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ISZ AMERIKOS
LENKAS NUKIRTO GALVA 

SAVO ŽMONAI IR PATS 
NUSIŽUDĖ.

Detroit, Mich. — Paszauktn 
czia in vienus namus policija 
rado namu szeirhininkes, Len
kes Amelijos Janczykienes, 
kuna kraujuose ir be galvos. 
Jos vyras, Boleslavas Janczyk, 
gulėjo gatvėj negyvas. Nužu
dęs žmona, .lanezykas szoko 
pro langa isz virszutinio namu 
angszto ir užsimuszc.

Sekdama krauju pėdsakais, 
policija nuseko in namus sker
sai gatve ir ton rado Janczy- 
kienes galva, kuria Janczykas, 
matyt, atnesze ir pro langu in- 
meto vidun, o paskui, gryžes 
namo, pats nusižudo.

Policija paszauko kaimynai, 
iszgirdo dideli riksmu Janczy- 
ku namuose. Kaimynai pasa
koja, kad szoimoj buvo dideliu 
nesutikimu ir kad Janczykas 
intardavos savo žmona, kur: 
buvo 32 metu amžiaus ir trijų 
vaiku motina, del noisztikimu- 
mo.

SENUKUIATAUGO 
DANTYS.

Wilkes Banv, Pa. — Aleksui 
Pasz» 88 metu amžiaus Slavo
kas, nuejas pas<Ientista ant ro
dos nes- jam dantų smegenys 
pradėjo lint ir nedavė jam nak
timis pasilsio. Dentistas peržiu
rėjas Pasza apręibzke jam kad 
*uga' nauji (hmtys
menesius iszdygs. Senukas 
i szpa šaky tinai nudžiugo iszgir- 

. dės tokia naujiena.

o in kelis
ne-

PASIKORĖ KAD NEGAVO 
KENDŽIU.

Auburn, N. Y. —- Devynių 
metu Harold Morrison pasiko
rė ant trepu namie pas tėvus 
Newarke. Vaikas prasze moti
nos ar gali eiti in szto.ru nusi
pirkt kandžiu. Motina atsake 
vaikui kad geriau butu idant 
užezedintu pinigus ir vakare 
eitu aut paveikslu. In puse va
landos po tam, motina surado 
sūneli kabanti ant viiwutes nuo 
trepu.

PENKIOS POROS DVYNU 
SZITOJE SZEIMYNOJE.

Council Bluffs, Iowa. — Szei- 
myna Andriaus Koger džiaugė
si aplniknnui penktos poros 
dvvnu ana diena ir isz to vra 
užganadinti. Kogeriai apsivedė 
.1905 mote. Vyra» ir motore pa. 
eina iszdvynu!ir kaip sako, ti
kėjosi kad garnys jiems apdo
vanos dvmus liet nesitikėjo 
kad turės net poakes poras. Ko
ger turi 48 metus o jojo paeziu- 
lo 42, Visi vaikai gyvi ir svei
ki.

BUTU PALAIDOTA GYVA; 
PABUDO IN LAIKA.

Ijemon, Mass. —
Caldwell už trupuezio butu bu
vus užkasta gyva jai neimtu 
pabudus isz lelargiszko miego 
kuriame radosi per. kolos die
nas. “Mirė jiji nuo uždegimo 
plaucziu ka ir užtvirtino dak
tarai. Szoimyna norėjo kuna 
užbalsamavoti bet tokio graba
riaus artimoje nesirado ir inde- 
jo ja iii graba. Per ta laika mo
tore viską girdėjo bet negalėjo 
pasijudint. Ant rytojaus ketino 
atsibūti laidotuves.

Per nakti radosi dvi mote
res prie grabo kurios baisiai 
iszsigando kada paregėjo kaip 
numirėle atsikėlė isz grabo ir 
atsisėdo. Moteres vos isz proto

Pati Vine

• m nejisa^jo isz bftimęs o viena isz 
juju dabar pavojingai apsirgo.

SŪNŪS ATKALBINO TĖVUI
PACZIA; SKUNDŽIA ANT 

$15,000.
Thorton • Ore.

Stroud apskundė savo sunu 
Edwarda ant 15 tukstaneziu 
doleriu už atkalbinima jam pa
czios. Neseniai sūnūs prikalbi
no motina idant negyventu su 
tėvu pakol tėvas neparduos 
forma ir nenusiduos gyvent in 
Kansas City. Tėvas sutiko ant 
to bet pinigu neatidavė sunui
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NEPAPRASTAS SZYKSZ- 
TUOLIS: TURĖJO $40,000, 
0 MIRĖ BADAUDAMAS.
Ottawa, 111. — Praeita sau-’ 

vaite Mendotoj mirė savo lu- - 
sznoj senas atsiskyrėlis, Franb' 
Sawyer. .Ji rado negyva, Gy-1 
dytojai konstatavo, I 
įnirę nuo budėjimo. Bot vakar 
kaimynai, 
na, 
gyvais pinigais, 
policijai, kuri atvykus tęsia to-

kad jis Į 
1 

valydami jo lusz- 
ra.do joje paslėptus $40,000 

Duota žinia

i

I

ft

kai|) tai jisai tikėjosi ir pirko lesnius ioszkojimus, tikėdamos
sau namus už tuosius pinigus.( rasti daugiau szyksztholio i
Sūnelis isz piktumo prikalbino 
motina -ant apleidimo tėvo ir 
kad pas ji apsigyventu ka ir 
padare. Dabar tėvas skundžia 
sunu už at kalbinimą paczios ir 
insimai.szyma in jojo .namini 
gyvenimą.

4 .

PASLĖPĖ SAVO TURTĄ 
BONKOJE — DINGO.

( Jearfield, Ohio. — Mikolas 
Pruszka indejas 125 dolerius in 
bunka, pasigyrė priesz savo 
dranga Joną Kudolka ir paro
de jam bunka su pinigais, kal
bėdamas tuos paežiu kartu kad 
tai saugiausia'banka del paslė
pimo pinigu. Po keliu dienu ka
da Pruszka nuėjo pažiūrėt sa
vo pinigu, nerado ne bonkos ne 
pinigu ir apskundė savo dran
ga už vagysta. Bet laike teismo 
negalėjo pristatyt pabudinimo 
kad draugas tikrai pinigus pa
ėmė o (Įrangas visiszkai užsi
gynė kad pinigus nepaėmė.

ISZSIGAVO ISZ KALĖJIMO 
SU PAGELBA SAKSOFONO.

Custer City, Me. — 1’szsipil* 
de priežodis kad “muzika turi 
raganiszka intekme ant žmo
nių.” Sztai kokis tai P. M. 
Huefner atsėdėdamas pavieta- 
vam kalėjime už koki tai pra
sižengimą- grajydavo be palio. 
vos aut saksofono per tris nak..

slapstytu pinigu.

M rs

PERSZ0VE MOTINA PO 
TAM PATI NUSISZOVE.
Wilkes Barre, Pa.

Joseph Colvin, 32 metu, imszo-
ve savo motina Liudvika Det- 
ner» G9 metu, kada, toji gulėjo 
lovoje, po (am pati iszszoko per 
langaužsimuszdama ant vietos. 
Priežastis tojo darbo da noisz- 
tvrinota.

PACZTAS ISZDUOS 
NAUJAS MARKES. -

ValdžiaWashington, 1). C.— 
neužilgio iszduos an( atminties 
naujas dvi pacztines markes. 
Viena bus ant atminties 13tos 
sukaktuves kolonijos Massa
chusetts Bav o kita ant atinin. 
ties 250 metu provincijos Caro
lina ir uždėjimo miesto Char
lestown.

DAUGELI TOKIU TURIME.
New York. — Tarėjas namo 

isz dgrbo A’inceutaiį Running 
nerado savo paezios, ugnis pe- 
eziuje užgesus ir namie didelis 
ncszvarumas. Aut jojo užklau- 
symo kur jojo pati, kaimynai 
atsake kad iszojo su ilviems vy
rais in artima spykyze. Ka tu
rėjo žmogelis daryt ? Nuėjo su 
skaudžia1 szirdžia, pradėjo isz- 
metinet loenininkui spykyžos 
kad pavėlina ant tokiu, pasiol-tu pakol jojo draugai neper-. giin|, snV() nllnl(, () vv,,uns l|rf

geležiniu sztangu ant 
lango ir jisai pabėgo. Dažiure- 
tojas nusistebėjas kad muzika 
Huefnorio staigai nutilo, nuėjo 
pažiūrėt in jojo kambarėli kas 
jnm atsitiko bet pauksztelifti 
jau buvo toli nuo kalėjimo.

pjovė

MERGINA APSIVEDĖ SU
MERGINA.

Greensburg, K y. — Ana die
na likos are.sztavota jauna mer
gina kuri per a sz t non i s .metus 
nudavinejo vyra ir vyriszkai 
pasirodydavo. Buvo pasidavus 
kaipo Ben Canby ir apsipaezia- 
vo su mergina Rože Mercer. 
Žmonos dažinoja apie tai, abai 
nusistebėjo ir negalėjo suprast 
kokiu budu merga gyvonfCper 
tiek metu su kita mergina ir 
neiszdavo s«Vo lyties. Pati “,vy- 

dabar skundžia ant pors'is- 
k v rimo.
ro »»

RADO PASLĖPTA TURTĄ 
PO MIRUSIAM VYRUI.
Bay City, Mieli. — Viktorija 

Szezodrovskiene, 82 motu, kuri 
gyveno dideliam vargo, ana 
diena sziopoje rado 4,000 dole
riu kuriuos ten paslėpė josios 
vvras kuris mirė kolos sanvai- • « 

tęs adgal.
Vyras priesz mirti melde 

valdžios idant jam suteiktu pa- 
szelpa nes neturi isz ko gyven
ti. Pati mane kad'josios vyras 
neturi ne skatiko bet po smort 
jai nudavė kad jisai gal turėjo 
pinigu ir su pagelba kaimynu 
padaro krata po visa namu kai
po ir sziopoje prie namo kur 
surado pinigus. Dabar tai mo
toro dasiprato kodėl josios vy
ras laiko dideli szuni sziopojo 
kuris neprileido jokio žmogaus a a. a ... 1

/
prie josios, • <

r-r....r - , , ■■■■>.

DE-KABT SANVAITIN1S LAIKKASZT1S “SAULĖ*’ 
ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIĄ

fr ♦ I ; fW'i

i
i

gi is/jnetinojo juju nedorumą 
ir paleistuvavimu su jojo pa
ežiu. Isz to kilo musztyue kii- 

paeziule dure surioje “gera” 
peiliu savo vyrui in peczius. 
Laike sumiszimo nedora moto
re su savo paleistuviais dingo 
ir lyg sziam laikui nesugryžo. 
Vyra nu vėže in ligonbuti kur 
kovoja su mirėžia o moteres 
jeszko |)alicija. Trys maži vai
kai likoš atiduoti po globa 
m i e 1 a sz i rd i n gos d ra u gu ves.

SUMUSZE SAVO SENA 
MOTINA. į

Chicago. — Policija aresztn- 
vojo Antana iStopka, 47 metu, 
ant paliepimo savo paczios, ku
ris sumusze ir iszmeto ant uly- 
ėzios savo 84 metu amžiaus 
motina. Senuko pati ant savos 
uždarbiavo szi u modama grhiT 
dis sztoruose o nelabas sūnūs 
atimdavo didesne dali uždirb
tu pinigu ir pragerdavo. Marti 
negalėdama ilginus žiūrėti ant

Prenomerata Kasztuoja: Amerika ant viso meto 83.09 
Europoje ir Kanadoje 84.00 ant viso meto.
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Yienas trūkio darbininkas likos nžmusztas o 31) pasažieriii sužeisti, daugiausia 
riti, kada antras trūkis trenkė in pirmutinio užpakali ne toli nuoGlen Alta* Georgia.

PRIRlfZO MERGINA ANT 
LOVOS IR JA JA UŽDEGE.

— M iss Wil-FairfĮeld, Texas, 
mu <Jonės, 28 metu patogi mer-| 
gina lik^s surasta savo kamba-

APDRAUDĖ MOTERES G Y- 
VASTI PO TAM J AJA 

SUDEGINO.

■(•aspmlo 
rius.Jlapnla likos mvsztavotas 
kaipo nužiūrėtas už nužudiui- 
ma savo paczios. Neseniai sp- 
dege jojo gi inczia o kada dar
bininkai nuvalinejo griuvėsius 
ra(lo snanglijusi kuna jojo pa
czios. Galva ir kojos buvo nu- 
puolia nuo stuobrio isz ko ga*

Mogila, Prusai.

■n i,! h
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ISZ LIETUVOS Isz Visu Szaliu

.ji

1
J 1
H l H

IĮima buvo dusi prast kad moto
re likos nužudyta. Tyrinėjimai 
parode kad gyvenimas tosios 
poros buvo nesutikimas ir do1 
to sūdąs nužiurinejo buk Rapu- 
la pinna savo paežiu nužudo po 
tam uždegi* narna viltyje nž. 
< longimo ž u d i n stos.

Rapala turėjo tris drauges 
isz kuriu dvi likos aresztavotos 
už prisidėjimą prie žndin-stos. 
Jojo pati buvo uždrausta ant 
deszimts tukstaneziu markiu. 
Sudas lyg sziain laikui per
klausė suvirszum dvideszimts 
liūdintoji! kurie prųiažino kad 
Rapalai nuolatos burdavosi ir 
vyras motore tankiai plakdavo.

PASLAPTINGI NUŽU
DYMAI.

Siuvainiu kaime, Kupiszkio
Sausio 2.3 <1. vėlai

ryje hofclyje visa liepsnose ir
i^zgęlbepi in laika nuo sudegi-

- - ... kare, nežinomi piktadariai szu-m o.
Už taji 'daėba likos areszta-

Oakwood, kuris radosi su mer- I 
tani paežiam kambaryje.

. 'I Jokiu insilaužinu)
kaip

volas G Moore biznierius isz

gina
Badai jisAi jaja pririszo ant lo
vos ir uždegė. Moore yra vėdes’ 
žmogus ir tėvas keliu 
f r 1 t 1 i “ ‘

vaiku.
Kodėl taip padare tai d a ne isz- 
t vrinetji.

L *

AR TIK NE BUS LIETUVE 
UŽMUSZTA.

('hica.ej). - - Ana diena likos
itrUsfas lavonas suvažinėtoss

ant. geležinkelio begiu.
t ž m u sz t o j i moteri sz k e 

žinta.
pa- 

Ji buvo, kaip Anglu 
laikraszcziai paduoda pavarde. 
M iss Bronys Norvid i s, 42 me
tu. Pavarde atrodo panaszi in 
Lietuviszka.

moters kuna, manouįa,Per i 
jau buvo keletas trukiu per
važiavo.

Hammondo policija iszreisz- 
ke abejones, kad gal visai ne 
trii'kihys užiiiuszes moteriszke; 

gal ji buvo iižmuszta ki
tur, o kūnas atvežta ir iszmes- 
ta ant geležinkelio begiu.

Priežastis abejones esanezios 
■tokios: viena, 
kuriuos . moteriszke

kad

va-

viais in galva nukovė Siuvai- 
niu kaimo ūkininką Petra Bil
du la ir jo žmona Kuzi u ne Sa- 
duliene.

žvmiu in 
trioba nerasta, kaip matyt 

j piktadariai, inejo visai laisvai. 
Sadula nukautas grineziojo

dingės $1,000, 
turėjusi 

| pirm aple.isiant 1‘arma, 
Hammondo, .kurioj ji I 
vitsi; antra, ant begiu kraujo 
mažai, o tai esą butu ženklas, 
kad ji. buvusi jau kuri laika! 
negyva, pirm negu traukiniai 
pervažiavo jos kuna.

, arti 
tarna-

PAĖMĖ 7,000 BACZKU
ALAUS IR 40 ŽMONIŲ.

Newark, N; J, 
agentai apsigiiiklave užklupo

Sausieji

IIčnsler bravoro, arosztaVo- 
dami’ 40 žmoniti, penkis pri-
_ « _ a * VT. ’

paniekinimo savo uoszvos po v 
jodlos sunu, liepo įsavo vyra 
aresztavoti.

krant us t rokus ir 74)00 tyaczku 
alaus. Bravoras turėjo intaises 
paipa per ulyczia in dideli ga- 
radžiii isz kurto Įeidinėjo gera 
hu. ’ .,

PAGIMDĖ SEKSTUKUS.

• SAPNAS PARODE KUR 
RANDASI TURTAS.

•Santa Rosa, Calif. — Vance
f

Sherman sapnavo po kelis kar
tus buk jojo skiepo randasi už
kastas turtas susidedantis isz 
Auksiniu sztangu iszkastu isz 
senoviszku kasvkhi Kaliforni- 
joj-

Sherman isz pradžių netiko-" 
jo in sapna bet kada prisisap
navo jam tas pats sapnas kelis 
kartus, nutarė jeszkoti tojo 
skarbo. Nuejas in skiepą pra
dėjo kast ir iszlikruju ' vadu 
auksa kiltis yra vertas 15 tuks
taneziu dokriu* > i

— Vienturte 
ga spado ri aus

>

i

Sadula nukautas 
bepiaustant tabaka, o jo žmo
na Kaziune — kitam namo ga
le, puosziajam kambaryje be
valgant. Jai buvo skarele už- 
riszta burna ii* rankoje laiko 
xpri, kurias mntdiYmi ji ihdgė.'

Ant stalo rasta tuszczia pf-
• Aukso laikrodis ir 

stovėjo aikszte-
nigino. 
žiedai nors ii 
je, nepaliesti.

Ar pinigaii isz nužudytųjų 
paimti, sunku pasakyti, 
ta vakaru kaip tik jie 
žiavo isz Kupiszkio turgaus ir 
niekas nežino ar jie ju turėjo.

nes 
atva-

IMTYNES SU VILKU.

Gegužini1, 
vilku, kurie 
baimes, o kartais ir nuostuo- 
lio daug padaro, 
padaugėjo
kai užszalo Neris.

—j'C-zia yru daug 
žmonėms i n varo

m. Vasa« 
gtv ven
ai na h t

Ypacz ju 
pastaruoju laiku,

rio 19 d. Buczioniu k., 
tojui. K. Vaszke vieži ui
per. miszka užpuolė ji vilkas, 
žmogus turėjo stipria lazda ir 
smogo vilkui in galva. \rilkas 
apsvaigo ir, pagaliau, visai li
ko žmogaus nugalėtas. Parno- 
szus in kaima dar ilgai buvo 
gyvas. Priesz kiek lai'ko tos pa
ežius apylinkes szaulys K. Ba- 
jerezius taip pat nuszove vil
ką.

Vietos
kad suruosztu kas vilku me
džiokle.

gyventojai laukia

DEL DEGTINES MIRĖ.

— Czia paskutine
TV * 1 • I\ •

Belem, Brazilija,— fl\4egra- 
mai pranėsza in czionais buk 
Sonora Hansen, pati farmerio 
gyvenanezio arti Parinpins ana, 
diena pagimdo sekstukus, tai 
yra szeszis vaikus ant kart. Vi. 
si vra vvriszkoK lytio8» sveiki ir 
gyvens,
prižiūrėti seksiukus.

T"-------- -—

JĮ Elyria, Ohio.

Ka i mynai pri gel bst i 
i ,

Clifford 
Hoose, 21) motu, likos iiu'baus- 
tas iii kalėjimą ant deszimts 
metu už pavogimą 10 centu. t»%
Reikejo jam pavogt nors puse
•...... *' ...

milijono o butu’g«(vos tik pen1 
kis motus. r

(

GYVULISZKAS PASIEL
GIMAS BERNU ANT 

MOTERES.
Siedlicni, Lenk, 

duktė turtingo
isz kaimo Plotku nutarė vesti 
bernuželi isz to patii's kaimo, 
koki tai Petra Zdunezaka ku
ris įmigę tarnyste kariuomenė
je kaipo ulonas;

Ant merginos baisiai užpyko 
vietiniai bernai kurie; nutarė 
gy v u Ii szka i atkerszint patogiai 

Ana Nedeldioni ka
na i\iii’Kiuu‘ gryžo su savo 
drauge nuo inišzparu per gir- L *' - I*'' ' » '"f’ * - " . - _ _ . _ . _ _ *

morgaitei.
la Kurkiate

10 ' * * e ' I I *

raitė, užstojo joiĄs kelc kėli vy
rukai ,sii u/xlengtais veidais. 
ĄĮergines pradėjo bėgti, pasi
vijo tiktai Kurkiate kuriai už- ■ 
metejnaisza ant galvos ir nu
traukė iii giluma girraites. Ten 
\isi penki snžagejo gyvulisz- 
kai mergina. Policija in kėlės 
dienas surado iszgamas ir visus 
aresztavojo, Budas nubaudė vi
sus po penkis metus kalėjimo.

VAISIAI TAMSYBES.
(B * >

Bydgoszcz, Lenk. — Kaimo 
Koszeleby vietinis kunigas pra
eidamas pro kapines iszgirdo 
vai lojimus moteres.

Pasiszauke kelis kaimvnus ir 
nuėjo pažiūrėt kas ten galėtu 
būti. Rado viena isz savo para- 
pi'jonu, prie kryžiaus plakant 
vaitojanezia savo motore idant 
iszpildyt pa liepi mums

ant iszgujimo isz moteres 
velnius.

4 ( ragą-
nos , >

s

NURIJO DEIMANTUS.
- Sziomis dienomis 
♦gydytoja atėjo Sb-

Ryga, 
pas viena 
vietų ’pilietis ir skundėsi, kad 
viduriuose ir žarnose jis jau- 
ežias dideli skaudėjimu. Pasi
rodė, kad ligonis1 Atvyko ' hi 
Ryga isz Sovietijos, ir važiuo
ja Vakant) Kumpa. Ji* |Mtais^-
kino kad prarijo kelis brilian 
tus, * kad jie 
GPU rankas.
tojai mane, kad reikes darv’ti

-u . I

nepakliūtu in
. Isz karto gydię-
I 1 • t t

opeiwija, bet panaudojus ma- 
ir viduriu liuosiuojan- 
vaistus, — operacijos 

nereikejo daryti, Sovietu pi
lietis labai apsidžiaugė pama
tęs savo briliantus ir pridūrę: 

Gerai, kad czekistai nedast-

saza 
ežius

( 4 

protėjo, kur galima slėpti bp- 
1 liautus. Kithip jie butu pers
krodė man pilvą.” »

►

V eliuona. —• Czia paskutine 
szio men. d. p. Kpczinskis Pra
nas ir Sžulczius Julius, gerai 
inkausze, dar insideje in ki- 
szene keletą bonku, insigeide 
persikelti iii užnemune. Tenai 
isztusztine bunka,: vėl norėjo 
gryžti namo, bet vos susėdo iii 
valtiy tuoj nete,ko sainonos. 
Iszmete isz ranku irklus darni 
valties dugne. Taip nakties 
glūdumoje plauke pavandeniui 
kol valtis atsimusze in khinta 
ties Gelgaudiszkiu. Keleiviai 
pasijuto labai suszhle, sziaip 
taip iszlipu ir ėjo ieszkoti szil- 
tesnes vieton. Belendunt pu
kokia ten trioba, pamato.poli
cija. ir suaroszthvojo. Vėliau 
paaiszkejo, kad dar ir kitas tu
ri kur nors būti. Paioszkojus, 
rado Nemuno lankoje vos gy-

329,657 KOMUNISTAI 
UŽMUSZTI LAIKE

MAISZACZIU.
Alosk’va, Bosija. — Pagal ap- 

s kai tyma draugoves “Interna
tional Societv for the Aid of 
Prisoners Abroad” parodo buk 
paskutinius penkis metus viso
se'dalyse svieto, 329,657 revo- 
liucijonieriai likos užmuszti 
visokiuose maiszacziuose. Ki
miose žuvo 138,413, 
aresztavota *107,155, Lenkijoj 

4

skaitymu draugoves

24,926, Lietnvoju 862,

Italijoj

Ameriko.
• *

ISZŽUDE BEVEIK VISA ‘ 
SZEIMYNA.

Przemisl, Galicija. — Mažam 
kaimelyje Pikulica, nežinomi 
piktadariai iszžude lieveik visa, 
szoimyna Morkaus Rikszo, ma
šininko, kuris pristatinėjo mv- 
><a del kareiviu. Badai taja die
na Riksza aplaike 4,000 koronu 
už mesa o kad aut rytojaus bu4 
vo szventa, per t-ai negalėjo pi
nigus'indeli in banka. • 1

Nužudintais buvo tėvas* jo 
pati, trys sūnūs ir dvi tarnaife^
o Irvs maži vaikui pasiliko gy- « ta. a a *
vi. Žadintojus suėmė vėliaus. ’

NEDORA MOTINA. į*

• Kohiežyce, Austrija. — Kai-
mynai pranoszo palicijai buk, 
Rožei Czubak mire szesziu me
nesiu kūdikis labai nužiurote • ninai. 1'
kūdikis buvo gimęs isz neteik 
sius moterystes ir tankiai mei;-

Tyrinėjimai parode Imk 
• t • • / • ▼

je 18*603 o \Tokietijoj aresztn- 
vota .11,269. • . -

• * '

KINCZIKAI PAĖMĖ IN NE
LAISVE 10 KATALIKISZ

KU MISIJONIERTU.
Kanchow, Kinai. — Kiiiiszki 

komunistai paęme in nelaisve 
deszimts 1 
nicriu Nanaufu, kurie meldžc 
Buv. Valstijų gleitos pagalbos.

\raldžin nusiuntė in lenais 
vaisku ant iszgeVhejimo misijoj 
iiieriii isz ėanku banditu.

Misijonieriai kunigai yra isz 
Vincėnlo zokono ir likos isz-. 
siunsti isz SzV. Viilcento sęmi- 
nurijos, Overbrooke, arti Filą- truki kada jnju automobilius

gina kalbėjo priesz kitus buk 
uekeueziaina kūdiki nužudins. 
Kaimynai tankiai turėjo stoti 
apgynime mažiulelio kuri An
dora motina marino ir Im? mie- 
Inszirdystes kankino visokiais

katidikiszku misija. I ^e(aj 
iiniifn Iri iri o lYioli Ivn ’ •

biulais. Vienu diena kada nėtf- 
i atėjo pas jnja, užtiko 

kaip motina kūdiki laike už ko
jelių pakol tasai numirė. Nedo
ra, motina likos uždaryta kalė
jime. , ,<—....... ...................

1 H Philadelphia. — 
rios y putos isz Thomas Davis 
szeimynos likos užmusztos per

Ketu-

vtu inesztasi,trobon, visai nu-t dolfijoH. r.Parp juju randasi ir likos pataikintai* ant skersko- 
| stojo gyvybesva* < kelios katalikiszkos mlnyszkoR. lio. ' * ■ * ,

” • ” I I

kelios katulikiszkos mlnyszkoR. lio. ‘
< • '
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szto.ru


Ka« Girdėt
ripe ja. gerua dirbus ir gyveni
mą tuju Kuriuos ketina tszkol- 
ti in szventiiosius.

IM lit' »

Konsulas Chicagoj 
Jieszko

o a ,ų n EJ

Paskutines Žinutes
ii 1 * ’ • 111 * ■ i K • f'

■ ‘ <

11 Varszava, Lenk. —
ko pamaldų Rusistfkoje ccrk- 
voje truko bomba, kuria pade-

L: U 
v V 

■ i?

Lai-

f

tai j

r

P'4

E

l/i«

f

SIR jfcl'lia

Yra žinomu faktu ir isztyri- 
neta buk vinie maiszytos poros 
tarp Lietuviu, ar 
moterių su svetimtaiicziais, ro
tai yra laimingos.

Daugelis musu Lietuvaicziu 
sau kalba kad jaigu apsives su 
svetimtaueziu tai bus laimingos 
be galo, gales žiūrėti su pasi- 

ant savo draugiu

tni vvru ar

pra ne

ir

virve ir pashnors 
sako.

.Jau 3 metui Brazili-
szeimyiin.

sziauszimu
kurios apsivedė su saviszkiais 
“overa įsuose”
nems.) Mano kad po isztekeji- 
mui pertlirbs vyra ant savo 
kurpaliaus, vaikus iszmokys

(mėlynoms kcl-

vyra 
vaikus

Brazilijos “Garsas“ 
sza liūdna dalvka. Esą no vie
na sz(‘imyna, ne viena atskira 
žmogu rasime vargstant,
badu kiekviena diena žiūrint 
in akis.

“Imk 
kark,

Sa ko:
joj gyvena Dubosu
Senas tėvas, motina ir 5 vai- 

užauge. Rodos, visi bu
tu darbininkai. Bot matomai 
Dievulis juos korėja. Visus su
trauko, visi negali paeiti, 
apie darba norą

kai-

I (

paeiti 
ir

End r i u la i t is A nd r i u s, 
d ring sūnūs, 
1896 m. Amerike atvykęs 1912 
m., iki 1916 m. gyvenęs Boston, 
Mass, pas dėde Adoma Vagno
rių 375 Athens St.

Žiobiene Agne ir Juozas Žio- 
bys, kilo isz Mariampoles aps., 
nuo Prienų. Paieszko giminiu-

— A il
gi mes Jurbarke,

I* į to Ona. Auksztakalnyte.

o 
kailius.

Lietuviszkai. bus guodotos ir Gydytojai pataria važiuoti at-
Amorikoniszkainstos in 

ei et v.”
Yra tai tik svajone 

nas.
Ridai atsitinka kad ayisiveda 

Lietuvaite su svetimtaueziu ar. 
ba Lietuvys su svetimtaute, gy
vena pavyzdingai ir laimingai. 
Bet tokes laimingas poreles ga
lima suskaityti ant pinjztu.

Paprastai maiszytos poros 
yra nelaimingos ir gyvena ne
sutikime. Kada pereina thsai 
meiliszkns upas ir karsztis, pa- 
s i rod o kad abudu mažai rūpi
nasi apie viens kita, jojo tėvai 
nekenezia josios ne josios gi
miniu ir Įirieszingai, tas ka už
imtu paezia yra neapkenezia- 
mu del josios vyro arba moto
re. Kitokis kraujas* paprati
mai, kitokios pažiūros, kitoki 
jausmai. O kada vaikai ateina 
—tai ne visados motina gali in- 
kvepti savo pajautimus in tuos 
savo mylimus vaikuczius. Tė
vas, jojo tautiszkumas, gimi
mas turi pirmybe. Ir toji moti
na tankiai liekasi svetima del 
savo vaiku.

Nesidžiaugkite 
vilczia laimingo vedusio gyve-

4 < SO-

šap

Lietuvaites

nimo su svetimtaueziu. Jeszko- 
kite tarp saviszkiu o surasite 
gerus vyrus. Kožna Lietuvisz- 
ka mergaite turės ir gaus to
ki vvra ant kokio užsitarnavo.

Lietuvaites janrt’Ta žinomos 
po visa Amerika ir tegul apsi- 
saugoja ir nepasielgineja taip, 
idant jaunikaieziai ant kokiu 
nors susirinkimu ir pasilinks
minimu iszmetinetu ir drėbtu 
paniekinimus in veidus, kaip 
jau nekarta davėsi apie tai 
girdėt.

Nejeszkokite
vyru ir paežiu del saves. Turite 
užtektinai kandidatu ir kandi, 
dacziu tarp saves.

Laikykitės sziu patarimu ir 
apie juos gerai atsimykite ne 
tik tėvai bet ir vaikai. .Jau tarp 
musu randasi už daug maiszy- 
tu ir nelaimingu vedusiu poru 
kurie pasimeta tankiai.

apie

vidurmiestyje

Miestelyje Mayville, N. Y., 
Stanislovas Sobaczak nusidavė 
su skundu in suda buk ji mu- 
sza patį. Badai sūnelis ketino 
jiji laikyti už ranku o motina 
pere tėvui kaili kiek intilpo. 
Sudže iraniete teismą isz sūdo 
tvirtindamas kad tai szeimy- 
niszkas nesupratimas ir turi 
tarp saves susigadyt. — Jau 
isz tokio sūnelio Užaugs geras 
žmogus, jaigu taip pasielgine- 
ja su tėvu.

Popiežius neužilgio perkels 
in szventuju surasza asztuonis 
Amerikoniszkus kandidatus in 
szventuosius.. Kardinolai, pra
lotai ir rodininkai jau balsavo 
ir apsvarstinejo du kunigus iii 
szventuosius isz priežasties ju
ju stebuklu. Naujieji szventie- 
ji yra Francuziszki Jėzuitai ku
rie likos nužudyti New Yorko 
valstijoj ir Kanadoje per Indi
jon us J7-tam szimtmetyje. Tie
ji yra: Izaokas Joguęs, Rene 
Coupil, John Lelande, John De 
Brebeanf, Gabriel Lelemaut, 
Antanas Daniel, Charles Gar
nier ir Noel Chabanel kuriuos 
nužudė Iroquois ir Huron Tn- 
dijonai. Bus tai pirmutiniai 
szventieji North Amerikos. •

Iszkelimas ant szventuju už
ima daug laiko o nekarta perei
na ir szimtai metu pakol iszty-

Užgydytas
Tikras atsitikimas.

. . ........................................... ....................................................

baime DioVo, buvolm laimingi!
—ai— ** u

gal, bot kaip važiuot, jei pini
gu nėra, jei ir taip isz goru 
žmonių loskos badaudami tik 
gyvena. Koletą kartu vargszas 
senukas kreipėsi in konsulata. 
Isz pradžių konsulas ramino, 
žadėjo pargabenti in Lietuva, 
bot paskiau net isz konsulato 
pradėjo lauk varyti.

Mirė isz vargo skurdo ir ba
do duktė.”

Isz to matyt, kad Lietuviai 
Brazilijoj gana sunkiai gyvo-* * na.

R a ūda n s k i s Ala 11 sza -Motelis, 
Amerikon atvykęs in Milwau
kee miestą atvykęs 1911 m., 
pasivadinės Morris Rodin,, 
kilęs isz Veliuonos, girnos 1897 
m., esą karo mol u tarthivos ka
riuomenėje.

Zilaitis Antanas, 
Raseinių apskr. Amerikon at- 

25 m.

M orris
1911 m.

Rodin

kilos isz

v^kes 25 m. atgal, gyvenos 
Braddock, Pa. pas Antanina 
Aezieno, turis broli Kaži Bal
timore, Md., miesto.

Žeimys Zigmas,
Tytuvėnų miestelio, Raseinių 
apskr., apie
Amerikon atvvkes 1905 
gyvenos ilgai Waterbury, 
Conn. Vėliaus gyvenos Detroit

jo nežinomi piktadaroi. Dau
gelis žmonin sužeista.

11 Melica, Minu. — 
ris K. K. Moore aplaiko tris 
poras dvynukus versziitkus 
nuo savo karvių. Visi yra gyvi 
ir augs.

II Tyron, Okla. •— 
kai sinlege ant srnort per su
degimą mokslaines. Daug vai
ku sužeista kada bego isz de
ga nezi os mo'kslainos.

Washington, D. C, — M iru
sis prezidentas Taftas, paliko 
turto 475,000 doleriu. Visa tur
iu paliko savo paežiai.

i[ Kingston, Jamaica. — 
Drebėjimas žemos, kuris tęsęsi 
per deszimts, sekundų, padare

Parme-

dvynu ku s vomi u!k u s

Mano nuvargus moteriszke 
kurios 

dvi gražios akutes kūdikio‘žiu
rėjo in motina.

Mama, asz alkana!

sėdėjo prie loveles isz

si liepa mergaite, 
duonos,

.<.«■«» |H * | | <m

duok man
tik maža

39 m.

netingi -Jaigu žmogus yra 
nys, tai Amerike gali visko da- 
stoti ir pasilikti turtingu.

Sztai Graham McNamee, ge
rai žinomas skelbikas progra
mų per radio National Broad
casting Co., isz New Yorko, ap
laiko apie szimta tukstaneziu 
doleriu ant meto nuo visokiu 
užsiėmimu tame darbe. Ne taip 
labai seniai McNamee buvo 
taip vargingas kad turėjo mels
ti maisto nuo paszelpines drau
goves ir stovėti eileje su kitais 
vargszais aplaikyti puoduką 
kavos ir szmoteli duonos.

PAJESZKOJIMAI

Paeinu

Asz, Jonas Gražulis, pajesz
kau savo pusbroli Joną Gobera 
ir Jiova Vaitelioniute po vyru 
pavarde Petuszkiene.
asz isz Suvalkų redybos Laz
dijų parapijos, Jenesiaukos 
Kaimo. Praszau atsiszaukti 
sziuo adresu nes turiu svarbu 
reikalą.

Mr. Jno. Gražulis,
207 Stafford St., 

Corliss Station
Pittsburgh, Pa.

O •5
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pa-Asz Mare Beruczkiene 
jeszkau broliu Damjukn Ka
ži, Vilimą ir Blada. Pirmiau 
jie gyveno minksztu anglių 
kasyklų apylinkėj dabar
žinau kur. Meldžiu atsiszaukti 
sziuo adresu: (lt.

Mary Beruczkiene, 
Box 47,

110-

Mr?
Alan d, Pa

PADEKAVONE.
Apskriczioms kuopoms ir pa- 

vieniems nariams S.L.R.K.A., 
tariu szirdinga aczlu visiems 
už palaikymu ir baisavima už 
mane ant vice-pinnininko in 
pildomąjį komitetą pirmam 
balsavime, taippat ir dabar 
pruszau visu nariu S.L.R.K.A. 
paramos o tik su justi parama 

, už kagaleezia būti iszrinktu
isz kalno tariu szirdinga aeziu.

Su gilia pagarba, 
J uozas Purickas,

Box 387 Forest City, Pa.

TEISYBE.
Kodėl ponas nesipaeziuo- 

? Juk moteryste tai tiltas in 
laime.

— Kad phvszau ponios, da
bar toki tiltai ne drūti, skai
tau “S.”'kad volei kur ten du 
tiltai sulužo...

JI

TEISYBE.
Ant pikniko.
Eiva Jonąl pas ana bud i ko 

žiurekie kiek ten merginu sto
vi.

Ar ten pas aiskrima.
Tąi-gi.
Asz neisiu ba vyruti no 

turiu ne cento, o .tos užkluptu 
idant pundyt.

■»*

✓

ki les isz

amžiaus, 
m.,

V 9 
I, 

Mich. Paieszko levas Kazy- v 
Žeimys.

Sriebalis Stasy 
gyvenos Millinocket, Maino 
Amerikoj apie 17 molu, Paiesz
ko motina Ona.

Pesys Kazys, Amerikon at
vykęs 1915 m. ir iki 1925 m. 
gyvenos 15 millbury St., Wor- 

kiek lai’ko alga’ 
Amerikos Lietu- 

Pajeszko 'brolis Antanas. 
, ’kilęs

•
ilgai

s, 
Millinocket

iki .1925 m.
i

M 
i C

coster, *Mass 
dirbo prie 
vio.”

Sz i m a n i u ka s .Ino za s
isz krasnienos kaimo, Nauvals- 
kos vai., Gardino redybos, apie 
42 m., Amerikon atvykęs 1910 
m.

Ausiojus Petras 
Kraniszkio vi enk 
kio vai.,
gyveno po adresu: 
diana Avė.,

Geče v i ežia i,
Juozas, Kadaise gyveno Ruči
ne, Wisconsin.

Jasulaitis Steponas 
Kražių

kilęs isz 
Radvilisz-

1 
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Biržų apsk. Kadaise*
10522 In-

Chicagoje.
Leonardas ir

Raseinių

, kilęs isz 
vai., Raseinių apsk. 

Gyveno kadaise Chicago jo.
Jurgelioniime Ego. Gyvenan

ti Springfield, III.
Kasputis Domininkas. Kilos 

isz Skaudvilės vai.,
apsk. ‘ Gyvenas Chicagoje.

Medeikis Antanas. Kilęs isz 
Druopstu kaimo, Rietavo vai., 
Telsziu aps., 3 metai atgal dir
bo'kasyklose netoli Pittsburgh, 
Pa.

MikszO, Aleksas ir Eugenia. 
Gvveno kadaise Cicero, III.

Ankszcziau iszvardvti asme
nys yra praszomi atsiliepti ir 
kiekvienas, kas ka nors apie 
juos žinotu, yra praszomi su
teikti žinių. Bent kokia žinia' 
bus brangiai invertinta.
LIETUVOS KONSULATAS, 
Rm. 1032-608 S. Dearborn St.,

Chicago, Ill. '

TIKRIAUSES KABALAS
▲rba ▲UdenKlmaa Paalapcsiu Atal- 
tiaa. Su pagelba kazirom. Pagal 
Chaldeiszku. Perglszku, Gralkiazku, 
▲rablazku ir Clgonlazku burtiniku. 
laiguldlnejtmaa to kabalo yra labai 
lengvas Ir kiekvienam gali buU su
prastinu.

MORALISZKA KABALA
Katra Įsideda tmogaus ateiti. Su 
Salamono Nose. 4 •

TIKRIAUSIA BURYKLA
Ji '

Budėjo Clgonka les Egipto Rubiną 
Bulve, pel vyru Ir motoru.

VISOS TRIS 
TIKTAI Už

1 Prisiūkite mumis 15c. Gausite 
▼Ims trie knygutes per paėsta. 
Pinigus galite siusti stempomh.

W. P. BOCZKO^SKI-Cb. 
1UBAN0T CITY PA.

,KN1fOUTE,25c.

v

Try's vai-
szmoteli 
szipotoli!

Rytoj, Onute, rytoj nes 
bekieris sziadien jau viską isz.
pnrdave; užniigk o rytoj gausi 
ir pyragai!i. 

4mI' Ar tėtis parnesz 
klauso Onute.

Tote 
kovodama 
aszaroms

» v
- už

atsako motina.
pa s rin v u sos 

bot dabar sukai-
akis

O dabar ? Atsimink ant mus kū
dikio, ant mus Wedno iszalku- 
sio kūdikio!

Perimta skausmu ir gran
džiai verkdama kabinosi jam 
ant kaklo'bet jisai su piktumu 
ja'ja n n s turn o kalbėdamas:

Duok man szvonta paka. 
ju su savo tais skundais, nooi- 
kimo prie tu dalyku apie ku
riuos noiszmanai! Mos reika
laujame savo tiesu o jaigu ju 
mums no]>ripažins gerumu tai 
mos priverstinai jais paimsimo. 

Kalbėdamas tuosius žodžius 
I smarkiai pastiime stula ir per
pykęs pradėjo vaikszcziot po 
asla. Jiji atsikėlė, paliovė ver
kus ii' tarė ant tikrųjų :

Taip, jusu teisybe ir tei- 
inguimas yra: imt svetima sa-

daug blades, bot žmonių nežu
vo tik. keli likos sužeistais per, 
griuvanezius murus.

II Pica tinny, N. J.
nas i _
kai likos užmuszti. oksplozijoi' 

kar i szka m. i na ga zi n c

„, . — Vie-
apiciorius ir du darbinin-

Charles
I lenkis

viso 40 kiauszi-

pa rako
czionais praeita Pethyczia.

1[ Ijoroy, N. Y. — 
Drayo sumuszes po 
kiauszinius in asztuonis stik
lus, visus iszgere iri laika pen
kių minutu 
niu.

1[ Washington, D. C.
Keystone eroplanu dirbtuve isz 
Bristol, Pa., aplaiko nuo val
džios užkalbinimą ant padirbi
mo 73 bombiniu eroplanu kurie 
kasztuos 2/208,137 dolerius.

Dokai11 Hoboken, N. J.
Lambarl & Holt laivines kom
panijos sudegė drauge su 400 
automobijeis. Bledes padaly
ta ant $4,000,000.

->•- u

Konsulei Pajeszko 
Sckancziu Žmonin

Ivanauskas, Antanas, iszvy- 
kes iii Amerika isz Klovainių 
miestelio, turis sesori Ona ir 
giminaiti Marcijona. Gyvenos 

•kasyklose.ir dirbos kažkur 
Paieszko giminaitis.

Da v i donas, Viktorą, 3 
iszvvkes 1929 m* Kovo menesi 
isz Rygos in Kanada. Kilos isz 
Šzetos vai., Kėdainių apskr.

Skirpstunas, Pranas, 
isz Pakuonio miestelio, Ameri
kon atvykęs apie 1906 m. Gy
venos Gilberton, Pa. 
ma suteikti žinių ar ji 
ar miros.

Charnas

•>3 m.,

ki les

Praszo- 
s gyvas

Rafailns (Ralph) 
Dovydo suims, seniau gyvenos 
33 Harold St., vėliau 93 Mun
roe St., vėliau 181 Walnut St., 
Boston, Mass.

Kondratas, Aleksandras, se
niau gyvenos 867 Filimore

9

gyvenes 867
Buffalo, N. Y. Paieszko

sesuo Leonora.
Drulis, Antanas, Amerikon 

atvykęs 1904 ar 1905 metais9 

gyvenos pas sesori Marijona 
Bubliene.

Kaminskas, Jurgis, 
gyvenos Buffalo, N. Y., vėliau
iszvykos dirbti in Connecticut 
tabako ūki.

Andriuszke vieži us,

iA.

seniau

Vincas, 
kilęs isz Žiegždru kaimo, Pa
žaislio valscz., Kauno apskr., 
Amerikon atvykęs 1911 m., 
gyvenos Bayonne, N. J. ir vė
liau Tower City, Pa., gryžos 
po karo isz Amerikos annijos 
iszvyko kitur.

Petrauskas, Jurgis, turi bro
li Liudvika, gyvenos Bostone, 
Mass. Paieszko giminaite.

Stogis, Kazys, gyvenos Mo-
Ii n, 111. kilęs isz Sziauliu apsk.

Morkis, Vincas, gimęs 1904 
m. Baisogaloje, Kėdainių apsk. 
Ameitijkon i'szvykes 1929 fan, 
Birželio 14 d., isz Hamburgo.

Adamanyto - Riknuskiene, 
Jiova, isztekejusi už Adomo, 
Amerikon atvykusi 1912 
Paieszko motinu Marijona.

loszkomieji arba apie juos

m.

ka nors žinantieji maloniąii 
kviecziami atsiliepti sziuo ad
resu :
CONSULATE GENERAL OF 

LITHUANIA,
15 Park Row, New York City.

■. I

bok poterėli ir užmigk. Kūdi
kis siūlėjas rankutes išžioto 
garsiai kalbėjo poterėli, o bn- 
kalbant: “ 
.dienu duok mums sziadiena”, 
užmigo nuvargus. Jauna moto
re sėdėdama, prie loveles nosi- 
krutino bet ant paskutiniu žo
džiu kūdikio apsiverkė isz nau
jo, palenkė galva ant loveles ir 
prakalbėjo:

Duonos'musu visu die- 
inums sziadiena.” 

Priemonėje davėsi girdei greiti 
žingsniai. Durys atsidaro ir in- 
e’jo vyras petingas, gražaus 
veido ir patogaus stuomenio, 
tik pavirszis >biski apleistas 
kas liudijo jog no niekina asz- 
triais gerymais. Buvo tai sta- 
lorius Henrikas Walter, vyras 
Marijonos, kuri da nesijudin
dama sėdėjo prie loveles kūdi
kio. Walteris kaip daugelis to
kiu, 'davėsi pasigaut agitaci
joms socialistu, persiėmė reika
lais tosios draugystes. Kaipo 
agitatorius, apleido savo ama
tu, akvata prie darbo ir maža 
savo szeimvna — 
laiminga 
laime.
tankiai prasi tęsdavo ly 
bai nakeziai, laike katrų nesi
gailėta sau goiymu, užmirszo 
apie paezia, kudiki ir darba. 
Kalte savo nupuolimo mesdavo 
ant amato, jog tai)) visada 'lui
na, jaigu isz *savo kaltes aplei
džia darba. Manoma jo priete
mai, pritraukejai to sujudimo 
socialist iszka, audruti riedami ji 
lame, prižadėdami aukso kal
nus ir uliavodami sau linksmai 
kasztu beproeziu
Perniek buvo praszymai ir per
sergėjimai Marijonos. Dirbda
vo su

s
vast i o no vienas už tai pabaigs 
gyvenimo kalėjimo.,

begos pas npia kad ir tumu 
bet pamato ant vidnno upea 
toki galojanti su smerezia.

Tnojaus inszoko in vandeni 
o kad mokėjo gerai plaukt, už 
valandėles buvo jau aht tos vie
tos. Nieko nebuvo matyt. Pra- ' 
dėjo dairytis susilaikęs ant 
vandenio. Sztai pasirodė netoli 
už vandenio moteriszke. Tuo- 
jaiis pagriebė ja ant savo drutu 
peezin ir plaukdamas su viena 
ranka daplanke pfie kraszto. 
Czia padėjus savo snpkia nasz- 
ta pusi lenko ir pažiurėjo in 
veidą mote ros. Su persigandi- 
mu pažino savo Marijona!

— Mano pat i! Mano brangi 
paszaukc baisiai nusi- 

ir kaip negyvas griuvo 
pas josios k ima!

Atbėgo jojo draugai in pa- 
gelba.

pa l i! 
gand< »

I*,

Duonos musu visu 
mums sziadiena

nepragyvensiu lyg 
dienos

(i

nu duok

•d avės i

pirma taip
davedo in 'baisia ne-9

Per susirinkimus kurie 
/g vely-

prižadėdami aukso kal

žmonelių.

nežmoniszka kantrybe 
bet negalėjo užlaikyti skurdan- 
czio namo.

Kur vakariene? — 
klauso Henrikas trumpai 
damas prie stalo.

Pati nieko neatsako.
— A r negi rdi I K a ? 
Marijona pasikėlė.

y . » L

9

už-
ses-

— Zinai kad paskutinis 
szmotelis duonos sziadien buvo 

ir taip Onute neval-namieje, 
gins atsigulė.

Henrikis žiurėjo bhidnomis 
akimis priesz save.

—. Tai pasistorok ko nors 
kogreieziauso nes turėsiu tuo
ju u s i'szeiti.

Pa si s foro t ?—* i'asisiorot: — atsake. — 
Apsidairyk aplinkui, jau visus 
daigtelius pardaviau. Gaspado- 
rius reikalauja raudos prigu- 
linczios, rytoj turim iszsikraus- 
tyt isz st ūbos jaigu neužmokc- 
sime. Apsidairyk, 
tokio kad galima butu užstatyt 
aiJba parduot?

Henrikas nenoroms apsidai- 
Didžiausia ubagyste visur 
jo

ar yra kas

re.
per
ant ranku
nenorėdamas žiūrei ant tos vi
sos nelaimes.

kalte. Parctoefl galva 
užmerkė akis lyg

Pati atsikėlė, priėjo pamažu 
ir apimdama jojo paežius tarė
meiliai:

Henrikai, klausyk 
nes! — esi geru ir iszmintingu 
amu t ninku —

ma-

ne užsidek su tais 
kurie yra prįe'ža.stini musu uba
gystes. Tas viskas yra neteisy
be ir melagyste ka jie tau pa
sakojai Negalimas daigtas kad 
visi žmones butu vienoki ir visi 
butu turtingi. Atsimink tiktai 
kaip pirmu, prie darbo ir su

sigryžo ir

Moteriszke! — suriko 
Walteris nesnsilaikydamas nuo 
piktumo ir atsistojo priesz pa
ežio nžsikeisejas su kumszezin.

— Muszk, muszk! Davesk 
mane lyg paskutinybei, muszk, 
norint ir nžmuszk mano! Asz 

rytojaus
kada iszmesti 'busimo 

ant ui vežios! Asz tau sakau 
Henrikai kad asz tos dienos no- 
p ragy vensiu.

Ir drąsini stojo priesz vyra. 
Tasai nuleido ranka paskui už

neša kės ne žodžio
iszejo isz mamų. Perdjo per ko
los ulyczes, per tilta, in kita pu
se upes ir i nėjo in karezeima 
pas savo draugus kurie ji links
mai pasveikino.

Buvo tai žmonos kuriu gyve
nimas buvo sutersztus; surinko 
juos vadovai revoliucijos idant 
per juos pasekmingian apkvai
linėtu žmones
žmonių Henrikas tnojaus 
mirszo apie 
mvnos. $

Marijona, po

Szalin! — suriko baisiai 
pasikeldamas. — Nesia įtinkite 
prie josios! Jus esate jos smer- 
lis ir priežastim mano nelai
mes! Beda tam kas norėtu jo
sios dasilytet! Greitai paėmė 
kuria, prispaudė ji drueziai 
prie savos, baime ir vilczia 
stumtas parnesze namo. Czia 
nuvilko nuo josios permirku
sius drabužius ir paguldė in lo
va. Paskui pradėjo ja trlnt ir 
gaivint klausydamas ar nepa
sirodys gyvastis ar neiszgirs 
jos kvėpavimo. Jaute kaip kū
nas pradėjo iszpalengvo szilt 
ir veidas iszsipagadijo džiaugs
mu kada isz lupu jos iszgirdo 
silpnu balsu 
(

prakalbėtus žo-
1 žins:

Brangus Henrikai

H’arpe tu nelabu v uz- 
skurda savo szei-

iszejimui vyro 
sėdo volo pas lova savo duk- 
riukes ir tik priskubintas jo- 

atsibu.

atsake:
Vyras
Tykus

sios kvėpavimas rodo 
vusi vaida su savo vvru. Sedo
je taip, ilgas dvį. adynas, pas
kui atsikeleį jauslei pabuezia- 
vo kudiki ir iszejo ant tamsios, 
tuszczios ulyczios. Menino da 
karta. ])ameginti prikalbint vy
ra prie sugryžimo kad ir tarpe 
draugu; tegul buna kas nori 
būti.

Neužilgio atėjo pas žinoma 
sau karezema o girdėdama ’bai
sa girtuokliu atsistojo pas du
ris stubos. Pravėrus tykiai du
ris pamate vyra tarpe draugu. 
Visi buvo jiasirengia iszeiti. 
Stalas apstatytas sklenycziom 
ir kortom geriausia aiszkino 
kas ežia darosi. Iszgirdo klau
symą: “Kaip Walter, ar ateisi 
rytoj Įiriesz pietus?” 

“Ateisiu!”
verksmas iszspruko isz josios 
krutinės. Užtrenkė duris 'bet 
girtuokliai to neiszgirdo ir isz- 
bego ant ulyczios. Turėjo va
landėlė prisiglaust prie sienos 
st'u'bos nes rodėsi jai kad par
puls ant žemes. Paszokus ėjo 
jirieszais kaip rodos apsvaigus, 
ka rtodama žod ži u s: “ Ateisi u, 
ateisiu.” Nežiūrėdama ne ant 
lietaus kuris jai kapojo veidą, 
ne a'nt tilto prie kurio artino
si. Tukstancziai žiburiu rodėsi 
priesz jos tamsias akis. Taip 
nežinant artinosi prie stataus 
kranto upes. Czia sėdėjo ilgai 
o tamsios mislys aiszkino jai 
nelaime ir apleidimu kokiam ji 
buvo, taip kad užmirszo apie 
Dieva ir Jo prisakymus o van
duo po jos kojoms uže ir jiji 
sznabždejo: “Ateisiu, ateisiu!” 
Paszaukc ant kart, puolė in 
vandeni ir dingo gelmese upes!

Henrikis buvo jau iszejas su 
draugais ant ulyczios. Szaltas 
lietus priverto juosius pasisku
bint. Tame iszgirdo riksmą pa
einanti nuo upes.

— Ar girdėjot ? — paklauso 
Henri kis sustodamas.

— Ne, — atsake jam.
— Man rodėsi kad kas 

szanko pagelbos.
Gal but, 'bot kas mums—-»*» I

do to? Neoik!
Rodos nematomu 

stumtas, Henrikis jau buvo pri-
dvasia

“Brangus Henrikai” — ta
da puolė jisai ant keliu pas jos 
lova ir bueziavo jos suvarguses 
rankas, o jau seniai nesimeldes, 
vela pradėjo pirma karta mels
tis.

Kada Marijona ryte pabudo, 
Henrikis su Onute stovėjo pas 
lova. Pasveikus in kėlės dienas 
ir iszpakutavojus už ta žings
ni kijris bulu jai atemes gyvas
tį szio svieto ir dangiszko, Hen
rikis ant rytojaus po tam bai
siam atsitikimui, teisingai su 
gailesezio apsako visa ta isto
rija gaspadoriui namo. Tas no
ringai prisižadėjo palaukt ran
dus o gera jo pati užsiėmė na
mine gaspadorysta ir prižiūrė
jimu serganezios Marijonos ir 
Onutės. Kada po keliu dienu 
Henrikis su Marijona atėjo pas 
gaspadoriu kad jiems padeka- 
vot už sanjausma, pavedė Hen
rikui staloriszka darba prie 
naujos akmenyczios kuria sta
te. Marijona su aszaromis pra
dėjo jam. dekavot bet doras 
žmogus sulaiko ja:

— Nedekavok man! Tasai 
yra iszgydintas ant visados,— 
tarė rodydamas jai vyra, —bet 
jo draugai pikta turės pabaiga!

Henrikis vela pradėjo dirb
ti szczyrai ir pridereneziai. Ta
da ir turtai pradėjo pasidau
gini su kožna diena o Henrikis 
kartojo jog ne pleszimas ir raz- 
bajai bet Dievobaimingumas ir ‘ 
Darbas žmogui padaugina tur
tus. ..

6 6 Glabletai
Praazalina galvos skuaama ar n««ral- 
gija in 30 minutu, sustabdo porssa- 
lima pirma diena, ir sustabdo malaria 
in tris dienas. Gausite aptiekose.

666 teipgi gyduolėse—gerti
į

—  - - - -t— - ‘ -  ----------------- -----------------^-7-^—r

Naujas Didelis 
Sapnorius jau

Gatavas
Jau užbaigom daryt 

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

f

■Ii''

siuntimu tiktai $1.50.

W. D. Boczkauakas-Co. 
Mahanoy City, Pa.
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Pradžioje Rugsėjo menesi 
1889 mete iszsirongiau su pa

didžiausiam laipsniui, atvėriau
lupas idant pribart smarknna tas didžiausia storom o sztai

—' TeVas mano yra apsiaub-
r

kad sztai atsiliepe seniauses szitas brolis Kristaus, pats vic- 
isz sedincziu ponu:

— Sarmatinkis jaunikaiti! likt sveiku ir
nas, apleistas, o jis turi pasi- 

iszmaityt sena.
czia in Czeiwtakavn ant atpus-,Ar ,liek"i' "f'^.mokino lave pa. motina kun reikalauja jojo pa
ko. Ant tojo atpusko suvažino- K"odot .motoras, drapauu ypa-j gel'bos. Daktaras tvirtino jog 
ja žmoniu isz visu szaliu. jsz tos pasiszventusios Dievui ir lik geras rūpestingumas apie 
r.„hi;,,A nnsinnavtiom eit; kentėjimu savo nrt.vnnii! jojo sveikata ji užlaikys prio

<r

Žodynėlis Daugiausia SZUOISZGELBEJO
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e
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PRANASZE PRANASZAUJA NEŽINOMA LIGA.

Naudojamu Žodžiu
'llH

Advokatas — geriauses prie- 
telius Lietuvio.
Aldermonas — žmogus iman- davo, niekad nekeikdavo, 
t is kyszius.
Apt iekorius 
lis.

H

PASAKAITE

Autanukas isą pat mažens 
labai pjyledavo gyvulius; j u 
niekad nemuszdavo, nokankin-Cf
labiausiai jis mylėjo savo szu- 

daktaro priete- noli “Liūtą.” Kada, ta szuneli 
maža kitąsyk nesze kaimynai 

Bnbmis — zobovn vedusios po- skandinti. Antaniukui pasida
rė jo gaila, jis iszpraszes ji pas 

- žiūrėk ropubll- kaimyną ir Užaugino.
I Antaniukas su szuneliu taip 
suprato, kad viens nuo kito be
veik niekuom nesiskirdavo.

Karta, pirmam ledui užsidė
jus, Antaniukas nubėgo cziuo 
žinoti, o su juo draugo ir iszti- 
kimas szuo Liutasj Szunelis, 
pamatas Antanuką einant ant 
ledo, suprato, kad jo gerada
riui gresiąs pavojus, ir pradė
jo kaukti ir draskyti Antaniu
ką už skvernu. Antaniukas, 
nesuprasdamas ko czia szuno- 
lis nori, padavė jam iszsiemes 
isz kiszeniaus duonos plutele. 
Bet szuo, jos neodes, vėl pra
dėjo kaukti ir aplinkui ji szo- 
kineti, o matydamas nieko tai 
nepadesias, szoko ant ledo Ir 
pradėjo teip smarkiai szokino- 
ti, kad ledas lūžo ir szuo inkrl- 
to in vandeni.

Antaniukas tai pamatęs vis
ką suprato ir manydamas, kaG 
szunelis neiszsigelbes, pradėjo 
verkti. Bet tuo tarpu szuo isz- 
szoko isz inlaužos ir, priszo>kes 
prie savo pono, džiaugdamasis 
omo laižyti rankas.

Nuo to laiko Antaniukas dar 
labiau pamėgo gyvulius, o 
ypacz savo szuneli Liūtą.

■i.... I^S—I*

jojo sveikata ji užlaikys prio

Bet tai paskutinis Imkis 
kuris sziadien iszeinn; poni tik

eitiI>astanavi.]om 
pckszti in Czeustakava ant to
sios stebuklingos vietos.

Pas mano tėvus susipažinau 
su vienu Arokiocziu isz Ligin-| 
cans kuris czionais buvo pri-( 
verstas pasilikt kėlės dienas o 

dasižinojas 
apie musu kelione, geide eiti į 
su mumis ____ ___________ _ _
Szv. Panelei ant szviesaus kal
no.

Kelionėje apsakinėjo mums 
Milleris jog kitados ‘buvo pro- 
tostonn 1**1 tik keli metai kaip 
pasiliko Kataliku.

Ponas Milleris taip kalbėjo 
man:

4‘Keliolika metu adgal, kada 
da buvau jaunu žmogum ir pro- 
testonu, važiavau viena diena 
ekspresiniu trukiu isz Lipsko 
in miestą L., labai svarbiame 
reikale kasi ink mano kupezys- 
tos. In vagona, in kuri insedau, 
radosi jau trys senyvi pakele- 
vingi. Konduktorius paženkli
nęs mano bilietą ketino jau du
ris uždaryt kad sztai prisiarti
no inotere, pasirėdžius rubais 
zokoninkes ir greitai atsisėdo 
in musu perskyra, norints ta
sai buvo paskirtas del vyru. 
Dasipratom tuojaus jog zoko
ninke nerado niekur sau vietos, 
buvo priversta i nei t in mano 
perskyra o ant galo neturėjo 
laiko pasirinkt sau vietos nes 
vos inszoko in vagona ir trū
kis judinėsi smarkiai isz vie
tos.

Nematydamas niekad arti 
katalikiszkos Sesers Mielaszir- 
dystes, tai dabar turėdamas ta
ja proga, dirstelėjau ant josios 
temingai. Buvo tai jauna ir pa
togi ypata o josios apsiejimas 
davė man suprast jog buvo ge
rai iszauginta. Kas mane dau
giausia apėjo jaunoje zokonin- 
keje tai josios neiszpasakytas 

gailestis, akys 
paraudonavę ir sutino per ka 

jog neseniai turėjo

Lublino

vadinosi Milleris,

Mnno ponas, — atsiliopo gyvasties 
smark imas, — nepripratęs •
miu klausyt tokiu pamokslu.

— Matau tai 
niekas nepasako kaip apsieit 
prie moterių.

— Pamokslu nereikalauju, mato .*Airdi
— atsake susimaiszes, — o kad

is idant atiduot szlove i M^.nwkejan už savo vieta kaip 
galiu kalbėt. Ant

nuliūdimas ir

niekad

pažinau
verkt.

Vagone
mas, visi tylėjome paguododa-

d rauges.

vieszpatavo t vk li

musu
..js stacijos in-

ir kiti per tai 
galo, y pa ta in

I 
.1 

• JI

■Ijog da 'tau rytoj galėsi pribūti in L.
Rankoje Dievo randasi 

mano tėvo; Dievas} 
mano, žino kaip 

geidžiu rasti prie gyvasties del 
manos mylimiausia y pa ta ant 
svieto bet pasiszvcnczian du
ži tire ji m u ligoniu ir nesiranda 
drutybes kuri mane nuo to utie, 
rio atkalbintu.

Tylėdamas, su didele paguo
dom*, pasikloniojas priesz taja 
szventa ypata, iszvaž'iavau la
bai mislyse praskendes.

Visoje savo gyvastyje da no 
užtikau tokio iižmirszimo apie 
save ir del žmogaus kuris ne
seniai isz josios visai]) juokėsi.

Devinta adyna stojau L. ir 
ant rytojaus pradėjau savo in 
teresus. Sugryžes vėlyvu laiku 

poržiurinejau prie 
laikraszczius, 'be

veik visuose radosi žinia apie 
snierti bankii’riaus A. kuri atė
jo apie 
Gailėjosi visur sm<*rczia ban- 
kieriaus, kaipo gero prietoliaus 
ir apglobejo pavargusiu.

Tai dūkto tojo gero žmo-
— pamislinau sau — toji 

narsi zokoninke no spėjo pri
imt in laika idant priimt pas
kutini a t s i s ve i ki n i ma m i rszta n. 
ežio tėvo ir iszgirst jojo pasku
tinio palaiminimo! Kaip drūta 
ir galinga turi būti tasai kata- 

, kuris 
atsisakyt sau

a Ii u kalbėt. Ant 
kuria kalbėjau,

I nedavė po savim suprast ar vė
lina sau idant tolinus kal'be- 
czia ar nustoezia.

Senas ponas vela norėjo ka 
loki atsakyt bet atsiliepe pui
kus Įtaisas zokoninkes:

— Kanecz sau ponas vėlini 
idant tau pasakyczia kaip turi 
elgtis tarp moterių todėl at
kreipiu ponui atydn jog szimta 
kartu butu geriau ir dorinu 
dirbt ant užlaikymo motinos, 
kuri pasilieka namie didžiau
siam vargo, no kaip už pasko
lintus pinigus važinėt tik del 
to, idant.-doras moteres kelio
nėje užpuoli net ir iszjnokinet.

Paraudonavo kaip kraujas, 
po tam pabalo kaip drobule, 
kalbėdamas nesnprastinais žo
džiais su pertraukom:

— Kaip tai poni... isz 
kur... drysti... mane pažin
ti... žinai...

Tuojaus ponas persika- 
nosi jog ne esi man suvis sve
timu — kal'liejo malsziai jauna 
zokoninke tolinus — kada po
nas drauge su savo broliu, pra
leidot tėvo turtą, padarėte sko
las ir apjuodinejote vayda sa
vo mirusio tėvo 
paimdamas visa kalto ant sa
ves, prasiszalino 
lada nelaiminga, dora tavo mo
tina, poni R. atėjo pas

o tavo brolis

in Amerika,

mano 
tęva bankieri A. jeszkot pagel
bės kurios jai ir neatsako. Szia
dien bankieris A. guli ant 
mirsztanczio patalo o asz 
mirszlu isz skausmo, 
tiksiu prie gyvasties, ar paspe. 
siu pribut prio jojo lovos isz- 
<

guli
o

ar ji uz-

girsi paskutinius žodžius pa
laiminimo isz jojo lupu.

tu žodžiu apsimalszino 
jaunikaitis

gy vaši i,s

in hoteli, 
va kariones

pirma 
i visur

advna nakczia.

iraus

tyrinėt ka- 
o in meta

jeigu dantis ne

<r

grnbo-

- Amerikoniszkas isz-

su p rot o, kad viens nuo kito bė

1

Madame Sylva, žinoma kaipo 
niaus, Austrijos, kuri iszpraniiszavo tiek

i

I

grofiene 
nelaimiu

meto, dabar prnn'aszauja buk po visa svietą prasiplatins galvi- 
)S.

A'iona antrai maūmojo, . 
Kad net szlykszcziai seiliojo.
Kitos snarglys isz nosies 

karojo,
Mat skepetaites neturėjo, 
Balta drose isz pryszakio 

pakele, 
Apatinis slipas pasikėlė.

Szale stora misis ir sėdėjo, 
Ir toji skepetaites neturėjo.

Ir tosios nosis gurguliuoja, da-

nė liga paeinanti isz žvaigždines priežastie
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Beck isz V i ėd
ant 1930 tas ka žmonis

Begėdės,

ros.
Denio k ratus 
komis.
Dentist as -* 
isztrauke tai isz kiszeniaus.
Davatkėle— sėdi už figūros 
turi velnią už skuros. 
Daktaras — prietelis 
riaus.
Doleris - 
gan imas
Garnys — prietelis paneliu. 
Gužuti* — vienatine suramini- 
toja darbininko žmogaus. 
Inteligentas — žmogus stovin
tis ant kumpo ulyežios su bal
tu kalnierium, skrybėlė ir ži- 
banezeis ezverykais, neskai
tantis jokio laikraszczio ir tu
rintys save už szviesiausia žino 
gu. 
Kriauczius - 
kerpa.
Literatas — Amerįkoniszkas— 
Lietuviszkas — žmogus kuris 
pažinsiu literas.
Muzikantas — tasai, ka moka 
trubyt.
Politika— szaszlavos ir apjuo- 
dinimai.
Politikieris — tasai, ka nieko 
nedirba, o nuolatos turi užtek
tinai pinigu..
Puikus žmogus — tasai, ka už- 
fundina del kožno.
Republi'konas — tiek kiek ir 
demokratas.
Redaktoris — vargingiausos 
apmokamas sutvėrimas kuris 
džiovina savo smegenis per vi
sus motus konia už dyka.
Suvieniti Steitai — sklypas 
kuriame doleris suvienijo vi
sus luomus in viena.
Sziauczius — tasai, ka moka 
kitiems czebatus pasiūt, o pats 
vaikszczioje basas. • 
Seimai -— kacziu muzike ir ne
reikalingas pleszimas toriu o 
kaip katriem geros vakacijos. 
Sutikimas — daigtas kuris yra 
nežinomas terp 
Lietuviu.
Tautiszkas skarbas 
privalumas.
Tautiszkas darbszavimas — 
daug kalbu mažai razumu. 
Teatras — yra tai perstatymas 
kuriamo aktoriai niekad neisz- 
moksta savo rolu.
Vargoninkas — žmogus kuris 
plesze gerkle idant kitiems 
parodyt, jog moka giedot.

TAUPI KATRIUTE
PASAKAITE

4
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Augo Nolecziu sodžiuje mer
gele Katriute. Maža būdama 
Katriute buvo labai taupi, pas 
ja visokie žaislai iszbudavo 
kiek metu. Ji prisirinkdavo 
degtuku dežucziu, snlipdyda- 
vo in kniva ir isz ju padaly
davo kamoda.

Jinai niekuomet nedikauda- 
Ganydama galvijus tai 

siuvinius siuvinėdavo, tai 
brindas megzdavo arba popie
rines gėlės dirbdavo ir per Ge
gužes, men. kaiszydavo szv. 
Dievo Motinos paveiksią.

Kai tėvas Katriute kuomet 
apdovandodavo pinigais ypacz 
per Sekmines, ji tu 
neiszlezdavo, bet vis pasidėda
vo. Paaugus Katriute kiek už
sidirbdavo, vis indedavo in 
daikta.

Motina iszmokino ja puikiai 
austi visokius audimus. Isz- 
siauzdavo ir pasisiūdindavo 
ji savo ranku darbo sijonus, 
pirktu nemėgdavo. Ir tuos 
drabužius szvariai laikydavo.

Dabar Katriute jau didele 
ir gražiai turtingai gyvena.

9
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laikyti negali
Ir toji in padalkas uosi sau 

nusivalo.
ir jau neturite 

penktuko,
O kad ir deszimtuko, 

Kad sznibžduka nenusi perka te, 
Iri padalkas suargli kliurkėte.

kepetaito nusipirkt.

— tasai, ka moka
? ,

1 i k i sz k a s i szpažin ima s 
Juoda, drūtuma 
karszcziausiu velinimu del tar
navimo savo artvmui.

Tosios mislvs nedavė man 
atsilsio; pradėjau 
talikiszka tikėjimą
laiko po tam atsitikimui pasi
likau geru kataliku ir szlovin- 
toju Szv. Paneles, už ka eleka- 
voju Dievui už atsivertima.”

Ant to pabaigė ponas Mille- 
ris savo apsakymu; abudu su 
paezia buvo labai susigraudinę 
o ant galo pribuvome prie ga
lo musu keliones?

iui'bai susijudinom regėjimu 
pamate Vokieti kuris

klūpojo su

Pe-j

*
4

motereles, 
bažnytėles,

vo.
siuvinėdavo,

O ka, veluk prageri 
Xc kaip s 

♦ *
Kaip kur tai

Labai troszko
O kaip gavo tai dakako,

I r sako: 
goriau buvo,

Kaip bažnyczios nebuvo.
Dabar bara vyras, 
Bara ir kunigas.

V'vras sako,
T Z'

O asz szle'bes geros neturiu 
Niekur pasirodyti negaliu,

Ne in bažnyczia neinleidžia, 
Už visokius daigi us pinigus 

geidžia,
IC, 'moteriukes, visur ta pati 

kvaraba,
, Visur pinigu negana.

czionaitinin
Daug

Sziluina jau ateina 
Blakes isz plysziu iszeinn, 

Jau nugaras vyrams grauže 
Per nakb‘le,savc grauže.

O ka blakin nevaiko, 
Bu maifelene turi laiko, 

• dienas sueja girtuokliauja, 
Nepasiliauja.

\’algio gerai nopagaminn, 
Kaip szolderi iszvirina, 

Ant vii’vukes pakabina, 
Su liioin biirdingierius esdina 

Ir da sako: kad nenori, tai 
ne esk^ 

O man in kampa no mesk 
Ba in snuki sugrusiu, 

Arba isz st u bos iszvysiu. 
Viską daro girtavimas, 

O jaigu ne tas,
Tai puse bėdos butu, 
Jaigu namie sėdėtu, 

Po karezemas nesivalkiotu. 
* ♦ *

Dzievaž, daug kalti yra vyrai,

Negana kad gert pripratina, 
Nes ir tinginiaut iszmokina. 

Kaip kada namieje pasiliekaj 
Nežiūri nieko, 

Jaigu ne karezemoje, 
Tai girtuokliauja šlubojo, 

Ir taip dieneles leidžia, 
Ne vienos dienos sausai 

nepraleidžia, 
'Po tam vyras 'bodavoja, 

Bobele ant kaltūno dejuoja.
Taip szirdeles nesieina, 

Girdėt kad szlektj. laikai 
ateina, 

Tada neturėsi ant miltu 
■ maisziuko, 

Ne ant munszaines kvoternko 
Diodas rankas laužys, 

Kaip vaikai duoneles praszys, 
Jaigu kas manos neklausys, 
Tai daug vargo pamatys, 

Ba asz daug žinau,
Daugeli' metu Ame riko 

pragyvenau, 
Ir nemeluoju, ka sakau. 

♦ . ♦ ♦
Su tokiom merginom tai jau 

gana, 
Turbūt taip motinos mokina, 

Jaigu kaip reikia neiszsilavina, 
Kaip ant kiaulių užaugina.
In vienu bažnyczia inejau, 

In suoleli insisądau,

musu
' ! i<'

pi niguPo
vagone;
linksmas ir pilnas juoku, juo
kaujantis isz visko, sėdėjo da
bar kaip in akmeni pavirtęs

mi nuliūdima 
kada ant didesne 
sėdo in musu perskyra du jau
ni pakelevingi linksmai 
trauke.

Atsise^lo priesz zokoninke ir 
pradėjo garsia kalba. Kalbėjo 
apie politika, interesus, apsa
kinėjo sau visokius juokus ir 
t.t., o laike tosios kalbos prisi
žiūri nėjo nuobrodžiai zokonin- 
kei, iszjuokinejo visaip isz Ka- 
talikiszkos bažnyczios, popie
žiaus, dvasiszkus, kliosztoyius 
ir t.t. o nuolatos klausinėjo zo- 
koninkes ar tinka su juju nuo
mone.

Jauna zokoninke rodos ne- 
girdejo ju visai, nebuvo suvis 
užpykus hot tik pateminau ant 
josios veido gailavima ir nuliū
dima. Pradėjau stebėtis isz to
sios .jaunos, patogios ir kaip^ kos pažeistas in ranka o ponas 
man nudavė, augszto gimimo R. kuris taip iszjuokinejo ne- 
mergaites, kuri galėjo ant sa- mielaszirdingai zokoninke, li
ves taip valdytis ir 
aniuoliszka pakaju.

Sztai vienas isz jaunu perse, 
kiotoju su ženklais paleistuvys
tes ant veido, matydamas nuo
latini malszuma zokoninkes pa- 
szanke staigai, temindamas jai 
in akis:

— O ar laikais nepasaky
tum mums, patogi ponia, kas 
tave prispyrė prio užsidarymo 
kliosztoryje T

— O kas, — paszauko an
trasis, — jaigu ne nelaiminga 
meile!

— Atmine mano prietelis?
klausė pirmasis, pasilenkda. 

mas prie zokoninkes ir dirste
lėdamas jai in akis. — Kaip žiūros, — atsake, o aszaros pa
tai, ar-gi neatsakai J O tasai nu-' strode akyse norints gana no- 
lindimas ir aszaros ar-gi tai no rojo jais sulaikyt, 
už savo jauniki?

Ir isztikruju zokoninke ture-, nais svetimas žmogus! Poni .žinia o pribusiu in trumpa laika.

neseniai
>

v •
UZS1-

užlai k vt i

J 
sarmatinosi pasijudint ir ati
daryt lupas.

Sztai iszgirdom baisu szvil- 
pima maszinos; pasidarė drū
tas susikulimas ir rik^M vi
sur ir tame paežiam laiko va
gonas kuriame sėdėjom, payir« 
to ant szono. Pakilo sunuszi- 
mas neapraszomafi, skundai, 
szauksmai, dejavimai o ir kaip 
kur keiksmai jog žmogus 'be
veik isz proto neiszejo.

Apsimalszines isz sumiszimo 
pradėjau jeszkot savo draugu 
keliones. Zokoninkc karsztai 
darbszavosi aplinkui sužeistus

nusize- 
inines klūpojo su iszkeltoms 
rankoms in angszti priesz ste
buklinga paveiksią Motinos 
Szvencziausios Czenstakave.

neturiu pinigu, 
Purin neszt ant visokiu auku

S

W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
CRABOR1US MAHANOY CITY

xrgsjEi'xggi   *r —- *%..

, daug 
Jaigu duoda valia bobai

PARSIDUODA GERA 
FARMA.

■3
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baldoj a kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t. t 
520 W. Centre ir 603 W. Mahanoy St

GYDUOLE NUO ANGLEKASIU 
ASTMA IR NOSINIO KATARO 

Neapmokama gyduole variuojama su

— - - . u

Gera viela arti prie miesto 
geležinkelio stoties.

kiu iu ant giliuko nebuvo daug, stebotino pasekme per 30 metu, del
Isz mano -draugu seniauses li-

k oš sužeistas baisiai in galva.
Trukiu, kuris in dvi adynas 

ketino eiti po susimuszimui in 
L., nuvažiavo beveik visi su
žeisti iszskirent pono R. nes 
žaidulis galvoje buvo labai pa
vojingas ir reikalavo dideles 
priežiūros.

Kada jau ketinau sesti in va
goną, paregėjau Zokoninkc ei 
nant in pakaju kur likos pagul
dytas R.

— Kaip tai ’ Poni nevažiuo
ji in L.? —*
bejas, — kožna valanda yra 
brangi, ar nepribusi užvelai ?

— Negaliu apleist sužeisto, 
pasiliktu pats vienas ibe pric-

Gerklines Astma arba dusulio, Bron- 
kitis, Gerklinės kosulio, Plauti, Sunku 
kvepavima, UžSima ir szalti galvoje, 
Priszakini skausmu galvos ir t.t. Gy
duole kuri visad gelbsti. Vieno mėne
sio gydimas Proke 30c per paczta. 
(szrasta ir parduodama vien tik per 

HAMPDEN LABORATORY 
724 MULLBERY ST. READING. PA

r

y

pa klausiau nusiste-

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

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

Bell Telefonas 148U-R

Istbalsamueja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrobus paruo- 
szia nuo papraszcziausiu Iki prakil
niausiu. Paraamdo automobilius de) 
laidotuvių, vesellu, kriksztynlu ir ki
tiems pasi važinfi j imams. Isz Frack-

Bet tenai* tėvas o ežio-
vilios, Port Carbon ar isz kitu arti
miausiu miestu jeigu kas pareikalaus 
mano patarnavimo, meldžiu man duot Sztai jaunos mergaites,

Insipuszine kaip panaites
zL

i

t
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J* jlJljlf;

L' '

I
I

Ii

ir geiozniKeiio stoties. Tik 
viena mylia nuo cymentinio 
steitinio kelio. Daug miestu 
aplinkinėj 8 ar 10 myliu tolu
mo su pirmos klasos marke tu. 
105 akeriai žemes; 70 dirba
mos,

t Ant. J. Sakalauskasį LIETUVISZKAS GRABORIUS
! (Bell Phone 872)
J 331W. Centre St. Shenandoah, Pa

Nuliudimo' valandoje sutelį klam geriausi patarnavima. Pa- 
laidojima atliekam rūpestingai 
ir gražiai. Busite pilnai užge

rt nėdintt
Isz Mahanojaus ir Girardville* 

rt Jeigu kas pareikalaus mano pa- 
3 tarnavima tai meldžiu man tele- 
□ fonuoti o pribusiu in deszimt* 
rt mlnutu.

35 ganyklos, ir kilimai 
del malku; 4 akeriai pycziu 
sodas ir kitu vaisiu medžiu, 
Susquehanna upe boga pro 
farma. Viskas auga kuo go
riau se. Budin kai geri su nau
jais stogais. Kluonas su skie
pu kuriame randasi vanduo 
N amas 7 karna bari u su vande
niu name. Gyvuliu randasi 2 
arkliai, G karves, 1 bulius, 4 
vcnsziai, 175 visztu, 3 kalaku
tai, 10 poru karveliu. Taip-gi 
r visi fąrmos inranltiai kurie 
reikalingi del iszdirbimo for
mos. Viskas parsiduoda už 
$4600 inmoketi nukia $1800 d. 
0 likusius pinigus palikti ant 
5 ar6 procento. *

tokiu kad likau singelis bo
Priežastis pardavimo yra 

gyvenimo drauges ar szeimy-
* « « . a * W Anos ir nubodo gyventi ant for

mos. Pardavės noriu važiuoji 
jeszkoti sau laimes. Atsiszau- 
kit sziuo adresu:

Mr. Frank Bartaszius, 
R.F.D. No. 4, Ulster, Pa.

<

(t.24.

I,

Bell Telefonas 872

CAPITAL STOCK |12&,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS >628,858.62

Mokame 8-czia procentą ant 
sudfitu pinigu. Procentą pride*

, dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir j 
1 1 Liepos. Mes norim kad ir jus ' 
i tSrfitumet reikale su musu banka 
i nepaisant ar mažas ar didelis.

1 Liepos. Mes norim kad ir jus

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

į t

i

Tasai Pavojingas

KOSULYS
VAKTOKITA TA K08ULI 

KURIS JUS NEAPLEIDŽIA!
FLAXINE nauja sutaisyta 

gyduole suteikia palengvinimą 
arsziausiam kosuliui. ;

Parsiduoda po 60c ir 81 Beakote
Per paczta 10c extra del apmokėjimo 
nusiuntimo kasztu.

Parsiduoda Aptiekoje pas:

W. J. MILUS
Centre A Catawissa Sts..

MAHANOY CITY, PA.
---------- ' .. i-r i - .. . L

W' 
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K. RĖKLAITIS
Lietuvisskas Graborius JL

Laidoja numirėlius pa- I 
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 

Bell Telefonas 441-J 
TAMAQUA,

1 M* ' .

PA.
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ŽINIOS VIETINES I SHENANDOAH, PA.
pripuola baž-Sere d oje 

nytine azvente Aplankymas Sz. 
Panos Marijos.

— Daug žmonių randasi į 
mieste *be darbo kurie keneze'vo ceremonijoi kaipo ir

— Nedėliojo atsibuvo ko- 
mekracije Lenkiszkos 
gu I m i i igos ba ž n v cz i os

I1

nedntekliu isz priežasties be.j kūpąs llodura* 
darbes ir nekuriu kasyklų su
stojimo.

— Delegatai kurie iszkelia- 
vo in Indianapolis ant angleka- 
siu seimo, 
Pasakoja

nepri- 
*4’/v 

Dvasios. Daug kunigu dalyba 
vvs- 

s isz Scranton.

Franas 
Aln’pmaitis, 38 metu, puolė že
myn in 60 pėdu sziuta South 

jau sugry žo namo. | smarkius žaidnlius.
nik bolszevikaij nuvežtas in Pottsvillos li

goninei.

Minersville, Pa. —

bolszevikaibuk 
smarkiai kovojo prieszais uni-! 
jos virszininkus ir ka tik neki
lo revoliucija tarp unijos.

t Kunigas Juraitis aplaike 
žinia isz Lietuvos, jog tonais 
mirė jo motina.

I•~r
I

Penu brekerije aplaikvdamas
. Li-

Zofije Andrulioniene, 
426 Pottsville ulyczios isz New 
Alinersvilles, likos apdeginta 
per parakini szuvi in krutino, 
in kuria szovo josios burdin- 
gierius Aleksa Itavinski, kuris

Atėjo telegramas isz ]jk08 aresztavotas ir uždare-
Egipto kuris pranesza buk Ed
ward S. Silliman, 66 metu, mi
rė tenaitineje ligonbuteje. Sil- 
Ihnan su paezia ir dukterimis

tas Pottsvilles kalėjime.
i

Coal Dale, Pa. f Mirė czio- 
nais 19 Kovo, gerai žinomas

iszplauko isz Now \orko 4ta juozns Szeszlauckas, 51 metu,
Fcbruariaus atlikti kelione po sjrg(]ainmH tiktai, dvi dienas.
Europa nes nuo kokio lai laiko pricžastis mirties buvo užtru-

jisai prezidentusirgo. Buvo
Mahanojaus vandeninio prūdo* aplaike ___ ___ ! T.V_ 4 1 .
National Bankos ir prigulėjo įa] 
prie

cinimas kraujo žaidulije, koki 
* .kasyklose. Velionio

buvo kitados prezidentu First patį mirė pustrecziu metu at-

asztuoniu

*
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STATO DILIAUSIA KONKRETINI TjllTA AMERIKE.
Jacks Run tiltas, kuri stato ant Ohio Imli vardo ir kuris prasideda Pit tsburglie, bus du 

džiauses konkretinis tiltas Amerike. Turės 60 pėdu ploczio ir 1,000 pėdu ilgio. Didesnis til
tas už szita randasi Vokietijoj.

GERI PAMOKINIMAI
(Isztraukti isz Žydu talmudo.)

Gera pati yra Dievo do-

ITijn grinežili žmonos tuTriju grinežili žmones tu
ri labai varginga gyvenimą: 
elgetos, gyvenanti isz pamal
dos, vyrai gyvenantieji po in- 
tekme savo paežiu ir ligoniai 
kuriu ligos yra ub jokiu bndu 
neiszgydomos.

Apkalbėjimas yra grieku 
kurie lyginasi trims didžiau
sioms piktadarystėms: 
middystei, 
žmogžudystei. *

'Poliaus keturios žmonių 
klasos yra neapkeneziamos:

kazirninkvstei
slab, 

ir

Worcester, Mass.

vana; bloga — skaudulys Vy
rui.

* i____ _______
doleris bet tylėjimas 
dvieju doleriu.

Gerai yra kada iszmintin- 
gas tyli bet da geriau kad pai
kas neatsiszaukia. Yra para- 
szyta: kada paikszas tyli tai vi
si laiko ji už^szmintinga.

Jaigu jjrori viską nužerti, 
nenutversi nieko o kada sieksi 
koki nors menka dalyka, ant 
syk ana paimsi.

Kada in žmogų ineina 
arielka, tada isz žmogaus tuo
kart paslaptis iszbega.

Kas isz savo artimo szan-

Kalba ženklina tiek kiek 
vertas

<

Ii

■

v ra
puikaujantis elgeta, turtingas 
melagis* iszdyk.es senis ir per- 
detinis kuris savo pavaliniu 
paguodoneje nelaiko ir apie ju 
gerove nesirūpina.

Keturios klasos žmonių 
niekados nemato Dievo: bedie
viai, melagiai, apkalbėto ja i ir 
prisilaižintojai.

Nemesk meszlu in szulini

e

dina ir juokėsi ir jam daro ble- 
de, tasai neineis in dangaus 
Karalyste.

* Kas pakelia ranka ant ar. 
timo savo kad ir jojo neužgau
na. yra niekadeju.

U Knoxville, Tenn. — Trys . 
nariai vienos szeimynos sude
gė ant smert, 1 užmusztas o 8 
sužeisti ugnyje kuri sunaikino 
keturis bizniavus namus. Blc-

—• Jonas 
Stonis, 37 m. isz 380 Millbury 
St., gavo 6 menesius kalėjimo 
už nesziojimasi revolverio. Jis 
apeliavo.

Stonis policijai inskustas, 
kad jis nesziojasi revolveri n: 
vėliau jis ta ginklą, sakoma, 
nesziojes per 8 m. gazdinti sa
vo (lukteri.

— Vietos policija areszta- 
vojo 3 banditus, du Lenku n 
viena Lietuvi Lukoszevicziu- 
ka. Jie kaltinami del keturiu 
upipleszimu. Paleisti iki teis
mui, užstaezius po $12,000 pa
rankos. -—— \ .

Lsz Lietuvos.
inskustas

4)

isz kurio geri, — (tai ženklina, 
nebūk nedėkingų.)

VENEROS LIGOS LIETU- 
VOJ SMARKEI PLECZIASI

Per paskutinius metus Lie
tuvoj pastebima smarkus Ve
neros ligomis susirgimu didė
jimas.

1922 m. inregistruota naujai 
—- 481 asm., 
Per to prasi-

' deda staigus didėjimas.
m. jau susirgo 588, 1925 m. — 
668, 1926 m. — 878, 1927 m.

'1291, 1928 m.

dės padaryta ant $300,000.

V
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ISZ PAVYDO MERGINA 
NUDURE SAVO MYLIMĄJĮ

—- VasarioSzoduva. —- Vasario 17 d. 
apie 3 vai. Szednvos mieste sa
vo bute sunkiai peiliu suža
lotas A'ladas Brymanas, kuris 
netrukus mirė. Sužalojo velio- 
nies meiluže Emilija Miszkaitc 
už tai, kad jisai draugavo su 
kita. Kaltinamoji sulaikyta.

DARBININKO VAIKIAI 
ISZTROSZKO

Zarasai. —Gruodžio 19, vie- 
iszejo in darna 
— palikusi na-

paliko ketures dukteres 
kuriu dvi yra vedusios,Masoniszku j 

draugyseziu. Lavona atgabens Veronika Kirveliene ir Mari- 
nž kokiu triju sanvaiezin palai- jona Raubiene isz Brooklyno, 

ir broli Jona kuris yra kolie- 
ka. Velionis buvo mylėtu nuo 
visu, kurie ji pažinojo. Pergy
veno Amerike 41 metu ir buvo 

i” per tiek 
metu. Laidotuves atsibuvo 
praeita Subata su bažnytinėm 
apeigomis ir laidotas ant Owl 

a ' Creek kapiniu. Visiems dali-

doti mieste.
REIKALINGAS

PARDAVĖJAS

Turime vieta 
vedusio žmogaus kuris turi 
automobiliu, turi kalbėti Lie

pa r- 
davimo patarimo ireikalingr 
bet ne kaneeznai. Mokestis ir 
komisija, 
laiszka ant 
so.

ISZ vedusios susirgusiu sifiliu 
...23 m.i 192 — 478.

_ „ oo’b> zm.

atidaryti del skaHytojum "Saulėn
Laidotuves

1291,
1929 m. — 1749 žm. Tie skait-j 
menys nėra visai tikslus, nes*) 

jtoli gražu ne visi sergantieji;: 
1 gydosi ir lodei negali būti in-1

tuvikzkai ir Lenkiszkai.

Kreipkitės tik per 
“Saules” adre- 

(t.24
PARSIDUODA FARMA.

Saules

' Creek kapiniu. Visiems dali- 
; vavusiems laidotuvėse likusio 
gimines isztaro szirdinga

Į aeziu.
isztaro

budin-40 akeriu su visais 
akeliai dirbamos že- 

fnės Užsėta rugiais kviecziais 
ir dobilais. 5 akeriai ganyklos 
prie vandenio. Malkos dykai 
galima gauti. Žeme kieta prie 
rpdlio. Ka^pori daugiau dažl-

kais. •).)

not kreipkities rasztu sziuo ad
resu: (t. 26.

Mr. Ignatius l’rban, 
1350 Front Ave., 
Grand Kapids, Mid .

- PARSIDUODA FARMA.

Parsiduoda 100 akru farma 
labai pigiai su visais i n lan
kiais. Norintieji kreipkitės ant 

Peter Swilp.
Barnesville, Pa.

szio adreso: 
t.26) /

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 

. - Dentistas Mabanojuje.
Ant Antro Floro Kline Sztoro

Edwardsville. Pa. t Pagau
tas per krintanti angli Wood
ward kasyklose, Martinas Kup. 
czinskas likos užmusztas ant 
vibtos. Paliko paezia ir tris vai
kus.

Gilberton, Pa. — Per gazo 
eksplozija Gilbertono kasyklo
se likos pavojingai apd(‘ginti: 
Juozas Vinskis isz Maizvilles ir 
Aleksa Czupis isz Frackvilles. 
Abudu randasi Locust Moun
tain ligonbuteje.

New Philadelphia, Pa. — Jo- 
na^ Kunaitis, 59 metu mirė na
mie po ilgai ligai. Velionis per- • • • 4 A *gyveno ezionais apie 40 metu, 
nepalikdamas jokiu giminiu.

6Duryea, Pa. — Mariute, 
menesiu dukrele A’inco Ermo- 
lo, užspringo ant smert 
inarbelio. Motina laike kūdiki 
ant keliu, tame priėjo trijų me
tu sesute indedama marbeli

19 W. Centre St; Mahanoy Citv (kulkute) in kūdikio burna.

nuo

Francis Day & Night Studio
13 3. MAIN ST. MAHANOY CITY, PA.

> Padarimas mažu fotografijų, tik per trumpa laika galite
> gauti nusitraukti

j 5 Fotografijas už 10c.
> Greitas patarnavimas. Ateikite anksti o iszvengsite susigru- 
Sdima. Adara nuo 11 valandos priesz piet iki 10 nakezia, 
Steipat ir Nedeliomis. Visi nori tu mažu fotografijų.

i c
1 .

t

Chicago. — Eina, 
kad gal netolimoje 
susijungsią dvi didžiules fir-, 
mos, but imt Sears Roebuck Ir 
Montgomery Ward kompani
jos. Kompanijos virszylos bet
gi užginezija gandus.

— Josi'ph
Burkus 

Springfield 
durnuose,

4 
l

gandai, 
ateityje

Gudowitch 
(1426 So.

I nžtroszko 
gaisrui beis- 

robesio, kuris raudasi 
adresu 1315 So. Avers avenue. 

Gaisras buvo tik beismante 
kur gyveno Gudowitch ir pri
žiūrėjo dvieju Hiatu trobesį.

1 Milicija
I ’olicijos 

prirūkydami cigaretus, 
te žemen deganti degtuką.

Abu vyru rasta gulincziu lo
voje. Kad vyrai butu mėginy 
pabėgti isz užsidegusio beis- 
manto, ženklu neužtikta.

Daniel Bai kus kiszeueje ras
ta džianitoriu unijos narystes 
kortele. — V.

Daniel
Avė.) 

kilus

ir

mante

iro re.
n u žiuri, kgd vyrai 

manymu, jie 
nume-

Philadelphia, Pa. — Edvar
das Petrauskas, 7 m., 3447 LL 
vingstou St., mire Kovo 15 d. 
Po pamaldų szv. Jurgio baž- 
nyczioje, palaidotas Szv. Gra
bo ka)jinese Kovo 17 d.

—< Kovo 12 d. teismas ap
kaltino Simą Kavaliausku už 

! automobiliniu užmuszima dvio 
ju asmenų ir nubaudė nuo vie
no iki dvieju metu kalėjimo.
Svarbiausias jo prasižengimas 
tas, kad parmuszes žmones, ne
sustojo suteikti nelaimingiems 
pagelbos. — V.

Su v. Valst. Kasierius
Mellon turi 75 metus

aaaaaaaaaaaiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiaaaaaaiiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa^^

Š iIATIDARYTA KOŽNA SUBATA VAKARAIS 
NUO 7 IKI 8 VALANDOS 

i, 
j Muso kostumeriai giria muso banka, ir ėse užganėdinti 

su jos patarnavimu ir gerumu. 
Muso klerkai gali su jumis susikalbėti Lietuviszkai. 
Muso banka turi daugiaus Lietuviszku szerininku negu 
bile kita kokia banka Mahanojuje. |

. MERCHANTS BANKING TRUST CO. I 
MAHANOY CITY, PA.

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

JUOZAS MACIEJUNAS 
ANTANAS DANISEVICZIA 
JOHN J. MORAN 
GEORGE OLIVER

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

F
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vi

na kaimiete 
pas ūkininką,I
mie4-iu metu męrgaite ir dvie- -
ju metu berniuką. I 
pietauti rado vaikus negyvus. 1 jeigu

registruoti. Net isz tu, kurie | 
pradėjo gydytis, 
tematiszkai tęsia 

lsz to

maža kas sis- 
gvdvma.

duodasi suprast kad (
Parėjus) Lietuvoje baisus isztvirkimas, •

i t
3

Andrius Mellon, M misteris
Snv. Valstija Iždo arba papras
tai vadinant kasierius Dėdės 
Šaipo pinigu, sziandien pabai
gė 75 metus. Jisai yra seniau
siu nariu prezidento Hooverin' 
kabineto. >

užs. kratožmonių 
ligas.

tiek
..AilSJie isztroszko nuo dilinu, kn- Reksziszk

rie atsirado nuo iszkurento 
ežio.

Tai mat, kaip darbininkai
gvvena

pe-

r
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BURMISTRAS VAŽIUOJA.
IN PRAHOS KONGRESĄ
Kaunas. • Kauno burmis

tras p. J. Vileiszis sziomis die
nomis važiuoja in Praha, kur 
invyks tarptautinis miestu hi
gienos kongresas. Ji lydi i už. 
Kairys, 
vedėjas.

ŽYDU BIZNIS SU 
“SAMOGONKE.”

Stakiai, Raudonės valscziaus. I 
t Szin metu Sausio men. 17 die-1

Jurbarkio nuovados taikos 
isznagrinejo paduota 

gyventoju skunda, kad 
Žydą? gudriai varo 

prekybų Stakių 
Nubaudė I

vandentiekio skvrians

SUPIRKINES JAVUS.
Kaunas. —- Valdžia atsižvel

gdama in ūkininkui vargus 
šu javais, 
ti.

iii ūkininkui
nutarė jiems pade- 

Bus superkama isz ju ir 
mokama truputi auksztesneš 
kainos. A'aidžia- pirks javus 
kariuomenes ir kaliniu reika
lams, o kai kuriuos eksportuos 
ir iu užsieni. Kainos nustaty
tos szios: kvieeziu cent. 19-22 
lt; rugiu 13-16;
avižių 10-13.

n

miožiu 12-14

t

1,

Reading^
; Ji nes

f

ATLANKYKITE

NewYork
t . * ’ ' * k z

viena Dienine
EKSKURCIJA

NEDELIOJ 30 Morcziaus
■ į »/

$4-. oo In teh ir 
adgal

Speciali* Treina* Subato* Naktį

Ihz Shenandoah 
l»z Mahanoy City
Isz Tamaqua ....

*

m

1:16 ryte
,1ryte

12:35 ryte 
h 

f

Grįžtant trejuns apleis New York 
isz Wput 23 Street stacijos Q:4r
vakaro, lsz Liberty Street 7:0G 
vakare, o lsz Elizabeth, N. J. 7:32 
valanda vakavo.

•t, 7* ■ '‘d , , ' 1' 5 - ' /
,MIM  ■       Iliullll—im Į HIHIIM    

Apie Jauslaus, informacijos apie 
virsz-minStao okskurcijaa kreipki- 
ant stacijų prba raszykito pas

I • J < Jk • ...i •-

, Pa.
John M. Rotln, District Passenger 
Agent, Wt|Hąni»port, Pa.

* t ........ ..................
fe*'#!

fe 1

na
l ei.se jas 
Stakių g 
vietiniai 
samagonkes 
miestelyje.
meryte 60Q litu baudos, 
Vinika iszteisino. Be 
ankseziau

Ke- 
L. 
ir

o 
to

minėti Žvdai buvo 
bausti kelis kartus, bet vis ne
siliauja nuodiję Stakių para 
pi jos gyventojus. Reikia pas
tebėti, kad skunda iszkele gy
ventojai, o ne policija.

MĖNESINES ŽINIOS APIL- 
GAISRUS LIETUVOJE. 
Kaunas. — Sausio men. 

mieste ir priemieseziuose gais
ru buvo 16, ju tarpe žymesniu 
buvo 5. Gaisrai buvo kilę: del 
nea^argumo — 6, del
szvaraus dumi raukiu laikymo
— 6, del netvarkingu krosnių
— 3 ir del nežinomos priežas
ties ——- 
193,000 litu sumai.

nc-

1. Nuostoliu padaryta

500 LITU ARBA I MEN. KA
LĖJIMO UŽ GANDUS.

Kaunas. — Kauno karo ko
mendantas nubaudė Prana 
Szalti 500 lt. arba. 1 men. ka
lėjimo už s k lindima visuome
nėj erzinaneziu gandu. Szaltis 
esąs kilęs ir Babtų mies'toUo.

SKAITYKITE “SAULE”
*!•
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SZITA PORELE NIEKADOS NEPERSISKIRS.
Ana diena likos suriszti mazgu moterystes f’owboy Billy 

ir Tiger Tail Annie, Seminolu Indijonai gyvenanti klampynė
se, Floridoje. Pagal papratimu lijo sztamo Indi jonu tai karta 
porele buna suriszta, jau negali gyvenime persiskirt nes jaigu 
pasimeta tai būna baudžemi mirezia.

JUOKAI
Rodą szinkoriaus.

I

pratyt nuo gėrimo, tai padaryk 
kaip asz:
dėjau karezema, geriau kas
diena po 16 kupeliu: dabar nuo

Jeigu vaikine nori atsi-

Kitados, kaip užsi-
geriau

GERAI PASAKĖ.
Vienam mieste Amerikans- 

kam, kur daug Lietuviu buna, 
daraktoiys mokino vaikus in 
pirma spaviede ir iszguldinejo 
apie penkis pajautimus kūno.

Jau asz jums kalbėjau, 
jog žmogus turi tiek pajauti-

trijų metu geriu kas diena po Įnu ^uno kiek vienoje tanko-
15 kapeliu, o nuo rytojaus po 
trijų metu gersiu nuo 14 kope
lių kas diena I

jo pirsztu ...
Hej tu Balaniuk! pasakykim 

Darvkite visi, man, kiek tavo tėvas turi pa-
• • > A

kaip tas szinkorius davinėjo jutimu kūno!
rodą, o labai gerai iszkirsite.

— • Vai beda, beda! Kūmu
te, mano sūneli paėmė in vais
ku.

Musu no paėmė ne vie-
no...

— Trys...
— Tai vėla asilas! juk asz 

sakiau, kiek pirsztu tiek pa
jautimo kūno. .t

— Asz taip šaknių ba ma
no tėvas turi tris pirsztus, o 
du mainose nutrukę.

Kodėl!
—. Ba ne turime ne vieno

stinau^, tik szeszes dukteres.
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PACZIUOJESI.
— Ar teisybe, Stasi, jog tu 

paeziuojesi ?
Teisybe, bus szliubas po 

Velykų.
Ar su pasoga ?
No, brolyti, su naszlo.

■,*»

TIK VAKTAVO.
Ar ir tasai kitasSudiek 

driaumodis buvo draugo su ta
vim vogt!

j —j Ne,
įtik vaktavo, ar kas nemato.

ponas sudže, jisai

NELAIME SU EROPLANU.
Sztai kas pasiliko isz eroplano kuriame leke pulkininkas 

isz oro
- -- . F M .i *|Ml . iaMM> t

‘ n -T —

Clyde West kuris likos užmusztas puldamas l,5(X)pedu i 
artimoje Joliet, III.

NORI IMT.
Kaivzemoje: —- Jonai, ar (ii 

nori imt pas mane alų ir ariel
ka ant kriksztynu!

' — Asz noriu imt
» • • • 

* r**
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bargb:
bot ant
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