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ISZ AMERIKOS KLAIDA
GRABORIAUS

UŽKASTAS GYVAS

LIETUVE APSKUNDĖ KAI- 
MINKA UŽ APSMEIŽIMA 

ANT 10,000 DOLERIU.
Kenosha, Wis.— Fra ne Kar- 

czaiTskiene isz ezionais, ap
skundė savo kaiminka Ona 
Sasnauskiene ir reikalauja 
$10,000 atlyginimo už apszmei- 
žima jos vardo.

Szita žinia pranesza 
sha Evening 
mums prisiuntė 
Petras Tampauskas.

Karczauskiene kažin ko su
sipyko sn Sasnauskiene ir 
viena kitos negali pakęsti. Ka
da moteris susipyksta, tai jos 
kovoja liežuviais. Ir Sasnaus
kiene susitikusi 
nes vyra syki pasakiusi: 
tu žinai, kad tavo boba Lietu
voje būdama da merga pas
maugė du vaiku, o treczias dar 
ir O, 
o n

ezionais, 
kai minką

ir

Keno- 
kuri

C l

News,” 
skaitytojas

Karezauskie-
“Ai

yvas ir anga? Ji būdama mer-
Lietuvoje turėjo net tris 

vaikus.’’
Taigi už pasakymuszita 

Karczauskiene ir traukia Sas
nauskiene teisman. Karczaus- 
kiono sako, kad Sasnauskiene 
ja apszmoiže, kad del to apsz- 
meižimo ji netekusi gero var
do ir kredito, ir reikalauja už 
tai 10,000 doleriu.

Ar ji gaus ta suma, ar no, 
)>ct abiem reikės eiti in teis
ina, sanrnlyt advokatus ir iszlai- 
du bus gana daug. Ir vis tai 
del to nosuvaldirno liežuvio. K.

“RUMATIZMO”VIETOJE
— SŪNELIS.

Racine, Wis. — Magdalena 
Greenwald, 44 metu, apsivedus 
tris metus adgal, tankiai skun
dėsi vyrui kad turi gėlimą szo- 
ne ir nuėjo pas daktara idant 
jai duotu kokiu gyduolių nuo 
rumatizmo. Daktaras 
jas motere nusijuokė 
ir vietoje

ATVEŽE ISZ LIGONBUTES 
SVETIMA ŽMOGŲ; GIMI- 

NES NENORĖJO JI 
PRIIMTI.

ŽENTAS UŽKASĖ GYVA 
SAVO UOSZVI SKLEPE 

KURI SUŽEIDĖ.

In de-

milijonus 
už kuriuos

Nesitikėjo

ISZ LIETUVOSZEPPELINAS ISZLEKE IN 
VOKIETIJE.

New York. — Orlaivis Gro
tas Zeppelinas pasekmingai 
aplekiąs visa svietą ir sugry- 

, apleido 
Amerika Nedėlios rvta 8:20 
valanda su 22 pnsažieriais, 
daugeli paežio ir t a voro, 
kapitonas Eckoner 
atgal in Vokietija,

I

>1

APLAIKE NETIKĖTA TUR
TĄ PO MIROZIAI SAVO 

DRAUGO.
Allentown, Pa.

J. K. Bessmer, inžinierius ant 
Central geležkelio, Idant jojo 
draugas Gene Dunbar kuris ra
dosi pas ji ant burdo, butu tur- 

ir paliktu jam 
doleri u

žias vela in ezionais 
Nedėlios 

99
In 

Varsza vos,
atvykusi 

badau-

UŽ KUPONUS PAPUOSZE 
ŠAUNAMA.

Swcdesford, Pa.
szimts ,mqtu laiko II. K. Nor
manu surinko tris 
ta'bakini’U kuponu
papuosze sau visa narna su na
miniais rakandais, paveikslais 
ir kitokiais reikalingais daig
iais. Dabar pradeda rinkli ku
ponus ant gavimo 
liaus kuri tikisi 
keliu meili. Žinoma 
tabako nešliriiko idant surink
ti tiel< kuponu nes jam beveik 

į> r i gelbsti prie 
nes žmogelis

VILNIAUS KRASZTE 
ŽMONES BADAUJA.

Vilnių buvo 
komisija

jautiems Vilniecziams szelpti, 
ir rado, kad Braslovo, Dianos, 

f į

Pastovu ir Szvcnczioniu aps- 
krieziai daugiausia nukentėjo 
nuo pernykszcziii nederlių. 
Mažiau nukentoje Vilniaus ir 
'Tiiiku apskrieziai.

Svarbiausias žmonių 
tas net dabartinių laiku 
“duona,”
crybu, pernykszcziu pagedusiu 

Ta duona taip 
visai negalima 

valgyti. Gyvuliai ligi leidžiant 
iri ganyklas, maitinami stogu 
szaudais. Dabar dauguma tro
besiu be 
bendrai 
visiszkai isznv'kes.

dar

bet 
nesugryžo 

nes pasiliko 
ant keliu sanvaieziu Amerike, 
atlikti svarbu bizni 
rioms kompanijoms, 
ta n žeme kapitonas 
Lehmann.

Tukstancziai žmonių pribu
vo automobilcis isz visu daliu 
atsisveikinti sn oriniu svecziu.

Radio pranesza, kad Zoppc-’ 
diena 

ant mariu apie 3,000 myliu nuo 
?w Yorko, darydamas 

mvles ant valandos. t1

tilksta n ežiuPittsburgh. — Lenkiszkas 
graborius atbėgės pas miestisz- 
ka koroneri paszauke: “Asz 
noriu pasimatyt su koroneriu 
nes atvežiau nebaszninka o gi
mines jojo mane kaltina buk 
nuskutau nebaszninkui barzda 
ir nudažiau jam plaukus ir da
bar mane visaip niekina ker- 

‘szindami teismu. Gimines man 
paliepė parvežti lavonu Petro 
Riniko kuris mirė ligonbute- 
jc. ’ ’

Kaip vėliaus tyrinėjimai pa
rode tai Rimko turėjo barzda 
ir juodus plaukus o tasai lavo
nas kuri graborius atvožė ne
turėjo barzdos 'ir turėjo ramio
mis plaukus. Koroneris 
žinia in ligonbuti kur pasirodė 
buk graborius padare 
atvežilamas ne ta lavonu. Ant 
galo viskas iszsiaiszkino ir gi
mines buvo*užganadinti kada 
jiems atvožė tikra lavonu.
PACZIULE NORĖJO 

PAPJAUTI SAVO
SENA VYRA.

Lemont, Va. — Mikolas' Nas- 
ko, 62 motu Slavokas, pabudęs 
nakezia, paregėjo Movinczia 
savo motere szale lovos laikant 

mėsini peili. Ant 
nžklausymo ka ketina daryti 
su tuorn peiliu, motere staeziai 
atsake kad nori jam gerkle per- 
pjaut nes yra ‘daugiau jai ne
tinkamas (motere yra 20 metu 
jaunesne už savo sena vyra).

Vvras szokes isz lovos iszbe- 
go ant ulyezios szaukdamas pa
galbos. Palicijantas aresztavo- 
jo Naskieno o sudže nusiuntė 
nelaba motere ant 60 dienu in 
narna pataisos. Porele 
de tik du metai ’adgal. 
buvo naszlvs ir turi 
deli turteli ir vra bevaikis.

o

davė

klaida

paregėjo Movinczia

r anktijF1 ilga

nori ids 
nuo savo

susimylejimo 
Beno Mansio.

Batavia, N. Y. — Luigi Bat
tista likos užkastas gyvas‘skie
pe savo naimo praeita sanvaite 

melde 
žento

Matomai abudu turėjo kokius 
ten nesupratimus ir tasai kirto 
savo uoszviui su kirvio kotu 

ir tasai kvito ant 
manydamas 

savo uoszvi užmusze, nu-

automobi- 
aplaikyti už 

kad tiek

SU 

tasai 
Žentas

per galva 
grindų, 
kad 
vilko in skiepą, iszkase duobe 
ir jau ketino inmesti, kad sztai 
uoszvis atsipeikėjo.

Pradėjo g
žento idant ji neužkastu 
bet tasai buvo kurezes ant jojo 
maldavimu ir immete iii duobe 
ir užkasė. Battistiene
apie tai praneszti palieijai nes 
žentas'ir jai kerszino nžmuszi- 

ga-

raudžiai melsti
gyva

bijojo

Po 
Bessanerio 
likuczius 
kuriame 
del savo

pati
su neku- 
Jojn vie- 
Krnestas

t i ngu .žmogum 
deszirnts 
po jojo mireziai.

m i rėžiai Dunbar, 
perži u rojo m i rūsio

ir rado testamenta 
velionis paliko viską 
draugo. Tasai nema

žai nusistebėjo kada tostamen-
Dunbar pa

lieka jam maža nameli ir dc- 
szimts tukstameziu doleriu pi
nigais banke. Velionis neturė
jo jokiu giminiu ir buvo jau
nikiu. Buvo 
Bessmerius dvylika metu.

mais
tai 

žolių,

visas miestelis 
rinkinio kuponu 
yra paliegęs.
MANE KAD TURI TIESA 
SMAUGT SAVO MYLEMA.

Baltimore, Md. — Jokūbas 
Goloimb pqrsitikrino kad ne tu
ri tiesos smaugti savo sužiedo- 
tines norints toji ir eitu su ki
tu jaunikiu ant krutamuju pa
veikslu'. Minnie Lukas, jojo su- 
žiedotine nuėjo ant paveikslu 
su kitu jaunikiu o 
užtiko Jokūbas, 
gina draskyt ir ant 
griebės už puikaus

te perskaito buk 
maža

ant bardo pas

f

linas radosi Panedolio

vf York o J 67

kepama isz
<>•K .

miltu ir pelu.
bjauri, kad

į

I

I

I
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stogu. Gyvuliai ir 
zvvasis inventoriusNUŽUDĖ PACZIA PER 

LIEŽUVIUS KAIMYNU.
James

NETEKO Paszalpos dar reikalingi 
apie 150,000 žmonių, 
valdžia žada tik 3 milijonus 
zlotu, o likusius reikalingus du 
milijonus turi sudėti patys 
vietiniai.
TRUMPOS MOTERISZKES 
SZLEBES NUVEDE VAIKA 

IN PAGUNDA.
Panemunėlio 

likos

Klimsport ’ Pn‘Gaines, 26 metu, nužudo savo 
22 motu patogia paezia isz prie
žasties neteisingu paskalų pa
leistu per kaiminkas. Girdėjo 
jisai nuo žmonių buk jojo pa
ti snsinesza su svetimais v v- 
rais, kas vėliaus pasirodo visai 
neteisingai, nes motere niekur 
neiszeidavo ir su niekuom ne
kalbėdavo. Vyras likos nu- e/
baustas kalėjimu ant -dvylikos 
metu.

Lenkukada juosius 
pradėjo 'mer

gai o pa
kaičiu ko 

norėjo jaja užsmangt bot ant 
Į'ilinko palicijantas aJhego ir 

('žmoke-

mn o kada vėliaus 'žentas 
vosi in kalėjimą už koki ten 
prasižengimą, motere 
žiavo in suda ir 
nužudiniima, savo vyro lik ana 
diena. Palicije nuėjo in skiepą 

at kasia duobia isztikruju 
rado tonais lavonu Battisto.
LIETUVYS NUDURE , 

MIRTINAI RUSA.
Waterbury, Conn. — Vienoj 

spykyze j i n vyko kruvina dra
ma J r policija sako, kad jos 
kaltininkas esąs Lietuvis Cza- v
lis Zdinskis. Jis pabėgo ir po
licija dabar jo ieszko. Istorija 
esanti tokia. Tūlas laikas at
gal Rusas vardu Dombrovsky 

>’ r>\ /J 1 “ 
linskiui, bot vis negalėjo atsi
imti visu pinigu. Ana vaka
ru Rusas atėjės pradėjo jau 

reikalauti pinigu. 
Abudu susikirto. Zdinskis isz- 
sitraukes peili ir taip Rusa su
badės, kad tas sugriuvęs ton 
pat be žado. Pamatęs jisai 
kad bus blogai, Zdinskis pasi- 
ruoszė bėgti. Tūlas Hogan no
rėjos ji sulaikyti ir paszaukti 
policija, bet Žilinskus ir ji su
dirbės peiliu. Paskui Žilinsiąs 
parbėgės namo po numeriu 83 
So. Leonard St., 
drapanas ir isznykes. 
policija nuvyko in jo kambarį 
ji rado tiktai kruvinus marsz- 
kinius, užtaisyta brauninga Ir 
gumine “paipa” -szvino pri
leista. Subadytam Dombrovs- 
kind nesą jokios 
sveikti.

Apie tai pranesza 
bury Republican.“ 
PAŽENKLINO SAVO SUNE-

LI SU INKAITINTU 
PUSDOLERIU.

Del.

u z
nuva- 

apsakc apie spaudinti dole- 
y y

«

turi

ir

pardavė savo

Rusas 
piktuoju

4 4,spykyze

a

PIRKO MASZINA “SPAUST 
DOLERIUS,” 

$1,700.
Milwaukee, Wis. — Palicije 

jeszko apgaviko kuris parda
vė ana diena Helenai Wiedme- 
rier 'inaszina “
vines bumaszkas.

Motere pasako palieijai buk 
mandagus žmogus atejas pas 
jaja parode maszinnko kuri isz 
czysto szmotelio popieros pa
darydavo dolerines bumasz
kas. Motere isztranko visus pi
nigus isz balikos — 1,700 dole
riu ir atidavė apgavikui už ma
szi nu ke. Vėliaus persitikrino 
kad likos apgauta o pauksztc- 
lis dingo nežino kur su pini
gais.

(f 

aresztavojo Jokūbą, 
jas bausmia, likos paleistas bet 
patogi Minnie jau ne turi del 
jojo meiles ir ketina teketi už 
kito.
NESZE SAVO KŪDIKI 232 

MYLES ANT PECZIU.
Pittsburgh. — Mikalojus 

Diurko," Hlavokas, atėjo ezio
nais pekszczias, neszdamas sa
vo dvieju motu kūdiki ant pe- 
eziu 232 mvles isz •r 
Diurko nesenei 
paezia o neturėdamas jokiu gi
miniu, nutarė eiti pas patinsta
mus in ezionais, 
neturėjo pinigu 
Kūdiki neszesi i 
maitino krekems ir vandeniu. 
Kaip kada gavo pavežėt nuo 
geru

Sun’burv. •/ 
palaidojo savo

s

Vyras likos

DARBININKISZKOS
. ŽINUTES.

Mesteliszkiai, 
valscz. — Liepos 17 d. 
aresztuotas szio kaimo 15 metu 
vaikinas, kuris kaltinamas del 
pasikėsinimo iszžaginti . mote
li. Mat moteriszke
trumpu szk'biu^o tai ir i>nved< 
vaj'ka in pagunda.

buvusi
k

Ui I ■
■

Wilkes Barre, Pa. — Kelio
lika angle’kasiai likos užgriau
tais o vienas užmusztas eksplo
zijoj No. 8 szafte Hughestown 
kasyklosia. Gyventojai Pitts- 
tono mano kad tai drebėjimas 
žemes, teip buvo drūta eksplo- 
zije.

Washington,
inercijos Departmentas iszda- 
ve surinktas skaitlynes apie 
iszdirbvstes ir tu iszdirbvscziu 
darbininkus, kurias skaitlynes 
rinko 1928 m. del 1925-1923 ir 
1921 m.

Cenzas parodo,
1923 m. skaitlius darbininku 
vis žemyn puola, gal priežastis instatymui, 
to vra invedimas visokiu ma- 
szineriju užimti

BE LEIDIMU LIETUVOJE 
UOGAUTI NEVALIA.

Sziomis dienotais žemes ūkio 
ministerija iszleido insakyma, 
kur sakoma, jei įas valdisz- 
knose miszkuose ar sziap už
draustose vietose nori naudo
tis tu vietų vaisiais, turi iszsi- 
imti bilietą. Jis kainuoja vie
na litą. Bilietus iszduos misz- 
ko urėdai ir girininkai. Taip 
pat draudžiama 
minėtose vietose ir medžiu 
szakas laužyti, paukszcziu liz
dus draskyti, su szunimis 

’ vaikszczioti.

NIGERIS SVERENTIS 700 
SVARU MIRĖ.

Ursina, Miss, 
mire czioilais 
Nash, 36 metu * v » * *

— Ana diena 
nigeris

amžiaus, kuris 
važinėjo su eirkusu. Jojo 
ba nosze ■<:!videszimts vyrfi. Ta- 
saii juodulis svėrė 700 svaru. 
Jojo grabas buvo penkių pėdu 
ploezio, 4 pėdu ir 6 coliu gylio 
o 8 pėdu ilgio. O kad taip dide
lio karavono niekur nesirado, 
todėl turėjo naudotai sunku tro- 
ka idant ji nuvežti ant kapi
niu.
PARDAVĖ LENGVA

TIKIAMS STIKLUKUS 
z UŽ DEIMANTUS.

Trys Na- 
sutiko

, o p riek tam 
ant keliones, 

ant peeziu ir

Uria
Iapziu re- 

gi
<»*,

irdžiai 
žyduoliu 

ant rumatizmo, nusiuntė jaja 
in ligonbute kur ta paezia nak
ti pagimdė... sūneli.

4 4 

da kad musu 
mums žinot kad pas mus atsi
lankys nes būtumėm pasiren
gia ant jojo priėmimo,“ 
kalbėjo motere 
ligoniu.

Priesz tai Greenwaldiene bo
x’i nosi su katėms ir szunimis 
bet dabar turės geresni iržsi- 
ėmimą.

PUOLĖ ANT PEILIO IR 
PERSIPJOVĖ GERKLE.
Rosedale, N. J. — Puldama 

ant ilgo mėsinio peilio, kuri 
laike rankoje ir norėjo gautis 
per tvora, Mrs. Grace Newton, 
persipjovė sau gerkle ir mirė 
po valandeliai kada likos nu
vežta in ligonbute. Newton do
ne pjovė daržoves ir svėrė 262 
svarus o kada lipo per tvora 
paslydo ir puolė ant peilio. 
Persidurus gerkle nuėjo 400 
mastu su peiliu gerklėje namo 
ir puolė ant slenksczio.
SŪNELIAI SZAUDE IN

TĘVA O JOJO MARTI 
PRIGELBINEJO.

Chicago. — Edvardas Bell
man, turintis 72 metus, iszpa- 
žino sode buk jojo sūnūs Jo
nas ir Roy stengėsi ji nu'žudyt 
o pati Roy taipgi likos aresz- 
favota už prigelbejima tame 
darbelyje. Senukas prisiege 
buk gulėdamas lovoje, jojo sū
nūs pradėjo szauti isz revolve
riu o marti laiko tampa idant 
galėtu geriau taikint in ji. 
Priežastis tojo visko buvo gin- 
czas, katras mimai tavos veži
mėli del kūdikio. Sudas visus 
Iris n u b aim I e po tris menesius 
in kalėjimą.

užraszvti

Visai to nesitikėjau, szka- 
sunelis nodave

— taip 
in da žiūrėtoja

<r g ra-K D. c. — Ko-

apsive-
Nasko 

gana, di-

ISZ MEILES NUŽUDĖ 
VISA SZEIMYNA.

Tannersville, Ind, — Nelson 
Bucks nužudė Mrs. Verna Mur
rey ir tris josios vaikus po tam 
mėginio nii'žudint du kitus vai
kus kada visi miegojo. Bucks 
labai insimyle’jo in haszle Mur
rey kuri ketino apleisti farm a 
th kraustvtis in miestą o idant 
neprileisti jaja prie to, paėmė 
jisai prosą ir suteszkino vi
siems galvas kada tieji miego
jo. Kiti du vaikai pasveiks. 
Bucks buvo už berną pas nužu- 
dinta motore per deszirnts me
tu.
UŽMOKĖJO KITAM IDANT 

NUŽUDYTU JOSIOS
VYRA.

, Almedia, Ky. — P. N. He
berlig ana diena prisipažino 
buk Gracija Wister’iene užmo
kėjo jam szrmta doleriu idant 
nužuldintu josios vyra Luko- 
sziu iii penkesdeszimts doleriu 
kad nužudintu josios sunu.

ITeberlig prisipažino buk pi
nigus priėmė bet žudinstos ne
galėjo papildyt, tik pargabeno 
savo <1 ranga isz Nexv Yorko 
idant nelaba darba atliktu už 
ji. Heberlig likos nubaustas 
ant penkių metu in kalėjimą o 
jojo draugas su pinigais pabė
go nes ir jisai neturėjo szirdies 
nužudyti tęva ir sunu. Nelaba 
motere turėjo prielaidini su ku
ri uom norėjo apsivyruot po žu- 
dinstai bot taipgi gavosi in ka
lėjimą ant deszimts metu o vy
ras nuo josios aplaiko persi
skyrimą. ■ •

.persimainęs

paipa

gavo 
automobi listu.

VYRAS PARODE SAVO 
PACZIAI “BAIKA.”

Norristown, Ohio. —■ Anta
nas Hallton, 32 metu, iszrinko 
sau Nėdelia ant atėmimo sau 
gyvasties y priversdamas sa v o

Kada paeziule idant butu liūdinto,ja

vilt ies pa-
l c Water-

jojo pabaigos.
Kada jojo pati buvo užimta 

gaminimu pietų, Antanas nu
ogas in skiepą prisiriszo virve 
prie balkiu ir paszauke paezia 
idant ateitu 
jisai padarys

kad nuo

aukszeziau 
vietose ir

su
N u s i žen ge sz i n m 

bus atatinkamai

.ĮblU

* !H
iŠ

1

Cementon, .Del. — A.
Grauburry už paženklinimą sa- 

triju metu sūnelio su inkai- 
tintu pusdoleriu, aplaikė du 
metus in narna pataisos ir už
mokėjo 100 doleriu bausmes. 
Jojo motore kalbėjo sodžiui 
buk vaikiukas tankiai iszbeg- 
(lavo* ant ulyezios o tėvas in- 
pykęs nekarta kalbėdavo kad 
jaigu nesedes namie (ai ji pa
ženklins ir savo kerszta iszpil- 
(le.
DETROITAS TURI 1,601,073 

GYVENTOJU. «

Detroit, Mich. — Pagal nau-

v o

J p.

jaugia apskaityma tai szis 
miestas chiliar tani 1,601,073 
gyventoju o praeita 1928 meta 
turėjo 1,478,735. Detroito mies
tas su priemieseziais turi dau
giau kaip du rmililjonus gyven
toju. Vaiku, kurie lankosi in 
mokslaines yra 402,670 o to
kiu kurie turi mažiau kaip pom
kis metus yra 222,871. Szeimy-
nu mieste yra 377,976.

pažiūrėti kokia 
“baika.” Toji 

vos spėjo ateiti ka'd sztai vy
ras nuspyrė bertainuka ant 
kurio stovėjo ir pasikorė ant 
virves. Pati isz baimes nubėgo 
pas kaimynus szaukti pagelbės 
o kada sugryžo, vyras jau bu
vo sustingęs.
ŽMOG-KIAULE KURI 

NUSTEBINA VISUS 
MOKSLINCZIUS.

Hngcrsville, N. C. — Laik- 
raszcziai apraszineja apie ne
paprasta ir stebėtina atsitiki
ma kad ezionais tūlo favmerio 
kiaule atvedė parsziuka su 
žmogiszkom husitui 
ka nosia ir 
stuobris yra kiauliszko sude- 

ketūriams kojoms ir

vyras jau

, žmogisz- 
burna, bet šalai p

jimo su
uodega.

Norints paprastai kiaule at
veda po 8 dr 10 parsziuku bet

Minersville, Pa. — 
apgavika i 
saliuminka parduo

damai jam sauja stikliniu žibu- 
eziu už deimantus apgaudami 
ji ant 2,000 doleriu.

Trys apgavikai paduodami 
savo pravardes kaipo Mikalo
jus Colony, Andrius Gubasz ir 
Juozas Labrovski, visi isz New 
Yorko parode saliuninkui An
tanui Szunk sauja szmugle- 
rinotu deimantu. Szunk 'intike- 
jo kupeziams deimantu užmo
kėdamas jiems 2,000 doleriu.

Matydamas kad likos ap
gautas tuojau davė žinia pali- 
eijai kuri ir suome apgavikus 
Slatingtone pas kuriuos suras
ta 3,000 doleriu.

jorkiniai 
lengvatiki

darbininku 
vietas. 1927 m. darbininku bu
vo 8,351,257.

1,700,000 darbininku pasam
dyti “textile
886,000 maszineriju produka
vimo iszdirbysteje 867,000 me-

> y iszdirbysteje;

baudžiami.
Žmonėms dar tikrai 

nant to, atsitiko 
pratimu. Tikimasi, 
visi prie to pripras.

v • nezi- 
jau nesvisl- 

kad greit

PASZOVE PILIETI.
Naktį isz 30 in 31 T ji opos

clžio ir panašzioš industrijose; 3 policijos ko-
835,000 geležies ir plieno isz
dirbysteje; 679,000 maisto isz- 
dirbystese; 550,000 popieros 

spaudinimo industrijose, 
395,-

szitas žmog-kianliszkas sutvė
rimas giime tik vienas. Moks- 
lincziai ibaišiai stebisi tuo at
sitikimu, negalėdami iszriszt 
pniežasties navajnos perkrai- 
pos gamtos, bet aplinkiniai 
farmęriai taji dalyka sau ki
taip perstatinoja ir mano kad 
pilie to turėjo prisidėt kokis 
žmog-iszgamn. „yj vakacijoa.

LAIVAS NUSKENDO, DAUG 
ŽMONIŲ ŽUVO.

San Francisco, Calif. — Lai
vas San Juan, susidūrė su laivu 
Dodd artimojo Half Moon Bay 
ir in kėlės miliutas nuėjo ant 
dugno mariu. Laivas San Ju
an turėjo 110 pasažieriu isz 
kuriu diidosne dalis turėjo 
szokti in ima rėš nakties laike, 
bet nežino ar visi iszsigolbejo 
nes tik 27 surado kiti laivai. 
Kapitonas Ashplund niibjo 
drauge su laivu kuri valdo tik 
taja diena , užimdamas vieta 
tikro kapitono kims radosi ant 

• •
“■ u' r ...1m *

’yH

ir spaudinimo industrijose 
495,000 transportacijos;
000 chemikalu industrijoj ir tt.

1927 m. net $11,000,000 isz- 
mokota algoms, arba padidoji- 

1.1% už 1925 m. bet 
sumažėjimas isz 2.5% už 1923 
m.

1927 m. Amerikos i szd i rink
tose medžiagos suvartota 
$35,000,000,000 vertos ir pro
duktu verte buvo $62,000,000,- 
000.

mas isz

iki

Paskutines Žinutes
IT Benton, Pa. — Trys szim. 

tai anglekasiu apsisaugojo bai
sios nelaimes bet 12 likos ap
deginti eksplozijoj Benton ka
syklose. \risi likos nuvežti iii v

ligonbutes.
11 Moibile, Ala. — Henry 

Taylor, 25 motu, perpjovė bai
siai gerkle savo pacziuloi Ade
lei, 17 mot u,

I lenrv

su kuria in du17 motu 
menesius po szliubui buvo pa
simetęs.

inisaraite Krakoniszkiu punk
te vachmistras Filipąviczius 
Juozas, būdamas pas pil. Motu 
Barzdenu kaime, perszove Ste
poną Strikaiti. Sužeistas nu
gabentas in Tilžės ligonine. 
Filipaviczius suimtas. ‘ .

APDRASKĖ TIGRAS.
Policijos žiniomis, rugpiu- 

czio 6 d. apie 20 valanda pil. 
Henrikas Cichanaviczius, Mar- 
vionkos kaimo gyventojas, su
sitaręs su cirko administracija, 
noszo to cirko arkliams vande
ni. Beeinant pro tigru narva, 
vienas tigras stryktelėjo prie 
jo ir, prisitraukęs prie narvo, 
apdraskė. Cichanavieziui pa
daryta apie 14 žaizdų. Sužeis
tasis nugabentas in ligonine.

ŽUDĖSI RASZTININKE.
Policijos žiniomis, rugpiu- 

ezio 7 d. Linksmadvario lau
kuose viena geležinkeliu val
dybos rasztininke persipiovo 
skustuvu ranku gyslas, bet tai 
pastebėjo netoliese buvę pu
sžaliu iai žmones, 
tai pranoszo policijai. Policija

'kurie apie

ja nugabeno in ligonine. Žudy
mosi priežastis tyriama.

4.
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tiktai ant pigumo ii r popieros. 
Isz to galima suprasti kad 
Uiėtnvrtti apie laikraszczius 
turi mažai supratimo.

KUNIGAIKSZTIS IR
i < 'i 'Į

1PIEMUO
I

Suv. Valstijos turi daugians 
gydytoju negu bile kita szalis 
pasaulyje. Turi apie 149,521 
užregistruotu gydytoju. Isz tu 
18,634 gyvena New Yorko, 
valstijoj, 11,405 Pennsylvani-’ 
joj, 10,893 Illinois ir 8,854 Ca- 
lifornijoj.
L..... —.... ... . j ~.—. ..———~ *...... .

vieno 100 gyventoju, Califor-(nėjo, 
nija
gy ventoju, Colorado, Nevada, 
New York ir Missouri 

tik 10,

Jaigu paeziuotas vyras tan
kiai nesiskuta tai jojo paezin- 
le ji nužiurineja buk josios 
daugiau jau nemyli. Jaigu sku
tasi kas diena tai ji nužiurine- 
ja kad myli kita ir isz to kyla 
pekla. — Sunku brolyti intik- 
ti moterems kuriu būda da nie-District of Colum

bia turi 34 gydytojus del kiek-Įkas ant svieto gerai neisztyri-

20 del kiėkvieno 10,000

i * 1 ., y . '

Netoli Vokietijos guli Szvai- 
earija, maža szalole bet gerai: 
žinoma tautu istorijoj. Ton ran
dasi augszti kalnai kurie rodos 
stengiasi pakavo! amžina Ita
lijos pavasari nuo likusios da- 
_ - >1 — . .

I

. A

tavo dainittes padare man 
daug smagumo ir asz reikalau
ju j u daugiau!

— Tau negali stok u dt Sma
gumu, — drąsini atsake Juo 
zas — nes czia isztikro gražu 
Bet kns-gi tu do vienas? A* - 'l A A.

tavo dninriteš padaro Jisai pasidavė savo jausmuiulMIl, puaiunvv nllvlj JtlUBIUUl 

ir skubinosi prie duriu. Czia 
atsiminė apie savo dranga ku
ri palikti teip jau buvo sunku. 
Jisai turi ji pamatyt dar nors 
karta. Priėjo prie vyges. Kuni-

........... ............—UI III................  ■ IMI — ■■■■ til I a 'll 11— . ............ -j

KA REIKIA DARYTI 
JEIGUBUNI KADA 
SUARESZTUOTAS

■ :

asmeniszkai imt tolesnio isz- 
klausymo, kitaip paranka pra
puls. Paranka gali būti pini
gai arba nejudinamas turtas. 
Abiejuose atsitikimuose drau
gas prižada turtą teismui. Jei
gu prasikaltėlis nepasirodo ant 
tolesnes proves arba iszklau- 
s.ymo, draugas gali pamesti pi
nigus arba turtą. Svarbu pra
sikaltėliui bandyti * sumažinti 
parankos suma lyg mažiausio 
laipsnio. Yra žmones liroe va-, 
ro tikra bizni užstatyti'paran
kas prasikaltėliams ir jie ima 
augsztus užmokesezius už ta. 
Yra gerai del kuriu atsitikimu 
bet yra labai sunku tiems ku
rio daug pinigu neturi.

Advokato klausymas 
dar svarbesnis. Yra daug geru 
advokatu. Yra goru - 
aid” 
gelis geru 
Yra advokatu, 
patyrimo ir j u nežinojimas tei
siu padaro isz ju prastus npgl- 
nejus. Negalima spręsti ar 
advokatas geras ar blogas nuo 
sumos kuria reikalauja. Rei
kia samdvti toki kokis ateis 
ant iszklausymo. Todėl svarbu * 
turėti gera advokato, arba “le
gal aid”

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

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

>

gaiksztis rodėsi drueziai mie
ga bet Juozas pasilenkęs prie 
jo krutinės paklausyt jo kvė
pavimo iszsigando nes jo szir- 
dis jau dauginus noplake ir 
krutino nekvepavo saldi smer- 
tis iszgolhojo ji nuo sopuliu. 
Juozas isžbogo isz kambario 

kiemas 
buvo tuszczias, pilies varteliai 

kareiviai drueziai 
nuo neiszpasakyto 

karszczio. Valanda buvo labai 
paranki. Du kart atsisveikino 
su iszojiisiu in ana svietą savo 
draugu, trumpai pasimeldė 
Dievui dangui ir laimingai ap
leido pilies sienas.

Skubindamas greitai priėjo 
vieta kur jo tikras szuo vakta- 
vo jam pavesta 'kaimene. Men-1 
kas maistas labai ji sukudino.

I*

— Asz esi u nelaimingas ku- 
nigarksztis, api'plosztas pasini 
tel'io Žmogaus nuo visu turtu 
kurie man teko po smoreziai 
'tėvo. Idant nogaleeziau jam 
padaryt ka blogo, jis atsiuntę 
mano sziezion, toli, toli nuo

Ka daryti kuomet žmogus 
suaresztuotas, yra klausimas 
kuris gal užinteresuos visus 
kurie su tuo dalyku nenpsipa- 
žine.

Kiekvienas prasikaltėlis ga
li būti suaresztuotas. Ir netik 
prasikaltėlis, bet policistas ga
li suaresztuoti asmenį kuris 

Tnrftatymai
nustato baiidžiamiri prasikalti
mus. Prasikaltimai yra invai- 
riu laipsniu svarbumo — 
žmogžudyste yra 
prasikaltimas, 
užpuolimai,
Kai'kuriose vietose 

rcgulaciju yra

lies Europos.. Bot nežiūrint ant 
szios grasinanezios iszžiuros 
ir ant sniego, kuris motas in 
meta dengia juos žiemos skran
da, ton randasi tarp kalnu pui
kios pakalnes. Senuose laikuo
se vienoj isz tokiu pakalniu 
stovėjo ant uolos arti ežero se
na pilis. Piemuo isz aplinkines 
iszsininko sau nuolaidžia vieta 
prieszais pili del kaimenes ga- 
nevos. Gražiose dienose jis sės
davo ant iszsikiszustios ant 
vandens uolos ir pindavo recz- 
kas, klot kas ir gtirbus. Tankiai 
grajindavo gražias dainas ant 
savo fleitos tuom laik kada jo 
kaimene grauže szvelne Alpu 
žolele. Kada piemenuko fleitos 
balsas taip saldžiai atsiszauk- 
davo apleistuose krantuose ir 
tyla neszo ji in anapus ežero, 
mažas langelis 
kasdien senoje pilyje ir 
blyszkes bot meilus veidas isz- 
sikiszdavo *ir žiūrėdavo iki su
temų link piemens, kada ma
žasis muzikantas vare namon 
gyvulius.

— Kas galėtu tas vargdie
nis vaikas būti! —mistino sau 
piemenukas — ar tai galimas 
daiigtas, jog ji uždarytu taip 
bjaurioj pilyj, pricszingai jis 
ateitu pasimatyt su manim.

'Pa i p mastydamas va ik^zti- 
nejo po krantą prieszais pili ir 
davinėjo invairius ženklus gar- 
biniudtam juodaplaukiai vai
kui lange. Bet nežiūrint ant to, 
kriip saldžios buvo jo dainos, 
kaip meilus žodžiai, kuriais jis 
viliojo, ženklai, kuriuos jam 
davė, viskas buvo veltui. Se
nos pilies gyventojas pakrato 
liūdna1! gi 
ežiais ’bet neatėjo.

— Asz turiu dasižinot kas 
tai yra —murmėjo Juozas (tai 
buvo piemenuko vaidas) ir ar
tinosi prie pilies. '

Užszvilpe ant szuns 'ir palie
pė jam vaktuot kaimene. Szuo 
pavirbhio uodega nes suprato 
kiekviena žodi savo globėjo ir 
nubėgės paverto kaimene.

Atėjo Juozas pas pilies var- 
ths bet kokis buvo jo nusiste
bėjimas kada rado apsiginkla
vusius baisiais kardais barz
duotus ’žmones stovinezius ant 
sargybos. Persigandęs norėjo 
sprust adgnl bet buvo per vėlu.

Vienas isz kareiviu pamate 
ji ir sugavo. Visi susirinkę in 
krūva pradėjo jo klausinėt —’ 
kas jisai do vienas, isz kur atė
jo ir ko reikalauja.

Isz iszgasties vaikiukas bu
vo pusiau numiręs, bot jog ge
ra sanžine niekad neleidžia 
žmoniems suklupti, tuojaus at
sipeikėjo ir atvirai viską papa
sakojo, kodėl jis atėjo pas pili.

— Kaip! — roke vienas isz 
tu ka ji sugavo — norėjai pa
vogti mus nelaisvi ? Užmokėsi 
už tai brangiai; mes tave užda
rysim kambaryje kur tavo žin
geidumas tuoj, isznyks! i

Su tais žodžiais koletas ka
reiviu pagriebė vaikiuką ir 
jau buvo pasirengė inmesti iri 
taimsu kambarį, 
tarpu iszgirdo nuo* 
meilu baisa:

— Duokite j,..,. 
meldžiu jusu, nabagas vaikas! 
— roke mažytis belaisvis —; 
jai jau nenorite jo leist pas ma
ne idant palengvintu nors bis- 
ki mano sopulius, tai meldžiu 
nedaryti jam nieko blogo.

Kareiviai JpaSigailejo, ^usi-. < _ - - A

toli, Holi? nuo 
mano teviszkes. O mano tėvy
nė! Ji guli prieszais anuos le
dinius kalnus ir vadinasi Non- 
polrus. Ton niekad nėra, žiemos 
o cflia. kartais labai szalta. Man 
rodos gana pasakiau apie save. 
Eik szen mano naujasis jaunas 
draugo, asz noriu atsilygint už 
tavo g ra j n kaip galėsiu.

Kun'igaiksztis paėmė Juozą 
už rankos ir vadžiojo ji po vi
sus kambarius. V-ionas buvo 
dailesnis už kita. Blizgėjo nuo 
aukso ir sidabro; purpurines 
uždangos langu, puiki kaipo-, 
tai, szilkines vyges ir stikliniai 
žibint»ai.

.Juozas isz nusistebėjimo su-i 
plojo rankomis ir 
sau:

Juozas isžbogo isz 
szaukti pagelbės bot *

. įiieaiszkiai elgiasi.atdari ir 
miegojo

Ne senei viename isz ženkly. 
vu hotoliu New Yorke surasta 
du lavonai. Buvo tai jauna po
rele kuri papildo savžudinsta. 
Nebuvo tai senukai, tik jauna 
pora kuri nesonei sngryžo isz 
svodbines keliones. Jisai turė
jo 20 -motu o

16 ir 
AVisconsin tik 10, Idaho 7. 
Kuomet Massachusetts turi 78 
gydytojus del kiekvieno 100 
ketvirtaiuiszku myliu, 
Jersey turi 50, ir New Yorkas 
39, Texas turi tik 2 ir A laba-į 
ma, North Dakota, ir Monta- Beveik da vaikai, turtingu tc-

New trumpai

ji ji 18 metu. —

arsziausias 
torp kitu yra 

apvogimai, ir l.t.
peržengi-

yra

na .ir Wyoming mažiaus kaip 
viena.

Su v. Valstijose turime 127 
gydytojus del kiekvieno 100,- 
(M)0 žmonių, Vengrija turi 73, 
Italija 71, Danija 70, Voietija

gija 57,

Jugoslavija
7, Bolivija

24,
•13,

7 Ir

mo-

64, Czokoslovakijn 58, Norvo- 
Latvija 55, Szvcdija 

35, Suomija 25, Meksika 
Lietuva 21, 
Guatamnla 
Persija 3.

Skaitlius medikaliszku 
kykhi, kurios yra Amerikos 
Medikaliszkos Asociacijos pri
pažintos, sumažėjo nuo 80 iki 
74. Dvieju medikaliszku mo
kyklų czarteriai buvo atimti 
už pardavinejima medikalisz
ku diplomu, ir keturios kitos 
mokyklos nepripažintos del ne
tinkamumo. 1927 m. kiekviena 
pripažinta medikaliszku
kykla reikalavo net dvieju mo
tu kolegijos darbo pirm negu 
aplikantas galėjo būti priim
tas.

1928 m. 20,545 studentai pn- 
sirasze medikaliszko.se moky
klose. Kas met apie 4,000 mo
kyklas užbaigė pradeda veikt 
kaipo gydytojai. Beveik du- 
trocz dalys mokyklas baigė 
buvo apie 27 metu senumo ar
ba jaunesni.

VU.
Daugeli kartu skaitome apie, 

panaszius atsitikimus, ne tik 
apie žndinstas bet ir persisky
rimus tarp poru. Priežastis to
jo visko yra nesutikimas tarp 
poru ir skirtumas tarp metu. 
Vyras privalo būti senesnis už 
paezia keliais metais. Bet tan
kiai skaitome apie apsivedi- 
ma szesziolikos ar asztuonioli- 
kos metu snargliaus kurio vie
ta yra da mokslą i neje. Tokios 
poreles po apsive<limui in koki 

arba padaro 
daužydami

anapus ežero 
atsidarydavo 

isz.
pamislino

mo-

Profesorius ukiszko univer
siteto lowoje, Byron C. Dale 
iszaugino auguole kuri suside
da puse isz bulves o puse isz 
tameieziu — isz szaknu auga 
bulves o isz virszaus auga ta- 
meites. Taja nauja 
mano užvardyt: 
ba “pomato. »»

< c
auguole 

topato” er

Vietiniam žverineziuje Saint 
Louis, Mo., randasi kirmėlė su 
dviems galvoms kuria sugavo 
girrioje deszimts metu vai
kas. Akyva yra kad toji kir
mėlė ne yra vienokio budo nes 
kožna galva turi kitokį būda 
ir niekados viena su kita nesu
tinka: kaip viena galva norį 
ėst, tai kita nori miego ir pric
szingai. — Geriause viena gal
va nukirst.

Valstijoj Georgia likos aresz- 
tavotas kareivis isz Svietines 
Kares kuris turejo tiktai viena 
koja, kita neteko laike muszio. 
Medinoje kojoje turėjo intaises 
bleszino kurioje galėjo inpilt 
galonu munszaines, kuria par
davinėjo darbininkams stikle- 

‘ liais isz padaryto tam tikro 
kranelio. Badai tu iv jo gana 
dideli skaitli kostumeriu ir da
ro puiku bizni ir isz to maiti
nosi. O kad nesziojo munszaine 
“czdbate,,,
“butlegeris.

todėl buvo tikras 
r t

Jaigu vyras geidžia paežiai 
pririlaižyt tai jai in 
sznabžda meilius žodelius o ka
da jaja kolioja tai taip gar
siai kad net visi kaimynai gir
di.

ausi

Lietuviai yra paprato ten 
pirkinėti kur pigiau. Nežiūri 
ant ta voro — bile pigus; ne-
žiuri kokia mesa, bile pigi; o 
“pigia mesa szunis oda.” Apie 
laikraszczius tokia pat turį 
nuomone nes jaigu gauna už
doleri prrdrukubta laikraszti 
tai nežiūri ant jojo i n talpos
I I

Kaip tai

laika persiški re 
sau. perstatymus 
indus ir nosis, atranda priolai- 
dinius, ant galo juju moralisz: 
kūmas nueina ant szunc uode
gos.

Priek tam, musu busimosios 
motinos ir pacziules mokinasi 
visokiu dalyku mokslainese. 
nuo keturiolikos motu amžiaus, 
praderla dirbti falbrikuose ir 
lankosi ant szokiu, trankosi po 

aplinkines bambiliais,
bet apie gaspadorysta turi tiek 
supratimo kiek neregys apie 
puiku paveiksią.

visas

Nekurie Amerikonai tik turi 
skysta protą kaįp pasirodė ana 
diena. Kokia tai jauna porele 

, susilaukus kūdiki 
“Big Zeppc-

— Argi tai no kvailybe?

isz Boston, 
apkriksztino ji 
lin.”

(■zion Amcrike nestokos vi
sokiu apgaviku ir valkatų. 
Sztai
viszkam mieste
pasidavęs4 kaipo daktaras lan
di nėjo po stubas jeszkodamas 
ligoniu ir ant galo, kur radosi 

, iszplesze skry- 
paeme pinigus,

apgaviku ir 
nesonei vienam Lietu- 

tulas valkata

ant kvatieros 
nutes vyru, 
ziegorelius, goriausius drabu
žius ir jau buvo iszduimes bot 
taji latreli nutvėrė ir patalpi
no in kalėjimu idant geriau 
prasilavintu savo amate nuo 
kitu kalėjimo akademiku.

Bukite atsargus priesz to
kius valkatas kurie bogedisz- 
kai žmones apgaudinėja. Apsi
žiūrėkite gerai kad nemetyt 
pinigu dovanai.

4 i malonia

Tūlas skaitytojas mus klau
sė, kas tai yra bueziavimas?

Sunku -atsakyti Unt tojo 
klausymo nes randasi visokiu 
versmių apie taja 
operacija.”

Klausomo apie tai Baltru
vienės tai jiji mums taji klau-’ 
sjona szitaip 'iszriszo: ’

‘‘Buėziavimas yra tai pam
pa intraukenti smagumą ir lai
me.”

‘‘Bueziavimas meilingas yra 
tai peczetis iszspaustas ant ak
to gcrv’alingos sutaikęs.” •

“Bucziavimhs yra tai -pavi
dale tilto per kuri dvi vieszpa- 
tystes susivažiuoja.”

‘ ‘ Bueziavimas Franci joj yra 
tai szposas. Anglijoj abejoji
mas. Italijoj deganti liepsnų. 
Lietuvoje papratimu. Lenkijoj
žcnklu užsidegimo. Vokietijoj 
žiedu rojaus isz kurio pamarė
li persimaino ant vaisiaus.0— 
Ar ne T

*
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kuriuos
> veltui.

aiva, patraukė pe-

j

kada tuom
virszaua

jam pakaju

rinko visi ant rodos ir ant ga
lu galo nuvede Juozą tropais 
augsztyn pas nopažinstama jo 
draugu kuris ji priėmė puikioj 
salėjo. Paauksuotos sienos, 
marmurines grindys, daugelis 
bl'izgancziu daigtu kuriuo^ 
Juozas czia pirmu kartu mato,

’ t

saloje. Paauksuotos sionosr 
marmurines grindys, daugelis

atomo jam kalba.

smagu butu 
gyventi szioj pilyj!

Szimta kartu labinus jis gei
de Indi ant kunigaikszczio vie
tos ir negalėjo supranti kodėl 
jis taip nulindęs nerimavo, ka
da jam nieko nestokavo.

Taip jiems bežaidžiant atėjo 
naktis ir kunigaiksztis nors ne
noromis primine savo draugui 
jog‘laikas jiems skirtis. Su 
skausmu szirdyje Juozas pa
sirengė apleisti puikiąją vieta 
ir savo miela dranga, prižadė
damas po szimta kartu atsilan
kyt tankiau. Bot priėjus jam 
prie vartų, 
jog jis turi

Avys ir ju keturkojis ganyto
jas su didžiausiu džiaugsmu ji 
pasitiko ir jis, isztrukes isz pi
lies buvo labai laimingas. Tsz- 
sitrauke fleita ir užgrajijo sa
vo paprasta daina. Bet kuni
gaiksztis jau (langiaus norimo
jo ant, lango' noklause jo ir 
aszaros iszsipyle isz akiu ne
davė pabaigt jam dainos. Ty
ra ryto vojalis ežero vilniu 
siūbavimas ir linksmai szoki-. 
nedarna kaimene padare jam 
diržiausia smagumą. Kvėpuo
damas tyru oru ir kvapsniu 
kvietkeliu pradėjo jaustis ir 
ant krutinės lengvinus. Tšžtolo 
pamatęs surukusi savo tovo 
kaminu isz džiaugsmo suszuko 
ir varydamas savo kaimene 
greieziau grajijo ant fleitos ir

“legal 
drnugyscziu. Yra daug- 

vieszu apgineju. 
kurie neturi

Negalima spręsti

organizacija. F.L.T.S.

suaresztuoti

kvapsmu

suarcsztuo-

varydamas savo

’ szauke: Sveiks, mano tėvo sto- i 
kareiviai pasako 
pasilikti sii ktini- 

gaiikszcziu ant visados ir nie
kad jau noiszleis jo isz tonais.

Knim-gi gerinus galėjo patik 
ti szic žodžiai kaiji 
Kas-gi tašyki labinus, nud'žiu-,

J 

d ra ilga, 
mirszes dol szio naujo gyveni-

ge! Sveikas mano namo pakal
ne! kaip linksmas asz apleidau 
ana ruma gryždamas pas tave! 
Czia asz nerandu no aukso ne

• sidabrome brangiu akmenų bet
Juozuil

visko nesibijau

go už kunigaikszti, 
bar turėjo

kuria da- 
ku ris už-

mo savo kaimene, namus ir bu
vusius draugus, norėjo pasida- 
lyt su jo likimu t ' i

Žaįslai, 1 
puikios fleitos 
trumpino dienas ir daug ju 
po rojo iki ant galo nuobodu
mas ir nori mast i s apėmė Juo- 

Piemonukas, kuris pir
mi aus buvo taip linksmas da
bar nusiminęs sėdėdavo visa 
diena kampo, tuom laik kaip jo 
draugas sėsdavo priesz ji 
asza rodavo.

Neiszpasakyta 
apėmė piemenuką — namu isz- 
silgimas, noras liuosybes visai.

Žaįslai

za.

pasakos, dairios ir 
meliodijos su

ir

nerimastis

ji užmusze. Be reikalo supi- 
nejosi szilkinese vygese, be 
reikalo stengėsi rasti smagumu 
blizganeziuose daugiuose, mie
got szale lovos, zobovos pasi
darė jam nuotboclžios, valgis 
auksiniuose induose ji apsar* 
gino taip lygiai kaiip ir vy
nas stikliniuose puodukuose. 
Paukszcziu giesmes ji erzino, 
juokus plepiariuojanezios pa
pūgos laike už nieką, net Savo 
fleitos negalėjo paimt in ran
kas ir nuvejąs pas langu, spo- 
gsojo in mėlyna dangų sallies 
apszviesta lauka arba in žalia

dare jam

ežero pavirsziu ir apsipildavo 
aszaromis. Verkdamas iszbeg- 
davo isz kambario bot ginklu

liuosas nuo 
danginus grasinaneziu kardavs 
kareiviu! Asz turėsiu ramybe. 

‘BtiSitt' pavalgos’ bOt',raiYrti ilgas.*
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:: :: SZMOTELEI
Daugumas vyru negali

REIKALAUKITE
Pas Visus Lietuvius. 

Sztominkus

BIRUTES
Saldainiu isz Lietuvos
Jeigni Tamstų Sztominkas 
ju neturi, praneszkite mums 
jc varda ir adresa kad mes 
galėtum jam pasiusti pasiu- 
lyma.
LITHUANIAN IMPORTING GO

818 E. SIXTH ST.
SO. BOSTON, MASS.

.       ..—I. —    — „1, L.       <U.,.

m as vietiniu 
prasikaltimas.

1 ’a go i d a u j a n t sua reszt a v i m it 
kokio nors asmenio, reikia nu
eiti in sudžia (taikos arba po
licijos, arba pas panaszn vir- 
szininka) papasakoti jam vi
sus faktus, užvardinti žmogų, 
kuri nori kad suarcsztuotn, ir 
prislėgti prie visu faktu. Jei
gu, sudžius nuomonėj, yra pra
sikaltimas, tai iszduos insriky- 
ma (varant a)
žmogų. Tas i n sakymas pavėli
na policistui, policijos tarnui 
arba kitam aficicriui suarėsz- 
tuoti iuvardinta asmoni.

Policistas arba kitas aficie- 
rius paima insa'kyma ir suima 
iuvardinta asmenį. Policistas 
gali vartoti antrankius jeigu 
reikalinga. Jeigu
tas asmuo nenori eiti su poli
ciniu tai policistas gali imti 
bile kokias priemones privers
ti ji, ir net suaresztuotas as
muo norėtu nuo policisto pa
bėgti, policistas gali ji szauti.

Laukiant sudžius iszklausv- 
ti reikalu, invairiu valstijų in- 
statymai pavėlina policijai im
ti suaresztuoto asmens foto
grafija, padaryti pirsztu in- 
spaudos reorda, padaryti krata 
ir atimti nuo jo*.„apkallinan- 
czius daigtus.

Yra invairus budai suaresz- 
tavimo. Pav., jeigu žmogus tik 
sukilimą toki galima suaresz
tuoti apeliuojant in policista. 
Betkai kuriuose atsitikimuose 
policistas gali aresztuoti be 
insakymo.

Antras žingsnis yra iszklau- 
svmas. Sudžia suszaukia visus 
liudininkus kurie kanors žino 
apie reikalu ir apkalba 
atsitikima su jais. Kuriose 
valstijose apkaltintas žmogus 
gali būti iszklausytas apsiginti 
save. Prirodymai priesz ap
kaltinta žmogų turi pertikrinti 
sudžia kad yra teisinga byla 
priesz ji. Jeigu tokiu prirody

tai apkaltintas gali

aresztuoti

•9*
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YRA TAI RECEPTAS DEL

Szalczio Gripo, Flu, Dengue,
Bilious karszczio ir Materijos.

Greitai veikia. Gausite aptielcose.

CAPITAL STOCK >125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS >623,358.62

to sau iszdet, del ko moteres ji 
nemyli.

§ Kožna negraži motore ne
tiki zerkoliu.

§ Jeigu žmogus, viską ap-. 
sako ka žino, niekados ne bus 
už iszmintinga palaikytu. (

§ Kožna motore yra tosios 
nuomones, kad ji tiek verta, 
kiek aukso atsvertu. 1

§ Juk nieko nekasztuoje 
mandagumas, o tas tankiause 
daug kartu užsimoka.

§ Patogumas ir turtas tiek 
motoro nedabina, kiek puikus 
pasielgimai.

§ Jeigu katram jaunikiui, 
nesiseka gyvent, tai tegul ap- 
sipaeziuoje.

§ Su plika ir žila galva prie 
mergos nesiartyk, ba taip nc- 
kenezia tokio jaunikio kaip 
szuo ubago. i

§ Moteres verksmo negali
ma suprast, ba verkė 
džiaugsmo ir nuo piktumo.

§ Kas daug ant moterių ka
rinu je, tas tikrai seninus per 
daug jeises mylėjo.

§ Moteres be vyru galėtu 
apsieiti, bet jokis vyras be mo-

♦
§ žmogus, kuris užsipelno 

ant prieteliu, visada juosus 
turės. i

§ Ir melagis pasako teisybe, 
bet tik tada, kada ‘buna pasi
geriąs.

§ Kol vyras no yra apiihtas 
motorine intekino, tai negali 

•kad jis yra
—— F.

suprast, nuo

visa

, ■ ■ barszkojimas primindavo jam. 'toriu įiegali.
kad esąs belaisviu pilij.

Kunigaiksztis, kaip galėda
mas ramino ji, bet ir pats no-
galėjo pakovoti savo namu isz- 
silgimo.

Karta atsitiko, jog kuni
gaiksztis po piet užmigo vygoj 
ir Juozas, kaip paprastai nuvo- 
jo pas langu vefkt. Vol-gį jis 
svajojo apie savo kaimene, ga-s 
naneziausi anapus ežero, jam,
rodosi, jog jo, tikras szuo žiu-

t noredataas
Į '

Bzitdi Ir,

rojo in ji, virbindamas savaįuodega,’ kaip ir
szaukt savo globę ja.

Tas jam puolė in 
rodėsi balsas szauke isz vi-

Tas jam puolė

apio ji kalbėti 
blogu ar geru.

Priesz szliuba: ,
Jaunikis: — Ka liepsi vis

ką tau atiduosiu, kad ir kara
lyste turėtu.

Ka liepsi vis

Po szliubui:
Jis! — ka ar asz už czevery-

4

NesibFjok — tarė jubda- daus: Bogk, bogk greioziau! kus del bobos turiu mokėt 8
♦plaukis — ir szia savo ranka; dabar arba niekados!

r

t

I.

. I dol.? Nesulaukimoa!
' ’ . if

6

k

mu nėra, 
būtie paliuosuotas.

Bet kuomet yra prirodymu, 
tai apkaltintas gali būti tuoj 
slidžios nubaustas.

(Daugeli atsitikimu, slidžios 
virszininkas gali nusūdyti pra
sikaltėli sulyg savo valios). 
Tokiame atsitikime prasikaltė
lis gali daiyti viena isz dvieju 
dalyku save apsisaugoti. Jis 
gali parodyti prirodymus kad 
jis nekaltas, arba gali apeliuo
ti in augsztesni teismą. Daryti 
ta turi pasamdyti advokata.

Daugeli sykiu reikalas per
duotas augsztesniam teismui 
del tolesnio nusprendimo ir ta
da prasikaltėlis turi pristatyti 
paranka ir gauti advokatu Ji 
apgiriti.

Ta paranka yra užtikrini
mas kad prasikaltėlis pribus 
..................... ....... -

C Mokame 3-czia procentą ant 
> sudėtu pinigu. Procentą pride- 
r dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
J 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.irKas.

A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABOR1US

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

■ ■» —
MILL & PATTERSON STS., 

ST. CLAIR, BA.
Bell Telefonas 1430-R

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 
szia nuo papraszcziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, veseliu, kriksztynlu ir 
kitiems pasivažindjimams.

f MERCHANTS BANKING TRUST CO.
» MAHANOY CITY, PA.
| ----- $-----
S 3-czia Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu
5 pinigus yra geriaus negu 10-tas Procentas, be jokio 

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

jį
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ATKALBINĖK tyki“
RAŽANCZIU

Tas Dėjosi Pennsylvanijoj.
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- nors prižadėk man neužmirszt.
isz josios temingai
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Buvo tai paskutiniai jo žo
džiai kuriuos isztarcs užmerkė 
akis, suoziaiipo lupas ir nutilo 
ant visados.

Jurgis pabueziaves draugo 
szalta kakta, su skausmu szir- 
dyje nubėgo tolinus palikes la
voną Prano, kurio daugiau jau 
neonate.

Girauekas su Jurgiu turėjo 
ja ilgai gaivint o kada atsigai- 
veliavo vėl atsiliepė:

— Apsakyk sūnau 
apie jo imirt'i, gal buvai prie jo
minimo ir užvadavai jam ma
ne.

man

Kaip, motlin, buvau. Mi
re ramus, pasakiau jam kad 
nunosziu tau jo paskutini pa
sveikinimą ir turėsiu tave sa
vo globojo. No ka daryt, kad 
buvo tok is Dievo įlaleid'imas, 
ne sielvartauk motin, Franas 
mlire pildy<lamas p rival urna, 
nors žuvo kaipo nevalninkas ne 

reikalus ir tevvne bet 
nekaltas kraujas nepražuna, 
kadangi surengia pragaiszti 
tiems tironams kurio ana pra
lieję. Franas įnirę ramus, ne- 
kent ėdamas.

— O Vieszpatie, paszaųk iri 
mane pas nave — vaitojo ne
laiminga naszle, bei suteik spė
kas idant galeeziau daturet ta 
baisu smūgi kuris ant manos 
nukrito. j

— Buk rami, motin, — ra
mino .Jurgis, Dievas neapleido 
tavos kadangi surėdo taip kad Į 
i 
tavo

Motina daug j 
visaip mislino, verko ir rugojo padariau prižadejĖma.

V.
motu vėliaus na- 

buvo didelis 
nuliūdimas. Vienatinis ju sū
nelis Pranukas kuriam ketino 
tekt visa teviszke atsisveikino

In puse 
muose (Iirauckn

F

szi svietą gražinusiose dienose už savo 
gyvenimo.

Seni turi mirti, jaunieji gal 
mirt. Kiekviena valanda žmo
gaus gyvenime gali but pasku
tine valanda, bet kaipgi grau
du kada žmogus pneziojo jau
nystėje mirszta, kada giltine 
kaip žydinti žiedą viesulą nu
laužia.

Ilgai negalėjo pamirszt Gi- 
rauckai mirusio savo sunaus, 
lanke pnrgryžtant isz kariuo
menes savo augytinio Frano 
kuriam ketino pavest savo tar
ta bet tas kad ir metai tarnys
tes Frano pasibaigė nesugry- 
žinejo ne laiszko net in motina 
suvisai norasze.

ramus

mano prie žuvusiolel meiles
sunaus paliko mane tavo 

lobeju. Asz užvaduosiu jums 
justi snnu kuriam mirsztantsnnu

manydama jog suvisai iszsiža
dėjo. Daug vėliaus paimtas ka
riuomenėn Jonu Jurgis sugry- 
žo atsitarnavęs.

Girauekas tuojans dažinojas 
apie sugryžima Jurgio nuėjo 
pas Jonus ir pradėjo klausinėt 
apie D ra n a bet Jurgis atsake 
kad pirma turi praneszt apie 
dranga jo motinai, taigi dr t uo
laus abudu su Giraucku nuėjo 
in grinezia Magdalenos, nasz-

Moteniszke kaip negirdėda
ma ar nesuprasdama žodžiu 
jauno Žalnieriaus, kartojo: 
Dieve, Dieve 'mano, nėra jau 

9 9
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Dieve mano, 
jo, nėra jau gyvo ant žemes..

Magdalena vienok nenusira- 
mino nors atėjo ir Girauckione 
ir aiszkino jai jog netik ji vie
na pražudo siniu kadangi 
priesz neseniali pati ramino ir 
ja, kada apraudojo mirusi sn
nu aiszkindama jog priesz Die
vo valia žmogus nieko nuveiki 
negali. Jos motiuiszka mylinti 
s^irdis ne<laturejo to baisaus 
skausmo koki surengė žuvimas 
sunaus ir apmalsaino ta skaus
mą netrukus ant visados mie
la szi rd in ga mirtis.

Naszle Magdalena mirusi del 
sunaus meiles, norėjo palaidot 
Jurgis, bet Girauekas būdamas 
turtiingn palaidojo iszkilmin- 
gai. Dora motinos duszia nega
lėjo gyvent atsiskyrime su sū
naus duszia ir 
en idant susijungt 

nesiskirt.
Jurgis būdamas doru vaiki

nu, bet neturtingu levu sūnu
mi, netrukus persitikrino kaip 
Dievas už dorvbe atmoka.

Girauekai neturėdami 
vaiku, o
ižrasze savo namus ar ūkia ant 

didesniu da žingeidumu nors ir j°«
Jurgis netrukus po tam ap- 

sipaeziavo su dora mergina. 
Pastojo tikrais vaikais Girauc- 
kam o taipgi ir savo tikriems 
gimdytojams, kurie dn ilgai 
gyveno ant savo akeles, o kuri

Aniele buvo puiki mergaite,, 
kaip lai sakosi, o priek tam 
turtinga ir goru levu. Nėr dy- 
vu, jog torp visokiu pagini ir 
tupinejimii apie ja, pasiliko 
lengvatikio 'ir pasiszauszius, 
už trucindama gyvenimą do
ros ir dievobaimingos savo 
motinos. Užvclai suprato mo
tina piktus apsiejimus dukters 
ir pastanavyjo pikta pataisyt 
kiek galima buvo.

— Prasiszalink nog svie
to, jeigu nori būtie dorum! — 
teip mislino sau motina. Per 
ka tankei iszoidavo in artima 
kaimo su savo pasipuoszusc 
dukrele. Anielei nepatiko tasai 
eijimas ant kaimo ir tankei pa- 
siprieszindavo priesz motina 
su bjaurias žodžiais, jog czio- 
nais ne tiktu parasaszyt.

Tuom kart prisiartino Vely
kos o dievobaiminga motina 
tare in dūk t ere: :

Vaikeli, reike atlikt ka- 
talikiszkus privalumus ir eit 
in spaviedni. j

Aniele tik susiraukė ir nusi-’ 
juoki' isz motinos. O kad už 
ganadint norą motinos nuėjo 
in spaviedni.

‘Dievas žino 
spaviedojosi — gana 
da klūpojo prie spavicdnyczios 
tai nuolatos juokdavosi ir szi » 
dyjo isz kitu kada ėjo in spa- 
viendyczia. Mato apsiejimo 
dukters susirūpinus motina, 
stengėsi po tam atvesi galva 
ant kaimisZko kunigo.

Ej, tai toks prastas Die 
vo tarnas! paszauke Aniele. 
Ant visko tai tik atsakydavo: 

Vaikeli kalbėk ”

o priek tam’

nog

kaip j i ji
9

ten
jog ka-

ražancziu.

apie ja ja laike nelaimes ir ru- 
pbš|ies.

Sūnūs prižadėjo viską.... 
buvo geru kūdikiu. Bet grei
tai persimaino torp svetimli. 
Isz pradžios ne turėjo laiko 
skaityt, gyvenimą szventuju, o 
paskui ne nemislino apie ja ja. 
Knyga gulėjo apakai nei 
dugno kufaro. Linksmas gyvo- 

nedavė 
szventn

Isz pradžios ne turėjo

ant

n imas torp student u 
jam pamislint apie 
knyga. Bot linksmas gyveni
mas daug kasztuoje, musu stu
dentas greitai apie tai persi
tikrino. ’Krumpam laike buvo 
stokus pinigu, per ka pastana- 
vy.jo pa ra szy t. tėvui jog reika
lauja pinigu ant nupirkimo 
reikalingu knygų. Tėvas vie
toje pinigu paraszo gromata su 
priminimu: Skaityk gyvenimą 
szventuju.

Susirūpino sūnelis tokiu at
sakymu tėvu. Ant visu gromu
lį! tėvas atsakinėjo nilolritos:- 
Skaityk gyvenimą szventuju. 

nekantrumu ir piktybe
mesdavo tėvo gromatas in pa
ežiu. Gori prieteloi darode spa- 
saba gavimo pinigu ir nuo ko. 
Bet ir tiejė tuojans iszlcke o 
atėjo laikas užmokėjimo 
traukos skolos.
privertinejo kas diena. Su gai
lesio paraszo levui gromata 
prisipažindamas prie kaltes.' 
Gal užpyks bot susimylės szi 
karta ant manos. Tėvas užpy- 
ko suvisai, bot prisiuntė vėla 
gera rodą kaip ir.priosz tai: — 

skaitvk

wad

Jaigu jus vyrucžia.i laik- 
raszti turite, 

’Kai girtuokliams skaityt 
neduokite,

Ba jaigu turi už ka gert, 
Kai gali laikraszti nusipirkt. 
“Szventn” Iniikraszcriu .

skaityt nenori,
9

/n

Su

uz-
Skoli įlinkai

paraszo levui

o

gyvai n m a

Ba priesz ateiti 'baime turi 
Mat velniu kaip szeszkas 

bijosi, 
Tai už liberaliniu laikraszcziu 

griebėsi.
Juk skaito o supranta tiek 

Kad viskas ibi m a ant niek, 
Mat su tuorn puszinasi,

Ir priesz kitus giresi: 
Sako kad jisai mokytas vyras, 

O tiek jszmano kiek kiaule 
■apie pipirus.

Ir Lietuvoje buvo ne kitaip, 
O ir Amerike yra. taip, 

Ir lenais yra tokiu, 
Isz mokslu iszguitii, 

Dabar kom nuli štai s save 
vadina, 

Užklupiuoja žmonis ir žadina 
Del tokiu laikraszeziu nereikė
O katrie skaito, tuosius poike.

Ant tdkiu pusgalviu,

r

9

>

Aid tdkiu pusgalviu
9

viską, 
tus- t

grinezia Magdalenos, 
les, in kuria Girauekas vos per
žengęs grinezios slenksti atsi- 

, liepa:
— Magdalena, 
netriketa.
kuris pargryžo isz kariuome
nes ir žino apie Frana, ateina 
apie ji duot tau žinia.

— O Dieve! suszuko nasz
le. Beje, matėsi su juom! Mel
džiu tamistos sėskis ir buk ma
lonus papasakot apie mano šu
neli ka žinai.

T '
užsięrgoliaves,

sveczia
sztai atvedu

.Jonu Jurgi.

Taip, taip, — tarė Jur
gis užsięrgeliaves, nežinoda
mas kaip pradėt idant baisia 
žinia nosuteikt nmlžiugusiai 
motinai baisaus skausmo, kurs 
gal su baisiom pasekmėm. Po 
valandai vėl tarė:

— Taip, taip, atneszu jums 
nuo jusn sunaus “paskutini at
sisveikinama.”

Magdalena nesuprato ir

gis

su

nebeiszgasties užklausė:
— Beje, kaip tai paskuti-

nisl
Jurgiui sunku buvo atsakyt 

ant to klausymo ir pažiurėjo itn 
Giraucka kuris placziai atida-

nukeliavo in 
ir niekad

savo
pažine dorybe Jurgio,

rytom akimi žiurėjo in Jurgi. tįįko jurgjni po ju pnsimiri-
Naszle tai patemino taipgi 

ir jau su visa ’baisybe 'iszgas- 
ties suszuko.

— Ar pražuvo karėjo?
— Nelaime, daug jaunu vy

ru pražuvo.
Nelaiminga žmona krito ant 

suolo apalpus bet stvėrėsi v<31 
kaip pažeista liūte, isztiese 
rankas danguosna lyg kad 
siekdama ka, 
ar reikalaudama atkersz-iidmo, 
sugniaužė kumszcz'ias, konvul- 
siszkai prispaudė jas prie kru
tinės o drebanezios jos lupos 
tuo tarpu kalbėjo: ” 
plesziai man kūdiki, kam nu
žudei man paskutine mano vil
ti, mano laime, mano 'brangiau
sia kūdiki. Tavo locnas krau
jas aplies tave kaip tu apliejai 
mano kūdiki locnu krauju, del 
ko, už ka ? Dieve, tu esi teisin
gas, tu baudi už nekalta krau
jo, tu matai mano aszaras, ma
no skausmus, mano skriaudas.
— Dieve mano!...

Ir sielvartaujanti moterisz- 
* Jcc. vol krito apalpus,

b

lyg szaukdama

Kam isz-

net

4 4

Gražus man pamokinimas nuo
latos murmėt ražancziu!

Dievobaiminga* motina 
nutirpo iszgirdus kalba duk
ters. Ar-gi jau taip-toli josios 
dukrele nuėjo isz kelio! Ant 
josios rūstaus paliepimo ture-’ 
jo Aniele vela nusiduot pas ta 
kunigą in spaviedni, bet ir 
tuom kartu aplaike ta pati 
paliepima: — “ 
binek ražancziu! 
aps i verke 
prabaszczius ja ja priskyrė prie 
ulbagu ir senu įbobu, pagal jo
sios iszmanvma tai tik to
kiems ražanezius tinka atkal
bi net o ne del 
panaites.

Artymam miestukijo turėjo 
pamoksta garsingas kunigas 
ant mojines nobažanstvos. Kas 
tik gyvas buvo isz iszmintin- 
gesniu ėjo in bažnytaite idant

Sūneli 
szventuju!

To jau buvo už daug!— Vis-1 
ka ka galėjo nabagėlis jau par-' 
davė, drabuži, 'knygas, 
o viską kufaras stovėjo
ežias o jame nekcncziama kny
ga gyvenimai szventuju už ku
rias gal ne duos ne skatiko. 
Atėjo ant galo kalei na ir ku- 
faro, bet priesz atidavimu jojo 
kanecz turėjo paimt sena kny
ga in ranka, 
k u fa ra, 
ji didelis 
nenoru papinė in ran'ka

NedaVirtu gyvuliu 
Kerai ko paisyti, 

Pik kaip szunii su koja 
paspirti.

Kedrąugaut su jais, 
Jaigu ir in inkis pareis 

'Tai abi a d kai, 
szpiebukai.

F I

s pa vied n i

Vaikeli, atkal- 
” Aniele net 

Isz piktumo, jog

josios jaunos

mui.
Girauekai sulaukė žilos se

natvės gyvendami savo namuo
se, guodojnmi per Jurgi ir jo 
gera motore, sulaukė da 
džiaugtis anūkais kuriu jau ir 
G*i ra nekas niekad 

nevadino
svetimais 

vaikais” nevadino, kadangi 
jau buvo gana gerai persitikri
nęs jog žemiszki turtai žmo
gaus negali padaryt laimingu. 

Pastojas doru žmogum, guo_ 
dojancziu.už vidka labinus do
rybe, jautėsi laimingu taipgi 
nes <loras Jurgis nliekad neda- 
Ipklp savo priimtiems tėvams 
turėt Jokio susikrimtimo.

Dievas laimino Jam nes visa
me sekesi, praturtėjo jau dig- 
tokai, nors szėlpe <pavargol»ius 
ir reikalnujanezius pagelbos ir 
susilaukė taipgi jau senatvės

<4

ir džiaugsima turi isz savo vai
keliu isz kuriu vyria u sos gra
žiai mokinasi ir ketina pasi
likt kunigu. Galas.

Skaitykite “Saule”

iszgirst pamoksta garsingo ku
nigo žodžius, ir Aniele, o mo-; 
tina noringai ant to tiko. Su- 
gryžo Aniele isz bažnyczios la
bai susigraudinus ir pastana- 
vijo eiti in spaviedni pas taji 
kunigą. Kunigas priėmė jaja 
su paguodono, nes primine jog 
prabaszczius gana atsakantis 
del tokios panaites.

Bet Aniele pertrauke jam. 
Nes jisai tok is prast as žmoge
lis, kada tik einu in spaviedni 
tai man vis kalba:

Vaikeli, atkalbinėk ra
žancziu!

Nusijuokė ant to mokintas 
kunigas ir pasakė Anielei:

Pasakysiu del panaitės 
gera pamokinimą. Pažinojau 
viena tęva, kuris buvo privers
tas siaust savo snnu in moks
lą. Susirupinias tėvas žinojo 
gerai, kolei pavojai grasina jo 
sunu,

Kada, nuėjo an 
viską ka turėjo, apėmė 
s gailestis. Su dideliu 

i kny
ga. Bet kas tai- Knyga iszpuo- 
le jam isz (Jrebancziu ranku. 
Paregėjo joje szimtadolerino 
bumaszka. ‘Pradėjo verst la
pus senos knygos visur bu- 
masžkos didesnes ir mažesne.* 
sumos! * * *

— Pasidabojo ponaitei lo
ji historije? užlause zokonin- 
kas su nusiszypsojimu.

Aniele susisarmatinus nulei
do galva.

— Kas žino, 
jog torp senu poterėliu ražan- 
czio nesiranda deimantai ? Jau
tėsi panaite apleista ir nuvar
gus, tegul panaite kalba ‘Svei
ka Maria’ pasijusi linksma. 
Marija ' noringai su tavim 
d ra u ga u s. V a d ink Ja j a 
lestos pilna,” o gal panaites 
szirdi privers prie jeszkojimo 
mylestos poteriuose, 
kis už mus” kalbės lupos, o 
duszia jaus jog Maria iszklau- 
se tavo praszimo jog prisiuntė 
tau linksmybe ir pateikus ž’uv 
me gyvastį. Vaikeli mano ir 

paantrinau žodžius pra-
4 4

pradėjo vela,

tegul panaite kalba ^Svei-
‘ >’ L ’...........

1 noringai
pasijusi

4 4 my-
O

4 4 Mels-
mus

Kai bėk ie ražan-

*
t

V i so k i “ szp i c b u k a i. ” 
'Kokliu latru kožnamo luome 

t u rime, 
Del to-gi vyraii, atsargus 

i 'bukite, 
‘Saule

'bukite, 
Geri aušo “Saule” i ‘ 
/Ba jdjh skaito tukstaneziai 

Tai ne juokas vyrueziai, 
Skaito ji Lietuviai visi, 

Moters, vyrai, jauni ir seni 
Visi isz “Saules” ’džiaugėsi, 

Ir isz kvailiu pilozopu juokėsi. 
Jaigu jau eina klaidu keliu, 

Tegvil buna ir verszeliu.
Juk nuo verszio nieko 

reikalaut negali 
Kaip tiktai lisz kulszies mėsos

9

skaitykite
i M

9

J

j

e
9

9

žinojo pagundimus ir 
bjaurus apsiejimus torp stu
dentu. Dave jam gerus pamo
kinimus ir reikalingus pinigus 
ant keliones. O daugiaaše tė
vas rūpinosi apie sena knyga 
gyvenimą szventuju. Sūnūs ge
rai žinojo ta ja knyga, isz ku
riu tėvas tankei skaitindavo 
priklodus del visos szeimynos. 
Paimk taja knyga, tarė tėvas 
laike atsisveikinimo, ir asz ga
vau ja ja nuo mano tėvo, apleis
damas ji pirma karia tėvo pa- 
stogia. Guodok ja ja, o bus tau 
tuom, kuom buvo del tavo tė
vo, apginimo nuo pikto. Skai-

į IĮ

9 •
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asz 
baszczio: 
ežiu!”

* ♦
Vos kelios nedėlios praėjo

o Aniele stojosi džiaugsmu del 
savo motinėlės, kurios veidas 
isz džiaugsmo vela paraudo
navo o aszaros nuo veido isz- 
džiuvo. Ligoniai jaja sveikino 
kada juos atlankydavo o vai
keliai bego pas jaja isz tolo, 
trumpai kalbant stengėsi pa
taisyt szlektus savo apsiejimus 
ir (birbus papitintus laike jo
sios pasisziauszimo ir lengva
tikybes.

W.' TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

dali
Ba isz galvos, 

Ne yra jokios naudos. 
♦ ♦ ♦

Asz negaliu suprasti, 
Kaip buvo — ne apdumoti 

(Kas atsitiko, 
Filadelfijoj patiko:

Buvo Lai 3 valanda rytmieczio 
la'ike, 

Kokis tai bomas( ?) in svetima 
grinezia pataiko, 

In imiegstubo i nėjo, 
Kur vyras su savo motore 

gulėjo.
Tas bomas insirenge in lova 

Vos padėjo savo galva,
Motore pajuto kad lovoje jau 

trys, 
Argi vyreli kliksma ne- 

/padarys?!
Bomas paszokoir bėgt pradėjo, 

Vyras paskui bego, užmuszt 
* ji norėjo.

Bomas jau por dvi duris 
iszbogo,

Bet tolinus 'bėgt negalėjo.
Ant galo nutvėrė ta, 

Naktini valkata, 
Netrukus prova atsibus, 

0 tam valkatai riestai bus 
Ba ji pažino, 

Pasodino ant vežimo, 
In kalėjimą nuvožė, 

Ir ten ji uždare,

Ba ji pažino
9

TEPLORIAUS
KERSZTAS

Garsus tepliorius, artistas 
Hogarth *as — kaip raszo An- 
gliszki laikraszcziai — atmo- 
nijo vienkart Robertui Shear- 
d’ui už ka—nežinia, bet atme
ni jo gana rfkaudžiai, o tai szio- 
kiu budu. Nutepliojo Shear- 
do paveikslu, porstatidamas ji 
kaipo szi'ksztuoli, sulijanti szu-. 
ui už pavogimu kaulelio. Pa
veikslas buvo labai akyvas ir 
daugelis 
stengdavos ji pamatyt 
Shea rd ui dare dideli 
guma. Kitusik tas pats Ilogar- 
th’as nutepliojęs paveiksią tū
lo Jonio nusiuntė savininkui 
portretą Lordas atsiuntė artis
tui atgal su raszteliu: ‘‘ 
imu renoku už darbu, ’karikif- 
ttira!.... Mat sziais žodžiais isz- 
reiszko savo neuszsiganedijl- 
rna isz darbo teplioriaus. Ho-‘ 
garth’as nurusze jam 
‘‘Jeigu tamista portreto 
trejų dienu neatimsi ir 
esi nu ji, tai po tam laikui pa
veikslu turėsiu už savo savas
tį,

I ».
žingeidžių žmonių 

, kas 
nesmn-

N op rl -

szeip: 
po 

nomo-

idant pa-

su kuria galėsiu padaryt 
teip kaip norėsiu; galėsiu pri- 
daryt paveikslui tamistos vuo- 
dega ir kitus prideczkus, o po 
tam parduosiu ji ar atiduosiu 
(pagal savo norą) prekejui 
žvėreliu ir rotu galviju isz- 
kimsztom skurom,
veikslą pastatytu lange”.... Ži 
noma, 
saiL

Artistas Iloracv Vernet’as 
turėjo parduot paveiksią ant 
kurio buvo perstatyta puiki 
aplinkine, kur ant žalios pie
vos, torp gražiu medžiu gane^ 
si kelios karves. Koksai tai 
ponpalaikis gal menkai nusi
manantis ant teplorystes artis- 
tizmo, o gal norėjo pasijuokt 
isz teploriaus, gana vienok ta
re:

— Ka, tamista teip brangei 
reikalauji už paveikslus keliu 
medžiu ir jaiicziu1? 
b . 4
— atsako Vernet’as. 
m i Stos paveiksiu uždyka 
piesziu.

Ponelis kuoveikiausiai atsi
neš pats

sako supratęs atsukimu artis
to priligino prie jaueziu.

jau to lordas nelinko jo

Niekad; tamista niėkad!
— Ta

nu-

t ra n ko s tįsi ged i jes,

>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 susiraukęs, ne
linksmas ir invairiti 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 nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaist-žoliu nuo 
bile vienos žemiau pažymėtu ligų ir 
atgauk savo sveikata.

Vaist-lžoles yra nuo sekaneziu li
gų: viduriu užkietėjimo, skilvio ne- 
malimo, nenoro valgyt, strėnų ir pe- 
cziu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(aathma), 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.

Jaigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomari, 
szirdies liga, tai atsiunsk 86c. o gau- 

i.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 ir suteikia žmogui ramu
ma. Atsiusk 10c. o gausi musu žolių 
ir knygų katalogu. Reikalingi musu 
žolių pardavinėtojai visuose miestuo
se. M. ŽUKAITIS,
25 Gillet Street. Spencerport. N. Y.

\ Ant. J. Sakalauskas |
LIETUVISZKAS GRABORIUS 8 

(Bell Phone 872) IĮ
331 W. Centre St. Shenandoah, Pa. Į
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BROLIU MEILE
Isz Anglijos Amerikon plau

ko didelis laivas, kuriame bu
vo daugelis kareiviu. Po keliu 
dienu keliones, kuomet, nebe
toliuos jau buvo 
krasztas, pakilo smarkus vejas
netrukus gi pavirto in baisia 
audra. Laivas su keleiviais, 
lyg plunksna nesziojamas juru 
bangu daužomas, vėjo drasko
mas, ir paszeles, nardė vande
niniu. Vejas nudraskė bures 
(žėglius) nulaužė stiebus, ir 
visas laivas audros daužomas 
braškėjo, sztai, rodos, neisz- 
tvers ir in smulkuczius sutru
pės.

Audra, be paliovos, 
jau antra diena.

deles.

siautė 
Galėjo būti 

pusiaudienis. Audra nors apti
lo, bet bangos vis dar buvo di- 

Laivas, vėjo ir bangu
nesziojnmas, vis leke. Tik si: 
syk, it kas visu laivu smarkiai 
kresteliu, net visas subraszkc- 
jo, tarsi sprogo. Mat insibego- 
jes laivas atsimusze in uola ir 
užkliuvo. Nuo smarkaus smū
gio in kieta uola, trifko laivo 
dugnas ir vanduo didele srove 
prasimusze laivam Veltui juri
ninkai stengėsi sulaikyti van
duo vis labyn semasi in laiva: 
reikėjo kokiu nors budu gelbe- 
tios kad sykiu su laivu nenus- 
keiidus juros gelmese.

Tszplaukiant isz uosto prie 
laivo butą keletas valcziu (luo
tu), bet audra visus nudrai
kius, ir jūron isznesziojus, tik 
viena valtį tepaliko; toji viena- 
valtis buvo žustaneziu viltis. 
Tuo tarpu gi keleiviu buvo 
per szimta; vien kelinta dalis 
tegalėjo tilpti in valti.

Kas daryti! rei'kejo gelbėtos 
nors tiems, kurioms buvo gali
ma. Nuleidus vandenin valti, 
insodo keli jurininkai, valties 
valdyti, ir keliolika keleiviu 
isz viso tilpo in dvideszimts 
penkis. Valtis nugrimzdo arti 
briaunų in vandeni. Daugiau 
jau nebetilpo, ir likusieji turė
jo nuskęsti.

Bet sztai dar valtyje atsira
do viena vietele jurininkai ap- 
szauke kad tilpsiais dar vienas 
jeigu rastųsi mažas.

Ant laivo stovėjo du vaikai: 
brolis ir sesuo. Jiedu liūdnai 
žiurėjo, akimis lydėdami insc- 
danezias valtim Iszgirdus kad 
dar vieta yra ir reikalauja ma
žo, abu vaiku tarytum pabudo 
ir puolė prie valties.

— Leisit mažesni, riktelėjo 
jurininkai; mažiau bus pavo
jaus.

Mergaite taip ir nutirpo: 
ji buvo dvejais metais už bro
li vyresne ir truputi didesne.

— Duokit vaika, tas mažes
nis!... vėl rikterejo jurininkai.

Mergaite liūdnai pažiurėjo 
in broli ir dideles aszaros pasi
pylė isz akuczim...

Asz lieku., eik tu, Onute su- 
szuko tuomet mažas broliukas, 
apsikabinamas sesute.

Ji tegu eina! dar pakartojo 
vaikas.

— Asz lieku... Sudiev Onu
te kaip pargryszi namon, pa
pasakok apie mane mamytei....

Mergaite nenorėdama priė
mė brolio aukojama malone.

Už valandėlės valtis jau 
liumpavosi juros bangose; ju
rininkai dirbo irklais isz viso 
vieko gala nuvažiavus nuo lai
vo, szitai iszleto pradėjo 
grimsti vis smarkyn ir smar
kyn... sztai dar virszus matyti., 
sztai tik stiebai... dar valande- 

. apsupo bangos ir palai
dojo ji amžinai juros gelmėje 
su likusiais keleiviais.

Teip brolis parode meile sa
vo sesers, 'kad už ja pasiaukojo 
ir • ••• nuskendo.

szitai
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GYDUOLE NUO ANGLEKAS1U 
ASTMA IR NOSINIO KATARO

Neapmokama gyduole variuojama su 
stebetine pasekme per 80 metu, del 
Gerklines Astma arba dusulio, Bron- 
kitis, Gerklines kosulio, Plauti, Sunku 
kvepąvima, Užflima ir szalti galvoje, 
Priszakini skausmą galvos ir t.t. Gy
duole kuri visad gelbsti. Vieno mene
sio gydimas Preko 80c per paeita, 

automobilius del laidotuvių, kriksz- Iszrastn ir parduodama vioh tik per 
tlniu, voseliju, pasivažinėjimo Ir t. t. HAMPDEN LABORATORY 
520 W.Centre ir 603 W.Mahenoy St. 724 MULLBERY ST. READING. PA,

1

o 
*14JI, J y i ♦ i . JĮT J • , ' W I r ,

Ldldoja kunus numirėliu. Pasamdo

tlniu, vosellju, pasivažinėjimo Ir t. t. HAMPDEN LABORATORY

i

Nuliudimo valandoje sutei
kiam geriausi patarnavima. Pa
laidojimu atliekam rūpestingai I 
ir gražiai. Busite pilnai užga- | 
nSdinti. J

i ii.* h. ' F! I

Isz Mahanojaus ir Girardvilles 
jeigu kas pareikalaus mano pa
tarnavima tai meldžiu man tele- 
fonuoti o pribusiu in deszlmts 
minutu. Bell Telefonas 872

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagalbi
ninke moterems.’Priei
namos prekes.

SI6 W. Spruce Str., 
MAHANOY CITY, PA.

306 Market Street, 
TAMAQUA,

K. Rėklaitis 
Lletuvisskas Grabėrius

f



t

K S' 

t *11 

h.iif'' j

ŽINIOS VIETINES

— Rugsėjis — Septemberis.
— Biznierių pusdienines 

vakacijos Ketvergais jau pasi
baigė.

S.L.A. vietine No. 211 
kuopa praeita Suimta turėjo 
puiku iszvažiavima in Lake
side kuriame dalybavo dauge
lis svecziu, taip kuriu radosi 
Tiesėjas H. Houck, J. H. Kir
schner pavitavas kamisorius ir 
S. Gegužis S. L. A. prezidentas 
ir daug kitu ženklvesniu ypatų 
isz szios a peliukes. Visi buvo 
labai užganėdinti isz parengto 
vakaro.

— Stebisi 
advokatai kad 

jau no

laikraszcziai ir 
sziadien atei

viai jau no tiek trankosi po 
Pottsvilles stula kaip tai dary
davo 25 motus migai. Advoka
tai neturi ka veikti nes atei
viai ne tiek provojesi kiek se
niau o szimet isz taip •dide
lio miesto kaipvShenadoris, nu- 

14, kitais metais 
po szimta teismu isz kožno 
miesto buvo paprastu dalyku.

Blažys, 
aplaike

siuntė liktai
szimta
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SHENANDOAH, PA. ISZ WILKES-BARRE IR
APLINKINES.

/

— Ona Tataitiene, 55 mo
tu mirė czi»a nuo apoplekcijos. 
Palaidota su bažnytinėmis
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— Kazimieras Juodys, 46 
metu, isz Connortono, likos su
žeistas in koja kasyklosia ir _________
likos nuvežtas in Ashlando li-| apeigomis in parapijos kapi

nes. .1 .
— Gavo leidimą apsivesti

gonbuty.
— Apie 10 valanda Suka

tos ryto ugnis kilo skiepo Fur- 
gisono hotolijo an( South Jar- 
din uli., o 
Mama nuo kuriu
Frank McDermott, klarka. Ug- 
nagesiai ji vos adgaivino. Blo- 
d(‘s mažos.

durnai pripildė visa 
vos nežuvo

Shamokin, Pa. — Agnieszka 
Gedminui e, 
Antano Gedmino, 1215 Oneida 
uliezios, iszvažiavo in Filadel- 
phia General Hospital lavintis 
ant norses. Pana Agnieszka 
yra szviesi mergaite su malo
nia szirdele, yra užbaigus Coal 
Township augsztaja mokslaine 
ir bus gera dažinretoja ligoniu, 
laukime jiai kanuogeriausio 
pasivedimo.

dukte ponstvos

su

Enrik G. Hass su

EROPLANAS °RUSKY 
SVIT” ARTINASI 

PRIE AMERIKO.
— Ru- 
“Kušky

400 ŽMONIŲ. ŽUVO 
TVANUOSE INDIJOI.

Nauji
iszsilie-

Indije. —
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Lietuvaite 
isz Plymouth — Alberta Zub- 
riute.

Ąntra pora gavo leidimą 
apsivesti (ai Russell Schafnor 
su Lietuvaite
to — abudu isz Hazleton.

— Miro nuo žaizdų Juozas 
Boržinskas, 14 motu, 30 Spring 
St. Hanover township. Palai
dotas su 
go m s

gavo

Leona Satori u-

apoi-

'(.n- p
—

LENKAI SUĖMĖ LIETUVI 
NEŽINIA UŽ KA.

Vilnius, VIII ”5 — Liepos 
men. 24 d. Dukszte policija su
ėmė Lignu sodžiaus gyventoja 
M. Tijūnėli ir kita diena isz- 
veže Vilniun. Suėmimo prie
žastis buvo vietinio Lietuviu 
jaunimo orkestro vedėjas.
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PRAŽUVO.
Algera. — Keturiu laipsniu 

namas, kuriame gyveno 22 Ha
li szkos szeimynos, sugriuvo 
užmuszdamas 60 žmonių ir 
daug sužeidė. Tarp n'žmusztu 

| radosi ir 19 vaiku. Manoma 
kad da daugiau suras lavonu 
kada griuvėsius valys.
ŽIURKES VOS NEPAPIOVE

Vnrszava. — Sziomis dieno
mis žiurkes vos mirtinai neuž- 
grauže viena 
kanalizacijos
Mat, jis urve kiek atsiliko nuo 
kitu ir jo žiburys suviliojo 
daugybe žiurkių. Jos maityt, 
buvo smarkiai iszalkusios, nes 
žmogų taip apniko graužti 
kad jis nebegalejo ne tik pa
bėgti, bet nei žiburį užgesinti. 
Gerai, kad kiti darbininkai 
iszgirde jo szauksma atbėgo ir 
nelaimingaji iftztrau'ke. Jo il
gi guminiai batai buvo beveik 
visai sugraužti, drabužiai visi 
skylėti, o isz veido, ranku sun
kėsi kraujas. Nukentėjusi nu
vežė ligoninėn, kur pasirodė, 
kad jo temperatūra gerokai 
pakilusi.

In urvą tuojans buvo inleis- 
ta būrys fokstejeru, kurie isz- 
piove daugiau, kaip tūkstanti 
žiurkių.

Karachi, 
tvanai isz pridžasties 
jiino Indus upes, užliejo dau
gybe kaimeliu Multan guberni
joj ir manoma kad apie keturi 
szimtai žmonių pražuvo. Val- 
dže prasergsti gyventojus, 
Bombejo provincijoj, kad gali 
tikėtis nauju tvanu.

Irkuckns, Siberijje. 
eroplanas 

kuris išžiok© isz Mosk- 
vos in Amerika, sustojo czio- 
nais po kelionini 2,460 myliu 
in laika 29 valandų lekiojimo. 
Jeigu viskas ejs gerai, tai at
lėkti ketina in Amerika 
sau va i t e.
RUSU DARBININKISZKAS 

ROJUS PASIBAIGĖ.
Moskva. Kada bolszevikiu 

atgavo liuosybe ir sutvėrė Ro- 
‘ ‘ darbininkiszka rojų, ’ ’ 

lai visi buvo tosios nuomones, 
kad niekam nereikės dirbti. 
Bet toji nuomone greitai nn- 
szvilpe ir dabar valdžo nutarė 
kad darbininkai turi dirbti po 
septynes dienas per sanvaite 
be jokio pasilsio. — Tikra ne- 
valninkysta.

SUĖMĖ KUPCZIUS BALTO-. 
JO TAVORO SU 11 

MERGINOMS.
Berlynas, — Lenku sienoje 

tapo suimti du Žydai, Rosensz- 
teinas ir Stabžinskis, kurie ga
benosi su savim vienuolika 
jaunu merginu in Paryžių. 
Szcszios ju buvo ’krikszcziones,

siszkns 
Svit”

szia

LIETUVIAI PAVOGĖ 
LENKU UPE.

Kaunas. — Laikraszcziai pra- 
ncsza sekama žinia, kuria va
dina “ 
zbitku”
no j vietoj Merkio upes didžioji 
ir gilesne puse ėjo Ijonku oku
puotu krasztu. Lietuviai nega
lėjo medžiu sielius plukdyti, 
nes Lenkai neleido.

Tada Lietuviai paleido iri 
darba savo smegenynus ir isz- 
kase visa eile kanalu, kuriais 
upes vanduo isz Lenku puses 
nusikėlė
Lietuviu žeme. D^bar Lietu
viai gali plukdyti miszka, bet 
Lenkai — ne.

155 METU AMŽIAUS 
TURKAS, ATVYKSIĄS IN |

AMERIKA PASIRODYTI.'
Konstantinopolis, Turkija.— 

Amerika nori pagaliau pama
tyti ir ingarsejas savo ilgu gy
venimu Turkas Zaro Agba, ku
ris sakosi esąs 155 metu am
žiaus, nors toli gražu, taip se
nas dar neatrodo, ir kuris taip 
pat sakosi kad jam nauji dan
tys iszdygo ir nauji plaukai at
augę, kai jis buvęs 120 metu 
amžia u s.

Zaro Agba. mete savo tarny
ba Stambulo prefektūroj, kur 
jis gaudavo $25 algos menesy, 
ir rengiasi kelionėn in Jungti
nes Valstybes. Pricsz iszvažiuo- 
damas jis dar mano jszsiskirti 
su savo septinta paezia. Ji yra 
65 metu amžiaus ir Zaro Aghai 
atrodo kad ji jam per sena.

BANDITAI NUŽUDĖ 
BURMISTRĄ IR 7 

GYVENTOJUS.
Bur.

miesto rodininkas, pa-

darbininką — 
urvu valytoja.

v •

nepaprastu Lietuviu 
Lenkams. Sako, vle-

bažnytinėms 
parapijos kapines 

Georgetown. Yra auka auto- 
mobiliaus, kuris ji 
mirtinai, 
dolose kanezioso nuo žaizdos.

Krali kieno isz 
Wyomingo likos skaudžiai su
žeista per antomoibiliu. Gynio
si namie.

—■ Pamodelio ryta atsibuvo 
Juozo Zubrio, 82 

Sheridan ulyezioA su pamaldo
mis Szv. Traices bažnyežioje.

— Antanas Rutkauckas, 20 
nuo

in • « •

!

sužeidėkuris
ir mirė ligonbuty dl-

Katre
• • 
.pa

teketi per grynai
D^bar Lietn-

■I

Mount Carbon, Pa. J Juozas 
61 metu, mirė 

ilga, laika dusuliu.

laidotuves 15 METU VAIKAS PAVOGĖ 
40,000 LITU. •

Rudiszkiai. — 15 meto vai
kezas Meczius Noreika suma
no trumpu laiku praturtėti. 
1928 m. Sausio menesio gale 
suuodė savo kriksztotevio T. 
T. daržinėje po pamatu Rusu 
rubliu auksa, apie 40,000 litu 
vertes. Palikes turtuoliu, apsi
gyvena Sziauliuose; nuvokęs 
lltenon, valkiojos, svajodamas 
patekti in Sovietu Rusija. Bet 
svajones neinvyko. .Apdovano
ti pinigėliais draugai ji iszda- 
ve ir policija ji sueziupo Sziau- 
liu stotyje. Sziauliuose buvo 
apygardos teismas ir jau sė
dinti aresztuota didvyri, nu
teisė pusantrų metu kalėjimo 
bausme atlikti, nesuspėjusi ir 
visu pinigu iszaikvoti.

Lit keviezius, 
sirgdamas
Velionis paliko keturis sunūs, 
dvi dukteres, dvi 
broli.

919 K. 
žinia

Jonas 
ulyczios, 

buk jojo brolis Jurgis, 27 me
tu, mire (’leve!audė, Ohio. Ve
lionis paliko dvi seseris Mare 
G urna ucki c ne isz Port Carl M) n 
ir Ivinskiene Clevelande.

— Phnedeli ryta, Kun. P. 
Czesna, suriszo mazgu mote-

j su
Veselka atsi-

Pino

seseris ir

suriszo 
rvstes P. Valiukevieziem 
Ig. Czeckausku.
buvo ant 331 W. South St.

— . Musu simas skaitytojas 
Konstantas Dainys su 

Hartford, (’onn.
ponas
pacziule isz v
lankosi kolos dienas szioje ap
linkinėje pas gimines ir pa
žinstamus, todėl pri(‘ tos pro- 

atlanke ir “Saules” re
el vst a.
vosK

Elks teatras invede Vi- 
taphone kalbanczius pavtdks- 
lus ir ateinanezia Petnvczia at- 
sidarys dol publikbs. Darba in. 
vedimo *užbaige (‘Icktrikierius 
Florijonas Boczkauskas, 
W. Pine ulvczios..

B. Sklarei su dukterimis 
Marijona, ir Genovaite, 601 E.

Boczkauskas o 
• ) 12

sugryžo isz Filadel-Pine uli., 
fijos kur lankėsi keliolika die
nu pas gimines.
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HENRY HOUCK
Kandidatas ant 

JUDGE of COMMON PLEAS 
Nominacijos 17 Septemberio

Mahanojaus Lietuviai
Balsuokite už

W. D. BOCZKAUSKA
Kandidatas ant

ANT SCHOOL DIRECTOR
Praszo ju«o balto ir intekmes.

v* -*

Szita yra Receptu 
Aptieka

I&zpildome visu Daktaru 
receptus. Jeigu juso dak
taras negyvena mieste, 
atneszkite jo receptą in 
muso aptieka, mes sutai- 
sisime gyduoles.

- ■ ♦... —

Litschs’ Drug Store
14 1. CENTRE ST. 

MAHANOY CITY, PA.

Cleveland, Ohio. — Ponia P. 
Seporaitiene su sunum pra
leido linksmas 
savo dūk te re ir z.v'ni«v ivhvko, 

Niagara Falls, N. Y., kur pra
budo dvi sanvaites. Niagara 
Falls yra puikus miestas ir pa
tartina visiems Lietuviams ji 
atlankyti. Ten būnant, atva- 

ponios Seporaitienes su- 
į kaimynu p. Sluczinsku 

automobiliam atlankyti Kana
da ir teko Antanui su szvoge- 
riu ir sesereperlėkti su cropla- 
nu pamatyti Kanada isz oro. 
A t sis veik i n i a su visais leidosi 
namon snstoda’mi pakelyje pas 
pažinstamus Fort. Niagara, 
La k a wan oje, Buffalo, Du rijoj, 
Plymouth, Kingstone, Pittsto- 
he ir Wilkes Barroje atlankyti 
gini i lies’ Saj loraiczi us, 
kius ir kitus pažinstamus.

sunum 
vakaeijas pas

žentą Kutus

ziavo 
nūs su

Sknr-

Philadelphia — 
grvžo

27 
gryžo isz Lietuvos kun 
Kau lak i s,

ti iena sii-
J.

Philadelpijos Szv. 
Kazimierio par. klebonas. Pa
sitikt prio laivo atvyko visas 
būrys žmoeniu, kuriu tarpe bu

kim. Daumantas isz Phila
delphia, Pa., ir kun. S. Drau
gelis isz Easton, Pa.

vo

vol i s isz

Waterbury, Conn. — Tūlas 
laikas atgal vienas vaikinas 
pasiėmė juana Lietuvaite Mor 
ta Jankeliuniute ir 
ja automobilium in laukus. Ne- 
atsargiai važiuojant automobi
lius apvirto, abudu jaunuoliai 
buvo s 
neužilgo mirė. Dabar 
tosios merginos tėvas 
Jankeliūnas, 
myben užsimuszusio vaikino 
tęva, C. E. Hallock’e reikalau
damas isz jo $10,000 atlygini
mo už savo dukters
Byla labai (komplikuota ir ja 

vietos

vienas

V •iszsivezo

linkiai sužeisti ir abudu 
užmusz-
Juozas 
a t šakotraukia 

užsimuszusio

gyvastį.

Vla- 
bvla 

•K

v . $5,- 
už sužeidimą

labai indoinauja visi 
advokatai.

Treczia naujiena, tai 
do Antaiuiiczio užvesta 
priesz Juozą Szukaiti, isz ku
rio skundėjas reikalauja 
000 atlyginimo
Antanaiczio žmonos Norės. Ji 
taipgi važiavo kaipo viesznia 
Szukaiczio automobili uje ir, 
atsitikus nelaimei jai buvo nu
laužta koja, sužeista galva ir 
sziaip smarkiai sužeista. — K.

•automobili u je

ANT l’ARDAVIMO.

Hotelis ir farma. Namas tu
ri 16 ruimu. Maudyne, vanduo 
ir visokios vi godos stuboj. 
Farma turi 45 akieriu, daug 
vaisingu medžiu, visos dirba
mos maszinos, arkliai, karves, 
visztos 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.

metu, nuo 31 Frederick uly. 
A sb ley, pradeda pasveikt Mer
cy ligonbuteje nuo apdaužymu 
kokius aplaike nuo savo tėvo 
laike susibaiJimo.

— Pacziule M i kol o Zidiko 
35 motu, iszejo 
kokiam radosi 
žaiduliu, kuriuos uždavė jai 
josios malonus vyras su kir
viu. Vyras uždarytas kalėjimo 
o keturi maži vaikucziai ran
dasi po globa mielaszirdystes 
draugavęs.

J

savim 
merginu

isz pavojaus 
nuo 

kuriuos
apturėtu 

ūždavo
vyras

— Subatos nakti iszleke in 
padanges dvi gazolinines pam
pos prie garadžiaus Bray Bid., 
ant kampo N. Gates Ave., ir 
Market uly.,'Kingstone. Drūtis 
eksplozijos buvo 
visa aplinkine.

girdėta po

•— Panedelyjo * per Labor 
Dav atsibuvo metine Lietu visi
ką Diena szios aplinkines par
ke Saus Souei. Suvienyti cho
rai po vadovysta vargonininko 
Stulgaiezio giedojo puikiai mi- 
szes kurias laike vyskupas O’- 
Kcillv isz Skrantu. Sveteliu 
radosi apie 15 tukstaneziu isz 
visos aplinkines ir kitu valsti
jų. įlinisteris Balutis isz 
Washingtono pasakė prakalba 
ir kitos 'ženklyvos ypatos kal
bėjo.

Ministeris

Taip Tai Yra Su Mumis
Užgimė ant svieto Katre, 
Beda buvo namie:
Relke iszkelti kriksztynas 
Gcrymus duoda Žydas.
In mokykla vest reikėjo, 
Pirmiause pas Žydą nuėjo: 
Kad nupirkt knygele, 
Ir del raszymo toblyczelo.
Kada prie Szvencziausio ėjo, 
Nuo Žydo szlebukia turėjo, 
Ir veliona ant galvos turėjo, 
Rankoj nuo Žydo žvake žibėjo.

•

Kada Katre in metus daejo 
Mamule (Irose pirkt niuejo, 
Tekedama nieko neturėjo, 
Vela mama pas Žydą nuėjo.
Pas Icku viską gavo, 
Kad :ir brangiai parokavo, 
Kada liga Keide apėmė, 
Žydą daktara paėmė.
Ilgai Keide gaspadoriavo,

V

Ko reikėjo, nuo Žydo gavo, 
Kada Keide pinigu neturėjo, 
XT_

1

Nuo Žydo nieko gaut negalėjo. 
Tada pas Lietuvi nusidavė,
Ant bairgo ko tik reikėjo davė, 
Smertis atėjo, Keide papjovė, 
Lietuvis graborius graba davė.

—Žydas patalus paėmė.
—F.W.S.B.

Motina :in savo sūneli: — 
■■ "'-1 Bogkio Juozuk pas bueze- 
ri 'ir pažiūrėkio, ar turi jauezio 
kojas.

Vaikas nubėgo ir sugiyžes 
szau'ke:

— Negalėjau matyt ba bu- 
czeris su czebatais.

o penkiom Žydaites.
Suimtieji tvirtino, kad mer

ginas jie veža in Paryžių szok- 
ti ten baletuose, tacziau isz 
surastu pas juos dokumentu 
pasirodė, kad abudu aresztuo- 
tieji buvo tikri “baltųjų ver- 

” prekiautojai, kurio visas 
tas vienuolika merginu norėjo 
parduoti in prostitucijos na
mus vienam Argentinos mer
ginu prekiautojui.

Isz ju dokumentu taip pat 
susekta, kad tuodu Žydai yra 
iszviliojo in užsieni ir pardavė 
iii prostitucijos‘„namus, dau
giausiai Argentinoje, szimtus 
nekaltu morgai ežiu.
PER DIDĮJĮ kARA ŽUVO 

10,000 LIETUVIU.
Bėdinas. Vokietijos vyriau

sybes atitinkami organai pri
siuntė Lietuvos instaigoms sn- 
raszus Lietuviu belaisviu, mi
rusiu Didžiojo karo metu Vo
kietijos belaisviu stovyklų li
goninėse. Viso gauta suraszu 
isz 64 belaisviu stovyklų ligo
niniu. Szie Lietuviai tarnavo 
Rusu kariuomenėj. Be to sn- 
raszuose užtinkama ir civiliu 
belaisviu, szie tur but, bus Vo- 
kiccziu okupacines 
isztremti okupacijos metu. Vi
so 64 belaisviu ligoninėse mi
rė 1740 Lietuviu. Sziuose su- 
raszuose sužymėti Lietuviai 
isz Kauno, Vilniaus, Suvalkų 
ir Gardino gubernijų. '

Kiek ankszcziau, per Lietu
vos belaisviu suraszinejimo ko
mitetą Vokiotijdj, buvo gaut:

giu

i n prostitucijos ’„namus,
* J* t A J < '■ ♦

valdžios

keli surasziai su apie 750 Lie
tuviu mirusiu nelaisvojo. Tuo 
budu jau žinoma, kad per Di- 
diji kara Lietuviu Vokiecziu 
nelaisvoje mirė apie 2,230 as
menų. Žinoma, szio suraszai, 
toli gražu nepilni. Vėliaus jau 
dabar apytikriai galima pasa
kyti, kad Didžiojo karo metu 
žuvo nemažiau, kaip 10,000 
Lietuviu.
PALESTINOJE ŽUVO 

DAUGIAU KAIP
1,500 ŽMONIŲ.

Beirutas, Syrija. — Daneszi- 
mai skelbia buk laike sumiszi- 
mu Palestinojo ir aplinkinėje, 
Turkai, Arabai ir Mahometai

Žinoma, szio suraszai

nemažiau, kaip

nužudė daugiau kaiip 1,500 Žy
du. Skerdynes buvo baisios ant 
moterių ir vaiku, kurias isz- 
bjaurydavo baisiausiais pūdais 
po tam sukapodavo ant szmo- 
tu.
' RUSAI ARESZTAVOTI 

VILNIUJE.
Vilnius, — politikiszka pa- 

licije ir sznipai arosztavojo ke
lis deputes prigulinezins prie 
Balt-Rusu Partijos ir 45 ko-
munistu vadus. Palicijo rado
daug priesziijgu dokymePtu ir
visokiu rasztu Tčurluos konfis
kavo.

Mexico City, Mex. 
mistras, i 
licijos virszininkas ii r k d į gy
ventojai miestelio Tepelmeme, 
Oaxaca, likos užmuszti ginda
mi miesteli kada ’banditai už
klupo ant jojo ir apipleszinejo. 
Apgynėjai miestelio pasislėpė 
ba žn vezi os bokszte 
szaii'do in banditus.
vietinis kunigas likos užmusz- 
tas.

Isz Lietuvos.

isz kurio
Badai ir

LIETUVA TURI GERU 
BIZNIERIŲ.

Karmėlava. — Kauno g-joje, 
Eiguliu ir Kleboniszkiu misz- 
ke szino laiku yra uogu ir 

bet žinoma, yra
daug rinkėju. Todėl apsukres
ni rinkėjai, norėdami daugiau 

turtais, 
sumažin-

grybu, ir

miszko

$4.oo

NEDELINE EKSKURSIJA 
IN

U, p i***1 ii< M Wi AR <■** ' R’RlA

NEW YORKA
NEDELIOJ 15 Septemberio 

Dubeltavas 
Tikietas

Dabar yra smagiausias laikas ap
lankyt New Yorka važiuojant ant 
Rcadingo Geležinkelio ekskursijos

Specialia Treinas Subatos Nakti

Ryte 
12:35 

1:16 
1:45

• •••••••••

Isz
Shenandoah ..
Mahanoy City 
Tamaqua ...
New Yorke pribus Liberty St. 6:35 
New York pribus W. 23rd Stį. 7:40 

GRĮŽTANT—Apleis New Yorka 
nuo W. 23rd St. 6:47 vakare, nuo 
Liberty St. 7:00 vakare Standard 
Time, »

◄

1

Reading
- lines >

READING FAIR
Yra tai didžiausi ferai szioj ap
linkoje. Visokiiu akyvu dalyku, 
peratatimu, lenktynių ir t.t. Ne
praleiskite sziu Feru.

Specialiszka Ekskursija 
KETVERGE 12 Septemberio
Treinas apleis 
Shenandoah, 
Mahanoy City
Tamaqua

T i kietas 
$2:20 
$1.75 
$1.40

Ryte 
6:19 
7:01 
7:36

Grįžtant apleis Fair Grounds 7:05
valanda vakare.

Ekskurcijos Seredomis
— in —

Atlantic City
Seredoj 4 Septemberio

Dubeltavat 
Tikiatas$3.75

Ant Regulariszko Treino

Isz Ryto
Mahanoy City.......................... 6:10
Tamaqua...............................   6:39
Grįžtant—Treinas apleis Phila

delphia 6:55 valanda pagal Stan
dard Time ta pati vakara.

Sjiecialiszki ekskurcijos tikietai 
bus geri ant visu treinu tarpe Phi- 
ladelphijos ir Atlantic City, diena 
ekskurcijos.

Ant Readingo Geležinkelio

pasinaudoti 
sugalvojo “gudriai 
ti rinkėju s'kaicziu.

Viena gražia diena paskelbė 
viešiems rinkėjams, kad va
kar rinkdami uogas ir grybus 
Eiguliu ir Kleboniszkiu misz- 
ke, rado viena nusiszovusi, o 
kita pasikorusį žmogų. Tokios 
žinios inbaugino daugeli žmo- 

o ypacz mergaites ir vai-

'kuri pada-

niu, 
kus.

Galop tokios žinios pasiekė 
ir vietos policija,
riusi miszkuoso isztyrima, jo
kiu pasikoreliu ir nusiszoveliu 
nerado.
RUGAPIUTE APIE

VILKAVISZKI.
Tikra rugapiute Vilkavisz- 

kio apskrity prasidėjo rng- 
piuezio 4 — 5 diena; bet smė
lėtose žemose — keliomis die
nomis ankszcziau. Dabar ji 
eina visu smarkumu. Tacziau 
ji sziemet maždaug dviem sa 
va item velybesne, negu pa
prastai esama.

— Kviecziu pintis irgi no- 
Dailgumoje jie ir- 

įi dar geriau už pernykszczius

negu

toliausia, 
g 
atrodo.

— Vasarojus, beskurstas ir 
bedžiustas, po liepos m. pra
džioje buvusiu lietu, ypacz 
velybesnis, gražiai pasitaisė ir 
jo derlius, matyti, busiąs ga
na geras. Labai gerai atrodo 
bulves ir kiti szakniavaisiat

— Dobilai, daugumoje szie- 
mot užderėjo labai gerai, maž 
daug 50 nuosz.
pernai; tacziau pievose szie- 
nas — tik vidutiniszkai.

— Bendrai, visa sziu mo
tu derliu, jeigu tik pavyks ge
rai suvalyti, galima invertinti 
— gausingu. >
PLESZIKAI PAPIOVE DVI 

ŽYDES.
Szaukoto miestelyj nakties 

metu nežinomi piktadariai in- 
sibriove in Mauszevicziaus na
rna. Skustuvu ar peiliu papjo
vė jo žmona ir motina, pagro
bė virsz 3000 litu, daug prekių 
ir pabėgo. Dalis prekių rasta 
įszmetyte miestelio daržuos©.
KIEK ISZVEŽTA KIAULIŲ 

ISZ LIETUVOS.
Sziemot 

kiaulių 
paa sziu metu pusmeti kiaulių

DEL MUSU VAIKU

PIEMENELIS MIKUTIS, 
r l* įla

.1,

Mikutis gano karve, palei 
kelia, kur tuojau už tvoros bu
vo sodas pilnas vaisingu me
džiu. Pažvelgė Mikutis auksz- 
tyn ir pamate prie tvoros vysz- 
nia, aplipusia iszsirpusiom uo
goms. Jos tai meiliai jam isz- 
rode tad užsigeidė juju para
gauti. Paleido karves ir pats 
inlipes iii medi pradėjo skint 
nunuokiausias vysznias.

Tuo tarpu karve, nematyda
ma nieko prie saves, i nėjo in 
arti esanezius kvieczius, nuodo 
daug V^rpu, o dar daugiau isz- 
mindžiojo.

Pamatęs tai Mikutis iszszo- 
ko greit isz medžio, paome pa
gali ir rėkdamas musze be pa
sigailėjimo nabago karve. Tuo 
sykiu atėjo jojo tėvas ir maty
damas, kas darosi, rpseziai pa
žvelgė in vaika ir užklausė:

daugiau negn

žymiai padaugėjo 
iszvožimas. Per pir-

iszvežta 26,796 sztukos, o per
nai tuo paežiu laiku tik 12,546 
sztukos.

Kuri reikia muszti, ar tavi© 
ar gyvuli, 'kuris pats nežino, 
kur lenda? Kuris jųdviejų dau
giau prasikalto: ar tu, ka turi 
protą ar beprote, karve kuria 
tu turėjai ganyti! O dabar dar 
inirszės be pasigailėjimo dau
žai gyvulėli, nors žinai, jog 
tai ne iszmintinga ir teip dary
ti neprivalai.”

Vaikas susigėdo ir prižadėjo 
daugiau teip nedaryti; o kad 
jis buvo neisztvirkes tai savo 
prižadejima iszlaike.

f

UBAGAS IN PONĄ.

— Jegamasti, mano pati 
serga, septynetas vaiku serga, 
asz ir susirgęs, ne duonos nie
kur namie neturiu.

Hei, Jonai! iszmesk ta 
žmogų, ba jis mane baisei su
graudino!

Motinėle, tam Adomui ir 
Jevai, asz muslinu, jog rojuje 
buvo ne kas per gyvenimas.

— U-gi ka tu man vaikeli 
kalbi f
~ Na, ba jiemdviem ne bu-

vo vale skint nuo medžio obuo
liu, o mos skinamo kiek tik tai 
norime.
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