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ISZ AMERIKOS
ISZPJOVE

JAM KŪNO
GENGSTERIAI SUBADĖ 

PEILIAIS ŽMOGŲ IR 
ISZPJOVE SZMOTUS 

KŪNO.

Vla

ant užmokėjimo

aresztavoti

Chicago. — Salvatore Allca- 
• de ir Nikolo Tuloro likos aresz

tavoti už iszpjovima kūno isz 
krutinės Gueseppo Alamito ku
ris pasiprieszino jiems užmo
kėti tris szimtus doleriu,
mito pasakė sodžiui buk jisai 
aplaike kerszinima nuo bandos 
“gengsteriu“ 
trijų szimtu doleriu bet nieko 
sau isz to nedaro. In kėlės die
nas po tam pabudo isz miego ir 
rado augszcziau minėtus kalti
ninkus miegkambaryje, kurie 
pareikalavo nuo jojo pinigus o 
kada atsisako, tieji pradėjo ji 
badyt peiliais ir iszpjove kelis 
szmotus kimo isz jojo krutinės. 
Ant galo prižadėjo jiems duoti 
pinigus. Nuėjo visi trys in ban
ka ir tonais su pagelba tlumo- 
eziaus, Alamito apsako apie sa
vo nelaiminga padėjimu. Ka- 
sierius paszauke bankos detek
tyvą liepdamas 
gengsterius.

ATSISKYRĖ SU PENKIO
LIKTA PACZIA.

Burlington, III. — Tomis die
nomis persiskyrė su savo pa
ežiu aenclic. Cocar Monett, tu
rintis 78 metu, su savo penkio
likta paezia. Senukas da turi 
vilti vela apsipaeziuoti, jaigu 
sau suras tinkama gyvenimo 
drauge bet vaikai stengsis už
drausti tėvui vela inžengti in 
luomą moterystes sakydami 
kad tai
BAISUS DARBAS SUSIRŪ

PINUSIOS MOTINOS.
Lebanon, Ky. — Mi 

Shoaf, 38 metu, 
tris vaikus nuo
9 metu ant kapiniu ir fenais 

‘perpjovė visiems gerkles po 
tam pati sau perpjovė. Žmones 
rado visus gulinezius krūvoje 
— tris vaikus negyvus o moti
na mirsztanezia, kuria nuvožė 
in ligonbute. Priežastis to bai
saus darbo buvo szcimvniszkas 
ergelis su vyru.
LAUKINIS ŽMOGUS SEPTY

NIŲ PĖDU DYDŽIO.
Glyndon, Minu. — Herbert 

Burnham, telegrafistas, 
jas ant kalno Dungdale, kuris 
yra gana augsztas ir kada jau 
radosi ant pat virszunes, stai- 

s, api- 
plyszes su ilga barzda ir sep
tynių pėdu augszczio. Telegra
fistas prakalbėjo in laukini 
žmogų bet tasai tik niurnėda
mas atsakinėjo ant jo užklau- 
symu. Po tam davė jam tabako 
kuri priėmė. Sakoma kad tasai 
milžinas turėjo ateiti isz Kana
dos apie kuri žmones kalba, 
kad jam jojo draugas pav.oge 
jojo paezia ir nuo to laiko pri
slėgė kad niekam netikės ir 
szalinsis nuo žmonių.

vela 
moterystes 
“tu mocz J >

s. Avey 
pasiėmė savo 

6 menesiu lyg

uže-

gai stojo priesz ji milžiną

ISZ MEILES DEL MOTINOS. —
Newbury, Pa. — Per iszszo-

vima revolverio, atome sau gy
vauti 16 metu amžiaus Roy 
Cooper. Priežastis savžudins-
tos buvo didele gailestis ir rū
pestis vaiko del savo motinos
su kuria tėvas keli menesiai 
adgal persiskyrė o aunu atida
vė sūdąs po apgloba tėvo. Vai
kas kas diena baisiai liūdėjo 
paskui motina kuria labai my-

SUDINS VELA 
KRISTŲ?

ŽYDAI NORI ISZSITEISINT 
PRIESZ SVIETĄ KAD JIE 

NENORĖJO KRISTAUS 
MIRTIES.

Nazip 
ad-

Denver, Colo. — Turtingesni 
Žydai Ameriko mano atnaujini 
suda ant Kristaus idant iszsi- 
teisint priesz svietą, 
dai, kaipo tauta, ne yra kaltais 
n u k ryžį a vo j i mo Joza u s
rieczio, beveik 2,000 .metu 

sunkina juju 
Sala mono 

Shwayderio plana tai tasai sū
dąs susidėtu isz 71 žinunu, Žy- 
diszku mokytoju ir rabinu, o 
visas krikszczioniszkas svietas 
butu szaukiaini už budintojus. 
Tikslas tojo plano yra pageri
nimas ir užtikrinimas dvasios 
ir būties tarp Žydu.

Tasai teisinas tenstusi nuo 
keturiu lyg septynių metu o in 
taji laika surinktu visokius da- 

isz gyvenimo ir mirties 
Sziadien 

neteisingai

o tasgal; 
savžino.

labai 
Pagal

m

vadus 
Kristaus 
tauta 
yra pažeminti per visa svietą; 
buk tai jieji kalti už nukryžia
vo jima Dievo Pranaszo, bet isz- 
tikrųjų tiktai tūla dalis Žydu, 
kurios sziadien galima pava
dint bolszovikais, turėjo didele 
intekme pas Rymiszka ciesorių 
ir spyrėsi Kristaus mirties o 
kada Kristus likos nukryžiavo- 
tas, tada bolszcvikai

Todėl,

visa Žydu 
kenezia ir

dingo ir 
iszsisklaidc. Todėl, ant apsi- 
czystinimo imp tojo,užmėtinė
ji mo, Žydai dabar ketina pa
daryti nauja suda ant Sūnaus 
Dievo.

J. — Septynių, A
'dukriukc Williamo

SEPTYNIŲ MENESIU 
KŪDIKIS PASIKORĖ.

Newark 
menesiu
Eislmano pasikorė nepaprastu 
budu. Motina iszejus in sztora 
— antros durys, paliko mergai
te sedinezia ant augsztbs kėdės. 
Kada sugryžo rado kūdiki ka
banti tarp lentos (kuri užside
da idant kūdikis neiszpultu) ir 
sėdynes, be gyvasties. Motina 
kone papai ko paregėjus savo 
mylinti kūdiki l>e gyvasties ir 
dabar randasi pavojingam pa
dėjime ligoniniteje. Yra tai per
sergėjimas del kitu motinu 
idant nepalikinetii mažu vaiku 
namie be priežiūros vyresniu- 
įtt

MERGAITES POTERIAI 
PRASZALINO VAGI.

Johnstown, Pa. — Kada asz- 
tuoniu metu Onute Reffton kal
bėjo vakarinius poterėlius, pa
regėjo po lova pora kojų. Pa
baigus savo poterėlius, melde 
locnininko kojų idant
isz po lovos. Pasirodo kad tai 
buvo vagis kuris insigavo in 
narna tiksle apipleszimo.

“Tu man nieko pikto neda
rysi?“ — užklauso 
drebaneziu ^balseliu.

“Ne, asz tau nieko pikto ne
darysiu, nes tavo poterėlis su- 
minksztino mano szirdi. Bukie 
taip gera mane iszleisti.

Mergaite nuvedė 
duriu o

iszeitu

mergaite

vagi, prie 
fruntiniu duriu o su “gud 
nait” pabueziavo mergaite ir 
dingo tamsumoje nakties.

UŽ PAVOGTA CENTĄ UŽ
MOKĖJO 50 DOLERIU.

Philadelphia. — James Mun
tin,. kuris 

stando
pavogė centą isž 

ant kurio radosi
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SMARKUS DVYNUKAI GIMĖ; TĖVAS 
IR BOBUKE MIRĖ.

APGAVIKAS Montgomery, Ala. — Mrs. Al.

PRASIMINES GENEROLAS 
SU DRAUGAIS, APGAVO 
AUKSORIU ANT 

DAUGELIO 
TUKSTANCZIU.

md’ula puikia diena i nėjo pas 
turtinga auksoriu New Yorke 

generolas
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Gwin pagimdė ana. diena dvy
nukus o kada motina Gwin’- 
ienes apie tai dažinojo, taip nu
džiugo nes tai buvo pirmutiniai 
dvynukai toje szeimynoje, kad TI GYVAIS. NAUJI TIKE- 
puole a n t gr ind u i r i n 
inin u tas mirė. Tėvas dvynuku 

iszgirdos apie dvigu
ba dovana ir nelaiminga mirti 

uoszves taip tuom persi
kai! n u ėjas in tvaria nu- 

siszove.
NEPAGELBEJO RAGANA.
Buffalo, N. Y. - Apleista per I P“?0,vnd]i““™lv

1 1 i l/ni trnrlzl IniG’

Užmūryti gyvais
NAUJAVEDŽIAI UŽMURY-

kėlės JIMAI DYKSTA KAIP 
GRYBAI RUSIJOI.

STUBOJE NIEKAS NEPA
STOVI ANT DAIKTO 

DVASE DARO SAU 
SZPOSUS ISZ 
DVASISZKOJO.

f

LIETUVOJ SUIMTA 
DAUG KOMUNISTU

SUEMIMAI SZIAULIUOSE.

56 meili <*■> Szia'uliuose kriminaline poli
cine suome komunistu raikoma 
ir jau tris menesius besislaps
tanti komunistu veikėja Min- 

Be to suome komunistu 
veikėjus J Pakszti, Ona Paksz- 

, A. EI ikona, S. 
x - -- , Pas juos rasta daug

komunistines literatūros, 
imta Alter Krastin, 
aprūpindavo literatūra.
SKANDINOSI MOTERIS SU 

KŪDIKIU
Kaunas. — Bal. 25 d., Nemu

ne ties prieplauka’studentas B. 
pamate moteriszke kažka 
szina, su 
gilyn.
tyn. Paaiszkejo, kad ji rankose 
laike mažuti kūdiki.

Tuoj buvo pakviesta polici
ja, sulxjgo daug žmonių, 
teris nesepejo pasiskandinti — 
iszgelbeta. Policija iszaiszkino, 
kad tai Mare Valiene gyvenan
ti prie. Ežerėlio durpyno, Za- 
piszkio valscziuj. Esanti ne
sveika. Ji padėta ligoninėn, kū
dikis prieglaudon.
SPROGIMAS

MARIAMPOLEJE.
Mariampole. Gedimino g-vej 

Geg. 2 i1 - ’ ’ 1 ’ ’
plyszimaš.

— GrincziojcVladyvostok.
kokio tai gyventoja us Lik visto 
atsitiko nepaprastas dalykas.

skambėt

London. — Tikojimiszkas 
persekiojimas Rosijoi turi laja 
pasekmia, kad visoki tikėjimai 
ir szakos atsranda Rosijoi kaip 
grybai po lietum. Nesenei atsi- 

“kabu- 
jkai,“ kurie vedo laisve nlcilo 
be jokios godos. Po tam atsira- 

“Geltonuju Goviliu 
kurie paleistuvavo, gL... 
vo ir vedo nemoraliszka gyve
nimą ant
nio. Bet paskianse, gal yra bai- 
siause.

Sztai nesenei, 
Moskvoje, prie 
darbo merginos, prisiartino ko
kis tai puikei pasirodęs žmogus 
ir inandagei josios užklauso ar 
yra nekalta panele? Mergina 
isz pradžių susimaiszc tokiu 
užklausimu, bet matydama kac 
žmogus 
mandagus
Toliaus nepažystamas melde 
merginos idant jam padarytu 
dideliu malonybių už .‘ka duotu 
jiai 500 rubliu ir neturės jokio 
pavojaus. Mergina sutiko. 
Žmogus insodino jaja in auto
mobiliu, užriszo jiai akis ir nu
vežė in nežinoma dali miesto, 
i n vesdama s in koki tai skiepą, 
kur nuėmė jiai skepetaite nuo 
akiu.

Sienos skiepo buvo apmusz- 
tos baltu szilku, o prie dideles 
skyles stovėjo parengtos plytos 

cimentas ant užmurinimo 
Po trumpai valandėlė! 
irdet muzike ir gieda-

savo
cm e

i
! )puikei pasirodęs 

t iksle pirkimo brangiu'deiman
tiniu paposzu kaip pals aiszki- 
no del savo dukters.

Kada jau iszrinko kas jam 
labiausia patiko, nežiūrint kiek 
kasztavo, liepė auksoriui sū
ri sz t i daigius in pakeli atsisė
do privatiszkam ofise idant pa- 
raszyti czeki ant reikalingos 
sumos, kad sztai inejo du-vyrai 
kurie priesz tai žiurėjo per lan- 

“genero-
ir stojo užpa'kalijc kėdės, 

b smur

4 4

ga, prieje prie pono 
lo,“
Buvo paprastai pasirėdė 
kaus veido ir užklauso susimai- 
szusio auksoriaus:

— Ka szitas apgavikas 
pirko? ■

Generolas dirstelėjo ant vy
ru, sudrėbėjo ir pabalo, rodos 
norėjo atsikelti nuo ’ kėdes ir 
bėgti per duris. Bet pakol tu
rėjo proga iszpildimo savo už- 
manimo, jau lenciūgėliai radosi 
ant jojo ranku.

— Tai tau puikus
las!“ 
sziandien 
“generolai 
jos.

nu-

“genero-
Vakar buvo vyskupu o 

generolu. Na pons 
eikie ant polici- 

szikart. “
$

Nusidavė tan
Ir apsisukimu in nusistebėjusi 
auk šoriu tare:

— In laika
paukszteli. Giliukis tau. Be to

suomėm taji 

gali vienam isz savo asistentu 
liepti paimti su savim tuos 
daigius ka tas pauksztelis pir
ko nes turime ant policijos in- 
raszyti in protokula. Sztai lau
ke stovi musu automobilius, se
kome paskui ji per visa diena. 
Ir nekalbėdamas ne žodžio ge
nerolas insedo in laukenti au
tomobiliu ‘ drauge su 
vais ir asistentu.

— Klausyk, — 
vienas isz detektivu ant 
tento, — paduokie ta 
czionais,. b.us saugiau, o tu atsi
sėsk su szoferiu.

Iii policije buvo netoli 
žinomu yra' daigiu, kad ant uli
ezios Broadway, lankei 

, jog 
valandėlė laukti pakol 
mobilei iszsiklaisto,

niobilei susigrūsta

detekti-

pa'szaukc 
asis- 

pakeli

nes

auto
re ik o 
auto- 

o detekti
vu automobilius ir tankoi. susi
laikydavo. Neužilgio sustojo 
prie policijos. Asistentas, isz- 
szoko ir atidaro dureles. Kokis 
jojo buvo nusistebėjimas!

Automobiliuje
< ‘ generolof 1
dingo terp tukstaneziu žmonių 
ant uliezios su brangenybėms.

ne
nesirado no 

detektivu, visi

KŪDIKISUSZERE 
KIAULĖMS.

Nampa, Idaho. — Už tai kad 
ji moezeka paliko 
žiūrėt savo pusseseri ir broliu-

Iver Shephard, 
metu nigeris, suszere savo jau
na pusbroliuką kiaulėms. Kada 
motina sugryžo namo, rado kū
dikio lavona tvarte su nuės
toms rankoms ir kojoms. Mo- 
czeka sumuszus iszgama, nusL 
davė in paliciej idant isžgama 
posūni suimtu. Tasai isz piktu
mo, pasilikęs namie, pagriebė 
kirvi ir užklupo ant szesziu me
tu 'pusseseres, užduodamas ke-

namie pri-

ka, d v vi i ko s

liolika mirtinu ypu. Kita mer
gaite norėjo gelbet savo sesute 
bet ir tai perkirto galva. Mer
gaites kaip rodos mirs nuo su
žeidimu. Juoda velniuką uždą*

.j. 4

“stando0
laikraszcziai ant paidavimo o 
kuri laiko neregįs žmogus, li
kos apkaltintas ant užmokėji
mo penkesdeszimts doleriu ir 
sūdo kasztus. ’ y1 - rQ kalėjime, r

savo mylima, Rože Drevnik nu
sidavė pas burtininke idant to
ji prisidct'U prie
josios mylimo. Raganysta kasz
tavo merginai 85 dolerius, bet 
mylimas nesugryžo, per ka Ro
že apskundė burtininko Vaszi- 
cienia. Mergina pasakė sudžiui 
laike teismo kad davė raganai 

3 dolerius ant atkalbėjimo 
juodu misziu“ idant josios

i “ 
kurie vedo laisve

sugrąžinimo do sekta
r>

> i 

girtuokliu-

augszcziausio laips-

25 
l i 

mylimas sugryžtu.
Pravarde mylinio yra Anta

nas, kuris pamėtė 
menesius adgal. Mergina suti
ko ant raganos iszlygu, atkal
bėjo “juodas miszes,“ bet jau
nikio nesusilaukė. Na ir ant ga
lo apskundė burtininke provin- 
damasi sugrąžinimo visu -inmo- 
ke,tu pinigu.

Laike 'teismo Vasziciono pri
sipažino kad užsiima 'burtinin- 
kysta ir iszdestineja ateiti isz 
kazyru, bot “juodu misziu’ nie
kad nekalbėjo ir nežino kaip.

Kiek tai panasziu kvailiukiu 
randasi ant svieto? Ar nežino
te ikad niekas ant 
negali atminti žmogaus ateities 
ne pagelbėti panasziuose atsi
tikimuose. — Kvailius duoda o 
iszmintingus ima.
48 MEDŽIOTOJAI UŽMUSZ-

Į

Harrisburg, Pa. — Užbaig- 
medžiojimo sezone 1928 

gana nelaimiu

an t 
misziu

Rože ikelis

szio svieto

TI, 256 SUŽEISTI.

sezonetam
mete atsibuvo
nes 48 medžiotojai likos už- 
muszti per kitus aiba mirė nuo 
sužeidimu, likos
per visokes nelaimes laike me
džiojimo. Medžiotojai nuszove 

Lgmiu \stimu,
J

sužeisti 256

25,095 beraginki 'Stirnų 
meszku, 2,689,929 zuikiu, 
876 voverelių i r daugeli visokiu 
paukszcziu.
NEDORA M O C Z E K A 

APDEGINO MERGAITE.
Columbia, Tenn, 

zo Menard, 
bausta ant szesziu menesiu ka
lėjimo ir užmokėjimą 150 dole
riu bausmes už nedora pasiel
gimą su savo deszimts metu po- 
dukte. Už koki 'tai maža prasi
kaltimą, 
siuto isz piktumo, pagriebė in
kai tusi geleži ir apdegino bai
siai mergaites peczius, kojas ir 
rankas, kad toji negalėjo ne pa- 
sijudint isz lovos per du mene
sius.

429 
992,-

Pati Juo
da k turo, likos, nu-

moczeka staiga! pū

Paskutines Žinutes
1[ Harrisburg, Pa. —- Suba- 

toje ir Nedėliojo nelaimėsią au
tomobiliu likos užmuszta 26 
ypatos o 272 sužeistos. Ir tai da 
ne visas skaitlius, nes apie ki
tus da nedažinota

11 Chicago.
laimėse Suv. Va 1st., 1928 mete, 
užmuszta 97,000 ypatų arba 
3% daugiau ne kaip 1927 me- 
i '' -M a

f
r Visokiose no-

te. Isz tuju inircziu 27,600 žuvo 
nuo automobiliu.

11 Centralia, Pa. -
ta

11' Centralia, Pa. — Begin
damas senus laikraszczius ant 
kiemo, Jqjio Kovalcziko, 4 mo
tu vaikiuko užsidegė drapanos 
ir taip baisiai apdego kad mirė
in kėlės dienas po tam.

Y

tula vakaru 
einanezios isz

yra nepavojingas ir
atsake kad teip.

Mergina

IL’ 
skyles, 
davėsi g

In skiepą atėjo deszimts 
ypatų su žvakėms, pasirodo 
baltai in szilkinius marszkinius 
pastate žvakes prie pecziures, 
o paskui* juos atėjo du jauni 
žmonis, galima buvo suprast, 
kad taii jaunavedžiai, kurio ih- 
ejo in pecziure o susirinkia isz- 
ojo isz skiepo. Vienas isz ju 
paliepė merginai nuvalyti sza- 
szlavas nuo cimento ir plytų po 
užmurinimui jaunavedžiu, nes 
pagal paprotį tosios sektos, tai 
taji darbu gali atlikti tiktai 
nekalta panele.

Po visam vela užriszo mergi
nai akis ir nuvožė ant tos pa- 
ežios vietos isz kur ja ja paėmė. 
Neknrie sakytu kad tai tik isz- 
mislintos ‘ baikos,“ 
do ir asztuonios Įeitos merginos 
po kitas dalis miesto, 
prisipažino valdžei kad ir jo
sios panaszu darbu atliko ko
kiam tai skiepe, bot kur jisai 
raudasi tai lyg sziain laikui po
licijų nepasiseko iszsznipinoti.

las.
žvakėms

alima buvo suprast

bet atsira-

kurios

KŪDIKIS GYVU SUDEGE.
Varszava. — Baise mirezia 

užbaigė gyvenimu vienu metu 
kūdikis darbininko Roczeskio. 
Motinu apleidus grineze ant 
minutes, paliko kūdiki po pri
žiūra keturiu metu mergaites. 
Kada motina iszejo; mergaite 
pristūmė vežimėli su kūdikiu 
prie poeziaus, nuo kurio užsi
degu ir su kūdikiu sudegė ant 
anglies. Liepsna apėmė ir mer
gaite, bot ant giliuko - atbėgo 
kaimynai ir liepsna užgesino.

I I I I ' ■ " ' MIW I

— Tai tu kumuto ilgai no 
lauki ir eini už Baltrau^, o ko
de! ne eini už savo burdingie- 
riausMiko?

— Gerai tau sakytį kuihute,
* t kuž Miko, bet jaigu asz su juom 

apsižonyczia, tai kur gauezia 
toki goru burdixigipriu?

.t,

Grinczioje pradėjo 
elektrikinis varpelis be jokios deli. 
priežasties ir be jokios pagial- 
bos. Kada skambėjimas varpe
lio per koki tai laika nepaliau
davo, likos atkabintas d ratas. 
Baime apėmė visus gyventojus, 
ba varpelis nepaliovė skambėt.

Po tam iszgirdo baladojima, 
rodos kas tokis kirto su kuju in 
rėmus lango. Tuojams po tam 
nupuolinejo visokį naminei ra
kandai kaip: torielkos, butelei, 
peilei ir 1.1. Abrozai nuo sienų 
nuslinko, pakilo net lyg lubu, 
po tam nupuolinejo ant grindų. 
Viedras su vandeniu nuslinko 
in kita szali grinezios, o gurbas 
su drapanoms pakilo net iki

tvte, RimukąF 7

Kagana.
Su

kuri juos

no
ruliais brendanezia 

Susidomejes priėjo ar-
‘B

lubu.
Persigando žmonis, paszauke 

dvasiszkus. Kada tiojei peržen
gė slenksti 
la gurbas su drapanoms ir 
puolė ant dvasiszkojo 
Isz poeziaus pradėjo 
net malkos, o kada vaikas paė
mė.i n ranka geležine sztanga, 
toji iszszoko jam isz rankos ir 
kirto jam per peczius.

Kada dvasiszkioje nieko ne- 
pa gel be j o, busi d a ve gy ven tojai 
jeszkot pagialbos in policije, 
kuri nusiuntė viena žandaru 
unt tyrinėjimo. Pirmiause pa
regėjo, buvo keliaunantis gu
minis kaloszas aplinkui ezeve- 
ryka. Buvo to jam*už daug, pa
siėmė skvernus ir dūme per du
ris.
Korespondentas 

kvy,“

© 
gurbas

rinezios, pakilo ve
šu

pecziu. 
iszszoki-

Golos Mos- 
mate 

apie tai
aprasze.

, > ir

pinas ant kurio galima 
pažinti laukus, girres ir

pats savo akimi 
tuos perstatymus ir

Policije sergsti grin
eze diena ir naktį o nieko aky
vo neatidenge. Szimtai žmonių 
atlanko “užkerotu grineze
visaip apie tai mena, bet niekas 
neatrado priežasties tu nepap
rastu apsireiszkimu.
REGEJO MUSZTYNE ANT 

DEBESIO
Heidleberg, Vokiefije. — Ne

paprastas regėjimas davėsi 
matyti ant debesiu, kuris bal
sei pergazdino tenaitinius gy
ventojus kaime Darcbach ir 
Obermuzbache. Apie deszimta 
valanda priesz piet davėsi ma
tyt ant debesiu raudonas kas- 

buvo 
upe

lius, o tarpe kuriu ėjo du pul
kai kareiviu vienas prieszais 
kita, szaudydami isz karabinu.

Durnus galima buvo matyti 
aiszkei. 1 n puse valandos po 
tam regėjimas isznyko isz akiu. 
Gyventojai buvo dideliam neri- 
mastijo lyg rytojaus, bet tik 
tada apsimalszino, kada laik- 
rasztije rado žinia, kad aplin
kinėse Alergentheim atsibuvi- 
nejo manebrai dvideszimts my
liu tolumo, b regėjimas buvo 
niekuom kitu, kaip tik urazas 
(atsimuszimas paveikslo ant 
debesiu.)

18 ŽUVO TVANUOSE
Tokio. — Asztuoniolika žmo

nių žuvo tvanuose koki užėjo 
provincijoj Fukuszhi. Daugiau 
kaip 6,000 namu likos užlieti, 
39 tiltai nuneszti per vandeni 
iy daug geležkeliu nuplauta. 
Bledos padaryta suvirszum ant 
trijų milijonu doleriu. Dvide
szimts žuvininku valcziu dingo 
draugo su žmonįmis.

t ? ... i *

Mo-

d., pasigirdo bombom 
Iszsiaiszkino, kad 

bomba bi^vo padėta laiptuose, 
ar isz lauko ar priemonėje Kri
minalines policijos bute, 
sprogdama, iszmusze visus

Ji
iszmusze 

priemenes stiklus. Žmonių ne
nukentėjo, tik iszgazdino ap
linkinius gyventojus ir krimina 
les policijos kai kuriuos valdi- 

Policija mena, tai
o SO

niūkūs.
p 1 eczk a i t i n i nku d a rbas, 
cialdemokratu ar komunistu 
kersztas už nedavimu szvesti 
pirmai Gegužes.

GAISRAS
Balbicriszkis, Mariampoles 

aps. Kovo men. 29 d., Balbie-
riszkyje užsidegė Gurvicziaus 
odų durbtuve. Greitai gaisrui 
iszsipletus, užsidegė ir svirnas 
su javais. Svirrfb kudege apie 
pusantro szimto centneriu ru
giu ir kviecziu. Manoma, kad 
gaisras kilęs per neatsargumu. 
Turtas buvo apdraustas.

LENKAI SZAUDO.
Balandžio 29 d. In rajono po

licininkas Pecziulis pastebėjo 
prie Szeszupes žmogų, kuris isz 
mus ėjo in Lenku puse. Sargy
biniu pareikalavus, kad susto
tu, tas pasileido bėgti. Tuo tar
pu mus pusėj pasirodė 2 Lenku 
kareiviai ir pradėjo szaudytį. 
Paskun pabėgo visi in Lenku 
puse. , ;

UŽMUSZE JUODSNUKI.
Mikaliszkiu valscz., Mildel* 

gerdžio kaime už ūkininko Pr. 
Griszkos trobų rastas be sąmo
nes Motiejus Juodsnukis. At
gabentas Kaunan jis ligoninėj 
mirė. Manoma’, kad pas Grisz- 
ka buvo 
užmusze.

KELIONE IN ROMA.
Kaunas. — Komitetas, kurio 

prieszaky stovi kun. V. Mie- 
leszka, rengia maldininku ke
lione in Roma. Iszvažiuos Bir
želio 24 d., pro Virbali.

PAMĖTĖ 30,000 LITU.
Alytaus apskr. II rajono mo

kyklų inspektorius Br. Sirutis? 
važiuodamas isz Nemunaiczio 
in Alytų pamėtė maszna su 30,- 
000 litu valdiszkp pinigu.

Svirrtb sudegė apie

vakaruszkinirikai ji
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Kas Girdėt
Blogai daro tosios motoras 

kurios del mažos priežasties 
skundže savo vyrus, būdamos 
tosios nuomones kad savo vyra 
“pamokys razumo.” Toki 
skundai priveda tik prie toli
mesniu barniu ir nesupratimu 
tarp poros o tankiausia ir prie 
apleidimo per vyrus savo pa- 
czes.

Ne senei patys buvome bu
dintojais pas skvajeri kaip vie
nas žmogelis mokėdamas kasz- 
tus iszsitare buk vehik eiti kur 
ji akys nesz ne kaip su tokia

tai nemalonus ilalykas idant 
žmogui kas primintu apie pa
darymą testamento, nes mano
ma, kad szeiibyha tik lauke tė
vo ar motinos mirties. Tas ne
atbūtinai yra reikalingu ir turi 
būti padarytas, kuom greieziau 
tuom geriaUj nes žmogus ne yra 
tvirtas savo gyvasties.

Angliszkoje kalboje randasi 
414,825 žodžiai, pagal nurijo žo
dyno Oxford English Diction
ary, bet su Amprikoniszkais 
pridėczkais nauju žodžiu, tai 
v ra 418,000 žodžiu, t J

Paprastas žmogus ar motore 
supranta kasdieninėje kalboje 
apie žodžiu, bet juju nau
doja nuo 600lyg 700 žodžiu,

kutvala toliaus gyventi kuri Mokytas žmogus naudoja nuo 
jam padare tiek sarmatos už 3,000 lyg 5,000 žodžiu
be reikalo.

ar tai 
kalboje ar raSztė. Mažai yra to
kiu mokytu kurie gali naudoti 

ar tai daugiau kaip 5,000 'žodžiu kal
boje.

Loszimas isz pinigu 
isz kazvru ar ant maszinu ta;; 
vienas isz didžiausiu prasižen
gimu, koki gali dasileist pa- 
cziuotas žmogus prieszais savo 
szeimyna. Kazirninkas ne tik 
praleidžia savo laika, sveikata 
ir pinigus sunkiai uždirbtus, 
bet apvogė ir skriaudže savo 
szeimyna, instumdamas jaja in 
didžiausia varga ir, nelaime. 
O kiek tai kazirninku turėjo už puikaus deimantinio žiedo ku
tai atkentėti kalėjimuose už ris dingo su jaunikiu... 
savo langvuma!

Mieste Wilkes Barre
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pinigus

viena mergina davėsi laikyt už 
rankeles laike tamsumos ant 
krutamnju paveikslu teatre ir 
po meilingam pasikalbėjimui 
nepažinstamas persįprasze ir 
iszejo isz teatro. Mergina po 
kiek laiko pajuto kari neteko

vadina, 
ir va’žinejima su

suprasti jog per toli 
randasi, ant kraszto 

° Tai tik 
ne- 

y >

Geras tai pamokinimas del 
tuja merginu kurios užsitiki 
ąepažinstamiems. Ir musu ap
linkinėje randasi tokiu neisz- 
maneliu.

Argi užsimoka sziadien būti 
teisingu žmogum ?

Nesenei nužudintas kovoje 
su kitais butlegeriais, Jonas 
Sealisi, paliko 250 tukstanezius

— doleriu turto grynais pinigais 
mergaite,

Daugelis isz jaunu mergini 
mylibczios, kaip tai 
“good taims“ 
automdhiliais, kuris veda jaises 
in prapulti, o kada pradeda pa
bust ir 
nuėjo ir
prapulties, tai sako: 
ant fnniu taip padariau ir 
mislinau kad tai kas pikto, 
taip kalba no viena 
bot jau per volai.

Daugelis isz niusu Ameriko- 
niszku mergaieziu skaito viso- 
kes knygas kurids užtrucina ju
ju jaunas iszmintis ir veda 
žingsnis po žingsniui in prapul-

ir bolidais. Giminaite nužudin- 
s. Mangardo, už

sienio jojo laidotuvėms ir už
kalbino del velionio grabu už 
5,000 doleriu, lavona palaidos 
Sicilijoj, Italijoj,’be jokiu apei
gų.

to Sealisi, ‘Mi

Lavona atvežė, tiesiog 'isz
Ii, parodo joms kreiva kelia ir (’Iricagos in New Yorka o iriz

in pui-

jai

>

ant galo prie paleistnvingo gy
venimo.

Juju i n si my 1 e j imas 
kius parodus yra tai pirmutine 
kilpa del ju. Jaigu ne turi isz- 
mintingos motinos idant
duotu prasarga ir valdyt jaja 
tai greitai nupuls ant dorumo. 
Daugelis musu morgaieziu li
kos nuvestos in pagunda per 
prietelingus vyrus (bet nevido
nai szirydse) kurie apdovano
dami puikioms dovanoms 
nekurias Ii uosy bes, ant kuriu 
iszmintinga mergina negali pa
vėlinti, o prie ko veda jaunas žmogui 
merginas

ten in Italija. * '
Kitam nužudytam butlege- 

riui Alberto Anselmi, pirko 
graba už 6,000 doelriu, bet ne
žino kiek jisai paliko turto.

Sztai palaiminti vaisiai pro
hibit,jds. — Skaitydami tokes 
žinos, tėvai szeimynu kurie dir
ba prakaituodami,
ant užlaikymo savo szeimynu ir 
negali uždirbti užtektinai nes 
uždarbiai neperdideli, o pragy- 

nž venimas brahgus, užduoda sau 
klausymus:

“ A užsimoka

teisingai

in juju galybe. Isz 
pradžių toki vyrai tupinėja ap
link mergina ir visokiais mei
liais žodeliais prie saves pri- 
traukineja o tokiu badu ati- 
traukineja nuo dorybes pakol 
jau yra už vėlu sugryžti. Todėl 
gaivinkite jusu augszta protą 
mergaites nes tai yra jusu ži- 
bintis, kuri karta užgesus, ly
dės jus ant prapulties.

Jusu gyvenime nekaltybes, 
turite dvigu’ba atsakymu ir ap
svarstyme szita, yra dviszaline 
veiksme del iszsirinkimo jusu 
kasdieninio gyvenimo, 
jus padar.vs tinkamoms del ve
dimo piimybes tarp jusu d ra li
gi u.

sziadien 
bu t i teisingu?” Juk 

teisingysta yra pripažinta už 
dorybe, o bet jaja 
d ž i a u si v i rsz i n i n k a i.

Argi

laužo di-

revolidcije 
bet

ku ris

Meksikoniszka 
užsibaigė ne pasekminga i 
mirtis turėjo užtektinai naudos 
nes suvirszum 4,000 gyvaseziu 
pražuvo revoliucijoj del labo 
milijonierių. Vienuolika tuks- 
taneziu žmonių likos sužeista o 
pasikėlimas kašztavo 100 mili
jonu pesetų arba 50 milijonu 
doleriu. Svetimžemiai pareika
lavo nuo Meksiko tnis milijonus 
dolotriu už padarytas bledes.

žmogus geidžia

Visi gerai žino kad žmogui 
reikės mirt ~ nuo to niekas 
neapsisaugos. Kožnas žmogus 

. priesz mirti geidžia susi vieny t 
su savo Sutvertojo, sudavadint 
paredke savo likusi turtą ir 
kad jokio ergelio po smert ne
turėtu likusi pati ąu vaikais.

Kožnas, kuris turi szioki to
ki turteli privalo padaryti pas
kutini testamenta priesz mirti 
ir kam ketina ji palikti, nes 
daugeli kartu atsitinka po 
smert kad pati turi daug viso
kiu ėrgeliu, vaikai neužganą- 
dinti ir užveda teismą už pa-

z

r:

Mandagus 
turėtu viską mandagiai, o ypa
tingai szvari motore. .Jaigu vis
kas szvaniai, tai ir maldaknyge 
turi’būti geram padėjime. To
dėl kas turi apiplyszusia sena 
maldaknyge, tegul prisiuneze 
in redakcija, o bus apdaryta 
puikiai ir kai]) nauja.

<*■ < » fuiį .v* * ‘ < v*4 , -i y, » A, k

PRIEŽODŽIAI
Pervirszine motinos mei-

le del kūdikio, yra tai silpnybe 
ir kvailybė, •r ■

Riaukszlcs ant veido ne
vienai moterei pasidarė ne re i- 

likta turtą, pesztynes ir neuž- kalingi, vieni nuo nuolatinio 
grtnadinimar tarp szeimynos, juoko, kįtai nuo surūgusio bu

do.keiksmai ir barniai. Todėl 
idant tokiu įienžganmlinimu ne 
butu po smort, pasirūpinkit 

. isz laiko padaryti testamentu ir

ir *

Pirmutine meile yra teip
rumpa, kaip pirmutinis karša

tį ampaliekat sąvp turteli. Yrą Itis pavasarije,
J y Or * '

Norėjo Pigiaus Darbininko W 
ir Balde

, . * 
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te jaunikli, o tasai iHzejas tarė:
• Sveiks Balda mužikėli!

Koklii tu ežia pinigu reika
lauji?

Balda toip ajjSakė kitip ir šo
nini velniui.

Veinirikš trirb;
Gausi tu pinigus; bet kada 

iszgraisi, eisim mudu lenktis 
katras greieziau apibėgs aplin
kui mares, tai to bus pinigai.

Balda ant to pristojo.
Ant rytojaus ateina

vėl pas mares, pasigavo du zui- 
kucziu insidejo in maisza, ir 
lauke ateinanezio velnio1 szi- 
tai ne po ilgam laikui ateina 
tas pats volniukas.

Pamatęs Balda velnes tarė:
Man su tavim tai nėr ka nei. 

pradėt, asz 'atsincsziau jaunes
ni broluka tai da su juom var
ge! spėsi begkt.

Teip velnes ir tiko.
• Kada sustojo in glitą o Bal
das tarė:

Na bėkit! viens! du! trys!!! 
Pasleido velniukas ir zuikis. 
Velniukas bego mariu pa- 

kraszcziu, o zuikis tiesog iu gi- 
rr<\

Balda iszsicmes zuiki ir glos
to o kuris kaipo zuikio papra
timas iszkiszes liežuvi kvepuo- 
je už kokios Valandos atlėkė 
velnes, ir kada pamate pas Bal
da zuiki mislino jog tai jo bro
lis su kuriuo ėjo lenktis, pažiu
rėjo kreiva akia in 
tare:

Einu atneszt tau pinigus.
Nubėgo pas sena velrie ir la- 

re;
Beda su Balda, jis Suvis nc- 

ejo, tik leido savo jaunesni 
broli o ir tas mano aplenkė.

Labai velnei susijudino jog 
net marios pradėjo siūbuotis, 
nežinodami kokiu spasabu Bal
da galėtu nog saves atstatyt ir 
k a d ne rė ik et u d uo t j am pi n L 
gn-

Isznere biesiilkas ir tarė:
Gana mužikėli, iszgraimii pi

nigus tuojaus atnesziu ir galėsi 
nesztis namo, tiktai da pada
rysi viena darba, kuri dabar 
pasakysiu, parode ant lazdos 
pirsztu kuria laiko raukuose, 
ir.tarė: . .

Jeigu tu szita lazda numesi 
toliau už mrine tai tu neszi pi
nigus, o jeigu asz, tai asz.

Balda tiktai žiurėjo ant 
dos, kurios nemislino nė 
kelt.

Velniukas paklausė: 
Ko tu lauki?
O Balda atsake:
Laukiu kolek ateis tas debe

sis o užmesiu ta lazda, tašyk

Senovės gadynei gyveno ha
gotas kupezius, nes ant nelai
mes žmonis ji praminė drebu
line kakta.

Vleha karta 
kupezius po miestą ir t norėjo 
gautic sau darbininku. Ir teip 
be vaikszcziojant po miestu su
sitiko Balda.

Balda pamatęs kupeziu pa
klauso:

uKo tu dėduli icip anksti 
szedien vaikszczioji, kaip ko Ir 
jioszkodamas ?’ ’

O kupezius atsake:

*

*15 <

vaikszeziojo

— Asznoriu gaut darbinin
ką, nes kad butu: k u kori um, 
1 urmonu ii' stalorium.

Bet kur man atrasti toki, ir 
kad butu ne brangus.

O Balda atsake: .
Služysiu asz tau, vieniai ir 

visi reikalai ka tu dabar sakei 
bus užganadinti.

Nudžiugo kupezius ta ižgir- 
des, ir paklausė:

O kiek tu nori už ta 
kesties!

O Balda atsake:
Asz jokio užmokesezio norio- 

tiktai kaip ižbusiu metus

uziuo-

riu, 
tai asz tau duosiu tris spriktu- 
kus per kakta.

Susirūpino baisei kupezius 
ir mislino, jog spriktas aprik
tai ne yra ligum o ir atlankyt 
tris apriktus tai yra sunku nes 
kad labai buvo godus ant už- 
mokesezio, o ir mislino mažu 
jis ne iszbus metu tai kakta vis 
bus sveika, teip jis ir lapsiemc.

Ir liepc idant eitu su juom 
ant dvaro, .dant pamatytu jo 
mitrumą, nuvejo Balda ant 
dvaro su kupezium.

Apsigyveno Balda kupeziaus 
name, gulėjo sau kluone ant 
sziaudu, valgo už tris, dirba už 
penkis.

Da priešz dienai, tai rodos 
darbai net szokineje; užsikėlė, 
arklius pakinko užarė kiek pri-

nuvejo

sakyta, pecziu užkuro, pusry- 
czius iszverda, bulvių priszu- 
tiua, nulupa, gaspadine ir jos 
duktė ne galėjo atsidžiaugt isz 
tokio gero .darbininko, o sūne
lis vadindavo tėveliu, ba 
jam kosze iszverdavo o ir bovi- 
jo’si su jiiom.

Tiktai vienas kupezius labai 
nulindęs mislydamas 'apie tris 
spriktns kuriuos prižadėjo Bal
dai, o ežia laikas smarkei teka, 
o ir metai ne per toli, diena ne 
gal nieko valgyt, o rinkti už
migt, rodos jog jo kakta da be 
spi’ikto brriszka.

Nes tai buvo slaptybe kurios

’‘aspadine ir jo

,]1S

pati ne žinojo, ant galo’ pasako 
kupeziris savo paezei apie vis
ką ir rasze jos krid duotu rodą 
nuo to iszsigelbet.

Kazumas bobos iszmislus, ir 
ant visokiu 'apgavyšzcziu, tuo- 
jaris in vyra tarė:

Liepk jam padalyt toki dar
bu kurio niekas ne galėtu pa
daryt.

Jau metai baigėsi, kupezius 
biski linksmesnis gavės rodą.

Viena diena pasiszauke Bal
da ir tarė:

Tavo metai baigės, služinai 
tu man per visa meta viernei, 
tai dabar da turi padaryt viena 
darba, nes turi kanecz,. ba ežia 
eina apie dideli skarbu. Vel
nei man prižadėjo duoti po 
maisza pinigu ant metu iki ma
no pabaigai gyvenimo, o dabar 
ne užmokėta net už tris metus, 
kuriu tu dabar turi eit ir atimt.

Balda nieko ne atsakęs ir 
iszejo, nuėjo pas kraszta mariu 
atsisėdo ir pradėjo vyt virvu- 
ke, szitai ateina senas velnes Ir 
paklausė; ko jis ežia sėdi ir 
kam veja virvute.

Balda atsake:
Asz ežia sėdžiu ir laukiu 

idant atnesztumet man užvilk
ta mokesti, o jeigu ne atnoszit 
tai jus visus isz arsiu su tai 
tirvuke.

Tasai velnes labai persigan
do ir prižadėjo, jog jo anūkas 
tuojaus isznesz.

Nuvejes senas velnes iszsiun-

arsiu

'

Baida

H - ■ ■ -------,
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kupezius pamislines apie sprik- 
tukus, nes suvis be 'abejones 
buvo, idant rio ju prasiszalint.

Isztempė drebuline kakta, o 
tas be miolaszii’dystės ir pradė
jo savo uszsislužyta.

Kirto sprikta o tas net in 
siena atsimusze, kirto antra 
spragta, tai kupezius mažai ka 
gyvas likos, prasze pas Balda 
kupezius idant trecze dovano
tu nes tris ne klausė jokiu pra- 
sžimu, kirto treėzc sprakta o to 
liet smegenai isztiszko.

O Balda mukzda rnas 
szauke:

<4Goro ir pigaits darbininko 
niekad ne jieszkok, o kad ir at
siras toksai tai ne imk.”
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SUNKUS KLAUSYMAS.

Pali in vyra: vėlTu-gi , 
girtas; pasakyk ka tu labiau
myli mane ar degtine ?

Vyras: — Ir asz pats neži
nau; degtines iszgeres noriu ta
ve greieziau pamatyt. Kaip su 
tavim pasi matau szirdele trau
kia vėl prie degtines.

Urvą Juodu 
Kalnu

kalnai

zuikuti ir

lūž
ia

sis o užmesiu ta lazda, tašyk 
žinosiu ka s(u jumis padaryt. •

Isigandes velniukas volei nu
sidavė pas sena vėl ne ir apsa
kė savo beda.

O Baldai volei nuvejąs pas 
kraszta mariu, ir grasina vir
ve velnius.

Iszlindes bičiukas tarė:
Aiksze pas ta žila kumele ir 

katras toliau ja nuneszim tai 
to bus pinigai.

Velnes paemes kumele ant 
pecziu ženge du žihksnhi b ant 
treczio parpuolė.

, Balda nusijuokė ir tarė:
Asz tau sakiau pinna i jog tu 

man nieko ne giluoji, tit su ran
kom nėpaneszi o asjj‘tarpe kojų 
insispraudes panesziu.

Usisedo ant kumeles, ir teip
nulėkė jog.ne ilgai voluos ji ga
lėjo regoti.

Velniukas volei tuojaus nu
lėkė pas seni ir 
kaip atsitiko. (

Kanecz volnei turėjo duotio 
jam pinigus, surinko maisza 
pinigu, isznoszė velniukas už
kėlė ant pecziu Baldei, o tas not

apsakė jam

kriokė no sunkumo kada jau 
buvo ne toli namu pamati ji 
kupezius, balsei persigando ir 
emesi kavotis idant ne ’gautu

Juodi kalnai Krirpatubse 
talpina savyje daug 
urvu.
slapstosi juose bandos razbai- 
ninku kurie buVo'baime visose 
aplinkinėse, užpuoli nėjo ant 
dvaru, bažnycziii ir pakelevin- 
gu, sukraudami neapsakytus 

urvose.

visokiu
Scnoviszkuose laikuose

sukraudami
Skarbus tose urvose. Da ir 
sziadiėn tieji skarbai lenais gu
li; teisingysta Dievo ir žmo- 
niszka tai]) greitai juos isznai- 
kirio, jog ne turėjo laiko pasi
imt juju o inejlriias in urvą no 
yra lengvu 
sergsti juju 
prakeiktųjų, jog net baisu prie 
juju prieit.

Viena vakaru vargingas ūki
ninkas kirto medi arti vienos 
'tokioj 'uolok’į'‘truputi 'pasivėli
no su .saver darbu; jau sutemo o 
staiga i paregėjo tarp k ramu 
einanti žmogų pasirengusi in 
rubus inistelninko, kokius ta
da dėvėjo. Ūkininkas persi
gando bet akyvumas eme vir- 
Szu ant jo, ne palbego; pasislė
pė už kelmo storo medžio ir 
žiurėjo. Ihistelninkas ėjo po- 
valiai, ant galo sustojo prie 
kalno, .kirto su ranka ir iszta
re grabiniu balsu:

— At^idary kite,
Tuojaus atsidarė mažos d il

gy vent oja i tosios 
aplinkines lyg sziam laikui ne 
buvo paregeja, taip buvo gerai 
paslėptos tarp krumu. Pustel- 
ninkas inėjas vėla isztare:

— Užsidarykit, dureles!
Dureles užsidarė paskui pus- 

telninka ir vėla užstojo grabi
nis tykumas.' Ūkininkas priė
jės prie durukiu, paženklino 

ir nusidavė namon, ne
primindamas ne gyvai dvasiai 
ka buvo mates.

Bet nuo tos valandos nuola
tos vargino ji akyvumas: die
na ir nakti mislino apie taisės 
dureles, norėjo dasižinot in kur

reles kuriu

vieta

daigi u. Vakare 
visokį szeszeliai

Ūkininkas

ti u reles 1

josios veda. Noririst bijojo su
sitikt su tuoni pusteiriinku ku
ri buvo tai dvasia isz ano svie
to, bet ne galėjo susilaikyt nuo 
akyviimo ir viena diena pa
ėmęs kryžių in ranka del apsi
saugojimo nuo piktos dvasios, 
nuėjo įpriesz užtekėjimą sdules 
in pažinstama sau vieta, stojo 
prie urVos ir 
lupoms paszauke:

su drebaneziom

— Atsidaryki t, dureles!
Atsidarė dureles; ūkininkas 

dirstolojas in 
siaura takeli. Insidrašines in- 
ujo toliaus ir trunlpam laike

vidti paregėjo

stojo dideliam kambaryje, ge
ria apszviestam. Trida vela pa-
szauke:

U'žsk l r a y k i t, du re les!
nes ne norėjo idant ji kas už
tiktu. 'spriktuku, ba ta diena jaiv buvo

pinigus, štyado

praszo, sudrėbėjo’gy vas tla ant svieto nebuvo ma

suvejąs motas.
Parnosze 

kupeziu, atidavė pinigus ir už- 
luokesties >

DuYeles užsidarė o ūkininkas 
pradėjo tęmingai dairytis nplin
kili. Buvo ir in ka žiūrėt. Kaip

įuokesties1 I 1

t

GERIAUSES JODIKAS.
Lyman Wright laimėjo lenk- 

s ir perszokdamas augsz- 
eziauso tvora su arkliu

laike lenktynių kurios 
Warrenton,

lyne
4 4 Alli-

ga to r, ’ ’
atsibuvo nesenai
Va., kurias laike Virginia Gold 
Cup klidbas.

tos tiek skarbo, koki cžlniiais 
radosi urvoje. Ant žemes stovė
jo milžiniszki puodai pripil- 
dinti auksu ir sidabru, ant sta
lu paregėjo pnikes skryties su 

ir kitokiais bran
giais zeineziugais, visokiu 
brangiu divonu jog ne galima 
buvo visko ne suskaityt. Ne 
stokavo ir szventu a'brozu, lik
torių, kryžių ir kitokiu bažny
tiniu papuoszu.

Ūkininkas žegnojosi ir akis 
tryne, nes regėjimas to visko 
ji taip apėmė, mislino jog sap
nuoja. Norints buvo vargszas, 
bet nepasigodejo ant turlinges- 
niif dalyku. Sieke su ranka in 
puodą kuriame radosi sidabri
niai pinigai, paėmė sauja bet 
tam paežiam laike pasiėmė už 
galvos persitlkrint ar da ant 
kaklo, baimėje jog jam kas nuo 
kaklo nutrauks. Persitikrinęs 
jo'g galva da tani paežiam daig- 
te, jau drąsiau sieke smulkes
niu pinigu ir 
durelių.

— A t ei k < la! 
kas tokis isz gilumo urvos; ūki
ninkas sudrebėjo isz 
jog vos gi

— Atsidarvkit dureles!
Kada dureles atsidarė ir isz

ejo ant szviežio oro, dūme kiek 
turėjo pajėgu namo; Ne pasakė 
niekam apie suradimu skarbo; 
dali pinigu atidavė ant baž- 
nyczios o dali ubagams o 
kasius nuėjus in miešta nupir
ko maisto ir reikalingu daigiu 
in narna, sakydamas paežiai 
jclg kada kirto medi rado po 
szaknimis užkastus pinigus.

In keliolika dienu po tam ve
la nusidavė i u urvą; paėmė tru
puti pinigu o kada iszeitinejo, 
volu i 
kenti paskui ji.

Nuėjo tada treczia ir ketvir
ta karta; pinigu daug nereika
lavo, nes prie turtingumo nebu
vo papratęs o dirbt mylejo;-pa- 
stanavijo parnesztus pinigus 
paslėpt skiepe idant turėtu ant 
juodos valandos. 'Norėjo 
nok dažinot kiek to turto turė
jo. Skaityt ne mokėjo, ne buvo 
kitokio spasabo kaip pinigus 
pamieruot. Mieros ne turėjo, 
bet nuo savo kaimyno pasisko
lino. Kaimynas buvo turtingas 
žmogus, labai godus ir užvydus 
savo artymui; savo tarnams ir 
darbininkams 
nuo užmokesezio. Miera kuria 
paskolino vargszui, turėjo ke
liolika plysziu per kuriuos ru
giai iszbjn'edavo o kas pasilik
davo ant grindų tai pasilikda
vo del jo. Sztai prie mieravimo 
pinigu, keli smulkesni pasiliko 
plysziuoes o akys skupuoliaus 
tuojaus paregėjo juos fenais.

— O ka tu, kaimyne, miėra- 
vai su mano miera? — paklau
sė Ūkininko, sutikės ji girrioje.

— Ei, nieko, tik ‘sėklas ir 
rioszutus.

iSknpuolis vienok ant to ne
tiko, parode jam sulestus pini
gus ir kai]) pradėjo prispyri net 
ir grasint slidu, iszgavo isz

deimantais
žemcziugais,

greitai ėjo prie

— atsiliepe

baimes
dėjo isztart žodžius:

a! i davė
už li

girdo ta pati baisa szau- 
Ateik vela!

vie

nutraukdavo

akys skupuoliatis

ir
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vargszo slaptybe. PradejcPsku
puolis trini rankas', midyda- 
mus kaip tai sugriebs del saves 
visa turtą, užkas sklypuose ir 
plūdes nupirkinet dirva, gir
ies, kaimus, dvarus, palocius, 
pasiliks dideliu ponu o ant galo 

garsingu kunigaikszcziu.
Oalva jarii taip buvo Užversta 
skarbais, jog pastanavŲo ne tik 
tam kambaryje jeszkot skarbu, 
kur tikėjosi rast daugiau.

Ūkininkas labai susirūpino; 
ne patiko jam mieriM skupuo- 
lio; melde jo idant paliautu nes 
prijautė nelaime, jog tai ant 
gero jam ne iszeis. Bet tasai ne 
klausyt ne norėjo, del apmal- 
szinimo ūkininko prižadėjo jog 
duos dideles afieras ant bažny- 
cziu, ubagu o su likusiu skarbu 
lygiai pasidalins su juom. Bet 
kitaip mislino. Ant bažnycziu 
ketino lik maža dalele atiduot, 
o savo dranga ketino užmuszt 
ir paslėpt. Bet tuom kart da 
jam buvo reikalingas nes pats 
ne žinojo vietos kur randasi pa
slėpti skarbai.

Viena diena iszsirenge abudu 
priesz užtekejima saules; sku
puolis turėjo dideli maisza ku
riame buvo beveik szimtas ma
žesniu maiszeliu, paėmė kinu 
ir spata o kada slaptos dureles 
atsidaro, narsiai inejo pirmuti
nis. Ūkininkas pasiliko lauke 
prie durelių, ne turėjo drąsos 
ineit nes prijautė grasinant ne
laime. Skupuolis tuom kart pa
szauke:

— Užsidarykit dureles!
Pamatęs priesž save skar- 

pradejo godžiai viską
kimszt in maiszus, net prakai
tavo.

bus,

Sztai paregėjo staigai 
priesz save milžiniszka juoda 
szuui, kuris atsigulęs prie 
skarbu, žibaneziom akimi, isz- 
sižiojo ir 
balsu:

— Ko czionais nori skupuo- 
li?

Skupuolis nutirpo, paleido 
visus maiszus ant žemes, pats 
ant ketnriu prislinko prie du- 
riukiu bet isz dideles baimes ir 
sumiszimo rn vieta pasakyt: — 
a t si daryki t dureles! — szauke: 
— užsidarykit dureles!

Ūkininkas lauke ilgai sugry- 
žimo skupuolio; ant galo isz- 

irdo dejavimus ir staugimus
■ * 1

kuris atsigulęs

isztare žmogiszku

girdo dejavimus ir staugimus 
szunies, po tam vela viskas ap- 
simalszino. Kada truputi apsi-
malszino nuo 'baimes, isztare 
žinomus sau žodžius ir inejo 
saugiai nes kokis baisus regė
jimas persistatė jojo akimi! 
Skupuolis gulėjo negyvas ant 
savo maiszu apsiliejas krauju 
o visas .skarbas po valiai in- 
puolinejo in žeme. Po valande- 
liai viskas dingo tik pasiliko 
tuszczia urvą. Ūkininkas-persi
žegnojo, sukalbėjo poteri ir na
mon su'gryžo. Nuo to laiko nie
kas ne mate skarbu paslėptu 
urvose juod-kalnuose.

Skaitykite “Saule”
Z

$1,000 TIK UŽ 60 CENTU.
Ka tas tūkstantis doleriu žmogui 

reiszkia, jaigu jis yra apimtas ko
kios nors ligos bei viduriu sugedi
mo? Toks žmogus yra susiraukes, ne
linksmas ir invairiu nesmagumu ap
imtas. Jaigu tokiam žmogui ir auk
sini kaina parodytum, tai jam malo
nesne butu sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jaigu jautiesi esąs ap
imtu kokiu noi*s nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaist-žoliu nuo 
bile vienos žemiau pažymėtu ligų ir 
atgauk savo sveikata.

Vaist-žoles yra ndo 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, 
kitu ligų. Atsiunsk 60c. tai gausi 
vaist-žoliu, kurios jums iugraiins 
sveikata, panaikins minėtas ligas.

Jaigu kenti nervū suirimą, galvos 
skausmus, užimi ausyse, nuomari, 
szirdies liga, tai atsiunsk 35c. o gau
si musu gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas”. Nervu li
ga yra labai blogas dalykas, bet mu
su Nervu Preparatas užbėga tai li
gai kelia it suteikia Žmogui ramu
ma. Atsiusk 10c. 6 gausi musu žolių 
ir knygų kataloge. Reikalingi musu 
žolių pardavinėtojai visuose miestuo-

. M. ŽUKAITtS, 
25 GiTlet Street, Spencerpoit, N. Y,

pleiskanų, sžlapiniriidsi lovoj, ir
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Nė Visi Užmanimai 
Yra Geri
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Stebiuosiu, kad tamistos 
niekad nebematau jokiose suei
gose. Bogi esi po pantapliuBogi esi po pantapliu 
paezios; nors kas teisybe, nela
bai noriu tikėt kad butumiai 
pasidavęs valdžiai moteriszkes.

— Ha, ha, — nusijuokė Mi
kolas. — Argi mane tomisto 
galėtai lygint prie tu, kurie ne
verti vyrais vadintis? -- Rods, 
nemėgstu asz per daug būti už- 
namije, 
mano tai aniitola
nu asz sueigomis, guodoju to
mistus užmonimus suriszt vie
nybe darbininkus, bet ar delei 
to būtinai reikia po karezemas 
t raukiu t is ?

Man rodos silpninti, kad 
kitokios vietos sueigom ežia 
nėra. Tik karezemoje galima 
gerai pasikalbėt apie mus sun
ku padėjimą ir reikalus. Kurgi 
kitur galima tai padaryt. Ga
linus karezema neini jokia lat
ru vieta; ten žmogus gali bent 
Į'amirszt savo vargus ir rupes- 
czius suėjus su draugais...

Teip, bet tas teipgi kasz- 
tuoja, o darbininko būvis sun
kus ir be to. kas, jeigu dar pra
dėsi gert * — Vargas usztups 
ant sprando, kad ir nepaneszi.

Kaip sau nori; bet man
ding gali suprast kad 
gintis, kad reikia kavot delei 
geresnio būvio, delei apsisau
gojimo nuo vargo; kiekviena 
kova ima aukas, pergales nein- 
gysi be jokiu pasiszventimu.

Mikolas nenorėdamas, idant 
butu nekeneziamu nuo draugu, 
intikedamas vėl Ernestui pra
dėjo kas kart dažniau buvoti 
draugystėj draugu. Isz pradžių 
saugojusi dideliu iszleidimu, 
bot idant nebūti žeminamu per 
draugus gabaus jau nepaisejo 
visai ant savo sunkiai uždirbto 
skatiko. Idant nojaust savo 
iszeign pradė jo, kaip sako ban
dyt laimes; kaziros vienog 
daug daugiau uuneszdavo, ne
gu jam atgabendavo; bledis ko
kia dare jam 'kaziros ir 
i szl a i mojimo 
prie loszimo ir juo daugiau 
pralosze, tuo daugiau losze, tuo 
inirėžiau ir akliau losze, idant 
atsilygint bledi, kas labai retai 
atsitiko, negut tada kada losze 
ne su gudru mokaneziu viso
kiais budais apsukti Ernestu.

Persitikrino jis gerai, jog 
tos ju karezemines sueigos ta- 
cziau bled ingos ne naudingos 
darbininkam; ten apart plūdi
mu, apšmeižimu ir juodinimo 
darbdaviu nieko daugiau nekal 
l>eta, ne veikta. Ne karta jaute 
jis norą pamest tas suligas, pa
mest tuos piktus draugus, ku
rie atome nuo jo duszios ramy
be, kurie instume ji ant kelio 
vedanezio prie 
prie vargo, prie ko tokio, 
pažadinėjo szurpulius ant 
kūno, bet jau adaryt negalėjo 
kadangi buvo inkliuves in kil
pas; ne teip baisi jam buvo 
piktybe draugu, kaip nužemi
nimas jo ambicijos, jo savmy- 
listes, kokio turėtu anot jo pro
tavimo daryti padarius tai, ko 
troszko ir kas reikėjo padaryt, 
idant nestumt in kapus tos, ku
ria mylėjo ir myli, kuri ji teip 
isztikimai myli, nors jis Ja 
skriaudžia savo negeru pasiel
gimu. Bet teip mislijo jis lik 
tada kada buvo blaivas, kada 
buvo namiejie, bet kada tik su- 

' ėjo in karezema, kada lik^suc-

kadangi moteriszke
Nonieki-

Idant nojaust

reikia

viltis 
pri vertinėjo ji 

juo

Persitikrino ji.'

pragaiszti e 
kas 

jo

jo tuos, kurie tapo jo moral isz- 
kais neprieteliais, pamirszda- 
vo apie viską; girtas nepaisejo 
ir nežinojo ka daro.

Vienkart laike tokios suei
gos darbininkai kalbinami Er
nesto, tarėsi visi pamest darba, 
arba padaryt “straika.”

ne mokesti. Rods neskriaudžia 
jis musu, nes toi žmogus nc- 
szlekcziausias, nežiūrint ant Jo 
virszininku ir pagelbininku, 
bot vis kapitalistas, gyvena ii- 
tunka musu darbu. Jo turtai 
vis auga, o mos jokio palengvi
nimo nebeturime. Taigi priva
lome susitarė visi mest darba, 
idant “užnuodint” jam bent 
kelias gyvenimo valandas; ži
nok kad didžtureziui prarast 
skatiku daug skaudžiau negu 
mum; jis pertai daug prarastu; 
ko vengdamas pakels mum mo
kesti.

Mikolas iszkart netiko 
gulėt prie 
bet galinus, pamatęs, jog visi 
tinka, noroms-nenoroms priža
dėjo.

Nežinojo apie tai nelaiminga 
moteriszke. Vvnaš retai buvo 
namieje; parojęs isz darbo, nu
siprausęs, pavalgęs ir apsiren
gęs iszeidavo, o pareidavo vo
lai naktije. Viktorija kantriai 
konto, užsidarė savije ir tik 
vienam Dievui jos szirdis buvo 
atidaryta, vienas Dievas žino
jo jos jausmus ji Jame turėjo 
vilti, ji melde Jo pagelbos ir 
kantrybes, idant neszant sun
ku kryžių, koki ant jos uždėjo 
nemurmetu ir nekeiktu, o nesz- 
tu kantriai idant triumfuot vė
liaus, arba atsiimt užmokesti 
už savo isztverme.

Kada vienkart Mikolas ku
ris jau visai isz savo uždarbio 
nieko nedavinėjo moteriszkoi 
ant reikalu pareikalavo nuo jos 
vcl idant duotu jam isz sueze- 
dintu, ta negalėdama jau ilgiau 
slept savo skausmo sielvnrtiniu 
balsu suriko:

— O Mikele! Ar užmirsza: 
jau visai isz kur imsi muistą Ir 
užlaikyma. Pats žinai kad jan 
nuo seniai neduodi ant nieki 

jau baigiasi 
kuriuos buvome suezedine, kas 
bus kaip pasibaigs!

— Nesirūpink!

ne skatiko;

ir pagolbininku

pri- 
sanriszio sutarties

) 

tie,

atsake Mi
kolas raminaneziai. — Gal neii- 

skesime. Socialistaigai varge 
turi sziandien didele galybe ir 
perkeis nelemta draugijos su
redima; darbininkas bus dau
giau guodojamu ir neturės var
ge skėsti, kaip dabar.

Moteriszke menkai tikėjo !n
y

SO-

tai ka jai dabar vyras pasakė 
o nežinodama, kas tai tie 
cialistai užklausė vyro:

— Nežinau ka tu kalbi; se
niai jau turbut ant ju atiduo
di savo uždarbi ir jeigu
darbininkai teip daro, tai aisz- 
kiai gali suprast ir pats kad 
jie tik in nelaime gramzdina, 
o nepataiso darbininku būvio.

Mikolas nenorėdamas p risi-

vis:
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ko nebeturi.
arba siekiu yra nedaleist už- 
griębinot kapitalistam to, kas 

i žmonių k Ii a-

Socialistu idėja

darbi niūkiszkai 
sai priklauso.

— Kaip gali jiems priklau-

• A

mas su kumszczia in stula ir 
kalbėjo szipdamas isz piktumo 
pro dantis:

—- Prakeiktas

syt svetimus turtas ? Jug darpl-
Kada kiti 
naudojasi 

liūs-

■M
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Ūkiu Darbas ir Algos' TEISYBES

*

v 
t 
t

J * 1

Apsirijimas ir girtuoklys
te, yni tai didžiause gyvulyste.

Jeigu civilizavotu busi,
tai sukt ir vogt mokėsi.

* Jeigu būdamas Jonuku ne- 
iszmoksi, tai kaip busi Jonu 
kvailas busi.

Jeigu iszminti turėsi, tai

■ 
H

j

gyvenimas! 
szuniszkas gyvenimas goresnis, 
negu darbininko! 
karietose važiiiėja, 
visokiais smaguminais,
tau ja, ežia žinogus badu ir var
gu kęsk. No, turi tas pasibaigt.

— Mikele pasibaigs jeigu 
paines! ta kelia, 
pradėjai. Nokontia’i bado 
vargo, kaip jau sakiau, 

___ ___ gyvenimą
dabar. Teisybe, nors nevažine- 
jova karietose, bei reikalingas 
prastam žmogui patinkamybes 
turėjome. Kas-gi kaltas jeigu 
ju dabar jau neturime, jug man 
rodos, kad vis liek uždirbi, 
kaip uždirbdavai. Kodėl pirma 
buvom laimingais, o .dabar ne 
laimingais, nors Dievas jokiu 
priepuoliu musu laimes nesu
naikino, vien.... Tu, kaip iszsi- 
tai’iai, pradėjai szuniszka gy
venimą vėsti.

— Taigi visados vargk žmo
gus ir jokiu smagumu neturėk 
— uszteinijo vyra, 
mas ka atsakyti.

— Man rodos turėdavai jn 
pakaktinai kaip pats nekarta, 
tikrindavai. Atsimink 
joju, idant karezemoje turetu- 
miai ju daugiau. Būdavai link
smas visados, o dabar kas tave 
mato linksma ! Kur dėjosi tavo 
ramumas, koksai pirma buvo 
oas tavo! Ar neatenie nuo ta
vos, tie tavo draugai, kurie in 
pragaiszti tavo stumia! Tavo 
turėjau visados už žmo^’u isz- 
nintinga ir dora, lodei dabar 
icapsakoniai man skaudu, jog 
ipsirinku, jog tu blusdamas se
ki pėdomis neiszmaneliu, piktu 
mum i u, 
musu laime, intraukdami tave 
n savo pikta draugyste, kurios 
jei nepamesi, žudai mano, pats 

ir kūdiki.
Ne, tas but .negali! Sa

kau turi karta viskas pasibaigt 
turtai bus Ilgiai padalinti ir 
"ado, n eroj kid ąiisjune kęst yar: 
ga. Tuom tik ramino moterisz- 

ja: 
savo pataisos, nes per toli jau 
buvo nubridęs.

— Nėiszmaneli!

reika- įvedini kitokį

kuriuom eit 
i ne 

kada 
negu

praei,-

val-
t

su snprglėis nėužsidesi.
• Ne vienas jaunikaitis su

valgytu mylema priesz szliuba,

ninkai neprisidėjo prie inkų ri
mo pramonistes, prie pastatidl- 
nimo dirbtuvių, nenupirko vi
sokiu maszinu; jeigu kapitalis
tai dėjo kaszta, Jug turi ir (hb 
bar naudotis isz jo vaisiu; dar
bininkai už yavo darba a pini ko 
užmokesti, h* krtip gali 
laut daugiau ko!

— Yra iszmintingesni negu 
tavo moteriszkes 'protas ir jie 
žino tiesas, geriau negu mes, o 
vienog tikrina jog tas dalykas 
nėra teisingu ir reikia ji patai- 

Uvirtino vyras nors pats 
nedaugiau mokėjo suprast, ne
gu moteriszke.

Gerai, pasakyk man da
bar ka tu sakytum ant to, jei
gu davės kraueziui eeiki ir vi
sa medega, idant tau pasiutu 
drapailas. Tu turi kelias eilias, 
krauezius gi neturtingas, vaik- 
szczioja apipliszes. .Tada krau
ezius susitarė nuspręst tokias 
pat tiesas, kad drapanas ku
rias jie pasiuva kitiem turi tie
su jas .naudot sau t.y. dalytis 
vaisiu savo iszdarbystės; arg: 
daleistumiai sau nuo sprando 
nulupt locna drapanas 
ežiui del to, jog jis jas pasiuvo1}

— Žinoma ne — atsake vy-.
kadangi 

moteriszkes darodymas 
atsakymas, 

arba iszriszimas klausimo jam 
buvo nelengvas. Sumanumas 
moteriszkes padare ant jo in- 
spudi, kaip kad iszginklavo ii 
nežinojo pats 
idant moteriszkes teorija 
inuszt.
galutinai atsake:

— Matai ežia kitoks daly
kas. T'avo dav(‘džiojimas labai 
geras, bet matai neilgios esti 
savasties; kapitalistu savastis 
ne yra tokia savastim kaip tu 
nori darodyt; kapitalistai ima 
medega. isz gamtos kaip antai 
kasyklose anglies, rudos ir ki
tokiu isznaugiu, ar ..... .
nafto arba kerosino isznaudo- 
ja nemokėdami už.medega.

— Bet ar visi?
— Hum! — Nevisi.

Pripažįsti patsai, kad ne 
visi. Paveizdan musu darbda- 
vis, kuri jus vadinat teipgi ka-

rn

k ra n-

net urėdu-

Abe-

užsiergeliaves,ras
toks
buvo teisingas ir

už ko stvertis 
su 

Po valandai mastinio

save

kurie pragaiszino jau

szaltiniuj- ko negalėdama^ prižadėt

— suriko 
moteriszke — kas darosi tavo 
galvojo, kaip gali tikėt in Ja 
kvaila- žmonių svajone? Prisi- 
klausiai visokiu girtuokliu;visokiu

pitalistu, ar semia medega isz tbjsbdu kvailu tvirtinimu ir 
gamtos szaltiniu y ar neperka pikta dvasia gundo tave tikėt
geleži ir neperdarbineja su pa- idant lik pragaisztintiimiai sa-
geibu darbininku ir savo kiszc- 
niaus ant iszdarbiscziu!

yra! — patikrino 
pažint kad pinigus prageria ir pergalėtas vyras.

— Taigi ko 
norite ?

— Padidinimo mokesties!
— Teip, padidinimo, nes tos 

kaziruojanl ir g 
žai. Pamislik, 
kaldina
vengdavai piktu draugyseziu

Teip

Įirakaziruoja, atsake:
— Kas nori važiuot 

szmeruot. Socialistai yra patys 
darbininkai ir geri ju prietelial 
mokinti vyrai, kurie mato ne
teisingumą tarpe žmonių, ne
lemta draugijos suredima sten
giasi pataisyt sulygint darbi
ninkas su kapitalistu.

— .Visai in tai netikiu — ta
re moteriszke 
kad negali.

y

y turi

nes tas but n i e-

jicszkote, ko

ve ant amžių. Savo pasielgimu 
ęlarodai kuogeridusiai, jog prie 
to iriesi; sziandien nereik tau 
jau bažnyczios, nereik tėvu ti
kybos, vien karezemos ir piktu 

Nuo amžių 
betureziai ir

;eriant per ma
ar nebuvo pa- 

ji, kada negeria i i_

užmanimu. Nuo amžių buvo 
turtingi ir betureziai ir per 
amžius bus. Dicviszkus snredi- 

žmogus neperdirbo ir ne
perdirbs; kas dorai gyvena' tam 

ir Dievas laimina, kaip laimino ir 
tau kol dorai gyvenai, kad jel-

mu*

v
— Tyli? Supranti dabar gc- SJl nebutumia'i su.klides, sžian-

rai, jog kalbu teisybe, 
jos užtektinai buvo ant

Netik 
musu

dien jau nereikėtų tau atboti 
ateities, nes butumo galėjo sy

reikalu, bet dar ir suezedyt ga- siczodyt jau pusėtina 'kapita- 
Kodel-gi negali? — už- Įėjome, o kaip yra dabar?... ' , . _ •leli ir buttimiai turtingli, b ta-

tai

klausė greit Mikolas.
— Jeigu turtai, kuriais da

bar naudojasi tik kapitalistai 
prigulės darbininkam — 
jau ir ligus su jais bus.

— Isztikro' nesuprantu ta
vo pašukos. Turtas nuo kapi
talistu socialistai atims ir pasi- 
dalis, tarpe saves; taigi kapi
talistus padarys vargszais, o 
patys taps tureziais. Darbinin
kas pastojęs.turtingu, bogi no
rės būti darbininku! Jeigu vi
si bus ponais kas reikalaus at
liks, kas darbus darys!

— Tu matai nesupranti — 
daleisk man paaiszkint. Žmo
nis negema ponais, o kiti mužL

Kada kais, gema visi lygtis ir pigus 
Eriiėstas pasakė Mikolai aplė pagal tiesas gamtos turi būti; 
tai, tas nusistebėjo ir atsake: prasiminusie ponais vergifta 

— Delei kokio reikalo? Ar savo sanbrolius, laiko nevalio- 
deiei to, idant visi badomi pa- je iki sziol, bet dvasia laiko da* 

ro atmainas; žmogaus protas

prasiminusie ponais vergifta

stipfume!
Ali, kad tu vis prieszin- tobulinusi ir jis suprato, jog

— Mikole! gana jau mano vo bttttt tad brangesnis 
■ . ir mielesnis, kadangi i

laukiau besi viliodama jog kar- teisingu bodu. Nestebėti-
kantrybes! Tylėjau, keneziau ir ir mielesnis* kadangi i ngy ta s

bet tu bridi kasta susiprasi, 
kart giliau in pragaiszti apja- 
kintas piktais geismais* iszves- 
tas isz doros kelio per piktus 
draugus. Atsimink, jog esame 
jau ant pat kraszto ir tu nesi
liauji stūmės. Jau pasibaigė 
suezedinti pirma piningai, kū
gi darysimo,dabar, jeigu tu ne 
atmainisi savo pasielgimo! Ne
sigailiu saves, bet gailu man 
tavos, o labiausiai kūdikio, 'ku
ris jau ir teip silpnu būdamas 
vargu atjuucziu labai ir noma- 
,tau budo gelbet ji, jeigu tu ne
paliausi metes kruvinai uždirb- 
tb.savo skatiko ant vėjo dėlei 
naudos piktu agitatorių, kaip 
vadini gtlhdytojus ir isznaudo- 
tojus.

Ta kalba, moteri^zkes dideli
inspudi padare ant Mikolo. Jau

’ i 1 L Lt « r . . * i ■* it 4 • L I /X L.gas! — pertrauke Ernestas'
Nesupranti, kad tas gal iszeiė naudotieji gamtos dovanoms.
ant musu naudos! (lai gausi-j Naudojęsi dabar tik vien/ franku ir apsiniaukęs mislijo. 
me pagazdine dUrbdavi didės- kapitalistai, c.... . ............ ’ ’

1 * * i •

žmones turi but lygus ir lygiai nereikalavo pinigu, tik sėdėjo

(lai gausi-j Naudojęsi dabar
prie stalo paremes galva ant 

o darbininkas nlę- ĮPo valandai paszoko trenkda-.
• I

na, kad degtine yra motina vi
su grieku, visu piktybių, tai 
gali persitikrini ir pats kuogo- 
riausia'i, jeigu dar nepražudiai 
proto. Daleiškime kad ir teip 
taptų kaip jus svajojat, ar di
dele nauda atnesztu, nėkalbant 
jau visai žmonijdi; visai drau- 
gijai,/bot ir patiems darbiniu-
kams! Kur tau! Pats protas pa
rodo, jog ne! Ar gražii t Ali vy
ru esant, klausyt iszguldineji- 
mu motėriszkėš? Tolintis bits.

*1 i

J

t
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■ K. Rėklaitis
Lietuviaxlcai Graborius

Laidoja numirėliui pa
gal naujausia mada ir , 
mokslą. Tūriu pagolbi- 
ninke moteremsi Priei
namos prekes.

516 Špruce Štr.» 
MAHANOY CITY, PA.

PA.

. '’ ’J

narnos prekes.
Spruce Str

, 306 Market Širšei, 
TAMAQUA, .

'V

Jau vyrueziai Amerikas, 
Pasidarė ne kas,

Vieni priedui per nakti szo- 
' ka, net žeme dunda, 
Kiti alkani gula,.alkani 

’paburida.
Baisus laikai artinasi,

- Visi 'bizniai niažinasi, 
Norints patys nasztas bedu 

(avidioje, 
Uliavoti nenustoja.

Asz vyrueziai taip nedaryczia 
Ant geru laiku pinigu 

nemetvezia v

K a ant kart ant saves iszdeczia 
Tai biedniokoli paszelpczia.

To ’geri v.yrai nedarytu, 
.Jaigu sveika -protą turėtu, 
Juk ir nuo gyvulio ne ka 

turėsi, 
►Szmota mėsos suėsi, 
Ir kitu galu iszmesi.

Tiek to, viskas bus gerai 
Kad ir užeis gal straikai, 
“Sztil Frėiėz”

Visi bizniai užsidarys, 
Tadu tieji gailinai dejuos 

Ir Graudus Vėi’ksmus giedos.

J

pasidarys,

y

♦ * *
Tik vyreli tas girtavimas, 

Tai jau ne kas,
Pažinojau Szenadoryj viena 

vyra,
Labai žmogų gera, 

Buvo tai žmogelis darbszus, 
Turi paezia ir vaikus, 
Kol da dirbo .sunkiai, 
Viskas buvo gerai.

Bet kada lengvesni darba gavo, 
Ir'blakes žmogui atsigavo 

.Pradėjo p,o..urvus valkiotis
y

(!) ir bambiliais trankytis, 
Pasileido kaip ubago botagas

Dabar ’žmogelis stojosi
niekszas.

Žmogeli veluk pasitaisyk, 
Ant savo smerties atsimink-,

y

e*

y

Ba isztikmju raivysiosi
Kaiip duszia iszstumti 

u rengsi esi;♦ ♦ *
Sziame laike yra daug niekszu 

O po draug ir .paikszu,
Ka norėtu laikrasžti skaityti 

Nuo kito vogti ar pi’aszyti.
Pragėrė visus pinigus, 

Ir kam vertas tokis žmogus?
Laikraszczio tokiems ne

y

duokite
Perskaito in Lietuva 

nusiunškite,
Tegul žinių 'inuiiszaineje' 

pasijeszko, 
O ne isz laikraszcziu jeszko.* ♦ *
Kokis tai agentėlis muilą 

parduot nesziojo;
Badai 'Skrantdne apsistojo, 

Apsiėmė apszvieta sėti, 
Lietuvius proto mokyti.

Vyrai bakstis vaktuokrte,
O ir savo turtą apsisaugokite,

Ba žinote, toki 'perlonai 
Tai latrai; prajoviai.f

Juk Lietuviai .tokiam netiki 
BA jau buvo prigauti no syki 
Net ir svetima moterių 

prikalbino, 
Ir in svietu iszrunino.

♦ ■ *. ♦ .

x Isz tikro juokas ima, 
‘Kaip* žincigus atsimena,

.<Hq>

y

y

Apie Oliajaus bolszevikus, 
Kbip ten praminė nekuridos 

vaikinus:
Pilvas tuszczias gurguliuoja.
Rodos kad varios kurkuoja, 
Tinginiai, darbo dirbti ne 

moka,
Norints tnszczios galvos ir

• i augsztai szoka;
Jaigu toki protą turėtu, 

Tai be^džionku nėpamegž-

r

džiotu.
fszmintingais stotu, 

Vada nuo visu ne butu 
isz juokiu.

Na, na, na, 
Jau bus gana. I

Zemdlrbystes Depą limentas 
pranesza, kad pradžioje pava
sario buvo truputi dauginus 
ženidirhiszku darbininku negu 
fa^ darbas reikalavo, bet vis- 
tiek tu darbininku algos buvo 
biski augšztesnes negu 
tais trijais motais.

Balandžio 1 d., paprasto ant 
menesio alga visai szalei buvo 
$34.68 sti valgiu ir gyvenimo 
vieta; $40. ant menesio b< 
gio ir gyvenimo vietos.

Pietų Atlant i ko valstijose al
gos su valgiu ir gyvenimo vie
ta buvo $24.20; va kari nesi* val
stijose $53.94; kuomet be val
gio ir gyvenimo vietos Atlanti- 
ko valstijose algos buvo $35.10 
ir vakarinėse valstijose $76.99.

Aiszku, kad tos algos yra 
daug mažesnes negu kitu in
dus! rialiszku darbininku algos, 
bet ukes darbininkai turi neku- 
riuos gerumus kuriu industria- 
liszkus darbininkai netur.
SVOGŪNAS, SENOVISZKA 

DARŽOVE.
Nuo ankseziausiu laiku svo

gūnas yra labai svarbi daržove. 
Keliadami neapgyventose vie
tose, keleiviai ir kareiviai mė
go valgyti svogumts isz Vengt i 
troszkuli.

Augalas viMu pirmiausia pa
sirodė pietų Azijoj ir Medite- 
rranian jureskr anto. .Jis pri
guli priė Allium ėepd botanisz- 
koš szeimyno.'I, prie kurios pri
guli? daugelio lelijų, kelios 
“sztar'elio” (asparagus) ru- 
szyš, ir kitos daržoves su dide
lėms szaknlms. Szi daržove au
ga kur randasi daug drėgnumo. 
Cžionnis Su v. Valstijose svogū
nai labai puikiai auga ir visur 
migi narna.,

Geros’ prekes 
t a mA paaksflha 
tais metais. Sovguhai reikalau
ja gero prižiūrėjimo net 
tiek lengvai 
nuošė darželiuose ir ant ukiu. 
Paprastai isz akro žemes gali
ma gauti 290 buszeliu svogūnu 
bet kuomet žeme ypatingai ge
ra tai galima gauti nuo 400 iki 
600 buszeliu isz akro. E.L.I.S.
KOOPERATYVISZKOS OR

GANIZACIJOS TURI DU 
MILIJONU NARIU.

Du milijonai ūkininku susi
organizavę in 12,000 organiza
cijų Suv. Valstijose tikslui ge
rinus pardavinėti ukiu produk
tus arba pirkti reikmėmis koo- 
peratyviszkai. Tik 1928 metais 
jie pardavė ukiu produktu iki 
beveik dvieju bilijonu doleriu 
vertes ir pirko reikmenų iki

lelijų 
(asparagus)

vieniems mc- 
auginima ki-

v iš
augi na m i narni-

«■

o kad to nepadare, gailėsi po 
szlitibui visada.

.Jeigu tylėsi, žmonim ne-*

patiksi, ba nedužinos kokio tu 
budo.

strajinsi, tai ir grąžei grajinsi; 
ir bobai jeigu strUPas sutaikysi 
tai ir nniZyke grąže turėsi;

Kaip skripka gerai už-

**' -u, A ’*

Kitu nca pkalbinek i e, bu 
apie savo da daugiau kalbu iž- 
girsi.

f f

giati ant svieto, bet teisybe 
naudoja kaip gyduole, o melą 
kabina su kauSzti nuolatos.

Liga kūno isz duszios pa- 
isz duszios kaip isz szalti-

l’eisybes turėtu būti dau-

•t

eina, 
nio viskas iszeina.

Kožnas sako: neverta la
bai rūpintis, o pats neguli nuo 
rupesezio susilaikyt.

Laime, tai kaip garsas at- 
iliepe, bot nuo t a vės pasislė

pęs.
Jeigu ne perkentesi, svei

ku ne busi.
Jeigu ant tuszczio kalbėsi 

geriau padarysi kaip tylėsi.

Ji

*

*

BALSAI MUSU
SKAITYTOJU

SKAITO “SAULE” 17 METU 
— GERIAUSES ANT 

SVIETO.
Priimkite mano prenumera

ta už “Saule” kuria skaitau 
jau 17 metu ir negalima be jojo 
apsieiti isz 'prieždstiės akyvu 
skaitymu isz visu dšliū svieto, 
kokiu “Saulėje” randdsi. Nėra 
smagesnio laikraszczib ant 
svieto kaip “Saule”, o nė yra 
tokis kaip kiti laikraszcziai ku
rie neturi jokiu žinių tiktai 
apie draugystes ir pamaldas. 
Linkiu jums viso labo ir gero 
pasisekimo, Dievė iarmii/k to
mistas darbuose ir sulaukti ži
los senatvės. Su pagarba, Juo
zas Czerniauskas, Windsor, 
Conn.

laikraszczib

Czerniauskas

SKAITO ‘‘SAULE” 32 
METUS.

Linkiu jum nuoszirdžiai gc- 
sveikatos Ir aeziu szirdin-

pirko reikmenų iki 
$500,000,000. vertes.

Tie ūkininkai gyvena visose 
48 valstijose, kad nors daugu
mas gyvena Missouri, Iowa, 
Wisconsin, New York ir Paci- 
fiko pakranezio valstijose.

Beveik treezia dalis tu ūki
ninku yra nariai ūkininku ele
vatorių organizacijų ir apio 
penkta dalis priguli prie koo- 
peratyviszku pienininkystes ir 
pienininkystes produktu orga
nizacijų. Apie 150,000 ūkinin
ku interesuojasi vatos industri
joj aipc 50,000 parduoda nami
nius gyvulius.

Beveik' puse ūkininku yra szymu. Todėl atnaujinu ant to-

ros sveiKatos ir aeziu szirain- 
gai už laikraszti kuri jau iškai
tau 32 metus o kuris yra vlbnas 
isz ^maigiausiu Amer?ke. Nepa
liausiu ji skaityt, pakol Dievas 
mane nepaszauks in savo kara
lyste. Su pagalba, Andrittš Oi- 
lis, Penu, Pa.

7 1 ' u* ... t t I „ .i!' * u, » JI « < J.

SMAGI AUSES
LAIKRASZflŠ.

Prisiuncziu redakcijai $3.00 
kaiipo prenumerata už “Sau-
le” kuris yra vienas isz sma
giausiu Skaityt ir daug Savyje 
talpina žinių ir visokiu apra-

nariais keliu organizacijų.
F.L.I.S.

GYDUOLE NUO ANGLEKAS1U 
ASTMA IR NOSINIO KATARO

Neapmokama gyduole variuojama su 
stebetine pasekme per 30 metu, del 
Gerklines Astma arba dusulio, Bron- 
kitis, Gerklines kosulio, Plauti, Sunku 
kvepavima, Užfchna ir szalp galvoje, 
Priszakini skausmu galvos ir t,t. Gy-

sio gydimas Preke U0c per paczta.
duole kuri visad gelbsti. Vieno mene
sio gydimas Preke 30c Rer paczta. 
Iszrasta ir parduodama vien tik per

HAMPDEN LABORATORY
724 MULLBERY ST. ĖEAD1NG, PA.

W. TRASKAUSKAS
PIRMŲip^S L1ETUV1SZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

1 M

I

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

liaus ir szirdinga jum aeziu 
kad nesulaiket. Su Diev ir ge
rais veiinimais, Mikolas fcvas- 
kis, Glen Carbon, Ill-. <

. 1 \ ’ .11'' ’lh< JU., ’ *
"t r-- *1^' -k 4 Ik |iiH t

Capital stock $ 125’000.00

t

SURPLUS IR UNDIVIDED 
PROFITS $623,358.62

Mokame 3-czia procentą ant < 
. Procentą pride- K 

dėm prie jusu pinigu 1 Sausio ir {
sudėtu pinigu.

« . IK *

1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalą su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

G. W. BARLOW, Pres.
J. FERGUSON, Vice-Pres.irKM.
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ŽINIOS VIETINES

• r •

44 ofisai ir spaustuvo

— Ateinanti Ketverga pri
puola Dievo Kūno.

— Ta paezia diena, 30ta 
Gegužio yra Amerikoniszka 
szvente Pąpuoszimo Kapu mi
rusiu arba Decoration Day. No 
užmirszkito nuvalyt ir pa- 
puoszt kapus savo mylimųjų 
kurie nuo jus persiskyrė.

— Isz priežasties szventos 
Saules”

ketverge bus visa diena užda
ryti.

— Bedarbe pradeda žmones 
slogti, kasyklos dirba tik po 
kėlės dienas o kitos visai susto
ja ir tai no tik musu aplinkinė
se bet ir kituose pavietuose 
pnnaszus padėjimas. Biznieriai 
ir nemažai rugoja nes lenda gi
lyn in skolas, žmones neužmoka 
o valgyt kožnas turi.

— Strytkarinis tiltas kuris 
ėjo per Readingo geležinkeli 
St. Nicolas yra visas ardomas 
idant -padaryti vieta del nauju 

m a * • a m « B « •angliniu jardu del Readingo 
geležinkelio.

— 'Nedėlioję iszejo užsakai 
apie vinezevone Daktaro Dani- 
sevieziaus kuri atsibus szia 
SubatA. Daktaras yra sūnūs p. 
Antano Danisevicziaus, musu 
seno gyventojaus.

— Mikolas 'Palinski, 32 me
tu, likos baisiai apdegintas lai
ke eksplozijos gazo Primrose 
kasyklose ir likos nuvežtas in 
Ashląndo ligonbuti.

-— Airisziu parapije laikys 
blok parti, kuri prasidės“blok parti,” 

Panedelio vakaru ant Catawis
sa skvero ant naudos parapijos.

Trumpi Telegramai.
Ii Memphis, Tenn. — Upe 

Mississippi teip iszkilo kad 
užliejo 350 myliu aplinkiniu 
kaip kur permusze savo lovi ir 
lauku. Tukstancziai žmonių 
sudrutinejo pakraszczius.

fl Washington, D. C. — Pa- 
dotkai nuo 9,608,900,000 pope- 
rosu atnesze valdžei $28,832,- 
122 tai yra tiktai už menesi Ba
landi. In deszimts menesiu val- 
dže surinko padotku $275,993,- 
053 nuo su rūkyt u poperosu.

U Chicago. — Czionais ran
dasi apie 2,000 aptiekoriu ku
rie užsiiminėja butlegerysta, 
parduoda vietoje geros ariel
kos, paprasta munszaine po 1C 
doleriu už kvorta.

Krokava>, Lenk. — Praei
ta meta 9 katalikai perėjo ant
Žydiszko tikėjimo, Žydu perė
jo ant kitu tikėjimu 18, kitu 
tikejimiszku iszpažincziu perė
jo ant katalikystes 38, o kata- 
likysta pamėto viso 123 ypatos.

H Pittsburgh — Sudas dau
giau nepavėlins džiurems ra
gauti arielka laike teismo but- 
legeriu, tik patis sudžios ban
dys “sztopa,” 

visa
nes (įžiuręs isz-

gerdavo visa “davada 
kaltininkus paleisdavo.

H Shamokin, Pa. — Kaime
li je Trevorton, kur gyvena 3,- 
500 žmonių isz priežasties be
darbiu kasyklosia keneze bada 
300 szeimynu. Ten visai susto
jo Franklin * kasyklos ir visi 
žmonis pasiliko be darbo.

ANT PARDAVIMO.

Kotelis ir farma. Namas tu
ri 16 ruimu. Maudyne, vanduo 
ir visokios vi gudos stuboj. 

‘Farma turi 45 akieriu, daug 
vaisingu medžiu, visos dirba
mos maszinos, arkliai, karves, 

* vi&ztos ir antys. Priežastis par
davimo yra kad vyrui mirus 

■ sunku man ja apdirbti. Kreip
kitės ant adreso: (t.f.

Anna Konsavage,
Locust Valley,

Box 144, R. F. D. No 1, 
_______ Barnesville, Pa.

666
YRA TAI RECEPTAS DEL ' 

Ssalcxio Gripo, Flu, Dengue,
BiHouft kamorio ir Materijos. 
-Oreitgi, Y«lkia, Gavdte aptiekęs*.

»

r.-I i | '
MMV

SHENANDOAH, PA.
.1— ■■

— Per nukritimą akmens 
kasyklose Indian Ridge, likos 
sužeistas Antanas Klimas, 110 
S. Grant uli. Likos nuvežtas in 
vietine ligonbuti.

t*. 3;

New Philadelphia, Pa. f Pra
eita 'Nedalia czionais mirė Jur
gis Bubnys apie 66 m. senumo, 
isz Tower City. Jisai mirė .pas 
savo po-suni Jurgi Skripka isz 
kur buvo palaidotas praeita 
Ketverga. Nebaszninkas paėjo 
isz Kalvarijos pav., Rudaminos 
parap., Strazdu kaimo ir iszgy- 
veno Ameriko 42 metus. Buvo 
vedos du kartu. Paliko paezia, 
5 (lukterės ir 2 sūnūs, taipgi 2 
po-sunius ir viena po-di»kte.
t Praeita Sereda mire Ona 

Grigaliūniene, 68 m. senumo. 
Paliko vyra Tamosziu Griga
liūną, 3 (lukterės ir 4 sūnūs.

f Rože Razxlviekiene, nasz- 
le, 75 m. senumo, mirė praeita 
Panedeli ir buvo palaidota Su
katoj. Jiji gyveno Middlcporte 
ir paėjo isz Lazdijų parapijos, 
Verstaminiu kaimo. Paliko tris 
sūnūs.

Brooklyn, N. Y. — Gegužes 
25 d. 8 vai. ryto, Szv. Jono ba*ž- 
nycziojo, Lewis ir Willoughby 
Ave., Brooklyn, N. Y. invyko
inszventinimas Juozo Aleksiu- 
no, kuris nesenai baigė semina
rija su garbes pažymėjimu.
Pirmas savo iszkilmingas mi- 

szias jis la»ike Szv. Jurgio baž- 
nyczioje, Central Brooklyn© 
Sekmadieni, Gegužes 26 d.

!

Ansonia, Conn. — Geg. 19 d. 
p. Andriusziams važiuojant au- 
tomobilium, visiszkai netikėtai 
3 metu mergaite užbėgo po au
tu. P. A. gelbėdamas kūdikio 
gyvastį, sugadino savo auta ir 
vos tik patys nesužeisti. Mer
gaite sužeidė nesunkiai. Kokiu 
tai apsileido svetimtaueziai, 
kad toki kūdiki iszleidžia in 
dideli kelia.

— Nelaime isztiko p. Sirc- 
vieziu su szeima. Važiuojant in 
Waterbury, Ct., užbėgo kitas 
automobilius in szona ir juos 
labai sumusze. P. Sirevicziene 
pavojingai sužeista: aplamdyti 
strėnos kaulai. Duktė taip pat 
sužeista, tik lengviau. Abidvi 
guli Griggin Ligoninėj. — V.

Cleveland, Ohio. — Szia san- 
vaito mire Dr. Belcher, Clove- 
lando Klinikos sztabo narys, 
po apsinuodijimo gazu po pe
reitos sanvaitos eksplozijos ir 
jis yra 125-ta katastrofos auka.

Isz Lietuviu ton kastrofon 
pateko Matrgarieta Ramaszkie- 
ne isz Euclid, Ohio, jauna 24 
metu amžiaus moteris. Ji tik 
kelios minutos kaip buvo in 
klinika inejus. Isz namu laba; 
skubinosi, sake jos namiszkiai, 
ir jeigu butu kelias miliutas pa
vėlavus butu likus gyva.
Ji turėjo gražia szeimyna, ge

rai intaisytai nuosava narna ir 
rengėsi ilgai gyventi.

f Gegužes 17 ,d.,
Jurgis Adomaitis, 1381 Russell 
Road, apie 69 metu amžiaus. 
Clevelande iszgyveno apie 35 
metus. Paėjo isz Vilkaviszkio 
miesto.

Velionis buvo nariu keleto 
paszalpiniu draugijų ir T.M.D. 
Labai mėgo skaityti ir turėjo 
prie saves daug invairiu kny
gų. Liko nuliudimo moteris ir 
didele suaugus szeimyna. —D.

pasimirė

Chicago. — Graži Lietuvaite 
jau kelis kartus tarp Lietuviu 

svetimtaueziu laimėjusi 
smulkesnius patogumo kontes- 
tus, dabar sieko laimėti “Miss 
Chicago” titulą. Tai p-lo Lilla 
Govelyte.

ir

ANT RADOS ARBA 
ANT PARDAVIMO.

......................... ■

Geras biznis ir lotas. Galima 
iszskirrtyt in Vz arba lotus. 
Parsiduos pigiai nes savinin
kas iszvažiuoja kitur. Atsiszau- 
kit sekaneziu adresu:

324 W. Venter St.,
(t.43

Mahanoy City, Pą.
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Isz Lietuvos.
4* 5

GEGUŽIO 30-TA

Žaliuoja medeliai, pieveles, 
Ir žydi darželiuos gėlėles.

Mergele isz darželio bijūną 
tskina 

Su juo kapeli mylimojo
dabina.

Kodėl ji tur’ gelele skinti? 
Ir su gelele kapeli dabinti?

Mylėjo ji jauna berneli, 
Gražu ir drūta kareivėli.

Iszejo bernelis kariauti, 
Kad brangios tėvynės laisvo 

atgauti.
Didele kare tada buvo, 
Joje jaunas bernelis pražuvo.

Už tat mergelę bijūną skina, 
Ir su bijunu kapeli dabina.

Už tat mergeliai taip liūdna 
yra> Per veideli gaili aszarele byra.

Varguose j6s paguoda buvo 
bernelis, 

Dabar lieka tik žalias kapelis.
I z * t

Neverk mergele jauno bernelio, 
Rūta ir meta sek ant jo 

kapelio.
Brangiai tėvynini gyvasti 

aukavo 
O mylimoji tėvynė laisvo

adgavo.
—ONUTE

4 Reading'

$3.50 Dubeltavaa 
Tikietaa

IN

PHILADELHPIA
NEDELIOJ, 2 JUNIAUS
Speciali* tretnas Subatoa naktį. 
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Isz Iszeis
Shamokln .......................... .. 1:80
Mt. Carmel.............................. 1:80
Ashland............... ................... 2:21
Shenandoah .........   2:00
Girardville...............................2:28
Mahanoy City (Preke $3.25) 2:49 
Tamaqua (Preke $3.25) .. 3:10 
Pribus in Philadelphia .... 
GRĮŽTANT—Apleis Philadelphia 
7:80 vvalanda vakare ta pat diena 
Standard Time.

PANEDELIJ 10 JUNIAUS
Keturiu Dienu Ekckurcija cu 

Palydovu in
MASHINGTONA, D. C.

Tikietas $30.50 apmoka visus ek« 
pensui. Dol daugiaus informacijos 
raszykite ant sekanezio adreso

JOHN M. ROL1N, D. P. A. 
Willliamcport, Pa.

Ant Readingo Geležinkelio

e e e e e e e e e e e

6:00

— Jau gana, neszi bliuda ir 
abudu pirsztai sukiszti kopūs
tuose!

— Ne bijok, no nudegsiu 
nes ne karszti.

| Ant. J. Sakalauskas | 
g LIETUVISZKAS GRABORIUS e 
į (Bell Phono 872) g 
5 331 W. Centre St. Shenandoah, Pa. g

Nuliudimo valandoje sutei
kiam geriausi patarnavimu. Pa
laidoj ima atliekam rūpestingai 
ir gražiai. Busite pilnai užga
nėdinti.

Isz Mahanojaus ir Girardvilles 
jeigu kas pareikalaus mano pa
tarnavimu tai meldžiu man tele- 
fonuoti o pribusiu in deszimts 
minutu.. Bell Telefonas 872M Re. j^rty I
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ISZPILDOME VISU 
DAKTARU RECEPTUS

' . Koi
i r*C
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NUSISZOVĘ AUKSZTOSIOb 
TECHNIKOS MOK.

MOKINYS.
Kaunas. —_______

7 d., Taruszkiu stoty nusiszovo 
Leonas Karpaviczius 15 metu 
amžiaus. Kavpaviczius mokėsi 
auksztesnojo technikos mokyk
loj ir buvo parvažiavęs szven- 
cziu atstogu pas savo tęva t- 
Tarusžkiu stoties virszininka.
Žudimosi priežastis neiszaisz- 

kinta. ‘ .
APIPLESZE IR NUSZOVE.

Szentežerio vals. ant Maczi- 
naviznoS — Giraites kelio ras
tas Kubiliaus lavonas. Jis su
žalotas ir nuszautas. Krimina
line policija susekė užmuszeja 
J. Janavicziu. ‘

STUDENTAS VOSYLIUS 
SUSZAUDYTAS.

Kaunas. — Studentas Vosy
lius, kuri kariszkas sūdąs isz- 
rado kaltu už dalybavima su
tartyje nužudyti ministeri Vol
demaru, likos suszaudytas sau
lei tekant praeita Ketvergo ry
ta. Vosylius apeliavo pas pre
zidentą idant permainytu baus
me mirties ant viso gyvenimo

Balandžio men.

Turime Visokiu Daigtu 
Ligoniams, teipgi ir patentuotu 
gydoliu už nupigintas prekes.

APTIEKOJE PAS

Litschs’ Drug Store
. 14 E. CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.
SMM M M MMMM MMMMM M M MM

gydoliu už nupiginta* prekes.

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mah anoj ujo.

■ I.............. .....

Ant Antro Floro Klino Sztoro
19 W. Centre St; Mahanoy City

Gacpadinec, Malniarlai ir Darbininkai 
Del rumatiszko skausmo, skausmas 
szono, peczuosc, strėne ir kojose; tai 

naudokite karalių li- 
, nimentu po vardu 
I BEAR BALSAM 

Rasite palengvinimą 
Parsiduoda visur po 
35 ir 50c. arba nuo 

BEAR BALSAM PRODUCTS CO. 
SHENANDOAH, PA. 

Agentai reikalingi visur.

'Y

Į
ŽIŪRĖKITE I 
Lietuviszkas Plumeris

Uždedam ir Pataisom 
Blekinus Stogus.

Invedam in Namus Szilumas 
ir Maudykles.

Su virsz-minėtais reikalais 
kreipkitės pas savo tautieti 

Al. Ramaszauskas 
619 PINE HILL STREET

MINERSVILLE, PA.Bell Telefonas 30R15

A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

28 Frack St, Frackville, Fa. 
Bell Telefoną* 172 

ei
I

ST. CLAIR, PA.
Bell Telefoną* 1480-R

Iszbalsamuoja ir laidoja miruaiua 
ant visokiu kapiniu. Pagrabuo paruo- 
szia nuo papraszcziausiu iki prakil- 

Parsamdo automobiliu* del i
I' /Įllfici' 'Ii' J 

laidotuvių, veseliu, kriksztyniu ir 
kitiems pasivažinėjimams.

MILL A PATTERSON STS., 
it įL , ||i' ! B , r It

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------

3-czia Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra gerinus negu 10-tas Procentas, be jokio 
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta 
suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir czedina. Dekite savo 
pinigus in szita Bunka o persitikrinsite ir matysite 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.

■" ' "'ll

del žmogaus kuris dirba ir czedina.

' I

’ Ji »

1‘■■’l•i ill; ilH

kalėjime, bet prezidentas ape- 
lacija atmetė.
NUSISZOVE JAUNA INTE- 
LIGENTISŽKA MERGAITE.

Rokiszkis. Balandžio 30 d., 
11 v. diena, nusiszove turtin
go namu savininko duktė — 
Juo.dyte, Ji tarnavo Rokiszkio 
paszto instaigoje, bet priesz ta 
laika buvo del skundo atleista. 
Nusiszovimo priežastis — mei
le. Ji mylėjosi su vienu polici
jos valdininku. Revolveri nuo 
savo meilužio gavo, sakydama: 
“Be ginklo naktį bijau eiti.” 
Priesz nusiszovima, savo mei
lužiui pranesze telefonu, kad 
jis atvyktu. Kai meilužis pa- 
barszkino duris, ju tuosyk* szo- 
vesi. Ji buvusi* neszczia.
MERGAICZIU ’4‘LIETUS
Kaunas.

pranosza, kad #Birutes” viesz- 
butin atėjo dvi moterys neszi- 
nos mazuto mergaite ir tarnai
tėms nepastebint paliko ja.

Valancziaus gatvėje 2 nr. na
mu koridorių rasta padėta ma
žute mergaite. »
Pranesza isz Sziauiiu, kad ten 

rasta netoli stoties gatvėj mer
gaite.

Priesz keliafe dienas rasta 
Kauno ir priemieseziuoso ke
lios mergaites.
DAINININKAS BUTĖNAS 

VYKS IN ITALIJA.
Lietuvos operos dainininkas 

p. Butonas paroiszke, kad pasi
baigus operos sezonui vyks in 
Berlyną ir Loiiddha. Ten turi

lacija atmetė.

Policijos žinios

indainuoti keliolika patefonu 
plokszteliu. Vasara mano pra
leisti Italijoj pas anksoziau bu
vusi mokytoja. Noris dar kiek 
pasimokyti. ’k,i,

NUODUOS MERGAITE.
Panemunėlis. Rokiszkio ap. 

Bal. 25 d., Zose Aleksejute, 
jauna mergaite, nuodijosi uk- 
susu. Mergaite tebera gyva, 
bet maža vilties pagyti. Nuodi
josi del skurdo.

PAJESZKOJIMAI
Asz Stanis Laugaudas, pa- 

jeszkau savo gera drauga pas. 
kuri buvau kadaise ant burdo ; 
Juozą Luikocziu. Apie 10 metu 
atgal gyveno Monesson, Pa., o 
dabar nežinau kur gyvena.
Meldžiu paežiam arba kas ka 

žino atsiszaukti sziuo
........ (.............. ’J' ? .

Mr. St. Laugaudas,
428 S. 7th St, u : 

Steubenville, Ohio. , *
■ r r

Asz Ona Zomeriene po tėvais 
Ramanauskiute, pajeszkau sa
vo broli Vinca Ramanauska, 
Paeina isz Tauragės Parapijos, 
wrwva i * -Ami a C « •

apie ji 
adresu:'

t '/1 (t.44

L.B. Klub,

Ramanauskiute, pajeszkau sa-

Witkacu Kaimo. Jeigu kas ka 
apie ji žino, arba pats tegul at- 
siszaukia ant szio adreso: (lt 

i Mrs. Ona Zomeriene,
20 E, High St., OoalDalOfPai
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Kožna Ryta
iszeinate irt darbo,

ir KODĖL?
«I JŽ PINIGUS”, sakot, bet ar jumis
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'"S atėjo kada ant mįsles: kad tie 
pinigai kurias uždirbat gali but pavesti 
prie DARBO ir UŽDIRBTI DAU- 
GIAUS PINIGO JUMIS? PINIGAI 
investyti in Pennsylvania Power ir 
Light Kompanijos $5 Preferred Stock 
ar Szerus dirba jumis be paliovęs ir 
per meta uždirba jumis suvirsz 5% ir 
procentas mokamas kas tris menesiai. 
A

* ■ \ C *> '

Investikite Savo Suczedintus Pinigus in
* * 1 » 

* ' 1 - ’ ■■ ■■■ I: ' «■ i •' 1: " '■ J ■ . 11 . HM*
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Pennsylvania Power & Light Co.
■ I .

fe
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PREFERRED STOCK
Yra SAUGUS ir moka SUVIRSZ 5% už juso pinigus
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Cut out and Mail Coupon Below to Subscribe 
fen — —■ —— an — —■ —— —— aBB ann ean aaaa

PENNSYLVANIA POWMRA LIGHT COMPANY

(Mark X la □ meeting your regulremente)
Pr«ferr«d Stock D«pU« Allentown, Pa.

r----------------  1
□ Iwtehta ® c rl «« *••haras yon r ts Preferred Stack at priea

•I,SSnM and accrued dividend per chart. Send bill to me chawing enact 
amqpnt due.

..eharee your tS Preferred Stack an Baey 
down and *10 per chare per month until

Stock at WTM and

□ 1 wick te euboorlM fee ,--------
Payment Plea of SI0 per oharo i_______ ____________
MM and accrued dlvldeod per chare baa beta paid.

Q Plente ohtp_MM..MMcharee your IS Preferred Steel 
accrued dividend per chare with draft attached through

Ncmc«f Your Bank

K—a. ■■■i

Street
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