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ISZ AMERIKOS

mėnesyj

7 BILIONAI DOLERIU 
AMERIKOS BANKOSE.

New York. — R.N. Sims, na
cionalines vaisi ijiniu banku 
drauguves prižiūrėtoju sekre- 
torius-iždininkas paskelbė aky
vu žinių apie Suvienytu Valsti
jų banku turtus.

Pagal jo, Vasario
1928 metais szioj szalyj buvę 
26,699 bankai. Isz to j/kaieziaus 
18,965 valstijiniai (stato), o 
7,734 — nacionalini (national). 
Visa tu banku depozitu suma 
buvusi $56,714,516,861. Pama
tinis banku kapitalas, pervir- 
szis ir neiszdalintas pelnas sie
kia $8,165,241,004. Visas banku 
turtas sudaręs kapitula $69,439 
471,224.

Palyginus su pereitu metu 
Kovo menesio depozitais,
mot depozitu suma paaugusi 
$1,140,283,297; visas gi banku 
kapitalas apdidejes $3,(>93,622,

szi-

kapitalas apdidejes $3,693,6 
613.

Nuo 1919 metu depozitai pa
augę 51 nuoszimcziu, bet banku 
skaiezius in ta laika sumažėję 
2,114. Dingo 2,063 valstijiniai 
bankai ir 51 nacionalis.

KIRMELE ŽMOGAUS 
VIDURIUOSIĄ.

Franklyn, Pa. — Turėdamas 
dideli viduriu skausmą ir ne
galėdamas nieko valgyt, 
miestelio gyventojas 
Dorman buvo nuvežtas

. gouhute^ kndpadarius tenai 
X-ray npŽinrejima. Pasirodė, 
kad jo viduriuose yra trijų pc- 
du ilgio ir pusantro colio sto
rio kirmėlė. Bormanas sakosi 
jautėsi negerai jau per keletą 
menesiu. Daktarams jisai pasi
sako tankiai gerdaves vandeni

■ iszbalos girioje. Daktarai ma
no, kad jisai galėjo tokiu budri 
praryti maža kirmėlaitė, kuri 
paskui jo viduriuose ir iszauga 
in didžiausia gyvate.

SZ1O
Robert

in 11-

MERGAITE ISZMESTA ISZ 
AUTOMOBILIAUS.

Aliquippa. — Palicije jeszko 
dvidju vyru, kurie pavogė 15 
metu mergaite Berta Kasana- 
viez, • 
automobiliaus ant kelio ir pa
bėgo. Mergaite likos surasta 
be žado ir nuvežta in Roches
ter ligonbuti, nes turėjo tru
kusi pakauszi ir turėjo kito
kius žaidulius.

Juozas Kasanavicz, 
mergaites, mate kaip du nepa- 
žinstami vyrai pagriebė jojo 
dukrele arti Monaca, bego pas
kui automobiliu ant kurio už- 
szoko tiksle atėmimo dukreles 
isz juju ranku, bet vienas isz 
ju nustūmė ji ir puldamas su
sižeidė. 

f

SUSITIKO PO 60 METU 
NESIMATYMO.

Niagara FaMs, N. Y. — ATor- 
kus Heaslip isz Dallas, Texas, 
ir jojo sesuo Mrs. Della Fero 
isz Niagara Falls, Ont., kurie 
viens kito nemato per snvirsz 
60 metu, suėjo czlionais ana 
diena netiketiruii.

Heaslip apleido savo namus 
St. Anne, 60 metu adgal ir dir
bo spaustuvėje Toronte. Jojo 

'fc A A

r r - 
.oit» į

JA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIA.,

Prenumerata Kaaztuoja: Amerika ant viso meto |8.00 
Europoje ir Kanadoje |4.00 ant viso mato.

i į f į h — - - —D

Lafazkna ir Pinigus visada eiuekite tik ant szlo aflreedl

MAHANOY AND A STS.,

(H B

W. D. BOOZKAUSKAB - 00., 
MAHANOY CITY, PA

NUKANDO SAVO ŽENTUI 
AUSI.

Norristown, Pa. — Matyt 
kad Angelina Moses buvo žve- 
riszko budo uoszve, jaigu at
kando ausi savo ženteliui Jo
nui Storti isz Bridgeporto. Jo
nas atėjo pas savo uoszvia 
melsti savQ paežiu les idant pas 
ji sugryžtu ir gyventu su juom, 
nes ji pamėtė keli menesiai ad? 
gal ir apsigyveno pas motina.

Žodis nuo žodžio su uoszve,Žodis nuo žodžio su uoszve 
atėjo prie to, kad abudu susi
rėmė, uoszve bando iszmesti 
laukan ženteli, tasai nesidavė 
ir ant galo uoszve taip insiuto, 
kad pagriebė dantimis žente-
liui už ausies ir nukando. Žen
tas apskundė uoszvia už žmog- 
edyste kuri turėjo pasirūpint 
500 doleriu kaucijos lyg teis
mui.

kaucijos h

PAAUKAVO GYVASTĮ 
UŽ SZUNI.

Pittsburgh. — Trylikos me- 
Angelero 

savo
lu Angelero Castle, matyda
mas savo szunyti upėje prie 
Ann ulyczios, szoko in vandeni 
Ji gelbėt, bet nemokėdamas ge
rai plaukt, nuskendo. Szuniu- 
kas pats iszplauke ant kranto.

MOTINA PASKANDINO 3 
VAIKUS IR PATI SAVE. 
Minneapolis, Mimu. — Kada 

levas Fili pas Johnson sugryžo 
namo isz darbo, rado .'keturis 
lavonus
paezia. Matyt motina pirmiau
sia paskandino vaikus įnami i- 
nyczioje vieną ant syk ir pą- 
gl .pasiskamkino. Johnson 'negali

tris vaikus ir savo
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Isz Visu Szaliu
NUKRYŽIAVOJO 

ŽYDĄ 
/f ...... ... .  ,

LIETUVYS NUŽUDĖ 
LIETUVI

MASIULIONIS NUŽUDĖ 
RUCZI, KURIS GYVENO 

SU JOJO PACZIA.

Wis. — PraeitaSheboygan,
Sereda czionais atsitiko baisi 
tragedije kurios priežastis bu
vo nelaiminga traice.

Ruczis likosVincas Kuczis likos suras
tas -subadytas peiliu arti na
mo Onos Masiųlionienes, 'ku
rios treezias vyras likos aresz- 

už nužirdinima savo 
prieszo po kruvinam musziui 
kuris atsibuvo tarp tuju vyru.

Pradžia kruvino muszio ma
te’ Masiulioniene su savo 13 
metu dukrele Margarieta Za- 
inijaus'kiute.

Masiulioniene turėjo tris vy
rus, 
munszaines

t arot a s

mirebadai pirmas mirė nuo 
, o su trecziu buvo 

persiskyrus kuris vela norėjo 
su jaja sueiti, bot motore gyve
no su antru vyru Rucziu.

Nužudytas ipaojo isz Simno 
parapijos, Kalvarijos valsczio, 
atvažiavo isz Lietuvos apie 15 
metu adgal ir.turėjo 26 metus, 

, kur

su kuria gyveno per 11 mene
siu. Badai paliko viena broli 
kuris nesenei iszvažiavo in 
Lietuva iii sveczius.

Pirmas vyras Masiulionie- 
nes buvo Antanas Zamijairskis 
(f) susilaukdama su juom ke
turis vaikus, 'bet mirė 1923

dirbo Crocher Chair Co.
taipgi dirbo ir Masiulioniene

ulde ant lovos, po tam pati mete, po tam apsivedė su Ru- 
_ 1 ežiu ta pati meta, po 11 mene- 

dasipras't priežasties tojo bai- siu ji apleido ir gavo persi sky
ežiu ta pati meta, po 11 mene-

A

RUSISZKI STUDENTAI 
PRIRISZO ŽYDELI ANT 
KRYŽIAUS, VOS NESU- 

SZALO ANT' SMERT.

Moskva. — Rūsiszkas lai k-
J 

atsiliko 22 Kovo 
rojuj.

rasztis “Pravda 
kas 
l i

apraszineja 
sziinet 

; > y

nesiranda 
kampelyje 

bet tiktai 12 valandų 
nuo Aloskvos.

saus darbo motinos.

KAIP STOVI RYMO KATA- 
LIKISZKAS TIKĖJIMAS 

AMERIKE.
Washington, D. C. — Pagal 

padarytus suraszits apie Rymo 
kataliku bažnyezia Su v. Vals
tijose, tai pasirodo, kad 192G 
mete buvo 18,G04,850 Rymo ka
taliku, o in
szimts metus priaugo trys mi
lijonai tikineziuju. Taj^ie mete 
užlaikymas bažnycziu 
vo 204,522,987 doleriif, o juju

paskutinius de-

aszlta-

rima 1925 mete, 
kejo trecziu kartu už savo vy
ro Masiulionio 1926 'mete, bet 
Ruczis tankiai atsilankydavo 
pas jaja, kas 'buvo priežastis 
baisios ždinstos.
NEPAPRASTAS DRAIL 

GISZKAS RASZYS.
Greenfield, Mass. — Namo 

Liudviko A. LaShier, randasi 
nepaprastas draugiszkas ry- 
szys susidedantis isz kates, an
ties ir dagiilio .paukszczio. Da-

vėliaus .iszte-

. giliukas važinėja mažam veži-
po tam isz.nrte jaja isz ver|e buvo &37(206,053 doleriu. melyje kuri traukia kate, o an-

bolszovikiszkam
Miestas Oszkov 

kokiam 
Rosijoj, 
keliones uno Moskvos. Tula 
diena, penki studentai isz vie- 

gimnazijos sutiko 
pažinota m a 

Borica Gutczena.
__ vM.ri 

ant salos Palaimintųjų 
dysim lau ko da nematei 
pa sza u k e studentai.

Žydelis suliko. Kėlės buvo 
ant galo atėjo ant sa

kiu ka toki pasznabždejo in au
si savo drain gains kurie palin
gavo su galvomis ant ženklo 
sutikimo. Kitas isz studentu 
iszeine szmota virves ir pra
dėjo raiszioti Gutczena.

— Ko norite nuo manės, — 
suszutko persigandęs Žydelis ir 
pradėjo gintis Jiuo užpuola.

— Tylėk smirdeli! Juk tai 
jus nuki^iavoijdte Krintu, p 
mes dabar tave nukryžiavosi- 
me.

Gutczenas raivesi, gynėsi ir 
roke, bet niekas jojo balso ne
girdėjo. Studentai padare kry
žių ant kurio pririszo Žydeli ir 
nueidami szaitke: 
smirdeli, kaip szuo 
ėjo.

Sala Gorodomlia žiemos lai
ke yra neapgyventa. Žydelis 
ant tikrųjų butu suszales in kė
lės valandas. Studentai netu
rėjo ant jo mielaszirdysteš ir 
paliko ji ant didelio szalcžio.

Kada jau radosi kėlės my
lės arti miesto,

“Ar žinote draugai, 
jaigu kas mato mus, tada gali

tamsiam

ant 
Žydeli

tėvas

motina mirė o sesuo apsivedė, 
bet ju.sai nežinojo pravardes 
žmogaus su kuriuom sesuo ap
sivedė. Pradita meta atlankė 
kapa savo motinos St. Ann, 
Catharine, Ont., paduodamas 
savo pravarde ir adresa’ duob
kasiui, o kada in kelis mene
sius vėliaus sesuo atlankė mo
tinos kapa, duobkasis padavė 
jai adresa brolio, na ir po tiek 

, metu buvo linksmas pasisvei-
* f ' l

40 METAS

ŽMOGISZKAS KRAUJAS PO 
DU DOLERIUS UŽ 

KVORTA.
Czc'koslovakijn. —

.jas 'sn

ISZ LIETUVOS
PRUSU LIETUVIAI NU

KENTĖJO PER TVANUS.
Tilže. — Per pastaruosius 

tvanus padarytoji blede Tilžės 
apskrieziuose

(Prusa Lietuvoje po Vokie- 
Cziais), siekia 1 miliona ir 700,-

ir Ragainės

tinęs
ulyczios
Borica Gutczena.

— Ei'kii su mumis ant ledo
, paro-

tolimas, ;
los. Vienais isz studentu Lobov-

Praga, 
Czionais randasi ligonbute, ku
ri užsiima kraujo perleidimu 
isz vieno žmogaus in kita. Žmo
nys, kurie turi mažai kraujo ir 
yra silpnais, nueina in taja li
gonbute, kur daktarai atidaro 
jiem gyslas, sujungia
žmogum kuris ‘turi užtektinai 
kraujo, inpumpuoja jiems svei
ko kraujo.

Ligonbutis todėl reikalauja 
daug sveiko kraujo ir geidžia 
ji parduoti. Daktarai patalpina 
laikraszcziuosia apgarsinimus, 
kad jie moka už kvorta sveiko 
kraujo po 65 frankus, tai yra 
apie du Ainetikoniszki dolerel.

Žmonių norincziu parduoti 
savo krauju, o ypatingai varg- 
szai, atsiranda gana dauk, kad 
net ligonbutis negali viso krau
jo usnaudoti kiek žmonių1 gei
džia jo parduoti.
VYRAS, KURIS VOGĖ 

MOTERŲ DRAPANOSE.
Paryžius. — Policija sugavo 

ežia gudru vagi, kuris, persire- 
des in gražia moterį, privilio
davo vyrukus pasiva'ikszczioti 
patamsese, 
pleszdavo.

000 markiu. Žiemkencziu javo 
sunaikinta 20 nuosz., vasaro
jaus 40 iki G0, pievų ir ganyklų 
GO nuosz.,
Kur nedreniruota, ten nuosto
liai dar didesni. Ropytes (bul
ves) yra isz dalies supuvusios 
ir neiszdygusios. *

runkeliu 30 iki 40.

Žmonių norincziu

o paskui juos api- 
Pasirode, kad isz 

amato vagis yra kriauezius ir 
moka, dail'iai moteviszkas dra
panas siūti ir nesZioti.

ATSAKIMAI.
— T

jus nukry^iavoijrite Krintu,

paszauke:

y J
“Suszalk
— ir nu-

vienas isz j u

’ tis skambina varpeli szaukda- viskas iszsiduot ir papulsimoVien tik Wisconsin valstijoj 
1926 mete buvo 657,511 katali
ku su 984 bažnyežioms, kuriu 
užlaikymas kaszbavo $7,166,- 
113 o juju verte isznesze ant 
32,442,564 doleriu.

SZAKE PERDURE JAM 
SZIRDI.

York, Pa. — Farmoris Fred 
Mayers, 66 metu, prigelbeda- 
mas savo bernui numesti szio- 
na nuo vežimo, likos perdu r- C. . . .i • i • i loin su juo suteikė Rickarduitas per szakia kuri nukerto nuo . . ■ riv. . , ,. ,i n • _ • i • • viena isz didžiausiu skylių, ku-Hfi bin twn'Qrnni (f/ln inn m yvi ’

tas per szakia kuri nukibto nuo 
balkio persmeigdama jam szir- 
di. Bernas nulipęs žemyn pa
mate gulinti gaspadoriu negy
va su szake insmeigta in szir- 
di.
NORĖJO SUKAPOTI SAVO 

VYRA SU KIRVIU.
New York. — Viktorije Sa- 

kalauckiene isz Kast Ruther
ford, N. J., likos pastatyta po 
2,000 doleriu kaucijos už uifei- 
keisejima ant gyvasties savo 
vyro. Kada Sakalauckas ojo 
tropais ant virszaus, jojo my
lima paeziule priselino isz už
pakalio ir su kimiu kirtę jam 
per galva.

Ant riksmo subėgo kaimy
nai kurie paszauke paliciijan- 
ta, kuris turėjo nemažai dar
bo pakol nuiginklavo paszelu- 
sia motore. Jaigu hebutu kai-

ma savo draugus ant pi e t arba 
isztrauke vėliava ant stulpelio 
kada jai paliepta. Visi gyvena 
sutikime o dagliliukas visai ne
bijo žmonių, o kada jojo locni- 
ninkas grajina ant skripkos tai 
nutupia ant smuikos ir gieda.

DIDŽIOSIOS KUMSZTYNES 
NEPASISEKE.

New Yoik. — Tunney pasi
rinko Heeney oponentu ir sy
kiu su juo suteikė Rickardui * “ “H* IV* • Y Y • 1
riuos kumsztynliu rengėjai ka
da nors turėjo. Rickardas nuo
stoli apskaito in $100,000, bet 
kiti sako, kad sieks $225,000, 
jei ne daugiau. Žmonių buvo 
tik 40,000, o ineigu apie $G50,- 
000. O Chicagoje buvo 140,000 
žmoniiu, kada muszesi Tunney 
su Dcmpsiu, ir ineigos sieke 
virsz dvieju milijonu. Na, ir 
paezios kumsztynes, salkoma, 
nieko sujud'inanczio neparodo.

Rickard kaltina radio ir val
džios taksas ant tikietu.

Kada Sharkey muszesi su 
Dempsey, tali žmonių buvo 80,- 
000 ir ineigu $l,083;520.

Tunney gavo už laimojima 
$525,000 o Heeney $100,000 už 
sudaužymą žando.

in beda. Nusigando kiti .ir nu
tarė sugryžti ant salos. Žyde
lis jau buvo tik pusgyvis, >bet 
po sunkiam darbui pasiseko 
atgaivint ji ir atvesti in mies
tą, korszindami Žydeliui kad 
ji užmusz jaigu iszduos juju 
pravardes valdžiai.

Žydelis dalaike prisiega, bet 
apie savo baisu atsitikima pa
sako keliems draugams ir visa 
is/torije pasklydo po miestą.

K.V. Homer City, 1?^
mata isz Lietuvos netalpinome 
nes joje jokiu žinių nesiranda 
kaip tik privatiszkas daneszi- 
mas apie szeiminiszkus reika
lus isz kuriu skaitytojai ne bu
tu turėjo jokios naudos.

S.S. Isz to paties miesto. — 
Daneszimas apie girbuoklia bo
bele nuėjo in gurbą Baltruvie
ne nepriima telegramų be para- 
szo.

Del daugelio. — Maldakny
gių ‘‘Szaltinis” neturimo ir gal 
daugiau ju negalėsite pirkti, 
nes dabar spaudžia naujus pa
gal naujausio kurpaliaus mal
das — ne taip kaip senovisz-
kuosia randasi. Žmonys tokiu 
ne nori, o senoviszku negalime 
gauti už jokius pinigus. Jaigu 
kas turi suplyszusi sena “Szal- 
tini”,
redakcija o bus apdarytas kaip 
naujas.

tai tegul prisiunczia in

Admirolas Yarnell

mynai stibegia in laika, tai bo
bele bultu užbaigus pradėta 
baisu darba. Sakalauckiene li- 

i kos Uždaryta kalėjime.
L ,i.u • . Y'/1,

H Buenos Aires, Argentina. 
— Pirma karta in 35 metus nu
puolė visojo aplinkinėje snie
gas ir szaltis kokio seniausi
gyven|ojaį nepamena*

SENIAUSES ŽMOGUS 
ANT SVIETO."

Sora.jovas, Jugoslavok'ijc. — 
Seniausiu žmogum ant svieto 
apie kuri 'žino istoriszki žiau
nai, yra kokis tai Tadija Mus- 
taviez, kaimnotiis isz Hercego
vinos, kuris skaito sau 156 me
tus ir da dirba ant lauko.

Senukas gerai atmena kare 
Serbu su Tulikais meto 1804. 
Gyvena jisai sau malsziai ant 
likos, gere viską kas pasisuka, 
ruko tabaka 'ir malto goraii.
PASIUTISZKAS DARBAS 

INSIUTUSIOS MOTINOS.
Cioszyn, Lenkijo. — Riidni- 

, ku kaimelyje, naszle Anele Ze- 
; noviezieno, kirviu sukapojo sa

vo dvi dukreles 11 metu Irena 
ir 5 metu Vanda, po tam pati 
sau perpjovė goitklo nuo ausies 
lyg ausies. Paliktojo gromate- 
lejo nepaduoda priožas'tiios ža
dinėtos, kas jaja pristūmė prie 
taip baisaus darbo.

/
i

zemesnese

c man 4 tni
1

i i

Kuris likos prtžonklintas in 
B j ura Inžinierių Waahingtono 
ant vietos admirolo John Hal
ligan. Admirolas Yarnell buvo 
kapitonu laivo Saratoga.

If New Bedford, Mass. — 
Policija aresztavbjo 84 stral- 
kierius dirbanezius audinyezio-
šia kurie sulaikinejo kitus dar
bininkus oiuunczlus in darbu.

asz-
— vieni

3

SUNKUS METAI LIETUVOJ
K. Ralys raszo Liepos 3 die

na “L.Ž.” laidoje:
“Sziandien kaime blogos nau

jienos. Szventns Petras praėjo 
— baigiasi Birželio menuo, o 
vasarojaus žmones dar nepasė
jo...

Tiesa daugelis
vietose jo jau tur but ir visai 
neinses, nes dirvos papludu- 
sios. Nespėja kiek prabrinkti ir 
vėl pripila.

Bulves supuvo nedygusios. 
Miežiai taip pat. O jei kurie 
ankseziau sėti ir sudygo, tai ir 
isz tu naudos nedaugiau — šil
ini r’ko vandenyj; miežiai pagel
to, o avižos bei žirniai paraudo 
ir stovi nuskurdę ir neauga.

Bendrai, žmones kalba, bu
sią blogi metai, nes taip szalto, 
tokio lietingo ir vasarojui 
kenksmingo pavasario ir seni 
žmones nepamena. ‘

Musu, Raseinių, apskrityje 
galima sakyt, dauguma paso
dintu bulviu supuvo, beveik 
taip pat miežiai. Kurie užplak
ti lietaus ir nesupuvo, tai vil
ties maža, kad isz ju bent “
grūdas gryžta. Mat žeme bai
siai vandens suleista kaip asla, nežinoma, 
o tokios dirvos miežiai nepake
lia, Avižos ir žirniai, kaip mi
nėjau, paraudę, gero derliaus 
nėra ko laukti. Linai nežinia. 
Dygimas nenusiseko. Užplakė 
lietus. Visa viltis — žiemlken- 
cziaL.

Rugiu apie 10% sunaikino 1 
diena Birželio, sniegas. Pas
kiau jie sziek tiek pasitaiso, 
bet ne visai. Sziaudas in nor
malu aukszti lioiszaiiga. Iki 
Birželio 27 dienai rugiai dar ne 
peržydėjo, nes dienos daugiau
siai lietingos, szaltos ir ūkano
tos.

( Kviecziai sziemet 
atrodo geriausiai isz visu pa
sėliu, mat jie nenu'kentejo nuo 
sniego. Bet dar neiszplaukę ir 
ka jie duos — nežinia.
Daržovių ir sodnu vaisiu taip 

pat nėra, nes ankstybesniej’i 
nuszalo, velyvesnieji tebera ne 
dyge arba jei ir sudygę, 
tam orui esant, neauga.

Dobilu palyginus su per- 
nykszcziais metais, szimet nėra 
t ilk treczioji dalis.

Pievos ir ganyklos neželia ir 
todėl su gyvuliai labai sunku. 
Užtai gyvuliu kainos labai 
puolė. Pasiūlymas virszija rei- 
kalavima.

Javu kainos kyla. Rugiu vi
dutiniu centneris 30-&2 litai, 
miežiai ir avižos arti tiek. Tik 
kiausziniai ir sviestas (nami
nis) ‘nieko vietoj”. Kiausziniu 
10 1 litas arba 120 centu, 
sviesto kilogramas 350 centu.
Suvedus visas apystovas, ūki

ninkas turi rimto pagrindo nu
siskusti su rikiais metais. Tu
rint demosyj, kad Lietuva skai
toma žemos ūkio szalimi, ir kad 
nuo ūkininko pajamų priklau
so viso musu kraszto pajamų

BAISI AUTOBUSO 
KATASTROFA.

Penktadieni, Birželio 22 die
na tarp Maurucziu ir Kauno 
atsitiko baisi autobuso katas
trofa. Autobusui keleivius be
vežant, priszjikyj pasirodė po
rinis vežimas su medžiais.

Szoferis pradėjo duoti signa
lus, kad vežimo savininkas 
duotu kelia, taeziau del nežino
mu priežaseziu vežimas pasisu
ko taip kad atsistojo skersai 
kelio.

Szoferis autobuso -sulaikyti 
negalėjo ir jis visu smarkumu 
trenke in vežimą ir arklius. 
Kai kurie keleiviai momenta
liai pagal inercija iszlėke isz 
autobuso, iszneszdami su sa
vim ir langus.

Katastrofos rezultate: 
tuoni žmones sužeisti
smarkiau, kiti lengviau, — vie
nas atklys užmusztas; isz auto
buso tik szipuliai liko.
Vėliau keleiviai sužinoję, kad 

neveikė autobuso stabdžiai.
Keleiviai autobuso savinin

kui iszkele byla.
MIRTINAI SUGYLĖ.

Vienoj ganykloj netoli Kau
no bieziu spieczius užpuolė 
miszkelio savininko Varszaus- 
kio du gražius arklius ir juos 
mirtinai sugylė. Arkliai netru
kus nusibaigė.

NUODUOS ACTU.
Kalatavoj prie Kauno vieno 

tenykszcžio pirklio 21 metu 
duktė, norėdama nusinuodyti, 
iszgere acto esencijos. Po to 
greitai buvo nugabenta in li
gonine, tacziau pavojus gyvy
bei dar nepraėjo.

NUŽUDĖ MOTERISZKE.
Liepos 2 diena Pakuonio vai. 

Jokimiszkio dvaro laukuose 
rastas nužudytos L. Gudaus
kienės lavonas. Kas ja nužudė,

j

DAVATKOS SIUNTA.
Rokiszkis. (“V.”

Sanryszyj su blogomis gamtos 
’ sąlygomis davatkos pradėjo

kor.)

iki sziol

szal-

kiekis, reiketu rimtai susido
mėti susidariusia padėtimi.”

kaltinti “bedievius”, buk už 
juos Dievas baudžias visa Lie
tuva. Bet indomu tas, kad Per
kūnėlis trenkia tik in davatkų 
namus. Mat jos, vietoje per
kūnsargio palepen kisza szven- 
tintaa žoleles.
VAIKAI IR MOTINA

NUŽUDĖ TĘVA.
Panevėžys. — Birželio mene

sio 23 diena kriminaline polici
ja gavo praneszima, kad ta pa- 
czia diena isz ryto ant vieszke- 
lio Panevežys-Pumpenai, aplo 
7 kilometrai nuo Pumpenu, bu
vo rawtas nežinomu piktadariu 
nužudytas pil. Rapolas Kirki
las, gyvenantis Pūki u kaime, 
Pumpenu valscziuj, Panevėžio 
apskri

Nužudytas Rapolas Kirkilas 
Pukiu km., Pumpenu vate., tu
rėjo* 16 hakeriu-žemes ir gyve
no vienoje szeimoje susidedan- 
czioje isz žmonos Rozalijos, su- 
nu Antano, Stpano ir dukters 
Valerijos. Pats Kirkilas mėg
davo dažnai iszsigerti, 
turėjo nemažai skolų.

Sunns Antanas ir Stepanas 
Kirkilai isz anksto apsiginkla
vę pirmas szerdesznyku, antras 
basliu inejo kambarin, guriame 
miegojo tėvas. Antanas Kirki
las tuoj smoge in galva szer-

isz ko

’ desznyku, o Stepas basliu.
Užmusztaji tęva sūnūs ir se

suo motinai padedant užnesze 
ant aukszto ir ežia dar pusgyvi 
pribaigė muszti. ► •

Nužudytas Kirkilas dar bu
vo laikomas dvi paras ant 
aukszto. Tuo laiku namisžkial 
skelbe kaimynams, kad tėvas 
iszejes in Panevėžį ir* antra die
na negryžtas.

*
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aplinkinėje užtvirtino, paska
las apie pasigerinima darbu 
kietųjų anglių kasyklose, ku
lį© prasidės apie pusiau Au
gusto mėnesyj©. Virszininkai 
sako buk kompanijos aplpike 
daug užkalbinimu ir darbai eis 
gerai. Tuom kart turėkime vil
ti kar darbo bus visiems ir lai
kai vela pasigerins.

Kasyklų virszininkai musu mW A. A , Vi -'CjS

z
r '' r
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LABAI PRASIPLATINO 

vrauft.

MOTERES IR MERGINOS
PARDAVINĖJA SAVO 

KUNUS.

INDIJONU SEIMAS PRIE MINNEHAHA 
VANDEN-PUOLIO

* 4« ‘ ‘ ' J1 ii A
1 I

t Demokratiszkn ir Repui iii- 
konisžka partijos ketina isz- 
dnoti milijonus ant aprinkime 
savo kandidato ant preziden
to. Pagal apskait.vma politi- 
kiszku matiadžeriu, tai Demo
kratai k et imi praleist arti ke
turis milijonus doleriu o gal ir 
daugiau o Repnblikonai nepa
siduos ir praleis nemažiau kaip 
deszimts milijonu doleriu. Tai
gi, ne visi gali būti kandida
tais ant 'įpre^dento jaigu ne 
turi už savo poeziu milijonus 
doleriu.

i
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Szis klausymas Lietuvoje yra 
apmiręs, nei spauda nei veikė
jai jo aikszten nekelia, lyg Lie
tuvoje prostitucijos nebūti!.
Prostitucijos (kekszysto) pa

naikinimas arba jos nuslopini
mas yra szventa priederme 
k iek vieno si aulos, nes didumas 
prostitucijos nusprendžia tau
tos dora ir jos ateiti. Lietuvoj 
prostitucijos vaisiai yrn žymus 
nes kiekvieni metai apsergn 

apie G0,-

Francuziszka statistika sav- 
žutlinscziu garsina buk 1927 
mete ant viso svieto atėmė sau 
gyvastis 200 tukstaneziu žmo
nių. Ant svieto randasi suvir- 
azum 1,500,000,000 ypatų. Su
vienytose Valstijose nusižudo 
2G,000 arba 2G 'žmones ant kož- 
no 100,000 žmonių. Europoje 
pirma viela užima Vokietija, 
kur nuaižudo 13,000. Svarbiau- 
se priežastis savžudinscziu yra

F
John Thomas, bank’ieris ir 

turtingas fermeris, liktis pa
ženklintas republikoniszku se
natorium ant vietos mirusio 
senatoriaus Frank R. Gooding. 
Naujas senatorius yra gimęs 
Ka iksuose.

\T'u

metai 
venorinmnis ligomis 
00(1 abieju lyeziu.

Kaimuos© prostituciją yra 
maža, sudaro tik viena nuo- 
szimti. Mažesniuose apskrieziu 
miesteliuose jau sudaro 10 nuo- 
szimeziu, bet jos yra. slaptos ir 
per tai yra pavojingos. Jos 
spiecziasi daugiausia prie trak
tierių, kurios purvinu gyveni- 

pr i t raukia girtuoklius lu 
i nauda

Lh*
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Ana diena 34 Indi jonai isz visu sztamn'■k'

.savo molinio seimo prie Minnehaha

k Ml
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suvažiavo ant 
vanden-puolio, 

Parke, apsigyvendami savo budykesia pagal 
pratimą.

Glacier
scnoviszka pa

Suknele
—r Ar iRztikfo, Aiamyte szt- 

mot gausiu pirma ant baliaus 
suknele?

Maloni, gražaus veido mer-

roželių! Tai viskas turi būti 
balta, atmink mamytei

— Kaip sau nori, mano mie
liausia — kalba jai motina.

nieko
gėlo dideliame kotelyje pasirė
mė ant lango, o baltos kaip 
aniuolo rankeles susiglaudo ant 
maldos. Veidas iszbalo, rodos 
kad ji buvo turėjusi tukstan- 
czius pas Dieva praszymu.

— Už poros nodellu bus Im
lius pas dėdulę. Pavelyk manlįa žiema jau jai kalbėjo:

r- Kita meta poni ant bih 
i u jau szoksi„ar neteisybe? Ta
da apturėsiu ir pirma valca ir 
antra ir treczia ir «po tam pol
ka! Asz poniai tada atnesziu 
gražiausia kvietka, 
man 
ir...

mamyte! Asz jaueziuosi visai 
sveika ir drūtai

Ant tu žodžiu norėjo pasikel
ti, bet motina iszsigandus, ja 
sulaikė ir suramino.

— Sėdėk, Mariuto, nesi kan
kink! Tuojaus ateis daktaras 
tai asz jo paklausiu..

A pa ežioj 
karieta. Mariute visa dreba o 
jos akeles kaip ugnyje dega 
žiuri in motina meldžianczia 
pažura o paskui sunkiai atsi-

ant gatves stovi

Vienok nepamirszta ir to, ka 
sziaklien daktaras priemenėje 
sake. ,

— Neatsakyk, »poni 
savo dukteriai.

Ncdaiminga mdteriszke 
suspausta szirdžia rengiasi in 
miestą (pirkti naujos sukneles 
Mariute-gi sėdi ir mislina.

Ji mislina apie vienągelton- 
! plauki jaunikaiti, kuris perei-

RU

o ponia 
padovanosi viena žiedeli

>> t

Ir kokia jos Jaime už dvieju 
nedeliu laukia. Pamatys ta ku
ri nuo seno laiko visa, savo 
szirdžia buvo mylėjusi!

Mariutės durnos tik pinasi.
dūsta. Daktaras tuo tarpu inei- juį pasirodo jog ji suknele jau

vargas; po tam neiszgyuomos 
ligos, o ant galo nepasisek imas 
meiluje. Geriauses būdas už- 
begimo savžudinscziu yra ge
rove sklypuose. Bet sunkiau
siu dalyku yra, kokiu budu už
bėgti savžudinstes isz meiles, 
kuri instume žmogų in pasze- 
luma. Gyduoles nesiranda ant 
nepasisekimo meileje.

re-Tūlas AonerikoniszJcas 
porteris laikraszczio, kuris gy
vena Paryžiuje, Francijoj, yra 
senu prietelium 
Lindl>ergho. Ana diena radosi
ant draugiszko susirinkimo, 
kur kalbėta apie kudikiszka

eroplahisto

pasielgimą Paryžiecziu, kurie 
sudraskė audeklinius sparnus
Lindbergho eroplano, kada ji
sai atlėkė isz Ame riko, o szmo- 
tfelius audeklo pasiliko sau ant 
atminties tos istoriszkos kelio
nes.

— Ar tamista, kaipo prie- 
telis Lindbergho, aplaikei nors 
trupufti;tojo audeklo! — už
klausė jojo tūla moterėlė.

— Asz turiu da geresne at
minti nuo Lindbergho. Mano 
prietelis man padovanojo man 
savo skepetaite kuria turėjo
prie saves kada iszlipo isz ero- 
plano.

N us trinkusieji apspito tuo- 
jaus reporteri, melsdami idant 
pors szmoteli jiems dovanotu 
taip brangios atminties.

— Gerai, bet už dyka nega-

ganezius nužudyt ?
Nekurie žmones sakytu kad 

tasai klausymas neturi savyje 
jokios prasmei bet idaktarai, 
ar daleista ar ne, nekarta ser- 
ganezia y pa ta užmusza, o kad 
nėra budo nuo to atsitikimo 
iszsisaugoti, todėl ir nėra rei
kalo apie tai ir jokiu ginezu 
pradėti.

Ar daktaras turi tiesa pagal 
reikalavimu serganezio — ar
ba jojo draugu, užmuszt, jeigu 
daktnras žino, kad serganezio 
liga yra neiszgydoma arba, jei
gu sergantis turėtu baisės ka.n- 
czes kentėti!

Nekurie Angliszki ir Ameri- 
koniszki daktarai ta klausymą 
patvirtina, bet daugelis tarp 
j uju priesz tai pasiprieszina, 
kalbėdami kad musu užduotis 
yra gydyt ligonius o ne juos 
iszstuinti greicziau isz szio 
svieto.

Isz t ikru j u atsiranda daugy
be ligų kurios žmogui yra la
bai kankiuanezios, insisenejn- 
sios ir neiszgydOmos; sergan
tieji meldžia daktaru kad 
jiems palengvintu kanezes ir 
sutrumpintu gyvastis, bet ar 
daktaras gali j uju praszyma 
iszpildyt ir klausyt? Daugeli 
kartu daktaras gali padaryti 
klaida tyrinėdamas ligonio li
ga ir be reikalo gali jam atim
ti gyvauti. Ant galo kas gali 
atminti, kad tasai, kuris szia- 
dien nori mirti, rytoj gali pa
sveikti t

Kad ir butu tokios tiesos, 
kurios daleistu nekuriems li
goniam sntrumpint gyvastį, 
tai joms ir taip daktarai nepa
sinaudotu, nes daktaras yra 
ne budelis tiktai gelbėtojas gy
vasties.

niu ]
kareziamas, isz to esti 
karcziaimdnkui.

Panevėžio ir Sziauliu mies
tuose ir. Radviliszkio stotyje 
prostitucijos žyme jau didele. 
Kad ežia prostitucija dar yra 
žymi tai nėra tame kaltas skur
das, bet didžiausi kaltininkai 
yra Vokiocziai, kurie ežia pali
ko paleistuvystes perus. Karo 
lauke kiecziu ugnies žmones la
bai nukentėjo. Like be pasto
gių, be maisto tukstancziai 
merginu szliejosi prie karino-
menes ir jos likucziais maitino
si, labiausia Vokiocziai isz mo- 
leru skurdo tycziodavosi.

Priesz karą Radviliszkyj ir 
Sziauliu miestuose bene buvo 
žymiausia prostitucijos dėme. 
Apviltos mylimųjų,
broliu pavarytos isz namu mer
gaites bėgdavo in paminėtus 
miestus, ir neturėdamos globos 
ir pragyvenimo 
isz prostitucijos.
stebėtina kad sziose vietose dar 
žymi prostitucziu bust yno, bet 
v irgi mažesne G5 sykius negu 
ji buvo priesz kąra.

Kaune kaipo dideliame mies-

tėvu ar

greicziau isz

rytoj

liu jum duoti szmoteli; už kož- 
na szmoteli duosite po szimta 
franku, kuriuos isadalysiu del 
vargiau.

Beporteris supjaustė skepe
taite ant penkesdeszimts szmo- 
teliu Už kuriuos surinko.gana 
puikia suma pinigu. Ne m rei
kalo primint kąd skepetaite

*

niekados nebuvo, Lindbergo, 
tiktai reporterio^ v

i Kokia tai, poni itereit’iene, 
gyvenanti ant savo palivarke- 
lio Finistere, Francijoj, pra
džioje vasaros pamėtė brangu 
deimantini žiedą. Norints vi
sur perjeszkojo, bet žiedo ne
surado. Dingo be jokio pedsa- 

► kio. Topig, dienomis locninin- 
k© žiedo, skusdama morkvas, 
pajuto ka toki kieta po peiliu, 
perpjovus morkva, rado vidu
ryje pamesta žiedą kurio nesi
tikėjo daugiau matyt. Mauo- 
!ka kad tarnaite turėjo iszmes- 
ti žiedą su szaszl&vonif^ po tąm 
jisai inaugo viduryje morkvos.

■I■ ~ i j •

Ar daktaras turi: tiesa ser-
L

e

Aplaikeme szimtus gnunatu 
su gerais velinimais ant 40 me
tu sukakiirviu “Saules” isz vi
su. daliu Amerikos, linkėdami 
gero pasisekimo ir sulaukti 
auksinio “Saules”.juibilejaus. 
Viena isz tokiu gromatu czio- 
nais patalpiname:

“Saules
— Su didele pagarba 

jums vėliname kuodidžiausios 
laimes ir gems sveikatos, kad 
per tuos 'keturesdeszimlts me
tu iszlaikete tvirtoje užduoty
je iszleidimo taip naudingo 
laikraszczio kokiu yra 
lę.” 
prie gyvasties ir 
melt da 40 metu iszleidinet 
“Sąule,” 
nuo ilgu metu. Linkime jums 
viso labo ir l>e.paliovos dirbti 
del labo musu praszcziokelįu 
kuriu vienatiniu sairarnipimu 
ezionais svetimojo szaleleje 
yra laikrasztis “Saule.” Pasi- 
liękam su didžiaus© garbe j u su

Lukosevicziai, 
isz Plymouth, Pa. 

Acziu visiema uį primuhHtus 
gerus velinimu® ir lai visiems 
Dievas szimtaropai atlyginą.

< .
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Gerbiama 
t uve:

iszleis-

“Sau
liui Dievas jus užlaiko 

ad. galėtu-

kuria mes skaitome

skaitytojai
ML®

I '
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maitindavosi
nėraTodėl

te prostilueziu yrn daug, bet 
palyginant su kitu szaliu did- 
mieseziu gyventoju skaiezium 
tai Kauno skaisezius yra puse 
mažesnis.

Nors prostitucija Lietuvoje 
ir apmažėjus, bet kolei szakny> 
yra tai reikia su ja kovoti kad 
isz tu szaknu nepradėtų leisti 
atžalų.

Svarbiausios priežastys nuo 
kuriu moterys ar mergaites 
papuola in paleistuvystes gle
bi:

1. Isz szimto prostitucziu bus 
70 kurios papuolė del apviltos 
meiles. Mergaites, susilau'kc 
vaiko yra labai iszjuokiamos ir

KAIP LIKOSI
ISZRASTAS 

PARAKAS
Tai atsitiko 'daugiau penkių 

szimtu metu adgal mieste Fri
burge. In zokoninko Bertoldo 
Szvareos kambarį inejo zoko- 
ninku brolis praneszdamas jog 
kunigas perdotinis jo 
lauja.

re i ka

— Eiihi — atsake — tik
tai sudeginu tuos pelenus ir 
nusiprausiu rankas, ba susuo-_ 
dinnu angliais maiszydamas 
juos su salietra ir sierą.inpi'l- 
damas in mortyra. O tu ežia 
ko? — suriko ant katino, vy
damas ji su skepetaite, bet pil- 

*žii»\geidumo sutvėrimėlis
jau instate savo nosuke in mor
tyra. — Gatavas man dar vis
ką iszvaryti. — Tai sakydamas 
senis zokoninkas 
mortyra akmeniu 
popiera

nas

pridenge 
o supleszias 

užmetė ant pecziaus 
kuriame dege ilginis.

Ale da nepriėjo perdėtinio 
urnai iszgirdo jo 

t renksma, 
per langeli

namu kad 
kambaryje baisu 
durys sudrėbėjo o 
pasipylė 'smirdantieji durnai.

— Vardan Tėvo irSunaus!
— suszuko persigandęs brolis,
— tai tasai bjaurusis katinas! 
.Jo akys visada buvo negražios. 
Asz jaueziau, kad bus kas blo
go, ale jus, leve Bertoldai, to
kiems daigtams tikėti nenori
te.

Taip murmėjo zokoninkas 
brolis ale koksai jo buvo nusi
stebėjimas, kada inejo in kam
barį ir atrado iszsitiesusi ne
gyva kalina, o szale jo gulėjo 
akmuo, 
tyros.
džiaus© betvarke, mortyra bu-

inu nuėjo

padėtas pirmiau mor-
Kambaryje buvo di-buvo

net iszmetamos isz visuomenes, vo Ilusil.itu8 nrt’prie pat šie-
tarpo, tėvai be pasigailėjimo 
iszvaro isz namu. Tokios tai no 
laimingos ir tenka paleistuvys
tes naruosna.

10 nuoszimtis papuola isz ♦ I ‘ . * v 1 - I - ‘ « JI - ■ ’ , - -
vatgo,; mat . ir Lietuvoje kaip 

i 
vyra dp’bti, - bet, {ąž<la i bis

18 nuosziiptis pąpuolą. del 
, o du 

nupszimęziai pastoja ..isz savo 
gero# valios.

Prąstitucijai sulaikyti būti
nai reikalingos szios priemo
nes. Nupuoluąias jąęrgaites ne 
iszmesti, neatstumti isz namu, 
bet paimti geroą gjpbon. Mote
rie^ darbaą turi būti.lyginamas 

•a « 1 l • - »

šia tai reikia ąpsžvietoa 

kęholi ir yidėm? rędp iszgany- 
mo žiburėli, Į .
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i r kitur moterys tnyi. ^ąugiau 
už 
daug mažesnis,

girtuoklįu .tėvu ir vyru,

? h

bet paląiti geroji glpbon. Mote-

vylo darbo pelnu,, o ąvarbiau-
• . a ‘a a i * ’ * a i * « .

>. , hun
neszą artiipo meile, naikina ai
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užmusze kalina?
Urnai kokia tai 

i nėjo in galva.
Paėmė nuo stalo truputi li-

suvyiriojo in

miislis jam

si liepe

kusio miszinio, 
popiera ir inmele in ugni.

— O tas kas vėl — suszu
ko persigandęs brolis, ka ka
mine sutrenkė ir durnai vėl isz- 
vaikszcziojo.

Sugriausime dabar se
nus kliosztoriaus namus! — at- 

linksmai Bertoldas
Szvarco.—Mano salietros, sie
ros ir auglio miszinys ta atliks 
be pagelbos kuju ir kirviu.

Ir taip atsiliko. Ant kliosz
toriaus kiemo riogsojo seno 
Jiokszllo apire murai, kuriuose 
gyveno tiktai žiurkes ir szik- 
sznosparniai. .Jau seniau nore- 

, bet
sunkaus

zokonin'kas

ta tuos mūrus sugriauti 
reikėjo pudeli daug 
darbo, taigi taip viskas ir ati
dėta vis ant toliau.

Susisuodinos
Bertoldas iszlupo isz muro vie
na akmeni ir in skyle insprau- 
do savo miszinio.

Visas
geidumu
bandymo 

v

pradėjo
budu nuvyti (liktąsias dvasias.

, senas
su

susirinkimas
žiurėjo to
nekurie zokonjnkai

spjaudyti, lidant tuo
J

su žin- 
svarbaus

Parakas buvo iszrastas 
k 1 i osz t o r iu n s I >o ksz t a s 
džiausiu trenksmu sugriuvo.

Tokiu lai budu Iszrado pa
raka Bertoldas Szvarc lpri'bur- 
ge, Franciszkonas zokoninkas, 
gyvenos priesz penkis szimtus 
metu nuo szio laiko, e

To iszradimo pirmąją auka 
buvo katinas, ale nuo .to laiko 
kiek tai žmonijai nelaimi u pa
gimdė ir gero padare tasai isz- 

Neužmirszkime vie
nok, kad parakas, kuris karė
se paguldo milijonus žmonių, 
gerai suvartojamas, permusza 
ir prarausia kelius per uepa- 
jirdinam'as' ir Ueapveikiamas 
žmonių rankom uolas, 'taip-gi 
apgina silpnuosius nuo užpuo
liku ir padeda žmogui naikinti 
laukinius žvėris, su kuriais ki
taip žmogui butu labai sunku 
kariauti.

radimas ?

di-

uos, nuo lenkynu buvo nukri- 
tusi'os knygos, o aliejus isz pa
verstos lampos buvo iszsilio- 
jas.

Bertoldas pakele kalina.
— Matai, vargszas 

vas. Jis nieko nekaltas. Gaila 
man jo laibai. Ale dyvai, kaip 
galejb tas viskas atsitikti ir 
kur pasidėjo isz mortyros ang
liai, salietra ir sierka?

. Kalbėjo tai apžiūrinėdamas 
mortyra,ant kurios dugno ne
buvo nieks apart nesudegto 
popieros szmotelio;

Kambarys tuo larpu prisi
pildo zokoninkaisį kurie

negy-

i su
baime klausinėjo, [ kas galėjo
but priežastimi to trenksmo ir 
durnu,

Bertoldas apsako broliams
kad rengė miszinlt isz sieros, 
auglio ir -salietros, kad tuo tar
pu atsitiko negirdėtas daiktas,
kurio ir jisai pats nesupranta.

Deganti popiora galėjo, kas 
teisybe nupulti nuo peczįaus
ir ankristi mortyran, ba akmuo 
visos skyles negalėjo uždeng
ti, ąle kokiu budu isznyko ma
no miszinys ir įkas nuvertė ak
meni, kuris smarkiai lėkdamas

I - \
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paguldo milijonus žmonių
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Gydo Materija ir greita palengvina 
Galvos Skausmu, Svaiguli ir Atsirū
gima isz priežasties tuom-laikinio už- 
kietSjimo. Prigelbsti praszalinima 
Nuodinius ir labai geras del suteiki
mą gausaus szlapumo isztusztinima.
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na kambarin. Yra tai žmogus 
per daug rustus ir nesujudina
mas kaip koks akmuo vienok 
jau jausmai svetimas ligas su
pranta ir gerai viską permato. 
Jis klauso serganczįos pulso, 
vienok pasižiūri ir in jos suvy
tusi ir sudžiuvusi, veideli. Ant 
galo užraszo kokius tai laszus 
ir su visais atsisveikina.

Mariute mažai sylos turėjo 
kad savo misi is ir jausmus ežia 
prie visu iszroikszti. R(‘ikejo 
nabagėliai gedintis. Vienok ji 
ant baliaus nori būti, dreba isz 
nerimasties, ji nori pamatyti 
ten koki geltonplauki.

Jos liūnelis visas 
nemato nei saules 
Kuri kaitriais savo spinduliais 
perveria žeme ir ant jos 
mirikszta iszklota sniegą.

Motina iszeina pankui dak
tarą ir tuojaus vėl sugryžta. 
Jos akys aprasojusios, rankas 
laiko tvirtai suspaustas.

Mariute to visko visai nei ne 
žiūro.

— Ir ka? — patylomis klau
sia. .

Motina ja saldžiai bueziuoja.
— Turėsi ant baliaus suk

nele turėsi, mano brangi ir jau 
eisi!

dreba ji 
spindulio.

turi tai vėl pasirodo, kad isz 
dangaus žvaigždeles tik puldi
nėja ir po jos kojom, kaipo lai-? 
mes spinduliai, tik klojasi, tik 
ritasi.

— Alano suknele! — szaą- 
kia rodos isz miego iszbudusi.

— O motinu tuotarpu sto
vi priesz ja ir iszvynioja Imlta, 
blizganti atlošu ir puikias ka
ru akeles. ,

— O koks gražumas! — 
praitare Mariute.

— Va ežia czeverykucziai, 
pirszlinaites ir kvietkos. Vis
kas balta kaip tik norėjai.

Mergaites akyse žiba lai
mes aszaros. Su rankele paju
dina t uos visus brangius daig
ius ir in motina su didžiu dė
kingumu žiuri.

— Mano pirmo baliaus pa
roduos — kalba, ir džiaugsmas 
priduoda jai sveikatos ir šylu.

Paskui tik posikalbejiiųas 
su kriaueziu ir viskas atlikta. • • ♦

Ant galo prisiartino baliaus 
diena. Mariute, nesulaukdama 
vakaro valandos,* skaiko. Ji 
rtziadien jaueziasi visai svei
ka, o motinos szirdyje gemą 
viltis, kad daktaras buvo pa
melavęs. Ir susijudinime žiuri 
arit savo dukreles, kuri balta
me atloše ir karunkelcse iszro- 
do kaip prigimties stebuklas- 
Mergaites veidelis jau neSU- 
džiuves, vienok da vis iszbales, 
o akeles (maloniai dega.

Už puses valandos vėliau isz
eina abi in sale ir prie Mariu
tės pripuola geltonplaukis jau
nikaitis. Jis prisiartina ir gal
va palenkia. Jauna mergaite

r • t *1

— O Dievo, kas per laime!
— suszuko mergaite. — Tai 
man bus valia ir szokti, ir pasl- 
bovyt ?

— Taip!
— Brangi mamyte! jau da

bar ošiu sveika! Kodėl man ne- 
pavelinai niekur iszeiti, ta ne
laisve 'mane grabą n varo.

Tokiu budu mergaites vai
das apsidengia laime ateinan-

pos pamaži prasi'linksmino ir 6U nusiszypsojimu pasirėmė
ežio gyvenimo. Iszbalusios lu

pradeda szypsotis!
Sziadien, mamyte, turi va

žiuoti miestan ir man suknele 
nupirkti. Onute, Zosyte ir Kat
riute jos visada ant balių jau

ant jaunikaiezio peties ir tuo 
tarpu muzika pradeda “Pii- 
siąu-dienio Rože.” Didis skait- 
lis poru tik szlaanszczia.

— Po užbaigai szio valco —
nuo seno vaikszezioja, o asz nei kalba jai jaunikaitis peroi-
šyki ne nepaszokau. Bet dabar 
asz jas visas aplenksiu! Kokios 
spalvos suknele asz turiu isz- 
sirinkti — ar geltona?

• sim, mano brangi, in oranžare-

— Imk, vaikeli, (mėlyna.
— Dar aaz apmislysiu. Bis- 

ki prasimiegosiu, o kada isz- 
bnsiu, tada mamai pasakysiu, 
kokia asz turiu suknele imti.

Ketvirta valanda ryto isz- 
bunda Mariute isz miego.

szaukia suMama 1

ja. Asz pas ponia vieno daig- 
to noriu, bet neatbūtinai noriu 
paklausti, Mariute lyg miego
dama szoko ir szypsosi. Tik 
urnai visa dreba, szirdis dru- 
cziai suplaka syki ir antra, 
gražioji galvele be jokiu jaus
mu nulinksta ant jaunikaiezio 
peties.

Visa sale ^prifirpildo kliks- 
mais ir vailtojimais — muzika

džiaugsmu — jau žinau kokią sustoja ir jaunikaiezio prieglo-
man spalva geriausia pritiktu, boj guli nulaužta nuo vėjo le

lija — numirusi Mariutę. 
Tarpe gražiausiu laimiu ir 
linksmiausiu valandų pūli

O tai baltai Asz sapnavau apie 
balta suknele ir raudonas ro
žes, bot geriau norecziau baltu

_____ ___ —X. —■ ... .......  ......... .......... .. „■■■■.. u,...........     ,■■■■ ■ .....................
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suma kas:kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
Dekite savo 

persitikrinsite ir matysite
del žmogaus kuris dirba ir czedina.
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lija r numirusi Mariutę.

ko szita svietą.
Likosi nuneszta in oranžk- 

reja ir tarp kvietku ant suole
lio paguldyta. Motina stovėjo 
lyg snakmenejus žiūrėdama 
in savo dukrele. Su laiku atei-

ina visokį pažinsbami ir Marių-
tei atnosza kvietkas. Ir taip 
ežia guli Mariute, apszvieatii
meile ir baltuose baliaus suk- 
neleše, amžinu miegu miega, ,

II ■'^■■11II ....... ................ «*■

MOKYKLOJE *
Daraktorius. Kodėl levai 

nesuėdė Danieliaus pjanaszot
Jonukas: — l’odel kad tąi 

buvo Petnyczia. ,
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Meile Motinos 
'Del Sunaus^

Pusakiene turėjo sziadien di
deli praszyma pas poną. Norė
jo sunui pirkt panezekas vilno
nes ir szilta sermėga, ba jau 
buvo ruduo ir žiema skubei ar
tinosi. Vniksztinejo kas diena 
Ant paezto in miestą, už k« mo
kėjo del josios dvarponis, mo
kėjo knimuoeziai, jaigu pame- 
sze del katro gronuita arba 
taip ka norint isz miesto. Turė
jo dideli gurbą, 
dojo, visokius
mazgelius ir taip toliau, o kad 
buvo blaivo, niekad nieko ne 
pamote, tai ilgus metus buvo 
kaip pacztorka. Vos isz to galė
jo sau uždirbt ant muisto. Ka
da ka norėjo pirkt del save.*-

in kuri viską 
grumulėlius,

KAIMYNAI PASVEIKINO
GUBERNATORIŲ SMITH’A

Gubernatorius Alfredas E. Smith, kandidatas ant prezi
dento Snv. Valstijų, pasveikina savo kaimynus Albany, N. Y., 
kurie susirinko linkėti jam pasekmes rinkimuose ir laimingo 
laimėjimo.

Ua K<1 IIUIVJV 1111 I\| VIVI . -i • • >

tai imdavo dvare užmokesti isz f,"ko- J°K nlnI>° suims ubagu. - bet ne pats vienas, sėdėjo ir ki-
virszaus už dvi arba tris neda
lęs.

— Tai tu Puszkione nori pi
nigu ant sermėgos ir paneze- 
ku... — klauso ponas.

— Taip, praszau pono. Tu
riu rūpintis apie savo Valuka, 
ha tai biskuti vejevaikis, nuo
gas vaikszcziotu, o nieko nesl- 
piidctu.

— O, tai del Vai ūko, — pa- 
szauke ponas nžpyk(‘s 
mislinau, jog tai del tavos, ir 
norėjau duot, bet del to reikalo 
tai ne duosiu.

Nuleido akis Puszkione, bet 
norint susarmatyta, su baime 
prasze kanecz pinigu.

— Ne, ne duosiu! Tu gadi
ni savo beiboka. Vyras sveikas 
kaip ąžuolas, turi mieste gera 
uždarbi kaipo važnyczia ir ga
lėtu motina prie savos laikyt. 
Tame savo uždarbi pragėrė, o 
nnt drabužio

Juk jisai ne yra niekesnis 
sai pirmutinis ne 

vis jam buvo Ijisai paskutinis.
per prastas,

I*o teisybei niekad no girdėjo t i. 
nuo Valuko padekavones, ba 
kožnas daigias 
niekam nevertas, 
nes motina vis už gera palaike, 
ir kalbėjo: — Tai da jaunas, 
kvailas ir per tęva pagadintas, 
— tegul iszsitranko, tai susi
valdys kaip laikas bus ir moti- riavo, 
nai atsimokės....

No viena karta jau jei daka-

padekavonos, už kitus. Ne ji

asz
jog tai del tavęs,

SAULE” ,

Kupczius, turėjo visokiu dau- siaube nelaiminga.

U

» ♦
Iszsi laižė isz ža id ui i u Valu

kas, atsėdėjo bausme, 
pasitaiso suvis ir budo pikto ne 
permaino. Gere, lėbavo ir kazy- 

Tankiai buvo užsigerės 
prie darbo ir ne karta turėjo 
užmokėt už padarytas szkadas. 

ko lyg gyvam kauliu, nes volei j Tai baczka bevažiuodamas pa-

bet iie-

sau iszdestinojo, kalbėdama:— meto, tai volei rata pamėto, ar
ka sžin kas. kaltas, ar 
ar žmonys! Mieste 
žmonių pagadytn, 
jauna žmogų pagadina, tai pas
kui viską ant jo nuvorezia, o 
paskui patys rankas nuo vis'ko 
numazgojo. O j tie žmonys! tie 
žmonys.

Tose draugai Va Ink a in kar- 
ezoma, kur iszmokino ji kazy- 
riuot.

• Vnlukas ba kitokia szkada padarydavo, 
daugybe Į 

tai greitai

Valukas žinoma kaipo
jo motina turi kvailas jaunas, nuėjo kelis kar-

dirbt. O kiek jis nuo tavęs isz- ^u.s ” labai patiko kareze- 

įs la uždarbi karezemoje, ka bra
vore uždirbo. Viena karta užti
ko ji Puszkione prie tokios zo- 
bovos. Pilna 
žmonių kaip prigrūsta, nuo du
rnu tabakiniu buvo tamsu ir 
troszku, o raugalas nuo ariel
kos net apsvaigino
Dūzgėjo kaip avily j, kiti daina
vo. pliovojo, musze su kumsz- 
eziom in stalu. Vulukus inkai- 
tes laike kazyras vienoje ran
koje, o su kita musze in stalu, 
rėkdamas prikimusiu balsu. 
Motore nusigandus atgal nusi- 
ire ir iszejo laukan. Paskui pa
sitikus ant ulyczios, iszmetine
jo jam, jog pinigus ir sveikata 
menkina su tokiais ] 
draugais bet Valukas 
motina kalbėdamas:

— U-gi ant ko asz dirbu? 
Juk turiu pasibovint. Kiti ge
ria ir kazyriuoja, o ka asz da
rysiu? Žiūrėsiu ant ju kaip le- 
lis ant savo vaiku? Tai bueziau 
begėdis! Žmogus
ria Nedelioj ir pasibovina, tai 
turi pajėgas

mokinosi cielos nedėlios. Kaip ne galė
siu, tai ne gersiu, o kaip pasen
siu, tada kalbesiu ražanczlu 
slenkiodamas Ikarielukus.

Ne iszejo ant gero kazyros 
del Valuko. Karta pasidarė 
barnis prie kazyrn, nuo barnio 
pasidaro musztyne. Karcziama 
persimaino ant gyvos peklos. 
Valukas buvo drūtas ir potin-

, pere- 
sunkiais

t

jegamasti, vis 
s, pas ka pra- 

fizys, jaigu ne pas motina.
— Tinginis, girtuoklis, — 

o tu tuom ji gadini. Lazdų jam 
duot, ne pinigu ant girtavimo:

Aszaros stojo moteriai aky
se. Teisybe, ne turėjo džiaugs
mo isz sunaus, bet juk tai jos 
kūdikis... prasze prigulus sn 
kantrybe.
i — Tuszczia tavęs, net man 

ffralva pradėjo skaudet nuo tos 
sznektos nereikalingos. Te tau 
5 rublius, bet priesz Dieva at- t

kaulina ant arielkos!
— Tai mat, 

tai mano kūdiki

mine zobova, taigi ir paliko cie-

— Juk tai taip atsitinka del 
kožno’važnycziaus. — kalbėjo 
motina — o kaip Valukas bus 
senesnis tai bus atsargesnis.

Žmonys jai in akis kalbėjo, 
jog tai per neatsargyba ir gir
tavimą tas jam atsitiko, 
pavydėdami Valukui, kuris tu- 

mieste ir ne 
reikalauja pas gaspadorius 
trankytis už bernus.

Ii

Viena karta važiavo su bacz-I 
komis in bravorą pasitiko Va
lukas su kitu važnycziu kuris

ri gera uždarbi 
pas

prasze

sakysi už gadinimą
Raus — girtuoklio.

• Puszkiene
kelis kartus padekavojo ponui

nusidavė

savo su-

paeme pinigus,

ir su džiaugsmu 
miestą.

in

i • • #

Kada jau buvo isz kaimo pa
sitiko Puszkione ponia 
num.

Buvo po teisybei tuju paežiu 
metu kaip josios sūnūs Valu
kas. Kokia vienok tarp judvier 
ju skirtumas. Ponaitis jau buvo 
pabaigęs mokslą, i____
ukystes, paguodoje savo tėvus. 
O*Valu‘ku8 ka!

Akys aptemo Puszkienei ir 
net gerkleje apkarto, ant to at
siminimo.

Valukas kada da buvo vaiki
nu, vaikszcziojo su tėvu ant už
darbiu, iszmoko karezemoje sė
dėt ir gert arielka. Kada moti
na jam iszkalbinejo, tėvas kei
ke paezia ir nepaiso ant josiof 
pasakos, o sūnelis ėjo paveizda 
tėvo. Tėvas užsigėrė, jog be lai
ko turėjo mirt, sūnelis vienok 
ėjo žinomu sau keliu, pragen- 
nejo uždarbi tarp panasziu sau 
draugu, ne žiurėjo bažnyczios 
ne Dievo, ne motinos.

Jaigu kada pasitiko su moti
na miesto, tai vis reikalavo nuo 
jos pinigu, kalbėdamas:—Kam 
senai bobai pinigai! Asz esmių 
jaunas, tai turiu gyvent su 
draugais, palebaut. O lie pini
gu no yra ka veikt.

su su

k a rėžoma laivo

žmogų.

palaidais 
subarė

kaip prisige-

prie darbo ant

gos, lauže kėdės ir stalus, 
tino savo prieszus 
ypais. Jaigu kas ji kepsztelejo, 
tai jau tam atidavė kiek tilpo. 
Kiek jisai požeido tai ne gali 
pamint, bot ir pats buvo pusė
tinai superetytas jo 
puolė ant žemes, 
po kokiam laikui — kalėjimo,

g kruvinas 
A ts i k vote jo

in kur su 'kitais gavosi.
Tuojaus daejo žinia pas mo

tina, kas Valukui atsitiko. Del 
motinos buvo tai labai skaudi 
naujiena. Isz gėdos no dry so 
pakelt akiu ant žmonių ba jai 
prikiszo szlektus pasielgi įpils 

Puszkieno davinėjo Valukui Valuko. Bot, kaipo motiha, isz- 
maža savo uždarbi, o kada ma- teisino priesz žmones kaip ga-

In policija paimt ’ta lati*a! 
kokias ežia dabar iszrinkt? — Hei policija! <

Puszkiene iszgirdo szauksiųa.
fsu’spmiutj jai szai<u iikjiiiiihm- 

Ika. Del josios mylemo Valuko 
czion pavojus tvėrėsi. Bot su-Į

szauke:

asz kalta... 
in szaliu.

prieszais važiuoja žimo, asz pati...

gybe ir visaip margintu. Na "T

Imsu ran-raislino Puszkione.
donas, tokios Valukui geriau- Suspaudė jai szirdi motinisz- 
patiks. Gal norint karta jam in 
t iksiu.

Jau pasidaro vakaras, kaip 
sugryžo namon: Ir pradėjo po 
birfki lynot, o ir buvo gerai 
miglota. Norint mieste lempos

1 1 A f J - I 1

drebojo ir vos girdėtu balsu

doge, bet mažai atszvlete.

Valukas ne kaltas! Talį 
asz nepasitraukiau 

ir ne teini na u nnt ve-
• ••
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sunkus vežimas su baczkomis. I No galėjo ilgiau kalbėt, ger-
Jaunas važnyczia matomai ge- ;klojo 
rai užsit raukės, kepure ant sza- 
lies, plake arklius i 
Arkliai gerai inszerti ėjo kaip 
žaibas. Purvai tiszkaiiu visas 
szalis ir apdrebia phieigius. 
Važnyczia isz to džiaugiasi ir 
da labiau arklius plieke.'<4 

Ant užsisukimo ulyczios pei 
daug pasuko prie ruimo. ■ Ar

šu szonu atsimusze in 
Bernas perpykęs 

užkeikė il
su botagu per pcczius

klys
Puszkione.
patrauko vadeles, 
tempe 
senu kini.

— O tu sena ragana — pa- 
szauke — ar akla 1 — ar no ma
tai arkliu?...

Ir antru kartu tempo su bo
tagu.

Iszsigandus senuke, apkvai
tusi riksmu, žvangėjimu len
ciūgu, tarszkejimu ratu ir ap 
laikytu rimbu, paslydo ir puo
lė po ratais. Sunkus vežimas sn 
sunkenybe pervažiavo per ja.

Ant kliksmo seniukes subė
go žmones’ sulaiko 
berną. Tuojans'jisai prasiblai-

boba, kuri

i užmiro žodžiai tiktai 
L. Į smurtinis 'gargaliavimas buvo 

su rimbu, 'gerklėje girdėtas. Da nabagėli 
j vos galėdama pakelt ranka 

baigė savo gyvenimą.
Likosi nuneszta in artimiau

sia narna. Paszanke da ir dak
taro, bet tas nutarė, jog jau nu
mirus....

Numirė su džiaugsmu, ba no
rint karta sūnelis pavadino ja 
“mylema motinėle”, ba lyg- 
sziol ne buvo girdėjus gero žo
džio nuo jo. 8u džiaugsmu nu
mirė.

O meile motiniszka! tu esi 
negu piktybe

žodžiai

galėdama pakelt ranka 
peržegnojo ne laba sūneli ir pa-

mylema motinėle

daug galingesne
nei a bu j u vai keli u.

Nelaime del jus vaikeliai 
katrie ne mylite savo tėvu!

riksmu
tarszkejimu ratu ir ATMINIMO ŽIEDAS

labai

netikusi

ve, bot novos no nusimindamas 
keike ne atsargu 
Klišiai dejuoja.

kraujais 
isz sopuliu

Motore kraujais apsiliejus 
raivydamasi isz sopuliu akis 
atidarė ir mato priesz save sto-

9

mat vjnĮĮ berną su botagu, “per kuri 
likos šmertelnai sutrinta. Paži
no tuojaus sunu ir paszauko:

— Valuk!
— Ar tai tu motinėlė? — 

isztare nutirpęs palaikis.
—, ()-jei, motinėlė,

Seniai, labai seniai vienas 
vaikinas pamylo kaimyno duk
terį ir norėjo ja vesti, liet kaž 
ko’dM aibioju tėvai ’buvo tam 

To vaikinio tėvas, 
nenorėdamas, kad jo sūnūs su 
laja mergai to matytųsi, iszsi- 
kole kitur gyventi. In-simylėju
si pora paskutini karta atsi
sveikino piovoleje, kurioje au
go žoleles, fpuik’iais melsvais 
žiedeliais. Jiedu nuraszlke po 
Viena tok in

pVieszingi.

motinėlė
padariau? Motinėlė,

k a asz 
mano mo- 

smiltis veže. Vienas antram nu tinele, szauke dejuodamas Va
prasitraukt,norėjo isz kelio

Valukas sake, jog važiuoja sn 
lodinge, tai 
traukt žmony

jam turi prasi- 
s isz kelio, smil- 

czius tvirtino, jog jis taipos-gi 
veža lodinge, tai neturi trauk
tis. Plūdo ir barėsi vienas ant 
antro. Valukas perpykęs užkir
to arkliam po rimbą. Kol susi
žiūrėjo smilezius stovėdamas 
szalia vežimo likos skaudžiai 
suspaustas ba ne spėjo atsi
traukt in szali. In tarpa asziu 
gavosi koja ir su gniuždė kanla 
ant smulkmeniu.

Turėjo Valukas isz tojo atsi
tikimo ne mažai ergelio ir sū
dąs ji nubaudė. Bet motina vė
lei iszteisino sūneli: Kas-žin 
kas buvo t Ūme kaltas, gal smil
ezius...

Ir taip Puszkienc kas kartas 
savo sūneli iszteisino, o ir turė
jo vilti, jog Valukas kada no- 

, o tada 
, goru sū

num ir sztarkiu bernu ant cie- 
lo miesto. Ach! kaip ji troszko, 
idant toji stebuklinga valanda 
kadai norint užstotu. Kaip tai 
ji tada butu laiminga! Tada 
Valukas prakalbėtu in ja gra
žiai ir szvelniai, kaip kokis po
naitis in savo motina, tada my
lėtu ja taip kaip ir kiti vaiku? 
tėvus. Ant svieto nieko jam 
daugiau ne troszko. Norėjo bū
ti mylėta per sunu taip karsz- 
tai, kaip ji ji myli. Kada jis ap- 
sipaeziuos, sena motinėlė apsi
gyvens prie jo, bovys anūkus Ir 
spakainiai numirs, laimindama 
Dieva, jog davė jai tiek laimes 
ant žemes.

Taip mislindama apie viena
tini ir apie galinti but laime 
del jos ant svieto, ėjo Puszkal- 
tiene kas kartas tolyn, pasi
remdamas su lazdele.

Kvėpuodama, siuntinis ga
vosi in miestą, 
minusia ant pacztą, o paskui 
leidosi eiti pro kromus. Pirko 
pirmiause tai, ko dvaras rei
kalavo, ka prasze parnoszt gas-

ūkas.
Da niekados taip jausliai in 

ja sūnūs ne kalbėjo. (») kaip ji 
sziadien laimingu.

Puszkione atsiminė sau, jog 
)irko sunui sermėga ir paneze- 
<as. Pakele jnis ir iszvyniojus

ip nikiais 
Jiedu

žolele ir padavė 
viens kitam ir prižadėjo jiedu 
tada, jog kur tik pamatys to
kia žolele, visados ja uusirasz- 
kyiti. Toji žolele turėjo jiems 
priminti viens kita.

Po tam praslinko daug me
tu. Ir toji mergaite kitur iszsi-

!•

k die gyvenai. Karta Jinai, jau 
žila būdama, ėjo keliu ir panke
lyje pamate ta ja melsvu žiede? 
Ii u gėlėle. Pasuko jinai isz ke
lio tos žoleles
Tuo paežiu keliu ėjo koks tai

I

misi raszkyti.

rint ne bus girtuokliu 
bus pu i kum žmogum

nusidavė pir-

to jog pragėrė ir ne drabužio lojo, jog Valukas ne kaltas, tik- padoriai, paskui iszririko sen-
sau neperka, tai pirkinėjo jam tai niekszai, kurie ji pritrauko kromija sermėga del sunaus,

BALTRUVIENE
; ii*" r' 11

i

Žmogus kuris tankiai 
eina isz laižybu

” jog ji už
kalba pirmas

I

Tuo paežiu keliu ėjo koks tai 
rodos sunui kalbėdama labai senelis. Jis taip gi, pamatęs ta 

žolele, ipąsisuko jos raszkyti. 
Jiedu kone sykiu pasilenkė, 
norėdami ta paezia gėlėle nu
siskinti. Tada jiedu viens in 
kita pasižiurėjo. Gerai insižiu- 
roja, jiedu viens kita pažino. 
Tai buvo tas pats vaikinas ir 
toji pati mergaite, kuriuos to- 
vai perskyrė. Kaip jiedu buvo 
susitaria’ visados tuos mels- 

i

v uosius žiedelius raszkyti, taip 
jie visa gyvenimą ta nuturima 
ir pildo ir pasitaikė proga, kad 
tasai žiedelis vėl juos suvode 
in pažinti, o kitaip jiedu viens 
kito ir nebotu pažine. Nuo to 
laiko žmones ta' žolele ir pra
minė uatminimo žiedas.”

Atminimo žiedai ir Lietuvos 
pa u peš puoszia,
Įima matyti pas 'Lietuvaite 
vandenyje pamerkta melsva 
atminimo žiedu vainikėli. Van
denyje tie žiedeliai pradeda 
plėtotis ir ilgai nevysta.

sunkiai:
— Valuk — panezekos 

kokios gražios

motinai.
savo gyvenimą 
rus apsiejimus su motina

del — tavęs... 
gurbe sermėga...

Valukas puolė ant keliu, už
laužo rankas ir pradėjo labai 
verkt bueziuodamas rankas 

Toje valandoje ciela 
mate ir biau- 

, kuri
jau mirdama, o da ji myli. My
lėjo ji per ciela savo gyvenimą, 
nes jis nuolatos ja ant niek lai
ke, 'kada ti'k ji nuo pi'kto atva- 
džiojo. Sujudo jame goresnes 
jausies. Dabar jis norėjo, idant 

gyventu, savo ati
duotu gyvas t e už josios.

— BazbaininkaS,

moti na jo

latras, 
piktadaris, — szauke visi ap-

Vanderbiltas su savo
nauja paezia

***
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reikalingus drabužius, ir kalbc- )>» ><• kazyriu ir gundo ant musz ant galo nusidavė in kita kro- 
jo in save: — Tegul niekas ne tynos. Sėdėjo Valukas aVOszle,Inia pirkt žiemines panezekas.
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Netoli Vatorburio yra merginu 
pora tuzinu,

Bot szirdelos mano, ne kam 
vertu,

Vrn bagotn ir 'biednu, 
Su vaikais ir be vaiku.

Nckurios turi jau suaugusius 
šunelius, s 

Kurie atlankinoja mokslainos 
namus,

Juk yra ir tokiu sziezia, 
Ka augsztai nosis rmezia. 

Jaigu isz kur jaunikis priimtu
Tai gal de1! savos iszsiriivktu. 
Yra da sztamas merginu tokiu 
Pusėtinu ir dideliu girtuokliu

Per diena sodos ir gers, 
Kol akys pabals.

Tai tokiu morgicu czion 
randasi,

Ka naktimis po karezemas 
trankosi,

Ne sarmatos neturi,
Ne a Uit doros nežiūri,

Jaigu i.Airite balandėlės vyra 
gauti,

Turite su gery.mii pasiliauti, 
Suvis munszaine pamesti,
Ir dora gyvenimą vesti.

Ar tai gražu, kai-p visi juokesfi, 
Kita-taucziai ir ma'ži vaikai

piktinasi,
Ba dzievaž vyro negausite 

Jaigu nepasitaisysite.
• • ♦

Žinau nedideli, pleisa kur ran
dasi kelios pamilijos Lietuviu, 

Kur yra dvi merginps ii r du 
tuzinai vaikinu,

Nosonoi baliukas ten atsibuvo, 
' Ant kuriu daugelis sveteliu 

pribuvo.
O ir morgicu atvyko nemažai 

Juk žTinome apie tai gana 
gerai,

Kad be morgicu ne yra 
jomarko,

Ane jokio pa red ko.
Tarp pribuvusiu merginu, 

Vienui pilna tei4la gumo turėjo,
Szokti siivi-s ne ėjo, 

Sake, kad jai koja skaudėjo.
Gialve'lo nulbabyta turėjo, 
Ir taip kudlota kad pakelt 

negalėjo,
Asz jaja in knyga inraszysiu, 
Ir ant kito karto pasideriu,

O jaigu nepasitaisys, 
Tai mano kocziolas pataisys.

• * #

Vienoje apygardoje Liiiojaus 
gubernijoje, 

Atsilankiau anoje dienoje
Tai rots bobeles iszdaro, 
Ir visokes funes padaro,

Pas viena milijonierių iszsi- 
renge du ubagai.

— “Beezykim, 
liksim namie, 
ubagas.

— A-sz ne lieczinu — atsa
ke antras.

Inejo in priemone.
— Beezykim, jog mus tar

nas no i n leis.
. — Asz ne beezinu — atsa
ke antras.

Užskandnno; tarnas inleido 
juos in vidų.

— Eime abudu — tarė pir
mutinis ubagas — nes pirma 
beezykim jog tau nieko neduos 
o man <liros.

— As0 ne lH‘czinu.
Inejo. Milijonierius tižskaru- 

bino ir liope abudu iszmest. 
Tarnas pagriebęs abudu už 
apykakles ■ iszmete tam pa
ežiam karte. Puola abudu že
myn tropais:

— Beezinu, 
miltinis ubagas in savo dran
ga — jog asz tolinus nulėksiu 
kaip tu.

pagriebęs abudu

— szauke pir-

DU KAIMUOCZIAI.

Du kaimuoeziai stovi priesz 
Įauga ligonbutos ir szitaip kal
ba:

— Kūmai?
— O ka?
— Žinai, tai yra ligonbntis.
— O ka ežia daro?
— E, 'k u m u t i czion mok i nti 

žmones, patys daktarai.
— O jei, o ka tie daktarai 

ten veike?
— Tai ka veike, nu-gi kaip 

žmogus serga, tai in czion at- 
nesza, ligonis czionais
mirszta, paskui deda ant stalo 
ir pjąusto...

— 0 jei, o jei! kūmai!
— Palauk, palauk, tai da 

ne viskas. Pjausto ta vargsza 
negyvo1!!, iszima isz jo plan- , 
ežius, žarnas ir visus vidu
rius...

nu-

t

%
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H

žarnas ir

— O jei, o jei L. i.
— Kepenis, szirdi ir...
— Tai kam tas viskas?
— Tai matai, del to, kad 

dažinot, isz kokio gmino ne- 
baszninkas... kad galėtu nud 
jo už kasztus gydymo gauti už
mokesti.

CAPITAL STOCK >126,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS >623,368.62

l

Mokame 8-czia procentą Ant j 
sudėtu pinigu. Procentą pride- > 
dam prie j ubu pinigu 1 Sausio, ir < 
1 Liepos. Mes norim kad ir jua Į 
turėtumėt reiksią su musu banka f 
nepaisant ar mažas ar didelis. .į

G. W. BARLOW, Pres. C 
J. FERGUSON, Vice-Pro. ir Km. f

Kaip keturios sueina 
Tai jau be munszainio 

neapsieini, 
0 jaigu kokia bobele isz kitur 

atvažiuoja,
Tai visos vaktuoja, 
Tuojaus susibėga, 

Alaus Ir munszaines parneszti 
bėga, 

Žinoma vyras turi fnndytie, 
Gaujos bobines klausytie.Į
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K. RĖKLAITIS 
LiettivUaka* Graborlui 
Laidoja numlroHus pa
gal naujausia mada Ir 
mokslą. Turin pagelbĮ- 
nlnke motorema. Priel- 

*aei[9j(I sora h u
510 W. Spruce St..

MAHANOY Cm, PA.
800 MAUKNT ST., 

TAMAQUA, PA.

Kas tolinus ten darosi, tai 
nutylėsiu,

i Gal ‘kitu kailiu pakalbėsiu
• Tame laike vyras daug 

‘ nukenpze,
Aibeeze!

A. J. SAKALAUSKAS
LIETUVJSZKAS GRABOR1U9 

(Bell Phone 872)
331 W. Centra St., Shenandoah, Pa.
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K ornel i u sza s V ando r b i 1 ta s 
II inJni J on cinvin rtvilvtn v* nmilijonierius su savo antra pa-
• 4 1 • • • t • iežia, kuri priesz persiskyrimą 

buvo Airs. Logan isz (Jhicagos.
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MINERS' ASTHMA IR 
NOSINIS KATARAS

Gerklinis kataras, Bronkitis, Ger
klinis kosulis, Sunkus kvėpavimas, 
Katariszkas kurtumas, Užimąs gal
voje, Priszakinls galvos skausmas. 
Neužmokama gyduole vartojama 
su stebetine pasekme per 30 metu. 
Preke 25c. per pucztą. Iszrasta ir.
parduodat vien. tik per
E . . t 1 i, J ’i Vi i ., jį l A? i1 b

Į

»Į

I

THE HĄMRDEN LABORATORY 
724-736 MULBERRY STREET 

REAPING* PA.
1

IT

A. RAMANAUSKAS
UETUVISZKAS GRABORIU3

28 Frack St. Frackville, Pa.
Telefonas 461-M

, —--------- -
MILL 4k PATTERSON STS..

ST. OLAIR, PA.
' : Telefonas 1430-R '

-------------------- --------- ..

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 

'sziu nuo ‘ papraseziausiu iki prakil-

Nubudimo valandoj* 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 
deszimts minutu. Telefonas 872.

W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS L1ETUV1SZKAS. 
GRAB ORIUS MAHANOY CITV •

*1't •’.M'

Laidoja kunus numirėlio; Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir U t.

'niausiu. Parsamdo auiymobilius del 
i —»„ ir jtiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir u t.

520 W. Centre S*. Mahanoy City, Pa.
K . T '• ’ » "• ' ’

laidotuviu, veseliu, kriksztyniu 
kitiems pasivažinėjimams.

K f
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! ŽINIOS VIETINES
’ — Serodoj jau pirma diena 
Augusto. I | i

— Sziandienjik viena Hil- 
ro kasikiu pradėjo dirbti. Kitos 
apelinkines Readingo ir Lehigh 
Valles kompanijos nedirba.

— Lietuvisdka Diena 15 
Augusto. Tikėtina kad suva
žiuos arti 10 tukstaneziu žmo
nių ant “atpusko.”

— Sziomis dienomis lanko
si pas .gimines seržantas Juo
zas Budrcviezius isz eroplani- 
nes stoties Quantico, Va., ir 
jojo drangas seržantas Leonas 
Morkūnas (Marks) isz Cleve
land, Ohio. Seržantas Budrevi- 
czius aplaike paliepimus isz- 
plaukli isz San Dingo, Calif., 
in Kinus ant 34 menesiu tar
nystes apmalszyti tuosius žvai- 
ra-akius velniukus kurie ne
duoda svietui ramybes.v

— Badai Norekviczius nori 
parduoti szokiu sale kad per
dirbtu ant fabriko. Kitados to
ji salo prigulėjo prie BoczkauR- 
ku.

— Paskalas buvo pusk lydos 
po miestą praeita sanvaite, buk 
Antanas Ijoskiviezius (Lasky) 
mirė, bet paskalas pasirodė no 
teisingu ir badai musu tautie
tis truputi pasveiko.

— Su ha t oje atvažiavo at
lankyti savo tėvelius .redakto
rių “Saules” F. W. Boczkaus- 
kus, vyriausos juju sunūs Hi
lams F. Boczkauskas
eziule ir sūneliais Hilam ir Po- 
vylu isz Indianapolis, Indiana, 
kelione atlikdami automobi- 
lium per visa diena ir nakti. 
Simus Hilams yra toknikiszku 
inžiniierium prie Bell Tele
phone Co.

su pa-

prie

PASKUTINI TELEGRAMAI

11 Varszava. — Mietelije 
Pruszkove, gyventojai nubal
savo idant užvesti tonais pro- 
hibicija ant ko visi ir pristojo.

U Buffalo, N. Y. — Du di
deli aliejiniai laivai eksploda- 
vojo prigulintis prie Standard 
Oil Co., ant upes nuo’ko užside
gė ir ugniagesiu laivas. Bledes 
padaryta ant 1,000,000 doleriu.

H Rymas. — Kada popie
žius lipo isz automobiliaus isz- 
sisuko sau kalni ir turi gulėti 
dabar lovoje.

H Hazleton, Pa.—Mrs. Kat
re Rowland, 82 metu isz Janes
ville, per savo gimimo diena 
iszleke in padanges su eropla- 
nu. Šėmikiai taip patiko lėk jo
jimas, kad norėjo d a karta isz- 
lekti.

H Washington, D. C. — Vai 
džia 'ketina apsaugoti ruseziau 
Kanados rubežiu kad neszmug- 
leriuotu isz tenais guzule, ku
rios praeita meta atgabeno in 
Svlv. Valst., 23,500,000 galonus.

H Rockville, Conn. — Kada 
40 darbininku važiavo dideliu 
bosu namo isz darbo in Man
chester ir Hartford, parvirto ir 
užsidegė. Trys darbininkai su
degė ant smert, 
smarkiai apdege.

o likusieji

Reading 
t lines >

k

Ekskurcijos Seredomis
IN

Atlantic City
Augusto 1, 15 ir 29

Ant Regulariazko Treino

Ryte 
... 5:00 
... 5:10 
... 5:43

• •

. 0:39
. 9:30

Isz 
Shamokin .........
Mt. Carmel ... 
Ashland .............
Mahanoy City (Preke $3.75) 6:10
Tamaqua (Preke $3.75) . 
Philadelphia ribus.............

Grįžtant—Treinas apleis Phila
delphia 7:30 valanda pagal Stan
dard Time ta pati vakara. 

Specialiszki ekskurcijos tikietai 
bus geri ant visu treinu tarpe Phl- 
ladelphijos ir Atlantic City, diena 
ekskurcijos.
$ZL OO Dubeltavas 
***• ‘ Tikietas

Ant Readingo Geležinkelio

ANGLIJOS MILŽINISZKAS EROPLANAS SU TRIMI MOTORAIS
» *
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— Redaktoris važiuodamas 
Readingo trukiu atlankyti pa
žystama ligoni Ashland’o II- 
gonbutojo, sztai mate sekanti 
atsitikima. Kunduktoris susto
jas prie vieno pasažieriaus pa- 
szauke:

— Praszau pono paimkie 
ta kropszi....

— Katra?
— Ugi ta, ka stovi ant tako 

prie tavos. Žinai kad tai užima 
vieta, o pasažieriai negali pra
eit.

SUSIKALBĖJO.
Du žandarai paregėjo lau

kuose žmogų su karabinu, ku
ris matydamas juos pradėjo 
bėgt. Jieji mindydami jog tai 
kontralbanczikas, pradėjo vy
tis paskui ji. Ant galo mede-

Sztai Anglijos naujausos orinis milžinas, padirbtas isz lengvo mėta Ii o, kuri varo trys
motorai, sunkumo dvideszimtslomi. 'Tasai milžinas atlėkė in IIcndona dalybauti lenktynėse. 
Kas-gi butu tikėja keli motai adgal kad maszina. sunkumo dvideszimits tonu iszkiltu in pa
danges? Galima suprasti kokio didumo tas:u eroplanas yra ant žmonių kurie sitovi arti jojo.

SHENANDOAH, PA.
— Prohibicijos sznipai pa

dare krata Danoskio duonkep- 
tuveje ant 161 S. Main uli., kur 
rado keliolika bertainiu alaus 
ir 121 tuszczius bertainius, kai
po ir paipa po saidvoku. Mano
ma kad paipa buvo sudurta su 
vietiniu bravoru isz kur alų 
traukdavo in duonkeptuve ir 
pildavo in bertainius.

Girardville, Pa. f Praeita 
Subata imire senas szio miesto 
gyventojas Juozas Vaicziunas, 
56 metu senumo, sirgdamas il
ga laika vėžio liga. Jisai pali
ko paezia, dvi suauguses (luk
terės ir viena sunu. Laidotu
ves atsibus Soredos rvta.

Minersville, Pa. — Atgal du 
menesiai, dirbant Thamiston 
kasyklose, bosas . ir darbi ui li

pa stebėjo
kad neitu in ta vieta 

dirbt, kur matėsi pavojus. Bet 
jis to nepaklauso: kada visi isz 
tos vietos prasiszalino, jis sau 
vienas ir nuėjo.

Po pietų kitiems nulipus že
myn eit namo, V. Szmulksztys 
pa st (‘bėjo kad jo czia nėra. Pri
ėjo prie brusto, pamato szviesa 
ir ome szaukti: “Antanai, An
tanai — einam namo!” Bet An
tanas no žodi neatsiliepe. Užli
pus jiems 30 pėdu virszun, rado 
Antana prispausta 
krutinę, negyva.
Amerikoje broli ir sena tęva; 
buvo vos pasiekęs 35 metus 
amžiaus.

kai 
sziui,

Antanui Moli- 
i in ta

uolos per
Paliko czia

pasiekęs

Dexter, N. Y. — Ona Bresnik 
tapo aresztuotą už užmuszima 
burdingieriaus Andriaus Jusz- 
niko. Jos vyras buvo kiek pir- 

Jusznikas
buvo rastas upėj su perpjauta 
gerkle.

minus areszt uotas.

gaji nuvožt da gyva in Bayon- 
nes ligonine, bet už puses va
landos vaikas mirė. Sakoma, 
kalte buvusi isz vaiko puses; 
vienok kaltinamasis turėjo už- 
sistatyti $2,500 iki teismo.

— Liepos 18 diena vaikams 
besimaudant Newark Bay, nu
skendo Boleslavas Marcinkus, 
10 metu amžiaus. Tai jau tre- 
czia auka, szios vasaros sezono 
Newark Bay pakraszeziuose.

— V.
Hazleton, Pa. — Ponas Ka

rolius Lapinskas, senas gyven
tojas Mahanojaus, kuris dabar 
laiko bizni czionais, ana diena 
lankėsi pas gimines Mahanoy 
City.

— Adomukas Zubrickas, 14 
metu ir jo broliukas Jurgutis 
11 metu, dingo isz miesto neži
nia kur. Abudu vaikai turėjo 
tarp saves tiktai apie du dole
rius. Isz pradžių manoma, kaa 
nuvažiavo in Wilkes-Barre pas 
gimines, bet ju tonais nematy
ta. Kur vaikai dingo, tai neži
nia.

■ 0

Bayonne, N. J. — Stasys Ma
lakauskas, važiuodamas auto
mobiliu, suvažinėjo Konstanti
na Bogdzul, 9 metu Lenkuti. 
Malakauskas suspėjo nelaimin-

— O kas tai mane apeina!
— Kaip tai tave ne apeina! 

Asz turiu žiūrėt paredko.
— Tai žiūrėk savo pared-

ko.

cziuojant ant gonku, niekas ir 
nepastebejo, kaip prapuolė ma
žas Petriku vaikiukas.

Pasigedusi motina, pradėjo 
) jeszkoti ir atosto- 
Pagalios ir rasta 

vargszelis inkrites in vandens 
rezervuarą (cesspool).
dens buvo nedaug, bet mažiu
kas taip in'krites, kad jis nega
lėjo atsikeli ir uždusęs.

jeszkti: ome 
gininkai.

Van-

Brooklyn, N.Y. — Pastaruo
ju laiku New Yorke pagarsėjo 
Lietuvaite, mezzo-soprano dai- 

, Morta Bubo- 
gyvona Jackson

ir dainuoja United 
1587 Broadway, 
WCGU radio stotyje, 

ji dainavo

nininke soliste 
nas. Ji 
Heights, 
Artists, 
Yorke, 
Szi Ketvirtadieni 
5:45 popiet.

— Liepos 26 diena 
D-ro Petriko (dantisto) 
mvnele didele nelaime —

Now

iszt i ko 
szei- 
nu- 

skendo jo mažasis'sūnelis Wal- 
teris, kuris turėjo 16 menesiukuris 
amžiaus.

D-ro. Petriko žmona su abiem 
vaikucziais buvo iszvažiavusi 
pas žinoma vasarnamininka p. 
Speeches, Greenport, L.T. Szi 
Ketvirtadieni apie vidurdieni

Lehigh Valley
EKSKURCIJA IN

Niagara Falls 
ar Buffalo

NEDELIOJ 12 AUGUSTO 
$5.00 In ten ir adgalios

Spcciiiliszkas treinas iszcis isz 
Mahanoy City 8:16 valanda Su- 
batos nakti. Grįžtant apleis Nia
gara Falls 3 popiet. Buffalo 4 po 
piet, Standard Time.

Kehl^lzWley’
Railroad.

miliniu Hm moclK.Dlam»na

Skaitykite “Saule”
O 0 Q

4 Reading
mes

$4.oo
IN

NEW YORKA
NEDELIOMIS

5 Augusto, 16 Septemberio

Dubeltavas 
Tikietas

Speciali* Treina* Subato* Naktį

i atostogininkams besisznokh- t

Isz Ryte
Shamokin •..••••••«••, 12.01 
Mt. Carmel...........................12:10
Ashland.................................12:47
Girardville............................ 12:55
Shenandoah...................   12:35
Mahanoy City .................... 1:16
Tamaqua .......................  1:45
New Yorke pribus Liberty St. 6:35
New York pribus W. 23rd St. 7:40

GRĮŽTANT—Apleis New Yorka 
nuo W. 23rd'St. 6:47 vakare, nuo 
Liberty St. 7:00 vakaro Standard 
Time.

Ant Readingo Geležinkelio

• •«•••••••••**•

• ••«*•••■*• • • «

RŪPINASI APIE
SENUS ŽMONES

Dabartiniu 
kiekvienas Su v.

beveiklaiku,
Valstijų ap

skritis kokiu nors budu aprū
pina senus žmones. Szioje sza- 
ly'je turime ‘betureziu namus,
‘darbo namus’ ir taip vadina- 

ukes/ Papras
tai tos insteigos yra labai se- 

ir senieji su didele baime 
na-

mas 4 betureziu

valstijos ir

uos, 
vyks'ta iii Inos betureziu 
mus, nes nežino kas ten laukia, 
ir kaip atrodo, tie ‘betureziu 
namai’ neiszrisza szi svarbu 
klausymą.

Federate valdžia,
miestai pensijoms aprūpi na sa
vo darbininlkus, ir sziadien 
daugybe privatisžku industria- 
liszku kompanijų invede pen
sijų sistema. Bet tos visos pen
sijos prižiūri tik maža dalele 
gyventoju suvirsz 65 metu se
numo.

Su lyg J920m. cenzo bu vo su
virsz peuki
moterų Suv. Valstijose 65 me
tu amžiaus ir dauginus.

milijonai vyru ir

FederationNational Civic 
nelabai senei iszdave raportą 
apie ju vesta tyrinėjimą ekono- 

fiziszko padėjimo 
ypatų 65 metu ’amžiaus ir dau
ginius. Vestas tyrinėjimas in- 
emė 11 miestu ir 2 miestelius 
New Yorko, New Jersey, Penn- 
sylvanijos ir Connecticut vals
tijose. ^Matome, 
liejimas ineme tik in'dustria- 
lisz'kus miestus ir tik toje daly
je szalies kur privatiszkas ka
pitalas yra daug didesnis negu 
kitose dalyse.

Tyrinėjimas neinamo senus 
privatiszkose arba vieszose in- 
steigose. Issz 13,785 vyru ir 
moterų — ketvirta dalis turėjo 
nuosavytbiu iki $10,000, vertes 
ir daugiaus. 19.5 nuoszimtis 
turėjo nuosavybių nuo $1,000 
iki $5,000 vertes. Suvirsz 30 
nuoszimitis neturėjo jokios nuo
savybes, 40 nuosz. uždirbo apie 
$1,000 in metus.

Tas tyrinėjimas parode, kad 
ketvirta dalis neturėjo jokiu 
nuosavybių ir 16.8 nuosz. nei 
nuosavybių nei ineigu. Kitais 
žodžiais, vietias žmogus isz sze- 
sziu, suvirsz 65 metu senumo, 
negavo jokios pagalbos.

Isz tu 13,785—net dvi-penkt 
dalis kiti užlaikė. Daugumas

miszko ir

kad szis tyri-

— Na, tai paimk ta krep
szi. Gali ji laikyt ant keliu.

— Ei, duok man pa'kaju 
ne nemi.Mlinu tai padaryt.

— Tai sulaikysiu treina.
— Ali raii't, 

jaigu nori...
Kunduktoris sulaiko truki 

arti Džeradzvillcs szalikdamas:
— Ar imsi krepszi ar ne?
— Duok man pakaju po 

kvaraibu, neimsiu ir

gali sulaikyt

jus inlipo in medi. Žandarai 
grasino ir szauke idant nulip
tu isz medžio, bet jisai malsziai 
iszsleme pusryczius isz krop- 
szio ir pradėjo valgyt. Vienas 
isz žandaru perpykęs inlipo in 
medi paskui mede j u. Ir pradė
jo kalbėtis taip:

— Del ko ponas bėgai?
— Juk no liepiau paskui 

mane bėgt.
— O kodėl ponas mums to 

greieziau nepasakei ?
— Ba manes apie tai ne

klausote.
Ir nuėjo žandarai užsisar- 

matine.

SUSISIEKIMO PRIEMONES 
KAUNO MIESTE.

Kauno miesto valdyba szl- 
met inregistravo Kaune: leng- 
vujn vežiku — 123; sunkiųjų 
vežiku — 284; lengvu automo
biliu — 233; sunkiųjų automo
biliu — 24; motorciklu — 113; 
dviraeziu — 2,700; autobusu 7 
ir konkes vagonu — 14.

Sumažėjo vežiku s kai ežiu s ir 
padidėjo automobiliu ir motor- 
cikliu skaiezius.

EKSPLOZIJA UŽMUSZE 
MERGAITE.

Vaiszvilai. — Birželio 23 d., 
ryte 10 metu mergaite, iszgy-. 
nūs žąsis in lauka, rado nedide
le tutkele su kažin kokia me
džiaga. Pakrapszczius ja su 
szpilkute, 
Mergaitei
pirsztus ir sudraskė vidurius. 
Sužeistoji ta pat diena vakare 
mirė.

i n vyko sprogimas, 
nutraukė rankos

szimts 
gana!

neimsiu

— Nepavelinsiu tau toliau 
važiuot, 
szi.

Praszau paimt krep-

Ar pasiutai? Kaip asz 
imti

GERAI SUPRATO.
Sūnelis atbėgo namo uždu- 

sias ir jau ant slenksczio szau- 
ko in motina:

— Mamyte, jau tas musu 
grosorninkas dabar isz piktu
mo truks!

— Kodėl? Kas atsitiko?
— Jo pati pagimdė jam 

dukrele, o jisai jau per visa

SUSIRĖMIMAS PRIE 
LIETUVOS-LENKIJOS 

SIENOS.
Czia aplaikvta 

Glos
Vilnius, 

laikrasztis

galiu imti svetima krepszi 
idant mane da apskustu už va- 
gysta ?

— Ar tai ne tavo krepszis?
— Sziur, kad tai ne mano.
— O keno ?
Sztai isz užpakalinio 

davėsi girdėt balsas Lietuvio, 
kuris važiavo isz Tamakves:

— Sei mister kondukter! 
dės iz maj krepszis! Ai go for 
Szimokin for maj brodor!

— Tai ko asile isz pradžios 
taip nesakei?... užklausė kon
duktorių , , .

— Vot for mi sej someting, 
ju spiken for det oder man, not 
for mi aj szerap.

Kunduktoris
isz piktumo, spyrė krepszi su 
koja murmėdamas ka toki po 
hosia apie “dam foreigners” 
pasažieriai isz to turėjo nema
žai juoku.

suolo

paraudonavo

o

KITRAS VAIKAS;
Teta klausė mažo Juozuko:
— Pasakyk man, Juozuk, 

kas tave sutvėrė?
Ant to užklausymo, ranka 

nuleido žemyn 'kaip puse mas
to nuo žemes, tarė Juozukas:

— Tokiu dideliu, tai mane 
o tolinus taiDievas sutvėrė 

pats užaugau.

t Juozuk

PER MIEGUS 
VAIKSZCZIOJA.

Vikaras: — Asz labai stebė
jausi, jog tavo vyras vakar lai
ko pamokslo iszejo isz bažny- 
czios.

Dekiene: — Praszau loskos 
jegamasezio dovanokite už tai. 
Jis jau turi toki pikta papratl- 

visada per miega
vaikszczioja.
ma, jog

KOPECZIOS.
Stovėjo prie sienos kope- 

czios. Nors visi ju skersineliai
isz tu buvo tėvai ir juos vaikai (al-p saves lygus, itecziaus vir-
užlaikė, kitus užlaikė gimines 
arba prlvatistfkos ar vieszos in- 
st eigos., F.L.I.S.

t

ANT PARDAVIMO.

Namas pirmos klasos padėji
mo, taipgi buezome ir groserno 
prie 917 E. Pine St., Mahanoy
City, Pa. Labai gera bizna v a 
vieta. Bell telefonas 184-R. 
Kreipkitės ant virsz-mineto 
adreso. t.j.27

KVITU knygele Draugystėms del iss- 
mokejimo pinigu ligoniams. Preke 25o 
KVITU knygele Draugystėms del Ka- 
sieriaus nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. Preke - - - 25o.Preke - - .

W. D. BOCZKOW3KLCO., 
MAHANOY CITY, PA.

menosi turėjo lange kortele su
paraszu:

#kas”.
i i Rei kalinga vai-

MOKYKLOJE.
Pi p i raiti padaryk man ta 

skaitliu: jaigu asz paskolin-
J

tau tavo tėvui 100 imarkiu ant 
szcszto procento, — kalbėjo 
profesorius in vaikezą.

Vaikas: — Mano tėvas ne
reikalauja jokios paskolos nuo 
pono profesoriaus, da ponas 
galetut gauti nuo mano tėvo 
visokiu daigtu.

JAIGU ŽINOTU.
— Labas rytas Ickau, atei

nu pas tave paskolinti biskuti 
pinigu.

— O užstatu ar turi?
— Sztai skrvnėle da mano

(k

pra bobutes.
— Tai niekam 

Senas laužas.
— Tai rots,

nas žinotumei kiek seniau bu
vo tojo skrynelėje pinigu!

ne tikus.

nes jaigu po-

SENA BEŽDŽIONKA.
— Nu-gi dėdulė, parodyk 

man koki szposeli.
— Kad asz jokio nemoku.
— Tai melas, nes mano 

mama sake, kad ponas moki la
bai daug.

— Kaip tai?
— Mat, mano mama sako, 

jog kaip ateina ta sena bež- 
džionka, tai nors prijuokina.

szutinis tyezidjosi isz apati
nio, kad jis buk esąs vyresnis 
už ji (apatini.) .

Atėjo žmogus, paėmė kope- 
czias ir apvertė. Virszutinis 
skersinelis atsidūrė apaezioje, 
o apatinis viražuje.

Taip atsitinka ir su žmonė
mis: kuris pirma save augszti- 
no, paskui buna nužemintas.

BRAVORE.
— Ar žinai ka, baisiai at

sitiko bravore 1 Vienas isz dar
bininku inpuole in bosą alaus 
ir iszemo ji negyva. .

— Ar bosas buvo pilnas su 
alum? ' »

ir iszemo ji negyva.

— Pilnutėlis!
— O tai puiki smertis! Pa

vydžiu asz jaim to!...

PAS DAKTARA.
Žydas: — Ponas gydytojau, 

ar asz turiu bijotis ?
Daktaras: — Ka tai kenkc! 

Bijok sau.
Ž. — Ale asz nenoriu bijoti ?
D. — Tai gali nebijoti.
Ž. — Labai gerai; tiktai te

gul ponas daktaras duos man 
receptą del nebijojimo, asz ge
rai užmokėsiu.

MOTERE IR ANIUOLAS.
Karta kas tokia manes pa

klauso: ''
— Koikis yra skirtumas 

tarp moteres ir aniiuolo?
— Labai artima, — atsa-

kiau; — Motore pati maliavo- 
jeai o aniuola maliavoja. *

■i -L '• " AP *

I NAUJOS MADOS
KUKARKA.

Kaiip ilgai tu verdiX' ' <•; : ■ ■Poni? —
kiauszini?

Kuharka: — Pakolei suru
kau viena paperosa. *

♦ ♦ ♦
SKAITYKITE] “SAULE”

4 4 
kuriame yra tilpusi žinia 
Vilniaus, jogei Lietuvos-Lenki
jos pasienyj in vykęs susirėmi
mas tarp Lietuviu ir Lenku pa
sienio žvalgybų. Vienas karei
vis užmusztas, keletas sužeis
tu. Bijomasi, kad tas in vyk is 
galis sukelti rimtesniu nesusi
pratimu tarp Lietuvos ir įlen
ki jos.

PIOVESI SKUSTUVU.
Liepos 3 diena pil. Turczins- 

kas, gyvenantis Mickevicziaus 
gatvėje 14 nr., norėjo nusižudy
ti ir skustuvu perplovė sau 
ger'l/le.

Jis paguldytas in ligonine.

Prawdv”, 
isz

r-

S. J. MOCKAITIS 
LAIVAKORCZIU AGENTAS 

224 S. MAIN ST. 
SHENANDOAH, PA.

Norintiems važiuoti in Europa, 
parūpinu Paszportus.
pinigus in visas dalis svieto. Par- 

szeimynas su vaikais,

Siuncziu

traukia
tuju kurie neturi Amerikoniszku 
popieru. Padarau rasztus del 
atėmimo daliu, ir visokius rei
kalus atlieku teisingai ir aavži- 
ningai. Kreipkitės pas mane.

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje.

Ant Antro Floro Kline Sztoro
19 W. Centre St. Mahanoy City

$1,000 TIK UŽ 60 CENTU

Ka tas tūkstantis doleriu žmogui 
reiszkia, jeigu ji* yra apimtas ko
kios non ligos bei viduriu sugedi
mo? Toks žmogus yra susiraukas, ne
linksmas ir in vairi u nesmagumu ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sini kaina parodytum, tai jam malo
nesne butu sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jautiesi eaas ap
imtu ‘ kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaist-žoliu nuo 
bile vienos žemiau pažynaežu ligų Ir 
atgauk savo sveikata.

Vaist-žoles yra nuo eekaneziu Il
gu: viduriu užkietėjimo, skilvio ne- 
malimo, nenoro valgyt, strėnų Ir pe- 
cziu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, ezlapinimosi lovoj, ir 
kitu ligų. Atsiunsk 60c. tai gausi 
vaist-Žoliu, kurios jums sugražint 
sveikata, panaikins minėtas ligaa.

Jeigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomarą, 
szirdies liga, tai atsiunsk 85e. o gau
si mum gsusius vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas.” Nervu Il
ga yra labai blogas dalykas, bot mu
su Nervu Preparatas užbėga tai Il
gai kelia ir suteikia Žmogui ramu
ma. Atsiusk 10c. o gausi musu žolių 
Ir knygų kataloge. Reikalingi musu 
žolių pardavinėtojai visuose miestuo
se. M. ŽUKAITIS,
26 GUlet Street Spencerpolnt, N.

p




