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ISZ AMERIKOS DA APIE LIETUVIU
TRAGEDIJA

Kaip Atsilygina Pasažieriai Geležkelio Kompanijai

PAVEIKSLAS
ANT LANGOf

MOTERESNUŽUDINTOS
VEIDAS ATSPAUDINTAS 

ANT LANGO.

I

BADAI BURDINGIERIUS 
NUŽUDĖ PIRMA GASPA- 

DINE, PO TAM SAVE.

NESUTIKIMAI NUO 
SENIAI.

i

Miami, Flo. — Nepaprastas 
apsirviszkimas pasirodo ant 
lango kokio tai namo Richard 
Bates kur szimtai žmonių atsi- 
lankinėja kas diena pažiūrėti 
tojo nepaprasto regėjimo. Keli 
menesiai adgal, Thomas Haw
ley staiga! netekės proto nuszo- 
ve savo paezia kuri tame laike 
sėdo jo prie lango. Nužudintos 
moteres kraujas 
langa o josios 
musze ant lango, padarydamas 
dideli (rinkszma tarp aplinki
niu ir praeinancziii žmonių.

Ne kuri e tvirtina buk kara
binus padare 
kaip žaibas, 
szove, kuris 
regėjimą ant stiklo. Maža mer
gaite bovindaniasi ant ulyczios. 
pirmiausia patemino langa ku
ris iszrode labai iszgastingai; 
nubėgus namo papasakojo mo
tinai ka mate. Motina norėda
ma pirma persi tikrint teisin
gumą mergaites regėjimo, nu
ėjus prie namo mate kad mer
gaite kalbėjo teisybe.

Mėgino langa nuinazgot bet 
paveikslo negalima 
Idant žmones p<dtaii(u vniksr- 

hmga lentoms 
kad nebūtu galima matyti toj 
nepaprasto regėjimo.

pasirodo

nptcszkino 
pavidalas atsi-

staigia szviesa. 
tuo tarpu kada 
atmusze ta baisu

ežios, apmusze

nuimti.

o

VAISIAI APJUODINIMO 
PER GROMATA.

Philadelphia. — Mrs. Ger
truda Sbuilk ir josios szesziu 
metu sūnelis likos surasti ne
gyvi per užtroszkima nuo gazo. 
Tyrinėjimai parode Imk mote-
re ateitie sau gyvastį isz prie
žasties aplaikytos gromatos 
kurioje raszvjas nžmetineja jai 
neteisi ngysta, apgaudinėjimu 
vyro ir 1.1. Palicija ir pacztiniai 
inspektoriai jeszko ypatus kuri 
per savo melagyste instume 
motore su šuneliu in grabu.

RADO 26 ADATAS VAL
KATOS VIDURIUOSĘ.

O k hi b omą City, Okla. — Ko
kis tai valkata Patrick Clark 
atėjo in vietine ligonbute 
skuiLsdamasis kad turi didelius 
skausmus viduriuose. Kada 
daktarai padare ant jojo eksrei 
operacija, pamate viduriuose 
26 adatas. Kokiu budu tosios 
adatos ’gavosi in Clarko vidu
rius to pats neatsimena. Mano
ma kad turėjo nuryti Imdamas 
mažu.

vietine

viduriuose.

1SZDALIN0 TURTĄ SVETI
MIEMS O SAVISZKIEMS 

NIEKO NEPALIKO.
Minneapolis, Minn. — Nese

niai mire czionais senuke Ona 
Netbery, 89 metu, palikdama 
turto ant 60 tukstancziii dole
riu kuri paliko del svetimu o 
del saviszkiu neiszdalino nie
ko. Tart> kitokiu palikimu do
vanojo del savo tavuaites 500 
doleriu ir kunigui 500 doleriu 
ant miszlu. Dabar gimines už
vedė teismą pasiprieszindami 
tokiam testamentui, tvirtinda
mi buk svetimi prikalbino se
nuke ant padarymo tokio tes
tamento, išgverdami ant jos sa
vo intekmes, žinodami kad šė
mikė turėjo kndikiszka protu. 
Paliko dvi seseres, keturis brp-

*liūs ir daug aąuktt.
** • .* » - 41
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Worcester, Mass.
raszome,

- Perei- 
kad po

Ha v-
til numerv
numeriu 21 Spruce St. 
moil'd Mont vi lie parėjės isz 
darbo rado savo motery Mary, 

amžiaus ir burdingieri 
6 m. am-

31 m.,
Fabian Spitalioni, 
žiaus nužudytus.

Policija po ilgo tyrinėjimo 
pareiszke, kad burdingicrius 
Fabijonas Spitalionis nužudęs 

Montviliene ir pas-

• ) 
• >

Marijona
kui pats, nusižudė.

Antanina Spitalionieno pa
sakojus policijai, kad ji ban- 

vvra atkalbėti
Montvilienės, kad jis gryžtu 
prie savo szeimynos, bet 
klausė.

Spitalionis

si 
de savo mto

ne-

buvęs karszto 
temperamento žmogus, ir spė
ja, kad jiedu buvo susibarė ir 
po to susiszaude. Sako kad jis 
keletą kartu grasinės ir savo 
moterį nužudymu.
Montvilai vede 1914 m. Wor- 

cesterv. Montviliene 
augus Pennsylvania

voje.

gimus ir 
valstijoj, 

o jos vyras Lietuvoje.
Spitilionis irgi ginies Lietu- 

A mer i ko j e i szgy ven o
apie 19 motu. Jau nuo perei
tos vasaros nedirbo. « -

Spitalionin szeimynoj nesu
tikimas .buvo nuo seniai, 
keletą kartu norėjo gauti 
vorce,”
jam davė amžina

Nuo 19271H. mo

Isz

ju 
“di- 

bet nepavyko. Dievas 
“divorce.”

-Jiedu vede 1913 mete.
Spitalonis 

k o jo po $6.50 savaitėje užlai- 
kvmui szeimvnos.*

Mixntvilai a'bu dirbo. Ta die
na Montvilien irgi dirbo,
darbo sugryžo apie szeszta vai.

Spoja, kad szaudymas i n vy
ko apie 8:30 vai. vakare.

Policija dar tyrinėja ta teori
ja kad Spitalionis nužudė Mon
tviliene ir paskui pats nusižu
dė. Svarbiausia, policija bando 
surasti revolverio savininku.

AUTOMOBILIU NELAIMES 
PASIDIDINA. • t

Harrisburg, Pa.’— Automo
biliu nelaimes Pennsylvanijoj
pasididino in paskutinius tris 
menesius pagal suskaite Key
stone Automobile K Ii ubo. Ja- 
nuario, Februario ir Morcziaus 
menesiuose buvo 10,411 viso
kiu nelaimiu, 381 žmonių nete
ko gyvaseziu o 7,870 sužeista. 
Isz užmusztuju buvo 
tos kurios ėjo keliu o 
vaikai kurie siautė ant ulycziu.

222 ypa- 
isz tu 28

(‘zionaiti-

I

KUNIGAS NEKALTAS UŽ 
APSIPACZIAVIMA SU 

KATALIKE.
Lexiugton, Ky.

niam siūlo pasibaigė teismas 
Episkopolinio kunigo Rev. .Ju
liaus Velasco isz Dayton, Ky. 

* Bažnytine valdžia ji prasza- 
lino isz dvasiszkos tarnystos už 
lai kad jisai apsipaeziavo su 
katuli k iszka mergina* Miss Ca
therine Rogers o szliuba jiems 
davė katalikiszkas kunigas. 
Teismas traukėsi 'kėlės dienas 
ir užsibaigė ant kunigo naudos 
ir dabar bažnytine 
turi adgal priimti.

Kunigas V
buk kafalikiszkas kunigas turį 
tokia paezia tiesa suriszti ko
kio nors tikėjimo pora panu- 
sziąi kaipo ir Protestoiviszkas

- TT *

valdžia ji

se.< > tvirtino

kunigas.

DU-KART SANVAIT1NLS DAIKRASZT1S “SAULE” 
ĮSZEINA KAS UTARNINKA IR PĖTNYCZIA'

Prenumerata Kasztuojn: Amerika ant viso meto $3,00 
Europoje ir Kanadoje $4.00 ant viso meto

Laiszkus ir Pinigus visada siuskite tik ant szio adreso: 
W. D. BOCZKAUSKAS - CO.

.MAHANOY AND A STR., MAHANOY CITY, PA.
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200 NUSKENDO SU LAIVU 
LAIKE SZTURMO.

Calcutta, Indi jo — Gal dai
giau kaip du szimtai žmoniii 
rado szalta grabu ant dugno 
upes per nuskendima laivo 
Condor laike didelio sztuimo 
ant J amu na upes netoli Bin- 
galo. Lyg sziam laikui tiktai 
20 pasažieriai likos surasta 
isz skaitlio trijų sziintn.

I 
J

kMV'fti.-:- iMft

Szlai kaip ncužganadinti pasažieriai a įsi lygi na del geležkeliu kompanijų Argent ino-

■

jo, jaigu negauna trukiuose mandagu putarnavima ir vieta kur atsisėsti. Isz priežasties nesu- 
siisivėlino po keltpratimu Angliszkos geležkelio kompanijos su darbininkai.^, trukiai susivėlino po Reles va

landas 'Buenos Airese. Inpykia žmpnes lokiu patarnavimu sudegino vagonus, stotis ir gele
žinkeli.

MIRĖ ANT RANKU
MYLIMOS

DIENANUSITRUCINO, 
PRIESZ VINCZEVONE 

SU LIETUVAITE.

NUSKENDO NAMINIAM 
ALUJE.

Tower City, Del. —Jurgutis 
O’Donnell, keturiii metu kūdi
kis rado m i rti 
(
buvo nuėmus 
nubėgo 
cukraus.

Dvi kales pri- 
Mikolo Kraus

iu i re ana diena Ii-’

SKERDYNE
KINCZIKU

BANDITAI ISZŽUDE 
KINCZIKU.

1600

SUMINDŽIOJO 300; SUDE
GINO NAMUS; PAVOGĖ * 

DU KUNIGUS.

ir
likos iszžu-

per Ki- 
kurie 
miešti*

r

per nuskendima 1

*

seno*
užlieku czionuitineje

I

Shanghai, Kinai. — Kone 
du tukstaneziai Kinczikii 
visi virszininkai 
dintais miestelio Kingsuehen,
Kiangsu provincijoi 
niszkus banditus, kurie api- 
plesze visus namus mieste po 
tam padegė isz keturiii pusiu. 
Buvo tai praeita Subata.

Banditai apsiginklavę 
maszinius karabinus, 
szinėjo visa 
darni kaimus 
ventojus be

Szimtas banditu ant 
arkliu apsiginklavę 
nius karabinus užkilų

SURADO GRIUVĖSIUS 
MIESTO SODOMOS

Jeruzalemas. — Drangije 
Biblijos kuri jeszkojo 
viszku
aplinkinėje atrado griuvėsiu? 
senoviszko miesto Sodomos, 
kuri likos sunaikinta per ilg
ui. Jeszkotojai atkasė ma)una. 
kelis namiiK, naminius vakan* 
dus ir kitokius daigius kokiti* 

laike žmonis naudojo.
Sūdoma drauge

Gomora, likos sunaikinti 2000 Jt 
metu priesz užgimimą 
taus.

tame 
M i ėst a s sii

lįl

f{

m 
apiple- 

aplilikine, degin- 
, žudindami gy-žadindami 
jokios milaszir-

Kri

Ii

150 RUSISZKU PABĖGĖLIU

Brooklyn, N. Y. — (Ina Kur- 
svaieziute, tarnaite restauraci
joj, gyvenanti ant 
ulyczios, ketino būti 
mazgu moterystes ana die tin su 
TbiYil Bobinn, 
mintis ant 24 
bet tosios linksmos dienos ne
susilaukė nes josios mylimas 
mirė ant josios ranku diena 
priesz tai.

Ona su 
idant josios mylimas 
kytu pas jaja diena priesz vin- 
ezevone idant pabaigti paren
gimus ant rytojaus kas kiszasi 
Veselkos. Apie pusiaunakt Jo
nas atėjo pas Ona o kada toji 
invede Jonu in 
pasako: “ 
ne ne kaip kada buvai. 'I'ikiuo. 
siu kad visados busi linksma.

Ant ko Ona atsiliepi4:
‘ i

nas mostelėjo su ranka sakyda
mas: “ 
tiktai kogreieziause 
ambulansa.”

Pirm negu ambulansas atva
žiavo, Jonas užbaigė savo gy
venimą 
mos.

Dvi 
no kiszeniuje 
p ri ežast i u žl m i gi m o

gy velianti 12 Stagg 
suriszta

• > • >

19 melu, gyv'e- 
Bushwiek Ave.,

nes
josi os

neri masczia lauke 
alsi lan-

kambarį jisai 
Onuk, t u esi patoges-

sakvk ‘asz’ tik sakvk 
busime linksmi, Join u k.

J ?

: “Ne-
mudu
—, J o -

Neklausk manės nieko 
paszauk

Jonas užbaigė savo gr
ant ranku savo mvli-

lel jojo tėvo, kurioje 
motina dabar bus užga- 

’ ’ o
i c

kita raszyta pas 
Mylima

gromateles surasta Jo- 
kurios* padavė 

savo gy
vasties. Viena buvo adresuvota
i
buk
nadinta,
Ona kurioje rasze: ■“
Onuk, likie sveika ant visados. 
Gailiuosiu ka padariau, atleisk 
man. Visados tavo mylėjau ir 
mvieši u.“ 

* t

DŽIAUGĖSI KVAILYS ISZ 
GARNIO DOVANOS.

Tik jauremi.Nashville, T 
tas garnys neteko proto apdo
vanodamas pacziule K. A. Sla
de kuris turi 83 metus, su dvy
nukėms—'dukrelėms. I ’aeziule 
gilitikningo Slade’o da neturi 
30 metu amžiaus ir turi keturis 
vaikais po, pirmam vyrui. Senu
kas yra tarme ris ir augintojas 
gyvuliu ir lankiai iszvažinoja 
isz num’ll, plikinėdamas juos ir 
siunsdanlas in Chicaga. O gal 
laike jojo nebuvimo kokis sve
ti rtui s garnys atlėkė iii jojo liz- 
XWmj . - ibO

PALAIDOJO DVI KATES 
GRABE SU LOCNININKU. 
Kanu, N. Y. —- 

guliiiczios prie 
man, kuris
kos iižkloroformuotos ir palai
dotos drauge su savo ponu. 
rTaip sau vėlino velionis ir pa
liko lame tiksle 
Kates buvo 
drauges Krausmano per

re

testamenta, 
nepersk i riamos 

asz-
Kada tuonis metus, kurias labai my-

mot i na 
kai ile

rado kudiki
sztile

lej<». J

katile verdan- 
*zio naminio alaus kuri motina 

nuo peezinus ir 
pas kainiinka paskolint

Vaikutis su sesute 
siautė prie pecziaus o pribėgės 
adbulas prie katilo inkrito bai
siai apsiszut indamas.

siigryžo
o sesute stovėjo 

traukdama už rankos, stengda
mosi broleli iszl raukt. Motina 
sumusze mergaite kad nepri- 
žinrinejo vaiko kuris pagadino 
visa alų. •

VAIKAS RADO 420 
DOLERIU BLESZINEJE.
Bloomin'gton, Pa. — Siaus

damas prie seno tvarto, James 
Ritchie rado sena bleszine ku
rioje radosi 420 doleriu aukse. 
Va i kinkas 
del likusios szeimvnos Mrs. 
Kthel Murrav kuri mirė kelio- 
lika melu adgnl bet ant rodos 
advokato, vaiko tėvai užvede 
skunda 
surasto turto.

Pa.

sugražino pinigus 
szeimvnos 

4k

vaiko tėvai 
ant sugrąžinimo jam

priversta
isz Fair-

KUNIGAS ARESZTAVOTAS 
UŽ MERGINOS 

NUPUOLIMĄ.
l^airmont, .Minu. — Czionais 

likos aresztavotas ir uždarytas 
pavieto kalėjimo Rev. Joseph 
Hoyostek, isz Riehester, Minu., 
katalikiszkas kunigas. Kaltina 
ji už nžklupima ir 
iszžagejima vienos
monto mokyklos s(udentes,* 20 
melu amžiaus mergaites.

Neseniai kunigėlis Hoyostek 
(matyt Slavokas ar Czekas) 
buvo aresztavotas už szmugle- 
riavima guzutos arti ‘Albert 
Leo miestelio už' ka buvo nu
baustas ant 100 doleriu bet. da
bar ne taip greitai iszsikivink
lios isz savo bėdos.

4

UŽMUSZTA IR KONE 
SUĖSTA PER KIAULES.

Kada AL

M
■>L. ,

SUPLAKĖ SAVO PACZIULE 
1,132 KARTUS. 

Mrs
t

('liicago. — Mrs. Della V.
Jti metu, apldike per- 

siskvrima nuo savo vvro Lau- « •
renio, snpredento ulyčziu, kad 
jaja suplakė net 1,132 kartus 
nuo laiko juju apsivedimo 1904 
mete. Mrs. 'Toomey tada turėjo 
14 met u kada už jojo isztekejo.

Moteroje užsiraszc kožna, pla
kimu in knygute kuria persta
tė sūdo kaipo davada.
paliepė Laureatui mokėt jai po 
20 doleriu ant. josios užlaiky
mo.

Toomey,

Sudže

GOBSZUMAS.

tiltuku kuris 
per upeli. Jis 

budyse turėjo gabalu mėsos.

perFjo szuo 
buvo isztiestas

<
Vandenyje jis pamate savo sze-
szeli ir pamanė kad tai kitas 
szuo esąs. Jis szoko vandenin 
atimti įgabala mėsos nuo,to an
trojo tariamojo szunes. Bet nei 
szunes, nei mėsos jisai vande
nyje nesurado o savo mėsos ga
balu prarado.

Tokiu 
mažai ii r

gobszft atsiranda ne
žinomu tarpo kurie

r n ..I UO-

1 u rojo 
pavogtus

m

NUŽUDYTA ANT 
RUBEŽIAUS.

\ ilnius. — Isz Rosi jos ka* 
liena bėga žmonis per nibežiū 

visokiu perse-

in maszi- 
»o ant 

kaimo ir visus gyventojus isz- 
žude in kėlės minutas. 
sius ka paėmė gyvus, 
neszti ant pecziu
daigius isz apiplesztn kaimu.

v' '

Žinios isz Hankow danesza, 
buk 6000 komunistu užklupo 
ant miesto Kieuli, provincijoi 
H upeli. Kiek žuvo žmonių tai 
nedažinbta nes visi telegrafai 
suardvti. lt t J > Y

lloukow.* — Du Airiszinei 
katalikiszki kunigai prigulin
ti prie Szv. Colunibanu 
jos, likos paimti in
Kiti kunigai pabėgo kaipo 
k et u ri i >s m i n i sz kos.

misi- 
nelaisve.

ir

DEL MYLEMOS NUŽUDĖ 
SEPTYNES YPATAS.

Sanchai, Kinai. — Už tai, 
kad gaspądorius nenorėjo leis
ti savo tarnaites su juom ap- 
sipaeziuoti, knkorius Kinietis 
teip inirszo ant jo, kad pa
griebė mėsini kirvuką ir bėg
damas isz kambario in kam
barį užklupo apt savo gaspiV 
doriaus kuriam perkirto gal* 

( va pusiau, po tam nužudė jojo 
paezia, du mažu vaikus, 
tarnaites ir viena tania.

savo mylima pabėgo 
ii' da jojo nesuimta.

dvi
Po

tam su

NE TIK ŽMONES BET IR 
KAREIVIAI BĖGA ISZ 

ROSIJOS
Varszuva. — Nežiūrint, kad 

Sovietu valdžia savo sienos 
sargybas dabar trigubai sus
tiprino, bėgimas žmonių isz 
Rusijos in Lenkija ne kiek ne
mažėja.dažnai pelui lik tiek, kiek tasai

. krinta nuo sovietu sargybiniu
Daugelis bėga ncziu

szuo.

TAI ROTS.

Kapitonas in naujai inžen- 
gusi in va i ska.

— Po szimts velniu! Kokis 
tu esi paikas. Kibą vienturtis?

— Ne, ponas kapitone, tu
riu da viena broli.

Ar ir ana^ tokis paikas?
Da paikesnis.
O kuom jis yra ?

— Majoru.

apsakinėja apie baisia 
sur- 

Kublienose ir 
Pabėgėliai skait-

(

isz priežasties
kiojimu per soviatus. Pa įnagė
liai 
skerdyne per rubežinius
gus kaimuose 
Kopsztovo.
lineje 150 sumanė pabėgti in 
Lenkije. Kelionėj nžklujm ant 
ju rubežinei sargai ir 
iszkapojo szdbterris.

visus

kulku, kitiems pavyksta isz- 
sislapstyti ir pagaliau perbėg
ti per siena iii Lenku puse. 
Tai dedas ypaeziai punktuose, 
kur sovietu kareiviai 
ežiu begautiems ir
patys perbėga pasiduoda Len- 
k u si

už ja li
pa skui

argyboms. Vakar Disnos 
rajone (rys sovietu kareiviai 

inklais perejo

ISZDEGE LENKU MIESTE
LIS; 700 LIKO BE 

PASTOGES.
Puszevorskas. Lenkije, BaL 

nedideliarhe
> 

sunaikino keturiasdė- 
szimt tris namus. Apie septy
ni szimtai žmonių liko be pas

28. — 
miestely 
gaisras

Sziame 
netoli tino

togos.
Gaisras kilo isz siuogogo*, 

kiir pamaldų metu nuo žvakes 
užsidegė uždangos.

—■>  - ■' ■  
M

Paskutines Žinutes
Mies-

i :

Italija.

Karachi, Indija. — 
te Rohri, vienam sztore eksplo
zija fajerverkin kurioje žuvo 
asztuoni žmones o sužeista sep
tyniolika.

U Neapoli us,
Smarkus dabojimai žemes da
vėsi jaust Pa leme ir Avellino 
bet jokios blodes nepailan ta 
lik žmones labai persigando.

T! Berlynas. — Didelis sztiv- 
mas Szležingeje užnnisze pen
kis žmones. Perkūnas užmusze 
tęva ir du sūnus o du prigėrė 
per trūkimą debesio 
(1 rosshtu’l mannsdorfe.

U Atėnai, Graikija. — Už 
surengimą Gdgužiiies demon
stracijos likos aresztavoti 124

kaiuU*

Ridgeville, AVis. — 
vina Maurer nuėjo szerti kiau
les likos per jaises pąrmuszta 
ant žemes ir sudraskyta. Kada 
kaimynai surado jaja tai buvo 
abidvi rankos ir viena koja nu
ėstos o kūnas buvo baisiai su
draskytai kad vos galima buvo 
jaja pažinti.

Szeimyna buvo iszvažiavus 
pas gimines ant. Velykų ir su
gryžo už trijų dienu iodol kiau
les buvo laibai iszalkia ir mete- p. Gražulis visom paszebisdrtr 
ši ant niototes, - j .ši aut -mot eres

tMMKUrfWMll

MAŽU BUTU GERAI.
■............ .

Pati in savo vycatr^Eikime 
duszulį ant kamediju kuriais 
rodis garsingas Lietuvis p. 
Gražulis. Kaip girdot, tai keti
na sau galva nukirstą...

— 6 j butu gerai, kad tasls

Vobęgi o ir tau galyfisawuktu.
t

per 
sie-

su savo g 
siena ir pasidavė Lenku 
uos sargybiniams.

ISZKELE IN PALAIMINTUS

komunistai ir nubausti kalėji
mu ant 60 diedu.

........................ .. ♦ . -. —

PERSIŽIŪRĖJO.

Maika su savo paežiu ėjo suįj 
voku ir patekino kromo langė 
pamaliavota ant abrozo farmu 
mergaite. Susilaikė Maika ^u 
paežiu ir žiuri ant puikaus ab
rozo ir po valandėlių! Muikie- 
ne ture in vyra:

I

i

1 ’n ren-

MIRUSI POPIEŽIŲ 
PIUSA X. T

Vitikono Miestas 
girnai prasidėjo ant iszkelimo
in palaimintuosius mirusi po
piežių Piusa X, kuris 
1914 mete. Apie jojo darbus ir 
gyvenimu siiraszyti 2(XM) pu«-

įniro

hipiu, kurioš surinko Dviisisz-
kasis Tribunolas.

I

► 
į

Žiūrėk Maikuti, tai graži jo
sios skrybėlė! Kad man tokia 
nupirk turn.

Maika: — Kad tu gala! Juk 
tai no skrybėlė, matai turi 
iniszta szieno ant galvos ir ue- 
szu gyvulėliams!

skrybėlė... 
d

Asz mistinuu
1 ’ - I

jog tai
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Kas Girdėt
Kaiu siuntinei misij<»nierius 

in Kinus, Imli ja, Afrika ir ki
tus sklypus atvertinot pagonus 
ant krikszczionvbes jaigukrik.rzczionvbes <r
jiems juju dievai patinka iv 
kuriuos (garbina nuo lukstan- 
cziu metu!

Amerikus reikalauja misijo- 
nierius ir lai labai daug iv grei
tai pakol musu jaunuomene vi
sai nepražus nes jau randasi 
ant tikro pragariszko kelio o 

Lietu viszkos 
apygardas kur 

gyvena daug Lietuviu.
Kunigėliai skubinkite in pa

galba, gelb<‘kit taisos duszes 
kurios ivikalauja justi pa gei
bus, mokslo baimes Dievo ir 
apsi:saugojimo ne tik savo du- 
szios ir kūno nuo žemiszku veL 
ninl

Net szirpuliai žmogų ima kas 
darosi tarp musu Lietuviszku 
mergaieziu nuo 14 lyg 20 metu 
— apie senesnes nėra ka kalbėt 
nes tosios jau i>erejo per “

” arba nusidegino ir supra
to svictiszkas glaistas, — bet 
apie jaunas ezionais kalbame.

Ant tamsiu užkaboriu, uly- 
cziu, poreziu ir kitose vietose 
kur gali pasislėpt nuo žmonių 
akiu, tosios “naktines kates“ 
susiporavo stovi arba sėdi ant 
poreziu. O su kuom! Su Italijo- 
nais, Graikais, Iszpanais ir ki
tokiais kurio visokiais budais 
prikalbinėja taisės nekaltas 
Lietuvaites ant paleistuvystes. 
Daugelis isz juju jau apsivedė 
su Iszpanais ir Italijonais o ko- 

! Greitai 
}>ameta jaises arba perpjauna 
peiliu gerkles ir t.t.

Didelis laikas idant gelbėt 
taisės musu patogus ir nekaltas 
dukreles o dirva yra plati del 
musu dvasiszknju.

ypatingai musu 
mergaites po

czys-
ežiu

kis juju gyvenimas

Artimoje Augsburg, kaime
lyje Mitflelstetten, Vokietijoj, 
praeita meta neįižgime ne vie
nas kūdikis, po vienas žmogus 
uemire ir nę vienu pora neliko 
suvineziavota nors jame -gyve
na 4B0 gyvmitoju-

Philadelphia importuoja gal 
daugiau baneniu ne kaip kitas 
kokis miestas Amerike ne> pra
eita meta atplaukė in ęzionai- 
lines prisiuvąs 218 laivu su 5,- 
400,000 pundais baneniu isz 
sziltesniu sklypu kuriu verte 
daejo lyg 2,189,816 doleriu.

Didesne dalis baneniu kurias 
adgabena in Philadelphia yra 
isz Jamaikos, Port Antonio. 
Taipgi pargabena jaises
Kubos, Ccntraliszko Am<‘riko

IKZ

ir įlomi liros.

Su kožnu metu Suv. Valsti
jose pasididina skaitlis raiszu 
žmonių kuria sziadien randasi 
<lau!giau kaip 400,00(1 ypatų ar
ini 40 procentas isz tu serga 
vaiku paralyžių. Kožna meta 
tasai skaitlius pasididinu nuo 
5,000 lyg 6,000 Ibgu.

Norints gul>ernatoriiLs House 
veltas pirko 1,200 margu lauko 
arti Atlantos, kuria užvardino 
Warm Springs del tuju nelai
mingu ligoniu kuriu sziltas 
vanduo pri'gelbsti sergantiems, 
l>et nesiranda del visu vietos 
idant 'galėtu gydmtis.

Pagal metilu' suakaila mie>- 
t (j New Yorko ant 102!) moto lai 
New York a galima pavadint 
miestu mieutn. Tennis gyvena 
tiek sv(‘timtancziu kad neku- 
rie didesni Europiszki miestai 
galėtu jame lengvai sutilpt ir 
da pasiliktu gana vietos del 
kitu.

Isz metinio'šuraszo pasirodo 
buk New Yorke ’gyvena dau
giau Julijonu ne kaip Ryme; 
daugiau Vokiecziu nekaip Bre-
meno ir lOta* procentas Zy<hi 
daugiau ne kaip ant viso svie
to. Neu Voikas turi tlaugiau 
telefonu ne kaip Londonaa, Pa 
ryžius, BorlyiMMi, Leningradas 
ir Rymas giedant in viena. 
fNew tforkt; gyvenu 4u m i lijo-
ir “Bymas giedant in

• * M | ' IP..........  ’ ’ ...... •'

nni svetini-žemi u, kas 13 miliu
tu buna suriszta mazgu mote
rystes A'ii'un pora, kas 6 minu
tes užgema kūdikis, kas lt) mi ! 
uotu susitverė nauja kompani 
ja ir kas 15 minntu deda fūuna- 
ta del naujo namo. New Yorkas 
turi 2,000 teatru ir 1,500 viso
kiu iszpažinirnu mnldiiamiu ir 
bužu veži u. New Yorke raminsi 
penki didžiausi tiltai anl svie
to n gyventoju turi 5Lj 
nu, nepriskaitant prie l 
mieseziu.

New Yorkas v ra 
tarptautiszku miestu 
Anierikoniszku, kuriame gy
ventojai užlaiko savo s(*m»visz- 
kus paprouzius kokius užlaiki- 
nejo savo tevyneje.

!

tnili jo- 
o prie*

dauginu 
ne kaip 

kuriame

Kiek tai miestu ii' aplinkiniu 
randasi kur katalikiszkos mer
gaites negali aplaikyti dinsta 
da ra k t orka jaigu yra katali
kes. Protestouai suvisai nepri
leidžia tokiu daraktorku arba 
jaigu yra priverstais duoti 
dinsta tai inkisza anl larmu 
arKi in kokia atitolinta vieta 
toli nuo miesto.

Kitaip atsitiko
Monroe, Orange paviete, valsti
joj New Yorke, kur perdetinis 
pnblikiniu mokslainiu William 
Hoffman apreiszke tūlai mer
ginai kad negaus vietos darak-

miestelyje

torkos publikineje mokslainejo 
nes yra katalike.

Vaistine kamisija mokslo da
lai, suspendavo 

dinsto už toki
girdus apie
Hoffmana nuo
pasielgi ma.

Daug turime visokiu seno- 
viszku užlicku ant svieto bet 
del dievobaimingo žmogaus jo
jo sena maldaknyge yra geriau, 
siu draugu jojo nusiminimuose. 
Todėl jaigu turite sena malda
knyge namie, 

'bus
prisiunskite in 

redyste <» 'bus jums apdaryta 
kaip nauja isz ko busite* užga
nėdintais.

Ant Atminties Mirusio
Tafto

' J !•• 4 *« ui ’.
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Uiueinnati, Ohio del 
buvusio prezidento

Sztai koki paminklą staty 
miestas 
mirusio
Suv. X’alstiju, Tafto. Pamink
las stos Aims i>ark<‘ ir bus 1,500 
pėdu augszczio o ant virsžaus 
bus didele eloktriki-ne szviesa 
del eroplanu. Kasztuos 40 tuk- 
staneziu doleriu.

SUDE.
— Kas tave priver-

Vagis:

Sudžia: 
te prie vagystes?

Tas privertė, — 
praszau pono sudžiaus jog bu
vo durys neužrakintos.

GYDUOLE NUO ANGLEKASIU 
ASTMA IR NOSINIO KATARO

Neapmokama gyduole variuojama su 
stebėtina pasekme per 30 metu, del 
Gerklines Astma arba dusulio, Bron- 
Iritis, Gerklines kosulio, Plauti, Sunku 
kvepavima, Užčima Ir azalti galvoje, 
Priszakinl skausmą galvos ir t.t. Gy
duole kuri visad gelbsti. Vieno mene
sio gydimas Preke 30c per paczta. 
Iszrasta ir parduodama vien tik per, 

HAMPDEN LABORATORY
72i MULLĘJERY fit, REAPING,

k

t »Jb

| Surinkimas Tikru
Atsitikimu

1 ■ 3JA!_ ■ ■ . 
atsitikimai bausmes 
DIEVO UŽ ISZJUOKINE-DIEVO U£ ISZJUOKINE- 

JIMA BAŽNYTINIU 
CEREMONIJŲ.

Vieszpats Kristus patsai sa
vo mokslu inrenge bažnyczla 
ir visos ceremonijos, 
primena žmogui tik 
Jėzaus. Todėl kas
bažnytinius ceremonijas, 
juoke pati Jezu Kristų, Iszga-

S AULE 
... i Ib.Į ....į,'-
laimingi kame buna kalte pa* 
ties žmogiiug, kada negalime 
kaltint Dievo/kaipo bąudžian- 
<!zio bet yru toki atsitikimai, 
kttriuoso tikrai ir.'aišzkiai nut- 
toirtftš 'bnna 'kuredimas virsz 
prigimties, bausmė Dievo, ar
ba vėl malone JoAmt žmogaus: 
dąŽiirii atsituiko^ kad žmogui 
tik malortui Dievo turi’būti iti- 
kingu už gyvastį, kuriai Ne
laimingam atsitikime grūmojo 
baisus, rodjdtusl neiszvimgu- 
mas pavojus ir galas.

Paduosime ežiu kelis atsitik

■■»■■■*.» t,

r
ba vėl malone Jo ant žmogaus

laimingam atsitikime grūmojo
apeigom
mokslą

iszjuokla
isz- kimus mirties be szventu sak

uyloju, nes niekina Jo tnoks- 
Dieviszku. - Tokiu*

I- 
džia, kaip ligiai baudžia It 
tuos, kurie niekina bažny*czia, 
kuri tikrai yra.musu Dx’asisz- 
ka 
doros ir pažinties DiėvO

lu tikrai 
žmones Dievas teisingai bau

tuos, kurie niekina bažnyčzia

Motina mokinanezia mus
l

1. Kunigas Albinas Statz’asA, *

apsako atsitikima, kurio buvė

ramentu, pripažintus už baus
4 i ■ Ti

sz v enezi aus i amo
po paveikslu duonos y fa tikras 

:DieVa.s, ka patikrina, dažnai 
atsitikimai, jog tas, kuris daro

sulaukia priimti Sžvenezinuslo
___ 5xi. ■ AAliiififI 

mirti, jei nbmunirszia staiga
. , - . I t i * . i. ' L

me Dievo Tikime mos, jog 
^ftkraiiiento

sau isz to juodus, niekad ne
sulaukia priimti Sžvenezinuslo 
Sakfameiito Altoriaus priesz 

iriirszta didelėj hera- 
k 4ArU «' ' *1 ■»//• *i /A* *.»>

f
y1 I
‘ J

iiniVcžia
*0?

pats Iiuditojunti, t. y. pnts ma- mylioj, kuomet žmogus dora.^
- ‘ ' L‘ "• - I ■ ,

tes savd akimis. Ir szętp: Lai
ko procesijos, tūlas guotdja- 
maš abelnai ukesas XV., jciiiit-

tęs savd akimis. Ir szętp: Lai 
ke procesijos, i

gaikszti.stej Baderto, ar tai dęr 
szposo ar su ' L 
mislimis inmotė

•kokiom kitom 
in žibinte, 

(naudojamos tik procesijose, 
kurias tai nesza brossvininkai)

-A » A -J " ' U .

v
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v
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apVubintas szventais 
. I

apvagintas szventais sakra
mentais mlrszta ramiai su vi-
s iszku pasidntdmu valei Dievo.

f
Toliau* bus.

TEISYBE PASAKĖ.

Vai tavo sūnelis, kaip 
puikei an| 

graina, ir bus dildo- 
rium prie bažnyczioy

Ant vargonų kaip ant

1 t ' Lh m

žmmiis miszneka, 
vargonų

kaip

— -evil! vargonų naip imt 
Vargonų, bet isz kortu tai da 
gerinus.

I .*■ I ' •*.'

... r
M*-*—. I.- ■ ♦ . . ... , •» ... , »

Lietuviszki Bonai* :___ :_ _  .k
. i nt> miiiaiiiii I w»n I « » >■ ■!>

Jei norit pirkt ar parduot' 
gaunant gera kaina, raszy- 
kit del informacijų dykai 
in Dept. 4

gaunant gera kaina, raszy-

in Dept, 4
Kurt H. Schurig & Co 

50 BROADWAY 
NEW YORK
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VEIKSIKSME LASZO 
VANDENIO.

■’ • \ J ■
1 11

Des nteue Blatt danosza“Dės nėtiu Blatt’’ 
jog vienoje apigardoje Vokie
tijoj prie alaus kalbėjo apie vi-

JI •

i u laiko, kol nhP
1 _ .. T i 2 .• i. A l •*___ ' • .

pamolinavo, jog vos išžudo.

dvieju nedeliu 
ka užgijo, o kuri teip sutino ir

■i

laiszkoli, ant kurio buvo para- 
szyta kelios eilutes raszto, kal
bėdamas: “Sudegk neklaidin
gume popiežiszkas.” Tas drū
tas ir sveikas vyras voš tuos 
žodžius isztare, pradėjo silpt 
urnai, kad kojos po juom pra
dėjo linkt ir parpuolė neženges
ne vieno žingsnio t oi i aus/Pari
mi re ant vietos.

X

MIRTIS BE SAKRAMENTU 
SZVENTU. I

I
1 I

Mokslas musu tikybos nėra 
klaidingu; iszžiuri jis klaidin* 

-kuriu mn-
I h •

gu tik, rasi, tiems, 
žai jo turi ir kokybes negali 
suprasti. Daleisdcimo oras ir 
vanduo turi pai’Va, žino tdi f 
kiekvienas

turi pa r va, 
žmogus, nes žiūrė

damas oran mato židra spalva, 
žiūrėdamas in juras mato ten 
vandeni žalios parvos. Kamba- . 
riję, arba aplink save negal 
matyti oro spalvos, bet juo iii 
labiau atitolinta daigta žiūrei, 
tas daigias persistato jam ,h’w ' .persistato jam 
melsvoj, židroj szviesoj, Žiūrint 
in erdve mes teipgi matomu 
židra spalva. Taigi kada mažai 
matome oro jo' tikros spalvos i
nematome, bet juo daugiau Jo 
bus priesz musu akis tuo aisz
kiau matome tikra oro Spalva. 
Viedre spalvos vandenio tol p 
gi. nematome, bet ten kur van
denio daug jau ir tikra spalva 1 
matome.

Teip ligiai ir žmogus, kursai 
moraliszko mokslo tur tik bis- 
kuti, kursui taipgi biski žino*
isz mokslo apie gamta visus 
gamtiszkus upsireiszkimu^ pa-
laiko už veikalą pa'czios pri
gimties, bet klausk tokio isz 
kur ome pradžia tas dpsireisz- 
kimas, tikrai, nOpasaki.š teisiu- 
gai, kadangi jis nenorėtu esy
bes Dievo iszpažint, o tikros 
priežasties apsireiszkimo at
rast negales, nes negali atrasti 

, jei 
nepripažins lyg viskas paima 1

giinties,

ir didžiausi piokslincžiai

pradžia nuo Dievo 'kad klok
vienas dalykas, kiekvienas ap- 
reiszkimas uszsimezga rankoj 
Dievo.

Tikime in Dievo esybe. • 
Kadangi Dievas turi būti.

Nes kas duod’ gamtai galybę. 
Tuos, apreisžklmits gimdyt1?-

l

Bet juo daugiau mes turėsi
me moHaliszko mokslo, juo 
daugiau tirinesimo mokslą mip 
su krikszczioniszko tikejiiąb, 
tuo geriau,ir aiszkiau matysi* 
me tikra jo spalva, tikriau ga-

moHaliszko mokslo, juo

k ri kszczioniszko tikejhąb,

losimo pasakyti apie kokybe
tikybos, tuo tvlrcziau persitik-
risime, kad mokslas, bažny- ‘ - - - - -

Negalime tvirtinti . kad,vb|i

padarome ir paduosime yrą tik

ežios yrn neklaidingas. Yį 
tie atrfiHkimai, kuVluoš jau
___ -----
j5rastaiš priepuoliais, khdąugi
juosė tikrai matos kokia virsž 
prigimtino, ėsybe ktiri Ado 
svietu, kuri pridaboja tvarkos.

- - * -

prigimtino, ėsybo ktiri Ado 
svietu, kuri pridaboja tvarkos. 
Teisybe: būna - atsitikimą į. -» juo-

I
r' z®"

A».

Ii

I

j

šokius daigtus ir vienas darak- 
toris isz kaimines mokslaines 1if
pasako, jog ne tiki, idant kas 
norint iszlaikytu puolanezius 
laszus vandenio. Anl to vieti
nis drntuolis, mėsininkas, at
sake, jog noringai apsiims, 
idant jam vanduo varvėtu la- 
szais. Sutiko laižybns ir pra
dėjo. Drutuolis isz pradžiom- 
szposavo ir juokėsi laikydamas 
savo Rinka apnuoginta, ant 
kurios in viena vieta no augsz- 
tai nupuolinejo laszai vande
nio. Po dvieju szimtu laszu nu
lindo, kada užpuolė 300 laszu 
susiraukė baisui no skausmo, 
kada nuptiole 350 laszu, truko 
skūra aut rankos o kada nu
puolė 420 laszu, mėsininkas 
atėmė ranka, ba jau ilgiau nu
galėjo dalaikyti. Tr rėikejo

“L ■ «h.
■

TEISINGOJI MERGAITt

Julyte eidama keliu rado
peiluka. Jisai buvo neapsato-
mui gražus. Tolyn bekeliauda
ma, ji pamate žmogų, kurs fcjo 
žiūrėdamas in žemo.

— Tai jisai pamote ta pel
iuką ir dabar jieszko, — pama

fa

ji pamate žmogų, kurs ėjo
“ I ,

ne Julyte.
— Ko, Tamsta, jieszkote!- 

paklauso mergaite nepažinsta- 
mojo.

— Peliuko, — atsake nepa- 
žystamasai.

Kokio?
Dviem peliukais.

Julyte isztraukj; iflz kisze-

dalaikyti.

niaus peiluka ir atidavė nepa- 
žinstamajam.

Mergaites, bukite visos to-
kios teisingos, kaip Julyte!-
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geriausius tabakus visam pasauly? ... Ar jus nepraleistumėt 

laiko ir pinigų be rubežiaūs išrast ir padaryt vieną tobu

liausiai sumaišydami? . . . Žinoma, jus tai darytumėt. Tą ir 

Camel padarė. Del to Camel cigaretas taip greit pasidarė 1
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Rastinukas
Priesz metus gyveno mieste 

Lulieke bagetas kupczlus, var
du Antanas, patinstamas toli ir 
skersai ir iszilgai isz savo do
rybes. Ponas Antanas eidamas 
Kuezioje priesz Užgimimą mu
šu Iszganytojaus, arba priesz 
Kalėdas, rado prie durin savo 
namo gtrrliely’je pamestinuka, 
naujai užgimusi kūdikėli. Susi
mylėjus ant nekalto kūdikėlio,

— kalbėjo laivorius 
isz vienu mariu in 

laivd, kaip

paėmė ji greitai su džiaugsmu į 
ir nuneszo in szilta savo narna 
ir inejas in pakaju taro in savo 
paezia:

— Sztai Dievas apdovanojo 
mus ant szventes Kalėdų tuom 
ko nuo seniai geideme. No yra 
tai tikrai musu kraujas, musu 
kaulai, bet susimylėsime ant to 
nebagelio del Dievo. Kasžin isz 
kokio vargo kūdikėli isztrauk. 
si me, priimdami ji in savo na
rna ir iszaugipdami ant gaVbes 
Dievui ir naudos žmonių. Pati 
su džiaugsmu davė savo pave- 
linima, pasirūpino moinkn ar
ba penėtoja ir augino vaikiuką 
rūpestingai, kuris ant krikszto 
>zvento aplaike varda Hugo- 
nas.
matomai, buvo drūtas, sveikas 
ir labai linksmas. Jau jo balsas 
buvo taip drūtas jog jaigu ka
da rėkt pradėjo, tai net ponas 
Antanas, apglobejas, pykt tu
rėjo nes perszkadinejo jam 
prie darbo ir rokundu. Laikas 
smarkiai tekėjo ir jau vaikiu
kas szi tu 
Antanas 
žodžiais vaikiuko 
žodžiu “tete.” 
bėgiot o kaip dienu nuo dienos 
augo ant kūno, taip ir tobula- 
vosi -dieniniai ant proto, jau 
tuojaus isz jaunu dienu davi
nėjo pažintie savo iszminti ir 
norą prie mokslo taip, jog po
nas Antanas da priesz laika jau 
gaivino vilti jog turės ramsti 
savo senatvėje, kupezystoje-gi 
vėl gera pagelbininka. Taip 
daejo Ilugonas lyg penkių me. 
tu amžiaus, kada pati Antano 
upteike ji dukrele, pirmutiniu 
ir paskutiniu loenu kūdikiu. 
Ant krikszto szvento aplaike 
varda Marija. Ilugonas mylėjo 
mažiuki* sesute labai, apsieiti- 
nejo su jaja labai gražiai ir 

% grecznai, nors, pasakius teisy-

Vaikutis augo prick tam >

szneket pradėjo o 
negalėjo atsidžiaugt 

o ypatingai 
Jau iszmoko ir

O

JHja 
nors, 

be, nelabai jis mylėjo spakai- 
niai sėdėt pakajuje; didžiausiu 
jo buvo džiaugsmu jaigu galėjo 
bovintis su kitais vaikais ir ro

ti rasuma artimoje 
labai 

tokiu jo Zubovu,

apie lekiojanti Holeuderi.
— Tas’, 

— plauke 
kitas paveiksle 
sniegas baltas laike viesulu ir
baisiai vilnuojancziu juriu ma
riu. Jokio ant to laivo negir
dėt halso, laivoriai 'balti cieli 
nes ir pasirėdė baltai taip kaip 
priesz kelis szimtus metu ne- 
sziojo, panaszus greieziau in 
akmenines figūras o ne in žmo
nes, yra tai užkeiktas laivas su 
laivoriais už savo nusidėjimus, j 
Jaigu lekiojantis Tlolenderis 
laivu pasitinka tada l>eda,‘ jai
gu keiksmas kokis puola ant 
laivo neS tokiam karte vaidyk
la prisiartina ir trauke laivu be 
mielaszinlystes in dugną ma
riu ir jau neiszsilgelbes niekas
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TARADAIKA

STEBUKLAS KAIME
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PASIRODIMAS MOTINOS*
DIEVO DEL KELIU ŽMO
NIŲ; DAUG ŽMONIŲ
ISZGYDE — ŽMONIS

TRAUKE ISZ VISU 
SZALIU.

Kaimeli."

G eorge 11 e r\v i g, naktinis sn rga s St. 
“raidų.”vienuolika vaiku ant

per ta laika. Ant rytojaus ank
sti paėmė savo pundeli ir nuėjo 
atsisveikinęs levus savo apglo- 
bejus per 'grpmata.

Ilugonas nusidavė in dideli 
leng-

ill
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Louis, .eropliinines stoties, paėmė 
visi sutilpo in. vienu, eroplana.
n- <W.. Hl I f IF 'Mane Iii <M»i Hįih m^jlianMi M1" - u 1 I'Sll UI llll

nėjo ir nusileidinejo žemyn ka
da kas užvažiavo ant ju va
žiuodamas keliu o tada gavosi 
iu rankas piktadariu- nes isz 
diioberf jau nesugryždavo. Ap
sisaugo! nežinOmui slaptingu 
slaistu nebuvo galimu, nes ir vi
dury szviesos dienos niekas ne- «
galėtu pažinti ir užtemintie tų
jų Įirietaisu niekas prijaust ne
galėtu kokia, nelaime lauke kož 
na užėjusi ant tos vietos. Don
na Laura pergyveno pas raz- 
baininkus 20 menesiu laike ku-

4

Dievo,

Avelis, Italije.
C'olello, greitai pagarsėjo po 
visa aplinkine isz atsibuvusio 
tenais stebuklo in kur dabar 
trauke tukstaneziai žmonių. 
Coletto guli ant kalno,- puikio
je aplinkinėje.. Prie didelio 
alivinio medžio, randasi gana 
didele urvą akmenije, kurioje 
])asirodinejo Motina
kartais su Szv. Juozapu o kar
iais su Kūdikėliu Jezusu aut 
ranku. Pirmiause pasirodė Bze- 
szi menesei atgal ir nuo to lai
ko kelis kartus pasirodė žmo
ni ems.

Pirmiause ta ji stebuklą ma
to Signori nu Carlottina Poli. 
Mergaite radosi savo darželi- 
je kada pamate Motina Dievo 
prie alyvos medžio, rodos ka
banti ore, terp žiedu. Carolli- 
na puolė ant keli ir pradėjo 
melstis, atsibudus nuėjo prie 
modžio, bet regėjimas da vis 
buvo matytis. Motinu Dievu 
parode jiai su piršztu in žeme 
prie medžio, rodos duodaimi 
suprast kad tai yra stebuklin
ga vieta. Nubėgus in kaimeli 
apsakė žmoniem ka mate Ir 
nepraėjus kelioms dienoms, 
daug žmonių likos iszgydin- 
tais ntto visokiu ligų.

Daktaras Pietro Rocehi isz 
Orio novo pats kalba apie rite 
betimis iszgydmus kaip: jauna 
motere Lina Mareesini bnvo 
mirsztanti aut meningitis. Pa
mėtė jaja įgydhit nes nebiivo 
del josios vilties gyvenimo, kas

DEL MOTERIŲ IRnuo jo. Jaigu žmones ant laivo 
esanti vra visi dori ir ezvstos 
sanžines, ezystos szirdies, visi 
kalba maldas nobažniai ir tik
rai isz szirdies, tada Vaidykla 
neturi jokios galybes ant ju ir 
tada dingsta.

Prie tokiu apsakymu ir per
sergėjimu seno laivoriaus pra
eiti nėjo vielos adynos llugonui 
labai greitai ir vis labinus au
go neras in keliavimu idant pa
žintie svetimus skilius ir žmo
nes. Nenorėjo vienok 
smutko levams o da labinus se
seriai kuria labai mylėjo. My
lėjo jis jaja kaipo ir jie ji labai, 
kaip tik brolis su sesero mylė
tis ’gali, nesislepe su savo jaus
tom. Priesz tai nieko neturėjo 
ponas Antanas lyg kol buvo 
maži bet kada vienok daejo 
Hugonas 20 metu o Marija 15, 
tada pripažino už gera priesz 
lai inžengt iki kol kas kito gali 
isz vaikiszku zobovu iszeitie. 
Temijo sau už tinkamiausia, 
jaigu llugonui iszreiksz jo pra
eiti ir jam iszaiszkins jog tarp 
Marijos ir jo yra didelis skir
tumas praeityje. Taip ir pada
re* Bnvo tai viena Nedeldieni 
kada iszpažiuo Llugonui jog 
jisai ne yra jo loenu sunum o 
Marijos tikru broliu nes rami
no ji, praszydamas kad butu ir 
toliaųs tokiu,. kaip -ir buvo o ųjiuszu pas kapitonu 
tada rūpinsis apie ji, neapleis 
ji ateityje, pasiims pats aprū
pinimą jam laimes jo 'gyveni; 
me.

Iszgirdes tokia smutna nau
jiena, Hugonas miglino kad ant 
jo nupuolė szimtoeentnerine 
sunkenybe prislėgė jam kruti
nę, taip apleistu jautėsi ant 
svieto, 
pa ka jei i 
Po tam nusidavė pas sena lai- 
voriu, apsako jam visa savo er
geli, jog atrastas už tvoros, esą 
ant svieto vienatiniu sieratabe 
tėvo ir motinos. Del to pasta- 

in svietą idant 
k a nors locno.

miestą Hamburgu kur 
viausiu galės iszpildint savo 
užmanvma. Gyvenimas didelio 
miesto dabar pirmu kartu vėl 
iszvede isz liūdnu misliu, pri- 
szauke prie patžiuios, vėl susi
ramino tuom jog dideliuose 
miestuose ras sau užsiėmimą ir 
pataikins lobuosgyvent. isz
pruciOs. Ndgalejo jis atsidyvint riu ne vienas pakelevin’gas in- 

didele puolė in duobe ir ant didžiau
sio nusistcdiejimo jos buvo nu- 
žudintti. ‘ Laikais piktadariai 
apleidindjo savo pasislėpimu

laugybe dideliu laivu, 
puikia Elba, nauja, viltis inejd 
in jo szirdi. Bet ant kokio tik 
laivo paklausė, visur negalėjo 
rast sau vietos. Avienas kapitu
las norėjo praszparto, pavadi
no ji valkata kad to neturėjo, 
kitam buvo per didelis ir drū
tas ant laivinio tarno; ant galo 
laejo prie vieno
•engesi jau tik apleist prisiuva. 
Paklausė ir ezionais kapitono 
įpie vieta, bet ir tas asztriai 
atsakė jaut jog biednas'Hugo- 
uis nusistebėjas, da labiau mi
nules norėjo nueit sau. Tuoim 
laik prisižiūri nėjo in ji bagota 
bet puikiai pasirėdžius poni 
kuri ant to patieš laivo nurojo 
it likti kelione in savo tėvynė; 
jiji tai užstojo už biedna vaiki
ui nes patogu didėli ir drūta, 

kad tas 
geismus 
’Lr n

vaikino

♦ APIE MOTERES
Didžiause ir geriause mo- 
dovana tai 

linksmumas.
Sako,

§ 
teles szi rd ingus

(4

4 i ! I

Atejas vakare in savo
1/ e

ižganadint u 
ir nepaliovė praszyt ly 
iki kapitonas prieme* vaikina 
ant laivo. Ilugono tarnysta bu
vo iszpradžiu labai sunki nės 
turėjo mazgui stokus, padedi- 
aet kukoriams kuknioje dirbt 
visokius darbus, priek tam ne 
viena kartu žodi turėjo nukenst 
ir laikais jau norėjo isz nekan- « * « e . I a

§ Sako, kad moteres turi 
ilga, plauką, o trumpa protą, 
bet daug turime ir vyru, kad 
ir plaukas ir protas yra trum
pas. f 1

§ Yra tai neprot inga moto- 
!•(*; kuri tiktai guodojo ta, kas 
b ra n ge i. ’k a s z tu o j e.

§ Motere,

dyt savo 
pri storoje, 
džiaugėsi isz 
prižadėdavo jam .jog ji paims 
in svetimas szalis ir iszmokys 
laivorystes. Tokiu žodžiu klau
sė Hugonas noringai ir jaigu 
kas tik jo paklausė kuom nori 
būtie, atsakinėjo tiktai: ” 
vorium!” ir nubėgdavo. Taip 
vadindavo ji visi4‘Hugonas, 
laivorius,” 
jog taip ji vadino.

Bet ponas Antana?
gai ant to žiurėjo jog Hugonas 
pamylėjo tais baisės mares ir 
laivoryste, taji pavojingiausi 
dinsta nes retai kuris laivorius 
numirė savo smerezia neprige- 
res giliose mariose del to-gi 
Antinas stengėsi visaip ati- 
traukt nuo to, prilaikė idant 
iszmoktu raszyt, skaityt ir ro- 
kuot. Ir isztikro gerai dare nes 
Hugonas moksluose daro gerus 
/žingsnius, nors iszdykės ir 
linksmas buvo ant ulycziu, ’bu
vo temiilgas ir darbsztus moks-

■ le ir paklusnus tėvams visame. 
Po iszsimokinimui visko kas 
reikėjo mokėt knpczystoję, An
tanas paėmė vaikina prie saves 
už pagelbininka savo kupezys- 
toje, kame Ilugomis atsiženkli- 
nejo teisingysto, isztikimyste, 
taip jog kupczrus turėjo isz sa
vo aulgytinio didele nauda. Va. 
karais niekados Ilugonas ne

, ėjo su jaunuomene ant zobovu 
ir szokiu; jis vėlino sau geriau 
nueitio pas sena laivoriu kuris jotg lauks tuos ilgus deszimts 
turėjo upsakinet jam apie savo 
keliones ir atsitikimus. Sudre-

Laivoriai

navijo leistis 
sau užsidirbt
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o
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Vienas mokytojas taip sau 
sanprotavo,

Mal, nuo ko’kios tai galybes 
žinia gavo, 

Kad Suvienyta Amerika, 
Nekitaip turi Imti vadinta, 

Suvincziavoti sklypai.
Tai brolyti matai. 

Kas galva tai razumas
Ant kožno žingsnio pasirodo 

kvailas.
randasi kožna m o 

luome. 
Ir dvasiszkame. 
Ir s ve t hni a me.

Kita-taucziai kitaip iszrodo, 
Tokiais kvailiais nepasirodo, 

() del to kad visi mokyti, 
Ir visi vienokiai tiki.

Tarp Lietuviu,
Turinm daug tuszcziu 

O .gaivu, 
Kaip avinu.

Gal vocziu 1 I

gaivu,kuria nuolatos 
in t, tai jau kas per mo-reike 

tore.
o'

apieidinojQ savo 
idant nueit kur ant medžiokles 
užpult ant važiuojaneziu kup- 
cziii, atimtie nuo ju tavoms ar 
pinigus, jaigu auka in duobe 
neinpuolė. Viena karta važiavo 

laivo kuriš’labai didelis vežimas prikrau
tas visokiais tavomis. F
vas razbaininku liope 
dint vežimą nes jo draugai ne
paklauso jo i f užpuolė ant ve
žimo. Ant ju didžiausios nelai
mes, vežime, buvo ne tavorai 
sudėti ir apdengti tiktai Žalnie
riai apginkluoti, kuriu buvo di
delis skaitlis,o kurie tuojaus 
isz vežimu iszszoko ir nepaisy
dami ant ju atsispyrimo visus 
iszkapojo. Tokiu s paša b u Žal
nieriai ne davažiavo da slap
tingo tilto neatidenge pasislė
pimo piktadariu kur da pasili
kęs vienatinis vadovas su po
nia Dumia Laura da ilgai gyve
no dideliam varge nedrysda- 
mas daugiau pažiūrėt ant balto 

galo vienok razbai- 
ninkas nusiuntė viena karta 
ant turgaus in Kicerburga per- 
siredžiusia in kaimuote 
pinniaus turėjo sudėt jam bai
sia prisiega jog su jokiu žmo
gum nekalbos m* žodžio.

—: Tolinus bus :—

Vado- 
nokliu-

toliai

svieto. Ant

kurie

viena

bet

§ Nekuriu sako, kad geriau 
yra kad motere rengėsi 
plunksnom, negu i’aszo su jom.

n merginaIsz knyg

lP

s n
* * *

galiį
daug iszmokt. Bot da daugiau 
iszmoksta, 
ros draugavęs.

Gerai būtie linksma, bot 
ir linksmybėje tpri būti rube- 

>Jeigu juoksiofei isz bile 
ko, tai tave pramins kvaile.

§ Ne kožuame laiko tinka 
linksmas žodelis* ?{c reike ne 
išz vieno iszjuokinct, jeigu ne 
nori, turėti, nevidonu.

§ Linksmumas moterei tiek 
nekenke, kiek nuliūdimas, Isz 
tokios mot eres, 
turi uosi užribtu

§
žios.

<*!»

jeigu būva terp gc-

nori isztart žodžio: 
matoma,

.Sztui vienas taip kalbėjo:
“Kas bus, tai bus, 

apsipacziuoBitn
Mergina iszsirinksiu, jaunikiu 

nebusiu, 
'Eeisybe, jau meteliu turiu, 
Bet senos piiczios nenoriu.”

Ir ant galo apfiiporavo, 
Jaunyte paeziule gavo, 

Bet ne ilgai sutaikojo gyveno, 
J’uojaus susikivirezino.

Pradėjo jauna paezia nužiuro t, 
Ir visaip del josios prikiszinct,

I
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toki s atneszc sauja žemiu isz 
tosios vietos ir padėjo jai Ant 
krutinės ir in kėlės valandas 
tuo jaus pasveiko. Kelios san- 
vaites adgal kita motere buvo 
mirsztanti ant uždegimo plan- 
ežiu, jiji ir likos iszgydinta per 
pagelba stebuklingos Motinos 
Dievo ir žemes isz tosios vietos.

Nuo tada žmones sukrovė 
daug auka ir votivu ant mažo 
altorėlio padaryto tuom-laik 
prie alyvinio medžio kaipo pa- 
dokavones del Motinos Dievo 
už pagelba ir iszgydyma. Dide
les skyles randasi prie medžio 
isz kuriu žmones pasiima Ste
buklingos žemes. Popiežius tiu- 
siunte iii tenais komisija lat- 
tyrineti teisingumą tojo ste- 
'buklo.

J
Kad ant jaunu žiuri 

O ji už niėka turi.
Kvailas, lyg szioi nežinojo 

O gal žinoti nenorėjo, 
Kad jaunas jauno geidžia, 
Ir to niekas neuždraudžia.’ 
Asz jum tokia rodą duodu, 
Idant senyvas pa imtu senyva 

boba, 
Tada viėns kita mylės, 
[r niekad nenužiures.

Teisybe ir motore savo triksus 
\ turi,'
Norints jau sena iszžiuri.
Ir kaip sako: galva žila, 

Bet da meile svyla.
Vienok rodą yra del visu, 
Del senyvu ir pražilusiu 
Idant jaunas mergeles 

paliktumete, 
Prie juįu nekibtumete.

Vienas isz Hazletono žilas, 
O ant jaunu labai smilas, 

Jauna mergina gavo, 
Ir su jaja apsipaeziavo.

Isz pradžių ajskrymu ir 
kendems maitino

Netrukus užsinorėjo jauno 
vaikino.

• O kad ir vyras rimbą 
panaudojo,

Nuo to nėatpratino, 
Ant galo tas atsitiko, 

Šerta diodą paliko, 
Su jaunu iszpiszkojo, 

Ba seno nenorėjo.

5

iii

kuri nuolatos 
s, rodos kad ja 

ka tik nelaimV} patiko. Tokios 
veidas suvis nepritinka ir Uel 
kitu smaugi na gyvenimą.

§ Jeigu nuotaka prie szliu- 
bo lyg. ne
“klausyt lyg smert
kad no isz meiles eina už vyro.

guodota 
privalo szalintis drau- 

įjiįvmiv su vyrais, ypatingai 
tokiu, ka prie moterių nemoka 
pasielgt ir turi kiauliszka bū
da.

<

§ Kožna dora ir 
motore, 
gavimo

raudžiai insiverke. try bes pasikelt, su savo rūsty
be 'liet tiktai pamokinimai ir 
rodos seno laivoriaus sulaiki- 
nejo ji nuo to kuris tankiai pa
sakojo jam kokis paredkas ir 
paklusnumas turi.'būti be jokiu 
iszlygu idant laivas ir visi 
žmones jame esanti neprapultu.

Kada jau jo liosas stojosi ne- 
ingaletinu, jau atlaikyt pats 
jautėsi persiIpnu, tada loji po
ni ramino ji, kuri tuojaus isz
pradžiu juom užsiėmė. Apsaki
nėjo jam visokius navatnus da
lykus ir apsakė ciela istorija 
savo gyvenimo,, kuriame daug 
navatnu atsitikimu patiko jaja. 
Gimimu paėjo isz Iszpanijos, 
pravarde buvo Domui Laura, 
atlikoi tolimas keliones per 
Graikija, Vengrija ir Czekus. 
Priesz du metus norėjo per
plaukt Baltikes mares atlan
kyt pristoviuius miestus idant 
po tam sugryžtie in tėvynė. Ne
toli nuo savo mierio jau būda
mi poni su savo vyru, paklydo 
Saskoj girrioj netoli nuo mies
telio Labokos ir po ilgam klai
džiojimui pribuvo netoli mies
telio Rieerburgo. Jau mate 
bokszta bažnyczios, kada žeme 
po ju kojų nugriuvo o jieji 
drauge su karieta ‘ir arkliais, 

jaigu tiktai pasiliksi ir važnyczium inpuolo in gilia 
duobe. Ten metėsi ant ju raz- 
baininkai, nužudo nemielaszir- 
dingai vyra ir vaŽnycziu, pati 
tiktai todėl likosi gyva jog pri
žadėjo priimt tanias banda 
piktadariu. Flflfai ten nelaimin-

naut razbaininkam pasislėpus 
nuolatos oloje po žeme, nema
tydama szviosos -dienines, ku-

Senis ant to davė jam savo pa- 
lai- laiminima,

Apszvietimas del mergi
nos yra daugiau vertas, 
turtas.

§ Pacziuotam 
reikė būtie per daug drasunu
prie doru merginu kaipo jauni
kiui. Doros merginos nepristos 
prie tokiu senu gaidžiu. — F.

negn i

GUDRUSIS ZUIKIS.

jUNi

vyrui ir nc-
Zuikis Lietuvos rugiuose au

gino savo mažyczius vaikelius. . 
Karta zuikis iszvydo szuni, kh- 
ris tiesiog bego ten, kuf* jo 
(zuikio) vaikeliai. Kas etia

Ant. J. Sakalauskas Ž
J LIETUVISZKAS GRABORIUS 7
! (Bell Phono 872)ramindamas 

idant eitu vardan Dievo, kuris 
» in Jo ap- 

globa atsiduoda. Jaigu sugryž,- 
neras jau gal daugiau tarp gy
vu nes prasze kad nepamirsz- 
tu apie ji ir apie jo žodžius. — 
Ilugoiias nuėjo namo susidru- 

ant dvasios, suraminau, 
ziais žodžiais seno laivoriaus o

v. tT nieku neapleis, kurisvisi ‘Hugonas, , , x T .
jis labai mylėjo

nenoria-

Ji F
, 331W. CentreSt. Shenandoah,Pa.

Mini /Vr>

f: 
J

i-

J

f

tines

*‘t,‘ apsakęs taip-igi Marijai jog ne I t F|4 * V-/
,r; ynt jo sesuo, jog jis yra pames

tinuku, be tėvu, paklausė vien- 
laikiai ar del to ji mažiau my
lės, negu mylėjo priesz tai. Ma. 
rija užtvirtino ji su aszarom 
akyser savo nesulaužinta nie- 
kuom nepergoleta amžina mei
le ir tikėjimą jam vienam, ir 
dabar Hugonas apreiszke jai 
ka užmano padaryt .kad būtie 
nepriguĮmingu žmogum.

Po tam — kalbėjo — su- 
gryžsziu, brangiausia njano, 
idant praszyt tėvo apie tavo 
ranka, 
mylima mano isztikima man, 
per t uos deszimts metu kuriuos 
turiu pragyvent tolimose szaly- 
se nes be to, mylima mano, nie
kados mano nebusi.

Marija prižadėjo su aszarom

Ml 
' f

Nulludimo valandoje autel- J 
v... ....» alum. —

laidojima atliekam rūpestingai J
J ir gražiai.

! nedinti.
Isz Mahanojaua ir Girardvillea p 

Irti a nnvnilrn InllM mnnn nn_

kiam gerinusi patarnavima. Pa-

\

Dr. T.J.Tacielauskas
Pirinutinis Lietuviszkas 

Dantistas Malianojuje.
Ant Antro Floro Kline Sztoro
19 W. Centre St., Mnhanoy City

w ini«4 I y >WI>*fwii-h-   "«l^l>■»» 'Wkwihfh m
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daryti? Zuikis tyczia pasitode 
szuniui ir pamaži eme bėgti kl-

Husito pilnai užga-
*

g
4

e jeigu kas pareikalaus mano pa- :f 
\ tarnavima tai meldžiu man tolo- J 

Q fonuotl o pribusiu in doszimts t

K. RĖKLAITIS
Lietuvinzkaa Graboriue —,,

/ minutu. tBoll Telefonas 872 /

i™

Laidoja numirėlius pa
gal1 naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbi- 
ninko moteroms. Priei
namos prekes.

51G W. Sprute Str., 
Bell Telefonas 149 

MAHANOY CITY, PA.
306 Market Street

Bell Telefonas 441-J 
TAMAQUA, PA.

L

MM
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Beibokai esate ir gana,
'Kvailiai buvote, tokiais busite

motu ant jo o jaigu nesugryžtu 
jis, tai prisiego vol netekot už 

Ix’jo, nekarta ant cielo kimo vyro. Po tam Hugomis su Ma- 
s

ga turėjo varge ir pavojuje ta r-

• | r

riju jausliai ntslsveikino idant via nedalėidine,jo sztucznai in-
. ..... . k.. .'■> .. • n ■ . . -..z k » . t Z. 4' a Zi i rt i . .r< I .. 1-* .. I.......... 1... 1*

I ’

zurpulys ji perbeginėjo kada
M?nas laiyoriiM upsnkinejv jum jau duugiau^su joja nematytis taisytos lulios kurios pasikelt

I

CAPITAL STOCK >125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED

PROFITS >628,858.62i a 1 ' •

Mokame 3-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride
dant prie jusli pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalu su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

G. W. BARLOW, Pres, 
J. FERGUSON, Vicc-^es.irKtts.

W. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

■ c-gr^t. w*

Luidoju kunus muniroliu. Pasam
do automobilius del laidotuvlu, 
kriksztiniu, veseliju, pasivažinėji
mo ir t. t.

. 603 W. Mahnnoy Avc. Mali. City
_. ------------- ------------- -------- - ------ - -—

ton piisen, kad szuva ji vytUsi 
ir neužtiktu vaikeliu. Ir isztlk- 
ro, szuva eme smarkiai vytis 
seni zuiki. Zuikis isz pradžių 
bego nepergreit, bet paskui, 
kaip szuo jau toli buto nuo 
mažu zuikucziu, jisai ’ dūme 
kiek tik pajiege, ir szuo be nie
ko turėjo sugryžti namo.

Tai kaip zuikis iszgelbejo 
savo vaikejius

i

T

. • visada,
Dienas jaunystes gaiszinate 

Jokio gero nesimokinate.
Žinau kelis tokius, 

\’e sziokius ne tokius, 
Labai in toll Žiuri, 

O apie save noapsižiuri, 
Apio amatą nenori klausytie, 

Kad nors iszmoktu czeibatu 
taisytie.

Daug tokiu yra ka nemoku 
,* skaityti,

Ne pravardes leimtai paraižyti. 
Ne dyvai, kaip isznoks 

Tai ir Užmoks,
Sunku gyvenimą vilks,

Ir kojų nopavilks,
Ir lopyta koteli doves,
Bu geresnio neturės, 

Kas jaunystėje baliavoja, 
rfai ant senai ves dojuojn.

į
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A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

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

Bell Telefonai 1430-R '

£ Iszbnlsamuoj^ ir laidoja mirusius,t 
ant visokiu kapiniu. Pagrobus pa 
ruošia nuo papraszcžiausiu ikipr? 
kilniausiu. Parsamdo automobiliu * 
del laidotuvių, vosbliu, krikszty 
niu ir kitiems pusivažinejimamF 
Isz Fraęktillos, Port Carbon ar iai 
kitu nrthnlaUsiu miestu jeigu kai 
pareikalaus mano patari] 
meldžiu man duot žinia % pi 
in trumpn laika. Wl f

no, 
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ŽINIOS VIETINES SHENANDOAH, PA.
I

— Mojus—Gegužis, monc- 
wis paszvenstas ant garbes Mo
tinos Dievo.

— Kasyklos pradėjo sziek 
tiek dirbti. Daug žmonių pri
iminėja prie darbo statyme 
naujo brokerio prie St. Niko
las nes ton taipgi dirbs dideli 
tilta del automobiliu kuris bus 
vienas isz didžiausiu visam pa
viete.

szeszi u metu 
South

I

— Nekurie žmones kurie 
buvo iszvažiave ant uždarbiu 
kitur pradeda sugryžti nes sa
ko kad kitur da didesne bedar
be ir žmones vos gyvuoja.

— Praeita ISubatos naktį, 
važiuodamas automobiliu, Vin
cas Kisielius, burdingierius pas 
Ignotą Maciejuna, 532 W. Cen
tro uly., susidūrė su automobi- 
lium kuri vare M. Ryan isz 
Coal Dale. Abudu automobiliai 
likos smarkiai apdaužyti. Ona 
Czerinskiute kuri radosi Kisie
liaus automobiliujo likos su
pjaustyta per stiklus.

— Nežinomas automobilius 
trenkė in automobiliu Leono 
Lubaszo isz William Penn arti’ 
Castle Garden viesznamio 
Lakeside. Su Lubaszu važiavo 
Helena Audruszkevicziute isz 
William Penn kuri likos skau
džiai sužeista in galva, peezius 
ir kitas dalis kūno.

— Edvardnkas, 
nietu sūnelis Charle

atsibuvo Berodo je

t

■
f

Garden

likos

septynių 
s Martuszo,

418 W. Spruce uly., likos su
žeistas per automobiliu. Vai
kiukas užszoko ant t roko o tė
vas nemak* ir pradėjo varyti. 
Staigus sujudimas t roko numė
tė vaikuti nuo t roko kuris per
ėjo per koja. Likos nuvežtas in 
Locust ligonbute.

— Gerai žinomas visiems se
nukas Alfred Wagner, kuris 
isznesziodavo bilus del elektri
kiuos kompanijos, mirė Sere<lo
ję po piot namie po 220 W. Ma- 
hanoy Avė.

— Sausieje sznipai padare 
ablavH ant saliuno Petro Pa
siuko, 339 \\ .‘ Mahanoy Avi*., 

East Mahanoy
džiunkszinc ant Rei>ig hotelio 
ir Lakeside Hotel. Kaltininkai 
pastatyti po $1500 kaucijos.

— Pottsvilles kriminalisz- 
kas sūdąs atsidaris Panedt lijo 
su 300 teismais i.>z kuriu apie 
80 pereis per Grandžiure. Dau
giu use teismu randasi vedusiu 
porelių už nesutikima ir aplei
dimu.

kaipo ir

— Petnyczioj ir Subatoj su- 
kanezios kainos. tSzviežcs szol- 
deris 19c. sv., cielas pork ezops 
26c. sv., cielas arba puse. Ver
šiena: krutinę <1<*I kimszvmo 
17c. sv., czapai 25c sv., be kau
lo del kepimo 25c. sv. Pieno 3 
hleszincs 25c., geriausios ka
vos 29c. sv. Geriausios ruszies

i 25
O',

;.)<• s\
5c. s v. I’iem 
geriau>ios

sviesto 2 sv. 89c. Skilandžiu vi- 
nevirtu. 

ir
sada turim, virtu ir 
Mandagus patarnavimas 
greitas, veltui pristatymas.

P. J, Kubertaviczius 
600 W. Pine St.*

29x440
$5.35

• $5.85

ii-
te

C :

30x31/2
$4.50
$5.00

i

Pigios 1930 
Prekes 
ant visu šaižu •.

StSSSffeAti '

E. F. GRUBER 
30 - 32 E. CENTRE ST. 
MAHANOY CITY, PA.
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ISZ LIETUVOS
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KUPISZKIO VAL8TIE0ZIU 
SADULU NUŽUDYTOJAI
Kaunas. — Jau buvo minė

ta spaudoje apie
Petro ir Kazės Sadulu Ku
piszkio valscziuj. Dabar kriin. 
pol. nustatyta, kad szia žmog- 

papilde Szimkev^i-

e! t.

jj ^'4

I8ZPLESZE SZESZTOKU 
RAŽNYCZIA.

Mariainpole. — Balandžio 
m. 3 d.,’nakti nežinomi pikta
dariai insilauže in

nužudvma
ir Kaz4\s Sadulu

žudyste papilde Szimkevi- 
czius Anutanas, be nuolatines 

Januuzkn 
, sede- 

Sadula Liongi
nas isz Suvieniu kaimo (Sa- 
dula Lioginas nužudytųjų nė
ra giminaitis) ,ir Kugelis Oloi- 
zas isz Panevėžio. Kaltininkai 
bus patraukti atsakomybėn.

gyvenamos vietos, 
Aleksas isz Kupiszkio 
jes kalėjimo,

r < (O).; J
C • 

....1_____ ___

ATEIVE IR JOS 
DARBAS t 

' ' 1 ' * ' '

Kaip moterys,#gimė ana pu-
. ’ . x t _ 1 HV JMIIUl Ml 10JMVUU M4 1V aUkUlV-

poles apskp) ir !sz\ogv 1 rj]{08 industrialiszko gyveni- 
mo? Kn industrialiszkas dar
bai’ reiszke toms moterims ir 
ju szeimynomsf Kaip jas Suv.

saulė;-”:;

dariai insilauže in Szosztoku 
parapijos bnžuyczia (Mariam-1

paauksuotas tan-sidabrines
ros ir palelius, Be to, piktada
riai beszeimininkiiudami baž- 
n ycz i o j a p t i kO; a U k u‘ i dėžulės
ir jas sudaužo iszeme pinigus.
Spėjama,, kiul viso iszneszla 
daiktu apie 1,3()0 lt. vertes.

DAUG BEDARBIU.
įMnžėikiuose ynUdaug be-

darbi u, kurie pusbadžei gy
vena. Ūkininkai *bernams ma- 

algas. duoda.žas Mi.

I
I ; i

H C
11 *11

Į Ii ■ Ali. -Jt
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t

se juriu, prisideda prie Ame-

• r * , * ąr

Valstijų aplinkybes liecziaT
*—i a. e a *
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• ............w’vt•!■«»•• iri1**w*' <»• • « ■ *

Geri Pamokinimai

r-r ■»
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§ Blizgėjimas meiles Lui— Packer No. 5 pradėjo 
dirbti szi Ketverga pagal pra- 
neszimn Lehigh Valios kompa
nijos. Tosios kasyklos iszdirbo 
tiktai deszimts dienu nuo Dec. 
24, kuriose dirba arti 9Q0 dar
bininku. Dabar visos Packer 
kasyklos dirba lyg tolimesniam 
paliepimui.

— Helena,
dukrele J. Žebraicziu, 
West ulyczios, staigai susirgo 
tint mastoidsu ir likos nuvežta 
in Pottsvilles ligonbute aut gy
dymo.

t Antanukas, pus-septintu 
metu sūnelis Jurgio Naujuno, 
521 W. Arlington uly., mirė Ne
dėlios va k a ra po trumpai ligai. 
Laiddtuves 
po piet.
t Marijona Smalskicne, gy

venanti ant Heights mire Ne* 
dėliojo vietinėje ligonhufeje 
nuo uždegimo plaucziu. Velio
ne paliko vyra Jurgi, du vai
kus, motina, dvi seseres ir du 
brolius. Laidotuves atsibuvo 
Ketverge ryta su pamaldoms 

Jurgio bažnyczioje.
Garnys paliko dvynu’kes 

del ponstvos Albertu Kluczins- 
ku, 422 E. Lloyd uly., kurios 
gimė Ashlando ligonbuteje. 
Motina ir dvynukes sveikos ir 
neužilgio važiuos namo.
t Albertas Morkūnas, 29 

metu, 235 W. Coal uly., mirė 
Geisingerio ligonbutyje, Dan- 
villeje Panedclio vakaro, ku
ris sirgo nuo kokio laiko. Mor
kūnas laike sztora ir buezeme 
czionais ir Mahanojuj. Velionis 
paliko paezia, motina ir patėvi, 
Skaudi kaipo ir dvi seseres 
Mare Bylienc ir Helena, Maha
nojuj.

Albina, pati Juozo Step- 
szio, biznieriaus, 321 E. Centre 
uly., gydosi Geisingerio ligon- 
buteje, Danvillej, nuo kokio 
tai laiko ir tikisi neužilgio su
gryžti namo.

t Jonas Grabauckus, (Jo me
tu, senas gyventojas Szenado- 
rio, mire Minersville, Nedėlio
ję po piet. ‘Lavonas likos par
vežtas pas sese re Pilkuniene, 
15 N. Broad Mountain Ave., isz 
kur atsibuvo

ryta

! T

Sarfinaviczius, 
vieszbuczio ’ sa^

vietinėje

laidotuves Ket
verge ryta su bažnytinėms 
apeigoms. Velionis paliko dvi 
sese ros Pilkuniene ir Sinkevi- 
cziene mieste.

t Gerai žinoma daraktorka 
publikineje mokslaineje, pana 
Eranciszka Bohoniek, mirė ana 
diena Shamokin, bet gimus 
czionais.

bet

Palo Alto, Pa. j- Jurgis Vait- 
76 metu, mirė 
ligonbuteje Pane- 

delio vakaru nuo žaiduliu ko
kius sau uždavė per nusiszo- 
vima isz priežasties kokio tai 

rupesezio. Su
silindo nusi-

szovusi tęva, kuris neiszaisz- 
kino priežasties nžsikeisejimo 
ant savo gyvasties.

keviezius, 
Pottsvilles

nusiminimo ir 
nūs Kazimieras

Isz pradžių Nemanas 
kad tai juokai,

9

Chicago. — Pereitu Petny- 
czia apiplesze žinoma Lietu
viu realestatininka Juliu Na
mon#, kuris laiko savo ofisą 
prie 6755 So. Western Ave.

In ofisą inejo du jauni ban
ditai ir paliepė iszeklt rankas, 

mane,
nes banditai 

buvo mandagus. Bet nieko Te
laukiant banditai insivare in 
kampa Namona ir atome isz 
$75 pinigais. $40 vertes laik
rodėli ir deimantini žiedu — 
vertes $1,200.

Kai Narnomis pareisžkes, 
jog su juo negerai darosi, tai
vienas banditu atneszes stiklą 
vandens, bet tuo paežiu laiku 
papraszes, .kad duotu jiem
dviem ° break,” 
nuotu tuoj policijai. — N.

t. y. netelfo-

— Kam tu Filipai taip daug 
geri ?

Isz r upes ties! —- Mat 
nors rūpesti nuskandinu gery- 
me. ,

— Kvaraba! Kaip rodos ma
no rūpestis yra lengva tai pa- 
. _ _____ Ii virszum plauke.

PAJESZKOJIMAI
41 •' 1 ' , a.PASIKORĖ 70 M. ŽYDAS..

Kaunas. - 
‘‘ Komercijos 
vininkas, 70 metu amžiaus by
lias, pasikorė savo kūtėj. Pa
liktame laiszke Sarfinaviezius 
raszo — pasikoręs dėl to, kad 
vienas advokatas grasinės, pa
sodinti kalėjimai! už 
mokėjimą — 2—3 tuks. litu 
skolos.

nciiz-
0___9*4 19

GAVO $1,000 IR PAMISZO
Naumiestis.— Tūlas Sk i to

ris gavo isz Amerikos laiszka, 
kad jo miros brolis paliko jam 
namus ir apie $1,000 pinigu. 
Senis Skiteris greit po to pa- 
miszo ir neteko kalbos. Ir pa- 
miszo jis no isz gailesezio 
varto del brolio mirties,
isz didelio džiaugsmo del di
deliu pinigu...

bet

MĖNESINES ŽINIOS APIE 
GAISRUS KAUNE.

Sz. m. Vasario menai Kauno 
mieste ir priomieseziuose gais
ru buvo 14, ju tarpe žymesniu 
buvo 4. Gaisrai buvo kilę: del 
neatsargumo — 3, del neszva- 
raus dumi raukiu laikymo —G, 
del netvarkingu krosnių — •>3, 
del nežinomos priežasties —2. 
Nuostoliu padaryta 38,600 litu 
sumai. ,

APIPLESZE KELY.
Kovo 26 d. vykstant įsz Vo- 

virženu, Audri javo m. link 6 
klm. miszke buvo apiplesztas 
pil. Metrikas Alfonsas. Pikta
dariai iszszoke isz miszko ir 
szviesdami elektros lempute 
Metrikui in akis pareikalavo 
pakelti rankas auksztxm, atė
mė isz jo 200 litu pinigu ir 
auksini Amerikoniszka laik
rodi su auksiniu retežėliu.

g

s
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Pajeszkau Adomo Miliauc- 
kio pacinanczio isz 
kaimo, " ' 
riampoles apskr. Dirbo Ang
lių kas.Vkloso. 15 metu atgal 
gyveno Wilkes-Barre, Pa. Da
bar gyvena ant ukes Pennsyl- 
vanijos valstijoj. Yra labai 
svarbus reikalas. Praszau jo 
paties arba kas žino ka apie ji 
atsis/aukt žemiau paduotu ad
resu už !ka busiu dėkingas: 36.

Mr. Ant. Pauliukaitis, 
• 3417 S. Auburn Ave 

Chicago, Ill.

Eugenija Stanaitiene 
pajeszkau. Petronėlės Matuse- 
viezienes, mano geros drauges. 
Kitados gyveno Scran tone. 
Praszau at^iszaukti ant adreso: 

Europe Lithuania 
Szakiu Apskr., Sintautų Vals., 

Szurpauliu Kaimo. 
Eugenija Stanaitiene

Asz

135)

»

; Taliam
Kalvarijbs vals., Ma-

M

PARSIDUODA FARMA.
JU___

20 a keri u geros žemes su vi
sais inrankiais ir gyvuliais. 
Gražioj vietoj skersai kelia Ba
ker I’ark ir 5 blokai nuo kito i, , ■
kelio. Gyvenamas namas 6 rui
mu su elekt ra.’ 100 medžiu, o'be- 
les, vysznios, pyczes, 1 akioris 
ųpgu, aviecziu, bliuberiu ir že
muogių., Gyvuliu, 3
telyczios, 3 vėrsžiai ir 1 arklys. 
Parsiduoda isz priežasties li
gos. pel tolesniu žinių, atsi-

karves, 2

szaukit sziuo adresu:
M r. A. Sfanislovaitis 

810 Union St 
Kewanee, Ill.2t.)^4
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SKAITYKITE

9

•!

o
“SAULE”

Mrs. Mockaitis
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\ Nauja Kvietku Krautuve
o
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Prancszu gerb. publikai jog atidariau 
nauja krautuve visokiu kvietku

• * w

Praszau Atsilankyti
J •1 ■ • «, •ir pamatyt muso dideli pasirinkimą

I 
k

/. J

f~ f * I ’ . ■ 'visokiu skintu gyvu kvietku.
Pristatom in visas miesto dalis

1

e

,1

vestuvėms, bankietams ir
t' į

’ m i t

■ Į

pagrabams vainikai.
fe.

Mrs. Mockaitis Flower Shop
224 S. Main St.
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Shenandoah, Pa.
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Panele Carolina Manning, 
isz Suv. Valstijų Moterų Biu
ro Washingtdno, ka tik užbaL 
ge pilna tyrinėjimą apie atei
ves ir ju darbus. Pattele Man-1 
ning pasirinko tipiszkas vie- j 
tas szioje szalyje vesti savo 
tyrinėjimą — Lehigh Valley 
ir Philadelphia abiejos vietob 
Pcnnsylvanijos valstijoj kut 
gyvena labai didelis skaitlius 
ateiviu. Tyrinėjimo agentai 
iszklausinejo net apie 2,000 
moterių savo namuose, fabri
kuose, ir szaposc.
Dauginus kaip puse sziu mo

terių kalbėjo Angliszkai. Isz 
1,500 sziu ateiviu kurios atvy
ko in SuvJ Valstijas būdamos 
14 metu ir dauginus, beveik 
puse nemokėjo Anglu kalbos. 
Tik 37 nuoszimtis tu kurios 
szioje szalyje gyveno 10 melu 
prisiavino jos kalba. Mažiaus 
kaip treczia dalis visu mote
rių skaito Angliszkai ir dai 
mažiaus raszo.

Tik viena . isz kiekvienos 
penkių buvo Suv. Valstijų pi
liete. Trys-penkt dalys moto
ru atvyko tarpe 1905 ir 1915 
ui., ]

• •

Tyrinėjimo 
net apie

nII
• «4 ų1 

• ! w
astronomijoB

. 4 m « <r
H M| > w . 4 IH.UI 

f

j _.....
4 F i

§ Greicziau 
iszmoksi, negu apie būda savo 
moteres dažinosi.

§ Žmogus kvailas, iszras
kiuusia mato baisu .szcHzeli kitu klaidas.

§ Jeigu ant svieto 
kiai butu, 
venti nubostu, f

ant viso gyvenimo.
§ Ne .vienas per savo klai

dinga meile, stena per visa sa
vo gyvenimą.

§ Nepaisik ant žmonių klai
du, nes jau teip yrft nuo am
žių. ’

§ Reiko žinoti kad seniau 
buvo ant svieto daug geriau.

§ Kvailei apie kitus rūpi
nasi, o 
tosi.

save už didvyrius sta-

vieno-
tai žmoniems gy-

— Ar tu Petrai matei, kaip 
žmogus rija szoble.

— Asz da ka geresnio ma* 
cziau.

— .0 ka toki!
— Macziau toki, ka ciela 

gaspadorysta prarijo su trio- 
bom ir gyvuleis. f

SKAITYKITE KA CHIROPRAKTORIS PADARE DEL ISZGYDIMA 
VOTĮ SKILVE.

penkta dalis atvyko tarpo 
1920 m., 
m.

Tyrinėjimai iueme 
tautas.

Lehigh Valley *ir Philadel-1 
phijoj randasi invairiauslu Į 
industrijų. Lehigh Valley 
apielinkej beveik visos 1,02b 
moterys dirbo cigaru ir audi
mo fabrikuose, kur szilkas 
gaminamas. 1,120 motoru ap
lankytu Philadelphijoj dirbo

J 
i* i 4 I

kasdic- 
atsako daugu

mas moterų kuomet užklausta 
kodėl dirbi?”
Philadelphijos apielinkej 155 

moterys dirbo naminius dar
bus, kaip tai baigė apsiūti 
drabužius, mezge, siuvo guzi- 
kus, vėre karielius ir 1.1. Tik 
trys, moterys neiszteketos. 
90% nemokėjo skaityti Ang
liszkai ir 45% nemokėjo skai
tyti ir raszyti nei jokioj kal
boje. Szios miderys užlaikė sa 
v o vaikus. ‘

139 moterų paprasta savai
tine alga buvo $3.70, k;urios 
audė uždirbdavo $1.70 megz
damos szvederius $9.20. Ku
rios vere špilkas ant korteliu 
uždirbdavo nuo 8 iki 15 centu 
už szimtii kortu, arba apie 50 
diena.
centu m diena!, retai doleri iių

Isz 988 moterų užklaustu 
Philadelphijoj 11 nuoszimtis 
uždirbo mažiaus $10. 35 nuo
szimtis $10. ir mažiaus $15. ir 
mažiaus $20. ir tik 18 nuo-

ir Spalio men. 1925

randasi
Lehigh

driibužiu industrijoj.
“Priverstos dirbti* 

nine duona,”

net 25

r

neiszteketos.
k •. • ■'

mažiaus $20.
szimtis $20. ar daugiausJ Isz

Lehigh Valley836 moterų 
apielinkej 10 nuošžimtis 

. dirbo mažiaus $10; 23 nuoi
37 nuo- 

zimtis mažiaus $20 ir 29 nuo
szimtis $20 ir daūgiaus.

apielinkej 
negu kitose

szimtis mažiaus $15 !

g

i

v i uz-
*

Philadelphijos 
algos geresnes 
vietose.

Isz 1,900 moįeriu puse bu
vo Užtekėjusios Ii,r motinos,“
vienu isz kiekvieno septynių 
isztokejus bet nę, motina, vie
na isz kiekvieno septynių na- 
szle su vaikais. Sziose szei- 
mynose paprastai buvo 2 val
kai. Beveik 70 motinu turėjo i 1 . L ■ ’

nu ■ u ’
po szeszis arba dauginus val
ku.

Tos moterys priverstos 
dirbti kad prisidėtu prie szoi- 
mynu užlaikymo nes j u vyrai 
uždirbo mažiaus kaip $20. in 
savaite, . F.L.T.S.

moterys priverstos

myliu užlaikymo nes j u vyrai

t Y . f 
(

Kur eini!
Pasažieris:— Kas man do to

» » , < «

Kondukforys:

asz pirkau tikiota, bet užmir- 
szau skepotelo nuo nosies ir be 

Į tos po keliausiu,
♦♦ •

Per,Michael Carey kurta po prtaiegu pagal tiertu; prancszu sekftncziai: 
uHztuonis menesius kentėjau asztrus dieglius skilve. jkurie *kas kart ėjo 
urszyn o ant galo turėjau pamesti ir durba. Trotinau ant vogos ir jėgos 
o dieglįpi skilve nenustojo ir vjdurci pasiluosavo po kožnam valgiu j. 
Bandžiau visokias gyduoles ir daktarus per daug menesiu net ant galo 
nusidaviau in ligonbuti idant nutraukti X-Rray paveiksią mano viduriu. 
Ant paveikslo pasirodė jog artt skilvio randasi votis ir gydė mane be 
pasekmes. Ant galo mano draugai pt irode man kreiptis pas Dr. VVassila 
Kurilla, Chiropraktori, nes tik jisai gal manos prives prie sveikatos. 
Tuoj pas jin nusidaviau kuris po peržiūrėjimu pasakė man jog mane 
iszgydins. Po trumpam laiku j jaueziausi drūtesnių o ant galo pasidariau 
visiszkai sveikas ir dar galu viską valgyt ir dirbt. Dekavoju tam dak- 
tariuj už sugrąžinimą man sveikata. Pasiraszo Michael Carey.
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WASIL KURILLA, D. C. Ph. C.
CHIROPRACTOR

Oftao valandos: l’anedelata, Seredo- 
mis ir Petnycziomis 2 Iki 5 ir 6 :30 iki 
8:30 vakaro. Boll Telefonas 476-J

Cor. Main ir Lloyd St. Hub Name
SHENANDOAH. PA.

Ofiso valandos: 10 iki 12 ir 2 iki 
8 vakare Utarninkais, Kctvergais 
ir Subatomis.
Cor. Market ir Independence Sts.
Kearney Bldg. SHAMOKIN, PA.
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MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM

-------- $--------
Federal Reserve suvienina National Bankas ir State 
Bankas ir Trust Kompanijas in viena organizacija, teip 
vadinama Federal Reserve System of Banks. Federal 
Reserve pagelbsta Bankams kada Bankai nori paskolyt 
pinigu del visokiu reikalu.
Ji padaro kiekviena Banka tame Systeme drūtesne ir
geresne padėjime prigelbeti savo kostumeriams.
Merchants Banka yra padėjime prigelbeti savo kostu
meriams kurie nori pirkti namu ar reikalaują pagel- 
boš biznyje. Todėl stokites depozitorium o dažinosite 
kaip szi Banka gali jumis patarnauti.
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Dr. J. G. Bodnar Chiropractor |
Jeigu esate nesveiki ir nepaisant kiek daktaru ir 

gyduolių iszbandet, netrotikit vilties. Mano būdas gydi
mo suteikia palengvinimą del daugeliu žmonių, jumis 
taipat gal pagėlbeti.
CHIROPRATIC IR BEGYDUOLES (Gamtos) THE

RAPY BUDAS GYDIMO.
Electrotherapy, Electric Baths, Ultra-Violet Rays, Infra-Red 
Rays, Diathermy, Hydrotherapy, Vapor Baths, Colonic Irriga
tion DIETETICS.

Ateikite ir dukites save iszcgzaniinavoti o CHIROPRATIC iszdes- 
timas ir būdas gydimo bus jumis suteiktas pagal juso liga.
OFISO VALANDOJ: 10 iki 12 priesz piet. 2 iki 5 popoit. 7 iki 8 
vakarais, kožna diena apriez Nedcliomis ir Szventadieniais. Kitos 
valandos pagal pareikalavima.
TV I C DnnMAD 223% E. CENTRE ST.Ln. J. u. DvDINAKmahanoy city, pa.

Telefonas 126-R r
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Didžiausi Iszdirbejai 
Pomninku ir Kryžių
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Kreipkitės pas mus ypatiszkai 
arba per laiszka, o prisiusime 
musu agenta in jusu namus.

Turime Du Ofisus: 
MAHANOY CITY 
South ir 2-nd Sts.

Tthfonat 2-J
» ■ ! '4f t, i <'

« '* « ' ' » — ■ «•—• <■».»...» , p, ,

SHENANDOAH

Shenandoah Heights
Telefone 625-R
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