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ISZ AMERIKOS MEILUŽIU NELAIME
PAMĖTĖ

60 METU
NELAISVĖJE

TBVAS NEISZLEIDO NIE
KUR DUKTERS KURI 

VISAI NEMATE 
SVIETO.

PALIKO JIAI $50,000.

ris turėjo tris dukteris.

bet

Middletown, Pa. — Ligoni
nėj sziomis dienomis mirė tū
las Peter Wilson, 96 m. amž. 
Middle Hadden ūkininkas, ku-

Tai
buvo labai tvirto budo ir keis
tu insitikiiiimu žmogus; duk
teris jis laike nelaisvėje, savo 
nky tarpe kalnu. Dvi dukterys 
slapta pabėgo isz namu,
viena, kuri dabar turi 60 m. 
gj’veno toje nelaisvoje iki tė
vo mirties. Atvykus in mieste
li, mergina, sztai, ka papasa
kojo apie savo 60 metu gyveni
ni su tėvu: “Mano tėvas buvo 
nusistatęs niekur isz namu ma
nos neleisti; jeigu kada ir isz- 
eidavau, tai tik apie namus 
padirbėti. Kas darėsi už mu
su ūkio rubežiaus, 
tarpkalneje, —
jokio supratimo; nesu maeziu- 
si miestu, miesteliu, jau nekal
bant apie svarbesnius daly
kus. Žmonių pas mus niekad 
nebūdavo ir tokiu budu man 
neteko matyti tu vežimu kurie 
patys* be arkliu bėga (automo-

kad senis tėvas 
nieko neleisdavo in savo ūki, 
bijodamas, kad kas nepavilio- 

Automobiliais

J

kuris v ra 
asz neturėjau

biliu).” 
Pasirodė, senis

tu jo dukters, 
važiuojanezius per jo laukus 
jis sustabdydavo, užstodamas 
jiems kelia karabinu rankose. 
In miesteli jis visuomet pats 
važiuodavo,
perspėdamas savo dukterį, 
kad neiszeitu isz namu. Nelai-i 
mingoji mergina nežinojo kas 
dedasi ant szio svieto ir to
dėl kada jai teko pamatyti 
miestelius su grisiomis gatvė
mis, žiburiais ir kitokiais sziu 
dienu inrengimais, ji, begalo 
nustebo. Knygų ir laikraszcziu 
in savo namus senis AVilson 
neinsilėisdavo ir tokiu budu 
jo duktė visai beraszte, 'kaip 
apie tai raszo ”\*ienybe.”

Savo testamente Wilson pa
liko savo dukteriai $50,000. 
Tais pinigais ji mano apsigy
venti New Yorke pas savo se
seri.

Wilsonas iszlaike savo tvir
ta budft iki paskutines dienos, 
nes mirdamas reikiavo, kad j: 
palaidotu kalnuose, be jokiu 
ceremonijų ir nestatytu jokiu 
paminklo.

pinu to griežtai 
savo

SURINKO PLYTAS IR 
PASISTATĖ SAU NAMA.

KožnaCharlotte, N. C.
karta kada Juozas Yandle pa
mate ant ui vežios ar kur kitur 
gulinezta plyta, nusineszdavo 
namo ir tokiu budu perdu me
tus surinko daugiau kaip 10,- 
000 plytų isz kuriu pasistatė 
sau puiku plytini nameli.

BARZDA PRIEŽASTIM 
MIRTIES SENUKO.

Hoboken, N. J. — Kuperis 
Bier, 109 metu senukas mirė 
nuo baisiu apdeginimu kokius 
aplaike kada užsidegė jojo 
barzda nuo cigaro gulėdamas 
lovoje. Senukas gimė Austri
joj 18’^1 metu ir pergyveno 
Amonio 60 metu. Vedė du kar
ins, turi 12 vaiku kurie yra gy
vi p vyriauses turi 71 įimtus.

W. D. KOCZKQWNKI, Prca. A Mf. 
F. W. llOCZKOWtfKI, 141 tor. 41 METAS
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SZALCZIENE 
VYRA PABĖGDAMA SU 

'KAIRIU.

TĖVAS SU SUNUM 
ŽUVO

VYRAS SUSEKE PABĖGĖ
LIUS IR ARESZTAVOJO.

LIETUVYS ISZGELBEJO 4 
VAIKUS ISZ DEGANCZIO 

NAMO; PATS ŽUVO 
SU 5-TU.

BIJOJO SŪGRYŽTI IN ROSI. 
JA KUR JI BUTU 

NUKANKINĘ.

ATĖMĖ SAU GYVASTĮ.
* Ir 'i T .

Mass. — Apie EROPLANAS PABUDINO 
MIEGANCZIUS.

seks.

Worcester, 
keletą menesiu atgal at vyko in 
Worcester! viena graži porele 
ir ieszkojo vietos pas Lietu
vius. Sake, kad ju miestely nė
ra darbo, tai atvažiavo in di
desni miestu, gal geriau pasi

duodu apsigyveno ant
Barclay uylezios pas viena į 
motcriszke, kurios vyras ligo
ninėje. Juodu buvo labai drau- 
giszki su visais, atsilankyda
vo in visus Lietuviu draugijų 
parengimus ir vietos Lietuviai 
būdami svetingi, greitai priė
mė juodu in savo tarpa.

Buvo visu kuo didžiausis nu
sistebėjimas, kuomet iszgirdo, 
kad ana vakaru abudu likos 
siiaresztavoti. Moters vvras 
isz New Canaan, Conn., pasi
samdė slapta policininką, ku
ris suseko Stella Szalcziene, 37 
metu amžiaus moterį nuo New
port Alejos New ' 
Conn, su Jonu Kairiu, 
tu amžiaus Lietuviu nuo East 
Alejos New Canaan, Conn.

Pa node! io ryta, juodu stojo 
priesz Centralinio Distrikto 
Teismą ir ju byla likos atidė
ta iki 7 Balandžio dienos. Mo
teris buvo sulaikyta po $500.

, gi Kairys po $600. 
Pas Kairi buvo rastas revolve
ris. — A. L.

ka ucijo

O T

Canaan, 
, 35 me

CHICAGOJ NUSZAUTA 28 
BANDITAI.

(’hieagos policijos paskelb
tas raportas parodo, kad per 
Lapkriczio, Gruodžio, Sausio 
ir Vasario menesius tenai bu- 

apie 40 susirėmimu su gin- 
Tuose su-

vo 
kluotais banditais.
si rėmimuose buvo užmuszta 28 
banditai, 8 pi Ii erzi a i ir 4 po- 
licmanai. Szitos skaitlines pa
rodo, kad pleszikanis tokie su
sirėmimai nesiseka. J u visada 
buna du syk daugiau užmusz
ta.

NEGALĖJO DALAIKYTI
SURASZYMO ŽMONIŲ;

DARBAS PER SUNKUS.
Mount Carmel, Pa. — Mrs. 

Ella Long'buvo paženklinta su
raszineti gyventojus ir mane 
kad tai bus “easy job.” Pirma

gyventojus ir
‘4easy job.” 

diena iszejus skaityt nosis Dė
des Šamo vaiku taip pailso ir 
nubrido jai suraszineti gyven
tojus kad parėjus namo taip 
buvo pailsus kad gavo nervisz- 
ka nuopuoli ir net apalpo. Už 
darba padėkavojo ir 'daugiau 
neiszejo.

NURIJO ADATA 26 METUS 
ADGAL; ISZEJO PER PETĮ.

Mowersville, Pa. — Kada 
Mrs. E. R. Lane turėjo vos sze- 
szis metus ir mokinosi sint, nu.

Pa.

rijo adata kurios daktarai ne
galėjo surasti o
davė jai jokio nesmagumo ne 
skausmo per tai nesirūpino jo
sios iszgavimo. Adata radosi 
josios kūne per 26 metus. Ana 
diena Lane’iene pajuto petyje 
skausmu ir mane kad tai ruma- 
tizmas. Peti pradėjo labai nie
žėti ir prasze vyro idant pažiū
rėtu kas ten gali būti. Vyras 
iižteniino galnka adatos iszlen- 
dant isz skaros kuria isztrauke 
su repliukems ir “rumatiz- 
mas

kad adata ne-

roplįukems ir
tuojau dingo. Buvo tai 

toji pati* adata kuria nurijo 
tiek motu adgal. Adata adbtivo

V'gana ilga kelione. I t
* 1 
J i *

BAISI EKSPLOZIJA |gZ ŲįSĮ] $Za|j|] 
——-.

ATKERSZINIMAS 
SESERS

10 U2MUSZTI„GO sužeisti.

200 NAMU SUARDYTI 
EKSPLOZIJOJ FAJER- 

VERKU FABRIKO.

PRALIEJIMAS 
KRAUJO DEL i 

KUNIGO
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GYNS

Du Bois, Pa. — Pabudinti 
per eroplana kuris lekiojo per 
deszimts 
gauti narna kuriame gyveno 
Lictuviszka szeimvna Juozo V
Thomaso, 42 metu anglekasio, 
pakol pasisekė visus iszbudint 

'Levas pasekmingai 
keturis vaikus bot 

kada, inbego iszneszti 5 metu 
Povyhika, likos apimtas per 
durnus, sukrito ir sudegė drau
ge su vaiku.

.Jojo pati Viktorija, kuri li
kos baisiai apdeginta, szoko 
per langu isz antro laipsnio su 
kūdikiu rankose, kuriam nieko 
blogo neatsitiko. Iszgelbeti 
randasi ligonbuteje: motina, 40 
metu, Ona, 17 m., Albertas, 13 

zm., Kranas, 10 m., ir Antanas, 9 
metu — badai Kranas mirs.

Le k i o t o j a u s p ra v a rd e 
žinota kuris
Pittsburgo atlikęs savo miela- 
szirdinga darbu.

minui u 'aplinkui dė
kų ria me 
szeimvna

isz miego, 
iszgelbejo

neatsitiko.

neda-
nuloke in szali

KIRTO PACZIAI IN VEIDĄ, 
PALICIJANTAS PASI- 

PRIESZINO, LIKOS 
NUŽUDINTAS

Lepanto, Ark. — O. K. War
nick, 23metu farmeris, kirto su 
delnu savo paežiai per veidą 
kad szoko su kitu vyru kokioj 
tai rodhauzeje. il’alicijantas 
Pywdl

rodhauzeje.
I, 52 metu, užstojo užmo. 

tore o vyrui paliepė nuvežti ja 
namo ir tonais nubausti o ne 
publioznoj vietoj. Warnickas 
nuvažiavo namo bet in trumpa 
laika sugryžo su revolveriu ir 
Kzove iii alicijanta. bet lasai, 
pirm negu numirė gulintis ant 
grindų, paleido szuvi in War
pick’a pažeisdamas ji mirtinai. 
Palicijantas po tam numirė.

alicijanta bet tasai

PIRKO MERGINA UŽ 
50 DOLERIU; LAIKE 

JAJA NELAISVĖJE.
Greenpoint, N. J. — Patrici

ja Elliash, jauna Anneniszka 
mergina, palbego ana diena isz 
namo kriaueziaus Mikaito Af
ghan, kuris laike jaja uždaręs 
vienam kambaryje beveik du 
metus laiko kaipo nelaisve^ 
Mergina ’buvo priversta sintie 
už dyka ir aplaikydavo už tai 
varginga maistu už savo dar
ba. Kada Argitan likos aresz- 
tavotas, prisilažino ant mergi
nos n žinotinoj imu bet iszsikal- 
b i nėjo tuom buk jaja pirko 
Turkijoj už 50 'doleriu ir par
gabeno in czionais. Dabar val
džios emigracijos virszininkai 
in tai insimaisze ir kaip rodos 
mergina bus nusiunsta adgal 
iii tėvynė.

PENKIŲ METU AMŽIAUS 
BET SVĖRĖ DAUGIAU 

UŽ MOTINA.
z Russelton, Ohio. — Jessie 
Lobach yra tėvas vieno isz di
džiausiu vaiku ne tik Oliajaus 
valstijoj bet gal visoje Ameri
koje. Ju sūnelis ponkiiDmotu ir 
dvieju menesiu amžiaus, svėrė 
'dabar 149 svarus o jojo motina 
svero tiktai 101. svaru ai-ba 48 
svarus mažiau už savo valka; 
tėvas svėre 176 svarus. Kada 
tasai kūdikis gimė, svero tik
tai 5 Vi: svarus. Daktarai tvirti
na kad tasai smikus vaikas il
gai negyveni < ... „ m . <(■

Kansas City, M o. — Isz kal
nuotos aplinkines Arkansn, at
važiavo protestoniszkas dvas- 
iszkasis Rev. James W. Work
man, pasiimti lavonu i k tori o 
Seležnis kuris atėmė sau gy
vastį kada ji palicija areszta
vojo kaipo nužiūrėta prasižen
gėli. ;

Dvasiszkasis apsakė palici- 
jai buk Seležnis pabėgo isz SO

Devon, L’a. — J1 rys smarkios 
eksplozijos fabrike Pennsylva. 
nia Pi reworks .Display ('o., arti 
Lancaster, užmusze 10 darbi
ninku ir (laibininkiu o 60 su
žeidė smarkiai isz kuriu keli 
mirs. Nelaime kilo apie 10 va
landa praeita Ketverge ryta.

Aplinkiniai namai likos su
ardyti per eksplozija kuri bu
vo girdėta po visa aplinkine. 
Daugelis žmonių suklupo ant 
keliu eidami ulvezia.

VYRESNE SESUO ATKER- 
SZINO JAUNESNIAI KAD 

ISZTEKEJO. 
i

PARAPIJIECZIAI 
BANDOMA PASZALINTI 

KLEBONĄ.

4 UŽMUSZTI, 20 SUŽEISTI.
' 11

Beveik
viatinio kalėjimo Rosi,joj du ,vis'i darbininkai 'buvo Italijo-
metai adgal ir pribuvo in Ame
rika apsigyvendanuuns Arkan- 
suose, prigulėjo prie 
Workmann parapijos kuris pa
sienio ji po savo apgloba, po 
tam iszsinute in Chicaga moky. 
tis dentystes ’bot ji palicija 
aresztavojo bot Seležnis iszszo- 
ko per Įauga susižeisdamas. 
Tada ji Huveže .in ligonbute.

prigulėjo

Įauga i 
nuvežė

Rcv.

na i. Visas fabrikas nupleszkejo 
in padanges ir ne ženklo nėra 
kur jisai stovėjo.

Žmones kalbįt kad 
[ilozijai fajerkrekiai eksploda-
vojo rodos kad kokia artilerija 
Įeidinėjo szuvins isz armolu.

po eks-

PADEGE TVARTA.

r
Ana diena paprasze norses kad 
jam atnesziu vandens. Aplai- 
kes puoduką, vandens nulaužo 
ausuke su kuria perpjovė sau 
ranku gyslas nuo ko mirė.

<Seležnis 'buvo didelėje bai
mėje kad ji sugražins valdžia 
adgal in Rusija, kur revoliueijo- 
nieriai nužudo jojo Ieva, iszba. 
de akis motinai o viena seseri 
nukankimrant smert o ji nttvit-. 
re in Silierija. Bijojo nelaimin
gas kad ir su juom taip nebū
tu, sugražinia ji adgal in t a ja 
pekla ir veluk mirti ne kaip 
sugryžti.

t

įnirti

BUVUSIS KLIERIKAS 
UŽKLUPO ANT KUNIGO.

Tamo-
30 metu, likos

parapijos Szv. P.

Wilmington, Del. — 
szius Fleming, 
nubaustas ant $20 ir kasztus 
už užklupima ant kunigo^Fred- 
riko'Campbell, prabaszczio ka
tuli k isz ko s 
Marijos.

Flemingas alėjas in bažiiy- 
czia iszvaike susirinkusius 
žmonis, pribėgo prie altoriaus 
ir sumusze kunigą. Flemingas 
buvo kelis metus seminarijoj 
kur mokinosi ant kunigo. Šu
kele jisai sumiszimus ir kitose 

neseniai likos 
kalėjimo New

bažnv<‘ziose ir 
paleistas isz 
Castle.

LIETUVISZKI BANDITAI 
NUBAUSTI KALĖJIMU.

Wilkes-Barre, Pa. — Teisė
jas B. R. Junes su prisiekusių
jų suolu rado kaltais užpuolu
sius Juozu Kundrotą ir isz jo 
atėmus $250 pinigais ir aukso 
laikrodėli, atkiszdami in kru
tinę revolveri vėlai vakaro, 
jam gradžiuje beesant.

Julius Acius, 35 m. ir Kranas 
Klimaviczius 28 m. gavo nuo 
penkių iki deszimtics metu 
sunkiųjų darbu 'kalėjimo ir 
$500 baudos už teismo leszas. 
Atbuvus kalėjimą, teisėjas pa
sirūpins juos in ten pasiusti, 
isz 'kur atvažiavo, nes 
Suv. Valstija pilliecziai.

Klementas Asoviczius (Sa
vage) 20 m. jau buvęs kalėji
mo už mažus prasikaltimus, 
bet dar nevisai pilnametis — 
gavo penkis motus apskr. ka
lėjimo ir baudos $100 uzsimo- 
ket i.

nėra

Mokytas jaigu proto ne-

Paskutines Žinutes

Varszava,

Povasrr

— Kaczaiiovkb» 
Ta ropol i o a i >sk rity, 

musztvnes

Varaszava. 
mieste! v, 
invyko kruvinos 
terp 2,000 miestelėnu ir poli
cijos, kuri bandė paszalinti se
na parapijos kleboną, o jo vie
toj pastatyti nauja. Musztync- 
so keturi prapijiecziai buvo 
užmuszti, o apie dvideszimt ki
tu sužeisti.

Pagaliau žmones subėgo įn 
bažnyczia, kaitų su senuoju 
klebonu, ir visa diena ir naktį 
be paliovos meldėsi. Ant ryto
jaus in miesteli atvažiavo di
delis policijos būrys, sena kle
boną suėmė ir iszgabeno, 
ba žn veži a u žda re.

• e • Al
Dioeezijos vyriausybe sa'ko, 

kad senas kunigas protiszkai 
ne buvo daugiau tinkamas ku
nigauti, bet pats klebonas sa; 
ko, kad ji paszalinama del pra
dėtu priesz ji kasti duobeles.

1

'i

'■'Ill

Pa.

*[ Pittsburgh, Pa. — Poli- 
cije rado žmogaus nuoga kuna 
baczkoje, bet be galvos. Vė
liaus galva likos surasta kėlės 
mylės nuo vietos suradimo ku- v
no. Žmogus yra nežinomas.

1[ Albunt Carmel,
Alaskos 'kasyklų anglekasiai 
pamėto.savo darbus pakol bo
sai iiO])raSzalins 35 derbi įlinkus 
kurie noprigulejo in unijo. Bo
sai praszalino neunistus ir dar
bininkai -sugryžo prie darbo.

l<as tok 1 s 
ant 

visa

turi tai jau ant kvailio iszžiuri.
Jaigu pinigu turėsite, ba

ilu i r .vargo nesibijosi] e.

JTO.11 Chicag 
meto bomba in sztora 
Northwest kuri isznrde 
kambari, kuri naudojo politi- 
keirius A’illimas Suvalski kan
didatas ant Committee man.

11 Chicago. — Western Ra
dio dirbtuvėje ant Loop kilo 
smarki ugnis- kuri padare ble- 
des daugiau ant puse milijono 
doleriu. Artimi biznierei teip- 
gi daug nukentėjo nuo ugnies.

11 Meksiko City, Mex. — 
Valdže in laika užbėgo raudo
nai revolucijai trijosia vals
tijose. Daug komunistu aresz- 
tnvota.

V Wilmington, Del. — Juo
zas Jezadžinski 69 m.p pati 
Kranciszka 74 m., ir sūnūs An
tanas 36 melu, pražuvo degan- 
cziam name.

11 Kingston, Pa. — Ralph 
Conardella nudure Carl Cam- 
pione susibarė už kokia 
motore, 
vesti.

in

kuria abudu
tai 

norėjo

MIRE SZVEDIJOS 
KARALIENE

Rymas. — Szvedijos karalie- 
Viktorija kuri nuo senei sir- 
mire ezionais praeita Pet-

ne
g<>> Į
nyczia turėdama 68 metus. Jo
sios vyras, karalius Gustovas
radosi prie josios. Velione gi
mė Karlsruhe, Badene, Vokie
tijoj ir buvo laibai mylėta per 
savo padonus.

..............  , . teB" ■> —

PADEKAVONE

IL Norkus, Middleport, Pa.— 
Prisinncziu 3 dolerius už “Sau- 

bc’ kurios nugaliu būti.10”

Skaityczia straipsnius isz jos▼ — — 
diena ir nakti Jr niekad man 
“Saule” nenubosta ir be josios 
tai kaip 'be dolerio kiszeniuose. 
Baltruviene yra fain dediene o 
kuinas Taradaika1 yra igeya# • ■ « _ k • " ‘sportas

<*• r, k

Lenk. ~~ Brio 
kraszto kaimo 'Petrovieu arti 
Siedlicu gyvena turtingas gas. 
padorius Dudka kuris turejb 
d vi (lukterės'bet mažai rūpino
si apie juju ateiti nes vyresne 
buvo bjauri kaip septyni grie- 
kai o jaunesne sirgo džiova — 
abiem prižadėjo gerus pase
gus. Ant galo jaunesne gavo 
jauniki, atvažiavo svotai, pa
daryta sutartis ir užsakai isz- 
ejo su jaunu Jonu Zanicwskiu.

Negalėjo to nukensti vyresne 
sesuo, sukėlė tikra pekla namie 
isz pavydumo ir ant galo pri
vertė Ieva idant prikalbintu 
jauniki del Daratos o ne del 
serganezios Stepones.
sutiko prižadėdamas jaunikiui 
du margus lauko daugiau jaigu 
pacziuosis su Darata.

Zaniewskis nežinojo’ ka da
ryt, du margai lauko buvo ge
rai bet kada -dirstelėdavo ant 
Daratos tai net ji apimdavo 
sziurpuliai. Darata ne karta 
skaudžiai suplakdavo sesute 
idant ant Jonuko daugiau ne
žiūrėtu. Ant galo Jonas atejas 
pas tęva staeziai pasakė kad 
duotu jam Stepone ir du mar
gus lauko arba visai nesipa- 
cziuos. Tėvas sutiko nes Iii jojo 
idant Jonas nepabėgtu.

Bjauri Darata baisiai supy
ko ir prisiege jaunesniu i sesu
tei atkerszint. Svodba atsibu
vo. Po Veselkai Stepone su vy
ru iszvažiavo pas tėvus. Ta 
vakaru stuigui kilo ugnis tvar
te Zanicwskiu kuriame sudegė 
asztuonios kiaules, ilu arkliai 
ir trys karves, ant giliuko ug
nis neapeme grineziu.

Palicija padarius
užėjo ant pedsakio Daratos ku
ri veli'aus prie visko prisipaži
no ir likos nubausta ant plukių 
metu kalėjimo.

NUSKRIAUSTOJI DUKTĖ 
NUŽUDĖ ISZGAMA TĖVĄ.,
Lodžius, Lenk. — Szeimyno- 

je ant Novornariska ulyczios 
atsit/ko V'uviua tragedija ku
rioje likos nuszauhis' ant smert 
39 metu Juozas Kowalczik.

Kowalczik nuo ilgo laiko paR 
leistuvavo ir muszdavo savo 
paezia Franciszka ir 17 metu 
duktere Juze. Tankiai apleis
davo paezia 
ui vežinoms * 
metai adgal, 
duktere subjaurini kada toji 
turėjo deszimts metu o 
metai adgal jisai nužudė savo 
paezia. Nuo kokio tai laiko 
kerszi.no nuszovimu savo duk
ters jaigu nesutiks ant jojo gv-j

susineszdamas su 
valkatoms o

norėjo net savo
keli

peiįki
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Susirupinus ir būdama nuo.- 
latineje baimėje, paskutini kar
ta laike barniu su tėvu, mergi
na pagridbe revolveri ir vienu 
s’zuviu padėjo lavonu iszgama 
tęva. Norin t s paliuija areszta- 
vojo mergina bet sutižę iszklau- 
ses josios graudingo gyvenimo, 
paleido ja aid liuosybes.

■ ■ 
11 1 ■
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Penki

BANDITAI PAVOGĖ 50 VAI. 
KU, SUDEGINO KELIS KAI

MUS IR UŽMUSZE DAUG 
VAIKU.

Shanghai, Kinai. —
szimtai Kiniszku banditu su
degino keliolika kaimeliu Sun- 

gy ventoj its, 
pavogė penkesdeszimts v<riku, 
užmuszedaugeli žmonių ir pra-

kiange, apipleszo.

siszalino in kalnus.
Kiniszki komunistai šukele 

nauja revoliucija ir kaip rodos 
vela prasidės namine kare.

»

— 11624

GALĖJIMAS SU REVOLVE
RIAIS DVIEJU MOTERIŲ.
Varszava, Lenk. — Dvi mo

terėlės isz poniszkos drauga
vęs turėjo ana diena galėjimą 
su revolveriais c .... ....... .......
nemokėjo gerai cielavot todėl 
randasi sziadie.n gyvos ir svei
kos.

Priežastis galėjimo buvo ta: 
Pacziule gerai žinąmo inžinie
riaus rado ji prie szono^pa- 
cziules gerai žinomo daktaro 
kuriai gerai isžpiszkino žandus 
ir iszszauke
Abidvi szovo in viena kita po 
du kartus bet kulkos nuszvilpe 
kasžin kur.

Palicija pravardžių neiszda-

. . Io kad abidvi I

NEMATOMA RANKA 
RASZO ANT KŪNO

MAŽOS MERGAITEI
Nancy, Kraneija. — Czionais 

gyvena jauna mergaite ant ku. 
rios kūno tankiai pasirodo žo
džiai ir Ii ta ros susidedanezios 
isz mažiuleliu kuopkucziu. Da
ginio apie tai keli Francuzisz* 
ki daktarai pribuvo atlankyti 
ir tyrinėti apie teisingysta tu
jų paskalų.

Pirma karta kada mergaitė 
užtėmi no tuosius nepaprastus 
ženklus, buvo tai mokslaineje. 
Karta pradėjo jai labai niežėti 
ranka ir paraudonavo, po tąm 
pasirodė ant rankos kokis tai 
rasztas. In dvi sanvaites po 
tam, toki s pat regėjimas pasi- 
antrino. Ant rankos aiszkiui

“Vi k torius
bus paimtas iii kariuomene. L— 
Ant užklausy.mo kada, vela ant 
rankos pasirodė atsakymas; 
“Ateinanti fudeni.”

Nuo to laiko atsakymai duo
dasi matyt ant kožno nžklauM*- 
mo pribuvusiu žmonių. Mergai
te niekuom iiesiskire nuo kitu 

ir yra visiszkai

pasirodo rasztas:

cziules gerai

ant galėjimo.

vo nes abidvi ypi; gerai žino- 
truoš po yisu miešta, 
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Kas Girdėt
Austinas Knapp isz Hasting, 

Minu., 97 metu, senas kareivis 
isz civiliszkos kares tiki dru- 
cziai kad isz žemes galimu sem
ti ne tiktai turtą bet ir sveika- 

szulimis amžinos
randasi ka rusino
t i

diena- suvalgo

ta ir kml 
jauny stos“ 
bleszineje.

Knapp kas 
szauksztuka piosku užgerda
mas su gurkszniu karabino kas 
jam prailgino daug amži. Sako 
jisai kad norėtu dagyvent da 
97 metus ir stengsis valgyti 
pieskas ir gerti karasiua to
liau*.

Kas geidžia ilgai gyvent te
gul iszbando tojo seno karei
vio receptą liet mes isz savo pu
ses už pasekmių negvarantuo- 
iam.

stengsis

Ana diena skaitome tūlam 
laikraszt.vje sekanti apgarsini- 
ma:

“Dingo mano pati. Kas jaja 
man sugrąžytu tai iszimtau ant 
jojo 
ma 
mo.

•‘varanta’’ už supjudinr- 
nian szeinnniszko gyveni- ♦ f

Isztikruju turėjo tai tbuti ge
ra paežiu le!

Moterėles,

kokia
Iszpaaiijoj.

atsiklaupkite ir 
padekavokito Dievui kad netu
rite panaszios uoszves 
randasi Suviliojo, 
Toji uoszve susibarius su 'inar-
ezia užliejo jai pilna puodą 
verdanezios alyvos ant galvos. 
Matydama ka padare, uoszve 
isz baimes iszszoko per Įauga ir 
užsimusze ant vietos.

Isz to galite imti pamokini
mą kad jauna apsivedus pora 
neprivalo gyventi su tėvais.

katrie iszvažiuujato 
in kur kitur tai kad nebūtu 
nuobodu, užsiraszykite sau 
laikraszti 
site kas 
“Saule“ 
biauses žinos

Jus-gi, <1

užsiraszykite
*‘Saule
svieto girdot

ir

$>

laikraszczio neskaito

tada žmo
nes 

talpina savyje svar- 
smagiausius 

skaitymus. Žmogus kuris moka
skaitvt o 
tai tarp apszviestu tautu nega
li maiszytis ir lyginasi neregiui 
kuris rodos turi szvieses akis o 
nieko memato. — Argi ne liūd
na ant tokiu vargszu žiūrei !

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

ja gerbiu labiausia (už visas 
tam motinas kurios gražiausia 
vaikus iszaukleja. Gerai isz- 
aukleta musu gentkarto nepa
siduos taip lengvai kapitalistu 
agimtu isznaudojimatus ir ap
gavystėms.

Geriausia gimdyti anl svie
to tik tiek vaiku kiek ju gali
ma alsakancziai iszaukleti ir 
isziniiitint. ’Tmlel ‘ su (paniekų 
reikė žiūrėti in tiircziu szeimy- 
nas kurios turi tiek iszteklhuis 
kad galėtu iszaukleti szimtus 
vaiku bet kartais neaukleja no 
vieno. 'Tokius nevaisingus tur
tuoli us reike vadibti nedorais 
ir i szt v irk usi a i s.

Acziu Anu'rikoniszkai prohi- 
bieijai in kiszenias Knnaelie- 
eziu plauke pinigai upelukais 
nuo Amerikoniszku keleiviu ir 
szmugleriavimus svaiginaneziu 
gerymu. Pagal apsknityma Ca
nadian Pacific geležinkelio tai 
praeita meta atlankė apie ketu
ri milijonai Amerikicczin ku
riu paliko Kanadoje daugiau 
kaip 300 milijonus doleriu o da 
daugiau turėjo pelno nuo isz- 
vežimo arielkos ir kitu gerymu 
in vSuv. Valstijas.

Kas tame do priežastis kelia- 
K a na d a ? I *as i i 1 girna s 

gerklių gero
kokio negauna namie

vimo iii 
is/slžiuvusiu 
‘‘sztofo1 y 
o ir labai pigiai.

Nora ko stebėtis kad Kanada 
vėlina sau idant prohihicija pa
siliktu Amorike ant visados.

O tuom laik Amerikoniszka 
valdžia netenka kas meta dau
giau kaip du bilijonus doleriu

B A U L JD 
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radio

ISZ LIETUVOS
■ ■

PAS KA IR KIEK YRA LIE
TUVOJE YRA RADIO 

KLAUSYTOJU.
Pagal radiofono direktonaus 

praneszima Lietuvoje
abonentu (tu kurie turi, pas 
save radio priimtuvus) isz vi
so yra 10,775. Ju tarpe ūkinin
ku — 4,407, valdininku 
038; mokytoju 
siszkiu

2 * 
— 1,141, d va* 
moksleiviu *- 

pra- 
1,01.2, 

laisvu profesijų 1,600. Tai
gi dauginusi* 
v ra ■ 
( 
(e ju - 
5,685.

305,
138, darbininku 
moninku ir pirkliu —- l « • s* • • J >‘k

535,

radio abonentu 
ūkininku tarpe. Kaime 

langiau ju, negu mieste. Mies- 
5,100, o

KIEK GIMĖ, MIRĖ IR RŪV0 
VESTUVIŲ LIETUVOJE 

1929 METE. 
. j; i*, ■; ' , • 1 y

1929. m. Lietuvoje gimė 63,- 
127 vaikai, kuriu tarpe 32,663 
berniukai ir 30,464 mergaites. 
'Taigi berniuku gimė daugiau 

negu mergaieziu. O 1928 m. 
buvo 65,345 gimimu, o 1927 m. 
66,114 gim. Vadinasi, gimimu 
skaiezius aiszkivi mažėja.

Per 1929 m. mirė 39,704 as
mens, kuriu tarpe 20,646 vy
ri szkos gimines ir 19,059 mo- 

1928 m. mirė 
o 1927 m. 38,- 

ska.iczius 
mirimu didėja.

teriszkosios.
35,697 žmones,
837. 'Taigi gimimu 
mažėja, o

Pernai invyko 17,457 vestu-
18,879, 1927 m.

kaimuose

MALDAKNYGES BEMAŽKO 
NEUŽMUSZE ŽMOGŲ.

Sausio 12 d., Barstycziu 
bažnyczioj kszitai kas invyiko. 
Vienas vaikinas melsdamosi 
pakele akis iii dangų ir in jau
nas choristes. Vos tik spėjo 
akis paketi, kaip nuo vargonų 
krisdamos dideles knygos pa-, 
laike nelaimingajam tiesiai iii 
kakta. Szis apsvaigo.

• f . ...... .............e.— ..      

MERGINA PEILIU 
NUDURE VYRA.

Szeduva Panevėžio apskr.— 
Uzia Vasario men. 16 d. invy- 
ko kruvina drama. Pil. Brl- 
moua ta diena aplanke jo pa
žystamoji panele Emilija Misz- 
kaite.

ves, 1928 m. *
— 19,528.

Gyventoju 193(1 m. Sausio 1 
d., buvo 2,340,038, kuriu 1,120, 
561 vyras ir 1,219,477 mote
rys. O 1929 m. Sausio 1 d., bu
vo 2,316,615 gyventoju, vadi
nasi mažiau 23,423. .

NEATSARGUMA 
PERSISZOVE.

Luokėj sziomis dienomis ne- 
tyczia. persiszove szaulys 
nioszius Pauauskis, 

Kulka

PER

Ta- 
17 metu 

amžiaus. ivulKa perėjo per 
phiuezius ir sustojo viduriuo
se. Nelaimingasis isz,vežtas iii 

kad padaryti oporacl-Kauna, 
JO-

Ir sztai kaimynai isz-
nuo padolku ir kitokiu ineigu1 girdo riksmą. Subėgo, pamate
ir iszduoda 35 milijonus dole
riu ant užlaikymo visokiu dy
kaduoniu kurie uosto po kam
pus.

482 darbininkai

Praeita 1929 meta Punnsyl- 
vanijbs angliu-kasyklos iszka- 
se 72,985,844 tonu augliu bei 
už tai paaukavo savo gyvastis 

o likos sužeis
ta 2,296. Prie kasyklų dirbo ta
me laike 152,904 žmones.

Daugiausia žuvo kasyklose* 
Glen Alden Coal Go., nęs net 80 
anglekasiu, Lehigh Valles 56, 
Pennsylx^mijos 41, Readingo 
40, Susquehanna 44 ir t.t.

Lehigh Valle
41,

PAJE8ZK0JTMAB.

szeimyniszko

didele

Musu motinos ir bobutes ki
taip nesuprato 
gyvenimo kaip tik pagimdyti po vyru 
ant svieto visa tuziną arba da 
♦langiau vaiku ir juos augint. 
Bet szimlien, kiula prisieina 
daugiau ir sunkiau kovoti už 
kąsni duonos ir iszsimaitinima, 
tokis vaisingumas u'ždeda ant 
darbininko gimdytojaus peeziu 
nepaneszama jimga ir
atsakomybe. Sziu dienu moto
re* jau nėra ant tiek isznasz- 
ezios kad visa savo gyvenimu 
butu neszczioms. .Pati gamta 
kartais nubaudžia mot e res už 
per-tanku giimlyma. Daugu
mas daktaru prirodo kad tan
kus gimdymas ne kiek nepa- 
gelbsti ’žmonijos padauginimui. 
Pasirodo kad motina kuri pa
gimdė 12 arba nei ir 18 kūdi
kio, iszaukleja sveikais 2 ar 4, 
kiti-gi visi iszmii’szta da maži 
būdami arba iszauga ant pus-
galviu. O toki sutvėrimai žhio. 
ūijai nėra naudingais ir buna 
sunkeliv<»e del visuomenes ir r
patys sau. Kad sziadieti nesi- 
rastu tiek daug pusgalviu tai 
darbininkiszkas luomas ne bu
tu taip iszmimlojamas ir laiko
mas tamsybe^*. Taigi- visi tie 
motinos vargai, visi tie neisz- 
pasakyti skausmai prie gimdy. 
nur ir aszaros prie uuklejimo 
nueina mit niek. Tėvai ir moti
nos turi gerai suprasti kokia 
guli ant ,pi atsakomybe. Mote- 
res turi žinoti kad jos kūnas 
ano tankaus nesztumo be laiko 
nusėsta, susigadina ir greieziau 
pasidtuxin visokioms ligoms.

Seiliaus svieto valdonai 
augszcziausiai Už visas statu 
ta motete kuri stengusi pagim
dyti ant svietp knislaugiausiu 
vaikiu Syjandlenine civilizaei-

Ilgesio Valandose
(Meditacija.)

Daug lukstancziu ir net mi
lijonai metu prabėgo kada 
Vieszpats Augszcziausias pa- 
szauke isz neapribojamos tusz- 

. tybes, savo bėga linen galybei) 
Gamta ii’ rodydamas jai be- 
skrendanti erdviu platybėje, 
musu žemes skritulį, savo mei
linga kalba prabilo: 

Ar matai

A

—- m r iimuu nuli dulke 
saules szeimojeIbeskreiidanezia 
aplink saule.’

Taip, Vieszpat i e, 
sake Gamta/

Ja pavedu tiiu. 'Tu busi 
ant jos visados motina, 
rengk (a 'dulke ir patvarkyk 
taip kad galėtu rastis, vystytis 
ir užsilaikyti ant jos gyvybe.

Gamta pasikloniojus Augsz- 
cziausiam,

ana.

at-

Pri-

neiszmatuojamu 
erdviu platybėmis
musu žemes link. Paėmusi že
mes skritulį savo globon, ėmė
si prirengt ant jo visa kas tik 
yra reikalinga, ]

nuskrido

grindų gulinti vi- 
Tuojaus buvo pra- 

M irti na i šti
li u ris,

Brimona ant 
su kruvina. r 
neszta policijai, 
žeistąjį Brimona 
pasirodė, buvo nudurtas peiliu 
nugabeno ligoninėn. Jis mirė. 
N usi kai tele sulaikyta.

Paaiszkejo kad Miszkaitc 
nudure Brimona isz pavydo, 
kam jis eina su kitu mergina.

AMERIKIECZIAI PRISIUN
TĖ GIMINĖMS 40,000,000 

LITU.
Pernai iszeiviai iszyeže 

milijonu litu 
giminėms

, ♦— _ _
A merikoniszku

ką ip

Lietuvos .15 
Ame r ik iecziai 
siuntė 40 mil. litu 
tilksta neziu 
doleriu.

>

isz 
o 

>at-

kad 
Brimona

GAISRAS RŪKUOSE.
Klaipeda. — Kuku kaimo, 

., neseniai sude
gi1 ūkininko Leco
daržine. Paties si 
ro 
ges, 62

Pagėgių apskr
tvartai ir 

ivininko gaiš
inėtu nebūta namie. Pade- 

’2*11. : 
danei buvo

» mnmn ■■■mi ’ i ■

džinngsmn makminis jausmais 
ir, it kokia:nematoma jiegat, ta
rytum traukto traukia prie sa
vos.

>> , * *
* ' f '1* ' * “ - ”

Nors Motinu Gamta pripildo 
ana Marža džiaugsmui ir laimei 
dvi visu ir leisdama ji visus 
lygiai ir vienodai aprūpina ant 
tin k h i n i a u s i o t oms grožy bem s 
namlojimo, bet anas didisni 
t v n r k y t o j i s V i e sz pa t i s-Gy vei i i - 
mus nepaisydamas Motinos 
Gamtos parodymo, tvarko su- 
lyg savo savaliszkos taisykles: 
vieniems suteikia per dang ga
ins naudotis ten gi 

norais kitiems-gi
imtos dova
no. Vienu 

ink jis taip maloniai ir szveP 
iiai atsineszi‘jog*tie nebežino 
įei kaip naudotis nei kaip 
Ižiaugtis ano daržo grožybė
mis, Nuo tu prisieina daug nu
kenteti ten žydinezioms gė
loms: vieton džiaugtis joms, 
lamdo jas bjauriai ir panieki- 
naneziai mindo kojomis, nepai
sydami ju grožės, sužeidžia jas 
ir subjaurinę ju

ten 
vieton

skaistuma
pagal Augsz- teszkia. purvan ant visados. O

ežia ilsiojo pareiszkimo; aprėdo l(>kis žiaurus jog vis-
ji invairiausiais augalais, pa-

*r . *. J z * ,

puosze žolynais ir pastate ant Riminis
jo viena tvarkytoji, kaipo ko
ki vieszpati kuris, laikui bė
gant, ingavo varda “Gyveni
mas.“

j\ tsiradusi 
pavidaluose ir iszvaizdose 
vybe vystosi ir dauginosi su- 
lyg 'Motinos Gamtos taisykles 
o Gyvenimas kaipo kokis viesz
pat is vieszpatavo ant jos tvar
kydamas taip kaip jam inegosi; 
vienu link visuomet atsinesz-

varda

i n vairia ilsiuose 
gv-8*1 J

arba 40 damas begalo malonum ir duos-

NORĖJO ISZ KARTO
KELIAS ŽMONAS VESTI.
Sargeliai,. Szilavos vai.

Szio kaimo vienas “kavalie- 
buvo susibiezioliavęs su

Szilavos 
vienas

rustiim ir žirninum, kitu-gi
r imi.

Su lyg Augszcziausiojo noro )

Madia Burduliene )>o 
tėvais Bemloravicziute pajesz- 
kau savo dėžių Vinco, Miko ir 
Juozo Bendoravicziu ir tetos 

pavarde Pocaitiene.
Paeina isz 
poles apskriezio, 
dvaro. Apie 3 
si gyveno netoli kur apylinkėj 
Shrnavdoah. Jeigu kartais 
kurie dar gyvi, ar kas kitas 
apie juos ka. žino malonėkite 
atsiszaukti sziuo adresu: (lt.

Mrs. Mare Burduliene,
28 Columbia St., 

W orcester, Mass.

t

Lietuvos Mariam- 
Kvietiszkio 

8 metai atgal vi-

I

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,368.62

SS.

Mokame 8-czia procentą ant 
nudėtu pinigu. Procentą pride
dant prie juau pinigu 1 Sausio Ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalą su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

• G. W. BARLOW, Pres.
i J. FERGUSON, Vlco-Pres.IrKns.

W. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABOR1US

Laidoja kunus numirėliu. Pasam
do automobilius del laklotuviu, 
kriksztlniu, veseliju, pasivažinėjt- 

; mo ir t. t.
603 W. Mahanoy Avė. Mah. City

■
1

I
/

senukas Levas, ka- 
• jau labai daug 

skolų ir ne.bvgalejes isz ju isz- 
b rišt i. fUrobe.siai tcbuye 30,000 
litu vertes, o jis apdraudes su 
50,000 litu.

rius“
keliomis merginomis ir pasi
žadėjo kiekviena ju vesti. Pa
baigoj mesedo jis padare su 
jomis užsakus invairiose baž- 
nycziose, o nuo merginu paė
mė rankpinigiu vestuvių dra
bužiams insitaisyt i 
vestuvių iszlaidoms.

aikszten ir
nuo visu teko atsisakvti. Bur- 

»■

tu ar kitu bildu szis kavalie
rius gave iszsirinkti tik viena. 
Kitos taip ir liko.

iszejo

i r kitoms
Dalykas 

•r 

jaunajam

BAISUS VAIKU
KANKINIMAS

I

Maži vaikai pardavinėjami už 
pinigus, plakami, žemyn kabi
nami, kapojami ranku pirsz- 
tai, iszsukinejami kūno sąna
riai pilama karsztas vanduo 

ant galvos ir 1.1.

nai 
kaip

kauki narni

blaszkyoziau vigus hndnurMe- 
’besius kurie slegia tavo siela.“ 
Nekurioms isz ju nekarta ir bu
vau bebandąs isztiesti savo de- 
szinejekad priglaudus ja Bau 
prie krutinės bet visuomet 

ruseziu t
krutinės

Vieszpat is-Gy venimas 
“Liaukis,—- nebalsu užgriovė: 

tau jos žydi!. .
X' ♦ ♦ ./ Į -i, |

Skaisc’zioji saulute pakilkie! 
Savo galingais spinduliais isz- 
blaivyk tamsiais ūkais apdeng
ta, del manes, padange. Savo 
gaivinanezia kaitra susnldyk 
žemelė ir maloniais spindulė
liais glamonėdama iszvystyk 
bei užaugyk viena, kuri ir man 
pražydėtu! —J. Mikolaitis

J
♦

H

Gera Paveizda Del
m « «w • * f W • «-“ / > > w »Tėvu Geidžentieje
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Gero Savo Vaikams

H

iszkai atimta proga naudotis 
i gamtos dovanomis. Jie 

negali nei tinkamiausiai pasi
džiaugti ten žydineziom golem 
nei-gi iszsirinkti isz ju tarpo 
viena, kad papuoszti sau kru
tino. Cžtad daugelis iszeina isz 
ten su skausmu krutinėjo ne- 
pasipuoszcs savus bent viena 
eelolo kuriu ten žvdi didžiau
sias apstumas. . .

s> i!< *

Motina Gamta, ta. viską isz-. 
vystydama suteikė visiems ly
gia dali ganėtinam pasilaiky- 
mni bet VieszpatiS-Gyveninuuj 
tvarko taip: netik mums nulė
męs dalintis in , laiminguosius

gi a dali

mums taipat lemta rastis tarp ir bedalius bet tas pats yra ir 
virsz minėtos gyvybes ir lyg

laiko

susimylet ant 
manės, pone, bu jau kone 
mirsztu isz bado — kalbėjo 
kokis tai vargszas in praei
nanti poną, kuris ėjo greitai 
u Įvožia žiemini vakaru namon. 
— Praszau mažos aimužnos, 
geras pone; Dievas sugražins 
tau* szimtaropai!

Nusistebėjo ponas tokia kal
ba, ir polius ture:

teip, kaip rodos no visados bū
tum tokiam padėjimo. Jeigu 
nori man iszpažint kokia bu
vo didžiause klaidu savo gyve
nimo tai tau duosiu pinigu ant 
maisto ir nakvynes.

Rodos ne galėsiu tave už- 
anadyt, — atsake vargszas.
— Atsimyk tik, sztai turį 

doleri, 
prie atsiminimo.

Praszau 
pone,

Iszrodai mano mielas

gj

szio laiko užsilikti 
(ramios szeimoije.

*
žemes

Mot inos

*

skritulio
mums Motina Gamta pataisiusi

puosznn- <lavža. PripiD

Ant szio

gana 
džiusi ji neapkainuojamoms ir 
neiszsenienioms savo gėrybė
mis ir turtais. Papuosze malo
niais vaizdais ir puikiausiomis, 
niekuomet ne s i 1 i a u j a nezio mis 
žydėti, kvepeneziomis gelemir 
kurios puosze ji puikinusiu žy
dėjimu. Lengvutis, malonus v 
jelis, szvelniicziu dvelkimu isz- 
neszioja ir skleidžia 'be palio
vos ten žydineziu geliu kvaps
nius. 'Ten pavasariui ir vasarai 
visuomet lemta savomis links- 
mybcrmis nesi litui t i imi sz\qjso- 
tis ir laimes saulutei kiekvie
na glamoti ir 
gaivi naneziais

su gėlėms. Vienoms del pasilai
kymo suteiktos geros, derlin
gos dirvos kitoms — prastos 
nederlingos. Pirmosios apsau
gotos nuo visokiu audru, szal- 
ini ir t.t. — antrosios-gi, ne.

Pašilai kanezios
(lirvoše
buiiiioinis. Klostą jos sau links
mai nes savo buine iszvaizda ir 

i daugeli 
saves su-

derlingose

e-

kuris gal pagelbės
Bet duodu 

tau tik tokias iszligas idant 
man kalbėtum teisybe.

V argszas 
rankoja o 
atsiliepė:

suspaudė doleri 
po trumpam laikui

— Kaip man rodo* tai di
džiausia klaida padariau jog

h 1 11 'I * « 'H « i i M* | ’ 8 i |) |

iszauga sveikomis ir iszmokaii tinginiaut. Kada du

aiszkia žiedu spalva 
garbintoju aplinkui i 
traukia. Antrosios — kurioms 
lemta pasilaikyti prastose, ne
derlingose
isz ju atVodo nedaugusiomis 
liesomis,
tad nėra tokios patraukenezios 

Szioms daug 
nukenteti besigru- 

ment su visokiais neinalonri
mais, bei sziaures vėjais ir dar
ganotoms .dienomis. Nors pa- 
virszutine iszvaizda jos ir ski- 
resi bot vienodi j u kvapsniai ;r 
žiedu spalva.. .

Nors Gamtos parėdymas yra 
visuomet maloniai vasarėle 
szypsotis visiems bet žiaurusis 
Vręszpa t i s- G y ve u i mas l a u k ia i

dirvose, daugelis
T

suvijusiomis ir per

' ir žavejanezios.
prisieina

su

jog visados

iszsiunte
Tenais

buvau kūdikiu gert mano te
veiki pavėlino man daryti kas 
man patiko. Pripratau per 
tai prie tinginiavimo nesirū
pindamas apie nieką ir buvau 
tosios nuomones,
teip bus. Tėvai rūpinosi man 
duoti gera mokslą o po užbai
gimui gimimzi.joH 
mane in univei’siteta.
laikas man bego ant nieko.
Jeigu butau vargingu ir pri
verstas prie darbo, butau ge
riau iszkirtias. Turėdamas 
nuolatos daugiau pinigu ne 
kaip reikalavau mislinau jog 
gyvastis mano vis bus links
mas ir kėlės pilnas rožių. My
lėjau vyną ir gerus draugus, 
hi kelis metus po tam numirė 
mano tėvai, o gala tai jau po
nas gali pats dasiprast. Atlai
kęs po ju smert turtą viską 
praleidau in trumpa laika o 
dabar jau už vėlai idant: at- 
pi-ascziau nuo savo papratimu.

— Tikiu tau |ir sugTyžus 
namon apsakysiu savo vai
kam tavo gyvenimą, (sztikru- 
ju gaila man tavęs bet pasi
taisyt niekad ne penrelai. 
Ateiki ryto iii mano kaneela- 
rije o rasis tau kokis užsiėmi
mas.

Kalbėdamas 
nelaimingui in delną pinigus 
ir adresu: eidamasnamon. 
Ant. rytojaus nepažinstamas 
atėjo pas ponu o in trumpa 
laika stojosi geru ir pagodotu .

iszkirtias.

leistuvvstes namus.
Gi nupirkti vaikai pristato-' 

mi prie invaii’iausiu sunkiu 
darbu. Už nepaklusnumą daž- 

muszami ir 
gyvuliukai.

Tyrinėtojas vergijos sako, 
kad iii vergija pakliuvę vaikai 
nu tik plakami, bet žemyn gal
va pakabinami, ant gaivu 
karsztas vanduo liejamus, su- 
kapojami rauku pirsztai, isz- 
su'kinojaini kimo sąnariai, in- 
kaitintais iki raudonumo ge
ležgaliais svilinami padai Ir 
delnai. Bet buna, ir .dar biau- 
riau. Vienas vaikas už menka 
nusikaltimą per nakti buvo 
prikabintas prit* labu už kojų 
ir ranku ricszu.

linksmybes, sal-

szildvti savais 
meiles spindu

liais. • Visuomet pilnu puikiau
sios gružes,
daus atsilsio ir malonaus užsi- 
gauedinimo. Ir visu tuom Mo* 
tina. Grmta yra leidusi veltui 
visiems, be mažiausio skirtu
mo, laisvai ir tinkamai naudo- 
1 is.

iszszaukia szaltus sziaiirinius 
vėjus, su jais atneszdina skau
džius ledu lietus nuo kuriu 
daug tampa pažeista ir žuVa 

ten žydineziu geliu, 
t u kurios pasilaiko 

d ievose nes tos 
neapsaugotos. Nors 

žymes

Kinijoj yra \szalis 
1 longkongas,

viulina- 
kuri laiko 

Anglai kaip savo kolonija.
Szitas krasztas jau isz senu 

laiku pagarsėjus vaiku vergija 
isz dalies dar yra beveik viso
ji* Kinijoje. Bet del to isz Ki
nijos niekas nesistebi, nes ji 
yra tamsus krasztas, neturi ii- 
ii tvarkos, 'kur dar gyvena 
dauguma pagoniu, 'kurie netu
ri jokio, supratimo apie žmo- 
niszkuma ir žmogaus brangi- 
nima.

Bet llongkoiiga valdo 
kyti žmones —Anglai,
del del esamos ten vaiku var

vi sas

ma

mo-
To-

f

me i r

gijos isz Anglu stebėsi 
pasaulin.

Vergijos ’tyrinetiJjas Ilong- 
konge sztai ka pasakoja. 1929 
m. viena moterišzke už $20 
pardavė savo 15 metu dukterį. 
Pirkėjas neužilgo szita
gaite pardavė kitam už $100. 
Mergaite, nepakesdama biau- 
raus gyvenimo, nuo pirklio pa-' 
bego, bet ji pagal pagoniszkiis 
instatymus vėl buvo sugražinta 
pirkliui.

Vaikai parduodami prade
dant 4 metu amžiaus. Pinkliai, 
prisipirkę jaunu mergaieziu ir 

. iszlai'ke jas apie 10 metu pas 
’saro, paskiau parduoda impa- ’« .'.r ■ . •„ . ' * '■ ' I"

4

Geri Pamokinimai
— 
gyvenime turi skai.* Sayo

lyt jaigu nori mokslą ingy t.
Lengvai kvėpuosi jaigu 

daug nekalbėsi.
Kas mažo daiglelio nežiii-

<>•

res, (asai dideliu niekad uotu-
•1 ■ f

Daug pažinties įieturekie.
res.

•su bile kuom neužsideki e.
Jaigu iszmintinguJaigu iszmintingu busi 

tai jau mokintu vhdinsiesi.
'Tieji labiausia tikybos 

bijosi katrie nuo tikybos szali- 
nasi.

# ' Jaigu nereikalingus daig
ius pirkinOsinu* tai netrukus 
reikalingiausius daigius par- 
<hi\'inesime.

*

daigu nereikalingus daig

Saulc jums linksmiau ži
bės ir ramuma szirtlies kožnas 
turės, kas szitais rodąs užlai- 

F.k\ .V '

s, lasai nesi gram lys.

»x * *
Leisdama mus Motina Gam

ta tau daržan, kiekviena rūpes
tingai aprūpina idant ji pate
kus galėtu linksmiausiai ir

skaiseziu
labiausia 
nederlingose

galėtu linksmiausiai 
tinkamiausiai naudotis visu 
tuo kas tik ten yra mums pri
rengta bei patiekta, neperžen
giant jos instatymo. Viena-gi 
yra isz jos instatymu taisykle 
l< u ri re i ka la u t e rei kalnu ja isz 
kiekvieno patekusio tan dar
žan, noiszeiti isz jo neiszsirin- 
kus, ne pamylėjus ir savos lie
pusi puoszus bent viena isz ten 
žydineziu gelele, kuria pats ga
li pasirinkti kuria 
pamėgsta. ‘

Daugelis- 
jauežiasi laimingais ir užganė

dintais nes naudojasi visoms 
Gamtos dovanomis Ibei turtais. 
Jie turi laime džiaugtis puikiu 
gėlėliu žydėjimu ir lengva isz 
ju tarpo iszsirinkti viena sau 
t i n kalniausia i r pasipuoszti 
sau krutino. O kiek džiaugsmo, 
kiek maloihimo!.. Geles-gi tik
rai stebėtinos! Jos puikiu žydė
jimu ir saldžiais kvapsniais 
kiekviena ; 1
kiekvienam- pripikio krutino dedama priosz laV

naudotis

geriausia

ten patekusiųjų

« 
ir

ir. daug 
žūva 'bet žymes sunykimo j u 
mažai jaueziama...

>:< $ *
- *' ''

Jau daug laiko kaip iiudmis 
vaikszczioju aname puikiame 
darže kuris [>ilnas džiaugsmo ir 
Iinksmybin. Matau daugeli ku
rie ten jatteziasi laimingais nes 
turi Įiroga džiaugtis visoms ten 
esaiiczionls Motinos Gamtos 
dovanomis. Glamonėjasi ir 
džiaugėsi ten žydineziomis gė
lėmis ‘bet pats tos laimes ne
turiu. Malonu akiai žiūrėti in 
puiku ju žydėjimą ir kaip butu 
malonu pasirinkti viena patiu- 
kamiaitsia ir pasisavinti ja ant 
visados. O daugelis isz ju pui
ki it savo žydėjimu it szypsote 
szypsosi ir lenkdamos žydin- 

savo galveles, tarytum 
szni bždote szni bžda:
ežias

I tai inbrauke

žmogum ir pa veizdi! visiems
isz savo doraus gyvenimo.I i

4)v
Į

k '*

K. RĖKLAITIS
LietuTMBka* Graboriaa

4‘Sztai, 
manyje gludi tavo ^Ižiaugsmas 
ir laime. Pasiimk mano ir tavo 
liūdnos ir nmybi^lžios dienos 

žavėto žavėjai persikeis in tikru ramybe. Žy
li akis isz-

Laidoja'nūmireliUB pa
pai naujausia mada ir 
moksliu Turiu pagalbi
ninko motorems. Priei
namo* prekes. '*
818 W. Spruce Str., 

“ Bell Telefonas 149* 
MAHANOY CITY, PA.

306 Market Street 
Bell Telefonas 441-J

TAMAQUA, PA.
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Sucziuoptas
Velries
Y ra 

kad lyg
akoma sena pasaka, 
o„v

meldžiasi, szaukia lietaus bet 
neiszmeldžia o po Szv. Jono ir 
viena boba, užkrosnyj atsisė
dusi, bile tik pasznibžda viejras 
poterius, tuojau prakiura lyti.

Bet sziniet nelabai tern vyks
ta toji pasaka. Ne tik Szv. Jo
nas praėjo bet jau ir po Szv. 
Petro o I 
nėra. Saulele rodosi kartais in-

.Jono visi žmones

lietaus kaip nėra taip 
iileh> rodosi kartais in-1 

.-įleidžia in debesius ir vejas 
sjmiokszczia, kaip priesz lietn. 
paskui, ryto meta, dėlto saule 
teka skaisti, >pindanti, tortirm 
i szs i pra n su s i nakties 1 
vela kaitina per kiaura diena, 
neužstojama ne mažiausio de- 
beselior

Visokį augalai ir žoleles, isz- 
kaitinti pavytusiais lapais, gu
li per dienu ant iszdžiovintos 
žemes. Per nakti truputi at
vesta. Jos vėsesniu ir ūkanotu 
oru ir ve! gaivėjas! žemes žo
leles. [

Diena. <lai pusrycziai, sau
lele spėriai nudžiovino rasa ir 
vėl žolelių lapeliai nulinko. Že
me iszdžinvo, saules 
>pindej< 
įduotos

Žmom s skuba phisza sziena 
valvti nes rugiai baltuoja ir 

kaskart 
prikišamai

pilka plika ražiena, eilėmis ga
bu, kaip szaszais, sukapota;

Toliau |M> 1___ _ __
žmones, insilinde in rugius. 
Viename ir kitame’barelyje isz- 
kiszo jau galva isz rugiu ir gu

lauka sznalbhla 
insilindc in rugius.

J

Ii ir staeziai puolė in glebi An
tanui. Tas, apsikabinės, myluo
damas (are; *

—: Mano maželele, jau at-
bėgai!.,. Sziadiennebepasiilg
siu, busime kartu per diena.

vi

ba, tartum" žvalgosi m nusviru
sias varpeles nepjautųjų; di- 
džim/jasi suglaudusi in kupeta 
pėdu buri; 
kaip viszta, 
liūs. Apie tos brazda vieni vy
rai nes paezios riszti su pusry- 
eziais teateis.

Aprasota žbmo ’žrbejo — bu
vo tekanezios saules spinduliu 

I apszviesto.
Bendra ėžiomis bobos, brauk

damos rasa, iszsiskaidžiusios 
su ptKKleliais 

k leidžia nuo toko už
ruko ir gulusius rugius. Palikusios vie- ’ at

tupi iszsiputusi 
apgulusi viszte-

rasa,
1 t • 1

[> kiekviena sau,, 
rankose, s

<tar pusrycziai,

i n kai toje 
>, net >uskeldejo. Dum- 
pvlkes visur sustyro.

nes
baltuoja
pirsztu |
rugpiute.
akla žiuri in rugius nes nevie
nam labai trūksta jau duOne- 

kur
jau prasipjauti
nelaime — vis tas szionas tebe-

I kirbas
žmones

didžiau, 
užeis ir 

(kininkai linksma

les; galėt u

-i painioja, 
lipa, ir

prie kalnelio 
kraikams, bet

ant darbo 
mano žmones susiple- 

zcimyna keikia kad po
li ra puolė; meilija so-meilija

>a v o 
\ i>u

>zyti 
kaiti 
Jraus lietau.*, kad bent pailsėti 
galėtu. O ežia, prieszingai, kas 
diena saulele rietą per skaisti- 
leli žydra, kaip nuszluota, dan
gau* skliautą, tartum ugniniais

> į tarnai* nusiblaszkiusi 
di'beselius sau nuo taku.

Dvaro rugiu laukas jau visai 
pabalo. lsznokusio> varjsis vi- 
>111 nulinko, tartum stebisi in 
žeme, nunianydamo.* jog netru
kus rvike> grūdeliams in žeme 
gryžti ir szaltame kalėjime per 
žiema kentėti. Kita nebelauk
dama žmogaus rankos, veju už
gauta, i.*zbere savo grūdelius ir 
nusilengvinusi staeziu atsisto
jo. Sziaudai sudžiūvę net raus
ti ima ir vėjo linguojami 
*zniokszezia sznabždedaini.

Ponas, in.*irežes pilvą, žiuri 
ant ežios atsistojas kaip urė
das dalija kumiecziams mar
gius pjauti ir skaito pelną isz 
grudu: kiek vagonu galės pri
statyti in Ryga, kiek in Liepo- 
ju. Kad tik nepajustu Kursze- 
nu Žydai, nuo kuriu jau seniai 
yra pinigai iszimti... Kumie
cziams ir szeimynai užteks pa
sturlakų duonai. ..

Padaliju urėdas kiekvienam 
po tris margius. Darbo‘bus tri- 
mi dienoms nes tiek dienu bo
bos turi iszeiti prie rugiu.

Liko dar baras rugiu. Urėdas 
klausiusi pono ka su tais da- 
rvti.

sustoja

globoju. kad 
joti placziomis pra-
vyrui,

— Samdyti darbininkus, — 
(are ponas, —nes rugiai byra, 
reikia skubinai pjauti!

Samdininku 'Inuys, 
in eile, pjauna atkalnėje, per
pusvursni nuo kits-kito atsili
kę. Kiekviename tarpe eina 
moteriszkc kinknodama, tartu- 
mi linksi 
neveiktu
dalgėmis. Sklaido rankas, no
rėdama apkabinti jam kojas o 
tas inirszes kerta ir kerta kas 
karta* toliau. Moteriszke, ne- 
p e rgla bodama, isz apmaudo

Taip ketinau bartis ant 
Antanėli... Kaip 

la ba r bepradeti L.
ežia
Ses-

nūs vaikus namie, skuba in vi
sos dienos darba.

Saulele, slinkdama angsztyn, 
skleidė kas kart didžiau inkai- 
tintus spindulius. Medžiu sza- 
szuolctis mažėjo, rasa nyko.

Petroneliai Dauginieniai dar 
liuosa koja. Nutekėjo pernai 
rudeni, grynai isz meiles. Abu
du be kokio turto. Per žiema 
sziai|» taip su Petronėlės moti
nėlės pagelba iszsimaitino. 
Ūkininkai bernus viengungius 
tesamdo; taigi ir Antanas Dau
ginis kaip vinie paezia, nieznie- 
kas isz ūkininku ne kalbinti ne- 
bopakalbino tarnauti. Kur-gi 

Reike lysti in dvaro 
bimbilynos ir pe£ kiaurus me
tus staeziai už jiilva vergauti. 
Dvarus mažne visur Žydai val
do. Tarnauti Žydui — Antano 
kailis kratėsi, 
dvaro ponas

koja.
, g1.- —

tavęs, 
reik < 
kis, valgyk... turbūt jau gerai 
praalkai?.. Toki plota jau nu
pjovės!

•— l’ž ku žadėjai 'bartis, 
klauso Antanas, 

imdamas puodeli.
■ Kamnepažadinai manės 

iszeidamas? Dar ir langus už
leidęs! Paszokus, niun tokios 
szoros!.. Visos jau iszvirusios, 
nebeinmanau kur pulti. Taip 
supykau, žadėjau ne pusryeziu 
tau neibeneszti.

— Dėlto taip skaniai ir isz- 
virei supykusi, — juokėsi An
tanas, sėsdamas valgyt.

— Tau visada skanu, nors 
butu visai juoda putra. Ir szia- 
dien nelaime man atsitiko: ber 
skubėdama paliejau daugiau 
negu puse pieno. Pasiliko juo- 

o. jam vis gerai.

1*01 rele?
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Jau kad visur tai visur,
Ir bažnyežioje ir kitur, 

M o te reles se i mavoja, 
Viena ant kitos, loja.

Nuslinkau in viena bažnyczia, 
Ži u ra u apstoja apie 

spaviednyczia, 
daug, tiktai bofbos

M o te r d e s se i n lav oja

I

dings

Pakumulsziu 
tebegyveno dar 

be Žydo. Todėl Antanas, nieko 
nelaukdamas, prie 
stoti. Jaunas, sveikas, 
stovylos, patiko ponui, 
būti geras darbininkas, — 
truko susiderėti. Nelaukdamas 

arklius

jo nuėjo 
tvirtos 
-- gal 

ne

dvaro

pramojo

nieko, paemes 
vieno vežimu atsikraustė.

Dabar jau puse metu kaip 
susidėjo Antanas su Petronėle. 
Nors varguose, nors kruvinai 
dirba abudu <lel duonos kąsne
lio, vienok tarpe saves dar žo
delio nesusikeite.

Sziryt puszokusi
skubinai pusryti, prie duru pri
kabino spynele, rakteli in ki- 
szeniu, kaži ka kukuli insivele 
in skreito puodeli in ranka, le
kia kuone tekina nes ir taip jau 
nuo kitu pasiliko. Apsižvalgė 
ant kalnelio.

Antai
Tat mano Antanėlis 

dama galvoja

PSITTAOOSIS ARBA
PAPUGU LIGA

Sveikatą Amerikos
Didžiausio Miesto

A . "Ji
ANTANUKAS

PASAKAITE ■

■fe

Sekant susekimą psittacosis 
keliose miestuose szioje szaly-
je, Sveikatos prižiūrėtojai la
imi ^susirūpino apie szitos li
gos iszsipletojima. Ir jie su di
Imi ^susirūpino

* 1 A • *
L . V .y

dele baime žiuri in visus tuos 
paukszezius szioje szalyje. Bet 
kiek yra žinoma nėr ko bijotis, 
jeigu paiikszcziai randasi szei- 
mynose per ilga laika. Bet jei
gu panksztis pirktas neseniai 
vistiek nėr ko bijotis jeigb li
gos apsireiszkimai nepasirodo.

Kas Tai Yra Psittacosis? Li
ga buvo rasta net priesž 50 
metu atgal. Ritter, Vokiszka-s 
mokslininkas, buvo pirmas 
manyti •*

bit vo 
kad buvo koks

Gyveno senelis ir senute. 
Turėjo jiedu sunu Antanuku. 
Karta senelis drauge su Anta
nuku kažin-ka dirbo kieme, 
o senute buvo grinezioje. No
rėjo ji nuo krosnies nuimti ba- 
lanyka Užkrito isz nagu ir nu

dangins sveikatos organizaci- puolė žemeli. Tada senute bai- 
ju sziame mieste. •

* -1

Per dviejus metus Geroves 
Tyrinėjimo Biiiras -tyrinėjo 
sveikata Amerikos didžiausio 
miesto. Sziadien jie iszleido 
400 puslapiu knyga, kuri isz- 
aiszkinn darbu net 300 arba

B titras tyrinėjo

senute buvo grinezioje^ No-

lanyka Užkrito isz nagu ir nu-

šinusia suriko ir pradėjo verk- 
Raupn mirties rata per 50 ti. Ta riksmu iszgirdo senelis;

'MM
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da bulbiene
vis skanu!

— Nors ir juoda, bile tik ta. 
vo virta! — tarė Antanas, srėb
damas bulbiene.

Vėjelis puksžnojo, varinėda
mas pilkus ir gelsvus debesiu 
kukuliukus.

Petroneliai ilredo žodžiai be 
oaliovos skambėjo galvojo, to
dėl atsisėdusi prieszais, žiure- 
lama in felntaua, maste:

— Kaip tie poniszkieji grei
tai pamato viską!. . Kaip ir tas 
urėdas—. rodos, nesistėbi in 
žmogų o vienok mato kas gra
žus, kas ne. Teisybe, Antanas 
ta'bai pajuodęs. Tuo pažinimu 
rodos be galo gražus o dabar, 

Bot jis mane dide- 
Urodąs sako: 

toki butu gavusi. . . Tiesa,

ęt tiktai!. . 
liai myli.. a e 

at
sitinka kartais. Juk ir Birute 
lainuojame, 
kunigaiksztis del gražumo pa

ne be ra!.. Vol

i) ra st a mergele,

— Szluostcsi 
pasitaisė. —

i 4

Vvru ne
Na ir nekurios 
Jomarka kelt?,

Net kumszczos iszkele. ' " 1 ' ’ L 2*i: ’ ' *Mat, viena už kitos stūmėsi,
Na ir priek tam barėsi: 
“Ko tu padla stumiesi, 

Kaip kiaule in tvora 
sprendiesi,

Ar jau tu kame geresne, 
Ar gal. už kita bagotesne 
O kas tau galvoj, tu ragana

Asz eisiu pinna ir gana, 
Ana dvejeto vaiku namieje 

palikau, 
O da Velykines neadbuvau, 
Tai noriu atlikti greieziau, 

Ba kaip rasiu namie nežinau.

l i
1

>
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nors 
panaszumas tarpe plaucziu už
degimo epidemijų ir papugu 
ligos tarpe paukazoziu tuose 
paežiuose namuose kur plau
cziu uždegimas pasirodo. Jis 
pradėjo vesti tyrinėjimus ras
ti ai* netik tie paukszcziai žmo
nes užkrėtė.

1892 m. 500 papugu buvo 
iszsiusta isz Pietų ._______

motu sumažinto nuo 28 kiek-i skubiai. atbėgo grmcziou ir 
vienam 100,000 gyventoju iki 
1 del kiėkvieno 100,000 gyven
toju. Per pereitus 30 metu kū
dikiu mirties rata sumažinta 
nuo 170 iki 60 del kiekvieno 
1,000.

Gėroves 'Tarybhs Sveikatos 
suska i tymas rodo, kad 
300 organizacijų — 
Sveikatos Geroves Taryba yra

klausia senutes, ko ji taip rė
kauti? Senute aszarodama, 
vos begalėjo prakalbėt i:

— Jei musu Antanukas bu
tu vedės, jei jis jau turėtu su-r 
neli, o tas sūnelis jei butu czia 

tai asz ji balanyku

1

i,|l
i

1

■

apie 
isz kuriu

sedejes
bueziau užmuszusi.

Tada ir
drauge su ja verkti, sakyda
mas:*

senelis pradėjo
' I feiT
HB

1 
Į'Eli
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■
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viena — teikia sveikatos pu
ta rnavima. Tas patarnavimas 
teikiamas per klinikas, 'per 
namu aplankymu, vieszos svei
katos slauges, ir socialius dar
bininkus, sveikatos apszvieta 
per literatūra ir privutiszkas 
konferencijas, per radio, laik- 
raszczius, ir prakalbas ir galu 
gale per insteigas kaip ligon- 
buezius ir ligoniu namus, ku
rie apsiimu nukreipimo darbu 
netik iszgydyjimu.

Apie 2,400,000 žmonių lanko 
kl i nikus kas meL 1926 m. 
Sveikatos Departamentus ap
lanke apie 828,000 žmonių ir 
kitas insteigas kitas 1,550,000 
žmonių. (2)Sveikatos tarnai 
arba darbininkai aplanke net 
1,900,000 namu in metus, vien- 
tik Sveikatos Departamentas 
aplanke 800,000 namu. Ir 
apart sziu organizacijų yra ir 
daugybę kitu organizacijų ku
rios prie szito sveikatos darbo 
žymiai prisideda — tai yra 
szeimyniszkos, geroves ir vai
ku organizacijos, mokyklos, 
frdtemales organizacijos, 
net; bizniszkos 
prisideda prie szio 
darbo. Szita knyga nepaduo
da visas tas organizasijas ku
rios prisideoda prie sveikatos 
užlaikymo tik tas, kurios yra 
organizuotos 'kaipo sveikatos 
organizacijos ir kurios teikia 
medikaliszka priežiūra.

— F. L. L R
. -------------------- ..U.;.-.- t■ Į ' ,feaa,-rį>u.li

A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS
MILL & PATTERSON STS., 

ST. CLAIR, PA.
Bell Telefonai 1430-R ■ ____

tu senute.— Isztikruju vm, .^feMfefev, 
būtum ji užgavusi!... — Rė
kia abudu kaip tik galėdami!

Sztai inbega Antanukas ir 
klausia: '

— Ko jus rėkiate ?
Jie sako:
— Jei tu'butjim vedes ir jei 

turėtum sunu ir jei jis czia bu
tu sėdėjos, tai senute butu ji 
užmuszus, lies balanykas kaip 
tik czia nukrito!

— Et — atsake iVntanuka* 
— su jumis ne galima gyven
ti! Paskui pasiėmė jis kepure 
ir sako:

— Sudiev! jei asz atrasiu 
ka už jus kvailesni, tai sugry- 
sziu, jei nerasiu, tai ir nelau
kit manes! — ir iszejo...

Eina, eina, ir mato; žmones 
ant grinezios traukia karve.

— Kam jus traukiate? 
užklausė Antanukas. Jie atsa
ke jam:

— Žiūrėk,'kiek ten priaugo 
žoles!

— Eikit jus, kvailiai! — to
re Antanukas ir užlipo ant 

žole ir nu-

Amerikos 
in Paryžių, bet net’ 300 isz ju 
mirė per kelione. Kuomet lie
kami dasieke Paryžių buvo 
parduoti i n va iriems žmonėms 
ir 2G dienas po 
psittacosis epidemija pasirodė 
užpuolė 49 žmones ir 16 mirė. 

1893 m. ir 1894 m. mažes
nes epidemijos pasirodė. 1895 
m. liga pasirodė rato, Cologne 
ir Paiyžiuje: 1897 m. Genoa, 
Itolijoj; 1898 m. vėl Cologne, 
1901 m. Elpidio, Ancona, ir 
11 u 11 i r 1904 m. New 1 lampshi- 
re, Su v. Valstijose.

Papuguose liga turi 
nius apsireisz'kimus, 
perduoda, žmogui, užkrėtimas 
panaszus in influenza ir plan- 
ezi u uždegima seka, i r m i rt i il
gumas yra nuo 20 iki 25 
szimcziti

Retai.

atvažiavimn
•»

žarni- 
k tiri uos

nuo-
frdtemales

' ifli
■Ii«
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ir 
organizacijos 

svarbaus

t

■:

J
grinezios, iszrove 
mete karvei.

Žmones labai nustebo ir 
dėjo Antanuko praszyti, 
jis liktu pas juos ir pamokytu 
gyventi.

Ne, — atsake Antanukas:— 
pus mane daug tokiu kvailiu 
pasaulyje! — ir iszejo savo ke
liais, j

Sztai viename miestelyje jis 
vėl* pamate minia žmonių prie 
vienos grinezios; pririszo jie 
vartuose pavalkus (pleszkes) 
varo arkli in pavalkus. Arklys 
vos bekvėpuoja.

— Ka jus darote? — už
klausė Antanukas.

— Norime arkli pakinkyti.
— Et, jus kvailiai! leiskit 

mane, asz pakinkysiu.
Paėmė ir užmovė jis arkliui

, j

Tai p dvieju ir treczia atsiliepe, 
Akis pastate ir tylėti liepė:

Ar jus pa<Hos nenustosi to, 
Ar da ilgai 'barsites,

Mano net keturi vaikai 
pasiliko,

Visi iszejo i u spaviedni. o da 
t neatliko.” 

vela viena isz szalies,
Ar neatsilieps:

A.r jus nesusivaidysite,
Ar snukiu neuždarysite?

Visi žmones dairosi.
Nežino kas czia darosi,

-k » į .i

Geriau sau suole sėdėti, 
O ne prie sienos stovėti,

Juokus daryti, 
Viena kita kolioti.

Yra tai labai negražu, 
Del davadnu moterių.

■ i
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žmogus kitam gali 
perduoti in ta liga. Kuomet 
plunksnos užsikrėtusios ap
krėstoms seilėms, palys pank- 
szęziai jas nulhižo ir taip ju 
burnos užkrėstos, ir tokiu bil
du liga perduota asmenims ku- 

glosto pauksz-

ta liga, 
užsikrėtusios ura - 

kad

Ne, — atsake Antanuką

ji

■rio szeria arba 
ti.

Apsireiszkimai. Nuo 7 iki 
12 dienu liga bando prasidėti. 
Tuoj szirpuliai užpuola, pra
džioje liga panaszi in karszt- 
lige, tuoj galva pradeda bai
siai skaudėti, karsztis 'kyla 
iki 102 arba 104 laipsniu, pul
so rata yra 100 arba 120 pla
kimu in minuta, kvėpavimas

I

?mes. Dabar to 
saku; “Tokios gražios dar ne
buvau mates,” — ir szyptelejo, 
— rodos kad czia kokia isz- 
nirkline bueziau.
kakta ir kasas

Mergos visas turtas — gražu
mas”. .. Tiesa, juk ir Antanas 
ne turtus eme. . . O kas žino: 
ka dar bueziau mergoms pasti
gusi, gal ir butu doresnis atsi
tikęs? Befit rasi butu nereikėja 
tu dienu pikiuoti?.. Urėdu pa
ežius po dvarus, antai, kaip ro- 
pienes, be kokio darbo. Patys 
taip-put, iszsisprende vaiksz. 
eziodami, duona ėda dykai.. . 
O tas mano vargszas, nusidir
bęs, kaip skaniai srebia!.. Prie 
ūkininko geriau buvo pavalgęs 
ir lengviau tedirbo o dabar... 
viskas sunkiau. .. Ko ta meile 
nepadarė!.. Atnesza laime bet 
kartu ir in varga instumia!

Antanas, pastatęs tuszczia 
puodeli, nusibraukė uostus ir 
persi’žegnojas tarė:

— O tai dabar su medum 
pavalgiau!..
sveika skaniai
Dievas gyvas tau užmokės... 
Kodėl nieko nešzneki? Ar te
bepyksti ant manes?

— Ant tavęs pykti, Antanė
li?! Kad asz kaip galeeziau 
dangų prilenkti ii* 
inkelti!

O asz

* * *

V ienoje 'bažnyczioje 'buvo 
atpuskas,

Al ba kitaip pasakius atlaidos, 
Panuildos puikiai ėjo,

Ir daug žmoneli'U in'spaviedi 
priėjo,

Ir asz baižnyczioje buvau, 
Puikes funes girdėjau, 
Laike misziu szventu,

Daejo balsas prie mano ausu:
1 Czia bažnyczia! ne gražu, >

. . . . . ■ j

Ir kunigas gerai padare, 
Kad giedorkas isžbare.

Kad nors karta .gala padarytu,
Visas kantarkas nuo giedalo 

pavarytu,
Ba dideles funes 'bažnyezioje

# iszda.ro,
Szposelius negražus varo.
Del ko kantarkauti varosi ?

, ■ L ' ,1 V’ ' "
Ba per praktika velneva 

darosi.

iIII
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veste.
— beg-

raudonuoja

, — “vargszelis 
tas mano! Kada jau prie dar
bo?! iSzirdele jau jam nusmo- 
ko. O asz guliu, kaip kiaule!.. 
Kas-gi kaltas? Ko nepažadino 
iszeidamas, reikes iszbarti.” 

Per kelis žingsnius nuo tako, 
inremes lazila in pasturgali, 
urėdas pusiausedoms stovėjo 
netoli vieno statinėtojo. Parei
nant Petroneliai, nuo kojų ligi 
galvos |K*rleides ja akimis, tarė 
tam žmogeliui:

— Tokios gražios moteri’sz- 
kes dar nebuvau mates kaip ta 
musu Dauginiene... Be reika
lo tokia jauna nutekėjo, ver
tesni butu gavusi vyra. Tat lė
lė buvusi mergike! O vyras — 
et tiktai pajuodėlis,
jai, ne tokio ji‘buvusi vertu.

Tuos žodžius Petrone aisz- 
kiai girdėjo eidama: pavėjui 
buvo ir urėdas balsu kalbėjo. 
Ka atsake tas žmogelis, nebuvo 
girdeli.

Po valandėlės dar nugirdo:
-r Visas mergos turtas — 

g ra žilina^. O per ja gražesnes 
niekur tiktai ndbera.

Nejuczioms iszgirsti urėdo 
žodžiai giliai i n smego Petro- 
neliai in szirdi, darydami dve- 
jopu Uiupudi
džiaugsmo. Toks netikėtas pa
gyrimas visa ja sujaudino. Su
lengvino ‘žingsnius ir virpan-, 

szirdimi, dbganeziomis 
klausėsi, isztempusi

4 4

visai ne

nustebimo ir

nusiviede pėda in szali, vėl
• liukai ir vėl pėdus svaido. Nie

ko neveikdama, kiekviena eina 
ir eiqu inkandin savo vyro; vie
na mažiau, kito didžiau atsili1 
kusi, velkasi paskui, kaip no-’gražu urėdo žodeli 
degus.

Pėdai renkasi in krūvas, sto- greieziau bėgti.

ežia 
akimis,
ausis, be nenugirs dar koki 

..... ......... _ ..... j,-.. Nieko
Į ii e begirdėt i. Volei pasijudino 

fe
ja in girinis, Geltoni vilnijantis-1 Pribėgusi prie krūvos peniu

M . fe 1 4. L fe . fe fe* fe fe " fe. _ - fe fe

¥ • . Nieko
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Gausite giedorkos lazdų

greitesnis, kosėjimas praside
da, seiles pilnos užkrėtimu, 
kvėpuojant girdot barszkeji- 
mas plaucziuose, blužnis pasl-
didina, liežuvis labai iszdžiu- 
ves, viduriavimas arba vidu
riu sukietėjimas seka. Raudo
nos pletmos pasirodo ant odos,

pavarytu

ligonis labai nerangus, ir taip 
buna per kelias dienas, pas
veiksta in nuo 15 iki 20 dienu 
jeigu plaucziu uždegimas ne

Dėkui, Petrele, 
iszvirusi...

tavo tenai

ir tave

Popiežius gana gerai padare,

užpuola ba tikras pavojus, li
gonis ant syk tapsta arszes- 
nis ir paprastai greitai mirsz- 
ta.; . 

7 . | 1 j * , H h M, 1 • .g

Dabartiiies epidemijos

u

t Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius? 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus pa- 
ruoszia nuo papraszcziausiuikipra 
kilniausiu. Parsamdo automobilius 
del laidotuvių, veseliu, krikszty- 
niu ir kitiems pasivažinėjimams. 
Isz Frackvilles, Port Carbon ar isz 
kitu artimiausiu miestu jeigu kas 
pareikalaus mano patarnavimo, 
meldžiu man duot žinia o pribusiu 
in trumpa laika.

pro galva pavalkus. O žmones 
isz nustebejimo rankas lauže, 
labai prasze Antanuko, kad jis 
pas juos nors savaite pasiliktu. 
Bet ne, — Antanukas isZkelia- 
vo. *

Ėjo, ėjo pavargo ir užėjo in 
viena grinezia. Czia pamate 
jie: szeimininke-senute iszvire

t
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bulvines koszes, pastate ją sa- fe fe * K fe * >
i. ■■ ■■ ■ ii imAti ■ ■ irt.

GYDUOLE NUO ANGLEKAS1U 
ASTMA IR NOSINIO KATARO

Neapmokama gyduole variuojama au 
stebetine pasekme per 80 metu, del 
Gerklines Astma arba dusulio, Bron- 
kltis, Gerklines kosulio, Plauti, Sunku 
kvepavima, Užčima ir szaltl galvoje, 
Prlszakinl skttasma galvos ir Lt. Gy
duole kuri visad gelbsti. Vieno mene
sio gydimas Preke 30c per paėsta 
(szrasta ir parduodama vien tik per 

HAMPDEN LABORATORY
724 MULLBERY ST. READING. PA

skobnio (sta 
B ėmusi bulvie

nes szaukszta vis vaikszczioja 
svirnan pieno dažyti (vasaros 
motu pienas, kad nesurugtu,

Kam tamstele, senute, ne
reikalingai nagines pleszi? — 
tarė Antanukas. v

— Kaip tai nereikalingai! 
— atszove senute užkimusiu 
balsu. T— .. Tu matąir .berneli, 
bulvine kosze ant skobnio', o 
pienas svirne. — O tamstele, 
senute, paimk ir atneszk ežia 
pieną; tada griecziau pavalgy
si! *-> Tiesa, sveikas, saikai l 

, Atneaze ji grinezion picini, 
o ir Antanuką pakvietė val
gyti, Antanukas lyg ausu prn 
valgė, užlipu ant peczyįio* 
(prie krosnies) ir užmigo. Kai 
jis nubus, tada ir mano pasu
ka toliau tesis, o dabar gana.

~66 ŪTabietS' 
Prassalina galvot akouama ar MtMaL 
gija ip .30 niautu, sustabdo poraaa- 
lima pinna diena, ir sustabdo malaria 
ia tris dinaras. Gausite aplietos*.

1 666 teipgi gyduolėse—ęeįrti

vo vaikams ant i 
lo), o pati pasisėmusi

Dabartines epidemijos už
krėsti paukszcziai visuose at- 
sitiknhuos paeina isz Pietų 
Amerikos. Kuomet jie czionais 
atvežti turi būti kvarantuoti 
per kelias savaites pirm uegu 
parduoti. Niekad žmogui ne- 
reik duot jokio valgio pauksz- 
cziams isz savo burnos, juos 
reikia labai sanitarisz'kai lai- 

/kyli. . ,
Jeigu tik tiki kad tavo pau- 

ksztis arba kito panksztis ser
ga kekia nors liga praneszk 

, .vietiniai Sveikatos organaza- 
;cijai, po pilnu bakteriologisz-

t
Kad merginas nuo giedalo 

pavaro,
I sz bažnycziit katalikių i u, 
Kad tiktai vyrai’giedotu be 

\ merginu.
Juk kur varnos yandasi;

Tai ir kvarkszimas darosi, f

I

'— O asz inszokes 
insitraukeziau!

Juokėsi a'budu.
Petronėlė, atrėmusi savo 

kurszta galva in Antano kruti, 
ne, žydras akeles paskandino 
tolybėje. In karsztas delnas nu
tverusi jo ranka, drebaneziu 
balsu tarė:

— Žiūrėk, Antanėli, in nu
pjautuosius rugius... Kaip tos 
gubos, gražiai surikiuotos in 
eiles, stovi pavieniui pricszais 
kita-kitos, taip danguje — ras- 
t urnom a ni uolu s, su sto jusiu s 
eilėmis priesz Augszcziausiojo 
Majestotu, lygiai taip-pat kaip

^„ilfefefefefe ^feXfel___ fel-A-fefe. • . fe.fe Ifefefe .

0 ir s vietines daineles dainuot,

atrėmusi
Taip, taip,merginos diszius

mazgoti
O ne įbažnyczioje giedoti,- -fe

Ir juokus daryti,

r

tos gubos, nulenktomis galvo
mis garbinancziuB Sutvcrtoja.

feM* fe Kfe ' « fe fe fe
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ji httikiyi beveizint pavirstu pushUe puodeli, iszriszo rynze-

Tamsios žaibuojanczios An
tano akys atsigręžę in gubas.

I 'MToliso* ton.

.u

buvo svirne laikomas.)

Tu iuatajr » berneli,

s

I

fe

Tegul vaikinai vietoje pulrui
V VW ’ kW'Wi v <W . V"I

Mokinasi giedoti,
Tegul užsidestineju kuopos

* dainoriu,
Ir 'bažnytiniu giedoriu, 

Tegul kunigas vargonininkams 
k ’ prisako,

I r bažuyczidje užsako,

mėsė boles inuszti

ku isztyrinejmu jie suras ar 
serga užkrecziama liga ir kaip 
gydyti. . E.L.T.8.gydyt i.

<4 . ■'? ;> Į I -

Kad rinktųsi mokyt giedot,

Tada garbe Dievui 'didesne
•bus, 

Juoku ir papiktinimu tada 
ne bus.

e
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| Ant. J. Sakalauskas
g LIETUVISZKAS GRABORIUS 

(Bell Phono 872)
331 W. Centra St. Shenandoah, Pa.

U i Nuliudimo valandoje intei- 
& kiiim geriausi patarnavime. Pa- 
Q laidoj ima atliekam rūpestingai 
į Ir gražiai. Busite pilnai uiga- 
Q 9tfell.fe.4.1

pieną; tada griecziau pavalgy- 
Tiesa, sveikas, saikai!
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I)r. TJ.Tacidauskas
Pirmutinis Lietnviszkas ' . qr rr -T,. ( | '| ,

Dantistas M a ha no j u je.
Ant* Antro Floro Klino Sztoro
10 W. Centro St., Mahanoy City
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nSdinti.,
laz Mahanojaus ir GirardvilUs 

jeigu kas pareikalaus mano pa
tarnavimo tai meldžiu man telo- 
.tonuoti o pribusiu in deszimts 
mlnutu. Boll Telefonas 81tt

Ui

tonuoti o pribusiu in deazimta 
mlnutu. Boll Telefonas 878
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ŽINIOS VIETINES SHENANDOAH, PA. Pottsville, Pa. — Sudže Kirk
patrick isz valdiszko sūdo Fi-
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— Atsakinėkite ant klausy
mu kokius užklausinea sura- 
szytojai gyventoju o jaigu ne
suprantate ko klauso tai tegul 
jum atveda tlumocziu (interp
reter). Kožnas suraszytujas tu
ri pasirūpint tlumocziu del tų
jų kurie aiszkiai

sorius

nesupranta 
klausymu ir kaip ant juju nt- 
sakvti.

— Nuo kada pas mus apė
mė dinsta vargonininko profe- 

Antanas Grigoraitis,
Szv. Juozapo bažnyczioje, tai 
bažnytinis kovas .pasigerino 

. ant szimto procento. Nariai ko
vo guodoja prof. Grigoraiti ir 
su juom darbuojasi idant pa
statyt kora ant augszcziansio 
laipsnio. Prof. Grigoraitis mo
kina puikes miszes kurias ko
vas giedos per Velykas ir bus 
ko paklausyt.

— Nieko naujo likos iszty- 
rineta apie nužudinta Laughli- 
na isz Centralijos kurio lavonu 
surado Laįewo<nl, 
Visoki paskalai ;
apie žudinsta. Steitiiie palicija 
nenuilstanczifti sznipineja ped- 
sakiu ir badai jau turi kėlės 
nužiūrėtas ypatus bet ne yra 
tvirtais ir neturi tinkamu da- 
vadu.

, pusnuogi, 
apibėgi ne ja

t Praeita Subata likos pa
lai (Jotas Motiejus Bartkovi-
ezius,-323 fe. New York ull. 
su pamaldoms 
bažnyczioje.

t Nedėliojo po piet atsibu
vo laidotuves mirusio Szimano 
Barbkos 48 metu, kuriose da- 
Iv'bayo daug žmonių. Velionis

jadelfijoj perkratinėjo kelis 
teismus už peržengimą prohi- 
bicijos tiesas kaipo ir teismą

Szv. Jurgio
prieszais czionaitine gyventoja 
Mrs. Helena Ogaitiene(f), 30 
metu, kuri pardavinėjo U'ž-

paliko paezia, dvi dukteres ir 
tris sunns, broli Kazimiera 
Lietuvoje ir seseria Petronei i a 
Pa d ze v i cz i ene m ies t e.

Po sumai Nedėlioję ku
nigas Szv. .Jurgio parapijos su 
nekuriais pagalbininkais* isz- 
daužv ketures duris bažnytinė
je salėje. Yra tai antras prasi
žengimas už ka parapinis ko
mitetas užvedė 
szais kunigą už naikinimu pa
rapini turtą, ka ženklina 
tempt of court.” 
ant tokio pasielgimo 
pasipiktino ir pasirodavojo su 

rodininkais ir 
i kaip rodos isz to kils didelis 
teismas.

Nedėliojo po piet atsi
buvo vienos isz didžiausiu lai
dotuvių a.a. Saroko 'kokias 

j ežia žmonis nemato nuo se
nei. Daugybe žmonių dalybavo 
isz visu daliu pavieto, kaipo 
isz Luzerne, Carbon, Northum
berland ir kitu pavietu.

— Senas parapijonas.

sūnūs,

legaliszkais

a. a. 
žmonis

skunda prie-

“ con
Pa ra pi jonai 

kunigo

Pittston, Pa. f Sirgdamas 
per 14 metu, 70 metu amžiaus, 
Buwelskis, 81 Lambert uly., 
mire 28ta Kovo o likos palai
dotas Ima Apriliaus su bažny
tinėms apeigoms ant Lietu- 
viszku Szv. Kazimieraus kapi
niu; pergyveno Amerikoje 39 
metus. Paėjo isz Vilkaviszkio 
apskr.*, Alvito parapijos, kaimo 
Viszczokaimo, paliko dideliam 
nuliūdime savo motore Marijo-

4 s. centre st. pottsville, pa na hroli Baltramiejų Lietu
voje.

APLAIKYK1TE ATSAKANTI GY
DIMĄ ir suezedinkite laiko ir pinigą, 

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

mas kraujo, nervu, stokus pajėgu, 
skilvio ligas, kepenų, inkstu, ruma- 
tizma, dusuli, odos ligos, kataro noses 
ir gerkles, vyrai ir moteres pasek
mingai gydomi. Be operacijos ir be 
patrotima darbo laika. Nebrangios 
prekes. Slaptingas gydimas..
Ofiso valandos: Panedeli vakarais 5 
iki 9. Utarninke ir Scrcdoj 9 ryte iki 
9 vakare. Ketverge 9 ryte iki 1 popiet

Ant antro floro.

<615
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Lis’ rn to Er.na Jettick 
Meioctigs over Blue Net
work and Pacific Coast 
Stations Sunday evenings 
and Enna Jettick Dances 
over Station WLW Sat
urday nights.

^NajetTIc^
SHOES FOR WOMEN

yw NIED 
NO LONGER 
BĖ TOLD
THAT YOU
HAVE AN 
EXPENSIVE 
. FOOT >

Tregellas Shoe Store
33 E. Centre St. Mahanoy City
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MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY. PA.

MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM
------- 4-------

VYRAI KURIE ŽINO KAIP VESTI SAVO BIZNIUS; 
ŽINO KAIP VESTI BANKO REIKALUS.

Virszininkai ir Direktoriai MERCHANTS BANKO, Mahanoy City 
yra vyyrai turinti pasisekimą biznyje ir banko reikalus. Jio gerai 
žino miestą ir pažinsta visus. Kožnam drektoriui labai patiks jeigu 
jo prieteliai ir draugai padčs savo pinigus in szi banka ir prigelbes 
jam augti.

DIREKTORIAI
Biznieriai Advokatai

D. F. GUINAN, Depatrment Sztoras JAMES A. DOLPHIN 
LEON ECKERT, Farmeris Advokatus del Mokslainiu Distrikto 
JUO. MACIEJUNAS, Sztorninkas JOHN J. MORAN, Miesto Advokatas 
ANT. DANISEVICZIA, J. B. REING, Insurance Agentas

Turi užsičmima prie kasikiu 
Wm. R. MILLER, P. C. FENTON 

GEORGE OLIVER
QJtUUWilIHRr tfMHIMIIHHMlllllflHIIMIH
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metu, kuri pardavinėjo 
drausta sztofa. Helena 'buvo 
susekta kelis kartui pardavi-Į 
nejau t sztofa kuknioje bet uz 
paskutini karta sudže ja ja nu
baudė ant 60 dienu in kalėjimu. 
Po a t sėdėjimui tos bausmes 'bus' 
teista isz naujo. Helena stojo 
pricsz slidžia pasirėdžius in 
brangius kailinius, 'szypsoda-1 
masi in sudžia bet kada sudže 
pasakė M60.days in jail” 
Helena apsiverkė.

tai

>

I

I
1

Maizeville, Pa. f Gerai žino
mas visiems biznierius, Juozas 
Kapczunas, mirė namie po 
trumpai ligai .uždegimo plau- 
cziu. Velionis pergyveno ežio- 

-- j
nais daugeli metu. Paliko di
deliam nuliūdime paezia ir ke- 
tures dukteres. Laidotuves at
sibuvo su pamaldomis Szv. 
Ludviko bažnyczioje prie ku
rios velionis prigulėjo, Pancde- 
lio ryta, kūnas palaidotas ant 
Frackvilles kapiniu.
nauckas isz St. Clair užsiėmė 
laidotuvėms 
vo daugelis žmonių.

su

Rama*

i

I

kuriose I dalvva. 
•/

New Britain, Conn. — Spau
da pranesza, kad A. S. Pet
rauskas, namu pirkėjas ir par
davėjas, Hartfordo Auksztes- 
niajam teisme gavo 15 dienu 
kalėjimo už tai, 'kad jis $100 

papirkti liudininkąnorejes 
savo byloje. |

Buvo taip: A. S. Petrauskas 
pirkęs isz J. Gagnar ir ii. Roy 
narna ir norejes sumokėti pas
kolos -5,995. Tada pardavėjai 
patraukė Petrauska in teismą.

Petrauskas pasikvietęs An
driu Petuszka ir praszes už ji 
liudyti ir jam davės czekiu 
$100.

Petuszka apie tai praneszes 
advokatams ir visas reikalas 
atsidūrė teisme. —D.

Shamokin, Pa.
kėlės baczkas gero alaus Ir 
kada ketino inmestl in skiepą

— Atvožės j jr ‘ <

salime ant Springfield, policl- 
je siresztavojo Juozą Penkos- 
ki, 19 metu isz Klupmonto Ir 
nuvežtas in Lewisburga ant 
teismo.

Thorp, Wis. — Stasi Pabe
dinską isztiko nelaime. Užsi
nuodijusios baltuoju szvinu, 
padvėsė jo szeszios karves. 
Jis iszleido karves pasibegl- 
neti. Tosios dasigavo iki gara- 
žaus, kur stovėjo nuo trijų me
tu dažu likucziai. Karves ir 
pradėjo tuos .dažus laižyti, ži
noma, tiloj apsirgo ir padvėsė.

Tai žmogui didžiausia nelai
me nes nuostuoliu padaryta už 
tūkstanti suvirszum doleriu.

Pricsz penkiolika metu vie
no farmerio užsinuodijo apie 
penkiolika galviju. Valstijos 
veterenaro tyrinėjimai parode, 
jog terp gelžgaliu buvo vied- 
reliai nuo visokiu dažu. Taigi 
karves belaižydamos tuos da- 

da-žus ir užsinuodijo. Mat, 
žuose buvo szvino.

Todėl fanneriai privalo budr 
riai žiūrėti, kad galvijai nepri
eitu prie dažu.

I

Worcester, Mass. —. Vladas 
Marcinkcviczius 15 metu vai
kas, nuo 55 Penu alėjos, ana 
diena likos aresztuotas už in- 
silaužima, vogimo tikslu nak
ties laike. Policija pranesza, 
kad Marcin’keviczius insilau- 
že in Žydo David Witkes, ’ 
krautuvo, Harrison gatves, va
kare. Krautuves savininkas 
pranesze, kad niekas nebuvo 

S * .1 1 • •! • V •
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pavogta. Du kiti vaikai paži-.
v ra a . • * •no Vlada kaipo ta pati, kuri 

mato incinant ir iszeinant isz 
krautuves vėlai vakaro. Poll- 
cije paėmė prasikaltusi ir pa
dėjo in polioijos pirma stoti 
in vaiku suėmimu skyrių.

A.L.

SKAITYKITE “SAULE”
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Smagios ir Linksmos 
Ekskurcijos ant

Readingo Geležinkelio
, ...................................... .. 4
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Kreipkitės pas szitus Biznierius kuriu apgarsinimai ežia 
randasi, jie suteiks jumis mandagu patarnavimu ir už- 
ganėdinima visame.

D

Specialiszkos Ekskurcijos
' AW I

i i

" Y/ ■!PeYDideji Petnyczia

PHILADELPHIA
18 APRILAUS 

<ho O r DUBELTAVAS 
«p«J»Zd - TIKIETAS

Isz
Shenandoah (Tikietas $3.50) 2:00 
Mnhanoy City ..........  2:49
Tamaqua .........................   • 3:16
GRĮŽTANT—SpccialiB Ulonas ap
leis Philadelphia Reading Termi
nal 7:40 vakare.

ATLANTIC CITY
18 APRIL AUS

J
Dubeltavas 
Tikietas$3.75

I

1

I

Ryte
> Ihz Ryte .

Shenandoah, Tikietas $4.00 2:00
Mahanoy City,.............. 2:49
Tamaqua, ............................ 3:16

I

Grįžtant—treinas apleis Atlantic
in Philadelphia 4 vakare.

Viena Dienine Ekskurcija Per Velykas

PHILADELPHIA
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In ten ir 
adgal

ATLANTIC CITY ■J ■. 
20 APRILAUS

$3.75
Ihz Ryte

Shenandon, Tikietas, $4.00 12:35 
; Mahanoy City,......... 3.75 1:16 ‘
Tamaqua................ 5. . 3.75 1:45

Treinas apleis Atlantic City in

I

I

i

i

3.75
3.75

Philadelphia 0:00 vakare.

In ten ir 
adgal

Ryte Į

20 APRILAUS

$3.25
Lsz »

Shenandoah, Tikietas $3.50 12:35
............3:25 1:16
........ 3.25 1:45

Mahanoy City, ........ 3:25
Tamaqua, ........ 3.25

Specialis treinas apleis Philade
lphia Reading Terminal 8:50 vak.

i I

_______________1 1 l*"" ' 1

Viena Dienine Ekskurcija Per Velykas
20 APRILAUS

NewYork Isz
Shenandoah, . . . .
Mahanoy City, . . .
Tamaqua, ............

r

$4-.oo In ten ir 
adgal •

Ryte | 
12:35 

........ 1:16 

........1:45
Grįžtant—Apleis New York, West 
23rd St. 6:47 P. M.; Liberty St.7 
P. M.; Elizabeth, N. J. 7:32 Vakare

Velykų Nedeline Ekskurcija
Isz 

Shenandoah, Tikietas $12.90 3:30 
Mahanoy City, .... 12:50 4:03 
Tamaqua.................... 1

DEĮROIT
20 APRILAUS

Dubeltavas 
Tikietas$12.50

■ 1 - 1,1 . ............... -"r

i

Ryto

Tamaqua..................... 12.50 4:36 |
Grįžtant—Apleis Detroit (M.C.R. 
R.) Nedelioj April 20, 4:40 vakare

Apie dauginus informacijos apie szitas ekskurcijas klauskite ant
staciju arba raszykite pas JOHN M. ROLLIN, 
Agent, Williamsport, Pa.

District Passenger

I

... Sveikata Per Chiropractic...
* Hr

JUS galite turėti sveikata per Chiropractic gydimą.
Asz turiu 8 metus pasisekimą kaipc Chiroprac-

i1 i. i •

toris ir szimtai užganėdintu žmonių. Kreipkitės pas:

DR. ELMER E. JONES
1220 E. CENTRE ST., (Telefonas

o* OFISO VALANDOS: 10 iki 12;. 2 iki 4; 6 iki 8
422) MAHANOY CITY
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Didžiausi Iszdirbejai

Pomninku ir Kryžių
. * ‘ '' ‘ K ’ V . *

Kreipkitės pas mus ypatiszkai
• •

arba per ląiszka, o prisiusime 
*

musu agenta m jusu namus.
. . K ’ 1.1, i K U". 4 f ‘ ♦ y*

musu
'' ’ . ■ 4

turime Du,Ofisus;
,1 '

. |||j|, '....

MAHANOY CITY
South ir 2-nd Sts.

TeMonas 2. J

t

r 1*

SHENANDOAH ■ 
Shenandoah Heights 

Telefonas 625-R

——
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Naujos Pavasarines 1930 
Kūdikiams ir Mergaitėms
Dresukes

Naujausios ir puikiausios ma
dos, del pavasario ir vasario, dar 
galimaezia pirkti. Geras materi
joj as ir gerai s kalbas i.

Visokiu koloru, voiles, organ
dy ir swiss. Szilko, crepe ir daug 
kitokiu.

Kūdikiams šaižu 0—1—2 
Mergaitėms šaižu 2 iki 6

Specialiszka Preke po 
50c iki $2.98

KLINE’S, 19 W. Centre St., Mahanoy City

H. J. HEISER & CO.
-------- PARDAVĖJAI --------

“Easy” ir “A. B. C.” Skalbiamu Maszinu 
“R. C. A.” ir “Majestic” Radios 
“Bengal” ir “Columbia” Peczei

“Hoover” ir “Hamilton Beech” Sweepėrs
(Maszinos del Szlavimo)

27 E. Ceptre St., /^hanoy city

D EMA S Cleaners and Dyers
314 E. CENTRE ST. <Phon« 211) MAHANOY OITY(Phone 211)

1^ Iszprosiname Siutus už 35c
Vyru Siutai ir Overkotai Iszczystyti ir Iszprosyti $1.00

Vyru Siutas pasiutas pagal miera už $23.50 
Skribeles iszczystyti ir perdirbti kaip nauji

Telefonokite mumis o pribusime priimti darba

Mes perkame PIENĄ nog,

RANG’S DAIRY
...UŽTAI KAD PIENAS YRA CZYSTAS. . .

Preke Maži ---------------- Pristatyta* Ant Laiko
Telefoną* 216-W 

623 EAST PINE STREET 
I

t

MAHANOY CITY, PA.

I

Apsaugokite Savo Akis!
i

Yra patarama duoti Savo 
Akis egzammavoti regula- 
riszkai, per datyrusi dakta
rą Akiu.

Mes rekomenduojame

Dr. A. T. Liachowitz
Jisai suteiks jumis atsakanti ro

dą ir egzaminą. Jeigu reikalinga, 
tai pritaikinsime * atsakanezius 
AKULORIUS.

VICTORIA THEATRE NAME 
Antra. Flora., MAHANOY CITY

HENRY FOX 
Pardavėjai 

❖ 
Fornicziu, Karpetu ir 

Pecziu

127 WEST CENTRE STREET 
MAHANOY CITY, PA.

Geriausio* *
ru*xie* 

del visokiu pareikalavimu už 
»!< * * žemiausia* preke* ♦ * ♦

Visada galima gauti pa*
LUKE—THE FLORIST

Dabar Naujam Sstore 
226 EAST CENTRE STREET

A u ▲ na

*KVIETKU

MAHANOY CITY, PA.
A

Į

I
i

♦

GULICK FLORAL SHOP
Kvietko* Vestuvėm*, Bankietam* 

ir Pagrabam* Vainikams 
Pristatome in visa* miesto dalis! 

311 West Centre Street 
Phone 213 MAHANOY CITY 

14 East Centre Street 
Phone 14 SHENANDOAH

♦

THE CENTRAL STUDIO 
FOTOGRAFISTAI

——o—
Padidina Fotografija* ir indeda 
in Fremu*. Atnesskite Filmtus 

pa* mumi*.
321 EAST CENTRE STREET 

MAHANOY CITY, PA.

MICHAEL KURDINSKY 
Parduoda RADIOS, kaip 

Victor - Radiolas - Columbia 
❖ 

Taipgi Fonograph* ir Rekordai 
414 WEST CENTRE STREET 

MAHANOY CITY, PA.

B. F. HEHN
POPIERNINKAS IR MALORIUS4. •

Gera* Matarijolas, Darba* ir 
Užganedinima*. Phone 266-R

137 EAST CENTRE STREET 
MAHANOY CITY, PA. T e

—....—......... .. 1 ' .................... . .......... .

Turiu visokiu AKULORIU kurie 
tik* del ju*o akiu.

DR. S. MILLER 
OPTOMETRIST 

SHENANDOAH Ofise* valandos 
10 ryte iki 8 vakare, Hub Name, 

■ Kampas Main ir Lloyd Sts.
SHAMOKIN Ofisas, Kearnoy Na- 
me, Market ir Independent Sts. .

UI FACTORY SHOE STORE
GEO. CUZ1NSKY, Loc.

Gariausi Apsiavima Dal Vitos 
Szeimynoa, už Pigia* Preke* I

121 WEST CENTRE STREET 
MAHANOY CITY, PA.

*

*




