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Isz Amerikos STEBUKLINGAS
RAŽANCZIUS

I < DUOĘIT MUMS ALAUS!” 
SZAUKE KAREIVIAI 

ANT -SEIMO.
Detroit, Mich. — Ant seimo 

American Legion kuris buvo 
laikomas czionais, likos nutar
ta rezoliucija idant kongresas 
nutartu kad visi valstijai bal 
suotu ant sugrąžinimo alaus. 
Kareiviai drueziai spyrėsi kad 
valdžia sugrąžytu alų o laikai 
Amerike tuojaus pasigerintu ir 
kaip rodos kongresas turės pri
imt kareiviu praszyma nes su
prato kad jau laikas padaryti 
sziokia tokia tvarka su prohi
bicija. Delegatai nubalsavo už 
sugrąžinimą alaus 1,008 balsais 
o priesz alų balsavo tiktai 394. 
Kada klausymas kilo apie ahi 
visi atsistojo szaukdami 
kite mums alų!”

44 dno-

Sztai 
Szesziu 

Juozukas M c

6 METU GIRTAS VAIKAS 
NUSZOVE 78 METU

; FARMERI.
Washington, D. C. — 

vaisiui prohibicijos: 
metu * vaikutis
Kinzio, iszgeres munszaines ku 
ria rado namie, pasigėrė, 
tam paėmė tėvo ka rabi na, 
ėjo pas kaimyną Allen Marr, 
78 mietu atkiszo karabine, ku
ris iszszo^ė ir užmusze senuką.
*■>4. •« ' ■'* - * - ■ ■■
AUTOMOBILIU NELAIMES 

DIDINASI PENNSYL- 
VANIJOJ.

po 
nii-

Harrisburgh, Pa. — Auto
mobiliu nelaimes Pennsylvani- •f
joj pasididino szimet ant sep
tinto procento. In paskutinius 
asztuonis menesius szimet, žu
vo 1,056 ypatų per automobili
nius atsitikimus.

Suv. Valstijuosia per tuos 
asztuonis menesius žuvo dau
giau kaip 21 tusktaneziai ypa
tų nuo automobiliu. Kas diena 
žmonių buna sužeista nemažiau 
kaip po deszimts.

JUOZAS DIRSA TURI PER 
DAUG PACZIU.

Worcester, Mass. — Anglisz-- 
ki laikraszcziai pranesza, kad 
sziomis .dienomis buvo 
tuotas Juozas Dirsa,
amžiaus Lietuvis, kuri policija 

“neprideramu pasiel- 
Tas nėprideramas pa-

aresz-
21 metu

ROŽANOZIUS APSIVYNIO
JO STEBUKLINGAI AP

LINKUI KAKLA V. 
JĖZAUS STOVY- 
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43 METAS

v

Dolbeau, Kanada. — Zmonys .
ir daviszkieje suvažiuoja isz vi- o tiurke

ŽIURKES PARODE JAM 
KUR RANDASI 250 

DOLERIU. 
- »

Bartley, . .ebr. — Daugiau 
noringos farmeris Charles IIols- 
comb ant žiurkių, 
padare didelia j 
Ana diena farmeris 
didelia žiurke 
tvarto \su sidabriniu dolerii.

f

UŽ SUPLAKIMĄ
TINGINIO VYRO.

Bridgeport, Wis. — Mrs. Jo-1

<»'■ 
f i r

KAIP JURGIS BARONAS 
PATEKO IN MOTERISZ- 

KAS KILPAS.
Detroit, Mich. — Jurgis A

Isz Visu Szaliu ‘
-- į į

ŽENTAS TĖVU KŪDIKIO 
SAVO UOSZVIO.

Shveringhans, Vokletije. •— 
Atėjo jaunas žmogus in kan- 
celarijc užraszu su klausimu ar 
negali jisai priimti kūdiki ne- 
logaliszko gimimo ir apkriksz- 
tyt savo vardu. Basztininkas 
pradėjo ji areziau kvosti ir da- 
žinojo, buk jisai yra levu kuri 
pagimdė jojo uoszve. — Argi 
ne stebuklas!

i liauna Wreen, ana diena likos į Baronas, 50 metu amžiaus Lie- SZTAI BAISUS 
surasta kalta per suda už nu-į tuvis, kuris gyvena adresu R.

. " . . ‘ ■ • v . 1-1 I — Y •

in didele beda, 
jisai pajieszkojo

I
kurios jam i

geradejyste. plakimą savo vyra už ka likos ]<\ D.f No. 2 
’ V . . ' • i 1 t X 1 1 . ! i I .t • -11uztetnino nubausta 

iszbegant

Warren,* Mich NUBAUDIMAS
»

Kaip1 
per 

mote- 
apsivedimui. Atsiszauke 

j isz Chicagos tula Mrs. Mary 
son. Jiedu nekuri laika

ant penkesdeszimts' pateko
matyt,

sudžiai, j Chicagos laikraszczius
ries apsivedimui. ’

PAKORĖ 85 MEKSIKONUS 
UŽ PAKORIMĄ BURMIST

RO, KURIS PAVOGĖ 
MERGAITE.

isz doleriu. i - , “ I r
Johanna apreiszkeI’ 

ėnhkyja. Pradėjo bėgti paskui,,buk jos vyrąs nenorėjo dirbti'H
>Sll

tvartu. Į norinas tuVejo gcTa darbu ir( 
su daliu regėti nepaprasto ste-Įi8Ziup(]amas grindis rado 
buklo, kuris atsitiko arti ežia,*8Zjn0, kurioja radosi 250 sida-

nubego po
bio per visa diena tinginiavo, idant Ander

o kurio niekas lyg sziam laikui 
negali iszriszti ne iszaiszkinti.

Marco Tarbots, dievobaimin
gas žmogus, turi stebuklinga 
stovyleli Szirdies Vieszpaczio 
Jėzaus, kuris yra labai senas ir 
nežinia kada likos padirbtas ir 
badai likos surastas Jeruzali- 
me. ’

Prie to stovylelio gulėjo 
žanezius, kuris radosi Tarbotso 
szeimynoja 
szimts metu.
szeimyno nuėjo pasimelst prie 
stovylelio, rado rožaneziu ap
vyniota aplink kakla Jezuso. 
Szeitnyna nuėmė rožaneziu ir 
paguldė vela prie kojų stovy
lelio, bet ant rytojaus vela ra
do rožaneziu apvyniota aplink 
kakla stovylelio.

Kada tasai atsitikimas 
siantrino trecziu kartu, Tarbot 
nuėjo ant rodos pas savo pra- 
baszcziu, idant persitikrint ar

ta,ja. tinginysta isz jo iszvaryt, susiraszinejo

ro-

kcturesde-
AnA diena, kada
apie

pa-

gal kas jam 'nepadarė kok i szpo 
sa. Kunigas su keliais budinto
jais indejo rožaneziu in stikli
niai bonka ir užpeczetines pa
state vela prie kojų stovylelio, 
o užpeczetyta bonka stovėjo 
cielybeje su nesuplėszinta pe- 
czeczia. Nuo to laiko rožaneziu 
paliko ant kaklo Jėzaus stovy- 
lo.

MOTINA SUDEGE ANT 
SMERT O BROLIS 

MJRTINAI APDEGE.
White Plains, Md. — Namo 

Mares Berkner, 39 metu, atsi
tiko baisi uoliame laike virimo 
munszaines, kuriai prigelbine- 
jo tam darbe jos brolis,
taipgi ir baisiai apdegu ir 
dasi ligonbuteje. Nežinomu bil
du eksplodavojo gazolinis pe- 
cziukas o su juom ir munszai- 
ne. Motoro mire in valanda lai
ko, palikdama szeszis 
vaikus. . e , .

Net baisu pannslyt ka. toji 
prakeikta prohibicija padare 
isz žmonių, kurie paaukauna 
savo gyvauto? del keliu kvortų 
samogonkos.

kaltina 
girnų.” 
sielgimas yra tame, kad jaunas 
musu tautietis turėjo per daug 
paežiu.

Būdamas dar 16 metu am
žiaus jisai nutažiavo in Texas 
valstija ir instojo Amerikos 
kariumenen. Tenai gyvenda
mas jisai apaipaeziavo su tūla 
Almida Givins.

Vėliaus jis sugryžo in Wor
cester! atgal, bet jau be pa
ezios. Czia jisai susidėjo su 
Ona Raulinaicziuto, 
Worcesterio Lietuvaite, ir isz- 
vyko au ja in Newarka. Tenai* 
jiedu paėmė szliuba ir vėl su
gryžo in Worcester!. Dabar po
licija ji suėmė, nes iszejo aik- 
szten, kad jis turi kita žmona. 
Jisai • teisinasi galėjos antru 
kartu vesti, nes jam buvo pra
nerta, kad jo žmona jau gavu
si nuo jo divorsa. Bet policija 
sako, kad tai ne tiesa.

* I « I

jisai susidėjo 
jaunu

kuriš
ran-

mažus

briniu doleriu.

PAVĖLINO VYRUI ANT 
TURĖJIMO SAU 

MYLEMOS.
Livingston, N. J. — Miss Va

lerija Jlenderson, 23 metu mer
gina, 'iižvedo skunda priesz 
Konradą* Dever, a*tn sugrąžini
mo jai trijų metu vaikiuką, ku- 
ri jam buvo pagimdžius,
duodamas vaika savo paežiai 
kuri neturėjo vaiku.

Valerija sako, 
gyveno sU ja per 
susilaukdamas su 
Tižiaikinejo jis du

ati-

buk 
tris 
ja

Dever, 
melus, 

kūdiki.
namus

vienam gyveno jo pati o kitam 
jo mylema—- padalindamas sa
vo laika ir meile tarp dvieju 
moterių. Tolinus, buK Devero 
pati sutiko ant ‘tokio gyvenimo 
savo Kotiraduko, idant g
tu su mergina kad susilaukt su 
ja vaiku, kadpo tam atiduot * i» n ___ _______ __ auginimo,

yven-

sAV6rin6f(?riiiI auginimo, 
bet už toki gyvenimą, likos ne
at lygi n t a p i n i g i sz k a i, 
neteko kiidi'kio ir Konrado,,nu- 1 t » * * t pbodo tokis gyvenimas, 
damas 'Valerija kaip koki sena

o kada

atmes-

apdirbo ji smarkiai su koczėln. 
Norints 'užmokėjo bausme bet 
nesigailėjo užmokėtu
ba vyrukas truputi atgavo pa
jėgas ir prižadėjo eiti in darba, 
užmokėdamas taipgi deszimts 
doleriu už valkntysta.

Kaip'tokiam vyrui, tai tokia 
gyduolė yra 'geriausia, bet ne 
visi priimtu tokia bausme isz 
ranku savo paežiu les.

pinigu,

AMERIKE DIRBA 11,000,000 
MOTERIŲ.

New York, 
kurie aplaikydavo algas.Ame-' 
rike;buvo 48,832,589 ypątos. 
Isz to skaitliaus buvo 11 mili
jonai moterių jr merginu. Gas- 
padiniu Amerike, kurios užlai
ko narninia gaspadorysta yra 
tiktai 20 milijonai.

Moteres sziadien dirba visur 
ir net kasyklosia iu dirba dau-

Isz darbininku

giau kaip .desziirils. tukstaiv
• *• ' < ill1 ' 1 > 1

ežiai. Mokyklosia mokina dau
giau motoru ne kaip vyru.

Jiedu ne kur i laika 
ir ji atvažiavo 

pas Baronu. Atsivežė ir maža 
mergaite Su savim. Pagyvenus 
pas ji kelias dienas, szita mo
teris atėjo policijos nuovadon 
ir pradėjo skustis, kad viena 
naktį Baronas iszlaužes duris 
in jos kambarį, sumuszes ja iki 
sąmones nustojimo, paskui už
daręs ja su mergaite neiszeina- 
inoii vieton ir iszlaikes jas šal
toj nelaisvoj 6 dienas ir naktis 
be jokio valgio. Pagalios jai 
pasiseko pabėgti.

Policija, žinoma, tuojaus Ba
roną arcsztavo ir veda tardy
mu. Baronas turi spaustuvėlė 
ir yra žinomas kaipo spaustu
vininkas.

Apie szita invyki raszo Det
roito “Evening Times.” Taigi 
su tokiais pajieszkojimais reL 
ketu daugiau atsargumo.

Mexico City, Mex. — Bur
mistras Louis Chablcs isz mies 
to Villa Guerrero, Tabacke, bu
vo baisei nekeneziamas per 
žmonis nes juos valdo su gele
žine ranka ir labai vargino juo
sius. Nesenei tasai rakalis pa
vogė patogia mergaite kuria 
gabenosi iii kalnus, bet mergai
te nukrito nuo arklio, mirtinai 
pasižeido nuo ko mirė. Gyven
tojai tuom teip persiėmė ir in- 

lyg paskutiniam už
blogus pasielgimus burmistro, 
suome ji ir pakorė ant primu- 
tinio medžio.

Gubernatorius Garrido isz- 
girdes apie tai iszsiunte pulką 
raiteliu idant nubausti gyven
tojus už toki pasielgimą su 
valdiszku virszininku. Žmonis 
dagirde kad atjoja vaiskas, isz- 
beginejo in kalnus ir tolei g}’- 
nesi, pakol neteko maisto ir 
szuviu, ant galo pasiduodami 
Ln rankas savo budeliu, kurte

Grafas

■matas

inirszia

........ ■ t

Paskutines Žinutes,
J ,«1 ll

1[ New York. Keturi

LENKISZKAS MINISTERIS 
UŽMUSZTAS.

Varszava, Lenk.
Aleksandras Skrzyuski, diplo-

ir buvusia premieris 
Lenkijos, likos užmusztas au- 
tomobiliauą nelaimėjo netoli 
Oostrovo. •

Grafas Skrzynski, turėjo 49 
metus, laike prakalbas Politiki- 
niam Institute, Williamstown, 
Mass., 1925 mete, kaipo ir buvo 
nariu taikinio komiteto tarp 
Suv. Valst. ir Peru 1928 mete.

DIDELIS ARSINOLAS 
EKSPLODAVOJO.

Mukdanas, Mandžiurija. — 
Kinu arsinolas, kuris buvo vie
nas isz didžiausiu ant svieto 
iszleke in padanges nuo eksplo
zijos ir ugnies. Keli tukstan- 
cziai Kinežilu turėjo jame už
siėmimą. Japonai paėmė ta ar- 
sinola kada paėmė Mukdana ir 
manoma kad Kinczikai patys 
padege arsinola.neturėjo jokios milaszirdystcs 

ant juju.
Sukinko vadus tojo pakori

mo, viso 85 ir kožna pakorė 
ant stulpo su kerszinimu gy
ventojams, kad jeigu katras 
isz juju drystu nupjauti pake
rei!, tai ir juos patiktu pana- 
szi bausme.

IV.

Žmonis da daugiau inirszo 
ant tokio pasielgimo beszirdžio 
gubernatoriaus Garrido ir da
bar kerszina atsimok ėjimo už 
pakorimu juju tautiecziu ypa
tingai tuju, kurie paliko paezes 
ir vaikus.

I

Ar Žinote Kad...žinonys sųdege ant smert per 
1A , Ll'jĮ „i Tn_i c»‘ i

VO PIRMUTINE PACZIA?
Chicago. — “Goriau kad no-

AR GALL1PAGU0D0TI SA- užsidegimą namo ant East Side 
o 28 szeimynos pasiliko be pa-

.1 J. • ..k ?

e
viso 85 ir kožna T

czėbata. nepasakydamas jai ne paguodoti paveiksią kitos mo-
dėkui.

t Dever likos resztavotas lyg 
teismui. Kaip pasibaigs tas 
teismas, tai tukstaneziai mo
terių yra akyvos žinoti.

PRIRISZO SAVO PACZIA 
PRIE RANKOS IDANT 

JAM NEPABĖGTU.
Ey Paso, Tex. — In policija 

atėjo jauna jnotere Eurelija 
Landt iiu skundu idant policija

teres, akyveizdoja savo antros 
paezios. Geriau vyras padary
tu, idant tokia paguodonia už
slėptu priesz savo 
ežia, 
te re
priesz inirszusi buliu!”.

Taip pasako sudžiibdel An
tano Korbeckio, 
sze savo paczia už tai

antra pa
nos tas tiktai erzina mo

kai p raudona skepeta

kuris sumu- 
, kad 

Aniele, jo antra pati, atsistojūš 
ant krėslo priesz pirmutiniu

priverstu jos vyra ant guresnio paczia Korbeckio, šu kuria bu-
pasielgimo su ja. Ta jamna ir 
patogi moterėlė apreiszke poli-

A t ■ ■. ' f I

cijai, buk ,kožna vakar# einant 
gult, jos vyras prirakina jos ... . . . • i . J ‘ " •* J 1

t

rankas prie "savo rankos ir ko-

isz.piaiuluma
■ ........

vo persiskyrus,
jaj akis. Vyras pamatęs tai 
nuspyrė krėslą isz po jos kojų 

už ka ji ap-

l’ a j* • *■* >stogui.
IT Va'rsicava, Lenk. — Snie

gai su lietum Galicijoj šukele 
tvanus, kurie užliejo 80 kaime
liu. Gyventojai iszbegiojo ant 
Karpatų kalnu. Geležinkeliai 
užlieti ir tiltai nuneszti.

New York. — Per susi- 
daužyma eroplano arti Roose
velt Field, du lekiotojai likos 
užmuszti o vienas sužeistas.

, 5 Washingto,n, D. C. — Szį- 
mot Suv. Valst. bus 72,943,624 
balsuotoju pagal paskutini su- v '■ * I' f 4

rasza. gyventojų., Isz to skait-
1 1 i " Ii : .h k

liaus yra 37,056,757 vyru ir 35,- 
886,867 moterių.

1[ Richmond, Ind. — Apie

1
i

»■ Į

TAMSU-
. ■ r 1 ■ .

NEPAPRASTAS 
MAS ŽMONIŲ ANT 

MOZURU.
Stctin. — Czionaitinei laik-

• Mrs. Petorienc Šchuma- 
cher, gyvenanti Allen paviete, 
Ohajuja yra bobute turinti net 
163 anūkus ir anūkėlės.

San Bernardo pavietas, 
Kalifornijoj yra vienas isz di
džiausiu pavietu Suv. Valst. 
turėdamas 20,175 kctur^kampi- 
nes m vies.

Suvicnytuosia Valstijuo- 
sia randasi 22,371 krutamuju 
paveikslu teatru kūrinėsią gali 
sutilpt dąugiau kaip ll jnilijo- "/1 * ■ * i *' ■W. k • * * *

Jaigu Katalikiszkus ku
nigas surisza pora mažgu mote
rystes, tai ne. turi vertes jaigu - h . » - » f V

Mrs.

San Bernardo

nu žmonių

..

ne bus suriszta civihszku maz
gu per magistratu, Franci joj.
“ • Gal svietas ne greitai su- 
szals, nes augliu randasi ant 
svieto 7,863,859,532,235 tonu.

* Pietines Afrikos deiman
tinės kasyklos prasidėjo 1866 
mete, kada tūlas kūdikis rado 
“i 
ta” f
už $2,500 ir nuo tos dienos ka
syklos prasidėjo.

• In < 
mokslaines lankosi 54,969 stu-

deszimts vaiku likos sužeistais raszczei placziai apraszinejai r. gėrė i apdaužo, 
skupde;

■■I'

Taigi vyrueziai goriau paguo 
doti savo pirmutine pacziulo 
szįrdyja ne-kaip priesz antra 
paczia, nes tai labai erzina bo
beles. ą

“INDIJONU ROJUS” LIKOS 
SURASTAS KANADOJ.
Edmonton, Alberta, Kanada, 

-r-Kelios sanvaitos atgal su- 
gryžo garsingas keliauninkas 
Daktaras Norman Henry isz 
Sziaurincs dalies Kanados, kur 
surado Britiszkoja Kolumboja, 
tarp dideliu kalnu, daubia pil-

. ' * J < I » f ’ . ■ •' If • '

kacfti viesulą suardė maža mok- 
slainc Bostone, Ind. Visas sto
gas sugriuvo ant vaiku.

1f Regina, Sask., Kanada.—
Szeszi vaikai sudegę 
ežiam name kada tėvai buvo

Nelaime 
atsitiko Hague, distrikte Prai
rie, Saskatchewane.

U Tyngsboro, Mass. — Pens* 
ki vyrai važiuodami namo, li
kos pataikinti per Boston ir iszejs su savo skarbais ir pasl- 
Mąine truki, kuris sudaužo a,u- liks ’ karalium ant karalių, 
tomobjliu ir: suplak Aut szmo- 
Icliii visus. 1 ■ i

U 4 V y ;

apie baisu tamsuma ant Mozu
ru, o ypatingai Mieczkuosia ir 
Nadlencuosia. Netoli nuo Miz- 
ku randasi teip pramintas 
“aukso kalnas” kuriame ba
dai sėdi karalius ant sosto terp 
daugybe aukso, 
galima butu užmokėti skolas 
visu vieszpatyscziu. Badai,ne- 

“aukso kalnas”* r-
atsidarys ir karalius isz jojo

ja prie savo kojos idant jam 
pacziulo nakties laike nepabėg
tu. Vyras yra labai jai užvydus 
ir mano, buk jo pacziulo ji ap- 
gtindineja. Policija negalėjo su
rasti anto to jokios rodos, nes 
vyras pasielgdavo su savo pa
cziulo mandagiai dienos laike 
ir labai ja myli, o kad jos no 
muszdavo, todėl negalėjo jam

„_e iszvažiave in miestą.

degan-

su kuriuom
žibanti akmenuką -*■ deiman- 

2Vi karatu, kuri pardavė

NUŽUDE SAVO ANŪKĖLI 
T KURIS GIMĖ NELEGA- 

LISZKAI.
Hamond, N. Y. — Mrs. Feli- 

pasidarbavo del labo prohibici- • 
ei ja Hockers tono, 'kuri daug 
jos ir užlaikymo moraliszkumo 
mieste, likos aresztavota už nu- 
žudinima savo trijų menesiu 
unukeljo, kuri pagimdo jos 18 
metu nevedusi duktė Regina. .

Kūdikis dingo slaptai, bet 
policija pradėjo tyrinėti slap
tai ir dasekę buk t-ai Heckersto- 
niene nužudė kūdiki idant no

Jos duktė stas sako, buk Amorikoniszki 
taipgi likos aresztavota, nes 
motina «u žinia dukters nuga- 
nubijo kūdiki.

'b

f

turėtu sarmatos;

I

užilgio tttšhi
>.•

• * ♦' • Chica'gos vakarines

uždraukti gulėti su pririszta
■’ < • . » . * *

prie jo pacziulo. . *.
. . > J A , 1 l< f/ * >, _ j

BRAVORNINKAS PABST
NORI 1,000,000 BUSZE-

/LIU KRUOPU.
Milwaukee, Wis. — 

bravorninkas Pabst1 reikaįauja, 
milijoną buszeliu kruopu jaigu

na.karszt-n vandeniu-(šzuliniu)- 
Garsus

kongresais pavėlins dirbti ket
virta procentini alų. Tasai mi
lijonas buszeliu kruopu kasž- 
tuos puse milijono doleriu. Pab

bravorai sunaudotu 60 milijo
nu buszeliu kruopu,

• • ' k t k
> kaip, tik 

pradą Ui dirbti geresni aim 1

trykstaneziu isz žemes ir prize-' 
lusiu tropiszku medžiu, apgy
venta visokiais žvėrinis. Dau- 
gelis ežerėliu ir upeliu turėjo 
tiek karsztu vandeniu kad žmo 
gus iiogali dalaikyti karszczio. 
Nors žiema aplinkui ta daubia 
yra smarki ir sžalcziai daolila. 
lyg 50 laipsniu žemiau zero, bet 
dauboje arba pakabiąja buna 
didele sziluma.

upeliu turėjo

I

kos pataikinti per Boston

2

Sudže iin i vagi:

f' 
u i M. f

I—

■* I ■'

Del to bu
si sunkei nukorotu, bft lnsiga- 
vai in grineze, kada visi buvo 
bąžnyczioje ant nobaienaitvcis.

Vagis: — Juk tai tada ge- 
riause vogt! Ar-gi man butu 
pasisekė, jaigu butu visi na- 
mieje! Kagi žmonis tada kal
bėtu! Pasakytu, jog esmių be
gėdžiu, jeigu prie akiu imfan.

Juk tai tada ge-

Szimtai Mozuru keliauna prie 
tuju, kuriu protevni novos rau
dasi tame kalno ir mato milži- 
niszkus skarbus. Kvailei mel- 
(Ižesi ir kalba visokius iszžado- 
jimus ant iszgavimo tuju skar
ba isz kalno, o iszmįntingi suk-' 
czei ant to gerai uždirba nuo 
tamsuneliu.
, Badai tūla motore nakties 
laike kaso ant tojo kalno, bot 
porsigandus kokio tai nepa
prasto žverio nubėgo in gir
na netekus proto. 1

dentai kurio na. tik ihokinasi 
inosklo bet ir visokiu amatu h- 
profesijų. ■
• * Praeita mėta Suv. Valsti-

B A A * i |b 1 Ajuosia girrinosiugnes sunaikino 
52,266,460 atkeriu girriu kuriu 
verte isznesze ant 03,968,350
* J

doleriu.

1
6

Lepszeviczia skaitydamas 
“Saule” kuria gavo nuo Isz- 
mintaiezio, kalba in save: Visi 
sako jog Taradąįka viską žipp 
o tai gyvas melas, ba nežino to, 
kaip mano burdingieris bu- 
cziuojesi su mano paczia.

«A♦
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Kas Girdėti
* • I
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tikėtis, jaigu jauna motore su-

Didžiausios kompanijos pra
dėjo numuszinet darbininkams 
nuo 10-lyg 25 procentą mažiau 
algos. Valdžia pradėjo apie tai 
tyrinėt kokia lame priežaštT^. 
Prezidentas tuom > pasielgimu 
fabrikantu labai nusiminė, Pės 
yra prieszingas tokiam užma
nymui ir stengsis tame užbėgti, 
nes numuszimas algų darbinin
kėms sziandieniniam laike bu
tu pavojus, suardytu sziahdie- 
nini gyvenimą žfnoniu ir už
bėgtu prisiartinaneziai gerovei 
kuri neiižilgio ketina užstoti.

M* ■ 11 l*1 'i'*„ 4 «

Suprato veidmainiai prohi
bicijos kad ir .pi sūneliai ir duk
reles eina “po velniu” išmok
dami gerti svaiginanėzins ge- 
rymus ir rūkyti, sujudo ir da
bar daro susirinkimus, sura
ižydami rezoliucijas pas pre
zidentą idant sugrąžytu ai u.

Sztai ant generaliszkos kon
vencijos ProtCstoniszku Ejiis- 
kopolinin Bažnycziu, kuri atsi
buvo praeita sanvaite Denver, 
Koloradoja, apreiszke kad yra 
pasirengia melsti prezidento 
ant permainymo 
tiėsn ir paraszyti 
prezidentui idant
žmoniems balsuoti ar nori pro
hibicijos ar ne. Tame tiksle i už
rinko komitetą susidedant isz 7 
vyskupu, 7 kunigu 
tiszku žmonių.

tina in pora sh dieduku.
JaiYna motore kuri iszteka už 

senio, tai pasilieka jo pati tik 
del to, kad su juom gauna ir 
daug aukso, visbkiu vigadu, ko 
lioniu, linksmumu, kuriu kito
kiu bildu negalėtu aplaikyti.

Tūlas milijonierius savo jau
na pacziule iszveže spėcialisz- 
ku trukiu in Florida, kur ant 
ju lauke puikus kambariai ho- 
tęlyja ir daugybe tarnu. Rur- 
1 ingus senas vyrus prižadėjo 
savo jaunai paeziulei kfts-mėtas 

doleriu 
iszsikiriant už-

»*

DARBININKISZKOS
<

ŽINUTES
BIZNIAI i>RAjiEJO PASI
GERINT, FABRIKAI PRA
DEDA blRBT IR PRIIM

INĖTI DAUGIAU 
DARBININKU.

New Yprk. — Bizniai po vi
sa Amerika pradojb po truputi
krutet, dirbtuves, aprcdalu, au: 
dėklo, skrybėlių^ czevoryku, 
stiklo pradėjo dirbti geriau ir 
pradėjo priiminėt daugiau dar
bo.

Rochesteri, N. Y. jau priim

fill
KAĖfi AUKSA, IBZKASE

KŪDIKI SV GRASU. :
PnvisžcžionyK, Eržvilko vai., 

Tauragės up. Rug“p. 27 d., ūki
ninkas Zakarauskas savo ga
nyklos patcmihd knžka užkas
ta. Mano kad tai paslėpti turi-

L 
tJ. J

atkaso grabeli 
Sztai tau ir auk-

tavisžėžionys
*4.l t*1.. ■. i. K *■ •wit

ninkas Zakarauskas savo ga

l

prohibicijos 
rezoliucija 
pavėlintu

ir 7 svie-

Praeita sanvaite atsibuvo 
seimas Amerikoniszku karei
viu prigulincziu in American 
Legion mieste Detroiteč Mieli., 
kur musu boisai turėjo pasiu- 
tisžkus laikus. Neturėdami už
tektinai “szlapiojo tavoro”, 
perplauke per upe in Kanadisz 
ka miesteli Windsora pavilgyt 
isztroszkusias -gerkles. Kanada 
juos priėmė szirdingai, už tai 
boisai paliko tonais apie puse 
milijono Amerikoniszku dole- 
ruku už taji priėmimą.

Argi npbutu geriau, kad tie 
pinigai butu pasilikę Detroite!

szlapiojo

J-----  - — • -----  ---- ----- - ----------------------- ----- - --4^.

2 1 gyvuliu globėjas” at-'
sake, kad pirmiau geriau esą 
eiti iszsigerti te pakvietė ūki
ninkė traktierių. Palikes galt- 
vejė pilietis, kuris ^yrus pas-

«c. —
A M H M *

eiti iszsigertl te pakvietė ūki- 
hit 4 "1 a • . 1 TTb

tebėjo ir jais susidomėjo, pa k-
I '"

< »l I ■ ■■! ■ I ■! I I I

10 Prisakimu del
Senesniu Jaunikiu

. H. if" . ", H

t “ , , v .i' * t v»jf*’<-i* j • •
L— Neturėsi deip gerai k alpi 

turėjau budamds jaunu.

/
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penkis tukstanezins
“ant špilkų”
mokėjimu visokiu kitu kasztu.ha 200 kriaueziu ir da priims 
Visa savo turtą susidedanti isz 900. Harrisburg, Da., garsina, 
daugeli milijonu užrasze dolhnik vidurinejA Ponhsylvanijoj 
savo jaunos pACziulės. O ar tas geležies ir plieno dirbtuvės dir- 
viskas užganadino jauna mote- ba “overtaim”. Detroite pra- 
reter Nė! Btl vyras buvo senas dėjo priiminėt daugiau dArbi- 
szaltas ir negalėjo užganadyt ninku. Fultoh, N. Y., American 
karsztu pajautimu jauno krau- Woolen Co., dirba pilna lėika. 
jo ir ant galo po kokiam tai lAi-l Dirbtuves czevoryku Št. Louis,

uzrasze

jo ir ant galo po kokiam tai 1M-[Dirbtuves czevoryku Št. Louis 
Mo., dirba kas diena po 184,000 
poru czevoryku kas diena. Phi-

kui turėjo persiskirt.
Bet tankiausia jaunos mergi

nos gervaliai pasiduoda iii to- hadclfijoj pradėjo dirbti sub-1 
kia nelaisve ir duodasi save už-1 way kuri kasZttios $30,600,000 
rakyt auksineja kletkoja, bot jr bus darbo del daugelio žmo- 
ant meiles nežiūri, tiktai bilojniu. Clevelandė priimta tuks- 
tnretn gerus laikus, o prielaidi- taneziai žmonių
niu tokiom nestoka. Clearfield, Pa., plieno dirbtu-

vo priims in darbu 350 žmonis.
Isz Lietuvos aplaikonie daug Dp pont dirbtuve Buffalo dir-

ant plentu.

gromatu su užklausymu del ko h)A pjina laika.
'Taip tai po visames nesiuneziame jiems laik- 

raszti “i
Ii apsieiti kaip be maisto, 
“Saule” 
nuliudiniuosia. įPriežastis tame

iff 1'

'"į’i .
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tai. Niekad nieko nesakęs Jis 
cine kasti ir.
su kūdikio. —
šaš t

Dabar eina tardymas. Pri
buvo Ervilko policija. Intarla- 
ma vienas jaunas vaikinas Ir 
mergele. -

. .M. <!■ t d1' ’I '•* -I'

UŽMUSŽE ŽYDĄ KRIS
TAUS PRANASZA,

Kaunas — Neseniai buvo ra- 
szyta, kad Šzancziuoso gyve
nas jaunas žydas skelbia žydu 
tarpe nauja mokslą — garbin- 3

I 1
• •

ti Kristų. Jis save vadina pra- 
naszu. Naujos žydu sektos 
mokslus skelbti jis priesz ke
lias dienas buvo nuvykęs Ro
ki szk in. Pranesza, kad ton ji 
seni ir jauni žydai užpuolė Ir 
smarkiai apkūlė, apipylė pa- 

. ■■ : . .maziromis. »

Amerika
Saule” be kurios nega-1prlldeda ateigaivyt darbai, bet

nes kasyklų padėjimas Pehnsylva- 

o gal su Atėjimu szaltėšhio oro
juos labai nuraminu njj(,j (]A vj8 stovi ant vieįogt

yra, kad gimines Amerike už- ir kasyklos t>rftdes dirbti, -
__I_ _

laikrasz-Į STRAIKAS GLEN ALDEN 
KASYKLOSIA'.

Scrantort, Pa. —

iszszaukti straika visosiA ka-J 
syklosią Glen Ąldon Co., Luzer-^ 
neja ir Lackawannos pAviotuo- 
si a be t be jo k ios pasekmes bet 
keturios kasyklos sustojo ap- 
linkįneja Wilkes-Barriu. Strai-

mirszo litnaujinti del ju prienu
merata o siuntimas
ežio in Lietuva mums gana 
daug kasztuoja per meta, (odei 
negalime siunsti be užmokės-h^į 
ežio.

Suraminkite sąvo giminėles 
>lper atnaujinimu jiems prienu-

O '

Gal randasi daugelis prie- 
žaseziu del ko jaunos mergi
nos iszteka už senu diedu, liet 
svietas mato tik viena priežas- 
ti — kad tai yra paprastas biz
nis. Priežastis tokiu suėjimu in 
pora isz vienos puses yra apgai- Ml i rfl1 *
lestavimas, kuris duodasi iszsi- 
niszkint o kita prięžastis tai 
yra materijaliszka, kuria gali-, 
ma iszreikszt ir yra da khos — 
psiologiszkas būdas, kuris nesi- 
2_ — ___ ne suprasti.

IfO*-

meratos, 
jiems neiszpasakyta džiaugs-!
ma. I

Neužmirszkite atnaujinti sa-! 
“Saule” 

ne tik cžlon Amerike bet ir Lie- 
tnvoja, nes busime priversti, su
laikyt i. Kasžtai iszdavystos
sžiadion yra irtilžiniszki, o laik- 
rasztis be prienumeratos 
kaip žmogus be gyvasties.

Po teisybe slinkus sziadien 
laikai ir bedarbe, bot gal jau
kiausius laikus turi sziadien »
Lietnviszkos iszdavystos laik- 
faszcziu. Isz Lietuvos žmoniti 
taip kaip neatvažhYoja, ežia gi
musieji vaikai griebėsi už Ang- 
1 iszku rasztu, norijits turimo 
daug ir tokiu kurie geisdami 
skaityti Lietuviszkai, • f ♦ į —
meravoja ir Lietuviszkus, 
tai vis mažai. •

fuvnir padarysi te

vo priėmime fata už

tai

prienu-

duoda iszreikszt 
Meile, sutikimas vieno Jdto 
budo, draugiszkas sutikimas 
nesikiszu prie to, nes meile tik
ra negali tonais vieszpatant 
kur pora perskiria keliolika 
metu dauginus, nes skirtumas 
metu neduoda vienokios meiles 
kokia paprastai vieszpatau.iA 
tarp .jaunos poreles lygi n metu.

Jauna motere geidžia suju- 
dinimu, karsztu buczkin, < su
spaudimu drutu ranku, iszreisz 
kimo meilingo jauno Balso 
žmogaus. Szaltas pabucžiąvi^ 
mas, iszbalusiu lupu septynės- 
deszimtiniu metu dieduko, įgei- 
džiantis pabuežiuoti motete, 
gali jauna motė re atezaldyt Ir 
pasibiAuryt tqkhi žmognin. 
Spiėgentis balsas senuko, nega
li apreikszti jauslumu kiek gali 
jaunas žmogus. i

Negalima nė foislyt apie mei
le, kuf rttedari paslėki mas arba 
nejatfslunrtis. Jaunė mdtėfe ga
li mylėti priėfeli — draugiszkA 
MeHft. ėri« moteriškoj, laimes L rag^N,‘Vlče"ft««'&Ku.

im

reikia da daugiau, ko negalima

“Pasikėlė*
Miners Union stengėsi

Viete policija, kuri “gyvuliu 
globėja” aresztavo ir patikri
no jo asmenybe. Pasirodė tai 
esąs
M. Majaras.

mazgomis.
- I v

LIETUVOJ ATSIRADO 
NAUJA LIGA.

Lietuvoje pradėjo rodytis 
nauja žYnohiu liga —- baltanti- 
diasis. Ja sukelia vienanarve- 
liai gyviai — baltahtidium co
li. Tie parazitai gali gyventi 
kiaulių žarnose nėsrtkeldami 
kiaulėms ypatingos ligos. Spė
jama, kad žmogus tižšikrėcžla 
nuo kiaulių, prarydamas kiau

ri lines balantidijas. Ypacz esh 11 * * *

JI k l|: * * | J

kieriai spyrėsi padalinimo dar
bu ir kad prezidentas Boylan, 
isz pirmo distrikto butu pra- 
szalintas. f ‘ 1

J . U . , ' ,f» • ''j . I
Wilkes-Bare, Pa. — Edvjiias 

Levis, 63 metu, bosas, No. 4 ka
syklų, Kingston Coal <Co., kur 
dirbo per 20 metu mirė namie 
Kingstohė. /

TRYS KASYKLOS JPRkbE-l 
JO DIRBTI PANEDELYJ.

I _ ShėnAndoAh, Pa; — Lehigh' 
Vallės. kompanijos trys kafe^-

sziauliszkis gyventojas
* * 1 '

4 4* "i
* 1

JACĖVICŽIUS APVOGĖ 
TĖLSŽIV BaNIČA. ANT 

. 2o,boo tirti. H

Sziomis dienomis žemuieziu 
ūkininko banke Retežiuose isz-

Į

neis,, nes jau cM senas.
3. — Atsimyk, kaip buvai 

jaunas, buvai mylėtu.
4. — Guodokro jaunas drenas,

2.— Ne draugausi su jaunes-; ,

K

SKARBAI *' • *.* -_  į v I
TAlo fartnerio kiaule Jonės 

A

1 Milte, Tėnn. iSzknisė arta die- 
’ t

dabar kada pasenai esi nieko 
nevertas. t ;

5. — NonžmUszibėk to, kd isz 
jauhbmehŽH pražudei.

6. — Ne svetimoteriauk ant 
senatvės, ba būdamas 'jaunu

j• , ■ ! . ■ * 4 *»

ėjo aikszten didele. vagyste, gana prrsvėtlmoteriavai;
7. —Nė vogkiė ant senatvės 

tujn žodžiu ka jaunu būdamas 
pavogei*

8. — Nekalbėkie nieko pi’Ie- 
szingai tehyria javnumenia.

9. — Negėi^kie jatmilju die
nu, nes jubs senini praleidai.

«, . r 1 • ■ I» • » r1 ' t

Pasirode, kad buvęs banko vo
liojas Vincas Jacoviczius (di
delis krikszczionis ’demokra- . * , Ml '
tas), kuris nesenai iszruko in 
Argentina, klastodamas parft- 
szus iszimdavo isz banko Sve
timus indelius, kuriu tokiu bu
do pasisavino 20,000 litu sti
rnai.
, Pretekstą

>

. .. . j* j. revizijai dnvc 
garsaus kunigo Spudo reik A- 
lavimas bankui pasiruoszti *tež- 
mokoti jam jo indeli — 18,000 
litu. Patikrinus knygas, rartA, 
kad Spudui lieka gAuti tik 
4,000 litu, nes 14,0d0 litu jau 
šertai “iszimta.” Itei kadangi 
pateisinartmoso dokumentuose 
nerasta kun. Špiido asmėnisž- 
ko pakvitavimo, tai užrAszal 
knygose pasirodė intartini Ir 
pasiteirauta paties Špiido to-’
II I** *. ' .1 JI

■ * » • * 
pavojus apsirgti balantidiažu 
tiems žmonėms, kėiio blogi vl- 
dliriAi. r * '

Bąlanti d i jos; pas žmogui siv . 
kelia labai sunku žarnų katAYa, 
kurs po 3—4j i menesi u žmogų 
gali privei-stlj prie mirties.,

LigA balantidiasis pastebėta 
j Biržų ap. Vabalninku vai. Tra
ku Ap., Žaslių vai,,ku Ap., Žaslių vai

ap. Ėaftatėriu bei Taiijenu 
Vėlscziuose.

Riigšejo 0 d., L. Universite
to medicinos fak. Vidaus ligų 
katedros vyr. asistentas d-ras 
Ambraziejute — Steponaitiene 
vyksta in Ukmergės apskriti,

< 4 w ' 4 L *

daryti tyrinėjimus deliai szios

na bleszinre isz žemes kurioje
radosi 800 doleriu aukšę. Mrs.
RfehAVd Collinsilite kUH gy
veno kitados ant tosios fanuos »• * w

iraite, bes tvirtino, buk^keli 
metai atgalios davė savo vyrui 
tiek pinigu ant nunęszimo in 
banka. Po mirimui vyro, pini
gu nerado banke ir dasiprato, 
jog vyrai turėjo juosius užkas
ti in žemes. !

pripažino pinigus už savo Iog-

Lehigh’

klės Packer No. 2, 3, ir 4 pra
dėjo dirbti Panedelyja, kas la
bai nudžiugino visus aplinki-Į 

KompaįiliJAhGį uitis įgyvento jus.
Sunki palietis tuomląįk Aplaike daug’ užkal-

Lietu visiku laikraszcziū Ame-lkhnmh ant anglių ir tikisi kAd
rike ir jaigu da ilgiau taip bus, kasyklos dirbs per kolos
tai galime tikėtis, kad nekurtoj vaitok ucs tikisi daugiau 

tnres neužilgio subankrutyt.

AziaJtikinioj Rosijoj ran
dasi 1,136,153,150 akeriu

san-
ap-

laikyt užkalbinimu pakol at
eis žiema. /

— Taipgi ir pradėjo dirbti
I * 1 9 */ 1 ' I • • I

gir- Panedeli CehtrAlia kasyklos
riu, kAHu da kirviai ifedaryp- priguiincisios prie Lehigh Vai-

V*stejo.

CAPITAL STOCK |125,00Q.00

PROFITS $628,^58.62

tes kompanijos. T
r f t, * 4

4

4

i

t

[SZ WILKES-BARRE

10.— Negeiskit ant sėnAtvok 
ne “pilnd bntdo” be pagimdo- m1* t t m

nes nuo vedusiu žmonių.
/ 1 f* - » ■

*

101’risakimu dėl

p

4

jaunesniu jaunikiu
* I

1. — Neturekie visados jau- 
ims mote ros automobiliuje.

2. — Ne iinkie po tris mergi
nas in automobili Ii ant 
do.” *

3. -

<<

« ** " 4 f j

lefonu. Paaiszkejo, kad kun.
Spudas neemes isž savo indelio 
iie cėnto. Ta atlikęs* Jacevi-

v ' i •

ežius. Tokiu jo darbeliu po re
vizijos ir daugiau paaiszkejo.

Krirninalinc policija daro 
žygiu vagi Jacevicziu isz Ar-. 
&gentinos gražinti atgal.

tfŽĮAVLiUOSIĄ. .BANDXtA 
apipleSzti banKus — 
isz ANKSTO PERSPĖJO

“L. Ž.” Sziatiliu
miesto ir apylinkes gyventojus 
sujaudino nepaprastas invykis,

Sziauliai.

• V • B l v f

ir Ukmer-. Sziauliu miesto istorija 
. 1 da r nežino.

Rugsėjo 10 dieną ^ziaullu 
miėsto kriminalines pėiiėijos 
skyrius gavo slaptinga prane- 
szima, kad trys vietos gyven
tojai ruoszasi apipleszti du ■4.. .. . •. _ J’."’ ! ‘L

naujos ligos. Darbo padės tTk- 
merges apskrities medicinos te

L *. ' * “t >
L

_ _______ . , * >

' ’ ’ * • Į

KAIP “KRIMINALINES PO
LICIJOS VALDININKAS” 

VOGĖ ARKLIUS.
Siiomi’s dittioinhis du avkliil 

Vagiai nofejb laVai gtrtteiil bu 
du pavogti vieno pilteėžib ark-, 
liU'8,. Artrite savininkui nuėjus 

ir palikite arklius gatvėje, prte 
į ju priėjo du vyrai ir rengėsi 
| jais nuvažiuoti.

Pastebėjęs igį vienąs pilietis

| ♦ ♦ ■ * 4/ ■

veterinarijos personalas jp ly i v •*
*<

3

Trys bleszines su 5,b00 bu- 
maszkos ir 700 doleriu aukso 
atkasė szuo Hawkinsville, Cal. 
Manoma, buk pinigai prigulė
jo prie anglekasio Tamosziaus 
Greenwood. Paskalas apsibe- 
gineja buk priesz mirimą tasai 
anglekasis buvo turtingas ir 
užkaso pinigus keliose vietose. 
Gyventojai pradėjo visur karti 
su vilcze atradimo užkarto tur
to. r

Atsiminkiė

rai- 
1 1 

apie tai, 
kaip imsi mergina ant faido
idant jai nieko blogo nedary- 
turti.

4. — Guodokie tik viena mer
gina 0 nė visas,

5. — Neužsimuszinek iiž vi
sas merginas tikini už viena.

'6.— Nė Svėtimotėriauk.
7.— Ne vdgkie dukters tc- 

vėnte isz fnaniu ju.
8?— NepJiaitezkie >, nopridė-; 

rehcžiai priėsž mergina savo, i

L > 
tojai ruoszasi apipleszti dū’ *1 ■', r ■ ” 1 • I •* \
SziAuliu miesto bankus: Smul
kaus kredito banka ir Komer-

t , , x < fun ♦ , ■* 4"J| V>" " f ■ <• t t

oi jos Banka. Tie pilrecziai ėsa 
L-is, Nik. Mhsinas ir Maszly-į 
kirtus. I

Remiantis tn‘o praheszimū
" ■ » » . * • lAI JI '

xvemianiis vuo pranęszimu, 
Rugsėjo 10 d., 12 vAl., buvd jtė * - ‘
ir i
kinas kvdėžiant

suimti. Mtlšihas ir Maszly- 
<fkalba,teay, 

f‘ W .4 / t 1

esą prisipažihe, o L. užsigavės. 
Padatiuš jo bute kratė, tarta 
grimo priėiAdniu.

Esą iszaisžkikad Jie jau
Al '

4

11

9.— Negeiskie piktu dalyku, 
stengkis tik geru.

Ne su vienu ne su kitu 
draugu gyvensi draugiszkal 
ant amžių. Kaip apsipacziuosl, 
draugai tavim szandyš, todėl

4 k j • » i 4

stengkis būtie del savo pa

10.

* A

« 4

ežios geru ir mandagu ir gy- 
venkie su jaja sutaikoje.

1 I

»

M MM" A %*1

10 Prišalsimu del 
. Nasžlili

1.—~ Neturėsi tokio gVVeni-
* u J I

Kada Mrs. Brady isz Point 
Pleasant, W. Va., czystino na
rna, užtiko už abrozo asztuonos 
bumaszkas po 50 doleriu. Bu- 
maszkos buvo užlipytds ant 
abrozo. Pinigrte nusiuntė .in 
.Washington^ kur jai sumainė 
ant kitu.

hio su ahtfa paezia koki ture-
jai su pirmA.,

2. — No ininavėk Vardo pte- 
mos savo pačžios, tiktai antros.

3. — ‘ Absiirtyk, idant butufti 
pasteėngi'Aš Ant pareikalavimo

Jurgis McKenzie isz Marti
nez, Cal., jiesžkodamas Užbė
gusio zuikio in skyle ir pradė
jo ji tezkasineti su špatu. Kada 
iszkaiė kėlės pėdas, rado auk
siniu grūdo ir auksiniu pinigu 
verties 2000 doleriu. Pinigai

W Ak IL ■ 4 a ’Jt t t 4 » > ' 4 ’ t 4 ♦" k * V

paėjite 18^1 Wrt^'MKtibiifa, 
tad kokis jiėszkotejas aukso 
juosius paslėpė ntfo vagiu o 
pats vėliAUs ihtedamas, turtas 
pasiliko žemeje slaptybėje, 
pakol zuikis neiszrode juju 

ill'll * 

slaptinga kavonia.

Didelis godumas yisztos pri-
—7 » w m

gulinezios prie Jurgio Tiche-
nor isz Princeton, Ind. buvo 
priežaste atidengimo puikaus 
deimento. Locnininkas visztos* *
uŽtemino buk ji j i feuesdavo sa
vo kiausziniuis už ka patrotjno 
savo galvele. Kada Tichenbrie- 
ne visztdia pradėjo bzystyt 
rado josios skilvije puiku del-

auksinio lenciūgėlio.
Lyg sziam laikui locnininkat 

žiedo neatsiszauke.

sii šmoteliu
% L

Daugeli panasziu atsitikimu 
savd patžios diena ir naktį. ’ fcalitaa 'patattytl, knr Emonea 

i nnslpYm savo turtu a iti žpuio ar-4.— Guodokte josios vaikus
ih p. LiutlcevicziSūs ti-aktieriu 4_ kartuiJbartGo insi'vcržti fit Į kaip guodoji saVo.

x ...... 5.— Neužsimuszinek paskirt
ta, idant"fiireturti antra pacžla 
geresne, kokia buvo tavo pir-

. I «
K jį l« 

Nekalbekie prieszais
- . * *.. * į • I

> *

Nėapvo'girtek namo s'ą*

Komertcijo'S b'Artka, Vėliaus vis 
J)UV6 sutrulcdyli. Taip pat isž-

• *■ ■ IJk. M h L a I <«.' ** ■ • 4. 4 4 . #r J

’ aiszkinta, kad pranesziiria'pa-

[' *»• * •»(.**»- 1 1

į kuriam abudu pasirodo labaiI 
intartini, paklausė juos, kas

l ■ < I I* ' “ • I , ti 1 K f ’’ r ’ ■ 1 “

jie toki esą. Vienas atsake esąs 
kriminalines policijos vAldi- 
ninkas, o kitas gyvuliu , glo- 

Pasiro- 
traktfė-

kriminalines policijoj v&ldi-

L i -;A 
bos draugijos narys, 
džius |įqo tarpu isz

darė pėrielo Cz., kuri su min«- 
rtiais asmenimis tupėjusi reika-

v f
i

* 1 Ii 4 "

tie .dienos gero jai ?U ti I v te,

4 «

5.— Neužsimuszinek paisrklrt

paslėpė saVo turtus in žerde ar
ba visbkiaš slapiihgas "vietas 
Mirdami noiszreiszkė Apie tai 
o gal ir nėturejo ant to laiko. 
Jeigu butu indeja ih bankas 
tai likuMe gimines galėtu leng
vai surasti Arba bankos likusiu

moji.
6. —■t

žmonis kad esi tiirtingū.
7.

vo

« l»

giminiu jieszkotu ir turtą jiem 
inteiktn.

lu. , . • -«
Kas tie .dienos gero jai t Jį
Musinas Nikalojus, Šziartliu 

autobusu stoties savininkas. dovanas.
». ' / 4 H * r ' ' ♦» j* ''

Mszlykinas, “ Vairor ’ Sziau-
liu skyriaus Vedėjas. , ,j

Suirtitioji. polici jėjf iszlaikytl i
nuo Rugsėjo 10 įdienos 12 va- - •>_

16 valandos jr paleistr. Bylaj 
. _ /I aA -a- ja m 51 J Zi Jii _ — . —jT' J*J? *

* ** « a 1 j j «

liu skyriaus Vedėjas.

V
— Nčapvo'ginek bamo 
if "nepirkinek merginoms

>A.i

M M

' t
I

fe

< * i! į
iszAiszfcnro

* ‘ < "I
8. — Nemeliuokle savo pA- 

cziai kad pirmutinia mylėjai
• v '• <

9. — Negetekie huo taVo ant-

•» IrtLafeii

I »

« 
I

Tai pavo-
■ ♦

T — U-%i piftVbfciau, ponas
Sūdžiau, bes rtiAYi norėjosi bal-

-X* Sėt kaih ’ vogti

*

Sudie ih vagi? 
gei iokui atkli!

A
daugiau kaip pirtna. j'H

IR APLINKINES
>4 ' ‘'

> Cžionais mirė šėkanėzios ypa-
zltos: . 'j

f Agota SinkėVicziėne^ 104 Tiaus lūžėjusiam arkliu savi- 
Parrish St. Palaidotą su bažny
tinėmis apeigomis in parap'i-

f jos kapine®. r riszajirio, bet antrasis, “gyvu
> I ■ ii '•v 1 f — - “ — • » A, . .« * a* L

I

St., Kingston. PAlaldėtes są 
bAžnytinertiiš apeigbrttis irt pa- 
rApijėA kapines.

į SUgPLUŠ IR UNDIVIDED
> • PROFITS $623,^58.62
C ’ -.. - '
> Mokame 3-czia procentą ant 
c «ud$tu plnltfte ■ Pročerttk >ride-
> datn )>rie jusn pinigu 1 Sausio ir S 
c 1 Liepos. Mes norim kad ir jus < 
į turėtumėt reikalaus su musu ban- J
> ka nepaisant kr fnažas ar didelit. >

< G. W. BARLOW, Pres. t, $

9 
t V» M

t Mikas OVėųtas, 80 Belles

11

I

+ Vincės DeimAiilAftf VinčAs Deimantės itrA 
duktėts nattiu palaidotas Lterf
tuviu latevdšo kApine’so, Nkhti- 
cėke.

nuo Rugsėjo 1'0 įdienos 12 va- 
licijos vaidininkas ” tuojau pa- tondos ligi Rugsėjo 11 dienos

perduota valstybes gynėjui.
' i » V .

ninkuį, vienas j u
1

‘ \krim. po-

liti globos d-joA narys” paliko
V’ f .1, Lo J ' ’ t■I ' t Į

te pareiszkė vėsias arklius in 
policija, nes jie esą nemieia- 
srirdingai kalkinami, .pAjiktt

1

ros paoztos ko geidei nuo pir
mutines. r
r H i '

10.— Nėpagėidaukie nito ši-
sei valgyt.

r.

j"u salininko gatvėje be pfle- 
žiu*ros if pAsfcftfO. Vėliau Afkfhi 
savininkui paatenkihs, kad Jis 

V.| eisiąs taip pat fn pMtoiJA drtvu- 
» ”♦ •-, • ' j

žiufos ir pastaro. Vėliau Arkliu

ŠziauliUose tie! to didelis su
si jaudinimas, te kalbos. -

♦ ’ .

=. —i—
• V • h » ik ,

A^t-CEUA MrMi prlkllh *
raaiymo, d«l Li.tuvi.tkv vaikt

W.6.ĖOėzk AUSKAS-C
ikAtiANor Sty.TA

,« A'1 '< iV y—
* y t' i (s

<«

4

vo antro® paezios idant bnlrt' Virti afrHi. D 0,1 CA d®* 
•i taVo mulu te hėsZiotu Sunkeny

bes kokias neartojo tavo pir-
i J « ' * te

•tuvistku vaiku. 15o 
ČO.,

I .4*

miltine te per virti savo gyve
nimą dirbo del tAVėfc te tavfc 
VAiktt ’ė dabar visai ja JA už-

wr 1 —■ r# -* • "'<*•

stimta Dievo ptteakj^tius !
— Žiimu pon< ftbs tenats 

aiszkei paraezytk “tife teteki 
artimo pacziOs, nfc kaito jan-

— Žihau ponuli, fibk fenais 
aiszkei pamzytA. “dfe L ’ ’ 
artimo paezios, nO kaito jau 
ožio, ” d apie arkli fcieko

F.lMeparaBfįjrta.

4i
ff %f
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RAVDMAS
» 1

Nepatinku — sziadien galiu 
Atstoti, nesivaržau ir nesipfth

BgJĮEB
i

nei namu nei giminiu...
Kad tif nian ir tinki ir gera

I I
4

9

s?

I
* ,

IIPM

nei namu
Imukusi nuo virszudaubio’žemo

GA/DkS
/

k L*' •

szau, kad mane laikytu... Nė- 
noriu apykatitoja gavėti! — ne 

1 reikia, 
, mvfezti...

h>l

esi tiŽ Irti turi A'tau atvirai pa
sakyti: —

notitla^kė jo itisibegiftih.

II
— Stovėk drigttel...

tr *

kAi
drosziu per sznerves, tuoj mis-

su atsiliepė: . \ ’/ j
— O kai seniėl sužirtos t. .

Tai kasi pasibars Ir 1 ' . . •

Oi nę! Gausi perenos..,

drosziu per sznerves, tuoj nūs- —*
tings — ruseziu, piktu bftlstd tfck. 
suszuko Klimka jaunai kūmo- — 
laitei, kuria instumes buvo in, Su seniu sziadien vėl susirą-

' Bafėzinke žaidė rtu Jū6, ktilp»

Wdftita Hi tiJi’ittW'vrtW,
už sziMcb, nesiduodnmn pasiža

i. > . ;

Rangykis, rtitige, gtef-

jtetilis tV itibVe brizgilą/ k « Muszli buto szbkėa,

papriudai1 gartyktojė Vrt graibė

| mem.
lik ka szęimihinko ji sudrau-

11 n >' 1 tį ’ ' <1 •••Vlu »

Ir ko judu amžinai brtr 
■ A ' • • -;>»! lt

o dsž srtvės nėleisiu 
Tegul jiŠ žino - 

Klimkos jis pirsztu nepaleis, 
jei kaip — tai susimilk Viesz- 
t>aliel°.'- ’ |l f’

Ka gi tu jam padarysi? 
— lyg bauro ambicijos pagau
ta, užklausė Magdžiuke. Jos 
supratimu žmones no in du 
luomu skyrės: iir bajorus ir 
klapus, bet in Hė&Ušknitomą’

0

Meak tu tuos niekus 
it tiebė^ tilth to jaunimo, isz 
kurio tėvas trtū vyra skirti ke
tina... Su manim, vis vien, 
gero tu nematysi, o bėdos bei 
Vrtrgti ir be to užtektinai yra...
antai kilę, pabueziavo raudan- 
czia Magdžiuke skruostai! irt 
nuėjo in tvartus tvirtais, lotais 
žingsniais apsiliuobti...

Kam kitirteliuka uždarei 
vėpla, tvtirtbl — szauke Matas 

luomu daugybe. • Apie KitusVn Klinika, kuris vedos pdkin-

simo!
žmones apkantoja gyvena...

AMftiitiua g&ila paiMafryda- 
vo Magdžiukcs. Ne tai gaila, 
kaip nepakeneziama ta kasdie
ne blanda. Mergaite inprato, 
gal net pamylo ji, ir už tai turi 
kęsti... Tai vėl nusiramindavo 
ir mostelėdavo ranka ant vis
ko.. ‘

Paupeliai einant, mintys in- 
kiromis vapsomis lindo galvon 
didžiausioja netvarkoja. Atmi
nimai sukildavo be praszvais- 
czio gyvenimo nuotrupomis ir 
taip maiges, taip painioj jos, 
kol savo atkiru daugumu visisz 
kai nenuraibino ir taip nepor- 
blaivos minties. • *

Pasuko kairėn ir nutraukė 
miszkan, lyg tikėjosi numal- 
szinsias nesuvoktinoja miszko 
byloja neramiąsias mintis, nu- 
skaustaja siela suraminsiąs ir 
kurio nors galo tam skurdui pa 
sisekses.

Pavirta minksztan samanų 
patalan ir paleido betvarkes 
mintis. Pats nieko negalvojo, 
tiktai sužadintas vidus grumes 
pats su savim ir knaisiojęs nuo 
skaudu knygoja, lyg atskaitos 
netrukus kas pareikalaus isz 
svetimu aržybu bei gyvenimo 
nesavoku.

Ir kilo isz bedugniu nuoskau
da, margais akmenėliais taka 
isz mažumes klodamas. Raibi- 
no viena po kitos vienoda pie
menuko gyvenimą, tarytum ar- 
žybiu budelis santara su gyve
nimu padare ji be paliovos 
skausti, niukinti...

—: Toliaus bus :—

Klimka iszgitdO graudu 
žvėngittia ir viėnū akimitkshiu 
sustabdė akeežias, bet jau per 
Volu buvb, Kumeliūkas jau bu-1 
vo titib Akecžiu nusiritęs, pa- 
sŽiikO atit kojti ir 'glaudžiai 
žvengė. .Pribėgės Klinika pa
mate visti tizūtia jiūbrežta, oda 
gabalais kybojo, isz, po- žemiu 
riurbos vietomis krito jas. Ku- 
rteliukas visu kūhti Virtėpėjo Ir 
vis grtiudŽiai žvėnge netrukus 
pradėjo kumele atsiliepti.

Isžgirdo tai betruszias kic- 
mė Matas ir iszbego pro kloji
mo kerėzia paėižiureti. Tuo 
tarpu Klimka užmėtė kumelio
kui panti ant kaklo ir vedė na
mo!

Priėjės prie szeimi-ninko tarė 
atžūlai:

— Sakau, palik ktimellti-
laukc prižiūrėti negali, — gin- ka tvarte... no! užsispyrė, 

kaip Vokietis laakiniu — sze, 
dabar turi? lopyk szona... '

Matas net pamėlynavo isz 
pykezio. ,

O tavo, tu glinda, kur

V

4

kytns arklius laukan, ežia pat. I I L I

luomus ji nickhdoė nėgalvojo 
ir jie jai nerūpėjo, jei bent baž-J1155 klojimo akėti.

j de..
HM

ratai’ <
k Klimka tylėjo. Akys žvftiihi 
klnidžiojd, lyg ‘ ko jė'szkbdh-

Eiksz, eiksz, pasikalbe- 
— Tuo paežiu akimirks

ni! atrikelo ir nuėjo paupeliais 
ant tolumoja dynksanczio misz 
ko. • ,

Tasai netikėtas ir tpks ne
kaltas jo užgavimas šukele jo 
dvasioja visa spirate, arda. 
Jau buvo -beinpratas in ta sa- 
votiszka Matu ūkio tvarka, ka
rtoja nuo mažo lygi suaugusio 
visi Ujami it lelojami, kur nie
kas nežino kas ir kaip pradėti 
ir kur, tukstaneziui žmonių vie 
nons dienos darbo užtektu, taip 
gyvenimas ežia suiręs,- iszsi- 
blaszkes buvo.

Szventadieniais retai beisz- 
eidavo isz namu, kol ilgainiui 
senis Matas neerne jo varyti, 

in 
Klimka linkstant. Bet Klimka 
spyrės. *

Nuo to laiko atydžiau c me 
dukteri daboti ir kas szventa- 
dicTiis veždavos bažnyczion.

Klimka pamažu atsitolino 
nuo visli szei-myniszkiu, 
vienas savo gyvenimu bei ru- 

I

pesniu gyvendamas, tiktai ret- 
kareziais, progai pasitaikius, 
Magdžiuke insiverždavo o ra- 
mojon buitin ir sudrumzdavo 
jo mintis anneni. Tacziau ir tai 
neilgam.

Atlaikos metu vėl susitvar
kydavo instodavo užsibrežton 
vežen ir stumdavo*sunku sam
dininko kara nežihios erdven. 
Ir viena minti auklėdavo:

— Iszeisiu 
na i

Bijau kad bcszokincda- 
aplinkui neužszoktu ant

miu balsu pAalsžkiito Klimka.
— Tėip...7 o kumeliukas 

badaus tvarto... lyg kad jo

* - J *

nycziojo nuaiktobOdaVo 1 dvar- 
ponaieziu parodais. Patsai gy
venimas nuolatos, diena isz 
dienos, rodydavo jai kita že
mesniojo sluogsnio exqento su
tvarkymą; ūkininkus ir sam
dininkus -a- baltojo ir juodojo 
kaulo klaptis.

Likimo nutarimu ji buvo isz ♦i. -J —- ISZ
jubdujti.” TačziAu patsai gy-

__________________________________________________________ „ ___ ____________________________

jo varyti 
pastebėjos savo vienturte

mas
akecziu ir nepaSidurtu, — ra-

t i-tinboti
~ Rangykis, runge, 1 ‘gtbf-1 klaidžiojo, lyg kO jėėzkbdk- 

rižkn! — sėkNnttMkhM Staiga atsigręžę in Mag-

I

Mat’asT tartpdrtriJė slovedatatis
»'• pyfcke crintpdhmdM.' PiH

IM Ii.JUi 1 ■ •" ■ I•1 »• ,

Tu įjasakyk srtvb šerti M, 
i. nes

... .h A

'• Kaip gi asz jam tai pat;
> * »»/ 5t m '?i

/'Taip tibsiog IrpAsakykJ
i ’

džiuke ir tarė: 
V..J

ttiVfe dar bažnyczion nusivelin-* icad ji^ iftnfies nejudintu, 
• t * » » I

PAbtiėzhlok... garsiai
. > t • • hwHIW •

— Aėz laVė tėip pabtiėžltiO

I Jeime
r\ ’

atstove Ktftnkė. ' f • i

Asz taVė tėip pabtrižitiO- 
birf, kAd vbia taenbd laiŽ^bh,’ 
— sznjrfisttė pykdamas MbWs.i

• ~ Patabginkl — žvUgArt-į 
Cžlotriis akirilė, užriesta galva 
gntido JI Klitaka. ’’ v •

—- IJeJjrasžyk Dlevrt! 
tai pa^HbbKiti sžakihkriti.

1 -5 UTC oo ) are

jeis gaki< . .’
Ar tu man cZia tatiszysi; 

snrtfglmu! — ’ suriko gr irtus-* 
mltigu bnlsn Matas ir, žvilgy-

* '' Ik t

blogai ‘gali būti.
t \

sakysi A f r
1 <Ll

Klimka pVAszb jo nejudinti,j 
nes blogai gali bųti.

ko. Jis ii* taip nrtBlrttOs sekioja; 
paskui hrinrts, krtd tik asz kut;

I

I
būti. ! ,A! ' J 

eihkysin asz jam nic-j

pats“baltnjti” — Klimka »

venimas tiedate to škirtūmo 
tiktai ilgamete saVininko ūki- 

1 <• * * 1

ninko tradicija, savo kevale 
užsierus,’ medžinghiiąi gėriati * 1 aprūpinta ir svetimu triusu sa
vo gerove ktitdama, atsiskyrė 
nuo Jcehirezitt ir sukiire savo- 
tiszkti klapiszkaja aresztokra- 
tija, kuri ilgainiui bajorijos 
prietarais užsikrėtė. Niekas 
tos tradicijos nesejo, niekas 
ja palaikyti nėsirupino, ji pli
ti isz ’gavės semes saV6 gaivos 
bei isztvermės jėlgu ir instink
tyviai Vėiko iti gyvenimą. Vi-’ 
su-gi svarbiausias jos gaivos

I
'4

* * u

buvo akys! — szauke in ji ot- l
damas. ■

Klimkon isz to vieno posaky-j

czijos Matas.' * ‘
— Kam badaus, — atsake 

tokio jSat ramiu balsu Klimka 
— paakejes iszlėisiu kumeliu
ką ir pažys. ”. 1

Taigi... iszlėisiu... tik
I be reikalo gaifizi, — spyrės 
Matas ir, atvėreš duris, iszlei-' 
do uždarytąjį kumeliuką.

Klimka niekti neatsako. Nu-j 
rivtido arklius,pasikinko in 
akeczias ir eme akėti. Kume
liukas, žinoma sektojo arti ku-’ 
moles ir Klimkai nuolatos rei-j 
bėjo žiūrėti in ji, nuolatos bo-j 
tago mostelėjimu pavyti tolyn 
nuo Akecziu. ;

Paežiu vidudieniu buvo prie 
dirvos dtiubu priakejes ir jau 
ketino iszsikinkes vcsztis ark
lius namo, kai jszgirdo nuo 
klojimo Mata boėzaukiant:* I į 1 •I 

j’danbns akėti ?siigi pietų.
kraujo tvaksėjo toji bauraitėš’, reikės rrialūnan važiuot! 

i tradtoije,-•diktatL ncsuvokttriti! r 
iszskirtinuoso gyvenimo ateiti-1

I

, mo inlindo atkyrūs kipsžiukas
i tavlih nbstisiėidžFrfu.'

> 1 O ka, Mjd, 'krt H jam kasj 
Kiekvienas pagalys dve- vienturtės nėtiulaižytu 
W .’J“ ”:i’ u ’’ - Nežinati/V

I A
J

ir spirte spyrė nenusileisti, pa 
siprieszinti. '

—- Reikėjo už uodegos pfi-!| 
riszti! — atszove.

— Tu dar ežia bambėsi, 
parsze! — suszukh Matas lr| 
Klimka ne nesusigricbe, 
gavo per ausi.

Tuo paežiu akimirksniu pa
leido ktutieliuka, Jcuri vos be-

I
I

e

/ ‘ < ’j
_ ---------------- ---- — w •

Per szilta’ brtvo Atkaltoje sė
dėti. MiigdŽiuke įrtfvadinh Jo
ną sodan, o pati rtūbėgh sėkly*- 
ežibn' jrtu’lsztinksto parengtu 
valgiu Jonui atnešti.'

Cžia būvh ir 'saldžfort* degti-
ir ėvibėtak/ rir

desžra, ir Mfris, irt’nuvirinti; pamatas buvo medžiaginis isz- 
ktoiisžiniai tf kiti BtifOgtitai. į

' Jotiūė, ėžVfeltitirt ^rtsaroš vh- 
| jo atį*aibjė Aedėdaitias,’ žlūrtejo 
’ TnlMrt£d'žinkb, bei jos triūsa ir 

iszlcngvo szypflojb- j ?
— Ko jau tu mane taip pai-

I kini... — juokavo jis.
Rusvos Magdžhikes 1 Akys] kyje su Klimka ji ifejartcziomls

:a

J" kai

damAsih pabaliais; ejb in Ji.
Tuo pkezin ’ ihetu prasivėrė 

dur^*s ’i1r Matiene paszhukė vy-*
ira Nehoromh gryžb. (*> pk
* ’ • - ‘ ‘ 1 ’ j

Dftisttolis! Ifi’ms žings-Į
lU • Ml ’ I

• * t

smn ait'ni" Khta^

niariis htib'siartksėzfd!.
* PaŽAbojb' kumetottb, pftVa- 
žlt^Vb prie (TuirU, vėdŽiaš užriė- 
tę gnt.statinju įr, atsibodęs ant 
nuoszaliai gulinezio akmens, 
suko bankrutka.

Jau atsisėdės vežiman, Ma-į 
tas piktu balsu paliepė jam: M

— Juodi tik pagirdyk, žiu- 
Fek..'. ' "

Klimka Žvilgterėjo in ji 
karsžcziuojancziomis akimis Ir 
atfuniO:

— Galėjai nesirūpinti...
Sėdėjo *au vienas tnszczia- 

me kieme, rtike ėavo bankrut
ka ir sustingusiomis akimis4 * 
dairėsi aplinkui;

Prie daržines gulėjo kange
W .1 L 1 !, » ' ' a jk * (f

sžitimeczio sziėno, kurio nesus
kubo- subatvėkari sukimszt'f 
daržinen.

-M F •

H

nes ’bonkute,''

teklius, kitu rankomis sukrau
tas. " ' . .

Ir Ma'gdžiukes smegenyse ir
Jonai, a Jonai! pribalg i 

Po

itirA Klimkti dtirt nebuvorkumelim
1 ' • -■• Iko žindines,1 sustabdo arklius

kimuose rcikszdam’tiS.' Pri’Otl-P1 P^^ido kumeliuką; tuo pa-
k.. . — — - ♦ L ežiu metu užklausė szeimiruin- 

ko:
liti iti Joną, kaVirdnities lupos I akis in ja pastatė, ir stebėjosi. I. kumeliuką pažindlį-
sžvidte’ keletą gie'drtiū spindtf- prasitarė irt mate, kai Klimpk

sugriebė Matas, o pats, visas 
nutirpęs bei sustingęs, stovėjo 
ir, kraujais apipylusiaS akis 
szeimininkan insmeiges, tarė?

—. Jei kalta musztum, tai 
dar tiek... tai dar gal ir nu
leistu kitas... iBet. dabar, 
klausyk szeimininke, mudu at
siteisi va ...
siu...,

— Uksz, parsze! p tai tuo

asz kaltas nelik-

įt ., « I X ’ ,,

paežiu paneriu parsibloszkos
nusijuokė paežios iti^ave, vel-TNorėdama inspudžio nemato-1nu8 namo parvaryti; spareziau
das apsiliejo apykaiseziu. Kaž i numa iszlygintiį prataro: 
kas gunde ja viską jam vienui — ,Susipeszite!... na,kas gunde ja viską jam vienui — ,Susipeszite!... na, te-1 
akymoju pasakyti, iszdestyti, vas stipresnis ir sumusz tave. | 
bet stisitūrejo. | ’

I galėsiu akėti,-o tai užteks ligi 
paludieniu...

- Matas pagultojo akimirksni
— Ir moteriszkosios jėgos pa-1 ir» kaž kokio prieszingo kip-

— Kad tu man geras, tai! sigaudama, graudeno: — Mag- szuko gundomas, atsiliepei
j džiukei

— Geras, geras, kad tas gfc-| slinkineti... 
rūmas ‘ blogai nepasibaigtu.
Asz ne alata ir ne pasileidėlis, Į das svarstydamas, 
bet sd ihanim trumpai: >— tu —• '
geruoju — asz geruoju; tu ža-;| lanka laimėsi-, negu ardurūu, — 

Klimka iszsirinko l ba man in akis —asz szake.'. J
vieta, isZsitiese, pasiraiže ir ne- Tu man gera žodi ir asž tau,’ 

. trukus užsnūdo. i < -
' Vos prtsvalaYidib kokėai pra- ttiojū — tai toli rietiusijosi. 

ėjo, staiga pasijuto bežadina-

kodėl man tavęs nepamyleti. reikės apkiutusiai

Klimka tylėjo, lyg jos iszva-

— O! pabus ir lauke, 
nusisuko ir nuėjo.

Pažindincs kumeliuką Klim
ka pavarė ji nuo kumeles ir

A. - 2 iidbM - /.g?

I ‘ I

Geriau ir dauginti ap- Pradėjo akėti? Stilus, linksmas

intikrinejo ji.
gyvumii - portėkbs ’ gyvulėlis 
szokinejo ir bėgiojo po dirva

* ’ i .4*

nebusiu czio-
eisiu, kur szviesiau, kur

i . , N r

iszsutinsiu kaili, tai ir bus ta- 
—, urzgėvo atsiteisimas...

Matas.
f

Klimka gi stovėjo ramiu, isz 
pažiūros veidu, ir kosze žodi

I l| ■■■ ■ .If      .......... i —, || , , ,

Daugelis rugoja ant savo 
paežiu,

Ir klausė pas mane visokiu 
rodu,

-

po žodžio pro dantis, lyg rupin- Bet kokia rodą asz jum saka- 
datoasis juos szeimininkan, kai 
adatas, insmeigti, kad jis j u 
niekados ncužmirsztu. «

lėliai galiu duoti, 
Nuo tingimo ir gorimo iszgydy- 

ti!
Jaigu broliuk apsipaeziuoji,

Snsirietes keike, 
O ta vargsze neturi ne dreses 

kaip reikia.
Moterėles ilgas plaukas, 

Trumpas protas, 
Bet nedyvai, kad kantrybė 

praeina^ ’ 
VyrA pametė in šviėfa isžėina, 

Ba ka su tyronu gyvetiti • 
Veluk isz akiu prasiszėlinti. 
Brolyti laikraszti užsiraszyk, 
Tegul motere skaito if tti skai

tyk, 
O kaip skaityti priprasi, 
Tai linksmai gyvetisl, 

‘ Pakramtos namie neturėsi
Bus apie tai gana, ba moterėles 

isz vyru tycziubsis, 
Pirszteliais rodys ir juoksis, 
O kaip da ant dėntu paima, 

Apstabdyti ju negalima.
O gfeieziau velnio atsikratysi, 

Negu moteria apmalszysi.
Detroite munszaities neturi (I) 
Kas jos nori, reikia eiti toli, 

Kaip gerves in Kanada traukia 
Kad skubintu vienas kita szaa- 

; ' - kia, 
’ Tai fodos kaimene varo, : 

Kožnas baubia ir visaip iefeda- 
ro. .

Ne vienas pasiunta,
Kaip in koza pasprunstb, 

Su paikom apdaužo galvas, 
Eina in koza kaip asilės. r 

Tai vis vyruoziai Lietuvlszkėi 
Tai vis vaikine niėksfcai, 
Taip, LiėtuVa kelkime 

Visa savo uždarbi prageriame.
B a kuom žmogus girteėnis, 

TAi vaikine drąsesnis, 
Drūtesnis,

Ir gairėmis. ■ ;

Ašz tau sakiau, itititiėA’Nežiūrėjai su kokia apsipainio-
tarė ir neitiusži 

daugiau, arba... Staiga už
sidegė ir hbiszlaiko: r——* — — — *■ a .' —. •<
isz inanes ?

Eik dafban helojOs! —

tu tiemušzi

Klimka palingavo galva ir| ^Jio iszsinerti užsitiih

Juk mudviem geriau ari P61’ diiVa a tiusketi sukeltu I
neš. Tai visu greitumu pasileis

ji, 
Bile tau snukutis patinka, 

Tai jau vaikine tinka!
Kokiu biesu tau reikia I Brolyti, skaistumas greitai nu

bet jei manai su manim P^-J 
w. J.. I /“• . „ , __ r _____

Kai taVb tėVas mahes samstai vienas, antro gyventi, — l^u^u stre^sIrūszcziai paltope Matės.
mhB/Pravėt‘o"»ntingUsiiis blak-Į dyti atvažiafo, —. pasakojo,Į sznabždejo Magdžiuke ji gla- I ,pat8 gaIi Pa^rtAnkyti| kaip gyvate namie turėsi.

■— « 4

bos, 
O pasiutimas kaulu stos, 
Da tu neapasižiuresi,

ji gla- SreitĮimu atbildės prie paežiu 
akecziu ir ipsjats visomis kotrt- 
riortnis minkszton, inspurinton 
žemen.
bes podukio pagautas If *

Klimka atydžiai sekiojo jo |
žaidimą. Jam net akys nusztfis- liūs išz akėėziū iszkinkos, triu-

pasakojo sznabždejo Magdžiuke ji 
ih| monedama.

Klimka garsiau nusiszypso

* l! . • ' * 'C

akecziu ir iįisjats visomis kotti-
1 'i: / a ' ' — k a a ' j . -

t

. Šoule, tarytum jauny-
■ ■

■MMM*

. stfėnas ir tuoj Užeimerke, net. Klinika atikliuka iszgeres 
I' J a A Ji Mk J 1 /• mJL A - L A Ji r in "B J ' 4

tiuliai kaip tik in akis žiurėjo, tuti karto pasakiau: manos deJ jo ir tarė:
— Jonuk./ Jonuk... —x I de nemUSzi, kaip kad kitus! — Bene isz to kas iezojsH 

žadino ji moteriszkes balsas. I muszdavai... O ka jis mane i — Isz. ko? pakltiuse nesu- 
Klimka atsisėdo, pasiraiže ir Į nusisamdę? grtyžo Klimką pratus Magdžiuke.

— Ugi isz mudviejų ap-
nesislu-l Į kautos. , 'v

Magdžiuke, Vienturte szeilrn- Haū... ■ |. J I. , I
111 Al/ IIUAIU^ OUUJiaOUt -A- Jf V/</4.V~| I / f J- ----------- ------- į|

lis pasisalke tėvams eirianfi ramino ji Mągdžiuke, užkask skaidriomis

gerai bus;.; . ‘ ĮIItimde ji rankomis, lyg susira-[rankomisnuo akecziu pabaidy-

prtkihwtos saules kaitrus spin- kifttiszini bėldpdrtmasj asz jam

Jonuk./ Jonuk... —Jde nemtišzi, kaip kad kitus1
žadino ji moteriszkes balsas, muszdavai... O ka jis mane

nepėrtnatidagiai paklausė:
— Kokiu pfyniu...

prie visti svambiausiojo savo
reikalo. — Asz jam

ninko duktė, sumiszo. Tyczid-p “ 
mis 
kitbti bažnyežion, kad tik sti | gėriau 
savim nesivežtu, iaid tik pasi
likti nabftie, tėVaihs nepastebe-J ’ 
jus. ’ ” i i1

Ka tu čzia niekus, —ilsiau

t

Asz mairiati. ..
I — Ko gi bažnyežton nėjai T Į 

paklausė Klimka. |L
— Buvau isZejne.

< r

.<

po tas daubas, b asz Atidirbsiu. Teisybe, reikia moterėle mylėti
— Atsisuko ir nūejO atsparos 
dvasios gundomas savais kė
liais. I

Matas isžtiša valanda, ark-

. kaip duszia,
0 krėsti kaip gruszia, 

Norints tai priežodis labai 
senas, 

Bet szioja gadynėje geras.
daro, kaž kokio gyvumo var- šes apie* kumeliuką, rtitkar- Asz velei bile kokiu burdingic-.
somis toidate apsipildavo, kuo- ėžitiis Klimkos iszėidtitaas pa- riu nelaikyczia,
met kumeliukas, uodega plės- žiūrėti, kuris nulipo ntio kai- Baczi ules darba neapsunkino- 
A.4 neszes r14“- l-1 —L I

i i • ' *i'1 i * yaszaromis. Nusis- Džiaugės, kaip vaikas? kuoitiot mens,

Mergaites akys užsiklojo pu- 
blakstienotais, pusiau tū ptifet^ies neszes dirva, no, ątoisedp atit didelio ak- 

piatiį6elyj gulinOzio irt
ežia,

O kkd it- mkžAi užditbezia, 
M- B. Ia. l .. . L « .iI

|Tai tiėrs triubelio netureczia.
Ja igt^ brolyti davaJna bus

i i s 7

Neturėsi ergelio niekada,
’'Ik • I

Artiecisi’ malunftti v«410 jaigu dkmūnszaines nemegs,
- Nebūk toks akyžada, J | kad'isz to rtieko'tiebufe. Tėvas Į pastarosios akeczuri prižiuro-1 žinoti, liurbi ! Ko 'dabar 1 tt
i.in > . I j j--------j*——•_—L: vJj h- m. - • Į |O žinau, kad ir vyru yra beibu-

II - ‘ku,

Matysi, kai viskas! kyne ilga ruksztyries kotą ir pasisękdavoi jis praskėstomis taip paliko besedis.

f #

. - Ir gaivesnis. ? , 
Užmirszta’Hrlrttebtf’ir bedas, 
Norints laikais bu nė'Ir ne

Ji ... u. t ui 11 k X 4. A A tit I.

•Sudojdė jtivu maisztis VėžįA

man ir inkinkes arkliūs, Matas
t

H * ' 1 -AArts 
Ba czioYmis krtrttras fri, 

V<^ pergyventi gali.

bbba„ti.
F *| ■

j į — AJsz itau senei norėjau Į 
į pasakyti, — .tese Klimka, 
11 __ . u . „ f . 'i j L . ___

Na jatl, vieni velniai Išrt minimo jeszkodama.
to gerumo nauda turės, — nė-j

Į J _ f i 4

nusileido Klimka.

| prttire ji,
- tib- ■ ■

i ’’
— bet sugrąžau... tfh-|ptisižiriėjo ir pamanė: 

Aky žada!

teisinosi, lyg sktartdes Mag- 
4

džiuke, •
rejau su tavim pabūti, — ga
lu gale prisipažino.

.. I i.(

7nimas ______________ _____ ,
kos upa ir jati tfmtotaeėhiu bal- man ponu riėbuvo ir netari

'* ■ * ■ i»
---- 4 • . ■ 1 I --------- -- ------- -- -------------------------------------— J---------------------------

Tik sztai, nusileisdamas vie- iszojo tiž trtobti irt Sžūktelejo :
.. a.iUi w

1 i

/

non daubom kuomet reikėjo
I TAi ir tarė visada myleš.

- tai ir tėvas nu-j| dienu dienomis urzgia ant ma-Įti, kad Ueužbegtujos Afttpir-Į stypsai

l'lAjf 1 '< 1 * ' * J

Klimka pakele akis įn

Ar

Kad ir bedarbe užėjo, 
Ir beda kensti pare jo, 
Tai vis bėdos ne bus, 

Bti Ameti kas gana pli 
i da

____ ______________________________ ____ L • ♦ •

• ties, kaip ant kokio szuns, va-ĮmUju irt Atkilai daboti, kad tie-1 Klimka tylėjo. Matas palau; 
ja J ri tie ja be paliovos, lyg koktlpasidurtu, atloke kumeliukas ko Atsakytab, bot nieko noišz
‘! ketina.. Kad tik kiek/ ttioj kzo- prie akecžfti, priėkin atattity- girdės Vėl sūszuko: • ‘

gdlj ktu ititiszti; būt priVėngia mti- tomis kojomis insitirė tint pti; Į* — Eik tu, Verszi, tuojfti
i’

Tu pargriuvo tiesiai ant paskuti! praszyšiu.
man nusileisti tavo tėvui, kad nes, žino kad nenusileisiu.

Tasai Mažukės prisipažl- ji« manim jddinė’tu, kai kitaisIPo valandėlės pridaro-.
nimas
i

IH"

’. » * r

Tinginiu,, asilu ir pijoku, 
Viską pragertu, 
Ka tik sutvertu.

ežio daubds Virssfaus žemėti hnan bafno, o tie, tai alėjas pa- Uždarbi prAgere ir prakaziruo-
11 * • 4

Noiszkonte Klimka ir atto 
na, o asž ^usbemiš, plikas, Itvirtos atramos k daubon ntis-Įme:

kfek'MMvelnino Klim-I jodinėjai, i r ieįgrauazi Kirikaij vienturte, stfitaltoafgė taergi-Įniu akecziu,jics kojos.neVnrejdĮ

I I F-

ja, 
Pati kada Velka ir da ja kata

v voja, .

I 
jki

Tai vis bėdos ne bus, - 
Ba Amerikas gana platus. 
Vyruoziai negerai darote, 

a « • • «Jaigu toki gyvenimą ve

■ ■t v r-

Skaitykite “Saale’vj

Ir savo vanda
k

v..
•M

l M* * *

r
♦ ■
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ŽINIOS VIETINES

— Seredoja paskutine die
na Septemberio. Ketverge jau 
turėsime 1 diena Oktoberio

— Didelis laikas idant mus 
moterėles sutvertu savo Lietu- 
vlszka politikiszka kliu bit, nes 
nuo kada pradėjo balsuot ir mo 
ka taksas, turi* tame pilna tie
sa. Turėdamas savo kliuba, ga- 
• » • k I • • L i i *lėtu visiszkdi ir protingai ap
svarstyti savo politikiszkus 

nuo vyru per
siskirt ir darbuotis politikoja 
vjsame. Paskiri iniuosia iszran- 
kuosia,taipgi nekurtos balsavo,

reikalus, lies titri

bet isz toš privilegijos mažai 
pasinaudojo, tik apie desetkas 
parode, kad yra geroms uke- 
sems, bet Amerikonkos balsavo 
visos ir iszrinko savo kandida
tus, o kad butu visos Lietuves 
balsavę tai turėtu ir savo kan
didatus. Laikas susiprast, juk 
mokate taskas, todėl turite ir 
balsuot o tuom parodysime sa
vo galybe.

— Žmonys sznabžda po vi
sa miestą, kad randasi kelios 
urvos in kuria.susirenka 
toreles ant ‘‘gud taims, 
tbnais darosi tai net 
apie tai raszyti.
vihokiu tautu innesze skunda 
pas burmistrą idant isztremtu 
iaises Sodomos ir Gomoros ur
vas.

mo- 
o kas 

biaurn 
Dvasiszkieje

»t

aresztavo keturis
Lehigh Valles

— Burmistras su policijan- 
:tu Whalen, 
iszgamas prie 
stoties, kurie sakosi dirba prie
St. Nicholas geležkelio, už pri- 
khlbinima jaunu vaiku ant ne- 
moraliszku tikslu, 
tyčines toliaus pasielgimą 
rszgamii.

Burmistras 
tu

— Ant Main ir Centre uly- 
ežios susidaužė 

f

Vlado Milgvskio
Jtuii su karuku Luke Amadio 
f "■ J i v . ,
Isz miesto. Korinis abudu ka- 
riikai likos smarkiai apdaužyti 
bet dreiveriai neapturejo 
kioš bledos.

. Konkreti nis 
Gilbertona ir

automobilius 
isz Turkey

jo-

I

J!
tiltas 

Shenadori
St. Nicholas jau kone pabaig
tas ir gal birs atidarytas Nov. 1 
Kėlias per tilta jau iszpiltas ir 

žeme

tn
per

tik reikia sulygini 
szalies Mahanojaus.

— Poni K. Nuogniene isz 
Gary, Indianos, lankėsi pas sa
vo seseles New Philadelphia ir 
Minersville ir isz tos progos vi
sas gimines Mahanojuj ir ap- 
lirikineja. Po keliu dienu pasi- 
svecziavimo poni Nuogniene 
lankysis kėlės diena Filadelfi
joj p,o tam sugryž namo.

-r . Praėjusia Subatos ryta,

1SZ

f '■T it J' ■ L'

G valanda, kun. Czesna suriszo 
mazgu moterystes pana Viole
ta Mockaicziuto, žymia smuiki
ninko, kuri atsižymėjo savo 
puikiu s?nuikuvimu po dides
nius mieątus kaipo viena isz 
garsiausi! Lietuviszku artistu, 
au ponu’Daktaru Petru Kapu- 
scinsku (Kapo). Pamerge buvo 
pana Mare Juodeszkiute isz 
Shenadorio su ponu Antanu 
Kapuscjnsku broliu jaunave-

v 1 . 1 T 1; ' ■. Į.
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Reading
. lines

i! Ir Vii R«adi«Vo Geležinkelio kom- 
pasija turingo dvi okskurcijas

In New Yorka $4.00
Nedalioj, 11 OKTOBERIO

Taipgi Kolumbo Dienoje
Panedelije, 12 Oktoberio

Clara proga pamatyti Amerikon 
didfausi miestą ar atlenkytl gimi- 
dkižiausi miestą ar atlankyti gimi
nes ar p ai i n stamus. Važiuokite.

ANT READING GELEŽINKELIO

’4
.   — .   .——a,,,!, ——:   Į. —> ■’------------

Pana Mockaicziuto yra bus pataisyta, sales nebus gali-, 
duktė St. Gegužiu, o jaunikis ma naudoti jokiems parengl- 
sunum sztorninko Petro Kapu- 
scinsko ant W. Centre*uli. Dr. 
Dr. Kapušcinskas užbaigė 
mokslą Pensylvanijos universi
tete. Jauųavedžiai iszkeliavo 
in Atlantic City ant keliu die
nu, po tam apsigyvens Dennis 
Apartments, 40-tos ir Balti
more ulycziu, Philadelfijoj. * * n *

— Kelkis jtali neiszmanclis 
numėto degant o zapalka praei
ta Petnyczios vakaran in balu
kių gazolino ant W. Centre 
ulyczios, kuri tuojnus užsidegė 
ir kerszino sudegimo keliu sto
vi nezi u automobiliu. Ugniage
siai likos iszszaukti ir užgesino 
liepsna su komikalais.

— Po musu aplinkine du 
vyrai prasklaidinejn ’ netikras 
dvideszimtines dolerines bu- 
maszkas. Todėl apsisaugok i tęs 
jaigu mainote pinigus ar pri
imate nuo nepažinstamuju ir 
praneszkite tuoj policijai.

džio.

KapuScinskas

J

Frackville, Pa. f Aleksand
ras Jurczikonis, 26 metu, 115 
North Line uly., mirė Potts- 
villes ligonbuteje, praeita Pet- 
nyczios vakara nuo sužeidimu 
kokius aplaike Gi’bertono ka- 
syklosia per eksplozija po szu- 
viui. Velionis buvo malonaus 
budo jaunikaitis ir žinomas po 
visa aplinkine. Paliko dide
liam nu lindime savo tėvelius 
Aleksandra Jurczlukonhis, se
seria Julije, Yonkerse, N. Y., 
Helena, Jeva ir Mare namie, 
brolius Alberta Yonkjrse, K.

Joną, Vinca ir Juozą na- 
Graliorius Monkeviczius

Y., 
m i e.
isz Shenadorio apsiėmė laido
tuvėms. Laidotuves atsibus su
pamaldomis Szv. P. Marijos 
Lietu viszko ja bažnyczioja. Ve
lionis prigulėjo prie Knights of 
Columbus draugystes.

Petras
Ifl ‘

Jankauckas, 4G metu, miro 
Ash lando, ligonbuteje, nuo su
žeidimu kokius uplaike per au
tomobiliu, kuri vare Jokūbas

A

Girardville, Pa. —
4G metu

Hold isz miesto, kuris sako buk 
nelaime buvo neapsisaugojama 
nes Jankauckas užėjo ant auto
mobili aus,

džiausiąs 
joje aresztavojimas 
ko Rugsėjo 23 d.,

Baltimore, Md. — Czia di- 
Baltimores istori- 

invy- 
vakare isz

Lietuviu Sales. Policija aresz- 
tavo 1,000 vyru ir 1 moterį in- 
vairiausiu tautu, isz invairiu 
miesto ir priemiesezio dailu, 
gimusiu nuo Baltimore’s iki 
Alaskos terp 1 ir 65 motu vyru. 

Tai buvo svetimtaueziai Lle-< 
tuviu sale nusisamdę vakarui, 
kuriam rode nem.oraliszka pa
veikslą ir sziaip priesz mora
les i įstatymus vyko programa. 

» Vakaro rengėjai vis dėlto 
emo už bilietą po $1.50. Poli
cijoj suimtieji turėjo sumokėti 
po $6.45. — V.

Buffalo, N. Y. — Gavome ži
nių, kad mieste užsimusze. Sta
sys Vasauįrkas, jaunas. Lietu* 
vis, kuris dirbo tenai Curtiss 
orlaiviu dirbtuvėj kaipo inži
nierius. Jisai žuvo lekftivo ka
tastrofoj. Curtiss kompanija 
prisiuntė jo kuna gražiai pa- 
szarvota pas seserį Benienė in 
Millinocket, Me. —K.

mams. Sienos liko ciolos ir 
skiepo niekas noiszdege.

Kokia, ugnies priežastis nc- 
aisz’ku, nes ta nakti nebuvo sa
loj jokiu vestuvių, kaip papra
stai buna, iszskyrus ka kliu* 
biecziai iki volumdi saVb klube ’ ’ * ■ '""4 *'W4 ' . '* '* 4'’A.# '
užpakalinėje sales dalyje buvo.

Ugnis buvo didele, bet kad 
dego tiktai auklszitai stogo ta:

4"**<4 K

4'

i

{ t'
f ’

'/1' iM i f ■>**

i

»

nepaliete gretimu žemu bud in- t 
ku.

* * < i a ' »i jUgniagesiu viršininkas sa-
.ko buk sale buvus keno nors 

tycziomis padegta, nes esą žy-i 
mes keturiose vietose. Nuogto- * 1 
Kai sulyg ugniagesiu apskaity
mo esąs* $20,0Q0, bet sales di
rektoriai dar neapskaitliavo.

Sale buvo apdrausta nuo ug
nies. Dar tik buvo baigiama Isz 
vidaus iszgražinti kaip gaisras 
vėl viską sugadino. ■—D. .

Itazleton, Pa. - “Garsas”
'v . . ' * * t 1 * V ' '

nesenei skelbė buk klierikas J.
Augimas bus inszvcntytas atei- 

: r " * 1 1 ' . *

nąnti meta in kiinigu's, lai yra 
klaida, nes da jam • ims kelis 
mdtus pakol bus inszventytas.
Klierikfts Augimas i'szvažia- 
Vo ant tolimesnio mokslo in 
Montreal, Canada, o kada bus 
inazventytas, 
nežino .

— Marijona Narusevicziu- 
te, duktė Onos Macziunskienes 
isz miesto likos suriszta mazgu

‘ ' J »

tai to tėvai da

moterystes su Jonu Gerlaku isz : 
McAdoo per kun. Feliksą La- 
buda, Treskove. Jaunavedžiai 
apsigyveno McAdoo.

Boston, Mass. — Kelios sa
vaites atgal Chelsea suvažinė
jo du Lietuviu: Kazukonis nu
vežtas iii ligonbute tūojaus mi
rė, o Kirmeleviczius jeigu Ir 
pagis, bus be sveikatos. Kada 
Kazukoni atvežė in ligonbiitc, 
jis buvo jau be ž^ado it nieko i 
nemato, bet ant greitųjų’atsis
kubino kataliku kunigas ir ap
dovanojo Kazukonį pasmilti-
niais patepimais. Kazukopią ln

”,i j fantra diena mirė
Pereita savaite Chelsea te Ja

me buvo perplausi liejimas. 
Atėjo ir minėtas kunigas už 
liudininką ir jis teismui papa
sakojo, kad velionis Kazuko
nis, kada ji spaviodojo, i(

” Bet sudže pa
klauso kunigo, ar jis tikrai ga
li inrodyti, kad degtines kva
pas dvoke isz to žmogaus,

buvo

smir
dėjo degtine.

pas dvoKe isz to žmogaus, o f * A < f « ' e ' ‘ -»
gal szalimai nuo kitu ligoniu
ta kvapa suuodė. Kunigas ln 
toki teisėjo paklausima tikrai 
inrędyti negalėjo.

Vėliaus važiuotojas buvo nli-( 
baustas’ tik už per greita va- 
žiavima ir neturejima szviesu, 
bet už žmogaus 
iszteisihtas. *i| „ " + ' .4

užmuszima,
—K.

4 

” S.’-?

B

< *
*

*

4 Į

■X'
<*

*

A

i

’h > -

£1

>
’♦'j

f*

P'-*a Perei ta 
Subata anksti ryto, apie 3 vai., 
susekta ugnis Lietuviu ‘saloje, 
• • • • • t • • • « • I

Cleveland, Ohio.

ir iki ugniegeeiai pribuvo ir 
galėjo prieiti ugni užgesinti, 
iszdege visas stogas, labiau už
pakaline stogo dalis, ir sziaip 
viduje dikeziai iszdego. Iki nc-

NESIDŽIAUGIA.
— U-gi kas tau, Joneli 1 

Ana visi linksmi, gavia didele 
pede, o ir tu gera pede gavai ii’ 
snapsai nosi nuleidias!

—- E, po velniu, kad tuo-* 
jaus tosios pedes ne bus. Aria 
užmokėsiu iri sztora, ’ paskui 
krauczkai už tavo drese 15 dol, 
už kotą 17 dol? itž skrybėlė 
tai negalėsiu iio darbinius ęze- 
batus nupirkti del saves. '

j* 4. * I .. [ ,, j ,

12 ISTORIJOS UŽ 25c7'
Nedarykia skirtumo terp vaiku 

miliekia visus ligai. Velniszkas 
kaziriavimas. Jeezkojo tarnaites 
o rado paezia. Stebuklinga kuczia. 
Krėslas.' Nelaiminga karalių Ir j to 
vienturte duktere. Nelabas vyras. 
Prakeikimas. Delegatai pas grafa. 
Užkeikta skripka. Del tu, ka keti
na antra karta apslpacziuot. Pikta
Onuka. PREKE 25c.

W. D. BOCZKAU8KAS - CO., 
MAHANOY CITY, PA.

I

j <; 
. I į 

—į ;

’llI. *

*
**r r

I

' * ' J

i i 1’’r'r'

«

l. A
■ ''I Į -1.111

’ '• t•, ,i.. , i ,
i- ' ' t • 4 h '

, ’ - . . .

/i-'***»’— SAULE - —f ’•

.... m-u.— H-------- ------- -------*.....................................pit

t

1 !».

■>

4- ■■
» |į

r!

■ 4 

y ‘-7* '«

> ! r
r,.

J *

«

I

b

y t *•

r-
x. NEPERŠLAMPAMAS

; V t i
I 

f j
Y

Visuomet Gerai
CELLOPHANE

— Tvirtai Uždarytas
r - » * ..

fpati
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PAKELIS
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Zip
ir jis atsidaro!
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.. <

r

Atkreipk dėmesį į naują, ypatingą 
skvetą pakelių viršuj. Vieną jo dalį 
prilenkęs pirštų prilaikyk ir piešk, 
kitą jo dalį. Labai paprasta. Greit. 
Zip!'Ir viskas. Labai ypatinga! Pake
lis įvyniotas į nepcršlampamą Colio- 

foninę popierą, per kurią neįeina dulkė, šlapu-
mn% ligų perai'ir kiti nešvarumai. Švaru, ąpsau-

M* 1 ‘ta- ... ♦ J , • f
gotn,.gružu JŠVIĘŽIA! — kas galėtų būt daugiau

x r»" *> •' * • ' ... ‘ V• » lt

moderniškai kaip, LUCKIES patobulintas Humi
dor pakelis — taip lengvai atidaryti. Ponios — šis 
LUCKY skvetas—ajfsaugg jūsų fnrshį nagams.

*******

H

Pagaminta iš geriausių tabakų — viso 
derliaus grietinės — LUCKY STRIKE vieninteliai 
cigaretai apsaugoja jūsų gerklę per tų išimtiną 
“SPRAG IN IMO” procesą. “Spraginimo” procese 
naudojami Ullra-Violctiniai Spinduliai — procesas, 
kuriuo pašalinami tam tikri kartumai ir erzinan
čios ypatybės, kurių, naturališkai, yra kiekvie
name žaliame jabake. Šie kartumynai ir erzinan
čios ypatybės pašalinamos iš . jūsų LUCKY 
STRIKE, jų juose nėra. **Jie .išimti. — todėl ju ir 
noro!” Ncnuostnhu, kad LUČKIES visuomet palan-

i*
Jie .išimti — todėl ju ir

kŪB jūsų gerklei.
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Jūsų Gerklei Apsauga * Prieš KniteĮimus—Prieš Kosulį 
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Neperšlanipamas Cellafanas Užlaiko ta 
“Spraginimo” Skoni Yį^uomet Šviežiu
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ATSUK RADIO — 
Lucky Strike iokiy 
OrkfthM grietia kiek- 

.ilcną AnintifUii
Kft i jrtajiienįtr' 
Jienį, tekere per N.

B. C. ret/io linkiu.
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IN LIETUVA
SU DIDELE RUDENINE 

1 EKSKURSIJA POPULERE
Skandinavu Amerikos Linija

Ik h ij. ( I ' *' #

Greitu ir Patogiu Susisekimu per 
KOPENHAGA in KLAIPEDA *

Isz New Yorko 15 Spalio (Oct.)

Laivu Frederik VIII
* į’H i* . d * I* ' ' * ft

Visi kurie rengiatės ar manote ke-' 
liauti dabar- in LIETUVA ir norite ! 
turėti smagia ir nebrangia kelione .
VAŽIUOKITE 15 OKTOBERIO

SU RUDENINE EKSKURSIJA 
IN KLAIPEDA

nes treczios klases abipuses keliones

0

I

X

prekes nuo 15 Spalio bus pakeltos. 1 
Nupigintos 3-czio« Klases Laivakortes 
ISZ NEW YORKO IN KLAIPEDA: 

... $ 94.50 
.. . $150.00

Revenue ir Pagalves mokeszeziai at- Į 
sidrai. Del informacijų kreipkitės 
plis savo agenta arba tiesog in 
Scandinavian - American Line 
27 Whitehall St. New York, N. Y.

d I- ■■ I I 1.1

In viena puse .”.. .
In abi pusi.............

skirai. Del informacijų kreipkitės

f

Wm. Traskauskas
L1ETUVISZKAS GRABORIUS 

1 ■ ■ >

1

♦' ’* ** M ■

Laidoja kunus numirėlius. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, veseliju, pasivažinėji
mo ir t. t. —Bell Telefonas 606 
603 W. Mahanoy Ava; Mah. City

■?
Ant. J. Sakalauskas 
LIETUV1SZKAS GRABORIU5 

331 W. Centre St j ShenandoahiPa. 
(Bell Phone, Dial 2-1512>

I (t

e

Busite pilnai užga-

Nubudimo valandoje, sutei
kiam geriausi patarnavime. Pa
laidojime atliekam rūpestingai 
ir gražiai, 

•nedinti.
Isz Mahanojaus ir Girardvilles 

jeigu kas pareikalaus mano pa
tarnavimu tai meldžiu man tele- 
fonuoti o pribusiu in deszimts 
minutu. Bell Phone, Dial 2-1612 

— mil — ■ i i—W
.— I. — - ■ . ■■■ i< ■■ ■ ! ■ •

1

6 6 6
GYDUOLE AR TABLET. 

_ i galvos skausma br^ -^- 
sustabdo szalti pirma diena,

Praszalina galvos ekausmfį lii’3Q 4F1 • 
nutu, sustabdo szalti pirma diena, 
ir sustabdo Malaria in tris dienas.

666 Mestis del kūdikio saalcaio.
■ ■■■■■■.........................■■■'■ ' ■" ...........—......

Dr. T. Tacięlauskas
• • 4 H '■ » ■ > '• .

Pirmutinei Lietuviszkaa 
Dentistatf >Mfthanojuje 

O'Ant 2-tro Flbtor,Kline Sztoro
Dentistas5 ►Mahanojuje

19 W* Centre St., Mahanoy City 
t'll-T-niSia |' N Ii'■■H I Iii ll i i ■ mumis/
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RĖKLAITIS

Laidoja numirėlius pa- (C 
gal naujausia mada ir ^2 
mokslą. Turiu pagelbi-
nlnke moterems. Priei 
narnos prekes.

, 516 W.’ Spiruee St516 W.’ Spiruee St., * 
Bell Telefoną* 149 

MAHANOY CITY, PA.
306 Market Street 

Bell Telefonas 441-J į 
TAMAQUA, . FA.

-V

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
iX MAHANOY OITY. PA.

MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM
• • • •

D. F. GUINAN, Pres.
JAS. A. DOLPHIN, Sec.
JOHN J. MORAN, Solicitor 
LEON ECKERT, Vice-Pres. 
JOSEPH MACIEJUNAS

$200,000 * 
250,000

69,000

Kapitalas,.
Perviraria u. \
Reserve ir Profitai ..

Isz viso................. $519,000
DIREKTORIAI 

ANTHONY DANISEWICZ 
Wm. R. MILLER 
JOS. B. REING 
P. C. FENTON 
GEORGE OLIVER
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