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ISZ AMERIKOSVELN™
NAUJAS SVIETAS
SURADO NAUJA PLANETA 

3,839,000,000 MYLIU NUO 
MUSU SVIETO.

FlagstąJ’f, Arizona. — Kėlės 
sanvaites adgal žmones dagir- 
do buk astronomai atrado nau
ja’ svietą — planeta, kuri yra 
nuo musu žemes tolumo net 3,- 
839,000,000 myliu. Toji planeta 
reikalauja net 289 metus pakol 
apsisuka viena kayta aplinkui 
saule o musu svietas atlieka ta 
paezia kelione in laika 365 die
nas. Jaigu eroplanas lėktų grei
tumu dvieju myliu ant minu
tes tai jam imtu 3,500 metu nu
lėkti ant tosios planetos. Nauja 
planeta yra atitolinta nuo sau
les 4,180,500,000 myliu o musu 
žeme yra 92,900,000 myliu to
lumo nuo saules arba 40,87,- 
600,000 myliu tolumo nuo musu 
nau,jo kaimyno. Tasai naujas 
svietas v ra 45 kartus toliau nuo 
musu žemes ne kaip saule, yra 
szalta ir neapgyventa.

NUŽUDĖ MOTERE IR JAJA 
SUDEGINO PECZIUJE.

Vancouver, B. C. — James 
Lihung, Kinezikas, turėdamas 
dinsta kukoriaus vienoje szei- 
mjmoje, nužudė gaspadine na
mo su krėslu. Priežastis žuklins. 
tos buvo ta kad Lihung neisz- 
kepe gerai mena už ka likos pa- 
bnrtas. .po n’Aindinimui nuvil
ko savo auka in skiepą, su
pjaustė ant szmoteliu ir sudegi
no pecziuje. Nesudegusius kau
lus ranku ir kojų paslėpė ka
mine. Vyras nužudytos mote- 
res sugiyžes isz tolimos kelio
nes, isztyrinejo žudinsta ir Kin- 
czikas prisipažino prie visko.

< <

Monroe

NUMIRĖLIS” SUGRYŽO 
TURTINGAS.

Rittersvillo, Vt.
Pennhall, kuris apleido namus
32 metus adgal jeszkoti po 
svietą giliuko ir kuri tėvai lai
ke už mirusi, ana diena netikė
tai sugTj'žo namo rasdamas tė
vus da gyvus. Pennhall trankė
si po visa svietą ir turėjo daug 
vargo ir ant galo daejo prie 
tūrio. Pas tėvus nerasze per 23 
metus ant galo dažinojo nuo jo
jo draugo buk jisai yra gyvas. 
Dabar pasiėmė tėvus pas save 
ir visi gyvena linksmai.

26 PASAŽIERIAI SUDEGE 
DRAUGE SU DEGANCZIU 

LAIVU.
Bagota, Columbia. — Apie 

4ta valanda ryte, kada visi pa- 
sažieriai miegojo laive Bncara- 
manga kuris stovėjo pristovė
jo, staiga! kilo ugnis apaezioje 
kur užsidegė petrolius. Nebu
vo laiko gelbėtis o ir kiti arti
mi laivai bijojo priplaukt prie 
deganc>4io laivo idant patys ne
užsidegtu. Isz 32 pasažieriu vos 
deszimts iszsigelbejo ir tai bai
siai apdege. Kapitonas maty
damas kad neiszgelbes laivo ne 
pasažieriu, nusiszove ant vie
tos. 1

užsidegtu. Isz

VAIKAS
DESZIMTS METU VAIKAS 
TURI ANIUOLISZKA VEI

DĄ BET VELNISZKA 
BUDA.

'Fountaindale, Iowa. — Cla
rion Metzler, deszimts metu, 
yra labai patogus vaikas turin
tis veidu pauaszu in aniuoleli 
ant szventu paveikslu, kaip tai 
tankiai duodasi matyt. Bet kas 

to aniuoliszko paveikslo 
kad dusze tojo vaiko yra juoda
ISZ

kaip velnio. Norints tasai vai
kas turi vos deszimts riletu bet 
gere visokius svaiginanezius 
gerymus, ruko cigarus, pypkia 
ir paperosus kaipo ir kramto 
taliaka. 'Lasai velniszkas anino- 
lelis likos aresztavotas jau 22 
kartus už visokius prasižengi
mus kaip: padegimą dvieju na
mu, smlaužynm automobiliaus 
kuri paleido, kone nžmnsze sa
vo dranga su stikline bonka, 
sukandžiojo baisiai szesziu me
tu mergaite o paskutiniu jojo 
prasižengimu buvo apipleszi- 
mas kendžiu sztoro isz kurio 
paėmė visokio tavoro vertes už 
30 doleriu.

'Levai negali jojo suvaldyti 
ir m e k Iže siūlo idant ji uždary
tu prieglaudoje del nepataiso
mu vaiku, ka ir padare.

6 KŪDIKIAI IN LAIKA 
11 MENESIU.

Whitesburg, Ky. *—Ana die
na garniS* paliko pas (?hris 
Back penkiolikta pundeli' su 
vaikais — trynukai, visi sūnūs. 
Praeita meta, Apriliaus menesi 
garnys taipgi apdovanojo laja 
szeimvna su trvnukais ir visi v •<
yra gyvi. Taigi, in vienuolika 
menesiu poni Back’iene susi
laukė net szeszis vaikus. Moti
na vaiku turi 37 įmetus ir 
džiaugėsi savo dovanele bet ka 
mano josios vyras tai d a savo 
nuomones neiszreiszke.

O’

vaiku turi

NUBAUDĖ SAVO PACZIA.
Houston, Tex. — Mrs. Balph 

Fowler buvo pastatyta priesz 
sudžia. aresztavota už greita 
važiavima automobiliam. Su- 
dže rustai'dirstelėjo ant kalti
ninkes kalbėdamas: 
bausmes i r 
taip nedaryk!

Man tas
i ”

<FDolei'i 
kasztus. Daugiau

Po tam iszsiemcs pinigus isz
kiszeniaus dadave: “ 
daugiau skauda ne kaip tau!” 
—• kasztus užmokėjo už kalti
ninke kuri jam padekavojo ir’ 
iszejo isz sūdo szypsodamasi 
nes tai buvo — sudžiaus pati!

PAVOGĖ $6, GAVO
20 METU KALĖJIMO.

Mount Clemens, Mich. — 
Heniikis Milewski, gyvenantis 
Detroite, pradėjo atsėdėti baus
me czionaitiniam kalėjime nuo 
10 lyg 20 metu už vagyste. Pri
sipažino kad apvogė
stoti ant szesziu doleriu.

<rgazolino

DVASE H0UDINI0 NEDA VE 
APIE SAVE ŽINIOS.

Naszlo po 
Harry Houdini, žymaus magi- 
k<>, kuris mirė trys motai ad- 
gnl, ncApįuikc nuo jojo jokios 
žinios kokis yra užgrabinis gy
venimas po smert.

Priesz mirti Houdini parasze 
ant popioreles slaptus žodžius 

jai po smert,
jaigu jojo dvasia jaja atlankys 
ir tokiu bud u žinos kad tai ji
sai. Lyg sziaj dienai dvasia ne
davė apie savo jokios žinios ir 
naszlo pamote visa vilti iszgirs- 
ti apie savo vyra.

Miami, Flo. —

sziadien mato kuriuos isz tars

INDĖJ O KIAULES AKI. ,
San Francisco, Calif. — Dak

tarai czionaitineje daktariszko- 
je kolegijoje instate kiaules aki 
deszimta menesiu kūdikiui Pra
nukui Lawn ir
kaip su tikra akia. Už tai indo- 
jo kiaules aki nes yra daugiau
sia panas z i in žinogiszka. Yra 
tai pirmutine tokia operacija. 
Pranukas neteko akies nes jam 
vyresnis iszduro su vinių.
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UŽ KŪDIKI NUŽUDĖ VYRA Į 
IR PATI SAVE.

Wheeler, Mont. — Kokia tai 
, gyvenanti arti 

czionais, da jauna, motore, -28 
metu, szove du kartus isz revol
verio in savo vyra, o vėliaus ap
imta gailesezia ka padare, szo
ve sau in krutinę ir ant vietds 
atliko. Priežastis (o pasiutisz- 
ko daFbo buvo toji, kad vyras

T

Katro Robek rvvenanti
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ILGA NOSIS

41 METAS

- tok is buvo

SZUNIU.
New \ ork. — “ Kada asz 

numirsiu, puiniirykit mano szu
ni su kloi'oformu ir palaidoki
te szale numes,”
paskutinis velinimus testamen
te Hobarto Glėnsidu kuris mirė 
ana diena, Sziuii numarino ir 
palaidojo vienam grabo sn jojo 
pono, kuris neturėjo jokiu gi- 

savo ge-

TEISINGAI
NUBAUSTA

KAIP ŽYDELKA APGAVO 
KAIMUOTI KURIS GEIDE 
PALIUOSUOTI SŪNELI 

NUO KARIUOMENES.

norėjo nubausti už nepaklusnu-; miniu o szuni htike už 
riaiisia draitga.ma 'maža sūneli josios pirmo 

vyro, Ro'bek 'buvo josios antru 
Motina apgindama savo 
griebėsi už revolverio ir

sūneli

vvru.
kūdiki
papilde žadinsiu ir savžudinsta 
už taip maža priežastį.

Simon Dun- 
nna diena 

Vyras pareidamas 
iszsilaužo sau

NORĖJO NUTRUCINT SAVO 
VYRA BET PATI NUO 

TO MIRĖ.

r iil’ula jau-
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ISZ“ LIETUVOS
PLATELIU EŽERE NU

SKENDO ASZTUONI 
ŽVERAI. 

Vasario
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SUDEGINO KŪDIKI IDANT 
UŽSLĖPT SAVO KALTE 

PRIESZ VYRA.
<'hieago. — Detektyvai aresz- 

tavojo czionais jauna Czekiute, 
Anele Durczak, kuri sudegino 
savo naujai gimusi kūdiki po- 
cziuje, idant užslėpt jojo gimi
mą priesz vyra kuris radosi be
veik du inetns lankvdama.sis 
tėvynėje o kuris ana diena su- 
gryžo adgal in Amerika.

Anele prisipažino ka<l kūdi
ki nužudė tokiu būdu bet tame 
baisiam darbe prigelbėjo jai 
josios meilužis kuris drauge su 
jaja užsmaugė kūdiki po tam 
inkimszo in dideli pecziu sklč: 
pe. Abudu likos uždaryti kalė
jime o vyras dabar jeszko per
siskyrimo nuo neteisingos pa
čios kuri gyveno su prielaidi- 
niu laiko jojo iszvažiavimo.

VELUK PASIKART NE
KAIP BOVINT KŪDIKI.

. Knoxville, Tenn. — “Nouž- 
mirszk bovinti kūdiki ir ji pri
žiūrėti pakol asz nesugiyžsziu 
isz miesto
tina in savo dvvlikos metu sū
neli iszeidama in miestą. Vai
kas atsake motinai:
pasikart ne kaip taji reksni.bo- 
vint.”

Kada motina sugryžo namo, 
rado vaiku kabanti ant balkio 
kuknioje negyva.

Fenn. —

— ta ip kalbėjo mo-

i < geriau

TRYS BROLIAI UŽMUSZTI 
ANT KART.

Franklin, Me. —Czionais li
kos užmuszti trys’broliai kurie 
nesimato vienas su kitu per 
daugeli metu. Trys-broliai An
drius, 55 metu, Jokūbas, 53 me
tu ir Mikolas Harrisonai, 49 
metu, važiavo automobiliuje in 
miestą. Pervažiuojant per ge
ležinkeli automobilius sustojo, 
tame atlėkė greitasis trūkis ir 
sumalė visus ant vietos.

r»

PALIKO JAM KRIUKIUS 
ANT SENATVĖS.

Mays Landing, N. J. — Po 
smert Mrs. Irenos L. Brown Ii- 
kos sugražintas vmezevones 
žiedas kuri jai buvo davus jo
sios vyras Charles ir užrasze 
jam penkis dolerius kaipo, ir 
kriukius idant turėtu kuom pa
siremt ant senatvės. Motore isz- 
d'alino likusi savo tiu*ta 13,000 
doleriu tarp vaiku. Matyt jo
sios vyras užsipelno gerai ant 
tokio palikimo.

BOLSZEVIKAI NENORI
LEWIS’O IR FISHWICK’O.

Indianapolis, Ind. — Prieszi- 
ninkai anglines unijos inteiko 
penkes rezoliucijas spirdamiesi 
praszalinimo prezidento . Le
wis’o ir Fishwick’o, preziden
to IIlinojaus anglekasiu, užmo- 
tinedami jiems visokius prasi
žengimus ir kaipo netinkami 
vesti toliaus anglekasiu reika
lus. Rezoliucijos likos atmestos
per delegatus. .. 

r •

SAPNAS ISZSIPILDE.
Ė'aslon, Pa. — 

baro pati sapnavo 
buk josios 
namo puolė ir
koja. Kaulas taip subraszkejo 
garsiai kad motore net pabudo. 
In puse valandos vyras likos 

su iszlaužta 
koja kuria nusilaužo laike dar- 
bo prie geležinkelio.

valandos
parvežtas namo i

SENOVISZKAS PALOCIUS 
GRIUVĖSIUOSE.

griuvėsiai palociaus 
Abingdon kuriame gimė Nellie 
Gust is o kuris kitados prigulė
jo prie Jurgio Washingtono. 
Palocins likos sunaikintas per 
agni ant Four Mile .Run, 
lingtono paviete, Virginijoj

Jurgio

Ar-

PRILYGINIMAI
4

Moterys apie kurias (tau <r 
t 

apie kurias mažai kalbėjo už 
josios gyvasties.

♦

t. ’ į

puikybe yra 
upnras protu. 

Jeigu katrie

.kalba po miręziai, yra tai tos

Pas neiszmanes moteris, 
užsimanimu o

gal va guo-

nori priesz 
mus užslėpt diena musu pabai
gos, tnom labinus turime pntys 
ta diena atsimvt.

Iszmintingi,
doje pagal ta, kas joje randa
si, o mot ore s ir paikszai tetni- 
na daugiuose ant drabužio.

Jeigu geri pažystami ima
si už peiliu ir ant saves užsi
pilki ine ja — yra 
tąsi pats,
kaziru vienas ‘kita apiplOsza 
skriaudže savo paezia ir 
kus.

Rūpinamės no vienas 
kaip numirsime, gerinus pada-

tai gyvulei;
jeigu draugai prie

vaL

ne

ry tumėm kad daugiau rupin- 
t nines apie gyvenimą.

Jeigu katras buna plūkei
apsirėdęs, o burna 'kaip darži
ne, tai butu geriau, idant terp 
iszmintingu savo burna t urė
tu nždarvta o ausis atidarvtas.

.♦ 8'

PALIOMANAS.

Palicmonas in stovinti tau- 
fferi:

Ko tu .ežia stovi 
lauki? f .

Asz stovu ir laukiu rytojaus.

ir ko

j

Žinios isz Lietuvos.
ATSIRANDA VILKU.

Ukmerge. Szioje apylinkėj 
atsiranda vilku, kurio ūkinin
kams nemaža padaro nuosto
liu. Kurie 
minose

gyvena vi enki 0- 
t. v. ardžiau miszku, 

pas tuos atsilanko. Užtraukia
ma aveles i r kiti mažesni gyvu
lėliai. '

PASIPRASZE PAVĖŽĖTI, 
KAD ŽMOGŲ APIPLESZT
Vasario 12 d. Velioniszkio 

km. Merkines valscz. gryžtani 
isz Merkines Vincui Balanavi- 
oziui pakely ji pnpraszo nepa
žįstamas žmogus pavožti. Tn- 
važiavus [in Bingeliu' miszku 
nepažįstamas suėmė Bnlanavi- 
cziu už gerklesįr/atomo 30 ltežiu už gerkles ir 'atomo 30 lt

Piittlitz, Vokietija. — Tomis 
d i ei) cm i s likos nubausta mir- 
czia Kreida St rcmbergieiie ku
ri geide atsikratyt nuo savo vy. 
ro. Laike sliectvos pasirodo ko
kiu‘bildu toji nedorėlė geide 
atsikratyt nuo vyro ir kaip pa
ti inpuole in slaistus.

Porele apsivinie septyni me
nesiai adgal. Vyras buvo mal- 
szaus lindo bet jojo Įiaeziule 
mylėjo zobovas, szokius ir tram, 
kosi visur ant linksmvbiu ir at- t 
sikratinojo nuo gimdymo vaiku 
už ka v>*ras nekarta, jaja bar
davo. Motore už tai pradėjo 
nekenst vyro ir nutarė nuo jojo 
atsikratyt. Neilgai mausto ir 
ant galo padaro plana?

\’yras sugryžos isz kancela- 
lijos paprasze Ixmkos vyno. 
N liejas nusiprausi, nedorėlė 
pripylė du stiklus vyno o in vy
ro stiklą inpylo drūtos truciz
nos. Vyras sėdo prie stalo, tame 
kas tok i s pabarszkino in duris, 
vyras norėjo stoti ir inleist sve- 
czia bet motore paszauke: “Asz 

o t ii iszgerk savoatidarysiu 
vvnu.” |Į

Iszejus paregėjo ulmga ku
riam davė kelis centus. Kada 
pati nnąjo prie durni, matyda
mas kini stikle vynas truputi 
sudrumstas, peinnaine stiklus, 
savo pastate prie paezios vietos 
o josios pradėjo gerti. Pati ne
žinodama apie permaina, pra
dėjo ir-gi gert ir teinino ant sa
vo vyro kai}) kate ant žiurkes, 
laukdama kas atsitiks.

Staiga i motore pabalo ir su
krito ant grindų. Pašzanktas 
daktaras apžiurėjas motore pa. 
suko kad yra užtrucinta ir tuo- 

v

jaus mirs nes norą jai jokios 
pagelbės.

Mirsztanti pati pakėlus gal
va silpnu balsu isztare: 
norėdama tau padaryti 
inpyliau in vyną truciznos o tu 
permainei stiklus ir iszsigelbo- 
jai. Esmių' teisingai nubausta 
—- ir su tais žodžiais numirė.

u-. - j, - . j ri -i i ii ■ . a l» « - : , -n

PARDAVĖ DIDŽIAUSIA 
PERLA ANT SVIETO.

Shanghai, Kinai. — Didžiau- 
ses ir puikiauses perlas ant 
svieto žinomas kaipo “Azijos 
Perlas,” sverentis 663 karatus, 
likos parduotas už 500 svaru už 
karatu aVba viso už 1,650,000 
doleriu. Perbus kitados prigu
lėjo pi’ie Persiszku ciesoriii ir( 
likos iszsiunstas in Kinus 1780 
mete, kaipo dovana del K in isz. 
ko ciesoriaus Lung. Po revo
liucijai perlas buvo dingės ir 
dabar atsirado liaukoje Singa
pore kaipo loermstis majoro U. 
Mididecn.

nėra

1 ‘ Asz 
gula,

»>

svevent i s 663 karatus

SUVALGĖ 15 AUKSINIU 
’ SVARU.

Glasgow, Anglija.
ja suome jauna motoro kUVi lai
vo ‘pavogusi nuo tūlo žmogaus 
įjonkiolika auksiniu svaru. Pa- 
licija. iszkrotus merginos dra
panas niekur pinigu nerado. 
Manoma kad turėjo tuos pini
gus nuryt. Motoro likos nuvež
ta in ligonbute kur jaja pagul
do po eksrei spinduliais ir pusi-

Palici-

rodo kad isztikrujii pas jaja 
pinigai yra. Vugilka likos nu
vežta in kalėjimu ir patol lai
kys ja pakol, 
gus sugrąžys

nurytus pini-

/

Lublinas, Lenk.
nikai (i isz Liibelskos guberni
jos paėmė in kariuomene. Su
sirūpinės tėvas pradėjo svars
tyt kokiu budu galima sūneli 
paliuosuot nuo tos sunkenybes 
ir pribuvo tume tiksle in mies
tą idant kur norints jeszkot pa
gelbės. Už keliu valandų prili
po prie jojo kokia tai Žydelka 
ir po pasikalbėjimui kodėl at- 
važiavo m nuėsta, Žydeika pri
žadėjo šuneli paliuosuot .jaigu 
sūneli pamatys. Kada tėvas pa
rode jai sunu, Žydelka sukliko 
isz džiaugsmo: “aj vai! galima 
jiadaryt! Jilsu sunns turi per 
plat u uosi!”

Iszemus isz kiszeniaus miera 
pridėjo šuneliui ant nosies tar
dama: “Žiūrėkite, du ir puse 
milimetro ploczio ne kaip tie
sos daleidžia, galima bus ji pa
liuosuot bet kasztuos 300 zlo
tu.” Geraduszis kaimietis davė 
apgavikiai 150 zlotu ant ran
kos.

Žydelka pasiėmė pinigus ir 
kaip nuėjo pasirūpint apie pa- 
liuosavima sūnelio pas virszi- 
hinkus tai da ir sziadien josios 
nesurado.

120 METU SENUKAS MIRĖ.
Vilnius. — Kaime Stariczuo-

V i In i aus apskrityje, mire

Kaunas. — Vasario 14 d. 
apie 17 vai. Plateliu ežer<‘ Kre
tingos apsk., važiuodami su 
arkliais dviejose rogėse prigė
rę szie asmens: Antanas Dauk-

Albinas Gedgaudas, .Pet
ras Bate, Antanas Burba, Sta
se Jaszmonaite, Pranas Sever- 
kis isz Kžpales, Jonas Jonaus- 
kas ir Kazys Kadžys, visi Pla
teliu valscz.

szas,

SUNKIAI SUŽALOJO. 
< , •* " 48 Ik •

Kaunas. — Policijos žinio
mis, X’asai'io 15 d., apie 21 v. 
Kaune Juozapavicziaus pr. 
ties Vailokaiczio fabriko pil. 
V. .Kavarskas, P. Beneviezius 
ii- M. Rtidvilaviczins sunkiai 
sumusze Juozą Žemaiti, ir Juo
zą
dėti ligoninėn, 
traukiami tiesom

Usevieziu. Nukentėjusi p«- 
o kaltininkai

IR SZIEMET SUNKUS
’ METAI ŪKININKAMS.
Ir stambiuosius ūkininkus 

spaudžia vargas. Vasario men. 
pradžioje man teko kalbėtis sn 
vienu Rokiszkio apylinkei 90 
Ii. žemes savininku B. “Ar ti
kėsi tamsta, ar netikėsi, sako, 
bet tokiu sunkiu metu, kaip 
szie, neatmenu. Kibi syk rei
kia 30 centu pasiskolinti mui
tui i n važiuoti Rokiszkin. Tu
riu keletą szimtu pudu itivai-se’

Jnrgjs->Apanasionok kuris tu- *riu parduoti, l»et jti nta- 
rejo 120 metu. Lyg smert senu
kas turėjo gera iszminti ii' tu
rėjo gera sveikata. Mire nuo 
persiszaldymo kada buvo isz- 
ejas tbasas laukan laike szal- 
czio.

BANDITAI ISZ8KERDE 2500 
KINCZIKU.

• |f 11 1 w

Shanghai, Kinai. — Bandi
tai drauge su Kiniszkais ko
munistais, užklupo ant miesto 
Fuan, arti Kiauto, K i augsi 
provjncijoi, iszžnde visus vir- 
sziuinkus ir 2500 įgyventoji!, 
po tam apipleszia miestu din
go kalnuose.

‘LITUANIA,’ ‘ESTONIA’ IR 
‘POLONIA’ LAIVAI LEN

KU RANKOSE.
pranes'/.a,

Baltic-American
i “ Litna- 
Polonia

Isz Kopenhagos 
kad Danu 
kompanijos garlaiviai 
nia,” “Kstonia” ir ‘*1 

rankas. Len- 
52 U 
lini-

” “ Estonia” i 
pere jo in Lenku i 
k u vyriausybe nupirko 
uuosz. Balt ic-American 
jos akcijų, vadinasi didesne ju 
puse. Minėti laivai dabar kur
suos terp Lenku Gydnes uos
to ir New Yoibo ir Kanados 
uostu po Lenku vėliava.
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kas neperka. Su malone Žydui 
is man pasiūlėsiuliau, bet Žydą

isz jo pirkti.”
O kaip gyventi tokiomis 

Ivgomis mažesniam!
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KRUVINA DRAMA.
Szeduva, Panevėžio apskr. 

— Czin Vasario men. 16 d., in- 
vvko kruvina drama. Pil. Bri- 
inona ta diena a))lanke jo pa
žystamoji panelei B<»t sztai 
kaimynai iszgirdo riksmą. Su
bėgo pamate Brimona ant griiv 
du gulinti visa kruvina. Tuo- 
jaus buvo pranesztti policijai. 
Mirtinai sužeistąjį Brimona 
kuris, kaip pasirodė, buvo nu
durtas peiliu, nugalnmo ligoni
nėn. Nusikaltėlė sulaikvta. Ei
na tardymas. Spėjama,
szio nelaimingo invykio prie
žastimi buvo nelaimingoji mei
le.

kad

DU APSINUODIJIMAI.
Kaunas. — V’asario men. 14 

d. apie 21.50 vai. Vaisiu g. 3$ 
N r. actu apsinuodijo pil. Nor
bertą Bagdonaityte, 23 m. am-
žiaus. Spėjama, kad nuodiji-

- - > * a

wihj

200 SUDEGE UGNYJE 
PAVEIKSLU TEATRE.

Tokio, Japonija. — Per eks
plozija celuloidines stuczkeles 
krutamuju paveikslu teatre Ki- 
rine, -Mandžiurijoj, žuvo du 
szimtai ypatų ir szeszi palici- 
jantai kurio atbėgo apmalszin- 
ti žmones bet patys pražuvo.

1 ,

PAJMZKOJDtAS.M ’

Asz Marijona Pileckiuto pa- 
jeszkau savo dode Vincą Shi- 
moniuti. Jis paeina isz Gude
liu kaimo, Veisėju parapijos. 
Girdėjau kad gyvena kur apie 
Mnhanoju. Meldžiu atsiszaukt 
sziuo adresu: . (1t.

Mrš. Mary Žiūkas,
311 Damon St.,

W. Pittston, Pa.

mosi priežastys — apsivylimat* 
gyvenimu. 1

Tn pati diena Kalnu g-vej
27 .Vr. iactu apsinuodijo piR 
Petronėle |Pranbelnite, 29 m., 
amžiaus. Rastas pas ja ras?.-' 
ežiukas, kur paraszyta. kad 
nuodijasi del nubodaus gyveni
mo.

MIRTINAI SUMUSZE 
ŽMOGŲ.

Vasario 6 d. temstant Kra
kėse užpuolė nepažinstamas pi
lietis Antaną Statiški 63 m. 
amžiaus ir kumsztimis sumu
sze Stauskiui galva ir suspar
dė kojomis. Stauskis Vasario 
8 d. Kėdainių ligoninėj mirė.

IY'

MATE JUODA GARNI.
Kaunas. — Isz artimu kai

mu žmonis praneszu kad ma
te viena isz nepnpraszcziausiu 
paukszcziu Europoje, o tai yra 
juoda gani i. . ,
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Kas Girdėt
Dede Samas vela pradės su- 

raszinet nosis savo vaiku, Ap- 
riliaus 2 
kas deszimts metu, arba kaip 
tai vadina 4‘Cenzus Žmonių.”

Kas yra cenzas? Tai gyven
toju snraszymns, ju suskaity- 
mas, kad žinoti, kaip daug ju 
priaugo; tnip pat invairiu val
džiai reikalingu žniu isz žmo
nių gyvenimo, pramones, že
mes ūkio ir kt. surinkimas.

Sziojo szaly cenzas atlieka
mas kas dcszimti metai. Taip 
insako szalies konstitucija. 
Svarbiauias to insakymo tiks
las yra patikrinti gyventoju 
skaieziu kad žinoti kuri vals
tybe kiek atstovu turi siusti 
Kongresam

Kaip žinoma, senatan kiek
viena valstybe gali siusti tik 
po du atstovu, neatžvelgiant 
in gyventoju skaieziu. Bet in 
žemesniuosius Kongreso 
mus atstovu skaiezius

szimct, kaip tai daro

eiles

rn- 
siun- 

caiamas vien einant gyventoju 
skaieziumi.

Balandžio 2 d., szimot visoj 
szaly, taigi, ir prasideda sako
mas dcszimtmetinis cenzas, isz 

jau penkiasdeszimtas.
Prasitęs keletą savaieziu. Su- 
raszinojimais užsiims apie 
szimtas 
nusamdytu vyra 
Szie suraszinotojai yra vadi
nami “enumeratoriais.”

Kas Lietuviu Amerikoj il
giau gyvena, tas gavo progos 
1920, 1910, ar gal ir 1900 mo
tais duoti atsakymus suraszi- 
netojams (enumeratoriams).

Suraszinetojai eis per na
mus, neaplenks ju nei vieno ir 
szeimininkei paduos apie dvi- 
deszmts invairiu klausimu. In 
kiekviena klausima reikia tei
singai atsakyti. Nereikia bijo
ti, kad kaimynai, kas kitas ga
lėtu patirti, ka suraszinetojui 
atsakai. Niekas negali patirti. 
Suraszyti laksztuosc atsaky
mai tik valdžiai bus žinomi, 
daugiau niekam. Surašinėto
jai prisiekdinami, kad jie nie
kam nieko nesakytu, kas yra 
suraszyta. Kitaip-gi jie butu 
asztriai nubausti.

Bus klausiama vardas, pa
varde, amžius, kiek vaiku, ju 
amžius, ar namai nuosavi ar 
nuomuojami. oJii savi, kokia 
jiems kaina, jei nuomuojami, 
kokia in menesi nuoma. Bus 
klausiama ari szeimynos gal
va dirba, gal turi “bizni“ ar 
suaugę vaikai dirba. Gal szei- 
mininke dirba kur dirbtuvėj 
ar ofise, ar namie szeiminin- 
kanja.

Klausimais apie darbus, 
valdžiai szimct bus svarbu pa
tirti bedarbiu skaieziu kiek-> 
vienoj szalies daly. Taip pat 
bus žinoma, kaip kas ilgai ne
turi darbo.

Ūkininkams bus patiekta 
toli daugiau invairiu ’klausi
mu apie vedama ūki, apie gy
vulius ir visa padėti.

Pasibaigus cenzui, gyvento
ju skaiezius greitai bus pas
kelbtas atskyriais cenzo 'dis-

Gi kiti invairus siu

užsiims 
tukstaneziu valdžios 

ir motėm.

bizni

apie

triktais.
rinkti faktai — vėliau.

Nekurie žmones yra kaip ba
ilumu: greitai iszsipuczia, užsi
dega ir iszkyla iii viražu ir grei. 
tai nupuola kada atszala. Pana- 
Kzini ir musu tautiecziai daro.

Gyventojai miesto Now Yor- 
ko iszdiroda kas metas ant 
sviesto 165 milijonus doleriu 
be-t didesni dalis gyventoju vi
sai nenaudoja sviesto.

Tula turtinga motina Fila
delfijoj liepe aresztavoti savo 
dvideszimt-metini sūneli už tai 
kad norėjo pats sau uždarbiai!, 
ti ant gyvenimo užlaikymo. — 
Matyt yra tai naujas apsireisz- 
kimas gimdytojiszkos rupes- 
ties!

Nekuriu sako buk patogi pati 
priveda žmogų prie didesnio 
giliuko ir laimei. Bot randasi ir

b
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tokiu kurio tvirtina <buk tokia 
motoro daveda žmogų grei- 
cziausia prie... kalejitno ir 
pragaro.

Mokvti atrado akyva dalyką 
o tai yra, buk visatos turi isz- 
miuti. Tai nieko naujo! Mes 
esame persitikrino kad taikiai 
kiiinszinis yra iszmintingesnis 
už v isz t a.

Tikra velncva atsitinka tam 
garsingam Chicago.

Ana diena stojo priesz suda 
žadintojas kuris atome gyvastį 
savo paežiai del to idant galėtu 
apsipaeziuot su savo podnkte. 
Toki meilingi atsitikimai 'bai
gėsi ant elektrikinio krėslo.

Kokia tai misiuke 
Tearrv isz Bostono 
skunda ant persiskyrimo nuo 
savo vyro tvirtindama buk ji
sai yra... žmogodys nes atkan
do jai szmoteli liežuvio laike 
barnio. O gal turėjo per ilga tai 
vytas bnvo priverstas truputi 
nukansti. — Gerai padare.

——

Helena 
užvedo

Ko žmogus turi iszmokti ?
Turi iszmokt 'būti linksmu 

nes linksmumas yra geriausia 
gyduole.

Tnri iszmokt rūpintis apie 
reikalus nes tai labaisavo reikalus nes 

svarbus dalykas.
Reikia iszmokti kalbėt apie 

naudingus daigtus nes naudin
gi apsakymai tiek ženklina 
kiek szviežes oras del ligoniu.

Reike iszmokt kad burnos 
del bereikalo ne auszt tarp 
jaunuves o jaigu ka kalbi tai 
kalbėk iszmintingai o 
liszkai.

Mokykis pats savo ergelius 
sutaikint nes svietas yra per 
daug ūži mm ta s kad tavo erge
liais rūpintasi.

savo

ne kiau-

Mokykis savo sopulius ir 
kanezias po uždangalu links
mybes iszlaikyt. Sziadien nie
kas nepaiso kas tave slegia.

Nepasakok apie savo rupes- 
ezius. Jaigu nematai nieko ge
ro gyvenime tavo tai savo prie- 
szinybes užlaikyk savyje.

ATSAKIMAI
M. B. Scranton, Pa. — Nuei- 

kie tamista in vietini suda in 
Prothonotary ofisą. Ten gausi 
visus patarimus kaip iszimti 
Citizens popieras.

A. R. Shenandoah. — Kom
panija kuri perka Lietuvos bo
nus ir moka $27 už 50-doleriue 
bona, gal tiek ir sziadien ver
ta. Nueikie tamista in miesto 
banka o tau pasakys kiek szia
dien bonas yra vertas.

PARSIDUODA GERA 
F ARM A.

Gera vieta arti prie miesto 
geležinkelio Htoties.ir geležinkelio stoties. Tik 

viena mylia nuo cymentinio 
steitinio 'kelio. Daug miestu 
aplinkinėj 8 ar 10 myliu tolu
mo su pirmos klasos market u. 
105 akeriai žemes; 70 dirba
mos, 35 ganyklos, 
del malku;
sodas ir kitu vaisiu medžiu. 
Susquehanna
farmu. viskas nuga kuo gc- 
riause. Budinkai gori su nau
jais stogais. Kluonas su skie
pu kuriame randasi vanduo 
Namas 7 karna bariu sn vande
niu namo. Gyvuliu randasi 2 
arkliai, 6 karves, 1 bulius, 4 
vonsziai, 175 visztu, 3 kalaku
tai, 10 poru karveliu. Taip-gl 
r visi fąjįnos inrankiai ‘kurie 
reikalingi dol iszdirbįmo fer
mos. Viskas parsiduoda už 
$4600 inmokoti reikia $1800 d. 
O likusius pinigus palikti ant 
5 ar6 procento.
tokia kad likau Bingelis be

Priežastis pardavimo yra 
gyvėnimo drangos ar szeimy- 
tiOs ir nubodo gyventi ant far- 
mos. Pardavoš noriu važiuoti 
ioszkoti salt laimes. Atsiszati
di sziuo adresu: (t.24.

Mr. Frank BartaSįius, 
R.F.Di No. 4, Vlstor, Fa.

ir krūmai
4 akeriai pycziu

upe bėga 
Viskas auga kuo

pro

i

PIRMIEJI VAIKAI
VIS GERESNI
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Penkesdoszimts tukstan-

PASAKAITE

Karta gyveno viename mies. 
te naszle su -dviem savo vaike
liais. (Žinoma buvo vargingas 
pragyvenimas. Bet ji pamoki
no juodu gražiai apie Dieva

ADVOKATAS
r r W' JI f

Vienas iszti k imta ilsiu raszti- 
ninku vienojo didelėje bankoje 

New Yorke, Wemes __ _Yorke, pnornes nežinant 
bankui szimta’tukstaneziu do
leriu, kuriuos praleido in trum
pa laika o bijodamas idnnt ban.

, --------------------- „ L

se ju malda. Bot tuodu vaiko- likos paimti, nušidave pas gar-
bei Žemo Musu, buvo svarbiau- kojo nepntomiiitu jog pinigai

lini klausdavo: Mamyte, tu vis ajnga advokatu ant rodos.
Apsakęs advokatui savo ne

laiminga padėjimu, kuris ji 
iszklause lyg galui, atkando 
szmota “ežiu” ir kramtydamas 
pradėjo taip kalbėti in pribui- 
sza:

kalbi apie tęva musu o mes no- j 
turime tėvelio. Tai ji pasako
davo jiems kad jis gyvena 
augsztai danguje ir kad Ji tik 
per malda ir tikėjimą galima 
matyti. Tuodu vaikus leido mo
tina in mokykla... Karta ji 
susirgo ir nesitikėjo daugiau 
isz tos ligos atsikelti. Dabar už
puolė beda tos naszles namo. 
Iszalkia ir badas ome vieszet 
jame. Tiedu kūdikiai sako: 
Mamyte, duok mums duonos o 
jai ne tai mes turimo mirti. 
Motina matydama savo kūdi
kiu aszaras, girdėdama ju pra- 
sZyma, jaugdama j u didel i isz- 
alki, ome juodu ramyti su mal
da Tėvo Musu ir su jais mels
tis. Kaip juodu pasimeldė jau 
nejuto iszalkio. Dabar jaunes
nysis kūdikis sti.ko: Mamyte, 
asz raszysiu gromata pas musu 
tęva danguje būnanti, jis turi 
mus gelbėti. Tai jis eme ir pa- 
rasze sekanezius žodžius: “Te
veli dangiszkas, susimilk ant 
musu! Duok mums dieniszkos 
duoneles nes musu motinėlė 
serga, ji mums neparupina duo
neles o ji pati negali uždirbti 
nes stokuoja sveikatos.” Pa- v uz-

i

— O ar visa taja suma pra
leidai t

— Taip, visa, dabar netu
riu ne cento!

— 0 tavo bank i oris da apie 
tai nežino?

— Da no!
— Al rait! Tai gal duosis 

padaryt.
— Bet kaip?
— Na, 

skandalo reike dideliu pleiste
rili. Sugryžk in įbanka rodos 
kad apie nieką nežinotum, pa
imk da szimta tukstaneziu do
leriu ir atneszk man ryto;).

Ar mislini ‘jog tai <luo- 
— paklausė rasztininkas.

Padaryk taip kaip paša-

taip: Ant didelio

7sis .

kinu o paskui pamatysim ka 
galima padaryt.

Antra diena rasztininkas at- 
nesze szimta tukstaneziu dole
riu.

priesz bankiori.

ežiu doleriu tai yra mažai! Bet 
esi doras žmogus, nors ir tiek 
man užmoki isz savo kisze- 
niaus. Priimsiu tuja suma!

— Bot ar parasžysi tamista 
man kvitą nuo priimtu pinigu 
ant dvioju szimtn tukstaneziu 
nes nenoreczia idant mano var
das butu paskui paniekintas 
už įmano sunu. Bankieris iszra- 
sze kvitą ir padavė advokatui 
kuris skubiai nusidavė pas sa
vo klijonta kuris su nekantru
mu ant jo lauke. Paduodamas 
jam kvitą tarė:

— Pono, sztai kvitas nuo 
dvieju szimtu tukstaneziu do
leriu. Tavo tas prasikaltimas 
yra pa red ko, deszimts tukstan
eziu doleriu pasilieku sau už 
darba o likusius gali sau pa-, 
silikt. Bet sergėkis idant pnna- 
szei no padarytum.

----------------- . -------------- r ... --------------------- ----

KEIKSMAS

♦ ♦ ♦
Ar skaitytoje! mislina, jog 

bunkeris už tai pyko kada da
žinojo apie tai! Ne! Nusijuo
kęs tarė:

— Kaip asz gyvas esiu, tas 
advokatas yra perkytras vai
kas. Prie pinuos progos paim
siu ji už savo apgynėja.

GEROS PACZIOS
GYDUOLES ANT

PIKTO VYRO

Saule buvo ant nusileidimo 
tykumą vieszpatavo gamtoje, 
o tai mylimianses laikas ant 
pasivaikszcziojimo iszbegau in 
laukus su savo draugu ne daug 
senesniu už mane. Džiaugėmės 
isz gausiu vaisiu kurio proces 
ūkininko ‘ketino užsirnoket. O 
kada biskuti nuilsoine ir sėdo
me pavesije po liepa, pradėjo
me vienas szi be ta pasakot, ir 
saitai dabar apraszau, ka ma
no draugas apsakė:

Bus keli desetkai motu kaip 
gyveno dvaru kijo X jau seny
va poni, naszle. Po smert vyro 
vedė atskira gyvenimą o bu- “r
vo pilna puikybes isz savo pa
ėjimo. Turėjo viena sunu ku
ris jau ineitiuejo in vyro me
tus. Simus turėjo dideli prisl- 
riszima prie motinos ir retai 
kada isžeitinejo isz namo. 
Kožna valanda rūpinosi pasal- 
dyt motinai, gyvenimą o jiji 
nieką daugiau neveikė, kaip 
tiktai dėstė kaži ra s ir kabalas 
mete norėdama dažinot ateiti 
sunaus.

Teip jomdviem bego tikybo
je dienos, menesiai, kad sztai 
jaunikaitis likos pakviestas in 
sveczius pas koki tai turtinga 
poną;
nuvažiavo 
vicszinos.

VAIKSZCZIOJA BASAS.
Re v. Hans Peter Bertelėon 

kuris dvasiszka stoną pamėtė . 
seniai Blair, NObraskoje, myli 
vaikszczioti basas prie ko buvo 
papratęs nuo jaunu dienu.
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motina liepe važiuot;
7

stokuoja sveikatos.” 
baigos ta gromata raszyti 
dėjo toki adresa ant konverto:

‘ Vicszpaczio Jėzaus malda, 
Pas dangiszka'ji tęva.“

Jis nuncsze ta gromata in 
tam tikra skrynele 
idant pacztorius ja iszemes isz- 
siustu. Bet skrynele buvo jam 
per augsztai ir jis negalėjo pa
siekt inmost. Teip jam ežia 
besi varginant likosi taip, kaip 
kad Jonoszui atsitiko ir Po
nas Devas jam bang-žuvi pri
taikė. Tam panasziai ir ežia 
Dievas taiko kad tos žemes ka
ralius o jo pro szali ir užszne/ 
kino ta vaikiuku sakydamas; 
“Sūnau, duok inmesiu ta gro
mata nes tu da esi per mažas 
ir nepasieki je inmesti. Tas 
Karalius paėmė kūdikio gro
mata ir žiuri kur ji yra už- 
adresuota; pamatęs kad ji pas 
dangiszkaji Tęva yra siunezia- 
ma, sako tam vaikui 
gromata negalinti in ten nuei
ti,ir užklauso kas tam vaikui 

ir kad jis savo beda

< c

7

7

inmesti

kad ta

augsztojo

kenke, 
pasakytu ir stubos numeri pa
duotu ir pasako: 44Sūnau bagk 
dabar namon, o Dievas atsius 
jums pagelba isz 
dangaus.

Ir tuoj viskas tapo atneszta 
in tos naszles narna Valgis, szi- 
luma ir gyduoles. — Teip ste
buklingai yra iszgclbomi tie 
kurio Dievu užsitiki ir jo pa
galbos szaukes.

GYDUOLE ANT
RĖKSNĖS BOBOS

—• Vyreli tik žmogui ir ne
smagus gyvenimas <— 
si Minksztaitis in Kaiti — ka
da. tik sugryžtu vakare namon 
tai mano boba roke bepalio- 
vos.

skunde-*

Ir mano panaszei dary- 
- atsiliepc Kaitis — botdavo — atsiliepc Kaitis — bot 

asz jai padariau szposa. Viena
vakaru, pritaisiau kampe stu
bos gana dideli varpa taip, kad 
ji maniszko negalėtu užte- 
inint. Kada sugryžau namon ta 
nakti o maniftzkc pradėjo unt 
manes klekęt, pagriebiau \už 
virves ir pradėjau skambint 
kiek tik turėjau pajėgu. <nv< * i • • t
teip darai? -
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— U-gi ar tu pasiutai, kam 
suriko manisz-suriko manisz 

ke nusiątobejus.
■"——v

įstebėjus.
Matai mano myloma,f

skambinu arit tavo pamokslu
Nuo to laiko davo man pa 

kajti.
I
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su nusiminusiu

galva vos netrūksta nuo
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sūnūs, tas

Palauk czionais manės, 
— tarė advokatas, indedamas 
pinigus in kiszeniu ir nusidavė 
pas 'bankioriu 
veidu ir tarė:

Pone, matai priesz save 
žmogų suvarginta, apleista, ku
rio
vargo ir sahnatos.

Bet ka tokio nori pasa-
— paklauso bankierius,—

kuom galiu tavo szelpt?
— Man nieko, pone 

mano sunūs yra iritikiauses su
tvėrimas kuris mano in didele 
nelaime instume.

— Tavo sūnūs?
— Taip, mano

iszgama. Jau seniai man rodo
si jog isz jojo nieko gero nebus 
nes... z 1

-- Tai tikrai, turi galia ru- 
pesties bot ka tai iriau apeina?

Jisai yra vagis. Kokia 
tai nelaime del jojo gimines. 
Asz to neptagyvensiu!

— O t oi i a lis?..
guodotina— N u-gi 

apvogę...
— Mane apvogė? Kas? Ka ? 

Czionais? Kada? Kaip?
Ar tai lyg sziolci nieko 

ponas nežinojai?
— Nieko nežinau, Dievaž, 

nieko nežinau!
— Ar nežinai jog mano sū

nūs, tavo rasztininkas, apvogė 
tave ant dvieju szimtu tukstan
eziu doleriu' ir paemeS kojas po 
pažaste iszdunie po velniu?

pon a

O

— Po szimts velniu! Žmo
gau, ka tu kalbi ?O r

Nelaimingas bankieris isz- 
tempes akis žiure'jo in advoka
tą. Nesitikėjo tokios naujienos.

— Taip, ponas bankioriąu, 
apvogė tave ant $200,000 nes 
man prisipaižino sziadien apie 
tai. ...

— Duosiu ji tuojaus aresz- 
tavot, t a ji niekszn!

— Kas isz to'? Juk praleido 
viską ir neturi ne vieno cento, 
o norints ir apskunStum ir pa-» 
sodintum ji in kalėjimą tai kas 
do nauda isž to butu? Tik sau 
pa sidary tumet (iiėroikalingu 
kasztu. Bet jaigu nori, sztai tu-
riu savo $50,000 Imriuos tau 
paliksiu ant užmokėjimo nors 
daleles pavogtu pinigu.

— Turi teisybe.

turtą paszvonsiu ant užmokėju
— Taip, nes asz visu savo 

a A . ' «a •
trio tojo niekadejaus padarytas 
bledos.

— O kiek tavo turtas yra 
vertas? (

— Penkesdeszimts tukstari- 
dzin doleri n1, ir isZOimes išz ki- 
szėniaus taja sritna padėjo

t I
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Kokia tai dori tarnaite Obe- 
rarge, betarnaudama užsieze-# 
dijo sau kelis szimtus franku 
ir apsiporavo su amatninku, 
kuri pažinojo isz dorybes ir 
darbszumo. Pirmutinius me
tus gyveno sutikime ir meilėje 
ir Dievas jiems laimo. Ne tru
kus pirko sau nameli ir pusė
tina szmota. dirvos. Dabartės 
ponas meisteris, kaip turtin
gas locniniiikas gali sau bis
kuti pavelint pradėjo vaiksz- 
eziot in karezema, pasipažino 
gerai su arielka ir alucziu ir 
mėgo labai karezomojo sėdėt. 
Taip tai pamaželi isz doraus 
ir dai’bszaus-amatninko -pasi
daro tinginis, girtuoklis ir ka- 
zirninkas o kad per tai nieko 
no už dirbo o daug pragrajine- 
jo,
dirva

apie

pradėjo Savo

tai sklipelis po sklipellu 
pradėjo parsidavinet. 

Biedna motero verkė paslapta^ 
ir gerumu praszo vyro ir mel
de, bet viskas ant tuszczio. O 
kad nieko su piktumu plūdimu 
ir keiksmu no padarys,
tai žinojo gana gerai Marga- 
rieta, del to tylėjo kaip galė
dama, ir saugojosi peklos. Vio- 
tada ir namelio neturėsimo o 
paskui ne turėsi ne ‘kur būtie 
ne drabužio. Tai noriu eiti ant 
na ryta atsikėlė anksti, nuėjo 
in kamara ir
drabužius destinet in skrynele 
savo locna, kuria pas vyra at
sigabeno. Vyras tuom kart at
sikėlė teipo-gi ir kaip no savas 
pagiriotas povakarykszczei, 
pradėjo dairytis pusrycziu. 
Matydamas paezia trusentese 
apie destijima savo daigtu, pa
klausė nusidy vines:

— Margarietele, ka darai?
Mylomas paeziuli, — at-

po v a ka ry k szczei

sake M'argariota. — Per tavo 
girtuokliavimą suvis pavargo
me. Jeigu tai teip tolinus eis, 
tarnystės in miestą Bažiles, 
kad uždirbt ant raudos del ta
vęs ir drabužio. Mylėjau tave, 
kaip tau gerai ėjosi, tai kaip 
ir dabar esi varge, noriu apie 
tave no užmirszt.

Žodžei tiojei sugraudino vy
ra; paglamonėjo paeze, iszsiža- 
dojo girtavimo ir dalaiko duo- 
trf žodi ba prižadėjo jokio go
rimo no in burna no imt. Da
bar abudu gyvena laimingai ir 
gerai jiems sekasi, ■■r—M M? !.«A ik. .mm' .m, —m. ‘Tai gali apdarytie kdžna pa
ti, nes tiktai gera pati, kurt 
ne yr pikta ir savo liežuvi ga
li sulaikyt.
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6 6 ©Tabletai
gija ln 30 minutu, sustabdo parsaa- 
f
in tris dienas. Gausite eptiekose.

Pra*K«|in« galvos skuusma ar nėural*

įima pirmą diena, ir sustabdo malaria

666 teipgl gyduolėse—gerti

kur kėlės dienas 
Pasibaigė besieda, 

sngryžta pas motina, bet kaip 
nesavas, nerimauja ir sau vie
tos neranda: laksto po laukus, 
ant galo pradėjo tankai iszva- 
žiuot isz dvarelio, bet ir moti
nai no kokio tai laiko pradėjo 
bodėtis, ba kabalai ir kaziros 
nesipildo. Seno pradėjo su nu 
vaktuot; ne trukus dažinojo, 
jog lankosi

ne trakus dažinojo 
in narna prasto 

szlekteles, ne tolima kaimyną, 
tęva vienatines dukteries. Toji 
žinia ne buvo del josios po du- 
szei, bet ne labai tuom rūpino
si, ba nedaleido sau; idant su
nūs augszto gyvenimo su bied- 
naka da apsipaeziuotu.

Viena diena sngryžta jauni
kaitis vakaro namon, po nebu
vimui keliu dienu: ne smagus: 
bando nuduot linksmumą J>et 
motina tai nužvelgė ir klausė 
priežasties; jaunikaitis iszpa- 
žino savo meile del dukters 
biodno kaimyno. In motina 
kaip perkūnas inmusze, pradė
jo atkalbinet,

tar

■shito v i sokes 
kludes ir merginos biednysta; 
sūnūs ant savo stato, jog ne ap
leis merginos; motina kas kar
tas labinus užpyksta ir niurna 
sau po nose žodžiu keiksmo, 
apie nogiu smerte... apie szu- 
nis... ir tame apalpsta,
naites pradėjo gaivint, o sūnūs 
iszejo isz pakajaus 
sv i modamas 
ti rpes.

Senas tarnas būdamas kitam 
pakajuje girdėjo apie, keiksmą 
ponios ir tuom baisėjosi, jog 
poni tokius žodžius kalbėjo. 
Poni latsiga i vėlavo ir buvo 
sveika, bet dvare buvo inalszn, 
ba sunūs kaip rodos ant visa
dos aphrido dvara o kaip pas- 
kialba buvo pasklydus, tai ty
kumo ja gyveno su savo pa- 
cziulc kuria szirdis iszrinko, 
tiktai atmintis apie motina 
kaip kada grauže jo duszia.

Daug laiko praėjo, kad szi- 
tai viena lyta sudundėjo ant 
kiemo ’kanopos arklio; buvo, 
tai siuntinis, kuris nriszokes 
nuo arklio, inejo in pakaju ir 
padavė poniai gromata. Buvo 
tai gromatti no sūnaus, kurioje 
užpraszo motina, idant atva
žiuotu pas ji. Ljiepc siuntimu 
ka groieziause gryžt ir pasa
kyt, jog ryto atvažiuos. Sukru
to visi dvaro, tarnai laksto* 
rangosi in kelione, szviecze ka
rieta, kinko szeszius arklius, 
seniuko skubei soda in karie
tų. Arkloi ne nori traukt, ba 
buvo atprato nuo keliones; se
nuko liepe važnyeziui užkirst 
su botagu ir leidosi in kelione.

Name sunaus buvo didelis 
triūsimas, ba sūnus gimė,
ežia volei siuntinis pasako, jog 
motina pribus; visi linksmi Ir 

szviarina pakajus 
laksto siuntinei, 
sveczius: dvejopas bankiotas 
motina pribus

motinos
kaip rodos nu-

nas

ir 
giesme
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Atėjo rytojus — viskas bu

vo parengta, — kas valanda 
atvažiuoje karietos o koŽna 
sveeze pasitinka ant gonkeliu 
gaspadoris.

Jau isz cielos aplinkines su
sirinko, tame duoda žine tar- 

jog motina 'atvažiuoja:
sunns paėmė pleczka su vynu 
ir stikleli, sunieni su kūdikiu 
ant ranku, torp daugelio sve- 
cziu lauke.

Užvažiuoja karieta, iszlipa 
skarbri seniuke motina. Pa
griebė in rankas kūdiki; tėvai 
net apsiverkė isz džiaugsmo. 
Simus nori iszgert stikleli vy
no ant sutaiku su motina, stik
lelis skambtele ir sutrūksta in 
szmotelius, kūdikis skaudžei 
kliktelejo, visi pabalo; paima 
kita stikleli, bet ir taąai trūks
ta, motina puola ant žemes, 
pribėga — pakele — negyva! 

-Visi nutirpo,-pabugor. vietoje 
džiaugsmo užstojo nuliūdimas. 
Sūnus rodos vargintas kokia 
baime, paima motinos kuna ir 
nesza in virszutinius pakajus, 
kur sudėjo kuna ir liepe ser
gėt.

Vietoje bankieto, užstojo 
szermenys; tasai smutnas ir 
navatnas atsitikimas daug pri
trauko svieto. Priesz dvara 
juodai aptrauktas kunvežimis, 
pakinkintas ketvertą arkliu, 
daug žiburiu kunigai kapuose 

kamžose, užgiedojo gaile 
“Miserere mei Deus:”

iszeina iszbales sūnūs numiru
sios, o taniai isznesza puiku 
graba stato ant vežimo, ir pra
dėjo pamaželi judintis isz vie
tos.

Baisus riksmas sulaiko szer- 
menini pulką; grabas nupuo
la nuo vežimo, antvožas atsida
ro, 
nes 
kūno ir drasko pamelinavusi 
veidą numirėlės; šunus iszple- 
szineje motinos kuna nuo szu- 
nu, deda atgal in graba ne
laiminga kuna motinos — puo
la kaip be žado, — innesza ji 
in pakajus. — Graba uždėjo 
volei ant vežimo, veža toliaus 
bet giesmes no girdot, ba tas 
baisus atsitikimas^' Todos vi
siems atome kalba. — Nugabe
no ant kapiniu inleido kuna in 
duobe ir užkasė. Senas tarnas, 
gryždamas no kapiniu, sznabž- 
dejo “amžina atsilsi,” apsaki
nėdamas, jog iszpilde keiksmas 
kuri ant saves senuke mete, 
ba buvo iszsitarus: “tegul ma
ne szunes suėda jeigu asz su 
sunum susitaikinsu.” 
kės sūnūs nusidavė ant kapo 
motnos dtaugo su paeze ir kū
dikiu. — Ilginus meldėsi.

Tegul aszaros vaiko atidaro 
joi kelia in dangų karalystes. . ———— „ Mil,,, MII  ................. —— ■ M
KVITU Snyrele Draoryatsma 4sl tas- 
mokėjimo pinicu lisonlama. Preke t5s 
KVITU knygele Draugystėms del Ka- 
sierlaus nog sudėtu pinigu ant 

Preke - - - lie.
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Sūnūs
ISZ ANGELSKO

— Nieko daugiau nuo ta
vęs nereikalauju kaip tik pa
gelbės idant tu mane iszliuo- 
suotum isz szitos tamsybes nes 
per žmogiszka asaba inpuoliau 
in ta tamsybe ir per žmogiszka 
asaba turiu but iszliuosuota 
per ka meldžiu, mano mielas, 
idant tu mane iszliuosuotum 
nes jau vistiek kunigu nebusi 
kad in ežia pribuvai.

Tada jis apsiėmė viską isz
pildyt o toji pana kalbėjo to
linus.

Busi per tris vakarus kan
kintas per prakeiktas dvases 
bet tu nebijok nieko nors tau ir 
smerti padarytu tai asz tave 
atgydysiu ir hi jokiu skaudėji
mu nejausi.

Tai pasakius juoda pana isz- 
ejo o jis likosi vienas ir lauke 
nakties.

Kada prisiartino vidurnak
tis, atsidarė durys ir priėjo 
daugybe visokiu baidyklu ku
rios pradėjo'patogu jaunikai
ti baisiai kankint ir po ilgam 
kankinimui suvis nukankino ir 
palikių ji suvis negyva, iszejo 
isz to pakajaus.

Ant r}’tojau b kada atėjo ta 
juoda pana rado ji negyva, pa
tepė kokiom tai liekarstom ir
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cįela die
nius kitam tokiam jauniklei-' na szviest ir toji niekur ne ra- 
oziui, kuris ir buvo užkeiktas do. f 4.

Tada vejas užsirūstinęs ta- 
jis buna pas ta raganių, tai da- re: 
bar skubyk keliauk, in ta dva
ru bet neiszsiduok, jog tu jos,!lesin, griausiu visokius munu « «... let • « t * • a
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— Tavo pana nuvožė ra^i> Tada ėjo saulute per ei

kaip ir ta karalaite, o dabai

Szianakt pusiu kaip gu- 
^y 

iszgelbetojas. iškalas ir kalnus, o turiu tavu
Tada tas jaunkaitis nusida- pana rast! * . i

ve in ta dvara ir praszesi už Kada prisiartinu naktis^pa- 
agrodninka sakydamas, 
sausa medi per nakti prigydo,. liūs murus ir verte kalnus, per 

akarstvu' ciela nakti tik apie diena nūs-

už
jog kilo baisus vejas, griovė dide

ba da jis turėjo tu liekarstvu ciela nakti tilc apie diena nus- 
hlJka jis karalaiti atgydindavo,1 tojo pust, pargryžo pas jauni- 

j

-*• .‘Jau radau tavo pana
kaip buvo nukankintas per i kaiti irtare: 
piktas dvases. Ir tuojau likos1I
priimtas in soda už agrodnin-1 prakeiktam dvaro szedien bus
ka, o ta karalaite painaczius ji 
tarė: -

A tu ozo Jurgi?
Asz! — atsake jaunikai-

Ir vėlei tarė:
— Ar atsiminė karalaite 

kaip asz už tavo baisias kau
kis keneziau ir tave iszgolbc- 
jau isz tamsybių, o tu man pri
siekei, jog mudu nesiskirsim 
iki smert dabar sulaužei savo 
prisiega!

O karalaite tarė rastum žo
džiu:

Ne ilgai tu cze agrodnikau- 
si, tu buvai man priotelium, u 
asz tau busiu neprietelium!

Tada tas jaunikaitis nieko 
jai ne atsake tik nuėjo in savo 
darba. Pasisodino daugybe 
sausu medžiu ir pradėjo laistyt 
gydaneziu vandeniu, o karalai
te apliejo kokiu tai vandeniu 
ir ne vienas medis ne prigyjo. 
Ant rytojaus kada atsikėlė 
valdonas to dvaro pamatęs, 
jog visi medžei, kuriuos isz 
vakaro pasodino, ne vienas nę 
prigyjes. Tada tas ponas per
pykęs, jog ji prigavo liepe tuo- 

vela likosi sveikas ir nejauto jaus jo nukirst galva. O ta 
karalaite nors buvo ant jo la
bai rusti* bet pasigailėjo jo, 
kada dažinojo, jog jam kirs

tis.

jos veseile, tai turi gerai sku
bintis pas jaja, asz tau duosiu 
gera kaneziu ir pldszcziu 
in ten nunesziu, 
dek su tuom ploscziu ir ineik 
in palooi, ten tu rasi savo pa
na su kitu jaunikiu ir svoezia 
su svotu, o jie tave nematys, 
tai priojas ‘kirsk po ypa visiem 
tik viena karalaitei palik, 
tuosius vienu kirtimu uŽmuszl 
o jeigu tu josius ne užmuszi, 
tai jie tau padarys smerti.

Jaunikaitis viską prižadėjo 
iszpildyt, o vejas akimirksneje 
nunesze ji in ta užkeikta dva
ra. Kada inejo jis in paloci 
tuojaus nukirto visus, o pas
kui pasirodo karalaitei, kuri 
puolė prie jo ir tarė su džiaugs
mu:

— Mano brangus prieteliau 
kaip tu in czion pribuvai ?

Tada jaunikaitis tare in ja:' 
— Matai mano mylema?

y O

, ir 
tai tn UŽSU

o jie tave nematys
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TARADAIKA

KENO KALTE
• Nėsonoi Ple. Ida.Tarbell, 
gtirsi Amerikos raszytoja davė 
prakalba per radio apie nelai
mingu atsitikimu kalte. Be- 
vtoik visi nelaimingi atsitiki- 
mai< invyksta del nežinojimo 
arba neatsargumo. Nuo pat 
mažens1 žmogus turi suprasti 
jo atsakomybes netik save ap
sisaugoti bet ir kitus pavojun 
nustatyti.
1' “Saugumo jausmus 
panele Tarbell,
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Negaliu ka sakyti,
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no ir prasze, idant ne darytu

jokio skaudėjimo.
Antra nakti vela taip buvo 

kaip ir pirma nakti.
Treczia naktis buvo baisiau- galva, tad priėjus prie to po

se nes perplesze ji in ketures
dalis. Kada atėjo pana surinko jam smerties. Tada tas ponas 
visas ketures dalis jaunikai- 
ezio, sudėjo in krūva, sulaiste 
su liekarstom ir vela atgijo ir 
buvo sveikas kaip pinna. Kaip 
tik jis pražiūrėjo, pamato prie- 
szais save balta pana, visi pa- 
lociai kurie priosz tai buvo 
juodi, dabar žiba kaip nuo sau
les; ant dvaro radosi daugybe 
visokiu tarnu ir tamaieziu; jo
dinėjo pulkais Žalnieriai. Ten

liepe ji inmesti in kalėjimą.
Viena karta ėjo toji kara

laite per kalėjimu, pamate ver- 
kenti Jurgi, nuliūdo labai ir 
taro in save: i. ■ .

— Kodėl aez tokia esu? ko
dėl asz teip padariau, juk jis 
mane iszgelbejo isz tamsybių o 
dabar per mano priežaste sėdi 
kalėjime! -

Ir priėjus prie to pono pra- 
kur kapelyje grajino puikius sze, kad jipale istu, — ir tuo- 
grojus —žodžiu kalbant, visur jau likos jis isz kalėjimo o tam

ponas tare in ji:
— Žiūrėk tu daugiau ne pri- 

už. gaudinefc žmonių, ba kita syk 
gali kas tau smerti už tai pa
daryt.

Tada jaunikaitis atsisveiki
no su visais rengėsi in kelione 
o karalaite prisiartino prie jo 
ir tarė:

— Dabar tik eidamas ne 
užmik, ba jeigu užmigtum, tai 
jau daugiau mano niekad isz- 
leistas, ne matytum.

Tada jaunikaitis iszkeliavo 
kada jau buvo gera gala nuo- 
jas, pailso labai, atsisėdo szale 
kelio ir užmigo užmirszdamas 
ant persergu karalaites ir ne
jauto kaip ji ji pravažiavo. Ka
da pabudo, rado palei save 
kortele, kurioj karalaite teip 
raszo:

— Mano mylimas, nors asz 
tave varginau bet apie tave 
nuolatos mislinau, 
bar mane nepaklausei, tai lik 
sveikas jau daugiau tu mane 
nematysi, o asz tave, kibą teip 
galima matytis, jeigu nakties 
laike menuo matys, saulute ap- 
szvies ir vejei supus.

Jaunikaitis perskaitos tuos 
žodžius labai nulindo ir ėjo to- 

i linu, paėjės kelis žingsnius su
tiko tris žmonis, kurie tarė iii • • 
Ji:

— Kur tu žmogeli teipi grei
tai eini? *

Tada tas jaunikaitis apsakė

buvo neiszpasakyta linksmy
be.

Toji juoda pana buvo 
keikta karalaite per nelaimin
ga isztarima savo tikros moti
nos.

Tada toji karalaite apsikabi
no jaunikaiti ir paszauke su 
džiaugsmu:

— Dėkui tau, mano myli
mas, jog mane iszgelbejai!

Po tam paėmė karalaite jau
nikaiti už rankos ir iszvadžiojo 
po visa palociu kur radosi vi
sokiu brangenybių.

Pagyveno koki laika tame 
palociuje, sutarė Jurgis su tą
ją karalaite važiuot pas jo tė
vus paskui pas vyskupą, jo mo
kytoju, ir ten imti szliuba.

Kada pribuvo pas tėvo grin- 
czute, jaunikaitis tuojaus isz- 
lipo isz karietos ir ėjo in grin- 
czute o karalaite paliko karie
toje nes sarmatinosi rodyt jai 
vargingus teveliąs.

Inejas in grinezia tuojaus 
pasisveikino su tėveliais ir ap
sakė jog jau rasztus tėvo, ka ji 
buvo užraszes velniui, atėmė ir 
jog iszgelbejo karalaite o dabar 
važiuoja pas vyskupą szliuba 
imt. Tėvai daŽinoja apie viską 
labai džiaugėsi jog ju sūnūs to
kia laime aplaike.

Po tokiam mielam pasikalbė
jimui atsisveikino su tėveliais 
ir ėjo važiuot bet kada iszejoi 

A * « a _ I /-KJ*! W> X-K z 1 Z'K A zl M. ’

persigando labai ir paszauke žmonis, tai buvo menesiu, sau-

— Ziurek tu daugiau ne pri-

kada da-

asz tiek vargo nukeneziau 
tu mano buvai užmirszus.

Tada karalaite puolė jam 
ant kaklo ir prasze atlaidos.

Tuojaus juodu iszkeliavo isz 
to užkeikto dvaro pas . savo 
mokytoju biskupa.

Kada pribuvo pas biskupa, 
tuojaus emo szliuba ir sugryžo 
in karalaites dvaru laimingai 
abudu gyveno. Galas.

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUV1SZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

.^TT.vr.nr',,'M *• '^ji*
'v’S

*1

H •

Laidoja kunus numirėliu. Pasamdo 
.utomobilius del laidotuvių, kriksz- 
iniu, voseliju, pasivažinėjimo ir t. t. 

»2O W. Centre ir 603 W. Mahanoy St
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A. RAMANAUSKAS
LIETU VISZK AS GRABORIUS

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

Bell Telefonas 143U-R

O

Iszbalaamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrobus paruo
šia nuo papraszcziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, veseliu, kriksztyniu ir ki
lioms 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 laiku.

l
/

i
g

tai jau karalaites nerado, tada jiems apie viską. O tiejoi trys 

lute ir vejas. Teip menuo susu verksmu: |jute jr vejas. Teip menuo su
— O, tu mano mieliausia! veju tarė:
- ---------- - — — Tu ežia per nakti palauk

*e?b<-jau o. tu dabar mane pa- laites.
Ant rytojaus suėjo visi pas 

, jog ne

Asz už tave tiek kaneziu ken
tėjau kol tave isz tamsybių isz-1 0 mes pajeszkosim tavo kara-

✓
/

✓ 
✓

| Ant J. Sakalauskas 
fi UETUVISZKAS GRABORIUS

(Bell Phone 872)
131 W. Centra St. Shenandoah, Pa.

Nulludlmo valandoje sutei
kiam goriausi patarnavime. Pa
laidojimą atliekam rūpestingai 
(r gražiai. Busite pilnai užga
nėdinti.

Isz Mahanojaus Ir Girardvllles 
jeigu kas pareikalaus mano pa- 
tarnnvima tai meldžiu man tele
fonuos o pribusiu In denzlmts 
minėtu.

No blogo raszyti, 
Per Gavėnia visi gražiai 

užsilaiko, 
Mat nuo visko susilaiko.

Juk Lietuviai gerj, 
Peikti visados negali, 

Kaip nori, tai buna geri, 
Kaipntžmirszta tai jau vali.

O ka Velykų laukia, 
Tai no guzu les tiek netraukia, 
tPo teisybei jau ir susivaldo, 
Jau ir gaivu tiek neskaldo.

♦ ♦ ♦

Lietuviszki pat vijotai isz kož- 
nos progos naudoja, 

Tuojaus vaikine pinigus 
rankioja,

Bene ant galo, ‘ •
Kitaip iszniano?
Szaukia kožnas:

Vyrai dekite, 
M asu tauta gelbėkite ! 

Kiek czion gaivu, 
Tiek ir partijų, 
O visi szaukia:

Duokite!
Del Lietuviszko pudiino 

nesigailėkite;
Kad norint gargala*gautu 

Tai klykti pasiliautu, 
Ir žmonių nepaikintu.

♦ <c ♦

Vilensku Veselka neseniai 
, atsibuvo, 

Ant kurios Dzūkai ir Kalakutai 
pribuvo,

Ne tik gert ir liet in kaili gavo, 
Ilgai nuo žaiduliu padejavo. 
Nevienam makaule su-siu- 

vinejo.
Už ka gerai daktarui • 

.i;zužmokcjo,

y
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sako
nėr iszsivys-

) > 11

panele Tarbell, “nor iszsivys
tės iki to laipsnio kad žmogus 
pats mato ir vengia pavojus. 
Gal atsiminsi Bobby Leach 
kuris nieko nebijojo, apie 15 ar 
20 metu atgal stebino visa pa
sauli kuomet baczkoje buvo 
užkaltas ir inmestas in Niaga
ra Falls, ir kuomet pasiekė ki
ta puse vandenyno buvo isz 
baczkos iszimbas gyvas.
viena diena Bobby Leach bo- 
vaikszcziodamas skersai gatve 
mieste užmynė 'apelsinus lupy
na ir ant syk sunkiai puolė, ii 
tas puolimas buvo jo mirties 
priežastis. Ar jis prisidėjo prie 
savo mirties? es visi pripažys- 
tame, kad kalte to, kurs apel
siną ir numėto lupyna ant gat
ves, bet turėtu būti žmogaus 
prigimtas jausmas žiūrėti kut 
žengia. Ir kad nors Bobby 
Loach buvo toks drąsuolis jis 
saugumo jausmo neturėjo. ’’

Industrialiszkose instėigoše, 
ypatingai pavojingase indus
trijose, pavyzdin, inkime kasi
ma, kasyklose turi būti viso
kiais iszradimas apsaugotos ir 
reikia pripažinti pilna atsako- 
muma kuomet nelaimingi atsi
tikimai užpuola. (Szita proble
ma turi kasyklų savininkai ii 
legisliaturos iszriszti. Bet ne 
industrijose randame daugiaa
še nelaimingu 'atsitikimu. Ste
bėtina, 
mingu atsitikimu invyksta mu
su namuose, turėjome ‘24,000 
baisiu nelaimingu atsitikimu, 
beveik 10,000 žmonių mirė nuo 
nupuolimo. Apsižiurejimas bu
tu tas mirtis nukreipęs.

Szimtai tnkstaneziu moterų 
nepripažysta pavojingumą ug
nies, elektros, benzino, kerosi- 
no ir gazolino. Rodos mes nie
kad nepnmatysime kdkia ble- 
do gali padaryti liepsnos. Ne- 
senei skaitėme apie atsitikima 
jaunos poreles# kuri iszvyko 
pasilinksminti ant vakaro, pa
likdami atdara pecziu deganti 
kūdikio kambaryje. Juos isz- 
szauko isz krutamuju paveiks
lu bet buvo per vėlu iszgelbeti 
savo kūdikio. Kuomet iszvyko 
isz namu mate, 'kad ugnis bu
vo beveik užgesęs ir netikėjo 
kad atsigaivins.

Sužeidimai ir mirtys nuo 
gazolino, benzino, kerosino ir 
naptos jau yru sena pasaka. 
Moterys nepripažysta, kad bo- 
vinasi su mirtimi kuomet juos 
vartoja.

Visi pilni eksplioduojanczios 
energijos, kuri kūogreicziasia 
atsigaivina. Visi ta žino, bot 
tik vienais metais beveik 800 
moterių žuvo Suv. Valstijose 
neatsargiai vartodamos tuos.

4 4 Keli metai atgal, ’f 
ple Trbell, 44 
mergaite, duktė turtingu tėvu 
ir namo pažystamai. Ji vale 
savo pirsztines, kuknioje dege 
gazinis peezius. Tėvas, maty-

Bet

kad dauglause nelai-

>; ’j, 
į
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DAKTARAS.
Noirints ji daktarai nepripa

žysta už daktaru bet Valenti- 
ins Zėilers “stebuklingas dak- 

isz Gnllspach, Austri
jos, iszgyde pasekmingai 14,000 
žmonių 1929 meto.

VIENA DIENINE 
EKSKURCIJA

23 MORCZIAUS
$3.25

Isz Ryte
Shenandoah (Tikietas ?3.50) 2:00 
Mahanoy City ...................... ■ 2:49
Tamaqua .............................. 3:16
GRĮŽTANT—Specialia trlenas ap
lota Philadelphia Reading Termi
nal 7:30 vakare. North Broad St. 
stacija 7:37 vakare.

1 1 1 ■ 1 ...... * "**' *
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toros y y ATLANKIKITE
Amerikos Populariazka 

Pamariu Miestą »!'■

I 1 -V toto “''

Žinoma kiauliszkai apsiėjo, 
Tai ir gera ezosni apturėjo.

♦ «. *

Vaike, geri laikai, 
. Puszesi visokį vaikai

Ponaicziu ir sport ei iu daugybe 
priviso,

Bet tamsuneliai suvisu,
Juk ir naktimis puodas gražiai 

iszrodo,
Nes kas jame yra, tegul 

pasirodo.
Panasziai ir papuosztas 

vaikinas,
Akyse protingu iszrodo ne kas, 
Szenadorjqe vienas isz tokiu,

Vargingu szpicūku, 
Prie sztoro stovėjo, 
In praeigius žiurėjo.

Praeigiai mistino kad tai Žydu 
sztoras,

Jaigu stovi parodytas 
'balvonafi,

Mat Žydai tokius pastato, 
Uždeda drabužinio stako, 

Kad pagal kožno norą, 
Parodyti savo tavora,

Bicdniokeliai, kad da
* iszmanytu,

Tai pirsztines insitaisytu.
* * » ?

Amerike viską vale daryti
O ir su artima gimine 

apsipaeziuoti.
Kunigams nereikia dyvyti, 

Jaigu priversti suvineziavoti
Negu turėtu gyvuliszkai 

gyventi.
Czionais yra tokiu gana, •

Ka su pus-sosercm gyvena, 
Bet gero gyvenimo neturi, 
O ir žmones ant tokiu kreivai 

žiuri.
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K. RĖKLAITIS
Lietuvlsskas Graboriua

sako
atsimenu jauna

name kitus. Virszmineta jau
na mergaite netik save susižei
dė bot levu namus sudegino.

Turime jausti atsakomybes 
jausmu. Turime kasdien atsi
minti, kad baisiausios tragedi
jos in vyko del kono nors neap
sižiūrėjimo ir neatsargumo. 
Gal nerasime nei vieno namo 
szioje szalyje kur nebutu ciga- 
retu rūkytoju, ir 'kur nerasime 
netik tu rakytoju paliktus cl- 
garetus bet kokios nors nuo tu 
jigaretu padarytos pragaisztlo 
ar tai stalo uždengalas apdegęs 
ir net pats stalas, ar popierių 
beskute.

Bet jeigu tik tiek pragaisz- 
ties butu szeimyna neiszpasa- 
kytai laiminga. Ir rūkyt vėl 
pradeda savo blogus priprati
mus. Bet randasi atsitikimu 
kur ir namai tokiu budu už
degti.

Numeti deganti degtuką in 
popieru beskute. Taip padare 
žmogus kuomet užsidega Equi
table Life Insurance draugys
tes namas 1912 m. kuomet sze- 
szi žmonys neteko gyvasties ir 
pragaiszties padaryta iki dvie
ju milijonu doleriu.

Leidi iszmatoms susirinkti 
tavo skiepe ar lote. Toki isz- 
matai buvo priežastis didelio 
gaisro Peabody, Mass., kuomet 
22 vaikai neteko gyvasties.

Uždegi tavo kalėdų eglaite 
deganezioms žvakėms. Okla- 
homoj kalėdų vakaro 1924 m. 
uždegtos žvakes uždegė narna 
ir 36 vaikai žuvo.

Atidarai automobiliaus inži- 
no virszu su cigaretu burnoje. 
Taip dare iszmintingas žmogus 
Chicagoje ne persenei ir pa
sekmes buvo baisei epkspliozl- 
ja kuri netik ji užmusze bet ir 
kita žmogų kuris ėjo pro sza- 
li.

Kiekvienas isz musu laiko
mo gyvastį ir smerti savo ran
kose. Per neapmastyta akta 
netik mes kelicziame bet ir ki
ti. Teisingai pripažinkime, kad 
jegu nekurie isz musu neper
mainysimo savo neatsargu pa
sielgimą tai tik Dievo valia 
sulaikys baisias pasekmes.

— F.L.I.S.

VIENA DIENA 
EKSKURCIJA IN

ATLANTIC CITY
$3.75 Dubeltavas

Tikietas

Nedelioj23Morcziaus
Trcinas apleis ta pati laika kaip 

Philadelphijos Ekskurcija

ATLANKIKITE
AMERIKOS KAPITOLA

Matykite Capital Hill, Lin
coln Memorial, Washington 
Monument ir kitas vietas.

SPECIALE NEDELINE 
EKSKURCIJA IN 

BALTIMORA 
ARBA

WASfflNGTONA 
$4.00
23 Morcziaus
Isz

Shenandoah .. 
Mahanoy City . 
Tamaqua .

DubeltaVaa
Tildetaa

• •

Ryte
. 3:25
. 4:02

4:26
Grįžtant—Specialia treinaa apleis 
Washington a 6:10 vakare o Bal-
timora (Camden Station) 7:05 
vakare.

EKSKURCIJA IN

NewYork
NEDELIOJ 30 Morcziaus

In ten ir 
adgal.00

------------------------------------------------------ ... .. - _ 1---------

Apię dauginus informacijos apie 
virsz-minėtas ekskurcijas kreipki** 
ant stacijų arba raszyldte pa 
John M. Rolin, District Passenger 
Agent, Williamsport, Pa.

AMERIKONISZKA MOTE 
RE IN VYRA.
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ADOMAS IR EVA.
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motei! I
Jam taip buvorkinnt iKZKirdo iaunilcaitri'r aptekę, ......... ........... ............ ..
-....... Į menuo mato ir vejas suputeJįūtjactsisoooctocsčičtteactacsnactusMSkoki tai baisa:
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I. Bell Telefonas 872
v
i

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagalbi
ninke moteromn. Priei
namos pfekes., I
516 W. Spruce Str., 
Boll Telefonas 149 

MAHANOY CITY, PA.
306 Markei Street 

Bell Telefonas 441-J 
TAMAQUA,

■ ..

PA.

J

'l

damas liepsna ir suprasdamas 
jos pavoju, prasze, kad ji isz- 
eitu nt lauko arba nors- in ki
ta kambarį valyti savo pirsz- 
tines. Bet ji užkirto — 4‘O te
veli tau niekas nepatinka, nėra 
jokio pavojaus. ’ ’ Ir pirm negu 
tėvas galėjo ja sulaikyti, ji 
priėjo prio uždegtos gazines 
liepsnos, ir pamostikojo rankas 
per liepsna. Ant syk medžiaga 
okspliodavo ir netik jos pirsz- 
tai bet ir rankos sužeistos, ir 
ant gražaus veido iki sziai die
nai neszioja randas. Bet kena 
buvo kalte?

Įteikia nuo pat mežens val
kus mokinti tapio nelaimingu 
atsitikimu pavojus ir jiems in- 
sakyti, kad bus ju kalte jeigu 
noiszvongs. Turime atsiminti, 
kad netik mes vieni kenezia- 
me, kad visuomet mes užgiau-

I it '' w k 1 i' I

boSėdėjo Rojuje ildomas 
paezios.

Ir užsimanė nębagas mergi
nos.

Už viena isz szono szonkauli 
savo.

Patogia motore vardu Eva 
gavo.

Szedien tos moteres teip in- 
sipyko

Jog vyru meile prie ju isz- 
nyko.

No vienas 3 szonkaulius isz- 
imtu.

— Jau gal szendien Petre
li ne galėsiu eit in bažnyczo ba 
man galva skauda turiu atsL 
gult! • -

Tame atbėga mergaite Išsiri
to galo peczes ir kalba:- Tėtis 
su mama praszo kad ateitumei 
ant kriksztynu.

— Gerai, atsake ligone, ei-
sime kad žmones užpraszin6je!

!     ------------------ .1 —1^||, ■■■>

!
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Kad boba nuo jo kas at
gimtu.

TEISYBE PASAKĖ.

— Kažin, ar P. ir liks jau
nikiu!

~ Jau tai tokio gimimo, ir
jo tėvas teipgi buvo jaunikiui1

V

■
'"■■Ii

111 IKI

CAPITAL STOCK 1115,000.00 J
SURPLUS IR UNDIVIDED <

PROFITS 8628,868.82 j
^■■■nMna I

Mokame 8-cx1a procentą ant 1 
enddtn pinigu. Procente prido- j 
dam prie juau pinigu 1 Bausto tr 
1 Liepos. Mes norim kad te jtia 1
dam prie jusu pinigu 1 Bausto tr ’ 

turėtumėt reiksią su musu banka i 
nepaisant ar mažas ar didelis.

G. W. BARLOW, Bree.
J. FERGUSON, Vice-Prbedrttoe.
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illNIOS VIETINES
Petnyczioje pripuola pir-

ma diena Pavasario.
M—. Pftcziule Juozo Zabors. 

kio, 422 W. Pine uly., negalėda
ma Ilgiaus nukensti paniekini
mu savo Juozuko, papraszo pa- 

; lioijbs idant ji uždarytu in ko-
<za ant atvesimo. Likos pasta- 
A tytĄS po 300 doleriu kaucijos.

Daugelis žmonių pasi.

t

SHENANDOAH, PA.
I

— Martinas Stepulaitis, isz 
Shaft, Pa., Kovo 5, 1930 iszva- 
žiavo in Electric School, New 
York mokytis. Motina, Ona 
Stepulaitiene, gavo keletą 
laiszku kuriose raszo kad my
li mokslą ir džiaugėsi. Jo bro
lis Juozas Stepulaitis iszvažia
vo in Philadephia, Panedelijej 
Readinge patiko jam didele 
nelaime. Jis likos gana sun-

gavo

S"*
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asssfiil

j naudojo isz atpusku Szv. Juo- sužeistas ir gydosi namie.
-zapo bažnyczioje. Daug atva- 
’ žiavo ir isz aplinkiniu vietų.

-— Sztai kokiu vaiku turi
zme ir Mahanojuj kaip pasiro
do isz selčanczio atsitikimo apie 
kuri mums pranesze tūlas skai
tytojas: Tėvas nuo kokio tai
laiko sorgą ir guli lovoje. Nak. 
ežia praszo vyresnio sunaus 
idant tasai atnesztu jam stiklą

— Du metus laiko slapty
bėje savo vinezevono Ema Ra- 
guckiuto isz miesto su Tamo- 
sziu Kramer isz Mount Car
mel, paimdami szliuba Szv. 
Kazimicriaus bažnycziojo Pits- 
stone, Pa. Pana Ema yra nor- 
so vietiniojo ligonbutejo.
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vandens bet tasai su piktumu 
atsiliepė in tęva: “Seni, geriau 
padarytum kad tylėtum ir už
migtum,” Jaunesnis sūnūs gir
dėdamas tai paszauke: “Ne- 
praszyk tėvai tojo tinginio, ge
riau pats eikie iszsigert ir man 
atneszk.” — Ir toki vaikai ga
li font džiaugsmu tėvams se. 
natveje! O gal ir juju vaikai 
panasriai jiems užgiedos kada 
jie įpilęs lovoje susirgo.

~ Palicija jeszko kokio tai 
Davė Thompson isz Hazletono 
kuris iszvežo dvi merginas isz 
miesto, Darata Dreshn, 18 me
tu ir Loraine Hess, 25 metu. 
Kur jaises nuveže tai nežino 
bet palicija jo jeszko po visa
Kur jaises

aplinkine.

• -i- Bedarbe tęsęsi tolyn o 
pas mus pigumas taippat to- 
Ijm tad naudokitės proga. Szv. 
sZolderis 19c. cielas, pork ezops 
25c. cielas arba puse, geriausio
sviesto 2 -sv. 79c. Cukraus 10 
sv. 49c. Tai tik dalis bargenu
kokiu pas mus randasi, pamė
gink o.stebėsiesi pigumu.

P, J. Ku'bertaviczius
. 600 W: Pino St.

Paskutines Žinutes
1T West Hazleton, Pa. — Kra

nas Ambrose, 54 metu, sudegė 
ant sinert szantoje kada miego
jo. Žmogus Tmvo be valdžios ir 
nėgalejo gelbėtis. Sudegė ant
anglies.
r U Moskva. —% Beveik visi 

virszininkai Karkovo 
aroeztavoti už suokalbi priosz 
valdžia ant sukėlimo naujos re
voliucijos. Slapta draugavę li
kos isz naujo suorganizuota 
nes daug prigulėjo prie pasiko- 
lelhi.

' fl Philadelphia. — Mrs. Ma
ry McCormick, sesuo kardinolo 
Daugherty mire Misericordia 
ligonbutejo. Velione gimo Gir
ardville, Pa.

REIKALINGAS
PARDAVĖJAS

likos

' Turimo vieta atidaryta dei 
vedusio žmogaus kuris turi 
automobiliu, turi- kalbėti Lie- 
tuviazkai ir Lonkiszkai. Par
davimo patarimo reikalinga 
bet.no kaneeznai. Mokestis ir 
komisija. Kreipkitės tik per 

“Saules”

— Daktaras Peter Mulli
gan, kuris turėjo po savo di
rekcija eksrei spinduliu, !ma- 
szina Locust Mountain ligon
butejo padekavojo už taji dins- 
ta,
dinsta dviejuosia ligonbutese 
Harrisburge.

aplaikydamas panaszu

— Jurgis Palonis, 11 metu, 
414 E. New York uli., likos 
perszautas laike siautimo su 
kitais vaikais. Daktaras apžiu
rėjo žaiduli ir nusiuntė vaika 
namo.

t Juozas Margęlis, 52 me
tu mirė ligonubuteje kurioje 
radosi nuo keliolikos sanvai- 
oziu. Velionis pergyveno mies
te suvirszum 25 metai, prigu
lėjo prie Szv. Franciszkaus 
draugystes, jojo pati mirė pen
ki metai atgal. Laidotuves at
sibus isz pusbrolio namu Juo
zo Margelio 37 N. Grant uly- 
czios.

— Valdže kerszina skunda 
prieszais miestą už neužrnokc- 
jima 10,211.10 doleriu už sko
las.

Chicago. — Praeita Ko t ver
gą vakare per gėlžkelio bėgius 
ėjo p-nia Agnes Astrauskiene, 
gyvenusi 2211 North 74 ave
nue. Elmwood park. Ji stume 
vežimėli, kuriame gulėjo As
trauskiene dukters, pmios 
Smith sūnūs. Kartu c jo ir kū
dikio motina.

Staiga p-nia Smith pamato, 
kad ant ju užbėga trakinys. 
Moteris suszuko ir paszoko in 
szali. P-nia Astrauskiene mė
gino taipjnu iszsigelbeti. Bet 
vežimėlio ratai insipainiojo 
terp begiu.

Pasekme tokia: Chicago, Mil
waukee ir St. Paul geležinke
lio traukinis užgavo moteri ir 
kūdiki. Traukinys pavilko juos 
kokius 200 pėdu pirm negu pa
jėgė sustoti.

Moteris mirė ketvirtadieni, 
o kūdikis anksti penktadienio 
ryta.

— Stanislovas Dermoikis, 
37 metu, nevdes, gyveno adre
su 4615 So. Springfield Ave.

Kovo 15 diena, darbe, ji su
žeidė geležies szmotas nukri
tęs ant jo.

Nugabentas Szv. Antano Ii* 
goninen St. DermeJikis mirė. 
Koronicrio tyrinėjimas pripa
žino kad miros nuo galvos per- 
skclimo.

— St. Gegužis, Sus. Liet< 
Amerikoje prezidentas,
Mahanoy City, Pa. buvo atvy
kęs Czikagon. P-nas Gegužis 
atvyko Czikagon isz Indiana
polis, kur jis dalyvauja ang
liakasiu suvažiavime.

laiftzka ant “Saules” adre
so.. • . (t.24

PARSIDUODA F ARM A.
* X ...

'.Parsiduoda 100 akru farma 
labai pigiai su visais inran- 
kiais. Norintieji kreipkitės ant 
azio adreso: ' z Peter Swilp, 
U26) Barnesville, Pa. jis apleido Czikago.

lapai pigiai su visais

4». .1

isz

Vakar 
•r- N.

Francis Day & Night Studio
J

• 13 S. MAIN ST, MAHANOY CITY, PA.
_J 7. . v ? r
r, Padarimas mažu fotografijų, tik per trumpa laika galite

f f w • *

4 J

*<p f

gauti nusitraukti

5 Fotografijas už 10c.
Greitas patarnavimas. Ateikite anksti o iszvengsite susigrū
dimą. Adara nuo 11 valandos priess piet iki 10 nakezia, 
teipat ir Nedeliomis. Visi nori tu mažu fotografijų.
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LAIVAS “EUROPA,” NAUJAS MARINIS MILŽINAS.
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kuris praeita meta konia visas nesudegė, likos visiszkaiVokiszkas laivas “Europa,” 
perdirbtas ir djtbar stengsis pralenkti greitumu savo •dranga, laiva Bremena. Naujas laivas 
praeita Sereda iszplaukc isz Vokietijos ir plauks pirma karta per mares in New Yorka.
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VISOS PASTANGOS BUS PASZVESTOS PADARYT KE
LIONE ATMINTINU INVYKIU, PILNA INVAIRUMU 

rAnt laivo randasi du tukstancziai pasažieriai. s

BALSAI MUSU 
SKAITYTOJU

Boleslavas Vitkauckas, Simp
son, Pa. — Prisiuncziu užmo
kesti už “Saule” 
grąžei už prisiųsta Kalendorių 
kaipo ir už laikraszti “Saule” 
kuria skaito mano uoszvis per 
40 metu, o kada mirė tai asz 
pradėjau skaityti, nes man la
bai patiko daugiau no kaip ki
tas kokis laikrasztis. — 7292.

Teofile, Sutula, Westfield, 
Mass. — Negaliu surasti žo
džiu ant padekavones už nu
siuntimą “Saules” mamj mo
tinai Katalienei, kuri labai my
li skaityti jusu laikraszti ir 
džiaugėmės* neiszpasaky tinai 
kada ateina. Dovanokite kad 
greieziau neprisiuneziau už
mokesti nes mama sirgo ligon
butejo per dvi sanvaites ir 
melde magios kad prisiunstąp 
užmokesti. — 7373

Katro BuTkauckione, Middle
port, Pa. — Prisiuncziu $3. už 
teip naudinga laikraszti kokiu 
yra “Saule,” 
mo ant paskirto laiko. Manau 
kad nesiranda kito Wkio laik- 
raszczio kokiu yra “Saule,” 
kuria skaitomo per daugelį 
motu ir nepaliausiipo skaitė 
kol gyvi biusimc.

Mrs. Mary Winslow, Olarid- 
ge, Pa. — Meldžomo sulaikyti 
“Saule”
Jokūbas Winslow mire, kuris 
skaito jusu laikraszti per 25 
motus. Ne del to meldžiu sulai
kyti kad jojo nenorime, bojt 
nėra kam skaityti Lietuvisz- 
kai. Acziu už viską.

P. Pareigia, Amityville, Me. 
— Acziu jum sz i rd ingai už 
“Saule” ir kalendorių. Gaila 
kad turėjau apleisti Eastona 
kur daug platinau 
bot czionais raudamo tik vie
na szeimyna ir negaliu daug 
pasidarbuoti del jusu. — 5736.

Petras Podalskis, Luzerne, 
Pa. — Perpra.szau kad nepri
siuneziau jum užmokesti 
“Saule” o tame priežastis bu
vo ta, kad mano motoro sirga

ir dekavoju

ir

mano mo-

kuria aplaiko-
1

4 4 Saule,

— 422G.

nes jusu skaitytojas,

— 9297.

i “Saule 
bot czionais randamo tik vic-

už

kone trys metai, o kada ga
vau szoki toki darbeli skubinu 
su jumis atsilygint. Skaitysiu 
jusu laikraszti pakol gyva bu
siu. — 8441.

nios!

PONI IN LEKAJU.

Klausau szviosios
/

po-

— Kas isz szepos iszgere 
buteli arako?

— Tai ponas ba kitiem no-
vale.

*

IN PEKLA. k 4
I

................... - - ■

— Praszilu* pono prof. S. 
mane v^dįno asilu ir siuntė in

-— Prašaliu*pono prof. S

pekla.

šori!

< '•/ WWO /• •
O ka tu ant to?
Atėjau pas poną profo

M,* L
4 .

DUODA CENTĄ. *

—t Kaip busi Jevute dora 
mergaite, tai asz tau duosiu 
centą.

Kaip Dievas Atidarė 
Akis Neregio i

SZMUTORIZSKAS
ATSAKYMAS

Tūlas kunigas viena karta 
radosi draugu ve jo ponu, o vie
nas atsirado, ka nesisarmatino 
girtis isz to jog ne eina ne in 
spaviedi, ba Dievas viską ži
no, tai ne reikalaujo savo gric- 
ku kunigui pasakot, o ir in 
bažnyczia ne vaikszczioje, nes 
Dievas yra visur, per ka gal: 
ir namieja melstis. Ant galo 
nesijaueziu jokio nusidėjimo. 
Iszrodydamas' savo nusižiure- 

padejima'. Be# ftasiti {neidavo jimus, norėjo, tiesiog pasakius 
bet pasitycziuot sau is?} kunigo, 

mislino, jog kunigą užpykis.
. Pabhido vienok, .nes kunl- 
gas.rnalszei ir nieko isz to sau 
no darydamas atsake:

gerai suprantu 
norint Szv. Jonas toki vadina 
melagium, kas sako be nusidė
jimo yra.

— Tai mane, 
szventuju •priskaitai J — pa
klauso tasai ponelis.

— O, isztikro ponas skirie- 
, — atsako 

kunigas — bet pono ne galiu 
priskirti prie szventyjŲ. Mot, 
ponas pash'kei, jog no esi nusi» 
dejcliu — be grieko, o szven- 
tiojei ne buvo be grieku, kaip 
ana Magdelena, Petras ir kiti.

— Tai prie kokiu mane ku
nige priskaitai!

Yra du szimtai žmonių, kat
rie grieszije...

— Kokio tai žmonys, ka ne- 
gricszije? — paklausė ponelis 
hkyvai.

— Yra vaikai, ka neturi da 
protą ir beproezei, katrie pro
to no toko, 
kunigas.

Iii apticka seserų misijonier- 
ku Mcliampure, Indijoi, atėjo 
neseno i neregįs Indusas i r 
praszo idant jam duotu kokiu 
gyduolių ant jojo ligos. Misi- 
jonierka užsijimante gydimu 
ligoniu, apžureijo jojo akis ka- 
nuogeriause, bet jokios pagel
bos jau ne galėjo duot, ba ken
tėjimas jojo buvo užsisenejas 
ir no iszgydomabi

Misijonierka pasakė jam jo

teip lengvai persikalbet 
graudingai paszauke:

— Susimylėkit an,t manos, 
esmių tėvas dideles szeimynas. 
Mano darbas, tai duona del 
mus visu! Jus turite mane isz- 
gydint, ba kitaip no teksiu sa
vo darbo, kuri tik aplaikian 
isz milaszirdyates.

Lodzei tieje sugraudino gi
lei szirdi zokoninkos. Sznabž- 
dedama tikei malda, apmazgo
jo Indusui akis o po tani at
sake :

— Melši uosi u in mano Die
va, idant susimylėtu ant tavos.

Nuo to laiko kas diena atei- 
davo neregi si Indusas, vesda 
mas pei’ savo giminaiti in li- 
gonbute seserų misįjonierku 
ir paantrindavo savo praszime* 
Tada zokoninke parode jam 
stovinti ant stalo muka tardai 
ma: “Žiūrėk.ant tosios mukos 
musu Iszganytojaus Nukry
žiavote. t Jeigu tavo tikėjimas 

, ta:ir viltis yra gana drūta 
Jisai tave iszklausis.

Kada nutilo, Indusas puolė 
ant keliu szaukdamas:

— Vieszpatie, iszgydinkic 
mane, sugražink: man szviesy- 
bo mano akiu!

Da ilgai teip melde, ir pana- 
szeis žodžeis pVaszo kriksz- 
czioniszko Dievo pagelbos. Ir 
Dievas iszklausc maldas var
gingo Induso.,

* Nuo tosios dienos liga jojo 
pradėjo apsimalszinet. In ke
liolika dienu likos iszgj'dintu 
tik tai ant akiu pasiliko du 
balti ženklelei, kuriuos su vi-

. . * A - . U

sai ne perszkadinejo matjTna, 
ir pasiliko kaipo atminimas 
stebuklingo iszg^dFnimo koki
ji patiko.

Atsivertė prie tikrojo .Dievo 
apturėjo krikszta szventa ir 
sugiyžo prie savo užsiėmimo. 
Visojo aplinkinėje garsino Vi
so galinga Dievu/ ikrikszczio- 
niu, ir daugybe aplaiko.duszia
del Kristuso.
----------- ------------------ ■---------—......tt

Asz poną,

kunige, prie

si no kitu žmonių

atsake rnalszei

KELINTA ADYNA
F

Profesoris žiūrėdamas in zie- 
goriu tarė:

— Da valandėlė laiko tu
riu. Jaigu jus norite klausyt 
tai galiu apsakyt. ’

Vienas isz studentu: Kelin
ta a d yna ?

INSIMYLEJO

Tiktai vvreli noretau žinot 
del ko tas Godulaitis nesipa- 
eziuoje?

— Ba kaip buvo jaunu tai 
insimylejo ir net dabar mylisi!

— U-gi kokioje merginoje j
— Ne.mergino jo, tik pini-

guose.

Dr. J. G. Bodnar Chiropractor |
t 1‘- • < f ' ','k •r ' 'M jį..* f ■*nė,r

T

g
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Jeigu esate nesveiki ir nepaisant kiek daktaru ir ’ _ _J . M A 'I
gyduolių ispbandet, netrotikit vilties. Mano būdas gydi
mo suteikia palengvinimą del daugeliu žmonių, /jumismo suteikia palengvinimą del daugeliu žmonių,, jumis 
taipat gal pagėlbeti.

OHIROPRATIO IR BEGYpUOLES (Gamtos) THE- 
RAPY BUDAS GYDIMO.

. Electrotherapy, Electric Baths, Ultra-Violet Rays, Infra-Red 
Ray*. Diathermy, Hydrotherapy, Vapor Baths, Colonic Irriffa-

' tion DIETETICS.

taipat gal pagėlbeti.

RAPY RUDAS GYDIMO.

•I# ’

— O, dedyte, labai pigi pas 
tave dorybe, kad tiktai duodi R
centą.P 
1

ir ” ■ 
ui

Rays. Diathermy, Hydrotherapy, Vapor Baths, Colonic Irriga*

Ateikite ir dukitos save isasogzaminavoti o CHIROPRATI.C iszdos-
tinius ir būdas gydimo bus jumis suteiktas pagal Juso liga.
OFISO VALANDbS: 10 iki 12 prtesz plot. 2 iki 5 popoit. 7 iki 8 
vakarais, kožnu diena apries Nedeliomis ir Szventadieniais. Ritos

E. CENTRE ST.
MAHANOY CITY, FA.

, < f ' ■ . .11 • ' •* ■ .'*!<■

valandos pagal pareikalavimu

Dr. J. G. BODNAR SZi
1 L

i
Telefonas 12G-R

> r B

IR MALONUMU DEL TU, KURIE JOJE DALYVAUS 
ŽEMIAUSIOS KAINOS TIESIAI 

IN KLAIPEDA
Troczia klena in viena puse $107.00 
Treczia klega in abi pusi $181.00

| Turis, trecz. kl. in viena puse $128.50 
Tur. tre. kl. in abi pusi (min) $204.00 

Cabin klcsn.........................$142.50
UŽ VAIKUS: Nuo 1 iki 10 metu 
puse kainos.
UŽ KUI)YRIUS: Iki 1 metu $5.50.

Valdžios Revenue ir Head Tax 
atskyri um.

TANKUS ISZPLAUKIMAI LAIVU 
STACZ1AI ISZ KLAIPĖDOS

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

NELAUKIT PASKUTINIU DIENU

BALTIC AMERICA LINE
315 S. Dearborn St. Chicago, 111. 
616 St. Jamei St. Montreal, Can.

ISZPLAUKIMA1 LAIVU 
ISZ NEW YORKO

3 Balandžio . . ESTONIA
17 Balandžio . . L1TUANIA

1 Gegute*
17 Gerules ____ ESTONIA
26 Gegužes . . LITUANIA

POLONIA

KELIONE

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

I

VISI DŽIAUGIASI 
KAS TIK SKAITO

TARPJNINKA
1 * e • e ’

» Vieninteli Lietuviu Vituomenitzk* I 
mokilo, dailės ir vaizbos mėnesini
žurnalą.
iningas, 
jom i 
svarbiu rasztu, eilių, juoku ir pa-

t Itarimu.
Kainuoja tik $1.00 metams 

Vienas numeris 10c.
. H f 41 . If " ‘I 1 i » ■ l I ir

Paa m ui taipgi galima gauti dru- 
Icuojamaa maazinelca au Lietuviai- 
kom raidėm. Adreaavokite:

TARPININKAS
332 W. Broadway,

So. BOSTON, Mass

I Tai didelia, puikus, tur- 
au spalvuotom ilustraci-

mcnraaztia. Daug naudingu,

I

I

Dr, T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 

Dentistas Mahanojuje.
Ant Antro Floro KUno Sztoro

APLA1KYKITE ATSAKANTI GY- 
■ D1MA ir suezedinkite laiko ir pinigą, 

per spcclalista kuris su
pranta puso liga. Rodą 
dykai. Kraujo pervir- 
szys arba aloginimas 
yra pavojaus ženklas. 
Naujausio budo gydi

mas kraujo, nervu, stokas pajėgu, 
skilvio ligas, kepenų, inkstu, ruma- 
tisma, dusuli, odos ligos, katara noses 
ir gerkles, vyrai ir moteres pasek* 

! mingai gydomi. Be operacijos ir be 
i patrotinia darbo laika. Nebrangios 
prekes. Slaptingas gydimas..
Ofiso valandos: Panedcli vakarais 5 
iki 9. Utarninke ir Sercdoj ū ryte iki 
9 vakare. Ketverge 9 ryte iki 1 popiet 
4 S. CĘNTRE ST. POTTSVILLE, PA 

Ant antro floro.

19 W. Centre St: Mahanoy City

PAIN-EXPEILER
M L, I

I

k 
k

,“'1 „e / M 
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Naudokite Blankiniai tano
Skaudannj Muskulu 
Periallmų 
Skausmu Krotinlja 
Sustingusio Sprando 
Petly SkaudBjlmo 
Ilainarinlmu (r 

I ksltemplmq
Neuralgijos

Perti tikrinkite, 
Įbrdit INKARO 
' pakelis

nut _ __
> PKLL'BRIO
, dedam* prie
, Pareiduod* riaoM valritelM 

po 9Se. Ir 70o. banką.
Arba galima uialaakyH staliai II

MA^mCMTEIR V CCO 
bihryanp •otrrM nmt 

BROOKLYN, N.M

k*d gituate tik- 
i A ■ A A ■

pigelbla jiuni *p«Imq*oH/ 
itiA

▼aiabaienklla ant

Knrrutė, kurioft paduodama pilni 
įrodymai naudojimui PAIN«BX«

dau*«ly atsitikimu, pri- 
kiekvienoa bokutia.

KILLS PAIN ' n

I

Lietuviszki Bonai
Jei norit pirkt ar parduot 
gaunant gera kaina^ raszy- 
Idt del informacijų dykai 
in Dept. 4

Kurt H. Schurig & Co
I 1

Iį

50 BROADWAY 
NEW YORK

Tasai Pavojingas

KOSULYS
VAKTOKITA TA KOSULĮ 

KURIS JUS NEAPLEIDŽIA!
FLAXINE nauja sutaisyta 

gyduole suteikia palengvinimą 
arsziausiani kosuliui.

Parsiduoda po 60c ir $1 Bonkuta
Per paeita 10c extra del apmokėjimo 
nusiuntimo kasztu.

Parsiduoda Aptiekoje pas:

W. J. MILUS
Centre & Catawiesa St*., 

MAHANOY CITY, PA.
|aj t11**I*1II111•11111111111II1111111111(Y•11111M11•»1111fss1111|l|l•1111M1111111111111 SUS •lt»IS«l»|mftH|l«IHIS|IUM**iW«4Mp<»«M«IW«Ht<IIMH!
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ATIDARYTA KOŽNASUBATA VAKARAIS 
NUO 7 IKI 8 VALANDOS

j- *, ■ . diii.' v * (p1
I Muso kostumeriai giria muso banka, ir ėse užganėdinti
: su jos patarnavimu ir gerumu,

klerkai gali su jumis susikalbėti Lietu visikai.
i

m

♦

Muso banka turi daugiaus Lietuvisiku szerįninku negu 
+ Ir/xlrtn kanlpn 1*ra maLi ua

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, TA. 

» *

Member , of The Federal Reserve Svstcm
-------- $--------

DIREKTORIAI
D. F. GUINAN

JUOZAS MACIEJUNAS
ANTANAS DANISEVICZIA
JOHN J. MORAN

• hjili.ka. . j, * 'i t : *4 ‘f » ■ ■< a ♦

bito kita kokia banka Mahanojuje. ’P

t

r *

GEORGE OLIVER

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