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NORĖJO ATIMT
LIETUVIUI PACZIA

ANGLIKAS SU REVOLVE
RIU NORĖJO PRIVERST 

VYRA ANT ATIDAVI
MO JAM PACZIA.

Chicago.
vesta kriminaliame
Aktoriai — du Lietuviai, tre
tysis — sulyg pavardiini sve
timtautis.

Tūlas laikas atgal p. S. Pet
chulis, 4059 S. Richmond St., 
atėjus pas valstybes gynėja ir 
papasakoja ve ka.

Apie metai laiko atgal p-iai. 
Petchulis reikėjo pinigu. Ji pa
siskolinusi juos isz William 
Fascking, kuris gyvena 6605 S. 
Rockwell St. Viso labo pasi
skolinusi 20 doleriu.

Kuriam laikui praslinkus, ji 
pinigus sugražinusi skolinto
jui. Bet tuo dalykas nepasibaik 
ges. Williamui Fasckingui puo
lusi iii akis p-ia Petchulis. Tai
gi jis pradėjęs ja sekioti, kvies

tai p pana-

— Keista byla už- 
t eisme.

ti pasivažinėti ir 
sziai.

Kadangi p-ia Peteliui is 
priėmusi sziu pasiūlymu, tai, 
pagalios, apie savaite laiko at
gal, Fascking atėjės in Petchu- 
liu namus, pisztolietu rankoj ir 
žvaigžde prie szvarko atlapo, 
ir paliepė p-ios 
vyrui pa uszalin , _ 
mas Areszfiioti ji ir pasodinti 
kalejiman ilgam laikui. Fasc
king, esą pareiszkes, kad atei
tyje jisai busiąs szeimos galva.

Po to pasirodęs advokatas, 
pasamdytas Fasckingo ir pra
dėjęs divorso byla, priversda
mas sutikti moteriszke tokiai 
bylai;

Byla teeziaus tapo panaikin
ta pereita Szesztadieni. Daly
kas toks, kad p-ia Petchulis pa
simatė su savo vyru ir abu 
kreiptis, 
valstybes gynėjus.

Fascking tapo aresztuotaa. 
Prie kai kuriu kaltinimu jisai 

bet sunkesniųjų

ne

Peteliui ienos 
vyrui pa iszalinti, grumoda-

vyru 
joszkant pagelbos, in

p risi pa žinos, 
užsigynes.

Ar neiszrodo keista, kad szi- 
tokie dalykai gali 
sziandien (’hieagoje?
keista, bet apie tai placziai ra- 

”, isz kur szi ži-

atsitikti
Iszrodo

szo “Tribune 
nia imta. — N.
NUSZOVE PACZIA PER

MIEGA; ARESZTAVOTAS.
Detroit, Mich. — Charles 

Kutzlius, aresztavotas už nu
žudinima savo paezios, novos 
per miega, likos pripažintas 
kaltu trecziam laipsnyje žu- 
dinstos. Pagal Kutzliuso pri
pažinimą, tai jisai turėjo nu- 
szauti savo ipaczia per miega. 
Vaikai prisiege, kad tėvas su 
motina niekados nesibardavo 
ir kad tėvas tankiai vaiksz- 
cziodavo po st ubą per miegus.

Ivada pabudo isz miego irKada pabudo isz miego 
pamate ka padare, bandė ir 
sau atimti gyvastį, bet tas už
manymas jam nepasiseko.

POPAS ATKANDO 
MOTERIAI PIRSZTA.

Wanson, Iowa. — Nedėliojo 
czionais kilo musztyno Rusko- 
je cerkyejo tarp prieszininku 
ir 'prieteliu popo Holojo. Lai
ke maiszaties likos nutraukti 
arnota nuo kunigo ir kiti baž
nytiniai intaisai.

Kunigą Hope aresztavoti tu
la parapijonka už at’kandima 
josios pirszto laike sumiszimo. 
Daugelis parapijonu likos taip 
gi nresztavoti už sukėlimą mai- 
sza t ies. _____

NUŽUDĖ SAVO VYRA.

ISZPJOVE AKIS, NUPJOVĖ 
RANKAS, KOJAS IR 

LIEŽUVI.

Austin, 
dalajaro, Meksiko danesza so- 
kanezia žinia:

Priesz kolos dienas gyvento
jai labai sujudo iszgirdo apie 
baisia žudinsta, kuri likos pa
pildyta ant turtingo kupeziaus 
Emilio Nevaro,
rado artimoje girraitoje. 
rojo jisai ant saves visas bran
genybes, 
žuvio, akiu ir ranku, kas paro
do, kad žudinsta likos papildy
ta ne del apipleszimo bet del 
at kerszinimo.

Valdžia ant tuszczio stengė
si atrasti žadintojų bet tik ana 
diena 
aplaike 
skaitė, 
biam 
duot u
N liejas 
dosi namuose “ 
teres vardu Beat 11a.

Buvau pati Nevaro — (are 
, sztai at-

— Tai kal-

Texas. — Isz Gan

kurio lavona 
Tu-

bet šlakavo jam die-

virszininkas palicijos 
gromata kurioje isz- 

idant nusiduotu svar- 
reikale in narna po pa- 
adresu ir tai tuojaus. 
ant paduoto adreso, ra- 

raganos”-mo-

y)

atidarė kupara, ku
lte žuvis ir

Annika Haakanson isz 
kuri susilau- 

, atliko 
eroiplanu po 

“ Pasivažineji-
jai labai patiko ir sako

Airs 
Tacoma, Wash, 
ko 98 motus ana diena 
orine kelione su 
miestą Seattle, 
mas ’ ’
kad vela iszlektu in padanges.

J

PADIDĖJIMAS GYVENTO
JU DIDESNIUOSE 

MIESTUOSE.
Philadelphia, 

tas užaugo 
daugiau ne kaiiĮ) praeita meta 
11 (‘S

— Szis m i es
ant 28,300 dusziu

sziadien turi 2,064,200 du
sziu. 
didžiausiu 
miestu. New

l 4 

motore in palicijanta 
mintis (po jirom. 
bedama? 
riame buvo akys,
rankos nužudyto.

Nedora motore likos aresz- 
tavota. Kaip tyrinėjimai paro
de, tai motore kente ant sumai- žmonių, 
szyto proto. Nežino ar neteko 
proto po papildymui žudinstos 
ir tokio nelalx) darbo isz prie
žasties iszmet inejimo savžines 
ar priesz paipildyma tosios žu- 
dinstos užsidegė neapykanta ir 
pavydumu kitoms mot orėms su 
kurioms Nevaro labai drauga
vo.

ATĖMĖ PINIGUS IR 
KELNES.

Le Mars, Iowa. — Ana nak
ti du gerai apsiginklavo ban
ditai užklupo ant kliubo, įku
riamo losze kuzy ras ir pokeri 
szeszi vyrai. Banditai sustato 
visus prie sienos, ir ne tik ka 
atome jiems pinigus bet ir pa
ėmė nuo visu kelnes ir dingo 
tamsumoje nakties automobi- 

, ne-liuje. Nuskriausti žinoma 
galėjo paskui juos vytis.

KATE PRIEŽASTE DAUG 
NELAIMIU.

Muskogee, Okla. — Vietinis 
farmoris John Caffey turėjo 
nemažai nelaimiu isz priežas
ties kad jam per kelia perbėgo 
juoda kate. Farmoris tikėjo, 
kad jaigu ’perbėga per Įcelia 
žmogui juoda kate, 
diena ’būna nelaiminga. Susto
jo ir pradėjo dūmot užsideg
damas pypkute. Užsimislines 
užmirszo ka daro ir deganezia 
zapalka imnete in bliuda gazo
lino kuris eksplodavojo ir 
liepsna užėmė visa kate, kuri 
smuko in daržine ir uždegu 
sziena. Daržine sudege, keli 
automobiliai ir pats farmeris 
gerai apdegė.

tai toji

LINDEY SUSTOJO
» HAZLETONE.
Hazleton, Pa. — Praeita Su- 

bata garsus lekiotojas Charles 
A. Lindbergh, buvo priverstas 
sustoti Hazletono isz priežas
ties dideliu miglu, kada leko 
isz Westu in New Yorka. Žmo
nes dagirde apie atlekima 
Lindey, apgulė hoteli tukstan- 
eziais — kožnas buvo godus 
pamatyti garsu Lindey, o daun 
ginusia moteres ir pęjgiuoB*

i

Philadelphia yra trecziu 
Amerikoniszku 

Yorkas yra pir
mutinis su 6,917,500; Chicagas 
antras su 3,157,400; Detroitas 
ketvirtas su 1,378,900, o Cleve- 
landas penktas su 1,010,300 du
sziu. Camdone gyvena 135,000

PRISIPAŽINO PRIE NUŽU- 
DINIMO SAVO KŪDIKIO.
Beaver Kalis, "VVis. — I’alici- 

Noret’ta Guli, 
už nu-

gimusio

j e a resz tavojo 
kurios vyras yra mires, 
žudinima savo naujai 
kūdikio, kurio tėvu ba<lai yra 
tūlas biznierius mieste, kuris 
prikalbino motore idant kūdi
ki nužinlytu. Pirmiauso kūdiki 
paskandino ceberyje, po tam 

ant galo
ceberyje 

užkasė už tvarto ir 
prisipažino prie visko.

randasi ant

M o. — Stebėtinai 
nepaprasta 

metu senumo vaikas, 
W. Wattermano. 

vaikiukas se-

DETROITE STATO NAUJA 
FABRIKĄ UŽ 1,000,000 

DOLERIU.
Detroit, Mich. — Kompanije 

Clavton and •Lambert stato 
nauja fabriku, kuris kasztuos 
gal daugiau kaip milijoną do
leriu. Fabrikas
kampo French ir Madolo uly- 
eziu ir kaip rodos bus užbaig
tas a|)ie 1-ma diena Gruodžio 
priims suvirszum 800 žmonių 
prie darbo o gal ir tūkstanti.

LOJA KAIP SZUO.
Nevada,

elgesi arba serga 
liga 12 
sūnelis P. 
Užėjus nakeziai, 
dusi ant slenksczio st u bos ar
ba kur kitur ir pradedu loti 
lygiai kaip szuo — ir loję per 
visa nakti. Daktarai nieko ne
gali padaryti idant isZgydyt ji 
isz tosios ligos. Koki mota ad- 
gulios, vaikas dalypstejo elek- 
trikini drata ir likos smarkiai 
sukrėstas per elektriką. Nuo 
to laiko konezia ant proto ir 
tas matomai yra pribžastis lo
jimo naktimis.

NEDORA MOCZEKA.
Niagara, N. Y. — Kapitonas 

Armijos liepėSalaveisziu
aresztavoti Marijona Glavczy 
kiene už žveriszka pasielgimą 
su vaikais, 11 motu posūniu ir 
9 metu podukto. Nedora mo- 
czeka kankino juos lenciūgais 
ir marino badu. Moczeka likos
nusiunsta in kalėjimą o vaikai plakus net in asztuones valau- 
iiiDpricglandoH nauja.

niszka motore vardu Maria De 
Los Reined ios Aparicio So re

alia diena pagimdė penkis 
sūnūs ant kart 16ta Septembe- 
rio — dienoje apvaikszczioji- 
mo Laisves Dienos Mexike. Tė
vas penkių šuneliu yra farmo
ris gyvenajitis Mara valio ap
linkinėje.

SZITIE VAIKAI YRA 
VERTI PINIGU.

Sherman, Okla. — Už tai 
kad jojo paeziule penki metai 
adgal apdovano'jo ji ketvertu 
vaiku ant kart, James Moos- 
bey taip ant josios užpyko, kad 
paliko pa ežia ir vaikus ir pats 
iszrunijo iii platu svietą. Moti
na nežinojo ka pradėt su ke
turiais mažais vaikais (o kuriu 
jau turėjo, 16). Ne ilgai laukus 
pribuvo pas ja ja agentai mu- 
zejo, duodami jai 400 doleriu 
idant važiuotu su jais po svie
tą rodyti savo kvadrukus. ir 
ant to sutiko. T“"'4“ 
motore aplaike 
vyro, kurioje jisai melde josios 
idant ji priimtu adgal, bet mo
toro dabar nenori ne apie tai 
klausyt. Dasidirbo ji isz vaiku 
puiku narna, turi puiku auto
mobiliu ir 15 tukstaneziu do
leriu banke. — Kas sako kad 
vaikai neatnesza laimes?
UŽMUSZTA VARGSZE TU
RĖJO PRIE SAVES $3,865.
Chicago. — Vargingai pasi

rodžiusi motoro, kuri iszrodo 
kad butu, didžiausiam varge, 
likos užmuszta ant Chicago ir 
North Western geležinkelio, 
kada rinko anglis in maisza. 
Kada josios lavona nuvežė in 
lavonyczia ir ten pradėjo per- 
žiurinet josios drapanas, sura
do paneziakoje 3,865 dolerius.

PUSE OBUOLIO — PUSE 
PYCZES.

Batavia, N. Y. — Buszelyjo 
o’buoliu, 
liūs Haiishnect, rado viena 
obuoli kuris buvo puse obuo
lio o puse pyczes (persiko). O- 
buoliai paėjo isz farmos Medi
na, N. Y.

NAJORKINE VARGSZE.
New York, N. Y. — Ant vie

nu senu apleistu doku palici- 
jantas rado motore, kuri kolos 
dienas adgal buvo pagimdžius 
kūdiki. Daktarai ligonbutes 
Bellevue, pasako buk toji varg- 
szo neturėjo ka valgyt per ke- 
tures dienas ir niekas jai ne
norėjo prigelbot ir isz visur ją
ją atstinninejo jog ant galo bu
vo priversta jeszkoti prieglau
dos, ant senu doku.
BAISUS PRASIŽENGIMAI 

PROHIBICIJOS AGENTU. 
Washington, D. C. — In lai- 

ka 60 dienu, trys ypatos likos 
užmusztos, 28 sužeistos ir vie
na mergaite sužageta — ir tai 
viskas vardan prohibi.cijos ‘tie
su, papildytos per prohibicijos 
agentus — raszo 'Chicago Tri
bune.

Nuo laiko invedimo prohibi
cijos, Chicago užmuszta 184 
ypatos, o keli tukstaneziai su
žeisti per tuosius valdžios 
agentus. Vaklže ne vieno nenu
baudė *už tuosius prasižengi
mus, nes da juos apgynė ir no 
viena ncprasza'lino nuo dinsto.

NUMIRĖ, BET SZIRDIS 
PLAKE.

Saint Louis, Mo. — Marc 
Madison, 32 metu, sirgo ant la
bai retos ligos žinomos kaipo 
numirimas visu daliu kūno. 
Norints motoro buvo numirus 
bet josios szirdis nepalioVe

que,

Pomis dienomis
gromata nuo

kuriuos pirko Karo- 
Haushnect,

H das po josios kūno mirimui.

gu

SUPLAKĖ SAVO 64 
METU VYRA.

Atlantic City, N. J. — Char
les M. Berry, 64 motu farmoris, 
buvo atvestas prie-sz sudžia 
ant paliepimo savo ipacziules, 
kuri ji apskundė kad neduoda 
jai užlciktinai pinigu. Chalu- 
kas su aszaromis pasakė ru
džiui kad jojo Lizuto, 59 metu, 
tankiai ji suplakdavo su bota- 

o kada gulėjo ant grindų,
tai ji spardo ir iszraudavo sau
jas plauku. Per 40 metu gyve
no sutikime, bot kada Lizuto 
persiėmė nauja moteriszka 
laisve, 
flaipcrka tai pinigu neužteko ir 
pradėjo ji už tai plakti su bo
tagu.

Sudže paleido Chali o mote
riai kerszino uždarymu in ka
lėjimą ant trijų menesiu jai- 
gu kada vela sumusztu savo 
vyra.

SLAPTAS NUŽUDYMAS 
ŽMOGAUS.

Detektyvai 
nužudinima Povylo 

35 metu,. angle kasis

nauja 
pradėjo rėdytis kaip

kasyk-

Pittsburgh, 
t yri neja 
Kanota, 
isz Mollenauer, kurio lavona 
surado artimojo No. 2
lu. Manoma kad Kancta likos 
nužudintas per banditus, kurie 
užklupo ant jojo laike kada ta
sai gynėsi nuo j uju.

NORĖJO NUVERST 
VALDŽIA

KELI STUDENTAI TARĖSI 
NUVERSTI SOVIETU . 

VALDŽIA.

Maskva. — Kompartijos or
gano 4 4 
respondentas su pasibaisėjimu 
pasakoja apie kontrevoliuci- 
nius Kubanes Žemes Ūkio ko
legijos studentu darbus. Pasi
rodo, kad jie stengiasi del nu
vertimo 44czekos” ir Sovietu 
valdžios, 
politiniu partijų.
Pagal korespondento, jie var

toje rpasikilbusio teroristo Sa- 
vinkovo metodus —slaptus mi
tingus, ir Trockiniu 
ninku metodus — multgrafa- 
vima maisztingu dokumentu. 
Bet kad toks darbas nežadėjęs 
greitu vaisiu, tai kontrevollu- 
cininkai nutarė vartoti bombas 
ir dinamitą. Jie planavo isz- 
sprogdinti tiltus ir Kubanes 
Komunistu partijos trobesį.

Viena ju drauge, Zinaida 
Krilova vardu, 
praneszti apie tai kolegijos vy
riausybei, todėl du konspi ra to
ri ai numoto ja nuo tilto in upe. 
Policija isz karto manius, kaa 
piktadarybes pagrindas buvus 
meile, ir abudu studentai buvo 
pasmerkti mirties bausmei. Ta 
bausme paskui buvus jiems pa
keista deszimties motu kalėji
mu. Tolesni tacziau tardymai 
parode, kad ežia butą sąmokslo 
ir tuojau buvo suimti dvide- 
szimts du studentai. Jie busią 
tiesiami Rostove už kontrevo- 
liucine darbuoto.

Pravdos Rostovo” ko-

czekos”
o legalizavimo visu

opozici-

pagrūmojus

Žinios isz Lietuvos.
DEGE ALEKSOTO TILTAS.

Buvo^užsidegos Kaune Alek
soto tiltas. Atvyko ugniagesiai 
gaisra likvidavo. Manoma, kad 
tiltas užsidegė nuo numesto de- 
ganczio papiroso.
KOVA SU KONTRABANDA 

KLAIPĖDOS KRASZTE.
Klaipėdos kraszto gyvento

jai Arnaszius St. ir Plėnys A. 
karo komendanto nutarimu nu
bausti po 300 litu arba 3 savai
tes aroszto. t

Abu baudžiami už kontra
bandos gabenimą. ’

Isz Visu SzaliuGERI x™™18™
----- ------ .KOMUNISTU VADAI VOGĖ 

PARTIJOS PINIGUS IR
LEIDO JUOS SU

MERGOMIS-
PARDUODA CARO 

BRANGENYBES
SOVIATAI STENGĖSI PAR
DUOTI NUŽUDYTO CARO 

BRANGENYBES 
200,000,000 DOLERIU.

UŽ

Ernst Thael-
Vokiet ijos Komunistu 

ju kandidatas

Moskva, Rosi ja. rezignuoti

jie

200

Carisz- 
kos brangenybes, kurios dabar 
randasi Bolszeviku rankosia, 
likos pastatytos ant parodos ir 
pardavimo ant licitacijos. Tos 
nepaprastos brangenybes, ran
dasi valdžios banke, kur kup- 
cziai gali jais pamatyti, o ku
rios yra apskaitomos ant
milijono doleriu verties. Neku
riu szmoteliu verte vra nuo vie
no miliono lyg penkių milionu 
doleriu. Bolszevikai matydami 
kad niekas tu brangenybių ne 
yra sztant pirkti viską, nutarė 
juos perskirt, bet lyg sziam 
laikui kufxjziu ant tuju ’kruvi
nu brangenybių neatsiszauke. 
Tarp tuju brangenybių randasi 
caro karūna, kuri turi verties 
ant 52 miliojnus doleriu, ku
rioje randasi 3,800 deimantai 
ir kiti puikus žemeziugai ir ži
ba rodos kad ugnine. Deiman
tas “Orloff’ svėre nemažiau 
kaip 200 kartu, kuris yra ver
tas 29 milijonus doleriu.

Bolszevikai nori kogrei- 
cziausia atsikratyt nuo tuju 
žibueziu, bot niekas ju ne nori 
pirkti, nes bijo nelaimes, kokia

nori

užeina ant tu, kurie pei’lca to
kius kruvinus palikimus.

SUGRYŽO ISZ “PEKLOS”.
Kopenhaga. — 

žmogus gali gauti

kuris neseniai lankėsi

Norvegijoj 
“return” ti- 

kieta in Pekla, kaip tai isztyri- 
nejo tūlas Amerikoniszkas ke
leivis,
Kopenhagoje. Norvegijoje yra 
geležkelio stotis po vardu Pek
la (Heli) ir Amerikonas norė
damas parodyt namie savo 
draugams kad isztilkruju buvo 
Pekloje, pasiėmė “return” ti- 
kieta idant užtvirtint, kad nors 
vienas Amerikonas buvo Pek
loje ir isz josios giliukningai 
sugryžo.
RADO DIDELI SKARBA ISZ 

18-TO SZIMTMECZIO.
Vilnius. —- Sunkios medines 

skrynios, prikrautos su auksi
niais pinigais, paeinanezios isz 
asztuoniolikto szimtmeczio, 
vertes apie 1,650,000 doleriu, 
likos surastos kaime Jakubkos, 
pagal praneszimus laikrasz- 
cziu.

Daneszimai skelbia, buk ta
sai didelis skarbas likos atras
tas po žemo tik kelias pėdas 
nuo virszunes. Valdžia pasieniu 
visus pinigus po savo globa.

return

PAKORĖ 12 
REVOLIUCIJONIERIU.

Belgradas, Jugoslavija. — 
Laikrasztis “Politika” skel
bia kad Durayze, Albanijoj, li
kos pakarta dvylika revoliuci- 
jonieriu už suokalbi prieszais 
nauja karalių Zogu. Du szimtai 
kitu likos uždaryti kalejimuo- 
sia. Kariszkos tiesos likos 
skelbtos po visa sklypą.
27,097 DREBĖJIMAI ŽEMES 

JAPONIJOJ IN 5 METUS.
Tokio, Japonija. — Japoni- 

joj atsibuvo paprastai po pen
kis drebėjimus žemes per diena 
in laika penkių metu, nuo 1923 
meto, kada tai baisus drebėji
mas žemes sunaikino Yokoho- 
ma ir dali Tokio. Viso buvo 27,- 
097 drebėjimai žemes nuo tojo 
laiko. Septyni isz ju buvo ble- 
dingi ir žuvo daug žmonių.

Politika

ap-

Berlvnas. — 
manu, 
vadas ir buvęs 
in respublikos prezidentus pra
eituose rinkimuose, prarado 
Maskvos malone. Jis buvo pri
verstas ‘‘laikinai ”
isz vadovybes, vykti iri Mask
va ir stoti priesz Bolszeviku 
tribunolą pasiaiszkinti del pri- 
kiszamu jam blogu darbu.

T rock i n i a i opozi ei n i 11 k a i
senai iszvilko in aikszte dideli 
Hamburgo Komunist u 
skandalu. Jie buvo apkaltinti 
del partijos pinigu vogimo ir 
suvartojimo ju lėbavimams su 
patvirkusiomis moterimis, ark
liu reisams ir girtoms puo
toms.

Kai buvo susekta, 
tiesa, tie vadai buvo isz parti
ją 
si rode, kad 
manu, 
gietis,

ir girtoms

vadu

kad tai

jos paszalinti, bet pagaliau pa- 
“ d raugas” Thael- 

kuris irgi yra Hambur- 
gorai žinojo apie ta 

skandalu pirmiau ne jis buvo 
paskelbtas, o vienok jis stengė
si kaltininkus dengti, 
jie buvo jo draugai.
Maskva pažiurėjo in tai kaip 

in rimta “ 
sulaužyma”, ir insake 

laikinai” 
ir laukti tribunolo 
džio.
• PENKI VAIKAI IN 30 

MENESIU.
— Filomena 
czionaitinio

nes mat

manimi A i

partijos disciplinos 
Thael- 

rezignuoti 
nuospren-

Vasto, Italija. 
De Borello, jiati 
kaimuoezio pagimdo penkis 
vaikus in laika trisdeszimts 
menesiu, nes ana diena pagim-
de trynukus o priesz tai dvy
nukus. Nuo valdžios aplaiko 
dovana ir pagyrimo gromata.
KALNAS UŽGRIUVO KELIS 

KAIMUS.
Geneva, Szvaicarije. — Dvi 

m v les
1

kalno 
užgriauda- 

su didėlėms

ketuikampines 
Arbino nuslinko 
mas Ikelis kaimus 
bledems. Dvi farmos likos už
griautos 909 pėdu gilumo per 
akmenis ir žeme. Ant giliukio 
kaimiecziai iszbeginejo in sau
gesnes vietas, kada iszgirdo 
dundėjimą ir braszkojima kal
no. Badai keliolika žmonių pra
žuvo.

SUGRIAUS CARISZKAS 
ATMINTIS.

Moskva. — Sofiatu valdžia 
paliepė sugriauti cariszka ko- 
plyczia kurioje kožnas
per 200 metu, pakabindavo di
deli savo portretą ant atmin- 

Toji koplyezia randasi 
Kremline; visus paveikslus bu
vusiu caru sudegino.

caras

ties.

BLOGI METAI LIETUVOJE
Mockeliszkiai, Kovarskio v., 

Ukmergės apsk. — Nors orai 
kiek pagerėjo, bet musu ir ap
linkiniu kaimu vasarojus nesi- 
taiso. Žemesniu lauku žeme in- 
irkusi ir supuolusi. Ankstyvie
ji javai: žirniai, avižos ir bul
ves iszpuvo, o Liepos menesi 
sėti, tik sudygę ir d<‘l szalto oro 
mažai auga. Bulves vos galima 
pirma karta kaupti, 
baigiasi Rugpiuczio 
Sunku tikėti,
spės užaugti iki prasidės szal- 
nos. Ulkininkai kalba, kad va
sarojaus ne sėkla negrysz. Pie
vos taip pat mažai žele. Gyvu
liai badauja — gryže isz lauko 
pernykszczius sziaudus ėda. 
Dauguma ūkininku gyvulius 
szeria namie ir dideliai susirū
pinę, kaip prag)rvens ateinan- 
czia žiema.

nors jau 
menesi?, 

kad bulves sū

v !

S
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Kas Girdėt Iszrado Nauja Buda 
Kalbėjimo per 

-Radio
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Aczin Dievui jau tarp Lie
tuviu “tautiszkumas” apsi- 
malszino. Dingo prakalbos, 
pralekcijos ir praneszimai, isz- 
dege smirdalas isz mokytu

* guogi u o ir žmonelėms nusibo
do klausyti apie “tauta ir vi- 
«okes dirvas.” Gerai padarytu 
tieji veikėjai nuo Lietuviszkos 
“dirvos,”
Lietuva ir pristotu už bernus 
ir artu dirva, tai didesni nuo
pelną padalytu savo tėvynini 
ne kaip ozonais. Jau czionais 
užkrėtė “dirva” 
meszJu ir dingo giliukis tuju 
pa t vijotu kurie turėjo dideli

* pelną Lietuviszkose apygardo
se.

tautiszkumas

kad parvažiuotu in

su kiauliniu

Earl W. Davidson, Readingo
telegrafistas isz Ferre

Merion, Wyoming, ėmėsi ant 
nepaprasto budo rinkti aukas 
ant statymo naujos ligonbutes. 

♦Padare “Diena Buczkiu” ir 
!*ataiszauke konia visos pato- 
’.fios merginos isz visos aplin
kines paaukauti savo buczlcius 
už... doleri.

Pasekme buvo netikėtina, 
nes taja diena surinko 13,223 
dolerius, tai merginoms nema
žai turėjo isztint... lupeles ir 
▼aidai. Bet kas daugiausia ga
li iszlaikyt, jaigu ne motere!

-J".....
Kuo areziau prisiartina rin

kimai prezidento, tuo tankiau 
ir garsiau politikieriai prade
da apjuodinet prieszininkus ir 
juju partijes.

Vienas isz demokratu pasa
kė, buk badai buvo matyta 

‘ kaip Hoover’is gere arielka, 
kitas vela pasakė, buk Hoo- 

- ver’is ne yra republikonu, nes 
dirbo del demokratiszkos par
tijos per keliolika metu.

Republikonai atkirto buk 
Smith ’as ir jojo partije pare- 
minejo atvirai salonus, grafta, 
politiszka apgavysta ir 1.1.

Žodžiu, nežiūri ant mėtymo 
visokiu purvu vieni ant kitu, 
bile tik pauiekinet ir apterszti 
prieszininka. Ar tai viena par
tija ar kita, o žmones yra nu- 
• i stebėja isz to ir saves klau
sia:

“Kur mes esame! Kokiam 
sarmtmetyje gyvename! 
mandagus ir apszviesti žmo
nes, inteligentai, mylinti tei- 
•Ybe ir viską kas yra gera, taip 
paniekinėtu save ir brolius sa
vo!”

O kad taip darosi, parodo 
ta'i, kad musu visuomene da 
yra puslaukine. Žmones gyve
nanti ant szios žemes už pen- 
kesdeszimts metu atsimins ant 
mus su paniekinimu. Todėl jau 
laikas idant politikieriai pra
dėtu manstyt apie moraliszka 
puse, kitaip daeis prie to, kad 
ant politikieriaus žiūrės kaip 
ant kokio piktadario.

Well, politika yra tai “dorti 
geim,” o katras “dortinesnis” 
tas greieziau buna iszrinktas.

Ar

Devynesdeszimts penki tuks- 
taacziai ypatų likos užmuszti 
o deezimts milijonai ypatų su
žeista visokiose nelaimėse Į)ra- 

z eita meta Suv. Valstijose, pa
gal apskaitymu National Safe
ty Council. Tosios nelaimes at
sitiko ant keliu, fabrikuose ir 
namuose. Daugiau kaip 20,000 
vaiku randasi tame skaitliuje, 
kas parodo, kad žmones turėtu 
daugiau turėti atyda ant savo

> gyvaacziu.
Žiaunai apskaitė, kad per 

taisės nelaimes 296,000,000 die
nu darbo likos patrotinta o 827 
milijonai doleriu dingo isz 
amoniu uždarbiu.

Kataliku bažnyczioje Christ 
•Roi, Hudson, Mass., parapijo- 

* na i labai sujudo, nes nežino
mas piktadaris iszvoge isz baž
nyčios Szv. Teresos pelenus, 
kurie radosi puikioje auksinė
je dežuteje tuo jaus prie stovy- 
io tosios szventosios.

i Patogioms moterėlėms via-*
iui gritiaia, — 

■
r" tftip. kalbą

Terre Hill, 
Pa., turėjo pasekmingus ban- 
djmus kalbėjimo su dviems 
radio maszinoms. Davidsonas 
naudojo savo maszina ant 
klausymo ir kalbėjimo su žmo- 
nimis penkiolika myliu tolumo 
ant tos paties vilnies.

ISZ LIETUVOS!
EIGULIS ISZ KERSZTO 

NUSZOVE SAVO 
KAIMYNĄ.

I į

Kaunas. — Kriminalos poli
cijos žiniomis, Kruszenu . kai
mo miszke nesenai buvo rastas 
to paties kaimo gyventojo A. I 
Blockio lavonas su trimis žaiz-1 
domis, kurios padarytos ka- 
riszko szautuvo szuViais. Kri
minale policija padariusi < tar
dymą nustatė, kad žmogžudys
te yra padaręs jo kaimynas 
eigulis Juozas Kazakeviczius.

Buvę taip. Blockis dažnai 
užvoždavo Kazakevicziaus ci- 
guvon revizijas, del ko Kaza- 
koviezius kelis kartus turėjo no 
malonumu. Emo Block i ui ker- 
szyti. Kelis kartus kėsinosi 
Block i nuszauti, bet sutrukdė 
žmones. Blockis pasiskundė 
vietos seniūnui, kad Kazakevi
czius noris ji užmuszti.

Rugpiuczio 12 diena Blockis 
iszejo bažnyczion.
Blockiui per miszka, Kazake
viczius jam pastojo kelia ir nn- 

Su la i ky tas Kaza kevl - 
, bet 

liudininku parodymu nustaty
ta, kad jis tikrai kaltas. Kaza
keviczius aresztuotas ir padė
tas in Kauno sunkiuju darbu 
kalėjimą, o byla perduota teis
mo tardytojui.

Gryžtant

szove.
ežius kaltu neprisipažino

PINIGU FABRIKAS’“PINIGU FABRIKAS” 
KAUNE, ARBA ŽMO

NIŲ KVAILUMAS.
Kaunas. — Sziauliu miesto 

gyventojas Evaltas Povylaa 
iszgirdo isz kažkokio pil. Blin- 
kovieziaus, kad Kaune esąs 
Žydas, kuris nuo tikru bankno-

f
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KONGRESINIAI
RINKIMAI
“prezidentiniu 

motai, bet yra regu-

” f

“VERDUNAS” DALYBAUS
**

1

KAREIVIU KONVENCIJOJ

tu su pagalba invairiu medika
mentu nukopijuoja dar bank
notu, 
•Evai tas 
Rugsėjo 1

priežodis. Bet tai neteisybe.
Tankini moteres .patogumą 

gadina kokis drabužis padary
tas netinkamai, ypatingai ne
atsakanti skrybėlė, o tai tan
kiausia paeina nuo koloro. 
Czia eina apie tai, kokia bar- 
va galima neszioti juod-plau- 
kes ir kokia szvies-plaukes. 
Yra juoda barva, pilka ir tam
siai pilka. Juoda barva vienok 
turi nekuriuos skirtumus. 
Juod-plaukes privalo rėdytis 
in storesnius veikius, kaip: vil
noną; szvies-plaukes in akso
mą, atlosa ir plusza.

t____ _____
gul naudoja szvies-melyna 
balsvai rausva, tos borvos 
daug prisideda prie juju pato
gumo. Del szvies-plaukiu pri- 
tinkamiause borva yra raudo
na ir geltona.

Balta borva 
kožno amžiaus ir del juod-bru- 
viu ir szvies-plaukiu. Tegul 
bus jau suaugus mergiuke ar 
tai žila bobuke, tai vis balta 
borva geriausia pritinka. Mo- 
teriszkes apredalas neprivalo 
Imti brangaus ceikio, tiktai tu
ri Imti darinkta borva, 
pasiūta ir szvari.

kurie pasilieka tikrais, 
praturtėti.

dipna .atvyko jn 
Kauna ir apsistojo vieszbutyje 
“Bristol 
v i ežiu, kuris ntvedo* “ 
ri”, kuris atėjo su czemodanu. 
Tuoj padare bandymą isz dole
rio, doleris iszejo isz proso vi
sai gerai pagamintas. Kad i ri
si tikiu tu Evaltas szi banknotą 
nesziojo po bankus, kurie tvir
tino, jog banknotas esąs visai 
tikras.
“bizni”
vyko in Paneveži pas savo I 
dranga Chmieliauka ir papasa
kojo apie negirdėta naujiena. 
Evalto patariamas, iszgavo 10,- 
000 litu pinigu, užstatydamas 
savo namus, surinko isz viso 
14,000 litu pingu ir atvyko in 
Kauna pinigu kopijuoti. Abu
du apsistojo vieszbutyj 
tol” ir

meisteri

panoro

. Czia surado Blinkc- 
moiste-kuris atvedfr

Norėdamas padaryti 
, Evaltas skubiai nn-

savo

nekuriuos

Famsaus veido moterėlės te
naudoja szvies-melyna, 

rausva

pritinka del

geraio

Estonia” atplau- 
, Antanina 

Vainauskiene, kuri sako, buk 
turi jau 104 metus amžiaus ir 
yra gimus Lietuvoje.

Ant laivo “ 
ke in New Yorka

Žmones pikti! Žinome apie 
tai. Nuo žmonių turime kensti 
labai daug, o labai tankiai ir 
nekaltai, kad net turime sau 
užduoti klausymą: “isz kokios 
priežasties turime kensti ir už 
ka mus persekioja ir 1.1.” Ne 
karta puse musu gyvenimo 
pereina nuolatinėje kovoje su 
inpratimais ir budais žmonių, 
kad nekarta ir kantrybes pri
trūksta — o bet turime savo 
didžiausius prieszus mylėti ir 
pildyti Dievo prisakymus: 
“Mylėsi artyma savo, kaipo 
pats save,” o arty m u musu yra 
kožnas žmogus, kokio jisai ne
būtu tikėjimo, kad mes patjFs 
užsipelnytumem ant meiles ki
tu.

Dievo

8KAITYKITE “SAULE“

1928m. netik 
rinkimu” 
lariszkas dvimetinis rinkimas 
visos Atstovu Buto narystes, ir 
taipgi rinkimai paskirti tre- 
czia dali ^Senato narystes.

Taipgi i n vyks svarbus vals
tijų rinkimai. 35 valstijos rinks 
gubernatorius. Kelios valstijos 
rinks narius in valstijos legis
latures, kur tik valstijos kon
stitucijos aprūpina tokius rin
kimus lygiais metais. Miestu 
mayorai, valstija, 
ir įpiesteliu vii’szininkai taipgi 
bus renkami keliose valstijose.

Naujas Atstovu Butas Susi-

apskricziu

bus renkami keliose valstijose.

rinks Ateinanti Kovo Menesi. 
Kad nors prezidentine kova 
užima pirma vieta, bet kon
gresiniai rinkimai yra lygios
svarbos. Senatas1 ir Atstovu 
Butas, drAUge sudaro Suv. 
Valstijų valdžios instatym-da 
vystine dali. Prezidentas yra 
vyriausias egzekutyvis aficie- 
rius, szalies valdybos asme- 
niszkas atstovas. Bet instaty-

drdtige sudaro S u v.
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PRIVISO VAGIU.
Gargždžiai. — Czia sziomis 

dienomis apvogti pil. Liutikas 
Stepas ir Žarnas Davidas. Abie
ju invairiu daiktu pavogta 
vertos apie 1,000 litu. Taip pat 
apvogtas Mižiuku kaimo Ku
liu valscziaus pil. Meszkauskaa 
Kazys, jo daiktu pavogta ver
tes apie 800 litu.

TRYS ISZŽAGINO 
MERGAITE.

Vilkaviszkis. — Rugpiuczio 
30 diena Vilkaviszkio gyv. Al
fonsas Kostiuszka, Petras Ra
kąs ir Adolfas Szmitas pakvie
tė pasivažinėti automobiliu, 17 
metu mergaite P. 18 kilometru 
pasivažinėjo už miesto ir susto
ja visi trys isz eiles ja iszžagi- 
ne.

Gydytojas konstatavęs pie- 
vartos falkta, todėl piktadariai 
suimti ir padėti kalejiman.

“Bris- 
vel surado ta pati 

“meisteri”. Rugsėjo 5 diena 
isz pat ryto visi trys pradėjo 
kopijuoti pinigus. Sutepė 14,- 
000 litu banknotus invairiais 
skystimais sudėjo in voką ii' 
visa tai sudėjo in medini pre- 

Viisa tai padarius, Žydas 
jiems liepe laukti kokias 7 va
landas ir tuomet jis g 
isz miesto ir iszimsias isz preso 
pinigus, 
Evaltas su Chmieliausku 
szventai pildė specialisto nu
rodymus, bet Žydo nesulaukė. 
Darydami Kriminaliai polici
jai valdininkai vieszbutyj pa
tikrinimą užtiko 
tus”.
Evaltas ir Cbmieliauskas pasi- 
stvere stebuklinga maszina, 
norėjo iszsprukti, bet jiems ne 
pavyko. Policijos valdininkai 
juos sulaiko, atidaro presą ir 
vietoj pinigu rado tik paprasto 
popierių pelenus, o ju tikri pi-

sa.

ryszias

tai pasakęs iszejo. 
su

( 4

Tszsigande
fabrikan- 
policijos

nigai liko apgaulingai Žydo 
iszneszti. Kriminaline policija 

pinigu dir- 
a f cristas

iszaiszkino, kad 
bejas’1 
Vedeckis Mausza.

i (

yra žinomas

KUNIGAI PRIESZ 
KUNIGUS.

Sziauliai. — Sziu metu pa
vasari, kun. Padžiaus redaguo
jamas laikrasztis “Sziaulietis y > 
eme visokiais budais kolioti 
Sziauliu Valstybines gimnazi
jos direktorių p. Szligeri.

Tiems szmeižtams užkirsti 
kelia, 
gimnazijos pedagogu taryba 
nutarė praszyti, tuo metu lan
kiusi Sziaulius, vyskupą Skvi
recką, kad kunigą Radžiu šu

Sziauliu Valstybines

draustu.
Po nutarimu pasirąszo be ki- 

ir trys kunigai,tu mokytoju
kurie moko Valstybinei gimna
zijoj.
ŽVERISZKA ŽMOGŽUDYS-

TE SOVIETUOSE.
Smolenskas.

“Biednota”
— Laikrasztis 

pranesza, jogei

VILKAS PAPIOVE ARKLĮ.
Narkunai, Rokiszkio valscz. 

(“V”, k or.) — Rugpiuczio 26 
Į diena nakties laiko, ganykloje, 
į vilkas papiove pil. Pipinio ark* 
Ui.

BUTU ANIUOLISZKAS
GYVENIMAS TARP PORU

Tarp vyro ir moteres butu 
d'angiszkas gyvenimas, kitokia 
ne kaip tarp sziandioniniu po
relių yra:

Jaigu iszmoktu paczedžial 
gyventi.

Jaigu motere ir vyras nesi- 
ergeliusskustu apie naminius 

tarp saves.
.Taigų mėgintu taip sau sma-

Smolensko gubernijoje tapoHP11^ laika, kaip smagino pir-
žveris'zikai Kotnu- riM>sia dienosią po apsivedimul.

Jaigu kožnas isz 
pasirūpintu vienas antra sura-
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Szitas mulas yra vienatiniu, kuris gimė 1918 mete, Fran-
eijoj, laike Kvietines Kares ir priguli prie 15-to pulko raitc-

Verd un.liu ir todėl ji užvardino “Verdun.” Pulkas pasiims ji drauge 
su savim ant konvencijos, kuri atsibus San Antonio, Teksuo- 
se nuo 8 lyg 12 szio menesio.

Kongreso abieji butai yra 
vienintelis rinkimu toisdaris ir 
didžiuma nariu sudaro reika
laujama skaieziu nariu vesti 
reikalus. Butai nutarė veikimo 
budo taisykles, baudžia savo 
narius už netvarkuma ir su už- 
gyrimu dvicju-trecz daliu 
vo nariu, gali praszalinti
arba narius. Nei Butas, nei Se
natas, negali pertraukti savo 
sesijas, (langiaus kaip tris die
nas, laike 
negali perkelti sesijas in kita
vieta apart kur abieji butai 
sėdi, be kito Buto pavelinimo.

Kongresas susirenka nors 
syki in metus

susirinks priesz yra dvi kiekvieno Kongreso

PAVEIZDINGAS
JAUNIKAITIS

I

m n pervedimo spėkos koncen
truotos kitoje valdžios dalyje 
—Kongrese.

Atstovu Buto nariai renka
mi kas antras metas. 'Senato
rių terminas yra szeszi metai 
— tris syk ilgesnis už Atstovo. 
Treczia dalis Senatorių iszren- 
kama kas antras metas. Kuo
met Kongresas susirinks Kovo 
mėnesyj, bus naujai iszrinkta 
Atstovu Butas ir treczia dalis 
Senato.

Kongresas 
ta diena, tuoj po rinkimu, del

i-

ir senatoriai pirmadieni, tuoj po rinkimu, ir 
apsvarsty-

są
nari

Kongreso sesijų ir

trumpos sesijos, bet naujai isz 
rinkti atstovai 
negali dalyvauti 
muose, nes ju laikas aficialisz- jeigu 
kai prasideda Kovo 4d., sekan- 
cziais metais po rinkimu, pa
ežiu laiku su naujo prezidento 
užėmimo dinsto.

Senatorių Rinkimai. Konsti
tucija aprūpina, kad turi būti 
du senatoriai isz kiekvienoj 
valstijos. Senatorių rinkimai 
invyks Lapkriczio men. net 32 
valstijose. Beveik visi senato
riai, kuriu terminas iszsibaige 
sekanti Kovo menesi (apart 
vieno) vėl bandys'būti iszrink- 
ti. Visi turi prieszu. Deszimts 
isz szitu senatorių, kurie turės 
vesti stiprias kovas, yra repub
likonai, dvideszimts-vienas de
mokratas, ir vienas atstovauja 
ukininku-darbo partija. Ir se
natorių rinkimai gali žymiai

susirenka 
bet paprastai 

se
sijos. Pirma, arba “ilga” sesi- 

prasideda Gruodžio pirmaja
ilga

Pažinau tūla jaunikaiti, ku
ris daug uždirbo fabrike kaipo 
nieką ui kas, bet labai prastai 
rėdosi ir pinigus czedija.

Karta patikau ji parkia ir 
kalbėjome apie szita, ant galo 
parėjo sznekta apie darbus ir 
uždarbius ir paklausiau kur 
jis deda savo pinigus jaigu tiek 
daug uždirba?

'Pasai nesisvarst vdamas atsa
ke:

r ii

— Dali uždirbtu pinigu pa
skyriau ant iszmokojimo sko
los, o dali nesziu in banka kas 
nedelia.

— Asz žinau, jog tu jokiu 
skolų neturi, ba gyveni prie tė
vu, o volei ne maeziau tavęs ne 
viena karta karezemoja ar ke
ldama suėjime!

Isztikro asz teisybe kal
tu ri u

gali testis per isztisus metus, 
turi užtektinai reikalu.
arba “trumpa” sesija, 

susirenka Gruodžio men. pir
ma pirmadieni antrais metais, 
ir turi atidėti sesija priesz 
piet sekanezio Kovo menesio, 
kuomet naujo Buto terminas 
prasideda. lyarįais pasitaiko, 
kad Suv. Valstijų prezidentas 
turi paszaukti speciale sesija 
bile kada.

Senato ir Buto Kompanijos 
Komitetai. Kandidatai in So- 
nata ir Atstovu Butą nominuo
ti pirmame valstieeziu rinkime 
kuomet valstijų 
taip aprūpina, arba politiszku 
partijų seimuose.

Abidvi didžiosios politiszkos 
partijos turi specialius kompa
nijos komitetus del Senato ir 
Buto. J u darbas panaszus in 
Tautiszku Komitetu darba, tik 
jie koncentruoja visas spėkas 
savo atskirose dirvose. Abudu, 
Republikoniszkas ir demokra- 
tiszkas, komitetai pasilieka 
mets nuo metu, ir užlaiko nuo
latini centra Washingtone.

70tame Kongrese, isz 96 se
natorių, 48 -buvo republikonai, 
47 demokratai ir vienas prigu
lėjo prie ukininku-darbo par
tijos.

Atstovu Butas susidėjo isz 
231 republikonu, 195 demokra
tu,

Antra t rumpa

konstitucija
y

bu, turiu skola, kuria turiu 
būtinai užmokėti. Kokie tik pl- 
'nigai atlieka neszu in banka.
Reikia tau mano prieteji žino
ti,* jog tėvai mano; maitino ma
ne nuo užgimimo ir dėjo anie t 
manes pinigus, kada pradėjau 
eiti in mokslaine. Sziadien gi 
uždirbu ant nedėlios apie $18, 
tai ne galeeziau nakti užmigtf, 
jaigu tuos pinigus praleiscziau, 
taip kaip daro kiti.

Tėvai mano nesigailėjo nie
ko, idant prigulineziai apsi- 
szviesti, tai noriu jiems užsi
mokėti. Lyg sziol daviau del 
ju jau suvirsz $350 ir to nesi
gailiu, ba tai užmoku skola.

— Jaigu kožnas mano me
tuose jaunikaitis jaustųsi to 
privalumo, tai sziadien seni tė
vai ne reikalautu sunkiai fa
brikuose dirbti ir da suaugu
sius sūnelius szerti kaip peni
mius.

Tokiu 
daug reikėtų, 
ir suspaudęs ranka gera su ma
no nuėjau namon.

Daug tėvu del vaiku viską 
atiduoda,

O vaikai ant senatvės 
levams; duonos ne duoda!

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABOR1US MAHANOY CITY

permainyti Senato naryste, ap
rūpinant sekanti prezidentą su 
didžiuma savo partijos balsu, 
arba jo prieszai gali turėti di
džiuma balsu.

Nuo 1913 m. Suv. Valstijų 
senatorius renka žmones tiesio
giniu balsavimu. Konstitucija 
iszdesto Senatorių kvalifikaci
jas. Senatorįus turi būti nema
žinus 30 metu senumo. Turi bū
ti Suv. Valstijų piliecziu per 
nors devynis metus, ir turi bū
ti gyventoju tos valstijos kuri 
ji iszrenka. Suv. Valstijų vice
prezidentas yra Senato prezi
dentas.

i Atstovu Buto Nariu Rinki
mas. Pilna Atstovu Buto na
ryste — dabartiniu laiku 435 
iszviso — bus renkama Lap
kriczio menesio pirma antra
dieni. Kas deszimts metu Kon
gresas paskiria skaitliu kuo
met gyventojai suskaityti (lai
ke cenzos). Skaitlius tada pa
dalintas tarpe valstijų, sulyg 
gyventoju skaieziaus, vienas 
atstovas del kiekvieno 220,000 
gyventoju.

Atstovai turi būti Suv. Vals
tijų piliecziu nors septynis me
tus, turi būti nors 25 metu se
numo, ir tos valstijos gyvento
ju kuri valstija ji iszrenka. Jo 
alga paskirta $10,000 in me
tus. Senatoriai irgi gauna $10,- 
000. in metus. Keliavimo isz- 
laidos isz 25 centu už kiekvie
na myle isz ir in Waehingtona 
užmokėta. Jam paskirta suma 
pinigu pasrtmdyti darbininką, 
raszomams daigtams ir kitoms 
iszlaidomS' 
f • ■ ... r • .

komitetai

mumsjaunikaieziu 
pamislinau sau

2 ukininku-darbo partijos
ir 1 socialisto. F.L.l.S.

Dr. T. J. Tacielauskas
. Pirmutinis Lietuviszkas

* Dentistas Mahanojujo.
nužudytas

nistas-biedniokas, Trofim VoL 
kov.

Kaimo ūkininkai ji kapojo Į minti ir prigelbeti visame.
Jaigu kožnas vyras ir motore

1 atsimintu, 
. lais, tiktai silpnais žmonimi.

Jaigu kožnas rūpintųsi dau
giau daryti o mažiau geisti, 

į Jaigu abu atsimintų, jog ne 
1 ant džiaugsmo sūejo in pora,

kirviais ir daužė basliais. Vie
nas “kuloku” pavargęs, kitas 

Muszk kol mirs — 
vistiek reikės sėdėt!”

4 ( 
patarė:

kuloku
a

1 . I . , — ■ I ■ .. », _ ■ - , ■»     —. . ... ,.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY OITY. PA.MAHANOY OlTY, PA.

3-czia Procentas už jusu pinigus ir saugomas del jusu 
pinigus yra geriaus negu 10-tas Procentas, be jokio 
saugumo. '■

. MERCHANTS BANKING TRUST 00.,
s pinigus ir ta 
gii 4

DSkite savo
Ii k • ' A.

kaip tai pinigas ąugą su padauginimu Procento.

moka 3-czla Procentą už jus u sutaupytas pinigus ir ta 
suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau 

Dekite savo 
persitikrinsite ir matysite

del žmogaus kuris dirba ir ezedina. 
pinigus in szita Banka o ;

* « H I '* H I IM ? i m

4

I

jųdviejų

kad ne yra aniuo-

bet ir varga kentėti drauge.
i Jaigu reikalaus mažiau pui- 
Į kiu pavedu, o datigiau reika- 
!| lingu naminiu daigtu.

Jaigu prie svetimu nerodytu 

užlaikytu uąpiioje.

Y •

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

. f

savo,meiles, o kad taja meile
V /I tfl i_____ J _J 9 _ •
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Jaigu abudu rūpintasi dau-
• ' 1 _ Vi

niu ne kaip sznairuotis viens 
ant kito kaip szuo ant kates.

Jaigu nbudu atsimintu, kad

giau apie smagume tarp žmo- "h • ’J a 1 * F : 1 1 * * .' • *
1

ant kito kaip szuo ant kates.
Y1— '• -

ant gero auginimo vaiku abu-
du prįgulincziaį rūpintųsi.

EXTRA! PREKES NUMAŽINTOS 
TIK PER 30 DIENU.

Naujausios mados puikios kortinos, 
padarytos is^ geriausios materijos, 
labai puikiai padarytos kaip ant szio 
paveikslo parodyta. 50 coliu platumo 
ir 3 mastai ilgio. Didelis pirkinys už 
maža preke. Regulariszka preke szi
tu kortinu $3.50 pora, bet per szita 
menesi parduosime tais puikias ker
tinas dvi poras už $3.98 arba 4 po
ras Už $7.50. Prisiuskite tik 35c del 
nusiuntimo kasztu ir paraszykito 
kiek poru reikalaujate tu puikiu! 
kortinu. Užmokėsite kada aplaikysi- 
te kortines savo name. Užganedini- 
ma gyarantiname arba sugražiname 
pinigus jums adgalios. Nelaukite bet t 
prisiuskite užsakymą dabar nes ve! • 
negausite tokio pirkinio. t

PRACTICAL SALES COMPANY 
1219, N. IRVING AVE., DEPT. S.

ęHICAGO, ILL.

Laidoja kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t. t. 
520 W. Centre St. Mahanoy City. P*.

i

*
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Mielaszirdingi\ "J

los; matau jog klaidžiojau. Po
nas mane kitai p perkūno jai ir

ba

nos,

Puikiai pasirėdęs, su links
mu veidu ėjo ponas Leopoldas 
vakare ulyczia per miestą. Jau
nas, gražaus pavidalo, turtin
gas, ne žinojo kas tai yra rū
pestis sziame gyvenime, o kad 
priek tam buvo doras ir tvirtas 
tikėjimo, tai ir sąžine turėjo 
czysta. Sziadien jautėsi su vi
sai laimingu, ba ketino praszyt 
rankeles del saves puikios pa- 

dukters turtingo kup-
cziaus kuria mylėjo jau nuo se
nei, o kuri jam bus prielanki o 
tėvai ne buvo prieszingais ju 
susiporavimui, ba ji paguodo- 
davo labai.

Sugryžo jisai tame laike isz 
savo k romo namo, idant persi- 
rodyt ir nusiduot pas tėvus sa
vo mylemos. Neužmirszo jisai 
savo laimėjo, kam yra dėkingu 
už ja, nes svietiszka laime, dan-1 
giszka per genis darbus žmo-1 
gus gali dasilaukt del to deka- 
vojo Dievui ir mislino sau: tiek 
yra nelaimingu ir biednu — 
kaip tai butu gerai, jaigu ture- 
czia proga padaryt laimingu 
katra isz artymo savo ir nu- 
szluostyt jam aszaras.

Tai buvo puiki Krikszczio- 
niszka mislis, o Dievas ja tuo
jaus ir iszklauso. Kada prisiar
tino prie tamsios ulycziukcs, 
iszgirdo laukinius riksmus n 

. juokus vaiku, o tarp ju szauki- 
mas pagelbos. Tuojaus pasuke 
in ten isz kur riksmas paėjo ii 
pamate liūdna perstatymu. !

Ant akmens priesz viena na
rna sėdėjo jaunas vyras; galva 
turėjo nuleista isz nuvargimo 
ir pailsumo o rankoms uždengė 
sau veidu nuo kumszcziu keliu 
vaiku kurie ji su kumszcziom 
musze ir lazdom bade. Greitai 
prisiartino Leopoldas, drūtas 
ir narsus vyrukas, stojo priesz Į 
goveda;
bernuku aplaike smarkius 
ypus per veidą, ketvirta suome 
už kalnTeriiius ir paezestavojo 
per veidą keliolika kartu o vai
kinas roke kiek galėdamas kad 
ji paleistu.

— Tu eisi su manim in po
licija! — paszauke Leopoldas, 
o atsikreipęs in vargsza pra
kalbėjo:

— Kas tau kenke? 
klauso.

— Jisai girtas! — roke vai
kinas, kuri laike už keteros ir 
stengėsi iszsisukt isz jo ranku 
ir tik pasiliko apykakle ranko
se Leopoldo. Vaikinas dingo 
tamsoje, o vargszas atidengęs 
sau veidą nusistebėjo pažiūrė
jęs ant Leopoldo.

— Pone, tikėt man, — atsa
ke jisai vos girdėtu balsu, 
esmių girtas, vaikai meluoja!

— Matau ta! 
ezionais sėdi? Del ko ne eini 
namon ?

— Taip eiezia, bet ne turiu 
namu, jaigu turecziau norints 
mažiausia kam;>eli szitam dide 
liam mieste, tai nesiraszczian 
sziadien ant ulyczios. Bet pir- 
inucziausia turiu ponui pade- 
kavot ir tegul Dievas poną 
szimtaropai užtai isznagradi- 
na, jog mane apgyniai priesz ta 
ulyczine gauja! — ir dideliu 
stengimu vos atsikėlė isz vie
tos.

— Ar sergi? paklausė susi
graudinęs Leopoldas.

— Ar sergu? Taip badas ir 
liga! —- buvo atsakymas, o 
Leopoldas patemino jog varg 
szas kitados turėjo būti geres
niame padėjime:

Mielaszirdysteje apimtas vo
lei užklausė. .

— Ar galiu tau kuom pri- 
gelbetl Turi krauja ant kaklo, 
reikia pirma tame apžiūrėt ir 
kuom sudrutint. Eime, prigel
bėsiu kuom galiu, mano vietoje 
tu gal padarytum!

Tai isztares paėmė ji už ran
kos, o vargszas atsiliepė:

— Dabar turiu atszaukt ta, 
ka priesz valandėlė buvau pa-1 masznele

akimirkio trys 
aplaike

“SAULE”

kaip galiu ponui būti dėkingu 
'dekavoju tau kaip broliui, 
matau broliszkai su manim ap- 

Į sic jai.
Leopoldas klauso žodžiu 

vargszo susigraudinęs, ir paži
no isz jo kalbos, jog nepažins
tamas turėjo gera auginimą, o 
kad papuolė in vargu tai ne isz 
savo locnos kaltes.

- Kaip man rodosi, tai esi 
be jokios vietos? — užklausė.

— • Esmių suvisai apiplesz- 
tas nuo visko. Ne szirdies de! 
manes ne vilties jokios! De-1 
szinits metu pergyvenau Anie- 
rike! Ka sau uždirbau ant ves
tu, tai vela kone viską pralei
dau o likusius pinigus kūnuos 
turėjau tai likausi apiplesztn 
Najoke. Czionai ne turiu jokiu | 
pažinstamu. 
kyt ezionais

J bet niekas man nedavė. Da ne 
suprantu kaip ne pabaigiau ta 

.Įvarginga gyvenimą szokdamas 
kada

klauso

Stengiausi aplai- 
koki užsiėmimą,

nuo laivo kada in czionals 
plaukiau. Drūtas mano tikejl- 

mane sulaiko nuo 
Ipat-žudinstos. Užsiėmimą! Gal 
ponas turi koki del manes užsi
ėmimą! Norints tai butu sun
kiausias darbas!

— Tik ant kokio laiko ga- 
Įlecziau tave priimt ant neszio- 
jimo visokio tavoro mano sklo- 
de, 
atsirastu.
szita mano bilietą su adresu ir 
pinigine pagelba, už kuria gali 
sau pasidrūtint ir pernakvot 
kokiam prastam kotelyje, rytoj 
lauksiu tavos savo krome.

Tai kalbėdamas inbruko 
vargszui bilietą ir maszncle su 
pinigais ir greitai atsitolino.

Nelaimingas nutirpo isz nu
sistebėjimo ir stovėjo ant vie
tos, ne žinojo ka su savim pra
dėt. Nuėmė kepure nuo galvos, 
dirstelėjo in dangų ir dreban- 
cziu balsu isztaro:

— Vieszpaties

mas tiktai

o paskui gal geresnio kas 
Tuom kart paimkPnom

kalbėdamas

isz

— UŽ-

ne

bet ko tu

Dieve! da
bar tau prižadu visa szirdžia, 
jog niekados tave neapleisiu! 
Laiininkie taji žmogų, kuris no 
pažines mane, 
padare, 
Amen.

Nusidavė

tiek man gero 
dabar ir ant visados.

. ' ** '* * . . v • Iliu akyvumu nyi^^žiurejo 
dviem valkatomhcai'veidus jn 
gerai insitemint.

Vienas isz valkatų patemino 
tai ii’ atsiliepė Angliszkai in 
savo dranga:

— Žiūrėk kaip toji lape ant 
mus prisižiūri! Tai man suvisai 
nepatinka! Asz noreczia ji pa
tikt tarp numirusiu. Numirė
liai moka tylėt. Isztrauk tik

— pasielgsiu su juoin 
greitai.

Antras valkata pažiurėjo ant 
gulinezio ir po tam tarė:

— Tai bus 
praliejimas kraujo 
mum atneszt nelaime, 
padek i m ji ant geležinkelio o 
reikalas bus trumpai atliktas.

Dovanai Leopoldas stengėsi 
isz paneziu iszsivalnyt, bet val
katos nuncsze ant. geležinkelio.

Negana to, da pririszo prie 
sztangu ir pabėgo in tamsia 
ulycziuke, kad sztai iszmuszc 
ant miestiszko ziegoriaus pir
ma adyna.

— Trūkis ketino ateiti an
tra adyna po pusi a ima k t.A • « . 1 •

liu

peili

pri^ižįyrejo
-------- ..... jtt

nereikalingas 
ir da gal 

Geriau

— Ar-gi lyg tani laikui no 
ateitu kokia pagelba? — pa- 
inislino sau Leopoldas, ir pra
dėjo melstis, o viltis inženge in 
jo szirdi. Atsiminė ant savo 
mylimos, ant josios skausmo ir 
nuliūdimo, kada dažinos apie 
jo baisia smerti. —

Laikas bego, o ne žingsnis 
žmogaus nepertrauke tykumą 
nakties. Vagys jau seniai nubė
go, o pagelba jokia nesiartino. 
Ir vela iszmusze 
bokszto pusią po pirmai. Da 
turi pusią adynos laiko o sun
ki niaszina ketina ne užilgio 
pereit per jo kuna! Minutos be
go pasiūtiszkai. Dabar Leopol
das ketino prisirenginet ant 
smert, atsiminė savo visus nu
sidėjimus ir už juos gailėjosi — 

nelabai seniai 
todėl smert cino 

grieko neturėjo. Tegul buna 
valia Dievo!

Jau davėsi 
nis signolas 
stacijos, jog trūkis jau apleido. 
Leopoldas klauso drebėdamas 
nudavė jam. jog pajuto drebėji
mą geležiniu sztangu ant kuriu 
gulėjo ba trūkis jau buvo begi- 
ja.

Sztai atbėgo kokis tai žmo
gus. Užkimęs balsas davėsi gir-

norints buvo 
in spa v i ėdi

ant toly m o 
pirmai.

girdėt paskui i- 
nuo paskutinius

in miestą idant 
sau pasijeszkot kvatiera. Užti
ko viena prie geležinkelio ant 
kurio diena ir nakti ėjo trukiai 
per ka nakvyne buvo ne bran-Įdėt isz jo lupu, nepažinsi amas 

, o peilisgi. Inejo in vidų, iszeme kelioll- mėtėsi ant gulinezio 
ka smulkiu pinigu isz Lcopol-J sužibėjo jo rankoje, 
do maszneles, suvalgė pigia — Kur ponas 
vakariene ir tuojaus pasijuto tas? — szauke, - 
jog naujas gyvastis inženge inĮpiaut virves.

Sztangos jau drebėjo nuo ar- 
. Su keliais

esi pririsz-
noriu per-

ji. Pasidrūtinęs nusidavė ant p _
atsilsio. Buvo tai mrtžas kam- tinanezio trūkio.
barelis perskirtas tiktai su plo-1smarkiais ypais nepažinstamas 

perpiove virves, kuriomi nelai
mingas buvo

noni lentutėm. Namas radosi 
ne toli geležinkelio ir visas dre
bėjo kada trūkis praėjo. Pasi- |szthngU — jau ‘trūkis mete sa

vo szviesa ant dvieju szeszeliu, 
kuris viena kita stengėsi nu- 
rist nuo sztangu.

Maszinistas in pati laika pa- 
Szvilpimas

meldės da karta už savo gera- 
deju, užmigo.

t

pririsztas prie

*

Leopoldas ne galėjo užmigt 
ta nakti ir džiaugėsi jog miens Įdavosi girdėt ir tame paezianio 

,_„-Ke sugriežė ratai maszinos, 
su triukszmu 

nuo nelaimi il
su pasažio- 

riais szoko isz trūkio ir dažino- 
jo apie szetoniszka darba ža
dintoju... Bet nepažinstamas 
paklausė karsztai.

— Ar nesiranda policijos 
ant trūkio? Kas eis su manim 
idant suimt žadintojus? Jie 
randasi ezionais ne toli ir neti
ki jog likos atidengti ir pažin
ti. Galimo juos mieganezius su
imt.

' Tuojaus 
vyru 
revolverius isz kiszeniu.

— Kur tieji? — užklauso.
— Eikite su manim — at-J 

sake nepažinstamas, ir visi nu
sidavė paskui ji, o trūkis nuėjo 
ant kitos stacijos.

Ne perėjo czvertis adynos, ą “ -l 1 t • t • V 4 • 1 ' *
szoko isz užpakalio ir suėmė ji linezius likos suimtais ir su-; 
už gerkles, o in kelias minutas risztais. Atome jiems viską ka' 
po tam jau gulėjo surisztas ant buvo paėmė o keliolika vyru; 
ulyczios. Mate Leopoldas kaip pasiliko prio plesziku pakol nei

regėjo. maszinos

jo geidimo iszsipilde. Atejas haike ;
namon, apsirengo, paėmė sun- L trūkis sustojo
ku auksini ziegoreli 
geliu, maszncle su pinigais ir|g0. konduktorius

su lenciu- kelis žingsnius

deimantini žiedą kuri ketino 
dovanot del savo mylemos ir 
taip iszsirenge in narna savo 
busimos paezios. Tėvai priėmė 
ji linksmai ir ta vakaru tarp 
keliu pažinstamu atsibuvo su
gertuves. Žinoma jog niekam 
nieko apie tai ne sake. Buvo 
jau vėlus laikas kada sugryžo 
namo.

Ėjo sau po valiai nuo uly- 
ezios in ulyczia ir butu isz 
džiaugsmo dainavęs, bet ne 
butu buvęs tokis linksmas jai
gu butu apsidairęs in užpakali 
ir patemines dvi ypatas slen- 
kanezias paskui ji. Ko tolinus 
jis ėjo in užmiesti kur jau na
mai recziau stovėjo, tuom da 
szeszeliai labiau artinosi prie 
jo. Ant kart du valkatos pri-

bet
atsirado keliolika 

isz kuriu keli iszt rauko

abudu latrai kuriuos užtiko gu-

po tam jau gulėjo surisztas ant buvo paėmė o keliolika vyru;

jam valkatos paėmė viską isz paėmė juos in ton kur prigulė-;

lango,
Užduot svecziui tiesiog per 

sprandą.
Sveczes ant to nežiūrėjo, 
Per langu in ruimą inejo, 

Palengva (repais žemyn nuėjo. 
Kuškis gal sveczia pažino, 
Kad gaspadoriu savo 

nežadi no, 
vis da miegojo,

Kaip sveczes per Įauga iszejo. 
Vyrucziai apsisaugok i t, nes 

1 t ar negražu,
Galite gaut kita syk su prosu 
Bus sarmata, nebus kur dėtis 

Sėdėsi namie susirietos.
Jaigu da karta padarys taip 

sportukas, 
rfai gausi su lazda, kaip 

versziukas,
Jai lazdos del tavos nepakako, 
Geriau pasitaisyk o laimingai 

gyvensi,
Ir guzu tos iszgeres niekad 

nevemsi, 
Žemaite

iwm
Lr~ I

RAUPAI PASIDUODA 
GYDYMUI

. . . . w
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isz Lietuvos in Amerika kaip per

KLAIPEDA
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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. y 

‘ i.

s

I
.s

A
Ja

Blirdingiorini
Per trenksmą nieko ncginlejo 

sveczes

J

3. Lietuviszkai galima kalbėti su* laivo aptarnautojais
4. Geras valgis ir mandagus patarnavimas.
5. Kasdiena judami paveikslai ir koncertai.
6. Iszpildomi laivo orkestros szokiai, žaislai ir t.t.

KAINOS 
ISZ KAUNO
(Treczia Klesa)

$125
Valdžios Tax 

Ekstra

Trcczia 
Klesa

In Abi Puse $181
TURISTINE 3 
KLESA (buvusia 
antra klesa) $122 

luabi pusi 203.50

»» y
A

ft

IN KLAIPEDA 
$107

.< i
* *

z ’»

Naktimis pas
ncvaikszcziosi,

Gyvensi laimingai, mirti
nenorėsi.

l

Asztuoni raupnoeziai ka tik 
buvo paliuosuoti isz tautiszkos 
raupu sanatorijos Carvill’e, 
Louisianos valstijoj. Matomai, 

nuo baisios ligos 
szinitmeczins buvo 

neiszgydoma. Suv. 
Valstija Sveikatos Biuras tiki, 
kad nauji gydymo budai yra 
gana pasekmingi.

Suv. Valstijų Sveikatos Biu
ras veda tautisžka raupuoeziu 
narna Carvill’e jau per septy
nis metus. Per ta laika, 37 rau- 
puoeziai buvo paliuosuoti nuo 
insteigos kaipo iszgydyti ir 
kaipo nepavojingi vieszai svei
ka lai. Isz tu visu, t'ik vienas 
buvo atgal sugražintas.

Dabartiniu laiku, 400 
puoeziu gydosi 
se

jie iszgydyti 
kuri per 
lai k vta

1

< (
1SZPLAUKIMA1 LAIVU ISZ NEW YORKO

ESTONIA” G Oktoberio “POLONIA” 27 Oktoberio)) G Oktoberio < (

Žiniom Kreipkitės in Vietos Agentu ar in Bendrove

BALTIC AMERICA LINE
UNION TRUST BLDG.8 BRIDGE STREET 

NEW YORK, N. Y.

gesi,
liuosas. Kada žadintojus nuga
beno in kalėjimą, apsidairė iii 
apstojanezius ir užklausė:

Ir. kas tokis buvo mano 
iszgelbetojum ?

— Ar ponas jau mane
— Juk ponas kelt 
atgalios iszgelbejai

jog yra prie gyvasties ir

ne-

Vai’gO ir bailine:*

paži nsti.
advnas
mane nuo 
smerties!

Leopoldas pažino nusistebe- 
kuriain atėjo 

kada ji, gauja uly-
jas jame žmogų 
in pagelba, 1 
ezine buyo ijpąiąybįį^ , ..... t.

— Dieve mano, kaip tai ga
lėjo atsitikt? paszapke.

— Labai prastai, 
pats Dievas taip 

suteikė. Kada mane ponas taip 
gausiai apdovanojai, i 
pasidrūtint ir pernakvot 
netolima resįuvacijfi; Užmigau, 
bet neužilgio -pabudau. Naktis 
buvo tyki. Iszgirdau už sienos 
balsus.

Kalbėjo 
taja kalba iszinokau Amorikc, 
viską supratau gerai. Latrai 
dalinosi su pavogtais daigiais. 
Ant galo skaitė pravarde savo 

rado 
tai

taip t a ra n t
arba ki

nuėjau 
; in ta

Angelskai o knd

idant sustab- 
ba ne žinojau ko

aukos ant bilieto, • kuri 
masznelej ir pažinau jog 
ponas buvai apiplesztu. Paszo- 
kau isz lovos, iszcmiau savo il
ga peili, kuri ne karta Inivan 
naudojas ant savo prieszu Wes- 
tuose began ant geležinkelio 
visom pajėgom 
dinti truki,
<ioj vietoj ponas buvai pririša

mas. Ir taip atradau poną ant 
sztangu ir iszgelbejau nuo tik
ros smerties! Ne dekavok man 
ikonas tiktai Dievui, kuris ma
ne tame atsitikime nusiuntė, 
idant savo gera dejų
už mielaszirdinga apsiejima su 
manim. — F.

mis i u nte 
iszgelbot

*

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,858.62
- ■. ( ■ Į r*

Mokame 3-czie procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalą su mušti banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

Q, W. BARLOW, Fre./
J. FERGUSČN, Vice-Prea. ir Km, 

K t-. - i L1 2 i. » 1 , J . f .

Procenta pride-

Mes norim kad ir jus
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Sakalėliai iii unijc reikc 
prigulėti, 

Nuo visu nesiskirti,
Juk ir biznieriai priguli, 
Duoda lygu užmokesti,

Vienas darbininkas in unije 
ncprigulejo,

Na ir nesenei bizni užsidėjo 
Bet biznis ant niek suvis,

Norints žmones varsto duris. 
Praszo kad pirktu szi ar ta 
Bet kostumeriu neatsiranda 

daigu nori malone turėti, 
Turi ir su žmonimis susidėti, 

O jaigu to nedarysi,
Tai. ilgai ant svieto negyvensi.*

* I
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TARADAIKA

) K. RĖKLAITIS (
, Lietuviazkas Graboriua <

Laidoja numirėlius pa- • 
i gal naujausia mada ir * 

mokslą. Turiu pagclbi- 
ninke moterems. Priei
namos prekes.

510 W. Nprace St., 
MAIIANOY .CITY, PA.

, .*00 MARKET ST. , ■ .
TAMAQUA, PA.

isz Chin i jos,

ra u- 
Car vi 11’e. Tie 

rgantieji paeina isz visu sza- 
lies daliu ir ju tarpo randasi 
svetur-gimiisiu. Daugumas gi
mė Louisianoj, Floridoj ir Ten
nessee. Isz svetimu szajiu, dau
giausia paėjo
Graikijos ir Meksikos.

liekuojama, kad Suv. Vals
tijose isz viso ra 1,200 raupuo- 
cziu.

Chaulmoogra Aliejus Pasek
mingas Priesz Senoviszka Li
ga. Raupai, liga kuri nuo seno- 
viszku dienu kankina žmonija, 
galu gale, pasiduoda gydymui. 
Chaulmoogra aliejus, žalias ir 
isz jo padaryti vaistai, vartoja
mas gydyti ligonius ČarvilPe. 
Nelabai senei vartojant apma
rinanti vaisia buvo galima 
duoti sergantiems vaistus pa
darytus isz chaulmoogra alie
jaus be
pradžioje kuomet chaulmoogra 
aliejus buvo vartojamas, skau
smas buvo noiszpasakytas. Da
bartės patys ligoniai nebijo pa
siduoti gydymui. Pirmiaus ne
buvo galima jiems duoti už
tektinai chaulmoogra aliejaus 
pasekmingai gydyti. Žalias 

ve rėžia

perdidelio skausmo,

Pittsburgo miestą daugumas 
regėjot,

Bet tokiu naujienų niekad 
. negirdėjot,

Kas ten dėjosi ana diena, 
Kaip Žemaite namie buvo 

viena.
•Atsilanko pas ja jaunikis, 

Badai visai- netikės, 
Pats apie tai prisipažino, 

Ant tos ulyczios ji daugelis 
žino.

Nuo draugu norėjo pasikavot, 
Ir pas Žemaite pernakvot, 
Draugai da žino ja kone ne

pasiuto,
Kaip apie tai pajuto, 

Gaspadinei parnesze alaus, 
Kad paveltu laukt jo vėliaus.

Nakties sulaukė, v
Visi pas Žemaite trauke, 

Pažiūrėt ar ji viena, 
Ar lai p, kaip buvo diena 

In duris baladojo, 
Bot nieko neinleido, 

Burdingieriai duris laužyt 
ketino,

O Žemaites sveczes ka daryt 
nežino.

Nors durys buvo užstumtos, 
Baimes turėjo per visa nakti, 
Per duris iszeiti jau nevali

Ba per kupra gauti gali. 
Sumano per 'Įauga iszleisti, 
Bet nuo ketvirto floro bijo 

nukristi.
Lipo ant floro treczio;

Kad but sveikas kalnierius 
sveczio.

Užlipęs durnojo ka ežia daryt, 
Koikes langa atidaryt,

Ruimo Įauga katra baladojo 
Vaikinas jame miegojo.

Daugelis žmonių taji vaikina 
Kuškiu vadina, , 

Ne Kaskis tik katalikas 
Sveczes pakol atrakino, 
Taji Ruski iszbudino, 

Isz miego pakele galva,
Pamate lendant per Įauga, 

Abudu turėjo gana striuko,
• Kone nuogas isz lovos 

. iszszoko.
Isz taip didelio persigandimo, 

Ka daryt jau nežino, 
Griebo už krėslo, stojo prio

n? :• *

$1,000 TIK UŽ 60 CENTU

u

Ka 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 eaas 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 Il
gu: viduriu užkietėjimo, skilvio ne
matinio, nenoro valgyt, strėnų ir pe- 
cziu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutino, 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, galvot 
skausmus, užima ausyso, nuomarą, 
szirdies liga, tai atsiunsk 85c. o gau
si musu gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas?* Nervu li
ga yra labai blogas dalykas, bet mu
su Nervu Preparatas užbėga tai U- 
gai kelia ir suteikia žmogui ramu
ma. Atsiusk 10c. o gausi musu žolių 
ir knygų kataloge. Reikalingi musu 
žolių pardavinėtojai visuose miestuo
se. M. ŽUKAITIS,
25 Gillet Street. Spencerport, N. Y.

gydyti, 
ehaulmoogra aliejus 
vemti, ir tas būdas nebuvo ge
ras. Bet nauji budai vartojami 
CtU’vilPe. Naujos 4‘capsules0 
sutirpsta žarnose ir ne pilve 
kaip -pinnieji darė. Tas isznai- 
kina vėmimą ir dabar galima 
dauginus aliejaus duoti negu 
pirmiaus buvo galima ir tas 
pagreitina iszgydijima.

— F. L. I. B.

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

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

—.  ♦
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.

••

IN KENTĖTOJUS
Gerklinis kataras, Bronkitis, Ger

klinis kesulis, Sunkus kvėpavimas, 
Katariszkas kurtumas, Užimąs gal
voje, Priszakinis galvos skausmas. 
Neužmokama gyduole vartojama 
su stebėtino pasekme per 30 metu. 
Preke 25c per paczta. Turi rastii 
kožnam name. Iszrasta ir parduo
dama vien tik per
THE HAMPDEN LABORATORY 
724-736 MULBERRY STREET 

READING, PA.
; r t1 —r—■ ■■ ~

>

DABAR,- 
butu geras laikas užraszyti lai- s 
kraszyti SAULE ir del Gyminiu j 
in Lietuva, isz kurios turėtu 
daug džiaugsmo ir linksmumo, v 
nes žmonelei nors skaitimu pra
linksmintu sau gyvenimą po 
sunkiam darbui.

t•fe
J

i

p

I*11į JI * Saulei' pilnai uieimoheja 
• ihaitytojaikai meta gauna 

—----------------------- Kalendorių DYKAI!
PRENUMERATAkantuoja in Lietuva $4.00 

W. D. Boczkauekae • Co., Mahanoy City, Pa.

I
kiszeniu: ziegoreli, lenciugeli, 'jo — už geležiniu sztangu.

’ tiri s-t I ■ M «rv * 1 v«-« 1 •«« i *■* 11 1 A •

mylimos. Su- gnndos, jog ne žodžio no galėjo
ir puiku žiedą kuri |

• nuo savo 
bet visur radau žmonis be jaus žeistas nė buvo, už tai su dide- isztart. Tik viena misle džiau-
sakos. Baladojau į n visas duris, Įnplaikp

Leopoldas buvo taip persi-1 a. w. M

-M'
L

f

I
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I ŽINIOS VIETINES AMERIKONISZKI LAIVORIAI GLAMONĖJA KINISZKUS VAIKUS
— Nedėlioja pripuola Szv. 

Rožancziaus.
— Su užejimu szaltesnio 

oro Readingo 38 kasyklos pra
dėjo dirbti pilna laika ir kaip 
rodos St. Nicholas ir Suffolk 
kasyklos pradės dirbti ir sius 
anglis in Maple Hill. Buknian- 
to kasyklos pradėjo dirbti pir
ma karta in dvi sanvaites. Sus- 
quehannos kasyklos aplinkinc- 
ja Mount Carmel ir Shamokin 
visos pradėjo dirbti. Readingo 
szapos St. Clair pradėjo dirbti 
pilna laika pinna syk nuo 1927 
metu. Visi 1100 darbininkai tu
ri darbus karszaposia. Žodžiu 
jaigu oras bus szaltas, tai gali
me tikėtis, kad kasyklos dirbs 
gerai ir žmoneliai vėl bus links
mi.

— Nuo pirmo Oktoberio Ma
hanojaus pacztas pradėjo pri- 
statinet paczta in St. Nicholas, 
kuri pristatines gromatneszys 
kas diena apie 10:30 valanda 
priesz piet. Gyventojai turi už
dėti numania ant st ubu ir pacz- 
tines deži/kes nes kitaip turės 
važiuoti in miestą atsiimti gro- 
matas ir laikraszczius.

— Laidotuves a.a. Petro Ži
linsko, kurios atsibuvo Seredos 
ryta, atsibuvo iszkilmingai ant 
kuriu dalybavo daug žmonių 
isz visur. Pamaldosia dalvbavo 
penki kunigai: Szupszinskas 
isz Sugar Notch (gimine velio
nio), Matulaitis isz Saint Clair, 
Tiszkus isz Maizvilles, Kleven- 
as isz Tamakves ir vietinis 
prabasezius Czesna. Bažnyczio- 
je pasakė pamokslą kun. Czes
na, kuris sugraudino visus, 
o ant kapiniu kun. Klevenas. 
Likusi szeimyna szi rd inga i de- 
kavoja visiems tiems, kurie 
atsilankė ant laidotuvių — lai 
visiems Dievas szimtaropai už
moka.

• •

tiems

b
Janulevi-

— Utarninko vakara kun. 
Czesna suriszo mazgu moterys
tes Antana Kairaiti isz miesto 
su pana Aniele Padulkinto, ku
ri gyveno pas savo giminaiti 
Vincą Majausku, 730 K. Mar
ket u Ii. Svotais buvo Juozas 
Ambrųleviczius su pana Hele
na Matulevicziute.

— Stanislovas
ežius, 331 W. Malianov Avė., Ii- 
kos sužeistas ir nuvežtas in 
Asblando ligonbuti.

— Konsiilmonai almėto už
manymu idant atvežta pieną in 
miestą kontroliuot ir iperžim i
nėt ar tinkamas del naudoji
mo, idant nepraši plat int u li
gos. Kam ežia rūpintis apie 
vaiku sveikata, velu'k tuos pi
nigus iszduot ant kitokiu niek
niekiu!

ISZ SHENANDOAH, PA.
į

«r
r

Nauja 
pagerinti

l:,1l

f
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— New Yorko kompanija 
pirko Citizen’s Water Co., kai
po ir prūdus Rattling Run ir 
Ringtono aplinkinėje, 
kompanija mano
prūdus, indeli naujas pa i pas Ir 
duoti geresni patarnavimu ne 
kaip sena kompanija duodavo 
žmonėms.

— Szesziu metu dukrele 
Sloviku, 501 W. Lloyd uli., li
kos baisiai apdeginta nuo už
sidegimo szlebukiii siausdama 
prie ugnies kuria sukure levai 
prie namo.

H

Kulpmont, Pa. — Du angle- 
kasiai likos užmuszti Kichards 
kasyklosia per sugriuvimą ke
liolika tonu akmens ant ju. Ne
laimingu sprandai buvo sulauž- 
ti sziaip neturėjo ne ženklelio 
ant kunti. Užmusztieji yra Juo
zas Lavskis, 22 metu ir Juozas 
Šit ko, 24 metu.

v
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Lehigh V alley 
EKSKURCIJA 

in New Y orka
NEDELIOJ 7 0KT0BERI0

į $4.00 Dubeltava* 
Tikietas

Specialiszkas Trelnas apleis Maha- 
noy City 4:40 ryte. Grįžtant apleis 
Jersey City, Exchange PI. Sta. 
7:20 valanda Vakare.
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Amerikoniszki laivoriai isz kariszku laivu kurie randasi Kinuose
o

■■

Ii* v ?

veikti, glamonėja Kiniszkus vaikus perka jiems saldumynus,

$

&

neturėdami ka
kaip* n e kuriems net ir dra-

panas. Szlai du laivoriai Chetoo, kalbasi su mergaitėms, kuriu paveikslus buvo nutraukia.

AR NORI BŪTIE 
"D2ENTELM0NU?"

Kasgi nenorėtu, juk kožnas 
nori būti “džentclmonu ” lodei 
jaigu juom kas nori būti, tegul 
užlaiko sekanezius patarimus:

Amerikonai tankiausia turi 
parasza prie durų:“Wipe your 

t,” ka ženklina: 
Nuvalyk czevervkus arba isz- 

Tok is paraszas yra goru 
daluku, 
perskaito

shoes or get out 

eik

name J 
y 

ge-

ha kada jau karta ji 
lai jau niekados jo 

neužinirszta.
O dabar svarbesnius daiktus 

turiu priminti:
Jaigu būni svetimam

lai ne brauk zapalku in stala 
kode, siena arba pianu — gz 
riau in pada savo czevorvko.

nuo 
paperoso ar pypkes ne 
ant grindų ar karpetu,

)S. 
tik 

in savo skepetaite, nes sziadien 
nenaudoja spiaudiniu muiluo
sią, nes tai kenke sveikatai.

Ncužmirszk nusiimti kepure 
, jaigu esi svet imoje 

saloje arba susirinki-

Žiurekie idant pelenai 
cigaro, 
kristų 
ant to yra pelenu torielkaitt

Nespiaudyk ant grindų

ar skrybėle 
st u boja
me.

Pas Lietuvius ir pas Lenkus 
yra biaurus papratimas, kad 
savo stuboja, būna tiktai su 
inarszkiniais, 
vos.

Ne tas žmogus yra apszvies- 
tas, kuris molka skaityti ir ra- 
szyti ir kelias kalbas kalbėti, 
bet tasai kuris moka manda
giai pasielgti tarp žmonių.

Tegul drabužis buna prastas, 
bet jaigu mokes puikei ir ežys-

y

y

papratimas, 
y būna tiktai 
kalpoku ant gal-g*

tai pasirėdyti 
šia apszvieta.

tai yra geriau-

Ir du reikia primint:
Ne reikia niekam perszkady-

Jaigu kas ilgai kat i kaiboja.
pasakoja ir pats nuolatos juo
kiasi tai iszrodo ant nepilno

cigaru arba

cigaru

y

proto žmogų m-k vai Ii u.
Yra labai ne gražu, jaigu vy

ras ruko pypkių, 
paperosa prie moterių (be pa- 
velinimo).

Kaip tai bjauru iszrodo, kada 
vyras szoka, o laiko
burnoje ir skrybėlė ant galvos. 
Tokis žmogus neturi paguodo- 
nes del mot eres.
viu, tai labai iszrodo “lain” 
kaip szokant apie ausis durnai 
vyniojasi.

Mandagus 
senesne ypata arba motore ant 
ulyczios visados atiduos jiems 
paguodone per palenkimu 
skrybėlės.

Norint mažu dalei ia t uju pa
tarimu iszpildykito, o jau bus 
didelis žingsnis pradžios (kaip 
pasilikti mandagu 
monu.”

Larp pusgal
viam

žmogus sutikės

per

4 4 džentol-
— F.

A-BE-CELA arba pradžia skaitymo ir 
raszymo, del ▼alkams. - Preke 15c 

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

JUODA MOTERE kambario, o besijuokdami szc- 
tonai, dirbami visokias baikas 
užkuro baisia ugni ant kamino-

A t • A « ~ A m ~
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stovėjo la
pai ocius kurio sti

motoro 
vaikszczio-

Viename mažame niiesti'lyjo 
Lanku karalystei, 
bai senas 
griuvimus da galime matyt Ir 
sziadien. Padavimas žmonių 
sako, kad tame palociuja kož- 
na nakti vaikszcziojo 
juodai a ps i red ž i u s,
dama vaitojo ir verk c, o paskui 
ja seka visas būrys juodu p on n 
su ragais ant galvos ir nagais 
ant kojų.

Apysaka toj tikrina, kad at
sirastu nors vienas tok is žmo
gus kuris galėtu perbūti viena 
nakti didžiausiame kambaryje, 
tai iszgelbetu nelaiminga mote- 
riszkc ir iszvalnytu nuo žaban
gų velniu.

Ilgai neatsilaiko jokis 
suolis,
savo mylimiausiu draugu Jonu 
Zuikiu, susitarė nueit ir iszgel- 
bet nelaiminga motoro.

Paeinu
medaus,

ir tyloms 
tuos palocius.

Toli da buvo vakaras kada 
juodu nuėjo in viena dideli 
kambarį palociaus.

Stovėjo didelis ąžuolinis sta
las,
daugelis labai gražiai iszinar- 
gintu krėslu, o ant sienos ties 
durimi kabojo didelis paveiks
las jaunos ir labai patogios mo
torus apsiredžiusios juodais ru
bais.

Paveikslas

d ro
bot vienas Antanas su

d a 
strielbas

su savim dideli puo- 
žvakiu, 

nuėjo in
keletą

apie stala buvo apstatyta

jos veido buvo 
liūdnas ir skausmingas.
žios jos akys žiurėjo baimingai 
ir su neapraszytu gerumu. Al il
su didvyriai atsistoja priesz 
paveiksią, žiurėjo ilgai, kad ir 
nieko no sake bot prijautė szir- 
dyje koki tai neramumą.
Atsisėdo už stalo, pasistatė sa
vo puodą, su medum, prisipylė 
in puodelius ir po kelis iszgero 
ant pridavimo sau drąsos. Kad 
da ir buvo szviesu,
bino žvake; o kad jiem kalba 
nesisekė, tai sėdėjo tylėdami.

Sztai atėjo ir vakaras—dan
gus apsiniaukė, o musu didvy
riai Antanas su savo mylimiau
siu draugu Jonu kaip tyli, taip 
tyli. Jau ir medaus ne gere ir 
niekas nesidaro.

Ant galo... Musu Antanas 
už du-

ti ra-

bet užsiži-

galo...
iszgirdo sznabždejima 
riti. Tykiai apsidairė ir pamate 
ta paezia motore; artinosi prie 
ju, užpakalyja jos juokėsi pul
kas szetonu.

— Pono Dieve!
Antanas — prasideda jau tu 
baisi apysaka.

Motoro juodai apsi rodžius 
ir tarė nu-

pa m i si i jo

doringi vyrai

prisiartino prie jo 
lindusiu balsu.

— Pribuvote miine gelbėti..
.... tai gelbėkite!

Bet geras jusu noras bus už 
nioka, jaigu nors 
isztarsite garsiai.
kad ir rodysis jums baisiausi 
daigtai. Jaigu suriksite, tai 
prapuls viskas.

*1’ 1 •

viena žodi
Ty Įeiki te,

Tai pasakius isznykd isz

JONINES
Tuomet, rodos, turėjau apie 

penkiolika metu amžiaus. Ala
ne isztiko Imtinas reikalas per 
Jonines nuvykti iii Zarasus. 
Nuo' musu kaimo iki Zarasu 
miesto apie 40 kilometru. Tuo 
laiku .buvo labai karsztos dic- 

todel nutariau iszkeliauli

nuvykti iii

uos, 
vakare.

Buvo jau naktis, kai priėjau
pusiaukele. “Pereisiu per“Pereisiu 
miszka ir tada truputi pasil
sėsiu,’ ’ 
rniszko pasigirdo trimito gar
sai, o po keliu minueziu daina. 
Asz pamaniau, kad tai koncer
tuoja naktigoniai prie arkliu. 
Tik staiga isz rniszko iszlindo 
jaunas’ir, matyt, inkauszes vy
rukas, kuris, 
griovį ant kelio

pamaniau. Bet szlai isz

perszokes por 
, ruseziai pra

dėjo mane klausinėti:
— Kur tu, berniuk

PAPŪGA IMA GYDUOLES KAIP ŽMOGUS
D:'

4?
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taip vadinasi papūga, prigulinti prie Miss“Mr Dooley”
Anna Jenkins isz New Yorko. Kada

lio, ant kurio pakabino dideli 
geležini juoda puodą.

In ta pradėjo nesztl.su vied- 
rais vandeni, kaip ant pažiūros 
tas katilas no buvo labai dide
lis, bet vandeni pyle be jialio
vus I

JU
ugnies

priejas prie 
su ranka

garo, past

prisiartino

— Ar jie kvaili — pam i ali
no Antanas — kam jiem tas 
vanduo?

— Del tave! — atsake kar
tu keletas velniuku.

Vienas isz
ir pamaisze 

puode, vanduo tuojaus pradėjo 
virti, baisus stulpai, 
k oi e.

Tuojaus keletas
prie Antano, paėmė ji pusgyvi 
in savo baisius nagus ir nesze 
pas puodą :
Antanas tylėjo sukandės dan

tis ir sulaiko kva pa — bet toja 
valandoja... pajuto ant savo 
galvos sunk'i a 
jie patraukė jo galva, persi
gandęs suriko ne savo balsu:

Gelbėkite mane visi szventi. 
Paszoko nuo kėdės... atidaro

pajuto
ranka

galva,
ir kada

akis... ir pamaje savo mylima 
dranga stovinti su isztiesta 
ranka prie savo galvos.

Ne
puodo nebuvo

saules pradėjo szviesti per lan
gus in kambarį.

— Kas tau?
Antano.

— Nieko —

stovinti

szetonu

degti

ne ugnies
žvakes

o spinduliai tekanezios

y , ne 
baigė

užklauso

atsake d rau
gas.

Brr... sapnavau baisu sapnu 
kurio niekad ne užmirsziu.

— Oj ir asz sapnavau! — 
Na dėkui Dievui kad tai buvo 
tik sapnas. — Bet abudu turi
me pripažinti, kad žmonių kal
bos apie tuos vaidinimus buvo 
tiktai iszmisdas. Ir tikrai, kada 
žmones persitikrino kad ne tu, 
ne kitokiu vaidinimu ne yra 
tiktai vieni iszmislai, 
ja paliovė vaikszcziojus “juo
da motore”, bot apysaka ne 
paliauja garsine tiktai perkroi- 
po in kitokie pasaka, 
mint, 
duszia iszgelbejo Atminąs 
savo mylimu draugu Jonu.

I

ne 
palociu-

bet apysaka

tvirti- 
kad ta pakutnvojanezia 

su

Chicago. — P-niai Strikai- 
cziai turi pilnai prikrauta ta- 

ir daranezia gera bizni 
groserne iidresu 6002 So. Stato 
St. Penktadienio vakare, apie 
9 valanda kai jau artinosi lai
kas uždaryti krautuvo, inejo 
vidun jaunas vyras,
nusipaiszines, kad nepažintu 
jo.

Inejo ir paliepė: 
auksztyn ir

voru

Jis buvo

4 ‘ Rankas 
nei isz vietos!” 

Krautuvėje tuo laiku buvo 
kokia doszimtis žmonių. Kai 
kurie pirkėju, iszgirdo szitoki 
paliepimu, nutirpo. Banditas 
atkreipė in buvusius krautu
vėje revolveri. 

■
■ i N.-

, nakti
mis valkiojiesi? Kaip tavo var
das ir pavarde?

Asz jam pasisakiau keliones 
tikslą, varda ir pavarde. Bet 
buvo visai neindomus mano at- 
jis keistai in mane žiurėjo 
kažko szypsojosi, 
sakinai. Asz norėjau jau eiti 
savo keliu, bet jis mane sulai
kė ir pareikalavo', 
cziau su juo sykiu. Asz visaip 
iszsisnkinejau, bet jis buvę 
perkalbamas: užsispyrė — eik 
su juo r gana. Isz baimes suti-

Klusniai kartu ėjau per 
miszka kokiu tai szuntakiu. 
Ant galvos man plaukai sziau- 
szesi ir skruzdeles bėginėjo per 
visa knna: maniau, kad pa
kliuvau in žmogžudžio rankas. 
Jeszkojau progos pasprukti. 
Progos nebuvo.

Iszejom in palauke. Ant kai- '« * ■ • w ’

“Mr. Dooley
Ch-

jojo locnininke paduoda jam s zaukszta 
gere kaip vyras.

serga, tai 
gyduolių, kurias isz-

7 !

Asz

kau.

ir 
tartum jam

kad asz ci

maniau

pamacziau

ne

nelio pamacziau ugniakuru 
apie kuri juodavo tamsus, 
aiszkus szeszeliai 
žmonių klegesys.

ne 
ir girdėjosi 

Tai man šu
kele dar didesne baime. Asz 
prisiminiau pasaka, kad priesz 
Jonines nakti kipszai ir lau
mes rengia savo pragariszkas 
gegužines. Man galvoje dink- 
telejo: ar tik ne kipszas mane 
veda in savo gegužine. Asz vis 
daugiau temijau savo palydo
vu, nes orėjau insižiureti, ar jo 
nosyse yra skylutes, ar ne. 
Kiek asz žiurėjau, bet jo nosis 
buvo tvarkoje ir nebuvo jokios 
abejones, kad tai ne žmogus.

Priėjome prie ugniakurio. 
Czia sėdėjo vaikinai ir keletas 
merginu. Kai kurios merginos 
pradėjo kalbinti mano palydo
vu:

7

— Juozeli! Keno szitas 
berniukas su tavim atėjo?

Alano palydovas, 
ant žemes, atsake:

— Sziam berniukui velnias 
dovanojo paparezio žiedą, 
jis ta žiedą sutinka parduoti 
gražiausiai mergaitei už szim
ta buczkiu.

Jaunimas pradėjo juoktis; 
isz kur asz esąs.

inergal- 
kacl

kiti spėlioja 
Viena

Keno

atsisėdės

ir

isz drąsesniu 
ežiu prikibo prie manes, 
asz būtinai jai atiduoeziau vel
nio dovanotąjį paparezio žio
dą, bet tik ne už szimta, o už 
deszimti buczkiu.

Jaunimas reke: “Berniuk, 
isz szimto noiszleisk ne kiek..?

Ir dabar asz prie merginu ne 
labai drąsus, o tuomet nežino
jau na ka kalbėti. Iii mergaites 
derybas nieko neatsakinejau. 
Isz tos bėdos mane iszgelbejo 
koks tai linksmas vyrukas, km 

iszklausinejes apje mano 
keliones tikslą, tarė:

— Jus mergaites, gal turi
te sūrio szmota; jis gera kelia 
atdrožo. Kas jam jusu bucz- 
kiai! Nuo ju jis nepasisotins.

Subruzdo merginos ir isz ko
kio ryszulelio isztrauke ragai
szio szmoteli ir kiauszini. Drą
sioji mergina paėmusi man pri- 
nosze.

— Sze vaikeli! Kiszki, ra- 
gaiszi ir lapes kiauszini rado
me. Dar keletą buczkiu pridė
siu, tik parodyk man papar
ezio žiodą.

Asz tada buvau dar tokiame 
amžiuje, kada nemokėjau mer
gaites buczkiu invertinti. Ma-

“Berniuk

ris

ir nustebau, 
matau savo buvusi 

nau, kad jokio paparezio žiedo kuris buvo iszsižiojo 
neturiu ir niekados jo nesu tojas ir negyvomis 
mates.

Ji nusijuokus atsake:
vaikeli! Jaigu įbėgti nuo tos

1 in 1 1 
tai užaugės privalai vesti ma- visuomet, 
ne.

Asz su jos sąlygomis suti
kau ir dovana priėmiau, 
priedo — buczkiu 
Del to visi pradėjo 
juoktis.

Kas tai pradėjo teirautis 
apie mano palydovą, bet Jo 
ežia jau nebuvo. Jaunimas už
traukė daina, o asz prie ju vis 
žiopsojau. Szvintant rengiaus 
eiti, bet vienas vyrukas sulai
kė:

— Berniuk! Geriau butu, 
kad tu dar pabulum su mumis. 
Szv. Jono ryte saule nepapras
tai puikiai teka, bet ne visur 
tai galima pastebėti, o isz szito 
kalno tai labai 
Ir kaip tu, 
priesz szv. Jono nakti

Ionian buvo ragaiszio szmoto- 
lis ir kiauszinis, bet pirsipaži-

niekados

les Įauga I dingo 
palydovą, 
, apsipn- 

stiklinomls

— Na gerai, ' 
tu neturi paprezio žiedo, tai už įėjau

akimis.
Iszsigandes pasileidau begte 

i smukles. Pažiu- 
rytus. Saule tekėjo kaip

Nuo 
atsisakiau, 

skaniai

gerai matosi., 
vaikeli, nebija 1 

vienas 
taip toli vaikszczioti. Tavo ga
li laumes užkerėti ir iii oži pa
versti...

Asz kaip didelis vyras drą
siai atsakiau, kad asz jokioms 
laumėms netikiu ir nieko nebi
jau. Ir nuėjau savo keliu. Nuo 
kalno dar girdėjosi mergaites 
žodžiai:

— Tik žiūrėk, vaikeli! Už
augės savo prižadėjimo neuž- 
mirszk: Imtinai pas mane su 
pirszliais atvažiuok. Lauksiu Ir 
kraiti krausiu.

Buvo gerokai szviesu. Nubu- 
ir laukai. Visas 

paraudo ir
rengusi sutikti saule, 
mano mintys 
apie saules tekėjimą 
jau pamatyti, 
užtekės, negu kitas dienas. Asz
priėjau prie kokios tai smukles 
kurioje buvo ramu, kaip ant 
kapiniu. Pažiurėjau in sunik-

do miszkas 
dangus užsidegė,

Visos 
buvo nukreiptos 

, nes norc- 
ar kitaip saule
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gry ždamas 
vėl prie tos

Dabar

namo, 
paezios

Vakare, 
priėjau 

i smukles. Dabar pamacziąu 
žmonių minia ir tarp ju 
ninka.”

Vienas senas žmogelis, insi- 
kandes didele pypke, pasako
jo:

i
l
I

< < ured-

— Szia nakti, 
kareziamoje, 
sudegė degtinėje. Pane, asz ji 
gerai pažinojau — tai buvo 
linksmas, vikrus vyrukas, ibet, 
amžina atsilsi, szelmis: labai 
mėgo girtuokliauti. Dabar pa
liko sena motina viena ūkyje, 
sunku bus bobutei. Ji isz gal
vos iszeis... Ar tai d v vai — su
ims taip negarbingai žuvo...

Man nebuvo laiko klausytis 
to senuko pasakojimu. Reikėjo 
skubėlis namo. Ir asz iszcjau.

pane, ežia, 
jaunas vyrukas

A. J. SAKALAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

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

suteikiam
Palaidosima

Bu-

Nubudimo valandoje 
gerinusi patarnavimu, 
atliekam rūpestingai ir gražiai, 
site pilnai užganėdinti.

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

KVITU Knygele Drangystcma del Ibe- 
mokejimo pinigu ligoniams. Preke 26c 
KVITU knygele Draugystėms del Ka- 
sieriaus nog 
susirinkimu.

W. D. BOCZKOWSK1-CO., 
MAHANOY CITY, PA.

Budėtu pinigu ant 
Preke - - - 26c.
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Curtiss Candy Co., isz Chi-
cagos, iszdirbejai Baby Ruth 
Candy

kompanijos ir parsiduoda po 
5c. szmiotukas. Szita konipani-

250 savo Joenus vago- 
kaip ant paveikslo rodo- 
del gabenimo tu kendžiu - 

Dirbtuvėje
dirba 3,000 žmonių kurioje kas 
diena sunaudoja del padirbimo 

karu cukraus,

ja turi 
nūs 
ma, 
po visa Amerika.kiekvienam sz torn i li

ktu Mahanojuj sirteiks dovana 
viena,
Ruth Candv Rack ir 
szmotukus Baby Ruth Candy.
Toji kompanija ta daro idant »karu pinocu ir pieno nuo 5,000

J y

viena-dolerini Baby 
szeszis

apgarsinti nauja Baby Ruth 
kendos. Yra tai gvarantyta 
kendo per pati prezidentą tos

tu kendžiu l1, 
100,000 svaru cze’kulados, 41

karvių. Juju agentas aplankys 
czionaitinius sztorninkus szio- 
mis dienomis.

I

nesztl.su



