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ISZ AMERIKOS
ARGI TAI BUTU 

DVASIA?

Inlindo Per Plyszi In 
Mokslaine; Žiuri Per 

Langus
POLICIJA NE GALĖJO 

JOS SUIMTI.

Unstilla, Oro. — Kokis lai 
juodas szeszelis nuo kokio tai 
laiko pradėjo 

ir žiūrėti
po 

miestą ir žiūrėti in langus. 
Daug kartu gyventojai norėjo 
suimti ji, b(‘l niekados negalė
jo pagauti. Pasklydo po miestą 
kalbos, kad “dvasia” 
neja vakarais, todėl daugumas 
gyventoju bijosi vakarais iszei- 
ti isz namu. Ant gulo insikiszo 
in tai szerifas su policija, pra
dėjo susekineti nežinoma ypa
tų, bet negalėjo su jaja susitikt, 
nes visados atlankydavo 
szingas dalis miesto.

Ana diena apie deszimta va
landa, jeszkotojai paregėjo 
kad kokis juodas szeszelis szo- 

tankumyne medžiu prie 
Priėjo arcziau —

vaikszti net 
in

jeszk< įlojai

vaikszti-

prie-

ka 
mokslaiii(‘s.
bet jiems rodosi kad szeszelis 
szoka, buk ne ant žemes tik 
ore; pradėjo szaudyti ir apie 50 
sziiviu puolė iii szeszeli, bet ta- 
shi viw >rut tos paezios vietos 
szokinejo. Tada drąsesni priėjo 

suduot i 
szeszcliui lazdom ar kumsz- 
eziom, bet tik užduodavo in ora 
nedalypstedami szeszelio. Ant 
pagaliais, tasai slaptingas sze
szelis, pradėjo eiti in mokslai
ne o paskui ji ėjo daugelis žiop
liu. Per trijų coliu platumo 
plyszi mokslai nes lange, .szesze
lis i nėjo in mokslaines vidų ir 
dingo nežinia kur.

O kad tas atsitiko prie dau
gelio liudintoju, todėl palaiko 

atsitikima, o 
džiausi netikėliai pripažysta, 
kad tai turi būti tikra dvasia.

da arcziau, norėdami 
ar

už teisinga 
netikėliai

di-

California. —

NUŽUDE SAVO SESERĮ 
KAD VERKE.

Los Angeles,
Tula Mrs. Ruth E. Weiner, ne
galėdama nukensti savo sesers 
verkimo, keletą kartu kerszi- 
no, kad jei nenustos, tai ji ja 
nužudys. Verkusiai atsakius, ir ' f

kad ji nenustos nes jiai nubo
do gyventi. Ruth E. Weiner 
revolveriu tris kartus ii savo 
seseri szove ir nuszvoe. Sužeis
toji mirė ligonbutejo. Žudin- 
toja pati pasidavė policijai.

UŽDĖJO ANGLEKASIAMS 
DOLERI TAKSU.

Hazleton, Pa. — United Mine 
Workers of America Distrikto 
No. 7, nusprendė ant užmany
mo s€*krotoriaus Jono Juriszu- 
no, idant darbininkai mokėtu 
viena doleri kad padaryti fon
dą ant pasamdymo geru dak
taru kaipo liūdintoji! kad isz- 
gauti ir iszkovoti nuo kmopani- 
ju sužeist u ir užmusztu angle- 
kasiu koinpenszciszion. Priesz 
tokia taksa pasiprieszino dele
gatai isz Panther Greek Valley 
bet rezoliucija likos priimta. 
Tokiu budu surinko 14 tukstan 
ežiu doleriu.

Unijos advokatas Rogers De
ver isz Wilkes-Barre, perser- 
gejo anglekasiams, kurie buna 
sužeisti kasyklosia, idant nepa- 
siraszinetu ant jokiu popieru 
kompanijos ofise ant padarys 
juo užgadinimu. _ . <
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KLOS ATRASTOS
KAULAI NUŽUDYTU JESZ- 
KOTOJU AUKSO PARODO 
KUR RANDASI DINGU

SIOS KASYKLOS.

parodo

4 i

per

Newhall, Calif. — Kaulai ke
turių jeszkotoju aukso surasti 
ant kalno 'Tehachapi, 
vieta dingusiu aukso kasykla 

Lost Horse Mine “kurias Mrs.
Anna L. Rose, jeszkojo 
Ivideszimts motu.

Motore su page)ha keliu žmo
nių ir szerifo atrado tuos kau
lus tuja žmonių, kurie pagal se
nus apsakymus, likos nužudy
tais arti kasykla 1878 mote per 
“Irish” Charlie Reilev. Badai 
isz tu dingusiu kasykla dakta
ras Benjaminas Bragg iszeme 
aukso už 800 tiikstancziu dole
riu 35 metai atgal, kuris penki 
metai priesz mirti apsakė slap- 
jyb(‘ tujų kasyklų ir davė jai 
mapa kur gales jaja surasti.

Sakoma kad Reilley užsige
rės gerai, apsakinėjo karezemo- 
jo kad nužudė keturis vyrus, 
kuriuos užtiko kasant auksu 
isz t uju kasyklų ir juos tonais 
paliko, in tris dienas vėliaus jis 
likos nnžudintas.

Todėl motore yra (virta, kad 
toja viotoja randasi užmirszlos 
kasyklos ir už keliu sanvaieziu ■
ketina jaises atidaryt.

<

MYLĖJOSI LYG SMERT; 
PALAIDOTI VIENAM 

KAPE.
Maixpiette, Mich. — Praeita 

Ketvergą mire Mrs. Rože Car
ry ant uždegimo plaucziu. Ve
lione turėjo 62 metus-taip,kaip 
ir josios vyras, mylėjosi abudu 
per visa savo gyvenimą, kai
mynai tankiai girdėjo juos kal- 
banezius, kad gyvenimas vieno 
be kito butu neiszlaikomas. Ka
da Carry mire, josios vyras pri
ėjus prie grabo, dirstelėjo ant 
josios veido ir ant vietos krito 
be žado, mirdamas in dvi minn-

Paszauklas daktaras pri
pažino, buk Carrv mirė nuo 
szi rdies 
gailcsczio.
kos palaidoti ir užkasti in vie
na duobia — neatskirdami 
po smert.

buk Carrv mirė 
trūkimo isz didelio

Dabartės abudu li

ir

NUŽUDĖ PACZIA UŽ DU 
CENTUS. 

Mass.11 ubelslnirg, Mass. — Vili
mas Martins taip insiuto ant 
savo paezios kad tik turėjo asz- 
tuonis centus, kada josios pa- 
pra-szo deszimtuka ant tabako, 
kad pagriebęs stovinti karabi
nu paleido in jaja szuvi taip ne 
laimingai, kad ja užmusze ant 
vietos, po tam pats sau paleido 
szuvi in pilvą. Badai ir jisai 

Žinoma, kad tame laike 
buvo girtas.

ir jisai
mirs.

MOTINA RADO DUKTERS 
KŪDIKI PO PALUBIU.
Shamokin, Pa. — Ana diena 

motore Mrs. E. Shaor, suuodė 
kokia tai smarve paeinanti isz 
palubio ant pastoges. Pradėjo 
jeszkoti priežastį ir ant galo 
surado — negyva kūdiki suvy
niota in senas karpetas. Dasi- 
prato keno (ai kūdikis, nes jos 
dukrele Violeta, 16 metu labai 
sirgo per kelias dienas, bet mo
tina nedasiprato kas jai kenko. 
Dabar mergina randasi Danvil-
les ligonbutejo pavojingai ser
ganti. Daktaras yra tosios nuo
mones kad Violeta pagimdo 
kūdiki gyva bet uždusino su 
karpotoms in kurias kūdiki in- 
vyniojo. Mergaite da noiszdavo 
pravarde žmogaus, kuris yra 
kaltas josios nupuolimu
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IŠZSIŽADEJO SVIETO EKSPLOZIJOJE 5,000
INŽENGE ABUDU IN 

KLIOSZTORI.

Baltimore, Md 
likos metu laimingo 
gyvenimo Alfredas

14

SVARU DINAMITO
y ■ • II

50 SUŽEISTI; KELI MIRS.
Po szeszio- 

vedusio •
Oswald 'deszimls darbininku likos 

Braziliszkas pianistas ir 
pati sutiko persiskirt ir 

gyveniniu

Everett, ’Wash.
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W. D. BOCZKOWHKf, Pre*. A Mg.

jojo 
pa-

szvensti savo likusi 
del labo žmonių ir tikėjimo.

Jojo pati, 1____
Beatricija Bachelli 
uos, duktė Italiszko 
riaus, inžengo in Karmelitonku 
kliosztori o Oswaldas, 
buvo profesorium per 

Peabodv

1
i

I
M 42 METASM 

. . ... ,.x

NEAPJKANTA ISZ LIETUVOS
/ibv n rbi. f rrw» •*

F. W. HOCZKUWNKI, Kilto r.

Isz Visu Sžaliu
. -------- »-------

BĖGANTI MUŽIKAI IN 
LENKIJA LIKOS SU- 

SZAUDYTAIS.
Slobuszovas, 1 a?nk. 

tas penkesdeszimts 
stengėsi pabėgti iu Lenkije isz 

Kada jau 
radosi apie 40 mastu nuo Len-
.......... > rtibežiaus,

UOSVES
ŽYDAI STATYS KATA

LIKAMS BAŽNYCZIA.
Vilkija

SŪNŪS ISZVAŽIAVO 
MIESTĄ; MOTINA SUKA
POJO MARCZE, PATI 
PASISKANDYDAMA O 

SŪNŪS PASIKORĖ.

IN
Teko patirti, kad 

Kulautuvoj žydai nori pasta
tyti katalikams bažnyczia. Ku
lautuva 
muno, 1

labai puikus puszynas ir 
(’zia vasaroja

FI1

*—— l^('nkias- 
i su

žeista isz kuriu keli mirs, kaipo 
padaryta1 visoje 
daug bledes kada 
diniunilo ekHldodnvojo parake j<įszi<0 n.bcžiuus, sovietinei 

.sargai pradėjo in juos szaudy- 
ti. Iszszaudc daugeli 
Ii u, o
Lenkiszki sargai matydami la
ja skerdyne negalėjo pagelbėt i 
nelaimingiems nes skerdyne 
atsibuvo ant Rusiszkos szalies 
rubežiaus.

aplinkinėje bolszeviko rojaus.
5,000 svaru

kuri kitados buvo i’’ dinamito dirbtuvėje
isz Balog- 

inzinie-

kuris 
asztno- 

muzi kosuis meins 
konservatorium, inžengo in zo- 
kona 
guoso 
Pa.

Jėzuitu Szv. Izaoko Jo- 
Novieiata, Waruersvilie,

GUZIKELIS NOSYJA 30 
METU.

(hi'ster, Pa. — Tik ana diena 
guzi keli

)S

iszeziando
SSpoars isz noru 
per 30 metu.
mažu vaiku insikiszo guzikeli 
in uosi ir nuo tos dienos sirgu
liavo. Dabar
skausmo npsyja. Guzikoli davė 
apdirbt in auksini 
kuri neszioja ant 
prie ziegoriaus.

— Sz im
lu ūži k u

(J eorge 
kuri turėjo 

George būdamas

nejauczia jokio

kompaseli 
lenciugelio

PYPKE PRIEŽASTE JOSIOS 
MIRTIES.

Reading, Pa. — Mrs. Fmma 
Lander, 82 melu, gyvenanti ant 
artnios fermos, rūkydama pyp
ke užkrėtė ugnia ant andaroko, 
nuo ko tuojaus pradėjo degti. 
Ant riksmo senukes 
szeimvna ir norints 
liepsna,
kiai apdegė kad mirė ligonbu- 
teje in kelias valandas vėliau.

atbėgo 
užgesino 

bot senuke taip smar-

STŪMĖ SAVO VYRA NUO 
TREPU KURIS UŽSIMUSZE.

Philadelphia, Pa. — Detek
tyvai aresztavojo Ona Podhuls- 
kiene, 47 metu, gyvenanti arti 
Hunting Park avė., už nužudi- 
nima savo vyro ir pastatyta po 
5,000 doleriu kaucijos lyg teis
mui.

Juozas Poe limiškis, 50 metu, 
mot eres vyras mirė nuo žaidu- 
liu Temple University
būtyje nuo trūkimo pakauszio. 
Policija tame laike buvo tosios 
nuomones kad Podhulskis pats 
puolė nuo trepu, bet policijos 

parode buk jojo 
nuo trepu ty- 
atejo namo ir

ligon-

tyrinėjimai
pati ji austume 
ežia, kada tasai 
pradėjo paskui jaja vytis.

(l rai-

SZESZIOS LIETUVAITES, 
S VODBININKES
SUŽEISTOS LAIKE 
PASIVAŽINĖJIMO.

AVorcester, Mass. — Petro 
Butkevicziaus buvo vestuves 
su panele M. Ramanauskiute. 
Sžliuba eme Auszros Vartų pa
rapijoje. Vestuvėse dalyvavo 
daug svecziu ir giminiu. Po 
pietų jaunavedžio brolis, Alek
sas ir sesute Elena sutarė taip 
sakant duoti merginoms 
da.”

Susėdus szesziomis mergino
mis ir vaikinui, “draiveriui,” 
apvažiavus, ir gryžtant namo, 
kitas savo automobiliu — in- 
važiavo in szona ir sužeidė vi
sas szesžias merginas, o labiau
siai jaunojo seseri, Elena.

Visos nuvežtos in Szv. Vin
cento ligonine. Vienos jau par
ojo, kitos dar kritiszkame pa
dėjime. Mažiausiai nukeutojo 
‘4 draiveris. ’f

Sužeistosios: 3 sesrys Bara
nauskaitės, Adravieziuto, Bu

draiveriui

Pugct 
Sound, Alaska Co. Asztuonioli- 
ka žnioniii sužeista artimosia 
namiiosia nuo druties eksplozi-'

—— Hz i mot 
užderėjo kaip 

nes bulvių

praeita meta surinkta 
Szimet

SZIMET BULVIU MAŽAI 
TODĖL PABRANGS.

AViishington, I). U. 
bulves ne taip
fermeriai tikiuosi, 
surinks tiktai 839 milijonu bu
izelių o 
360 milijonu 'buszeliu. 
bus mažiau ne kaip in praeitus
25 metus. Pennsylvanijoj blo
giau su bulvėms ne kaip pra
eita me'ta, lies nesurinks ne pu
se tiek, kiek praeita meta. Zmo 
nys lures mokėt daugiau 
bulves ne kaip praeita meta.

u z

KARUKAS NUPIOVE MER
GAITEI KOJA?

Hooversvile, Pa. — Mariute 
Kreveckinte, 7 metu, likos pa
vojingai sužeista o trys kit.os 
mergaites vos apsisaugojo pa- 
naszios nelaimes, kada užszoko 
ant anglinio karuko arti Baker 
WhiUey kasyklų, kuri paleido 
isz vietos bet Mariukai nepa- 
siseke užszokl i. puldama po ra- 

kurie mergaitei
Randasi ligonbuti 

lideliam pavojuje savo gyvas- 
I ies.

tais, 
abi kojas.

nuplovė

BURDINGIERIS NUŽUDĖ 
SAVO GASPADINE.

Easton, Pa. — Ali
Vassil, 33 metu, pati

S Pearl
Petro33 motu, 

Vassilo, 44 metu, 315Ferry 
uly., motina dvieju vaiku likos 
surasta su perszauta galva sa
vo kam ha rijo. Motoro mirė pa
kol likos atvožta in ligonbuti.

Tarno laike namie radosi tik
tai biirdingieris Jurgis Karpa- 
dinis, kuris prispirtas per pa- 
licije prisipažino kad motore 
buvo jojo kambarije, bet szu- 
vio nepaleido. Vyras moteres 
pasako palicijai kad jojo pati 
turėjo meilinga susineszima su 
Jurgiu nuo kokio tai laiko.

SULAUŽĖ JAM RANKA SU 
ZIEGORIU.

Philadelphia. — Po 28 inotu 
vedusio gyvenimo ant galo 
William Slawter, 61 metu, bu
vo priverstas jeszkoti persisky
rimo nuo savo pacziules 58 me
tu paduodamas soknntes prie- 
žastes: “Nuo musu apsivedimo 
1902 mete, neturėjau, jokios ra
ni v be s,
mane grauže ir krankto. Nukeii- 
cziau ta viską kantriai, bot ka
da ana vjikara baisiai užpyko 
mete in mane ziegoriu sulaužy
dama man ranka, to (buvo už 
daug ir nenoriu su tokia moto
re gyvent. Daugeli kartu ker- 

” Slidžia

mano pati, 'nuolatos

Hzino man papiovimu. 
porele perskyrė.

*

TEIP SAU MISLINO. ;

Dede in savo broli tina:— Ant 
ko tu vaikeli pažinai, jog tai 
mano portretas?

Tadukas ketvirtu motu:— 
Mat dėdulė, mano tėtulis sake,

jnnauskaite ir Ųubkevieziute, «i°K dedis Stasis bus, pakubin-
Lietuvaitei. Ui f I

ji*-**.
tas!.

V* < « iii

pabege- 
likusius sugražino atgal.

M adoni n, Czekije.
sza in ezionais, buk gyventojai
kaimo Rvmaszovo,• y

I )a ne

i randasi prie pat Ne- 
kurortiszka vieta, Czia

buvo lin 
dint o ja is ha i si os szei m y 11 i sz kos 
tragedijos. Netoli kaimo 
dasi puikus palivarkelis 
klausantis prie Joiczku 
laike naszlo, turėdama

ran- 
I’ri
kiui

12 CENTU DOVANU UŽ 
SURADIMĄ $12,000.

Missenden, Angliję. — Dvy
likos metu Elvardukas Long- 
don surado moteriszka krep
šiuką, kuriame radsi pinigai ir 
jitbilerijos verties ant 12 tuks- 
taneziu doleriu. Vaiko molinu 
suradus adresu moteres, 
liavo asztuones mvh-s 
sugražyt kriipsziuka, 
dama už bosą 16 centu
turėjo <‘it i pekszti tris mylės 
pakol daejo lyg namo kur mo
toro gyveno. Už savo teisingys- 
to likos apdovanota 
pensais,

n u ke
ldinu 

užmoke- 
po tarnJ

12 centu.
sz e s žels

n

BOLSZEVIKAI SUSZAUDE 
DU KUNIGUS IR 6 

ŽMONIS.
Moskva. — Asztuoni žmonis

likos susza ūdyta is per bolsze- 
vikus terp kuriu radosi du ku
nigai už tai, kad rinko ir 
dilio auksinius ir sidabrinius 
pinigus kaip suokalbi prieszais 
valdžo.

eze-

Du 
aka d ėmi

kli-

NUŽUDYTOS MERGAITES 
LAVONAS MAISZE.

Montreal, Kanada, 
broliai isz Rusiszkos
jos užtiko skiepe maisza 
riamo radosi lavonas nužudy
tos mergaites Szimones Car-

v ra
gražios vietos.
daugiausia ždai. Jie važiuoda
mi vasari i paprastai vežasi su 
savim katalikes tarnaites. Bet 
tarnaites būdamos religingos 
dažniausiai nevažiuoja, nes nė
ra bažnvezios.
pasidarė sunku gauti
gas tarnaites. T .... * 
sugalvojo padėti statyti bažny.
ežiu. Kulautuvoj yra ir apie 70 
kataliku ūkininku, kurie taip 
pat mano prisidėti ]»rie bažny-

Tam sumani-

I Iif 
panugn- 

si sunu, prie kurio buvo labr.i 
prisiriszus ir labai ji mylėjo, 
o kada sūnelis apsivedė moti 
na tuom labai užsirūstino, nes 
tame laivo prieszinga, nes jau
nos marezios baisei neapkentė, 
bet savo neapykantos visai ne
slėpė jirieszais sunu. Isz tos 
priežasties suims buvo priverk
tu pasisamdyti netoli nuo te- 
viszkes kitus namus ir 
traukti isz akiu molinos 
vo jauna pacziule.
'Taip praėjo keli menesiai. Ro

dos kad uoszves neapykanta 
prieszais marezia suvis jau isz- 
nvko isz motiniszkos szirdies. 
Po kokiam tai laikui suims vo
lu sugryžo pas motina bet po 
trumpam laikui sūnūs pate- 
mino, kad motina vaikszcziuo- 
ja susiraukus, pikta, mažai 
kalbanti ir vis 
vo giliai užsimislinus. " * 'W MBįi**1 '■*

Viena diena, kada 
važiavo in artima 
žmonis gyvendami arti pali- 
vareklio, staigai iszgirdo grau
dinga szauksma pagelbos. Su- 
begia žmonis in grinezia, ati
daro duris, paregėjo baisu per
statiniu: Su sukruvintu kirviu 
rankoje, su baisiomis n'kimi, 
žila motina stovėjo piie lovos 
ir laikas nuo laiko nuleidinejo 
ir vėl pa keli nėjo kirvi, rodos 
malkas kertant, o ant lovos gn- 

k ra u juosia
Žadintoja paregė

jus žmonis duryse, trenkė in 
mėtosi smarkei 

ir iszbego lau-

pasi- 
su sa-

pikta, 
apie ka tai bu-

suims isz- 
miesteh,

su baisiomi

Įėjo jauna marti 
pasvirus.

son, septynių metu, kuri dingo kampa kirvi, 
isz namu netoli Pointe Aux pro kitas dur
Rembles, 10 Jiilajaus. Metgai-
les kojos laivo sulaužytos idant.

ge-žadintojas 
riau inkimszti in maisza.

galėtu lavonu

pro kitas duris
kan. Pakol žmonis atsipeikėjo 
ir galėjo suiimti senuko, toji 
stovėjo ant ratinio 
Vienas suklvkimas ir t

Vasarotojams 
aži)iln- 

rodel ir žvdal

czios stat virio.
mui invykinti daug pastangų 
deda gerb. Vilkijos klebonas.

KLAIPĖDOJ KELI 
TUKSTANCZIAI ŽMONIŲ 

LIEKA BE DUONOS.
Klaipėda. — Rugpiuczio 29 

lienn atleido visus savo darbi-(

įlinkus Klaipėdos celulozos fa
brikas, motyvuodamas tai ce
lulozos, pramones krize.

Fabrike dirbo 9(H) darbinin
ku, gaudavo api<* 90,(MM) litu 
algų kas savaite. Dabar juo* 
atleidus liko be duonos keli 
tukstancziai žmonių — skait
ant ju szeimas, kuriems mies
tas- turės tikėti paszalpas!

VALDŽE ŠUMANE UŽDA
RYTI VISAS MOKSLAINES; 
KUNIGAI SKUS VALDŽAI 

POPIEŽIUI.
Kaunas, Lietuva. — Szieti- 

mo Ministerija oficialiai pas
kelbė raszta, kuriuo pasisako 
uždaranti visokias moksleiviu 
organizacijas, 
ma: .

4 4

lėti.
privalo vieningos

kalba-
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SEPTYNI ANGLEKASIAI
UŽMUSZTI KASYKLOSE

J’ruro, 
eksplozije 
V i k toriu

CJ. £>• 
iszarde

Smerkei 
kasyklas 

arti River Herbert, 
užmuszdama sej)tynis angleka- 
sius. Yra tai pirmutine pana- 
szi nelaime t ošia kasy klosią In 
laika szimta metu nuo kada 
tosios kasyklos likos atidary
tos. Žmones dagirde apie 
laime subėgo prie szlopos

ne- 
o 

ypatingai szeimynos žuvusiu, 
kuriu padėjimas buvo apverk
tinas.

Henry White, senas angle* 
kasis, kuris iszsigelbejo, pasil
sėjus truputi, inbego vela in 
kasyklas ir trumpam laike isz- 
nesze lavonu savo sūnaus Wil
li amo.

NEPAPRASTA VARPA 
RUGIU.

Czenstakava, Lenk. — Ūki
ninkas .Jonas Bale k isz kaimo 
Vroty, eidamas apžiūrėti savo 
ūkia, ypatingai rugius, užtiko 
rūgi su trylika varpu ant vie
no sziaudo. Varpas yra papras-
to didumo, o kitos dvylika tru
puti mažesnes. Visos vaipos 
grąžei žydėjo. Tn|, rugis sn 
trylika varpu likos'nusiustas 
ir patalpytna surinkimo Totu 

j daigiu yaldi^kup . muzejuic

Tik isz grinezios 
lavesi girdeli krokimas ir val

iu a r-

szulinio. 
garsus 

plumptelejimas vandens ir vis
kas nutilo. 
(
lojimas mirsztanczios 
ežios.

Žmonis su dideliu sunkiui v- 
be isztrauke josios lavonu isz 
vandens. Sužeistoji marti szeip 
teip atsigaivino, kuri da turėjo 
ant tiek pajėgu kad apsakė, 
kad atsigulus po piet truputi 
pasilsėt, netikėtai ant jos me- 

uždavo
pirma smūgi per galva, po tam 
a p jukinta paszelumu, 
daugiau netemindama 
taikydavo.
dvidesziml s žaiduliu,
ma in puse valandos. Simus isz 

mylimos 
Sztai prie 

I ko daveda szetoniszka neapy-

tesi uoszve su kirviu

k i rt o 
in kur 

Marti*aplaike in 
mirda-

graudumo netekins 
paežius pasikorė. —

kauta uoszves prieszais mar- 
czia, o tokiu atsitikimu yra 
daug ant svieto, bet aeziu Die
vui, randasi ir geru uoszviu.

18 VAIKU ATĖMĖ SAU 
GYVASTES.

R urna n i je.Buka resztas, 
As'Ztuoniolika studentu visose 
dalyse sklypo, atomo sau gy- 
vastes, kada duži no jo buk nc- 
iszdave pasekmingai egzamino
• 1 • 1 M 4 • . 1 4* ■

meta in tais paėžes klusas.
B

ir turi lankyt iuulai ateinanti

Kas moko, tas turi ir auk- 
Mokymas ir auk Ujimą* 

vadovvbe®. 
Tai yra valdžios pareiga ii* tei
se. Už jaunimo mokymą ir auk- 
hjinia ji atsako priesz tėvus 
priesz visuomene ir priesz visa 
visa tauta. Del to Szvietimo 
ministerija, giliai insitikinusi, 
kad moksleiviu kuopeles yra 
žalingos mokymui ir auklėji
mui, ržosi padaryti gala ju at
gyventai t radicijai.

Taigi pasirėmęs “ Vi<lu r iniu 
ir aukszfesniiijti mokyklų i li
st a tymo §
190, (»il. 1289), nuo sziu moks
lo metu pradžios visos, be jo
kios iszimties, poliliszkai vi
suomeninio pobūdžio mokslei
viu organizacijos visose Lie
tuvos mokyklose (vidurinėse ir 
auksztesniose bemh-ojo lavini
mo ir specialiuose) Szvietimo 
ministerijos nutarimu nždnro- 

“ Instrukcijų pedagogi
niam auksztesniuju ir viduri
niu mokyklų personaliu 
riaus 1 skiltis 3. 
niu organizacijos

61 (Vvr. Žiu. N*r.

os, o

” skv- % 
Apie moki- 

4)0 ,
—s> —

4 4

. ? > / X C

33) anuliuojama. Visu tu mo
kyklų p. p. direktoriams insa- 
kau neatidėliojant uždurti vi
sas tokias moksleiviu kuopeles 
ir apie ju uždarymu tuo jaus 
praneszti Szvietimo Minister*)-

I 
«

VAGIS NUSISZOVE.
Rugpiuczio men. 25 d., 23 

vai. 15 min. telefonu pranesze 
'Kauno 11 nuovadai), kad Uk
mergės pi. 85 N r. esąs nusiszo- 
ves ieszkomas vagis Miszkinla 
Pranas. Nuvykusi atsitikime 
vieton policija rado ji negyva 
Felikso Miszkino buto virtu-*
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Kas Girdėt

■■■I ft—.... .......................  ■ l

==

Czionais Amerike turimo pui
kiu ”
“inteligentus”
ginti prie žmonių. Yra tai tra
nai, ka In* darbo minta kitu 

mažiausios 
progos kad galėtu lengvai pa- 
pehiyti nuo savo tautiečiui!. 
Randasi ir tokiu, ka už stiklą 
gurgalo arba kelis dolerius po- 
litikoja parduotu savo tautie-

inteligentu’*, bet tuosius 
negalime prily

PRAKTISZKOS PATARMES

nedirbo.
ir

— kal-

cOeXiiK IF U ‘
Mbtore isžslknthinbjb priesz 

audžia buk buvo priversta tai 
darvti idant iszmaitvti save ir 
keturis vaikus, nes josios vyras 
jau nuo ilgo laiko
“Del meiles vaiku voginu 
pa< I i rbi nejau czeki us’ ’ 
bėjo sudžiui su aszaromis.

Gal tiesos pripažys jaja kal
ta, bet akysiu visuomenes ne 
bus pripažinta kalta ir nemes 
ant jos akmenų is už josios pra
sižengimu.

Visame tame yra kalto, 
tėvas ne turi darbo,

ožius o ir kamlidatus ant nre- lotu uždirbti ant užlaikymo
I

prakaitu.
dą rbo 
Lauke visuomenes

kad 
idant ga-

du. Esame 
patys

tame persitikrino 
praeit y ja.

“Cocktail 
maiszi mas 
Czikage iszrado nauja 
liu”

tai vra *
gėrymu.
f I

vaiku ir paczios.

— Visados pirma perskai
tyk antra szyk ant bon kūtes, 
negu duosi isz jos gyduoles li
goniu.

Vari ir bronza 
nuszveisi

! SAULE
■MftOftJbftiiftftftMMMiMAMMJKaMMMaMMMaMMrtMMWMMMMW

BAIDOMAS ■ * i.• i i

ANT GERO
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Tame; staiga.sodo.ppg^vvejis
i^iftfaw in iWiirfiin* ——

PEMENELIS
\ '' ......«>«..

(szvelnaus moti-
Jonuk’41 Pagaliau

1 i

mi, bene iszgirš 
’hO« halso “ 
krito be sąmones ant žemes. Il
gai ežia gulėjo, o kai atsigavo, 
jau nebelijo tik protarpiais to
lumoje girdėjosi perkūno dun
dėjimas. Norėjo dar atsikelti, 
bet negalėjo, nes buvo nustojas 
visu jegu. Drebėdamas nuo 
sZalczio* sudėjęs rankeles, pra
dėjo melstis, kad kas nors ji at
rastu, kad dar nors karta jis 
pamatytu savo motina.

Buvo vidurdienis. Tolumoje 
jis pamate balta skarele moteri 
su krepszinku rankoj, kuri, ma
tyt, ėjo uogauti. Jis bandė su- 
szukti, liet matyt, 
balso nėbeužgirdo ir nuėjo to
liau.

Artojo vakaras, oras atvėso, 
jis gulėjo ant žemes, nebesiti- 

į? kedamas, kati kas ji atras.
Jis iszgirdo tuo laiku kažka 

užpakalyje szlamant, atsigręžę 
pasižiūrėti, ir pamate einanti

: f;igrabe ir klaidoms tikimi Žviil- 
gesi aplinkui.

— Jau to per daug! — pa- 
szankc Jonas ir pagriebęs szau- 
dkla trinktelėjo in sėdanti gra
be lavoną.

Trenksmą lavoninyczioj isz- 
girdomo ir begome visi pažiū
rėt, kas tonais stojosi.

— Dabar turi gana! — tarė 
Jonas in lavona, bet tas sėdėjo, 
kaip pirma ir grieže dantimis, 
o kulka mete in Joną.

Jonas stojo nusigandęs, suri
ko ir puolė ant žemes.

Kada inbogom in lavonihy- 
czia, baisus regėjimas mus 
akims persistatė —Jonas gulė
jo ant žemes, o lavonas baltais 
marszkiniais apsivilkės, ties 
juom pasiimi kės gaivino ji.

— Numirė — paszauko la
vonas pamatęs mus incinah-

NE 1SZE1NA
'' : ■ , _

Buvo tai ūkanota diena, ru
dens laikas, ktiidu draugia su 
keliais pažinstamais sėdėjau

Saule tekėjo, kaip ir kiekvie
na ryta, berdama milijonus 
spinduliu, kurie žadino kiek
viena paukszteli.,
Tuo laiku pasigirdo kerdžiaus 

rago balsas, kuris sklisdarftas 
per kaima davė ženklą, kad jau 
metas gyvulius in ganykla va
ryti.

Sukruto piemeneliai, užmie
gotoms akimis, varyti gyvulius 
isz tvartu in ganyklas.

Piemenėlių tarpe matyti vie-

rvtn,

geri au
siai nuszveisi supjausi i tom 
citrinom merki na nt druskoj ir 
szveieziant pletmus.

— Kaurus galima iszczys- 
tyt ir atnaujint jeigu karta in 
sanvaite skalbsime tokiu budu 
kad merkiant szlUota karsz- 
tam vandenije in kuri inpylt 
reikia biski terputino szveisl- 
me pataiso ant grynu grindų. 
Geriausia lauko po saules spin
duliais.

— Sūdytas žuvis ar silkes 
gerai galima iszmirkint nega
dinant skonio piene saldžiam 
arba rukszeziam.

— Valgymas medaus yra 
vienatiniu geriausiu vaistu del 
nutukimo.

— Nepalaistymas kvietku ir 
auguoliu nekenkia, tiek daug 
kiek nuolatinis laistymas.

— Nuszutinta dali kūno ge
rai yra laikyt szaltani vande
ni jo, bei ledais apdestinet pa- 
tol kol karsztis nepranyks, o 
pūsles tad neiszszoks.

Idant peles isz namu iszvyt 
nereikia laikyt nenaudingu ka- 
cziu, 
mis užkiszt 
siszkai.

— Auksuotus rėmus nerei
kė mazgot szlapiu skaruliu nes 
paauksavimas pajuosta.

— Apibarstyk kdura drus-

pažinstamais sėdėjau 
pas savo kaimyną netoli upes 
Vartos. Svetingas namo gaspa- 

_ - ■ - . L l ‘ * if lddorins vadinosi Steponas, pas
kuri susi rinklia voino vakarais 
ant pasikalbėjimo. Lietūs pla-

• i___ i L..

3

ko iii langus, isz ko gulbiną bu
vo suprast, jog ant lauko niekai 
oras.
o ant galo užminė vienas apie 
baidvkla:

— Asz jokiu baidyklu nebi
jau — atsilieep jaunas isz ne
tolima dvarnko ekonomas — 
nei nekrupteletau, kad ir per
eitu prie lavono per visa 
miegot arba su lavonu.

Ponas Steponas girdėdamas 
taji drąsuoli, dirstelėjo in ji su 
baim prasergdamas, jog isz- 
mintingas žmogus niekados ant 
tokiu navatnu daigtu nesileistu 
o ir tie kirdikiszki persi rėdy
mai, kad ka pabaidint, tai jau 
ne viena isz svieto iszvare.

— Asz jau girdėjau savo 
gyvenime ne apie viena toki su 
dvasems ir baidyklėms szposa: 
Buvau tada vienam dvaro pad- 
lesnu. Vi e ml vakaro susirinko
me kaip sziadien, pas mano 
prieteliu ekanoma, kuris dvare 
szalc bažnyežios gyveno. Tada, 
kaip ir sziandien, jaunas dva
ro rasztininkelis gyrėsi su savo 
drąsą tvirtindamas, jog dvasiu 
1 ’ ? ’ ’ :J ‘ 
ežioj nakvot.

— E j; Jonuti 
vilko isz girrlos — persergine- 

juk žinai kaip 
czia*dvaria su tais szposais pa
sidaro. Magde, ka prižiurineja 
paukszczius, priesz kelis metus 
buvo sveika ir paIogi mergina. 
Nusiuncziau ja pavakare 
kluoną, kur buvo pasislepes ko- 
kokis tai berniukas, idant jii 

bet tame pa'bifngint. Nuo to laiko isz bai
mes gavo nuomiridi, 
nabagėliu vargina.

Jonas szidijaneziai klauso tu 
ekonomo persergejimu; kiti pa- 
kurstinejo Jono drąsą, 
kuris ant to visko tylėjau, iki 
smert sau iszmetinesiu, jog no 
sudraudžiau Jono ir kitu jo 
draugu.

Keli isz Jono draugu mėgino

. Kalbėjome apie szi bei ta, ] 
♦ r/nln ir/minn Vicnnx nni«l_..! nas mažas berniukas kuris sa

vo linksmu balseliu visus kal
bina ir džingiba.

Tas berniukas yra neturtin
gos Grybu sZeimos sūnūs Jonu
kas. Jonuką visi mylėjo, nes jis 
visu klausė, nepyko, o ypacz ji 
mylėjo kerdžius. Net in ragn 
duodavo papusti. Gyvulius jie 
varydavo ir pro Jonuko gimti
no gritele, isz 1 
vo jo motina. Motina dažnai 
duodavo sunui truputėli užkas
ti ir goru žodžiu paguosdavo.

Taig ir sziandiena ji iszbego 
ir isznesze duonos su sviestu.

Pacmos Jonukas isz motinos 
duona, padėkojo ir nubėgo vėl 
paskui gyvulius* Jis vienas 
niekuomet nesuvalgydavo gau
to indelio: būtinai ji pasidalin
davo su draugais. Tai ir dabar 
padalino tn menkutėli užkandi 
savo draugams; sau bepasiliko 
tik maža kąsneli. i •

Taip besikalbėdami 
vare gyvulius in savo ganykla 
(ju ganykos buvo iniszke.) 
Miszke piemenys pasileido bė
gioti, szukauti, 'botagais 
pliauszkinti. Taip jie ir nepa-

jo silpno

BALSAI MUSU
SKAITYTOJU

gardus 
Dabartės 

kaktei- 
coroners

koronerio

B i

taip vadinama 
cocktail 
kaklelius (koroneris yra virszi- 
ninkas kurio privalumas iszty- 
rineti priežastes staigu atsiti
kusiu mireziu arba paviotavas 
daktaras). Taigi tasai kakle
li us yra padirbimas sekaneziai 
pagal koronerio 
ro būda:

Imasi trvs linksmos 
uos ir trys sportai, visus reikia 
iszmirkyti munszainejc po tam 

sodina iii auto- 
kelis 

ant 
“maiszyma” 

gerai sukratyt su pagelba 70 
m vi i u ant valandos automobi- *
liuje.

Ant pabaigos dasiduoda — 
koroneriaus isztyrinejimas štai 
gos mirties. Galima i 
merginu, paimti kėlės 
mas Vedusias moterėlės 
randasi užtektinai 
Tok i s tai naujas “ 
kuri daugiausia naudoja 
riders ir petting party” 
tomobiliais po rodhauzes ir ki
tokias isztvirkeliu vietas.

arba
A t

• i

mikli
•1

Stanfemerje-

mergi-

“iszmirkytus 
mobiliu, 
kliksmus ir girta 
galo reikia taji

9 1 

pridėt reikia 
szoferi, 
maiszyma

in vieta 
‘‘links- 
‘‘kuriu 

visur. —
kakteilius”, 

‘ ‘ joy 
su au-

laikai,M a tomą i jau atėjo 
kad moterėles ant tikrųjų pra
dėjo siusti. Netoli Filadelfijos 
vienoja apygardoja, slidžia da
vė perskrrima daraktorkar Vau 
Etten, nuo josios vyro, kuri 
padavė priežaste, kad josios 
vyras “nemoka gerai Anglisz- 
kai raszvti... Pasiutus tai mo- 
tere o slidžia vra kvailas kad 
davėjai jiersiskyrima ant tokiu 
pamatu.

Kansas City ana sanvaite ♦
audžia davė posiskyrima mote
riai už tai, kad josios vyras tu
rėjo szaltas kojos...

na
va iksz- 

jeszkodamas

Chicago kokis tai Cressman 
sugryžo praeita Ketverge 
mo, ba per visa diena 
cziojo po miestą 
darbo, l>et jokiu bud u negalėjo
surasti jokio užsiėmimo. Pati 
(Tessmnno taip imi ūko ant vy
ro kad negalėdama to dalaikyt 
ir save apmalszyti, užklupo ant 
vargszo ir taip sumusze, kad 
visa kraujuosią paplukusi tu
rėjo nuvežti in ligonbuti o taja 
paszelusia kate uždare kalėji
me ant szesziu menesiu.

Jaigu dvasiszki-Lietuvisdki 
tėveliai pasrelgines su savo pa
rūpi joną is kaip szimet pasielgė 
prie spaviodnes, tai daugelis 
ateinanti meta ne eis prie Ve
lykines ir suvisai iszsižades 
ausines^paviednes. Aplaikeme 
daugeli gromatu su skundais, 
buk nekurie dvasiszki pasielgė 
biauriai prie spaviednes, nau
dodami konfesijonala del biz
nio ir iszbiaurinimo savo ave
liu. Korespondencijų netalpi
name, nes tai ne musu privalu
mas kisztis in ” konfesionalo 
slaptybes”, bet tik tiek prime
name dvasiszkiems, kad jaigti 
ne pase ilgs mandagiau su savo
avelėms, tai neužilgio atsimos 
ir tiejei,-kurie da sziek tiek 
turėjo priekyikumo ir paguo- 
dones del dvatdazkuju, ba ir 
taip jau yra atssale tikėjimo ir 
lauke mažiausios progos “atsi-
lygint su kunigu.” — Pro tem
pore verb u m sat.

i iihib

Ana diena Milwaukee, Wi»imu u jenų ixiiiwauncrvj ▼▼ 
stojo motina priesz audžia už
padirbimą neteisingu bankiniu

.L Sutkus, Szkotlandija.
Skaitome “Saule0 
metu ir nemanome 
be josios apsieit, nes paduoda 

viso 
< <

jau daug 
niekuomet

svieto.
Saule

daug žinių isz
Kaip aplaikome ‘‘Saule” tai 
pamatom jame daug invairiu 
dalyku, kur kas atsiliko ir 
daug naudingu istorijų, gražiu 
ir geru pamokinimu. Taromo 
szirdingai aržiu už reguliarisz- 
ka prisiuntinejima.
kožnam Lietuviui
‘‘‘Saule” ir kad ja skaitytu, nes 
tokiu budu apsisaugotu nuo vi
sokiu nelaimiu. — 16,299.

V aliname 
užsiraszyt

Newton-Mrs. A. Barchiek 
grange, Kanada, 
ežiu užmokesti už 
meldžiu siuntinėt ant kito me
to, aeziu jum szirdingai už jusu 
laikraszti, nes man patinka ge
riausia ir vėlinu kad szvies del 
visuomenes da per daugeli mo
tu. — 8,117.

— Prisiun-
ž 4<Saule” ir

vien visas skyles pinti- 
, o peles dings vi-

ka kada szluoji, idant kandys 
ir mikrobai isz ju pragai

11 
i a PAVEIKSLAS TĖVO

sztu.

11 
11

pas

vonas paniatęs mus 
ežius ir papasakojo kaip buvo.

Nebuvo tai tikras numirėlis, 
tiktai szposas: Vienas isz drau
gu apsivilko in'baltus ilgus mo- 
teriszkus arszkinius ir atsigulė 
ant moru. — Szaudykle buvo 
tiktai paraku užprovyta, o kul
ka davė lavonui, kuris in Joną 
meto.

K i vd i k i s z k 11 s z po s u 
prie stiklelio pasinorejo, 
niekados nomislijom, kad taip 
smutnai pasibaigtu. Buvo tai 
del manes skaudus pamokini
mas.

Del jus taipgi 
prasergojimas, idant niekad to
kiu szposu nedaryt.

mų ms 
bet

tegul buna

vo jo motina.

n eb i j o i r j o ga t a v a s

jo ekonomas;

>

la vonių v-

neisza tikinėk

PEREITAIS METAIS IMIGRA
CIJA SUMAŽĖJO NET 13.6

kurios iszbe da *mo#u sn sz“»tuvu. Jis pradėjo
Motina dažnai

szu kauti*

i jie nu-

rankomis mosuoti, nes jau ne-. 
galėjo kalbėti. Tas vyriszkis, 
matyt, pastebėjo: priėjo artyn 
ir paklausė, isz kur esi ? bet Jo
nukas jau nebegalejo atsakyti, 
tik ranka pamojo in vakarus, 
nes saule buvo jau vakaru pu
sėje. Tas vyriszkis, paemes Jo
nuką ant ranku, pamesze in 
savo trobele ir paguldė in 
minkszta lova, 
kaima ir pasako, kad radęs 
kokiu asztuoniu metu vaika 
vos gyva girrioje. Žmones tuo
jau pasakė Jonuko motinai, ku
ri isz džiaugsmo vos neapalpo: 
t uojau nubėgo pas eiguli. Jonu
ką rado vos gyva; parnesze in 
namus kur mažytis ir mirė.

Praėjo metu eile, kaip mirė

o pats nuėjo in

Mikola Paliauka, 
ven, Conn, 
apsileidimą kad groieziau 
prisiuneziau 
‘‘Salde”

Priesz daugeli metu, numirė 
viename dideliam mieste kup-

užmokesti

New 11a- 
— Dovanokite už 

ne 
už

nes isz priežasties be
darbiu ir graszo buvo per trum 
pa, bet be “Saules ” butu man 
labai nubodu gyventi. — 14,272

Peacock, 
M e Id žeme n es u 1 a i k yt i 

nes prisiuncziu

Mrs. W. Albaitis, 
Mieli, 
man “Saules” 
jum su szia gromata 3 dolerius.
Kaip jus žinote szis metas yra 
sunkus ir sunku kur sugraibyti 
pinigėliu, 'bet be “ Saules” 
mum butu labai nu bodu. Myliu 
jusu laikraszti labai kuriu jau 
skaitau per 23 metus. — 17,922.

Mieli.IV. (lutauckas, Irons, 
— Perprasaau kad buvau isz- 
klides isz pulkelio jusu skaity
toju per koki tai laika. Per 
visa ta ji laika priskaieziau vi
sokiu szalmszcziu laikraszcziu 
o nekurie ne vra verti ne in 
ranka imti. Neradau ne vieno 
laikraszczio kuris paduotu tiek 
naudingu ir teisingu žinueziu 
ir visokiu apraszymu kaip 
“Saule” kuria jau skaitau per 
25 metus ir žadu josios daugiau 
nepamesti. — 17,992.

Mrs. J. Ignatavicziene, Sha
mokin, Pa. — Prisiuncziu už
mokesti ant viso meto už “Smi
le” del mano vyro, kuris nega
li be josios apsieit ir kuria skai
to nuo daugelio metu. O kad 
mano vyras dabar serga ir ran
dasi ligoiibuteje, todėl nu vežu 
jam “Saule” kas sanvaite ku
ria skaito su linksmumu ir lai
kas greiezian praeina ja skaity
damas o ir taip nėra jam nuo
bodu gidėti ligonbuteje. — 
Thank you for your kind wish- 
ees Mrs. Ignatovicz. — 9,301.

NewMrs. Stella Gomar, 
York. — Prisiuncziu užmokesti 
už uSauleM kuri man geriausia 
patinka už visus kitus laikrasz- 
czius. Aplaikiau kelis numerius 
nuo savo draugo ir taip man 
patiko kad ji dabar skaitysiu 
visados. —1,323. _

KVITU Rnytcle DraugyatemB d«l feft 
mokėjimo ptalfu Ufonlame. Preke 25e 
KVITU knygele Draao’tenii del K<-
■ieriaue no* sudėtu pinigu ant 
susfrinkiniu. < ‘ 

W. b. BOCKKOWSKI-CO
PHke . - - gift 

MAHANOY CITY, f A

ežius, palikdamas dideli turtą. 
Buvo žinoma, kad turėjo viena 
aunu, katras buyo kelionėje 
svetimose szalyse, L_- ____
mieste jo niekas ne pažino. Po 
neilgam laikui pribuvo in 
miestą trys jaunikaiezei ir kož- 
nas isz ju tvirtino, kad yra sū
num kupeziaus ir tikru ap
lankytoji! jo turtu. Slidžia lie
pė atneszti gerai prilyginta pa
veiksią numirusio ir tarė:

— Katras isz jus pataikys 
su szuviu in ta vieta, kuria 
padariau ant krutinės paveiks
lo, tas gaus visa turtą nebasz- 
ninko tėvo.

Pirmutinis iszszove ir patai
kė ne toli antras da areziau 
treczias pradėjo cielevoti ir 
pradėjo drebėti, nubalo ir ant 
galo pradėjo graudžei 
ir mesdamas in žeme 
tarė:

pribuvo

ir tikru

verkti 
st r i ei ba

— Ne galiu szauti, kad ir 
in paveiksią tėvo kuris būda
mas da gyvu mane teip mylėjo, 
roniti szirdi, katra mane telp 
jauslei prie savos glaudė, atsi
žadu geriau,viso palikimo!

Sudže ta girdėdamas tarė:
— Doras junikaiti, tu esi 

tikru sunum ir vienatiniu ap- 
laikytoju — tėvo turtu, o ne 
tie du kurie teip szaude, 
tikras sunns no iszdrys ne In 
paveiksią savo tėvo szaiiti!

TIKRA TEISYBE

in

ir dabar

o asz*

ba

Pas viena poneli ant Ukrai
nos (Kazdkijos) užvažiavo Rus 
kas arkierejus ba pro dvaruka 

o arkliai buvoėjo vieszkeiis 
nuileia.

Jonas arkireju puikiai priė
mė, pavalgydino ir pagirdė, tia 
ir ėjo per pakajus apžiūrėti 
abrozu, o kuriu buvo ne mažai 
nuo seniausios lyg naujausios 
gadynes. Kada priėjo prie pir-
mutinio Lenkijos karaliaus Po- 
pielaus (Peleniaus), arkirejus 
tare in svetinga gaspadoriu:

— Ar teisybe, malonus po-
. _ — 1 * * _ »

no jog pirttiutiiii karalių Lenku 
peles suede?

Ant to ponelis atsake: 
Taip, taip, peles pirmu-jpuit/o jjillllll- 

tini karalių suode, o paskuti
ni tai kiaules sudrasko Peters
burg©.

3

J-

Jonukas. Žmones iszgalvojo il
gu pasakų apie maža beminką, 
kuris ėjos motinai duonos už- 

' dirbti, bet Dievui pagailo var
ginti mažyti — ir pasikvietęs 
pas save...

Taip seke pasakas karta isz 
kartos, bet nublukusiu istori
jos lapu negalėjo niekas per
skaityti.

Vaikai prasze tėvu, kad pa-

Isz viso 446,214 ateiviu in- stebėjo, kad jau laikas atėjo eit 
leista in szia szali pereitais fis- 
kaliszkais metais baigiant Bir
želio 30 d., 1930. Isz tu, 241,700 
buvo immigrantai ir 204,514 ne 
immigrantai. 275,425 ateiviai 
iszvažiavo per ta pati laika, to
kiu budu metai užsibaigė su 
padidėjimu isz 173,789 ateiviu 
szioje szalyje. 1929 mete padi
dėjimas buvo 226,829 ateiviai.

Abolhai, i » , 4 l< I * 1 *
Europos nupuolė net 
szimti, kuomet isz Didžios Bri
tanijos ir Sziauru Airijos padi
dėjo net 54.8%. Didžiausias su- 
fnažejimas 'buvo 
szaliu h u puolė 1

iszimmigracija
; 7 nuo

pusyreziu. Bėga piemenys val
gyti, su jais bėga ir Jonukas. 
Pavalgęs eina vėl in ganykla 
paleisti kerdžiaus su likusiu 
dar piemenėlių. Eidamas pro 
savo namelius užbėga ir papra- 

, saky- 
Mamyte, duok man 

asz, priuogausiu

nedideli nP‘c berniuką — pie-

szo motinos krepsziuko 
damas: “ 
krepsziuka, 
melvniu.”

Motinab paduoda
krepsziuka, in kuri jis indeda 
gauta isz szeimininkes pietums

menuka* kurs motinai duona 
uždirbės...

»*% f r W

valgi ir vėl skuba in ganykla 
kad likusieji neiszalktu.

Vidudieni galvijai priede sto 
, radę 

gražaus liuoslaikio, valandėlė, 
bėga maudytis, bet Jonukas ne 
eina su kitais, 
uogu ir galvoja:
pilna krepsziuka sziandien, ki
ta — rytoj, mama nunesz kai
mynei, paims koki litą, tai nu
sipirksiu kokia knygele — žie
ma ar rudeni turėsiu isz ko pa-

• Skandinavu 
nuo 17,379 iki vi arba guli, o piemenys, 

6,9191 arba 60.2% ir Voki et i- 
' jos nuo 46,751 iki 26,569 arba 

ji, idant apsiimtu lavoninyczioj 43.2% 
Net ir isz Kanados mažiaus 

ateiviu atvažiavo negu praei
tyje. 1930 mete atvažiavo 64- 
440 kuomet 1929 mete atvažia 
vo 63,502 ateiviai. Immigracija 
isz Meksikos taip sumažinta-

kitu
JUOKINGA PASAKAITE

jos nuo 46,751 iki 26,569 arba
Ūkininkas nuejas in miestą 

nusipirko czebatus ir kad kojų 
Jis bėga rinkti negadintu tai ir sžmaro nesi-

miegot; iszejo keli in kita stu- 
ba ir kažin kn tarp saves sznab 
dėjo.

kaip— Galite sau tartis, 
norit — tarė Jonas — asz nieko 
nebijau, ir pažiūrėsite, jog ei
siu iii lavoninyczia, 
imsiu sir savi užprovyta szau
dyklia.

Iszsirange ant galo Jonas su 
savo eliais draugais. Buvo jau 
netoli gaidžiu, 
stovėjo itnorai,
lavonas; szalia stovėjo žibintu- 
ke, kryželis ir ' szventas van
duo. t <

tiktai pa

Lavoninyczio; 
o ant j u gulėjo

atneszt
—paklauso vienas

— Ar gal dar tau 
viea lempa ? 
isz draugu.

— Nieko dauginus nereika
lauju, galite sau eit, esu nuvar
gęs, miegosiu sau ant kėdes at
sisėdės — atsako Jonas žiovau
damas ir statydamas szalia sa
vos szaudyklia.

Isžcjo draugai, o Jonas likos 
pas lavona vienas.

Už valandos pakele lavonas 
pamaži ranka i V palei szona ve
la nuleido.

—— Gulėtum sau - tarė Jo
nas priejas prie lavono, Aft a w w

ir pradėjo žiovaut.
Tame negyvėlis kita ranka 

pakele.

» o pa
taisęs jo ranka, sėdo ant kėdes

— Kas tai, ar koki burtai 
ar ka? — paszauko korszinda 
mas Jonas — gulėk, *ba dievaži 
szaiisiu ,q tada nei; nekiTitelei,

Priėjo ir vela pdtaiae negy
vėlio ranka, paskui svyruoda
mas, ba buvo gerai nžsikau- 
szes, sugryžo ant savo vietos. •

Prabėgo ihaž puse adynos. 
Jonas sėdėjo ant kėdės linguo
damas, drebulis paėmė* ir ruži- 
jo ant savos,

paszrtuke korszinda-

.«Cj

r

jog nopaomc
’» |:.į , .1 f'"’O j ’ */M

gailejo, o likusius pinigus nu
ejas in karezema pragėrė ir ka
da prisiartino vakaras turėjo 
namo traukti, bet kokia tai 
nelaime, ba pusiau kelei kojos 
atsake paklusnumą ir žmogelis 
griuvo skersai kelia. Tuom tar
pu ėjo pulkas maskolių tuom 
paežiu keliu, pamate gulinti gir 
ta žmogų su naujais czebatais 
numovė czebatus nusinesze.

Ankstai ryta saulutei tekant 
važiavo to žmogelio kaimynas 
in miestą o paregejas savo kai- 

pradeda jas myna gulinti ant kelio paazau-

‘‘Pririnksi!

nivnni ivtJD ltur hiuikujuiic^ . t i

kad sziadien negalime vadinti siskaityti; o kai asz skaitysiu,
ja ‘‘ rimta problema ” kaip per 
kiek metu skaitoma. Pereitais 
metais tik 12,703 Meksikiecziai 
atvyko, sumažėjimas isz 68.4%

Isz 446,214 ateiviu visokiu 
kliasu inleistu 141,497 arba 
31.7% atvyko po immigracijos 
instatymu isz 1924 metu kaipo 
kvotiniai immigrantai; 99,154 
arba 22.2% sugužantieji gy
ventojai; 70>823 arga 15.9% 
laikinus svecziai; • 62,919 arba 
14.1% kaipo gyventojai nekvo- 
tiniu szaliu; 32,105 arba 6.3% 
tik pervažiavo per szali. Kiti 
11,725 arba 2.6% inemo 6,389 
svetimu szaliu virszininkus, 
1,902 studentus, 1,340 ministe
rial ir profesoriai ir ju žmonos 
ir neisztekeje vaikai ir t.t. 

Ji —, A .

rimta problema . tai ir mama pasiklausys. Taip 
galvodamas, jis prabėga vieną 
aiksztele pila uogu ir kita, bet 

tik,

u ,

Metine kvota sumažinta nuo 
1929 metu sulig 1890 

metu gyventoju skaieziaus, iki 
153,714 po tautines kilmes plia- 
nu. Skaitlius kvotiniu immi
grant u buvo 146,918 — 1929 
mete sulginta su 141,497

164,667

I itlIMI—

19$0 mete sumažėjimas isz 
3.7%.

Pereitais metais daug ateiviu 
buvo iszdeportuoti, isz viso, nOt -k. * ft a e ft _16,631, padidėjimas isz 28.8% 
už pereitus metus.

« -
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Dr. T.J.Tacielauskas

Plirnutlnis Lietuvi sekas 
Dentistas Mahanbjujė* 

Ant Antro Floro KlinO Batoro 
U W. CoMlro SL. Makaney Cltf

jis jesžko kur daugiau; 
sztai, netikėtai, jis užeina taip 
pilna mėlynių aiksztele, matyt 
niekieno dar nelankyta, ir, to
liau neidamas, [ 
rinkti.

Pririnko jau pilna krepsziu
ka ii’ dar daug yra. Jonukas isz 
si ima peiliuką, pasirenka ly- 
giažievi alksni, aprežia su pei
liu žieve, isz kurios pasidaro 
aukszli, manydamas: ‘‘Prirink
siu <lel mamos — ji gales iszsi- 
virti žiemai.”
Berinkdamas jis,ne nepastebi, 

kaip užeina audra ir lietus, ip ji 
kiaurai perlija.

Vargszas, visas suszlapes, nę- 
ri iszoiti isz gitrios, bet lyg ty- 
ežia, nebegali rasti kelio. Pra-

kiaurai perlija.

ri iszoiti isz gitrios, bet lyg ty-

diioje jis tikėjosi surasti kelią, 
na, bet prisiartinus tamsiam 
vaarui, žuvo jo paskutine viltis >•1 1* • • • i • • all'

bet prisiartinus tamsiam .Y___ J________ •1A(
surasti kelia ir iszeiti isz gir
nos*

Aplinkui siūbavo auksztds
pufizys, o lietus kas karta vis
didejo, žibai blykeziojo, griėtfė- 
mas dundėjo — ir visas szitas 
trenksmas, girnos oszimaš jam 
atrodo pasakojamo liūto kauki
mu, kuris, rodėsi, yra visai arti 
prie jo.

r įHNįMĮMHk
kuri, gal jeszk

atrodo pasakojamo liūto kauki-
« • «k * h * * 1 *

Dabar jis prisiminė motina; 
kuri, gal jeszkojo jo ežia pat po 
girria su teveliu ar kerdžių... 
bandė suszukti, bet jo balsas 
žuvo perkūno trenksme*

ligai Jis dar stovėjo po puszi-

ke:
— Kaimyne, hei kaimyne 

atsiimk savo'koja nuo kelio ba 
da ratais pervažiuosiu.

Ūkininkas pakeles galva pa
žiurėjo ant kojų ir sumurtnejo 
sau po nose:

Czionais ne mano kojos, ba 
mano kojos buvo czebatuose, o 
czionais basas ir padėjo sau 
galva vela ant žemes.

▲
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i I
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CAPITAL STOCK $128,000.00 
Surplus ir undivided

PROFITS $823,858.02

Mokame 3-ctia procente ant 
sudtta pinigu. Procente pride
dant prie jueu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes noHm kad ir Jas 
turėtumėt reikale su musu banka 
nepaisant ar riteles ar didelis.

G. W. BARLOW, Pres,
J. FERGUSON, Viee-Pree.irKaa»
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Mailach
LEGENDA

• Ir antrh syk jam bemiegant 
rodėsi jog sėdi ant mariu kran-

f m i pi < i. i. į
S A U L E

*•* j .. ■ ‘.r.1.'..... .  111

i

etrvtkus yttlt^efiSUskti 
bejb balsas o Mailach nei k 
pa sulaikė. Žodžiai oru plauke 
ir skleidėsi ant kranto susirin
kusiu tarpam

* am- 
;va-

Stebėtinas tasai vyras isz- 
guldinejo prilginima apie žmo. 
gu protinga ir apit? žmogų ge
ra. Gotas žmogus buvo ponu o 
protingas žmogus ano tarnu. 
Bet netrukus protingas žmogus
protingas žmogus ano tarnu.

to ir žiuri in putojaneziąs VlL patyrė jog jei savo tarnystoje 
apsileidžia tai geras žmogus jo 
neatliktus darbus padirba. Tai 
patyręs pradėjo kaskartas vis

nis. Kiekvienas vandenio hi- 
szelis yra žmogaus galva. Vil
nys tu gaivu atplaukia iszsilie-
ją ant kranto 6 isz smilcziu pa- labinti apsileisti ir ant galo net
sikelia žuvininku, burini 
eina per tyrus tolyn. Bet ma
riose vanduo nosimažina tiktai 
sukelia l»e galo ir b’e kraszto 
naujas Vilnis;

iszbudo ir ilgai 
apie ta savo antra sapna nuš
lijo kaip jis dabar ežia iszaisz- 
kinus.
svkiu.

Ir aname treezinme 
jam rodėsi, jog d >vi 
kraszto toli ir žiuri in iszeinan- 
ežius isz mariu žuvininkus. 
Urnai atsiminė, kad kadaise jis 
neturėdamas tu szaszu buvo la
bai panaszus nekuriems isz til 

Tas

Mailach

'I ■1"f
< f

ir| visas savo pridermystes

Tada užsnūdo trecziu.

sapne 
nuo

pa- 
mirszo. Ir nutemijo pagalinus 
jog dokui szitam pono ir tarno 
fcantaikiai visiszkai persimai
nė. Ir ka nutemijo viskas bu
vo teisybe. Protingas žmogus 
paliko ponu o geras žmogus 
tarnu. Tuo tarpu užgimė kare. 
Kare apskelbė protingas žmo
gus, kadangi gerai apsiskaitę 
jog turi septyneriopai daugiau 
kariumenes geresniu 
tai gali drąsini ant savo

žuvininku. Tas jam labai žin
geidi! pasidaro, bet su didesne 
htyda temijo in iszeinauc/ius 
isz mariu vandenio žuvininkus. 
Paskui^ urnai nusistebėjo ka
dangi juo daugiau žmonių isz- 
eidavo, juo jie vis labiau buvo 
jam panaszesni. 
pasirodė, jog 
skaitlingose y pa tose iszeina isz 
vandenio ir sauszemin keliau
ja in tolimesnes sza lis. Tada 
iszbudo ir negalėjo to apsi- 
reiszkimo suprasti, būtent ka 
ženklino tie visi trys vienas 
paskui kita sapnai.

Ant rytojaus ausztant nusz- 
)iauže in pakraszezius ir net 
iki pusiaudieniui in vandenio 
apregi žiurėjo. Žaizdos ji visa 
neapsakomai degino: viduriui) 
se jaute kažkokia ugni. Pra
dėjo verkti.

Tekdamos szaszuotais vei
dais sūrios aszaros jam sopu
lius dar labiau didino, 
nuo jo’ lupu • pnszaipa (i)asity- 
cziojimas) 
pasiliko liuosesne. Duszioje I 
užsiliko tiktai vienas liudniu- 
mas, vertas priglaudimo. Vis 
dar verki*.

Mariu vilnvs nusimalszino. 
Saule savo auksini pazara ant 
viso svieto užkure. Medžiu la
pai nejudėjo. Miszkuose pauk- 
szeziai ant szaku užsnūdo, 
stengdamiesi kaip norints pra
snausti pusiaudienio kaitra. |

O jisai verke ir verke.
Pavakarėj tolumoj pradėjo 

spiestis valtys ir tuojaus pa- 
krasztyj pradėjo rinktis burial 
moterų, seneliu ir vaiku. Susi
gėdo ant smileziu akmenų ant 
iszvirtusiu medžiu, Mailach 
nusistebėjo jog nuo jo niekas 
nesiszalino, bet dar žiurėjo ir 
szypsojo.

Valtys priplaukė kraszta žu
vininkai susiinaisze su mote
rimis, seneliais ir vaikais. Po 
tam moteres su vaikais susėdo 
in valtis, o vyrai pasiliko ant 
(kranto. Buvo skaitlinga susi
rinkusiu minia. Tada viena 
.valtis truputi nuo kraszto pasi
traukė. Joje sėdėjo du žmones. 
Pirmutinis isz ju buvo Petras 
žuvininkas o antrasis — nepa- 
žinstamas.

Ant rytojo 
o akys taip smarkiai 

sukinėjosi, jog anomis kiek
viena palytėjo. 0 priegtam jo 
akyse buvo didele szviesybe ir 
aiszkus dalyku supratimas. 
Aplink aukszta kakta buvo su
si ra i te balzgani plaukai krin
tantieji net ant peeziu uždeng
tu ba)tu rubu. Mailach in ta 
vyra ii negalėjo aUižiureti. 
tasai: vyras sėdėjo valtyj 
ranka atremes smakra ir žiurė
jo ant kranto in susirinkusius 
žmones. Tada žuvininkas Pet
ras isztraukc isz vandens irk
lą sėdosi taippat va lt in ir gal- 
(va nulenkė ant krutinės.

Užvieszpatavo tylėjimas per
traukiamas tiktai lengvu van
denio in valti atsimuszimu.

Ant galo jam 
tai jisai pats tose

szaszuotais

Bet

isznyko ir duszla 
liuosesne.

medžiu,

veidas iszrode
ramus,

O 
su

/ 1 *»' Ji

Eucharistiszkas Kongresas Atsidarys Omahoja

ginkim 
ne

prieteliu užpulti ir isz jo vism 
turtus atimti. Dykai ji gera> 
žmogus atkalbinėjo. Tu esi ge
ras, kalbėjo anas, taigi gaila 
tau krauju lieti; bet asz esv 
protingas ir matau jog speki 
padauginimas reikalingas.Pra 
sidejo kare. Bet pirmoj musz 
tynej protingas žmogus aptu 
rojo galvoje žaizda nukrito nu< 
arklio, o kariumene ju min
džiodama nuslinko ant ncprie- 
toliaus. Tada tasai protingas 
žmogus gulėjo vienas laukuose 
kentėdamas didelius sopulius 
o tuo tarpu jo kariumenes va
das džiaugdamasis isz aplinky
bes, kad jo ponas gulėdamas 
laukuose, numirs, sumusze ne
prieteliu, ateini? nuo jo turtus 
ir apsigarsino abieju tautu ka
raliumi. Kariumene jam pri
slėgė isztikimybe ir kare liko 
atszaukta.
savo užsiėmimu. Praslinkus 
tūlam laikui pas gera žmogų 
ant slenksczio pasinxle nu- 

melsdamas idant ji 
suszelptu ir priimtu tarnyston. 
norints prie arsziausiu darbu 
bilė tik galėtu pastogėn prisi
glausti ir gauti kąsneli duo
nos. Geras žmogus susimylėjo 
inleido in savo namus nuprau
sė ir apraisziojo jam žaizdas o 
po tam su juom drauge dalino
si duonos kąsniu. Tada protin
gas žmogus kuris buvo palikes 
nuskurdėliu labai stebėdama
sis tarė geram žmogui: buvo 
tavo taniu ir tavęs neklausiau-, 
iszplesziau nuo tavęs vieszpa- 
tavima ir viską kas buvo tavo; 
kodėl — gi manos neiszmeti 
isz savo namu bet daliniesi su 
manimi duona ir apraiszioji 
man žaizdas? O geras žmogus 
atsake; nes esi biednas ir ken
ti nes atėjai pas mane, kaip 
nebotum turejes pasitraukti 
nes man privalai tarnaut idant 
nekentetum ir privalai manes 
klausyti idant drauge su mani
mi iszpildytum prisakymus.

Iszdestes ta prilyginimą, 
kuri laika žvalgėsi in minias

Visi sugryžo prie 
užsiėmimu.

slenksczio 
skurdelis*

ne
9 

o jo akyse žibėjo szviesybe, ku-

t)

i

Eucharistiszkas arba tikejimiszkas kongresus szimet alsi-
darys »Szv. ('ecilijos katedroja Omaho,pi nuo 2.i lyg 2;> Oktobe- 
rio, kuri atidarys Martinas T. Manton, ’.... —.
narys lojo kongreso. •

vienai inis sviet iszkas

ir daugiu 
Gera b 
, ąp- 

palengvins
papenės, 
s, nupuo- 

žmogus

sausžomis.
žaizdas

atsirado ir szviesa 
r marios 

žmogus iszgydys 
szluostys aszaras, 
kent e j i m u s alkanus
troszkanczius pagirdy 
lusius pakels. Geras 
jus padarys noregois tam, kas 
yra liglai-kinio o atidarys jums 
akis, kas ra. amžino. Užtiest', 
sakau jums jog taip stosis, no
rint s ta gera žmogų protingiejirints ta
persekios, jo
ir prikals jam su vinimis ran
kas prie medžio, idant nedary
tu niekam gerai.

Minioj iszsigirdo verksmas, 
o po tam pasipvle pertraukia
mi žodžiai:

— Ir tasai
Ir vėl:

Į-era žmogų protingieji 
žodžius iszjuoks

geras žmogus!

Tu pats esi
paša koji!

Ir dar: 
rn

9 apie kurio

bildu nuszliauže in pat vande
nio pakraszti ir ] 
sustojo. Pakele akis.
nuo valties buvo jau atsitrau
kė ir ano vyro žvilgterėjimas 
tiesiog ant jo krito.

Mailach su didele sunkeny
be insilipo vali in ir pakele ap
lieta nuodais ir aszaromis vei
dą; jo szaszuotos lupos krutėjo 
su 'kokiu tai maldavimu.

() tasai indomus vyras 
tiese in ji ranka ir uždėjo del
ną ant jo galvos, kurios 
kas nedryso palytėti.

Mailach suaimanavo:
— Dirstelk in mane, Pone!
Tada iszgirdo baisa:
— Tegul bus atminti 

tavos sopuliai:
Ir Mailach jau nekentejo...

isznyksta

prie valties
ZmoiiOr

lS7i

ulė-

nuo

tavo

*

.5
i

Labai yra geru daigiu kas 
moka raszyli, tai tokiam žmo
gui daug geriau ant svieto gy
venti. Bet ne visi ant gero taja 
Dievo dovenelia sunauiloja, ba 
Vieni raszta ant gero naudoja, 
Antri su rasztu kitus aploja, 

Bet. su tuom taip sau pagadina 
Ir in beda save inklampina.

Juk ir liežuvis,
Yra galvažudis, 

Nuplesze szlove artimui
Liežuvis daeda kaimynui.

Bet liežuvis, 
Tiek įblogo tiepadaVys,

Ba sznekta vejas iszklaidVs
O rasztas pasiliks.

Ne vienas raszo in Lietuva
Pas gimines, motina ir toVa 

Kad kaip ponas gyvenh. 
Norint turi vargo gana? 
Iszgirdia tokia gromata, 
Tuojaus viską pamota, 

Piiskutinia parduoda serihoga, 
Ir in Amerika bėga. 

Tai vvrueziai no kils,
Tokis niekai rasztininkas, 

Visailos reikia kalbėti teisvl
Neraszyti jokia melagybo

Ba šit raszth lilede gali pada
ryti. 

Kita iii beda inklampyti.
Atsiranda ir toki ii szpieliu 

Ka raszo varde kitu, 
Bjaurindami kitus, 
Niekame ne kaltus.

Ir nebijo kito varde raszyti 
Ir parasza no savo padėti ?

!

!
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KAREIVIO LAIME
I JL

T"
Sniego vi-

4f, t;. 1 -
Buvo lai žiema.

sur buvo priversta augszrziau 
keliu.
jas kauke pro kortos 
lenkdamasis, ledas ant vande
niu buvo apsidengęs medžiai 
stogsojo, kaip a pini re.

In Bukin kaima at jojo kotn-

oras buvo 
pro

szaltas, ve
liamu

ri kareiviai. Jie buvo paskirti 
in ta kaima ant nekuriu Įniko. 
Visi jie gavo nakvynes atski
ruose namuose. Jie tuomet bu
vo liuosi, ir eidavo, kur norėjo.

Viena diena, 
reivis Petras,

po pietų, kil
ojo in artima 

miesteli, kuris buvo už Szęsziu 
verstu, pasilinksmint. Isžoida- 
mas, pasakę namiilinkui Kau
lui, kad be ryto jis nogrysz.

Saule pradėjo leistis, szaltls 
drueziau eme už austi kėliau-

9

sunkion kelia
o sniegas visu inir- 

einan-

f

X
ft.

W f

9

9

Ba taukiausia tokio szoszkai 
Žino, kad jam iszeis negerai.

jautiems 
szimu 
tiems.

Saulei nusileidus, pas Kaulu 
užėjo trys keliaujanti Žydeliai. 
Jie jau buvo poroje visa kai
nui, bot nakvynes niekur ne
gavo, 
ome.

Szviežiai iszkurino

bet nakvynes niekur 
Paulas gi juos visus pri

peeziu 
kitame gale stubos ir juos vi
sus paguldė.
mni sugulė ir kietai sumigo.

Kadangi kaimiecziai 
kūrina 
rius 
stuboj prisirenka garu, 
ežiai miegantiems 
tas užkimę k... 
garu ir užduso.

Labai

Jie po nuvargi-

retai 
negyvenamus kamba- 

lad po kožno pakurinimo 
Drh- 

Zydeliams 
Taip jie nito

anksti ryte atsikėlė 
szeimininkas ir ėjo kambarin, 
kuriame miegojo Žydeliai* kir- 

PcrsigandO: pd-

"l.
1!M

ojMM

U____
kareivis.

Sznlia kaimo bego upe.
Žinai ka, nuneszk tu ji 

ir upėj po ledu palaidok...
— Gerai; kur jis yra!

*— Tik tu padaryk tai* 
gausi trirubline.

Kaulas nubėgės isznesze ne
gyva Žydą, Petras griebe ji 
ant peeziu ir nunesze Akete po 
ledu pakiszo.

Pareina jis namo, 
kambarį — plumtl per duris 
iszsirita kitas žydas. Mat, Kau
las kita pastate pae duris. <

— O tu padloc! — suriko 
kareivis ant negyvo žydo, — 
tu už mane greieziau parėjai!

Griebi* ta aut peeziu ir nu
nesze upe.

Parėjo namo — ir 
pat: plum t! per duris žydas. 
Nes szeimininkas ir treczia pa
state. s

Panasziai sukeikęs, griebe 
žydą ir nuneszes upėn pakiszo 
po ledu.

— Ne jaugi jis da vėl su-
— mano sau eidamas 

kareivis.
Saule buvo patekėjus, 

užpakalio Petro jojo žydas, ir 
jojo kaimo linkui. Petras ark
lį Sulaikė. Nukrapszte žydą 
nuo arklio ir be nieko neszn 
upėn.

gryz ■?

j v

Gerai; kur jis yra!

mano sau

. i
ill

o

Eina in

vol tas

Isz

«
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į— Tylėk, — suszuko jis ant 
rekanezio žvdo. Ziurek tu czta: 
asz pesezias, o jis raitas* to
dėl jis ir greieziau pareidavo.

Pakiszo žydą po ledu.
—* Dabar tai jau užtikrin

tas, kad nerašau daugiau to 
žvdo.

Parėjo namo 
žvdo nerado.

—• Ziurek, kad asz jo b’n- 
ežiau dabar nepagavęs, jis ir 

ir nesziok tu

I

bot daugiauvi o pasiimt.
mate, kad vieno galva ant že
mes, kito liežuvis iszkisztas, — 
ir visi trys negyvi...

Bus beda, tarė sau susirūpi
nės Kaulas. Ka dabar daryt?

I)a priesz saules tekėjimą 
pareina ir Petras isz mieste
lio. Jis buvo girtas. Paulas pa- 
siszauke Petrą ir sako: v

Zinai, man-beda at sie
na: vakar vakare

9 I

___ If “

vėl but parėjės, •5
Kaulas jam davė tris rub

lius. Petras dekavodams tarė:
—* Duok Dieve, kad ir dau

giau panasziai atsitiktu. ,
Kita nakti jis., da daugiau - 

pasilinksmino miestelyje. Ei
dama namo vėl mane, ras ne
gyva žydą, ir vėl gaus tris rub
lius, bet jau to daugiau nepa
sitaiko.

HPo laikui
Net plaukus peszasi 
Kad padare negerai 

, ,Suvis<k.vailaL.

graužėsią

9

a*

ko.kuris ža iždas 
ir pakeli

-77 Tu esi 
apszluostai aszaras 
nupuoliusius.

Žuvininkas Petras indejo 
irklą vandeni ir va lt i pasuko 
in kraszta. O kada valtis at
sirėmė

9

Pet ras

skverbėant jsmileziu, 
si motinos su vaikais prie ano 
vyro, idant anas juos palaimin
tu. Po tam artinosi visokį ken- 
oziantieji, o jisai dėjo ranka 
ant kiekvienos galvos žiurėjo 
in dangų ir szvcpejo nesupran
tamus žodžius.

Gamtoje vioszpatavo
prasta tyla. Visiems rodosi 
jog dangus su savo žydrainu- 
mu apgula žeme, o oras pildo
si visokiais kvapsnois.
denio liūliavimas nutilo, o ma
ro paliko bekalbe, kaipo insi- 
klausius kalbos ir darbu 
kuris sujudindavo, 
vo ir patvirtindavo.

Mailach. gulėjo ant
ir viską mate ir girdėjo. Ilgai 
su nusistebėjimu in ana vyra 
žiurėjo ir jo žodžius klausė. To

pasveikęs k ri t o

paleido 
valtis atsiloll- 

nuo miniu 
o Mail Ach

— Tegul 
bjaurumas. ..

Ir Mailach’o žaizdos isžny-
* * > i | L . n » * t*. H » A M » »r 4 *

Tegul pražūva tavo ne
tikėjimas. ..

Ir Mailach 
ant veido verkdamas.

Petras žuvininkas 
irklą vandeniu,
no nuo kranto ir 
suuže ežero bangos 
nuolatos verkė.

Tada vėl ant savo galvos pa
juto ranka ir verkdamas pa
klauso:

— Ko nori nuo manos, Po-

9

t I I .¥ j

t

Nekurto vyrai yra tokie kvaili 9

pas mane
Sz i anakt

nepa-
>

Van-

to, 
iszgydyda-

kranto

ri apsiautė visus ant kranto Į Vyf0 žodžiai ant jo krisdavo 
kaipo saules spinduliai, ji 
szviete ir skaistino jam duszla. 
O kada tasai vyras prilygini-

susirinkusius. Po tam atitrau
kė ranka nuo barzdos, pakele 
galva ir praszneko:

spinduliai

Bukite toki, kaip tasai mft užbaigos nutilo, Mailach
geras žmogus, o protingi 8u| apsiautė liūdnumas ir ilgėsis.
savo žaizdomis ateis pas jumis. Tu žodžhl jam truko. Atsalau- 
Praszalinkite visokius kente- r - 
jimus, o kada anie patys ant Į jr jam leido pamatyti marias.
« _____ ______ _____

kaipo pietelius, kurie neken- Į saą su.skambejo, Mailach

Praszalinkite visokius kente- že areziau. Žmones prasiskyrė

ju užguls, pasveikinsite juos j<a(ltt isz lnivo nntrn gyk bnl.

ne ?
Ir a t atliepo

balsas:
— Tikėk iii geruma ir taip 

daryk kitiems, kaip asz tau pa
dariau.

ant jo galvos

Kad pasakyti negali,
Alų boksais perkineja, 

Angliszkom boboms davinėja. 
Girdo jaises ir juju vyrus, 
O tosios vis laiko juos už 

, kvailius,
Žmonys negali szale būti, 

Turi tolyn mm tos rujos trauk-

Pilkite in gerkle savo procia 
del kitu,

Juk turite in vales pinigu, 
Mislinate, kail kaip gerkle pri- 

pildysite,
Tai pas kokia Airisze*malono 

ingy s i te?

apsinakvojo Žydą i;
jie nusigalabijo... Ar negalė
tum man pagelbėt?

—f Kodėl ne.. . — 'atsake

G A L AS

<1

Ant J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

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

ir gražiai.
nčdinti,

Isz Mahanojaus ir Girardvilles 
jeigu kas pareikalaus mano pa
tarnavimu tai meldžiu man tele- 
fonuoti o pribusiu in deszimts 
minutu. Bell Telefonas 872

Nuliudlmo valandoje, sutei
kiam geriausi patarnavima. Pa
laidojimą atliekam rūpestingai 

Busite pilnai užga-

4

Juokai
SAPNAS.

Alister! Misteri —

Ne, da ant galo in kaili gausite! 
Badai taip Montkarmuosia de- 

• idasi,
Kur keli Lietuviai taip elgiasi,

Apie tai gavau tiligrama 
Bus apie juos gana.

♦ * ♦

Be to, da norėjau primyti, 
Del jus vyrueziai pasakyti, 

Kad būdami ant burdo vaidu 
nedarytumėte,

szau- 
ke mokinis atsikelias nakti. 
Ka asz sapnavau.

Sziauczius:— O*ka tu rakali.
Mokinis:— Sapnavau jog 

mudu sėdėjome baczkosia, 
meisteris baczkoja su medum d 
asz karves meszle.

Sziauczius:— Na tai btivo 
gilukis tavo kad asz sėdėjau 
meduja, ba būtumei gavės iii 
kaili. O kaip buvo tolinus!

Mokinis:-—
nuo meisterio laižiau medų o 
meisteris no manes meszlus.

Sziaucziu^:— 0 Itu rakali! 
Kur tik paczongoczius.

NAVATNAS SZUO.
— Ar žinai brolau, turėjau 

szuni, kuris nieksza žmogų pa
žinojo. •

Tai kur jis dingo!
Dovanojau mano kumulgH-—*

ba nuolatos ant manos užpuo« 
linejo.

•‘1

Nugi rodos asz

TAI ROTS MUŽIKE
Ko tavo szųo valųir v«-

Mat kafp mano pati

t—i
kate taip staugė!

o—•
pradeda graiti ant vargonėlių 
it giedoti, tai tuojaus wio prą* 
deda staugti. t .

— : daws
I *

A

deda staugti.
Ė u rd i ng bo s i u nod a u žy t u me t e, 
Ba paskui antlnirdo nepriims, 

Isz grinezios iszgins.
Buvo ir tokiu, 

Nelabu niekszu, 
Ka nuo vestu pribuvo, 
Kelis menesis perbuvo, 

Už burda kalti liko, 
Ne cento nepaliko, 

Iszsinesze po velniu, 
Melžti karvių,

Goriau burdingieriu nelaikyti, 
O spakaiha gyvenimą turėti, 
Asz teisybe sakau ir sakysiu, 
Už teisybe ant galvos pasista

tysiu.

*

NE ŽINO.
Baisci susivaržius mergina;

*
PASAKĖ TEISYBE.

Jaunikis in maža broleli, ea- 
vo mylbmos:

— Tai už poros nedeliu pa-1 
darysiu vesei|o su tavo sesu
te Ona, o tu bnsri mano szvo- 
geri's.

Vaikas:—Tai džiaugsiosi ne 
mažai!

— Kaip tai!
— Mano tiriama pasako, jog 

tasai, ka su Ona apsipaeziuo*, 
(ai galės džiaugtis!...

■

GERAI iszdejo
1 I

i PakeloVipga , užklupo girri- 
ja piktadaris ir tarė pakolovin-

11 t n % v i ly rj i

ateina pas daktaru ant rodos 
daktaras po apžiūrėjimui kal
ba:— Isztikro yra navatnae 
jog asz ne galiu suprastie, ar 
tau strėnos ar pilvą akAudR, 
viskas isz vien*

sn-
Mailach sudrėbėjo,

> 0
Ir|akiu ja maszaros iszsiliejo. Val

tim

kia. Ir stebėsis isz juju žmo-ĮHkambejo, T" 
nes ii- pnsn'kos visiems, jog | pradėjo' purtyti gnlva, 
perkelto svieto tvarka.
užtiesa ji perkeisite. Protingas Į f f
žmogus atiduos jums savo ka- Motihos pradėjo vaikus

ir pasakos visiems, 
tvarka.

skambėjo,

i ii

tai’pu priplaukė krasz- 
i ves- 

lavija, o jus ta kalaviju per-Į ti, skverbėsi ir visi kiti, iszfies- 
laužszite ir inmesito Ugnln. Ljaihi rankas. Tada Mailach sulaužszite

• •

ir inmesito ugnln. darni rankas. Tada Mailach 
Protingas žmogus atnesz jums vj8U kubu drebėdamas ir nuo 
viską, ka buvo paemes nuo ki- Į aszaru nieko nematydamas, 
tu, o jus tuos turtus iszdalinsi- pradėjo taipgi prie miniostu, o jus tuos turtus iszdaliiiHi- pradėjo tnipgi prie 

Protingus žmogus atnesz jume Į linkui vnlti voikosi. Pro jo gal-

W. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

."W į —° • 'L ■ .. J'-

K, RĖKLAITIS
'*^31 

■ Jll 
"W

JLJTi
GERAS PAJESZKOJIMAS

te terp visu ir nebus barniu, šliaužti. Jau nemato, kas ap- 
Protingas žmogus atneaz jums linkui vnlti veikos!. Pro jo gai
šavo protą, o jus ta protą pa- va susirinkusieji rankas tiese 
keisite • dirbančiu >: žvėrim, ir visokiais balsais jausmingai 
idant butu naudingas, o ne no- szauke: miniu vilnis slinko in 
dingas. Ir bus vienas piemuo pnkraszti o jisai tenai po smil- 
ir viena kaimiene. Užtiesa sa- tis šliaužiojo, •.... i".
kau jums tas taip stosis, kaip puodamas ir raudodamas. Tuo

keisite • dirbančiu, i: žvėrim, jr visokiais balsais jausmingai

ir viena kaimiene. Užtiesa «a-1 tis šliaužiojo, vos tik bėk ve-
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LfotuviaBlca* Graboriae

)> Laidoja numirėliui p»-
Kai naujausia mada Ir

F mokslą. Turiu pafelbi-
J. Jinks moterems. Prlsi-

narnos prekes.
SI 6 W. Sprocs Str^ 
Bell Telefonas 149 

llAHANOY CITY, PA.
306 Markei Street 

Bell Talefonea 441-J 
TAMAQUA, . PA. lt*

J 

m iii 
■•‘11
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*
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Vienam vyrui pabėgo pati 
ir prisiuntė del “Šaules” toki 
apgarsinimu:

Jiovuto! bukie ten kur būni 
viską tau dovanoju, bile tik 
pas mano daugiau no sugrysz-ir 

.si.

gas. Žmogau, užsistanavik, ži
nai kad UŽ tai busi nubaustas

l'ikladaris:
Jeigu nebaustu kalėjimu, tai

*z* I j i , 11 i f1 y y. > r . > jį

L»|doja kunus numirėlių. Patam-
J 

kriksztinlu, veseliju, pasivažinėji
mo ir t. t.
603 W. Mahanoy Ava. Mah. City

1 -- -—   ■ -> «■♦' -«■< ■ ■ ■ ■  —   —,     .. .. - -■ - ■■ J

kalėjimu! >11.

do 4Momobillus del laidotuvių,

»» M* 0* -ws

Teip.turi būti.
‘ _ a a

lU
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ŽINIOS VIETINES
— Ut n minkė pirma diena 

rudens.
— Utnrninke pripuola žydu 

nauji metai.
;netns.

Yra tai ju 5691

— Seredoje piipuola Szv. 
I*. Marijos Ne vai n in kės.

— Franas Kozlovskis, 414 Į »
W. Railroad uli., ana diena li
kos nubaustas per suda ant tri
jų metu kalėjimo už nudurima 
peiliu .Joną Vargo, ugnini mar
ška Ik a, 20 Julajaus, 
policija nuėjo 
Frana, kuris iszvare

i

kada su 
apmalszy t i 

paczia ir 
vaikus laukan būdamas girtu.

— Musu žvmi dainininke 
pana Jnzefina 
laimėjo pirma 
kontesto parengto per

Potrusevicziute 
laike 
Kent 

Schuylkill pavieto muzikidisz-
ka drauguve

dovana

^įnagis ant fajer- 
bosu, nes Readingo kompanija 
dav(* visiems žinia, kad nuo 
Oktoberio bus praszalinti nuo 

<larbo o
taip vadinami 
nar

I ’ 7.0jo

tai ir jiejo
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SHENANDOAH, PA,
— Ugnis isz nežinomos prie

žasties kilo name, kuris prigu
lėjo prie Jurgio Mitrikevi- 
cziaus, kuriamo gyveno Franas 
Jackveiczia, Turkey Run, 2-va
landa po pusiau mikli praeita 
Petnyezia. Bledes padaryta ant 
keliu tilkstaneziu doleriu.

jis kreipiasi net in poli- 
kad per 

kavalierius jis no-

Boston, Mass. — D.A.Zalec- 
kas, kuris gyvena po numeriu 
448 Cambridge St., East Cam
bridge, turi 14 met.ii amžiaus 
dukteri Elenora. Ji yra graži 
mergaite, bet senis Zaleekas 
isz to nesidžiaugia. Tiesa pasa
kius,
cija. nusiskiisdamas, 
mergaites 
turis ramybes. Diena, ir na k t i, 
jie vis skambina, telefonu ir 
vis noVi kalbėti su Elenora. In 
jie kalbasi per telefoną isztl- 
somis valandomis.

Zaleekas kreipiasi in telefo
no kompanijo su skundu, bet. 
szi nežino ka daryti. Policija 
irgi trauko paežiais ir negali 
sugalvoti budo,-kaip apsaugo
ti senio Zalecko ramybe.

Isz Lietuvos.
NEISZAISZKINTA 

ŽMOGŽUDYSTE.
Joniszkis, Sziauliu npskr. —■

Vanagu kaime nokti in Rug-
S B . « - . •

juju vietas užims 
“gazo i apsek t o- 

kurie dirbs nuo 4 valan
dos isz ryto lyg 12 ant piet. Ka
da kasvklos dirbs, 
dirbs aplaikydarni po 8 dole
rius ant dienos — 
ir jie nieko negaus. 

.. i-------------- :»♦

/ < f

SAULE’

Nelaime
'' ■

(Tai invyko |NVII szimtmv- 
czio pradžioje, priesz užgavė
nes Szveioa rijoj).

Karta viename Szveicarijos 
Sodžiuje, netoli,. Bridžo tn i on
to, gyVeno1 labijį ilicvolraimln-’l 
ga szeimynele; tevis, du sunii ‘,1 
Alfonsas ir Feliksas, nmžii I 
duktė Regina ir serganti džiot 
va mot lito.

Aplink eziurlono kalnu upe
liai. Baltavo lilillhi virszuncs 
amžinąs sniegas ir lodai. Keli V • •* • S * X « l
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>!■S/piuezio 4 diena nesusokti pik

tadariai nužudė ; gulėjusi 
vo svirne Igną Szvxambari, 70 
metu amžiaus. Nužudytasis 
svirne gulėdavo vienas. ^Vpie

gulėju
sios moterys isžgirdo szaudnnt, 
bet, būdamos vienos, bijojo 
iszoiti in kiemą pažiūrėti, kas 
darosi.

Rytui iszauszus moterys ra
do svirno duryse szuviu pra- 
mnsztas 5 skyles, o pabeldus In 
duris senelis neatsiliepė: svir
ne bnvo girdėti tik duslus 
sznioksztimas. Supratusios kas 
atsitiko, moterys pasiszauko 
kaimynus. Kadangi durys bu
vo isz vidaus užkabintos, teko 
svirnan lipti per Įauga skliau
te. Suėjo in svirną žmones ra
do Szvambari gulinti lovoje be 
sąmones, visa kraujuose. Jam 
perszauta galva ir paežiai. Pa
sikankinęs dar 24 valandas, 
senelis pasimirė neprataręs net 
žodžio. ^Spėjama, *l<ad galva
žudys turėjo būti gerai žinias, 
nes szaudamas per uždarytas 
duris pataiko in gulėjusi svirnu 
Szvambari. Tntariami asmenys 
suimti. Eina tardymas.

amžiaus.

vidnnakti grinczioje

sa- »
. j I

labiii (ĮievobaimIn-j 
'le: {('Vis, ft

maza

w. . <J
X__

žingsnini nito ii
skaisezios ežero bangos ir vos, 
vos nelieto szios pirkutes sle- 

Tai buvo ramus ir ja ti
kus gamtos prieglobstis, apdo
vanotas gausiai gamtos grožy-

nos.

i

ango bangavo •
< L *

bom is ir papuoszimnis.
Tėvas daugiausia leidosi lai

veliu in ežerą ir ton praleisda
vo valandas, laikydamas tink
lą rankose. Ir jei pasisekdavo, 
tai linksmas gryždavo namo, 
kur ji laukdavo brangus sūne
liai ir Reginio.

Viena sekmadieni
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Aliejaus laukai Venice, Kalifornijoj, kur keli menesiai at gal žeme buvo niekam ne
vfĄ’ta, bid nuo kada lenais atrado aliejų ir pradėjo muszt szulinius, tai sziadien žeme yra ver 
1a milijonus doleriu. No vienas szulinis ne yra ”sansas.

J
I.

—3H. IN SKAITYTOJUS
Kreipkitės pas szitus Biznierius kuriu apgarsinimai ežia 
randasi, jie suteiks jumis mandagu patarnavima ir už- 
ganedinima visame.

krutinę^ pasileido bėgti pas dė
de, gyvenanti toliau.

Kelias buvo vargingas ir sun
kus, nes tarpais teko bėgti per 
pusnynus, terpekelius ir skar
džius kalnus. Trvs kalvinistai 
pasileido paskui nekaltas au
kas. Buvo tamsu. Priesz 
puto žiaurus kalnu vejas, 
< 
lione. Jau matėsi vaikeliu sze- 
szcliai, girdėjosi žingsniai ir 
tuoj butu vėl paguldyta pora 
ankii. Bet gamta suskubo ateiti 
in pagclba. Beslenkant terpke- 
lio pakrante, krito nuo kalno 
džiausiu trenksmu, lyg griaus- 
virszunes uolos gabalas ir (li
tinis, pagriebęs piktadariu nu- 
grazdino terpkelio upeliu. Ne 
buvo jiems laiko

j nuskriaust uju, 
laiko tarti paskutini žodi. Am
žinas miegas užmerkė ju akis.

Alfonsas ir Feliksas puolė 
ant keliu ir dėkojo Augszcziau- 
siam už iszgelliejimą.

Geltonas menulio piautuvelis 
pasiuntė paskutini pluosztoli 
savo spinduliu pasveikinti pir- 
kutej gulineziuju veidus. Bet 
jie jau nieko nejauto. Ju siela 
nuskrido prie dangiszkojo Tė
vo sosto, kur laime per amžius 
žvdi...

Ji

parsino- 
szos isz miestelio laikraszti, lo
velis sodo skaityti. Staiga laik- 
rasztis jam iszkrito isz ranku, 
o jo veido bruožai rodo koki 
tai skaudu sielos pergyvenimą 
bei kanezias. Sergancziai 
lutei smilglolojo pOr szirdi
ne nebus tik kalvinistai paome 
in savo rankas valdžia. Ji ne
apsiriko.

P.orskaicziusi 
naujiena, levas paglosto sunc-

atsiklaupes

Frackville, Pa. — Juozas sū
nūs 
ui y., 
iustoti kaipo studentas 
Pittsburgo Universitetą, kur 
mokysis komi jos. Juozas yra 
szviosus jaunikaitis ir žengo 
moksle pirmyn. (Praeitam nu
meri je iszejo klaida pravardė
je vietoje būti 
vo Mikutis.)

Juozo Miluczio, W. Frack 
iszvažiavo in Piltsburga, 

kaipo studentas in a kis 
nes p.- 

lamas sniegą ir Ino trukdė ke-
CRESTMONT DAIRY

GEORGE G. FISHER, Loc. - FRACKVILLE, PA. 
Jeigu Reikalaujate Geriausio PIENO, SMETONOS AR PASUKOS, 

Tai Orderuokite Nuo Mus. Telefonas 89-J

neilirbs, tai 
Girdot kad 

aplaikys at
birbė. Daugelis 1o- 

bedoja, nes 
gyvenimą 

P’ o

ir ”loader bosai 
stauka nuo < 
kiu boseliu rasis 

visa 
džiabus

au kito dar-

mane kad per 
turės gerus 
turės pasijeszkot 
bo.

l 4 dabar

insiga-

Milutis tai bn-

1
mo
lio*

*

ISZ
Nežinoma vagis
'fhomas Wholesale Gro

cery magazina ant 62 N. Main 
ulyczios isz kurio pasiėmė 
tukstanezius paperosu ir 
daiktu. Manoma kad tai vaiku 
darbas.

WILKES-BARRE 
APLINKINES.

IR

vo m

65 
kitu

Nedėlios vakaru pobaž- 
atsibuvo 

ant garbes
n y tineje 
puikus hankietelis 
laimingo sugryžimo namo pra- 
baszcziaiis kun. Uzesno isz Lie
tuvos. Vakariene buvo puikiai 
parengta, sveteliu buvo apie 
500 žmonių. Kožnas su at vila 
klausė Kun. Uzesno apsakymo 

kuris buvo akv- 
Kalbėtojai isz-

reiszke savo padėka už linksma 
vakarėli kuris traukėsi iki 
velvbam laikui.

svel ineje

apie Lietuva, 
vas visiems.

t raukėsi

— Ponstva G. Glinskai sn- 
gryžo isz motorines keliones 
po Now Yorka ir Nauja Angli
jo, nes tai buvo juju pirmuti
nis apvaikszcziojimas juju ve
dusio gyvenimo. Būdami Hart
ford, (’imu., dalybavo vinezo- 
voneje II. Misuno su Ona 
Jekszcziute isz Mahanojaus.

II.

◄''Reading
i:_ ____lines

Sutverkite partija ir praleiskite 
diena atlankydami gimies ir pa- 
žinstumus Philadelphijoi.
Specialiszka Ekskurcija in

PHILADELPHIA
Nedelioj 28 Septemberio 

City tiktai $3.25 
In t«n ir adgal iaz Mahanoy 

Specialia Treinaa Subatoa Naktį
Isz valanda
Shenandoah (25c brangiau) . 2:00

1Mahanoy City . . . . ,...............2:49
Tamaqun ............................. 3:16
Grįžtant—Apleis Philadelphia isz 
Reading Terminal 7:30 vakare o 
isz North Broad Stacijos 7:37.

RUDENINE EKSKURCIJA 
IN

NEW YORKA
Nedelioj, 12 Oktoberio 

Teipgi per Kolumbo Diena 
13 Oktoberio

Matykite Plakatus
U______ XUU4W-J ■...XI!-------- . 'JĮ

Apie daugiau* informacijų apie 
izitas ekskurcija* kreipkitės ant 
Readingo geležinkelio stacijų arba 
raižykite pa* John M. Rolin, Dis
trict Passenger Agent, Wiiliam- 
aport, Pa.
ANT READING GELEŽINKELIO

• a

Praeita Kotvergą atsiti
ko nelaime boso su strytkariu, 
kurioja sužeista 16 pasažieriu 
kada bosas trenkė in stiMkari. 
Kone visi sužeistieje buvo isz 
Skrantu ir nuvežti in miesto li- 
gonbules ant gydymo.

UŽSIMUSZE MERGAITE.
Benodiktavos kaime, Anta

lieptės valscz., Zarasu aps. gy- 
ventojao Pr. Likasko užsimn- 
sze iszkritusi isz vysznios vie
nuolikos motu mergaite. Gai
la, kad tėvai tokius mažus vai
kus leidžia laipioti po medžius.

tokia baisia

Paskutines Žinutes
BAISI VIESULĄ .VNGLIJOJ 

11 PRAŽUVO.
London. -

At la nt i kinio
Kono prie viso 

pamf.rio niauto 
baisi viesulą. Ant nalos Isle of 
Man viesulą padaro bledes ant 
trijų milijonu doleriu, 
laivu susidaužo.

1 rlandijoj teipgi viesulą siau- 
daug

SOVIETAI ISZ LIETUVOS 
PIRKS UŽ 3 MIL. LITU.
Kaunas. —• SSSR atstovas 

Lietuvai p. Petrovskis santy
ky su prek. ir pram, rumu vi
sumos susirinkime pa reik sėto
mis nuomonėmis did prekybos’ 
santykiu su SSSR., atsilankęs 
pas prek. ir pra. rumu pirm. 
Dobkevicziu ir taręsis preky
bos reikalais. Esu Petrovskis 
pasakęs, kad SSSR. Lietuvoj 
dabar pirksią invąiriu prekių 
bent už 3 mil. litu.

riti

daug

ba i so i pa d a ry d ivm <i.te
bledes. Fraiicijoi likos užmusz- 
1a vienuolika žmonių. Daugeli 
laivu vos apsisaugojo nuo pas
kandinimo. G ra ii.’.isz k as laivas «
nuskendo, bij visi Jai variai isz- 
s i gelbėjo.

1[ Elizabeth, N. J. — Musz- 
tynoje terp prohibicijos agentu 
ir gerr^storiu, kurie saugojo 
bravoru, likos užrnvszlas ago.n.

— Pati ML 
isz 

mirė czioital-

’a-
32 metu

tas John G. Finiello.
Il AVindber, 1 

kolo Kakausko, 
Minersville, Pa.,
tineje ligonbutejo vuo sužeidi
mu kokius aplaike laiko auto
mobilines nelaimes’.

11 J larrsiburg, JPa. — J 
priežasties daugybe bosiniu ne
laimiu gubernatorius

paliepi ma palicijai 
aresztavoli varytojus bosu ku
rie vežinoje grijicziaii kaip 50 
invliu in valamia.

iszdave
Eislior

PAJESZKOJTMAI
Pajeszkau savo vyro Antano 

( rbono isz Daunoru. Badai gy
vena apie West Virginia. Kas 
k a apie ji žino 
atsiszaukin sziuo adrijsu: (1.76

kojas pavelkanti.

ne ] Mils tegul

Mi\s. Anna Urban,
5807 S. St. Loįris ’Avė., 

Chicaf^o, rllinolfh
~ ANT PARDAVIME

atsipraszyti 
nebuvo jiems

KULIAMA MASZINĄ 
UŽMUSZE ŽMOGŲ.

d., vežant kuliamaRugp. 22 
maszina per leszmos upes til
ta pakely isz Krinežino in Va
balninku maszina virto in ra- 
va ir mirtinai užmusze pil. Jo
ną Jasiuna 50 metu amžiaus. 

, J
PASKĘNDO TRYS ŽMONES.

Prie Birsztvino 
(netoli Preilos),
c/ziaiil, apvirto laivelis, kuriuo 
4 darbininkai ir vienas mecha
nikas norėjo persikelti nuo 
szvvlnrio in krauta. Mechani
kas ir 2 darbininkai prigėrė, o 
likusius 2 darbininkus pasise
ko iszgelbeti.

szvy tūrio 
audrai siau-

norėjo persikelti

TEISYBE
Vienas žmogelis ant jomar- 

ko lutojo arklį tik skūra ir kau 
lai,' ir nuolatos szaukc:

•t-* Pirkite, pirkite, arklį 
labai geros veisles, ant pažiū
ros ne kas, nes vakar su juom 
padaritui puse mylios in 10 mi
nui u. Kas duos 1,500 markiu! į

— Asz duosiu 45 markes,-—

Imk ta

vos

DR. C. A. ŽERDECKAS
.. .LIETUV1SZKAS DENTISTAS . . .

Tamaqua ofisas, randasi People’s Trust Co., Banko name ir adaras kas 
dien, nuo 9 iki 6 valanda (pagal senovės laiko), iszskirent Seredomis.

Vakarais pagal pareikalavimo.
New Philadelphia ofisas 34 Water St., adaras kas vakaras 7 iki 9 valan-

Seredomis visa diena buna adaras.
Telefonas, Tamaqua 638

x—RAY■ G AS

(los.
Pottsville 9-R-2

liu galveles ir 
priesz Szv. Marijos paveiksią 
paskendo maldoje...

Nelaimingos szeimyneles va
karo tyla ir malda pertrauke 
ginklu žvangėjimas ir kojų 
trypimas. Staiga duryse pasi
rodo keli ginkluoti vyrai, ku- 

veiduoso matėsi szalta,
laisvamhniszka dvasia, o aky
se, kai žarijos, doge pykeziu Ir 
kersztu. Ju vadas Mrezam puo
lėsi prie klupHnczio toyo ir 
trenkė ji i u silpna taip, jog tas 
ne pats nežinojo kas su juo at
sitiko. Vėliau kardo ypn sn- 
daiiže Szv. Marijos paveiksią 
ir ji sutramdė.

Toliau puolėsi prie sergan- 
czios motinos lovos ir ja isz- 
traukės liepo atsižadėti Kris
taus ąiokslo, priimti Kalvino 
tikyba. Motina suriko, kiek jo
gos leido, kad ji to nedarys ir 
pasiliks isztikima 
Bažnycziai.

Tuo tarpu atsipeikėjos 
vas puolėsi ginti savo žmona 
bet ežia vargsza suliko pasku
tinis kardo smūgis, nuo kurio 
galva nusirito nuo pecziu. Pa
kilo viduj triukszmas ir sumi-

• <s i s • A • .k

mu j u nęgihlejo, 
gyveno.
vyki mate. Tai Tas, del Kurio 
nuo pirmųjų krikszczionystes 
laiku liejamas buvo kraujas, 
guldomos galvos ir Kuris per 
amžius vioszpataus.

Alfonsas su IFeliksu, 
darni, kad negali padėti tėve
liams, pagriebė sena su relikvi
jom kryžių ir prisiglaudė prie

losi prie klupHnczio

pilincziuju veidus.

r>

Kataliku

to-

1

szimasį bet, jo niekas isz arti
nos per toli 

Tik vienas visa ta in-

t

A. RAMANAUSKAS 
LIETUV1SZKAS GRABORIUS 

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

Bell Telefonas 1430-R

^Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius i
nnt visokiu kapiniu. Pagrabus pa- 
ruoszia nuo papraszcziausiuikipra 
kilniausiu. Parsaindo automobilius 
del laidotuvių, veseliu, krikszty- 
niu ir kitiems pasivažinėjimams. 
Isz Frackvilles, Port Carbon ar isz 
kilu artimiausiu miestu jeigu kas 
pareikalaus mano patarnavimo, 
meldžiu man duot Žinia o pribusiu 
in trumpa laika.

maty-

fT.i,_,"‘”xn_d.y.lL“Blue Ribbon Duona”
Geriausi miltai, dideli kepalai. 

Padirbta per:
HARTENSTINE’S

❖

Yra iazkepta teip kaip muso žmoni* 
duona mili. 
ga* gali pirkti.

1
Telefonai, 376-J

Geriausia Duona ka pini*

BAKERY
FRACKVILLE, PA.

3

i

I
3

a

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA,

MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM 
----------$----------

Atkreipia atyda del reikalingumą padarinio juso 
testamento. Szita Banka apsiima jumis patarnaut 
kaipo ekzkutoriu ar apglobėtojum ir iszpildys juso 
reikalavimus pagal juso norą.
kaip padaryt testamenta. Szita Banka visada ban
do jumis visame pagelbti.

Ji parodys jumis

(«l**es»l»*ts»<•*«•****•**»«•*•*••••**(S*SS!****•«•«**»<*•*•**••M SS******* SS*S*SS**SSSSIS*****S t**•«*•****••*•*••**•****•*SS*s*»««S**S**««***«««*»««<««**(iS6

ANT PARDAVIMO.

kitosDvi st ūbos bizniavęs 
dvi del gyvenimo 
loto 195 ilgio, 50 ploczio mieste 
Middloporte, arti kasyklų ir t.t. 
Palaiduos visos ant syką 
sulaikysim kaip kas nori.

Mr. Pov. Valukeviczia 
E. Washington St.

Middleport, Pa.

ant didelio

ar

A-BE-CELA arba pradžia skaitymo ir 
raszymo, del Lietuviszku vaiku. 15c 

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

Straikieriai Suardė Nauja Tilta Dinamitu

youfį»

Rest YourEy&s
Yra patarama duoti Savo 

Akis egzammavoti regula- 
riszkai, per datyrusi dakta
rą Akiu.
Dr. A. T. Liachowitz

Jisai suteiks jumis atsakanti ro
dą ir egzaminą. Jeigu reikalinga, 

pritaikinsime atsakaneziu*
AKULOR1US.
VICTORIA THEATRE NAME 

Antras Floras. MAHANOY CITY
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500,000 doleriu tiltas per Red upe, Garland Uty, Arkansuosia, likos
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Pataiso Batteres. A-C Spark Plugs 
Automobiliu, Elektrikos ir 

Motoru Pataisimas.
Telefonas 31G-R.

126 WEST MARKET STREET 
MAHANOY CITY, PA.

AUTO ELECTRIC 
i SERVICE

«X’, r l te į

I®
. , I
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KOURY BROS.

paszauke vienas žmogus.
— llei 45 markos po pir

mam, po aiftram kas duos dau
giau ir po trecziam!— 
minta arkli!

Žmogus nupirko arkli

Netrukus vienok persitikri
no, jog arklis su vargu padarys 
in adyna kotvorti mylios. Per
pykęs sugryžta pas panlavika 
su szauksmu:

— Tu apgavike, sakai, jog 
vakaru arklis in 20 mi mitu pa
dare puse mylios. ■

— Nu tnip, padare.
— Kokiu spasubut
— Tai, ve, kokiu spasabu? 

U-gi treiniL K, ............. .

Namas po No. 101 W- Maha-( 
noy SL, su visom vi|gadom. 
Taipgi ir narnai po N« >. 108 ir 
J01 W. Mahanoy St., su dideliu, 
garadžiit. 2t.

JoHCfih Wilds,
> "101 W* Mahanoy St

, k Mahanoy City, Pa^

4

Perkrausto naminius dnigtus ir

It OHIO PHm
m-.-.
B

Szis naujas

t.t. in trumpas ar tolimas vietas. 
Dideli naujausios mados trokai. 
Gvarantytas patarnavimas už Že
miausias prekes. Teipgi parduoda 
gazolinu. Telefonas 142.
8 OAK ST., FRACKVILLE. PA.

6 6 6
Praszalina galvos skuusma ar neural
gija In 30 mlnutu, sustabdo porsaa- 
įima pirma diena, Ir sustabdo malaria 
In tris dienas. Gausite aptiokoao. .

606 Teipgi Tabletuosę *J
ardytas per stfttikicrius, kurio buvo praszalinti nuo darbo būdami neužganadytais su
kescziu.
*-‘4 •• s,, Uf M» I L u 4. J

SU- 
u žino-




