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New York. — Angliszki laik- 
raszcziai placzJai apraszo atsi
tikima stebuklingo iszgydimo 
per vnnden isz szaltinuko Lour- 
do. Tojo stebuklingo iszgydimo 
datvre dvvlekos metu senumo v

vaikas Louis Gallagher, sunns 
taisyto jaus automobiliu Bron- 
x’e. Vaikiukas sirgo ant kojų 
per keturis metus, kad be kriu
kio ir plieniniu sprendžinu ne 
galėjo vaikszeziot. Tėvai dova
na rūpinosi važiuot pas viso
kius daktarus ir in visokias li- 
gonbutes. Ant galo kada jau 
žmogiszka pagelba nieko nepa
gelbėjo, nusidavė tada in baž- 
nyczia Szv. P. Marijos isz 
Lourdo, kur randasi intaisytas 
szulinelis ant panaszuino ste
buklingo szulinio
Francijoj. In pagelba Motinos 
Dievo daugiausia tikėjo dievo
baiminga motina serganezio ir 
nebuvo jos viltis apmaudinga 
ir n caps i gavo tame savo tikėji
me.

Po ilgu maldų vietinio pra- 
?.szcziaus Parcillo, patarė jis 

motinai paimti vandenio isz 
Lourdo ir nusineszti su savim 
JWW0. irmivkint jame vai|<o 
koja. Motina paklausė rodos ir 
dienoje per Žolines (tas atsiti
ko kėlės sanvaites priesz tai) 
vaikiukas jau galėjo be lazdu
kes dalyvauti t 
procesijoj ir dabar 
yra sveikas.

Prabaszczius,

P.

Lourd’e

I

New York. — Gal pirma kar
ta ant svieto atsitiko idant mo
tore pagimdytu suakrnenijusi 
kūdiki ir (ai motore, kuri yra 
motina szesziu sveiku ir gyvu 
vaiku.

Kūdikis, kuris iszrode kaip 
paprastas kūdikis, tiktai buvo 
suakmenijiisis viduriuose, likos 
iszimlas per daktarus, kurie 
moteriai perpjovė szona pagal 
Cizariszka operacije.

Motina nieko nežino apie sa
vo suakrnenijusi kūdiki, nes 
daktarai bijo jai apie tai pra- 
neszti idant motina isz baimes 
nemirtu. Daktarai jai prancsze 
kad iszpjove jai isz szono. di
dele vol i. Suakrnenijusi kūdi
ki pasiėmė ant tolimesnio tyri
nėjimo.
AUTOMOBILIU AUKOS

PER AUGUSTO MENESI.
Harrisburg, Pa. — Szeszes- 

doszimts asztuoni žmonys likos 
užmuszlais per automobilius 
Ponnsylvanijoj praėjusi mene
si, o 2, 
tuju buvo aukos ir vaikai nuo 
5 lyg 14 metu. — Nelaimes por 
automobilius kas menesis didi
nasi po visus valstijos, o tai vis 
per apsižioplinima bambilistn. W 1 - -

4G2 likos sužeisti. Tarp

NUŽUDĖ UOSZVIA, PACZIA 
IR PATS SAVE.

Now Orleans, La. — Insiu
tes isz u'žvydejimo, 25 metu

iszkilmingoja James Guerra, nubėgo pas sa- 
■ visiszkai

te va i, pa ra pi- 
jonai ir nekurie daktarai yra 
dabar tvirtai persitikrino apie 
stebuk 1 inga iszgydima.
NUSZOVE ANT SMERT ISZ 

NETYCZIU MERGAITE.
Minersville, Pa. — Mariute

7 metu dukrele Antano Kubi
lių, 429 Pine Hill ulyczios, li
kos mirtinai paszauta isz re- 

per Albertina Stan- 
metu, kada vaikai

ja ja per

Stewart

volverio 
czioka, 7 
siautė ant kiemo. Vaikas su sa
vo sesute Alariute nuėjo pas 
kaimynus su Binsu mergaite ir 
visi siautė drauge. Antanukas 
atsiskyrė nuo juju ir neužilgio 
iszejo isz szantes su revolveriu 
isz kurio paleido szuvi in Ma
li u te, pe r sza ūda m a s
plauczius, nuo ko mire in puse 
valandos.

Valdžia nežino ka daryt su 
vaiku, kuris randasi po globa 
tėvu.
NUŽUDĖ VIENUOLIKA

VAIKU ANT FARMOS.
Los Angeles, Cal.

Northcot t, 21 metu ir jojo mo
tina Ludvika, pabėgo isz Ri
verside, kuriems palicije už- 
metineja vienuolika bjauriu 
žudinseziu vaiku, kuriuos bu
vo pa vogi a ir supjaustė ant 
szmoteliu. Tėvas tosios szeto- 
niszkos poros jau likos suim
tas ir uždarytas kalėjimo, bet 
motina su sūnum iszbego badai 
in Kanada. *

Toji pora vogė vaikus idant 
dirbti ant juju fanuos, juosius 
baisiai kankino ir privertinojo 
prie sunkiausiu darbu, o kada 
vaikai jau negalėjo ilgiaus 
dirbti, nužudįndavo juos, su
kapodavo ir užkasdavo in kal
kes idant ju lavonai sudegtu 
ir niekas nesurastu jokio ped- 
sakio. Ant galo vienas isz vai
ku pabėgo ir viską apsakė pa

® ''■■J ” “

Jicijai ka mate ant tosios far-IP108.
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PALICIJE ISZVAIKO MAISZTININKUS RYGOJE
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dirva del bolszovikiszku ir
Saitas maiszatis kilo ant

Ryga, Latvijos sostapyle, per deszimls metu buvo gera 
komunistiszku maisztu nuo kada Latvija sutvėrė konstitucije. 
Laisves ulyczios, kur agitatoriai pakurstinejo žmonis ant sukylimo prieszais valdžia. Rai
ta palicije iszvai’ke susirinkusius ir aresztavojo keliolika vadu, 
priežastim daugelio panasziu maiszlu po Baltiko sklypelius, pakurstinedami 
ant sutvėrimo bolszevikiszka “rojų” 
(liūtais

Kusi sz k i k om u 11 i s I a i 
gyventoj u s 

“rojų” koki sziadien turi Rosi joj, bet isz jojo ne yra užgana- 
todel ’kitiems kisza ta, ko palys nenori.

GILIUKIS BIEDNOS 335 PRAŽUVO; 4,000
MERGAITES

yra

y

BE PASTOGIŲ ISZ LIETUVOS

Baisi Zudinsta Lietuvoje
MOTERE ISZEJUS ISZ PROTO, NUŽUDĖ 3 

DUKTERES, SUNU IR PATI NUSIŽUDĖ
— Czia ramiai

mažai miegojo,

IP

Isz Visu Szaliu

MILIJONIERIUS PAĖMĖ 
JAJA UŽ AUGYTINE; MIR- 

DAMAS PALIKO JAI 
MILIJONINI TURTĄ,

PASIŪT ISZKA VIESULĄ 
PADARE BLEDES FLORI

DOJE ANT 1,000,000,000 
DOLERIU.

KAIP TRYS KAIMUOCZIAI 
NUGALĖJO TIGRISA.

Baroda, Indija. — Tn vietos 
ligonine czia buvo atgabenti 
trys apdraskyti kaimiecziai, 
turėjusioji mirtina kova su tig
ru. Apie tai jie papasakojo szi- 
tokia istorija:

Laukuose puolė juos tigras. 
Pirmu szuviu jis du ju parmu- 
sze ant žemes ir szoko ant tre- 
cziojo. Paskutinis betgi ipaszo- 
ko iii szali, greitai nusitraukė 
nuo galvos turbaną, aptulojo 
juo ranka ir lauke naujo žvė
ries puolimo. Laukt nereikejo. 
Tigras, placziai savo žiotis ati
daręs, griebė atkiszta ranka, 
kuria kaimietis giliai inmurk- 
de jam in nasrus ir stipriai pa
stvėrė jo liežuvi. Insiutes žvė
ris iltimis draskė ranka, nagais 
raižo jo kuna,
tvirtai laikėsi už liežuvio.

Tuo tarpu atsigavo ir kiti du 
jo draugai. Pjautuvais jie puo
lė kapoti, ir kapojo kol paga
liams tigras krito negyvas.

NUPLAKĖ 300 RUSU 
KAIMIECZIU.

Berlynas. — Vienas Sovietu 
laikrasztis, kalbėdamas apie 
Rusu ūkininku padėti, pasako
ja,
vieszai nuplakti trys 
kaimiecziu. Egzekucija buvus 
padaryta Sovietu insakymu.

Pado vinys.
sau gyveno ūkininkas Petrusz- 
ka, kuris turėjo viena su n u ir 
dvi dukteris. Vyriausiai teko 
tėvo ūkis (apie 11 ha. žemes). 
Priesz asztuonis metus ta duk
tė isztekejo už kaž kokio Dem- 
binsko, gana szyksztaus ir pik
to vyro. Per trumpa gyvenimo 
laike jie suspėjo dvigubai pa
didinti savo žeme (pripirko 10 
ha); vaiku prigyveno penketą. 
Jokiu samdininku neerne, abu 
dirbo ir gyveno labai sunkiai: 
daug dirbo,
blogai maitinosi, kad tik koki 
centą kita sutaupytu. Moterį 
vyras nuolatos bare, kad ji per 
mažai linkusi in Dieva ir 1.1. 
Galu gale vyras nupirko žmo
nai kaž kokia “Pekliszka ’kny
ga” ir verte skaityti irs ekti. Ir 
sztai to paseka: pradeda jai 
silpnėti protas, prisiskaicziusi 
pradeda nugąstauti, veiktu ki
tus “gero” ir “tikro” tikėji
mo mokyti ir, pagaliau, visai 
nustojo proto. Dar mėgino pas 
daktarus važiuoti, 
r i ne ligonine veže,

*

MERGINA UŽMUSZE 
BERNĄ.

Lazdijų valscz^ Papecziu kai
mo sziomis dienomis pas viena 
ūkininką buvo vestuves. Prisi
rinko daug žmonių. Svccziai 
buvo labai vaiszinami,. ypacz 
degtines nesigailėta. Priesz ry
ta ūkininkas Liudas Aleczius, 
32 metu amžiaus, ruoszesi eiti 
namo. Lipant per slenksti, ji 
sulaiko girta J. Vilkeliutc ir 
pradėjo L. Alecziu muszti. Jai 
pagelbėjo jos brolis ir dar keli 
vyrai. Vietoje užmusztas.

Priesz kelius metus L. Ale- 
szius mergino J. Vilkeliutc, bet 
vėliau ja pamote. Matyti dabar 
ji jam kerszijo.

LIETUVOJ VIDURDIENI 
PRADĖJO PLESZTI.

Ubiszke.------- Rugpiuczio 5
diena Sekmadieni, paeziame vi
durdieni, Antano Sadausko 
vienkiemyj (apie 1% kilomet
ru nuo Ubiszkes) buvo atsilan
ko pleszikai. Radę Sadausko 
žmona viena pasilikusia namie, 
eme nežmoniszkai ja muszda- 
mi ir kankindami reikalauti 
pinigu. Nieko negaudami, pa
tys iszvorte visus paszalius, bet 
nieko vertingo nerado. Iszeida- 
mi prigrasino kita syk atėjo, 
jei negaus pinigu, visus isz- 
piauti. Namiszkiai, paroje isz 
bažnyczios, rado žmona vos gy
va ant grindų begulinezia.

PASIKORĖ.
Andriejavas. — Žadeikių k., 

szimet gryžo isz Amerikos Sti- 
brys. Czia jo gyveno pati su 
vaikais. Priesz keletą menesiu 
Stibrys norėjo pasipiauti, bet 
buvo pagydytas. Mat, buvo jis 
nenoralus, visai nervai suirę. 
Jam parvažiuojant isz Ameri
kos kelyj pavogė pinibus, be 
to, buk, Amerikoj palikusi kita 
žmona. Dabar dienos metu nie
kam nesant namie, pasikorė.

tarsi normali
” ir tiko-

bet kaimietis
in psichiat- 
bet nieko 

nepagelbėjo. Visa laika laiky
davosi ramiai,
buvo, bet “pamokslus 
jimo tiesas visiems aiszkinda- t r • • *r i w j • * i / ■ *' ^' * * y, Salisbury, Md. — Edna .Jane 

Davy, 
staigai persimaino isz 
nutes <» 11 v ik u 11 1 u k pj
per mirti daktaro Edvardo E. 
Tull. Edna yra dukrele vargin
go farmerio isz Richmond, Md. 
Sztai istorijų tojo netikėtai pa
likto milijoninio turto:

Senas daktaras (kuris buvo 
senas jaunikis) keliolika mene
siu priesz mirti priėmė Edna 
už savo augytine kuria labai 
pamylėjo ir paliko jai visa sa
vo turtą susidedanti isz dauge
lio namu ir 2, 
žemes rytinėje dalyje valstijos 
Maryland kuris yra vertos 
daugiau kaip milijoną doleriu.

Du pusbroliai velionio už- 
protestavojo priesz toki testa
menta, tvirtindami buk dakta
ras nebuvo sveiko proto, bet 
sūdąs nusprendė kad daktaras 
priesz mirti žinojo ka daro ir 
buvo sveiko proto, pripažinda
mas test amenta tikru ir mer
gaite kaipo tikra locnininke. 
Tėvai mergaites susitaikė su 
broliais kurie gavo 75 tukstau- 
czius doleriu. Josios sesute Rū
ta, 15 metu taipgi aplaikys po 
300 doleriu ant menesio pakol 
bus gyva, nes tiek jai užrasze 
daktaras.

Abi sesutes dabar lankosi in 
Bryn Mawr kolegijų del mer
ga i c z i u Balt i mo rojo.
PISZTALIETAS “NE

PYKSZTELEJO,”
RE PASILIKO GYVA.

Mount Carmel, Pa. — Už tai 
kad jojo gaspadino Rože Kry- 
minskiene uždėjo areszta ant 
jojo pėdos už blirda, Jonas 
Dertlinskis sumusze jaja Skau
džiai ir da to ‘buvo per mažai, 
isztra ūkdamas revolveri pa- 
szauko: “ 
szausiu!”

Patraukė vamzdi, buvo gir
dėt tiktai “trikszt”.bet piszta- 
lietas nopyksztclejo ugnia ir 
kada Jonas norėjo patraukt 
antru kartu vamždi, kitas bur- 
dingieris jam taip pytksztolojo 
per nosi, kad net pasirodo jam 
iiopsnines žvaigždes, revolveri 
nuo jojo atome ir uždare kozo- 
je ant atvesimo.

trilikos metu mergaite 
“Pele- 

a n t k u 11 i ga i k szcz i u t es

vo. Vyras ir kiti namlszkiai 
nuo jos szaldindavosi, stengda
vos ja viena palikti, 
visai nusiramindavo. Paskiau
siu laiku ligone eme inrodineti 
kad vaikai, ypacz mažieji, 
reikalingi, tik varga vargsta...

Ir sztai Rugp. 24 diena, kada 
jos vyras buvo iszvažiaves in 
maluna, 
meszkerioti, ji sumėtė tris savo 
dukteris in szulini, o ketvirta— 
mažiausia, apie 8 menesiu, lo
voje pasmaugė ir pati inszoko 
szulinin ir prigėrė.

Vyriausias berniukas apie 
7^2 metu liko gyvas, nes tuo 
kart laukuose ganė gyvulius. •

Baisus reginys: keturi lavo
nai kieme guli, penktasis lovo
je ir visi nuo motinos rankos 
žuvę! Aplinkiniai žmones kal
ba, kad viskas tas atsitiko dei 

pekliszkos” knygos.

nes tada

nopas kuria gyveno 
paleido szuvi in

vo uoszvia 
jojo pati, 
uoszvia, po tam in paezia, su- 
žeido mirtinai josios broli po 
tam pats sau paleido kulka in 
krutinę.

Guerra (nesenoi apsipaezia- 
vo su Nora Miller, 17 motu, ku
ri iii trumpa laika po szliubui 
ji pamote ir sugryžo pas moti
na. Badai Guerra stengėsi su- 
sitaikint su paezia, bet motina 
prie 
prie

y

300 akeriu geros

po visas dalis Floridoj o

Lee Schiff isz Kansas 
nusiuntė pas kriaueziu 

iszprosinimo, už- 
isz kisze-

Jacksonville, Florida. — Tik 
dabar dažinola kaip buvo pa
siutus viesulą. Floridoje praei
ta Nedelia. Tik vienam Palm 
Beach padare bledes ant 25 mi
lijonu doleriu, žmonių pražuvo 
nemažiau kaip 335 o gal ir dau
giau
Palm Beach 47 žmones likos 
užmusžti, szimtai namu likos 
suardyti (odei tukstaneziai 
žmoni n pasiliko be pastogių.

Bledes padaryta 
kaip ant szimto milijonu dole
riu. Benamius priglaudineja 
mokslai nose, lieteliuose ir val- 
diszkuoso namuose. Raudono 
Kryžiaus Draugove nuvažiavo 
in tonais su paszelpa.

Valdže nus’iuns vaiska ant 
apsaugojimo turtingesnių na
mu, nes pleszikai pradėjo api- 
pleszinot namus isz kuriu žmo
nes iszbegiojo.

Raudono Kryžiaus Draugo
ve meldžia idant valdžo pri
siunstu grabu, nes neužteko ju
ju palaidoti mirusius. ,

Atlantic City ir kiti pama- 
riniai miestai taipgi nemažai 
nukentėjo nuo viešnios Seredo- 
je. Penki žmones pražuvo ant 
mariu. Apie 500 pėdu “bord- 

likos nunoszta per vil-

szirntai 
todėl

nemažiau

v •

Antano

visus

i c

ežiai

to nedaleido. Pristumtas 
užvydejimo ir nerimas- 

czio papilde taja baisia žudins- 
ta.
TEISINGAS KRIAUCZIUS.

Atlantic City, N. J. — Sve- 
cziuodamasis czionais prie pa
mario, 
City,
siutą ant 
mirszdamas iszimti 
niaus 1,400 doleriu. Kriauczius 
Juozas T. Bucci, peržiūrėda
mas siutą, užtiko maszna su pi
nigais ir greitai sugražino pi
nigus locnininkui. Kada jojo 
užklausta kaip galėjo padaryt 
tokia klaida palikdamas kiszo- 
niuje tiek pinigu, Scbiff s'ta- 

atsake, buk užmirszo
apie pinigus ir tiek. Teisingas 
kriauczius aplaike 200 doleriu 
už savo teisingumą.
NORĖJO PARDUOTI SAVO 

PACZIA KITAM UŽ $2,000.
Greensburg, Pa. — Pana 

Thelma Williams, kuri 192G 
mete dalybavo Atlantic City 
patogumo konteste, kaipo pa
togiausia mergaite “Miss Pitts 
burgh”, užvede skunda ant 
persiskyrimo nuo 
Jesse Gray.

Motore kaltina savo vyra, 
kad jisai yra pasiutiszkai už- 
vydus jai ir tiesiog sakant di
delis “grubi jonas” 
kaip su patogia ir iszmintinga 
(!) paeziule pnsielginet, o ka
da neteko pinigu, norėjo ja 
parduoti savo draugui už du 
tukstanezius doleriu.

Pa.

savo vyro

ir nežino

o senas tėvas iszejo

GERI PAMOKINIMAI
VISIEMS

MOTE-

revolveri 
asz tavo už tai nu-

nuo jojo atome ir uždare kozo-

kad viename kaime buvę 
szimtai

SŪNŪS SUKAPOJO SAVO 
MOTINA.

Ruda, Lenkije. — Kaimely
je Ožegove, arti Rudos, darbi
ninkas Juozas Prokopas, parė
jus namo girtas, užpyko ant 
savo senos motinos kad ji isz- 
bare už tanku pasigėrima. Juo
zas taip ant motinos užpyko 
kad pagriebė stovinti kirvi 
kampe, reže jai per galva, o 
kada nelaiminga motina gu
lėjo ant grindų, sukapojo jo
sios kuna baisiai, 
a resz tavojo.

Girtuokli

vako”
uis, marios užliejo net kelioli
ka bloku ulyczios, kel'i tiltai 
likos nuneszti per vilnis, gele
žinkeliai paplauti ir keli laivai 
nuskendo, daugelis 'žmonių su
žeista per puolanczos apgarsi
nimu toblyczes.

Jauniki spaudžia jo cze- 
o pacziuota žmogų

*

#

ISZLAIDUS SŪNELIS.

— Ne cento daugiau negau
si. — Nuo sziadicn esi del ma
nos negyvu!

— Na, tai teveli duok man 
pinigu nors ant laidotuvių. *

PUIKUS PAGYRIMAS.

— Ar žinai mamyte, darak
torius mano pagyro priesz visa 
klasa.

— Argi galima būti. Na ka 
pasako?

— Pasako: Visi esate asi
lais, o Povylukas tai jau yra di-.
“Y?-----------#

1 * '

AK TIE VILKAI!
Mums raszo, kad Dargiu 

sodž., Rokiszkio aip., dienos me
tu iszbeges isz miszko vilkas ir 
nusitveros (Paviloniu) isz ban 
dos avele. Tik buvusi mergaite 
atėmusi isz prieszo auka. Kito 
kiemo (Szupiriiu) pro tvarto 
pamatus buvusi isztrauktą avis 
ir pamiszkejo sudraskyta. Bet 
spėjama, kad szi pastaroji 
“sztuka” bene busianti “dvi-

#

verykas, 
spaudžia bobiszkas pantaplius 
— ne kitas kas.

Jaigu vyras bobai pasi
duoda, tai junga ant sprando 
užsideda.

Mylėk savo paeziule kaip 
duszia, o kratyk kaip griuszia.

Girtuokliaut bobai nepa-
velyk, isz namu munszaino pra- 
szalink.

it »j

Jaigu boba neeziužna, tai 
jau gero nebūna.

* Boba ilga liežuvi turi, 
viena kita apjuodina ant nieko 
nežiūri.

* Vyras turi slaptybėje vis
ką laikyti, nieko savo bobai ne 
kalbėti; nes jaigu vyro slapty
be žinos, 
iszlos.

* Jau atsitikimu tokiu daug 
buvo, kad vyras per bobos lie
žuvi pražuvo.

* Boba daug verkia kaip 
vyras numirsžta, bet numirusi 
vyra greitai užmirezta. — F.

*

tai del viso svieto

džiausiąs.
1 > k

4

kojo” vilko darbas.

300 PRAŽUVO WEST INDI- 
JOSE NUO VIESULOS.
Paryžius. — Baisi viesulą 

kuri prapute per Guadalupe, 
West Indi jas (kurios priguli 
prie Francijos) buvo viena isz 
bledingiausiu. Daugiau kaip 
300 žmonių pražuvo vienam 
mieste Point-a-Pitre, kuris da
bar randasi griuvėsiuose, o už
miestis beveik visai likos isz- 
tremtas. Bledes daeis ant mili
jonu doleriu. Gubernatorius 
meldže svieto idant prisiunstu 
kogreieziausia pagelba 
žmones neturi jokio maisto.

nes

50 LENKU KAREIVIU 
PUOLĖ DEMARKACIJOS 

LINIJA.
Kaunas. — Kriminales poli

cijos žiniomis, Rugpiuczio 21 d. 
1 valanda 20 min. Lenku pasie
nio kariuomenes K. O. P. 21 
bataliono kareiviai skaieziujo 
apie 50 žmonių, puolė musu pa
sienio policijos tris sargybi
nius, Musninkų — Kernavos 
rajone, Utenos apskr.

Sargybai atsitraukus puoli-
mas likviduotas.
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“SAULE“

J* Kas Girdėt
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Pakalbėsiu truputi sziadien 
apie musu Amerikoniszka jau
nuomene, norints nenorėjau ta 
klausymą pajudint, bet viena
tinis tikslas tame yra, jujn no- 
paniekinet tiktai praserget 
juos del juju gero. Tarpe musu 
jaunuomenes czionais gimusiu 

.ir užaugusiu, ir jaunuomenes 
Lietuvoje yra dalelis skirtu
mas. Europine jaunuomene 
stengėsi būti mandagiais del 
senesniu žmonių liet czionais 

• Amorike del juju tas stokas. 
O jaigu atsiras kokis manda
gus sūnelis ariia dukrele, tai 
už tai galima būti dėkingais 
szeimyniszkam iszauklejimui— 
tėvui ir motinai, kurie atkrei- 
pineje atyda ant savo vaiku ir 
geidžia idant juju kūdikis ap
leistu pastogių mandagus, pa- 
guodojantis senesnius ir pats 
save.

Amerike lengvai yra aplan
kyti augsztesni mokslą, bet ne 
namini isznuklejima. Jaigu ap
sidairysime aplinkui ant musu 
užaugusios jaunuomenes, tai 
persitikrinsime, kad nors turi 
augsztesnius mokslus, bet yra 
“grubi jonais“ 
elgtis tarp žmonių, o noknrie 
pasielgineje net kaip laukiniai 
Indijonai. Tik kaip ’kur nekur 
galima užtikti vaika ar mer
gaite su Europiszku mandagu
mu.

•Paimkime Europoje, tegul 
vaikas atvažiuoja isz kaimo ar 
provincijos, bet kada randasi 
tarp geresniu žmonių arba tarp 
moterių, tai niekas nepažys, o 
Amerikonisrtkas vaikas neap- 
rubežiuos savo “ 
kūmo“ iszlys kaip yla isz mai- 
szo. Paimkime toki Ameriko- 
niszka “szei'ka“ kaip jisai pa
sielgi ne ja prie magiuos. Ne
moka parodyt savo mandagu
mo ir paguodones, kalba taip, 
rodos butu jam lygi, nemoka 
pritaikyt mandagiu žodeliu ir 
pasielgti su jaja. Ta pati gali
ma pasakyt ir apie merginas, 
norints turime pripažyt, kad 
merginu yra mandagesniu ne 
kaip vaikinu.

Todėl tėvai turi atkreipti 
ntyda ant savo vaiku nuo pat 
jaunystes ir mokyti kaip turi 
elgtis tarp žmonių ir atiduoti 
paguodone senesniems. Tok is 
vaikas pa 1 ūktas be jokios ap- 
globos, iszaugintas 
ežios, ’ ’ 
krūmas, krūmas, kuris subjau
rins kitas auguoles aplinkui.

Tėvai privalo rūpintis idant 
nuo jaunystes savo kūdiki mo
kyti taip, ’kad neprivalo ’būti 
eavmylis, nes musu sziandieni- 
ne jaunuomene nedboja ant 
nieko kas padaro nemalone 
intekme ant apszviestu žmo
nių.

Duokime innsu vaikams dau
giau naminio iszauklejimo, o 
mažiau niekingu pasilinksmi
nimu ir isztremimo visokiu pa
kampiu ir pisidkejimo bambi- 
liais, o iszaugs ant geresniu ir 
naudingesnių žmonių, kurie ži
nos kaip pasielginet tarp ge
resnes kompanijos. Tada jums 
atnesz gartie ne tik czionais 
bet ir Lietuvoje. Neatsidekime 
ant Amerikoniszku mokslai- 
niu, nes josios nemokina musu 
vaikus gero iszautklejimo, apie 
gerove ir mandagumu savo 
vaiku turime patys rūpintis.

Pasekme prohibicijos yra 
niilžiniszkas auginimas vyn
uogių Kalifornijoj; vynuogių 
laukai tesėsi iszilgai paki’an- 
cziu nuo Meksiko lyg Oregano 
ir priguli beveik visiszkai prie 
Italu. Priosz prohibicije, tonas 
vynuogių kasztavo paprastai 
$12. Nuo 1920 pabrango ant 
$35 ir daejo lyg $90. O kad 
kremuose parsitluoda svaras 
vynuogių po 25 centus ir tonas 
turi 2,000 svaru, todėl kasztuo- 
ja tonas 500 doleriu. Priesz 
prohibicije Kalifornije iszsiun- 
tinejo ne daugiau kaip po 50 
tukstaneziu vagonu kas meta. 
Szimet iszsiuntc in 80 tukstan- 
cziu vagonu isz kuriu New 
Yorkas pirko 20,000 ant vyno 
ir 5,000 ant suvalgymo. Penn
sylvania sunaudojo 15,000 va
gonu o likusius kitos valstijos. 
Paprastai Amerikos isz t uju 
vynuogių iszspaudžia 125 mili
jonus galonu vyno kas metas o 
priosz prohibicije sunaudojo 
nedaugiau kaip 55 milijonus 
galonu ir prie to reike pridėti 
vyną, kuri pargabendavo isz 
tržrubežio.

Apie Kanada

beveik Poli'i'-iszka ųznli j
* - - - - _ _ — I a •w « « e I » X’Xvisiszkai pranyko.

ir nežino kaip

grubijonisz-

r r

“ant ulv-
iszaugs kaip laukinis

abudu

Rosijoj randasi ilgiauses tu
nelis ant svieto, kuris sujungė 
per kaina miestus Vladykau- 
kaza ir Cis-kaukaza su Tiflisu, 
Transkaukaze. Tieji
miestai yra atitolinti vienas 
nuo kito 125 mylės, o tunelis 
turi peitkiolika Angliszku my
liu ilgio. Norints tieji miestai 
vienas nuo kito ne yra taip la
bai atitolinti bet geležkeliu rei
kėjo važiuoti net 940 myliu
idant gautis isz vieno miesto in 
kita per kalnus. Tasai tunelis 
sutrumpino kelione ant 815 my
liu.

«»

B

da ne taip se-

Keliolika metu adgnl, kada 
vvras ūžt (‘mindavo moterlsz-ke 
ar mergina nepritinkaireziai 
pasirėdžiusia, buvo tai del juju 
baisiai didelis ir akyvas regė
jimas — arba kad nors kojele 
pamatydavo, tai del jojo buvo 
tikru “eudu,“ o
niai palicije po didesnius mies
telius uždraudė rodvti visokius 
pusnuogius paveikslus mote
rių. *

Vyrams, žinoma 
nepatiko, bet ka turėjo daryt, 
ir noru ar nenoru, turėjo ant to 
sutikt ir Indi užganadinti.

Bet irž laiko tas dingo, kada 
moteres pradėjo neszioti truni- 

o dabar mada 
duoda pilna tiesa moterėlėms 
vaikszczioti be paneziakn. To
dėl vyrai jau ne tiek siunta už 
nuogas fotografijos ir paveiks
lus, nes turi gyvus modelius

Valdžia, Žemdirbyste ir Giri
ninkyste; Gyventojai ir 

Immigracija,
Klaidinga nuomone, kad Ka

nada vra 
szalis, jau
Didele valstija in sziaurus Snv. 
Valstijų, su jos 3,684,723 ket
virtainiu myliu '[teritorijos ir 
jos 9,658,000 gyventoju, tapo 
netik labai svarbi dalis Britu 
Imperijos, bot centras Ang- 
liszkai-'kalbanczio qiasanlio ci
vilizacijos. Kanada yra viena 
isz taip 
szaliu. T 
ta dali pasaulio žemos bet tik 
pusp vieno nuoszimczio pasau
lio gyventoju.

Po szimto metu visokiu isz- 
jeszkojimn Francuzu atradėju 
— Chnmplaino, De Monts, ir 
kitu — Kanada tapo Francu- 
ziszka kolionija 1663. metais. 
Montreal insteigtas 1642m.,Ta 
miestą insteige dievobaimingu 
žmonių grupe, Jėzuitu para
ginta, 
Chomedy, /kareivio ir ipono.

Per szimta metu Kanada 
valde trys Francuziszki aficia- 
lai, gubernatorius, vyskupas ir 
vyriausias nžveizdetojas. 1763 
m. sulyg Paryžiaus Sutarties 
tarpe Anglijos ir Franci jos, 
Kanada tapo Anglijos kolioni- 

, 1759m. Aii'g- 
AVolfe, su karei-

vadinamu “nauju“ 
Puri beveik szesziolik-

grupe 
po vadovyste Paul de

pas szldbukes,

•ilfll!
tas labai

nes turi 
ant ulvcziu.

H'odel vyrai jau apsiprato su 
pavidalu, 

ant ulvcziu,
moteriszku pavidalu, mato 
pusnuoges ant ulvcziu, laik- 
raszcziuose ir teatruose, dides
ne dalis vyru visai neatkreipė 
jokios atydos ant moterių.

gamtaŽmogiszka gamta visados 
stengėsi ir t ra nike prie slapty
bių, ir kada moteres laike už
dengta savo kana tai del vyru 
buvo stebėtinu daigtu ir pa
kursi i nėjo vyrus, bot dabar ka
da moteres daugiau neu’žden- 
gineja savo kimu publieznai, 
tai sziadien niekas ant ju neat- 
kreipineja jokios atydos.

PAJESZKOJIMAI

LietuvysAsz Ignas Jobas, 
vyras turintis 500 ak i e riu že
mes vertes $80,000 Kalifornijos 
steito, pajoszkau moteriszkes 
naszles ar merginos del apsive- 
dimo, turi but turtinga ir turėt 
$3,000. Asz esmių 45 metu se
numo, 5 pėdu 5 coliu aukszczio 
isz Kauno gubernijos, 
szaūkite ant adreso:

Enoch Yobas,
Hotel Del Monte, 

Del Monte, Calif.

Atsi- 
(s28

<1

A. J. SAKALAUSKAS
L1ETUVISZKAS GRABOR1US 

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

Palaidojima
Nubudimo 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. Telefonas 872.

KVITU Inygele Draugystėms del les- 
mokejimo pinigu ligoniams. Preke 25o 
KVITU knygele Draugystėms del Ka- 
sleriaus nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu.

W. D. BOCZKOWSKLCO., 
MAHANOY CITY, PA.

Preke - - • 25c.

I

re 
riu

ir k u-

ja. Rugsėjo men. 
lu generolas, 
viais, kuriu didesne dali suda-

“ Royal Americans,“ 
daugumas prisirasze isz

dabartiniu Suv. Valstiju, per-
F r a n e užu v i r s z i n i n k a, 

Montcalm, paėmė Quebec ir už
baigė Francuzu vieszpatavima 
Kanadoj, taip ir užsibaigė gin- 
czai tarpe Anglijos ir Franci- 
jos. Laike Revoliucijos kares 
daugybe žmonių, kurie norėjo, 
kad Anglija valdytu Suv. Vals
tijas iszvyko in Kanada ir jie 
buvo pirmieji Anglai tonais 
apsigyventi.

1841im. Anglijos parliamon- 
jszlcido taip

Union Act 
vienijo 
mesne “ 
džia su taryba ir su susirinki
mo butu. Anglija, 1849m. davė 
valdžiai insisteigti. Su sujun
gimu dvieju Kanada — Nova 
Scotia ir New Brunswick — 
nauja gadyne Kanados istori
joj prasidėjo.

Kanada 
of Canada.

Kanados Valdžia.
Sziadien Kanada yra beveik 

nepriklausoma szalis, kad nors h- Australija. Labai daug laivu 
ji yra

galėjo

tas
4 4

vadinama 
, kuris aktas su- 

ir “že-
J >

“ virszutine“
Kanada in vieną val-

vadina i i Dominion

sostapyle yra Ottawa su 107,- 
843 gyventojais. Didžiausias 
miestas yra Montreal, su 6.18,- 
506 gyventoju. Toronto turi 
daugi a us kaip puse milijono 
gyventoju. (
Žemdirbyste ir Girininkyste.
Kanada yra žemdirbį szka 

ir užima antra vieta 
tarpe pasaulio kvieczin produ
kuoja nezi u szaliu. Ji iszsiun- 
ezia in kitas szalis (langiaus 
kvieczin negu bile kita szalis 
pasaulyje. Kanada 
taipgi svięsto, sūrio, pieno, mė
sos ir 1.1. Suv. Valstijos ir Ang
lija perka '(Jaugiausia Kanados 
produktu,'liet kiton pusėn Ka
nada perka daugybe Amerikos 
produktu.

Kanada turi snvirsz du tuks- 
tanezius lapių ukiu. Kailiu in
dustrija yra ypatingai svarbi, 
nes in motus apie 3,700,000 kai
liu 
pristato irgi 
Naminiu gyvuliu 
liu,

parduota.

iszgabena

Žuvininkyste 
turto.nemažai

, aviu, 'kiau- 
galviju ir ailkliu augini

mas yra svarbios industrijos.
Kanada turi nmszpasakytai 

daug nei sudirbtos žemes. Kai- 
kuiiose vietose jos žeme yra 
puiki ganymui.

Girininkyste užima antra 
vieta tarpe tautiszku industri
jų. Kanada da’bar produkuoja 
beveik treczia da’li viso pasau
lio popieros. Ji turi snvirsz tris 
tukstanezius lentų piovinycziu. 
Szios i n’d ust rijos 
verti net $300,000,000. Produ
kuojant isz lentų minksztynius 
ir popiera, Kanada toj indus
trijoj užima antra vieta pasau
lyje. Suv. Valstijos užima pir
ma.

Kanadoj randasi brangiu mi
neralu. Jos auksas 1927in. ver
tas $38,000,000. Daugybe pa
ėjo isz Sziaurinio Ontario ka
syklų. Tarpe kitu mineralu tn- 

■platinos, nikelio, kobalto, 
ir kitu metalu. Nova Scotia 
produkuoja angli.

Anglis ir stipri vandens jie- 
ga žymiai prisiidejo prie Ka
nados indus!riju žymaus iszsi- 
vystijiino. Beveik 75 nuoszirn- 
tis visu 
randasi Ontario ir Quebec.U

Montreal, Toronto, Hamilton, 
Ottawa yra svarbus industri
ni isz k u s centrai.

Kanados įgeležkdliai 
svarbus faktoriai sujungti ap-

Canadian Pacific 
per visa Kanada ir 

dali Suv. Valstijų kontroliuoja 
net 20,000 myliu. 
National Railways, 
priežiūra, ir kuris apima visa 
kontinentą, yra'kita svarbi ge- 
ležkelio linija. Canadian Paci
fic laivai plaukia in Japonija

užima

produktai

n •

i szd i r by sįczi u fabriku 
Ontario ir

s k ri ežius. 
Ra ii wav

buvo

Canadian 
po valdžios

technikaliszkai ji yra dalis 
Britu Imperijos. Didžioji Bri
tanija susitariant su Kanados 
pa rl i a men t u paskyrė 
nor General“
tams. Valdžios instatymdavys
ti ne dalis susideda isz Senato 
isz 96 nariu, 24 isz Quebec, ir 
lygu sikaieziu isz Ontario, Ma
ri time ir Vakaru apskrieziu. 
Kanados kabinetas . paskyrė 
senatorius, kurie turi būti fi- 
nansiszkai intokmingi žmones 
ir jie t aiman ja per visa gyveni
mą. Valsczioniu Butas, kuris 
yru panaszus in Aimer i k os At
stovu Butą, susideda isz žmo
nių iszrinktu nariu. Quebec 
apskritis siunezia '65 atstovus 
ir kiti apskrieziai sulyg gyven
toju skaieziaus. Parliamcnto 
nariai iszreifkami penkiems 
metams. Kas ideszimts metu 
olektoriszkos kvotos paskirtos. 
Pilna valia priguli Kabinetui, 
kuris susideda isz 18 atstovu^ 
kurio iszrinkti isz parliamcnto 
nariu tarpo. Vienas isz sziu yra 
valdžios galva — 
nister. “

Teismiszka sistema yra pa- 
naszi in 8uv. Valstijų sistema.

Politisdkai, Kanada yra pa
dalinta in apskriezius — Nova 
Scotia, New Brunswick, Prinqo

c <

penkiems
Gover-

me-

plaukia tarpe Kanados ir Di
džiosios Britanijos. Yra tiosio- 
ginas kelias in Francija. Ka
nados didžiausi uostai vra Ha
lifax, Sydney, St. John
bee, ir Montreal ant Atlantiko 
ir Vancouver, Esquimalt ir 

ant Ram us io

?4 Que-

V ancouver, 
Victoria (B.C.) 
Pakranczio.

4 4 Prime Mi-

Edward Island, Quebec, Onta
rio, Manitoba,, Saskatchewan, 
Alberta ir Britu Columbia. Yra

' 4 . ' 1 < «” t f M I .■ i * M .i: I _« ‘

Manitoba,, Saskatchewan

taipgi flziaUr-vakaru teritorija 
ir Yukon teritorija, Kanados

■« ' * t I
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Balatono Ežeras
Į r DIIĮ .
r Apysaka Vengriszku 

Kaimuocziu.
t -

kės.
* Baisus riksmai bernu ir 
verksmai slūginiu pabudino se
ni isz miego. Su keiksmu ant 
lupu iszpuole isz savo kamba- 
įjo, bet tuojaus puolė adbulas

born n

Tarp dideles lygumos gulėjoĮrodos perkūnu įlenktas. Ant 
, Lendre apdeng-

DAUGIAU NE BUBNYS.
Se rža n t a s Sa m u e I Ro t s t o i 11 

kuris per 30 metu buvo karisz- 
ku bubnininku ir radosi dvejo
se -karoso kaipo ir visose daly
se svieto'kur tik Amerikonisz- 
ki kareiviai radosi, ana diena 
isztarnavo savo laika ir padės 
bubna in szali. Mano jisai ap
sigyveni dabar Kalifornijoj.

t

byste ir industrijos reikalauja.
Nuo 1900m. apie
grant u atvylko in Kanada 
beveik sudvigubina gyventoju 

apie 144,000
rantai isz suvic-

4,340 imrni-
, 'kas

snvirsz

2/3 dalis 
Pereitais metais 

uki-

skaieziu. 1927m. 
in leist a. Lmmig 
nylos karalystes ir Snv. Vai- 
stiju sudaro beveik 
i n valiavusiu.

25,000 Amerikos 
ninku iszvyko in Kanada, juos 
pritrauko ūkiu žemos kainos ir 

pagelba ūkininkams.
Kanada turi apit* 100,000 In-

dijonu.
Pereitais

va'ldžios

motais sukako 60 
motu nuo insteigimo konfede
racijos. Szalis žymiai iszsivys- 
t(‘ nuo sujungimo keliu apskri- 
cziu. ’Gyventoju skaiczius pa
sididino (langiaus kaip tris sy
kius,
veik 20 sVk tiek daug kiek pro
dukuota įpriesz 60 motu, ir taip 
su visirkiio. Tik Suv. Valstijos 
ir Kinija turi dauginus anglies. 
Aliojus pasirodė 
krieziuose.

'kvieczin produkuota be-

Kanados Gyventoju Skaiczius 
ir Immigracija.

Daugumas 'Kanados gyven
toju yra Anglai, bet randasi du 
milijonai Francuzu, kurie vis 
vartoja Francuzu kalba. Que
bec yra Francuzu apgyventas 
miestas. Yra ir daugybe Vo- 
kieczin ir Skandinavu. Kaip 
Suv. Valstijos taip ir Kanada 
turi žyme grupe “Nauju 
nadiecziu,
vykę immigrant a i

“Ka- 
t.y., isz Europos at- 

, kurio per 
tris dekadas gyvena Kanadoj. 
Kanados svetimu žmonių skai- 
ezius, 1921metais, buvo 295,000 
Vokiecziu, 167,000 Sikandina
vų, 126,000 Žydu, 118,000 Ho- 
landu, 107,000 Ukrainiecziu, 
100,000 Rusu, 67,000 Italu ir
t.t. .

S/i invodimu draudžiamo im- 
migracijos akto.Suv. Valstijo
se, daug žmonių sako, kad Ka
nada su jos dideliais .plotais, 
priims daugiausia immigraci- ••_ _T> _ £ JM’’~La JI ~

VokiecZiu 
f

i^ang žmonių sake, kad Ka-
V . --------- )

jos isz Europos. Bet Kanada
irgi invede tampru immifgfraci-
jos instatyma, inleidžiant tik 
tiek immigruntu kiek žemdir-

4 ’ . # '

h
e

[maža sodyba.
tas namelis, aspiaubtas aplin
kui J darželiu ant galo stovi 
tvartai’dbl gyvuliu ir aviu. Vi
sur gali matyt szvaruma ir ge
ra gnspadoravima.

Yra tai sodyba žinomo ant 
visos aplinkines kaimuoezio 
Balato, kuriuo pasisziaiiszimas 
ir kieta szirdis buvo ne užkon- 
cziania visiems gyventojams.

Czionais perleidinejo savo 
gyvastį su vienatine savo duk- 
tere Juluke, kuria visi laike už 
teisingiausia ir patogiausia 
liūdnom akutėms 
nuo saules veideliu, huvo ji 
aniuolu apglobeju namo ir žmo
gaus.

Padaryta skriauda per rustu 
apsiejima tėvo, jiji gerumu sa
vo pataiko iszgydyt mokėjo.

Tarnai ir darbininką mylėjo 
ja visi. Gezą, piemuo, kaimie
tis, kuris kitados buvo už berną 
pas Balata; tasai ja garbino ir 
szlovino.

Ne tankiai galėjo Goža ma
tytis su savo mylima, ba gyve
no jisai tris valandas kelio nuo 
gyvenimo Balato ir kaip kada 
tik galėjo su ja vakarais žode
lius pasikalbėt, ba senis neno- 
ringai žiurėjo ant to suėjimo.

Kitados viskas buvo kitaip. 
Du metai atgalios, kada radosi 
ant tarnystos pas Julukes tęva, 
bet senis praszalino ji, 
paregėjo meile savo 
del jauno vaikino.

Bet persiskyrimas 
ne prigelbejo nieko 
vietoje užgesimo meiles, tai da

Tykiai

, HH 
apdegusiu 

Buvo

kada 
dukters

jaunuju 
Balniui,

daugiau užsidegė.
liūdnai iszpilde Juluke 
kasdienini užsiėmimą be jokio 
sznabždejimo,
niekad nerugojo. Panesze vis
ką kantriai, toje viltyje jog at
eis valanda kuri sujungs ja su 
josios mylimu 
žmonėms 
žemes,

ir 
savo

iszmetinejimo

vakaru aps- 
Kanndos tautisz- 

kas turtas 1921 m. (lašiuke* sti
bi Ii jonus doleriu, arbavirsz 22

$2,325 kiekvienam žmogui. Ka
nada randasi antroj vietoj kas- 
link vartojamu telefonu ir an
troj vietoj vartojime automo
biliu.

szvietimo
it a szalis turi puikia ap- 

sistoma ir jos ap- 
szvietos progresas yra žynius. 
Kanados mokyklų sistema yra 
panaszi in Suv. Valstijų siste
ma. Ji t uri 23 universitetus'ku
riuose 1927m. buvo 42,000 stu
dentu. Turi daug valdiszku ir 
privatisz.'ku labdarybės organi- 
zacij u.

Kanada beveik per 
gyvcao ramybėjiszgvveno

szimt-a
suniotu

Suv. Valstijoms. Tarpe Kana
dos ir Suv. Valstijų yra ru'bc- 
žius isz trijų tukstaneziu my
liu. Nuo 1926m. Kanada in- 
steigo nepriklausomus diplo- 
m a t i s z k u s s a n t i k i u s 
Valstijoms,
in Washingtona ir Suv. Valsti
jos turi savo atstovą Ottawa, 
Kanados sostą pylėj.

su S u v. 
siuneziant atstovu

Lehigh Valley
EKSKURCIJA IN

Niagara Falls 
ar Buffalo

Nedelioj 23 Septemberio 

$5.00 In ten ir adgalios
Specialiszkns troinas iszols isz 

Mahanoy City 8:10 valanda Su- 
batos nakti. Grįžtant apleis Nia
gara Falls 3 popiet. Buffalo 4 po 
plet, Standard Time.

teaffiEBKiilkT- 
KaiteoadRailroad

*
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geriems.’ jU.k 
turi Imti gerai ant 

mislino sau Juluke.
Bet Goža buvo kitokios nuo

mones ir ne taip lengva buvo 
atsiskvrt su savo mylima, 
pradžių ėjo sziaip taip, bot per
ėjo menesiai ir metai, jau an
tras baigėsi; užsidegimas eme 
virszu ant iszimties. Atėjo tan- 

karta tankiau, o lai
kais ir naktimis, paslapta.

Du kart tiek kentėjo vargin
ga mergaite, už ji ir už save. 
Namie nuolatine viesulą, kada 
tėvas dasižinodavo apie buvi
mą Gezo.Kartu iszmetinejimai, 
kerszinimai pylėsi kaip ledai; 
kožna praleista valandėle sal
dumo su savo mylimu 
maine ant kentėjimo.

Ir taip praėjo laikas, 
nos valandos.

Atėjo vilija Užgimimo Viesz- 
paties. Užsiniaukes inejo senis 
in grinezia szau'kdamas 
rūstinęs:

— Julia!
Mergaite sėdėjo kampelyje ir 

mokiesi. Ant tėvo balso pakilo, 
padėjo ražaneziu ant stalo ir 
atsako d rasei:

— Ka tėvas paliepė?
— Paregėjau raiteli jojanti 

pro czionais, kuriame pažinau 
Gezą!

Mergaite persigandus sudre
bėjo.

kini, kas

*

Isz

porsi-

liud-

v •
UZSI-

♦ * ❖

Senis Balatas ka tik buvo 
iszejas isz tvarto, kada Jule

Balatas 
buvo tvirtas jog paregėjo myli
ma savo dukters Gezą. Puto
damas isz piktumo szoko pas
kui szeszeli ir su visom pajė
gom kirto su kirvuku in galva 
nokeneziamai sau aukai. Riks
mas davėsi girdot tamsumoje 
nakties. Jule puolė negyva prie 
kojų savo tėvo... Nes ta ja tėvas 
užmuszo o no Gezą.

— Prakeiktas latre! dabar 
mano narna paliksi malszume! 
suriko senis ir sugryžo atgal in 
savo kambarį.

Kada jau pradėjo dienytis, o

praslinko pro duris.

kojų savo tėvo... Nes ta ja tėvas

slenikszczio gulėjo lavonas Ju- 
linkės, tolinus nuo josios Gezas, 
kuris isz nusiminimo prie 
slehszczio pasikorė.

Nuo tos dienos visi nuo jo 
prasi sza Ii no. Bernai ne mergos 
ne norėjo pasilikti pas ji ant 
tarnystes. Nesurado ne vienos 
szirdies, kuri turėtu ant jo su- 
simylejima: visi juom niekino. 
Pats vienas apleistas per visus, 
su szunimis ir savo gyvuliais 
vade apleista gyvenimą.

Užėjo vasara; viskas pradė
jo žydėt ir žaliuot; visur kuopi- 
nosi žmonys idant apdirbi net 

Tiktai Balatas pasiliko 
pats ir apleistas. Isz ryto iszva- 
rydavo gyvulius ant lauko, va
karo parganydavo namon.

Metas po metui taip savojo, 
ant galo visa puiki lyguma gu
lėjo rodos numirus.
Viena karta, o buvo tai karsz- 

ta diena, Balatas su n vėlom;’ 
buvo ant lauko, kada užsine- 
sze ant lietaus. Juodi debesiai 
uždengė visa dangų, vejas stau
gė o perkūnai ir žaibai judino 
žeme.

Su pasiutimu ir keiksmu pa
kilo nuo žemes ir vijo knogrei- 
cziaus savo kaimene namo.

Uotus jau puolė kaip isz cc- 
borio, su didele nebegale vos 
galėjo sulaikyti avis. Kas kart 
daugiau plake su botagu žvėre
lius. No gelbėjo no botagas no 

pradėjo

žemo.

i HZ

o norints
tai vis jam

keiksmai, 
metini a k men a i s, 
ne buvo da greitai.

Szturmas kas kart daugiau 
pasididino. Senis vela pasilen
kė idant pakelt akmeni, bot ro
dos buvo priaugės prie žemes 
ir nesidavė ne pasijudint isz 
vietos. Akmuo da daugiau už
pykino ji. Užkeikė ir pradėjo 
da daugiau, stengėsi pakelt ir 
kasė rankomis jog net kraujas 
tiszkejo isz pirsztu. Ant galo 
pasiseko jam iszlinosuot akme
ni; senis suome visas pajėgas 
ir isztrairko akmeni isz žemes. 
Bot su juom isz skyles isztrisz- 
ko szulinis vandens, kuris pa
vidale kirmėlės metėsi ant per
sigandusio ir beganezio senio.

Ant niek Balatas gynėsi 
prieszais vilnis kurie paskui ji 
begs, dasieke ji paimdami sn 
savim.

Vanduo užbėgo visa lyguma 
kaip tik galėjai akimi pasiekt 
ir taip pastojo platus ežeras. 
Isz Balato, pasiliko tik jo var
das ir ežeras, “Balaton“ 
žmonys praminė.

— Kas vakaras gilumo eže
ro, prisižiūrint ilginus galima 
pareget baltas galvas aviu n 
tarp ju koki tai szeszeli; dva
sia Balato, kuris už bausme ir 
kieta savo szirdi, amžinai turi 
laiko viešnios ganyt priosz sa
ve nelaiminga kaimene aviu.

kuri

>1.000 TIK UŽ 60 CENTU

K a tas tūkstantis doleriu Žmogui 
reiszkia, jeigu jis yra apimtas ko
kios nors ligos bei viduriu sugedi
mo? 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 esat ap
imtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaistažolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtu Ilgu 1^ 
atgauk savo sveikata.

Valst-Žoles yra nuo sekanczlu Il
gu: viduriu užkietėjimo, skilvio ne- 
malimo, nenoro valgyt, strėnų Ir pa
ežiu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlaplnimosi lovoj, Ir 
kitu ligų. Atsiunsk 60c. tai gausi 
vaist-žoliu, kurios jums sugražina 
sveikata, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima aubyse, nuomarą* 
szlrdies liga, tai atsiunsk 85e. a gatk 
si musu gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas.” Nerra li
ga yra labai blogas dalykas, bet mu
su Nervu Preparatas užbėga tai li
gai kelia ir sutelkia žmogui ramu- 
. ■«> Į - •. • . 'a • -______ u

i* knygų kataloge. Reikalingi musu 
žolių pardsvinetojal visuose miestuo
se. m. Bukaitis,

** *

ma. Atsiusk 10c. o gausi musu iollu

bernai nusidavė in tvartu, su
rado ant Žemes lavonu Juliu- 25 Gillet Street. Spencerport, N. Y.

k " » i 4 1», J, '| / I| iF ■ ' X
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Laisvei Szvintant
Apysakaite isz 1917-1919 Metu.

VII.
Viena pavasari in Panemu

nes dvara atėjo auksztas, tam 
saus veido vyras ir paklausė 
Stepo. Stepas atėjo. Jis pasi
braukė ji in szona ir prataro:

— Klausyk, Stepai, tu ma
no geras pažystamas: padek tn 
man viename reikale.

— Nagi koks tas reikalas, 
Mikai ?

— Paprastas, brolyti. Pasa
kyk man, ka dabar tavo ponas 
Veikia?
, - Ot,

»

t

'“SAULE”

ISZBANDYMAS NAUJO APARATO DEL NUSKENDUSIU LAIVORIU SUBMARYNE.
su kurio pagelba

BAIME
Arabu Legenda.

f

liek.
pinigus krauju ir

rengiasi va-

maska, atsisveikino su sene ir 
nuėjo.

— Sekanti ryta
9

— O kur jis
žinoti T

— Važiuoti ? — nagi iii Vo
kietija, kur gi kitur!

— O kur jn kambarys, ku
liamo daugiausia gyvena?

Kambarys!.. Na. bet kam|rj Kurinys kaime pas ūkininką
susirinko daug vyru,Inu to reikia, Mikni? a?

— Reikia, 
Cha-cha-cha... 
kia.

Pulkininkas C. B. Momson, kuris iszrado szita nauja aparata su kurio pagania nu- 
skendusieji laivoriai Rubmarynuose gali iszplau'kti in virszune vandens. Tnsai aparatas va- Įnutos: 
dinasi “lung” (plaueziai) kuri laivoriai prisirisza prie krutinės ir gali kvėpuot ir iszplank- 
t i isz submarine.

Karta važiavo keleivis isz 
Beiruto in Damasku. Po palme 
•jis pamate sodinezia ir baisiai 
verkianezia raukszletu' veidu 
senute. Ji buvo apsirėdžiusi 
skarmalais. (

Vos girdimu užkimusiu bal
su ji szauko: “Kas dabar mano 
nuvesz in Damaska?”

Keleivis sustojo, pasižiurėjo 
in vargszele ir, sujaudintas jos 
nelaimi1, pasodino ja užpakalyj 
saves ant mulo.

Kelyje keleivis paklausė so-

mirė 15 
žmonių, antra diena trisdo- 
szimt, atsiskyrė su sziuo pasau
liu.

•Mato riteris, kad sene noisz- 
pildo žodžio ir nubėgo prie jau
jos. Ten rado ja basedinezia.

— Tai taip iszlaikoi savo 
žodi! Prižadėjai tik GO žmonių, 
o tuo tarpu užmuszei szimta ir 
penkis.

— Asz savo žodi iszlaikian, 
atsako džiuma: — pirma diena 
užmuszin 10, bet penki numirė 
isz baimes; antra —
— doszimt mirė isz baimes; 
treczia, kai nukankinau

antra diena

I

Kur ten apie Pitsburga,
9

lung 9 ’

IX.
Viena Sekmadienio pavaka-

(Jrinta
Vieni nike, kiti kortavo, o dau
guma sėdėjo ir kalbėjos apie 

dabartine padėti.
. Bet kam? — Qnjj |)U(Į blogai, vyrai

Mikas patraukė auksztyn I laibojo vienas senis: — Vo-
Icepure ir pakasė galva. kiecziai ruoszias iszvažiuoti,

. Mat, meš keli vj rai Hol-1 valdžios neliks, o pleszi'ku gi- 
eozui skolingi. Supranti Iriose jau ir dabar yra. Kas bus 
I
toki likti. Juk jis rengias isz 

Taigi ta skola, cha-
Stepai norime su |]<ns'GniM„nas. —' Nors 

, cha-cha-
cha? Tegul tave 99 velniai ir 
viena ragana... — ir vėl sukva
tojo Mikas.

— Ko tu žvengi, kaip Hol-
' |ilgus usus.

— Gal, vyrai, pareis vėl Ru- 
Juk prie jo buvo neblo

giausia. Geriausia, vyrai, tai

brolyti, reikia, 
pasiutusiai rei-

patraukė auksztyn |_ kalbėjo vienas senis: 
kiecziai ruoszias 
valdžios neliks,sko- - - -

lingi. Nenorime visam amžių* Lo|ian »
Tikra tiesa,

Važiuoti, 
cha-cha.... 
procentais atiduoti..

9

20 žmonių 
o 

t ris- 
deszimls, kita tiek mirė isz isz-
gasezio. — Jonas Gailius.

noma, su motinom bus klapato.
Paskui jio insikalbojo apie 

VokiecziuM.
Ka Vokiecziai iszsigabo- siog padūko. Jeszkojo kaltiniu-

Miko ir dar keliu jo Sėbru. 
Dvaro tarnai vieni 
kiti liūdėjo, o Vokiecziai

džiaugėsi
t ie-

)

wi

Yra vienas ne kam tikes 
Nuo visu atlikęs, 

Mokėjo kitados skaityt, 
Sziadion nenori ne užsimyt, 

Ne apie knyga ne gazieta, 
Ba sako kad skaityt jam 

neverta, 
Ir isz kitu iszjuoke, 

Katrie gazieta parsitraukė. 
Yra tai biednas gyvulėlis, 

Neiszmokes kvailys.
Ar žinote, toki reike paguldyt, 

Isz užpakalio ožius iii galva 
iuvaryt, 

Tai senovės metodą, 
Apie ta kvaili bus gana.

* ♦ »
Vienas salimi n kas, 
Narsus vyrukas, 

Per daugeli metu su guzute 
vajavojo, 

Na ir niekad neiszsipagiriojo.
O kiek p ras i t rauke nabagas,

z-v.-.'.

—- Kas tu esi? Kodėl taip 
vargingai atrodai?

— Prieteliau, 
asz esu pikcziaiisia pasaulyj li
ga — džiuma.
* Keleivi isz baimes szinrpnlys 
nukrėtė, ir jau norėjo ja nuo 
arklio nlimesti.

— Be reikalo fu mane nori 
numesti, asz ir be tavo pagal
bos suspėsiu in Damasko. Bet 
asz tau nieko bloga nenoriu da- 
rvti. Net norecziau tau atsidė
koti už gera szirdi.

— Na gerai! — fare keloi- 
Asz tave nuvesziu in

Damasko, bot duok žodi, 
nenužudys! ne vieno to miesto 
gyventojo.

— To tau prižadėti negaliu, 
bot leidžiu tau nustatyti mano 
aukoms skaieziu.

— Szesziasdeszimtios ar 
toks? — klausia.

— Gerai 
sutinku.

— Bot jei prižadėjimo no 
iszpildysi, kokiu bildu tave nu
bausiu ?

— Rasi mane
jaujos ir galėsi užmuszti.

At važiavo kelei vis in

neiszsigask:

5^.no — neatimsi, — aiszkino Ber- -ku, tacziau niekur nerado.
Netrukus buvo gautas insa- 

iszsivežtk kymas, kad dvaro gyvuliai rei- 
Mnms irgi reikia. Tik pažiūrė
kit, vyrai — Panemunes dvaro 
suvaryta dabar daugybe gyvu- nutarė važiuoti paskui, 
liu. Mes turime ju neleisti isz- 
gabent i.

Jie kraipė galvas ir tylėjo.
— M Ūsu apylin'keje yra la-

nardas. — Bot neleiskim bent 
dabar jiems nieko

I

kia varyti in Vokietija. Vokie
cziai pasamdė variklis, o patys

I — M Ūsu apylinkėje yra la- 
— prataro susirūpinės ukinin- JBaža "Vokiecziu,, kalbėjo 

i Vokie-

I’anioszian.rr

vol Bernardas.
ežiai buvo baisiai pasiute, bet . 
likti be jokios vyriausybes bus 
dar pasiueziau.

Senis Tamoszius užsidegė 
pypke, pakoszo durna per savo

eozo beris, neszant avižas, ■— 
stebėjosi Stepas. — Asz nieko 
nesuprantu.

----- Suprasi, viską suprn-|;inlisin (Iprinnsini 
turėti savo karalių.

Tamoszisu nusispiove.
— Erk jau, eik. Žiūrėk ir 

gndeziaii |kalendoriuose raszo, kad dabar 
daugelis 
kos. Kam to karaliaus!

Vvrai nutilo. Paskui Gailiu- 
nas fare:

— Žinot, vyrucziai, goriau
sia daryti taip, kaip sako musu 
Bernardas — turėti savo val
džia. Juk, 
buvo.

sas.
Fi. O dabar einam, — ir nusi
braukė ji prie ramu.

Temo. Niekas ju nepastebejo. 
Stepas, 
atsikratyti
viską jam parode, 
juodu iszsiskyre.

Jei mes susi
tartume, gyvulius galėtumo at
imti. Jn'k juos vaiys per giria. 

Vyrai su tuo pasiūlymu suti
ko. Malonu jiems buvo gauti 
veltui po keletą karvių. Nors 
patys nemano 
ožiais musztis 
leisti sutiko.

Dar kiek pasitarė, 
skirstė.

>

eiti su Vokie- 
l)(»t sūnūs isz-

jio iszsi-

norėdamas j 
savo pažystamu, 

Po to tuoj

Erk jau, eik.

szalin raspubli-

ežius.
iVokisdkas cigaras.

sako, ir seniau taip

kai-

vis.
kad

Iz* 'zSz -r,I
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VIII.
Viena vakare Holcozas sėdė

jo prie stalo ir skaitė laikrasz- 
Dantyse smilko storas 

Buvo lt)
valanda. Lanke tamsu.

Gale sodo kažkas subraszke- 
jo. Atrodė, lyg kas lipa per tvo
ra. Ir vėl buvo tylu. Tik netoli 
virtuves pririsztas szuo niurnė
jo ir bapzkino grandine. IIoI- 
eozas in tai nekreipė daug do
mesio. Perverto kelis laikrasz- 
czio lapus ir inknibo in skelbi
mus.

Jo kambarys buvo nuo kalno 
puses. Langu užlaidos buvo re
tai iszaustos ir per jas nors ir 
ne visai ryškiai, matėsi, kas 
darosi kambaryje.

Po kiek laiko szalia lango 
kažkas suszlamejo.
galva ir apsidairė. Ir vėl skai
tė.

■ Praslinko dar kelios minutes 
ir isz lauko iri ji trenkė szuvis. 
Jis paszoko ir sumiszo. Pirma 
negu spėjo atsikvoszeti, 
paksztelejo szuvis. Dabar Hol
cozas szoko in kampa ir pasi
slėpė.

J?

Jis pakele

vėl

— Po velniais! — pasigir
do už lango balsas, ir kažkoks 
žmogus nulapsnojo in pakalne.

Holcozas virpėjo ir szaukc. 
Atbėgo tarnai, sukilo kume- 

Duryse pasirodė iszsi- 
gandusi Luiza. Vieno tik Stepo 
peši mate.

— Oje, ikaip bėga isz ran
kos kraujas! — nustebo viena 
tarnaite.

Holcozas tik dabąr pamate 
žaizda ir pajuto skausmą. Jo 
ranka apriszo, o ji pati pagul
dė. Knmocziai iszsiskirste sekt 
piktadario. Bet tai dare tik del 
irkiu; kiek pastovėję ant kalno 
ir paszūkavę, gryžo namo ir at
sigulė.

Po szito invykio Holcozas 
pamate, jog isz tiesu ežia ne 
judkai krecziami. Pasiuntė pas

I* -

ežiai.

v

Et... o kur kariuomene, 
pinigai, instafymai. Kam ežia 
dar burna dykai auszinti.

— Atsiras, nedejuok.
Vyrai nutilo ir žiurėjo in mė

lynus durnu kamuoliukus, ku
rie ritosi isz ju burnų.

Tuo tarpu prasivėrė durys, 
ir inejo auksztas, tamsiais 
plaukais
mis vvras. Buvo tai visu lau
kiamas Balcziunu Bernardas.

— Na, sveiki gyvi! — link
telėjo jis

— Ot, taip sau... 
sveikas?

— Ka tiik isz Kauno.
— Isz Kauno?! O kokios 

naujienos ?
— Geros.

jus džiaugsitės isz to.
— Nagi, nagi.
Vyrai pasidėjo pypkes. Ber

nardas atsisėdo.
— Matot, vyrucziai, Vokie- 

ežiu valdžios jau nebera. Tve
riama musu kariuomene. Ma- 
cziau ir Lietuvos kareiviu. Pul
kus, ka ir bekalbėti.

— Matai, žiūrėk, — kraipo 
galvas seniai.

— Bolszevikai ir Lenkai no 
rimsta. Reikės kariauti. Norė
jau pasilikti Kauno ir instoti 
in savanoriu eiles, bet keli pa
žystami sudraudė. “Eik, sako, 
in savo apylinke — atsiveši ke
lis szimtus.”

Vieni seniai abejojo, 
džiaugėsi.

— Ar žandarai bus 
žmones?

— Žinoma, o kaip gi.
— Ot, tai bus,

au k szt a s
ir žibaneziomis aki-

— Ko taip tylite?
o isz kur

Tik nežinau, ar

savi

vyrucziai 9

gerai.
Seniai szypsojos ir klausinė

jo. Bernardas atsakinėjo.
Tiik jus vaiku nedrans- 

žandnrus laijzka ir paprasze kit, kai asz iimsin juos raginti
kelis kareivius. Kareiviai at- in savanorius. .

Na, jau ne, ne.Yyko.

Bernardas pradėjo savo nau
ja darba. Sukėsi jam neblogai. 
Vyrai klausė ir su noru stojo in 
savanoriu eiles. Jis jiems in- 
kvepe drąsą ir pasivysima.

Tuo tarpu Panemunes dvare 
atsirado pulkelis Vokiecziu ka
reiviu. Netoli riunu, sodo kam
pe, jie pasistatė du kulkosvai
džius ir užsit virtino. Bijojo, 
kad kas neatimtu gyvuliu ir ne 
nužudytu Holcozo. Vokiecziai 
mate, kaip Lietuviai 
zuojasi ir ginkluojasi.

Holcozas buvo visiką 
rungęs.

organi-

Girioje Bernardas su drau
gais pastojo jiems kelia. Susi- 
szaude. Gyvuliai atimti jiems 
nepasiseko. Teko bėgti. Inpyko 
Vokiecziai pradėjo vytis ir tai 
kyti. Kulkos zvimbė. Vieni vy
rai pasileido in netolima
nia, kiti gulo ant žemos ir slo
pes.

Vienam boganeziam 
pataiko in galva, ir szis krito 
ant vietos. Kita perszovo kru
tino.

Induko Vokiecziai visur jesz
kojo Bernardo. Jis pasislėpė 
vieno ūkininko klojime ir kiek 
pasilsėjo. Paskui, pamatęs, kad 
Vokiecziai ji vis tiek persekios, 
nutarė tuoj važiuoti in Kauna.

Iszojos ant kelio, pamate ke
lis vežimus, važiuojaneziu vy
ru. Buvo tai savanoriui. Jie bu
vo linksmi ir garsiai 'dainavo.

Puse vyru buvo jam pažysta
mu. Jis su jais pasisveikino ir 
kiek kalbėjo..

Linksma pasidaro Bernar
dui. Jo darbas nenuėjo niekais. 
Sziti pilni vežimai vyru, pasi
ryžusiu už tevvnos laisve savo

O ' koki jio

vvrni

>

KONTESTA SZAUDYMO.
Ike Andrews isz Spartans

burg, S. ('., laimėjo svietino do- 
už geriausia szandyma. 

Andrews snszaude 95 “moli- 
isz kožno

va n a

uz-

— atsako seno,—■

už dideles

Da-

snszaude 95 
•pau'kszcziiis 

szimlo.
mus » >

S66
Gydo Malerija ir greita palengvina 

Galvos Skausmą, Svaiguli ir Atsirū
gima isz priežasties tuom-laikinio už
kietėjimo.
Nuodinius ir labai geras del suteiki
mą gausaus szlapumo isztusztinima.

Prigelbsti praazalinima

prisi- 
Kiszeniuje gulėjo pri- 

kimszta pinigine, o vežimuos 
buvo sukrauti brangesni daik
tai. Luizos jau nebuvo. Ji isz 
sikrauste pirmiau.

Priesz iszvažiuodamas Hol
cozas pasiszauke Žana ir tarė:

— Pone Žane, kelis motus 
valdžiau Vyriausybes man pa
vesta tavo dvara. Dabar ta 
dvara palieku tau. Ji rasi gera
me stovyje. Be to, ar atmeni, 
mielasis, kai tau 
Rusijos, asz dėjau
stangas, kad gautum paszal- 
pos. Manau už viską busi man 
labai dėkingas.

Žano gyslose užviro kraujas. 
Jis piktai nusiszypsojo, bet su
sivaldo ir szaltai atsako:

Gerai, pone llolcoze.

visas pa-

Tik, ži-.

pone 
Asz viską rasiu.

Holcozas, dar kiek pabuvos 
dvare, iszvažiavo. Kartu su 
juo keliavo trys ginkluoti ka
reiviai — jo asmens sargyba.

Pasilikusieji dvare Vokie
cziai ne labai smagiai jautėsi. 
Upas ju buvo nupuolęs. Stepas 
karta sumano isz ju pasijuokti. 
Viena pavakarį jis jiems pra- 
nesze, kad krūmais, paliai so
da, selina vyru būrelis ir nori 
juos nuginkluoti. Del aiszkumo 
liepe vienam vaikui netoli nuo 
tos vietos kelis kartus iszszau- 
ti. Iszsigande Vokiecziai atida
rė in krūmus ugni. Žinoma, 
dvariszkiai turėjo isz td juoko.

XI.’
Praslinko trys dienos. Viena 

ryta pasklido žinia, kad IIolco- 
zas girioje liko porszautas, o 
jo sargybiniai iszvaikyti. Ste
pas suprato, kas tai padare. No 
be reikalo jis jau senai nemato

Žinoma,

gyvybe atiduoti.
linksmi!

Bernardas įkartu su jais isz- 
važiavo.

XII.
Praėjo motai. Vokiecziu ne 

vieno nebeliko. Visa Kraszto 
valdžia buvo Lietuviu rankose. 
Žmones džiaugėsi pasijuto lais
vi. Pradėjo taisytis ūkius ir 
naujai kurtis.

Jaunųjų vyru nebuvo. Jie 
kovėsi su Lenkais ir Bolszevi- 
kais.
Zanas neilgai sznipinejo Len

kijos naudai. Policija suseko ju 
lizdą Kaimo ir pradėjo gaudyti 
noisztikimus dvarininkus. Za
nas viena nakti per Vokietija 
iszdume Varszuvon, palikda
mas laikinai dvara savo žmo-

nebuvo.

Nėra tiesesnio kelio in Lietuva arba 
isz Lietuvos in Amerika kaip perKLAIPEDA

Ant BALTIC-AMERIKOS LINIJOS
Važiavimas su vienu isz B. A. L. Laivu per Klaipėda 

prie dabartiniu aplinkybių yra malonus ir 
visai keleiviu nevargina

Kodėl Lietuviai Važiuoja Ant Szios Linijos?
1. Nepertraukiama kelione isz porto in porta.
2. Nereikia trankytis geležinkeliais po svetimas szalis.
3. Lietuviszkai galima kalbėti su laivo aptarnautojais.
4. Geras valgis ir mandagus patarnavimas.
5. Kasdiena judami paveikslai ir koncertai.
6. Iszpildomi laivo orkestras szokiai, žaislai ir t.t.

ESTONIA”

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,858.02

Mokame 8-czio procentą ant 
budėtu pinigu. Procentą pride
dant prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalą su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

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

A-BE-CELA arba pradžia skaitymo ir 
raižymo, del vaikams. - Preke 15c 

W. D. BOCŽKAUSKAS . CO.,
MAHANOY ClfY, PA.

. ’ I i ' "

t

KAINOS 
ISZ KAUNO
(Treczia Klcsa)

$125
Valdžios Tax

Ekstra

IN KLAIPEDA 
$107 Treczia 

Kieta
In Abi Puse $181 
TURISTINE 3 
KLESA (buvusia 
antra klesa) $122 
lu abi pusi 203.50

ISZPLAUKIMA1 LAIVU ISZ NEW Y0RK0
G Oktoberio 4‘POLONIA” 24 Oktoberio

Žiniom Kreipkite* in Vietos Agentu ar in Bendrove

BALTIC AMERICA LINE
8 BRIDGE STREET 
NEW YORK, N. Y

UNION TRUST BLDG.
PITTSBURGH, PA.

Na ir neparėjo galas, 
Bet kaip karta freeze, 
Tai vyrucziai aibeeze, 

Ilgai gulėjo, 
Daktaras atėjo, 

Atgaivino, verszio smegenų 
indejo, 

Susiuvo ir lopą uždėjo. 
Czia to da negana, 

Insipainiojo mergina,
Nori kad su jaja apsipaeziuotu, 

O ir gerai užmokėtu.
* * *

Tūlas uoszvis Ohajuj, 
Norėjo iszpjaut szirdi savo 

ženteliui, 
Kad jam pasiveda gerai, 
O uoszviui labai blogai.

Mat senis yra labai pavydus, 
Kad žentelis uždirba pinigus, 

O pacziule narna prižiūri, 
Susineszima su kūmutėms 

neturi.
Oi tu seni, privalai isz to 

džiaugtis, 
Plauku isz galvos nerauti, 
Kad tavo dukrele gera vyra 

gavo, 
Ir mvli vaikelius savo.

Jaigu but u m papjovęs ženteli, 
Ka darytu tavo duktė su 

vaikais, teveli, 
Bada kenstu, tave pakartu, 
Arba ant gyvasezio in kalėji

mą ifždarytu.
Szita gerai sau apsvarstyk, 
Prakeikta užvydejima isz 

szirdies iszvaryk, 
Sutaikoje gyvenk su ženteliu 

O turėsi džiaugsma isz 
anūkėliu.

* ♦ *
Brooklyne maeziau dukrele su 

mama už baro stovėjo, 
Barnius tarp savos turėjo,

Už ka pradėjo bartis, nežinau, 
Tik ant kart pamaeziau, 

Kaip dukrele motina stūmė, 
Ir badai su koja spyrė, 

Girtuokliai isz to juokėsi, 
Ir da užfundyti provijosi, 

Motinėlė su dukriuke bjauriai 
iszsiipludo, 

Viena kitai neapsileido.
Tai szirdeles suvis, 
Velniszkas biznis, 
Dukrele pakalbyt, 

Arba abidvi paskandyt. 
Tai vis priguli nuo vyro,

9
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MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

------- $-------i
3-czia Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra gorinus negu 10-tas Procentas, be jokio 
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST 00.,

1*1 ■U

ii 1. t

Žmogaus doro, 
O jaigu niekam netikės, 
Tai ir parod'kas atlikęs, 

Boba bizni varo, 
Ka nori tai daro, 

Vaikai ant niek iszeina, 
Ant latru nueina.

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUV1SZKAS

moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta 
suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir czedina.
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite

Dėkite savo

kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento, 
i ■■ ... .—---r—
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GRABORIUS MAHANČY CITY 
• i

Laidoja kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tinlu, veseliju, pasivažinėjimo ir t. t. 
820 W. Centre St. Mahanoy City, Pa.
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— Kasiklos 
pradėjo geriau dirbti.

— Nedėliojo pirma diena 
rudens. .

— Praeita Subatos naktį 
prohibicijos agentai užklupo 

Rattlesnake

szin savaite

ant viesznamio
Inn”, Barnesville, tuojaus prie 
plento. Namo rado daug sve- 
cziu geriancziu gera aluti, bet 
visi likos paleisti o locnininka 
Jurgi Kurca aresztavojo ir pa
state po kaucija. Dvi baczkas 
gero alaus iszveže in Pottsville. 
Ta pati vakaro padare ablava 
ant Petro Urbono, 139 Center 
uli., Asldandc pas kuri rado 
daug naminio alaus.

i 4

— Ana diena prohibioijos 
agentai užėjo pas salinnininka 
Andriu Staszaiti, surasdami 
kelis bertainius alaus ir 
ganezia” bonka namines.
gi užklupo ant I/og Cabin Inn 
arti Tiiik(‘Wo(Hl paimdami kelis 
bertainius alaus.

— Edmondas, suims Juozu 
Petkoviezius, 200 N. Union uli., 
turėjo operacija Hazleton’o li- 
gonbuteje ant tonselaitis. Ana 
diena parvažiavo namo, kur at
gauna sveikata ir jaucziasi 
daug smagiau.

— Skvajera Giblon, Utar 
ninko po piet suriszo mazgu 
moterystes Morta Vaitkovi- 
cziute su Jerome Mastelio, abu
du isz Girardville. Isz pravar
des, lai manomo kad jaunikis 
ar tik ne bus Italas.

— Antanas Graseviezius. 40 
motu, 239 S. Chestnut ui., likos 
sužeistas Locust Mountain ka- 
syklosia ir Albertas Bulezis isz 
Turkov Run. Abudu randasi 
vietinėje ligonbutoje.

sveikata ir jaucziasi
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“ser-
Taip-

— Nedėlioja iszvažiuoja in 
New Yorka, Juozas, sunns mu
su barberio Ancerevicziaus, ap
imti lenais po savo prižiūra di
dele barberszapi. Juozas yra 
geru skųstbarzdžiu ir turės pa- 

m i ėst e. Jo
ir pažystami vėlina 

Juozui laimes ir gero pasivedi
mo.

Frackville, Pa. f Motiejus 
Vedei is. kuris mirė praeita 
Petnyczia, likos palaidotas su 
pamaldomis Szv. Jurgio baž- 
nyczioje. Velionis paliko paezia 
ir septynis vaikus.

— Musu miestelyje kas te
kis pagedo. Keturios moterėlės 

baisiai neužganadytos ir
jeszko... nežinia ko. Badai poni 
Baltruviene laja priežasti žino 
ir kožnai ketina duoti neužil- 
gio rodą, kaip užganadyt savo 
szirdies skausmus. —

v ra

sėkmė dideliam 
draugai

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 daigtai. Ateikite pama- 

Galima pirkti pigiai.
Kreipk i tos ant adreso:

Peter Traskauskas, 
907 E. Pine St.,

Mahanoy City, Pa.

ANT PARDAVIMO.

tvti.
9

t.s.31)

Naujas 8 ruimu Stucco 
mas, su groserne ir buczerne,

na-

Philadelphia, Pa. f Kazimie
ras Valancziunas mirė 18 d. 
Ifugsejo, 1928 m. 11:30 valan
da. Jis ginies Lietuvoje, Pasz- 
vitinio parapijoj, Katkiszkiu 
vienkiemio. Paliko moleria An
tanina ir broli kunigą. Kūnas 
paszarvotas po No. 1259 So. 28 
St., Philadelphia, Pa. Laidotu
ves i n vyks Panedelyj, Rugsėjo 
24 d., sz.m. 10 vai. ryte, Szv. 
Kazimiero Parap. Gimines ir 
j iažy st a me j i k v i eczi aini 
vauti pamaldose.

brolis Kun. Tg. Valancziunas.

įniro

daly-

Daktaras Visažinis
.. ........

Buvo viena karta ūkininkas 
vardu Vežis. Tas nuvažiavo in 
miestą ir pardavė už du rubliu 
vienam daktaru vežimą szieno. 
Kada jam pinigus užmokėjo 
sėdėjo daktaras už stalo ir gar
džiai pietus valgo. Ūkininkas 
matydamas daktara taip ska
niai bevalgant pamielino dak- 
.taru stotie. Jis paklausė dakta-

Į■*

■

Trocziam ir goriaus neejo. 
Ketvirtas turėjo užvožta bluda 
isznesztie, kuriame virti vežei 
radosi. Dąbar ponas tare in 
ūkininką:

Jei tu esi daktaras visa 
žinis, tai turi man pasakyti kas 
tame bliude yra.

pažiurėjas ant
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^ro, ar jis negalėtu daktaru lik- 
tie.
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Ūkininkas 
blindo nežinojo ka sakyt ir su
dejavo:
— Ach veži, veži kur tu in
kilu vai !

Ponas tai girdėdamas tarė:
— Tu atminei, dabar asz 

žinau kad tu ir mano pinigus 
sujeszkosi.

Tarnas viską girdėdamas la
bai iszsigando ir pamerkė dak
tarui kad jis laukan iszeitu. 
Karia dalktaras laukan iszejo 
pripažino visi tarnai kad jie 
pinigus pavogė, jie nuverle mu
su daktara ir in ta vieta kur pi
nigai užkavoti buvo, jie priža
dėjo ir gera nžmo*kesti jei jis 
juos noiszduotu. Daktaras ant 
to ir tiko, sugryžo adgal in rui
mą ir pietus gardžiai pavalgęs,

9 . — Kodėl no, — atsako dak
taras, — parduok tavo kumele 
ir vežimą, 
nusipirk elementorių toki, ku
riame randasi ant pirmutinio 
puslapio gaidukas. Tada duo- 
kio atmalavot viena toblyezia 
ant kurios turi būti paraszyti 

Asz esmių daktaras 
ir prikalk ja ties na- 

Tada
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VAIKAS ISZBAJJDYS ISZLAIMETI 1,000 DOLERIU DOVANU.
Richard E. James isz Flushing, B. L, 17 metu, varytojas eroplano, 

1,000 dolerine dovana i 
ve del paraginimo jaunuomenes ant lekiojimo. Jojo eroplanas vadinasi 
niszkos Jaunuomenes.”

stengsis iszlaimeti 
už nulokima isz San Francisco in New Yorka, kuria dovanos draugu- 

i “Dvase Ameri'ko-

gyvas bus.
— Pas mus viskas po seno

vini kaip ir visur. Žinoneliai 
gyvena malsziai, verda sau na
rni nelia iszsigeria po kauszeli 
ir eina ant pasilsiu. Bot su mo
terėlėms kitaip; tos ne turi pa- 
silsio, nes reikia dažinot nuo 
knmucziu kas girdot ir malime 
reik padėt. Ali rait! malkite 
rūteles ir laukite Baltruvienc- 
les, O tu Onute, szvios plauko, 
meili mergaite, what about it! 
ir lauki puikaus apraszimo ar 
ne. Well, jau materijolo gana 
prisipylė apie tave, ha girdėjau 
gana kada atlankiau Montl<ar- 
me ana diena ir biski pasznipi- 
nejau po miestą. — Dede.

Isz Lietuvos.
SAKO, KAD LIETUVOJE IN- 
VYKE POGROMU PRIESZ 

ŽYDUS.
Chicagos Žydu dionraszczio 

Forverts korespondentas Ber
lyne, Jakob Losezinsky, kabe
liu pranesza savo laikraszeziu:, 
kad Ukmergėj ir Sziauliuose 
invyke pogromu priesz Žydus. 
Del tu pogromu smulkmenų 
korespondentas sakosi bandos 

su Kaunu, 
Lietuvoj

art imesniu

gavo zi- 
kad Raseinių apskrity,) 

or-

ISZARDE GINKLUOTU 
PLECZKAITININKU 

LIZDĄ.
I

Kriminaline policija 
n i u,
Tautusziu miszke slapstosi 
ganizuota ginklouta Pleczkai- 
t in ink u gauja ir szioj gaujoj 
dalyvauja atvykęs isz Vilniaus 
Butkus Vladas,

už gautus pinigus

GERI PROHIBICIJOS 
UOSTYTOJAI.

žodžiai. “ 
visažinis” 
mu durimis. Tada nusipirk 
puikus drabaužins kokio dak
tarui pritinka ir sziaip dar vi
sokiu dalyku kurie reikalingi 
prie daktarystes yra, tada busi 
tikras daktaras.

Ūkininkas padaro viską ka 
jam daktaras pasakęs buvo, tarė: 
Kada jis jau mažuma daktara
vęs buvo bet ne per labai daug, 
tapo vienas botagas dvarponis 
apvogtas. Szitas dvarponis pa
tyrė apie musu ūkininką arba 
jau gerinus sakant daktara ku
ris viską žinojo ir kad tas ta
me ir tame sodžiui gyvena. 
Tuojaus Ii epe ponas arklius pa
kinky t ir nuvažiavo pas musu 
daktara, ir jo klausė ar jis yra 
daktaras visažinis. Ūkininkas 
atsake kad jis tas esąs. Ponas 
tada jam vis'ka papasakojo ir 
prižadėjo užmokėti jam gerai 
jei jis gales jam snjeszkoti pa
vogtus pinigus. Ūkininkas ant 
to pristojo. Tada vėl dvarponis 
ji vadino su juom drauge va
žiuoti, ant to ūkininkas atsake 
kad ir jo pati Grita turinti 
drauge važiuoti. Ponas ant to 
pristojo ir liepė abiem sestie in 
karieta.

Kada jie in pono gyvenimą

— Dabar pone ir asz sujesz- 
kosiu mano knygose tavo pini
gui

Penktasis tarnas norėdamas 
persitikrint ar daktaras ir vis
ką žino, inlindo in pecziu ir 
klausosi ka daktaras sakis. 
Szitas sėdėjo sau ramiai už 
stalo ir sklaido savo elemento
rių

I

isz Latvijos 
Petraitis Liudas; paskutinysis 
yra Tauragės puczistas, pabė
gės isz kalėjimo, kur jis buvo 
nuteistas 5 metus kalėti. Gau
joj buvo Prostokvaszinas, Kru
pi kas, Czekas ir vietos Social
demokratu kai kurie nariai.

Rugpiuczio 17 diena krimi
naline policija drauge su vie- 
szaja policija apžiurėjo Tautn- 
sziu miszka. Pavyko sulaikyti 
Marcinkų Joną, o kiti pabėgo.

Ta diena apie 2 valanda nak
tį Latvijos pasienio policija pa
stebėjo nelegaliai
per siena 4 vyrus, kuriuos no
rėjo sulaikyti, 
bėgti.

norėdamas surasti gaidu
kus. Juos negreitai surandant 
suszuko jis nekantriai:

— Tu turi ir ežia būti ir in 
szviesa parodyti.

Tarnas poeziuje
tuos žodžius iszgirdes ir pamis- 
lijes kad tai jis minėtas yra 
iszszoko lau'kaif ir suszuko bai
siai:

telefonu susisieki i 
vėliau del i nuteigtos 
aszf ries cenzūros 
žinių negalėjos gauti. Kiekvie
nas, kuris butu galėjos suteik
ti žinių apie paskutinius nera
mumus priesz Žydus, atsisakęs, 
bijodamas pats del to skau
džiai nukentėti. Tad gavės pra- 
neszimu per Ryga.

Pagal tu praneszimu, pogro
mą Sziauliuose padare Faszis- 
tines “Geležinio Vilko 
nizacijos nariai. Buvę sužeisti

būdamas

— Tas vyras viską žino ir 
mums da gali labai prastai isz- 
eiti.

Daktaras nuvedė poną in ta 
vieta kur pinigai gulėjo alc ne
sako kas pavogė. Gavo dakta-

Ansonia, Conn.
F. Kūliką nekas
važiavo in Union College, Sche
nectady, N. Y., kur lavinsis 
ant elektrikiszko ir radio inži-

Edvinas vra sūnūs 
Kulikauekienos,

Forest Cit,v, Pa.

— Edvinas 
ana diena isz

I

nieriaus.
osgerai iszdirbtas biznis. Namas Elzbietos ixuiik’aucicienos, gi

mė Forest City, Pa. Pabaigė 
mokslą Ses(‘ru M ielaszirdvstos 
mokslaiiu’j aplaikydamas auk- 

irbes med<‘lins, 
High School.

Volinam jaunam žmogui g<iros 
pasekmes moksle ir kad butu 
džiaugsmu del savo motinėlės 
ant senatvės.

Viename saliune Szneadori- 
ja prohibicijos agentai rado 
bonka arielkos. Imas suraszimo 
raparto.Jaunesnis agentas pra
deda : 
Ii”...

agentai
einanczius

orga-
C 4 Saliūne radome bute-

Poliui ja
bet jie leidos

turi visas vigailas.Taipgi garu
džius ir lotas 150 pėdu ilgio. 
Preke tiktai $7,500 su tavomis 
ir fiksezeriais.
adreso.

Kreipkitės ant 
(t7(i

327 Penn St., 
Tamaqua, Pa.

ANT PARDAVIMO.

suBiznavas namas su salimu 
persiduos labai pigiai. Randa
si ant didžiausios ulvezios St. 
Clair, Pa. Motore parduos isz 
priežasties mirties vyro. Namo 
randasi 9 ruimai su maudykle 
ir visom vigadoms. Kreipkitės 

(t.76

so ir sidabro gi 
vėliaus užbaigė

— Veit a minute — atsilie
pė vyresnis — reikia paraszyt 
kas buvo butelyje.

— Džinas — atsiliopo jau
nesnis, -patraukęs gera gurksz- 
ni.

ant adreso:
P. J. Doughertv, 

364 S. Centre St.
Pottsville, Pa. vaiko,

Mount Carmel, Pa. —Franu
kuls Rutinskas, 8 midų, eidamas 
namo isz mokslą i nes, rado di
namitini patroną (cap) ir norė
damas persitikryt ar padarys 
dideli pykszt! — padėjo ant 
akmens ir plake su plaktuku. 
Pasekme tojo tyrinėjimo yra 
ta, kad Fra n u kas neteko ran
kos ir kojos. Brangus mokslas

kurio neužmirsz pakol Jom.

— Ne, tai munszaine! — sa
ko vyresnis agentas, patrauk
damas du gorus gnrksznius.

— O asz tau sakau kad tai 
dom džinas! — atsiliopo jaunes
nis, bandydamas vela isz bon- 
kos.

Ant galo bonka likos isztusz- 
t inta.

— R a szv k Maik 
sako vyresnis — kad: •z

szitaip, 
u radome 

tuszczia bonka ir norints sten
giamos visom pajėgom dazinoti 
kas joja buvo, tai nieko nėra- 

M*

Baseball—Giants su Cincinnati 
New Yorke 23 .Septomborio

Lehigh Valley 
EKSKURCIJA 

in New Yorka 
NEDELIOJ 23 Septcmberio 

$4.00 Tilcieta*

Specialiszkas Treinas apleis Maha
noy City 4 :40 ryte. Grįžtant apleis 
Jersey City, Exchange PI. Sta. 
8:43 vakare.

AMAZINGkTONE 
iBuik Jn.POWER

Into Your Own. Home (

i:

MSI
‘‘MAJESTIC”

A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

28 Frack St., Frackville, Pa.

SZITAS ELEKTRIKINIS
YRA PARDUODAMAS PER

E. F. GRUBER
13 S. MAIN ST. M AH ANO Y CITY

i

RADIO

Bell Telefonas 172
■ 1 1 ■ »

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

Bell Telefonas 1430-R
Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius 

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

y

28 Žydai, ju tarpe dvylika la
bai pavojingai. Sužeistieji buvo 
nugabenti in ligonine.

Ukmergės pogromoe 
savaite 

sužeisti 60 Žydu. Pogromszczl- 
kai insiverže in szule (kagala) 
sudrasko instatvmu ritini, kuri 
dar sulaisto nafta ir sudegino. 
Policija visa tai maezius, bet 
nieko riauszininkams nedarius.

i n vyko praeita
kuris 
buvo

DAUG GIRRIU ISZDEGE.
Podgajavas. — Artimoje 

, kilo baisios girrines 
kurios iszdogino arti

omo szaūdyti 
sužeidė Petraiti Liuda ir Pros- 
tokvaszina Aleksa, 
sulaiko. Kiti du, — Gavėnas ir 
Kovalenko pabėgo. Pas sužeis
tus rastos trys granatos ir 2 re
volveriai.

Sulaikytas Marcinkus paro
do, kad atvyko isz Latvijos, n 
kad ji czion siuntė Vikonis. 
Pleczkaitini ūkai visi buvo gin
kluoti. Slapstydamiesi misz- 
kuose, jie naktimis atsilanky
davo kaimuose, kur agituoda
vo gyventojus priesz valdžia ir 
platindavo nelegalu literatūra.

kuriuos ir

*' * i — c? ’ : -----------------------

atvyko buvo stalas prirengtas ras isz abieju pusiu brangiai

czionais 
ugnys, 
150 hektaru girriu. Ugnis kilo 
ant Lietuviszkos puses. Blades 
padaryta ant milijonu litu.

SMARKIAI SUSIŽEIDĖ 
KLEBONAS.

Pabirže. — Sziais motais re
montavo Pabiržės bažnyczia. 
Atremontavus vidų reikėjo nu
imt i, taip vadinamus, stalažus. 
Parapijos klebonas V., 
mas darbsztus žmogus 

j pasiėmęs inrankius pagelbėjo

buda- 
pats

inrankius 
darbininkams.

Tarp kitko, jis užlipo ant tre- 
'cziojo stalažo ir trauke vinis; 
tacziau lenta, ant kurios jis sto
vėjo 
galva isz palubes nukrito ant 
klausyklos.

Susitrenkimas buvo didelis, 
nes kol ji parnoszo klebenijou 

a A • 1 •

MINERS’ ASTHMA IR 
NOSINIS KATARAS

Gerklinis katarus, Bronkitis, Ger
klinis kosulis, Sunkus kvėpavimas, 
Katariszkas kurtumas, Užimąs gal
voje, Priszakinis galvos skausmas. 
Neužmokama gyduole vartojama 
su stebetino pasekme per 30 metu. 
Preke 25c. per paczta. Iszrasta ir 
parduodam vien tik per
THE HAMPDEN LABORATORY 

724-73G MULBERRY STREET 
READING, PA.

ir musu daktaras turėjo pir- 
niiause už stalo sestie o jo pati 
(Įrita drauge.

Jiem abiem už stalo besėdint 
atnesze vienas tarnas bluda su 
labai brangiu valgiu.
kas ji pamatęs pakumszejo 
vo paziai ir tarė:

— Grita, tai pirmasis!
Tarnas kuris vienas isz 

vagiu buvo, kurie pinigus pa
vogė, nuo pono, mino kad dak
taras mislijo 'kad tai 'buvo pir
masis vagis, tarnas laukan isz- 
ejas tare in savo draugus:

— Daktaras žino viską ir 
mums labai prastai eis.

Antrasis tarnas vėl innesze 
valgi o daktaras vėl tare in sa
vo paezia:

Grita tai antrasis.>-

lūžo ir klebonas staczia

— jis jau nustojo sąmones. Isz- 1 . « • 1 • • 1 «szaliktoji medicinos pagelba 
konstatavo dideli galvos sužei
dimą. Gyvybei didelio pavo
jaus norą.
SŪNŪS SUDEGINO NAMUS 

IR PASIKORĖ.
Kaunas.

Alytaus apskr., Benckamu kai
nu*, sudego ūkininko Bariso

Sziomis dienomis

Naujas Didelis 
Sapnorius jau

Gatavas
Jau užbaigom daryt 

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

W. D. Boczkauskas-Co. 
Mahanoy City, Pa.
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Knyga

užmokėti ir stojosi bagetu vy
ru.

Ukinin-
sa-

tu

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

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

-1

m ................  —

K. RĖKLAITIS 
Lietuvitzkaa Graboriua 
Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbi- 
ninke moterems. Priei
namos prekes.

Ii I (J W. Kpr«c«* St.,
MAH4XOY CITY, PA.

3O« NAIKKTHT., 
TAMAQUA, PA.

r I
I
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vienkiemis.
Barisas, kuris nesantaikoj 

gyveno su savo sūnumi, intare 
padegimo supu, apie ka prane- 
szo policijai. Intartasis suži
nojęs, kad jo jeszko policija, 

• a <• a * a a

J[nuėjo miškan ir pasikorė

U
\t

BUVUSIS ALBANIJOS KARALIUS IR NAUJASIS.

<• *

■R*

Isz kairoses stovi kunigaiksztis William of Wied, kuris 
kitados buvo karalius Albanijos ir kuris sako'kad vela apims, 
sostą kada ateis ant to valanda. Isz doszines stovi naujasis, 
karalius Ahmed Zogu, kuris buvo per trumpa laika preziden
tu tojo sklypo, bet kuri gyventojai vėliaus aprinko savo ka-. 
ralium.

!!► j 1

L

I




