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ISZ AMERIKOS
TĖVAS ISZDAVE

SAVO SUNU
PALIEPĖ JAM NUSIŽUDYT 

UŽ SUBJAURINIMA 
MAŽOS MERGAITES.

San Bernadino, Calif. — Ju- 
lije Derrick, deszimts metu 
mergaite likos surasta krū
muose nužudyta ir baisiai su
bjaurinta. Nužiūrėjimas puolė 
ant kokio tai jauno iszgamo, 
Maurice Dungaivin, kuris slap
tai dingo po suradimui mer
gaites lavono. Palicija isztyri- 
neji buk tasai iszgama jau 
priesz tai radosi kalėjimo už 
panaszu darbeli ant 12 metu 
mergaites.

Vargingas

deszimts 
surasta

levas nu žiu rinejo 
savo sunu kuris buvo užsikie- 
tejusiu prasižengėliu ir pagal 
jojo iszpa'žinima tai jisai pa
pilde taja žudinsta. Simui lie
pė atimti sau gyvastį 
lengviausia bausme.
jeszkojo jo per kėlės dienas bet 
nesurado. Ant galo rado jojo 
sustingusi lavona vienam luir- 
dingname, kur atome 
vast i su pagelba gazo.

Jaunas žadintojas buvo pa
likes gromatele kurioje gailesi 
už savo nusidėjimus'bet kaltino 
“tebyria moteriszka trumpa 
apsiredyma kuris vyrus dave- 
da prie karsz?.zio ir vedimo pa- 
leistuvingo gyvenimo ir zu-

i kaipo 
Palicija

sau gy-o;

žu-leistuvingo 
dinseziu.
GIRTAS PASTORIUS 

ARESZTAVOTAS.
Carbondale, Ill. — Pastorius 

Charles McLaughlin isz Saint 
Louis, likos czionais aresztavo- 
tas važiuodamas automobiliu m 
būdamas girtu. Prisipažino ji
sai prie kaltes ir likos nubaus
tas ant szimto doleriu baus
mes o kad neturėjo pinigu li
kos uždarytas kalėjimo.

Kada palicija perkrato jojo 
automobiliu, rado valyzoje dvi 
bonkas arielkos ir biblija.

SAKO KAD BUVO 
ATLANKIUS DANGŲ.

New Orleans, La. — P6 pen
kių dienu nuolatinio miego, 
ana diena pabudo 19 metu am
žiaus dukrele baptistu pasto-

Kladder,riaus Nedhamo B. 
kalbėdama buk per taji laika 
radosi danguje. Pirmiause in- 
leido jaja Szv. Petras po tam 
turėjo pasikalbejima su ženkly- 
vom ypatoms. Gal mergaite da.
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SZTAI PUIKUS 
ATLYGINIMAS

SUSZELPE 
VARGE.

VALKATA

TASAI PALIKO JAI PUIKIA 
F ARMA.

sesi
Strausse, 
susi mylėjimo ir

Magdalena

(V-

Vosburg, Mass. — Keliolika 
metu adgal atėjo pa ilsės valka
ta, nuvargęs, susirgęs ir alka
nas prie kuknios kurioje trin

ta rnai te
praszydamas josios 

suszelpiino. 
Gaspadorius namo gana spyrė
si idant valkatai nieko neduo
tu, paliepdamas jam trauktis 
nes paszauks palicija bet Ma
de užsispyrė nepildyt paliepi
mą savo gaspadoriaus, paso
dino valkata prie stalo, paga
mindama jaun gerus pusry- 
czius. In valanda laiko po tam, 
valkata sugryžo su kokiu ten 
rasztu, paduodamas Magdei in 
ranka.
“dytai 
kuri

Pasirodo kad tai yra 
ant puikios 

prie

JIJIJISAI ISZ DVYNU, 
IR ISZ DVYNU; 

NA IR DVYNAI.
Golden, Ill. — Ana diena pa- 

eziule daktaro Charles B. Tor
rey apdovanojo savo vyra (Ivy- 

sunumis. Tėvas dvy
nuku taipgi paėjo isz dvynu o 
ir jojo diedukas. Pati daktaro 
taipgi yra isz dvyniu. Nepa
prastas 
k imas.

GILIUKIS DVIEJU 
SZIAUCZIU.

Lowhill, La. — Nopaprast 
gi Ii ūki s patiko du 
kurie netikėtinai pasiliko tur
tingais nepaprastu 'budu.

Darbininkai kaso gilu siele
le uri amo

liukais

ISZ

O’

isz ilvyniu. Nepa- 
fnnologiszkas atsiti-

L <1 S

sziauczius

ISZGERE 30 STIKLU 
ALAUS IR SUVALGĖ 6 

KVORTAS RIESZUTU.
Philadelphia. — Fredas 

vo draugu vienam salime buk 
suvalgys szeszos kvortas rie- 
szutu (pimicu) ir iszgcrs tris- 
deszimts stiklu alaus, (žinoma, 
nii'biro snmaiszyto su munszai- 
ne). Laižybas laimėjo in 48 mi- 

o ant galo 
‘ ‘ sand vieži us.

to buvo negana ir praszo drau- 
kad jam užfundytu tuziną 

bot draugas užmo
kėjas už vakariene dingo per 
duris.

MOTERE BANDITE
VELNIO GRAFAITE,

M

Tauilb^ ^ilaižino su Z MILŽINAS
EROPLANAS

ISZLEKE SU 169 PASAŽIE
RIAIS; PASEKMINGAS

NAUJAS 
KURIO NARIAI GARBINA 

SZETONA IR MELDŽE 
JOJO PAGIALBOS.

TIKĖJIMAS

BUVUS GRAFAITE, SU 
SAVO BANDA, PUOLA IR 

ŽUDO SOVIETU VALDI
NINKUS UKRAINOJE.

į
itifl

ISZBANDYMAS.
notas 
szeszis

go 
kiausziniu

da. suvalgo
” l)a jam BADAI ATLĖKS

AMERIKA.

Altenrhein
M ilžiniszkas

IN

bar važines su 
duris bizni.

SENA MOTERE
UŽSMAUGTA;

ISZGAMOS DARBAS.
Uniontown, Pa. — Mrs. Ėm

imą Hertzog, 78 metu amžiaus 
motere likos surasta lovoje už
smaugta ant smert

ir

n z

su virve, 
priek tam turėjo daug žaidu- 
liu ant kūno. Lavona surado 
jos augytinis John Scott kuris 
sugryžo namo velylbam laike. 
.Palicija nužiūri angy tini
papildyta žudinsta nes senuke 
turėjo didele suma pinigu na
mie kuriu nesuranda o augy- 
tinis tyli ir negali iszaiszkint 
kur taji vakara buvo.

Scott kuris turi 46 metus, 
prispirtas per palicija, prisi
pažino kad tai jisai užsmaugė 
savo teta. Nužudyta motere 
priėmė taji iszgama kada turė
jo tik szeszis metus, ant iszau- 
ginimo nes buvo sieratukas. Ir 
1ai tokiu ‘bodu tasai iszgama 
atsimokėjo savo priimtai moti
nai už iszauginima ir prioglau- 
fla- ; ...........

— Sovietai pasiuntė 
isz Kijevo “czekistu” buri 

vir-

Ryga.
“czekistu” 

gaudyti grafaite Levicką, 
tusia banditu vadu ir terori- 
zuo.pmczia komunistu 
niūkūs.

Pagal Kijevo 
Pra vada, ’ ’ 

kuri nuo re vol ne i jos 
ramiai gyvenus viename klio- 
sztorije staiga su buriu savo 
sekeju pasrodžiusi buvusiame 
savo dvare, kuris dabar yra 
paverstas valdžios kolektyvi
niu ukiu, sudeginus trobas, 
nugalabijus komunistu valdi
ninkus ir sunaikinus javus.

Be to, paskutini menesi Ki
jevo apielinkej nuolatos buvo 
užpuldinėjamos sovietu mokes
niu rinkėju ekspedicijos, paty
kotos kely, ir ju nariai aukau
jami. Manoma, kad tuos puo
limus dare grafaites 
bada, kuriai ji pati vadovau
ja, apsitaisius zokoninkes rū
bais.

Ukrainos 
“ezekai” 
va ar negyva, ir pargabenti ja 
in Kijevą.

valdi-

laikraszczio 
grafaite Levicką, 

pradžios
miszes 
irrioje 

kur

C i

groplanas D0-X 
su dvylika motorinis, vienas isz 
didžiausiu eroplanu turėjo sa
vo iszbandvma, ana diena lėk- ♦
damas per valanda 

pasažieriais,
augszczio ir sugryžo pasekmių-

girdėt tai tasai naujas 
ketina nulėkti

vra

e

Paryžius. — Czionais labai 
prasiplatino naujas tikėjimas 
“Garbintoju szetono,” kuri 
valdže stengėsi visom pajėgom 
užbėgti.

Nariai laiko juodas 
vidurnaktije tamsioje
50 myliu nuo Paryžiaus, 
pasiraszo savo krauju ant mel
dimu idant szetonas iszpildytu 
juju praszymus. Gieda giesmes 
ant szetono garbes, plusdami 
Die v a k a n u o b ja u r i a u s e i s 
džeis.

Artimi
skunda in valdžia buk 
tojo tikėjimo apraganavo jiems 
gyvulius ir vaikus o vienas 
duonkepis net turėjo pamesti 
bizni nes jam kas diena sūru 
davo duona.

Badai ir paežiam mieste Pa
ryžiuje nariai tosios sektos lai
ko juodas miszes ant kuriu su- 

žmoniu bet
paliciju da tu j u vietų neiszty- 

Garbin-

kaso
gyveno du sziau- 

cziai ir užtiko 
ne kurioje 
penki szimtai 
ant kuriu 
vieno isz
liu. Rinkėjai senoviszku pinigu 
pasiūlo sziaucziams 10 tuks- 
taneziu doleriu už senus pini
gus

pa
to leži ne skry- 

suvirszumradosi
auksiniu pinigu 

radosi paveikslas 
F r a n c u z i s z k u k a ra -

PAPAIKUS UBAGE BUVO 
TURTINGA.

New York - Papai k u s uba
ge Loretta Strand kuri per die- 

stovedama ant kampo uly- 
almiįžnu 

diena

na
ežios melsdavo
praeigiu, likos ana 
siausta in prieglauda del paik

iai ko perkrafimo

nuo
nu-

169
laiko su

1200 pėdu

szu.

t” ant puikios farmos
priguli prie Richardo

Proctor, kuria užrasze del Mag
dės kaęla jisai mirs.

Proctor
Magde nusidavė jeszkoti pa- H metu

Ana diena mirė o

dovanotos farmos. Mirusio gi
mines užvedė teismą ant atomi
nio farmos bet sūdąs pripažino 
viską del Magdės ka jai velio
nis, būdamas gyvu užrasze. 
Sziadien Magde pasiliko pilna 
burna gaspadine ant savo far- 

apie 50mos kuri yra •.verta 
tukstaneziu .doleriu.

PATS VIENAS NULĖKĖ 
IN LONDONĄ. '

New York. — Be jokio skel
bimo, kaip tai padare Lindber- 
gas, 1 
tu “ 
Montanos
“Golden Hide, 
isz Harbor Grace, 
land, tiesiog in Londoną, Ang
lija, Utarninko, ryta. Ketina at
likti savo orine kelione in 25 
valandas bet tik pasiėmė su 
savim 165 
kuriuom turės padaryti 
m Vii u.

PLAKE SAVO PACZIULE 
PER 16 METU.

Lanclensbu rg,
Agnieszka Zakura, Slavoko, 
pati artimo farmerio, apskun
dė savo vyra Mikola už muszi- 
ma josios per szesziolika metu 
ir apleidima josios ir szesziu 
vaiku, neduodamas pinigu ant 
užlaikymo juju. Negana to, Za
kura nuėjo pas mėsininką, pir
ko mėsos ant paezios vardo, 
parnesze namo, iszsivire ir pats 
pavalgas iszejo isz namu. Su- 
dže liepe ji aresztavoti ir pa
state po 500 doleriu kaucijos.
PRISPYRĖ EITI 

IN BAŽNYCZIA
SU KIRVIU.

Tarnas

Urbonas Diteman, 40 me- 
‘kaubojsas” isz Billings, 

, iszleke eroplanu 
pats vienas 

Newfonnd-

\gnieszka

n isz 
iszleke 

> >

bet tik 
galonu gazolino su

2,350

Pa. Mrs.
SI avoke

Spokane, Wash. — 
Brady, negalėdamas nukensti 
ilginus szvento gyvenimo savo 
prisiegelcs ir josioH giminiu, 
padavė in suda meldimą ant 
persiskyrimo nuo savo dievo
baimingos moterėlės, paduoda
mas priožasti buk jojo motore 
ji privertinejo eiti in 'bažn.y- 
czia du kart ant sanvaites o 
kada jai pasiprieszindavo tai 
toji su kirviu ji privertinejo o 
prie to prigelbinejo jai josios 
szeimyna.

Daugeli kartu davatkėlė 
Brady panaudodavo ant savo 
Tarno ir peilius. Ilgiaus nega
lėdamas dalaikyti tujų kerszi- 
nimu 'buvo priverstas jeszkoti 
persiskyrimo nes nenorėjo eiti 
in dangų su sukapotu kimu.

bet tieji nesutiko ir spyrė
si daugiau.

RADO TURTĄ, BET APIE 
TAI NEŽINOJO.

— Bernardas Dice k 
rado pakeli g " 

ant ulvezios kuriame 
puikus szniuras perlu. Vaikas 

, nu- 
po tam

Tenais
josios drapanų, daktarai sura
do'bankines knygutes ant 20 
tukstaneziu * doleriu. Pavietas 
jaja amsi ims ant

v zo-

Chicago
J praboje 

radosi

insidejo pakeli in kiszeniu 
ėjo pažiūrėt futbolos 
nuėjo namo kur pasakė tėvui 
apie savo radini. Mane kad tai 
kokis szniuras perlu isz fer- 
sztorio 'bet kada įkaite luik- 
rasztyje ant rytojaus kad Mrs. 
Edward Royerson pamote per
lu szniura ir 
šiai surastojo 
no k a

apdovanos gau- 
tada persitikri- 

vaikas .rado. Szniuras 
perlu yra vertas $17,500. Kiek 
dovanu gavo už suradimo, to 
loikroszczioi ne raszo.

DVASE NEBASZNINKO 
TRANKOSI KAPINĖSE.
Stringtown, Ky. — Visas 

miestelis sujudo isz priežasties 
pasirodymo dvasios ant Mora- 
viszku 1 kapini u kuri yra Ap
siaubta mėlyna liepsna o kada 
kas prisiartina, 
nyksta isz akiu.

Harry Ulster ir Chas. Stark, 
du jauni vyrukai, turėdami ga
na drąsos, nutarė taja naktine 
baidykla suimt, bet kada ban
do dvasia suimt, toji isznykda- 
vo jiems isz akiu, staigai pasi
rodydama kitoje dalyje kapi
niu. Narsunai ilgai nelanko ant 
kapiniu

tuo jaus isz-

kapiniu nes snemia skvernus 
mibego in (miesteli. Žmones tu
rėdami reikalo eiti pro kapines 
naktimis, szalinasi nuo tos vie
tos kotoliausia.

MOTERE VEŽA ANGLIS 
DIENA, IR PRIŽIŪRI

N AM A.
Pottsville, Pa. — Pati Jono 

Jeezo isz Mid valley gal yra 
vienatine motore kuri pristato 

gyvento
ju. Toji dartbszti motore atsi
kėlė isz ryto, pakinko arklius 
ir pradeda savo ilarba prista- 
tinejimo anglių. Sugryžus va
kare namo užsiima naminiu 
dartbn ir matžu kūdikiu kuri per 
diena palieka su kaimynais. 
Josios vyras dirba kasyklose.

TRYS NUŽUDYTI UŽ 
DU DOLERIUS.

Newport, Ark. — Trys far- 
meriai likos nužudyti spaudy
me kurio prasidėjo už pavogi-

isz Mid valley

anglis del aplinkiniu

ma dvieju (doleriu. ĮNužludyti 
yra i W. Ash, C. Starks ir John 
Heath o sužeistasis yra Si Įves

paviėtavos 
farmos pakol nesuras josios gi
miniu.

NUŽUDĖ GASPADINE IR 
PATS SAVE. 

Mass,
nuszove

Peabody 
Marga

Jonas 
ant 

, savo 
įaspadine, po tam pats sau pa

leido, kulka in krutinę. Nužu-« I 1 1 ,1
dytos mot urbs vyras tame lai
ke radosi namie. Prie vakario- 

susibare su 
ir staiga i paszokes 

revolveri 
szove

O 
smert Mrs. 
O’ n

1

6 įmetu, 
Ida Ta j va r i

nes I >u rd i ngie rius
Įaspadine 

isz t ran k e 
niaus ir szove m 
prie akiu josios vyro po tam 
bėgdamas laukan pats sau pa

dala pirm negu vyras
i a Įėjo ji suimti.

<>• 
r>

si d a re 
g

<>■ 
r>

isz kisze- 
gaspūdine

Paskutines Žinutes
' Londone statys penkioli

ka krutamuju paveikslu teat
rus, kurie kasztuos suvirszum 
penkiolika milijonu doleriu.

y I

1[ Hilo, Havajų. — Ant sa
los Hawaii davėsi jaust drebė
jimas žemes net 36 kartus. Sa
la Holualoa likos sunkei 
krėsta'.

sn-

gai be jokiu kliucziu.
Kaip g 

orinis milžinas 
in Amerika iszbandyti jojo 
ruma. Dvylika 
ant sparnu ir g 
000 arkliniu pajiegu ir padaro 
156 mylės in valanda.

Dornier DO-X eroplanas tu
ri pakaju 21 pėdu ilgio ir de
szimts pėdu ploczio, Ameriko- 
niszka. saluna su visokiais gė
ry mais ir plieninius mieg-kam- 
barelius del 72 pasažieriu.

Du kiti 
jau 
bus tai|)gi iszbandomi. Juju 
padirbimas yra didelėje slap
tybėje nes Vokiecziai neinlei- 
džia jokio svetinio 'žmogaus in 
dirbtuVVš.
MERGAITE 22 MENESIU 

BUVO ISZSIVYSTINUS 
KAIP SUAUGUS 

MERGA.
Belgradas, Jugoslovakija. — 

Magda no kaimelyje tūlo ūki
ninko szeimynoje randasi 22 
menesiu įamžinus mergaite ku
ri yra iszsivystiuus kaip suau
gusi merga. Kūdikyje anksti 
pasirodo nenormaliszkas kūno 
plėtojimas taip, kad jau priesz 
koletą menesiu jiji turėjo krū
tis ir kitus pilnai subrendusios 
moteriszkes kimo dalis.

Tamsus kaimynai dažinbja 
apie tai, mane kūdiki atimti 
nuo levu ir užmuszti, manyda
mi kad tai yra velnio darbas 
bet ant

n

moteriai 
ali padaryti 6,-

panaszus eroplanai 
baigėsi dirbti ir neužilgio 

iszbandomi.

-V*

*

Parnassus, Pa. 
sunaikino Logan Lumber Co. 
ir 7 namus, szeszi ugnagesiai 
likos sužeisti, 22 žmonis pasi
liko be pastogių ir blades pa
daryta ant $250,000.

— Uį^ni'S

, Boston. — Viktoras Or- 
czik, 39 metu, staiga i neteko 
proto ir bėgdamas uliezia už
klupo ant 12 žmonių kuriuos 
sužeido ir 
imtas per palicije.

jį
11 Philadelphia. — Palici- 

jantas Hugh Halligan, 159 W. 
Logan uli., 
per savo kapitoną, kada dirbo 
munszaine. Liežuvi pakiszo 
kaimynas. Palicijantas pasta- 
lytas po 500 doleriu kaucijos.

l2 žmonių
ant galo likos sVi

likos aresztuotas

Mano Dalis
Man keliai i sukloti juodai, 
Vylti žudo nusiminimo nuodai 
Nuolatos asztrus sopuoliai, 
Man in krutinia žeidž gyliai, 
Ir kas-gi mano suramys?
Kas mano mintis atmys?
Kas mano jausmus supras?

tras Stillwell kuris 'pasakė link sįe^a Paguodos neatras,
Starks pavogė nuo Heath du tada palengvės szirdelo,
dole Virty ir už tai prasidėjo 
szaudylmai.

Kaip atsigulsiu szaltoi žemele.
— Keistute.

gy ven loja i i nneszc 
nariai

J?*

si renka daugelis

rinejo. Girdėt kad in 
toju Szetono 
gul? in

4 4

draugavę pri->, 
penkesdeszimts tuks- 

taneziu žmonių — vyru ir mo
terių.
VAISKAS PALIKO RAINE 

. / 7 4K T17* 1T

sekeju

insakesovietas 
suimti grafaite, gy-

yra
gi 1 i u ko da gi rd o apie 

tai 'daktaras ir mergaite iszve- 
že in miestą kur daktarai lyri
nes gamtos szposa.v

ISZBADEJUSIU ŽMONIŲ 
SUMISZIMAI.

Ryga — Minske in vyko rim
tu iszbadejnsiu žmonių riau- 
sziu.

Apie 2,000 darbininku puo
lė kooperatyvu krautuves mie
sto ir del to buvo susikirtimu 
su policija ir czekistais. Cze- 

minias

15,000 VAIKU.
Berlinas. — Tula Vokiszka 

mielaszirdinga draugavę apsi
ėmė suszelpti penkiolika tuks- 
taneziu vaiku paliktu Raine 
per visu tautu kareivius kurie 
radosi czionais po užėmimui 
Raino. Toji drauguve apsiėmė 
suszelpti taisės motinas tujų 
paliktu vaiku per kareivius ir 
duoti paszelpa vaikams lyg 16 
metu o.tas kasztuos nemažiau 
kaip po 3,000 doleriu už kožna 
vaika. Daugelis kareiviu apsi- 
paeziavo su Vokietaitėms bet 
skaitlis tujų yra labai mažas.
KUNIGAS DAVE

ISZRISZIMA 
PASAŽIERIAMS ORE.

London. — Isz Brukselos da- 
nesza buk katalikiszkas kuni
gas kuris su kitais pasažieriais 
loke eroplano isz Gonto in Ant. 
verpa, davė 
žieriams 
(iszriszima

Isz Lietuvos.
ŽEME UŽGRIUVO 

DARBININKĄ.
Rugsėjo 25 d., 3 vai. p. p. 

Laisves Al. ties 31 Nr. dirbant 
kanalizacijos darbus žeme už
griuvo darbininku J. Uloza, 
kuris kitu iszgelbetas visai ne- 
nukentejes.

LIETUVOS KUMELIUKAI 
IR AMERIKOS 

MOTERYS.
Kaunas. Pernai ir sziemet 

Lietuvoje ūkininkai pnpiove 
apie 40,000 kumeliuku, kuriu 
odas pardavė nuo 30 iki 60 li
tu už viena. Kumeliuku odos 
iszvežamos in Vokietija ir 
Amerika ir isz ju ten gamina
mi moterims žieminiai apsiaus 
tai.
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kistai, szadydami in mmuio, 
tris asmenis nukovė. Tūli poli- 
dipinkai taip jau buvo 
džiai sumuszfi.
BULGARIJA NORI CIVI- 

LISZKU SZLIUBU IR 
PERSISKYRIMU.

Zofija, Bulgarija. — Žmones 
stengėsi investi Bulgarijoj ei- 
viliszkus szliubus ir persisky
rimus. Jau nuo senei szliubai ir 
persiskyrimai radosi rankose 
kunigu visokiu tikėjimu o sū
dai prie to visai ncsikiszo.

Paskutinis kongresas advo
katu susivienijimas priėmė re
zoliucija kurio nutarė buk ta
sai sistemas yra per senas. Pra
voslavu įbažnyczia iszdave pa
liepimą savo dvasiszkiems 
idant pasiprieszintu priesz tai 
ir kerazina ekskomunikavoji- 
mu visus dvasiszkus kurie su- 
szelpinotu taji užmanymu ad
vokatu.

skau-

savo

»lr

vienuolika pasa- 
visiszka absoliucija 

grieku) kada ero- 
planas užsidegė ir visi pasažie- 
riai 'buvo pavojuje mirties. Ka
da iszta re žodžius iszriszimo, 
varytojas eroplano pasekmin
gai nusileido ant žemes ir visi 
pasažieriai iszsigelbejo in lai
ka kada gazolino magazinas 
eksplodavojo.

UPE NEVA ISZSILIEJO;
29 ŽMONES DINGO.

Moskva. — Dvideszimts de
vyni žmones pražuvo laike isz- 
siliejimo isz lovio upes Novos, 
laike smarkios viešnios. Beveik 
visas miestas likos užlietas per 
vandeni. Bletles daeis ant mili
jono doleriu.
BOLSZEVIKAI SUSZAUDE 

PENKIS GENEROLUS.
Moskva. — Penki buvusieji 

Rusiszki generolai cariszkoje 
armijoje — Mikailovas, Vyso- 
czanski, Dyman, Dekanovas ir 
Sczulga — likos suszaudyti 
Panodolyjo už pakurstinejinui 
žmonių ant sukėlimo revoliuci
jos ir praszalinima sovlatines 
valdžios.

Kiti ženklyvi 'žmones likos 
nusiunsti iii kalėjimus prie 
sunkiu'darbu kaipo sznipai. *

U ”

kaimyno Szlajaus
i

NEATSARGUMO AUKA.
Szvdkszna, Tauragės aps.— 

Rugsėjo 18 d. Pempiszkiu kai
mo gyventojas Plauszka džio
vino savo
jaujoje linus. Palikes inkuron- 
ta krosui, Plauszka nuėjo pie
tauti. Isz neprižiūrimos kros
nies kilo gaisras. Subėgusieji 
žmones vargais negalais isz- 
gelbojo nuo ugnies puse jau
jos su nekultais javais ir ki
tus ūkio trobesius.

r’ i
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GAISRAS.
Ukmerge. .Rugsėjo men. 29 

d. ‘kilo mieste gaisras. Apdege 
vieno aukszto mūrinis namas. 
Nuostuoliu nemaža, 
priežastis aiszkinama.

Gaisro

X

NUTEISTI LENKU SZNIPAI
Kaunas. Rugsėjo 20 dM ka

riuomenes teismas nagrinėjo 
keliu Visztyczio gyventoju — 
Lenku sznipu byla. Kai kurie 
kaltinamieji savo kalte neige 
kiti prisipažino.

Teismas kaltinamuosius Jo
ną ir Augustina Klimauskus 
nubaudė po 8 metus sunkiųjų 
darbu kalėjimo, Baltru Grigai-
ti 4 metams, o visus kitus isz- 
teisino.
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Kas Girdėt

♦ > nes po ascitam

Paskutini karta duodame ži
no visiems tiems kurie yra kal
ti už “Saule, 
numani b busime priversti su
laikyti. Pradėjome spaust ka
lendorių ant 1^30 meto, t<xlel 
neatbūtinai turiniesžinoti kiek 
turime pilnai užsimokėjusiu 
skaitytoju ir tik tiek spausdin
sime, 
kaus 
iszdavvstei kelis 
doleriu o kur iszsiuntinejiinas, 
paczto markes ir t.L? Todėl 
spausdinsime tik tiek, kiek rei
kės. PasiskuLinkite jaigu nori
te aplaikyt kalendorių nes po 
tam graudinsites kad jum ne
užteko.

nes iszleidimas taip pui
ku londoriaus kasz.tuoja 

tukstanezius

('zekoslovukijoj gimė kūdi
kis be smegenų kuris gyveno 

Gera proga del
smegenų 

du menesius, 
daktaru pasiszvenst kelis me
tus ant tyrinėjimo tojo nepa
prasto kūdikio.

Nėr dyvo kad kūdikiai ne tu. 
kiek tai sziatlien 

“ be i bok u 
kurie visai neturi proto. ..

ri smegenų o 
randasi suaugusiu

Biznis 
dien stovi 
laipsnio. 
En kinese

11

szia-kietųjų augliu 
ant augszcziausio 

Kietųjų anglių ap- 
vieszpatauja gerove 

ir užganadinimas — be jokiu
darbininkiszku ergeliu. Kasyk- 

daugiau anglių 
kaip praeituose metuose ir ant 
mark et u yra 
kietųjų anglių.

los iszkasn

stokasdidelis
Spėjama kad 

kasyklos dirbs gerai lyg atei- 
naneziam metui.

!n Suv. Valstijas ana diena 
pribuvo isz Paryžiaus 
Wasbingtona atlankyti prezi
dentą Hoover i žyminuse moto
re ant svieto poni Marijona 
Curie-Skladovska, kuri iszra
do radium. Isz tonais nusidavė 
in Detroitą kur dalyvavo ap- 
vaikszcziojime suradimo elek- 
trikines szviesos per Edisoną. 
Norint s poni 
iszrado radium liet pati neturi 
ne trupinėlio tojo brangiausio 
ant svieto mineralo. Todėl 
Ainerikoniszkos moteres paau
kaus jai 
namo, viena 
mažo žirnio) radium, 
$50,000.

isz m

Skladovskicne

p nesz i sz va zi a v i ma 
grama (didumo 

vertes

Ana diena mirė nigeris .Jack 
Morton, gyvenantis Loiiisianna 
kuris gal buvo didžiausiu ėdi
ku ant svieto ir isz to gyveno. 
Jisai važinėdavo po didesnius 
miestus ir susi laidydavo su ki
tais, kas daugiau suvalgys. Be
veik kožnam mieste atsirasda
vo tokiu kurie laike save už di
delius cnlikus <bet
juos pralenkdavo visame. Ant 
galo pritruko jam • t • •nu ir 
bizni, apsigyvendamas vienam
mažam miestelyje, bet laikas 
nuo laiko del *žiopliu perstaty
davo kiek galėjo suvaigyt jai 
žmones užmokėdavo už valgi. 
Tasai neprisotytas ėdikas pra
dėdavo

Mortonas

“ košt arno
tu re jo pamesti savo

valgi su 12 citrinų 
idant duoti jam apetitu, paskui 
nurydavo dvylika “sandvi- 
czi u ’ ’
niu, du tuzinus dbuoliu ir 40 
svaru arbūzo. Taip užkandės 
iszgerdavo 50 bonku alaus už 
ka iszlaiiuedavo tūkstanti do
leriu o kaip kada ir daugiau.

Pnežtudis Mortono mirties 
ne buvo isz apsiedimo bet li
kos sužeistas automobiliaus ne
žinioje mirdamas ligonbutyje. 
Turėjo jisai 42 metus ir buvo 
nevedes nes butu ir szeimyna 
suedes.

dvvlika 
mėsos, 140 žaliu kiauszi-

Dougherty iszKardinolas
Filadelfijos ana diena laimėjo 
bvla kuria užvede kontrakto- *rius kad jam kunigas neuž
mokėjo 2,500 doleriu už ekstra 
darbu kuri padare statydamas 
nauja bažnyozia Bridgeporte, 
bet už ekstra daHba kardinolas 
ne yra atsakomas.

kunigas neturi tiesos daryti jo
ki ekstra dtii<ba prie statymo 
naudos bažnyczios .nes kardi
nolas ar vyskupas už tai neat
sako ir kontrnktorius užmokes- 
czio už savo daUba neaplaike.

Panedelije suėjo lygiai pen- 
kiasdeszimts metu, kaip Tho- 

Alva Edisonas,mas
Ameri kos iszradojas, 
pirma elektrikine 
Szvencziamua, vadinas, auksi
nis to didžio iszradimo jub(*lie-

‘^14iW.
SAULE

i » i «*»į

ga rsu s 
iszrado 
lempa.

ich., kur auto- 
Ilenrv

invvks di-

jns. ,
Dearborne, ly 

mobiliu fabfrkiniūkūs 
Ford yra (atstatęs visa senąją 
Edisono dirbtuve, o
deles iszkilmes. Be paties isz- 
radėjo Edisono, 
jau yni S2 metu amžiaus, isz- 
ki įmesi* 
Valstijų

kuris dabar

dalyvaus Su vieni t uju 
prezidentas Hoover 

su žmona ir daug sziaip žymiu 
svecziu isz visos Amerikos. 
Prezidentas Hoover buvo svar
biausias tose iszkilmese kalbė
tojas.

ISZ VISOS

Tūlas Londono laikntsztis
paskyrė szimhi svaru tam ku
ris paraszys geriausia apraszy- 
ma “kuom yra pinigas.

Ilenrikis
chesterio aplaike pirmutine do

pa rasze taip apie pi-

11

Briggs isz Man-

DOVANOJIMAS 
MOTINOS

Silpna ir iszbalus, savo ne
sunaikinamoj želabos suknioj, 

skecziu rankoje, naszle Do-su
Baudėjo, kaip paprastai kas
diena, iii savo mylima koply- 
czia, kad urnai aut užsisukimo 
atsimusze in akis jai didelis 
afiszas. Tokiame treczios kle- 

miestelyj, kaip Z..
ko atsitikimas arba apsireisz- 
kimas yra svarbu. Pasilinks
minimai ežia retai,

priesz akis. Jai rodėsi kad ji 
lenkėsi ant jos ir szvapejo ko
kius tai žodžius. Ponia Dol
land pasijudino, tarytum. No
rėdama nuo saves szmekla nu
stumti. Bet užvėrus akis mato, 
ja dar aiszkiau. Davinėjo jai 
kokius tai ženklus, kalbėjo: 
eik in teatrn, pamatyk, persi
tikrink, o tuo-kart apsudyk.

Buvo tai velnio gundymai
su ‘kuriais dykai stngesi kovo
ti — jie stojosi kas kartas vis 
tvirtesni o ponios Dolland at
sitaisius naujomis želabos suk
niomis, sykiu su visa žmonių 
minia atsirado prie ineigos. 
Bilieto preke jai pasirodė la
bai aukszta ir, pirkdama ji da
re sau iszmctinejimus, kad tu 
pinigu ne atidavus geriau 

sau isz- 
netikru

>

M1 M * ..f ’ir M' ’

kerota per ta nrtistkn. Retkar- 
eziais jai pasirodydavo, kad 
girdi sumins žodžius:

— Daila už viską yra musu 
tokiu vereziansia.

Ir nepaisant in savo persi
tikrinimus, pradėjo su tais sū
naus tvirtinimais taikinties. O 
kada Dora’ Nani ant persfaly- 

galo mirė susirinkusiu 
ponia Dolland pradėjo

T
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KELIAUKIT IN LIETUVA PER

KLAIPEDA
Laivais Baltic Amerikos Linijos

L It I

I I
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vana nes 
niga:

“Pinigas yra 
tas kuri galima naudoti kaipo 
praszparta, kuris duoda liuosa 
inžanga visur bet ne in dangų, 
o už kuri galima viską pirkti 
iszskiriant laimes. . .

tai tokis daig-

*»

Tankiai duodasi girdot žmo
nes kalbant: “ 
laikniszcziu tiek daug priviso 
kad ne skaitytoju neužtenka?’ 

Taip gali kalbėti tiktai žmo
gus 
gal Lietuviu 
ras7x*zin da per mažai, 
viai mažai skaito o 
užsi raszo la i k raszczi u s. 
dusi daug tokiu kurie skaityti 
norėtu'bet ga i lesi kelis dolerius 
užmokėti už laikraszti.

Mažai randasi Lietuviu ’mie
lai k raszczi u 

ran

m

E, jau dabar tu

visai netoli matantis. Pa- 
skaitli tai laik- 

Lietu- 
da mažiau 

Ban

ligentu — visas 
skaitymas ir užlaikymas 
dusi tarp darbininku.

Lietuviszki inteligentai o ir 
didesne dalis dvasiszkuju dau- 

paprato skaitytigiausia paprato skaityti sve- 
t i nit a u t i szkus la i k raszczi us.

Kol Lietuviai lai k raszczi u 
neskaitvs ir neužsHraszns tol • t'
vargas bus laikrasztininku ra- 
szytojn ir nepakils ant augsz- 
tesnio laipsnio Lietuviszka 
laikraszti ja.

Kas isz to kad iszdavejai ne- 
iszdiioda laikraszczio kurie 
žmoniems patiktu skaityti, tik
tai 
del

laipsnio

del savo 
“unaro!”

satisfakcijos ir

BALSAI MUSU
SKAITYTOJU

NETURIU RAMYBES BE 
“SAULES.” 

Meldžiu man siuntinėti 
le” ir ant toliau, nes 

skaitau nuo daug nio-

4 * Sau
jai!ir

“Saule 
tu ir nesurandu geresnio laik
raszczio kaip “Saule.” Buvau 

o kada 
Amerika 

Sau-
P. Jo-

I ?

“Saule.
iszvaževes iii Lietuva 
sugrąžiau atgal in 
tai neturiu ramybes be 
les”
nauskas, New York.

* *
SUGRYŽO VELA PRIE 

“SAULES."
Siuneziu jums užmokėti 

“Saule, 
ko buvau sustojas 
Bandžiau visokius 
ežius skaityti, bot visi “be 

Mes buvome labai
pripratę skaityti 
dabar negalime būti be josios.

Niles,

laikraszczio.

smoko.

4 4

J !

> >

*

uz 
nes nuo kokio tai lai- 

skaites. 
laikrasz- 

bot visi

44 Saule” ir

— Ignas Kaniauskas, 
Ohio.

1 * '• I

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

’ * Ant Antro Floro Kline Sstoro
il’agHl nusprendimą sūdo tai 19 W, Centre St; Mahanoy City

sienos ir 
murai net suJkure, sunykę, tai
gi afiszas, praneszantis to sus- 
k u rimo pertrauka, yra daiktas 
dideles svarbos.

Naszle Dolland prislinko ar- 
cziau, kad geriau, ta marga, 
popiera q>amntytL {Urnai jtni 
akyse pasidarė tamsu, skėtis 
(parasolis) isz drebaneziu ran
ku iszkrito, pasiėmė ji su sun
kenybe ir, susilaikydama nuo 
susijudinimo, 
afiszo Ii tara s. 
gerai: Dora Nani.

Tai buvo ji, Dora Nani, to 
ji garsi aktorka, toji motvrisz- 
ke su apnuogintais pecziais ir 
krutino, pasipuoszusi ir patogi 
kokioj tai stebėtinoj suknioj, 
kuri daro jos liemenį daihim, 
kuri savo Ipaveikslu užėmus 
buvo beveik visa afisza...

— Baisenybes! Baisus su
tvėrimas!. .. — suszvapejo po
nia Dolland.

Ir jau nėjo in bažnyczia, bet 
sugryžo namo ir gailiai verko.

Jos vienatinis sūnūs numirė 
del tos moteriszkes. 
tame mažame miestelyj 
kur apsigyveno viena 
kus molina, 
vo ’ ’

m o
akyse,
verkti.

— Kaip tai ji turi kentėti! 
mislijo. — Be abejones mirda
ma taip, mato ta, katras, isz 
meiles del jos smerti panesze. 
Yra tai, matomai,

ŽEMIAUSIOS KAINOS TIESIAI IN KLAIPEDA 
IR ADGAL. PATARIAM PIRKTI LAIVAKOR
TES IN ABI PUSI, NES TUOMI SUCZEDINSITE 
SAU PINIGJJ.

Treczia klesa $107. Treczia klesa in ten ir 
atgal tiktai $181. Turistine treczia klesa, 
Main Deck $129.50. Turistine treczia klesa 
in ten ir atgal tiktai $216. Cabin $147.50

ir Pagalve “Head Tax” atskirai
SU-

nežiiio-atidavus 
biedniems. Prižadėjus 
sispa viedoti 
žingsniu inejo in salt*.

Su si ri nki mo puiku m n s 
daro ant jos
Viskas tas del jos buvo nauja.
Lygia dalim del 
kaip ir isz priežasties

naszle Dolland nie-

rytoj,

dideli
pa- 

inspudi.

4 ( Revenue Tax f f

nuliūdima 
ženklas, kuri sau tyczia patai
so u'ž prasižengimus.

Taip prasta savo duszia 
prato ponia Dolland,
darna, kad gyvenimas yra ko
medija, sutaisyta su tragizmo 
uncija...

Ber daug didelis inspudis to 
nuvarė nuo seneles 

blakstienų miega. Visai net 
nei neatsigule. Bet mažas jos 
kambarėlis buvo pilnas atmi
nimu ir nepaprastu m i si i u.

Nusprendė paraszyti laiszka 
pas Dora Nani! Kas vieuotk 
jai pasakyti, o kas 
Nuolatos rasze ir 
draskė. Jos mislvs buvo nevie
nodos ir siubuojanezios. Dora 
Nani tokia graži..- sunūs... 
dailos kultas. . moraliszkumas 
priderysti's. Ponia Dolland la
me susimaiszvrm* nelengva 
emo netekti teisylbes atjautimo.

Ausztant pasijuti nuvargu
si. Greitai ant vizitinio bilieto 
apaezioj savo pravardes para
sze tuos žodžius: “ 
ri tau dovanoja/’ 
pertan, pa’raszc adrisa ir iszo- 
jus ant gatves, inmete laiszka 
in skrynele. O po tam nuėjo 
in bažnyczia ir, atsiklaupus 
ant altoriaus laipsniu, meldėsi 
karsztai už save, už sunu ir už 
Dora Nani...

vakaro, nuo
Visai

Per “Vasaros Sezoną” važiuojant in Europa nuo 15 
Birželio iki 15 Liepos, o in Amerika nuo 1 Rugpuczio 
iki 22 Rugsėjo, visos kainos padidinamos $7.50 
vienan galan, o $12.50 in abu galu.

nuomones, 
pinigulu

perskaito
žiurėjo dar 
Taip

Ir sztai 
ežia, 

pasili- 
“ b ra-

y

ims ploti
•jos vaiko nužudytojai, tai 

kuri sulaužė ir paniekino jos 
sūnaus szirdi.
kraežius
misliu, turėjo pakelti akis ir 
pamatyti ta afisza! Jei ne tas 
nebūtu žinojęs apie

nuo

J

Del ko-g i atsi- 
dievobftimingn

siszventusi

viską ir 
butu gyvenus sau toliau liūd
na ir nusiminusi, ant vijiko pa- 

besimoldzama 
mylimiausio savažudos sunarni
duszios ižganyma. O dabar vi
sa praeitis su savo sopuliu ir 
nusiminimu, atsistojo jai 
priesz akis/. .

Jos sunūs, jos mylimiausias 
vienatinis sunūs, apie kuri 
drebėjo, nes buvo visados tok
sai silpnas, sujudinantis, tok
sai nuo jaunu dienu nesulaiko
mas mislysi* ir darbuose.. •. Ji 
anksti palikusi naszle, turėda
vo del jo dszauklejimo visko 
sau atsisakyti. Tr szalia persi- 
gandymo ir baimes delei jo ne
ramaus proto, šu kokia tai isz- 
didybe klausėsi pagyrimu del 
pavirszutinumo ir inteligenti
jos savo vienaiezo!. .. Po tam 
prisiartino i sz v a ž i a v i m a s 
Paryžių...
lestingumu ji atsisveikino ir 
jam laimino, 
persisJkirti!. . .

Nelaime;greitai iszkrypo isz 
tiesaus kelio, pasiszventc* leng
vai literatūrai, teatru lanky
mams, susiartino su nupuolu

si! jomis 
sau tikins. 

Ant motinos sopulingo szauks- 
mo, atsakydavo trumpais sa
kiniais ant temato žmonių gy
vis tiesznykimo, nepasitekeji- 
mo tam,, kas bus toliau. Sten
gėsi pamylėti daila ir misljjo, 
kad tiktai ji viena užsitarnau
ja tikro kulto vardo. O net, 
ar-gi nesigailėjo jos, motinos, 
kad isz gyvenimo buvo paty
rus tik žiaurias priderystes, 
kad nepasigerejus szviesa, ku
ri szvieczia, negero džiaugs
mo plaukianczio prie musu, 
nebando lebos, kokia suteikia 
mums gamta. Ir pasiliko to
kiu karsztu iszpažintojum sa
vo teorijos, kad pagalios smer- 
tyj jeszkojo sau prieglaudos 
huo savo gyvasties kaneziu...

Kas tai per moteriszke buvo 
toji Dora Nani del kurios jau 
nikaitis paszvente viską — sa
vo czystata, savo ateiti, savo 
gyvastį f • ’ ’ ’

Ponia Dolland uždavinėjo 
sau ta klausymu o veidas, ne
seniai matytas, stovėjo jai

atsistojo

in
O! su kokiu gai

kada ■ prisiėjo

siomis ypatomis ir 
susiejo in artimus

negero džiaugs-
plaukianczio prie

trukumo, 
kudos nelanko teatru. Su ne
ramybe žiūrėjosi in ložas, ka- 
banezius žirandolius, o labiau-, 
šiai paslaptinga uždanga. Mu
ziku jei pūtiko, bot po draug ir 
nervuvo. Nepulsiant smarkaus 
szirdies plakimo, jos susijudi
nimas nebuvo nei kiek nema
lonus, kaip tai ji to bijojosi: 
apėmė ja, galima sakyt kokis 
tai karsztas žingeidumas^ isz 
ko sau taip pat dare didelius 
i szmeti liejimus.

— Mano sūnūs 
sakytu mano sūnūs 
neramiai.

Varpelis tris sykius suskam
bino, po tam uždanga pasikėlė. 
Vienu žygiu szalto oro vilnis 
papūti* nuo scenos — ponia 
Dolland susipurto.
hurtininkiszkas pavei'kslns isz 
pasakos: nusileidžianczios sau
les spinduliai atsimusze, savo 
purpuru ant ežero pavirszaus; 
ant kranto ežero palociai isz 
balto mnrmulo; ant trepu ku- 
nigaikszcziuti*. .. Kunigaiksz- 
cziute, ar tai kurtizana! Ponia 
Dolland to nežino.

Susirinkusieji sujudo, 
kiant kol nusiramins, 
Nani kuklioj pastovo j, 
turn, negeizdamn tu ranku plo
jimo, stovėjo užsiklausius kaip 
per miegus, 
kur tai toli jos graži apnuogin
ta krutino kyszojo isz po bal
tu apredalu, apszviestu saules 
raudona szviesa.

Ponia Dolland kaip gyva 
nemato tokios grožybes. Dora 
Nani savo lengvu, szviesin 
plauku aureolėje, toj nekalty
bes tunikoj, aplietoj žieruojan- 

saules purpuru, buvo 
kaip szventa, kurios matymas 
spaude isz akiu aszaras. Poniai 
Dolland nenoromis ateidavo 
ant misliu tasai prilyginimas, 
norlnts visomis syJomis gynėsi 
nuo tu visu pagundinimu.

Pagalios Dora Nani prakal
bėjo. Jos balso garsas buvo 
rimtas 
glostė, sujudino kiekviena. Po
nia Dolland tuo likosi apke
rėta., Dora Nani nužengė kelis 
žingsnius, o jos judėjimas har
monija dare ja dar labiau no- 
pergalema. Ponia Dolland ne
galėjo nuo jos akiu nukreipti.

in kitus, 
likusius artistus, imanezius ta
me perstatyme dalyvuma; Vi
sas perstatymas sugulė ant jos 
vienos, jos ypatoje ir visi lik 
ja viena garbino. 'Pai buvo Do
ra Nani.
, Nusileidus uždangai, 
Dolland pldjo rankom, o per 
pertrauka nesijudino isz vie
tos: sėdėjo, taip kaip pasken
dus stebuklingame miega, kur 
džiaugsmas ir kartybe nuola
tos mainėsi. Jai rodėsi, kad 
tik dabar ji suprato gyvenimo 
begi... » 1

— Mano sūnūs pažinojo Do
ra Nani mislijo sau ir skaus
mas, susijungęs su saldžiu su- 
simylejimo jausmu iiripilde jos 
duszia. 
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Sekanoziuose • aktuose!

ežios

k a-gi pn- 
— m i si i jo

Pasirodė

Lau- 
Dorn, 
tarv-

žiūrėdama priesz

kaip

Jos balso garsas 
ir szvelnus — žavėjo,

Nežiūrėjo jau visai

ponia

..;,Y

’žiū
rint in perstatymo begi, ponia
Dolland jautėsi vis labiau ap-

Dora Nani!

susimaiszynre

li žt y 1 (»t i ! 
paraszius

Motina, kil
iu dėjo ke
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mi st a turi isz 
“dekleracija” ir iszimti pir
mas popieras taip kaip padarei 
pirma karta. Padarykie 

;ali papulti iii be-

J. (’.

karta, 
greitai nes 
da.

r

!»•

?
i »
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Ta
nai! jo padaryti 

iszimti

tai
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l Ant. J. Sakalauskas \
1 LIETUVISZKAS GRABORIUS j
* (Bell Phone 872)j U

331 W. Centre St. Shenandoah, Pa. £

Busite pilimi užga-

2 Nuliudimo valandoje Butci- 
kiam goriausi patarnavimu. Pa- 

a laid o j ima atliekam rūpestingai 
K ir gražiai.
8 nėdinti.

Isz Muhanojaus ir Girardvilles 
2 jeigu kas pareikalaus mano pa-
5 tarnavima tai meldžiu man tele-
6 fonuoti o pribusiu in doszimts 
q minutu. Bell Telefonas 872

!

>1,000 TIK UŽ 00 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 
greit reikalauk musu vaist-žoliu nuo 
bile vienos žemiau pažymėtu ligų ir 
atgauk savo sveikata.

Vaist-žolcs yra nuo sekaneziu Ii-
gu: viduriu užkietojimo, skilvio n«- 
malimo, nenoro valgyt, strėnų ir pa
ežiu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, sslapirJmosi lovoj, k 
kitu Ilgu. Atsiunsk 60c. tai gausi 
vaist-žoliu, kurios jums sugražins 
sveikata, panaikins minėtas ligas.
i Jaigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomari, 
szirdies liga, tai atsiunsk 85c. o gau
si musu gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas“. Nervu li
ga yra labai blogas dalykas, bet mu
su Nervu Preparatas užbėga tai il
gai kelia ir suteikia žmogui ramu-
>na. Ataiuak 10c. o gausi musu žolių 
ir knygų kataloga. Reikalingi musu 
žolių pardavinėtojai visuose miestuo
se. M. ŽUKAITIS,
25 Gillet Street, Spencerport, N. Y.

■liUi

Baltic America Linijos laivu populiarumas Lietuviu 
tarpe priklauso ne vien nuo to, kad jos lavai eina 
tiesiai in Klaipeda bet ir nuo to, kad pasažieriams 
teikiama geras maistas ir patarnavimas.

ISZPLAUKIMAI LAIVU ISZ NEW YORKO 
LITUANIA 7 Gruodžio 

ESTONIA 21 Gruodžio
POLONIA . 1G Lapkriczio

Del visu informacijų kreipkitės in vietos agenta arba

BALTIC AMERICA LINE
8 Bridge St. * New York

EXTRA! EXTRA! EXTRA!

' Mokame 3-czia procentą ant 
i sudėtu pinigu. Procentą pride- 
1 dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 

C 1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
> turėtumėt reikalą su musu banka 
f nepaisant ar mažas ar didelis.Pigiau negu fabrlkos preke 6 pulkus 

daiktai preke dar tiktai $4.90 yra tai 
labai pigi preke nes tie daiktai yra 
verti nemažinus kaip 112.00. Tik pa- 
mlslyklt ka gaunate. Gera laikrodėli, 
nikelio akmenuoti vidurei, pulkus isz- 
margintl nikelio luksztai, gerai rodo 
laika ir gvarantytas ant daug metu. 
Gvarantytl balborio kliperel plaukams 
kirpti. Revolveris B.C. 22 kalibro dru- 
ezei ir . grąžei padirbtas, naudoja B.C. 
kulkas, ir galite apsaugoti savo na- 
mus. Peilis 2 gori golcžels, kamsztus
traukti Ir atlkla pjauti. Gražus icncu- 
gclls £old-filled su kompasu Ir labai 
gera safety.brltva. Tio visi daiktai yra 
gerai padaryti Ir kožnam patiks. Lai
krodėlis pats bevelk tiek vertas klek 
mes norim už visus daiktus. Tik ant 
trumpo laiko. Prisiuskitc 35c. stempo- 
mis o $4.90 užmokėsite kaip gausite 
tavora in jusu namus. Adrcsavoklte: 

PRACTICAL SALES COMPANY, 
1219 N. Irving Ave. Dept. C02. Chicago.

KVITU knygele Draugystėms del i»l- 
mokėjimo pinigu ligoniams. Preke 25c 
KVITU knygele Draugystėms del Ka- 
sieriaus nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. Preke - - - 26«.Preke

v
W. D. BOCZKOWSKI-CO., 

MAHANOY CITY. PA.

A-BE-CELA arba pradžia skaitymo Ir 
raszymo, del vaikams.

W. D. BOCZKAUSKAS-CO.
MAHANOY CITY. PA.

Preke 15o

‘Ii

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS. IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

a 
,p

♦ I *

G. W. BARLOW, Pres.
J. FERGUSON, Vice-Pres.irKas.

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS CRABORIUS 

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

Bell Telefonas 1430-R

Iszbaisamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruc- 
szia nuo papraszcziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, veseliu, kriksztyniu ir ki
tiems pasivažinėjimams. Isz Frack- 
villes, Port Carbon ar isz kitu arti
miausiu miestu jeigu kas pareikalaus 
mano patarnavimo, meldžiu man duot 
žinia o pribusiu in trumpa laika.

K. Rėklaitis
Lietuviaxkas Graboriua

V

Laidoja numirėlius pa- 
! gal naujausia mada ir 

mokslą. Turiu pagalbi
ninke moterems. Priei
namos prekes.

516 W. Spruce Str.
MAHANOY CITY. PA.

306 Market Street,
- PA.® TAMAQUA.

•t

MERCHANTS BANKING TRUST CO. 
MAHANOY CITY, PA. 

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

MERCHANTS BANKING TRUST 00.
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta
suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir ezodina. Dekite savo 
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.
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y SAULE

tiems žo-

Senove Pilyje
• ___________ J

— Ne, neszposauju, tas tei
sybe: turėjau syki smertina 
baime — kalbėjo žemas, žilas 
generolas, rimta savo iszveiz- 
da protestuodamas priesz juo
ką, draugaujanti 
džiams.

Pulkelis užsitarnavusiu ve
teranu, besilsenezin Wiesbade- 
ne, prie ])asznckesio stalo vedu 
kalba apie 70 metu atminimus.

—• Ponas! Nepa'bauginamas 
kareivis! Kas ponu galėjo isz- 
bauginti, kad turėtum gauti 
sau didele baime ?

— Lyg sziol to nežinau!
O pateonijas žingeidumą ir 

neužsitikejima ant veidu susi
rinkusiu, dadure:

— Jai ponai norite, |>apasa- 
kosiu jums ta istorija. Yra la- 
Ikii nepaprasta, o 
trumpa.

T’as atsitiko žiema, prie Or
leano. Sziaine laike neatsimenu 
jau net kai]) vadinta už]>iltas 
sniegu tas vilku urvas, kuria
me mums, dragūnams, paskir
ta vietos gyvenimui. Pradėjo
me gaspadoriauti tose paeziose 
pirkiose ir tvartuose, kur 
priesz musu atėjima gaspado- 
riavo Bavariecziai. Tiktai se
na

ar žinoto,

reikėjo perva
ža ir nuo to 

niekas neinate.

prie k tam

B a va r i eczi a i. Tiktai 
pilis priesz bažnyczia sto

vėjo tuszczia. Muszio vilijoja, 
priesz pat to kaimo užėmimą, 
jame nakvojo laisvu szauliu 
skyrius.

Bijodamies dideliu kraujo 
iszliejimo, musiszkiai neejo 
alakan liet ]>adege namus, sto- 
vinezius arti pilies ir užpuolė 
isz užpakalio. Musztasi iki pas
kutiniu ju. Savininkas, dimisi- 
juotns Napoleono 
tai]) pat jo sūnūs, dalyvavo ko
voje ir abudu pražuvo.

Po tam 
tiktai

nakvojo laisvu

didelio krauji 
musiszkiai

kareivis,

apsiraminoviskas 
liepsnų i 

pertrauki* 
nakties t via 
lis sudegė.

Iszliko vien 
sparnas, kuriame gyveno savi
ninkas. Buvo galima jame ko- 
geriansiai apsistoti 1x4 Bava- 

no- 
lar dvi FP
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l'r prick tam toksai szaltis!
Drebėjau kaip drugio kreczia- 
mas po storu vailoku, kuri, ant 
saves užsitraukiau. Reikia pri
dėti malku poeziun. •

Miegas isznyko. Gulėjau žiū
rėdamas jjacziai atvertom aki
mi in menulio szviesa, iszsklai- t is, žibnneziiis isz po usu*.. 
džinsia po sale. Sznltas prakaitas apipylė man

Staiga su nuostaba painu- kakta bet prieszingai savo va
ržiau kad prie lango kas toksai rliai pamislinaii: 
stovi, 
rhis.

Stovi,

Cz ia ir tenai velke mano va
lia... žiūrėjome vienas in ki
ta... maeziau aiszkiai save... 
ir sudrėbėjau: “ 
neprasijuoktu!..

o kad tik jis
. . ' 1 ; ' i v ,| . ! I 1 į

I r szta i ta sa i juoki a si tą i p, 
kaip kad pamatau baltus dau

■

Na, vaikinai, 
kad isztisa nakti praleidau pi- 
b'.i?

Pora liudininku patvirtino 
jo žodžius. Isz visu pusiu pasi
pylė klausymai:

— Ir kas? Ir kas?
— Iszsimicgojau kogeriau- 

sia ir man sapnavosi isz anuo
tu sznmiymai.

'Tai sakydamas, juokėsi. Bu
vo iszbalos, tns tiesa, bet nie
kis; laikėsi puikini. Vakare nu
keliavo in vvriausia kvatiera 
prisakymu —
žinoti tris kaimus, 
laiko jo jau 
Praslinkus trims dienoms, at
rasta laukuose jo arklys, isz 
bado nrpasijudinantis. 'Tik vie
nam Dievui žinoma kas su juo 
at šit i k o.

Ant rytojaus, vakare, sėdė
jome kalbėdami apie prapuolu
si dranga be jokios žinios ir at
simindami kad priesz savo 
smerti nakvojo tai-gi tuose na
muose kurie visiems pasirodė 
baisus, su apnikusiais, isz- 
musztais langais. Niekas neno
rėjo prisipažint i kad tiki in 
dvasias, vienok kiekvienam bu
vo nesmagu ant 
(ant tuos namus.

Asz-gi ta vakaru iszge- 
riau daugeli raudono vyno ant 
karszczio, nuo keliu dienu bu
vau nesveikas, turėjau drebu
li, galva man sukosi, vynas pri
davė man džiaugsmo.

Reikia tas daigtas isz- 
tirti! — snszukau. Dar szia- 
dien ant nakties pasitaisau sau 
ten vvriausia kvatiera.

Neturi kibą noro isztik- 
nakvoti pilyj! — tarė ant to

kiui e 
su

szirdios ma-

m laižvbas ? K a

sznypsztimas kas
•žiemos

- beveik visa pi
paniurusia

ro 
vienas isz mano goriausiu prie- 
teliu.

duodi .*
— Savo aralia..,.

Tai buvo puikus arkliu- 
• — del jo vieno verta buvo 

praleisti kelios valandos tuose 
namuose. Padarome laižvbas.

Apėmė mane neramybe. Už-
tik paszalinis įmaniau atsitikimu, ko tai ne-

riecziai nedrvso tenai eiti,
rints po tam gaisrui 

kaime stovėjo, 
gimdė baime: 

žudvmosi 
pvdsukiai. . . 
gulėjo ryszulys 
siu sziaudu 
sužeisti, kol

įiedeles 
namas 
kraujas.

<

j. papnudiuidantaiiuikratyti nuo 
to nesuprantamo suspamlymo 
padėjimo, kokiame 'buvau jau 
nuo nedėlios.

Apie 10 valanda sku'binaiisi 
ordinansii, neszan-

“Dėkui Die-
Kokis tai jaunas aficie- viii kad mus atskiria>deszimts 

žingsniu!.. Noprileisk jo |>rio 
savos! Neleisk jam pa-sitrauk- 

mane ir, tarytum, užsiiniislijasjtul.. 
žiūrisi ant kelio. Ir nei net ne-’ T“ 
imsijuklina. Bet ji matau visa įtraukia nuo lango ir greitai di- 
aiszkiai, ntio kojų iki galvos.

Pirma mano mislis ’buvo kad 
vienas isz tu, kurio ežio-

nais Užmuszta. — turtingas pi
lies savininko sunns. . . Bet no 
matau aiszkiai Vokiszka mun- 
diera mano pulko.

'Tas mano tuojaus suramino. 
Kada asz miegojau, atėjo vie
nas isz draugu persitikrinti, 
kai]) czionai viskas stovi, ar 
asz kartais nepasprudau. Nie
kam mat nesinori praloszti tok
sai arkliukas. 'Taigi ramiai at
siliepiau isz po vailoko:

— * Katras ežia isz jus atė
jote ?

Mano klausymas 
atbalsiu 
les tuszcziii šienu, 'bet atsaky
mo nebuvo. Prie lango iszveiz- 
da nuolatos stovėjo be judėji
mo, žiūrėdamas kaip ir pirmiau 
ant aprūkusiu griuvėsiu ir iii 
sniegą aplinkui.

mano mislys pra
juk tai musu adjutan-

į .^aHiiiaiiiMiiiaiiniiiiiataiaiaiiaiMuaiiaiiiiiinaipiiaiiaianH
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užsisukęs prozinis in

v ra

atsimusze 
nuo milžiniszkos sa.

misi vsStaiga i 
szvito: “ 
tas! mano prietelius, atėjo ma
ne 
džius arba parodyti savo nz. 
muszejus idant mes su jais at- 
sirok uotumem. ”

'Tiktai ka'd adjutantas buvo 
vidutinio ūgio ir juodbruvas o 

turi juodus 
mane sujudino.

persergeti priesz žmogžu- 
Ižius arba parodyti

afieierius 
T 

Kaip-gi, lai

tasai 
plaukus. l’as

gal ne jis? Na tai 
kns-gi gali būti mano pulko 
mundiere ?

Toje valandoje patemijau karr
tai. . . szmoteli vatos. Baltavu
si po desziuc to slaptingo drau
go ausi a.

Ir urnai mane apėmė baime 
kokios nepatyriau

x, . . . , j "Wh'Wi* i i jNebaigiau. Pagalinus dakta
ras jau nokia use, greitai atse
gi nedarnas mano minidiora.

Pasirodo kad visa krutinę 
buvo apklota raudonais plet- 
nmis. Asz pats lyg tol to neži
nojau. w
: Žinomas dalykas! Kaip
tai ponas visa nedelia vaiksz- 
czioji snuiszkiu tifusu 1 Kodel- 
gi ponas liepas-akei kad sergi ?

Pats to visko nežinojau. 
Ir szianakt- ponas neži

nojai? Juk turėjai turinti bai
siausia karszti! Dabar dar net 
pnsiaudienyj turi mažiausia 39 
laipsnius. . . Ar-gi tai galima 
idant ponas nieko nejaustum? 
Ar ponas neklejojai, ar ue]>a- 
metei sanuKmes ? Kaip sau po
nas nori, bet tai negalimas 
daigtas! *

'Tylėjau. Daktaras paszauke 
lazarieto tarnus. Nuneszta ma
ne in ligonbiiti.

Kas paskui buvo jau neatsi
menu. - !

O kada vėl stojausi panaszus 
in 'žmogų ,j)erejo trys menesiai 

mo, skaiseziame ore žvaigždes r kare buvo pabaigta.
asztriausia

Toje valandoje (asai pasi-

daliais žingsniais prisiartina 
prie mano paklodalo... Paszo- 
kau ir kaip pakaustytas leidau
si per a|)szviesla menulio s'zvie- 
sa karidoriu in vartus... o 
paskui mane 
skambindamas kardu. Pa si lei
dau isz visu sylji, užkliuvau už 
trepu ir kritau isz virszaus že
myn su galva in sniegą.

Czionai palengva atsipeikė
jau. Gulėjau ir maeziau szalta-

in vartus...
bego kas toki s

ir daugiau nieko. 
Slaptingas 'žmogus isznyko o i 
asz visas buvau apsidaužęs. Su 
sunkenybe nusivilkau per snie- 

bilo tik toliau nuo tu na
mu!— kas valanda 
pasižiūrėdamas 
Bet mano 
nieko.

Netoli buvo arklvde. 
stovėjo musu arkliai, 
mojau duris, praėjau 
gojusi ir nustebinta ordinansa 
ir'atsigulęs aid maiszu su avi
žomis, laukiau rytmeczio.

Siqiratau dabar del ko Bava
rio! is už nieką nenorėjo pasa
koti ka mate pilyj ir del ko mu- 

adjutaidas, sugryžes isz te- 
j n o k esi,

ga
sų 'baime

paskui
užpakalyje nebuvo

Sirgau asztriausia tifuso 
(sziltines) forma. Su viena ko
ja jau stovėjau grabe.

O vienok... kada atsimenu 
viską, k i ekv iena karta 

nislinu, kad geresnis toksai, už- 
save, baigimas nei tasai baisus, be 

persigandimas i r

sau ta

rubežiaus 
laime. *
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Ncstips ir tuo jaus par- 

pleszkes.” 
O tu nieks7A‘, raudonplauke, 

Kaip tave Dievas su korone 
neaplanko, • 

Tokius žodžius ant ligonio 
kalbat, 

Irpriesz žmones nesigedet, 
Juk jisai tau nieko blogo 

nepadarė, 
Ir blogo žodžio neisztare. 

.Juk da nesenei isz Lietuvos 
Ir tau ant kelio nestojo 

niekados, 
() gal tau negeras kad alaus 

nepundino, 
Ir mimszaines netrytipo, 

Tada butu geras ir gražus,

i
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(•zikiigc, tam dideliam mieste, 
'Tai visokiu žiniu gali 

iszgirstie
Ant kokio (ai strylo, 
Nuo pat anksti ryto,

Vi s() k i < >s b jau rybes 
atsiprovineja,

Ir kožna pĖaeigi užkabinėja.
Viena riidplauke tennis 

gyvena, 
Kai]) Žydo kumelį' sena.

“ raiidoii])hinke” 
Ir ne vienas jos neužkabina.

Bet jiji nieko nedboja, 
Kožna su liežuviu aploja. 
Visi nuo josios tolinasi, 

Kai]) nuo pavietres szalinnsi, 
Bijo kad iii josios dantis 

nepapultu, 
Szloves žmogui nenuplesztu.

Buvo tai Petnyczios diena, 
Iszvožė in ligon’biiti vaikina 
Badai isz tos jiaczios auzos, 
Kur gyvena kelios bobos. 
Rodos kad buvo ju 

susirinkimas, 
mimszaines 

t ra u k ima s, 
Įirdeti szukavimai 

Larmai ir klykimai.
Kai() ligoni iii. ambulansa dėjo, 

Daugybe žmonių ant st ryto 
stovėjo,

'Tai Iuojaus langus atidarė, 
Ir raudonplauke savo toriu 

atidarė:
“Žiūrėkite! jau ta arklį nesza, 

Ir neva in szpitole veža, 
Nebijokite! vėluos savo vaiko 

ne griebs,

Visi vadina,

Alaus ir

Kad darytu blogus darbus. 
O tu sudžiuvusi skranda, 
Juk jau mirtis tau dalgia 

gelenda, * 
() tu pi k tyliose nuskendus, 

Dieve mano brangus, 
Matau kad nieko ne bus, 

O kada, in tenuis pribusiu, 
Tada tau nedovanosiu.

Gal kiek botbole pasitaisys. 
Ir nugara korz.iolas iszlygys, 

Pasitaisyk tu ragana, 
Ba jau prižbitkavai gana.

* ♦ ♦
Viena bobele pažinau, 

Tik kur buna užmirszau. 
Gana mandravo,

Kad saves ne savo vaiku ne 
apskalbdavo, 

Dabar pas Žydus tarnauja. 
Ir nerugoja, — O tai niekai, 

Tai paezios griekai. 
Kad butu gyvenus dorai, 

Butu turėjus gerai, 
K a daryt, 

Reike dabar Žydams služvt.
♦ • e

Senas Szmiadorio jauniki: 
Nuo mergų atlikęs, 

Apie moterėlės tupinėja, 
Munszainele <lel ju neszioja.

Tosios ]>er diena gere, 
Ir fundatorių girre, 
'Tas isz to džiaugėsi, 

Nesupranta kad isz jo juokėsi, 
Bobos per kriuki traukia, 
Pasigeria klykia, riaukia, 

O kada, gerai atsigėrė, 
Palikia kvaili visos namo nere, 

Taip moterėles darykite, 
Tokius rimbus proto mokykite!
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, . . - , tik iszleido raportu apie immi-811 adjutantas, sugryzes isz te- 1
na i ryte, juokėsi, noredanjas 
paslėpti savo baiim* o tu paezia 
dienu net pražuvo, Atėjo man 
ant misliii senas prietaras: kas 
pamatys pats save, turi mir
ti...

Pradėjo szvisti. . Isz toli bu
vo girdimi riksmai, czerszkeji- 
mai. Vienus, »du. , . 
su lygiomis pertraukomis 
motu sza adymai 
aiszkesni. 
va.

Buvau persitikrinęs kad tos 
ne i užgyvensi u. (’žsni 

gatvėmis 
triifbvdami

A beiname susimaiszv- 
mano isz-

Tiktai prietelius man in

ir vėl, vol 
Ar- 
v isdarėsi

Taigi sziandien ko-r p

gracijos del fiskaliszku mid n 
baigiant 
mete.

Daugiausia immigrautu —
— atvvko isz Vokieti- 

kuri szalis iszbaige savo 
kvota. Antroj vietoj randame 
Didbritanija ir Sziaurine Ai
rija su 34,007 immigrantais. 
Szios<‘ szalyse labai mažai im- 
migrantu

Birželio 30 d,, 1929
i

51,227 
.jos,

4 ii
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prusze pa rinkt i nes 
kvotos vizas.

1929 m. Airijos Nepriklauso 
mos Valstijos kvota buvo 28,-

Tik 254 immigrantai isz 
tos szalies gavo parinktiiies 
imigracijos vizas, ir pabaigo
je metu 6,471 immigraeijos vi
zos buvo nesuvartotos.

(!zekoslovakijos kvota
2,990 ateiviu atvyko 

kaipo parinktiniai immigran
tai. 3,613 Italu reikalavo pa
rinkt ibiu vizų, paliekant tik

JURGUTIS
PASAKAITE

PUIKUS PATARIMAS
I

baisiausia, 
niekados savo gyvenime ir ko 
baisesnio žmogus negali niekur 
sutikti ir turėti.

Kada tai buvo? Dvi., ne, 
tris dienas atgal: iszryto.skil
iausi su sukietejusiom nuo 
szalczio rankom ir giliai insi- 
pjoviau po deszine ausin. Pulko 
daktaras, • Imdamas tuokart 
pas mane, ])ridejo prie žaizdos 
szmota vatos. Vrata vra ten dar 
ir dabar, jaueziu ju po ranka. 
Bet tasai — prie lango — taip- 
pat ant veido turi vatos. . . ir 
toj pa ežioj vietoj.

O taigi tasai nežinomas ofi- 
eieras menulio szviesoji 
asz? 'Tasai pat 
])la ūkai — \riskas, 
dideles baimes pamislinau sau: 
“persitikrineziau, jai atsisuk
tu...”

'Tojo paezioje valandoje, ta
rytum, tiktai laukdamas mano 
prisakymo, afieieras atsisuko 
ir ])amacziau. . .

Su žaibo greitumu pasislė
piau po vailoku; drebėdamas 
visu kimu, pertikrinau save: 
“Juk esi u 
tasai gali Imt manim!..”

Aplinkui vieszpatavo tyla. 
Manyje atsirado nusitikėjimas: 
iszkisziu galva ir atversiu akis, 
])amatysiu kad nieko saloje ne- tinai iszrodai ? 
ra o taigi ir pirmiau nieko to
kio negalėjo būti, viskas buvo 
tai tik sapnas.. •

Toj valandoj man rodosi ne
miegojau ; 
laikrodžio muszima ir 
giedojimą. O nemažiau... ka- 

’•alva, afieieras,

Tasai ’“ Pi1’1 su
. ežiu paklodala. Isztiese ji prie 

pecziaus didelėje salėje — vie
natiniame kambaryje kuriame 
iszlike lango stiklai. Pecziu jau 
pirmiau pakulino, paliko pora 
pagaliu zopostui o kaip tik pa
sakiau: “eik” nuėjo prie dn- 

gule-

VISLU 
kovos 
saloje

kaimo
ant

567.
gavo

su me

i r
Didelėje

|>araudonavu- 
ant kuriu sudėta
jie nuneszta ant 

kapiniu. Kas teisybe, patys to 
norėjo, statydamiesi prieszst at vd ami esi e

“cik” 
riu ir pradėjo bėgti kiek

dienos 
tomis 
(riuboeziai, 
alarrno.

nepateminta iii 
žiūra. T 
ausi tarė:

Sveikinu tave. . . Arklvs
3,073, ir

yra

mus narsiai -— o vienok. . pilis damas.
buvo tuszczia.

Vienas tiktai Ba va riet is pa
sidrąsino ineiti.

Kalbėta kad 
moj, namuose buvo girdimi 
stebėtini balsai, juokai, žings- 

t rauk vnias

nakties t viii- 
buvo

Buvau labai linksmame pa
dėjime, beveik džiaugiausi. At
siguliau ant matraco ir užsirū
kiau cigaru. Mundiero ir batu 
neįiusicmiau. Szale 
lejo pisztalietai.

Apsidairiau aplink sale. Bu
vo didele, 
ir 'žvakes

manes gu-

tavo!

niai, traukymas durimis... 
Matyta ne kaipo szviesa lan
guose. Isz pradžių manyta kad 
tenai slapstosi laisvi szauliai 
bet apie tai, akyveizdoje dau- 
gylK’s besi su k i neja nežili po 
kaima Vokieeziu, jokios kalbos 
negalėjo būti.

Toji paslaptybe tai-gi užin- 
teresavo jauna Bavarijos kava
lerijos poniezninku. Nuspren
dė, kaip ne buk, perleisti nors 
viena nokti tuose namuose, ku
riuose Imvo pilna dvasiu, ir jau 
temstant jisai iii tenai persike, 
le su savo paklodelu ir revolve
riu.

Vienok kol jo draugai nuėjo 
ilsėtis, poruezninkas sugryžo 
ir, tylėdamas, sėdosi tarp ju už 
stalo. Negalėta isz jo isztrauk- 
ti nei vieno žodžio apie priežas
tį tos netikėtos pasiryžimo per
mainos; nuolatos tylėjo ir isz- 
keliavo su savo pulku, nepasa
kęs niekam ne žodelio.

Kada mes tenai pribuvome, 
apie narna pasakota jau cielos 
legendos. Kareiviai vieni ki
tiems pasakodavo nebūtas is- kalaujama ramybe. Kare — vi- 
torijas.

besi su k i neja nežili

licpsna nuo kamino 
apszviete tiktai vi

dini, kerte.se vieszpatavo tam
sybes. Prie langu buvo szvie- 
su, kai]) diena, tai]) kad aisz
kiai pamaeziau stebėtinas, juo. 
das pietums ant aslos.

Žinojau, kas tai tie do plot
inai bet man buvo vis viena. 
Nesuprantamas nuilsimas apė
mė mano visa es>4be. Atjau- 
cziau ji nuolatos per kėlės pas
kutines dienas bet dabar dar 
arsziau tas mane apeino. Nie
ko negeidžiau tiktai uždaryti 

isz vietos nesijudinti, 
oriausiai: permiego- 

o rvte gausiu
<»• n

isztikro iižsnau-
ibuvo puses miego

akis ir 
Ir tą i p 
siu visa mikli 
ark Ii.

Netrukus 
džinu. Tai
padėjimas pertraukiamas kas 
valanda kokiais tai skambe
siais: bažnyczios bokszto laik
rodžio muszimii, balsais per
mainomos sargybos... Petrau- 
kose —pus-sanmoningas svajo
jimas apie namus, apie t iek rei-

iliitiniszkas gražumas paveiks
imi susitikimai ir susirėmimai 
su Gari baldieeziais arba su 

kaip toje

tai 
ūgis, figūra, 
viskas! Isz

save!

czionai!.. Kaip-gi 
m Ii Imt manim!. .

aiszkiai giedojau
■ gaidžio

— Pasilik ji sau! 
kau susinervavus 
dau paskui batareja, 
turėta uždengti mano eskadro
nas.

Patekome ta diena in karsz- 
cziausia agni. Užpakalyje ma
nės užmuszta keturi dragūnai, 
pora žingsniu nuo manes ply- 
szo granatas o krūvose žmonių 
ir arkliu lavonu patemijau jau
niausio isz draugu lavonu.

Asz buvau gyvas. Kas va
landa klausinėjau pats saves, 
kada pagalios griūsiu. Bet ap
link pietus kova užbaigta, vis
kas aplinkui nutilo...

Atsisėdu ant ^akmenio,
sikabinau su rankom galva ir 
žiurejauši sau Ibe jokios mis- 
lies in tolumas. Jodamas pro 
mane daktaras atsiliept? in ma- Danija ... 
ne:

ir
* suszu- 
pasilei- 
ku rieja

ap-

Italu reikalavo 
vizų,

2.“>2 kitimus. Isz la'u’kijos kvo
tos (isz 5,982) tik 498 buvo 
duota noparinktiniams imml- 
grantams, ir isz Rusijos kvo
tos (2,248) tik 172 parinktiniai 
immigrantai.

Po instatymu net 38 szalims
r

Sa-.

Szaltas pavasaris visiems ne
ramus: Ūkininkai dejuoja, kad 
po tokio szalto pavasario reiks 
susilaukti bado; piemeneliai 
skundžiasi, kad szalta gyvu
liai ganyti; gyvulėliai vėl vi
si neramus laukuose, nes nie
ko negauna tinkamai pasiso
tinti. Atsibodo ir Jurgiukui 
toks szaltas pavasaris. Kasdie
na reikia dantis kalenti szal- 
tame ore, negana to, dar ir gy
vulėliai sunku suvaldyti 
nerimsta, 
kraszto in 
maisto.

Kiti Jurgiuko draugai, įsi
vesti isz kantrybes, pradėjo 
negražiai keiktis, lojotis vai
kydami gyvulius ir kuomet tai 
nieko negelbsti, prieina ir prie 
aszaru.

Jurgiukas isz ju visu buvo 
geresnio elgimosi; niekados 
nekeikdavo, negražiai nekalbė
davo,
persergdavo, sakydamas: Bu
kite kantrus, negražiai nekal
bėkite, geriau visi praszy k i me 
pas Dievuli szilumos.

— Girdėjau, 
gutis, —
kaip kunigėlis isz 
kalbėjo, kad nuo blogu kalbu 
prieina žmogus ir prie blogn 
darbu, ko labai reikia saugo
tis; sake — tegul visu szirdis 
buna grynos, kaip mažu vai
ku, o mes gi dar maži, o jau 
tokius žodžius vartojame.

— A, gerai sakai Jurgiuk

, nes 
vieno 

kita jeszkodami
bėgioja isz

te vota isz 100 paskirta. Isz tu 
Bhutan

Muscat, 
moa, 
goland (Brittu)

deszimts (Andorra,
Nopal, Ruanda, 

South West Africa, To-
Togoland 

(Krancuzu) ir Yap Sala ne
praūžė immigraeijos vizų ir ju 
metines -kvotos pasilieka.

suraszas parodo 
kiek vizų iszduota svarbiau
sioms szalims.
Austrija .............
(>zekoslovakia ... 
Danzigas ...........

Sekantis

Ko tai taip ponas stebe-

i, ilgai nieko nemisly- 
machinaliszkai atkir

Du turtingu tėvu vaiku — 
mokiniu, iszeje vakare pasi- 
vaikszczioti, pamate ariant ne
toli kelio ūkininką.

Sziuodu iszdykeliu mane pa- 
sityozioti isz vargdienio arto
jams; rengėsi nematant žmoge
liui paimti jo klumpes ir ser
mėga, kurias jisai szido buvo 
pgsidejes, ir paslėpti netoli
muose krūmuose.

Taip mokiniams padandi 
besiruosziant, prisiartino prie 
ju mokytojas, kursai sugėdino 
juos sakydamas, kad negera 
yra kenkti savo aiiimui. Vie
ton szio nelabaus savo suma
nymo kenkti kitam, — pasa
koje mokytojas, — daug ge
riau butu padėjus sziam varg- 
szui. Jam ir jum butu isz to 
džiaugsmas.

Mokiniai paklausė mokyto
jo patarimo ir kiekvienas isz 
ju indejo nematant ūkininkai 
in klumpe po rubli ir užsislėpė

į-

nuolat savo draugus

Ril

Inlii

IHuž netolimu krumu lauke, kas 
tiksią. * n

Ūkininkas, pabaigęs darba, 
nuojo pasiimti sermėga 
klumpėmis ir apsiavus viena 
klumpe pasijuto viduje ka tai 
kieta ir pažiūrėjęs vidun, rado 

o d ilstelėjus ki
ton — ir antroji.

Koks didis buvo ūkininko 
nusistebėjimas, kada jis rado 
Visai nelaukiamus ir netikėtus 
pinigus, o aplinkui nieko ne
buvo matyti, kas tai butu ga

f K ;i|4*

.....734 
.. .. 2,990 

........ 51 
....1,628 

........ 31

SU
JI

— sako Jur- 
praejusiEstonia .............

Finlandija .......
Pranei ja ...........
Vokietija ...........
Did. Britania ...
Vongija ...........

679

nedeldieni, 
sakyklos

'W ■

.. 11 .J 

■

l!.
vienft rubli,

Asz-gi, 
damas, 
tau:

Tuokart nuszoko
lio, prisiartino prie 
szvelniai paklausė:
/ Kur ponas esi. sužeistas?
Kraujo nematyt.

— Dar neesiu sužeistas...
atsakmu*
Daktaras žingeidžiai ant ma

nes pasižiurėjo, isztyre pulso 
tvaksėjimu ir neramiai pa-

Juk turiu mirti!
nuo 
manes ir

ark-

... 10,280 

.... 8,646 
.....464 

Airijos Nep. Valstybe ... .254 
Italia .. ............................3,613
Latvia ................................ 129
Lietuva ............................ 344
Holandia ......................... 1,004
Norvegija 
Lenkija .. 
Rusija ....

lojęs padaryti.
Sziuodu mokiniu,

m

'fi
H

visa tai 
matydami, džiaugėsi isz savo 
padarytosios geradarybes ir 
vienas isz ju prabilo:

— Lyg szioliai asz tiktai ti
kėjau sakymui, kad duoti ma
loniau yra kai]) apturėti; da- 
bar-gi jau asz tikrai tai pats 
isztyriau ir patariu kiekvie
nam padėti kiek tai galima sa- 1 • • J • • A • «
savo g<‘iu

Gal Dievą— kiti atsiliepe.
ir mes užrūstiname savo blo
gu apsiejimu, ir VieszpaU ne
duoda szilumos.

— Dievas tuo szalcziu mus 
atsiliepė Petrukas, —

da iszkiszau g
kai]> ir pirmiau, stovėjo veidu 
užsisukęs ]>rie lango ir abejin
gai žiurėjo ant sniego. ,

Nesveikas žingeidumas vela 
man pakuštėjo: 
ki ant jo pasižiurecziau.
kaip liktai |>amislinaii — jau

Tns dalykas inpykino 
musiszki adjutantu kuris užsi
geidė juos pertikrinti kad tas 
viskas tai tik vieni iszmislai ir laisvais szauliais 

suloje, kur ki'btasi už goniliirir'viskas iszsipilde. Patemijaii 
Treczia diena musu buvimo skaldyta galvos — 

pilyj, tarė mums viena rytmetį yra taip tyla 
gbejingiausiu sviete balsu; Itylu,

(lari baldieeziais
kad <lar sy-

... | r

pasakos.

I tylu.

neramini pa
to lauM:

Hm... ar seniai pomm 
kur dabar kad ka nors pamislysiu ežia lai]) blogai jautiesi?

-- Maždaug nuo Nedėlios...
o 

tokia mirtina prie peeziaus, tuojaus tasai vis
ką isapildtNprio jungo.

•' ' ; V I . ‘ > 1 ', J !,.,*%! . |«į» !',• , 'J \ i.
I

Maždaug nuo Nedėlios 
O sziadion nakeziu...

Szvedija.........
.Jugoslavija ...

*

....... 3,209

.....5,484 

...... 2,076 

...... 3,661 
......428
— r. l. i. b.
Ill II............... ...

"ii *1 T

vi.

♦ ' * *

Skaitykite “Saule”
»l‘ * i* I,,..

bara, —
daugiau to nedarykime, ir Die
vas pasignilojęs duos 
sziluitta.

Tr visi atsiklaupė sukalbėjo 
poterėlius praszydarni Dievo 
szilnmos.szilumos.

If f

mums

vo nelaimingam artimui ne tik 
savo geru patarimu, bet 

z įlarbu.
ir

t
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ŽINIOS VIETINES

suakmenius.

nia apie 
Pcnnsylvanijos 
kurie tyrinės

vėliaus

— Ajiglokasini Buck Run 
kasyklosia surado senam brus- 
te dali žmogaus, kurio galva ir 
stuobris buvo
Apie savo nepaprasta radini
pranesze bosui o tasai davė ži- 

tai virszininkams 
Universiteto, 

suakmenijusia 
galva kuri svėrė 60 svaru. Ne
kurto mano buk tai žmogus pa
einantis isz senoviszkos praei
ties o kiti vela sako, kad tai 
turėjo būti užmusztas angle- 
kasis kurio lavonas 
suakmenijo po žeme.

— Nedėlios vakaru ant B 
uliezios, susidūrė automobilei 
Jurgio Pavlaucko ir Petro Ma- 
jaucko isz Frackvilles. Pasa- 
žieriai likos smarkei sužeistais 
ir nuvežti in ligonbute.

— Sorcdos va k a ra mirė 
Franas Valentinas kuris gyve
no pas Aleksandra Szimkoni 
ant North 8-tos ulyczios. Jisai 
buvo nevetles ir bus palaidotas 
ant kapiniu Schuylkill Haven.

— Szi vakaru (Ketverge) 
prasidės -didele paroda 7:30 va
landa ant garbes musu beisbo- 
lininko Jack Boley (Balinsko) 
kuris atsižymėjo loszime su 
Athletics kliubu. Po parodai 
atsibus bankietas ir padovano
jimas dovanu del musu Jack.

— Jaign balsavimo maszi
nos bus insteigtos tai kožnas 

iszmokti
insteigtos 

uores pamatyti ir 
kaip ant ju balsuot. Todėl visi 
kuriems tas rupi tegul užeina 
po No. 221 East Centre ulyczios 
kur pamatys balsavimo maszi- 
na ir bus iszaiszkinta kaip ja ja 
naudoti.

— Szv. Juozapo Parapijos 
Vidurinio Choras rengia Dideli 
Teatra “ 
Nedėliojo, Spalio (Oct.) 
Szv. Juozapo Parapijos Saloje, 
2 valanda popiet ir 8 valanda 
vakare. »

—- Tūlas biznieris 
myli turėti “ 
kaip dažiureti bizni, ana diena 
nuvažiavo in Pottsville su ko
kiu ten reikalu. Paėmė su sa
vim kelis szimtelius nes prie 
tos progos ketino turėti 
gera “spri.“ 
kokia tai “czikenka,“ kuri ji 
toip apraganavo, kad per jo
sios szono saldžei užmigo. Ka
da pabudo, nerado pinigus no 
ziegoreliaus. Ponas biznierius 
prisipažino savo geram drau
gui (kuris mums apie tai pa- 
sznabždejo in ausi) buk ino- 

“ apėmė 
ji už kaklo ir nuo to laiko dau
giau nieko nepamena. Paežiu- 
le saliuninko dažinojus apie 
“nelaiminga“ 
vyro, jeszko tosios 
kos

Linksmos Dienos,

good taims

-7,j/

kuris 
“ ne

sau
Na ir susitiko su 

czikenka,

jas su taja “cziken,

atsitikima savo 
“ cziken- 

kalbėdama: “norints 
mano paeziukas negerai pada
re, bet stengsi uosiu taja nela
ba sujeszkot, kuri jam paeipe 
apie du szimtelius rnusziuju ir 
kad rėdytųsi ir turėtu už juos 
“good taims.“ 
asz tai rup... “ 
kenka“ yra Lietuve.) — Well 
nekiszk pirszto ant pecziaus, 
tai rųmusideginsi!

kalbedama:

Nedovanosiu 
(Bada loji czi-

Tasai Pavojingas

KOSULYS
VAKTOKITA TA KOSULĮ 

KURIS JUS NEAPLEIDŽIA!

F LAX INE nauja sutaisyta 
gyduole suteikia palengvinimu 
arsziausiam kosuliui.

FLAXINE yra visai ne
kenksminga, nes padarytas isz 
geriausiu sudecku. 
vartoti jauni vaikueziai del gy
dimo visokio kosulio.
kurie kenezia nuo Asthma arba 
sunkam kvėpimo, atras pale
ngvinimą vartojant FLAXINE 
gyduole.

Parsiduoda po 60c ir $1 Bonkuto

Per paczt* 10c extra del apmokėjimo 
nusiuntimo kasztu.

Parsiduoda Aptiekoje pas:

W. J. MILUS
Centro & Catawissa Sts., 

MAHANOY CITY, PA.

visai

Ji gali

Tie

—i i ■ ■ i—i.l , IM *------------------- -

SHENANDOIAH, PA
-.■■■■■S < >

t Ketverge likos palaidota 
Agnieszka Jurgetiene isz na
mu savo tėvu 1L5 N. Market 
ui i. su apeigomis 
bažny ežioje. Valiūne mirė
Manhatten Stnte ligonbutcje, 
New York, i ,

t Ularninko ryta mirė se
nas gyventojas Motiejus Ma- 
tuleviczius (Lynch), 
pas savo dukteria Levonavi- 
cziene, 205 Clay uli. Tamakvc- 
je, pas kuria lankėsi. Lavona 
atvežė pas dukteria Gavinczie- 

., ant 
isz kur atsibus 

Velionis paliko 
dvi dukteres ir tris jaunus.

Szv. Jurgio 
Valiūne

55 metu I

r
ne, 328 W. Atlantic uli 
paszarvojimo 
laidotuves.

•1

Kazi
ui n da si

Minersville, Pa. - 
mieras Kavalauckas, 
Pottsvillcs ligonbutcje su pa
vojingais sužeidimais kuriuos 
aplaike per nežinoma automo
bilistą, eidamas namo. Palicijo 
automobiliaus da nesuseke.

Chicago. — Chicagos Lietu
viu daininke, pastaruoju laiku 
taip jau vargonininke Szv. Do- 
vido parapijos bažnyczios, po
nia Ona Pociene, mirė, Spaliu 

, szv. Anta-menesio 19 diena 
no ligoninėje.

Kūnas paszarvotas Beetho-
veno konservatorijoj, 3259konservatorijoj
South Hahted St.

Laidotuves buvo Spaliu me
nesio 24 diena.

P-nia Ona Pociene buvo ge
rai žinoma Chicagos Lietu
viams dainininke ir kitu Ame
rikos miestu Lietuviams.
nia Pociene taip jau buvo žino
ma Lietuvos menininkams, ka- 

vieszdama Lietuvoj, ji

P-

daugi, 
dainavo Lietuvos operoj.

Velione Ona Pociene yra 
muši Pennsylvanijoj. Dar jai 

; persikėlė in 
Chicagos prie

miesti. Czia ji pradėjo mokin
tis dainavimo ir dalyvauti vie- 
szajame Lietuviu gyvenimo. 
Po apsivedimo su pianistu, p. 
Antanu Pocium, persikėlė gy
venti Chicagon. Priesz koletą 
menesiu mirė jos tėvas 
mieras Klimaviczius. Be 
lio A. Pociaus, liko dar 
motinėle, sesute ir brolis.

— Vilimas Klivickas, 
veliantis 
ryte važiavo automobiliu 
darba. Privažiavo jis 107th St. 
ir South Park Ave. Czia jisai 
mano suktis in Northus. Nepa
stebėjos atvtžiuojanczios 
sziuos South Park Avė. 
Northu, 
South Park Ave. Tuo sykiu va
žiavusi maszina isz Northu vi
su smarkumu smoge 
vieko maszinos szona. Klivic- 
ka kokiu tai bildu iszmete isz 
maszinos, ir jo maszina virs
dama uždribo jam ant kojų.

Tuo sykiu treczia automo
bilis, važiavęs South Park avė. 
isz Soutbu, invažiavo in auto
mobili, kuris Klivicko automo- 
lin invažiavo.

Automobiliai susiniuszdami 
dar palieto Klivicko automo
bili, kada patsai Klivickas po 
jo

jaunai 
Kensingtona,

in-

būnant

Kazi-
nasz- 
sena

sry-
10615 So. May St.

in

ina- 
isz 

Klivickas sukėsi in

in Kli-

4h.

NAUJOS RUSZIES “PIENINE.

•W

Pereita Birželio menesi trys jauni vyrukai leidosi in tolima kelione isz Brandon, Vt., 
in St. Louis, Mo. — Jie pasidirbdinę nameli u'ždejo ant ford u k o, pasiėmė dvi Ayrshire ve te
les karves, iszvažiavo. Kelionėje kasdien sustodavo pasiganyti karves. Jie kasdien jas melž- 
davo ir pienu maitydavosi. Viso jie padare .1,275 myliu kelione.

ISZ LIETUVOS 10 VALSTIJOS 
INSTEIGE SENA

TVĖS PENSIJAS

y h <i, i-

"•M?1' |

Paprasti Darbininkai, Dirbtuvėse 
Dirbantieji ir Šeimininkės Suranda

Geriausį Budą Palengvinimui 
Geliamų Muskulų!

Reikia tik kelių centų ir 3 minučių laiko išsitrynimui, 
kad užbaigti skausmus pailsusių muskulų ir sustingusių 
sąnarių. Tas yra patikrinta Olympiškų čampionų treni

ruotoj ų ir garsių pasaulinių atletų.

Ridikiszkiu

SAVININKAS PASAMDĖ 
KITA ŽMOGŲ, KAD PA

DEGTU TROBAS.
Rugsėjo men. 9 <1., isz ryto 

nežinomi piktadariai pil. Kle
mkos Igno, gyv.
km., Panemunėlio vai. padegė 
tvartu id daržine. Kvotos ke
liu nustatyta, kad Klemkos Ig
no trobos buvo apdraustos, ir 
kad gautu apdraudimo premi-
ja sumanė invykdyti trobų pa- 

Tam reikalui Klem
ka pasamdo pil, Valiuli už 100 
litu atlyginimo, kad jis nie
kam nepastebint padegtu tro
bas. Valiulis eidamas padegti 
trobas buvo apsirengęs mote- 
riszkais rubais. »

degimą.

viskas 
stogas

ISZ

Per 
mūrinėj 

kas tik buvo 
iszdeginta:

ir vargonai.
Stanai- 

tuo kart ėjusio klebono 
stogas

AMERIKIETIS VARGONUS 
INTAISYS 

Luksziai-, Szakiu aps.
Didiji kurą Luksziu 
bažnytėlėj, 
medžio, 
boksztas,
Dėka rupesezio kun. 
ežio, 
pareigas, boksztas ir 
buvo atstatyti dar per kava, 

buvo 
- Dabar

parapijos imta-

bet stogas
skindeliais.
skindaliams,
rimu ir klebono kun. Merkevi-
cziaus uždengtas skarda. Prie 

kad Amerikietis 
szia vasara

uždengtas
sudegus

vieszejes

apie 20,000 litu vertes.

to, girdėti, 
kun. Moteikaitis,

savo toviszkej, Luk- 
sziu parapijoj, prižadėjo intai- 
syti savo kasztu naujus vargo
nus,
Tad pamažu, geru žmonių re
miama, musu bažnytėlė bus su
tvarkyta kjiip reikia.

GRUDU DAUG — PINIGU 
MAŽA.

Pilviszkiai. Apylinkėje dau
guma ūkininku jau rugius pa
sėjo. Yra žinoma, dar ir tokiu, 
kurie soja. Daugelis spėjo ka:

Mat,
szieinet daug kas 

ir prie ju 
maszinas. Javu 

bet jiems parduoti

kuriuos javus is^kulti. 
apylinkėje 
insitaise motorus 
kuliamąsias 
yra daug, 
rinka nekokia — Žydeliai siū
lo maža kaina; be to, ir tos kar
tu nesumoka, girdi, pinigu ne
su. Daugelis ūkininku pradeda 
javu nepardavinėti: sako, pa
lauksiu, gal jie pabrungsią ir 
busianti platesne rinka, 
but, kad ir neapsiriks.
SUKOMUNISTEJE LIETU

VOS VILKAI.
Auksztuoliai, Rokiszkio ap. 

Rugsėjo 3 d., szio kaimo pilie
tis I. Saulis pastebėjo began- 
czius savo lauko du vilkus, 
kuriu viena nuszove. Tacziau 
tos paezios dienos vakare at
bėgo in jo pwklone koletas vil
ku ir ome invairiais balsais 
staugti.
NUSZAUTAS PER LANGA.

Rugsėjo 27 d. Alvite, Vilka- 
viszkio apskriezio, per langa 
revolverio szuviais nežinomu 

_____________________  ____ piktadariu nuszautas Lachlie
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo Ir t. t. Gustavas, o žmona Emilija 

lengvai sužeista.

gulėjo prispaustas.
T ‘

visos trvs maszinos a
ir try žmones sužeisti.

trys nuvesta in 
Roseland Community ligonine. 
Su Klivicku sykiu važiavo J. 
Geis, kuris iszliko nesužeistas, 
tik užgautas biski.

Buvo manyta, 
okui nulaužė abi kojas, 
daktarai apžiūroje 
kad* kojos nesulaužytos, 
skaudžiai sumusztos.

Tai buvo baisus reginis — 
suidaužo

Suželtieji

jogei Klivi- 
bet 

surado, 
tik 

XT IV.

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS L1ETUV1SZKAS 
GRABOR1US MAHANOY CITY;

‘Laidoja kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz-

820 W. Centre ir 603 W. Mahanoy St.

Gal

t i jos,

penkiolika metu. Penkios vals
tijos (California, Montana, Ne
vada, Utah ir Wyoming) 
veda administracija senatvės 
pensijos instatyjnu apskriezin 
bordams, kuomet Colorado, 
Kciutncky, Maryland, Minne
sota ir Wisconsin aprūpina, 
kad apskritis arba Apsikriczio 
Teismo teisdaris turi 
kas gaus pensijas.

Senu Žmonių Namai.
Pirmas tikslas senatvės pensi
jų yra isznaikinti, galutinai, 

biednuju namus,“ aprūpi-

pa-

nuta rti

Sziu metu pirmais szesziais 
menesziais net ’keturios vals- 

Ca 1 i f o r n i a, M i n neso ta, 
Utah ir Wyoming, insteige se
natvės pensijas. Tai dabar isz 
viso net deszhnts valstijų pri
ėmė senatvės pensijas 
virszminctu valstijų, kitos yra 
Colorado, Kentucky, Mary
land, Montana, Nevada ir Wis
consin. Senatvės pensijos by
los buvo investor ir keliose ki
tose valstijose bet iki sziam 
laikui nebuvo svarstytos. •Z

Užtvirtinimas senatvės ap
rūpinimo Alaskoj yra ypatin-

Kentucky,

Apa r t
isznaikinti, 

namus,< <

nant senus su fįnansiszka pa-, 
geibu kad jie galėtu 
savo namuose ir nebūtu
siusti iu vieszus namus savo 
senatve praleisti tarpe sveti
mu žmonių.

Suv.

7 J

gyventi
isz-

Valstijose yra net 1,-
gai interesinga. Sulig Kongro- 270 senu žmonių namu, kuriuos A V > I • • • • • < < •so Akto, visi pinigai surinkti 
nuo užsiėmimu ir pinklystes 
leidimu, apart inkorporuotu 
miestu Alaskoj, yra laikomi 
specialiame fonde, kuris pava
dintas “Alaskos Fondas.“ 
Eeszimtas nuoszimtis to fondo 
paskirtas “ 
menius kurie del senatvės, li
gos arba '.kokios kitos nelaimes 
negali savo užsilaikyt.“ Apart 
to aprūpinimo, Alaskos logis- 
liaturit dar aprūpino “Alaskos 
Pionieru Narna“ 
metu gyventojai yra prižiuro- 
mi. Biedni vyrai, 65 penkių 
metu amžiaus, ir moterys šū
vi rsz 60 metu amžiaus, kurio 
iszgyveno Alaskoj net penkio
lika metu gauna nuo $25. iki 
$45. in menesi.

Tik 1923 m. invairios valsti
jos pradėjo domėtis senatvės 
pensijos instatymais, kad nors 
Arizona jau 1914 motuose in- 
vjedo senatvės ir motinu pensi
jos d ns ta tymus, bet del tech- 
nikaliszku trukumu Arizonos 
valstijos vyriausias teismas 
padare ta instatyma bevertin- 
gu. Per 1923 m. Nevada, Mon
tana, ir Pennsylvanija invede 

sistemas.

apart

Alaskos Fondas.

prižiūrėti tuos as-

kur penkių

užlaiko apskricaiai arba vals
tijos, tikejimiszkos arba lab
daringos institucijos inval
idos unijos, fraternalisziku or
ganizacijų ir t.t.

Suv. Valstijų Darbo Biuro 
Statistikų Biuras nesenei ty
rinėjo tuos namus. Informaci
jos surinktos apie 1,037 namus, 
kuriuose užlaikyta 69,00(1 
žmonių, 
kasztuoja net $26,000,000 in 
metus, 
asmcniszkai

institucijos

užlaikyta
ir kuriuos užlaikyti •f

Tyrinėtojai aplanke 
, net .160 namu.

Kai kurio namai buvo ypatin
gai puikus ir

Viskas ko jums reikia nuo tų 
virpančiai skaudamų muskulų ir 
geliančių sąnarių po sunkaus die
nos darbui, tai Pain-Expcllerio su 
Inkaro ______
neperviršijamu linimentu, naudo
jamu nuo 18C)7 metų beveik visose 
pasaulio valstybėse. Jį rasite tūk
stančių (armėnų namuose, Alas- 
kos kasyklų kempėse, Afrikos eks
pedicijose, dirbtuvėse, ofisuose ir 
miestelėnų namuose — jis visur 
atlaiko savo poziciją!

Pain-Expelleris su Inkaro vais- 
bažcnkliu įsisunkia į odos sky
lutes, palengvina kraujo sukepi- 
mą ir skubiai prašalina visus gė
limus ir skaudėjimus.

Garsus kumštininkai, basket- 
bolo lošikai, Olympiškų ristikų 
čampionų treniruotojai nėra pa-

vaisbažcnkliu, kuris v ra

tenkinti su jokiais kitais vaistais 
palaikymui jų muskulų ir sąnarių 
lanksčiais ir tvirtais. ,

Jei norite, galite mokėti šimtą 
dolerių už gydymą nuo reumatiz
mo, neuraicio, neuralgijos, tačiau 
niekas nesuteiks tokio naudingo 
ir umaus palengvinimo, kaip 35c. 
bonka Pain-Eocpellerio su Inkaro 
vaisbaženkliu, kuris parsiduoda 
kiekvienoje pasitikėtinoje vais
tinėje.

Nepalieka plėtmų ant drabu
žiu, nedegina ir nesudaro poslin
kių ant odos — neturi to nemalo
naus kvapsnio, kaip kiti išdirbi
niai — bet Pain-Expelleris kuo- 
tikriausiai prašalins iš jūsų siste
mos kiekvieną skausmą ir gėlimą. 
Jus jausitės stebėtinai energingu, 
taip atnaujintu ir sustiprintu.

Apgr.—No. 88

cziausi miestu prigrūstose da
lyse.

Tyrinėtojai 
veik visuose namuose 
retojai senųjų buvo moterys,
ir beveik visose atsitikimuose 
jos buvo simpafingos ir pui
kios darbininkes.

rado, kad bc- 
pri žiu-

F.L.I.S.

Szita yra Receptu 
Aptieka

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

Litschs’ Drug Store
14 E. CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.

Lietuvos Bonai
Jeigu norite PARDUOT ar 

PIRKT gera kaina.
Informacijas suteiksime 
dykai. Adresavokite

FOREIGN TRADE
SECURITIES CO.

43 EXCHANGE PLACE 
Dept. 12. NEW YORK

KRAUJO

GYDUOLE NUO ANGLEKASIU 
ASTMA IR NOSINIO KATARO

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

HAMPDEN LABORATORY
kiti kuopras- 724 MULLBERY ST. READING. PA.

d
Žmogus lekiant su eroplanu per 
mares yra ne didesniam pavojuje 
negu žmogus su dideliu krauju 
sloginimo. Jeigu kraujagyslos yra 
užkietėja; juos gali trukti bile 
kada. Laikykite savo krauja, szir- 
di, nervus, plauczius, inkstus Ir 
vidurius geram padėjime ir apsi
saugokite nuo pavojaus.

KREIPKITĖS PAS
Dr. Hodgens Specialistą

Tik Utarninke, Seredoj, Ketverge 
Nuo 9 valandos ryto iki 9 vakare.

Antro floro, 4 S. CENTRE ST. 
POTTSVILLE, PA.

Sloginimas

Neansunkina kešenes'I
M

senatves pensijos
1925 m. Wisconsin seko tas 
valstijas. Kentucky balsavo
1926 m. Colorado ir Maryland
1927 m. California, Minnesota, 
Utah ir Wyoming 1929 m.

Beveik visos pravestos by
los remiasi ant aprūpinimu ge
rai žinomo “Standard Bill 
senatvės pensijoms, 
szios valstijos seka 
amžiaus kvalifikacijas, kurios 
rastos “Standard“ byloje. 
Maryland, Nevada, Utah ir 
Wyoming paskiria 65 motus.

“Standard 
augseziausia pensija $1. i n* d ie
na. Ta aprūpi n ima seka Call- 
fornija, Colorado, ’ Maiyland>

žinomo > i

Net sze-
70 me tn

h

4

•j

Standard“ 
Nevada

? J

Ji

byla paskiria

Mainland
Nevada dr Wisconsim

Wyoming paskiaria augsz- 
eziausia suma $30. in menesi. 
Montana ir Utah $25. in me
nesi, Kentucky $250. in metus.

Asztuonios valstijos reika
lauja apsigyvenimą valstijoj 
net isz penkiolika metu, ir 
Kentucky ir Nevada isz de- 
szimts motu. Visos valstijos 
reikalauja, kad praszytojai bu
tu Suv. .Valstijų pilįecziai per

■
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paprastu bateli y. Kadangi ių padai 
dens nebijo, Mishko bateliai past

gaminami vy- paprastų pateuų. naaangi jų padai van
dens nebijo, Mishko bateliai pasižymi 
tinkamumu dėvėti žemės paviršiuj irMISHKO bateliai yra gaminami vy

rams, kurie nori gerai ir ilgai už 
tuos pinigus džvitil \ t 1

Jie yra Ball-Band odos darbo bateliai—
, gaminti toj pačioj dirbtuvėj, kurioj ir 

Ball-Band guminė avalynė gaminama.

iie taip pat pažymėti tuo pačiu Raudono 
amuolio ženklu.

8linai atsako Ball-Band ga- 
r yra tik Mishko bateliams

'Wil i"

Padai 
mintama 
vartojami.

angliakasių
Jie taip stiprūs ir tvirti, kad daugelis 

j sako, jog Mishko batelių 
vieną porą išavj tiek, kiek dvi poras kitų

sako, jog Mishko batelių 
«vi tiek, klek dvi poras kitų

B AL
Z

anglių kasyklose, kur mažai ▼an
tiena.

Mishko bateliai pritaikomi įvairiam vyrų 
ir vaikų kojų didumui, taip vadinamos 
“moccasin” ir Mtoe cap” mados. Pa- 

didumui. 
__ __  _______ aulais. Tamstos Ball- 
Band pardavėjas Jus aprūpins. Būk tikras 
ieškoti Raudono kamuolio ženklo.

MISHAWAKA RUBBER & WOOLEN M PO. CO. 
4W Wstar Street, Mishswska, Indians

ęastaia viršeliais tik vyry kojų 
ra Ir aukštai* aulais. Tams

ado 
amuc BANO

Ieškokite Raudono Kamuolio

’ill




