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LENKAI MĖGINO ISZPRO- 
VOKUOTI LIETUVIU 

DEMARKLINIJOS 
SARGYBA.

Kaunas. — Isz Utenos apskr. 
gauta žinių, kad sziomis dieno
mis III demarklinijos rajone 4 
sargybos punkte Lenku pasie
nio apsaugos puška ri įlinkas, 
lydimas keleto kareiviu isz- 
szaukes sargyba pareiszke, kad 
ties Nameikiszkiu ežeru ju pu
sėn esą perkeltos 4 gaires. Lie
tuviu sargyba isztyrusi kalba
mąsias vietas pastebėjo, kad 
Lsztikro Lenku puseje apie 20 
metru nuo demarklinijos yra 
pastatytos 4 naujos gaires. Bet 

tebestovejo 
Nurodžius

APSKUNDE MOTINA ĄNT 
75,000 MARKIU KAD UŽ

DRAUDĖ DUKRELIAI 
APSIVESTI.

BAISI TRAGEDIJATIEK ISZDAVE VALDŽIA 
ANT '' ISZDŽIOVINIMO ’ ’ 

AMERIKO BET IR TO 
DA NEUŽTENKA.

NUOPAVOGĖ NUO VYRO 4 
VAIKUS, PAKORĖ IR 
PATI SAU PANASZIAI 

PADARE.

isz Ukmer- 
pasikorusia 
jo tarnaite, 

Nelaimingoji

Berlinas. — Milijonierka 
Mrs. Ray McMillian isz 
Francisco,'kuri vieszejo Berly
ne su savo patogia dukrele, 
buvo priversta staiga i sugryž- 
ti namo, 
kieti'joj. 
buvimo

San
Washington, D. C. — Pagal 

kongreso isztyrinejima, tai 
Suv. Valstijos iszdave 255,000,- 
000 milijonu doleriu ant

A me riko,

isz tyrinėjimą

''

AUKA TAMSYBES IR 
LENGVA-TIKYSTES.

Szirvintai. — Rugsėjo mene
sio 7 diena atvožė 
ges in Szirvintus 
ten p. Joczio bute 
Ole Buraczaito.
sulaukė vos 18 .metu amžiaus 
ir buvo dora, darbszti ir links
ma mergaite. Vėliaus Rugsėjo 
enesio 5 diena jos sąžine su
drumstė vaikszcziojanti czigo
ne. Toji, szeimininkams, nesant 
namie, atėjo pas Ole ir jai 
“pavaražijo“. Varažijio pro
cedūra buvusi neva 
“rimta“, 
lui sumuszusi ikiauszini, isz ku
rio iszkrites kažkoks akmenė
lis, ir davusi Olei iszgerti kaž- 

nepaprastai 
liubeziuko

buk 200,000 Kirnrikrai n 
czionait inius 

gyventojus, nepaprastas kudi- 
panaszus 

Po teisybei,

Freeburg, La. — 
stebino nemažai

11-

kis kuris gimė
“vefniuka.“
(likis ne daug ir skiresi 
velnio, koki mes

m 
k li

ūno 
žinome nuo

paveikslu, o bet yra žmogisz- 
l’asai nepa-r n

kudi- 
s, 

akys

paža sties

New York.— Dr. S. Cadman, 
pirmininkas Kinu Paszalpines 
Organizacijos, aplailko daneszi- 
ma isz Kinu, 
niecziu likos iszskersti per fa-
natikiszkus Muzulmonus, Kan
su provincijoj, ^[uzulmonai ne 
tik ka surengė kruvinas sker
dynes, bet apipleszdavo mies
tus nuo visko, degindami kai
mus ir miestus, o tukstaneziai 
žmonių, kurie pabėgo in kalnus 
sziadien ne turi jokio maisto 
ne drapanų, o deszimts milijo
nai žmonių badauja.

Provincija Kansu, yra atito
linta nuo visokios komunikaci
jos o gyventojai yra atskirti 
kone visai nuo kitu provincijų, 
rodos kad butu kita tauta. Mu- 
zulmonai baisiai neapkenezia 
Kincziku ir todėl juos žudina, 
vien tik del to, kad iszpažysta 
kitokį tikėjimą.

1 9 

kiek kasztavo

kas sutvėrimas.
prastas kūdikis turi du mažus 
raguczius ant kaktos, koki pu
ses colio ilgio, 'kieti ir rausvai 
juodi, kurio nustdbino daugeli 
daktaru. Apart ragucziu,
kio veidas buvo taipgi bjauru 
tamsios, juodoj spalvos, 
dideles, bruvai smarkiai juo
di kaip ir plaukai. Rankos ir 
kojos kuiRkio buvo taipgi ne- 
norma'liszkai ilgos, rankos nuo 
didžiojo pirszto lyg 
turėjo 12 coliu ilgio.

Motina baisiai iszsigando 
tojo sutvėrimo ir vos daktarai 
jaja iszgelbejo nuo mirties, tu
ri ji ji vos 19 metu amžiaus ir 
yra pati farmerio, bet dakta
rai pravardes josios neiszda- 
ve. Kūdikis gyveno tiktai ite- 
szimts valandų po 
Daktaras Walker nutrauko fo- 
įog^a (i je^ k u di k i o

19 metu amžiaus ir

gimimui.

DAUGIAU PARDAVINĖJA 
VYN-UOGIU NE KAIP 
PRIESZ PROHIBICIJE.

Washington, D. C. — 
kiiszkas k on sulis D r. Diel 
szo savo valdžių i, 'buk 
si stebėjas, 

ir

Vo- 
, ra- 

vra nu- 
kad Amerike

sunaudoja

_ i del moks- 
lisžku psykologiszku tyrineji- 

tosios uni
kali nelaiminga jauna 

motina turėjo iszsigast kokio 
nors gyvulio.

mu. Daktarai 
mones

v ra

diena

FORDAS DIRBA PO 5,500 
MASZINU KAS DIENA. 
Detroit, Mich. — Fordo au

tomobiliu fabrikai kas
iszdirbineja po 5,500 fordhku 
bet už keliu menesiu iszdirbi- 
nes suvirszum po 9,000 
dienos, kaip 
bus intaisvtos.

po 
visos

ant 
maszinos

20 KALINIU SUDEGE DE- 
GANCZIAM KALĖJIME.
Junction (1ity, Ohio. — Per 

užsidegimą czionaitinio kalė
jimo, 'kilo baisus sumiszimas 
tarp kaliniu, kuriu sudege dvi- 
deszimts o 'keliolika da nesu
randa. Penkiolika sudegusiu 
lavonu surasta, bet juju nega
lima pažinti. Sužeistus ir ap
degusius nuvežta in ligonbu
tes in Columbus miestą. Ugnis 
kilo nakties laiko, kuria užtiko 
Vienas isz kaliniu.
ŽUDINSTA KUNIGO 

IR DARBININKO
KLEBONIJOJ.

Beaumont, Tex. — Katali- 
kiszkas kunigas Rev. Antanas 

Szv.
Jonas 

likos su-

Penkiolika

pralbaszcziusDesimone, 
Juozapo bažnyčios ii 
Rose, popierninkas, 
rasti nuszauti ant smert kle
bonijoj. Kaimynas 
szuvius,
atsitiko ir rado abudu lavonus 
gulinezius szale viens kito.

Kokia buvo tame priežastis,

iszgirdes
atbėgo pažiūrėt kas

tai da neisztyrineta.
MUNSZAINE UŽMUSZE 20 

O 70 SERGA.
New York. — Detektyvai ir 

palicije jeszko samogonkos ir 
darytojus triicinanczios mun- 
szaines kuri užmusze dvide- 
szimts žmonių, o daugiau kaip 
septynesdeszimts likos nuvež
ti in ligonbutes. Didesne dalis 
auku yra isz berneliu kurio 
pirkinėjo sztofa po du stikle
lius už kvoteri. Giį. didesne <la-

* 11>.;lia 3#rganežili irs nuo tosios
munszaines.

Budapeszt. — Vahertte, Ven- 
yveno turtingas loc* 

ar|)a nininkas žemiszku turtu My
li žl a i-

isz- grijojo (r

džiovinimo
daugiau
kyimas 'sžirnto tuksianeziu ki
tokiu tiesu. Negana to, prohi- 
bicijos 
d a 3
ginu ant to paties tikslo. Sztai 

iszdave ant tos 
kvailos prohibicijos, kuri nie- 

gero

departamentas sp i r e s i 
8 milijonus doleriu dau-

kolas Fentun, paeziuotas zmo- 
0’1 IQ

gia moteria ir turėjo jau ketu
ris vaikus, bet; tarp ju sutikimo 
nebuvo, 
ant galo

asztuonis metus su pato-

kiek valdžia

ko gero gyventojams neatne- 
sze ir neatnesz:

Ant užlaikymo 
ir 'k i i tu

ant pamariui u sargu $82,499,- 
888; ant teisingystes departa
mento $69,857,221;
bežiniu sargu ir sznipu $5,300,- 
000; ant kitokiu iszlaidu $1,- 
000,000.

Szimet užlailkym'a'S prohibi- 
cijos kasztuos da daugiau 

metuose,

sznipu
virszininku, 
$96,713,730;

ant paru-

ne
neskaip praeituose 

girtuoklysta tarp žmonių pra
siplatina vi'S daugiau.

’tankiai bardavosi ir 
aplaike pavelinima 

persiskirt. Motore paėmė 
o jisai 

vaikus. Nuo persiskyrimo mo-
tere papūole

viin dvi fnergaites
su sa-

du

in bala paleistu
vystes ir!grimzdo vis giliau in 
nemo ra 1 i įzk u s pu r v u s. 
gai 1 ed a masis dukrelių, 
jais nuo pa teistu v ingos 
nos su pagelba sūdo.

Tėvas 
atome 
inoti-

palikus dukrele Vo- 
Pasinaudojas isz ne- 
motinos,

Karl Von Strausberg prisige
rino prie duikroles 

ingyis josios

aficierius

atėjo pas 
pavaražijo”.

buvusi neva labai
nes czigone tam tiks-

su vilczia, 
kad ingyis josios szirdele ir 
kelis milijonus piarkiu. Na ii* 
ant galo susižiedojo.

Motina daginius apie tai, 
vela dui! in Berlyną idant už
bėgti laja meile. Kaipo motere 
iszpraktikavus gyvenimą, pra
dėjo tyrinėti kas tai do aficie- 
relrs ir 
gyvenimą, kad tai yra paleis
tuvis, girtuoklis, kaži minkąs 
ir kad n esc ne i likos praszalin- 
tas isz kariuomenes už netin
kama gyvenimą aficieriaus.

Motina staeziai pasakė, kad 
jokiu budu
žmogui savo du'kters už paezia. 
Manysi t kad aficierius norėjo 
atimt’i sau gyvastį arba pasiu
to isz rupesties? Kur tau! Ėmė
si ant naujausio budo atker- 
szyt motinai. Apskundė moti
na merginos ant 75 tukstaneziu 
markiu ir sūdąs uždėjo aresz- 
ta ant turto Amerikonkos 
idant slaptai neapleistu Vokie
tijos. Neužilgio bus teismas ir 
kai p. rodos sūdąs aPicieriui pri- 
pažyls 75 tnkstanezius ir tada 
gales ponas aficierius links
mintis soeziai 
kais pinigais.

BUVO JAM PER DAUG TO 
“PALAIMINIMO.“

Borszczov. — Kaimo Vyszu- 
sze,

apie

pasiseko isztirti jojo

gaires -

ir senosios gaires 
ant demarklinijos.
tai Lenkams szie nieko nesako 
ir pasiszalino.

Kaip matyti Lenkai
pastate patys ir tuo budo norė
jo iszprovokuoti musu sargyba 
bet paskubomis tai darydami 
užmirszo isztraukti senąsias 
gaires.

Indomu pažymėti, 
szi pasi kalboj ima isz

kokiu nepaprastai brangiu 
“liubeziuko“ vaistu, už ku
riuos pareikalavo net 175 litu. 
Ole, neturėdama praszomos su
mos, bet czigones bauginama, 
buvo priversta atiduoti czigo- 
nei visas sutaupąs ir dar, defi
citui padengt i, isz szeimininkes 
kasos pasisavino 100 lietu. P. 
Jocziene, nor labai atsargiai in- 
spejo negudria mergaite, bet 
dar ta paezia diena nelaimin
goji Ole pasikorė.

PASIKORĖ 9 METU 
VAIKAS.

Kražių valscziuj sziomis die
nomis pil. Petrauskiene eida
ma pas kaimynus nenorėjo ves
tis savo 9 metu vaiko. Vaikas 
panilikdamas, grasinės nusižu- 
dysias. Gryžusi motina rado 
vaika pasikorusį ant egles sza- 
kos.
NUŽUDYTO LENKU GIM

NAZIJOS MOKYTOJA.
Kaunas. — Birsztono kuror

te ant Vytauto kalno rastas 
Kauno Lenku gimnazijos, 45 
metu mokytojos Stasės Uski- 
jaskienes lavonas.

lavono

vaistu,
isztraukti

9 kad visa 
; Lenku 

puses šoke pasislėpė krūmuose 
du civiliai apsirengė asmenys.

Nuo tojo laiko, motina, nors 
buvo pabludus, bet vis karsztai 
mylėjo savo dukreles ir 
kiai sukinėjosi aplink narna ir 
karta vaikai paregoja motina V • • t ♦ •

ir bucziaVo karsztai. 
pagriebus visus i n.si vedė in 
automobiliu nuvožė in 
butia.

Ton glamonėjo juosius ir bu- 
cziavo. Žinodama, kad vaikai 
bus jeszkomi per tęva, pakorė 
visus ant vinių inkaltu in bal
kius ir pati prie ju pasikorė. 
Kada po dvieju valandų laiko 
jeszko to ja i inpuolo in 
gyvenimą,

tan-

■*» * < ■ VI < v 4 *■ ■ < 4 l. į r ( 4 1 V ' v/ * J < V 1 HV/ VI 11(4}

su džiaugsmu pribėgo prie jos 
Motina

visus
savo

neduos tokiam NEPAPRASTA SZVIESA 
PASIRODO NAKTIMIS.
Leipunkiu laukuose , Onusz- 

kio valscziuje, Traku apskrity j 
naktimis pasirodo szvieczianti 

apskrita, apie 
centimetru skersmenyje.
nai minėta, žvaigžde turi spin
dulius tokius,
cijos. Ta žvaigžde kilnojasi isz 
vietos in vieta: tai po medžiu 
žėri, tai miszkelyj isz pat 
kraszto, tai keliu slenka ir 1.1. 
Dažnai žvaigžde keiezia isz- 
vaizda. Vietiniai gyventojai 
sziuo reiszkiniu įsusidomeje: 
manoma, kad stebuklas. Mes

i 20 
Daž-GILIUKIS DARBININKO.

Calif. — Prastas
par- 

daugiauduoda
vyn-uogiu ne kaip priesz pro- 
hibicije, tai yra
galonu r.yno slaugiau per me
tus ai<ba 10 m'ilijonu galonu 
daugiau ne kaip priesz užeji- 
ma prohi'bicijos.

PAVOGĖ 8,000 GALONU 
GERO ALKOHOLIAUS.
Baltimore, Md. — Prohibi- 

cijos virszininkai suseko, 
valdiszko magazino

55 milijonus

10 m'ilijonu

buk 
......- Cur

tis Bay, kas tokis pavogė asz
tuonis tnkstanezius galonu go

al koholi aus. M nuoma kad 
papilde ne'kurie ’but- 

pagelba 
inspektorių.

daro rusta tyrinėjimą bet var
giai pasiseks 
kus.
KIRMĖLĖS ISZVARE VAI

KUS ISZ MOKSLAINES.
Fairchild, \Vis 

žasties prisiveisimo už daug 
kirmėlių aplinkinėje kaimisz- 
kos mokslaines, 
Miss Pomeroy ikerszina pame
timu savo dinsto. No tik vai
kai, bet ir daraktorka kožna 
diena užmuszdavo daug kieme
liu ne tik lau'kę prie mokslai- 
nes bet ir viduryje mokslaines.

Tula diena 'didelis barsztku- 
ant grindų prie 
o kada daraktor- 

, viena 
kirmėlė nupuolė jai ant kaklo. 
Viena ryta atėjus isz ryto ir 
atidarius mokykla, 
szeszes kirmėlės ant

isz

ro
vagysta 
legeriai su 
sargu ir

r>»

magazinu 
Valdže

suimti kaltinin-

Isz prio
ri ž

dą rak to ?ka

T 
t is vėžliojo 
vaiku kojų, 
ka iszejo isz mokslaines

rado net 
grindų ir 

ant galo mokslaines kamisije 
nutarė sugriauti sena mokslai- 
ne o pastatyti nauja isz plytų.
ISZEJO ISZ KALĖJIMO IR 
NUDURE BURDINGIERIU.

New Kensington, Pa. — Fre
das Peleczar^ki, 41 metu, likos 
uždarytas kalėjimo už mirtina 
nudurima ipeiliu savo burdin- 
gieriu Joną Ginki, 39 metu. 
Peleczarskis likos paleistas isz 
Westmorelandd ;katejimo ko
los dienas adgal, kur persėdė
jo kelis menesius už varyma 
munszaines ir sumuszima savo 
paezios. Gaspadorius buvo už- 
vydu.s burdingicriui, kad laiko 
jojo nebuvimo namie,
daug rūpinosi savo gaspadino- 

t te»«» ■- ,

badai

San Jose 
darbininkas, II. L. Phillips, ar
dydamas sena (varta, buvo pa
ilsės nuo.daidio ir. numete piki 
in szali pataikindamas in su
puvusia siena isz kurios isz- 
puole bumaszkos. Pradėjo jais 
greitai rinkti ir surinko de- 
szimts szimt-dolerines 'bumasz- 
kas, kurios buvo geros ir nesu- 
.plyszia.

j

reitai rinkti

ZEPPELINAS KELIONĖJE 
IN AMERIKA.

New York. — Apiaikytos ži
nios per radio, 
“Graff Zeppelin 
oralaivis

skelbia buk 
didžiausias 

iszleko 
30 pasažie-

(r

ar tasai orinis 
atliks 

Oralaivis
ii u k n i nga i

9 9 
9 

ant svieto
Ketverge ryta su 
riais in Amerika. Visas svietas 
kantriai lauke 
milžinas
savo oriiie kelione.
privalo atlėkti in Amerika Pet- 
nyczios vakara, jaigu turės tin
kama orą.

ATKERSZINO UZ 
PAVOGTA JAUNIKI.

Pottsville, Pa. — Mare 
Grimm ir Juzefina Želinskiute 
isz Palo Alto, abidvi po 20 me
teliu, supjaustė guminius ratus 
ant automobiliaus prigulinczio 
prie Zofijos Ajax, nž tai, 'kad 
Zofije paveržė nuo juju jauni
ki. O kad merginos ne norėjo 
užmokėti už papildyta bledo, 
likos uždarytos Pottsvilles ka
lėjimo ant pakiltos.

Paskutines Žinutes
V Mount Carmel, Pa. — 

Trijų metu Jonukas Zidinevi- 
czius, kuris dingo isz namu, li
kos surastas ligonbuteje negy
vas, nes mirė nuo sužeidimu 
kokius aplaike kada ji perva
žiavo sunkus tro'kas.

1[ Chicago. — Mrs. Clyde 
Ryke r, 35 metu atsuko visus 
kranu'kus nuo 'gazo tiksle pa
pildyme savžud i ristos. Kadmy-

•kaip monstran-

josios 
rado tiktai penkis 

kabanezius lavonus o ant sta
lo gromatcle, kurioje nelaimin
ga motina iszaiszkino, kad per
siskyrimas su vyru ir geda ko- 

, galėjo per-
persiskyrimo su

nu- 
d rauge su jais

kia uždėjo ant vyro 
gyvent, bet 
vaikais niekados negalėjo 
kęsti ir todėl, 
apleido svietą.

ŽMOGEDŽIAI SUVALGĖ 
VISA POLICIJOS KUOPA.
Ifaaga, Olandija. — Isz Ja

vos pranesza szitirpiu žinių, 
kad Olandu Naujoje Gvinėjoj 
nuožmus Ikanibalai suvalgė vi
sa Olandu policijos kuopa, kuri 
buvo pasiunsta in vidurines to 
kraszto dalis mokesniu isz gy- 
ventojyu rinkti.

Atvykę iii Pangasina, polici
ninkai apsistojo nakvynei, ža
dėdami ant rytojaus pradėti 
isz gyventoju rinkti mokesnius 
(taksas). Nakties metu betgi 
cziagimiai padare puolimą. Jie 
iszskerede visus mokesniu rin
kėjus,
cziagimiu

o ju kunus invairios 
gimines pasidalino 

tarp saves ir, 
suvalgo.

Olandu Indu vyriausybe pa
siimto in Pangasino apielinke 
ekspedicija, bet kanibalai jau 
buvo pabėgo in dykynes.

pasidaro puotas

BIAURI PALEISTUVYSTE.
Vroclavas, Szlonskas. — Ke

turiolika ženklyviausiu vyru 
isz geriausiu szeimynu czio- 
nais, likos arosztavotai už ve
dima ipaleistuvingo gyvenimo. 
Septyni isz tuju atome sau gy
vastis isz sarmatos, kad ju 
biaurumas likos atidengtas.

Policija surinko pravardes 
jau suvirszum szimta jaunu ir

nai jaja surado negyva drau- ?“,iw mvorRi™> 0 t.arP tl\ir
■ ge su trimi vaikais.

11 Shamokin, Pa. — Septin
tam lovelyje Short Mountain 
kasyklose kilo ugnis. Isz tos 
priežasties 1,300 anglekasiu 
turėjo sustot dirbti.

t

keliolika ženklyvesniu mote
rių.

Tie iszgamos laike paleistu-
vystės namus in kuriuos pri
kalbindavo jaunas mergaites ir 
ton su* joms biauriai pasielgda
vo. I f

Ame riko n isz-

pati vargingo daržininko 
ana diena pag 
keturis sūnūs.

imde kvadrukus- 
Tevas dagirdes 

kad aplaike toki
” taip

džiaugsmo“
iszsilauže sau abi kojas.

ma
palaimi ni- 

“isz 
kad eidamas namo

4 t 

pasigėrė

SUVIENYTU
VALSTIJŲ

BIUDŽETAS
Klausymas: Ar man galite 

paduoti ineigas ir iszleidas 
Federates valdžios? Kiek kai
nuoja užlaikyti armija, laivy
ną, apszvieta, žemdirbyste ir 
t.t.?

Atsakymas: Rokuojama, kad 
1928m. inplauko suvirsz $4,- 
075,598,000. ir iszleisita apie 
$3,021,314,000, paliekant apie 
$454,284,000.

Daugiausia iszleista Vetera
nu Biurui,
$402,677,000 praleista Kares 
Departamentui, inimant Pana
mos Kamila,
laivynui. Kadangi alpszvieta 
pasilieka valstija rankose, fe
derate valdžia tik užlaiko saVo 
Apszvietos Biurą, ir paskiria 
tik specialius paskyrimus val
stijoms. Agrikultūros Depar
tamento paskyrimas dasieke 
suvirsz $143,000,000. Iždo De
partamento beveik $328,000,- 
000. ir Vidaus Departamento 
apie $299,000,000.

apszvieta

$565,250,000. Apie

ir $341,935,000

fl Praga, Czekoslovakijo. — 
Per sugriuvimu statomo na
mo, likos užrniiszta 6 darbi
ninkai o daug sužeista. Arki- 
toktorius kuris -stato nama, 
matydamas kas atsitiko, atomo 
sau gyvastį ant vietos.

Isz pavir- 
szutinio lavono apžiūrėjimo 
gydytojai konstatavo, kad Us- 
kijanskiene esanti pasmaugta. 
Iszaiszkinimui piktadariu ve-
dainas stropus tardymas.

mui

PER 7 MENESIUS SUVAL
GĖ |0,145 GALVIJUS.

Per pirmuosius sziu metu 
septynis menesius Sziauliuose 
buvo paskersta vietos naudoji- 

2,713 raguoeziai, 1,017
kiaulių, 5,553 versziai, 850 aviu 
ir 12 ožkų. Isz viso 10,145 gal
vijai.
PASIKĖSINIMAS PRIESZ 

KĖDAINIŲ APSKR.
VIRSZININKA.

Kaunas, — Vakar 22!X> vai. 
buvo padarytas pasikėsinimas 
nužudyti Kėdainių apskrities 
virszininka Szabanavicziu.

Szabanaviczius pasikėsinimo 
metu buvo savo kambary, pikt
adariai mote per Įauga granata 
kuri atsimuszusi in lango rė
mus sprogo, taczia nieko nesu
žeidė. Del sprogimo daugelio 
apylinkių namu langai iszbyre- 
jo ir gyventoju tarpo šukele di
deles panikos.
BANDĖ NUŽUDYTI GEN. 

DAUKANTA IR PULK.
PLECHAVICZIU.

Kaunas. — Krokuvos “Kur- 
jer Iliustrowany Codzienny 
Rugsėjo 12 pranosze, 
priesz gen. Daukantu ir genera
linio sztabo virszininka pulk. 
Plechavicziu Vievyj buvęs pa
dubtas pasikėsinimas. Esą, 
• m ■ * a M a

r” 
busią

kuomet automobilis važiavęs 
per miesteli, isz vieno namo ne
žinomi piktadariai meto in 
autoobili bomba, kuri nespro
gusi. Piktadariai pasislėpė.

Elta” sako, kad ta žiniau 
esanti neteisinga.

Vietiniai 
reiszkiniu 

kad stebuklas.
keliese bandėme prieiti areziau 
ir su szunimis; žvaigžde tolina
si, szuo vejasi,
isz tolo loja. Karta apėjome ra
tu irp rieiti stengėmės areziau, 
bet priėjus isznyko be pėdsako. 
Karta du vaikinu ėjo pro ta 
vieta, kur rodosi žvaigžde. Vie
toj žvaigždes pasidarė du ug
nies stulpai žmogaus didumo. 
Vienas stulpas atsistojo vaiki- 

persigando. 
kad atsirastu

9

bet arti neina,

nu i priėsz ir tas 
Pageidaujama, 
žinovu atvykti vieton isztirti 
to reiszkinio. Ta žvaigžde gali
ma matyti nuo 9 valanda vaka
ro iki 12 valanda ir ne kiekvie
na nakti, kas antra, 
ežia.

kas t ro

DOLERIU ŽVEJOJIMO 
“SPECAS.

Kauno paszto instaigos laisz- 
kininkas J. Vejalis susektas 
atidarinejant Amerikoniszkus 
laiszkus. .Jis perduotas krimi
naliai policijai.

AUTOMOBILIS SUŽEIDĖ 
ŽMONIS IR UŽMUSZE 

ARKLIUS.
Kaunas. — Vienas ūkininkas 

netoli Juknaicziu iszvažiavo in 
plentą. Tuo tarpu visu smarku
mu važiavęs pro szali automo
bilis užkabino vežimą ir kelis 
metrus pavilkes apverto. Veži- 

važiave sužeisti. Vienam 
kojos, kitas

me 
arkliui nulaužta 
užmusztas.

TURĖJO GERUS DAVADUS.
f

turi davadus 
kad tavo pati tavo apgaudinė
ja, — užklauso advokalas vy
ro.

Kokius

— Ant keliu dienu iszva- 
žiavau in Atlantic City, o ka-’ 
da sugryžau namo, radau vi
sas bonkas munszaines iszger- 
tas ir britva buvo iszdilus. *

H'

I



“SAULE”
—-—.—7

Kas Girdėt
v ra *

varg-

Ant to-

demokratiško

geri lai-

nes prohi'bicije

nėra

{Amerike prohibicije 
‘•skvmn” uždrausti 

v

szams aplaikyt ta, ka tnreziai 
visada gali aplaikyt.” 
jo klausymo atsako išmintin
gai milijonieris J. J. Raskob, 
pirmininkas 
nacionaliszko komiteto.

Rarikob priguli prie automo
biliu kompanijos General Mo
tors Corporation ir kovoja 
smarkiai prieszais prohibicije. 

. Nekurie fabrikantai sako, kad 
sziadien Ame rike “
kai” paeina nuo invedimo pro
hibicijos. — Badai!

Bet Radkob užgina tuos “ge
rus laikus,” 
tai tik veidmainiu užmany
mas.

Sziadien turtingiems
jokios prohibicijos. Turtingi 
žmones negalėdami gauti ge-

“sztopo” važiuoja in Euro
pa sustiprinti savo sveikatėlė 
su gera guzule. Daugelis tuju 
turtingu ponuliu visa laika gy
vena Europoje, kur gali gerti 
kiek jiems patinka, o het di
desne dalis isz juju geidžia 
idant prohibicije pasiliktu ir 
ant toliaus, nes nekurie isz ju
ju daro milijonus ant szmug- 
krystes ir butlegeriavimo.

Iszduotojas la?kraszczio New

ro

York Journal, Hearst, kuris 
kovoje prieszais Al Smith ant 
prezidento, kuris geidže pra
šalint prohibicije, retai knda 
tasai ponulis (Hearst) atsilan
ko in Amerika, nes jisai dides
ni lai’ka praleidžia Europoje. 
Todėl yra klausymas, del ko 
jisai ne sėdi Su v. Valstijose 
gelbėdamas užlaikyti prohibi
cije.

Raskob gerai žino ka kalba, 
nes ir jisai yra fabrikantu ir 
žino geriausia padėjimą darbi
ninku General Motors Corpo
ration, kur szimtai tukstan- 
cziu darbininku dirba. Jisai 
mato tiktai vienus blogumus 
nuo užvedimo prohibicijos, nes 
darbininkams uždrausta stik
leli geros guzu tęs ir surami- 
nanezio aluezio iszsigerti po 
sunkiam dariau o turtingi ga
li /gauti kiek nori, jaigu ne 
czionais tai sau važiuoja in 
Europa, ko darbininkas ne yra 
aztant padaryt.

Todd privalome balsuot už 
Al. Smith ant prezidento Su v. 
Valstijų, kuris czion gimė ir 
užaugo tarp praseziokeliu ir 
žino geriausia ko jieme reikia.

Sztai ka rasszo musu senas 
skaitytojas apie “

Oeriicmieji: — Prisiunczin 
jums tris dolerius už laikrasz- 

“Saule” už kuri szirdingai 
jum de^kavoju, nes jis apszvie- 
ezia musu namus suvirszum 
trisdeszimts metu ir turiu vil
ti kad da per trisdeszimts me
lu ji skaitysiu.”

Turime nemažai panasziu 
senu skaitytoju o ir tokiu da 
yra tarp musu dideles szeimy- 
nos,
“Saule”
40 metu, bet tokiu randasi jau 
vos keli.

Saule”:

kurie pradėjo skaityti 
nuo pat pradžių —

I'’*1

I

Tūlas skaitytojas (ir tai da 
jaunas) mus užklausė kur ran
dasi palaidotas grotas Pulas
kis, kuris mirė Oktoberio 11, 
1779 mete, kuris pribuvo in 
Suvienytas Valstijas prigelbe- 
ti 'kovoti už laisve prieszais 
Anglikus. Vienas istoriszkas 
rasztas sako, buk Pulaskis li
kos sužeistas laike muszio po 
Savannah, Georgia, bet 'kur li
kos palaidotas jojo kūnas tai 
gal niekas nežino. Badai po su
žeidimui Pulaskis likos paim
tas ant Francuziszko laivo kur 
geriausi daktarai ji gydė, bet 
po keliu dienu mirė. Pulkinin
kas laivo, Bentalou, nutarė, 
kad geriausia butu inmesti la
voną in upia.

Antra istorija skelbia buk 
Pulaskis likos nunesztas nuo 
kares lauko in Greenwich, kur 
pure ir likos palaidotas ant

fl
■UH

z

PREZIDENTO COOLIDG’O SŪNŪS MOKINASI DARBO.
Jonas Coolidge, snmis-prezidento Suv. Valstijii, (lahar 

turi-darba kaipo rasztininkas prie X’ew Haven gidežin'kelio, 
New Haven, Conn. Bjuras kuriame jaunas Coolidge diitba ir 
jojo paveikslas.

mažu kapiniu. Jojo pelenai li
kos iszkasti vėliau iu 75 metus 
ir indeli in jojo stovyla kuris 
likos pastatytas ant jojo at
minties Savannah.

Indijoj gyvena suvirszum 70 
milijonu Mahometonu, kuriu 
tikejimiszku perdetiniu yra 
Aga Khan (taip panasziai kaip 
kataliku popiežius).

Aga Khan nuo daugelio me
tu gyvena Londone. Turi jisai 
Anglijoj didžiausius tvartus 
kur augina brangiausius lenk
tynių arklius, kurie laimeja sa
vo ponui didelius pinigus aid 
lenktynių Paryžiuje ir Londo
ne.

Jndusai,
zu Imon i sz k a tik e j i ma

iszpažindami mu- 
, pagal 

juju prisakymus turi savo per- 
detiniui sudėti tiek aukso kiek 
jisai svėrė kas metas ant jojo 
užlaikymo. O 'kad Aga Khan 
svėrė 220 svaru, tiek luri jojo 
tikejimiszki pasėkėjai jam su
dėti, o jisai sau sėdi Londone, 
turi savo puiku palociu, kelio
lika.paežiu ir niekuom daugiau 
nesirūpina. Už auksa kuri Aga 
Khan aplaiko isz Indijos, siun- 

‘‘szventa vandeni.
Vanduo kuriam ‘maudo 
“szventa k u na” 
pagal juju tikejimiszka raszta 

, o keli laszai
užtenka idant

ežia jiems i ?

savo
\ga Khan—

t

NAUDINGUMAS
DARBO

kunigai'ksz-
v argingo

Vienas jaunas 
lis pamylėjo (lukteri 
amatninko ir pamisimo su ja 
apsipiieziuol i. A-ma’l įlinkas ne
darė jokios perszkados priosz 
ta jo iszsirinkima, bet pasako 
kad pavelis paeziuotis, liktai 
tada kada kunigaiksztis isz- 
moks nors kokio amato.

— Kaip taj ? — užklausė 
kimi ga i k sz lis, asz I u r t i 11 ga s 
valdonas 'kunigaikszlyslos tu
riu mokini is darbo ? Kam man 
lo roike?

Bagotyste — atsako 
tai yra daigiai

9

asz

— vra szventas 
tojo vandens 
praszalint visokius užragana- 
vimys, ligas ir nelaimes nuo 
ti'kineziuju.

Aga Khan maudosi kas 
na ir ta
Iūdijo de) tikineziu.

Panasziu Aga Khan’u 
svieto randasi labai daug

die- 
vandeni siunezia in

ant 
ku

rie apdnmineja akis žinomoms.

KAS KAM PASIDUOS?

Tarnaite: — Mano ponas 
liepė ponui pasakyt, kad jaigu 
jusu szuo nepaliaus staugti, 
'tai prie pirmutines progos ji 
nusza u s.

Kaimvnas: — O tu eikie ir 
savo ponui, tegul nu-

trucina savo dukterį, arba ta 
pasiutusi piana tegul sudegi
na, nes įprieszingai, tai ne tik 
mano szuo staugs bet ir kiti 

gyvenanti sziam na-

pasak y k

žmones 
me. *

GARDŽIAU VALGYTI.

Ka dirbi Katre, su ske
petaite del nosies tu szluostai 
torielkas?!

— Nieko ne korike, nes jiji 
jau ir taip yra labai sujuodus.

TARP DVIEJU DRAUGIU.

Vyruota: — Jau nėra bjau
resnio daigi o, kaip turėti vy
ra su kosuliui

Ne vyruota: — Taip, bet nie
kiau yra turėti kosuli... be vy
ro!

A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

• —i » —
MILL 4 PATTERSON STS., 

ST. CLAIR, PA.
Bell Telefonas 1430-R 

■ "♦ • '■ 
Iszbalsamuoja ir laidoja mirueius 

ant visokiu kapiniu. Pagrobus paruo- 
szia nuo papraseziausiu Iki prakil
niausiu. Parsamde automobilius del 
laidotuvių, veseliu, krlksztyniu Iri 
kitiems pasivažinėjimams.

>
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amai įlinka 
laibai isznaikus. Sziadien vra 
bot ryloj gali ne paveikslo ne 
būti. Ka tada darysi, jaigu 
pražus turtai ir kunigaikszlys- 
te.

Kada busimasis uoszvis ne 
norėjo atstoti nuo savo suszne- 
kos, kunigaiksztis norėdamas 
iszpildyti norą aleiuanezio tė
vo, i szsimok ino pi irt i 
isz szaku medžiu ir karklvnu. a 
Kada levas nuotakos persitik
rino kad moka gerai pinti, pa
laimino juos ir veseile atsibu
vo su didele paroda.

Iu kelis motus po tam, pra
sidėjo dideles kares,

s * 
isznaikus.

kaszes

kuni
gai kszt is su savo paežiu ir vai
kais turėjo palikti 
ne ir 
szalis.
jas

savo lew- 
nusiduoti in svetimas 

'Toje nelaimėje, nusto
vimas gerybes, butu 
in dideli varga, bot 

pradėjo pinti 
pati 
mieste.
dibb'davo tiek, kad galėdavo 
leisti vaikus in mokslą ir kad 
ne taip gyveno kaip pirma, 
bet niekados nepažino bado ir 
vargo. Dekavojo labai savo 
noszviui, kad priverto iszsimo- 
kint i darbo.

Po 
in savo 
tikrai kad daugiau 
jos D 
liepe

in
m

9

savo 
pa puolės varga, 

kaszes
parduodavo ■;
Tuom savo darbu ūž

ti (‘k,

i -kurias 
ai'timam

rn

ideliu metu vela sugryžo 
karalyste ir kad žinojo 

ne re ikės 
visus vaikus 

nors
apleisti, bet 

iszmokinti kokiu 
darbu ir kad tas darbas butu 
gelbejimu ju nelaimėjo, 
apysaka yra tikra teisybe ir 

nors 'mažiausia
teli iszmoksime, tai yra musu 
užtikrintu tuiRu.

b ii e k a J

mroji

daig-

SKAITYKITE “SAULE”

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVJ3ZKAS 
CRABORIUS MAHANOY CITY

KARAS PRIESZ 
PRIGAVĖJUS

PRASIDĖJO
Keli fedora’los valdžios de

part amoni n i pradėjo koncen
truota -kova priosz visokias 
priga vynios.

Kas mot ir kas mot Paežio 
Depart amoni ui praneszta apie 
iuvairiausias prigavystes. Net 
l,872m. - (Kongresas; autorizavo' 
Paežio Virszininka, sulyg jam 
paduotu informaciju priosz 
žmogų arba kompanija, kurio 
bando vartoti paozla prigavys- 
les (ikslams, užmarkiuoti 
‘‘f raudu lemt” ant konverto 
registruoto laiszlko ir sugražin
ti siiitojui. Taipgi autorizuota 
neiszmokoti ‘krasos piniglaisz- 
kius tokioms įprasižongoliams. 
1895m, instatymas pertaisytas 
inimti paprastus laiszkus ir 

netik 'regisi ruol ns 
laiszkus. Ir sulyg tu install! 
prigavystes insrikymai (fraud 
orders) iszduoti.

1927m. prigavystes insaky- 
mai iszduo’ti prieš 2.39 kom
panijas ir asmenius. 33c isz- 
dnoti insakymni automatisz- 
kai nukerta iszmislytoja pri- 
gavyseziu nuo viso pasaulio 
jeigu vartoja paczta. Bot kai- 
knrios kompanijos priosz kh- 
rias insakymai igzduoti bando 
kaip nors iszsisu’kti pasiren
kant kitus vardus ir vol ve
dimi bizni. Bet vistiok in trum
pa laika Paežio Departamen
tui praneszta naujas vardas ir 
adresas ir kitas insakvmas isz- 
leistas inimant naujus vardus 
ir naujas informacijas.

Bot patys žmones kalti 
kuomet prigauti jie tuoj ne
praneša Paczto Departamen
tui. Arba visai nepranesza. Tik 
per 
daugeli metu porojo apie $100,- 
000,000.

Kad nors kaikurie prigavin- 
gi iszmislai yra gudriai suma
nyti, bet kiti labai netvarkas, 
bet vistiok visi randa užtekti
nai “kostumerin” kurie .li'ki 
gauti ik o nors už dyka. Pav. 
daugelis motoru pasiuntė do- 
szimts centu už “deszimts 
mastu gražaus sžii'ko padary- 

” ir 
sulaukė deszimts mastu šil
kinio siūlo.

Viena kompanija

priosz
«f-,y

C'3 ’
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EXTRA! PREKES NUMAŽINTOS
TIK PER 30 DIENU. i

^Naujausios mados puikios kortines, | 
padarytos isz geriausios materijos, 
labai puikiai padarytos kaip ant szio 
paveikslo parodyta. 50 coliu platumo 
ir 3 mastai ilgio. Didelis pirkinys už 
maža preke. Regulariszku preke szi- 
tu kertinu $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 

kasztu
reikalaujate tu puikiu 

kertinu. Užmokėsite kada aplaikysi- 
te kertinas savo name. Užganedini- 
ma gvarantiname arba sugražinamo 
pinigus jums adgalios. Nelaukite bet 
prisiuskite užsakymą dabar nes vėl 
negausite tokio pirkinio.

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

CHICAGO, ILL.

nusiuntimo 
kiek poru

ir paraižykite

informaciju

t ikslams, 
J 9

siuntinius

ant
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LAIMĖJO 4,000 DOLERIU 
DOVANA.

Veronica Hardy isz 
, Miss.,

Miss
Gulfport, Miss., laimėjo, nuo 
valdžios 4,000 doleriu už pa

gerinusio straipsnio 
• “The Relation of

Improved Highways Io Edu-- 
ealion.’ ’

raszvma 1
♦

ivžva rd vi o

doleriu žuvo pakol pacztas 
jiems buvo draudžiamas. Keli 
vedėjai kompanijų net ir szia- 
dien sėdi kalėjimuose.

Federal /Prade Commission 
irgi bando visokiass prigavys
tės, nes ji bando sugauti ne
teisingus apgarsinimus ir klai
dinga perstai yma larpvalstisz- 
kos pirklystes.
szis komitetas ima žingsnius 
priesz kompanija ji duoda pro
ga pasitaisinl i. Szįtuo budu 
daug prigavingu apgarsinimu

ŽUVO

•*

TARADAIKA
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Vyrucziai, 
kur

Nes ir mažas uždarbis užtenka, 
.Jaigu gyvenant luri paredka.

JszJeisli greitai žmogedi 
iszleisi,

Uaigu savo procios nesigailėsi,

jaigu katrie iu 
iszvažiavote ir darinis 

gavote, tai laikykitės įpric vie
no užsiėmimo, nes

Ir akmuo ant vietos apauga, 
O žmogus iu gerbūvi anga. 
Nemanykite, kad Lietuviai 

prie kitokio darbo yra netikiu 
kaip tik nuolatos su pikiu pi
kiuoti ir sunkiai uždarbiaut po

tapo praszalinta isz laikrasz- žeme. O ne! Yra visokiu dar
beliu: sliosoriu, staloriu, mo
ka n ik u ir kitu, o 
prie to ne yra tikiu ? Sziur:

Yra Lietuviu vargingu, 
Yra ir labai turtingu.

Turi savo namus ir-puiku 
a ps i ('j ima. 

» 
?s-

Bet pirm negu 
ima

ežiu.
Viena korporacija kuri ga

mino skalbimui medžiagas siū
le lai'krodeli kaipo dovana as-

st a Joriu, 
ar Lietuviai

• vieno žmogaus rankas per Tnen’n* kuris parduos 28 pakte-

kostumerin
nors

Ii jekutos ir kitus daigius,

t garsino 9

O jaigu du gersi ir kazyruosi 
’Paleist uviu neapsisaugosi. 
Tas tai -daugiausia musu 

jaunuomene naikina, 
Iszveda. isz -kelio, geriausia 

vaikina, 
hi trumpa latka girtuokliu 

ipastoja, 
Visko iszsižada nuo Dievo 

atstoja, 
rl’oki I ori in kur kitur 

nuvažiuot, 
Pas davadnus žmonis apsistot, 

Ir niokszu nepristot.
Pinigėliu greit susirinks, 
Dievas nuo nelaimes gins, 

Ir'knip Dievulis paties, 
Tuoj biznoji koki užsidės. 

Juk asz teisingai del jus kalbu 
Ir mokinu kaip galiu, 
Gal no vienas pasakys, 
Kad Ta radai ka kvailys. 
Tegul ka nori tauziję, 

Man tas visai nesz'ka-dijo, 
Geras žmogus tylos, 

Pikto ant manos nekalbos, 
Ir pasakys: 

Ta radai ka ne kvaily 
O asz vis sakysiu, 

Vyrus mokysiu, 
Kol gyvuosiu, 
Nepasiduosiu.

Tai ir viskas'ka turėjau jum 
pasakyti, 

sakalėliai turite* • 
klausyti.

»

»

J

t

tus 'krakmolo už 10 centu už 
kiekviena pakieta ir gražu pa
veikslu už dyka. IN-ikejo užmo
kėti suma pinigu u'ž laikrodė
li ir iszlikruju pasiūlytas pa
veikslas nebuvo duodamas dy
kai, bet kaina priskaityla prie 
krakmolo kainos. 
'Prade (’ommission 
riejimą ir la kompanija nutarė 
“ant visados sustoti tas'prak
tikas.”

Mail Order”
ra szom a s pinu k su as 

pirkėjui ”.
gražias 

iridium

Federal 
vedo tvri-

instoiga par-

O ir puikiai gyvena 
Kaip tai didesniuose mii 

tuose *ana,
'Lai sztant iponai naja,

i sz p 111 i a v a i k s z-t. ii i e ja,. 
Vieni kitus atlaiikmeja, 
O a n g 1 e k a sy Iriose k a s

T 
'Pilvus

rp

* * *

O jus I

r. --- ------ ---- --------------- ----- -

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas

I )e n t i st as Ma Ji anoj u je.
Ant Antro Floro Kline Sztoro 

19 W. Centre St. Mahanoy City
$1,000 TIK UŽ 60 CENTU

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 esąs ap
imtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaistažolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtu Ilgu ir 
atgauk savo sveikata.

Vaist-žoles yra nuo sakanezin li
gų: viduriu užkietėjimo, skilvio ne
matinio, 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 sugražina 
sveikata, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervu suirimą, galvpa 
skausmus, užima ausyse, nuomarą, 
szirdies liga, tai atsiunsk 85e. o gau
si musu gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu PreparaUft.” Nervu li
ga yra labai blogas dalykas, bet mu
su Nervu Preparatas užbėga tai li
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 Gillot Street. Spencerport, N. Y.

Niekas, 
.Juk neva bizni daro,

Szio'ki toki bizniuką varo 
Pasilsio neturi, 

'Snukiai ipelnyti turi,
Kitur gyvenimas daug 

geresnis,
Kožnas žmogus yra links

mesnis, 
Darbus visad gerus turi. 

Ant dideliu uždarbiu nežiūri.
Puikiai tsau gyvena, 
Visko turi ir gana.

Juk ant kart daug nereike 
noreli,

Kad gera d arba gauti,
Geri darbai visur užimti, 

Negaili sau iszsirinkli, 
Koki gauni, turi imti.

Taip, taip, vyrucziai,

9
4 4

davinėjo
nuo padarytojo,

rode
‘‘iridium ga-

iridium yra brangus me-

I 4

A pgarsinimai
i sukad bile kas gali gauti už $10. p)unksnas

paneziaku užmokant arba pa- 
siuneziant $1. Bet gauti tas 
paneziakas, žmogus turėjo pri
kalbinti desztmts draugu 
ba pažinstamu irgi ipasiunsti 
po $1. ir tie draugai turėjo ir
gi -kitus deszimts prikalbinti 
ir taip be galo ėjo.

Yra tiek daug visokiu pri
gavingu iszmislu, kad nėr gali
ma apie juos visus apipasako
ti. Czionais paduota tik pa- 
praseziausios. 

4 4

gaminant bereikalingus daig
ius sukrovė labai daug pinigu 
pakol buvo sustabdytas.

Kitas asmuo, kuris labai 
daug pelnijo tai buvo medika- 
liszkas prigavejas, kuris turė
jo vaisi u visoms, (žinomoms li- 

net nežinomoms 'li-

ar-

la is, 
lalo elementas, bot -tas nebuvo 
teisinga. Plunksnos 
aii'gsztesne negu turėjo būti ir 
buvo ant plunksnos užmar- 
kiuota.

kaina

ant plunksnos
'Kuomet tyrinėjimą 

iszdoste priga vyste kompanija 
tuoj pasiraszo kad sustos var
toti neteisingus apgarsinimus.

Naminis Darbas Moterims” mokykloje.

“ uni-
su illgu vardu, ga

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

f

Shenandoah, Pa.

A. J. SAKALAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

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

Nuliudimo valandoje, suteikiam 
geriausi patarnavimo. Palaidojimo 
atliekam rūpestingai ir gražiai. Bu
site pilnai užganėdinti.

Isz Mahanojaus jeigu kas parei
kalaus mano patarnavimo tai mel
džiu man telefonuoii o pribusiu in 
deszimts minutu.

g()ms ir 
goms.

Vienas mokintas vyras, in- 
steiges vieno žmogaus 
versi teta”
Įėjo isz biilo studento in labai 
trumpa laika padaryti gydy
toja, advokatu ar kita profe
sionalą. . '

Kitas veterinaras Maino 
i valstijoj garsino, kad turi la-' 

bai puikiu Angora kacziu, vi
sokiu spalvų, ir iszsiuntinejo 
paprastas Main ’kates tik ap- 
spailvolas* bilo reikalaujama 
spalva.

Kitas vyras Tennessee val
stijoj pardavinėjo szunis. Tas 
žmogus nuo gatvių gaudydavo 
szunis, ir pats pagamino viso
kias zgeneologijas.

Bet -didžiausios prįgavystes 
buvo aliejaus akcijų prigavys- 
tes Toxas, Oklahoma, Arkans
as ir Louisianos valstijose, ke-

veterinaras

4

buvo aliejaus akcijų prigavys-

f

*

1

Telefonas 872. liais .metais atgal. •Milijonai
, . ' i’ • i ’ W t/*' ' ' " , i '

t

L .

Muzikos mokykla per pacz- 
ta garsinos i kad “-duos už dy
ka muztkaliszka instrumentą 
asmenims, kurie mokinsis toje 

” Pasirodo, kad tu 
instrumentu verte buvo pri- 
skaityta prie kurso kainos, 

tik galima,
Trade -Commission slenge su
stabdyti szita ’klaidinga per
statymą visokiu ‘daigiu.

—F.L.LS.

Kur Federal

i

I

Ii

L

, t

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

•PROFITS $623,358.62

i Mokame 3-czia procentą ant 
1 nudėtu pinigu. Procentą pride- 
r dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
J 1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
J turėtumėt reikalą su musu banka 
< nepaisant ar mažas ar didelis.

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

A-BE^CELA arba pradžia skaitymo Ir 
raszymo, del vaikams. < _ 17

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

- Preke 15c

t

t
r J

Taip, taip, vyrucziai, tai 
negerianses darbas angliųka- 
sy'klose, kur žmonelins nuliuo
se tankiai akmuo užslegia ar
ba ant gyvasties pažeidže. Juk 
neką gali padaryti tieji, ka 
jau nuo keliolikos motu dirba 
kasyklose, tegul tieji ir laiko
si, bet jaigu jquni ir da moka 
sziek tiek kalbėti Angliszkai, 
tai isztikro gaila tuju vaikine- 
liu.

Voluk dideliu uždarbiu 
nematyt, 

Bile tiktai gyvenimą užlaikyt 
Ir dienos szvieša matyt, 

Ir “Sau’le” ramiai skaityt.
Žinoma ir czedyt reike, 

Nemetyt pinigą kur nereike,

rainiai skaityt.v

I

A

----------------  -1- . .....    - ■ -.    ,.. ... -  -- -r- - -------------------------------------

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
‘ iMAHANOY CITY, PA. . /

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 8-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta 
suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau

* <1 4

del žmogaus kuris dirba ir czedina.
pinigus iu szita Banka o persitikrinsite ir matysite
1 • a • • e 4 • .m.

Dėkite savo

kaip Ui pinigas anga su padauginimu Procento.

f

"f
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“SAULE”
I ' '

ant lauku; pirmiausia kirmėlės ku! ir vereziau ne sakysiu, pai- dienos buvo da. kantresnis,

Nedorėlei
.x.jm-----  jum_ -t

Bot jaigu taip šubeli, tai 
jau ir užraszysiu viską.

— Ale turi būti reikia per 
rejenta, — tarė Marijona.

— Ba del naezelninko reik
tu paduoti — urediszkai. Te
gul mato'kad Grigas yra valdy 
toju, tai ir vaitavimu jam groi- 
ožiau atiduos, 
už nedėlios.

— Kad taip, tai ir gerai.
Po tam i n kelias dienas visa 

szeimvna Pm’zono nuvažiavo 
in miesteli pas rejenta. Czio- 
nais senelis, pasako, kad pave
da del sunaus visa savo gerybe, 
iszreikszdamas 
laikvma iki smereziui 
aziintu rubliu pinigais, 
katas pažiurėjo in Baltru, pas
kui i n jaunuosius, o 
mas kad pirmininkauja Mari
jona o no Grigorius, paklauso 
senuko.

— Ar-gi gerai pa m i si i no t c, 
doras gaspadoriau ?

Baltramiejus tylėjo, ir mato
ma buvo, kad gaila persiskirt 
su tuom, ant ko dirbo visa am- 
ži.

J

Iszrankos jau

visotiszka už- 
ir du 

Advo-

mat vda-

— Pasimislykite seneli ge
rai tare vela advokatas.

Grigorius tylėjo. Ne galėjo 
jisai su tokiu drąsumu prieiti 
prie savo tėvo, kaip būdavo 
kndikiszkuo.se metuose. Nedry
žo už tai,
ežiai meluoti, 
jam buvo paliepta, 

jam

kad padėjo savo pa
ti melavo, kad

iszmet inejo, 
ar-gi tai taip 

gimdytojui ?
kadatie laikai

O

Sąžine 
sznabždedama 
užmoki savo 
kur-gi dingo
buvai smagus ir ramus duszio- 

kada tave joki ergeliai neja, 
kankino ?

Grigas būdamas nuo mažu
mes dorai užaugintas nuo ma
žumes in jo jauna szirdi in- 
kvepineta dorybe ir noras prie 
darbo, ne rykszte privertė tik
tai paveizda tėvo ir iszauges 
pasiliko panasziu tuos ypaty
bėms in savo tęva.

Dabar vienok nors ne žinojo 
kas Ims toliau, jaute graužimą 
sąžines isz priežasties jog ne 

ike tėvui kad apie vaitysta 
pats ne kas kitas ne ne-

isz priežastii
pa 
ne jis 
misi i ji

Marijona pamaezius vyro su
sikrimtimą ir neramybe, Imda
ma gudri tuojaus suprato kad 
viską galima pagadinti dabar 
—dabar kada viskas prigulėjo 
jam tiktai nuo pasiraszymo ant 
sutaisyto akto. Tai-gi ir tarė!

— Del Dievo, ponas advo- 
ar ponas papaikai jog

mes savo tęva in ezionais pri
verstinai atgabenome, pats ji
sai iszsižada ukes ir paveda vi
sus savo turtus sūnūs, nes pats 
tiktai Grigas vaitu būti ne gali 

Ant galo, 
idant senas

Baltrus ne girdėtu. — Pats at- 
?jo, pone advokate, ta viską da
ro del stiliaus, ar ne teisvbe te
rūk ?

Baltramiejus

kate,

reikalais ukystes.
— tarė patylomis

pakele galva 
iiiksztyn, o kada advokatas pa
siklausė, ar jau gerai sumislijo, 
it sake trumpai:

— Jau pone advokate.
Turiu da pridėti, — tarė ad

vokatas — kad pagal prova 
visokia dovana gali būti atim- 
a, jaigu apturejanti neiszpil- 
lys sutarties, arba skriaus sa
ro geradeja. Suprantate gerai 
’erzona ?... taip-gi ir jus jau
nėj i.

pasako,

mus ne

— Suprantame —
► Marijona pritarė:

— Tegul ponas advokatas 
lesi bijo ta pro va prie 
iri klauso.

Aktas buvo paraszytas, kad 
Baltrus isz valdytojaus pasto- 
o liuoenininku savo vaiku, 
dienok nesigailėjo Baltramie- 
iis nes kada sugry’žo namo Ala 
i joną kuogeriausia apsieidavo
u juom, o kada atėjo laikas 
Hzmokoscziu pinigu, Marijona 
tidave viską. Viskas ėjo gerai 
ict ir javai ta meta užderėjo 
nbiau.
a u

I ■ ■
iszkirto/^O’paskui per valymu 'sina-nt ant jo... Sakele idant ut- kaip pirma,

'.javu lietus supudv. Del • tos oiezia kaip busiu susikrimtęs, savo nepataiso, ba su 
Ipriežasties antram .mete Mari- tai ir atėjau mano Valentai. *

- .Matau jau seneli, kad pas 6ą turėjo dirbti kaip isz jaunų

javu lietus supudv.

joną prasze tėvuko kad su isz-

‘ 4' Abet tumu likimu
,___ , . i kožna

I • 7
diena gyvenimas pasiblogejo,' 1 ‘ • • •

mokeseziu palauktu da iki ki- jus beda; tiktai ne drysnu pra- dienu neszti malkas isz girrios, 
tam metui. Bet kada ir antram dėt i nežinodamas kaip ir kodėl kirsti jaises, neszti vandeni ir
• « • W « • • * A' • t a - . l-L _ • V •buvo tokia* užderejimas, Mari- tarpe jusu yra szlekta. Paša- taip toliau.
joną iszrcikalavo kad tėvas nu- kykite-gi dabar 
mažintu iszmokesti, katra bu
vo apsiėmęs.

Perėjo keli metai nuo to lai
ko kada Baltramiejus pavode 
vaikams vįsa savo turtą bet 
nuo to laiko ir gyvenimas jo Mano Dieve susimaisze.galva 
pradėjo pnsi niekint i. Ne a t bojo 
vienok ant to rodydavosi jam 
kad ir jisai gaspadorautu 

Į taip ne butu, o vigados geres
nes ne turėjo bevipk, kada ir 
patį jo da buvo gyva. Toki jau 
turėjo būda senas Baltramie
jus kada nevet niekame maty
davo daug gero, o sziandien la 
biau jautėsi laimingu, kad 
Įėjo bovintis su anūkais.

Viena diena, senas draugas 
Baltramiejaus atėjo ji atlanky
ti, o žinodamas senei kur jo 
kambarys užlipęs ant tropu pa- 
bars'/kino iu duris. Atidarė jas 
koksai svetimas žmogus.

— Atėjau pas Baltramiejų
— tarė ateivis.

— Ne gyvena jau ezionais
— atsake nepažiustamas, —

szv. Martyno, 
o asz

slėpdami,
• B > 1 a

„ . b 
ir jaigu bus galima duosiu ro
dą.

Buvo laikai, 
duodavos rodą,

ne i
asz paklausysiu, pasigailėsiu

kada kitiems
bet sziandien

ki-

nes pats sau ne galiu duoti pa
galbos.
vigados, 
katrie priguli pagal 
pas rejanta, daigius maiio par
davė,
labai pirklysteje,

> o

Ot, dabar Marijona ne 
ne pinigu ne duoda 

sutarti

si! Žydais ir • •Eiuri.

bet matau kada trotijo 
katra veda 

gaspadorys.tes ne

Valentas nulindo, o kada Bal
nus! ojo kalbėjus, 

aszaras
trtimiejus 
szluostydamas aszaras jisa: 
taip pat mislino pakol ant jo 
žilu usu ne nukrito kelios asza- 
yos.

Užsimislines po
ta re:

valandeliai

—■ Nuo kokio laiko negavo
te prigulineziu pinigu ?

— Nuo metu ir 9 menesiu.
— Ar pasi kvitavo jo te už ta.

persikėlė 
pasaul

prioteliau ?

nuo 
ezionais szale, 
džiau ta stuba.

I bisamdete 
tai turi Imti nuo jo?

— No nuo Marijonos.
Draugas seno Perzono, Va

lentas pakraipė su galva ir in- 
’ .'n 

isz užpakalio.
ejo in parodyta kambarėli 
katra ineidavo
i’zionais buvo tamsu, ne ežys t a 
ir prirukia, lova ne buvo už
klota dailia kaldra, bet biauriu 
skarmalu, o Baltrus sėdėjo ant 
kėdės apsivilkės su sena iszno- 
sziota jeke, sėdėdamas žarsto 
deganezias anglis.

— Kas tai, 
apsimaini’te 
kamara,
lauš kambario.

Senukas patylėjus valandėlė 
t a re:

Balt ramie jau 
tamsia ankszta 

iu vieta didelio dai

— Marijona kalbėjo kad 
man Ožidhais Ims szileziau.

— Kaip tai szileziau? 
stuba iszeina in pietus yra gau

bus ir szilta tiktaisa, 
kurti.

ana

reikia

laika.
— Ne pasikvitavojau.

Hm, kad taip tai eikite, 
apsiredykite ir važiuosime pas 
rejenta.

— Ko-gi ton važiuosime?
Atsimenu kaip sake re

jentas, kad galima atimti jusu 
dovana, jaigu juodu sutarties 
būdamas senu ne gali rūpintis 
ne iszpildo arba pradėtu 
skriausti.
pas rejenta. Visa jusu nelaime 
kad davetes prisikalbini 
atidavimo turtu. Kad da turė
tumėte kitaip su jumis apsiei
tu.

Tuom lai k k ir Grigoriu gyve
nimas ne geriau ėjo kasdiena, 
nes skolininkai pradėjo kasdie
na labiau reikalauti atidavimo 
skolų ir procentu. Marijumi ne 
turėdama su kuom atiduoti 
skolas, labai pykdavo, iszlieda- 
ma savo piktumą ant beginklio 
senuko; Grigoriui ir tas viskas 
ant gero ne iszejo, nes pradėjo 
gerti norėdamas užmirszti sko
las, paskui sirgdavo ir turėda
vo klausyti paezios iszmetmo
jimu.

Grigorius turėjo rūpintis, ba 
gaspadoris valdyti ne mokėjo, 
o per tai ne tik ne galėjo isz- 
moketi skolas, bet jos augdavo 
kaip ant mielių. In metus po 
tam turėjo pa rd uoti gyvenimą, 
pasiliko šluba, sodas ir avili su 
bitėm,k bet to buvo mažai per 
tai turėjo kęsti baisu varga ant 
katro turėjo žiūrėti 
laimingas Baltrus.

Trumpame laike pradėjo lo
va nekošti, o 
ant senuko kaip ant kokio'žvė
ries.

jo verkiantis Baltrus.
Pamatęs Valentą paszoko 

nuo suolo ir tykiu balsu kiek I •
per aszaras galėjo tarė:

— Žiurekie prieteliau, in 
ka mane paverto! Žiu rėk ie! 
žiurekie, tos keturios nenuta- 
szytos lentos, tai yra mano lo
va!

— Kas tai? -
Valento, rodydamas ant lentų 
gulineziu sziaudus kas ežia yra 
kad taip miežiniu smirda ?

— Tai yra patalas mano se
niems kaulams.

■— Turi Imti toinioja giilo-
jo?

I

senas ne-

Marijona žiurėjo

ne karta 
szaukszta

— Už jusu užlaikymu gale- 
cziau sau arba, vaikams ka nu
pirk! i — niurnėdavo 
paduodama levui 
prasto valgio.

Szirdyje savo vadindavo ji 
vagiu, tinginiu ir 1.1, ne atmin
dama kad isztrotijo jo gyveni
mo.

Kad senukas ir susikrimsda-jus
Del to važiuosime vo labai, bet nu košdavo, viską

užklauso ant

*

aut jo— Mažas kumelys 
gulėjo.

— Nedorėliai, 
szauke Valentu, 
ne kaip priguli kalbeli. O ezio
nais kas do bludas medinis? Ai 
in *ta Marijona tau duoda val
gyt?

nedorėliai.— 
negalėdamas

Taip: nesudinkite Mari- 
ba mažam asz pats kal

ant senatvės nepajiegiu, 
rankos dreba... katra ežia die
na sumusziau torielka... tai in 
anos vieta davė medini blude- 
li...

jonos 
tas,

— Kaip szuniui — tarė Va
lentas.

—- Tas butu nieko
Baltrus bet kad man szilto nie
ko ne duoda valgyti: nuo trijų 
dienu tame bhidelyje ne buvo 
sziltos zupes, maža beda ir sn 
t uom, jaunystei ‘ ne karta apsi-z 
ėjau be jos. 
skauda 
katra taip, mylėjau 
viską atidaviau,

—— ta re

goriu suaresztavojo ir nugabe
no i u kalėjimu. Isz pradžių gy
nėsi kad visai nebuvo kama
roj, vienok 'paskui prisipažino 
kad buvo kamaroj, bet... pa
liūdės Ieva, kabanti, pabėgo.

— Ko ten ejei ? ir ka darei ? 
u'ž'klause sudže.

Nubalęs, nusigandęs Grigas 
visu klausymu atsake: — 

Nežinau...
Ak
jie.

kunigą i kszt is, gimė 
North Carol i no j, 

, 1862111.

Ne galiu pasakyti: 
mano brangus tėvas...'

O. HENRY TRUMPŲ 
PASAKŲ TĖVAS

J............ t

O. Henry, Amerikos trumpu 
pagaku
Greensboro,
Rugsėjo men., 1862m. Tikras 
vardas buvo William Sydney 
Porter. .Jis lauke mokykla pa

metu amžiaus, 
kuomet turėjo eiti dirbti dėdės

’įkol sulaukė 15
niano ^brangus vaikai!
Kada inejai kur buvo ta

vo levas? ai’ kabojo ant los vii 
nies /

krautuvėj.
1882

i n La Salio
mote jis

4'aip... nes... prataro
po valandai taip kad adgaves 
protą, mosnodainas su ko

mai)joms sudavė man iu galva... 
szlai ežia... tėvas mosuodamas 
su kojoms man sudavė.

Ir ne alriszai jo? 
storojai sugražinti jam gyvas
tį, gelbėti ji? Kodėl to ne pa
darei, kodėl ? 
kės sudže.

- užriko iperpy-

iszsikrausle 
apskrity, Toxas 

valstijoj, kur iszgyveno dvie- 
jus metus betemydamas piet- 

gyvenima. 1884 motevakaru 
randamoji Austin’e dirbanv 
pi'ie knygvedystos, ir per ketu
ris metus žemes ofise. 1887 m. 
jis apsivedė ir pradėjo raszyti 
ir parduoti laikraszcziams juo
kingas pasakas. Trumpa laika 
1891 mote buvo kasiorius First 
National Bankoje, Austin’e. 
1894 mete jis nupirko savaitini 
satyros laikrasZli, “The Icono
clast “
to in labai puiku 
liet nebuvo pasekmingu.
mot jis pradėjo raszyti straips- 

’o “Post”.
1896 mote jis buvo apkaliin- 

s atsilikimas jo 
niekuomet nebuvo

galiu at- 
nežinau.

Tai tu užmuszei! — grei- 
--- Pirmiau 

ji (pasmaugei, paskui ji pakerei 
kad visi niislylu jog 
sau atome gyvastį.

Ne... Nepadariau to, pri
siekiu... ne užmusziau jo!

Bet koddl jo negelliejai ? 
Kad būtimi paliūdės, mažam 
butu gyvas. Mažam da ir buvo 
gyvas kaip buvai iuejas iu ka
mara. Kad nenorėjai jo smer- 
tios, kodėl to visko nepadarei 
atsakykio, nes 
siu inmesti tave in kalini.

— Bijojau levo... asz bijo
jau... žmones butu pasakė kad 
asz užmusziau, asz ne užmu- 
sziau... asz tiktai bijojau.

Ko? Ar matymu suner

Ne žinau! Ne
sakyti... mano tėvas.. 

_L rp ■
tai suriko sudžia.

jisai pats

ir tas laikrasztis pa vir
ži! rnal uka, 

Tuo-

nius in 1 louston

tas vagyste. Ta 
gyvenim< 
paaiszkintas. Bet viskas rodo, 
kad įlomy buvo nekaltas ir 
daugybe tikėjo kad jis omo 
kalte apsaugoti dranga. Po vi
su bedu jis iszvyko in Hondu
ras, bet sugryžo 1897 mete, nes 
jo moteris labai susirgo. Lau
kiant teismo jo rasztus pradėjo 
priimti svarbus laikraszcziai.

O.Henry Kalėjime. 1898 m. 
jis buvo pasodintas penkiems 
metams Ohio kalėjimo, bet del 
gero pasielgimo tapo paliuo 
suolas už trijų metu. Būdamas 

jis pradėjo rimtai 
pasirinko vardu 

. 1901 mote apleido 
iszvvko in

Tiktai tuom man 
szirdi 'kad Grigorius, 

, katram 
ne pagelbsti 

manos. Galėtu nors paslaptom 
ne matant Marijonai atneszti 
ko man reikia. Bet jisai ne, pa
sidarė tokiu nieku kai]) ir ji! 
Vienas tiktai sutvėrimas turi 
miolašzirdyste ant manos, 
yra mažas Jonukas, kuris bevi
jusi ant. kiemo.

Jisai tai mano 
anūkas, katram (la niekad nie
ko nedaviau, nes nuo to laiko 
kaip jisai užgimė jau niekad 
nieko neturėjau. Del to ji labai 
myliu, myliu taip kaip mylėjau 
jo lova Grigori u.

Senas Valentas

kitaip tai liep

užmusziau

nukento ir (uos iszgirdos žo- 
Ar ilgai da busi gy* 

vas diede? — Tiktai anūkas 
.lasius priduodavo jam liuks

uos bovidavosi pas ji 
, rankas ir

ant džius.

Grigo-
in v bes, e1 f

bucziuodamas kelius
veidą.

Prabaszczius dasigirdes apie

— Užrasziau 'kad 
rius galėtu būti vaitu, bet jo irę 
iszrinko.

— Kad ir ne ketino iszrink- bloga užlaikymu savo Baltraus 
ti, tas tiktai buvo Marijonos 
iszmislas.

In valanda laiko jau

iszsirenge karta in stuba Gri
gorians prisa’kyt jauniem 
idant pataisytu buvimą doram 

draugai buvo kancelarijoj pas senukui. Grigorius sugėdintas

prisa'kyt

tai

jauniausias

ties?
Ach! ne! ne! asz tiktai 

bijojau... kad mane kas ne pa
matytu jo siūboje ir nepasa
kytu kad asz užmusziau.

Ir del to (pavelijai jam 
mis-

sunaus
numirti?
liuli kad

abudu
i n /

rejenta.
— Bet ka-gi senas Perzona 

man gero, — už
klausė rejentas. — Tik kaip ir
paša kyšite

— Taip, bet labai didele... sublogote, pageltote pribukote 
reiktu daug malku ant apszil- 
dvmo.

ga I i

iszmetmojimais kunigo suniur
nėjo keletą žodžiu ant savo

kalejimo 
raszineti 
“O. Henry 
kalėjimą ir iszvyko in New 
York’o miesto. 1903 mete jis 
prisidėjo prie New York 
World, raszydamas trumpa pa
sakėle kas savaite. Jam už pa
saka užmokėjo szirnta doleriu. 
Jo pirma knyga “Kopūstai ir 
Karaliai,”
Jis mirė 1907 mete ii’ palaido
tas Ashville, North Carolina.

O. Henry Pasakos Pergyve
no jo Gyvenimą. O. Henry pa
sakos nupiesze daugybe jo as
menį szku patyrimu. Jo asztuo- 
ni metai New Yorke daug pri
sidėjo prie jo garsumo, 
nors jis linksmai rasze, jo gy
venimas buvo pilnas liudnu 
atsjtikimu, jis beveik visa gy
venimą praleido nuoszalai. Jo 
knygos greitai buvo parduoda
mos ir iszverstos in daugybe 
kalbu. Kartais jo stylius yra 
žurnalistiszkas, bet jo puikios 
iszmislos, jo linksmas upas ir 
pasakojimo gabumai apdengia 
jo visus kilus trukumus. Lite
rai i szkos technikos mokyklos 
gema ir pranyksta, bet O. Hen
ry pasilieka per amžius. Jo 
New York’o pasakos yra ypa
tingai garsios.

“Kopūstai ir Karaliai” pa
sirodo 1904 mete. Tai buvo jo 
pirma knyga. Yra trumpi ap- 
raszymai Amerikos spekulian
tu gyvenimo Carribean Respu- 
bliokoj. Perstato veikimą tūlo 
“Doji Frank Goodwin 
rikieezio, 
metu iszgyveno tropiszkoj res
publikoj. Jis “bananu karalai
tis, gujmo karlaitis, sarsaparil- 
los ikaralitis, ir 1.1. Respubli
kos prezidentas insimylcjes in 
dainininke nutarė apleisti savo

ir 
, y y

Kaip-gi galėjai 
ant tavos,

kalbės kad tu užmuszei tęva?
— Oi, ponas sudže,

tėvo buvome labai niekai 
pradėjo 
puolės ant žemes 
negyvas. - -

y
New

mes del
- ir
f .° 

ulejo kaip

vįska 
klausės apsiverke ir tarė:

— ()j, Baltrau, Baltrau, tai 
beda kada, vaikas ne duoda 
savo levui valgyti... Užmusz da 
ji tave!

— Neužilgo primusz jie 
ne.

Ilgai da sėdėjo toj kamaroj, 
abudu seni prieteliai, bet su 
aszaromi turėjo persiskirti.

Kaime kas kartas pradėjo 
garsiau kalbeli apie nedorumą 
Grigori u, pradėjo jiem grūmo
ti netiktai su piktumu Dievo, 
bet ir sudu žmonių, paskui su 
priszneka Valento pradėjo mis- 
lyti kaip pataisyti nelaime. •

Baltraus 
pas katra

isz-

verktigraudžiai
<r 

y o
pasirodė 1904 mete.

vaikasant 
i s z s i t e i s i n i m o 11 ž 1 c 1 a u s e:

— Tai tėvo, skundetesi ant 
ar-gi asz apsieinu su 

jums blogai.
— Apie tave ne kalbu! — 

atsake Baltrus.
— Tai jau mane skundžia- 

ti! — ipaszauke Marijona — 
to nesitikė

jau. Teisybe kaip kada užrinku 
bet esmių labai gerai ir labai 
jus myliu per tai niekados jum 
krividos ne darau ir daryti nie
kados niekam ne duoezia. Te*- 
gul prabaszczius tam visam ne 
tiki ka tėvas kalba senas ta 
niurna ir blevyzgoja... Porpra- 
szau, kunigo prabaszcziaus, tas 
viskas paėjo nuo sermėgos. Ne 
turėjau laiko nupirkti naujos 
ba ta jau susinesziojo; bot pri
siekiu kad szitosc dienose nu
pirksiu nauja, ar ant to sutin-

ma nes? ma

11 •v r> j ▼ * *«•

Tame laiko atneszo laiszka 
rasta pastale tėvo, 
buvo paraszyta kad jisai pat 
sumislino atimti sau gyvastį: 
Tas laisz’kas parode nekaltybe 
Grigo, sudže Grigą -paleido, o 
leisdamas tarė:

Ne tu užmuszei lova, bet ma
žam esi priežastimi jo smer- 
ties.

Grigas buvo paleistas ant 
valnystos, bet dusze jo nieka
dos neapturejo jos, nes iki pa
baigai savo amžiaus pasiliko 
beproeziu. Nelaiminga Grigą 
nuvožė in ligonbuti beproeziu 
o Marijona pasiliko kaimo. 
Sanžine grauže ir jos dusze, o 
prie to *dar žmones rodydami 
kalbėjo, jog isz priežasties Bal
trus atome sau gyvastį. Mari
jona tankiai vaikszcziojo in 
ba'žnyczia ir meldėsi, bot kaip 
jos maldos, likosi iszklausytos,

kuriame
;s

irs

y

nors

— Marijona 
malku.

Malkos Ųrangios szirnot 
atsiduso senukas.

— Kur-gi jusu szepa 
moda ir kiti daigtai ?

— Szepa paėmė Marijona, 
in savo kambarį, komode ati
daviau anūkam... ne reikalingi 
jau man...

Ar-gi gera del jus Mari
jona?... Grigorius?

— Geri, labai geri.
Senukas matyti buvo, kad 

nenorėjo’ daug kalbeli apie ta 
kas jam skaudėjo nenorėdamas 
apkalbėti vaikus.

Susiedas vienok pamatęs tai 
paemes už rankos tarė:

— Jus Baltramiejau ka
šlepete, ne norite pasakyti man 
to ka jaueziate, turi būti neuž- 
sitikite manim, nors priesz ma
ne ne yra ka slėpti; bet jaigu 
kada jums dasipyks ateikite 
pasiskusti tada bus jums leng
viau, asz jusu sekreto ne isz- 
duosiu ba suvienytoj kalboj už
mirszti ta ka skauda... Nesibi
jokite manes.

Vienok ta diena Baltramie
jus užnesze kalba apie ka kita 
iszsitardaibas apie savo var
gus, sopulius ir susikrimtimą.

Po keliu dienu vienok atėjo 
Baltrus pas Valentu; praszy- 
damas rodos ir pagelbos.

— Asz slopiau priesz jus,— 
tarė permainytu balsu
skausmo, — ji tai yra Marijo
na mano daiktus pardavė, isz- 
naikino. Vienok bueziu neken
tėjas, kaip nukesdavau viską, 
bet to, ka vakar pasakė, o jisai 
Grigas pavelijo 'pasakyti, 
nukosiu.

— Bet 'ka-gi jums pasako, 
mano Baltramiejau?

nuo

Antra ir froezia meta mano Baltramiejau? , 
ne buvo toki užderejimai | — Del meiles Dievo,

t

y ar ne yra ten

kyšite marezia, tai

ne

bet
Kad

Szventi niekados nuo jus

a

prie žemes.
— Senatve, senatve ponas 

nupirkti rejentas.
— Oi senuk 

ko kito?
— Turi būti taip.

buvo pono žodžiai, — tarė Va
lentas ir papsakojo viską kaip 
juvo ir prasze pa mokinimo.

— Mano rodą yra — tarė 
reje-ntas — atsižadėkite skun- 
dymo Baltramiejaus, ba užpy- 

gali jis vi
sai iszvaryti isz namu.

Tas taip, — tarė Valcn-
jog stuba yra jos locnas- 

tis bet gyvenimą Baltramiejus 
pavede pagal sutari i ir jaigu 
sutarties ne iszpildo, gyvenimą 
galima atimti atgal!

Galima atimti in nedelia ar- kate, tiesybe. Na tai paglamo- 
ba in dvi po dovanas, — atsake 
rejentas — bet sziandien Bal
tramiejus, kad ir atims neturės 
jokios naudos, ba Marijona su 
pavelymu vyro, apskolino dau
giau kaip vertas.

— Baltramiejus

pabueziavimus,

o galva atrėmė

iszklause 
ta viską ramiai ir kantriai; bet 
szirdis jo susispaudė isz dide
lio gailesezio, atsisėdo ant suo
lo kancelerijoj, 
iu lazda.

— Nelaime tai baisi — tarė 
Valentas.

— Beda, mano mieli o, del 
Baltraus ne yra kitokios pagal
bos kaip tiktai turi kantriai 
viską nukęsti. Kalbėjau tuom 
kart,
° apsvarstyk gerai

nelei to mane levai — ir ta kal
bant pradėjo bueziuoti rankas 
levo, o senukas su aszarom 
gailesezio akyse įpriėme tuos 
Judosiszkus
bet ir ka-gi galėjo daryti?

Tokiame dalyko ir kunigas 
Imdamas svetimas negalėjo da- 
siprast niekingumą Marijonos.

Iii pora dienu po atsilanky
mui įprabaszcziaus atėjo Valen
tas vela atlankyti savo nelai
minga prieteliu. Buvo tai ry
tas: Grigorius buvo iszejas in

patalpydami nors 
ir lenais užlaikyti 

kašztu viso kaimo.
Kada apie tai pradėjo stora- 

votis, pasklydo po kaimu baisi 
naujiena,'kad senis Baltrus nu
mirė, rado ji pasikorusi toj ka
maroj su skepeta vietoj virves, 
katras i n kales in balki.

— Kūnas jo da buvo ne
at szales, vienok per vėlai no
rėta jam sugražinti jo gyvas
tį. Numirė. Kaime niekas ki
taip nemislino, nes ne kas k'itas 
tiktai vargias (pastūmė seni 
prie atėmimo sau gyvasties, 
todėl vai'das Marijonos ir Gri
gorians bego isz lupu iu lupas, 
apdengti baisia (panieka, visi 
siuntė prakeikimus ant įjuju 
gaivu, o ne kurie pasakoja, kad 

ne .pats .pasi'ko-
bet sūnūs ji užriiuszes pa

norėdamas atversti nuo 
žmonių akiu savo baisu dar
bu. Kaime pradėjo,apie tai 'la
biliu kallbeti ir atsirado tokia 
moteriszke kuri mato Grigą 
iszcinanti isz tos 'kamaros ta
me laike 'kada Baltrus galėjo 
pasikarti.

Kas tada pažiurėjo ant Gri
go, tai nžteinino kad buvo la
bai nubalęs ir pats bėgiojo 
kaitp beprotis, ’kaiip pražuvėlis.

senis Baltrus 
re, 
korė.

lauka, Marijona taip pat iszejo
• i t I i •• t * i t •

kada da buvo laikas;
> y 

y

Baltru bet ne klausė.
Bloga sziandien ne pataisy

sime, vienok pataisyti galima 
but, bet kaszto ir užsiėmimo 
daug, reikėtų su skolininkais 
pro votis.

— Iszejo nuo rejento labai 
nulindo, dabar Valentu no ker-

sergėjau

su pi r k lys t es reikalais, ant kie
mo bovijosi penkių metu Ja- 
siukas. į

— Kur diedukas?
klauso Valentas.

— Topai kamaroj — atsa- 
rodyi lamas su

už-

ko vaikiukas
pirsztu ant pristatytos prie 
stubos ne tai klėtelė, ne tai ka
mara in katra vede mažos du
rys viso«s skylėtos. Valentas ne 
užtiko iczionais jokiu, 'daigiu

O

tai žinoma vien tiktai Dievui.
In metus laiko, Grigas nu

mirė 'ligonbutyje, trumpame 
laike ir Marijona nuėjo jo pė
doms, pasiliko vaikeliai iszsi- 
skirste po visa svietą. Viena 
tiktai Jonuką už gera szirdi 
<lol nebaszninko Baltraus, pa
ėmė Valentas ir da kelis mo
tus augino. Ir apie pereitus lai
kus dieduko jam tankiai pasa
koji). Jonukas kad ir ne gavo 
nieko nuo savo tėvuko, bet 
sziadien jau dasigriebe pjise- 
tino turtelio ir gražiai gyvena.

Matomai ėjo 'pėdomis savo 
dieduko.

”, Amc- 
kuris per daugel:

rszali, pasiimti amams 100,000 
doleriu tautos pinigu.

tiktai viena maža suoleli ant
szino Marijonai bet žadino Bal- katro nudriskęs, misi,skarmalu- 
trus'kad butu kantrus. Nuo tos'ves ir baisiai iszrodantis sėdė

Taip pat klausta ir Jxniuko 
kaip buvo, ka mate, vaiki ūkas 
pasakė taip pat, kaip pasakojo 
sena moteriszke, kad mate te-

i K. RĖKLAITIS i
Lietuviazkaa Graboriua
Laidoja numirėlius pa- 

įi gal naujausia mada ir 
i mokslą. Turiu pagelbi- 

ninko moterems. Priei
namos prekes.

file W. Spruce St,,
NAIIANOY CITY. PA.

,Joo ihrkktht. , 
TAMAQUA, PA.

sun- va iszcinanti isz 'kamaros, Gri-
4 ,L '^7 'H v,'j ■ ■ ■ . ’■ ! ■ r
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‘ ‘ Don 
Frank” kuris prisidėjo prie 
revoliucijos partijos, suima, 
vienu vienas, pabėganti prezi
dentą, kuris nusižudo. Don 
Frank paima pinigus, apsivė- 

ir tapsta tos 
votie ju.

kuris nusižudo.

da su dainininke 
szalies finansiszJku
Pasaka pilna Amerikos konsu
lu, diplomatu, politikierių ad
mirolu be laivynu, kurie nu- 
pieszti nuo gyvo gyvenimo ir « • <1 1 « • • v * * •u į kurie kalba ir pasielgia kaipo 

m 'mums žinomi konsulai, politi
ck Ii,..: :.....

-L k

kai, diplomatai ir admirolai.
— F. L. I. B

II

kndikiszkuo.se
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“SAULE”

ant lauku; pirmiausia kirmėlės ku! ir vercziau ne sakysiu, pai- dienos buvo da.
_____  ____ 1 II •

Nedorėlei
Bet jaigu taip suboli, tai

iszkirto,fo*paskui per valymu 'sinant ant jo... Sakėte idant ut- kaip pirma 
javu lietus supude. Del • tos eiezia kaip busiu susikrimtęs 
priežasties antram .mete Mari- tai ir atėjau mano Valentai, 
joną prasze tėvuko kad su isz- 
mokeseziu palauktu da iki ki- jus beda; tiktai ne dry sau pra-

javu lietus supude.

per

Iszrankos jau

jau ir užraszysiu viską.
— Ale turi būti rwkia 

rojenta, — tarė Marijona.
— Ba del naršeininko reik

tu paduoti — urediszkai. Te
gul mato'kad Grigas yra valdy 
toju, tai ir vai t avima jam grei- 
cziau atiduos, 
už ne<lelios.

— Kad taip, tai ir gerai.
Po tam in kelias dienas visa 

szeimyna Perzouo nuvažiavo 
in miesteli pas rejenta. (’zio- 
nais senelis, pasakė, kad pave
da del sunaus visa savo gerybe, 
iszreikszdamas visotiszka už
laikymą iki smereziui ir du 

Advo
katas pažiurėjo in Baltru, pas
kui in jaunuosius, o matyda
mas kad pirmininkauja Mari
jona o ne Grigorius, paklausė 
senuko.

— Ar-gi gerai pamislinote, 
doras gaspadoriau ?

Baltramiejus tylėjo, ir mato
ma buvo, kad gaila persiskirt 
«u tuom, ant ko dirbo visa am- 
ži.

smereziui 
szimtii rubliu pinigais.

so už tai, 
ežiai meluoti. kad

iszmet inejo, 
ar-gi tai taip 

gimdytojui? C) 
tie laikai kada

in-

— Pasimislykite seneli ge
rai tare vela advokatas.

Grigorius tylėjo. Ne galėjo 
jisai su tokiu drąsumu prieit* 
prie savo tėvo, kaip būdavo 
kndikiszkuo.se metuose. Nedry- 

kad padėjo savo pa
či melavo,

jam buvo paliepta.
Sąžine jam 

sznabždedama 
užmoki savo 
kur-gi dingo
buvai smagus ir ramus duszio- 
ja, kada tave joki ergeliai ne 
kankino ?

Grigas būdamas nuo mažu
mes dorai užaugintas nuo ma
žumes in jo jauna szirdi
kvėpinėta dorybe ir noras prie 
darbo, ne rykszte priverto tik
tai paveizda tėvo ir iszauges 
pasiliko panasziu tuos ypaty
bėms in savo tęva. ' ‘

Dabar vienok nors ne žinojo 
kas bus toliau, jaute graužimą 
sąžines
pasakė levui kad apie vaitysta 
ne jis pats ne kas kitas ne nc- 
m išlijo.

Marijona pamaezius vyro su
sikrimtimą ir neramybe, būda
ma gudri t nejaus suprato kad 
viską galima pagadinti dabar
«—dabar kada viskas prigulėjo atsiduso senukas, 
jam tiktai nuo pasiraszymo ant 
sutaisyto akto. Tai-gi ir tarė!

— Del Dievo, ponas advo- 
ar ponas papaikai jog

goriu suaresztavojo ir nugabe
no in kalėjimu. Isz pradžių gy
nėsi kad visai ‘mdiuvo kama
roj, vienok ’paskui prisipažino 
kad buvo kamaroj, bet... pa
matęs tęva, kabanti, pabėgo.

— Ko ten ejei ? ir ka darei ? 
apklause sttdže.

Nubalęs, nusigandęs Grigas 
visu klausymu atsake: —

0. HENRY TRUMPŲjo veikiantis Baltrus.
Pamatęs Valentu paszoko 

nuo suolo ir tykiu balsu kiek 
per aszaras galėjo tarė:

— Ziurekie prietelian, in 
ka mane paverto! Ziurekie! 
ziurekie, tos keturios nenula- 
szytos lentos, tai yra mano lo
va!

1

, kantresnis, 
bet tuom likimu 

savo nepataiso, ba su kožna 
diena gyvenimas pasiblogėjo, 

Matau jau seneli, kad pas bu turėjo dirbti kaip isz jaunu

tam metui. Bet kada ir antram dėti nežinodamas kaip ir kodėl kirsti jaises, neszti vandeni ir t « « * • • « * a • * . J . « a

’I
i.«

dienu neszti malkas isz girrios
Žiu rėk i e

buvo tokis užderejimas, Mari- tarpe justi yra szlekta.
ne slėpdami, 

pasigailėsiu, 
ir jaigu bus galima duosiu ro
dą.

Buvo laikai

jonu iszrcikulavo kad tėvas nu
mažintu iszmokesti, katra bu- asz paklausysiu, 
vo apsiemOs.

Pere jo keli metai nuo to lai
ko kada Baltramiejus

kykite-gi dabar

pavedė

PASAKŲ TĖVAS
■ 1. - I

O. Henry, Amerikos trumpu 
kunigaiksztis, giino 

North Carolinoj, 
, 1862m. Tikras 

vardas buvo William Sydney 
Porter. Jis lanke mokykla pa
kol fpdnuke 1,5 motu amžiaus, 
kuomet turėjo eiti dirbti dedo 
krautuvėj.

in La

pasakų 
Greensboro, 
Rugsėjo men.Pasu-1 taip toliau.

Tuom laik ir Grigoriu gyve
nimas ne geriau ėjo kasdiena, 
nes skoliniiikni pradėjo kasdie
na labiau reikalauti atidavimo 
skolų ir procentu. Marijonu no 
turėdama su kuom atiduoti 
skolas, labai pykdavo, iszlieda- 
ma savo piktumą ant beginklio 
senuko; Grigoriui ir tas viskas 
ant gero no iszejo, nes pradėjo 
gert i norėdamas užmirszti sko
las, paskui sirgdavo ir turėda
vo klausyti paezios iszmet'mo
jimu. '

Grigorius turėjo rūpintis, ba 
gaspadoris valdyti ne mokėjo, 
o per tai ne t ik ne 
niokoti skolas, 
kaip ant mielių, 
tam turėjo parduoti gyvenimu 
pasiliko šluba, sodas ir avili su 
bitėm, 
tai turėjo kęsti baisu vargu ant 
katro turėjo žiūrėti 
laimingas Baltrus.

Trumpamo laiko pradėjo te- 
o Marijona žiurėjo 

ant senuko kaip ant kokio’žve-

užklauso ant
Nežinau... Ne galiu pasakyti: 

, mano brangus tėvas... 
niano ^brangus vaikai! 
Kada inejai kur buvo ta-

* | f N

Kas tai?
Valentu, rodydamas ant lentų 
gulineziu sziaudus kas ežia yra 
kad taip miežiniu smirda ?

—- Tai yra patalas mano se
niems kaulams.

jo?

IAk...• * jie...kada kitiems 
bet sziandien 

Mano Dieve susimaisze. galva
vaikams vįsa savo turtu bet duodavos rodą,
nilo to laiko ir gyvenimas jo 
pradėjo pnsini(‘kinti. Ne atbojolnes pats sau ne galiu duoti Įia- 
vienok ant to rodydavosi jam 
kad ir jisai gaspadorautu ki
taip ne butu, o vigados geres
nes ne turėjo bev0k, 
patį jo da buvo gyva. Toki jau 
turėjo būda senas Baltramie
jus kada nevol niekame maty
davo daug gero, o sziandien la
biau jautėsi laimingu, kad ga
lėjo bovintis su anūkais.

Viena diena, senas draugas 
Baltramiejaus atėjo ji atlanky
ti, o žinodamas senei kur jo 
kambarys užlipęs ant tropu pa- 
bars’/kino in duris. Atidarė jas 
koksai svetimas žmogus.

— Atėjau pas Baltramiejų
— tarė ateivis.

— Ne gyvena jau czionais
— atsake nepažinstamas, — 

szv. Martyno,
czionais szale, 
džiau ta šluba.

I ^įsamdete 
tai turi būti nuo jo?

— Ne nuo Marijonos.
Draugas seno Perzouo, Va

lentas pa kraipė su galva ir in
ejo in parodyta kambarėli, in 
katra i neidavo isz užpakalio, 
l’zionais buvo tamsu, ne czysta 
ir prirukia, lova ne buvo už
klota dailia kaldra, bet biauriu 
skarmalu, o Baltrus sėdėjo ant 
kėdės apsivilkės su sena isznc- 
sziota jeke,

gelbos. 
vigados,

I

Turi Imli toinioja gule-
vo levas? ar kabojo ant los vi

nuo
o asz

kada ir

persikėle 
pasam-

prietelian ?

sėdėdamas žarstė 
deganezias anglis.

— Kas tai, 
apsimainote 
kamara,
lauš kambario.

Senukas patylėjus valandėlė 
tarė:

Baltramiejau 
tamsia ankszta 

in vieta didelio dai-

isz priežasties jog ne sa

— Marijona kalbėjo kad 
man Oziohais bus szileziau.

— Kaip tai szileziau ? ana 
siūba iszcina in pietus yra sau-

, bus ir szilta tiktai reikia

Ot, dabar Marijona ne 
ne pinigu ne duoda 

katrie priguli pagal sutari: 
pas rojanta, daigius mano par
davė,
labai pirklysteje, 
su Žydais, o 
žiuri.
Valentas nulindo, o kada Bal

tram i e jus
szluostydamas 
taip pat misi i no pakol 
žilu usu ne nukrito kelios asza- 
yos.

IJžsimislines po 
tarė:

bet matau kada trotijo 
katra veda 

gaspadorysjes ne

— Mažas kumelvs 
gulėjo.

— Nedorėliai, nedorėliai.— 
szauke Valentu,
ne kaip priguli kalbeli. O czio-
nais kas do bludas medinis? Ai 
in ta Marijona tau duoda val
gyt !

jo uos 
tas,

aid jo

negalėdamas

nies ?
— Taif>... m»s... — prataro 

po valandai taip kad adgavos 
mosuodamas su 'ko-

man

Taij>... nes...

iszsikrauste
apskrity, Toxas

nustojo kalbėjus, 
jisai 

ant jo
aszaras

galėjo isz- 
bet jos augdavo 

In metus po

bet to buvo mažai per
valandėlių!

senas De
Nuo kokio laiko negavo

te prigulineziu pinigu ?
— Nuo metu ir 9 menesiu.
— Ar pasikvitavojote už ta

laika.

va
t c

ries.

T 
nekest i,

— Už jusu užlaikymu gale- 
cziau sau arba vaikams ka nu
pirkti — niurnėdavo ne karta 
paduodama tėvui szaukszta 
prasto valgio.

Szirdyje savo
vagiu, tinginiu ir 1.1, ne atmin
dama kad isztrotijo jo gyveni
mo.

Kad senukas ir susikrimsda- 
vo labai, bet nukesdavo, viską 
nukento 

ant džius. -
va s diedo?
.lasius priduodavo jam links
mybes, nes bovidavosi pas ji 
bueziuodamas kelius, rankas ir 
veidą.

Prabaszczius dasigirdes apie 
Kad ir ne ketino iszrink- bloga užlaikymu savo Baltraus 

iszsirenge karta in st ubą Gri
goris us

— Ne pasikvitavojau.
II m, kad taip lai (‘ik i te, 

apsiredykite ir važiuosime* pas 
rejenta.

— Ko-gi ton važiuosime?
— Atsimenu kaip sake re

jentas, kad galima atimti jusu 
dovana, jaigu juodu sutarties 
būdamas senu ne gali rūpintis 
ne iszpildo arba pradėtu jus 
skriausti. Del to važiuosimo 
pas rejenta. Visa jusu nelaime 
kad davetes prisikalbini 
atidavimo turtu. Kad da turė
tumėte kitaip su jumis apsiei
tu.

— Užrasziau kad G ri go
rius galėtu būti vaitu, bet jo irę 
iszrinko.

t i, tas tiktai buvo Marijonos 
iszmislas.

In valanda laiko jau

- niurnėdavo 
tėvui

vadindavo ji

ir tuos iszgirdes žo-
Ar ilgai da busi gy-

* Tiktai anūkas

Taip: nesudilikite Mari
ka mažam asz pats kal

ant senatvės ncpa'jiegiu, 
rankos dreba... katra ežia die
na sumiisziau torielka... tai in 
anos vieta davė medini blude- 
li...

F

— Kaip szuniui — tarė Va
lentas.

— Tas butu nieko 
Baltrus bet kad man szilto nie
ko ne duoda valgyti: nuo trijų 
dienu tame bludelyje ne buvo 
sziltos zupes, 
tuom, jaunystei ne karta apsi-, 

Tiktai tuom man

kai ra m 
ne pagelbsti 

manes. Galėtu nors paslaptom 
ne matant Marijonai alneszti 
ko man reikia. Bet jisai ne, pa- 
idare tokiu nieku kaip ir ji!

I tiri 
tai

— tarė

maža beda ir su

ėjau be jos.
skauda szirdi 'kad Grigorius 
katra taip mylėjau 
viską atidaviau,

J

prola. 
joms sudavė man in galva... 
sztai ežia... levas mosuodamas 
su kojoms man sudavė.

Ir ne alriszai jo? Nesi- 
storojai sugražinti jam gyvas
tį, gel'bel i ji ? Kodėl to ne pa
darei, kodėl ? - 
kės sudže.

— Ne žinau! Ne 
sakvli... mano tėvas.

— Tai tu užmuszei! — grei
tai suriko sudžia. - 
ji pasmaugei, paskui ji pakorei 
kad visi mislylu jog jisai pats 
sau ateini’ gyvastį.

— Ne... Nepadariau to, pri
siekiu... ne. užmusziau jo!

Bet kodėl jo negelbejai? 
Kad butam paleidęs, 
butu gyvas. Mažam da ir buvo 
gyvas kaip buvai inejas in ka-

Kad nenorėjai jo smer- 
ko'dcl to visko nepadarei, 

, nes kitaip lai liep
siu inmesti tave in'kalini.

— Bijojau tėvo... asz bijo
jau... žmones butu pasakė kad 
asz užmusziau, asz ne užmu
sziau... asz tiktai bijojau.

Ko? Ar matymu smer- 
t ies?

užriko perpy-

galiu at- 
nožinau.

Pirmiau

mažam

jauniausias

mara. 
ties, 
atsakvkie

asz tiktai

mote jis 
Salle

valstijoj, kur iszgyveno dvio- 
jus metus betemydamas piot- 

gyvenima. 1884 mote

ir las laikrasztis pavir- 
žurmduka, 

Tuo-

nius in I louston

bus ir szilta tiktai 
kurti.

— Taip, bet labai didele... 
reiktu daug malku ant apszil- 
dymo. ♦

nupirkti— Marijona gali 
malku.

;— Malkos brangios szimot

— Acb! ne! ne!
bijojau... kad mane kas ne pa
matytu jo šluboje ir nepasa
kytu kad asz užmusziau.

Ir del to pavelijai jam 
numirti? Kaip-gi galėjai mis- 

kad ant tavęs, sūnaus,

rimtai

vakaru
randamo ji Austin’o dirbam 
prie knygvodystos, ir per ketu
ris metus žemes ofise. 1887 m. 
jis apsivedė ir pradėjo raszyti 
ir parduoti laikraszcziams juo
kingas pasakas. Trumpa laika 
1891 mete buvo kasierius Kirst 
National Bankoje, Austin’o. 
1894 mete jis nupirko savaitini 
satyros laikraszti, “The Icono- 
clast”
to in labai puiku 
bet nebuvo pasekmingu.
mot jis pradėjo raszyti straips- 

’o“Post”.
1891 i mete jis buvo apkaltin

tas vagyste. Tas atsitikimas jo 
gyvenime1 niekuomet nebuvo 
paaiszkintas. Bet viskas rode, 
kad Henry buvo nekaltas ir 
daugybe tikėjo kad jis omo 
kalte apsaugoti dranga. Po vi
su bedu jis iszvyko in Hondu
ras, bet sugryžo 1897 mete, nes 
jo moteris labai susirgo. Lau
kiant teismo jo rasztus pradėjo 
priimti svarbus laikraszcziai.

O.Henry Kalėjime. 1898 m. 
jis buvo pasodintas penkiems 
melams Ohio kalėjime, bet del 
gero pasielgimo tapo paliuo 
suotas už trijų metu. Būdamas 
kalėjimo jis pradėjo
raszineti ir pasirinko varda 
“O. Henry”. 1901 mete apleido 
kalėjimą ir iszvyko in Now 
York’o miestą. 1903 mete jis 
prisidėjo prie New York 
World, raszydamas trumpa pa
sakėlė kas savaite. Jam už pa
saka užmokėjo szimta doleriu. 
Jo pirma knyga “Kopūstai ir 
Karaliai,” pasirodė 1904 mete. 
Jis įniro 1907 mete ir palaido
tas Ashville, North Carolina.

O. Henry Pasakos Pergyve
no jo Gyvenimą. O. Henry pa
sakos nupiesze daugybe jo as- 
meniszku patyrimu. Jo asztuo- 
ni metai New Yorke daug pri
sidėjo prie jo garsumo,
nors jis linksmai rasze, jo gy
venimas buvo pilnas 
atsjtikimu, 
venima praleido nuoszalai. Jo 
knygos greitai buvo parduoda
mos ir iszverstos in daugybe 
kalbu. Kartais jo stylius yra 
žurnalistiszkas, bet jo puikios 
iszmislos, jo linksmas upas ir 
pasakojimo gabumai apdengia 
jo visus kitus trukumus. Lite- 
ratiszkos technikos mokyklos 
gema ir pranyksta, bet O. Hen
ry pasilieka per amžius. Jo 
New York’o pasakos yra ypa
tingai garsios.

“Kopūstai ir Karaliai”
sirode 1904 mete. Tai buvo jo 
pirma knyga. Yra trumpi ap- 
raszymai Amerikos spekulian
tu gyvenimo Carribean Respu- 
bliokoj. Perstato veikimą tūlo 
“Dq,u Frank Goodwin”,
rikieczio, kuris per daugel: 
metu iszgyveno tropiszkoj res
publikoj. Jis “bananu karalai
tis, gujmo karlaitis, sarsaparil- 
los ikaralitis, ir 1.1. Respubli
kos prezidentas insimylejes in 
dainininke nutarė apleisti savo 
\szali, pasiimdamams 100,000 
doleriu tautos pinigu.

kuris prisidėjo prie 
suima, 

vienu vienas, pabėganti prezi
dentą, kuris nusižudo.
Frank paima pinigus, apsivė- 
da su dainininke 

finansis^ku

S

\’ienas tiktai sutvėrimas 
miolaszirdyste ant manes, 
yra mažas Jonukas, kuris bevi
jusi ant kiemo.

.Jisai tai mano
anūkas, katram da niekad nie
ko nedaviau, nes nuo to laiko 
kaip jisai užgimė jau niekad 
nieko neturėjau. Del to ji labai 
myliu, myliu taip kaip mylėjau 
jo leva Grigori u.

Senas Valentas

sunaustini i 
kalbės kad tu užmuszoi tęva?

— Oi, ponas sudže, mes del 
tėvo buvome labai niekai 
pradėjo graudžiai 
puolės ant žemos, g 
negyvas.

Tame 
rasta 
buvo paraszyta kad jisai pats 
sumislino atimti sau gyvastį: 
Tas laisZkas parode nekaltybe 
Grigo, sudže Grigą -paleido, o 
leisdamas tarė:

Ne tu užmuszoi tęva, bot ma
žam esi priežastimi jo smer- 
ties.

Grigas (buvo paleistas ant 
valnystos, bet dusze jo nieka
dos neapturejo jos, nes iki pa
baigai savo amžiaus pasiliko 
beproeziu. Nelaiminga Grigą 
nuvežė iii ligonbuti beproeziu 
o Marijona pasiliko kaime. 
Sanžine grauže ir jos dusze, o 
prie to dar žmones rodydami 
kalbėjo, jog isz priežasties Bal
trus atome sau gyvastį. Mari
jona tankiai vaikszcziojo in 
bažnyczia ir meldėsi, 'bet kaip 
jos maldos likosi iszklausytos, 
tai žinoma vien tiktai Dievui.

In metus laiko, Grigas nu
mirė ligonbutyje, trumpame 
laike ir Marijona nuėjo jo pė
doms, pasilikę vaikeliai iszsi- 
skirste po visu svietą. Viena 
tiktai Jonu'ka už gera szirdi 
del nebaszninko Baltraus, pa
ėmė Valentas ir da kelis me
tus augino. Ir apie pereitus lai
kus dieduko jam tankiai pasa
kojo. Jonukas kad ir ne gavo 
nieko nuo savo tėvuko, bet 
sziadien jau dasigriebe pusė
tino turtelio ir gražiai gyvena.

Matomai ėjo pėdomis savo 
dieduko.

,laumėm 
ukiiit pataisytu buvimą doram 

draugai buvo kancelarijoj pns senukui. ’
iszmetmojimais kunigo suniur
nėjo keletą žodžiu ant 
iszsi I e i si n imu užklauso:

— T ’ 
manos ? 
jums blogai.

— Apie tave no kalbu! — 
atsake Baltrus,

Tai jau mano skundžia- 
— paszauke Marijona — 

Szvonti niekados nuo jus to nesitikė
jau. Teisybe kaip kada užrinku 
bet esmių labai gerai ir labai 
jus myliu per tai niekados jum 
krividos ne darau ir darvt i nie
kados niekam ne duoezia. Te- 

užpy- gul prabaszczius tam visam no 
senas ta 

niurna ir blevyzgoja... Porpra- 
szau, kunigo praba'szcziaus, tas 
viskas paėjo nuo sermėgos. No 
turėjau laiko nupirkti naujos 
ba ta jau susinesziojo; bot pri
siekiu kad szitose dienose nu
pirksiu nauja, ar ant to sutin
kate, tiesybe. Na tai paglamo- 
nekito mane tėvai — ir ta kal
bant pradėjo bueziuoti rankas 
tėvo, o senukas su aszarom 
gailesezio akyse priėmė tuos 
Judosiszkus 
bet ir ka-gi galėjo daryti ?

Tokiame dalyke ir kunigas 
būdamas svetimas negalėjo da- 
siprast niekingumą Marijonos.

In pora dienu po atsilanky
mui įprabaszcziaus atėjo Valen
tas vela atlankyti savo nelai
minga prieteliu. Buvo tai ry

prisa’kyt
abudu

(Irigorius sugėdintas

savo

Kai tėvo, skundei esi ant 
ar-gi asz apsieinu su

ti!

v i sk a 
klauS(‘s apsivorke ir tarė:

— Oj, Baltrau, Baltrau, tai 
beda kada, vaikas ne duoda 
savo t (‘viii valgyti... Užmusz da 
ji tave!

— Neužilgo primusz jie ma
ne.

Ilgai da sėdėjo toj kamaroj 
abudu seni prieteliai, 
aszaromi turėjo persiskirti.

Kaime kas kartas pradėjo 
irsią u kalbėti apie nedorumą 

, pradėjo jiem grūmo
ti netiktai su piktumu Dievo, 
bot ir slidu žmonių, paskui su 
priszneka Valento pradėjo m iš
lyti kaip pataisyti nelaime.

Baltraus patalpydami nors 
pas katra ir tonais užlaikyti 
kašztu viso kaimo.

Kada apie tai pradėjo stora- 
votis, pasklydo po kaima baisi 
naujiena, kad senis Balt rus nu
mirė, rado ji pasikorusį toj ka
maroj su skepeta vietoj virves, 
katras inkales in balki.

— Kūnas jo da buvo ne
at.sza les, vienok per vėlai no
rėta jam sugražinti jo gyvas
tį. Numirė. Kaime niekas ki
taip nemislino, nes ne kas kitas 

vargas įpastume seni 
prie atėmimo sau gyvasties, 
todėl vardas Marijonos ir Gri
gorians bego isz lupu in lupas, 
apdengti baisia panieka,

vaikas

isz-

bet su

— ir 
, ° 

gulėjo kaip
verkti

laike atnoszc laiszka 
pastale tėvo, k u r i ame

Kad

liudnu
jis beveik visa gy-

gi
G rigori uka-— Kur-gi jusu szepa 

moda ir kiti daigtai ?
) Marijona 
komode ati- 

mes savo tęva in czionais pri- daviau anūkam... ne reikalingi 
jau man...

— Ar-gi gera del jus Mari
jona ?... Grigorius ?

— Geri, labai geri.
Senukas matyti buvo, 

nenorėjo* daug kalbėti apie ta 
kas jam skaudėjo nenorėdamas 
apkalbėti vaikus.

Susiedas vienok pamatęs tai 
paemes už rankos tarė:

— Jus Baltramiejau ka nors

kate,
— Szepa paeini 

in savo kambarį,

verstinai atgabenome, pats ji
sai iszsižada ukes ir paveda vi
sus savo turtus sudus, nes pats 
tiktai Grigas vaitu būti ne gali 

Ant galo, 
idant senas

kyšite marczia, tai

reikalais ukystes., 
—- tarė patylomis 
Baltrus ne girdėtu. — Pats at
ėjo, pone advokate, ta viską da
ro del sūnaus, ar ne teisybe tė
vuk ?

Baltramiejus 
auksztvn, o 
siklause, ar jau gerai sumislijo, 
atsake trumpai:

— Jau pone advokate.
Turiu da pridėti, — ture ad

vokatas — kad pagal prova 
visokia dovana gali būti atim
ta, jaigu apturejanti neiszpil- 
dys sutarties, arba skriaus sa
vo geradeja. Suprantate gerai 
Perzona ?... taip-gi ir jus jau
nieji.

gal va

kad

pakele
kada advokatas pa-[šlepete, ne norite pasakyti man 

to ka jaueziate, turi būti neuž- 
sitikite manim, nors priosz ma
ne ne yra ka slėpti; 
kada jums dasipyks 
pasiskusti tada bus jums leng
viau, asz jusu sekreto ne isz- 
duosiu ba suvienyto,’! kalboj už
mirszti ta ka skauda... Nesibi
jokite manes.

Vienok ta diena Baltramie
jus užnesze kalba apie ka kita 
iszsitardaHias apie savo var
gus, sopulius ir susikrimtimu.

Po keliu dienu vienok atėjo 
Baltrus pas Valentu; praszy- 
damas rodos ir pagelbos.

Asz slopiau priesz jus,— 
permainytu balsu nuo 

skausmo, — ji tai yra Marijo
na mano daiktus pardavė, isz- 
naikino. Vienok buezia neken
tėjas, kaip nukepdavau viską, 
bet to, ku vakar pasako, o jisai 
Grigus pavelijo pasakyti, no
li u kosi u.

— Bet 'ka-gi jums pasakė, 
mano Baltramiejau?

— pasakė,

mus ne

— Suprantame 
o Marijona pritarė:

—, Tegul ponas advokatas 
nesibijo ta pro va prie 
priklauso.

Aktas buvo paraszylas, kad 
Baltrus isz valdytojaus pasto
jo liuocnininku savo vaiku. 
Vienok nesigailėjo Baltramie
jus nes kada sugryžo namo Ma 
rijona kuogeriausia apsieidavo 

• "• • « ■ asu juom, o kada atėjo laikas 
iszmokescziu piidgu, Marijona 
atidavė viską. Viskas ėjo gerai 
net ir javai ta meta užderėjo 
labiau. Antra ir treczia meta 
jau ne buvo toki užderejirnai

tarė

bet jaigu
ateikite

Del meiles Dievo, sun-

tiki ka tėvas kalba

pabucziavimus, tik tai

iszklause

rejenta.
— Bet ka-gi senas Perzona 

pasakysite man gero, — už
klausė rejentas. — Tik kaip ir 
sublogote, pagelto!o pribukote 
prie žemes.

— Senatve, senatve ponas 
rejentas.

— Oi senuk, ar ne yra ten 
ko kito?

— Turi būti taip,
buvo pono žodžiai, — tarė Va
lentas ir papsakojo viską kaip 
buvo ir praszo pamokinimo.

— Mano rodą vra — tarė 
rejentas — atsižadėkite skun- 
dymo Baltramiejaus, ba

gali jis vi
sai iszvaryti isz namu.

— Tas taip, — tarė Valen
tą — jog stuba yra jos locnas- 
tis bet gyvenimą Baltramiejus 
pavedė pagal sutarti ir jaigu 
sutarties ne iszpildo, gyvenimą 
galima atimti atgal!

Galima atimti in nedelia ar
ba in dvi po dovanas, — atsake 
rejentas — bet sziandien Bal
tramiejus, kad ir atims neturės 
jokios naudos, ba Marijona su 
pavelymu vyro, apskolino dau
giau kaip vertas.

— Baltramiejus
ta viską ramiai ir kantriai; bet 
szirdis jo Susispaudė isz dide
lio gailesezio, atsisėdo ant suo
lo kancelerijoj, o galva atrėmė 
in lazda.

— Nelaime tai baisi — tarė 
Valentas.

— Beda, mano mieli o 
Baltraus ne yra kitokios pagel
bos kaip tiktai turi kantriai 
viską nukęsti. Kalbėjau tuom 

'kada da buvo lai’kas;
“apsvarstyk gerai,” 
Baltru bet ne klauso.

Bloga sziandien no pataisy
sime, vienok pataisyti galima 
but, bet kaszto ir užsiėmimo 
daug, reikotu su skolininkais 
provotis.

— Iszejo nuo rejonto labai 
nulindo, dabar Valentu no ker-

kart,

f del

pa

Amc-

tas: Grigorius buvo iszejas in
lauka, Marijona taip pat iszejo 
su pirk lygtos reikalais, ant kie
mo bovijosi penkių metu Ja- 
siukas. i

— Kur diedukas? — 
klauso Valentas.

ko vaikiukas rodydamas 
pirsztu ant pristatytos prie 
stybos no tai klėtele, no tai ka
mara in katra vedo mažos du
rys visos skylėtos, Valentas ne 
užtiko iczionais jokiu, 'daigtu 
tiktai viena maža suoleli ant

A

už-

Topai kamaroj — atsa- 
su

szino Marijonai bet žadino Bal- katro nudriekęs, nusiskarmala- 
trus'kad butu kantrus. Nuo tosjvep ir baisiai iszrodantis sode- 

t
i

*

F *

apdengti baisia panieka, visi 
siuntė kirakeikimus ant įjuju 
gaivu, o nekuriu pasakoja, kad 
senis Ba'ltrus ne .pats pasike
is, 
kere.
žmonių akiu savo baisu dar
bu. Kaimo pradėjo .apie tai la
biau kalbėt i ir atsirado tokia 
moteriszke kuri mate Grigą r . .iszoinanti isz tos ’kamaros ta
me laike kada Baltrus galėjo 
pasikarti.

Kas tada pažiurėjo ant Gri
go', tai nžtemino kad buvo la
bai nubalęs ir pats bėgiojo 
kaip boĮirotis, kaip pražuvėlis, 
i.— — a 1 • k 1

bet sūnus ji užmuszes pa- 
■4 norėdamas atversti nuo

r

Taip pat klausta ir Jonuko 
kaip buvo, ka mate, vaikiukas 
pasakė taip pat, kaip pasakojo 
sena moteriszke, kad mate te-
va iszoinanti isz’kamaros. Gri-

■ i I,!

*

1.
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Frank” 
revoliucijos partijos,

(i Don

Don
> K. RĖKLAITIS <

Lietuvlazka* Graboriua « 
■ Laidoja numirėlius pa- , 

, gal naujausia mada ir 1 
mokslą. Turiu pagelbi- 
ninko moterėms. Priei
namos prekes.

AI(J )V, Spruce St.,
MAIUNOY CITY, l'A.

»00 NdcKKrHT., 
TAMAQUA, PA.
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ir tapsta tos 
szalies finansis^ku vedėju. 
Pasaka pilna Amerikos konsu
lu, diplomatu, politikierių ad
mirolu be laivynu, 
pieszti nuo gyvo gyvenimo ir

kurie nu-

I kurie kalba ir pasielgia kaipo
I _ v • • 1 1 • 1 • 1 •

į kai, diplomatai ir admirolai.[f i. d

mums žinomi konsulai, politi-

— F. L. I. B.

111

kndikiszkuo.se
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SHENANDOAH, PA.
— Teresa Jankauckiene ga- 

savo vvro 
pasielgimą

vo divorsa 
Alekso už nedora 
su ja.

nuo

— Policija jeszko nedoro 
sūnelio Mikolo Szimauckio, 23 

Turkey Run, kuris 
skaudžiai savo sena 

tęva ir perkirto jam galva su
geleži a.

metu isz 
sumusze

ll*'1

suras-
Sūnelis parėjo namo

1 girtas ir pradėjo vaidus su to-

f

1

i ŽINIOS VIETINES

: — Oktoberio 12, Petnyczio- 
je, pripuola Kolumbo Diena, 
kuris atrado Amerika. Yra tai 
legaliszka szvento. Bankus bus 
uždarytos.

— Senas gyventojas Myko
las Radauckas, 326 W. Pine 
ulyczios pavojingai serga.

— Prohibicijos agentai pa
daro krata pas Klemantavicziu 
ant East Pino ulyczios 
darni pas ji gero alaus.

— Mrs. Bowers surado nau
jai gimusi kūdiki vikade kuris 
stovi ant loto tarp 519 W. Pine 
ir 518 W. Market niežiu. Koro
neris nutarė kad kūdikis yra 
gimęs neseniai, ir daro slieetva 
kokia tai buvo nedora motina, 
kuri atsikrato nuo kūdikio to
kiu žveriszku budu.

— Utarninke kun. Czesna 
suriszo mazgu moterystes pana 
Ona Urboniuto, dūk tori Juozo 
Urbono, 633 W. Spruce uli., su 
John L. Price isz Schuylkill 

Veselka atsibuvo pasHaven.
nuotakos tėvus.

Zofije Ropei la, 18 mene- 
isz Szumakerio peczes li- 
sužoista per

siu
kos sužeista per anglekasiu 
truki nuo ko mire in trumpa 
laika.

t Po trumpai
Panedelyje Ashland’o ligonbu- 
teje gerai žinomas Jonas A. 
Dulskas, sūnūs Juozo Dulsko, 
615 W. Spruce ulyczios, 
ir užaugės, Mahanojuj, jau 
metu.
menesiu atgal po kūdikiui. Pa
liko dideliam nuliudimia tris 
sieratukus, Regina, 6 metu, 
Eleanora, 5 metu ir Juozuką, 
18 menesiu tėvus, tris brolius ir 
soseri. Prigulėjo prie American 
Legion beno ir 
ugniagesiu, 
bus su
Petnyczioje, nes prigulėjo prie 
kariszko legiono mieste. Laido
tuves atsibus su bažnvtinems 
apeigoms Szv. Juozapo bažny- 
czioja.

ligai mirė

girnos 
30 

Velionio pati mirė 18

Regina,

Pirmo Vardo 
o laidotuves atsi- 

k a r i sz k om s apeigoms

KAIP DUKTERE SZIADIEN 
LEIDŽIA UŽ VYRO.

dukterį— Girdėjau leidi 
už vvro? *

— Na taip.
— Už ko iszleidi?
— Tegul tik pirmiause ima 

paskui dasižinosime.

Į

r
♦

i
i

vu ir ant galo pakele 
ranka.

ant jo

— Jonas ir Juozas Czepo- 
niai, Emerick ulyczios, susiki- 
virezino tarp savos ir 
norėjo nuszaut savo broli. Ta- 

pribego j u sesuo Bosk i cue

Jonas

me j 
norėdama revolveri atimti nuo 
Jono. Laike tasynes revolveris 
iszszove, 
toriai 
mirs.

m i re nuo

o kulka pataiko mo- 
in pilvą ir kaip rodos 
Jonas likos uždarvtas 

Pottsvilles kalėjimo. Beskiene 
žaidnliu Locust

Mountain ligonbuteje Utarnin- 
ko vakaru. Laidotuves atsibus 
Panodelio rvta isz namo 15 N. 
Emerick ulyczios, su pamaldo
mis Szv. Jurgio bažnyczioje.

— Antanas Vaszkola 
West Penn uli.,
las Seredoje Kohinoor kasylę- 
lose.

nuo
likos užmusz-

Szv. Marijos bažnyczio- 
Ringtone, likos suriszti 

mazgu moterystes pana Alici- 
je Javorskiute isz Heights su 
Kazimieru Jurkoniu.

je,

Seredoj priesz piet Ko- 
hinoor kasi kloję li kos užinusz- 
tas per nupuolimą anglies An
tanas Vaszkala nuo W. Penn 
ui vežios.

GERAI JAM ATKIRTO.

Kozoje sėdi du aresztantai 
Liet u vys ir Lenkas, kurie tarp
saves kalbasi per sztangas:

J— Juk tu esi Liet u v vs 
ne? — užklauso Lenkas.

— Taip esmių.
— Pasakyk man, ar tai tei

sybe,’kad Lictuvys gema aklas 
devinta diena jisai

a r

ir tik i n
p ra žiuri akimis?

— Teisybe drauge, bet 
tu man i nt i kosi, kad jau kada
karta pražiūri, tai kvailius pa
mato isz t (Jo. "

ar

\

DIDELI —KONCERTAI!Y

...RENGIAMA...

SUSIVIENIJIMO LIET., AMERIKOJE, 1-MO APSKRIGZIO
KONCERTAI IN VYKSTA SZIOSE VIETOSE:

NEDELIOJE, 14 Spalio-Oct.,
MINERSVILLE, PA.

7:30 Vak., Lyric Theatre

PANEDELYJE, 15 Spalio-Oct., 7:30 Vak., Walters Hall 
NEW PHILADELPHIA, PA.

UTARNINKE, 16 Spalio-October 7:30 Vakare 
New High School Auditorium — SHENANDOAH, PA.

SEREDOJ, 17 Spalio-Oct., 7:30 Vak., Odd Fellows Hall 
TAMAQUA, PA.

parengimai.

Smuikiniko p-le VIOLETE MOOKAI-

AI). SUKEVICZIUS isz Shenandoah, Pa., žinomas
Minersvilles Dainininkai

KETVERGE, 18 Spalio-October, 7:30 Vakare
E. Centre St; High School Auditorium, MAHANOY CITY

———
. Artinantis szaltesniam orui ir vėl prasideda invarius 

Pirmas isz tokiu parengimu bus gražus ir
invairius KONCERTAS, kuriame dalyvaus p-le LIUDA 
8IPAVICZIUTE, buvusi Rusijos Operų Artiste ir žino
ma visoje Europoje ir dabartines Lietuvos Operos Artiste 
ir gabi soliste.
CZIUTE isz Mahanoy City, Pa., ir su savo Mokiniu Orke
strą.
savo dainomis ir linksmumu.
su .p. V. BOTYRIUM prisziekyje, irp. J. AKELIS žino
mas kaipo geriausias dainininkas szioje apielinkeje.

Taipgi matote, bus ko pasiklausyti ir pasižiūrėti, tik 
nepasigailėkite keletos centu ir nepatingekite atsilankyti 
jums patogiausioje vietoje o nesigailesite!

Szirdingai Visu Kvieczia, KOMITETAS.
* i# Ml * Ml#' * i.# M* l’*1 ■
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CINCINNATI TURI EROPLANINI PORTA.
Miestas Cincinnati, Ohio, ana diena atidarė eroplanini porta kuris yraLunkon 

vienas isz geriausiai intaisytu portu ant svieto. Mažam paveiksle stovi isz kai roses, miesto 
manadžeris Sherrill, lekiotojas Embry ir palicijos vadas Copeland, kuriam miestas pado- 

u 'kuriuom galėtu gaudinet prasižengėlius.vanojo croplana s

ISZ LIETUVISZKU
KAIMELIU

Saint Louis, Mo. f Pirma die
na Spalio, nelaba mirtis atomo 
mylima vyra Onos Vilkaitie- 
nes (po levais Vencloviute), ir 
tęva septyni u, va i ku-dvieju šu
nų ir penkių dukterų. Velionis 
taipgi pali'ko seserį Annanavi- 
cziene ir broli Jokūbą,
voje. Paėjo jisai isz Vilkavisz- 
kio valscziaus, Vystyczio para
pijos, Pavistaiku kaimo, turėjo 
60 metu, o Amerike pergyveno 
34 metus, vedos 29 metus, pri
gulėjo prie Szv. Kazimiero 
draugystes. Laidotuves atsibu
vo 3 diena Spalio 
nems

STEBUKLAS
MONSTRANCIJOI

KUNIGAS IR ŽMONYS 
MATE DIEVO VEIDĄ 

MONSTRANCIJOJ.

/ GE-GE-GE-RAI
A-A-A-ATSAKE

Lietu

Reunion 
atėjo žinia 

pasirodymą

Paryžius.-—Isz tolimos Fran- 
euziszkos kolonijos 
ant Tykuju mariu, 
apie nepaprasta 
arba stebuklą, kurio liudinto-
jais buvo keliolika tnkstaneziu 
žmonių.

Szv. Andriejaus bažnezioje, 
atsibuvo karnavalas dievmal- 
dystos su iszstat vmu Szv. Sak
ramento. Prabaszczius
mas guodotinu ir mylintis per 
savo parapijomis, kun. La
combe,

buda-

su bažnvti-
pamaldomis. Nuliūdus 

szeimyna yra visiems dėkinga 
už dalyvavima laidotuvėse 
už puikus vainikus žiedu.

— Musu miesto randasi di
delis būrelis Lietuviu kurie
vena broliszkam sutikime, turi 
k ei i oi i k a d ra u gy sezi 11 
vienijimo kuopa.
mus kai)) ir visur, o tie ka dir- 

, bet

ir

ITV-S.

ir susi-
Darbai pas

ha, tai dirba kožna diena 
yra ir bedarbiu daugelis.

MOKYTI INDIJONAI.
St engimai rando Suv. Valsti

jų apszviet tone Indi jonu kultii- 
roja, labai gerai vaisi iszduo- 
da. Sziandien jau turime dau
geli Indijonu kurie stojosi isz- 
lavinti del visuomenes, ir taip 
stojosi John M. Oshinson isz 
sztamo Irokezu yra

“Evening Post” New 
Yorke. J. B. Hevit, isz sztaino 
Tusikaroa, at si ženk lino ant dir
vos tyrinėjime kalbu, mitologi
ja ir sudėjimo visatinio Indijo- 

Leonas Wolf,
Kiova, yra profesorium Grei- 
kinio liežuvio universitete; K. 
Curtis isz sztamo Poottavotono 
yra senatorium ir sudėto jum 
statutu apie apsėdima Indijo- 
ma.

Visi jie džiaugėsi tarp Ame
rikonu ir yra guodojami.

rium

nu.

rodakto- 
Post”

isz sztamo

PAJESZKOJIMAS.

Asz Vincas Vitunskas 
Punos miestelio, Vilniaus gu
bernijos, pajeszkau dvieju bro
liu Andriu ir Juozą Stankevi- 
cziu isz Butrimonių valscziaus, 
Vilniaus gubernijos. Praszau 
atsiszaukti jaigu gyvi, o gal ki
ti apie juos žino tai tegul duo
da man žinia nes turiu svarbu 
reikalą. Adresą vokite:

William Vitunski, 
604 S. Binkley St 
West Frankfort, Ill.

isz
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REIKALINGI—Vyrai ir moteros 
pardavineeti Bitf Sweet Lino gyduo
les, toiletinus ir kukninus daigtu?. 
Sweet Mfg. Co/ Dept. 1, Wabash 
Station, Pittsburgh, Pai N.6

t IN KENTĖTOJUS
Gerklinis kataras, Bronkitis, Ger

klinis kosulis, Sunkus kvėpavimas, 
Katariszkas kurtumas, Užimąs gal
voje, Priszakinis galvos skausmas. 
Neužmokama gyduole vartojama 
su stebetine pasekme per 80 metu. 
Preke 25c per paczta. Turi rastis 
kožnam namo. Iszrasta ir parduo
dama vien tik per
THE HAMPDEN LABORATORY 
724-736 MULBERRY STREET 

READING, PA.
..... ". 11.... ■
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kun.
užtemino laike Apiera- 

vones, aiszku žmogiszka veidą, 
apsiaubta nksnia debesėlio 
monstrancijoj, 
pamaldų buvo 
matomas 
mane

uksnin
Per visa laika 
tas regėjimas 

kunigui; kunigas 
kad tai haliucinacija 

(jausmu apsigavimas) 
damas 
pamaldų,
ir iszsirengės

nuėjo in
po

, o geiš
tik ra i persitikrini

žak rišt i ja • 
liepi* klapcziu- 

kams nueiti pažiūrėt ar mon
strancija gerai ant cimborijos 
stovi.
labai nusistebėja
szaukdami kad mate monstran
cijoj pavidalu žmogiszko

Prabaszczius pasakė vai- 
apie tai užtylėtu,

Vaikai sAigryžo greitai, 
pas kunigą

Bose sėdėjo kokis tai mik
nius ir kitas žmogus kuris 
skaito laikraszti. Mikcziui bu
vo labai nuobodu ir nutarė pa
sikalbėti su nepažinstamu.

Mikczius pradėjo mikezioti: 
— P-p-p-perpraszau /p-p-pono, 
ar v-vale ii-u-užklausti k-k-knr 
p-p-p-ponas važiuoji ?

Ponas: — In Szenadori.
T-t-t-tai gerai! 

A-a-asz i-i-ir in tenai važiuoju. 
O-o-o k-k-k-ko in ten važiuoji ? 

Ponas: — Apsipacziuoju.
Mikczius: —'G-g-gerai, o-o-o 

su kuom p-ip-p-pacziuojiesi jai
gu v-v-vale užklan-austi ?

Ponui nubodo tokis klausi
nėjimas ir anbgalo atkirto: — 
Su asilu!

Mikczius: ■— T-t-tai stebe-e- 
etina... Ar ponas t-t-turi ant 

p-p-p-pave-elinima .p-p-po- 
piežiaus ?

Nusistebėjas ponas užklau
sė: — O kam man >to reik e?

Mikczius: — M-m-m-matai 
ponas, k-k-kaip asilas su asilu 
v-v-vedasi, tai yra labai a-a-ar- 
tima g-g-g-giminysta.

kitas

M i keži us

G-g-ge ra i

to

t ima g-g-g

vel

idant ir 
k a ir

LIETUVIAI SCHUYLKILL
PAVIETO BALSUOKITE UŽ

G. FRANK BRUMM
ANT KONGRESMONO 

%

Praszo Juso balso ir intekmes.

do.
kams idant 
norėdamas pertikrinti save, ar 
tikrai yra stebuklas, 
kiti galėtu pamatyt ta,
jisai mate. Netrukus atbėgo in 
bažnyczia daugybe žmonių, te
legramai pasklydo po visa sala 
ir žmonys skubino isz visur in 
bažnyczia regeli stebuklo. Kož- 
nas prisiartinęs mate regėjimą 
savo akimi...
Stebuklingas pasirodymas ap- 

sireiszke nuo 10 valandos ryto 
ir no dingo lyg vakarui,
mato apie deszimts tnkstaneziu 
žmonių ir visi liudijo, kad aisz- 
kiai mate Dievo veidą.

Ne valdžia* ne laisvamaniai, 
kuriu tonais labai daug randa
si, nenžginezina tojo stebuklo, 
kadangi patys regėjo, o tarp tu

kuri

ir daug mokintu.

Reading

4

I

Dubeltavas 
Tikietas$4.oo
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NEW YORKA
NEDELIOMIS 

14 Oktoberio, 18 Novemberio
Speciali* Treinas Subato* Naktį

Isz 
Shamokin 
Mt, Carmel 
Ashland 
Girardville . 
Shenandoah 
Mahanoy City 
Tamaqua 
New Yorke pribus Liberty St. 6:35
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Ryte 
12:01 
12:10 
12:47 
12:55 
12:85 
1;16 
1:45

New York pribus W. 28rd St. 7:40 
GRĮŽTANT—Apleis New Yorka 

nuo W. 23rd St. 6:47 vakare, nuo 
Liberty St. 7:00 vakare Standard 
Time. *» M
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Nėra tiesesnio kelio in Lietuva arba 
isz Lietuvos in Amerika kaip per

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

prie dabartiniu aplinkybių yra malonus ir 
visai keleiviu nevargina

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

KAINOS
ISZ KAUNO
(Treczia Klesa)$125

Valdžios Tax 
Ekstra

IN KLAIPEDA
SI 07 Treczia 

Klesa
In Abi Puse $181
TURISTINE 3 
KLESA (buvusia 
antra klesa) $122 
lu abi pusi 203.50
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ISZPLAUKIMAl LAIVU ISZ NEW YORKO
POLONIA” 27 Oktobcrio < c ESTONIA” 14 Novemberio

Žiniom Kreipkite* in

BALTIC AMERICA LINE
UNION TRUST BLDG..

PITTSBURGH, PA.

Vietos Agentu ar in Bendrove

8 BRIDGE STREET 
NEW YORK, N. Y
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PUIKIAUSI VIRGINIJOS BEIBOKAI.
Sztai vaikai kurie laimėjo dovanas ant Winchester fe- 

kaipo puikiausi ir sveikiausi vaikai Virginijos valstijoj.
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Praszo Juso Balso ir Intekmes
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