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ISZ AMERIKOS VAGIS GERESNIS UŽ
JOSIOS VYRA

LAIDOTUVES
VARGSZU

NEPAKLUSNUS
VELNEI Isz Visu Szaliu iM“ PER 18 

METU ISZ LIETUVOS
VYRAS M U S Z E SAVO 

MOTERE.
JUOKAI IR SZANDAI VIE
TOJE ASZARU DEL TUJU 

KURIE MIRĖ VARGE.

NEAPLEIDO“VELNIAI” 
JOS NORINTS PASNIN

KAVO 12 VALANDŲ.

NEPAPRASTAS 
ŽMOGUS

MOTERE MIEGOJO PER 18 
METU IR TIK DABAR 

PABUDO.

jam taip 
ir geras

PUIKI DOVANA UŽ MAN
DAGU PATARNAVIMA.
Now York. — Kokis tai Mr.. 

Ralston isz San Dingo, Calif., 
apleisrlamas hot ei i, padovano
jo hotelio tarnui nauja auto
mobiliu už kuri kolos sanvai- 
tes adgal užmokėjo 3,000 dole
riu. Ralstonas yra milijonie
rium, o būdamas tam botelyje 
per kėlės sanvaites, 
patiko mandagumas
patarnavimas tarno, kad jam 
su mielu noru padovanojo au
tomobiliu. — Mažai tokiu gc- 
radusziu milijonierių randasi.
UŽ BUCZIAVIMA

SVETIMOS MOTERES
GAVO 6 IVJENESIUS.

Norristown, Pa. — Edvardas 
Reigell, insziurenc agentas ei
damas per savo kostumerkas, 
pavėlindavo sau už daug liuo- 

“ neužėjo dalgis 
Vžejas pas Mrs.

surinkti

sybos, pakol 
ant akmens.” 
Graco Edwards, surinkti in- 
sziurenc pinigus, pagriebė jaja 
in glebi ir uždėjo kelis buez- 
kins ant josios saldžiu lupeliu. 
Motore liepe Reigell’i areszta- 

ji nubaudė ant 
in kalėjimą,

vot, o sudžia 
szesziu menesiu
Or jam atsinores ant kokio 
laiko įbucziuoti svetimas mote- 
res. Su<tže nepriėmė nuo jojo 
pinigines bausmes norėdamas 
moteriai užmokėt už pavogtus 
buczkius.
NXGALEJG UŽMIRSZT SA

VO PACZIULES VIRALO.
Detroit, Mich. — Jonas Ko

valskis, nosenei apleido
ir nupiszkejo in

savo

VAGIS JAJA APGYNĖ 
NUO JOJO.

Kansas City, Kans. — 
tyt, kad 1 
szirdi ne kaip nekuric paeziuo- 
ti vyrai kaip pa'sirode ana die
na, kada Robertas McGraw su- 
gryžes namo vėlybu laiku, pa- 
temino buk vagis (usztina stal- 
ezius kuriuose 
brangenybių, o | 
gulėdama lovoje rodos kad nie
ko neatsitiko. Vyras perimtas 
piktumu kad paeziule nesergs- 
ti geriau namo, 
muszt, 
va i r 
žveriszko pasielgimo vyro su 
motore, kuri niekuom neprasi- 
ženge, iszlindo isz po lovos, ap
dirbo kaili nelabam vyrui ir po 
tam dingo.

An*t rytojaus 
apskundė savo vyra už suinu- 
szima ir apsako visa atsitikima 
su vagiu. Sudže nubaudė nela
ba vyra ant szesziu menesiu ir
kalėjimo ir priek tam dadave: 
“Jaigu butau sutikės taji vagi 
tai jam karsztai už tai padeka- 
voeziau, kad nubaudė tavo vy
ra pridereneziai. ” — Vagis 
nieko neisznesze isz namu nes 
paliko viską ant stalo ka buvo 
surinkęs pasiimi i •su -savim.

Ma- 
vagis turi geresne ■ 1 • •

i radosi daug 
pati sau knarkė

namo pradėjo jaja 
vagis pa si si e peš po lo- 
negaledamas nukensti

pa t i McGraw

New York. — Vietoje grau
džiu giesmių, aszaru ir poteriu 
del 44 lavonu, kurie buvo pa
laidoti ana diena ant miestisz- 
ku kapiniu del vargszu “Pot
ters Field,” 
det tiktai juokai ir szandini- 
mai del (uju kurie mirė varge 
ir apleisti per savo szeimynas. 
Grabai buvo paprastos skry- 

, be jokiu papuoszu, kurio- 
ulejo Najorkiniai vargszai 

isz ubagu prieglaudos ir kitu 
vietų.

‘Pirmiausia atnesZta 14 mažu 
grabeliu vaiku, po tam trys di
deli graibai su motorems, ku
rios likos apleistos per savo 
vaikus arba per savo vyrus. 
Ant galo kitos skrynios su au
komis, 
szaines.

Po (am 
skrynos su 
gal įnirę nuo'bado. Visa ta dar
ba atliko kalininkai isz vieti
nio kalėjimo, kurie szandino ir 

, numirėliu. Visus 
ilga grabia, užpylė

vargszu “ 
buvo matyt ir gir-

iNcbr.Omaha, iNębr. — Berta 
Lcibke, Žydelka,. kuri turi sa- 

velnin,” negulėdama 
atsikratyt, nusidavė 

Sama Levi na ant 
geriausia ga-

vyje 70

JOJO D U S Z I A PAĖMĖ 
VELNES O PALIVARKUS 

PAĖMĖ VYSKUPAS.

m
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kurios mirė nuo m u li

atneszta devynios
valkatoms, kurie

užsispyrė ir 
kuri nieko

prisiegele
Pittsdnirgha. Gyvendamas pas 
svetimus žmonis, nepatiko jam 
vyralas ir pradėjo liūdėt pas
kui savo paeziule, nes reike pri
pažint Onai, kad mokėjo gerai 
vyrt sriuba ir iszkept mesa, be 
ko Jonas labai nerimavo. Ir

DIDŽIAUSIU MIESTU GY
VENTOJU SKAIDŽIUS.

Washington, D. C. — Komer
cijos Departamentas paduoda 
Cenzo Biuro suro'kuotas dides
niu miestu gyventoju skaitly- 
nes iki Liepos 1. d., 1928 metu.

Matome,
miestas turi 6,017,500 gyvento
ju. Cliieagoje, antrame didžiau-

juokėsi isz 
sudėjo in :
žeme ir po viskam. — Tokis tai 
likimas vargszu ant szios asz
aru pakalnes, užmirszti per vi
sus ir apie kuriuos niekas ne
sirūpina.

RADO MIRSZTANCŽiA 
MERGINA PARKE.

Scranton, Pa. — Edna Lisk, 
dirbanti Union News Co., likos 

ap- 
parke

pati dingo nežino kur,

kad New York o

nutarė vargszus paraszyti pas' mieste Suv. Valstijose,
savo mylima Onute gromate- 
lo, kurioje melde idant ji jam 
atsiunstu keptos mesutes, nes 
Pittsburge tokios nevalgo. Pa
eziule aplaikius gromata, vie
toje nusiunsti mesutes, nusiun
tė riobu palicijanta kuris 'pri
buvo in Pittshurgha ir suome 
•Joną už apleidima paezios ir 
vaiku. — Taigi per meile del 
viralo pateko in nelaisve.

ŽEME GYVUOS DA
1,000,000,000,000 METU.

Chicago. — Pagal nuomone 
profesoriaus T. C. Chamberlin, 
kuris parasze daug knygų apie 
astronomija, tai musu žemo 
gyvuoja bilijoną metu ir da ga
li gyvuot tūkstanti bilijonu 
metu. Todėl, tegul niekas ne 
mialina apie greita pabaiga 
svieto.

TRYS MINYSZKOS SUDE
GĖ ANT SMERT.

e Ottawa, Ont. — Trys Fran- 
euziszkos minyszkos sudege 
ant smert ugnyje, 
kliosztoryje Gatineau Point 
Quebec. Tarp

pereitais asztuoniais metais 
gyventoju skaicZius padidėjo 
nuo 2,017,700 iki 3,157,400 gy
ventoju. Pbiladelphijoj padidė
jo nuo 1,824,000 iki 2,064,200. 
etroit, nuo 1,242,000 iki 2,378,- 
000. Cleveland, Ohio nuo 796,- 
800 iki 1,010,000.

Kiti didieji miestai ir ju gy-

848,000 
830,000 
799,200 
673,800 
<585,300 
<576,673 
<555,800 
552,000

greita

kuri kilo
9 

žuvusiu v ra 64 •r
metu motina perdėti ne. Visas 
kliosztorius sudoge. Ugnis ki
lo nakties laike.

SŪNŪS GIMĖ KADA 
LAIDOJO TĘVA.

Prairie du Chien, Wis. — 
Kada nariai Amerikoniszko 
legiono atidavinėjo paskutine 
garbe mirusiam savo draugui, 
szaildami paskutine salva del 
Muriel Taylor, 34 metu, jojo 
pati pagimdė sunu ligonhuteje.

Tayloris mirė kariszkoje 
prieglaudoje Waukesha, palik- 
damas paezia ir ęlu sūnūs. Bu
vo jisai gazuotas Franci joj.

I

ventoju skaiezius 1920 mete tu
rėjo :
St. Louis, Missouri 
Baltimore, Maryland 
Boston, Masachusetts 
Pittsburgh, Penna 
San Francisco, Calif. 
Los Angeles, Calif. 
Bufalo, New York 
Washington, D. C.
Milwaukee, Wisconsin 544,200 
Newark, New Jersey
Minneapolis, Minesota 45.5,900 
Nowo Orleans, Louisa. 429,400 
Cincinnati, Ohio 
Kansas City, Kansas 
Indianapolis, Indiana 
Louisville, Kentucky 
Rochested, Nevt York 
Jersey City, N. J.
Toledo, Ohio

473,600

413,700 
391,000 
382,100 
329,400 
328,000 
324,700 
313,200

AUTOMOBILIU KOMPANI- 
JE UŽDIRBO 240,534,613 

DOLERIU.
New York. — Automobiliu 

kompanije, General Motors 
Corporation, in devynis mene
sius szio meto uždirbo gryno 
pelno 240,534,613 doleriu. Tik 
viena kita konipanije turėjo 
panaszu pelną, tai yra United 
States Steel Corporation ku
rios pelnas buvo 333,574,178 
doleriai.

General Motors kompanije 
in laika dovypiu menesiu pay- 
1 i rP 700 1davo 1,576,708 automobilius.

surasta kruvinoje baloje 
leistoje dalyje Nay A u 
su kulkn

(Y 
O

krutineje, mirdama 
kada jaja atveže in ligonbute. 
Mergina neatsikvotejo idant 
iszaiszkvt kokiu bildu likos 
perszauta. Palicije Tyrinėja vi
sa atsitikima.

INPYLE KARASINO IN 
PECZIU.

Reading, Pa. — Norėdama 
priskubint ugni pecziuje, Mrs. 

metu, baisiai 
ant viso kūno, kada 

bleszine su karasinu eksploda- 
vojo. Senuke 
kaneziose ligoni)u teje.

Kiek tai panasziu atsitikimu 
kyla per meta, o bet moteres 
tojo papratimo nepameta ir 
daro saviszkai.
NEGRU KOLEGIJOS SUV. 

VALSTIJOSE.
Washington, D. C.

Phomia Funk, 8 
apdege ant viso

O o

m i re baisiose

Suv. 
Valstijų Apszvietos Biuras ka 
tik užbaigė negru apszvietimo 
tyrinėjimą Suv. Valstijose.

1917 mete buvo 31 negru in- 
steigos, kurios siūle kolegijini 
darba, tose insteigose prisira- 
sze net 2,132 negrai. 1927 mete 
czionais turėjome net 77 negru

sukolegijas ir universitetus, 
13,680 mokiniu.

Kad nors raportas paduoda 
pereitu deszimts metu nepa
rasta negru augsztosnio moks
lo progresą, bet vis kreipė aty- 
da in faktu, kad vistiok szita 
rase reikalauja geresnio, augsz- 
tesnio ir tolesnio apszvietimo. 
Vėliausios skaitlynos rodo, kad 
szios rasos yra apie 48,000 mo
kytoju Suv. Valstijose,
skaitlynos inima elementarisz • 
ku augsztesniu mokyklų ir ko
legijų mokytojas ir mokytojus. 
1,050 mokytoju randasi augsz- 
tesnio mokslo insteigoso ir 46, 
950 elementą r iszkose ir augsz- 
tesneso mokyklose.

Tos elemontariszku mokyklų 
mokytojos turi mokinti net 
5,000,000 negru dar noturin- 
oziu 19 metu amžiaus.

tos

C l 

nuo j uju 
pas rabinu 
rodos, kokiu budu 
Įima butu iszguiti isz jos ne-
praszytus Sveczius. Levin už
dare Berta su. jos velniai'S jojo 
name ir,pradėjo jaja maryl. ba- 
dy, idant tokiu budu priversti 
velnius ant apleidimo moteres.

Po praejiįnui dvylika valan
dų velniai labai 
ne aploido'perta,
nevalgė ir lįe gere per visa Ha 
laika. RabiĮias vela užsispyrė 
juosius kanocz iszguiti ir lai
kas Berta kad ir visa sanvaite 
be valgio, pakol jaja velniukai 
neapleis, — Daug tokiu kvai
liu turime czionais Ameriko, o 
tarp kuriu randasi ir nekurie 
Lietuviai, khrie tiki in tokius 
gydymus.
PASIKORĖ KAD MOTINA JI 

PALIKO SU SVETIMAIS.
Easton, Pa. — Lindėdamas, 

kad ji motina paliko su sveti
mais, o
13 metu William Paine, atomo 
sau gyvastį per pasikorimą.

Vaiko tėvas įniro keli metai 
adgal, 
iszmaityt ketvertą vaiku, ati
davė juos del svetimu žmonių, 
pati iszvažiuodama isz miesto.

GORSETAS ISZGELBEJO 
JAI GYVASTĮ.

Schuylkill Haven, 
Gorsetas, kuri turėjo ant savos, 
iszgelbejo gyvastį del Mrs. 
Grant Morgan, 40 metu, kada 
likos ji pataikyta per kulka, 
iszszauta isz karabino per koki 
tai medėju, kuris medžiojo ant 
lauko netoli josios namo. Stai
ga i motore iszgirdo szuvi ir 
pajuto skausmą rankoje o ant
ras szuvis pataiko jai in kruti
no, bet kulka atsimuszo nuo 
plieno kuris radosi gorseto.

o motina nėgalodarna

Pa.

Paskutines Žinutes
H Kazan, Bosija. — Sqvia- 

tu valdžia apdovanojo pinna 
dovana už nužudinima dau
giausia vilku Totoriams, kurie 
iszszaude net 898 vilkus.

1[ Minville, Tonu. — Sena 
nigerka 65 motu, kuri jau nu
žudo savo buvusius tris vyrus, 
dabar nužudė ketvirta ir už tai 
bus pakarta.

11 El Paso, Tor. — Trumpas 
drebėjimas žemes davėsi jaust 
cz'ionaitineje aplinkinėje <su- 
kresdamas namus ir iszbaugin- 
damas gyventojus.

If Rochester, N. Y. — Czio
nais ir kitosia dalysiu valstijos 
nupuolė sniegas ant keliolikos 
coliu. Allegheny ir Stenlen pa- 
vietuosia taipgi nukrito snie
gas.

1[ Prescott, Ari z. — Eropla- 
nas “Yankee Doodle”, kuris le 
ko isz Kalifornijos in New Yor- 
ka be perstojimo, trenko in 
uola ir abudu lėk i o tojai užsi- 
musze.

U Hankow, Kinai. — Mari
niai razhaininkai užklupo ant 
laivo Shari, kuri apiplesze Ir 
sužeidė du Amerikonus nužudo 
kelis laivorius ir 
$7,000.

1[ Harrisburg, Pa. — Nuo 
kada prasidėjo medžiojimo se
zonas, po visa valstija likos su
žeista ir užmuszta apie 20 me
džiotoju.

pasiėmė

Madrid, Tszpanije. — Ana 
diena czionais mirė žinomas 
milijonierius Jose Huttanson, 
kuris buvo nepaprastu žmo
gum, apie kuri apibėginėjo vi
sokį paskalai. Nuo keliolikos 
metu su niokuom nedraugavo 
o vienatiniais jojo draugais bu
vo senas tarnas ir daktaras. 
Auksas ir pinigai kuriuos jisai 
turėjo buvo uždaryti kūpamo
se.

Tula diena milijonierius isz- 
nesze visa savo turtą prie upes 
ir pradėjo mėtyt auksa in van
deni idant nesigautu in sveti
mas rankas, ypatingai savo 
szeimynai kurios baisiai neap
kentė. Po keliu dienu milijo
nierius mirė. Kada atidaro jo
jo paskutini testamenta, sztai 
kas jame buvo paraszyta:

“Mano duszia ir paloceli pa
ims velnes. Duszia, su kuria ne
žinojau ka. padaryti irŽ gyvas
ties, paaukauju velniui, tegul 
su jaja daro kas jam patinka,' 
nemanau isz josios turėti joki 
džiaugsma. No noriu būti nedė
kingas velniui, todėl palieku 
jam ir savo puiku paloceli, te- 

f
“Padovanojau' velniui 
vo senam tarnui paliepiu da- 
žiurėti paloceli pakol nepavirs 
in griuvėsius. Taipgi idant ki
ti neturėtu įpiktumo ant manės 
ir nesakytu kad esmių nedė
kingu žmogum, paaukauju li
kusi mano žemiszka turtą vys
kupui Se vii Ii jos.

fsz pirmutinio palikimo se
no milijonieriaus valdžia nega
li pasinaudoti, nes velionis ne 
paaiszkino testamente “kur 

Palikimas del

gul ant jojo uždeda parasza: 
,” o sa-

Johannesburg. — Tik temps 
dienomis pabudo tūla motore 
kuri 1910 mete inpnole in mie
ga kada daginio ajpie mirti sa
vo sužiedotinio, kuri labai my
lėjo. Visi stengimai daktaru 
pabudint jaja nuėjo ant niek ir 
nors ligonbuteje jaja penejo 
bot mieganezioji iszrode dau
giau in giltine ne kaip in žmo- 
giszka ypata. Pabudimas atėjo 
palengva. Ligone 
mirszo visai kalbeli, 
si koki nežinomi žmones kurie 
ja laibai baugina ir negali jiji 
ant ju žiūrėti.

Pabudusi mergina iszlengvo 
adgauna savo pajiegas ir turės 
isz naujo susipažinti su svietu, 
eroplanais, radio ir kitais isz- 
radimais, kuriu nemato priesz 
josios ilga miega. Jaigu butu 
pabudus už penkesdeszimts 
metu, kada tai iszradimai da 
butu didesni, tai gal isztikruju 
butu tosios nuomones, kad ran
dasi ant kito svieto.
SAVŽUDINSTOS DAUGINA

SI VOKIETIJOJE.
Berlynas. — Tarp jaunuo

menes stebėtinai padidėjo sav- 
žudinstos po visa Vokietija. 
Pagal paskutini padaryta su- 
rasza, tai tik Prusnose atome 
sau gyvastes net <50 vaiku ir 9 
mergaites, turinti nuo 9 lyg 15 
metu. Tarp 15 ir 20 metu at
ome sau gyvastes 2,159 vaikai 
ir 861 mergaites. Paežiam 
mieste Berlyne kožna septinta 
savžudinsta papilde nuo .5 lyg 
20 metu amžiaus ypata.

beveik už- 
o jai rodo- 4' >-'b

PERSZOVE SAVE IR 
ŽMONA.

Sziomis dienomis ant kelio 
tarp Naujamiesczio — Panevė
žio rastas nužudytas Krekena
vos valscz. sekretorius Edv. 
Pundzeviczius su žmona. Poli
cija padėjusi pastangų iszaisz- 
kino, kad Pundzeviczius su 
žmona nesugyveno ir senai ran
gos žudytis. Nelaimes diena jie 
važiavo isz Panevėžio. Del kaž
kokio menkniekio susipyko. 
Pundzeviczius szove isz brau
ningo in žmona ir antru szuviu 
nusiszove pats. Arkliai, szuviu 
□abuge, pasibaidė, ome greitai 
jegti ir apverto vežimą. Isz ve
žimo iszkrito ravan jau negy
vas Pundzeviczius ir be sąmo
nes Pundzevicziene. Ji nuga
benta Panevėžio ligoninėn.

Perstato Daugeli
Milijonu Doleriu

testamente
velnes gyvena.” 
vyskupo likos iszpildytas ir 
atidavė jam visa žemiszka tur
tą su keliais palivarkeliais. 
A'pio savo paežiu, su kuria ipcr 
30 metu negyvena, taipgi ne- 
užmirszo, nes jai paliko “ge-nes jai paliko 
rus velinimus ir laimingo gy
venimo.”
SENIAUSES IR GERIAUSES 
BOTANIKAS ANT SVIETO.

Lillherdhl, Szvedijo. — Czio- 
Euander, 

86 metu kunigas, kuris yra se
niausiu ir žymiausiu botaniku 
(mokslas apie visokos auguo- 
les) ant svieto. Tebyriam laike 
atlikinėja kelione aplink svie
tą, joszkodamas visokiu nepa
prastu auguoliu. Senukas nesi
bijo visokiu sunkenybių plauk
damas su maža valtele per vi
sokius vanden-puolius, užsi- 
roplioje ant ranku ir kojų po 
didžiauses įprąpultes jaigu pa
mato koki nepaprasta žiedą. 
Isz Ameriko važiuos per su
skauda Beringą, Kamczatka, 
Ja poni jo ir Kinus, po tani iu 
Tibetą, Kalkuta ir kitas dalis 
svieto.

PARDAVINĖJA IR ŽUDO 
VAIKUS.

Shanchai, Kinai. — Tanp- 
tauįinis Kinu paszelpinis ko
mitetas gauna daugybe atsi- 
szaukimu del pagdbos nuo isz- 
badeju'siu aplinkiniu kur tėvai 
yra priversti žitdyti savo kii- 
di'kius, nes ne turi kuom juos 
maityt, arba parduoda juos už 
trupinius valgio. Tukstancziai 
žmonių maitinasi medžiu žieve 
ir lapais. Badas siailezia asz- 
tuoniose nrovinaiinart-

nais gyvena Johan

SUSEKTA DIDELE VAGIU 
ORGANIZACIJA.

Kaunas. — Jau trumpai 
buvome rasze, kad policijos yra 
susekta didele vagiu gauja. 
Gaujos svarbesni dalyviai: Ka
zys Karpaviczius, Jurgis Že
maitis, Juozas Mikulskis, Ka
zys Raguckis, Ona Mientaite ir 
Mare Grinkevicziene. Vagiliai 
veike Garliavos, Antanavo, 
Pakuonio, Gudeliu ir kit. Vals- 
cziuose. Dalis gaujos veikdavo 
Kaune. Insilaužti in namus 
turėjo tam tikru inrankius ir 
ginklus slėpdavo žemeje prie 
radio stoties Josios kaimo lau
kuose. Vogtus daiktus parda
vinėdavo Kaune ir kitur.

Garliavos valscz. prie misz- 
ko*turejo isznuomoje nameli, 
kuriame susirinkdavo pasitar
ti, pasidalyti grebiu ir nustaty
ti planus tolesniems “žy
giams“. Policijai pavyko visus 
minėtus asmenis sulaikyti. Jie 
padėti kalėjimam Byla perduo
ta Kauno apygardos teismo 
valstybes gynėjui.

UŽMUSZE LAIKE 
PESZTYNIU.

Liudvinavas. — Spaliu men. 
d. Liudvinavo miestely pasi

pil. Antanu Lapinsku susirinko 
keletas asmenų pasismaginti. 
Jszsigere pradėjo ginezytis ir 
pagaliau pesztis. Laike pesz- 
tyniu tapo smarkiai sužalotas 
tūlas Jurgis Padelskis, kuris 
nuvežtas in Mariampoles ap- 
skr. ligonine mirė. Kaltininkai: 
broliai — Juozas ir Kazys 
Struliai isz Ąžuolyno kaimo, 
suimti.

""TVIRTAS 100 METU 
ŽMOGUS. '

Sziulenai. (Sziaullu apsk.). 
Sziaulaicziu kairhe'yra žmogus 
apie 100 metu amžiaus Fabijo
nas Bacziulis,kuris turi apie 
puse ha. žemes ir, neturėdamas 
savo arklio, pats su rogutėmis 
iszsiveža meszla, susiveža su 
szliužemis javus ir sziena ir 
pats vienas iszsikulia spragi
lais; be to senukas daug pasa
kų žino ir mėgsta pasakoti.

NUŽUDĖ ISZ MEILES.
Pikeliai. Sziu metu Rugsėjo 

25 d. Czekiszkes dvaro centro 
užved i s Paltarokas 
savo szeimininke. 
tame, kad nabaszninke nusto
jusi su juom draugavusi, at- 
sisakiuis už jo teketi ir pradė
jusi draugauti su Czepiszkes 
naujakurio sunumi. Giliai už
gautas tokiu neisztikimumu, 
Paltarokos meiles jausmu dras
komas, perszove mieganeziai 
szeimininkei galva ir pats din
go nežinia kur. Bet po keliu 
dienu pats atvyko in Tirkszliu 
policija ir prisipažino padaręs 

t Ir rl 4 st

yra žmogus

prezi-
Urust Co., isz

Craig B. Ilazlewood
T

Chicagos, likos aprinktas pre
zidentu bankieriu draugavęs
American Bankers 
tion.

(lentas Union

Associa-

ISZTIKRUJU PATS SUDŽE 
PABĖGTU.

Sudže: — Tai J vi Petrai pa
bėgai nuo sayo paezios, palik
damas jaja be nieko.

Kaltininkas: — Taip, ponas 
sūdžiau, už tai kad mano moto
re miegodama labai 'kriokė.

Sudže: — Tai per maža prie
žastis pabėgti nuo paezios.

Kaltininkas: — Yra tai už
tektina priežastis ponas sū
džiau. Tegul ponas sudže ban
do pergulet su mano paežiu tik 
viena mikli, kada ji ji kriokė, 
tai pamatysime, 
pabėgtu taipgi.

Nežino ar sudže priėmė jojo 
nnslnlinimn nn •

ar ponas ne-

susiveža 
sziena

nuszove
Priežastis



b

Kas Girdėt
Į
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Kns yra ukesiucitizen szio 

dypo, o ne balsuos ateinanti 
tarninka, tasai ne vertas uko- 
szku tiesu kurias jam apdo- 
anojo Suv. Valstijos per isz-, 
nima popieru.
Lietuvvs ar

pajiegas. Juk ateitis visu ran
dasi grabe. Gyvastis žmogaus 
yra suvis per trumpa idant 
apie tai rūpintis. — Dievas da
vė kožnam dantis, duos ir duo
na. Czion Amerike kožna žmo
gų lauke ateitis gera jaigu tik 
netingi dirbti ir paezedžiai gy
veni.

RASZTUMO
LIUDIJIMAI

BALSUOTOJAMS

“SAULE” 1

PREZIDENTO
RINKIMO

’ 4 iZ 4 \ 1 \ n t . ’ t * <

•«

X
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Lietuve, kurie 
Bri pilna tiesa balsuoti, o to 
e pildo, ar >tai isz tinginystes 
rba net kojinio, 
kęsais szio sklypo.
Szitie rinkimai 

rignli prie vienu isz 
istorijoj szio laisvo 

elypo. Yra svambios todėl kad

Parakas, ginklai ir 
c i jo yra

amuni- 
reikalingi del musu 

kariuomenes, be joju butu ji

ne yra gerais

prezidento
svar-

iausiu

niekam ndtikus. Pandoris, per
fumes ir kiti dalykai del pada- 
binimo motoriszku veideliu yra 
labai reikalingi del Amreiko- 
niszku motorėliu. 'Tik yra ma
žas skirt urnas,
Valstijos iszduoda kas metas 
po 686,537,642 doleriu ant už-

- tai 
Amerikoniszkos moterėles 19-
27 mete iszdavo ant toiletiniu 
dalyku 1,835,000,000 doleriu.

nes

O

Sekanczios vaisi i jos
“raszl u-

Alabama,
(kolorado

GUDROJ1
EZABELE

vietose ir balsavimo vietos 
apielinkese.

Czionais turime dvieju
< 4

ir “Australijos ba-
Massachusetts balio-

sekite tai, ka asz insakysiu. 
Greitai paimkite savo kinžalo, 
bėgiokite po kiemą ir po namus 
keikdamas ir lyg ko tai ieszko- 
damas. Jeigu mano vyras p rie
tu ir ko nors užklaustu jusu, —- 
atsakykite taip pat koliodamas 
ir inirszusiai sznlikdamas: — 
Paduokit man ji!... Kur jis?! 
Asz ji tuojaus nužudysiu, kaip 
pikeziausia szuni.

Lambruczio prižadėjo sin
jorinai Izabelei viską iszpil- 
dvli;..........  ...

Jos vyras, suprantama, pa
matęs savo
iridi puolėsi pnie savo žmonos 
<ambario, o Ino laiku prjeszais

I11

1

i

K
.>■ru-

Massachusettssziu balintus, 
bal iotas 
lietas“, 
tas“ rv 
vietu, kurias jie bando ingyti 
ir ne pagal partijų, tokiu bildu

MEKANIKAI
V .v, ■ 1 t , r » k

1

? I.

Naujas arba mėprityręš bal
suotojas nesuprapta visu pre
zidentinio rinkimo mechaniku.

Lapkriczio 6 d., Snv. Valsti
jų piliecziai, kurie anksezinus 
užsiregistravo iszrinks rinki
kus, kurio iszrinks Suv. Valsti-

i

j 5n> Senajame miism mieste, Flo
rencijoj, seniau gyveno viena 
labai graži ir jaunute sinjori
na. (poniute), — dievobaimin
gu tėvu, vėliau iszejusi už vie
no geraszirdžio ir tylaus žmo- 

Ir kaip atsitinka labai
tankiai, kad atsibosta juoda 
kasdienine duona; kokio geru
mo ji ten butu, taip astibodo

užraszo kandidatus pagal
y

balsuotojas, 'kuris nori remti 
visus savo partijos kandidatus 
t,uri pajeszkoti visu kandidatu. 
“Aust ralijos balintas“ 
vadintas nes buvo pirmiausia 
vartojamas pietų Australijoj) 
užraszo kandidatus pagal par- musu gražuolei ir jos apysenis

Pagaliau ji insimylejo

gaus.
(taip

Keliu valstijų, legiįdaturos 
autorizavo rasztumo liudijimus 
balsuotojams. Rasztumo liudi
jimai darodo ar balsotojas mo
ka skaityti ir gali raszyti An 
lu kalba,
legaliszkai aprūpina 
mo egzaminus“ — 
Arizona, California, 
Connect iciit, 
gia, North Carolina, North Da
kota, Oklahoma, Oregon, South 
Carolina, Virginia, Washing
ton ir Wyoming.

Valstijų 
kad “

. » • r’ (

ju prezidentą ir viee-preztdon- 
tn sekantiems keturiems nio- 

Dolaware, Geor 'tams. KndHngi rinkikai pržia- 
už savo

kitais žo-
partijų

kieme nežinoma

i Kl

1
tiju. Kiekviena partija turi pil
na koliumna, ant virszaus pa
žymėta partijos atskiras 

orelis, žvaigžde,
tavas, plaktukas, ar piautuvas 
ir yra lengva susipažinti su in-

v v ra s. f f
viena jaunuoli, vardu Lionetto,
atidavusi jam savo jaunyste ir ji iszszoko apsiputojęs, iszvers-

da balsuoti 
kandida tus, 
džiais, už kandidatus tos parti
jos kuria jie atsovauja, tai rin
kiku balsavimas reiszkia bal
savimo už prezidentą ir vice
prezidentą. Rinkimo paSi'kmes 
yra tikrai žinomos tuoj po už
darymu balsavimo vietu, kaip 
tik greit balsai del rinkiku yra 
suskaityti.

Slaptas Balsavimas. Balsavi
mas Suv. Valstijose, balsavimo 
bilietais (Imliotu ar balsavimas 
maszinoins, yra slaptas. Balsa
vimas balsavimo bilietais vra 
senoviszkas būdas pareikszti 
populariszka baisa. Senovisz- 
kose dienose G rokai praszali- 

prasikalt usius afieierius
balsuojant su mažais luksztais 
(baltais ir juodais) tokiu bildu 
sprendžiant ar praszalinti afi- 
cieriu ar ne. Ryme, pinnas ba
lioto instatymas iszleistas net 

•r

priesz dviojiis tukstanezin mo
tu. Anglijos kolionijos Ameri
koje buvo pirmos padaryti Im
liota (balsuojant “su popio- 
ra ’ ’
mos. *

Balioto slaptumai yra vie
nas isz tikros atstovaujanezios 
valdžios pamatiniu ansaugu.

arba izon- 
žibin-klas Inmis akimis'ir su kinžalu ran 

<ose sinjorafs Lambruczio.
— Kas su jumis? 

gandus vyras užklauso Lam- 
b ni ež i o.

— Po velniais!...gyva ar mi
rusi, bet asz ji turiu surasti! 
G v va ar mirusi! ’ ’....

Po to inirszes 
užszoko ant savo arklio ir grei
tai pradingo, lyg ka 
mosis.

Sinjorinos vyras, nieko nesu
prasdamas, užlipo laiptais vir- 
szun ir rado ten iszsigandusia 
savo žmona, 
klausinėti:

—Ka tai 
priežastis ežia

pagarba.
Taip kaip jaunuolis mylėjo 

musu gražuole lygiai tiek pat
> mylimas jos, tai jie 

p’eitai, suprantama, prie-
i vienas 

kita laimingu. Atsiliko vienok, 
kad jos groži* pažadino vieno 
seno sinjoro Lambruczio szirdi 
— kuris taip stipriai ja įsimy
lėjo, kad vargszo 
žinojo, nei kur 
liurbio florentioizio.

Po ilgo kankinimosi ir nevy
kusi bandymu pirszties 
žuolei, s 
tarė, jei negalima 
priversti piktuoju savo mylima 

su jo užgaido- 
pasižadejo isz- 

kirsti vargszei sinjorinai tokiu 
szposu, nuo kuriu ji tikrai isz- 

Musu g
s z y k sze z i () j o ž m o - 

, nemažai per
sigando ir nutarė pagaliu pa
tenkinti jo troszkimus bent da
linai.

Didesne dali metu, sinjora 
Izabele, (toks buvo jos vardas) 
turėjo praleisti už miesto, vie
name puikiame savo vasarna
myje. Viena karta, kada ji ten 
jau gyveno kai kuri laika, jos 
vyras nutarė 
reikalais kelioms dienoms Flo- 
rencijon. Nuspėjo jis dar isz

kai p sinjorina

žmoniųtikra laisve 
zio sklypo, kokio jisai nebotu 
ikejimo, koki gvarantina kon- 
titucije Suv. Valstijų, kad vi- 
i žmones, kokio jie nebotu ti- 
:ejimo ar tautos turi vienokes 

ir privilegijos pasilikti
►rezidentu.

Todėl,Hegul visi eina bal
not Nov. 6, kurie turi popie- 
as, o tuom (parodysim savo 
ra Iv be.

a roti v s

S esą s

VISI

tuom (parodysim

Tula motore Philadolphijoj 
lukramte ant kart 122 szmote- 
ius gurno. — Well, juk motoro 
uri gerus žandus.

Moskvoje iszdavo 
ikaza idant koteliuose nenau- 
lotu jokiu paraszn Francuzisz- 
cai ant “menu“ kortu koki ta 
liena pagnmys valgi.

Amerike koteliuose
vardus ant vi- 
g jaigu žmogus

naudoje

I a i k vmo kariuomenes t

O kad gubernatorius 
Smith bus iszrinktas preziden
tu Suv. \rnlMtiju, tai pranaszau- 
ja Mrs. (\ W. Cofinan

Ohio, 
kad pas jaja randasi voras ku

li upyne
SMITU. Cofman’iene sake buk 
priesz kare rado vortinkli su 
Ii taroms WAR. — Gal tosios 
misiukes namas vra labai szva- 
rus, kad net voratinkliai kabo 
ant sienų ir duoda vorams pin
ti vortinklius.

Mrs. (\ 
Zanesville,

ris

*

Al.

sakydama

vort in kli va rdn

sako, 
reiszkia ga-

instatymai 
rasztumas“

burna perskaityti dali Konsti
tucijos ir pasiraszynia savo 
vardo.

pasiraszyma 
mokyklų 
rasztumo

New Yorke, 
virszininkai “

paskirtose
rinkimus.

veda
Dnaujiems balsno-

vielose ir
Lengva so

tie egza-

egzaminus 
tojams 
priesz 
žinoti kokioj vietoj 
minai bus laikyti, nes papras
tai laikraszsziuose garsinama. 
Egzaminai vesti kas dien per 
sanvaite ir vieszoj mokykloj. 
Balsuotijai, kurie pasekmingai 
iszlaiko tuos egzaminus gauna 

raszt umo liudijima kuria-
no

vairiu partijų ženklu. Balsno- jis buvo 
labai

—— ]>orsi-

v ienos parti,jos
reikia pabriežti jo susitarimo, padaryti

Krancuziszkns 
<okiu valgiu, jo 
iteina pavalgyt tai nežino ko 
uraszyt, nes Franeuziszku var
iu nesupranta. Gerai kad ir 
'zionais panasziai padarytu.

Kaip raszo laikraszcziai 
valstijoj Missouri, kur randasi 
kasyklos szvino, randasi mies
telis Flat River, turintis dau
giau kaip 12,000 gyventoju, 
bet ne turi palicijos ne kalėji
mo. Sakoma kad tai laimin
gi a uses miestas Amerike. — 
Gal Czikaginiai gengsteriai da 
apie ta miestą nedagirdo?

tai

“rasztumo liudijimą ”, 
me pažymėta, kad balsuotojas 
moka skaityti ir gali raszyti 
Anglu kalba, 
balsuotojas negali tai 
mas ta lakta pažymos.

Einant balsuoti,

jeigu fiziszkai
liudiji-

Po vakariju Amerikoniszkos 
nokslaines vela prisipildo šiu
lentais, pradedant nuo 6tu mo
li grammer moksląiniu ir bai- 
ęent su augszeziausiais univer
sitetais ir kolegijoms. Da nie
kad Amerike tiek studentu ne- 
ulanke in mokslą kaip szimet 
nes net 19 milijonu studentu 
nokinusi mokslaincse.

Labai tankiai duodasi 
de*t kad del žmonių kas kartas 

svieto sunkiau gyventi, 
ne v ra 

senyvo žmogaus,

irir-

Nėr ko stebėtis kad probibi- 
cijos virszininkai, visi, kiek ju 
yra, prieszinasi numetimui 
prohi'bieijos, jaigu slidžios Fi
ladelfijoj isztyrinejo, buk vie
nas tokis virszininkas in trum
pa laika surinko puiku turteli 
isz visokiu kysziu 'kuris daeina 
lyg 265,549 doleriu. Kagi tieji 
vargszai darytu jaigu prasza- 
lintu prohi'bicije Amerike?

balsuotajas 
su savim nusinesza szita liudi- 

Bet balsavimo vietoj, 
piliecziui pirma syk balsuojant, 
nuo jo gali reikalauti pasira
szyti savo varda registracijos 
knygoj. Jeigu negali pasiraszy- 
ti tai aficialai tikes, kad bal
suotojas negali raszti, kad nors 

“rasztumo liudijimą “. 
reikalavimas nei n ima

j ima.

jant už visus 
kandidatus 
kryžių po los partijos žmiklu 
bet, kuri nori balsuoti už asme
niu prigulinezius prie invairiu 
partijų turi po kiekvienam var
du pabriežti kryželi.

Invairiu artiju ženklai yra 
— Demokratu partijos-žvaigž- 
do; Ropublikonu-orelis; Socia- 
listu-žibintuvas rankoj; Probi- 

Socialistu- 
rankoj; dar

bininku-Komunistu

biei jos-szaltinis; 
darbo plaktukas

Ta x, 
partijos gali turėti zen-

O'

/1

5
Lambruczio

prieszinasi

ir turi£1 O 
tuos asmenius, kurie fiziszkai 
negali raszyti ir nemoka skai
tyti.

Massachusetts valstijos in- 
statymas reikalauja, kad nau
jas balsuotojas turi mokėti per
skaityti Konst.it uęija ir,
gali pasi raszyti savo va rd a.

Connecticut valstijos insta- 
tymas reikalauja, kad naujas 
balsuotojas galėtu perskaityti 
Konst it nei ja.

South Caroli no j žmogus turi 
turi

nema- 
pirm negu

as

kad

gražuole ne
slepi is nuo szio

tai vvda-

(balsuojant
) pamatu valdiszkos sisto-

part ijos- 
plaktukas su pjautuvu. Singlo 

Ukininku-darbo ir kitos
sa v o

klos jaigu ju kandidatai užre- 
kordnoti ant balioto.

Balsavimo Maszina. Baisavi- 
vartojamos

I

iii

t

į‘lil

gra 
injoras Lambruczio nu- 

geruoju, —
Jis pradeda jos

Iii

pana skaityties 
mis. Jis netgi

reiszkia ? 
atvaro 

Lambruczio in mano ;

lant svieto sunkiau 
Bead ezionais Amerike 
ateities del 
kad jam visi vartai vedanti in 
[laime yra uždaryti, kad dingo 
Viltis svajojimo apie ateiti, ka

su e jo penkesde- 
0 kad lyg sziam 
nedasidirbo, tai 

jau nieko gero negali tikėtis — 
jau viskas del jo dingo. Jaigu 
tieji manstymai rėmėsi ant tei
sybes ir žmones nėblusta, tai 
isztikro net szirpuliai žmogų 
perima ir pagal tuju varg

iai tiktai mi
nt vi ras in vi-

riems 
szimts metu, 
laikui nieko

jau

pagal tuju var 
szu(?) nuomones, 
lijonieriams kėlės 
sur. Bet gyvenimas tuju, kurie 
su auksiniais szauksztais val
go, kuriuos supa sidabrinėje 
vy<cjc, ne yra geidžiamas nes 
kaip sako tie patys tureziai, 
tai tieji žmones ne ka giliuoju 
ant svieto. Tieji tai neturi atei- 

save idant galėtu 
gy- 

nors va
landėlė szviesti ant svieto, nes 

panezioja 
juos ir kaip stiklas kulszyje, 
nlegia juosius tasai auksas ir 
negali nuai'kraltyt.

Taigi argi jau

ties priesz 
dasiekti paskutini laipsni 
venimo idant galėtu

tieji visi milijonai

visi turime
susiėmė už pilvu szaukti:

beda
“Be. 

da, beda mums, veluk būtu
mėm nogime!“

Ir kodėl visi eAame beveik 
persiėmė taja minezia, kad jau 
viskas kitaip ant svieto ir kad 
jau jokio gero nesulauksime?

Sztai pirmiausia tikrina kad 
žmogus paeziarne drūtume ne 
turi priesz save ateities del to, 
kaip žmones pas-akoja buk di
deli fabrikai no nori duoti žmo
gui užsiėmimo kuris jau daejo 
penkesdeszimts metu amžiaus.

Darbininkai, kuriems jau ar
tinasi 50 meitu, neprivalo rū
pintis, juk amžius žmogui nie
ko nekenkia, bile tik da turi

‘W ji Ja!
Ii
M

Amerike jau turime visokiu 
bandiltu, vagiu ir razbaininku, 
o tankiai .galima iszgirsti ir 
apie mergaites kurios per- 
augsztina vyrus. Dabar skaito
me kad vėla dvi merginos apie 
dvideszimts metu amžiaus, už
klupo ant gazoli nines stoties

„galima 
mergaites

ant 
Warren, ' 
su revolveriais locnininkui, pa- 
siimdamos 50 doleriu isz stal- 
cziaus, sodo in automobiliu ir 
nnpiszkejo nežino in kur.

Matyt, kad Amerike vis ge
riau einasi ir jaigu taip tolinus 
eis, tai niekas ne bus tvirtas sa
vo gyvenimo, 
kad banditas 
žmogui atimti gyvasti už maža 
priežasti.

Ohio, kersziėdamos

nes gali atsitikt 
ar bandite gali

P AJE SZK O J IMAS.

Asz Adomus Matulaitisjasz Aoom^a Aiatuiiuiis pa- 
jeszkatl savo hrolid Antano 
Matulaiczio (lukteri Anna Ma- 
tulaicziute. Seszi metai kaip 
atvažiavus isz Lietuvos, bet ne 

kur ji gyvena. Turiu 
svarbiu žinių isz Lietuvos pra- 
neszti jai. Jaigu kas apie ja ži
no arba ji pati tegul atsiszau- 
kia ant szio adreso:

Mr. Adam Matulaitis, 
624 River St., 
So. Saginaw, Mich.

žinau

lt.

A. RAMANAUSKAS 
LIETUV1SZKAS GRABORIUS 

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

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

' Bell Telefohas 1430-R 
-- ■ -»... ■■

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrobus paruo
šia nuo papraseziauaiu iki prakil
niausiu. Paraamdo automobilius del 
laidotuvių, veaeliu, krikaztyniu ir 
kitiems pasivažinėjimams.

t i '1

H

skaityti ir raszyti, •/ v r arba 
mokėti taksus už turtą 
žiaus $300. vertes 
gali balsuot i.

Virginia aprūpina, kad nau
jas balsuotojas turi skaityti ar
ba suprasti Konstitucija.

Daugumoj valstijų, kurios 
turi rasztumo reikalavimus, 
aprūpinimai skaito, kad naujos 
balsuotojas turi mokėti skaity
ti ir galėtu raszyti.
‘j Maryland valstijoj reikalau
jama tik paskaityti.

New Hampshire reikalauja 
paskaityti Konstitucija ir pa- 
raszyti viena linija.

I Wyoming valstijos instaty- 
mas reikalauja, kad balsuoto
jas skaitytu Konstitucija, tik 
jei g u f i zi szk aii nega 1 i.

Rasztumo egzaminai nes sun
kus. .Jeigu pilietis gali skaityti 
ir raszyti Anglu kalba neturės 
jokios bėdos iszlaikyti

>

egza 
mina ir iszgauti “rasztumo liu
dijimą“

Jei tu nors syki jau balsa
vai, neturi įimti rasztumo egza
minus.

li* jis gales balsuoti.

ISZAISZKINO GERAI.
— Klausyk Ickan, ar tu tu

ri savžino?
— ; Gu, kaip asz jam notu-

ros u :
— O bet nupleszineji »de- 

szimta procentą už kožna me
nesi.

— N i u, tas no eina in sav- 
žiniu tik in kiszeniu.

DIDELIS SKIRTUMAS.
— Ak, kokis yra skirtumas 

tarp tavos, o mano pirmutinio
• 4vyro!

— Labai prastas: jisai yra 
danguje, nes nuo tavęs atsi
krato, o asz buvau'danguje pa7 
kol tave pažinojau. *

!

.. . / pamatiniu apsaugų.
Balsuotojas sau vienas žino 
kaip jis nori balsuoti. Kuomet 
balsuotojas ineina in balsavi
mo būda jau negali vestis kito 

patarimo 
jis vienu vienas 

ir užmarkiuoti ba- 
Sziadien daugeli vietu 

maszinosr 
nemoka 

iszstatvia

m o m asz i uos nėr 
kiekvienoje szalies dalyje. Ma
szina yra mechanisZkas 
tralijos balintas 
na balsavima.
szina teikia balsuotojui ju pil
na balsavimo teise, sulaiko 
klaidas, surokuotojams nereik 
peržiurėti balintus, ir inaszinns 
surnkuoja balintus kiekvieno 
kandidato tuojaus. Kaip greit 
balsuotojas užbaigė* vartoti 
maszina, 
taiso ir sekantis

“ Aus- 
ir pagroiti-J

Balsavimo ma •

sigasiant i. 
girdėsi szio 
gaus grasinimus

gražuole, isz

metu

žmogaus užklausti 
arba ko kito 
turi i nei t i 
liota.
vartojam balsavimo

jaigu balsuotojas
vartoti viena 

vieszoj vietoj, kur balsuotojui 
parodyta kaip ja vartoti. Bal
su gaudymas
minu tos raginimai 
tarė

I

Isz Lietuvos.

ir

jas

ji automat iszkai pasi- 
balsUotojas 

gali tuoj vėl vartoti. rUos maszi- 
nos apsaugoja
suktybių. Jos užtikrina slapta

darba, 
veda prie didesnes ekonomijos, 
ir ant syk duoda balsavimo 
pasekmes kurios in labai trum
pa laika iszduotos.

li no invairiu

baisa v ima

Kokia 
sinjora 

namus?!
Ant ko jis pasikėsino?“

Gudrioji Izabele, tyliai pri
ėjusi prie savo miegamojo du- 

, taip kad .jos balsas butu 
girdimas Lionet 1 ui, atsake:
“Savo gyvenime asz dar nie

kad nebuvau taip persigandusi, 
kaip dabar! Atbėgo nesenai in 
musu namus jaunas vyras, ku
rio asz nesu maeziusi ne karto 
ir visiszkati man nepažįstamas 
ir puolė in mano -kambarį, kvi 
rio durys tuo laiku kaip tiktai

Po jo inbego ir 
sinjoras Lambruczio, kuris in
irszes ir su kinžalu rankoj pra
dėjo szvaistytis po visus na
mus. Paskui nieko nudaręs isz- 
bego lauk, kur ji ir pats matei 
sėdant ant arklio.

— Geroji Izabele, isztiesu 
mums butu buvę nemalonu, jei- 
gu jis butu ji nužudęs musu na
muose. O isz dalies Lambruczio 
tai jis nelabai gražiai pasirodė, 
tokiame padėjime — pastebėjo 
jos vyras ir vėl kreipėsi prie 
sinjorinos:

— Kur tas jaunuolis?
— Asz pati dar nežinau, kur 

jis pasislėpė. Asz tik maeziau 
kaip jis ipuolemano kambarin.

— Kur jus?!—suszuko tada 
vyras. — Ineikite! pavojaus 
dabar nėra!

Lionetto, girdėjos visa ta pa
si kai be j ima, 
vos ir pasirodė Izabelės vyrui.

— Na, kas nutiko su tamsta 
ir su kavalierium Lambruczio* 
— paklausė jos vyras.

Jaunuolis atsake: “Sinjore, 
din intikinti tamsta, kad asz 

nežinau Ir nieko 
jam nedariau. Asz manau todei 
kad jis arba beprotis, arba jis 
mane palaike už visai 'kita. Mes 
susitikome visai netoli nuo ju
su namu; jis ilgai žiurėjo in 
mane ir staiga sugriebus puili, 
kaip pasiutęs szoko ant manus, 
szaukdamas: — Szunie, asz 
nužudvsiu tave! — Žinoma asz 
puoliau in nežinomus namus ir 
Rziap taip pasislėpiau.

— Taip, dabar gali ramus 
eiti savo keliu ir nebijoti nieko! 
Asz pravesiu tave pats iki tavo 

galėsi
pa

r u
<r o

buvo atviros.

iszvažiuoti savo .

nu

•Iii1

neuz- 
namuosc. 

ir sinjoras . -Mlsumažina ■ »* . t » # a

sirengt i, 
siuntė savo tarnaite pakviesti 
pas save Lionetto, kuris 
ilgo ir pasirodo jos 
Isz kitos gi puses
Lambruczio, kaip tiktai sužino
jo, kad jos vyras'kažkur, iszvy- 
kes, tuojau pasibalnojo arkli ir 
pasirodo sinjorinos vasarnamy.

Jos tarnaite, patemijusi nau
ja sveczia prie vartų, pranesze 
apie tai savo poniai, sėdėjusiai 
tuo laiku su Lionetto savo kam- 
1baryj. Jaunoji moteris, iszgir- 
dns apie tai, pajuto esant save 
nelaimingiausia visame pasau-

arba paskutines 
balsuotoju 
balsavimonopa voliuta — F. L. I. B.

Renavas 
name

ŽMOGUSŽVERIS.
Židikų vai. 

kaime
Vie
viu

NUNUODIJO NESZCZIA 
MERGAITE.

Telsziai. Nesenai Toliuose 
buvo palaidota mergaite, kuri, 
norėdama iszvengt i gimdymo, 
kreipusi in tula bobele, praszy- 
dama tam vaistu, bet nelaimei, 
užgerus duotu jai vaistu, nusi
nuodijo. Minėta bobele jau nuo 
senai užsiimdavus 
“ liekoravimu,“
instatymais griežtai draudžia- 
ma. Ji dabar aresztuoia ir jai 
gresia didele bausme .už dvieju 
gyvybių nužudymą, t •

panasziu 
kas valstybes

apylinkes 
žmogus, kurs vereziasi gyvuliu 
lupiniu. Su savo aukomis jis 
elgiasi 
taip kad patys gyvuliai, jam 
pasirodžius, tampa neramesni, 
nujausdami savo kankintoja. 
Syki lupikas,'kaip pats kitiems 
pasakojusi, nulupęs visai gyva 
szuni, gailiai cypianti nuo 
skausmo.

au komis
nepaprastai žiauriai, lyje. Bet kadangi bijojo jo, pa

ŪKININKAMS BLOGAI.
Sziaulenai. (Sziauliu ap.).‘ De
liui sziu metu nederliaus ir lie
tingo oro ūkininkai, numatyda
mi paszaru stoka ir nebesitikė
dami vasarojaus suvalyti nors 
paszarui, vedžioja gyvulius isz 
turgaus in turgu parduoti, bet 
ju niekas neperka nei už tre- 
c.zia dali 'kainos. Šzeduvoj ket
virtadieniais didžiausis jomar- 
kas. Už gera karve juoką iki 
200 lit., o arkliai 11 rufSzies vist 
viena kaina ir už juos moka t ik 
55 litus.

Ūkininkai žada raszyti pra
szyma, kad valdžia nuo inokes- 
cziu atleistu. Daug ukin. reika
lingi paszalpu, be kuriu jokiu 
bildu negales pragyventi.

NELAIME KULIANT.
(Szialiu ai).).

H

Sziaulenai.
Sipicziu k. 24-IX-sz. m. pas uk.
P. N. kuliant aVkline maszina, 
deri ingis paga vo Varoli už 
skverno, trenke in žeme ir už- 
musze. Kol arklius sustabdoKol arklius sustabdo 
velioniu galva sudaužo ir abi 
kojas nulaužo.

i

gailiai cypianti
. Kada szuo buvo nu

luptas,ir tai jis dar szokinejes, 
tebebuvęs gyvas.
didesnio žmogaus sužvėrėjimo? 
Toki žiaurumą nereiktu palikti 
nenubausta.

I. *

Ar bereikia

MIRTIS NUO “SAMO- 
GONKOS.

Ginteliszke.

prasze Lionetto palįsti po lova. 
Lionetto bijojo taipgi, kaip bi
jojo ir gražioji Izabele. Ir tik 
po to, ji isake tarnaitei atverti 
Lambrucziui duris, kuris iszkil- 
mingai nusilenkęs sinjorinai, 
pasveikino ja. Paskui sinjorina 
paklauso jo, kuo ji galinti jam 
patarnauti. Lambruczio pradė
jo kalbėti: “Mano mieloji, asz 
sužinojau, kad jusu vyro szian- 
dĮeirnėra namie, sumaniau Ila

jumi s lai

iszlindo isz po lo-

I
1

g: 
lygiai nieko

> >

Rugsėjo onJ.) d.
Gintoliszkes klebonijos bernai 
ojo rioszutaut i. Eidami pro lau
knose pastatyta daržine užuo- 

i“ kva pa ir už- 
nUo

iiž atšilau-

kurie betiks

'kįį į; į

■

■

t’ I

de “samagonkos 
suko atrado visa blokine 
kokios 10 litėriu pilna to skys 
timolio. Iszmote k i (‘k 
kas nuėjo 
atsigulė “pasilsėti.

reikia, 
o kas 

Viena isz
rieszutput 

‘ M)
Įju P. Baužinski temstant rado 
laukuose jau be žado. Parvežė 
klebonijon, gaivino, bet veltui. 
Vargszas atidavė Dievui du- 
szia. Padarius skrodimą, velio
nis palaidotas Gintoliszkes 'ka
pu at Įtvertoj kortoj del 
keiktųjų.“
grabu pro kapu vArtus, bet kole 
per aukszta akmenų tvora. Gir-

y

“pra-
Fanatikai nonoszo

ksmai praleisti su 
Iro ka.

Ji padėkojo jam 
kyma ir nuėjo kambarin. Sin
joras Lambruczio nepriklausė 
tiems žmonėms,
liai leidžia laika gražiose pro 

Jis tuojau pradėjo mei 
lint is su, sinjorina visai kaip 
savas. Tuo laiku, kaip jie buvo 
sugulė lovoje, — isz Florenci
jos nutikėtai gryžo Izabelės vy
ras.

Tarnaite, kuri 
kad perspėju s 

ponia, ibego kambarin ir 
Uoszu: “Madona, jusu 
jau sugryžo, jis visai ; 
tuojaus ineis kieman.“

Izabele, 
kavalleriqis

gose

Įauga ji
pamato

%

per 
savo

1 pra- 
vvras 
arti ir

II

.f I v t: j

di, galima kapus užtei'szti.
—r---- -1 ' 1 7 • J k ■ *' '• ‘ v
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KVITU Knygele Draugystėms del 1b«- 
mokejimo pinigu ligoniams. Preke 25c 
KVITU knygele Draugystėms del Ka- 
sieriaus nog sudėtu pfaigu ant 
susirinkimu. Preke - - - 25c.

W. D. BOCZKOWSKI-CO., 
MAHANOY CITY. PA.
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namu, o vėliau tamsta 
teisti sinjora Lambruczio, 
sake Izabelės vyras.

Pavakarieniavęs, jis insake 
atvesi i du arkliu ir pravedu ji 
iki pat Florencijos.

Jaunuolis Lionetto, supratęs 
gudriosios Izabelės szposus, ta 
pati vakara
Lambruczio ir smulkiai jam 
papasakojo apie savo; Jeigu ne
klausyt bobų liežuvio, — Iza
belės vyras vis tik nesužinojo 
jo žmonos užtaisytu szposu, o 
jaunasis Lionetto ir senis Lam-

A *

Ii.
t

I

.•

dviembūdama 
ir suprasdama, 

kad jau negales paslėpti Lam- 
bruczip, kurio arklys kieme 

nei gyva 
greitai isz

su

bruczip, kurio 
stovėjo, buvo 
mirusi. Atsikėlusi
lovos, mėtėsi prie Lambruczio, 
praszydamosi; ~ Jeigu jus 
mylite mane, sinjore Lambru
czio, — kalbėjo ji, — jeigu jus 
tnenorite mane užmirszti tokia
me baisiame padėjime,

apsilanko pas

net

— jus

bruezio ir vėliau vaikszcziojo
pas sinjorina pildydami savo 
meiles užgaidas. f

I

t.
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AUKSINE 
ŽĄSIS

Kitados gyveno žmogus, ku
ris turėjo tris sūnūs, isz kuriu 
jauniauses vadinosi 1‘aikszas, 
kuri> buvo nuo visu iszjuoktas. 
Viena diena levas liepe vy- 

iii girria
levas

eiti
o priesz ėjimu

jam pyragu

diena 
riausiam suimi 
prikirti malku, 
motina <la\e jam pyragu ir 
bonka vyno idant nekonstu ba
do ir turėtu kuom pasidrūtint 

e darbo. Kada atėjo in gir
ria pasitiko su mažiuloliu žmo
geliu kuris atidavė 
diena ir tarė:

Duok man truputi savo 
valgio ir gerymo, esmių labai 
isztroszkes ir iszalkes.

Atiduot tau mano vvna 
ir pyragu? Turiu pats mažai ir 
taip o su tavim nesidalinezia— 
atsake pikiai vaikinas.

Palik

Įnik

jam laba
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r
es žmogeli nuėjo toliau 

in girria. Kada pradėjo kirst 
medi, kirvis paslydo ir insi'kir- 
to in ranka taip, jog turėjo nu- 
siduot namo.

Po tam antras 
in girria ir 
žmogų kuriam

mažiulei) 
atsake 

kada pra-o 
insikirlo in

sūnūs nuėjo 
pat iko 

taipgi 
gerymo ir valgio, 
<iejo kirst m<‘di,
koja ir turėjo sugryžl namo.

'Kada tarė Paikszas:
Teveli leisk mano in gir

ria kirst medžiu.
Bet levas užpyki 

davės kolos 
peezius, pa-

jas Paikszuti ir 
per

, iszkolio- 
la ves

kumszezias 
Hzauke!

— Ka tu kvaily darysi gir- 
Da sau galva nukirsi! 

Tavo broliai kurie iszmintingi 
yra, save pažeidė o da tu nori 
su kirviu eiti? Bet Paikazutis 
taip ilgai prasze. pakol gavo 

ir iszsiren- 
bonka van-

rioje
Fll

save pažeidė

prasze.
Hl»a velinima eiti. Na

Motina davė 
ir pyragu pnkepla pele-

ge.
don?
nuošė. Kada i nėjo in girna, pa-, 
si I i ko 
in ji:

>u žmogeliu, kuris tarė

— Duokie man truputi sa
vo pyrago ii vandenio. Esmių 
labai iszaukes ir isztroszkes.

Mažai turiu žmogeli, bet 
ka turiu tuom pasidalinsiu. At
sisėdo abudu ant kelme 
da iszeme pyragu 
tuojaiis pastojo i:
geras vynas o isz pyrago pui
kiausia duona. Kada pavalgo 
abudu žniogidis tare in Paik- 
szuti:

> o ka- 
ir vandeni, 
: vandenio

pasidalinai 
tau gera

manim, duosiu
1 ž tavo gera szirdi, jo 

>u 
gilinki. Tonais stovi 

senas medis, mfkirsk ji o
nyse rasi ka toki kuris tau at- 
nesz laime ir turtą. Tai isztares 
žmogelis isznyko.

Paiksziitis nuėjo pas nu‘di,-o 
kada nukirto, paregėjo sz/ik- 
nyse sedinezia auksino žasi.

Mussolini Kaipo
“Szventasis”
J
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SIERATA IR 
MOTINA 

n >

Ant grabu vieszpatjiuje va- 
Ty kurna s? 

ach, klausyk tiktai. Vėjelis sz- 
nabžda, lapelei atsi<lusta. Vis
kas rodos gyva si e apimti. O tik 

įklausyk, o iszgirsi dyvus, tnil-

karino tykumą.

i

I

4

4

lai buvo gerai, labai gerai bet 
dabar nuo laiko kaip jaja pa
ėmė girininke už augytine vis
kas persimaino. 'Tiktai jaja • 
musza tankiai ne žinodama 'pa- • 
t i už ka. Dabar iszvijo jaja isz 
grinezios ant visos nakties Už, 
ta ji vazona kurio ne snmusze, 
pernakvos ant lauko, ne karta 
taip buvo, bot vargina jaja to
kis sunkus kosulis. Nuszhios- 
to aszaras nuo akeliu ir žiurėjo 
ant svieto. Ak! kokis jisai pni* 
kus, koki nioiliis tieji medžiai 
rodos -dūsauja ir verki1 drauge 
su jaja o tasai vėjelis rodos jai 
nudžiovina nszaras.

Marinka jau’lo jog lasai gra
binis tykumas jaja truputi ap- 
mnlszino.

Sztai kokia tai dvasi* prisi
artino prie Mariukes,

M ergąi t e 
mai:

■

■ I

;1Ižiniszki modžei sznabžda:
— Dievas yra didelis.
— Dievas yra didelis — 

sznlibždejo aplinkui.
'Tiktai senas menulis rodos 

nobilis ir žiurėjo rodos be gy
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DAUGIAUSIA LIGONBUCZIU VIENOJE VIETOJE ANT SVIETO.
Szis paveikslas likos nutrauktas per eroplana parodantis taip b M ‘ ‘ modika-

knr randasi vienoje vietoje daugiau ligonbuezin ir kilu mediknliszku insti-
vadinama < i

lis/k a centra
lulu ne kaip kur kitur ant svieto randasi. 'Loji vieta yra ant Riverside Drive, 
ir 108-tos ui vežios, Now Vorkt*.ir 168-tos ui vežios.

tarp 100 tos

Paemos žasi po pažaste, nuėjo 
in k a rėžoma kur ketino per-kur 
nakvot, nes nnnio jau nenorėjo labai 
eiti.

Szinkorius turėjo tri 
res

s dukto- 
knrios pa ragėja auksine 

žasi norėjo dažinot kokis tai do 
pauksztis ir kanecz norėjo gau
ti viena auksine plunksna. Pa- 
stanavijo per tai naiki u 
kada Paiksziil is 
isz plunksnų iszl raukt. Vy- 
rianse isz dukterų atėjo nak
ties laike ir vos dalypstejo ža
si. prilipo prie josios rodos pri
kaustyta. Atėjo ir antra ir tai 

atsitiko. I 
abidvi

prie žąsies ir szanke ant josios 
idant jaisos atitrauktu nuo žą
sies, bet vos toji dalypstejo se- 
scres ir toji prilipo prie ju ir 
taip visos trys stovėjo prie žą
sies per visa nakti.

Ant rytojaus atsikėlęs Paik- 
szutis paėmė žasi po pažaste ir 
m1 mnlirstelejas ant stovineziu 

isz karezemos o 
paskui ji. 'Taip eida-

pa regoje

užmigs, 
iszl raukt.

laike, 
viena

taip 
oze jog

I *a regėjus 
i seserys stovi

\ ’O

paregėjus sa- 
beganezias

seserų iszejo
merginos
m i visi ėjo per laukus tenai! i- 
nio ‘kunigo, kuris

parapijonkas
paskui vaikina, paszaukc:

l -gi jus besarmates, ne- 
sisarmatinates bėgti paskui 
vaikina per kaima? — () norė
damas ai it raukt paskui ine

begi i

ai it raukt 
mergina, pats prilipo prie jo
sios ir turėjo eiti paskui Paik- 
szuti. Bėgdami taip toliau, pa
regėjo zakristijonas savo pra- 
baszcziu begauti paskui mergi
nas ir paszauke:

j(‘i’ joga masteli

,4
/

stovyla pastatys 
“Italijos Boso“ 

Miissolino. Sėdi jisai ant ark-

, sa r- 
ma t ink i les, no begkite, juk da 
turime vienas kriksztynas 
sziadien
už siitonos, pats prilipo prie jo 
ir turėjo bėgt drauge su kitais. 
Kada taip ptuikiese bogo, užti
ko juos du bernai kurie ėjo per 
lauka su grebliais ant pecziu. 
Kunigas szanke in juosius 
idant atitrauktu ji nuo mergi

kei la tieji stimgesi ji ati
trauki, abudu ir prilipo prie jo 
ir zakristijono. Dabar jau sep
tyni bėga paskui Paiszuli ir jo 
auksine žasi.

Eidami taip, per ko'ki laika 
užėjo in dideli miestą kur ka
ralius turėjo vienatine duktere 
kurios niekas negalėjo prajuo
kinti, per k a karalius a psza li
ke po visa karalyste jog kas 
prajuokins jojo duktere, aplai
kis jaja už paezia ir puse kara
lystes. ]szgirdes tai Paiksziitis 
nusidavė pas ‘karalių su savo 
navatna procesije, o kada duk
tė karaliaus paregėjo tseptynes 
ypatas einant paskui viens ki
ta, pradėjo taip juoktis jog vos 
ne I ruko isz juoku.

vienas
ir paemes kunigą

szanke m

nu, o

paregėjo toje paezioje vietoje 
susirupinusi

vasties ant svieto. Bet m*, Žiū
rėk! Klodamas ant žemės savo 
szviosa, rodos kalba:

— Garbe buk tau Pone!
Tykumas aplinkui. Bet kas 

ten? Kokis dejavimas davėsi
Tykus, grabinis, iszejogirdot.

isz žemos. Kas-g i galėjo per
trauki tikumą numirusiu ? 
Kas l

paszauke links-

t ikuma

Ant dykos mėsos, 
Varnu prilėkė visados, 
O varnos nuo dzukijos, 

Tai labai žymios, 
Snapai stori, 
Nagai dideli.

Atlėkė varnos pas kuosa ant 
baliaus, 

’Turėjo mcsiites ir in .vales 
alaus, 

Tai kaip varnos insigerc, 
Tuojaus musztyne pakele,

O dzievule'liau kas ton darėsi, 
Kaip bjauriai draskosi

Su nagais, 
Su snapais.

-

Motinėlė mano!
mano, 

mano! — sudejavo dvasu.
Eikie, eikie in dangu, — 

sumurmėjo medžiai.
— Paskui motina, paskui 

suczirpejo szvinpe-

Vaikeli vaikeli '(

d

sena gir
si) kumsz- '1

sodini i
>ai, o paldauses 

ko n ko, jisai atsake:
Esmių labai isztroszkes, 

vanduo mane 
dabar 
vyno, bet ka 
ženk liną man 

Asz tave 
dint i, jaigu 
turėsi gerymo in valos 
ko Paikszulis. ant vandenio ir eis ant žemos

Ir nuėjo abudu tiesiog in ka- 
raliszka skiepą, žmogutis 

. .. prie vienos baezkos isz- 
ir ta pati

žmogeli

tik 
bet

usiriipiniisi 
jojo kas jam

neįižganadina, 
iszgeriau 

tokis

isz duonos.
ant pilvo

i

o 
bert aini 
laszelis

galiu užgana- 
eisi su manim t ai

alsa-

atsi-

'Tiesiog nuvedė žmogeli pas 
karalių kur buvo pakepta ind
žiu i szka s kalnas 
Žmogelis alsignh's 
pradėjo kramtyt duona ir ]>a-
kol sauk* nusileido jau duoni
nio kalno no buvo matvt.

Dabar Paikszulis volu parei
kalavo (lukteri1 už paezia, bet 
karalius da ūždavo viena už
duoti o lai tokia, jaigu prista
tys jam toki laivu kuris plauks 

lai ladh aplaikis jojo duktere 
už paezia.

I ’aikszui is 
girria jeszkot 
žmogelio ir

u z paežį a 
uždąve

lai tokia, jai

sedes
gere in akimirksni
padare su visom iki iszgere vi
sas. Tada Paiksziitis vela pra
sze dukters už paezia bet kara-' dalino su savo maistu. Pare 

jaigu atves, jas 
suvalgvs kaina tarė žmogelis:I

Ink -1
I

lius pasako jam, 
žmogų kuris 
dumtos, tai tada aplaiki 
tore.

Paiksznlis, ne ilgai vilkini 
vela nubėgo in girria kur pa
regėjo sodinti žmogeli apsijuo- 

diržu kuris
nuliudnsiu veidu kalbėjo:
susi pilvą su

»S 9

vela nusidavė in 
pagelbos nuo 

užti’ko ji sodinti 
ant kelmo, su kuriuonrn pasi

ga
li ir pasisveikinęs su juoin

n
— U-gi tu prakeikta, tu nie- 

kadeja. koko! szanke 
ri ninke;muszihima
oze maža apdriskusia mergaite 
— kaip drysai sumuszt toji va
zona nuo lango. 'Tu dykaduone- 
negana jog asz tavo maitinu ir 
apdengtuoju, o tu man da szka- 
įla darysi namie: tu pamestinu
ko tu

Buvo tai Kuczios 
saule jau nusilejdo, o 
senes 
kine.

Po paskutiniu žodžiu girti
ni n kės, medžei rodos da labia u 
sudrėbėjo ir rodos szanke.

sierai a

reke sena boba.
vakaras, 
riksmas 

pasklydo po visa aplin-

J

mot ina! — 
liai.

Ir sztai žonge aniuolas isz 
.dangaus nuo Dievo, paėmė dvi 
duszelos motinos ir kūdikio ir 
nunoszo priesz dangiszka 
ta.

sos-
* ♦ ♦

9

Valgiau 
riau už tave ir

* • •

In tris dienas po tam, mažam 
grabelyje palaidojo varginga 
sieratele. — F.B.

palaidojo

1 
Mi

. *11 HįH

Vienas žmogelis vienam mies
to užsidėjo saliuna, 

O pati likusi namie taip sau 
buna, 

Kaip gyvena nesakysiu, 
Ant kito karto pasiliksiu.

Bobele jokios sarmatos ne turi, 
Žmones tarėsi taip padaryt, 

Ant sausu girriu iszvaryt.

■

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.02

— Oj, tu varginga 
sznabždojo terp savos.

M ergui t e stovėdama 
girininke rodos nutirpus, o per 
iszbalusi veideli byrėjo aszaros 
kaip žirnei.

— Oj dedieno, isz tikro asz 
tojo vazoniko su kvietkom ne 
surnuszeziau.

— Kaip tai ne, riktelėjo ma
žas vaikiukas,

|prii‘ grinezios — pats maczian 
kaip suinuszei.

— Ka? Mare da 
szanke sene, kuria

priesz
*

I 'iii

'' ■ 11
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yiNežinau ka jau padaryt, 
Ir kaip apie tai apsvarstyt, 

Ne viena pora, 
Turi nuo Dievo kora. 

Nesueina in pora, tik susibėga 
0 paskui kas dien vyras 

boba ėda, 
Ar ant to vra kokia rodą, 
Ar gali gint, jaigu ’kada in 

kaili duoda?
Jaigu motere vargt turėtu, • 

Tai proto neturėtu,
Jaigu ne turi vaiku, 

Tegul szatikėsi giminiu.
Tegul toki razbaininka 

pameta,
Padaro jam sarmata, 
0 jaigu giminiu neturi, 

Tegul nusiduoda pas «kvajera, 
Ir po belu pastato toki vyra, 
Kitokio budo ant to no yra, 

Kiti in tai kisztis negali, 
Ba sau triulbeli pasidaryti gali, 

Juk jaigu pasiunta vyras, 
Tai stojesi veines.

Kvailos merginos nekurios, 
Paima bile 'boma ant savo 

skuros, 
O ar negeriau butu, 

Kad veluk pas ka tarnautu, 
Ir koki laika palauktu, 

Kol davadnas vyras 
pasitaikytu.

Ne viena rfkundžesi ant savo 
vyro, 

Ne vienai aszaros byra 
Kad negali dalaikyt,

Tures nuo jo atsiskirt, 
Tai yra geriausos spasabas, 

Jaigu vyras nelabas.
Jau ne viena taip padare, 

Kaip szuni isz namo iszvare, 
Arba pati pamote, 

Kaip negalėjo dalaikyti.
Juk Dievulis kožna iszmaitys, 

Badu nenumarys, 
Bet ir bobelių asz negiriu, 

Ba jau praktika turiu.
Geriausiu kad liežuvi 

suvaldytu, 
Vyro savo nepykintu, 

Ba kaip iii piktumą daveda, 
Tada tas kaili ėda.

Kaip vynts piktas, nutylėk, 
J.am nieko nekalbėk, 
Klaidu ncprikiszine'k, 
Jaigu gali, susilaikyk.

Ba jaigu boba*su ilgu liežuviu. 
Tai gyvenimas kaip su velniu, 

O daugelis bolm ir velniu 
pereina, 

Noapsileidžia vyrui iiiokada.
Neturi ka žmogus daryti, 
' Turi kaili szenyti, 
Su diržu per užpakali, 

Gerai vali! '

iMokame 3-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride
dant prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalu su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

J KJ

1

kuris stovėjotai vis už tai jog ne 
^kilpas kaip tavol 

no norėjo sn ma-

už tave .ir ge- 
dabar duosiu 

tau laivu koki karalius sau rei
kalauja o
huvai tokis 
broliai kurio
nim pasidalint savy maistu, ir 

Ka t ik suvalgiau pilna • gerymn.
’ ■ Žmogelis liepe jnni eiti prie

su

Žmogelis liepe jnni eiti prie 
jo, o ka- 

Mano pilvas, da Paiksznlis priplaukė
ka turiu ■ krnszio, karalius paregėjus lai- 

o da - va jau ne gale,jo .nuo savo duo-j 
I to žodžio atstot.

už paežiu

pecziu pyragu nes kn tai ženk
lina, jaigii žmogus yra taip isz-1 mariu kur laivas lauks 
a Ikes kaip asz .* 
beveik tuszezias
apsijuos! idant nepairezia 
galiu ir numirt isz bado.

per

i to žodži
Paiksziiezini tik tokio ir rei-! du‘ktore 

kejo per kn nudžiugęs paszan- 
ko:

prie

Atidave jam 
o po snior- 

eziai seno karaliaus, Paikszu- 
tis apėmė jojo sostą ir viesz'pll- 
tnvo iszmintingai o su savo pa-

su maniui, 
vales.

... 1 Stok greieziau ir eikie
o turėsi valgyt in ežia gyveno linksmai iki vėly

bai senatvei.

SZIS PLAKATAS GARSYS
CHICAGOS SVIRTINE ISZKILME

moluoje?
nebagele 

vadino dediene — palauk-gi!
Ir volei puolė 

j(J kai}) kulkos isz armotos ant pe
cziu nelaimingos siera teles.

Marijona
ko.

— Oj motinėlė mano brangi, 
kur tu dingai!

— Ar ne sztilsi tu man, kolo- 
ra! szanke sena ragana — ka, 
ar da ne sztilsi ? Petruk atnoszk 
lazda!

Nusidžiaugęs vaikiukas nu
bėgo in girria.

— Gerai jai už tai — mur
mėjo sau mažas nedorėlis,— ne 
norėjo eit vogt grusziu su ma
nim in darža susiedo, tai dabar 
gaus, o tai asz sumusziau vazo- 
nika su kvietkom.

Piktas vaikas nusijuokė sze- 
t on isz kai.

sene,

kumszczios

graudžiai apsiver-

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

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

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

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 30 metu. 
Preke 25c per paczta. Turi rastu 
kožnam name. Iszrasta ir parduo-

THE HAMPDEN LABORATORY 
724-736 MULBERRY STREET 

READING, PA.
~ į, • ,t,t7.i,, ■ i r ■—

$1,000 TIK UŽ 60 CENTU
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III
ra b u volei tykumas.Ant g

Tiktai vejai drneziau pa judino 
medžius ir tiktai kas tokis dau
giau sudejavo po juodais kry- 
žeis.

Tame su Trenksmu 
atsivėrė, iszoina isz jo
szeszelis. Ar tai žmogaus ai 
tai ne szios žemes? akys pra-

>

grabas 
baltais

vertos, bet krutino szalta.
— Mano ’kūdiki, mano kū

diki! sudejavo szeszelis ir lei
dosi pei* girrias ir laukus.

Kur bėga tasai szeszelis?
Kur bėga, — kur bėga szau- 

. ko.
Medžiai sznabždojo tarp sa-

o

ves.

■ fll
I 

’ ivi 
. 1Ka tas tukatantia 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 vaist-žoliu 'nuo 
bile vienos žemiau pažymėtu ligų ir 
atgauk savo sveikata.

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

Jeigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomarą, 
szirdies liga, tai atsiunsk 86c. o gau
si musu gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas.” Nervu li
ga yra labai blogas dalykas, bot 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. Bukaitis,

I

*1,

1 Lfl
I

.4 I

— Dvasia motinos, dvasia 
motinos!

O szeszelis bogo tolinus.
Kasgi dry so pertraukti am

žina pasilsi numirusios ? kas?
IV.

Kokia tai maža mergaite sė
dėjo susikirprinus prie upes, 
buvo tai Mariuku, kudas ran
keles sudėjo rodos ant poterio 
ir žiurėjo ant plataus svieto 
priosz savo.

Tokie jisai gražus, o taip jai 
liūdna ant jo gyvent.

Da kaip mdtinele buvo gyva,

iihKaralius 
piižudejo Paikszukui atiduoti 
jaja už paezia, bet jam ne labai 
patiko tokis žentas o idant ga
lėtu nuo jojo atsikratyt pasta- 
navijo užduoti tris užduotos.

Karalius pasakė jam jaigu 
atves toki žmogų kuris iszger- 
tu visa skiepą vyno tada gaus 

ri už paezia.

11

dėjo susikūprinus prie
, *

Sztai koki
Ryrtd del
.11UMMOIII1O. 00(11 Jl>«l *»"•- į UI VISU
lid, su szventii veidu, laikantis((hikleri

Paikszntis atsiminė apie ma-'ir arlishi, Ibet W. P. Welsh, laimėjo pirma dovana už padary
ta žmogeli o nubėgės in girria ma szito plakato apluikydamas 1,500 doleriu dovanu.

knyga rankoje ir su 
mis akimis in dangų.

pakelto-;

prigulincziai
Svietim* Iszkilme 1933 mete, apgarsino kontosta ant •padirbi
mo tinkąmo plakato. Kontesle dalybavo tukstaueziai žmonių • •

m, Bukaitis,
25 Glllet Street. Spencerport, N. Y.
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! ŽINIOS VIETINES
— Rinkimai

Utaminke. Protestonai yra 
prieszingi katalikui, ir geidžia 
idant katalikai balsuotu už 
juos, tai kodėl mes turime juju 

Tas

prezidentu 
Protestonai

Musu Žeme
kur jau buvo

—N.

klausyti laike rinkimu, 
aiszkiai parodo, kad tik nori 
musu balsus, o sziaip eikite vi
si po plynu.

— Jonas Caernius nuvažia
vo in Ashlando ligonbuti ant 
egzamino per eksrei, nes likos 
sužeistas laike futboles ir ma
noma, kad 'keli szonkauliai su
laužyti, •r

— Praeita Utarninka likos 
suriszti mazgu moterystes pa
na Emilia Kiniauckiute isz 
miesto su Tamoszin Miller isz 
Shamokin, per knn. Karalių, 
Minersvilleje. Nuotaka yra ge
rai žinoma mieste. .Jaunave
džiai apsigyvens Shamokuosc. 
.Jauniklis yra Lietnvys ir vadi
nasi Milukas, yra kun. Miluko 
broliunas.
t Antanas M inkoviczius, 

916 E. Market uli., mirė Suim
toje po trumpai ligai nuo užde
gimo plaucziu. Velionis gimė 
Lietuvoje 33 metai adgal ir tu
rėjo užsiėmimą kaipo dreiveris 
del Home bravoro. Paliko bro
lius Jokūbą ir Joną kuris laiko 
hoteli po No. 214 \V. Centre uli. 
Laidotuves Ltarninko rvta.

— Pana Violeta Mockai- 
cziute, žymi skripkininke davė 
puiku koncertą su 50 studen
tais kaipo pakviesti svecziai 
ant vakarienes parengtos Man
sion House, Nedėlios vakara. 
Koncertas buvo siunstas per

’isz Vik- 
Tarp sveteliu

diržą, palipęs ant kėdes, priri- 
szes viena diržo gala prie vi
nies, isz kito padaręs kilpa, ku
ria užnores sau ant kaklo, ir 
pastūmės kedo koja.

— Povylas Virbickas, turis 
ir buezerne adresu

3657 S. TIalstod SI., 
automobiliu Union Ave sziati
res link. Privažiavęs 31 gt. i l u
puti apsistojo, kad pervažiuo
ti skersai gatve, pervažiavęs gi 
gatve paleido automobiliu an-

Tuo

valgykla
I v •važiavo

moment u 
ėjo 

ir atsimusz(‘ in auto

tru greitumu.
nuo szalygntvio skubiai 
motery?
szona — running board. Mote
ris parvirto augsztelninka, isz 
ranku gi iszkrito krepszis su 
popieriniais pinigais. Virbic
kas sulaikė auta. Tuo (aru )>a- 
sitaike polieistas, kuris surin
ko inigus ir atidavė moterisz- 

Paeme gi moteriszke 
Virbickas

pas daktaru,

M inkoviczius

vietine radio stoti 8X1 
rntori jos teatro, 

radosi keli žymus profesoriai 
isz Pottsvilles ir Philadelphi- 
jos, kurie taipgi daly ha vo isz- 
pildyme muzikaliszko koncer
to. Pana Violeta yra podnkte 
pono St. Gegužio, 
S I ""
laikiniu kasierium.

— Poni Juoziene Mockai- 
tiene geisdama iszreikszt prie
lankumą ir prietelysla del savo 
kaimynu, surengė puiku vaka
rėli Subatos vakaru ant kurio 
pakvietė pažinstamus ir kai
mynus ant skanios vakarienes 
kepto parsziuko. Buvo visokiu 
skaniu valgiu ir gerymu kad 
sveteliai stebėjosi pagamintais 
skaniais valgiais. Po pasilinks
minimui lyg pusiaunakt kož- 
nas dekavojo poniai Mockai- 
tieniai už gausu pavieszinima 
ir vėlino giliuko naujam bizne- 
lyje, kuri nosenei užsidėjo. Pa
kviesti svecziai buvo: Deresz- 
kai, Vizbarai, \V. Boczkauskai, 
A. Gegužiai, Zablackiene, .Jui. 
Mockaitiene, V. Juodeszkiene, 
Služeliene, Perkauckiene, 
Strielkuvieno, F. Boczkauckai, 
Cisarikieno, Alex Kupstas, Czi- 
Vinskas ir kiti.

prezidento
A. susivienijimo ir tuom-

ISZ SHENANDOAH, PA.
f Vincas Leszkoviczius, 215 

E. Lloyd u)i., mirė po trumpai 
ligai. Velionis paliko paezia, 
tris sūnūs. Laidotuves atsibuvo 
Panedelio ryta Szv. Jurgio baž- 
nyczioje.

Patterson, N. J. — Czionais 
darbai eina blogai, 1_
szilko audėju sustraikavo, 
kitos audinyczios ir nedirba. 
Lietuviu czionais pusėtinas 
skaitlius, bet labai iszsimete po 
visas dalis miesto, o priek tam 
sutinka kaip Žydo bites. Para
pijos reikalai eina gerai tiktai 
neturi vargoninko, kurio vieta 
tuom kart užima geras patrijo
tas.

daugybe 
o

Chicago. — Edwafd Zlatore- 
wicz, 12 metu bernaitis, 
korė savo tėvu namuose, 930 N. 
Mozart st. Anot tėvu pasakoji 
mo, vaikas buvęs nervissdkas. 
Ir ta paezia diena, kuria pasi
korė, jis rodės neramus.

In vyk is buvo tok is. Tėvas 
iszejes įsu jdviem įjaunesniajs 
sūnumis in bažnyczia. Motina 
iszbegus krautuvėm

Kai tik ji iszbego, Edvardas 
Atsegės nuo szuns kaklo . žiedo

pa«i-

ke. 
auta, 
nuvežė pas daktaru, paskui 
parvežė namo. Moteris užgauta 
noperskaudžiausia, bet galima 
tikėti, kad nesmagumo Virbic
kas turės daugiau, negu norė
tu. Virbickas tik gailisi, kad 
jis nuvožė moteriszke pas dak
taru, kuri ji nurodo, o ne pas 
Lietuvi, ar in ligonine. Tszgas- 
czio turėjos daugiau, negu ka
da nors savo gyvenime.

m
ir poli cista s

DIDELIS BALIUS!
GEDIMINO POLITIKISZ- 
KAS KLIUBAS RENGE 

DIDELI BALIU!

PANEDELYJE VAK., 5-TA DIENA 
LAPKRICZIO - NOVEMBER 
NORKEVICZIAUS SALEJE

Prasidės 7-ta valanda vaka
re su susirinkimu ir prakalbo
mis apie politikos reikalus ant 
kuriu užsipraszo visu žmonių. 
Po tam prasidės balius. Pirmos 
klasos Liet uviszka orkestrą 
grajys smagiausius szokius. In- 
žanga vyrams 50c, mot orėms 
25c. Nuoszirdžiai užpraszo vi
su atsilan'kvt i, 
1.89)

REIKALINGA MOTERE 
AGENTAS.

Vedusi ar nevedusi motore, 
gali uždirbti gera mokesti per 
sanvaito, parduodant Hygie
nic Specialty kuri yra reika
linga del kiekvienos moteres. 
Adresavokite: Box 7, Saule 
Office, Mahanoy City, Pa.

I Jot uviszka

Komitetas.
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ORTHOPHONIC
VICTROLA

Buvome paskirti “Victrola” 
agentais ir pardavėjais Ma
hanoy City. Ateikite pas mus 
jeigu kada pareikalausite

VICTROLA
VICTROLA-Radio 

Combination
REKORTDU visada turime

visokiose kalbose.

»*
t

X

B
S

MACIAI VOlC« .

E. F. GRUBER
13 S. MAIN ST. 

Arti Victoria Teatro 
MAHANOY CITY, PA.

Pagal mokslo patylima ir 
inrodyma isz kur musu žeme 
atsirado. Kad musu žeme yra 
nuo saules atskilusi medžiaga 
masa-garu pavidale, kad seno
vėje musu žeme buvo inkaitusi 
apie 2,000 szilumos laipsniu 
pagal (bntigrado termometrą, 
tada buvo visa žemes medžia
ga sutirpusi in masa-garus, — 
su vandeniu garais susimai- 
sziusi ir užėmė daug didesni 
ruimą ardveja negu dabar. 
Vienok kad saule irgi apie sa
vo aszi sukasi — žeme suki naši 
apie savo aszi ir aplinkui sau
le, ingavo nuo saules. Sukda
mos! žeme masa-garu pavidale 
apie savo 
ratu apie 
auszo ir tirsztojo. Milijonams 
metu ebgant, žemes pavirszius1 
apsivilko a'kmeniniu 

, žemes

vandenin 
užėmė 

a rd veja

aszi ir 
saule

keliaudama 
jos pavirszius

kevalu. 
Bėgant laikui, žemes kevalas 
auszo ir storėjo, raijesi in kal
nus—iszkylimus, pakalnes—lo
mas, tad 
pasiliko sausžeiniu 
—lomos juromis.

Laipsniszkai atauszns že
mei, vanduo atsiskyrė nuo že
mes i 
pakalnes—lomas.
duo pavirsta in garus prie szi- 
lumos—karszezio 150C. laips
niu ir žemes medžiagai reike 
apie 2.000C. szilurnos—karsz
ezio iki sutirpsta in masa-ga- 
rus. Tai kad vanduo prie daug 
ma žes n i o sz i 1 n mos—k a rszczi o 
spaudinio pavirsta in garus, tai 
jau žemes pavirszius gana kie
tai buvo atszales, o da vanduo 
buvo garuose — kaip debesys 
apsupo žemes kamuolį.

Atauszns žemes pavirsziu že
miau 1.()()(1. laipsniu, atvėso ir 

(atmosfera)— ore van
dens garai susijungė in lietaus 

puolė ant žemes pavir- 
pripildydama.s jūres ir 

upes vandeniu. Kad jau visuo
tinai atauszo žemes akmeninis 
kevalas, tai tuojaus ji pradėjo 
lankstyti ir ardyti vulkanai, 
vejas, szaltis, 
duo—lietus smulkindami ir at
skalas vanduo neszdamas iii 
pakalnes—lomas trupino ir vis 
labiau smulkindamas iki da
bartines žemes moliu, pies'ku 
dumblo ir net dulkiu. Szitas 
smulkinimas akmenų atlieka
ma be perstojimo ir dabar. Ap- 
raszyta yra knygoje 
nie ir Kitus Svietus

Kada 
augmenai ir gyvūnai, nieks 
negali pasakyti. Mokslas vie
nok spėja kad augmenai, žoles 
ir medžiai atsirado pirmiau ne
gu gyvūnai. Vienok, augmenai 
ir gyvūnai pirmųjų gadynių 
buvo visai nepanaszus in szia- 
dieninius o koki buvo medžiai 
ir žoles pirmųjų gadynių, ženk
lu ne liko. Vienok tada buvo 
daug szileziau, tai tu medžiu 
butą galybes jeigu isz ju galė
jo pasidaryti taip stori sluoks
niai anglies, ‘kuria iszemus ant 
virszaus yra matoma medžiu t • • * *slajus ir lapu ants^auda. « B1, _ -

kabiai—i sz k y 1 i m a i 
, o pakalnes

medžiagos ir susirinko in 
O kad van-

uras

Jaszus, 
szio,

ardyti vulkanai 
karsztis ir van-

Apie Že- 
placziai.

atsirado ant žemos 
ir gyvūnai,

1 i

Koki buvo augmenai pirani
ja gadynių, yra apraszyta kny- 

Senu Gadynių Isznyko 
” Alokslas 

surado gilumose žemes arba 
akmens sluoksniuose senu gy
vūnu cielus kūnus arba kau
lus (skeletas). Nuo atsiradimo 
pirmųjų gyvūnu iki dabartiniu 
iszsi vyseziusiu (iszsirotulevo- 
sziu) žmogaus, mokslas laika 
(proeziasa) dalina in penkes 
gadynes—periodus pagal ak
menų susiklojusius sluoksnius, 
kur randamos liekanos. Pirmo
ji gadyne skaitosi viosapatys- 
te “Protazoa/’ 
kiu-smulkiausiu gyvūnėliu, ne- 
inžiurimu grynomis akimis, 
tik matomi su pa'didinancziu 
stiklu. Antrojoj gadynėje °Ro- 
dia'ta Xiphacantah,” tame lai
ke bu tą jau gy v imu matomam 
paveikslo, nors gana mažu, bet 
jau krutaneziu. Troczioje ga
dynėje ‘‘Moluska,” kur jau 
buvo bekauliai gyvūnai, turin
ti ,dožutes. Ketvirtojo gadyne-

gojo 
Gyvi

4 4

Sutvėrimai.

pirmųjų smul-

------- - -----------  - --------------  
k anyta isz kuriu žmonijai tapo 
suteikta didele pagelba be ku
rios apsieiti butu vos galima.

Paimkime, pavyzdžiui, gele
žinkelius kuriu nebuvo 104 me
tai adgal, kokis buvo sunkus 
susisiekimas vienos szalies su 
kita. Katroje szalyje neužaug
davo javai, 
naikindavo,
(miežiais mirė 
kitos szalies nebuvo galima su
teikti pagelba, kad ir javu tu
rėjo dideli pavirsziu, isz prie
žasties labai prastu keliu ir

jrrattan........... ■ ,■ ■■ i

darbininkus in viena milžinisz- 
<a k u na ir ta milžiniszka k ima 
ureziai susirgdina tamsybes 
iga. Isz to aiszku kad lietur

eziai ir <hirbininkai, toji dau
guma žmonių, turėtu atjoszko.- 
ti prigulinczias sau tiesas ir 
susigrąžinti priderenezia kiek
vienam gerybių dali. Pirmuti
nis ir tikru tikriauses kėlės tai 
atsiekti yra patiems szviesti, 
szviesti savo vaikus, rūpintis 
apie praplatinima tikro žmo- 
niszko supratimo taiipc savo 
kliasos. Szviesa ir supratimas 
duos ta ginklą iszsiliuosuot isz 
algines verguvės. Tada ateis 
gadyne 'kada žmones bus lygus 
tarp saves laimingi, sotus ir ne 
bus reikalo kad brolis darytu 
bloga savo broliui kaip szia
dien daro.
žmonių tradicijose

je 4< Artikulata,”
gyvūnai su sąnariais ir jau ga
lėjo szliaužioti. Pen'ktoje gady
nėje “ 
jau žuvys, driežai, reptilijos 
arba žalcziai, paukszcziai ir 
jau gyvūnai sii dantimis kaip: 
gorilai, czimpanzai ir 1.1. Dvi
kojis ir dvi-rankis dabartinis 
žmogus. Tai pats žmogus ir 
protas besivysiindamasis-tobu- 
lindamasis sukuopė supratimu 
pažinti žemos pavirsziu, orą, 
žaibus ir kas yra viduriuose 
žemes. Ingavo pažinti visokiu 
daigiu pavidalus, kokius szia- nebuvimo geležinkeliu. Pirmu- 

o apie kuriuos tine kelione aplinkui žeme už
truko 3 metus, 
pagelba garo pajiega garlai
viais ir geležinkeliais galima 
atlikti in 30 dienu tiktai. To
kiu būdu aiszkiai matome kad 
žmones iszmoko ‘beveik viską 
sunaudoti del palengvinimo ir dora, o ateityje bus žiūrima su 
pagerinimui gyvenimo. Jie, ga
li sa’kyt, kad pakinko daugeli 
gamtos pajiegu, kad jos tar
nautu žmoniems. Pagal taip 
didelius iszradimus ir auksztai 
iszv.vstvta technika, sziadien 
su isztobulintomis fabrikuose 
maszinomis du darbininkai »pa- 
gamina produktu (daigiu) 
tiek, kiek 50 metu adgal 100 
darbininku pagamino. Pagal 
tai visi žmones turėtu būti lai
mingi, sotus ir visame nžgana- 
dinti. Vienok yra visai adbu- 
lai. Kas-gi altsitiko? Atsitiko 
tai, kad dauguma žmonių ne
galėjo draugo su 'kitais iszsi- 
tobulinti pakelti savo protą, 
apsiszviesti ir saugoti žmogisz- 
kassavo tiesas. Del to toji dau
guma žmonių nebuvo ir no yra 
prileista naudotis isz apsi- 
szvietimo arba civilizacijos ge
rybių, nors jos priguli visai 
žmonijai.

Vertebra t a,” kame yra 
driežai,

v ra

diena matome, 
pirm poros szimtn metu no ne
sapnuota.

Žmogus iszmoko auginti ja
vus ir vaisius, kad turėtu 
maistu, kad neliktu,'kaip kita
dos nepasisekus ka sumedžioti 
arba sužvejoti. Prisiaugino tū
lus laukinius gyvulius, kad ju 
pajiega yra reikalinga del žmo
gaus pagerinimu būvio del 
valgymo ir kito ko ir 1.1. Pasi
stato namus, 
apsisaugoti nuo szalczio, vėjo 
ir lietaus. Iszmoko kaip iszim- 
ti geleži isz žemos ir pasidary
ti isz jos inrankius, be geleži
niu inrankin butu sunku žmo
nijai pasigaminti naudingus 
gyvenimui produktus. Iszmoko 
kaip panaudoti veja ir vande
nio gara ir žaibo pajiega del 
sunkiųjų darbu atlikimo kur 
žmogaus pajiega butu negalė
jus to ipadary'ti. Žodžiu sakant, 
žmogus, gamta priverto kati ji 
jam tarnautu visokiu produk
tu gaminime. Pradėjo viską 
tvrineti isz kokiu elementu su
sideda (pasidaroma) geležis, 
varis, auksas ir sidabras —isz
moko atskirti vienus daigius 
nuo kitu,

vaisius

kad turėtu kur

kurie sykiu iszrode 
lyg vienas butu. Ant paveikslu 
paimkime paprasta moli isz 
kurio isztraukiama aliumini- 
jos, kaip sidabras 
baltas ir lengvas, niekad nerū
dijantis, tinkamas del darymo 
visokiu indu 
mams.

Taiipgi paimkime spaudini- 
ma knygų, kaip tapo iszrasta 
maszina,
taus 1441 metuose, jau yra nuo 
iszradimo spairdinamosios ma- 

ir lai'kraszcziu 
487 metai. O iki to laiko kny
gos ir-kiloki rasztai tik buvo 

turtingiems

ir

» bet pigus,

pagražini-

tik po gimimui Kris-

szinos 'knygų

PARSIDUODA PUIKI 
FARMA.

1 ictus ar saule mi
tai žuvines tuks- 

isz bado, o isz

prieinami turtingiems žmo- 
niems, kurie galėjo už augszta 
kaina (brangiai) nusipirkti— 
užmokėti rasztininkui už per- 
raszyma labai brangiai, o per- 
raszvmas užtrukdavo kelis me
tus. 690 metuose po gimimo 
K rišt a us, 
kunigaiksztis davė 800 akru 
(margu) žemos už viena isto- 
riszka raszyta 'knyga. Vėliau 
vienas Dievobaimingas ūkinin
kas Anglijoj davė du vežimus 
szieno už viena Judo apaszta- 
lo laiszka (gromata) isz Naujo 
instatymo kurioje buvo tiktai 
25 sakiniai. Kita maldinga ku
nigą iksztiene davė 200 aviu už 
knyga (pamokslo, vis toje pa
ežio je gadynėje. 1420 metuose 
viena raszyta Biblijos knyga 
kainavo du szimtus penkesdo- 
szimts doleriu. O sziadien, su 
iszradimu raidžiu ir tam tikra 
maszina (linotaipa), galima' 
nusipirkti daug 'didesne knyge
le už 5 centus, negu atgal 200 
metu už du vežimus szieno.

Dabar paimkime žaiba ar 
elektra kurio žmones bijojosi 
kaino Dievo rj 
pen kesdcszimis 
sziadien iszmoko su juo apsiei
ti, nesibijo visai; .kad neuždeg
tu Hr nesugriautu namu, pasi
stato perkūnsargi ir ramiai 
sau miega, o norėdami kogrei- 
cziausia kur nuvykti su žaibo

Northumberlando

Dievo ryksztes, szimta 
______ i metu adgal,

(elektros) pajiega traukomu 
kokiu traukiniu, insisedes ir 

kad neiszpasakytu 
greitumu ji nesza ir negalvoja 
aipie Dievo "bausme—rykszte. 
Priek tam žaiba—elektra pri
verto sukti maszinas, apszyios-

dairosi

Dievo ^bausme—rykszte.

ti namus ir in pagelba mote- 
roms iszskalbti skalbimą ir ap- 
szildyti narna. Per sziuos pas* 
k utinius szimtmeczius tapo 
daugelis nauju iszradimu in-

o sziadien su

Kas sžiadien yra 
flzven’ta ir

panieka ir szlyksztumu in ap- 
szvietos tikros darkytojus.

—A. Barkanekas.

Kas-gi altsitiko? Atsitiko

jos priguli 
Pasinaudojo isz in- 

vairiu iszradimu ir patobulini
mu, 
ža
turtą kurie jautėsi dru'tesni ir 
ky t resni. Susidarė jie sau viso
kias valdžias, insitaisė kariuo
menes ir kitokiu tarnu pulkus, 
susitverė visokitis dVasiszkuju 
ir pinignoeziu suKiriszimus ir 
toji galybe, visa isz vieno, pa
siglemžė viską in savo rankas.

Pasiliko milijonai tamsunu- 
beturteliu (proletaru), kuriu 
net gyvastis priguli nuo tos 
mažos daleles tureziu mylistos. 
Kad dabar technika ir visoki 
iszradimai kaip maszinu fabri
kuose. ir darbin’inkams juos 
bond vada labiau ja n

jn

*

Gera fanma 100 akeriu, arti 
Mahanoy City, Lakeside fr 
Lakewood Parku. Geri namai 
aut dvieju szeimynu, tvartai, 
garadžius, visokios reikalingos 
maszinos, 
paukszcziu

daug gyvuliu ir 
, girna ir didelis 

sodas. Bėgantis vanduo. Stu- 
boj sziltas ir szaltas vanduo su 
visoms vigadoms. Parsiduoda 
nebrangiai arba mainysiu ant 

namu mieste. Per 
laiszka atsiszaukitc ant szio 
ad reso:

tinkamu

Peter Casper, 
R.F.D. Box 112 

Barnesville, Pa.
Asabiszkai galite atsiszauk- 

ti ant adreso: 24 N. Main St.
Mahanoy City, Pa.

REIKALINGI—Vyrai ir moteret 
pardavinėti Big Sweet Line gyduo
les, toiletinus ir kukninus daigtui. 
Sweet Mfg. Co. Dept. 1, Wabash 
Station, Pittsburgh, Pa. N.6
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K. RĖKLAITIS 
Lietuvlazkaa Grahoriua 
Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbi- 
ninko motorems. Priei
namos prekes.

61C W. Hpracc M.,
MAIIANOr CITY , PA.

’’Ofl MAKKKT HT. ,
TA MAUTA, i’A.

LIETUVIAI SCHUYLKILL
PAVIETO BALSUOKITE UŽ

G. FRANK BRUMM
ANT KONORESMONO 

Praszo Juso balso ir intekmes.

A. J. SAKALAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABOR1US 

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

■*W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABOR1US MAHANOY CITY

Pasamdo

suteikiam 
Palaidojima 

Bu-

Laidoja kunus numirėliu.
automobilius del laidotuvių, kriksz-

(hlilele Žmonių visa gamtos’ veseliju, pasivažinėjimo ir t. t.
paėmė in savo rankas ma

sujungė

520 W. Centre St. Mahanoy City, Pa. dcszimts minutu.

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

Isz Mahanojaus jeigu kas parei
kalaus mano patarnavima tai mel
džiu man telefonuoti o pribusiu in

Telefonas 872.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY 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 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir tą 
suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir czedina.
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysitą 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.

Dėkite savo

R. D. HEATON
II

KANDIDATAS ANT
♦

STATE SENATOR
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