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NUOBRODUS 
UBAGAS

NEPAPRASTAS
KŪDIKIS

PASIKĖLIMAS
KALININKU

NUŽUDĖ 7 SARGUS, PADE
GĖ 3 BUDINKUS.

6 KALININKAI UŽMUSZTI.

Canon City, Colo. — Czionai- 
tiniam vaistiniam kalėjimo pa
sikėlė 150 kalininku priesz ka
lėjimo dažiūrėtojas isz kuriu 
septynis nužudo o kelis laike 
su kerszinimu kad jaigu juos 

kalėjimo tai ir 
Tris budinkus

Vaistinis
steitine palicija ir daug žmo
nių apsiaubė kalėjimu ir sergs
ti kad kaliniai nepabėgtu. Ki
ti kalininkai pasidavė su vil- 
czia dovanosimo o szeszi likos 
užmusztj arba patys 
savžudinstas.

nepaleis isz 
tuos mržudins.
padege. vaiskus,

papilde

nu-

DŽIAUGSMAS PERSIMAI- 
. NE IN NULIŪDIMA.

Chicago. — Nemažai 
džiugo Juozas Dowery kuris
kasė grabes ant ulyczios, kuris 
laike -darbo 
tukstaneziu doleriu dolerinėms 
bumaszkoms. Juozas isz 
džiaugsmo tuojaus pamote 
darba ir nuėjo namo o vėliaus 
pasiėmęs savo skarba ir nune- 
szes in banka geide idant jam 
permainytu ant didesniu bu- 
maszku. Nultudv žmogelis bai
liai kada jam banko kasierius 

“no 
gud” nes buvo neteisingi.
Juozas sngrvžo vėla prie dar
bo.
SU8IŽIED0J0, APSIVEDĖ 

IR PASIMETĖ IN PUSE 
VALANDOS.

Mass.

rado deszimts

Juozas 
Ino jaus

pasake kad pinigai yra

Walhtam, Mass. —’ Nepa
prasta atsitikima turėjo kokis 

Teisme 
divorsas”

tai Carl Bishop, 
buvo duotas 

jaunai

ezia 
vie-4 l 

nai jaunai moteriszkei, Mrs. 
Mildred May Bishop* isz Na- 

ženybinis gyve
nimas,” kaip ji pasipasakojo 
teisme, 'nešiteses 
landos.

Sztai Everett Carl Bishop— 
tai buvo 1926 m. Kovo mėne
syj — viena vakara, apie 8 va
lančia, prisistatęs jai su vedy
bų “laisniu” rankoje ir pasi- 
pirszes. Ji sutikus. Nepraslin
kus <ne penkiolikai minueziu 
jiedu 'buvo kunigo suriszti in 
moterystes stoną. Po tam vėl 
ne penkiolikai minueziu nepra
slinkus jos vyras Bishop pasa- 

“Good night, Mrs. I>i- 
ir iszejas. Tiek ji ir be-

lieko, kurios 
kaip

kės jai: 
shop,” 
maezius ji.

4 i

ne puses va-

NORĖJO SPIRTI KUNIGĄ, 
LIKOS ARESZTAVOTAS.

RASTA PAS JI $14,000.

UŽGIMĖ SU VIENA GALVA 
IR TRIMI KŪNAIS. 

DA GYVAS.

NELABA MOTERE
( .....................

PATI PABĖGO SU 
DOLERIU.

6 ...... .  II.

VYRAS ISZ GAILESZCZIO 
ATĖMĖ SAU 
; GYVASTĮ.

14,000
.»♦

Baltimore* Md. — Nuo keliu 
metu prie Szv. Stanislovo baž- 
nyczios stovėdavo ubagas rink
damas aukas nuo žmonių o ka
da jojo užklausta ar turi koki 
pavelinima nuo kunigo 
miesto, tai 
ir taip nueidavo.

Ana ^sanvaite kini. A. Fig- 
levskis, pvabaszczius parapi
jos, matydamas ji stovinti bo- 
bineziuje pareikalavo nuo jo 
paliudinima bet tasai vietoje 
bu t i mandagus kunigui tai da 
pradėjo iszmetinet jam ir ker
szino spyrimu jaigu ji neap
leis. To' buvo Už daug kunigui 
ir liepe ji aresztavoti.

Keli palicijamtai nuėjo jesz- 
koti ubago ir rado ji prie du
ra kitos bažnyczios Szv. Panos 
Marijos Ra'žancziavos. Paėmė 
ji in palicijos stoti kur padare 
ant jojo krata surasdami ki- 
szeniuose daugiau kaip szimta 
doleriu ir bankine knygute ku
rioje parode buk ubagas turi 
s u d e j a s k e t u r i oi i k a 
ežiu doleriu.

Daug panasziu ubagu tran
kosi po visas apygardas.

nuo kunigo ar 
iszsikalbedavo

a tsi tiki-

vis

tukstan-

lojo

Yoskana, Ark.— Užgimimas 
czianais kūdikio su viena gal
va ir trinii kūnais yra tvirtina- 
ma kaipo vienas isz didžiausiu 
ir nepa praseziausiu 
mii.

Kūdiki pagimdė Mrs. Aub
rey Sncdeker. Du kūnai kūdi
kio buvo vyriszkos lyties* tu
rėjo rankas bet kojų nesirado 
ir buvo su'augia in viena; pri
augta prie trccZio kūno kuris 
buvo moteriszkos lyties — tuo- 
jaus prie bunnukes.

Idant iszgelbot gyvastį mer
gaitei daktarai turėjo nupjaut 
kitus du kimus liet nupjauda
mi turėjo ir iszpjaut dali lie
žuvio mergaites.

Czionaitiniai daktarai kurie 
ant to akyvai temina kas isz 

, yra tosios nuo-
mergaite turi tris 

o jaigu 
iszsipil- 

dytu tai mergaite turės mirti 
nuo senatvės kada susilauks 18 
metu. Kūdikis lyg szia.m raszy- 
mui yra da gyvas bet nėra vil
ties idant ilgai gyvens.

pinosi kad

ga-
Gyveno lai

tu ba i

to visko iszeis 
mones kad 
atskirtas 
daktaru

smegenis*. J

t virt in ima i

Detroit, /Mich. — Negalėda
mas užmirszt savo paezios ir 
du vaikus; kuriuos pasiėmė su 
savim ir .14,000 doleriu, isz- 
begdaina su kitu vyru keli me
tai atgal, Henrikas Szmiuka
42 metu senumo teip tuom ru- 

ant galo sumanė 
viską užbaigt inkvcpdnmas ga- 
za nuo ko mirė.

Szrninkp laike kares indojo 
savo pinigus in spckulacija su 
kitais draugais ir surinko 
na puiku turteli,
m i ligai su paezia kuria 
mylėjo, bet vėluos ne miega ir 
motore susipažino su kokiu tai 
vyru. Szmiuka labai gai h'jos i 
ir lindėjo paskui motore ir vai
kus ir negalėjo juos užmirszt. 

nematydami jojo 
o žinodami 

noiszeidavo
nuėjo pažiūrėt ar gal jisai ser- 

gaza, pa

Kaimynai 
per kėlės dienas, 
kad jisai niekur

NEŽINOMAS GRABAS 
ANT MARIU.

New York. — Laivas “Gold
en Star” kuris atplauko isz 
Liz'hono turėjo nepaprasta re
gėjimu ant mariu. Kapitonas 
tojo laivo sako buk praeita Pet- 
nyczia paregėjo ant mariu 
plaukonti grabu su lavonu su
augusio žmogaus. Dalis grabo 
buvo atplcszta 
tai g

-— Nepa praa
rė gejimas.

žinomi n
Kaip 

visi ne
mariose 

geležimis

o kaip rodosi 
rūbas jau turėjo butj se

niai vandenyje 
tas tai buvo 
visiems yra
baszniakai laidojami 
yra gerai apsunkinti
idant'uuskenstu ant dugno ma

koki u budu tasai grabasriu o 
radosi ant mariu tai niekas ne
gali dasi prast. 

-..... .— - -- ----

Paskutines Žinutes
Tex. — In 
aplaikymo

tam pats

Isz Visu Szaliu GAL°,LAV°NADUKTERS
BAISI MIRTIS

MOTERES IR
PRIELAIDINIO

ATKERSZINIMAS INSIMY- 
LEJUSIO; PAVOGĖ DŪK- 

TERE IR SUGRAŽINO 
JOS LAV0NA 

MOTINAI.
BAISUS ATKERSZINIMAS 

NUSKRIAUSTO VYRO, 
ISZNESZE ABUDU IN 

PADANGES.

Alenbia, Iszpanije —Užveiž- 
dojas fabriko, kokis tai Perfi- 
rio Porque, nuo kokio tai laiko 
girdėdavo nuo savo draugu, 

susinesza
savo

buk jojo patogi pati
su vienu isz jojo geru draugu 

teisybe, nutarė 
ūbiems už tai baisei atsimokė
ti.

Sztai

ir jeigu tai

kur

TURTAS PO SENU GONKU.
Easton, Pa. — Szimas Peif- 

’ fer turintis sztoreli
kaimelyje Staubbsville 'nutarė 
pataisyti gonkeles savo 
namo. Kada i
iado po jais skorine masznele 
kurioje buvo 1,282 doleriai bu- 
maszkose. Namas turi apie 80 
metu senumo ir prigulėjo prie 
Jokiibo Gardner kuris mirė 
asztuoni metai adgal.

Z AP ALKOS; UGNIS; 
MIRTIS.

Wilmington, Pa. — Rožiuke 
Broskey, 6 metu mergaite pa
likta viena namie surado dėžu
tė zapaiku kurias pradėjo de
gint. Uždegė ant saves szlebu- 
te ir taip baisiai sudege kad in 
kėlės valandas po tam mirė li- 
gonfbntyje.* Kad ndbutu subė
gta in laika kaimynai tai butu 
Hideges ir namas.

imas 
artimam

seno

NEDAVE BANENIU, UŽMU- 
SZE PACZIA IR PATS 

SAVE.
Kansas C ity, Mo. — Susiba

ręs su savo paežiu už tai kad 
jam neklave baneniu su pienu 
kurias laibai įmylėjo, taip inir- 
szo Louis Gray kad pagriebė 
isz stalcziaus revolveri paleis
damas in motore dvi kulkas po 
:am pats sau paleido viena in 
smegenis. I ji'irdifiito’jais
baisaus atsitikimo buvo trvs 
maži vaikai kuriuos kaimvnai 
rado susiglaudžiusius kampe
lyje isjibalusius ir dre’banczius 
isz baimes. — Argi ne kvaila 
priežastis taip baisios mirties 
ir palikimo trijų mažu siera- 
teliu!
NUBAUDĖ ŽENTELI PER 

SĖDYNĖ.
Sterling, Ohio. — Mrs. C. S. 

Vdusdell sutikus savo ženteli 
James Mack pagriebė szmota 
lentos, parmoto žentą ant ke
liu ir uždavė kelis ' 
per sėdynė. James’o 
apstojo uoszvia ir kerszino at- 

nelaiminga ženteli bet 
uoszve paliepė jiems trauktis 
szalin nes ir su jais panasziai 
atsitiks. Tieji suprato kad gali 
būti su jais szlektai, suemia 
skvernus dūme isz tos vietos 
palikių savo 'nelaiminga drau
gu rekenti. Turėjo jisai 
tas.
SŪNŪS NUTRUCINO TĘVA.

Miss. — Law-

imti

4 4 blynus” 
draugai

22 me-

ISZGYDINTA PER STE
BUKLINGA REGĖJIMĄ.

Lemont, Neb. — Tris kartus 
pasirodė labai puiki motore su 
miclaszirdingoni akimi, ap
siaubta žibanezia szviesa, 
miegkambaryje įmdvikos Bail
ing. Kada trecziu kartu pasi
rodė tasai 
n y s, Ludvika 
isz lovos. Sirgo ji ji 'per penkis 
menesius ant nulaužto nugar
kaulio.

Ludvika tvirtina buk tai bu
vo tikras stebuklas o 
nai ir daktarai ta patvirtina po 
prisiega nes nuo seniai ja ja ap
leido daktarai kurie neturėjo 
jokios vilties kad mergina ka
da vaikszczios.
NAUJAS BUDAS APMAL- 

SZINIMO VERKENCZIO 
KŪDIKIO.

Buffalo, N. Y. - 
czek, 6 metu merg 
likta namie per motina su sa
vo dvieju motu sesute. Po ko
kiam tai laikui sesute pradėjo 
labai verkti. Onute negalėda
ma nukenst riksmo ir nežino
dama kokiu Ibudu jaja apmal- 
szyt, pagriebė bleszine nuo pen
kių svaru tauku, užmovė sesu
tei ant galvutes ir kūdikis pa
liovė verkt ir beveik neužtrosz- 
ko ant smert.

Kada Onute norėjo bleszine 
j nuimt, 
siseke.

akimi, 
ži’banczia

nepaprastas 
atsikėlė

regi- 
s veika

kaimy-

- Onute Kru
ni te likos pa-

If Fart Worth, 
kėlės valandas po 
persiskyrimo Gertruda Good
win nuo savo vyro 'Čiaudo, ta
sai suliko jaja ant ulyczios, nu- 
szove.ant smert po 
save nusiszove.

11 Olpe, Vestfalija, Vokicti- 
— Benki Jaibininkai žuvo 

baisia mirezia skuros fabrike 
kada risztavone ant didelio ka
tilo sulūžo ir visi inpuole in 
verdanezia'rukszti. Lavonai vi
su likos suėsti per rukszti su 
kaulais.

11 Atlantic City, N. J. — 
Szia vasara prie pamario mau
dosi mariose 36milijonai žmo
nių, visokiu nelaimiu buvo 12>- 
460,, įik du svecziai prigėrė o 
iszgeibota 763 isz mariu.

V G'dansk, Lenk 
nais vieszpatavo baisios viešn
ios s u perkūnija
Gdansko kur perkūnas trenka 
500 kartu ir kuris užinusze 8 
ypatus, 
degino 30 grineziu.

Uniontown, Pa. 
miltinis sniegas nupuolė 
Summit Hotel kalno per pen- 

padare. Atsigulęs hi lova už-1 kės miliutas ir viskas pabada
vo.

1[ Moulin'S, Francije. — Du 
kariszki eroplanai susidūrė ore 
laike manevru, 
riai užsimuszc.

Isz Lietuvos.

su v u ode
szauke palicije, kuri duris isz- 
verc ir rado nelaiminga žmo- 

u gulinti ant lovos negyva su

ga. Kada

rr 
paipuke burnoje.

NE VISIEMS PATIKS SZIS 
BUDAS NAIKINIMO 

BLAKIŲ.
Rochester, N. Y. — Mikas 

Kubicz, STavokas, neturėdamas 
pasilsio’ naktimis nuo blakių, 

gai k a ii- 
lo vo jo,

kurios »j i nom i 1 a szi rd i n 
džiojo ir gulėdamas 
atėjo jam puiki mislis iii gal
va, mastydamas sau, kiek lai 
milijonu susirinks, jeigu savo 
nauja būda 
blakes užpatonlavos.

iszradiina:
isznaikyt su pagelba TT T* • 1 j • 4b• ir

džiojo ir

v
kovojimo priesz 

Šumane 
kadjisai szi tok i 

bla kūtes i 
dinamito. Kaip nutarė taip

3 a

1

— Czio-

aplinkinėje

•Greensburg, 
rence Ritts. 19 metu am žiu u s

suardo gon kolos likos u'?xlarytas kalėjimo už nu- 
irurinA mnuznoU žadinimą savo 72 metu tėvo

inpiklamas jam truciznos ini 
munszaine kuria tėvas po isz- 
gerimui tuojaus mirė. Senas 
Ritts 'buvo paprastu girtuokliu 
o kada iszsigerdavo, žveriszkai 
pasielgdavo su sunum ir visa 
szeimyna kad tieji neturėjo 
vietos stubojo. Negalėdamas il
ginus nukensti tėvo pasielgi
mo, nutarė nuo jo atsikratyt. 
Pirko truciznos, inpyle in bon- 
ka munszaines o kada tėvas 
atsikėlęs pusgirtis isz ryto isz- 
gere, krito ant grindų ir in kė
lės mimitas miro. Sunns prisi
pažino prie kaltes ir likos nu
baustas amt szesziu menesiu ka- 
Į^jimo. i

josios stengimai nepa- 
'Porimta didele baime 

nubėgo pas artima blekoriu su 
kaimynais kuris su žirklėms 
nupjovė bleszine nuo kūdikio 
galvos bet ausys buvo beveik 
nuplosztos kada sesute užmo
vė bleszi'ne' jai ant galveles. 
Onute gavo nuo motinos tiek 
blynu kad sziadien negali sė
dėt ant kietos kėdės.
UŽSMAUGĖ SAVO KŪDIKI.

Detroit, Mieli. — Apleista 
per savo mylima su kuriuom 
pribuvo isz Lenkijos in Ameri
ka keturi menesiai adgal, Loci
ja 8tcpanovicz, 18 metu mer
gaite užsmaugė savo neseniai 
gimusi kūdiki kambaryje. Gus. 
padine namo surado negyva 
kūdiki. Kaip rodos už taji dar
bą bus sugražinta adgal in 

[Lenkija, Locija sako kad jo
sios mylimas randasi knr ten 
Koaiektikojo.

Bukarcsztas. — Neseniai 
dingo isz namu mergaite mo
teres Matriszkos, kada bovino- 
si artimoje namo kur jos tėvai 
buvo nuvažiavę apsigyventi 
laike vasaros. Mergaite dingo 
slaptai o norints josios jeszko- 
jo palicije bet niekur nesurado.

Už keliu dienu motina aplai- 
ke per ekspresą dideli pakeli 
kuri iszvyniojus rado lavona 
savo mylimos dukreles kurios 
sustingusioje rankoje radosi 
rasztclis ant kurio buvo para- 
szyta: “Ponia,
musu suėjima Bukareszte, ma
tai atkerszinimas kaip kada 
buna saldus. Ka tu man atsa
kei, asz priverstinai pasiėmiau 
nuo tavo dukters. Asz tau pri
slėgiau atkerszint už tavo vy
ro pasielgimu su manim.

—Ramedn.
Ramedas buvo tai Armėnas 

kuris jau nuo praeito meto per
sekiojo Matriszka kuri yra la
bai patogi motore. Viena kar
ta hotelyje josios vyras pama
te kaip Rameda jaja norėjo 
pabueziuot’ vyras priszoko 
prie jo ir uždavė jam su kumsž- 
czia per veidą ir nustume tro
pais žemyn. — Žudintojaus da 
nesiicmo. * '

gal atsimeni

■’

nužiūrėjimas
paeziule

■ I
I

y f

I
I
1I
I
f

daugeli gyvuliu ir su

— Pir-
prie

elektrl-
Kilo baisi eks-

I

*16
* ■ *ii'

įni

**■ t**

Prusai. — Ke-
pradėjo verkt ir 

o no

PENKI VAIKAI SUDEGE 
UŽRAKYTAM NAME.

Poznanius. — Baisi nelaime 
atsitiko kaimelije Baranki na
me darbininko. Name kilo ug
nis, kuriame radosi uždaryti 
penki maži vaikai. Kada ma
ži ulelei pamate liepsna apsiau- 
bent juos,
rėkt nemilaszirdingai, 
rints kaimynai girdėjo joju 
riksmus, bet buvo už vėlu 
juos iszgelbeti. Neatsirado no 
vienas narsunas idant szoktu 
in liepsna ir juos iszgethet. Vi
si sudege ant augliu. Pravar
džių telegramai tuju nelaimin
gu auku nepranesza. Tėvai bu
vo nusidavė in artima miesteli 
su reikalais.

miegkambarije, 
stovėjo paezios lova, padėjo po 
lova keliolika svaru dinamito, 
o ižgrežes skyle užvedė elek- 
trikinius drains in kambarį 
kuriuos suvedė prie elektriki- 
nes baterijos žemiau. Pasisle
piąs tame kambarije lauke ar 
isztikruju jojo
iszsipildys ‘kad jojo 
ji apgaudinėja.

Ne ilgai turėjo laukt, nes jo
jo geriauses draugas atejas nu- 
sidaye iii kambarį pacziules.... 
Kada jau dasiprąto, kad atėjo 
valanda... paspaude 
kini guzikeli.
plozije, kuri suardė visa kam
barį o szmotelius kūno paezios 
ir mylemo surado net ant arti
mos uliezios nuo namo.

Palicije nužiuirnejo Porque 
ir ji aresztavojo, kuris be jokio 
susigraudimo prisipažino, kad 
tai jisai tokiu budu atkerszi- 
no savo nelabai paežiai ir ap- 
gaudingam draugui ir isz sa
vo darbo yra visiszkai užgana- 
dytas.

SKARBAS SENOJE 
KEDEJE.

Strausburg,
lios sanvaites atgal likos czion 
nužudyta naszle po vietiniam 
mokytojui, o norints valdže ga
na geide iszsznipinet žadinto
jas bet juju nesuseke.

Tomis dienomis valdže nu
tarė parduoti visus rakandus 
ant licitacijos ir pradėjo viską 
suraszinet. Vienas isz virszi- 
ninku atkreipė atyda kitiems 
ant sunkios senos kėdės, kur: 
vėliaus pasirodė, kad tai buvo 
naszles banka, nes joje surado 
645 markiu aukse o bumaszku 
ant 24,000 markiu. Matyt, kad 
žadintojas jeszkodamas senu
kes turto nedasiprato, kad pi
nigai radosi paslėpti kedeje už

. kurios papilde žudinsta. Gimi
nes paėmė visa turtą.

iszneszdamasdege 
savo,

nu- 
bran-

Penki aviato-

dinamitą
lova, blakes ir dali stogo 

iii padanges.
Baudi ma s pa so k m i nga i 

siseke, bet truputi per
gus, nes dabar turės užmokėti 
už lova, sutaisima stogo, gas- 
padinoi už paduszkas ir dakta
rui už jojo “supiksinima. 
Kad butu daugiau dinamito
paanudojas, tai butu apsisau
gojus tuju nereikalingu kasztn 
o žmonis ji butu palaidoja už 
dyka.

J >

ISZMINTINGAS ŽMOGELIS 
NESISARMATINO SAVO 

PRAVARDES.
Sharon, Pa. — Tomis dieno

mis Pel ras Szczeczynski geide 
isziunti ukesiszkas popieras bet 
sudžo negalėdamas iszlart jojo 
pravarde davė jam paturima 
idant tokia pravarde permai
nytu ant lengvesnes. Szcze-

“ Ko
kia pravarde man levas davė 
tokia ir pasiimsiu su savim in 
grabu, ’usz josios nesisarmati- 
nu o jaigu tau nepatinka ir ne
gali josios “spelyt” tai eikie 
in mokslaiiie kaip ir mes turi
me mokytis pribuvia in Ame
rika ir esame priversti isztarti 
sunkia Augliszka kalba.”

Kad daugiau tokiu patrijotu 
butu kurie nesisarmatina savo 
pravardžių ir tautos tai dides
ne paguodone turėtu foreigne- 
roi nuo svetimtaueziu. Kodėl 
Vokiecziai nemaino savo ilgas 
ir sunkias pravardes ir Ameri
konai jaises “spelina?” Ba tu
ri iszmokt nes Vokietis privor- 
czia juos ant isztarimo pravar
des. I •

ant lengvesnes, 
czynskis atsake sodžiui:

MIRĖ NUKRITUSI ANT 
SMAILO KUOLO MER

GINA.
Rugs. 9 d. Jūžintu v. Keru- 

cziu vien. Druseikos J. Kloji
me, krisdama nuo szalinos ant 
smailo kuolo, mirtinai susižei
dė savininko duktė Mikase 19 
m. amžiaus.
KIEK KAUNE ISZPERKA 

LAIKRASZCZIU.
Kauno kioskuose parduoda

mu per menesi apie 50,000 eg. 
Lietuviszku 
apie

dienraszeziu ir 
svetimomis51,000 egz.

kalbomis isz užsieniu, apie .1,-
000 egz. liet. Žurnalu, apie 6,- 
000 egz. liet, savaitraszcziu ir 
apie 2,000 egz. užsieniniu.
TRAUKINIO KATASTROFA 

pranesza, kad rug- 
prekinis trauk iny s

UL. Ž.” 
sėjo 7 d. 
prikrautas daugiausia popier
malkių, netoli Klaipėdos Ge
niu stoty klaidingai buvo nu
kreiptas in tupika. Invyko ka
tastrofa, per kuria buvo su
daužytas garvežys ir 10 vago
nu.

per kuria buvo

Isz žmonių niekas neuž- 
musztas. t t

— Kokis yra 
terp paozios o daktaro?

skirtumas

— Pati prisiego vyrui, jog 
ji no apleis iki smort o ne
kožna to dalaiko o daktaras 
uoprisieke o dajnjko*

)osas

NEPAPRASTAS RECEPTAS; 
GAL DIDŽIAUSES ANT 

SVIETO.
Lodžius, Lenk. —

13 SUDEGE DEGANCZIAM 
BOSE.

Madrid, Iszpanija. — Aut 
kelio isz Kardovo in Montora 
sudegė didelis automobilius— 

isz nežinomos priežas
ties. Trylikti pasažieriu sude
gė ant smert o keturi mirtinai 
apdegė ir kovoja su mirezia li- 
gonbuteje. Tarp sudegusiu ra
dosi septynios moteres, trys 
vaikai ir trys vyrai.

Pas' ser
ganti kaimuoti likos paszauk- 
tas daktaras kuris apžiurėjas 
ligoni susirūpino laimi kad už- 
mirszo savo receptu knygute 
ir neturėjo ant ko paraszyti 
receptą. Ant giliuko gaspadi- 
ne atsiminė kad turi szventy- 
tos kreidos namie o daktaras 
ne daug mislydamas parasze 
receptą ant duriu. Motoro ne
turėdama kitokios rodos, su 
pagelba berno, nuėmė duris 
nuo zoviesu, inde jo in vežimą 
ir nuvožė in aptieka.

Didelis buvo nusisteibejknas 
a'ptiekoriaus kada paregėjo 
motore su bernu inneszant in 
aptieka duris ant kuriu radosi 
paraszytas receptas. Aptieko- 
nūs padare receptą liet in kny
gas duriu ne inlipino ant dava- 
do. . t

RUSAI UŽMUSZE 300 
KINCZIKU.

Tokio, Japonija. — Valdisz- 
ki rapartai isz Mandžiurijoa 
pranesza buk musziuose ant 
Rusiszko-Kiniszko rubežiaus 
in laika trijų dienu Rusai už- 
musze daugiau kaip tris szim- 
tus Kincziku.

Rnsiszki eroplanai užklupo 
ant Mancziuli numesdami bom
bas ant miesto ir naudodami 
mas'zini.nrus 1 karabinus užmu- 
sze 160 Kincziku tenaitineso 
kazarmese.

Bobute: — Nustokit vaike- 
lui kaip tai galite rėkaut!

Anūkėlė: — Tegul bobutie 
nepyksta, ba jeigu ne mes, tai 
bobute ne butu bobute.
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Kas Girdėt
Kada įmones apsivtxla del

pinigu tai svambiausiu brolių!
ant Veselkos v ra velnes.

SI

Jaigu mes patys nesiguodo- 
sime tai nuo Amerikonu guo- 
dones neturėsime. Amerika vi- 

visi ant vienokiu 
tiesu. Kitos tautos isz tos liuo-
sybes naudojasi, kurie per sa
vo netikusi pasielgimą (ne vi
si) ne turi guodones nuo Ame
rikonu. Nekurie Lietuviai, kat
rie kiek pralobsta* tai jau su 
savo tautiecziais neužsiduoda 
tik su svetimtaueziais kurie be. 
gediszkai iszjuoke ir
juodina. Tokiems nieko ne ru
pi apie savo tautieczius tik 
apie ju dolerius.

visaip

Gyvenimas musu yra pana
šaus in jautiena, — truputi ku- 

riebi bet daugiau 
; kaip riebios. Ar

da, truputi 
tosios kudos 
ne teisdbe!

žiūrėtiBjauru žiūrėti ant girto 
žmogaus kuris eidamas strapa- 
lioja, •bet jaigu jauni piemens 
nusilakta kaip nesutverimas, 
eidami žmones užkabinėja vi
saip pliovodami tai isz tikro 
pabaiga svieto artinasi.

nes patys pri- 
gerymo o ir prie 

rūkymo nes jau nuo szeszto me
to sūnelis ar dukrele riaukė alų 
ir mnnszaine kaip verszis bui
za. O žinote jog

vra kalte tėvu •r 
pratina prie

'rPaine

ko nauja 
szuknte prigėrė tai tuom atsi
duos.“ Gere pasislepia 
žmonių o kada pa'baige 21 me
tus tada stojosi pabaigtas gir

tai vra 
Jaigu prie ko 

prisikabinu tai jau ir užbala- 
inutina.

Jau 'beveik visi skaitytojai 
“Saules“ 
daugeli nauju skaitytoju pri
kalbino. Tikimės kad ir tieji 
keli kurie užsivilkino su užmo- 
kesezia atnaujins prenumerata 
ir ilgai ne vilkins nes pasitikė
dami ant jujn puikios szirdies 
nesulaikome laikraszti.

) > Gere

tuoklis!
baisiause liga:

> >

l 4

nuo

Girtuoklyste
4 t

Užsimokėjo ir d a

f

Brooklino metodiszkas dva- 
siszkasis užrūstino labai mili
jonierius isz nesenai pasakyto 
pamokslo kuri pradėjo nuo žo. 

Nera ant svieto teisin- 
gystes.“ 'Poliaus savo kalboje 
pasakė kad jaigu žmogus-uba- 
gas prispirtas badu pavagia 5 
ar 10 dolerius tai ji pasodina 
in kalėjimu ant keliu numesiu 
o kaip kitas pavagia milijonus 
tai iszvažiuoja in Europa kur 
turi 'be baimes puikius laikus 
ir niekad jojo ne jeszko.

Jaigit katras žmogus netu
rėdamas pinigu, slaptai pava
žiuotu gala geležinkelio — ir 
tai gal kasztuotu tiktai de- 
szimts centu — tai siunezia ji 
in kalėjimą 
rius pavagia 
tai ji aprenka žmones in kon
gresą.

d žiu: i 4 

gvstes. Poliaus savo kalboje

o kaip milijonie- 
visa geležinkeli

<r O 
Taradai-

i i Da- 
s mane apra- 

Kitas raszo: “Tai rodos

Daugeli kartu atsitaiko jo 
jaigu Baltruviene ar 
ka apie koki atsitikima prime
na tai net keliolika gromatos 
isz visu szaliu ateina in redak
cija su užklausymais: 
neszkite kas toki 
sze. ’1
Imtu ant manes.” Treczes vela 
raszo: “Tai su manim taip at
sitiko, daneszkite nes skųsiu ir 
1.1.“

Jau po kvara'bu, jaigu pa
ežiam taip atsitiko tai ko da 
klausti ir prie kaltes prisipa
žint. O vėl nekurie turi kūdi
kio būda, tuojaus prie bile 
žmogaus ar moteres prilygina 
kad: “tai del tavos chioda.“— 
Na ir taip sveikam liga inkal- 
bina.

A?ba vėl, paminėti vardus 
ulycziui: River, Canal* Main, 
Centre ar kitas, kad prie tos, ir 
tos taip atsitiko, tai tuojau? 
apie tiesei kas atri><zaukia hu 
klausymais, kas tai tok is pa
davė? Nežino kad beveik kož-

nnm mieste tokios ulyczios rau
dasi.

Lyginai kaip smjovos prie
žodžiai užsilikta: Vagie, kepu
re dogu; Muszk sn kumszczia 
in stalu o žirkles atsilieps; Ne 
vienas szuo margas; Kas czes- 
nako ne valgė, ne smiixla ir 1.1.

.Juk visur nostokas girtuok
liu, peszlukn, paleistuviu, be
dieviu ir vagiu , tai ir vienaip 
atsitinka. Kožnoji* apygardoje 
randasi latru vrn ir moterių F
kurios su savo vyrais pasime- 
tia, tai vėl 
kvailius v v rus

paka mpes

LIETUVISZKA 
MEILE

BUVOVISKAS BUVO GERAI 
PAKOL BURDINGIERIUS 

PAMYLĖJO KITA.

ir moterių

kurios

Na vyrueziai, Lietuviu tan
ioje yru meiles—ir pasakysiu, 
anot nauju žodžiu iszradeju, 

t* Tau), tuojaii
y

nereiks 
kalbeli

s.
♦

įfiB
w>-

■
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J.,

merginu 
isznandoja* po 

visas pakampes trankosi 
prisiplakineja prie vyru.

Arba pasitaiko lankiai nu
žvelgti Angliszkam laikraszty- 
je apie bjauru atsitikima tarp 
Lietuviu. Na ir patalpinam 
Lietuviszkam laikrasztyjo taji 
atsitikima, tai tuojaus atsiran
da tokiu neiszmamcliu kurie 
klausia: kas padavė, — o 
da jszaiszkini tokiam žioplia- 
vieziui kad tai buvo Anglisz
kam laikrasztyje, tada iszsižio- 
ja ir ausis suglaudžia.

TRYS OŽIAI
' PASAKAITE

ir

ka-

Gyveno trys ožiai. Pirma ir 
“bebeka,antra vadino: “bebeka,“ o 

treczia, pati vyriausi, vadino— 
“anemeka.“

Vienu karta jie visi trys isz- 
ejo ant kalno gardžios žoles 
pasirankioti. Reikėjo jiems ei
ti per tilta, po kurio gyveno 
didelis biaurus senas vilkas. 
Jo akis doge, kaip žarijos, o 
dantis turėjo sprindinius. Vil
ko plaukai nuo senatvės praži
lo ir net vietomis visiszkai bu
vo plikas, 
lauke, kad ka sugavus suėsti. 
Pirma Iki tu per tilta ėjo jau
niausias bebeka.

Tup, tup! susibaladojo ant 
tilto.

Tupėjo vilkas ir

— Kas tenai baladojasi ant 
mano tilto?— užriko vilkas.

— Tai asz, jauniausis beb-
— einu ant kalno paėsti,— 

atsake silpnueziu balseliu ožiu
kas.

— Sztai asz tave pra.rysiu, 
atsako vilkas.

— Ne, ne, meldžiamasai, ne
kliudyk manes asz toksai ma- 

s, — palankie, sztai atel- 
kitas ožys — bebeka, jis 

didesnis, kaip asz.
Eik sau, eik, — tarė vil-

žiuteli 
na — bebeka,

kas.
Tuoj palaukus, 

ožys
ejo antras

— bebeka.
Tup, tup, tup! vėl susi

baladojo ant tilto.
— Kas tenai trempia mano 

tilta?— užstauge vilkas.
Asz, vidutinis bebeka, 

einu ant kalno paėsti, — atsa
ke ožys ne jtokiu jau plonu 
balsiuku, kaip pirmas.

— Kaip tu drįsti balado- 
ties? Sztai asz tave prarysiu!- 
suriko vilkas.

— Kam tau mane esti, ge
riau palauk: paskui mane eina 
didelis riebus ožys — meme
ka, jisai kur-kas didesnis Ir 
riebesnis, kaip asz

— Na tiek to!
vilkas

Ir antrasis bebeka laimingai 
perėjo per tilta. /

Ant galo *atejo didysis ožys 
memeka.

Tup, tup, tup, tup! susiba
ladojo ant tilto. Ožys taip bu
vo didelis ir taip sunkus, kad 
tiltas drebėjo ir braszkejo po 
jo kojomis.

— Kas tenai taip baladoja-
— užstauge

— atsake 
Traukis greieziau!

si ir laužo tilta !
vilkas.

— Tai asz didysis memeka,
— atsake
ožys.

užkimusiu balsu

— Asz tave prarysiu.
— Na gi! — lysk prie ma

nes, asz tau akis iszdursiu, su
draskysiu in daleles ir iszmc- 
tysiu.

Vilkas puolėsi, o didysis me- 
mekn iszbade jam ragais akis, 
subadė, sudraskė ir 
vilką.

Ant kalno ožiai taip intuko, 
kad vos parėjo namon ir jeigu 
jie nesu Ii ego, tai jie dar ir szia- 
dien riebus.

iszmete

f

“taurios meiles.
palys galestito man pritarti 

norėsite.
poetiii, kalbėti apie 

Prancūzu, Iszpanu ir kitu tau
tu meiles. Noreikos tycziotls 
isz savo tautos, kaip jus sako
te, szaltumo.

musu

jei tik 
jums,

Ir

ISZ LIETUVOS
k \ t v • X' Aį*’, • į

ALŲ SZINKUOJA; LIETU 
V0«S DIPLOMA GAVĖS.

>Udrijn.. Alytaus apskr. — 
Musu Ixiznytkidmy pil.
atidaro mi'nja smukle. Atidaro 
tai atidarė, czja nieko ypatin-

. .. ’ 
szinkuoja ” aluti vy

nui versi t eta.
f > 

szneku-
— “na tik 

musu szalis mokyeziausia, kad

go, tik tas ypatinga ir keista 
kad joję 
rūkas
C 4

» “
baigos

Dzievaž, kiti
- traukdami (aluti 

eziuojasi dzūkeliai:

• i
ezosai virto

joje ir kareziamose szinkuoja 
su

Da dabar galiu 
visiems musu tautos sziuo 
žvilgsniu žemintojams drasku 
pasakyti: Nežinote* gerbia
mieji,
Ir taip tolinus.

Tai-gi, broliai ir 
ba r
O dalykas czionais ne papras
tas, bet, kaip virszuj pasakyta 
isz gyvo iszluptias ir jums pa
tiektas.

Vadinasi gyvena viena pore
le, vyras ir moteris, Chicago, 
kaip raszo “Naujienos.“ — 
Viskas tvarkoje — czia, žino
ma, nieko naujo. Sutinku. Bet 
nežinote kame dalykas. Matai 
vyras myli savo paeziuke tik
ra Lietuviszka meile — o( ka
me dalykas, bet da ne viskas 
tokios meiles, sakau visiems, 
kitose tautose vargiai rastum.

O dabar pasakysiu kodėl, tai 
sutiksite. Vyras, kaip 

sakiau, savo paeziuke myli iki 
ausu ir dar stipriau. Jiedu jau 
ilgoka laika iszgyveno ir dar 
nepersiskyre ir nesimiisze iki 
szio paskutinio atsitikimo.

Aiszkus dalykas, kad be bur- 
I i ugi erių sunku sziais

(r szita laiminga 
kaip pridera geriems 

laiko viena burdin-

Nežinote* 
kur meiles icszkot. ..

sesers, da
gai i to skaityti ir gėrėtis.

imi versi loto diplomu“... 
Juokai,.lai juokai, bet. czia la
biau reikętu liūsti, o ne juok
tis nes prie ko prieisime jaigu 
universiteto baigė tinka tik in 
“szinkorius?“ 5

Ar toks vyrukas nedaro gė
dos visiems musu studentams ? 
Reikėtų susiprasti.

insiga lojimas 
jautėsi esą

sziu 
kaip

laikais( 
pragyventi, 
porele, 
žmonoms, 
gieriu. Tai dalykas labai pa
prastas, bot ir ne visai: ta mo
terėle labai m vi i savo bu rd i n- 
gieriu. Tai vėl paprastas daly
kas, bet dar ne viskas. Moters 
vyras ir žino ir mato, kad jo 
paeziuke burdingieriu myli. Ir 
neviskas. Jisai tas vyras, labai- 
myli burdingieriu, kad jisai Jo 
paeziuke — ar jau 
kame dalykas? Bot 

Ik

viskas.
Ko paeziuke nori, visko gati

na. Ko burdingierius nori, ir-
, bet nebūkite” 

storžieviai: asz czionais kalbu 
apie platoniszka meile, 
kaip mes sakome, 
niszka meile. Paeziuke burdin
gieriu ir pamyluoja, o vyras 
žiuri ir tyli. Bet. dar ne viskas:

y

— jei b u r-

suprantat 
ir dar ne

gi visko gauna

arba 
kri kszczio-

vyras savo paeziuke taip myli 
kad jisai pyksta, 
dingierius, kaip ežia jums pa
sakius, svetimoteriauja, vadi
nasi, jei pabueziuoja kito vy
ro moteri.

Bet 
diena

nvrbvrio 
pabu-

ir dar ne viskas. Ana 
burdingierius ir porele 

nuvažiavo iii Lietuviszka spY- 
kyze. Spykyzes savininke ir
gi moteris ir dar, vadinasi no 
szpetna — reiszkia,
stiklą iszgeres gali ir 
cziuot ir pamyluęt.

Dabar jau galima baigti, bet 
dar ne viskas. Burdingierius 
geria, vyras užmoka, o paczįu- 
ke linksma ir meili. Viekas ge
rai, bet burdingierius pasisodi
na spykyzes savinimke ant ke
liu ir bueziuoja, o paeziuke 
raukosi ir atvirai pyksta. Vy
ras ir-gi ne kelmas: jai paeziu
ke pyksta, tai jisai negali juok
tis — pykstu ir vyras ir pra
deda keiksnoti, ypatingai kai 
jo paeziuke keiksnoja irspian- 
do. Galu gale viskas baigiasi 
dnamatiszkai.

Vyras paima nuo stalo spiri
tines pusiau nugerta bunka, 
iszkelia aujcszcziau savo gal
vos ir kiek drūtas trenkia in 
stula ”R-' 
kiia: y

— Tu žalty, tu 'begėdi, kū
gi tu ežia darai? Nupirkau tau 
sztora, o tu mano paezios lųer 
myli ir gana, tu' velnio vaike..

— P.

ir sykiu balsai pareisz-

Ir viskas.
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SLAPTYBE MĖLYNU ANCZIU SURASTA.
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J. Dewey Soper likos nusiunstas iii Žiemius tyrinėti slap
tybe mėlynu aneziu kurios nedavinėjo ramumo žinunams 
Wasbingtone. Per daugeli metu medžiotojai norėjo viena isz 
tujn nepaprastu mėlynu aneziu sugauti bet nepasisekę. Nie
kas d a. nemato mėlynu žasu ne mėlynu kiausziniu. Todėl So
per nuėjo juju jeszkoti ir surado tolimuose Žiemiuose, Boffin 

, josios kiaiŲszinius irLand ir parsivežė su savim mėlyna anti 
an tu k us, kuriuos patalpino in muzeju.

GIRTUOKLIO PATI

i ■■■■■■*■ ■■■!■> mi .i.............

TRUMPOS
PASAKAITES

i

ve:
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jog pribuvo . 
nuėjo'

SKANDALIUKAS JŪŽINTU 
PIENINĖJE.

Jūžintai, Rokiszkio aps. — 
Jau keli metai czia veikia pie
nine.! r per ta laika joje smar
kiai buvo insistiprines vietos 
valscziaus rasztininkas Petra- 
viezius. Jis buvo kasininkas, jo 
žmona vedėja, sesuo tarnauto
ja, žodžiu — visa Petra vieži u. 
Pirmininkas Masiulis visa tai 
toleravo, o paskui ji ėjo k i t: 
nariai, kurie klausosi stambes
nio statytojo, savo ruszies au
toriteto.

Ta czia u 
ponu, kurie
koki diktatoriai, pradėjo pie
nines narius erzinti, o kai kam 
buvo kilę invairiu abejonių. 
Todėl pienines nariai pamažu 
isz pienines paszalino PetravL 
cziaus gimines, o pagaliau ir 
pati Petrą vieži u.

Tacziau szis ponas negalėjo 
suprasti, kaip jis turi apleisti 
pritupėta vieta. Todėl nenorė
jo perduoti naujai iszrinktain 
kasininkui knygas ir kasa. Te
ko pasinaudoti 
autoritetu.

Sziomis dienomis jo revizo
riaus aprovizavo- pienine ir 
konstatavo trukumu. Pasirodė 
16,000 lt. nedateklins. Pradėta 
ju ieszkoti ir, kaip areziau da
lyko stovi žmones pasakoja 
rasta: 1 pieninines pirmin. p. 
Masiulis turis pasiėmęs 3,000 
lt. dar vienas stambus ūkinin
kas 2,000 lt. ir Petravicziu nc- 
datenka apie 11,000 litu.

Pirmieji du, 
gus sugražins,

invairiu

Pienocentro

pin
kai p 
gau-

zinoma, 
nes jie, 

pieno statytojai, turi teise 
t i avanso, kokiu szie pinigai ir 
gali Imti laikomi, o del Petra- 
vieziaus esanti didele abejone. 
Jis praszes palaukti du mene
sius, per kuriuos žadas prista
tyti trūkstama suma.

Indomu ir tai, kad tas sii-> 
sekta dėka paežiu ūkininku, 
kurie nusikratė diktatoreiiu 
sauvales. Isz to aiszki iszvada 
— kaip svarbu yra kiekvienam 
piliecziui tureli galva ant pc- 
cziu,,turėti Iniciatyva ir mokė
ti nepasiduoti save vedžioti už 
nosies.

105 METU LIETUVYS.
Rumsziszkes miest. 

senukas Antanas 
105 metu amžiaus,
žiu iszgyveno1 daugelis.

gyvena 
I )varėčkas rn, JI,;Toki am- 

Ta- 
cziau nuostabu, kad szi sene
li pamatęs pirma karta nepa
manys ji esant taip turtinga 
metais — atrodo 50 — 60me
tu amžiaus. Szis senelis dar 
iszdirba vidutini ūki. Jisai 
viena ranka lengvai užsimeta 
ant pecziu centneri javu. Ron 
tas musu dienu vyras su juo 
susilies. Klausa tacziau turi 
bloga — vos begali susikalbėti 
ir — skundžiasi, kad ji 
smarkiai sumusze, (nuo ko ir
klausa sugedusi.

£

osa

PERSISZOVE 1 
POLICININKAS.

Alytaus apskr.
rezervus eik

Rugs. !) d., 
pasienio ipolicijos 
policininkas Aliszauskas J. 

______ a! .

tis nežinoma.

*H?
porsiszovo. Zudymoši priežas-

■ J.

Saule szildo maloningai musu szialta žeme, 
Paukszcziai cziidba pasleptingai laime žmogui lemia 
Veloi jau gamta adgija, ledo panezius trukdo, 
Žagre szyt jau nerudij’a pamesta ant lauko.
Szvoiezias jos dabar noragai kieta žeme ardant 
Tiesiai vaga po vagai žagrių i mikliai nardant, 

gali,

y

J

• Žmones dirba prakaituoja kiek kurs 
Savo daiJba apdainuoja ir didvyriu szali.
Dar pavasario sulaukia jauezesi laimingi,

• Lietuvaites daina traukia ju balsai szirdingi

J

D i mb u asz daugiausia o vis neisztenka

♦

Spaud'ž tik Ona nuliūdimas, niekas jai nemiela 
Didis vargas prispaudimas slegia josios sieila.
Vargas slegia nebiiminga, sopuliai kankina 
Jos dalis nepavytiinga, szirdi labili sugraudina 
Nelaiminga ji vaitoja, verkti nuolat ima 
Graudžiai apipasnkdja savo ji likimą:
“Asz esmių nebiimingiause Dievo sutvėrimas, 
Mano vyras vargingiauses isz visu tikimas,

/ 1 I I . *

y

Naktį miegu komažiausia, valanda vos menka.
Girtas vyras kai parvažiuoja, keikia pravardžiuoja,* •• * • • "tt ♦Nėr kam pasiskunsti visa ūki veik prageria 
Nieko jis neveikia, burna tik piaeziai atveres, , 
Mane vis tik peikia sako: ‘Man gyvent neduoda.
Sztai toji (bjaurybe visa nauda ji parduoda, 
Tai paezios teisybe o paskui ant manes sako
Kad tai asz pragerės
Iszvežcs nutveręs nustvėręs —
Czia pavalgyt jau nėra kas ne vaikams paduoti
Taip pragerta vyro viskas, lieka tik dejuoti, 
Daug žmonių ant svieto esą, vargsta milijonai,
Niekam tiek neveik nukensti kiek girtuoklio žmonai.

II.
Ugai visi jau saldžiai miega po dienos sunkumo, 
Jau negieda paukszcziai skardžiai tarp nakties ramumo,

4

J 
ir ka randa tik ant tako y

y

j y

Onos kūnas sudrėbėjo

y

Ona tik miegot negali, akys nesimerkia 
Atsiminus savo dali jiji gailiai verkia. 
Bet sztai durys subildėjo, pasigirdo szauksmas 
Girtus vyras jau parėjo, prasidėjo keiksmas, 

, greit szirdis plaka,
Tartuim ji ežia paregėjo koki baisu smaka. 
“Ar tai taip tu lauki manos valkatos su puse 
Ar tai taip tu padla, porspausiu kaip muse. 
Taip pavojas vyras szauke kiek gerkle jam leido, 
O pati tuoj susilanko phisztaka ant veido.
“Duok man valgyt, — vėl girtas vyras pradėjo, 
Skubink pagaminti, juk žinai kad vyras parėjo!“ 
“Keik pavalgydinti bet ka duosiu, kad nėr ka. 
Ir nuėjo iii kampa szluostydama aszaras su ranka. 
“Cit, bjaurybe, tu pikeziurna, arda nenustosi? 
Ir atvėrus szuns burna kaip szuo ežia losi! 
Per dienas dyka tu sėdi, viską iszparduosi 
Ka pati tu nesuedi, kiaulėms atiduodi.
O tu mane in kapus jau nori nuvaryti, 
Asz tau parodysiu tuoj kaip save ganyti!“ 
Po skaudžiu ji kirezru vyro, puolė jam po kojų, 
Aszaros laszais pa'biro, gviiliai ji vainojo...

y
y y

— vėl girtas vyras pradėjo
- i„

y
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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. 1
* 

*

® moka 3-ezia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta

į

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
1

S! suma kas-kart ahgau didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
y del žmogaus kuris dirba ir ezediria.’
y pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite

M

Dekite savo

* kaip tai pinigas auga §u padauginimu Procento.

1

i
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PASISEKĖ.
Vienas jenerolus labni bu

vo netikės del savo žemesni-u. 
Viena karta užsakė didele per
žiūra vaisko; o tai ant dienos 
Užgavėnių, kurioje tai dienojo 
ne liktai vyresuiėjei, nes ir 
žalnierci norėjo pasibovyt.

— Ka czia daryt?~~Kalbejo 
in save pulkilynkas — ponas 
liepe tarnas turi isz.pildyt.

Susitarė visi aficierai pada
ryti e szposa ir pavogt no ge
nerolo mandiera, be kurios ant 
parodos nesirodydavo. Pasirė
dė vienas isz ųficieriu in civil- 
nus drabužius —• kaip kokis 
puikus ponas, ineina in priepa- 
kaju jenarolo, kureme lekajus 
czystino mandiera ir prasžo 
idant užmalduotu jenerola, jog 
nori su juom matytis, ba turi 
svarbu reiala ir kalbėjo in sa- 

“nusiduQs ne nusiduos.“
Tarnas mislino, 
teii) su kokiu reikalu, 
pas jenarola. Tuom Įnik pri- 
buiszas pagriebė mandiera ir 
su džiaugsmu iszdume pas sa
vo draugus. Jenerolas liepe 
lekajui pribuisza inleist. Bet 
tarnas iszejas in priepakaju, 
nerado ne pribuiszo no man
ei i eros, o lauždamas rankas in- 
puole pas 
mas “

Czto ty durak brenesz?
— (Ka tu vaili loji T)
— Tai buvo vagis, pavogė 

pono mandiera su ordereis!
— Tylėk, niekam nieko ne

sakyk ir nuejas pas pulkaunin
ką pasakysi jog asz apsirgau 
ir muštro ne bus.

Visi aficierai o ir žalnierei 
turėjo geras užgavėnes, o po 
Užgavėnių mandiera jenerohu b 
atmetė paslėpta.
KAIP VAINA PRASIDEDA.

Sėdėjo prie stalo laike pietų 
vyras, pati jojo ir sūnelis apie 
asztuoniu metu. Vyras apsaki-

> o

jenerola szaukda- 
nusidave! nusidavė!

nėjo apie paskutine vaina 
sūnelis-klausė:

— Teveli, kaip vaina pra
sideda ?

Tėvas pamislines apie ta už- 
klausyma, Sako:

— Vaina mano sūneli pra
sideda tokiu spasabu: Va jau
nas laivas, padekime Turkiais, 
sulaiko kupcziszka laiva ant 
mariu kad persitikrini, ar ne
gabena ginklu in Graikije.

Tame pati pertrauke.
— Ka tu paeziuli kalbi, ka 

ten Graikai turėtu per reikalą 
su Ameriku: juk badai Turkai 
ne turi jokiu vajaunu laivu.

V. — Tiktai tu man ne per- 
traukinek. Juk asz žinau apie 
ka kalbu.

P. — Tai ne gali būtie, ba 
tai ne panaszus daigias, tat 
kam vaikui galva užvertinet.

V. — Ach, ka tu žinai apie 
reikalus politikos, — tarptau- 
tiszkus.
daigtus nesikiszk.

P. — Kaip tai, ar tai asz 
kaipo motina ne turiu jokiu 
tiesu pamokinimo sunaus? O 
kaip matau, jog ne gerai mo
kini, tai ne galiu tylėt.

V. — Na teip niekad ne ga
li tylėt. Nuolatos mali su lie
žuviu, kaip žydelka sėdėdama 
prie kringeliu.

Pati pasikėlė ir szauke su 
piktumu:

Genaus in tokius

— Kn, ar asz Žydelka! Ka 
tu sau mistini t!

Vyras pasikėlė ir reke:
— Tylėk tu ragana, ba tau 

snuki uždarysiu!
Pati pagriebė torielka ir už- 

sikesejo ant vyro. Taw tune
lis stojo ant kėdės ir mosuoda
mas szauke:

— Teve, motin nustokite! 
Jau dabar žinau, kaip vaina 
prasideda!. • • •

i

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 

, Deutistąs Mahanojuje.
• Ant Afttro Floro Klin* Sstoro
19 W. Centre St; Matanoy City
\ / i, : . į p / I*
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SLAPTINGA 
JUOSTA
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Paveikslai isz Garo Dvaro 
Gyvenimo.
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augaztyn ratukus; pana-

... IV.
Sosto* in pėdinės tlamos (fixi’h 

linos) ant žalios lankos gruzi
no viena ginjn» neseniai par
gabenta isz Anglijos} 'mėtyda
vo
szhis vainikams ir potam juos 
gaudyiiavo sidabrinėm lazde
lėm. Kunigaiksztieno temino 
ta graju, vaikszcziodama ap
linkui takeliu su savo mylima 
pagarbos dama.

— Sunku man Annchen, o 
kaip sunku — kalbėjo kuni
gai ksztiene užsimislijus ir 
skindama bezu kvietkeles ku
riai turėjo rankoje. — Neprie
teliai isz visu pusiu. Juk iuj 
vyre jieszkosiu paramos ir pa- 
gelbos. Jis pats labai pagei
dautu su manim 
Ciesoriene taipgi 
Bet geriau saves nepasigailė
siu, vienok ne neleisiu neprie
teliams džiaugies. Ale žiūrėk 
koki vakarai. Tas rodo ant pa- 
gados. Rytoj gerai pasibovin- 
sime ir iszsiszoksime pas ku- 
nigaikszcziute.

— Ar-gi apie szokius pri
guli mislyti nelaimėje ir per
sekiojime Jusu Didybe?— pa
sakė pagarbos dama su Ii minu 
iszmetinejimu.

— Ka vyriszkai lauksime 
savo likimo — nusijuokė inpe- 
dine žiūrėdama užsimislijusiai 
ir rožinius priesz nusileidžiant 
saulei debesius ir in pajuoda
vusia nuo smarkaus vėjo kūd
ra (prūdą).

Abidvi atsisėdo ant suole
lio palei pati vandeni ir tylė
jo. Sosto inpedine buvo labai

užsimislijus

apsidirbti, 
rustinasi...

Sziadien Moteres Dirba Viską; o ir PataiSoGumiiiius Ratus
1

Seninus, pagal nuomosiu, tai moterį* buvo niekam niekam netikus kaip tik gimdyti vaikus, prižiūrėti nusna arba,
Ana diena Mineola, N. J., trys automobiliai sustojo pataisyti ‘flat tajerius’

•1
<1!

dirbti ant lauko, bet azitklion, dilba viską.
prie garadžiaus ir nemažai nusistebėjo kada trys merginos pataisė guminius ratus, peržiurėjo maszinas ir pasu Ida O. K., -u ■ . • • V 1 • ••
ėmėsi prie kitokio darbo. Darba atliko greitai ir užgauadinaneziai.

* * r

TARADAIKA

A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

MILL A PATTERSON STS.,
ST. OLAIR, PA. ;

Boll Telefonas 1430-R

IszbalHnmuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrėbus panic, 
szia nuo papraszcziausiu iki prakil
niausiu. Pursamdo automobilius del 
laidptuviu, veseliu, kriksztyniu ir ki
tiems pasivažinėjimams. Isz Frack- 
viiles, Port Carbon ar isz kitu arti
miausiu miestu jeigu kas pareikalaus 
mano patarnavimo, meldžiu man duot 
žinia o pribusiu in trumpa laika.

i

i
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nusistebėjo matyda-labai
i kad guli ant grindų prie

I

I

Vyrueziai ar del jus gražu, 
Jaigu nuo^obu gaunate lazdų, 

Badai tas atsibuvo Virginijos 
gubernijoj, 

Tarp mažo Lietuviu skaitlio, 
Trys girtuokliai vos spėjo, 

Na ir i u viena karezema užėjo, 
Paszvinkia ir susivalioja. 

Kaip galvijai giedojo.
Kelios moteres netrūkūs 

susitarė, 
Szluotas visos nusitvėrė, 

Kaip pradėjo per guoges pert 
Girtuokliai balsu didžiu 

staugt.
Aros nc'bagai isztruko, 
Taip katro nepraszo, 
Tai su lazda iszpraszo, 

O apie stuba daugybe 
žmonių stovėjo, 

Kaip ant dyvu žiurėjo.
Gerai kad nepasisuko

• paliemonai, 
O 'butu vyreli szvakai, 
Tieji butu ndbeldia.

Ir po kelis dolerius nubaudia. 
Geros moteraites, 

O ir mergaites, 
Tiktai kad už daug nekalbėtu 

Ir kitu ‘neapkalbetm 
Ba neseniai Baltruviene 

■ i > įpasakojo, 
Ir ant j uju rūgo jo.

Tik kaip jai pasakysiu, 
Kaip apie musztyne girdėjau 

Tai atsileido, 
Ir pro ausi paleido.

rn I

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,858.62

ir naktimis tiktai paskui tave 
norecziau eiti! Kas mudu per- 

Pasakyk, mane isz- 
Kas atsitiks

cziajcv pamate save mažam 
kam'baryjc ir jis stovėjo priesz 
aukszta biurka ant kurio degė 
žvake, atsisuko. Moteriszke in 
ji žiurėjo be jokio susimaiszy- 
uio 'bet žiurėjo tiesiog jam in 
akis ir lengvai szypsojosi. Ku
nigai k szez i o 
rankose.

Su didele nuostaba Pleszczia
jev apžiurėjo kambari. Krose 
su stovais prie lango užparava- 
no pataisyta lova ir keli ant 
vinių paveikslai: viskas paro
de jam jog jisai randasi priva- 
tiszkame 
tenai inkvizitorių, 
budeliu.

— Ponas 
pajuto badu. Po tam atsisėdo paafieieriau, ir nežinai nuo ko 

pradėti skardžiu balsu pra
kalbėjo mergina (dama) stovė
dama atsirėmus in 
linksmai žiūrėdama 
cziajeva.

T ■

mas ka atsakyti.
— Negaliu pasakyti poną 

paafieieriau, kad atradau per
daug prielanku jauniki -— pra
dėjo vėl mergina valandėlė pa
tylėjus — ir rodosi kad svar
biausia role asz busiu privers
ta imti ant saves. Pagalinus 
kiekviena pradžia atsakaneziai 
usa apkainuojaina tiktai ąžsi- 
baigimu.

ir 1
mas
lango per kuri buvo matomas
baltai — pamarancziuolas me
nulis tarpe mažu ddbeseliu ant 
dangaus. Siauras kambarys ap- 
kaiszytas aplinkui paveikslais 
szventu ir klupi n in kas su kny
gomis ir 
visai nepažinstainas.

Tiktai po tam palengva ir su 
sunkenybe paaficierius atsimi
nė kaip tai su 
praleido 
koplycziojt* uždarytas, kaip 
vaikszcziodamas po kambarį 
suvarpo po tam pargriuvo prie 
lango ir užmigo, 
ežio atrado

liktoriais jam buvo

didžia baime 
diena kunigaikszezio 

uždarytas, 
po

Prie slenks- 
ir tuojau s

ant lango ir galvojo apie savo 
padėjimą, 
ant saves suda

taigi
♦

apie busima 
o gal dar isz tė

vynės iszt rėmimą.
Net po langu vaikszcziojan- 

tis kareivis-sargas jam nerū
pėjo.

Pagalinus
buvo visiszkai nusiraminęs ka- 

s ir

paaficierius jau

patogi ir sėdinti iszrode plo- d a ant galo atsivėrė dury
na pilna grožybes nekalta mer- 

Pagarbos dama in sugaite.
žingeidumu žiurėjo.

Tuo tarpu isz vienos alėjos 
iszejo senas ciesorines szam- 
belnas. Nusiėmęs skrybėlė at
sisuko su senoviszku pasiklo- 
niojinru prie sosto inpedines*.

—r Viskas gatava, Jusu Di
dybe, jei ponia norėsi sziandie 
iszsirengti.

—• O teip **- atsake inpedi
ne besikeldama nuo suolelio.— 
Ponas atsakyk Jos Ciesorisz- 
kai Didybei, kad asz visada su 
gilia padėkavone priimu jos 
nuolatines malones ant kuriu 
neužsitamavau ir kad palie
ku isztikimiausia tarnaite ir 
jos visu prisakymu iszpildylo
ja- -

— Koki tai |tažcminima tu
rėsi po ūda pakelti! Argi jam 
niekad neturėsime tiek svlu 
kad savo neprieteliams atker
šyti? — ruseziai suraukdama 
antakius pradėjo laužyti 
kas biedna pagarbos
kada szambelnas pranyko už 
krumu.

— Tai baisenybe! tai bai
senybe! ka ponia dabar dary
si.

ran
dama,

szauke su nu- 
beveik

— Asz nevisai suprantu ju
su nusiminimą mielu Annelien 
— pratarė inpedine ir jot mo
linos akys sužvilgo szaltai ir 
linksmai asz nevisai suprantu 
del ko jis jus apima baime!

— Garbe ir viskas prarasta! 
Negalima,riiegalima tas vis
kam pauaszti! -r—
siminimu .Annchen ir 
inpedinei puolė prie kojų.

—-Ištikro jus peidedat mie- 
a ir rytoj jums prižadu išsa

kyti .tu viso atsitikimo visas 
smulkmenas, nes tasai atsitiki
mas man išrodo vien-tik juo
kingas — ramino ja inpedine 
ir davė ženklą visoms darpoms 
eiti paskui ja akacijų ateja. « "• • • • •Ėjo Ui gi in rūmas.

Rodydama in jauna baltai 
pamaraneziuota menuli ant 
debesuoto dangaus atsisuko in 
viena savo darnu su juoku sal- 
dum:

— Ar gal teisybe kad pa
gal abelno tikėjimo tasai 
ųu^įs lemia pasisekimu!

y.
K-U

7

%

szalikas buvo jo

kambaryje; nebuvo 
sudžiu ' ar

esi susimaiszcsr

siena ir 
iii Plesz-

tasai žiurėjo in ja nežinoda-

k

mane
su musu

skirs! 
trems ? 
meile ?

— Turi ten apie ka ir mis- 
lyti pirmiausiai, tu durneli. 
Sztai su tavim ošiu. Sztai 'bu- 
cziuoju tave, sztai negali skus
tis kad asz prie tavos nesiglau
džia. Ar apie mane atminsi, 
Aleksandrai ?

— Ant smerties už tave ir 
paskui tave! Duszios iszgany- 
mo nepasigailėsiu! —j suszuko 
karsztai paaficierius. •

, d a leiski
me* visai nereikia — biski sau
sai atsake merginą ir apėmus 
jann su 
patraukė 
kambarin kuriame pirmoji 
meiles lekcija atsibuvo.

—Toliaus bus :—

pirmiausiai

mane atminsi

Na to, tai jau

rauk o m gi 
ton pusėn,

d va lengvai 
t.y. tam 

jo

KAIP PRASILAVINTI
NAMIE

ne
ar ba

tyti pasaulio geriausias kny
gas. Kiek vaiku ir mergaieziu 
iszsimokine skaityti niekada 
neskaito? Gal todėl kad 
megąta skaityti knygas,
todėl kad niekas neparodo 
jiems ka skaityti. Arba gal 
todėl, kad neturi knygų.

Suv. Valstiją Apszvietimo 
Biuras 4uri du suraszu knygų 
Skaityti. Jose tėvai ras atsa
kymus in daugeli kasdieniniu 
problemų. Ir isz ju tėvai go
riau supras savo vaikus. Jeigu 
negalima tas knygas nusipirie
ti jas nuo vietinio knygyno ar
ba savo valstijos knygyno.

Tėvai norintieji tu knygų 
surasza gali, pareikalauti isz 
U. S. Bureau of 
Washington,

“Reading Course for 
Parents.” Tik reikia pasiusti 
varda ir adresu.

Apszvietimo Biuras turi ki
tus skaitymo kursus. Galima 
gauti suraszus kursu su prisi- 
raszymo blunka, paaiszkinimo 
laiszku dykai isz Apszvietimo 
Biuro.

Szesziolika valstija ir

D. C.
Education, 

Galimu

I ■
H1.1
I ji
j fl

gauti

inejo kunigaiksztis.
— Ar pameni Aleksandrai 

prisiega! Ar pasirengęs vis- 
be murmėjimo

■---.-■f Ar
kam pasiduoti 
ir baimes? Žinok gerai kati ta
vo menkiauses pasiprieszini- 
mas pražudys netik tave.

Ant komendanto )>aklausy- 
mo paaficierius nžgamedinan- 
cziai atsake liktai tuojaus vėl 
labai iszbalo.

Kaipo tikras ciesorienes 
viską iszpildysiu; 

nepasigailėsiu
esi u nekaltas nieko priesz Bo
na ir Jos Didv!be.

— Bet kas-gi ežia tau isz- 
metineja .* Mokėk iszeiti su pa- 

ant saves neturi Ju
le uni-

VI.
(Saldžia vilczia prisipildė pa- 

szirdis kada dvi 
dienas po tam sutemoje inejo
pas ji vėl kunigaiksztis su ži
noma rankose placzia juosta ir 
tarė:

a f i ei e r i aus

Valstijų Apszvietimo 
pataria tėvams, moti-

Suv. 
Biuras 
noms ir itiems prasilavinti na
mie. Daugelis tėvu ir motinu 
nesupranta invairius kasdieni
nius problemas kurAe lieczia 
j u vaikus. Katrie isz skaity
toju turite auganezius vaikus 
namuose žinote kaip tie prob
lemai auga kasdien.

Jauni tėvai neužilgo randa, 
kad tuos problemas negalima

Ha- 
waiioj, Valstijų universitetu 
Directors of 
naminius skaitymo 
Apszvietimo Biuras maloniai |

gvveni tose valsti- 
' F.L.I.S.

Extension veda 
kursus.

9
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pranesz ar
jose.

#

TEISYBES
.Katrie žmonis eidami in

pąvaldinis 
gyvasties

mo-

bet

is i i rd o

netikrumo baime
užpuolė ir jis

garbu ir 
kios kaltvbes —- atsake 
gaiksztis ir nusiėmęs nuo kak
lo placzia juosta paaficieriui 
drueziai užriszo akis. /

— Na, sudiev
Pleszcziajev paskutiniu sykiu 
kunigaikszezio baisa. Keno tai 
rankos ji mandagiai paėmė už 
paŽascziu ir nuvedė laiptais že
myn.

Ka riet oje
vėl paaficieriu 
suriko liūdnai:

— Kur mane veža te ? Juk 
nepabėgsiu. Pasakykite, pasa
kykite ar ant kaneziu, ant nu- 
žudinimo ?

Niekas net ne pasijudino 
nors jis tvirtai už abieju ran
ku laikvlas. Paaficierius suti- 

1 ko su savo likimu
nutilo. t 1

ir tuojaus
I * * s *

Pagal jo apskaitymus jis ga
bentas nemužinu puse valan
dos; aut galo karieta sustojo.

Kas toksai ji tvirtai paėmė 
už rankos ir prilaikydamas nu
vedė ji tropais augsztyn. Ne
buvo girdėti no szvapejimu 
klausymu iie žingsniu, 
atidarinėta ramiai

ne 
|)ą rys 

per tylin- 
czius sargus. Pleszcziajevui pu
si nyde kad jau jis su vadovu 
perėjo visa kambariu eile ir 
daugybe tamsiu kariiloriu ka
dangi laipiojo
augsztyn tai vėl žemyn.

Jo va,dovas tris kartus 
beklc iri kokias tai duris ir ji 
temai invedes iszejo.

isztirti per supratimą bet ir kur puikei rėdosi, tiejei apsku-

Na, rengkis, sakale!
i -r- Ir vėl, 
Pleszcziajev

ir veli suriko
to

reikia žinojimo.'
Daugelis mokyklų 

vaikus ir mergaites kad tiktu 
prie namu. Ir yra levu užduo
tis duoti vaikams viską kas 
mokyklose nemokinama. Daug 
vargo

nelavina
ria namie valkiojosi.

Kas mandrumu pasirodo 
tasai baimėje ant nieko iszro-

I

Kožnas norėtu ilgai ant
, o senu nenori

pamėgo ?
pasaulyje butu prasza- 

linta jeigu tėvai suprastu vai
ku reikalavimus. KlaidingiKlaidingi

budai daug bledes
reikalavimus.

auginimo 
yra padare.

Vaikai turi 
linksma kūdikyste. -

Tėvai turėtu suprasti 
vaiku gyvenimą, į u retu 
prasti kūdikystes normales ap

negalėdamas 
visko iszlaikvti.

— O ka ar tau tas viskas
Alatau kini greitai 

sarmata pametei — nusijuokė
kunigaiksztis ir užriszes jam 
akis pavedė ji vadovams.

Tiktai tada kada jis vėl bu
vo vedamas per tamsius tusz- 
czius«kaanbarius kuriuose gar
siai atsijiepdavo dideliu atbal
siu, ju žingsniai, staigai jr ap-1 Įinkybes. Turėtu suprasti angi- 
siaute didelis nusiminimas. mo ir sveikatos instatymus

—- In kur dabar vedaj — idant atlikti savo dali pagol-
— boti vaikams iszaugti in nor-

siautė didelis nusiminimas.

teise praleisti

visa
,su-

instatymus

mislino visas drebėdamas.
Perskirs, neduos net ] 
niu sykiu in ja pasižiūrėti. Tai I r“‘‘ *
dabar mano prapultis, paskuti-Į tėvystės apszvietimu. 

tuviu mokyklos per 
metu duoda specialius kursus

l)a>jkuti- maliszkus vyrus ir moteres.
i| Tik kelios instaigos užsiįma 

Aukle- 
daugoline prapultis.

Dykai paaficierius klausėsi 
žinomo 
barszkinimo../Pagaliaus 
va s jo rauke paleido ir jis likoĮlegijos irgi mokina vaiku pys-

in paskutines duris mergaitėms del kūdikiu prie- 
vado- žiūros ir lavinimo. Motel iu ko-

mlaisvas.
cziajcv 
jau žinomus kvepalus.

Miela, miela! — suriko
Pleszcziajev

l

Toje valandoje Plesz- ekologija. Bet daugumas musu 
suuodė arti saves jam vaiku ir mergaieziu 

/ | progos pasinaudoti.
M a ssa c h u sett s \a 1 st i j () j 

stengdamasis da-llig tėvu praszymo,

neturėjo

Kožnas insimylejas akiu
t

do.

svieto gyventi 
būti.*
neturi, kada buna po meilei 
tada pražiūri. t

Daugelis suko: Kada jau 
meile dakako; tai rots kvailiu 
buvau, kad priesz tai nepa- 
maeziau, veluk butau aprauda 
nusisukias o no in meszla in- 
smukias.

Szia gadynių dorybe isz 
turgaus iszejo o vagystes lai
kas užėjo.

* Sutvėrimas kožnas turi 
savo budeli; katinas užmusza 

vilkaspele, vilkas zuikeli; tiktai 
žmogus enge kiek tik instengo.

yra, ba isz
maiszo žodžei byra.

Kantrybe ir susilaikimas

Kvaila boba pavojinga 
josios, kaip isz

yra vyru ir moterių dorumas.
Jeigu nori tikra liuosybo 

turėti, turi save visame prižiū
rėti.

Mokame 3-czia procentą ant c 
sudėtu pinigu. Procentą pride- % 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir > 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus C 
turėtumėt reikale su musu banka S 
nepaisant ar mažas ar didelis. <

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

GYDUOLE NUO ANGLEKASIU 
ASTMA IR NOSINIO KATARO

Neapmokama gyduole variuojama su 
stebetinc pasekme per 30 metu, del 
Gerklines Astma arba dusulio, Bron- 
kitis, Gerklines kosulio, Plauti, Sunku 
kvepavima, Užėima ir szalti galvoje, 
Priszakini skausmą galvos ir t.t. Gy
duole kuri visad gelbsti. Vieno mene
sio gydimas Preke 80c per paczta. 
(szrasta ir parduodama vien tik per

HAMPDEN LABORATORY 
724 MULLBERt ST. READING. PA.

I

į

Kreslineje karėje, 
Bosas su burdingieriu, 

Abudu vienu, 
Musztyne pakele, 
Krėslus iszkele, 

Vienas kitam ant galvos 
paleido, 

Ne saugojo ne veido, 
Susidaužė kaip gyvuliai 

Net užtino antakiai* 
Tas dėjosi So. Czikage 

Name viename, 
Tai vis per girtybe,

• Per ta ja namine bjaurybe.
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Buvo' dvylika razbaininku 
Paskutiniu niekszu, 

Užpuolė ant einanezio vaikino, 
O už kat tai patys nežino, 
Badai ji merginos daugiau 

1 ' mylėjo,
O ant tuju rakaliu ne žiūrėti 

nenorėjo.
INa ir Su'batos vakare 

Jieji susitarė, 
'Paėmė visokius innagius

j

Ant. J. Sakalauskas 
L1ETUVISZKAS GRABORIUS 

(Bell Phone 872)
J 331 W. Centre St. Shenandoah, P*.

f

t

v kiam geriausi patarnavima. Pa-
Nuliudimo valandoje autei- Į 

Ą Kium geriausi paramaviid». jt«- J 
laidojima atliekam rūpestingai M
ir gražiai. Busite pilnai užga- 

T nėdinti. "i
5: Isz Mahanojaus ir GirardriUea 

jeigu kas pareikalaus mano pa- 
tarnavima tai meldžiu man talo- 

'.į: tonuoti o pribusiu in desximis
Bell Telefonas 872

jeigu kas pareikalaus mano pa-

i

5 I

į minutu.

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUV1SZKAS 
GRABOR1US MAHANOY CITY

■ * t
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Biles, akmenius ir lazdinius.
Buvo tarp juju 

Kauniszkiai,
; Tr Vilniszkiai, 

O žinoma ir Suvalkiszkiai, 
Bet tieji pirmutiniai 

smarkiausi
Pasielgė bjauriausi, 

Kada latriszka darbu atliko 
Vaikina vos gyva paliko, 
In suda patraukti liko.

Bausmes visi po 20 užmokėjo, . vi •! . . . v I • iiMivvt avaiu iivio vtuiu| *wi
Ir tvarka uzhuksti P h žadėjo. Į reikalauk musu vaist-žoliu nuo

bile vienos žemiau pažymėtu lifu ir 
atgauk savo sveikata.

Vaist-žoles jura nuo oekaneziu Il
gu: viduriu užkietėjimo, skilvio ns- 
malimo, nenoro valgyt, strėnų ir pa
ežiu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki-

>

Laidoja kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, krlksz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t. t. 
520 W. Centre ir 603 W. Mahanoy St.

>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 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 nors nesmagumu, tai

r

4

1" ■

■

♦ ♦ ♦
• * • Taip, daugelis musu Lietuviu

mėgsta provotis, 
Ibis vaita ir lojerins valkiotis, 

Bet tankiausia praloszia
• prova,

Užmoka kasztus ir kaso' galva. Imo» Pl«i»kanu, stlapinimosi lovoj, k

Jeigu pats valgysi, o tin
giniui ne duosi tai gerai pa. 
darysi. Tas yra tinginiu, kat
rai be darbo ėda, o vargdieniui 
nieko neduoda. — E.

TURI PABARSZKYTI.

rrValstijos 
ilyteti tos kurios artuma jau | Apszvietimo Depart mentus da

bar duoda spociales instrukci
jas tėvams. Bet yra tukstan- 
cziai tėvu, kurie negali mokin
tis insteigose, nes negali isz
eiti isz namu. .Jie turi mokin
tis ir skaityti namie.

Ypatingai sunku

djaide.
— Daugiau vikrumo, ponas

paafieieriau — atsake pažins-/ i ‘ JĮ

tikina ir jam isz ranku nuola
tos szalin traukdavosi.

— 'Pyliau, ramiau, 
savo karszti sulaikyk — prasi
juokė rnerginio kada su trenksi
mu nuo sienos nukrito sunkus 
su figūromis laikrodis, pastū
mėtas paaficieriaus.

— Kaip tu, Aleksandrai, 
Szviesa'sumenkėjai — kalbėjo -mergi- 

jam tiesiog atsi<musze in akis, na su svetimžemiu kalbos ak- 
Per keies minutas jam neati- centu ir glosto jaunikaiti.— 
dengtu veido. Pagalinus juosta Ko ilgiesi ir džiusti, sakale? 
jmnuaoakiu nupuolė. Plesz-! — Tavos, miela, dienom

tropais tai

Iszubdo Plesczjajev temstant jom ubo akiu nupuolė.

A

su-

9

H

ponas

Aleksandrai,

— Juozui, kalba poni in sa
vo lekaju labai užpykils. •*- 

karta kalbėjau,
tėvams

» ?kaimuose, kuriems ne tik sun
ku sužinoti kokias knygai 
skaityti, 
kuriais galėtu piisiuuiuloti, 
todėl daugumas žmonių turi | kaina, juk asz žinau ka daraus 
rasti visas savo i 
laikraszcziuose, ir turi formuo-į 
ti savo nuomones nuo tn i»-t 
formacijų. Tiems žmonoms ne-

bet neturi knygynu

lekaju labai užpykils.
Ąsz tau , ne I 
idant neitum in mano pakoją 
be paliarszkima in duris.

— O! tegul jMini buna spa j

informacija^ | Asz žiurėjau per skylute nurt 
raktą ir laukiau kol ponį gra-j 
fięne pasirėdė o kaip pabaigą

miela, dienomis’ užeiną pamislyti kad gali skai- kaju.
rodytis, asz tada inejati iji pn-i

i

t

i

|» : I,
i-

f 1

\ I

v f •T

I kitu ligų. Atsiunsk 60c. tai gaubi 
vaist-žoliu,' kurios jums sugražins 
sveikata, panaikins minėtas ligas. *

Jaigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomari, 
Biirdies liga, tai-atsiunsk 85cr o gau
si musu gausius vsistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas”. Nervu li
ga yra labai blogas dalykas, bet mu- 

Į«u Nervu Preparatas užbėga tai li
gai kelia Ir suteikia žmogui., ramu
ma. Atsiusk 10c. o gausi musu Milu 
ir knygų kataloga. Reikalingi musu 
toliu pardavinėtojai visuose miestuo
se. M. ŽUKAITIS,

Patys skundžesi nereikalingai, 
Ir tajp dingsta pinigai.

O jus WbokAi ka norite
skaityti*

Ar negalite laikraszti sau
nusipirkti,

Kam pinigus pragerėto,
. Kaip in bala mėtote.

O toki tankiai ir niandraut
i . , gali,

Ir laiko Prūseliu szali;
Ka gali nud apuoko norėti, _ ________ _
Tik- prie Verszio prilyginti. '25. GUlet Street, Spencerport, K. j.
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ŽINIOS VIETINES

kompanijos

vakara, musu

— Readingo 
kasyklos permaino savo bo
sus: Peary in North Mahanoy 
kasyklas, Unsinn in Tunnel 
Ridge ir Eadie in Mahanoy ka
syklas.

— Užsakai iszejo ant apsi- 
vedimo naszles Izabelės Ryn- 
keviezienes (Bendinskiute) su 
p. Albertu Szukevicziu isz She- 
nadorio. Badai vinczovono at
sibus Ketverge Szv. Juozapo 
bažnyczioje.

— Nedėlios
aplinkinėje buvo keliolika au
tomobiliniu nelaimiu kuriose 
kelios ypatos likos sužeistos ir 
automobiliai suteszkinti.

A te i na nezi a Pe t ny eži a
po visa Amerika įpripuola die
na atminties generolo Pulaski o 
kuris likos sužeistas Savannah 
pristovoje ir mirė. Buvo tai 150 
metu adgal kada Pulaski atva
žiavo in Amerika prigelbet 
Washingtonui kovoti už laisve 
ir iszsimuszima isz po jungo 
Anglijos, 
atsibus po

Apvaikszcziojimni 
visa Amerika ir 

diena bus szveneziama.
— Praeita Kctvergo vakn- 

ra automobiliai ant Vulkano 
kalno mate vaikszeziojante 
moterc Elorentina Sandanavi- 
eziene, kuri gyvena skiepe ant 
East Pine uliezios, kuria pali- 
cije uždare vietiniam kalėji
me. Moterc buvo silpna ir li
gota ir daktaras patarė idant 
butu nuvežta tuojaus in ligon- 
bute, bet mire in kėlės* valan
da® po jos atvežimui. Liūdnas 
ir nužemintas buvo gyvenimas 
tosios moteres kurios vyras li
kos nižmusztas kasyklose keli 
metai atgal ir nuo tada gyveno 
su keliais vyrais isz kuriu pas
kutinis buvo kokis tai Anta
no® Vance, kuris su jaja drau
ge gyveno, kuris pasakė buk 
motore iszejo isz namu Panede- 
lio diena ir nuo to laiko josios 
nemato. Du vaikai Sandanavi- 
C/ienes likos atiduoti in prie
glauda Filadelfijoj, 
bet ka daryt,
mas tokia pabaiga.

l i
Liūdna, 

kokis gyveni- 
1 r

Kad ir savo tautos iszsi- 
nežadėsi, bet Lietuviu būti 

nustosi.
Jeigu ant tuszczio kalbe-

si, geriau padarysi kad nuty
lėsi.

SZTAI PROGA 
KURIOS LAUKĖTE

Speciale ekskureija in
Philadelphia

Per Kolumbo Diena 
SUBATOJ 12^ OKTOBERIO 
Praleisskite visa diena ir 

vakara Philadelphijoi 
Pirkite reikalingus daigtus dide- 
liuosia sztoruose. Matykite World 
Series Basebull grojus. Matykite 
didelus teatrus.

Isz Ryte
Shenandoah. (Preke $3.50) 5:30
Mahanoy City ..................... 6:10
Tamaqua...................................6:39
Gožiant treinas apleis Philadel
phia 1 1:30 valanda nakeziu 
Oktoberio.

$3.25 DU BELT A V AS 
T1 KIETAS

12

Pirkite tikietus prienz taika. Ga
lima pirkti pradedant 7 Oktoberio

Matykite szi dideli 
miestą ir auksztus 

namus
EKSKURSIJA IN

IN

NEW YORK A
NEDELIOJ 13 Oktoberio

az Shenandoah .. 12:35 ryte
Isz Mahanoy City ... 1:16 ryte
Isz Tamaqua................. 1:45 ryte
Grįžtant treinas apleis New York 
izz West 23 Street stacijos 6:47 
vakare, isz Liberty Street 7:00 
vakare, sustojant Elizabeth, N. J. 
važiuojant ir grįžtant.

Dubeltavas 
Tikietas$4.<x>

Ant Readingo Geležinkelio 
i O i! #' ■ . * ir1# ' ' I 11

/

Atvažiavo in Amerika ant Pakajaus Misijos

Vyriauses ministeris Ramsey MacDonald kuris atvažia- v v

vo isz Anglijos dalyvauti posėdyje pakajaus Suv. Valstijose 
tiksle avietinio nusiginklavimo idant visi sklypai sumažintu 

ginklus ir užžydetu avietinis pakajus tarp visu tautu ir 
vieszpatyscziu.

savo
užbegimui kruvinu kariu tarp nesutinkaneziu

SHENANDOAH, PA.

— Sudže Houck 
ant savo nominacijos 
15. Tiek tai, o

tano
Mažaicziute,)

(po tėvais

Hgon- 
irg( la

' ■ . ■ f ’ i.

SAULE 
-^-4- J .i i ■ 

visa amželi žmogus

Hm '
Į#ll I ll» IWĮ|Į»I

i trusesi, 
dirbo, vaikuczius gražiai isz- 
augino ir iszmokino, bet žmo
na galu gale suardo szeimynino 
laime, o su ja vyro sveikata — 
nervus.
ui as uodegoj, 
boba

i
I!

Kriksztas 350 Nigeriu, Pagal Senoviszka Buda
................

Žile galvoj — vcl- 
Pamylejo mat 

o ant vaiku,'

K

> > 
ugražesni °

tikro vyro — spiaut! Oi mo
terys, moterys!...

i .
Haverhill, Maas. — Perintu 

savaite Juozas Masys(Masses) 
buvo aresztuotas ir pastatytas 

I priesz teismą už girtybe ir sa
vo uoszves apszventinima. Bet 
teisme jis neprisiėmė nei vieno 
kaltininko. Policmanas, kuris 
ji aresztavo, liudijo rados Masi 
kieme su szluokuocziu ir taip 
nusigėrusi, kad negalėjo ant 
kojų pastovet. Bet Masys sake, 
kad jis buvo iszgeres tiktai 
viena stiklą alaus.

Priesz Masi liudijo ir jo pa
ties žmona. Ji sako, kad jis pa
rėjės namo girtas ir pradėjęs 
varyti jos motina laukan. Pas
kui jis paemes ja ir iszstumes 
už duru. Motina nusitverus už 
szl notos. Masvs norėdamas ta 
szluota isz jos atimti, 
jai in aki ir muszcs per 
mis. Ir isztiesu, jo uoszve atėjo 
teisman su užtinusia akimi.

Alasys teisinosi, kad jis tik 
gynėsi, 
su szluota. Teisėjas norėjo Ma
si su uoszve ir paczia sulaikyt, 
bet negalėdamas to padaryti, 
atidėjo byla ant vėliaus. — K.‘

kirtęs
szo-

nes uoszve ji muszusi

Mount Carmel, Pa. — Atva
žiavęs dalibauti savo tėvo lai
dotuvėse, 
likos aresztaVotas ir uždary
tas Sunbury kalėjimo už api- 
pleszima Jono Ixibuso barber- 
szapio szeszi menesiai atgal
isz kurio pasiėmė visokio ta-

Juozas Jeseviczius

voro ant 130 doleriu.

PAJESZKOJIMAS.

ėjo per laukus broliais iszban- 
dyti nauja medžiojimą szuni. 
Velionis paliko tėvus, brolius 
ir sesutes. Yra tai freezes isz 
tosios szeimvnos mirdamas ne
tikėta mirezia in kelis metus. 
Vienas isz jojo broliu likos už- 
musztas per Wilkes-Barre 
st ryt kari o antras nuszautas 
per*klaida kad tai buvo mesz- 
ka.

pe r 
ant ras
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Vyskupas C. M. Grace isz Portugalijos ana diena pakriksztlno .350 nigeriu upeje
James, Newport News, Va. Nigeriui priguli prie Babtistu bažnyczios kurie tiki in panori
ma'in vandeni nes tiki kati tai yra‘tikriausias būdas apkriksztiniimo.

iszdavo 
$10,212.- 

da ir daugiau, 
kasztuoja kandidatams, kurie
geidže būti slidžioms.

f Helena, myloma pati An- 
Makszt ulio

gyvenanti ant
Heights, mire vietinioje 
būtoje Utarninko ryta, s 
ma tik dvi dienas. Mirtis buvo 
visai netikėtina ir nustebino 
daug pažystamu ir giminiu ve
liones. Mirė po operacijai. Ve
lione paliko dideiam nuliūdi
me savo vyra, tris vaikus, se
seria Zukauckione ant Heights 
ir du brolius Antanu ir \’inca 
Mažaiczius mieste.

— Garbe Lietuviams musu 
mieste, kad in 

lankosi
Lietuviszku vaiku ne kaip kitu 

Sztai pagal padaryta 
daraktorkas 
yra Lietuviszku 

vaiku ir 1,190 motinu (nekurie 
yra naszles ir naszlei). Po tam 
seka Lenku tautos vaikai su 
1,1 15' tėvais ir 1,133 
Procentas lankaneziusiu vaiku 
in mokslaines 
centas Lietuviu

Glen Lyon, Pa. — Jurgutis 
Telekovicz, 14 metu, iszejo ant 
kalno su draugais Sakalaucku 
K) m., ir Salzu 15 m. kur pra
dėjo szaudyt isz revolverio ir 
nežinomu budu nusiszove ant 
sinert.

Pajeszkau savo dranga Joną 
Szimuloni. Paeina isz Lietuvos 
Kauno red., 
Balniku paraįiijos. Dapkunisz-I 
kiu kaimo. ’’Pirmiau gyveno 
apie Hudson, Pa. Kur jis da
bar gyvena >tai nežinau. Turiu 
laiszka isz Lietuvos. Meldžiu 
paežiam atsiszaukti, bet busiu 
dėkingas ir tiems kurie ka 
alpieji žino ir man pranesz. At- 
siszaukite sekaneziu adresu:

Mr. Jos Oksztalis, 
15825 Washburn, Ave I

Ukmergės aps.,

lt.) Detroit, Mich.

SUDE.

kad 
mokslaines

tautu.
surasza per 
1,205 tėvai

publikines 
daugiau

tai

vaikai 
motinoms.

eina 30.65 pro- 
28.79 Lenku, 

6.64 procentas Amerikonu, po 
tautos. In 

sekaneziu
tam seku kitos
mokslaines lankosi 
tautu vaikai: Austrijokai, llo- 

'b'rancuzai, 
Vengrai,

Lie-

landai, Anglikai, 
Vokiecziai, (Iraikai, 
Airisziai. Žydai, Latviai, 
tuviai, Negrai, Lenkai, Rusai 
Szkotai, Slavokai, Szvedai, 
Syrai, U k ra jinai ir Velsziai — 
tikra Babelionijp, ar ne f Nors 
Lietuviszki vaikai peraukszti- 
na kitas tautas, bet tėvai poli
tikoje stovi žemiausia!
t Antanas Gelbudas, 239ĮZj 

E. Mount Vernon uli., mire li- 
gonbuteje nuo sužeidimu ko
kius nplaike praeita Sereda 
kasyklosia. Paliko paczia, du 
sūnūs ir dvi dukteres.

West Hazleton, Pa. — Atsi
buvo czionais laidotuves 18 
metu senumo Antano Vaicziu- 
lio, studentas isz High School, 
kuris likos nuszautas per far
med arti Northampton, kada ir savo Lietuviu vadino, Per

keliu
Priklauso 

paszalpiniu

dideliam nuliūdima

East Wolpole, Mass. — Jo
nas J. Raczkauskas, 52 m. am. 
priesz septinta valanda eida
mas in darbu rado vėtros isz- 
verstus elektros stulpus ir nu
kritusias ant kelio elektros 
drūtais. Jis norėjo pasidaryti 
kelia ir ėmėsi drains nuo kelio 
atmetineti. Kaip tik paėmė el
ektros pilna drūta jis - buvo 
ant vietos užmusztas.

A. a. Raczkauskas ilgai gy
veno So. Bostone.
ežia prie 
draugijų.

Paliko
szeszi® paaugėjusius vaikus.—■

Boston, Mass. — Pereitam 
“Saules” numery raszem, kad 
Teklei Czepulienei, kuri gyve
na. Dorchestery, buvo pavogta 
$510. ' *

Sziandien jau galime pra- 
neszti,
pasodinti kalėjimam Jais yra 
Tony Valeika ir Karolis Pet- 
keviezius, kurio buvo atėjo pas 
ja in svoezius. Jiedu gavo po 
6 menesius ”vikeisziuo.”

A. Makacziunione, kuri kar
tu su tais savo burdinigierials 
ta diena pas Czepulieno vio- 
szejo, teisme buvo pripažinta 
pinigu pavogimo nekalta. K.

kad vagys suimti, ir

New Haven, Conn. — Nese
nai ežia pasikorė nebejaunas 
jau žmogus Kisnoris, Tai buvo 
simpatingas ir 
vines Lietuvos Vok iety s*,
skaitė Lietuviu laikraszczius

gana prasila- 
jis

'S,

I --------
v .Žydelis turėjo prova *ir 

alejo sulaukt proves, nuola-
ne-

tos vilkino. Nusidavė pas pati 
ąudžo ir tarė:

— Perpraszau šviesiausio 
Slidžios, kodėl mano prova ne 
iszeina, o kuri yra teip svarbi.

Sudže: Ba jus visi ne esate
1 J •

Žydas: Ny, pats sau kaltas, 
kad butu apolavojas in szitaji 
suda, tai butu taip ilgai tęsęsi, 
jog ir szendien butu gyvu.
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metalio ir bus naudojamas
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NAUJAS AMERIKONISZKAS ORALAIVIS.
Naujas Amerikoniszkas oralaivis ZM(-2 kuris atlėkė isz Detroito, Mieli, 

burst, N. Y., ana diena. Oralaivis yra padiE)tas isz labai lengvo 
per Amcrikoniszka f lota.

PITTSBURGAS PADIRBO VISA ALUMINI STRYTKARI.

MM

Sztai paveikslas naujo budo strytkario kuris yra visas padirbtas isz lengvo metalio 
aluminum, kuri sutmAte Pittsburginiai inžinieriai. Tokis sztamas strytkario yra daug sau-
gesnis laike nelaimiu Jie kaip seni mediniai karukai.verti, ba Kristusa nukankinot. -

ILLUSTRUOTAS RASZTAS
* SZV.

szendien butu
Kam no apelovojo?

Sudže isžgirdias tai, tuojau 
sudino Žydo prova.r>

K. Rėklaitis
Lietuviszkae Graboriue

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbi- 
ninke moterems. Priei
namos prekes.

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

306 Market Street, 
PA.TAMAQUA,

'I
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Lindy su Paczia Pietinam Amerike

Kas tau užduos

Po pamokslui susitinka

Kunigas kalbėjo pamokslu 
sekanezei: “
in veidą atkiszk jam ir ant
ra.0
prie bažnyczios su socialistu
kuris in kunigą prakalbėjo:

— Ar kunigas ir gyveni 
teip 'kaip savo pamoksle gar
sini?

-- Taip.
Tada socialstas staigai 

jokios priežasties

Szita yra Receptu
Aptieka

Iszpildome visu Daktaru 
receptus. Jeigu j ūso dak-

5

taras negyvena mieste, 
atneszkite jo receptą in 
muso aptieka, mes sutai- 
sisime gyduoles.

■ • »......-

Litschs’ Drug Store
& 14 E. CENTRE 8T.

MAHANOY 0ITY, PA.
... J. A. , uU

.w fdf

7

H ll'

U

be 
szvistelejo 

kunigui per veidą, kalbėda
mas :

— Dabar atkiszk ir antra 
puse, peš taip mokini.

Kunigas jam ant to atsake:
— Tamisteli, randasi teip- 

gi ir kitas mokslas Kristuso 
kuris yra “kokia saika mieruo- 
jį tokia tau atiduos” ir isz vi
su pajiegu kirto cicilikui per 
dantis kad tasai net nusirito 
in grabe.

— Ka jus czion darote ! — 
klausė praeijantis palicijan- 
tas.

— , Niėko, atsake‘kunigas— 
iszdedamo sau Raszta Szventa.

SKAITYKITE “SAULE"
♦ ♦ ❖ •
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Charles A. Lindbergh isžleko eroplanu su paczia in Vi-

t
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I
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» • ■ R 'k lt i

dūrine ir Pietine Amerika pradedi nauja pacztini orini kelia 
in tuosius sklypus. Iszleke isz Milini, Fla., padarydamas 
daugiau kaip 7,000 myliu. Visur juos iszkilmingai priiminė
jo.

in tuosius sklypus. Iszleke isz MiĄmi,

4 1 1




