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SUMUSZE NEPRIGULMIN- 
GA KUNIGĄ.

Scranton, Pa. — Pas Ta uti
nes bažnyczios parapijomis gy
vena Andrius Petraitis. Susė
dus apie stala savo siūboj ir 
bcsznekucziuojant, staiga inbe- 
go Rymo Kataliku Bažnyczios 
fanatiszkas parapijomis A.D. 
ir nieko nelaukdamas pradėjo 
lazda muszti Petraiti per gal
va iki krauju. Kadangi Gata- 
veckai yra taikaus budo, tad 
nesikiszo in musztynes ir savo

D. už- 
man 
tuos 

tau nereikia jau 
nei Dievo, nei bažnyczios!”

Petraitis dar ir sziadien gu
li lovoj sergantis, su sudaužy
ta galva. Sako, kuomet jisai 
pasveiks, tai savo užpuoliką 
patrauksiąs teisman.

t

burdingieriau negynė, 
keike, sakydamas: 
daugiau ežia nebusi pas 
parmazonus,

PRIVERTĖ MAŽA DUKRE- 
LIA DIRBTI SUNKIAU- 

SIUS DARBUS 
NAMIE.

PASIAUKAVO EITI IN 
KALĖJIMĄ ATSĖDĖTI 

BAUSMIA UŽ SAVO 
SŪNELI.

EITI

Brooklyn, N. Y. — Magdale
na Yaržyna, 41 metu motore, 
motina 15 vaiku, turėjo kokia 
tai baisia neapykanta prieszais 

des^imts metu dukrele 
kuria bemielaszirdvs- t

Paulina Lisanskie- 
4300 S. Union u Ii.

palieijos,
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PERPIOVE GERKLE 
PRIE ALTORIAUS

JAUNIKIS APLEIDO 
MYLIMA.

VESTNORĖJO VEST KITA, 
PIRMUTINE PERPIOVE 

SAU GERKLE.

G'livicjii, Szležinge. — Baž- 
nyczioje Szv. Petro, Glivieiiose 
ketino atsibūti vinezevone jau
nos poros. Jaunavedžiai 
svodbiniu pulku inejo 
nyczia,

Chicago. — Su akimis pilno
mis aszaru, 
ne, 
melde
aresztavotu vietoje josios sū
naus Viktoro, 
paszove kaimyną Charlesa 
O’Niel, 14 metu. Motina szau- 
ke: “ 
Įėjima, (ai asz szoviau iii vai
ka. Mano sūnelis yra nekaltas. 
Tegul asz už ji atsėdėsiu 'baus
me.”

Bet palicije netemino ant 
mot i uos maldavimu, 
jo gerus davadus kad Viktoras 
tveži a szove in vaika.

Trys menesiai adgal szeimy- 
Lisausku atsikraustė ant 

kur nemažai

savo 
Onute, 
tęs prispyrinejo prie sunkiau
siu naminiu darbu, kaip czysti- 
nimo grindų, mazgojimo toriel- 
ku, virimo valgiu ir nesziojimu 
mažesniu vaiku, o senesnes 
dukreles apsaugodavo nuo vi
sokiu darbu. Josios vyras ne- 
karta primindavo paežiai kad 
nepasielgtu su Onute taij) no- 
mielaszirdingai, bot motina tu 
persergėjimu neklauso. Vyras 
taipgi aiszkino, kad nuo Onu
tės gimimo, motina turėjo 
prięsz kūdiki kokia (ai neapy
kanta. Ant galo kas tokis isz 
kaimynu pranesze apie tai in 
policija ir paszauki* motina ant 
iszaiszkinimo, bet motina lie
davo iszniintingu atsakymu ir 
policija suprato,

J kenezia proto liga. Nelaimingi 
gryžtant isz

Rugsėjo,

6 < tn

— K.
LIETUVAITE SUŽEISTA

ANT LAIVO LEVIATHAN.
Boston, Mass. — Irena Jurc- 

niute, isz Jamaica Plain, žino
vei kojosSandarioeziu 

dukrele, 14 metu amžiaus, tapo 
nuvežta miesto ligoninėn isz 
priežasties susižeidimo ant Le
viathan laivo. Sako, ja nelaime 
isztiko ant laivo, 
Lietuvos, 
kuomet nukrito laiptais ir už 

laiko iki 
laivas pasiekė prieplauka, ji 

bet 
pargabenta 

in namus, ir buvo manoma, kad 
pasveiks be ligonines.
PROHIBICIJE DARO ISZ 

ŽMONIU LIGONIUS.
Boston, Mass. — Ant seimo 

Amerikoniszku daktaru, kuris 
atsibuvo czionais, kalbėjo žy
mus daktarai isz Europos, ku- 

a | > re i sz k e k lausy t o jams, 
Imk Amcrikoniszka prohibiei- 
je yra priežastis visokiu žmo- 
giszku ligų ir daro isz gyvento
ju ligota veisle. Nesu! rioveji- 
mas, kuris Amerike yra pa- 

priežaste

mos

26 diena

sigavo galva. Nuo to

buvo daktaru priežiūroj, 
pasiekus krasztn

no

Amerike 
prastu dalyku, yra 
štoko alkoholiaus žmogaus ku
ne.

.\|tkohdlius yra neatbūtinai 
reikalingas <lel sveikatos, tvir
tina mokyti. Amerikonai gere 
už daug vandenio su valgiais, 
kas yra pavojinga del sveika
tos. Arielka ir vynas yra rei
kalinga del sntriovejimo val
giu, sako daktarai.

$50,000 ANT ATVERTIMO 
VIENO NETIKĖLIO.

Erie, Pa. — Ant susirinki
mo United Luthern Church of 
America protestoniszku kuni
gu, likos apsvarstyta idant 
misijos darbai Liberijoj, Afri- 

, nes neuž- 
sinioka atvertinet tenaitinlius 

nes

likos

ke, butu uždarytos

laukinius 'gyventojus, 
dang kasztuoja.

vDr. E. Miller, kasierius Lu
tėm Draugu ves Misijų apskai
tė buk atvertimas kožno žmo
gaus ant krikszezionybes In
dijoj drauguvei kasztuoja $30; 
Kinuose po $450; Japonijoj po 
$550, o Afrike net 50,000 do
leriu už kožna. Luteronai su
prato kad tok is darbas neužsi
moka idant tiek iszduoti ant 
vieno žmogaus idant inkvept 
in ji Dievo mokslą. Todėl mi- 
sije Afrike likos uždaryta.

UŽMOKĖJO DAKTARUI 
SKOLA IR MIRĖ.

San Ang€4o, Tex. — James 
Casey, 54 metu, alėjas pas sa
vo daktara užmokėti skola už 
gydymą. Apflaikes rokunda, at
sisėdo prie stalelio, parasze 
bankini czeki, padavė daktarui 
ir “ sna numirė.” •

v 
HZ

motina

kad motina 
a 

moterį* likos nuvežta in Kings 
(1ounty ligonbute ant tyrinėji
mo.

Tėvas dabar priverti n ėja vy
resnes mergaites prie darbo, 
nes

rr

darbo 
silpna ir

prie
Onukn vra labai 

turės silsėtis pakol atgaus sa
vo pajėgas.
LENKISZKAS BANDITAS 

BUS PAKARTAS.
'Toronto, Out. — Sudas nu

baudė pakorimu Joną Burovs- 
ki kuris nužudė l'armeri Perry 
Sound, Ont. Zudintojas badai 
jau'buvo baudžiamas ir sėdėjo 
kalėjime Pennsyl va n i joj ir 
New Yorke.

Badai Burovskis buvo vadas 
banditu Lodžiuje, Lenkijoje, 
aiiipleszdamas bankas, trukius 
ir žmonis. Ant galo Pilsudskis 
nusiuntė kareivius jiji suimti, 
suimdami jojo visa 'banda raz- 
baininku bet vado Burovskio 
ne suėmė, nes jisai ketines pa
bėgti in Amerika. Ant galo 
neiszsisuko nuo kartuvių.
JESZKO LIETUVIO

LAVONO EŽERE.
Mass.

ežero

r I *

Pennsyl vanijoj

Worcester, 
Quinsigamont 
rasta drabužiai

Prie

o gal

- Prie 
nesenai 

tūlo Lietuvio 
vardu John A. A iltis, gyvenu
sio ant 237 Millbury St.
drabužiu atrasta Lietuviszkai 
paraszytas savos ruszies filoso- 
fiszkas pareiszkimas. Isz sykio 
buvo manyta, kad tas žmogus 
gal nusiskandino ežere,
kartais tik tyezia kai ka pa
gandino. Bet praėjo jau keletą 
savaieziu, o A ii ūso vis nėra na
mie. Dabar jau rimtai manoma, 
kad jis nusiskandino ir pradė
ta graibyti ežero dugnas, jesz- 
kant jo lavono.

TURTAS PRIEŽASTIS JU 
PERSISKYRIMO.

Chicago. — Mrs. Milda Ar
chibald, užvedė skunda ant 
persiskyrimo nuo savo vyro 
II. T. Archibald. Deszimts me
tu adgal abudu buvo vargingi 
bet laimingi ir džiaugėsi viens 
isz kito, bet sziadien, kada da- 
sidirbo didelio turto ir turi 
daugeli sztoru kendžiu po var
du “Fanny May” didesniuose 
miestuose, tai vyro meile dingo 
del savo prisiegeles. Archibald 
tvirtina buk jojo motore spire- 
si daugiau pini*gu, nors jiji ap
lankydavo ant meto po 300 
tukstaneziu doleriu ant savo 
reikalu.

18 metu, kuris 
kaimynu •/

Uždarykite mane in ka-

palicije
ne.s ture-

na
Union ulyezio, 
nukentėjo 'nuo svetimtaueziu 
nes 
ir iszjuokinejo. O’Niel 
diena, pradėjo mėtyt akmenais 
iii Lisausku narna, Viktoras 

revolveri ir szove in 
norėdamas ji D ik 
bet kulka atsimu- 

sze nuo akmens pataikindama 
vaikui in krutinę. Palicije ma
no, buk Viktoras nenorėjo nu- 

ji iv

juos visaip pravardžiavo 
iszjuokinejo.

Lisausku 
pagriebė 
A irisziuka, 
iszgazdint i,

szaut vaika tiktai 
draugus iszvaikyt.

ta.ja

jojo

1,100 ANGLEKASIU ISZEJO 
ANT STRAIKO.

Benton, 1’11. — Kasyklose 
prigulinezios prie ( ■. W.

I
anglekasiu 

iszeidami

No. 2, 
ir (!oal Co. New Orient, 1,100 

pamėtė savo dar
bus iszeidami ant st ra i ko. 
Kompanije neiszdavc priežasli 
del ko anglekasiai sustraikavo 
bot manoma, 
už mokesti.

kad ergelis kilo

RADO SKARBA SENAM 
NAME.

Deiinariscotta, Me. —Dau
gelis senoviszku Iszpaniszkii 
auksiniu pinigu “du'blinu,” 
kuriu verte daeina net ant 14 
tukstaneziu 
doleriu, 'likos

du'blinu

Amerikoniszku 
surasti sienoje 

seno namo ant artimos farmos 
netoli czionais.

Keli metai adgal taji narna 
pirko Robertas Hensell ir ana 
diena ant jojo vietos mane sta
tyti garadžiu del automobi- 
liaus. Kada ji pradėjo griauti, 
rado sienoje 'geležini puodą, 
kuriame radosi pinigai. Badai 
pinigai buvo lenais paslėpti 
daugiau kaip szimta metu. Kas 
tame name gyveno, tai žmones 
nepamena, nes locnininkai se
nei iszmire.

UŽDĖJO SZUNI ANT
INKAITYTO PECZIAUS.

Greensburg, Pa. — Detekty
vai vein arcsztavojo Philip 
Ferraro, 50 metu ir jo paezia 
Marijona, 35 metu, kurie pra
eita meta nedorai pasielgė su 
savo šuneliu Tamoszeliu. Ba
dai Ferraro baisiai sumusze 
savo neszcžia paezia priesz pa- 
gimdima kūdikio be jokio dak
taro, o po pagimdymui, kūdi
kis buvo apleistas ir szuo in- 
ejas in grinezia, isztrauke kū
diki laukan ir nuo to laiko jo 
nerado. Už tai Ferraro isz pik
tumo pagriebė szuni ir uždėjo 
ant inkaityto pecziaus,, kuris 
baisiai apdege ir turėjo būti 
nuszautu. Kaimynai už taji ne 
dora pasielgimą su szunim pra- 
noszo policijai; kuri isznaujo

ia roszta yo jo- bosz ird i.

Paveikslas parodo milžiniszka Zeppelina arba orlaivi ir jos 
Komandara Dr. Hugo Eckener.

NORS TURĖJO ILGA KE
LIONE BET PASEKMIN

GAI ATLĖKĖ 
IN AMERIKA.

Lakehurst, N. J. —“Saules” 
radiogramas pranesza (11:15 
valanda priesz piet) buk ora
laivis Zeppelinas loke per Cape 
Charles, Virginia, ir gal atlėks 
in czionais szi vakara po sau
les nusileidimui. Lakchurstc 
randasi baisiai didele myne 
žmoniu — apie ketvirta-dalis 
milijono, laukdami pasveikint 
sveczius; nckurie nakvojo ant 
lauko nuo Nedėlios su vilczia 
pamatymo orinio sveczio.

Lakehurst, N. 
Ket vergą, 
“Graf Zeppelin,” 
žieriais isz Vokietijos in Lake
burst, N. J.
smarkiu vetru oralaivis turėjo 
pasukt isz kelio, todėl susivė
lino kolos dienas kelionėje o 
prick tam ir vienas styras bu
vo pagodos.

Szimtai tukstaneziu žmoniu 
po nusi'leidimui saules Panedc- 
lyje pasitiks sveczia kuris at
lėks isz oro, atlikdamas taip 
pavojinga ir ilga kelione. Val- 
džo priims juos szirdingai ir 
pusi liks oficialiszkai.

Laikraszcziui einant in spau
da, gavome telegrama buk ora
laivis ketina, prilbuti in Lake
hurst nnsi'leidžiant saulei szia- 
dien-Panedolyje. Oralaivis lo
ke 45 mylės ant valandos, ko
vodamas su dideliem vėtrom. 
Sziame ‘laike randasi jisai apie 
300 myliu nuo Cape Hatteras. 
Jaigu oras persimainys, tai gal 
oralaivis atlėks greieziau.

Oralaivis neleke sausas, nes 
turėjo savyje 2,000 bonku ge
ro alaus, 300 'bonku szampano 
ir daug arielkos, kuria pasažie- 
riai naudojo ir linksminosi ke
lionėje. Priek tam oralaivis at
gabens 62,000 gromatu kurias 
iszsiuntines po visas dalis 
Ameriko.

Girdot kad oralaivis
bus parduotas Isz-

Isz Visu Szaliu
NEPAPRASTAS

STEBUKLAS
MOTINA DIEVO PADOVA

NOJO (?) KAREIVIUI 
SAVO KARŪNA.

Ropczycai Czckos 1 o va k i j a.—

.1. —— Praeita 
isz lėk e

(irai’ Zeppelin,
o ra la i v is 

su 40 pasa-

Isz priežasties

po

“G ra f
Zeppelin”
pan i ja i už. 7,220,000 pesetų (1,- 
170,000 doleriu) kuri naudos 
del gabenimo pasažieriu ir ta
vom tarp Buenos Aires, Ar
gentinos įr Sevillcs, Lszpani- 
jos.

Paskutines Žinutes
— Mrs.
32 motu

1[ Detroit, Mich.
Boatricija Cantor ra, 
iiimete savo tris vaikus in upe, 
ir pati szoko paskui juos. Visi 
prigėrė.

11 Gloucester, Anglija. — 
Per susidūrimą trukiu likos už- 
muszti 20 žmonių,
žeista. Vagonai užsidegė todol 
ir daug sužeistu sudogo ant 
smert.

Scranton, Pa.

o ir 40 su

— Harry 
Trocki, 35 metu isz Dickson 
City, perpiove sau gerkle tiks
lo nusižudinimo, bet matyt no 
giliai, ne^ iszjiks gyvas.
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SUBMARINAS NUSKENDO 
SU 43 ŽMONIMS.

Paryžius. — Vienas isz nau
jausiu Francuziszku subinari- 
.nu sziadien guli ant dugno ma
riu su 43 žmon i mis. Pusiaunak-

Artimam kaime randasi koply-Įti, 3 Oktobcrio Graikiszkas lai- 
ezole kurioja talpinasi stovylas 
Szv. P. M arijos, papuosztn 
brangia karima. Ana diena toji 
brangi karūna dingo nuo 
vos Motinos Dievo,
jeszkojiinui rado karima ran- 
ciuja tūlo kareivio. 
prisiĮiažino, buk karūna pavo
gė, bet užtikrino, kad melsda
masis koplyczioje Motina Die
vo nuėmė nuo savo galvos ka-

gal- 
Po ilgam

Kareivis

rnrfa padova Mi jo jam.’ Dfevo-4 * ♦ ♦ I <• ‘ 1 • f

ir perpiove sau gm kle, 
ant altoriniu trepu.

/

vas trenkė in submarina pa- 
skandydamas ji tuojaus. Kapi
tonas laivo apie nelaime nepra- 
nesze tuojaus, tik in dovy nes 
dienas po tam praneszo val
džiai apie nelaime.

Submarinas plauke in Bize- 
reta, Afrika, kada ji patiko ne 
laime.

su 
in baž- 

porele stojo prie alto
riaus susiriszti mazgu moterys
tes, kad sztai pribi’go prie ju 
jauna motore laikanti ant ran
ku kūdiki szaukdama: ‘‘Žiūrėk 
vaikeli! Sztai tavo padla tėvas, 
kuris tave ir mane apleido del 
kilosi” ;

Su tais žodžiais isztrauke 
britva
puldama
Kraujas isztriszko ant bažny
tiniu grindų. Nuotaka tuojaus 
apalpo ir sukrito prie nelaimin
gos moteres, o jaunikis stovė
jo kaip be žado, žiūrėdamas 
kai žmones iszneszine kruvina 
jo buvusia mylima.

Prie -sužeistos surado revol
veri, kas parode, kad suvedžio 
ta mergina ketino nnszauti sa
vo apgautoji!.
MOTINA NUŽUDINTO. RU- 
SISZKO CARO, 80 METU, 

MIRE DENMARKE.
Kopenhaga. — Buvusi Ru- 

siszka cariene Marije, 80 metu 
motina nužudvto ca

ll kuri buvo karalaite Den- 
czionais praeita

t

TOKIŽMOGU TIK PAKART.
Kai- 

muotis Siėrro Ivankevicz, ’ pa
slėpė po skrynia kelis szimtus 
karonu bumaszkuosia,

Pokraczc, Vengrai. —
baimingas vadas tojo pulko, ne 
labai i n tikėdamas in taji 
buklu”
ta vagi, atidavė visa veikalą in aplaike už parduota karve. Jo 
rankas kapeliono, kuris iszda- 
vc sekanti nusprendimą apie ta 
vagysta:

“Negalima užgint kad 
sziadien neatsitinka visoki ste
buklai, 
viams praneszt idant brange
nybių neprisiminotu nuo szven-

“Stc-
ir geisdamas nubaust

Negalima užgint

reikia per tai karei-

kurias

mažas sūnelis siausdamas prie 
skrynios,
maszkas bet ir viena isz ju per- 

U' plesze. Tai pamatęs, taip insiu- 
ta nuo piktumo, pagriebė kirvi 
ir vienu mostelėjimu nukirto 
kūdikiui galva. Sukruvinta 
galva nusirito prie kojų moti-

netikėtai užtiko bu-

* . v . . ,v. HUOIHVU (Mtv JWJU

tuja, o vagi uz tai nubaudziu nos, kuri tame laike maude ma-
ant trijų menesiu kalėjimu.”— 
Tai tau, nė szventiems nevalo 
daryt ka jiems patinka.
A D GI J O PO PALAIDOJI

MUI, VELA MIRE DIDE- 
LIOSE KANCZIOSE.

Neapolius, Ita'lijc. — Mažam 
miestelyje Bajano, atsitiko ne
paprastas atsilikimas, kur li
kos palaidotas gyvas žmogus. 
Virszininkas geležkelio stoties
Guiseppe Castado, laiko daiJbo 
apalpo. Paszauktas daktaras 
nutarė buk Castado yra negy
vas. “Numirėlis” likos nulo
tas in grabu ir nuvežtas in kop- 
lyczia. Nakties laike sargas ka
piniu i užgirdo baladosima kop- 
lyczioje, liet perimtas baime, 
neturėjo drąsos persitikrini 
priožasti baladojimo.

Net ant rytojaus prancūzo 
apie tai palicijai, kuri pribu
vus in koplyczia, rado graliu 
ant grindų, nupuolusi nuo ka- 
tafalio, o kada ji atidaro per
sistatė visiems baisus regėji
mas. Castado su apdraskytu 
veidu ir. iszpesztais plaukais 
gulėjo graibo jau negyvas.

“Numirėlis

LIETUVA PADARE SUTAR
TI SU ROSIJA.

Berlynas.
se sferose sukelta didele sensa
cija.

Lietuvos valdžios oficialisz- 
kas “Lietuvos Aidas” prano- 
sza, kad karo mini storis Dau
kantas vyksta su speciale val
džios misija iii užsienius.

Sakoma, kad jis aplankysiąs 
ir Maskva, kur pasiraszysias 
Lietuvos su. Sovietu. Rusija mi- 

i

Vietos politine-

litarino konvęiiciju» -r/, i

Nedora tęva

— O

žesni kūdiki, keliu menesiu se
numo. Pa teminus galvele savo 
sūnelio, tuojaus sukrito ant 
grindų apalpdama. Pakol vela 
atėjo prie saves kūdikis cebe- 
relyjo prigėrė, 
a roszta vo jo.

PARDAVINĖJO ŽMONIŲ 
LAVONUS.

Trycstas. — Ant geležkelio 
stoties Portanova arti Peri, li
kos užtemintos kelios dideles 
skrynes prisiųstos isz Tu rymo 
ant kuriu radosi paraszas: 
“Daigtai del moksliszko. tyri
nėjimo ir zeologiszku.”
kad isz skrynių davėsi jaust 
smarve lavonu, likos atidary
tos ir rado josią dalis žmogisz- 
ko kūno. Apie tai likos pra- 
neszta policija kuri tuojaus 
pradėjo tyrinejirna ir daejo 
prie to, kad du tarnai anato- 
miszko universiteto kurie jau 
nuo ilgo laiko vogė lavonus ir 
pardavinėjo in Austrijokini 
universitetą ir isz to turėjo ge
ra pelną.

CZEK0-SL0VAKIJA ŽUDINS 
NEISZGYDOMUS 

LIGONIUS.
Praga. — Sziomis dienomis 

likos užtvirtintos naujos tiesos 
kurios pavėlina daktarams žy
di nti nojaueziamu budu neisz- 
gydomus ligonius ir kitus, ku
riuos jau negalima iszgydyti. 
Ta pati pavelinima gauna ir 
tie kurie priskubina mirti to
kiems ypatoms, kurios meldžia 
kitu idant atimtu jiems gyvas- 
1 • FT’l n • 1 > «• v • •tis. Tokie nebus baudžiami per 
valdžia jaigu sudės tikrus da- 
.v.adus.

*
. ..

amžiaus, 
ro, 
marko, mirė 
Subata.

Sena ciesoriene per visa sa
vo gyvenimą, turėjo neramu 
gyvenimą. Buvo jiji pati caro 
Aleksandro III ir motina nu
žudyto caro 
bo’lszevikai suszaude su jojo 
visa szeimyna 1918 mete. .Jiji 
,taipgi mate savo uoszvi Alek
sandra II nužudyta per Nihi
listus 1881 mete, kaipo ir nužu- 
dinima savo brolio karaliaus 
Jurgio I isz Graikijos, kuri nu
žudė Salonikoje 1913 mete, 
mate taipgi ir mirti savo vyro 
caro Aleksandro III, 1894 me
te. Velione kalbėjo gerai Ru- 
siszkai, Angliszkai, Francu- 
ziszkai, Vokiszkai ir Skandi- 
naviszkai.

Vienatiniu budu izsigelbejo 
nuo mirties laike bolszevikisz- 
kos revoliucijos jog tame lai
ke buvo iszvažiavus in Kopen
haga.

47 ŽMONYS SUDEGE 
NAFTOJE.

Rangoon, Burma. — Prane- 
sza, kad Plaungbe, 130 myliu 
nuo Rangoono, naftos ugnyj su
degė 47 žmonys ju tarpi 
motoru. Dvideszimt 
giau kitu skaudžiai apdege.

Pagal praneszimu, pratru
kus kiaurinei, kuria tekinama 
nafta, pasidarius naftos bala. 
Iszgirde apie tai apiolinkes gy
ventojai bego pasisemti. Jiems 
besidarbuojant, staiga naftos 
bal užsidegė, 
apimti liepsnose. Sako, kad ne 
atsargus kaimięcziai buvo al- 
sinesze paprasta žibaline pasi- 
szviesti — nes tai atsitiko nak
tį, — ir nuo tos nafta užsidegė.

Nikalojaus kuri 
suszaude

Angliszkai,

) 18
ar dau-

ir žmones likos

KAS SZMARUOJA, TAS 
VAŽIUOJA.

I

b

— Ar žinai kūmai, kad mu
su priežodis: “Kas szmaruoja, 
tas važiuoja, ” yra labai tik
ras. Nes matai, vakar gerai 
iszszmaravau savo ‘'boba ir 
tuojaus nuvažiavau su patrule 
in kalėjimą, •

H.



w ■

I "SAULE”

»

■ r

r / 
h. t į« 
IAM

*■'—-------------------------

Kas Girdėt
l . ...

Musu “patrijotaiMusu “patrijotai” del siu 
augusiu kala apie Lietuvyste, 
bet apie ateinante gentkarte 
visai nesirūpina, o ant kurios 
kabo užlaikymas musu ttautos 
ir kalbos. Kitose tautose turi 
sutvertas drauguves isz jaunu 
vaikinėsiu kaip: Boy Scouts, 
Cadets ir t.t., turi savo unlfor- 
mus ir kada pasirodo ant ko
kio apvaikszcziojimo tai visi 
isz to gėrisi. Pas mus retai tas 
girdėti, o ir niekam ant mis- 

neateina. O gal 
del to, kad t uju vaiku yra da 
silpnos pajiegos 
Liūdna ateitis

lies apie tai

kiszeniuje. 
laukia Lietu

vius czion Amerike! Neturime 
tikru “patrijotu” kurioms rū
pėtu ateitis Lietuviu, — kož- 
nas tokis patrijotas gaivina 
tiktai tarp tu Lietuvyste, pas 
kuriuos skamba kiszeniuje do
leriai Lietuviszku prakaitu ap
laistyti. Gal ne ? — Kokia nau
da isz jaunu, jaigu jie ne turi 
pinigu ?

atsiras kiln.-Gal ne greitai 
tokiu edi'ku kokiu yra James 
Larson, kuris ana diena Brook- 
lyne suvalgė be pasilšid: du tu
zinus kietai iszvirtu ,'kiauszi- 
niu ir du tuzinus minkšztu, dvi 
torielkas bulviu, tris svaras 
szinkos, ta

tris 
viską nuplovė su 

deszfrnts puodukais kavos ir 
už ta viską laimėjo da 25 do-

Pralaimetojas t u rojolerius.
užmokėti už visa valgi.

ant svieto 
kurie 

o ne szvieczia.

Randasi 
“apszviedt uriu 
blizga,

tokiu
tiktai

Yra žmonių kurie geidžia 
idant kiti 'butu geri, o patys 
yra. niekam netPkia — toki va
dinasi ipokritai ir veidmainiai. 
Toki žmones patys ant saves 
suda iszduoda — prisako gerai 
daryti, o patys blogai elgėsi.

Juk didžiausi girtuokliai 
v ra

Kas nori ligonius gydyti, tu
ri būti patys sveiki.
minuse tegul save gydo, o pas
kui kitus gydo.,
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Senu žmonių virsz 65 metu 
amžiaus Amerikoje yra penki 
ir puse milijonai. Isz ju 1,680,- 
000 turi virsz 75 metu, 240,000 
yra virsz 85 metu senumo o 60,- 
000 virsz 90. Tokiu, kurie tu
rėtu po 100 metu ar daugiau, 
Amerikoje yra 4,267.

Amerikos gydytojai nurodo, 
kad senu žmoųiu gydymas ir 
geroj sveikatoj palaikymas 
dar nėra tiek išbujojęs, kaip 
gydymas ir palaikymas jaunu. 
Daug pažangos padaryta ma
žu kūdikiu sveikatai ir gyvy
bei, bet laikas, sako, pasirū
pinti ir senais žmonėmis.

ligonius atlanky-
ti. f f

i i dakHar-
ka,”

motere.

Yra tai labai geras ir puikus 
papratimas “

Lietuviai fa krikszczio- 
niszka privaluina gerai užlai
ko, — jau tai nėr ka kalbėti, 
bet tankiausia toki atlanky- 
mai ligoniui daug kenkė ir 
priesz laik užbaigė. Tegu! Lie
tuvoje apserga mdtere, tai vy
reli, kaip prigrimzda bobelių 
pilna grinezia, jog uodas snapo 
neirtkisztu, o kožna

savo rodą duoda ir tan
kiausia motere su savo rodoma 
nuganubina.

Paliksime Lietuva, o pakal
bėsime apie Amerikoninius li
gonius ir daktarus.

Apserga vyras ar
Serga ir dejuoja, bet da apie 
daktara nemislina, 'nes jaigu 
bus mirtis, tai ka tas daktaras 
prigelbesf Kam da daktarui 
mokėt? — Bene daktaras nuo 
mirties įszcziulbs?! O kad svei
katos ’tiesos ne priverstu dak
tara pas ligoni parvesti, tai 
retai katram paszauktu. Lie
tuviams tasai daktaras geriau- 
ses katras pribuvęs pas ligoni 
tuo jaus užklausė: 
kunigas?”
gražus daigtas, del ligonio ku
nigas, bet kaip tik 'ligonis da- 
žino, kad kalba apie kunigą, 
tai isz baimes duszia ligonio 
kulnyse atsidūrė.

Reike žinoti, kad nekurie li
goniai labai bijosi kunigo ir 
mirties, tai su tuom reike atsi
dėjus priminto ligoniui apie 
paszaukima kunigo.

Tula ihotere kuri
sirgo ir buvo dideliam pavoju
je, paszaukta jai daktaras, ku
ris atejas ir vietoje apžiūrėti

Yra
“Ar buvo 

tai geras ir

nesenei

josios padėjimą, tai Uiojaus už
klausė: “ar kunigas 'buvo, o 
jaigu da nėbuvo, tai tuo jaus ji 
parveskite.” Žmonim tas labai 
patiko ir po iszejimui dakta
ro, lauke kada ligone mirs. Na 
ir negalėdami sulaukti mirties, 
paszauke kita daktara, kuris 
visai buvo kitokios nuomones 
negu pirmutinis ir motere pa
sveiko po keliu sajivaieziu.

Vyrucziai! kaip mes apie sa- •_____ *•_ 1 • • YX’
nepagelbes. Juk aiszkiai

Asz t^u pagelbėsiu.

J

ve nesirūpinsime tai ir Dievas
mums :
Raszte paraszy ta:
o .
gu Dieyiflio nepraszysi, nieko
neaplaikyei.

Rūpinkis, 
—Jai-

ISZ LIETUVOS
BILAISZIU KAIMA UŽPUO

LĖ VILKAI; 10 AVIU 
PAPIOVE.

Bilaisziu, Dusetu vals., Za
rasu apskr. — Musu kaima ap
lanke nelaukti ir kaip žmones 
pariiena, nematyti 
— 5 vilkai.

Musu laukuose jie gerokai 
paszoimininkavo” ir papiovo

— Indriūno
4, Cziulkos 2, Bertasziaus 2 ir 
J. Linges 2.

Kiti galvijai ir arkliai,

4 4 svecziai”

ii

10 aviu ūkininku

nu
trukę nuo raiszcziu (nakti pas 
mus gyvuliai laikomi laukuo
se), iszbegiojo baisaiusiai isz- 
dukinti.
Žmonėms medžiokliniai szau- 

tuvai
ežia nuo vilku apsiginti 
kuo.

TRUMPOS ŽINUTES. • 
Sziauliu miesto 

insteigti

laikyti draudžiama
nėra

y o

valdyba 
Sziauliuose 

panasziai kaip
nutarė
autobusu stoti 
yra Kaune.

* Szi rudeni
Universitetą stojo virsz 800 
nauju studentu. Dabar univer
sitete bus virsz 4,000 studentu.

Birsztone ant Vytauto 
kalno rastas pasmaugtas Kau
no Lenku gimnazijos mokyto
jos S. Uskianskienes lavonas. 
Piktadariai jeszkomi.

Klaipėdos 
kraszte, juroje sugautas kon
trabandininku laivas, kuriame 
rasta 218 skardiniu su spiritu.

* Neseniai Sziauliu apskri- 
gyventoj u

in Lietuvos 
v i rsz

• Ties Nida,

ties taryba padare 
suraszyma. Isz suraszymo da
viniu matyti, kad Sziauliuose 
szino metu yra 27 tukstaneziai 
gyventoju.

TVIRTAS ŽEMAITIS.
Mažeikiai, 

vienas pilietis, 
mas prie zeimerio, netyczia in- 
dave in piukla ranka. Smar
kiai einanti maszina beveik vi
sai ja nupiove, liko tik ant ke
liu gyslų ir raumenų bekaban
ti. Žmogus, nebodamas skaus
mo, greit ja sudėjo, 
nuvyko in ligonine, 
jam norėjo visiszkai ranka nu
plauti, bet nukentejusis griež
tai tam [Misiprieszino ir prasze 
kai nors sugydyti. Priesz gy
dytojo manyma pilieczio ranka 
jau gyjanti.
VYSZNIOS VELA PRAŽYDO

Kelme, 
Sziomis dienomis Kelmeje pra- 
jovas — advokato Kidimto 
sode pražydo vysznios ir gan 
smarkiai žydi.

Miestelyje yra elektros sto
tis, kuri labai brangiai ima už 
szviesa (2 litai kilovatas), bet 
szviesa baisiai mirga, gadinda
ma akis daugiau, kaip 
gyventoju. Mirgėjimo priežas
tis — sulopytas diržas, kuri ga
lima nauja nupirkti už 200 litu. 
Stoties savininkams priderėtu 
rupestįngiau tenkinti žmones, • >1 • •• _ _ •__ —

I

- Ne per sen a i 
besidarbuoda-

sunszo ir
Ten jau

Raseinių apskr.

3,000

isz kuriu jie gražiai pasipelno.
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INDIJOJ BUVO BAISUS TVANAI 90 PĖDU AuhsZCZIO.
Sztai paveikslas parodo kaip augsztai vanduo iszkilo mieste • Benares, 

iszsili(\ji'ma upiu daugelio.se vietose, kur vanduo pakilo net aid 90 pėdu užli(’damas maiti
na mins ir kitus namus, kad buvo matyt ti'k ju boksztai. Upe (langes daugiausia pakilo pa-namius ir kitus namus, kad buvo matyt ti'k ju boksztai. Upe Gange 
darydama bledes ant milijonu dolovip.

PLECZKAITININKU BULGARU PRIEŽODŽIAI APIE 
UŽPUOLIMAS 

“Saules” Korespondento.) 

Traku apskr.

DIENA GERIAM
ULIAVOJAM, NAKTĮ;

DURNAVOJAM. ,»

Vilkaviszkis. — Rugsėjo 6 d. 
apie 12 valanda gerokai insige- 
re piliecziai: Miesto Valdybos 
sekretorius Selenis, Mokescziu 
Inspektoriaus padėjėjas Anku- 
daviezius ir Kriminalines Poli
cijos valdininkas Kuraitis 
Vaikszcziodami po miestą, isz- 
sitrauke branninkus, pradėjo 
triukszmanti ir kabinėti praei
vius.

Tszgirde tai kai kurie gyven
tojai iszbėgo gatvėn manyda
mi, kad f a szi st a i, 
tai užvaldė miestą 
nekliudomi sauvaliai 
kaip jiems patinka.

Pasigavo kai kuriuos pilie- 
, ežius apkūlė ir net nuszauti 
grasino. Pamate stovinti mies
to klubo virėja, reikalavo in- 
loisti juos kluban, 
aiszkinris, 
tas, muszeikos szoko prie jo ir 
smarkiai brauninku sužeidė. 
Taip gerokai brauninku suinu- 
sze pil. Teitelbauma, 
Simki irv iena neszczia Žyde. 

[Pamate atvažiuojanti autobu
są, atstato branninkus, sustab
dė. Szoferi gerokai apkūlė pa
leido. Taip, szie žymieji ponai 
ir raleido isztisa nakti tranky- 
damiesi, ka pagriebė muszda- 
mi ir “valdydami miestą”. Ry
ta Apskrities Komendanto pa- 
redvinu 
aresztavo. 
asmenų.

Į Selenis panasziu baiku ne
karta iszkresdavo, bet juk, 
žmogus, nepasiskusi! — bijaisi 
“czino.”

ar komunis- 
ir niekeno 

elgiasi >

sziam pa- 
kad klubas uždary-

blaivus

’■*

MOTERES

beproti

“ blaivus vyrus 
Sumusztu virsz 20

i szk ręsdavo

ne k uriu

verstina

Vie-

mokyklas

PRIVERSTINAS MOKSLAS 
TRAKU APSKRITYJE.

Szi pavasari, paraginus Pra
džios mokyklų Inspektoriui ir 
Apskrities Valdybai,
valscziu Tarybos 'nutarė pra- 
szyti ju valscziuose invest i pri- 

pradžios mokyklų 
lankymo. Del leszu stokos tuo 

(y

tarpu yra investa tik pade- 
marklinijo valscziuose:
vio, Semeliszkiu, Augsztadva- 
rio ir Onuszkio. Kad sutalpinti 
visu aukszcziau minimu vals- 
ežiu mokinius yra insteigta vi
sa eile nauja pradžios mokyk
lų. Priverstinojo mokyklų lan
kymo instatymu nuo Gegužes 
men. I'd. iki Liepos men. 1d. ir 
nuo Rugsėjo men. 1d. iki Lap- 
krįczio men. 1 d.
lanko 7 ir 8 metu vaikai. Nuo 
Lapkriczio men. 1 d. iki Gegu
žes men. 1 d. lanko 8 iki 14 me
tu amžiaus. Neturtingiesiems 
yra duodamos paszalpos moks
lo priemonimis, ru'bais, apavu 
ir maistu. Artimoje ateityje 
manoma investi priverstinąjį 
mokslą visame apskrityje.

Tas pats darosi iv kituose 
apkrieziuose. Priverstinas 
mokslas jau yra investas 1400 
mokyklų, dar 1,000 mokyklų 
laukia.

pastebėjo ant fa- 
: ‘ ‘ Provideptia 

Dei ” (Dievo Apvcizda). Todėl 
pasikvietė gvardijoha ir pa
klausė:

— Ka

lai sakau
jums: siuskite mane, nes nieko

jus suprantate po 
szi u o paraszu ?

— Maloningasai karaliau 1 
atsake: — suprantame tai, 

kad gyvename isz Dievo Ap
vaizdos, kuri per pamaldžiu ir

(Nuo

Vievio, 
metu Rugsėjo men. 17-18 die
na, 
giamasi pulti Ukmergės ir 
Traku barus. Ju sztalias stovi 
Maiszagoloje. Del 
priežaseziu jie to 
bet už tai nakti isz Rugsėjo .18 

19 diena jie buvo užpuolė 
(Vievio vals.) 

esanti

Plcczkaitininkir buvo ren- 
Uk merges

vyre
4 (

$

Duok Dieve.

“Duok 
nesąko:

ai e žinom u 
neinvykdo,

ne

i o

pasi-

du szuviu
%

m
Skinmanciwzkiu 
pasienio policijos butą 
nuo linijos apie puse kilometro 
alsi ui. .J u paleista
per Įauga, kuriais vienas poli
cininkas sužeistais in 
Pedsakiai rodo, kad 
ateita penkių vyru, 
tik trijų. Užsilikusiu stropiai 
jeszkoma.

VIENUOLYNE RADO
ŽMOGAUS GRIAUCZIUS.

Mariampole. — Sziu metu 
Rugsėjo 17 diena po Marijonu 
vienuolynu (po karidorium)
kasant skiepą darbininkai ra
do žmogaus griauezius. Griau- 
cziai dar smarkiai dvokia ir 
rasti kniupszczioj — susirietu- 
soj padėtyj (žemyn galva ir ko
jom). Vienuolyno mūras jau 
senai statytas. Piresz kara ja
me taipgi 
gyveno.

kakta, 
ju buvo 
o gryžta

1

vienuoliai kunigai

BAISI ŽMOGŽUDYSTE SU 
PADEGIMU.

Plateliai. — Rugsėjo 14 die- 
užsi dė

jo ūkininko Jono Preibio jau- 
Subege kaimynai negalėjo 

gaisro užgesinti, ir jauja nude
gė visai.
trauktas pasibaisėtinas radi
nys — namu szeimininko lavo
nas. Padarius vėliau skrodimą 

kad nelaimingasis 
buvo nuszautas isz užpakalio 
dviem szuviais. Viena kulka 
perejo per krutino, kita užga
vo szlauni.

Matyt, kaž kokie piktadariai 
isz paszaliu, nuszove, padėjo ji 
jo paties jaujoj ir pristaraja 
padege.

Velionis buvo pažangus 
susipratęs ūkininkas ir žynius 
vietos veikėjas.
metu jis buvo Lietuvos Jauni
mo Sąjungos Ginteliszkes sky
riaus ir Valstiecziu Liaudinin
ku Ginteliszkes kuopos pirmi
ninkas, o be to veklus invairiu 
ekonominiu 
ry«.

Palaidotas, kaipo laisvu pa
žiūru žmogus, atskirose kapi
nėse, griežiant laidotuvių mar- 
sza. > 1

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

Ant Antino Floro KHųe Sztoro
19 W. Centre St. Mahanoy City

na Kentu kaime staiga
(Y 
n

ja

Isz po degėsiu isz- 
pasibaisetinas

pa a i sz k ėjo

ir

Pastaruoju

na-

PADEGE ISZ KERSZTO.'

Laibgaliai, Rokiszkio va. (V. 
kor.) — Rugsėjo 11 diena 12 
valanda nakties sudege pil, 
Vėbros (klojimas su visilis ja
vais. Spėjama, padoge Rusas 
J. isz kerszto — už apskundima* 
cukrine viręs. Jis žadejes Vėb
rai ątkerszyti.

IN KENTĖTOJUS
Gerklinis kataras, Bronkitis, Ger

klinis kosulis, Sunkus kvėpavimai 
Katariszkas kurtumas, Užimąs gal
vojo, Priszakinis galvos skausmas. 
Neužmokama gyduole vartojama 
su stpbetine pasekme per 30 metu, 
r i ~~ /. ‘ *.
kožnam name. Iszrasta ir parduo
dama vien tik per
THE HAMPDEN LABORATORY

READ
/

Preke 25c per paczta. Turi rastii
|JJm '_____"j T„______L J.. „—J.'

724-736
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MMLBeąąy 
IEADING, P

’STREET 
PA.

Įj’l

Motere be vyro, tai kaip ar
klys be kamanų.

Motere visados sako: 
bet niekados

Motere tai kaip kate 
greitai mirszta.

Motere juokiasi kada gali 
verkia kada, tik panori.

Kada moteres liežuvis
leidžia, tai buna asztresnis už 
kurdą.

Du kart žmogus savo gyve
nime džiaugėsi, karta kada ap- 
sipaeziuoja, o antra karta ka
da pasilieka naszliu.

Ka vyras in namus suvežą, 
tai motere su adata isznesza.

Jaunai merginai buczkis yra 
visu svietu.

Jauna motere 
vynas.

Namas 
ne ant žemes.

— tai

r>P

senas

kita geresnio negalėsite pada
ryti.

Invyko taip, kad buvo isz- 
siustas pas karalių kvestorius, 
neklausinejant jo, 
sakys, tik laiminant ir linkint 
laimingo pasisekimo.

Tad stojo kvestorius priesz 
karalių.

— Garbe Jėzui Kristui! — 
tarė ineidamas.

— Per amžių amžius. Amen, 
— atsake karalius.

Pamatęs vienuoli,

Ik a jis ten

miclaszirdirigu žmonių’ rankas 
aprūpina mus duona. Musu 
luomas negali turėti žemiszku 
gerybių, tad, nei ardami, nei 
sėdami, gyvename isz Dievo ir ana viesznage ir tarė: 
geradariu malones.

— Gerai, 
pažiūrėsim, kaip gyvenat.

Ir inejo in vienuolyną su vi
su savo dvaru pietų.

Suprantamu, tokiam svecziui 
kunigas gvardijonas nesigailė
jo nieko geresnio, o kad sande
lis buvo gerai aprūpintas, tad 
karalius suvalgo pietus, nors 
vienuoliszkus, bet gerus ir ska
nius; na, žinoma, be abejo, pa
ragavo ir Bernardinu midaus 
(tam tikras medaus dirbinys). 
Bet po vaisziu tarė gvardijonui 
ir jo tėvams Bernardinams!

— Na, matau, kad Dievo 
Apvaizda duosniai jus apdova
noja: dabar gi turite man isz- 
rodyti,'kad esate jos verti, tai 
yra, kad esat iszmintingi fr pa
maldus, ir kad ta pati Apveiz- 
da duoda ne tik jusu kunui po
ną, bet ir jusu sielas apszvio- 
czia ir peni. Todėl turit man 
atsakyti in tris klausymus: pir
ma, kiek asz kainuoju? Antra, 
kaip toli nuo žemes in dangų! 
Troczia, ka asz manau? Duodu 
jums tris dienas laiko, kurioms 
praslinkus, jei man in kiekvie
na klausymu duosite pakanka
ma atsakymu, intikesiu, kad 

lDievo Apvaizda jus remia kad 
jus esat Jos verti: be to dar, ir 
asz pats busiu jums Jos inran- 
kiu. O jei neatsakysit in sziuos 
tris klausymus, paszalinsiu jus 
isz vienuolyno, kaip žmones, 

besinaudojanezius 
malonėmis,

nei ardami atsiminė

— tarė karalius:—
Atvykai, tur but, kuni- 
su atsakymais in mano 

klausymus?
— Taip Szviesiausias Ka

raliau! — atsake žemai lenkda
masis kvestorius.

O karalius sodo in sostą kaip 
paprastai karaliai daro, ir už
sidėjo karaliszka karūna, o ap
link ji sustojo visas dvaras. 
Nuo aukso ir sidabro net tam
su pasidarė kvestoriui akyse, 
tacziau nesumiszo.

— Na, — tarė karalius: — 
kiek asz kainuoju?

— Tnvertiname Jusu Karu
li szka Didenvbe dvideszimt 
devvniais sidabriniais — atsa
ke kvestorius. — Rodosi, nebus 
skriaudos, kad tik vienu sidab
riniu mažiau už musu Iszgany- 
toja.

Karalius pažvelgė in dva- 
riszkius. Nebuvo ko sakyti.

— Kaip toli nuo žemes in 
dangų ? — paklauso vėl kara
lius.

geli,

ostovi ant motetus
— K

128 ADATOS ISZTRAUKTA 
ISZ MERGINOS KŪNO.

London. — Karolina Lau- 
drieux, tarnaite, nuo daugelio 
metu kentėjo ant baisiu skaus
mu po visa kuna. Ant galo nu
ėjo pas daktara ant rodos. Ta
sai apžiurėjas mergina, 

daugeliose
užte- 

vietose k y- v

kurias isz- 
trauke su pagelba didelio mag
neto. Isz viso isztrauke isz kū
no 128 adatas 
akies.

Karolina būdama jauna mer
gaite, nurijo daugybe adatu, 
bet jokio skausmo ne kente pa
kol užaugo.

mino 
szanezias adatas

ir ketines isz

W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS LIETUV1SZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY
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Laidoja kunus numirėliu, 
automobiliu# del laidotuvių, kriksz- 
tiniū, vesciiju, pasivažinėjimo ir t. t. 
520 W. Centre St. Mahanoy City, Pa.

Pasamdo

$1,000 TIK UŽ 00 CENTU

Ka tas tūkstantis doleriu žmogui 
roiflzkia, 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 
groit reikalauk musu vaist-žoliu nuo 
bile vienos žemiau pažymėtu ligų Ir 
atgauk savo sveikata. ,

Vaist-žolos yra nuo sekaneziu li
gų: viduriu užkietėjimo, skilvio ne
matinio, nenoro valgyt, strėnų ir pe- 
cziu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthipa), perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj, ir 
r ' - ■ • • --
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vaist-žoliu, kurios jums sugražins

<►4 4

krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj, ir 
kitu ligų. Atalunsk 60c. tai gausi 
vaist-žoliu, kurios jums sugražins 
sveikata, panaikins minėtas ligas.

Jeigu, kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, puomara, 
Btirdies liga, tai atsiunęk 85e. o gau
si musu gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas." Nervu li
ga yra labai blogas dalykas, bet mu
su Nervų Preparatas užbėgą tai li- 
gąi kelia ir suteikia žmogui ramu?
1

Ir knygų kataloge. Reikalingi inusu

M. ŽUKAtTIS,
‘25 Gillet Street. Spencerport, N. Y.

skausmus, užima ausyse, nuomarą, 
t ( l I v • , « . * ■ ■ . 1
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si musu gausius vaistus, taip vadina-

ma. Atsiusk 10c. o paūši musu žolių 
Ir knygų katalogą. Reikalingi musu 
žolių pardavinėtojai visuose miestuo
se. '

kelias,

kuriu

tai yra 
o atsa

nedėkingai 
Apvaizdos 
nėra verti.

Sunku apraszytl, koks buvo 
vienuolyno sumiszimas po to
kio kartaus karaliaus koncep- 
to. Geriausi teologai suko sau 
galvas, posėdžiaudami nuo ry
to lyg vakaro; bet nieko nega
lėjo iszgalvoti. O ežia laikas 
plaukia, jau treczia, 
paskutine diena užėjo,
kymo kaip nėra, taip nėra. Tie
sa, buvo 
tas, bet ne vieno nebuvo tokio 
kur karaliui galėtu patikti.

Tuo tarpu inejo in yisuotina 
susirinkimą valgomajame bro
lis — kvestorius ir palklausc:

— O ka, tėveliai, nutaret? 
Ar turite karaliui atsakymu ?

Isz visu tylėjimo ir veidu isz- 
raiszkos suprato, kad reikalas 
einu, kaip isz akmens.

— Na, gerbiamieji, — tarė: 
— kadangi jusu iszmintingos 
galvos nieko negalėjo iszgalvo
ti, tai leiskite man stoti priesz 
karalių, gal asz jus iszgelbesiu 
ir iszrodysiu, kad mes ne...

Pertrauke ir nedavė jam tė
vai pabaigti kalbos, paszokda- 
mi visi nuo suolu ir visi drau
ge klausinėdami, kokius turi 
karaliui atsakymus paruoszos. 
Kai kurie abejingai linkczioda- 
mi galvomis, kalbėjo:

nieko neiszgalvo-

atsakymu apie sziin-

— Labai trumpas 
malonusis Karaliau, tik vienas 
mirties momentas. Tik svarbu 
tai, kad nemikivstume nuo tie- 
saus kelio ir nepatektume in 
pragaru, nuo ko, melšime Die
va, kad Jus apsaugotu.

Karalius pakraipo galva.
In paskutini klausymą, 

ka asz manau!
— Jusu Karliszka Dideny

be mano, — kalbėjo kvestorius: 
— kad pas jus atsius labai isz- 
mintinga teologą, o ne papras
ta kvestoriu, kokiu asz esu, Ju
su Malonybe.

— Bravo! — suszuko kara
lius, o paskui ji ir visi dvarisz- 
kiai: — Bravo!

— Laimėjai. Matau dabar, 
kad Dievo Apvaizda jus globo
ja ir neapleidžia jusu kiekvie
noj nelaimei. —

Po to karalius pakvietė kves
toriu pas save pietų, po kuriu 
iszleido ji namo, gausiai apdo
vanota...
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CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

Mokame 3-czIa procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride
dant prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mos norim kad ir jut 
turėtumėt reikalą au musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

• • G. W. BARLOW, Fres.
J. FERGUSON, Vice-Pres. Ir Kai.

4
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MERCHANTS BANKING TRUST CO. 
MAHANOY CITY, PA.

3-ozia Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jnsn
pinigus yra geriaus negu 10-tas Procentas, be jokio 
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST 00., 
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytas pinigus ir tą 
suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir czedina. 
pinigus in szi ta Banka o persitikrinkite ir maty ritą 
kaip tai pinigas augą su padauginimu Procento.

........................... -.............—................... -į----------

Dėkite savo
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broleliai, papasakosiuNa, 
asz'jums istorija, tiktai žiūrė
kite isz manes nesijuokite. Szi
ta Istorija, tiktai, Dievaži, ne 
asz prasimaniau. Bet pas mano 
ir tokios fantazijos niekuomet 
nebudavo. O szita istorija man 
papasakojo mano kaimynas, 
kariszkas orlaivininkas Sima- 
nas Prokapas.

O szita istorija kaslink bo
butes Onos.

Bobute Ona, matote-gi, ke
liavo isz atlaidų. Isz Alvito, 
kuiJ buna kasmet garsus Szv. 
Onos atlaidai. Keliavo jau at
sisveikinusi su Alvito bažny- 
< zia. Žinoma, pekszczia kelia
vo. O lygi namu, lygi Skiedry
nu sodžiaus buvo nuo Alvito 
taip trisdeszimts su kaupu ki
lometru. Kaupo buvo trys kilo
metrai.

Va bobute Ona perėjo insi- 
karszcziavusi penkiolika kilo
metru, o 
metro nriszlaike, 
puolė.

O dar-gi: pavargo bobute Al
vite besimelsdama nuo ryto lyg 
vakaro ir pusėtinai pavargo. 
Maža to, kad meldėsi in szven- 
tuosius, bet ir visu Dievo pa
laimintųjų ir stebukladariu ir 
net kiekvieno daug-mažai szv. 
kankytinio, atskirai imant, sa
vo maldose neužmirszo. 
Szv. Antanui pasimeldė, 
juokinga. Užtat niekam jokios 
nuoskaudos nepadaryta.

Na ir, žinoma, nuo maldų ir 
pasninko bobele ir nusikama-

Ir lygi tol jinai, meilute, 
nusikamavo, kad ant szeszio
likto kilometro jinai ne žingsni 
negali nužengt, nors tu ka nori 
darvk.

Na, vis gi, visas bobeles nu
garkaulis iszkliuro ir pagedo. 
Ala t, per daug buvo nusikama
vusi.

Parvirto bobele ant szeszio
likto kilometro netoli Tuckenu 
sodžiaus, pilnai pravėrė alsavi
mui burna ir guli prie pat gra- 
bes, nuobodauja.

Ar tu matei, — mano sau, 
— paszvilpk, kad nori. Pavar
gau, nuilsau asz, beklupojant 
priesz szventuosius. Negi gali
ma in viena melstis, o kita ap
leist, reikia visu užtarymo pra- 
szyt. Vienok sveikata brangiau 
kaip viskas.”

Ir va guli bobele prie grabes. 
Po kairei — sodžius, Tuckenai. 
Po deszinci — avižos. Jaigu 
pasuksi tiesiog — miszkas ir 
bala.

Ir labai skaudu bobeliai pa
sidarė, kad jinai prie balos pa
virto, svetimam, kraszte, szale 
sodžiaus Tuckenu.

Alk! — mano sau bobele, — 
jaigu asz ežia numirsiu, tai 
man, žinoma, bus didele nelai
me. Dievas, jog viską mato ir 
girdi. Bet tiktai man ežia butu 
neinmanomai bloga numirt. 
Tatai ir karve gali mane pa
uostyt. Ir avinas gal koja pa
spiri. Ar maža kas gal atsitikt. 
Ak, mano sau, asz puse gyve
nimo atiduoeziau, 
atsidūrus Skiedrvnuose. 
puses gyvenimo nepasigrtilc- 
cziau. Paežiam velniui duszele 
parduoeziau. Tegu jau ima, 
kad nori. Tiktai man ežia ncin- 
manoma numirt, sodžius sveti
mas, miszkas, bala, visokios 
balu ftzlyksztynes... Tfu!

Vos tiktai bobele taip 
pagalvojo, urnai iszgirdo szito- 
ki nuostabu užima ir treszkeji- 
ma.

Atsigryžo bobele — kas do 
bala? Bobele savo akimi neti-

Priesz paezia grabe, ant 
ūkininko avižų stovi szitokis 
didokas budinkelis. Namai ne 
namai, maszina ne maszina, o 
ant ratu ir lyg, kad važiuoja.

“Automobilius, — pamano 
sau bobele, ir urnai iszsigando. 
•— Oi, mano sau, Motinoje 
Bzvencziausioji, Dievo Motina, 
užtark už mane, nusidėjėlė... 
Kaip-gi tatai automobilius ga
lėjo nuo. plento nuvažiuot ir

ant szesziolikto k i lo
vine ir par
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siu kaip jo negeriau.
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Buvo gražus, saulėtas rudens 
rytas. Pagirryj pasirodė kaž
koks vyras. Sustojo, ir užden
gės rankomis akis nuo saules, 
eme žiūrėti. Ne vieno žmogaus K

’į'

NAUJO BUDO EROPLANAS TUPvEJO 
PASEKMINGUS BANDYMUS.

” l1”’ Szlai naujo budo'ku-

: J. 4. ••

eroplanas vadinamas “autogyro
kuris su juom perlekorio iszradejum yra Juan de la 

eroplanu galima staeziai isz-Angliszka suspauda. Su tuom 
aip pauksztis be insilekiojimo.kilti in padanges ir nutūpti k

Cierva *

liūdna

plaukioji ?

:niekur nebuvo matyti. Netolie- 
jse matėsi vienintelis vasarna- 
'mis. Prie jo jis ir nuėjo. Nepa
žystamasis buvo augszto ūgio, 

.liesas, nusiskutęs. .Jam galėjo 
but i apie 40 metu. Kepure ir 
batus jis matyt kelionėje1, buvo 
pamotes, nes buvo tik Ab i I L ei
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PalinkUmejes pasirodė kal- 
bingesnis..

Man rodos, tamsta dar 
mano pavardes nežinai. Asz 

Išmestas Motisonas, pirk- 
Dabar, tiesa, asz nesidar- 

buoju. Asz buvau VFilhelms- 
dorfe pasitaisyti. Bet daktarai 
manes nemėgdavo. Nors asz

esu
Ivs.

nemėgdavo. Nors asz 
jau senai sveikas, bet jie nieku 
gyvu nenorėjo 'manės iszleisti. 
Dabar asz ir be ju pavelijimo 
iszejau. Tamsta mano pavarde, 
tur but, 
žmones buvo 
žmogžudį padaryt, tuomet ma
no pravarde; visuose laikrasz- 
cziuose praskambėjo. 'Tai buvo 
priesz keletą 
tamsta netikėk tam. Asz žmo
gus geros szirdies, ir asz tik 
gindamasis taip padariau.

— 'Tikiu tamstai, 
ke daktariene.

Asz turėjau žmona. Ve
džiau asz ja mylėdamas. Bet 
labai apsirikau. Ji manes ne 
kiek nemylėjo, ir visokiais bu
dais stengėsi mane nugalabyti.

Viena nakti asz sapna
vau, kad ji norinti mane pa
pjauti. Asz pabudau ir isz tik- 
ruju pamaeziau ja szale saves. 
Asz pagriebiau revolveri, kuri 
visuomet prie saves laikyda
vau, ir ėmiau in ja taikyti. Ji 
suriko ir norėjo pabėgti, bet 
jau buvo pervelu. Asz ja nu
szoviau. 'Tuo laiku in kambarį 
inbego jos motina ir eme rėkti: 
“žmogžudys, žmogžudys!” 
A,sz i r

pi iB

esi girdėjusi. Kai 
norėjo isz įmanęs» b$ ■•:'ypamotes, nes nu ve tu<) su vie

nom kojinėm ir be kepures. At
rodė tartum ligonis, ka tik isz- 
ejes isz ligonines.

Per keliolika minuėziu jis 
pasiekė vasarnami. Visi vasar
namio langai buvo Uždaryti.' 
Niekur gyvo žmogaus nebuvo 
matyti.
mu. Keleivis priėmė prie duru, 
bet jos buvo uždarytos. Apėjės

*
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MEXICOS NAUJAS TUOM- 
LAIKINIS PREZIDENTAS. menesiu. Bet
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Puikios bobeles vaikine, 
Tam garsingam Brukline, 

Grinczes kaip tvartus užlaiko, 
Burdingieriu daugybe laiko, 
Grineziu niekad neszluoja, 

Ir d a ant vyru loja.
Lovos baisiai iszrodo — 

ne klotos, 
Blakių ant lovų trankia rotas, 

Nežino žmogelis ar gulti, 
Ar kur ant grindų pulti.

.Jaigu vyrai skundžesi, tai 
ne klauso, 

Ir da tvezia lovų ne taiso
(> kaip menesis sueina,

Su szlurmu ant žmogaus 
užeina. 

Pinigu už 'kvatiera provinasi, 
Ir da su kumszczia grasinasi.

Sunkus buvimas vaikino, 
Ka turi daryti, nežino.

Ne pamesti, ne būti, 
'Turi nabagėliai pakutavoti. 

$ ♦ ♦
Raszo vienas szitaip: 

Baltruvienele susimilk,

G ii, kuris li- 
tuom-lnikiuiu

Emilio Pertos 
kdk isz rinktas 
Meksikos prezidmdu 0b nužu- 
dininiui preZidOntO ObrOgano, 
priims prisiega Ima diena l)e- 
cemborio.

Nuėmė bobele subėgusioji gi
mines nuo maszinos ir 
nunesze. Paguldė anl suolo. Gu
li bobele ant suolo ir valgyt ne 
praszo.

Na ir viskas. Va, beveik, kad 
ir visa istorija apie tai, kaip 
bobute Ona lekiojo ore orlaivy j 
atsisėdusi. O abelnai, ne visa.

Kuomet mano kaimynas, ka
ro orlaivininkas Prolkapas Si
monas, lygi sziai vietai papa
sakojo, tai mus paklaust 
kaip, broleliai, kas atsitiko 
kaip jus manote su bobele?

v ienas isz 
pesimist iszkai ir 

liūdnai nusistatęs, iszreiszke 
nuomone, kad bobele esą pasi
mirė. Kitas, antro laipsnio mo
kytojas, pamanė, kad bobele 
esą in partija insirasze. O asz 

, girdi, bobele paliovė 
in Dieva tikėt arba in kita tikė
jimą perėjo.

Bet visa tai ne taip pasirodė, 
kad už dienos po to, 
sipeikejo, apsidairė 
balsu iszklausinejo namiszkiu, 
kaip ir kokiu budu jinai atsira- 

, kareziai apsi- 
parpuolus ant keliu 

pasimeldė priesz Panos Mari
jos paveiksią 
vienuol vna nu vežt.

broleliai,

Tuomet, žinoma, 
musiszkiu,

nusistatęs,

mecziau.

Atsisėdo bobele ant žemes, 
nuszluoste nosine akis — ar m1 
apsiriko, galvoja sau viena. Ne. 
Neapsiriko. Stovi maszina avi
žose, o po maszina ant suoliuko 
triusiasi kokis tai graiksztus 
vvras. Su barzda.

Pažvelgė bobele in vyre, o 
szis tyli, kaip szeszelis.

Bobeliai pasidarė
nuo to, kad szis t vii ir tvli. Ir 
tuomet tarp bobele tvezia isz 
visos szirdies:

— Tu ka-gi taip, teveli tyli, 
szunsnuki t Kodėl tu ūkininko 
avižose ant pilvo
Tatai asz galiu jaigu reikia, 
Tuckenu ūkininkams pasi
skųst. Tatai, teveli, nenurody
ta, idant per avižas su automo
biliu važinėti... Tu, gal, ka-nors 
pametei.

() vyras atsistojo, pažiurėjo pasakiau 
in grabe ir sako storu balsu:

— Pa mecziau. Sz r u be Ii pa
ti tu, mamyte, nesi

skųsk ir nerugok.
tuojau sugrysziu. Kokia mano 
kalte, jaigu maszina sugedo ? O 
tu del ko, tarp kitko, ežia guli ?

Lengviau bobeliai pasidarė 
dėlto, kad vyras baisa padavė.

— Ak, — sako, — teveli, o 
kaip-gi man negulet, jaigu gu
lėt prisieina? Asz, teveli, atlai
duose labai pavargau ir nusi
kamavau. Nusikamavau, ir, ži
noma, pavargus, parvirtau ne
priėjus Tuckenu. Visa nugar
kauli iszkrate. Kaulai lenda isz 
san st a t o. 
pagrabyj.

Ir asz, teveli guliu 
Kad tu taip mane, 

teveli, paimtum ir pavėžintum 
automobilyj...

— Ka-gi, — tarė vyras, — 
galima. O kur tave vežti?

— () asz ir sakau: in Skied
rynus, teveli. Szitaip vis plentu 
plentu, o paskiau, žinoma, po 
kairiai... Pirmoji šluba tai Ma
res, antroji------Petrą vieziaus,

mano szalia prisiglaudė...
— Žinau, — tarė vyras. — 

Sėsk, mamyte.
Pasodino jis bobele in auto

mobili, diržu ja priveržė, idant 
prie sukimosi neiszpultu.

— Laikykis, — sako, — 
ma m v te. •k

Pasodino jis bobele in auto
mobili ir važiuoja.

Tai aeziu, — tarė bobe-
— O tiktai tu, teveli, ne 

Asz negaliu, 
\'is plentu...

Kelias neduobėtas ir lengvas...
\yras atsisėdo. O staiga 

kaip pradėjo kuo tai burzget ir 
belstis. O staiga kaip paszoko 
pirmyn... Kaip nutruko nuo že
mes... O apaezioje grabe... Že
mai Tuckenu sodžius, miszkas. 
.Ir viskas nuplaukė...

Aiktelėjo bobele, 
tureklio nusitvėrė ir apmirė. 
Norėjo žegnotis — rankos ne 
pakelia. Norėjo koja pakrutint
— kojos nepalenkia. Norėjo isz 
kiszeniaus rožaneziu iszsiimt
— o kiszeniaus nėra. Ir nieko 
nėra. “Velniai”, — pamano 
bobele. Ir apmirė, tarsi negyva.

Ir urnai, trys minutes praėjo
— praszau, atvažiavome,' isz- 
lipkite — gimtinis sodžius, so
džius Skiedrynai.

Maszina sustojo laukuose. 
Žinoma, žmonių begale susi
rinko. Stebisi. Kvatoja. Bobele 
už jekes tašo. bobele ir kojo-

paskiau, žinoma,

o

— sako

namo

— O

bobele at-
asztriu1

Visur buvb'tylu ir ra-

namus rado viena nedideli at
dara Įauga.
ežias užszoko ant prielaiigio ir 
inlipo in vidų. 'Tai buvo mau
dymosi kambarys. Nesustoda
mas jis nuėjo in valgomaji^ 
paskui in vyru kambarį. Pa
st ebejes ant stalo revolveri, pa
ėmė ji ir apžiurėjo. RevolVeryj 
buvo 6 szoviniai. Patenkintas 
insidejo ji in kiszeniu.

Buvo tik ptise penktos. Sve- 
czias atsigulė lovoje ir užsi- 
meike. Kokia valanda taip gu- 

tylu. Tik staiga paszoko: ji pa • Bet jei jis ateis mes jo n’ėinsi- 
žadino kažkoks, 
szlamejimas. Iszt raukės revol
veri priėjo prie duru ir Atidafc 
jas. Priesz ji stovejq graži jau
na. moteriszke. 
revolveri ir iime taikinti in mo

ji isz iszgasczio stt- 
szuko, pakele rankas ir apal- , 
pus pargriuvo. Kai kuri laika Pasidarė szviosu.

Ankstybasiš sve-

Tai buvo mali-

o namuose vis dar buvo

atsa-

do namuose ir 
verkusi,

ir Ii epe save in 
1 en jinai, 

sako, ir lygi sziol gyvenanti. O 
mums nusispiaut.

331 W. Centre St

1

A. J. SAKALAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABOR1US 

(Bell’ Phono 872) 
Shenandoah, Pa.

suteikiam
Palaidojimu

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

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

ranka už

Velnias”, —

prie pat graben sustot f O, kad mis nesigina — sėdi, kaip dve- 
‘ mano sau, • - ’ T- • :tu kur, 

tumi”
suplondo- seliena. Ir nulipt nenori. Tiktai

(mirksi akimis.
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žmogus. Ji pastebėjo jd storos 
vilnos drabužius ir kojas beįei
tu, sudraikytomis kojinėmis. 
Jis pasirodo jai kažkoks bai
sus. Kiek patylėjus paklauko:

— Kaip tamsta ežia i nėjai ?
— Per maudymosi kamba

rio lahga. Jis buvo lyg tyczia 
atdaras. / .

— Tamsta, tur but, nežihai 
jog szitio namai priklauso dak-

t

tarai Hartmutiii ir kad jis be
matant gali atėiti.

— Taip? Asz Jo nepažyktu. žmogžudy
ja nuszoviau. Policija 

man nenorėjo tikėti, kad asz Musu merginoms kaili iszpilk 
tik 'besigindamas jas nuszo
viau. Pagaliau visi suprato jog 
asz nekaltas ir iszsiunte mane 
pasilsėti in Vilhelmsdorfa. Bet 
gyvenimas ligoninėje man at
sibodo ir asz 
asz pasiliksiu ežia ir visuomet 
su tamsta gyvensiu.

— Bet tai Juk negalimas 
daigias. Asz juk isztekejusi!

.J i s n usiszy psojo:

Man užtenka tamstosleisim, 
vienos.'

— Gal tamsta rmyiai; kad 
psz SZitamo apitainsiamo kam- 

Tyliai pakele baryje busiu?
4 *

vos girdimas, »

tai asz tuojau 
atidarysiu langus.

Jis priėjo ir atidarė langus.
' '' ■ I

sveczias dar stovejO su revol- — Asz manau, kad tamsta 
maitos nebijosi, — tarė nusku
rę Ii k.

Jaunoji moteriszke žinojo 
vyras, daktaras tik va

kare stigrVsz. 'Tarnus ji pati 
atleido, ir jie tik kita ryta tu
rėjo sugYyžti.' ‘

— Ne, asz tamsios nebijau
....... ...______  — Bet 

asz noroeziau žinoti, kiek lai
ko tamsta manai pas mus bū
ti?

teriszke.
Jei taip,

rankas

veriu rankoje. Paskui, priėjės 
prie ; " 1 *
atsiklaupė, 
eme klausyti pulsą.

apalpusios 
paome ranka

Kuorą- 1

motoriszkes,’ 
ir

J

minusiai inšidejes revolveri 111 
kiszeniu, pakele, lyg maža val
ka, gulinezia moteriszke ir pa
guldė ant lovos. Paskui nuėmė

kad jos

jni ski’vbcle ir atsegiojo paltn. atsake ,iaįtfll.iene.
Moteriszke atgijo. Nusigandus 
vėl norėjo paszokti, bet nopa-
žystamasai atsargiai ja pagul
dė, tardamas:

— Praszau nebijoti, Asz jus 
apsaugosiu.

Jo balsas buvo malonus.
kiek nurimo.

— Nuo ko tamsta mane sau
gosi ?

J

! —1 Visados? Man jau Vil- 
helilišdorfas atsibodo. Asz ežia 

jj rnahau rainiai pabaigti savo
gyvenimą!

— paklauso.
Nuo musu priėszui Gy

vas ne vienas isz j u neperžengs 
musu slenksczib!

Jis kalbėjo kaip iszlavintas

Vilhelmsdorfas! Isz jo kal
bos ji tik th Viena szita žodi 
toiszgirdo. Buvo tai ligonines 

kur buvo laiko-
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pavadinimas 
mi pavojingiausi bcĮirocziai. 
Ji suprato, jog tai yra pabėgės 
beprotis, isz kurio visko gali
ma laukti. Ji turėjo labai at
sargiai su juo elgtis ir gudru- 

iiusi'kratvti.
— Asz nueisiu nupirkti 

valgyti, tarė. Už puses valan
dos sugrysziu.

— Ne

mu juo kaip nors 
nueisiu

Tamsta manos ne
paliksi. .Jei tamsta norėsi pa- 

a»sz busiu priverstas

Ka josios szposu iszdaro, 
Ir komedijų pridaro, 
Ne galiu ne apraszyti, 

Ne žodžiu apsakyti.
Merginos isz gaivu eina, 

Kaip in bažnyczia ateina, 
O kad ir maldaknyge turi, 
Tai suvis in ja nežiūri, 

Dantis r<xlo, kožna perkrato, 
Rodos ne kunigo nemato.

Puikios — nes dingo juju geda, 
'Tamsta neilgai busi isz- O kaip pas sztorninka adbega, 

Praszo už 5‘c sardinku geru, 
Ant pusrycziu ir pietų.

Viena aukszta ir sulakus, 
Niekam szirdeles netikus, 
Visus per dantis traukia, 

Net ir ant praeigiu szau'kia, 
O tai vis audinines, 

Arba fabrikines,
Neužsiduoda su kitom, 

Kad ir geriausiom merginom, 
veik negalėjo. Nesustojo, kai Kunigėlis kelis kartus ragino, 

Kad susirinktu ant giedalo, 
Tai ne nori ne iszsižioti, 

O gal nemoka giedoti, 
O ka, uždusia ir senos, 

Tai ka po budeliu giedos.
O ir bobeles niekam netikiu, 

Nes ant stryto pasitiko,
Ir jos apie “felius” tauzija, 
Kitas motei’es apkalbinėja.

♦ * ♦
Szenadoryjc yra mergų, 

Lalbaj mitru ir kytru, 
Gaspadinems gero ne duoda, 

Kad ir geras algas duoda.
• Neima nuo gaspadines 

pavelinima, 
Velkasi naktimis bambiliais 

ir da rakta paima, 
Kad galėtu duris atidaryti, 

Jokio larmo nedaryti.
O mergeles, kad jus pra- 

smegtumęte, 
Važinėdamos sprandus 

nusisuktumėte, 
Isz tikro jeszkosi sau galo, 
Jaigu taip szlektai daro. 
Kas gali tokios valkatos 

laikyti,
Ir katra gaspadine gali rakta 

pavesti,
Puikus iszmislas, nėr ka 

sakyti, 
Tokios valkatos nereike 

laikyti, 
Tuo jaus isz vary t i.

pabėgau. Dabar

tekėjusi. Kai *tik tamstos vy
ras ateis, asz ji nuszausiu. La
bai paprastai. Ar netiesa?

Jis atsirėmė ir eme snausti. 
Pagaliau ir užmigo. Jauna mo
teriszke atsistojo, ir jam vis 
dar tebemiegant, pamažu pri
ėjo įprie duru, atidarė ir pasi
leido 'bėgti. Bcgo, nors szirdis 
smarkiai plake ir alsuoti be-

Matisonas?

bogti, 
tamsta nuszauti.

— Gerai, bet asz esu alka
na, noriu valgyti.

— Isz Valgomojo jus galite 
paimti valgio. Bet palikite at
daras duris, kad asz jus gale- 
cziau matyti.

Ji nuėjo in valgomaji ir už

Gerai 
ru
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MAŽAS ORALAlVIS ATLANKĖ NEW YORKA.

t

, į : j. J, , , 1 t

mažiausias isz oralaiviu, ana diena atlankė“Puritan,”
miestą NeW Yorka ir daugeli kitu miestu idant parodyt, kad

- « . .ornlaiviai sziadien yra tinkami ant lekiojimo ne tik sų pasa- 
žieriais bot ir gaji gabenti visokį tavora.

kiek laiko sngryžo, noszdama 
ir gėry m u. Jos 

svečzias 'sėdėjo prie lango, i:*
V. • « ■ <« «. > . ’ A ■

višo'kiti valgiu

žiurėjo
miszka.

»—!■ ■■■■

žingsniu niekas

in kelia
rr

einanti in

A rėžiau, kaip per 
neprieis,

30 

pagaliau turo jis. — Asz esu
gera’s szaulys.

— Praszau valgyti. Asz 
viską alnesziau, ka namie tu
rėjau. 11

Ne, acziii! Asz nenoriu 
valgyti, — alsake baisusis sve
czias.— Tik viena stikleli vy
no asz mielu noru iszgercziau, 
jeį tamsta butam tokia gera 
mah jo įduoti.

Daktariene ’pripylė stikleli

•Praszau valgyti;

......a

vyno ir padavė. Jis jai manda
giai padėkojo.

ii

tarė ko-
visai pa-

pasigirdę szuvis, paskui ant
ras, treczias...

Bcgo manydama:
— Tuoj jis vėl szau$. Tuoj 

viskas pasibaigs. Czia asz mir
siu.

Kaip ji atbėgo in 'kaima ir 
pati nežinojo. Komendanto 
žmona priėmė ja pas save. Ko
mendantas tuoijau telefonavo 
in beproeziu ligonine.

— Ernestas
Taip. Vakar jam pasisekė isz- 
begti. Bet jis dabar nepavojin
gas, nors priesz 14 metu jis, 
iszejes isz proto, nuszove savo 
žmona ir jos motina. Tamsta 
sakai pas daktaru Hartmuta?

, mes pagilinsime du vy-
0 jei ir jus pasiimsite, tai 

užteks.
Kai jaunoji moteriszke apie 

szita pasikalbejima sužinojo, 
nustebus paklausė:

— Jus salkote: — priesz ke
turiolika metu? Kaip tai gali 
būti? Jis man sake, jog visa 
tai buvo priesz keletą menesiu.

— Dažnai taip atsitinka su 
tokiais ligoniais, - 
mendantas: — Jie
mirszta laika. Ir tai jiems yra 
didele laime. Nes kaip žmo
gus galėtu iszkenteti 14 metu 
beproeziu namuose!

Pirma nakti po szio atsitiki
mo daktaras Hart matas su 
žmona nakvojo vieszbuty. Už 
jokius pinigus ji nebūta galė
jusi ta diena sngryžti in savo 
vasarnami, kariame ji pergy
veno baisiausias savo gyveni-t t
ino dienas ir kur Ernesta Ma- 
tisona rado negyva.

Penkis kartūs beprotis szo- 
vo in ja, o szesztuojn sraviu 
pa»ts nusiszove.

1, K. REkLAITIS
Lietuviazkai Graboriua 
Laidoja numirėlius pa- 
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagclbl- 
ninke moterems. Priei
namos prekes.

&I6 W. Kpricr si., 
MAHAXOY CITY. PA.
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ŽINIOS VIETINES
1. --------

‘ — Read i ngo kompanija ap
garsino, buk visos kasyklos 
dirbs pilna laika, pakol kitaip 
neapgarsins. Iszrodo ant geru 
laiku ir darbas ant keliolikos 
menesiu.

— Edvardas Szimauskis ir 
Juozas Dabauskis isz Cumbo- 
les, važiuodami automobilium 
Darkwater užsuko per smar
kiai ir trenkė in szali. Ju auto
mobilius apvirto prislėgdamas 
abudu vyrus, kurie aplaike su
žeidimus ir trūkimą pakausziu. 
Abudu likos nuvežti in Potts- 
villes ligonbuti. Nelaime atsiti
ko tarp Saint Clair ir Frackvil- 
les.

t Praeita subata popiet 
mirė, po kūdikiui, pati Tarno 
Kummings nuo 50.3 \V. Mapel 
Stret. Nabaszninke buvo 32 m. 
senumo ir po tėvais vadinosi 
Teofile Staniukiniutc. Apricz 
vyro teipgi paliko tris vaikus.
— Lietuviszka-Lenkiszka or- 

kiestra, kuri susideda isz vieti
niu muzikantu ingrajino kelio
lika smagiu szmoteliu in Co
lumbia Phonograph Co. rekor
dus. Muzikantai ana diena su- 
gryžo isz New Yorko turėdami 
dideliu pasekme atgrajinime 
puikiu szmoteliu.

— J. Nevcrauckas, 515 W. 
Mahanoy avė., likos skaudžiai 
apdegintas per gaza kasyklo- 
sia. Gvdosi namie.

— Knn. Czcsna dalvbavo 
40 valandų pamokiusia Szv. 
Vincento bažnvczioie, 
ville.

T Jonas Janulevicz. 60 me-
330 \V. South uli., mirė pra

eita Petnyczia nuo szirdies li
gos. Pergyveno mieste apie 40 
metu, paliko paezia ir septynis 
vaikus ir kelis brolius. Prigulė
jo prie Szv. Kazimiero parapi- 
Jo ■.

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIUIM

Frackville, Pa. t Jurgis Gra- 
bauckas, 38 motu, mirė namie 
po no. 106 N. Lehigh avė., pra
eita Kotverga, 
trumpa laika. Velionis gimė 
Lietuvoje, pribūdamas in Ame
rika turėdamas, 16 motu in 
Szenadori, vėliaus persikėle in 
czionais užsidedamas sztoreli. 
Paliko paezia ir tris mažus vai-f 
kus, viena broli czionais, o Lie
tuvoje tėvus, du brolius ir vie
na seseria. Laidotuves atsibu
vo utariniko rvta.

— Ant sz. at. Jurgio Gra

Velionis
sirgdamas

------ X----- ---------- ----- , -------------------- .... . ------- ---- ----- _ —--------  L

Dideli Koncertai
...RENGIAMA...

SUSIVIENIJIMO ŪET.T'AMERIKOdE, 1-MOlAPSKRIfiZIO * 9 •------- --- --- X--------  . .... .. ---- . . .
KONCERTAI IN VYKSTA SZIOSE VIETOSE:
UTARNINKE, 16 Spalio-October 7:30 Vakare

New High School Auditorium — SHENANDOAH, PA.

SEREDOJ, F7 Spalio-Oct., 7:30 Vak., Odd Fellows Hall
TAMAQUA, PA. ‘
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tu,

sitbata

Gira rd -

Urbonas, 
konsulrno- 

su-

(i-jo— Pijuszas
W. Mabanoy 
nas isz pirmo Vardo likos 
žeista* in aki per szmota me 
džio laike darbo. Gydosi

— Ponstva Kralikai, 
W. Mahanoy Avė., pertais 
vo narna ir pristato 
ne. Vidurys namo bu.* perdirb- 

a sistema su 
elektrikinia

namie.

nauja kak-

tas pagal naujaio 
naujausio budo 
szviesa, kuria nžve<la Flo FJvc- 
tric (’o. (Florijonas Boczkaus- 
kas) o kontFaktorium yra .Jo
nas Romanu, statytojas namu.

— Pennsylvanijos preziden 
li .’zka s balota* >zimet v ra oa-szimet yra 
nasziis in paklode nes turi ko- 

1)0- 
ant

Jono Dul-

nia dvi pėdas ploczio o tris 
das ilgio. Galima balsuot 
prezidento kaip kam patinka ir 
ant kitokiu virszininku. Rinki
mai atsibus ateinanti menesi, 6 
diena Novemberio.

— Laidotuves
skio, Petnyczios ryta atsibuvo 
tikrai kariszkai, kuriomis 
sieme Post 74 American re
gion, prie kurio velionis prigu
lėjo. Kapeli ja grajino gailos 
marszus o ant kapo kareiviai 
iszszove salva ant atminties sa
vo draugo. Daug
visos aplinkines dalyvavo lai
dotuvėse ir paaukauta daugybe 
žiedu. Da pirma karta atsibuvo 
kariszkos laidotuves nuo pasi
baigimo Kvietines Kares.

-*• Subatoje Įlinkėsi pas p. 
Boczkauskus

gerai žinomas

u z-

žmonių isz

F. W.
Juozai M ražai, 
farmęris isz Mikins4)erg ir p.
Juozas Kisielius.

.41 p- 1 1.1 ■1
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R. D. HEATON4

|bausko laidotuvių pribuvo Po- 
Į vilas Žulis su paežiu, .Julius 
Kasperskis ir Katrė Saliesziene

Niagara Falls. Kelione at- 
11 automobiliam.

isz 
liko

Mount Carmel, Pa. — Anta
nas Karkovski, 45 metu, nusi- 
szove ant smert, laike kada jo 
motore kalbėjosi su kumute. 
Motore iszgirdus szuvi inbego 
in st ubą pažiūrėti kas atsitiko 
ir rado vyra jau negyva.

>

Girardville, Pa. — Nedėlio
ję prasidėjo 40 valandų pamal
dų Szv. Vincento bažnyczioje. 
Daug kunigu prigelbinejo pra
bas/,‘ziui Valaneziunui. Žmo
nių daug pasinaudojo dvasisz- 
kai isz tosios progos.

Trumpi Telegramai.
SUDEGINO SAVO PACZIA.

Ravenna, Ohio. — Karolius 
Kschinger. 6.3 motu, laike sn- 
sikivirezinimo su savo paezia, 
b.ii'iai jaja sužeidė, po tam ap- 
la’ste karasinu ir uždegi*. Isz 
pradžių Kschinger 
ei 01,

*ake pali- 
buk motore pati užside- 

hei vėliaus prisipažino kad 
tai jojo darbas.
L»V

GERAS SŪNŪS NORĖJO 
PASIAUKAUT UŽ TEVA.
Bul’fitlo, X. Y. -

v.-kis,
I A‘onnrd:is 

Gr;'bo\>kis, 16 metu vaikas, 
"irms Jciio, kuris likos apkal- 
I 11L'> už žr.dinsta,

Iriu 'sziadien
i::< 

ipiid; s;

Ana diena Leonardas 
atlankyt tęva kalėjime t s a k( 
kalingai laiko 
jime: “ 
levas mano 
yra rei kai'ilgas 
galėtu dirbti 
niviia, juk sudže 
uždaryti ka’lejime 
tau daugiau metu ant pragy
venimo.” .

Grabovskiu szeimyna keneze 
badu, vaiku namie randasi de
vyni ir visi da maži ir tik Leo
nardas dirba ant užlaikvmo 
KZeimynos aplankydamas dvy
lika doleriu ant 
Miestas 
szeimvna.

1.K<>

yra geru
mažai

ai ėjo 
ir pa- 

‘dažiuretojuj, imk nerei- 
jojo Ieva kale-

Asz da e.-miu jaunas o 
jau sensta ir jisai 

namie idant 
ir rūpintis szei- 

galetu mane 
nes asz ture-

doleriu
prižadėjo

sa n va i tęs. 
suszelpt

ponst va
I

REIKALINGI—Vyrai ir moteres 
pardavinėti Big Sweet Line gyduo
les, toiletinus ir kukninus daigtui. 
Sweet Mfg. Co. Dept. 1, Wabash 
Station, Pittsburgh, Pa. N.6

18 NAMU NUSLINKO IN 
ŽEME, NAKTIES LAIKE. 
Pittston, Pa. — Asztuonio- 

lika namu nuslinko in žeme, 
kada virszune apsisedo in ka
syklas ant Rock ulvczios, 
i i nghestownc, 3

Akvviausia 'kad žmones 
yvenant i st ūbose nieko neju

to ir miegojo ramiai, tik isz 
ryto pa regėjo kas atsitiko. Bla
des žmoniems padaryta ant 
t ukstaneziu doleriu, 
atsitiko prie 
Plotis žemes kuri nuslinko in 
kasyklas v ra 
ežio.

czia.

ant ui vežios 
valanda nak

O *\ J

Nelaime
No. 9 kasvklu.

550 pėdu plo-

A. RAMANAUSKAS
LIETUV1SZKAS GRABOR1US

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

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

BeU Telefonas 1430-R
Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius 

ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo
šite nuo papraseziausiu iki prakib 
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, veseliu, kriksztyniu ir 
kitiems pMlYkiMjimams. _________

LIETUVIAI SCHUYLKILL 
PAVIETO BALSUOKITE UŽ

G. FRANK BRUMM
ANT KONGRESMONO 

Praszo Juso balso ir intekmes.
KVITU knygele Draugystėms del Ibs- 
mokejimo pinigu ligoniams.Preke 25o 
KVITU knygele Draugystėms del Ka- 
■ieriaus nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. Preke r - - 25c.Preke f • -

W. D. BOCZKOWSK1-CO., 
MAHAJNOX C1TY1

KETVERGE, 18 Spalio-October, 7:53 Vakare
E. Centre St; High School Auditorium, MAHANOY CITY

Artinantis szaltesniam oru iir prasideda invarius parengi- 
Pirmas isz tokiu parengimu bus gražus ir invairiusmai.

KONCERTAS, kuriame dalyvaus p-le LIUDA SIPAVICZ- 
IUTE, buvusi Rusijos Operų Artiste ir žinoma visoje Europo
je ir dabartines Lietuvos Operos Artiste ir gabi soliste. Smui
kininke p-le VIOLETE MOCKAICZIUTE isz Mahanoy City, 
Pa., ir su savo Mokiniu Orkestrą.
Shenandoah, Pa., žinomas savo dainomis ir linksmumu. Mine- 

crsvilles Dainininkai su p. V. BOTYRIUM priszakyje, ir p.

AD. SUKEVICZIUS isz

J. AKELIS žinomas kaipo geriausias dainininkas szioje apie-
z

r

p-lo VIOLET MOCKA1CZIUTE 

linkėjo. Taipgi matote, bus ko pasiklausyti ir pasižiūrėti, tik 
nepasigailėkite kcletos centu ir nepatingekite atsilankyt jums 
patogiausioje vietoje o nesigailesite!

Szirdingai Visus Kvieczia, KOMITETAS.
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KANDIDATAS ANTSTArS

>T SENATOR'i

Praszo Juso Balso ir Intekmes
I
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VEJAI, VĖTROS IR I 
VIESUEOS I

Kaip smarkiai vejas puczia?
t riju žmonių j r jie 

tau duos tris atskirus atsaky- 
Kas vienam atrodo leng- 

vejelis, kitam 'bus tikra

Užklausk

in-moksliszkais 
sprensti

mus. 
va s 
audra.

Sziadien
st r limeni a is galima 
vėjo greitumą. Sulyg tos ska
lei, “menkas vejas” keliauja 
apie 7 mylės iii

J > 
valanda. 'Tuoj 

veidas pajauezia oro permai
na. Durnai parodys 
pusią vejius puczia.

Lengvas vėjelis” 
nuo 8 iki 12 myliu in valanda 
ir galima pažinti nuo kum ir 
medžiu sza'kucziu nes nuolat 
linguoja. .Jame galima iszka- 
binti lengva vėliava, 

vejas’ ’
nuo 13 iki 18 myliu in valan
da, sukelia dulkes, mažos sza- 
kos sujudintos ir povaliai lin
guoja.

“iSzviežias vejas 
nuo

k 4

4 4

1*

menxas vejas

Vidutinis

iii katra

keliauja'

puczia

1

1

TŪKSTANTIS NIGERIU PRIĖMĖ KRIKSZTA.

\
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” keliauja
19 iki 24 myliu in valan

da ir mažus medukai su lape
liais pradeda linguoti. Ant 
vandenio pagimdo mažas vil
nis.

“Stiprus vejas” 
dideles szakas ir net medžius

sujudina 

sunku vaikszezioti priesz •szi- 
ta veja. Telegrafo ir telefono 
violos pradeda szvilpauti. 
Greitumas yra nuo 25 iki 38 
myliu.

Vėtra

pradeda

“ Vėtra” nuo <39 iki 54 myliu 
greitumo nulaužo szakas nuo 
medžiu, 
vaikszezioti. Gali sugriauti na
mus.

Pilna vėtra” keliauja nuo 
55 iki 75 myliu in valanda, išb
rauna 'medžius ir gal sugriauti 
triobas.

“Sūkurys 
ga sriove, 
kės, kartais net nupleszia la
pus, ir iszpuczia juos szimtus 
pėdu in augszti. Smarkus su
kūrys užpuola 'labai maža da
li ir įntraukia sunkius daigtus 
arba juos iszsuka isz vietų.

“Pražūtinga veja” vadina 
cyklionu. Cyklionas yra vėjo 
cirkulariszka systema, 
užpuola didele dali žemes, 'kar
tais net 1,000 myliu.

Smaili vęjo cirkulariszka 
sistema,
ir Garibbean tropikuose ir pus- 
tippikupse, kurį užpuola dMę-

jau negalima greitai

4 4

yra oro prieszin- 
kuri sutraukė dul-

kuri

ypatingai Atlantiko

Newport News, 
•iiinti krikszta mariose, panasziai 

si yra evangcliszko

Tūkstantis nigeriu su kap dije iszejo isz
Va., in Hampton Roads, pi
kaip priėmė Kristus upėje Jordano. \ i
iszpažini'mo.

le dali žemes ir kuri labai toli 
keliauna, yra vadinama ‘baisi 
audra arba viesulą. Paprastai 
keliauja szimta myliu in va
landa, kad nors visus vėjus 75 
myliu in valanda greitumo va
dina “didele audra.”

Audra, Kuri Isznaikino Por
to Rico ir Užpuolė Florida. 
Daugumas taip vadinamu Va
karu Indijos audru, pranesza 
National Geographic Society, 
prasideda sziltose jurose tarpe 
Vakaru Indijos ir Afrikos pa- 
kranezio. Gal prasideda kaip 
mažos oro srioves bet su tem- 
peraturexs ir oro permainoms 
pasigreitina pakol tapsta vie
šnios, intraukdamos orą taip 
kaip intraukia “vacuum” va
lytojas.

Žiūrint iii ta viesulą, žmo
gus negali tikėti, kad iszli’kro 
tai viesulą. Jis tik mato bai
siai stipru veja, kuris isz kelio 
praszalina laivus, medžius, na
mus, triobas ir viską. Jeigu 
gan ilgai žmogus žiūrėtu in 
viesulą, matytu, kad in laika 
pradedu ke|iauti in kita puse. 
Keliauja apie 100 myliu in va
landa. San Juan viesulą ke
liavo nuo 132 iki 150 myliu in 
valanda. Tai buvo tikras po- 
tvihys, s

Vakaru Indijos viešnios nuo
lat keliauja paežiu ‘keliu. Bet 
audros stiprumas mainosi. Ir 
•visos .veliajis persikėlę įn

4 4 vacuum
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Daugelis persikėle in 
kuomet dasieke ryti- 

dali Porto Rico. Kadangi 
viešnios prasideda nuo veiki
mo szilumos ant orinio spaudi
mo, viešnios pasirodo vasaroj 
ir rudeni. Porto Rico nei syki 
per pereitus 40 metu nepasiro
do vie-sula Birželio men., tik 
viena arba dvi Liepos men., 
dažniausia |Ru^piuczio, (Rug
sėjo ir Spalio men.

Vėliausia viesulą prasidėjo 
Vakaru Indijdj. Persikėlė in 
Lesser Antilles. Vėliaus pasi
rodė Virgin Islands ir už ke
liu valandų jau buvo San 
Juan’e. Užpuolė musu
ir keliavo in vidurines pieti
nes valstijas ir galas net pasi
rodo Suv. Valstijų rytuose tik 
jiega iszsidirbo. F.L.LS.

sziauru-s. 
sziaurus 
ne

Florida

Panisnick Brothers
ISZDIRBEJAI ARMONIKŲ

Norintiems siuneziame katalogu

717 North Fourth Street 
Philadelphia, Pa.




