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ISZ AMERIKOS
ISZSTUME 

PER LANGA

NEDORA MOTERE ISZSTU
ME SAVO LIGOTA VYRA 

PER LANGA KAD 
NEDIRBO.

Chicago. — Praeita sanvaite 
atsibuvo akyvas teismas Mag
dės Smoulley kuri savo locna 
vyra iszmete per langu nuo 
ketvirto laipsnio. O buvo tai 
szitaip: Josios vyras kuris yra 
neregys per tris metus isz prie
žasties nelaimes kada prie dar
bo neteko akiu ir užsiimdavo 
pardavinėjimu laikraszcziu ant 
kampo ulyczios. Ana vakaru 
gryžo namo nesveikas nes per 
kėlės dienas sirgo karszt-lige 
ir pasakė savo paežiai buk jau 
ne eis ta diena pardavinėti 
laikraszczius nes neturi pajie- 
gu stovėti ant kojų per visa 
diena. Bet nelaba motore nepai
sė ant to ir pradėjo baisiai bar
tis kad net ant riksmo subėgo 
visi kaimmai. Padukus moto
re pristūmė savo liguista vyra 
prie lango ir su smarkumu isz- 
stume ji per atidaryta langa. 
Žmogelis puolė žemyn ir taip 
baisiai susiinusze kad in dvi 
valandas mirė. Padukus mote- 
re likos uždaryta kalėjimo.

ŽYMUS JCUKTGA&JMIRE.
Washington, I). C. — Katali- 

kiszkas kunigas 
Torndof, 59 motu, 
tronomas

NEVIDONKA VYRU

NEPRAKALBĖJO IN JOKI 
VYRA PER 29 METUS.

JAUNIKIS JA PAMĖTĖ. 
_________________ I

Reiinorton', Mass. — Priesz 
kėlės dienas mirė kokia tai 
Miss Jennie Parsons kuri, ant 
kiek žinoma, nepasako ne žode
lio in joki vyra per 29 metus. 
Turėjo jiji 42 metus o kada 
priesz 18 metu pribuvo isz Wy- 
omingo, apsigyveno pas sesere 

tu iszlygu, 
arba savo

Mass. —

buvo pa<larius 
j auni kai- 

, sueiti

Edina Carrey unit 
kad in sesers vyra 
szvogeri uvis nekalbos. Dabar 
da'žinota kad priesz 28 metus 
pana Parsons
sutartuves su vienu 
ežiu isz Vakaru szalies 
in pora. Kada ketino būti szliu- 
bas ir jau 'buvo visi svecziai su- 
sirinkių ant svodbos, jaunikis 
dingo ir inepribuvo 'pasiimti Sa
vo mylima prie altoriaus. Nuo 
to laiko mergina apie ji nieko 
negirdėjo. Baisiai susirupi.no 
mergina ir sau prisiege kad 
niekad ne žodelio neprakalbes 
in joki vyra, prižadėdama da- 
laikyti savo žodi lyg smert. 
Gulėdama ant mirtino patalo, 
melde sesers 
szennonu ne 
Sesuo praszyma 
szermenvs atsibuvo (be 
Moteres nesze graba mirusios.

Baisiai 
sau

idant ant josios 
butu jokio vyro.

iszpilde ir 
vyru.

A. •Francis 
garsus as- 
profesorius 

Georgetown universitete, likos 
surastas savo kambaryje negy
vas, sirgdamas szirdies liga.

Kun. Torndof p ra nesze svie
tui apie baisia nelaime drebėji
mo žemes 1925 mete Japonijoj, 

valandas ankseziau ne 
girdėjo per tele-

ir

tris
kaip svietas 
grafa.

NEPAPRASTAS GAIDYS.
Winstead, Mo. — Artimas 

farmeris turi nepaprasta gaidi 
kuris po savo kamanda turi 30 
visztu, kurias paskui save ve
džiojos! bet (negieda, tiktai 
kaip viszta karksi.

ARGI TAI PROTAS.
Northfield, Miss. — Priesz 

kėlės dienas sūdąs nubaudė 
viena brutaliszka vvra ant vie
no dolerio už iszperima kailio 

prisiegeliai kuri buvo
bjauri kaip ragana. Kada mo
tore ta iszgirdo, szoko ant su
džiaus szaukdama:

“Ar tai szitaip ponas šil
džiau, tiktai ant vieno 'dolerio 
nubaudei mano vyra, kad asz 
tarnaitei duodu po 'doleri 'ant 
dienos o tu už dulkinimą mano 
kailio tiktai doleri

. Duosiu asz jam kaip sugryž 
namo!”

irdejo

BAUSME NUO DIEVO UŽ 
PLIOVOJIMA.

Altnian, N. Y. — Laike Ph- 
dekavones Dienos staiga i mirė 
James Reinnerton,

gyventoju. ’Kada 
Reinerton valgė pietus su savo 
szeimynele ir vietoje padeka- 
vot Dievui už aplaikytas gera- 
dejystes tai pradėjo pliovoti sa
kydamas kad už toki valgi nė
ra Dievui dėkingas. Kam ežia 
Dievui dekavoti jaigu pats ant 
to uždirbo. — Vos paėmė szrno- 
teli visztos kad 
grindų negyvas.

ezionaitiiniu

savo

nubaudei.

PARDAVĖ PACZIA 
IR DVEJETĄ VAIKU.

Sharon, Iowa. — Kaip tai 
žmonos moraliszkai nupuolė, 
tegul liudija sekantis atsitiki
mas: Leroy Preston pardavė 
savo paezia ir dvejota savo vai
ku už 24 -dolerius. Preston bu
vo skolingas Bonui Cairds’ui 
tuos įpinigus už pataisymu au- 
tOmobiliaus ir neturėjo isz ko 
atiditot. Na ir padare sutarti 
kad Pros tona s atiduos jam sa
vo paezia ir vaikus už skola ir 
da jam Cairds damokes 25 do
lerius. Ant zto sutiko ne tik 
kupezius bet ir pati kad atsi
krato n no tokio vyro kuris jaja 

nulaikė už look i gyvuli. Valdžia 
visus aresztavOjo. k

vienas isz

sukrito ant

SURUKINDAVO
PO 89 PAPEROSUS 

ANT DIENOS.
San Francisco, Oalif. — Iza

bele Jenkins, patogi mergina, 
ana dienia neteko proto ir ran
dasi ligonbuteje pavojingam 
padėjimo isz priežasties rūky
mo paperosu. Mergina prisipa
žino buk kas diena surūkydavo 
nema'žia/u kaip po 89 paperosus.

DIDELE ŽIEMA KANADOJE
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ADGAVO KALBA PER 
AUTOMOBILIU.

Battle Creek, Mich. — Būda
mas parmusztas per automobi
liu, sugražiino kalba 17 metu 
vaikui Harry Lewis kuris bu
vo nebyliu per keliolika metu.

Lewis neteko kalbos nelai
mėjo ant geležinkelio. Ana 'die
nu ei<laim!as ulyczia trenkė in 
ji lautdmobili'us. Norints szofe- 
ris triubino ir davė jam ženk
lus kad apsisaugotu, bet tu j u 
prasergOjimu negirdėjo ir ne
mato. Pagulėjas kėlės dienas 
lovoje, staigai prakalbėjo in 
moti'na idalnt jam atmegztu van
dens. Ne tik motina ir visa 
szeimyua tuom nusi stelbė jo bet 
ir pats Lewis isz džiaugsmo 
net isz lovos iszszoko.

PABUDO PO 60 DIENU
MIEGO.

Denver, Colo. — Roy S. 
Schnyder, apie kuri jau buvo 
raszyta, iana diena 'pabudo po 
60 dien miego. Kada pabudo 
ndbagas buvo kurezes, taip bu
vo visi-szkai sveikas bet tik tru
puti buvo nusilpnejas. Dakta
rai negali iszrasti priežasti to
jo ilgo miego.

mĮf. Į>. BOCZKOWRKI, Prę*. A M f.

NELABA DUKTĖ 
APVOGĖ MOTINA

LAIKE LAIDOTUVIŲ.
Chualowicai, Lenk. — Įtaiko 

laidotuvių tėvo Mikolo lx»nib- 
lino ir kada motina radosi ant 
kapiniu, duktė velionio apvogė 
motina nuo visu drapanų 
brangenybių po tam pardavė 
Žydui.

Sudas

f f • ar* u rrrn, «
F. H. BOCZKOWNKI, Uito r. 41 METAS

Isz Visu Szaliu
........+.......

LENGVATIKEI NUPJOVĖ 
VAIKINUI RANKA ANT 

GILIUKIO.
Mosva, Bosijo. — Gyvento

jai aplinkinėje Volgos, turi sa- 
vi.je visokius burtus o ypatin
gai, kad ranka nekalto žmo
gaus yra dideliu giliuku prie 
visko. Katras tokia ranka turi 
tai stojosi nematomu, gali vis
ką vogti pasekmingai ir be su
sekimo. Szitomis dienomis li
kos susektas baisus darbas 
Lukojanauske 
gauja piktadariu

ir

nubaudė žydą ant 
trijų menesiu už pirkimą pa

du k t ere
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VELNES, NE PATI; APLAL 
STE VYRA KARASINU 

PO TAM UŽDEGE.
•Buffalo, N. Y. — Neseniai 

tsitiko liūdnas atsitikimas
tarp Lenkiszkos poreles isz ko 
aplinkiniai gyventojai labai su
judo. Sztai 19 motu motore 
Charleso Krupko sudegino sa
vo vyra kad paskui galėtu pa
imti savo mylima Vlada Svok- 
la. Kaip toji nelaba motore pri
sipažino anl ipalicijos ir užda
ryta kalėjimo 'drauge su savo 
myliniu, kad pirmiausia savo 
vyra gerai nugirdo munszaine 
paskui prikalbino kad 
gult. Ka'da vyras *Užmigo 
szeton-bobe
lova ir ulždoge po tam iszbego 
ant ulvezios szaukdama ka’d 
vyras uždegė lova su paperosu. 
Kaimynai su begia u'žgesino
liepsna bet vyras buvo taip ap- 
spirgejas kad mire in kolos mi- 
nutas po tam. Priolaidinis ra
dosi prie tojo velniszko -darbo 
taiipgi.

eitu

aplaistė karusi nu

su begia

VAIKAI VALGĖ PIETUS NE 
ŽINODAMI KAD JUJU 

MOTINA YRA 
NEGYVA.

Milwaukee, Wis. — Trys 
vakai nuo 7 lyg 15 metu Gott- 
f reido Rcmfort, pa rėja isz 
mok si a i nes ant pi et, nerasdami 
motinos namie, nesirūpino 
tiroin ir pradėjo valgyt pietus. 
Po |piet ‘užgrajino kelis links
mus szmptolius ant fonografo 
ir parasze motinai gromatelo 
kad buvo ant piot, nedasipras- 
dami kad motina guli negyva 
ant grindų maudykles. Vienas 
isz vaiku nordjo ineiti in mau
dykle bet nugalėjo atidaryti 
duris, tada dirstelėjo per langa 
ir pamate motina gnlinczia ant 

apie tai kai- 
subego adgni-

Wis.

n aimie

grindu. P-ranesze 
mynams kurio*

vint molina bet toji buvo už- 
troszkus nuo gazinio ipecziuko. 
fPevas tame laike radosi mieste 
jeszkodamas 'darbo.

r>

susektas baisus 
paviete, 

nusprendė 
pasirupyt sau tokia ranka ant 

iszrinkdami kaipo 
Su

kuri suviliojo in girria

kur

“giliuko” 
savo auka jauna vaikinėti.? 
povą, 
nukirto jam deszine ranka lyg 
peties ir ant galo iszdume isz 
aplinkines. Buvo tai baisus 
darbas, kad du piktadarei ne
galėdami ant to žiūrėt, pabė
go. Visa gauja suėmė, terp ku
rios buvo vaikino dede ir da 
tūla motore 60 metu senumo.

Buvo tai

Varszava.

liu,

po

savo

MIRĖ ANT PADUSZKOS 
PADOVANOTOS

PER JO MYLIMA.
Pittsburgh. — Franas Misz- 

keviez mi'ro įpraeita sanvaite 
nuo persidirbimo ir neužtekti- 
no valgio nes czedino pinigus 
idant galėtu parsitrauk t
mylima, kuria paliko tėvynėje. 
Apleisdamas tevime važiuoda
mas in Aimerika, joljo mylima 
pasiuvo jam puikia paduszkai- 
te ant kurios ir mirė. Raiduszka 
buvo.indeta in jo graba ir su 
juom (palaidota. v

9 UŽMUSZTI 35 SUŽEISTI 
NELAIMĖJE ANT GE

LEŽINKELIO.

Nęrfolk, Va. — Ekskursinis
kuris iszejo isz czio-

ISZVARE SAVO PACZIA UŽ 
APRAGANAVIMA JOJO.
York, Pa. — Užmeti nedarnas 

savo moteriai buk jiji apraga
navo, 
metu, 
tore su mažais vaikais. Kada t
palicija atėjo ji itž tai areszta- 
voti, pamate kaip jisai dare ko
kius tai burtus ant peczia'us. 
Sollenbergėris neszioja barzda 
kuri jam siekia net lyg pilvui 
ir taipgi tiki labai in visokos 
raganystas ir burtus. Aroszta- 
votas pasakė policijai buk ji
sai sudegino visas drapanas sa
vo paezios idant atsikratyt 
nuo josios raganyseziu.

DRŪTAS TIKĖJIMAS 
MOTINOS ISZSIPILDE.

Ambridge, Pa. — Motinos 
drūtas tikėjimas in Dievo 
lybe kad “ 
szirdvste ir

> Pa.

t nikis
na is in Norfolk ant Pennsl Vil
nijos geležkelio iszsirito arti 
Onley isz priežasties sulūžu
sios stangos. Nelaimėje likos 
nžmuszti devyni pasažieriai o 
32 sužeisti. Septyni vagonai 
likos suteszkintais ant szmo- 
tu. Vis<> važiavo 488 pasažie
riai.

sužeisti.

Ra y A. Sollen'berger, 32 
iszvare laukan savo mo

vai kais.

79 METU SENUKAS TĖVU 
DVYNUKU (?)

Arkadelphia, Ark. — J. B. 
Meader, 79 metu senukas szo- 
kineja sziaidien kazoka isz 
džiaugsmo, buk jisai pasiliko 
tėvu 'dvynuku — vaikas ir mer
gaite. Norints Meaderis turi 
daug anūku i>r praanuku bet 
dvynukais labai džiaugėsi. Yra 
tai jdjo antra pati ir 30 metu 
jaunesne už savo vyra.

LAIDOTUVES SZUNIO.
Evansville, Ill. — Du szim- 

tai žmonių automo*biliuoso da
lyvavo laidotuvėse szunies 
‘ ‘ Flossie 
vokato Strawlxi’iidge. Szuni in- 
dejo in maža aržuolini grabeli 
apmuszta su aksomu. Badai 
tieji pusgalviai ketina pasta
tyti ir stovyla ant szunies ka
po.

lakiotu vėso
” prigulinezio prie ad-

iszsipilde ana 'diena ir

iparodys savo miela- 
iszgydins josios 

mylima dukrele Cecilija, 9 me
tu,” 
dabar Mrs. Andrew Matzie de-
kavdja Dievui už padaryta ste
buklą.

Cecilijos kojos buvo supara- 
lyžiavotos po ligai kudikiszko 
paralyžiaus ir turėjo vaiksz- 
cziot ant krukiu. Nuva'žiavo su 
tėvu in ^Malden, Mass., kur ant 
kapo mirusio kun. Power likos 
iszgydinta ir palikus kriukius, 
sugryžo su tėvu namo pasvei
kus.

/

SMARKUS SZALCZEI ANT 
WESTU, 38 SUSZALO ANT 

SMERT.
Chicago. — Kone po visus 

Westus vieszpatavo nepapras
ti smarkus szalczei, viesulus ir 
snieginei szturmai. Pagal val
džios apskaitima tai 38 ypatos 
suszalo ant smort arba mirė 
isz priežasties szalcziu. Chica
go mire 11, Ohajui 9, Wiskon- 
sine, ] 
kitur mirė po keliolika žmo
nių.

Geležkelei ir plentai 
užpustyti sniegu nuo

Pittsburge, Kentucky ir

likos 
dvieju 

lyg szesziu pėdu. Ashlando ir 
Superior, Wiskonsino, sniego 
pripustyta tielk, kad negalema 
ne važinėti.
Racine, Wis.# Mikalojus Smo-

H ' '

lenskis, 45 metu, likos suras- 
i tas suszalos ant smart arti sa
vo namu La Porte.

7 UŽMUSZTI KASYKLOSIA 
EKSPLOZIJOI.

West Frankford, 111. — Sep
tyni anglekasei likos užinusz- 
ti per eksplozijo o '15 laimin
gai iszsigelbėjo isz Old Ben 
Mine No. 8. Žuvusiu lavonus 
surasta ir iszimta isz kasyklų 
o sužeistuosius nuvežta in li- 
goubuti.

PUIKUS SVETELIS.
St. Paul, III. — Jin gyvenimą 

Miss Edna Rougles, per pla- 
cziai atidarytais -duris, inejo 
nepaprastas sveczins, — ark
lys ir gal buvo užpykęs tasai 
arklys kad nepaiprasze jojo at
sisėst, pradėjo spardytis in vi
sas szalis, sulaužydamas kėdės 
ir stalus o kada dirstelėjo in 
dideli zerkola ir paregėjo savo 
paveiksią, atsisuko užpakaliu 
ir spyrė in zerkola taip kad tas 
imt tukstanezio szmoteliu su- 
toszkejo, po tam vela savo ke
liu'iszejo isz kur atėjo.

UŽDARE SLAPTINGA 
KLIOSZTORIU.

Ryg. Latvija. — Atėjo žino 
in czionais, isz Rosijos, buk 
valdžo atidengė slapta kliosz- 
toriu Polocke, kuriamo rado
si 32 zolkoninikes, o kuris bu
vo atidarytas deszimts metu 
atgal. Valdžo iszvaro visas mi- 
nysz’kas o perdetiniu areszta- 
vojo. c

MOTERE ADGIJO KAPE PO 
PALAIDOJIMUI.

Sarbazan, Francije. — Tula 
motore, kuri staigai likos pa
laidota ant rytojaus. Po palai
dojimui, keli žmonis radosi 
ant kapiniu atlankydami savo 
mi ruses gimines. Praeidami 
pro szali užkastos moteres, 
iszgirdo pritroszkusi baisa isz- 
einanezio isz kapo ir pranesze 
apie tai duobkasiui. Kapa tuo- 
jalis atkasė, iszcmie 'motore isz 
grabo kuri po inteknie szviežio 
oro atsigavo bet tuojaus pra- 
simusze kraujei isz burnos ir 
nosies ir motore ant tikrųjų 
mirė. Nelaiminga motere turė
jo ilgai kankytis po žeme, ba 
turėjo drabužius ant saves su
draskytus ir pirsztus sukram
tytus,

SUĖSTA PER KIAULES.
Toruk,

Sztai artimam kaimeli jo 
mene kiaulių isztruko isz dar
žo, kur buvo laikytos, užklupo 
ant moteres renkantes žoles ir 
in pora miliutu sudraskė ir 
-suede taip, kad tiktai kaulai 
ir truputis drabužiu pasiliko.

Bernas kuris atbėgo moteria 
gelbėt, likos taipgi užkluptas 
per kiaules ir turėjo medžio 
kabytis, o kad ne butu spejas 
užsikabyt, neatbūtinai butu ir 
ji kiaules suedia.

SUAUGIA DVYNAI.
Siddonsburg, Szezinge. — Ste
bėtinas retas atsitikimas atsi
tiko, kur pati tūlo darbininko 
pagimdo dvynukus — vaikus, 
suaugusius su savim, 
turi du liemenius, 
galva ir dviems veidais, abi 
pusei' galvos, gyvi lyg szioliai, 
abudu valgo per viena burna. 
Veidai kaip vienas tbkis ir ki- 
tas» Daktarai spėja buk neilgai 
gyvens, bet rūpinasi didelei 
kad tuos vaikus užlaikyti prie 
gyvasties konuoilgiausia. Da
bar randasi po prižiūra dak
taru kurie geidže isztyrinet 
priežaste gamtos szposo.
MERGINA SUSIDEGINO

SAVE GERVALIAI.
Havana, Kuba. — Penkioli-

keli žmonis

Septinogradas, — 
kai-

Vaikai 
su viena

ka metu Margarieta Garcia, 
pamesta per savo mylema, nu
tarė atimti sau gyvasti isz 
gailesczio. Pirmiausia aplaistė 
savo alkoholiu, po tam užside
gė. Visa liepsnojo iszbego ant 
uliczįos, pradėjo szokti, mina* 
vodama tankei varda savo 
skriaudiko. Pakol subege žmo
nis galėjo užgosyt liepsna ant 
nelaimingos merginos, toji jau 
buvo mirus.

vogtu daigiu 
penkių metu.

ŽYDISZKA MEILE
— Keli menesei

atgal dingo isz miestelio Duk-
18 melu Žydukas Asaph, 

labai geras ir szvarus vaikas. 
Susirupinia tėvai isz pradžios 
patys jeszkojo dingusio,
tam praūžė policijos pagelbos. 
Tėvai mane kad kaimynai, ku
rie su jeis gyveno nesutikimo, 
turėjo vaika nužudyt po tam 
inmete in szulini už miesto.

Po iszpumpavimui vandens, 
kas užėmė pus antros dienos, 
rado tiktai lavonu vaiko, kuri 
pagal pripažinimą daktaru, 
pirmiause ji užsmaugė, o vė
liaus inmete in szulini. Prie
žastis žudinstos, buvo užvyde- 
jimas biznije, kurie stovėjo 
szale viens kito. Badai Araph 
atsitraukinejo žmonis nuo sa
vo kaimyno. Palicije areszta- 
vojo jau keliolika žmonių ku
rio toje žudinstoje dalybavo. 
Kone visas miestelis gere van- 
deni kuriame Žydukas likos 
surastas. >
UŽDRAUSTA

VTNCZEVONES VAIKU.
Bombay, Indije. — Valdžo 

uždraudė vinezevones vai'ku, 
kaip tai būdavo lyg sziolei kad 
mergaites tekedamos už senu 
vyru turėdamos po 8 ir 10 me
tu. Pagal naujės tiesas, tai 
mergaite ar vaikas negali te
keti už vyro ar moteres jeigu 
neturi 14 metu po bausme KXX1 
rupiu (360 doleriu) katras 
surisztu tokia pora.

Pagal Angliszka surasza, tai 
Indijoj sziadien randasi 8,500, 
000 moterių ir 3,000,000 vyru 
kurie da neturi po 15 metu.

KŪDIKIS SUĖSTAS PER 
SKRUZDELES.

Schoensberg, Alzacije. 
Tula kaimuote nusidavė
savo keliu menesiu kūdikiu in 
girria grybaut. Mažulėli suvy
niojo in skepeta ir padėjo po 
medžiu o pati nuėjo 
grybu.

Kada už geros valandos su
gryžo pas vaika, rado kudjkt 
apklota skruzdėlėms, kurios 
apspitia buvo insigorusios 
kūneli; iszede akis ir veidą Ir
teip apede, kad ti-ktai dalis kū
nelio su kaulais pasiliko.
BOLSZEVIKAI UŽMUSZE 

32 ŽYDUS.
Budapeszt, Vengrai — Czio- 

naitinei laikraszczei apraszi-

su

joszkoti

m

neja buk 32 Žydai mėgino 
pereit Austrijokini rubežiu be 
praszpartu, trokszdami keliau
ti in Amerika. Mužikai isz Ru- 
siszko kaimo Zonica, kurie 
apie tai dagirdo ir žinojo kad
Žydai turi su savim daug pi
nigu, užpuolė ant ju nakties 
lajke tiksle apipleszimo.

Burlokai užmusze 32 terp 
kuriu radosi ir dvylika mote
rių ir asztuoni vaikai. Riksmas 
žuvanėziu atkreipė atyda ru- 
bežiniu sargu, kurie suėmė ke
lis mužikus, bot didesne dalis 
pabėgo.

PATS SURAS.
Sudžia in kaltininku.
— Ar tu da ne paeziuotas!
— EI tegul „ponas sudžia 

apie tai nesi rūpina, asz pats 
sau mergina surasiu.

j'ff

I

: I

*»i

v d*

■I

III' 

.kis;

■
Iii

M
p|

■ 
■

■ I
II

ii 'ii

b

susirupi.no


i

I

j r
I T

*
■I
*

I4
j

I

i t

i

r s

i

;<
'1

I
I 
I

Vfsfh f
’ — •

nviit vyru 
sau nuota-

vz.ra nuvažiavo nimnan o neil
gai trukus pirszlys su Ęuzu ir • t J'* 
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kurios nie- 
Tokiam geri

Visi šilko kad Amorlki' gori 
laikai ir geri uždarbei bet kas 
isz tu uždarbiu kad .nėra jo
kios naudos. Del pavieniu, po 
teisybei geri laikai; tieji no
rint* palėbauja. Ne vienas pa
ėmęs u'žmokesti tnojaus pade
da in “banku
kad ne iszima.
laikai kol jaunas ir sveikas bet 
kada senatve ateis ir pajiogu 
neteks, tada niekas ant tokio 
nesusimyles irda kožnas priki- 
szines. Del-žmonelių su didesne 
szeiiimui, norint* ir prie gero 
uždarbio tai vis vos 
► zia. Rauda brartgi,
brangus O ežia pati ir koletas 
vaikeliu kūrinos reikė apredyt 

iszmaityt. Uzionais reikia 
mokėt gyvent ir isz geru laiku 

Nereike pilstytis go
rilose laikuose*.

Reike taukiai 
užpakaliniu ratu, ant ateities, 
ant iM’darhes ir
ežia norints kožna priglaudžia 
liet ir pabauflžia! Jaigu kas ge
ra uždarbi turi, 
džiai gyvenu, tegul pilvui ir
kūnui neduoda ko jie nori nos: 

Ka in burna ilgiesi, nurysi, 
Tai naudos jokios neturėsi.
Reike kaneca skaityti pamo- 

kinanezias knygas ir tokius ku- 
pralinksmina o

laikraszti reike užsiraszyt del 
dažinojimo kas ant svieto de
dasi o gorila twin laikraszmu 
yra “Saule,n
visu Lietuviu nuo daugelio me
tu.

♦ 4

iszsivie
niai stns

rr

naudoti

dirstelėt ant

senatvės, nes

legal pucze-

nos žmogų

kuri tarnauja do)

Saule užsiniszykite, 
Tai viską daži/nosite. 

Linksmi busite, 
Ne dejuosite.

seismografoObservatorijos 
(instrumentas kuris duoda ži
not kaip toli buvo d re liejiniu s 
žemos) aproiszke kelis simar- 
kiiis drebėjimus žemes h la u ga
liose vietose ant svieto.

Kas buvo 'do priežastis 
drebejimu žemes!
drebetn nuo prisiartinaneziu 
szaleziu.

tu
Argi žeme

nuo 
ar užeina kokios di

deles perina i uos žemoje, kurie 
taip smarkiai sukrato lukszta 
musu senutes žemes.

Visokį mokyti žmones, kurie 
apie tai žino, sako kati per mi
lijonus nndu, luksztas musu že
mes iszsitęsdavo ir aiisitraiik- 
davo, Irukrtlavo, pasikeklavo ir 
lūždavo. Per tai 
baisios nelaimes.

Tose nelaimėse žiubivo visos 
'Een kur kitados buvo 

marios, pakildavo žeme o kur 
buvo žeme ten susitverdavo 
marios.

Argi galime tikėtis panasziu 
nelaimiu tebvriuose laikuose? 
Mokyti sako kad taip.

Galime tam tikėti ir netikė
ti. Bet rūpintis apie tai neužsi
moka nes kad ir tokia nelaime 
ateitu tai rūpestis nieko nepa- 
gelbetu. Žmogus gamtai negali 
užlicgti.

atsibūdavo

l
i

T 
(autos.

ten

priežastis

metindjime 
kad josios

na u jausiu 
pers i vedimo: Mrs. Gladis Deeg 
isz Stocktono padavė savo isz- 

ant persiskyrimo 
vyras pirko szeszi

menesiai adgal kiaule ir per 
visa taji laika nedave moteriai 
nieko pirkinet kaip tik liepe 
jai valgyt kiauliena. Sudže pri
pažino kad tai buvo gana svar
bi priežastis ant persiskyrimo 
ir porele perskyrė.

Soviatu Bosija neiržilgio per
mainys savo raszVha ant Loty- 
niszkos arba ant tokiu litaru 
kokias naudoja Lietuviszkoje 
kalboje, kas bus lengviau sve- 
timtaucziafms iszmokti Rusisz- 
ka kalba.

Badai ir Žydai ketina per
mainyti savo Ii ta ras ant mus- 
iszkiu kaipo ir Buryatai, Mon
golai ir Kalmukai.

Turkija, Jugo-Slavija ir ki
tos vieszpatystes jau permaino 
savo krukuezius unt Lotynisz- 
ku litaru.

t

N

’V - <,dr.- J jpį#1 
'W&

MLAJNON

.'"•jF

k 4 A

f Airs.£
HUU

C S

| į AATS> 
iMv\\ r

r'

c

M

j 4

u.-A < ’

a, W

04

L"‘

Hn|<
*

r *! "k 

■*

U* J*
* I

11
k • ’J'S.

I
A.

.j

j.

i II

* »

f

■l

Y j
■r
' *• A4’

ANCANGcUli

i

TpAAr^i

',9 $ \ V®

V į t „zzzx

i> A

I *

, ka.
Motiejus, kaip visuomet, ty

lėjo: žiurėjo savo kaimenes Ir 
beganydamas skaptuku drožė

Žaliu jauniki ntve 
(jo pas vargonininką pnaszyt 
akto, o Mare tai szi tai ta pn-

jflti tai buvo. Vienam . sznU|{87jus< jjH sznnirini žiūro-^<5Jį|Vl Jlll.l Lai J miVUi V IVIKUI1 | s 

Simno parapijos kaime gyvo-r
no skerdžius Motiejus. Ilgai ji
sai tenai be tarnaudamas, ne- 

, ne 
skat ika

rūkydavęs ir už- 
taupdaves.

> f
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gerdaves 
si dirbta
Motiejaus liula japnikio. Kiek 
melu turėjos jis ne pats nosi- 
žinojo, bet. seni žmones saky
davo, kad jam keturios 
s z i m I y s pa si b a i gp.

Tylaus tai žmogaus 
i (‘k uomet 
ves,

<!<•-

I

šakojo prie vežimo jaunikiui ir 
labai gyrėsi savo triobele, lau
ku ir karve, visztomis ir dviem 
avimis.

Po valandos suraszyta aktas 
ir pirszlys pargryžo jaunųjų

jo in Goguti ir pyko, kad szi- 
sai vis 
kalbėjo.

— Tai ka, ar sutinki? 
klauso Gogutis Motiejaus, — 
Dievas duos, vaiku susilauksi. 
Vaiku paauginęs leisi pas žmo
nes ganyt, žmones tau prisės 
linu, pasodis bulvių, o gale 
metu vaikai tau parnesz ir al- 

lengvinu bus, 
nes no visuomet sveikatos tu
rėsi ir ne visada galėsi ganyt 
ir geldas dirbt ateis senatve 

ne duok Dieve, liga, tave 
Tai ka, 

sutinki, Motie-užbaige 
t i s.

szaltai atrėmė Motiejus ir insi- 
dej(»s skaptuką kiszonen grei
tai nuvejo parvaryt karves.

Suimtos diena reikėjo 
u i em šiem s” 
poteriu pakalbėti ir užsakų pa
duot Stor-Mare ir Gogutis il
gai kalbėjo Motiejui ir szati
kėsi ji Simnan pas kunigą.

— Eikit pntys, — tarė ant 
galo Motiejus, — man reikia 
kaimenes žiūrėti. — Tai pasa
kos jis li(‘pe piemenims varyti 
kaimene nreziau upes pagir
dyti, ir

tai pat jam be galo
i

bažnyczion vestis.
Priėjės prie vežimo ir nema

tydamas jaunikio paklauso, 
kur jis pasidėjęs.

— Namon nuėjo— tarė nuo
taka, — asz jam gražiai pasa
kojau, o jis užsisuko ir nudū
lino.

irti1

Imta: 
nieko neužkabinda- 

nieko ■ nenž|rykindaves. 
Praustis ir szukuotis jisai ne 
mėgdavęs kariais tik szventa- 
dienyjo nusiprausdaves ir aps
kritu szopetuka žemyn plaukus 
palygindavęs.

Kas dion jis savo laiku kai
mene iszgindaves ir 
pargindavęs. Žiemai prasidė
jus, jam lyg ne smagu daryda
vosi, kad kaimelis ganyti no
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Kinai meldžia 'Pautos Lygos ir 
rytu sutaiką su Bosija, idant juos negamibyt
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KINAI GEIDŽIA P AKA J AUS SU ROSIJA.
vi<‘szipatyscziu idant užstotu už juos ir pada-kitu 

u ?Mandžiurijoj. Stricla parodo kur Rusai pradė
jo eiti ant užgriebimo geležkelio. Bolszovikai jau nižcrno Mancznli 
tas vietas kaipo bombardavo ana diena du imiesius.

Dalainor, Khailar ir ki-

Oro inspetojas ir pranašias 
James P. Yeager isz Hazleton, 
Pa., sako buk Novemberyje ir 
Decemberyje bus lengvi 
ežiai bet vi-duržiema bus smar
ki ir labui szalba. Daug sniegi
niu viesulu ir szturmu turėsi
mo ir žiema bus szaltesne ne 
kaip praeita meta. Daug snie
go nupuls Januario ir Fobrua- 
riaus menesiuose. Morczius bus 
laKii szaltas su smarkiais vė
jais. Laike szveneziu galime ti
kėtis taipgi smarkiu szaleziu.

LAPE IR KISZKIS
9 ~ -PASAKAITE

szal-
— Miegok, Matukai, mie

gok, balandėli! Isztiesk kojy
tes, gal jos pavargo, visa die
na bėgiodamas,' asz jas ant
klodėlė apsupsiu! Užsimerk ir 
miegok o asz tau pasaka pasa
kysiu, — klausyk!. . .

Viena karta dirvoje kiszkis 
susitiko lape.

— Sveika lapui e
— Sveikas, pilkasai

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

Laidoja kūnus numirėliu. Pasnmdo 
automobilius ^ol laidotuvių, krlkaz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t. t. 
520 W.Centre ir 603 W.Mahanoy St.

kūmute!
'kisz-

Tūlas čigonas viena valanda 
mirti taip iszprailasza- 

vo: Pirmiausia būdamas svei
ku perspėjo kad už valandos , 
mirs; tolinus pramaszavo kad 

gu Fran- 
dipkrmatu. Menesyje 

kraujas srjo- 
rs.

T 
priesz

keli!

mirs vienas isz garsiu 
cuziszku 
Gruodžio 
vom ir bus dideles maiszaty 
Ir butu da daugiau pasakos bot 
prisiartino valanda mirties ir 
čigonas mirė.

— Kur buvai, kumuto? — 
paklausė kiszkis, nuoszaliai 
ant paskutiniu kojucziu pasis
todamas ir ausis intempes; mat 
bijosi, kad jo laputi* įiesueziup- 
tu.

kiszkis

basis sako la

Meldžemc visu tuja, kurie už
sivilk ino su prenumerata, idant 

Baigėme 
spaudyt Kalendorių ant 1930 
meto, ir koznarm geram skaity
tojui iszsiunsimo priesz Kalė
das, o
max dvkai tokio Kalendoriaus 
kasztuoje daug, nes iszskirent 
popieros, darbo, atspaudimas 
ir iszsiuntinias per paczta ka- 

keliolika szimtu dole-
Lai brangius skaitytojai

— Asz buvau, 
pe, — pas viena turtinga ūki
ninką viestuveso 
visztu, žasu
austi pavalgiau. Gal ir tu no
ri,, eikime.
- Ne,

visztu ir žasu asz nenoriu.
O 'ko gi tu nori ?
Ot taip raudonųjų mor- 

kopusteliu!
1-i-i-! sako Inpe, — kiek

ten morkų ir kopusiu privirė, 
didžiausius katilus!

Parupo kiszkiui.
— Eikime! —- sako jisai.

Pribėgo iki

iszkepta! —
kiek ten 

lyg

—— atsako kiszkis,——t

stengtųsi atsilygyt.

reike žinot, jog iszsiunti-

sztnoje
riu.
apie lai neužmirszta ir atsilygi
na su skola, nes tuom daug 
mums palengvins su iždavyste.

Pasaląrbuokite mieli skaity
tojai truputi del “Saules ” pri
kalbindami nors po viena nau
ja skaitytojui, už ka busime 
jums szirdingai dėkingi, o bus 
tai del mus linksma dovana nuo 
jus

ATSAKIMAI
I .... 11 ■ g 

New York. - 
Szv. Pranciszkaus Varpeli

spaustuvėje
Tomistą turi ra-

Mrs. M. M.
I *

nelaikome 
pardavimo.
szyti tiesiog in Lietuva.

ant

k u t

Nustrikseno.
kalno.

— Bet pakalnėn, 
lape, — tenai ir bus to 
ninko grinezia.

O kiszkiui 
sunku bėgti;

K. Rėklaitis
Liatuviaslra* Graborius

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

‘ Sl« W. Sprece Str., 
MAHANOY CITY, PA.

' TAMAQUA,
306 Market Street, 

. • PA.

• •

GYDUOLE NUO ANGLEKASIU 
ASTMA IR NOSINIO KATARO

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

HAMPDEN LABORATORY 
724 MULLBERY ST. READING. PA.- - - - 4-- -------

Szita yra Receptu 
Aptieka

Iszpildome visu Daktaru
receptus. Jeigu juso dak
taras negyvena mieste, 
atneszkito jo receptą in 
muso aptieką, mes sutat- 
sisime gyduoles.

Litschs Drug Store 
14 E. CENTRE ST. 

MAHANOY CITY, PA.
— sako - 

uki- >1,000 TIK UŽ 60 CENTU.

pakalnėn juk 
jau geriau

kaina szokineti, nes jo pasku
tines kojos ilgesnes, o prisza- 
kines trumpos. Vos-vos bėga 
pakalnėn kiszkis, jau kelius 
kartus ir kuliu apvirto. O la
pe to ir telaukė: sueziupo kisz- 
ki už kaklo ir nusineszė misz- 
kan...

Ilgai ilgai vargsza kiszkoli, 
neszo lapo; užstojo naktis — 
tamsi tamsi: visi paukszteliai 

visi žvėris sumigo,

in

sumigo, visi žvėris sumigo, 
visi žmones sumigo...

— Miegok ir tu, Matukai, 
užsimerkė ir miegok!...

ISZSITEISINO

Tėvas pamatęs du savo šu
nelius įsedinczius obelije, pa- 
szauke porpylkes.

Juozukas teisinasi: — 
Vincukas skina obuolius.

— O ka tu ten veiki?
— Asz nieko. Asz tiktai in- 

' lipau pasakyti jam kad obuo-

» J

Wb« i

• •

Ka judu ten veikiate?
Tai

Ii u ne skintu.
T " I

rr

I

I M

. -i . '

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.

Valst-žoles yra nuo sekaneziu li
gų : viduriu užkietėjimo, skilvio ne
matinio, nenoro valgyt, strėnų ir pe- 
cziu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlaph.imosi lovoj, fa* 
kitu ligų. Atsiunsk 60c. tai gausi 
vaist-žoliu, kurios, jums sugražins 
sveikata, panaikins minėtas ligas.

Jaigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomari, 
szirdles liga, tai atsiunsk 35c. o gau
si musu gausius vaistus, taip vadina
mus '‘Nervu Preparatas", Nervu 11« 
ga yra labai blogas dalykas, bet mu
su Nervu Preparatas užbėga tai Il
gai kelia ir suteikia Žmogui ramu
ma. Atsiusk 10c. o gausi musu žolių 
ir knygų katalogą. Reikalingi musu

į.

ma. Atsiusk 10c. o gausi musu žolių

žolių pardavinėtojai visuose mlestuo- 
M. ŽUKAITIS,

25 Gillet Street, Spencerport, N. Y,
se. M. ŽUKAITIS,

■ i
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vosi, kad kaimelis ganyti
Bot kelias dienas pa- 

vaikszcziojos, tuoj atrasdavo* 
sau darba, darydavos gelsam- 
czins ar szauksztus, apmnsz- 
\davcs klumpes 
ežius ir virves. Vvrai ir mo- 
tors ji labai mėgdavo. Teip il
gai tebegyvendamas, jisai su
sitaupęs in pusantro 
rubliu ir pasidėjęs juos 
Buza, maldinga ūkininką. J(»i- 
g 
t rumpa i fa I sa k yda ves, 
žinau!

Jau ruduo atėjo. Žmones bu
vo rugius užsėjo. Karta szven- 
(adionije szale Buzb kluono su
sirinko krūvele žmbniu: vvrai 
moters ir jaunimas. rTerp ju ir 
Goguczio butą. Kas Geguczio 
nepažysta ? Jis ir pirszlys ir jo- 
markininkas ir muzikantas...

— Szimet musu kaimo ne- 
kriksztynu, ne vestuvių, ne jo
kiu gužynių ne buvo — skun
dos Gogutis.

O kas tam kaltas! —■ 
klauso Buzas — žinoma, 
tu: aptingai in senatve, brole
li! — Kita karta būdavo, ki
taip elgdavaisi ir sutaisydavai 
vestuves kaime ar kur kitur 
apylinkėje.

— Kam ir kas pirszti, kad 
mergos musu kaime dar per 
jaunos: palūkėkit metus, ant
rus taip atsitaisysiu.

— O-gi kad yra merga ir 
apysene, vestuves galėtu būti 
— tarė Tuiniliūte, szesziolikos 
metu mergaite.

— Gal tu norėtum iszteke- 
ti? — klauso Gogutis — bet 
dar palūkėk bent dvejus me
tus.

galės.

vydavęs pa il

szimto
pas

u ji kas užkabindavęs, tai jis 
—- Ino-

Lai ne
— juk yra

kad

— Tai ne asz — atkirto 
mergina — juk yra, dėduk, 
musu kaimo merga daugiau 
nei dvigubai senesne už mane’ 
()-gi gale kaimo Stor-Mare.

— Tiesa ji sake — kalbėjo 
Bužas — Stor-Mare jau ne 
jauna merga. Jos te\^ii iszmi- 
re, broliu ir seserų ja u nėra. 
Ji pati savo szeszmargi aria ir 
apseja; pati kulia ir malkas 
kerta, tai bent boba!

, ne graži ir 
kas norės 

kalbėjo Gogutis, 
žmones ir niekus apie ja kal
ba... girdi, girdi, 
laidojus.

Ka ežia, kūmai pasako

— Kad stora 
jau apysene, 
imti! ——

jos.
o

vaiką pa-

paisai — atsiliepe Žalis, Bužo 
kaimynas, juk žmones dažna 
ir molus kalba... Manding 
galėtum jai greitai t 
jauniki.

— Kur! ka! užklausė keli, 
musu skerdžius 

Motiejus ar ne jaunikis! — pa- 
v > a a a * a a

surasti

O-gi

sake Žalis, jis pinigu turis.
— Tai butu parinkta po

ra! — rik telėjo Tu i ui liūte, — 
abudu tokiu ne lemtu! Bet dė
dė Gogutis kaip pasiseks, tai 
ir sutaisys mums vestuves.

— Pamėginsim!— tarė Ge

A

gutis — rasi ir bus kas isz to.
Gedutis per visu sanvaito 

daug vaiksztinejo nuo vieno 
in kita daug kalbėjo ir nuo- 

A * * * * * . . — -

daug vaiksztinejo nuo

takai jauniki, o jauniikiui nuo
tako gyre.

Stor-Mare džiaugėsi, kad
jaunikis ir piniguotas ir tylus

i

4

f

i
!'

“ja li
pas kunigą eiti

— Tai nelemtas
tai pusgalvis! — murmėjo Uo
gutis — Ar žinai, Mariuk, ei
kime mudu pas kunigą; papa- 
sakosiva viską, kaip yra, ra
si kunigą ir be jo priims užsa
kus. Tu poterius pakalbėsi, o 
jisai ta reikalą atliks vestuvių 
dienoje.

Nuėjo jiedu pas kunigą ir 
pagarsinta

žmogu.’,

Nedoldienije jau 
pirmasis užsakąs.

Užsakams iszejus Utaminko 
paskirta vestuves. Nuotaka, 
pasiskerdus parsza, prigamino 
valgio. Degtines tuomet pigios 
butą o
dykai grieže.

jaunimas 
tik nebuvo mat v t

ant skripkos Gogutis 
Jau buvo keli 

svecziai atejef jau 
omo szokti, 
jaunikio.

— Jaunikis kaimene gano: 
— ruseziai tarė Buzas, inejes 
Stor-Mares grinezion.

— Gano?! — Stebėjosi Go
gutis — o kad ji.s surugtu!.'.. 
tikrai nelemtas žmogus!

Tai sakydamas Gogutis mo
te skripka. ir greitai iszbego in 
laukus Motiejaus jeszkoti.

— Ar visai apkvaitai,
ka! roke Gogutis, pamatęs Mo-, 
tieju, — juk sziandien tavo 
vestuves!

— Taigi sziandie, girdėjau 
kaime visi taip szneka, — mur
mėjo Motiejus.

Žinai gerai, tai kokiam ga
lui ežia ganai? — roke pirsz
lys.

ar

— juk sziandien

— O kaimene kaip liks be 
manos! — vėl murmėjo sker
džius.

už rankos nusitveręs ir 
nusivedęs liepe jam

— Tuszczia — jose kaime
nes! Piemens patys paganys! 
Eik, nusiprausi truputi nes jau 
reikia Simnau važiuoti. Buzio 
ir Žalio arkliai jau pakinkyti.

Tai pasakos, pirszlys Hope 
piemenims ganyti o pats Mo
tiejų
pas savo 
praustis ir szukuotis.

Gegutieno davė kerdžiui bal
tus marszkinius ir paskolino 
npsivilkt naujus vyro kaili
nius. Paskui ji su nuotaka ir 
kitomis merginomis, kaip sve- 
o dar mokas ir geldas ir kul-

4
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pirszlys,

Kad jis surugtn! Ka jis 
padare?! — rūstavo Go

gutis ir vežiman sodos nudar
dėjo vyties jaunikio.

— Ar pasiutai, Molio? — 
roke pirszlys — tu kvaily!.. • 
tu be proti! Kunigas nuėjo 
bažnyczion, vargrminlkas už
lipo ant vargonų, bažnytinis 
jau žvakes užžiebė; aktas su- 
raszytas ir apmokėtas o tu, 
pusgalvi, namon eini — szirdo 

tu kunigą nnt juo
ku statai! Tu manai kad tau 
szis dalykas juokais nueis! Ne 
brolyti, kaip tave kunigas ir 
nuotaka paduos teisman tai 
pražus ir tavo sutaupinti pini
gai ir dar patupėsi kokius me
tus Kalvarijos klesoso!

— Tai kam ji... savo tur
tus girria... ar man ju reikia 
ar ka!.. kalboje iszsigamlos 
skerdžius. — Jaign ji daugiau 
to nedarys, tai. . . asz galiu su 
tavim gryžti bot teismo ir kle
sti man ne reikia.

Greitai juodu atvyko bažny- 
czion ir klelnmas snriszo jau
nuosius neatmesgamu mazgu.

Linksmai szoko jaunimas Ge- 
guczio namuose o senieji susė
do už stalo vieszejosi.

Stor-Mare buvo laiminga 
Motiejus truputi užvalgęs ir 
nieko ne gėrės slaptai iszspru- 
do isz triobos ir kitam gale 
kaimo kluone saldžiai užmigo.

Anksti rvta savo laiku vėl 
iszgyne kaimene. Daugeli metu 
jisai kerdžiavo o 
dirbo viena.*Ws -žiemos metu - 
jisai priprasdavo prie paezios 
namu ir jau 
geldos, klumpes, 
szauksztus.

o

jo pati ūkyje

tenai dirbdavo
kultuves ir

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

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

6 6 6
Yra tai Receptas nuo 

Perszalimo, Grippo, Dengue, 
Influenzos, Karszt-liges, kaipo 
ir Malerijos. Visose aptiekose. 
Yra tai veikiausia gyduole žinoma

■ - ■ - - - --- - -- - - ---------------------1----------

r CAPITAL STOCK 25,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS 1628,358.62

Mokame 3-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride- 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalą su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

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

» J *

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

3-czia Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu
pinigus yra geriaus 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 czedina.
pinigus in szita Banka o perši tikrinsite ir matysite

1 <____ A
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Dekite savo

kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento, r
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Vienturte m
pykdavo ir tuo taip tankinu
siai viskas užsibaigdavo, kad 
motina per vienturte iszbarta, 
apsiverkdavo ir eidavo sau ar 
in Kuchhui, nr in kur kitur

ant knygiir linguojiųitk 
juokėsi 'visi’’— pą’piie I ♦ • 1 ♦ * i • "i Ii •

Ir Mto( v
pn*jniGKo nėra

Po smereziai Grigorians M it-/ L____ .
kaios paliko turtelis nelabai 
prastutelis; pusantro valako
ariamo lauko,
kai, keturi

gražus budin- 
arkliai penkios 

melžiamos karves, kelios avys 
ir tiek pat. kiaulių. Pirkia gra
ži, iszrode kaip koki dvaro pn« 
kajai.
ėjo dvejos dury

f

Isz priemenes pirkion 
;s; vienos buk 

tai in kuchnia, o antros in sek- 
Kitame pirkios 

buvo platus kam ban’s, 
žiai iszbaltintas, su puikum ži
ba nezi u pecziu m ir hail ta i isz- 
mazgotomis grindimis; isz to 

s in kama
ra, kur vis ko apszczini pri
krauta.

Kamaroj prio 
tovejo baezkos

Įvožia.
•f

gale 
grn-

/ f

I
I

f

kambario buvo dury

donos eilėmis 
.stovėjo otiv/;i\o:s su ruginiais 
miltais ir visokiomis kruopo
mis. Palubėje ant balkiu bu v n 
sukabinta vainikai grybu, pal
tys bisziniu ir linu kuodeliai; 
tenai dar buvo kelios skry
nios su plono audeklo drabu
žiais ir vingiai drobių, žodžiu 
sakant visokio gaspadoriszko 
turto.

Tuos visus turtus turėjo ka
da nors paveldoti vienturte 
Mitkalos duktė Onute, 
patogi buvo mergaite, kad nei 
žmogus in ja ir diena ir nak
ti žiūrėtam ir negalėtum tuo 
jos gražumu savo akiu priso
tinti! Akis turėjo tamsias, di- 

plaukus, kaip 
O

rn

doles, 
kvieeziai

paveldėti

tokius ilgus

O ir

nunoko 
ir tan-

kils, kad kasos beveik jai ke-

1 
mislydama, kaip ežia butu ge
rinus savo dukrelo užganedint.

— Ki, Grogoriene— perser- 
godavo žmonos, sorgo k i tos jus, 
nes iszaUklesito gyvate. Isz to
kio auginimo tai tik nelaimes 
ir Dievo bausme. Kas tni do 
morgolka, kad nenori nieko 
godoti, jokio darbo nemoka. 
rl’ai-gi jos niekas nei už pa
ežiu uonoros imti, o ant senat
vės ji jus isz namu iszvnrys. 
Kokia tai bus isz jos gaapadi- 
ue, jei ji szvontos duoneles nž- 
maiszyti nemoka...

Grigorione ant to atsakyda
vo verksmu, o Onute net rai- 
cziojosi isz juoko sakydama:

— Tiktai jau nesirūpinkite 
apie mane, apsieisiu ir be jus 
rūpestingumo. Tegul tik pirsz- 
tu pamosiu, tai visi vaikinai 
isz kaimo ir begs paskui mane 
neteks nei kojų 
Juk nedovanai kaime turiu 
daugiausia turto. O kaip bu
siu pati gaspadino tai ne asz 
kvaila dirbti sunkius darbus, 
arba su darbais užsimuszt. Pa
siimsiu sau tokia katra už ma
ne dirbs... Ar tai mažai to
kiu* Ot sztai kad nors ir ta 
pati Terosiuke: juk ji už vyro 
neis ir jo turbut negaus. 1

Terosiuke buvo sirata be tė
vo ir motinos, Onutės pusėse- 
re ir už ja pora metu vyresne. 
Jai būnant dar maža numirė 
’°s 
me pas savo auginti G r i goria i. 
Nelinksma buvo tai mergaitei 
ba Grigorione,

bėgdami... 
kaime

I

<r imdytojai, ir tada ja pac-

IOL ULIUfUO
i

BEPR0CZ10 DARBAS
1 i i a m . v p " 4

TĖVAS SKUSTUVU PAPIO- 
VE DU SAVU VAIKUS.

pa%int|!i 
kciUiJi 
i . - 0/71 .

pa^iniWuloti; kati butu nepati
kęs, tįirt i ogiausiai kaime mer
gaitei ir su ana negalėtu apsi- 

N odai e totą idant jos 
ydos galėtu ji nubaidyti nuo 
to žingsnio: ka-gi ydos ir nara- 

t a i paprastas da i kt a s,

1

/

IR ISZLAIDOS JH 'ii

lengvesnio, kaip isz kito pasi
juokti.

Buvo vienok tasai, kuris ne
bot net pora 

asztrini subarė Onute už jos 
iszjuokimns isz .savo seseries. 
Onute tuojaus norėjo atsisziep- 
ti, kaip tai ji visada pripratus 
daryti, bet kada pakele akis, 
tuojaus jas greitai žemyn ir 
nuleido tarytum persigandusi. 
Kaip jis dyvinai mokėjo žiū
rėti tasai Pranukas, — jam bu
vo sunku atsispirti, nedrįso.

— Palauk — pamislijo ky- 
tra mergaite asz gausiu su 
tavim rodą... Apsuksiu tau 
galva, nesibijok, o tada Už ta: 
tau bus atmokėta. Tai brač, 
kur man didelis žmogus, kad 
saltysziaus sūnūs, tai jam pa< 
sirodo, kad jis jau ir ponas... 
Asz tau parodysiu!

Vienok, nieko neparodo 
savo to grasinimo negalėjo isz- 
pildyti. Dykai ji prio Pranuko 
glaudėsi, dykai aplinkui 
nuolatos szokinejo, dykai kaip 
katuke laižeki, nes l.ąs viskam 
jai nieko nepagelbėjo. Pranu
kas buvo toksai kietas, kaip 
uola. Stebėtinas tai buvo vai
kinas tasai Pranukas! Dailiau
sias viso kaimo 
suniis; tėvui padėjo 
riauti, o žiemos laikais 
nebūdavo darbo dirbo prie au
dėju varstoto, 
kaimo, 
kaimu gaspadines jam sunesz- 
davo darbo, ba 
audeklas buvo lygus, szvelnus 
ir priesz tai, jam nieko nebu
vo galima užmesti. Galėtu jau 
net Pranukas savo locna gas- 
pndorysta užsidėti ir apsiženy- 
ti. Ne viena gaspadinaite mie
la už jo butu iszejus, atsinesz- 
dama su savimi dideli kraiti. 
Bet Pranukui matvt ženyties 
nesinorėjo. Mylėjo ant szokiu 
pajuokavoti su mergaitėmis, 
mylėjo, pasijuokti, nesitrauk
davo szalin ir nuo pasimeihi- 
vimu, — bet tikrai nei 
vienos merginos nesikabino.

Kalbėjo žmones, kad vaiki
nas turi aki ant Onutės Mit'ka- 
liutos. Tai buvo gardus kasne-

sijuoke, sykiu

f
IV

szali vsziaus 
gaspado- 

kada

ženyti.

I

va s —
turi jas turėti arklys ir kiek-1 
vienai mergina; tegul su jais 
rūpinasi Vežikas ir vyras. La
biausia narvisti sutvėrimai ga
lima. iszvažineti, arba nors 
pažaboti; jei nenusiduoda ge
ru žodžiu glostymu, tai tam 
dalykui randasi kitoki budai. 
Ir Pranukas sau gaus rodą su 
savo Onute; bet kaip? oi ba ir 
nelengva jam tas darbas nusi
seks! 4

Onute taip-gi ncmislijo idant 
Pranukas taip daug save bran
gintu bile tik tikrai žinotu kad 
ji jo pirszlius mielai priims. 
Rustinosi mergaite ant vienos 
mislios, kad negali ant savo 
pastatyti, Pranuko prie saves 
pritraukti, jam g*a.lva susuk
ti o po tam ji iszjuokti ne mio- 
laszirdingai ir pasakyti, 
no del szunies deszra 
katino taukai. Ach, kaip tai ji 
to viso iszpradžios pageidavo! 
Kaip ji labai .pyiko, matydama 
toki Parnuko atszalima. Apie 
tai žinojo motina ir Tcresiukc. 
Onute namie pavirto in tikra 
szotona. Bėgiojo, kaip beprote 
po grinezia, žiūrėdama tankia- 

murmėdama ant 
seseries

arba

kad 
no del

T AR AD AHC A
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Jau tasai garnys, 
Tai tikrai piktadarys, 

Kaip in Nantika nuleki*, 
Isz lai k Kalėdų paliko 

dovanele, 
Jaigu ne sūneli tai dukrele, 

Da del keliu pažadėta, 
Pik nežino ar bus isztesota

Tik 'žinoti negali, 
Ba buvo garnei keli, 

Tai negali žinoti, 
Ir uodegos liutvorti.

O kad tai vienas garnys butu 
f Put > vit/vOti malini lAiior/l n

f
t

,000,000 asmeniu in- 
Isz atvy-

Tauragės npskr. Graužu kai
mo gyveno nepilnaprotis Juo
zas AndriusZka. Jis turėjo tris 
suims: 2 mt., 4 mt., ir 6 mt. 
Labiausiai mylėjo vidutini ku
ri, kur tik eidamas, paklodėj 
susivyniojęs ant kupros ne- 
sziodavosi su savim.

Priesz savaite nelaiminga
jam tėvui protas visiszkai su- 
simaisze. Viena diena, žmonos 
nesant namie, paėmė skustuvą 
ir papiove savo jauniausia su- 
nu, paskui isz eiles papiove 
savo mylimiausi. Tik treczia- 
sis, vyriausias, matydamas ka 
tėvas daro, 
m u ir nubėgo pas 
pagelbos szauktis.

2 mt., 4 mt., ir 6 mt.

1928 m. 11,113,000 automo
biliu invažiavo in Suv. Valsti
jas isz Kanados ir Meksikos 
bet. 192!) m. iki Lapkriczio 1 d. 
invažiavo 11,736,000 automobi
liu — 600,000 daugi aus negu 
visais pereitais metais.

Fis'kaliszkais metais bai
giant Birželio 30 d., 1929 m., 
11)314,000 pasažieriu invažla^ 
vo laivas in Suv. Valstijas ir 
suvirsz 33
važiavo vieszoliais.
kušiu pasažieriu randamo kad 
daugiausia atvyko “ turistu,M 
ks parodo, kad paprastus pi- 
liccziai ir nuo tik turtingi pi- 
liecziai keliauja.

Svecziai ir Svetimu Szaliu— 
Isz 45,000,000 asmenų i n važia
vusiu in Suv. Valstijas isz 
svetimu szaliu tik mažas skai- 

’Eu ropos. 
1928 m. 27,257 nc-immigrantai 
ateiviai tik 
Suv. Valstijas. Isz 
166,119 no-immigrantai ateiviu 
94,502 gryžo atgal in Suv; 
Valstijas nes jie tik aplanke 
kitas szalis. 43,011 asmenų at
vyko pasilinksminimui 
581 biznio reikalais.

Labai daug Amerikos pilie- 
cziu lanko Atoksika ir kitas 
Amerikos respublikas, Bermu
da ir JCuropos szalis. Patys 
Amerikiecziai prato prie ke
liavimo.

Visi atvykusieji turėjo ba
gažo reikalaujant peržiūrėji
mo. Sugryžtantieji turi ant 
tam tikros popicros pažymėti 
visus nupirktus svetimose sza 
lyse daigtus ir kiek už 
užmokėjo. Kadangi j^ziadien, 
del pagerintu vicszkeliu, labai 
daug žmonių atvyksta in Suv. 
Valstijas isz Kanados ir Mek
sikos planuojama insteigti 42 
stotis “Customs - Immigration 
Inspection Stations.’’

Su lyg Komercijos* Depart- 
mento skaitlyniu 1927 m. turis
tai aplankydami szia szali pra
leido $242,000,000 kuomet 
Amcrilriecziai užsieny praleido 
net $770,000,000.

Žmones sziadion mėgsta ke
liauti ir važinėti todėl kad lai
vai ir gelžkeliai daug greites-

ežius atvažiavo isz
i ------------------

pervažiavo per
il e k amuPa i nors genai paszturtytu

O dabar raiko tylėti, 
(r dovanele laikyti.

O ka: ir mandra szarkauodega 
pa svyla,

Isz maiszo iszlonda via. 
Jaigu dabar grlnoTiai 

neatvažiuoja
'Pai nors garnys g 

■apdovanoja.
' Pegy v 11 o ja 'Li ot u v i a i, 

Tegul 'atsilankinoja kptan- 
kiausin garniai, 

Tegul platinasi Lietuvyste, 
O draug ir paleistuvyste, 

Jau gana, 
Ant tokiu darbu, 
Ir garnio’ dovanu.

f
r i noreliais
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iszspruko isz na- 
kaimynus

* 
Atbėgo kaimynai, rado szuli- 

nyjo tik beproezio kepure ir 
sudrumsta vandeni. Matyt, jis 
suprato blogai padaręs ir no
rėjo nusiskandinti. Vėlinu kai
mynai. rado ir ji pati, visa szla- 
pia, pasislėpusi szakose.

Policijoj tardomas, beproti 
tuoj, prisipažino nužudęs
vo du sūnūs. Dargi pasakė, 
jog mylimianse ilgiausiai kan
kines.
SU 36 LITRAIS BE KELNIŲ 

Szakiai. Antram pasienio 
policijos rajone, sužinota, kaa 
bus gabenama brendpirczio 
kontrabanda. Polic. Pusinaitis 

, prie Szo- 
už 'kokia 15 

metru kažka baltuojant. Pri- 
szokes, liepė stoti. Bet baltasis 
pasileido bėgti. In polic. sz.n- 
vius atbėgo ir kiti pagelbon 
gaudyti. Sugavus pasirodė, 
kad tai yra pil. Bosas, isz Bo
su k., Kidulių v., žymus kon
trabandininkas, trcczia karta 
sugautas su 
kontrabanda. Szi karta gabe
no dvi skardines -spirito, viso 
36 litru. Perbridus per Szeszn- 
pe, taip staiga užpuolė, kad 
nespėjo kelinėmis apsiauti. 
Ant kaklo baltuojancziomis 
kelinėmis ir kabaneziais ba
tais, su pora skardiniu ant pc- 
ežiu, 
virsz. Isz ton in Smalininkus 
ir pagaliau in Kidulių areszto 
namus. Nubaustas 500 lt.
PALEISTUVYSTE u te 

VTLKAVISZKY. *
Doroves atžvilgiu Vilkavisz- 

kioeziai, ypacz jaunimas, puo
lė. Didžiausias puolimo peno* 
das — ėzie ir praeijusieji me
tai. Mat, nėra kas moka, kaę 
jiems aiszkina, sulaiko. Jauni
mas dažniausia poniszkas, 
naudingu, pamokaneziu knygų 
neskaito, 
Darbo žmonėms geros knygos 
sunkiau nusipirkti, nes bran-? 
gios. Mieste padidėjo ir pros-j

i U zerkolel i, 
motinos ir seseries nuolatos 
jas rugodama ir lyzdama ant 
akiu taip, kad biodnai Grigo- 
rienei aszaros karezios ant 
akiu neiszdžiudavo, 
ke jau seniai butu 
nepakeliama, tarnyste, jei jos 
visomis sylomis nebūt u užlai
kiusi teta. Senute kadangi ži
nojo kad niekas'kitas nesuval
dys taip visas gaspadorystes, 
kaip Terosiuke, — o pagalinus 
niekas neiszlaikys su Onute... 
Sirata isz dėkingumo 
ant vietos iki laikui; 
laikysiu sakydavo! «

Pagalinus jau Oriui e apsipra
to su mislia, kad su Pitinukn 
rodos negaus, 
ti nesiduos. Jan taip daug ja
me insimylejo, kad jai nesino
rėjo nieko daugiąii kaip tik 

lis, kaip paskui ji mergaites, kad Pranukas su ja apsiženy-

No ti'k isz jo 
bet ir isz aplinkiniu

jo iszaustas
o Tetosiu- 

pametus

711

r n

turi

nakti saugodamas 
szupes pamater%

juoskiek ji Imvo 
silpna del savo dūki orios, tiek 

buvo 
labai žiauri. Taigi ja tankia: 
varinėdavo prio sunkiu darbu, 
vadindavo dykaduone; o kiek 
sykiu Onute ka blogo padary
davo, tada už viską turėdavo 
atsakyti Teresiu'ke. Visur taip 
esant svetimoj globoj.

Onuto-gi taipgi 
savo pus(‘seres ir ja

kokiu tai sidabriniu savo seseries mergaitei 
Taiginoru*

liūs sieke. Prick tam buvo vik
ri kaip kokia stirna; nuolatos 
juokėsi, 
juoku kad net imdavo 
su ja sykiu juokties. O kaip ji
luom savo juodom akim žiūrė
ti mokėjo, tai ne syki bernąI- 
czius net velniai griebdavo, 
kada in katra pasižiuredavo, 
tarytum ji su savo akim kiek
viena norėjo perdem perverti. 
Būdavo pasižiuręs, ant berne
lio, jam szirdi pervers kaip ko
kiu kalaviju ir nusisukus in ji 
daugiau jau nežiūri, arba visa, 
pasitraukia szalin. J'aigi laks
to poskui ja vaikinai kaip ap-

nemylėjo 
tankiai 

iszjuokdavo vadindama ubage, 
kuri isz ubagystes gyvenant). 
Tas viskas Teresiukoi labai' 
greitai nusibodo. Sulaukus ke
turiolikos metu tetai tiesiogtetai tiesio

po 
rodydama vaikinams tai iszpludo mergaite net

siems butą ne paslapties, kad 
tas didis nieko gero, — ta Onu
te. Tingine ant viso svieto, nie
ko cielas dienas nedirba, nieko 
nesimokino, tiktai laksto 
kaimo,
savo baltus dantukus. Pažino
jo visi, kad ji moka vaikinus 
viliot i, o kada jau vaikinui ko 
kiam galva susuka, tada ji isz 
to visko juokėsi ir tuojaus ka
binasi ir vilioja kita.

Mergaites jos nemylėjo, nes 
Onute ju nelaikė už Dievo sut
vėrimus, iszpuikaudama ir be
sididžiuodama su savo turtais. 
Vyresniu taipgi ji niekados ne- 
godojo, o jeigu jei katra isz 
moterių ja kartais persergėda
vo, ar tai ant zobovu, ar tai 
ant szokiu, kada Onute per 
daug sau su vaikinais pasive
lydavo, arba prie kokio darbo 
kada ji vietoj dirbti 
porszkadydavo, 
kakliai atsakydavo, kad 
kam nevalia kiszties prie jos; 
taigi tankiai burdavosi dantis 
už dantį ir niekam neužsiloiz- 
davo.

Bet kas arsziausiai, kad Onu
te neapkentė ir niekino savo 
motina. Ne tik jos ant kiekvie
no žingsnio noki a use, bet prie
šingai

jeigu jei katra

ki tiems.
Onute at

mo

—motina visur stum
dė kaipo kokia tarnaite, 
prakalbėdama niekados malo
niai neatsiliepdavo, kaip tai 
pridera vaikui su motina kal
bėti. Kas tau! Onute visados 
in motina kalbėjo negražiai lr 
asztriai — o tankiai motina 
gavo už bile nieką ir subarda
vo. O motina del jos buvo to
kia silpna, kad jai viską leiz- 
davo daryti, visam kaime duo
davo jai valia ir motina ne

ir

sesti ir proto neteko. Nors vi- pasako, kad tas viskas taip il
giau negali būti, kad ji arba 
eis in dvara tarnauti, arba pas 
kokia gaspadino arba-gi tegul 
Grigoriene ja ima už pusmer
ge ir moka alga. Grigorione už

su
kokiu tai pagaliu užreže, bet 
tas nieko negelbėjo. Ta paczla 
diena Terosiuke sudorojo pas 
kaiminka ir tenai pradėjo tar
nauti.

Tik dabar teta persitikrino, 
kad be soserenos jai kibai ne
smagu ir neparanku. Sarmata 
jai buvo nusileisti taigi palau
ke visa meta czverti. Bet po 
tam jau laikui pati atėjo pas 
Tcresiukc. Toji vienok sugryž- 
ti nenorėjo kolei teta su jąją 
nesuderes taip kaip su sveti
ma mergina.

— Asz vėl nuo ryto iki va
karui dirbsiu — aiszkino mer
gaite — o nežiūrint to Onute 
man vis viską iszkalbes, kad 
asz gyvenu isz ubagavimo, kad 
«su ubage... Nenoriu!

Ir Grigoriene tuj’ejo pasiduo
ti. Terosiuke neapsakomai lai
vo darbszti; jos rankose dar
bas, kaip tai sakoma tik doge, 
o prieg tam visus darbus prie 
namu gerai mokėjo.

Ir taip augo mergaites, vie
na turtingai ir tinginystėje, 
antru sunkiame darbe. Viena 
nuolatinėse zoboveso, szoki no
se ir meilužėse mislijo tiktai 
apie parodus ir vaikinu apgau
dinėjimus, antra valde
gaspadorysta, dirbo nuo ausz- 
ros iki šutomu, o turėdama 
liuoso laiko, atsisozdavo sau 
seklyozion ir skaitydavo nau
dingas knygeles kurias gauda
vo isz klebonijos nuo mokyto
jaus paezios, kuri labai myle-

visa

prie

taip paskui ja. vaikinai laks
tydavo. Jis vienok jei ant jo.A 
aki ir turėjo bet rodos aiszkiai 
to visko niekam neparodė. No 
tik kad nesistenge jai patikti 
bet net ja retkareziais subar
davo už kokius nors negerus

tu.

likosi 
kol d,a

•kad jis apsigan-

mPoliaus bus.

Ko Reikia Iszmokti?
■* T .. ______  _______ __

mu, bu linksmumas yra geriau-
Puri iszmokt būti links-

darbus ar žodžius. Ot jisai taip gyduole.
elgesį taip kaip ir nemylėjo 
margin kės.

Stebėtinas daiktas!
labiau Pranukas Onutės neap- 
kenzdavo,
kinu toji apie ji
Tada kiti vaikinai padėjo ant 
Pranuko nemaloniai žiūrėti, 

tai jisai toksai man
tai kind a ma si s prie

J110

juo labiau ir 
sukinėjosi.

Puri iszmokt paisot apie 
ba tai labaisavo reikalus, 

svarbus daigias.
iszmoktReikia kai bot 

b a 
naudingi apsakymai tiek ženk
lina, kiek szviežas oras del li
goniu.

;X£

Į.jJj. apie naudingus daigtus,

Matai! 
druolis, 
mergaites! Ar tai ir ji jau to
kia, kad reikia jai ant pikto 
daryti, , 
katrie nuo jos bėga?

Ir ne vienas kareziai 
josi kad taip tai pirmiau 
paties budo neiszgalvojo. Bau
dė paskiau 'kas teisybe tai vie
nas ir antras bet matyt, nomo- 
kaneziai, ba mergaite in tokią 
permaina visai neatkreipdavo 
nei atydos.

Vaikinai raminosi tiktai vie
ną vilczia, kad kada Pranuikas 
buk tai apsipras ir pradės lan
ky ties pas Onute, ji jam tada 
in uosi pasijuoks ir ji atmes.

goniu.
.Keiko- iszmokt, kad bur-* .

nos del bereikalo ne auszt terp 
jeigu ka kalbi, 

apie moksliszkus
jaunuves, o 
tai re i ko

jei' jurk'tokiu’vaikosi ‘Įmigtus kalbėt, o b.jaurei no-

gailė
to

Tegul jis tiktai bando.
Bot ilgai tokiu dienu lauko. 

Ne tik kad Pranukas isztojo 
laikydavosi, bet ir pati Onute 
stebėtinai kasžinko persimaino 
tarytum jai kas jos duszia at- 

Nuliudo iszbalo — Ir

<!•

I • 
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gavo aukso Onutei intikti
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žinia ka butu padarius, bile ti'k jo, — arba nuo panaieziu isz 
,>r ^vnroMHHHNlB *

jos neužgauti ir nenuskriaus- skaitymo ir tanikiai ant szoklu 
ti. Bet jai tas dalykas beveik vaikinu burelyj ir prie mergl- 
niekad nenusisekdavo; ka tik ežiu erzino Teresiuko rodyda-

Onute juokėsi isz to

maine.
kas ardžiausia vaikinams buvo 
stebėtina, kad ji jau prio vai
kinu nesikabinojo.Viena tiktai 
Pranuku mate, jis vienas de) 
jos gyveno o ant visu kitu nei 
atydos neatkreipdavo.'

— Ar jai jau galva susK 
maisze iszti’kro t— kalbėjo kai
me visi žmonos. — Na tai vai
kinas ir turi laime, bot kaip 
jis su tokiu velniu duos rodą?

plaukszt.
Mokykis pats savo erge

lius šutaiky t, bu svietas 
per daug užimtas kad tavo er- 
gelei kam apeitu.

Mokykis savo sopulius Ir 
kenkimus po uždangalu links
mybes užlaikyti. Niekas ne
paiso kas tavo slogia.

Nepasakok apie savo rn- 
pesezius. Jeigu nematai nieko 
gero gyvenime* tavo, tai savo 
11 osmagu mu s u žl a ikyk i e sa vi jo.

* Mdkokio guodoti sena 
knyga, nes jiji yra tavo ramy
be visame, o,jeigu turi suply- 
sziusia tai- prisiunsk mums, o 
apdarysimo puikai. — F.

...—------------ -- - ...
MEILES IR VEDYBŲ 

PASLAPTYS!

««
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yra

Norintieji pažinti meiles bei Vędy-

Niekas vienok nei iszmislijo,

7 1'7
Ii

£■
<!»;•

♦ ♦ ♦

Senas Montkarmn jaunikis, 
Nuo morgu atlikęs, 

Tai apie bobas lupinėja, 
Namine del juju neszioja.

Tosios naprapal 
G era dejų 

t..;;-z. J,;,.,...,-,-,.
Nesupranta kad isz jo juokėsi.

Bobos per kriuki traukia, 
Pasigėrusios klykia, szaukia 

O kada gerai atsigėrė, 
Palikia kvaili visos namo nore.

Taip moterėlės darykite, 
Tokius riminis proto mokykite.

bu paslaptis,; nusipirkite Jurgdalos
knygutes: (1) Meiles vakaras arba
I . / . .
meiles vakaras arba kaip moters my>
1
arba kodėl sziu laiku vyrai nenori

gor(» 
wgirin, 

l’ai isz to džiaugėsi

♦ ♦ ♦ 
u

Ten kur apie Tottsvillo 
Apygardoje nedidelėje,

O kaip vadinasi nesakysiu 
Del saves tai pasiliksiu, 

Ton tai rots bobeles, 
Daugiausia iszgere gazeles 

Na. ir po karėžomas valkiojosi, 
Paskui girtos vaidijosi, 
Po miesteli slankinėja, 
Praeigius užkabinėja, 

Sarmata daro del blaiviu 
Davadnu Lietuviu.

O ir isz kitu ‘pecziu atsivelka 
Pas savo kūmas in talka, 

Gero ir gere, paskui pradeda 
viena kita lydėt, 

net visame miestelyje 
girdot, 

Kaip myluojasi, 
Irbucziuojasi.

Dievas žino kada tos bobeles 
N gaus protą,

Tr nustos dariusios sarmata, 
Ne viena rodos ir pasirodo,

Kai

gaus protą

J

f

f

$242,000,000

ni negu kadaise buvo, keliavi
mo budai pagerinti ir vieszko- 
liai geresni? automobiliams;

— r. L. L B.

ISZSKAITLIAVO 
GERAI 
PASAKAITE 4.

Mažas Kaziukas jau nebe- 
pirma karta pakliuvo miestan. 
Kelinta karta mate didelius 
miesto murusj puikius cemen
tinius takus, daugybe beeinan- 
cziu žmonių, begale sankrovu- 
sankro veliu;

Bevaikszcziojant po miestą 
pasinorejo Kaziukui valgyti. 
Pamate jis ant keptuves lango 
kelis pyragus ir, nors pinigu

brendspiriezio

nugabeno pas rajono

dažniausia poniszkas,

bet pornografija.
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Ir in poniute iszrodo, 
Bet kaip smegenis užpila, 

Tai jau gana.
• Iszsižioja, 

Apsiseilioja, 
■Bjauriai loja. ’s

No viena prie stulpo pasirėmė,
Riauksioją ir vemo, 

Baisiai 'dejuoja, 
Sako kad kaltūnas terioja

su savim netiltojo, bet into jo 
vidun. v

—■ Kiek Tamsteles prazso- 
to už sziuos pyragaiezius ? —
paklausė Kaziukas.

— Už deszimti devynios

koip vyrai myli motoras, (2) Antrus 
meiles vakaras arba kaip moters my
li vyrus ir (3) Senberniu iszpaŽInth 
arba kodėl sziu laiku vyrai nenori 
vesti. Visos trys knygos prisiunezia- 
mos už viena doleri. Atskirai kiek*- 
viena knyga 50 centu. PlnlgUs reikia

KULTŪROS KNYGYNAS

mos už viena doleri. Atskirai kiek- 

siunsti su užsakymu.

f

>
Taigi dievyti, no viena isz'to 

liga gauna, 
Ir kad nors gert paliauna, 

Bet jau sveikatos neturi,
Ant giltines iszžiuri.
Tai tokios tokeles, 

Ne graižini darote bobeles, 
O jaign greitai nepasitaisys, 

fPai koczela pamatys!

PRIKISZO DEL JOSIOS.

kapei'kos, — atsako jam.
— Už deszimti devynios 

kapeikos — pakartojo vaikas. 
— Tai už devynias bulkutes 
asztuonios, už ąsztuonias — 
septynios kap., už septynias— 
szeszios, už szeszias — pen
kios, už pon'kias — keturios, 
už keturias —p tris, už tris — 
dvi, už dvi — viena’ kapeika, o 
už viena bulkute — ne vienos. 
Ta'i-gi duokite, Gerbiamieji, 

asz nuo
o

titucija, Manau, kad “diplo- 
muotu7 gatvėse mergeliu bur* 
apie 15. Vilkaviszkis turi pa- 
nasziu landynių, kaip Kaunas. 
Daugelis tokiu mergeliu serr i 
ga venoros ligomis ir dažnai 
užkreczia savo lankytojus.

Priesz prostitucija labai ma
ža daroma, 
fėjos dažnai nakties metu už
kabina ' girta praeivi ir nusi
veda in savo landynes. Ryto 
toks kavalierius, žinoma, ne
randa nei paso, nei pinigu.

KOKIU ISTORIJŲ DAR 
ESAMA.

Kaunas. Žaliam Kalne gy
vena p. Sz. Stulpinas. Jis kad

todėl tos gatves
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ir Lietuvis, szelpin Kauno Žy
du Naszlaicziu Namus, tikra 
mokesni. Viena karta jam to
ko gan stambi suma pamesti, 
o prie pinigu nebuvo jokiu do
kumentu, tik Naszlaicziu Na
mu kvitas. Pamestuosius pini
gus surado vienas Žydas ir p*i- : 
tyres isz kvito kieno pamesta* H

kūtes, davė jam dar ir arbatos Tas labai nudžiugo, nuėjo in* 
ir taip Kaziukas, pavalgęs pa- Nasztoicziu Namus, paaukojo 
dekojes sayo geradejarh, iszejo jiems žymia rastu pinigu dali

||U14 '

man viena bulkuto;
pat ryto niekei nevalgiau, 
dar vakaras toldka.

Keptuves savininkai, maty-
darni isz vienos puses • vaiko 
gudrumą, o isz Įeitos jo atviru
mą, mandagumu )i|įteisingumą 
davė vaiku Ikelias lygiai buL nunoszo radini ponui Stulpinui n i ■-» • * * « . ' * m a * » a 'Del ko tu Aguto iSz ma

nės nuolatos juokiesi. Juk asa ir taip Kaziukas, pavalgęs pa- Nasztoicziu Namus, paaukojo
da no papaikai! ir nieko su

P. O. Box 3, * So. Boston, Moss. kalbėjau?
11 ’ ' > ’■ Ji

tavim apie apsipaeziavima ne 
bnlhnimi 9 v

ieszkoti savųjų kad pargryžus 
namon. T ■

4
vau pamestus pinigus. ir
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ŽINIOS VIETINES SHENANDOAH, PA.
— Gruodis—December.
— Pajiedelyje prisnigo ant 

keliu coliu.
— Szv. Juozaipo Lietuvisz- 

koje'bažnyczioje prasidės ketu- 
resKleszimts valandų pamaldos 
Nedelidje, 8tn Decemberio.

— Mare Stankevicziute li
kos sužeista pavojingai kada 
ėjo ant geležkelio stoties, per 
bėganti automdbiliu. Dreiverisj 
sustojo ir nuvožė mergaite pas' 
daktaru.

— Prohibicijos sznipai isz- 
sznipinojo tek panluoda už
drausta sztofa Rože Valinczie-

I

— Prohibicijos agentai pa
dare n bla va ant sekanezin sa
limu: Ben Al hm, 615 W. Coal 
uli., P. T. ir Albert Binder 142 
K. (Joni uli., Tony Cochoto, 
615 W. Coal uli

Ton v Cochoto 
., Mikolo Lar- 

cio, 34 N. Main uli. ir Povylo 
Vitkaucko 
Prackville.

127 Lehigh uli.

Freehold, N. J. t Praeita me
nesi mirė czionais Jonas Nor- 

i kus kuris paėjo isz Kauno re- 
dybos, Raseinių apskriezio 
Namui e sc z i o pa ra pi j os.

Raseinių

Mc Adoo, Pa. — Nuo Pane- 
delio Lehigh Traction elektri

ne po 601 W. Pine uly., ir Ed- kiniai karukai paliovė važinc- 
vardas Fletcher po No. 75 N. t i in Hazletona o in ju vietas 
Main uly., ir abudu aresztavo- intaise didelius bosus. Badai 

ir isz
Barre karukai paliaus važinėti 
o in ju vieta kompanija leidi- 
nes didelius bosus ant. 
atidaryto plento.

jo. I lazletono in Wilkes
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nesza ant ranku ir paklupdo 
ant kapo, žemomis trina ir ak
meni .rankomis trina, liet kaip 
atnesze ant ranku, taip tuos li
gonius ir vėl nusinosza.
taip graudžiai verkia ir mel
džias... Bet policija liepi* tiik 
akmeni palytėt ir eit, nes Inu- ■ • • • • • • «

Kiti
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ISZ WILKES-BARRE IR 
APLINKINES.

Nov. 11, likos suriszti 
p. Helena 

Povvlu

tI J
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Paskutines Žinutes

i1 , n
__________ 1 --tMiit. j

NĖRA UŽ KA.
1

I 
į

kia minios. Pinigti irgi daug 
aukuoja, kiti gėlos deda 
paminklo, 
lūs, perlus krauju, 
šiai, tai, 
vaiku Italu asmens, ir kitu 
vargszu žmonelių. Ir, žinoma, 
ir Airiu, Lietuviu, Lenku Ir 
kitokiu tautu vis mažiau ap- 
szviestu žmonių. Iszbuve apie 
3 valandas, 
ir suszale namo, jokiu 
n e regoje.

Vyskupas liepė uždaryti ka
pines ir daugiau neleisti žmo
nių atlankinet kunigo kapa.

ant 
o dar kiti deiman- 

Daugiau- 
matyt, szvento Tėvo

gryžom suszlnpc 
eudu ”l <

mazgu moterystes
Belevicziute su p.
Scheffel isz New Jorsev. Prie 
szono patarnavo 'Jaunavie- 
džiams sesuo nuotakos Marga 
rietą su Povvlu Moodv. Jauna- • •

patarnavo Pa n ley

vedžiai geidže prnnoszti apie 
svodba savo levui Bolevicziul, 
kurio adreso nežino ir lai szi
tas buna tėvui praneszimas 
kad jojo dukrele jau isztekejo.

į Ant. J. Sakalauskas
i L1ETUVISZKAS GRABORIUS S 
į (Bell Phono 872) J
y 331 W. Centre St. Shenandoah, P*.

1 SU-.
r

I

— Del daugelio 'paži n.šta
mas advokatas William Potts 
Ramsay, kuris vaikszcziojo ant 
kriukiu turėdamas kreiva kojai 
Uždėta viena ant kitos, o kuris 
buvo apleidęs miestą kada už
ėjo prohibicija nes buvo Kaiero 
advokatas, mirė pas savo duk
tė re New Yorke praeita Ket
verge. Lavonas atvežtas ant 
palarddjimo iii miestą kur taip-1
gi silsisi jojo pati. j

— Dekavones diena likos i 
Szv. Juozapo bažnyczioje su- 
riszti mazgu moterystes, pana 
Antanina Va i norinti* su Juozu 
Kalvinsiku isz Tamakves. Kun. 
Czesna laike miszes.

— Dekavones Diena 
nys paliko patogu ir drūta su- ’ 
neli del Edvardu Rutkauckii, 
531 W. Spruce uliezios. Moti
na ir kūdikis sveiki.

gar-

— A. M enk ei i u na s s 
szirdinga padekavone visiems 
kurie atsilankė ant jo pareng-

naujo — Persis-

Brockton, Pa. — .Jonas Sol- 
metu, likos užmusztas 

Marv D kasvklosia. Laidotu- 1 v •*
ves atsibus Seredoje kurioms 
užsiėmė graborius 
kas, isz Mahanojau

tis » 9711

Traška u c-

Malden, Mass. — Kadangi 
ežia lankosi didžiausios minios 1 
žmonių prie kun. Powers kapo,!

Cleveland, Ohio.
kyre su sziuo pasauliu žinomas 
biznierius, Mikas Prokopas, 
turėjos krautuvo 1023 Ansel 
rd. Dar buvo jaunas, vos 41 
metu amžiaus. Paėjo isz Bu- 
biu k., Vilkijos p., Kauno aps. 
Amerikoj iszgyveno keliolika 
metu, Clevelando per apie 15 
metu užlaiko valgomu daiktu 
krautuve, dare gera bizni. 1921 
m. buvo gryžes su szeimyna 

i Lietuvon, mane pii4kt Paezta-
/Uli ui ii u iii iv ivuiie i vrnvirt Aiipv. 1 . »i fI . r/ . . j vos dvaro centra, bet nesusi-Holy Cross kapuosna, ir nsz ............ . , ’ ,... ,

nuvykau, i 
pažiūrėti. |

vistiekžmonių
daug, prisirinko 
ir
asz, ir

eilese lauke.
<r o

to vakaro 13 diena Lapkriczio. I Daugybe

su keliais draugais 
! 20 amžio stebuklu
Nors lietus smarkiai lyja, bet 

nepaprastai 
tukstancziai 
Prilindau ir

avau progos stovėt ar
ti kapo, ir žiūrėti argi nein- 

I vyks stebuklo?!..
udeda laiko iszstovejau ir szimtai vi

sokiu ligoniu perejo. Bet ne- 
maeziau nei vieno pagyant. ..

> paraližuotu

Apie vai.

I

i

taikius gryžo. Tada dar Lietu
voje buvo daug netvarkos, bet 
gryžo Lietuvos nepoike ir ne
niekino, kaip daro kiti kurie 
tada Lietuvoj važinėjo.

Velionis rėmo tiautiszkus rei
kalus ir paremdavo Lietuvisz- 
kas organizacijas Cleveland©. 
Paliko žmona ir tris* jaunus 
vaikus. Cleveland© gyvena jo 
broliai ir gimines ir yra daug 
jo kaimo draugu ir tos srities 
pažystamu. — I).at-

KALĖDINIS KRALIKUTIS DEL PALINKSMINIMO
VAIKU.

Aožmi aneta tūlas didelis sztoras New Yorke daro juokinga

1[ Chicago. — Milionierius 
James C. Pianley, 56 metu nii- 
szove paeze ir save ant smert 
hotelijo Ambassador.
buvo prezidentu Miami (Jotai
Co. kasyklų arti Terre Haute, 
Ind*

11 Hull, Mass. — Ugnis su
naikino 5 laivus ir daug tur
to prigulinezio prie Nantasket 
Beach Steamboat Co. Bledes 
padaryta daugiau kaip ant mi
lijono doleriu.

11 Shanghai, Kinai — Bom- 
binis eroplanas sugryždamas 
isz manebru, isz netycziu pa
mote 100 svarinę bomba ant 
1 i gon bu tos, užmuszdama
žmonis ir sužeidė 18 ligoniu.

11 Canton, N. Y. — Keturi 
į studentai isz St. Lawrence unl- 

versiteto likos užmuszti, kada

9

Užeitinejo lietus o ^ydaa 
valgi trefna deszra, pradėjo 
griaut ir žaibuot. Tamia bal
sei sutrenkė perkūnas!

Žydas padėjo deszra ir ta
rė: — .
rūmas už tam szmoteli deš
ros ? y

■ii

lietus o

BYRDAS PASIEKĖ
PIETINI POLIU.

Kamnndie.rius By rd jau pa
siekė Pietini Poliu su oroplanu

Nu, 'kam tai didelis la-

TERP POROS.
>!'

— Juk tai niekiai tokios mo- 
in akis

I
I

t eres, ka savo, vyrui
lenda?

— Tai teisybe szirdele, jog 
niekai!

—. Juk asz nelendu?
— O ne! tu nelendi!
— Na tai pirk iriau už tai 

nauja žaketu ir skrybėlė...

P

Nuliudimo valandoje šutei* jj ; ,

I
ki am geriausi patarnavimą. Pa
laidojimo atliekam rūpestingai 
Ir gražiai. Busite pilnai užga
nėdinti.Isz Mahanojaus ir Girardvillos 
jeigu kas pareikalaus mano pa- v- 
1

į in ju automobiliu trenkė eks- 
į presinis trūkis. Studentai no

rėjo pralenkt truki.
V Havre de Grace, Md. — 

Penki isz szeimynos Aleksan-

✓ 
✓
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tarnavimo tai meldžiu man tele- į i dro Phillips likos uzmuszt 1 per 
/* a* »t t • t 9 jl rl I /i n«rl <<n « -a t-Mti Ir 1 I ril i>i n2 Tonuoti

n minutu.
o pribusiu in doszimts Peiinsylvanijos truki, 

Bell Telefonas 872 gH

A. RAMANAUSKAS
LIETUV1SZKAS GRABORIUS 

MILL & PATTERSON STS 
ST. CLAIR, PA. 

Bell Telefonas 1430-R

fo>P

•f

ii
▼taį -w 
RBKWt
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Iszbahamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrobus paruo- 
szia nuo papraszcziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius dol 
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.

trenkė in juju automobiliu ar
timoje namu.

V Swansea, Velszije — Sep
tyni anglėkasiai likos užmusz- 
ti per eksplozije Wernbowl 
kasyklosia arti Penclawadd; 
40 kiti pasekmingai iszesigel- 
bejo.

U Kulpmont, Pa. — Geor
ge Anderson, buvo užkviestas 
per gimines in Marion Heights 
per Dekavones diena ant szei- 
mynišzko susirinkimo laike 
kuriuo ‘kilo musztyne ir Geor
ge likos subadytas peileis.

Il Marseilles. — Per sugriu
vimą dvieju namu likos už- 
g’ 
ta negyvos. Manoma kad 
daugiau lavonu randasi griuvė
siuose.

DŪMOJIMAI
r a n k i a u s i a n e s i i 1 ž i a ugc -• rr

me isz to ka turime, tiktai da 
vis daugiau norime.

na ir lankiausia numarina/ ii-
Ergelei žmogų

kuri vare Bern t Balchen, kurio 
paveiksią czionais matome.

U Newark, N. J. — Susi ba
rius su savo vyru Helena Kor- 

kuris bes likos baisiai apdeginta per 
metimą lempos per josios vyru!
o duktė isz baimes iszszoko nuo 
antro laipsnio »per hrnga.

Kingston, Pa. — Richard 
T’ruan, 51 metu, nužudė savo 
paezia, po tam pats save nusi- 
szove. T’rnan buvo bosu Lehigh 
Valles kasyklose. Priežastis 
žudinseziu neisztvrrneta.

(ilen Mills, Pa. — Mergi
nu pataisos 'namas Woodward 
udege lyg pamatu ana diena

> 30 merginu vos isz- 
s i gelbėjo.

S

isz kiirit

Jaigu spauda butu sulai- 
;riauta 11 ypatų kurios iszim- 'kyla, tai žmonių rodos liežuvi 

da nukirstu.
Per visokį raszta žmogus 

—F.

iuv.mil likos

NEDELINE 
EKSKURCIJA IN

Dubeltavas
Tikietas

1:16 ryt« 
1:45 ryte

$4.oo
IN

NEW YORKA
NEDELIOJ 15 Decemberio 
.Jumis labai patiks praleisti 
diena New Yorke pamatant 
daug akyvu vietų arba at
lankyti savo gimines ar pa- 
žinstamns.
Specialia Treinaa Subatoa 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.
Apie dauginus informacijos apie 
virsz-minčtas ekskurcijas kreipki* 
ant stacijų arba raszykite pas 
John M. Rolin, District Passenger 
Agent, Williamsport, Pa.

I

Savo neapleisto o ir sve
timo negeisk.

Jeigu tarnausime paczla
turėsi, tai per jaja nieko pra- 

; dėt negalėsi.
nu vargi-'

tai

p

Katras žmogus neskaito 
nelytis, arba kaip tai sa-

gai tasai žmogus gyvens katras ko: kvailas kaip arklys.
ergeliu neturės.

♦

ras boba apszukuos.
I ♦ rr - • “
1 ~ . . .. mata turi kad reikia atiduot noriu Vinco ba jis bedievis,— 
kas kam priguli.

j * Su toisingysta visur tik
si, o su nielagysta niekam ne-

Tas ilgai pakukuos kat-

Dogui kožnas ta

patiksi.

paroda
priesz Kalėdas ant pralinksminamo valku kaipo ir del suaugusiu. Tukstan-
ežiui žmonių iprisižiurinc\jo szilui purodui (iidolii) kruliko Icuipo ir kitokiu
žvėrių kurio jssMiurinejo visokius Juokus o sztorui isz tokio upi^ursinirno tu
ri gera bizni.

KA PADARE VIENAS ISZ DIDŽIAUSIU EROPLANU.
Ana diena vienas isz didžiausiu eroplnnu kuris kasztavo $100,000 

nukrito ant dvieju namu Carle Place L.l. Niurnai užsidegi* ir dvi szeimynos 
pasiliko be pastogių per Dekavones Diena.

NETIKI.

u z pa Duktė in motina. — Asz ne

netiki, jog yra pekla.
Motina. — Ant to nepaisyk, 

kaip su tavim apsipaeziuos, tai 
pekla turės ir intikes.
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NAUJAS ARLINGTON TILTAS.
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Ant Readingo Geležinkelio*

aplaiko žymu naszta.
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MOTERES TURI LAVINTIS IDANT BŪTI SVEIKOS IR
ISZRODYTU KAIP MERGINOS.

Nuo kada Rusijoj hžejo bolszevizmas, valdžia 
lavintųsi visokiuose sportuose kad butu sveikos irsveikos

'•M y-
t

■

priverti ne ja inoteres idant 
iszrodvtu kaip merginos.

Moskvos. Mote-Sztai keli tukstancziai moterių marszuo’ja ant didelio lauko arti
res sziadion turi lygybe visoje Rusijoje ne taip kaip tai buvo už eariszku laiku.

I

B

AKTORKA NARE SIOUX SZTAMO INDIJONU.
Garsinga aktorka Irene Franklin ana diena buvo pri imta kaipo nare 

sztamo Indijonu. Paveikslas parodo kaip iszrodo aktorka apsirengia i

a

I 
■’.<1 

•>

Naujas padirbtas tiltas iszWashington©, D.C., in Ar
lington kapines per Potomac, upe bus nėužilgio visisz- 
kai užbaigtas. Ant kitos puses tilto matoma Prezidento
Lincoln Memorialu,

Paveikslas parodo kaip iszrodo aktorka apsirengia ISioux sztamo Indijonu.
in Indijoniszkus rubus. Szitas pulkas Indijonu priklauso prie 101 Ranch cirkuso.
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