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“MIRUSI” PATI SUGRYŽO 
IN LAIKA.

Uniontown, Pa. — 
pati atgijo in laika idant 
bėgti in
savo vyro su kita motore.

Ana diena Elmer Tarr keti
no susiriszti mazgu moterystes 
su pana Rože Riggin. Kada jau 
nikis aiszkino, kad jo pati mirė 
lOwoi, šztAi kas tok is pabala- 
dojo in duris ir “mirusi” 
cziule stojo durysia,
ke kad jos vyras ne yra nasz- 
liu ir vietoja nueiti prie alto
riaus vyrukas likos uždarytas 
kalėjimo. Tarr buvo apleidęs 
savo paezia ir sakėsi kad yra 
naszliu.

pa
ti pre isz-

NUŽUDE TĘVA LAIKE 
PIETŲ.

Philadelphia. — Laike bar
nio prie piet, Giovanni Carbone 
50 metu mete peili in savo pa
ezia sužeisdamas jai baisiai 
ranka. Simus, Alfonsas, 22 mo
tu, matydamas nela'ba pasielgi
mu tėvo, atome nuo tėvo peili 
ij; dure jam in krutinę, nuo ko 
tėvas sukrito negyvas ant grin
dų. Tam kruvinam darbui pri- 
sižiurinejo du kiti vaikai, ku
rie iszbego laukan, praneszda- 
mi kaimyu»iuks kas atsitiko. 
Policija uždare sūneli kalėjime.

jai

y

- Jurgis 
iszskerde

PAIKSZAS ISZSKERDE GO 
GYVULIU.

Uniontown, Pa.
Preszczak, 30 metu
su kirviu 60 gyvuliu ant savo 
farmos po tam norėjo užmuszt 

. savo paezia, tris vaikus ir savo 
tęva, pakol ji apmalszino ir nu
vežė in prieglauda.

Jurgis neseniai apleido prie
glauda pamiszeliu Somerset 
Hospital, o kad daktarai mane 
kad pasveiko, paleido ji namo.

ŽMONYS KRAMTO 
DAUGIAU GUMA.

Washington, D. C.— Norints 
Ameriko beda ir-daugelis žmo
nių neturi ka valgyt, bet kram
to dauagiau gurfia ne kaip už- 
preituosia mettiosia. Pagal vai- 
dzios raparta tai praeita meta 
iszvežta in užn/bdži net 3,692,- 
404 svaru krumtarnojo 
“cziugumb”

Ne tik

inimo

Amerikonai 
kramto, bet ir kitur kaip Ka- 

JaponijojAnglijoj

guma

naddj,
Meksike ir kitosia Europiniuo
se sklypuose kur Amerikonai 
turi dirbtuves gurno.

Ytkii.) R

Prenumerata Kasztuoja: Suvienytose Valstijose $3.00 metams 
Kitose Vieszpatystese $4.00 metams 
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NARSI KINIETE 80 UŽMUSZTI MAI3ZATIJE. 
DEL VIENO NEGYVO
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Cow n pore, Indije. — Laike 
maiszaczio terp Indusu ir Mu- 
zulmonu likos užmuszta 48 
muzulmonai ir 32 indusai o 
apie szimtas sužeista ant abie
ju szaliu. Buvo tai viena iMz 
kruviniausiu musztyniu terp 
tu dvieju tautu, kad ne vaiku 
nepasigailėjo ir juos žadino be

UŽ SUCZEDYTUS 
DESZIMTUKUS, TURĖJO 

PUIKIA KELIONE.
St. Joseph, Mo. — Oskaras j 

i,

VOT TAU GILIUKIS 
LAIMĖJO 

BET JU NEGAUNA.
Baltimore, Md.

Balko, Lenkas, sunkiai dirbau- Bodenhaussen
lis žmogelis neteko 5,900 dole- kada surasdavo smulkiu pini-

ypatingai de-

PINIGUS

— Petras
kožna diena

gu kiszehiuja, o ypatingai de- 
ir penkis szimtukus, tai juosrdėdavo in

nu.
Balko, turi paezia

neseniai pirko jisai lo- dežukia po tam in banka ir pervaikus, i______  ,___ _____
. . " . I " . .sa ant arkliniu lenktynių Irish 27 metus suczediuo tokiu budu

Sweepstakes ir aplaike (elegra- 3,700 doleriu. I’roszko jisai per
• X. T 1 A • . ’. ,1* . 11 1 . •

ma isz New Yorko ofiso idant visa savo gyvenimą atlankyti 
prisiimsiu bilietą

I prisiims! a 
doleriai. .
bilieto po visa narna ir jo nera
do. O gal nebagui iszmokes pi
nigus ir taip.

o bus jam nekurtuos sklypus ant svieto 
laimėta suma 5,900 jo pageidimas ant galo iszsipil-

y I
ir.

Jeszkojo ne'bagelis to de. Nuvažiavo in San Francis-1

ILLINQIS PRASZALINO 
PROHIBICIJA.

Springfield, Ill. — Illinojaus 
senatas nu'balsavo 26 prieszais 
o 24 už, idant panaikint prohi- 
bicija. Diskusija apie tai buvo 
karszta,kad viens žmogelis net 
mirė nuo 
Spėjama
Emerson pasiraszys ant bilo. 
Paskutiniuosia 
IIlinojaus g 
1,060,004 balsais ant praszali- 
n i m o p ro h i b i c i j os, 
balsavo ant užlaikymo.

ka, kur kolos dienas 
cziavo isz ten sodo ant laivo j r 
atlankė Japonija, Korea, Man- 
džiurija, Kinus, Filipinus, Bur
ma, Indija, Ceylona, Italija, Pu 
ryžiu ir. Londoną. Kada atplau
ko in New Yorka ana diena, da 
jam pasiliko 300 doleriu 
riuos ezedins ant kitos 
nes.

pasisve-

k n-y 

kelin

prie-

Isz Visu Szaliuj ——  
UŽVYDUS

MOTERELE

NUTRUCINO 58 KINISZKUS 
BANDITUS NORINTS PA

TI SU KŪDIKIU PA
SIAUKAVO.

užsikarszczi avimo, 
kad gubernatorius

rink imuosia 
;y v e n t a j a i ’ha 1 sa v o

o 523,130

MIRĖ TURĖDAMAS 115 
METU. ,

1. — Bųrbridgę

ANGLINE TAKSA 
PRASZALINTA,

Harrisburg, Pa. — Nuo 31 
Mojaus angline taksa bus vis- 
iszkai praszalinla, nes ant kož
no tono kompanijos turėjo mo
kėti po 50 centu del valstijaus. 
Tokiu budu Pennsylvanija ap- 
laikydavo net ’devynis milijo
nus doleriu ant meto. Dabar 
anglines kompanijos papigins 
preke anglių nęs taksų daugiau 
nemokės.

y

115 
vaiksz-

Erai1’.t_„|
Trenum, mirė ana diena susi
laukęs puikaus amžiaus 
metu, kuris lyg smert
cziojo, buvo gana sveikas ir ma 
te gerai. Buvo jisi tėvu 33 vai
ku isz kuriu du turi daugiau 
kaipo po 70 metu. Apsivedė du 
kartu ir turėjo 22 vaikus su 
savo antra paezia.

UŽRASZE $100,000,000 ANT
MIELASZIRDINGU 

TIKSLU.
New York. — Mirusi Kili W. 

Von Wendell, apie kuria rasze-
me praeita sau va i to, visa palik 
ta turtą iržrasze priesz savo 
mirti ant mielaszirdingu tiks
lu. Viso paliko szimta milijo
nu doleriu.

— Policija
16 metu Mykolą 1/

szimta

Ant užklausv-

PLAKE PACZIA,
PATS LIKOS SUPLAKTU.
Baltimore, Md. — Jonas Ko

valskis, kalvis, už nuplakimu 
... serganezios paezios, ant palie

pimo sūdo pats aplaike deszimf 
.^limzu per nuogus peczius. Yra I I * f ‘ "

taį treczias kaltininkas in vie
nuolika metu apsūdytas ant nu 
plakimo.

Kovalskis turi 40 metu ir

♦

f
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16 METU VAIKAS NUŽUDĖ 
DU ŽMONIS IR APIPLE-

SZE 100 NAMU.
St. Joseph, Mo. 

aresztavojo
Burke, kuris vėliaus prisipaži
no buk nužudė du žmonis ir api 
plesze daugiau kaip 
namu.

Jo levas, kuris yra advokatu 
kvotė vaika per kėlės valandas 
ar papilde daugiau piktadarys- 
cziu, bet vaikas neprisipažino.

Praeita Decemberio menesi 
nužudė jisai konsztabeli John 
Brown, kada neatidavė jam pi
nigus, kaipo ir Joną Fisher. 
Miss Minnie Wende, kuri rado
si tame laike su Fisheru pažino 
jauna žadintoju.

VAIKAS UŽGRIAUTAS 
KASDAMAS ANGLIS.

Pottsville, Pa. -— Chris Min- 
drutas vyras. Liudintojai pri- choff, 13 metu, prigelbejo savo
pažino buk jisai in laika 17 me- tėvui kasti isz seno brusto ang- 
tu vedusios gyvenimo, suplakė lis, kad sztai sugriuvo virszus 1
savo silpna motere apie 200 ir vaika užgriuvo ant smert. 
kartu. Sutiko jisai gyventi su- Tėvas su vaiku iszkasdavo an
tikine su paęzia ir daugiau jos gli ir butlegeriavo parduoda- 

I I - ■ . *nemuszti. mas kitiems.

PENKI VAIKAI SUSZALO 
ANT SMERT LAIKE 

VIESULOS.
'Towner, Colo.—Maža moks- 

laine Pleasant Hill, likos užda
ryta, per daniktarka isz
žasties smarkios sniegines vie
šnios. Vaikus paėmė droiverts PASIRĖDĖ 
Millcris insodino 23 vaikus in 
bosą ir važiavo namo. Staigiu 
automoliiliiiii sustojo isz prie- ‘ *

i žasties’snieginiu Įiusniu, drel- 
i veria nuėjo jeszkot i pagalbos,
bet negalėjo sugryžti pas ap-' me Kolsit u, atsitiko juokingas 

nepasl- 
eroplanus kurio atrado vaikus baigė žudinsta. Kaime gyveno 

suszalo 1

ANT UBAGO, 
SUSEKE SAVO VYRA PAS 
MYLEMA IR GERAI JAM 

ISZPERE KAILI.

ina za m
Cha n-

Czenstakava, Lenk. —- .Ikai-

leistus vaikus boso. Paszau’kla

isz kuriu penki, suszalo ant. 
smert o kitus nugabeno in La
mar lįgonbuti.

Paskutines Žinutes

1[ London.— Policijų surado 
uly- 

85 
30 moterių ir 14 vaiku

129 žmonis negyvus ant 
ežiu menesiJe Jariuario — 
vyrus, 
mažiau szesžiolikos metu.

' Praeita meta Pennsylva- 
iszmokejo

(I a r b i n i n k a n i s 7,282,785 
del 9,921. darbi n in- 

met ininaplaiko

ui jos geležinkelis
savo 
dolerius, 
kamš kurie 
pensije.

1[ Sapniu, Okla., — Farme- 
J. M. Ilendricko 

viszt uka su
riui
isz pere jo
rioms kojonri* Visztuka-s

ir szokineja smarkei ant
savo keturiu kojų.

1[ St. Augustine,

kas

rr

y viszta 
ketų- 
svei-1

rili.

Trys žmonis sudegė ant smert

atsitikimas, kuris vos

Vladas Ko-

tu
Vladas lan'kydavosi

su

porele Aniele ir 
valczikai. Amiele labai mvle- 
jo savo Viaduką ir buvo jam 
pasiutiszkai užvydus. Vladas 
laksto paskui moterėlės o ’ypa
tingai paskui patogia Marcele 
K., kaiminkos ir kaip ant 
patycziu
ant kožno jomarko novos 
reikalais.

Nelaiminga Aniele nutarė 
užbaigti ant visados lakstima 
vyro ir tame tiksle pasirėdė 
ant ubago ir nuėjo pas Marce
le melsti almužnos ir gavosi in 
grinezia, kur žinojo, josios ne- 
viernas Viadukas taja

vietoje eiti ant jo-
(lietui

o keli smarkei apdegė 
Florida Hotel 
vidurmiest ije.

kuris
ugnije 
radosi

y

kad 26 pro-

STUDENTAI PRISIPAŽINO 
PRIE GERYMO.

New York.
mu iszduotu del 600 studentu 
kurie lankosi in higenos klasas 
De Witt Clinton High (School 
Bronxe, pasirodo,
centas studentu gere ir ruko.

Ant užklausvmo ar studentai 
gere ir ruko — atsake, kad 59 
procentas tėvu gere ir 50 pro
centas ruko.

De Witt niokslaino yra vi
na isz didžiausiu mieste in ku
ria lankosi tiktai vaikai.

!

SURADO DIRBTUVE 
ARIELKOS VERTES $100,000.

Chicago. — Prohibicijos 
agentai ana diena surado slap
ta dirbtuve arielkos, kurios 
verte iszncsza ant sžimto tuks- 
taneziu doleriu. Mano kad toji 
dirbtuve prigulėjo prie genste- 
rio Capony. Agentai aresztavo 
kelis darbininkus, kurio neži
nojo prie ko dirbtuve priguli.

MOTERES SAPNAS 
ISZSIPILDE.

Golax, Va.—Mrs. Jethrow sap 
navo kad jos vyras krito negy
vas kada ėjo in daVba. Tuom 
sapnu buvo perimta taip kad
iszsipildins, kad ta diena nelei
do vaikus in mokslaines. Na ir 
apie dęfszimta valanda ta ryta 
sapnas isztikruju iszsipihle, 
HĮjęt Ijf y» i z\ ii n tu*\r\r o cjv v ras krito negyvas.

GERIAU MIRTI NE KAIP 
SUEITI SU PACZIA.

San Francisco, 
Pamczininkas Emory Winshop

Gali f,

DARBININKISZKOS
ŽINUTES

4 4 uba-

buvo atėjės 
m a r k o.
Marčele inlcido in vidų 

geli” kuriam pastate.; bluda
kukuliu, o pati nuėjo iii kama
ra isz kur daeitinoje mielus 
žodelei ir saldus buczkei. Ne
galėdama to ilgi aus nu'kensti, 
Anielo užmirszo (kad yra ubą- 
gu, pasiėmė savo kriuki inpuo- 
le kaip viesulą in kamara ir 
pradėjo meiluži u s aptaisinet. 
Sukruvintas vyras krito ant t
grindų. Anieliai pasidarė grau 
du kad sužeidė vyra ir mėtėsi 
ji gelbėt,
Marcele atgaivyt apalpusi VIa 
duka. Po keliu miliutu atgai-

jiai pri gelbėdama

gyventojus, 
degino

Maiszatis kilo kada indusal 
norėjo priverst mahometonus 
ant uždarymo savo kromu kai
po protestas už pakorimą Ba- 
ghat Singh ir jojo dvieju drau
gu, kurie nužudo tūla inszinin- 
ka.

atėjo 
jeszkodami 

Kaime

< < liepsiu tavo
Figa

Motore atsiliepė, kad turi

valandeliai

rimo vyno kalbėdamas:

§ East Mauch Chunk, Pa.— 
Amalgamated szilkii dirbtuve 
pradėjo vėl dirbti, piimdamas vino ir Aniele pasiėmė ji su sa
in darba kelis szimtus darbi- vim namo ant tolimesnio 
ninku. Senos maszinos likos baudimo.Senps maszinos 
iszmestos o naujos intaisyta.

§ Scranton, Pa. — Lacka- 
wannos Railroad Shops, pradė
jo dirbti po keturos dienas ant 
sanvaites. Apie 1,500 darbi
ninku dabar diUba.

§ Wilkes-Barre, Pa. —Apie 
20,000 darbininku nedirba isz 
priežasties straiko 16 kasyklo- 
sia isz priežasties darbininkisz- 
ku nesupratimu. Visos kasy- 
klosn priguli prie Glen Alde 
Coal Co.

§ Lansford, Pa. — Prade
dant nuo A pri liaus,
Valles kasyklos szioja aplinki
nėje nedirbs Su'batomis pakol 
laikai nepasigerins. Kasyklos 
dirbs tiktai po ponkes dienas 
ant sanvaites. ' ' ‘ -

Lehigh

įm

DAŽIURETOJAS KAPINIU 
APVOGINEJO KAPUS.

Meksiko City, Mex. — Adol
fo Caretti, prisipažino polici
jai buk tai jisai nuo daugelio 
metu apipleszinejo kapus ant 

| kapiniu Guadalupe, ant kuriu 
buvo dažiuretojium. Nekurto 
kapai turėjo po 400 metu. 
Brangenybes parduodavo žy
dams, kurie pavogtus daigtus 
atnaujindavo 1 ir 
kitiems.

Szimtai turtingu žmonių lai
dojo savo numirėlius ant tuju 

‘kapiniu, kurios radosi prie

VISAS KAIMAS PERE JO 
ANT KATALIKISZK0 

TIKĖJIMO. 
4

parduodavo

Jeruzalemaš. —- Patriad<a 
Joruzalemo garsina, buk visas

f ♦

59 metu, narys 'žymios Ameri- kaimas Fakis, skaitlije apie
vėlino 500 dusziu, iszsižadejo netiky- 

bes ir perojo ant katalikiszko 
kurios tikėjimo. Kriksztas visu gy- 

buvo persiskyres apie 30 metu, ventoju atsibuvo tu paezia (Jic- 
na. ‘ ■ L

I > i4»<i

koniszkos szeimynos, 
sau mirti pasidaryt ne kaip su
eiti su savo paezia nuo

Nusiszove jisai hotelyja. ,
v

i bažnyczios Motinos 
i i ,

Meksikos patronkos.
Dievo,
»*■ I

BANDITU KUOPA ISZ 
VIENU MOTERIŲ.

Vilnius. — Malsziam kam- 
pęlije Kontu,i gminę. Jvicmie- 
liszkiuosia, randasi banda ban 
ditu, susidedaneziu isz vienu 
moterių,
moteres Szlikovskiene, 
uovskieiie ir Gregorcoslcione. 
Moteriszkos bandytes jau ap
vogė daugeli kaimu ir mieste- dės ugnis padare ant dvieju
liu. Policijai nepasiseko juju milijonu doleriu. Žmonių neiu- jan butu turejes 195, jeigu ilki

I i

' t l M

I

Taja banda sutvėrė
Sos-

BOMBA DEL MUSSOLINO.
* ■ H ' > ' U! .1

Rymas. — Deže pilna dina
mito ir kelios bombos, likos su
rastos kainbaryja hoteliaus, 
kurios prigulėjo prie dvieju 
Hali jonu, kurte ketino nužudy
ti priemieri Mussoiina. Vienas 
isz ju Michale Schirru, maty
damas kad nepabėgs, nusižudė.

VERSZIO, PAPIOVE
DVYLEKA ŽMONIŲ.

Calcutta, Indije. — Sztai vo- 
liause žinia isz Indijos. Moczi 
kaime vienas Indusas nemokė
jo muzulmoriui ramios. Ipz to 
piktuo muzumonas pmpųrMe 

. a t " A • A

Kun Tagu, Kinai. — Sekan
tis atsitikimas buvo 
kai mėli je terp kalnu 
Ilokan. Apilinkine buvo, ap
siaubta per kiniszkus banditus Į jokios mielaszirdystes. 
kurio be jokios mielaszirdys
tes apipleszinejo 
skerdė gyventojus ir
juju bakūžėlės. Zine apie tai
sės baisybes pasklydo po visa 
aplinkine. Kas galėjo, bogo in 
kalnus, palikdami viską pas
kui save.

In kaimeli Mongtsco 
banda banditu,
maisto del savo vado, 
nieko neužtiko. Gyventojai ka 
galėjo pasiėmė su savim o ka 
negalėjo sunaikino. Vienoje 
bakūžėlė banditai užtiko mo
toro apie 22 metu senumo, ku
ri pasiliko dažiureti savo ser
ganti kūdiki. Vadas banditu 
pradėjo kvosti motere, bet toji 
tylėjo kaip akmuo. Ant galo 
vada$ suszuko:
sukapot ant szmoteliu, 
nepasakysi kur pašiepei mais
tu.” 
mažai maisto kad tik iszmai-
tyt save ir kūdiki bet turi tik
tai groeziu vyno del kūdikio. 
Banditas paliepė vyną atneszt.

Motere nuėjo in skiepą ir po 
atnesze vyną.

Banditai mėtėsi ant vyno, bet 
vadas būnantis atsargum žmo
gum, sulaikė draugus nuo ge-

“ Pir
mi aušo tegul motore iszgere 
vyno ir duoda savo kūdikiui, 
idant būtumėm užtikrinti, kad 
vynas neyra užtrucintas!”

Motere iszgere vyną ir da
vė kūdikiu. Po tam banditai 
tuojaus iszgere viską. In trum
pa laika kūdikis gavo konvul
sijos ir mirė. Banditai dasipra- 
to, kad ne viskas gerai 
suszuko ant moteres:
davei vyną kad kūdikis mi
rei” Motere jaukdamas! pri
sipažino 
trucintas:

)
4 4

vadas
Koki

kad vynas buvo už- 
“Dabar niekas jus 

neiszgelbes. įleiskite prie savo 
dievaiezių, ba už valandos sto
site ant teismo!”

Banditai iszgirde tosios žo
džius, subadė peileis nelaimin
ga moteria. Isz 62 kareiviu pa- 
siliiko vos gyvi tiktai keturi 
kurie iszgere mažiause vyno.

Kiniete baisei atkerszino sa- *
vo nevidonams už mirti ir vie
natinio kūdikio. Ateja gyven-

y

tojai nuo kalnu dagirdo visa 
atsitikima nuo serganeziu ban- 

kuriems nukapojo galditu, 
va s.

jam negyva verszi. Taj> baisiai 
Indusa sujudino, nes ‘ versžis 
pas indus skaitomas szventas 
gyvūnas. Taigi jis pasikvietė 
savo kaimynus, visi apsigink
lavo ir nueje ta mužlmona už- t i įf • » f i • t ’• į1 4 
musze. Jie sudegino jo namus ■| Hl :T I’
ir paskui nuėjo pas kitus mu- 
zuhnonus. Isz viso Moczi kai
me buvo 7 muzumonlai gyven
tojai, ir vistis juos indai isz- 
piove. Paliko tik moteris ir 
vaikus. To negana, susirinkusi 
Indu minia nutarė isznaikinti 
muzulmonus visoj apielinkoj. 
.Jie nuėjo in kita kaima ir te
nai 5 
visu
Sztai s'kerdynei gal nebūta bu
vę ir galo, jeigu pribuvusi ka- 
riumene nebūt u inirszusiu In
du iszvaikius. Tai Ve, .in ka 
žmones paverezia kvailas tikė
jimas! •

t

musulmonus užmuszc. 
namai buvo sudeginti.

NESZIOJO VISA SAVO 
TURTĄ KREPSZIJE. • T 1 *

Berlinas. —. Kada policija 
dare krata pas keliaujanti ka- 
tarinkieri Meneme, žmogelis 
pabėgo nežine kur, pamesda
mas savo krepszi. kuri neszio- 
davo ant pecziu. Kada policije 
atidaro krepszi rado jalrie apie 
15,000, fraitcuzišzkU fi*ahku it 
6,000 Vokiszku mabkiu kaipo 
bankines knygutes kurios pa
rode kad jisai turėjo shdejes 
banke da keliolika tukMailcziu 
markiu. Isz kur tasai khtMrin-
kiėris gavo tiek' pinigu th i da

1,000 PASILIKO BE 
PASTOGIŲ PER UGNĮ.

Rangoon, Bunda. — Keturi 
margai namu ir kromu sudegė 

aszt uonios my 1 ios-
Tuksiantis žmo-Į-

niu pasiliko be pastogių o ble- sziadien sukako jau 95 metai!

neiszaiszkinta.

TEISINGAI PASAKYTA.
Pakalsku, 
nuo czionais. Ar žinai, mano, seneliui

E-e-e! tai niekas! ManoI* • T T- ,

j suimti lyg szioliai. vo.
Ir '

f t

I

sziolci butu gyvenęs.I,
I
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esi už ji i 
kis su juom ir velyk jam gerai 
ir szirdingai, tai žmonys tave 
iszjuoks ir sakys,’ kad tu esi 

Suv.Vnlsti.ju pnsztas turi ir neturi snvyjo jokios
11,889,258 pinigu kurie priguli P,1K,1o’loncs. ...
prie žmonių, kurie aplaike 
money orderius ir ju nepormai- 
ne, pamėtė arba neiszsinnto 
kam reikia. Tiejei pinigai ran-| 
dasi pacztiniam 1____  ____
ingtonc pradedant nuo 1894 
meto* Pacztas iszmokėjo nese - 
ui a i money orderius kurie bu
vo sezsdeszimts metu senumo.

■■

Kas Girdėt
y~.
I augeztesnin, llnksmin- “CUKRINE” NUVARĖ IN 

KAPUS.
Nežiūrint in tai,

i BAUDB

Stalorius
'i

Daktaru

i 
«

8uv. Valstijų pasztas turi j
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Žvingiai.
kad iLotuvoje yra valstybinis 
degtines monopolis; nežiūrint 
in tai, kad degtine gana pigi 
(5 litai už litrą): žmones .vis 
dar placziai vartoja 
Szita skystimėli žmonos pa- 
kriksztino invairiais ’ vardais: Į 
samogonka, cukrine, kumusz- 
kn ir t.t. t ta daktara kaip jis sau pnsiro-

Namie padalytas alkoholis 
lygiai kaip ir Amerikos 
szaine,” 1 ____
tai. Daugeli jis nuvaro in ka
pus,

Kitados Varszavos ......
gyveno biednas stalorius, taip 
kad beveik ne iszsimiutyt ne 
galėdavo. Taipos-gi ant tos pa
ežius ulyėzios, priesz staloriaus 
namu, gyveno daktaras. Stalo
rius nuolatos prisižiurinejo in

mieste
Vėl, jaign'žmonys statosi sa- 

“mokytaM ir “kas tai 
su “ka- 

ir prie!alingo žodelio in

i ve už “mokyta " ir 
”, neužsiduoda

Imais”
banke Wash-J)rasta neprakalba, tai

Kokis tai protesoris, gal tu-' 
rodamas daugiau, laiko ne kaip 
darbo, suskaite buk Amerikoj 
randasi siivirszum penkesde- 
szimtas milijonai kacziu.—Bet, 
kada tiejei nuobodus naktiniai 
svecziai susirenka keli ant 
“koncerto”, tai rodos ju mili
jonai randasi ant kiemo. Ge
riau, kad tasai profesoris da 
karta suskaitytu.

Toji prakeikta Amerikonisz- 
ka prohibieija daro vis didesne 

tarp musu gyventoju, 
atsitikimu

blede
Sztai keliolika
paskutines kėlės dienas:

New Yorke policijautas, in- 
siutes nuo gerymo munszaines 
paszove savo dranga ir savo pa 
ežia o asztuoni žmonvs mirė * • 
nuo gerymo kaipo ir dvi mote- 
res. Kitam atsitikime tūlas jau
nas vyrukas nužnde savo sužie- 
dotine. Vienam Universitete 
600 studentai gere munszaine- 
ir daug kitokiu atsitikimu atsi-

Vienam

asK
namine, 

žmonbs

m

žnionvs

maiidralium ir pa-
1 1

ji praminu “ 
siszinuszeliu.

Ir kaip ežia tam veidmainin
gam svieteliui galime intiktil 
O tame priežastis ta, kad tiejei 
žmoneliai noapsvarsto priote- 
lingnma tokio žmogaus, kuris 
vėlina jiems viso gero isz szir- 
dies.

ISZ LIETUVOS
KIEK LIETUVOJ GYVEN

TOJU IR KOKS JU 
JUDĖJIMAS?

Oficialiais daviniais, 
m., Sausio 1 d., Lietuvoj būvi 
2,367,042 žmones; 1,134,410 
vyru ir 1,232,632 moterų. Mo
terų daugiau negu vyru 98, 
222. Tas reiszkiny 

liekana.

žmones;

1931

i i m ii n
dės gražiai po gražia stancija 
vaikszczzioja be darbo buda-

labai kenkia sveika-1 mas ir pinigu turėjo invnlcs, C) 
jis nor sunkiai ditfbo, 
maitinosi. Stalorius pavydėjoo dar daugiau žmonių pa-

tai vos

lieka visam amžiui ligoniais. 1 <kiktarui taip lengvo gyvenimo
Sztai atsitikimas pas 

Nescnei palaidojo 26 m., jau
nikaiti, kuris priesz kelis me
tus buvo (liktas, kaip ąžuolas. 
Bot sztai sziadien guli szaltoje 
žemelojo. Butu gal negalėjos, 
jei ne “cukrine,”
visas kaimas patvinęs. Mat 
‘ * cukrines ’ ’ gam intojai per 

ak- 
kuris visa arganizma 

suėda, o ypacz plauczius.

imis.

kuria dabar

gamintojai
> daug deda iii ja muilinio

negu vyru 
s — Did. ka

ro lioKana. 1'acziau tas skir- 
. . f V . Atumas palaipsniui mažėja. An

tai, 1928 m
' ku daugiau gimė negu morgai- 
cziu 1,800, 1929 m., 2,200, 1930 
m., 1,800.

Kauno vyru 
moterų 
liuose apie

Lietuvoj beiniu-

daugiau 
beveik 5,000.

3,000, o sziaipjau
daugiau.

Kaune gyveno 
Vvru 51.534,

tlyrVJ I 11’ I " III <4 1 t V 111 IU IC’JHll 11 v )----- . };

būna ant kasdieninio paredko. kitur visur moterų
Juk Rymas nupuolė nuo per- 

virszinio pasilinksminimo žmo
nių, Atėnai žuvo nuo poniszku- 
mo, o Amerikas nupuolė nuo 
prohibicijos.

,000,

mens

negu
Sziau-

Szeszėsdeszimts dvieju metu
Balti< ’harles McMahon isz 

more, Md., iszdave svietui link 
daugeliosma naujiena.

metu nesusilaukė su savo pri- 
siegelia vaiku, bet ana diena 
atsilankė pas juos garnys, pa 
likdamas drūta ir sveika duk
rele. Tikras džiaugsmas am 
senatvės senam kvailiui.

bet

Mykolą Prekula isz Borovu, 
Lenkijos, turėjo sode obeliu, 
kuri isz priežasties senatve-, 
nedavinėjo daugiau vaisiu, to
dėl iszkase supuvusi medi, ma
nydamas in jo vieta pasodyt 
nauja medeli. Kada Mikolas su 
kapojo sena medi, rado vidury- 
ja bleszinia pripilyta su auksi
niais Francuziszkais ir Lenkisz 
kais pinigais. Kokiu budu tieje 
pinigai gavosi in medijai žmo
gelis negalėjo isztyrinet. Gana 
kad jTa užganadytas isz savo 
giliukio. Kiek pinigu radosi 
bleszineja, tai neiszdavc.

1931 — 1 — 1.
98,330 žmonių.
moterų 46,796.

Sziauliuose 22,996 žmonos; 
11,603 vyrai ir J1393 moterys; 
Panevėžy 20,384; 9,809 vyrai 
ir 10,575 moterys; Ukmerge,;

; 5,898 vyr., ir 5,417 mo-
aMriampolj 9, 966; 4,660

5,306 motei*., Klaipėdoj 
373 vyr., 19. (i 15

11,315 
ter
v v r. ir
36,988; 17,

I motor.
Natūralūs gyventoju prie

auglis pernai buvo 27,000; 13,- 
850 vyr. ir 13, 163 moterys.

Apskaitliuojama, 
cagoje yra 100,000 

f Tat, Chicago galima skaityti 
Lietuviu miestu“didžiausiu 

ant svieto.

19,

gy Ventoj u

kad Chi- 
Lietuviu.

PARDAVĖ MISZKO.
Kaunas. — Vasario 25 d., 

Miszku departamentas isz var- 
pagamintožytiniu pardavė 

miszko medžiagos 3793 ktm., 
už 109,248 lt. Priedo prie tak
sos kainos gauta apie 28%. 
Be tu, staeziu ąžuolu parduo
ta 12,528 ktm.
Pirko vietos lontpiuvininkai.

už 220,707 lt.

Ernestina Matardo, 32 metu 
naszle, kuri gyveno Filipinuo- 
sia, gal yra vienu isz nepapras- 
cziaushi moterių. Ernestina ne 
turi jokio pajautimo ne jauslos. 
Nurijo daug trucyznos, likos 
perszauta, inkasta per visokes 
kirmėlės, gere benziną, perdur
ta per szirdi su peiliu per tūla 
daktara ir aplaike nulaužta A
sprandą po kelis kartus, ne
jausdama to visko ne trupinėli.

Ta viską užtvirtina po pri
sieta keli Amerikoniszki dak
tarai, kurie moteria peržiurėjo. 
Badai kada Ernestina buvo da 
kūdikiu, likos inkasta per pa
vojingiausia kirmėlė kobra* ir 
nuo to laiko neteko jokios jaius- 
1O0.

Musu svietas yra baisiai veid
mainingas : padaryk žmogui ka 
gero, kalbekie su juom priete- 
liszkoi k neparodim'kie, kad

ir sumislijo jis pats daktaru 
but. , 41

Tuojaus padaro licitacija ant 
savo noezinu kokias turėjo h’ 
pardavė visas. Po tam paėmė 
kitam puikia kva tie ra, nusi
pirko dailės drapanas, taip kad 
jau jam neliko beveik no skati
ko ir pradėjo virszui savo du
riu parasza didelėm literom, 
kad ežia gyvena dktaras 
visokiu ligų ir bedu. O pats sta paėmė ta arkliuku ir parvedė 
lorius-daktaras sau dailiai pa- ■ pas poną. Kada apsakė ponui 
si redes vaikszcziojo po stand- kokiu stebuklingu spasabu jis 
ja su ta mnsle: kad. jaigu kas atrado ta arkliuką, tai vos visu 
ateis, tai vis duoses kortele no- pilvai netruko

Hope nuneszt del to daktaro da
25

nuo

KATALIKU MISIJA MAITINA ISZBADEJUSIUS KINCZIKUS.
Sztai viena isz Katalikiszku minyszku, kuri nesza pugelba del iszlmdejusiu Kincziku 

Kinuosia, kur badas pasmaugė szimtus tiikstaiicziu žmonių.
....... ........i ■ ■

sako,gali 
o papasaKOl. Žinoma, 

mums žinomam daktarui buvo 
jis paikas būdamas ir suvis ne 
tai sunkiausia užduotis, ba ka 
mokintas i

1 lies. Nudžiugo jis pamatęs ark- tingus daktaras, tai 
1 liuką tuojaus paszauke policija ka akyv

1

papasakot.

J NE TAS.

O... pažinotu asz tavo, 
Ta norėtum,paežiu k!

STATYS ŽVEJAMS UOSTA 
PRIE SZVENTOSIOS.

Kaunas. — Lietuvos vyriau
sybe sziemet nusistaeziusi pa
statyti Szventosios uosta. Dar
bam atlikti jau ir 1 
paskirtos, kurios invyks Kovo 
30 d. Uostas kasztuosias apie 
1 mil. litu.

Apie szio uosto statymu jau Lps su taja misle vaikszcziojo 
keletu metu kaip kalbama, fa- 
cziau iki sziarn laikui dar nie
ko galutino nenutarta ir nepa
daryta. Lietuvos žvejams uos
tas reikalingas ir todėl ji rel 
kia statvti. •>

rint nemoka raszyt, tai aptie- 
korius nepažindamas ant re--ant

mano
idant asz jau karta uždarytau 

gali papasakot, bet <
nuo. juoko ir! turėjo ant to tikt.

Kada atėjo paženklinta die-
prisirinko pilna bažnycziarublius ir apgarsino po visa na

—r Tas suvisai 
savo burna.

rn ne... bet

1

copto vis duos gyduolių, o kaip karalyste kad randasi ežia toks’ žmonių, kad paklausyt kalbos 
t * • i • iii i • ’i ' . -varžytynes tos nemaezys, tai kas jam kenk stebuklingas daktaras 

' ir taip gyvenose, o kaip tas ap- nuo ligų, bet ir bedu ir 
‘ ’ J stebuklingi

UŽ KOMUNISTINE LITE
RATŪRA 6 METUS SUNK. 

DARBU KALĖJIMO.
Naumiestis, Szakiu apskr.— 

25 d., Mariampoles 
sesija Naumiesty

Vasario 
a p. t eismo 
svarsto byla dvieju Nnumien- 
czio (Szak.) piliecziu broliu 
Poviląieziu, kurie buvo kalti
nami platino komunistine 
teratura.

11- 
Teismas juos pripa

žino kaltais ir kiek v iena nu-
• baudė po 6 metus sunkiuju 
darbu kalėjimo. Ta paezia die
na kai kurie nuteistųjų 
dramineziai ”
sedžio metu ir vežant Povilal- 
czius ii Vilkaviszkio kalėjimu 1 rcį]ces mokėt 25 rublei. Tarnas tas

4 < 
prie teismo po-

beii'

W. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIU3

ne lik taip garsingo
kaip (laktaras prasze karaliaus, kad

daktaro tada
ir taip gyvenose, o kaip tas ap- 
gav i ne j i mas i szsi d uos, 
vis jam smerties nedarys, taip arkliuku.

Po tam prapuolė karaliaus bu! mokslui, ba kaip jis viską isz- 
trcczia bai brangus deimantas karu- 

bet ant galo uos.
kita ir

tai jog ai atrado to pavogta jau jam daugiau jokiu užduo- 
czivi nieks ne uždavinėtu po pa-

viena diena,
nieks neateina,
pamato kad vienas ponas eida
mas pro jo minia, užsiraszo jo tara, liepe ji parvežt kad pa* 
namo
pasidarė lengviau, ba pamisli-.mantas, 
jo, kad jis turbūt turi koki rei
kalu pas daktara. Taip vėl isz- 
ejo kokia diena, kad .sztai pra-

l’adn karalius žinodamas 
apie tu garsinga, nuo bedu dak- 

sa-

m

pasakos, tai jau po tam dau
giau nežinos, am ko karalius 
tiko.

Tada daktaras užsilipo 
o karalius

ant 
numeri* Tuojaus jam kytu jam, kur dingo tas del- pamokslinęs, o karalius buvo 

parvežė pas po vargonais ant augszto sos-Kada ji
karalių, tai karalius jo klausė to, o žmonių buvo pilna visur, 
kur akmuo isz karimos randasi net sienos braszkejo, o ir ant 
o jis praszesi duot jam laiko varg<mu pilnu b it y o ir visi isz- 
nors lyg rytojui.

^*231

l.aidoja kunus numirėliu. Pasam
do uutbniobdius del laidotuvių, 
kriksztiniu, veseliju, pasivažinėji
mo ir t.t —Telefonas 506
603 W Mah«noy Avė; Meb. City

JAl TURI RAMATA
Kam skauda kojas, rankas, ar kitur, 
ParsitrauR* “John’s Remedies Oint
ment”. Gausi paliuosavima nuo skau
smo. Ji kainuoja $i.75, bet pribusi
me kaip del prabos tiktai už $1. Teip- 
eū gausite paaszkinima kas tai yru 
ramata, kaltūnas, nevralgija ir kaip 

Jeigu ncgaletute prisiųsti 
dolerio tai paraszyk laiszkeli del pil
no poaiszkinimo. Pasiusime nurody-

mjiKaralius
i • ’ * IH'

meilei priėmus davė jam viena Bet daktaras kraipėsi tik in vi-
puolė to pono labai gražus ark- 
lukas. Mažas 
buvo kad kito tokio mieste ne- atskira pakaju, 
sirado. Labai buvo tam ponuitapmislyt kur deimantas yra. 
gaila to arkliuko ir niėkur jo 
negalėjo surast. Tail) jis atsi
minė apie daktara, ka mate pa
rasza, kad nuO visokiu ligų ir 
bedu. Ir pamislijo; kad tas 
daktaras nuo bodu, tai gal žino 
ir kur yra mano ar 
Tuojaus nusimite savo 
pas ta s tai oriu daktara.

Kada tarnas pribuvo pas ji trys karaliaus tarnai. Tada tar 
ir papasakojo apie arkliuką,tai nai bijodami, kad ju neiszduo- 
daktaras atsake kad žino nes tu, nuvejo pažiūrėt vienas, ka 

į daktaras daro. Vos tik

ir la'bai gražusO

i idant

P.sižioja klausė apie ka pasakos.1

galėtu <$as puses ir iszsižioja sykais, 
' bot rodos, kad szneket ne ga- gydyti*.

Ir pamislijo;

. b‘,i<■..... ..............-1—...... i
ra. vandenio, nusrnesze m savo' 
pakaju idant galėtu apmislyt 
kur deimantas yra.

Tada daktaras pasiėmė vied- 
ra vandenio, nusineszo in savo

'l’ada daktaras pasiėmė vied-

■ - • - - • - kad reikia
Padu volei atėjo jam mislis, mu» ir jusite žinias kaip turite gy-f IT

dytis. Raižykite ant adreso:
Western Chemical Co.

Plainsville, Pa.
pasakyt karaliui,

jog gerkle užstojo per ka da- PO. Box A. 117.

IĮ 
kliu kas. IlU 

tarnu .

.t, tai 
atidėtu, 

pakaju ir be perstojimo žiurėjo sumislijas ii pamojo ant

bar negali nieko pasakyt 
kad ant' kito sykio u.. K. RĖKLAITIS

Lietuviazka* Graboriua

karaliaus.
La deimantą buvo pavogė’ Kai alins pamatęs kad ji szau-

in vandeni.
m

labai trukszmavo, už ka teks' 
rodos,, suvirszum 20 asmenų, 
iszvažiuoti isz Naumiesczio il
ga laikinoms “atstogoms.” ‘ ♦ 'f ,Į I *»’ f ’ T g j

A-BE-CELA arba pradžia skaitymo ir 
raszymo, del Lietuviszku vaiku. 15c

W. D. BOCZĖAUSKAS - CO.» 
MADANOY CITY. PA.

davė jam pinigus, o jis paėmė tarnas priėjo tuojaus ziegorius

Pirma Apriliaus
Žmonys kas metas laukia Balandžio, 
Idant numeluot ka nors kitiems, 
Gal pamirszta, kad ir’be to paproezio 
Kasdien meluoja pats sau ir ainėms.....

»

Melas tarp žmonių taip insiszakneja 
Kad be jo vienos dienos neiszbusi,, 
Kožnas isz mus juom iiaudojas, 
Kad bojo, broliuk sziadienpražūsi.

Nereik ir laukti dienos Pirmos Apriliaus,
i

s,

'■t
Kadangi jis buna kožna diena, 
Beveik visame gyvenime žmogaus 
Pirma Apriliaus turim kas diena..

Nereik man rodos to ir aiszkyt, 
Geriau paklausk savo savžinas 
Ba nenoriu asz to jums garsyt;
Idant neapsunkyt savo savžines. 

Nnplcsziam savo artymo garbes, 
Idant savmilystos svetimos neužgaut i 
Ba niekas nekenezia nuogos teisylies, 
Danginus sumefu nori sėbrauti!....

f « a

I į •

~ Atlaiitįs.

♦ i;
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popieros, paraszo (kad ir nieko iszmuszc pirma valanda, o dak 
raszyt ne mokėjo) ir liepe tar- taras tarę: 
nui su tuom receptu eit in ap- 
tieka. Tarnas iszejo ir pamisii- 
jo; Tai rots baika, arkliukas 
parpuolė, tai jis liepe eit in ap- 
tieka, o kada pažiurėjo in rasz- 
ta, tai nieko negalėjo pažint. 
Bet nuėjo in aplieka ir padavė 
kortele. Paėmė aptiekorius kor 
tele vaite sziaip ir taip ir nieko 
ne pažino.. ?

Tada aptiekorius paklausė 
tarno:

— Kas szita kortele raszc?
Tarnas atsake, kad toks ir 

toks garsingas daktaras nuo
. - - . - — -

> •
lt

Dėkui Dievui jau viena

visokiu ligų ir bedu. Tada ap- 
tiekoriug pamislijo, kad jau 
suvis kdkio nernoĮcy^to. Taigi 
tai ežia no daktaro raszyta tik 
ir jis norėjo atlygint ir padaryt 
szposa. Tarnui, ka atneszc jam 
kortdle davė gyduolių ten apT 
tiekoj iszgei’t. Kaip tik jis isz-

• •

gero tais gyduoles, tuojaus jam 
pradėjo pilvo darytis ne gerai. 
Kaip ilgai jis ten sėdėjo, ne ga-
Ii pasakyt, tik tiek, kad jis ton 
be sėdėdamas prie tvoros pa
mato per plyszi už tos tvoros ta 
arkliuko, ka nono buvo prapuo

"b

turiu.
Persigando tarnas, ba misli- 

jo, kad jau apie ji žino, 'ba vos 
priėjo tas pasako, jog jau vie- 
n turi. Po tam antras ėjo ir tre- 
czias vis in adyna ir visiem tas 
atsitiko kas ir pirmam. Tada1 
visi bijodami, kati j u neiszd uo
tu karalui, visi inejo pas dak
taru ir puolė in kojas ant keliu 
eme įpraszytis susimylojimo. 
Jis liepa atnešat ta deimantą 
o kada atnesze ,liepa gaidžiui 
in gerkle inkiszt kad tas prary
tu. Kada tai iszpilde, tai ant 
rytojaus karalui pasako kad 
tas ga idis ta deimant ą i neles 
kaip karalius pamote, o kada 
gaidi iszrevidavojo, nulo dei
mantu. Tadu visi divijosi kaip 
tai stebuklingai surado ir ka
ralius apdovanojo labai dakta-

f ’*

L
ra ir rszkele balių del taip gar
singo daktaro.

Tame tai laikerramo tai laike buvo* daug 
Hvecziu pas karalių, tai kurą- 
liūs prasze to daktaro, kad jis 
pasakytu koki pamokslą vi
rtiem ba kad jis yra taip iszmin-

atėjo 
Vos tik karalius atėjo, 

tuom tarpu lūžo balkci vargo
nų ir vargonai su lubom ir žmo 
nem griuvo ant to sosto, jog. vi
sa tik in szipulius sudaužė. Ta
da matydamas tai daktaras ta
re in karalių:

— Ar matai? Tie valdonai 
lūžo, po kuriais tu sėdėjai, tai 

' viską ta asz žinojau ir del u> 
tave ežia paszaukiau, kad ue- 
užmusztu.

Tada karalius buvo labai dė
kingu daktarui už iszgelbejima 
nuo smerties ir jau daugiau ne

ke, nulipo nuo sosto ir 
pas ji.

1

■ J• j" tf;-------- '

i 

rcikalvo pamokslu sakyt ne nie! 
ko, tik da labiau apdovanojo 
ji, isz ko ir dabar patamkai 
stalorius—daktaro 
gyvena.

Laidoja numirėliu* pa
irai naujausia mada Ir 
mokslą Turiu pagelbi. 
ninke moterem* Priei
namo* preke*

S16 W. Spruea Str„ 
Rell Telefonas 149 

MAHANOY CITY.PA
306 Market Street

Bell Telefoną* 441 -J 
famaoda pa

A RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

MILL & PATTERSON STS„ 
ST. CLAIR, PA. 

Bell Telefonas 1430-B

/

o
15?^

fe??
O 6 o

L ?
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tik da labiau apdovanojo latbaisatnuoja

turtingai ’

PAJESZKAU:
I ....... —

«iMni r ■

Jono Galecko isz Vnlavieziu
Suvii’szum

Ir laidoja miruaiua^ 
ant visokiu kapiniu. Pagrabua pa- 
ruoszia* nuo papraszcziausiuikipra 
kilniausiu. Parsamdo automobiliui 
del laidotuvių, veaeliu, krikMty- 
niu Ir kitiems pasivažinėjimams, 
he Frackvillos, Port Carbon ar ha 
kitu artimiausiu miestu jeigu kai 
pareikalaus mano patarnavimo, 
meldžiu man duot žinia c pribusiu

* ■ 1,1In trumpa laika

FL 1

ip

31

30 mętu' - 
kaip Aineriko. Sykiu atvažia
vom in ilmerika ir nuo tada no 
simatem. Kas ka apie ji žino ar 
pats tegul atsiszaukia 
adresu:

Kaimo.

sziuo

4
\V. Veli v is,

138 B. St., 
Girardville, Pa.

Skaitykite “Saule”
I

It

12 ISTORIJOS UŽ 25c
Nedarykia skirtumo terp vaiku 

m ii teki a visus ligai, 
kaziriavimas.
o rado paezia. Stebuklinga kuczia. 
Krėslas. Nelaiminga karalių ir jio 
vienturte duktere. Nelabas vyras. 
Prakeikimas. Delegatai pas grafa. 
Užkeikta skripka. Del tu, ka keti
nu antra karta apsipaeziuot. Pikta 
Onuka. PREKH 25c.

W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 
MAHĄNOY CITY, PA,

Velniokas
Jeszkojo tarnaites
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paslėpta sunku surasti. Tas tiktai jaises, o kąda iszkresim ' 
i prakeiktas Lietuvis teip yra narna, tai jos bus mum reika- u*. »»
L_________ , v_o _______ (

I

ramus, jog apie savo broli ro
ndos suvis nesirūpina. Ant ga- 
* lo,,.« pamatysim.

lingos. .. vietoje virvėms sū
ri szt, apkabi n sim ju kaklelius 

'savo rankomis ir tikiuosi, jpg 
— du muy pamylės ir intiksim joms. 

O!— paszauke Kaupsiąs.
— nnklnnse

<4

pamatysim.
Fu'ksas davė ženkląe I 

e — Tai jau kaip ; tamista
— paszauke kalbi, tai su savp broliu Dagi- Žalnieriai, kurie netoli stovėjo; 

lium nuo senei nosimatei! prisiartino prie jo,
— Teip.
— Ir apie jo gyvenimą nie- U szito Lietuvio - ir tegul jis

i t

II.
— Gotlibai!

Fuksas vos girdėtu balsu.
— Ka nori, kuntoriauT! i
— Ar matai ta sėdinti ant 

suolelio Lietuvi ? — ir parode Jicžinai!
u pirsztu.
— Matau.
— Ka tu ant to sakai!
— O ka,,labai spakainas ir 

jokios baimes neparodo. * ve*
— Asz misliju,. jog jo ta 

d rasa nuduota, o vienok jis sa
vyje turi baime nemaža, ar gal 
ne ?

• •

"'M-“ I

Gali man tikot, jog nežl-

Kas ten? paklausė 
juokdanuisis kuntorius. * 

Kupstas nieko neatsaką., , 
suvis nežino, kas jo grįncziojol '— Saugękįte Lietuvi,,o ne-

prisiart ino prie jo.
| — geskit, mano vaikai, s?a

dėsis. Tu Rudolfai štovj po de- trukus su juom pradėsimo dar-
i i..1 ■ ■' “nau net ne kaip jis flabar vadi- Hzinei szalei, o įu Fricai po kai ba... .

naši, ba, kaip girdžiu, tai jau ir' t*ei teip kaip prie kokio karu- ■ * liuksas pasakius tuos žo
’ » t 1

del džius, 
manės labai brangi. Žiūrėkite tarė:

kita vardu jam kryžiokai da- liaus.., Jo gyvastis yra 

I — Na tai vyreli, man nio-' KCi’Ub kad nepabėgtu, nOs 1.
, »■>>■

atsigryžias in moteres
*’{’i "r ♦ «. jfti ■ f '/'1 ' *4J

. mano, pnnkszleles,
ko daugiau nepasilieka kaip, skriaudos jam teip-gi nedary- teiksitės; pirma ineiti in grin*
tik atsitraukt, ka tikrai ir ph- kite, vienok jeigu norėtu pa- ežia... Jus esate reikalingos,

1 '

Taigi Velykas už keliu dienu 
turėsimo, 

Ir vėliai kiauszus musžiine. 
Geros sveikatėles vėlinsimo,

Ba tai svarbi diena, 
Sujudins žmogų ne viena;

Bet ir tokiu bus, 
Ka pasigeria pasius^

* Galvas daužys, 
Ramumo neiszpažys, 
Apsiverkia dejuos, 
Allelhija negiedos.

Taip/ taip tai yra daiktu pa
prastu.

Ne dabar iszrastu.
Norints turime prohiliicija 

smarkiausia,
Bet žmonys gere da. daugiaaše. 

Tikėkime gal to ir ne bus, 
Gal per daug ne už, 

Juk jau pareina in protą, 
Mažai gali surast varjota.

Ne dyvni, juk nokime yra tam-

ISZR )DYT
v •

Sztai modelis Babclono bokszto pagal prof. Ec k lando isz 
Berlyno nuomone, kuris isztyri įėjo isz senoviszku toblycziu 
kaip turėjo iszrodyt tasai boksztas. *Sonoviszkuosia raeztuosia 
lasai boksztas yra užvardytas kaipo “Dievo Kalnas”.

idant galėtini visus užkabo
rius iszkrest. /į

,.Motercs4 drebėdamos inejo 
in grincz.ia su kantorium ir 
dviems kryžiokais. Viena isz 
ju buvo Kupsto pati Juda ta, 
antra jos sesuo, turėjo Varda 
Radasta.

Judata turėjo apie 25 metus, 
labai buvo patogi. — puikaus 
pavydalo plaukai geltoni ir 
buvo smagi kaip stirnaite, jog 
žiūrintis negalėjo akiu priso
tini. Radasta apie 17 metu, 
buvo kaip vienas laszas van
denio pnnaszi in savo seserį, 
nes veideliai kaip bijūnai žy
dėjo, kaip žydinti rože. Už me
nesio ketino isztekt už turtin
go bajoraiezio — Juozo Kel
melio, turtingu tėvu jaunikai- 
ezio, 

re kuntorius krėsdamas narna 
ir nusijuokė kaip velnes žmo
gų paklaidinias.

Eidamas per kamara, pare
gėjo ant lentynos daugybių 
beržiniu tosziu, isz kuriu Lie
tuviai dirbo visokias kuburke- 
les (dožukes). Paėmė su sa
vim glebi tu tosziu, o Gollibas 
paklausė:

— Ka veiksi 
szen®’,? t

— Šzitai, kad nebutu gas- 
padoriui szalta, tai paszildin- 
sime ji — ir iszejo.

Kupstas pakele galva kada 
pa*

bėgt, arba norėtu duot koki 
j Irti P/t* 

Į sveikinkite galu bagnieto! Ar 
suprantate ?

— Labai gerai^ kuntoriau!
— Jeigu kas stotųsi, tai sa

vo gyvastems atsakysite. Jei
gu pabėgs, busite tuojaus su- 
szaudytais. .Toki jums duodu 

asz kryžioku kim

da rysiu.
Tai pasakęs, žiurėjo kunto-' ženklą ar dainuotu, 

O ve, pinna nedainavo rius akyvai in Lietuvi, ,kaip 
tal velnes in duszia, ar ka tokio

Ir asz teip misi i ju

tiktai 
pradėjo.

ka i p mus pamate, i

Ą •»«

M ’ t

ant jo .veido nepatomins. Bet
— Asz midija, jog ta dai- <«» neparodo ant veido jokio 

nele buvo duota ženklu persor-
ejimo.
— Teip bus, gerai kalbi!
— Kaip tik uždainavo^ tpo- 

jaus pasirodo dvi moteres lan
go.

cr

— O tai vyreli turėsim lai
me ir puiku pasilinksminimai 
Nereikia ta isz ranku puukszti 
paleist. Imsi pora vyru ir sto
si ant užpakaliniu duriu, idant 
pauksztelis nepabėgtu.

— Gerai, kuntoriau, viską 
padarysiu.

Tuojaus apstatė narna. Kun
torius apžiurėjas, jog viskas 
gerai, prisiartino prie suole
lio sedinezio Lietuvio,
nenurodydamas jokios baimes 
žiurėjo in kryžiokus.

Kuntorius pasveikino szidi- 
janeziai:

-4 Labs vakars, Lietuvi.
— Dėkui, kareivi — atsa

ke --edintis.

kuris

susimaiszimo— buvo kaip sto- 
vylas. Kantorius negalėjo nt- 
sidyvit tokia Lietuvio kantry- 
biai. Padare jis kelis žings
nius, rodos jau nuo jo traukė
si bet vela susimėto atgal 
tarė:

ir

Lietuvi...
Ka nori, kareivi 
Pasikalbėsim. 
Apie ka! 
Apie tavo broli. 
Ir vela!
Ir nenori žinot kas su 

juom stojosi ?
— Tai tamsta žinai ka apie 

ji! Pasakyk:gi meldžiamas.
— Tai-gi, asz in ežia atke

liavau, nes turi kįausyt temin- 
gai.

2

4

— Juk matai, kad klausau 
ne tik akimis, bet ir szirdžia.

— Labai gerai; szitai tas 
tavo brolis, kuris gyveno Alal- 
borgo drutvieteja, per ilga lai-

— Noretau nuo tavęs dasi-. būdamas pabėgo kaipo ka- 
žinot apie viena daigta.

Lietuvis tylėjo.
— Ar kurezias esi?! — pa

antrino kuntorius.
— Asz girdėsiu, kaip kal-

reivis ir in czion atvyko.
— Ka kalbi tamista? mano 

brolis Dagilius pabėgo?
Ir nieko

besi.
— Ir atsakysi ?
— Kodėl ne!
— Tai tas namas

prie turtingo bajoro Kupsto!
— Teip. ,
— Asz noretau su

pasimatyti ir pasikalbėti...
— Tai gali kalbėt.
— Kvailas esi! Asz su juom

o ne su tavim,

— Su ginklais, 
apie tai nežinojai!

Ne.
Tai dabar žinok... asz 

tau sakau, jeigu jis czion butu, 
priguli tai neprivalai slept.

— Jo ežia pas mane ne yra 
—• atsake Kupstas kratydamas 

juom galva.

l

— O asz tau sakau, jog jis 
ežia yra! ar supranti?

Kantorius vela nusijuokė 
szetoniszkai.

— Tai nežinai apie tai?
— Ne, ir szimta kartu kai

li ežį-

noriu kalbėt, 
kur jis yra!

— Sziczia.
— Tai tamista esi Kups- besiu, jog apio ji nieko

tas! 'nau.

%

— Teip.
— Tai perpraszau. Ar ta- imsuosi už kito-spasabo ir kal- 

mista turi broli ?
— Kas tomistai apie tai! pasakyta, kad ji sujieszkotau
— Asz turiu su juom rel- ir didžiamjam vadui pristaty

tam

Na, jeigu taip, tai asz

bu tau jog, jis pabėgo ir man

kala.
Kupstas dirstelėjo ant kun- kalbu, idant neslėptum. Ne- 

toriaus ir atsako: gaiszinkio laiko ir tuojaūs isz-
— Kur jis yra, tiek tamis- duokie. 

ta žinai, kaip ir asz pats.
— Kaip tai! .
~ Mano brolis nuo senei damas, o už valandėlės tarė: 

isz Lietuvos* isznyko — kaip — 
girdėjau, pateko in j 
kryžioku. Tai dabar matai, jog — 
asz privalau tamistos apie ji teip.
klausti.. ..

Ir dar paskutini karta

Kupstas krustelėjo peczeis, 
rodos nieką sau isz to nedary*

O! tu misliji, jog mano

prisakyma, 
torius. Na žiūrėkit!

Vela ant duoto ženklo pri
siartino dar du Žalnieriai.

— O mes pakresime ta na
rna. .. butu kibą žaltis ar lape 
jeigu mums pabėgtu...

Pasakius tuos žodžius, 'kun
torius su dviem kitais Žalnie
riais nusidavė in grinezia.

Dabar kakta Lietuvio susi
raukė, isz ko galima buvo pa
žint dideli nerimasti, norint to 
nenorėjo parodyt, paėmė vela 
saidoku ir pradėjo drožinet.

Du vaikai, apie kuriuos 
augszcziau buvo pasakyta, jau 
senei pabėgo.

Teip praėjo penkios minu- 
tos, kad szitai ta tykumu per
trauke moterų klykimas. Kup
stas sėdėdamas ant suolelio 
pabalo, kaip drobe, ir norėjo 
pąszokt, bot kryžiokai atrėmė 
bagniotus in abu szonus ir pa
szauke:

— Ej! žmogau, saugokis!
— Jeigu dar krustelsi, tai 

pražūsi — dadure Fricas...
Drebulys perbėgo per ciela 

Lietuvio kana, 
jog turi sėdėti kaip akmuo. 
Nulenkė galva ant krutinės ir 
sėdėjo skausmu szirdies suim
tas.

Grinczioje moterių klykimai 
aptyko. Kupstas už valandėlės 
vela apsimalszino, bet ne ant 
ilgio. . Dvi moterys, kurios 
priesz valanda per langa žiu- > 
rejo, iszbego per duris su su- 
tarszytais plaukais ir leidosi 
ant girios, o paskui jaises gy
nėsi kuntorius ir du kryžiokai.

Kupstas sugriežė dantimis. 
Bagnietai buvo prie jo kruti
nės. ' ' . 1

— In girro! begkite in gi- 
re! — roke Lietuvis iii began- 
czias moteris — golbekites... 
pasislėpkite. Nesibijokite apie 
mane... asz nieko nebijau.

Baime pridavė joms pajie- 
gu; nebėgo, bet loktia teko* nuo 
vejiku, bet ant nelaimes—sto
vėjo pagirija isz keliu kryžio-

apie

jaute vienok

rankas brolis Dagilius ežia randasi? k“ varta, tie sulaikė moteris
Asz sakau tikrai, jOg ir atgal atvede.

— Patogios pauksztelesP-
* Kupstas buvo pakilias, bet taro szetoniszkai kuntorius — 

' 1 •__ a_______________ 1__________ ii Iri ai iiMiniiii hnnininivAul auoFuksas pradėjo szetonisz- kada iszgirdo tuos kun torio tiktai truputi baimingos! asz
kai juoktis, jog net balsas gi- žodžius, vela atsisėdo ir dada: moku apsavint tokias balandė-
riojo atliepe.

— Puikiai... isz tikro, tai
ve:

— Jeigu esi tvirtu ,tai jesz- 
kytras vilkas. Jeigu asz tu kok. \ ,
prakeiktu Lietuviu budo neži-1 
noezia, tai ir intiketau ir 
nekalta avinėli palaikytam

Paskui atsigryžias in Lietu- 
yi tarė:

Acziu, teip noriu ir pa-
už daryt.

kuri labai pamylėjo.
Na kur gali būti? — ta-

į.

su toms to-

pamate iszeinanczius ir 
klausė:

— Na ka, ar melavau?
— Tuojaus dažinosime... 

suniurnėjo kuntorius po nose, 
—-«Dabar pradėsimo nuo to: 
na, vyrai, pajieszkokite ka to
ki valgyt ir gert, ba esame vi
si kaip szunias, iszalkia.

Penki ar szeszi kryžiokai 
tuojaus nubėgo in grinezia, isz 
kur netrukus sugryžo — vie
nas atnesze . sykutia duonos 
antras briedžio rūkyta kulszl, 
treczias skilandi; už valandė
lės isznesze bertaini midaus, o 
kuntorius linksmai paszauke:

Toljatis h n a.

sunai
Jauni bizūnai,

Nekokį auginimą turėjo, 
Tai ir ant laukiniu iszejo, 
Nemato szviesiu žmonių, 
Todėl iszrodo ant galviju. 

Bet sziezion turi susivaldyti 
Ma ndagu mo i szsimok y ti, 
Geriausia negirtuokliaut, 

Mažai gert arba visai paliaut, 
Ba jaigu munszaine protą ap

svaigina,
Tai pasiutimo noapmalszina. 

Tada žmogus doriauses, 
Stojosi niekiausia^* •• ■

Kvailys,
Kaip gyvulys,

Norints per Velykas -malsziai 
užsilaikykite,

N esi valkioki te po urvas, namie 
sędekite,

Tn bažnytėlė eikite, 
Dievulėlio melskite,, 

O tada Dievui ir žmonioms 
tiksite, 

Per taja diena kožnas kiauszus 
kula, 

Valgo ir gieda Alleliuja, 
Linksmai sau pasibovija, 

Isz sikstiko pasikazyruoja, 
Tik ne isz einikio.

Ba tas iszeina ant nieko.
Sveiki bukite, 

Ka neturite tai nusipirkite 
Tiktai geras tautietis 

Pas savo biznierius atsilankys. 
Juk visko gausite pas savo 
(/ sztominkus, .

Ir gerymus pas savo kumus, 
Asz ir lebi sau pasidarysiu, 

Pas savo kurna nueisiu, 
Stikleli iszgersiu, 
Mesutcs užsiesiu,

Po Velykų po svietą lakstysiu, 
Viskas vela bus gerai, 
O tuom kart gudbai. 

♦ ♦ ♦

Tymai Pavo-
,, *. *!" i į' <, j.- . j#. 4

jinga Liga
Didesnes vietos szioje szaly- 

jo- kuriuose tymui nepasirodė 
per pereitus tris metus, gali ti
kėti kad sziais metais turės ty

liau gelis tėvu 
Kas

vienas kuris szalcziu serga ar
ba kosti.Paszauk gydytoja ant * 
syk. Turi lovoja 'gulėti pakol 
gydytojas patarė atsikelti. Da
ryk viską ka tik gydytojas pa
taria.

Laikas tarpt* užsikrėtimo

inu epidemija, 
iszgirde ta, pasakys “ 
mantKuo greieziaus mano vai- 
xai ta liga sirgs tuo greieziaus 
pasveiks.” 
randasi mažai teisybes ir isz- 
tikro yra baisi klaida. Priguli 
nuo tavo vaiko senumo, 
ziszko padėjimo, ir sveikatos ir 
kaip gerai tu ji prižiūrėsi toje 
ligojo.

Kad nors liga .beveik visuo
met pavojinga, bet mažiaus pa
vojinga tarpe penkių ir 15 me
tu mažiaus, negu vėliaus. Ty
mai baisi liga jaunesniems pen
kių mtu senumo vaikams.

Jaigu vaikas apserga liga 
dar neturėdamas pirmu metu- 
retai pasveiksta. Jaigu apser
ga taipe 1 ir 2 metu, 
pareikšta, ir taipe 2 ir 3 me
tu turi geresne proga pasveikt- 
Ir todėl motinos turi atsargiai 
prižiūrėti vaikus nuo pirmu iki 
penkių metu.

Invairios ligos užpuola ty
mais serganti ir nuo tu ligų 
vaikai mirszta. Isz tu ligų pa
vojingiausia yra plaucziu už
degimas. Tymai yra nyksztn- 
kas kaip paprastas szaltis, ku
ris, ineina per rakto skyle, atra
kina duris milžinui plaucziu už 
degimui. . I

Motinos netur tikėti, kad r
il Jonukas jau liga sirgo,dabar 
gali bovintis su Vincuku kuris 
ka tik sveiksta, 
kus atskirai.

Ligos asztrumas gali būti su
mažintas vartojant krauja vie
no tėvo kuris ta liga jau sirgo

pasakys

Bet tame sakinyje

jo fi-

ir 
pirmu apsireiszkimu yra nuo 7 
iki 14 dienu kartais tęsiasi iki 
18 dienu. Kuomet beveik 70 
procentas mireziu nuo t\uiu 
pasirodo tarpe vaiku nesulau
kusiu trijų metu senumo, pa- 

: stangos dėtos nukreipti liga 
nuo tu vaiku. Ir kaip tik grei
tai ta liga pasirodo motinos tu- 

, ri prižiūrėti kad toki vaikai nc-
lanko viesxus vietas, nevažiuo
ja gatvekaruose ir t.t.

I Jaigu tavo vaikas tymais ser
ga, ir jis bovinasi su kitais vai- 
kasi turi pristatyti vardus tu 
vaiku sveikatos aficieriui, arba 
nors pranesžk vaiku tėvams 
kad jie žinotu ka daryti.

Jaigu negalėjai praneszti 
sveikatos aficieriui k;ad tavo 
namuose kas nors ta liga ser-

kartais ga tai papraszyk gydytojo ta 
praneszli. Tave nekvarantinos. 
Nelipdys plakato ant duru ir 
nesulaikys kitus vaikus nuo 

. mokyklos. Tau tik teiks reika
lingu informacijų ir reikalin

gos pagelbos. , •,

n Laikyk vai-

6 6 6
GYDUOLE AR PIGULKOS 

Gydo Szalti. Skausmą galvos, Karssti 
6 6 6 MOSTIS

Gr<lo kūdikio axalti. Aplinkose.

t ..

Ant J. Sakalauskas 
LIBTUVISZKAS GRABORIU3 

(Bell Phone 872)
S31 W. Centre St., Shenandoah, Po 

Nuliudimo * valandoje, šutei* 
* kiam geriausi patarnavime. Pa

laidojimu atliekam rūpestingai 
ir gražiai. Busite pilnai užga
nėdinti. j

įsa Mahanojaus ir GirardviUes 
, jeigu kaa pareikalaus mano pa* 

tarnavima tai meldžiu man tele- 
( fonuoti o pribusiu in dessimts 

minutu. Bell Telefonai 871

f'

Parvažiavo vienas isz girriu 
dranga atlankyti, 

Kurio ilgai nemate, norėjo 
pamatyti.

■ Vaikinas to netikėjo

kada nors praeityje. Žmogus 
kuris syki liga sirgo retai an
tru kartu apsirgs. Inleidžiant 
krauja to kuris jau sirgo In 
krauja serganezio vaiko vis 
susilpnins liga.

Tymai retai pavojinga vai
kams senesniems 5 metu am
žiaus, kurie randasi geroj svei
katoj, jaigu gerai prižiuromi ir 
per greitai neapleidžia lovas. 
Yra labai pavojinga liga tiems
kurie netinkamai penami, ir

I

les.
Kupstas sukando dantis, jog 

net kraujas per nosi prasimu- 
sz<?.

J

Kuntoriau,
— Geru giliuką. ' ttioteres pririszt?
— E-e-e, perkam! — su- vienas isz kryžioku.

— Nereikia,,,
> ■ IM , |; ' i-’1     . '1,niurnėjo sau po nose Fuksas

ar taisos 
paklauso

vaiktuokit

BILE KOKIA SUMA

Nuo $10 
iki $300

Galim paskolint Privatisikai. 
ir Greitai.

Galite atmoket pagal juso 
finansiszko stovio.

Jumis patiks muso draugisz 
kas szimyniszkas finansisa 
kas patarnavimas.

L 
Ateikite, rpšzykite ar telefonokite 

in juso artimiausi ofisą.

IDEAL FINANCING 
ASSOCIATION, Inc.

1

Peoples Trust Co. oomo

■

1

1

, *

* 1

l|

1

I I
ii

I
Tamaqua, Pa. .. Telefonas 6-9-7 {

Grand Sstoro

Telefonai 617

9 N. Centre St. 
Pottsville, Pa. Telefonas 2-3-41

-------  ‘ f
First National Bank name 

M t. Carmel, Pa.

t

.1

i

1^ kiniu sveikata nėra geriausia. I
Burdingbosis galijotu pasirodė

I /M I • i • 1 2 1 * TSu peiliu galva perskriojle, ^niauja
V 1 • V 1 •iTJž tai bausme užmokėjo, 

■’ Ir da kelis menesius kozoja 
ąedejo.

Ir butu da sėdėjas,,

Kickvienas tymu atsitikimas
, gvi'Ofi priežiūros. 

Vaikai turi lovoja gulėti kuo
met karsztis pasirodo ir utski- 
rame kambaryje kuomet gali
ma, nereik juos ant lauko per

I

Kad szvogerio nebūta pasigai- greit pftvei>inti. Kartais senesni
lejas,

Ir isz kozo iszemias.
vaiki lengvai uŽsikreczia plau-

it* * ■ ❖ ♦
SKAITYKITE 

i . * **
'V

<c
♦

4

SAULE”

I ,11

............ J "..R"

Dr. T. J. Tacielauskas
!

i Ant Antro Floro, Kline Sztoro
19 W. Centro Si.. M.hanoy City

ifliį

4

Pirmutinis Lietuvisakas 
Dentistas Mahanojąje

Dr. J. J. WYCHUNAS
AKIU DAKTARAS

16 N. Jardin St ShenandMh 
Ofiso valandos: 10 iki 12 pClUC*

Telefonas Shenandoah 1055.

ežiu uždegimu kuomet pavar
gę, Kaip tik vaikas apserga ji 
tuoj lovoj paguldyk, neleisk Piet. 1 iki 5 po piet. 6 iki 8 vakar*, 
kitus prie jo prieiti, ypatingai Telef°"«8 Sh.n.ni.ah 1OT8.

f

*
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ŽINIOS VIETINES SHENANDOAH, PA.
z —

— Szventa ir Didieji san- 
vaite ir Velykos jau po szonu.

— Se redo ja pripuola pir
ma diena Aprilius — nesiduo
kite ąpsigaut.

Seredoj pripuola angle-
* t jr j *

- Se vedoj pripuola angle-
J "r 4 * O ‘ _

kasiu szvente “Atminimo die- 
♦, i. •

na,M nuo aplaikima 8 valandų 
darbo.
dirba.

— Septyni

Kasiklos ta diena ne-

— Septyni prohibicijosl 
agentai isz Washingtono kaip 
sakalai užklupo ant bravoro 
garadžiaus paimdami du tre
kus alaus ir aresztavojo asztuo- 
nis. darbiniifkus, bet vienas pa
bėgo. Daugelis žmonių mate 
kaip agentai perkratinėjo ga- 
radžiu.

— Pati Frano Malaucko ar u1 ' I
Milaucko,kuris gyvena ant 433 
E. South uli., iszsižadejo savo 
Vyro ir szesziu vaiku ir dingo 
isz miesto. Motere apsivedė su 
Franu turėdama vos 16 metu, 
vėlesniam gyvenime porele ne-

t katro Jurkovicziene, 97 
metu, 108 W. Laurai uly., vie- I 
nas isz seniausiu moterių vi
sam paviete mirė namie po ga
na ilgai . ligai. Jurkeviczienc 
gimo Ivenkijoj, pribūdama iii 
Amerika apie 40 metu atgal. 
Paliko dvi dukteres Mare 
Mieniickieno mieste ir Juzo- 

' fina Frumoviczieno Frackville 
30 anuku, ir 14 praanuku.

— Stanislovas Kuczynskas, 
isz Ringtono ugninis sargas 
(fire warden), likos areszta- 
votas už varyma automobl- 
liaus būdamas girtu ir nesus- 
tojima ir prigelbejima* sužeis
tai mot ere i Mrs. Lena Klinc 
kuria buvo sužeidęs. Motore 
likos nuvežta in vietine ligon- 
bute.

APIPLESZE
LAVONA

ATKASĖ MIRUSI LAVONA, 
NUMOVĖ ŽIEDĄ IR PAĖ
MĖ ZIEGORELI. SAV- .

ŽINE JI ISZDAVE.
-b—— ' i ‘

1 J

- 1930 m., Gogu-
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sutiko vyras ėjo savo keliais o 
motere savo, vyras buvo sužeis 
tris ir pergulėjo kėlės sanvaites 
liognbuteje o kada sugryžo 
prasidėjo ’barniai, nes paeziule 
laike vyro ligos lakstė nežinia 
kur ir apleisdavo vaikus ant 
galo pagriebus 130 doleriu din
go isz miesto. Tuom paežiu lai
ku dingo ir Ona Minalda, 19 

duktė Jono Minaldo.
Kaip žmonys sako tai Malauc- 

auto- 
Motere

— Darbininkai Packer No. 
2 kasyklų, sugryžo prie darbo 
remdamiesi ;ant nusprendimo 
Conciliation Board kas kiszasi 
kontraktiniu anglekasiu 
kęsti.

t Rože, 47 metu pati MI- 
LaszinSkio isz Barnes-

villcs mire Locust Mountain• • 
ligonbuteje praeita Ketverge 
ryta sirgdama koki tai laika.

kolo

mo-

metu

kiene iszveže keli vyrai 
mobiliu nakties laike.
badai turi gimines [Ilinojuj 
ir manoma kad pas juos iszva
žiavo. Policija nuo keliu san- 
vaieziu jeszko dingusios mote- 
res.' !

>zukviet iene 
lankos; 
Regina

— Boni J ieva 
isz Mt. Vernon, N. Y., 
pas savo sesute ponia 
Zardeekiene, ant 613 W. Maha-
noy avb. IVie tos progos atlan
kė gimines New Philadelfijoj 
Sheiladorija ir Tamakveje.

Musu senas gyventojasI*

M. K ridikas, 333 W. Mahanoy 
avė., serga pavojingai nuo ko
kio tai laiko.

— Savo Raicevicz ir jo drau
gas Risto Brankovicz abu pa
einanti isz Jugo-Slovakijos, 
buvo draugai nuo jaunumenes, 
pribuvo in Amerika jeszkoii 
giliukio, bet likimas kitaip su
rėdė ju gyvenimą czionais. 
Abudu dirbo Primrose kasy- 
klosia, gyveno sutikime lyg 
anai dienai. Draugai susibarė 
uz darba ir negalėdami ginezo 
apmalszyti, nutarė turėti galė
jimą ant revolveriu. Abudu 
nuėjo ant galo miesto prie 
High Point parko kur randasi
duonkeptuve . ir pradėjo szau- 
dyt viens in kita. Brankovicz 
mirė Lęcu^t Mountain ligon- 
biiteje o Raicevicz taipgi ligon- 
būteje mirsztantis nuo keliu 
szuviu. Mirusia turėjo apie 48 
metus ir paliko tėvynėje paežiu 
ir dvi dukteres. Abudu vyrai 
prigulėję prie Rusnaku parapi
joj McAdoo. Priesz mirtini gu
lėjimą Abudu paliko raszteliĮėjima A bud n palik
ąi)t k^rio, pasirasze ir nekalti-
na viens kito u'ž taji darba.

f > 4 f f į) < f H

Vėliaus dažinota, buk Bran- 
kįtyięgįus hndapias užsigėręs
5jT’a**'***' v u. 7 I' " . . . . | apjuodino Rięęvic^iaus paezia 

lzn»-i ’ irvtrona 4avvnn in ii- ii nnJ
gaudineja, .Y>Tas KYYe,id
kuri'gyvena tėvynėje ir ji ap-' I* I’ f ’ L ' • ' / ’ ’ 1 • ♦ '
gaudineja, ^a^a yyras gyvena 
czjenqis Ąmęrike. Už taji iszsi- 

iszdav 
savo draugui galėjimą ant re
volveriu.

tarima Raiceviczius r a

• Sostapyle Bolivijos, mies
tas La Paz, randasi augsz- 
czianrioj vietoj ant svieto, ku
ria stovi ant kalno 12,470 pė
du augszcziau mariu.

Tamaqua, Pa. — Jonas Kem-

ant ttisde- 
uz perlaužyma 

tiesu.

likos nuzuras, hotelninkas 
baustas kalėjimu 
szimts dienu 
proliibicijo's tiesu. Kemzūra 
prisipažino prie kaltes ir likos 
uždarytas Trenton, N. J. kalė
jime.

East Grnby, Conn, f Nuliūdo 
szeimvna P. Katilių netekia sa- V
vo mylemos motinėlės, kuri mi
re 14 diena Morcziaus ir likos 
palaidota su bažnytinėms apei- 

Velione buvo skaitytoja 
per daugeli metu.

B

goms.
Saules

n
< < J !

’ i i

Kaunas
žos men.'* 15 d;, Onuszkio ka
puose, Traku apskr., palaido
jo Stasi Žilinską. Mirusia Ži
linskas buvo kuri laika Ameri
koje ir gryždamas pars i neszc 
gražu, žiodą ir laikrodi. Sziuos 
abu dalyku Žilinskis labai mė
go. Todėl mirdamas praszo 
palaidoti ji su žiedu ir laikro
džiu.

Vaikai iszpilde tėvo valia Ir 
viskas buvo taip padaryta 
kaip velionis traszko — palai- 'M 
dota su žiedu ir laikrodžiu. 
Po laidotuvių rytojaus diena 
eina nuliudusi duktė aplanky
ti mylimo tev6 kapa. Bet kaip 
nustemba, kad Icapas nei sžiap 
nei taip 'suraustas, duobe ne
visai užpilta. Tuojau duoda ži
no policijai, teismo tardytojui 
ir vietos klebonui.

Szie tuojau apžiūrėjo atkasė 
kapa. Irkas?... Piktadario 
nakti su lopeta sudaužyta vir- 
szutino grabo lenta, iszplustas 
laikrodis su grandinėle ir nu
mauta nuo pirszto žiedas. Bot 
lavonas buvo visiszkai sustin
gęs ir matyti, žiedas nesidavė 
lengvai numaunamas, todėl n n 
lupo ji piktadarys su visa pir
szto oda.

Tuojau pradėta sekti pikta
darys ir paaisz’kejo, kad juo 
buvo Pranas Malinauskas. Ma 
linauskas buvo Žilinsko laido-> 
tuvese, mat, kad Žilinskas bu
vo indetas in graba su žiedu 
ir laikrodžiu ir tai nedavė jam 
ramybes. Nakti, palpidoji)S ve
lioni,
kaimyno kastuvu, selina in ke
lius. Sziek tiok szinrpas krato 
einant in mirusiu karalyste 
jiems ramybes trukdyti, dar
gi tokiu biauriu reikalu,
auksinis žiedas ir laikrodis 
ja nedavo ramybes. Greit pri
bėgės rausia tik ka supilta 
smėlio kapa ir sudaužės gra
ba, atlieka nieksziszka darba. 
Matyt, jauezia, kad blogai da
ro, jog nei kapo gerai neužly
gina.

Malinauskas . pavogė.?

svietąszi
69 metuJ

t

Nanticoke, Pa. f Diena 24 
Morcziaus apleido 
Vincas Pitkeviczius
amžiaus, pergyvenes Amerike
51 metus, visa ta laika dirbės 
k ašy k losi a. Velionis paėjo isz 
Suvalkų red., Krosnos par., 
Vartų kaimo, pribuvęs in Ame
rika būdamas jaunu vyruku. 
Paliko dideliam nuliūdime pa
ezia Ona, du sunu Ignotą ir 
Szimana ir viena dukteria na
mie kaipo dvi vedusias. Velio
nis buvo senas “Saules” skai
tytojas, kuria skaitė nuo pat 
pradžių josios iszdavystes. Lai 
ilsisi po savo sunkiam darbui 
sziam laisvam kampelyja.

Bet

r>

PAJESZKOJIMAS.

Pajeszkau Igną Tankielievi- 
cziu ir Igną Paszkievicziu. 
Kas ka apie juos žino ar patys 
tegul atsiszaukia sziuo adresu: 

Mr. Enoch Urban,
Box 251, Ernest, Pa.

O gal ryto auszra sutrukdo 
jam ta darba?... Gryžta namo 
szvintant, bet sąžine neduoda 
ramybes. Kieme susitinka to 
pat kiemo kita • gyventoja, — 
Narvy^da. Nors Azi gerai* paži- 
nojo> bet baimes' apsvaigintas 

Ar tu czia Žilins-suszunka:
I 1 • /* • •

kai?
u

Reading^
. lines
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Pigios Ekskurcijos
In PHILADELPHIA $3.25
In ATLANTIC CITY $3.75
Isz Shenandoah 25c. virsziaus

IN NEW YORKA $4.00 
PETNYOZIOJ 3 Aprilaus
Czia gera proga atlankyti 
gimines ar draugus ir pasi
naudot isz pigios ekskurcijos 
Ant regulariszko rytmetinio treino

Isz Ryte
Shenandoah .......................... 5:30
Mahanoy City
Tamaqua .............................. 6:39

ANT READING GELEŽINKELIO

6:10

A

Velionis nesikėlė isz kapu ir 
nesivijo piktadario, o Malinau 
sko sąžines balsas ji pati isz- 
dave. Tuojau sziame darbe bu- 

i vo iirtartas Malinauskas, juo
ba kad pamioravu# jo pėdas su 
prie kapo paliktais pedsakiaPs 
visiszkaį1 atitiko; Malinauskas 
buvo aresztuotatf.’ Ateszto na
muose* bando dibžu pasikarti; 
bet matyt diržas buvo jiėr silT>- 
nas ir uioiszlaikei piktadATlb; 
kuriam likimo buvo Skirta ki
ta baifdMbJ>rižliko^^^d^dr su
laukė teismo Katiiio Apygar
dos Teismas 1930 m., Lapkri- 
czio 5 d., nubaudė Malinauska 
3 motais sunkiųjų darbu kalė
jimo. Malinauskas padavė 
apeliacijos skunda Vyr. Tribu
nolui, bot ir szis 1931 m., Va
sario men. 14 diena bausme 
patvirtino. I
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turi iszkabinti korteles, kurios 
pranesza instatymo regulacijas 
ir turi būti atspausdintos toja1 
ką!boja kuria aplikantai su-
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pranta, 'ftrri paduoti vardus ir 
dresus aficieriu, kuriems gali- 

« ma pasiusti skundus. \ 
« 5. Naminiai tarnai ir darbU 

ninkgi turi nurimti tilt lO nuo-j 
szimti pirmos algos. Rasztinini

*

i
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t u *,
M * S’1'
i v ~ I

kai, afišų darbininkai,, ir pana-J
Bzus darbininkai turi užmokėti 
pirmos savaites alga. Jaigu, 
agentūra daugiau reikalauja 
turės užmokėti bausme arbi 
agentas kalėjime pasodintas, ię 
jo leidimas bus atimtas. Darbo 
agentūra turi iszduot kvitą del 

i visu priimtu pinigu. Kvitą tu
ri neszti varda ir adresu apli- 
kanto, diena kada pinigai už
mokėti, ir kiek, ir kokis darban 
gautas.

6. Jaigu darbas nepristaty
tas tai pinigai sugražinami* Jai 
gu darbininkas netenka darbi
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. ( DĖDĖS ŠAMO LAIVORIAI GAVO TRUPUTI LIUOSYBES.
Kada Amorikoniszka flo ta pribuvo in Panama City po maniebru, laivoriai aplaike ko

los dienas vakacijos ant žemes isz kuriu gausiai pasinaudojo kaip tik žino laivoriai.

RASTI
DARBA

in savaite, ne savo kaltėj, arba 
jaigu jis pats apleidžia darbą 
I • .................... . >kuomet randa kad dalbas neį
tinkamas, agentūra jam turi su 
gražinti 3/5 dali pinigu, arbabininka ir no visiems duot dar- 1 Philadelphia ir kiti aplikantas 

bus. Nežinantis darbininkas gali rasti net kelis tokius ofi- 
por daug tiki in tuos prižado ji- sus kur jam nereik mokėti pi
lnus ir tik gaiszina brangu lai
ka belaukdamas.

Nekurios firmos deda apgar
sinimus laikraiszcziuosia. Nesy- ros pagelbėjo:
1 • 1 • A • • l « •
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Nežinantis darbininkas gali rasti net kelis tokius ofi-

Amerikos Darbo Agentūros, i

Gal niekru kitur pasaulyje ki mos skaitome apgarsinimu

nigu. 'Sekantis suraszas persta
tys kokius darbininkus per pe
reitus metus szitokios agentu-

agentura turi jam rasti kita * ; |
darba.

7. Darbo agentūra turi atgal 
Biigra'žinti pinigus ir užmokėti 
transportacijys kainas, jaigu 
žmogų isz miesto siunezia ir jis 
randa kud toja vietoja nėra 
darbo.
Dai'bo agentūros afisiniu dar

bininku, inžinieriams ir kitoms 
profesijoms paprasta pirmos 
kliasos agentūros. Privatiszkos 
agentūros invairioso svetimu 
kalbu grupėse irgi pirmos rū
šies. Nes kaip tik szios agentū
ros neteisingai elgiasi su savo 
tautiecziais tokios 'žinios labai 
greitai visur pranesztos ir ju 
biznis nupuola-

JAI TURI KIETUS VIDURIUS
Naudoji visokius piles ir druskas, 

turi dūmimus, skaudejima po kruti
nę, balta liežuvi, galvos skaudejima, 
nakti nemiegi ir pailsima paryczeis. 
Siusk tiktai 15c cento stempomis, 
gausite "Ventrole ir Interfax", ir ma
tysite kaip tamsta paliuosuos nuo to 
nemalonumo, ir ligos dar praba. Šil
tos gyduoles kas jau naudojo tai ko 
toliaus reiks retinty ir mažinty, nes 
jos atpratina nuo kietumo, kolei no 
reik. Raszykite ant adreso:

Western Chemical Co.
Plainsvillc, Pa.

I ’a prast u I >a r hi n i nk u .....59,000 
..... 5,000 
....... 4,000 
... 2,500

yra toks reikalas turėti gerai ■ kad tokia ir tokia- kompanija ’ Fabriku Darbininku 
i 
darbininku tokiam ir tokiam SzofcTn < I

darbui. Paprastai tai kompani- * P'kes Darbininku.......... 2,500
jai reikia tik keli darbininkai, 
bet ji nori pasirinkti tuos ke
lius darbininkus isz szimtu.

Netiesioginis Budas. Darbo 
agentūros paprastai randa dar
bus paprastiems darbininkams 
ir 'namu tarnams. Prityrė dar- 
nininkai paprastai nevyksta in 
tas agentūras.

Darbo agentūras užlaiko fe
derates, valstijos arija vietines 
insteigos, darbo unijos, darb
daviu draugystes inžinierystes 
arl> kitu profesijų arba amatu 
organize! jos,
draugystes ir galu gale priva
tiszkus asmenys turi daVbo afi-

organizuota darbo agentam 
sistema kaip Suv. Valstijose, ir 
niekru kitur tas problemas 
taip sunkus iszriszti. Czionais 
žmones isz visu pasaulio daliu 
atvyksta jeszkodami darbo.

Czionais nuoaltinis sutvar
kymo procesas randasi indus
trijoje ir biznyje, kuris stumia 
darbininkus Jsz vieno užsiėmi
mo in kita.

Amerikos darbo agentūros 
nėr organizuotos ir tautiszka 
sistema. Karo laiku pastangos 
dėtos jas organizuoti bet visai 
be pasekmių, Sziadien szios fe- 
dernles maszinerijos lieka vien 
tik U.S, Employment Service, 
Washintgone. Tikslas yra rink
ti statistines informacijas ir 
teikti informacijas apie darbo 
apylinkybes, ypatingai darbo 
agentūroms, kurias valstijos ir 
miestai užlaiko.

Žmogus jeszkantis darbo ga
li sekti dviejus budus 1— tiėsior 
gini būda, kuomet jis asm?- . . . . ' IK At , k.
---- ---- 'jvy * -i, 
praszo darbo^' arba riefiesiog 
būda, kuomet j»’kreipiasi prie 
darbo biurui iį t

J. m*4 |

Tiesioginis Budas. Pereitais 
keliais motais fabrikai ir indus 
trialiszkos insteigos paezios in- 
steige savo darbininku samdy- » į ■ • ‘11
mo. |nu,ru$ aplikantai gali 
kreiptis jeszK 
prastai tie ąfisai yra labai go- 
rai organįzuoti jr prityrusiems 
darbininkams yra -

J

tiesio

niszkai vykstu pąsHda^dąvi,’ ir 
praszo darbo1, arba rietiesiogini

1 y X ».Jį ■ ' "į ' 
kreiptis jeszkodami darbu. Pu-

darbininkams 
czionai 

.♦ * • ~ Ii

paszalini bipra. Žmogus kuriš 
samdo darbininkus gerai žino 
kokio darbininko jo kompani
ja reikalauja, jaigu ir nežino 
jis lengvai gali kreiptis prie 
darbo -prižiurotojo ir tas jam 
jpašakys ar žmogus tinkamas

4 {*

į kreiptis negu vykti in

reikalauja apie 50 arba szimfa Indu Mazgotoju
t/.........

2,000
1,500

.. 1,000 

...900 

... 700 
.... 600 
... 600 — F.LJ.S.

filantropiszkos

Vieszbucziu Tarnu*.........
Daily d u ...........................

IK

Knygvedžiu ir kitu afišų 
darbininku.....

Virėju .................
Maszinistu ...........
Namu Prižiūrėtoju 
Uguiegcsiu ..........
Pritarnautoju .................... 500

Privatiszkus biurai kiek nors 
pelno bando padaryti isz to 
darbo. Kuomet aplikantas nu
vyksta in tuos afisus turi už
mokėti užregistravimo kaina ir 
dar paskirta suma kuomet dar
bu gauna.

Apgailėtina kad buvo labai 
jVUlUįį « V J DC/jl u Diilll j od 

privatiszkoms agentūroms. To- 
de sziadien kiekvienoja valsti-

sus ir fl rii) o s, juuri^is sa»į^o l£O'm■ Į daug apgavyseziu sanriszyj su 
pan i'jai samai o darbininkus
Vieszus darbo būrai

______ __ ______ O •

kuriuos
užlaiko tederate, valstijų ir joje (urį prisilaikyti prie neku-
miestu valdžios, teikia pagelha rįu reikalavimu. Jaigu turi
dykai darbdaviui ir darbinin
kui, .i f .Į e f "

Federaliai Darbo Afisai.U.S. 
Employment Office ,Washing
tone turi vietinius afisus be
veik visuose valstijose. Tie dn- 
triktiniai lafistp. renka infor
macijas apie darbo aplinkybes 
savo apielinkese ir tas infor
macijas > ir statistikas pristato 
vyriausiai afisui JVąshingtąne. 
Tos informacijos surinktos ir 
tezleis^os tam tikroja- knygute-
je “Industrial Employment la

geriais J formation Buletin”. Galima ta

kreiptis prie privatiszkos agen
tūros tai pažiūrėk ar leidimas 
kur nors neužkabintas. Jaigu 
nematai leidimo vesti ta bizni, 
tai gerinus kur kitur kreiptis.

New Yorko valstijos insta- 
tymai reikalauja nuo privatisz- 
ku darbo agentūrų kad —

1. Kiekviena privatiszka dar
bo agentūra turi turėti leidimą.

2. Kiekviena privatiszka 
agentūra turi bona užsistatyti.

3. Leidimas turi būti iszka- 
bintas vieszoja vietoja.

4. Kiekviena darbo agentūra

P.O. Box A. 117.

t •

SURPLUS IR UNDIVIDED 
PROFITS 1623,358.62

>
I CAPITAL STOCK |125,OOU.OO 
i 
t 

t > 
1

Mokame 3-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride
da m prie jusu pinigu 1 Sausio ir 

i 1 Liepos. Mes norim kad ir jūs 
’ A ■ ■ 4 aa A A L aa 1 iv » MS« 11 M

> ka nepaisant ar malas ar didelis.

f

dam prie jusu pinUru 1 Sausio ir

i turėtumėt reikalaus su musu ban- 
> ka nepaisant ar malas ar didelis.

G. W. BARLOW. Pr®«.
t J. FERGUSON. Vice-Pr®a.irK«a.<

>

Jmyguto perskaityti vieszose 
kiųygynose ji paduoda tikras 
informacijas apie kokiu darbi
ninku reikalinga kaikuriose 
vietose. Yra ypatingai svarui 
knygute tiems, kurie ketina 
persikelti isz vienos vietos in 
kita.
. . Federate ėaldžra užlaiko vei- ų • II . ' \
kiaįięzius biurus tik ukes dar
bui, ypatingai piuezio laiku, ir 
stengia,pagėlbeti jauniems ku
rie tik apleido mokykla jaunų
jų skyrius. Tie biurai veikia 
iszvion su valstijos 
agentūroms.
Valstijų ir Miestu Darbo Biu

rai. Szitie biurai teikia infer* 
manijas ir pagelba dykai. Dar- 

ofiso virszininkui tik rupi pri- bo biurai kuriuos valstijos už
laiko, randami net 200 miestu. 
Dideliuose miestuose kaip New 

, Chicago,

f

tam darbui ar no. Jaigu apli-
-

kantas nemęka Anglu kalbos 
taigai tame fabrike atsiras tau- 
lietis kuris gales perstatyti jo 
reikalavimus

į Bpt yra atsitikiipu, kur tie 
darbo ofisui ir fabrikai nėra 
gerai prižiūrėti. ' Aplikantai , w ’
darbas prižadėtas ir per

• j • 4 . i V • 14

'll

taigai tame fabrike atsiras tau
L 4 A • 1 • 1 1 1 . « •

u
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X-—RAY DR. C. A. ŽERDECKAS GAS

.. .LIETUVISZKAS DENT1STAS...
Tamaqua ofisas, randasi People’s Trust Co.. Banko name ir adaras kas 

dien, nuo 9 iki 6 valanda (pagal senovės laiko), Iszskirent SeredomU.
Vakarais pagal pareikalavimo.
New Philadelphia ofisas 34 Water St, adaras kas vakaras 7 iki 9 valan

dos. Seredomis visa diena buna adaras.
Pottsville 9-R-2

Seredomis visa diena buna adaras. 
Telefonas, Tamaqua 6.38 

I ............ ... . 1,1

KASIERIUS PENNSYLVANW0S VALSTIJOS LAIKO 
$100,000 VALSTIJOS PINIGU SZITAM BANKE 

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
tv t

T

ltk

J»ii 
4|l

•»(!>

Ii a

ir miestu

■ sa
vaites jis vyksta žiūrėti ar ji 
sziauki prie to darbo ar no,’bet

kalbinti 'ko daugiausia žmonių, 
kad isz tu vįpp 'žmogių jis gale

I tu pasirinkti tinkamiausia dar- Yorkas, Bostonas,
. į

MAHANOY CITY PA 1
. MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM 

Szi banka palaiko užsitikėjima valstijos kasieriaus; ir yra 
gera banka juso pinigams. Yra saugi, drūta ir vedama per 
gerus biznavus vyrus.

D. F. GUINAN, Merchant
JOHN J. MORAN, Lawyer for 

Borough of Mahanoy City 
JOS. A. DOLPHIN, Lawyer for 

Mahanoy City School District
J. B. REING, Insurance 
JOS. MACIEJUNAS, Groser

Wm. R. MILLER, Mine Foreman
Park Place

P. C. FENTO, Ex-Mine Inspector
GEO. OLIVER, Former Mine

Superindent
ANT. DANISEWICZ, Retired
LEON ECKERT, Farmer




