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ISZ AMERIKOS
BESZIRDE MOTERE
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KAIP PACZIULE ATKER- 
SZINO SAVO VYRUI UŽ 

NEDAVIMĄ PEDES.

New Bedford, Kans. — Pa
eziule Vinco Visznevskio at- 
kerszino uemielaszirdingai sa
vo vyrui ttxlel kad tasai neati
davė jai pedes. Vargszas kas 
sanvaite atiduodavo savo už
mokesti, bet ant galo nubodo 
jam toji nevalninkysta, nes ne
gaudavo ne cento ant savo rei
kalu ne ant iszgerimo stiklelio 

Susbare su savo 
revoliucije“ 

' ?s pa-

ramybes.
draugais, sukelt
prieszais atidavima pėdo 
cziuliai.

Taigi
bata namo su pėdo

su
4 i

sugryžes praeita Su- 
, pasiliko 

kietas kaip akmuo ant meldi
mo savo paezios idant jai ati- 

, isz toduotu pinigus. Žinoma 
kilo szeimyniszkas nesuprati
mas ir Vincukas iszejo pagal 
s<
artima prūdeli. Užtrenkus du
ris iszejo ir linksmai plaukinė
je, kad szt a i net pastiro ka bu
vo mates. Ant kraszto stovėjo 
jojo paeziule kuri suėmus visas 
jojo drapanas, parbėgo namo. 
Nuo prūdo lyg namu buvo ga
na geras szmotelis kelio ir rei
kėjo eiti per kėlęs ulyczes, to
dėl galite suprast kokiam pa
dėjime* rtius h Vincukas radosi, 
pasiliko ne tik be drapanų, bet 
ir be pedes. Ant giliuko pa
eziule užmirszo pasiimti kam- 
zolia, kuria Vincas užsimovė 
ant kojų apdengdamas žemuti
ne dali kūno ir ‘taip pradėjo 
bėgti namo. Žmones paregeja 
taip juokingai parėdyta žmo
gų, pradėjo paskui ji bėgti ir 
rėkt. Ant galo adbego jisai in 
namus, o kaip ji priėmė jojo 
prisiegele, tai yra del mus ne
žinoma, nes niekas apie tai ne- 
dnžinojo. Vincas nuo tos die
nos prižadėjo vela pėde atida- 
vinet savo paeziuliai.

Tikimės, kad ne visos mote
rėlės ims paveizdi nuo Vinco 
pacziides, bet panaudos kitokį 
būda prisisavinimo pedes sa
vo vyro.
VAIKAI LIUDINTOJAI

TĖVU ŽUDINSTOS.
Lancaster, Pa. — Trys vai

kai, nuo 3

30==

AUTOMOBILIU
NELAIME

ANASTAZIJA MAROZIUTE-
COOTE
JOS VAIKAI IR 
SZVOGERIS SUN
KIAI SUŽEISTI.

UŽMUSZTA;
VAIKAI
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W. ». BOCZKOWHKI, Prrn. A Mf.
F. W. BOCZKOWNKI, kdltor. 40 METAS

TURTINGI
POLICIJANTAI

TUKSTANOZIUS DOLERIU 
GAUDAVO NUO BUTLE- 

GERIU IDANT BUTU 
UŽSIMERKIA.

RAKALIS VYRAS
PRIŽADĖDAMA ISZTIKI- 

MYSTE, PRIVERTĖ 
J AJA KLUPOT ANT 

ŽARIJŲ.

Greensville, iS. —

Isz Visu Szaliu
PLECZKAITIS SU LENKAIS 
NORĖJO UŽKLUPTI ANT 

KAUNO.
NUŽUDĖ “RAGANA”

PAVOJUI 2,000 NAMU SUDEGE KAI
PO IR ŽMONIŲ; 8,000 BE 

PASTOGIŲ.
Shanghai, Kinai. — Miesto 

Ilonkow kilo baisi ugnis kuri 
sunaikino nemažiau kaip 2,000 
namu ir bizniu vidurmiestyje; 
8,000 pasiliko be pastogių o 
daug žmonių pražuvo. Bledes 
milžiniszkos; 700 riksziu (ve
žimėliu ant dvieju ratu, kurio 
yra traukomi per viena žmo
gų) sudegė, todėl miestas ne
turi jokios transportacijos.
2,500 KINOZIKU UŽMUSZTA

Pekinas. — Suvirszum 2,500 
Szantungistu kareiviu likos už- 
miiszta muszyje su Nacionalis
tais artimoje Tientsin o liku- 

Tarp užmusz-
tuju randasi regimentaliszkas 
ir batalijom) kamandierius.

TAMSYBES GADYNA DA 
NEPRAĖJO, UŽSMAUGĖ 

MOTERE JOS 
PLAUKAIS.

r Pomi s 
dienomis priesz sudžia MoCoy, 
motere Tillie Faton, apskundė 
savo vyra už begedisz'ka pasi
elgimą su jaja. Motore atėjus 
iii suda su kūdikiu ant ranku, 
apreiszke buk josios’ vyras su- 
gryžes karta isz darbo pradėjo 
iszmetinet jai neisztikimysta, 
ka ji ji stengusi užginezyt, bet 
jisai nenorėjo jai intiket, po 
tam iszemo sziupeli inkaitusiu 
augliu isz pecziaus, padėjo ža
rijos ant. žemes ir priverto jaja 
atsiklaupti ant nuogu keliu ant 

Irisai ra kalis su bota-
rankosę priverto jaja klū

podama ant žarijų prisiegt isz- 
tikimysta. Vargsze prisiege, 
bot po tam baisiam darbui, 
puolė apalpus ant žemes ir to
kiam padėjimo rado jaja kai
mynai, kurie girdėdami vaito
jimu, adbego in pageTba, bot 
rado jau po viskam. Katonas 
pabėgo, bot laukia ji sunki už- 
V > .. 1.1 rt ll v .'ll , T. ... r. 1 r r. z*l ■ . . ■ .a .. 1 « z. *

Philadelphia. — Distrikto 
Prokuroras Monaghan tyrinėja 
labai 
kur 
staigu
bankuosih prisideda?

Sk ai i d a 1 a s ska i t y to j a ms

Chicago. — Praeita Ketver
gą po piet nelaiminga mirti pa
tiko jauna Lietuve Anastazija 
Maroziute-Coote, 32 metu, 
venusi 3003 W. 3 
savo dviem vaikucziais ir vvro t 
broliu buvo iszvažiave grybau
ti in girrias už Chicago Heigts. likos sukratyta visas policijos 
Grvžtant namo ir sukanties In 
didesni kelia, ant j u užbėgo vi
su greitumu ojes automobilis, 
kuris buk besiskubinės in ark
liu lenktynes.

Anastazija Marozi u tc-Cooto 
veik ant vietos liko užmuszta, 
o jos vaikucziai ir szvogeris li
ko sunkiai sužeisti. Visi jie da
bar guli be sąmones szv. Pran- 
ciszkaus ligoninėje,

gy-
9 PI ace. Ji su

ciszkaus ligoninėje, Chicago 
Heights. Tnvažiavusis automo
bilistas iszliko sveikas, bet abu

savo papratima iszsimaudvt in antomobiliai yra pavirto in sai

vaikai

lyg 8 metu, stovėjo 
nusigando, laike kada juju tė
vas Juozas Milburn, 35 metu 
nužudo savo paezia, po tam 
pats sau atomo gyvasti. Vy
ria uses isz vaiku, pasiėmęs sa
vo drapanas po pažasezia ir su 
mažesniais vaikais, nuėjo kė
lės mylės pas pažinstnmus kur 
apsako apie žudinsta. Pagal 
vaiku apsrfkyma, tai tėvas su 
motina barėsi per visa nakti 
bet priežasties barnio 
nežinojo.
GYVENO SU SAVO SESERE 

KAIPO VYRAS SU 
PACZIA.

Jaineston, Mass. — Negalė
dami kaimynai ilgiaus dalai- 
kyt bjauraus pasielgimo Fe
likso ir Leonos Podubinsku, 
brolis ir sesuo, kurie gyveno 
kaipo vyras su motore, užvode 
skunda in suda. Podubinskai 
turi dvieju sanvaieziu amžiaus 
kūdiki. Tokis prasižengimas 
priesz dorybe Amerike yra 
rustai baudžiamas, deszimti 
metu kalėjimo. Abudu likos 
uždaryti kalėjimo.

Yra tai antra tokia porele 
czionais, kurie mano kad lais
vam sklypo galima gyventi 
knip kam patinka, bet tuom la
bai apsigavo.

pūlius.
Žuvusios Maroziulos-Coote 

laidotuves buvo Panodeli, isz 
namu in Fairmount kapines.

NASZLIU MIESTELIS.
Mornington, Nebr. — Rodos 

jokia miestelis ne yra taip tur
tingas naszlelems kaip szitas. 
Laike jisknitymo gyventoju to 

pasirodo, kad yra 
39 gventoju isz kuriu 

128 yra naszles, neskaitant pa
simetusiu gyva-naszliu, kuriu 
taipgi užtektinai ezion randa- 
SI.

Apart to, miestelis gali pasi
girt tuom, kad turi ne tik daug 
naszliu ir pasimetusiu su vy
rais moteriszkiu, bet -da ir turi 
net viso 262 patogiu paneliu 
nuo 17 metu amžiaus augsztyn. 
— Gera tai vieta ibntu vyrams, 
tik baugina didelis skaitlis 
naszliu.

BAUSME DIEVO UŽ 
APSIPACZIAVIMA

S U 
PUSSESERE.

Gary, Ind. — Vietinėje ligon- 
buteje randasi dvynai Paulinos 
ir Antano Amatto, serganti ne
paprasta liga kuria daktarai

“ pseudolukemia.”
Dvynai taip pajuodo kaip 

rodos butu nigeriu vaikai, o ju
ju galvos iszaugo 
prasto didumo, d’olimesni tyri
nėjimai parodo, buk Paulina 
yra Antano pus-sesero ir turi 
da penketą vaiku. Bažnyczia 
užgina toki susivienijimą maz
gu moterystes ir toki neturi 
jokios laimes savo gyvenime.
SLAPTA EKSPLOZIJE

UŽMUSZE VAIKA IR
SUŽEIDĖ DU KITUS.

Sugar Notch, Pa. — Jurgis 
Smigelskis, 39 metu, nutarė 
iszvežti pelenus isz skiepo, ku
riam prigelbinejo jojo du vai
kai. Kada mete pelenus ir ki
tas szaszlavas in vežimą, stai
ga! kilo baisi e'ksplozije kuri 
su'd raškė vežimą ant szmote- 
liu, užmusze Petruką, 6 metu, 
kuris įnirę nuo baisiu apdegi- 
nimu, tėvas baisiai sužeistas ir 
guli mirsztantis ligonbutyje, o 
Juozukas, 12 motu, likos bai
siai apdegintas ant veido ir 
ranku, kad viena ranka reikė
jo nupjaut.

Priežastis eksplozijos yra ne
žinoma, bet manoma, ‘kad tarp

miestelio, 
ezion 1,3’

baugina

praminė

SAVO

ant nepa-

pelenu tufejo rastis dinamito 
apie kuri tėvas buvo užmirszos 
ir mesdami iii vežimą oksplo- 
davoio.

nepriimnia byla — isz 
Philadelphijos policija 

praturtėja ir pnugn

ne
naujas, nes jau menuo snvirsz

uz-

departamentas ir rasta tarpe 
policijos ir butlegeriu labai ar
tima prietelysta. Keletas aug- 
sztu žmonių jau neteko žvaigž
džių, algų, vietų ir laukia, teis
mo.

A i i a d i o lai k ra szt in i n k a i
klauso Prokurorą Monaghana, 
argi tiesa, kad policija ir de
tektyvai staiga Philadelphijo
jo praturtėjo?

— Na, rok ūki te jus patys: 
— atsake p. Monaghan: 
policijos kapitonas nuo Gegu
žes iki Rugsėjo pasidėjo ban
kai! $5,000 ir vos pradėjus ty
rinėti, pinigus vėl isztrauke: 
ka jus apie tai manote?

— Arba, sakysim, apylin
kes detektyvas, kuris neturi jo
kiu kitu ineigu, kaip $5.50 in 
diena, o per trejetą metu sutau
po apie $27,000 ka jus ir apie

kad policija

tai mano (ei

,|O1

— Jei Vienas policijos ka
pitonas taip daro, 
daro, treczia taip daro, tai juk 
turbūt yra systema!

Vajus priesz Philadelphijos 
butlegerius eina visu smarku
mu, nes daug antraszu 
pas policmanus knygutėse.

PARDAVĖ PACZIA.
Tonowanda, N. Y. — Alton 

C. Parker, likos aresztavotas ir 
uždarytas kalėjimo už pirklia- 
vima gyvojo tavoro. Du mene
siai adgal Parkeris pardavė sa
vo paezia ir namus kokiam tai 
Petrui Knaben, bet tur but isz 

‘tos savo pardavystes nebuvo 
užganadintas ir sumuszc Kna- 
ben, kuris apskundė Parkeri. 
Knaben aplaike keturis mene
sius kalėjimo, 
pardavima 
nuo dvieju lyg deszimts metu 
kalėjimo.

BULVE PANASZI IN 
ŽMOGŲ; NUSTEBINO 

DAUGELI ŽMONIŲ.
Stroudsburg, Pa. ■—• Žmones 

nemažai nusistebėjo pamate 
nepaprasta bulve, kuria iszka- 
se savo darželyje Mrs. J. R. 
Beach ana diena.

Mrs. Beach pavasaryje savo 
darželyje pasodino kėlės bul
ves ir praeita Panedelio diena, 
pradėjo bulves kasti idant per
si tikrint ar josios darbas ne 
buvo ant tuszczio. Iszkase kė
lės gana dideles bulves ir para
ginta tuom, pradėjo toliams 
kast ir bekasant nemažai nusi
stebėjo, iszkasus suvisai nepa
prasta didele bulve.

Isz pradžių mane kad tai ne 
bulve; bet paėmus in rankas, 
persitikrino, kad tai isztikruju 
bulve nepaprasto pavidalo. 
Bulve yra suvisai panaszi in 
žmogų gulinti ant szono, ne tik 
galima pažinti rankas, 'kojas, 
liemeni, kakta ir galva, bet ir 
uosi, akis ir ausis — tartum, 
tikrai butu tai paveikslas isz- 
drožtas isz medžio mažo žmo
gelio. Visi sąnariui yra geros 
proporcijos, taip, 'kad isztik
ruju reike stebėtis tokiu apsi- 
reis^kimu gamtos. Mrs* Beach 
nusiimto nepaprastu bulve in 
AVnalvitktft/rrrn mnvA-tti

kitas taip

rasta

V u z 
a p laikys

o Parkeris, 
paezios,

PANASZI

ugnies, 
gu

pelnyta ‘bausme kada ji palici- 
je pagaus.

KAVALIERIUS SKUNDŽIA 
PANA, REIKALAUDA

MAS $100,000.
Los Angolos, Cal. —- George 

Barry, vidutinio amžiaus kava
lierius, 
priosz turtinga. Miss Elizabeth 
Bontjes, reikalaudamas isz jos 
$100,000 atlyginimo už sulau
žymą prižadėjimo teketi už jo.

Kavalierius Barry, kurs irgi 
yra turto žmogus, savo skundo 
sako, 
susižadėjo praeito Birželio 29 
diena,

iszkele teisme byla

kad jis ir Miss Bontjes

i

bet po to jo pana kas 
kartas omus atidėlioti vestuves 
ir pagaliau visai atsisakius už 
j i*, teketi.

BAISIAI U Ž V Y DI 
MOTERISZKE.

Lewisburg, Pa. — Povylas 
Johnson likos apskunstas ana 
diena už supla'kiina savo mo- 
teres, o priežastis tosios revo
liucijos buvo tokia, kaip pats 
aiszkino slidžiai: “Alano mo
tore turi szetoniszka užvydeji- 
ma, nes kada einame ant pa
veikslu ir tonais parodo pa to
gos merginas, tai mano motere 
uždraudžia man ant ju žiūrėt, 
arba mane iszbara teatre prie 
visu žmonių. Jaigu kada pasi
taiko kad dirsteliu ant praei
na nezios moteros, tai bara ma
ne ant ulyczios. Nugalėdamas 
ilgiaus iszlaikyti tuju panieki
nimu, uždaviau 'kelis kartus jai 

— Sudže žmogeli
o moteriai iszkirto 

kaip turi

per veidą, 
paleido, 
puiku pamokslą, 
guodoti savo vyra.
UŽKLUPO ANT MIEGAN- 

CZIO SU KIRVIU.
Northampton, Pa. — Prasza- 

lintas nuo burdo, Motiejus Zcr- 
noskis, 28 metu, prisėlinės 
prie lango namo Katrės Tora- 
ezikiėnes ir pamatęs savo prie- 
sza Jurgi Fend ra, 54 metu, gu
linti jojo lovoje, taip ant jojo 
inirszo, kad nuejas in szante, 
pasiėmė kirvi ‘ir užklupo ant 
Jurgio.

Fendra likos baisiai sukapo
tas, kambaryje likos iszmotyti 
visi rakandai ir sienos aptersz- 
tos krauju, 'kas buvo ženklu, 
kad baisi kova atsibuvo tarp 
prieszu. Fendra kovoja su nur
ėžia ligonbutyje. Motiejus už- 
vydejo Jurgiui, nes mylėjo sa
vo gaspadi'nelia, bet toji supra
tus jojo tikslus, pavaro ji nuo

1 >

Danzig, Prusai. — Ana die
na likos aresztavota Pucke 18 
Kaszubu už piktadarysta pada 
ryta ant Magdalenos Kundie- 
nes, kuria tamsuoliai nutarė, 
buk ji yra ragana, ir kuri savo 
raganystėms ūžt raukine jo vi
sokias nelaimes ir nžsiuntinejo 
kaltūnais. Pasigavę “ragana“, 
suriszo ir nugabeno ant kalno 
ir nustumo in prapulti. Atlikę 
ta darba patys nusidavė iii po
licija, sakydami kad dabar yra 
Ii uosi ir ramesni atsikratė nuo 
raganos, kuri sėjo tarp ju viso
kias nelaimes. “Ragana“ vie
nok neužsiinusze ne nenusken
do, pasiseko jai užsigauti ant 
kraszto, bet tuom da labiau in- 
irszino tamsuolius, kurie teti
kėjo, kad boba su velnio pagel- 
ba likos iszgelbeta, todėl suga
vo vela nelaiminga motore ir 
užsmaugė ja locnais jos plan- V J
knis. Žadintojai likos aresztn- 
voti ir pastatyti po kaucija.

ATRADO SENOVISZKA 
SKARBA. 

i

Lvavas. — Dombrove, po Zer- 
ku, vanduo nuplovė lauka ir 
atidengė indu kuriame radosi 
daugelis sidabriniu pinigu, ku
riuos paemo vienas isz tenaiti- 
niu gaspadoriu. 
randasi paraszai

(Antonius Pins

ragana

Ragana

Ant pinigu
“Antonins

— Tarp keliu 
žmonių

Po tam

Aug- Pius“ 
vieszpatavo Ryme nuo 138 lyg 
161 metu). Valdžia atėmė nuo 
gaspadoriaus keliolika pinigė
liu, bet vėliaus jo motore nune- 
sze keliolika tuju pinigėliu ant 
jomarko, kur pardavinėjo po 5 
ir 10 kapeikas. Tame inde taip 
gi radosi puikus lenciūgas pin
tas auksinio d rato, už kuri gas- 
padorius aplaike nuo valdžios 
tūkstanti zlotu. Tasai pats gas- 
padorius sako, buk neseniai jo 
kaimynas rado indą su gelto
nais pinigais.

BOLSZEVIKISZKA 
TAMSYBE.

Czarkovas.
szimtu susirinkusiu 
cerkvėje Szv. Praksidos, kelio
lika vyru iszkele visai nuoga 
mergina prie paveikslo ir mu- 
szo su galva in mūra, szaukda- 
mi “iszeik szetone!“
pyle .merginai alyva su vande
niu in gerkle ir vela musze su 
galva in mūra. Iszgujimas vel
nio traukėsi per valanda. Ant 
užklausymo kodėl iszrede mer
gina, tamsuoliai atsake, kad 
velnias greieziau isz jos iszlys- 
tu, 
kokiam mazge ir butu sunkiau 
iszgydyti. Mergina nuo žaidu- 
liu mirė.
ŽUDINSTA UŽ 10 RUBLIU.

Bialostok, Rosija. — Netoli
mam kaime, kaipiuotis Bankov 
susibarė su kaimynu Roszko- 
vu. Ana diena, nakties laike, 
kas tekis pabaladojo* in duris 
Bankovo, o kada jais atidarė, 
kas tokis szove isz karabino, 
padedamas Bankova ant vie
tos, vėliaus duota keli szuViai 
ir jo paežiai, bet nepataikė. Pa
daryta slieetva, parode kad ka
rabiną turėjo tik vienas Czai- 
kovas isz artymo kaimo. Cza*-

nes velnias galėtu užsilikt

kovas apreiszke, kad karabine 
paemo be jo žinios bernas Rosž 
kovo, kuri suėmė karezemojo. 
Bernas prisipažino, kad Rosz- 
kovas davė jam deszimt rubliu _________ TTB -l

kuri su

Berlynas. —Tageblatto Kau- 
niszkas korespondentas, danc- 
sza, buk Lietuviszki rubožiaus 
sargai atidengė platu surasza 
priesz Lietuva ir užgriebimą 
Lietuviszkos soątapiles Kauna.

Sargai aresztavojo ant rube- 
žiaus Lenkiszka generaliszko 
sztabo oficieriu, kuris prisipa
žino, buk prieszais Lietuva bu
vo didelis suokalbis,
mane iszguitas Pleczkaitis. Jis 
aplaike didele -suma pinigu 
nuo Lenku idant vesti tolimes
ni suokalbi prieszais Lietuva ir 
turėjo suokalbi su marszalka 
Pilsudskiu ir kitais kariszkais 
vadais užklupti ant Kauno No
vemberio menesyje ir tokiu bil
du pavaldyt visa Lietuva.

Suokalbis nepasiseke per su
ėmimą Lenkiszko oficieriaus, 
kuris viską iszdave, na ir Lie
tuva yra pasirengusi ant visko.

900,000 ŽMONIŲ KENOZE 
BADA UKRAJINOJE.

Karkov, Ukrajina^Rosije. — 
Isz priežasties blogos rugepju- 
tes Ukrajinoje szimet apie 900 
tukstaneziu žmonių kentės ba- 
da ir turės aplaikyt suszelpima 
nuo valdžios. Rusiszka valdžia 
paskyrė 31 milijonus rubliu o 
labdaringos draugavęs mano 
surįnkti kitus G milijonus rub
liu. Tarp išzbadejusiu randasi 
suvirszum 300 tuksta/neziai 
vaiku kurie bus maitinami nuo 
Oktoberio lyg Juniaus menesio 
1929 meto. Valdže mano dova
noti padotkus per viena meta.
107 METINIS KAREIVIS DA 

PILDO TARNYSTA.
Buenos Aires, Argentina. — 

Argentina gali džiaugtis, kad 
turi seniausia kareivi savo ka- 
riumeniszkoje tarnystoj. Tuom 
senuku yra gryno Indijoniszko 
kraujo Senor Jose Cruz Go
mez, turintis sziadien 107 me
tus, yra sveikas ir da visiszkai 
tinkamas prie tarnystes ir ne 
iszrodo daugiau kaip 50 metu. 
Daug 'kariszku vadu jau senei 
silsisi po žeme, bet Gomez da 
vis pildo savo užduoti del tė
vynės. 

i/

150 ŽUVO TEATRO UGNYJE 
O 400 SUŽEISTA.

Madrid, Iszpanije. — Nove- 
lades teatre, 
laike perstatymo praeita Ne- 
delia, žuvo nemažiau kaip 150 
ypatų, 
Daugiausia likos 'sumindžiota 
kada žmones grūdosi laukan. 
Kareiviai turėjo stovėti 
bagnietais ir neprileisti my
nios prie teatro. Tame laike te
atre radosi apie 4,000 žmonių. 
Badai ugnis kilo nuo elektri'ki- 
ues ki'birksztes nuo kurios už
sidegė virves ant platformos ir 
nuo kuriu užsidegė kurtinos. 
Ugnis prasiplatino ant artimu 
namu.

PAIKSZAS NUŽUDĖ 16 
YPATŲ.

Muelhaussen, Vokietija. — 
Papaikes dara'ktoris, kuris nu
žudo savo paežiu ir szeszeta 
vaiku Dagorloke, uždege kai
meli Muelhaussoh isz keturiu 
kampu. Isz priežasties ugnies 
ir szaudymu kurio kilo tarp 
paikszo ir kaimuoeziu, likos už- 
muszta devyni o sužeista asz- 
tuoni žmones. Paikszas pasisle-

300

kuris užsidegė

o apie 400 sužeista.

su

po in tvarta kur papiove visus 
gyvulius, o kada iszszove 250 
patronu inirszia kaimuoeziai 
nuplesze duris isztrauko paik- 
sza laukan ir subadė su szake-

sieji pasidavė.

160 UŽMUSZTA; 280 
SUŽEISTA EKSPLOZI

JOJE PARAKO.
Melilla, Moroko. — Parako 

magazinas kuris radosi senam 
Iszpaniszkam forte Cabrerizas 
Bajos, eksplodavojo su bai
sioms pasekmėms; 160 žmonių 
likos užmuszta o 280 sužeista 
isz kuriu daugelis mirs. Visas 
fortas likos isznesztas in pa
danges, kaipo ir daugelis na
mu kurie radosi artimoje. 
Daug moterių ir vaiku likos 
užmuszta ir devyni Iszpanisz- 
k i kareiviai kurie saugojo for
tą.

NAUJAS TUOM-LAIKINIS 
PREZIDENTAS MEKSIKO.
Mexico City, Mex. — Tuom- 

laikinis prezidentas likos isz- 
ri nk t as per kongresą vienbal
siai o tuom v ra Emilo Portes 
G ii, 37 metu, kuris buvo minis- 
teriu viduriniu reikalu po pre
zidentu Calles. Gil pildys pre
zidento priderystes lyg Febru
ary 5, 1930 metui o tikra pre
zidentą iszrinks Novemberio 
menesyje szimet.

kuri isz jaunu

NEPAPRASTAS 
PALIKIMAS.

Moskva. — Miro czionais ko
kia tai senuke,
dienu gyveno isz paleistuvys
tes, o po tam gyveno isz sueze- 
dytu pinigu. Po smert pasiliko 
jai da 18 tukstaneziu doleriu, 
kuriuos užrasze merginoms, 
kurios sziadien gyvena, taip 
kaip ir ji gyveno savo jauno- 
sia dienosią. O kad isz tosios 
priežasties atsiszauke daugybe 
paleistuviu, todėl turtas ir li
kos iszdalytas tarp ju, bet tik 
tom kurios dalvbavo senukes 
laidotuvėse.

Paskutines Žinutes
II Chicago. — Utarninko 

diena kilo czionais tikras snie
ginis szturmas, kuris tęsęsi per 
kelias miliutas. Szaltis buvo di
delis, bet sniegas po keliu va
landų sutirpo.

11 Konstantinopoli u s. — Vai
kutis radęs bomba parke Ma- 
latia, Kurdistane, nesze namo 
ir toji eksplodavojo užinuszda- 
ma vaika ir sužeisdama asztuo- 
nias y pa ta s.

1[ Wilkes-Barre, Pa. — Ma
riute Vojtkevicziute, 
mirė nuo ineziepinimo

6 metu, 
, kuris 

užtrucino krauju. Mergaite ga
vo surakinima žandu.

1] Miami, Florida. — Szim- 
tai lavonu yra deginami 
idant užbėgti praplatinimu li
gų, nes negalima visu palaidot.

U Pittsburgh. — Szioj apy
linkėj buvo smarki szalna kuri 
sunaikino daugeli daržovių 
kaip tameites, korijus ir kitus. 
Daug bledes padaryta farme-
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Amerika Iszšiunte Pagelba
Nukentęjusiams Porto Rike
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iszplauke isz New Yorko, prikrautaBridge S

kitokiais

IMF*
I i

Laivas “Bridge”
su maistu, drapanoms, gyduolėms ir kitokiais reikalingais 
dalykais del nukentėjusiu Porto Riko gyventoju, 'kur viesu
lą daug užmusze ir sužeidė ir padare baisias bledcs o 
ožiai žmonių randasi be pastogių.

Kas Girdėt

o

ir eina

net kartais 
a r

Kaip skauda levams szirdi, 
kada mirszta ju kūdikis! Jie ji 
taip mylėjo, jame mate savo 
senatvės paguoda, parama, 
dabar reikia ji užkasti žemulė
je. Bet argi ne skaudžiau, kada 
ju vaikelis nors kimu gyvas, 
bet duszia yra numiręs, 
in pražūti?

Sztai vaikai, vos paaugta, 
jau neklauso savo tėvu, juos 
paniekina, ne klauso, ju pata
rimus iszjuokia, o
ir apdaužo. Ar tada tėvui 
motinai szirdis ne skauda? Juk 
rodos, taip isz pat mažens jais 
rūpinasi, taip auklėjo, viskuom 
aprūpino, o dabar tokia per
maina, tokis atsimokejimas. 
Tiesiog negalima ne suprasti. 
Kas tame kaltas, ar tėvai ar 
vaikai! Galima sakyti, kad pir
ma kalti tėvai. Tėvai — szei- 
mynos galva, szeimynos viesz- 
paeziai.* Juos bažnyczia sujun
gė Sakramentu rysziu, suteikė 
palaimini ma, laimingai 
gyvendami, tinkamai auklėtu 
savo vaikus. Juju vienatine rū
pestis, tai vaiku laime, 
trokszta susilaukti rainio.'
natves isz vaiku paramos ir pa- 

susilauke

kad

Jie
se-

guodones. O ar to 
nuo savo vaiku? 
liuksmaus ramumo, 
blakstienas aszaros oda.

Stiprėjant vaikui fiziniai, 
stiprėja ir jo proto pajėgos, 
ypacz jojo duszia. Vaikas pa
matęs klūpojanti savo tęva, ki
ta karta, žiūrėk, jau ir jisai 
panasziai daro — atsiklaupia 
szale tėvo. O kaip jisai pa
mėgs klūpoti, kada jis supras 
ka tas klūpojimas reiszkia! 
Taigi, tėvai turi vaikams duo
ti gera paveizdi. Bet ant ne
laimes daugelis tėvu sziadien 
visai nesimeldžia.

Paaugus vaikui, motina prie
vartų verezia klauptis ir mo
kytis poteriu, bet kaip vaikas 
tai darys, jaigu niekada nema
tė savo tėvus taip darant. 
Sziais laikais pirma vaika su
pažindina su stikleliu munszai- 

o paskui

Ne. Vietoje 
ju žilas

nes arba keiksmais, 
mokina poteriu. Vaikas, kuris 
isz pat pirmųjų dienu neingau- 
na tikėjimo dvasios, turės su
klysti.

Antra klaida — per didelis 
vaiku glamonėjimas. Czia dau
giausia kaltos motinos. Jos sa
vo motiniszka meile tankiai 
perauksztina.
mes silpniname vaiko valia; 
žmogus be valios tvirtumo pa
siduos visiems savo geidu
liams, nesusivaldys ir vėliaus 
susilauks daugybes nelaimiu.

Treczioji klaida — neprižiu- 
rejimas su kuom vaikai drau-

Pataikaudami,

| •

.iii
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APIE SZIRDIES LIGA
liga

daugiausia
Valstijose. Net ir

sziadienSzirdies 
priežasl imi 
ežiu Su v. 
pralenkė džiova, kuri pirmiaus 
užėmė pirma viela. Rodos 
smarki kova 
mažino tos ligos pavojingiima. 
'I’odel iszmiiii iugumas gali ko- 
vo'ti szirdies liga.

Galima goriau suprasti svar
bumą szirdies ligos problema 
kuoimd pažiuresime kiek daug 
žmoni n ta liga serga 
nuo jos mirszta. Statistikos 
parodo, kad žmones turinti sn- 

amžiaus dau
žo

yra 
m i r-

viela.
priesz džiova su-

ta liga 
mirszta.

ir kiek

virsz 40 metu 
ginusia ta «8Ci

t

i i
► '-M*

t irk st a li

gauja. Priežodis satyo: “Su ko
kiu užsiduodi, tokiu pastoji.” 
Kiek galima, vaikus reikia sza- 
linti nuo blogu draugu. Ypa
tingai sziadien levai turi su
prasti kaip laimiems yra 
kenksmingi

sziadien levai turi
jauniems

naujausi szokiai 
kurie veda prie iszlvirkimo ir 

sunkiu ligų, 
automobiliais po

I raukymasis 
v i.sokes

net
su
rodhauzes ir girrias, kur nak- 
czia atsilbuvineja visokios 
“petting parlys” ir da bjau
riau.

Žodžiu, sziadien tėvai turėtu 
daugiau atkreipti atydos ant 

ne ant kūno 
vaikai bus ti-

atsiibuvineja 
g purtys”party.'

at kreipi i ai ydos 
vaiku dvasios o 
pageidimu. Jai 
kinti, dievobaimingi ir darbsz- 
tns, tada jie tėvu klausys ir ne- 
paniekim\s juos.

Taigi, labai yra svarbu, kad 
vaikai sziandieniniuose laikuo
se, kada isztvirkimas seka pas
kui juos visur, 
auklėti 
inuose,

butu geriau 
ne tik savo teveliu na- 
bet ir mokyklose, ku

rioms levai juos pavaduoja.

Sztai ka raszo poni Jeva Ze- 
isz Grand Rapids, 

apie apdaryma josios 
maldaknyge1

maitiene 
Mieh., 
senos maldaknyges:

Dekavoju szirdingai tamis- 
toms už toki gražu apdaryma 

senos knygos Szaltinio, 
niekada nemislinau kad butu 
galima taip gražiai apdaryti 
tokia suplyszusia knyga. Asz 
taja knyga'dabar neparduoezia 
ne už 25 dolerius, 
siems nusiunsti pas jus 
senas

4 4

mano

už O",J.) Vėlinu vi- 
savo 

ant apda- 
rymo; nepažysite kad tai buvo
jusu sena knyga, taip puikiai 
jaises apdaro. Da karta tariu 
jums aeziu už taip puiku dar
bą.”

Ir jus galite Imti užganadin- 
ti kaip buvo poni Žemaitiene, 
jaigu prisi imsite savo 
knyga ant apdarymo.

sena

Naujas Didelis 
Sapnorius jau

Gatavas
Jau užbaigem daryt 

Nauja Dideli Sapnoriu. 
160 puslapiu, su dau
gybe nauju paveikslu, 
iszaiszkiua visokius sa
pnus kokius žmogus 
gali sapnuot,
puikiai drueziai apda
ryta kietais audeklinei^ 
apdarais. Preke su nu
siuntimu tiktai $1.50.

W. D. Boczkauškas-Co. 
Mahanoy City, Pa.

Knyga

I

liga mirszta.
visu mireziu nuo szirdies ligos
yra žmonos szitos grupes

Bet szirdies liga tiek daug 
nukerta jaunu žmonifi dar ne- 
turineziu 25m. amžiaus kiek 
karsztligc. Tarp 35 ir 44 metu 
senumo szirdies liga yra prie
žastimi dauginus mireziu* negu 

45 metu senumo 
parodo augsztes-

oru.>7,

fe

“SAULE”
’ ' 1 ' f ' t

1
v;

NAUJAS MINISTERIŠ.
J. Reuben Clark isz Utah, li

kos paženklintas minisleriu in 
viela R. E. Olds, kuris padoka- 
vojo už dinsta.

I

Žvyro Vėžėj a
' \ l   -   -

Tada jis buvo jaunas ir gra
✓ I1žus vyriukas.

Kaip jis atrodo! — Gražiai. 
Jo plaukai gražiais garbiniais 
sviro net ant pecziii, jo skruos
tai raudonavo insirpo, inskais- 

nosuterszto kraujo, 
jis labai saugojusi ir 

vonge nuodu, kurie jo siejos 
groži užmarintu. O jo akys —- 
gyvos, rusvos, kažkokios gud
rybes ir iszmiuties kupinos... 
'I’acziau, jose ir ugnis-su audra

vi rf

—— (i ra * 
ži, jauna, guvi. Ne. Jis — gi- 

Viska savo- 
ir vertina.

toje, pilni 
Ir liesa,

T 
kovojo ir kovojo...

Kokia buvo jo siela ?

%
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inkstu liga. I 
szirdies liga 
ne mireziu vata negu bile k ii a 
liga.

Skaitydami tuos žmoni u am
žius, mUnrime iižmirszli szir
dies liga kaipo priežasli daug 
mireziu tarp vaiku.

Pasaulinio karo drafto bor- 
das nepriėmė (langiaus kaip 3 
nuoszimli vyru ’tarp IR ir 35 
melu senumo del szirdies ligos. 
Vienoje didžiojo apsaugos 
kompanijoj 2.6% žmonių ne
priimti per keturi u metu perio
dą del szirdies ligos, 
ko mokyklų peržiūri 
1.6% vaiku surgancziu nuo ko
kios nors los ligos formos, kas 
reiszkia, kad tarp 18,000 ir20,- 
000 vaiku szirdies liga serga.

Daugumoj atsitikimu szir
dies liga nukreipiama: Beveik 
visuomet silpna szirdis yra pa
se k mes 
leje. 
apie 
Yra

o liga, reikalauja greitos prie
žiūros. Apsaugojant 
nuo szkarle'linos ir kitu užkre- 
cziamu ligų, jio apsaugoti nuo 
szirdies ligos.
(’horon, arba St. Vitus Dance, 

yra vaiku mu’viszka liga. Ras- 
yra lik pradžia 

nuima t ižiuos. Pa

vai k us

didžiojo
2.6%

New Y or
iojo i rado

reninaiizmo kudikvs- 
Labai mažai težinoma 

užkret ima. 
reninai izmo 

k u na per

mažai 
reumatizmo

galima jog 
nuodai inkveptįi in 
padidintus liežuvėlius, adenoi- 
dns ir kitus panaszius budus. 
Galima reumatizmu gauti blo
gais dantimis. Tarp kitu reu
matizmo priožaseziu galime 
paminėti perszalima ir perszla- 
pima, greita temperai liros per- 

gyvuma ir 
pavasario sezonus.

Szkarlatina ir kitos užkreczia- 
mos ligos daugeli sykiu pažy
mi reumatizmo pradžia ir nuo- 
lala szirdžiai bledi.

Suprantant kaip szirdies li
ga gali prasidėti, galime sekti 
budus kaip ta liga nukreipti. 
Vaiku t ai j) vadinami 
skaudejiimas” 
nas reumatizmo užpuolimas ir 

greito gydymo, 
gerkles irgi roi-

priožaseziu

maina, nužeminta
žiemos ir

“mažas
■kartais yra silp-

roi kala uja
Skaudžiamos 

greito medikaliszko 
porži urejimo. Nerviszki 
kai, del reumatiszku užkreti-

, szirdies

kala uja
vai-

m u ir pasekmių, t.y

kad liga 
kokios nors 
turtina Inoj kreiptis prie gy<l,y- 
tojo. Silpnos szirdies vaikas 
reikalauja, specialiu mokyklos 
darbo su pasilsėjimo laiku. 
Paežiu laiku nereikia perdaug 
pasigailėti, iszlopint juos ir ne
reikia kreipti por daug atydos 
in juos. Bot

tą,

višliek reikia at
sargiai juos prižiūrėti 
priežiuros gali
sirgti.

Nuolatinis prižiūrėjimas yra. 
daigi as nukreipti 

Ir svarbu sulai
kyt i tas aplinkybes, 
priežasl imi szirdies

sva rbia ilsias 
szirdies liga.

nes
a rsziaus

1)0 
a p-

kurios v ra 
1 i gos.

Daugelis miestu turi specia
lius aprūpinimus del apszvie- 
timo ir priežiūros szirdies liga 
KOrgancziu vaiku. Kiti miestai 
galėtu sekti ju pavyzdi. Svar
bu turėti szirdi<‘s 'ligos klini
kos. Nes daugelis žmonių, ku
rie laikinai apserga, galėtu ten 
gyventi ir dirbti sekdami liy- 
g i o n i s zk as taisykle s •k

medi kaiiszka
visiems liga

anksto
Gali

ma, 
Yra

ir tinka- 
priežinra. 

ser-vilties 
gautiems. Kuomet isz 
liga gydyta, iszgydoma.

Kai Į) galiu sužino
ti kokioje padėlyje mano szir
dis?” (leras gydytojas ta leng
vai >iižinos. Jeigu szirdis ligo- 

labai, 
rydyma. 

pada-

užklaust i, 4 4

1a,

mos menininku, 
tiszkaj sveria ir vertina. Jr 
keistas jis! Važinėjasi, tranko
si ir jeszko kažko, kas jo alka
na troszkima patenkintu... Ki
tados menkos szypsenos jam 
pakako. Dabar ne gilus dvasios 
niuansai jo nebepasotina...

Tada saule labai, labai ke
pino. Vieszkolis dulkėjo, balta
vo; vejas smiltis žarsto, neszio- 
jo, debesimis suko i 
Jis važiavo in kaina 
traukos slapstosi nuo saules ir 
nuo dulkiu, kurios, labai inky- 
riai plusdnmos, slopinto slopi
no. Jo vežimas buvo toks pa
laikis ir senas, kad net. girgždė
jo ir in szalis svarstės i, ir ro- 

! Jis blo- 
Pekiniai silsi

si abulys ilgos

ISZRINKTAS VYRIAUSIU

ir blaszke.
ir susi-

dėsi, tuoj tuoj sulusz 
gai padarytas!
kraipė,
szusios... (Jardys dideles; užga
liai sulaužyti... Tacziau jis tuo
se rainose mėgo važinėtis, nes 

, kad lai nieko nekenkia.
Asz žinau, asz juk ir sziaip 

Tegu 
asz praszeziokas,

rn

» alsi ki-

mane 
___ 4 4 

indomus ir vertingas....
kad

godos nedaro”... 
vieszkelio, < 

žvyrduobėj tuo tarpu 
daug vežimu. Vyrai ir moterys 
pylėsi žvyrą in vežimus ir vožė 
in netolima miestą. Darbas ojo 
sparėžiai ir vikriai.

Isz duobes iszvažiavo vienin- 
inkas vežimas 
nugos, rimtas vyras, isz tos 
jaunosios ir judriosios kartos 
kuri tautai linosuojanlis isz 
svetimųjų vergijos stojo ginti 
jos skaiseziuju idealu. Antroj 
puse j vežimėlio ojo jauna Že
maite, geltonplauke — ilgaka
se, gražiai nuaugusi, žodžiu

mano, 
tas man

Prie didžiojoj
i sukosi

kuri lydėjo su
vyrąs,

ar
O* , J

Kiton pusėn, daug gero 
ro kuomet gydytojas pertikri
na kad szirdis geroje padėtyje. 
Dauginus ir (langiaus žmonių 
vis eina pas gydytoja del me
tinio egzamino. F.L.I.S.

SKAITYKITE “SAULE”
o 0 o

svarini sužinoti 
kaip ir tinkamiausia

gražiai nuaugusi, 
daili mergele.

Atkalnyje, slopiai saules ke
pinamoje smiltingoje vietoje ju 
arklys sustojo ir pailsės, persi- 
varginės pradėjo drebėti.

— Pastumsi m...
Sukibo abu in vežimo gala ir 

isz visu jogu pradėjo stumti. Ji 
tada dar gražesne atrodė, 
jos vikrumas ir gyvumas 
graiksztus judesiai daro ja dai
lia ir patraukianezia.

- Kas tas toks ten važiuo-
— paklausė ji savo drau

nes

>;
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NORINTS OBREGON YRA MIRES, BET VIS

i
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YRA MEKSIKONU VADU.
i' ( . D ■

Norintfi Meksikoniszkas prezidentas Obregon likos nu
žudytas, bet jojo pasėkėjai Meksiko ji vis paguodoja kaipo 
savo vada. Paveikslas parodo kuopa patrijčtu ant kongreso,
kurie prisioge isztikimysta mirusiam prezidentui ant pa
veikslo ir prižada iszteseti jojo norus iszreiksztus kadada bu-
vo gyvas. * fe

I

MARSZALKA.
Majoras—^Generolas 

monl B. Buck, likos iszrinktas 
vyriausiu marszalka ant Ame
rican Legion konvencijos, kuri 
atsibus San Antonio, Toxas, !) 
Oktoberio. Majoras P»uck nar
siai atsižymėjo laiko Svicdines 
Karos Berzy-lo-Hoc 1918 mete, 
likos apdovanotas garbėms ir 
likos baisiai gazuotu tam mu- 
szyje nes pats veda savo boisus 
iii innszi, kada didesne dalis jo
jo al’icieriu žuvo nuo nevidonu 
kulkų.

Beau-

Tavo tiesa... Žinau, kad no- ’ 
riu maisto, — kito nieko neži
nau... O troksztu begaliniai!., 

u dm 
szypsojo, — “gerai, asz tave 
dažnai susitiksiu, gerekis ma
nimi, 
mano grožiu, bet manes nepa- 
liesk...”

Iszsiskyre. Ta juodu viens an
tram pasakė ne žodžiu, ne rasz- 
tnis, bet akimis... Akiu kalba 
\ ra visu tobuliausia kalba, nes 
akvs yra sielos atvaizdas...

Daug sykiu jis važinėjosi 
vieszkcliu, daug sykiu ja susi
tikdavo, tuojau vienas kitam 
szi rd ingai szypsojosi, ir vienas 
kita giliai atjausdavo...

Karta buvo turgus. Studen
tas sėdėjo savo vežimo ir žval
gėsi... Ko jis žvalgosi! — Jis 
joszkojo grožio...

Prie vežimo stovėjo kažkoks 
pažystamas vyras, matomai en
tuziastas 
šakojo.

Toks, gyvenimas, kaip asz 
kad gyvenu, yra didžiausia ne 
laime! Pamanyk, butą turėjau 
prie isztvirkusios moters, kuri 
vieszi girtuokliavo ir not... pa- • 
leistuvavo!.. Nuvargau! Paky
rėjo! Sveikata pairo....

— Taip, o asz rengiuosi gy
venti... Asz dar negyvenau...

Tu jeszkai 
ir tuo gyveni...

4 4

Cha, cha — misi-

maitink savo jausmus

ir kažka karsztai pa-

i

pilnos energijos, paprastumo ir 
gyvenimiszkos ugnies; tavo 
lankstus ir sveikas kūnas, giliu 
grakszlnmu iszlankstytas, sun
kaus darbo iszmiklintas, o ba
sos kojos, karsztas smiltis bo- 
braidanezios, o tvirtos rankos, 
sunku kastuvu bevaldanczios 
— ar no grožio žiedai! Taip, lai 
visa be galo gražu!” — atsake 
jis, sudedamas savo sukrypu
siuos rainos ir isz lėto vilkda
mos dulkamu vieszkcliu...

“Gal tu norėtum su manim 
susipažinti? Tu priesz tai turi 
žinoti, kad asz paprasta mer
gaite, kad nemoku lipsznin žo
deliu kalbėti,
szvelniu runkeliu tavo galve
les myluoti...”

“Asz ta žinau! Esi laukine. 
No dol tavo rankelių seku Ta

no del Tavo žodeliu ste- 
Tavo krutinėjo 

d va šlu
bei nuo-

kad neturiu

ir atviro pa-

vo, 
biuos in 'Pavo!.
plaka lyra meile; rPavo 
je skamba paprasta, 
szirdi kalba; Tavo liūdesy j glu
di ne muziklinga, bet gili ir 
szvelni dainele. Tavo būdas pil
nas darbsztumo 
prast ūmo!

“Visi mane už tai brangina 
ir myli. 1’ik ju meile nevieno
da. Bet asz ju ne vienu, no kitu 
nesuprantu... Man rupi visai 

kurie nei vie
niems, nei kitiems nerupi...
“O kas tau rupi ? Ar tau mei

le, kurios pati szirdis trokszta, 
nerupi f

“Rupi. Bet asz ne žaislas ir 
ne daiktas. Asz rengiuos mylė
ti, o tu nežinai, kad tas rengt-

da per karsztus smileziu pala- A* - - - -
Z I

bus laimingas.
“O gal tu jau myli! 
4 4

no paslaptis.
“Nereikia... Nesakyk.. Tu 

gražesne su paslaptimis. Tavęs 
neturiu kur dėti... be ju..

“Asz žinau, tu cziulpi mano 
groži ir maitini savo dvasios 
ilgėsi... O ka tu man duosi už 
tai? Meile? Tu pamatysi kita, 
tu kita garbinsi, tu isz kitos 
taures gersi gyvenimo saldybe, 
saules prisunkta, žiedu dvasios

• • •

’l kiti dalykai

ga ir kažkaip keistai nusiszyp- 
sojo. Ji pastebėjo, kad tas ne 
pažystamasis seka ja ir seka ja 
tada, ka’da ji yra beginkle, ka-

lūs turi stumti, pilnus žvyro ra
tus ir negali paslėpti savo kū
no, negali apsiszarvoti savo 
grožiu.

— Tai, rodos, koks tai stu
dentas, ar kas. Nelabai senai 
jis po miestą vadalojusi, dabar 
tik vasarai isz kažkur atsirado, 
—- kalbėjo jos bendras Ignas, 
arklį ilsindamas.

Daugiau juodu nieko apie tai 
neprisiminė.

Kelias buvo ilgas, o studen
tas neskuba: velkasi isz Joto ir 
seka jaunuole. Jo szirdyje an
ga ilgesio jausmai ir neleidžia 
jo sielai džiaugtis. Jis tu jaus
mu negali nuraminti, jie tokie 
galingi, tokio gilus, kad jokiu 
budu ju szaknu isz dvasios gel
mes niekas iszranti negalėtu...

“Ko tu isz manes nori, kad 
taip akimis szaudai? Asz graži, 
visiems tinku, tai ir tu sparną 
rėži!” — Maste ji žiūrėdama in 
ji.

“Taip, tu graži... tavo gelto
nos kasos — saules iszpraustos, 
vėjo iszszukuotos; tavo jaunas 
ir gyvus veidas, spinduliu pri
gerės, sveikatos kupinas; tavo 
žvalios ir viliojanczios akys,

masis yra mano laime; o tu ne
žinai, kad tas, kuri pamylėsiu

To tau nesakysiu. Tai ma-

perpildyta

Nesakyk..
V

— Tu gyveni 
ko tai minioje 
Tu nežinai, kas yra gyveni- 

vargo ken-
Tu nežinai, 

Oi,

Ji nuėjo.

kiekmas... 
czia!..

Ji pro szali eidama vol pa
žiurėjo ir paklauso.
“O sziandie ar asz tinku tau!
“Taip, tu visada graži!.. 

Tur but gražus ir tavo gyveni
mas.”

Ji dar syki pro szali ojo ir 
dar syki, ir vis szypsojo...

— Ar tu vedus! — studen
tas paklauso.

— Asz? Tai mano paslap
tis!.. Cha, cha, cha!.. Tau to ži
noti nereikia — tau reikia ma
no grožio..

— Taip tavo grožio...
♦Jaunuolio akyse

sužibo aszaroti perlai, o dva
siojo dar didesnes ilgesio lieps
nos žaidė, sukuriavo...

— Man be galo ilgu... — 
prataro. Kad tureczia marmu
ro, iszkalcziau jos gyvata ak
meny j!... Didesnes laimes ne
imtu... Su muile dienu dieno
mis gerėžiau jos groži..... Ii vi
sada man žydėti...

v

— Juk visi menininkai am
žinai myli ir ilgisi... Jie amži
ni klajūnai, jie amžini grožio 
perlu žvejai!...

“Viso labo!... Greit tau dar 
gražesne pasirodysiu... Turėsi 

viena temvleti... Manomane
viena, ne visas...

Ji nuėjo namo. Kurt >Nie- 
kas nežinojo.

Jis atsisveikino. Ka drau
gas kalbėjo, jis negirdejes isz- 
vyko, nes miestas visai tnsz- 
ęzias bebuvo... ,

Szirdyje jis pajautė didesni 
ilgėsi ir kanezia, kurios be jos 
niekas nenuramino...

T*
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A. RAMANAUSKAS
L1ETUVISZKAS GRABOR1US

28 Frack St., Frackville, Pa.
Bell Telefonas 172

-' -.....♦

MILL & PATTERSON STS., f9ST. CLAIR, PA.
Bell Telefonas 1430-R

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

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA. . J 

------- ♦--------  <1 
3-czia Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra geriaus negu 10-tas Procentas, be jokio 
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST CO., 
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir tą 
suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau A 
del žmogaus kuris dirba ir czedina. Dėkite savo , 
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite v 

J kaip tai pinigas.auga su padauginimu Procento.
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“SAULE”

Viduramžiu
Romanas
■I '■ * 4 /< 4 L,..

1

1 TŠfl metai artinosi prie pn- 
bnigrts.Buvo vidurnaktis. Tyla 
viesipaffcvo senoje Kluginsz- 
tehiiP pilyj. Aukszcriatįsiuose 
pilieA boksxtuw, pro mažn lan
geli
Ten buvo slaptas susirinkimas. 
SenaM ir žiaurus Kluginsztelno 
vadovas s(*d<‘jo užsimąstęs. Po 
valandėles jis atbudo isz svajo
nių ir tarė:

- Mano duktė.
.Jannas vaikinas apsiszarva- 

vos plieno szarvais 
iki galvos tarė:

— Klansan tėvo.
— Mano duktė, — tose val

dovas. — Jan atėjo laikas at
skleisti ta uždanga, kuri laiko 
tave apgobusi ikisziol. Tavo gi-

i saiyszi su ta pa
kuria asz dabar tau

fnirgojn mažas žiburys.

lino kojų

mimas turi 
slaptimi, I 
pnešakysiu, tad gerai insidemek 
kiekviena žodi. Mano tova* 
mirdamas paliko dvejetą vai
ku: mane ir mano broli l’lricha 
Brandenburgo valdovą. 'Testa
mente jis parasze, kad po mano 
ir brolio mirties, mano ir jo 
valstybe turi susijungti ir tapti 
viena valstybe. Valstybes vai- • »
<lovu tampa mano sūnūs, 
jaigu neturecziau sūnaus, 
valdovu tampa jo duktė, su sa 
lyga, kad iszsilaikys nekalty
bėje, kitaip sostas at it enk e 
mnno dukteriai, žinoma, ta pa 
ežia sąlygą. Taip asz ir mano 
geroji žmona karsztai meldė
mės, kad mums duotu sunu. 
Mano brolis gi gyveno jau ke
letą metu susivedos, bet inpodi- 
nis neginu* nei vienos, nei ant
ros lyties. Mano gi nelaimei tu 
gimei ir mes nubadome, bet no 
sakiau asz, dar ne viskas žuvo. 
Kai tu gimei, niekas nežinojo, 
kurios lyties esi, iszskyrus szc- 
szias tarnaites ir priėmėja: bet 
asz juos pakoriau valandai no 
praslinkus. Visa valstybe siu
to isz džiaugsmo deliai gimusio 
sūnaus. Tave auklėjo tavo mo- 

sosiio ir paslaptis buvo 
gerai užlaikyta, ir asz su tavo 
motina pradėjome svajoti apie 
B ra nd e n b n rgo puikybe, 
keikimas tegul būna ant jos — 
mano broliui gimė duktė, 
truputi nubadome, bet tai yra 
niekis, ar mos neturime sunaus, 
ar ne tiesa, mano mielas Kon
rade. A h, ah, ah ar ne taip. — 
Linksmai kvatojosi valdovas 
isz savo gudraus .sumanymo.

— Tai szitam tikslui 
esu iszauklota, 
atimti savo sesers teises in sos
tą. Ne, teve, asz negaliu taip 
padaryti. — Pro aszaras kalbė
jo duktė.

— Ka iszdykcle, 
atlyginimas 

triūsa tau, del tavo laimes, — 
piktai suriko tėvas. — Tuojau 

in Bran
denburgu. Mano brolis senas ir 
kvieczia tave, kad tu ateitum ir 
valdytum kraszta žodžiu, bet 
vardu dar ne. Valstybes reika
lai ji silpnina ir jis nepajėgia 
viską tvarkyti. Žinok tad, in- 
sidemek gerai, kad yra instaty- 
mas senas kaip ir pati Vokieti-

“ Jaigu nevainikuota mote- 
riszke atsisėstu nors vienam 
momentui Didžiojo Kuni
gaikszczio soste, tai ji turi mir
ti. Taigi Ruduok nusižeminimu 
ir duok savo insakvmns isz 
Premjero kėdės, kuri stovi sos
to apaezioj. Atvirkszcziai pasi
elgus pražūtis tau ir man.

Nors duktė ir karsztai mui
lavo tėvo, kad tu s jos neverstu 
taip daryti, bet niekas negalėjo 
uiminksztinti jo kietos szir- 
lies. Su didžiausiu skausmu 
izirdyj duktė, jodama tarp gin
kluotu tarnu, mate paskutini 
carta tėvo duris užsidarant už- 
iakalyj. Valdovo žmona iszlei- 
liia dukterį pradėjo bijoti, kad 
tas nors neatsitiktu jai.

— Ko tu bijai,

linos

mano

T

T2M

bet 
tai

Pra-

Mes

asz
kad galoczian

tai toks
už mano

»

szia nokti iszvvksti

ja:

Didžiojo

ar mos ne

MILŽINISŽKAS KARISZKAŠ TANKAS “BIG BOY.

C HWb|S <
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Ana dtėlih Fort Leonard Wood, Marylande, atsibuvo ban
dymas szito milžiniszko kariszko ginkluoto tanko vadinamo 

Ir isztikrujn yra tai “Didelis Vaikas,“ kurio ne-“ Big Rnv.” 
sulaiko, kalnai ne girrios.

ir puikusis Detsinas 
velnio sumanymu gerai pas 
mano brolio dukterį Konstan
cija, tai joki galybe nesu turės 
mano dukteriai tapti karaliene. 
Mat, viskas reikia isz visu pu
siu gerai apsaugoti 
klastingame pasaulyj. Eik 
no mieloj gulti ir sapnuok apie 
Brandenburgą.

Szvente ir Aszaros.
Ulricho pilies rūmuose, Bran- 

iszkilme.
t ukstnncziat

Didelis Vaikas,

atliks ta i nemalonaus smūgio staiga su- • * ....gera i

szitam
ma-

denbu rgo, didžiausia
Didžiojoje saloje

visi ežia snsirin-žvakių dega, 
ko linksmi. O visoje
laužai dega: Konradas jauna
sis valdovas
Brandenburgo

ir jis

Senojo 
buvo 

negalėjo atsi- 
iszmint imi

at v v ko. 
szirdis

linksma, 
džiaugti Konrado 
ir skaistumu.

Pacziame sales i 
na scena. Konstancija, l’lrieho 
duktė, sedetlama pas Įauga, ty
liai verke.

— Nevidonas Detsinas ir 
asz maniau, kad jis mane mylė
jo, o dabar jis pabėgo nuo ma
nės, gi asz jam pasitikėjau, 

nusi- 
szluoste aszaras ir szypsodama 
nuėjo in savo kambarį.

gale ėjo liud-

bot..
gi asz

staiga atsikėlė,
aszaras ii

Baisi Katastrofa.
Keletas menesiu praslinko ir 

liūdesio szeszeliai Konrado vei
do pamažu pradėjo nykti. 
Kraszta labai sumaniai valdo, 

ir mylėjo ji. 
taip pat

pamažu

ir žmones gerbe
Konstancija taip pat paliko 
skaistesne ir linksmesne. Kon- 

pamate, kad 
M v let i ir 

tai didžiausia 
meile tailaime,

tuo la
keliu.

kodėl tu vi-

asz

radus su baime 
Konstancija myli ji. 
būti mylimam, 

bet szitokia 
baisi — meile sau vienodos ly
ties.

Kaip visuomet yra, kuo dau 
giau jis jos vengdavo, 
biau ji pastodavo jam 
Viena karta Konstancija suti
ko ji einant isz savo kambario:

— Konradai, 
suomet begi nuo manės. Asz 
tau būtinai turiu pasakyti, asz 
nebegaliu ilgiau tverti —
tavo, Konradai, myliu. — Kon
rado veidas iszblyszko ir apsi- 

Jis ne
turėjo ka jai atsakyti. Kon*' 
stancija klaidingai supratusi jo 
tylėjimą, ji pabueziavo ir tarė:

— rTu mane myli ir asz tai 
matau. — Bet Konradas ne žo 
džio notare at r iime ja ir nubė
go in savo knmbnri. Konstan
cija p1 Ubo nuricDuii ir asz.aros 
pasirodo jos akvse. — Jis ma
ne iszniekino, atstumo mano, 
kuomet asz jau maniau, kad jis 
mano myli. — Keista ugnis su
žibo los akvse ir....

Brandenburgo pdyj pasigir
do k< istas sznabždejimas kaip 
nuo b’i'dyklpfi. O, asz nelaimin
goji, ir kam desys. Sznabždo- 
sys paliko garsesnis, jis perle
kia visu szali. Sztai ka jis kiek
vienam sako:

— Princesei Konstancijai 
gimė sūnūs. Kluginszteino val
dovas suko savo HZidma aplink 
galva ir siuto isz džiaugsmo ir 
reko:

tranko ligos szeszeliu. 
atsak v t i.

— Genu asz tam laidokui 
Detsinui atlyginsiu už jo gražu 

'darbu. Dabar mano dukteriai

AMERIKOS 
KONSULINĘ 

TARNYSTE
* I

TARADAIKA

I

Ann diena

insteigos 
(Irau g su

Skrant nose buvau, 
Ir sztai k a girdėjau, 

Du Lietuviai, 
Abudu sau prieszai 

Vienas katalikas
Kitas eicibkas,

y

y

už politika,
y

I isz. kas, ekonomiszka

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

KLAIPEDAAnt BALT1C-AMERIK0S LINIJOSA
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Važiavimas su vienu isz Ė. A. L. Laivu per Klaipėda 
prie dabartiniu aplinkybių yra malonus ir 

‘ visai keleiviu nevargina

Kodėl Lietuviai Važiuoja Ant Szios Linijos?
L 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.
G. Iszpildomi laivo orkestros szokiai, žaislai ir t.t.

‘M

sirgo. Alejo teismo diena. 'Teis
mo salo buvo pilnutėle*. Atsida
ro durys ir inejo teisėjai. Žmo
nes nutilo, kad net buvo girdė
tis muse skrendant. Konradas 
irgi buvo ežia, bet no savo no
ru. .Jis labai prasze, kad tėvas 
pats teistu savo vaiko. Bet jis 
atsisakė sakydamas, kad jis ne 
galis žiūrėti in ja. Liepe tiesti 
ja lygiai kaip ir visus.

Atsistojo vyriansias teisėjas 
ir prabilo:

— Princese, 
bos instatvmus 
gimė sunu neteisėtojo moterys
tėje. — 'Tuomet teisėjas atsi
kreipė in Konradu ir tarė:

— Praszau jusu didenybe 
tarti savo žodi. Atsistojo Kon
radas ir norėjo kalbėti, bet tei
sėjas ji pertrauko sakydamas: 
-— Ne ten jusu didenybe, isz 
Premjero kėdes negalima teis
ti karaliszkieji asmenys, b(*t isz 
d i d ž i o j o k u n i ga i k szez i < > 
tegalima. Konradui 
szirdis ir baisi mintis insmogo 
galvon, mintis apie paežiu mir
ti. Konradas žinojo, ka roiszkiu 
nevainikuotai motcriszkei 
dėt i ten, o 
ta. Ilgiau užtrukti nebuvo ga
lima, žmones pradėjo jau žiu
ri*! i in ji. Jis atsistojo ten ir 
isztieses galvbos lazdele tarė:

(1 erbia moji, pasakyk sa
kaites dranga. — Atsistojo

priesz vaisi v- 
jusu skaistybei

sosto 
apmirė

S(>-

ji buvo nevainikuo-

Jis

vo
iszdidžiai princese ir piktai ro
dydama 
t a re:

pirsztu iu Konradu

rTu esi mano kaltes drau-
— Konradas pabalo: ji ži

guly be negali 
jos iszgelbeli. Lszsiteisinti rei
kėjo psakyti, kad esi moterisz- 
ke, o nevainikuotai moteriszker 
sėdėti didžiojo kunigaikszczio 
sosto reiszkia mirti. rfuo paežiu 
momentu ji ir jos tėvas, kuris 
taip pat buvo atėjės krito apal
pę ant žemes.

G e r b i a m i e j i sk a i ty t o ja i

gas.
nojo, kad jokia

, asz 
savo didvyrius pėlieku skaity
tojams iszleisinti, jaigu yra ga
lim v be.

$1,000 TIK UŽ 60 CENTU

Ka tas tūkstantis doleriu žmogui 
reiszkia, jeigu jis yra apimtas ko
kios nors ligos boi 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 esąs ap
imtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit .reikalauk musu vaist-žoliu nuo 
bile vienos žemiau pažymėtu ligų ir 
atgauk savo sveikata.

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

Jeigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomarą, 
szirdies liga, tai atsiunsk 85e. o gau
si musu gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas." Narni li
ga yra labai blogas dalykas, bet mu
su Nervu Preparatas užbėga tai Il
gai kelia ir suteikia žmogui ramu
ma. Atsiusk 10c. o gausi mtisu žolių 
ir knygų kataloge. Reikalingi musu 
žolių pardavinėtojai visuose miestuo
se. M. Bukaitis,

apsaugoti gerai. Jaigu iszdidus laisvas kėliau. L'Irichas gi isz to 26 Gillet Street. Spencerport, N.Y.

Gal nei vienas kitas Ameri
kos valdžios skyrius nfttur at
likti tokio invairaus darbo, 
kaip Suv. Valstijų Konsuline 
'Tarnyste. Konsulu darlias pa
puola iii tris svarbias grupes. 
(1) surinkti ir iszplalinti viso
kias informacijas, (2)s prižiū
rėti Amerikos reikalui kitose 
szalyse, ir (.3) teikti asmenisz- 
ka patarnavima Amerikos pi- 
livcziams.

Musu konsulines 
svel inlose szalyso,
diplomatiszkoms misijoms, yra 
akys ir ausys, kurios turi ma
tyti, surinkti ir perduoti cen- 
tralei vietai, Valstybes Depar
tamentui, informacijos — poli- 

s, komer-
cialiszkas ir socialiszkas —ku
rios reikalingos apsaugoti A- 
merikos interesus ir suformu
luoti valdymo budus, ir kurios 

reikalingos 
beveik visiems kitiems 
tižios skvriams laiks nuo laiko. *
Visi kiti valdžios departamen
tai pasiremia szioms informa
cijoms. Nėra nei vienas depar
tamentas, kuriam konsuliniai 
raportai nereikalingi nes apart 
iszdestijimo politiszku ir <‘ko- 
nomiszku iszsivyst ijimu, ra
portai inima vandeni! apraszy- 
mo datas, 
jas, pa kietu 
bau kaviniu, 
k va ran 1 i na, 

entomoligija (apie 
biologija (apie 

sodaunin kyšt o, 
geologija, 

regulacijas,
gelžkolius, ir 1.1.

Labai daug Konsulines Tar- 
informaeiju

informacijos yra 
visiems

iszsivyst i j imu,

vai-

S nsi remi*
l’žklupo viens kita
Puikiai apsibelde,

Su stiklais galvas susiskaldę, 
Prova turėjo

f
< (

KAINOS
ISZ KAUNO
(Treczia Klesa)

$125
Valdžios Tax

Ekstra

4

IN KLAIPEDA

$107 Treczia 
Meta 

In AbiPuse $181 
TURISTINĖ 3 
KLESA (buvulia 
antra klesa) $122 
lu abi pusi 203.50

l

į

ISZPLAUKIMA1 LAIVU ISZ NEW YORKO
ESTONIA” G Oktoberio “POLONIA” 27 Oktoberio

Uis, 
Ills), 
daigi us.) 
•jzviel a, 
muito

paczl i nes konvenci- 
siunl ima, paczt i ui 
gyvuliu ir augalu 
irigacijos projek- 

vaba- 
irvvus 

ap- 
irmuilą 

patent us,

nvsles surinktu
liet'zia komercialiszkus ir eko- 

dalykus ir nuolat 
pagerinti ‘Amerikos

nomiszk ns 
bandfi | 
pi r klyst e.

Amerikos konsulai turi ap
saugoti Amerikos pilieezius ir 
ju interesus, atlikti toismiszka 
tarnyste, užimti notaro vieta, 
teikti pagelba biodnioms Ame
rikos jūreiviams, turi prižiū
ri*! i 'įnirusiu Amerikos pilie- 
eziu turtą, atlikti pasportu rei
kalus, 
kas ir iszduodant vizas valdo 
svetimtanezins, kurio bando in- 
oiti in Suv. Valstijas.

Iždo Departamentas 
kreiptis prie konsuliniu aficie- 
riu nustatyti muitą, ir vieszos 
sveikatos reikalais.

Bot Konsuline 'Tarnyste dir- S1
ba netik valdžiai, ji. atstovau
ja, paežiu laiku, kiekviena pi
lieti. Amerikietis keliaujantis 
užsienyj, biznio reikalais arba 
pasilinksminimui, 
prie konsulio del apsaugos, pa- 
gelbos ir del patarimu, ir Ame
rikietis namie žiūro in konsulą 
kaipo in jo asmeniszka agentu,, 
kuris prisirengęs apsaugoti jo 
reikalus užsienyj. Kuomet ne
seniai invyko baisi nelaime Ja
ponijoj, specialia skyrius buvo 
insteigtas prie Konsulo, kuris 

sujeszkoti ' szimtus 
prapuolusiu Amerikiecziu.

Akvse svetimu žmonių kon
sulas atstovauja Amerikos 
žmonos — kuriose vietose jis 
yra vienintelis Amerikietis, ir 
kur randasi daug Amerikiecziu 
konsulas yra pripažintas ju 
galva ir vedoj u.

suvirsz penki szimfai 
aficioriu, kurio. paskirti tik 
kuomet pasekmingai iszlaiko 
egzaminus, ir jie laikas nuo lai
ko pakelti isz vienos Vietos in 
kita. Bot rasztininkai/konsuli- 
niai agentai, garbingi vice
konsulai, vertėjai ir kiti dar- a a > • a •• . A ' a t

užrekorduot i statist i-

t uri

kreipiasi

užsiėmė

Y ra

Abudu gerai užmokėjo,. 
Žmogui buna skriauda, 
Ir lik sugaisziua darbn. 

♦ * *
Isz Lietuvos gromata gavau 
Ir labui daug na u jonu 

dažinojo u
Apie toki viena, 

Navatna tai naujiena
Kuria czionais pa t ai pysi u 

Del visu padainuosiu, 
Ausis isztempkile,
Ir pa klausyk i t e: 

Mikutis ir Vincukas gaspado-
. raicziai-pleszikai, 

Tsziepinli per motina vaikai 
Abudu nemaži linginiai, 
Pinigu visados turo'jo, 
Isz kur j u gani galėjo!

Tai ve, niekas, 
C-gi duodavo Dievas.

() žinote, kad del tinginiu, 
Dievas duoda daugiausia 

pinigu.
O kad buvo kratus vaikinai 
Tai s<‘kesi jiems neszlektai

y

.J

Žiniom Kreipkite! in Vietos Agentu nr in l/endrove

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

UNION TRUST BLDG.
PITTSBURGH, PA.

A

PAJESZKOJIMAI

Asz Magdalena Poleski, pn- 
jeszkau savo vyra Simona Po
leski. Jaigu kas apie ji žino 
meldžiu pranoszti. 1t.

se’kesi
Ant Žydeliu užpuolė, 

Kelis szbmtolins litu pąomo 
Kėlės karėžomas iszplosze, 

Pinigus isznesze.
Ant galo žmonos pradėjo

y

O ir garsiai apie tai kalbėt
sznalbždet

y

y

^y

Kad Mikas su V i n celių 
Priguli prie plesziku.

Vaikine, ka ežia daryt 
Reikė prasiszalyt, 

O in kur? U-g.i in Jamerika
Ba tomus smagiausia vieta, 
'Tonais taipsunai ir kvailei.

Kaip sukaro/
'Taip ir padare'Taip ir padare,

In Amerika atpiszkojo, 
Na ir savo propaganda platyt 

; pradėjo,
Bot ir czionais in beda 

pakliuvo,
Už kalėjimo groteliu užkliuvo.

* * * *
Jaigu kur namines neturi, 

Tsz kitur partraukia galoneli
Sueja geria 'kaip broliai, 
Kol nepasilieka gyvuliai, 
T u o j a u s s u s i r u pcz i u o j a, 
Ir ant galo susiprovoja, 

Tszsiperka varantus, 
Palicijė u'ždaro pesztukus.

Po dešimts doleriu užsimo'ka,

y

Po pręvai kaip arkliai szoka, 
Namon parbėga. 
Ir volei susisėda

bininkni mimdomi bo egzami
no. r\L.T.S.

į . ,

t

Su stiklais guogiu skaidosi
Volei provo<jesi,

O tas Bostone dėjosi. 
>t« < • * sjc

Springfieido du piktadariai,-
Szpicliai ir bedieviai, 

Užklupo ant žmogaus 
einanezio 

Nieko jiems nekalbanczio.
Ant tilto abudu stovėjo, 

Ant nekalto-žmogaus tykojo.
Sužoido nebaga labai, 

Nes nobagui pasiseko gerai
Mat revolveri turėjo, 

Ir kaip tik iszimti galėjo,
Szovo in tuodu latrus, 
Pavymui du kartus,

Bot. azuviai nebuvo taikus 
Ba nopaszove 'tuos szun-

Jaigu 
*ldžiu pranoszti.

Mrs. M. Poleski, 
B. D. No. 1 Box 1.30, 

McDonald, Pa.

Asz Ignas Jobas, Lietuvy* 
vyras turintis 500 akicriu že- 
mes vertes $80,000 Kalifornijos 
steite, pajeszkau nioteriszkes 
naszles ar merginos del apsive
dimo, turi but turtinga ir turėt 
$.3,000. Asz esmių 45 metu se
numo, 5 pėdu 5 coliu aukszczio, 

ubernijos. ALsi- 
(s28

5 pėdu 5 coliu aukszczio 
isz Kauno g 
szaii'kite ant adreso:

Enoch Yobas,
Hotel Del Monte, 

Del Monte, Calif.

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
tyti.
Kreipkitės ant adreso:

Peter Traskauskas, 
907 E. Pine St., 

Mahanoy City, Pa.

Galima pii/kti pigiai.

t.s.31)

I
D k. RĖKLAITIS
_ Lietuviszlcas Graboriul

Laidoja numirėlius pa-
i gal naujausia mada ir 

mokslą. Turiu pagelbi- 
ninko moterems. Priei
namos prekes.

ftlG IV. Spruce St., 
MAHANOY CITY. PA.

»O0 MAUKEI NT., 
TAMAQUA, PA.

6 66
»J' A. J

Gydo Materija ir greita palengvina 
Galvos Skausme, Svaiguli ir Atsirū
gima isz priežasties tuom-laikinio už
kietėjimo. 1 Prigelbsti praszalinlma 
Nuodinius ir labai geras del suteiki
mą gausaus szlapUmo isatusatinima.

........... Vaikius.
Ant rytojaus tiedu latrai 

taip padare,
Kad nekalta žmogeli priesz 

vaita nuvaro, 
Kur bausme užmokėjo, 

Bet kozoje nesėdėjo.
Juk czionais latru nestokuoja, 
Tegul juosius žaibas užkapoja.

r

SnrO±31N3M Nl
Gerklinis kataras, Bronkitis, Ger

klinis kosulis, Sunkus kvėpavimas, 
Katarisz.kas kurtumus, Užimąs gal
voje, Priszakinis galvos skausmas. 
Neužmokama gyduole vartojama 
su stebetine pasekme per 30 metu. 
Preke 25c per paczta. Turi rastis 
kožnum name. Iszrasta ir parduo
dama vien tik per
THE HAMPDEN LABORATORY 
724-736 MULBERRY STREET 

READING, PA.

A. J. SAKALAUSKAS
LIETUV1SZKAS GRABORIUS 

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

suteikiam 
Palaidojima 

Bu-

Nubudimo valandoje 
geriausi patarnavima. 
atliekam rūpestingai ir gražiai, 
site pilnai užganėdinti.

Isz Mahanojaus jeigu kas parei
kalaus mano patarnavima tai mel
džiu man telefonuoti o pribusiu in 
deszimts miliutu. Telefonas 872.

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

Mokame 3-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride- 
dam 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, Free.
J. FERGUSON, Vice-Pres. ir Kai.

i DABAR.- Į?

&

----- ----------------------------------------, 

butu geras laikas užraszyti lai
krašty ti SAULE ir del Gyminiu 
in Lietuva, isz kurios turėtu 
daug džiaugsmo ir linksmumo, 
nes žmonelei nors skaitimu pra
linksmintu sau gyvenimą po 
sunkiam darbui. 

iiiHiiitmiiie

‘Saulei’ pilnai uiiimoktja 
skaitytojai kas mota gauna

• Kalendorių DYKAI!
PRENUMERATA kasztuoja in Lietuva $4.00

Kllltllllllllll

W. D. Bocskauikai■ Co., Mahanoy City, Pa.

DYKAI!
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i ŽINIOS VIETINES
i

Rugsėjo menuo jau bai- 
Szio meto lieka tik tris 

nes kita Panedeli

43

ir darbininku klasos.gimimo
— Garbe jums moterėlės kad 
nesnaudžiat kaip kitos moteres 
po didesnes kolonijas, moterė
les kurios galėtu daug nuveik
ti. O gal nėra kam pradėti dar
buotis, nes kožnas užmanymas 
reikalauja gero vado.

1SZ LIETUVOS

—Baliaus Darbuotoja, l’cijai

U Pottsville. — Apie .550 Žeimiu p i i.

LIETUVOJE ATSIRANDA 
MEISTRU, KURIE ISZ 

$1 PADARO $100.
Kaunas. — Kriminalinei po- 

buvo praneszta, kad 
Garliavos aplinkoj atvykęs isz 

Boroisza praszo
anglekasiu suatraikavo Mary d ! ūkininku iszkeisti 100 doleriu

gesi. 
menesiai, 
pirma diena Spalio-Oktoberio.

— Kazimieras Monkeviczius 
1113 E. Centre uli., likos su
žeistas Park Place kasyklosia. 
Gydosi namie.

— Viktorius Kaunas,
metu, 11 S. Tenth uli., eidamas 
per girria iszsisuko koja ir li
kos nuvežtas in Locnst Moun
tain ligonbute, kur pagulėjas Į 
kėlės dienas, sugryžo namo.

— Jonas Sukena, isz Mai- 
nersvilles, kuris buvo kaltina- 
mas už nužudinima

kasyklosia, 
praszalino viena 
nuo darbo.

kad konl raki oris 
darbininką

ATSAKIMAI.
savo pa- J.K. Johnston (’ii v, III. — Lo- 7

ežios, likos afia diena paleistas tyniszka kalhn ir raszyba imn-

in litus, žmones intaro, kad tai 
yra netikras banknotas. Vio- 

• nas ūkininkas isz Zagoriszklu 
kaimo ta banknotą patikrines 
ir manos, kad yra tikras, priė
męs už parduotas kiaules. Bo- 
roisza su pirktom kiaulėm par
vyko namo, t’

i Kriminalus policijos

“SAULE” - - 
-—-J, „ Į „ • ■!■■■■«■■■

SZIAULIU APSKRITYJ
AUDRA PADARE
NUOSTOLIU ANT ARTI 

MULO NO LITU.
. . lf'

Kaunas. -— Sziomis dienomis 
Sziauliu Žemes Ūkio Kopora- 
tyvu Sąjungą baigė suraszine- 
fi nuostolius, padarytus Szian- 
liii apskr. siautusios audros sz. 
m. Liepos menesio 29 d. Nuos- gimė intaro Vingeliauska Juo- 
1 oliai gan d i del i:

Joniszkio valscziuj sugriauta

javu 
sn-

116,033 litu

r

Sziomis dienomis
1 • * L .' >

žb mkencziu

PIKTADARYSTE IR 
NELAIME.

Subaczius. — Sziomis dieno
mis, Subacziu valscz., Kianlo- 
nu kaime, sudegė pil. Babicko 
Petro klojimas su ūkio maszl- 
nomis, paszaru, javais ir kitu 
turtu.

Nukentėjos Babickas pade-

za, to pat kaimo gyventoja, ta- 
cziau intariamasis kaltu ne
prisipažino ir per kvota jo kal
tybes inrodymu negauta.

Gaisras padaro apie 12,250 
Turtas noap-

RADIO“MAJESTIC"

2G (riobesiai 25,500 litu sumai 
sunaikinta 
404 hektarai, 178,250 litu 
mai, vasarojaus
sumai, daržu ir sodu isznaikin- 
ta 13,028 litu sumai.

Papzvit inio valscz
4 trobesiai, kuriu nuostolis

! 
javu

0

sugrian-
ta 3h 
apskaitomas 57,635 litu sumai 
sunaikinta žiornkoneziu 
222 hektarai — 83,769 sumai 
vasarojaus sunaikinta 421 hek.
— 84,580 litu sumai, 
vaisiu — 9,320 litu sumai.

Žiemelio valscziaus apdras
kyti 5 triobesiai, 7 visai sn- 

Nuostolio padalyta

ant li’uosybes per džinre l’otts- h'ymonis. Kunigai vėliaus ninkai nuvyko vieton
kuri apsvarstė,vi lies sūdo, 

buk motore turėjo pati nusižu- 
dyt. *

SHENANDOAH, PA.
45— Juozas Slavinskas, 

metu, pnrėjas namo po gryba
vimui ir nuejas pas savo kai
myną Mikola Banku, ant Kast 
(’entro uli., pradėjo apie ka ten 

laTke tosios 
Bankus pagriebė

ja pradėjo naudoti idant mi- 
szios butu kalbamos vienoje 
kalboje po visa svietą. Kristu- 
sas nekalbėjo Lotyniszkai tik
tai 1 lebraiszkai arba Zydiszkai 
nes buvo Zyda.^ isz gimimo.

Lotiniszka kalba yra taipgi 
naudojama per daktaraus po

< r; į - 
dalis

visa svietą, idant receptus 
lėtu padirbti per visas 
svieto.

priesz

ir
9 >

ginezytis
“spreczkos
peili ir dure Juozui in veidą, 
padarydamas keliu coliu žaiz
da. Dr. Patrikas turėjo susint 
veidą sužeistam. Palicije tyri
nėja priežasti sužeidimo.

PARAPINĖJ MOKSLAINEJ.

— Pasakyk man Petruk 
kokius du punktus isz Raszto 
Hzvento.

Judoszius a t (\jas, paši

man

tikrinus pas ūkininką. 
“100 dol.”

valdi- 
ir, pa- 

esanti 
banknotą, nustatė 

kad jis yra padirbtas isz 1 do
lerio banknoto.

Sulaikytas Boroisza aiszkino 
kad banknotą gavo isz savo 
kaimyno Jako, kuris jam žadė
jo, už banknoto iszleidima duo
ti 400 litu. Sulaikytas Jakas 
kaltu prisipažino.

Abudu padėti 
kiuju darbu kalėjimam
LENKAI VĖL APSZAUDE 

LIETUVOS POLICIJA.

Sulaikytas

Kauno sun

sodu ir

7 visai

Bridgeport, Ohio, f Seplom- 
berio 21 diena, po trumpai li
gai uždegimo plaucziu, persi
skyrė su sziuoin svietu Marijo
na Ramanauckiene, 30 metu, 
mylema dukrele Jurgio Vii li
pu, sirgdama Kahle ligonbute- 
je Ehn Grove, W. Va. Velione 
gimė Lietuvoje, pribūdama in 
Amerika būdama da maža 
mergaite. Buvo vedus Ignotą 
Ramanaucka, 1917mete Home
stead, Pa. Paliko dideliam nu
liūdime savo vyra ir du vai
kus, 10 ir 6 metu; motina, tęva, 
tris brolius ir tris seseres. Lai
dotuves atsibuvo praeita Pa
nedeli su pamaldomis Szv. Vin
cento bažnyczioje Elm Grove, 
W. Va. ir palaidota ant Kalva
rijos kapiniu.

Scranton, Pa. —Hudson Coal 
Co., Luzern e jo ir Lackawannos 
pavietnosia pradėjo praszalint 
daugeli darbininku nuo darbo 
tiksle paezedumo. Penkesde- 
szimts bosu po žeme ir ant vir- 
szaus likos praszalinti, mažiau
sia 80 procentas taip vadina
mųjų “formen” bus nereika
lingi. Apie 200 kitu darbininku 
taipgi ne teks darbu neužilgio. 
Apie 100 klarku pradėjo sura- 
szinet kompanijos turtą, ku
riems mokama tiktai ant die

nes kiek 
gaus

f or men

turtą,

uos o ne ant menesio, 
dienu dirbs už tiek dienu 
mokėti.

B

Kingston, Pa. f Po ilgai li
gai suvirszum dvieju motu Ag
nieszka, 13 metu, mylema duk
rele Helenos Totoraitienes, įni
ro 16 Septemberio nuo vande
nines ir szirdies ligų. Velione 
paliko didžiausiam nuliudimla 
savo motinėlė, tris brolius ir 
viena sesute. Vienas brolis gy
vena Kingstone, sesuo Urszulo 
McCloskey, Shenadorija, o li
kusieji du broliai Edvardas Ir 
Stanislovas su motinėlė namie. 
Laidotuves atsibuvo, Seredoje 
su bažnytinėms apeigoms Szv. 
P. Marijos, Lietuviszkoje baž
nyczioje, Kingstone. Daug gi
miniu ir pažystamu dalybavo 
laidotuvėse, kuriems nuliūdus 

sudeda szirdingaszeimyna 
acziu.

Motorolos prigulinezios 
Lietu viszkos parapijos 

darbuojasi karsztai ir netingi- 
niauja kaip vyrai. Rugsėjo mė
nesyj parengė balių ant para
pijos naudos tai surinko 460 
doleriu gryno pelno. Taipgi ne 
pasiduoda politikos veikime, 
nes moteriszkas politikiszkas 
kliubas nutarė balsuoti ant 
prezidento Suv. Valstijų už Al
freda Smith, Najorkini guber
natorių. kuris paeina isz prasto

prie

i 4

Gerai. O gal da kita pa
sakysi ?

—“Nikio ir taip darykic.

korė.

! > *

MOTERŲ SUSIRINKIMAS.

Smith-Robinson moterų klu
bas turės svarbu 
Panedelio vakara 
da, Norkevicziaus 
<urio
moteres.

susiri ūkimą 
* :30 valan- 
saleje 

yra uzpraszoma

t

antj
VISOS

(t.79

PRANESZIMAS
Dr. Klementas A. Žerdockas 

pranesza visiems buk jisai ati
darė naujausios mados intai- 

Peoples 
08 ant an- 

A- 
asz jums

syta Dentiszka Ofisą, 
•1

litu nuostoliu, 
draustas.

TURTINGAS 
VIRSZININKAS.

Palangos viliu aukszcziansia, 
vadinama Juros akis,
Prezidento gyvenamąja, nupir
kęs isz adv. Nargulevicziaus 
Kretingos apskr., virszininkas 
Draugelis už 35,000 litu. Ko
modos vila nupirkęs už 20,000 
ateitininkai. Abi tos vilos vra 
buvusios grafo, o vėliau p. Y.

GIRTOS MERGAITES 
NUSKENDO.

Rumsziszkes, Kauno Apskr. 
Rugpiuezio 28 d.,
miejaus atlaidus gryžtant isz 
Kampiszkiu, kėlėsi per Nemu
ną in Rumsziszkiu puse insige-

SZITAS ELEKTRIKINIS
YRA PARDUODAMAS PER

E. F. GRUBER
13 S.-.MAIN ST. f MAHANOY CITY

griaut i.
27,800 litu sumai.

Kriukų valscz., sugriauta 29 
27 adraskyti, kuriu 
apskaitomas 
, Sunaikinta: žiem- 

javu 173,005 hekt. —•
44,433 litu sumai, 
394 hekt.

t riobesiai 
nusol oi i s 
litu sumai, 
keneziu

33,140 per Baltra-
PASAKE TEISYBE.

vasarojaus 
94,065 litu sumai. 

Visam apskrityj padare audra 
nuostoliu 778,240 litu sumai.
NUSKENDO ŽVEJU LAI

VAS IR DU ŽMONES.
Klaipeda. — Rugpiuezio me

nesio 31 diena, audros metu ju
roj ties Klaipeda apsiverto ir 
nuskendo Klaipėdos žveju ka
teris “ K.M. 49 — Memel” kar
tu su kateriu nuskendo žvejai 
Jurgis Smelt įninkąs,
ir Plionis Mikas, 40 metu. Aim 
isz Klaipėdos.

Kateris visiszkai sudaužv- * 
tas. Motoras iszkritos in jura, 
gi atskiros hiivo dalys isznfbs- 
los prie Klaipėdos pietinio mo
lo.

— Ka ežia kalbėt apie svei- 
katelia. Tik tiek tamistai pa
sakysiu kad, kada pirma karta 
atėjau in czionais, tai negalė
jau žengti ne žingsnio, negalė
jau užlipt ne ant trepu ir no 
isztarti ne žodelio.

— Del Dievo szveido 
I; i a liga t am i st a sirgai?

— Liga? Juk asz apie jokia 
liga nekalbu? Asz czionais pa
prastai užgimiau!

^eadin<C> 
. lines Ldj

rusios dvi mergaite^: Dubosai- 
te ir Naujokaite; viduryj Ne
muno iszvirto ir abi paskendo. 
Ju lavonai vėliau buvo surasti.
NELAIME TIES PANEMU

NES TILTU.
Kaunas. — Prie Panemunes 

tilto statvbos darbu atsitiko ne 
laime.

Vagonėlis sn smėliu nutruko 
ir atgal bėgdamas sužeidė tris 
darbininkus: vienam beveik’ 
nupiove koja ir jis vos gyvas, 
kiti du sunkiai sužeisti.

Kaunas. — Traku apskrityje 
IV. rajono ribose sziu metu 
Rugpiuezio menesi isz 20.i n 21 
diena nakti apie 22 valanda., 
nežinomi isz Lenku 
mens apszaude 
Smolski Antano,

prie Manaicziu 
ežero, sargyboje.

Ta paežio nakti tose paežiuo
se ribose apie 5 valanda ryto 
isz Lenku puses buvo apszau- 
dyti stovintieji sargyboje pot. 
Gudelis Petras ir Asilcviezius 
Stasys. Paleista apie 15 szuviu. 
Del ukanu nebuvo galima tik
rai nustatyti Lenku kareiviu 
skaiezius, 
20 žmonių.

110,000 LITU PASKOLŲ 
ŪKININKAMS.

Kaunas. — Ūkininkams nuo
, žemes 

paskola sėjai, 
paskirta apie 

85,000 litu, Kėdainių apskr. — 
15,000 ir Šeiniu apskr. — 

apie

marklinijoj,

b

no valanda.
puses as- 

policininka 
stovinti de-

50 motu

J ko-

bet buvo nemažiau

audru nukentėjusioms 
bankas davė 
Sziauliu apskr.Trust name, room 

'rammpia, Pa 
o 
skausmuose 10,000 litu.

110,000 litu.

Iro augszto, 
teikite pas mane, 
patarnausiu justi 
dantų kogeriausia.

Šeiniu
Isz viso

NUSZOVE ŽMOGŲ.
Gailioniai, Linkuvos parapi

jos. — Rugpiuezio 12 diena va
kare aluezio iszsismagine 
kaimo piliecziai 
mankos priežastie 
j 
žeido, kuris 
mires. Vedamas tardymas.

szio 
visai 

mankos priežasties viena žmo
gų nuszove ir viena sunkiai šu

tai |) pat girdėti,

delei

Ka vifesulos padare Floridos ir Dakotos valstijose
7.1

... v/MCv.' ■ •

A.**«■*''

%

Pirmutinis paveikslas parodo milžiniszkas blcdes West Palm Beach, Floridoj, kurias
padare baisi viesulą kuri atpūto isz Porto Rico. Antras puvo ikslas parodo bizniava ulyczia

IK^RJb,•. • • »i> »<Um4*** >t*.i

<

- ‘1L J

miesto Davis, South Dakota, kur viesulą sunaikino konia vis us namus,keli žmones likos už-
’ umuszti ir daugelis sužeista.

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Li e t u v i szk a s 
Dentistas Mahanojuje.

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS L1ETUV1SZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

1:30

Ant Antro Floro Kline Sztoro
19 W. Centre St. Mahanoy City
A-BE-CELA arba pradžia skaitymo Ir 
raszymo, dol vaikams.

Laidoja kunus numirėliu, 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t. t.
520 W. Centre Si. Mahanoy City, Pa.

Pasamdo

Preke 15c
W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 

MAHANOY CITY. PA.
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Nedelinios Ekskursijos 
IN

PH1LADELHPIA
30 September ir 4 November

Specialia trelnai Snbntos n ak t L

Isz Iszeis
Shamokin ................................ 1:30
M t. Carmel .
Ashland .....................  2:21
Shenandoah ........................... 2:00
Girardville...................................2:28
Mahanoy City (Preke .$3.25) 2:49 
Tamaqua (Preke $3.25) .. 3:16 
Pribus in Philadelphia .... 6:00
GRĮŽTANT—Apleis Philadelphia 
7:30 vvalanda vakare ta pat diena 
Standard Time.

$3.50 Dubehavao
Tikietaa

Ant Reading© Geležinkelio
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LAIVAS VALDOMAS PER RADIO, BE JOKIO ŽMOGAUS
valdvti be gyvos 

liena atsibuvo
gale'Lu 

i <
kuri valde nuo žemes su pagelba radio. laivas at-

buv'inejo viską kasIbuvo paliepta per operatorius ant žemes. Ant laivo tame laike nesirado

Kas galėjo tikėti 25 metai adgal, kad dideli kariszka laivu 
dvasios ant jojo? Sziadien tas nenustebina nieką, nes bandymai ana 

“ZuhVingcn,” 1mingai su Vokiszku laivu
pasek

jokio žmogaus.

k

žuvavimo konteste Oxforde, Anglijoj.

Mi ENAPGNA..,

f fiį

lav**’
• ■

ŽUVAVIMO LENKTYNES DEL' VAIKU ANGLIJOJE
Sztai apie trys szimtai vaiku, kurie dalybavo

Katras pagavo daugiausia žuvu in paskiria laika, tasai buvo apdovanotas dovana.

-w.




