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ISZ AMERIKOS
>

Patogi ir 
22 metu,

nio, o 
negalėjo ilgaus 
todėl palikdavo

jiji prade-

VYRAS VAIKAM LIULAVO 
O MOTERE SU KITAIS 

BAMBILIAVO.
Philadelphia. — 

jauna Sara Flęmin
greitai nubodo vedusio gyveni- 

kada susilaukė du vaikus 
sėdėti namie, 
juos po glėba 

savo vyro kuris turėjo juos pri
žinreti ir liūliuoti o 
jo su kitais bamhiliuoti po rod- 
hauzius ir kitas vietas, nesu- 
gryždama namo, pakol nebuvo 
laikas vvrui iszeiti in darba.

Lepsze vyras, 
taus budo
jam tokis gyvenimas ir negalė
damas ilginus kentėti 
teismą priesz paezia ant persi
skyrimo kuri ir aphiike. Mote
rį* iiel<*kiis pastoges 
pas savo sporteliiis,
atsisakė duoti jai pagelba, 
norėdami imti ant savo spran
do sunkenybe ir ant galo Saru- 
ko paėmus trucyznos užbaigė 
paleist u vi nga. gyvenimą.

Pakol buvo prie vyro,
kožnas lipo prie josios, nes vy
ras davinėjo jai prieglauda 0 

pasinamlodavo. — 
daug

nors buvo le- 
žmogelis, nubodo

užvedė

k reipesi 
bet tiejei

ne

tai

kili' isz to 
'l'okiu turimo 
miestelyje.

kožnam

APKRIKSZTINO
MIRSZTANTI KŪDIKI 

SAVO ASZAROMIS.
Towpnd, Pa. — Keturi u me- 

-nT^Tnmrucziukris Foylc, nuėjo 
atlankyti savo teta,* kuri gyve
no skersai ulvezios. Ant kelio 
parjojo gnlinczia masznelia, 
kuria atidaręs pamato maža 
bonktilc. Kūdikis mane, kad jo
je turi rastis kas gero ir iszgere 
visa. Po keliu valandų mirė li- 
gonbutoje, nes bonkuteje rado
si drūta trucvzna.

Karia kūdikis p nulojo mirti, 
motina klūpodama prie loveles, 
pasako daktarams, buk kūdi
kis da norą kriksztytas, o kuni
gą sznnkt jau buvo per volu. 
Ka daro nuliūdus motina .’Szlai 
surinko in delną brangias asza- 
ras ir atsimindama kiek galė
dama žodžius krikszto, apkrik- 
sxtiiio kūdiki su savo 'gailės 
iiszaromis.

su savo

i I

UTY, 
Mill.

PA..
MATTKIl

VARGINGI VYRAI 
- 

TANKIAI SU JAIS BUNA 
TAIP ANT SZIO MARGO 

SVIETELIO.

Chicago. — Poslinkiam dar
bui Motiejus Skirvut, 34 metu, 

s, kokia 
jam paga- 

mys jojo paezinle, bot vos žmo- 
slenkst i

ejo namo, mislindama 
gardžia vakariene

gelis peržengė slenksti savo 
pastoges, nusistebėjas paregėjo 

stovinezia su
su

prisiegeliasavo
szluota rankoje
pimdu vandens.

Tai tu tokis pauksztelis 
suriko velniszku balsu

o uoszvia

4 4 I y
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uoszvo, 
nuo dvieju dienu noszioji pede, 

paežiai noatiduodi!” 
Motiejus neturėdamas 

atsakyti ant tuja žodžiu, 
sztai uoszvelc užliejo 
vandeni ant žontolio galvos, o 
paezinle pasveikino ji su szluo
ta. Motiejus matydamas, kad 
su boboms neduos rodą, durno 
isz namo, nesugryždamas lyg 2 
valandai nakti, 
kad bobeles jau 
boba o 
lauke jojo “apsiginklavus. 
Motiejus melde

” ir suliktu ant 
kojines konferencijos ’ ’ 
galo sutiko.

Nakties laike 
tviksztelejo per žandus o uosz- 
ve prigelbejo su szluota ir szan- 
ke “polys”! kuri pribuvo ir 
ženteli nuvožė in k ozą. Ant rv- 
tojaus visi stojo priesz slidžia. 
Paezinle iszsiknlbinejo, buk to
dėl muszo vyra, ha jiai motina 
taip paliepė, o mamuže saket 
kad turi nuo “ Dievo t iesa ”, 
taip pasielginet, bet sudžia pa
sako mot eroms, kad 
szios žemos sudžiumu ir 
tiesa nubausti ja i sos ezysezium 
už nepadoru pasielgimu su vy
ru ir jaigu da karta taip pada- 

kalojima uždarys.
nuėjo

o
laiko 

kad 
szalla

“ginklus

manydamas, 
atsigulė, bot 

velnes niekada nemiega 
jojo “apsiginklavus. ’ ’ 

idant sudėtu 
“ pa- 

— ant

paezinle jam

nuo

jisai ant 
t uri

I
Įi
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rys, tai in 
Motores nuleido 
namo.

noses

’ANASZLE PAVOGĖ
JAUNA MARTEI VYRA?

N. Y.
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NE VISADOS TĖVU PAMO- ATĖMĖ SAU GYVASTĮ AP-
' GAILESTAUDAMAS

.. ......r-;:

BJAURYBE ANT 
KAPO

SUBIAURINO SIERATELE 
ANT KAPO JOSIOS 
MIRUSIOS MOTINOS.

KAPO

Ossining, N. Y.—-Sesziolikos
motu Emilija Bowles, sioratole, 
kuri nesenei mvlenios motinė
lės neteko, nuėjo Niulelioje ant 
kapiniu pasimelst už duszia mi
rusios ir pasiskunst ; 
rvbiu svieto. • 1-
sapnavosi jai motinėlė ir atsi
kėlus anksti, nuėjo ant kapiniu 
atlankyti kapa.

Atėjus ant kapo ilgai klūpo
jo ię meldėsi, 
apie visa svietą, 
tikėtinai, 
t is, iszszoko isz art y m u k romu 
szetonas pavidale 
kuris mėtėsi ant mergaites, per 
mele ant žemes ir subiaurino ja 
ant motinos kapo.

Ant riksmo siera teles, prava
žiuojantis žmogus, 
Iiuje atbėgo prie 
suprato kas atsitiko ir leidosi 
paskui žmogiszka biaurybe.

'Nelaiminga, pusgyvia siera- 
in ligonbidi, nes 

pas kuria tarnavo, 
pa-

M
X...........

KINIMAI SAVO VAIKAMS 
ISZEINA AkT GERO.

‘ Johnstown,-Pa. — Kaip kada 
tėvu pamokinimai ir apsaky-i 
mai del vaiku ne visados iszei- moi'll; 
na ant gero, kaip lai ana diena metu 
atsitiko czionais. Mikola Cisak 
Sla vokas,

SAVO MYLEMA 
KARVUTE ’ Į t |

Middletown, Coipi, — 
Povylas Hoffman,
nusiszovo ant smert isz

<1 l

Fai-
45

1

priežasties didelio nusiminiipo 
apsako savo szesziu ir apgailestavimo paskui savo

mot u šuneliui nukryžiavojima mylerna karvute. Farmeris be

W. O, ■OTZKOHSl(, l’rM. A Mff.
F. W. UOCZKUIVNIU, lilfor.

Isz Visui Szaliu N.ELA,M™G^
42 METAS JO,* ! i

i

LENINGRADE SZIMTAI 
MIRSZTA NUO UŽKRĖS

TO PIENO.
Kyga, Latvija, 

das,
versmą

JA, NETEKO APIE 
5,000 ŽMONIŲ

I

f"

,4

<

Sužeistu Gal Rasis in 
10,000; Žmonys Baisiai 

Persigandę.
VĖTRA UŽMUSZE 50 ŽMO
NIŲ; LIGOS IR PAVIETRE 

PLATINASI.

I i*
buvo 

miestas.Kristaus i'f kiek tai kentėjo ant 
kryžiaus, būdamas 
per nedorus žydus*. M i Rudukas 
neužmirszo tojo apsakymo, nes 
ma diena siausdamas

galėdamas užlaikyt i m vintuos 
prikaltas karves, pardavė jaja savo kai- 

kada dažinojo hu.k 
no-

*

da sako, 
baisiose

mynui, 
naujas
i i papjauti, nuraszo jam idant 
susimvletii ir to nedarvtu, nes 
.....a tik dasidirbs, tail karve 

Dagirdcs kad 
, ausi.

o 
locnini akas karve*< i 11 ant ne.do-11

l

, kais prikalbino juos idant
kryžiavo! keturių melu Szimii- kada

Pastai e vaika prie ai pirk
vaiko ranka ( kaimynas karve papiove

Per kėlės dienas >

užmirszdama 
Kad szlai ne 

kaip slenkantys žal-

žmogaus,

at uomobi- 
mergaites ir

po savo

tolo nuveže 
gaspadiiK*, 
nepriėmė josios 
stogia.
Zmonys tuom atsilikimu taip 

kad kerszina taja be 
tija pakart kaip lik pasiseks ji 

žino n vs t

inirszo, ?s-

suimt, nes palicija ir 
jeszko jo po visa aplinkine.
•«-» . r>- —. .-1 ■ ■■■ "

NEDAVE JAM 50 CENTU, 
SUKAPOJO PACZIA.

su vai-
nu-

k a Romeli. I 
tvoros ir prikalė vaiko i 
prie lentos. Buju ir kita prika
lė. bet ant riksmo vaiko subėgo 
kaimynai ir palimisavo vaika, 
kuris randasi sziadien ligonbu- 
teje.

vaiku

Daktarai mano kad turės 
vaikui nuplauti rankele lyg al
kūnes, nes nuo surūdijusios vi
nies kraujas, užsit rueino.

SUDAS PERSKYRĖ 13
METU MERGAITE 

NUO JAPONO.
— SudžoWilkes-Barre; Pa.

W. A. Valentine ana diena per- 
, 13 me- 

isztekejo už
skyrė Katriute Pėnza 
tu mergaite kuri
28 met u Japono, I larry Talino 
praeita Septemberi. 
aplaike laisnus melą 
du, nes ji prisiege, 
ifietus. 7*
tai stidui kuris pripažino szliu-* 
ha nelogaliszku.

M ergą it e 
gingu bu

ka,d turi 21 
Motina pranoszr* apie

K s

szove ant smert.

DU DRAUGAI UŽAKMENA- 
VOJO ANT SMERT SAVO 

DRAUGA
Coffovville, Kans. — CarlvsL 

lo Cullison lt) met u ir jojo bro
liukas Isaac. 8 metu, prisipnži- 
no policijei buk tai 
akmo.navojo savo
Donald Fox 8 motu, po tam in
mate jojo lavonu in Verdigris 
upe. Vaikai mėtosi akmenais 
ir pataiko Donaldui su akme
niu in smakru nuo ko sukrito 
negy vas.
levams ka padare, 
vojui in upe. 

I----- -
MUNSZAINO BONKA 

MUSZE GĖRĖJA.
Chicago. —

jiedu už- 
giir aiaitl

Bi jodami praneszhi 
inniete la-

UŽ-

William Haves
29 S. Aberdeen st., tapo mirti-

plitan- 
neszvarn-

. >

Leningra- 
prii‘.sz bolszevizmo per- 

Petrogradas, 
szvariausias Rusijos
Dabar kaip Leningrado Plau

tas miestas randasi 
sąlygose ir szimla'i 

žmonių randasi kasdien mirsz-
la tifii ir tifoidu ir kitokiomis 
epideminemis ligomis, 
ežiomis del didelio 
mo.

Ligų kaltininku daugiausia 
skaitomas užkrėstais pienas. 
I jeningrade 
85^ v.ra nevalvtas • * 
tas ligomis, o 
vra tiek prastas,

Gero pieno

Italija. — Isz visu 
kur davėsi jauftt

Ircbejimai žemes

v.ra

užk rest as
gaunamas pienas 

ir užkres- 
dalis 

kad negail
ias 
ei-

likusi 15C
t įek 

ma vartoti, 
miestas nebemato per metu 
los.

Leningrado Krasnaja Gaze- 
ta szaukia valyti miestą, sa- 

kad miestas smirda 
kaip kiaulių tvartas, ypatingai 
gelžkeliu stoeziu rajonuose, 
kuriu savaitėmis niekas neva
lo.

Rusijos epidemijos pradeda 
nuramint i Pabaliujos 
bes, kurios emetfi griežtu prie
monių apsisaugoti nuo epide
mijos atneszimo ir ruko visus 
vagonus, ateinanezius isz So
vietu. ,

kvdama

stoeziu

vaisi \ -

Rymas, 
aplinkiniu, 
drebėjimai žemes ateina kas
dien žinios apie didesnes nelai
mes kaip isz prailžiu buvo ma- 
nvta.
iižmuszt uju 
ir kaip rodos daeis 
ypatų pakol visus 
Sužeist uju da nesuskaityta, bet 
menama kad skaitlis daeis lyg 
10,00(1. Eroplnmii lekioja ant 
Melfio ir Avellino idant isztv- 
rinet kiek t<*n bledes padaryta, 
nes kitaip in įniršta 
gautis. Vandens, maisto, 
panti, pastogių ne gyduolių ne 
siranda, todėl ligos ir amaras 
praliejo prasipaltinet po taisės 
vietas. Zmonys taip inbauginti 
kad nežino ka Jard ir net 
piečius prižadėjo atvažiuoti iii

| lenais apmalszyti 
Raudono Krvžiaus 
(llaliszkas s

Lyg sziai dienai skaitlis 
vis eina augsztyn 

lyg 5,1 MX) 
suskait vn.

negalima 
dra-

po-

gyventojus.
Draugu ve 
suszelpi-

f

J

. I

<«

kyrius) 
lieja kiek ’galėdama n<*h»iniin- 
gmv AhissoHini ne’prhtfne 
jokios sv.ietines paszi’lpos isz 
kitu

na i sužeistas sprogii^lbs mun- 
szaino liaukos jo rankose, ka-

MUSŽTYNE TERP 
. I ’ ANGLEKASIU.

Pittsburgh. —
I i kos‘

DAUG PRIGĖRĖ ŽMONIŲ 
PER SUGRIUVIMĄ TILTO

Vok i et i je
szaliu, sakydamas kad 

Italija rūpinsis savo padonais.
f

miesteliu,

da jis bando ja atidaryti. Stik
lo gabalai papiauste gyslas.Keturi ang- 

lekasiai likos* su pjausi y tūlis 
peileis ir aplaike sudaužytus 
pakauszius, musztyneje kuri 
kilo terp juju kaimelije (’hes- 
wick. Sužeistieje kurie randa
si ligonbuteje yra: Mikola 
Gurnicz, 53 metu, John Keney 
27 m., Steponas Kruhank 42 
ir n<‘žinonias žmogus. Keney 
norėjo paskolyt $15 nuo Gur- 
niezo idant užmokėti už taksi- 
kebą, o kada tasai nedavė pra
sidėjo musztyne.

Koblencas— Kada
pa-

Turnerville, Nebr.
Povylas Tarnor, 64 metu, 
prasze savo mote ros idant jam 
duotu 30 centu ant nusiskutimo 
tai aplaike tokiu szuniszku po
teriu, kokiu savo gyvenime da 
negirdėjo. Isz to kilo barnis, o 
Povylas negalėdamas klausyti 
tolimesniu iszmetiuejimu savo 
motores pagriebė kirvi, 
pojo ja baisei ir dabar guli pa
vojui mirties. Porele gyveno su 
savim 48 metus. Povvla iszvežc 
in paviotava kalėjimu.

O

•i

siika-

muszty nėjo

2/ m.,
nožinomas žmogus.

VALDEMARAS
ISZGUITAS

LIETUVISZKAS MEISTE
RIS ISZGUITAS IN KRE

TINGA ANT METO.

PAVOJINGAS DEL SKLYPO

to tilto ant upes Kaino, 
apvalkszcziojimo

Nuo Neapidiaus lygg Apullo 
nemažiau kaip 30 
miestu ir kaimu visiszkai likos 
sunaikintais <» ■daugelis pusiau 
sugriuvo.

Vaiskus ir ugniagesiai užka- 
sineja užmusztuosius iii dideles 
duobes szimtais.

Drebėjimas ženn*s buvo taip 
smarkus, kad galima ji tiktai 
prilygini prie baisaus daboji
mo žemos kokis atsibuvo 1908 
mete Messiimje, kuris sunaiki
no Kalabia vakarine dali Itali-* 
jos. Tarne tai drebejime pražu
vo nuo 7.3 lyg 100 tukstaneziai 
žmonių o milijonas pasiliko be 
pastogių.

1

Daug žmonių prigėrė per* su
griuvimą tuoinlaikinio padirb

ki i ke 
apleidimo

Raino aplinkines per Francu-^' 
ziszkus Kareivius. Apvaiksz- 
eziojime dalybavo pats prezi
dentas Hindorburgas ir daug 
ženklvvu žmonių.

Apie 100 žmoųiu radosi ant 
tilto tame laike, o kada perė
jo daug vaisko, tiltas sugriu
vo su stovinezia'is žmonimis.— Augus- 

buvusis
Dunkirk, N. Y. — Katre 

Dcmbiec, 20 metu jaunamarte 
apskundė naszle Helena Jaeko- 
viak už pavogimu josios vyro 

dvieju kitu 
vyru kurie apmigdino su kloro- 
formu ir laike pas save kolos 
sanvaites. Naszle kuri turi 46 
metus ,staigiai užginezino, buk 
paliepė Leona pavogti, bet jisai 
pats atėjo pas jaja in 
ežius. ”

* Leono su page 1 be

Si

J

> f

aid, Minu. — Kad ji su- 
“szuniszku gyveni-

mu” 
vedė ji prie altoriaus 
niszko lenciūgo.

szuo su

SZUNISZKAS SZPOSAS 
JAUNU ŽMONIŲ.

pažint su
draugai jaunavedžio, nu-

ant szu- 
Žinoma, jau- 

navedis pasiprieszino eiti prie 
altoriaus vedamas ant lenciūgo 
bet draugai jaunavedžio buvo 
tosios nuomones, kad “
kate privalo pridereneziai pra
dėti savo gyvenimą.” 

.Po siivincziavojimui,
, vedis Harry Detveilcr likos iru 

stumtas su nuotaka in vežimė
li ir apvožti po visa miestą. ~ 
tlaigu dvasiszkasis, 
porele siiriszo rysziu 
les pavėlino ant tokios kvaily
bes jauniems, tai pažemino la
bai sakramentu moterystes.

jauna-

kuris t a ja 
motervs- t

perkratinėjo,

SURADO MAĘSZKINUOSIĄ 
PINIGUS,

Philadelphia. — Veronika 
Plattl ‘dirbuntj City Laundry 
sklabinyczioje,
skalbinius pakol indejo in skal
biamu maszina. Tarp daugelio 
marszkiniu, užtiko vienoje 400 
<loįcrlu. I ž keliu miliutu in'bc- 
go in 
žmogus smaukdamas, kad jam 
atitirptu marszkinius. Dažiure- 
tojA greitai sujeszkojo

skalbi n veži a uždusins

I marsz-
. i,r XifutiM ir atidavė- žmogui įjy visa

• f 3 .Ji
K

n

i < sve-

li-

KA PIKTAS LIEŽUVIS MO- 
TERES GALI PADARYTI.
Detroit, Mich. — Szimas Ma- 

rolda, dvyleka metu atgal,
kos paleistas isz kalėjimo na
mo ant trijų dienu su prižadėji
mu kad sugryž atgal, bot szia- 
<lien, po dvyleka metu luošy bes

ISZARDE FORDUKA,NEGA
LĖJO SUDĖTI; PASIKORĖ.

Washington, 1). C.—Otis Ar
nold, 36 metu, gyvenantis 
miestyje, pasikorė savo g 
džiuje isz nuliūdimo, kad i. 
dės savo froduka. autonio'biliu, 
negalėjo jojo volą sudėti kaip 
buvo. Nedėliojo iszczystino jis 
visas dalis atuomobi'liaus, bet 
moteris nenorėjo eit, isz ko bu
vo labai nusiminęs, kaip apie 
tai kalbėjo jo motina laike ty
rinėjimo. Po tani nuvažiavo in 
miestą ant dviraezio idant pa- 
szaiikt mdkanika idant sudėtu 
automobiliu, 'bet kelionėje dvi
ratis sugedo ir turėjo ei‘li namo

miestyje, pasikorė savo
uz- 

gara- 
iszar-

KATE SUDRASKĖ BAISE1 
MERGAITEI VEIDĄ.

Philadelphia. — Dvieju me
tu Jevnfe Doklorovicz, 619 S. 
11-tos ui vežios randasi Penn- 
sylvanijos ligonbuteje su bail- 
soi sudraskvtu veidu. Jevuies 
motina nuėjo su dukrele nusi
pirkti žuvu ant marketo Ir 
mergaite* palomino kamputi,Jo 
kate su kelois katiikais. Mer
gaite pakele viena isz juju, o 
motina kate szoko mergaitei 
in veidą ir su nagais sudrasko 
veidą, 
ja i 
k a I e

pakol žmonis galėjo ja- 
indukusiosapsaugot nuo

'S

kad jisai

Kaunas, Lietuva, 
linas Valdemaras^ 
augszcziaušias Lietuvos minis- 
teris nuo 1926 lyg 1929 melu, 
likos iszgnitas ant meto laiko 
in Kretinga, už tai,
buvo per pavojingas del sklypo 
ir del gero žmonių ir valdžios 
turėjo būtie prasznlinths. Su 
Valdamaru iszkeliavo jojo pati 
kuri yra Francuzistfko.gimimo 
ir broliunas, kuris likos sužeis
tas per bomba, kuri buvo pa
ženklinta 'del Valdemaro Kau
ne, Gegužio .menesyje, 1929 me
te.

Valdžios |ialiepimas skamba 
szitaip:

SUNKIAUSIAS ŽMOGUS 
ANT SVIETO MIRĖ

Kopenhaga, Dania. — Karo
me! U amžiau.%liūs Jensen, 

žinomas kaipo sunkiauses žmo
gus ant. svieto, 

mirė nuo

♦v)

s ve rent is 489 
sutukuslos 

ga-
svarus 
szirdies. Buvo ne vedos ir 
na turtingas nes rodosi ant cir- 
kiu po visa Europa.

Szirnns vein gavosi už groteliu pekszezias Panedelyj volą nu-

toji vela

ir lai per savo motores liežuvi.
Neseniai susibarė jisai su sa

vo moterių, kuri apie tai pasa
kė savo kaimiškai, o 
paantrino savo kūmutei ir taip
žaibiniu telegrapu pasklydo ži
nute* po visa miestą. Ant galo ir 
policija apie tai •dažinojo, aresz 
tavojo Sziniu ir dabar turės at- 
sedet kalėjimo penkis jneths 
per savonclabos motores liežu
vi. 1 L

DAVE SZLIUBA, O IN SAN- 
VAITE ABUDU PALAIDOJO.

Ketlersville, Md. — Praeitu 
Pagedėlio ryta atsibuvo dvigu
bos laidotuves, tai yra Benin-

ejo in 
automobiliu

9h Vi teisi ngysta davė mer-
> /

Ui 25 dolerius dovanu.

min Fisherio ir jojo aezios, ku
rie prigėrė upėje. Kunigas, ku
ris suristo Fisheriusj praeita 
sanyaitc, atkalbėjo* pamaldas 
ant juju lavonu. . ’I •l

aradžiu mėginti sudėti 
, o kada iszgara- 

džiaus neiszejo )>o keliu valan
dų motina nuėjo pa'žiurot kas 
atsitiko ir utžtiko savo sūneli 
kabanti ant virvutes nuo .bal
kio.

(r o
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UŽDUSINO KŪDIKI SU 
PADUSZKA. f

-Už tai, kadj r
negalėjo apmaNzyii kūdiki'kū

jo,jo motina 
,____ , 26 metu nu
moto ant jojo paduszka ir nu
ėjo iii k u knia atneszti jam bon- 
kute su pienu. įSugryžus prie 
kūdikio, rado ji negyva. Norint 
prtszauke tiiojaus daktara, bet 
jau buvo už volai. Molina likos 
urp/iztayoja, bei. vėliaus paleis-, 
ta ■ į><>. k a uę i ja >. u o& nu r t iB j k m I i- 
kio buvo isz netyczni,

PMorson, N, J.

ris nuolatos roke, 
(kissy Drumond,

Bend-

VISOJ EUROPOJ 5,000,000 
BEDARBIU.

Washington', D. C. : 
ras nedarbiu skaiezius Euro
pos szalyise siiekia 5 milijonu, 
Sovietu Rusijos bedarbiai ežia 
nemeilia, nes isz ton nogauna- 
nia jokiu žinių apie bedarbiu 
padėti. ■

,-------- t----------

TĖVAS 96 METU NUBAUDĖ 
: ' L 57 METU SŪNELI.

Jona«
už nepaklusnumą'

“ Del gero/Lietuvos Te
pu bli kos, profesores Vahlema- 
ras yra iszgnitas ant vieno me
to in Kretinga, už tai, kad yra 
pavojingu del sklypo.”

Jojo namas likos nžpeczety- 
tas per valdžia kaipo 
rasztis ‘ .
kytas. Valdemaro drauguve,‘ 
žinoma kaipo “ 
kai”, kuriu randasi 
taipgi yra pavojingi valdžiai ir 
ketina juos iszvaikyti.

» ir laik-
Žmoniu Takas0 sulai-

Geležiniai Vil
iu 10,000

SKIEPAIS UŽNUODIJO 
61 VAIKU.

Berlynas. — Luebek mieste, 
Vokietijoj, beskiepijant vai
kams nauja iszradima priesz 
džiova, užnuodyti 61 vaikas, 
kurie visi mirė. Dar 48 vaikai 
serga.

KUNIGAI NORI ŽENYTlb
Anglu laikrasz- 

” prauesza, 
kad susidarė 300 katal'iku ku

kučio nenori lai-

London.
t is “ Daily Express

Portland, Oregon. 
Bro n sard, 
savo sūnelio, kuris pasako tė
vui bjauru žodi, likos skaudžei 
nubaustas per lova, o kada 
kaimynai* paszauke policijc, 
toji visai nesilėiiszo iu teviszka 
nubnųdima.

Tėvas turi 96 metus ir da 
<lrutas žmogus, 
turi 57 metu, 4evns> as'ztuonhl

nubaustas per tęva?

o sūnelis jįin*

I
- J

i vaiku iii* dvieju airuki|. Jta -f

4 VVaLldniaras buvo diktatp- 
riiinY ir *’ vykiausiu minįsteriu 
Lietuvos nuo |92(> lyg 1929, mė
li. Per taji laika padare sauu. Per ta,ji laika padare 
daug nevidonu o paaktitiniiioHe 
rinkimuosia prųeita Septembe- 
rio menesyje lilA>» sumuszias ir 
neteko savo galybes, 'Puri jisai 
47 metus amžiaus. 

................... . k
* Neprivalo priesz motina 

niekame nesislopt, visame už- 
tylet, ar szloktai au gerai daro,

*

mgu grupe, 
kvtis celibato ir nori sudarvti . * •

| atskira tikyba, kuri nesikisz- 
tu iii asmeninius kunigu reika
lus. Tie 300 kunigu nutarė su- 
szankti- konferencija ir
rinkti vyskupus kunigą Mak
sima Adro, kuris ved e 
Savo parapijiete.

isz-

viena

w n i ak a dok pr iekz mtrt i pa' neprL 
iralO'tae'lttotir f• “i ' * — F.

» < M < tfk
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SUĖMĖ AMERIKONISZKA 
VAGI.

Karlsjm*, Vokietija. — Her
bertas Sandovski, garsus Ame- 
rikoniszkas vagis ir pabėgėlis 
isz kalėjimo, likos suimtas 
czionais kada insilaužinejo m 
narna turtingo žmogaus.

Pabėgo jisai isz Beri i no ka
lėjimo kuriame radosi tris mie
tus ir ketino būti si mist as at
gal in Amerika.

Paskutines Žinutes

isz kalėjimo, likos

41 Hartford, Conn. — Mts. 
Irena Diamond, likos surasta 
namie sudaužyta ant smert. 
Josios vvras likfts nužiuroIAs 
ir uždarytas kalėjimo.

U' Chicago.— Pagal suraszA 
gyventoju tai mieste randasi 
m am irt41* .Lž.J'La

3,373,^235' gyventoju. Ketvirtas
inidniu be darbo isz .

Szis judėjimas palankiai su
tiktas tikineziuju ir todėl re
miamas aukomis

Pagal naujo vyskupo pranė- 
szima kataliku Vyskupas Pra* 
gojo pasveikino ji dėĮ jo žygio'

isz daugel

procentas tarp Ju yra moteres 
ir merginos. • • 5

. V Buenos Aires, Argentina.
— Per sudegimą magazino 
Bungle Barn Co., sudegė jame 
jevu irž 420 tukstaneziu dole- 
r i u. Keli žmonys smarkiai ap
degė.

1! Omaha, Nebr. — Per nu
puolimą nuo sztangu “roller
coaster” vežimėlio, trys y pa tos
irkos iižfa'Uftztai'i Wr* mintiniai

CzokoRlOvaku kitfatiku bAžnf-^ sufteiwtl ir26 kiti*i$Mhesze vlsb-
* * * I . A.

ežios vardu J iri lt.'
•itafciiKi « • .* • j, «4i.ii»

tai

Hpi II

J UI kins žaidtilhis.
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Navatni yra tiejei Ameriko
nai. Gyvena iszlaidžiai, 
po tam iszdavinoti pinigus ant 
gyduolių ir daktaru. Pavėlina 
savo vaikams ant visko, po tam 
stato kas kart didesnius kalė
jimus.

idant

e ant keliu ir jai uždavė 
keliolika keptu blynu. Moteto 
nusidavė in suda jeszkoti už- 
ganadymo, bot audžia aiszkiai 
pasako motėrei, kad neturi tie
sos kisztis in ibzauklojima vai- 

o vjrrui primine

UH

ku per vyra,

ISZ LIETUVOS
f1 '

. »■■■ „Ail !■<■■■■■ ! *

UŽ PASTATYMA KRY
ŽIAUS — KALEJIMAN.

H ♦ i ’ ’ ‘ K (i I 11 * ? '

Pajevopis. — Czia yra gra-

I

kad ateityje ncplaktu paežiu- . krv?iuš’ nnstntvtaa IH<>9 
lespor sedvnuN Abudu iszeio’ » ™ . . < . \ \ r> <. i r •!.-.i *«iL . i m. Tacziau jo .statytoja Petrąisz sūdo susiRffbi<Hwi ilz ranku n. ,v. • /L.i.i % • v r.k. ' rtio.dziuna Rusu valdžia uzIHZ 
linksmi. I *I

APIE SERGANTE
i f \ . A* ' F -V i. ‘ Ir..- 1. .■ '*
i % H

MOTINA IR JOS
TRIS DUKTERES‘ —Ip

Vargingoj st u bele i gyveno

25 metu
Ne wa

Sunkus žmogaus gyvenimas 
katras nieko noiszmano ir nie
ko nežino. Toki vnrgsza kožnas 
prigaudinoja ir kožnas skriau- 
džin^

O kas sako kad czionais Lie
tuvyste užsilaikys tai tame 
klvsta — už kokios 
persimainys viskas,
czion tikru apasztalu kurie bu
tu pasiszvente del labo Lietu
viu, tik tai kožnas naudojęsi 
isz kruvino darbo ir isznaudoja 
žmonis.
Ant to žmogus mokinasi skai

tyt ir raszyt, idant per skaity
mą daug ingy t u iszminties.

Kryžius žmogaus neiszganys 
jaigu ta kryžių szirdvjo savo 
nepatalpys.

szirdyje

Randasi tokiu mylineziu po
relių, kurios kalba, kad inszok- 
tu in ugni ar vandeni del savo 

turimylomos, bet priek tam 
murzinas ausis.

Randasi ir merginos kurios 
paszvenstu viską del savo my- 
lemo, bet kada turi praustie 
kaklus, tai nuo to szalinas kaip 
nuo ugnies.

kaip in 
kad W-

Kokis tai ‘specialistas” tvir
tina buk perkūnas du kart dau
giau trenke in vyra, 
motore ir davadžioja;
ra i yra gerais perkūnsargiais,
l>cr ka moterėlės privalo tan
kiau vaikszczioti su savo vy
rais.— Na, jaigu mes vyrai, 
turime tarnauti moterims tik
tai del to, idant in mus perku- 
nai’li'cnkinetu, tai.... szirdingai 
atsisakome nuo to...

Sunkesniu laiku jau negali 
būtie kaip tebyriam laike, o no- 
rints ir vargo daug randasi aut 
svieto, tai isz bado nenumirsi- 
me.

Sunkiu'laiku nereikia bijot, 
tik tasai juju nesibijo katras 
gyvena paezedžiai ir dievobai
mingai. Tokiems tik baime, kat 
rie gyvena diena nuo dienos — 
“duok mums duonos sziadien 
— rytoj apie tai nesirūpina.

, 9

Kokis tai Howard Richards, 
n igeris, užsidėjo sau farm ūke 
South Carolina valstijoj su vie
nu arkliu už kuri užmokėjo 35 
dolerius. Po keturi u metu už- 
ezedino tiek, kad nusipirko sau 
mula už 70 doleriu ir septynis 
margus lauko daugiau. Szia- 
dien tas pats farmeris yra loe- 
ninku farmos kuri yra'verta 60 
tukstaneziu doleriu, dirba ant 
josios 60 žmoniu ir turi gryno 
pelno kas metas szeszis tuks- 
tanezius doleriu. — Dirbk, o 
turėsi.

Su bėgimu laiko tiejei, kurie 
mus mylėjo, apleidžia mus, o in 
j u vieta, pribuna tie,jai, kuriuos 
mes mylime.

Žmonis reikia mylėti ir pri
guli mylėti nežiūrint an to, ko
kiais jieje yra, Tai neyra dide
liu daigtu mylėti'gerus žmonis, 
dorus ir tykius, teisingus ir 
dievobaimingus. Reikia ir savo 
nevidonus mylėti.

Kokis tai pastoreli isz Rea- 
dingo, Pa., apskaito, tbuk in
pekla randasi net 42 keliai.

Kas geidžia eiti in pekla, da
bar negales paklyst turintis 
tiek keliu eiti, o priek tam kož- 
ims Jau turi savo iszrinkta kė
lė gavimos in taja szilta vieta.

I___ ■'
į , l ■ " t1 ( ■ 1' ■ ’

Visi skuta ttios nbinitHing 
Lietuvius, kas tiktai 
Jau aržiu Dievui, pradeda at
eit,i net in supra t ima, 
stojo praneszimai, jau neklau
so “knvsin” nuo “Uetuviszko 
pudimo”. Tiktai da turėtu im
tis už blaivesnio gyverthno ir 
visom pajėgom imtis, ne tiktai 
vyrai, bet ir moteres, prie skai
tymo, ne astronomijos, 
mijos ir tam panaszus rasztai, 
tiktai skaityti irnoraliszkas kny 
gas ir suprantanezius laikrasz- 
czius kurie yra taikus del 
suomenes.

gus 
nenori.

jau nu-

Prie to kryžiaus tl- 
sz.

knvsin

ne ke-

vi-

— St. Pierre, Martin-

Žemiau paduodame drebėji
mus žemes kokie atsibuvo in 
paskutinius 30 metus visosia 
dalvsia svieto — nuo 1900 me
to:

1902
quo, iszsiliejimas kalno Pelee; 
30,000 žmonių žuvo.

1906. — Mount Vesuvius vul
kanas iszsiliejo; 200 žmonių žu
vo.

1906 — San Francisco drebė
jimas žemos; 452 žuvo ir 1,500 
sužeisti. Bledes $350,000,000.

1906 — Valparaiso, Chile; 
1500 žuvo. Bledes $100,000,000.

1907 — Kingston, Jamaica, 
1100 žuvo, 2,000 sužeista. Ble
des $25,000,000.

1908 — Sicily ir Calabria; 
76,483 žuvo ir 95,470 sužeista. 
1912 — Turkey;
6000 sužeista.

1915 — Vidutine Italija; 29,- 
978 žuvo, 372 kaimai sunaikin
ti ir keletas didesniu miestu vi 
siszkai sunaikinti.

1917—Guatemala; 2500 žuvo.-
1919 — Java; 5100 žuvo ir 31 

kaimu sunaikinta.
1920 — Mexico; 3000 žuvo ir 

daugiau kaip devyni miestai 
aplaike bledes.

1920 — China;
ir 10 miestu sunaikinta. Bledes 
aplaike per 300 keturkampas 
mylias. . ( .

1923 — Persia; 4600 žuvo.
1923 — Japonijoj; Tokio Yo

kohama apylinkėse 99,331 už- 
muHZtu ir 43,476 dingusiu žmo- 

• « A AM.

3000 žuvo ir

200,000 žuvo

niu. Daugiau kaip 702,000 na
mu sunaikinta.

1927 —Japonija, Žiemine da
lis Kioto; 3274 žuvo ir 6734 su
žeista.

1926 — Dutch East Indies; 
1200 •žuvo ir 600 sužeista.

1929 — Persia; 2000 žuvo ir 
700 namu sunaikinta.

• • DŪMOJIMAI ::
t

nusidejeleis,
nemislyk,

kryžiaus pasta tyma ingrudo 
trims paroms Vilknviszkio ka- 
lojiman, 
kįnczįojo jaunimo būrelis 
m. Gegužes meu, 25 d., suruo-
sze vioszas'iszkilmingas Gegu
žines, pamaldas. Daug jauni
mo buvo prisirinkę ir isz toli
mesniu kaimu. Pamaldas lai
ke geras jaunimo prietelis kun. 
V. Birbilas, kuris, be to, pasa
kė pamokslo apie
Szvencziansios garbinima ki
tose szalyfle ir ypacz Liurde.

Paneles

VIESULĄ SULAUŽĖ 
PENKIS KLUONUS.

Isz Rokiszkio prnncszn,' knil 
Birželio 30 d., apie 15 vai. vie
sulas sulaužo Juodupės vals- 
cziuj, Somaiitn ir Pasadninku 
kaimuose penkių 
kluonus.

Viesulais atėjo nuo Latviu 
Rieos ir nuslinko per Onuszkio 
d vara. Kitur nuostoliu nepa
daro, tik viena piemenuką tru
puti paritino.

ūkininku

IMIGRACIJA IN PIETŲ 
AMERIKA.

Vidaus reikalu ministerijos 
daviniaite, per sziu metu pirmai 
ji pusmeti, lyginant su 1929 
metu pirmuoju pasmeczln, 
emigracija isz Lietuvos suma
žėjo beveik 2 kartus. Sziais 
metais per 6 menesius emigra
vo 4599 žmones, 1929 m. — 
9184 žmones, 1928 m.,— 4715 
žmoni ir.

Per visus menesius, 
rus Sausi, 
rS

pasmeczln

iszsky-1 
rus Sausi, sziais metais emi
gravo žymiai mažiau.
ra is .menesia i s per szi u metu 
pirmąjį pusmeti 
(skliauteliuose 1929 m. emi- 

skaieziai): Sausio 
menesi 1423 (987) žm., Vasa
rio 644, 1740, Kovo 1202, 1928, 
Balandžio 525 — 1520, Gegu
žes 485 — 1858 ir Birželio 320 
— 1151. Matomo, kad Birželio 
menesi, palygintus su szili 
metu Sausio men., emigracija 
sumažėjo daugiau kaip ketu
ris kartus, o palyginus su 1929 
m. Birželio menesiu, 
kaip 3 kartus.

Per Birželio monos i emigra
vo in szias szalis: Argentina 
110 žmonių, Brazilija 10, Pie
tų Afrika 1, Kanada 65, Uru
gvajų 29, Amerikos Jungtines 
valstybes 74, Kuba 1, Meksika 
2, Palestina 28 žmones.

gravusiu

Atski-

emigravo

daugiau

Kokis tai Szimas Belmont 
isz Philadelphijos, vežioto jas 
ledo, gerai iaspere kaili savo 
vaikui ir tai ant kėliu, kas la
bai iržrustino jojo paeziule, ku
ri in a^H* Sai •lh-
mas pabaigta* nobaudima vai
ko, emeai prie 'pflfozhiloM kurib

• Kas gerai pažysta pats sa
ve, tai jauezia ir mato visa sa
vo niekysta, o nešinieki pagy- 
rimuosia •žmonių.

• Visi esame
nes tu apie tai ne 
kad raminsi už tave niekesni.

• Tasai yra didžiausiu, kat
ras turi daug dvases meiles.

Tikrai yra tas dideliu, ku
ris savyje jaueziasi ma'žiulelių 
o visas sviotines garbes turi už 
niek.

• Netikėk in kožna žodi, o 
jaigu tam kas iszrodo geru, ne 
skelbk tarp žmonių.

• Klausk pas žmogų rodos, 
kuris yra doras ir turi savžine; 
jeszkok mokslo pas geresni už 
tavęs negu turėtum eiti pagal 
savo supratima.

• Pasipūtės ir godus nieka
dos ne turi atsilsio, ubagas ir 
nusižeminias dvasioje, gyvena 
visados gausiam pakajuje.

• Nesisarmatyk tarnaut ki
tiems del meiles. Iszganyto- 
jas ir tarnavo del žmoniuir už»

juos mirė.

SKAITtf
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PONAS KOSULYS SUVAŽI- 
NĖJO MOTERISZKE.

Plente netoli Jurbarko, ties 
Darniu kaimu, Liepos 1 d., 
szoferis Jonas Kosulys, važiuo
damas isz Jurbarko lengvuoju 
automobiliu, suvažinėjo 50 me
tu moteriszko, Ona Armanavl- 
cziene, gyvenanezia Jurbaitko 
valscziuj, Montvilų kaimo. Nu
gabenta in Jurbarko ligonine. 
Liepos 2 d., senute nuo žaizdų 
mirė. Szoferis suimtas.

AUDRA SU LEDAIS
Liepos 3 d., Dusetų ir Anta

lieptės vals. audra su ledais 
sunaikino apie 25% javu.

Nūostuoliu apskaieziuota ne
mažiau kaip 13,000 lt.

DIDELIS GAISRAS SZILE- 
LES MIESTELY.

I , *

, Liepos 4 d., pietų metu SzL
« 4 • , V '•« 4 V • « •
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laleą miestely kilo gaisras, ku
ris ūmai apėmė isztisa namu 
kvartalo. Sudego 18 namu, ju' 
tijrpe 3 parduotuves.

< L.........r' ■■ 11«

VEDYBOS LIETUVOJE.
Per sziu metu pirmuosius 

tris menesius Lietuvoje susi
tuokusios 7847 poros. Palygin
ti pu pereitais metais susituo- 
Idmu akaiezius žymiai pa-ssto- 
H

tris menesius Lietuvoje
J « • M A M

kimu ek’aiczius žymiai pasato

1
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saules i 
vięta, ir isznyKo, o Marijona 

namoju Kada stojo priesz lova 
Korganezios motinos tai prie 
motina dnktori, o aszaros gai- 
szirdies plakanczios priglaudo 
lęšio pasipylė ant auksiniu ka
išu Marijonoj palenkė kriuža 
jpi vandeniu prie lupu 
sveika.
r Pats skaitytojas gali dasi-

s S..;1: .miE: Perw™ ■*■»«*«• 
deszimts koki, ne da- 

■ tyriau būda moteres 
visoki

pilnu kriužin vtattdcnio skuljino
L ' * -

deszimts koki,

P inaszle su ,trimis dukterimis. Vi-
sos buvo kai stimaitesi (cnip 
ki'hnjai su pienu, nekaltos kfiip 
lelijėlės darželyje, o linkėitios 
kaip paiiksztelci vasaros laike.

, Viena karta.motina’ apsirgo 
smertelnni. iSiivejo trys duktė- 
res prie lovos motinos ir daitg , 
visokiu moterių kurios žinojosi 
ant visokiu ligų. Davinėjo viso
kias gyduoles bot viskas buvo 
ant tuszczio nes sergantei mo
tinai ne bisknti nepagelbejo.

Bet viena vakara, pa'balado- 
jo kas tok i s in duris, o kada li
kos t»at įdarytos, inejo senelis 
žilas kaip karvelis, o kuri mer
ginos pasodino ant suolelio ir 
pavalgydino, o senelis rodos 
apie liga nežinodamas, iszsi- 
klausinejo 'apie motinos liga, o 
ant galo tarė:

— Už treczio kalno, ir už 
trcczios upes, viduryje tamsios 
ir dideles girrios, randasi szuli- 
nis, isz kurio tiktai 'gere pauksz 
t likai ir laukinei žvėrys, o isz 
kurio vanduo gydo visokias li
gas. Nusiųsk motina viena isz 
savo dukterų 
danezio vandenio, 
t uo jaus.

Tai pasakęs senukas apleido 
o nasz 1 e 

iszsiunte vienu isz savo dukte
rų, idant parnesztu gydanezio 
vandenio.

Mergina ėjo per kelias die
nas, viltis, parneszimo pagel
iuos del sorganezios mot inos dū
davo jai pajėgas. Perėjo kaina 
pirma, antra ir treczia, perbri
do tris upes, o kada inejo in 
tamsia ginia, stojo prie žinomo 
szulinio. Bet kada pasilenkė pa 
semt vandenio su uzbonu, pasi
rodė viduryje szialtinio baisi 
baidykla. Buvo tai no smakas 
ne žaltis, bet diedas su sieksni
ne barzda ir ūsais, ir paszauke 
in inergina girgžd'ancziu balsu:

Penki mastai ūso, ant sieksnio 
barzda!

Nori vandenio gautie, mergina 
jauna,

Tai su manim turi vinezevotis, 
Tašyk gali vandeni semt.
Mergina jauna.

Merginai isz baimes plaukai 
ant galvos atsistojo; praszoko 
nuo szaltinelio, o kriužas isz- 
leistlas isz drebanezios rankos 
susimusze. Sugryžo ta syk nu
liūdus namon, serganeziai mo
tinai sarmatinosi in akis pažiū
rėt tik tai pasakė, jog puldama 
ant slidaus akmenio kriuža su- 
musze.

Antru kartu motina iszleido 
vidutine dukterų bet ir ta, ka^ 
da pribuvo pas szaltini, norėjo 
pasisemt vandenio, 
stni’gai ta pati baidykla ir pa
smaukė girgždaneziu ’blalsp: 
Penki mastai ūso, ant sieksnio 

barzda;
Nori vandenio gautie mergina

>

kraujai su pienu, nekaltos k|dp 
lelijėlės darželyje, <

parneszt to gy- 
o pasveiksi

varginga gri nežili te,

*/ Ii t

iszlindo

Tai su manim turi vinezevotis 
Tada gali vandenio semtis, 
Mergina jauna!

Kada ir vidutine duktė van
denio pasvoikanczio .no parne- 
sze, taa motina tare in jauniau
sia dukterį:

— Mariute paimk kriuža ir 
gydanezio

ir likos
I * į 1 I

Vienam miėAte žmogus ži
» I . ■' -I* * < > »

prast koks džiaugsmas pastojo 
tarp naszles o 
rnotimi pasveikt).

Pikta dvasia sznabždejo in 
ausi Marijonai, idant mergįna

dukterie kada

« •

lytejes savo boba, imspidv’ė ir 
liepe eiti namo gulėt vienoj lo- 
\noj, ne dviejose, tai pas boba 
nesilankys svetimas niekas.

Szita atsitikima iszgl.rdes vic 
nas Lietuvis saliuno hartende- 
ris, atėjo kada žmogelis iszsi- 
gert, paklauso: “ar teisybe kad 
turi savo name nėsmaguma.” 
Tai žmogelis su aszarOhnis, nji-’ 
nedarnas szvėntuosiils ir peklbs 
prakeiktnosius, skaudžiai nusi-

I

*

ziu- 
į h int neblogo budo, jau turintis 

koki 50 meti!, apsipaeziaves,su
silaukė keletą vaiku f 
jn vienas numire.Po vaiko mir- 
,cziai žmogelis sau pradėjo isz- 
roknot gyvenimo begi ir savo 
moterei jaunesnei 
ji sako:
, • Motka! tomponedie no

koki 50 metu, apsipacziaves,su-

ne iszpildint u prižadėjimo duo- ‘ _
gerai!

H4M4 lineli.

ra i!

toibaidyklni, ir kad nesiskubin
tu in ta pustyne. Bot Marijona 
paguodoje duota žodi savo ir 
bijojo apie 
ant galo mergina pradėjo moti
nai 'bueziuot kojas,

savo Dioduli

Tai žmogelis su aszarbTnis, ujl- t %

isz tarpo

amžiumi už

kas toks noge-

sveikata motinos, — ne j<as
sunkiai dirbu jau per daug me

asz

tai ne sakydama, jdg neužilgio

t ” t nininmi iii i iru J<<u pvi ii iv -

nieko apie tai,, jaigfii susilauksimo didesne

mažu ant visados namuku gim
tini turi apleist, mažu paskuti
niu kartu bueziuoja jai -kojas. 
Per gailesti negalėjo ne žodžio 
isztart, kurios aszaros kaip žir
niai ritosi, o motina mislino, 
jog tai mergina isz meiles mo
tinos taip gailiai verke.

Naktis jau atėjo, Marijona 
tiktai to ir lauke, pakol užmigs 
k'ad nusiduot in baiso kelione 
tuom tarpu paszauke už duriu.

o moti na mislino

Hzeimyna, tai isz bedu vargu ne 
iszlysim. Manau bus geriausiai, 
negulėkime vienoje lovoje bot 
dviejose, szeimyna nosididins...

— Ka tu dabar plempi! no 
gulėkim vienoj lovoj tai szoL 
mvnos mat nebus. Motore alsi- 
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liepe.

■
skunde, kad jisai jokiu biMn tiė 
galėjo tikėt.

!i

Kad perleidęs metu penkes- 
deszimts koki, 

Nepatyrė 'buda moters visokį.

jau Mariuto tris

Penki mastai ūso, ant sieksnio 
‘barzda!

Atidaryk dūręs, Marint jauna;
Mane vinezevojai, mano vande

ni gere i,
IMarijona miela!

Marijona apalpo, 
smarkiai atsidaro. Insirito ta 
syk in grincziia apaugės ilgom 
kudlom baidykla ir paszauke: 
Penki mastai ūso, ant sieksnio 

barzda!
O užklok stala,Marijona jauna

nes durys

—- Tik tu szi rd ule nesupyk 
asz sakau kad taip gerai, o 
kia tau vigada kaipo mot kai 
augint daug vaiku!...

— Kad jau tu nenori gulei 
vienoje lovoje, tegul bus ir taip 
bet žiūrėk kad taip darytai. 
Motere apsiėmė — negulet. *

Pradėjo žmones savo sutarti 
pildint, pragyveno meta, viena, 
antra, treczia ir apie kaip sa
kosi netol deszimts, szeimyna 
nesidaugina ir asabnei sau gu
li. Kartais burdingierius laike’ 
kartais ne, lankydavosi kai kat 
da ir sveteliai, o žmogelis nuo 
seniai dirbo vis naktimis.

neperseniai

ko-

Kaip isz pradžios nžsikarsz- 
cziaves buvo žadejas pamest 
daikte negyvent.

Dabar susiejo vėl sau buna ir 
pradžia desperacijas iszvengt.

Gerbiami e “Saules” skaity
tojai, jus atsimenate, kaip anuo 
tarpu Gloverso Mainieris aisz- 
kiai nurodė,

’* vendami burdingieriiai, 
tankiausiai toki, kaip 
kurie inpainioja muselia in vo
ratinklius ja nei auka užterioja 
tarp plonu tu siūleliu, taigi ir 
dabar czion mat burdingierelis 
nei ansai vuoras ta moteriia in- 
vijas iii 
su pa niojo, 
niolu.

‘kad stubose gj’- 
bnna 

vnorąi

vortinklius smarkiai
ir kad tik atsipai-

W. TRASKAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, veseliju, pasivažinėji
mo ir t. t.
603 W. Mahanoy Ava. Mah. City

,|H*'

Dabar neperseniai reikėjo 
. kraustytis iii kitas stubas, sztai 

Mnno vinezevosi, mano vando- P«Pra8?c kraustytoja kaszt.ja,
ui gerai, Lietuvi, tas bekraustydamas 

kaip ten patemijo ant tos mote
res, kad biski storesne, 
nieko nesako, liet vyra 
jau neisztyledams.išsitarė:

Kraustytojas: — Na brolau, 
gražiai dėkui Dievui viską per- 
krauscziaių

na ir 
suejas

bot asz misliu kad 
ir mano ant baliaus 
praszysi. .

vis-gi pa-
CAPITAL STOCK 1125,000.00 

SURPLUS IR UNDIVIDED 
PROFITS $623,358.62mano van-

Marijona miela!
Kada Marijona, past ola vo va

kariene, o baidykla tolinus mur 
mojo:
Penki mastai ūso, ant sieksnio 

'Imrzda!
Sėsk valgyt su manim, Mari-

• joną jauna:
Mane vinezevojai,

deni gorei
Marijona miela!

Marijona pastate priesz ji 
bliuda su valgiu, o kad baidyk
la pavalgė ir volą uždainavo.
Penki mastai ūso, ant sieksnio 

barzda
Paklok man lova, ’Marijona - 

jauna;
Mano vinezevojai, mano van- 

vandeni gorei,
Marijona miela!

• 4

Marijona iszblyszkus ir dre
bėdama paklojo lova. Kad sztai 
isz baisios baidykles persimai
no karalaitis o po tam apsakė 
visa atsitikima jog likos už
keiktas lyg laikui, kol ne atsi
ras mergina kuri paims ji už 
pati, ir taip užkeiktas szirnta 
metu pakulavojo....

Tam daigi e kur stovėjo pras
tas namelis naszlcs stojo 
kus palocius karaliszkas.

Nasz’lc laimino Marijona ir 
Itaiulaiti, kurio priesz ja ja klū
pojo ant puikaus divono.

Po szlu'bui d a rink ta k a rali sz- 
ka orkestrą užgrajino puiku 
szmoteli o po tam iszkele pui-

• ku baliu ant kurio radosi dau
gybe sveteliu.

pui-

t

keliauk parneszt • 
vandenio.

Da serganti motina no pabai 
gog sakyt, 
szuolus nubėgo. Ir bego kaip
stirnaite per kalnus ir klonius 
sztai paskutines pajėgas imant 
dlabego prie szaltinio kad sztai 
iszgirdo baisa ‘baidykles: 
Penki mastai ūso ant sieksnio 

barzda!
Nori vandenio gautis, Mariuto

• . * * ■

jauna,
Tai su manim turi vinoziavotis 
Tašyk vandenio gali semt, 
Mariuto jauna!

Jauna mergina, labai persi
gando pamaczlils toki įbaisu su
tvėrimą o už valandėlės tano1:

— Asz vinozeVtfsiuosi su ta
vim. , ’
i .Tada baidykla Hope jai, idant

* i .A. 4 . « K . . • 4
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ant rytojaus priesz tokejfttfa

t

KAIP PIENIUS SKAITO.
# .| ' llr ‘ W

' t ’ . j
! Daraktorius i
mas mokslą skaitliaus kalba:

Ne galite

iszgnldineda-

, — gante dfidestineti 
dvieju pusk iri n in viena: — pa
dekime: obUolis ir griusze, tai 
ne bus du obuoliai.

Tame atsiliepo pieniaus 
nu s.

su-

— Ode!ko, mano mama, 
praszau pono daraktoriaus, su
deda įn daigtn kvorta pieno in 
vandeni ir padaro dvi kvortos 
pieno.
' Mano mama tfis taip skak 
tb; : ■ :■ jtb. H/'!, ■/ I f f

— Ant kokio baliaus! Per- 
kraustei, tai gerai, bet asz jo
kiu balių nesijaueziu.

— Tai brolau Juozai, 
meluoji, juk ar asz durnas — 
ar nesuprantu kad garnis ka 
nors atnesz...

— O! kad tu prasmektai ka 
tu man plempi! A'sz jau tema- 
ponedie deszimtę metu su boba 
lovoj neguliu, ir garni koki t v 
pasakoji. Ar tu paiks!....

— Nevadink mane paiku 
bot pamatysi kad teisybe sa
kau.

Žmogus patyręs kad kraus- 
tytojas jam sake teisybe, pra
dėjo neiszpasakytai nerimaut 
suprasdamas, kad tai jo moto
re isz doro kelio isztempe ne 
kas dauginus kaip burdingieris 
kur pas ji bebuna.

Benorimaudamas, nuskubino 
pas gera savo sena prieteli, ap
ipasakojo koksai szposas yra 
tarpe jo ir moteres, prietelis 
nusijuokęs jam davė rodą to
kia: k

“Pasigaminęs kiek graszio, 
iszpylk jai kaili ir iszvažiudk 
nuo jos szalin, kada tavęs ne 
bus, tavo motore pradės su sve
timu gyventoja aplinkiniai ap
skųs už nemoraliszkuma, gaus 
aresztuot. Matydama kad jtei 
be tavęs siaura, jeszkdrf St 
szauksis prie tavos, bet tuomet 
jau mokėk valdyt. ” 5

* Ar žmogelis prietelio paklati- 
se rodos! Suvisai ne.

Jisai isz miesto nevažiavo, 
bot tiktai pivisitraukes nuo jos, 
būdamas pas savo sosori, taikė
si ta burdingiori suaresztu6t, 
bet burdingieris pajutęs per 
Įauga iszdume, tolinus gavo su- 
aresztnot, bet tapo iszloistas po 
kaucija. ' *

Besitąsant, burdingieris pa
sisamdė advokata ir galu gale 
ju užbaiga turėjo but provos.

Ąlagistratns senukas iszklau- 
sias svietku ir to žmogelio pas i- 
skundimo ikad» per 10 metu ne

kam

jeszkėrf it

Mokame 3-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride
da m prie jusu pinigu 1 Saulio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalą su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

G. W. BARLOW, Pres, 
J. FERGUSON, Vice-Pres.irKaa.
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A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABOR1US 

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

Bell Telefonas 1430-R

įlazbalsamuoja ir laidoja mirusius £ 
ant visokiu kapiniu. Pagrabua pa- 
ruoszia nuo papraszčziausiuikipra 
kilniausiu. Parsamdo automobilius 
del laidotuvių, veseliu, krikszty-l 
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.

A . J . T JI J Z JuMjUa j!"

Ant J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS

(BeU Phone 872)
391W. Centre St. Shenandoah, Pa.

Nuliudimo valandoje, sutei
kiam geriausi patarnavime. Pa
laidoj ima atliekam rūpestingai
Ir gražiai. Busite pilnai užga-

• nėdinti.
Isz Mahanojaus Ir Girardvttles 

jeigu kai pareikalaus mano pa
tarnavimo tai meldžiu man tele- 

. fonuotl, o pribusiu in desimto, 
etninutu.Jtr Bell^eiefonasJWl
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Nakczia vienok, kada nuė
jo žadinti pasmerktuosius, isz- 
liauže neramybe ir baime.

Dižuruojantis ta nakti tiur- 
mos, kalėjimo, virszininko'pa- 
gelbininkas, patogus, mote- 
riszkes gražybes afieiendis, ei
damas per tamsius koridorius, 
ir tik mažai kerosino lampu- 
temis apszviestus, jautėsi kaip 
miszke, būdavo kadaise, kada, 
jis dabar buvovaikiuku, bijo
josi vienas jame pasilikti, nu
žiūrėdamas kiekviename bil
desy j ir kek viename medy j sau 
neprieteliu. Jam buvo teip, 
kaip tarytum isz visu pusiu 
žiurėjo ant jo tukstaneziai ne
matomu ir baisiu akiu, skun- 
dženeziu ji už kokos tai pikta
darybes ir prasižegimus.

Perkeltas neseniai isz pavie
to kalėjimo, turėjo dar pirmn- 
sykiu dalv^’auti prie isztarmos 
iszpildymo.

Kalėjimo buvo 
szimtai 
ant noro
priprasta žiūrėti ant ju kaipo 
ant szalies plaukianti upeli 
skaitlinių ir popierių, o abejin
gumas, su kokiu visi žiurėjo in 
tuos žudymus ir bausmes, ma- 
cbinaliszkai visus pergalėdavo.

Eidamas vienok dabar nak- 
ezia su smerties žinia pas žmo
nes kuriu isz veido beveik ne
pažinojo, pabūgo ir nenoromis 
uždavė sau klausima,
ruatinties ant virszininko ku
ris ta nemalonia ir junkia rei
kalą stengiasi suversti ant sa
vo pavaldiniu ar tas laikyti 
už iszskyrima kad ant jo
syk uždėta tokia atsakanti pn- 
deryste.

Ir nenorėdamas nupulti sar
gybos akyse kuri jau nesyk i 
asistavo iszpildžiant bausmes 
lai kės i su ,įs^j i<ni. iicrvisz-

apie keli
nežiūrintkalinin;

ir pasibjaurėjimo,

ar turi

sn

kai sukinėjo savo mažus usns.
♦ ♦ ♦

Pasmerkti ant smerties ka
liniai suvarginti ir iszbale pa
sikėlė nuo savo lovų ir dairėsi 
aplinkui:

Liepta jiems grcicziau 
dinties. 
law..•

Ir stebėtinas daiktas-kokis 
tai piktumas kareiviu ir ofi- 
cieriu dusziose nardė, matant 
tuos paežius, suledėjusius vei
dus tarytum piktumas už tai 
kad taigi dėkui jiems reikėjo 
dabar nakezia atlikti ta bjauru 
juoda darba kuris ir patiems 
kareiviams pasirodo pasibjau
rėtinu.

— Na,

Syki galas tai
jn- 

gai-

na, skubi nkies! — 
praszneko vienoj kameroj ka
reivis pamirszes net kad kari- 
doruj randasi “naczalstva.”.

viena!... pn-Vis jau

Tiktai dar smertis ir
' ♦

___  4 4

dtfugitiu jait niųkb’^— praslln 
ko jam gęlyoję.. »

‘ ‘ Maža aperačija,s — pamiš
imo vėl bet jau be' ųiyriszypso-, 
u 

sakyti, rimtai, j
Ir apglobė ji urnai toji bo- 

karsztino ir begaline ramybe.
Viskas dabar jam rodomi 

teip smulku ir maža priesz di
dumo ir kokia tai niekybes ma
lonybe kuri turėjo po keliu 
mineziu priesz ji atsivertą ir 
po smereziu suteikti jam amži
na ramybe.

Bet oficierclis nedavė 
ramybes.

Kokis tai brutaliszkas szan- 
ksmas pasiekė jo ausis.

Laikas!. ..

jimo bot tik ramhn Ir galima
-L/'

jam

— Laikas! 
ruoszkiesl...

Ir tame szauksme buvo kas 
tokio baimingo tarytum žmo
gus pats save norėjo kur tai 
nuvaryti.

Inžinierius susi purto.
“Tu“ sujudino ji ant va

landėlės.
Paskui ir tas isznyko.

• Oficierclis su molynais poa
kiais stovėjo priesz ji iszbalcs, 
nenorėdamas susidurti su aki-, 
mis.

Matomai, koks iszdykelis — 
žinia del ko pamislijo greitai 
inžinierius. Bot ir tas jam pa
sirodė teip maža ir nereikalin
ga tokia pranyksztancze priesz 
ateiti dulke tokiu dideliu “nie

kad nusijuokė ir atsis-

sujudino

laikas

kas“ 
tojo;

Reikėjo but paklusniu.
♦ * ♦

Per koridorių ženge sumai 
szytais žingsninis vieni kitus 
stumdydami ir barszkindami 
paneziais.

Kareiviai juos be pertrūkio 
dabojo tarytum bijodami kad 
jie ir dabar pabėgs ir 
nuo laiko szukavo.

— Terp duriu užtrukta.
— In dangiszka kancelia

rija mus veda! Draugai!— su
riko ežia vienas isz kaliniu isz- 
balos su iszpurtusiaiS dantimis 
diako sūnūs kuris tuos žodžius 
garsiai isztare netikėtai barsz- 
kindamas dantimis tarsi dru
gio krecziaraas...

— Tau tenai ir kelias!— 
supyko staiga szale jo einantis 
kareivis tasai pats kuris ir 
pirmiau vienas karmerose szu
kavo.

Kanceliarijoj minutos pasi
darė amžinastimi... bet toji 
amžinastis nemaloniai 
ke nuplaukė ir nyko.

Kada jie vesta karidoriai, 
rodosi juose visas gyvenimas 
isz naujo atsigimė ir greitai 
per galvas visokiomis spalvo
mis pralėkė.

Ėjo visi, kaip lunatikai.
Bet tasai nelauktas kance

liarijoje susilaikymas iszriszo 
isztemptus nervus ir pagimdė 
dvasios nupuolimą; kokis pa
sibjaurėjimas prie visoko nei- 
szimant locnos ypatos.

Virszininkas ir rasztininkas 
knisosi knygose szauke pravar
des rodos anas iszbrauke... 
Bet del ju buvo kaipo miegas, 
kaipo iszbales matymai-ir tie

plau-

dure.
O kiti apsidairė ir nutylėjo 

suprantant kad tasai kareivis 
pasakė tai kas jiems visiems 
teip viskas pasirodė.

♦ ♦ ♦
Inžinierus tiktai ka užmigo Į popierai ir lempos ir virszinin- 

ko plike ir durtuvai.
Kareiviai stovėjo prie pas-

kada atėjo prie jo.
Ta nakti ilgai užmigti nega

lėjo. Smilkinuose staugė. Nuo įmerktu begediokai juos saVo 
smarkaus rūkymo turėjo suju- szonais stumdydami tarsi bijo-
dintus nervus. Galvoje kaip darni, kad ir isz ežia jie pas- 
sloga, kaip ilgi povadeninia! prus pabėgo ir judino blaktio- 
valaknai painiojosi mislys irĮnomis, buk sakydami:

Mes nekalti bet mes at- 
žmonija kaipo milžiniszkas I sakome. Nuo musu pareikalaus 
baisus organizmas, kuris visa | rokundu.

Vienas isz kareiviu labiau 
savo koki tai pasleptinga dar-1 nervuotas buvo labai susijudi-

paveikslai ir sapnavosi jam

žeme apsiautė nasrais ir kala
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Prokuratorius nervą vosi, 
dteivgdrtmasis nemislyti apiė
t

apie paezia, kuria paliko szilta- 
me ir ramiame patale. Mylėjo 
dokadentiszkas eiles,

i “ raudona skoni “ir jis 
pats tam sanjauto ir jis pats

KA REISZKIA
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tai, kas turės būti, ir mišlijo
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SKAUSMAS
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Gal nėra ne vieno, kuris ne 
butu susipažinęs kokioje nors 
formo-je, su jausmu žinomu kai-
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pn skaurnas. Paprastai szi‘pa
žint is su nemalonu ir dažnai

ypatingi! kentejimu

viską supranta.
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ja tvarka. Bot juk, prasznu po-
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<■ — Jau laikas padalyti nau- 

nu, viskas tas yra taip aiszkn. 
Kol gyvuoja, vienos tiesos, rei
kia anas pildyti.... Kada prisi 
gaus prie valdžios, isžleis nau 
jas tiesas, 
kaip norėsis:

Ir urnai ji apėmę toksai so-l . yra pabažnn? 
pulis, kad jis niekados nebuvo Oj turinio gana tokiu žmonių, 
teisingas del tos negražiosmer- Yra ir tokiu, ka nieko (langiau 
gaites, kuri, dabar mislis, kad ’ nenorėtu,
jis jos, kaipo soseries, nemyle- 

užmiirszo ja paskutinėj 
gyvenimo valandoj, ir ' 

kad to jau negalima pataisyti ; 
taig-gi dabar knivinomis asza- 
romis už ta verke.

Regykla buvo pasibaisėtina.
Aplinkui stovintiems asza- 

ros akyse pasirodė. Reikėjo tas | 
viskas užbaigti. Taigi ji pir
ma nutvėrė budelis, o jis urnai
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Gali būti ir tas, kad mutant 
kitus konezint, sukelią suprati
mo ir branginimo jausmus to- 
kiam apsiroiszkimui.

Skausmą galime iszaiszkinti 
kaipo keista, ypatinga jaiisma, 
randantis kūne. Szis jausmas 
gali būti nelygus, kartais krng- 
vas, o kartais begalo smarkus. 
Simptomai paeina nuo suirimo 
kokios nors kūno dalies; nuo 
ligos arba nuo smarkaus sužei
dimo. Trumpai sakant, skaus
mas yra ženklu- kad kas nors 
negerai. Jis gali būti pavojingu 
arba no. Yra tai specialis jaus
mas, gamtos parūpintas, kad 
palikins ir apsergcjns žmonija. 
Yra tai sveiko proto reakcija 
kokiams nors sužeidimui.

Yra keletas svarbiu faktu pa- 
liecziancziu skausmą, kurie yra 
geri žinomi, bet neužtek tina i 
atjaueziami. Pavyzdžiui, dan
gun moterų pakonezia skausmu 
goriau negu vyrai. Yra taip-pat 
žinoma, kad skausmas labiau 
jaunesniu janeziamas. Nors pa
matiniai nesubrendęs ir pradi
nis, skausmo jausmas taip žmo
guje iszsivystes, kad kas kart 
atsikaridja dažniu ir darosi 
svarbesniu. Prie to, dabartinis 
gyvenimą ir darbo padėtis da
ro žmogų labiau prieinamu 
prie sužeidimo ir taip-pat prie 
skausmo, nog seniau.

Skausmas savaimi nėra ligą, 
bot kokios nors ligos proto pri
pažinimas. Pavyzdžiui; danties
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VIENATINES GYVOS KVADRUTES ANT SVIETO

Sztai pririnksiąs vienatiniu kvadrucziu ant svieto kurios
užgime ant syk. Yra tai keturios -d u k teres F. M. Keyos isz Įlok 
lis, Oklnhoinos, kurios apvaikszt i nėjo ana diena savo 12 meti
nes sukakiuves.Isz kaireses stovi Leota, Mare, Mona ir Rober
tu.

su akyveizdoj tos ramybes, iii ku
ria tuojaus turėjo ifteiti, kad 
užsigeidė prisiartinti prie gim- 
nazisto ir paduoti jam ta misli, 
idant ir jisai nesikankintu...

Nusiszypsoti pasakyti kad 
tas visai nereikalinga kad ga
lima but linksmų.

Ir pradėjo po draug sanjauts-

patogus (liktas wu tankiais 
plaukais ir pietinio tipo vyras 
atsisėdės ant suolo apkabinęs 
rankom galva ir atremes alkū
nes ant keliu sunkiai dūsavo.

Darbininkas tiktai kojom 
ant vietos trepleno.

Jaute pilve spaudimu, kaip 
visuomet sukilus nervams Ir 
galvoje apie savo liūdna ateiti, ti vivszininkui jo smulkiuose Ir 
O gal pasipraszyti ant 
reikalo ir kaipo nors pabėgti ? 
0 gal ir nusisektu? Ir sztai 
taip augo pienas paskui plona 
bet liežuvis drebėjo.

“Broliai... tikri... broliai, 
kas ežia yra tokio?... beveik 
verke. Asz nekaltas, užsikeikiu 
Dievu, kad nekaltas! Be sūdo 
pasmerkė. .. Kas tai yra??...

Baisiausiu vienok buvo gim
nazistas.

Bitinus su szvolnu veidu. 
Kramtė sau lupas, regis steng
damasis tuo Hudu neverkti ir 
nesurikti. Pašilui persižegnojo 
placzai ir visas paraudo, net 
jam smakras nuo isztemptn 
gyslų susiraukszlejo ir pradė
jo virpėti, regis norėdamas ka 
nors pasakyti, bet neinstenge 
isz didelio susijudinimo.

szvolnu

♦

savo baisiuose tarnystes rupeseziuo- 
se;ir pirmu sykiu pamate jame 
žmogų matydamas jo veidą rū
pestingumą akyveizdoj gimna
zisto kankiniu.

“Gali prisiartinti ir papra- 
szti, idant, gimnazistu pakartu
pirmiau, o Usz palauksiu visgi 
bus jam lengviau sukinėjosi 
jam smegenyse.

Ir jam rodėsi, kad tas viskas 
buvo taip lengva iszpildyti ba 
juk jie visi žmones ir jis ir 
virszininkas ir kareiviai, ba jis• •

o tuokart gyvens,1 * * * 1Gal misjihato, kad Amerika nei
■I

jo ir 
savo

• V

Tiktai Evangelije nuolatos 
skaitytu.

Ne reikia už tai peikt,
■ Tik reikia pagirt, 

Bet ne sztuka Evangelija 
skaityt, 

Reikia ir ta viską pildyt, 
Ba jaigu to, kas paraszyta ne 

Tai veidmainiais busimo.
pildysime,

Ir po smert dangaus neregesim.
nutilo, kaipo sustengo- pas'ida-1

kiszc-

ve.
Ir gimė jame koks tai neno

ras prie tu, kad jie nėra advo- 
^aitaS ir negali tokios papras
tos teisybes suprasti...

Taigi destinejo iisz
niaus in kiszoniu isztarme, ku
ria turi jiems perskaityti, 
stengdamasis sutraukti krūvon 

• 1 f • T ■ 4 V • 1 • t i •'

ramybėj.
Daktaras buvo girtas, ruko 

ir spjaudydamas apsakinėjo 
rasztininkui apie savo ten ko

visas spėkas, idant užsilaikyti'

irgi nėra ten kokiu piktadariu kįas nuoskaudas.
ir kiekvienas privalo suprasty 
ta paprasta žmogaus jausmu 
akyveizdoj taip svarbaus ir 
Cendro del visu reikalo kaip 
smertis.

Tojo valandoje vienok kada 
mislijo, kaip tas padalyti, ži
nomas, kad to negalima pra- 
szyti garsiai bet t'as reikia at-

žiurėjo

Inžinierius netikėtai ton pu
sėn pasižiurejes persigando 
pamatęs gimnazistą tokiame 
padėjime. Jam norėjosi, kad 
tasai vaikinas perdaug nesi
kankintu ir tai dar tokiame in- 
temtame laike... kadangi jau 
buvo to visko perdaug.’

Dar gali ka uores padaryti 
praėjo jam per galva mislis.

— Asz... asz... asz.. • — 
atsiliepe ant galo gimnazistas 
— asz... noriu 
ko“ (popo).

Ir tarytum persigandęs savo 
balso apsidairė aplinkui.

Bet niekas jo neklauso.
Tiktai kareivis, tasai pats

kuris stovėjo szale inžinie
riaus iszbales ir besistengian
tis nežiūrėti in kalinius tiktai 
jis vienas nusipurtė ir tarsi pa
sijudino virszininko pusėn 
idant jam praneszti vaiko no
rą.!

Bet “naczalninkas 
si popierose.

Asz noriu “sviasezenin- 
paantrino garsiai gimna-

i i szvaiszczonin-

>

knyse-

likti atsargiai ir'praštii bildu,likti atsargiai ir'p’raštii bildu, 
idant viską suprhstu — baisus 
laukimas kalėjimo kanceliari
joj pasibaigė.

Pakilo a beinąs judėjimas ir
diako sinius, kaipo kokiu tai 
auksztesniu 
kankinosi 
turėdami
apsireiszkima ir smulkmenas-^- 
pastebojo ant sieninio laikro
džio kad ežia isžbuvo vos tik 
penkias minutas.

Buvo be trijų minutu septin
ta.

jausmu kuriuom 
ir drebėjo ežia visi 
atminty j kiekviena

— Nuvaro. V ode ant kiemo.
Ir vėl stumdytas! tarpduryj 

iszleidžiant pasmerktus tarpu 
dvieju kareiviu. Ir visi drebėjo 
nuo szalczio. Prieszakyj ėjo tas 
pats oficierclis. Isz užpakalio 
pilname sudėjimo 
nio kambario 
liudininkai.

isz paszali- 
iszojd * bausmes

* *
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Popas per visa laika, kada 
kanceliarijoj atlįkineta paskuti
mai formaliszkumai baisiai bu
vo sujudintas ir nuolatos 
vaikszziojo mažame pasžJali- 
niame kam'barelyj, virszininko 
kabinete.

visa įsavo
spa-

Ne viena duona gyvi busite, 
No isz vienos Evangelijos 

gyvuosite.
Reikia vest dora gyvenimą 
O del Dievo bus užtektina.

* * *

Kvailiu no reikia jeszkoti, 
Visur juos greit gali surasti, 
Kaip tai keli vyrai iszsigert 

norėjo, 
Bet savo mieste gauti negalėjo, 

Juk ant visko rodą davė, 
Tn kita miestą nusidavė, 
Kad trauke, tai trauke, 
Ir pusėtinai1 nusitraUke.

Ant galo valgyti užsinorėjo, 
Kada isz karozemos iszejo, 

Užėjo in viena budele, 
Ar negaus kokia deszrele.

Valgyti baisiai norėjo, 
O vyruti pinigu neturėjo. 
Paėmė po szmota mėsos, 

Ir ant pagalios, 
Su mesute bėgt pradėjo,

>

kad skausmas labiau

I

*1

Konvojaus aficioras 
ant laikrodėlio.

Ant galo tenai ant kiemo, 
kur stovėjo kartuves-gimnažis- 
tas pradėjo garsiai verkti. Ne
galėjo jau nieko net isztarti ir 
verkė, ’kaip kūdikis.

Visas savo sylas
energija sunaudojo ant 
viednes, in kuria netikėjo. Ne-1 
tikėjo nei in Dieva, nesuprato 
to. Bet mislis apie motina ne
davė jam ramybes ir -su popu 
pasikalbėjimus, buvo viskasr, 
ka jis galėjo motinai ’nuliudi'- 
me palengvinti. Taigi praszc 
popo, idant jis pranesztu mo-1 
tinai, jog jis numirė ramiai sn Į 
tikėjimu ir meile prie motinos. . 
Norėjo nors melagyste motinai 
kentėjimus palengvinti. I

Dabar vienok, iszbudinti ir 
sutraukinti jausmai prisiglau
do prie mislies, kad per spa- 
viedni' visai užmirszo apie sa
vo seseri. I
Inžinierius visu keliu apie tai 

mislydamas, kad reikes bent 
kokiu nors .budu pagolbeti vai- Į jr sziaip taip namo parvožliojo,

O ka vyrai, 
. Argi tai negerai!
Gerkite kanuodaugiausia, 
Tada gyvensite ilgiausia,

kinui ir nežinodamas, kaip tas 
padaryti, persitikrinęs, 
kartuvių yra ponkios, 
mino ir apsistojo ant to naujo

kad 
nusirn-

Bot Htvtoninktts titdj apsi
žiūrėjo.

Viena girtuokli nntvore, 
Policmonui padavė, 
In koza nugabeno, 

Kur puikia nakvynę gavo.
0 ka penkis doleri tikus užsi

mokėjo, 
Norints gana nenorėjo, 

O vienas jau paeiti negalėjo 
Puolė in koki žolyną, 
Badai in meszlyn'a, 

Pradėjo puto t, 
Tr riauksot.

Tuodu nežinojo ka daryt, 
Pradėjo in burna varyt, 
Mat, tas budai munszaine

J

skaudėjimas yra padegusio ar 
iszpuvusio danties ženklu. Ne 
tik reikia tuojaus jeszkoti pa
lengvinimo pas atsakanti dbn- 
tu gydytoja, bet reikia stengtis 
kad iszvertgus atsikartojimo. 
Regulariai lankant dantų gy
dytoja, kol dar skausmo ženklo 
nėr, yra protingas nusistaty
mas.

Skilvio nemalimo skausmai 
yra persergėjimai priesz netin
kamo valgio vartojimą ir grei
to valgymo paprotį. Dažani to
kie skausmai pranaszauja pa-

Nežiūrint

‘I

■

užgesina, 
Kada girtuokli degina. 

Na ir badai iszsipagiriojo,

vojingesnes ligas.
kaip butu, toks skausmo tai
kias neturi būti nepaisomu. 
Kuomet tinkami valgio papro- 
cziai nieko negelbsti, geras isz- 
egzaminavimas ir gydymas yra 
reikalaujamas. Naudojant vi- 
šokius vaistus tiktai laikinai 
pagelbsti ir užslopina svarbius 
skausmo ‘ženklus. .

Galvos skaudėjimas dažnai
reiszkia protestą priesz persi
valgymu. Kartais yra isz prie
žasties akiu skaudėjimo. Neku- 
riuose atsitikimuose kalvosatsitikimuose galvos

jausmo, kuris urnai atsivėrę Ugi isz ko butlogerei užsilaikys skaudėjimas yra labai pavojin-
priesz ji, kad akyveizdoj to vis
ko yra viena niekybe. Net gir
dėdamas vaikino ir verksmą, 
jam szirdis nesusijudino, žino-

Jaigu negertu Lietuvys? 
Nekurie be girtavimo negali 

gyvent, 
Ant to sutvertas kad gert,

ko,”
zistas ir dabar ji iiszgirdo visi
ir visi sujudo.

Nusiszypsojimas
diakd sūnaus veidą.

— O asz norecziau ; _ _
roso — isztare ir ciniszkai už- mas j1’’ kad butu galima apsiei- 
keike. r1

Virszininkas pakele galva | 
ir pasižiurėjo in gimnazistą. I i

— Ponai tai gausiu ... Tai Mislijo ir nuolatos pradėdavo ma suniuro ir suriko — kad bu- 
kam-gi ponui rėkti?— misis- malda, ale molsties jam per (lėliams žvėrims nebus atleista, 
tebėjo. Bet pamatęs raudona Lukadyta. Tai-gi nerimastavo, <0 prokuratorius, tarytum,

gas padėties ženklu — kaip tai, 
smegenų sutinimu, akies nervu 
pagedimo, kraujo nykimo ir ki
tu ligų. Net saules nudegimo

darnas, kad tuojaus visiems juk girtuokli žmonys grcicziau skausmas nors menku utrodtui-
reikes mirti.

Pasižiurėjo net dar pora sy
kiu in szviesu, Ižvaigdeta dangų

3 pamato, 
Nereikia pamest to amato. 

Gerkite visada, 
Jam rodėsi* kad taaii visas ir jam pasirodo, jog ir žvaigž- Kada pasitaiko proga.

Taigi atsiduso 'giliai dar syki * * *
ir pats su kojom pastūmėjo isz Vienas žmogelis paezia norėjo 
pę saves — staleli. 1 |L

Bet matomai, mos menki I t________ __ __
žmones... Valdžia 'goriau žino!” perimtas, ka tai priesz pakorL 

« M M A A te < wA I A A . * te — te te I

sukraipo

pople-1 Jafbas yra tikrai tik žvoriszku-1 dės atėjo ir žino jo likimą.

trir'be to visiems krikszczio- 
niszkai dovanojus.

Bet matomai, mos menki

kam-gi ponui rėkti?— misis- malda, ale mėlsties jam
tebėjo. Bet pamatęs raudona Lzkadytu. Tai-gi nerimaetavo, VI* • .1 • • * I — A A * • Ate A

ba ir Užmeta isz saves neberet- nes ir stengėsi nežiūrėti in nu- 
ka lingu s gymius ir vieton to baustuosius.
gi rudo naujus. . Ta«ai stebėtinas supratimas,

Paszoko. < kad jis ežia stovi sveikas ir gy-
Negražns iV užsimiegojęs, vas o tie visi kiti tasai ilgis ne 

pasiglostė sau plaukus ir tuo- gražus, noapsiskutes bjauriai . 
jaus atsisėdo, kaipo norėdamas apželes a ręski n ta s su giliom 
dar syki pagalvoti apie sapnus pilkom akim matomai koks ba- 
ir paskutinėj valandoj su tuom |rinas (ponas) tuojaus nebus 
pasidžiaugti. jau toksai, kaip jie visi peremc

Ir dabar jam prisiminė viso-Į ji szaltas szurpulys, vartosi 
kie daiktai: revoliucija maisz- 
tai sūdąs ir viskas. Tas taigi 
viskas jam dabar pasirodo vi-
sail nevirilttHirtgu ir botikollu Į trūkio .balo. '

# ---------------

jam kas krūtinėj,
smarkiau plake..,

Ir veidas tada jam beper-

szirdis vis

Gerkite visada,

* < I nuszaut,
Klemamkin tuo atsitikimu | Tikini nognlojo niekur revolve- 

, l io gaut,
0 kad ginklo neturėjo, 

Badai ir szau| nemokėjo, 
Kad ndbutu girtas, 

Tai kas kitas.su blizganeziom akim jauna ir glosto in užpakali plaukus ir kad prarijęs ir visi kiti tik su-
• 1 • ?. • 1 * £L*1.« -v a v <« « j • I a. ll aki a .. a » w a « a. « * I/*

I

Hze ir szvelniau pridūrė:
Ponas tai gausi. Viskas, L

kas tik sutinka su tiesomis, Į pasmuko 
bus duota. ; . m

Gimnazistas taip* pat 
maisze, kaipo tai susigėdijo ir i kur spaviedoti, ar ežia ar kam I apnykusias. •
nedrąsiu pažiūra visus aplin- celiarijoj?... | Praslinkus dvideszimts mimi
kai apmėtė.

« Asz nieko... asz tiktai Į rijoj.
.., asz tiktai teip norėjau 

pasakyti. ■

dafehb . Isz pasmerktu Klomankiu,

yra persergejimu priesztis, 
staigu arba perilga laikymą

F.L.I.S.skaros priesz saule.

BILE SU RAGAIS, TAI VIS 
KARVE.

Duktė turtingo ūkininko su- 
giyžo isz mokslo ir pasivaiksz- 
cziodama nuėjo pas gannn-
cziuosius gyvulius ir klauso

Įpiemenio: ». •
— Ąt daug duoda pieno to-

°" i* Siusiu ui 11/4HUWU1 pjaunas u putu pruiijcb ir visi kili uk su- halfnii Irnrvnt ir narftria aii
szvaru vaikino veidą susimali- kankino ant krutinės kabanti I drebėjo, žinodami, kad dųbar Girtas niekad proto-neturės, P1 J 11 1 -paroao
--------------1-:-------L.; ”:;. . ' nei vienam pasmerktam nęga- iranaa. . ( .

Virszininkas pagalios jam įima prieszintios. r
-' i . . “ “ , ' ■. '

Tuojaus Žengė prieszakin, ir drebėjo, o diako sūnūs sten-

Ponas tai gausi. Viskas,
kryžių. . nei vienam pasmerktam nęga-

.Ak A a A 1 A

tr in klono duris pataikyti no 1 
galės;

Darbininkas tuo tarpu stalo Baikalu ir pasigerti y fa geru 
, ’ " ’ “ ” ’ i daigtui |

susi-1 bet galvoj užgimė klausymas, I gosi juoktios, bet akis turėjo Į 0 kad tokįs vyras prasmegtu— llus 1
A a. 1 -. a , _ A K' w I ms A I A . _ ’ 1 . .. • . 1

daigtu;

taip

• ••
V V I -T - - - - - ----- - - - - |

Nuspronsta, kad kaneolia- ožiu baisiausiu kankynių, dak-
< taras apibėgo visuk ir pusgir-

Na, norints vienam su-Įczini niurnėjo:
— Jau nęgyvi... asz paliudi-|

I...

turas apibėgo visuk ir pusgir-

teiksiu suraminima, o už kitus
O inžinieriui urnai atėjo ate- pasimelsiu —norėjo susi ramint ju... pasiraszau!

betina mislis in galva.
Jam vėl vtakas rodesi tėtp Į plaka. ► 

maža ir nieko neženklinahcziu -'»

jausdamas, kaip jam szirdis ' Visi iszvaiksztinejo ir viskas
I i 1 ‘ A. a. - _ _

t ’

hji?

mažu ir nieko neženklinapcziu I 1 ' ♦ v
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aplinkui-buvo, kaip visados..^ > 
—GALAS —

Apie tai bus gana, 
Ba nobutu galo niekada.

Dr. T.J.Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 

Dentistas M a Hanojuje.
Ant Antjo: ftaro lOinp.tyt^
ip W. Centre Sf., Mpkapny City

Jiji ne duoda pieno! 
Ka! ne duoda pieno!

— Taip, ne duoda ba tai bu
lius!

0 kas tai bulius! 
Tai vyras karves. 
Ar szitaip?

6 6 6
Prassaflna gatrov skutimą ar amiral- 
(ija tn 30 minute, snataMn Įteraaii 
įima pirm* iUna, Ir atslaMa mlarln
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j . 
Hn iria dim»; GnArtte J
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SHENANDOAH, PA.
— Priglnudojo Schuylkill 

Haven miro Szimas [{arelaitis 
126 N. Bowers uli. Velionis pa
liko broli Cleveland, Ohio. Pa- 
laiddlius praeita Subata su pa
maldomis Sz<v* Jurgio bažny-

Gvdosi

Ash- 
dali

ŽINIOS VIETINES
— Petnyczioje jau turime 1 

diena Augusto.
— Ponios Mare Grineviczie- 

ue ir L. Džiogiene sugryžo isz 
Rochesterio, N. Y., kur lankėsi 
kelias dienas pas pažystamus.

— Franas Valukeviczius, 
likos sužeistas in ranka North 
Mahanoy kasyklosia. 
Ashlando ligonbuteje.

— Park Place kasvklosin 
likos Sužeistas in koja Antanas 
Sapuka isz Bowmainno. 
lando ligonbuteje ketina 
kojos nupiauti.

— Liet. Imi. Kliubo iszva- 
žiavimas pasekmingai 
visi atsiiankusieji buvo 
me užganėdinti.

— Rcilaktoris “Saules” 
FAV.S. Boczkauskas su paeziu- 
le iszkeliavo Panedelio rvta in 
Bostoną, Mass., atlankyti isto
riškas ir žvmesnes vietas tam 
garsingam mieste. Bostone ap
sistos Vendome lietelyje, ku
riame rasis Utarninke, Seredo- 
jc ir Ketverge lyg 4 valandai 
po piet po tam iszplauks laivu 
in Now Yorka.

— Mahanojus tu ros 
ilgio nauja sztora panaszu in 
fersztori kuri statys Jokūbas 
Franklin ant sudegusios vietos 
25-27 W. (’entre ulvezios. Szlo- * •
ra užims \V. F. Grant (’o., ku
ri valdo daugiau kaip 400 szto- 
ru po visas Suv. Valstijas. Ba
liai užKiigs štai ima apie Okto- 
lM*rio menesi.

Praeita Subata kun. 
t is snriiszo mazgu 
Juozą Zubona

atliko, 
visa-

4 4 Saules

IH'UZ-

Jurai- 
mot(*rvst(*s 

isz Gilbertono 
su Maro Szadžiutc nuo 418 \V.
Cent re St.

— Antanas Gineviczia su 
paezia isz Scranton lankėsi ke
letą dienu Mahanojuje pas gi
mines ir pažystamus.

— Juozas Dorenda nuo 500 
\V. (’entre St., likos pažeistas 
praeita Petnyczios nakti ant 
kelio tarpe Frackvilk 
lando. Liudintojai
jog jisai per smarkei važiavo ir 
jo automobilius nusirito nuo 
kelio. Buvo nuvežtas iii Ash- 
lando ligonbuti kur daktarai 
atrado jog tik mažai buvo su
žeistas ir nusiimti* namon.

s ir Ash- 
pa sakoj a

5,000 KINCZIKU PASIKELE- 
UU UŽMUSZTA.

Shanghai, Kinai. — Baisus 
kruvini muszei tesesi tarp ran- 
tlnviszko vaisko ir pasikeloliu 
4>rie Lunghai geležkelio kuriuo 
šia likos užmuszta augiau kaip 
penki tnkstaneziai pasikėlei!u 

kuris 
visas 

Tukstancziai likos sn-

per randaviszka vaisku, 
pasikelelius iszvaike in 
szalis.
žeista.

m

4,000 KOLONISTU VAIKU 
ISZMIRE RUSIJOJ NUO 

EPIDEMIJOS.
Ryga. — ( Janais gauti lais'z- 

kai pa t virt i na* m irt i 4,000 Vo- 
kiecziu kolonistu vaiku apgy
vendintu Uralo kalnu koncen
tracijos stovyklose,
priežastis, tifoido, epidemija. 
Gresiantis epidemijų pavojus 
isz Sovietu puses rimtai surū
pino Pabalti jos krasztus.

— ■"" 'T" "

ANGLEKASIS PASILIKO 
VALDYTOJUM.

Kazan, Bosija. 
Abramos,

Mirtie?

— Kilijonas 
anglekasis kuris už- 

dirlwiavo knsvklosia 15 doleriu •* 
ant sanvaites, likos 
prezidentu
(Ja m išorių Totoriszkos ųuto- 
nomiszkoM Republikc 
dins tas tiek
svarbumo, kiek vyriausias mi- 
nisteris Jcit u sklypu. — Irtai 
tokie žmonys valdo kitus žmo
ni# Romi joj f... x

isz r i nktas 
Žinomu Tarybos

ženkliu ir
.Jojo
t u ri

<i K. RĖKLAITIS
Llatuvisakas Graborlus

, Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagalbi- 
jinlre moterems. Priei
namos prekes.

fl6 W. Spruce Str., 
Bell Telefonas 149 

MAHANOY CITY, PA.
SOS Market Street

Boll Telefonas 441<J 
TAMAQUA, - PAt

ežioje.
" 4

t Feliksai Va.szknuskas se
nas miesto gyventojas mirė prn 
eita Sereda
trumpa laika. Buvo palaidotas 

pamaldomis Szv.

sirgdamas tik

Subatoj su 
J ui gi<> bažnyczioje.

Zeigles, III. t Diena 23 Jula
jaus, mirė Juozas Barauckas, 
02 metu amžiaus, nevedės. Ve
lionis paėjo isz Viduklaus pa- 
rapijois, Baseinu apskriezio ir 
pavieto, 
gyvendama

Graužiu kaimo, per- 
Amerike apie 4u 

metu. Paliko czionais tris bro
lius: Jokūbą, Vinca ir Szima, 
visi gyvenanti Shenandoah, 
Pa. Laidotuves atsibuvo praei
ta Petnyczia.

Lawrence, Mass. — Tūlas 
Jonas Lapinskas, Lawrence o 
gyventojas, moko Joną Szarki 
isz Brightono 
važiuoti. Nelaimei, pasisuko In 
ne])atogia vieta, Common
wealth Ave., Bostone. Szarkls 
davė in kita maszina ir viena 

o 4 sužeidei 
Patartina J. Lapinskui, kaip 
atgaus laisnius, mokymui, va
žinėti pasirinkti saugesne vie
ta. — V.

automobili unt

vieta,

žmogų užmuszc,

Ii kas kuris 
ne ant “ 
du naszliai.

nes buvo abu- 
turojo

Baltimore, Md. — Diena 20 
Liepos Ravenianįa ant 762 Ran 
noy uli., gyveno kokis tai Ang- 

gyveno su gaspadi- 
vieros”

Anglikas 
pilna burda, nemokėjo nieko ir 
gyveno sau kaip ponas pas Lie
tuve. 20 Liepos buvo pas Ravio 
nienia atvažiavo svecziai 
kasyk 1 u Pen nsy 1 va n i jos, 
dingierius prisigėrė gerai mun- 
szaines ir liepta jam 
gyvenimą, bet tasai 
nuėjo ant virszaus pasiėmė 
volveri ir pradėjo pyszkyt in 
susirinkusius. Pirma kulka pa
taikė in gaspadine Revenienia, 
duktė atbėgus in pagelba mo
tinai likos perszauta in pilvą o 
likusio svecziai iszbegiojo isz 
namo. Užsigėręs kvailys maty
damas ka padaro paleido sau 
kulka in kuna. Ravieuicne mire 
in 5 valandas vėliaus o dūkto 
mirė u'ž dviejų dienu vėliaus ir 
abi nelaimingos moteres likos 
palaidotos vienam kape, 
dotavęs atsibuvo su 
mis bažnyczioje Szv. Alfonso. 
Duktė buvo gera Katalike ir 
pildo savo tikejimiszkus priva
lumus visame. O kas tame kal
tas* Munszaino, kuri Anglikui 
atome protą. *

isz 
bur-

apleisti 
užpykęs 

rc-

Lai- 
painaldo-

atsi-

ubui ii iiwJB ii*i>  i—i

PADĖKA.
ikt' .» .v. . . ’N11 osz i rd zi a i taria me

(lerb. Kun. Koncevieziui, 
Klebonui
Parapijos ir gerb. Kun. M. Do
mantui klebonui Szv. Prancisž- 
kaus'par.,k už suteikta pagelbaj 
Sesutėms it taipgi tarianr szir- 
dinga aržiu visiems geraszir- 
džiams parapijonams už aukas 
ktiriaa aukavo Vienuolyno la
bui. Už Jusli gailestinga užuo
jauta tegul Geras Vieszpats at
lygina ir apdovanoja 
gomis malonemjs.
žadame nepamirszli visu musu 
geradariu savo nužemintose 
ma Idose.

Mount Garinei, Pa. surinkta 
atiku $106.00, Minersville, Pa 
nurinkta $175.00.

1 Jekingos,
, —- Sesers Pranciszkietos.

aerau 
D. D. 

Szvento Kryžiaus

m kali n- 
Taipgi pri-

J**w/ «

i?

savo
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Atlankykite draugus Philadelphia 
ar praleiskite diena prie maru.

Specialiszka Ekskurcija
NEDELIOMIS

AUGUSTO 3, 17 ir 31 
IN

PHILADELPHIA
AR

ATLANTIC CITY
Dubeltavas tiktetas isz Mahanoy 

PhiladelphiaCity ir Tamaqua ir 
$3.25, in Atlantic City $3.50. 
Isz Shenandoah in 
$3.50, in Atlantic City $3.75. 
Specialia Treinaa Subatos Naktį
Isz valanda
Shenandoah ....................... . 2:00
Mahanoy City .................... 2:49
Tamaqua .............................. 3:16

Szita ekskurcija
jumis patiks

Riverview Beach
Szita Parka yra 40 miliu ant 
Delaware upes ir szita oks- 
kurcija plauks laivu in ta 
Parka.

NEDELIOMIS
AUGUSTO 3, 17 ir 31

Isz Shenandoah in River
view $4; Isz Mahanoy City 
in Riverview $3.75.
Treinas iszeis ta pati laika kaip ir 
in Philadelphia ir Atlantic City

Imkite laivo
kelione Hudson

upeje
NEDELIOJ 10 AUGUSTO 

IN

NEWYORKA
$4.00 IN TEN IR ADGAL 

ARBA

UP-THE-HUDSON
IKI BEAR MOUNTAIN 

$5.00 IN TEN IR ADGAL, 
Speciali. Treinae Subato. Nakti 
Shenandoah............................12:35
Mahanoy City ...............  1:16
Tamaqua .............................. 1:45

Philadelphia
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— Kitas nelaimingas 
tikimas dienal4 Liepos. Petro-

Lcimantavicziime (Lay-
sa liūną

nele
man) uždarius vakare 
važiavo nakvoti prie pamario 
su vyru utomobiliuje.
mu būdu Petronėlė iszvirto isz 
automobiliaus baisiai susižeidė 
pakauszi ir peti nuo ko 
miesto ligonbuteje. Policija ty
rinėja t a ji atsitikima. Nelaime 
patiko važiuojant ant
River Neck plento 4 mylios nuo 
Essekso.

Nežino-

mirė

Black

f

Nei.zpa.akyta Gera Proga!
ATLANKYKITE 

MILŽINISZKA 

Amerikos Ferai
bus laikomi per Liepos ir Piuczlo, 
dideleje $15,000,000 svetainėje 
Atlantic City, 
si užpraszom.

ATLANTIC CITY
SUBATOJ, 9 PIUCZIO 
SEREDOJ 20 PIUCZIO

• In ten ir adgal $3.75
Isz Valanda
Mahanoy City...........isz ryto 5:10
Tamaqua...................................5:39

Inžanga dykai. Vi* 
Ekskurcijos int

Lehigh VaDey
EKSKURCIJA IN

Niagara Falls 
ar Buffalo

NEDELIOJ 3 AUGUSTO 
$5.00 In ten ir adgalios 
Specialiszkas treinaa apleis Mahanoy 
City 7:25 Subatos vakara ir pribus 
in Buffalo 4:40 Nedėlios ryta, o in 
Niagara Falls 6:00 valanda. Grįžtant 
apleis Niagara Falls 3 valandų popiet 
o isz Buffalo 4 valanda popiet pagal 
Stnadard Time. *

RaHroad

*1

I

DABAR planuo
kite savo vakacija 

16-Dienine Ekskurcija 
ATLANTIC 0ITY, OCEAN 
CITY, STONE HARBOR, 
WILDWOOD, CAPE MAY 
Subatomis 9 ir 23 Augusto 

6 Septemberio
Ikz Shenandoah $7.74. Isz Maha
noy City $7.20. Isz Tamaqua $6.78

Apie daugiaus informacijų apie 
szitas ©kikureijas kreipkitės ant 
Rcadingo geležinkelio stacijų arba 
raižykite pas John M. Rolln, Dis
trict Passenger Agent, William
sport, Pa.

k

1 wdw
A * • I Z k O .» ' | ,| ,

* • -»1. CH* i H r
• |

I.V 
’ 1; f A

r IN SKAITYTOJUS
Kreipkitės pas szitus Biznierius kuriu apgarsinimai ežia 
randasi, jie suteiks jumis mandagu patamavima ir už- 
ganėdinima visame.

t

Klauskite Savo Sztorninko Duonos IszkeptosJono maczulsko bekerneje
................................................. Ali ■ ■-■■■■....■■■■■■■■ ... . .......................

Gardi Balta ir Rugine Duona.
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Sveikiausia ir Geriausia Iszkepta Duona!
X 1

. l'Wn.
<■>11       AIi—ii

KAMPAS; VIRGINIA IR SENECA STS
SHENANDOAH HEIGHTS,

Telefonas 629-W

PA.
, , . ,   — —-u.

DR. C. A. ŽERDECKAS
. . .LIETUVISZKAS DENTISTAS . . .

Tamaqua pfisas, randasi People's Trust Co., Banko name ir adaras kas 
dien, nuo 9 iki 6 valanda (pagal senovės įniko), iszskirent Sercdomis.

VakaYals pagal pareikalavimo.
New Philadelphia ofisas 34 Water St., adaras kas vakaras 7 iki 9 valan- 

dos. Sercdomis visa diena buna adaras.
Telefonas, Tamaqua 638 Pottsville 9-R-2 1

I Į Į \ ■ U. „„'.-..di          ......... . ...................... . , Į.-...., „

v- .4“ i:rA^±:,‘‘Blue Ribbon Duona”
Geriausi miltai, dideli kepalai.

Padirbta per:
HART E N S T 1 N E ’ S

Telefoną., 376-J

X—RAY GAS

i

X 
X

a

♦%*i**t**l**i**i**i**i**i**i**i*^*i**i**I**i**i**i**i**i**i**i*** 
w w w T T w v ▼ v «

E. T. EVERETT
^ Didžiausi Iszdirbejai

l A

Y

Ii*

t
i,

f ■•Mh Į|< ♦ b * I

dos. Sercdomis visa diena buna adaras.

Yra isxkepta teip kaip muso žmonis 
duona mill, 
gas gali pirkti.

Geriausia Duona ka pini*

BAKERY
FRACKVILLE, PA.

4

TAMSYBE ŽMONIŲ
*, • t « , ».

PRIKALDAVO LAVONUS 
PRIE GRABO IDANT 

NEATEITU NAMO.

t—

Bokarctz, Vengrai. — Pnli- 
cije atidengė pietinioje dalijo 
Vengrijoj, terp kaimuoeziu 
bjauru papratimu snbjaurini- 
ma lavonu, turėdami apie tai 
kvaila nuomone.

Neseno i mirė tenaiis tūlas 
kaimietis vprdu Hugo Jarczuk, 
o kad jojo staiga mirtis pabu
dino nužiurejiina, valdže pu
rei k a 1 a vo a t k ns i m o 
Kada palicijo atidaro grabu, 
rado kuna prikalta vinims prie 
gralio kaip: rankos, kojos, ir 
ka’khis buvp prikaltos su d'jdeJ. 
lem vinimi o szirdis teipgi bu
vo pervertą su smaila vinia.

Tyrinėjimai iszrode, buk tą
ją baisiai “ 
do kaimuote, Našta. 
priiNižino, buk paprastai te:p 
daro su lavonais tujų, katrie 
mirszta aut nežinomos ligos, 
o jeigu to nepadaro, 
n as pareina namo 
liga savo szeimyna, o kad pri
kaldavo lavona prie grabo, tai 
jau negalėdavo atsikeli ir atei
ti namo.

terp

lavono.

operacijo papil! !

Mužikai

tai lavo- 
ir užkreczo

GERAS BANKIERIS.

Bankiorls .gulinti^ ant smer- 
4 ’ >1 • • \ » * ' ' « ’

tol no patalo diktuoja priesz re
gentą testamentą.

| i » ♦ 1" i * k * / ", • t

l)el*kožn.o mano virszininko, 
katras tarnavo per dvidoszimti 
metu/ užj'asziąu po .4,000 dole
riu. '

Regentas: — Tai labai pui
kus užraszas isz, pono szalies!

Bankieriųsp, —rlrdel mano 
vaiku Viliai -gerai padaru, bt) ne

Bankieriusp ■1 r<lel mano

viens virszininkas pas mane il
giau ne is'žbuvo, kaip tiktai du 
metus. * h;

1 —11 '
KOURY BROS.

Porkrausto naminius daigius ir 
t.t. in trumpas ar tolimas viertas. 
Dideli naujausias mados trokai. 
Gvarantytas patarnavimas už že
miausias prbkes. Teipgi parduodu 
gazoliną. Telefonas 142.

8 OAK ST., FRACKVILLE, PA.
gazolino. < h Telefoną# 1^2.

-T

THE CENTRAL STUDIO 
'■ FOTOGRAFISTAI

■....0 ”""" *
Padidina Fotografija^ |r ind^dsip .
in Fremu«. Atnesikite FilmsUe 

pas mumis.
321 EAST ICENTJRĘf STREET >

*

* 
r

V

V

*

MAHANOY CltY, PA.

j1™-. ' —
I AMA C AUTO ELECTRIC 
CVIVIAU SERVICE ::

Pataiso ItytltgpM. A-C Spark Plugs 
Automobiliu, Elektrikoa ir 

Motoru Pataiairnas.
Telefonas 816-R.

126 WMT MARKET STREET 
/ MAHANOY CltV,

4.

Automobiliu, Elektrikoa ir

PA.
"J ■ ,-V . *

♦

J

KVIETKU*
pareikalavimu

Geriausios 
ruszies 

del visokiu pareikalavimu už 
* * * žemiausias prekes * ♦ ♦ 

Visada galima gauti pas
LUKE—THE FLORIST 

Dabar Naujam Sztore
220 EAST CENTRE STREET 

MAHANOY CITY, PA.

S

Yra patarama duoti Savo 
Akis egzanunavoti regula- 

riszkai, per datyrusi dakta
rą Akiu.

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

dą ir egzaminą. Jeigu reikalinga, 
tai pritaikinsime atsakancziuapritaikinsime 
AKULOR1US.
VICTORIA THEATRE NAME 

Antras Floras, MAHANOY CITY
■ 11 ...... ............. . 1 1 ........................................ • ■ ..................................* ' Į . h *

MAHANOY CITY RELINER &
PATCH COMPANY Phone 289 

.<•
NUMAŽINTOS PREKES ANT 

SEKANCZIU TAJERIU
Heavy Duty Goodyear, Goodrich,
Firestone, U.S., Kelly ir.t.t. Gvar.
PREKES BALLOON TAJERIU
29x4.40 $4.00
29x4.75 $5.75
30x4.50 $4.50

30x5.25 $7.00
31x5.25 $7.25
33x6.00 $9.00

ADARA NEDELIOMIS IKI PIET 
North 8th St; už Dick’s Baking Co.

LIACHOWITZ
JEWELRY STORE

gisokiu auksinu ir sidabrinu daigtu 
Naujausios mados szliubiniu žiedu 

Laikrodėliu ir laikrodžiu.
—o-~- • ,

29 W. CENTRE ST Mahanoy City

CITY GARAGE
Pardavėjai BUICK Automobiliu—įį
Garadžius. Visoki pataisimai ir t 
visoki’ daigtai del autotnobiliu.

31-39 E. Vine St. Mahanoy City
Telefonas 4G5 .'

—— ■ ■ i   ■     ——■
FACTORY SHOE STORE

GEO. GUZINSKY, Loe.

Geriausi Ap.iavima Del Viso* 
Szeimynos, už Pigia. Prekės! .

' J ' , i '' 1'
121 WEST CENTRE STREET > 

MAHANOY CITY, PA.a. -—J——J-rr lt 
Dr. J., J. Niedžinskas

MAHANOY CITY, PA. 
tr1'.'*’ .... 1

U I

I

LIETUVISZKAS 
DENTISTAS .

FRAOKVILLE, PA.
Zetauako Name Telefonaa 482-M

SKAITYKITE "8AULXF

X
i

I

B)

f
s rjI«*I
I

Pomninku ir Kryžių
Kreipkitės pas mus ypatiszkai 
arba per laiszka, o prisiusime 
musu agenta in jusu namus.

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

Telefoną a 2^

Xž
t

J 
f 9

4

SHENANDOAH
Shenandoah Heights

Telefonai 625-K

■■i — - - - —Ea.w*eyir

••••••• ••••• l.HIIHHlHHlIllH••••*•*•••< H sms•»••»•••« ittsHfaĮ

Dabar yra laikai kada lojaiiszkumas prieteliu ir pasi
tikėjimas kostumeriu yra reikalingi biznije

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM 
bando palaikyti pasitikėjimą kostumeriu su tikra ir man
dagu vertelgavima. Bando padaryti prietelius per bu-
vima prietelium. Užkvieczia jus pastoti vienas isz ju lo- 
jališzku prieteliu. £

$----------
* DIREKTORIAI

D. F. GUINAN 
JUOZAS MAJCIEJUNAS 
ANTANAS DANISEVICZIA 
JOHN J. MORAN 
GEORGE OLIVER*

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

I

l»
II'

I

I

ItllHHIttNflHe *•««••••••••«••« «•*•••••«•«• •••«SfsSS*W*«S«« •••• ••*«•«••••••• 4>

H. J. HEISER & CO.
—---- : PARDAVĖJAI /‘ j

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

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

27 E. Ceptrę St., mahanoy city
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CRESTMONT DAIRY
GEORGE G. FISHER, Loc. - FRACKVILLE, PA. 
Jeigu Reikalaujate Geriausio PIENO, SMETONOS AR PASUKOS, 

Tai Orderuokite Nuo Mus. Telefoną. 89-J

DEM AS Cleaners and Dyers
314 E. CENTRE ST. (Ph*-* 211) MAHANOY CITY(Phone 211)

Teipgi 117 E. Centre St.

03^ Iszprosiname Siutus už 35c ‘^531
Vyru Siutai ir Overkotai Iszczystyti ir Iszprosyti $1.00 

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

o pribusime priimti darbaTelefonokite mumis
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MAHANOY CITY PHOTO STUDIO
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Visiszkai isz naujo perdirbta ir pagerinu su naujausnus 
intaisais. Traukiam paveikslus diena ir nakti. Specialiszka 
atyda atkreipiamo szeimynu, vestuvių ir kitu paveikslu.
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atydu atkreipiamo szeimynu
205 E. CENTRE ST.

vestuvių ir kitu paveikslu.
MAHANOY CITY, PA.
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DAIRY
UŽTAlkKAD PIENAS YRA CZYSTAS... 

----  ■ — Pristatyta* Aut Laiko 
.Telefonas 216-W
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Mes perkame PIENĄ nog,

KANG’S 
• • f 

Preke Maži ,I f I
623 EAST PINE STREET
—Įj'pį'l ■įil'įĮįgįl'  !■

Naudokite Giara Pieną ir Smetona Parduodama pei1 >
FRANK P. HARLEY i Ji

i
MAHANOY CITY, PĄ.
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FRANK P. HARLEY Y
Ofisas Mahanoy .ii* Lįnden St. DįH’t11'*0 &dbtli ŠL 
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Bell Telefonas 32fi
ii a^IĄHANOY CITY, PA.
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HENRY fox 
Pardavėjai

Fąjmicžiu, Karpetu ir 
z Pecziu 

♦
127 WEST CENTRE STREET 

MAHANOY CITY, PA.
- ----------------------------------------

MICHAEL KURDINSKY 
Parduoda RADIOS, kaip 

Victor • Radiolas - Columbia 
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Taipgi Fdnographe Ir Rekordai 
414 WEST CENTRE STREET 

MAHANOY CITY, PA.
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