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ISZ AMERIKOS
GERAS BUDAS
ARBA KAIP SULAIKYTI

UOSZVE NUO 
KLEGEJIMO.

tepta klijais

Indianapolis, Ind. — Mrs. 
Edviną Bellas negalėdama il
ginus iszlaikyti nuolatinio ma
limo žoties ir iszradimo viso
kiu priežaseziu savo uoszves, 
Liudvikos Orbb, taip užpyko 
ant josios ana diena kad pa
griebė gulinezia popiera. isz- 

su kuria gaude
muses ir užlipdė uoszviai ant 
burnos. Uoszve tuo'jaus apsi- 
malszino l>et turėjo darbo per 
tris valandas pakol nulupo nuo 
burnos popiera. Martele likos 
už tai paszaukta in suda ant 
iszsiteisinimo, kalbėdama so
džiui: “Guodotinas sudže, ne
galima buvo ilginus kensti jo
sios nuolatinio klegejimo kas 
diena, iszrasdavo visokes prie
žastis nereikalingai: tai nemo
ku savo plaukus szukuot, vai
ku prižiūrėt, mano vyras per 
daug mane myli, nemoku apsi- 
redyt; draudė mane idant su 
niekuom nekalbeczia ir szimtus 
kitu nereikalingu priežaseziu, 
ant galo turėjau užlipdyti jai 
burna idant nustotu. Sudže pa- 
liuosavo motore ir paliepė 
uoszviai pasijeszkot sau kito 
burdo arlia ant visados uždary
ti sAvo žioti.

KRUVINA VESELKA; PA
MERGE IR NUOTAKOS 

SESUO NUŽUDYTOS;
DU SUŽEISTI.

Lowell, Mass. — Miss Ange
lina Rodrigues, pamerge, ir 
nuotakos sesuo Matilda Silva, 
10 metu, likos nuszautos ant 
smert per Joakima Svari s, 24 
metu, kuris atvažiavo isz New 
Yorko, atkerszint Angelinas 
kad už jojo nenorėjo teketi. 
Sveczes Augustinas Abreu li
kos taipgi perszautas bet ir 
Svaria gavo sudaužyta guogia 
nuo kito svoclbininko ir abudu 
randasi ligonbuteje. Svodba 
atsibuvo pas jauniki Antanu 
Gomes. Visi yra Iszpanai.

pamerge,

DREBĖJIMAS ŽEMES PA
DARE DAUG BLEDES.

Brawler, Calif. — Praeita 
Subata in laika vienos paros 
szioje aplinkinėje atsibuvo ne
mažiau kaip 40 drebėjimu že
mes kurie padare bledes ant 78 
tukstaneziu •doleriu. Žmones 
iszbegiojo ant ulycziu ir nesu
grįžo in namus net ant ryto
jaus. Dalis miesto pradėjo deg
ti bet greitai liepsna likos už
gesinta.

31,862 AMERIKONAI ISZ-
VAŽIAVO IN KANADA.

Ottawa, Ontario, Kanada. — 
Isž 164,993 ateiviu kurie pri
buvo in Kanada ant apsigyve
nimo 1929 mete, 31,862 pribu
vo isz Suvienytųjų Valstija, 
pagal raparta iszduota per 
Charlesa Stewarta, minister! 
viduriniu reikalu.

43 KARTUS NUBAUSTA UŽ 
LAUŽYMĄ PROHIBICIJOS 

TIESU.
Valparaiso, Ind. — Žydelka, 

Freida Schussler, yra viena isz 
didžiausiu prasižengėliu prohi- 
bicijos paviete Porter nes jau 
likos nubausta 43 kartus ir ve
la likos aresztavota. Neseniai 
sūdąs jaja nubaudė ant 500 do
leriu ir 30 dienu kalėjimo už 
pardavinojhpa munszaines.

PAVOJUS UNIJAI
PRIESZININKAI KETINA 
SUARDYT VNGLEKASIU 

UNIJA IR SUTVERT 
KITA.

Indianapolis, Ind. — Debe
siai nesutikimo kuopinasi 
priesz seimą anglekasiu unijos 
U.M.W. of A. kuris ketina at
sibūti ezionais liną Kovo ant 
kurio ketina suvažiuot daugiau 
kaip tūkstantis delegatu isz vi
su daliu Suv. Valstijų. Harry 
L. Fish wick, prezidentas Illi- 
nojaus Distrikto unijos smar
kiai kovos ant praszalinimo 
prezidento Lewis’© ir užgrieb
ti milijonini turtą unijos. BoL 

laikys savo seimą 
Springfield, TU., sumuszti sena 
unija ir sutverti nauja. Bolsze
vikai stengėsi praszalint Lewi- 
sa už tai kad jisai yra netinka
mu vadu anglekasiu ir yra 
priežastim supuvusio padėjimo 
unijos. Fishwick sako buk Le- 
wisas netenka valdžios, sten
gėsi apimti valdžia ant Illino- 
jaus •distrikto kur randasi in 
50,000 minksztu'ju anglių dar
bininku prigulineziu in unija, 
turėdami kelis milijonus dole
riu kasoje.

Pricszininkai tikisi buk daug 
delegatu pribus ant šeinio isz 
Indiana, Iowa, Pennsylvanijos, 
Ohio, Kentucky, West Virgi
nia ir kitur ir turi vilti kad ju
ju pageiilavimai iszsipildys ir 
Lewisa , su 
praszahns.

nesutikimo

szevikai

jojo szalininkais

Tarp 50 
‘ ‘ pa- 

kontesto, radosi ir Ha-

VAIKAS LAIMĖJO “PAJŲ” 
KONTESTE.

Willows, Calif. — 
moterių kurios stojo ant 
jinio”
roki Hoskins, mokinys publisz- 
kos mokslaines kuris laimėjo 
pirma dovana kepimo goriau
siu pajų. Haroldas gavo medali 
ir szimta doleriu dovanu.

daktarai jai

I
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GYVENO VALANDA IR 15 
MINUTU PO PERPJOVI- 

’MUI PUSIAU.
Kansas City. — Lokomotiva 

perpjovė pusiau 'Tony Sevetra 
ant Big Four geležinkelio. 1 
žiniorius

a W. D. BOCZKOlfAKI, Prtn. A Ng.
P. W. HOUZKUHNKI, KJttor. m 41 METAS

d

1,000 ŽMONIŲ
*

Isz Visu Szaliu
BOLSZEVIKU ROJUS

A arszava. — Lenku spaudos 
praneszimu ties Luninecu nak
tį perėjo per siena isz Sovie
tu Rusijos in 
raudonarmiecziu, sovietu sie
nos sargybininku, su karinin
ku prieszaky. Pabėgėliai, pil
nai ginkluoti, atvyko in Luni- 
neca ir ežia 
policijai.

Raudonarmiecziai 
kad jie jau ilgesni laika galvo
je apie pabėgima del to, 
jie nenori eiti priesz ūkinin
kus, kurie ginasi nuo ju žemiu 
atėmimo ir kolektivizavimo.

Varduvos spauda taip jau 
pranesza, kad skaiezius pabė
gėliu isz Rusijos kasdien dide- • . 4jas. Pabėgėliai esą baisiai su
vargę. Daugelis ju esti sužeisti 
besigenaneziu sovietu sargybi- 
uinku.

DALYVAVO AKTORKOS 
LAIDOTUVĖSE.

Los Angeles, Calif, 
tani is ‘žmonių kurie

In-! prie krutamnju paveikslu 
nubėgo lyvavo 
../.‘..I J .. »,
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surinkti szmotelius suvažinėto! man kuri mirė po ilgai ligai, 
bet labai nusistebėjo kada isz- 
girdo žmogų

ŽUDINA KUNIGUS;ŽMONIS 
BĖGA IN KITUR; 15,000 
BOLSZEVIKU ISZŽUDIN- 

TA; 92 BAŽNYCZIOS 
UŽDARYTA.

■

1

y
■•ft

I

&

i

i

&
į
■■'V

*

(

■ft.

ft.
•ft

i 4 >

B

OI *

L

is

F

4JQ

W 
k

55 S

B
1

i
B

/

»

ft;

1‘4T

mA

KOLORUOTAS DEBESIU
MILŽINAS. %

Sztai koki narna ketina neuž- 
•ant Fifth Ave., 
kuri užvardins

Fashion Building.”

ilgio statyti 
YorkeNew

“Fashion Building.” Namas 
bus statytas isz visokiu kolom 
plytų.

NUDURE SAVO VYRA KAD 
NEDAVE JAI MIEGOT.

Parksville, Pa. — JamesHar
vest likos nudurtas per savo 
paežiu kada ■’• miegojo. Nelaba 
motere panaudojo britva su ku
ria perpjovė jam gerkle o ka
da jaja u/xlare kalėjimo, teisi
nosi tuom, buk josios vyras per 
daug kriokė laike miegojimo ir 
negalėjo užmigt, todėl norėjo 
ji papjaut.

Jack Sharkcy-

t ra k to k umszcz i u o t i s

SHARKEY KUMSZCZIUO- 
SIS SU SCHMELLING.

New York.
Zukauckas pasirasze ant kon-

su Max 
Schmelling ant švietimo kon- 
testo ir laimėti avietini varda 
geriausio kumsztininko, ’bet 
diena *da nepaženklinta kada 
atsibus tos avietines kumszty- 
nes. Jack Dempsey nori pasta
tyt jauna Stri'blinga prieszais 
Sbarkey o katras laimėtu tai 
apl'aikytu 100 tukstaneziu do
leriu.

ŽMOGISZKAS KRAUJAS 
KAIPO GYDUOLE DEL 

AKIU.
San Francisco, Calif. — Se

kantis atsitikimas mums paro
do kad da nesu visa i isznyko ti
kėjimas in burtus, apraganavi
mus ir užžadėjimus.

Viena isz tokiu lengvatikiu 
Elenora Haverty, 29 metu, nuo 
kokio tai laiko kentėjo ant 
skausmo akiu o
negalėjo nieko prigelbet. Mote-, 
re tuom baisiai susirūpino ir 
ana vakara sapnavosi jai kad 
visa priežastis josios kentėji
mo yra josios kaiminka o jai- 
gu aplaikys josios kraujo ir pa
teps sau akis tai skausmas akiu 
nustos. Pasiszaukus kaiminka 
pas save prigavingu budu, už
klupo ant josios, perpjovė jai 
ranka ir su krauju patepė sau 
akis. Bet nieko negelbėjo, kai
minka apskundė Havertiene, 
kuri už truputi kraujo turėjo 
užmokėti nuskriaustai 150 do
leriu ir kasztus teismo.

PROHIBICIJA PADARE ISZ 
JUJU GIRTUOKLIUS.

Toledo, Ohio. — Visa szeirny- 
na susidedanti isz tėvo Jono 
Graikovskio, paezios Onos ir 
sūnelio Felikso likos nuvežti in 
stula už girtuoklysta.

Pagal pripažinimu palicijan- 
to, szeimyna virdavo munszai- 
ne ir patys gerdavo. Kada tė
vas iszgerdavo savo dali, vog
davo nuo paezios ir isz to kil
davo musztyne. Juju gyveni
mas pavirto in tikra pekla o 
katras ka pagriebdavo in ran
ka, pradėdavo mesti viens in 
kita. Su-dže nubaudė visus ant 
25 doleriu arba in kalėjimu.

NORĖJO PATI SAVE 
NUKRYŽIAVOT.

Bellington, La. — Netekus 
staigai proto Elma Derattcli 
nutarė save nukryžiavoti. Silp
na josios sveikata, kaip jai nu
rodė, yra priežastim už josios 
nusidėjimus ir turi už tai pa- 
neszt mukas kryžiaus. Sujesz- 
kojo plaktuku ir kėlės dideles 
vinis, atsigulė ant grindų ir mynus o kada vyras pareidavo 
pradėjo save prikalti prie grin
dų. Pirmiause prikaloV’bidvi 
kojas po tam viena ranka ir 
lauko mirties. Kaimynai atėjo 
in stuba. in laika ir iszgelbejo 
papaikusia motere.

NUSZOVE PACZIA KAD 
NEPAGAMINO PIETUS.

Philadelphia. — Guama Gu- 
erros szove in savo paezia su
žeisdamas jaja mirtinai po tani 
szove pats in save pažeisdamas 
pakauszi. Priežastis 1 szovimo 
buvo toji kad Guerriene laks
tydavo tankiai pas savo kai-

prikistai e Lenku• ■ '

Paaukauti žiedai uždengė sie- 
kalbant, norints'uas koplyczios kurioje silsejo- 

lavonas mirusios aki orkos, 
s ir motina kaipo ir vyras

Itasai buvo pusiau perpjautus si
lok omo t i vos 

pjautasis kalbėjosi
per ra i us.

su
Per-! 'I’eva| # .r

daktaru veliones pribuvo isz Staten Is- 
per valanda ir penkiolika ini-'lafid, N. Y., atiduoti paskutini 
mitu po tam mirė ligonbuteje.' pa tania v ima žymiai aktorkai. 
Daktarai da n egi Mojo 
žmogus 
pusiau g 
taip ilgai kalbėt.

I »*• ebi-Į1—1 miifciiiirtMan nwi • 

TAI TAU GILIUKIS 
VARGSZO!

Newark, N. J. 
kutski,

da
būdamas | 

raletu būti gyvas

pasisako,

i

I

idant I
perpjautas PROHIBICIJA SUEDE JAU

■ Z * • . Iir i

dyrnas

V vs

Vincas Ra- 
neturejo darbo 

per koki tai laika o jojo pati 
gulėjo lovoje laukdama garnio, 
todėl žmogelis buvo baisiai su
sirūpinės kad neturi nž ka pa
lengvint serganeziai paežiai 
nes namie nesirado ne skatiko. 
Iszejo iii miestą jeszkoti szio- 
kio tokio užsiėmimo bot nera
do. Siigryžes namo volai vaka
re, rado tris netikėtus sveczius: 
du sūnūs ir mergaite — trynu
kus. Kūdikiai užgimė kada tė
vas jeszkojo darbo. Visi sveiki. 
Gori kriimvnai surinko aukas v

ant susželpimo vargszu.

WORCESTER? INSTEIGE 
KAPINES GYVULIAMS.

Worcester, Mass

kuris

400,000,000 DOLERIU.
Boston. — Amerikos iszban- 

invykdint prohibicija 
iszdave lyg szioliai 400 milijo
nu doleriu nepriskaitant prie 
to kiek žmonių likos nužudyta 
ir užmuszta nuo 1920 meto. 
Taip kalbėjo Mrs. Mary T. Nor
ton isz New Jersey užklupdama 
ant prohi'bicijos tiesu laike su
sirinkimo ant Liberal Civic 
League ezionais.

UGNIS PADARE BLEDES 
ANT $3,500,000.

New Orleans, La. — Ugnis 
sunaikino dokus Anderson Co., 
35,000 pundus bovalnos, du ug- 
nagesiai žuvo, a sz t u on i 'žmones 
sužeisti ir padaryta bledes ant 
pusketvirto milijono doleriu.

London. — Rusiszkas 
kūpąs Niekotai aplaike baisės 
žinos isz bolszevikiszkos Bosi
jo apie persekiojimą dvasiszku- 
ju ypatingai apie pasielgimą su 
popu Neketnru perdotiniu dva
sines seminarijos Voroneže, 
kuri bolszevikai baisei sumu- 
sze su kryžeis ir inpyle sutar- 
pyta szvina in jojo burna. Lan
kytojas kalbėjo poterius pakol 
jame radosi trupinėlis gyvas
ties.

Antru kankytoju buvo ar
kivyskupas Andronikus isz 
Pcimo, kuriam iszdure akis ir 
trauktas už kojų per ulyczes o 
vėliaus drauge su vyskupu 
Teopun isz Sabonikos su 
popais nuvaryti in Karborov 
ka ir ton visi suszaudvti.

Andronikus

— Pagal

kad

VISAS SVODBINIS PULKAS 
INKRITO IN UPE; 36 

NUSKENDO.

l o
rs-

Vilnius. — Didelis motorinis 
bosas prikrautas veselninkais, 
kurie važiavo in Szvenczionius 
in bažnyczia, nusirito in upe ir 
36 žmonis nuskendo terp ku
riu buvo ir jaunavedžiai.

VISZTUKAS SU TRIMI 
AKIMI. *

Reading, Pa. — Ant fanuos
Worcester, Mass. — Animal 

Rescue League insigyjo plota 
žemes ir ja paverto kapinėmis 
gyvuliams. Mylintieji gyvuius 
galės juos laidoti su tam tik
romis ceremonijomis; ju ka
pus aptaisyti ir apsodinti gėlė
mis. Geri žmones gyvulius my
li kaipo Dievo tvarinius, bet 
yra ir tokiu žmonių, kurie gy
vulius prilygina prie žmonių. 
Taigi tokioms ‘ ‘progresy
vi ams” 
lis, kad gales laidotis 
.kinis sutvėrimais, kurie ju su
pratimais, kurio ju supratimu 
yra visu kuo jiems lygus.

ant piet is2 daPbo tai pietus ne
buvo pagaminti. Guerros likos 
aresztavotas ir nusiunstas įn li- 
gonbuti kur iszsitare dakta
rams buk voluk numirt ne kaip 
gyvent su tokia paezia.

tokierns 4 <

kaip tik reikia džiaug
si! to-

PASIKORĖ KALĖJIME.
Mount Cannel, Pa. — ikresz- 

tavotas už žvoriszka pasielgi
mą su savo szeimyiia ir iszmc- 
tima juju laukan ant szalczio 
Antanas Czibinskis,
likos uždarytas in miesto ko- 
za, pasikorė ant diržo, 
tai

55 metu

pasikorė ant diržo. Yra 
szeszta auka pasikorimo 

tame paežiam kambarelije.

LIETUVIS IN SENATORIUS
Chicago, Hl. — V. M. Silp

nas, biznierius, stato savo kan
didatūra isz 3-czio Illinois val
stijos senatoriuj distrikto. Jo 
vardas yra demokratu partijos 
saraszo. Distriktas, kuriamo 
S t ulp i na s • ka nd i d a tuo ja y ra 
Bridgeporto kolionijoj. Balsa
vimai invyks Balandžio 8 d. 
Jis prasto, kad Lietuviai j: 
savo balsais paremtu.

MILIJONINIS BREKERIS 
ATIDARYTAS.

Mount Carmel, Pa. — Milži- 
niszkas brokeris Locust Sum
mit likos atidarytas Utarninko 
prie 200 virszininku, bankieriu, 
biznierių ir kitu žymiu žmonių 
kurie atvažiavo isz New Yorko. 
Brokeris kasztavo Readingo 
kompanijai milijoną doleriu ir 
kuris perleis per diena 12,000 
tonu augliu isz Potts, Alaska,

Mrs Ed. Hess V ra mažas visz- 
tukas kuris turi du snapukus ir 
tris akis. rfasai nepaprastas 
visztukas yra sveikas ir auga 
sau linksmai.

SUNAIKINTA 15,195,000 
AUTOMOBILIU.

New York. — Mete 1929 gy
ventojai Suv. Valstijų sunai
kino 15,195,000 senu ir netinka
mu automobiliu už kuriuos bu
vo užmokėją 12,156,000,000 do
leriu. Taip garsina Niagara 
Fire

Taip
as e k u ra ci j os k omp an i j a. 

Pa])rasta verte kožno automo- 
biliaus apskaito ant 800 dole
riu.

♦ ♦

TRUKO PRŪDAS
250 ŽMONIŲ PRAŽUVO;3,000 

ŽMONIŲ PASILIKO BE 
PASTOGIŲ; DAUG 
LAUKO UŽLIETA.

Reliance ir Locust Gap kasyk
lų. Per brokeri perleista 300 
tonu augliu idant duoti sve- 
cziams pamatyti kaip anglys 
ozystinasi ir pereina per bro- 
W1*

4 * I

Moskva. — Pagal sovietu 
apskaitima, tai 1929 mete, Ro
si joi, muszimosia su “kulo- 
kais” 
iszžudino daugiau kaip de- 
sžimts tukstanezius soviatinin 
v4rszininku ir kareiviu.

Petrogradas. — Isz visur da- 
žinios, buk turtingesni 

savo

muszimosia 
ka imuosi a k a i m uocz i a i

Rujnunije.

BOMBA TRUKO PO 
TRUKIU.*

Bukareszt,
Komunistai padėjo bomba ant
sztangu geležinkelio Ploesti 
Bukareszt o kada praeitinėje 
ekspresinis trūkis bomba tru- 

iszarde visas sztangas.

A

Manta ubą n, Franci ja. — Per 
trūkimą prūdo per ūpo Tam, 
Mussaico, žuvo 250 žmonių o 
3,000 žmonių pasiliko be pasto
gių nes vanduo užliejo visa Gli- 
onne kloni užliodama keliolika 
kaimu. Vieta kur radosi pui
kios ukes ir kaimai dabar per
simaino ant didelio ežero kuris 
yra 40 myliu ploczio.

Trukiai pribuvo su pagelba 
dol vargingu žmonių kurio ne
teko visko. O kad negalima yi-
sur daeiti todcl valdžia nusiun
tė in tonais eroplanus ant per
žiūrėjimo užlietos vietos.

Kiek teisingai 'žuvo tai du 
negalima spėti bot manoma 
kad du kart tiek -žmonių žuvo 
kiek sziadien apskgitoma.

Bledes daeis ant milijonu 
franku.

13 ŽMONIŲ SUSZAUDYTI.

Paryžius. — Trylika žmonių 
kurie likos apkaltinti už ėmi
mą dalylbu komunistiszko su- 
kylimo Yeribey, Indijoj, likos 
apsodinti ant sussoaudymo. Vi- 
rokas likos tuojaus iszpildytas 
ant sūdo kiemo.

I 1

eina 
ūkai skordže savo gyvulius 
kad nepatektu in soviatu ran
kas už dyka. Ūkininkai atvirai 
kovoje prieszais soviatine val- 
dže ir neklauso paliepimu.

Varna va, Lenk. — Ru begi
nei sargai pranesza kad dauge
li Rusu pereina per Lenkiszka 
rubežiu bėgdami isz Rosijos in 
Lenkije. Bolszevikai juos sten
gėsi sugražyt su pagelba ma- 
szinliniu karabinu. Kuopa pa
bėgėliu gavosi per rubežiu ana 
diena, 
dvideszimts likos

pasakodami kad isz 
nuszautals 

asztuoni. Lenkije rūpinasi ka 
su tais pabėgėliais daryti, nes 
ne turi drapanų no maisto. Vi
si bėga isz priežasties didelio 
prispaudimo ir atėmimo gyvu
liu ir jevu.

Petrozavodkas. — Lygsziol 
ežia tapo sovietu uždarytos 
penkiasdeszimt asztuonis baž- 
nyczios, keturios bazilikos ir 
trisdeszimt kitokiu maldos na
mu. Visoj szioj apielinkej ne
beliko ne vienos bažnyczios m* 
kunigu. Bažnycziu varnai pa
imti industrializacijai.

Pasak vyriausybes, 
kunigai mete kunigyste

szeszi
. . ’ pa‘ 

reikszdami, kad religija buvus 
tik priedanga kontre-revoluci- 
jai.

Varszava. — Isz Novgorod- 
ko pranosza, kad i>olitine so
vietu policija (czekai) iszžude 
beveik visus Polanevicziu kai
mo, Minsko gub., gyventojus.

Tu skerdynių priežastis bu
vo ta, kad kaimiecziai protes
tavo priesz ju ūki u kolektįvi- 
zavima. Kai komunistu su- 
szauktame susirinkime du ūki
ninkai, Matoras ir Maczinskis, 
ome protestuoti priesz kolekti- 
vizacija, jie tuojau buvo cze- 
kistu suimti ir siiszaudyti.

Ant rytojaus kaimiecziai 
kersztu degdami, nudėjo kelis 
bolszeviku žvalgybinintkns. Del 
to netrukus isz Minsko atvyko 
ginlcluotos politines policijos 
būrys, kuris visus kaimo gy
ventojus suome ir nuvarė i u 
Minską. Ten dauguma ju bu
vo suszaUdyti, o likusieji su
ki sz t i ink a loji tna.

>

ko ir
Trūkis nusirito nuo sztangii ir 

sužeis-daug pasažierin likos 
tais.

137 .ŽUVININKAI 
NUNESZTI ANT LEDO.

Moskva. Bosijo. — Nedėliojo 
didelis szmotas ledo uulužo 
nuo pakaraszczio inlinkes Vol
gos ir nuplaukė in Kaspijskas 
mares. Ant tojo szmoto 1<hIo 
radosi 137 žuvininkai ir 135 
arkliu. Visi likos nuneszti ant 
mariu. Žino apie nelaime grei
tai pasklydo |x> visa aplinki
ne ir valdže iszsiunte eropla
nus sujeszkoti nelaimingu, bet 
lyg sziai dienai juju nesurado.

14 UŽMUSZTA PER NUSLY
DIMA KALNO; VILNYS UŽ

LIEJO TRIS KAIMUS.
Funchal, Madeira. — Didelis 

szmotas kalno, kalbantis ties 
kaimelio kuriame atsi'huvinejo 
karnavalas, staigai nukrito ant 
linksmo būrelio žmonių ir dau
geli vaiku. Mažiaus© užmuszta 
keturiolika ypatų.*Nuslydimas 
kalno buvo priežastim iszkyli- 

milžiniszku vilniu kurion 
ž u vi ninku kai me liūs.

Linksmumas persimaino ant 
liūdnumo; motinos apalpo pa- 
regedainos savo mylimus vai*- 
kus suteszkintus per milŽinisz- 
kus akmenis. Da visu lavonu 
neatkasta.

mo 
užliejo

10,000 STUDENTU
SUSTRAIKAVO;

KRUVINI SUMISZIMAI.
Manila, Filipinai. — Visapa- 

licija likos iszszaukta apmal- 
szvti kruvina sumiszima1 do- 
szimts tukstaneziu studentu isz 
augsztesniu mokyklų. Keli stu
dentai ir du palicijantai likos 
smarkiai apdaužyti, du moks- 
laines virszininkus kerszino pa
korimu ir -daug studentu maž- 
daugian sužeisti.

Priežastis st raiko ir sumiszi- 
nio studentu kilo isz tos prie
žasties kad viena isz darnktor- 
ku Miss Mabel Bumiitt panie
kino Filipiniecziu tauta iszva- 
dydanm nekUriuos studentus
bjauriais žodžiais. Daraktorku 
likos praszalinta nuo dinsto, 4
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Kas Girdėt
visiems isz tenais iszbogti, pri
buvo in Washingtona idant pa
siskųst apie tai valdžiai.

&____ . _____

kius apgarsinimus laikrasz- 
czinose randa beveik visur 
skelbimus:

Žmogus skaitydamas ♦ viso- 
apgarsinimus 

randa bevoi k
Dykai, dykai duo-

PROTAVIMAI SENO 
JAUNIKIO

prasikalti-

/

Szin Nedele prasi deda Gavo, 
ne!

Laikas apdūmojimo nusido- 
jusios duszios ant 
mu savo kūno!

Atsimyk kad isz dulkiu pa
stojai ir in dulkes pavirsi! '

Jus patogios ir linksmos fla- 
perkos — esate tik dulkėms!

Galvoeziai, filozofai ir kiti 
atsimykite kad ateis laikas ka
da žiurkes in jusu pakauszius 
iszes jusu smegenis 
ožiam pakauszyjo 
lizdą!

Baisu apie tai pajnislyt!
Rupuže svecziuosią baltoji

<>
užves

t u hz. 
savo

3 
krutinėjo patogios panos, ošda
ma iszperetus kirminus!

Tusztumas, viskas tusztu- 
inas. Viskas dings, svietas per
simainys, karaliai ir ciesoriai o 
mirtis ir ju nepralenks!

Apmislykite apie jusu nedo
rybes! Norints du kartus ant 
dienos kad mirti turėsim, jog 
papulsi in užmirszima; dabar 
turi proga vesti dora ir pavyz
dinga gyvenimą.

Dulko osi ir in dulko pavir
si!

Gi linkis kad žmogus suside- 
da isz nesmertelnos duszios. 
Jaigu ne tas tai kam prisiduo- 
tn musu visi stengimai, musu 
kentėjimai, musu sunkus dar
bai! Juk del t uju keliu valan
dų, kurias laikas nuo laiko da
liname musu kelionėje ant 
szios aszaru pakalnes, neužsi- 
raoketu nuolatinis musu sten- 

keliugimas keliu iszdctu erszke- 
cziais. a

Ne del kūno yra visi musu 
stengimai. Daugiausia reikia 
rūpintis apie musu nesmertel- 
na duszia. Rūpintis turime apie 
isztobuliavima josios.

Ne del to turime rūpintis 
kad kožnas eitu in bažnyczia 
kas diena ir kalbėti ilgus po
terius ir litanijas už savo nusi
dėjimus, geisdami sulygini ant 
svarsties teisingojo Dievo ge
rus ir piktus darbus papildy
tus savo gyvenime.

Žinome kad turime daugybe 
tokiu žmonių tarpe mu.su kurio 
sau taip perstato ir in tai tiki.

Kiek tai yra tokiu kurie per 
dienas dagrista savo artimui, 
isz juju gyvenimo daro jiems 
pekla ant szio svieto o vakare 
kalba piktume poterius ir yra 
tosios nuomones kad su Viesz- 
paeziu Dievu atsilygino o po 
smert nesigaus in pekla?

Apsimalszykit laike Gavė
nios, dumokit apie praeita sa
vo gyvenimą ir graudinkites 
už savo nusidėjimus, darykite 
gerai ir* tankiai atsimykite: 

kas tau nepatinka, nedaryk 
kitiems to.”
<4

n

Keli menesiai adgal prikal
bino kokia tai Najorkine darbo 
agentūra 60 ateiviu in darba 
ateito Georgia. Tenais kompa- 

’ / nija pasielginejo su jais kaip 
hu nevalninkais, ne tik ka juos 
apgaudinėjo visaip bet da 
plakdavo su botagais. Pasiseko
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NAUJAS POLICIJOS NA-
MAS NEW YORKE.

Paveikslas parodo milžinisz- 
ka narna kuris bus pastatytas 
New Yorke del policijos depar
tamento. Namas kasztuos 8 mi
lijonus doleriu. . _

• •

, ■

a. “ 
damo jums lotus, duosim tikie-l 
tus ani nu keliavimo pažiūrėt.”’ 
Kiti vela garsįna kad duos dy: 
kai knygas, žiedus, fortapijo- 
nus, arkliukus, automobilius ir 

“dy
ge ra dejų žmonių kad 

žmogus nei apkvaista ir nežino 
prie katro geradejaus pirmiau- 
so kabyti s. Navatna lik 
kad lieji, kurii* duoda viską 
dyka, greieziausia 
turto o tieji kurie už dyka vis
ką ima isz ergelio negali iszsi- 
kivihklioti. Musu nuomone yra 
kad “nothing for

Motere gali vyrui inpul*

1.1. Priviso duugvbe lokiu 
kai” .Jeigu motereM butu ne-

nothing 
nieko •negausi.

yra, 
už 

dasigriebia

nothing

antTreczia dalis kvailiu 
svieto yra tosios nuomones kad 
supranta geriau tiesas už advo
katu. Puse dalis isz juju mano 
kad gali gydyt geriau ligas už 
daktarus. Dvi czvertys isz juju 
tvirtina buk geriau pasakytu 
pamokslą u'ž kunigą o visi yra 
tosios^nuomones kad geriau rė
dytu laikraszti no kaip pats re
daktorius.

Daugelis isz apsivedusiu po
ni gali mokytis armonijos be 
ėmimo muzikos lekcijų.

KAIP TAITAMSUNUS
PRIGAUNA

Kokis tai szmutoris mieste 
Lodžeje — Lenkijoje^ ne turė
damas ka daryt, pastanavijo 
padalytie szposa isz kvailiu 
žmonių. Ėjo jisai ulyczia ir 
mislina ka ežia padaryt, per 
szposa.

Tame kokia tai boba pro ji 
praslinko neszdama kėlės sil
kes popieroj suvyniotas. Szpo- 
sininkui tuojaus puolė mislis 
in galva, paszauke boba ir ta- 
re:_

— Bijok tu Dievo, motin! 
kas girdėjo dabar silkes pirki
nei.

— paklausė— Tai kodėl ?
moters nusidivijus, — juk da
bar gavėnia.

f

ne žinote, jog dabar Turkai 
daugybe silkių užtrucytu isz- 
siunte in visas žemes kur tik
rai buna krikszczionis.
dažinojo jog krikszczionai ke
tina del ju iszduot vaina, tai 
nori visus isztrucyt. Jeigu ju
mis gyvastis maloni, tai silkių 
ne valgykite, da gal ir szitos 
isz Turkijos.

Na teip, gavėnia, bet ar 
jog dabar9

Jieje

Motere padekavojo labai už 
namon 

tuojaus prasergejo savo ku-
praserga ir parbėgus

mas ir kaiminkas.
Ir kas stojosi? Szitai po ke

liu dienu Lodžeje kupezei pa
sijuto su dyvu, jog silkių nie
kas neperka, norint tai gavė
nios laikas, kada labiause pir
kinėjo. Da labiause nusidivijo, 
kaita mažesni kupeziai isz Ozor 
hovo, Zgiero ir kitu artimu 
miestu pradėjo jiem prisiunti- 
net pilnas baczkas silkių, skus- 
damesi, jog tame laike niekas 
už puse pinigu ne nori silkių 
pirkt. Isz to pasirodė, jog pas- 
kialba apie užtrucytas silkes 
ir tenais pasklydo, o tamsunai 
in tai intikejo, norint ne už 
skatiką ne yra teisybes. Ba 
kaip Turkai gali nutrucyt sil
kes, kad josios apie Turkije 
nesigaudo, bet pakraszcziuose 
Norwegu, Anglijos ir Ulandi- 
jos. '

Tenais jaises sūdo, dėsto in 
baczkas ir siuntinėja in visas 
dalis svieto. O gal ir tasai 
szmutoris ta tai praminė apie 
tai, no mislino, jog teip toli 
prasiplatins.

ISZ PASITIKANCZIU 
KALBU.

— Motinėlė, kada pasibaigs 
menasis medaus?

— Su valanda, kada papra- 
szysi pas savo vyra pinigu.

DIDVYRYSTE
ATNAGRADINTA

4
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No labai nenoi, vienam kai
meli jo ant kranto mariu llolsz-

į ' ■ ......... ...................... .................

DIEDAS KAIP KUM
SZTIS 0 BARZDA 

SIEKSNINE 
PASAKAITE
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Acziu, sunau.
Duok sonnk. ugneles.
Asz tau duosiu ugneles,

1

♦ j,.®'**- t.

1 "J

bot tik tuomet, jei paseksi mai 
nepaseksi, taiJo i

Motore kuri savo vyra už 
niek laiko, yra ženklu, kad yra 
motina deszimties senu jauni
kiu.

ti in aki, stotie jam kaulu ger
klėje ir szonu iszlyst. — Mote
re ir tada gali nupult kada gu
li.

inirsztanczios, tai niekados ne
paliautu mylėtis.

Eidamas in kare sukal- 
bekie viena poterėli; sėsdamas 
ant laivo sukalbekie du, o 
rengdamasis paežįuotis sukaL 
bekie tris.

Jeigu viename namo ran
dasi dvi patogios merginos, 
o viena isz juju nori pa i imti už 
paezia, tai noužinirszk imtie 
taja, katra geriau pasielgia su 
naminiu szunycziu.

Gera rodą daugiause pa
tinka tam, katras ja ja davinė
ja.

V

nesu, bet tokiu, 
sios adatėles nepakėlė, už tai 
vyrus tuzinais prie saves pri- 
traukineja.

Katrie

♦

tai nėužmirszk

yra mag-Kožna motore
kad ploniau-

turi
nuolatos kalbėti teisybe, 
panaszei, kaip nesziot karda 
be makszties arba britva.

* Szunis del to naktije lo
ję, ba tada žmonis nustoja loti.

* Kas ant senatvės prade
da būtie paezedus, tai pana-

yra in žmogų, kuris tik
tada pradeda mislyt apie ap
draudimu namo, kuris jau de- 

— F.

papratima 
tai

szus

TEISYBES

tinijoi kur gyveno žuvininkai 
davėsi, girdėti balsas szuvio isz 
armotos. Buvo tai szaukimas 
gyventoju paihariu in pažiba 
bu persitikrino kad ne toli 
kraszto skensta audros sugn- 
dytas laivas, tarnai buvo su
lipo in stiebą ir lauke pagalbos.

Nuo kraszto pradėjo leistis

Kitados gyveno žmogus ku
ris turėjo tris sūnūs, kuriu du 

tveržiasobuvo iszmintingi, 
beprotis.

Viena karta visi trys broliai 
iszejo miszkan ir 
pasiimti kirviu.

užrimirszo

Atėjo jie, sustojo žiuri. Kn- 
gai-in vandeni bet sujudo visi pa-; vydamiesi pakauszius ir

kad ne yra "Vadovumatin
Harry, kuris buvo garsingas 
isz savo mokslo vadovystes del 
tokiu pagalbu buvo iszejes in 
kita kainui. Laukti jo sugryži- 
mo ne buvo galima. Asztuoni 
žmones sėdo in valti ir baise 
sunkenybe per smarkiausia 
audra priplaukė prie skestan- 
czio laivo isz kurio paėmė tar
nus. Bet vienas pasiliko, pri
kabinės ant augszcziausio stie
bo ir apsiraisziojas su virvele, 

matyti tai apmiręs 
, negalėjo pasiju- 

dyti tada, kada kiti gelbejosi.
Valtis buvo pilna, audra pa

kilo da didesne, tai reikėjo gel
bėti visus sedinezius valtija ir 
nusiyrt nuo laivo. Sugryže jau 
rado vadovą Harry, kuris jau 
buvo sugryžes. Pasako jam 
kada viens pasiliko stiebe.

— Važiuoju ji parvežti — 
suriko Harry — ar ejs kas man 
in pagalba?

bet kaip 
nuo szalczio

voja.
Ko-gi judu ežia stovite ? 

Kodėl nedirbate? — 
ju od vi e j u beproti s.

Ar tai mudviem dirbti?
Kaip tai? Tai ko-gi ju

du atėjote in miszka?

užklauso

Kirsti atojova.
Tai kodėl judu neker-

tat?

Kaip-gi mudu kirsi va, kad kir
viu neturi va...

Tu pusgalvi, pusgalvi.

Užmirszome 
isz namu pasiimti. Ar supran
ti?

pasakėlė.
bus bloga.

— Paseksiu, tpvnk, jei .no-
n.

—* Na, gerai. Sek, paklau
sysiu, kokiu tu man nebūtu 
daiktu pripasakosi...

— Tėvuk, vienu karta asz 
nuėjau in giria 
zuiki. .

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

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

Boll Telefonas 143U-R

Iflzbalsamuoja ir laidoja mirusiu* 
ant visokiu kapiniu. Pagrobus p aru o- 
szia nuo papraszczianstu iki prakil- 

Pnrsamdo automobilius del
ir pagavau

t
■

r
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niausiu.
zuikio ir jojau namo, bot a.sz laidotuvių, veseliu, kriksztyniu ir kl-

. . 4 f X ! M n ToraIbz Frack-tiems pasivažinėjimams.
vilios, Port Carbon ar isz kitu arti
miausiu miestu jeigu kas pareikalaus 
mano patarnavimo, meldžiu man duot 
žinia o pribusiu in trumpa laika.

už juostos turėjau kirvi. Joju 
joju asz ant zuikio, ugi atsisu
kęs žiuri u, kad asz isznetycziu 
kirviu . tam zuikiu 
pasturgali.
Beda! Toliau joti jau nebe
galima, 
turgui is pririszti, bet 
namu virves nepasiėmiau. 
Ėmiau jeszkot savo keszenine

ar nerasiu kartais kokio 
raiszczio. Bet kur tau — nera
dau. Bet sztai apsidairiau, žiū
riu —1 stovi jaunas medukas 
Ėmiau nusilaužiau nuo jo sza- 
kute ir su ja pririszau zuikio 
pasturgali užsedau ir vėl nu
jojau. Joju, joju, bet atėjo man 
in minti pažiūrėti, ar nenusi
trauko zuikio pasturgalis, pa- 

, ugi nuostabus 
iszaugcs užpakalyje 

didelis, labai didelis 
sakau, toks didelis,

nukirtau
Kas ežia darvt?

reikia kuo nors pas- 
asz isz

virves

.1-1

i

se,

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

Laidoja kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, krikaz- 
tiniu, vcseliju, pasivažinėjimo ir t. t. 
520 W. Centre ir 603 W. Mahaaoy St.— Suprantu. Na tai eikite 

ir atsigabenkite.
— Koks tu žioplys, 

saule žemai, netoli vakaras pa
kol pareisime namo, pakol su- 
gryszime, tai bus ir rytas. Ry
toj nueisiva... 0 dabar sukur
kime ugnį ir iszsivirsime ko- 
szes...

Sukrovė jie kiuža bet netu
rėjo kuo padegti. Pasiėmė mil
tu ir katilu, bet užsimirszo 
degtuku. Nuėjo vyriausiasis 
brolis atsineszti ugnies. Eina, 
eina ir sztai prieina dideli, la-

Juk

i

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.02

ž?
F

žiurėjau atgal
daiktas:
manos
ąžuolas,
kad net dangų remia.

Asz galvoju sau: kas dundi)
Reikia lipti in dangų, pažiū

rėti.
Lipu, lipu ir inlipau in pa

ežiu virszune...
Isz ąžuolo virszunes pasisto-

. Visi tylėjo. Žuvininkai visi 
nuilsiu, sutarė kad antra kar
ta eiti negalima.

— Važiuoju vienas! — ta
re Harry ir szoko in valti. To- 
ja valandoja atėjo ant kraszto 
sena jo motina.

— Nevažiuok! — melde jo 
motina — atsiminke kad tė
vas teip... atsiminke ant bro
lio — Juozas buvo jauniausiu 
jos sūnum, bet nuo dvieju metu 
jokios žinios apie ji neapture-
•P-

bai dideli ąžuolą stovinti prie ,biau viona; antra, trcczia kar'

Mokamo 3-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride- 

i darn prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalą su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

ta už dangaus Isusigriebiau 
skliauti ir inlipau in dangų. 
Vaikszczioju po dangų, žiuri- 

dairausi ir gėriuosi: 
vienur aniolai, kitur gerieji, 
teisingieji žmones linksminasi 
Tai teip, diedeli.

— Na ta labai gera. Geras 
. Imk dabar 

kiek tik nori ugneles, — pasa
kė senukas ir nusijuokė.

Pasiėmė žioplys kiek tik no
rėjo ugnies ir sugryžo pas 
vo brolius.

— O ka, kvaily, radai ug-

Ikelio: pamatęs jis ta medi nus
tebo. Stebėjosi, stebėjosi ir su
mano in ji lipti. Inlipo jis in 
ąžuolą ir žiuri: ar nematyt ar
ti kur degant ugneles.
jis pamate pas miszka žiban- 
czia ugnele pas kuria sėdi die
dukas, pats didumo kaip kum-

1

nejau, G. W. BARLOW, Pres.
J. FERGUSON, Vicc-Prea.irKas.kitur geriejiSztaipataisytSziadien tu ri 

k a vakar dirbai.
Neskaityk 

kuriuos sapnavai.
Už klaida reike užmokėt

pinigu apie

sztis, bet barzda nuo sieksnio; tu inan vnikinas.

baczka

♦

ar pinigais ar sarmata.
Kas lengvai maža daigta 

apsvarstinoja, tasai ir apie di
delius nesirūpina.

Turi šuva Įgyt <U V
druskos, kol žmogų pažyri.

Ka norint darai, tai žiū
rėk pabaigos.

Nepri'žadinek per daug 
idant negaJima pei’ mažai isz- 
teset.

Per sutaiką mažas daig
ta s auga; nesutaika ir didžiau- 
ses nyksta.

Kaip tu tavo tėveliams 
teip kniaukus senatvės* Iburi 
ant kaklo tavo vaikams.* 
daryk.

Tasai yra ponu savo lai

per

Per sutaiką mažas dai

Ilgai mislyk, bet greitai

ko, kas tuom laiku grąžei kal
ba.

Ka vienas kvailys paga
dina, tai tankiause tukstanezei 
protingu nepataiso.

Tasai labiause teisybėje 
mylisi, kas del saves 
kalba.

* Yra tai ne maža i szm i il
tis, iszmintdngai kalbėt, 
yra tai didžiase iszmintis ge
rai daryt.*

teisybe

bet

Jeigu kas mylėjo tai ne
sigailėjo, o kas daug kalbėjo 
nekarta gailėjosi. — F.

NE SAKO.
Pono Dobrovolskio duktė 

isz dvaro Kumocziu, kada mer
ginos! su ponu N. urednininku 
isz Suvalkų. Nuvaževo karta 
ta panaite su savo tėvais in 
Suvalkus. Tada jos jaunikis 
nuėjo su jai in soda pasivaiksz- 
cziot. Apeja, sėdo ant suolelio 
ir tame praėjo pro juos —- du 
jauna panaite o jaunikis tarė 
in savo merga:

— Su szitai panaite butau 
pernai apsipaeziaves, bot yra 
ne iszmani.

— Na kaip tai? — paklau
so jo mergina.

— Viena karta pabueze- 
vau, bai tuojaus savo motinai 
pasako!

— Tai teisybe, jog no isz- 
mani. Mane musu furmonas 
nuolatos buezuoje, o nsz priesz

fmama neiszsižoju...

— Negaliu, negaliu! — 
sako Harry.
dėjo praszyti: — Nevažiuok!... 
del meiles motinos nevažiuok!

— Ar esi persitikrinus kad 
tas kurią tenais yra pasilikęs 
neturi motinos! — tarė rody
damas ant stiebo.

Senuke nustojo kalbėjus ir 
keturi vyrai ėjo padėti tani 
didvyriui. Laivas jau buvo vi
sas nuskendęs, per tai sunku 
buvo prieti girioje. Bet pats 
Harry prilipo pusiau 
lūšio ir apmirusio žmogaus ir 
nunesze ji žemai iii valti, pa
guldė ir laimingai 
prie kraszto... 
prisiartino prie kraszto 
kad smarkus balsas buvo gir
dėt Harris suriko:

— Pasakykite motinai kad 
parveža 
Juozą!
Didvyrysto ir pasiszventimas 

Harris, del jo ir del motinos 
buvo tikru isznagradinimu.

at-
Motina da p ra- -- V • 1 •

susza-

1 dasigavo 
Kada valtis 

tik

prapuolusi jos sunu

DRĄSUS MUŽIKAS.
pargryžoKada Geisztaras 

isz nevalos, susirinkę gaspado- 
rei ėjo ji pasveikint.

Szaltiszius ketino varde vi
su kalbėt, ba buvo, lyg mokin- 
cziausiu. Kada atėjo pas po
ną tas iszojo ant gonku, o szal- 
tyszius atidavė gilu uklona ir 
nabagėlis susyp... Bet tuo nc- 
simaisze, tiktai greitai 'atsisu
kęs iii užpakali tarė:

— Jeigu tu nori už mane 
kalbėt, tai kalbėk, asz nutil-kalbėt, tai kalbėk* 
siu.

ANT CXRKUSO.

nėjo žiopliams apie žverią. Ka
da prisiartino prie klot’kos, ku-

Pasamdytas Žydelis apsaki-

riojo buvo uždarytas zuikis, 
kalbėjo:

— Sziczion tai tokis zuikis 
ko jojo motina buvo žąsis, o 
tėvas katinas.

O vienas isz mužiku atsilię- 
pe: — Tai didelio daigto pas 
mus kaime yra piemenukas, 
ka kiaules gano, tai jojo mo
tina ragana o tėvas sziauczius.

kalbėjo:

kaime yra piemenukas,

i'

sėdi senukas pas ugnele ir ver
da kosze. Pasidyvijo vaikinas 
isz senuko, iszlipo isz ąžuolo 
ir nuėjo pas pi pražyti ugnies.

— Duok, senuk, ugneles!
— Pasek, vaikeli, pasaka— 

duosiu ugneles, o jei ne, 
iszdirbes kaili paleisiu.

— Neseksiu... Neseksiu 
pasakos, — atsako ruseziai vy
rukas.

Diedas iszpere jam kaili ir 
paleido. Jis nuėjo pas brolius 
ir sako:

— Eikite

sa-

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

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

jcszkotijudu 
ugnies. .. asz jeszkojau, jesz- 
kojau, bet niekur neradau.

Nuėjo antrasis brolis joszko- 
ti ugnies.

Eina, eina ir mato labai, la
bai augszta medi. Jis inslipo 
in ta medi ir dairosi aplinkui: 
ar nebus matyti kur ugneles.

Žiuri — žiuri nieko nematy
ti. Pasilipejes dar augszcziau, 
pamate jis pagiryje, 
džiu, kūrenasi ugnele, 
ugnele sėdi senukas kaip kum-( 
sztis, o jo barzda sieksnine.

9

po me-
o pas

«

Iszlipo vaikinas isz medžio, 
nuėjo pas ta senuką ir sako:

— Seni duok man ugnies!
— Pasek, suniuk, pasaka— 

tada duosiu, o jej nepaseksi, 
tai tau iszdirbsiu kaili ir tik
tai tada paleisiu.

— Neseksiu... Jokiu budu 
neseksiu, — užsikirto vaiki
nas.

Perpyko diedas, iszpyle jam 
kaili ir paleido.

Jisai .sugryžes, 
sako.

jej nepaseksi

be ugnies

Tegu beprotis eina jesz- 
koti ugnies. Asz ieszkojau, 
ieszkojau ir negalėjau 
O apie tai, 
iszlupo nugara, jis ne neužsi
minė.

Nuėjo žioplys. Eina, 
žiuri stovi labai didelis medis, 
net Ugi dangaus Jis insilipo 
in ta medi, apsidairė aplinkui, 
žiuri ugnele po medžiu ka-tik 
žiba, o pas ugnele sėdi senu- 
kaspats kaip 'kumsztis, o barz
da nuo sieksnio. Jis nuėjo pas 
ta seni ir sako:

— Sveiks, seni!

Asz ieszkojau 
rasti, 

jamkad diedas

įl * i
O senis atsako:

eina1

l'k

K. RĖKLAITIS
nies?

— Radau. 0 judu kiek tai 
valkiojotos, valkiojotos ir ne- 

o asz rodos no seniairadote, 
nuėjau, bet radau.

— Kur tu, 
radai!

— Kur asz radau? Insili- 
pau in medi, pamaeziau kūre
nantis ugnele, o pas ugnele sė
di diedukas kaip kumsztis o ,;o 
barzda sieksnine. Asz nuėjau 
pas ji ir gavau ugnies.

Kaip, ar tau senis neiszpyle 
kailio?

— Ne neiszpyle. 
vieni kaip buvo ?

— Nieko ir mudviem, nie
ko nedaro, 
vos pasijudindami del skaudė
jimo.

žioply, ugnies

O jud-

— melavo broliai 9

— Na tai virkite koszes... 
Asz valgyt noriu — sako kva:- 
iys...

Prisivirė jie koszes, pavalgė 
vakarienes pernakvojo lauke, 

atsigabentio ryta ėjo namo 
kind u.

GERAS BIZNIS.

Sekantys apgarsinimas vie
nam Lietuviszkam laikraszti- 
jo:

Ant pardavimo — Geras biz
nis graboriaus. Miestas yra la
bai nesveikam padėjime, ku
riame daug žmonių mirszta 
lankei. Mieste randasi tik vie
nas gydytojas. Smertis nuo 
gyviohos karsztliges apmoka 
visjis kasztus grAboriaus, o 
resztas tai tikras pelnas. Kito 
graboriaus nesiranda 
mieste.

Žinoma, jog ant tokias vie
tos daug atsirado kandidatu.

visam

Lietuviszkaa Graborius

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbi- 
ninke moterems. Priei
namos prekes.
516 W. Spruce Str 
Bell Telefonas 149

MAHANOY CITY, PA. 
306 Market Street

—— -L -e
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» TAMAQUA,
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Bell Telefonus 441-J 
, - PA.

GYDUOLE NUO ANGLEKASIU 
ASTMA IR NOSINIO KATARO

Neapmokama gyduole variuojama su 
atebetine pasekme per 30 metu, del 
Gerklines Astma arba dusulio, Bron- 
kitis, Gerklines kosulio, Plauti, Sunku 
kvepavima, Užėima ir szalti galvoje, 
Priszakini skausmą galvos ir Lt. Gy
duole kuri visad gelbsti. Vieno meno* 
šio gydimas Preke 80c per pacata. ■ 
[szrasta ir parduodama vien,tik per 

HAMPDEN LABORATORY
724 MULLBERY ST. READING. PA.

$1,000 TIK UŽ 00 CENTU.
Ka tas tūkstantis doleriu žmogui 

reiszkia, jaigu jis yra apimta* ko
kios nors Ilgos bei viduriu sugedi
mo? Toks žmogus yra susiraukęs, ne
linksmas ir invairlu nesmaguura ap
imtas. Jaigu tokiam žmogui Ir auk
sini kaina parodytum, tai jam malo
nesne butu sveikata, negu tas aukse 
kalnas. Taigi, jaigu jautiesi etas ap
imtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu veist-Žoliu nuo 
bile vienos žemiau pažymėtu ligų ir 
atgauk savu sveikata.

Vaist-žoles yra nuo sekaneslu li
gų: viduriu užkietėjimo, skilvio no- 
malimo, nenoro valgyt, strėnų ir pe- 
cziu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perazalimo, skaudėjimo po 
krutino, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj, ir 
kitu ligų. Atsiunsk 60c. tai gausi 
vaist-žoliu, kurios jums sugražins 
sveikata, panaikins minėtas ligas.

Jaigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomari, 
szirdies liga, tai atsiunsk 85c. o gau
si musu gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas”. Nervu li
ga yra labai blogas dalykas, bot mu
su Norvu Preparatas užbėga tai li
gai kelia ir suteikia žmogui ramu
ma. Atsiusk 10c. o gausi musu toliu 
ir knygų kataloge. Reikalingi musu 
žolių pardavinėtojai visuose miestuo
se. M. BUKAITIS,

įf
■H

H, 1,

6 6 6 Tabletai
Prassalina galvos skausme ar neural
gija in 30 mlnutu, sustabdo persa
lima pirma diena, ir sustabdo malaria 
in tris dienas. Gausite aptiekose. _

666 teipgi gyduolėse—gerti 26 giu.i strJt. sį.nč.rport, N. T.
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Ant Svieto
APYSAKA ISZ PRAEITES

Verte F.W.S.B.

Sztai szitaip stojosi dalykas 
ant rytojaus po baliui pas Žy
dą, kaip kalbėjo prezesas o pa
ežio je dienoje kurioje atsibnt 
turėjo mano mėginimas.

Apie vienuolikta adyna pa
sirodęs in mundierini fraka po 
puiku nes jau buvo ne naujas 
ir negražiai ant jo gulėjo, pri
buvo in kancelarija prezesas 
apreikszdamas apie aplaikyma 
per mane dinsto ant kancelisto. 
Du kartu pabueziavau su di- 
džiause guodone ir dekingysto 
žvilganczia rankove frako 
kuom labai nžganadintas vir- 
szininkas atsiliepė in stovinti 
žalo jo direktori kancelarijos:

Žinai kada szoko su Ma- 
ryne mano ėjo jam puikiai nes 
kaip paėmė Žydeiku rodėsi jog 
pone užtraukia jaja. Senas tė
vas nusistebėjo isztikro ir ka
da jis pagal mus mada szokio 
užmoto augsztai 
koja, sukliko isz baimes: 
vai!” —

rankove

S

sukdamasis 
1 ‘ e j- 

Girdejai? — klausė 
atsikreipdamas in mane.

Visi esanti turėjo nusijuokt 
isz to apsakymo prezeso, buvo 
tai jau forma urednine juokn 
ant tokio atsitikimo kuom už- 
ganadintas virszininkas iszžen. 
ge su nauju projektu:

Ponas Laskaucke — ta
re in direktori, — turiu asz sau 
czion užvest atskira sztama 
oberkevieziu, žinai t...

— Laskauckas 
sau lupas nuo juoku.

— Reike idant man snra- 
visus nepaeziuotus 

visas dukteres pa- 
cziuotu uredninku mano. Jau 
asz pats paskiria kožnam kaip 
reike: gelton-plaukiui juod
ake i te, juodplaukiui gelton
plauke, dideli ui mažiuke, ma-

užeminejo

szytum 
szpicus ir

žam didele ir 1.1.
Pasaka toji pilna szposu ir 

iszjuokimo isz visko kas jau 
pereina rubežiu visokios pridė- 
rystes, traukėsi da apie puse 
adynos o kad tai buvo diena 
kurioje iszvažiuot turėjo pre
zesas ant seimo, todėl pastana- 
vijo apleist mus palikdamas 
mums suvis nemiela atminti 
apie savo szposus.

Vos spėjau atskaityt paduo
ta man nominacija ant kance- 
lestos ir priimt velijimus drau
gu, kad sztai inbega Vincentas 
szaukdamas mane pas prezesa.

— Pone bus ten kas blogo 
— sznabžda bėgdamas paskui 
mane o jau isztolo iszgirdau 
pakelta baisa prezeso kuris 
laike dideles rūstybes persi
mainė in spiegenti ir negera 
baisa iszpustos fletos.

Ant užsisukimo trepu vedan- 
cziu nuo žemai augsztyn ant 
antro piontro matau stovi užsi
rūstinęs senis ir grasinosi taba- 
kierka po nose kokiam tai jau- 
nikaieziui kuris su gryna galva 
stovi nuleidęs galva kaipo kal
tininkas ir su nusižeminimu 
klausė tuja jo iszmislinejimu.

— Kas tai yra tas piktada- 
ris — klausė atsikreipdamas in 
mane — pažysti ji?

Pažiurėjau ant prasižengėlio 
ir nutirpau isz nusidyvinimo, 
Buvo tai ne kas kitas kaip ma
no draugas Tamoszius, nes taip 
ne guodone prezeso prunksztel- 
cze juokais.

— Tamoszius Zebržyckas 
draugas mano nuo vienos lom- 
kos mokslainines su kuriuopo 
drauge dabar gyvenu...

su toko rūstybe jog buvau tvir- les. 
tu savyje jog mano draugas

. hr

Kas fu? — paszauke prie 
gal užsimojo ant gyvasties vir- ausies, 
szininko. ( (

— Kaip tu gali nepažint [kinu atpleszdamas 
manes | 
prezeso tokio ir tokio komiteto,

i O kas tau galvoj — atstu 
ranka nuo

prezeso! sąnario Šeimoj apykakles.

prezeso to volei tėbyrio komi- dari! — paszauke — asz esmių
— I’nsikeleli, kokis pikta-

teto, rodauninko acnntorinus!?.prezesas tos valdžios, kaip tu B < * a ft A ft I * I— Prislegiu szviesiai daug-'drysti nopaguodot mano ypa- 
galiui prezesui, nepažinau...

— Sztai kaip pasėdėsi dvi 
nedelos už grotu tai pažinsi.

Draugas mano taip baisiai 
rūpinosi taip maino savo vei
dą jog rodos rengėsi balsu pra
virkt ir priminėjo man valanda 
priesz priėmimą bausmes už
pelnytos kancelarijos pono in
spektoriaus gimnazijos, taip 
suvis panasziai ir dabar mano 
draugas įszrode. Daviau jam 
pažinti mirkeziojimu idant pa- 
bueziuotu in ranka prezesui — 
Tamoszius negalėjo atrast tos 
drąsos. Paantrinau savo rodini- 
ma ir laike kada Vincentas vė

U
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mingus mano draugai pasta- 
navijo nutvert rankove prožeso 
ir mikeziodamas pusiau per 
verksmus, perpraszymus, mel
de dovanojimo 'bueziuodamas 
rankove.

— Kas tu do vienas? — pa
klausė po tam lagadnesniu bal
su ponas prezesas.

— Apl i kantas isz ’komisi
jos vicszpatiniu veikalu.

— Gerai paraszy^iu in di
rektori idant tave iszvarytu — 
o atsigryždamas in mane da- 
duoda: — ir tu, jog tokius *bal- 
vonus laikai 
szalin!. .

Tamoszius nutverė vela už 
rankoves frako, 
gautis prie kitos rankos bet ne- 
pavelinta man tos malones.

— Marsz augsztyn, tu min
kytojau misliu — paszauke ant 
manės. . .

— Asilas, jis minkis misles 
o iszrinkineja sau tokius idijo- 
tus draugus... Iszmokinsiu 
asz tavo minkit misles!

Traukiausi szalin užsierge- 
liaves ir pamaželi tyczo eida
mas augsztyn tropais, noriu da- 
sižinot kaip pasibaigs tas ne
laimingas
draugo per ka ir asz papuoliau 
in nemalone prezeso. Bet neži
no isz kokios priežasties biski 
atsileido prezesas, atprovino 
policijanta o prisupdamas in- 
vales tabakierka prie kaktos 
Tamosziaus pavėlino jam s{ta- 
kainiai nueit.

u’ž draugus eisi

asz mėginau

atsitikimas mano

skyriau

tės.
Pažiūrėjau ant jojr Dievaži, 

nusijuokiau žiūrėdamas jam in 
akis, buvau tvirtas jog turiu 
veikalą su girtu kokiu stačio
ku. Bot brace, tas ant. tikro už
tvėrė iman kelia ir rėkia pagcl- 
bos, iszbėga nusistebėja urod- 
ninkai ir žiuri in mane kaipo 
ant piktadario...

— Ir kas toliau?
— Roke, iszmislinejo, pra

vardžiavo visaip ir jog never
tas navet būtie Varszavoj nes 
esmių didžiausiu piktadariu
plesziku, valkata, o dasižinojas 
jog einu pas tave su veikalu 

de su savim policijanta, nelai- liepe paszaukt ir matei kas to
linus dėjosi,. . Na, tavo Klim- 
ce prakeiksiu, jaigu jis tikrai 
paraszys pas direktorių musu 
ir palieps iszvaryt mane isz 
biuro ir tai navet tada kada ri
kiuosiu ant Nauju Metu grati- 
fikacijos.

Kalbėjome da koki laika apie 
musu nelaime statydami viso 
kius isztyrinejimus ir iszmis 
lintus dasipratimus kas mus 
lauke ateityje ant galo persi 

su mano Tamosziujr
ant kampo ulyczios, kuris pa
davė man knygutes su paraszy 
ta role.

— ‘ Turi ton viduryj tele
grama nuo tos bobos... o asz 
tau duodu mano žodi jog nuc 
pirmo iszsikraustysiu isz te 
namo.

Būdamas akyvu kas tai ga
lėtu but, inojau in artima bro 
ina muro idant perskaityt rasz- 
ta ponios Klementinos.

“Radau — rasze jiji — ge 
resni nuo peno mylima: ponas 
negalėtu grajint su distinkcijr 
svarbiausios roles nes Denbic 
kas nenori grajint roles lako- 
jaus, praszau atiduok jam savo 
pirmutines knygutes su role 
mylimo tuojaus o lyg vakarui 
iszmok roles lakojaus. 
pone Vladislove, 
del manes, kitaip musu užma
nymas nenusiduotu, ta para- 
sze... Klementina.”

Nežinau ar gali ka apimt di
desnis smutkas, kaip mane po 
perskaitymui tos gi’omatos su-

iszsikraustysiu

Mane 
padaryk tai

Vos iszgirdau tarszkima isz- mankiojau jaja ant niek o su-
važiuojanezios su prezeso ka
rietos isz bromo, iszbegau isz 
biuro idant dasivyt einanti su 
nuleista galva trotuaru mano 
dranga Tamosziu.'

— Tamoszyti, kas tau atsi-

mankiojas drauge ir role lako- 
jaus inkiszau ih kiszeniu ir isz
begau lyg paikszas ant uly- 
czios.

SOVIETAI SZIDINA ISZ TIKĖJIMO.
Sovietu valdžia Rosijoj paskutiniam laike stengėsi visisz- 

kai tonais panaikinti visokius tikėjimus. Griauna bažnyczias 
arba permaino in pasilinksminimo vietas. Ant paveikslo mato
mo kaip nekurie pasirodė in visokius raibus perstatinėjo. Szv. 
Traice.

X

APSISAUGOJIMAS
NUO SZALCZIO

turis

Mano pone,

tiko?
— O kad jiji isz peklos nie

kados neiszeitu su tuom savo 
teatru! — paszauke su rūstybe 
mano drangas.

— Kokia jiji?
— O toji tavo mylima Klim. 

ce... Perstatyk sau, pasitiko 
mano ant ulyczios ir iszsiunte 
priverstinai pas tave.

— Ko?
— Dievas mieliauses žino 

ko. Rodos atmainė tavo role, 
davė man kokes ten iszraszytas 
knygutes, liepe atimt pirmuti
ne role mylimo.
Tamosziau, — kalba apėmus 
mane po savo valdžia — beg- 
kie pas ji in biurą, duok jam 
t a ja role o atimk ka turi jis, da 
iki vakarui persimokins o asz 
kaipo kvailys kokis paklau
siau tos vėjavaikės.

— Bet kas buvo priežastis 
to nelaimingo atsitikimo su 
prezesu? — klausiu uepaisin- 
damas ant pasiuntimo ponios 
Klementinos.

— Tai pusgalvis, kokis tai 
gal žvėris o ne 'žmogus! Per
statyk sau, einu asz sau ant 
piontro szvilpaudamas, sukinė
damas lazdele o czion ant užsi
sukimo pirmutiniu trepu patin-

PASAKA APIE 
GIRTUOKLI

GIRININKĄ
Pas viena dvarponi tarnavo 

girininkas. Geras buvo žmo
gus, bet Uircjo vienu nelaime, 
ba lankei pasigerdavo.

Viena karta paszauke ji po
nas pas save ir tarė:

— Esi man doru, tai prigu
li nuo manes tau atnagradiji- j 
mus, sztai czionais turi 3 rens- 
kus, važiuosi in bažnycze h| 
gali tonais būti, teip ilgai, iki 
norėsi.

| Bet girininkas girdėjo, kad 
jbažnyczioje kunigai labai ba
rasi už arielka, bet kaip isz- 
kensti be josios dvi arba tris 
dienas. Tai ka daryt? Pasiėmė 
buteli arielkos in.kiszeniu ir 
nuėjo in bažnycze ir pataikė 
tuom kart iiieiti kada kuni
gas sake pamokslu apie arieb 
ka. Kunigas iszticso ranka ir 
rodos kad tare in girininką:

— Negana to, griesznas
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Jau kvaraba su tokia galva 
Ir ne dyvai kad kiti turėtu 

tokia balda, 
Tai sunku viską atmyti, 
Ir del visu apgarsyti, 

Paprasze mane in viena vieta 
ant želamisziu, 

Kaip jau žinoma dėl visu, 
Kad ir rožaneziu gieda, 
Daug gere ir mėsos ėda. 
Didelio seimo ten nebuvo, 

Keletas porelių tik pribuvo, 
Tai gerti in vales turėjo, 
Gere kiek tik ingalejo.

Treczia valanda nakezia atėjo, 
Da nekurie sveteliai sėdėjo, 

Vienas žmogelis labai nuvargo, 
Ba reikėjo eiti prie* darbo.

Tare in savo paeziule: 
Duszele eisime namon, 

Ba jau man sunku galvoj, 
Rytoj turiu eiti in darba, 

Tai man labai skaudės galva.
Bobele baisiai užpyko, 

Su kede prie vyro priszoko, 
Galva nebageliui perkirto, 
Vos žmogelis neparvirto, 

Ir da paliemona paszauke, 
Žmogeli pas vai ta nutempė, 
Strinopa vargszas užmokėjo, 

Verkdamas namo parėjo. 
Tai vis taip buna, 
Isz Dievo garbes, 
Ant prapulties, 

Rožaneziu pagiedojo, 
Paskui ant provos nuėjo. 

Tai vis ant didžiausios garbes 
Su pramuszta galva stenės. 
Rožaneziu daugiau negiedos, 

Tik grinezioje sėdės.
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žmogau, kad karezemoi ir na- 
niejo rūstini Dievą su arielka, 
kad atpuskas permainiai ant 
paleistuvyscziu, bet’ gatavas 
esi ateiti ir ant szv... misziu 
su arielka. Ticje žodžei užpyki
no girininką ir pamislijo.

— Kas-gi galėjo pasakyti 
tam .kunigui kad mano kisze
niu i yra arielka. •

Bet norėjo da paklausyt pa
mokslo ilgiau, apėjo apie baž- 
nycze ba kozaunycze buvo lau
ke ka klausė pamokslo, to kad 
kunigas pasakius keletą žo
džiu atsikreipė in ta szali kur 
stovėjo girininkas ir rodos 
kad žiuri in ji ir su pirsztu ro
de, pasakodamas apie Kaina 
kuris valkiojosi po svietą ir 
niekur nerado ramumo sauži- 
nes. Teip tarė: — ir girtuok
lis, griesziįlinkas. Kad ir isz 
vietos in vieta vaikszczios, 
kad ir visa svietą pereitu nie
kur neras ramumo.

Girininkas prakaitais iszsl- 
pyle ir mistino kas tai do ku
nigas kad žino kad jisai ėzio- 
nais atėjo. Bet susimislijo vie
na dalyku ant szventoriaus au
go stori medžiai; girininkas 
užsiglaudė už medžio ir klauso 
pamokslo.

Dabar — pamislijo sau — 
jau manės nematis.

Bot kaip tiktai pamislijo, 
kunigas pradėjo pasakoti apie 
Adoma ir Jieva už ta nuskur
dusi obuoliuką, nustojo rojaus.

— Teip pat ,tare ~ ir gir- 
tuoklis, įpj stikleli arielkos 
prapuldo dangų, o kaip Ado
mas sugrieszijes, pradėjo bijo
ti ir kavotis už krumu ir me
džiu, teip ir girtuoklis gedish 
pats saves, kad ir nuo akiu 
žmonių gaus pasikavoti, bet ir 
už medžio prislepusi pamatis*

Girininkas iszgirdes tuos žo
džius labai nusigando, iszejo 
ant kelio buteli su arielka su- 
musze ir klausydamas pamoki
nimu kunigo iki pabaigai isz- 
sispaviedojo ir paliovė gerti 
ant visados.

■

Atsiminkime, kad paprastai 
szalcziai yra užkrecziami. Ge
malai szalczio gana veiklus ir 
tik gavus proga greit platina
si, bet daugelyje atsitikimu 
szio gemalai butu per niek, jei
gu tik iszanksto aplinkybes 
butu gerinus prižiuromos. Sz-

na s dabar buk nuo cielo svieto 
'smiu apleistu, sugryžau -na
no. Ant antro piontro langai 
■orėjo nuo žiburio pakajuose 
ūmios Klementinos, szirdi man 
vaisiai skausmas suspaudė ka
la praeidamas karidorium pro 

gyvenimo ponios Kle-
nentinos, pamažėl i ant pirsztu 
dant neiszgirstu, 
>alsa jos ir juokus linksmus 
vccziu.

Matomai jau lauke mano su- 
vryžimo nes vos spėjau užžiebt 
vake savo pakajuje, in'bega 
arnaite su apreiszkimu jog po- 
10 reikalauja idant tuojaus pri- 
•uezia pas jaja.

— Perpraszyk pono jog ne
valiu nes sergu.

— Bot visi su dideliu ne-
, nuo adynos apsiredima8< Viduriu užleidi

mas ar užkietėjimas. Prastas 
vėdinimas kambariu ar net ir 

; per didėlis užsisėdėjimas ne- 
I vedintuose kambariuose.

nesmaguma privalomo tuoj

iszgirdau

nuo adynos:antrumu lauko
aiko sergėjau sugryžima pono.1

— Sakau tau jog 
jotas ir eit negaliu!

— Tarnaite nuėjo o asz,1 
ausdamasis nuvargęs, atsigu- 
iau ant lovos. 4

i.-.- ____  • ___ y_?

tai paprastos aplinkybes ku
rias turimo turėti, omenyje —

Nosyje gerklėje užsiseneju- 
sios ligos. Nusilpnėjimas pap
rastai nuo ligų, 
mo, persidirbimo, prasto mais
to ir nedamiegojimo. Ūmus 
persidirbimas ar suszlapimas 

: ypatingai kojas ar perlengvai

girtuoklių vi-
9

,1

bp

i

esmių li-

o asz

ian ant lovos, 

okio yra?

Turint koki nors užsiseneju- 
si

Pono Vladislovo, kas tai .kreiptis gydytojaus pagelbas.
klauso i neidamas

iž valandos ponas Kazimieras.
Kaip mato ponas, esmių

, galva man vos netruks-i got u 
a nuo skausmo.. .

Žinau asz taji atsitikima su 
irozesu bet kas-gi rūpinasi 
įpio tokius dalykus. Jis szia- 
lien taip o ryt suvis kitaip, jo 
tokis būdas, jau lyg sziol gal 
viską pamirszo. Na, praszau 
pono, kelkis, pati mano lauke, 
visi svecziai lauko pradėjimo 
teatro. Ponas X. pirmutinis ar
tistas czionaitinio teatro atėjo 
oadot del jusu. Matau, akys ap
siverkusios. .. o tpfu, gėdinkis 
ponas,
kiti... Skausmas galvos ne yra 
tikru skausmu, nejpkia 
biski tiktai drūtesnes valios 
apsivieszpatavimo ant saves, 
tai ir pamirszi viską...

Kaip pradėjo man iszguldi-

— Asz turiu grajint role la- 
kojaus, — sznafbždejau pats in 
save sugniauždamas kumsz- 
czes ir mainydamas veidą kad 
net praeigiai žiopsojo ant ma
nės kiūrėdami lyg ant kokio 
paikszo...

— Geresni mylima rado!., 
gyvate!., baidykla!.. asz ne
pataikinsiu atiduot jai roles su 
distinkcija?!

Ne pietų valgyt negalėjau ne

vo“sžirdiės." Viėtoj'ė‘‘7ugryžti net ir klumoczyt saviszkai pri-

ar-gi esi mažu kudi-

baidykla!..

apspakajint susijudinusios sa-

galėjoto

namo nuėjau in soda Krasins- 
ku ir ten vaikszcziodamas po 
takelius liejau karezes aszaras 
gailesties ant sudaužytos jaus
ies. Pamirszau ir apie savo 
dinsta koncelistos ir apie atsi
tikima su prezesu; ka-gi tas 
viskas apeitinet mane
tojo valandoje?! Ant ko man 
dins tas, ant ko man ateitis, 
tusztybe manyje tusztybo, 
priesz mane lyg grabo lenta! 
Aszaros gausiai plauko man 
isz akiu o priminimas szirdin- 
go skausmo ir sulaužyto gyve
nimo atidenginejo kas kart 
naujus juodus pletmus taip jog 
negalėdamas susilaikyt

— Tai ir tu tokis pat kaip 
ir jis ruzbaininkasl Hej, Vin
centai — paszauke in važny- 
czia, — paszauk man czidn tuo- 
jaus policija.

Vincentas pribuvo ant pa-
szaūkimo o asz pavirtau in ak- ku taji baidykla einanti nuę 
meni isz nusistebėjimo nesu- virszaus žemyn. Praėjau pro ji, 
prasdamas ka tas viskas ženk- kas gali apeitinet mano kokis 
liną. Prezesas treplena kojom, ten archivysta su sutepliotu lio tokios ypatos kur surami- 
priszokinejo prie Tamošiaus fraku o tas mane už apykak-jnima galeezia atrast ja^isda-

nuo
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valumus gerai iszauginto žmo
gaus ant gero visuomenei, kad 
navet laikais reike padaryt au
ka isz skausmo kokis skausmas 
yra galvos jog tankiai.reike au- 
kuot ir savo gyvastį ant nau
dos žmonių ir del ju meiles — 
gana jog negalėjau atsispirt 
priesz pajiegas jo prikalbini- 
mo o nuprausęs apsiverkuses 
akis szaltu vandeniu, pasiro
džiau vela ir ėjau kaipo neval- 
ninkas kokis ant antro piontro.

— Salone radau daugiau
negu paprastinai žmonių, ke
lios nepažinstamos ponios, keli 
guodotini vyrai ir cielas buris 
del grajinimo, amatoriu apsėdo

į Sergekimes patarimu pusgy- 
dytoju ar tokiu, kurie save 
auksztinasi gydytojais.

Laikykimės nuosaikumo kas 
link valgio, pailsio ir miego, ir 
kiek galint pralciskimo laika 
tyram ore. Vedinkime kamba
rius • ir darbvietos nuolatos. 
Kiek galint užlaikykime kojas 
sausai ir sziltai.

Biznis labai nukenezia nuo 
szito paprasto szalczio. Suv. 
Valstijų Vieszos Sveikatos 
Biuro raportas del Kovo men. 
1928 m. rodo, kad szalcziai ap- 
negaledino net keturius isz 
kiekvieno deszimts vyru pei 
3.4 dienas ir septynias isz kiek
vienos deszimts moterių per 
3.1 dienas kas met.

Influenza buvo priežastim 
25,000 mireziu 1927 m. Suv. 
Valstijose. Ir neturimo pilnu 
statistikų apie kiek žmonių 
mirė nuo džiovos, plaucziu už
degimo ir kitu rimtu ligų ku
rios visos seka influenza.

Jeigu tik žmogus savo
sargiai prižiuręs matys kad 
szaltis ir kitos ligos ji neuž
krės. Bet sveikata yra užkre- 
eziama if galima ja “pagauti” 
taip kaip galima lipagauti” 
tymus. Ingyti sveikata turime 
gerai, ilsėtis, gerai miegoti. Fi
ziškai sveikas žmogus rotai 
szalcziu serga, silpnus žmones 
tankiai.

Paprastas szaltis gali
virsti in džiova, Apleistas szal
tis ir kosėjimas per tankiai 
yra džiovos pavojaus ženklai.

— F.L.1.8.

Tai brolyti, 42 metai kaip .
“Saulei” tarnauju 

Be paliovos, kas nedele du 
kartus juros zauniju. 

Po svietą turiu lakstyti, 
Naujienas isz visur rinkti. 

Jau ir kūma Baltruviene man 
kalbėjo: 

Reike tau pasilsėt, rodą 
davinėjo, 

Surinksiu aukas ant tavo 
naudos, 

Iszkeliauk pasilsėt afit kokios 
dienos, 

Kur tu žmogau pasilsi gauti,
Kad kožnas naujienas sznabždą

r* 

<wn ■ —i —

Reike raszyti, 
Niekus mokyti.

Sztai ir dabar skambina 
tiliponas,

Szauke mane kokis tai ponas, 
Idant pribuezia in Pattersona, 
Pabarti ten dideli nevidoną.
Pribuvęs in miestą nuėjau, 

Ir ten koki szpidiu užtikau, 
Puikus tai butu vaikinelis,

in ausi,

■
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GERAS GYDYNTOJAS.

at-

pa-

gailestios, insivorkiau kaipma- b,lv0 dideli stalu gerdami arba-

— Kada tik užtemino mano 
pribuvimą gaspadine pribėgo 
prie manes ir pradėjo koliot.

— Labai gražiai labai 
griesznai liept laukt ant savos 
cielai draugystei...
na negeras iszauginiįmas... pa- 
l'/inniimiia avini-A —ShiTGi

w Si • 3 •
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Jau buvo tamsu kada jaus
damas savo kaipo kalininka 
koki nelaiminga iszguita isz tė
vynės in svetimas szalis notu-| 
rodamas ne jokio tikro priete-

ta.
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Bet didelis neiszmančlid, 
Merginas kalbina vesti, 

Nes tik isz doros kelio jafees 
iszvesti, 

Ant juoko palikt, 
Po tam in svietą isznykt. 
Mergaites, tokiu szpidiu

Ant juoko palikt,

Garsingas gydyntojas Hufe- 
land nekente ilgos ir nereika
lingos kalbos. Viena diena atė
jo pas ji viena poni, o vos gy- 
dintojas galėjo užklaust josios 
kas jai kenlte, atidengė ranka 
ir trumpai pasakė:

— Apsideginau.
— Apdek sziltai.
Atsako gydintojas teisingai 

apžiurėjo rona.
Ant rytojaus vela atėjo, 

rodydama ranka tarė:
— Goriau man.
Vela gydintojas apžiūrėjo 

ranka ir liepe sziltai laikyt.
Paskutini karta motore atė

jo ir tarė:
— Sveika esmių 1 Kiek kasz- 

tuęje?
Nieko —* 

dytojas, ba poni esmių iszmin-

o

— Nu-gi tu Jonai ne nemls- 
lini užmokėti;
grosere.

— Ar žinai ka mister sztor- tingiauso motore kokia lyg

ka inemei už nusijuokė gy-

tai ženkli- nike: Ateisiu P° medelei, tai sziam laikui pažinau. .Ne plo-

saugokitės,
Per terla gerai tokiems 

duokite, 
O bus doresni, 

Ir iszmintingesni.

✓
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I Ant J. Sakalauskas |
LIETUVISZKAS GRABORIUS į 

(Bell Phone 872) g
331 W.CeatraSt. 8

Nuliūdimo valandoje eotei* 
Idem reriauel patarnavime. Pa
laidojime atliekam rūpestingai 
Ir gražiai. Busite pilnai užga- 
nidintL

lsx Mahanojaus ir Girardvillee 
jeigu kas pareikalaus mano pa* 
tarnavime tai meldžiu man tolo- 
fenuoti o pribusiu in dentate

Bell Telefonas 878
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kada tau periuoji be reikalo kaip kitos minutu.
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asz tau pasakysiu, 
atiduosiu.
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ŽINIOS VIETINES ISZ LIETUVOS'
— Gavėno.
— Panedolije pripuola Ke- 

turiasdeszimts Muczolininku.
— ‘Readingo kasiklos kurios 

per tris dienas nedirbo, vėl pra
dėjo dirbti szi ryta.

BAISI ŽUDINSTA

or-— Musu Lietuviszka 
kiestra sugryžo isz New Yorko 
kur pagrajino Lietuviszkus 
szokius in Okeh rekordus.

—1 Szladien iszvažiavo de
legatai angliniu lokaliu ant
seimo in Indianapoliu. Terp dideles apylinkes žmones. Bu-
kitu randasi ir St. Gegužis, A. vo taip:

* 11 'i • y\ i j ♦ • i • i i *Szilkovski. Delegatai susitiks 
Mount Carmel su kitais isz kur 
keliaus spccialiszku 
tiesiog in Indiana.

trukiu

— Su szitu numeriu “Sau
les” rasite priedą kuris paro
do metini raportą Schuylkill 
pavieto Kontroleriaus. Rapor
tas parodo ineiga ir iszeiga 
1929 metams.

— Vincas Kelmelis, Jonas 
Strimaitis, p. Urbanąvicziene 
ir Mot. Paulauskas isz Shenan
doah Heights atlankė 
les” redakcija.

< c Sau-

— Musu pigumas užganėdi
na tukstanezius kostumeriu ir 
da galima patarnauti tukstan- 
cziams nauju kostumeriu. Tik

i r. i
II mu - f 'V*.

SESERYS IR BROLIS MIR
TINAI SU2EIDO BROLI, 
KURIS MIRE, BET ISZ- 
DALINO TURTĄ SVE

TIMIEMS.
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Zabicziunai. — Antalieptės 
vals., Zarasu apskr. Sausio 29 
diena, ežia invyko baisi .pikta
darybe, kuri labai sujaudino

TIESIAI IN KLAIPEDA!

NELAIME ANT GELEŽINKELIO — Paveikslas parodo sudaužytus
užmuszta 16 žmonių, o 80 sužeista. Ta nqlaime atsitiko ana diena arti miesto Kenosha

itM►■ ■ ■ .■ V.-T1
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Zabicziunu kaimo gyveno 
Kanapecku szeima — Augus
tinas KaųapeckaH 60 metu Ir 
dvi jo sesrya labai dievobai
mingos davatkos Emclija ir 
Terese — po 50 motu. Augus
tino brolis Pranas — 46 metu 
buvęs mokytojas gyveno sky
rium piiktame Szpuliavictes 
vienkiemyj. Daugeliu vals.

Žmones pasakoja, kad da
vatkos seserys neapkentusios 
laisvu pažiūru savo brolio Au
gustino.

Sausio 28 d. in Zabicziunus 
atvažiavęs su sunum 17 metu 
Pranas Kanapeckas, o sokan- 
czia diena Augustinas norėjos 
važiuoti Dusetų turgum

Kilęs, ar tyczia buvęs sukel
tas — dar neaiszku ginezas del 
pūdo semenu

Wisconsin ateito.

APIPLESZE, UŽRISZO 
AKIS, BURNA IR SKUS
TUVU ISZKASTRAVO 

ŽMOGŲ.
Kaunas. — Sausio isz 31 hi 

Vasario 1 d. naktį Telsziu aps. 
Plunges valscziaus N. kaime 
invykdytas žveriszkas, tiktai 
laukiniu žmogėdrų tarpe pasi- 
taikas smurtas, kurio auka li
ko vietos gyventojas Vincas 
Raudys 33 m. lunž. Pacziame 
vidurnakti in jo butą insibro- 

už ri
šu į

vo nežinomi piktadariai 
szo miega neziam burna 
priegalviu

miega neziam
>

ar linu. Kaipv Į MUUV ŪVLUVUU <11

pažiūrėk ir stebėkis tokioms jmones pasakoja, kai Augus-
mažoms kainoms: szv. szolderis 
(home dresse<l) 19c. cielas, 
pork ezops 25c. cielas arba pu
se, szviežios deszros 28 c. sv., 

sv. 79c. 100

tinąs norėjos iszoiti pro duris, 
Pranas ji paeziupes už ranku 
isz užpakalio, jo sūnūs nusi
tveręs už kojų, sesuo Terese 

g(*riausid<Jsviesto 2 sv. 79c. 100 j užmetusi ant galvos maisza. 
sv. cukraus $5.40, geriausios p0 į0 parverto ant žemos pra- 
kavos 29c. sv., riebiausiu tauku' 
2,8V. 25c. rozinkos be seklu 3 sv. I 
25c., goriauses pienas 3 konai 
2ac. Pristatanti in namus veltui, 
telefono orderius iszpildom No.
309J pašzauk.

P. J. Kubortaviczius
600 W. Pine St.

įuu užmetusi ant galvos 
ios'o,. 4^ -- ------------ ....4

maisza.

kavos 29c. sv., riebiausiu tauku

SHENANDOAH, PA.

suriszo rankas ir 
paėmė jo paties skustuvą, ne- 
laimingaji iszkastravo (iszro- 
mijo). Atlikę savo žveriszka 
darba, užpuolikai pagrobė 300 
litu pinigais ir niekelio netruk
domi prasiszalino. Iszeinant vie 
nas užpuoliku pasakęs, kad jis 
esąs banditas Jockus. Mano
ma, kad szis smurtas invykdy- 
tas isz kerszto, 
tyczia pasivadino 
gauja suklaidinti policija. Da

li. yra Tol-

ir užpuolikai
Jockaus

bar nukentejusis 
sziu ligoninėje ir jo gyvybei 
gresia pavojus. Užpuolikaipavojus, 
stropiai icszkomi.

Pranas

PAJESZKOJIMAI KARSZTA MALDA
Pajeszkau Veronika Grina-

vieziute po vyru pavarde But-
Kitados gyvenokevieziene.

Worcester, Mass. Pajeszko de
de (t.20

Antanas Navitskas, 
737 E. Diamond Avė.,

Hazleton, Pa.

Pajcszkau savo 
Urszu 1 e La u r i nskaite.

—• Garnys ana diena paliko 
puiku sūneli poustvai Anta
nams Czupliems,' 409 West 
Oak ui. Teipgi patogia dukrele

Pa., ant far- 
Lietuvos, Pi-

szvogerka 
Žinau 

kad yra ženota bet po vyru pa
vardes nežinau. Girdėjau gyve
na apie Donorą, 
mu. Paeina isz
palių Kaimo. Ji yra mano pa- 
czios pus-sesere. Meldžiu kas 
apie ja žino ar pati tegul at- 
siszaukia sziuo adresu: (lt. 

Mr. M. Valantiejus,
2240 Winfield Wav, N. E. 

Canton, t >hio. 
___  X

Pirm keliu metu Prancūzu 
žemoje Paryžiaus miesto buvo 
sunkiai susirgęs vienas visai 
biednas darbininkas. Po keliu 
dienu ta paozia liga užsikrėtė 
ir jo žmona. Dvejetas vaikeliu, 
mažyte mergaite ir dar mažes
nis bernaitis badu mirė, o ne
buvo kam nelaimihguju pasi
gailėti.

Vargsze mergaite nežinojo, 
kas daryti. Bet sztai ateina jai 
iii galva mintis: “Juk Dievas 
yra taip geras ir gailestingas, 
tai gi in Ji reki'.i kreiptis su 
praszymu.”
vojus mergaite sumano para- 
szyti in Dievu gražu, 
ga, meldžiama

Bet kaip ? Pagal-

po vy- į 
ru Macui lene pajeszKau savo ‘ 
draugo Marijona Meszkaucki- ' 
t rs 1 1 k t * r % •

Asz Ona Gedraicutc, ] 
. Maculieno pajeszkau

to po vyru Talbckiene. Paeina 
Rasei n u apskriezio, Skirs- 

nemunis
18Z

szirdin- 
l laiszka.

j tad plunksna, popiorio ir 
szo..- iszdosty.dam.i Vieszpa- 
cziui Dievui, kad jos tėvai sun
kiai serga ir baisiai pavargę, 
todėl praszo jiems sveikatos, 
o sau ir broleliui, nors kąsne
lio duonos, nes abudu labai isz- 
alke.

Paraszius ta laiszkeli, sude-

Ima
ru-

is parapijos, Pantvarzo da in kopcrta ir bėga in sz.ven-

. ,.L B„ I ..."sag

LIETUVIU 
Lt^ainn

1930 --------
' VYTAUTO
nVl£iLlEJAUS

MI Mf MAV«Cl NY

VISOS PASTANGOS BUS PASZVESTOS PADARYT KE
LIONE ATMINTINU INVYKIU, PILNA INVAIRUMU
IR MALONUMU DEL TU, KURIE JOJE DALYVAUS 

ŽEMIAUSIOS KAINOS TIESIAI 
IN KLAIPEDA

Trcczia k lesa in viena puse $107.00 
Treczia klena in abi pusi $181.Ui) 
Turis, troez. 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 
puse kainos.
UŽ KUDYKIUS: Iki 1 metu $5.50.

Valdžios Revenue ir Head Tax 
atskyriam. 

TANKUS ISZPLAUKIMAI LAIVU 
STACZIAI ISZ KLAIPĖDOS

SMAGIAUSIAME PATOGIAUSIA
Del informacijų ir laivakorcziu kreipkitės tuoj pas savo vietos agentus. 

NELAUKIT PASKUTINIU DIENU

BALTIC AMERICA LINE
315 S. Dearborn St. Chicago, III. 
616 St. Janies St. Montreal, Can.

LITUANIA

ISZPLAUKIMAI LAIVU 
ISZ NEW YORKO

8 Kovo .
3 Balandžio . . ESTONIA

17 Balandžio . . L1TUANIA
1 Gegužes

17 Gegužes
26 Gegules . . L1TUANIA

POLONIA 
. . ESTONIA

rr

mi KELIONE

8 Bridge St. New York, N. Y. 
Union Trust Bldg. Pittsburgh, P«.

Lietuviszki Bonai pri 
labai

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

DYKAI
KožnamIi siusim 
stebėtina iliu
struota knyge
le kuroj rasite
daug

i iszradimu 
stebėtinu daik

i

nauju
ir

tu. Raszykite tuoj indedami kelias 
sztampas del persiuntimo. Adresas 

PRACTICAL SALES CO.
1219 N. Irving Ave. Desk S. 

Chicago, Ill.

kaimas. Meldžiu kas ka apie ja Rokaus bažnvezia. Jai ro- 
kad atsiszanktu ' kad kaip tik padėsianti 

alto-
dėsi, 
laiszka bažnyczioje ant 
riaus, tai Vieszpats Dievas ji 
atsiimsitos. Tuo tarpu dedant 
jai laiszka ant altoriaus, pa
mate tai viena 
džiusi ponia. ‘

— Ka tu darai

Iarba ji patiKO TIK NEISZMIRE VISA 
SZEIMYNA.

Dzingiszkiai (Alytaus aps.) 
Szio kaimo ukin. J. *Zėnkovi- 

semenu

sziuo Adresu:
Mrs. Anna Maculis

(t. 19 I
Box 126, R. F. D. No. 3, 

Richmond, Mich.

dėjo baisiausiai inuszti. Pranas 
muszes kūle, sesuo Emilija pc- 
telninku, kiti kitais įnagiais.

Kokiu budu nežinia Augus
tinui pasiseko pasprukti lau
kan ir pradėjo bėgti pas kai
myną, bet brolis pasivijo ir 
vėl parverto ant žemes. Augus
tinas pradėjęs rėkti; 
pabijojęs ir palikes.

Augustinas sumusztas, vien 
marszkinis dusi kaso iki kaimy
no Musiulio, kuris matydamas 
baisia žmogaus iszvaizda, tuo- 
jaus atvožė gydytoja ir prane-

S 
kad Augustinas Kanapeckas 
nepagydomas ir mirs. Tada jis 

i suraszytl 
testamenta, pagal kuri nejudo- 
ma turtą pitskyre dviem kai
mynams pinigus, atiduotus pa-

de ponstvos P. Rutkauckams I szo policijai. (lydytojas rado
ant West Atlantic ulyczios.

— Ana diena susitvėrė Lie-
tuviszka labdaringa draugove PaPraszo policijos
suszelpti tuosius kurie paszial- 
•pos reikalauje. Sekantieje li
kos iszrinkti kaipo virszinin-

ežius prisipaudo isz 
aliejaus. Pavalgo su tuo alie
jum sutaisytu valgiu, susirgo 
visu szeimyna. Visa diena isz- 
buvo kaip girti, be sąmones ir 
negalėdami isz vietos pasiju
dinti. Tik po keliu dienu visai 
pasveiko. I,„ 
tos svaiginanezios 
žasties. Bet vėliau paaiszkejo

Teisingos Teisybes
, u

Kas daug ant moterių ka-

važiai pasire-
H IMI

Isz sykio

kai: Juozas Ruth. Edvardas akselius, 2,200 litu sumoj
paskirstė: 900 litu 
Ūkininko” 
mo reikalams

gers. Isz pravardžių matyt,'vcm^ ° kita dovanojo netur-

Wallace, Mrs. Anna Sanders, 
Konst a nei je Gregas, Adele 
Szymansky ir Anthony Ro-

Grogas,
“Lietuvos

redakcijai szvieti-
dali laidotu-

nežinojo 
ligos0prie-

kad svaiginanti liga kilo nuo 
žolių vadinamu girtomis, skys
timo, kuriu aliejui sunaudotose 
sėmenyse daug butą.

kad ir Anglikai priguli in taja
Kaimyno nuvežtas Utenos li- 

paliko patogia goninen, Sausio 30 diena mirė.
Skrodimas lavono parode, 

Augustinui sulaužyta 11. szon- 
— Visi boilerei likos užgc- kauliu ir krutinės kaulus, at

siūti Packer No. 4 brokerio krėsta, organai, lyties organai

draugavę.
— Garnys 

dukrele del ponstvos Stanislo
vo Križnicku, Turkey Run.

ūkininką

mergaitei
— paklausė jos. Mergaite isz 
syk suirimo ir nusigtondo, bet

3 
3

ATIDARYTA KOŽNA SUBATA VAKARAIS 
NUO 7 IKI 8 VALANDOS

Muso kostumeriai giria muso banka, ir ėse užganėdinti

0 i 
i
B M

I I

riauje, tasai tikrai seniau per matydama malonu ponios vel-
jeises daug nukentėjo.

Moteres be vyru galėtu į 
apsieiti, bet vyras be moteres 
negali.

Žmogus, kurisZmogus, kuris užsipelnė 
ant prieteliu, visada juos tu-
re s.

bet tik tada, kada buna užsi
geriąs.

Gyvenimas yra

Ir melagis pasako teisybe

pakol Lehigh kasyklos vela sumaigyti.
pradės dirbti. f*

— Teismas už nužudinima suimtos
Jono Zakarevicziau.s su pie- ‘ nėra. Eina tardymas, kuris tel- 
nine bonka pasibaigė su

Sumusztojo seserys davatkos 
.1—L.J, apie broli dar žiniųapie broli dar žinių

su pie-
pa- i singai visa iszaiszkins. TokioI

liuosavimu Janiczako nes prie- • žauraus darbo musu apylinkėj
szais ji nieko nerado ir sudže 
Hicks teismu iszmete.

PARSIDUODA FARMA.

Arti miestu ir darbu, 
del pienininkystes, 
ties ant adreso:

Mrs. Mary E. Bonz,
156 Spruce St., 

Tamaqua, Pa.
REIKALINGA GASPADIn£

Gera 
Kreipki- 

(t.20

Lietuve mergina, naszlo ai 
vyra apleidus nesenosno 42 
motu ir ne jaunesne 30 motu, 
del vedimo paredko namie ir 
prižiūrėjimo vaiku. Jio iszeina 
in moksląine. Nenoriu kad 
iszeitu neapsirengia ir neval
go. Asz esu naszlys. Del pla
tesniu žinių atsiszaukit laisz- 
ku raszydamos ar turit vaiku 
ir kiek. Atsiszaukit sziuo ad
resu :

Mr. Wm. Prelgau, 
771 Agato St

St. Paul, Minn.

. (t.20

M

dar nebuvo girdėta.

RADO ŽMOGAUS 
KAULUS.

Dvarininkai, Sziauliu apskr. 
Sausio 30 d. ūkininkai, bekas- 
dami žvyrą keliams taisyti, 
rado žmogaus kaulus ir bliz
ganti nuskąri. Aus kario nete
ko paimti, nes jis užbiro žvy
ru ir nebuvo surastas. Spėja
ma, kad atkasti nužudytos mo- 
teres kaulai, kurios lavonas to
jo vietojo turėjo būti žmogžu
džiu paslėptas, bet tokio atsi
tikimo niekas nepamena.

SZOVE KITA IR PATS 
NUSISZOVE.

Tomszai (Luksziu valscz.) 
Szio kaimo vienas vaikinas 
draugavo su eigulio szeimyna, 
ypaeziai su jo žmona. Pasta
ruoju laiku jisai kalbino ja pa
mesti vyra ir bėgti Vokietijon. 
Tai atsisakius, jisai paszove ja 
ir pats nusiszove.

• •

7

ŽIAURI ŽMOGŽUDYSTE.
Žiniomis isz Kretingos, naktį 
in Sausio 31 d. Genezių dvare, 
netoli Darbėnų, invyko nepa
prastai žiauri žmogžudyste. 
Nežinomi piktadariai pleszikai 
sukapojo krviais
Lankuti ir jo žmona (Lanku
tis 64, žmona 70 metu). Lanku- 
cziai gyveno nuoszaliai, todėl 
to užpuolimo. Jie abudu buvo 
atrasti tik daug vėliau. Isz ap
žiūrėjimo vietoj matyti, kad 
piktadariai norėjo Lankuczius 
apipleszti. Vienas intariamas 
asmuo jau suimtas, 
toliau tardymą tęsia.

Policija

Gyvenimas yra visados 
per trumpas, jeigu eina apie 
atpakutavojima už savo nusi
dėjimus. 

*
tokis, katras gyvena deszimts 
myliu nuo tavęs.

*
kada savo uždarbi iszloidineja.

Mylimiauses ' tasai sve- 
czes, kada tavo apleidineja.

* Keliu laimes geriauso 
dviems eiti.

durno in akis kitiems.

Goriauses kaimynas yra

Kvaili gali pažyt ant to,

laimus

Žmogaus laime labi a use

Svarbiause priežastis tau

da, su aszaromis akyse apsa
ko jai viską: kaip jos tėvai sor
gu ir esu nelaimingi, kaip ji ir 
jos brolelis nieko neturi valgy
ti ir kaip sumanius szaukties 
in Dieva pagclbos.

Ponia pagyro mergaite už 
pasitikėjimu Dievui ir ramin
dama ja tarė:

— Asz pati atiduosiu 
laiszka kam reikiant.
jame yra paraszyta, kuj: tavo 
tėvai gyvena?

— No — atsako mergaite, 
— juk Vieszpats Dievas, kaipo 
viską žinąs, ^ino ir tai, kur

szi
Bet -ar

į
•!15
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su jos patarnavimu ir gerumu.
Muso klerkai gali su jumis susikalbėti Lietuviszkai. Į
Muso banka turi daugiaus Lietuviszku szerininku negu I
bile kita kokia banka Mahanojuje.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAIIAN0Y CITY, PA.

Member of The Federal Reserve System 
---------$-------- ;
DIREKTORIAI
D. F. GUINAN 

WILLIAM R. MILLER 
JAMES A. DOLPHIN 
JOS. B. REING 
P. C. FENTON

JUOZAS MACIEJUNAS . 
ANTANAS DANISEVICZIA 
JOHN J. MORAN 
GEORGE OLIVER

T
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SIDABRINIS RADINYS 
TIES TRAKAIS.

Priesz karu ties Trakais bu
vo iszkastas gražus sidabrinis 
diržas, du sidabriniai apiran- 
kiai, dvi apikakles ir žiedas. 
Diržas yra gana ilgas storokam 
žmogui juosėsi. Diržo sagtis 
gražiai ornamentuota, o pats 
diržas supintas isz keliu dvi-, 
gubai susuktu storu sidabro 
vielų ir apvadžiotas plonesne* 
mis, taip pat dvigubai sukto
mis sidabro vielutėmis. Api- 
rankiai irgi panasziai supinti. 
Apikakles yra dvejopo darbo-, 
viena apikaklo yra isz dvigu
bai supintu storesniu sidabro 
vielų ir su smala ornamentuo
ta sagtele, o antra susukta isz 
plonesnių sidabro vielcziu ir 
su raguotu užsegamuoju galu. 
Apirankiai yra Geiiogalin —

kiu o nedasektu ypatiszku už-, 
sipuldinojimu yra užvydejima 
ir kvailumas.

... .......... R * 1 1

TURI MURINE.
‘ . ,1h1! / ' ,

F.
s

— Ko tu tam ubagui taip 
labai kloniojiesi net kepure nu-

t

I Balniku valszcziaus tipo.

• ♦ į (siemci!
' *. r *

— Mano brangus, no reikia 
to paisyti kad jis ubagas ir 
ubagauja. Jis turi narna muri
ni, pusotjnai fiinigu ir patogia 

' Hhi' '' ' 1 ‘J .. ...
•

ANT PARDAVIMO.
I

Parsiduoda fanna su nauju 
tvartu, tik pereita vasaVa pas
tatytas. PriezastixH pardavimo 
moteros hiirtis. Del daugiau 
informacija atsiszaukit laisz- 
ku sziuo adresu:

Mr. Ig. Aukštinis,
R, No. 4,

dukterį
"•Ii

(t.19

Catawissa, Pa.
' vC'! ‘ ' H* ' ' Ir’Jv? '■ ‘i

viską žinąs, ^ino ir tai 
mes gyvename.

— Tiesto, — pridėjo ponia- 
bet Vieszpajs Dievas gali pa
vesti globa ant justi tokiam, 
kuris to ne žinos. Todėl aisz- 
kiai pasakyk, kur gyvenate!

Mergaite papasakojo, o po
nia su ja atsisveikino ir nuė
jo.

Keliomis valandomis pas
kiau kažin-kas klabina ligo
niu darbininku duris 
ta pati mergaite ir mato dide
le pintine, pilna invairiu daik
tu, rubu ir valgiu, o viduje po- 
jjeris su piaraszu:

Atidaro

Vieszpatiesperis su paraszu: “ 
Dievo atsakymas.”

Už valandėlės atėjo gydyto
jas, apžiurėjo ligonius ir užra- 
sze vaistu.

Tio vargszai darbininkai ne
užilgo pasveiko, o kol negalė
jo dar dirbti, kas dion atsiras
davo pintino sil valgltois.

Taip tai geros ir tikinezios 
mergaites laiszkas, nors nenu
ėjo in Dieva, 
Apvoizdos nurodymą, pateko 
in rankas vieno isz tu aniuolu, 
kurie ant žemos pildo Dievo 
valia.

bet per Dievo

y. * *
/ SKAITYKITE “SAULE1 * * *
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pain expellerI
i. s

rai pavojingu.

V

Neapleiskite 1
Peršalimo! 1

Sustabdykite pirm negu i«i- j 
.«•_ MACTit na etos tik- ’

kratikyte < 
i PAIN- .

suiio 7r”čiaudėjimo apsireiški
mu. Du ar trys išsitrynimai 
su PAIN-EXPXLLERIU su
teiks jums neįkainuojamą pa
galbą. ...

jis sustiprina jčgas. Jis 
- -■ • -• ”3 su

‘ g-jės — pirm negu pastos tik- < 
rai pavojingu. Atstaatikyte , 
peršalimo naudodami PA1N- 
EXPELLERI su pirmu ko-

Du ar trys išsitrvniniai 

teiks jums neįkainuojamą pa
galbą.

PAIN-EXPELLERIU išsitrynimas paakstina kraujo cir
kuliaciją. Jis pralinksmins jus. Ji“ 
suteikiat jums daugiau galios pasipriešinti ligoms. Jis 
1 : .... ............ ‘

Netenka —
kuomet PAIN-BXPBLLERIS etoj* f . _ 
bon. Muskulų GėUrnei ir SksudėjimnJ prąnjrksU.

A

kuliaciją. Jis- pralinksmins jus.
< •• • _ Y svaISfi*

kelfa jumyse impulsą kovai su paprastais susirgimais.

pard-
Galios

M- ,
Į

I

radjnftta. Atgaivinantis 
riebias _ __________________________ _ ____ t SU’

tvirtina visu juaq tiatem*. Jut «•»<* ataMjinU* 
_ ‘ tas*

PAIN-lt>PBLLERIS
jviri leliidešimt metų laikotarpiu. Dėlto įi» 

yra vUaro«Kp**auly naudojamai Ir rekomenduoja
mas nuo Perialitnu, Kosuliu, Paprastų Gerklė!,

gjdkalaukite artimiauiloje Vaistinėje 
arba raiyldte į

, _ —----------- ■ VsC<
ANO SOUTH FIFTH STS.

* • 1_____ Tm« aaatA Mtvvsnli

ir suivirtl 
saviti te 

nuo Pėrialitnų,

ir L t.

4

gAdLRICHTER

«

l'1

BROOKLYN,. N.V

U UPAIN-I XPElttR «




