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JAUNIKIS NUPJOVĖ 
MERGINAI LIEŽUVI.

St. Paul, Minu. — Robertas 
Mausser, 22 <metu amžiaus, 

18 metu Rūtos Dovano 
idant su juom pabėgtu ir apsi
vestu. Rūta isz to szirdingai 
nusijuokė isz ko Robertas bai
siai inirszo ir isztraukes peili 
sttpljauste Putai baisiai veidą. 
Kada toji pradėjo szaukt pa
galbos, indu kės jaunikis nu
pjovė jai gala liežuvio. Badai 
mergina mirs o Robertas likos 
uždarytas kalėjimo.
NESUSILAUKĖ TOS 

LINKSMOS DIENOS.
Tarnai]ua, Pa. 

Saulius, 
Stiv. Valstijas

MOTERE SU VAIKAIS 
ATLIKO ILGA KELIONE 

PAS VYRA IN 
AMERIKA.

90

melde New York. — 'Komis dieno
mis atplaukė 
pristova Mirta Skilvak su tri
mi vaikais isz Berauni, Czoki- 
jos, tiksle sujeszkojimo savo 

kuris badai

in czionaitine

— Vincentas 
34 metu, pribuvo in 

isz Iszpanijos 
tris metus adgal, palikdamas
tėvynėje paczia su penkiais 
vaikais. Dirbo ezionais sunkiai 
kasyklose idant surinkti kelis 
szimtelius doleriu pargabenti 
savo szeimvnelo kuria troszko 
labai matyt. Už keliu sanvai- 
czin ketino nusiunsti paženk
linta suma paežiai 
žinotu in Amerika bet nelaime 
šoke paskui Vincą. Ana diena 
eidamas in darba No. 8 kasyk- 

giliai nžsimislines apie 
szeimynele, nepatemino nž- 
kimsztos skyles su dinamitu, 
kuris szove ir tai]) nelaiminga 
žmogų sužeidė kad ta paczia 
diena mirė hgdnbiUyje, szauk- 
damas mylima paczia ir vaikus 
kurie pasiliko sieratoms.
PREZIDENTAS HOOVERIS 
PAEINA ISZ VOKIECZIU.
Washington, D. C. — Profe- 

soris Herman Macco tomis 
dienomis užbaigė tyrinėjimus, 
kokio gimimo yra Suv. Valsti
jų prezidentas Hooveris. Profe- 
soris iszrado buk Hooverio tė
vas atvažiavo in Amerika 1738 
mete isz Ellerstado, netoli Du- 
erkheim, Vokietijos.
SCRANTONO MIESTAS BUS 

PADIDINTAS.
Scranton, Pa. — Sziomis die

nomis likos pabaigta rezoliuci
ja kuria mano užtvirtint mies
to majoras, kuri sujungs mies
tu Scranton su artimais prie- 

Tav- •r
J >

Jose,

Už

kad atva-

nepa teini no 
su dinamitu

miescziais ir miesteliais 
lor, Dunmore, Dickson City, 
Throop, Old Forge ir Lacka
wanna Township.

Jaigu žmonės per rinkimus 
nubalsuos ant priėmimo in 
miestą tujn vietų, tai 
nas pasididins ant 228,000 gy
ventoju o kuris sziadien turi 
tiktai 78 tukstanezius gyvento
ju.

KALE ATVEDE KETURIS 
RATUKUS.

Philadelphia. — Netikėjo mo
kyti idant tarp gyvuliu arba 

galėtu susimaiszyti 
veisle o bet tas iszsipikle ana 
diena kada kale Jokūbo God- 
fredo atvede keturis katukus 
isz kuriu vienas tuoj pastipo o 
trys da gyvi.

< <

priėmimo 
ranto-CĮ

žvėrių

DVASIA” GRAJINO ANT 
VARGONŲ.

Memphis, Tenn. — Baptistu 
bažnyčioje ant kampo uly- 
czios Tioga, atsilanko beveik 
kas vakaras labai muzikalisz- 
ka dvasia kuri grajina gailiu^ 

. gus szmotelius ant vargonų 
npio dvylikta valanda nakezia. 
Palicijantai praeidami pro tą
ją vieta girdėjo baisa vargonų 
o kada inejo in viduri bažny- 
czios, nieko nerado ant koro. 
Pastorius tvirtina kad nieka- 

' dos nėgirdejo grajaus naktimis 
bažnyczioje bet palicijantai 
tvirtai sako kad girdėjo.

tiksle 
vyro Juozo 
Coloradoje maža farma.

Motere nesulaukdama 
matu nuo savo vyro beveik per 
metus laiko, nutarė keliauti in 
Amerika su vaikais. Pardavė 
visus savo rakandus ir maža 
ūkia bet ir tai neužteko nes ne
turėjo pinigu ant geležinkelio 
keliones in Bromą kuris radosi 
232 myliu nuo gimtinio kaime
lio, 
kelione 
vaikais.

Kelione in Bremena adbuvo 
in menesi laiko kuriai kasztavo 
po 10 centu ant dienos ant isz- 
simaitinimo su trimi vaikais o 
naktimis gulėdavo laukuose.

galo giliukui ilgai gavosi 
in Bremena, iszpirko szipkortes 
ir atplaukė iii Amerika ant lai
vo Wash i n ton.

Imigracijos virszininkai jo
sios nesulaiko tvirtindami, 
jaigu motere tiek vargo pane- 
sze kelionėje tai ir ezionais ne 
bus niekam sunkenybe ir stori- e

Ant

turi

gro-

Ka turėjo daryt? Nutarė 
atlikti pekszczia

gulėdavo

SU

diena pradėjo lekioti du
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Isz Visu SzaliuiNELAI“
NUŽUDĖ 7 PACZIAS
APSIVESDAVO PO TAM 
JEISES ŽUDYDAVO DEL 

JUJU TURTU.

London. — Ana. diena pali- 
cije aresztavojo žmogų, kuris 
buvo nužudęs mažiausia septy- 
nes paezes. Buvo jisai persi
mainęs (laiigeloms pravanlems, 
pa(\jo isz Angliszkos szloktos, 
buvo kitados apicierium, o ka
da jam tas, nusibodo, paeziavo- 
si su turtingoms ir patogioms 
moterimis vėliaus žudindamas 
jeises viena po kitai, užgrieb
damas juju likusius įnrtus.

Paskutiniu kartu 
trejetą vaiku ir sužeido mirti
nai septinta, paczia. Turėjo 
nuomone

septinta paczia.
J

nužudo

PAIKSZIA
PER 25 METUS UŽDARYTA 
SMIRDANCZIAM KAMBA
RĖLYJE IR KANKINAMA 

PER SAVO VYRA.

Moskva.— Kaime (’zerkize- 
ve, kokis tai Usajleff ]>er 25 

savo pa
tamsiam

BUVUSIS KARALIUS 
SUSZAUDYTAS.

Peshawar, Indija. — Isz Ka
bulo, Afganistano danesza buk 
Bacila Sakao, kuris buvo už
ėmęs sostą Amamullah, kuris 
buvo tiktai vandens nesziotoju 
ir vienuolika isz jojo pasekėju 
likos suszaudyti ant paliepimo 
tebyrio vaklvtojaus Nadir 
Khan.

valdytojaus

■ ■

"•j

New York.

gosi surasti josios vyra.
NAUJAS ORINIS KĖLĖS 

EROPLANAMS.
Philadelphia. — Isz ezionais 

ana
kart ant sanvaites pasažieri- 
niai eroplanai in Pittsburga ir 
New Yorka. Eroplanai^ iszleks 
isz Pittsburgo Petnyczioinis ir 
Utarniūkais o sugryž Seredo- 
mis ir Sukatomis, t

ŽIURKES LIZDAS
ISZ 10-DOLER.INIU 

BUMASZKU.
Ana diena ka

da darbininkai arde narna ant 
49tos ulyczios, rado po grindi
mis žiurkių lizdą padirbta isz 
deszirnt-doleriniu bumaszku. 
Žinoma bumaszkos buvo su- 
draskvtos bet szmotelius nu
siuntė in Washingtona ant per
mainymo.

NEGALĖJO ILGIAUS 
DALAIKYTI.

Uniontown, Pa. — Irvin II. 
Artis, 24 metu, isz Allisono, li
kos perskirtas nuo sunkįu mo- 
teriszku rysziu ir sziadien k ve- 
puoja lengviau atsikratęs nuo 
savo prisiegeles Daratos. Jojo 
“meili” paeziule privertinojo 
Irviną liūliuoti kūdiki namie 
kada jiji lakstė keturis kartus- 
ant sanvaites ant szokiu su ki
tais sportukais, prižiūrėti na
rna ir laikyti viską paredke.
VAGIS APVOGTAS PER 

VAGI; PATS ISZSIDAVE.
New York. — Kokis tai L. 

Veaux atvažiavo isz Kansas 
City, susinesze su kokiu tai 
mekleriu, buk jisai turi visokiu 
papuoszu ant pardavimo. Tuo- 
jaus padare giszefta, mekleris 
paėmė viena brangu papuosza- 
la parodyti turtingai poniai. 
Neužilgio mekleris sugryžo ir 
pranesze 'buk ta poni norinti 
matyti ir kita papnoszala. 
Veaux nudžiugo kad taip grei
tai rado kupeziu bet mekleris 
daugiau nesugryžo. Tada 
Veaux pranesze policijai kuri 
vietoje jeszkoti meklerio, isz- 
tyrinejo kas do pauksztis yra 
tasai Veaux ir pasirodė buk ji
sai apvogė auksoriaus sztora 
ii* su pavogtais daigtais atva
žiavo in ezionais.

meili > >

kokis tai Usajleff per 
metus laike uždaręs 
pai kasia paczia 
kambarėlyje. Kada apie tai da
girdo pajicija ir atvažiavo su 
keliais daktarais isz Moskvos 
ir inejo in t a ji kambarėli tai 
net atszoko adgal isz priežas
ties iszeinanczios smarves. 
Kambaryje 
kad su pagelba žvakes vos ga
lėjo užtemint kampelyje gulin- 
czia pusnuogia motere su trum
pais marszkiniais. Kaklas, kru
tinę ir kojos buvo sukruvintos.

Motere gulėjo ant grindų be 
jokio uždangalo ir szieniko. 
Žiurėjo ant ineinaneziu su di
deliu nusistebėjimu. Buvo už- 
mirszus kalbėti o tik iszdave 
isz savos baubimus ir riksmus 

kambarėlyje radosi daug 
meszlo ir visokiu vabalu ir kir
minu.

Josios vyras yra turtingas 
skupuolis kuris mažai apie jaja 
rūpinosi ir apie ta'ji atsitikima 

gyveno su 
v v ra e

na < 
Nitrato 
iszkele bankieta ant

, i

iszeinanczios
buvo taip tamsu

TAI TAU BANKIETAS!
Oslo, Norvegija. — Ana die- 

larbininkai Norsk Hvdro 
dirbtuvėje R ja kone, 

garbes
fabriko užveizdetojaus kuria
me dalvbavo t rvs t ūksi miežiai 
žmonių. Sztai kn svetelei

1 Y>2 mylios
alaus, 
1,000 
svaru

Sll-

valgo ir iszgere:
deszru,
1,000
svaru baneniu, 2,200
bulvių ir daug kitokiu valgiu.

2500 kvortų 
bonku guzutes, 
baneniu,

ijffl

j

I1 Akad septinta pati 
negyva, aplaistė pakajn gazo
linu ir uždegė. Pati da turėjo 
tiek pajiegu kad iszsigavo per 
langa. Kada jaja nugabeno in 
ligonbute, 
kada jojo darbuotei iszsiduos, 
bandė atimti sau gyvasti bet 
ji daktarai

Bada jisai buvo gazuotu 
laike švieti nes kares ir buvo 
si-lpno proto.
BOLSZEVIKISZKA 

TAMSYBE
TERP MUŽIKU.

Ln ezionais da-

vyras bijodamas

I-1GEROS SZIRDIES 
VYRAS.

Balstad, Holandija. — Vie
nam laikrasztyje radosi apgar
sinimas skelbentis: “Geros 
szirdies vyras, daug kartu ve
dos, mano vestis su gera-szir- 
džia motore jaigu ntsiszanks 
ant paduoto adreso.“ Tasai 
apgarsinimas puolė daugumui 
in akis ir prasidėjo tyrinėjimas 
kuris parode kari “

jau 12 kartu bu
vo vedos. . . Pirmosios trys jo
jo paežius mirė jaunystėje nuo 

trys

I. Helenos
*

kurie 
nes jai taip toriais 

kad net gyveno dideliapi pavojuje.

Tarp karalienes Marijos ir savlarp karalienes Marijos ir savo 
(motina tebyrio karaliuko Mikolo) kilo i 
privertė karaliene Marija apleisti pa loci u 

“ karszta ”

marezios kimi 
nesupratimai

(>• 
r*<

buvo
iszgialbejo. 

jisai buvo adreso.

SU REVOLVERIU NORĖJO 
PRIVERST JI ANT 
APSIPACZIAVIMO.

Pa. — NaszleShamokin 
drauge su savo sumini norėjo
priversti jauniki idant su jUja 
apsivestu, likos arosztavoti ir 
pastatyti po 3,000 doleriu kau
cijos.

Stella Jankovskięne, naszle, 
su sunum Juozu nuėjo pas gas- 
padine kur randasi ant bardo 
Juozas Pakaitis. Simus su re- % 
veiveriu rankoje o motina 
peiliu pradėjo kerszyt g 
diniai idant parodytu kur Juo
zas yra pasislepes. Tuom kart 
Juozukas iszsmuko isz namo ir 
paszauke palicija kuri areszta
vojo motina ir sunu.

Jankovskięne pasakė palici
ja i buk Pakaitis prižadėjo su 
jaja. apsipaeziuot ibet užmirszo 
dalai k vt duoto žodžio. Kada 
apie tai dagirdo sūnūs, prispy
rė motina idant eitu ir. privei 
tu linkaiti ant apsivedimo.

su 
aspa-

s

PARDAVĖ PACZIA 
PO TAM

NUŽUDĖ KŪDIKI.
Strafford, Iowa. — Petras 

Rossiter, farmeris, likos pa- 
szauktas in suda už žudinsta 
dvieju metu savo kūdikio, ku- 
.ria nužudė praeita menesi. Lai
ke teismo pasirodė buk Petras 
tame laike (pardavės savo pa
ežiu kokiam tai 
Wayne, savo kaimynui, 
jaunikiui. Pagal sutarti 
viena kūdiki ketino paimti mo
tina o kita tėvas.

Isz to kilo nesupratimas o 
laike barniu tarp kaimyno ir 
Rossiter, kūdikis laikomas per 
motina likos užmusztas su pi
kio kotu per indukusi "tęva. 
Sudas nubaudė nelaba vyra ir 
tęva ant penkiolikos metu ka
lėjimo o kaimyną ant penkių 
motu kad neteisingu bildu pir
ko motere, kuri nebuvo 
vyro persiskyrus.

Iowa.
farmeris,

Marksui 
senam 

tai1

nuo

NOVA ŠKOTIJA ATMETE 
PROHIBICIJA.

Halifax, N. S. — Pd deszimts 
prohibicijos
nubalsavo atsikratyt

ezionaismetu 
žmones
nuo tosios koleros ir balsavo už 
sugrąžinimą svaiginaneziu ge- 
rymu 24,000 balsais virszumu. 
Dabar‘Kanadoje yra tiktai vie
na provincija Quebec kuri yra 
sausa. *

LAIVAI SUSIDŪRĖ
NUSKENDO SU 24 

LAIVORIAIS.
Milwaukee, Wis. — Du ta vė

riniai lai vai Marquette” ir 
‘ ‘ Senator, ' ’ 
cholson Universal Steamship 
Lines, susidūrė 30 myliu nuo 
Port Washington. Laivas 
nator” 
žmonimis o tik trys iszgclheti. 
Antras laivas «.nedaplanke in 
pristova ir nežino kur dingo.

Marquettei '“Marquette” 
prigulinti prie N i

“Se-
tiiojaus nuskendo su 24
...........................................................’

Ostrovas. — 
nvsza, Imk kokis tai gaspado- 
ris Donko, sirgo nuo kokio tai 
laiko, i 
gera daktaru, paszauke pas ji 
užžadeloja, kuri pareikalavo 

gy-

o
Nelaba

visai nekalbėjo
kita motere.
aresztavojo už bjauru pasielgi
mą su paczia kuria iszveže in 
prieglauda del pamiszeliu.

o vietoje nusiduot pas ATKERSZINIMAS

geros szir-
dies vyras,’’

APIPLESZINEJO TURTIN
GUS; SZELPE VARGSZUS.
Ponca City, Okla. — Shelton 

Vhipp, 21 metu, visokiais bu- 
nuo turtingu 

pa likdavo
pundelius po 1,000 doleriu ant 
slenkseziu namu l’armeriu ku
riu kviecziai neužderejo ir bu
vo su'bankrutinia. Ne ilgai

dais i szga irdavo 
žmonių pinigus ir

subari krutinia.
Phipps iszdalinejo savo gera- 
dejyste nes 
arcsztavotas 
Lew Wentz,

likos suimtas ir 
kerszino 

žmogų
kada 

turtinga
idant jam duotu $50,000. Kada
AVontz dagirdo .apie miolaszir- 
dinga pasielgimu
kad pinigu del saves nopasiim- 
davo, dovanojo jam kalte.

Phippso ir

RADO 2,500 DOLERIU, 
APLAIKE

UŽ TAI CIGARA.
Lenox, Kans. — Georgo Still

man, muzikantas, rado ant ke
lio maszna kurioje radosi pus- 
treczio tukstanezio doleriu bu- 
maszkoms ir adresas locninin- 
ko.

Kada ant rytojaus nuneszo 
masznele su pinigais locninin- 
kui, tasai .padekavojo kalbėda
mas: “praszaii priimt szita ge
ra cigara ant ko užsipelnei gau
siai I”

Sziadien Stillman yra kito
kios nuomones apie žmonių tei
singumą.

Trumpi Telegramai.
U Osceola, Ind. — Devyni

žmones lilcos užmusztais per 
truki kuris trenke in automo
biliu. — Visa szeimyna Jono 
Flatt isz Newcastle žuvo.

V Samson, Ala. — Kapito
nas R. S. Spurlin, 87 metu, ap- 
sipaeziavo su pana
Johnson, 17 metu. Spurliipas 
yra tėvu keturiolikos vaiku ir 
da visiszkai sveikas.

Emma

kuri 
szeszis rublius už sekanti 
dima: Boba paliepė užpilti ant 
pecziaus maisza arklio mesz
lo, užkart gerai poeziu, o du
ris ir langus gerai uždaryti. Po 
tokiam gydimui Donko mire in 
dvi dienas, nes užtroszko nuo 
smirdaneziu durnu.

—5 Kitam gaspadoriui skau
dėjo nuo kokio tai laiko labai 
galva. Už gera užmokesti toji 
pati boba liepe jam apipilti vi
sa galva su rugine teszla. Na
bagėlis daug nuo tokiu 
duoliu” 
nulupo nuo skaudanezio 
vos sudžiuvusia teszla, o drau
ge ir visus plaukus nuo galvos. 
Galva da daugiau skaudėjo ir 
turėjo ji nuvežt in ligonbute.
NORĖJO PAKART KUNIGĄ.

Barcelonije. — Kaimelije 
Arena, parapijonai teip inir- 
szd ant visk ūpo už perkelima 
juju mylimo kunigo, kuris pas 
juos buvo 30 metu, kad kada 
atsiuntė jiems kita, susirinkia 
priesz klebon.ija, kada Ikuni- 
gas ėjo ant misziu, pagriebė ji 
ir nuvedė prie artimiausio 
stulpo ir butu pakoria, kad ne
būtu in laika atjoja palicija, 
kuri aresztavojo 22 maisztinin- 
kus.
ISZGUJO PIKTA DVASIA 

ISZ MOTERES.
Geneva, Szvaicarija. — 

žam kaimelyje, tarp kalnu, No- 
ramont, gyveno malsziai sena 
motere kuri isz priežasties la
bai užimaneziu ir žihaneziu 
akiu, visi ip raminę ragana. 
Staiga i pasklydo po kaima ko- 
kia tai galviju liga nuo kurios 
daug krito. Lengvatikiai kai- 
muocziai sudėjo kalte ant “ra
ganos.” Susitarė keli vyrai, 
nuėjo pas senuke tiksle iszgu- 
jimo isz jos “velnią;” sumusz- 
dami lazdoms, kalbėdami ant 
jos maldas ir užžadėjimus 
idant pikta dvasia, jaja apleis
tu. In tai insimaisze palicija 
aresztuodami tamaunelius ku-

“g)'- 
nukentėjo, pakol jam 

gai

velnią;

Ma-

ARKLIO, GIRTAM 
VAŽNYCZIUI.

Moskva. — Girtas važnveze 
Grugolovas, Igryžtantis nak
ties laike namo, bjaurei pasiel- 
ginejo su savo arkliu, plakda
mas ji be jokios milaszirdys- 
tes.. Kada Grugolovas pribuvo 
namo ir užkinkė arki i, norėda
mas ji investi iii tvarto, arklys 
netikėtinai mėtėsi ant jo. Par
mestas ant žemes, pradėjo ji 
spardyti kanapoms ir kan
džio!. Ant riksmo subėgo kai
mynai ir arkli nuvaro, bet važ
nveze baisei likos sumindžiotas 
kad in kolos valandas po tam

Driek tam, 
kando jam ranka.
SUGAVO MARINI ŽALTI.
Rymas. — Silicijos žuvinin

kai ana diena sugavo milži- 
niszka marini žalti, kuris 
svėrė apie septinis szimtus 
svaru o buvo asztuoniolika pė
du ilgio ir storio kaip baczka. 
Yra tai pirmutinis marinis žal- 
tis koki kada sugavo czionai- 
finoje aplinkinėje^ Žuvininkai 
daro gerus pinigus rodydami 
ji žiopliams.
BAISI MIRTIS MOTERES.
Poznanius. — Kaime Berna

ruose, tarnaite Prane Lisickiu- 
te buvo užimta krovimo szieno 
in kluoną kad sztai nukrito že
myn ])ataikindama ant szakes 
kuri perdūrė nelaimingai mer
ginai pilvą. Nuvežta in ligon- 
buti mirė didėlėse kaneziose in 
kėlės miliutas.

NETIKĖLIS PAKARTAS 
PRIE MALDNAMIO.

Moskva. — Mieste At ma-A ta, 
Assoi'ibejdžane atsibuvo sūdąs 
susidedantis isz visu gyvento
ju miestelio kurie nusprendė 
pakarti miestiszkos organizaci
jos šoviniu sekretorių Kamba
lina, kuris paliepė žmoniems 
užpeczetyt vietini mahlnami. 
Gyventojai ant jojo labai inir*- 
szo, suome ir pakorė priesz 
maldnami, bot pirma atome 
ginklus nuo vietines milicijos

mirė. arklvs.

žalti, 
septinis

nii-

rię turėjo užmokėti,'bausme už kuri stojo apgynime Karabali-
padaryta skriauda.

nelabo pasielgimo vyro, 
kitos nuskendo ar pasiskandi
no o apie kitas da neisztyrinejo 
palicija, deszirntaja 'bulius su
badė, 12ta tm/jaus po vestuvių 
iszszoko isz beganezio trūkio, 
nusilaužė koja ir lovoje gulė
dama mirė. Tai mat kokis buvo 
tasai 
kuris

geros szirdies vyras, 
i pa

ežį <>s bet ant galo pats pakliu-

4 4

jeszkojo ^ryliktos
T f

v o in kalėjimu kur jam a įsino
rės moterių per deszimts metu 
atsedejimni.

SZVENTI DAIGTAI 
KIAULININKEJE.

Moskva. —M ask i no kaime, 
netoli Maskvos, pas kaimieti 
Pantelejeva Bolszeviku žvalgy
ba radusi kiaulininkeje paslėp
ta 60 svaru auksiniu ir sidabri
niu pinigu ir daugybe brangiu 
bažnytiniu indu — kieliku, 
mistranciju ir kitokiu szvente- 
nvbiu. Iszaiszkinta kad bado *.
metais, kuomet valdžia konfis
kavo bažnytinius turtus, vie
tos popas tuos dalykus paslėpė, 
o vėliaus mirdamas, perdavė 
juos szitam kaimiecziui. Jam 
gresia už tai ilgas kalėjimas.

ŽUDINSTA ISZ SARMATOS
Vietinius. — Jaunas fotogrn- _ _ — _ '%,%fintas, Edwardas Kreszcza, nu

ėjo in resturacije su savo my- 
lema Elisa Ferdick ant piet.V 7 .....
Kada pavalgė pietus, pasirodė
1 1 A • V A 1 A • • • •kad neturi užtektinai pinigu 
užmokėti už pietus. Isz sarma
tos idant neliktu arosztavotais, 
mergina melde idant jaja nu- 
szautu, ka ir mylemas padaro, 
po tam pats sau geide atimti

Ant sziuviu atbėgo polieije, 
kuri aresztavojo , neiszmaneli. 
Mergina mirė ligonbutije ant 
rytojaus.

PAMACZINO.

Daktaras: — Na ka, mano 
duszele ar tavo vyrui 
gyduoles kiek palengvino, ka 
vakar daviau t

Motere — () tejip, ponas dak
tare, 
szaukszta inpįliau jam in bur-

tOSIOh

pamacziho, ^aip tik viena

na, tai tuojaus numirė.
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Ann diena žymi Lanke, poni" 
(biria—Sladovska huvo pavįe
rzinta per prezidentą Hooveri 
ir daug ženklyvu y*patu Wash-* 
ipgtoni*.

■ Ponia Curie—Skladovskieno■ Ponia Curie—Skladovskieno 
kuri su savo vyru atrado ra
dium, antru kartu atvyko in 
Amerika. Czia dalyvavo iszkil- 
meso/ atidarant New HhpJmm 
Chemijos La'boratorija St. 
Lawrence Universitete. Be to, 
szioj'szalyj jai <lovanomis bus 
inteiktn to jos surastodomėn-* 
to vienas gramas, kad tuo budu 
jiji ir tolesniai galėtu, kol bus 
gyva, tarnauti žmonijai.

Pirmu kartu Amerika ponia 
Curie aplanke 1921 metais. Ta
da jai dovanota vienas radiumo 
gramas. (Patirta kad jiji, vyrui 
mirus, pati viena veda tyrinėji
mus tikslu surasti naujus nau
dingus dalykus ir radiumo ata
tinkama panaudojimu žmoni
jos gerovei. Taip pat patirta, 
kad tiems tyrinėjimams jai la
bai reikalinga pinigu, gi szili 
pastarųjų kaip kartas neturin
ti. Sztai jai ir reikalinga visuo
menes pagelba.

Ponia Curie yra perdėm at
sidavusi mokslui. Jiji ir jos vy
ras buvo neturtingi. Visas lai
kas, galima sakyt, gyveno var
go. Nežiūrint to, abudu d muge 
dirbo ir 
gražiu pasekmių.

Po radiumo atradimo jos vy
ras mirė, gi jai ‘buvo pasiūlyta 
savo atradimas užpatentuoti ir 
susikrauti didelius turtus. Po
nia Curie ta pasiulyma a tinote. 
Ji pažymėjo, kad ne turtu josz- 
ko, bot žmonijai geroves siekia. 
Ji sake, busianti ganėtinai pa
tenkinta, jai tas atradimas pa
lengvinsiąs žmonijai.

Radium tikrai daug kuo pa
lengvino žmonijai. .Juo žmonos 
gydomi nuo vėžio ir kitu ligų.

Nuo žinomo Dr. Pasteuro lai
ku ponia ('urie daugiau kaip 
kas kitas pasitarnavo žmoni
jai savo darbais medicinoje ir 
chirurgijoje.

La'boratorija

pagaliau susilaukė

Laikraszcziai daug skelbia 
apie vaikus ateiviu kurie dau
giau atsižymi moksle ne kaip 
ezion gimusieji. Kas metas už 
geriausia , mokslą Pulitzerio 
Apdovanojimo Fondas dovano
ja studentas dyka mokslą uni
versitetuose. Tsz devynių ge
riausiu studentu ne tik moksle 
bpt ir sveikatoje tbuvo tiktai 
vienas czion-gimis isz czion-gi- 
musiu tėvu studentas o kiti 
buvo: du 'Žydai, Italas, Airi- 
szis, Szkotas, Lietuvis ir Isz- 
panas.

Suraszai parodo kad szia- 
dien Europoje randasi asztuo
niolika milijonu -merginu ku
rioms korszina sen-mergysta. 
Niekas tuom neprivalo ste'be- 
tis jaigu atsimysim kad Švie
ti ne Kare nužudo dcszimts mi
lijonu vyru. Mete 1900 Vokieti
joj buvo 15,924,000 vyru turin
ti nuo 15 lyg 60«metu o 16,431,- 
OOO moterių. Jau tada buvo pu
se milijono moterių daugiau 
ne kaip vyru.

Mete 1920 jau buvo 17,782,- 
000 vyru bet moterių buvo 20,- 
204,000. Francijoj randasi du 
milijonai daugiau moterių u*ž 
vyrus. Mete 1914 Rosi joj buvo 
700,000 moteliu daugiau už 
vyru. Vokietijoj yra 6 'milijo
nai moterių daugiau kaip vyru.

Pagal valdžios kasykla ra- 
, part a tai praeita menesi Suv. 
Va 1st. anglių kasyklose likosi 
iižmuBzta 189 darbininkai o 
nuo Nauju Metu — per devynis 
menesius iržmuszta 1518 o pra
eita meta sziam laike užmnsz- 
1a 1,638 darf)ininkai.

Isz tojo skaitliaus 146 už- 
muszta minksztu anglių ka
syklose o 43 -Pennsylvanijog 
kietųjų anglių kasyklose, 
• <

Kuom yra gyvenimas?
Ant tojo akyvo klausymo

ap
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kožnas atsakys kitaip. Tsz dvie- d 
ju bilijonu žmonių gyvenaneziu 
nnt szio svieto, beveik kožnas 
kitaip žiuri ant gyvenimo. Del 
raudon-sknriu czionais Ameri
ka (Indijonams) giliukningas 
gyvenimas buvo jaigu turėjo 
užtektinai žvėrių giniose, žu
vų u pose ir kodaugia usia vir- 
szu-galviu (plauku) nupjautu 
nuo savo nevidonu.

Juodasis isz Kongo sapnuoja 
apie kolos riebes motoras ir 
gardu szmoteli mėsos isz hipo-' 
potamo.

Beveik kožnas
I

Amerikonas 
sapnuoja apie tai, kokiu budu 
pasilikti milijonierium ir turė
ti puse tuzino automobiliu.

Del žmogaus dirbanezio sun- 
, giliuku gyvenime yra Jai- 

gu turi gera darbu, uždarbi ir 
sveika szeimyna.

Del mokyto žmogaus yra di
džiausiu užganadinimu jeszko- 
ti nauju iszradimu mokslo

kini

nauju 
sviete.

Del dievobaimingo žmogaus 
užtenka gautis in dangų.

Del Lietuviszku laikraszti- 
ninku didžiauso linksmybe ir 
užganadinimas yra apjuodint 
ir apterszt savo draugus.

Bet niekas isz mus nežino 
ant tikrųjų kuom yra gyveni
mas, kas mums atnesza, isz kur 
atėjome ir kur po sziam trum
pam gyvenime eisime.

BALSAI MUSU
SKAITYTOJU

“SAULESKAITYS “SAULE” 
KOL GYVA BUS.

Prisiuncziu 
laikraszti

užmokesti 
Saule”

PA-

u z 
“Saule” ir meldžiu 

dovanoti kad truputi pasivė
linau su užmokeseziu. Be ‘Sau
les”
ja ja pakol gyva busiu, nes tai 
yra smagiauses laikrasztis ko
ki kada skaieziau. — Su pa
garba Marijona Paulaviczienc, 
McAdoo, Pa.

negaliu būti ir skaitysiu

SKAITO “SAULE” 15 
METU.

Prisiuncziu užmokesti
« o norints pas mus

negalime

“Saule,” 
gana sunkus laikai 
“Saules

UZ

bet be 
” negalime gyventi 

kuria skaitome jau per penkio
lika metu ir nepaliausime ja ja 
skaityti. — Su pagarba Mrs. 
Zanders, Shamokin, Pa.

PER 18SKAITO “SAULE”
METU — YRA GERIAU- 

SES.
Gerbiamas Tomistą: — Asz 

esmių jusu skaitytojam suvir- 
szum asztuoniolika metu 
persitikrinau,

Saule”

ir 
kad laikrasztifj 

yra vienu isz 
riausiu kokis sziedien vra isz-
i 4 ge

duodamas.
Su dideliu nekantrybe lau

kiu jojo kas aanvaite ir 
padedu, pakol viso neperskai-

Asz ir (mano szeimyna

ne-

tau.
szirdingai ir godžei skaitome 

Saules”
Dėkavojame visi už

, kuris

ir be “ 
apsieiti, 
teip smagu laikraszti 
mus per tiek metu linksmina. 
Su pagarba — Jonas Laukas 
isz Colp, Illinois.

negalėtumėm

ATSIMINĖ.

t

Ant rytojaus po szlubui at
bėgo jaunamarte pas kunigą 
didelei susirupinusi.

— Ka sakysi, mano dusze- 
le: — paklausė kunigas.

— Ak jegaroastie, ar ne bu
tu galema permainyti ka jega- 
mastis vakar laike pamokslė
lio pasakei?

— Ka toki!
— Sztai jagamastis Vakar 

per pamokslėli laike szliubo 
pasakei, jog tokia vale Dievo, 
idant pati pamestu motina? 
pamecziau, nes pankui vyra ei
ti, tai jau ne galimas daiktas,
nes jis yra-nesziotojum groma- 
tu, tai asz su juom ne vaiksz- 
cziosiu.

♦ ♦ ♦ 
SKAITYKITE “SAULE"

f »♦ .<♦ r-

O XI U 1J U

I*

f *

,,,. .. .

STEBUKLINGAS
* K

C
t '*1" ftH! "'.'< ■ H, > Jw If*'

EKSKURCIJOS 
ARMISTICE DAY

Readingo Goležihkolis turės 
tris linksmas Armistice Day 
Kkskilreijas. Yra tai proga 
imti sau trinhipa vnkacija už 
maža'mokesti. Pirkite tikie- 
tus isz laiko nes tik paskirta 
skaitlį tikietu bus panluota.

Smagi Ekskurcija 
in

Philadelphia
Panedelije 11 Novemberio

DUBELTAVAS 
TIKIETAS

I

.25
Praleiskite visa dieno ir vakaru 
dideliam mieste. Matykite miestą 
Philadelphia. Dideli sztorai. Maty
kite gera teatro ir kitokias vietas.

Isz. Ryte
Shenandoah (Tikietas $3.50) 5:30 
Mahanoy City .................   . 6:10
Tqmnqua
GRĮŽTANT— Apleis Philadelphia 
Reading Terminal 6:55 ir 11:30 
nakezia o nuo North Broad Street 
Station 7:03 ir 11:38 nakezin.

6:30

RECEPTAS
Porinti! Juk tamsta gydyto

- A . . ‘

— Taip. O kas jums kon-da!Į 
Ida?

Esu dideliai nelaimingas!
— O kas sopa ?
— Sopa, ne tai sopa, tiktai 

esu nelaimingas... ’
Tai ko-gi nuo manos no*

Asz esu gydytojas, ir jeiį 
, tai asz galiu 

szyti in vaistine receptą.
— Ot ponuli, receptą, recep

tą asz to ir noriu kad man (po
nulis paraszytnm receptą... *

Asz esu nelaimingas.
— 'Bot asz sakau, kad nsz 

receptus raszau nuo ligų o ne 
nuo nelaimiu!

— Meldžiu ponuli! Pasi
gailėkite nelaimingo!... 
bokite, paraszykite... Asz ge
riau žinau kad ponulis . esate 
stebuklingu receptu raszytojafi, 
ir jau daug žmonių savo recep
tais esate pagelbėjo huo nelai
miu.

tas!?

ri?
kas sopa

DABAR KELIONE 
IN KANADA

Trijų Dienu Armistice Day 
Ekskurcija in

TORONTO
Dubeltavas Tikietas isz 
Mahanoy City $11.50 
Isz Shenandoah $11.90 

Isz Tamaqua $11.50 
Isz Tamaqua $11.50

Treinas iszeis Subatoj 
9 NOVEMBERIO

Treinas apleis Shenandoah 
6:17 valanda, Mahanoy City 
6:49, Tamaqua 7:20.

Grįžtant—Treinas apleis 
Toronto 3 valanda popiet Pa- 
nedelije 11 Novemberio.

f

Ui

>

p "I
1 p

pa ra-
t

Gei-

— Susimi Idamasi s kalbėk 
tiesiai: asz nieko nesuprantu, 
ko norite nuo manės?

— Recepto noriu? ponuli 
recepto, kaip nuo nelaimiu isz- 
sigelbėti. Tokio recepto kaip 
Dumbliu Vargini kad užraszct. 
Jis ir sziandiCn ponuliui dė
ka voja ir visiems pasakoja, 
kad suradęs sau laime, tiktai 
aeziu Jusu 
cept ui.

visioms

4 < stebulei ingam re-
? y

Al... tai tokio recepto!
g

tokio,

MATYKITE 
AUTOMOBILIU 

MIESTĄ
• i * • ■ .# > 4 I # y jf || i L ■ t + ♦ , , *, r t

Trijų Dienu Armistice Day 
Ekskurcija in

DETROIT, MICH.
Treinas iszeis Subatoj

9 NOVEMBERIO ,
Dubeltavas Tikietas isz
Mahanoy City $13.00
Isz Shenandoah $13.40

Treinas apleis Shenandoah 
6:17 valanda Subatos nakti, 
Mahanoy(City 6:49 valanda, 
isz Tamaqua 7:20 valanda.

• *

Grįžtant apleis Detroit 1 
valanda popiet Panedeh 11 
Novemberio.

i

NEDELINE 
EKSKURCIJA lIN ’

NEW YORKA
Nedelioj, 17 Novemberio

$4.oo

1:16 ryte
1:45 ryte

Dubeltavas > 
Tikietas

Speciali* Treinas Sukatos Nakti
Isz Shenandoah .... 12:35 ryte 
Isz Mahanoy City . . .
Isz Tamaqua............
Grįžtant treinas apleis New York 
isz West 23 Street stacijos 6:47 
vakare, isz Liberty Street 7:00 
vakare, sustojant Elizabeth, N. J. 
važiuojant ir grįžtant.

J
4

Apie daugiaus informacijos apie 
virsz-minčtas ekskurcijas kreipki- 
ant stacijų arba raižykitę .pas 
John M. Rolin, District Passenger 
Agent, Williamsport, Pa.

Ant Readingo Geležinkelio

T * 4.

Dabar suprantu!...
— Tokio, ponuli, 

kaip Dumbliu Vargini
— Gerai! asz paraszysiu, 

bet ar jus tiktai ta pildysite ir 
užlaikysite, kas prie to recepto 
reikia užlaikyti?

— Kaip liktai Jusu mylis- 
ta lieps, — viską padarysiu.

— Raszto ar gerai moki?
— Kur jums ponuli 

szams raszto mokėti.
— Kad nemoki raszto tai 

mano receptas nieko negelbės. 
Pirma iszmok skdityti, tai tuo
met asz paraszysiu toki recep
tą,
trauks isz

y

kkrt pamatysit,'kaip ir IWiMd 
rasis.

— Bet ponuli malonus, kad 
vaikai pradės knygas ir laik- 
raszczius skaityti, tai kas dar
bus bedirbs?

1 — Skaitymas laiko negai
šti na. Žmogus negal vis dirbti 
be pasilsiu, reik ir atsilsėti. 
Tai-gi. sulaukės liuoso laiko 
gales ir pasilsėti ir kartu lai
kraszti ar knyga paskaityti, o 
kiek isz to naudos del saves 
padarys.

~ Nesuprantu, ponuli ko
kia nauda gali atnesžti skaity
mas, labiausiai tu “

1 — Matau kad pas 
dar didis tamsumas, už tai asz 
nors trumpai pąaiszkinsiu, ko
kia nauda duoda skaitymas 
laikraszeziu ir knygų. Jus isz- 
gyvenate savo ūki dar taip, 
kajp iszgyveno (isz dirbo) ju- 
sn proseniai tuose laikuose, 
kuomet žemes buvo kiek norė
jai ir viskas buvo pigu. Dabar- 
gi svieto daug priviso, žemes 
szmotelis yra branginamas ir 
viskas yra brangu, tai taip gy
venti, kaip gyveno senovėje, 
jau nebegalima. Reik stengtis 
pagerinti gyvenimą.
szaly.se jau žmones seniau ap- 
siszviete, ten jie geriau viską 
daro ir jiems geriau sekasi gy
venti. Tai kad jus būtumėt su
prantantis, skaitytume!
raszezius, kuriuose raszomo 
kaip kitus gyvena, veikia, (ai 
ir jus teip elgdamiesi, pataisi- 
tumet savo ūki ir jums geriau 
sektųsi. Apart tu, kiek dar ki
tokiu naudingu žinių laikrasz- 
cziuose rastumėt. Turi ka par
duoti, < 
skelbi in

k, ........... ...... ..

gazietu.
jumis

? >

Kitose

laik-

czia-pat negali — 
__i laikraszti, tai

va r g-

rnnrtti
met, kokiu butu isz to naudu, 
kiek jus blogybių per ta pi’a- 
szalintumot, kaip sau akis atį- 
darytumet ir nieks jiieu nebė
ga lotu apgauti. iDelto-gi tėvai 
turėtu inpratinti savo vaikus 
in laikraszeziu ir knygų skai
tymą, moteris.turėtu savo vy
rams nupirkti laikraszti, nes 
tuomi, ko vyras perskaitys 
laikraszti sutrukdys -ji nuo 
stiklo svaigi na nezios smar
ves (degtines) ir iszlavis .ji. 
Dojuojut, kud esat nelaimingi, 
o patys in nelaimes lendat, 
kaip muses in meau. Girtybe 
—. visu nelaimiu versme ir kad 
to , ka prageria t, nors deszimla 
dali padetumet ant apszviet.- 
mo, knygų ir laikraszeziu, tai 
nojokiu nelaimiu pas mus ne
būtu. Tad toks mano receptas: 
skaitykite moksliszkas kny
gas ir laikraszczius!. ..

— Aeziu, ponuli, labai aeziu! 
Dabar suprantu, kad tas ste
buklingas receptas: skaityti 

ir laik-

ap- 
isz 

kitur randasi pirkėjos; nori ka 
nupirkti, — paemes laikraszli 
atrasi kur kas pigiau gauna
ma. Vienoje parapijoje ūkiniu-, 
kai nutarė monopoli ar aline 
uždengti,
tuokliavimo

kad nebliktu gir
tai ir jus per

skaito ta paveikslu, galite jam 
pašokti. Laikrasztyje kas blo- 

papeikiama,
— iszgiriama del t ogi 

laikraszti skaitant, nuo blogu

gas — yra 
geras

kas
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KAS TAI YRA
ISZNESZIOTOJAS
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receptas: 
moksliszkas knygas 
raszezius, atdarys akis ir ap- 
szvies protą, o nebus laiko tuo
met begirtuokliauti per ta pa
liks daug pinigu uepragertu. .

svei- 
R. N.

Ot ir bus laime!... Lik 
kas, ponuli, Aeziu!

GYDUOLE NUO ANGLEKAS1U 
ASTMA IR NOSINIO KATARO 

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

HAMPDEN LABORATORY 
724 MULLBERY ST. READING. PA

Kuomet žmogus serga dif- 
terije, knrsztlige, raupaia,plau- 
czJu uždegimu ar kitomis uŽ- 
krecziamomis ligomis, kiekvie
nas isz mus stengiamės nepriet 
prie jo, kad neužsikretus ta 1-i 
ga. Sveikatos virszininkas pa
reiga yra žiūrėti, kad niekas 
neprieitu prie tokio ligonio, 
iszskyms ta kuris turi lįgoni 
prižihreti.

Bet, kuomet ligonis turintis 
užkrecziama liga pradeda svei
kti, jis nelabai pori buti ats
kirtu nuo kitu žmonių. Dažnai, 
ligos porai užsilieka žmogaus 
kimo ilga laika. Tas tikrai ži
noma su difterija ir karsztligc. 
Kuomet tas atsitinka, toks 
žmogus yra žinomas, kaipo li
gos isznesziotojas. Nors pats 
jau ir nebeserga, vienok jis ga
li liga kitiems perduoti.

Priesz Įeisiant žmogų, kuris 
yra difterija sirgęs, mniszytis 
su kitais žmonėmis, Valstybes 
San i ta ris Tnstatymas reikalau
ja, kad iszbegimai isz nosies 
ir gerkles butu peržiureti. Tas 
dažnai padaro žmones nekan
triais, vienok yra reikalinga, 
kad apsaugojus kitus.

Po karsztligos, tos ligos po
rai užsilieka tulžeje, dauginusi, 
ir karts nuo karto pereina in 
žarnas. Kuomet tas atsitinka 
toks žmogus j-au yra kitiems 
pavojum, ypacz jei jis dirba to
kioje vietoje kur pienas ir ne
virti valgiai kilnojami. Karszt- 
liges nesziotojo padėtis gali 
užsitęsti daug metu —per visa 
amžių
tulžies gali iszgydyti.

Nevisuomet žmogui 
linga turėti ligos simtomus, 
kad tapti jos nesziotdju. Pa- 
vyzdui, gali buti iszdetas ant 
difterijos pavojaus, bet pats 
turi tiek apsisaugojimo, kad 
neparodai jokiu simtomu, nors 
kuomet tyrinėjimas yra daro
mas, atrandama daug difteri
jos peru tavo gerklėj ir nosy. 
Sziame atsitikime, pavojus'yra 
tame, kad niekas nežino padė
ties ir sunku apsaugoti kitus.

Galima tapti isznesziotoju ir 
kitu ligų apart kareztliges ir 
difterijos. Geriauses būdas ap
sisaugoti nuo buvimo iszne- 
sziotojo, ir jei jau tokiuo esi, 
stengtis neiszpletoti ligos ki
tiems insigydamas gerus hy- 
gienos paproezius. Buk atsar
gus rankas plaunant, ne dek 
pirsztu prie nosies ir burnos: 
užsidenk burna su skepetaite, 
kuomet kosti ir czraudi.

Yra dar geresnis būdas apsi
saugoti nuo difterijos, karszt- 
liges ir raupu, eik pas savo 
gydytoja ir insieziepyk.

— F. L. L B
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>1,000 TIK UŽ 60 CENTU.
— nors operacija ant

reika-
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-Žoles yra nuo sekaneziu Il
gu: viduriu užkietėjimo, skilvio ne- 
malimo, nenoro valgyt, strėnų ir pe- 
cziu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, azlapinimosi lovoj, ir 
kitu ligų. Atsiunsk 60c. tai gausi 
vaist-žoliu, kurios jums sugražina 
sveikata, panajkins minėtas ligas.

Jaigu 'kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomari, 
szirdies liga, tai atsiunsk 35c. o gau
sį musu gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas”. Nervu li
ga yra labai blogas dalykas, bet mu
su Nervu Preparatas užbėga tai li
gai kelia ir suteikia žmogui ramu
ma. Atsiusk 10c. o gausi musu žolių 
ir knygų katalogu. Reikalingi musu 
žolių pardavinėtojai visuose miestuo
se. M. ŽUKAITIS;

daiktu galima pasisaugoti, o 
gerais pasinaudoti. Apskritai, 
daug visokiu naudingu žinių ir 
pamokinimu galima rasti laik- 
rasztyje. O skaitymas labiause 
szventomis dienomis kiek nau
dos atnesza, kad nereikia vel
tui laiko praleisti prie kortu, 
alaus ar tabaka rūkymo. O ju
sli vaikai szventa 
veikia ?

— O ka-gi, kaip ir visu 
nueina in bažnyczia, o parėjo 
taip sau kur susirinko pasi
linksmina.

— O kaip jie, linksminasi?
— Tai Ikortomis paloszia, 

tai paszoka,,tai.. •
— .Ir alaus turbūt susidėjo 

pasiima?
Tai jau žinoma, kad teip 

bot nedaug; kad po kokia gri
vina ir susideda, tai tas jog ne 
teip bloga, bei tik labai negir
tuokliauja.
“— Tai matai, 

kortomis loszia ir po grivina 
susimeta ant alaus, tai tame 
ne matote nieko blogo. O tas di
di bloguma atnesza, nes tai 
tamsumas ir aluznas; už ta gri
vina aptemdina sau protą Ir 
pasidaro visai kvailiu. Ar ma
tėt kad)girtas but kuomet k« ’ 

Tai... mat... kad mes gero padaręs? Apie tai jus pa-

kuris jumis būtinai isz- 
nelaimiu. *0 kad 

nemoki skaityti, tai tas nieko 
negelbės.

— Oi! Asz nelaimingas! 
Nelaimingas kadi turiu akis o 
nematau.

— Teisybejy

V

tikra teisybe 
pasakei kad turi akis, o nema
tai, dėlto tai ir tnni daug ne
laimiu. Vaiku ar turi?

— /Puriu, ponuli, turiu.
— O savo vaikus ar mokai 

raszto? ‘
— Taip ponuli! Pas Mor^ 

kieno jau dvi.žiemi ėjo; iszmo- 
. ko jau “Misziu maldas” “ 

žancz>ius,” net. ir “Kalnus 
vyresnioji gerai jau pagieda, o 
mažiukai dar 
skaito, bet kita žiema jau pra
moks.

net ir
Ro-

> T

silpnai teper- 
v • •

———

!

SKAITYKITE SAULE
_ 2 J___________
—

JESZKO TARNYSTES.
* . j A 1 ...

—• <Ku tu turi toip raudoną

T —T —r-r

nosi> ar tai nuo arielkos?
— Kur. gi, panole!
r— Tai nuo ko?
— Nuo ezysto spiritaus!

r

diena ka

kaip ir 
y

25 Gillet Street, Spencerport, N. Y.
Dr. T. J. Tacielauskas

Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje.

Ant Antro FloroKUne Sztoro
19 W. Centre St; Mahanoy City

t*
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CAPITAL STOCK >125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS >623,858.02

pas••— Ar ir mažiukus 
Morkieno leidot?

— O kur-gi kitur, ponuli, 
leisim? »

— Kodėl-gi neleidžiat in 
Juk dabar^ jau ir 

mokytojas Lietuvis ir gerai 
mokina ne taip, kaip ta Mor- 
kiene, kuri pati nemokėdama, 
užsiima kitu mokymu. Ka jji 
gali iszmokyti.

mokykla ?

f ir

¥
)

vis in tas mokyklas leisti- bi-j 
jom...

— Kaip tai? Asz nesupran-
tu, kodėl jus mokyklos bijot?

Tai mat tep mokina tik* 
tai “bezlepyczihs.’f

— Oi tamsybe, tamsybei
— W . a a * a ' -L

Dėlto jus ir esat tokio nelai
mingi, kad. nenorite sviesos 
mokslo. Pasakyk, ka gal . pa
daryti aklas žmogus? Ir tas, 
ka raszto nemoka, yra taip- 
pat aklas'. Matot, kaip Dumb
liu Vargia džiaugiasi isz savo 
laimes ir man .^ekavoja ‘ 
‘ ‘ stebuklinga receptu. * ’ i • • « n

kad. nenorite

pat aklas'. Matot, kaip Dumb-

stebuklinga receptą.
UŽ

Jis

kad vaikai

nos įai

tys gerai žinote, už tai asz ir 
nebekalbėsiu. O jeigu jus po 
ta grivina sumėtė iszsiraszytu- 
met laikraszti ir susirinkę in 
viena vieta szventadionyje pa- 
sislęaitytumet, tai pamatytu-

I

4

Mokame 8-czia procentą ant 
sudčtu pinigu. Procentą pride
dant prie jusu pinigu 1 Sausio ir i 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus * 
turėtumėt reikalą su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

G. W. BARLOW, Pres. KF
*

J. i FERGUSON, Vice-Pres.irKas.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.

K. Rėklaitis
Liet Dvišaka* Graborlas

Laidoja numirėliui pa- 
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagalbi
ninke moterems. Priei
namos prekes.

516 W. Spruce StrM 
MAHANOY CITY, PA.

306 Market Street, 
TAMAQUA. PA.

*
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A. RAMANAUSKAS
I

LIETUVISZKAS GRABORIUS 
, MILL. A PATTERSON STS..

ST. CLAIR, PA.
Bell Telefonai 143U-R t

Iifbalsamuoja Ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo
sta nuo . papraszouausiu iki pndcil- 
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvlu, veseliu, kriksstyniu Ir ki
tiems paaivažinėjimams. Isz Frack- 
villes, Port Carbon ar isz kitu arti
miausiu miestu jeigu kas pareikalaus 
mano patarnavimo, meldžiu man duot

i'i

MAHANOY CITY, PA.
■ **■ u . A ' I- U. i * T ' '
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3-czia Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra goriaus negu 10-tas Procentas, be jokio

■ '•
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saugumo.
MERCHANTS BANKING TRUST 00.

mat jaunas iazmoko akaityt'VB moka 3-oziarProcenta užJusu sutaupytus pinigus ir ta 
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pasistengk mokyti
bet turi vaikus, tai nors juos 

f 'kad ilnkad jie
1 • 1 (

I*

o tuo-
nors gerai ^knygeles, Jaikragz 
ežius įgalėtu skalty Vi

■ 1 * ' ■ - A ; ■
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-suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
• del žmogaus kuris dirba ir czedina. Dekite savo _ l _ Ti._ *1____ ' . liti •pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite
kaip tai. pinigas auga su. padauginimu Procento.
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III.
Majoras nusiėmė suszlapuse 
skraiste ir sėdo tylėdamas 
priesz kaminu, idant apsiszylt. 
Sena moteriszke iszejo isz 
kambario ir netrukus sugryžo 
su mergaite, kuriai tarė:

— Pasikloniok ponui!
Mergaite 

paliepima.
—• Gerai, o dabar eik už- 

deng'k stalu — ture senele pa
duodama mergaitei czysta su
dėstyta staltiese.

Mergaite turėjo ant

Bartais nublanko ir sudrebo.
jo.

rangiai iszpilde

saves 
juoda szlebuke su berankovi- 
ne vystaito; marszkinnkai bu
vo balti, drobinei. Ant jos 
gražaus smulkaus veidelio ma
tomas buvo nuliūdimas ir kaip 
koks gilus besiilgejimas. Už
dengus stula, arba užtiesus 
staltiese sudėjo 
daigtus ir nuėjo.

Majoras stebėjosi 
mas stalo puikiai parengta; in
dai buvo sidabriniai, purcule- 
niniai blindai 
net ir

reikalingus

matyda-

szakolos ir

(f s

pono »> uzsigryzo ir

ir torielkos, o 
sidabrines

peiliai žodžiu negalima buvo 
sakyt, jog czia gyvena prasti 
ja nusilaužtau?
žmones ir kokie pavargėliai. 
Majoras būdamas isz visko la
bai užganėdintas tarė:

— Dėkui Tau Vieszpatie 
Dieve, kad suteikia i teip gera 
vietele. Po sunkenybių ir var- 

u galima bus smagiai pasilsėt.
Mergaite kuri atnesze karsz-

ta sriuba, girdėdama tuos žo
džius, pažiurėjo in dievuota 
žmogų su neapsakomu graudu
mu ir aszaros iszsirito isz po 
blakstienų ant jos nublankusio 
veidelio, ka matomai slėpda
ma nuo ” 
nuėjo.

Stebėtinas dalykas pamis- 
lijo majoras — kad ta mergai
te teip dideli inspudi daro ant 
manes savo liūdnumu!... Ji 
verke ah kaip sunku but ne
byliu, ypacz moteriszkei o kad 
ir mergaitei — vis tiek... Bet 
kaip rodos apart to turbut ir 
kita priežastis jos liudnasties 
yra — Dievas žino kokia. — 
Bet kodėl man teip pagailo to 
kūdikio? Isztikro graudu, kad 
tas aniuolelis, teip tikrai jt 
man iszžiuri negal pasiskunst, 
kas jai kenkia.

Tuo tarpu maža Urszule at
nesze garuojanezia stirnos 
kepsni ir salota, prie bliudo 
slaptomis paliko popieros 
laiszkeli, kuri parodžius majo
rui akimis ir tokiu jau budu 
užtėmi jo, idant pasisaugotu 
nuo soties apsigryžo ir nuėjo.

Majorui suprantomos buvo 
mislys mergaites, kad net be 
tos jos pasargos butu paslėpęs 
veik laiszkeli perskaitęs 
kadangi žingeidumas 
link jaunos mergaites buvo la
bai dideliu ir visai toje valan
doje nemislijo kodėl teip nor 
pasielgt. — Pasitraukus mer
gaitei, kuria palydėjo akimis 
uždengės laiszkeli su ranka 
pradėjo pro tarpu pirsztu skai
tyt žodžius alaveliu paraszy^ 
tns:

“Pone!'bukite atsargus 
gyvena žmogžudžiai. Nakczia 
nori jus nu-žudint. Melsiu Die
vo idant jus gelbėtu Jisai.“

Majoras lyg užgautas in gal
va kokiu kuju, ka tik neap- 

’kvaito nuo smarkaus atplau- 
ikimo in galva bangos kraujo. 
♦ Szirdis jo pradėjo smarkiai 
plakt krutinėję bet veikiai su- 

I si valde ir buk suabjutnejo 
idant neparodyt savo susijudi
nimo seniai kuri, nore triūse 

i virtuvėje bet vis žiurėjo pro 
■ duris in stuba nevos del para
ginimo sveczio prie valgio.

• s Pradėjo giliaus svarstytis su- 
4 abejojąs apie tikrybe mergai- 

• les iszpažinimo, bet nenoroms 
tikėjo jai ir atėjus isz stonios 
po apžiūrėjimui arkliu, Burtui, 
atsiliepe in ji Czekiszkai idant 

- Vokiete neauprastu. Apsakė 
jam tai kadožinojo ir paklauso 
ka turi dabar daryt kada pate- 

' ko in spąstus.

< 4

paliko

ji, 
jo kas

Czia

— Na, na, — tarė majoras 
— jaugi toks bailus esi? Rodos 
nors tai ne 
prieszas gali but neapveikiamu 
tokiom pajiegom kokias turi
me, bet nežudykimo drąsos; 
ypacz nereikia rodyt jokios 
baimes ne nusiminimo Ibet būti 
linksmi lyg kad nieko nežino
tume, gal pasiseks mums isz- 
vengt žmogžudžiu peilio. Esa
me vyrais, reikia veikt ir ne
duot ‘gaspadiniai ’nieko dasi- 
prast.

Bartus 
tartum ; 
jam pasakęs.

— Toks garsus juokas — 
tarė majoras — nelabai esąs 
reikalingas nors nieko neken
kia nes sene pamislys jog kal
bame suvisai apie ka kita... 
Eik voreziau in stonia, paimk 
isz balno pistolietus ir atneszk 
in stuba, idant turėt po ranka 
del reikalo. Mano 
kuris kerezioje stovi taip-gi 
imta maus murma. Tu pasznipi- 
nek po kampus ar nerasi kur 
ginklu, ar pasislėpusiu latru, 
ar negalėtume gelbėtis pabėgi
mu. Asz tuotarpu užtrukdinsiu 
sene klausymais idant tavęs no- 
sekiotu ir neužtomintu ka vei
ki. Kaip tik iszeis isz virtuves 
t uojau s 
saves.

Bartus iszejo o netrukus at- 
nosze revolverius ir dedamas 
juos ant stalo tarė drebaneziu 
isz baimes balsu.

— O ka asz ten maeziau!—- 
Stonioje yra kamaraite, inejas 
in ja iszvydau lova. Apžiūrinė
damas gerai su žiburiu, radau 
po lova 
pakeles 
kolnore. Nuėjau pats nežinoda
mas ka darau, pamirsiu kad 
gal ten galiu rasti žmogžudžiu 
buri — laime mano kad nieko 
neradau, ?tik milžinisV.kus lo
bius! Szilkai, atlošai, kraujais 
suterszti. Tarp .kitko radau 
balta aksomine jeke su skyle ' 
ant krutinės per kuria matomai 
isztryszko gausi sriove kraujo . 
isz szirdies to, kas ja dėvėjo 
nes sukruvinta toje vietoje —■> 
nežiūrėjau daugiau in nieką 
nes apėmė mane didele baime 
ir isdbegau isz skiepo. Tikrai 
esame namuose žmogžudžiu.

Pabėgti negalima kadangi 
vartai — žiurėjau — užrūkyti 
drūta spyna o gaspadine rak
tus turi. Murine tvora gana 
augszta ir be kopecziu, jos per
lipi negalima — galiaus arkliu 
negalima palikti. Kaslink 
žmogžudžiu, 
nuomones, dabar 
vieno kieme.

— O tegul stoja kad ir 
dvylika antfsyk tai nenusiga-

laukas kares ir

garsiai nusijuokė, 
majoras ka juokingo

kalavijas,

pasisza liksiu ja prie

<r 
iszvydau laiptus in

ves informacija, nuo atklaran- 
czios vartus senes.

Kada visi i nėjo in stuba, ma
joras užėmė vėla savo vietanž. 
staloje kur gulėjo revolveriai 
ir pradėjo 'linksma pasiaznoke*’ 

gaspailorium kuris 
pradėjo klausinėt apie szi, ta o| 
pagalinus nukreipė kalba ant 
karos dalyku. Kalbėjosi ilga 
valanda o majoras buvo taip 
linksmas ir ramus kad mažiau
sio szoszelio baimes ant jo vei
do negalima buvo užtomint. ,

Bartus sėdėdamas ant usla- 
no kitam gale stalo valgo da 
savo vakariene visai abojodu 
nuduodamas, lyg neklausyda
mas kalbos ne notomindamas 
in kiekviena sujudėjimą gnspa- 
doriaus. Majoras atsiliepe in ji 
Czekiszkai:

— Valgyk 
idant, tau parodytu mano kam
barį kame nakvosiu ir nuneszk 
mano klumszi.

Persitikrinęs kad 
rius nesupranta ju kalbos, tarė

į
Pasakyk kad nori tuo- 

jaus eit gult, buk atsargus ir 
jautrus. Kaip tik užteminsi isz 

kad apleidau stuba,

jima su

vela:

greieziau, liepk

gaspado.

stonios 
ateik in mano kambari, paimk 
taipgi savo ginklus.

Bartus taipgi suprasdamas 
ka turi veikt, paome klumsželi 
ir paskui gaspadine nuėjo ant 
augsztutinio gyvenimo o ten 
pradėjo Žiovaut ir raivytis, ap- 
reikszdamas seniai kad nuvar
gęs labai ir nori pasilsi o tarė: 
Asz stonion eisiu gult.

Nuejas žemyn, 
prie stalo bet
pradėjo snaust arba nudavinet 
snaudžianti o 
rius užtėmi no kad voreziau ei
tu gult negu ka snaudžia, pa
kele galva pažiurėjo in kalban
ti lyg užmiegotom akimi ir 
žiovaudamas placziai iszsižio-

rindyse duria kurias J°-

da. atsisėdo 
nukores galva

kada gaspado-

Tau žandai truks ir bur
na perpleszi taip placziai isz- 
sižiodamas lyg 
ne visa praryt, pasijuokė 
padorius.

Bartus nusijuokė’ir atsake:
man

noro. Bet juokai in szali, ka
dangi be miego sunku praleist 
para. Nuvargęs >per diena tik
rai pasilsi o noriu ir jaigu pon 

majoro daleidžiate, einu 
jau gult.

—• Gali eit,
liūs — rytoj prikelsiu, jai pats 
nennbusi — atsake majoras 
lyg tikrai iszreikszdamas mis- 
l’i.

norėdamas ma- 
gas-

Netrūksta ant to

lias

jai toks miega -

kas paszers

O A U 14 JU
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bot negu savo galva, ypacz
zk • • • • -d • .<■ «aficierirts visados paveizda ka

reiviui. Abudu pilni, galėtu da 
kas blogo atsitikt... ’

-r- Jaigu ponas daleisi tai 
užrakyšiu «juos szeppjo ir rak
ta ponui atiduosiu.

| — Nematau reikalo, mano 
prietol. Asz jais niekad ne
siskiriu, pasiimsiu su savim in 
miegtuve. Toks jau mano pa
protys* o nors gal tomistą pa-1 
vadinsi už juokingumą, bet td 
atprasti turimi negalėsiu nie
kad.

Gaspadorius nieko nekalbėk 
damas, tik biski nžsimislined 
kelis kartus perejo per stabo.

— Bet kas czia? — urnai 
suszuko. — Ponas majore geri 
vandeni! Ar pas mano nėravandeni! Ar pas 
vyno? Dar ir szampano atsi
ras. Ar gaspadine nedavė? A, 
ta sene visai jau žudo omene! 
Teiksiesi palūkėt valandėlė, at- 
nosziii vyno, iazsigersime po 
stiklnka už savo sveikata.

Tai kalbėdamas iszejo taros 
motinai pro duris isz stnbos in 
virtuve:

—*• Motin, paimkit žiburi ir 
eikite su manim atnoszt sve
cziui vyno.

— Ka-gi tas latras mislina? 
— pamisimo majoras. Ar mano 
nori užmigdyt ar nunuodint? 
Ne, no, nepasiseks taip lengvai 
pagaut sena žvirbli. Tures pats 
mano stikleli iszgert...

Kada taip bemastydamas 
majoras vaikszcziojo po stuba, 
urnai atbėgo gaspadorius lyg 

ir suszuko antiszsigandes 
si on ksezio:

— O brangus pone! Susi
milk, eik szia in pagelba! Mano m ‘
sena motina bežibi m lama man 
nupuolė nuo laiptu ir užsimu- 
szc— nežinau gal da gyva, bet 
buk malonus pone, eik su ma
nim,
neszime ja, man vienam son
ic u...

tegul persitikrinsiu, isz-

į

- r . ..

S k ųl k i n o a ts i bu v osęimastarp
•daktaru,

Ir per susirinkimą ant rodu, 
Nutarė pasirūpint daug gaivu, 

Del pesztuku Lietuviu.
Ba. jau no vieno galva ja it 

taip suteszkinta, 
Kad jau negali būti pataisyta, 
Tai kaip gyvuliniu gaivu turės, 

Gal vorszio ar.kiaules galva 
uždės.

Nesenai miestelyje .. .tonia 
Kas darėsi, brangus Pone,
Jbircjo darbo daktarai 

O ir steitiniai.
Kas nakt kaip gyvuliai ėdasi

Tankiai provojasi,
Anglikai ketina rodą padaryti, 
Ir visus isz miestelio iszvaryti.

y

♦ ♦ ♦

Vienas apie Shenadori paezia 
ir vaikus paliko,

O pats turbūt in pekla nuvyko, 
Biedna motore .tur maityt savo 

ir vaikus,
O vyrelis pavirto in niekus; ;

>Tas nedorėlis mėgsta dainuoti 
Ir ant to galesite ji pažinti.

O tu szyvosios kumoli, 
Kaip tu iržmirszt gali, 
Apie paežiu ir vaikus, 
Kokia mirtis tavo bus!

palikti.
tai pagal 

nėra
mano 
jo ne

siu! — suszuko majoras. .'Ma
nau kad raktus reiketu atimt 
nuo senes, jaigu ji tik viena 
randasi namuose, o po tam sd 
arkliais apleist urvą razbai- 
ninku. Iszpažinstu kad norin-
gai vengezian kraujo pralieji
mo.

IV.
— Ilei moeziut! — ture ma

joras Vokiszkai. — Norecziau 
jums viena žodeli pasakyt.

Sene iszejo isz virtuves ir 
szlubundama prisiartino prie 
svecziu klausdama.

— Ka tokio svarimus?
Toje valandoje sudundėjo 

aržuolines lentis vartų užgau- , 
tos kumszczia tris kartus.

— O, — suszuko sene — 
luktorekit valandėlė, sūnūs 
pargryžta, eisiu ji inleist.

Majoras novos del mandagu
mo, paėmė žvakia nuo stalo ir 
nuėjo paskui sene idant jai pa
žibini priemenėje ir apt kiemo, 
bet tikrybėje padare tai del to 
idant persitikrint ar vienas ar 
daugiau latru pribuna.

— Pribuvo tik vienas — sū
nus senos, kuris žibinancziam|

K

— O pone 
arklius; 
kas ankseziau 
dintu nes galiu veik pamigt.

— Gerai, gerai jau asz ne
duosiu tau pamigt, — tarė 
džiaugsmingas 
Eik sau ir 
lauk, parodysiu tau kur per
nakvosi, 
negulsi.

— Acziu — bet Žalnierius 
pripratęs kad ir ant plikos že
mos, vistick.

— Rasis ten ir lova tik pa
lauk — kalbėjo gaspadorius žu 
bindamas žibinte.

Nuvedės Žalnierių 
jam ta paezia kamaraite kuria 
Bartus jau apžiurdjas ‘buvo pir
ma. Bartus padokavojas tik 
žodžiu bet ne mislimis gaspa-i 
dorini, 
piktas žmogus su piktais savo 
užmanymais nuėjo in stuba in 
kur inejas visnpirmu žvilgtelė
jo in gulinezius ant stalo revol
verius, o kada sėdės vėl pradė
jo kalbėtis, pagalinus majoras 
matydamas kad gaspadorius 
žiuri in pistalietus tarė: ' t

— Ar patinka jums tas 
ginklas?

— Labai gražus revolveriai 
bet sunkus nesziojimui, reikėjo 
palikt balne, czia ponas esi 
kaip locnuose namuose — nie
kas ju nekliudys. Kaip teisin
gu esmių, tnip niekur geresnes 
vietos nakvojimui žmogaus 
niekas ne ras...

I t
j — Tikiu, ir bereikalo tams-

J, o 
velycziau kad mane 

u ž poną n u bu-

ts

gaspadorius.
atsigulk. E, pa-

juk ant plikos žemes

parode

pradėjo nusirengti o

nakvojimui

.. .......... .

PASPORTAI
AMERIKOS

PILIECZIAMS

r "V" 'itf ♦*i " Wf# •'/ '*'

lietynfes darodymu*. Kwnel 
vyras nori inimti žmona savo 
pasporte jeigu apsivedė po 
Rugsėjo 22 d., 1922 m., jis turi

it ;j|i|

AMERIKOS PASPORTAI
* 'll, " i 1 ... l! I f iDUODAMI TIK SUV. VALS 

TIJU PILIECZIAMS.
_ I

Pasportas, iszduotas vyrui 
arba tėvui, gali inimti ir ne- 
pilnameczius vaikus, jo žmo
na, jeigu Amerikos piliete. — 
Apsigyvenę ateiviai vykstanti 
Europon turi iszgauti 
žimo leidimus.”

Keliavimas užseiny vis pa-

TIJU PILIECZIAMS.

pristatyti jos pilietystes d a ro
dymus.

Ateive moteris kuri iszteke- 
jo už Amerikos pįlieczio po 
Rugsėjo 22.d., 1922 m. neingi- 
ja savo vyro pilietyste; pas
portas ja neąpima, jeigu su 
juom keliauja, ji turi pati in
gyti pilietyste. Jeigu neingijo

v.
»r 7

M
S
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Amerikos pilietyste atskirai 
pasporto reikau turi kreiptis 
prie savo szalies konsulp. Yra

SURry- atsitikimu, kur tie konsulai
negali iszduoti tokioms mote
rims pasportu, nes sustojo bu-ailiekn vienu isz puikinusiu pa- ti to(i Mali(}8 piHctcg> )1CS kai.

silinskminimu Amerikiecziams 
gimimu arba pasirinkimu, 
kaip ir
met apie 500,000 Amerikos pi- 
liecziu vyksta Europon, pra^ 
leidžiant nuo 800 iki 900 mi
lijonu doleriu. Kas link apsi
gyvenusiu ateiviu vien tik 
1928 metais, apie 118,000 pra- 
sže “sugryžimo leidimu,” pa

arba 
immigrantams. Kas

kuriose vszalyse moters pilie- 
tyste seka vyro pilietyte. Tuo
se atsitikimuose konsulai joms 
prancsza ar bus galima vizas 
gauti tautybes afideivitams. 

J’ Tokius afidoivitus reikia isz-

ugryžimo leidimu, 
vėlinti juos aplankyti Europos

<<o

szalis.
Amerikos pasportai duoda-

I

tii

pildyti prie nota ra. Ir ta turi7 
daryti ateivis, kuris del kokios 
nors priežasties negali gaut: 
pasporto nuo savo szalies kon-

11

I

1 
'1 
iį
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kurie tapsta pL 
, - - i

mi vientik Suv. Valstijų pilie- aplikacijojo paduoti atvažiu-
ežiams. Tik Valstybes Sekreto
rius gali iszduoti pasportus 
Suv. Valstijose ir jo valia at
sakyti reikaliui kilant.

“pasportai
(luodmi vientik Suv. Valstijų 
piliecziams.”
pareiszke norą tapti Suv. Vals-

Sulig i n statymo

Žmogus, kuris

Asmenys 
liecziais,

f

tėvo pilietyste turi

vimo tikra diena ir turi prista
tyti levu natūralizacijos certi- 
t’ikata araba certifikuota ko
pija teismo rekordo.

Reikia atsiminti, kad kuo
met pilietis iszgyvena penkius 
metus užseiny arba dviejus 
metus szalyje kur gimė tikėta,

tiju pilieczių, kitais žodžiais, kad jis sustojo būti Amerikos

I

f

— Labai noringai! — tarė 
majoras kaip nesuprasdamas 
vilt vilystes žmogžudžio. — 
Pa imk tams ta t i k ži bu r i, e i k i va 
koveikiausiai. ,,

Gaspadorius paėmė žiburį ir 
užsigryžo, majoras slaptai pa
ėmė revolveri ir insikiszo in 
kiszenin eidamas paskui.

Kada atėjo prie laiptu, gas
padorius žibindamas verksmin
gu balsu kalbėjo. *• *

gyvasties.
gulinezia 

sene skiepe, tikrai nežinojo ai: 
tikrai atsitiko nelaimingas at
sitikimas, ar buvo tik sutaisyti 
jam spąstai idant intraukt ji 
in kelnoro. N-csiduodamas vie
nok prisigaut tarė:

— Eik tamsta pirma su ži
buriu idant ir asz sau sprando 
nenusisukeziau.

Gaspadorius nors slaptomis 
žvilgtelėjo in majora bet nuėjo 
o tojo va lando ja majoras isz- 
vydo gala sztilieto isz po jekes.

Majoras viską suprato tojo 
valandoje ir vos žmogžudys nu
ėjo kelis žingsnius žemyn, urnai 
užtrenkė duris'
kaikszcziu garsiai ir piktai tar-1 
damas: ■

— Kas kam duobe kasa tas 
pats in ja inpuolahPagavau 
judu paukszteliai!..

Gaspadorius užgautas dūri*

* ♦ ♦

Kaip atsibuvo Veselka 
Laka vanojo,

Tai s tango kaip vilku r u j e, 
O kada jau keteros užszyla 

Tada musztyne pakyla.
Nosonei pusėtinai bausmes 

užsimokėjo, 
Kad ir pinigu neturėjo,

O kad ndbulu užsimokeja 
Butu ir sziadien džoloja sodoja

gaš

— Ziurek ponas, ton ji 
Ii matomai jau be g

Majoras iszvydes

ir užkiszo

mis in (galva, su trenksmu nu
griuvo žemyn ant senes,kuri 
suriko. t

— O tu prakeiktas kvaili!
O szonas, mano szonas. Sul.au-
žiai man kelis szonkaulius; O 
jai, o jai! — dejavo.

— Dejuok ragana — kalbė
jo piktai majoras užsistojus su 
pasididžiavimu aut duru. Ne
trukus paszauke savo draugu

Toliaus bus.

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUV1SZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY
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Ir kriksztynose ne kitaip
* I 111 • 1 1atsibuna,

Geriems žmonioms sarmata
‘buna.

Jau tai ne dyvai, 
Kur būna, paleistuviai vyrai.

Sztai urvoje vienoje, 
Szesztas girtuokliu gyvuoja 
Nežino kas tai szventa diena 
O in bažnyczia suvis ne eina

alsi buna

Vienas kaip nuo trepu smuko 
Badai sprandą nusisuko.

Tegul 'dabar vaitoja, 
Ba už tai Dievas koroja 

Taip 'bus su kožnu pijoku

kuris iszsieme pirmas popie- 
ras notur teises praszyti Arno
ld os pasporto.

Kuriuos Asmenius Paspor
tas gali inimti. Pasportas vy
rui arba tėvui iszduotas gali 
inimti nopilnameczius vaikus 
ir žmona, jęigu ji yra Ameri
kos piliete. Moters pasportas 
gali inimti nepilnameczius 
vaikus. Nepilnametis brolis ar
ba sesuo gali būti užvardinti 
senesnio brolio arba 
pasporte. Nepilnamete 
ko (as) .brolio arba sesers vai
kai gali būti užvardinti pas
porte gimines, jeigu su pra- 
szymu pasiustas tėvu paveliji
mas.

Szoimynos nariai turinti su- 
virsz 21 motu turi 
atskirtus pasportus.

Pasporto kaina. Iszpildyti 
kiekviena pasporto aplikacija 
kainuoja $1.00 Už (kiekviena 
iszduota pasporta $9.00. Pini
gu nereikalauja nuo giminiu 
Amerikos kareiviu ir jureviu 
palaidotu užseiny, jeigu tos gi- 

• * * t W

piliecziu.
Pasporto Vizos. Norints ap

lankyti svetima szaly privalo
turėti tikra legaliszka paspor-

■
#'l,

■ I

i inimti

sesers
anu-

iszsiimti

ta, savo valdžios iszduota, ir 
turi gauti viza nuo diploma 
tiszko arba konsulinio aficie- 
riaus tos szalies kuria ketina 
aplankyti. Tik kelios szalys ne
reikalauja vizų. Vizos ir pas
portai nereikalaujami 
Amerikos pilieczių kurie vyks
ta in Kuba, Danzign, Domini
can Respublika, Meksika (kuo
met vyksta tiesog isz Suv. 
Valstijų), Uruguay (nereika
lauja nuo pirmos kliasos kelei
viu, kiti turi mokėti $2.10 vi
zos mokesti). Panama (jeigu 
Amerikos pilietis ketina dirbti 
Panamoj reikalaujama $10. už 
viza) Norway (nereikalauja 
nuo buvusiu pavaldiniu jeigu 
jie ketina apsistoti ant trijų 
menesiu, Danija (viza ir pas- 
portas nereikalauta nuo bu
vusio Danijos pavaldiniu.)

Beveik kiekviena szalis rei
kalauja vizos mokesti. Suv. 
Valstijos padare sutarti su net 
30 svetimu szaliu aprūpinant 
sumažinta vizos mokesti ne- 
immigrantams arba visiszka 
panaikinima. Sekanczios sza
lys nereikalauja vizų ant Ame
rikos pasportu
Costa Rica, Danija, Estonija, 
Finlandija (jeigu iszbuvimas 
nedaugiaus szesziu menesiu, 
$10. reikalauta už ilgesni isz- 
buvima), Vokietija, Japonija 
(jeigu ilginus metu $10. rei
kalauta), Szvedija, Italija, tir 
Šveicarija nereikaluja vizų.

Franci ja, Didžioji Britanija, 
Graikija, Vengrija, Airijos Ne
priklausoma Valstybe, Norve
gija (viza ir pasportas nerei
kalauta nuo buvusiu pavaldi
niu jeigu iszbuna tik tris me
nesius), Egyptas, Lietuva Ir 
Latvija už pasporto viza ima

nuo

i
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mines vyksta užseiny aplanky
ti ju kapus.

Reikia mokesti pasiusti pi
nigais arba krasos piniglaisz- 
kais, su kiekviena aplikacija. 
Czekiai nepriimami.

‘‘Pasportai Amerikos 
______ Piliecziams. ’ ’

Pasporto Aplikacijos.. Pas- 
11 porto aplikantas turi pristaty

ti raszyta aplikacija (blankos 
tam tikslui Valstybes Sekreto
riaus pristatytos), tinkamai 
prisiegta ir iszpildyta prie fe- 
deralio teismo rasztininko ar
ba valstijos teismo rasztinin
ko, jeigu tas teismas ingalio- 
tas naturalizuoti ateivius, ar
ba gali būti iszpildytas prie 
Valstybes Departmento agen
to. Tarp kitu dalyku, aplikan
tas turi praneszti diena ir vie
ta gimimo, kaip ilgai ketina 
pasilikti užseiny, ir kelione^ 
tikslą. Prie aplikacijos reikia 
pasiusti dvi fotografijas >ant 
plonos popieros su prasztojo 
paraszu ir afideivitu liulinin- 
ko. Kuomet aplikantas turi se
na pasporta jam neteik turėti 
liudininko afideivito.

Aplikantas, kuris tapo na- 
turalizuotas, turi pažymėti ka
da atvažiavo in szia szaji, kaip 
ilgai iszgyveno Suv, Valstijose 
kur, ir kada tapo naturali- 
zuotas, ir jeigu buvo iszvykes 
užseiny kada ir kaip ilgai. Su 
aplikacija turi pasiusti jo na- 
turalizoijos oertifikata arba 
kopija. Ateive moteris, kuri a a* a « ■ . ■ « * Y.

Jaigu viera laiko ant juoku.
♦ * *

Suvalkinis su Kaiminiu 
susirupeziavo, 

Tai Suvalkinis gerai įn kaili 
gavo, 

Kaiminis buvo smarkesnis
Ir daug drūtesnis, 

Tai tokiu turimo daug 
Skrantone, 

Kada buna apsvaigytam stone.
♦ ♦ ♦

Tam Czikago tikra velneva 
Tonais pekla gatava, 

Ant bile kokio susirinkimo 
Sutoszkina galva noviono 

vaikino.
Neseniai tonais veselka buvo 

Tai daugelis in glaistus 
pakliuvo, 

Ėdėsi kaip arkliai, 
Kruvini buvo kaip meitėliai,

Žandus ir galvas susiteszkinoi 
O ir langus supleszkino.

* ♦ ♦

Nuo girtuokliu gaujos, 
'Biznieriai turi būti atsargus 

visados, • 
Naudos isz tokiu neturi, 
O in tri,u bei i,papulti, gali.

Toki girtuokliai tik larma

i
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Albanija,
— • •

*

■

$10. Turkija $6.00, Lenkija 
4.00, Iszpanija $2.72, Luksem- 
burgas, Jugoslavija, Austrija, 
Bulgaria po $2.00 ir Czekoslo- 
vakija $1.

*

Pervažiavimo vizos lazduo
tos dy!kai Czekoslovakijai ir 
Finlandjj 
lys 
doszimts centu ir daugiaus.

TIKRA TEISYBE.
Luzomes paviete, insigavo 

vagis naktjes laįke .in kvatie- 
ra redaktoriaus ir tarė atki- i, , ir 11,1 w '

i, kuomet kitos sza- 
mokesti nuo dvi-

I
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padaro, 
,Ir da turi stoli in suda ant 

■galo, 
O .kada toki girtuokli iszvaroi 

Tgi «da ir szkada padaro. ■ 
Goriausia, girtuoklius iszkikyfy

gtllo,

■

ra redaktoriaus 
szias revolveri:

— Jeigu tau gyvastis ma
loni tai no žodžio ne ciptelek, 
asz,jeszkosiu pinigu!

Rędpktoris: — Labai gerai;

b
Laidoja kunus numirėliu. Pasamdo 

automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, vęsellju, pasivažinėjimo ir t. t*

T

MTvt
* p, I

svecziui gana patogu atidavė ta užtlkrineji mane... bet ka-
J520 W.Centre ir 603pasveikinimą — matomai ga- reivis ginklą daugiau turi da 

f '

'į >Už kostumerius nelaikyt,
Tegul eipa po velniu, 

Antj plynių sausu.Antj plynių sausu.

i
ingijo pilietyste isztekeddma 
už vietinio arba naturalizuqto 
pilieczio priesz Rugsėjo 22 d.,

t 1SĮ22 m. turi,pasiusti vyro pi- .kosime*

' *
uždegk žiburi, tai abudu jew-

1
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ŽINIOS VIETINES
-------- 4------------------

SHENANDOAH, PA.
Utarninke rinkimai, bal

suokite už tuos kaip jums sav- 
žine paliepia ir žinote kad kan
didatas yra tinkamas atlikt sa
vo politikiszka užduoti. Neku- 
rie žinoma gerkliuos daug kad 
balsuot už ta ar ta. Bet ar kan
didatas anLurodo yra prielan
kus Lietuviams ir ar iszteses 
savo prižadėjimus tai patys tu
rite apie tai gerai nusprensti. 
Taip Lietuviu gero niekados 
ne 'buvo ir no bus politikoje. 
Tieji kurie galėtu būti del Lie
tuviu tautos pageiboje ir da 

sto-
pageiboje 

kiek ližteleja moksle tai 
jasi pardavikais ir nevidonais 
<lel savo tautiecziu. Sziadien 
prigulės prie vienos, rytoj prie 
kitos partijos —^"o latru ne ste
kas. — In kur vejas puczin in 
ten lenkėsi.

T .Jonas Zakareviczius, 32 
metu amžinus, isz Shenandoah, 
mire Subatoj po piet. Atvežtas 
pas Vincą Traskauska 603 W. 
Mahanoy Avė., isz kur atsi
bus laidotuves in Szv. Jurgio 
kapines Shenandoah
maldų Szv. Jurgio bažnyczioj, 
Utarninke, Lapkr., 
brolis Juozas isz Shenandoah, 
levai, viena sesuo, ir keli bro
liai Lietuvoj.

po pa-

5. Likosi

— Mikas Klomentaviczius, 
334 E. Market uly., g 
sirgdamas nuo sužeidimu ko
kius apteikė laike darbo Park 
Place kasyklose.

indi namie

f Jonas Berczi imas, 43 me
lu amžiaus mirė Suimtoj 1:20 
vai. po piet po szesziu sirnvai- 
cziu ligos. Paėjo isz Lietuvos 
Suvalkų Red., Szventažm io pa- 
iapijus, Janienu kaimo. Velio
nis paliko paezia Ona ir ■dukte
rį Veronika 10 metu, taipgi ir 
po-snni Joną, 17 metu ir po- 
dukte Paulina, 14 metu ir vie
na seserį isz Rockville, (’onn. 
Laidotuves atsibus Seredos ry- 
1a su trejoms miszioms Szv. 
Juoz.’bažnyczioj in parap. ka
pines.

JUOZAS KARASZAUSKAS
Lietuviu Kandidatas

Ant Kolektoriaus Taksu

Karaszauskas,— Juozas
kandidatas ant Kolektoriaus 
Taksu, praszo visu Lietuviu 
uz ji balsuotu, szita l’tarninka 
(Nov. 4)

MIKOLAS J. WALSK0
Yra tai

School Direktoriaus. Jisai 
gerai žinomas Insurance /^gon
tas Metropolitan kompanijos. 
Priguli prie Szv. Juoza po pa
rapijos ir yra tinkama / vyras 
pildyti ta urėdą. Praf/zo visu 
Lietuviu ktjd ji nepamirsztu 
ir duotu jam savo b/alsus kita 
Utarninka. 4 ,<

kandidatas (ant 
yra

ir duotu jam savo halsus kita

— Jonas Zakareviežius, 40 
metu, likos užmusztas su pie
nine bonka. Rože Maczuniene, 
Viktoras Ražinckas ir Jurgis 
Januszevskis likos aresztavoti 
už dalyvavimu toje žudinstoje.

On t., Kapada —
1 dien^ Juozą Goberi

R7 I lfT\\\lf\Z\RusuE:roplanasPasekmingaiAtlekeInNewYorka,Padarydamas 12
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KETURIOS MIRTYS ISZ Į 
VIENOS RANKOS ’

Kaunas. — Spaliu 10 d., isz 
Jurbarko gauta baisi žinia. 
Spaliu 8 diena Jurbarko vals- 
cziuj, Kuczinu namuose invyko 
sziurpi tragedija. Kuezino su
nns Kazys, pastvėręs revolveri 
insidejo kelis szovinps ir pra
dėjo szaudyti namiszkius. Re
volverio szuviais nužudė savo 
motino ir du brolius Prana ir

Sudbur, 
Spaliu 2 
isztiko nelaime Frood kasyk
loj. Nuszoko nuo begiu karu- 
kas ir nulaužė jam koja. Jis 
buvo iszdirbes szitoj kasykloj 
vos 3 sanvaitps. Ncsenėi jis Juozą. Paskum, pamatęs savo, 
iszpirko

sa n va i tęs.
savo szeimynai szif- 

korto ir už poros sanvaiezin 
jau jo szeimyna atvažiuos, o jis 
dabar guli ligoninėj ir be dvie
ju menesiu isz tenai turbut ne- 

Apga i lėtinas to žmo- 
likimas.

iszois. 
gaus 1

Chicago — Volei vakare ties 
68-a ir Rockwell ga’t. du pleszi- 
kai užpuolė einanezias dvi se
seris Emilija ir Elena Prosczo 
v i ežiu tos, kurios su tėvais gy
vena ties 71 gat. ir Washte
naw avė.

Nuo vienos nuvilkta kaili
niai vertes 200 doleriu ir nuo 
abieju atimta 10 doleriu pini
gu.

Abi mergaites yra Marquette 
Park Lietuviu kolonijoj pasi
žymėjusios. Isz buso jos isz- 
lipo ant kampo Marquette 
boulvardo ir Rockwell gat. Du 
piktadariai jas pasivijo ir api- 
plesze.

71 gat.

Frackville, Pa. — Mariuto, 
dvieju menesiu senumo dukre
le Povylo Markevicziaus, 257 
S. Line uliezios mirė po trum
pai ligai. Laidotuves atsibuvo 
Su ba t oje ir palaidota ant Lie
tu viszku kapiniu.

J Pati Juozo Labiiisko, se
na miesto gyventoja, įnirę pas 
savo duktere Taylor, Baltimo
re, pas kuria lankėsi per sep- 
tynes sanvaitos ir

gimė Lietuvoje 
metai atgal ir pergyveno Ame- 
rike apie 35 metus. Prigulėjo 
prie vietines Lietuviszkos pa
rapijos ir R. K. Susiviejinimo. 
Paliko dideliam nuliudimo vy
ra, sunu Juozą namie; dukters 
Ancerevicziene, pati barberio 

’Mahanojui,
Tavloriene ir Betty Baltimore- 
je, Emilija ir Agnieszka na
mie. Laidotuves atsibuvo pa- 
nedelio ryta su bažnytinėmis 
apeigomis ant kuriu dalyba- 
vo daug žmonių.

ANT RAUDOS.

Velione
ten mirė.

52

Ancorevicziaus

visa darbo baisenybe, paleido 
szuvi in save ir krito vietoje.

Tyriant invyki, paaiszkejo, 
kad su namiszkiais jis nuola
tos riedavosi. Mat, dalydavosi 
tėvo palikimu ir nepasidalyda
vo. Nesusivaldymas pykeziu, 
pagriebė revolveri ir visus sa
vo oponentus iszszaude. 
SUMUSZE VAŽIUODAMAS 

KAIMYNĄ.
Na'kti isz Spaliu 11 in 12 d. 

Žaliosios valscziaus Guskai- 
cziu kaimo gyventojas Vincas 
Krimaviczius isz Vilkaviszkio 
važiavo namo. Bevažiuodamas 
susipeszo su savo kaimynu 
Dambrausku ir ji smarkiai su- 
musze. Sumusztasis nugaben
tas in Vilkaviszkio ligoninino, 
o puolikas aresztuotas ir pa
sodintas in szaltaja.

DIDELE AUTOMOBILIO 
KATASTROFA.

Nakti isz Spaliu 11 in 
Alytaus — Seiriju plente in
vyko automobilio katastrofa. 
Lengvuoju automobiliu važia
vo du keleiviai ir szoferis. Vi
si sužeisti. Sunkiai in g_.'.... 
sužeisti 
isz Alytaus ir valdos automo
bili szoferos Ūselis. Trecziasis, 
Kapcziamiesczio miestelio gy
ventoja s Uždanskis, 
lengvai. Katastrofa invyko del 
per greito važiavimo. Užsisu
kime automobilis apvirto. Su
žeistieji nugabenti in Alytaus 
ligoninino.
TRAUKINYS SUVAŽINĖJO 

ŽMOGŲ.
Sz. m. Spaliu men. 14 d., 

vai. einanezio isz Kauno 
Virbali traukinio (tarpstoty 
Kaziu Ruda — Jura) maszl- 
n i st a s pastebėjo ant geležinke
lio begiu kepure. Tuojau sus
tabdo traukini ir pradėjo iesz- 
koti žmogaus. Atrado apie .15 
metru pirm traukinio sunkiai 
sužalota, 
sarga, Grigą.

Sunkiai in 
daktaras

12

galva 
Petrovas

sužeistas

6 
i u

uz-
Vienas 4 ruimu namas ir 

vienas 5 ruimu minia s ant East 
Mahanoy St., taipgi 5 ruimu 
namas ant S. Catawissa St. A^- 
siszalikite pas:

Herman Coffee,
34 W. Centre SL

(n.S

IR

't

r
i

Szita yra Receptu 
Aptieki

Isz pildome visu Daktatra 
receptus. Jeigu Juso dak
taras negyvena miestu 
atneszkite jo necepta iit 
muso aptieka, mes sutai- 
sisime gyduoles.

Litschs’ Drug Store
14 E. CENTRE ST. 

MAH ANO Y CITY, PA.
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(Bell Phone 8V2)
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Nuliūdimo valandoje auti d* j 
k/.am geriausi patarnavime. Pi l- i 
'mid o J ima atliekam rūpestingi H 
ir gražiai. Busite pilnai užga '• 
nidintL

Isz Mahanojaus Ir Girardville* \ 
vtmtsAllesalana VMAVta* *

tarnavime tai meldžiu man tale* 
fonuoti o pribusiu in deszhnta 
mlnutu.

Jeigu kas pareikalaus mano pa*

Bali Telefonas $72 ■

ligonine.

to pat rajono kelio 
Jam nuplauta 

ranka ir koja. Pasirodė, kad ji 
suvažinėjo darbinis žvyrinis 
traukinys, kurs matomai
važiavo netikėtai, nes netoli jo 
rastas raktas su kuriuo jis tik
rino pabėgiu savaržas.

Nukentėjos dar szaukesi pa- 
gelbos, bet jo gyvybei gresia 
pavojus. Tuo tarpu beeinąs 
greitasis traukinys buvo su
stabdytas ir ji nuvožė in Kauno 

Nelaimingojo yra
žmona ir keletas mažu vaiku.
ATKASĖ SENOVISZKA 

MIESTĄ APOL.
Kaunas. — (“Saules korės.) 

Artimoje miestelio Skondu at
kasta griuvėsiai sonoviszko 
miesto Apol. Žiaunai isz Szve- 
dijos su pagelba profesorių 
Voltero ir Naujuno tyrinėja to- 
liaus griuvėsius ir tikisi surast 
daugeli akyvu dalyku.
NENUKENTE NEDORAUS 

PASIELGIMO.
Sziaulei. — (“Saules” kor.) 

Czionais atėmė sau gyvastį 
darbininkas Vaitkus. Priežas
tis savžudystos buvo kad tė
vas už vagysta likos pasodin
tas kalėjimo, o jojo brolis lai
ko paleistuviu urvą.

BAISI SAVŽUDYSTA.
.Bernas. — (“Saules” korės.) 

Czionaitinis kupezius Vitoczas, 
iszejo pasivaikszcziot su savo 
mylima ir u’Ždege paperosa. 
Tame kilo baisi eksplozija ku
ri sudraskė jam galva o my- 
iema likos sužeista. Vitoczas 
jndejo in burna pirma dina
mitini patroną po tam su pa- 
gialba paperoso uždegė, Terp 
poreles buvo kokis tai nosu- 
pratimas.pratimas.
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Praeita Petnyczia. atlėkė in New Yorka Rusiszkas eroplanas 
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po kelionei 12,500 myliu isz Mosk-Soviatu Žeme”,
ir eroplanistu juos pasitiko Curtis Field.

Lekiotojai sako, jaign bus geras oras, tai sugryž atgal i u Rosi je su tuom paežiu oroplanu.

PERKŪNAS VIENA UŽMŪ- 
SZE, DU PRITRENKE IR 
SUDEGINO 7 VIENKIE

MIUS.
Rokiszkis. 

užėjus

Paskutines Žinutes APIE KUPCZIU IR JO 
PRIETELI

8 
ta-

Rugsėjo 2 d. 
v. vak., užėjus perkūnui, 
po užmusztas Kovelių kaimo 
pil. Pr. Gavėnas ir pritrenke 
du jo kaimynus, kurie buvo 
užėjo in trioba nuo lietaus. Ga
vėno szvogeriai gyvena /Gle- 
vclande. Ta pati vakara Ro- 
kiszkio apskrity žaibas sude
gino 7 vienkiemius. Žaibas 
spyrė in tuos vienkiemius, ku
rie nėra apsodinti medžiais.
KERSZINDAMAS KAIMY
NUI PASAMDĖ PADEGĖ

JA SAVO TRIOBOMS
Joneliszkiai. Panemunėlio v. 

Rugsėjo 9 tl., 6 v. ryta užside
gu Amerikieczio Klemkos 
tvartas. Klemkos nebuvo na
mie. Buvo patemyta, kad nuo 
tvarto nubėgo vyras moteries 
rubiuoso, ir pasislėpė miszke. 
Padarius pa i esz k o j i m a, 
rastas Skeiriu Valiulis. Pikta- 
daris aiszkina, 
tvartu samdomas
Mat, Klemka buvo labai pik
tas su kaimynu Rimsza, ir, pa
degdamas savo triobas, mane 
užmesti beda Rimszai. Valiulis 
ir Klemka arosztuoti.

AUTO IR DU M0T0R- 
OIKLAI.

Vyžuonos. Kulturejant žmo- 
susisiekimas.

žv-

Amerikieczio

»

na is..

11 Bukaresztas, Rumunije.-- 
Smarkus drebėjimas žemes pa
dare gana dideles bledes czio- 

Viena motoro likos už- 
muszta per griūvanti mūra.

U White Haven, Pa. — Le
high Valles trūkis užmusze 
Stanislova Rastaucka isz Pitt- 
stono. Dirbo jisai czionais ant 
geležinkelio.
' 11 New York. — Rusiszkas 
eroplanas “Soviatu Žeme,” 
atlėkė in czionais praeita Pet
nyczia po 70 dienu keliones isz 
Moskvos — isz Alaskos.

II Vera Cruz, Meksikas. — 
Miestas Juquola, likos smar
kai sukrėstas per žemes dre
bėjimą. Gyventojai su baime 
iszbogiojo po kalnus.

buvo

kad padegęs
Klemkos.

noms gėrėja ir
Vyžuonos toj vietoj tuo 
mios, kad ežia yra geras auto
mobilis (klebono) ir pora mo
to reiki u.

NUŽUDĖ KŪDIKI IR 
UŽKASĖ.

* Ve j vorai (“Saules” kor)
Palicijo aresztavojo mergina 

kuri npžude savo naujeirz 
ZJ.

gimusi kūdiki kuri iszgama 
motina užkasė ant kiemo.
BAISUS ATSITIKIMĄS ANT 

STOTIES.
Janavas.’— (“Saules” kor) 

Valandėlių priesz iszvažiavi- 
ma trūkio, iszsedo kokis tai 
pasažierius su savo dukteria. 
Dureles perskyros iszsitrenko 
ir pagavo jojo surdota. Tame 
laiko trūkis pradėjo eiti ir

Vienas kupezius iszsireng- 
damas in tolima kelione, 
tanavijo palikti dali

pas
ta voro 

mieste, pas viena savo prieteli, 
sergėtu 

Buvo 
kuriuos 

su savim ne galėjo paiimti.— 
Sugryžes isz keliones tuo 

su

kuriuo praszo idant 
pakol sugryž adgalios. 
tai daugybe geležies,

isz keliones 
nusidavė pas savo prieteli 
praszimu, idant jam sugražin
tu geleži, — bet prietelis par
davė geleži idant užmokėti sa
vo skolas, teip atsiliept in kup- 
cziu.

— suriko
— kaip

Nėr ko stebėtis, — tarė

GEIDIMAS PRIESZ
MIRTI

— Paslėpiau tavo tavom 
tam kambarį ir mialinau, jog 
gules tonais saugei, 
kės insigavo ir suede 
Kupezius ne parode ant

jog ji prietelis apgavo,

nes žiur- 
viska.

sa-

Kada ketino pakarti viena 
čigoną, užklausė jojo, ka sau 
vėlina priesz pakorimu. Čigo
nas atsake kad pastatytu kar
tuves prie 
pavėlintu

girrios ir kad jam 
paszokti czardasa 

(panaszus in kazoku). Velini- 
rnas čigono likos, iszpildyias. 
Kada žmonis apsiaubė kartu
ves, Čigonas pradėjo szokti
nes tejpo smarkei, kad persi
laužė per apsiaubtuosius ir 
dingo tankumoje girrios. No- 
rints pradėjo paskui ji vytis 
bet nepasiseko ji suimti.
keliu valandų, užėjo čigonas In 
grinczele įnalkiaus ir prasze 
gaspadoriaus uakyvnes. Gulė
damas, padėjo paduszka vie
tojo po galva, padėjo po ko
joms. Kada tai užtemino nu
sistebėjas gaspadonųs užklau- 
'se čigono, del ko pttdųszkos ne
deda po galva, ant ko aplan
ke sekanti atsakymu:

— Asz turiu didesne pn- 
guodono del savo kojų ne kaip 
del galvos, nes pamislyk gas- 
pador kurgi szendien butu ma
no galva, jeigu no mano kojos?

apsiaubtuosius

Po

§ Visuomene susideda išz 
dvieju daliu. Bet ne yra sau 
lygiu, vieni valgytu ka turi bet 
valgyti negali. — Kiti volei 
valgyti nori, bet valgyti nieko 
neturi.

traukti nelaiminga žmogn, 
traukdamas ji po ratais.

Dūkto matydama tęva ne
laimėjo, motesi jam in pagolba,. 
bot puolė po ratais, kurio jai 
nukirto abi rankas. Tėvas ir 
duktere likos nuvoįtti 
gonbute kur randasi paveji n- 
gaip padėjime.
VOKIEOŽIAIISZDAVE LIE

TUVI ŽMOGŽUDĮ.
Tilžės laikraszcziai raszo, 

kad pereitos savaites pirma 
dioni, Tilžės kriminaline poli
cijai žmogžudį Matuli (Jurgi 
Potrauska), kuris nesenai yra 
sulaikytas Pakalnėje. 'Filžes 
apskr. Lietuvoje (rodos Jur
barko v.) Matulis esąs nužu- susirinkti kvieczia. 

I dės du Žmones. 1

in H-

susirinkimas

DIDELIS SUSIRINKIMAS 
IR BALIUS.

Gedimino Politiškos Kliubo 
bus laikomas
Lapkriozio 4-ta diena, 7-ta .va
landa vakaro, Norkevioziaus 
saloj. Po atsirinkimui balius 
su sziokiais. Grajis pirmos 
klasos orkestrą tik ka sugry- 
žus isz Paryžiaus. Inžanga vy
rams 50c moterimis ir mergi
noms po 25c. Visus pilieczius 
ir pilietes kuo skaitlingiausia 

(t.89.
— Komitetas.

I

ves, 
t a re:

— O gal but, jog tai teisy
be, badai žiurkes la’bai myli 
geleži.

Apgavikas nudžiugęs, jog 
kupezius teip lengvai jam in- 
tikejo, nes idant numesti nuo 
saves nužiurejima, paprasze 
ant rytojaus kupeziu pas save

nudžiugęs

ant piet. Kupezius priėmė už 
praszyma ir 
prietelium szirdingai.

Eidamas namon,

atsisveikino su

atiko kū
diki savo prieteliaus ant uli- 
czios, o nuvedias namon, užda
ro kambarį. Ant rytojaus, ne 
užmirszo nueiti pas 
ant piet — kur rado 
nuliudusi.

prieteli 
ji labai 

klausė 
priežasties jojo nubudimo, no- 
rints gana gerai suprato kas 
jam guli ant szirdies.

— Ach! mano prieteliau!—

Kuficzius

paszauke — meldžiu tavos 
idant man atleistum jog pri
imu tave sziadien su nuliudu
si u veidu; dingo man kūdikis 
norints visa miestą iszjeszko* 
jau bet jo neradau.

—. Vakar, vakaro — atsi
liepė kupezius — eidamas na
mon, regėjau kaip sziksnoc- 
parnis loke su tavo kūdikiu; 
o gal tai buvo tavo?

— O tu kvaili! 
susirupinias tėvas
gali teip kalbėti? Ar-gi kas 
girdėjo, idant sziksznocparnis, 
taip mažas pauksztelis galėtu 
pakelti kūdiki sverenti 50 sva
ru ? 

..—
malszei kupezius, nes tokiosia 
miestuose, kur žiurkes suėda 
geleži, sziksznocpamei gali nu- 
neszti ir kūdikius.

Prietelis pažino, jog kup- 
czius no buvo tokiu kvailu 
kaip apie ji m i si i no, iszpažino 
savo kalte, sugražino pinigus 
kuriuos apteikė už geleži. Kup
ezius apteikęs kas prigulėjo 
prie jo, pasakė jog jojo kūdi
kis randasi pas ji ir liepe ji 
luojaus atvesti.

JUOKAI

Bąsztininkas raszo legitima
cijos knygele, del vienos da- 

o kuri turėjo tiktai 
viena aki.

Davatka: — Ponaiteli ne ra- 
szyk, jog asz turiu viena aki.

R. — Mergele! jokiu spasa- 
bu negaliu ba tai knygute bus 
ne tikra.

D. — Asz ponaiteli duosiu 
rubli tiktai kitaip paraszykite!

R. — Tai gerai, asz paraszy- 
siu juodas akis, tiktai viens 
iszkeliavd!...

vatkos,

Mahanojaus Lietuviai
Balsuokite už

Ji Wm. D. BECKER
1

r

...Ant...
Kolektoriaus Taksu 

» * 

/ ___________________.

iPraszojuso balso ir parėmimo, 
. i




