
lifter*

THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY SAULE (SUN), 
i' PUBLISHED EVERY (TUESDAY AND FRIDAY, r * ■
L ESTABLISHED IN 1888. YEARLY SUBSCRIPTION |8.0< 

Advertising Rates on Application,

4~

4

•on

.■

PUBLISHED BY
.W. D. BOCZKOWSKI - CO.,

MAHANOY AND A STS., MAHANOY CITY, PA.

<w

^NlVEH

I

SEP

MAHANOY CITY, PA. UTARNINKAS, 13 RUGSĖJO 1927 (TUESDAY, SEPTEMBER 13, 1927)

V \ i -.t** n / I
I

No. 73 / MNTBKBD AT TUB MAHANOY CITY. PA.. \ 
VPOmOPPlOB AB BBUOND ULAbK MAIL MATTBUj

ISZ AMERIKOS

SAVO

NUŽUDĖ TĘVA UŽ 
MARSZKINIUS.

New Castle, Ind. — James 
Kindley, 30 metu, nnszove savo 
tęva ant smert, sužeidė mirti
nai broli Williama, sumusze 
baisiai seseri Teodosija, po tam 
pats sau paleido kulka in kru
tino. Priežastis to visko buvo 
ta, kad Williamas nenorėjo isz- 
skalbt jojo marszkiniu. Willia- 
mas pasveiks o .James mirs. 
Abudu broliai buvo Kvietines 
Kares kareiviai.
APSIPACZIAVO SU 

MOOZEKA.
Gloucester, N. J. — Sunns su 

savo moezeka ana diena sugry- 
žo isz Elkton, Md., kaipo vyras 
su savo paezia. Yra tai John 
Wooley, 34 metu ir Mrs. Fan
nie Wooley 37 metu, naszle po 
mirusiam tėvui savo antro vv- • 
ro.

Penki menesiai adgal tėvas 
mire. In du menesius po tam 
mirė sūnaus pati, palikdama 
tris mažus vaikus, kuriais rū
pinosi moezeka.

Sngrvžus namo motore sako, 
buk Jonas nutarė idant geriau
sia Ims kad abudu apsipaeziuo- 
tn, nes vaikus mylėjo kaipo sa
vo ir sutiko būti del juju moti- 

nelaukda mas 
w b

.Jonas ilgai w * . a
i^į.
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PATI ISZDAVE VIROKA 
ANT SAVO VYRO.

Shamokin, Pa. — Pas skva- 
jeri (hitton atsibuvo nepapras
tas teismas. .Jurgis Folke buvo 
skundžiamas per savo paežiu 
už nedora pasielgimu ir tanku 
plakimą savo paezios. Ant ga
lo motore negalėdama nnkens- 
ti jojo paniekinimu apskundė 
ji. Skvajei’is iszklauses moto- 
res užmetinejimu liepe paežiai 
moteriai iszduoti ant jo viroka, 

“Kas 
man isz to iszeitu, jaigu apso
dintai! ji in kalėjimu ? Geriau
sia bus, jaigu jisai duos man 
raszteli, kad jisai apleis Penn
sylvania ir patol nesngryž, pa
kol nepermainys savo budo ir 
nepasiliks geru vyru, kokiu 
privalo but i.

Jurgis prižadėjo tai padary
ti ir apleido paezios pastogia ir 
vaisi i Pennsylvanija.

BRANGUS SZMOTELIS 
ŽEMES.

Greenwich, Conn. — Da už 
Washingtono 
panos Emilijos Stuart Weed 
pirko szmoteli dirvos su namu 
už kuri užmokėjo 100 Anglisz- 
kn lirų. Ana diena pana Weed 
pardavė laja vieta už 200 (uks- 
taneziu doleriu.

90 UŽMUSZTI ANT 
SKERSKELIŲ.

Harrisburg, Pa. — Devynes- 
deszinits žmonių likos užmusz- 
ti ant skerskelių in laika sep
tynių menesiu. Ant t uju skers- 
keliij ppę kurijos f»ina geležiu-

kiri’i atsake sekancziai:
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laiku protėvis
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Isz Visu Szaliu žuDIN„A.DARBININKUS ISZ LIETUVOS
TARNAUTO-LEGACIJOS 

JAS NUSZOVE VILNIETI, 
NORĖJUSI MATYT 
SOVIETU ATSTOVĄ.

DAUG DARBININKU UŽ- 
MUSZTA MAISZACZIUO- 

SIA UŽ 8 VALANDŲ 
DARBO DIENA.
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Varszava, Lenkija. — Vie
nas jaunas Rusas, pavarde 
rn... :......  gimimu vilnietis,
praeita penkiadieni atėjo in so
vietu legacija tariamai vizos 
gauti, bet jo praszymas buvo 
atmestas. Trainovicz pareika
lavo, kad jis noris asmeniszkai 
matytis su sovietu charge <P- 

, ir bandė je- 
prasisprausti pro legacijos 

tarnautoja. Prasidėjo grumty
nes, 
kės revolveri 
szove.

Kadangi kova ir nužudymas 
invyko sovietu legacijoj ir pa
ežiu Rusu tarpe, Lenku vyriau- 

vei kiaušiu i nieko del to

jaunas 
rrainovicz,

affaires UHianovu
0*11M1

ir tarnauto jas, iszsitrau-
, t ......frainovicza liu

Minsk, Rosije. — ('žirniais ir 
Mogilove 'kilo daugelis maisza- 
eziu ta'rp darbininku ir vaisko. 
Tarp darbininku kyla didelis 
neužganadinimas isz priežas
ties kad virld*žia atsisakė isz- 
pildyt savvo prižadėjimus kad 
darbininkai daugiau nedirbs 
kaip tik asztuones valandas.

Daugeliuosia fabrikuosią ir 
kasvklosia darbininkai buvo •M1
priversti dirbti net po 16 va
landų ir tai su kersztu nuo val
dytoju fabriku.

Darbini nkai ką d

sybe 
nedarys. *
SZIMTAS ŽMONIŲ PRA

ŽUVO TVANUOSE
LENKIJOJE.

Varszava. — Pagal vėliau
sius (laneszimus isz Lenkijos, 
tai gal ir daugiau kaip szimtas 
žmonių pražuvo t variuosią pa
ežiam Kossvo pavieto, kur van
duo daugiausia užliejo aplinki
ne.

Amerikon iszkas
Stetson paaukavo 5,000 zlotu, 
(Vikraus fabrikas 100,0(H) zlo
tu, PortbUrd’ Cement dirbtuvo 
15,000 zlotu ir kitos kompani
jos sinnezia aukas del benamiu.

mini storis

sukele m'aisza-

supratę
juos apgavo ir laiko už tikrus 
nevalninkus,
ežius reikalaudami 8 valandų
darbo diena. Daugelis iižmusz- 
ta ir sužeista tuosia 
czinosia.
TEISMAS KURIS TĘSĘSI 

PER 200 METU.
Novosibirsk, Siberia. — Teis

mas,

maisza-

kuris tesėsi per du szim-

TELSZIUOSE INVYKO 
DARBININKU 

SUSIRĖMIMAS.
Pusiau valdiszkas 

Keleivis” raszo: “ 
atsitikimas. Telsziuose invvko 
susirėmimas tarp atvykusiu 
isz Sziauliu gelžkeliu darbinin
ku ir policijos. Darbininkai 
puolė policija su peiliais ir ak
menimis. Policija paleido kele
tą sznviu ir sužeidė keletą dar
bininku.”

Laukiam smulkesniu žinių.
ATMAINOS LIETUVOS 

VYRIAUSYBĖJ.
Kaunas. — Pulkininkas Dau

kantas paskirtas kraszto ap
saugos ininistorin.

Buvęs kraszto apsaugos ini- 
nisteris pulkauninkas Merkys 
paskirtas Klaipėdos guberna
torium.

“Lietuvos 
torius Dr. K. Jo'kantas, 
pranesza “Lietuva 
atostogose. Joms pasibaigus in 
užimamąja vieta nebegrysz.

PARĖJUS NAMO RADO 
TIK PELENUS.

Norvaiszai, Szakiu aps., Bu-

Kaunas, — Lietuvos vyriau-1 
sybe iszvijo

raszo:
‘4 Lietuvos 

Nemalonus

oficiozo redak- 
kaip 

, nuo VII i> >

tus metu ant galo likos užbaig- valscziuj. — Tsz ūkiniu-

isz savo kraszto 
tris dvieju Vokiecziu laikrasz- 
cziu korespondentus. Priesz 
tavi jie buvo papraszyti, 
patys pasiszalintu 
vos, bet jie atsisakė.

Isztremti jie buvo del 
kad buvo be galo nevidoniil
gai nusistatė priesz Lietuva ir 
kurstė viena 
priesz kita.

APIPLESZE AUTOMOBILI.
miesteliu, 

v:--

AMERIKOS HIMNAS 
PARASZYTAS 14 
RUGSĖJO 1814.
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ka o 
isz Liet li

to,

gyventoju dali

Ties ’Kartenos
Kretingos apskr., apiplesze 
žiavusi vieszkeliu automobili 
su keturiais keleiviais ir szęfe- 
riu. Pleszikai buvo du ginkluo
ti revolveriais vyrai, spėjama, 
pabėgo isz Kauno sunkiųjų 
darbu kalėjimo.

SUIMTI NETIKRU DOLE
RIU DIRBĖJAI IR 

PLATINTOJAI.
Paskutiniu laiku •kriminali

ne policija buvo gavusi slaptu 
žinių, kad Lietuvoje eina slap-

kuris kovose 
bet tapo suimtas

Pradžioje Rugpiuczio mene
sio, Anglai paėmė Washingto
no miestą. Apleidžiant miestą, 
paėmė kelis Amerikieczius ne
laisvėn, tarp kuriu buvo D r. 
William Beane, 
nedalyvavo,
del kokio mažo prasižengimo. 
Prezidento Madisono pagelbi- 
ninku tarpe buvo prokuroras 
Francis Scott Kov , tris-de- 
szimts ketnriu metu senumo. 
Jo tėvas tarnavo revoliucijos 
karėj. Francis Scott I\ey, buvo 
suimto Dr. Beane Susiedas ir 
geras draugas. Gav<»s nuo pr<‘- 
zidento leidimą, iszkeliavo 
jeszkoti Anglu laivo ant kurio 
Dr. Beane buvo sulaikytas.
Su militariszku draugu, nesė

damas taikos vėliava, Key isz- 
plauke ant laivo Minden, ir no 
toli Baltimores susitiko Aaglu 
lai va. To laivo vadas (kichram- 
iszklauses Key praszyma
liuosnoti jo dranga, sutiko anC 
to, bet kadangi Anglai rengėsi 
atakuoti Baltimores miestą, 

su laivu Min
den, buvo laikinai sulaikyti-
Anglai nenorėjo, kad Baltimo- 
riecziai isz anksto butu perser
gėti, kad miestas bus atakuo
tas.

An'ksti ryte, Rugsėjo 13diena, 
szesziolika Anglijos kariszku 
laivu plauke prie JBaltimores, 
atakuoti Fort Ilenry, kur buvo 
apie tūkstantis vyru. Kova te
sėsi diena ir nakti. Kev 
laivo Minden viską mate.
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SUTARTIES.
Altoona, Pa. — Penkios di

deles minksztu anglių kompa
nijos atidaro vienuolika savo 
kasyklų ant Filadelfijos sutar
ties. Kasyklos priguli 
Pennsylvania Coal and Coke 
kompanijos.
SIAMISZKI PARSZIUKAI.

Laurel, Del. — Farmer is 
William H. Collins, gyvenantis 
netoli ezionais, rodo ant foro 
du parszinkus kurie yra suau
gta in Viena. Kožnas isz par- 
Hziuku yra normaliszko budo, 
tik suaugia viens prie kito. 
Daugelis žmonių atlanko Sia- 
in i szk ns d v y n u k u s- j>a rszi u k u s. 
TINGINE MOTERE NEGA

VO PERSISKYRIMO.
Washington, Pa. — “Pati ku

ri ilgai guli lovoje isz ryto, at- 
kisa k ydama pa ga mint 
pusryczins ir pridėti dinerke in 
darba, negali jeszkoti pinigi
nes paszialpos nuo savo vyro o 
kad ir vyras jai kelis iržskustu 

taip apsvarstė su- 
, pavieta-

pne

v vrui

su delnu,” 
dže Ervin Cummins 
va m sude.

Mrs. Lily Stephenson skun
de savo vyra ant persiskyrimo 
ir mokėjimo jai mėnesine 
duoklia, bet sudže jai atsake 
pa reikalo vima ir iszmete josios 
teismą isz sūdo. Dabar tingine 
moterėlė turės pati sau užsi
dirbt i ant maisto.
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keliai likos sužeista 567 žmo- 
512 automobiliu nelaime- 

{Szeszesdesrįi m t s 1 i kos 
muszti kurie radosi automobi- 
liuosia o 26 kurio ėjo pekszti. 
Szeszi szimtai automobiliu li
kos pataikinti kada n'orejo pra- 
szvilpt per geležinkelius.

Tame paežiam laike praeita 
meta buvo 37 nelaimes mažiau, 
11 mažiau užmusztu ir 18 su
žeistu.

SAPNAS BUVO PER 
DAUG TIKRAS.

Pottstown, Pa. — Harry 
Kastle, sapnavo kad buvo už
lipęs in obele, skindamas obuo
lius ir mosuodamas rankomis 
idant pasiekt obuolius. Staigai 
sapnas užsibaigė o Kastle pa
budo jausdamas skausmu vie
noje rankoje. Nuėjus pas dak
taru persitikrino, kad iszsine- 
rino ranka ir daktaras turėjo 
jaja sutaisyti.

mu 
se. uz-

Paskutines Žinutes.

' Albion, N. J. — Readin- 
go trūkis trenkė in pasažierini 
bosą ant skerskelio, užmuszda- 
mas du pasažierius, o keturio
lika sužeista.

1i Philadelphia. — Prohibi- 
cijos agentai suėmė lai va Bui
ko kuris atplaukė isz Kanados 
su arielka verties už du milijo
nus doleriu.
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DARBAS ANT NAUJO KANALO.
Paveikslus parodo treczia
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Sil-’twt Taaw ikflniii 
lunke (lineliu eženų aut kurio
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KARVE ISZGIALBEJO
MERGAITE NUO SMERT.

Apie 
akyva atsitikima iszgialbejimo 
mergaites nuo smert pey kar
ve, danesza isz Niemirovicu:

Laike szturmo ganė galvijus 
dvylekos metu mergaite. Pra
dėjo lyt ir žai'buot. Mergaite 
nubėgo po medžiu. Nuo perkū
nu ir lietaus, karves isz bai
mes suėjo iii krūva. Viena isz 
ju pradėjo bėgt, ka matydama 
piemenuke ir stengdamosi kar
ve pagaut, bego paskui ir tame 
perkūnas trenku in ta medi 
perskeldamas ji pusiau. Kad 
mergaite butu stovėjus po me
džiu butu tikrai užmuszta.

SUDEGE VISAS TUR- 
KISZKAS MIESTELIS.

Konstantinopolius. — Nak
ties laike kilo ugnis miestelyje 
Tacho Kenjru kuris konia vi
sas iszdege. Sudegė 558 namai, 
352 kromai ir asztuoni mald- 
namiai. Badai keliolika žmo
nių žuvo ugnyje. Bledes pada
ryta arti ant dvieju milijonu 
doleriu.
ARKLIO KOVA SU VILKU.

Žinios isz Vengru 
Budapeszto pranesza 
Karpatų kaimai neturi ramy
bes del vilku. Indomus epizo
das invyko Žarija apylinkėj?. 
Vilkai ten dažnai užpuola ar
klius. Sykį du vaikinai pamate, 
kad senas vilkas artinasi prie 
kumeliuku, isz baimes eme 
bėgti szalin.*Bet vienas žirgas, 
gindamas kumeliukus, puolė 
ant vilko su 'kojomis ir danti
mis, ir prasidėjo dosperatiszka 
kova tarp juodvieju. Pagaliau 
žirgui pavyko sulcasti danti
mis vilko kakla ir vilkas tapo 
nugalėtas.

Dar praneszama indom: 
smulkmena snnraszyj su sziuo 
invykiu, kad žirgas, laikyda
mas pusgyvi vilką dantimis, 
ątiiftmpe ir uufnete

sostines
kadJ

isz

žirgui pavyko sukasti

praneszama

tas tomis dienomis.
Du kaimai Puszknrevo ir 

Goi'bunovka, artimoje Tomsko 
susiprovojo už szmota žemes, 
kuri norėjo abudu kaimai pa
imti vienas nuo kito.

Soviatu sūdą? nugare kad 
tasai szmotas žemes priguli 
prie kaimo Gorbunovka. Visi 
dokumentai tojo ilgo teismo 
randasi geležinėje skryneje, o 
ant nekuriu randasi paraszai 
carienos Katrės, ir žymiu Toto- 
riszku valdininku.
MYLEMA NUPJOVĖ JAM 

NOSĮ — NUSZOVE JA.
Berlinas. — Kada vienas Ju

goslavijos kandidatas in minis- 
terius, Savidževicz, ant politi- 
kiszko susirinkimo užėjo ant 
pagrindu idant laikyti del susi
rinkusiu prakalba, staigai už- 
szoko ant pagrindu (platfor
mos) jojo mylema, su kuria jau 
buvo susižiedojus ir su britva 
nupjovė jam uosi. Mylemas isz- 
Jrauke .revolveri paleisdamas 
in mergina kelis szuvius nuo 
ko mirė ant vietos.

Ža! i ad a rsczk i u tęs k 1 u on o 
bematant 

iszsiplote ir apėmė visa ūki. 
Viskas sudegė, ne tik trobos, 
bet ir pataline. Szuo ir visztoi* 
taip pat negalėjo iszsigelbeti. 
Liko nosiidege, kas l^uvo lau
ke, gyvuliai. Szeimininkes ne 
buvo namie; parėjusi rado vie
toj trobų tik pelenus.
ROMANAS NUSZOVE 

DAKTARA BRUNZDA.
Kaunas. — Palangoje i n vy

kusi baisi tragedija. Jonas Ro
manas,

kės 
prasidėjo gaisras ir

eženi| aut 'Jcurio gąlea plaukti dįdžiausi laiyai. ji prie savo1 szeimipinko jcoju.,

Žinios isz Lietuvos.

Vilnius. —
Le n k i jos d i k t a to r i u s

Rugpiuczio 15
diena
Pilsudskis atvyko ih Druski
ninkus,
nijos, praleist atostogas.

Kaunas. — Latvijos vyriau
sybe davė savo sutikima buvu
sio Lietuvos pasiuntinio Jungt. 
Amerikos Valstybėse K. Bi
zausko paskyrimui Lietuvos 
pasiuntiniu Latvijoj.

Vilnius. — “Vilniaus Aido” 
žiniomis, Vilniaus kraszto szi- 
met derlius nepuikiausias, nors 
manoma, kad busiąs 15-20% 
geresnis už pernykszti.

Telsziai. — Czia Tuosziaini 
goležln-

prie demarkacijos li

statyti dideli Telsziu 
kelio stoties rūmai.

Kaunas. — Pilviszkiu apy
linkėje užejes lietus su ledais 
sunaikino javus ir daržoves.

PAS DAKTARA.

— Tnmistai nieko neken
kia, tai yra tik mažas nesma
gumas. Nesirūpink tiek daug 
ir turokio linksmesni būda.

— Tai negalimas daigias 
portas daktare.

— Kodėl!
I *--  fBa asz esmių gfnborium.’*

?
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Prėk vbos bendroves 
pirmininkas, Amerikietis, nu- 
szoves Lietuvos armijos pul
kininką dr. Brunzda. “Rytas” 
del to raszo:

Vakar dienos spauda in- 
Va iriau šia is 
szviete nuszovima d-ro Brunz- 
dos. Vieni rasze, kad velionis 
buvo nuszautas belosziant te
nisą, kiti, kad nuszautasis pir- 
nla szoves in p. Jlomana du 
kart ir nepataikęs, tik po to ji 
p. Romanas nuszoves ir 1.1. 
Oficialiai daviniai, kol kas la
bai trumpi, 
nuszvieczia sekaneziai: p. Ro
manas jau nuo seniau pyko ant 
Dr. Brundzos del savo žmonos 
santykiu su juo. Kerszjo jaus
mas pasiekė savo apogejos 
Sekmadieni 12:30 valanda, ka
da beeinant velioniui Palango
je Birutes g-ve. netoli p. Ro
mano vilos, iszejo p. Romanas 
su dviem revolveriais, kas ro
do, kad paskutinis nuszovimui 
buvo isz anksto pasiruoszes, ir 
szove in D-ra Brundza. Pirmai 
revolveris užsikirto, tada p 
Romanas ji mete ir isz kito re
volverio paleido in bėganti 
daktaru Brundza 6-7 szuvius,

O

in deszine 
in nugarkauli

< i Rytas e/

< <

variantais nu-

fakta nuszovimo

isz 'kuriu trys pataiko, būtent 
du szuviai kliuvo 
koja ir vienas 
kuris buvę mirtinas. 
MIRTIES BAUSME

ŽMOGŽUDŽIAMS.
Rugpiuczio menesio 5 diena 

Mariampoles Apygardos teis
mas nagrinėjo Liudvinavo gy
ventoju Juozo ir Antano Gel- 
budu byla. Jie kaltinami tuo, 
kad Kovo menesi 24 diena nak
tį Liudvinave nužudė to mies
telio gyventojas Szapiriene ir 
jos dukterį Vinsbergiono ir 
apiplesze ju butą.

Abu žmogžudžiai pasmerkti

tas netikru doleriu padirbinė
jimas ir platinimas, ir 
prieszakyj szio “darbo” 
kažkoks svetimszalis. Pasiro
do, kad netikrus dolerius pa
dirbinėjo nelegaliai Lietuvon 
atvykęs Latvijos pilietis Jonas 
Žvaigzne. Atvykęs Lietuvon 

“pinigu meisteris” 
gyveno Kirdoniu kaime, 
biržes valscziuj, Biržų apskr., 
Padarius krata pas Žvagzne 

peiliukai, 
tuszas, padidina

mieji stiklai, doleriu skaitlines 
(pavyzdžiai,) kažkokie milte
liai ir kiti indomus inrankiai 
doleriams padirbi net, gerokai 
pinigu, litu gautu už iszpla
tintus netikrus dolerius ir du 
Lietuvos vidaus pasai 
mais vardais. Tardoma.“ 
Žvaigzne isz pradžios gynėsi, 
bet padarius ąkystata su jau 
prisipažinusiais netikru dole
riu platintojais, kurie netikrus 
dolerius iszplatinimui isz jo 
buvo gave, jis kaltu prisipaži
no ir pareiszke, kad jisai tikrai 
yra Jonas Žvaigzne, 30 metu, 
Latviu tautybes ir pilietybes. 
Lietuvon atvykęs isz Latvijoj

darbo
kad
v ra Amerikiecziai

szis apši
lsi

J

surastas 
paiszeliai,

visokie

vardais.
svoti-

nelegaliai. 1922 metais buvo 
pasodintas Latvijoje kaleji- 
man už devertiravima isz ka
riuomenes, už ka buvo nuteis
tas 4 metams, kol jam 1925 me
tais Rugpiuczio menesio I i 
dienaj sumažino bausme ir jis 
isz kalėjimo buvo paleista- 
1927 . metais 'slaptai atvyko 
Lietuvon ir apsigyveno Kilu- 
cziu .kaime pas savo sena pa
žystama 
ežiu.
tam tikra atlyginimu gavo Jo 
tėvo Jokūbo Kvedaravicziaus 
vidaus paša, kuriame pertaisc 
metus ir priklijavo savo foto
grafija. Vėliau dar rado kita 
paša Miko Kvilaiezio vardu, 
kuri Zvaigzne perdirbo tokiu 
pat budu kaip ir pirma ji /ir 
abiem pasais naudojosi.

— Joną Kvedarąvl- 
Isz Kvedaravicziaus už

abiem pasais naudojosi. Pas 
Kvedaraviczius Žvaigzne isz- 
gyveno tik apie savaite ir per
sikėle pas kita savo pažysta
ma Blazarena ir ten pradėjo 
padirbinėti dolerius sziuo bu
du. Imdavo tikra vieno dole
rio vertės bankhota.ii* su pa
galba aukszcziau paminėtu in- 
rankiu, perdirbdavo skaieziu 
“1” in “10” ar not in “50”. 
Keletą tokiu perdirbtu netikru 
doleriu banknotu kriminaline 
policija suseko, iszemo isz apy
vartos ir prijungė prie bylos. 
Be to iszaiszkinta, kad Jonas

• •

inirti ir Rugpjuczib1 WiVMiio 7 Žvaigzne padirbinėj?riu‘' ilblt1
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diena stfSzaudytk i |riu užsiėmė jau Latvijoj. '

nuo 

alejo matyti Amerikos vėlia
va plevėsuojant ant Fort Hen- 

Anglai nekantriai lauke 
matyti pasidavima Amerikle- 
cziu. Bet nesulauke. 
valanda ryte viskas ant 
nutilo. Key ir jo drangai neži
nojo ar tvirtove pasidavė ar 
kova sustabdyta. Kaip tik pra- 
szvito Kev suszuko 
liava vis plevėsuoja 
ta Key parasze pirma punktą 
jo garsios dainos. Neužilgo, jis 
su savo (įrangais, buvo paliuo- 
suotas. Sekanczia diena Kev 
parode savo eiles draugui, ži
nomam teisdariui, kuris pa
siuntė jas laikraszcziui Balti- 
inoreje, kur buvo atspauzdin- 
ta Rugsėjo 21 diena, po antgal- 
viu 
rey” 
džius prie senoviszkos Francu- 
zu dainos, visur dainavo. Ir in 
trumpa laik per visa szali dai
na dainuojama.

Kitos Amerikos patriotisz- 
“Ilnil (k.lum- 

bia” paraszyta 1798 mete žo
džiai Joseph Hopkinson, muzi
ka Fyles, ir “America” 
szyta 1832 mete, žodžiai S. F. 
Smith, bet muzika pritaikinta 
prie senos Anglu dainos 
Save the King.” 

Kiekviena szalis

rreezia 
svk

rp

**1
I

musu ve- 
, ir ta rv-

“Apgynimas Fort Hen- 
. Aficieriai pritaikino žo-

kos dailios v ra

para-

4 4 God

pasaulyje 
turi savo tautiszka daina. To- 

Tevyne 
“ Isten 
Rajitzi 

Marszas” yra Vengrijos; 
Marseiles”, Francuzijos; 
Wacht am Rhein 
t i jos; S
Norvegijos, 
Szvedijos; “ 
liana” Italijos ir 1.1.

“Lietuva
yra Lietuvos;

m ir“
Marszas” yra Vengrijos;

■

''1
I

li " iivil

1

i

kiu budu,
Musu ’ ’
aid meg a Magyar

“La 
“Die 

” yra VokiO- 
Sag for Norge” 

“Fosterjordan 
Marcia Reale Ita-

v ra
»>

i
ATSAKIMAI.

K. J. Columbus, Ohio. — Die
nos apie kurias tamisla klausi 
1907 meta pripuolė 2, 9, 16, 2.3 
ir 30. Dvi 
wiAgtfs.'Wt- 
klhidhigoš.

paskutines vra tei- 
JjiTqAi^ "S n jj'-vs ‘Vra‘
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ISZ AMERIKOS
NUŽUDĖ TĘVA UŽ 

MARSZKINIUS.
New Castle, Ind. — James 

Kindley, 30 metu, nuszove savo 
tęva ant smort, sužeidė mirti
nai broli Williama, snmusze 
baisiai seserį Teodosija, po tam 
pats sau paleido kulka in kru
tino. Priežastis to visko buvo 
ta, kad Williamas nenorėjo isz- 
skafbt jojo marszkiniu. Willia
mas pasveiks o James 
Abudu broliai buvo Sv 
Kares kareiviai.
APSIPACZIAVO SU 

M00ZEKA.
Gloucester, N. J.

mirs, 
iet i nes

SAVO

Simus su 
savo moezeka ana diena sugry- 
•Žo isz Elkton, Md., kaipo vyras 
su savo paezia. Yra tai John 
Woolov, 34 metu ir Mrs. Fan- 
nie Wooley 37 metu, naszle po 
mirusiam tėvui savo antro vv- 
ro.

Penki menesiai adgal ievas 
mire. In du menesius po tam 
mirė sūnaus pati, palikdama 
tris mažus vaikus, kuriais rū
pinosi moezeka.

Sugrvžns namo mot ere sako, 
buk Jonas nutarė idant geriau
sia bus kad abudu apsipaeziuo- 
tn, nes vaikus mylėjo kaipo sa
vo ir sutiko būti del juju moti
na. .Jonas ilgai nelaukdamas 
iszvaį;T*~«!La in EIk-

•o> *'.1 MlfYiirprtelffeTziiuba.
KASYKLOS ATIDARYTOS

* A N,T , N,A U J O S

- !•>I

iff r

PATI ISZDAVE VIR0KA 
ANT SAVO VYRO.

Shamokin, Pa. — Pas skva- 
jeri Cnt ton atsibuvo nepapras
tas teismas. Jurgis Folke buvo 
skundžiamas per savo paezia 
už nedora pasielgimą ir tanku 
plakimą savo paezios. Ant ga
lo motore negalėdama nukens- 
ti jojo paniekinimu apskundė 
ji. Skvajoi’is iszklauses mote- 
res užmelinejimu liepe paežiai 
moteriai iszduoti ant jo viroka, 
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Isz Visu Szaliuz,ni?:A.DARBININKUS ISZ LIETUVOS
t

W. f». •0C*10Wm, PrM. * *gTV* IF« DW"Bv M ■ •
F. H. *O€**OWS*I, *4IWf A 39 METAS I 
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TARNAUTO-LEGACIJOS 
JAS NUSZOVE VILNIETI, 
NORĖJUSI MATYT 
SOVIETU ATSTOVĄ.

DAUG DARBININKU UŽ- 
MUSZTA MAISZACZIUO- 

SIA UŽ 8 VALANDŲ 
DARBO DIENA. i i

‘ ‘Lietuvos 
Nemalonus

Varszava, Lenkija. — Vie
nas jaunas Rusas, 
Trainoviez,

ISZVIJO ISZ LIETUVOS 3 
VOKIECZIU KORESPON

DENTUS.
Kaunas. — Lietuvos vvriau- 

sybe iszvijo isz savo kraszto 
tris dvieju Vokieeziu laikrasz- 

korespondentus.
Vni jie buvo papraszyti, 
patys pasiszalintu 
vos, bet jie atsisakė.

Isztremti jie buvo del 
kad buvo be galo nevidonin- 
gai nusistatė priesz Lietuva ir 
karste viena 
priesz kita.

APIPLESZE AUTOMOBILI.
Ties Kartenos 

Kretingos apskr., apiplesze 
žiavusi vieszkeliu automobili 
su keturiais keleiviais ir szofe- 
riu. Pleszikai buvo du ginkluo
ti revolveriais vyrai, spėjama., 
pabėgo isz Kauno sunki uju 
darbu kalėjimo.

SUIMTI NETIKRU DOLE
RIU DIRBĖJAI IR 

PLATINTOJAI.
Paskutiniu laiku 'kriminali

ne policija buvo gavusi slaptu 
žinių, kad Lietuvoje eina slap-

ežiu

■I

AMERIKOS HIMNAS 
PARASZYTAS 14 
RUGSĖJO 1814.

i

Priesz 
kad 

isz Lietu-

Pradžioje Rugpiuczio mene
sio, Anglai paėmė Washingto- 
no miestą. Apleidžiant miestą, 
paėmė kelis Amerikioczius ne
laisvėn, tarp kuriu buvo Dr. 

kuris kovose
bet tapo suimtas

i

pavarde 
Trainoviez, gimimu vilnietis, 
praeita penktadieni atėjo in so
vietu legaeija tariamai vizos 
gauti, bet jo praszymas buvo 
atmestas. Trainoviez pareika
lavo, kad jis noris asmeniszkai 
matytis su sovietu charge. (P- 

! affaires Ulianovu, ir bandė jė
ga prasisprausti pro legacijos 
tarnautoja. Prasidėjo grumty
nes, 
kės revolveri 
szove.

Kadangi kova ir nužudymas 
invyko sovietu legacijoj ir pa
ežiu Rusu tarpe, Lenku vyriau
sybe veikiausiai nieko del to 
nedarvs.

SZIMTAS ŽMONIŲ PRA
ŽUVO TVANUOSE 

LENKIJOJE.
Varszava. — Pagal vėliau- 

sius daneszimus isz Lenkijos, 
tai gal ir daugiau kaip szimtas 
žmonių pražuvo tvanuosia pa
ežiam Kossvo paviete, kur van
duo daugiausia užliejo aplinki
ne.

Amerikoniszkas
Stetson paaukavo 5,000 zlotu 
Cukraus fabrikas 100,000 zlo
tu, PortbUnP Cement dirbtuve 
15,000 zlotu ir kitos kompani
jos siunezia aukas del benamiu.

Minsk, Rosi jo. — Czionais ir 
Mogilove kilo daugelis maisza- 
eziu tarp darbininku ir vaisko. 
Tarp darbininku kyla didelis 
neužganadinimas isz priežas
ties kad valdžia atsisakė isz- 
pildyt savvo prižadėjimus kad 
darbininkai daugiau nedirbs 
kaip tik asztuones valandas.

Daugeliuosia fabrikuosią ir 
kasvklosia darbininkai buvo 
priversti dirbti net po 16 va
landų ir tai su kersztu nuo val
dytoju fabriku.

Darbininkai

to, i?

d
1

'ii

William Beane, 
nedalyvavo, 
del kokio mažo prasižengimo. 
Prezidento Madisono pageliu- 
ninku tarpe buvo prokuroras 
Francis Scott Kev , tris-de- 
szimts keturių metu senumo. 
Jo tėvas tarnavo revoliucijos 
karėj. Francis Scott Key, buvo 
suimto Dr. Beane Susiedas ir 
geras draugas. Gav<»s nuo pre
zidento leidimą, iszkeliavo 
jeszkoti Anglu laivo ant kurio 
Dr. Beane buvo sulaikytas.
Su militariszku draugu, nesė

damas taikos vėliava, Key isz- 
plauke ant laivo Minden, ir no 
toli Baltimores susitiko A^glu 
lai va. To laivo vadas Coohranc 
iszklauses Key praszyma 
liuosuoti jo drauga, sutiko an; 
to, bet kadangi Anglai rengėsi 
atakuoti Baltimores miestą, 
Amerikiecziai su laivu Min
den, buvo laikinai sulaikyti- 
Anglai nenorėjo, kad Baltimo- 
riecziai isz anksto butu perser- 
geti, kad miestas bus atakuo
tas.
Anksti ryte, Rugsėjo 13<1 iena, 

szesziolika Anglijos kariszku 
laivu plauke prie.Baltimores, 
atakuoti Fort Henrv, kur buvo 
apie tūkstantis vyru. Kova te
sėsi diena ir nakti. Kev nuo 
laivo Minden viską mate. Jis 
galėjo matyti Amerikos vėlia
va plevėsuojant ant Fort Hen-

Anglai nekantriai lauke 
matyti pasidavima Amerikle- 
cziu. Bet nes ui a ūke. Treczia 

svk

kuri atsake sokaneziai: 
man isz to iszeitu, jaigu apsu- 
dintau ji in kalėjimą ? Geriau
sia 'bus, jaigu jisai duos man 
raszteli, kad jisai apleis Penn
sylvania ir patol nesugryž, pa
kol nepermainys savo budo ir 

geru vyru, kokiu 
privalo but i.

Jurgis prižadėjo lai padary
ti ir apleido paezios pastogia ir 
va 1st i Pennsylvanija.

BRANGUS SZMOTELIS 
ŽEMES.

Greenwich, Conn. — Da už 
Washingtono laiku protėvis 
panos Emilijos Stuart Weed, 
pirko szmoteli dirvos su namu 
už kuri užmokėjo KM) Anglisz- 
ku lirų. Ana diena pana Weed 
pardavė taja vieta už 200 tuks- 
taneziu doleriu.

90 UŽMUSZTI ANT 
SKERSKELIŲ.

Harrisburg, Pa. — Devy 
deszimts žmonių likos užmusz- 
ti ant skerskelių in laika sep
tynių menesiu. Ant t uju skers- 
keliij.pfp kUripr>R eina geležin
keliai likos sužeista 567 žmo
nių 512 automobiliu nelaimė
se. ,'Szeszesdes^imts likos už- 
muszti kurie radosi automobi- 
liuosia o 26 kurie ėjo pekszti. 
Szeszi szimtai automobiliu li
kos pataikinti kada norėjo pra- 
szvilpt per geležinkelius.

Tame paežiam laike praeita 
meta buvo 37 nelaimes mažiau, 
11 mažiau užmusztu ir 18 su
žeistu.

SAPNAS BUVO PER 
DAUG TIKRAS.

Pottstown, Pa. — Harry 
Kastle, sapnavo kad 'buvo už
lipęs iii obele, skindamas obuo
lius ir mosuodamas rankomis 
idant pasiekt obuolius. Staigai 

o Kastle pa
budo jausdamas skausmą vie
noje rankoje. Nuejas pas dak
tarą persitikrino, kad iszsine- 
rino ranka ir -daktaras turėjo 
ja ja sutaisyti.

nepasiliks v vru

nes-

SUTARTIES.
Altoona, Pn. — Penkios iii- 

deles minksztn augliu kompa
nijos atidarė vienuolika savo 
kasyklų ant Filadelfijos sutar
ties. Kasyklos priguli prie 
Pennsylvania Coal 
kompa n i jos.
SIAMISZKI PARSZIUKAI.

Ixiurel, Del. — Farmeriš 
William IL Collins, gyvenantis 
netoli czionais, rodo ant fero 
du parszinkns kurie yra s u a il
gia in Viena. Kožnas isz par- 
sziiikii vra normaliszko budo, 
tik suaugia viens prie kito. 
Daugelis žmonių atlanko Sia- 
miszkus dvynukus-parsziukus.
TINGINE MOTERE NEGA

VO PERSISKYRIMO.
Washington, Pa. — “ 

ri ilgai guli lovoje isz ryto, at
sisakydama pagamini vyrui 
jmsryczius ir pridėti dinerke in 
darba, negali jeszkoti pinigi
nes paszialpos nuo savo vyro o 
kad ir vyras jai kelis užskustu 
su delnu,” 
dže Ervin Cummins 
va m sude.

Mrs. Lily Stephenson skun
do savo vyra ant persiskyrimo 
ir mokėjimo jai mėnesinė 
duoklia, bet sudže jai atsake 
pa reik a lavinta ir iszrnete josios 
teismą isz sūdo. Dabar tingine 
moterėlė turės pati sau užsi- su arielka verties už du milijo- 
dii‘bti ant maisto.

priguli
:m<l Cuke

Pati ku-

taip apsvarstė su- 
, pavietą-

r>

ir tarnautojas, iszsi t ra u- 
, Trainovicza nu-

m i ni s toris
j

kad

gyventoju dali

miesteliu,
v.---

leidimą,

sapnas užsibaigė

Paskutines Žinutes.
U Albion, N. J. — Readin- 

go trūkis trenke in pasažierini 
bosą ant skerskelių, užmuszda- 
mas du pasažierius, o keturio
lika sužeista.

1i Philadelphia. — Prohibi- 
cijos agentai suėmė laivu Bui
ko kuris atplaukė isz Kanados

nūs doleriu.

)

Paveiksiąs parodo treczia “loka” kuri dieba arti Star- 
AiU’ftV’JBĄ.ujv «is jflZ (Uiięngon 4)1 in.

lunke uulehii ežerui ant 'curio gales plaukti didžiausi laivai.

DARBAS ANT NAUJO KANALO.
Paveikslas parodo treczia
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KARVE ISZGIALBEJO
MERGAITE NUO SMERT.

Novy Soncz, Lenkije. — Apie 
akyva atsitikima iszgialbejimo 
mergaites nuo smert pey kar
ve, danesza isz Niemirovicu:

Laike szturmo ganė galvijus 
dvylekos inetu mergaite. Pra
dėjo lyt ir žai'buot. Mergaite 
ninbego po medžiu. Nuo perkū
nu ir lietaus, karves isz bai
mes suėjo in krūva. Viena isz 
ju pradėjo bėgt, ka matydama 
piemenuke ir stengdamosi kar
ve pagaut, bego paskui ir tame 
perkūnas trenke in ta medi 
perskeldamas ji pusiau. Kad 
mergaite butu stovėjus po me
džiu butu tikrai užmuszta.

SUDEGE VISAS TUR- 
KISZKAS MIESTELIS.

Konstantinopolius. — Nak
ties laike kilo ugnis miestelyje 
Tache Kenjru kuris konia vi
sas iszdege. Sudegė 558 namai, 
352 kromai ir asztuoni mald- 
namiai. Badai keliolika žmo
nių žuvo ugnyje. Bledes pada
ryta arti ant dvieju milijonu 
doleriu.
ARKLIO KOVA SU. VILKU.

sostinesŽinios isz Vengru 
Bndapeszto pranesza 
Karpatų kaimai neturi ramy
bes del vilku. Indomus epizo
das invyko Zurija apylinkėj?. 
Vilkai ten dažnai užpuola ar
klius. Sykį du vaikinai pamate, 
kad senas vilkas artinasi prie 
kumeliuku,

kad

isz baimes eme 
bėgti szalin.*Bet vienas žirgą;?, 
gindamas kumeliukus, puolė 
ant vilko su ’kojomis ir danti
mis, ir prasidėjo desperatiszka 
kova tarp juodvięju. Pagaliau 
žirguii pavyko sulcasti danti
mis vilko kaklu ir vilkas tapo 
nugalėtas.

Dar pranoszama indom: 
smulkmena sanraszyj su sziuo 
invykiu, kad žirgas, laikyda
mas pusgyvi vilką dantimis, 
ątUfvnpe Jijlig'namu ir opiete 
ji prie savo1 szeimininko ^coju.

pranoszama

suprato 
juos apgavo ir laiko už tikrus 
novalninkus, šukele maisza- 
czins reikalaudami 8 valandų 
darbo diena. Daugelis užmusz
ta ir sužeista tuosia 
eziuosia.
TEISMAS KURIS TĘSĘSI 

PER 200 METU.
Novosibirsk, Siberia. — Teis

inas, kuris tesėsi per du szim- 
tus metu ant galo likos užbaig
tas tomis dienomis.

Du kaimai Puszkarcvo ir 
Goi'bmiovka, artimoje Tomsko 
susiprovojo už sumota žemes,' 
kuri norėjo a'budu kaimai pa
imti vienas nuo kito.

Soviatu sudatS nutarė kad 
tasai szmotas žemos priguli 
prie kaimo Gorbunovka. Visi 
dokumentai tojo ilgo teismo 
randasi geležinėje skryneje, o 
ant nekuriu raudasi paraszai 
carienes Katrės, ir žymiu Toto- 
riszku valdininku.
MYLEMA -NUPJOVĖ JAM 

NOSĮ — NUSZOVE JA.
Berlinas. — Kada vienas Ju

goslavijos kandidatas iii minis- 
terius, Savidževicz, ant politi- 
kiszko susirinkimo užėjo ant 
pagrindu idant laikyti del susi
rinkusiu prakalba, staigai už- 
szoko ant pagrindu (platfor
mos) jojo mylema, su kuria jau 
buvo sitsižiedojus ir su britva 
nupjovė jam uosi. My lemas isz- 
(riiuke .revolveri paleisdamas 
in mergina kelis szuvius nuo 
ko mirė ant vietos.

šukele

maisza-

Žinios isz Lietuvos.
Vilnius. —

Le n k i j os d i k ta to r i u s 
Pilsudskis atvyko in Druski
ninkus, prie demarkacijos li
nijos, praleist atostogas.

Kaunas. — Latvijos vyriau
sybe davė savo sutikima buvu
sio Lietuvos pasiuntinio Jungt. 
Amerikos Valstybėse K. Bi
zausko' paskyrimui Lietuvos 
pasiuntiniu Latvijoj.

Vilnius, — “Vilniaus Aido” 
žiniomis, Vilniaus kraszte szi- 
met derlius nepuikiausias, nors 
manoma, kad busiąs 15-20% 
geresnis už pernykszti.

Telsziai. — Czia
statyti dideli Telsziu 
kelio stoties rūmai.

Kaunas. —

Rugpiuczio 15
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i > oficiozo redali
kai p

diena

1‘uosziaini 
geležiu-

Pilviszkiu apy
linkėje užejes lietus su ledais 
sunaikino javus ir daržoves.v

PAS DAKTARA.

— Tamistai nieko neken
kia, tai yra tik mažas nesma
gumas. Nesimpink tiek daug 
ir turėkio linksmesni būda.

— Tai negalimas daigias 
ponas daktare.

— Kodėl 1
—'Ba asz esmių grabo r i mn.’ * * ’■ ‘ l

TELSZIUOSE INVYKO 
DARBININKU

SUSIRĖMIMAS.
Pusiau valdiszkas 

' K(‘l(‘ivis” raszo:
atsitikimas. Telsziuose invvko •> 
susirėmimas tarp atvykusiu 
isz Sziauliu gelžkeliu darbinin
ku ir policijos. Darbininkai 
puolė policija su peiliais ir ak
menimis. Policija paleido kele
tą szuviu ir sužeidė keletą dar
bininku.”

Laukiam smulkesniu žinių.
ATMAINOS LIETUVOS 

VYRIAUSYBĖJ.
Kaunas. — Pulkininkas Dau

kantas paskirtas kraszto ap
saugos ministeriu.

Buvęs kraszto apsaugos mi- 
nisteris pulkauninkas Merkys 
paskirtas Klaipėdos guberna
torium.

“Lietuvos
torius Dr. K. Jo'kantas, 
pranesza “Lietuva”, nuo Vili 
atostogose. Joms pasibaigus in 
užimamąja vieta nebegrysz.

PARĖJUS NAMO RADO 
TIK PELENUS.

Norvaiszai, Szakiu aps., Bu- 
blel i u valscziuj. — 
kės Žaliadarsczkiutes kluono 
prasidėjo gaisras ir bematant 

ir apėmė visa ūki.
, ne tik trobos, 

bet ir pataline. Szuo ir visztoi- 
taip pat negalėjo iszsigelbeti. 
Liko 'nesndege, kas l^uvo lau
ke, gyvuliai. Szeimininkes no 
buvo namie; parėjusi rado vie
toj trobų tik pelenus.
ROMANAS NUSZOVE

DAKTARA BRUNZDA.
Kaunas. — Palangoje i n vy

kusi baisi tragedija. Jonas Ro
manas, Prekybos bendroves 
pirmininkas, Amerikietis, nu- 
szoves Lietuvos armijos pul
kininką dr. Brunzda. “Rytas“ 
del to raszo:

“Vakar dienos spauda in- 
Vairiausiais variantais nu- 
szviete nuszovima d-ro Brunz- 
dos. Vieni raszo, kad velionis 
buvo nuszautas belosziant te
nisą, kiti, kad nuszautasis pir- 
nla szoves in p. Jlomana d v 
kart ir nepataikęs, tik po to ji 
p. Romanas nnszovos ir 1.1. 
Oficialiai daviniai, kol kas la
bai trumpi, 
nuszvieczia sekaneziai: p. Ro
manas jau nuo seniau pyko ant 
Dr. Brundzos del savo žmonos 
santykiu su juo. Kerszįo jaus
mas pasiekė savo apogejos 
Sekmadieni 12:30 valanda, ka
da beeinant velioniui Palango
je Birutes g-ve. netoli p. Ro
mano vilos, iszejo p. Romanas 
su dviem revolveriais, kas ro
do, kad paskutinis nuszovimut 
buvo isz anksto pasiruoszes, ir 
szove in D-ra Brundza. Pirmai' 
revolveris užsikirto, tada p 
Romanas ji mete ir isz kito re
volverio paleido in bėganti 
daktaru Brundza 6-7 szuvius, 
isz kuriu trys pataiko, būtent, 
du szuviai kliuvo in deszine 
koja ir vienas in nugarkauli 
kuris būvą mirtinas. ' 
MIRTIES BAUSME

ŽMOGŽUDŽIAMS.
Rugpiuczio menesio 5 diena 

Mariampoles Apygardos teis
mas nagrinėjo Liudvinavo gy
ventoju Juozo ir Antano Gel- 
budu byla. Jie kaltinami tuo, 
kad Kovo menesi 24 diena nak
tį Liudvinavo nužudė to mies
telio gyventojas Szapirieno ir 
jos dukterį Vinsbergiono ir 
apiploszo ju butą.

Abu žmogžudžiai pasmerkti 
mirti ir RugpjHcziU’Wh^iio 7 
diena nUszaudytL' •' ‘ u, > '

Lietuva

sz u kini n-

pa -

iszsiplėtė 
Viskas sudegė

< i Rytas

variantais

• f akta' nuszovimo

tas netikru doleriu padirbinė
jimas ir platinimas, ir kad 
prieszakyj szio “darbo” yra

platinimas, ir 
“darbo” 

kažkoks svetimszalis. Pasiro
do, kad netikrus dolerius pa
dirbinėjo nelegaliai Lietuvon 
atvykęs Latvijos pilietis Jonas 
Žvaigzne. Atvykęs Lietuvon 

“pinigu meisteris” 
gyveno Kirdoniu kaime, 
biržes valscziuj, Biržų apskr.,

szis apsi- 
Pa-

• V __ 1

Padarius krata pas Žvagzne 
surastas visokie peiliukai, 
paiszeliai, tuszas, 
mieji stiklai, doleriu skaitlines 
(pavyzdžiai,) kažkokie milte
liai ir kiti indomus inrankiai 
doleriams padirbi net, gerokai 
pinigu, litu gautu už iszpla- 
tintus netikrus dolerius ir du 
Lietuvos vidaus pasai 
mais vardais. Tardomai

padidina-

sveti-
vardais.

Žvaigzne isz pradžios gynėsi, 
bet padarius akystata su jau 
prisipažinusiais netikru dole
riu platintojais, kurie netikru? 
dolerius iszplatinimui isz jo 
buvo gave, jis kaltu prisipaži
no ir pareiszke, kad Jisai tikrai 
yra Jonas Žvaigzne, 30 metu. 
Latviu tautybes ir pilietybes. 
Lietuvon atvykęs isz Latvi jos
nelegaliai. 1922 metais buvo 
pasodintas Latvijoje kaleji- 
man už devertiravima isz ka
riuomenes, už ka buvo nuteis
tas 4 metams, kol jam 1925 me 
tais Rugpiuczio menesio I i 
dienaj sumažino bausme ir jis 
isz kalėjimo buvo paleista- 
1927 » metais ' slaptai atvyko 
Lietuvon ir apsigyveno Kilu- 
cziu .kaime pas savo sena pa
žystama 
ežiu.
tam tikra atlyginimą gavo jo 
tėvo Jokūbo Kvedaravicziaus 
vidaus paša, kuriamo pertaiso 
metus ir priklijavo savo foto
grafija. Vėliau dar rado kita 
paša Miko Kvilaiczio vardu, 
kuri Žvaigzne perdirbo tokiu 
pat budu kaip ir pirmaji /ir 
abiem pasais naudojosi.

— Joną Kvedarą vi - 
Isz Kvedaravicziaus už

. Pas 
Kvedaraviczius Žvaigzne isz- 
gyveno tik apie savaite ir per
sikėle pas kita savo pažysta
ma Blazarena ir ten pradėjo 
padirbinėti dolerius sziuo bu-
du. Imdavo tikra vieno dole
rio vertės banknotu .ir su pa- 
gelba aukszcziau paminėtu in- 
rankiu, perdirbdavo skaieziu 
”1” in “
Keletą tokiu perdirbtu netikru 
doleriu banknotu kriminaline 
policija suseko, iszemo isz apy
vartos ir prijungė prie bylos. 
Be to iszaiszkinta, kad Joną

10” ar net in ”50”.

ne to iszniszKinin, kuu jonas 
Žvaigzne padirbinėjltalu ’ ilolt*- • ‘ V • • . A1 a . *riu užsiėmė jau Latvijoj.

o

■J

ik
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Bet nesulanke. 
valanda ryte viskas ant 
nutilo. Key ir jo drangai neži
nojo ar tvirtove pasidavė ar 
kova sustabdyta. Kaip tik pra- 
szvito Kev suszuko 
liava vis plevėsuoja 
ta Key parasze pirma punktą 
jo garsios dainos. Neužilgo, jis 
su savo draugais, buvo palmo
suotas. Sekanczia diena Key 
parode savo eiles draugui, ži
nomam teisdariui, kuris pa
siuntė jas laikraszcziui Balti- 
moreje, kur buvo atspauzdin- 
ta Rugsėjo 21 diena, po antgal- 

“ Apgynima s Fort Hen- 
. Aficieriai pritaikino žo-

9

musu ve- 
, ir ta rv-

viu 
re y ’ ’ 
džius prie senoviszkos Francu- 
zu dainos, visur dainavo. Ir in 
trumpa laik per visa szali dai
na dainuojama.

Kitos Amerikos patriotisz- 
“Hail Colum

bia” paraszyta 1798 mete žo
džiai Joseph Hopkinson, muzi
ka Fyles, ir’“America” para- 
szyta 1832 mete, žodžiai S. F. 
Smith, bet muzika pritaikinta 
prie senos Anglu dainos 
Save the King.”

Kiekviena szalis pasaulyje 
turi savo tautiszka daina. To- 

Tevyne 
“ Isten 
Kajitzi 

“La 
“Die 

yra VokiU- 
m”

kds dainos yra

kin budu, 
Musu ’ ’ 
aid meg a Magyar 
Marszas” 
Marseiles 
Wacht am Rhein 
tijos;
Norvegijos, 
Szvedijos; 
liana” Italijos ir 1.1.

44
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“Lietuva 
yra Lietuvos;

.„i,’,.
yra Vengrijos;

”, Francuzijos;

Sag for Norge
“Fostorjordan

Marcia Beale Ita

v ra
»»

< 4
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ATSAKIMAI.
K. J. Columbus, Ohio. — Die

nos apie kurias tamista klausi 
1907 mete pripuolė 2, 9, 16, 23 
ir 30. Dvi paskutines yra tei- 
kl ilgos,1 'bht’piTr0lųl mes l f v s y ra, 
klhididgoš.klhididgos. iru
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Profesores A. M. Low isz Lon
dono, pranaszauja kad ateis 
toki laikai, kada’ žmones savo 

ir pasilinksmini- 
mnosia szoks sėdėdami.

Žmones mažuti naudos ateito
je savo rankas ir kojas, 
naudos maszinas prie visokiu 
darbu.
Gaspadinems
kepti, torielku plauti, ba žmo
nes nevalgys isz lekszcziu 
szauksztais, videlceis ir peileis, 
ne> maišias bus tnip sumaiszy- 

. tas ir padirbtas kad rei'kes tik 
insideti pilulia in burna ir nu
ryti.

Bet kol žmogaus 
tinkamai veiks, 
suris Low, — visados bus jesz- 
koma ritmo, todėl vyrai ir mo

vi sados megs szokius, 
szoks visai kitaip ne kaip 

labar >zoka. I’olimoji? ateityje,

nes

V a i k > ze z i ot i n e re i k e s. 
uorei kės virti,

smegenys 
sako profe-

Lietuvos Konzulis
Pajeszko Szitu

1. Beninsži.s (Benson) Anta
nas, kilos isz Trimesislžiu kai
mo, Nrivnronu, buvusio Gadu
navo, VaFcziaus, Telsziu aps,, 
buk gyvenos „Tacoma, W’ash., 
bet gimines jo adreso neturi -— 
labai pygeidauja.

Pnlkausldii Stasys, 
mierris Ir Leonardas, 
2emait ijofi.
priesz didyji kara. Stasys gy
venos Rochestoryj, o Kazys ir 
Leonardas Brooklyn, N. Y. 
Jeszko gimines.

3. Puodžiūnas Juozas, kilos 
isz gnotiszkiu kaimo, Kovars- 
ko valseziaus, Amerikon atvy
kęs 1925 mete.

4. (’bonelis
Kovarsko

0

I*

Kazi- 
kile isz 

Amm'ikon atvvkc
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12. Morkauskicnc-Szezavins 
kaiĮte Sofija, Amerikon iszvy-
kas* 1909 mete isz Lomžos gu
bernijos, Rusijos. Priesz kava 
gyvenusi Pennsylvanijoj. Da
bar gimines jos adreso nežiną.

13. Maknickas Vincas, kilęs 
isz Liudvinavo miestelio, Ma- 

A įnori k<m

• ii 
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"vi Karo Invalidas 
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ir apie Seranto-

riampoles apskr., 
pirm dvideszimties 
visa laika gyvenos

mete sūnūs gavės isz 
kad esąs sužeistas ir 

Po to laiko isz

iszvv kės 
motu ir 
Scranton, Pa. 
na. 1923
jo laiszka, 
sunkiai serga, 
jo gimines nieko negirdėjo.

14. Czerka Kazys, isz Lietu
vos iszvvkes 1913 meto, gyve
nas Amerikoje, bet jo adresas 

giminėms

lere*
nors
(

kad del nuolatinio ranku ir ko
jų nevartojimo pasidarys tu 
organu Misimažinimas o žmo
nes turo s/.okti sėdėdami.

laikuosia
moterių

paprat ima
('lv<». turėjo būda pasigėrimo,

niekas negalėjo pra-

»kivcs 
st ok a s

ir kuria 
lenk l i.

Po

nebuvo
kurios turėjo

Patogi

teisvbei, gerymas vyno 
buvo rustai uždrausta del Ry

gai už tai kad 
uždrausta, ji slaptai 
kaip gere

Jmerike per prohibicije. 'Tūlas 
poet as, 
sz i rd vie

girnos 
1895 mete Kovarsko mieste 
ir valseziaus Lkmorges apskri- 

Lietuvos pilietis — 
atsiliept i.

5. Gilis Juozas, (Gelles Joe). 
kilos isz Lietuvos, gyvenos ke
letą metu Pennsylvanijos vals., 
bedirbdamas “Now England 

Transportation (1o 
sziu metu Balandžio menesi 30 
diena likosi nžmusztas 
kasvklose 
Va.’

Jei kas velioni bei jo szeimy- 
na žinojo, tai praszoma žemiau 
paduotu adresu atsiliepti, 
jo žmona ir mažamoeziai

t y j, yra 
praszomas

Fuel

Martas,

Everettsville,

i >

anglių
W.

mo moterių, o 
tai buvo 
gerdavo. sziadien

(p

žmonai ir kitiems 
norą žinomas.

15. Dubiekas Bernardas, isz 
Girininku kaimo, 

Kauno apskr.,
Pakuonio 

t urlsvalsez., 
nekilnojama nuosavybe,

ilga laika gv Venus:K.

kilos

Kazimeras

Viena Birželio vakara sėdė
jau Kauno karo muziejaus so
dely. Muziejaus b(/kszlo laik
rodis bumbtolejo kažkokios va
landos puse. Iszkilminga karo 

prie 
buvo

invalidu vakaro malda 
laisves • paminklo jau 
baigta, ir jos jaudinant i atbal
siai dar nenyko mano ausvso.

Pro szali praėjo invalidas. 
Szlu'buodamas ir su lazdele. 
Nepakeles aiikszczian galvos 
težiūrėjau in jo kojas, bot jos 
staiga priesz mane sustojo, pa- 
si try pilamos apsistojo vietojo, 
ir asz iszgirdau nuo virszaus 
in mane taikoma baisa:

O! virszila! Isz kur gi?!..
Pakeles galva, pamaeziau bu

vusi savo kuopos puskarininki 
Januži. Kad jis buvo karo in
validas, asz to nežinojau, 
palikau ji visiszkai sveika, 
Vyties kryžium ant krutinės il
su dideliu nerimstamu noru su- 
muszti Lenkus krutinėję, o da
bar jis buvo raiszas ir karo in
valido rubais.

O,

vali das,
sn
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GAUS MEDALI UŽ 
NARSUMĄ, 

metu

BII.* ,,,

traukinys galėjo Imti. O ten, 
pasilikę musiszkiai t d ie lik ei
liuoja savo tariama užpuolimą. 
Spragsi szautuvu gerkles ir 
bumbezioja net rankines gra
natos — n(Jbejnokais, matyt, 

bežaisdami ’ ’ ten vyrai SURI-

k i'bo.
'Tylus, kaip isz lėto tejudan

ti szeszeliai, tupime gana ilga 
valanda. Ž.vbczioja kartais po 
žeme szvento .Jono vabaliukai. 
Gal jau valanda praėjo, o gal 
liek ne nebuvo, kai tolumoje 
pasigirdo dar labai neaisz’kus 
ir neapibrėžtas užimąs: lyg di
delis milžinas, nepavilkdarnas 
koja, kiaurai per miszkn tank
mes eitu ir po jo kojų, nelygi
nant žole, visi medžiai gultu.

— V-ii, u-u... U-u-u-u....
... Pasiruosz- 

___ ____.... — per visus 
užimamus krūmus eina

I

Į,|i

APIMS WOOD’O DINSTA.
Newton W’. Gilbert, žymus 

advokatas isz New Yorko ne- 
užilgio ajiims vieta mirusio ge
nerolo W’ood kaipo gubernato
rius Fili[rinu. Gilbert gerai ži
no Filipiniszka padėjimu, nes 
buvo tonais slidžiam ir vice-gu- 

’ bernatoriiim.

— Pasiruoszti! 
I i!... Pasirnoszt i !- 
musu 
vienas nuo kito tiktai vienas 
žodis. Kiekvienas, kiek galima 
patamsėjo arba apytamsoje, 
apie save apsigraibo, atsidėjęs 
a [įsižiūri...

O naktinis sveczias vis ar- 
ezinu ir arezian, girdot, atidun
da ir jau už nebeilgo lai'ko lyg 
ir per bogins kažkoks kurezias 
garsas isz tolo ir in toli bėga.

— U-u-ii... U-u-ii...
Jau lyg ir žvanga, — kur- 

cziai, negarsiai, bet jau jau- 
eziamos geležines letenos ir jn 
sunki eisena.

Sugulame visi taip, kad tik
ini szautuvai isz už krumu vie
nu ranku mostelėjimu iszlystu 
ir kad patys tuojau lanke galė
tumo atsirasti.

Jau, 
uos žygiuoja nž pat geležinke
lio užsu'kimo, nes jau aiszkiai 
atskiriamas garvežio alsavi
mas. Alsuoja kažkaip prisilai
kydamas, lyg, jau isz tolo mus 
ežia sugulusius pa jutos ir ty
liai, lyg vagis [iro mus prase
lint i noris.

Ir isz tikrųjų, —visu intemp- 
tos akys pamato, kad byra tik
tai auksztai smulkutes ki
bi) ksztys — tai su durnais, ir 
pasižerja kartais i........... .....
kibirksztys is'/, apączios, o dau
giau nieko nonfatyti. Nematyti 
net tuomet, kai jau visiszkai 
nebetoli nuo niusiszkiu szoni- * 
ui u ima alsuoti garvežys.

Lenkai važiavo be 
vagonuose

uždaromos (pre-
Ket u r i oi i kos metu Terry 

Decker isz Gladstone, Ore., ku
ris ana diena
vast i Andriui Chippman, szo'k- 
damas nuo tilto 50 pėdu augsz- 
ezio in upe Clookames, pagrie- 

skenstanti ir iszplauke su 
juom lyg krantui daugiau kaip 
szimt a 
bus

broleli, — kaipgi 
ezion t n patekai ?! — nustebda
mas atsakiau ir pasitraukiau 
in suolą, kad butu vietos karo 
bieziuliui atsisėsti.

Taigi, mat, patekau... — 
tarė sėsdamas Janužis ir isz 
savo puses iszkvote nuo manes 
nenoromis atsakomus trumpus 
mano atsakymus apie
gyvenimą. 'I'iiojau priverezian 
invalida pasakoti apie save ir 
apie savo kelia, kuris ji ežia—

— a t ve-

iszgialbejo gv-

su
isznerto-

ton
Amerikon iszvykos priesz didi- 
ji kara ir gyvinęs New Yorke 
ar jo priomieseziuose.

16. Blom Roza, kilns isz Pa
nevėžio,
Bostone, bet jau apie pora me
tu gimines isz jos jokiu žinių 
negauna.

17. Kulviržius Balys, 
isz Kauno, Amerikon atvykęs
1910 mele, kur dabar gyvenas 
giminėms nesą žinoma.

18. Vakszmanas Adomas, ki
lęs isz Mikaliszkio valsez., Ma
riam poles apskr., priesz 1914 
meta gyvenos New Yorke ar jo 
a py link i‘j e, po pasaulinio karo 
jokiu žinių gimines negavo.

Jeszkomieji arba 
ž i n a n t i e j i p r a szo m a 
sziuo a d re s:
Lithuanian (lonsulato General,

15 Park Row, 
New York, N. Y.

mano

be

pėdu tolumo. Vaikas 
apdovanotas (’arneg’io 

auksiniu medaliu už narsu al
si žyme j ima.

jau visiszkai baigė

musu 
ugnys

granatu 
t rumputyte

mingai buvo 
kiu vagonu), bot tiek isz pasi
dariusiu lokiu bildu plysziu, 
liek ir isz kitur szuviu iii mus 
netruko. Reikėjo jifk gintis.

Uzia mes visi pakilome ir 
garsiu “Valio!” su
mis granatomis raukosi* puolė
me traukini, kurs — lyg pu- 
muszlas 
sustoti.

Kai kuriu 
sprogimo
valandėlė nnszviesdavo kokio 
nors pradaryto vagono plyszi, 
ir buvo matvti arba nežnumisz- 
k i veidai arba besileidžią in že
me pavidalai.

Riksmai, keikimas, atsiszau- 
dymas.... O granatos — burnt, 
burnt, burnt — erne byrėto by
rėt ir in vagonus, ir isz ju.

Dar karia suriko visi, nieke- 
iK'liepti, “Valio!” Musisz

kiai ir mes patys besi rungėme 
po supiltus smėlius pas paežius 
apsistojusius traukinio ratus.

Asz began prie vieno vagono

apie juoi- 
at si Ii ept i

kabinamas kaimiszkos tro'bos 
palukies, nors, rodos, szautuvus 
stengėsi laikyti tiesiai ir nutai- 

Lietnviszka ju prie-

iii karo invalidu buri 
de.T - - - - -
gūsio laiko invalidas 
szos papa šakojo apie ; 
gins, kurie ji priveda iki Vy
ties kryžiaus. rTa asz jau žino
jau.

Gerai žinodami, kad ('imi to
li už pirmnjii musu ir Lt'iiku 
sargybų, jiedu — puskarinin-

s ir eilinis Karenaus- 
užsimane” Imtinai nueiti

— pajėszkoti geresnio 
grobio, negu tas, kuri jie galė
jo gauti tiktai su rolairf Lenku !| 

per .

tur but, geležines lėto-
geisdamas 
patogios Kymaites, 

prižadėjo jai padovanot baez- 
ka seno vyno, kuris turėjo 47 

senos moteres 
pasigeri. Garsi Diana 

mylėjo labiausia

ajilaikyti 
R v maitos

Tur Imi, dvi tūlo jau prafbo- kytus in 
■ pamir
šo vo žv-

sza.
Vėliau prie to ’prisidėjo ata

tinkami musu vyruku kariszki 
laipsniai ir Vyties’kryžius.

'Ta asz žinojau ir pirma, bet 
leidos baigt i ta kartojama man 
kalba priėjau ir prie to, kas pa
dare Januži invalidu.

— Stovėjome už Zarasu pas 
Kalkinius. Lenkai, kaip Įlašin
to, važinėdavosi traukiniais iki 
Dauguvos tilto. Žinoma, vež
davosi ir a įmini oi ja ir visa ką. 
Tokiu bildu mums tiktai dve
jotas kilometru i'ki Lenku nau
dojamo geležinkelio tetruko.

, o tu pa
imk, kad nori, tuos nutrukta- 
galvius!

Žinai, mes stovime taip die
na ir kita, o jau visiems nebe
ramu darosi, — kad taip vadai 
sumanytu duoti insakvmn eiti 
perkirsti geležin'kelio tiesima... 
Bot vis to nesulaukiam.

Už kitu dvieju 'dienu paga
voje žinia, kad Lenku važiuos 
visas traukinys — pakeisti jau 
esamiems karo linijoje. Na, tik
tai kraujas visu užviro, — da- 

‘ bar tai jau gaila Imtu praleis
ti... Tr'sargybos prioszais mus 
netaip jau stiprios ir, svarbiau
sia, to at* t ūmo liek maža... Juk 
tiktai du kilometrai, — reikia 
pamanyt i...

Ir, netikėsi, virszila, ta pati 
vakaru gavome ir mes žinia... 
Eik!...

Mes tuojau suloszeme vieno
je vietoje, dvejų kaimu plote, 
užpuolimą, o kiti — juk nerei
kia ne sakyti — jiagiriais ir 
kažkokiais pabaliais — marsz 
in geležinkeli.

Na'ktis,
mums patogi — mėnesiena, bot 
menuo ežia pasirodo isz už (lė

tai praszoma praneszti 
vaiku ar kitu mm jo 

giml-

TIKRIAUSES KABALAS 
Arba Atldeaglin** Pa^lapczlu Atei

tie*. Su paielba kazirom. Pasai 
Chaldelszku, PeiHlszku, Gralklsžku, 
Arabiszku Ir Clgonlszku burtiulku. 
iBZKiildincjlmaB to kabalo yra labai 
leugvae Ir kiekvienam gali būti su
prastinu. • ... )

MORALISŽKA KABALA
Katra lazdeda ImoKaun ateiti. Su 
Salainono No«e.

TIKRIAUSIA BURYKLA
Sudėjo Clgonka Isz Egipto Rubin* 
Sulva. Del vyru Ir moterų.

midus. Ne tik 
mylėjo 
de Poitiers, 
vyną isz Aujon. Marion de Lor- 
mes, gerdavo vyną isz Sanmar 
o poni DuBarry isz Arbois. Vi
sos gyveno Era nei joj.

Karalienes ir ciesorienos tu- 
- rojo ta pati paprotį. Garsi Ka

tarina I-moji, gerdavo vyną su 
dideliais kielikais, ir jaja nie
kas nepralenko geryme. Kuni
gą iksztienos gerdavo tiek kad 
parpuldavo ant grindu. Laike 
tokiu girtuokliszku puotu, at- 
sibuvinejo orgijos kad net tar
nai parausdavo isz sarmatos.

nes 
vai

kai gali gauti instatymais nu
statyta atlyginimo.

6. Laurinaitis,
(Lorinites (’has.) kilos isz Lie
tuvos, sziu metu Gegužes me
nesi 28 diena likosi nžmusztas 
augliu kasyklose West Virgi
nia. Jei kam isz skaitytoju ve
lionis bei jo szeimyna buvo ži
noma,
žmonos, 
užlaikymo priklaususiu 
ui u adresus.

7. Szoszkai Stasvs ir Juozas, 
kilę isz Augustavo apskr., 
Amerikon atvykę pirmas 1905, 
o antras 1912, abu gyveno New 
Yorke arba jo priomieseziuose. 
Jeszko sesuo gyvenanti Simne, 
Lietuvoje.

8. Dovinius Ferdinandas, Vo 
kietis, isz Lietuvos iszvvkes▼ • 
1913 mete, apsigyvenęs New 
Yorke ir dirbos ten kepykloje. 
1920 mete isz senosios vietos 
pasiszalines ir adreso nepaliko. 
JesZko brolis Adolfas.

9. Maczernis Antans, 
sėdžiu valseziaus, Telsziu aps., 
Amerikon iszvvkes 1905 mote, 
priesz kara* gyvenos Brookly- 
ne.

10. Krupskiai Bronis, Julius, 
ir Emilija isz Lietuvos iszvyke 
priesz kara ir gyveno Bostone 
arba jo apylinkėje.

11. Sokolovas 
Lietuvos iszvvko 
priesz 
City, Pa.

e

no Valio!

kis Januži 
kas “ 
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SOS 1918 mete,

Prohibicijos virszininkas szi- 
met praszys kongreso idant pa
didintu suma pinigu ant tryle- 
kos milijonu doleriu idant žmo
nes priversti ant užlaikymo 
prohibicijos tiesu.

Nuo kada tosios kvailos tie- 
likos i n vestos

tai valdžia iszleido suvirszum 
290 milijonu doleriu užlaiky
mui virszininku, sznipu ir ki
tokiu tinginiu.

Dabar eina tikra kova tatp 
-zlapiuju” ir “sausųjų”. ( 

Szlapieji tvirtina kad jaign ne- 
nepaliaus su- 

szelpiiH't sausuosius, lai netu
rės visai jokio biznio su grū
dais. Jaign Europoje užvestu 
taipgi pasiūtiszka prohibicije, 
tai isz Ameriko nustotu pirki
nei kas metas 10.5 milijonu bu
izelių grudi). Europa, neiszski- 

simaiidoja 200 
milijonu buszeliu grudų ant 
dirbimo alaus ir arielkos. Jai- 
gu Europa “iszdžiutu” ir pa
liautu dirbti svaigi na neziu ge- 
rymu tai turėtu 95 milijonus 
buszeliu grūdu per daug.

Jaigu farmeriai ir tolinus už- 
sispyrines szelpti prohibicije, 
tai 105 milijonai buszeliu gru
dų kuriuos siunezia kas metas 
in Europa, taip numažintu pre
ke ant t uju grudų kaip 1880 ir 
1900 motiiosia kada tai farme
riai degino korinis del azilu
inos nes niekas juju nepirko.

4 I ir

kurie farmeriai

riant Rusijos,

4 4 iszdžiut u J >

VISKĄ MOKA.
— Mikai, atidaryk vartus, 

ba ponas daraktorius važiuoja.
— Kas tai yra daraktoris!
— Tai tokia žmogus, ka vis

ką moka, tai tegul moka atida
ryt ir vartus. •

isz Al-

Vosylius, isz 
1908 mete, 

gyveno Forestk a ra 
kur jis dabar gyvena 

giminėms nežinoma.

k a re i v i a i s tesu s i t i'k darni 
diena. Atėjus vakarui, jiedu 
pat rauke toliau ir priėjo toli
ma vienasedi, kurid Įaugo nedi
dele szviosos akute mirkeziojo 
tamsioje pamiszkej ir, lyg su 
kokiu nujautimu, isz lėto in ji 
prisiartinę, rado vienasedžio 
namo kiemo bestovinti Lenka
karoivi sargybini. Ta jie tyliai

25c.VISOS TRIS KNYGUTES 
TIKTAI UŽ......................

PrUlUHklte mumis 25c. Gausite 
visas tris knygutes per paeit*. 
Plni<us galite siusti atempomls.

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

1

Tūkstantis Naktų ir Viena
ARABISZKOS ISTORIJOS 

,, 4 | 4 .
I

PUIKI DIDELE KNYGA. 27 ARABISZKOS ISTORIJOS 
704 Dideliu Puslapiu.

Drucziai Puikiai Apdaryta Audekliniais Iszmargintois Vyrszals 
8ZTAI KA RASZO ISZ LIETUVO8 

APIE SZITA KNYGA

150 Paveikslu.

lojajno
'Piktai du kilometrai

ūerbem&MlB T*mlBt*l:~-
8ul*uki*u nuo Jubu alūne z lamo* 

mano vardu knyga 'Tūkstanti* 
Naktų Ir Vien*” 
■zirdlng* aczlu Ir labai džlauglųonl 
kad tokia knyga kaip “Tukatantl*

vardu knyga 
ui kuri* tariu

prišzliaužo nuginklavo, inseli- 
no in grinezia,'kurioje kaupėsi 
visas Lenku szeszetas. Lenkai 
nebuvo visiszkai isz netveziu ■ • 
pagauti, nes jie suspėjo isztles
ti szautuvus ir net staigiai su- 
klebino visais ju užraktais. 
Dvejetas j u net iszszove. Bet 
vyru atkaklybe taip juos in- 
kvepe drąsos, jog nieko ne
laukdami jie tuo patim prie- 
szui atsake, sužeisdami ju pus
karininki. Su nepaprasta drą
są, kuri atsiranda tiktai tikros 
m i rt i es a k i va i ž< loję, Ja n užis 
suszuko Lenkams pakelti ran
kas, ir — sunku butu patikėti 
— dvejetas isz ju tat ir pada
re1. Bet likusieji atkaklus kovo
tojai to szauksmo hipnozei ne
buvo pasidavė ir, darydamiesi 
isz krosnies ir szio to grinezio
je reikalingas1 sau priedangas, 
erne leisti visa eile szoviniu in 
užklupusius narsuolius. Savo 
mintyje stovėdami mirties ir 
8

szviesu 
ir kai jau i n puse jo 

ju traukinys ......... H..... .........
ilgyje krūmuose, tamsus vago
nai buvo matomi kaip dideli 
juodi karstai, kurie paslapczia 
nuo visu su nakties tamsa rei
kia isz vežt i palaidoti...

Džin-džin-džin, — 
iszsiveržia Jsz po trauki-

y

tiesa, net ai p jau

besu,, ežia vėl pasislepia, 
gyvenimo paeziatne tarpelyje,

Naktų ir viena" apturėjau, mb man jnnll^js su Karenausku taip in- 
labai vra ilnaal/ln aValtwH wlanklaa <labai yra tlngeidu ekaltyti visokias 
Istorijų;^ ja* skaitydamas nei nepa- 

- sijuntl kaib laikas azvental Ir ama- 
glai prieina. Ass visletne linkftctiau 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
“Tūkstantis Naktų Ir Viena” nes ja 
skaitydamas imogus apie, visk* tad* kulkos-vaidis 'prieszd ir lauke 
r • •• - - •- _ ■ ■ 

ant valandėlės atsitraukt*.
Su pagarba, ▲. ŽOKAB.

18 d. Gegužio 1921m. .
Dv. Palazduonys, 
Ctekiszkes vai.
Kauno apsk. 
LITHUANIA.

, * • * » 1 . t j j

Yra tai ketvirtas iazdavimas tos puikios knygoe, taa

Telksza kai kur po kojų mu
su minama žole, pereinamo kai 
kur sziokius tokius szunkelius, 
aplenkiamo, gal, ne tiek mato-

sisiubavo, po smarkios, pasili
ti sz kos kovos grinezioje jiedu
jau turėjo visits Lenkus belais* mus, kie'k užuodžiamus nakties 

, ovinis prio to dar atsirado vieniszus sargybinius ir vis lai-

pamirsztl Ir visokį rūpesniai norv
i

parodo kad žmonėms labai patinka. Teipgi galima 
ja nusiusti in Lietuva... Preke knygos Amorike $2.00
Preke knygos in Lietuva su nusiuntimu tiktai $2-50
W. D. B00ZKAU8KAS OO. MAHANOY $$$, fA 
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tamsus szeszeliai, sviedžiau 
granata, kita norėjau lipti, 
bet ežia man trinktelėjo mesta 
granata — dar nesprogusi — 
in krutinę, atsimusze 'kiek at
gal ir belėkdama sprogo. Dau
giau asz nedaug ka težinojau.

l| I k l * I IM U 1 I i I / U * ’V M I 1 "> • I i i • *1 • •

s mus,, grandines 1 ir.mi* k“'1“ »'s,laukėja,, sam-

snn-
kiai
nio ratu, o mes jau tuojau ji ir 
patikome.

— Žiupt, žiirpt!... — patiko ' 
vagonu szonus musu smarkios 
salves, ir traukinys norėjo su
sigriebti labiau paskubėti. Bet 
musiszkiai tolimesni isz kito 
szono paszoko stati ir — in ge
ležinkeli. Prie pat jo pribėgo ir 
Sutrinksėjo in traukinio prje- 
szaki granata.

—> Uch, uch uoli!... — lyg 
garsu atsiduso trauki- 

ir apsistojo taip greitai 
riedėti. Gal garvežio inaszinis- 
las, virsdamas, nutrau'ke be 
reikalo kokia rankena, — ki
taip, negu jis butu in toki 
lomi” 
sustabdęs.

Isz vagonu szonu pasipylė 
neskubus ir neenergingi atsa
kymai. Kai kuriu vagonu .du
rys staiga atsidarinejo ir it^z ju

vienu 
nvs

ux»a-
musu kvietimą traukini

# > r * . /J
su riksmais szoko in žeme ka
reiviai, o kai kuriu — triuksz-

stovėjusi (gurguole su arkliais. 
Nors grinezioje nuo abipusio 
szaudymo buvo bepradedąs 
kilti tikras mirties žaidimo sū
kurys, bot vis tiktai galu galo 
taip iszejo, kad musiszkiu pri
sėjo 'tebuvo pastebėtas vienos 
ausies trukumas, ir tai stebėti
nu badu ■— nes žemesniam, Ka-

mingai — iki pąt geležinkelio 
akivaizdos.

O musu viskas parengta, tik
tai sueziaudek: ir granatos 
prie juost u su isz anksto atsuk
tais ir atsargiai pritaikomais' 
traukikliais ir szautuvai —ti'k- 

! ' j
Pasiekėme kaip nereikia lai-

tai gaidukai paleisti!

mingiau paežius areziausius in 
geležinkeli krumus ir taip isz- 
siteseme pb juos visu plritumu, 

kaip pataikydavo in vaistžoliu jog isz musu gerokas ilgas

ronauskui. O Lenkai isz briimes 
ir nobesusivaldytno vis 'kaž-

i

tnriszkame vagone, kai buvo
me su juo Radviliszky. Bet ne
ilgam...

Kaune, ligoninėje, radau ir 
Mažukna, ir Szileika pirmo bū
rio, ir Janonį, ir dar kitus. Man 
nupjovė 'koja ir asz dabar ne- 
szioju gumine, bet tai niekis: o 
svarbiausia, tai pasakyk, man, 
virszila, kuomet dabar eisime 
in Vilnių!... — taip staiga ir 
nepaprastai baigė mano pasa
kotojas pridurdamas: — juk ir 
asz dar galecziau nemaža nu
veikti...

Muziejaus bokszte laikrodis 
ome muszti, ir buvo jau valan
da iszeiti isz sodelio, todėl mu
du nuo suolo pakilome ir nu
ėjome in vartus.

Mums praeinant pro szali, 
intasytoje lentoje ryszkiai bu
vo nuszviestos gyva 
raides:

Per amžius budėjo, 
Laisve laimėjom — 
Per aukas ir pasiszventima...

szviesa

J

KANTICZKOS *rb* giesmių knyga, 
paprastais kietais apdarais. Preke 

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

.............. ... ...—2—:.. . .
MERCHANTS BAMĮNG TRUST CO.

f 'l
MAHANOY CITY, PA. 
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pinigus yra gerinus negu 10-tas Procentas, be jokio 
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST 00.,
moką 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta

i del žmogaus kuris dirba ir czediua 
nillionia >n aaiFffi HmvLa n nnt'L’i f i Vv 
kai
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suma kas-kart augau didyn- Yra tai t 
ii žmogaus kuris dirba ir czedina.
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, tai saugiau ir geriau 
Dėkite savo 

persitikrinsite ir matysitepinigus in szita Baidu o
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MISIJOS
__ « w j y

Tyoszkunuose prasidėjo mi
sijos.

Visais

herieszutausi, reikia ir Dievas 
atminti...

— Kam 
kaimynes, — 
Kam ežia Inoj
Ne vien 'kryžiai,

taip

4 4 a hz, \ • jus’’...

žmonos

i

I

vieszkoliais 
traukia in misijas.

Ties Troszkunu vėjiniu ma 
lunu griovys. Uzia pieštieji vi
sada aunasi kojas —ir in mies
teli eidami ir gryždami namo. 
Todėl ne tik szventadieniais, 
bet ir turgaus dienomis ežia 
tenka nugirsti daug kutinan- 
cziu naujiena. Ir dabar ežia 
moterų — pilnas griovys. Vi
sos — kaimynes moterėlės, mu
su motinos, giminaites ir pa 
žvstamos. Tik viena iszsiskiria 
isz ju tarpo. Jos giliai indubu- 
siu akiu neramus žvilgsniai, 
sutraukti plonucziai ligi auta 
kiai, atsikisze žandikauliai ir 
keistas pabalusiu lupu szypso- 
jimas rodo ja maezius ir juoda 
ir balta. Tai Bajoriene.

Visais vieszkeliais, takais ir 
szunkeliais žmones plaukte 
plaukia in misijas. Ir kaip ne
plauks? Juk ir seneliu atmini
me tokiu iszkilmin 
buvo. Sako, 
apylinkes kunigu; moterėlės 
kad prineszusios klebonui žą
sų, viszcziukn, rieszutu — snn- 

apsakyti. Varpais tik 
skambina ir skambina, o mal
dininkai traukiniais net 
kažin kur atsiskubina...

Szneka buvo taip dėkinga, 
taip i n va irios, — 
v i ima už kitos is?

Visas

žmones

ežia nesu 
suvažiavę in 30 

kunigu;

iBB1 ("r1'

ku ir

IS7

nuomones 
mot oreles 
kailio nėrėsi. 
Bajoriene:

— Et, anokio ežia daikto 
Kuriems galams?... Misijos! 
Misijonieriai!Tikėjimo moko! 
Kaip juodas jautis dirbi žmo 
gus diena isz dienos, pluktos, 
kartais ir sausos plutos nebe 
turi pagraužti... Užeis ledai — 
iszkirs visa

perreko

derliu, prakiurs 
debesys, primirkys žeme — n< 
insesi... O ežia lyg nelabieji jau 
ir taip parpliektam kūnui dai 
geso poezius: “Taisykitės, tal- 
svkites!.. 7 7

— Kad jau kurna ir nu 
szm^kojai, — insikiszo sena 
dievota moterėlė. — Nora grin- 
ezios beduinu. Tokia Dievo va 
lia ir tiek.

— Teisybe, teisybe... — 
pridūrė tetai linguodama gal 
va antroji.

insikiszo

! ; atJAUEB“ 
■ «■■■ ■■■ ■■■i i, i i , || ■—M—

• gilele vis liek kokioj, kurdįk in kvb'tu . mvUi karta i.eie.L . . iri r. i. . j|. ine jo niy_
limo žento seklyezion. Žiuri: — 

galva — ir gerai. Be to juk gi jos iszgirtine dukrele Naste

nyj... Ar 
tautos I 
linias vyras

hutli ^rhbgtiii:by tik my- ‘tekinko, fclingi.! — 
, sumanus namu 1

tat ko daugiau ir bereikia? Su
ims vienas' lanko universitetą 
— toks gražus, toki pasiseki* 

Tai kas kad 
jaunatvėj teko man kick lais'- 
viliu pagyventi, pasitraukit?' 
pasaulyj. Jei būtu reikėjo visa 
amžių tik rankas sudėjus Imt) 

.................... — .... . Pr’° lopszio, daboti krosui, 
vaisziu isz sostines atvvkes ža-1 Dievo, kažin ar butu ištveriu

pa<

smarkiai, 
tildė senuke:

vien vargu* 
žmogų gula, juk kartais
žvelgia ir giedri saulute...

Buvo paeziame kalbos insi- 
leidime, kaip staiga isz užpa
kalio atidulkijo vežimas. Visu 
moterų akys nusikreipė in dai
lia karieta, kur linksmai juo
kaudami susiglaudė sėdėjosusiglaudė

no vie

liakepuris studentas su visoms 
pažystama dvaro panele...

Suskambėjo varpas, ir visos 
motervs trauki4 in miesteli.

Bažnyczia pilnutėlė žmonių. 
Ir isz Panevėžio, ir nuo Ku- 
piszkib, nuo Utenos...
nuošė didžiausiuose Parei(iku- 
les atlaiduose Troszkunai tiek 
neinate!
Musu moterėles jau prisibru- 

kusios prie, altoriaus sutupi' 
laipteliuos ir snaudžia, varsty
damos rožaneziu poterėlius. Ju 
tarpe ir Bajoriene. Ji sėdi, pri
siglaudusi
Paneles altorių ir, laikydama 
rankose balta ražanteli, dniro- 

bažnvezia. •r

in nuoszalu Szv

si po haznyczia. Vieta 
taip smagi — gali viską

eži a 
ma

tyti. O ir žmonių ežia ne per 
daugiausia, nes daugumas, 
karszczio t rosZkinami, 
spiete szventoriuje, tkasztanu 
ir klevu pavėsyj. 'Todėl bažny
czia pakraszcziuos — apytušč
io. Ir sėdėdamas gali dairytis, 
kiek tik nori... Gert taip trosz- 
kiną, karszta, altoriuose' vys- 
taneziu geliu kvapas liejasi ir 
burna., o vargonai 
nustojimo. Ramu.
kojos praszyte praszosi mazgo
jamos, kad net snaudulys imai 

Visi bažnvezios 
mai, visi altoriai, 
angelu figūros mirga akyse... 
Graži bažnyczia! Szalia susi 
rietusi Bajorienes kaimyne 
jaueziasi, kaip namie: alkūne 
mis parėmė sinakra, prasižiojo 
kad butu lengviau alsuoti ii 
taip užmigo. Kita dar bande 
nepasiduoti: laikosi, laikosi — 
linkt! ir vėl pabunda...

nes
SUSI -

apginti nuo piktųjų

dukrele, rasze, esanti laiminga,, su svetimu vyru beužsimanti.
H• —u? Naste! Ar tu isz galvos 
iszejai! prasunkė ji pro dan
tis, norėjo pult ir pradėt'dau
žyti! Tuo tarpu kieme sugirgž
dėjo ratai — nemacziomlH gry- 
žo taisės kelius Nastės vyras, 

vežimo, 
pagūžomis

apginti nuo įiiktuju audru 
blaszkymo ii’ leist pasilsėt už 
sunkiu vario vartų, nors ta’ 
Imtu ir mažinoji bedugne...

Dzin!...
nūs varpelio skambėjimas ir 
pasiliejo tartum isz girios glu- k e 1 Ji

— pasigirdo szvel- 1

’T I

ma visur turi.

pasitraukit

prie Jopszio, daboti 'krosui

si mano'sveikai n,'O dabar, pu 
visu trukszmu, rainiai sau il
siuos sodžiuje...
nors no taip jau gerai nusitei
kus, nors tik atsiminimais be
gyvenu, — niekis...

Ir moterėlei pasidaro lai ge
ra ir linksma: insikalbojo — ji 
esanti net ir už kitas geresne ir 
net verta pagyrimo. O nuovar
gis buvo toks didelis, kojos 
taip skaudėjo nuo ilgos kelio
nes, nakti nesilsejnsi galva bu
vo lyg smėlio pripilta — uže 
ir, priesz savininkes norą, leipo 
ant keliu, o blakstienos, lyg 
szvinines, vožės ir tiek.

Žmonele patogiau susiraito, 
kad butu sziloziau snausti., ii 
eme tamsia bedugne dardėti. 
Atplesz akis, tos ir vėl 
kiasi, atplesz — ir vėl,
pajuto, kaip — blast! užsiinor 
ko ir užsnūdo.

Vienuolis lesia:

kaip ir 'kitos,

mer
— ir ne

f ‘

Vargas tau, motin, jei nedo
ru gyvenimu užnuodijai savo 
vaiku pražydusias dienas!..

Bajoriene nakti atsiduri4 gi 
rioj, tamsioj girioj. Uotus kaip 
isz kibiro pila ir -—

Parpluktos. džir... varva medžiu liemeni-
zirzia be

mis.

džir, džir,

Ji visa perszlapus 
mirkus, sijoną pasikaisziusi 
pesezia gryžta isz Kupiszkio. 
nnbylinejusi posūni. Tiktai — 
drykt! skersai kelia iszsitiese 
gyvate. Nemaeziomis szali'kele. 
iszaugo maži, sudube nameliai 
ipsupti iszsikerojusiu orszkc- 

cziu, lyg raganų pasakoj. Na 
sugirgždėjo, ii 

tarpduryj pasirodo... () Dieve.' 
— tas pats paniuręs, žiauru.* 
vienuplis. Jis iszsitieso, rauko 
mis užtverdamas praėjima, < 
ugnines akys sužaibavo pik 

prasiskyrė takas, ir in sakyki;: cziau žaibo ir užgniaužė varg 
szes moters alsavimo...

Moteriszke, stok!! — su 
jis griausmingu balsu

pagrazinL 
statulos ii

moliu durys

per

Jis 'liuoktelėjo isz
» k a .. -e a a

pirsztu galais ir 
užuolankom atsidūrė sodo, po 
soklyczios langu. Pacziupes 
bflėli; kad maus in vidui —- 
džirrr!.. subirėjo stiklai ir vi
duje sukliko motoVisz'kos bai
sas.

Bajoriene jau Troszkunuos. 
Sekmadienis, antroji Velykų 
diena. Žmones būreliais susi
spietė sznekitcziuojasi 
papsi pypkes, mergeles links
niai

antroji Velykų

J še ne i

nžsznekina berniokus.
Staiga pasigirdo užkimusiu 
riksmas iszsisk v re, l£,«n.rn,i i v t rakt ie- 
riaus durys ir pasipylė jaunu 
vyruku būrys. Visi svordiku- 
Jiuoja, klumpa, rėkia susiries
dami... ir szastl kits kitam ant 
sprando!.. Ziur, ir jos Pranuko 
esama.

—- Pra... Pra. Pranai! K’a 
darai?! — ji nori traukte ati
trauki i savo jauniausiaji, bei 
szis jos nemato, nemato ne vy- 

Visab

savo

apsipylė kraujais ir

ir Bajoriene 
rust u ji

Tuo tarpu tarnas suczersz- 
kino skambale: bažnycziojc

itnkopo juodbruvys vienuolis. 
Visa bažnyczia pasidavė artyn 
o ties altoriais liko jau visa- 
tuszcziu tarpu. Musu motore

Reikia kunigėliu kinu- Į</s sna,ld^a> knip «naudusios.
syti, reikia — pabaigė treczio-

Bajoriene spiove ir 
szusi skarele eme dulkinti:

— Et, tik užlies, tai visos, 
kaip visztos, ir ims kudaka- 
knot.... Manes nepamokysit 
Esu jau vėtyta ir mėtyta. Re
tas pasaulio p<»rejunas yra tiek

Tai bent žinai

nusirl

visko mates 
žmogus, kad gyveni. Prisimink 
tik 20 metu atgal, ne nepaste
bi, kaip visos gyslos kartu su
plazda ir sziltas kraujas šiuo 
teri sąnariais... O jus? ka ma
tėt jus?... Mergavot susispau 
dusios, kad kas liežuvio nepa 
leistu — gali jaunikiai sužino 
je pasijudkti, ir liktumėt da- 
vatkaut. Isztekejot. Aeziu Die
vui, kad vaiku nestigo.

Snaudžia ne tik jos — kelione 
nejas vienas teinvargino... Ta- 
cziau (Bajoriene Ida r aiszkiai 
mato, kaip juodasis vienuoli.4 
lotai ir aiszkiai sakykloj per
sižegnojo. Rodos, dar tebesi- 
<irdi vargonų grojimas... isz už 
auksztu kalnu vos girdimi bal
sai atplaukia siūbuodami ir ty
kiai atsiinusza in bažnyežios 
sienas, lyg kraszte pasaulio su
žeistas milžinas beropodaim* 
vaitotų..

Vienuolis, iszkeklamaš gra
santi deszines smyli, sausu kai
riuoju kumszcziu trenke in 
k y kla,
kilis, uždege žaibuojanezias 
akis ir primygtinai tarė:

— Vargas tau, žmogau, jei 
lyg tas iszglebelis, sūnūs palai-

(Bajoriene Ida r aiszkiai

sn-
sutrauke storus anta-

_________ ___ Su
skretusios vilkote junga. Lie- ^unas, pasidavė! gaszliai sma-
žuvius iszkiszusios puldinejot, 
vyk indą mos vyro 
Nuo brekszmos Ii

užgaidas, 
g sutemos, 

nardeies dumblynėj.. Kaip bal
su! Gyvent ir nežinoti, kad yra 
krasztu, kur žėri saule, kur n< 
pristinga geliu... Kiekvieno in- 
vairumo atsisakyti, kiekviena
me žingsnyj žegnoti smalsias 
pagundas... Vaikai, plepalai ro- 
žanezius ir jungas! Kaip baisu, 
kaip baisu!.

Subruzdo

Ji

pamynės
, už 

trumpa nelaimes laime parda
vei pragarui savo gyvenimo 
pavasari, žinodams, kad dėlto 
tau teks užsitraukti sąžines 
graužimus ir amžina geda!..

Kaip tik tuo tarpu asketa 
vienuolis pakratydamas mete 
savo deszine Bajorienes pusėn 
tarytum jai tuos žodžius taiky
tu. Jinai kruptelejo, net vis; 
miegai iszsiblaszke. Ir vienuo
lio veidas tada jai pasirodė ne 
apsakomai žiaurus, o žaibuo- 
janezios akys verte vėre kiau
rai visa kuna. >

— Ne, ne! — raminosi mo-. 
teris: Kam būtinai man turi 
taikyti? Ne, ne, nė!...
buvau gailestinga, dora, iszau- 
ginau tiek vaiku: viena iszte-

gurnu pagundai ir, 
žmogaus szviesuji protą

riko 
Isz kur eini? Skubios 
skriaudusi savo posūni! O kie 
no dėka ?

— Ilgaliežuviu!... Kur de
jai pingus, kuriuos tau šutau 
peš paliko nabaszninkas 
ras? Su saiku leisdama, butum 
gražiai pakakinus 
žiui, nebūtu reikeje 
klydinėti... Iszmusze tau 'klaiki 
valanda!.. Ar negirdi, kad gra 
sina ryt isztikti tave mirtis, isz

Tik pa
žvelk, kiek suvedžiojai žmoniu 
kiek vos pražydusiu sielų nu
gramzdinai in amžinos tamsy
bes bedugne, isz kur sunku be
užtiki sugryžimas... Kur dabai 
tavo vaikai ? Kokiais keliais jie 
iszklydo?

Bajoriene stovi sultingus ir 
virpa lyg epuszes lapas. Norė
jo dar teisintis, jau buvo be
pradedanti verkszlenti, kad ne 
ji viena taip nuodėminga... Tn- 
kniaube veidą in skara ir tik— 
szvyst: 
keistas regim

eini ? nu-

vy-

visam ain- 
pescziai

artimųjų rankos?...

durnos vienuolio balsės: 
Kas* isz to, kati jauna 

pirma
i t *i

buvai apsukri, buvai
szokeja, pirma juk nito ja ir 
jaunikaioziu mylima ? — 
kas praėjo! Tavo vyras, 
na atilsi, tave taip tnylejo, o tu 
jam in kapa indejai savo lais- 

gy veninio paveik si a...
Kas isz to, kad tu panaudojai 
no tik savo, bet ir savo mirų 
šio brolio turtus, duodama ga
limybes vaikams eit mokslus. 
Juk j u geresniu nepadarei, 

nelainiinguju

Vis- 
amži-

I
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TARADAIKA

SJEBŲĘLINGAS -<7 il
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vojo
Jaigu kas akvala turi, 

'Tegul nuvažiuoja iii Vaterhuri

Mikas sugryžo isz Kauno in 
Kvailakiemi po keliu dienu at- 
silankimo, o kada atėjo ji at
lankyt kaimynas 
klausdamas jo kas ten girdot ir 
ka mate:

— Kur tu apsistojai, kada 
buvai Kaune?

— Labai puikiam botelijo.
— O kas ten buvo akyvo?
— Viskas. Lova, pransiny- 

cze, puikus karpetai, olevato- 
ris, kad veža szveezius in vir- 
szu, o pili kiauše, tai buvo tar
naite.

Antanas

ru bnrio, ji apsupusio, 
perpykęs, perviręs cziupo ak
meni — ir drožė vienam in gal
va ! Tas 
sudribo.

Vaizdas dingo 
vėl pasijuto prieszais 
vienuoli. Jo pavergiąs niūrūs 
žvilgsnys vėl supaneziojomo 
teriszkc, kad ji ne krnsteleli ne 
beinstenge
akmenejusi, apsvaigusi

J

— stovėjo lyg sa
li

lyg šamotu*pradėjo raudoti 
gaudydama:

— Tai sapnas., nelaiminga 
sapnas pastojo man kelia..

— Ne! — atsiliepė vienuo
lis: — Prisimink tiktai teisin
gas žmoniu kalbas ir žvilgte
rėk in savo szirdi, kokia,praei
tis joje slepiama...

...Buvo (amsi rudens polai
džio naktis. Vežimai nėrėsi iki 
stebulių. Tavo mažieji vaikai 
klykė namie uždaryti,
nioji dukrele neatsitraukė nuo 
lango, kad taip ilgai negryžta 
isz Kupiszkio motule; o vyres
nieji bernai.cziai užsėdo ar
kliuose skrido vieszkeliais, ta-

p

v v ros-

vežime, 
pu

ti

ves jeszkodami Tu gi, visus pi
nigus mieste praszvilpusi, gry- 
žai vedusio meilužio
U ž j iykd y t a s i sz t vi r k e 1 i s 
siaukelyj tave girta iszmete,
tu, gavusi gretimame sodžiuje 
žibintuvą, visa purvina ir per
mirkusi traukei namu link...

Atmeni antra j i ramu rudens 
povakari, pirmąjį tavo naszlys- 
tes rudeni. Buvo kūlimo laikas. 
Szeimyna troboje linksmai pie
tavo, tu gi, prieklojimes pelu
dėj pasislėpusi, degtine ir li
kusiais szveneziu pyragaieziais 
vaiszinai savo neprausta-burni 
berną. Tavo gero, tyliojo vyn- 
paveikslas dar tik puse metu, 
kai ilsėjosi, o tu, prisiviliojusi 
jauna gražuoli, bueziavimais 
malszinai avo aistros veržimą
si, sotindama geismus biau- 
riau,

Bet pasighilo-
Togu)

tegul grausziu

Ten komedijų daug pamatys, 
Ir del kitu apsakys.

Kas ten do plūdimai,
Kas do prakeikimai, 

Ka bobeles kas dien iszdaro, 
Ir kokia rudakiu varo. 
In viena stulia subėga, 

Apie sfala apsėda, 
Trauke namine per kėlės 

adynas,
Ne vienos pasigenda vyras, 
Sunkus ten vyru gyvenimas, 

Ir sziadien raudoja
* *

Jus Ilartfordo bobeles 
apsimalszy kit,

Per Nedeldieni nestaugkit 
(leryma pameskite, 

Goresni gyvenimą veskite. 
Tuom kart da nieko 

nekalbėsiu.
Bot jaigu da karta iszgirsiu, 
Apie jusu girtuokliavimą, 
Ir gausiu kita telegrama, 

Tai Ims graudus jum verksmai 
Net džiaugsis visi aniolai.

ni' vienas.
*

grąžinkit

lis, aplietas 
Miundiiliu.

tik padauginai 
skaieziu...

Moteriszke nebesusil u rojo — 
puolė kniubszczia, in savo sto
ras kasas suleido nagus ir eme 
kaukte kaukti:

— Asz esu kalta, asz!... Asz 
buvau nedora!.
j i m o! pa s i ga i 1 o j i m o!.... 
jau žūsi n asz, 
liepsnojanczius akmens laip
tus, bet pasigailėkit mano vai
ku, pasigailėkit ju vos pražy
dusios jaunatves,
jiems nesiiterszta sielai...

Tuo tarpu — szvyst! — prie
szais ja stovi tas pats vienuo- 

auksiniu saules 
Jo veidas spindu

liuoja dangaus szviesa. Jis ap
sivilko komža, pabueziaves už
sidėjo stula ir, pakeles deszine 
ranka, lygiai kaip Gerasis Ga
nytojas, lėtais, negirdimais 
žingsniais plauke prie moti* 
riszkes, tardamas:

— Bet Dievo Apveizda — 
begaline. Ji ir numirėliui lie
pia keltis ir...

...Ir Bajoriene pabudo. Keis
ta! Jos butą bažnyczioj ir sap
nuota toks baisus, toks teisin
gas sapnas. Kaip gerai, kad 
tai ne tikrenybe! Ir dabar (lai 
ritosi aszaros apverktais vei
dais...

Žiur, ir vienuolio dar saky
kloj tebesama. Visa bažnyczia 
suklaupė,* moterėlės szlnustosi 
aszaras — graudaus, mat, pa
mokslo butą... Vienuolis, palai
minės dideliu misijų kryžių, 
iszlipo isz1 sakyklos ir sugryžo 
in zakristjja.

Bajoriene puolė ant keliu .ir 
eme karsztai melstis. Ji buvo 
lyg antrajkart gimusi, szirdls 
kaž kaip nesuprantamai, liet 
gyvai, gyvai plako, lyg Szven-

lėtais

kaž kaip nesuprantamai

tojo žodžiai jojo vieszetu... Gai
vinas džiaugsmas pripildė są
narius, o melstis pasidarė taip 
gera ir saldu... Ir vargonai 
taip gražiai uže, lyg jais grotu 
angelai...

Volai įpriejo iszpažinties. 
įmones jau buvo prasiskirstė, 
o ji apytusztej bažnyczioj dar 
klūpojo priesz didi j i altorių, 
aplieta žirongeliu melsvosžirongeliu 
szviesos ir muszdamos in kru
tinę kartojo:

— Asz busiu su jumis iki 
pasaulio pabaigai...

M ■
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visos motervs,
kaip užliestas bieziu spieczius.

— Dar ko neprasimanys!
— Perdedi, kurna, perdedi.
— A, kad tave tuoj!...

ežia, mat, mus mokys! Perėjū
ne! Juk esi maeziusi didelius 
miestus, tat kam gi gryžai in
sodžių? Matyt, ne pyragai ir

Gryžai-ir braidai purvą
dar labiau negu kitos... Visos kejo už iszgirtinio ūkininko, 
žinome, kad kai kuriu moterų kita už drąsaus gražuolio lel- 
galvos visokiu nieku prigrus- tenanto, treczia — už pirklio

Bet su velniu visa amžių Vokieczio ir važinėja

Juk asz

ten.

tos.

prioszakyj atsivėrė 
s. Ji kaž kaip at

sirado noszvaraus priemiosezio 
sudubusiuose, dvokianeziuose 
namuose-i r pamate savo gražų
jį studentą, visu merginu nuo
latos taip garbinama ir myli
ma Juozeli. Jis ant keliu supo 
abejinga žmogyste, kuri save 
plikomis, storomis ir suglebu
siomis rankomis surakinusi 
laike garbanota Juozelio gal
va, spaude in savo sugribusla 
krutinę ir iszpurtusiomis lupo 
mis lig krauju bueziavo bran
gaus Juozelio baltuti, lyg vie
nu pieneliu prausta, veidą...

— Liaukis, ra 1... I — jau no
rėjo su visais velniais suspieg
ti, kaip staiga kaž kas isz už
pakalio paeziupo ja už gerkles 
ir apsvaigino.

o tavo vaikai —■.
— slapto-

negu ta miestiete tavo 
iszaugsztintu šuneliu sotinos.. 
Tu sotinais, 
nelaimingi vaikai 
mis, kvapa užgniauždami, isz
nžuszales klausės masinaneziu 
paslapcziu, vyresnioji gi — 

klojimo atsiszliojusi, 
verke tik ji viena. Tik ji viena 
gal butu iszlikusi skaisti ir sto
jusi tau pavyzdžiu, bet sztai 
palaužė ja mirtis ir, lyg vos 
besistiebiąs pumpurėlis, nuvy^ 
to, palikdama tavo braidyti 
nusidėjimuos...

Bajoriene nebegalejo ilgiau 
klausyt: nuoga teisybe deginto 
degino veidus, viskas aplinkui 
supos tik supęs, kad rodos, ji 
su viskuo puls ir garmes in 
baisiausia bedugne. Susiėmė 
galva ir tame sumiszime prie* 
szakyj iszvydo sunkius vario

vorke

f

užsie
Ir ji atsirado pažystamame

sodžiuje, toli nuo savo namu, 
' ‘‘ • I I .

i '

vartus, kur nusidėjėliai par
puolė dantimis grauže liepsno- 
janezius akmens laiptus, kriU 
vinomis aszaromis melsdami

• f

i
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Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas
Dentistas Mahanojuje.
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Ant antro floro Kline Sztoro.
19 W. Center St. Mahanoy City
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CAPITAL STOCR $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62
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Mokame 3-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride-
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Jau tai ne vyras, 
'Tiktai avinas,

Jaigu nežino kas namie darosi, 
Tyli, kad ir kas ant jo barasi. 

Mat jisai biznierius— 
šalim i n kas,

Bet jo būdas yra ne kas 
Biznio nelabai žiuri,

Mat bartender i stora turi. 
Tas namie gaspadoriauja 
Ant visu, o ir misiukes 

bosauja
Abudu po pakampes 

sznekucziuoja
In kur nori bambilium

važiuoja.
Jau toks vyras, 

Tai tikras avinas,
Visi isz jo juokus turi 

O jis ant to nežiūri.
O gal jam’ ir gerai, 

Bile spa'kainiai,
Asz kada po Skulkina 

važiuosiu,
Tai in tonais atsilankysiu

O tada užsakysiu,
Ir del mano kimios pasakysiu.

* * * .

Per Niudžerzes steita 
važiavau

y

i

$

Na ir vienam stoite susilaikiau,
O kad buvo netoli 'bažnyczios, 

Nuslinkau ir asz netyczia. 
O kad tai kokia szventa 

diena buvo,
Daugybe žmonių pribuvo, 
Procesije aplin'k bažnyczia 

prasidėjo,
Kunigas su monstrancije ėjo.

Ir ka pamaeziau? Du 
bolszevikai stovėjo,

Kaip velniukai, o skryblius 
ant gaivu turėjo.

O judu, kiauline veisle ir 
szunvaikiai, 

Latrai ir -besmegeniai,
Mislinato, kad esate narsunai 

Ne spangi gyvuliai ir 
tamsunai.

Netrukus sopuliais suspausti
4 staugsite, 

Nieką neprisiszauksite,
Ne laszo vandens jums

• nepaduos, 
Jokios pagel'bos nepriduos.
Nosinis Kataras ir Asthma 

arba Dusulis.
Mainieriu asthmn, Gerkline asthma, 

Bronkites, Gerklinis kosulia, Plautis,
Į Sunkus atgavimas kvapo, Katariszkas

— Nesuprantu kokia tai 
tarnaite?

— Asz tau pasakysiu Anta
nai tuojaus. Matai, sėdi savo 
kambarėlyje, o jaigu tau ka 
reike, tai paspaudi toki kauli
ni guzikeli, ka randasi prie 
sienos ir tuojaus patogi lipni ir 
puikei tpasirėdžius mergaite 
pasirodo, klausdama ka noriu?

— Ar žinai Mikai, tas ninn 
labai patinka Hm... O ar tu 
nors atvežei isz Kauno viena 
toki kaulini guzikeli, kuri ga
lėtum prikalt ant sienos 
grinezioje. *

Lletuviftskat Graboriui

K. KEKLAITIS
Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagalbi
ninke moterems. Priei
namos prekes.
JKtf. Harar* IU., 

MAIIAZOT CITY, PA.
SOS MAUKKT RT.,

TAMAQUA, PA.
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A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

MILL & PATTERSON STS., 
ST. CLAIR, PA.

Iszbatamuoja Ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 
szia nuo paprascziausiu 1M prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, veseliu. krlksctyniu tf 
kitiems pasivažinėjimams.

Bell Telefonas 117S-M.
*
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A. J. SAKALAUSKAS 

LIETUVISZKAS GRABORIUS 
(Bell Phone 872)

331 W. Centre St., Shenandoah, Pa.

Telefonas 872.

Nuliudimo valandoje suteikiam 
geriausi patarnavimo. Palaidojima 
atliekam rūpestingai ir gražiai. Bu
site pilnai užganėdinti.

Isz Mahanojaus jeigu kas parei
kalaus mano patarnavima tai mel
džiu man telefonuoti o pribusiu in 
deszimta minutu.

GYD1KIS SU ŽOLĖMS 
Geriausias būdas gydltis su žoleml, 
nes žoles yra tai tyriausias vaistas 
gamtos surėdytas ir tik toki vaistai 
yra geriausi del žmogaus kraujo 
atgavimo nes žoles yra sveikiausi 
vaistai vartoti del žmogaus kraujo 
kurios atitaiso žmogaus krauja nuo 
visokiu ligų. Mes užlaikome įvai
riausias žoles nuo visokiu ligų kaipo 
tai nuo kosulio, kokliuszio, dusulio 
mainu ar bile kokios astma, viduriu 
užkietf jimo, skilvio nemalimo, strėnų 
ir pecziu skaudėjimo, lovoj szlapini- 
mosi, perszalimo, rumatizmo ir Lt. 
po 60c. Nuo nervu iszgasties, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auyse 
užima, bemieges, szirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejusio kata
ro, balt-liges ir Lt po 85c. pakelis. 
Jeigu kenti koki nesmagume isz virsi 
minėtu ligų, tai greieziaus kreipkitės 
pas mane. Asz tukstaneziams sutei
kiau sveikata su savo garsioms Žolėms 
ka ir suteiksiu ir jumis. Pas mano 
galite gauti Didysis Šlaitinis, Tilžės 
spaudos, pagal tikra 10 ir 6 spaud* 
ma, puslapiu 992 su juodais mink- 
estais apdarais po $4.75. Atsiųskite 
10c. o gausite visokiu žolių ir knygų 
kataloge. Reikalaujame pardavinėto
ju musu žolėms po visus lietuviszkus 
kolonijas. Adresavokite szlteip:

M. ŽUKAITIS, 
25 Gillet Rd.

kurtumas ausyse, Užymas galvoje, j 
Galvos perasallmas, Užkimimas gel

« I
■>i,Į■

-I

Spencerport. N. ▼

JOS. P. MILAUSKAS
Lietuviaakae Skvajerls

vos, Isz prlszakio galvos skausmas.
. BU 

•tej>etina pasekme per 80 metu. 
PREKE 25c. (užmokesti prisiuskite 
pinigais ne stempomis). lazrasta ii 
parduodami vien tik per

THĘ HAMPTON LABORATORY 
724 MULBERRY ST. READING, PA. 
Pasinaudokite ta tos qtebettaos gy
duoles ui tokia pigia preke,

į dun, prie jueu pinlg, 1 S.ueio ir Į ^Ota “U^*“
C 1 Liepos. Mes norim kad ir jus > 
>’ turėtumėt reikalu su musu banka < PREKE 25c. (ulmokesti prisiuskite 

a - ’’e '".ji i .. .

į f

i*!*!

nepaisant ar mažas ar didelis.
- ». ' iii!

H. BALL, Prezidentas
- G. W. BARLOW, Vice-Pr«i. 

J. E. FERGUSON, Kai.
’; r H

M
■^i v

. ' t
< * 1

t per 
LABORATORY

r ■' ’e- ■ ■ ■ r ; ■ 1 f 1 ■ ,1 ikr ■ *

Pasinaudokite ta tos stebėtinos gy
i

*
•i

v

Apdraudžia nuo ugnies namui, 
automobilius ir kitokius daigtus 
geriausiose kompanijose. Atlieka 
visokius legaliszkus reikalui.

32 W. PINE ST.
MAHAN0Y CITY, PA.

— i   r ii ■■ ■- ■■■■■ ' i... iim&iinir
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ŽINIOS VIETINES SHENANDOAH, PA.

t Elzbieta, my lema pati 
Juozo Mii'ldažio isz Morons, 
mire praeita Petnyczia, apie 
pint, sirgdama suvirszuin meta 
laiko.-Velione buvo gerai žino
ma motore ir guodota nuo visu 
kurie jaja pažinojo More joj. 
Velione paliko dideliam nuliū
dime savo vyra, pelikes (lukte
rės ir keturis sūnūs. Laidotu
ves atsibus I’tarninkc su baž
nytinėms apeigoms. Graborius 
Roklaitis laidos.

t Praeita Vtarninka mirė 
Teofilius Valentą, 30 metu se
numo jaunikaitis, kuris sirgo 
uždegimu phinez'ii. Nabasznin- 
kas paėjo isz Suvalkų gub., 
Seinų Apskr., Kapeziamiesto 
vai., Vali-ntii kaimo. Paliko 4 
seseris ežia Amorike ir du bro
lius Lietuvoje. Buvo palaido
tas Pelu vežioję.

Viktorija Bigelicno 
dukrele Onute isz 
(’mm.,
ne isz Detroit, Mich., dalyvavo 
ant laidotuvių juju brolio Teo
filio Valento, kuris mirė pra
eita l'tarninka.

— Edvardas 
no Saroko, kuris 
t roku dumia, bėgdamas skersai

su 
Norwalk, 

taipgi Juze Szimkonie-

— Junije anglekasiu nuta
rė ant Iiidiaiiapoliaus posėdžio 
idant rinkti asse*smentus nuo 
sąnariu ant stis^elpimo ir ve
dimo straiko minksztosia ka
svklosia. Kožna menesi bus 
rinkta po du dolerius nuo kož- kelia in sztora, staiga) parpuo- 
no darbininko kuris dirba. Da
bar rinks už Septemberio ir 
(>ktoborio menesius.

— Visoki paskalai eina po 
miestą apie kandidatus ant 
urėdu. Bet neklausykite, nes 
tai paskalai paleisti per prio- 
szininkus kurie geidžia Lietu
vius suardyti knodaugiausia, 
idant Lietuviams neduoti pro
ga laimėjimo ir kati galėtu juos 
vela pastatyti ant juoko kaip 
tai dare 35 melus adgal. Rinki-

kiek galime, o 
Boczkauska 

ant School Direktoriaus. Nesi- 
diiokiine perkalbyt kitiems, tu
rėkime savo laisva norą o 
mesime tikrai. Ir jus moterėles 
kurios balsuojate, neužmirsz- 
kite taipgi balsuoti, nes tai ju- 

pri valumas.
- Ponstva B. Sklarei, 601 

E. Pini* uli., ana diena sugryžo 
isz Kanados po keliu sanvai- 
cziu vakaciju. Barney sako kad 
turėjo gerus laikus Kanadoje, 
nes ten daugiau yra laisves ne 

“ramvbes” 
jiiina ir laikas linksmai praei
na.

me savi saki us 
ypatingai P. \V.

lai-
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WHOLESALE” KRIKSZTYNOS COLUM BIA UPEJE.
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(Sudžiaus)

, suims Szima- 
iszvažinejo su

1«‘ iszsinerdamas deszines ran
kos kaulu. Likos nuvežtas in li
gonbuti, bot dabar gyilosi na
mie. Daktarai tvirtina kad ran
ka iszgis.

McAdoo, Pa. — Parapija Szv. 
Kazimiero laik’vs dideli balių 
17 diena szio menesio ant nau
dos parapijos. Nedidelis būre
lis Lictuviirezin randasi o vie
nok rūpinasi turėti savo locna 
bažnyczia 
isz kast a s

kurios skh'pas jau 
ir neužilgio pradės 

statyti bažnyczia. Parapija už- 
praszo visu atsilankyti ant to 
linksmaiis baliaus.

Minersville, Pa. 
\ v riaušes suims 
raucko, iszvažiavo Sercdos 
ta in Lewisburg, 
null universitetą
tolimesniam moksli*.

Juozas, 
Juozo Nava- 

ry- 
Pa., in Buck-
kur lavinsis

I y tojus 
se v i ežius, m ii

v o

I

)

— Dentist a s 
pirko puiku New 
Nash automdbiliu kuris isz ro
do puikiai ir eina'kaip žaibas.

Simpson, Pa. f Senas skai- 
Jonas Baru- 

diena Septein- 
beįio, kurio laidotuves atsibu-

5 diena. Vęlionis Amerike
pergyveno kokius 44 metus ir 
skaito “Smilo” nuo pat pra
džios. Velionis paliko dideliam 
nubudime paežiu ir sunu Jurgi, 

aipo ir vedusia dukterį* Ju-

4 4 Kairio J >

* '?

ANT PARDAVIMO.

Namas po No. 25
St., Mahanoy City, Pa. Randa
si maudykle, szviesos, 
namas geram padėjime, 
nininkai apleidžia miestą, 
del gera proga greitam pirkė
jui. Atsiszaukit po:

25 E. Spruce St., 
Mahanoy City, Pa.

ANT PARDAVIMO.

or* E. Spruce

visas
Loc-

to-

(t.73

Generaliszkas sztoras
Įmins. Pirkėjas 
pirkti szi biznava narna. Par- 

už prieinama preke, 
informacijos 

(t.74

ir su
turės proga

sidnos už prieinama
Apie (langiaus 
kreipkitės ant adreso;

2105 W. Jackson St.
Scranton, Pa.

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUV1SZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

Pasamdo

kaipo ir vedusia dukterį* Ju- 
zefina Vitkauskiene. Laidotu
ves buvo dideles, miszes laike 

isz
, miszes 
.lezerskistrys kunigai:

Po rest (’i t y, Kuras isz Scran
ton ir Insziura. Daug giminiu 
ir pažinstamu dalybavo laido
tuvėse isz visu aplinkiniu. Pa
laidotas ant Forest City kapi
niu.

Omaha, Nebr. — Poni Ona 
Balkus, .szimet laimėjo dovana 
$10. už puikiausia darželi prie 
savo namo. Dovana paskyrė 
miestas idant savininkai namu 
laikvtu daržus szvariai. Poni 
Balkus praeita meta taipgi lai
mėjo dovana 25 dolerius. Ant
ra dovana aplaike Kazimieras 
Gražys. Garbe musu 
viams kad parode

Lietu- 
A me riki e- 

cziams kad gali užlaikyti taip 
puikiai savo daržus.

Coaldale, Pa. Nedėlios įnik
ti Locust Mountain ligonbuteje 
mire Margarieta Getauskieno
pati Baltramiejaus Getausko. 
Nabaszninke buvo 30 metu se
numo. Paliko tėvus, Mikus 
Pinkus, tris soseres ir du bro
lius, 
ryta.

laidoja kunus numirėliu.
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t. t.
520 W. Centre St., Mahanoy City, Pa. uŽsioniO hlidotllVemis.

Bus palaidota Ketverge 
Graborius Sakalauckas

LAKESIDE
PARKE

r
<

V

TED WEEMS
Ir jo garsinga Victor 
Recording Orkestrą

KETVERGO VAKARA
15 SEPTEMBERIO

Szokiai nuo 8:30 iki 12:30

Inžanga ant szokiu sales 
50c ir 75c. <
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Metinėse kriksztynose kurios atsibuvo Columbia upėje artimoje Portland, Oregon, per 
Apaszlaliszko Tikėjimo Missije, dalybavo'keli szimfai žmonių isz visu szaliu. Kunigas su 
pagelba keliu assistont u, paini a kandidatu ir panardina in va ndeni ir tokiu bildu aplaiko 
krikszta.

Ir
■

Balsuokite už f

■h

f
i
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New Philadelphia, f Juozas 
Marazas, 42 metu, sirgdamas 
kokia tris sanvailes mirė pra
eita sanvaite. Velionis paliko 
pa ežia,
ir seseria.

asztuonis vaikus, broli

Frackville, Pa. — Mikola Va- 
siliauckas ir Mikola Lazilai, li
kos apdeginti eksplozijoj gazo 
Madeira Hill kasvklosia. Abu- 
du likos nuvežti in Locustnuvežti in 
Mountain ligonbuti.

PAJESZKOJIMAS.

pajesz- 
kau savo moteres Elzbietos 
kuri paliko maru* Sausio 2 die
na, 1925 mete 
gal su kitu vyru
kartu dvi mergintos, Onute 7 
metu ir Elzbieta 9 metu. Na
mai bus ant Sheriff Sale Rug
sėjo menesi, 17 diena. Kas ži
no apie ja malonėkit pranesz’. 

Ch. Budris, 
438 E. Elm Street

Asz Kazys Budri 
mote ros

t.73)

y

iszvažiuodaina 
iszsi veždama

Tamaqua, Pa.
FARMA ANT PARDAVIMO.

Gera farm a, 45 akioriu, Lo
cust Valley, arti Mah ano jaus 
ir kitu vietų, visa apdirboma. 
Didelis namas su salimu prio 

linksma, smagi
Turi but parduota

gero trakto, 
apelinko.
isz priežasties nesveikatos loc- 
nininko. Preke pigi todėl pasi
skubinkite.

Wm. Kunsavage
t.f.

- -...........?

Locust Valley,
Barnesville, Pa.

I ’     1 -       "■ M" "————

Lietuviai Schulykill Pavieto 
Balsuoktie už

James II. Kirchner 
Ant Pavietavo Kamisoriaus 

Praszo juso balso ir intekmes 
Prižada numažinti taksus, 

z *

■   " ■' r" ■ - ■ ■ ■ 1  II.. ir-- ...„! imi i u  

BALSUOKITE UŽ
Anthony P. Bolinsky

ANT KONSZTABELIO 
PIRMAM VORDE

4 Reading*
"■la*lines

$4 .00 Dubeltavas 
Tikietas

IN

NEW YORK A
ARBA

$5.00
Up-The-Hudson Upes

Nedelioj 18 Septemberio
Speciali* Treinaa Sukatos Naktį
Shamokin ............. .. ..........
Mt. Carmel ........................
Ashland ............................
Shenandoah ......................
Mahanoy City .................
Tamaqua ..........................
In Jersey City pribus . ,.
New Yorkn (Liberty St.)

1:00 
12:50

1:51
. 1:30
. 2:19
. 2:46
. 8:00

8:20
New Yorku (W, 23rd St.) 8:40

Pasažioriai del Up-the-IIudson 
paims laiva iszpluukiant isz Jer
sey City 8:20 ryte Standard Time.

GRĮŽTANT— Treinas apleis 
apleis New Yorka nuo W. 23rd 
St. 7:47 vakare, nuo Liberty St. 
8:00 vakare, isz Jersey City apie 
8:15 vakare, pagal Eastern Stan
dard Time.

JUOKAI.
BAISIAI SUSIJUDINO.

Isz vieno vagono inbego in 
kita iszbales žmogelis kaip 
drobule szaulcdamas in pasa- 
žierius:

-— Ar kas isz jus neturite 
bonkutes kiszeniuje ku guzute? 
Anam vagone apalpo motore.

— To tau — pasązuko vie
nas isz pasažieriu paduodama 
bonkut.e su
1 imelin.

Iszbales pasažierius, iszgere 
gelis gurksznius ir atiduoda
mas bonkuto nusistebėjusiam 
žmogeliui kalba:

— Acziu szirdingai, matai 
tamista, kada pamaeziau apal
pusiu motoria, tai visados pa
sidarau silpnas ir susijudinęs.*

LIETUVIAI
SCHUYLKILL

PAVIETO
BALSUOKITE UŽ

« Charles E. Berger1
s

i

■ f

I
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S
ra m i na neziu skvs-

PUIKIAUSE SKRYBĖLĖ.
Pono Dijoncieno renkasi sau 

skrybėlės sztore jau peržiuro,jo 
mažiausia 25. Ant galo pa
griebė viena ir kalba:

’t— Meldžiu man prisiunsti 
szita skrybėle, man goriausia 
patinka.

— Su mielu 
misis sau vėlini 
skrybėlė, 
sztora. *

Waiter Zetusky
ISZ FRACKVILLE, PA. 

...ANT...

4 Pagelbekit Mumis!
— — ■ ■ I— is ■ II IS     „I | I

Sumažinti Juso
T aksus

Lietuviai Schuylkill Pavieto 
Balsuokite už

J. H. KIRCHNER IX

r

4

»

XJ. R. WALTONj<‘ign 
bet tai j asu 

atėjai in

noru Recorder of Deeds
I

s n kuria

JO RAMYBE.
Kunigas ateina pas senuką, 

kuriam mirė neSenei jo pati. 
Ant stalo Stovi puse butelio 
munsznines.

— Ar tai tavo 
ramybe?

vienatine
— užklausė susi pik

tinos kunigas.
— Ne,

Turiu da du butelius skiepo.
dvasiszkas teveli.

t

A-BE-CELA nrba pradžia skaitymo ir 
raszymo, del vaikams.

W. D. BOCZKAUSKĄS - CO., 
M A ii ANO Y CITY. PA.

Preke 15c

Valgiu Gaminimas
r*—ir —

Namu Prižiūrėjimas
Kožna moteris ar mergina 
privalo tureli szia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais 
audeklinais apdarais.

Preke tiktai $1.50
W. D. BOCZKAUSKAS-CO 

MAHANOY CITY. PA.

Naujas Didelis 
Sapnorius jau 

Gatavas 
9 

................... ..........................................

Jau užbaigom daryt 
Nauja Dideli Sapnoriu. 
160 puslapiu, su dau
gybe nauju paveikslu, 

1 

iszaiszkina visokius sa 
pnns kokius žmogus 
gali sapnuot. Knyga 
puikiai druoziai apda-

T

> ji

ryta kietais audeklineis 
apdarais. Preke su nu
siuntimu tiktai $1.50.

W. D. Boczkau8ka8*Co. 
Mahanoy City, Pa.

Esmių vienatinis Lietuvisz- 
kas kandy da tas ant,

RECORDER OF DEEDS

Skulkino Paviete, kuri tai urė
dą galiu pildyt užganadinan-
.ežiai ir tinkamai, o tik su pa- 
gialba mano tautiecziu, galiu 
būti iszrinktas ant to svarbaus 
urėdo, ne tik del savo naudos, 
bet del naudos visu mano tau- 

| tiecziu visam paviete, ir jaigu 
busiu iszrinktas, tai jum patar
nausiu visame, nes toje kance- 
larijoi daug Lietuviu turi 
reikalo užregistravoti pirktus 
namus ir kitus svarbius 
dokumentus.

Eina paskalai po visa Pavie
tą, kad politikieriai gali leng
vai nupirkti Lietuviu ir kitu 

tautu balsus už pinigus,—už 
viena doleri.

Argi tai negėda mums 
Lietuviams girdėti tokius pa- 
skalus?
musu varda per pirkimą balsu, 
nes geidžiu juos aplaikyti tei
singai ir gervaliai nuo musu 
tautiecziu.

Parodykim svetimtaueziams 
kad mes ne esame Judosziais ir 
negali mus parduoti už pinigus 
kaip avis.

Todėl meldžiu Visu Lietuviu

Asz nenužeminsiu

isz Schuylkill Paviete, suszel-l 
pimo, o to nesigailesite atei- 
eje ir stengsiuosiu jum patar
nauti visame.

Mano varda rasite ant Re- 
publikoniszko ir Demokratisz- I
ko tikioto, kaip žemiau parodo
4 < m . . M was air paraszykite kryželi szale 
vardo:
FOR RECORDER OF DEEDS

Walter Zetusky

Praszo, Komitetas Ukesu.

X I

Ant Pavietąvo Kamisoriu
(Connty Commissioners)

J*
i

Lietuviai Schulykill Pavieto 
Balsuokite už

G. FRANK BRUMM
Ant Judge of Court of 

Common Pleas

ui

BALSUOKITE UŽ
Fr. W. Boczkauska

ANT SCHOOL DIRECTOR
Rinkimai 20 Septemberio 

Lai kožnas Lietuvys ir Lietuve 
Mhanoy City balsuoja ta j a 
diena kanuoskaitlingiausia, o 
tuom parodysim savogalybia 
ir vienybe politikoje kad ga
lime iszrinkti savo žmogų ant 
urėdo.

Mahanojaus Lietuviai Pirmam 
Vorde Balsuokite už

JONĄ VIZGIRDA
* z

Ant Konselmono Pirmo Vordo

ANT KORONERIAUS
Balsuokite už

Dr. Wm. Dougherty
Isz Frackville, Pa.

ANT RECORDER OF DEEDS 
Balsuokite už

A. C. SCHAEFFER
Isz Mahanoy City, Pa. 
Darbininku Prietelis 

Praszo juso balso ir intekmes.

BALSUOKITE UŽ
JOSEPH P. DANDO

ANT COUNTY TREASURER

■ift * 4lj’‘

For Judge
1 f

iii jW . <M
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I

(Sudžia)

Balsuokite už
1 ? <! Įi> i, rl 
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ROY P. HICKS
Ir
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Isz Frackville, Pa.
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