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ISZ AMERIKOS! iF 
LIETUVAITE SUIMTA 

AUTOMOBILIU 
BANDITAIS.

>

LIETUVIAI
PINIG-DIRBIAI

i

NORĖJO APGAUT KITA 
LIETUVI, BET LIKOS 

SUIMTI.II

1

Brighton, Mass. —

Policija rado 
pinigus 
dvide-

u Kelei
vis pranesza, apie aresztavima 
dvieju Lietuviu, Jono Krilaus- 
ko ir Jono Žukausko. Szis kai 
kur vadinosi Michelsonu. Jis 
moka septynias kalbas ir yra 
apsukrus vyras.
pas juos maszinele 
dirbti ir $700 netikru 
szimkiu. Taipgi rasta New 
Yorko banku knygutes, kurios 
rodo, kad jie turi pasidėjo $95,- 
500. Sakoma, kad jie yra na
riai pinigu dirbėju genges isz 
Brooklyn’o N. Y.

u JML * J® w ,

Zukaucka ir Krilauska inda- 
ve .policijai Antanas Petraitis, 
kuris gyvena Brighton’e po nu
meriu 27 Lincoln St., ir kuri jie 
norėjo prisikalbint prie

J

“ biz
nio’ ’. Už $3,000 geru pinigu jie 
žadėjo duoti jam maszina pini
gams daryti ir pagamint jam 
$3,000 netikru pinigu. Paskui 
jis jau pats galėtu spausdinti 
1-dolerines ir 20-dolerincs

g B L.

, ir 
labai greitu lai1 p g Vtu pra
lobti. Jiedu buvo pas ji iszryto 
ir žadėjo ateiti vakare.

Petraitis tuo tarpu praneszc

labai greitu lai1
Y

M

BANDITE
su

o

ir 
in’isz- 

darbininko

_________________  _ _ _ ______ ________ .

DJJ-KART SANVAITINIS LAIKRASZTI8 "SAULE” į
*

- I8ZEINA KAS ŲTARNINKA IR PETNYCZIA., !
4, , ■ » ■ ■

PtttDuriitrat* Kaaztuoja: Amerike ant viso meto |3.00 
JCuropoje ir Kanadoje |4.00 ant viao mete.

Labxkg> Ir Pinigus visada siuskite tik ant azlo adreso: 
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policijai, kad jis ju laukia. Po
licija peririepo Ajausko krau
tuvėje, netoli Petraiczio namu, 
188 kalno su Petraicziu susita
rusi, kad jis duotu jai žinia, 
kuomet pas ji pribus pinigu 
dirbėjai j Ir kaip tik Žukauskas 
su Krilauskiu atvyko, policija 
tuojaus juos užklupo ir re vol- 

. verius' atstaezius liepė pakelti 
auksztyn rankas.

Federates valdžios 
apžiurėjo paimtus Žukausko ir 
Krilausko inrankius ir priėjo 
prie iszvados, kad Žukauskas 
su Krilauskiu nėra pinigu dir
bėjai, bot sziaip apgavikai, mė
ginusioji 'iszviliot isz Petrai
czio $3,000. Tais inrankiai,s kil
nios jie norėjo Petraicziui par
duoti už $3,000, pijiigu daryt 
visai negalima. Ir tie 700, ku
riuos policija pas juos rado, pa
sirodė įle falsžyvi, bet tikri Su
vienytu Valstijų pinigai. Nore * 
darni Petraiti intikinti 
lengva yra pinigu 
jie buvo viena 20-dolerine su
fabrikavę prie jo. Jie paėmė du 
popieros laksztu, pridėjo tarp 
ju szilkiniu siūleliu 
sudeje laksztus in 
spaude szriubais pagamintame 
ju mediniame prese. Ir iszejo 
tokia puiki 20-dolerine, kad jo
kiu budu negalima atskirti nuo 
tikros 20-doterincs, kuri pirma 
tyczia buvo perskelta ploksz- 
ežiai. Taigi dabar juos kaltina 
jaunep Inigu dirbimu, bet suo
kalbiu pavogt 'isz 
$3,000. .

NUĖJO IN BANKA * * 
IR SUGRYŽO PO 19 

METU NAMO.
Reading, Pa. — Devyniolika 

metu adgal Charles Ruppel, tė
vas trijų vaiku, vedos 12 metu, 
iszejo nuneszti pinigu iri banka 
ir nuo tojo laiko jojo szoimyna 
ji daugiau neonate. Kad sztai 
ana diena netikėtinai parėjo 
namo. Ruppel sa?ko kad nieko 
nepamena kur jisai buvo per 
19 metu, tik tiek atsimena, kad 
praeita meta gulėjo ligon bu tė
jo Clevelande ir tik tada atsi
minė kur jojo namai ir kad tu- 

. ri irią vaį'ku^ i

Boston,' >\lass.—Hyde Park 
policija suome du automobiliu 
banditu, McLellana ir Coaklėy, 
kuriuos kaltina užpuolimu 
apipleszimu Blue Hills 
k nose B rock ton’o
McGininso. Szitas žmogus bu
vo sumusztas, iszmestas isz sa
vo automobiliaus ir paliktas 
antk ei i o. Policija sako, kad 
szita banditizmą papilde suim
tieji ankszcziau minėti du Airl- 
sziukai. Kartu su jais buvo su
imta ir Rita B. Kosleika(Kusz- 
loikiute), 20 metu amžiaus Lie
tuvaite. Policija parode visus 
tris juos apiplesztam McGin- 
nisui, ir tas pasako, kad tai tie 
patys žmones, kurie atėmė isz 
jo automobiliu. Visi trys jie 
buvę ginkluoti. Bet suimta Lie
tuvaite sako, kad ta nakti ka
da minėtas McGitmis buvo apl- 
plesztas, ji buvo namie ir mie
gojo.

Policija, matyt, suome Kusz- 
leikiutc dėlto, kad jau 
aki ant jos.” 
atgal Kuszleikiute su savo 
draugo iszvažiavo su dviem po- 
licmanais automobilium pasi- 
važinet. Važiuojant atsitiko ne 
laime ir policmanai pabėgo. 
Paskui paaiszkejo, kad tas au
tomobilius buvo vogtas. Kusz- 
loikiute su savo drauge pada
vė valdžiai tu poRcmanu var
dus. \PoRcmanat buvo suspen
duoti, bet teismas vėlinu juos 
isztiesino. Nuo to laiko policija 
ir ‘turėjo aki” 
tęs.
PENKI ANGLEKASIAI UŽ- 

MUSZTI EKSPLOZIJOJ.
Johnstown, Pa. — Penki an-

‘‘turėjo 
Mat, tūlas laikas 

su

ant Kuszleikiu-

agentai

kaip
)pasidaryti

ir paskui 
krūva su-

Petraiczio

;W.
Ii

ir paczią.
, (1 sveikinamas ^zeiih’yM

NEGALĖJO GAUT TURTO) 
NUSIŽUDĖ.

New York. — Be darbo ir be 
skatiko kiszeninje, noriais ji 
lauke $10,000 Szvedijoj, 
Erickson, 52 metu, 
gyvasti per gaza. 
aplai'ke žine 1

DU VAIKAI PRIGĖRĖ 
KUPEJE.

Wilkes jBnrro, Pa.-

glekasiai likos užmuszti eks
plozijoj kuri kilo Lochrie ka
syklose, prigulinti prie.Tunnel 
Smokeless Coal Co. Priežastis 
eksplozijos da neisztyrineta; 
Visus iszgavo isz kasyklų po 
nelaimei.
* 'Užmusztieji yra: Steve Par
ker, Vosilius Gendruęki, Fra- 
has Szurvinski, Petras Klen- 
doviez ir Ignotas Szudny — 
visi gyveno Johnstowne ir žu
vo nuo .trucinanczio gazo.

Sol, 
atome sau 
Ericksonas 

aplai'ke žine buk jam paliko 
10,000 doleriu mirusią (lede,,o 
kad neturėjo pinigu in tennis 
nuvažiuot ir atsiimt turto, nu
sižudo.

11 PRAŽUVO, 70 ISZGEL- 
BETI LAIKE VIESULOS. . 
Philadelphia. — Pakrasz- 

cziuoso New Jersey ir Del a- 
siautė baisi viesulą, pa

skandino (langeli laiveliu, 11 
žmonių 'žuvo ir daug 
padarydama daug bledes.
SUGAVO MARINI ŽALTI,
Vancouver, B. C. — Nežino

mas sutvėrimas, kuris turi asz? 
tuones pėdas ir turintis pavi
dalu ungurio 
avies, 
ry Aleksander ir dabar yra ro
domas pa.licijos stotyje kaipo 
davadas, kad mariose. randasi 
mariniai žalcziai apie kuriuos 
žmones tiek daug kalba bot ro
tai kada mato.

’ l * • ' *

MEKSIKAS PALIUOSAVO 
15 ZOKONINKIU.

Mexico City, Mex.’ — Val
džia paliuosavo isz kalėjimo 
penkiolika zokoninkiu kurios 
buvo aresztavotos kaipo" nu
žiūrėtos suokalbyje aiužudini- 
mo prezidento Obregano. Ta
me paežiam laike buvo aresz- 
tavojįa ir perdetine klioszto- 
riftus Motina Conception de la 
Llota, kuri pasiliko kalėjime 
ries valdžia yra tosios nuomo
nes kad ji ji tikrai eme daly
bas suokalbyje 
prezidento.

ŽVERISZKA ŽUD/tNSTA 
MOTERES.

Los Angeles, Calif. 
Franas A. Meilus, turtingas 
biznierius, gyvenantis puikiam

tennis

ware

sužeista

o galva kaip 
likos sugautas per Har-

ii u žadinimo

Kada

namelyje ant Riihpau. Boule
vard, sugryžo namo, rado sa-

aezia. Pasi-

‘ 1 J.-.

Wilkes įBarre, Pa.«— Jnozu- 
.kas Stanldmas, 8 metu sūnelis 

Plains, 
norėjo

Jono Stankūno 
roaudydadiakis

isz 
npeje !

prigaut s ii v o drhųgus szauk-
* "r- 1 V

damas kad* skonsta. Draugai 
subėgo in pagelba, bet Juozu
kas isz juju nusijuokė ir plau
ke tolinus; In kėlės miliutas 
Juozukas vela szauke pagel
bės, bet draugai manydami 
kad vėla daro isz juju “funes” 
netomino »Ani jo szauksmo» ir 
Jonukas likos nuncrsztas per 
vandeni. » ‘

Ta paežiu diena Rėžiuke, 5 
metu 'dukrele'Ignoto Bernauc- 
ko isz Pittstono, plaukdamą 
upėje nuskendo prie akiu savo 
sesutes Onutės, 6 metv, kuri 
praneszc motinai, kad sesute 
nuplaukė toli ir josios daugiau 
nemato. Abieju vaiku lavonus 
du nesurado.
ŽANDA-PYSZKIS TUNNEY 

AP6IPACZIUOS SU 
MILIJONIERKA.

Greenwich, Conn. — Neuž- 
ilgio atsitfu'S vinezovone žan- 
da-pyszkiė;Gcno Tunney su pa-

Isz Visu Szaliu
.......... . 2 e

TIKRAS MATUZELIS
i 11,1 *

KINCZIKAS APVAIKSZTI- 
NEJO 250 METU SUKAK

TUVES SAVO GIMIMO 
DIENOS.

1,000 PRAŽUVO, 
800 SUŽEISTI

6 KAIMAI SUNAIKINTI 
PER VULKANĄ IR

DREBEJIMA ŽEMES 
SU BAISIOMS 

PASEKMĖMS.

na Marijona Landę r, duktere 
mirusio Georgo Lauder^kurios 
turtas (iadina ant szesziu mi
lijonu doleriu. Pana Lauder 
yra episkopolinio iszpažinimo « 1 I t 1' . ‘ - - - *ir turi 21 metus, o Tunney yra 
kataliku ir yra vertas suvir- 
szum du milijonus doleriu, tu-

London. — Laikas nuo laiko 
girdime apie nepaprasta am
žių-senųjų žmonių kurie atsi
randa po visas dalis svieto, 
bet gal seniausiu žmogum ant 
viso svieto yra Kinczikas, kuri 
netikėtai surado tūlas Ameri- 

I koniszkas reporteris laikrasz- 
czio, kada valžinejo Kinuose.

Tajl Matuzeli surado ĮCinu 
miestelyj Szangczuane, Kal- 
sieno kraszte. Jo vardas yra Li 
Czingjan, įairis sziomis dieno
mis szventes savo 250-metines 
gimimo- dienos sukaktuves.

Tasai Li Czingjan esąs 
mokslo žmogus ir mėgiamiau
sias jo mokslas esanti botani
ka.

Kaip pats tas sziii dienu Ma- 
tuzclis pasakoja, savo gyveni
me jis buvęs vėplos keturiolika 
paežiu. Paskutinėj!, tai yra ke
turioliktoji jo žmona ‘ mirus 
priesz 130 metu, sulaukusi 114 
metu'amžiaus.

kataliku ir yra vertas suvir-j 
szum du milijonus doleriu, tu
ri jisai brpli pailicijanta ir se
se r i minysžkai

NORĖJO NUSIŽUDYTI.
. Bostoify Mass. — J. Skaude- 
lis atsisukęs guzo dnda bando 
nusižudyti ir jau gerokai buvo 
prigerės, tik jo moteris apžiu-prigerės, tik jo moteris apžiu
rėjus ir paszaukus pagelbos pa
siseko atgaivinti, nors yra kri- 
tiszkame padeji^ie, bet dakta-

Batavia, Java. — Pagal da- 
neszimusisz Trinoro, tai konia 

Dutch

DU EROPLArfAI SUSIMU- 
SZE, DU LEKIOTOJAI 

UŽMUSZTI.
Sziois dienomis ties Freda, 

netoli Kauno, buvo daromi or- 
aiviu manievrai, laike kuriu 
atsitiko katastrofa. Dvi skrai
domos maszinos susikūlė ore Ir 
abidvi nukritė žemen. Du kari
ninkai szitoj nelaimėj užsimu- 
sze ant vietos, 
sunkiai sužeisti.

Katastrofa invykuSi maž 
daug szitokiu budu. Sakoma, 
<ad skrendant visiems orlai
viams ilgoj eilcj, staiga jiems 
buvo guotas insakymas iszsi- 
skirstyt. Patys prieszakiniai 
lėktuvai leidosi žemyn, defezfl- 
nieji pasuko deszinen, o kairio-

o kiti du tapo

/

LOWENSTEIN PALIKO 
PĄCZIAI IR SUNUI 

$40,000,000.
4 London. — Milijonierius Al-
fredas’ Lbwe'nsteln, k ufTš i Už
krito isz otoplaho -nesonei, pa-
- . - ii . 4L, ■ _ _ • - < _< . _9 H # « ’M4 •liko savo paežiai ir sūnui 40 
milijonu, doleriu. Badai tris 
sanvaįtes priesz jojo netikėta 
mirti, Belgisdkas milijonierius 
praloszo ant spekulacijos 60 
milijonu doleriu ir* tas buvo 
priežastimi jojo tragiszkos

SKUNDŽIA VAIKUS UŽ 
PINIGUS.

” p * '"h*

Reading, Pa: — Andrius Ba- 
naseviez, tėvas vienuolikos 
vaiku, buvo priverstas užvesti 
teismą prieszais savo vaikus,

tėvas

vo paezia nužudyta. Lavonas 
buvo nuogas o ant viso kūno 
buvo ženklai kankinimo. In 
puse valandos po tam palicije 
i*ado kamaraitėje pasislėpusi 
89 metu Leona Kelley, kuris 
prisipažino prie 'žudinstos.
JURGIS BUDRIS NETEKO 

230 DOLERIU.
Worcester, Mass. —Jurgis 

Budria,’kuris gyvena po nume
riu XJ Laurel St., gavo persi
tikrinti, kad paduszka yra ge
ras daiktas po galva paąidet, 
bet kaipo bankas, ji yra visai 
niekai. Jis buvo pasidėjęs in ja 
$230, visa savo metu uždarbi, 
ir pereita savaite apsižiūrėjo,' 
kad pinigu jau nėra. Nubėgo 
Jurgis in policija, bet kagi po
licija ežia gali pagelbėt. Ji tik 
patarė jam daugiau pinigu in 
paduszka nekiszti, bet nuneszti 
in banka. *

rai tvirtina, kad iszliks. Sako
ma, kad finansų trukumas pri
verto galo jeszkoti.
ISZLEIDES ŽMONA ANT
VAKAOIJU LINKSMINOSI.

New York. Woodside sek
cijoje invyko tragedija, kurios 
auka buvo veterinaras dakta
ras, Kirkwood, 26 metu am
žiaus, Jo žmona, kuri yra 6 me
tais senesne, ji papiove su ilgu 
duoniniu peiliu. Ji buvo iszvy- 
kusi in vakacijas in Ronkonko
ma ežero apylinkes ir buvo ton. , . . . .. v , ,. *i / * • j • do ant,vieno avinėlio uz tai,4 savaites. Gryzus, iszgirdo isz L .r . . , . . . ’. . • i* i u - j. - kam jis vis rėkdamas bėgioja,kaimynu visokiu kalbu apie tai1 J °
kaip jos vyras laika leido su ki
tomis moterimis. Ji susikolek- 
tavo tas pasakas ir pakiszo vy
rui laike pusrycziu Viena die-

mirties.

įsrtiOTos
NUPJOVĖ AVINĖLIUI 

LIEŽUVI.
Rotįnęnai,-Alsėdžių vai. -

> ♦ ( • { ' ' (

Sziame kaime ūkininko Galva
nausko piemuo Junduliukas,
ganydamas banda, labai insZtir-

>do ant vieno avinėlio

Taigi ir sumanė ji nuraminti Ir 
nuplovė avinėliui liežuvi. Rei
kėtų tokiu sunumi tėvui susi- 
rūpinti, kas isz jo bus, • kai jis 

j* ’ * ,v. , . . .... i paaugės, jei jau dabar szitaip na. Žodis po žodžio daejo iki to | *iiu „„
kad oteris paėmė peili 'ir duro 
vyrui. Ji yra divorsuota nuo 
pirmo vyro, su kuriuo turėjo 
vaika, 1 dabar jau 15 metu any
žiaus. Su daktaru buvo apsive- Įmįszkolio savininko Varszaus- 

kio 2 gražius arklius ir. juos

paaugės,
jis gyvuliu^ kankina*

MIRTINAI SUGYLĖ.
Vienoj ganykloj netoli Kau

no bicziit spioezius užpuolėbicziit spioezius

atidavė

idant atiduotu jam dvi banki
nes knygutes, kad galėtu išz- 
traukt isz bankos pinigu ant 
maisto nes isz priežasties ligos 
per vienuolika menesiu, nega
lėjo uždirbti pinigu ant mais
to.

Banasevicziene iszva'žiuodd- 
ma in tėvynė isztranke kelioli
ka szimtu doleriu isz bankos ir 
bankines knygutes
dukterims, kurios prikalbino 
motina prieszais tęva kada ta
sai sirgo. Kiek pinigu motina 
isztrauke isz banko tai nežine, 
bet isz nntros knygutes isz
trauke 445 dolerius ant kelio
nes. i - *
ISZLIEJO IN UPELUKA

GERU GERYMU UŽ 
3,500 DOLERIU.

Mount Carmel, Pa. — Daug 
žiopliu, kurio rijo scile ir labai 
graudinosi 'žiūrėdami kaip pro- 
hibicijos agentai daužė bonkas 
vyno ir giizlites ir iszliejo sky
stimėli in upeluka. Tojo sztopo 
prisirinko už 3,500 doleriu per M A >1 .. La kai . t A . ««
pe jio -ptaJŽtu.
szWziar metus, kuri •laike-skle-' 
pe įo tpaežtu. "''i, ___

A I

NEDORAS PASIELGIMAS 
SU SIERATELIA.

- Už nedora

dus tik viena meta. Ji arcsztuo- 
ta.______ _

PESKlfTINES ŽINUTES
.i-..

kilo baisi | 
likos už-

visa’ sala Poloeweh, 
East Indies, likos sunaikinta 
per atsigaivinima vulkano Ro- 
hatitida 4 ir 5 Augusto. Sxeszi 
kaimai sudege nuo lavos, ba
dai daugiau kaip tūkstantis 
žmonių pražuvo o apie tiek su-

*

žeista per akmenis iszvemtns - _ kairėn
- . Kairiesiems besisk irstant,

Negana to, marios iszkilo po jel neiszaiszkintu priežaseziu, 
drębejimui žemes, kurios už, vyriausia8 pusk. Mažono val

donam lėktuvui nukirsta uode- 
Lektuvas staiga puolė že-

per vulkaną. Kairiesiems besisk irstant,
/

i>|M

" 11 N

>. '

M

drebėjimui žemes, kurios r" 
liejo visa pamario kraszta ir 
dawg žmonių prigėrė. Daug 
laiveliu su žmonimis nuskendo. 
Penki tukstahcziai žmonių pa
siliko be pastogių*

Sala Poloeweli guli apie peli
kes mylės nuo Floros Salos, tu
ri ketures mylės aplinkuii o 
kalnas yra 4,593 pėdu augsz-

II

$30,000 UŽ NEKALTA PRA
LEIDIMĄ KALĖJIME

MR 18 METU.
London. — Angliję. — Osca- 

ras Slatter, kuris buvo nuteis
tas ant viso gyvasezio in kalė
jimą už nutžudHiima Mares Gil
christ, 20 metu adgąl, ir persė
dėjo kalėjime už laja žudinsta 
nebaltai J8 metu, likos ana 
diena apdovaiiotas per valdžia 
30,000 doleriais kaipo atlygini- 
tna už papildyta skriauda. 
Slatter per daugeli metu kovo
jo už savo liuosybe, nes tvirti
no, buk jisai nepapildo tosios 
žudinstos. Ant galo viskas isz-

ėzio.

ga. ijektuvas staiga puoie že
myn staeziomis. Del staigaus 
puolimo vyriausias leitenantas 
Tumelis buvo isz lėktuvo isz- 
plesztas ir nukrito 50 metru 
atstu nuo lėktuvo. Mąžonas 
nukrito kartu su lėktuvu Jti- 
lianavos dvaro kviecziuosna.

Kapitono Stanaiczio valdo-
mas lėktuvas isz pradžių pla
niravo, bet neiszsilaike, pame
tė lygsvara ir eme pulti žemyn. 
Nukrito ties trecziu fortu. Lėk
tuvas visai sudaužytas.

Katastrofa buvusi pastebėta
isz aerodromo. Tuoj iszskridĮo 
du lėktuvai ir iszvažiavo katas
trofos vieton sanitarinis auto
mobilis. Mažonas ir Tumelis

Stanaitis ir Katukovas rasti 
3-oziam forte sunkiai sužeisti.

Stanaitis dar kalbėjos. Jam 
sulaužyta deszrnioji ranka tri-

rasti negyvi.1

jose vietose, taip pat inlaužta 
krutinę. Ankscziau buvusiose 
avarijose jam buvo du kart susiaiszkino, jojo nekaltybe likos kojį Katukovas rastaa

pri'pa'žinta ir jisai paleistas ant 
Ii uosy bes.

KAUNE DAUG 
SKENDUOLIU.

Kaunas. (UV.’* kor.) — Po 
zsalto ir lietingo oro nuo Lie
pos 13 daugiau savaites laiko

Per tas gražaus oro dienas Ne
mune ir Vilijoje maudėsi daug 
žmonių ir per. savo neatsargu- 
ma prigėrė per 15 asmenų. Tik 
per viena diena Liepos 16 Ne-

'H,

I
f

be sąmones. Jam inlaužtos abi 
rankos. Viena isz peties, kita 
per alkuiie.

GAISRAS DVARE.
Kurkliai, Ukmergės apskr.— 

Liepos 7 diena pusiaudienyj 
Didžiojo kaimo dvare užsidega 
vieno kumeczio gyvenamasis
namas. Ugnis persimetė ant to
dvaro, savininko Jasaiczio svir
no stogo. Abu triobesiu sudege. 
Nuostoliu padaryta per 9,000 
litu. Kumeczio name smarkiai 
apdegė duktė ir. mažiau — mo-

A

mune ir Vilijoj ties Kaunu pri- tina. Abi buvę nepilna-protes.
gere 6 žmones.

Pažymėtina, kad skenduoliu 
tarpe yra ir inteligehtu. Liepos 

besimaudydamas Vilijoj 
prigėrė Miesto Valdybos sek
retorius, Vladas Paliukaitis, o 
Liepos 16 Nemune prigėrė IV 
kurso studentas teisininkas, 
Bronius Bordulis. Velionis B. 
Burdulisebuvo vedos ir paliko 

. žmona su 4 mažais vaikuczials 
dideliam skurde. Paskutiniu 
laikė jis tarnavo Geležinkeliu 
Valdyboje^ rasztininko parei
goj.

15

SZOVE IN KRYŽIŲ.
Bviržu apskr., pradžios moky

klų II rajono inspektorius J. 
Petkeviczius, paszalines nema
ža kapelionams nepatinkamu 
mokytoju, priesz kiek laiko 
pats tapo atleistas nuo vietos. 
Mat, inspektorius karta gero
kai insidrasino ir szove Klingu 
mokykloj, Vabalninku valscz.-

4
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inkryžiu. Byla sziuo reikalh 
perduota*taikos tiesėjui. Kartu 
nukentejo ir vietos mokytojas

mirtinai sugylė. Arkliai netru
kus nusibaigė;

I RADO TRIS PUODtJS SENU 
PINIGU.?,

Panevezys. — Vienas Milal- 
niu sodžiaus ūkininkas 4 kilo
metruose nuo Panevėžio savo 

„ . , _ .h _ .lauke rado tris puodus senu
dėjo eksplodavoti kulkos ku- nionetu. Monetos, siclabrines Ir

U Bukaresztas, Rumunija 
Calelon fortecojo 
eksplozija kuriojaCamdęp, N. J. m ... ..........

pasįęlgima sii szesziu metu šie? muszti 8 kareiviai ir daug su-1
ratelia, Elzbietele Hinkle, li
kos aresztavoti josios priimti 
tėvai Alien ir Della Robertson 
ir pastatyti po 2,000 dolerių 
kaucijęs. ,

.Tieji nemidlas^irdingi žmo
nes sumusze sieratelia ant viso 
kūno,.kuris buvo pamelynaves 
nuo galvos lyg kojų, turėjo isz- 
laužta ranka ir perpjautus pe
ožius su kokiu tai innagiu. Žai- 
duflis turėjo keturis colius il
gio. Sieratele per verksmus pa
sakė, kad motina jai saujomis 
Užraudavo plaukus, spardė ir 

________________ . v .v. ;

prasikaltima. A a j
■ 1 f < t■ 4'kv1 i v.r ' -j.

žeista. Forteca užsidegė ir pra lanke rado tris puodus senu

rios padaro, daug bledes apl in- Į Varinės. Monetų dltlTs ^ Len-- 
kijoS, dalis •— Szvedli. Monetoskiniems gvyehtojams.

11 Centrąlia, Pa. —Szis mies
telis, kuris wusideda isz 3,000 
gyventoju, apvaiksztineja 50 
motu savo su'kaktuviu. Mieste
lis guli tarp Ashland ir Mount 
Carmel.

If Shamokin, Pa.

lį/2 MILIONO LITU TVANO 
NUOSTOLIU.

♦ 1

Klaipeda. —Pagėgių apskrL 
ties valdyba sziomię dienomis 
buvo sudariusi speciale komi-

♦ 1

J. Kaisys, kuris, klausydamas 
savo virszininko insakymo, 
apibrėžė kryžiuje taikini. J. 
Petkeviczius dabar paskirtas 
netoli Ukmergės pradžios mo
kyklos mokytoju.

II
J

M
I

I
sija, kuri patikrino visos aps
krities ribose nuo tvano nuken-’ • B'lj, I

Daugelis žmonių džiaugė
si kad gali kalbėti viena ar dvi 
kalbas, bet GeoVge Grieršon, 
Anglisnkas mokslinczius turin
tis valdiszka dinsta Indijoj gą- / 
li kalbėti 179 kalbas ir 554 dia
lektus.

nupirko Panevėžio liiuziejua.
Phnevežio muziejus turi surin-, 
kės didele monetų its popieri
niu pinigu kolekcija. Muziejuj 
yra retenybių — žalvario klr-‘ 
velis ir kitu. r '

NUŽUDĖ MOTERISZKE.
i Liepos 2 diena Pakuonio vai.,’ 
Jokimiszkio dvaro laukuose, 
rastas nužudytos , L. Gudauą- 
kienoa<įayonaę>ję^e ja nužudo,!/ 
nežiĮwnląi,i.,|l,y:1<j-fjuos Bftsselpti.

PhneVežio muziejus turi, surin-,
h 'k ... J _ ’ _ .. • •. * N H ’ *

lojusius laukus. Konstatavo,
kad szio pavasario tvanai Ir 
blogi orai Pagėgių apskrityj 58 
dvaru ir kaimu laukuose vl- 
siszkai ar dalinai aunaikino pa-

I 
4

selins ir žole 22,678 margu plo
te.

Isz vięo padaryta nuostoliu 
1^701,950 Jitu sumai.

Pagegiszkiai mano, kad vy- bintas... o kur tai eini kumutef 
riausybe pirmoj turėtu

ciii.ar>Zlv\4{ ! ' ‘

-,v .....

*

- U Shamokin, Pa. — Prohl- Į 
bicijos agentas Robertas Lit
tlejohn padekęvojo už darbą,

______ ! •_ ___________fNl_______________ |

Bravorą per 12 valandų ant 
dienos — darbas buvo jam .per

I.

nes negalėjo saugoti Shamokin

daužo su pagaliu už# magiausia 
prasikalt/Hnaė'^^A ____ Įsunkus.

I M . ******

ANT KAIMO.

Jokūbas: —Tegul bus pagar-

Magde: — Ant amžių amžt-
I riujti... einu atįblkos.

J’
4.i.

4,p:l
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Kas Girdėt
m iwr j»' imL

Priczeris St ra ton isz New 
Yorko, ant pamokslo ne tik pa
niekino katalikiszka kandidą- 
ta Alfreda Smith ant prezi
dento, bet ir visus katalikus A- 
inerike, kada isasireiszke kad: 
“Gubernatorius Smith ’as yra 
muitingiausias Amerikoje do
rines pažangos ir politines isz- 
ininties neprietelis.”

Gubernatorius Smith isz- 
szauke priezeri Straion ant de
batų jojo bažnycziojc ir reika
lauja idant tasai tamsuolis at
kauktu tuos žodžius.

Ateinanti rinkimai aut pre
zidento, bus tai tikra tikeji- 
miszka kova tarp kataliku ir 
protestonu, kurie stengsis vi
som pajėgom nedaleist idant 
katalikas butu iszrinktas pre
zidentu ^Suvienytųjų Valstijų.

Tūlas fermeris Indijanoj ap
garsino larkraszcziuose buk tu
ri aaztuones dukteros ant isz- 
leidimo, sveikos kaip ropes; 
priek tam, duoda del kožup 
žentelio po du tukstanczįua do
leriu pasogos, tiktai tegul at
smaukia kandidatu m luomą 
moterystes, bet tik tieji, kurie 
ne ruko ir ne 'kramto tabako, 
ne gere ir ne keike. Ant tokiu 
iszlygu mažai atsiras kandida
tu ir tegul ne teva« ne jojo duk
reles nesitiki aplaikyti tokius 
vyrus, o kad ir tokis atsirastu, 
kuris nemoka keikt, tai po ap- 
sipaeziavimui iszmoktu.

Daugelis yra tosios nuomo
nes, kad žmogus be mokslo ne
gali būti apszvie^tu.

Žmogirs ir be mokslo, jnigu 
bus davadnas ir mandagus, ne 
girtuoklis, ne vagis, tai jau yra 
apšviestas. Prastas, be jokio 
mokslo žmogus, turi daugiau 
dorybes savyje, negu turintis 
priekabe prie “augszto moks- 

Dideliai mokyti yra di-Jo.”
džiausiais prasižengėliais. Pas 

i” ne
ne grūdelio dory- 

♦ >

tokius neves “mokytus 
rastumei: 44 
bes, visi latrai bjaurybes!

Yra ir mokytu vyru labai 
doru žmonių. Tikrai mokytas 
žmogus nesipus, vargingo žmo
gelio neniekins, ypatingai bus 
del jojo užtarytojom priesz 
skriaudėjus. Dirstelekime aki
mi duszios ant žmonių, o tuo
jaus atskirsime niekszus nuo 
geru.

Nieko gero ant svieto szia- 
dien neturime. Dabar užėjo ga
dyne dinamitine, suktybių, ko
rupcijos, graftu ir zudiuwcziu. 
Ant ko tas viskas užsibaigs tai 
tik Dievulis viens žino! Svie
tas jau isznoko — ne žalias, o 
isznokes vaisius nupuola ant 
žemes ir isz tos nupuolusios 
sėklos vėl savo laike nauji dil- 
giai ir naujas vaisius pasirodo. 
Taip bus ir su tebyriu svietu. 
Jau isznoko žmonije, vieni nu- 
puolines, kitas dalis nuvalys. 
Baisi ateitis žiąonijc laukia!

Aplaikeme 1928 moto juoku, 
dainų ir sapnu “Orakulas,” 
kuri iszleido Sziedu Ppnai, 
preke 30 centu už knygute. 
“Orakulas” iszeina viena kar
ta ant metu, talpinusi jame la-

Orakulas,

|>ai juokingu juoku, pasakų, 
dainelių ir 1.1.* Adresas: 4 * Ora
kulas,” 193 Grand St., Brook
lyn, N. Y. — Acziu už prisįun- 
tima.

Ir czionais Amerike, jau del 
daugelio senesniu Lietuviu 
duodasi vargas in ženklus. O _ '»■-kas kaltas! Patys kalti! Isz 
pradžių kada pribuvo in Ame
rika, nepaiso ant senatvės, ne
sirūpino kad prasimanyti ko
kia gusztelln, nedave del vai- 

. ku mokslo. Ir Uh senesniais biz
nieriais ne kitaip stojosi. Buvo 
prasigyvenia ir da turteli szio- 
ki toki ingi jo. O ka! Nemokė
jo gyvent! Ne gana kad patys 
neturėjo mokslo ant vedimo 
biznio, bet ir vaikam* nedave 
atsakanezio mokslo, teveliu* in

>

Rockcfellęris Pirko Istoriszka Nama
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Moore namas, Yorktown, Va., kuriamo Lpixlas Cornwal
lis pasiraszc ant pasidavimo Jurgiui Washingtonui ir Revo- 
liucijoniszka Kare Amerike likos užbaigta.

varga instume; sūneliai pasili-
ko girtuokliais ir freitipiais 
Mdžumperiais,” nuėjo ant 
szuuc ir tėvus padare ubagais, 
paįik<lami juos didžiausiam 
varge.

Kožnas turi atsiminti ant se
natvės, kol turi pajėgas. Tegul 
no meto sunkiai uždirbtu dole
riu. Tegul būdamas drūtume 
pavargsta, o ant senatvės tu
rės nauda isz vaisiu savo pro- 
cios.

nuojo
Dievas Iszpilde Biedno 

Žmogelio Nora
Vienas žmogus gyveno sau 

vidutinei, bet niekados pinigu 
neturėdavo, kad ir kada užsi
dirbdavo, tai tuojaus volei pra
leisdavo ir pasilikdavo be pi
nigu. Bet matydama kad jau ir 
amžių reikos užbaigti taip be- A « M

Vienam Francuziszkam laik- 
raszityje tnlas phykolegas (ty
rinėtojas žmogaus budo) iszra
do, kad galima kuoaiszkiausia 
pažinti, kokiam padėjimo ran
dasi kožnas insimylcjas žmo
gus, jaigu tiktai per kėlės mi- 
nutas gerai teminsime ant jojo 
pasielgimu laike begiedos.

Sztai, ypatus būdamos pir
ma karta meilėje, neturi norą 
ant valgio ir kuom, meile didi
nasi, tuom labinus valgyt ne 
nori. Ant veido taipgi užeina 
tankios atmainos, akys labiaus 
pradeda žibėti, veidai tankiai 
užkaista. Dienoje, kurioje keti
na del savo mylemos iszpažin- 
ti savo meile, tai suvis ne val
go, o jaigu ir soda prie stalo, 
tai tiktai bovijosi su videlcium 
ir peiliu, jaigu pjausto mėsa, 
tai labai pamaži ir žiuri in val
gi su klystaneziom akimi, o ka
da patemina kad ant jojo kas 
žuri, tai greitai imasi už val- 
gi0’
szaukszta in burna. Kada jau 
žino, kad su savo iszrinktaja 
paeziuosis, arba del jojo atsi
sako mergina, tai jaigu pa
eziuosis, daug labai valgo, ar
ba visai niėko — isz džiaugs
mo. Tankiai jaunikis- būdamas 
drauge su savo mylema, neten
ka kalbos ir ka toki po posia 
mikezioja.

Jaigu gauna nuo savo myle
mos “atstauka,” tai sjtengesi 
svietui to neparodyt, galva 
augSztyn kelia, oies ilgai isz- 
keltos neiszlaiko, ba nepasi- 
junta kaip pati galva nusitvė
rė ant krutinės. — Per kėlės 
dienas vaiksztineja kaip ne sa
vas, bet to žmonim neparodo, 
o nekuriu nuolatos juokėsi ir 
iszrodo kaip kvailiai.

gyvendamas, mislina ka reikia 
daryti kad tik tai pinigu turė
tu.

Sumislino Dievo melsti, kad 
Devas duotu jam nors szimta 
rubliu. Kas rytas anksti eida
vo in bažnyczia ir meldėsi, kal
bėdamas: Kad Dievas duotu 
szimta rubilu tai jau butu gerai 
gyventi, bet jaigu butu vienas 
rublis mažiau tai jis neimtu.

Viena karta jau visi žmones 
iszejo isz bažnyczios, tiktai tas 
žmogelis da likosi, ir tuom 
kart kunigas pasislėpė bažny- 
czioje kad iszgirsti ka tas žmo
gelis kas rytas taip labai mel
džiasi ir iszgirdo kad Dievo 
praszo szimto rubilu ir jaigu 
nors vienas rublis bus mažiau 
tai jis ne ims tu pinigu. Kuni
gas norėdamas pažiūrėti ka 
tas žmogelis darys, padėjo ant 
altoriaus 99 rublius ir žiuri.

Žmogelis besimelsdamas pa
mate pinigus, 
pradėjo skaityti,

norėdamas pažiūrėti ka

o tankiai dedu tuszczia

atstauka,

nuMxiirtimir ’ -...... *
TOi

tefcteė teb

^PAPROCZIAI Atvirtes
L w ‘ 1 I

yra gausus mokininips szaltinis 
ir visi mokytojai uŽaiindomau- 
ja kaip vaikams pagelbėti i:i

naikinti nepageidajamus.
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Didi triuksziria šukele tarp 
žmonių viena garsaus socialis-

‘ ‘ Mano 
Ąįstojimas isz Socializmo.”

Pecliotą buvo intekmiugas 
socialistu vadovas. Darbsztu- 
mu, szvelnumų stovėjo jis 
augszcziftu visu kitu. Garsus 
streikai Wintcrbure (Vokieti
joje) buvo jo dalybai. Jis kovo
jo ir platino socializmą ir tuo
mi rūpinosi padėti darbinin
kams. Jo rūpestis buvo darbi
ninku būvi pagerinti ir socia
listai laike ji už viena savo ga
biausiu vadovu.’

Bet laikai mainosi/SziadieU 
Pecliotą muszasi in krutino. 
Jis neu'žginczytinais atsitiki

I . .a 'A

A.

X« *
Ar NekvotiiA J 

tas Jtaipoiltud

—XL _ _ _
ri atvVkli Ameri-
Oinarijar W-

! ‘ * *'

tuojau^ priejas 
bet fturoka^ 

ves žiuri kad ne yra Bzimįo 
rubliu, padėjo pinigus ir dn la
biau pradėjo melstis, bet pasi
meldęs volei skaito ir
tiek randa, meldėsi vis kas kar
tas labiau bet pažiurėjas kad 
jau daugiau.neprideda pasiėmė 
pinigus pažiurėjo in altorių Ir 
tarė:

tiktai

— Tai tu mano Dieye, ko
kis asz durnas, asz priesz tave 
kaip daug kartu nusidedu, o tu 
man vis dovanoji, o asz ne no-.man vis dovanoji 
riu dovanoti tau to vieno rub
lio. Dieve mano, tu man dova
noji visus griekus, asz tau do
vanoju ta viena rubli?

Paemes pinigus greitai be'go 
isz bažnyczios, o kunigas bėg
damas paskui reke:

— Kur tu neszi tuos pini-

Žinoti Alk
Klausymus į/į 

Europoje nor^ 
kon lankyti 
nurija yra . 
užtvirtinta.

an gsz town e s irifrky k 1 oš 
ma!

Turi 
kalba? 
Mano brolis

Amoriikbs valdžios
* ZTv I >2lk*i Jl

yra gausus moginimps szaltinis 
ir visi mokytojai užsiindomau- 

i il
gy ti gerus paproezius, ir pa-

■ Visa's mokslas apie žmogaus 
prėto veikia taip žymiai pažen
gė pirmyn per paskutinius de-

inoti [fizįmts motu, ir daug musu so- 
* - i ■» w«» ** w«> w ■»* « 1 v * < į v ■ a m • «. w a * * ,

diplo- Dabar supranta kad paprocziai

Atsakymas: Studentas turv 
Amerikos konsului darodyti, 
kad isztikruju vyksta Ameri
kon mokintis, ir, kad jis turi 
užtektinai pinigu mokslui ir 
gali pats save užsilaikyti arba 
turi draugu arba, giminiu ku
rie ji užlaikys. Žinojimas Ang
lu kalbos priguli nuo ko jis ke
tinu mokintis. Jeigu jis prisi- 
raszo ikaiip studentas regulu- 
riszkoj kolegijoj, jis turi su
prasti prakalbas kurios laiky
tos Anglu kalboj. Jeigu ketina 
lankyti muzikaliszka mokyk
la reikalavimai mainosi, nes 
tose mokyklose ir seminarijose 
svetimos kalbos vartojamos.

Moksliszkus reikalavimai ir
gi mainosi, nes paprastos kole
gijos ir universitetai reikalau
ja augsztesnes mokyklos diplo
mas.

Į Neteisingas arba Nepilnas 
Adresas.

Klausymas: Laiszkas adrc; 
suotas draugui 'Chicagoje buvo 
man sugražintas. Buvo atplesz- 
tas Washingtone ir toli keliavo 
pakol man buvo sugražintas. 
Ka reiszkia 'žodžiai “dead let
ter office” 
buvo .sugražintas!

Atsakymas; Kasmet labai 
daug laiszku prapuola del ne
teisingu adresu. Toki lai'szkai 
pasiunsti in Washingtona in 
“dead letter” ofisą. Jie at- 
pleszti ir sugražinti siuntė
jams jeigu laiszkė siuntėjo var
das ir adresas pažymėta. 1925 
metuose, 21,000,000 'laiszku ir

Auglu kalbat At turi turętį isrJnu nuomonių 
/ * ' ' Li^ JI ' te ? e * * A *1 1 ' A *

T Ar turi turėt visai atsimaino.

besitęsianti Visa gyvenimą gali 
būti ingy jam i, net paežiam lop- 
szyj nnkszcziausiuose žmogaus 
metuose. f

Paprocziai yra atsikartoti nu 
veiksmu pasekmes. Maži gema 
bo paproeziu, bet visi žinome 
kaip greitai jie juos ingyja. Jie

ant laiszko kuomet

to Pechoto knygute:

• I 
n

<
Mokame 3-czia procentą 

sudėtu pinigu. Procentą pride
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir Jua 
turėtumėt reikalą su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didalia.
turėtumėt reikalą su musu banka

G. W. BARLOW, Free.
J. FERGUSON, Vice-Pres, ir XiM.

■ ,i - ----------------- ---------------r ■ ■ ■ ■ ■■■

MINERS' ASTHMA IR 
NOSINIS KATARĄS

Gerklinis kaUran, Bronkitis, Ger
klinis kosulis, Sunkus kvėpavimas, 
Kntariszkas kurtumas, Užimąs gal
voje, Priszakinis galvos skausmas. 
Neužmokama gyduole vartojama 
su stobetinę pasekme per 80 metu. 
Preke 25c. per pacztą. Iszrasti ir 
parduodam vien tik per
THE’HAMPDEN LABORATORY 

724-736 MULBERRY STREET 
READING, PA.

▼

verkia, kuomet kas norą nėgę- Ji(j „ęnrž^inczytiuais aUitlkl- 
mnis ir pavyzdžiais iszrodinį- 

kad socializmas atnėsza 
da rb i n i 11 k a m s did ži a ilsia
skriauda ir vargus, per tai ar
do visos szalies gerove.

Savo knygutėje Pecliotą rįi- 
szo, kad socialistai jokiu hudu 
nesiskiria nuo kilu pasipūtę 

litikinis laimėjimas, garbe ir 
iipsibrovimas in kokia valdi-. liy mnicuAiTOUAr 
ninko vie'ta. Jie žmonių akyse W. TRASKAUSKAS 
taip rodos ir taip kalbą, bętĮ pirmutinis LIETUVISZKAS

GRABORIUS MAHANOY CITY

r^i ir atranda, kad tuomi at
kreipia motinos dome in ji.' 
Tuomi kelias padaromas pa- 
proeziui verkti, .kuomet jis 'ko 
nori.

Jei mažo vaiko paprocziai 
bus gėri ar blogi priklausys 
daug-ant jo prižiūrėtoju. Pirmi 
du metai jo amžiaus apima

ja, kad socializmas atnėsza

do visos szalies gerove.

„ uavvua jv a.n/aaua upuuu j politiku. Rupi jiciUS tik po- 
svarbu periodą jo mokinimos. ..... . . . . .. • . *4
Suvaldymas kūno organu yra 
pirmiausias paprotys, kurio in- 
gyjimas užsitęs visa gyvenimą.

Paprocziai reguliariai mie
goti, valgyti, praustis, žaisti ir 
t.t, turi būti greitai insteigti. 
Neprotinga su mažais vaikais 
žaisti per daug ir per smarkiai. 
Ne tik kad jie taip susijudina, 
kad susigadina ju miegas ir 
virinimu organu veikimas, bet 
jie ingyja paproezius remties 
ant kitu. Vienas isz reikalin
giausiu paproeziu tai nepri- 
klausybe ir reikia vaika greitai 
pratinti savim apsirūpinti.

Iszmokdamas atsisėsti ir pra
dėti vaikszczioti vaikas neturi 
būti vereziamas tai darvti, kol •* J

iiisibrovimas in kokia valęll-

taip rodos ir taip kalbą, b^t 
szirdyje visai kitaip mano jr 
darbininku prieteliu ploszcziu- 
mi prisidengė yra vilkai avies 
kailyje. Jie nuolatai ir prie 
kiekvieno atsitikimo rėkia dar
bininkui in ausi: “Tavo prie- 
szininku yra‘kiekvienas perde-

-

Pasamdo *Laidoja kunus numirėliu, 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, veaeliju, pasivažinėjimo ir t. t. 
520 W. Centre St. Mahaniy City, Pa.

!in.is’ ŽraJ.rl A. J. SAKALAUSKAS
LIETUV1SZKAS GRABOR1US 

(Bell Phone 872)
331 W. Centre St.,- Shenandoah, Pa.

tavo kunigas. Turtingieji ty
koja tik-tavo skriaudos, dabo
ja tik 'tai, kada gales tave nu
skriausti. Vienatine laime yra 
socializme.”

Tokiu budu kyla apverkti
nas žmonių padėjimas. Užnuo-

Neiszaiszkinamu budu vaikas 
geriau žino negu užaugės, kad 
jo kailiukai dar nėra užtektinai 
drūti, kad palaikius jo sunku- 

. - .ma, ir jis savo jėgas tinkamai
800,000 pakiėtu TniVb’pasinnšti parodys laikui atėjus. ’ 
in “dead letter” ofisą, nebuvo Stebėtina, kiek daug motinu 
gailina rasti žmones, kuriems duoda mažiems vaikams ežiui-

dead leftet” ofisą, nebuvo
7

jis dar ne prie to pasirengęs, dytas darbas, užnuodytas pro-

ir jis savo jogas tinkamai

Stebėtina, kiek daug motinu

ląisąkai klalidShigui adreisujdti, pikus, kad‘nutildžius juos. Ne-
ir nebuvo galima sprensfi kas tik kad jie atmaino lupu isz- f ‘ i - - - - . - • -
visuomet parAszyti savo vardu | neszvarus, ir ar galima žinoti 

ir kuomet nėr gtalima rasti žmo-1 žastiini invairiu gerkles ligų ! 
gu kuriam yra siuneziamas, ,
tas laiszkas arba paklotas Ixus taip pat 
siuntėjui sugražintas. Reikiftjė..........................
aiKz.kiai užniszyti varda žmo- (ja’r mažutTs,’tai ka<į panaiki- 
gaus, namo numera, vardu gat- uus t)V paproti, ga}iraa p.-iseg- 
vos, miestą ir valstija. ti jo rankoves prie matraso,
Gvarantuojamos Immigracijos arba patartina indeli klisze in 

Vizos. rankoves ikąd jis negalėtu pa-
'Klausymas: Pabėgėliu gruJ įenkti rankucziu. Be persto- 

pe atvyko Francijon isz Rusi- Naas stengiantis sziijos papro- 
jos. Savo szalyję buvo Ukimn- cziu«. galinai panaikinti.

tilo,s laiszkus siuntė. Reikia vaizdu ir dantų forma, bet jie 
visuomet paraszyti savo varda imszvarus, ir ar galima žinoti, 
ir adresu konVėrto kampelyje, kad jie kartais gali būti prie-
• 1 k / " 1 • 1 • V * I ... a . .

gu kuriam yra

siuntėjui sugražintas. Reikia

Cziul p t i nykszti ar pirszta 
; pavojinga del tu pa

ežiu priežaseziu. Jei vaikas

guuB,'namo numera, vardu gat- llus ta papūti, galima priseg- 
/ - • 1 ti jo rankoves prie matraso,

užnuodyta szii'dis.
pagerinimas 

ūkio ir sveikatos padėjimu ap
sunkinamas ir visai negalimu 
daromas dęl siautimo socialis- 
tisZkuju 'vadovu. Vadovams 
reikalingi sumiszimai ir ne
apykanta, nes sziaip jie negali 
gyventi.

Klaidinga ir pasibaisėtina 
luomu kova, tai yra kirszini- 
mas vieno luomo priesz kita — 
tai yra pirmutinis ir artimiau
sias kelias in prapulti. P. Pe- 
chota pats patikrina, kad toks 
pasielgimas užkerta darbinin
ku būvio pagerinimui kelia. 
Daugybe darbininku pasilieka 
pasiputeliu aukomis. Darbiu 
ninku susivienijimai pastoja 
socialistu karcivijoms, palieką 
ju maszinomis. ;

Sociąlistu vadovai rūpinasi

tas,
Iszminti ngas Pal aidu j iro a

Nuliudimo valandoje suteikiam 
geriausi patarnavima.
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. Telefonaa 872.

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

Ant Antro Floro Kilni Sztoro
19 W. Centre St. Mah&noy City

$1,000 TIK UŽ 60 CENTU

Ka tas tukstantia doleriu žmogui 
reiszkia, jeigu jis yra apimta* ko
kios nore ligos bei viduriu sugedi
mo T Toki žmogus yra susiraukęs, ne
linksmas ir invairiu nesmagumu ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sini kaina parodytum, tai jam malo
nesne putu sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jautiesi esąs ap
imtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk mum vaisUžoliu nuo 
bile vienos žemiau pažymėtu ligų ir

prakilniam darbui užkirsti ke
lia ir visokiais 'budais ji sunai-į 
kinti. Jie sukelia pasipriesziuį- 
mus, 
mus, trukdo ka nors gera in- 
vykdinti. •.

Paskutinieji knygelėje žoH 
džiai skamba dar szitaip: . /

“Buvau socialistu, nes liken 
jau, kad darbininku iszgany- 
inas arba laimę tik .socializme^ 
randasi. Macziau jame -darbi* sveikata, panaikins minaUa Hcbb. 
ninku gerove. Bet insitikrines* 
kad tai yra tiktai tuszczia sva* 
jone ir akiu muilinimas, apsi
ėmiau kogreieziausia atsi
traukti nuo socializmo, kuriam 
taip ilgai tarnavau.”

pe atvyko Francijon isz Rusi-|<ia^s stengiantis szjųos papro-

,| Reikia taip pat anksti vai-
- T- -w — W I

Development pus mokinti rūpintis kitais ir 
' '' norėti ipatarnauti. Kuo vaikas

bus labiau užsiėmęs,
tiz užsimokėtu kelionęs iszlai-|žiftu lail,<0 T? tlir®8 «»Pie s?ve 
das ir nupirktu ukes Floridoj. m{ujstyti ir ingyti paproezius, 
Ar tas agentais gali įsigauti kurie kenksmingi ir sunku nu-

Svarbiausias (dalykas

kai. Agentas atstovaudamas neapykanta, persekioji^ atgauk savo sveikata.Florida Land
Kompanija, prižada jiems isz-
gauti nekvotines viza's jeigu H)UK labiau užsiėmęs, tuo ma- 
tiz užsimokėtu kelionęs iszlai- žiftu lail.<0 M tur.cs «iPie s?ve 
das ir nupirktu ukes Floridoj. | ynanstyti ir ingyti paproezius,
• . —_ _ _ . _ _ _

mums vizas arba ar jis tik band kratyti.
do apgaudinėti mus! |

džiai skamba dar szitaip: .

Vaist-žoles yra nuo sekąncziu li
gų: viduriu užkietėjimo, skilvio ne- 
malimo, nenoro valgyt, strėnų Ir pa
ežiu skaudėjimo, patrūkimo, dtuiflio 
(asthmą), perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku įlinki
mo, pleiskanų, szlapinįmosi lovoj, ir 
kitu ligų. Atsiunsk 60c. tai gausi 
vaist-Žoliu, kudos jums sugražins

gus? Tai mano!
Žmogelis ne neatsižiurejo in 

užpakali tiktai iszdume lau
kan. * '

Kunigui buvo labai gaila pi-

• V •

' • I Svarbiausias (dalykas tai
Atsakymas: Jis bando ap- tas, kad .ąiokuomet nereikia

ti nekvotines vizapf Galite pra-Įdėti o paskui neįszpildyti. Vai
4 a • * • * « . i 11 J • 1 • . 1 '■•..i' •

Jeigu kenti nervu suirimą, galvot 
ekausmus, užima ausyse, nuomare, 
ttirdies liga, tai ateiunsk 85c. p gau
si musu gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas." Narte li
ga yra labai blogaa dalykas, bet mu
su Nervu Preparatas užbėga tai li
gai kelia ir sutelkia žmogui ramu
ma. Atsiusk 10c. o gausi musu žolių 
ir knygų kataloge. Reikalingi mutu 
žolių pardavinėtojai visuose miestuo
se. M. ŽUKAITI8,
25 Gillet Street Spencerpoint, N. Y.
r1*-"*- ■ ... —- ^i1- ■ ■ 1 '* 1 ~

gaudineti. Jums negali iszduo- vailęui grasinti arba ką pri'ža- 
ti uekvotines vizas. Galite pra- dėti o paskui neįszpildyti. Vai- 
szyti ir gal jumis bus iszdąot'a ^us tiki 'kad jo tėvai teisingi, 
pirmenybes (kvotoje) vįzos b’ niekas negali žinoti kiek ble- 
kaipo sumanus žemdirbiai,; bet dįes galirąa padaryti jaunam

— — — . > * * •> * — l*'*\ ^1 B 1 » • ■> ■>

w 1 • 5 T ’> . - ’ ' * , ’ 'f į , f e -

Hu iszgaut’i ir tokias vijsaą nes Jis pamato kad tėvas ar moti- 
labai daug žmonių tu vizų prą-|ną, kuriam jį.s pasitikėjo, ne- 
szo. Iszsi pi Ūkimas laivakortes] iszpilde savo žodžio. Kartais

mokslincziusRusiszkas 
iszrado tokius kemikaląs, kad 
gali padaryti žmogaus kuna ne
matoma. Senoviszkuosia lai- 
kuosia žnąonys pasakoja, kąd 
galima buvo aplaikyf nuo pik, 
tos dvasios kepuria, o jaigu ja 
kas uždėdavo ant galvos tai ju
niekas nemanydavo.

tesite, OI—te- ... te »,!»!■■ ■■ ■

PAJEBZKOJIMA8.

Pajoszkorttfl'Kįastan'tina ,Ra7
zukauskio. ųaeinąhczio isz Kal
tinėnų Para., Tauragės Apskr., 
Kasztauniszkes Sodybos, 35 
metai 'kaip Amerike, nežinoma 
per 25 metus ar gyvas yar mi
ręs. Pajeszko jo/ seną motiąeįlę 
ir brolis Kun. Vienuolis Tėvas

tinenu Para., Tauragės Apskr.,

res. Pajeszko jo> seną motiąeflę a — « - — a. a • ■ ••a * *' ’
■ 1

Rokas Kazukau^kas. Jeigu kas

nigu, eme ir apskundė už pini
gus ta žmogeli, o sudžia klausė*.

— Už ka tu ta žmogų skun-
di!

Kunigas apsakė visa atsiti-
k ima, audžia nusijuokęs tarė;

«•

— Tu kunigėli padėjai pi-
nigus, o tas žmogelis prasže 
Dievo, tai tu turi pinigus palik
ti, o tas žmogelis-tegul dabar 
pas Dieva praszp jum sveika-
toe.

Tai taip ir biednas žmogelis 
pastojo turtingu. Praszykite 
ko norite pas Dieva, o Jis ne
atsakys. ; «T

AMERIKONINE DUKRELE.
•’T1’" < ‘

Tėvas nupirko karve, o duk- 
ree klauso motinos: — Mama

*1

apie ji žino malonėkit praneszt ttr tojpWyp ąi^kriipą Qavi-
ant szio adreso

A. GilU, 
3131 8. Emerald Ave., 

Chicago, UI.

lt nes!

I

I

f l)

Skaitykite ’‘Saule71

t

pirmenybes (kvotoje) vįzos U niekas negali žinoti kiek ble- 
kaipo sumanus žemdirbiai,; be]; dįes gąlirąa padaryti jaunam 
gal dabartiniu laiku yra sun- iv ih&pudingam protui, kada

labai daug žmonių tu vizų prą-lną, kuriam ji.s pasitikėjo,
-- ■y’ITTTi1'^’ 1 — —▼ ir-.- - — —y f— ■ - jr-----i » ■ | ’ 1, .

ir nupirkimas žemos nepagel- galimo dupdąnt vaikui palie- 
« • i . 11* • w m ' • • w ■__ ®____ ■ _ 1 j. jL •. _. _ * 1 * A* • 1 1 iŠbes užgauti vizas. .
te atydos in tokius apgavikus.!taip daroma. Tuomi pagelbės M w * M. I *1 A* • 1 A * • •

Nekreipki- Pimus iszaiszkinti jam -kodėl 
,- k. a! i • m • n

■ -r F. L. L B. | vaiko protui veikti ir privers 
r vaika norėti paliepimus pildy-ANT PARDAVIMO.

■ *’> T”’* i- •* tyv 3 ■; * V L Jf*'!!

jmu emu pukjvo i.uuvrĮ ynu i —••«***
907 E. Pine St., ir. 906 E. Mar- me yra vienas isz arsziausių 

. i i ■ f • i#- * 'f®- • i \ 'a.1'”i.r *. - * -2

Namas ant Pine St., turi szilu- Į ryti. Niekas taip ilgai neužsi-
ma>
gados. Taipgi parsiduoda na-1 ir visi nervisaki pairimai kurip

• • • T • J • A 1 • 1 !A L ' I I „J w.zx ,11 UA _

miniai daig * 7 -----
lyti. Galima pdrflkti pigiai. Į limą susekti baimeje kiiri bn-

Peter Traslcauskas,'
907 E. Pinė 8t,

Iti.
Du namai ant puses lotoj prie

ket St., geriausiame padėjime, dalyku,- kuriuos galima ipada- 

maudykle it kitos visos vi-1 Inijco vaiko prote, kaip baime,' 

miniai daigiai. Ateikite pama- Į pasirodo užaugusiu tarpe, ga-

►

Tnikvepti jaunam protui bąl-

kogreieziausia

—---------- ■ . " ■<—
A-BE-CELA arba pradžia skaitymo Ir 
raazymo, del vaikams. • Preke 15c 

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

J. * ,
— ■ .. , . ,lte -—1 ■» ........................................ -

■ ■Ii! 1,1 i,, a « II ■ ■ k m —■ *.... ....

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

3-czia Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu
pinigus yra geriaus negu 10-tas Procentas, be jokio

Kreipkites ant adreso
Peter Trask

907 E. Pinė St
Mahanoy City, Pa. jt.s.31),

4
vo inikvėpta sonesnip žmogaus « "■ • . • M* M. A. ’kūdikystėje. F.L.I.S:

SKAITYKITE "SAULE”

d

H

saugumo.
MERCHANTS BANKING TRUST 00., 

molą 3-ozia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir tą p — ^2 _____ _____ C w ____ •_______ ai_
del žmogaus kuris dirba ir czedina. Dėkite savo 
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysit*

suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau

s

T

del žmogaus kuris dirba ir czedina.

kaip tfti įiinigae augą su padauginimu Procento.
T  ..." lift* IĮ l4įl —■■■■  II — Į ..................................... ,111^, ■III. III M  *



RAUDŽEVA
"%
Baisus karsztis.. Prakaito 

apipilti darbininkai nuogoms 
kratinėms, juodoms rankoms 
lyg kbkie szeszeliai juda dul
kiu debesyje. Vieni nesza pė
dus, kiti griebsto sziaudus, tre-

’’ ttttr akmenine!________ 1 . n •
Kelios moterys pribėgo prie 

Onos, ji visa pamelinavus var- 
> • . w -t n i • i v • •

t"

“ŠAULEI’
I «

li meta pėdus in kulemaja ma- 
t *1 lt* v • t 1 «szina, kuri lyg kokia baidykla 

ryjja jftos ąkimirksnyj supila in 
maiszus ir nesza prie dvieju 
arpu. *
' — Greieziau Ona! Ar pas 

tavo rbgusis pieąas antyje, ar 
koks velnias! Juk jau tuoj ir 
vakaras bus...

* Pasakė ta urėdas' rūpestin
gai pažiurėjo in dangų. Kažin 
kur toli sudundėjo; bet lyg va
karo buvo dar toli. Saule buvo 
dar gana augsztai ir jos spin-

ryjja jftos ąkimirksnyj supila i

tesi ant žemes; akys klaidžiojo 
lyg sumigusios... z

— Ponia Dieve Szvencziau- 
sias, ponaiti, ar galima — gi 
taip muszti noszczia moteri? 
Juk ji gali iszmcsti..;

— Sza! Jus rup../szunsnu- 
kes, cyt, ir jum teks! Susilauks 
kita szita biaurybe; ir szlyksz-

dūliai isz virszaus krito ant 
darbininku gaivu lyg kokios 
strėles. Pas k u lema ja maszina 
stovėjo urėdas Juozas Szcitnju
kas- sziaudine skrybėle su pla- 
cziais bryliais, auksztas, plo
nas, gražaus veido su žvelgesiu 
akyse, isz kurio galima buvo 
spręsti, jog jis mano: “nebutn 
ežia manes — visas darinis bu
tu per niek.v Darbininkai ne
mylėjo jo ir už jo gera szirdi Ir 
mandagu pasielgimu praminė

“Kolera”.

— Ona, velniai tave paim
tu! Ko tu ten knisiesi ?..

Ji suprasdama, kad ant jos 
tai barasi urėdas, isz visu paje 
gu stengėsi dirbti dar spar- 
cziau. Skepetaite : 
nuslinko, kasa pasileido, — bet 
ji nieko nemato kuone alpda
ma nuo sunkiu niaiszu, kuriuos 
nesze prie arpu. Ji apsiszluostc 
prakaito iszpilta veidą, atsidu
so giliai, intraukdama in save 
pilna dulkiu ir purvu orą. Dir
bo ji už du geru vyru, ne veiz
dint in ta, kad rengėsi būti mo
tina.

Su kokiu nekantrumu lauke 
ji tu gimdimu, su kokhi 
džiaugsmu maste ji apie bu
sianti kūdiki, skaito dienas 
kiek dar liko lyg gimdimui ir 
omenyje sfengesi perstatyt sau 
kaip jis iszrodys ir kaip visos 
motinos perstatė ji sau tokiu 
gražiu, kokio dar nebuvo pa
saulyje.
. O kaip ji ji mylės, su kokiu 
džiaugsmu neszios ant ranku... 
Jis! bus jai suraminimu visose 
nelaimėse.

Ona gerai supranta už ka ant 
jos’ barasi urėdas. Ji žino, kad 
ji jauna ir graži, bet labai da
boja savo moteriszka garbe.

Du metu atgal ji pamesze 
savo vyrui visa pluoszta plau
ku isz “Kolero” barzdos: ji 
iszrove jam tada, kada jis per 
daug pradėjo lysti prie jos su 
negražeis juokavimais giraitė
je, kur tyczia nusiuntė ja isz- 
piauti žole, norėdamas 
žmonių paslėpti savo užmany- ] 
ma, — bet apsiriko. Norints ’ 
Ona sugryžo namon 
muszta, sukruvinta — bet ne
kalta.

Tacziaus greit szie atmini
mai dingo kaip balsas netyczia 
pajudintos stygos. Ji giliai at
siduso, nusiszluoste prakaitu ir 
aszaras ir vėl griebėsi už dar
bo.

Oras buvo troszkus, pauksz- 
cztai lyg, iszsigande lekiojo in 
visas puses — viską reiszke ar- 
tinaneziasia audra.

Urėdas ragindamas darbi- 
riinkus keismais nesigailėjo ir 
botago. ' 
į Vėl kaž kur sudundėjo, bet 
areziau... Duok Vieszpatie Die- 
v^ lietuczio! 1

Tyku buvo vistir, tik mrtszL 
nu girdėjosi užimąs, darbinin- ’i. a - * imi1 —.1 > . t —n -*

t

■ui..............................  t į ii iii ■

Sunkenybes
— *•*' i « .

— Taip. Tjai tamsta,'nefizi 
vilnas karsaįtlji

— *Noszu... I
; Žmogus pažiiarejo in ryszi ir 

in ja V«1 tarė: !
— Kodėl tąjį ne vežtoj 

ka išsiuntė iii į nitf r _ 

dute žogus.
t 

I I’ ’j

miestą. Isz kaminu ruko augsz- 
tyn durnai, o an|; gatvių vhlkio- 
josi keli nuskui^ Žydai. Merga 
žvalgosi... Paskui ji pasakė.

Asz ežia noriu imeit.
— Ar ilgai užtruksite!

Asz tuoįjau sugrysziu...
— ji atsake.,- • 
m Merga inejoj in siaura gatve

------------ -- - —

Suviė. Valstijų Pakrau- ’ 
ežio Sargybos Ekspe

dicija Tyrinės
Ledynus

<5= WMilimimiim'iiiiffiNNnim’

--rr- -T ji Atsikratė nuo
MMMtM

V H '* *>"»«»
ABU . "yn

Susilaukusi mergina kūdikė
li ne turėjo kaip auginti, ka
dangi ji auginant nėr kada

Jonas' tyif. tiiąh a{;
ono namu link.

Na ko ■įu ežia? ruscz’uu 
užklauso ponas.

— Szitai..,.

šiai nuėjo p< A.

(j in

1

klausyt, ponu
li... vis tas skaitlius..’.. Ir Jonas 
nutilo, nuleidęs akis, nes 
sziurksztus pono žvelgesys 
pergazdino ji.

— Ka? Ka tu ten bumbi; 
Nieko nesuprantu.

nuleidęs 
pono

1

I

»

■t

kita szita biaurybe; ir szlyksz- — Dovanokit, ponuli!... Tik 
•ežiai nusispioves groitai pasu-, tai mes nemokame skaityt, nc

- ___ « • 1 « . t •ko namu link, iszvydes atbc- raszyt... Padarykite jau tokia 
ganti Onos vyra.

Moteris nieko neatsako jam
bet ju pažiūrėjimo viskas bu-

suskaitliuokito

Į

(ii
I)

♦
į

i
■A <■ J
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duona sau užsidirbti..Žiurėjo ji 
in' ji ir vorke. Pankui supykus 
gnybo jam. in aliute. Ki

. 4

>

vo visos užspaustos mintis. Vi
si tylėjo, rustumu perimti.

Dvi moterys paemusios nu 
neszo Ona ant sziaudu palei ku- 
lemaja maszina ir pasiuntė Jo
nuką in kaima paszaukti bobu
te Marijona. • '

Dangus apsiniaukė, pamaže- 
li prhdejo linoti ir kas syk vis 
didinosi. Persigando vyrai me
tėsi išz vietos in vieta, jeszko- 
dami dra'bužiu^Szitam sumiszi- 
me bobele Marijona klausė kur 
ligone? Bet niekas nieko neat
sako,....

Nakczia Ona sunkiuose ken
tėjimuose pagimdo kūdiki su 
plokszczia galva.

Dvi jįanvaites verko ji be at-
4‘kur ma-vangos, sZaukdama: 

no vaikas? Atiduokit man ma-s‘- - 
1„ ________________________

no valka, gražu 
vaikeli”...

miela mano

geradojyste, 
dar karta, dėlto, kad tas skait
lius... kaip ji, 
turtingas... o juk ir priesz Die
va nuodėmė...

— A, a! Szitaip! gerai!...
Ponas pakilęs piktai trukte

lėjo kabanti szniuriuka. Inbe- 
go tarnas.

— Paszauk ureda!
Inkiszes rankas in kiszenius 

ponas piktai, 
niais vaikszcziojo po kambarį. 
Jonas omenyje skaitė, kiek dar

asz žmogus nc-

y

skubiais žings-

I 
! !

ĖALTRUVIENE
............ ..

■.'L a?•/<. .if.fi h**-’

< {Skilandi parengiau,
! Namines iszviriau,

įpyM 
mlikis 

pajiites i skaudumą ‘ pradėjo

Kas ežia yr?! — suszuko,

— atsake
■ t i

V

r>
in ja vėl tarė: : Szia vasara

klykti.- t 
1 f 

sene boba.
; Jis verkia...
mergina drebėdama; < 

tu! Ne moki nura-

I r ■ i

pakulu

? Tai mat ’ szi1SVJqkubu-J 
ft...

* Žinomą gį/venime — pr!-‘
W 'I'1 * t •

. | ■ i į

Bo sznekedai hi privažiavo ir

Suv. Valstijų 
pakrančių Sargyba tyrinės 
vandenius 'tarpe Labrador ir 
Grenlandijos ur randasi mil- 
žiniszki ledynai, kurie grasina 

. yžal lantiszka keliavima. Po 
•šziuo svarbiu tyrinėjimu gal 
])us galima teisingiau sužinoti 
sziu Qedynu keliavimus kur ir 
kaip jie plaukia.

,Ju įplaukimas iii, pietus jau 
yra žinomas. Prie to labai dik
cijai prisidėjo International 
loe Patrol ixygnlarisaki tyrinė
jimai nuo 1*912 m. Sritie tyri
nėjimai pradėti kuomet baisi 
Titanic nelaime kreipė pasau
lio atyda in sziuos milžinisz- 
kus pavojus. Szios vasaros dar
bas gal pristatys faktu, kurie 
iki sziam laikui dar nežinomi 
— apie ledynu pradžia.

vartojamas 
laivas bus “Marion” 
yra Komandorius Edward H. 
Smith. Per deszimts metu jis 
vedė ledu invairius tyrinėji
mus. Leitenantas N. G. Rick
etts bus pirmuoju pagalbinin
ku. Su jais vyks apie dvide- 
szimts gerai iszlavintu darbi
ninku..

Po Balandžio 15d., 1912m. 
kuomet White Star linijos lai
vas Titanic susitrenkė su ledy
nu Newfoundland’e ir nusken
do su 1,500 žmonių, tarptau- 
tiszkas seimas “apsaugoti gy
vastį ant juriu” laikytas Lon
dono. Ir po tam buvo insteigta 
Suv. Valstijų Pakranczio Sar
gyba. Kas Kovo menesi du lai
vai iszplauke isz Bostono tu 
ledu kraszta ir tenais.pasilieka 
pakol . pavojus praszahntas 
apie Liepos menesio viduri. Du 
syk in diena szie laivai per ra
dio prapesza laivams apie tos 
apielinikes visus ledynus, kad 
laivai galėtu plaukti.isz.ju ke
lio in pietus in saugesnes vie
tas. Nuo insteigimo szio svar
baus pakranczio sargybos dar
bo keturiolika metu atgal, tik 
trys žmones žutfo, laivui susi
trenkiant su ledynu. ' »

Sziu metu ekspedicijos lai
vas “
Bostono Liepos 16d. in Syd
ney, Nova Scotia, ir isz tenais 
vyks in Imbrado r ir Grenlan
dijos pakrąnczius 'kur ledynai 
prasideda. “Marion” turės vi
sus reikalingus prietaisus mie- 
ruoti temperatūra, vandens sū
rumą ir t.t. • ,

Vienas isz svarbiausiu prie
taisu bus gilumo temytojas. 
Su szita prietaisa galima suži
noti vandens giluma, daug tei
singiau ir greieziau negu buvo 
galima sužinoti su senoviszka 
paskambinimo linija. Kas pus
valandi, diena ir nakti, gilu
mas bus bandytas. Ekspedici
ja plauks apie 50,000 ketvir- 
tainiszku myliu, kur iki sziam 
laikui nebandyta. 1 • M t

Danijos valdžia paskyrė pa- 
naszia ekspedicija in tuos van
denius vykti ir bendrai veikti 
su szia isz Suv. Valstijų eks
pedicija. Ekspedicija isz Da
nijos iszvyko laivu Godthaab 
įąz Kopenhago: F.L.I.S.

— E, 
mint!

Toks jis ne doras..inv i
Seno susipasziojo 

kuodeli ir vėl su koja pradėjo 
sukt rateli. >

’ Mergina su savo vaikucziu 
gulėdavo pakuroje. Viena syki 
jai užėjo mintis, kad atimt gy
vybe kūdikiui... Tacziaus bau
gu... Žino, kad tas ant gero ne

. : ' r. ’

:VaikclilM-? ji szauke —

vaikas■

«**?*■>

josi keli miškui^ Žydai. Merga

Gal ežia tdmsta sustot ute.

In' Leikvood' trauksiu, 
Liėtuviszkos J>icnos lauksiu, 

Kuri szimet pripuola Scredoj,
• Žolines dienoj,

Badai ir mimo kūmas ten bus, 
‘ Forduku pribus^

Kur visi manes kantriai lauks 
Sveika kūmute! visi szau'ks,
Bet praszau visu gražiai

* 1 » užsilaikyt, 
Vieni kitiems toriu nedaužyt,
Ba tuom sąve paniekysim, 
Ant juoko svetimtaueziams 

. pasiliksim,
Taigi, visi ant “atpusko 

važiuokim,
Ir ta diena gražiai pasi

linksminkim.
• » #

’• , i ■ '

Kol da jauna mergina,
Tai neturi proto gana, 
Svaiguli kožna turi, 
Ant nieko nežiūri.

Ne kiaulei “laba ryta P 
neduoda,

Norints baisi kaip nigerka 
juodu, 

Viename mieste dideliame;

■MGf

' i
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ir dingo... Žmogus pasižiurėjo 
in ryszi ir mane, kad ji nebus 
tokia kvaila vilnas” palikus 
nubėgt sau kur. Užriszo jis va
džias ant runjgo ir nuszokes nuo 
vežimo ėjo pJažiyret.

-r Tai kvaila! Už atvežimą 
vilnas paliko — tiTre jis sau.

Arkliai prunksztc ir lingavo 
galvas. Jis sugryžo ir sėdės in 
vežimą nuvažiavo in diendarži 
pas Leiba, kur jis visada su
stodavo. Paszcrcs arklius pa
kilnojo ryszi...

— Sunkus.
— vŲi, Motiejus! — pąsznc-

iszeis.

ar tu nori gyvent ? 
Viau, vi/iu!

szauke. .
— Jis nęnor
— Viau, viau! —vaikas vėl 

kartojo.
— Viau jam gyvenimas, — 

ji sukuszdcjo.
' Paėmė ji savo plonąją szil- 
kino skarele, kur jai mylimasis 
buvo nupirkęs, glosto ja tarp 
ranku ir mane atimt gyvybe 
tam menkam nekaltam gyvu-

I

primokės jam. Ant slcnkszczio 
pasirodo urėdas...

— Girdi jis sako kad skait
lius neteisinga. Nusivcsk ji in 
kantora ir atiduok jam kas pri
guli!

Galvos linktelėjimu urėdas 
pavadino Joną eiti drauge.

— Inžengus in kantora jis 
ruszcziai užklauso Jono:

— Ko tu nori?! Nelaukda
mas atsakymo, pradėjo baisiai 
muszti ji, spardyti, pagalios, 
tarnai iszmetc sukruvinta Joną 
su sudraskytais drabužiais. 
Lyg girtas parėjo Jonas namo. 
Persigandusi žmona klausė kas 
atsitiko.

— E, Maryte! Tai pono už
mokestis... Te Dievas jam atly
gina!

Ekspedicijos* i!1

?)

■
— tare ji sau. ir vadas

I

I
/

♦

Jonas labai susirūpinės dar 
karta nuėjo pas poną. Jis norc- 

kad paaisz-

* *

nuo galvos jo paįs pamatyti poną, 
klausti ir melsti, 
kintu jam, kas tai yra? Ir isz- 
ties, kas tai yra ?

Jis dar lyg szio laiko negali 
atidirbi i 
užpernai šokia, kada jis skoli
no pas poną 30 rubliu ir du ru
giu puspūri u, szeimynai isz- 
maitinti. Jis puikiai primena, 
kiek jam prisiėjo dirbti sykiu 
su žmona ir duktere. Kiek die
nu jis meže, piovo, malkas kir
to, dirbo kaip jautis. Dirba 
taip jis ir dabar, neturėdamas 
ne. kuo mokesti užmokėti. Jis 
dar karta suskaite ir nusiste
bėjo: iszeina, kad jam dar tur 
primokėti. Bet kada ponas su
skaito, — iszeina suvis kitaip. 
Pagal pono skaitliu iszpuola 
Jonui iszarti marga lauko, du 
apsėti ir 30 dienu pinuti sziena.

— Na ka, ar supratai da-i

szio laiko negali 
ponui už užtraukta

szeimynai

# * #

Temsta. Szaltoj ir pustamsej 
grinezioj, aplinkui stalu sėdi 
trys ypatos. J u gestanczio.se a- 
kyse,

su

bar !
Supratau, ponuli.
Teisingai suskaitėm!
Teisingai, ponuli.

barzdo

nuo

bet apsiriko. Norints 
visa su-

ku sznidksžtimas, urėdo keiks
mas, bailus paukszcziu cziul- 
bejimas....

‘ Staiga bailins riksmas sujur 
dino visu sžirdis ir lyg kardu 
pervere. Girdėjosi verksmas la
bai nuskriausto žmogaus.

— ^Nelaimjnga!
— Kas atsitiko?

■ — Lyg nematete?
ra” parmusze Ona... matai, 
kaip ji vartosi..., o, nelaiminga,

Kas atsitiko T
aiQb-u.'i-

>>
“Kole- 
matai,

Dievuliau mano, Dievuliai, — 
betgi, jau to bjaurybes ir szir-fee‘«Ws?Ja

neliui...
Baugu,.. ” /v
Naktis tamsi. Ji viena ir sza- 

le jos knerkia mažas led gy-

tik

iszblvszk usi uose veiduo
se matyti neryinastis. Moterisz- 
ke raiko kieta juoda duona. 
Ant stalo putros bliudelis.. Bet 
nieks nevalgo, visi tyli. Liūd
nai vejas barszkina langines.
Tvar'te alkana kaYVe, už vartų 
loja suszales szuniukas...

Bado Daina Lietuvoje
1928 Mete

Baisiai pyksta gaspadoriai
Kad sumiszo kalandoriai
Eina sėti — lytus lija, 
Eina pjauti — sniegas sniga!

Apraszyti laiszke negaliu,' 
Tokiem metam žodžiu-badu 
Sztai ateina szienapiute, 
O žolele da jaunute!

Vos nedrąsiai leidžia diegus, 
Nes Berželi sniegas vėlus, 
Vasarojus bijo augti, 
Vasaros jis bando laukti!

Tokis metas tai ne baika, 
Tegul kipszas ima toki laika, 
Taip ir pyksta gaspadoriai, 
Kad sumiszo kalendoriai!

— J. G. Žemaitis.

)

Kur Lietuviai huną sumiszime 
Tenais tai rofs merginos, 
Kaip peledes paskutinios, 
Pasipūtusios kaip apuokai, 

Net szirddles kaip ant ju dirs- 
teleji tai juokai.

Su bambiliais naktimis
. trankosi, 

Prie visą kabinasi.
‘.Apie bažnyczia del tokiu 

, nekalbėk,
Volutk suvis, nutylekf*

(Te r 1 a s n usi k Va r buoją, 
Ir naktimis vandravoja, ‘ 

Vyru ežiai isz tokioj gera boba 
, turėsite, ■

Katrie su tokia nukTOsyta > 
(M t apsivysite.

vas naujo pasaulio gyventojas. 
Seniau lyg tebebuvo ji da vie
na — pas ja ateidavo jos myli
masis... Tiek jis daug sznekc- 
davo ir spausdavo ja prie ftftr 
ves. Dabai’ liko ji nereikalinga. 
Jos mylimajam ji dvoke. Se^ 
niau gaivinęs jo siela meiles 
szeszelis dunksojo toli praeity
je. Dabar tik skausmai...

— Kam gyvent? — ji saves 
klauso.

— Viau! —r atsiliepę vai-
kas.” ’

Tarp ranku ji vis 
sžilkine skepetuke, kuria mane 
užnert kūdikėliui ant kaklo ir 
patekt gerai...

gniaužo

, p (' ■ I 1 ^1 1 I

Dideliam mieste Baltimoroj 
Sako kad ten negero,

Teisybe randasi czion slaptu
■ '■ karežiamu,

Tai ir tankiai matyti girtu.
r sąu “spri” padaro,Tankiai

y

kino Žvdas.
— Ka?

— Ka turi parduot?
— Su reikalais sziandien.
Ne žino jis dabar, ką padaryt 

su tos mergos rysziu.
— Vilnos juk tai neprastas 

daiktas. Kam ji paliko?
Nukėlė ryszi nuo vežimo ir 

inneszes pas Žydą iszejo in 
miestą su reikalais. Vaiksz- 
cziodamas žvalgosi, ar nepama
tys ta merga; bet nipkur ne
mate. Vakare sugryžes iszsine- 
sze ryszi ir susitaisęs arklius 
važiuot namon atriszeš pažiu
rėjo u vilnas”.

-t- Vaikas!
merga!'“'

Tai, riidguže, r r, H • . / « f ,

Kas daryt? Atvažiavęs ark
lius pastate ant gatves, palikę 
ryszi aut vežimo ir užsislepes

Bct sugryžus Jonui namo ir 
vėl suskaitliavus — stebėtinas 
dalykas! Kur pas ji galva bu
vo? Suvis netiesa!

— Eik vėl pas poną,
buk jau iszmintingesnis, ir apie 
nieką kita nemanyk. Kas per 
monaiT Mes ne girtukoliai, val
gome kas'papuola, vaikas vie
nas, kur gi dingsta musu kru- 
yina^ darbas? Tik pats su
prask : rytoj paskutine mokes- 
ežiu diena, o pas mus nesulužu- 
sio dvylekio, Magduke visai 
sudžiūvo: kaulai ir oda. Jau nė 
pati neiszmanau kaip ežia reiks 
toliaą gyventi.

Jonas, tiesa pasakius, neitu 
daugiau pas poną kad motina 
nekartotu, dažniau szitu žo
džiu. • > 1

< Tvartely.) 
in • T ’ > 4)1

Tebun kas bus! eisiu... galvota ant sziu bado metu.

Lauke sniegas.
bliauna alkana karve...

Kaip korespondentas prauo- 
sza, tai Lietuvoja jevai jau au
ga ypatingai jaunesni kuriuos 
viesulą nepaguldė. Daug žmo
nių szimet neturės ka valgyt, 
bet kad ir skurdas, tai vis žmo-
nys dainuoja laja dainelių isz-

-
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k Daylight Excursion to
■* 9* U vi į 7 " M .. 'į ?
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Returning jeaveNiagara

M
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Ihigh Valley Railroad
GAr Route of ThaBlackDiaamnd ..'

ILLUMINATED, »Uying ovem^ht at

time for eighUeemą Bunda 
Buy tickets NOW; sale limi 
able accommodation*.

Le

r r-U M J , Wl M 1

! NIAGARA FALLS
Sat .-Sun. Aug. 18-19th

Apleis 'Mahanoy City 
Subatoj 18* Augusto 

11:58 priesz piet 
(Standard Time)

'Childrw H<U Fallį’ijO PM.Sunday'.

An opportunity TO ftfcB THE FALLS 
ILLUMINATED, staying overnj^ht at 
Niagara. Daylight ride both ways; ample 
time for aigątaeeing Bunding morning, 

to avail-

“spri” padaro 
Ir juoku iszdaro.

Ir in kitur;vąžiuoja ir 
. • iszsitrauke,

Paskui repliom namon trauke, 
0 jaigu vyrai taip daro, 

Tai ir bobules ruda rudoka
■ . ipadaro,

i Vyrams neapsiloidžįa, 
Da josios labinus gerti geidžia. 
Jąu tąs vyras rodos negauna, 

Katra ibo'ba girtpokliauna, 
Ir gyvenimo gero neturi, 
Ba varge vargsta, ineszlubsc 

« • guli.
• .■ ’• i’<r> . •

, -Kėtverglr diena,
Nuvažiavau in miestą viena, 
Pro viena )<dVczema ėjau, 
Puikius giOdalus girdėjau, 
Giedamas tikras kaukimas, ;

Kaip per ruja vilku staugimas,
I

' K t •’ 'Ji’

Pro viena kal'czema ėjau f

Giodallas tikras kaukimas, ;

Rodos stemples truks, 
• Ir viduriai iszsmuks, . 

Kada nedainavo tai pliovojo,' 
Ant Dievo ir'kunigu visaip ' 

" lojo. !
Netrukus karczemojo su- ■ * ■ — t

i

• Ir viduriai iszsmuks, .

. dundėjo, 
Net žeme sudrėbėjo, • 
Langai suskambėjo.

Isz karezėmos gauja iszsiliejo, 
Kiti viduryje gulėdami net 

‘ ‘steuojo,
Kol paiicije neatėjo, 

Tas dėjosi netoli New Yorko, 
Karczemojo Lįetuyiė.1

Lietuviai turi tokioj kareze- 
mos saugdtis, ‘ 

Nuo juju isz tolo lenktis, 
Ba joje nuolatos i 'muiztynes,

■ Karczemojo Lietuvio.1

mos sąugdds, 
Nuo juju isft tolo lenktis,

Ir po sudus tasynes.

4
-W"

I

, Visai neužilgo 
tas gali atsitikti, nes ji jau sa
vo minti vede prie galo. .

-— ji kuszdejo.
Per ja pęrejo sziurpuliai ir 

vol ji atriicto rankas atgal... Jos 
szirdis buvo žmoniszka ir tas 
darbas kol kas tęsęsi nenuveik
tas.

— ( Ko atėjai ant svieto! ? — 
ji supurtė vaika.

— Viau, viau, viau! — tas 
giedojo užgautas. ,

Ir vėl paome skepetuko in 
rankas ir vėl glamžė prisireng
dama prie galo.’J ■ '•

— Užsmaugsiu!... — tarė.
Tamsa visur aplinkui. Kūdi

kis užsnūdo ir tylėjo. Ji prl- 
kiszo ausi iprio jo. Taip jis ra
miai miegojo ir kvepavo.Jis ne 
kaltas. Jai pasidarė gaila. Vėl 
jipabudino ji, — mat norėjo, 
kad jis ja inpykintu....v Kada

žiurėjo ka<s dėsis... Žmones ėjo 
pro sza Ii ir nidkas. Galu gale

— Padaryt!

szirdis buvo žmoniszka

prabudęs kūdikis pradėjo verk- 
ji pabudino ji, — mat norėjo,
iszdave baisa:
- Yy!
Galu galo kūdikis nutilo ir 

jau nebekvepavo... Ji viena. 
Sziurpuliai dabar ėjo jai per 
kuna taip, kad ji nežinojo nei 
ka daryt. Atlikus ta baisu dar
bu suvyniojo į savo auka in 
skarmalus ir 'suriszo in didele 

. 1 Pradėjus 
szvįpti ji iszejo neszina ryszi,

Yy!

vilnonei 'skepeta. 
1
Ėjo ji keliu miesto link; Kada
pamate važiuojant femogu, jį
tare: < I ,, l \MWM» 
pa vėžy t? ui v

’ Einu in miestą..

H ; U • ’ runn I
-’ Gal galėtumėt taiąstą

■Į

\ ■ mm ■

|j) I:; i ’ ■

Ar toli einate?
< Einu in įpiesta...' 
O ka ežia neszate?

S Vilnas karszt... n r ! f

priėjo kareivis, apsižvalgo ir 
pagriebęs ryszi nubėgo.

Vasaros Naktis
Naktis žeme jau apklojo, 
Visur tamsa skleisdama. 
Žvaigždes szvieczia augsztu- 

moje 
Lyg žvakele kiekviena.

Ąžuolai seni galingi 
Savo szakomis sukruto, 
Gluosniai lapais neturtingi 
Vešu orą jau pajuto.

Ežere vanduo liūliuoja, 
Bangos plakas in krantus 
Rodos, ten kas aimanuoja, 
Rodos, kruta ten dangus.

Miežiai lenkia savo galvas, 
Gėlės pievų labiau kvepia, 
Žiogai po slėnis ir kalvas 
Garsiai rėkauja ir lekia.

Q laksztute pas upeli
Cziulba linksminas saldžiai, 
Sukinėdama balseli...
Aidaą muszasi gražiai. A

O augsztybei bekrasztinei, 
Kur ir kraszto nieks n’isz- 

1 * • vysta’, 
Skrenda žvaigžde sidabrine 
Ir paskui kaž-kur iszhykfeta.

M • Ak
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A. RAMANAUSKAS
't v i • f „ r' , 1 * ? ii. • ■ / "t t
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Marion” iszplauke isz

6 6 6
Gydo Malerija ir greita palangviaa 
Galvos Skausmą, Svaiguli ir Atsirū
gima iss priežasties tuom-laikinio <|1- 
kietėjimo. Prigelbsti prassalinitna 
Nuodinius ir labai gerai de! sutelki
mą gausaus sslapuma Uatusatinlma.

J
ij
i.

■

< i 

Nors kelias buvo purvinas^
bet žmogus pasigailėjo ir tarė;

- — y Na, taį jau sėskite.* <* 
J i ipkele r važi įr insii i]

ti. Kai susėdo žmogus ąžkąlbL

— Ar Uz tolį tamsta?

«—a Na, ta$ jati sėskite.' <> 
Ji inkele ryszi įr insilipo pa-

no.

f
— Įę? toli — ji atsake.

'■ 1 ' . i., \
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> LlfcTUVISZKAS GRABORIU3
28 Frack St. Frackville, Pa. 

Telefonas 461-M
' * » 

' ; --------- -------- . ' ' ’

MILL A PATTERSON STS., 
ST. CLAIR, PA.
‘Telefonas 1430-R

Iszbalkamubja ir laidoja mirusius 
ant visdjciu kapiniu. Pagrėbus paru?- 
stia npo papraseziausiu iki prakib 
niausiu. Parsamdo automobilius <lęl 
IhtdotuVlu, vesėllu,' krlksztyniu ir 
kitiems pasivažinėjimams.

aria npo papraseziautiu iki prakil- 

IhtdotuViu, vesėllu,’ krlksztyniu ir

K. RĖKLAITIS
Lietuviexkat Graboriur 
Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbi- 
ninke mOterems. Priei
namos prekes;
<'• rA, 
80S NARKKTRT .

vi. TA«AQVA,FA^
K

,.A

■eua

gestanczio.se


t “SAULE"'
1

t

■

RAUDŽEVA
Baisus karsztis., Prakaito 

apipilti darbininkai nuogoms 
kratinėms, juodoms rankoms 
lyg kbkie szeszeliai juda dul
kiu debesyje. Vieni nesza pe-
dus, kiti griebsto sziaudus, tro
li meta pėdus in kulemaja ma
szina, kuri lyg kokia baidykla
U meĮa pėdus in kulemaja ma-
r_._ A - —

ir nesza prie dvieju 
arpu.
' — Greieziau Ona! Ar pas

ryja jpos ąkimirksnyj supila in

(tifcjakmenino! j
Kelios moterys pftbb&o prie 

Onos, ji visa pamelinavns var
tosi ant žemes; akys klaidžiojo 
lyg sumišiusios

— Ponia Dieve Szvencziau- 
sias, ponaiti, ar galima — gi 
taip muszti noszczia moterį? 
Juk ji gali iszmesti..;

— Sza! Jus rupo.
kės, cyt, ir jum teks! Susilaulks 
kita szita biaurybe; ir szlyksz-

h

szunsnu-

• •

. JI

tavo rbgusis picąas antyje, ar 
koks velnias? Juk jau tuoj ir 
vakaras bus...
’ Pasakė ta urėdas rūpestin
gai pažiurėjo in dangų. Kažin 
kur toli sudundėjo; bet lyg va- 
Jaro buvo dar toli. Saule buvo 
ar gana augsztai ir jos spin

duliai isz virszaus krito ant 
darbininku gaivu lyg kokios 
strelos. Pas kulemaja maszina 
stovėjo urėdas Juozas Szcitnie
kas- sziaudine skrybėlė su plu
oštais bryliais, auksztas, plo
nas, gražaus veido su žvelgesiu 
akyse, isz kurio galima buvo 
spręsti, jog jis mano: ” 
ežią manes — visas darbas bu
tu per niek.” Darbininkai ne
mylėjo jo ir už jo gera szi rd i ir 
mandagu pasielgimu praminė 

“Kolera”.
— Ona, velniai tave paim

tu! Ko tu ten knisiesi?..
Ji suprasdama, kad ant jos 

tai barasi urėdas, isz visu paje 
gn stengėsi dirbti dar spar- 
cziau. Skepetaite nuo galvos 
nuslinko, kasa pasileido, — bet 
ji nieko nematė kuone alpda
ma nuo sunkiu maiszu, kuriuos 
nesze prie arpu. Ji apsiszluostc 
prakaito iszpilta veidą, atsidu-

nebūtu

•cziai nusispioves greitai pasu-, 
ko namu link, iszvydes atbė
ganti Onos vyra. J ;

Moteris nieko neatsako jam
bet ju pažiūrėjimo viskas bu
vo visos užspaustos mintis. Vi
si tylėjo, rastumu perimti.

Dvi motens paemuaios nu 
nesze Ona ant sziaudu palei ku
lemaja maszina ir pasiuntė Jo-
nukk in kaima paszaukti bobu
te Marijona. • r *

Dangus apsiniaukė, pamaže- 
li prhdejo linoti ir kas syk vis 
didinosi. Persigando vyrai me
tėsi Išz vietos in vieta, jcszko- 
dami dralnižiuJSzitam sumiszi- 
me bobele Marijona klauso kur 
ligone? Bet niekas nieko neat
sako....

Nakcziu Ona sunkiuose ken
tėjimuose pagimdo kūdiki su 
plokszczia galva.

Dvi .šanvaites verke ji be at
vangos, sZaukdama: u 
no vaikas? Atiduokit man ma- 

, miela manono vaika, gražu 
vaikeli”...

kur ma-

/

♦ * ’ ♦
Jonas labai susirupines dar

karta nuėjo pas poną. Jis noro-

Danuttc^ fa .Tor/as 4 O<idra{‘ 
šiai nuėjo jiono namu link. '

Na ko tu ežiai ruscziai 
užklauso ponas.

— Szitai.u. klausyt, ponu
li... vis tas skaitlius..’.. Ir Jonas 
nutilo, nuleidęs akis, 
sziurksztus 
pergazdino ji.

—■ Kai Ka tu ten bumbi; 
Nieko nesuprantu. i

— Dovanokit, ponuli!... Tik 
tai mes nemokame skaityt, ne 
raszyt... Padarykite jau tokia 
geradejyste, 
dar karta, dėlto, kad tas skait
lius... kaip ji, 
turtingas... o juk ir priesz Die
va nuodėme...

— A, a! Szitaip! gerai!...
Ponas pakilęs piktai trukte

lėjo kabanti szniuriuka. Inbe- 
go tarnas.

— Paszank urėdai
Inkiszes rankas in kiszcnius, 

ponas piktai, 
niais vaikszcziojo po kambari. 
Jonas omenyje skaitė, kiek dar 

w A A * « A

nuleidęs akis, nes 
pono žvelgesys

suskaitliuokito

asz žmogus nc-

skubiais žings-

T iiinuMmuw’
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Atsikratė nuo Sunkenybes
— Taip. T}ai tamsta'neszi 

line turėjo kaip auginti, ka- vilnai ka r sztl?
— ^Ncszu...
Žmogus pažiūrėjo in ryszi ir 

tare; I j
Kpdel taii i)e vežtoj 
Tai mat^szi ^yt Jqkubu< 

hįba...
• - h

I 
■M M *■!! ■

. Susilaukusi mergina kuidikc-

daugi ji< auginant nėr kada lu

JI
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Suviė. Valstijų Pakrau- I 
ežio Sargybos Ekspe

dicija Tyrinės 
Ledynus ji

t

duona wau užsidirbti..Žiurėjo ji 
ji ir verke. Paąkui sUpykįiM

gnybo jam in ausute. Kodinis 
pajbtes ' skaudumą pradėjo

— suszuko, 1 * /
v , '•< '

— atsake
: t /

E, tu! Ne moki nura-
■ '

Toks jis ne doratk.^1 i

gnybo jam in ausute.
in ja vėl tarė:

— :
’ — ' ' E.-
ka išsiuntė in i maluba...
‘ s— Žinomą gjyvenitne —- pr!-‘ 
dute žogus
• I »

Szi a vasara Su v. Valstijų 
Pakrancziu Sargyba tyrinės 
vandenius 'tarpe Labrador ir 
Grenlandijos ur randasi mil- 
žiniszki ledynui, kurio grasina 
užatl antiszka keliavima. Po 

•szino svarbiu tyrinėjimu gal 
])iis galima teisingiau sužinoti 
sziu Qedynu keliavimus kur ir 
kaip jie plaukia.

.Ju plaukimas in pietus jau 
yra žinomas. Prie to labai dik- 
cziai prisidėjo International 
lee Patrol regnlarifUBki tyrinė
jimai nuo ID12 m. Szitie tyri
nėjimai pradėti kuomet baisi 
Titanic nelaime kreipė pasau
lio atyda in sziuos milžinisz- 
kus pavojus. Szios vasaros dar
bas gal pristatys faktu, kurie 
iki sziam laikui dar nežinomi 
— apie ledynu pradžia.

Ekspedicijos* 
laivas bus “Marion 
yra Komandorius Edward 11. 
Smith. Per deszimts metu jis 
vede ledu invairius tyrinėji
mus. Leitenantas N. G. Rick
etts bus pirmuoju pagelbinin- 
ku. Su jais vyks apie dvide- 
szimts gerai iszlavintu dartii- 
niilku.. i . .

Po Balandžio 15d., 1912m. 
kuomet White Star linijos lai
vas Titanic susitrenkė su ledy
nu Newfoundland’e ir nusken
do su 1,500 žmonių, tarptau- 
tiszkas seimas “apsaugoti gy
vastį ant juriu” laikytas Lon
done. Ir po tam buvo insteigta 
Suv. Valstijų Pakranczio Sar
gyba. Kas Kovo menesi du lai
vai iszplauke isz Bostono in 
ledu kraszta ir ten ai supasi lie k a 
pakol . pavojus praszalintas 
apie Liepos menesio vidun. Du 
syk in diena szie laivai per ra
dio pranesza laivams apie tos 
apielinikes visus ledynus, kad 
laivai galėtu plaukti isz.ju ke

klykti. • . v
Kas ežia yr?! 

sene boba. ■ < 
‘ Jis verkia 
mergina drebėdama. < 

mint!
Toks jis ne doratk.^ ; i 

Seno susipasziojo pakulu 
kuodeli ir vėl su koja pradėjo 
sukt rąteli.

Mergina su savo vaikuoziu 
gulėdavo pakuroje. Viena syki 
jai užėjo mintis, kad atimt gy
vybe kūdikiui... Tacziaus bau- 

' L
Kur visi manės kantriai lauks, iszeis.

I

ar tu nori gyvent ?
* Viau, vijiu! 

szauke. .
— Jis nęnor...
— Viau, viau! —vaikąs vėl 

kartojo.
— Viau jam gyvenimas, — 

ji sukuszdejo.
• Paėmė ji savo plonąja szil
kine skarele, kur jai mylimasis 
buvo nupirkęs, glostė ja tarp 
ranku ir mane atimt gyvybe 
tam menkam nekaltai^ gyvū
nėliui...* -

i ' 
» ►

į * BALTRUVIENE
• -,.1 ■< | ' ’ ; ' Hi I .'O

t Skilandi parengiau,
1 Namines iszviriau, 
Iir'Leikvood' trauksiu, n. 

Liėtuyiszkos Dienos lauksiu, . 
Kuri szimet pr i puola Seredoj,

' Žolines dienoj, i oi:s 
Badai ur minio kūmas ten bus,

Forduku pribus, • s

Žinoma i
* i 4 1

I • *

Be sznekedai hi privažiavo ir 
miestą. Isz kaminu ruko augsz- 
tyn durnai, o an|; gatvių vhlkio- 
joai keli nuskui^ Žydai. ^Merga 
žvalgosi... Paskui ji pasakė. 
•\ Gal ežia tdmsta snstotiite. 
Asz ežia noriu i6ieit.

— Ar ilgai užtruksite?
Asz tuoįjau sugrysziu...

— ji atsake.?
.■» Merga inejoj in siaura gatve
ir dingo... Žmogus pasižiurėjo 
in ryszi ir mane, kad ji nebus 
tokia kvaila Mvilnas” palikus 
nubėgt sau kur. Užriszo jis va
džias ant rungo ir nuszokes nuo 
vežimo ėjo pažiūrėt.

giK.. Žino, kad tas ant gero ne 
’ nv’..

; Vaikeli! A-r ji szauke — 
' •• 
vaikas

• •

Sveika kuraute! visi szaūks, 
Bet praszau visu gražiai 

; ■ užsilaikyt,
Vieni kitiems toriu nedaužyt, 
Ba tuom save panic,kysim, 
Ant juoko svetimtaueziams 

■ pusi liksim, 
Taigi, visi ant ‘.‘atpusko 

važiuokim, 
Ir ta diena gražiai pasi

linksminkim.
♦ • * 

■’ , i 1 1

Kol da jauna mergina, 
Tai neturi proto gana, 
Svaiguli kožna turi, 
Ant nieko nežiūri.

Ne kiaulei “laba rytai’
• neduoda,

Norints baisi kaip nigerka 
juoda, 

Viename mieste dideliame; 
Kur Lietuviai buna sumiszime 

Tonais tai rot^ merginos, 
Kaip pelėdos .paskutinios, 
Pasipūtusios kaip apuokai, 

Net szirddles kaip ant ju dirs- 
teleji tai juokai.

Su bambiliais naktimis i ■ .. I .»T .

primokes jam. Ant slenkszczio 
pasirodo urėdas...

— Girdi jis sako kad skait
lius neteisinga. Nusivesk ji in 
kantora ir atiduok jam kas pri
guli!

Galvos linktelėjimu urėdas 
pavadino Joną eiti drauge.

— Inžengus in kantora jis 
ruszcziai užklauso Jono:

— Ko tu nori?! Nelaukda
mas atsakymo, pradėjo baisiai 
muszti ji, spardyti, pagalios, 
tarnai iszmete sukruvinta Joną 
su sudraskytais drabužiais. 
Lyg girtas parėjo Jonas namo.

t

■ '• u žsi laikyt,

y >

Z 4

iii

— tarė ji sau.

jo pats pamatyti 
klausti ir melsti, 
kintu jam, kas tai yra? Ir isz- 
ties, kas tai yra? . , .. m ,r i i ' • i -u ‘ r mokestis... Te Dievas jam atly-

poną, pa- 
kad paaisz-

* V "i

Jis dar lyg szio laiko negali 
atidirbti ponui už užtraukta

80 giliai, intraukdama in save užpernai šokia, kada jis skoli-
pilna dulkiu ir purvu orą. Dir
bo ji už du geru vyru, ne veiz
dint in ta, kad rengėsi būti mo
tina.

Su kokiu nekaptrumu lauke 
ji tu gimdimu, su kokiu 
džiaugsmu maste ji apie bu
sianti kūdiki, skaitė dienas 
kiek ęlar liko lyg gimdimui ir 
omenyje stengėsi perstatyt sau 
kaip jis iszrodys ir kaip visos 
motinos perstatė ji sau tokiu

su

no pas poną 30 rubliu ir du ru
giu puspuriu, szeimynai isz- 
maitinti. Jis puikiai primena, 
kiek jam prisiėjo dirbti sykiu 
su žmona ir duktere. Kiek die
nu jis meže, piovv, malkas kir
to, dirbo kaip jautis. Dirba 
taip jis ir dabar, neturėdamas 
ne ..kuo mokesti užmokėti. Jis 
dar karta suskaite ir nusiste
bėjo: iszeina, kad jam dar tur 
primokėti. Bet kada ponas su-

szeimynai

gražiu, kokio dar nebuvo pa- skaito, — iszeina suvis kitaip.
šaulyje.
. O kaip ji ji mylės, su kokiu

Pagal pono skaitliu iszpuola 
Jonui iszarti marga lauko, du

džiaugsmu neszios ant ranku... apsėti jr ;;o dienu piauti sziena.
JiS bus jai suraminimu visose 
nelaimėse.

Ona gerai supranta už ka ant 
jos'barasi urėdas. Ji žino, kad 
ji jauna ir graži, bet labai da-

bar?
Na ka, ar supratai da-i

Baugu

boja savo moteriszka garbe.
Du metu atgal ji pamesze

Supratau, ponuli.
Teisingai suskaitom?
Teisingai, ponuli.

Bet sugryžus Jonui namo ir 
vėl suskaitliavus — stebėtinas 

savo vyrui visa pluoszta plau- dalykas4! Kur pas ji galva bu
ku isz “Kolero” barzdos: ji voT Suvis netiesa!
iszrove jam tada, kada jis per 
daug pradėjo lysti prie jos su 
negražeis juokavimais giraitė
je, kur tyczia nusiuntė ja isz- 
piauti žole, norėdamas nuo 
žmonių paslėpti savo užmany-

bet apsiriko. Norints ^vinaį darbas? Tik pats

muszta, sukruvinta — bet ne
kalta.

Tacziaus greit szie atmini
mai dingo kaip balsas netyczia 
pajudintos stygos. Ji giliai at
siduso, nusiszluoste prakaitu ir 
aszaras ir vėl griebėsi už dar
bo.

Oras buvo troszkus, pauksz- 
cziai lyg, iszsigandc lekiojo in 
visas puses — viską reiszke ar- 
tinaneziasia audra. ;
/./Urėdas ragindamas darb»-

ma, — i
Ona sugryžo namon visa su-

riinkus keismais nesigailėjo ir

Vėl kaž kur sudundėjo, bet
botago.
;rVel kaž kur sudundėjo, bet 
aręziau... Duok Vieszpatie Die
ve lietuczio!

Tyku buvo visur, tik mapzli- 
nu girdėjosi užimąs, darbiniu-
ku Bznioksžtimas, urėdo keiks
mas, bailus paukszcziu cziul- 
bejimas....

J Staiga baisus riksmas sujui-
be j imas

dino visu sZirdis ir lyg kardu 
pervere. Girdėjosi verksmas la
bai nuskriausto žmogaus.

— 1 Nelaimjnga!
■ Kaa atsitiko? i

Lyg nematete ? 4 ‘ Kole- 
. ra” parmusze Ona... matai 

kaip ji vartosi
>>

IIP

rmusze Ona... matai, 
l.m. o, nelaiminga, 

Dievuliau mano, Dievuliai, —

p

tik— i Eik vėl pas poną, 
buk jau iszmintingesnis, ir apie 
nieką kita nemanyk. Kas per 
monai ? Mes ne girtukoliai, val
gome kas*papuola, vaikas vie
nas, kur gi dingsta musu kru- 

i su
prask: rytoj paskutine mokes- 
ožiu diena, o pas mus nesulųžu- 
sio dvylekio, Magduke visai 
sudžiūvo: kaulai ir oda. Jau nė 
pati neiszmanau kaip ežia reiks 
toliaą gyventi.

Jonas, tiesa pasakius, neitu 
daugiau pas poną kad motina 
nekartotu, dažniau szitu žor 
džiu. • J

Lauko sniegas. < Tvartely.) 
bliauna alkana karve.... '1 H .

Tebun kas bus! .eisiu

betgŪKU.to bjaurybes ir szir-

Persigandusi žmona klauso kas 
atsitiko.

— E, Maryte! Tai pono už-

gina!
a a a r

Temsta. Sza 1 toj ir pustamse.] 
grinezioj, aplinkui stalu sėdi 
trys ypatos. J u gestaneziose a- 
kyse, iszblyszkilsiuose veiduo
se matyti nerymastis. Moterisz- 
ke raiko kieta juoda duona. 
Ant stalo putros bliudelis.. Bot 
nieks nevalgo, visi tyli. Liūd
nai vejas barszkiną langines.
Tvarto alkana kaYVo, už vartų 
loja suszales szuniukas...

Bado Daina Lietuvoje
1928 Mete

Baisiai pyksta gaspadoriai, 
Kad sumiszo kalandoriai, 
Eina sėti — lytus Ii ja, 
Eina pjauti — sniegas sniga!

Apraszyti laiszke negaliu,' 
Tokiem metam žodžiu-badu 
Sztai ateina szienapiute, 
O žolele da jaunute!

Vos nedrąsiai leidžia diegus, 
Nes Berželi sniegas vėlus, 
Vasarojus bijo augti, 
Vasaros jis bando laukti 1

Tokis metas tai ne baika, 
Tegul kipszas ima toki laika, 
Taip ir pyksta gaspadoriai, 
Kad sumiszo kalendoriai!

— J. G. Žemaitis.
T

)

Kaip korespondentas prane
sza, tai Lietuvoja jevai jau au
ga ypatingai jaunesni kuriuos 
viesulą nepaguldė. Daug žmo
nių szimet neturės ka valgyt, 
bet kad ir skurdas, tai vis žmo-
nys dainuoja taja dainelių isz-

. , trankosi,
Prie visu kabinasi.

.Apie bažnyczia del tokiu 
r nekaįbck,

Ve Ink suvis, nutylėk, •
(Terlas nhsikVarbuoją, 

Ir naktimis vandmvoja, 
Vyruoziai isz tokios 'gera boba

t

H’ t

f. *

turėsite,
Katrie su tokia nuprosyta ■> 

, apsivysite.
■' * n.

Dideliam miesto Baltimorej, 
Sako kad ten negero,

Teisybe randasi ežion slaptu 
c ’• karežiamu, 

Tai ir tankiai matyti girtu. 
Tankiai sau “spri” padaro, 

Ir juoku iszdaro.
Ir in kitur (Važiuoja ir 

. ■ iszsitrauke,
Pankui Topliom namon trauke, 

0' jaigu vyrai taip daro, 
Tai įr bobeles ruda rudoka 

į < ; . padaro, 
. <■ Vyrams neapsileidžia*

Tankiai

Da josios labinus gerti geidžia. 
Jau tąs vyras rodos negauna, 

Katra boba girtjuokli'auna, 
Ir gyvenimo gero neturi, 
Ba varge vargsta, meszluose 

guli.

Naktis tamsi. Ji viena ir sza- 
e jos kąerkia mažas

1 1

Seniau lyg tebebuvo ji da vie
na — pas ja ateidavo jos myli
masis... Tiek jis daug sznekc-. 
davo ir spausdavo ja prie sa
ves. Dabai’ liko ji nore i kalinga. 
Jos mylimajam ji dvoke. Se
niau gaivinęs jo siela meiles 
szeszelis dunksojo toli praeity
je. Dabar tik skausmai...

— Kam gyvent? — ji savos 
klauso.

— Viau!

i led gy
vas naujo pasaulio gyventojas.

kas.’
—r atsiliepė vai

—r Tai kvaila! Už atvežimu 
vilnas paliko — tilte jis sau.

Arkliai prunkszte ir lingavo 
galvas. Jis sugryžo ir sėdos in 
vežimą nuvažiavo in diendarži 
pas Leiba, kur jis visada su
stodavo. Paszeres arklius pa
kilnojo ryszi...

— Sunkus.
— Ųi, Motiejus! 

kino Žydas.
— Ka ?
— Ka turi parduot?
— Su reikalais sziandien.
Ne žino jis dabar, ka padaryt 

su tos mergos rysziu.
— Vilnos juk tai neprastas 

daiktas. Kam ji paliko?
Nukėlė ryszi nuo vežimo ir 

inneszes pas Žydą iszejo in 
miestu su reikalais. Vaiksz- 
cziodamas žvalgosi, ar nepama
tys ta merga; bet niekur ne 
mate. Vakare sugryžes iszsine- 
sze ryszr ir susitaisęs arklius 
važiuot namon atriszeš pažiu
rėjo “vilnas”.

— Vaikas!...

pasznc-

vartojamas 
ir vadas? f
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Tarp ranku ji vis gniaužo 
szilkine skepetuke, kuria mano 
užnert kūdikėliui ant kaklo ir

Visai neužilgo 
tas gali atsitikti, nes ji jau sa
vo minti vede prie galo. .

— Padaryt! — ji kuszdejo.
Per ja pęrejo sziurpuliai ir 

vėl ji atmetė rankas atgal... Jos 
sziMis buvo žmoniszka ir tas 
darbus kol kas tęsęsi nenuveik-

i tas. 1 ■ ■. ■ t -
— , Ko atėjai ant svieto!? — 

ji supurtė vaika.
Viau, viau, viau 1 — tas 

giedojo užgautas.
Ir vėl paėmė skepetuke in 

rankas ir vėl glamžė prisireng
dama prie gulo. '

— Užsmaugsiu!... — turo.
Tamsu visur aplinkui. Kūdi

kis nžsnudo ir tylėjo. Ji prl- 
kiszo ausi iprio jo. Taip jis ra- ' •V ♦ • • iI 
kaltas. Jai pasidarė gaila. Vėl 
jipabudino ji, — mat norėjo, 
kad jis ja inpykintu.... ‘ Kada

patbst gerai.

miai miegojo ir kvepavo.Jis ne

Tai, rUdguže,
* '7?. ry •mergų!’ ’r " lib in pietus in saugesnės vie-

Kas daryt? Atvažiavęs ark
lius pastate ant gatves, paliko 
ryszi ant vežimo ir užsislepes
žiurėjo kas dėsis... Žmones ėjo 
pro sząli ir nidkas. Galu galo
priėjo kareivis, apsižvalgo ir 
pagriebęs ryszi nubėgo.

Vasaros Naktis

tas. Nuo insteigimo szio svar
baus pakranczio sargybos dar
bo keturiolika metu atgal, tik 
trys žmones žutfo, laivui susi
trenkiant su ledynu.

Sziu metu ekspedicijos lai
vas “Marion” iszplauke isz 
Bostono Liepos 16d. in Syd
ney, Nova Scotia, ir isz fenais 
vyks in Labrador ir Grenlan
dijos pakranezius 'kur ledynai 
prasideda. “Marion” turės vi
sus reikalingus prietaisus mie- 
ruoti temperatūra, vandens sū
rumą ir t.t.

Vienas isz svarbiausiu prie
taisu bus gilumo temytojas. 
Su szita prietaisu galima suži
noti vandens giluma daug tei
singiau ir greieziau negu buvo 
galima sužinoti su senoviszka 
paskambinimo linija. Kas pus
valandi, diena ir nakti, gilu
mas bus bandytas. Ekspedici
ja plauks apie 50,000 ketvir- 
tainiszku myliu, kur iki sziam 
laikui nebandyta. - .

<

Danijos valdžia paskyrė pa- 
naszia ekspedicija in tuos van
denius vykti ir bendrai veikti 
su szia isz Suv. Valstijų eks
pedicija. Ekspedicija isz Da
nijos iszvyko laivu Godthaab 
isz Kopenhagoj F.L.IB.

Naktis žemo jau apklojo, 
Visur tamsa skleisdama. 
Žvaigždes szvieczia augsztu- 

moje 
Lyg žvakele kiekviena.

Ąžuolai seni galingi 
Savo szakomis sukruto, 
Gluosniai lapais neturtingi 
Vešu orą jau pajuto.

Ežere vanduo liūliuoja, 
Bangos plakas in krantus 
Rodos, ten kas aimanuoja, 
Rodos, kruta ten dangus.

Miežiai lenkia savo galvas, 
Gėlės pievų labiau kvepia,

kad ja inpykintu 
prabudęs kūdikis pradėjo verk- 
ji pabudino ji, — mat norėjo, Žiogai po slėnis ir kalvask *

„ ’Kėtvergb‘ diena,
NuvažiaVau i'n miestą viena, 
Pro viena kaVczema ėjau, ■ 
Puikius gi'ėdalus girdėjau, i 
Giedallas tikras kaukimas, ;

Kaip per ruja^ilku staugimas^ 
Rodos stemples truks,

* Ir vidimai iszsmuks,

j-

Pro vįena kaVczema ėjau, ■

iszdave baisa:
— Yy! ,
Galu galo kūdikis nutilo ir 

jau nebekvepavo 
Sziurpuliai dabar ėjo < jai per 
kuna taip, kad ji nežinojo nei 
ka daryt. Atlikus ta baisu dar
bu suvyniojo i.savo auka in

Yy!

Ji viena.

Garsiai rėkauja ir lekia.
Q laksztute pas upeli
Cziulba linksminas saldžiai, 
Sukinėdama balseli...
Aidas muszasi gražiai.

O augsztybei bekrasztinei, 
Kur ir kraszto nieks irisz- 

vysta;
Skrenda žvaigžde sidabrine 
Ir paskui kaž-kur iszhykfeta.
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galvota ant sziu bado metu. 
■irt— ■ .......... .......... ...> W*’ .

Giedallas tikras kaukimas, i
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i Daylight Excursion to
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NIAGARA FALLS
Sąt.-Sun. A«S. lfl-19th

9

Apkis 'Mahanoy City 
Subatoj 18 Augusto 
11:08 priesz piet 

(Standard Time) 
Returning,teaveNiagara

l

(Standard Time) 
t 'L ‘ CtO1 '' i, '

Childrev lUM Fm« ^’lai'JaFrMJŪunday.

M opportunity TO 9EB THE FALLS 
^UMtNATED, *Uy>nę ovęrnj^ht at

time for eichUceinf Sunday morning. 
Buy tickets NOW; sale limited to.avail-

|gr«. Daylight ride both ways; ample
• akhUeeiną Sundur morning. 

Buy tickets NOW; sale limited to.avail- 
able accommodations.

Lehigh Valley Railroad.
. CAt Mouce eCThaSladkDiaaMUMl
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Kada nedainavo tai pliovojo, 
Ant Dievo ir‘kunigu visaio 1 

lojo.
Netrukus karezemoje su- 

/ dundėjo, 
Net žeme sudrėbėjo, • 
Langai ąuskambejo.

Ant Dievo ir‘kunigu visaip ■

skarmalus it 'suriszo in didele 
vilnone skepeta, v Pradėjus 
szvįsti ji iszejo neszina ityszi, 
Ėjo ji keliu miesto link; Kada i V • • i • J

t

I

Isz kąrczėmps gauja iszsiliejo, 
Kiti viduryje gulėdami net

sienojo,
Kol paiicije neaiejo, 

Tas dejoši netoli New Yovko

►
■•<
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Karczemojo Lietuvio/’ ‘ !
Lietuviai turi tbklbs; karczo- 

mos saugotis, 
Nuo juju isz tolo lenktis,

mos saugotis,
Nuo juju isz tolo lenktis, 

Ba joje nuolatos mMztynes, 
Ir po sudus tąaynes. 
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pamate važiuojant ižmogu, j^ 
tarė:

pa vėžyti • v
į L

1 v

MtaM

a

■ 11 ■'

Gal galėtumėt taipst
‘ Il

At toli einate?
\ Einu in miestą.♦ Einu in miestą...’ 
O ka ežia neszate? 
Vilnas karszt... j

i
i

P
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' LIETUVISZKAS GRABORIU3 

ą » Jr j

28 Frack St. Frackville^ Pa.

______________ O. - A,

666
Gydo Materija ir greita palengvina 
Galvos Skausmą, Svaiguli Ir Atsirū
gima isx priežasties tuom-laiklnio ąl- 
kietijimo. Prigelbstl prassalinlma 
Nuodinius ir labai garai del sateUd-
ma gausaus sslapuma Isatusatiulma*

f Nors kelias buvo purvinas.
A V _____• % • • ibet žmogus pasigailėjo ir tarė:

I ' Na, taiį jab sėskite.' )>' 
Ji ipkele rvszi ir insilipo pa^ 

|i. Kai susėdo žmogus ąžkalbU

— Ar Isz tolį tamsta ? 
--i \Įąz toji — jį atsąke.

K ftj talį SCSKltO. 7 f 
Ji fakele rvszi ir insilipo pa-

f
/

jio.

j t,

Telefonas 4C1-M

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

«
1

Telefonas 1430-R 
___—___ ■ 

IszbalsamuOja ir laidoja mirusiuą
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 
szia nuo paprascziausiu iki prakib
niausiu. Parsamdo automobiliu^ dęl 
Ihldotuviu, Vesėliy,1 kriksztynlu Ir 

I kitiems pasivažinėjimams.
Ihldotuviu, Vesėllu,1 kriksztyniu lt

.^1 
k 4; •

K. RĖKLAITIS 
Lietuvitxkaa Graboriufi 
Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbi- 
hinke moterems. Priei
namos prekes;
<>• ot’CITY, FA.

«0« MARKRtRT..
TABAQl’A, PAh-

*

b
a A

b 1
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Utarninko pasninkas.
Soredoje In Dangų Emi- 

Panos Marijos arba Žoli
nes. , ; I A'tlUML

— 'Visi in Lakewood ant 
Lictuviszkos Dienos Soredoje.

Readingo geležinkelis tu- 
specialis^kus treinus in

Lakewood Parka per Lietuviu 
Dierna. Galima iszvažiuoti isz 
Mahanojaus 8:55 ir 11 valanda 
priesz piet ir 1:00, 3:25 ir 6:20 
po piet. Gryžtant adgal treinai 
apleis Lakewood Parka 4:45, 
7:45 ir 9:55 vakare, 

f
— Pagal inapetoju oro, tai 

praėjusi Nedolia buvo viena 
isz szalcziausiu in 40 metu. •

— Mikolas Tamuszionis, 
kuris dingo isz namu More jo j, 
likos surastas kariuomenėje 
Fort Howard kur buvo insto- 
jas in 12-ta pulką peksztinin- 
ku. Tamuszionis dalybavo 
Svietlneje Karoję, todėl jam 
nubodo malszus szeimyniszkas 
gyvenimas ir instojo in kariuo
mene. Valdžia ji paliuosuos 
nuo tarnystos ir nusiims namo 
prie paezios ir vaiku.

— Pa'licijo aresztavojo An
tanuką Paruli, 13 metu, gyve
nanti po No. 620 W. Centre 
uli., už apipleszinejima keliu 
bizniavu vietų mieste.

— Prabnszczius Szv. Juo
zapo parapijos kun. Czesna isz- 
važiavo in Pittsburga dalybau- 
ti ceremonijose inszventinimo 
miniszku kurios priėmė pasku
tini veliona ir prisiega.

— Panedelyje dirbo visos 
Readingo, Lehigh, Susquehan
na ir kitos kasyklos, bet ant MB • 't < • • • 
kiek dienu taip dirbs tai nepa
sakyta.

— Ant Septembėrio <1 žiū
ros in Pottsvilles suda likos 
pakviesti V. A. Miliauckas ir 
St. Gegužis.

— Policija suome 
jaunus Lietuvius už atpleszima 
spynų nuo garadžiu ant W. 
Maple ulyczios, 'kaip rodos 
jeszkodami uždrausto vaisiaus. 
Nuo kokio tai laiko nežinomi 
pleszikai atplesze spynas nuo 
keliolikos garadžiu padaryda
mi locnininkams nereikalingo 
kaszto ir baimes. Ant szitu vv- v 
ruku . nuo seniai laukiama ir 
ant galo papuolė iii glaistas.

keturis

t Baisi ir netikėta mirtis 
patiko da jauna žmogų Andriu 
Mokola, apie 42 metu amžiaus, 
prie darbo kasyklose Sillmono, 
Subatoje apie 1:30 valanda po 
piet. Griūvanti anglis užmusze 
nelaiminga žmogų ant vietos, 
sumankiodama jojo kuna bai
siai. Velionis laike hoteli po 
No. 215 E. Centre uli., (Kara- 

“standaszaneko name) ir “standa” 
Leiksaide. Paliko dideliam nu
liūdime paezia ir augytine, tris 
seseris Kaminskiene, Vaiteku- 
niene, Vitkaudkiene ir broli 
Vinco, Lietuvoje. Laidotuves 
atsibus su apeigomis Szv. Juo
zapo bažnyczioje Ketverge ry
ta. Laidotuvėms užsiėmė gra
borius Traskauckas.

— Kas uores susineszti su 
savo giminėms greieziau per 
pagelba naktinio eroplaninio 
paczto, dabar gales tai pada
ryt greitai ir pigiai, o ypatin
gai in Westus, tris valandas 
greieziatr ne kaip per truki. 
Kas siuns gromata isz Maha- 
ilojaus priesz 3:15 valanda po 
piet in sekanezias vielas ir ki
tur tai gromata gausis ant ry
tojaus in Chicaga 5:35 isz ry
to; St. Louis 9:15 isz ryto; in 
Detroitą 12 ant piet, in Minne
apolis 11:40. Visos eroplanines 
gromatos buna siuneziamos in 
Filadelfija o isz ten eroplanai 
jas gabena in visas dalis Wes- 
tu. Eroplanu pacztas už gro- 
mata sverenezia ne daugiau
kaip viena uncije kasztuoja 
tiktai 5'centai o sunkesnes* 10 
centu už kožna ekstra uncije.
Žinoma prie to reike pridėt 2- 
ęsyrtios marke.

KUR AMERIKONISZKAS LEGIONAS LAIKYS SAVO SEIMĄ BALAISVIS

¥

A

*

*

I

i

Buvo strazdelis 
Laisvas pauksztėlis, 
Linksmai cziulbejo 
Kas vaikareli.J, t *

Žmones pamato— 
i Pinkles pastate,

Ir strazde lyti s 
Taipo sugautas

Būdamas laisvėj 
Dainas mylėjo, 
Ir apie meile 
Nebetylejo,.* n •

Kur Lietuvaites —
Mielos mergaites, 
Tenai strazdelis 
Linksmai cziulbejo.

Liepų gojalyj, < 
Butu darželyj, 
Kame sesytes 
Rūtas ravėjo.

K

Jis ant szakeles 
Klause dainelesj 
Ir ju akytes 
Szirdi žavėjo.

t
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San Antonio, Texas, miestiszka sale arba auditorium kuri Icasztavo (lu milijonus .do- ,
7 7 ” T. \ *

leriu ir kuri li'kos pastatyta ant atminties užbaigimo Svietines Kares. Cziona'is laikis savo
seimą buvusieji kareiviai kurie dalybavo toje kruvinoje karėjo ir dabar toji organizaęije 
vadinasi American Legion. Seimą laikis 8-12 Oktobcrio.

t

Ar kur nutupės 
Ant kraszto upes, 
Tarp margu pievų 
Gamtos grožybių.

PASIUNTINYS IN 
BULGARIJE

-■ ■■■■■■■■ .i ■ f rii.aiMi-— ...

MALDAKNYGES I 
_ I

No. 185 Balsas Balandėlis arba 
Mažas Szaitinelis Dievo Mylistu.
Naujausis spaudimas su Officium su

. ♦4 ’’ _ — - - -

f.I

Fi
o

M NMHDM

IT. F. Schoenfield likos pa-

r j1-''v 
Č 1

m

liO

ženklintas ministeriu in Bul- 
garije. Jisai gimė Providence, 
R. L, ir yra konsulato dinste 
nuo 1910 meto.

» ■

Nesuprato Zinutės
Patrikas Kelly, ’tapytojas

II

dadėjimu litanija, maldų .ir giesmių
676prie Paneles Szvencziausios. 

puslapiu, puikiai apdaryta drūtais 
minksztais skurinels apdarais su ka
bute, auksuoti lapu krautai... .$2.50

. J ■ ’ 4
No. 186 Balsas Balandėlis, tuoj 

pati knyga kaip viršuj parodyta, tik 
apdaryta plonais kietais skurineia 
apdarais \ .............. ............... $2.00

No. 187 Mažas . Naujas Aukso 
Altorius, didei naudinga maldą kny
gele, pavesta visos Lietuvos Kataliką 
Jaunuomenei. Graži knygele puikiai 
ir drueziai apdaryta minksztais sku- 
rincis apdarais, auksuoti lapu kraus
tai, preke tiktai............................$1.60

No. 188 Aniolas Sargas; yra tai 
naujausia malda-knygele, su bažny- 
czios aprobatu, 448 puslapiu, visos 
reikalingos maldos, skurineis minksz
tais apdarais, puikiai iszmarginta, ’au
ksuoti lapu krasztai...........

No. 189 Vainikėlis, katalikiszka 
maldų knygele, mažiausia knygel lie
tuviu kalboje. Skurini juodi minksztl 
apdarai, auksuoti lapu krasztai, 802 
puslapiu, didelis aiszkus drukas $1.00

No. 190 Visuomet, malda-kny- 
gele katalikams lietuviams visokio 
amžiaus. Puiki maža knygele, 266 
puslapiu, baltos celluloides apdare- 
llais, su kolioruotu paveikslėliu ant 
virsziaus, auksuoti • lapu krasztai be 
kabutes. Puiki knygele del dovanoji
mo vaikams ir mergaitėms,

No. 194 Trumpas
pagal iszguldima Kun. Pilauskio, bu 
nckureis naudingais padėjimais. tOa

No. 195 Maldele Arcibrostvos 
Szvcncziausio Veido Viesz. Musu 
Jėzaus Kristaus............................... 10«

No. 196 Stacijos arba Kalvarija 
Viesz., Jezuso Kristuso..................1O«

No. 197 Graudus Verksmai arba 
Pasibudinimas prie Apmislinimo Kan- 
ezios Vies., Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pagal seno- 
viszka būda...........• • .................. 1°®

No. 198 Gromata arba Muka Mu 
ka musu iszganytojaus Jezuso Kristu
so, peraszyta isz gromatos rastos gra
be musu iszganytojaus Jeruzolime. 
Užgyventose szalyse per katalikai, 
kožnas nezioja ta gromata apsiūta in 
puiku ceiki hnt stuczkeles pakabina 
kaipo szkapleri............ *..................>a

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

... .$i.6o
i

SHENANDOAH, PA.
— Antanas Sziaudys, ku

ris ima paveikaus del Inter
national News Asso. of New 
York, lankosi szioje aplinkinė
je, Traukdamas krutamuosius 
paveikslus. Sziaudys kitados 
gyveno Szenadoryje.

b
- Badai po musu aplinki- 
tran'kosi visoki agitatoriai

ATSAKIMAI.

tautiszkas

ne
ir rinkėjai auk u del st ra ik uo- 
janeziu anglekasiu, kurie netu
ri tiesos rinkti pinigus ir ant 
to neturi jokio pavelinimo nuo 
unijos.

nuo ko

Frackville, Pa. — Vincukas 
Vaiczulis, 9 metu vaikiukas li
kos mirtinai sužeistas per auto
mobiliu kuri vare Dovydas Us- 
burg isz Shenandoah,
mire trumpam laike Ashlando 
ligonbutija. Vincukas važiavo 
ant t rok o nuo kurio nuszoko 
tiesiog priesz,einanti automo
biliu ir likos sužeistas.

Tamaqua, Pa. fPraeita Ket- 
verga, 10 valanda nakezia Coal 
Dale ligonbutije mirė Jonas 
Milbuta, kuris 29 diena Mojaus 
likos pavojingai sužeistas ne 
laimėje automobiliuje. Nabasz- 
ninkas buvo 36 metu sentimo, 
paėjo isz Kauno Redybos, Vil
kijos miestelio. Paliko paezia 
Katre, (po tėvais Markevicziu- 
te) kuri gyvena Philadelphijo- 
je, du sūnūs Juozą ir Kazimie
ra, taipgi tris brolius Stasi, Mi
ka ir Ant ana,
Autose Laurinaitiene, visi gy
vena Tama(|ua, taipgi 
broli Juozą Lietuvoje.

ir viena seseri

viena 
Laido

tuves atsibuvo Panedelio ryta 
su pamaldomis Szv. Petro Ir 
Povylo bažnyczioje. 
graborius K. Rėklaitis.

Laidojo

Wilkes-Barre, Pa. — Liepos 
27 diena czionai pasimirė Juo
zas Zataveskas, kuris buvo ži
nomas, kaipo vienas isz geriau
siu Lietuviu siuvėju, — gyve
nos 47 Sheridan St., savo na
melyj. Paliko jauna žmonele Ir 
11 metu dukrele Elzbietuke, 
taipgi du šuneliu: Jonuką ir 
Juozuką, mažiausi 7 metu.

Laidotuves invyko Liepos 31 
diena. Palaidojo kun. P. B. 
Pauksztįs, Szv. Trejybes kapi
nėse. Lietuvoje sako turis bro-
Ii u ir kitokiu giminiu. Kai ežia, 
tai in szermenis pribuvo jo se
suo su dukrele isz Worcester, 
Masri. Laidotuves buvo dideles.
Lydėjo 32 automobiliai, ir per 
gėlės nebuvo galima ne grabo 
matyti. . — V.

— Advokatas ' Stanislovas 
L. Kurylowski, kuris vede savo 
profesija per daugeli metu, bus 
praszalintas isz sūdo kaipo ad
vokatas ir jam atimtas pavėli
namas praktikuoti advokatysta 
už tai kad pasilaiko iszlaimo- 
tus pinigus sau kurio prigulėjo 
prie Mortoj Kvięcįkienes. _

Philadelphia. — Ignas Pesz- 
tinis, iszvažiaves su motoro in 
ežerą maudytis netoli Toms Ri
ver, N. J., prigėrė. Nuplaukus 
40 pėdu ji sutraukė meszlungls 
ir ant sykio nuskendo, motore! 
matant. Gyveno No. 19271/> 
Carlton St., buvo 40 metp, pali
ko nuliūdime moteri, brolius Ir 
seseris. Palaidojo isz tautisz- 
kos bažnvezios in 
kapines. ’ ’ 

Rochester, N. Y. — Ana pa
vakarį Antanas Bernius (An
thony Burns), isz amato prese- 
ris, parojęs namo isz darbo ra
do savo du vaikucziu ant trepu 
sedineziu, o paezia Kaziunc su 
innamiu Juozu Vaszkeliu pa
bėgusia. Ji paliko jam isztusz- 
tinta banko knygute ir rasz- 
cziuka: “Tu mane koliodavai, 
tai dabar — good bye ir dau
giau manos nejoszlkok.” Rasz- 
cziukas paraszytas bprdingio- 
riaus Vaszkolio yanka, o pasl- 
raszius ji pati.
Pabėgdama Bernione, isz bur

kos iszsiemusi $775, ir palikusi 
vyrui tik $5. Matyt, ji palik
tuosius vaikus skaito turtu, to
dėl pati pasienio pinigus, o vy
rui paliko vaikus. Vaikucziai 

Juozukas yra 6 metu, o 
Emilija — 10.

Beni i one buvo 
muniste, eks-saliunezike ir bu
vusi Lietuviszku komunistėliu 
svetaines prižiūrėtoja.

v ra:

karszta ko-

— V.

AKYVOS ZINUTĖS
Ana diena ant licifacijos 

Londono likos parduota 223 vi
sokiu senoviszku ziegoriu už 
157,000 doleriu.

Lietuvoj nemokaneziu ra- 
szyti dar yra 45 nuszimtis. Lat
vijoj — 15 iiuosziintis, o Esti
joj tik 5 nuosz.

VOKISZKAS
LEKIOTOJAS
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D.M.C. Big Run, Pa. — Nu
eiki© tamista pas advokatu, 
apsakyk jam visa atsitikima, o 
jisai tau pasirūpins gauti kom- 
penspiszion už liga.

B.B.' Brooklyn, N. Y. —Taip, 
moka procentą už Lietuvos 
Paskolos Bonus. Nueikie in bi
le banka, o tau iszaiszkins vis
ką ir kiek sziadiendieje bonai 
yra verti.

J.D. Toronto, Kanada. — 1. 
Raszyk ant szio adreso: John 
D. Rockefeller, New York. 2. 
Gromata 
adresuok 
Respublika Valdžia 
Lithuania. 3 
žieszius vede Žydus isz Egip-. 
to dažinosi ; apie viską jaigu 
perskaitysi Raszta Szventa. 
Ant 4 1 užklausymo nesijau- 
cziam tamistai atsakyti, nes 
klausymas yra labai kudikisz- 
kas ir tamista nori tik isztyri- 
net musu kantrybe.

iu Lietuvos valdžia
Fzilaip:
— “ “ y • _

. Kokiu budu Ma-*

Lietuvos 
Kaunas,

> v

“HOMESTEADS.”

Vidaus Departamentas pra- 
nesza, 
mes Apskrityje Lakeview 
Land Distrikto, Oregon valsti- 

bus atidaryta “home- 
” pasaulinio karo eks- 

kareiviams. ’ Jie1 gali siunsti 
praszymus Vidaus Departa
mentui nuo ’Liepos 13, 1928m. 
Jeigu žemos liktu bus pasiūly
ta generalini publikai nuo Rug
sėjo 22d., 1928m. iki Šipulio 12

kad d2,064.6 akrai že- 
Apskrityje

joj 
steads

atidaryta

d. 1628m. Žeme netoli Paisley 
miesto, kur yra pacztas ir arti
ge'lžkelio linijos. Žeme tinka-

F.L.I.S.ma ganymui.

Reading 
. Įi nes ,

J
Ekskurcįjot Seredomis
\ j IN '
Atlantic City

Augusto 15 ir'29

IN

15 ir'29
Ant Regulatiszko Treino

Ir karklynėly j 
Pavasarėly j 
Iužliejo saldžiu 
Jausmu gilybes,

Žmones iszgirde, 
Tamsus iszirdo, 
Jeszkautis turtu 
Ir gelžies paneziu.

* , 9

Ka, nesupranta, 
Kas laisve szventa; 
Klausantis burtu;
Geisdąmi kaneziu.

Strazdu sugavę 
Ir valia gave, 
Nor iszmokyti 
Savaip giedoti.

U*žgin giedoti, 
Nele i d sVajoti, 
Nor užgesinti 
Meiles ugnele.

i
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Tikieta*$4.00
NEDELIOJ 19 AUGUSTO
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SPECIAL1SZKAS TREINAS 
Aplesi Mahanoy City 4:40 ryte. 
Grįžtant apleis Jersey City, Ex
change Place Sta. 0:43 vakare.

WM BIRI II l-> ... I, I M

New Yorko, 19 Augusto.
Baseball—Yankees su Cleveland |

1 r

g rabi u ant New Yorko ulycziu, 
sugryžo namo labai piktas. No- 
rints Bridži ji pasveikino szir- 
dingu bucz/kiu, bet jisai atstu
me nuo savos piktai.

— Kas atsitiko Patrike, 
gal bosas praszalino nuo dar
bo?

—> ‘ Szarap! eikie po velniu! 
Stacziai tau sakau kad gana tu 
vaiku!

— Kas tau pasidarė! Ar pa
paikai!

— Pa karta tau primenu ir 
neužmirszk to: gana vaiku!

— Del Szvento Dievo, Pat- 
rikeli ar tu netekai proto? Juk 
turime fain keturis boisus, my
lim juos už viską geriausia, juk’ 
penktas no butu mums jokia,
sunkenybe ir da mus pralinks- 
mytu...

Patrikas Kelly, iszima isz ki- 
szeniaus lai^raszti ir liepe pa
ežiai skaityt parodyta žinute: 

Apie * gyventoju padėjimą 
M
szitaip prasidėjo: 

kuris 
tai buna

< (
New Yorke.

Žinute
“Kas penktas kūdikis,
užgema New Yorke, 
Žydu... n *

SI .M
Katekizmas,

i

< *

V algiu Gaminimas

Namu Prižiūrėjimas
# Kožna moteris ar mergina 

privalo turėti szia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam namo. 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais 
audeklinais apdarais.

Preke tiktai $1.50

W. D. B00ZKAUSKAS 00 
MAHANOY CITY, PA.

------------------------------------------ .R llA *"<«*■ J

S. J. MOCKAITIS
LA1VAKORCZIU AGENTAS 

224 S. MAIN ST. 
SHENANDOAH, PA.

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

szeimynas su vaikais,traukia
tuju kurie neturi AmerikonisžkU 
popieru. Padarau rasztus del 
atėmimo daliu, ir visokius rei
kalus atlieku teisingai ir savii- 
ningai. Kreipkite! pas mane. ,

PAKRIKSZTINIMAS DIDŽIAUSIO ORLAIVIO ANT SVIETO

<

r

1

f

Paveikslas perstato pakriiksztinima didžiausio opalaivio ant svieto LZ-127, mieste
.Ęricdriclishaflfen, Vokietijoj. Tasai milžinas yra 775 pėdu ilgio arba pusantro kart dides

Ryto 
. 5:00 

5:10 
. 5:43

VIsz 
Shamokin . » 
Mt. Carmel 
Ashland • • •J
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Kapitonas M. Koohle, vienas

♦

isz geriausiu Vokiszku 'letkio- 
toju, kuris ipasekmingai perle-
ke 86,000 myliu be jokios ne
laimes. t ,

I *

,r'A

« H w - J1 » •••••♦»••♦

Mahanoy City (Preke $3.75) 6:10
Tamaqua (Prekę |3.75) 0:39

9:30H

Grižtant—^Trelnas' aplėts Phila
delphia 7:30 valanda pafcal Stan
dard Time tą pati vakara.

Specialiszki* ekskurcljoa tikietai 

ladelphijos ir Atlantic City, diena

Philadelphia filius

bus geri ant VisU treinu tarpe Phi- 
. f A .1 A 9 _ JI__

ekskurcijos.
$Z£ OO Dubeltavas 
****» • Tikietas

; _ ■ ------------ . - - ’ ‘ ------------T -

Ant Readingo Geležinkelio
r

11

nis už Amerikoniszka oralaivi Los Angelės ir bus naudojamas del gabenimo pasažieriu isz
‘rN »rt.l TM T> • » • i » t n .« <1 1 >• • — A_______11__ —X 1.^.1 Z.. nAAtlAOlllSeville, Francijos in Buenos Airofc, bet pirma Icetiim atlėkti in 
ant iszbandymo,

Amerika už keliu menesiu

f




