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ISZ AMERIKOS

miestą
senumo

kad mo- 
Kada

Aplaistė kūdiki karasinu 
ir sudegino.

Peri i Amboy, N. J. — Mrs. 
John Varga, likos aresztavota 
už žudinsta savo szesziu metu 
senumo sūnelio Juozuko, ku
ris gulėjo lovoje. Motina ap
laistė vaiku ir visa lova su ka
mšiau, nždege ir užrakino du
ris ir iszejo in miestą.

Vaikszcziodama po 
sn down i u menesiu
kūdikiu ant ranku sutiko pali- 
eijanta kuriam apsakė ka pa
dare. Palicije jaja uždare ka
lėjimo, nes dasiprato
t ere yra nepilno proto, 
nuėjo in narna kūdikis buvo 
sudegins ant smert, o kaimy
nai deganti narna užgesino.

Mirė ant kapo savo draugo.
Eagle River, Mieli. — 1 įda

ras Sibilskis, 73 metu senumo 
žmogus isz Algoma, staigai mi
rė ant kapo savo draugo kada 
ji užkasinejo in žeme. R. C. 
Bligh buvo jojo draugas nuo 
daugeli metu, pribuvo ant jojo 
laidotuvių, bet trip susigrau
dino, jog krito be gyvasezio.

Sutiko atiduoti paezia ir 
vaikus už $800.

Milwaukee, Wis. — Czionai- 
tiniam snde atsibuvo teismas 

ir jojo 
K a z-

narna

1 .esniako 
Marijonos
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Pasiliko kunigu po 67 metu.

sulaukdamas 67 
ana sanvaitia in-

Isz Lietuvos
josios sesuo

Badai mas vra sunkus.

Lietuvos komunistai žudo 
savo draugus.

Kaunas. — < < Vytauto Alek
sa. užinusze komunistai, kaipo 
pavojinga. jiems žmogų, galin
ti juos iszduoti. Turime žinių, 
kad komunistai vartoja term

tuos savo narius, kurie
a

Nesutikimas terp tėvo ir sū
naus, — žudinsta.

Naumiestis, Szakiu apskr. 
Miknaicziu kaime

KA MUSU REPORTERIS 
MATE IR GIRDĖJO.

kada toji

Gyvenimas lietuviszku dar
bininku yra sunkus.

Rokiszkis. — Szioj padango
je vyriszku darbininku gyveni- 

Dnr sveiki
visgi pasiieszko sau tinkames
nio darbo kad galėtu sziek tiek 
žmoniszkai pragyvent i. 
moters s darbininkes tai vra la
bai
Motoru

Bet

sivesl.

Kazimaiero 
gaspadines 
mierezakienes, su kuria iszbe- 
go isz Detroito, Mieli., septyni 
metai adgal, apsigyvendamas 
su j’rtja czionais kaipp vyras su 
paezia. Nelaba motore iszbeg- 
dama su burdingiorium paliko 
vyrui viena vaiku, o su savim 
pasiėmė du mažesnius,
septynis metus pragyvenimo su 

susilaukė tris

ui prohibicijos 
aresztavoti per 
palicijant us, kada 
valizoms pilnoms

Asztuo-
1 i kos

Apdegino karboliam daktara.
Pittsburgh, Pa. — Pana Da

rata Krukoff ir 
Evelina, likps uždarytos kalė
jime už metimą ant Dr. Nydes 
veido karbolines rukszties, nuo 
ko daktaro veidas ir rankos li- 

. kos baisei apdegintos.
daktarėlis per kelis motus mer
ginusi su Darata, o 
jojo užklausė kada su jaja ap
sives, daktaras nusijuokė ir 
sake buk ne nemano su jaja ap- 

N usk ria usta mergina,
pasiszauke iu paginiba savo se
sute, nuėjo pas < 
dama karboliu jam 
Priek tam apdegė daktaro pa- 
gialbininkas Dr. Abramovi- 
czius kuris 
karboliu nuo inirszusios mergi
nos.
Gal stos priesz Dieva drauge.

Philadelphia. — Ligonbute- 
je Good Samaritan guli ant 
mirsztanezio patalo Mrs. 
George ('owls, 
nu daktarai 
vilties buk motore 
liet turėdama drūta vilti, jog 
pasveiks, lyg sziam laikui da 
vis randasi prie gyvasezio.

.Josios vyras George, mylėjo 
jaja neiszpasakytai, kimia po 
<eles valandas 
)as 

t i, jog pasveiks 
iaut u kovot i

lak t ura, mes
iu veidą.

Dr.
st engusi at imt i

patalo
Nuo keliu die- 

net u rojo jok ios 
pasveiks,

atsilankvdavo 
jaja, inkalbedamas jai vil

kai! nepa- 
P<>

vvro atšilau- 
motore jautėsi

Per

prielaidiniu, 
vaikus.

- Kazimierczikas

Jeigu žmogus turi norą kuom 
pasilikti ir turi gabumu, tai 
visko gali dastoti. Sztai katali- 
kiszkas kunigas Rev. Danielius 
J. Dwyer isz Little Rock, Ar
kansas, kuris 
metus likos
szventytas ant kunigo, sulauk
damas tosios svarbios dienos, 
kurios lauke per daugeli metu. 
Su tvirtu noru galima visko 
dastot i.

8 prohibicijos sznipai 
aresztavoti.

Eddington, Pa. —
sznipai 
t ris steit inius 

sznipai su 
valdiszkos

arielkos mane važiuoti in Phil
adelphia parduoti savo tavora.

Nuo kokio tai laiko sznipai 
vogė valdisza arielka isz ran- 
daviszko magazino Philadel
phia Pure Rye Whiskey Co. isz 
Eddingtono ir padare sutarto 
pavogti arielkos už du milijo- 

bet iii laika likos

dažinojas 
kur jojo motore atsibaladojo, 
atvažiavo jaja pasiymt, bet ka
da apie tai apreiszke 
kui, tasai nesutiko

ir

Lesuia- 
tasai nesutiko atiduoti 

jam mot ere ir vaikus, jeigu 
jam Kazimierczikas neužmo- 
kes 800 doleriu. Nuskriaustas 
vyras ant to nesutiko, apskun
dė buvusi burdingieriu 
bar ejna teismas.

Nenorėjo dirbt, pati paėmė 
jojo darba.

Onset, Mass. — Kas diena 
pati Charleso Nickerson turėjo 
klausyti kaip josios Czalukas 
iszmetinejo jai, buk jisai turi 

užlaikymo; 
duona dykai, 
moterei, jog

ir da-

dirbti ant
valgydama jojo 
uint galo pasakė
daugiau nedirbs ir turi pasi- 
jeszkot sau darba. Motore
sidave pas bosą kur dirbo jo

jam savo

JOSIOS

mi

sios vyras, apsakė 
padėjimą aplankydama ta pati 
darba kuri dirbo josios vyras. 
Dabar (’žaliukui nesiranda vie
los stulioje, ba motore neduoda 
jam pinigu ne 
tam k a gauna

metus, Franas
nemokėjo

valgyt, o priek 
szunc poteriu 

kas diena, tai negalėdamas nu- 
kenst bėga isz narnu ant kelio
likos dienu. Dabar graudinasi, 
jog permainė darbu, o kilo ne
gauna.
Amerike 26 metus, nemokėjo 

kalbėt angliszkai.
Chicago. — Pergyvendamas 

Amerike 26
Dauba, kriaticzius, 
atsakyti ant užklausymu sūdo, 
kada ji perklausinejo laike isz- 
emimo ukesiszku popieru. Su- 
dže teip užpyko ant jo, jog po- 
pieni nedavė, paliepdamas jam 
iszmokti pirma angliszkai, o 
tik tada aplaikys popieras. — 
Yra tai gera paveizda ir ki
tiems, kurie czionais pergyve
na‘ daugeli metu, nesistengda
mi iszmokti sziek tiek anglisz- 
kai.

Nežinomi

nūs doleriu, 
susektais.

Subjaurino katalikiszkas 
kapines.

Fremont, Neb. —
piktadarei subjaurino czionai- 
tines atalikiszkas kapines, ku
rie sudaužė puikius kryžius ir 
antkapius, o kitus iszgriove isz 
pamatu, o kaip kur stengėsi 
iszkasti net lavonus. Prabas/-* 
ežius su parapijiniais paženk
lino dovana už susekimą pikta
dariu. Badai laivo tai darbelis 
kukluksu kurie czionais labai 

turi dideliu neapy
kanta prieszais 
kus.

ir
su nurėžia.

<ožnam tokiam 
kymui, rodos 
drūtesne ir sveikesne, o dakta
rai turėjo (eipgi vilti kad mo- 
ore-pasveiks; turėdama toki 

vyra, kuris inkvepdavo iii jo
sios szirdi pasveikimu.

Bet vakar,'neatėjo josios vy
ras, neatnesze jai bukietą žie
du, nebuvo kam suramyti li
gones. Ligone ilgai lauke, klau
sinėjo dažiuretoju, bot tiejei 
atsakinėjo moterei slapt ingai, 
pusbalsei, 
legali atejt i.

Moterį' nesusilaukė vyro — 
niekad jojo nematys sziam gy
venime. — Kada skubino pas 
savo mylema serganezia mote
rie su žodžeis suraminimo, ant 
igonbutes trepu sukrito negy

vas.
Kas žino? Gal abudu drauge 

stos priesz

jog vyras sziadien

veikia ir

A iigszeziausia Su- 
? tvertoji), kuris valdo visa svie

tą ir žmonių žingsnius.

visus katali *

padejimo. 
randasi 

dniigiaiis negu vyru, nes labai 
dijlelis skaieziiis 
uaszliu. d’ai 
pedsakiai.
niu nedaug,
daugiauiai dirba prie invairiu

Bet miestas

apverkt i name 
darbininkių

motoru liko 
vis baisaus karo 

Kokiszkyje pramo
tai darbininkes

daugiausiai
ir jie visi yra turtingi.

kambariu 150

ukiszku darbu.'
užgyventas žvdu, 

Taigi 
lik pas juos darbininkai dar
bo gauna. Mokescziai už darbo 
— labai maži. Linu valytuveje, 
ir virvių dirbtuvėje už 12 va
landų darba moteris gauna nuo 
120 centu lyg ISO rentų. I7ž isz- 
valyma kamabariu, ir iszplovi- 
ma aslos trijų
cetn. l’ž pamelžima karves ku
rios reikia eiti in lauka 3 
metrai — 10 centu. Prie tokiu 
darbu musu moterys darbinin
ke daugiausiai sau juodos'duo
nos pluta pelui. Paskutiniu lai
ku tarpe motoru pastebėta ju
dėjimas. Stoja in vienybes ra
ta. Gal su laiku nebereikes rud- 
barzdžiams taranuti ir klonio- 
t is.

kilo-

Pasodino nuoga ant skruz
dėlyno.

Vodonys (Panevėžio apskr.) 
Argi ne dyvai ? — Kai kurie 
Vodoniu kaimo žmones szilelv 

“mies-
labai nusigėrė ir nuėjės

v a re 11 e k t i n e. V y r i au s i s 
toris” 
prigimties reikalu atlikti nu
virto. Pagelbininkai tai pama
te nutraukė jam kelines ir pa
sodino ant skruzdėlyno. Taip 

ir darbavosi su juo 
per visa, na k t i. Ryto metu pa
mate moterys nuogali marguo
janti nuo skruzdelių. Pranesze 
jo žmonai. Szi atvažiavus insi-

skruzdės

prisiriszo, pri-

pei ez
jiems iszrodo pavojingais. Ne
senai kur tai dingo isz Sziauliu 
Dulkinas, buvęs profesines są
jungos pirmininkas; visaip 
spėjamą.

Szakiu
Rugpiuezio 

m. 17 d. ūkininko Rudaiezio su
nns užmusze savo tęva. Sako 
jau isz seno dažnai juodu susi
bardavo, kelias gi dienas priesz 

in vyk i tėvas,ta parvažiavęs

lydamas namo vėlybu laiku, 
iszgirdan koki tai žmogiszka 
baisa. Sustojau ir pradėjau 
dairytis in szalis. Tamsioje vie
toje užtemimui stovinti žmogų, 
susi kuprines, apiplyszias sonu-

■f
'.iii

isz miesto girtus, neleidęs vežti kas kuris >'P*i'l«'re aplinkui ar

pirmininkas;

A. Bernotas yra buvęs ame
rikietis. .Jisai buvo tarpe pir- 

Lietuvos Socialistu

raszo Naujienos.

4 i

Už tai sunus ap- 
niiiszo ji. Czia insimaisze mili
cija, pagrasino pusantrų metu 
kalėjimu, jei neatsipraszysias. 

tėvui vėl isz 
■s at-

sipraszineti, bet tėvas kuo tai
szis užsidegęs 

gulint i geležini,
davės tėvui kelis Gyvastį ?- 

m...........

sausu rugiu. palicijanto tare

Po kiek laiko, 
miesto grižus, senus puoli

nematyt kur 
t vkiai:

— Susimildamas 
duok man kvoteri.

Dirstelėjau ant jojo akyvai: 
Buvo žilas kaip karvelis bet da 
druezei laikėsi ant kojų, geide 
da gyvent, da mylėjo ta gyvas
tį.

mister,

kirtęs, tuomet 
griebė szale 
plaktuką, ir < 
kart in galva/ 
mirė.

Namiszkiai, vieni dirbo lau
ke, kiti kur kitur būvi* ir kaip 
ten isztikruju invyko, neinate. 
Tas paaiszkes 
Eina tardymas.
Pakils žydu nauja pakaleine!

Girkalnis (Raseinių apskr.) 
— Rugjįjuczio m. 26 d. vietos 
jaunimas mokyklos sode suren
gė gegužyne. Ji žymėtina tuo, 
kad czia. lietuviai vaikinai iki 
soeziai atsiszoko su 
temis, o 
su žydukais, 
sziokis tokis invairumas. 
taip dvi tautos 
gyveno, 
“ monns” 
czesnako buvo maža valgė?)

Suėmė pleszykus. h, Ui < “
Kaunas. — Rugsėjo men.

d. 10 vai. vakare būrys pikta
dariu kėsinosi apipleszti viena 
esaneziuju Fredoje kariszkuju 
sandeliu.
užpuolikus, 

, ' ) Nakti isz Prasidėjo
.17 in 18 d. traukini kova tfllP atbėgusios sargybos 

ir užpuoliku. Ju dalis paspru
ko, gi 4 suimti. 
Eina tardymas.

Szmuglerei darbuojesi.
Kaunas. — 

tai dienu in 
teko sužinoti, 
szniugelio būdu

(Philadelphijoje), gulint i geležini

mutiniu
Sąjungos organizatorių ir ilga
laika dirbo, kaipo zeceris, prie

Kovos”
kuria redagavo jo broli, J. O.
Szirvydas (dabartinis ‘‘ 

redaktorius). Karo laiku
Vienv- Povas neužilgo

bes”
Bernotas buvo Petrapilyje ir 
tenai prisidėjo, rodos, prie kai
riųjų
Paskui instojo.in Lietuvos ko
munistu partija, ir dirtyo slap
tojoje

socialistu liaudininku.

jos spaustuvėje, kuria 
suseko žvalgyba.

Szunes užklupo ant moteres.
Šimonys, Panevėžio aps.t — 

m. Rugesjo men. 5 d. Ruz- 
kaimo lauko A. r. kale su 

szunimis užpuolė keliu einan- 
czia moteriszke K-ne ir labai 
žiauriai ja apdraskė. Nukentė
jusi nuvežta in Panevėžio aps. 
ligonine. Isz ten pareikalauta 
ja druskiniu szunu smagenu, 
kad isztyrus, ar nebuvo aviniu
kai po laiko labai nusigando ir 
npkentejusigi. siūlo kiekvienas 
po 40 litu gydymui.

Tai vis musu nerangaus ap
sileidimo ir vieszos tvarkos ne- 
dabojimo vaisiai!

Sz 
gu

Vilniuj taip, kaip ir Kinuose
Kaunas (L. Z.)

Rugsėjo ___
Nr. 1621, beeinanti isz Vilniaus 
in Zbalbunava,
Biala ir Udrucko, užpuolė ple- 
sziku gauja.

Jie pasuke ieszma, ir trauki
nys nuėjės atsargos keliu ir bu
vęs sustabdytas. Tuoj duota 4 
salves ir traukini apsupo dido
kas, 40—50 žmonių būrys. Vie

tarp stocziu

nu szuviu nuszautas Vilniaus *

tiktai teisme.

žvdelkai- 
merginos lietuvaites 

Na, mat, vis tik 
Kad

ežia arti susi- 
žmones szneka, kad 
žydai .padare (Gal

— Ne, kvoterio tau myluo
siu, bet ejkie su manim in res- 
tauracije, o 
riene.

Nuėjom in 
dome prieszais save ir prado-

I jome valgyt.
Po kokiam tai laikui, užklau

siau jojo, del ko pasiliko tuom, 
kokiu sziadien vra?

— Ka oze kalbėt! - - 
tarė senukas atsidusdamas gy
lei. Bet nebuvau užganadytas 
tuom atsukimu ir pradėjau pri- 
spirinet ji idant man pasakytu 
apie savo praėjusi gy venimą ir 
priežaste valkatystes.

.Jisai iszsikalbinejo, nudavi- 
jog negirdi arba nesu- 

bet ant galo pradėjo

pirksiu tau vaka-

restauracije, se

- isz-

0*1J)

Sargybinis, pajutęs 
pradėjo szaudyti. 
trumpa, bet arszi

Yra sužeistu.

*
ill'

1

i

skruzdės bus ilgai į 
tam, kuris iszrado 

nes tik del degtines

žydas, kurio

nėjo, 
pranta, 
kalbėti:

— Nulindus yra mano gyve
nimas, nužemintas ir vargin

gas. Gyvenau Detroite in kur 
mane atvežo tėvai isz Lietuvos, 
da mažu vaiku, ten iszaugau ir 
apsivedžiau.

— Ir ka? - - - -
— Na ir paslydau — kcrszi- 

no man kalėjimas, todėl nžra- 
sziau visa mano t uita ant var
do paezios - - - - ir iszvažiavau. 
Kada po keliu menesiu sugry- 
jau — jau ne buvo ko - - - - Ma
no vieta užėmė prielaidinis - - - 
Dieve 
niau
apsvarseziau kitaip, o ant ga
lo pradėjau jeszkoti suramini
mo stikle liję.

— Kaip senei 
— pertraukiau.

— Bus jau kokie dvideszimts 
metu adgal. Po tam - - - - Well, 
gyvenimas man kitaip persis
tatė ir 
Sziadien esmu valkata, atmes
tas nuo visuomenes, trucinau- 
cziu 
kam, o mirti neturiu gana dra-

i

i f!
i

•Į

i
ui

mano, isz pradžių ma- 
atimti sau gyvastį, bet

M
i

Užkliuvęs kele- 
Latvijos pasieni, 

ka^d in Latvija 
daugiausiai 

eina arkliai, (per menesi apie 
2,300 arkliu) raguoeziai, gru
dai ir kita. Gal kas pasakys 
— “Kagi veikia pasienio sar
gyba,” tai asz czia turiu pažy
mėti, kad sargyba jokiu bildu 

s, nors bu
tu sustiprinta dar keletą kartu 
szmugeli padeda varyti gyve
nantieji ant sienos ūkininkai, 
kuriuos pagauti labai sunku, 
arba, net ir visai negalima. Pa- 

szmugelninkas diena 
atvažiuoje pas ūkininką su 
arkliais 
ninkas sužinojęs, kada 
bos arti norą pergabena in Lat
vijos puse; arba dar: yra ma
limai arti Rubežiaus in kuriuos 
važiuoja su arkliais, o kiek ju 
grižta atgal, tai ir norint sun
ku butu sukontroliuoti.

tas atsitiko! I

pavarde dar ne 
f sužinota, nes pleszikai su pini
gais paėmė ir dokumentus. Su
žeista vienas kareivis ir gelež- 
kelio tarnautojas. Užpuolikai 
pastate sargybas grupėmis in- 
sibrove in traukini ir 2 supuso 
valandos ten szeimininkavo. 
Apiplesze keleivius, atėmė vi- 

brangenybes, daiktus ir 
pinigus. Isz vieno atome 140 
m i lion u, isz kito — 80 mil. 1. m 
Viena banditu perszove kari
ninkas, kuris greit pasislėpė 
ir pakeitė savo rubus civilius, 
tuo iszvengdamas mirties. Ple
szikai pribaigė savo sužeistąjį 
draugu, matyt bijodami, kad 
szis ju. neiszduotu.
kad szis banditu būrys priguli 
prie Michalskio gaujos. .

Nuszove pleszikus.
Musu apylinkėje yra atsi

radę plesziku, kurie Kelmos- 
Sziauliu plentu važiuojanezius 
apipleszdavo. Bet Rugsėjo pra-

ll

neturėjau ko gyventi.

dėjo vežiman 
szere beržyne kosze ir parsive
žė namon.

Manau, 
dėkingos 
degtine,
jos turėjo toki puiku balių.

Pasikorė.
Rugsėjo 17 d. iszryto polici

jos kalėjime pasikorė kurpius 
John Korsak isz Vilkiszkiu, Pa 
gegių apskrities. Jis buvo kal
tinamas už dalyvavimu pleszi- 
me Didžiojoje Lietuvoje.

Pasikoręs jis szilkiniu kaklu- 
rysziu ant lango grotu.

—...... . ........... ------------------------------------- ---------- 1- ■■ ------------------------- .. -.......... ------------------------------------- --— ■
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Medis vadinamas 
auga Pietiniam

4 4 kai!-
kuris auga Pietiniam 

Staigai pasiliko milijonierium. Amerike auga teip platus, jog

szmugelio nesulaiky
vau

grybu; gyvent no turiu
Pa. — Seredos po juojn gali sutilpti 6000 žmo

nių.

svieto yra žydiszka biblije kuri 
randasi Vatikane, Ryme, už 
kuria žydai davinėjo popiežiui 
net 100 tukstaneziu doleriu.

(lai brangiuose knyga ant sas
vyželiu

pas
ir palieka, o jau uki- 

sargy-

sos.
— Ar ji j i da gyva? — 

klausiau.
—- Teip, gyva,

vnz-

MM*II
4

si1 n u kas isz-

Pažinojo

Bloomsburg, 
vakara .James Hendershott, 65 
motu, nuėjo gult, prieglaudoje 
do! vargszli kur radosi nuo ko
kio tai laiko, nes buvo be pa
stoges ir neturėjo kur pasidėt 
ant senatvės, bet ketverge du
žiuoju, buk pasiliko turtingu 
žmogum.

Kada apie tai
girdo pasako: “Tai labai gerai, 
dabar manau, jog szita prie
glauda turėsiu dabar apleisti, 
liet palauksiu pakol pinigus 
turėsiu kiszeniuje. ”
jisai, buk vienas isz jojo gimi- 
naieziu, kuris nuo kokio tai 
laiko užvedė teismą ant atga
vimo palikto turto po mirusiai 
Abigiles Geissingerienes, isz- 
laimejo bila.

Hendershott, pirmutinis gi
minaitis mirusios, neaplaiko 
nieko paliktam testamente ku
riame velione užrasze penkis 
milijonus del ligonbutes tame 
mieste. Su kitais giminaiezois 
užprotestavojo ir užvedė teis
mą ant atgavimo palikto turto. 
Teismas perėjo per kelis su
dus, ant galo sūdąs pripažino 
turtą likusiems giminaieziams 
ir pinigai bus neužilgio pada
linai. Kiek aplaikys Jamosas,
tai da neapsvarstyta.

TRYS ISZSITARN AVIA “KAREIVEI.
Jonas Mitchell isz Brooklyno, N. Y. kuris radosi Franci- 

joi per avietiniu karo buvo signoliniam korpuse, kur naudota
karvelius ant siuntinėjimo visokiu žinių ir paliepimu. Ap-
leisdamas kariumenia nupirko tuosius karvelius kaipo savo 
draugus, nes no karta radosi visi dideliam pavojuje.

I

Manoma,
savo moterei kuria 
užrasziau visa tnr-

m|

1 f;,]
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I

1
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AKYVI TRUPINELEI.

tižiojo musu milicijai ir kri- 
minalio punkto valdininkam^ 
pavyko tuos . piktadarius su
sekti ir suimti. Tai buvo keturi 
vyrai, paplonczio gyventojai. 
Kartu suimta ir to įurio dvie
ju piktadariu motina. Viena 
nąkti jie buvo Szaukonuose, 
daboklėje, perlaikyti, o ant ry
tojaus dviem pastotėmis juos 
iszveže in Sziaulius. Per Szau- 
kenil miszkus bevažiuojant du 
plesziku leidosi bogti, bot isz kio maisto 28 dienas, o vultu- 
užpakalio“ gavo po kelius szn- 
vius ir ki'ito noffvvi.

*

Pennsylvanijoi susilaukėm 
milijoną visokiu automobiliu, 
nes ana diena laisnu bjuras irz
davo 999,999 numūri.

Dydžiause elektriko iž-
dirbyste General Electric Co., 
iszsiunte in užrubeži visokiu 
daliku už <300 milijonu doleriu. 
Žmonis pirko nuo tosios kom- 
panijpos elektrikini lampukiu 
už 90 milijonus doleriu.

* y.lfh/loo / 1* ir i o \ ((Žiedas (kvietka) a mor
ali ga

•%

phophallus,” kuri auga Su
matroje yra teip didele, jog du 
vyrai vos ja ja gali apimti.

Krolis gali gyvent be jo-

ras gali pasmilkant per 40 die
nu.

dasidirbo 
puikaus turtelio su mano pim- 
gais, - iszaugino vaikus kurie 
pažysta tiktai motinos prieini- 
dini kaipo savo tęva, o asz — - 
dirstelėk ant manes, — pasili
kau vargszu kokiu mane matai 
o tai vis isz priežasties, jog už- 
si tikėjau 
mylėjau ir
ta. Gyvenau kitados Mahano- 
jui, bet apie tai nėr ka kalbėt, 
nes žmonis jau senei mane už- 
mirszo. Mano pravarde! Well, 
mister, tegul tas goriau pasi
lieka slaptybėje ir nuejna drau 
gę su mariiih in kapa.

Daviau senukui doleri, atsi
sveikinom, jisai nuėjo nežinau 
kur, o asz ejdamas namo, gylei 
užsimanseziau apie Ylydele no- 
teisingysta moteres kuri nus
tūmė, savo ( vyra teip gylei in , 
purvą. — Reporteris.

*

jos Zelandijos, Islandijos ir Pa
tu gonijos kur nesiranda jokiu 
kirmėlių,
manijoi ir Kanadoi randasi tu* 
in <rvvnn7.in Inhni

Iszskirent Irlandijos, Nau-

tai Japonijoi, Tes
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KAS GIRDĖT
i - ...

Probibicijos pasiutėlei (ypa
tingai metodistu bimbazeleij 
matydami, kad nieko nepada
rys, dabar spire prezidentą 
idant paženklintu viena szni- 
pa fin kožna K .. ‘

Chey-

ATSAKYMAI.
- —. -

V. K. Tavlor, Pa.
* H

PASAKA APIE KAKALIU Sztai in aikszte jis iszejo lY 11 2X1*
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bravūra kad da- 
žiuretu idant nedirbtu drnl.es- 
nio alaus kaip 
na. Tik pamislinkito, kiek lai 
valdžei kasztuotu užlaiko ims 
tokiu sznipu kožnam bravore, 
o badai Suv. Valsti.josia randa 
si in 28 tukstanezei.

tiesos pa veli-

Sziadi<‘ii Voktetijoi moku už 
viena amerikoniszka doleri po 
fiO,(MM).(KH) markiu. — Kas gei- 
dže pastoti bilijonierinm leng
vai, lai va žinoję 
Vokiet ija.

in palaiminta

Pagarsėjus oro pranaszas 
William O. Altmon, inspeja ko
ki turėsime orą szia žiema: Sa
ko jisai, buk nuo vidurio No- 
vemberio lyg Naujo Meto bus 
lietus su sniegina ir kaip kada 
smarkus szalczei.
Meto lyg Februariaus 
bus nuolatos szalcziau lyg M 
jaus menesio, su szalna ir snie- 
gineis szturmais.

Ano A a ujo 
menesi

o-

yra panaszi in

v ra laikomas

Del k<> silke 
grabu!

Del to. jo ir kaipo grabe, ran
dasi pilna kaulu.

Kas sziadien
už vagi o kas už didvyri t

Vagiam yra tasai, kuris va- 
ge kas tik papuola in nagus ir 
luodasi suymt. o didvyriu yra 

j p su
< 
tasai k a moka “ymti” 
tnom visai nesislapsto.

vmti

republikos. 
prezidentas dabar

Marszalka Tsao Kun, vadas 
militariszkos partijos žiemini- 
ju Kinu, likos iszrinktas prezi
dentu kiniszkos 
Kinuosia
yra renkamas per parlamenta 
(kongresą). Tsao Kun, apėmė 
vieta Li Yuan H ung’o, 
praejta vasara pabėgo isz prie
žasties kerszinantos revoliuci
jos Pekine. Naujas prezidentas 
turi 60 metu, priesz trisde- 
szimts metu buvo jisai prastu 
kareiviu. Kokis tai afieieris 
užtemimas dideli gabumu jau
nam kareivi, pasirūpino ji pa- 
talpyti in kariszka mokykla. 
Kaipo studentas, atkreipė ne
paprasta a t yda ant saves visu 
profesorių, o kada užbaigė 
mokslus, apteikė dinsta profe
soriaus toje paezioje mokyklo
je. Vėliaus apteikė augsztesni 
dinsta, po tam pasiliko vadu 
pulko, brigados ir divizijos. 
Mete 1911 daug prisidėjo prie 
apmalszinimo revoliucijos pro
vincijoj (‘h ii i, vėliaus pasiliko 
gubernatorium tosios provinci
jos, o mete 1917 buvo vyriausiu 
vaadu keliolikos provincijų 
kariaudamas su prieszininkais 
pietinios dalies Kinu ir ant ga
lo pasiliko prezidentu 
niszkos Kinu republikos.

priesz

Kokis

o kada

apibegineja

cnne,

X 
pagal amerikoniszkos kariu- 
menes maszinas. Leks per Day
ton, O., St. Joseph, Mo.,

Salt Lake City, Seattle
in Alaska. Isz tonais per salas 
Aleutian, Azijoi, vėliaus per 
Japonije ir Kinus, paskui per 

Mezopotamije in 
Konstantinopoliu, po tain per 
Europa in Londoną, Greenlan- 
dije, Kanada, Now Yorka ir ad
gal in Washing!otuw

Lekiojimas 
atejnanti meta, jeigu ant to 
kongresas duos savo pavelini- 
ma.

Persije ir

prasidės badai 
met n,

fa

Nekarta žmonis iszdato ste
buklus su visokeis iszradimais, 
kurie atnesza stebėtina pelną

parduoti
kurias gali- 

nž kelis dole-

szorns

galėtu pirkti ke- 
szeru, tai, turėtu

o 
(tel visuomenes dideliu gerade- 
jyste. I.)a ne teij) .senei buvo la
bai sunkiu 
iszrasto telefono,
ma buvo pirkti 
rins, o szindien jeigu kas szia- 
dieu turi ar 
liolika t uju
milijonini pelną,

.Juk Fordas keli metai adgal 
pats vaikszcziojo 
siulindamas savo 
iszdirbimo fordnku, 
n is ji iszjuokc, 
ne norėjo ne 
Sziadien
kiek Fordo iszradimas atnesza 
jam pelnp 

jam

o

po žmonis 
szerus ant 

bet žmo- 
k a pi ta Ii st a i

kalbėti su juom. 
kožnain yra žinoma,

o visus svietas už- 
vydi jam jojo pasisekimo ir 
k i i‘k tiejei szerai yra verti.

Szeip ar teip, tebyriam laike 
gera iszminti ir 

kokias
reike turėti
Imti atsargiu
žmogus perka, nes geriau dole
ri du kart peržiūrėt ir insiiteti 
in kiszeniu. ne kaip ižduoti 
ant szeru ar kokni ten “pajų.”

Daug musu tautiecziu apsi- 
visokės szeras 
ir su lietuvisz- 

kurio nemoka ne 
karvute jau iždžiu-

szeras

I
<r

ne
pajų.

kuris

milži-

Paskalai apibegineja buk 
Kanada neužilgio persimainys 

nuo kadaant karalystos, nes 
atsilankė in lenais kunigaiksz-

Walijos (sunns Anglijos 
karaliaus), tiejei paskalai pa
sklydo. Paskutini karta kunig. 
AValijos pasakė, buk prie tojo 
sklypo turi dideli prisiriszinia, 
prižadėdamas vela atsilankyti 

ilgesnio laiko.
Paskalai apibegineja buk kon- 
stitucije ketina būti permai
nyta teip, idant Kanada pasi
likti) karalysta, o pirmutiniu 
josios karalium butu angliszko 
karaliaus Miinns Walli.

Bet ar kanadipezei 
sutiks, ta i yra
symas, nes nekuriu 
daryti isz Kanados republika 
no kaip karalysta, 
būti po jungu karūnavotos 
galvos. ____

t is

į ir pasilikt .ant

x

ant to 
svarbus klau- 

velina pa-

nes nenori

•it

ii »,

■4;

Konia 30,000 myliu turės pa
daryti tekintojai kurie mano 
aptekti visa svietą su areopla- 
nais netolimoje atejteje. Lekio- 
tojaL iszleka • imi Washingtono 
ir migryž adgal in ta ji miestą. 
Areoptenns mindos padirbtus
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— Apie ku
nigą Beroszka isz 1863 metines 
revoliucijos negirdėjome, o gal 
buvo spaudini a lenkiszkoj kaL 
boj. '

P. T. McAdoo, l’a. — Jeigu 
plauku ant 

neužangt u
savo 

ilgesni

’ > MIKB.
• i

Į In szalin apsižiūrėjo:

turn
gal iszrody- 
senoviszkas

nekirptmnei 
galvos tai 
kaip nuo 8 lyg 12 coliu ilgio. 
Mažai siiczedintumei apgauda- 
tnas barberius, o 

tada kaip
K re i va k ry va it is.

K. P. Woreesl(‘r. Mass. — Šo
vini inei Bosijai szindien iszej- 

isz kuriu 
174 yra kasdienineis. Ant 1j50 

gyventoju, 
skaito liktai 

žmonių. Liet n\ iszku 
ežiu Rosijoi neiszejna.

F. J. M. Erie. Pa. 
dviliktam szimlmet ije buvo ant 
kart szeszi popiežei isz kuriu 
vienas 
žierius .Jonas XXIII
Baltazar (‘ossa. Apie jojo gyve- 

netalpvsime. Savo laike, 
gal atspandinsim trumpa isto- 
rije isz gyvenimo popiežių; ten 
rasi, ko geidi.

S. S. ’Poluca, III. — Netalpi- 
noine. Geriau tamista paraszyk 
kokia pasakaite, tai bus nau
dingesne, ne kaip poezijos, apie 
kurias neturi mažiausio supra
timo.

Dll 545 laikniszczci

milijonu 
ežius

laikrasz- 
1,820,000 
la ik ras z-

Teip,

buvo Benediktas IX. Po- 
vadinosi

mina

Naujos Puikios Maldaknyges.

4 ' Į 1
(Pas rusus Užgirdės, Hetuvtaxkal

papasakojo S«ir|ju D«uka».)

ANTROJI bXLU!ir'Wf
Rasztineje pas' karaliU > 
Nėrusi brolau miegalių

M .

Szimtas plunksnų c^irszkineja,
Tik "ųkaails” raszlneja. 
Vai gi jus rasztjninkeliai, 
Norogeti vargdienėliai! 
Jus raszykit, rnszinckit, 
Bet tik unspaudas pridėkit, 
Kad karalius szltai ryt 
Prižadu neatmainyt. 
Tai tik teip sau, - tam-ta-drita 
Pasakojo bus kas kita.

Dar ir auszti nepradėjo 
Jonas isz namu iszejo. 
Ir tik peržengė jis griovį, 
O gi žiur-arkliukas stovi. 
Jons prie jo kiek galios tur: 

■—“Vai, žirgeli, juodbėrėli, 
“Mano brangus prieteleli!

Eme jis ji glamonėti; 
Ir bueziuot ir glostinoti; 
O arkliuks jam žveng’ linksmai. 
—“Pats, Joneli, paklydai, — 
“Spynoj rakta palikai, 
“Tavo brolis gi nakezia, 
“Mane pavogė slapczia. 
“Na ir pardavė iszvedes; 
“Bet asz laika sužiūrėjau, 
“Tik per tvoras subildėjau, 
“Ir sztai linksmas tave rudes. 
“Bet kas tau yra, Jonuti, 
“Ko nuleidai taip galvele? 
“Ar kas szirdi tavo gelia, 
“Gal phdecziau nors truputi?“

I

lift

> 1

įtovj ęzion žmonių daugybe,
.*#■> ^457 puiiuij V JI IC4UDJ i/v,-------

b (lauglapHiai praMCzlokeliai, ,
. Via ąodioeziai — mužikėliui. 
Tik ne vieno nėr matyto.

t Jonas tuoj prie vieno kito: 
-—“Kas, brolau, ežia pasidaro?”

į —“Taip kaip nieko,” Jonui tarė: 
“Esam isz sodžių, miesteliu, 
“Atsivilkom pas karalių. 
“Nuo karaliaus vyriausybes, 
“Mat nėra jau mums ramybes. 
“Virszlninkai viską draudžia 
Pristovai mus žudo-baudžia 

“Cziulpia krauju isz prasėzioko. 
“O žemelis lyg ant juoko. 
“Nėr nei visztai kur porėti, 
“Kaip gi czia iszsimoketi! 
“Nors tu, žmogau, sėsk ir stauk 
“Ar sau kilpa Užsimauk. 
“O in pabrika nueik,— 
“Tai atsako tau: nereik! 
“Bet ir ten girdėti, skriaudžia, 
“Pinigais už niekus baudžia. 
“Mes atėjom czia maldauti, 
“Laisvos-žemes sau iszgautl. 
“Va, žiūrėk, kas per gražumai, 
“Tai yra karaliaus rūmai. 
“Jis mat dar noužsikble,- 
“Bet praslinks sztai valandėle, 
“Ir jis, mielas, czia iszeis, 
“Iszklausyti skundu geis.”

Mk. ne ponai, vyriausybe,—

yla tĮodiecziai mužikėliai

Jonas tuoj prie vieno Įeito:
t. ... ...... I " r ' 1J1 .• * •* * !_

r'jf'

—“Puikiai, vyrai, taip ir reikia, 
“Jusu darbs man džiaugsmą teikia.

Liepe jiems degtines du^ti

•5< į ' * , ’
Na o vietoje kovęs 
Sargai vaiksezioj lyg tamsos, 
Saszlavas in krūvas žarstė, 

imis vis krauju barstė.
k<

Vėl praėjo daug dieneliu. 
Atsigavę prnseziokeliai 
Sueigon subrinko velei. 
Nebeteko daug (žmonelių: 
Viens kapuose jau gulėjo, 
Tas ligonbutyj merdęjo, 
O kiti kalojimuosę 
Mikės uteles penėjo*

Pas karalių, kas nešino, 
J uju pilna kai pjurvyno. 
Ju prakeikta gimine 
Žmoneu skaudžia ir kankina 
O karalius del žmonių 
Ncsgailet' nei kailiniu. 
Kad jis viską tik žinot, 
Tuoj visus juos inžabot. 
Visi rėkia, net užkimo, 
Tik vis jokio nusprendimo, 
Vienas szaukia: “Isztiesu, 
Nora ilgai ko svarstyti, - 
I’raszyms reikia suraszyt. 
Kiti vėl, 
Iszrinktuosius nuo visu 
Pas karalių siunst tuojau.

Ir deszros uzsigarquoti.

I 0H8ZIII
| Smilti

*
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- kad bus geriau

riko pirkdami 
“ bendro vesią 
kais bonais 
cento, 
vo.

Daugeli yra ir 
droviu ” 
prižadėdami po 10 ar 15 centu 
procento. Bet kaip ilgai? Juk 
joms nesunku mokėti 15 dole
riu ant szimto isz jusu locnu 
pinigu per kelis menesius, po 
tam sustoję. Ka toms 
vems ’ ’ 
30 doleriu novos 
sau pasilikt 70 doleriu. Juk tai 
geras uždarbis — bet 
ilgo .Isz to 

bendroves 
dingsta.

(teriause isz laiko apsižinret 
ne kaip po laikui rugoti, o jei
gu kas geistu 
szerus, tai geriause pasiklaust 

nes bankai ir 
ir žino kurios 

o ku-

nos

, J

beūtokiu “ 
ka parduoda szerns

“ bendro- 
ženklina atiduoti jums 

procento, o

i i

ne ant 
pasinaudoję tik 

o žmonių pinigai

pirkti kokius

apie tai banke,
perka szerus
Jiems atnesz procentą, 
rios ne.

metuSuvirszum po szimta 
kinezikai pradėjo vela naudoti 
pieną. Del ko per tiek metu ne
naudojo pieną ? Sztai priežaste: 
Szimta metu adgal kiniszka 
ciesoricne, kuri buvo labai ge
ros szirdies motere, mane, jog 
atėmimas pieno versziukams 
kurie žindė karves daug nu
kaistu per tai ir uždraudė nau
doti karves pieną po visa viosz- 
patysta. Po tiek metu dabar 
kinezikai vela pradėjo naudoti 
pieną, bet 
pakol gales

t iok

daug laiko praejs 
aplaikyti užtekti

nai pieno, nes Kinuosia karvių 
randasi labai mažai. /

(to

KUlBm

Paieszkau Antano Mulvins- 
Suvalkijos, 

pirmiau gy
veno Toluca, III. Yra svarbus 
reikalas kaslink jo tėvo paliki
mo. Jeigu kas apie ji žino mel
džiu praneszti.

J. Loveskis, 
Brooklyn, N. Y.

kio paeinanti isz 
Zapiszkio Para.,

11 Judge St.,

Pnieszkaii savo pusbroliu An
taną ir Joną Mieliausku. Jeigu 
kas apie juos žino meldžiu pra- 
neszt.

Juozas Audzeviczius
14 fclark St., 
Plairisville, Pa.

Ka. tik aplaikerne labai pui
kiu Maldaknygių. Szaltiniai po 
$3. Balsas Balandėlės po $2.50. 
Aukso Altoriai po $1.50. Yra 
labai, puikiai ir drueziai apda
rytos skurineis apdarais, 
suoti krasztai lapu.

a ūk
ti*.

DIDELE NAUJIENA!

ži not p, kad Baltic 
jau patarnavo

kad Baltic

Ar jus
States Bankas 
d<‘l 50,000 žmonių, ir persiim
to Lietuvon $2,000,000.00?

Ar jus žinoto,
States Bankas jau užsitarnavo 
toki iižsitikejima, kad ežia lai
ko sudėjo savo pinigus Lietu
vos Finansų Prekybos ir Pra-

I jot u vosM misterija,

Lietuviu

niones
Bankus, Lietuvos Kredito Ban
kas, Lietuvos Prekybos ir Pra
mones Bankas, Latvijos T(uir 
tos Bankas, New Yorko Valsti
ja, Susivienijimas 
Amerikoje ir kiti!

Ant to viso remianties, mes 
patariame, visiems, kad siustu 
pinigus Kalėdų szventems per 
Baltic States Banka. Mes isz- 
mokame pinigus Lietuvos Ban- 

visuose pasztu sky- 
Parduodam laivakor

tes ant visu linijų.
Kas pasius pinigus 

per musu instaiga, i 
Baltic States Banko puiku ka
lendorių dovanu.

BALTIC STATES BANK, 
294 8th Avenue, 

New York, N. Y.
—Apgarainimas

kuose ir 
riuose.

dabar 
tai gaus

JAU TURIME
* u V 4 ■'f

Lietuviszku Szokiu
i

del Orkestru.
„Vi i

FOLIO (DALI) No. 1.

❖ »>
Tad Jonukas verkdams graudžiai, 
Jam papasakoj’ apsako, 
Kaip jo sena tęva plake
Ir kaip kumszczioms musze skaudžiai; 
Kaip jie šyvio nebeteko ; 
Pristovas ji nusivedęs, 
Neva už padotkus suko. 
Kad jis ein tiesos jeszkoti, 
Pas karalių žinios duoti, 
O arkliukas jam ir sako:
—“Tikrai nuskaudė seneli. 
“Bet ne tas beda berneli,— 
“Susilauksi dar bėdos, 
“Neregėtos niekados: 
“V;i tada tai pasakysi. 
“Pagyvensi, pamatysi. 
“O dabar nėra ko laukti, 
“Pas karalių reikia traukti. 
“Sėsk ant manos, tik žiūrėk, 
“Pats laikykis, nenulek!” 

Jonas sodos. Sudundėjo, 
Girios, kalnai lėkt pradėjo 
Viešnios aplink dūzgėjo, 
Kėlės dulkiu debesiai, 
Mirgant nyko trobesiai, 
Paukszcziai szalintis nespėjo, 
Kaip Jonuks Sostinen jojo. 
Žirgas tad tik apsistojo, 
Kad pamate miesto sienas 
Ir prabilo in Joneli: •
—“Va ka, mano tu broleli! 
“Miestan eik tai jau tu vienas: 
“Žmones ten, žinai, isztvirke, 
“Tuoj pagriebt mane nepirko, 
“Taigi tu ten pats protauk 
“Kaip gali... Beje, palauk; 
“Iszsirauk sau plauku viena 
“Man isz kareziu; nakti diena 
“ Tu su savim ji turėk 
“Ir tik nepamesk, žiūrėk! 
“Sunkios dienos gal užstoti. 
“Jei mus Dievs laikys sveikus, 
“Ir prireiktu vėl kur joti 
“Atsigrižk tu in rytus 
“Ir plaukeli ta nutrauk: — 
“Tuoj priesz tave stosiu, sztai 
“Kaip dabar mane matai. 
“Na ir liki sveiks, Joneli.

Ta pasakęs ir pranyko. 
Taip, Jonuks pats vienas liko; 
Apsiaszaroj’ vargeiyj, 
Paskui sunkiai sudusavo, 
Miestan pesezias nulingavo.

* * «

>»

Sztai sostinen Jons inejo,— 
Tai ne spėti jis nespėjo 
Pamatyti kiek gražumo: 
Rūmas stovi czion prie rūmo, 
O krautuvių tai be galo, 
Sėdi ten pirkliai tlž stalo 
Ir tik skaito rublelius, 
O kiti duryse laukia, 
Mandagiai pas save traukia 
Pavieszeti svetelius.

z Na tik Jonui tas perniek 
Žengia sau pirmyn ir tiek. 
Rumu galo nematyti;
Prie tu rginu pristatyti

Talpinanti 31 Populariszku
Lietuviszku Szokiu sekantiems 
instrumentams: 1-mai smuikai, 
2-tra smuikai, .bassuf, violen- 
czelei, . fletui, klarnetui A., 
1-mam ir 2-tram kornetui A., 
trombonui (stipriausiam bal
sui) bubnui ir piano akompa
nuoti.

Preke kožnos ruszies 50c.
Piano akumpanuoti $1.00 

Visos tos dalys saloje knygoje 
tinka ir koncertinai, .kaip ir 
kiekviena dalis atskirai orkes
trus rakte. Nusipirkite seta 
saitu gaidų ar notų o busite 
pilnai užganėdinti.
<1

tros rakte.

"A

Stovi su skardomis sargai 
In kiekviena jie ilgai 
Tik akis iszplete žiuri, 
(Insakyta gal taip turi.) 
Tik jis regi stovi rūmas:
Jo nepaprastas didumas, 
O prie vartų,tai brolyti, 
Granadierfai pristatyti: 
ligakocziais kirviais remias, 
Plieno kardai lygi žemes. 
Bet tas Jono nepaeina, ■

1 Jis in rumus drąsini eina.
“Vai, tu! Kur, spangy lendi!
“Ar sau kelio nerandi?

Susilaikė Jons urnai,
Stoj,ir,stebisi labai:. (

-—“Juk karaliaus czia namai!?
“Tii. broliuk., voltui nnnvk. *

ff

Stoj,ir.stebisi labai:, 
IBĮ

“Tb, broliuk,, veltui nepyk, 
“Velyk tikrai pasakyk
kaip atrasti mąn karalių.
Ka tu czion, kvaily, sakai,;

) m ė .
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“Ar tu proto netękai, 
“Ar tu girtus, po parallu? 
“Eik szalin, nes va tautsatai!

Nors drąsaus Jons buyq budo
Jlet veltui jis nesipludo 
Pastovėjo kiek, palauke,Pastovėjo kiek, nnlqg)ce 

■- * *
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Pagal juriu didžiam mieste 
Malonėj’ ant sosto sesti, 
Tos szalies karalius Mike. 
Pasakoj ne nebandikie. 
Jo szviesumo nupaiszyti, 
Didenybes apsakyti, 
Szalyj jo dvi karalienes, 
Užjurines dvi carienes: 
Mikes motina viena, 
O kita, mat, jo žmona. 
Turi jie dar ir vaikeli 
Inpedini, mat, sūneli. 
Puikiam rūme jau iszseno 
Be vargelio jie gyvena, 
Saldu vyną tik sriubezioja, 
V y n v uogoms užsigardžinja. 
Ko tik reik, karalius tur, 
O dar vis jam isz Visur 
Eina pelnas nuo žmonelių: 
Dar jis gauna ir kas dHna, 
Ir per valanda kiekviena 
Sziinta tukstaneziu rubleliu. 
Pinigėliu popieriniu, 
Net gi ir szimta rubliniu, 
.Jis nenor ne patylėti, — 
Jam reik auksu iszmoketi: 
Vario daug laivu jis daro 
Pilna juosna aukso tyra 
Taip, kad per briaunas net byra 
Ir už juru laukan varo.

Kada Mike vainikavo
Ir kad jis ant sosto sėdos, 
Jam tada iszpranaszavo: 
Per devyneris metus, 
Jis visai laimingas bus.' 
O paskui, pasieks ji bėdos. 

Į Laimes metai jau praėjo, 
Į Deszimti sztai prasidėjo. 
'Taigi Mike nerimavęs 
Su jauna žmona iszvien 
Tankiai sunkiai tik dūsavęs. 
Nuo akiu jiems miegas bego. 
Ir lyg pat pietų kasdien 
Tik ir vartėsi be miego.

Buvo taip ir tuo sykiui 
Nenorej’ prapleszt akiu, 

Į Sztai apsaugos praneszimas:
Vai, karaliau, sumiszimas....

Sztai in rumus žmonis traukia,
Nuo tavęs tiesos jie szaukia.“ 

Mike visas sudrėbėjo, 
Bėgt nuo aukszto jau norėjo. 
Karaliene lyg pauksztyte 
Eme rankoms tik sklaistytie.

-—“Vai, vyreliai! kas ežia bus! 
Kaip nors gelbėkite mus!“

i u bėga sztai tėvūnas,
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Žiur,
Mikes rumu lyg seniūnas;

--“Nebijok, szviesiausias pone! 
Neveltui ju bus kelione, 
Ko jiems reik, jau asz žinau:

<4 
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“Kazokus prigaminau, 
“O prie vaytu kuogreieziau, 
“Pesztininkus pristaeziau, 
MTen ir gvardija pastatyta. 

Mus karaliui ir praszvito 
Kaip matai atsikvoszejo 
Per langeli pilžiurejo. 
Daug prastu žmonių matyti; 
Vis nuskurdę ir menki. < 
Jei visus taip sustatyti, 
But, gal tukstaneziai penki,— 
Ir tik isz visos szirdies 
Rėkia: “Žemes ir Laisves!“ >;< »;«

M

Sueigon ir Jons pakliuvo 
(Jis jau mat pagijęs buvo.) • 
Žmones tariasi ir rėk 
O jis, rodos nei negirdi, 
Nei to neima in szirdi, — 
Szvilpia sau ramiai ir tiek 
Vyrai sako jam! 
—“Jonuk!
“Tu geriau sztai paklausyk, 
“Mums patarkie pamokyk, 
“O lyg svetinis nesisuk.” 

Tad ant malku Jons pakilo 
Ir iri žmonis taip prabilo:
—“Liaukitės visi berekc, 
“Tartum varnos sztai sulėkė! 
“Metas jau pradėti veikt, 
“O, ne vien tik ponus peikt. 
“Buk tai jie tik skriaudžia mus? 
“Spjaukit jus in tuos ponus! 
“Pripa'iinkit ta teisybe, 
“Kad tai mus paežiu kaltybe. 
“Kas tarnai ju lygi sziolei? 
“O gi mes ir musu broliai.

Ar tai gi kokie tėvūnai 
Mus tad primusze gerokai? 
Ne kazokai ir dragūnai,— 
Taigi patys tie praseziokai.

“Ir1 in ka tik paveizdesi, 
“Prie ko nors tik prisiliesi, 
“Ar pas mus ar kur kitur, 
“Žodžiu, visur ir visur,— 
“Nuo mužiko viskas kyla, 
“Be mužiko viskas dyla.
“Sztai nors kttnigs: jis mus bara, 
“Sau gi mus skatiku žeria.
“Mutčiks dirba, nesustoja 
“Jis visiems gerove kloja,— 
“Ir pirkliams ir sekretoriams 
“Ir karaliui, ir bajorams.
“Jam nustojus dirbt, brolau, 
“Galas jiems visiems ir jau! 
“Tad ir Mike suminksztetu, 
“Ir žinoti panorėtu, 
“Kodėl žmones taip sumenkia, 
“Ir kas jo valstieczianis kenkia.

Czion visi jau rėkt pradėjo: 
“Jonas puikiai mums iszdejo? 
“Kas teisybe, tai teisybe!
“Toks tėvūnas pats, bjaurybe, 
“Bulves nemokat nuskust, 
“O ne tik ka žmonis grust!” 

Taip kulbėj’ jie koki laika, 
Nusprendė — daryti straika, 
O kad laiko negaiszyti, 
Szeko viską sustabdyti.

«(«

Stojo valtys, garlaiviai, 
Pabrikai ir traukiniai 
Nei kopūstu, nei rugiu 
Nematyti nuo žmonių. 
Nėra malku kam kapoti, 
Gatvių sargas neina szluoti. 
Didiji karalių Mike 
Jo tarnai sveiki palike: 
Nėra kam paduot giros, 
Nei užžiebti balanos.
Didžiam rūme, szalta, tuszczia, 
Ir tik vejas szvilpia ruseziai.

Nuo mužiku tu juokeliu 
Drugys eme krest karalių. 
Jis nemigdama naktimis 
Griežto grieže dantimis. 
Kareiviu nedaug turėjo,, 
Mat, sutraukti nesuspėjo.

i i
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Mike tik pasiszypsojo 
Balta rankele pamojo, 
Ir sztai gvardija isz vartų 
SuJkazoktus szoko kartu. 
Staugia, klykia; tik kapoja,

W u .» ' 1L '■ X ■ I- • '
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Žmojjelius po kojų kloja.
t J?V i ' >*ji™ 1w i ■ A ■ . 1 1Jonui viens kazoks prilėkęs,

Per pat veidą kardu pliekęs
Czia jau Jons užsikarszczinvo, 
Žabain rankas pagavo. 
Na ir eme jis aplink 
Sulcinętia, kaip pritink 
(Žabos tiktu jam gerai) 
Kazokėliam ne juokai: 
Mostais jis in vion^ jiuso 
Tilj tvarto lyg kopūstus, 
O, kad mostels atbulai, 
Tai tik virsta, lyg matezai.

E) iJ■■ 4)'*«' ( ■. i 
fr«« * 1 • • « M . ♦

Bepradejo atbuluoti; # 
Bet mažai: k“8 tesuspejo

lis AI< ' ‘ ; ’ Į
Staigu >įuvi,uį' sutemkejn:

Žabain rankas pagavo.

(Žabos tikta jam gerai)

Mostęls jis in vien^ jnise

O, kad mostels atbulai,'f

■■i ) yv <ie ''Si f' ■ 1 1 ■ ■ |

Tad kazokui nors ginkluoti
11.

Jo žabos neparagauti
Y• 21.. Tif 1'ir 1 - J1'

Mike liepia žmonis, szauti.
1 ' / ' .!<

1 * T >:<
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Trimitėlis suvamzdžiuvo, 
Kareiviai namo keliavo. 
Mikę vėl tad pasirodė
Juos męiliui^ žodeliais guodė.
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Kaip ežia veikti, ka daryti 
Kuomi beda nuvaryti?

JPrie jo dvaro tada buvęs
Pikts raganius — nei szventikas 
.Nei tai velnio ūžt ari k as;
Auksztas, plikucziuks, iszdžiuves, 
Szimta metu amžiaus turis 
Ir iszgeltes, tartum suris, 
Pas ji Mike nusbildeno, 
Stipriai in duris klebeno:
—“Vai tu, teve, pasakyk, 
“Musu szirdi nurnmyk, — 
“Ar pareina jau mums Cuti?” 

O raganiaus tuomet butu 
Tuomet žolynai virentar 
Burtu žodžiai bemurmenta:
—“Szi dar kart praslinks baisybe, 
“Didi tarp žmonių tamsybe, 
“Ten aklu nesuskaityti, j 
“Gerbs ženklas sztai matyti: 
“Mat kaip garas susisuko 
“Va ant szito kaistuvuko,— 
“Žmonių kraujas jame verda.... 
“Ir girdžiu aiszkiai skarda. * 
“Brolis broli musz ir smaugs 
“Ir gatvėmis kraujas plauks.
“O dabar sau sveikas eik, 
“Man pabaigti darbas reik. 
“Eik ant Sosto savo sėsk, 
“Karo tuoj taryba kviesk.

* t

Ka raganius Mikei tarė 
'l’a jis tuojau ežia padare: 
Susirinkę apgalvojo:— 
Puiku darba sudavojo 
Visus žmonis paliuosuoti 
Nuo mokeseziu. Iszvnduoti 
Nuo pristovu prispaudimo 
Ir kitokio apgavimo. 
?4ike, juokės, kaip vaikelis, 
Kad jis velei bus karalius 
Kaip gyveno jis tada 
Jam taip bus vėl visada ..

»f£ 0

Eiti fabrikai pradėjo, 
Ir traukiniai važinėjo. 
Eme garlaiviai plaukioti 
Ėjo sargai gatvių szluoti.

viskas taip judėjo*

X1*'*'
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Žodžiu —
Kaip seniau darbeliai ėjo.

»' '' ■■■* * tŽmones Mike girt pradėjo, 
Kad jis ju pasigailėjo.
Dabar dirba ka iszmano, 
Ir bandas didžiauses gano. 
Niekus j u nekontroliuoja, — 
Bristo vai nebatvažiuoja. 
Ka tik nori tai ir dirbk’, 
Rėkauk juokis nors ir szvilpk!

M

Jonas gryžes in namus, 
Rado visus neramius: 
Jis tuoj visus nuramino 
Ir papasakot ketino 
Ka girdėjo, ka ir dare, 
Kaip musztynes mieste vare. 
Viską jiems papasakojo 
Ka tik mate ar žinojo.

«*i e

Tėvas Joną pabueziavo, 
Kad jis visus iszvadavo. 
Davė ūki jam gyventi, 
Ji valdyti ir pasenti. 
Jons, ramiai vis sau gyveno 
Ir kada visai paseno, 
Ūki pardavė jis savo. 
Ir kaip dantų nebturejo 
Jis pradėjo virti tyre, 
Ja vis valgė kolei mirė.

M*

Mike, ir taip vis gyveno 
Nors visai jis jau paseno. 
Kada Jonas buvo mires 
Žmones vėl streikuoti eme. 
Mike buvo jau Užmirszes 
Ka jau buvo iszsipirszes: 
Eme vargszus žmonis smaugti— 
Mokesczius didžiausius krauti.

th

Žmones miestan susirinkę 
Eme Mike kabavoti. 
Kad jam mokeseziu nereikia 
Jis kaip pirma, gal gyventi. 
Mike j u tad nepaklausė, 
Vėl kazokais juos apleido 
Žmones daug kovojo—triūse 
Kol pamate Mikes veidą. 
Tada Mike jie sugavę, 
Nei biskuczio nekamave. 
Sunku akmeni pririsze 
Pakulėms dantis užkisze, 
Eit prie upes pavadino 
O privedė — paskandino. 

$
Nuo to laiko Mikes žeme j 
Buvo liuosa karalija 
Ir gyvena visa laika 
Rods szventoji ten brolija...

Utena 1923.
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Merchants Banking Trust Co.
MANANOY CITY, FA. -■J'-

Nori kad taupytume! savo pinigus sziam banke.
Nori kad atydartumot taupinimo ar Czekiu 

skyrių, Ji* gali jumis suteikti pagelba.
Ji žino kaip suteikti pagelba savo prieteliams.
Musu depo z i torai yra musu prieteliai ir saita 

banka jeszko dauginus t prieteliu.

t

I
lljr fJi Nuteikia patarima kur geriausia investyt 

pinjgus. Prigelbes jumis pirkti praperte.
Gera banka yra jusu geriausia pūstelis?
Dekite savo pinigus In k s%

Y

JUBOHAMTS BANKING TRUST CO.
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DIREKTORIAI:
D. F. GUINAN, M. Kadjertaa 
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Mylėk savo artima
. N x ’ t. d * C

du jurininku. Praneiszkus tat 
ta apsakė tėvui, jog tuodu ver
gu, galima iszpirkti. Pulkini- 

praneszo kapi- 
ir tuojaus buVo

padaryti antį dvieju paliuosa- 
viihui pirmutiniai žingsniai. 
Da ta paezia diena prancūzu 
kariaunos vyriausybe iszsimite

ka s-gi la žinia 
tonui Briant

I

f
»■ n w i mi i...i

DIOGENAS IR KARALIUS.
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i
f
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Turėkime 
tarė n..»

norėdamas ji suraminti. —Gan
greit apimsime miestą, prndesi- 
mojeszkoti ir vis kur nors ji

Dabar da vienas 
klausymas: Ar liki rytojaus in- 
stengsi su savo žmonomis savo 
batareja palaikyt i ?

— Be abejones 
greitai pulkinikas. - 
k i rytojaus, bet tiek ilgai, kiek i at ydos!
reikes.

— Labai gemi, tai buk pasi- |
Kaip tik pradės auszti [)<<» insakyma,

Asz i in savo vieta atsistojo ir visas

— T...
pulkinike

surasime.

miniasvilti, 
genoro los

atsake
Netik It

Tik pulkinikas atsiminė savo 
užduoto ir, pasitraukęs nuo sū
naus, in kareivius atsiliepei

— Szird ingai jums dėkoju, 
mano draugai, jog su manirnį 
sykiu džiaugiatės ir mano lai
mei labai atjaueziate. ' Szitoji 
diena yra man laimingiausia ir 
pasiliks mano at mintyj aut vi
sados. Bet privalome dabar pa
galvoti apie savo užduotis, 'Tat 

in rindas ir pir-
• 

iszgirde pulkini- 
tuojans kožnas

Visi
in vn !e

Kareiviai
rengės.
tuojaus vėl bombarduok.
manau, tas bombardavimas bus jregimentas leidosi toliau. Pran

uos dej nebeisz-
Tat liki pasimatymui, Veždamas 

adjutantas
paezia katare- |bar su savo stiliumi nekalbėjo

* 1 1 * •

»
i

i
)

pusk utinis,
laiky
pulkinike.
lave palydos iii , 
ja.

Pulkinikas tat
su generolu ir drauge su adju
tantu atvyko pas savuosius.

Mano

pas

/
I u

eiszkus ėjo sykiu su savo tėvu, 
už pavadžius

jpuikuji arkli.
savo

Pulk in i kas da-

ii(*s jo galva 
atsisv(*ikino

o
užimta su 

rikiai k Uo
buvo 

kitomis mintimis.
met užėmė pyli, tuokart jisai 
su savo sūnumi paszalyj ramioj

f p

kurie ji mio.szirdžiai pasveiko ' vietoj atsisėdo ir vienas kitam j I • 1 • • I •
no.

Pulkinikas 
iszkrikdo po apkasu 
ramiai atsils<*ii. 
aplinkui saugojo, 
atsigulė prie savo 
paisai pulkinikas atsisėdo ant 
lafeto ir laiks nuo laiko dabojo 
apiclinkes.

Naktis nuslinko ramiai ir aut 
rytojaus, kolaik prasidėjo nau
jas bombardavirnas, dėjo pilyj 
apsirfuszke balta vėliava, ženk 
las pasidavimo gražumu.

Liepos penkta d. ...............
su savo miestu prancūzams pa
sidavė. Pastarieji tuojaus isz- 
kilmingai inejo miestan ir už
ėmė visas arabu batarejas. Pul- 
kiniko regiment as gavo insa- 
kyrna užimti dejaus pili, kuri 
viduryj miesto riogsojo.

Pulkinikas tuojaus savo re
giment ui liepų iszskleisti vėlia
va ir su muzyku ujo miesto gat
vėmis, džiaugdamasis isz savo 
lokio laimėjimo. Kaip jam 
sidžiaugt i, 
kaip koks

privalėjo

sa v o kareivius
ir liepi*s

Bet sargyba 
Kanon ieriai 
kannoliu, o

0 £ a
tO
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Bet ne ilgai mandnvyo,
J/riesz vai t a iiuvede ir prova 

iszejo,
Ant 8 menesiu in Pottsvilles* 

kalėjimą indejo,
Ir da bausmes 20 užmokės 

Jeigu tik tnrea, 
O*kaip neturės, 
Ir už tai ats<*deH, * « ♦ 

'llli # 
Nekaziruok, tai pinigu turėsi

*1
Kitados gyveno Makedoni- 

joi karalius vardu Aleksandras 
Žinojo ji konia visos vioszpaty- 
stea, o pagonai vadino ji Dy- 
džioju. Tame paežiam sklype 
gyveno

fe' I> I. i
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£ <savo parlnmentari su vienu dė
jo sztabo ofieieriumi 
Arab ben Ganah, idant po už
mokėjimui reikalaujamos pini
gu sumos, tuodu jurininku pa- 
liuosuoti.

Asztuonioms dienoms vėliau 
atvyko tiedu jurininku Algie- 
ran ir savo 
persistatė, o paskui suskubo 
atjeszkoti savo bicziuolio Pran- 
eiszkaus ir radusiu jam nuo
szirdžiai pro aszaras dėkojo už 
jo gera szi rd i ir apie anuodu 
rūpestingumą. Jiedu Prancisz- 
kni atnesze Abdulo pasveikini
mu, su kuriuomi 
brangiais akmenėliais papuosz- 
ta kardu, kaipo amžina atmin
ti.

laiko Praneiszkus 
bieziuoli nieko ne- 

Keli metai nuslinko 
amžinasties prapultie ir jisai 
apie Abdula isz niekur jokios 
žinios negavo.

Tuomtarpu pranciizu galybe 
Algier’e ir apjelinkese kas 
kartas vis didinosi ir tvirtėjo. 
Iii rankas pateko daugybe ara
bu giminiu ir |r«istariijii skait
lius vis didinosi. Budingi ara
bai prancūzu kariumeiiei 
galėjo.prieszint is' 

Pulkinikas su
Afrikos neapleido, bet sykiu su 
kitais savo draugais

\ is t ra like sa von 
Praneiszkus jau 

paskirtas

Nuo to 
apie savo 
girdėjo.
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kapitonui Briant 
paskui

ir puiku,ji
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Atrado kiauszinius milijonai 
metu senumo,

Koy ('hapnan Andrews, isz- 
siaustas per Aziatikini Ameri
kos Gamtos Mažėju in Azija ir 

Andrews, surado

žmogus vardu Dioge
nas. Vieni vadino ji iszmintiir 
gu o kiti pusgalviu. Tasai vy
ras gyveno baczkoje, o visas jo 
apsiredimas buvo stora lazda 
krepszis ir apsiautas.
jisai puodeli, bet pamatęs kad 
vaikas geria vandeni isz ran- 
kueziu, supratęs, jog darn puo
delis yra.
(lauže ji. Karalius Aleksandras
užsimano pamatyti teip nepa
prasta. žmogų. Su dydelia isz- 
kelme prijojo prie Diogeno. 'Ta
me laike Diogenas gulėjo szalo 
baczkos ir sziklesi ant saules. 
Karalius prijojo gana arti. J)lo
gons nenepasijudino isz vietos 
ir tik žiurėjo ant karaliaus.

Makedonijj
, tarė karalius.

fotogt’afiste 
suakmoniusins kiansziniiis di-t* 
nosauro' kurie badai turi de- 
szimts milijonu metu sėmimo.

Aplinkinėje Sumerville dirl 
tik kolos dietias, 

Jjiri laiko vyrelis ne vienas.
(> misi i mde kad ne t tiri užsie- 

mio, 
Prie vyrium mimszaiiies go

rimo ?
Kaip verszei riaukė,

I r cjiiiki trauke.
Burdingbosio

>a
i 
Į

I

>
Pas vaita skųst reikalo netu

rėsi
Peczeje vienoji*, 

Yra keli tiesei kai Lietuviu. 
O terp juju keliolika kazir- 

ninku.
Vienas praloszc 50 doleriu 

Pas vaita tuo nubėgo, 
Apskunde dzūkelius 
Kaipo kazirpinkus.

I zsimokejo bausme namon 
parėjo,

O ir skundikas 16 tlolerukus 
padėjo.

V.litas nuo lietuviu gerai pa- 
pelno,

į 'Tik dolernkiis kloję, ant delno,
< iera i

J

J

api<* 2UH dol 
riu t ur<*jo,

11’ 1 uosius po karpei u l’rimt 
nojo padojo,

V ienas lyg prijautė, 
Na ir prisitaikei inikaiis/.e. 

siisižiu rojo,

I ‘
I

I

IAsz (‘Miniu 
Aleksandras, —

— (ia.sz (‘Miniu Diogenas, — 
atsiliepo ramiai gulintis.

Aleksandras net akis pasta
to isz nusistebėjimo, nes buvo 
papratęs matyti nusižeminimą, 

iries/, 
ji padonai, bot jam da niekados 
paiiasz<*i noatsit i ko. 
žiimgus rodos jojo visai

nes ji garbino ir drebėjo

>s

I

darote, kaziruokite, 
Anl nieko nopaisekito.

J uk nuo lamsiinii lietuviu, 
l /.tenka pinigu del visu,

V ienas mokytas atsirado, 
,Js/ kur ton katalogu gavo, 

glumitie 
Stebuklingus daigins iszmo- 

k'vtio!

Kada boselis
Baisu riksmą pra<leįo, 

gazd i no.
Begia I bej< >.

u

I
1

Visaip pilnio n 
Bet nieko

Da ir sziad i e

I
I Pradėjo vyrusne nu’ pradėjo pasakoti visokius nuo 

persiskyrimo atsitikimus.
A pit* pulkiniko nelaimes jau 

žinome, o sulyg jo sūnaus turi
me pridurti ta, jog jisai laimin
gai su arabais atvyko pas savo 
bicziuolio Abdulo Ieva iii viena 
arabu sodyba, gulint zia .ari i 
A lgit*raus:

Pradėjus 
barduot i 
sky ria u s, 

j kus su Abtlulu buvo, virszinin- 
|kasaiszkiai pamate, jog jisai 

negalįs pa
gelbėti, lodei szalep miesto ap
sirinko sau ramia vieta ir sky
rių sustatė. Praneiszkus 
rints girtlcjo kanuoles griau- 
džianezias, noriais malt* pran
cūzu skyrius, bei nuo arabu 
negalėjo tuojaus pasitraukti. 
Atsiejo jam laukti nakties ir 
tik tuokart 
nagu 
buvo labai 
gi arabai aplinkui apstatė 
gybas ir jam butu 
kerszyt i. I ,a biausia 
saugotis mažiausiojo arabu nu
žiūrėjimo.

Net patsai jo bięziuolis 
dul ji persergu jo ir i n sake nie
kur nuo skvriaus neatsitolinti.• 1

'Tik ausztant, kuomet arabai 
buvo apimti baimes del pran
cūzu veiklumo,

ir liepe Prancisz- 
jam t Irau- 

Atjoji* abudu nekurion 
iszkur buvo areziausia

prancūzams bom 
miestą, ai v v kušio

kuriame ir Praneisz-

liena arabai i miestui jau nieko
i

ne- 
jaigu da neseniai 
nusikaltėlis isz to 

patylomis 
O ( 

baime

miesto
krausivtis su saviszkiais, 
bar žengė

la
bo jokios baimes, 

kaip didvyris. Tauziaus netru
kus jam džiaugsmu sudrumsto 
mintys apie savo vienatini šu
nų, kurio seniai nebuvo mates 
ir nežinojo kame jisai atsiran
da. Jis uebžinojo, ar jam prisi- 
ejs da kuomet 
savo brangiausia 
niekuomet.

Jam

nors pamatyti 
sun u ar gal

svarstant,

f | 5

ne

ša \ o sūnumi

arabus

no

pa bandyt i isž ju 
iszsprusti. Net ir nakti 

pavojinga, kadan-
sa r-

galeje at- 
reikejo

savo skvriu 
kiu su savimi joti, 
gaut i. 
vieton,
prancūzu sargybos ir stoveine,

Ab-

Abdul apleido

panasziai 
prieszai jo regimenta pasirodė abudu bieziuoliu sajausmingai 

atsisveikino ir Praneiszkus 
kaip kulipkn nuskriedo su sa
vo baltu arkliu tiesiog in pran
cūzus.

Jam taip padarius apart Ab
dulo niekas nieko nežinojo, to
dėl niekas jo ir nesi vijo.

Pasiekęs pirmutines prancū
zu sargybas pasisako, jog jisai 
esąs pranenzas ir yra iszspru- 

o paskui pra
dėjo klausinėti apie savo Ieva 
ir iszgirtlo, jog jo tėvas, pulki- 
nikas Dnmourier, yra gyvas. 
Tuokart jin leidosi in miestą ir 
mieste savo Ieva suliko bernąr- 
szuojanti su 
piles I ink-on.

Tokiu hudu pulkinikas po 
liek vargu su savo sūnumi vėl 
susiejo ir visokie skausmai 

džiaugsimi ir

kaip žaibas ant balto arklio 
jaunikaitis. Visi regimento ka
reiviai atkreipė atyda in toki 
drąsuoli jaunikaiti. Jisai
vijęs pulkinika tuojaus nuszo- 
ko nuo arklio ir puolėsi jam ant 
kaklo.

Pulkinikas persigandt 
tas jaunikaitis
veidą ir arabiszkai apsirengus, 

s; bet 
alsi liepų:

R t

pa-

>, nes
turėjo isztepta

lodei ji atstume nuo savi 
kuomet jaunikaitis 
“Mano brangus leve! 
tuojau pažino savo mielaji šu
nų. Dabar tik pulkinikas isz 
džiaugsmo net pradėjo aszaro
ti ij savo vaiku apsikabino.

— Ai, doku Tau Dieve už to
ki surėdymą! O, mano si man, 
ar tave ežia dabar matau .’ — 
atsiliepė pulkinikas spausti a 
mas jaunika it i prie 
troszkusios krutinės.

Kareiviai su nuosteba žiū
rėjosi in ta nutikėta regykla. 
Ir kuomet jie sužinojo, jog ta
sai jaunas arabas 
kini ko sifnns,
vienbalsiai suszuko:

—- Lai gyvuoja pulkinikas!
Oficieriai ir kareiviai spau- 

tjfisi prie anų dvieju ir kožnas 
juodu szirdingai sveikino, lin
kėdami visokiu palaimų.

Keliolika miqueziu nuslinko 
ir beveik yisi pamirszo in kur 
jie ėjo ir koki vyriausiojo ka- 
riumenes Įado insakyma turė
jo Užpildyti.

Lhiii iii .

dės isz vergijos,

jame

savo isz-

yra ju pul
tuosius visi

Ii i ' 

dlLii »■

i Tieszas 
k I i uezi u.

Praiieiszkns

jiems uodą re jok iu

gana t vi iš

Szi I asgi 
neina

las!
! a, k'ola i k 
na

savo regiment u

savo 
malszino ir 
pusėn, 
buvo 
nes susirėmimuose tankiai at
sižymėjo. Algiero 
gubernatorius (‘lausel jam su 

pagarbos
ta pati 1836 

gubernatorius

ir 
persikeitė iii 
linksmylie.

— Dievas buvo su mumis ir 
mus stebuklingai saugojo! —- 
atsiliepo pulkinikas, spausda
mas prift savo krutinės sunn.-— 
'Tave iszgelbejo bięziuolis, 
mane mano geriausi draugai 
kaliniai, 
sziadien esmių liuesas.^Tat dė
kokime Dievui visa szirduni už 
tokius prakilnus surėdymus.

4.
Praneiszkus palikes laimin

gu, neužmirszo ir savo vergi
jos draugu, su kuriais, arabu 
rankose būdami, Iftbąi daug 
j i u keti te jo. Ve rgi jo jo jj» įia liko

V
o

su> kuriu .paginlba

senui i 
ofieieriumi,

generolas

teil<e legijos
Biski vėliau,
meta, g.........
su savo korpusu nuvyko Kon
stantinus beja pabausti, kuris 
prancūzams atsisako* 
klusn v bes.

nes 
generolas

li rvži u.

nuo pa-

iszmirke, 
sirgt i, o sveikieji

korpusas la-

pasižiurėjo iii 
nne>|(i storas neprieinamas sie
nas ir susi rauke.

'Ta.-ai lizdas
I r daug k raiĮ,jo bus iw.lie 

pateks musu rankos 
t a re pats sau.

I r hzl ik ro buvo nepricinaina
vieta ir kožnas pamalęs turėjo 
iiipulti abejonei). Pastaiydinta 
ant auksztos 
mūrus riogsojo
per kurias plauke

uolos, o 
ilios daubos 

upelis 1 cd 
B’lininei. Isz visu keliiriu szouu 
prieiga buvo 
I ’ranuiszk us 
labai 
Tiiomlarpii į 
sai vadas, 
monl ir szisai kaipo 
kus pradėjo aplinkui temylįs, 
kaip gerinu butu 
t viliones užpult i.

- Mat a u. kad dėjus KI I lad- 
zi Aulimet labai gerai czionai 

atsiliepė genero 
las in I’ranuiszku.
nai, kapitone Immoiirior, ar 
nusiseks mums tuos vartus isz- 
verst i ir nuirus sugriaut i ?

Turi nusisekti generole — 
M usu 

szit o reikalu u ia.
Neat-

aplink ui
!/

/

labai pavojinga.
viską

užsimąstė.

te.
— Argi tu manes nebijei ? 

užklausi* karalius.
— A rgi t u esi pi Idas '!
- -- Ne, asz esmių geras, -• at

sake karalius.
— 'Tai kam man laves bijoti ?
Aleksandra las žmogus labai 

nustebino. Jis 1eip m*panasziis 
buvo in kilus žmonis, k'iiriuos 
jis pažinojo, 
szelpl i.

— Matau, tu 
nieko neturi, pasakyk ka Doro

viška aplaikysi.

I zsimaiie ji su

esi vargszas;

r I'

♦apžvelgus 
nulindo

jas
generolas Damre-

Prancisz-

i r 
ji «‘itjojo pat

galima ant

insi teisus
Kaip ma- 

I himourier.

'Tuokart tasai
bai daug buvo nukentėjos. Jam 
daug nuostoliu padare* lietus ir 
szaltas oras. Keliai visur buvo 

kareiviai pradėjo 
su invairio-

mis sunkenvbemis kankinosi. 
Kuomet armija pasieki* savo 
tikslo vieta, jos padėjimas bu
vo apverktinas. Prancūzai du 
sykiu baudi* Konstantina sztur- 
rnuoti, bet arabai praneuzus 
visada su didžiomis nuostole- 
mis atrėmė. Pagalios po tokiu 
nemisisekimu prancūzu armija 
turėjo trauktis atgalios. Su
naikinti pulkai sugryžo in Bo
na, isz kur pirmiau buvo iszeje 
ir jiems gryžtant arabai ant ju 
be jokio gailestingumo užpul
dinėjo ir kareivius skynė kai
po kokius užskurusius ir so
džių vusius medelius. Jie gerai 
suprato, kad grįžtantieji pran
cūzai palike be jokios galybes, 
todėl jiems taip daug ir kerszi- 
jo. Tasai prancūzu nenusiseki- 
mas grėsė pavojumi pramHizu 
vieszpatavimiii AlgiereT

»Su tokiomis aplinkybėmis 
prancūzai privalėjo su nekn- 
riomis arabu gimhiemis pada
ryti sandora, idant paskui su 
visu smarkumu vėl antun. Kon
stantino pultis ir paimti pui
kiąją arabu t-virtyne. Sandara 
padare Gegužes mėnesyj 1837 
m. su Kmiru Abdel Kaderu ir 
įoji sandora jiems pagelbėjo. 
-Tat jie vėl pradėjo ruosztis ka- 
jren, bet dabar apsižiūrėjo ge
riau isz anksto, idant antru,sy
kiu nepralaimeti to visko, ka 
pirmiau buvo praradę. Deszirnt 
tūkstantine armija dabar susi
judino priesz Konstantina. Ar
mijos vadu buvo generolas 
Dainremont.

Su szitn armija ojo ir Pran- 
ciszkus, kuris buvo vado adju
tantu. Generolas jam buvo la
bai datig pasitikojes. t Armija 
be jokiu kliuęziu slinko vis ar
tyn m. Konstantino. Szeszta 
diemt Spaliu. sustojo prieszai 
drutvieto ir-vadas insake pub 
kailis sa\o vietose atsistoti, |

. s j, \ ; ■■ - > .■
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atsalo* Praneiszkus. - 
ginklu gariu*

Tail) i’’ nsz sakau, 
būtinai privalo ta tvirtyne pa
imti, kad atsieitu ir paskutini 

pridūrė
I u rosime 

t > kad
dima apsieit i be didelio 
iszliejimo.

1 imi, o
— Pasisuk kiek in szali, — 

tari* Diogenas — tu man užsto
jai saule, daugiau 
nerei k ia.

'Tokio atsukimo Alei 
ne sapne nebufo g

'Tasai iszmintingus vyras to 
liaus tusę:

— 'Tu siūlai man turtus, bet 
asz esmių turtingesnis už tavi*.

užtenka mano baczkos, 
mano apsiautuvo
Taugi negana visos karalystes. 
\ isas tavo gvvenimas vienas 
pavojus; tu žudai pleszdarnas 
savo valstvba. Mangi užtenka 
to',
ginu nereikia.. Sakykgi dabar, 
kuris isz mudviejų yra turtin
gesnis.

Aleksandras gylei užsimaus- 
te ir nujojo tolintis.

man nieko

{Sandras 
i rd ėja s.

Man
ir k'rcpszio.

valdau ir man nieko dan

o ekskursijų,

l.i rmas 
stojo,

I r visokius budus naudoje, 
Bet pinigu neranda, 
Ne \ agies neaI randa.

w *

In Najorka bn\
Kur žmonis lankei važiuoje, 
Nagi ir asz važiuoti iižsima j 

num,
I u k< lione pa>i rengiau.

Sutikau kelis Lietuvius,
I ledelius iieiszinaneli us.

Mat, keli susitarė, 
Ilarnktorka pasiėmė.

K u r visus gera i mok i na. 
Ir per lazda juos szokina.

i *Mt WMi ir*1 ' - t. HkNMMi *-*' • wnMNMnB

Valgiu Gaminimas
t— IKI —

Namu Prižiūrėjimas
Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti szia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais 
audeklineis apdarais. Pre
ke tiktai . .

W. D. BOCZKOWSKI-CO.
MAHANOY CITY, PA.

I
/

. . $1.50

t) kad lekcijų daug kasztuoje, 
('/.e da ne vienas net raudoje, 

raujesi,
vienas

( ) ir plaukus 
Kai ras iii mokslą gaunasi.
Neverkite vyrimzei, mokyklai

kraujo lasza iszliet i 
generolas.
daug auku paaukoti... 
butu gi 
k ra ujo

Praneiszkus su nuosteba 
siziurejo m generolą.

— Juk, generolo

Bet...

nustos,
Nes žiema užlos,

Szi I urna, pasibaigs,
I r daraktorka po velniu isz- 

keliaus.
# * *

Vienas pede paėmė, 
Bet gaspadiiK'lei ne cento ye 

tlave,
Da pasibludo,

Iii kaczfmia nusprudo, 
Gert* kaip verszis-nesigailejo, 

Da ir kitiems davinėjo.
Ant galo in kaili

Jog vos namon parstropalavo, 
(I vienas zanemunezikas, 
Atėjo in sztora girtas.

Prie visu kabinosi in akis, 
Sztai sztorninkas ižboltlc jam 

akis
Perpykias nubėgo atiieszt re

volveri,

#

gavo.

pa-

- užklauso 
— negali manyti, kad mes savo 
jikslo n6aisiek(* turėtumėm at
galios trauktis. Panasziai pa
sielgiant save nužemini uitiem 
ir paliktumem arabu akyse be 
jokios intekmes.

— Žinoma, kapitone.
asz apie ta nemąstau. Mes turi
me Konstantina paimli ir vis
kas! B(*t, kad atsirastu nors 
viens drąsuolis,..'

Praiieiszkns žengi* viena 
žingsni areziau generolo ir jo 

nelaukta

Bet

zenge

a psi reiszke

SERGANTI ŽMONES.
KRI.’IPKTTES PRIE D R HODGENS, 
GERAI ŽINOMAS SPECIALISTAS, 

ATSA KINTAS IR GREITAS 
GYDIMAS PER NAUJAUSI 
ISZRADIMA IR SPASABA.

U AHANOY UFI Y bus kožna Utarninka 
0 E. ('«*n( re SI. ant antro flora.

Ofiso valaados: 9 ryte iki !) vakari*.
RODĄ SUETIK1A DYKAI.

•>

ak yse
d ra s v be. t

—- Generole! — atsiliept* 
gali abejoti apie musu 

drąsybe. Kožnas prancūzu ka
reivis del savo tėvynės labo 
yra pasirengęs iszlieti krauju.

— Szita žinau gana gerai — 
atsako generolas.
apie ta kalbama, 
pranti, kapitone.

Tolinus bus.

greitai

— • Bet ne 
Manės nesu

/ •
Daktaras .Juozas J. Austrą 

LIETUVIS.
Buvusia daktaras karlumsheje. 

Gydo visokias ligas.

215.N/.Ahiiu Si, Shenandpali.

uyuo VlftUBIM Ilgiui.

Priima ligonius Iki 10 Valanda ryte.
12 iki 2. popiet. 6 iki 9 vakare.

h

CUNARD
LIETUVON IN 10 DIENU 
per Southampton ant Milžinu laivu 
VleiHitlnls vandeniu kelias Lietuvon 
Aquitania Mauretania 

Berengaria
Apleidžia New Yorka kas Utarninka 
Greitas persfidlmas Southamptoue.

Lietuviai ypatiszkai lydėti
In Hamburgą 3 klcsa $103.50 Karos 
Piliava 3 k lesa $100.50. Tax extra 
KELIAUNINKAI ISZ LIETUVOS 
soda ant laivo Piliavoj važiuojant 
in Soulhamptona ir ten persėda 
ant milžinu laivu. Kožna savaite.

GrelezlaiiNi laivai pasaulyje.
Informacijas apie prekes ir reika

lingus dokumentus del Iszkalno ap
mokamu keliauninku galiio gauti 
no bile agento. Pareikalaukite. Yra 
vienas jusu miesto ar aplelinkeje.
tUNARB LINE,

25 Broadway,
New York

U

'I
T x

ROYAL MAIL
IN IR ISZ LIETUVOS.

; “ORDUNA” • “ORBITA 
“OHIO” “ORCA”

Tie laivai yra nauji ir moder- 
niszki visame. Geriausi del juriK 
keliones, žinomi del gero patar
navimo ir vigados visame. Geras 
ir užtektino valgio paduodamas 

d ant baltai uždengtu stalu. Szei- 
minios, moteres ir, vaikai gauna’ 
spcciale patarnkvima.

ROYAL MAIL SITAM
FALKRT ( 0^11‘AaNY, 

2d Broadway! , New York, j
arba pas vietinius agentus, , |

. ."-i ' ; * * v

>>

minios, moteres iš vaikai gamut

l’ACOT UO^PAJfY,

Ir mistino, jog vyriszkai pa-
d a re.

Sugrąžo, nerado sztorniko,
Todėl neturėjo veikt nieko.
Iszejas laukan, pradėjo szau-

udruma rodyt.Savo
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Jauniauses studentas uni

versitete.
Užbaigos, nosenei augsztesni

“High School
Y. Mdses Finkelstein

>> Svra-mokslą 
cuso, N 
vienuolikos metu amžiaus, įlį
stojo in Syracuse uniVersiteta, 
užbaigos pasekmingai egzami- 
iia. Yra tai jannianses studen
tus tam universitete* >

i

DAKTARAS HODGENS 
rhlUdellphla Specialistai 

Užsisenejuiia ir Chraalsska Uf» 
Eikite ten kur esate tikri kad gau« 

alte tvirta rodą ir atsakanti mediką* 
liszka rydlina, per daktare kuria turi 
daug metu pasekmlnco praktikavimo. 
Gydimą ka aplaikote nuo manes yra 
<va rantuotas.

Jeigu esate ailpnL aervlsski ar li« 
guoti, nedarykite tos klaidos ka kiti- 
esą padare, atejklte pas mane ir pas
laptingai pasikalbėsimo. Laukti yra 
pavojinga.

Viduriu netvarkos, aptrauktas lie
žuvis, užkimimas ir sunkumas po val
giui, guzai, svaiiruiiių silpnumas sslr- 
dles. Ir visos viduriu netvarkos trol
iai palengvinti.

Odos ilgos, iszberlmal, papucakoe, 
dedervines ir kitos odos ligos greitai 
pasiduoda per mano gydimo.

Silpni vyrai ar pajėgos Jusu Jaunls- 
tes Jus apleidžia? Ar esate nuvargo ir 
silpni? Ar stokos Jums drūtumo,.mit
rumo ir pajėgos ka gamta jums pa
ženklino, Jalgu teip tai matykite ma
ne.

Rumatlimas visokiuose padejtmuo- 
se, teippgi isztine ir sztyvl sulenkimai 
pasiduoda per mano gydimą.

Ar esate nervuoti ir troto nuodeju, 
silpni ir nuvargę, pailsę isz ryto, be 
ambicijos, be gyvumo, trotlnat ant vo
ros, silpnos atminties,, sarmatlyvi, 
greitai pailstat, pikti, iszbliszkuais ir 
iszberimai ant veido, pailsus, nuvar- 
Rkausmas pečiuose, skausmas kau
luose, skausmas gerkieje, stokos en
ergijos. Todėl nejaukite.

Pasekmingai gydžlu ketera, astma, 
dusuli, užimąs galvojo, trumpo girdė
jimo, isztinlma gerkles (goitre,) krau
jo, odos ir speciales ligas pilvo, Inks
tu, kepeuu, pūsles, lumbago ir neuri
tis.

Ateikite gausite rodą dykai. Po tam 
iszaiszkinsiu kokjs skirtumas, geres
nis ir daug pagelbantis yra mano spa- 
sąbas gydimo. Padekavones nuo dak- 
tari|,_ lojeriu ir dvaslszkuju. Tie gydi
mai patvirtinti ir rekomendavott per 
garbingiausius Europos ir Amerikos 
Specialistus:

TAMAQUA Daktaras Hpdgens buna 
kožna Sc rod a ir jo ofisas tonais yra po 
No. -11 BROAD .ST. Of isos valandos 
nuo 9 ryte Iki S vakaro.

OfisoH valandos
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Ant J. Sakalauskas
LJETUVISZKAS GRABORIUS 

JR BALSAMUOTOJAS

f

k,

I
Laidoja kunus Numirėliu pagal Nau

jausia mada.
pristato 
reikalams.

Parduodu visokius paminklus, dide
lius ir mažius už pigiausia preke, to
dėl jeigu pirksite POMNINKA tai 
kreipkitės pas mane, nes nsz galiu ju
mis pigiau gerinus parduoti negu kiti.
333-335 W. Centre St., Mahanoy City

Pigi preke. Teipgi 
automobilius visokiems

me.
Puplaiszkal

Truk-

i'
N. 
t

ŽINIOS VIETINES. Isz Shenandoah, Pa.

ergelis

vimo para p i ne i s 
A ugszcziauses

kaip gy-

16— Katro Baczinskiute, 
motu, likos sužeista per auto
mobiliu.

— .Jurgis K|uraitis, 44 me
tu, likos sužeistas Packer No. 5 
kasyklosią per szmola anglies. 
Likos nuvežtas in Asblando li- 
gonbut i.

— Panedeli buvo laidotu
ves Mikolo Si rimo, 50 metu, 
kuris mirė ant uždegimo plan- *'l-**l» • • • • *

už važiavimu

f

■t

ISZ VISU SZAL1U Akyvi Trupinėliai. DUOKIT APDARYT SAVO 
SENAS KNYGAS.

i

1<r

ATSIUSK TIK $1.60
O gausi Ballklo Ir apyniu del 15 gor- 
cziu naminiu alaua bu pamokinimu 
kaip padaryti ir prisiimt ima apmoka- 

Geriausia stambi trajanka 60c
arba 6 pakelei už $3.30. 
35c arba 6 pakelei už $1.75.
žolių 30c arba 6 pakelei už $1.40. 
Knyga "Daktaras Namuos©” $1.00. 
Kanticzkos $1.25. Garsas Dienos Sūdo 
po 50c. Elementorius vaikams po 25c. 
Gyvenimas Szventuju $6.50. 
Altorius Maldų Knygele.
smagus drukas, prasto abdaro po 75c. 
Mlnksr.tu abparu bu kabo $1.60. Celu- 
loido abdarais $1.50. Vainikėlis mažu
ke prasto abdaru 65c. (’eluloido $1.50, 
Minksztu abdaru $1.25.
popleros 30 ga t tinku, tuzinas už G5c. 

M. J. ŽŪKAITIS.
451 Hudson Av«. Rochester, N. Y.

"Daktaras Namuos©

Aukso 
senovės

Laiszkams

JONAS M. CISARIKA8 
JT Ir* Insurance Agent

Apdraudžia (Inszurlnlu) Namus, 
Tavoms, Naminius Rakandui, 

nuo Ugnies.
Oartanaioso Kompanijose

BIS W. Mahanoy Ave, Mahanoy City:t

Priimu pinigus saugiam

Tvircziausia Lietuviszka 
Banka

Didele kaucija sudėta Valstijos 
Banko Departamento.

Esiu po priežiūra Valstijos, teip kad 
pinigai sudėti mano Rankoje negali 
pražūti.
palaikimui. Siuncziu pinigus in visas 
dalis svieto pagal dienos kursą, ir 
parduodu laivakortes kompanijų nu
statytam* kainoms. Parūpinu Pasz- 
portus keliaujantiems in Lietuva. 
Viskas daroma teisingai, greitai ir 
pigiai. Raszykite apie kainas o gau
site teisinga atsakima. /Vdresavokitu:

V. LAPINSKAS
601 W. Mahanoy Avė. 

Mahanoy City, Pa.

U«tnv1**ka« Oratorių*

K. RĖKLAITIS
Laidoja Numirėliu* pagal 

naujausia mada ir mokslą.
Turi pagelblnlnk* motara.

Prieinamo* preke*.

Ill Wuut Bpruee Street 
MAMANOY CITY, PA.

Ball Telephone* No. 149

H
F’

. /y

CAPITAL BTOCK 
tarpia* Ir Profits $414,144.94

Mokamo antro irocontn ant auditu 
Maigu. Prooonta pridedant prlo jus 
pinigu i Bauolo ir 1 IJ epos, nepai
sant ar ataeasat parodyt knygute 
nr no. Moo norim kad Ir jue turė
tumėt reikale eu m ui u banka, nu
paišant ar matas ar didelis.

Bankas adaras nuo 9 ryto Iki S 
popiet. Bubėtomis 9 ryto iki 11 vai.

H. BALL, Prezidentas.
Geo. W. BARLOW, Vke-Pre«.
Joe. E. FERGUSON, Kaperius.

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS L1ETUV1SZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY.

—- ,*«..<///». fin?***’'
A®

Laidoja kunus numirusiu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t.t. 
520 W. Centre St. Mahanoy City Pa.

CHAS. S. PARMLEY 
R«al Estate Agent. Notary Public.

Jeigu norite pirkti ar parduoti savo 
stubas, mes galime jumis tame reikale 
patarnauti. Randavojarno namus, 
kolektavojamo randas. Parūpiname 
visokius insurincus ir teip toliaus.

Kampa* Catawissa ir Market St. 
Mahanoy City, Pa.

Randavojarno

Nors karta parapijinis 
M i di a n o j u i užsibaigė. 

A ugszcziauses sūdąs Suv. Vai s. 
Washingtone (United States 
Supreme Court) atmetė meldi
mą trustisu (prieszininku) szv. 
Juozapo Lietuviszkos parapi
jos ant atnaujinimo teismo ir 
atemima nusprendimo Penn- 
sylvanijos augszeziausio sūdo 
kas kiszasi kunigo gaspadoria- 

veikalais,
sūdąs iszmete 

teismą ir tokiu budu visas er
gelis užsibaigė. Dabar niekas 
daugiau neiszpuola
vent i broliszkam sutikime, gy
venti malszoi, rūpintis savo 
reikalais ir nesikiszt in tokius 
reikalus in kuriuos neprivalo
me, arba kaip amerikoniszkas 
priežodis sako: “mind your 
own business’’ 
mas Inis dung smagesnis.

P.inedelio vakara 
\ iszI invezp Kazimiero 

Kauno ant 801 K. Market nly- 
ezios. l’gnagesiai t no užgesino, 
l>le<|es padaryta mažai.

(iirdet 
John Moran, 
ant sudžiaus 
kada laikas 
Po| t svilles

: “mind
o tada gyvtmi-

IlZSl-

(lege

advokai as 
kandidat u 

už kol tiriu mot u, 
iszsibaigs vieno 

Advoka- 
sndže,

yra savžiningas, teisingas 
žmogus, o

buk 
bus

sudžiaus.
tas Moran but u puikus 
n<‘s 
ir nepasisziauszes
priok tani isz musu miesto.

Beisbolininkas 
ne buvo mieste l’tarnin-

t i Babe
Bulb
ke isz priežasties lieiaus, bet 
nž lai ketina būti ezionais Pet- 
nyezioje jeigu oras pavėlins.

Sziadien Keadingo pede 
mieste, (J i I bert on<‘ ir Stanikli- 
je. Bus tai truputi geresne pede 
ne kaip praėjusi.

Juozas Neveranekas isz 
West Malianov 

(9

dinsta 1 onsorial iszko 
pas Juozą Ancerevicziu, 409 W. 
(’entre uli. gerai žinoma musu 

neiižilgio <la tn- 
, nes

isz rod v t

ežiu. Wdionis paliko paezia su 
peukeis vaikais.

— Antanai Sadauckas, 
metu, randasi su perszauta gal
va Asldando ligonbuti ir kaip 
rodos vargei isz to iszliks. Szu- 
vi paleido Mikas Azokas, jojo 
kaimvnas. Badai abudu vvrai • • 

buvo iszeja in miestą ta vakara 
o kada sugryžo, susibarė. Azo- 
kas insigavo in Sadaneko kaih- 
bari, prikiszo .revolveri prie 
galvos ir paleido szuvi, kuris 
gavosi in smegenis nuo ko su- 
paralyžavojo jam visa szona. 
Szovikas likos uždarytas ka
lėjime.

Vincas Pefrauckas, likos 
sužeistas prie Hammond ka
syki u per atkiszusi sziu t a lai
ke krovimo augliu in karus.

Mare Buezkauskiiite 
Ona Lawson, likos skandžei su
žeistos per automobiliu kuria
me važiavopasinf iszkai AV. Ma
ker isz Szamoku. 
stovėjo ant kampo West Centre 
ulyczios Brownsville, tam<‘ at
bėgo automobilius ir negalėda
mas in laika iszsukt, trenkė vi
su smarkumu 
Abidvi likos nuvežt 
lando ligonini!ia.

*19'
t >

ir

Merginos

avė., I ir teine 
art isto

nori

kumpa n i je 
inspekto-

harberi kuris 
res tris krėslus insitaisvt 
Malianojeezoi 
fain.

—» Vandenio 
siuntines po stubas
rius nes aplaike daug rugojimu 
Imk munszainierei laisto per 
visa nakti vandeni, todėl tiek 
vandens stoka. Kur suras sa- 
mogonkas ten indės miterius ir 
pranesz valdžei.

Kam pirkt i gatavus dra
bužius, jeigu galite gauti ste
binta siutą ar overkoti už pi
gesne preke negu szt oruose. 
Asz jums pasiusiu siutą pagal 
jusu miera isz geriausio ceikio 
nuo $30 ir aiikszcziau o overko
ti nuo $25 ir aukszcziau. Gali
te patys iszsirinkti sau mate- 
rijola o asz pasiusiu pagal nau
jausia mada. J’eipgi ezystinam, 
suprosinam ir sutaisom senus 
d/alaižius. Darbas gvarantytas 
o siuvimas pagal naujausia 
mada: (N.9

Mateuszas Maczuleviczius 
kriauezius

507 W. (’outre St.
’ ■ ...... ..... ........ . ■"'■■■'■ ....................... II

SVARBUS PRANESZIMAS.

H

Subatoj 
bus paskutine 
randa už vandeni

27 Oktoberio 1923 
diena mokėti 

nes po tam 
bus uždėta bausme ant 5to pro
cento ir visos neužmoketos rau
dos bus sukolektavotos pagal 
t i esu.

Alahanoy City Water Co.

CHAMPION

Naujas Overland Champion 
uždarytas automobilas už $798. 
Matykite szita automobila. A. 
J. Szukaitis agentas. Parmley 
name, W. Market St. arti Ca
tawissa st. (t.60)

LAUKE VISA NAKTĮ.

Galima lauke palikti Frank
lin automobila, szalcziausiame 
ore, niekas jame negali užszal- 
ti, nes jum nereikia vandens. 
A. J. Szukaitis agentas, Parm- 
ley name, W. Market St. arti 
Catawissa. St. (t.60)

in merginas, 
os in Ash-

* PLAČIAI PAGARSĖJĘS 
L1MME.NTAS

Naudoju nm.* nuo 
ir muskulų.

Nuo akaiiKinų krutinėję Ir pečhiof>\ 
Kuomet rruui.itl/toaM jonų 

mi j raukia ) nia/g;).
Nurnniiidmiii d: cbancių, 

nrur.ilgi;<»h gnaibymų.
Nuo lAiuirin’mų ir nurnusimų. 

Nuo diruHų Ir skauniuų. 
Patrinkit juomi * Pravys akaiurnii 

šalin.
Visuomet laikvklto l*»nki| po ranka— 

niekuomet negalit Žinoti, kada jis 
jum* bu* reikalingas.

35c. ir 70c. už l>oiiki| nptiskosv.

F. AD. RICHTER & CO.
104.114 So. 4th St., Brooklyn, N.Y.

r urifwuw.
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Balsuokite už

Wm, C. James
----- ANT------

County Commissioner
Praszo jusu balso ir intekmes.

Lietuviai Schuylkill Pavieto 
Balsuokite už savo Tautiete

V. Dundzila
ISZ SHENANDOAH

Ant County Controller
Ant Demokratiszko Tikieto

Praszo jusu balso ir intekmes

C Musu sztore rasite dideli
< pasirinkimą visokiu skribe-
> liu, kepurių, virszutiniu ir 
S apatiniu marszkiniu, szkar-
< petku, nektaiziu ir t.t
> Musu tavoras tik geriausias

o prekes labai prieinamos.
Užeikite in musu sztora ir 
pamatykite musu tavora,
ne priversti esate pirkti.

The Levit Store
Visokį apredimai del 

vyru ir vailfu.
13 -15 EAST CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.

*Hl

SAULE /,

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU.

Shamokin, Pa. — Klemensas 
Slabaszauckas, kuris likos ap
kaltintas ant užinokejimo bau
smes 100 doleriu ir atsėdėti 90 
dienu kalojiti)e‘
automobiliam Imdamas girtu. 
Vaidže jam atome laisnus ku
riu neaplaikys ne 1924 mete.

Czionais randasi daug 
Lietuviu apsigyvenusiu nuo 
senei, bet mažai apie juos gir
dėt, o katrie da sziek tiek vėž
liojo lietuviszkoje kalboje, tai 
tikros ižgamos — kalbėk in 
juos lietuviszkai, tai iszvereze 
akis kaip

nemoku gadovae 
kenu koe 
szimts rokus.
apie mandagiima, tai isztikruju

Dvase užmurintos zokininkes 
trankosi po senoviszka 

palociu. I
Lonodon. — Senam palociu- 

je kuris stovi Ford House, New 
ton Abbot, kuris likos pastaty
tas da už laiko karalienes 
Elzbietos, o priguli dabar prie 
baronienes Amy Bertie ir jo
sios vyro kapitono Reginaldo 
Bertie,
dvase zokoninkes ir josios per- 

kuris rodos pas-

atlankineje kas nakti

( i varle sakydamas: 
po litevs- 

tu givujem
O ka jau kalbėt

UŽ (le
1 9

kiaule daugiau yra apszviesta.

Bernardas Slavins- 
l metu angiekasis ir bu- 

svieti- 
nž-

sįryt kari Miners 
Motornrtlitias tvirtina, 

miegojo

Wilkes-Barre, Pa. — Palicije 
daro.,sliectva okin būdu likos 
užmusztas 
kns, 8
vusis kareivis tebyr(‘jo 
nėjo karoję, kuris likos 
m u szt as per 
Mills, 
buk Slavinskas miegojo ant 
sztaugu ir už volai nžtemino ji 
idant karuka sulaikvt. Alano- $
ma, buk jisai likos pirma nu
žudytas, po tam paguldytas 
ant sztangu idant žudiusta at
kreipi i nuo žadintoju.

i

* Iszpaniszka. kare kaszta- 
vo Suv. Valstijoms 141 milijo
nus doleriu, 279 kareiviai likos 
užmuszti o 1467 sužeistais.

Suv. Valstijosia randasi
apie 25
arkliu ir mulu. Arklei volą pra
deda sugryžti ant farmu.

Czionaitinei

milijonai dirbancziu

’ Czionaitinei gyventojai 
turi sutaupinia bankosia suvir- 
szum septiniolika bilijonu do
leriu.

TEMYKITE’

Skaitykite “Saule”

------------- i ' |

Gal turite da isz Lietuvos 
brangu paminklą savo sena 
maldaknyge ant kurios moki
notės poteriu, o kuri yra suply- 
szus ir be viražu. Prisiunskit 
pas mus, o bus apdaryta in 
skūra ir bttš geresne ne kaip 
buvcf'hftuja. Apdarome teipgi 
visokes istorines knygas, na
ta, mėnesinius laikraszczius ir 
tt. Prisiunskite knygas in re
dakcine “Saules.” o darbas 
bus padarytas puikei ir ge
rai. (t.f.

laike vienas isz 
tebyros gontkar-

g

Isz priežasties štoko van
dens, nevale naudoti guminiu 
paipu.
porezius ir peimentus, mazgoti 
automobilius, žodžiu: nereika
lingas naudojimas vandens yra 
uždrausta.; Paipos, kranai ir 
t.t. kurios yra kiauros turi bū
ti tuojaus pataisytos nes bus 
tokiems vanduo sustabdytas.

Uždrausta sziuruoti

t.f.) Mahanoy City Water Co.

Užsimokės jumis pirkti 
justi Siutą ar Overkoti 

saitam Sztore.

♦

Didelis pasirinkimas.
Geras tavoras.

Prieinamos prekes.

The Levit Store
Visoki apredimai del 

vyru ir vaiku
13 - 15 EAST CENTER ST.

MAHANOY CITY, PA.

Matykite szitus 
priesz pirkimą
Keeley Peczius
Estate Heatrolas 
Maytag Skalbynes 
Coffield Skalbynes 
Linoleumu s arba 

klijonkes.
Ant lengvu 
mokescziu

/

H. J. Heiser & Co.
27 E. Centre St.

Lietuviukas Bankierius 
ir. Laivakorcziu Agentas 

J. G. BOGDEN 
4 S. Main St. Du Bois, Pa.

jisai 
ant to

ho kiotojauH,
; kui zokoninkia vejasi, nes ajsz- 
... i galema iszgirst sunkus 
žingsnius žmogaus apauto cze- 
batais.

Pagal apsakima. Bertie, tai 
senoviszka m 
gyminaieziu
tęs, pasiutiszkai insimylejo in 
patogia zokoninkia. kuria isz- 
voge isz kliosztoriaiis ir atvožė 
in palociu, tykslo apsivedimo 
su ja ja. Zokoninke jokiu bildu 
nenorėjo sutikti ant to, o kada 

norėjo kanecz priversti 
zokoninke norėjo isz-

begt isz palociaus, bet tas už- 
manimas jiai nepasiseko. Tada 

niekadejus liepe ja ja. už
mūryti g. 
kur badai 
josios kaulai randasi sienoje, 
bet negali atrasti likusioje gy
ni i nes kokioje vietoje. Dvase 
nelaimingos zokoninkes, laikas 
nuo laiko duodasi girdėt kaip 
bėga, nuo savo prieszo kurio 
žingsninis ajszkoi galema toip- 
gi girdot.

Badai Bortiejei ketina iszar- 
dyt visa kambarį viltije sura
dimo vietos kurioje zokoninke 
buvo gyva užmurinta.
Keturios merginos pergyveno 

25 dienas griuvesiuosia.
Tokio, Japonije. 

japoniszos merginos, studentes 
isz augs/Jesnes mokslaiues, ku
rios likosi užgriautos laike 
paskutinio drebejimo žemes, 
likos atkastos isz griuvėsiu net 
po dvideszimts penkių dienu, 
neturėdamos jokio valgio.

Darbininkai valindami griu
vėsius mokslaiues užtiko dide
li akmeni kuris gulėjo ant kitu. 
Kada atkasė žeme, iszgirdo la
bai silpnus balsus. Pradėjo 
kasti greieziau ir ant galo už
tiko ketures merginas, kurios 
užlaikė savo gyvastes su t Hipn
ozių vandenio kuris varvėjo 
per griuvėsius. Visos likos nu
vežtos in ligonbuti kur po ke
liolika sanvaieziu visiszkai pa
sveiko.

Merginos pražilo kaip balan
dėlės isz baimes laukdamos 
kožna diena mirties.
Surado veisle baltu indijonu.

Panama. — Ana diena sugry
žo in ezionais amerikoniszkas 
keleivis Richard Marsh isz 
Brockport, N. J. kuris kelis me
tus atbuvinejo kelione po Pie- 

Tasai keleivis 
sako ir atsivožė su savim foto
grafijos, buk surado nauja 
veisle baltu indijonu Panamos 
puszcziosia. Ejdamas per vie
na indijoniszka kaimeli, pare
gėjo praejnant tris baltas mer
ginas. Nemažai jisai nusistebė
jo, nes žinojo, jog tosia pust y- 
nese nesiranda jokio balto žmo
gaus. Užklausė jisai savo pra- 
vadnyko ka tai ženklytu. Pra- 
vadnykas jam apreiszke, buk 
merginos priguli prie veisles 
baltu indijonu kurio gyvena 
gilumoje dideles pusezios. Mer
ginos gurėjo baltus kimus ir 
baltplaukes, grąžei subudavo- 
tos teip kaip amerikonkos, bet 
labai laukinio budo.

Keliauninkas Marsh ketina 
vela atlankyti taja szali ir 
stengsis parsivežt viena isz tų
jų baltu indijonu, parodyt svie
tui, jog tai teisybe ka jisai ra- 
szo ir mate.

tas
’•yva savo krtmbarije, 

da lyg sziai dienai

nuo

Keturios

likosi 
paskui iuio drebejimo
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tinia Amerika.

PUIKI MALDA-KNYGELE 
“ANIOLAS SARGAS”

Vi*o* reikalingos maldo*, Litanijos, 
ir t.t. Puikiai apdaryta minksstai* 
•kūrinai* apdarais, auksuoti krasstai. 
Preke *u priaiuntimu tiktai $1.50.

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

Laikas Siusti Piuicfus I
Giminėms del Szvencziu įg

I
i LIETUVOS-AMERIKOS PRAMONES RENDROVE \

1 12 N. Greene St. Baltimore, Md. 
y y

DOLERIAIS - arba - LITAIS
1 ---------- $----------

Pigiai Persiunczia

4

Baltimore, Md.
S
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K\hP 
rhvvk MOTERIMS IR MERGINOMS! 
LjjlMl jų* turit Geltono* plaukiu * O pal Jij« plauk d yr
I f y r K ^tnuinhl lindi. ar Auksini purvo*; lUiun i plaukai
ITi/t Ty kai Raudoni! \ ieimk neini r hit kokio* upalvo* jie nrbutų, 
AĄ 7L 7/f/ pleiskanom* muh tikinti jų graimuo !Vi

w

UL

! O gal jų* plaukti yra juodi! 
ar AiikahWM imaKck; R.*ugi i plaukai ar \ hi*- 

jie nebūtų, nelelgk 
pleiskanom* Huniikinti jų gražumo!

RuffĮ** utlik* tai. jei jų* tik brika nuo laiko juo* naiukmit/'. 
NHIiirint ar jų* savo plaukiu dar trladevitt talpintu* j I ar *u- 
Nuktus į mnjtjrij, .ir gal |nu esat truinbai nu*iklriK% vienok jų* nnta- 
lite daleiMl, kad nrAvario*. iškrikę plHakano* mneadytų J’i«ų lAvuir.- 
(hi ! .him* n<T<*ikA4 krntRl ne<mntnirn<> <h*l<»| nlcžaųimo Ir iM^iluplmo 
galvon o<lo»t jei naudoMte Rufflet.

Netikėkit mtisi) žodžiui Nmriplrklt Kiniu) ir paeinu per- 
ritikrinkitr, kad Ruffles yni rnirtlim pricAu pleiskanų ir kariu yra 

kokį tik kada mite naudoję ! Gailina 
gauti aptiekoa
fMiik iiHiniu pinkų tonikų,

F. AD. RICHTER & CO.
104-114 So. 4th Street Brooklyn, N. Y.

Seniausia Lietuviszka Agentūra
Gerbiamieji Lietuviai! Praneszu jums, kad dabar yra 

patogiausia laikas siunsti laivakortes in Lietuva savo GI
MINĖMS ir pažinstamiems.

Kadangi Amerikos Konsiilis KAUNE priima aplika
cijas del naujos kvotos sziu metu atvažiavimo lietuviam 
in Amerika, taigi nepraleiskite taip geros progos. Toji 
proga ne ant ilgo laiko yra, iki užsibaigs sziu metu kvota. 
Padarom A FRIDAY ITUS lietuviams del atvažiavimo in 
Ameria, siuneziam pinigus in Lietuva LITAIS ir Dole
riais pagal dienos kurso. Vžlaikom lieteli del keleiviu 
keliaujaneziu in Lietuva. Pasitinkam keleivius aut sto- 
cziu New Yorke pribuvusius isz
Suteikiame nakvyne už prieinama 
LAIYAK()R(4Zlij ir pinigu kurso 
meniszkai po žeminus nurodytu antraszu:

GEO. J. BARTASZIUS
498 Washington Street, New York City.

kitu miestu Amerikos, 
kaina. Reikalaukite 

per laiszkus arba as-

ATSIRAUGĖJIMAI,

Sajutaras BitterS
Yra tai geriausia Gyduole del Visokiu Negerumu

? su Pilvo Netvarkumo:
PRIETVARAS, ISZPUTIMAI,

NEŽLEBCZIOJIMAI, PRASTAS APETITAS, 
GALVOS SKAUDĖJIMAI,

NUSILPIMAS, IR T. T.
Darytas isz iszrinktuju geriausiu naudingiausiu vaistu, 
szaunai medikaliszko vertes.
ir taipgi priimnus. Jis iszvalo žarnas, pagelbsti virini-* 
mui, pataiso apetitą ir priduoda viso gerumo del viso 
kuna. Jeigu jusu aptiekorius neturi Salutaro Biterio tai 
reikalaukite tesiai iszmus.

Salutaras Drug & Chemical Co.
CHICAGO, ILL.
■HMMnaHBnnnnnanHMHBMnnMBMHqMMHMMBi

NERVISZKUMAS,

Jis yra labai veiklus ir'

1707 S. HALSTED ST. Dept. 15.

Po sunkaus
dienos
darbo

Kasyklose ir 
invairiose 
dirbtuvėse

VISI TAVO MUSKULAI, VISI TAVO SANARIAI YRA BAISIAI
i

NUKANKYTI IR SUSTIRĘ.
No bandyk juos priverstinai manksyti, ir traukyti, tuomi dar daii- 

Patikek daugeliui tukstaneziui tauticcziu ir

Praszallnk sustyrima

glaus juos nukankysl.
darbo draugu, kad

MESZKOS BALSAMAS
(BEAR BALSAM)

suteik© jiems taip puikia 'ir greita pagelba.
Baisumu smagiai trydamas suskaudetas vietas, tada jausiesi visai 
nauju žmogumi.
arba pardavėja, prisiusk mums 35c., ir 5c. . už pasiuntimą, mes tuojaus 
iszsiušiin buteliuką Balsamo.
The CENTRAL DRUG STORE, Ltd. 24 E. Centre St„ Shenandoah, Fa.

Jeigu negausi tuos vaistus pas vietini aptiekoriu

■*!

I

*
Sr

ii1 I

■


