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RADO DEIMANTUS UBAGO 
GRINCZIOJE.

Collins, Wis. į— Gyvenda
mas per 35 motus dideliam 
varge, mirė czlonais Petras 
Zimmerman, kurio vargingoje
grinczeleje kaimynai rado blė- 
szine deimantu, po szermenu, 
kurie jeszkojo mirusio doku
mentu isz kur jisai paėjo. Zim
merman turėjo apie 80 metu, o 
už savo gyvasties tankiai gir
davosi priesz savo kaimynus 
buk milžiniszkas turtas randa
si j°j° bakūžėlėje. Kur jisai 
gavo tuosius deimantus, 
niekas negali inspeti.

tai

MOTERE TURĖJO DAUG 
VARGO IR NELAIMIU.
Merchantville Terraco, N. J. 

— Kaimynai surado ant grin
dų 'pusgyviu Mrs. Arvilla 
Thompson ir isz pradžių mane 
kad motore užsikeisejo ant sa
vo gyvasties, bet vėliaus pasi
rodė kad nelaiminga buvo ap- 
alpus.

Szeszi menesiai adgal josios 
vyras mire, in kėlės dienas po 
laidotuvių, namas gerai apde
gė, o kada sugryžo namo po 
pataisymui namo, rado siūbo
je vagi su atkisztu revolveriu, 
kuris nuo josios atėmė 80 dole
riu ir ziegorcli, kada iszbego 
smaukti pagelbos, ""•^is 
jąją užklupo. Kelios sanvaites
adftal pagimdė kūdiki kuris in 
kėlės dienas mirė o pati pavo-
piigai apsirgo' Angį ne vargin
gas gyvenimas!

Laike vaika sklepe
- ANT LENCIŪGO.

Hoboken, N. J. — Palicije 
aresztavojo Juozą Salitario, 
kuris nuo kokio tai laiko laiko 
savo 'keturiolikos metu sunu 
skiepe prikaustyta prie lenciū
go. Tėvas iszsikalbinejo priosz 
palicija, buk ji prirūkydavo 
prie lenciūgo kada iszeidavo in 
darba idant vaikas nedrau
gautu su piktais draugais.
ISZTIKRUJU SZITA SZEL 

MYNA YRA LABAI 
DIEVOBAIMINGA.

Detroit, Mich. — Gal dievo- 
baimingiause szeimyna Suv.
Valstijose yra szeimyna Fredo 
Kalt, seno katalikiszko gyven- 
tojaus sziam mieste. Isz dvy
likos Vaiku, keturios dukterys 
yra minyszkos, trys sunūs pa
siliko kunigais o vienas zoko- 
ninku.
JO MOTERE APIMTA VEL

NIU; NEDUODA JAM 
RAMYBES.

Atlantic City, N. J. — Po kc- 
turesdeszimts metu vedusio gy- 

pacziule Charles ro 
Berry, 64 metu užvedė skunda 
ant persiskyrimo nuo jo už tai, 
kada neinleido josios in stuba, 

su ja pasielginejo
niszkai.

• Vyras ant moteres užmetine- 
jimo pasako sudžiui, 
giaus negalėjo gyventi su savo 
prisiega už tai, kad ji yra ap
imta velniu, nieko sau nedaro 
isz sakramento moterystes, tu
ri daugiau laisves už vyra, 
plakdavo ji su plaktuku per 
galva, muszdavo su botgau, su
daužė kelis stiklus ant jo pli
kes ir da mane skundžia už ne 
dora pasielgimą su ja. Meldžiu 
sudžiaus idant užbaigtum ma
no nelaime su taja boba, nes’ne 
galiu toliaus dirbti.”

Sudžia atidėjo nusprendimą 
ant dvieju sanvaieziu paliepda
mas poreliai susitaikyt, nes ne 
užilgio apvaiksztines savo 50 
mętines sukaktuves vedusio

__ l-JfcLL..

veninio

ir nežino-

kad il-

gyvenimo.

*

PARDUODA JAUNAS MER
GINAS IN PALEISTUVIU 

URVAS.

ŽUVO SU 5 KITAIS DEGAN- 
OZIAM LAIVELYJE DUO

DAMAS ABSOLIUCIJE 
VISAS LIEPSNOSE.

NAUJAUSIAS
STEBUKLAS

i
TIK KAMOJ KRISTUS PER- 
MAINE Vandeni in vy

ną, O OZIA VYNAS

New York. — Tūlas valdžios 
slaptas detektyvas, kuris per 
ilga laika jeszkojo lizdą balto
jo t a voro, pasiseko jam ant ga
lo iszsznipinet draugija tuju 
kupeziu, pristatė davadus to
sios kupezystes valdžiai. De
tektyvas pats Ibuvo liudinto- 
jum ir regėjo savo akimi, kaip 
mažam k romelyje pardavinėjo 
jaunas merginas kaipo gyvu
lius ant jomarko, kurios del sa
vo locnininku uždirbinėjo per 
metus milijonus doleriu, par
duodamos savo kuna. Toje ur- 
voje susirenka knpcziai gyvo
jo tavoro isz daugelio miestu, 
o ypatingai Graikai ir Italijo-
nai ir perka ant licitacijos mer
ginas, o labiausia ateives.

Kaip Londonas tvirtina, tai 
paežiam New Yorke randasi 
apie 50 tukstaneziai tokiu kup
eziu, kurie iszsiuntineja nelai
mingas merginas in kitus skly
pus. Toki szetonai veda savo 
bizni ’kone atvirai, nes turi ge
ra apgloba Oprotekcije) palici- 
jos ir politikierių.

MŪRAS SUGRIUVO, 20 
ŽMONIŲ UŽMUSZTA.

Hammond, Ind. 
szimts darbininku likos uz- 
muszta, kada fabrikas Indiana 
Battery” ’’Co., - sugrinvo< per 
smailkia eksplozije kuri kilo 
isz nežinomos priežasties. Po 
eksplozijai kilo ugnis, per ka 
ugnagesiai negalėjo gelbet su
žeistųjų kuriuos sugriuvo mu
rai užgriovė. Daug sužeista.

$400 DOVANU UŽ JOJO 
TEISINGYSTA.

White Plains, N. Y. — Juo
zas Williams, karpenderis, de
damas naujas grindis Ryc 
Beach hotelyje, kada atplesze 
senas lentas, rado puiku dei- 
mantinia broszka verties 5,000 
doleriu, kuria pamote keli me
nesiai atgal Mrs. Philip Bor
den. Už savo teisingysta aplai
ke nuo moteres 400 doleriu do
vanos.
LIETUVYS APGAVO STA

TYMO IR SKOLINIMO 
KOMPANIJA.

Frackville, Pa. — Apia i kos 
bildu isz 

&

Dvide- 
darbininku likos

Vladas

$10,000 apgavingu 
Mountain City Building 
Loan Association ir susitariau 
kitu žmogum apgauta da dau
giau taja kompanija,
Zatavcckas (Zetuskey) likos 
pastatytas po $2,500 kaucijos 
lyg teismui priesz skvajeri Da
vies, stoti ant teismo Pottsvil
les sude.

Vaistinis tyrinėtojas Jeffrey 
isztyre, buk Zatavackas 192c 
mete aplaike pinigus nuo tos 
kompanijos, kurioje buvo pre
zidentu ant morgeczio kuris ne 
turėjo jokios vertes, ant namo 
Mahanoy City. ,
TRYLEKA ANGLE KASI U

ŽUVO KASYKLOSIA.
Coalport, Pa. — Eksplozija, 

kokia kilo Irvona Coal Co., Ir
vona, užąiuszc tryleka angle- 
kasiu kuriu lavonus jhu iszgau- 
ta. Visu kūnai buvo baisiai sn- 
biauryti o drapanos ant vi^u
buvo sudegintos. Tame laike 
kasyklosia dirbo 150 angleka- 
siu isz kuriu 135 iszsigelbojo. 
Tarp pražuvusiu randasi Anta
nas ir Andrius Abmovicziai, o 
gal ir Abramavicziai, Vincas 
Smal, Kazimieras Kubiczina Ir 
Stepas Varabel —> gąl visi 81a- 
vokai, ______vokai.

North Bay, Ont. — Apie ne
paprasta pasiszventima katali- 
kiszko kunigo, kuris apjakin- 
tas liepsna, jojo drapanos ap
imtos ’liepsna, stovėjo ant de- 

laivelio laikydamasganezio 
rankoje kryžių, duodamas sa
vo draugams a'bsoliucijo (pas
kutini iszriszima) szoko in 
vandeni su draugais ir nusken
do. Aipie tai daneszo iszsigel- 
bejas vienas isz pasilikusiu 
draugu kuris isylplaukc 
kranto.

Albertas ,Laf reni ere (kuris 
iszsigelbejo) iszplauke gazoli-, 
iriam įmotorla i vely je 
ežia, dviems vaikeliais, kun. J. 
B. Dubuo, ir su pana Silvestre, 
sesere Lafrenierienes, apva
žiuoti puiku ežerą bot gazoli
nas užsidegė nuo inotoria’us ir 
liepsna apėmė visa laiveli, po 
eksplozijai gazolino.

Kunigas 'malszino

vienas 
kuris ant

su pa-

sveczius

PERSIMAINĖ IN 
VANDENI.

Chicago, 
silauko tikru stebuklu

Szis miestas su-

kokius tik Kristus dare Kanoj. 
Tik tiek skirtumo yra, 
Chicagos slėbuklas in vyko da
bar pagal liaujesne mada, negu 
garsusis istorinis Kanos ste
buklas. Kąnoj Kristus vienose 
vestuvėse, kada svecziain pri
truko vyno, pripylė 'kelis kubi
lus vandeny ir ta vandeni pa

Tik tiek skirtumo yra

tokiu

kad

DRAUGAI LYG SMERT — 
SZUNISZKA ISZTI- 

KIMYSTA.
Philadelphia. — Kokia yra 

szuniszka isztikimysta ne tik 
del ’žmogaus bet ir tarp szunu 
parodo sekantis • atsitikimas. 
Ant kampo Erie ir G ulycziu 
trokas užmuszc szuni. Szuo gu
lėjo per kėlės valandas ant 
lietaus, o prie jojo tupėjo jojo 
du draugai per visa nakti lo
dami graudžiai. Kada szuni 
kas tok is nuvilko in krūmus, 
jojo draugai seko paskui ir ne
paliovė sergėti shvo užmuszta 
dranga,

Isz Visu Szaliu
RUSISZKAS 8ZOKIKAS

Baranauckas

lūs vandeny ir ta vandeni 
verte in vyną, Chicago jo gi in- 
vyko kaip » tik prieszingai — 
ežia vynas ir munszainas pa
virto in tykiausi vandeni.
Buvo taip. Prohibicijos agen

tai North Sidej dare kratas ir 
a jr | * akeliose vietose gerokai laimė

jo. Gryžo namo visko pilni. Be- 
gryždami jie betgi sumano dar 
viena krata padaryti. Jie ežia 
pelno devynias bonkas vyno Ir

Bernardinis szuo “Pal

kaip galėjo, laikydamas kry- inunszaino. Kadangi jie netu
rėjo kur dėti, tai veliausiji gro
bi nuvožė in Summerdale poli
cijos stoti i|r paliko ten palaiky-

žiu rankoje, laimino juos ir ant 
galo matydamas kad visi pra
žus, paszau.ke: liNiekas mums 
daugiau nepasilieka kaip szok- 
ti in vandęni nes Visi ir taip 
sudegsime gyvais.

rojo kur dėti, tai veliausiji gro-

paszaųke:

>)

Lafrcjiierc’as pagriebęs ka- 
vo du vaikus pradėjo plaukti 
prie kraszto ir kada buvo tik 
keliolika mastu, nuo kraszto,

ti iki agentams prireiks teis
mui pristatyti.

Paliko devynias bonkas — 
vyno ir munszaino. Po keliu 
dienu atvažiuoja agentai in po
licijos stoti atsiimti savo gro-

paleido valkus, nes rankos jojo 
buvo sustingia nuo szalczio ir 
apdegini m u ir vaikai nusken
do akyse tėvo.

ir Krilaus-’ 
aresztuoti

LIETUVISZKI PINIGU DIR
BĖJAI PRIGAVO DAUG 

ŽMONIŲ.
Boston, Mass. ■— Isz Provi

dence, R.I., in Bostoną buvo at
važiavusiu pora Lietuviu pa
žiūrėti Žukausko 
kio, kuriedu buvo
Brightone už bandymą parduo
ti Petraicziui uo $3,000 
szina pinigams daryti.” 
rodo, mat, kad Providence irgi 
butą tokiu “ 
jiems pavyko tenai apgauti 
Vinca Smeliavicziu, kuriam jie 
nuneszo $5,000.

Taigi Smėliaviczius buvo at
važiavęs su Gudaicziu in Bos
toną ir jiedu nuvažiavo Charles 
st. kalejiman pažiūrėti uždary
tu ten Žukausko ir Krilauskio,

‘ ‘ ma- 
Pasi-

mechaniku.’t Ir 
tenai

tu ten Žukausko ir Krilauskio 
ar nebus tai tie patys apgavi
kai. Bet pasirodo, kad ne tie. 
Providence butą visai kitu. 
Matyt, szitu žuliku kompanija 
yra gana skaitlinga ir placziai 
operuoja. \ *

Kada laikraszcziai r 
Žukausko ir Krilausko suėmi
mą .Brightone, tai apgautu 
žmonių atsiszauke daugybe. In 
Bostoną atvažiavo isz visokiu 
miestu net 8 Lietuviai suimtu 
vagiu apžiūrėti. Pasirodo, kąd' 
jiems iszviliota nuo $4,000 ik: 
$8,000. Ir kodėl žmones tokie 
lengvatikiai, kodėl jie duodasi 
taip lengvai apgauti, sunku su-

aprasze

bi. Bet ar jie norėjo tikrai in- 
sitikinti, ar patys norėjo gurk-

. k' « . - - ' i • .. * • r ♦ 1

pakol neatvažiavo 
miesto vežimas ir neiszveže už
muszta-dranga in muilo fabri
ku.
ISZTIKIMAS SZUO NEGA
LĖJO GYVENT BE PONO.
Washington, D. C. — Szv. 

,” kuris
turėjo trylika metu, gulėda
mas aid gonkeliu, nięko ne ede 
per keturiolika dienu ir nakti
mis graudžiai staugė isz prie
žasties netekimo savo pono 
Eric Matus, kuris nuskendo 
luotelyje drauge su savo pa- 
czia. Szuo prijautė mirti savo 
pono ir ana diena likos suras
tas negyvas ant kapo. Matus’- 
ai paliko keturiu metu dukre
le kuriai nepraneszta apie ne
laime josios tėvu.

OPERATORIAI NE NORI 
TAIKINTIS SU ANGLE- 

KASIAIS.
Pittsburgh. — Ant pakvieti

mo P.F. Fagan

NELAIME SU AUTOMOBI
LIU, TĖVAS IR DUKTE- 

RE UŽMUSZTI.
Fairchance, Pa. — Juozas Ru- 

da, 36 motu, isz Nevy Salem, 
Pa., ir jo duktė Helena, 15 me
tu likos užmuszti o Elzbieta 
Baranauckiute, 15, isz ezionais 
mirszta ligonbuteje nuo sužei
dimu kokius aplaike susidūrė 
su dideliu troku ant Pittsbur- 
gho plento. Badai locnininkas 
automobiljaiis
smarkiai vare savo maszina ir 
radosi ne ant tos puses kelio.
IR TOKIS ŽMOGUS SKELBE 

DIĘyO ŽODI?!
Wiiliiamfsport, Pa. — Re v. 

Charles E. Driver, isz Patter
son, N. J., kuris kėlės sa n vai
tos adgal lankėsi su savo szei
myna pas gimines, staigai din
go isz namu ir (jdĮjo palicije 
niekur nesuranda. Tasai dva- 
siszkasis buvo prabaszczium 
Denominational' Church, !bet 
likos praszalintaB per bažnyti
ne valdžia už nemoraliszka’gy
venimą ir subjaurinima savo 
13 metu dukreles, už ka buvo 
pastMyta'8 po 5,000 doleriu 
kaucijos. Paczios nuomone yra 
kad josios vyras turėjo 'papil- 
dyt siivŽudinsta kur ant kalno, 
nes surado jojo tuszczia auto
mobiliu arti Linden, Pa.

■ ............— —■>—■■■■■----------------

Paskutines Žinutes
* * -

U Guadalajara, Meksikas.-

PAVOGĖ ŽEMCZIUGU 
UŽ 40,000 DOLERIU.

Ostend, Belgije. — Tūlam 
lietelyje ezionais likos aresz- 
tavotas Barielovas Rypski, 
Rusiszkas szokikas, kuris likos 
nužiūrėtas už apvogimą daug 
žmonių. Jisai pats prisipažino 
buk apvogė daug svetimszaliu 
ir keliolika turtingu Ameriko
nu ant 40 tukstaneziu doleriu 
vertes žemeziugu ir kitokiu 
brangenybių. Prigulėjo jisai 
prie bandos vagiu, kurie apvo
ginėjo tiktai turtingus žmonis 
kurie suvažiuodavo in didžiau
sius lietelius Belgijoj, Franci- 
joj, Italijoj ir kitur.
SURADO ANGLIS MOROKE.

Rabat, Moroka. — Francijos 
inžinieriai atrado penkių pėdu 
storio angline gysla aplinkinė
je Oudja, kuri guli*arti virszu- 
nes žemes. Angliję norėjo pa
rauda vot 750,000 a keri u angli
nes žemes, bet Francije nepri
ėmė pasiulininio milijono dole
riu nuo Anglijos.

BADAS BESARABIJOJ.
Ki'szenievas, Rumunije. — 

Keli valdiszki bankai prasz^ 
valdžios paskolinimo keturiu 
milijonu doleriu idant suszelpt 
iszbadejusius gyventojus de
vyniose provincijose kur javai 
neužderejo. Jaigu greita pa- 
szialpa ne bus sutekta, tai 
daug žmonių iszmirs badu ir 
prasiplatini visokios užkre- 
cziamosios ligos. - ’
KUNIGAI NETURI MAI-

’ SZYTIS IN POLITIKA.
Rymas. — Popiežius Piuszas 

XI nusiuntė visiems katali- 
kiszkiems kunigams Meksike 
prisakyma, kad nesimaiszytu 
in politikos dalykus ir kad 
ateityje žiuretu tik savo tikeji- 
miszku priedermiu.

Popiežius aplaike nuo Mek- 
sikoniszku vyskupu ir kitu 
ženklyvu ypatų rapartus apie 
tenaitini padėjimą, Ikad kata
likai, ypatingai kunigai užsi
ima politika vietoje bažnytiniu 
reikalu.

KVAILA MERGAITE.
Paryžius. — Rūta Bėriau, 19 

metu mergina, atvažiavo dvi- 
racziu (baisi keli u) isz Kopen- 

— hagos, Danijos, in Paryžių nu
sipirkti sau pauderio ir tepalu. 
Mergaite keliavo per Danija, 
Vokietija, Belgije ir Francije, 
padarydama suvirszum 1,500 
myliu atlikdama keliohe in 
asztuones dienas. Kada josios 
užklausta del Iko atliko taip il
ga kelione mergaite atsake: 
“Mat, norėjau nusipirkti tik
ru Francuziszku tepalu ir pau
derio, nes pas raus geru nesi
randa. ’ ’ 
paczta sau pargabeni?

SUSIPYKO UŽ BARZDA.
Paryžius. ;— Francuziszkam 

miestelyje Plambierre, 
na motore Margarieta Dclait, 
kuri neszioja ilga barzda. Jo
sios vyras turėdamas mažesne 
barzda už savo pacziule, taip 
supyko ant jos isz užvydeji- 
mo kad persiskyrė ir dabar 
krūvoje negyvena. '
AMERIKAS TURES 

PARGABENT MESA 
ISZ EUROPOS.

London. — Suv. Valstijos 
kurios per daugeli metu pro- 
duktavo daugiausia mėsos, bus 
priverstos neužilgio pargaben-

Seszi žnionys nuskendo ant eže- 
fo Chapala per apsivertimadistriktinlo

toriai suvažiuotu ant susirin-

BltV/ X -A . A inVIIUl

prezidento unijoj idnnF operaszniuka
agentu atsikimszo bonka ir už- 

kin? priinkšz.tėlejo, kaip “vai- nn^li,‘ kasyklų padojima, V;st

nuryti, bet. vienas

Hiverte. Užsiverto - ir smnr- kim,° ?’ «PXalbettt, 

nuriies Vr operatoriai atsisakė dalybauti
J ♦

kad bonkoje

isz Michigan

ir staeziai apreiszke, kad visi 
nesutiks ant jokiu propozicijų 
kas kiszasi mokescžiii.

kas “castor oil” 
kaip nepruksz, 
vieton degtines buvo gryniau
sias vandenėlis 
ežero.

Nusigandęs agentas skubiai 
ragauja isz antros bonkos — Ir 
spiąuna, neš ir ten vanduo. 
Ketvirtoj irgi tas pats. Para
gavo isz visu devynių bonku Ir 
visose jose rado tik biski dažy
ta gryniausi vandeneli.

Kas padare ta stebuklą? Kas 
paverto vyną in vandeni? Poli
cija sakosi nežinanti. Prohibi
cijos agentai irgi sakosi nežiną 
nes jie bažijasi, kad jie atveže 
tikriausi vyną ir munszaino.

— N.

prasti.
PALICIJE TURĖJO SAUSA 

PIKNIKĄ, AGENTAI 
SUĖMĖ ALŲ.

Allentown, Pa. — Czionaiti- 
no palicije yra baisiai inirszu- 
si ant valdžios prohibicijos 
sznipu už tai kad toji užgriebė 
juju visa troka gero alaus, su 
kuriuom ketino pavilgyt savo 
sausas gerkles ant pikniko 
vietiniam parke. Dabar pailici-
je sako, kad noprigelbes szni- 
pams kada užklupines ant 
“szlapiu? vietU|i«už padaryta

B ■
<4

jicmę tqki V triksa*?'
i ' I

i

SUBJAURINO 14 METU 
MERGAITE.

Prackville, Pa. .— Charles 
Bayless, 36 metu, isz McKees- 
porto likos aresztavotas ir už
darytas Pottsvilles kalėjimo už 
sužagejiina 14 metu mergaite 
Julije $u prana vieži ute. Bay
less turi užsiėmimą su keliau- 
janeziu karnavalu kuris rodėsi 
czionais.

mažo laivelio. Tarp tiijfti nu
skendo dvi moterys ir du vai
kai.

K Bloomsburg, Pa. — Char
les Witchey, labai gailesi nete- 
kias savo viszteles, kuri jam 
nosze kiauszinius per 24 metus. 
Buvo tai seniauso 
Pennsylvanijoj.

K Bukaresztas, Rumunija.— 
Seszi studentai

prasiplatini visokios užkre-

visztcle

užsitrucino 
rniftinai valgydami aiskrima 
laikę studentu baliaus. Kiti Ir 
apsirgo bet ne pavojingai.• •

300 ŽMONIŲ ŽUVO

KIEK PRIBUVO ATEIVIU 
IN AMERIKA.

Washingtonas, D. C. — Per 
pasibaigusius fiskalinius me
tus, in Suvienytas Valstijas at- . 
vyko 500,631 imigrantu. Per 
ta pati laika isz Suv. Valstybių 
iszvyko 273,356 žmones. 11,625 
‘‘negeidžiaimi” ateiviai buvo 
deportuoti, tame :skaicziuje 1, 
211 tariamu kriminalistu, 959 

‘ ‘ dorisžkaipamiszeliai ir 563 
sugedo” asmenys.

Isz Meksikos atvyko 57,765 
imigrantai, isz Vokietijoj 54,- 
157, isz Airijos 38,193, isz Ang
lijos 33,597, isz Szko’tijos 23,- 
177, isz Italijos 18,740, Isz 
Erancijos 17,963. 
krasztu mažiau.

RADO KAULUS MILŽI-

isz

PAĖMĖ KOJA IR 52 
DOLERIUS.

Shamokin, Pa. — Banditai 
užklupo ant panaktinio prie 
Trevorton brokerio, Szimano 
Kroko, nuo kurio atėmė medi
ne koja, kurioje žmogelis tu
rėjo paslėpęs 52 'dolerius, po 
tam nuimate koja in brusta ir 
pabėgo. Kr ūkas negalėjo vytis 
paskui banditus, nes turėjo tik 
viena koja. •

SUNKUS GYVENIMAS 
VEDUSIEMS.

Gettysburg, Pa. — Negalė
dama užsilaikyti saves ir savo 
vyro su ’kuriuom apsivedė ne
senai, Mrs^ Buchanan nuraszo 
gromata kunigui W. Whalen 
praszydama idant jisai parduo-

Isz kitu* tu puse josios loto ant kapiniu 
už 10 doleriu ir pinigus pri-
siunstu jai. Josios vyras neturi

DAUG KAIMU SUNAIKINTI 
PER BAISIA VIESULĄ IR 

DREBEJIMA ŽEMES.
■ "■

Port au Prince, Haiti.
Sziinta'i žmonių likos užmusz- 
ti, daug kaimeliu sunaikinti ir 
bledes padaryta ant milijonu 
doleriu per baisia viesulą ir 
drdbejima 'žemes kuris atsibu
vo Haiti praeita Subata o 15,- 
000 ‘žmonių pasiliko be pasto
gių. Daug' mažu laiveliu nu
skendo. Lietus nupuolinejo be 
paliovos ,per 26 valandas.

Algerijoj, rytu szalyje taip
gi nukentejo nuo tos paežios 
viešnios. Apie 200 žmonių pra
žuvo, daug sužeista,, ligonbu- 
tes, kazarmes ir kiti valdiszki 
namai sugriuvo. Iszkilusios 
marios isznesze daug laivu ant 
kranto. Visa telegrafiszka ir

* “ “i lį.

— Argi negalėjo per

sugriuvo. gyve-

telcfonistfka komunikacijo 
kos pertraukta.
I

NISZKO ŽVERIO.
Newv^York. — Dr. R. An

drews, kuris iszkeliavo in Mon
golija jeszkoti senoviszku už
lieki!, pranosza 'buk jisai sura
do kaulus milžiniszko žverio 
kuris buvo beveik taip didelis 
kaip Woolwpvth’o namas, o 
dantys jojo buvo 18 coliu plo- 
czio. Taipgi rado davadus, buk 
Mongol!je buvo daug daugiau 
užgyventa- 20 tukstaneziu. me 
tu adgal no kąip sziądien.
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darbo nuo kada su juom apsi
vedė, o ,pinigai jai yra reika
lingi ant maisto. Nesenei josios 
pirmas vyras mirė kuriam isz-, 
kele dideles laidotuves, 'pasta* 
te dideli pomnyka ant kapoj 
iszduo'dama visus pinigus ko
kius aplai'ko nuo insžiureno 
kompanijos.

Kiek tai panaszlu kvailiu-

te dideli pomnyka ant kapoj• k

kiu randasi ant svieto, iszduo-
damos paskutini doleri ant lai-
dotuviu, už kuritWR galėtu gy- 

i

v

Vent kelis motus#*
■ J.

ATŠALIMAI.
'■ 1 * • ■

> G.D,’ Portland, Ore. —Tamis- 
|oa kerszto visai nepaisome,
bet del mandagumo atsakome 
ant jusu klausymo: 1. Tokios 
knygos neturime. 2. Gausite ka-

kiu roligiūdcu dalyku jaigu ra- ti mėsa isz Europos o ypatin- 
szysite pas John P. Daileiden& 
Co.,’ 1530 Sedgwiok St., Ohiea-

-------I

ialioga visokiu abrozu ir kito

go. .. *1

gai isz Argentinos jaigu Ame- 
rikouiszki fermeriai neaugins , 
daugiau ^vulhu ~

> I
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Kas Girdėt
AmerikoniszJki Idiltraszcziai 

raszo,

Ropublikonai iszsluntincja 
praszymua idant žmones skins
iu aukas ant vedimo; kompani
jos ant iszrinkimo prezidento. 
Argi tai no kvailybe, turime 

’nukaut nuo dolerio ir daugiau

AMERIKOS 
NIGERI AI

"SAULE”
----- . , ;---------- --

nės \epeoialidl' priedai' priimti . 1 . J 1 . * 1 • A_. _ • •, T1 •

buk telegramai prane-1 idant tui'eti pavelinima’ bal
sia isz Amsterdamo, Holandi- suoti ir da už tai užmokėt. Juk 
jos, buk musu Lietuvaite pana politikiszkos partijos turi už- 
Albina Osipavicziute, kuri da- lėktinai pinigu ant vedimo po- 
lybavo tanptarrtincje sporto litikiszkos kompanijos. Kam 
olimpijadoi tenai laimėjo szim- da turime įmokėti už savo bal

anų Fta metru plaukimo lenktynes, 
už ka buvo apdovanota aukso 
medaliu.

Pana Osipavicziute yra Ame
rikos lietuvaite. Josios tėvai 

• gyvena WorcesJteryje, Mass. 
Jos laimėjimas pakele visos 
Amerikos varda tarptautinėje 
sporto szventei.

- - *

Chikaginis milijonierius Max 
Adler, direktorius kompanijos 
Sears Roebuck & Co:, paauka
vo miestui Chicago puse mili
jono doleriu ant pastatymo ant 
mažos salos prie pakraszczio 
Michigan ežero dideli Planeta
rium, kur žmones gales prisi- 
žiurinet per telesdcopa ant dan- 
giszku Žvaigždžiu.

Ar ne butu geriau, ’kad tasai 
puse milijono doleriu eitu ant 
kokio labdaringo užmanymo 
isz ko vargingi geriau pasinau
dotu ne kaip prisižiūrinėt ant 
Žvaigždžiu. Juk vargszas žiū
rėdamas in žvaigždes neisz- 
mels duonutes, o ant galo kas 
jam apeina žvaigždes 
pilve gegute kukuoja.

jaigu

Mažas formatas Ameriko- 
nisricu bumaszkn ketina pasi
rodyt apie Sausio menesyje, 
ateinanti meta. Jau pradėjo 
spaudini dolerines bumaszkas 
ir nepaliaus kol juju neatspau- 
dys bilijoną doleriu. Didumas 
nauju bumaszku bus 6 coliai ir 
5-16 per 2 colius 11-16, o szian- 
dienines bumaszkos yra 7 co
liai 7-16 per 3 coliai 1-8. Tokiu 
budu valdžia suezedins milijo
nus doleriu ant popieros, atra- 
mento ir maszinu. Ant doleri
nes bumaszkos bus paveikslas 
Washingtono, dvieju doleriniu 
Jeffersonas o 
Monticello ir t.t.

Mažos bumaszkos bus daug 
parankesnes del žmonių ir ne
reikės tiek kartu lankstyk Del 
mua, tegul jos būna kaip pacz- 
tinefi markes, bile juju turėtu
mėm, o verte vis ta pati.

ant penkines

Pristova Dingusiu Mergi- 
taip yra užvardytas mies- 

nes
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nu,” 
tas Paryžius, Francijoj, 
pagal palicijoa virszininka tai 
tam mieste “dingsta” daugiau 
kaip; sziontas merginu kožna 
sanvaito. Kožna menesi palici- 
je aplaiko žines apie tūkstanti 
dingusiu merginu. Nekurias 
isz* juju suranda ligonbutese, 
kitas lavonycziose, kitos neno
ri būti surastos, o didesne dalis 
juju randasi paleistuviu urvo- 
se arba iszsiunstos in Pietine 
Amerika arba Indija, kur mo
ka brangiausia už baltas ne- 
valninkes. Francuziszka pali- 
cije sako, buk. Francijoj ne 
blogesnis padėjimas su dingu
sioms merginoms kaip ir ki
tur, nes apgailestauja, kad 
Paryžiuje nesiranda organiza
cijos del kehaujaneziu mergi
nu li
five Association”
dasi Ameri'ke ir Anglijoj, kur 
agentai randasi ant visokiu 
stooziu ir dažiuri keliaujan- 
czias merginas kurios pribuna 
in didesnius miestus ir jaises 
apsaugoja nuo szetonu letenu 
kurie tykoja ant juju visur.

Young Womens’ Protec- 
kokios ran-

su 
Szitos

Badai musu Lietuviszkas 
kumsztininkas ’ Žukauskas— 
Sharkey randasi New Yorke ir 
lavinasi Stillmans K'liube del 
ateinančiu kumsztyniu 
“Big1 Boy Patterson.”
kumsatynes ketina atsibūti 
Bostone 23 diena szio menesio. 
Po sziu kumsztyniu Sharkis 
kunrszcziuosis su Pierre Char
les, Detroite, badai 30 diena 
Bug. Badai Sharkey geidžia
ma suporuoti su John Risko 
ateityje. • ..... ....

Duonn yra laikomu, už viso- 
kes raganystns per daugeli 
žmonių pas daugeli tautu, ku
rios ja ja naudoja. Ir taip: Ita
lijoj szmotelis duonos* duotas 
del žmogaus atnesza jam gilin
ki. Tyrole, nukastas szmotelis 
duonos yra suvalgomas visas
idant kas kitas nesuvalgytu jo
jo pajiegas ir gilinki.

Balkaniszki žmonos nesuval
gė surasto szmotelio duonos, 
nes pagal juju nuomone, tokia 
szmotelis duonos yra užraga- 
nantas. Lietuvoje 'kada pjaus
to duona, daro ant szviežio ke
palėlio tris kryžius. Jaigu szu- 
nes ėdasi po stalu ir negalima 
juju jokiu budu apmalszyt, tai 
reike atversi greitai ant stalo 
duona auksztienyka, o szunes 
tuojaus apsimalszys ir daug ki
tokiu buriu yra daroma su pa- 
gclba duonos pas visokes tau
tas.

Shenandoah, Pa.

A. J. SAKALAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABOR1US 

(Bell Phone 872) 
331 W. Centre Si.,

Nuliudimo valandoje 
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.

suteikiam 
Palaidojima

Suv. Valstijų negrai yra ai
niai vergu atvežtu isz Afrikos 
in Amerika. Gal niekad nebus 
žinomos tikros skaitlynes at
vežtu negru. Vieni raszytojai 
sako, kad szeszioHktam szimt- 
metyj 900,000 negru atvyko in 
Amerika; septynioliktame 2,* 
750,000; asztuonioli'ktamo 7,- 
000,000 ir suvirsz 4,000,000 de
vynioliktame— isz viso apie 
15,000,000.

Kolonialiszkose dienose juo
di vergai buvo siuneziami in 
Vakaru Indijas. Dideli skai- 
cziai atvyko czionais kuomet 
Anglija gavo kontraktu isz- 
siunsti vergus 1713 metais.

Negru istorija Amerikoje iki 
18(>3m. yra istorija vergijos. 
Senoviszkose dienose negras 
buvo Ceodaliszkas vergas. Ke
li liuosi juodieji turėjo teise 
balsuoti ir net apsivedė su bal
toms tarnaitėms. Bet neužilgo 
pasirodo neapykanta ir negrai 
turėjo vien sau laikytis.

Su vergijos vieszpatavimu 
pietuose, negras buvo szeimi- 
ninko “privatiszkas turtas.” 
Szeiminin'kas galėjo 'ji parduo
ti arba kam atiduoti, ji galėjo 
paimti atmokėti skolas, per
skirta nuo jo szeimynos ir t.t. 
Nuo negro buvo atimta visos 
žmogaus teises, jis negalėjo 1c- 
galiszkai apsivesti, negalėjo 
turėti turto, negalėjo pirkline- 
ti ir padaryti kontraktus, ir 
negalėjo pasirodyti teismuose. 
Nebuvo pavėlinta jiems pasi
mokinti raszyti ir skaityti. Ju 
savininkai buvo ju vieninteliai 
foisdariai, ir galėjo juos musz- 
ti ir keliuose atsitikimuose 
mirtimi nubausti.

Bet juodukai nepasidavė — 
negrai: ne syki sukilo devynio
liktame sziintmety, bet be pa-

prie valstijų konstitucijų. Iki 
1914m. kelios jotines Valsti
jos turėjo - taip vadinama 
‘‘Grandfather’s Clause” kon- 
stitucijonaliszka aprupinima, 
kuris davė žmogui teise bal
suoti tik sulyg jo .prato vi u sto-

pietines valsti

‘Grandfather’s Clause
M j A

Telefonas 872.

Naujas Didelis 
Sapnorius jau 
Gatavas

Jau užbaigom daryt 
Nauja Dideli Sapnoriu?
160 puslapiu, su dau
gybe nauju paveikslu, 
iszaiszkina visokius sa
pnus kokius žmogus 
gali sapnuot.
puikiai drueziai apda
ryta kietais audeklineis 
apdarais. Preke su nu
siuntimu tiktai $1.50.

Knyga

t

•Hi

W. D. Boczkauskas-Co.
Mahanoy City, Pa.
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TIKR1AUSES KABALAS
Arba Atldenilmaa Fatlapcilu Atel- 
ttaa. Su pagalba kaxlrom. Pagal 
Chaldelszku. Parglszku, Gralklazku, 
Arablszku Ir Cigonltzku burtialku. 
ISKguldlnejimaa to kabalo yra labai 
lengvas ir Llekvl«uam gali būti su
pras tin u.

MORALISZKA KABALA
Katra lazdeda imogaus ateiti Su 
Salamono Noaa.

TIKRIAUSIA BURYKLA
Budėjo Clgonka Įsi Egipto Rubiną 
flulva. Del vyru Ir moterų.

VtSOB TRIS KNYGUTEI nr, 
TIKTAI VE.......................
1 Prtaiuaktto nuab llc. Gausite* 

▼teas tris knygutes par paėsta."' 
Pinigus galite siusti stenpotels.*

W.’ D. B00ZK0WBKI-C0.. 
MAKANOT CHI PA.;

apsivesti

keliuose

■i' ' 1> ;•>

Juoda Sąžine Iszbando Naujus Ginkluotus Trokus M
*
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Kares ministeris F. Davison iszbando maszininius karn
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Vakare, po nepasisekusiu 
pirszlybu Szalniuose, Andrius 
labai persimainęs sugryžo 
savo vienkiemi.

Nuo to laiko kas ryta piktas 
keldavo, kas vakara suniuręs 
guldavo. Laukuose dirbdavo, 
dantis sukandės, tylus, kartais 
Visai netikėtai savo apmaudu 
iszliedamas ant tarnu. Skubi
nosi visur pats, veržėsi, norimo 
ir vis dažniau ir dažninu susi
bardavo su bernu, kurs buvo ne

vio. Tas reiszkia, 'kad tik ai
niai visu žmonių, kurio 1867m. 
galėjo balsuoti dabar gali bal
suoti. '

Kilos pietines valstijos turi 
turto 'kvalifikacijas arba ne

supratimo” (under
standing) priodibius sakinius, 
t. y., balsuotojai turi suprasti 
konstitucijos dalis ir paaisz- lubai dnrbsztus.

aiszkus
• P*

t. y., balsuotojai turi suprasti

kinti reikszme kuomet ju už
klausta: Juokinga pasaka pra- 
neszta'apie negrą isz Mississ-

In

Galop tarnaite, neiszmany- 
daina, kaip intikti, iszsižadejo 
algos, mote tarnyste ir sugry-

ippi valstijos. Szis ’žmogus nt- Pnl* V’vus> ,BPrnt!8 ,tniP Pnt
sake visus klausymus, bet kuo
met jo užklausta “Ka reiszkia 
eeny, meeny, miney, mo?”

“Reiszkia, kad: Jus 
Ponai neįeisite man balsuoti.”

Bet tuos visus reikalavimus 
ir vissokius priedus pietines 
valstijos invede, 'kad tik sulai-

ai sako —
Jis

iszejo, tik grasinimais iszgaves 
algos dali. Andrius liko vienui 
venas su ji kamuojancziomls 
mintimis. Erno nebekesti dar
bo; daužėsi,
piais nerasdamas ramybes. Na
mai jam pasidarė nebemieli. 
Todėl dažnai cine lankytis in

" ‘ !, isz kurios 
sugryždavo tik vėlai nakti, ar-

trankosi pakam-

kyti negrus nuo balsavimo ir miestelio smukle
neduoti jiems piliceziu teisiu. „
Ir lodei kaikuriose vietose pic- anti y tojaus. Geie ir namie.
neduoti jiems piliceziu teisiu

tuose kur gyventojai yra juo
di, apie 90 nuoszimtis augusiu 
piliceziu negali balsuoti.

Bet tas padėjimas neegzis
tuoja visose valstijose. Su neg
ru vergijos isznaikinimu juo
di piliecziai pradėjo užimti at- 
sakomas vietas szios szalies 
gyvenime, 33 juodi vyrai sėdė
jo Suv. Valstijų Kongrese.

Yra aiszki permaina Ameri
kos negru pasaulyje per perei
tus deszimts arba penkiolika 
metu. Gal del Pasaulinio Karo 
— parinkimas milijonu in A- 
meri'kos 'kariuomene, padidėji
mas Amerikos industrialiszkos 
produkcijos; immigracijos lai
kinas sustojimas laikė kares-*- 
gal tas viskas prisidėjo prie 
negru iszvykimo in sziaurus.

sėkmių. Turėjo invykti krūvi- 'r°kiu budl> W™ problemas

“vi-

sziudien nėr tik pietų proble
mų. Negras pats bando iszrisz- 
ti savo problema..:.

Kad nors negro * gyvenimas 
yra sunkus pietuose, yra daug 
geresnis rytuose. New Yor’ko 
garsusis Harlem, in- deszimts 
metu pavirto’in tikra.negru ra
ses tvirtyne — yra- inteloktua- 
liszkas, ,'kulturiszkas ir finan- 
•siszkas centras 
Valstijose. Didesne dalis Ilar-

na Namine Kare tarpe sziauri- 
niu ir pietiniu valstijų isznai- 
kinti vergija Amerikoje. XIV 
konstitucijos priedas priimtas 
1868 metuose tei’ko pilietystc ir 
instatymu lygia apsauga
siems gimusioms Su v. Valsti
jose arba naturalizuotams.

Dviejais metais vėliaus, XV 
priedas tapo instatymu, duo
dant lygias teises baltams ir 
spalvuotams piliecziams, drau
džiant valstijas daryti Skirtu
mą.

. Ales 
negrus, kaip vadinamo Ameri
kos Indijonus, nykstanezia ra
se. 1910m. buvo 9,828,000 neg
ru Suv. Valstijose. 1920m: 10,- 
468,000. Sulyg 1920m. cenzo, 
buvo 1,206,000 negru Georgia 
valstijoj; 935,000 Mississippi; 
900,000 Alabama; 865,000 
South* Carolina; 768,000 North 
Carolina; 700,000’ Louisiana; 
690,000 Virginia; 472,000 Ar
kansas; • 452,000 Tennessee; 
330,000 Florida. Isz viso, pie
tuose buvo 7,000,000 negru. Amerikoniszkai. 
Kiti apsigyveno vidur-vaka- 
ruose, vakaruose ir rytuose. !

Nuo 1920m. negrai vyksta in 
rytinius iiidustrialiszkus cen
trus. Ir 1920m. New Yorke bu- .

A toje 'kaimynai ar gimines re
tai kada ji rasdavo blaivu, bet 
ir tais atvejais jis būdavo ne
sukalbamas. Niekais 
patarimai ir raginimai: 
drius ju neklauso. Pievos džiū
vo, rugiai gelto, o jis no nema
no rūpintis savo ukiu. Pats ne
dirbo, ne darbininku nesamdo.

Naktimis jis sapnuodavo bal
sius sapnus ir po to kažko bijo
jo, lauke. Kaimynai ir ateina 
siulydamies dirbti padieniai 
jam atrodo intariami. Vengda
mas 
akiu
Pastovėję, pccziais paguszczio- 
jo, žmones eidavo namo. Nieks 
nežinojo, kas su Andriumi pa
sidaro.

Tuo tarpu isz pievų nyko ža
lio szieno kupetos, o dirvose ri
kiavosi ilgos gubu eiles.

Rugius vežti teko neregėtai 
karszta ir tvankia diena, 
pietų, nuo sziaurvakariu kraszr 
to, iszkilo debesys ir pamažu 
eme artėti. L___________ ___
dosnius vežimus, riszczia ragi
no arklius, 
sausu rugiu suspėtu intraukt iii 
klojimus. Pilki keliai trinkėjo 
nuo liuliuojanoziu vežimu, o

ėjo visi
An-

susitikti, dažnai po ju 
užsirakindavo troboje.

Po

Žmonos krovė dl-

’kad tik daugiau

vežimu

binus ant ginkluotu troku del ginkluoto korpuso Suv. Valsti
jų kariuomeniai.

* ' 1 I

laukus dideliausiais kuduliais 
noszo liepsnas ir kibirksztis. 
Aplink deganezias trobas nesi*, 
mate ne vieno žmogas. Matyt,’ 
nieks nedryso tokia baisia nak
ti skuboti iii pagalba. Be to, 
daugelis abejojo, ar žaibo už
degtus namus galima užgesin
ti.

Kai isz po ingriuvusio stogo 
ir lubu vėl iszszoko ugnies stul
pai, Andrius iszlindo isz daržl-

žiurojo in tamsia upes vaga.
Antrasis žaibas blyktelejo 

priesz pat jo akis. Trenksmas 
apkurtino ausis, o akyse tebe
mirgėjo ta pati szviesa, lyg iri 
jas butu inkritusios amžinai ne 
užgcfltanczios žaibo kibidksz- 
tys. Andrius, kažkokios jėgos 
pastūmėtas, greitai perbėgo 
baisųjį liepta ir pranyko atža-

negalimo1 pavadinti

negru ^nv. lengvos dulkes kilo ir, paleng- 
' va nusileidusios,

, lem (kuris randasi pat New ant pakeles žolių. Laukai tusz- 
York’o miesite) yra negru*ran- ___ ; _____ __

koše.. Negru pasaulio pulsas dirvų nyko viena"po kitos. Tik
York’o mieste) yra negru ran

pradejo atsigaivinti Harleme. 
Dabar reiszkia dauginus negu 
ti'k “negru distriktas,” yra 
dauginus negu juostas — yra 
miestas mieste, turintis suvirsz 
175,000 gyventoju, kurie yra 
savininkai’ turto iki $60,000,- 
000 vertės, ir didžiausias juo
du miestas Suv. Valstijose.

Negras jau pradedu produ- 
kudti. Jis mato save kaipo ve
dėju ir czampionu visu pasau
lyje juodu rasų, kad nors jis 
Harlemo arba piotbose gyvenai

; Prezidentas Coolidge savo 
paskutiniame praneszimo Kon
gresui turėjo tiek pasakyti 
apie’negrus.
į “Istorija nidkur neužrekor-

vo. Philadel- J u o ja tiek progreso tame pa
pili joj 113,000 Chicagoje ir cziame Įnikę, kiek atliko Suv.
109,000 Baltimore j.

Augszcziau'sio /Teismo j 
sprendimu negru civiles teises 
XIV ir XV prie<l ds g va rantuo
jamos, buvo paliktos kie'kvie- 
nai valstijoj. Ir pasekmes to 
yra — pietines Valstijos vis 
žiuri in negrus kaipo in ver
gus. Tonais neduoda negrams 
maiszytis su baltais. Negrai 
negali lankyti baltųjų mokyk
las, ligonbuezius, knygynus ir 
panaszias vietas.

paiprotis draudžia

baltai^.

Tenais 
negrus lankyti vieszbuczius, 
teatrus, net ir bažnyczias sui 

Kaikurios pietines 
valstijos vis turi “ Jim Crow”
įnstatymus, tas instatymas rei
kalauja atskiras vietas nege
rame traukiniuose, gatveka- 
ruose ir t.t.

Yra labai mažai juodu bab 
šuo toj ų pietines^ valstijose, m

va nusileidusios storai gule

te jo kas minute, gubu eiles nuo

Andriaus sodyboje buvo ramu. 
Parudavusios pievos ir rugiu 
plotai linksmai lengvai siūba
vo. Visi gimdai grūdeliai buvo 
jau iszbyrojc.

Žaibais spardydamasis,v • • *Žaibais spardydamasis, at
slinko juodas debesys ir aklai 
apgaubė visa apylinke. Tacziau 
laukuose žmonos dar dirbo. 
Tik kai ome smarkiai griausti 
ir pusti stiprus vejas, visi sube-

tyliai lauko audros

nes ir, ausis delnais užspaudęs, 
per vasarojų nubėgo in pakal
ne. Jam szviete gaisras, lydėjo 
durnai ir kibirksztys. Jis bego 
neatsigryždamas ir nepažvelg
damas atgal, o ant kalno jau 
liepsnojo ugnies apimti tvar
tai. Baime ji vijo tolyn jeszko- 
ti saugios vietos, nes audra ir 
isz pat pradžios jam rodėsi no-

Valstijų negrai nuo Paliuosa- 
nu- vimo Proklamacijos. Isz vergi

jos jie pakilo pakol sziadien už
ima svarbias vietas apszviotoj, 
profesijose, moksle, agrikultū
roj ir kitose srityse. Ro’kuoja- 
nuų kad 50,000 negru randasi 
valdiszkose vidtose, kuriems 
algų kas mot mokama iki $50,- 
000,000.”

Tarpe garsesniu negru ma
tome— Booker T. Washington, 
garsus mokslininkas, Paul 
Lawrence Dunbar poetas, Ro
land Hayes, dainininkas, Alain* 
Le Roy Locke, negru filosofas, 
Counteer Cullen ■* poetas, Flo* 
rence Mills garsi dainininke ir 
aktore, Dr. du'Bbse mokslinim’

Paul

go in trobas, užsidarinejo duris 
ir auksztinius, susėdo grinezios 
viduryje arba toliau nuo langu 
ir rimtai, 
galo.

Tylu buvo ir Szalnu grinezio- 
je. Tėvas sėdėjo szalia pecziaus 
motina su dukteria ant lovos, 
o sūnūs tyczia lindėjo kortoje 
už stalo, tarpulangėj. Perkūni
ja iki pamatu su'kratydavo vi
sus namus. Ore nuo stogu ir 
medžiu szniokszto vanduo.

Tokia klaikia valanda suri
ko leva's:
• — Dega! Ugnele!

Visi pripuolė prie lango. Ra
dos dar klaikiau.-

— Andriaus daržine lieps
noja! Ne, tvartai, — spėliojo 
sūnūs.

I 

-■•■I

grinozia inttenke! — tikrino 
tėvas. . f

! — Dievo bausme...— atsidu
so motina. — Pievos liko ne- 

rugiai neplauti.
u . ' 1

Szft! — sudraudė tėvas.

Greiozinijsia Merkimas

szionautos,
Aukszcziausias bara 

I—
Motina nutilo^ ir daugiau

kas ir-daugy be kitu; F.D.IS;' nit*ks nebeprasižiojo. Kiekvie-
! * oatram (VnliTnrlnmact nnl/t

Andriaus gyvenimą ir nelaime,

k
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nas, savaip galvodamas apies

žiurėjo 
trobas*

i

.4

in boplieszkianozias 
nuo kuriu vejas per

I '
1 ' ' ■«į
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suprantamai baisi. Žaibas pas
kui žaiba, perkūnas paskui per- 
kun tranko žeme visose pusėse. 
Andriui rodosi, kad jie vis arti
nasi ir artinasi prie jo namu. 
Dar tamsioje kamaroje lindė
damas, jis jau jaute, kad per
kūnas jo jeszko ir, kai patra’kc- 
jo žaibas suskaldo epusze, o ga
nyklose sudaužo akmeni, ji 
apėmė beprotiszkas iszgastis. 
Jis nebelauko, kol kris smūgis 
ant jo galvos, ir be nuovokos 
pats užbraukęs sauja degtuku 
ir bloszke sznypszczianczia ug
nį in sziaudus. Daržinėje jam 
buvo lyg ramiau. Liepsnų ūži
mo ir tratojime pati perkūnija 
tarytum nebe taip siuto; o isz 
ežia naujos vietos jeszkoti ji 
verto besipleezias gaisras.

Dabar Andrius bego tiesiai 
prie upes. Vėjo kaukime, krin-/ 
tanezio in klanus vandens tesz- 
kinime jis girdėjo pažystama, 
skaudu baisa; sustojęs klause-z 
si, ar neapsirinkąs, bet tas 
slaptingas balsas buvo girdi
mas ir smarkiausiam perkūnui 
trankantis. Jis szimteriopai di
dėjo Andriaus ausyse, plesze 
szirdi, skėlė galva...

! Jis priėjo prie pat liepto;" 
ežia, rods, viskas ji norėjo su
laikyt. Po kojomis pynėsi szak- 
nys, kelmai ir akmens, typsojo 
vėjo nusuktos 'szakos'. Tacziau 
jo nieks nesulaiko, tik prie pat 
kranto, kai szvy stele jo žaibas, 
jis sustojo. Andrius pamate 
nusekusios upes dugne žalsvus 
akmenis ir ji sukrėtė baisus 
sziurpulys. Sfcirdis skaudėjo, o 
atvira burna pailsusiai rijo

ar neapsirinkąs,

atvira burna pailsusiai 
tirszta, drėgna orą. Nugara Ir 
galva buvo nutirpusios; jis ne
galėjo ne pasijudinti, tik, isz- 
plesztomis akimis, iszgasdintai

+ * Ui

I

lyne. Žaibo iszplikytomis aki
mis jis lyg mate dvi szmeklu 
ranki: viena ja rodo kelia, o ki
ta rengėsi griebti.1

Paskutine ranka jam buvo 
už vis baisiausia; jam rodėsi, 
kad ji, lyg žiaurus kersztas, bu
vo neiszvengiama.

♦

Ryto meta, 
aimanavo isz Andriaus nelai
mes ir stebėjosi, nematydami 
paties padegėlio. Visaip spė
liojo, o plepiu bobelių kalbomis 
tai jau nebuvo galo.

Tik po dvieju dienu piemens 
miszko tankumvne rado An
driu baisu ir nesukalbama; jis 
bego nuo ju, slapstosi, 
szauke, pats su-savimi kalbėjo
si...

Kažkam pavyko nugirsti ke
li pamiszolio žodžiai apie brol
žudyste. Tuojau toli aplinkui 
paplito kalbos, o 
dabar drąsiai kalbėjo:

— Mes senai taip spėlio
jom ir, lyg nujausdami atsako
me pirszlybas. Ir kas galėjo ži
noti, kad visa taip pasibaigs?

Andrius, mat, gryžo isz Bra
zilijos be dalies ir inprates ger- * 
fi. Brolis jo pasigailėjo, priėmė 
in savo namus, laike o szis ne 
tik nesi taisė, dargi sziauszesi. 
Ilgai taip būti negalėjo. Ot, 
prisitaiko Andrius tokiu pat 
audros metu, kaip szianakt, 
patykojo prie liepto ir nustū
mė broli. Visi mane, kad varg- 
szas insigeres vėjuota naktį 
nuo liepto pats nuslydo ir susi
kūlė gaiva. Andrius nuo to lai
ko buvo neramus... Jam rodėsi, 
buk baisia paslaptį žmones jau 
žino. Tada jis ome nuo visu 
szalintis, užsidaro, neboprisi- 
loido nieko...

Gal but, jis po laiko ir gailė
josi savo darbo... Gal dar pabu
do pajuodusi sąžine ir ome ji 
kankinti lyg pamiszimo. x

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

* •

suėjo kaimynai

kažka

ir Szalnial

PasamdoLaidoja kunus numirėliu, 
automobilius del laidotuvių, krikez- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo Ir t. t. 
520 W. Centre St. Mahanoy City, Pa.

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 

x saugumo^ .
MERCHANTS BANKING TRUST CO., 

moka 3-ozia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir t4 *

I

fe

suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugian ir geriau 
Dėkite savo 

pinigus in esitą Banka o persit.'krinaite ir maty siti

h i
j del žmogaus kuris dirba ir ozedina«t
i et

i r.Mate

kaip tfti pinigas augą su padauginimu procento.
J j. . ,
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Vaidilutes*

JŪOKDARIS
/

'*1

(CLOW7V)
ISZ TIKRO ATSITIKIMO,

' .............*

nos, tik suszuko:
— Da du arkliu duot!
Užgriovė delnu plojimas su- 

“ bravo”.
Arklininkai užspeti tuom no 

tikėtinu reikalavimu nusiste- 
ir užsiergeliavo, kadangi 

daugiau deloi to reikalo nebu
vo sistresuruotu arkliu.

— Du, dar du, jus žiopliai! 
roke klovnas kad tarnai neži
nojo ka tu r daryt. — Du ark-

I-
t nenuobo 

tnomtarpu jūokdaris,

*
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PABAIDA
Ant arenos tuomi tarpu “La 

beik equestrienne” atsiiminė
jo pagyra^ publikos už tobula maiszytas su balsais *

• U • a a ta a! * i t ♦ • 1 • V a 4savo jodima ant bėro trakens- 
ko žirgo, matydama ir misly- 
dama vien tik apie aficiera, bėjo 
kuris kaipo kad piktindamas 
tarnyste stovėjo paszalyj are
nos tarpe dvieju eilhi mandie- 
ruotn cirkusiniu aktorių ir tar
nu, kurie pasirenge lauke, kai
pi kad kareiviai savo virszi- 
ninko, prisakymu La belle Clo
tildes,© prieš? juos arba tarpe 
prisakinotojos ir iszpildancziu, 
stovėjo kaipo kad parankius, 
rotmistras cirkuso, su binokliu 
akyje ir žiurėjo pasipūtės in 
jote, kaipo tobulas žinovas ark
liu. Kaip! toksai užsiiminėjo 
nežinia ar isztikruju ar tik gal 
del pavidalo kiekvienu arkliu 
iszbegusin ant arenos. Mato
mai ir tai dare tik delei savo 
puikybes, idant bent pats save 
augsztint. Augsztino jis save 
taipgi ir tuomi kad nors kisze 
niai niekad nebuvo pilnais, 
nieks nekel tokiu puikiu puolu 
ar vakarienių kaip rotmistras 
Kene; nieks taip-gi taip nesi
rūpino apdovanot gurbais vy
no ir rožėmis voltižerkas ir ba- 
letninkais kaip rotmistras. Isz 
pilno maiszo kožnas pataikys 
semt, bet isz tuszczio, netik 
vien alchemikas, — Kone visur 
buvo, ir pas ji kiti buvo, o tie 
draugai, nors ne buvo tikrais 
biezuoliais, kaipo isznaudoto- 
jai, bet noringai mate ji kaipo 
miklaliežuvi, isz kurio triszko 
versmes visokiu konceptu..

Net ir Klotilda iszjodama 
nuo arenos, besikloniodama sn 
gracija girantieins linksmai pa 
žiurėjo in rotmistrą ir padėka- 
vojo rimĮų,.pusiszypęojimu uz bet. jau ne tik juodariszkais 
delnu plojimą kaipo geriau- j 

žinovui spektakliszkos

liūs, nb du asilus, kaip jusi
Idai^t publika 

džiautu f ' y 
nupuolė staezia galva nuo al
mu szio, stojo ant ranku besi- 
spardindamas 'kojomis, perlim 
do koturpesezias po pilvais ra
miai stovineziu arkliu in kita 
puse ju ir su nuduota pastan
ga pradėjo vinduotis, arba 
sluogt uodega vieno isz arkliu 
augsztyn, o užsirabantines ant 
nugaros stojo primdamas visu- 
puikiausia iszveiza triumfato- 
riaus. —

Dabar prasidėjo rodymai sn 
sztuku su kepuria, kuria mete 
augsztyn, kaskart augszcziau 
kuri nupuolinejo jam tai ant 
galvos, tai ant strėnų, tai ant 
kojų. Mete ja nerangiai vėl Ir 
nupuolė ji ant žemes, jis nuszo- 
ko paskui ja ir pakeles glosto, 
glamonėjo, perpraszinedamas 
už susi kūlimą, 
mas žvilgtelėjimus in visas sza- 
lis, net urnai su žaibo smarku
mu mete ja toli nuo saves. — 
Nieks gal nepatemijo kad tren
kė ja su didžiausia piktybe, 
kad akys jo sužaibavo dantys 
griežtelejo kadangi regėtojai 
ąkiinis seke kepure kuri nu
puolė pataikindama tiesiog in 
veidą “Belgijsko aficiero”...

Jūokdaris garsiai užsijuoke,

*

%
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Mrs. Eula Thompson, 24 mo-
tu kuri su savo vyru 
tarnu Jim Moss, nužudo turtin
ga sztorninka Coloman Os
borne arti Chatsworth, 
įnirti ant kartuvių kaipo ir jos 
vyras ir tarnas.

sztorninka

P
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sztukos.

Programas garsino paeiliui 
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per asztuonis arklius kas 
buvo pareiga klovno. .

Jis žinojo savo pareigas ir 
apsitaisęs vėl in savo juokda- 
riszka paredne apėmė da karta 
už kaklo savo mylima Fifi pa- 
bueziavo ji karsztai, kalbėda
mas: “Lik sveikas Fifi, aczlu 
tau už tamavima, netarnausi 
man daugiau...

Ir rėkaudamas ir dainuoda-

(laiima juose buvo

Augino tėvas tris sūnelius: 
Mano, kad bus artojplifp. 
O tai butą bernužėliu, 
Del Lietuvos karei veli h. •

Pirko tėvas tris‘dalgelius: 
Mane, kad, bus piovojelįai 
O tai butą bernužėliu, 
Del Lietuvos kareivėliu.

Pirko .tėvas tris žirgelius 
Del Lietuvos kareivėliu. 
Pabalnojo ir iszjojo, 
Kur kareiviai musztravojo.

Ir nujojo ant va i neles, 
Ir sustato in eileles.
Laksto kulkos, kaip biteles, 
Krinta broliai kaip szieksz-

• " ' ' lėles.

O tai butą boru u želiu,

i
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KIEK YRA SAKRAMENTU.

Kunigas: — Pasakyk man 
Mariute kiek yra Sakramentu ?

— Szeszi, jegamasteli.
— Kaip tai szeszi, turi ta

me klaida.
— Ne jegamasteli. 

kalba, kad szeszi, 
te ir pakilta tai vienas sakra
mentas. *

i Tėvelis 
nes nwterys-

Nutylėti to negaliu 
Teisybe iszkalboti turiu 

Ba kaip tylėsiu 
Pati kalta Imsiu,

#

1
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PADAVIMAS

Tarp žaliu, tamsiu, szlaman- 
cziu miszku, ant ankszto kal
nelio prie Nemuno kranto, nuo-

1

latosi ruseno, tarpais skaidriai
J i - - - J - A. .ainsiliepsnodamn, amžinoji • ug-

. .... .. » apis. Toji ugnis ypatingai smar
kiai suliepsnodavo, kai senasis 
krivis paliepdavo vaidilutėms 
uždėti ant akmeninio aukuro 
sausu malku glebi, o dar labiau 
ji sutviskėdavo ir liepsnų lie
žuviais naikindavo 
malkas, kai krivis aukodavo 
žmonių atnesztaja auka. Kar
tais ir neragintas vaidilueziu 
būrys atbėgdavo ir kiekviena 
mesdavo tik 'ka isz miszko par- 
neszta malku glebi. Niekas ne
supras ir neipajus seno krivio 
džiaugsmo, kokiu jis degdavo, 
matydamas nekaltas jaunu 
mergaieziu szirdis ir j u triūsa 
amžinosioms ugnims palaiky
ti. Kad ir ugnis, suliepsnojus 
prigesdavo, bet 'durnai nuo ru- 
scnailcziu 
sieins rodyte rodydavo, kad 
dievams malonios yra vaidilu- 
teis^ 
kildavo aukszcziau

^•4
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E.B, Stouffer, profesorių l’ni-
versiteto Kaiisns keliaus kaipo 
delegatas in Bologna, Italija, 
ant Mat bemat iszlko kongreso, 
reprezent not i A merika.

Rugszczios Smetonos Salotoms 
Dažalas.

Geras salotoms dažalas, jei
gu neme-gsti aliejaus, gali Imti 
padarytas isz rugszczios Sme
tonos. Vartojant 
J/i szauksztuko musztardos 
’/o szaukszto druskos 
’/i szauksztuko paprikos 
’/o szauksztuko cukraus 
1 kiauszini 
*/i puoduko acto ir
1 puoduką rii'gszczios smotonos 

Suplak kiauszini, pakol bus 
lengvas, indek kitus miežinius 
ir virk dvigubuotame puode, 
tankiai maiszanl pakol su- 
tirsztes. Atimk nuo peeziaus ir 
gerai suplak. .Jeigu tinkamai 
iszvirta kuomet atvėsintas bus 
tirsztas. Jeigu per daug virin
tas,
koszk.

pirm negu a tvosiant per- 
F.L.I.S.

Raugyti Agurkai.
Pirmiausia pasirink keturiu 

galonu puodyne, lygiais Ozo
nais ir be uždcngalo. Nevartok 
puodyne su siauru kaklu.

Puodynes dugne indek eile 
krapu ir pus-uneijos 'kvepian- 
cziu szakneliu (spices) ir in
dek ant tu vieno didumo agur
ku iki dvieju arba trijų coliu 
nuo virszaus. Ant to uždek ki
ta eile krapu ir pus-uncijos 
kvepianeziu szakneliu. Ir jeigu 
galima gaut ant tu dek viena 
eile vynuogių lapu. Ant dugno 
ir galima dėti vynuogių lapus. 
Daryk sūrymą isz vieno svaro 
druskos, % kvortos acto ir 10 
kvortų vandens uždengti rei
kia su lenta arba torielka ant 
kurios akmens uždėtas. Jeigu 
agurkai indeli puodynėj tinka
moj szilmos laipsnyje vertėtu 
in deszimts dienu aprugti. Rei
kia su szauksztu nuimti putas 
kuomet pasirodo. Agurkus ga
lima po tam indeti in bonkas ir 
gerai užlipdyti, arba suszildy- 
to parafino apt neuždengtos 
puodynes virszaus uždėti.

— F. L. I. B.

kasti kaina. Ciesorius leido, tik 
prasze, kad pranesztu jam, jei 
rastu užkastu turtu ar užburtu 
dvaru su kunigaikszcziais.

Pakvietė vyskupas smagiu 
vyru ir liepe kasti kaina po pi
limi. Kasė per isztisa diena, bet 
nieko, neiszkase, vakare* vis: 
nuėjo namo.

Ryta labai visi nustebo, kai 
rado viską po nakties užkasta. 
Vyskupas dar daugiau
pakvietė.Ir szie lyg vakaro nie
ko neiszkasc. Treczia diena dar 
daugiau vyru kasė nesi Įsėdami 
ir prikasė vadine® duris. Visu 
szirdys suplakė: mane, kad ra
do užkeikta dvara su aukso

• -

vyru

Dievui dėkui ant auksztybes, 
Pradeda nuslinkti mano 

sunkenybes,
Gal nereikės jau po svietą 

szvaistytis, 
Sutversiu visas draugystes,

Kuriose talpysis visokios 
ž i nystos,

Kas ka valgo, 'kaip poroje 
gyvena,

Tai del manos bus gana. 
Viona 'kals, kitos zalatys 
Szlove plesz liežuviai 

makaluos
•. Ne tiek bus garbes
'Kiek nuplcszimoc szloves.
Tolpu draugyseziu' daug 

turime, 
Kožnoje apygardoje randamo,

Tai vis Dievui aut garbes, 
Norints su nupleszimu szloves, 

Tada viJka (lažinosiu, 
Ir kur tik nuvežliosiu, 

Kaip su bobelėms sueisiu, 
Meilei pasikalbėsiu, 

Jau, jau senatve, maitelo 
Reikėtų pamislyti apie 

duszele;
Ba dzievaž kaip atsimenu 

Tai vos isz kailio noiszsineriu, 
Kaip dabar raszysiu, 
Tai visiką pasakysiu, 

O kolei ka daugiau dažinosiu, 
Tai biskuti pasilsėsiu,

y

ma lon i a i pasznek i no

do užkeikta dvara 
skryniomis. Tuoj duris atidaro, 
bet pamate tik tamsia ola, vc- 
danezia gilyn in 'kaina. Szoko 
keli vyrai in vidų. Kolis žings
nius paėjo, pamate aukso du
ris. Czia tik vienas drąsiausias 
atidarė ir pamate skaisezia, 
saules drabužiais apsitaisiusia, 
mergaite.

— Gelbėk mane! 
szuko, isztiesus in 
rankas.

Tasai, pagriebęs ja in glebi 
leidosi bėgti atgal.

Nematytos baidykles, spieg
damas, žviegdamos, ugnimi 
kvepuodamos, szoko ji vytis. 
Jaunikaitis, isz baimes nepri- 
neszes ja no iki pirmųjų aukso 
duriu, paleido isz ranku.

— Ka man padarei! Dar 
szimta metu turėsiu kentėti, 
kol gales kas nors gyvonan- 
cziuju mano susapnuoti. O gal 
anos dvi vaidilutes, kur viena 
po Traku, o antra po Kauno pi
lim, bus pirma už mane iszgel- 
botos!

Jaunikaitis, atsigryžes, norė
jo dar karta imt neszti merge
le, bet pamate, kad durys pa- 
czios užsitrenk© ir visa pilis 
pradėjo grimzti, užsibordama 

Ilgai visi su baime 
kaip paezios krinta 

iszkastos žemės, kol atitokęs 
jaunikaitis, iszpsakojo ka buvo 
viduje mates.

su aukso

nes tirsztos durnu sroves 
už paežiu 

didžiausiu medžiu virszunos.
Karta, kai miszko medžiai 

sužydėjo, krūmuose suoziulbo 
laksztingalos ir viiszuje misz
ko sakalas suko rrtta,' vaidilu
tes susitarusios iszbego in 
miszka pajeszkoti sausu szakn- 
cziu amžinajai ugniai’ pakurti 
pas upeli žiedu prisiskinti.

Trys vaidilutes, berink da
mos, atsiskyrė nuo būrio toli 
miszko. Savo galvas bekaiszy- 
damos, pamate pulką jaunu 
raiteliu. Tie žemai galvas lenk
dami,
mergaites. Paskui pavadino jas 
su savimi ir paketino mylėti. 
Jaunu’ vaidilueziu, mylėjusiu 
tik dievus ir amžinąja ugnele, 
szirdys suvirpėjo. Jos jauni- 
kaieziams nepasižadejo, bet ke
tino ryfoj in ta paezia vieta at
eiti ir su jais pasimatyt i.

Nuo tOs valandos vaidilu
tėms pasidarė diena daug il
gesne, daluže daug sunkesne.

Ryto meta, nors vaidilutes 
žaidė apie aukura, tacziau trys 
isz tu, palikusios kitas, nusi
skubino, kur buvo sutarta, kur 
szirdužes taip trauke.

Sėnasis krivis, 
mas vakaro dievui, pamato, 
kad trijų gražiausiu, 
ska iseziausiu būrelyje

Daug funiu Vandenburyjo 
girdėjau,

O ir visko regėjau, 
Bet sziadien su tuom susi- •• 

laikysiu, 
Kita karta atlankysiu, 

Per karszczius negaliu daug 
keliaut v' e

Zinucziu iszgaut. 
• * *

Geriau, kad jaigu iszvežate 
vyra ant kapiniu, 

Tuojaus imkitės prie amatu

... — su- 
jaunikait)

juokais 
girdėt kaipo kad kokia karty
be, o podraug ir užsigahediji- 
rna.

Aficieras apsarko; buvo už
gautu ir nužemintu, nes nuže
mino ji jūokdaris...

Nesijudino isz vietos, kadan
gi arklininkai bego jau, vesda
mi du arklius. Nauji arklai ne 
tresuruoti nenorėjo ramiai sto
vėt.

Muzike nutilo, visam milži- 
niszko cirkuso szetre apsiviesz- 
patavo tyla, kuria pert raukine- 
jo tik žviegimas arkliu, kurie 

ir kutent 
kits kita ir ramdinantis juos 

“groom’o”, 
“steady now!

— Visi lauke beveik
$ 

nepaprastos

valandos vaidilu-
diena daug il- 9

J besimelsda-

žviegdamos,

Inas juokdariszkai, besisiubuo- pradėjo kandžiotis i
damas kaipo kad valtis plau
kianti ant banguojanezio 
denio iszejo ant arenos.

Per kelias minutes sustatinė
jo* tris arklius viena prie sza- 
lies kito, o prieszinancziusius 
jam baudė savo juokdariszkais 
koliojimais, arba musze smilti
mis pastvėręs su sauja nuo že* 
mes ir bores jam in karezius, o 
potam trypsendamas ir szlu- 
buodamas ant abieju kojų, bo- 
vydams publika visokeis szpo 
sais ir akrobatisZkom sztukom 
prisiartino prie pritaisyto at-’ 
muszio, padarytos isz miklios 
lentos, kurios viens galas buvo 
prie žemes pridurtintas antras 
iszkeltas padėtas ant vidurio 
po apaezia pastovą.

Dasilytejes ranka, tartum 
jiersigandus apsižvelgė, ar kas 
bars ji, atszoko smarkiai kaip 
baimes paimtas nuo atmuszio 
ir, iszsitieses smarkiu szuoliu 
užszoko ant lentos kuri susilen
kė ir smarkiai atmusze nuo sa
ves sunkenybeicuno juokdario 
kuris susivyniojęs su žaibo 
smarkumu in kamuoli iszleke 
kaip kulka isz kanuolos, oran, 
persiverte kelis kartus oro ir... 
stojo ant žemes besiszypsans...

Padaugineta skaitliu arkliu 
po kiekvienam perszo’kimui, 
pakol nepersirito per asztuonls 
arkliu-sustatytu* greta.

Programas buvo iszpildytas, « « a« h ’ • a • ■ •

van- balsas Angliszko 
kuris kartojo r 
steady!” 
suturėjo kvepavima kratiniu 
lauke kaipi kad
valandos ir visu beveik duszio- 
ja buvo kokia tai nerimastis... 
Gal atbojo, kad pasiryžėlis ku
riam dėkingi už pajuokinima 
nepadarytu sau gėdos savo už
manymu....

Jūokdaris vėl susivyniojęs in 
kamuolį visusmarkiausiai atsi- 
muszos nuo atmuszio, kaip 
skritulis iszkilo augsztyn, besi
sukdamas kaip ratelis, o po 
tam vėl su smarkumu puolė 
žemyn, pataikė galva tiesiog in 
klubo deszimto arklio ir nu
puolė ant žemes insiares in smil 
tis, pasislepes debesiju dulkiu..

Riksmas, sumiszimas, pakilo 
tarp žmonių ir cirkusieriu, mė
tėsi szie pastarioje prie balto 
paveikslo juokdario gulinezio 
ant žemos, idant pakelt ji, bet 
ant žemes gulėjo jau tik sutru
pinti kaulai ir mesa baltam 
aisze, nuo veido, nupuolė mas- 
kas ant jo nebuvo jau ženklo 
gyvasties — užsimusze ant vie
tos, 
gas

Nebuvo niekam reikalin- 
i —Galas.

publika dekavojo entuziatisz- 
kai....

Jūokdaris neejo da no are-
-Il •» * ' ''41 - I ' * 'e*'1, ' “rl

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

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

Pati žinau kaip viena boba 
Nescnci padare, 

Vos vyra užkasė, tuojaus 
vežimu alaus privaro 

Pradėjo lėbauti, 
Vyrus pas save vilioti 9

J

O ka, visko turi 
Kaip priguli,

Alaus ir namines in vales, 
Ir dukreles kolos, 

Kurios ne turi geros paveizdos. 
Taip tai buna visados.

Taigi, na jo, 
Tarp bobelių szunije, 
Ne paiso ant nieko, 

Ant sarmatos ir ant visko.
# A *

Ana diena in Skrantus 
važiavau,

Truputi pakelyje Kingstone 
sustojau,

Tai už biskio kone svaiguli 
negavau, 

Kaip in viena grinezia inejau 
Tuojaus svaiguli gavau, 

Kampuose užtikau daug 
rakandu, 

Rodos kad lizdai del angių, 
Viona davė man puoduką 

kavos, , 
Tai vos pridėjau prie burnos, 

) Pradėjo mane tašyti, 
Pasaitus szirdies traukyti.
Valgio gero nepagamina, 

iSziioldoi^i gerai meiszvirina, 
Pusžali paduoda, 

Ir da raugalu atsiduoda. 
Gaila žiūrėti ant tu Vyru 

O kaip nekuriu, 
Ir sveikata maža, 

Vargiai atsigriebs kada.
Gera gaspadine, tai auksas, 
Bet jaigu'tingine tai nekas, 

Ne viena mane <peiko, 
(r da susirietus keike, 

Kad tingines koezioju 
Ir nedovanoja,

.f

I

Bus viskas gerai
Gud bai 1

t K
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CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

triju 
nera. 

Pajuto jo szirdis dievu rūstybe, 
pajuto nelaime, 
Niekad nebūna toki juodi de
besys, audrai isztikus, giriu 
tankumvnai -nebūna toki tam
sus, kokios juodos buvo krivio 
mintys. No giruže niekad taip 
neuže, kaiip alsavo intužus kri
vio krutinę. Ne perkūnas nie
kad taip smarkiai ne trenkė, 
kaip sukeikė krivis negirdėtais 
keiksmo žodžiais.

Dar buvo meiles žodžiai nc- 
iszkalbeti, kai suuže, subanga
vo giria* Staiga prasivėrė žemo 
ir trys vaidilutes nuėjo skra- 
džiais, prasmego žomen. Iszsl- 
gande raiteliai sukeikė savo 
daluže ir nujojo, pamano, kad 
mergeliu burtininkių butą.

Metai bego, kaip Nemune 
bangos. Daug, daug tukstan- 
cziu kartu Nemunas buvo apsi- 
(Jenges ledu ir vėl ižo, ir vėl 
plaukiojo, Jaisvai sukuriuoda- 

, ne
auk li

ras, o ir paties krivio niokas .no 
Ir kalnelis prie Ne

muno, kranto, pelenuotas kal
nelis, nuo lietu sugniužo... • 
v .Vilniuje vyskupas sapnavo 
šapna. Per sapna nežinia kas 
vyskupą -szauke, maldavo. Vys 
Rupu I susopėjo gera szirdis ir 
jis paklauso, ka turis daryti, 
kad pagelbėtų.

savo pykti.

audrai isztikus Mokame 3-czia procentą ant 
sudStu pinigu. Procentą pride
dant prie jusu pinigu 1 Sausio a 

1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalą su musu banka 
nepaisant ar mažas ar dideli*.

G. W. BARLOW, Frea. f
J. FERGUSON, Vice-Pres. ir Kas. J

žemomis, 
žiurėjo,

i 
iA

PAJESZKOJIMAI
Wll

manoPajeszkau

A *

$1,000 TIK UŽ 60 CENTU

pušb rolių 
Augustė ir M6tieju,ipaeina isz 

Valkiniku 
Meldžiu atsiszaukt ant 

lt

KaimoDargužiu
Para, 
adreso. i

Regina Uždavinis,
923 Callowhill St., 

, Philadelphia j Pa.

SKAITYKITE “SAULE” 
* * ♦
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Pajeszkuu mano broli Jurgi 
Aleksa. Jeigu kas apie ji žino 
meldžiu pranešėt:

D. Alex,
2818 S. Jefferson Ave., 

Saginaw, Mich.
. ■ I II ■'■■■ '

HT ■ \ -' JAI' ; J p-'

Pajeszkair sesers Katros Mar-

lt mas, kol isznyko miszkai 
Žinia kur dingo krivio

i !į

atmine,..

I
cziukąioziutes ipo vyru> Bubi:
lienes; 28 (metai tam aitgal gy
veno Ploughbury, Par Paeina 
isz Suvalkų vedybos, Gudeliu 
yal., Mariamppl^s apskr. Turiu 
laibai svarbu reikalu. Pati arba 
kaS' apie ja 'žino pranėfezk’ite 
sziua adresu. G»usit'o ūtiygini-

i i

arba Btindza %
1751 W. North Ave,

Daa$54OO:'
Antanas Marcziukailis, ,

J , Ir d

i f Chicago, Ill.

Kaskit po Gedimino pi- 
lim, ten rasit!... ,
į Ko žmogus, miegodamas ne 
prisapnuojaj Negi visa kuo ti
kėsi* Bet kai antra ir treczia 
karta taip pat susapnavo, siun
tė vyskupas pasiuntinius in 
ciesorių,

kosi* Bot kai antra ir treczia

praszydamas leisti

*

MINERS' ASTHMA IR 
NOSINIS KATARAS

Gerklinis kataras, Bronkitis, Ger
klinis kosulis, Sunkus kvepayimąs, 
Katariszkas kurtumas, Užimąs gal
voje, Priszakinis galvos skausmas. 
Neužmokama gyduole vartojama 
su stebėtinų pasekme per 80 metu. 
Preke 25c. per paczta.* Iszrasta ir 
parduodam vien tik per'
THE HAMPDEN LABORATORY 
724-736 MULBERRY STREET'

—111 ■"

READING, PA.
į t į t1 TF r. j ”, * A *

, ,.IW ................. ri,
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K. RĖKLAITIS
Lietuvtiakaa Graboriun

v Laidoja numirėlius pa- 
a gal naujausia mada ir 

mokslą. Turiu pagelbi- 
ninke moterems. Priei- 

; narnos prekes.
SIC W. N>rufe Kt„

MA HA NO Y CITY, HA.
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Ka tas tūkstantis doleriu žmogui 
reiszkia, jeigu jis yra apimtas ko
kios nors ligos bei viduriu sugedi
mo T Toks Žmogus yra susiraukęs, ne
linksmas ir invairiu nesmagumu ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sini kaina parodytum, tai jam malo
nesne butu sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jautiesi esąs ap
imtu' kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaistažolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėta ligų ir 
atgauk savo sveikata.

Vaist-žoles yra nuo sekaneziu li
gų: viduriu užkietėjimo, skilvio nO- 
malimo, nenoro valgyt, strėnų ir pa
ežiu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, sslapinimosi lovoj, ir 
kitu ligų. Atsiunsk 60c. tai gausi 
vaist-žoliu, kurios jums sugražins 
sveikata, panaikins minėtas liga*.

Jeigu kenti nervu suirimž, galios 
skausmus, užima ausyse, nuomark, 
szirdies liga, tai atsiunsk 85c. o gali- 
si musu gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas.*' Nerta li
ga yra labai blogas dalykas, bot mu
su Nervu Preparatas užbėga tai Il
gai kelia ir suteikia žmogui ramu
ma. Atsiusk 10c. o gausi musu žolių 
Ir knygų kataloge. Reikalingi musu 
žolių pardavinėtojai visuose miestuo
se. M. ŽŪKAITIS,
25 Gillot Street Spencerpoint, N. X,

t
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— Pagal fiekuriu kasyklų 
virszininkus pranaszavima, tai 
kabyklos Rudenyje pradės 
dirbti pilna laika nemažiau 
kaip per du metus.

— Miesto valdžia pranosza, 
kad visi automobiliai dabar ga
les apsukti ant kampu kada ži
buriai persimaino ant geltonos 
szviesos. Tai yra, galės pasukt 
ant kaireses ant kampu.

— Nedėliojo atsibuvo ban- 
kietas iszkeltas per Lenkiszka j
parapija Szv. Kazimiero del sa
vo prabaszcziaus 
Bienko, 
Lenkija.

— Kont faktorius 
viezius meldžia visu 
idant visas popioras suvynio
tu su szniuroliu kada indeda In 
pelenu blokines, kad darbinin
kams butu parankiau popiera$ 
surinkt ir inmesti in t roką, nes 
vejas popiera nupuezia jaigfi 
nebūna suriszta. Pelenu rinkė
jai neprivalo imti jokiu popie
tis, bet Budreviczius geidžia 
žmonėms intikti ir meldžia kad 
jam tame prigelbetu ir žmo
nys.

kun. Petro 
kuris iszvažiuoja in

Budre- 
žinoniu

— Sziomis dienomis lanko
si pas savo motinėlė ant 739 E. 
nininke pana Helena Auszriu- 
te, kuri neseniai užbaigė moks
lą Rvme.

— Sziomis dienomis atlan
kė redysto “Saules” daug svo
teliu tarj) kuriu buvo: Judita 
Czauczoniute isz Harrison N.J., 
kuri lankosi pas savo sesute 
Delane kaipo atlanko ir Budre- 
viezius. P. Miliauckas, Teofile 
Dauksziene,
te, M. Zelioni.'

Teofile Žilinskin- 
A. Daukszys, A.

Miliauckiene ir kiti isz Kings
ton© lankėsi pas gimines Sza- 
rakojus ir Kaminskus Molinuo
ju j. Helena Vitukyniene, sūnūs 
Edmundas, Jonas ir Jeva Ma- 
tulevicziai, M. Vaicziulionis isz 
New Britain, Conn., ir Juzefi- 
na Sirkliene isz
Conn., praleido vakari jas pas 
gimines musu aplinkinėje. Visi 
sveteliai dalybavo Lietuviszko- 
jo Dienoje Lakewood, visi bu
vo užganadyti isz svetingo pri
ėmimo ir da tiek Lietuviu ne- 
rriate savo gyvenime kaip ta ja

1

Hartford,

diena. Acziu visiems už atsi
lankymu in redysta ir szirdin- 
gai užkviecziame “comeužkviecziame 
again!”

— Kun. Bienko suriszo maz
gu moterystes Edwarda Silll- 
rrian su pana Agnieszka Ben- 
dinskiute.

— Viename isz czionaitiniu 
parku atsibuvo kont ėst as szo- 
kio kuri pora gali ilgiausia isz- 
laikyti per visa savaite varlina
ma “Marathon Dance.” Yra 
tai barbariszkas kontestas nes 
jaigu arklys ar mulas dirbtu 
diena ir nakti tai gyvuliu d ra u 
gyve aresztavotu locnininka už 
nemielaszirdinga pasielgimą su 

bet apie žmogiszka 
ypata kuri be paliovos szoka 
per visa sanvaite, tai visai ne
sirūpina kad ir nukristu negy
vas. 0 tai vis biznis ir doleris!

— Prie kožnu Read ingo 
kasyklų likos prikalta dežuke 
in kuria bosai ir darbininkai 
gali inmesti savo Užmanymus 
kas kiszasi apsaugojimo laike 
darbo ir kitu pagerinimu. 
Kompanija tada apsvarsto Ir 
jaigu tinkami, tai juos inveda.

—- Visos Readingo, Lehigh

Marathon Dance.

gyvuliu,

( !■ O r

Susquehanna ir kitos kasyklos 
dirbo Panedelyje. Bet kiek die
nu iszdirbs szia sanvaite tai ne
žinia.

vakaru

GELEŽINKELIS ISZGELBEJO MOTORISTUS
’.fe.-
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Kada vanduo užliejo aplinkines tarp Brinkley ir De Valls, 
pagauti per vandeni. Idant juos

daug automobilistu likos
Rock Island geležinkc-

iis prisiuntė keliolika vagonu, visus sudėjo ant ju ir nuvežė in saugesnes vietas.

Al-

— Jurgis Pajaujis pranc* 
sza savo kostumeriams jog per
sikėle nuo 1102 E. Market St., 
in 1027 E. Centre St. Su pielom 
kreipkitės ant naujo adreso.

Seredos vakaru
fredas Smith, kandidatas ant 
Suv. \ralst. prezidento ant de- 
mokratiszko tikieto, laikis aky
va prakalba Albany, N. Y.

Prakalba prasidės 6:30 va
kare (E.S.T). Kas turi radio 
tegul paklauso jojo kalbos. .

rupijos, prigulėjo prie Ražan- 
cziavos draugijos ir S.L.A. Pa
laidota su bažnytinėms apei
goms ant 'kuriu dalyvavo dau 
žmonių, miesto burmistras ir 
konsuhnonai, 
dus szeimyna sudeda szirdinga 
acziu už dalyvavima laidotuvė
se. Velione pribuvo in Amerika 
1906 mete, apsivedė 1907 moto, 
gyveno keturis metus Monl kar
inėsią, vėliaus apsigyveno czio- 
nais lyg smert. 
skaitytoja “Saules

ISZ LIETUVOS
cr

miesto burmistras 
kuriems nuliu-

SHENANDOAH, PA.

Illinojnj, Ir

metu,

— Ponstva Vincai Suba- 
cziai ir dūkto Ona, sngryžo na
mo lankydamiesi pas gimines 
Ohio, Indianoj,
Two Rivers, Wiskonsine. Ke
lione atbuvo automobiliniu.

— Franas Panuszczak, 16 
norėdamas pasirodyt

narsumu, atsistojo vežimėli jo 
ant roller costerio ir iszkrito 
susižeisdamas pavojingai lai
ke Lietuviszkos Dienos Leik- 
wood.

— Mare Buszkevicziene, no
rėjo sukelt tikra Bolszevikisz- 
ka revoliucija bėgiodama po 
ulvezia su revolveriu kerszin- e
dama nuszovimu katra tik pa
tiks. Žinoma, kad ne munszal- 
he tai Mare ne butu taip narsi.

likos užda-Už savo kvailumą 
ryta kozoje ant pakulos.

— Musu biznieriai 
Stepszys ir Barauckas ana die
na motorąvo in Skrantus 
lankyti pažystamus ir i 
Antana kuris yra kasyklų ang
liniu inžinierium.
t Marcele,

P-P-

at
siimi

mylema pati 
Juozo Seredo, 204 E. Oak uli., 
įnirę praėjusi Ketvergą. Velio
ne buvo sena gyventoja szio 
miesto ir gerai pažystama per 

Paliko dideliam nu-daugeli.
liudimia vyra, dvi dukteres 
Vilkeliene ir Kalediene, ir sa
mi Konstantina, septynis anū
kėlius; brolius Tamosziu ir An
driu Lietuvoje, Juozą, Pittsto- 
ne sese r i Skripiene Poolville, 
N.Y. ir Kerdainiene Lietuvoje. 
Laidotuves atsibuvo su apei
goms Szv. Jurgio bažnyczioje.

vyra,

Buvo sena 
” kuria la

bai mylėjo ir skaito ir be josios 
negalėjo apsieiti.

Keleivis 
” spaus 

k ra ta

, >Boston, Mass. — “ 
raszo buk “Darbininko 
tuveje policija padare 
kur rado slapta bravorėli. To
limesniam apraszyme skelbia:

“Sakoma, kad per vienas du
ris in diena pereidavo szimtai 
visokiu žmonių.
Policijai parupo sužinoti, kas 

ten per kermoszius. Ir pereita 
Pctnvczia invyko krata. Pado 
tikra “monopoli.“
tapo suimtas. Szi Panedeli bu
vo South Bostone jo byla. Jis 
tapo nuteistas atsėdėti 6 mene
sius belangei ir prie to dar už
simokėti $300 pabaudos.

Girona ills

ANT PARDAVIMO.
Du namai ant puses loto, prie 

907 E. Pine St., ir 906 E. Mar
ket St., geriausiame padėjimo. 
Namas ant Pine St., turi szilu- 
ma, maudykle ir kitos visos vi- 
gados. Taipgi parsiduoda na
miniai daigiai. Ateikite pama- 

Galima pirkti pigiai.
Kreipkitės ant adreso: 

Peter Traskauskas

lyti.

907 E. Pine St’., 
Mnhanoy City, Pa.

A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIU3

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

t.s.31)

MILL 4 PATTERSON STS., 

ST. CLAIR, PA.
Telefonas 1430-R

— Nejlelios vakaru apie 
8:15 valanda du automobiliai 
susidūrė ant kampo A ir Ma- 
hanoy Avo. Oklsmobilius isz 
Shenadorio trenkė in Studeba- 
keri isz Mount Carmel. Abudu 
dreiveriai likos pastatyti priesz 
burmistrą ir nubausti už apsi- 
žiopflinima ir stovėjimą ant ne 
tos puses ulyczios.

— Marathono szokis Lake
wood pasibaigė Suimtos vaka
re kuri iszlaike keturios poros 
ir $1,000 doleriu bus pndalim 
ta tifrp jūjii.

Mount Carmel, Pa. —II. Vir- 
zinskiene, 74 metu, 
cziodama savo 56-tas metines 
sukaktuves vedusio gyvenimo, 
mirė staigai prie susirinkusiu 
svecziu. 

Wilkes-Barre, Pa. — Ugnis 
sunaikino Casino Amusement 
Pavilion, Harvey’s Lake, 'ku
riame sudegė ant smert du val
kai Abraham Dynold, 16 metu 
ir Motiejus Jolko, 14 metu. 
Pavilionas prigulėjo prie An
driaus Koviczo, kuris stengė
si vaikus pabudyt in laika, bot 
vaikai matyt buvo užtroszkiu 
nuo durnu.

— Mykolą Makalusa, 21 
metu, Antanas Stefanovski, 19 
metu, ir Jonas Perusa, 18 metu 
visi isz Ashley, likos aresztavo- 
ti už apipleszima ir sumuszima 
dvieju žmonių.

apvaiksz-

Kulpmont, Pa. f Diena 9
Augusto mirė Magdalena Ziu- 
rinskione, 44 motu amžiaus, 
palikdama dideliam nuliudi- 
mia vyra, 2 sūnūs ir .4 dukte
ris. Velione paėjo isz Suvalkų 
guber., ir pavieto, yižaino pa-

44 motu amžiaus,

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 
szia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius dol 
laidotuvių, veseliu, kriksztyniu ir 
kitiems pasivažinėjimams.

•<

LENKAI JESZKO 
PRIEKABIU.

Kaunas. — Isz Ukmergės ap
skrities dcmarklinijos baro 
pranosza, 
musu sargybinis, stovis Vodu 
pievose sargyboj, rado per- 
neszta viena gaire in musu pu
se 18 metru, 
gaires buvo 2 Lenku kareiviai: 
vienas seržantas ir vienas eili
nis, kuris piove sziena užimtoj 
pievoj. Musu sargybiniui isz- 
szaukus pagalba, Lenkai atsi
traukė ir gaire buvo atstatyta 
in sena vieta.

Isz Ežerenu ap.skrities pra- 
kad tenykszcziuos do- 

rajonuos Lenkai

dcmarklinijos
kad Liepos 26 ryta

rado

prie pernesztos

nesza, 
marklinijos 
pradėjo kopeziuoti gaires, at
statinėdami jas savavaliszkai 
ir isz musu puses.

NUODĖMINGA ŽMONA NU
ŽUDĖ AMERIKIETI.

Skapiszkis. — Dar Kovo me
nesio pirmose dienose ežiu pa
slaptingai piire Amerikietis’P. 
Budreviczius, kuris Amerikoje 
sutaupęs kiek pinigu, buyo nu
sipirkęs. Topolio dvaro puse 
centro isz savininko V. Turos, 
isz 40 hdktaru. Nors gydytojas 
nutarė ji niirus nuo apopleksi
jos, bet žmones intare — ji bu
vus nužudyta. Jo žmona iszkc- 
le mirusiam vyrui szaunias pa
kasynas, o paskui palaidojo Bi
liūnu kapinėse ir 
gyveno.

Prie jos tuojaus persikraus
tė ir Kazys Svitas, — kaip ipa- 
aiszkejo, tai Budrevicziencs 
meilužis. Gegužes menesi kai
mynai intare juodu abudu po
licijai ir szi, velionio BudrovL 
cziaus k ima Birželio 22 diena 
iszkase ir surado,
perszaiitas — nužudytas.

Ta pat diena Budreviczienc 
su meilužiu Svilu gryžo isz Ro- 
kiszkyj buvusio vakarėlio ir 
gryžtant namo, Skapiszkyję ta
po abu sulaikyti ir nuvaryti 
atgal in Rokiszki in kalėjimą.

Taip ir iszsiaiszkino paslap
tinga mirtis Amerikieczio Bud- 
revieziaus.

rainiai sau

kad buvo

.j,, 2 Ji

GINKLUOTAS PLESZIKU 
UŽPUOLIMAS TIES 

KAUNU.
Kaunas. — Sziomis dienomis 

isz Baczkineliu dvaro, Pakuo
nio valscz., to dvaro gyvento
jas Televiczius važiavo su 
žmona in Kauna. Netoli Kauno 
isz apaugusio krūmais griovio 
iszszoko du vyrai ir pradėjo 
kaž kokiu kietu daiktu muszi? 
Tclevicziu. Televiczienei pavy
ko pabėgti ir rasti keletą pilie- 
cziu, su kuriais ir gryžo in už
puolimo vieta.

Piktadariai pamate žmones 
pabėgo.

Televiczius rastas be sąmo
nes. Isz jo kiszenes pavogta 300 
litu. ,

Nustatyta, ! 
yra Petra ir Jurgis Ėuklevi- 
cziai, gyvenanti Darsuniszkio 
miestelyj, Traku apskr.

BAISI ŽMOGŽUDYSTE.
Radviliszkis. — Kovo mene

sio 8 diena isz Szeduvos du 
jaunikaieziai susikalbėjo vykti 
Brazilijon vienas ju prikalbė
jęs savo dranga, kad pastara
sis pavogtu isz tėvo pinigu, ka 
ir padare.

Pavogęs isz tėvo pinigus ir 
suėjės dranga susitarė galuti
nai keliauti Brazilijon, ir szln 
metu Kovo apie 1 valanda, 30 
minutu 9 diena iszkeliavo, Ir 
atėjo tarpo Radviliszkio — 
Linkaicziai gelžkelio zonoje 
125 kilom, pastarojo draugas 
turėdamas su savim revolveri 
ir nenorėdamas, kad jo sake
lei vis vyktų kartu su juos, ta: 
pastarasis iszsiemes revolveri 
szove in savo dranga, paleisda
mas 4 kulkas, 2 kulkas galvon 
ir 2 kulkas pilvan 
emes pinigus nežiną kur pas! 
slope.

Nuszautasis tuojau buvo at
gabentas Radviliszkin ir Kovo 
menesio 12 diena padarius jam 
skrodimą liko atiduotas tė
vams Szeduvon, 
ežia diena ir iszvožė namo pa
laidojimui.,

Nužudymas invyiko apiplė- 
szimo tikslu, 
kas nesulaikytas, kvota veda
ma-. .

RADO PUODĄ PINIGU.
Garszvįniai. — Liepos mene

sio 13 diena ūkininkai keliui 
taisyti kaso smėli isz Garszvi- 
nu szilelio. Tame szilelyje yra 
du kalneliai. Bekasant Starku 
kaimo ūkininko Sabo tarnaitei, 
isz kranto iszsirito sutrukęs 
molinis puodas su pinigais. Pi
nigu diametras 16-17 milimet
ru, variniai. Ant kai kuriu ma
tyti 1666 metai. Vienoje pinigo 
puseje matyt vytis ir pakrasz- 
cziuoso raides D V G L ir I ir 
tarp Vyties arklio kojų K ir P. 
Kitoj pinigo pusėj moteris^ka 
moteriszka, o gal ir vyriszka, 
aiszkiai nematyti, ilgais plau
kais galva ir neaiszkios raides. 
Ant kai kuriu inskaitoma “So
li M.A.“ 
areliais ir sunkiai inskaitomu 
paraszu “Polo”. Pinigai, rodos 
variniai ir labai nusidėvėjo. Pi
nigus iszsidalino ten dirbusio- • • 
3»- • .
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Sziandieninis Gyvenimas 
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Žmonys Daugiau Apsiszvieczia. Lietuvos ’
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Mariampole. — Po Kauno, 
Mariampole yra kitas svar
biausias garnizono 
Lietuvoje. Czia stovi 9-tas pės
tininku pulkas, kuris, kai asz 
vakar atvykau (taip raszo Czi- 
kaginis reporteris kuris apva
žinėjo Lietuva nosenoi), in 

l, maudėsi tcikancziamc 
palei miestą upolyj.

__ , žiemos j mene-• F

siais czia stovėdavo Rusu 
3-czias gusaru regimontas. Da
bartinis garnizonas yra padi
dintas dar raiteliu batalionu.

Gyventoju Mariampolei yra 
5,000. Didžiausi miesto trobe
siai, be kareivinių, yra Katali, 
ku bažnyczia ir Žydu sinagoga. 
Vietos gyventojai sako, kad jo
kios kareiviu mobilizacijos Lie
tuvoje nėra, karininkai gi, ku
rio mane priėmė savo sztabc, 
skundžiasi del nuobodumo, 
kadangi czia nėra ne dagi to
kiu incidentu sienoj, koki atsi
tinka sziaurineje demarkaci
jos linijos dalyj.

Malfor Ilsinskas kuris 
pulko vado pareigas, sako, kad 
tarp demarkacijos linijos, kuri 
nuo czia yra apie asztuoniolika 
myliu tolumo, ir Mariampoles 
jokios kariuomenes nėra. Kal
varijoj yra kuopa pasienio po
licijos, kuri sergi siena, ir Lie
tuviu žvalgautojai nepastebėjo 
ne nauju Lenkijos kareiviu ju
dėjimu Suvalkų distrikte.

Kelias tarp Kauno ir Mari- 
ampoles yra geras naujas žvyro 
vieszkelis ,darvo laistomas, Ir 
trisdeszimt keturias Ameri- 
kiszkas mylias keliauti auto-

Priesz kara 
ežia

i

miestas

eina

mobiliu mums neeme ne valan
dos laiko.

Per pastarus ketverius 
tus Lietuvos valdžia insteige ir 
pataiso kraszte kelis szimtus 
myliu vieszkeliu. Tik arti De-

mc-

4 Reading
< lines

►

$3.25

Dubeltava* 
Tikietas

Isz ryto 
2:49 
3:04 
3:16 
6:00

markacijos linijos keliai pasili
ko dar nejudinti.

Automobilistasms Lietu va
tai rojus, nes, iszskiriant ino- 
torbusus, jokio trafiko keliais 
nėra. Todėl lėkti greitumu* sep- 
tyniasdeszimt myliu per va
landa tai paprastas dalykas. 
Važiuojant per miestelius, pu
siau Žydu gyvenami, matyt 
nauji betono trotuarai, naujai 
nutapyti namai, nauji trobesiai 
ir mokyklos. Lietuvos gyvento
juose matyti Amerikos inta
kus daug daugiau, nekad bet 
kuriam kitam Europos krasz
te, iszskiriant Lenkija.

Priesz keletą metu sunku 
buvo atskirti mergaite nuo jos 
motinos, bet dabar ir kaimuo
se matai kirptus plaukus, arba 
kaip Lietuviszkai sako, ‘‘bubi- 
kopfa“, trumpas sukneles, szil- 
kines kojines ir batelius su 
auksztais užkulniais. Dagi na
mu darbo rubai jau pakeisti 
miestiszkais. •

Bubu pakeitimas Žydu gy- 
ventoujuose dagi dar labiau žy
mus, ir senoviszki gabardinai, 
del pasidariusiu dreugiszkeė- 
niu santykiu tarp abieju tauty
bių, dabar visai nyksta.

Lietuvos žmones ir valdinin
kai giria Amerikos krutamuo- 
sius paveikslus. Jie sako, kad 
/Amerikos filmos esanezios tiek 
pat svarbios kultūriniam žmo
nių gyvenimui kelti, 'kiek kad 
yra svarbi vieszuju mokyklų 
sistema, insteigta krasztui at
gavus nepriklausomybe. Kra
tam io j i
kaip kitu krasztu žmones gerai 
gyvena, kokiais jie p.fttogn- 
mais ir dagi isztaigomia nau
dojasi, duoda ir valstiecziams * 
apaikstinimo, ir tie ūkininkai, 
kurie sziandie perkasi dVira 
ožius, rytoj pirksią automobi
lius.

pa veikslą i, parodo.

*-*
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No. 188 Balsas Balandėlis arba 
Mažas Szallinelis Dievo Mylistu. 
Naujausia spaudimas su Officium su 
dadėjimu litanijų, maldų ir giesmių 
prie Paneles Szvencziausios.
puslapiu, puikiai apdaryta drūtai* 
minksztais skurineis apdarai* su ka
bute, auksuoti lapu krasztai.... $3.SO

No. 186 Balsas Balandėlis, tuoj 
pati knyga kaip virszuj parodyta, tik 
apdaryta plonai* kietais skurineis 
apdarais.......................................<2.00

No. 187 Mažas Naujas Aukso 
Altorius, didei naudinga maldų kny
gele, pavesta visos Lietuvos Kataliku 
Jaunuomenei. Graži knygele puikiai 
ir drueziai apdaryta minksztais *ku- 
rincis apdarais, auksuoti lapu krasz
tai, preke tiktai......................$1.60

No. 188 Aniolas Sargas; yra tai 
naujausia malda-knygele, su bažnf- 
czios aprobatu, 448 puslapiu, viso* 
reikalingos maldos, skurineis minkag- 
tais apdarais, puikiai isimarginta, au
ksuoti lapu krasztai....................61-$0

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

No. 190 Visuomet, malda-kny
gele katalikams lietuviam* visokio 
amžiaus. Puiki maža knygele, 25$ 
puslapiu, baltos celluloides apdara- 
llais, su kolioruotu paveikslėliu ant 
virsziau*, auksuoti .lapu krasztai ba 
kabutes. Puiki knygele del dovanoji
mo vaikams Ir mergaitėms........ $1.60

No. 194 Trumpas Katekizmas, 
pagal iszguldima Kun. Pilauskio, *U 
nekureis naudingais padėjimais. 10*

No. .196 Maldele Arcibrostvo*

$3.75
IN

Atlantic City
ARBA

DUBELTAVAS 
TIK1ETAS

IN I

Philadelphia
AR

Willow Grove
NEDELIOJ 26 AUGUSTO
Specialia Treinaa Sukatos , Nakti

Isz
Mahanoy City ....................
East Mahanoy Junction ... 
Tamapua ............................
Pribus in Philadelphia ....

GRĮŽTANT—Specialia treinas 
apleis Philadelphia 7:15 vakaro 
Eastern Standard Time.

16 DIENU EKSKURCIJOS
In Atlantic City, Ocean City ir tt. 

Sukatomis
25 Augusto ir 8 Septemberio 

$7.20 in ten ir adgalios
Iss MAHANOY CITY

Geri ir ant Pullmanu Karu primo
kant ragularisxka Pullmano preke.

Tikietai geri ant visu treinu 
dienoje ekakųrcijoa.

Gailimą auatoti Pkiladelphi joi 
važiujant ir grižtant.
■........ , ■, ,,, . .......................... , ................. ,i,, ii
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Vulkanas Mayon, kuris guli Albay, Filipinuosia, nosenoi atsigaivino užliedamas lava
- - . - - . —. . . . - - * v.. W A*ykelis miestelius o daugiausia bledos aplaiko miestelis Libog, kur keli žmonys pražuvo. Gy- 

ventojai apleido visa aplinkln e, _. . ._2_LL.-__ _ ' -
■ . ‘ * *. ■ I, ■ \

ventojai apleido visa aplinkln e,

Szvencziausio Veido Viesz. Musu
Jėzaus Kristaus............ ................. 10«

Stacijos arba KalvarijaNo. 196 I
Viesz., Jezuso Kristuso..................10a

666
Gydo Materija ir greita palengvina 
Galvos Skausme, Svaiguli ir Atsiru* 
girna iss prieiasties tuom-Iaikinio ui- 
kiet*jimoT Prigelbsti praszalinlma 
Nuodinius ir labai geras del suteiki*
mą gaueaue iilapjinag hituisUntaB. MAHAHfiX CITXr tAi .

No. 197 Graudus Verksmai arba. 
Pasibudinimas prie Apmislinimo Kan- 
czios Vie*., Jesuso Kristuao. KnygoU^
reikalinga ant Gavėnios. Pagal aešo*r 
visiką būda...................... j 10*

W. D. BOCZKAUSKAS-C'O.




