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ISZ AMERIKOS
- ■ ■■II,

NUŽUDĖ PACZIA, 
KAD MYLĖJO KITA.

Norfolk, Va. — Solomonas 
D. (.’aider, prisipažino policijai 
buk tai jisai nužudė savo pa
ežiu Mabel, 23 metu, po tam 
iszmete isz automobiliaus in 
krunius kur jaja rado prava
žiuojanti automobilistai. Prie
žastis žiulinstos buvo ta, kad jo 
pati nuolatos prikiszinejo kita M. A M. * M

NULIUDUS NASZLE
PERPIOVE SAU GERKLE.
Chicago. — Mrs. Ela Osborn 

nu laiko kada josios vyras li
kos užmusztas ant geležinkelio 
trys metai atgal, taip lindėjo 
paskui savo vyra, kad nuėjus 
in maudykle perpiove sau ger
kle mirdama in kelias minutas. 
Josios lavonu atrado sesuo, ka
la nuėjo ant virszans praustis.
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vyra kuri mylėjo daigiau už ji 
ir buvo meili ilgesni s? Nubodo 
tai 
apie “ 
tomobilium ir nužudė.

vymi nuolatos klausyti 
ta kita’*, iszvežo jaja au-

LIEPSNUOTAS KAMUOLIS 
NUPUOLĖ ANT NAMO.
Ipswich, Mass. — Aplinkinei 

gyventojai yra nemažai nusi
stebėja regėjimu, kokis jiems 
persistatė ana diena
liepsnoto kamuolio kuris 
puolinėjo isz padanges, po tam 
truko su triukszmu ir szmotelei 
nukrito ant žemes.

pavidale 
nu-

Tame laike 
naktis buvo szviesi nes szviete 
menulis.

Viena dalis tojo kamuolio nu
krito ant namo, padarydamas 
skylių stoge didumo szesziu pe

lam davėsi jaustdu. Po
- . uvpaprasta smarve.

name

KASZTAI PROHIBICIJOS 
ISZNESZA PO 6 CENTUS

ANT KOŽNOS GALVOS.
Washington, D. (*. — Val- 

daia apskaito, buk .užlaikynmo 
prohibicijos kasztuoja gyven
tojams Su v. Valst. po szeszis 
centus ant kožnos galvos. Viso 
užlaikymas t uju kvailu tiesu 
kasztuoja valdžiai po KM) mili
jonu doleriu ant meto.

MERGINA APGAVO DU 
JAUNIKIUS.

Now York. — Rūta Miller, 21 
metu baltplauke, apgai*sin6 
laikraszcziuosiu, kad save per
siduos tam jaunikiui kuris 
duos jai $1,000, kad galėtu su- 
szelpt savo sena serganezia mo
tina.; Ant tojo apgarsinimo at-, 
siszauke kokis tai Franas Mar- 
grati, kuris davė Rūtai ant ran 
kos $500 o likusius duos dieno
je vinezevones. Bet atsiszauke 
antras jaunikis ypatoje Japo- 
nibezio Suheji Sujiki, kuris da
vė Rūtai $750.

Ana diena abudu atėjo
paduoto adreso, bot namas bu
vo tnszczias ir paukszteliai din 
go, kai))o ir Rūta

ant

su pinigais. 
Policija jeszko Rūtos ir josios 
szeimynos, o jaunikiai sziailien 
graudinasi, nes už mokslą už
mokėjo brangiai.

KARVE KURI ATVEDE 22 
VERSZIUKUS PASTIPO.
Towanda, Pa. — Karve var- 

kuri savo gyve-du “Laura”
n i me atvedė net 22 versziukus, 
daugiau ne kaip kita karve ant 
svieto, pastipo ana diena ant 
Irmos

Laura” turėjo tiktai
I us.
(4

AfcManns Brothers.
27 me-
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W. 0. IOCZKOWSII, Frei.t X(.
F. W. MOCZKOWftKI, IllUr. A 42 METAS I

15 METU VAIKAS 
PASIKORĖ.

Albert Loa, Minn. — Juozu
kas oJbnson, 15 metu, supyko 

nepirko

APVOGĖ BANKA ANT 
226,000 DOLERIU.

Hammond, Ind. — Povylas 
B. Lapbiski, 62 metu bankieris 
isz Northern and Savings ban
ko, likos aresztavotas už prisi- 
sftvinima 226 tiikstanczius do
leriu isz banko. Negana to, tla 
prisisavino $85,(100 isz Lenkisz- 
ko Loan Association. Vag.Vsta 
atsibuvinejo per dvyleka metu 
ir tik ana diena iszsidave dar
beliai bankicriaus.
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PENKIOS POROS CZEBATU 
DEL 4,000 ŽMONIŲ.

Ryga. — Sziadien Sovietinoi 
galimu —

bet uo isz visko žmonis vra už- 
ypatingai, knd

numyli

Rosi jo i viskas yra
Į 
ganadyti o 
turi apsiaviinn 
czevervku.

ne
czebatu ir

VAIKO GALVUTE ISZAU- 
OO ISZ SZONO 

BROLIUKO.

Tėvai
szesziu

ant motinos knd jam 
dviraezio (baisi keli o) ir nuėjus 
ant virsznus pasikorė ant du
rų. Motina iszgirdus koki tai 
baladojima ant virszans, nuėjo 
pažiūrėt kas atsiliko suranda
ma šuneli kabanti ant virvutes.

NUTRUCINO SAVO 
MOTINA.

Sarnia, Ontario. — Miss Ma
ry S. Richardson, 29 molu, ap
sako policijai buk jiji nutruci- 
no savo 82 motu motina, kuri 
sirgo per 28 metus neiszgydo- 
ma liga. Mergina sake kad mo
tina melde idant jai padarytu 
mirti nes» jau jini nubado gy-
venti ant svieto. Duktė iszpil- 
de praszyma motinos sakyda
ma, kad jai dabar bus lengviau.

TURISTU$35,000,000 ISZ
AMERIKIEOZIU 

MEKSIKOJ.
Mexico City,

Meksik os National Chambers 
kad 

sziais metais Amerikos Jungt. 
Valstijų turistai Meksikoje pra 
leido 70,000,000 mil. pesu arba 
$35,0(H),000.

Vėliausiu laiku Meksika pra
dėjo tobulinti savo susisiekimo 
priemones ir daryti gerus ke
lius, tikslu pritraukti isz Jung. 
Valst. dar daugiau turistu. 
Sziais metais pradėta statyti 
keletas didžiuliu nauju 
bueziu, nes szia vasara turis
tams pristigo vieta

Ateinanęziais metais, 
tiktimasi, kad Meksikoje lan

kysis kur kas daugiau turistu 
negu szimet.

Meksika.

7>f ^Commerce pranesZa,

ežiuose.

viesz-

v ioszl Mi

NORĖJO PAAUKAUT 
DIE VAICZIAMS

SAVO TAUTIETI.
N

AVinnemuca, Nev. — Ana 
diena isz ligonbutos likos pa
leistas Kinczikas V u Si n Ling, 
kuriam laike operacijos ant 
galvos, daktarai buvo priversti 
nukirpti kasa. Parogeja tai keli 
draugi Kincziko, taip ant jojo 
užsirūstino, kad norėjo paau- 
kaut ji kaipo auka dievai- 
eziams, idant perpraszyt užrūs
tinus dievaiezius už toki nuže
minimą. Matomai Sing Ling da 
nesinorėjo keliauti pas dievai
ezius ant sudegimo ant laužo, 
pranesze apie tai ligonbueziui, 
kuris vela ji prizme po savo ap- 
globa.

NUŽUDĖ TĘVA IR DVI 
DUKTERES PO TAM 

SUDEGINO. ,

Warrentown, Va. — Elwood 
Payne, 34 metu, prisipažino 
szorifui, buk tai jisai nužudo 
A. C. Carbina, 65 motu fermeri 
ir jojo dvi duktores, po tam ap
laistė gazolinu ir visus sudegi
no draugo su namu,
kos nubaustas ant mirties 
pakerima ateinanti menesi.

Pavne Ii-
per

257

Eida

NUŽUDYTAS UŽ 
DOLERIUS.

Tonawanda, N. V. — 
mas namo, po uždarymui savo
sztorelio, Jonas Gademski, pa
siėmęs 257 dolerius isz. stalczio 
tikslo indeli in banka isz ryto, 
likos užkluptas per du vyrus,vvrus 
kurie užmnsze Gademski, 
likdami ji ant ulyczios, kur ji 
vėliaus policija surado. Matyt 
pleszikai likos iszbaidyli 
neturėjo laiko iszkresti 
nius savo aukos.

pa

nes 
k i szo-

BERNAS PAPIOVE GASPA- 
‘DORIAUS DUKRELE.
Coudersport, Pa. — Policija 

sergsti kalėjimu kuriame ran
dasi uždarvlas Harrv Koons 
idant ji inirszusia minia žmo- 

Koons’a buvo
ant farmos

Tuja diena

niu nepakartu, 
už berną 
C’ass arti czionais. 
bernas taisė tvoras ir pasiėmė 
7 metu mergaite su savim. Tą
ją diena nesugryžo namo ir pra 
dėjo ji jeszkoti surasdami pasi
slėpusi senam (varto. Ant už- 
klausymo kur .mergaite, pasa
kė kad jaja nužudė ir 
po krūva meszlo. 
nosi,
kerszto,

Hari’v

paslepo 
Koons teisi- 

kad mergaite nužudė isz 
kad jam gaspadorius 

nepaveji no pasiimti automobi
liu nuvažiuoti in miestą.

“kecziu- 
pagriebe dideli kirvi kirto 

galva

PERSKELE GALVA SAVO 
PACZIAI SU KIRVIU.

I tica, N. Y. — Baisia žudins- 
sta papilde Stanislovas Kocha- 
novskis, kuris pasiūtiszkai už
pyko ant savo paezios kad toji 
nenorėjo jam iszvirti 
po”
nelaimingai paežiai in 
padarydamas dideli ^aiduli 
kad net smegenys isztiszkejo. 
Pasiutėlis iszsikalbinejo, buk 
jam pati daug dagriso kad bu
vo tingine ir kad nenorėjo pri- 
kapot malku. Porele turi tris 
vaikus.

Neseniai Mare
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Kada prasidėjo vėsios die
nos, gy ven tojai isz 4,000 m ii*S- 
telio Kokoso, pradėjo spirtis 
nuo* valdžios kooperativiszkos 
draugoves idant jiems prista
tytu czebatu. Ant galo virszi-

»

Dr. Gunner Horn, surado la
vonus Andriejaus ant Fray Jo
sef žemes in kur buvo nulekes 
su baimių su dviem draugais JO, batu.

įlinkai iszsiunte užkalbinimą 
aplaike siuntini ir atidarė.

Kokis buvo
ir piktumas

Atėnai, Graikije. — 
atvožė in ligonini t i 
metu vaikuti, kurio motina ap
seki* daktarui, buk vaikas nuo 
kokio tai laiko skundžiasi ant 
didelio skausmo szone prie 
pilvo, ant galo skausmas buvo 
teip smarkus, kad nutarė ant 
jojo padaryti operacije. Dakta
rai peržiūroje vaike, persitikri
no

Velvkan 
siisikviohi 

draugus bei gimines atsi-

1 Ii:'^
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SUDEGINDAMAS NAMA.
4 ■ 4 11 * 1 ■ / * ’ * ■ ,

Mt. Clemens, Mich. — Už tai 
kad ji levas skaudžiai supliekė 
už koki ten prasižengimą, Ta- 
moHzins Tusker, 22 metu, sude
gino narna ir t varta savo tėvo 
Alekso, 55 metu farmerio.

Sūnelis randasi kalėjime ir 
kada užklausė szerifo ar jam 
tėvas atleido kalte, tai atsako 
kad tėvas atleido, nes ka tiirejo 
daryti! Blodes tėvas aplaiko 
ant 22 tukstanezin doleriu už 
sunaus nciszmuitingą darbeli.

KETURI SUDEGE
ANT SMERT, PER 

EKSPLOZIJA PEOZIAUS.
Warrenton, Va. — Trys maži 

vaikai Mrs. .G. Wells’ienos, 
naszles, ir senyva motore, kuri 
atlankė szeirnyna ta'ja diena, 
pražuvo ugnyjaj kuri kilo nuo 
eksplozijos gazinio pecziuko 
nuo kurio sudego namas su vi
sais. Trys sudegusi vaikai tu
rėjo 5 lyg 9 metu o senuke Miss 
Mary Hali, 65 metu amžiaus.

Wells’iene atsikėlė isz ryto 
pagaminti pusryczius ir kokiu 
tai nežinomu budu eksplodavo- 
jo poeziukas. Motoro likos bai
siai apdeginta .'bet kaip rodos 
gyvens.. ifi., , <

mergina
Jonės, kuri radosi ant burdo 
pas Kaehanovskius atome sau 
gyvasti per nusiszovima.

DVYNAI GIMĖ MENESI 
ATSKIRIUM.

Milnesville, Pa. — Sunku in- 
tikoti kad vienas iszdvynu už
gimtu in menesi laiko paskui 
pirmutini, o bet yra tai tikra 
teisybe pagal daktaru pripaži- 
ninia. , f

Pirmutini sūneli pagimdė 
pati Mikolo Ilovi (badai Slavo- 
ko) 15 diena Augusto o antras 
atėjo ant svieto menesi vėliau, 
tai yra 15 diena Septemberio. 
Vaikai ir motina sveiki. No
ri nts vaikai yra dvynai, bet 
ateityje apvaiksztinos gimimo 

f menesi atskirai, _ -1—1 [dienas

PRIMUSZE ISZVAŽIUO- 
JANTI BROLI.

Eržvilkas, Tauragės ap>k. 
Sziais metais priesz 
Vedeckis Bronius 
savo
sveikinti, iszvažiuodams iii to
lima szali — Brazilija. Tik jo 
brolis T(‘otelis iszleistiivese ne
dalyvavo, o rengi* su savo szvo. 
goriais kiloki atsisveikinimą. 
Miit, jiedu pykosi i 
moteriszkes meiles, 
praszo broli Imtinai užeiti pas 
ji iszvažiuojaut; turis svarbu 
reikalu.

Bronius, 
nydamas, nuėjo, 
sėbrai — 
riszo,

pasididžiuodamas 
nams sako: 
brolis nuvežti
ilija.”

Bronius, iszvažiuodamas ne
žilojo žmoniszkai atsisveikinti 

labai sujaudin- 
vaiszemis, ” 

damas iszkoliavo. Dabar gauna 
tėvai laiszka, kad sunūs Bro
nius. ligos, sunkios ligos 
vargintas mires. . .

del vienos 
. Teofelis

I

J 3

kad pilve randasi kokis tai 
augimas, kuri reike kanecz isz- 
pjant. Daktarai iszpjove koki 
tai auguoli kuri praliejo tyri
nėt ir kaipgi nusistebėjo, kada 

rado iszsi-
vystusi gemalą, kuriame rado- 

- veidas, 
lupos ir liežuvis.

nusisl ebejimas 
gyventoju, kada 

?s poras oze- 
pasieme sau 

nura- 
buk kitados Krist ūsas 

kepa-

ir pi Kilimas g;
j aplaike tik penki 

.-'u iuiia'iih .-m m n'iii ■ 11 < i ■ i < 11 «n/| •'•<■■■• ( zebatus
metu algai jeszkoti Žieminio! virsziniirkai gyventojus 

kur drauge su savoPoliaus, 
draugais pražuvo ir tik po 30 
melu surado dingusius jeszko- 
tojus.

NELABA MOTERE NORĖJO 
SUDEGINT SAVO VYRA.
Williston, N. D. — Morta 

Blackwell isz kokios tai prie
žasties szetoniszkai užpyko ant 
savo vyro ir kada tasai užmigo, 
aplaistė ji karasinu ir uždegė. 
Liepsna akimirksnyja apėmė 
visa lova ir gulinti vyra. Nelai
mingas pabudęs, da ant tiek 
turėjo pajėgu, kad szoko isz lo
vos, apsiaubtas liepsna, iszbego 
laukan ir puolės in purvyną,
pradėjo r n i c z i o t i s. * Tdld i f b'i Vi u 
liepsna užgesino, bet gyvasti 
neiszgelbejo, nes mirė iii trum
pa laika dideliuosia kaukesiu. 
Nelaba motore likos nubausta 
ant viso gyvenimo in kalėjimu, 

apsipacziavoBlackwell apsipacziavo su 
naszle, turėjo szeszis vaikus ir 
buvo apdraudes savo gyvasti 
ant $1 (),()()(), kuriuos motore 
geide aplaikyl per sudeginimą 
vvro.

4 ANGLEKASIAI UŽMUSZ- 
TI, DU SUŽEISTI PER 

EKSPLOZIJA.
Pollsvile, Pa. ■— Isz nežino

ki lo smarkipriežastiesmos 
eksplozija gazo Sherman Coal 

kuri užmusze 
M. Salia- 

liaucka,43 metu isz Minersville 
C. Cove r v isz Mechanicsville: 
J. Leninger, 
mont ir J. Veisia isz Pottsvil- 
los. Sužeistais v ra 22 metu su- 
mis Sabaliaueko ir K. Tobias 
isz 'rremont, 'badai abudu ran
dasi pavojingam padėjime, (’o-

kas v k losi a*Co., 
keturis anglekasius:

........... .... ............................T-------------- ’-------------- ' ,

32 metu isz Tre-

verv buvo liktai vienas isz už- 
musztuju kuris buvo novedes. 
Kompanija užvede rusta tyri
nėjimą isz kokios priežasties 
eksplozija kilo. ■ ■' I ' t .. ....... . ....

Paskutines Žinutes
' *♦
I ■ --Į...... - . ‘

J[ Boston. — Žuvininkai su
gavo Papo God ana diena gal 
viena isz diždiausiu vėžiu Ame
rikoje, kuris svėrė 29 svarus ir 
yra daugiau kaip keturi u pėdu 
ilgio. Apskaito jojo motus ant 
50.

K

kII Hongkong, Kinai. —Jan 
poniszkas laivas Ibuki Man su- 
Hiduuže ir nuskendo artimojo 
Hajnian. Keturiolika žmonių 
nuskendo su laivu.

»

' v , ■

V Mexico City, Mex. — Ge
nerolas Florentino Gober, 
motu, isz Jaliisco, 
szautas ant sinert per 
ma piktadari. Generolas tame 
laike ojo pasivaikszczioti 
savo paezia. _ , .I

r>.
perpiove ir vidini

nieko blogo ncnia- 
’l'eofrlis ir jo

szvogeriai Broniu sii- 
ir labai sumusze.

mino,
pri valgydino penkeis
leleis duonos ir dviems žu\ v-
tems.

si galvele kūdikio
nosis, akis,
Daktarai ant galo isztyrinejo

tojo gemalo sekan-

lis
4 <

Toofe- 
kaimv- e

Kasžin, ar speft
who in Bra-O’ 

r*.

TURĖJO 30,000,000 DOLE
RIU MIRĖ UBAGU.

Berlinas. — Ana dienu likos 
palaidotas ant ubagu kapiniu 
Armnnd Schwob, 73 metu, ku
ris savo gyvenime liže po visas 
dalis Ameriko, Eurojioje ir Ar
gentinoje ir per laji laika pra- 
szvilpe 20 milijonus doleriu.

Schwob buvo auksoriiim del 
Rusiszko caro, vėliaus suban- 
krutino ir atkeliavo in Ame
rika, už apgavyste gavosi in 
Sing Sing kalėjimą isz kur t>a- 
hegb^ftTl^ meto/Gavosi in Pa
ryžių kur dasidirbo milžinisz- 
ko turto, po tam gyveno.Vo
kieti joj, kur gyvendamas 
iszmint ingai praszvilpe
savo turtą ir ant galo pasiliko 
ubagu ir tokiu likos palaido
tas.

Tuom laik, 
irrnitn i isZ-rcitai

savo

ne
vi sa

2,000,000 RUSU EUROPOJE
SERQA DŽIOVA.

Gelbėti Rusams 
pirmi ninke

isz Tuxedo Park, N

Pa ris.
draugijos 
Loomis, 
Y. važiuodama Europoje Rusu 
kolonijose, 
skurdžiai
vijoje, Grokijoj, Hungarijoj, 
ypatingai Bulgarijoj — Rusu 
pilnos ligonines. Daugiausiai 
varga bekesdami . Rusu buvo 
didžiūnai, iszbaige kapitalu, 
atsidūrė varge, apserga džiova 
ir jau jiems iszgelboti 
vilties. Tu nelaimingu milijo
nas dar gali kaip nors patys 
sau padėti, bet kitasmilijonas 
esą be paszalines pagelbos jau 
negali gyventi. Tuo
Mrs. Loomis iszvažinejusi 12,- 
000 myliu Europoje ir tris kar- 

rasti

M rs

randa juos labai 
gyvenanezius. Fra ri

ti rėk i jo j,

maža

reikalu

t us Genevoje mėginusi 
budu, kaip jiems pagelbeti.

Dabar Valdo Peru 
k

1
o

BH
M
B"

35 
likos nu- 

nežino-

■MM• U i *1—1

su

o*/s
su giniiiHuns;
tas brolio i • mi IX-

isz-

vienas kūdik is, k il
sėk la

priežaste 
ežia:

Vaiko motina Imdama nesz- 
cze, nesziojo du gemalus (arba 
dvi sėklas) ant svieto ketino 
užgimt dvynukai, 
viimas isz genialu
sivystino, apimdamas in 
antra sėkla. Tokiu budu užgi
mė tiktai 
ris turėjo savije antra
kūdikio arba giminia.

Nežinomu budu 
kas maitino savije “broluka” 
kuris isz.sivystinejo jojo pilve 
per szeszis metus. Ant galo ka
da pradėjo augti didesniu, 
uždavinėjo 
skausmus ir turėjo eiti po ope
racija. Daktarai geniala indejo 
in bonka alkoholimis ant to
limesnio tyrinėjimo.

gamtos, vai. 
“ broluka

augt i 
vaikui didelius

ŽMONIS GYVENANTI 
VULKANE.

London. —- Keli keleiviai at
lanko kalnus Kenberg, užtiko 
ant nežinomos tautos žmonių 
kurie gyvena iszgesusiam vul
kane. Tiejoi žmonis badai pa
eina isz sztamo laukiniu Zuln- 
su, kurie dabr vadinasi Poodi- 
sai. Visi juju turtu yra kaime
nes ožkų, apie pinigus nieko 

ir vaikszczioje nuogi.
Tiejei žmonis niekados nema
to geležinkelio, 
automobiliaus, 
užimto automobilini 
tai teip iszsigando,
pasislėpė in pecziuros.

nežino

oroplanu no 
o kada jimns 

t ri alude, 
kad visi

k

kad

RUSIJOJ PER DIENA 
UŽMUSZAMA 15 ŽMONIŲ.
Maskva. — N. Y. Times ko

respondentas’ pranesza, 
isz OGPU vado Gisezenoko te
ko patirti, kad Sovietu sulpto
ji policije per diena nuszau- 
janti po apie 15 žmonių. Rug
sėjo 13 nuszoye tiek “piktada- 

kuriu tarpo 3 moteris Irriu,” 
vaikuti.

NĖRA PROGOS 
DEMOKRATAMS.

Daraktorka:— Tik pamisly- 
kito mano valkelei, viimas isz 
jus ateityje gali būtie prezi- i . z-m <4 w i • } -r 4 # . ■ A

Pulkininkas Saucboy Corro 
apėmė vadeles valdžios Peru
po iszgnjimui buvusio prezi
dento Augusto B. Legula, kur 
atsibuvo ' trumpa bot kruvina 
revoliucija; _, ■. I

DIDELE GELEŽINKELIO 
NELAIME LIETUVOJ.

Mažeikiai. — - rr 
\’ii‘kKznia i-Mažeikiai 
bai>i nelaime. I 
greitąjį traukini

l’arpstoty 
invvko

i.-z Mažeikiu 
A’ieksziiiu link i.-zvažiavo ran
kini* drezinn su kuopos seniū
nu Griibavicziiiin remonto dar
bininku Taboku ir Mažiukiu 
stoties vagonu pažymėtojo 14 
metu dukrele Szlinskaite. Bu
vo labai tirsztas rūkas ir va
žiavusieji ateinanezio greitojo 
traukinio. Maszinistas <1 težina 
pamate per vėlai ir traukinio 
nesuspėjo sustabdyt i. Trauki- 
nvs vi>u smarkumu užvažiavo ■
ant drezinos ir sudaužė ja in 
szipulius. Remonto darbinin
kas 'Paliokas buvo užmusztas 
vietoji*. Seniūnas Grubaviezius 
paskutiniu momentu spėjo nu- 
szokti nuo drezinos ir nutempė 
su savim Szlinskait<‘. 
jai spėjo 
koja.

Palioku

garvežy?
Vis tik 

niipiauti

LATVIJOJ PABRANGO 
DUONA.

— Rygoj pabrango 
duona. Szitns reiksznys aiszkį* 
namas tuo, jog vyriausybe, be- 
simdama priemonių 
ūkini apsaugoti, 
kad prie invežamu isz užsienin 
pigesniu grudų, nudant butu 
primaiszoma puse brangiu vie
tiniu grudų. Tuo tarpu žemos 
ūkio ministerijos žinioje dar 
nėra pakankamos vietos grudų 
atsargos, kad visi reikalavimai 
galėtu Imti patenkinti. Be to, 
prie duonos kainu pakilimo 
prisidėjusi ir spekuliacija. Del 
to galvojama net apie duonos 
monopolio invedima.

Ryga.

žemes 
reikalauja,

APSKRICZIU 
KU PERMAINOS 

LIETUVOJE.
Kauhas. :

W , 1 '

VIRSZININ-

T

dentu Suv. Vrtlsfiju. Vist, ku
rio norotumot pasilikti prezi
dentu atsistokit.

Visi atsistojo tiktai 
nukas.

Daraktorka:— Na Antanuk, 
del ko tu neatsistojai. Ar-^i 
nenorėtum būtie prezidentu?

Antanukas:— Teip, asz oo- 
roeziau būtie bet nėra 
cziaus.

Daraktorka:
’ Antanukas:— Ba, ha, asz es

mių Demokratas. •

Anta-

ezon-

Dol koT

Vidaus reikalu 
ministerija mananti padaryti 
kai kurias apskr. virsz. per
mainas. ariampoles apskr. vir 
szinink. nuo Rugsėjo men. 1 <1. * • e » a askiriamas Szakiu apskr. virszV 
ninku. Jo vieton skiriamas po- 
licijos inspektorius Alf. Pim« 
po. Kretingos apskr.
įlinkas Br. Draugelis busią! 
paskirtas Tauragės apskr. vlr 
alininku.

Szakiu apskr. virszininkas p 
Pranculis paleisti isz tarn£ 
bos.

i-

virszi
■

-A
■•t
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Ateinancziuosia rinkimuosin 
ketina būti didele kova tarp 
Nzlapiuju ir sausuju. Iszmintin- 
gesni politikieriai paniekina 
prohibicija ir prižadėjo steng
tis jaja praszalyt jaigu bus isz- 
riuktais. Tie jei k a žino, sako 
kad probibirija jau <lakako vi
siems, valdžia iszduodn konia 
bilijonu doleriu ant josios už
laikymo o Karnula ir Anglija 
kas metas pasinaudoja isz 
Ameriko arti 800 milijonus do
leriu nuo svaiginaneziu gerv
inu.

■...."ii ■■■■—« ■ ( ■ ■ - ■■ ■

Kas Girdėt

3K
t

ARESZTAVOTAS AMERI
KONAS PERUJA.

L'"V ;

Isz Lietuvos.

i ‘Me
ls vieši ienas vai-

NAUJA LIETUVISZKA 
NAUJIENŲ FILMĄ.
f... 1

Kaunas — Kino teatro 
I ropolilan,”
džios ir visuomenes at siuvama 
buvo padaryta nauja, Lieltivoj 
pagminla filmą. Kilnioj | m ro
dyta žemes ūkio paroda, Vy
tauto Didžiojo iszkilmos, Biru
tes szvente Palangoje, 
szvenle, dr. Basanavicziaus 
paminklo atidengimus, 
traukos filmai, 
na kita menka trukumą, pada
rytos gerai. Szlai parodo,, kad 
mes patys galime visai tinka
mas kino filmas gamintas.

Da inn
dr.

Matomai po Amerika geres
ni laikai užeina, 
pribuvineja 
skaitytoju del “Sauk 
ko? Del to, 
laikras/.czio 
branka 
straipsnelius ir 
na. Kas “Saule 
niekad nesigraudys.

Kus

< >

ba kas diena 
daugvbe nauju

’ ‘S?’. O del 
kad niekas tojo 
priverstinai 

smagiausius 
talpi- 

skaitys, tas

no
ir

žinias 
»♦

Pulkininkas 11. B. Grow, ku
ris likos a reszt avėtas 
Peru, per 
laike sukilimo.
mendantu eroplaninio pulko 
Peruviszkoj kariuomeneje. Ant 
praszymo valdžios likos paleis
tas.

Lima, 
revoli ncijonH‘riuN 

Jisai buvo ko- 
eroplaninio

Vienoje Lietuviszkoje 
gainioja czion 
nna diena du Lietuviai ėjo 
meszkerauti, tame pradėjo žai
buoti ir griauti. Vienas isz jųd
viejų, kada tik smarkiai sužai- 

o antrasis 
juokėsi isz to kalbėdamas: 

Gana, jau gana, su tuom savo 
taip daro kožnas

apy-
Peniisylvanijoj
Lietuviai

in

• » 
mosavimu, 
t amsimas. ”

Vos isztare tuosius žodžius 
kaip nesutrenks perkūnas
apszviestaji ” <!> ir paguldo 
szalia iszjuokto vaikino ir net 
po gerai valandai vos atsigai
vino. — Ir ka ant to galima sa
kyt! Tai tau juoktis isz žegno- 
nes!

Tegul žmogus turi pinigu in
vales, tegul turi puikius palo
vi its — turi geidi ir valgyti, bet 
jaigu turi naminis pakramta, 
tai niekas ne miela ir žmogus 
gyvas in žeme inlystum.

Kus tai gal but, kad žvėris no 
pamogždžioja žmonių,o žmonys 
laibai žvėris pamegždžioja. Isz 
to galime susiprast, kad turimi* 
daugiau su žveriszkais budais 
žmonių, kaip ana: kiaulių, asi
lu, jaueziu, beždžionku ir t.L — 
Argi gyvuliai hutu iszmint i il
gesniais už žmogų ?...

Tūlas žmogus isz Kėniukes 
apsakinėja, kad buvo liūdinto-i 
jum, kaip vienkart apgirdinta 
50 kiaulių, kurios sm*de broga 
nuo munszaines. Kada kiaules 
pasigėrė, elgesį visiszkai pana
sziai in girta žmogų, nes buvo 
taip jausto budo, kaipo ir pasi
gerės žmogus. Kiaules prispau- 
dinejo viena prie kitos ir jaus
liai kinksėjo. Svi riejimas 
painiojimas kojų vienkart 
sus ju pasielgimus liūdino, kad 
alkoholius 
iszveri neja 
taip ir ant kiaulių, 
intekme vieni, taipgi ir kiti, 
stovi ant vienos vietos gyvu- 
liszknmo, kad nėra jokio skir
tumo tarp kiaulių o pasigėru
sių žmogaus. Kožnas skaityto
jas dabar aiszkiai mato, kaip 
labai n u žemi neja mus girtuo
klyste, kad padaro isz žmogaus

rn

piniu. Pagal jojo apskaityma, 
verte aukso kalia dentistai su
naudoja czionais Amerike, isz- 
nesza kone ant bilijono doleriu 
verte*, sidabro ir platinos kone 
už puse tiek. <) kad neyra pa
pratimu traukti dantis numirė
liams, lai kas nndas daugybe 
aukso ir kitokiu brangiu meta- 
liu eina in žeme. Geriausias biz
nis Amerike del dentist u; czion 

vanduo 
ir kiloki

dantis gadina szaltas 
su ledais, aiskrimas 
saldus daigiai.

-------------------- ----------------- ------ ------- ■■■—

PAJESZKOJIMAI
Pajeszkau savo vyro Antano 

l’rbono isz Daunoru. Badai gy
vena api(‘ West Virginia. Kas 
ka apie ji žino ar pats tegul 
atsiszaukia sziuo adresu: (t.76

Mrs. Anna Prban,
5SO7 S. St. Louis Ave.,

(’liieago, Illinois.

JonąPajeszkau savo broli 
Sabaliausku paeinanti isz Lie
tuvos, Raseinių, Durupi Vien
kiemio. Apie 43 metu amžiam*, 
'rainavęs Suv. Valstijų ka- 

f riuomenej laike Kvietines Ka
ires. Pas mane randasi visos 
i jo popicros. Girdėjau kad gy-

Scranton, Pn. rr<‘^ul at-vena
siszankia pats ar kas ka apie 
ji žino, sziuo adresu:

J. Sabaliauskas,
142 Palmetto St., 

Brooklyn, X. Y.

ir
VI-

vienokia intekine 
kaipo ant žmonių 

kad po jo

lygu su kiaulėms.

•| 'Um. ■■ ,i.lrll"i,’*1'Vri-lY;-li ,įUn I-Iii

Senu sonovoje gyfe
SUS i
valstybe sieke didžiadsius plo
tus. Visu sri-eziu gyventojai 
priesz ji lenkėsi ir jam duokles 
mokėjo.' •
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10 gar-
1karalius, vaizdu Argus. J6

Jis turėjo tris dukteris, ku
rias nelabai mylėjo. Jis dažnai 
savo žmonai sakydavo, kodėl 
jam Dievas sunaus neduodąs.. 
Sztai karta ateina pas karalių 
senelis ir pasako, jog jis susi
lauks sunaus. Karaliaus

nes
sunaus.

P
i. BAL

O ; ;

<

fRaud
JKamuoly. BAND
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N110- 
iszskyrns vie-1 džiaugsmas neapsakomas, 

lures valstylies inpedini.
Ir isztikro. Netrukus pagim

do jo žmona sunu. Karalius la
bai džiaugėsi. Ir jam pagerbt 

Rudeni szi nauja filmą bus | siiszauko visos valstybes gra
fus, knuigaikszczius ir kitus 
auksztos.kilmes žmones, kad 
jie pasilinksmintu tai yra pa
dare didžiausia balių.
linksminosi ir linkėjo karaliaus 
sosto inpediniui laimes ir il
giausiu motu.

Bot nelaimei, 
miszkas, kuriame gyveno pik
ta ragana. Jos žmones labai ne 
konto, nos ji nevienam blogo 
padare. Ir sztai, kad ir karaliui 
skausmu padaryti, ir ji atėjo ne 
praszyta in balių.

Ir kuomet visi roiszko linkė
jimus ragana inojusi in sale 
tarė:

rodoma ir provincijos kinema
tografuose.

APVIRTO LIETUVOJE 
AUTOBUSAS.

K jusi iszMariampole.
Kauno in Mariampole su 15 ke
leiviu autobusas isztiko didele 
nelaime. Api<‘ Skriaudžitis del 
slidaus kelio ir blogai veikian- 
cziu stabdžiu autobusas apvir
to. Visi keleiviai sužeisti; sze- 
szi sužeisti slinkiai.

Inspektoris Turkiszkos
• •

Policijos

Pajeszkau darbo ant farmos.

Visi

t!
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White Boot
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— Jus aukszti ponai linki
te sziam vaikeliui laimes ir ilgo 
gyvenimo.gyvenimo. Asz jam irgi isz- 
reiksziu linkėjimą, tik no loki 
kaip jus. Asz jums sakau vai
kelio augs ligi 20 metu po to 
mano girrioje jis arba jo tėvas 
turės mirti. Tai pasakiusi isze- 
jo ir pranyko.

Visi iszgirde toki linkėjimą 
labai nusiminė. Karalius, isz- 
beges in savo kambari, apalpo. 
Jeszkojo kaltininkes, bet vel
tui. Visi dar labiau pradėjo ne 
apkęst 1 burtininkes.

Slenka diena po dienos, mo
tai po metu, ir nepamatai, žmo
gus, kaip pasibaigė gyvenimas. 
Sztai musu pažystamas kara
liaus sūnūs nepamato, kaip sto
jo dvjdeszjmtiis motus.,, ,

Reiszkia, sziais metais ar jis 
arba jo tėvas turės mirti. Kad 
to iszvengus, karalius iszleido 
lyg ir praszyma, 
prasze patarimu, kad iszven
gus nelaimes. Ir tam, kurio ge
riausias patarimas bus, teks jo 

a * « • •• a
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kuriame jis

viena duktė už moteri. Žinoma, 
daug gavo pasiūlymu, bei men
ki. Karalius ir jo žmona prasze 
ir Dievo pagelbos savo maldo
mis.
Viena karta atėjo tas pats ne

Pagaminti išimtinai angliakasiams
ir apgaubtais kraštais. Batų liežuvis 
glūdžiai pritaikintas, ir vidutinėms 
išlygoms esant, vandens nepraleidžia. 
Abejos šių avalų rūšys žinomos Rau
dono kamuolio ženklu. Tai reiškia 
ilgiausiai avima avalyne. Ir jei Jūs avit 
Ball-Band vilnones kojines guminiuos 
batuos ir bateliuos, Jūsų kojos pui
kiausiai apsaugotos ir guminius batus 
ilgiau avit.

Prašyk Ball-Band pardavėjo Tamstai 
geriausiai pritaikyti, bet kreipk dėmesio 
Raudono kamuolio ženklui.
MISHAWAKA RUBBER & WOOLEN MFO. CO. 

460 Water Street, Mi»b«weha, Indiana

1 k
Il

š TAI, siūlome pora rūšių Ball-Band 
guminių avalų, kuriuos tūkstančiai 

angliakasių visur labiausiai mėgsta.
Batai pagaminti pastiprintais padais 

ir ypatingai storais ir plačiais bei ilgais. 
Tuo apsaugojami batų viršai nuo at
sikišusių aštrių anglių ir akmenų.

Speciališku procesu patobulinti Ball- 
Band dirbtuvėse, Šie batai nebijo van
dens ir yra stiprūs ir atsakanti.

Guminiai bateliai arba Himiner, ga
minti tuopat būdu, Čia parodomi pasti
printais padais, tačiau jų galima gauti

ll

Kaip Užlaikyti Sveikata.

“Važiuokime in Lietuva
Tiktai Vieninteliu Lietuvos Juro Keliu

per KLAIPEDA |
Greitas susisiekimas via Kopenhagen 

Gamčtinai Gero Maistto 
Malonus Patarnavimas 

t

Pulkus Laivai
Szvarumas ir Patogumas 

Laivu iszplaukimai isz New Yorko:
S.S. “UNITED STATES“ . . Rugsėjo 27 

."4 Spalio' ' 
Spalio 11

Apie dauginus kreipkitės pas savo agenta arba:

“UNITED STATES
S.S. “HELIG* OLA V“ . . .

S.S. “OSCAR II“.............
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SCANDINAVIAN-AMERICAN LINE
27 WHITEHALL 5T. 
NEW YORK, N.Y.

348 WASHINGTON ST. 
BOSTON, MASS.

IJO N. LA SALLE ST. 
CHICAGO, ILL . I

Kad nori užlaikyti sveikata, 
Neturėk ant visko akvata, 
Netrauk munszaincs garo. 
Nerūkyk ne cigaro.
Nerūkyk ne eigaretu,
Kad plauczei put nėpradetn, 
Alucziaus mažai ragaukie, 
() laboko nosin visai 

netraukia!
Žiūrėk kad graszi visad 

turėtum,
Ant senatvės kiek susidėtom • t
Darba kad gausi tai laikykio 1 
Gerus laikraszczius užsi- 

raszvkie.
Ypatingai “Saule“ sau 

nžsiraszykie,
Turėdamas laiko vis 

skaitykie,
Nuo munszaines protas 

silpsta,
.Nuo cigaru kūnas ilsta.
Cigaretai plauczius pūdo,

• Kad nelieka ane grūdo, 
Nuo aluezio kakta kaista, 
Nuo taboko galva svaigsta.
Be pinigu nuliūdimas, 
O be darbo nuobodumas, 
Be laikraszczio kaip paikas, 
Nežinai ne kokis kur laikas.

* 111 . .....................................■!III—I >■!■■■■
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Lietuviszki Bonai
Joi norit pirkt ar parduot 
gaunant gera kaina, rašy
kit del informacijų dykai 
in Dept. 4

Kurt H. Schurig & Co 
50 BROADWAY 

NEW YORK

t
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41SVEIKAS-GYVAS 

KAIMYNE,
liks gyvas ir puolė ant keliu 
dėkoti Dievui už iszgelbejima.

— Maloningas Pone ir 
Vieszpatie, Tu nei vieno žmo
gaus noapleidi nelaimėje, 
tik jis prie tavęs szaukiasi. 
Sztai asz esu žemes valdovas, 
bet Tu esi dangaus Valdovas ir 
manės. Asz Tau ko nori ta ir 
galiu aukoti.

Kaip tik meldėsi pasirodė jo 
pažystamas senelis ir tarė:

— Asz esu Vieszpats prie 
kurio tu szaukies. Tu prasziai 

, Tu 
asz ji isz-

^a idėja i sustoja in dvi (‘iii.
jei Žaidimas prasideda tuo, kad 

vienas žaidėju pradeda ant vie-Sztai naujas vadas lurklsz- ne]js pas |<arap|ų kuris jszpra-
Turikojoj Cerif nos kojos eilių tarpais szokti in 

prie vieno ju kreipiasi, sakyda
mas :

kos policijos
Bey, kuris pasamdė geriausius 
policijantus isz Franeijos ir 
A'okietijos kad iszmokytu Tur- 
kiszkus policijantus kaip turi 
gaudyt visokius prasižengėlius. 
Geri f Bey neiszrodo ant polici- 
jnto tiktai kaip kokis Ameriko- 
niszkas sportas.

Jaigu Pamatysite Szitoki
Ženklą Tai Sustokite

Esi u patyręs dirpt ant ukes 
art, akėt, pent, grebi ir karves 
melžt. Jaigu kas reikalauna at- 
sakanezio darbininko tegul ra- 
szo laiszka man sziuo adresu:

Mr. C. Mason, 
212 —9 St.

Braddock, Pa.

naszavo apie sunaus gimimą, ir 
(are:

kuris

3t.

Tikėjimas yra panaszns kaip 
mūrytas pamatas, isz kurio, 
kaip iszimsi plytelia, tai pama
tas grius. Panasziai ir su žmo
gaus duszia, kada pasidaro 
szvarpla, viskas per jaja skver
bėsi.

t ikėjimus be geru darbu, yra 
kaip medus be vaisiu, — kaip : 
motina lie vaiku, — kaip pauk- 
sztis be sparnu.

Asztriausias. peilio, kaltas 
kirvis ir kitokį ynagiai atsziu- 
pa, jaigu tankiai npnaudojame, 
lx't moteres liežuvis, juom dau
giau ji naudoja, tnom liekasi 
szarpesnis. Argai ne T

• •*»
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Sztai naujas ženklas ant policiszko prohibit jos šutomo-

.iMM

t t cm7 B S

Vienas speknlantas apgarsi- 
nuo laikraszcziuosia, kad tur
tingiausios kasyklos aukso 
randasi ant Amerikoniszku kti- 

w» »

biliaus kurie sulaiko nužiūrėtus bntlogmius ant kelio, 
tokia automobilius jum palieps sustot, tai reikia sustot jaigu 
agentai nori perkrest jusu automobiliu ar turite“uždrausto“ 
sztopo. 1

Ilk //

— Asz esu tas pats, 
Jums pirmas pasakiau apie su- 
nu. Da'bar atėjau vėl pasakyti, 
kad nei Jis, nei jus nemirsite ir 
liksite sveiki. Sztai, kuomet 
nueisite su sunum in girria, su 
szia szakele inpalieskite burti- 
niko ir ji pranyks, o jus busite 
laisvi. Tai tarės padavė 
Ii ui maža szakele.

Kas esi toks, kad mano 
geibi ? — paklausė karalius.

— Paskiau sužinosi, bet 
dabar sudiev.

Karalius, gerai insižiurejos, 
pamate,, jog ežia nepaprasto 
žmogaus butą, jame yra lyg 
kas sielai patraukianezio, bet 
apie tai jis nelabai galvojo, nes 
pradėjo galvoti apie aunu.

Atėjo diena, kuri karaliaus 
gyvenime yra svarbiausia. At

kartu

**•*•«—

sužinosi

sunaus, asz tau ji daviau 
prasziai ji iszgelbeti, 
gelbėjau. Asz esu tas pats se- 

. nelis, kuris pas tave buvau atė
jus — tai tarė pranyko.

Karalius, gryžos namo, visos 
szalies valdovu apskelbė savo 
sunu, o pats instojo in vienuo
lyną, kad labiau galėtu Dievui 
pasiaukoti ir už savo padary
tus nusidėjimus atslyginti.

— Sveikas — gyvas,. kai
myne!

d'asai atsako:
— Acziu, osmn sveikas, kai

myne! ir szoka paskui jo.
Nuszoke eilių galan, vienas 

szoka in kaire puse, antrasai in 
deszine ir susitinka antrame 
eilių gale. Pirmasai vėl klausia j

I<rain /a 11 lzo 1 vnn

Tasai atsako:
— Kaip matai, tiktai 

laiko neturiu.'
Szi karta jiedu pasirenka po 

kaimyną i r szoka jau keturiese. 
^Aidimas tukino buklu tęsiasi, 
kol, pagalinus, visi žaidėjai at
sidūrė szokaneziuju ant vienos 
kojos eileje.

Kaip gyvuoji, kaimyne?

asz

r,

NEŽINOJO AR TAI JOSIOS 
VYRAS.

* 
-r——-

Mikas Knvbsztiikas, kuris už * * gyvasties buvo tikru, niekaue- 
tnįp biirtininkpH, miroh- turėjo diddos laido- 

buvo sutaisyta. ■; ■.
rl’ik sztai stoja^i jifiesz ,>uos 

1 
■

sisedes su sunum ant arklio nu-j
jojo in giria. Tuojau instojo in 
tankumvna » 
iszjoti. Mat

ir negalėjo isz jo

jpajįziopian

— Ar jau pasirengpl vienas 
kuris įnirti? - -

— Taip, asz pasirengiau j
’ ' f/fi " * i 1 ' t**' j

- I,

— Da'bar asz tave turiu .pa*.>
1 ’

Jaigu tariusi sieko karalių paliesti, 
bot jis.anksoziau pasiskubino ir . ■ . • «• * 1

biauri moteris ir 
ežiu balsu tarė

uves. Kunigas pasako pamoks 
pa-. > >

, la iszgivdamas Miką lyg
. dnngofifuž jojo “gerus darbus 

kad buvo y gom ir mylineziu 
vyru, geru tėvu, geru kaimynu

atsake karalius.
— Da'bar asz tave t tiriu pa 

keroti, ir tu pavirsi in krūmą. 
Tavos niekas noiszgolbes. Tai

a. . r. M * . . '

Jį

v
TĖVO PADĖJĖJAS.

.ir darbininku, blaviu žmogum
geru kataliku, heapleisda-

* • « A * amas niekad misziu.
Naszlo klausydama tu isz- 

gyrimu per kunigą, pasznabž-
dėjo 10 motu Antanukui Ln au
si:

Velai vakare sugryžo tėvas 
isz darbo. Jis ka tik beinstengo 
pakelti nuvargusias kojas. įli
ejo tėvelis pirkįon, atsisėdo už 
stalo ir sunkiai atsiduso.

— Ko t u dūsauji, tet uszeli ? 
— Iiaklause mažas sūnelis.

Labai pavargau, <laug 
dirbau, — atsake tėvas.

f vos szvin-

• M

&

ii,

> *
Ilf

"X*Rytojaus, dienu 
tant, vaikas pakilo ir greitai 
apsirėdė.

— O'gi kur tu taip anksti 
rengiesi! — paklauso'motina.

— Ęiaiu su tetuszeliu dar
ban. Noriu jam patleti. 

• a

linksmas, kad pas ji auga pado
mi'. * b*. ‘

apsirėdė.
t 4
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l^tailach
LEGENDA

Ant Tiberijados mariu kran-
> gyveno nuskurdėlis vardu 
[ailach. Jisai vedė vienutulio 
yvenima. Kadaise vyras 
markaus proto, dideles reiksz- 
les ir skaitlingu kaimienu sm 
ininkns. Bet kuomet szaszai 
ibjaurino jo kūno, kada liga

padare bjaurum ir užkre
kamu, bieziuoliai ir szalinin- 
li ji apleido, panaikindami 
m visokia jo reikszme, pie- 
enys ir kiti vagiliai jam su
tikino kaimienes, o protas li- 
»je neteko savo seno sinarkn- 
o. Isz to proto paliko tik tiek 

Ha n t suprasti visokias žmo
ni niekybes, pasaulio bedug- 

• penersme ir neatsiekta h- 
Įmo pasijuokimą.
Ligos suspaustas Mailach per 
ztisas dienas tūnojo. Tiberi- 
dos vandenų pakraszcziuose, 
arėdamas in marguojanezias 
ariu vilnis. Vilnis vilui vv- 

4r 

tvosi, susimiszdavo in kran- 
is, po tam iii szalis iszpurksz- 
ivo ir vėl isznvkdavo. 
Mailach, žiūrėdamas 

ilniu nuolatiniu 
ircziai juokėsi, 
j>os kuszdejo:
— Sztai žmogus!
Ir vėl:
— Sztai jo likimas.
Ir dar:
— Sztai kur žmonių atsie- 
amas tikslas!
Tuos žodžius antrino 
Uszus in krantus
Iniai ir kareziai juokėsi dro- 
ndamas galva. Kada tiktai 
idas ji pradėdavo baniutyti, 
da szliauždavo pakraszcziu 
ūkdamas visokias mariu isz- 
etas.
Nakvtalavo szetrioje, ap- 
•ngtoje sudžiūvusiais lapais, 
nt miszko samanų gulėdavo 
aimanuodavo, bet miegoda-

> visai trumpai. • .n 
Laikais ji sapnai labiau 
tukindavo, negu ta bjauri jo 
ga. Kadangi ne syki jam be- 
iegant rodėsi, jog pakrasz- 
auose renka geliemežius ir su 
įais dar labiau savo žaizdas 
asko, idant ju butu daugiau 
skaudėtu daugiu.

Tai vėl jam rodėsi, 
ebaneziom 
ariu suru vandeni ir lieja in 
ivo žaizdas, idant labiau gel-

Z’ •Užimtai -tinklu taisymu,' ilgai 
nepamato szaszuoto žmogaus. 
Tiktai pastarajam |>radejus 
kareziai juokties, atsuko savo 
prastuolio akis, ir iszlipes ant 
kranto, mislijo apie susimyle- 
jima.

Mailach jo maloniems 
džiams atsako pajuoka, 
žuvininkas neužsirustino, .tik 
tuo jaus szale jo atsisėdo ant 
smileziu.

Tada Mailach pradėjo kal
bėti ir atvėrė jam akis apie 
teszkanczias vilnis, o po tam 
kareziai juokėsi drebindamas 
galva. Paskui jam atveVe akta 
apie žmonių tniso niekybe tr 
juokėsi lidįimaipydamasis. Po
lam jam atvVYe akis apie’ žmo
nių aklyW Mirkė pirszta savo 
w a VI fl l i* -a ■ >

pastarajam

žo-
Bet

rt

in ta 
purškimą, 
szaszuotos

atsi- 
kiekvienai

szetrioje.

'*1 * f i

rankom
jog su

semia

idant visa žmoni- 
savo

vasa-

Ir dar jam rodosi, jog vaik- 
czioje platu sausžemiu ir sa- 
> žaizdų nuodais tepa visas 
imu duris, 

L kentėdama suprastu 
ekybe.

i Taip slinko karsztos
>s, gražus rudenys, lietingos 
emos ir žydinti pavasariai, 
ailach užmirszo, kad jis ku
lise buvo turtingu, turėjo vi- 
ir reikszmp ir kitokius ap- 
talijimanius budus. .Jam rode- 
, kad jis atėjo ant svieto su 
taszais ir žaizdoms, jog užgi- 
o beturtėj ir vientulysetj ir, 
>g jo dabartines mislys
tom sykiu nuo pat lopszio ke- 
avo per visa gyvenimą, net in 
iberijados mariu pakrasz- 
flitis.
Sėdėdamas
arėdamas in mirganezias ma- 

tu-vilnis, kaip kada jo regeji- 
ui8 atsidurdgvo toli, in plau- 
iojanezias su žuvininkais vai- 
s. '

su

mariu

ant kranto ir,

Žuvininkai pusiaudieny] 
žmeMdavo tinklus ir tik vaka- 
e juos isz mariu isztraukda- 
o. į '
Mailach teini josi in jn ama-» 

ų o kada temstant isznykdn- 
o, jam rodosį, buk tai kokia 
ilnis nuo pavjrszaus vandenio

AA <

■ Mikas Gerdrupas*
GRAŽI APYSAKAITE APIE VIENA BERNIUKĄ ISZ 

BURU KARO SU ANGLIKAIS.

r 5 Tr. .

11.1 H i n i.

Po tam ilgai sedejo ant kran
to, kol valtis su žuvininku ant 
vandens neisznyko ir kol nak
ties tamsybe neužklojo mariu 
ir sausžemio.

Mailach kasdiena mariu pn- 
krasztyj sėdėdavo ir žiūrėda
vo in krutanezias vilnis, bet 
valtys daugiau nepasirodyda
vo ir žuvininkas Petras neatsi- 
i ritavo ton susmaugori.
Mailach dar labiau pradėjo priekyj, pastebėjęs, kad sody-

Tada

jUbkties ir kareziai džiaugtios,| 
jog norints viena žmogų savo 
žaizdų nuodais užkrėtė ir atve-- 
re jam akis apie žmogaus bu-' 
vimo teisybe.

Tt

•4

” t * w ■ 
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Anglu raiteliu būrys artino
si prie vienos nuoszalios būni 
sodybos.

Ni'gras — žvalgas, eidamas

I Labai Patogi ir Linksma Kelione in 
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— Net iT jus, seniai, suma
nėt pulti visa Anglu buri! — 
užsidegęs suszuko karininkas. 
— Kareiviai! suimkite juos vi
sus ir veskit in sztaba.

Kareiviai ežia pat

■

»r - .
(SWEDISH AMERICAN LINE). / g
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iszpilde 
vado insakyma. >

Kariui ūkas nujojo priekim 
liepe atvesti 

nenorėjusi isz-

bojo namu langai užkalti
Hzuko:

— Tur but, sodybos gyven
tojai tik sziandien isz czionai 
pasiszalino: dar vakar ežia pat 
maeziau vyru ir motoru; jie 
szviete ginklus ir ruoszesi joti 
in sodyba.

Sodyba buvo visai tuszczia, 
tik vienoje trobelėje, paežiam 
kampe, sėdėjo devyneriu motu 
vaikinukas ir grauže sausos su- 
žiedejusios duonos kąsneli. Ka
reiviai nnvede ji pas vada.

— Klausyk vaike, — pa
klausė Olandiszkai karininkas,
— pasakyk, kur dingo visi tos 
sodybos gyventojai ?

Vaikas tylėjo.
— Sakvk! —

*

s z 11 k to re j o k a r i n i n kas, 
juokauti nepratę.
sodybos būrai iszbego kur nors 
in apylinkes ir rengiasi mus 
užpulti. Turi mums pasakyti 
kur jie susislapstė; supranti, lu 
privalai viską mums pasakyti!
— grasindamas pakartojo
riuinkas. ■ ,

— Ne, asz nesakysiu! —dra- 
šiai atsake ‘berniukas.

— Nepasakysi?!..
tave užmuszime!

Vžmuszkil. Mikas Gerd- 
rupas visteik savųjų noiszduos‘ 
ir nepasakys! — įvirtai atkirto 
vaikas.

-— Kareiviai! — suszuko in-- 
siutes karininkas, — prisiruosz 
kit: szi vaiku reikės suszaudvti 

kur pasi-

y su-
rr— ■a 4

1iJ

Prijojės sodyba, 
maža j i vaika 
duoti savųjų.

— Duokit ji ozonai man ant 
arklio, — insako. — Asz pats 
nunesziu ji iii belaisviu vieta.

Vaikas gi drąsini sėdos ant 
arklio.

— Toto, suriko jis užpaka
lyj oinanacziam senam žilam 
bnrui, — nemanyk, kad asz jus 
iszdaviau. Aszai nieko nepasa-

P
>■!J
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Praslinko penkios dienos, po 
tam szeszios iv septynios dlc-
n6s. Kad asztuntos dienos pa
vakarėj apreiszko ant vande
nio apregio Valtis greitai 
pakraszti plauke ir valtyj bu
vo tiktai vienas žmogus.

Mailach pradėjo juokties. x 
Jam rodėsi, jog mato iszti- 

paraudonavusi veidą 
akis pilnas baimes ir, jog jau 
isztolo jauezia karszta dūsavi
mo.

Godžiai žiurėjo ir juokėsi.
Ir jau mate szale saves an i 

smileziu susirietusi nuskurdėli 
su bjauriomis, tekaneziomls 
žaizdomis, žiūrint piktai in 
teszkanczias vilnis ir antrinan
ti jo paties žodžius. Ta viską 
matydamas juokėsi.

Valtis ežiu žinojo ant vande
nio kaipo vandeninis pauksz- 
tis. Valtyj atsistojo žuvininkas 
Petras ir akimi jeszkojo dvieju 
akmenų terp kuriu butu gali
ma pritvirtinti savo valti.
Palikes valti iszlipo ant kran

to prisiartino prie Mailacho, 
pasveikino ji ir pranesze, Jog 
ant rytojaus ežia ant 
susirinks daug žuvininku 
savo szeimynoinis, taip-gi ir 
kitokiu ainatninku. Tegul prie 
to būrelio prisijungia ir jisai 
ir tegul iszklauso žodžiu, ko
ki bus iszroikszti susirinkimui.

Neužbaigus dar jam kalbos, 
Mailach prie jo priszlauže Ir 
palytėjo jo kojas, rankas, vei
dus, kakta, blakstienas ir au
sis. Su atyda temijo, ir žiurė
jo, ir palytėjo,"ir netikėjo' Sa

mu virszuniu atitraukusios| vo akim.
putos pluoštais lakstė ir krito 
ant medžiu ir kalnu.
net iki paežiam savo dugnui 
sujudo, susidrumstė.

/

žaizdose ir sh nuodais patepė 
žuvininko veidą.

Po tam nutilo ir in žuvinin
ką žiurėjo.

Bet žuvininkas atsake, jog 
ne viskas aut svieto yra tusz- 
tybe, 
yra gerumas. Po tam pasako 
kad nebijojo nuodą nei tu sza- 
szu nes žino vyra kuris su ran
ku palytėjimu uždaro prakiu
rusias žaizdas ir panaikina vi
sokius szaszus.

Mailach drebindamas galva 
juokėsi o po tam tarė:

— Praslinkus kelioms die
noms vėl su ta valtim atplauk
si pas mane idant asz tau pa- 
voseziau puse savo szetros.

O žuvininkas atsake:
kada nuo 

tavo lupu isznyks netik sza
szai, bet ir tasai kartus 
kas.

o pirmutiniu paveikslu

Ateis laikas,

juo-

Tai pasako ir atsikėlė norė
damas irties. Bet Mailach prie 
jo priszliauže ir su savo nuo
dais patepe jam kojas 
tam žuvininkas jam atkiszo 
patepti ir rankas. Mailach ir 
rankas patepė, o po tam palo
pė dar jam lupas, ausis ir blak
stienas.

Po tam nuszliauže savo szc- 
tron, o žuvininkas nusire.

Nakczia užgimė didele ban
ga ir persikėlė ant Tiberijados 
mariu vandenų. Vilnys kriok
damas krantus arile. Nuo vil- 

virszuniu

S. Prieg-

Marios

Dobė sol

m

pusi ir

žiūrint piktai

kranto
su

Tada žuvininkas tarė:
— Tavo voeziu nuodai ma

nos neužkrės, o po tam nekenks 
jau niekam norints ežia, pasežia, 

taip žemai narstė, kad vilniu | tavo szetra daugiausia žmonių 
kalnai su anais susijungė. Vle- susirinktu. Intikek tiktai in 
sulos moto lekiojanezius pauk-1 ta kuris yra prastuoliu kaipo 

ir asz, o kuris mokina kitaip 
ant | negu tu.

Tai pasakos nusire

szczius in maria ir tenai skan
dino. Vanduo iszmete 
krantu daug negyvu žuvu ir 
visokiu vandeniniu vabalu. 1 ach nuszliauže savo 
Prieg tam žaibai su perkuni- Naktis buvo tamsi, o jis užmlg- 
jomis gamtoje sklaido tokias ti negalėjo. Sopuliai ji tiesiog 
baisenybes, kad miszkuose kepino bet jis neaimanavo, 
žvėrys pradėjo staugt, o pauk- Girdėjo pakraszcziuose vilniu 
szcziai kirliai nedryso lesti ne-1 putojimą bot dabr jau nesijuo- 
gyvu ant smileziu 
žuvu.

Mailach misi i jo joge i suju
dę vandenys be abejones žuvj- 
ninko valti ir su juom jau nu-Įninkąs paliko neszaszuotas. 
gramzdino, sumalė. Kada ryte Nusistebėjo, kad atsiveda žmo- 
bangn pranyko nuszliauže ant Įneš in mariu pakraszczius, ku- 
kraszto mariu ir žiurėjo in vil
nis, ar kartais ant kranto ne- 
pamtys iszmesto žmogaus, ar 
valties szipuliu.

Pusiaudienyj toli mariose
pasirodė valtys ir jose sėdinti Į tros iszejimo atsisėdo.

Pradėjo tada jo klausi-

vandeniniu
o Mail- 
szetron.

kad miszkuose kepino

gulinczln | ko.
Jo galvojo klaidžiojo nusimi

nimas ir visas mislis jo kama
ntinėjo. Nusistebėjo, kad žuvi- 

paliko

riu kiekvienas praeivis lenkė
si.

Po tam užvėrė blakstienas Ir 
jam pasirodė jog tasai žuvi
ninkas ji atlankė ir szale sze-

žuvininkai užmėto tinklus. —
Vakare viena valtis atplaukė noti: 

in pakraszczius. Mailach vai-1 — 
tyj • pamate sau 
žmogų.

Tada paklauso jo, kur nak-Įjosi. Ir Mailach jo klausinėjo 
vojo. I toliau:

— Kur gavai, žuvininko tu-

Kame atradai žuvininke 
pažinstama Į ta duszios ramybei

O žuvininkas tiktai szypso-
X

u

Žuvininkas atsake ant ma
riu kadangi diena sutaisė tink- |szaszu ir žaizdų abejingumai

O žuvininkas nuolatos szyp-
sojosi. Ir< Mailach dar jo klau-

♦ 1 I

Kur gavai žuvininko ta
iszmintybe kuri apreiszkia nc-

lūs, o nakczia žuklavimas bu
vo pasekmingas.

Mailach jam atsake, kad jis Į ginėjo:

‘Nk • • ' •kiau, ir Anglai butu nieko isz
ir gra-manes noiszgave, nors 

sint u mirtimi.

jau supykęs 
— mes 

diliau, szios

rr

r

ka

l’ai mes

atsake Mi- 
už

rau

jei napaskys mums 
slopo Įnirai.

— Nebijau, — 
kas, — jus mand dėdė jau
muszete, <lu mano broliu 
szyja nuszauti, o treeziasis su
žeistas guli... Ir asz noriu už to- 

galva paguldyti.’
Nuostabus vaikas! — 

murmtelėjo karininkas, bet, ti
kėdamas vis dėlto ka nors isz 
vaiko iszgauti, neinvykde savo 
žiauraus insakymo, taėziau pa
liepė savo kareiviams' budriai 
sekti atkaklu berniuką'.

Tuo tarpu Anglu būrio ka
reiviai iszsiskirsto apylinkėje. 
Vos tik būrio dalis suspėjo pri
eit viduryj lauko stūksanti kal
neli, isz užkuluos pasigirdo szu- 
viai.

Anglai isz visu pusiu apsupo 
kalneli irome smarkiai szaūdy
ti. (1 isz užkuluos szaude vis le- 
cziau ir leeziau: matyt, jau bū
rai mažai beturėjo szoviniu.

Visa pastel)eje, Anglai

Ir asz noriu už to-
vvno

Visa pastebėjo,. Anglai ar- 
cziau ir areziau traukė in kal
neli ir pagaliau rėkaudami mė
tosi ir užėmė. Ir kaip nustebo: 
ten tebūta tik septynių senu 
burn ir vienos moters.

Naujas Pirmininkas
’ Vi 44
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Karas pasibaigė, 
buvo paleisti namo, 
ksaieziuje buvo ir 
melu vaikas Mikas Gerdrupas. 
Dar nelaisvėj bebūdamas jis 

y pa tin
ku ris ji ir pa-

Belaisviai
Laisvųjų 

devyneriu

taip paliko Anglams, 
gai karininkui,
omo in nelaisve, — net nenorėjo 
vaikuczio iszleisli pas savuo
sius ir Icvioto su juo važiuoti iii 
Anglija.\Y .. £4 
jjodyba, — 
Asz privalau dirbti, kol iszgys 
sužeistas mano broliukas.

Isz Anglu kalbos verto
J. Krivaitis.

y asz grysziu iii savo 
atsake vaikas. —

Kai Du Stos
Vienas žodis — ne sznekn, 
Vienas vyras — ne talka;

Kai du stos,
Visados

i Daugiau pa.darys:
Viens pradės,

Kits padės, 
Daug toliau varysi” 
Vjcns lapelis

toil W

Vjens lapelis — ne va in i k s, 
Viens borui ūks no įiekmininks;

Kai du stos
Visados 

Dailiau padainuos;
Abu trauks,

Balsas plahlcs, 
Kaip aidas miszkuos. 
Vieno greitai i 1st ranka 
Vieno iszmintis menka;

I 1

• 1 mii3 į
1

x

Kai du stos 
Visados 

Kas reikia supras;
Jeszkos, klaus, 

Nepaliaus 
Ir tiesa atras.

i

Vienam grinezioj nesmagu, 
Vienam girrioje baugu;

Kai du stos,
Visados

Baimes nepažins;
Nuo vilku

Ir meszku t .

i

>
Kils kita apgins.
Viena medi vejas griaun, 

a . a aViėlias greitai apsigaun;
Kai du stos, 

f • J

Visados

LAIVU ISZI’LAUKIMAl ISZ NEW YOftKO
M. S. GRIPSHOLM ...
M. S. KUNGSHOLM ................  Szeszt. Spalio 11
Spalio 11 iszplaukia Lietuviu Ekskursija in Lietuva.
S. S. DROTTNINGHOLM...........Szeszt. Spalio 18
M. S. GRIPSHOLM .............Szeszt. Lapkriczio 1
M. S. KUNGSHOLM............  Szeszt. Lapkriczio 8
Del platesniu informacijų kreipkitės pas areziausi Tamstai affcnta 

arba bent kuria musu Linijos rasztine. Gauk Lietuviu kalboj spe
cialiai atspausta cirkuliori apie Linija. Gaunami pas agentus ir musu 
rasztinesc. Raszyk ant adreso:

Swedish American Line
21 STATE STREET. NEW YORK CITY
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Kaip vejai, tai negerai 
..Akiiį gadina laibai. 
Ypatingai del manes, 
Tai szirdeles ne kas.

Turiu po apygardas tran
kytis.

Po visas pabulkes szvaistytis, 
O ka szirdeles darysiu, 

Akulorius sau insitaisysiu.
Dabar virto mada tokia, 

Neszioja brylius bile kokia.
Kad ir nemoka skaityti, 
Bile svietui pasirodyti.

1A graiso fanaberija” anotc

•Pas viena biznieri mergina 
buvo.

Isz pradžių buvo gera paskui 
pabludo.

• O kad hocus nuolatos dare, 
Tai ant ketiniu veju iszvare, 
Tas dėjosi badai Siibatoja, 
Tai dabar mergele vaitoja. 
Tai taip mano dukrele, 
Tokia mergeles dalele, 1

Tai labai negerai, 
Kaip dabar juokėsi vyrai, į

Apio Najorka nekuriuosifi 
miesteliuosia moterėles . kaip 
puslaukines

Ne prie tanciaus, 
Ne prie rožaneziaus,

Davadni vyrai negali inkelti 
kojop, 

Ba tuoj’aus pasigėrus boba isz- 
kolios.

0 jau ka Ncdeldieni, 
Tai eina galvomi;

Nuo pat ryto visokiu prisi
renka, 

Jau net del vietiniu vyru da- 
kanka;

Negali pavalgyt pusrycziuS| 
O ir pietus,

O kada bmlas jau prispyrė, 
Tai sveczia už cziuprinos nit« 

tverė, 
Iszmeta laukan per dūri

i
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Žydelio.
Kaip pamato brilius ant pone

lio, 
Butu geriau po nose neszioti 

brilius, 
Tai norints užlaikytu snarg

lius, 
0 dabar isz to jokios naudos 

neturi.
Ba per brilius suvisu nedažiuri. 
Viena užrietus galva ulyczia 

cjo,
Ir nebago ant kokio bakso 

užėjo, 
Puolė kaip ilga net braksztele- 

j°, 
0 briliai nuo nosies nugarmėjo.

Nuo juoku susilaikyti negalėjo, 
Puolė smarkiai, net stenėjo, 

r Net pasamonai susipainiojo.
Protinga motore briliu nono- 

sziotu, 
Kad ir jai kasžin ka duotu, 

Nesakau nieko, kas in raszla 
nuolatos žiuri, 

Tiejei družnas akis turi, 
Kad kiek n k is apsaugoti

%

I

« 
t

Ir da per kupra gauna nekurta. 
Bobeles tankiai ir kazoka szo- 

ka.
Iszdarydamos visoki ledoktt. 

Kur taip buvo nesakysiu, 
Ant kito karto paliksiu, 
Bet jaigu da dagirsiu, 

Tada su koezelu kaili iszdirth 
siu.

I
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Skriauda pamatys;
Jei viens snaus, 

Kitas jaus, 
Sukcziu sutramdys, 
Niekai karėj ginklu plieną, 
Jei kareiviu pulkas viens;

Kai du stos, 
Visados

Draug kovot saldu;
■Prioszas begs, 

Balsu rėks! 
Oi, ežia dm du, du! 
'Todainuoja gi daugums, 
Nes i r Vioszpats sako 

Kai du stosi 
Visados

Ton ir asz su jais 
Jei tiktlai f' 

Meilingai 
Vionyben suseis

A. .lakszto dainele.
...... * ....................... .  ............ ... - ....................   I .............................—WI ■ 

KVITU tnygal* Draugystėm* dal isa- 
mokejlmo pinigu ligoniam*. Preke 25e 
KVITU knygele Draugystėm* del Ka- 
■leriaua nog nudėtu pinigu ąnt 
susirinkimu.

; |W. D. BOCZKOW3KI-CO.
I MAHANOY CITY, PA.
I \;'l 1 I <*h
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Žmonių daugybe stovėjo,

Ant J. Sakalauskas
L1ETUVISZKAS GRABOR1US 

(Bell Phone 872)
331W. Centre St. Shenandoah,Pa.

W , •p'*''' 4 *?» ,* "1 *

Nuliudlmo valandoje, autai- , 
kiam goriausi patarnavime. Pa
laidojimu atliekam rūpestingai 
ir gražiai. Busite pilnai užga- ,

■ nėdinti.
Isz Mahanojaus Ir Girardville* 

jeigu kas pareikalaus mano pa- 
tarnavhna tai meldžiu man tele- 1 
fonuoti o pribusiu in deasimta : 
minutu. « Bell Telefonas 872 ,

Tu r knnecz »bri liūs neszioti. 
m

Taigi ir asz hrilins nusipirksiu, 
O gal gerui ant to iszkirsiu. 
Nors greiezinu patominsiu,

* *
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r‘1mehioja kadangi nakczia bu
vo didele bahga. .

Žuvininkas jam atsake, jog paprastus daiktus ir laukia 
i sz teisybe s viilnys buvo prado-1 anų iszsipitdymoT

r O žuvininkas paskutiniu sy
kiu nusiszypsojo ir isznyko.

Mailach iszbudo ir apsvars
tęs savo sapna antru sykiu už
migo. Tolinus bus.

jusios didinties bot tasai vyras 
apio kuri jau jam minėjo, isz 
valties tadipo ant vandenio Ir 
bangas apmalszino.

Tada Mailach pradėjo kar-

kznykdavo. Ir kareziai juoke- 
i jis isz tu žmonijos vilnai 
niuo: geide ant anų vilniu isz. 
ietį savo žaizdų nuodus, idant 
tentetu ir savo niekybe su- ežiai juokties ir priszlaužes 
iraatu.

Vienok syki viena valtis pri-
*.v ** — -------------------------------~

luvo žuvininkas vardo Petras.’ne rankas ii?kojas.

ir savo niekybe

lanko prie kraszto ir anoj

prio žuvininko, vėl jam savo 
žaizdų nuodais patepė kakta, 
blakstienas, veidą, lupas kruti-

* v'»

A-BE-CELA arba pradžia skaitymo Ir 
raižymo, del Lietuvlszku vaiku. 15c 

W. D. UOCZKAUSKAS - CO., 
MAHANOY CITY, PA.
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Ant' paskutinio seimo t St.
Francisko draugavęs4 i Eagles

H
4 ,į

• e*

, M 
likos iszrinktas naujas pirmi
ninkais Robertas E. i/roetor isz 
Elkhart, Indianos.

Prnkt • • - Sis.

t

Daugiau naujienų paduosiu. 
Dėkitės mergeles ant nosių bri-

*
Gal groieziau gausite vaikinus, 

Tai kaip -apsivyniosite*, 
Goriau kelnes lopysite, 

Ir valgi goriau pagaminsite, 
Ba per briliūs daugiau maty

site.
♦ ♦ •

Gerai gaspadino padaro, 
Jaigu meile taniaite pavaro

Mur* w

liūs,

>

«■

W. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Wk. HM.M'r . ' . ' T 4i : nik f.llt > .iRy *

i

Laidoj* kunti* numirelhi. Paiam-
do automobilius del laidotu?!*, 
krikBztlniu, veaellju, paiivažlalji- 
mo ir 1.1.
603 W. Mahanoy Ava. Mab. City
——  -    -nl SBSBSSKSSSSSSa^
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SHENANDOAH, PA.
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i Ugnagvsiu bazaras bus 
atidarytas ateinanezia sanvai- 
te. Pelnas nuo bazaro ejs nnt 
nupirkimo ambulanso 
bus naudotas del miesto žmo
nių nuvežime ligoniu ar sužeis
tųjų in ligonlnttys.

—■ ■""W

kuns

—- Jurgis Valentu nuo 606 
W. Pine St. likos jiažeistas lai
ko darbo praeita Panedelije 
Hillso kasikloje. Buvo jam nu
laužta dcszine koja ir dar gy
dosi Ashlando ligonbutije. Jau
nas vaikinas tik tris

o

— Uždarydamas barbersza- 
pi apie pusiaunaktyje Suimto
je, M. Andžiukaitis, 
Coal ulyczios, staigai inejo In 
szapa (lu apsimaskavia vyrai 
su revolvereis, paliepdami jam 
iszkelti rankas in virszu. Ban
ditai siiriszo jam rankas, Isz- 
krete kiszenitls ir staleziu pa
imdami visus pinigus, du auk- 

dingdami 
Pa Ii ei,JO

banditu lyg sziol nesugavo.

. v ,,, ...--
« ............ ..........................

de sekanti Lietuviai:
P. Zubel, isz N. Woburn, su'

I YTOfl • ' ‘ ll t ’

Pereita sau vaito apsive-
...._________įai:
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130 E.

B.; Šlepsint e, isz Boston.
A. Rupkelis, isz So. Boston 

au Ona Galeckiuto irgi isz So. 
Bostono.

Juozas M it rikevi ežius, ISZ
Cambridge, su p-le Babinajte,

įisz Soi Bostono.

Chicago.

0«

/

I

Suėmė Daug Opium Ant Laivo

ainius 
tamsumoje

ziegorelius 
na k t ies.

savaites
3 metus

uas vaikinas tik tri 
kaip apsivedė. Turi 
senumo ir vra sūnus Jono Va
lento ]>as kuri gyvena.

Miesto malszu, žmonelei 
kurie dirba yra pailsiu, o tiojoi 
ka nedirba neturi už ka 
voti.

ula-

— Kun. Czesna siigryžo isz 
Lietuvos sveikas. Atsivožė 
daug naujienų kurias papasa
kos ant Rankioto Ncdelos va
kare bažnytinėje svetainėje ant 
kurio yra užpraszomi visi pa
ra pi joną i.

sveikas.

— Vincas Aleksandraviczia 
isz Hillso peczcs apsivedė pra
eita ketverga, su Ona Valuko- 
niute isz (l i ra rd vi lies. Szliuba 
cine. Sz. Vincento bažnyežioje 
Girardville per 
cziuna.

Kun. Valan

A’alincziai 
nuo u. isoutii uiyczios, Utar- 
niirkd motoravo in State Cole- 

‘uiivrždami savo sunn 
Albina‘kur mokinsis aut dak
taro. .

i Ponstva V.
W. South ulvczios,

ti jo, savo

— S. L. A. kuojjos 211 me
tinis iszvažiavimas in Leiksaid 
l’tarninko vakaru buvo pasek
mingas.
žiave in penki szinitai isz visu
szaliu pavieto ir*kitii pavietu.

Sveteliu buvo nuva-

Naujas Szampionas

r į

■i ■'

Tommy Freeman, lp,ri‘s h'i- 
mejo*szampiona lengvo kumsz- 
tininko po 15 raundu, kiunsz- 
cziuodumas Jack Thompson isz 
Oakland, Kalifornijos. Sakoma 
kad Tommy Imi gera progar.

pasilikti sunkiu boksininku.

5 NAMAI ANT RANDOS PO 
$15 ANT MENESIO.

Randasi keli namai ant 
Spruce ir Harrison alios turin
tis po penkis ruimus kožnas 
kurie pasirandavos po 15 dole
riu ant menesio. Atsiszaukite 
pas: (t. 75.

A. F. Adam,
10.3 W. Centre St., 

Mahanoy City, Pa.

ANT PARDAVIMO.

namai

Namas po No. 101 W. Maba- 
noy 8t, su visom vigadom. 
Taipgi ir namai po No. 108 ir 
101 W. Mahanoy St., su dideliu 
garadžiu. 2t.

Joseph Wilds,
‘ 101 W. Mahanoy St.,

Mahanoy City, Pa.

ANT PARDAVIMO.

su

o

1
Dvi atubos bizniavęs, kitos 

dvi del gyvenimo ant didelio 
loto 195 ilgio, 50 ploczio miesto 
Middloporte, arti kasykla ir t.t. 
Parsiduos visos ant syku 
sutaikvsim kaip kas nori.
■ ■ r. Pov. Valukeviczia

ar

I E. Washington St.

ku ris— .Juozas Vaicznlis, 
prisisavino kito anglekasio t nl- 
szvs isz Lawrence kasyklų, 
kos nubaustas per siūlą 
keti doleri bausmes, sugrąžyti
tulszes ir užsilaikyti dorai per 
met us.

Ii- 
ii žmo-

v

— A'argonininko J. A. Že
ma iezio pati likos iszvežta in 
Ashlando ligonbute ant gydy
mo Seredos rvta. Poni Žemai
tiene iszlipdama isz lovos pa
slydo aut grindų isznerindama 
sau kulszi.

Tamaqua, Pa. f Suimtojo po, 
trumpai ligai mirė Adomas 
Alisa, 45 motu. Velionis paliko 
paezia, kelis sunūs ir dukreles, 
motina, seseria ir broli. Laido
tuves atsibuvo Seredos ryta.
— Anglinis policijantas Wil

liam Carbin, nuėjės apmalszy- 
ti Joną Vakula kuris buvo gir
tas ir miiszo savo paezia, tas 
pamatęs palicijauta atkiszo re
volveri szauti in palicijanta, 
bet tasai buvo greitesnis, pa
leisdamas szuvi in Vakula už- 
muszdamas ji ant vietos. Pa- 
licijantas likos pastatytas po 
2,500 doleriu kaucijos.

Frackville, Pa. — Norints 
czionais randasi pusėtinas bū
relis Lietuviu, bet gyvena mal- 
sziai ir draugiszkai.

— .Juozas, sunūs ponstvos 
Juozu Mikueziu, N. Nice uli., 
iszvažiavo in Pitt.Mburga, insto- 
damas kaipo studentas in Pitts 
burgo Universitetą, kur moky
sis komi jos. Juozas yra. szvie- 
sus jaunikaitis ir ženge moksle 
pirmyn.

- Nors 
, buvęs 

kamondorius 
Szv. An

tano Lietuviu jmrapijoj Rug- 
piuezio 27 d., netikėti in Rea
ding, Pa., Kazimieriecziai ne
pripažino savos nugalėtais —- 
nekapituliavo priesz nepalan
kias aplinkybes, 
darbo ir, kaip bematant, Rug
sėjo 7-ta suruosze kun. Baku- 
nui jniiku iszleistuviu vakarė
li (žinia: jis turėjo atvažiuoti 
in tas iszleistuves).

daug. Vnka- 
skani. Muzika jMiiki ir 

gražiai danuota. Žodžiu, buvo 
taip, kaip geriau ir negalėtu 
būti.

Philadelphia, Pa. — 
Kun. Albinas Bukimas 
Szv. Kazimierio 
iszvažiavo klebenant i

Kaži m i er i

Pa.,

bot stvėrės

Žmonių buvo 
riene

La Plata, Argentina. — La 
Platus miestas insteigtas 
motai. Tai Buenos Aires pro
vincijos sostine. iMestas pasta
tytas moderniszka sistema, su 
tiesiomis, placziomis gatvėmis, 
daugeliu aikszcziu ir inžambi- 
niu gatvių, kad visame mies
te galėtu laisvai keistis oras.

La Plata turi savo prieplu- 
kn in La Plata upe, ir visa ap
skritis gulintj prie |os Mpcs 
kranto, yra 1,666 kvadr. kilo
metru su 250,000 gyventoju.

Apskriti sudaro keliolika 
žymesniu miestelin - valscziu: 
artimesni prie centro Enscna- 
do, Berisso, Tolosn, Tx>s Hor- 
nos, vis tai La Platos priemies- 
czini.

La Plata turi apie 160,000 
gyventoju. Lietuviu ežia taip 
pat gyvenama,
Berisso priemiesty.

Lietuviu ežia yra apie 1,000; 
jei skaityti ir tokias szeimynas 
kurias sudaro Lietuviai vodo 
svetimtautes (apie 10 szeimu) 
Tenka girdėti tvirtinant, kad 
esą Lietuviu per 2,000 bet la: i • i • j * - j -*• ; i « ’
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A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

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

Bell Telefonai 1430-R

£ Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius^

'i

I

ant visokiu kapiniu. Pagrabus pa- 
ruoszia nuo papraszcziausiulkipra 
kilniausiu. Paraamdo automobilius 
del laidotuvių, veseliu, krikszty- 
niu ir kitiems pasivažinėjimam!. 
Isz Frackvilles, Port Carbon ar hz 
kitu artimiausiu miestu jeigu kaa 
pareikalaus mano patarnavimo, 
meldžiu man duot žinia o pribusiu 
in trumpa laika.

Nedclino Ekskurcija in
NEW YORKA 

$4.00 IN TEN IR ADGAL 
i ARBA 

UP-THE-HUDSON 
$5.00 IN TEN IR ADGAL 

NEDELIOJ 21 Septemberio 
Specialia Treinat Sukatos Nakti 
Jhz Valanda
Shenandoah ..................  12:35
Mahanoy City........... ................1:16
Tamaqua

J Į

Būrys ploszikn 
užėmė Julijaus Ja nei i nuo rezi-
3

d one i ja, 6.3.38 South Mozart 
gatvėj ir visa szeimyna. 
plosze, atimdami $1100 vertes 
brangenybių ir $107 pinigais. 
JaiK’liunas yra automobiliu 
pardavimo jjropriotorius, .3222 
South Halsted st.

— Rugsėjo 14 d., 
klaida iszgeres kokiu tai de- 
ginaneziu skystimu, apsinuodi
jo Lietuvis James Lukaviczius, 
1527 49 st. Cicero. Jis gyvena

lipi

anksti per

su lotu Lietuviu. Kitas dirba 
naktimis. Lukaviczius sirgo ir 
palikes 
okiu nors vaistu jeszkoti 
per klaida 
rugszti.

Paszauktas telefonu p. Eu- 
deikis jmsiunto savo ambulan
ce vožima, skubiai nugabeno 
ligoni in Francis Willard ligo
nine. Ten ligoniui iszpumpavo 
vidurius ir dalu* yra pilna vil
tis, kad pagys.

Mariau

vienas, atsikėlęs
J

iszgoro kokia

ojo 
ir 

tai

— Mrs. Mariau Janulevi
cziene, 2.3 metus buvusi Chica- 
giete, sziomis dienomis’ nusi
pirko hoteli Woodboro, Wis. 
Jlotelis yra prie pat didelio 
ežero kranto, turi 15 svecziams 
kambarius; ežero yra laivelei, 
vioszbucaio nuosavybe; labai 
graži apylinke, kur vasara lan
kosi daug svecziu. Apylinkėje 
gyvena daug Lietuviu.

Mrs. Janulevicziene vra at
važiavusi isz Lietuvos priosz 
24 metus. Pagyvenus metus 
Bostone, Ma.^s., jis atvažiavo In 
Chicago, kur ir isztekejo už p. 
JanuleviOziaus. Iszgyvene szei- 
įnynos rysziais 22 motu, prisi
gyveno 5 vaikus: .3 sūnūs ir 2 
dukteris. Vyria ilsioji duktė 
Sofija yra. jau 4 metai iszteko- 
jusi ir turi viena vaika. Jaun- 

gyvono (turtingai 5r 
j?avyzdinga:i. Bet priesz 5 me- 

‘ ‘ t ri- 
kampis.” .Mrs. Janulevicziene, 
kuri atrodo gana gerai ir ener
gingai, sako: Daug sykiu Isz- 
pyliau kaili 
griovikei, bet nieko negelbėjo 
j r del tos szventos ramybes da- 

Turtu 
pasidalino. rFaip jau pasidalino 
ir vaikais: A'ienas sūnūs teko 
vyrui, o kitu du sunai ir jau
niausioji dukrele likosi su mo
tina. Vyras jau esąs apie 57 
motu amžiaus. — N.

lev i ežia i

tus insimetv in namus
VI rs. Janulevicziene

tai namu laimes
i

viau vyrui perskyras.

Shamokin, Pa. — Gerai ži
nomas musu tautietis p. Jonas 
Ignataviczius nuvažiavo in 
Gejsinger ligonbuti in Danville 
Pa. gydytis, nes staigai apsir
go 16 Gegužio ir nuo tojo* lai ko 
nosijauezia sveikas. Ponas Jg- 
nataviezius yra gerai žinomu 
del daugelio pažystamųjų Mu- 
hanoy City.

Boston, Mass, f Rugsėjo 7 
., So. Bostone mirė K. Za-

rambiene. Nuliūdime paliko 
vyra ir 4 vaikus.
t Taipgi mirė P. Navickas. 

Kadangi jis nepaliko nei gi
miniu nei jokio turto, tai pa
laidojimui kolektuoja pinigus.

— Jack Sharkey jau isz
važiavo in New orka ir tenai 
baigs treinirotis kumsztynems 
su Argentiniocziu Campolo. 
Kumsztynos bus Rugsėjo 25 d. 
už kurias. Sharkey 
$100,000. '

<i

Argentiniocziu

gauna

K. RĖKLAITIS
Li«tuvi«skas Graborius

i

Laidoja numirėlius pa
irai naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbi- 
jinke moterems. Priei
namos prekes.
SI6 W. Sprue* Str., 
Bell Telefonas 149 

MAHANOY CITY, PA<
306 Market Street

Bell Telefonas 441-J 
TAMAQUA,

1:45
Grįžtant treinas apleis New York 
isz West 23 Street stacijos 6:47 
vakare, isz Liberty .Street 7:00 
Vakare, o isz Elizabeth, N. J. 7:32 
Valanda vakare.

f

1
I

16 Dienine EkskGurcij* in 
ATLANTIC CITY, OCEAN CITY, 
STONE HARBOR, WILDWOOD, 

AR CAPE MAY.
SUBATOJ 20 Septemberio
Isz Shenandoah $7.74. Isz Maha
noy City $7.20. Isz Tamaqua $6.78

Tikietni geri ant visu teeinu

Viena Dienine Ekskurcija in

PHILADELPHIA
Nedelioj 28 Septemberio 
ISZ SHENANDOAH $3.50 

ISZ MAHANOY CITY $3.25
Matykitb Plakatus

Apie dauginus informacijų apie 
azitas ckskurcijas kreipkitės ant 
Readingo geležinkelio stacijų nrba 
raszykitc pas John M. Rolin, Dis
trict Passenger Agent, William
sport, Pa. •

ANT READING GELEŽINKELIO
•f

Dr. T.J.Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 

Dentistas Mahanojuje. 
Ant Antro Floro Klino Sztoro 
19 W. Centre Si., Mahanoy City

t

i

f

i nspektoriai padare krata ant laivoSuv. Valstijų akcyzt
President Jefferson” kada tasai atplauko isz Kinu in San 

Pranciška kuriame rado opium verties .34,500 doleriu. Opium 
radosi .300 bleszinesia. Inspektoriai gavo žinia kad ant laivo 

o visa laivu pa-

i i kada tasai ai plauke

6 6 6
Praasalina galvos skuusma ar neural, 
gija in 30 minutu, sustabdo perso- 
lima pirma diena, ir sustabdo malaria 
in tris dienas. Gausit* aptiekos*.

666 Teipgi Tabletuose
yra paslėpta opium ir patol nepabaigi* krata 
kol jojo nesurado.

Kaip Ona Pastojo 
Didele Progresiste

soti.

— Asz 
rėkaut, spy- 
Bolszevikams

ultimatu-

Užsigeidė ir Ona susrogro- 
Ka ežia, sako, man reisz- 

kia — imsiu ir suprogresesiu 
Nusibodo 'buržujau t, burdin- 
gieriams kelnes lopyt ir vyrui 
vergauk Szaliu kapitalizmas ir 
auzos įievalninkyste! 
noriu marszuot, 
ežius kalbėt ir 
nlmužnu duot.

Maž-daiig szitoki 
ma vyrui ir burdingioriams pa
skelbus, Ona iszvažiavo in pik
niką da didesnio susipratimo 
joszkodama.

Piknike radq tris spykerius, 
szesziolika ahnužnu rinkėju, 
szesziolika fondu, keturias rau
dona tavorszkas renkant laik- 
raszcziams ir devynis licteratu- 
ros pedliorius. Onos pak.ctb.u-

bet szirdis rau-kas iszitžiuvo, 
(Ionian pradėjo tvaksėt. O spy- 
keriu žodžiai jai visi giliai in 
krutino sulindo. Reiszkia jau 
puse kelio nueita —da kita 
tiek ir Ona jau tikrai raudona 
isz virszaus ir isz vidaus.

Ant rytojaus vaikai

gi, bet Ona raudona liet era t ura 
slobizavoja. Užmirszo ir pusry- 
czius ir pietus, — 
alus pradėjo no 
sznypszt.

O vakaro bala žino kas ežia 
pasidaro: pilvas protestuoja, 
žarnos jam pritaria. Vadinasi, 
reikia in buezerne bėgt, bot 

• eziupt, cziupt jiinigu nėra; vi
sa pėdo pikniko Komunistisz- 

, kiems odlioriams iszdalino...
, Biirdingierius paskolino. Ona 

prižadėjo kelnes lopyt. Ir kapa- 
talizma keikdama, pradėjo por- 
eziapa su cibuliais kept.

 —”Sandara”.

Roiszkia jau

verkia
vvras pyksta, -burdingioriai ir-

ir užraugtas
savu balsu

Jeigu manote statyti ar padaryti 
kokius pertaisimus, tai matykit*

J. GALE WENDLE
Kontraktorius ir Statytojas

Muso prekes žemiausios; darbas 
gvarantytas. Parduoda visoki, 
Lumberi, Plasteri, Cimcnta, Ply
tas ir Picskas. Telefonas, 228-M.
19 E. Lloyd St., SHENANDOAH

« ■—   iii. I ■ II     I.        ■ II ■■■■IM    !—M—SB

J. George Hahn 
Balsamotojas ir Graborius 

Patarnauju laidotuvėse kuopigiau- 
sia. Reikale meldžiu reikale o ma
no darbu busite užganėdinti 
217 North St. Minersville, Pa 

Telefonas 481

Jeigu duosite pataisyti savo Kailini 
Kotą arba padaryti Nauja Kotą, 
gaukite muso prekes. Gvarantinam 
suezedint jumis pinigu.
FASHION TAILOR—FURRIER
20 E. Oak St., SHENANDOAH

Pertaisom ir indedam nauja lamin
gi in kailinius kotus. Teipgi pasiu- 
vam vyru siutus, $22 ir virsziaus.

............................................................................ - -■■■

Jus norite geriausia iszkepta DUONA. Todėl pirkite savo sztore

HAMA’S DANDEE BREAD *
Szita Duona jumis patiks geriaus negu kita kokia bekerio duona.

Iszbandykite—nes labai gardi. Iszkepta per
ANTHRACITE BAKING CO.

SHENANDOAH, PA.

»

VINCAS MINKEVICZIUS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Seniausias ir Isztikimiausias Graborius Visam Mieste.
215 SOUTH MAIN ST. SHENANDOAH, PA. 

' Ofiso telefonas—116 T —*■■■■! II
I

Namo telefonas—799

I

MALLOYS DAIRY
Parduotojai szviežio ir czysto pieno ir Smetonos 

*‘Bonka pieno yra tai bonka sveikatos”.
Telefonas 233. 326 W. Centre Street, Shenandoah,

Iszbandykite muso Pasukos

Pataroma Jumis Pirkti PIENĄ, SMETONA IR PASUKA nuo

C. F. ROTHERMEL
35 SO. DELAWARE AVE., -

W Muio Pienas Visada Geriausias.
MINERSVILLE, PA.

Telefonas 318

Į MERCHANTS BANKING TRUST CO.

• ‘ t

MAHANOY CITY, PA.
MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM

•-------- -$---- *-----
Atkreipia atyda del reikalingumą padarimo juso 
testamento. Szita Banka apsiima jumis patarnaut 
kaipo ekzkutoriu ar apglobėtojum ir iszpildys juso
testamento. Szita Banka apsiima jumis patarnaut
■■ * a — a aa * an . A A A A — n a

1 — - - ” —

reikalavimus pagal juso norą. Ji parodys jumis y 
kaip padaryt testamenta. Szita Banka visada ban
do jumis .visame pagelbti.
if ’ v '■ •'* t .■ ’< ™ 1 • '

■si-................              .A.-________________ — -.................... .............. ..... . ....... ............ ......... ............ ... ......................

DEWEY’S SHOE REPAIR SHOP 
12 N. WHITE STREET — SHENANDOAH, PA. 

t. --
> Geriausia intaisyta Sziaucziu Szapa visam mieste 

Visas Darbas Gvarantytas ‘ 
tv Teipgi turimo szapn po ndrosu 12 N. WEST ST. 

<** irw** >'* »«<. -w y. y .-.T-   HWII »Ml—.-URBI ■ II iii yi
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—IN SKAITYTOJUS
I

Kreipkitės pas szitus Biznierius kuriu apgarsinimai ežia 
randasi, jie suteiks jumis mandagu patarnavima ir už- 
ganėdinima visame.

Klauskite Savo Sztorninko Duonos Iszkeptos
JONO MOCZULSKIO BEKERNEJE

Gardi Balta ir Rugine Duona.

Visokiu Keksu ir Pajų.

Sveikiausia ir Geriausia Iszkepta Duona!
Telefonas 629-WKAMPAS, VIRGINIA IR SENECA STS.,

SHENANDOAH HEIGHTS, PA.

Kada Perkate Mesa
' *h iM- <n , ■ '*■ 1 . *■'

- ........ - j v. - ------------------------- - -.........- - ........ - r - -.........   • -..........................T-................  -- --------------------------------.

Praszykite savo sztorninko arba buezerio kad jum 
parduotu SHENANDOAH mesa, visokiu gatunku. 
Lietuviszku deszru, skilandžiu, taukines, lasziniu,
Mes turim gyvuliu skerdyne, cziscūause ir geriau^ _ 
šia intaisyta pagal vėliausia mada del skerdimo ir 
užlaikimo mėsos visokiu gatunku po priežiūra 
rando Ponnsylvanijos Steito.
“HONEY CURED HAMS ir BACON” 
kumpiai ir laszinai.

..... ........................  ■ III

SHENANDOAH ABATTOIR CO.,
SHENANDOAH, PA.

geriausi *

T

1




