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ARESZTAVOTAS UŽ PRA
PLATINIMĄ NETEISIN

GU ŽINIŲ APIE 
BANKA.

Hazleton, Pa. — Franas Co- 
nahan isz Beaver Brook, kasy
klų bosas, likos aresztavotas ir 
pastatytas po $1,000 kaucijos, 
už praplatinima neteisingu ži
nių, kad American Bank and 
Tribst Co., banka ketina užsi
daryti. *

Szio miesto bankai stovi ant 
drūto pamato, o tie ka tokias 
žinias praplatina tarp žmonių 
yra rustai baudžemi. Tokie 
pankalai 'kenkė daug bankams 
ant kuriu žmonys padaro 

“ ir bankai yra priversti
uždaryti duris. Paskalas dingo 
ir žmonys apsimalszino po 
aresztavojimui skelbiko netei
singu žinių.

4 4 run

Gazai

MOTINA MERE NUO BRO- 
GOS, DU VAIKAI 

APSIRGO.
Hagerstown, Md. —

kokie kilo nuo munszainea bro- 
gos užmusze Mrs. Meta L. 

' Jonės, 34 metu, o du vaikai pa
vojingai apsirgo. Skiepe radosi 
szesziolika baczku brogos, isz 
kurioę. ketino virti munszaine. ' ig , «
Motina nųaluĮite vaikus idant 
pamatšzyfu tnuga, jtot nno ga- 
zu sukrito ftaip negyvi. Motina 
nu€?jo pažiūrėti kas jiems atsi
tiko ir pati likos apimta 
gažo nuo ko mirė.
atėjus su reikalu pas Jones’ie- 
he,' neradus stuboja nuėjo in 
skelpa kur užtiko visus tris gu- 
liilczius be žado. Vaikus nuve
žė in ligonbute kur randasi pa
vojingam padėjime.

pamnlszytu XjrugA, jtot

ti uo 
Kaiminka

APSIPACZIAVO SU
* SĘPTINTA SESERIA.

Papago, Ariz. -— Alton Stan- 
wick, 80 metu senukas, ana 
diena apsivedė su septinta mo- 
tfcria, kuri buvo septinta sese
riai paskutines jo paezios.
- .Stanwick apsivedė pirmiau
sia 4u pirtoutine sesere, po tam 
paėmė-jaunesne ir taip paka- 
leina apsipaeziavo su visom, 
isz kuriu paskutine turi jau 83 
metus. PenkiosT seserys su ku- 
jKune • i? " ' inotos apsipaeziavo buvo nasz- 
les, o paskutine buvo naszle du 
kartus.

Stan wick yra farmeris, drū
tas kaip Matuzelis ir turi dvi- 
deszimts du vaikus.

TURĖJO PRIJAUTIMĄ KAD 
NUŽUDYS SAVO PACZIA.
Dotham, Ala. — Dvi sanvai- 

tes atgal Elito Holsburg, turėjo 
prijąutimrt, kad jis nužudys sa
vo paezia ir melde policijos kad 
jj uždarytu kalėjime kad nega-
lętu iszpildyt savo prijautimo.
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TURI FARMA 
SUSIDEDANOZIA ISZ *

6,500,000 AKERIU ŽEMES
Meksikos Miestas, Mex. --

Valdžia nutarė kad Don Luto 
Terrazaco farma, kuri susideda 
isz 6,500,000 a keri u žemes ir1 
yra viena isz didžiausiu ant

I
svieto, yra per didele del vie
no žmogaus ir turės ja iszpar- 
celuot ant 10 tukstancziu mažės 
niu farmu kurias padalys del 
Meksikonisžiku kolonistu.

DESZIMTS PASIKELELIU 
UŽMUSZTI PASIKĖLIME.
Washington,D.C. — Pranesz- 

ta czionais, buk Nikaragvoj li
kos užmuszta deszimts pasikc- 
leliu ir 30 sužeista musziosia su 
Guardia patrule. Valdiszkus 
kareiviu nepražuvo. Pasikele
liai likos apmalszyti.

NENORĖJO PRISIEGT “PA
KLUSNUMĄ“

NUO ALTORIAUS.
Bozeman, Mont. — Kada Mrs, 

William Bryant stojo priesz 
altorių susiriszti antru kartu 
mazgu moterystes su Izaoku 
Krist ir iszgirdus kunigą kal
bant “ar prižadi jo klausyti“ 
motere pabėgo isz bažnyczios. 
Nusidavus ant rodos pas advo
katu, tasai iszaiszkino jai kad 
“klausyti“ ženklina tiktai my
lėti, gerbti ir laikyti “savo vy
ra: lyję smert, moterele sugryžo 
ir. sutiko ant vestuvių.

PABĖGO

Jo pati melde idant jos vyra pa
% . * I I

leistų, namo, nęą to kvailo pri- 
i' ’ a * f ' i' nr * " ■ ii . » " * "

Jautimo netiki Jr jai nieko blo-
• J L A.J , A. IL, - - g 9 • •

> ; i} i r 1 C "go pesistos. Po keturiu dienu
! J j

vėliaus Ellis nuszovc ant smert 
savo paezia ir pats save. Pora 
paliko asztuonis vaikus siera- 
tukais.

• Daktarai nežino kaip apie ta 
dalyka manstyt, kad žmogaus 
prijautimas pritrauktu prie žu- 
dinstos.
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4* ■* ■■ .......  ■ J

Prenumerata Kasztuoja: Suvienytose Valstijose |8.00 metame 
Kitose Vieszpatystese |4.00 metama

Laiazlraa ir Pinigus visada siuskite ant szio adreso t

W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 
MAHANOY AND A STR., MAHANOY CITY, PA.

T

VT. n. IIKIIOWHII, Frę«. A Nf

——— M Į..II Į ■■ ■» ■*'—

MAHANOY CITY, PA; PETNYCZIA 2 SPALIO 1931 (FRIDAY, OCTOBER 2 1931)

XTsmK,MU||g Visu Sza|iu
t

PAVEIKSLAI ISZ NAUJAUSIU
J. • ’> h > • . . ■ h ♦ v.* ■

>■

"T
.V', tįio

L>.
V

?ą:Q-

1. — Ulycza Mukdane
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Mandžiurijoj, kuri buvo paimta per Japonus po bombardavi-
F1

. 4

t*> 
į

savo sei'ma Detroite,
• ii

Mich. 3. ~ Earl Ovington kurto buvo pirmutinis lekiotojas ka is nulėkė su pacztu in Los An
geles in Tuscon, 20 melu atgal. ■ ■ ,

mui tojo miesto. 2. — Paroda Amorikoniszko Legiono kurie turėjo 
t

sei'ma

t.

F. W. BOCKKOWMt. HlUr. m 43 METAS
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MERGAITE “MUSE?/ UŽLI- 
PA ANT KAMINU IR BAŽ

NYTINIU BOKSZTU.
Exeter, Angliję. — Nepap

rasta miklumą or narsumą turi 
keturiolikos metu mergaite Ro-

NUŽUDĖ MOTERE PO TAM 
PAKORĖ JOS LAVONA.
.Makovas, Lenk. Kaimas *e Qeorgianna. Toji mergaite 

užlipa be jokios sunkenybes 
ant augszcziausiu fabrikiniu

Juszczyna labai persiėmė slap
tinga mirezia Marijos Cebuliu- 
tes, 30 motu, kuria rado pasi
korusia. Policijai toji mirtis 
buvo nužiūrėta, todėl po apžiū
rėjimui lavono, daktarai pata
rė kad motore likos nužiidinta, 
kas vėliaus iszrode kad tai tei
sybe. Žadintoju da nesurasta.

MIRĖ UBAGE TURĖDAMA1 
50 TUKSTANCZIUS 

DOLERIU.
Lowndes, Geo. — “

Rosa” 74 metu amžiaus motere 
žinoma del

ant augszcziausiu fabrikiniu 
kaminu, kur sau malsz,ei atsi
sėda ir moję su rankomis <ant 
žmonių, kuriu szirdto net sus
toja plakus, žiūrėdami kaip 
toji “mergaite muse“ tozdaro 
visokius szposus.

Ana diena, kada tėvai jąja 
nubaudė už tokius szposus, 
mergaite užlipo ant bažnytinio 
bokszto, o kada jaja norėjo nu
imti, užlipo ant kryžiaus ir to
nais malszei iszsedejo valanda 
laiko ir tik tada nulipo kada 
tėvai prižadėjo jostos 
bausti.

mergaite muse M

■

KETURI UBAGAI SUDEGE 
TVARTE.

Sierpicai, Lenk. —* Tvarte 
Juozo Budziszo, Poniatove, 
gminos Žiurominu, kilo ugnis, 
kuri -sunaikino 36 tvartus ir 36•kluonus drauge su visais pada
rais ir gyvuleis. Pagal isztyri- 
nejima policijos, tai ugni pra
dėjo keturi girti ubagai, kurie 
pasislėpė in tvaria nakties lai
ke. Matyt ugnis prasidėjo nuo 
pypkes. Po užgesinimui lieps
nos surado keturis suangliju- 
sius lavonus.

GIRRIU UGNESIA SUDEGE 
300 NAMU.

Saint Paul, Minn. — Aplin
kinėje Red Lake, Minnesotoja 
uždege 800 ketrukamipinu my- 
myliu girnų ir daugiau kaip 
trys szimtai namu — daugiau
sia isz tu namu prigulėjo prie 
farmeriu. Ugnės prasiplatineja 
da daugiau.

21 KASYKLOS
PRADĖJO DIRBTI
12,000 ANGLEKASIU

PRADEJQ DIRBT.

Wilkes-Barrd, Pa. — Lehigh 
Valles kompanija iszdave pa- 

Įn;. liepimus ant pradėjimo dirbti 
21 kasykloms in kurias sugryžo 
dihbti 21,000 daTbininku.Kasy- 

visosia kl°s kurios, pradėjo dirbti yra:

It al isz k a

mirė ana diena, 
daugelio žmonių szioja aplin
kineja. Visi ja laike už didžiau
sia vargsze, kuria žmonys ir 
kaimynai suszelpinejo pini 
gaiš ir maistu. Kada ^policija 
po jos mireziai padare krata 

i. i ‘ ’ i ir 
kamjnibsia d 1 . . Į i i i 1 ■ ■ *
tusktanezius doleriu.

Motoro -buvo szioja aplinki 
■ 4 į į į i

neja žinoma kaipo

name, ^Yado paslėpta 
kam^hbsia »penkesdeszimts

nenu-
IT

NORĖJO SUDEGINT 
NUŽIŪRĖTA RAGANA.

Sassari, Sardinia, Italije. — 
Kaip gyventojai salos Sardini- 
jos gyvena, tai parodo sekan
tis atsitikimas: ,

Muitininko virszininkas Ca- 
I glerije suėmė tūla sena mote- | * i (Pi! <M it . ,
riszke, kuri bandė paslėpti gnr 
ba po žiurstu. Virszininkas su
laikė motere ir kada atidavė 
gurbą, racįo jame ory ežio gai
va, apvyniota ilgais motertoz- 
knis plaukais, o priek tam irt 
galva buvo prikalta 37 vinis.

Tuojaus apspito senuke di
dele myne žmonių szaukdamri » 
“Sudeginti taja raganai“ yir- 
sziiiinkni neprileido įnirszusiai 
myniai prieiti prie motere*.

i Tada toji gauja reke idant 
jiems atiduotu eryczio gąlva. 
Ant to virszininkai sutiko. 
Gauja su taja galva nutraukė 
pas artima kunigą kuri priver
to idant jisai atkalbėtu pamal
das ir turėjo, isztraukti taisės 
vinis isz eryczio galvos.

Po tam visas pulkas nutrau
kė in policije idant toji aresz- 

, tavotu motere, bet toji jau bu
vo nuėjus toli, nes virszinįųkai

1,600 ANGLEKASIU SUGRY- 
ŽO PRIE DARBO.

Ashland, Pa. — Per pradeji- 
ma dirbta Reliance ir Alaska ♦f| V < kasyklų, sugryžo prie darbo 
1,600 anglekašiu. Locust Sum
mit brekeyįs taipgi ij pradėjo
pradėjo dirbti. < *

PATS SAU ISZKASE KAPA. I

Vilnius. — Kaime Szudžiuo- 
sia, atsitiko baisus atsitikimas. 
Jonas Stankeviczius, 37 metu, 
turėjo ant lauko dideli akmeni, 
kuris jam daugeli kariu ųžklu- 
vo darbe. Stankeviczius nutarė, 
taji akmeni praszalyt, bet ne
galėjo tai kitaip padaryt, kaip 
inleisti ji giliau in žeme. Taja 
diena, apie 7 valanda isz ryto,

11 '■ 'f • f g’ » 's I '*

Iszkase skyle septynių pėdu 
gilumo ir kada Stankeviczius 
Liivb'pasirengias isz josios isz-Į 
lipt, staigai didelis akmuo su- 
griuvo ant skyles, užgriauda- 
mas Stankevicziu gyva. Žmo
nis nelaiminga atkasė net po 
trijų dienu, nes turėjo suskai
dyt dideli akmeni pakol nelai
minga galėjo iszgaut isz sky
les.

Continental, Locust Run, Cen- 
| tralia, Springbrook,' Spring
dale ir keturiUs Packer kasy- 

Itnliszka Schuylkill ir North umber- ! • • • I r’t • _ _
^yp’tain Shaft ir Nd. 1., Hažletono 

koku giminiu, tai niekas nežij nnHnkinoin; Dorranec, War- 
no. Tuom laik valdžia paėmė 
visa turtą po savo apgloba.

—

i ♦

neja žinoma kaipo li.
JĮosa,,« toz kur jį,paėjo ir kaip]^an Spring^oup
tikrai vadinosi, ir ar turi

DIDESNIS PRISPAUDIMAS 
KATALIKISZKU KUNIGU.

Meksiko Miestas, Mex, — 
Popiežiui*likos praneszta, buk 
Meksikoniszka valdžia uždėjo 
didelius padotkus ant Katali- 
kiszku kunigu gubernijoj Guer
rero nes juos laiko kaipo pro- 
fesionaliszku darbininkus.

Didesne dalis kunigu toja 
gubernijoja negali ir neturi isz ► 
ko mokėti didelius padotkus, 
todėl daugelis kunigu apleidi- 
neja parapijas.

Badai neužilgio valdžia pa
skirs tik minėta skaitliu kuni
gu gubernijoj Chihuahua pana- 
sziai kaip padare Vera Kruze, 
kur vienas kunigas turės aprū
pint szimta tūkstaneziu žmo
nių.

ATRADO SUAKMENĖJUSI 
MILŽINĄ SU KETURIAIS

RAGAIS ANT GALVOS.
Brokenbow, Nebr. — Darbi

ninkai dirbdavi akmendaužeje 
Red Cloud, Webster paviete, 
po szuviui, nemažai nnsistebe- 
jo, kada su akmenais isz vir- 
szaus nukrito ilgas szmotas 
akmens. Su akyvumu keli pri
siartino prie to szmoto ir’pra
dėję jam temingai prisižiūrėti. 
Patemino, kad tai buvo suak
menėjusia kūnas didelio žmo
gaus, kurto turėjo konia devy- 
nes pėdas ilgio. Ant jo kaklo 
radosi lenciūgas isž kokio tai 
metalio, rankos bnįb sudėtos 
ant krutinės, o isz abieju pu
siu galvos turėjo po du ragus 
apie keturis colius ilgio.

Suakmenėjusia kūnas svėrė 
apie aaztuonis azimtus svaru ir 
likos nusiunstas in vaistini mu
ziejų ant tyrinęjimo^isz kokios 
gadynes tasai milžinas galėjo 
paeit.

'» ■!* A

aplinkineja; Dorrance, 
rior Run, Henry, Exeter, Malt-
by, Seneca,1 Hoidlleburg, Broad 
well ir Prospect kasyklos ežio-* 

30,000 DARBININKU STRAI-' nait ineja aplinkineja.
Tuom kart ateina žinios buk 

Lehigh Navigation Coal Co.,

f ‘<li

KUOJA PRIESZAIS PRE
ZIDENTĄ BOYLAN A.

Scranton, Pa. — Apie 30,000iTamakves ir Panther Creek ap 
anglokasiu isz szios aplinkines 
dirbanti Glen Alden Coal Co., 
sustraikayo prieszais preziden
tą Boylana No. 1 distrikte, ku
rio spyrėsi idant prasitrauktu 
nuo prezidentystes.

Pirma karta pasirodo mote- 
riszki pikietai prie Bellevue 
kasyklų. Policijų aresztavojo 
56 anglekasius prie Providence 
kasyklų bet juo<s paleido. Va
das policijos Rodway davė po
licijai prisakymus idant ne
plaktu ir nenaudotu paiku ant 
straikieriu gaivu.

Jokiu sumiszimu negirdėt, 
iszskyriant vieno skebo sužei
dimo ir padėjimo dinamito po 
namu Jono Olszevskio, kuris 
ėjo dirbti in Baker kasyklas. 
Szeip. padėjimas yra gana mal- 
szus.

SUGRYSZTĄ ISZ BOLSZE- 
VIKISZKOS NELAISVĖS.

. Coaldale, Pa. — Jonas Jelch, 
keliolika metu iszkeliavo in 
botozeviktozka Bosijo dirbti 
ant kontrakto su priežadojimu 
gero.užmokesczio, bet dabar pa 
rasze pas savo paezia, kad ta ji 
‘‘rojų!’ apleidžo ir iszkeliaus 
in Czeko Slbvakije kur susi
tiks au savo paezia ir >szci<nyna, 
nes pinigu isz Rosijos negali 
iszeiusti. Raszo jisai, kad Ro- 
sijoi yra neepasabas gyventi 
del darbininko, kuris yra ap- 
sunkytas ir prispaustas viso- 
keis budais, o kas kisazsi lais
ves, tai tiktai paukszczei jaja 
turi o ne žmonis.

tiktai vienos1 inkineja dirba 
kasyklos Alliance, bet kitos ka
syklos ketina pradėti dirbt szia 
sanvaite.

ISZDEGINDAMAS VELNIĄ, 
PATS SUDEGĖ.

Klamath Falls, Wyo. — Se
nas Indijonas? Salamonas La
tako, 85 metu, kensdamas ant 
skausmo rumatizmo, bandė isz- 
sigydint su deganeziais paga
liais, manydamas, 
badu iszvarys

Paskutines Žinutes
f ♦

r -------- -----------------------

H Estevap, Sapk7 Kanada.
— Terp .porcijos ir straikuo-

v jeneziu anglekasiu kilo muszei
I kuriuosia sužeista mirtinai, 
viena mergina ir 12 palicijau
tu smarkiai; apdaužyta ir du 
straikieriai užmuszti.

11 West Orange, N. J. — Ta- 
moszius Edisonas, žymus iszra- 
dejas elektriko vela susirgo pa
vojingai ir nėra viltie8 kad pa
sveiktu.

Ar Žinote Kad...
Daugiau kaip 13,000 pa-

<ik

kad tokiu 
velnią

*
sažieriu atlėkė ir iszleke ero

RADO GYVATE GRABE. ♦ M
Neapolius. — Szitas keisto- jaja paleido neturędami priesz

kas dalykas atsitiko Kasino 
miestely (Italijoj), kuris guli

“velnią“ isz ko- 
ju, taip apsidegino, kad in ke-. 
les valandas po tam mirė.

planais isz Chicago menesije Monte-Kasino kalno papėdėj, 
Augusto o in 20 milijonai pacz kur yra garsusis benediktinių
to iszsiusta eroplanais in visas 
dalis Ameriko.

Amerikoniszki fabrikan-*NUMUSZE MOKESTI;
AUDĖJAI SUSTRAIKAVO. j įaį ukiszku padaru likos par-

Milwaukee, Wis. — Apie 500 
audėjai dirbanti Phoenix Ho
siery Co., dirbtuvesia sustrai- 
kavo už numuszima mokescziu. 
Prezidentas audėju Jonas Ba- 
kanoviczius iszvažiavo in New 
York pasitarti-su virszininkais 
National Union audėjais ar 
priimti numažinimą mokesties 
ar straikuoti toliaus.

duota 1929 mete už $566,038,- 
937 o iszsiusta in Europa’ uz 
$112,546,389.

* Kožna adata turi ' eiti 
per szesziolika aperaciju pakol 
buna užbaigta ant naudojimo.

* Treczias didžia’usias mies
tas Suv. Valstijuosia yra mies
tas Philadelphia, Pennsylvarib 
joi. ' / •

* William Henry Harri
son buvo seniausiu prezidentu 
Suv. Valstijų, apimdamas ta-

Mrs. ji dinsta turėjo jisai 68 metu 
amžiaus. - . • •; •

* Meto 1929 ant farmu gi
mė 631,242 vaikai o mirė 281,- 
666’ypatų.

Suvienytos Valstijos turi
360 milijonus akoriu girriu.

* Per susidurima autpmo- 
biliu su trukeis 1929 mete už
muszta 2,805 ypatų.

vienuolynas.
Vietinėse kapinėse pasigir

do keisti balsai isz cinkinio 
grabo, tarsi numirėlis butu ja
me atgijęs. Nusprensta buvo 
graba atidaryti. Kol grabo 
piove, triukszmas darėsi vis 
stipresnis, taip kad darbinin
kai keletą sykiu norėjo mėsei 
darba. Kada, pagaliau, gnabo 
viražus buvo nukeltas, isz gra-

■l

jaja jokiu davadu kad buvo 
padarius ka pikto.» ■_

SUBADE TĘVA ANT
S ME R T SU SZAKEMS. h ■" . ' 1 f

Romatyn, Rosije. — Laike 
darbo ant lauko kaime Slavu- 
koje, susibarė sūnūs Jonas su 
savo tėvu Mikolu Czibalistu. 
Laike barnio sūnelis teip inir- 
szo ant tėvo, kad pagriebė sza- 
kes, subadydamas tęva ant 
smert. Tevžudi uždaro kalėji
mo. -

<

ISZSIPILDE MOTINOS 
SAPNAS.

Longview, Mich.
Louisa V. Tier, sapnavo isz pa
eitos per tris naktis, buk josios 
sūnūs, kuris nesenei dingo isz 
namu, randasi negyvas ant pa-’ 
krafezczio upes. Apie sapna pa
sakė savo vyrui, kuris su ko- 
leis vyrais nuojo prie pakrasz- 
czio upes ir isztikruju rado

i negyva sunu. •

#

bo iszszoko didžiule gyvate. 
Nustebimas visu buvo neapsa
komas. Gyvate apakinta dienos 
szvįesos skubėjo slėptis szesze- 
lyję prie siepos, vėliau ten bu
vo priremta ir užmuszta.

Kokiu bųdu galėjo gyvate 
atsirasti grabe!

Po daugelio spėliojimu pa
galiau, buvo prieita nuomo
ne, kad numirėlis dar gyvas 
būdamas buvo radęs gyvates 
kiauszinuka ir pasiėmęs kisze-
nen. Mires jis, matyt, buvo pa-1 mokina 83,555 daraktorių isz 
laidotas su tais paežiais 
bais.

*

VIESULĄ UŽMUSZE 22 -i 
ŽMONIS.

Tokio, Japonije. —— ' Dvidc- 
szimts du žmonis pražuvo 'lai
ke smarkios viėsulos Nedėlios 
diendį aplinkiheje Yokohoma. 
Blėdes padalyta arrt keliolikos 
milijonu yen. A£ie du szitetak 
žmonių sužeista.'

• Publicznuosia ir parapi- 
nessia mokslainese, Suv. Valst.

ru- kuriu 73,732 yra moteres ir 
^1 merginos.

1
4 i .



%

*

♦

»

*

f

*
L
I .

►

Kas Girdėt«

*

Ag

IK

<cReikui mums daugiau- tikė
jimo, o svietas bus daugiau isz- 
ganytas.” — Taip pasakė Lu- 
teroniszkas dvasiszkasis in sa
vo parapijomis Kansas City.

Geras užmanymas del du- 
szios, bet ir kūnas trokszta, su- 
szetpimo.
žmonių Amerike reikalauja 
darbo ir duonos. Tegul ir apie 
tai dvasiszkieji prtdumoja.

Devyni milijonai

Tūlas bedarbis Aleksandras 
. II. Sa ration, 37 metu, gyvenan

tis Milwaukee, Wis.; laimėjo 25 
tukstanezius doleriu, kuriuos 
jam sudžia pripažino isz pa
likto turto per jo mirusi tęva.

Prisiduos vargszui tie pini
gai, tik szkada kad ne visi be
darbiai yra tokiais gilukmin- 
gais kaip Aleksandras o ir ma
žai yru tėvu kurie palieka mil- 
žiniszkus turtus del savo vai
ku.

NAUJAS VIRSZININKAS

G.A.K.

SENU KAREIVIU.
Ant seimo senu kareiviu 

(Grand Army Repub
lic) likos iszrinktas Samuel P.
Town isz Philadelphijos-. Tar
navo jis 20-tam pulke Ponn- 
sylvanijos raiteliu laike nami
nes kares. i

I •

.....

isztrauke l In ^rincz^» lęalmtr

v

Kapitonas laivo “Veilomani 
McLaren, atrado sala ant Pa
cifico mariu, kurios gyvento
jai vaikszczioja Kaip Adomas 
su Jieva rojuja,, tai yra, pakol 
Jevute nepasigodejo ant obuo-

> 9

lio isz uždrausto medžio.
Kas isz'to, jaigu didesne da- 

dalLs Lsz mus neguli keliauti in 
tuja nauja Rojų, kur saulute 
szvieczia visados, žmonys ne
dirba ne moka padotku 1 
kriaueziams už apsiredymns.

Sztai didele 
te>rseno Jono D. Rockefellerio 
kokia parode ana diena.

Senas Jonas prie doko Yon
kers, N. Y. sutiko darbininku 
Vasilinka užklausdamas jo: 
“Kiek turi szeimynos“?

Vasilinkas atsake kad turi 
szeszis iszskiriant jo paties.

Ka dhro tasai “geradojingas 
ir mielaszirdingas ir turtin
giausias“ žmbgns ant svieto. 
Inkiszo ranka in kiszoniu ir 
iszeme septynis naujus dbszim- 
tukus, duėdrimas vargszui Va
siliukai, neužmirszdamas pa
sakyti kad nepamestu ne vieno 
deszimtflko.

Spiauti in akis tokiam gera- 
dejui už tokia auka.

ne

4 4 mielaszirdys-

nuo paties ryto gal jam užtru- 
cinai visa diena.

Ji; jai isz ryto 
pancziakas, kurias 
isz gurbo, pamatęs kad skyluo- 
tos, prie marszkiniu nesiranda Į: 

špilkoms arba ant stalo randa- lck"fl *******

si valgis tinkamas lik del szu-. 
nio ir kada apie tai pradeda 
tau iszmelinet, lai tu jam pra-f™

‘ bas‘ ’ o tekus eidavo be baimes.
M I*' Sustojam- ptib ’grinczėl^s pt^

Sziadien tokiu porelių turim|, 
daug, labai daug. Kokiu buna 
isz to pasekme? Kyla neapy
kanta viens del kito, persieky^ 
rimas; vyras eina sau^ motete

szimtelius doleriu fonografe. 
Kada atvažiavo Pancdelyja na
mo, fonografas stovėjo ant sa
vo vietos, bet pinigai isz fono
grafo pabėgo. Kur negali daži- 
noti, norints policija gana jesz- 
ko vagiu.

Paslepinjas pingiu namie ne 
yra saugu, nes vagis gana ge
rai žino kur žmonys šlepe savo 
pinigus.

Daugelis moterių 
sako: “ 
esmių jo nevalninke? 
“asz jo nevalninke ne slūgine 
ne busiu!“

Kada vyras ateina isz darbo, 
randa neszvaruma ir iszmetine- 
ja savo paežiai apie tai

William Sommer, 37 metu 
amžiaus, gyvenantis 
Cleveland, Ohio, žino 80 kalbu. 
Yra jisai didžiausiu kalba
moksliu (poligatu) ant svieto. 
Žino jisai visas Europiszkas 
kalbas, nekurias Aziaiikines 
ir Afrikoniszkas ir vis d a mo
kinasi kitokiu kaip Indisu, Tun 
jciszku.ir kitokiu dialektu. Bet 

. jam da pereis, daug laiko pakol 
iszmoks visas.

mieste

užmaudamas I

\mas tokia mirtis
'J

r

’kelias buvo niekai.
rt Įėjo rudas' Tekus, •< užsHmrifhtis Jonas sustojo ir klausė 

kul ji ir žmoays.
I 1 .
Jo.

kupezysta visokiu kontrribrin-
* ■ 4. • * 1.4.* „Įdiniti'taVoru ir-ripirihr. Rudrisgnzikii, kuria turėjo užsekti su| 1

špilkoms arba ant stalo randa- , . , .
lieto, kaip jė draugai, rtės buvo 
nė karta dirstelėjau smėrtei iii 
akis: bile tik atsirasti! ^drir-

4 * ” * ' I f

Į bas‘ ’ o Tekus eidavo be baimes.dedi 
ke!

l1 kad nebusi jo nevalnin-

Ant kart 
o pa,4-

Ar jauti kn ? — paklauso

rūgo ja ir 
Ka jisai mislina, ar asz 

” arba —r

Sugryžo Numarinti
■ : Teta

•n |M "r up 1 i|

H

Labai szalta žiemos naktis.
ir

nes f —
■ sunns. Gal manei, kad manės 
jau gyvo nėra t...

Senate labai nustebo. Ji tuoj 
prisiminė apie savo sunu, var
du Joną, — bdt ji nt&indjo, kur 
jis randa’si. «

Jannikaitis saldžiai pabu-

Juk asz esu Jonas, jusu

Vejas szvilpia per piev 
laukus. Žeme apdengta, baltais 
rubais.* Ant dangaus auksines
žvaigždutes mirkcziėja,‘ė BnTe-Įcz^flV0 railkszleta lanlęa ir ta?

ret
Atsimink, motin, kaip asz 

iszejau in mokslą; man indavei 
szita savo paVeikslėli, kuri asz 
iki sziai dienai turiu ir bran
ginu, nes žinau, kad tai niano 
motina. Bet tiek daug metu 
asz jieszkojau tavęs ir * sztal 
sziandien didžiausia laime ap
turėjau, kada suradau savo 
brangia’ motinėlei'.'..

Senute isz džiaugsmo nega
lėjo atitraukti akiu nuo savo 
rnylįminusiojo vaiko, nerasda
ma net žodžiu iszreiszkimui

I jausmu, kurie veržėsi isz jos 
krutinės. Drebaneziom lupom 
ji tarė: (

— Sūneli, — mano brangus 
sūneli 1... * *

Meili, viena tik meile szvie- 
te jos akyse — tyra ir tikra 
meile — doros motinos prie do
rojo vaiko. <

Motina net apsiverke isz 
džiaugsmo, sulaukusi sūnaus. 
Abudu pasikalbėjo Ihbai jaus
mingai.

Sūnūs buvo pabaigęs mokslą 
ant gydytojo. — Jis paklausė, 
kur randasi jo tėvelis. O tėve
lis sunkiai sirgo. Motina ir sū
nūs nueina in kambarį, kur gu
lėjo tėvas.

Sūnūs, pamatęs savo tęva, 
puolė ant 'keliu ir sveikinda- 

iszalkes. Senute maloniai in ji | mas pradėjo bueziuoti jo szal- 
tas rankas. Tėvo szirdis eme 
plakti vis smarkiau ir galop jo 
drebanezios lupos suSznabžde- 
jo:

gas, kaip deimantas, blizga, i
* Ii* * F

Taip viskas buvo apsnigta, 
kad nei kelio, kur eiti, nėbuvo 
matyti. i

Sztai eina jaunikaitis, neži
nodamas pats, kur jis eina. ŽFe- 
mos szaltis neaplenke ir jo. 
Vejas ir sniegas tik gnaibo jo 
nosi ir ausis; isz akiu veržiasi 
aszaros; rankos ir kojos taip
gi sustirę. — Net ir per drabu
žius szaltis lenda — vis dau
giau pasiekdamas jo knna. Su
sitraukęs jis atsidusta...

Jaunikaitis, beeidamas, taip 
suszalo, kad jis galop jau ne
jautė — nei to speigo, nei nuo
vargio. — Jis buvo lyg apmi
ręs. O žiaurus vejas tik ūžia, | 
szvilpia ir nuogas medžiu sza- 
kas drasko ir braszkina. Jo au
sis negirdi nieko patraukian- 
czio, nėra jam kur akiu mest*. 
Taip jis klampineja per kalnus 
ir raiszkus. Galop jis pamato 
žiburį labai tolimoje bakūžėlė
je. Skubinosi jrs prie tos ba
kūžėlės. Pasiekęs ja, pabarsz- 
kįna in duris.

Labai žila senute atidaro du
ris. ir praszo, kad jaunikaitis 
ineitu vidun.

barszkino.'
— Kas tėn naktimis bala

dojusi? — atsiliopc balsas.
• —* • Atidhryk'greieziau, 

turiu laiko; •
sau ir jeszko linksmybittJ -pa-j, 

na — 
ūgio vyras 
ineik. 1

Gyventojas grinezios buvo 
Jonas Gazdikas, ! kuris "prigis 
lejo prie tlirtingiaiirihit' gltspftJ 
dbri u aplinkine ja/ Turėjo' pui
kia grineziri, kluonus, daug žė^ 
mos ir galviju o žmonys-kalbo*- 
jo: jogda ir pinigu ‘nu’ mažai. 
Pats ne užsiiminėjo gaspacTo- 
rysta nes pavedė savo dėdei ku 
ris radosi pas ji ant 
duonos*

Jonas prigulėjo prie drąsiau
siu kontrabaneziku ir tnom gė
rėjosi. Pats mažai lenda nesz- 
davo tavdrus, bet tik tada ka- I A.da ojo apie turtingesni ir svar
besni tavo ra..

L — Ny Jonai, jau laikas — 
tarė Jonas nesiskubindamas.

— Na tai rengkis in kelio
ne. Jie tenais laukė.

— Tegul’ lauke.
—- Tainėeisi?
— Dėl’ ko ne? Nes už dyka 

ne eisiu. • . •
L. Žydas nusijuokęs iszeme isz 
anezio maszna.

— A j, kokis isz tavęs man- 
drabna! Juk asz tave neapgati- 
įtau, ar tai pirma karta darome 
ibteresą? ■

— Tu irp ąti rabinu apgali-

kampose. Mot ere, kuri dėsi rūpi
na apie vyra ir namu; yra apv
ažesne už nevalninko, ji’ • yra 
darkintoja su taikos; o ho drau- ** •
ge jo gyvenimo^ Jaigu v vyras 
yra nevalninkn darbo, tai ir pa 
ti jam lygi. Ten, kur yra/drau- 
giszkas gyvenimas, ten vichz- 
patauja gerove , ir sutikimas. 
Vedusios poros darbininku 
szeimynosia, privalo viens kita 
guodoti, palengvint gyvenimą 
drrtugiszkam užsiėmime ir už- 

, nesmirszt apie nesmagumus 
kur vienybe ten galybe.

Motore tik tada bus lygi vy
rui, kada jis laisto savo pra
kaitu ant jos užlaikymo, o ji 
prakaituos prie savo kasdieni
nio triūso; tas jam bus miela ir 
jo namas bus jam puikiausia 
vieta ant praleidimo smagaus 
laiko ir nejeszkos draugu pul- 
Iruimiuosia ir kilosią urvosia.

Pakol motere riigos — kad jo 
nevalninke ne bus, tegul pirma 

j» jamgerai apsvarsto — ar 
yra lygi.

, tai 
pati atkerta jam, kad ji ne yra • 
jo slūgine ne nevalninke, kad - 
jai taip iszmetinetu. Taip, ran
dasi ir tokiu vyru, kurie mano 
kad motore, tai maszina, bet 
yra ir tokiu moterių, ka per sa
vo tinginysta neturi jokio? ver
tos akyse vyro.

Sziandienincs merginos dii> 
banczioB-fabrikuosiu ar kitur, 
neiszlavintos naminiam darbe, 
nemokanezios nieko, iszteka už 
vyro tik del to. kad paėmus vy
ra užsibaigė josios vargai, kad 
vyras tai pinigas, kuris jai 
douda visokias linksmybes ir 
smagumus, kad tada gales gu
lėti lovoje per visa diena, eiti 
ant “m u vis” ir zulyt po pa
kampes su drangoms, arba va
žines su “boy friends“
su ja’bovysi.s kaip su kokia zo- 
bovelc.

Bot kada ta zobovele nesi
duos užsisukti pagal jos norus, 
o vyras tokia lelukia norėda
mas permainyt ant gaspadines
namo, tai ji tuo jaus užvieczia i 
nosi ir roke, kad ji neyra jokia 
hcvalninkc!*

Merginos tekedamos už vy
ro, žino ir reikalaują, idant vy
ras duotu jai užlaikyma, valdo 
jo uždarbi ir dalinasi su juom. 
Argi no tas pats, idant it jisai 
rūpintųsi darbu savo paezios ‘r 
kad jori darbas atnesztu jam

o pacztb' nauda? Juk nepaėmė jis neval- 
ninkes isz a rėmo kuria rėdytu 
kaip balvona, bet paėmė sau 
drauge savo gyvenimo lygia 
■Bau ir dalytis su ja linksmybėm 
ir nelaimėm sziam gyvenime.

Kaipgi tu motetele gali per
gulėti’ visas dienas Idvoja, jai
gu tavo vyras prakaitaiija dar
be ant tavo užlaikymo? Argi 
tu jam esi lygi ? Ar turi tiesa 
reikalauti lygiu tiesu stt juom?

Szventadieni norėtu jisai su 
tavim paskalbeti apie ateiti, 
priglaust ir glan^onetis su ta- 

, , bet

ir kad

k

ne-
f

• No be Reikalo Tekus atei
na — namislino sau dideliopamislinO sau

— Na, groicįian
1 •

’ l

,vl

loskavos

: — Cit.... kas tokia ne gero. 
“Pasukit ant kaires ir begkit in 
Raudonąja. Tenai Žydai lau
kia.

Kontrabanezikni isznyko tuo 
jaus* isz akiu o Jonas pasjliko 
pats.

Bot tame iszgirdo art i szuvi. 
Jonas puolė bu riksmu:

* O Jėzau! «’ ‘
Sznvis buvo mirtinas. Kul

ka perėjo ,por krutino isz kn- 
rioH kraujas tekėjo. • 
J ’ TriojauK ir pasirodo 
jas ir kudas pavidalas Tekaus, 
Iriiris 'laikė karabinu rankoja. 

tį Kvailis, — Sliszriabždejo 
pasilenkdritnhs ir stengdamas 
įrorVorst Joną. ’
‘i Atsege krutinę Jonui o sura
dęs maiszeli su pinigais, kad 
tame pažeistasis atidaro akis.

— Tekus... — sudejavo * — 
Žydas — mano pinigai.

Godumas pridavė jam pajė
gas; viena ranka pagriebė Te
ku už kojos o su antra isztrau
kus peili isz dirž ir kiek turėjo 

szaukda-pajėgu kirto Žydą 
mas:

nng.sz-

— Mano pinigai!
Tekus isztruko isz- ranku Jo

no, nes vos kelis žingsnius nu
ėjo puolė ant žemes su kliksmu 
ir keiksmu. Visi stengimai pa
sikelt buvo ant niek; peilis Jo

I

Jaunas keleivis praszo senu
tes, kad duotu jam ka nors 
valgyt, kadangi jis buvo labaino padare savo.

Sztai no toli davėsi 
'staugimai. 1. . 
a rėžiau, ant galo pasirodo 
szimtai raudonųjų, kurie szoki- 
nedaini artinusi areziau.

Gauja vilku joszkodami 
maist,o suvuode szviežia' krau- 
'ja užtiko juos. Senas’vilkas Vė‘- 
dė pulką paskui save. Tszalke 

*’ bėstfjos^mėtesi ant gulirieziu... 
. ., _ Įn adVna Žieminis balins pasi-latidurydamas

girdėt
Kas kart artinosi 

galo
pažiūri ir sako:

— Netuyiu nieko, kad gale- 
cziau duoti ka nors valgyti.
. Jaunikaitis, būdamas peral
kęs ir suszales, nežinojo noi ka 
daryti,
tęs, ar jis galėtu pernakvoti. 
Tecziaus senute su nusįstebeji- 
mu prataria:

— Sunau, neturiu tau vie
tos, nes mano vjrras serga —
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tum; norints priesz ji linguoji!
-r Kiek tau duot? — už* 

klausė ^ckus 
taukuota maszna.

Prasidėjo turgus. Ėjo czio- 
naia apie pėrVedihia daugybes <n

bet paklausia senu-
—' Sūneli, • sūneli 1... 

jau, ka4 norfc ptiesz mirti ma
no akis vėl tave pamatys!...

Ta isztares^ visai apalpo. Sū
nūs, laikydamas tėvo ranka, 
nujautė, kad jo gyvenimas jau 
baigiasi... *•'-

Sztai tęvo akis susitiko su 
sunaus akim — lyg pasakyti 
ka norėjo, bet tik karsztos'asz- 
aroa nuriedėjo per jo indubu- 
sius skruostus. Galop tėvo akis 
užsimerke, jo krutinę sunkia: 
kilnojosi nuo kvėpavimo. Sztai 
dar karta jis atidarė akis ir 
tuoj jais užmerkė amžinai.

Motina gailiai' veikdama, 
mirusiam sunėrė rankas. Sū
nūs, ramindamas savo motina, 
pratarė: ’ »

— Neverk, motinėlė, teve
lia dabar jaueziasi iarminges- 
miu...

— Nesikankink, buk tvirta.
Vienok ji negalėjo shsilaiky- 

ti — per iszbalufei verda riedu
lio stambios aszaros. Simus 
taip-gi buvo susigraudini, te
cziaus laikėsi tvirtai. * . "

Motina ir sūnūs palaidojo tę
va in kapus... Jiedu apsigy
veno kartu. *

Sztai karta pakilo smarkus 
vejas, kuris su nepaprastu Įn
irtimu draskė viską, kas tiktai 
papuolė — vienur stogą nuple - 
sze, kitur sziėna it rugius nu- 
nesze...

Motina ir 
kad ju bakūžėlė gali atsilaiky
ti. O vejas tik szVilpia^. ‘ūžia 
siaucz'ia... •’

žino-

jis yra ant mirtino patalo.
Tada jaunikaitis nulenkia 

galva priesz ja ir giliai 
masto.

Jis suranda, kad toji senute 
— jo motinėlė. Tuoj jis isz ki- 
szeniaus isžsiima paveiksią sa
vo motinos, pažiūri in senute 
ir galutinai persitikrina, kad 
tai yra jo motina, 
panaszi in ta paveiksią, kuri 
jis turi.

Ūmai jis atsiklaupia ant ke
liu ir graudžiai pratarė:

— Motin, ar nepažinsti

“SZALTINIAI1” (ANT ’ 
PARDAVIMO. ’>spirito kuri kdtino, neszt asz- 

tnonioleka žmonių o ir žiogo- 1
' rolių auksiniu už 6,000 rubliu? 

nes Tekus nesutiko ant to. Ant 
gal’ po ilgam derėjimui sutiko 
ant szeszesdeszimts rubliu isz* 
mokėtu tuojauš už kolionc.

Stenėjo' Žydus, spaudo, kei-

r

Turimc ant pardavimo dvio- 
jiv metu laikraszczius “Szalti- 
nius

UŽsir

DRAUGU- 
VES GROMATNESZIU.

' Ed vardas J. Gainor isz M u- į 
niek, Indianos, likos iszrinktas 
18 kartu kaipo 
National Association of Letter 
Carriers ant seimo laikyto Oak
land, Kalifornijoj.

PIRMININKAS

pirmininkas

t

Amerikoniszkas laikrasztiš 
“Ndw York Times“ yra žy
miausiu ir daug skaitomu laik- 
raszcziu. Spaustuvėje to lalk- 
raszczio dirba 2,060 žmonių, o 
redakcijoj dirba 16 žmonių. Al
gų iszmoketa praeita meta 176 
milijonus doleriu,
kaszaai buvo 860- milijonu do- 
Jbriu,’ nos rodyste iwwiuntinejtt 
kas dienai daugiau kaip 7,000 
gromatu. *

I, *
Szeszi banditai-užklupo ant 

szeimynos Frodo J. Moyers na
mie arti Kenosha, . Wis., paim
dami $3,000 pinagais ir visokiu 
brangenybių, u^ $6,000. Lyg 
szioliai banditu nesuimta.

Kokis tai Henry Lumley isz 
• Milwaukee, Wis., mane kad ra- 

db slapta vieta del? paslėpimo 
pavo pinigu, prislopdamas kolis

J

vim, o gal" ir tu to geidi

NE IN TIKĖJO JAM.

Sena tarnaite atėjus pas savo 
gaspadine priesz apsiVedima ir
melde jos idant palaikytu ■ jos 
000’ doleritv ^urbtos buczedi- 

' t * > H
Del' ko tu man atnesziai

ndi

, f
isz Lietuve taipgi vieno 
“Szalthiolli'” del vaiku. 

Knygos yra puikiai apdarytos, 
bet loenininkas ju neatsiėmė ir 
parduosim tiktai už tiek kiek

9 9 

meto

ke ir rugojb, nes pinigus isz*. kasztuojri apdarymas. Butu tai
mokėjo.

- — O1 ka tu su pibigaik da-
I < i

rysi? Gal’ sau palivarku ketini
I

nupirkti * :
1 — Mislinl kad ne? Duos *
dievas tokius da tris nietus 
kaip paskutinius 6 ir palivar- 

ne puiki

:puiki dovana del kokio knygy
no arba patiems pasiskaityti. 
Kas norėtu pirkt, tegul atsi-

nes ji taip

kas bus!" Žiūrėk ar 
knivute, ka?

Kalbedaas tai, iszeme isz an
■ t m . a « * *

tuos pihiigus. Maniau krtd’ tu’ 
iszteki rytoj.

— Tėisybe poniute, bet aY ėandasi*?' 
asz tokia kvaila idant tu te taw 
namie tiek pinigu bu nepažys
tamu žmogum po viena pasto
ge. •’ / «

>■ Į . » , ■ WlI

• ESMU ANT KAPINIU.
. 1 ' —- . i

Adomaitis dagirdo kad jo 
draugas mirė ir lliidotuvos at
sibus in puse valandos. Greitai

ežio audfeklihi maiszeli ir stora 
pundeli’ Buhdaszku;

Žydui neft akys pražibo.
—' Aj vaj; is# kiir tu tiek 

^pinigu' turi? Kiek-' tam pundo 
paklhusu akyvai

»■

* — Kiek yra, tai yra, o kad 
no pavogiau; tai1 pats žinai — 
atsake Johns ir pridėjb prie 

:pundblio bumaszltu sžeszesde-1,
‘ I

Žydris. L.

szriuko in redakcija. ma-
Tv?
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szimts rublili1.
Uj’, asz tau vėlinu turėt

iszimtas t\ikstanczhi. Ant mano | 
savžinės; risž tavo prietelislĮNa 
rengkia ihi kelione; ant paženk-

pasirenge ir iszeidamas prika- Jintos vietos kinksiu tavo.
Falingavos siti galvai iszejo. 

j» IHi Reles adynasjpo tam Jo- 
inas pervode kontrabanerikus 5 
gjhikniligui per rubežiu.. Ėjo ,

bino su spilkute kortele ant du
riu: “Esmu ant -kapihiui”' ’

Kada sugryžo isz laidotuvių 
radb ant tos paczfofc korteles 

Lai triu žemė bui-
k

priraszyta: 
na lengva.

44 
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sūnūs džiaugiasi
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ISZ DIDELĖS MĖnLBS.
J

— daigu mano vyras Įnirę, 
tai ir asz nenoriu daugiau gy
vent Eisiu paskui ji!

— Bijokie tu Diavol Duo- 
kieja truputi pasilsėt —'■ norint 

į i L

t

Japonar ineina in miestą Mukdami, sostapile Mandžiuri- 
• seniai rijo 

seile ant Ajukdano ir kaip rodos lail^H po savo valdžia.
I

grasiai su karabinu, pasirengęs / jos per senoviszka miesto bromu. Japonai jau nuo 
pzftuU Ejo> per tankia girna o 
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x Npeistumdyk ir pere- 
1 ' I 1 Ju I

•sakau nesikelsiu, tai 
Belipant priesz kai- (ir nesikelsiu, — atsparos d va-

Jtlla vwi* a *1 *»* m w W V . **"- •

t smarkiai linkti,, tvora lyg? kad Į ka. 
trypinėjo, o adgaH azalė tako t —

• • • 1 ’ rausi,
nu ypu sudavė Klimkai per 
veidą. Neturėdamas tvirtos at 
sparas po kojų, Klimka par
griuvo ant .samumu, bet tuo pa
ežiu akimirksniu atsikėlė ir 
vienmarszkinis nubėgo kopo- 
cziomis žemyn. Pasuko svirno- 
Jin ir tenai, greitai apsitaisęs 
szvontadįcnio rūbais, iszejo per 
daržu.

Matas pažiurėjo isz paniūru 
in beiszoinanti Klimka ir 
szuko pavyksmu:

— Sugryszi, sugryszi * tu

•• ■ - • ' - m. --- -

instenge iszgortL Atsistojo hy *Į-r-k 
svaigstanezia galva nutraukė j kauk: 

nin namus.
nil, kojos etne

tOUKUAKU lllliVUIy
lt. I. 4

M. B A U UI3
,i i i „„■t, i.jLii,. i -f.J—J.

v/

Piemenuką baudė už birby
nių sukimą isz gluosniu už žir- pakluonei^ atsisėdo ant suver- 
niavma, už bulviti kėpimnr už stw krttivdn akmerih ir rūkė

kcjo nutilti. O Klimka iszejo

*1
^gluosnis kvatojo ilgomis sza- 
komia ir rode neturimąjį lie
žuvi.

Klimka sukeikė bjauriai ir

pakinkiuose j1 šios gundomas, atszove Klim- 
į

Tu ežia man pricszta-
»—-suklykė Matas ir vie-

IV

nusiskvnL

............ .. ......  .............. J--------- į--- *.. —--- -------
mano, jog nieko isz to nebus, sukilusius verpetus, jaukino 
jog tėvuose negales pasilikta
Patiems duonos trūksta, o ežia -jam skelbe stebuklingąją gam-

4 * .1 , J i i ... 1 i . J k j .. i * * . i J trik M *Ji . J L » . .

pft8iflzauHZu«i sopuli ir visam

gaszliai kankrutkas viena po

Ir

obuolo ar vyszniu 
ma — kas inmane, tas leliojo; kitos, 
kam ūpas užėjo, tas kumszczia 
stuktelojo.^

nepajuto Klimka, kai
nszara, astthta''Vydama,* vilgo 
blaksticnastir'tyliai riėdejo per 
skruosda Žemėn, Tyg būites dė- 
samoneš 'mazgodama, ’’lyg at
mena svetimas nuddėmesi.. Tik 
ant szirdles fartlbn kiėk leng
viau pasidarė, Ii Ir1 krutinę, rė
dos, kiek arviau alsavo ir tildė 
inszelusias mintie.

Pas khi, nežinia,
pajautu šugundlhta, mintis tit
re indi sau!

— Jei skaus — atmanysiu.. 
jei tylos — kėslu...
Į m.

jau kokiu

i

Nerimo biesas vėl pasibalno
jo jo siela ir taip ja miklintu 
taip' lamdė, kad jfs,' ’nebiistisi- 
va 
nuėjo Taukais. Ilgai braidžibjo

aldydarrirfš, ghršiki sukeikė’ir’
m * — h.. ‘ . A.* 1 II*. * > * i . •-

ežioniis lyg ko laukdamas, ar 
ka besvarstydamas. ftaūksz- 
lės slankiojo visu jo veidu Ir 
taip riervino visa, kad vietos 
negalėjo susirasti.

Sėtojo prie vakar apkaup- 
tuju btilviu ir vienu akymojti 
veidas nuszvito:— ežia jo ak(< 
ta, cZia vagota^ ežia iszdyges 
augidenelis apkaupta! Szirdin

mikkittbo prie ‘Kėpio pėr 
tvora. Sziaip taip , užsirangė 
kuolu prisilaikydamas ant tvo 
ros ir nugriuvo nuo jos kiton 
pusėn.

dar bereikalingas žmogus ir su 
juo reikės tasai negausu kąsnis 
dalytis. Ne, isz to nieko nebus 
— tęviszkėjo jis jei bbnt diena, 
kita tegalės iszbuti. ..

Atsiaėdb ant aUmbns ant ru
giu ežės ir krapsztirtejb karklu

I k. '< L J' ’ t'

* itos arinonija, jos taika, jos gai- 
vinanczia balsama — jėga...

Nusileido nuo akmens žemen 
iszsitiese ant ežes ir insmeige 
akis in dausas. Kartkartėmis 
jo žvilgėsi sutrukdavo tai 
cziaukszlys 'žvirblis,

PIRKIMAS
i * i i i . w ?* u r

VELNIU
bręsta n-

'pusėn.
į Pro Įauga pamate Magdžiu-
|ce pareinanti Klimka ir isz-

I , ,, M ' A

bego sodo galan pasitikti.
j, | » MTij.•'*i i

’ — Jonuti! kas tau pasala-
— rūpestingu, susopuštu

< * .

•'M *

frel
baisu puolė in ji.
/Klimka staptelėjo, pažvelgė 
baltomis in Magdute ir lylojo. L Į ■ A t '*
; — Jonuti, szirdele! kaip

' ‘tai'dp.

sąmojo sugraibęs, tarė:
»Į.

* _ ■

insiHcjo kažkdkih sziftute, gal- £žiuk, pirma karta.. kaip ma-

Jonuti
• • ♦

Palingavo Klimka galva ir, « A . .jgj:
j ’

Pirma tai karta, Mag-

•su

Užslėpė nuoskauda giliau
siose dvasios versmele lyg 
szvksztdolis aukso mdlszeli ir •r
taip ja saugojo, taip ja krim
tos, kad ramumo nesugebėjo 
susikurti. Atlnikos metu pasi
knaisiodavo toje nuoskaudoje, 
tarytum ji vienintelis jo būty
bes akstinas buvo, ar isz jos 
Fvilanczlos jėgos gaivos savo 
ūkanotoms buities * dienomis 
semtis mane. Kiekvieno žmo
gaus vengė. Kas vibnas szeimy- 
niszkiu rodės jam užslėpta 
nuoskauda turis, ar geismą ki
ta nuskausti kurias, nes flats 
savo nuoskaudos nesupranta, 
nesugralbo, tik dvasios gelme- ’ 
se kažkokia pagieža gaiviifb; 
siela kažkokios ir kažkam at- '

....monos jausipū 'stiprina. Gyve
nimo bet jausmu nesavoka 
vieszpatauja du dvasios erdve- 1 
ne...

O vasaros saule žiurėjo skai
driais spinduliais atgimusiom 
bei pi*ažydnsion gamton ir, 
gausaus pertekliaus kankina
ma, barsto savo dovanas, kai 
atvirutis alata.

— Renkis bažnyczion, ko 
ežia palangėmis slankioji, —» 
nemaloniu, sziurkszcziu balsu 
prataro Matas Klimkai.

Kilmka nutylėjo, bet. Matas, 
regimai, buvo sumanęs ji na- 
gkn paimti ir navomis priemo
nėmis žmogų isz jo padaryti: 

i
giai sziurkszcziu 'balku atszove 
Klimka.

i
— Asz tau pasikabinėsiu!..

Ai *

Pasakiau renkis bažnyczion, 
t iii ir renkis nezaunijes.

, . ’— Nesirengsiu!
— Gal reikės papraszyti.
— Apsiejfliu nepraszytas... 

ir darysiu szventadieniais kas 
nfan tinka.

— Važiuosi
girdi! — sznktelėjo Matas ge
rokai inszirdes.

‘— Klausyk, 
r— stengdamasis ramiai kalbė
ti! prabilo Klimka. — Tu ne- 
sifeamdei mand> bet nederėjai 
urano Dievo, tai geriau tu jo 
1)4 neleisk;.. ‘ ‘ ”

.— Ar jus girdėjote ta ap- ka. ‘ 
Jebi, jis ežia man prikaiszios

į— Neprikaiszioju, —

Ko tu kabinėjies T... ly-

vi srovele ir nublaivd ūkano
tas dvasios dausas. Meilingo^
mfa akimis žiurėjo,1 va^a eida
mas in kiekviena aūgmeneli, 
glamonėjo jib savo žvilgesiu, 
tarytum jo siela susiliejo vię- 
nan gyvybes' apMrėiszkimo 
akordan su augmenėlio augi
mo' slėpiniais.

Bet tai truko viena akimirk
sni. Pusėn lauko nuėjės, urnai 
pašuko a f pėdžių ir veidas vėl 
apsiniaukė. Ruscziosios mintys 
atkuto, kai muses pavasari ir 
blttszke apitamseje galvoje.

Staiga, lyg kokios slaptosios

ne... gyva matai 
. Susviro ir susmuko ant 
gluosnio kelmo. Sėdėjo taip

i

Gyveno sau kaime Bukoviec- 
nose vienas garsingas mužikan 
tas, kuriam Dievas davė pri
gimta gabuma prie grajftus. 
Tas tai gabumas paėjo' nuo jo 
t ovO. Jo' dTedukas mokinosi 
Varszhvoja no tik grajyt bet ir

naszia žeme, o mintys painiojos varpon inkibes, girdavos 
raizgės, mazgės in gnranksztis 
susimesdavo, 
rasti nes tenge.

Tylus, giedras, saules gausu
mu pe^tekes Vasaros rytas, lyg 
užburtas jausmu valdovas, skė
tės viražui galvos, o žemai osze 
migiai, slėpiningas vedė bylas 
singomis laukinėmis 
rugiagėlės ir barės su neg.iū- 
galvemis auguonomis. Kur-ne- 
kur ncpamirsznoles susimėto 
melsvuain, aki žavintin vaini
kan ir szypsojos dangaus szun- 
tanezion melynen.

Tyla bei ramumas nepadali- 
jainhi vieszpatavo ąpalinkui ir 
nesuvaldomomis srovėmis lie
jos Klimkos krūtinėn,

bet iszeigos su*

raudon-

maisto radęs.../ > - .į
Ir rodės jam, kad ta nepai

mamoji gamta it jis —i tai vie-
nas tas pats apSirCiszkimnHj«kriPkns/lirbti-nc? ui7duole:

kalbėjo jog ne grajina isz moks 
lo, tik pam velniai prigelbedA- 
vo jo grnjinime.

Sztai viena karta atėjo pas 
ji vienas Jaunas vaikinas 
miesczionis, kuris prasze

tais vienas 'tas pats asmuo, tik 
kažkokios rusezios, kersztingos 
raankps del nesugraibomu nuo
dėmių iszskirtas; padalyta to 
rūstybių Dievo nesąmone; — 
vienata, pilna, armonijine vie- 
nata suskaldyta, iszdalyfa ir 
amžių bei kankynes kelionėje 
neinstengianti saves susirasti, 
susijeszkoti pirmykszcziu savo 
sudėtiniu daliu ir tapti tuo, 
kuo buvusi — vėl anaja pilna, 
armonine, isz gamtos cielybes 
neiszskiriama vienetą...

— Toliaus* bus —

miesczionis, kuris prasze mu
zikanto idant jam parduotu du 
velnius, ba ir jis norėtu gerai 
grajit ant skripkos.

Muzikantas pamiriinosau:— 
Gerai asz tau parduosiu.

Mokytinis lauke kantrai. Ant 
galo muzikantui nubodo jo at
silankymas ir pasako jam jog 
“naujam Ketverge“ kada už-, 
eis pilnatis tegul ateina, nes tu
ri su savim Atncszt kvorta, 
sznapso, švara geru deszru ir 
dideli molini puodą, '

Muzikantas del to vis vilki
no, kad galėtu sau surast pa- 
gelbininka. Prikalbino du dnr- 
tus vyrus isz artymo kaimelio 
idant gerai apdaužyt szonus 
tamsuneliui, kuris norėjo iszsi- 
žadėt Dievo už velnius.

Susitarė pasislėpt ant kryž-I *iavu keliu krūmuose apie de- 
szimta adyna naktį. •r

Mokytinis stojo ant paženk
lintos adynos atneszdamas su 
savim arielka, deszras ir puo
dą.

Muzikantas padaręs ratą ant 
žemes liepe mokytiniui stot vi
duryj su puodu ant galvos. 
Po tam liepė jam nusiredyt lyg 
marszkiniu, nesidairytu in szo- 
nus ir neiszeitinet isz rato, be 
prieszingam laike velnei jam 
galva nutrauktu.

Kada muzikantas atsitolino 
mokytinis užszvilpe ant vel
niu. Tuojaus pripuolė prie jo 
gaspadoriai su gerom lazdom. 
Norėjo pažiūrėt kaip velniai 
iszrode, nes turėjo puodą ant 
galvos.

Vienas isz velniu iszklausė 
jo:

— Ko reikalauji?
Smarkunas atsake:
— Noriu idant man pagal

binei grajyt ant skripkos.

— Sugryszi, 
man atgal, tai dar no tiek tau 
teks... — nusisuko ir nuėjo 
grinčzioii.

Inejes seklyczion, pamate 
Magdžiuke, bostovinezia prie 
lango ir tuoj užsėdo:

— O tu, žiūrėk man. 
matysiu, ar iszgirsiu tave besc- 
braujant su tuo valkata, tai

.. 4 Rado ūki 
ninko duktė, sau piemenį —

• j Asz* tau Ji 
įszmusziū isz galvos *..

i

paminėsi tu mane

hitsvirusia ant krutinės galva. tinkama porai.
Paskui atsiduso giliai ir tyliai, 
tyliai sulingavo galva:

— Taip,’ taip, Magdlitb — 
po velniu, viskas’ po velniu ... 
Ir staiga eme graudžiai verkti. 
Tarytum nuoskaudos dėmė at
liko ir pažadino pajautu vers
mes, o szios tyruoju dvasios

• oszaltinio vandenėliu' plovė pra- 
eities žaizdas.

Tik sumiszusi Magdžiuke 
puldinėjo apie ji, lyg to atsitl- 

jegos vejamas, pasuko miestė- kinio kaltininką nujausdama...
IV. * ’

Sžeimyna jau seniai buvo 
sukilusi. Matas vaikszcziojo

Kn. Nervingais žingsniais ėjo 
marguoju piėvu kautai ir ne
takte, kaip gėlės viena po Įritės

• • pa-

glostė

g įHllllllllllHIHMIlIlIllHlllllllHIIMIHllIlHllllllHHIlHIIM3

b

i Tuo paežiu momentu prasi
vėrė kamaraites durys ir pasi
girdo Matienes balsas:

— Ko tu pasiutai <sziandien, 
kai durnaropes pririjęs...

— Ir tu ežia, kerplesza! — 
szoko intužes Matas ant žmo
nos. — Vis per tave ramumo 
nėra... vis tu ‘fchevrds” 
neji ...

M

mas, nesikdtriauk,'— stengda

vari

Nesiketrinuk, susimilda
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BALTRUVIENE

!užd po jo kojotais, * neregėjo susiraukęs po kiemą ir atkak- 
ok'' stebuklingosios laukines

pieHm g?ožėš, ktiri kifadbs taip 
jautriai, 
sielai bylojo.

— Turi alaus? — paklausė 
berymanti ant tvoros ž^da.

Žydas pažvelgė i’n nepažihs- 
tamn beniioka ir lyg ka svars
to.

l1 *

mos skaitai kalbėti atrėmė Ma- 
tiėne. — Dar kryžiaus ant kak
tos neuždejai, o jau visa pra-* 
gara sukėlei .. p Kai koks ait-

3

. Veinąs kokfs tai staigutis,
4* ’ . r T > k '■ Ji ' I i' ’
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Bobele uždarius stuboj*laike.
Vyrus, katrie prie duriu priėjo 

vaike,
Nežinau kaip ten tolinus buvo,

I

I

taip insakamiai Jo

liai dūme isz pypkes. Klimka varas, tiek težino, ka su vigais 
nesikėlė., ■ r. >

Nerimo bei inpyko kursto
mas, Matas palypėjo kopeczlo- 
mis ir sZuktelejo pastogėn: 
i _
ti!.,..

" ’ l *| L 1 1 - H.

nesikėlė..

— Ko vėpsai! — apskubi- . 
no ji Klimka. — Alaus turi?

— Ka tu teip rėki? — nu
stebo žydas.

— O ko tu tyli, kai su ta
vim kalba... Alaus turi?

— Szxsza! turiu, turiu.
— Duoksz pus? tuzino.
— Puse tuzino! — nustebo.
— Greieziau! — norimojo 

Klimka.
— Ar pasiutai!

Kelis kartus tave'žadin- I' I • ** 'J

Isž pastoges pasigirdo saxi- 
sas,

■ , I ' f >i . ! ♦

balsas: -
— Negaliuoju sziandien.... 

’nesikebriu.
Mata lyk kas apsode butu:
— Asz tau tuoj visus ga

lus sulopysiu, derva tu... BaŽ- 
nyczion tavęs tai nėra, o kar 
cziamon tai vidudieniu kelia 
suradai, Verszi tu ... Žiūrėki
te, nusilakė kai kiaule, o szian
dien megaliuoja, girdi — kao

troszkulio nukankintas

man tuoj keltumeis "ir eitum 
akėti.

Karszcziuojes,

žmones
bažnyczion eina, o jis karezia- 
mon ir dar rakau ja atėję i...

— Klausyk, asz tavęs ne
klausinėju kur kas eina ir tu 
man nepasakok... Daryk tai,
ko praszau, — atmovė Klimka — 
apykaiseziu apsipylęs. ' v

Žydas pažvelgė in nenuora
ma ir, žodžio noprasitarės, nn- 

bažnyczion, tojo alaus; :
Klimka atsisėdo ant suvers

tu medžiu pavėsyje sunkiai al
suodamas ir klaidžiojo nera
miomis akimis po kareziamou Mata. Greitai užlipo kopeczio- 

mis pastogėn ir, apsidairęs,

szeimininkc,

, ... , - r „ - J AW •

'— Neprikaiszioju, — su
stabdė ji Klimka, — o kai no- 
rdaiu, tai iit.bėPtdves susirasiu 
k£lia ne tik bažnyczion, bet ir. 
karezemon, — sutrenkė smar
kiai durimis ir iszejo kieman.

^Dar ilgai bambėjo Matas, 
kol Matione nėpaszauke jo va-
Riboti ir norams nenorams rei- * I

pjautis... Kad tau sžeimyna 
nutyli, tai tu manai, kad ir asz 
tylėsiu, kad tu ir manim jodi-

i

— su-, 
o ne, tai kad

nesi...;
— Nutilk, rtipuže, 

klykė Matas, »— i 
iszvanosiu kaili... ’

— Negazdiiik, negazdink!

Tur bul ne kam tikies vyrutis,
' * ♦ 1 ' .r

Rugojo, kad ji mergina priga-
< « vo,

Na ir joUos už-paęzia negavo.
Ir to da negana,
Mat toji mergina,

Jaun Iki u, daugia u turi, 
t Bet in juos nežiūri.

Asz daug biznio turėjau■ 4'1.'

V.

1

4.

Trio jaus in laikraszti rieįndc-
jau, 

notokia asz jau baikszti, kaip O ir mano ijjeisteris nenorėjo, 
Ba už lalki^szti neužmokėjo.tau matos... Per ilgus nagus

•.JU A. . Ak Ai . A i ♦ * A «Aužsiauginai, tai nežinai dabar 
kur juos kiszes... Kad kas tau 
ju nenuvertu...

— Lok, lok, kol nenutildy- 
siu, — lyg kiek atlyžęs, mar
mėjo Matas. Po valandėlės pri
dūrė: — Žiūrėk, kad szita, — 
galvos kryptelėjimu nurodė

* 4 * 11 * . |

— lyg kiek atlyžęs, mpr-
I 11 , ’ll * H • • •• * * 4. *. F 1

Magdžiuke, — nesivalkiotu sli 
tuo piemeniu, o tai prilupsiu 
kad ir dvesdama minos.
/r . ■■ »u/ ' > rt / r . 4 r . ,4*.

4

Karszcziuojes, nervingas 
Klimko.s balsas neatremiamai 
prabilo: ,

'■— Nesikelsiu ir neisiu.
Na, na! neprašzyk Die

vo kad prikelti užlipcziau, — 
atszove Matas.

Nciszkente Klimka ir suri
ko: K

— Ko pristojai, kai Velhias 
dabar, ko tau ežia reikia!

Kažkoks bludinys apmovė
I

kibma.
Žydas tuo tarpu atneszc pamate Klimka bogulinti pak

ala ds, stikline ir, visa tai par 
states ant medžiu; iszticse ran-

Klimka pažvelgė 
tni’s in ta* ranka ir numetę jon

•sznairio-

1^, . rt .r '•

Mątięne pamoko.
J • , ♦ t* • *1 ‘ ' ■

— Nekaisziok įjagu prie

'Paleido pag^s, tai

V

mergaites’, o tai akis i'szdras
- *• * ’ r

jau ir mano, kad jam viskas

Tasai vaikineliš davadnas 
’ ’ / buvo, 

Kol laikraszti skaitė tai in toki ti
szpiceliu nėpakliuvo, 

pa bar szirdeles razumnu stojo, 
Ir nuo tikybos atstojo.

Tai ko jis laikraszti skaitys
Kad jam geri pamokinimai 

akis badys?
Vaikeli, dabar dAUg naudosi, 

Ba ir proto atstosi, 
Mergicoš tave nemylės, 
Ne ant tavęs nežiuręs.

Daugiau apie tave padainuo-
f

Ar gal jau Veselka atsibuvo.
O ga! ir gerai padare, 

Kad laja mergiea uždare, 
Butu gal kitas atkalbinės, 
ln kur kitur nusigabenęs.

Vienam mieste ėjo žmogelis 
ulyczia, 

Sztai ir kokia boba ežia
Su buteliu momoja, 
Žmogeliui grūmoja.

, Na ir per galva skimtelejo, 
Net butelis suteszkejo, 
Ir da plyta pagriebė,

Per galva reme.
. Biauriais žodžiais koliojo, 

Kaip padukus klykavo, 
Žmogelis supaisziota.s,

Ir outeriotas,
Nusivilko savo keliu, 

Ėjo szonu ir užpakaliu
Baisiai dejavo,

Kad nuo bobėlkos in kaili 
gavo.

Kaip kiti ingunde, 
Nelaba boba apksundo, 

Pribuvo szerifas, 
Bobele ne kas, 
Tai mat bobele,
Avies galvele,

% f

i

Kaip burnos nesuvaldė! 
Tai tau už tai gerai.

9

M

— Tuojaus tau* pagrajinsi- 
me.. •

Ir pradėjo plakt lazdom! Mo
kytinis ne dalaike plakimo isz- 
szokok isz rato ir bego kaip zuj 
kis o velniai paskui ji ir plieka 
kiek tik tilpo.

Taip tai atverto tamsuneli 
kuris norėjo parsiduot vel
niams nes nuo to kart jaw atai-

V i !#

I

l

INDIJONAS ATLAIKĖ
SVARBU DINBTA.

ežia,
Ir tavd' pravarde iszdhoczia, 

Tada kaip merginos susitartu, 
Gerai tau kaili iszpertu, 

Ba esi jd nevertas, 
Kad butum iszpertas.

<♦ ♦ ❖
Hei jus mcrgicos Montkarmiu, 
f Žinote, kad stiebeliai tai del 

gyvuliu,' 
O lie del žmoiiiu, 

mas in duris, drėbę in žmona: įln sztebeWs nereikia valkiotis
Ne josią bovintis, ’ * 

Žmonys tam padyvija labai, 
Ir visi šėko kad tai nbgerai. Į

£ysiu...
T •

galima. Per toli sielai, ne tavo 
nosiai, ne tavo! — npkvarszink 
tuszcziomisvsau galvos, — tu 
jau mergaites nedaužysi, nc-jau mergaites nednužysi, 
sapnuok, nę... ,

Matas lyg nusijuokė.
— Tu man neduosi?
— Žinoma,, aszl!

v

Atsikėlė, nuo, kėdės ir,. eida
Į

*

peje, kone ligi galvos insikni- .
f| * i . J • < ' '■ In 1 j|

susi in sziaudus. Greitai prie

norėjo jam grajyt ant skripkos 
su pagelba velniu.

... . . ................................................................... Illfall MM ■

BUTU GERAI.
Gerutis (ant cirkuso): — To

nais kletkoje randasi laukiniai 
žmogus. Nuvedžiau savo pa* 
ežia jojo pažiūrėti, tai broluk 
teip nusigando, jog per dvidtf-

l ..................

Į džio prakalbėt.
Pantaplaitis: —

szimts minutu ne galėjo ne žo- 

parodyk man kogreieziause,

Ne josią bovintis,' ’ » f j)— Ziurok ir dabok, ka pa- 
sakiau: — pamatysiu su tuo 

»' • *

r— tranko du-

Iszgraužt per aukautai 
1 . . .1 . . / .1 .. J? ' * «J

jo prie jo, nūmbte dvikarte ir parszu ja jbesivalkiojanczia 
'kailib nbpaliksiu, 
riinis ir iszejo.

‘ Jsieki! 
tiėne.

<
Henry Roe Cloud, tikras Win

nebago sztamo Indi jonas,kuris 
užbaigė Yale universitetą, bu
vo pirmsėdžih Ataorikoniszko'

Bdbar <la nutylėsiu, tegul ir asz savo febais nuvedu 
pfleria. • f n v
ISZMtNTnraAS f

-^- Tai tas namas kasatubj 
t>00,000 doleriu'. Labai puikus. 
Bet kur randasi tvartelis!

— Kam tvartelis?’
1 • — Nagi del to asilo, katras1 
ta narna pirks. *

suszuko:
— Kelkis, o tai;..
Klimka pažvelgė’in ji atkak

liomis akimis ir tyliai, bot in- 
sakiidaiatrėmė:

~ Negaliuoju ir nesikeistu
’* ‘ ______ i _ A _ ,

ulil

rubli. • AAtsikimszo bonka ir 
pradėjo gerti, ' nesuvoktinai, 
kvaili, godžiai atikla po stiklo 
rydamas, taryfum bijojo, kaa 
kas jo Bumaiiyma sutrukdys, 
.kad kas atgrasys ar sulaikys 
nuo nutarto žygio.'

Paskutines bonkos jau nebe- prie kopocziii.
1 ♦

I

Lyg paib’elis Mata pagavo: 
sugBtebe Klimkos ranka, isz- 
vilko ji isz guolio* ir pastūmė

V * j i 1

r

Kol daugiad dažinosiu, 
O’ kaip da karta iszginsiu, 
* Tai gerai pakoezosiu. 

" ❖ ♦ f :
Joną mėrgica isz kur ten atsi- 

traiike,
Mintys, tamsios kai atidrln- l£ol bus veselka, da kiek lauke,

mote pa vyksmu Ma-
tiėne.

. Klimka tuo tarpu * laukais 
tojo teviszken.

ga rudens naktis, apgobė visa 
ji. Ėjot teviszken, bot pats nu-

k... ■ / * 14 *

■< .

•Ir

f

Pavede ja vienai bdttai, 
Kad vaktnbtu labfti.

t ' ( I

4

/I I

*
■J

Tndijoniszko Instituto, Wichi-
įta, Kans., likos paženklintas
ant' dinsto Tndi'jonu globoju.
i '.............. ' ~ -

* Nuo korkinio medžio ga
lima nupjauti žievia tiktai vie
na karta kas devynis mehis.
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ŽINIOS VIETINES
Oktoberis — Spalio me-

neais.
— Žmonis sziomis dieno

mis ym labai iszbauginti skai
tydami apie uždarima bahku 
daugeliuose vietuose. Tankiau- 

lgme yra kalti patys žmonis, 
1 kurie isz dideles bnimeš palei
džia visokius pnskalus ir pa- 
į daro teijy^yadinarna
ant 1

įnigu. Žinoma, kad banka 
turėdamas tiek pinigu, idant 
visiems ta paezia valanda iaz- 

• mokėti, turi uždaryti duris, pa
kol gaus paskola nuo kitu ban
ku iszmoketi žmonieins pini
gus. Už praplatinimu tokiu 
paskalų tiesos baudže gann 
rustai. Reike primyt, kad mu
su bankos mieste stovi ant drn- 
tu pamatu ir nemano uždaryti 

Todėl nebijokite 
kad subankrutys ir pinigu ne-

) teip yadmamA 
banko špirdamįesi

savo duriu.

ii bruna
i savo pi- 

s no

isziminokite be reikalo, 
t Vincukas, mvlemas 12 •r

metu sūnelis Juoko Neverauc- 
ko, 515 W. Mahanoy Avė., ml- 

•re Ashjando ligonbuteje Utar- 
ninko ryta, po operacijai ant 
apendicitis. Vincukas apsirgo 
Subatoje ir daktaras paliepė ji 
nuvežti in ligonbuti, kur jam 
padaryta tuojaus operacije, 
bet pagelba buvo užvelti ir

e

vaikiukas mirė. Velionis buvo 
studentu parapines Szv. Juoza
po Mokyklos. Paliko dideliam 
nuliudime tėvelius, tris brolius 
Juozą, Floridoje; Antana, Geo- 
rgijoi, ir Albina, kuria mokina
si, ant kunigo Overbrook semi- 
narijoi, kaipo tris seseris: Ona, 
Fiorentina ir Matilda namie. I t » * ‘l r

Laidotuves atsibus Subatos 
ryta Szv. Juozapo bažnyczioje
SU pamaldomis. Graborius 
Tradkauckas užsiėmė laidotu
vėms, .......

Ponas Jonas Bigolis ge- 
žinomas kriauezins

t * 
rui žinomas kriauezins isz 
Port Carbon, atlanko savo pa
žystamus Mahanojuj ir prista
tė. kęelilioka puikiu siutu del sa
vo kostumeriu. Prie tos progos 
atjanke redakcija nes yra sopu 

.j/Kaitytojum “Saules“.
— Ant W. Mahanoy St. vi- 

tdurije 300 skvero likos pakaity
ta nauja elektrikine szviesa. 
Dabar ne bus teip tamsu ir 
naktinei “porczininkai“ nega- 
galos slapstytis tamsumoje 
poreziu su savo 
parties.“ *

— Vincas Staniulonis, 
metu, likos, sužeistas Mahanoy 
City kasyklosia ir nuvežtas in 
Ashlando ligonbuto ant gydy
mo.

— Gengve No, 1 szafte, 
Maple Hill kasyklosia likos už-

porczininkai

necking

42

lieta per vandeni kuris gavosi 
isz kitu kasyklų.

—- Jau nuvežta plienines bal 
kės ir kitas mateiĄjolas ant pra 
dėjimo statyti milžiniszko bro
kerio St. Nicholas.

— Ana diena lankosi 
dakcijoj “Saules“
siliieno su dukteria isz Tamak- 
Ves.

t' i ■«
<

re-
poni J. Va-
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Read ir i ! >
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iZvtl Readinfo Geležinkelio kom- 
4*1 •kekurcijae

In New Yorka $4.00
Ned«Uoj, 11 OKTOBERIO

Taipgi Kolumbo Dianoje 
Panedelije, 12 Oktoberio

Giara proga pamatyti Amerikon 
didiauai miestą ar atlankyti gimi- 

'didŽiausl miestą ar atlankyti gimi
nes ar pažinotam as. Važiuokite.

ANT READING GELEŽINKELIO

SHENANDOAH, PA. ISZ LIETUVOS
t Franukas, •> vienuolikos

dienu sūnelis Frano Polukio, 
236% S. Chestnut uly., mirė po 
trumpai ligai. Laidotuves at
sibuvo Panedelijo po piet.

— Nedėliojo dalyhavo S. 
L. A. suvažiavime Coaldale J. 
Barauskas B. Patkauskas, A. 
Pakinas, F. Urbonas, J. Sta- 
niszkis, J. Kaimksztis, S. Sta
niulis, V. Visockis ir A. Ste- 
ponkeviezius.

ISZTĖKEJO UŽ NEGRO.
1

Sziauliecziai stoty ir mieste 
mate nevisai paprasta vaizdai 
popietiniam traukiniui isz Ry
gos (pro Johiszki) atėjus isz

— Ana diena garnys paliko • 
sveika dukrele del Boleslovo 
Tamujionius ant 306 E. M t. 
Vernon uly.

— Juozas Skizinskas, 408 
W. Mount Vernon uly., dau
giau nesikisz in moteriszkus 
reikalus ir stengsis gyvent? 
malszume kada apleis Locust 
Mountain ligonjtniti. Ana diena 
susibaręs su savo miela, prl- 
siegelia, pradėjo ji botnbarda- 
vot su torielkoms, isz kuriu 
viena pataikė' jam in guogia, 
ir dabar turi būti ligonbuteje 
pakol jam galva supiksis.

Mahanoy Plane, Pa. — Vin
das Visockis 40 metu, likos už- 
musztas Stanton kasyklosia. 
Nelaimingas žmogus ž*engo pir
myn, 
priesz “manvej“ 
szimta pėdu žemyn, 
kiota lavona iszgavo.
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vieno vagono iszlipo keista 
szeimynelo... ji szviesiaplau- 
ke, mėlynakė Lietuvaite, jis — 
juodas, fcaip anglis, plnczialu- 
pis negras. Porele atsivežė Ir 
dvejetu vaikucziu: 3—3’/L» mt<| 
amž. juoduke mergaitė ir TVį 
— 2 mt. amž. baltveidi berniu
ką.

Porele bematant atkreipė in 
save visu atyda. Ir jiems veži- 
ku važiuojant in vieszbuti, su
augusiu ir vaiku smalsuotu 
būrys juos lydėjo nuo pat sto
ties iki vieszbuczio. • •.

Po valandos vieszbuty jau 
grudoyi keli judresnieji "Įnik- 
rasztininkai. Vienam reporte
riui baltaveido viską paaiszkt- 

Ji Lietuvaite, Aldona 
Karpaitc, dūkto pasiturinezio;

• Joniszkicczio ūkininko. ’ 1927 
m., Joniszky baigė 4^1. Toliau 
mokytis tėvas pęsutikov leisti,

• L k'. i o a

ninkeles vieta gauti. Ūkininko 
szeima didele. Aldona nutarė

no...

i' 
J 

f,

I

U

r

i 1
r k

V

»; k

h Ui ? .

■«f-

■ y j : \ ; v

NEPERSLAMPAMAS CELLOPHANE
■* t F 4 į | > (

T\ H T”

nežinodamas 'kad stovi 
“manvej ir nukrito

Suman-

Coal Dale, Pa,,— Nedėliojo 
atsibuvo suvažiavimas 43 dele
gatu S. L. A. isz Shenadorio, 
Gilbertono, McAdoo, New Phi- 
ladelphia, William Penn, Ta? 
makves, Mahanoy City, ir Coal
Dalė. Likos teipgi.apsvarstyta 
apvaikszczioti ąųkęini jubile- 
ju S. L. A. kuris neužilgio ke
tina sukakti. Likos išbrinktas 
naujas komitetas del szios ap
linkines.

Chicago. — Agnes Cas(ovich 
43 metu, gyv. 342 West 57 Pla
ce, prisipažinusi, jogei ji mf- 
szovusi savo vyra Steponą, 37 
metu, 
vaiku.

Ji yra motina szeszlu

— Pirm kiek laiko Chica- 
gon atvažiavo isz Detroito Lie
tuvis. Apsigyveno ežia. Dar 
jaunas vyras. Tai ir mergina su 
si rado, ir jau ketino ja vesti.

Geras dalykas. Bet ve tapo 
aresztuotas. Kodėl T Aiszkina- r I
ma taip, kad Detroite jis pali
kes paezia su szeszeta vaiku 
be priežiūros, be paramos.
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Visuomet Gerai
k *,+'-

Tvirtai Uždarytas
* t • •

n*uM« j*

■ J?

ir jis atsidaro!

Atkreipk dėmesį į naujų, ypatingų 
h skvetų-pakelių viršuj. Vienų jo dalį 

< prilenkęs pirštu prilaikyk ir piešk, 
.. kitų jo dalį. Labai paprasta. Greit. 
* Zip 1 Ir viskas. Labai ypatinga! Pake- 
*1' 1st B b 11 ‘

.. kitų jo dal j. Labai paprasta. Greit.
■ ■ -- ■ - - . . .. .

lis įvyniotas į neperšlampamų Cello-
J J

y. foninę popierų, ;pęr kurių neįeina dulkė, Slapu-

o su 4 kl. cenzu sunku ir raszti- > --
*

jeszkoti laimes svetur. Drąsi 4( 
mergaite emigravo Brazilijon.

tRio de Žanciro mieste susipa
žino su turtingu kavos plan- 
torium, negru Džonu Thomp- 
sonu. Nežiūrint Džono odoa 
spalvos Aldona ji pamylėjo ir 
juodu ppsivede.

Neseniai jie nutarė aplan-J, J1VJ **UV«1V aplan

kyti Lietuva^ Vėliaus, ežia juo& 
L *«’’ * 

lauko nemalonus priėmimą;*.,
v»

Tėvai atsisako *savo dukters, 
isz gėdos, kam ji isztckejusi už 
‘laukinio.?. >

Misteris ir Missis Thomp
son apžiurėjo miestą, muziejui 
statyti vieta, statoma pamink
lu ir k t. Misteris Thompson 
stebėjosi Sziaulįp gutvių 'grjp- 
diniu, kanalizacija, ęlefctFOS ta
rifu, nauja ja ir sopa ją turga
viete. .. Ji esą labai stebinai 
Lietuviu szaltas būdas ir ju 
darbo tempas...

Thompsonai iszvyko in Ro
kiškio apskriti, kur gyvena 
p. Thompsonienes isz motinos 
puses giminaieziai. Po 2—3 sa- 
vaieziu p. T. žada gryžti Bra
zilijon’

4

t

nias, Ilgų i>crai ir kiti nešvarumai, švaru, apsau
gotu, gražu, ŠVIEŽIA! — kas galėtų būt daugiau 
moderniškai kaip, LUCKIĖS patobulintai! Humi
dor pakelis — taip lengvai atidaryti. Ponios — šis 
LVCKY skvelas — apsauga^ jūsų pirštų nagam*.

v.
1 .

Pagaminta is geriausių tabakų — viso
derliaus gretinęs LUCKY STRIKE vieninteliai 
cigaretni apsaugoja jūsų gerklę per tų išimtinų 
“SPRAGINIMO” procesų. “Spraginimo” procese
naudojami Ultra-Violetiniai Spinduliai — procesas, 
kuriuo pašalinami tam tikri kartumai, ir erzinau- 
ėios ypatybės, kurių, noturališkai, yra kiekvie- •sao»amHMbaMMwMMa
name žaliame tabake, šie kartumynai ir erzinan
čios ypatybės pašalinamos iŠ jūsų LUCKY 
STRIKE, jų juose nėra. **Jie išimti — todėl ju ir

•■■MM VwmmmmmmnwmB NHOBMB 1W*

r>jgr«/w Nenuostabu, kad LUCKIES visuomet palan-
kūs jūsų gerklei, ’—r*

. ♦ I **
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, The American Tobacco C*., Mfri«

paczto sztampa, rusu baro cen
zūros pažymejima ir Varszu- 
vos paczto pastaba, kur atv:-

n

LUCKY

CIgarettES

It's toasted"
> ' F 1

Jūsų
1 1

Gerklei Apsauga marlei Knlte|lmus—Prieš Kosulį 
j ' /< V.'’ • ' ■ "T—,
Neperšlampamas Cellafanas Užlaiko tą
“Spraginimo” Skonį Visuomet Šviežiu

I .

C

“Spraginimo” Skoni Visuomet Šviežiu
; ♦

• 'v '

* lova valstije randasi I 
daugiau arkliu (1,025,600) ne!

lova valstije

-ATSUK RADIO — 
Lucky Strike 
Orkritrei įrieiitkuk- 
litną Arlrtilftį) 
KrtvirteJienį ir Selt*- 
liifnį, vikare per N.

B. C. ratio tinklo.

—. Juozapa Moszkuna isztt- 
ko didele nelaime Michigan 
valstijoj. ,

Chicago j ar Melroso Parko 
yra jo sesuo ir szvęgeris Jarnos 
Jasulis. Bet Meszkunas nežino 
j u adreso. Taigi jo draugas 
kreipėsi praszydamas padėti 
Jasulius surasti.

Pp. Jasuliai praszomi atsi
kreipti ir jiems bus suteikta 
platesniu informacijų apie 
Juozo Meszkuno nelaime. Ad- 
l i 5 ’

resavokite “Naujienos,” 
So. Halsted street. • telefonas: 
Roosevelt 8500. ; . i

’ ' ‘ ‘L ' . I
Policija nuszove du ban

ditus. Vienas ju buvo Rudolph 
Kvacik, 27 metu, gyvenęs ad
resu 1454 So. Union avenue. 
Kitas — Charles Janraaitis, 23 
metu, gyvenęs adresu 639 West 
•16 street. Nuszautujtt trys 
draugai ir mergina operavusi, 
automobili, pabėgo. Policija 
jieszko ju. — N. ,

LIETUVOJ GIMĖ SUAUGĘ 
DVYNUKAI.

Mažeikiai. — (To pat vals.) 
K. kaime vieno ūkininko szeb 
mynojo sziomis dienomis gimė 
nepaprasti dvynai: du berniu
kai suatige ozonais. Tie 

~ ; m

rūkas, matyt, buvo patekės.
Atvirukas perduotas/1 Ausz- 

ros” muziejui. * ;; * -

PERLAUŽE NUGARA '.(N
< J. 4:"

< -* » •
3 DABS. ‘

lt ’ ! 1 . ' 
dienomis Kazys

-

jagimiai
Unau- 

sveiki ir gydytoju 
gyvens. Berniukai

Sziomis
Garbenis; tapnavįs Kolmęs- v 
Ciesniszįes dvare pas p. Szlia- 
geri, ^risdhmas !įuo daTžincjė

gara in 3 dalis. .Garbeni.? ligo-

L

sukrautu dobilu, perlaužo nu-

platesniu 
e

ym

—4

nuomone, 
pakriksztyti Povilo ir Petro 

* f*' ■

vardu (tuo iszrokavimu, kad 
viena diena butu vardines.)

Macziusiu žodžiais, “ 
giminiM sudarysiu nemažai ru- 
pesties motinai, nes ji nepajė
gsianti abu sūnūs papenėti Ir 
teksią samdyti įindtoja.

Kaip žinome, panasz’us dvy
nukai gimė Siamo.

■ 1,11 - 1 1 -*■ 1

ISZ DAUGPILIO IN SZIAU- 
LIUS LAISZKAS ĖJO 17

METU.
Sziauliai. — Saiauliu pączto 

.»< .. '7;. . . .'*r Ji

tas isz Daugpilio 191'4 m.; Spa
t ■ " ** . . i »< ' f ''t

f*''

nauja-

t

T 
X> •* r 
•> v

gautas, atvirukas, kuris iszsius- 
tas isz Daugpilio 1914 m.J Spa
liu 28 d. Atvirukas adresuotas 
tūlai p. Donatai Liudvikonai 
Verszczaginai, kurios. Sziau- 
liuose jau seniai nėra. , , 1
£. Atvirpkas.raszytas Lenki s z- 
kai« apmokėtas rusų paczto 3, 
kapeikų ženklu,turt Dyinsko

ninej.

RIKSMU, NUBAIDĖ 
PLĖSZIKUS.

Viena naitl Gojaus kaime 
Surviliszkio Valscziuj nežino
mi piktadariai^pasibeldė in 

ris Ir

7
pleskikus.

feasibelde i- 
[langio duris L 

szeimininko buvWin.l^^ Bot 
kada jie norėjo p 
tas omo haiąi^uąjaį rėkti. Plę 
szikai nnšigahtloH^ įSųbego.

. . 1 _____ 
'g J V 1

Lehigh Valley

Aug. Eibuko prieangio <

radot plejžti,

JiW I 
i'S' 4'4

EKSKUR 
in New Yorka
; Nedelioj, 4 OKTOBERIO ■'

$4.00
Speciallazkaa treiriįs apleis Maha-

Jersey CJty,

7p

noy City 4:26 ryte. Gfižthnt apleis 
- Exfehįmge PI. Sta.

7:80 valanda vakare.
I

T
« r •

sasassss
■ C . ■i

kaip kitam kokiam valstije, 
Amerike;

X

CAPITAL STOCK.$125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED-

PROFITS $623,358.62 *
> V

> Mokame 3-czia procentą ant 
C sudėtu pinigu. Procentą pride-.
> dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir
? 1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
v turėtumėt reikalaus su musu ban- *■ 
? ka nepaisant ar mažas ar didelis,

G. W. BARLOW, Pres.
J. FERGUSON, Vice-Pres. ir Kas.

1 ' ,

L. /
/ 6 6 6

VT

z ■ <

GYDUOLE AR TABLETAI
Prosą:alina galvos skausmą in 30 ųil* 
nutilę sustabdo szalti pirma diena, 
ir sustabdo Malaria in tris dienas.

; 666 Mostis del kūdikio ssalcsio.
•it------- --- ----------- !---------- I—ni-------------

K. RĖKLAITIS į
:<

1 X
-

i

11'

w* mokslą. Turiu pagelbi-
nlnke moterems. Priei
namos prekes.

516 W. Spruce St., 
'Bell Telefonas 149 

MAHANOY CITY, PA.
306 Market Street 

Bell Telefonas 441-J 
TAMAQUA,

, Lietuvisskas Graboriu*

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada Ir

Pk.

Lietu vis zki Bonai
I ...

Norintieji parduot gaunate 
aukščiausia markėto preke. 
Del informacijos rašykite in
Dept. 4. I

Kurt H. Schurig & Co
50 BROADWAY I

NEW YORK
---------------- ■ . . - ■ - —

1 ' ..................................... -I *■■*'■■ ■> I p

DYKAI—SuVis dykai 
dasižinosite savo ateiti 
ir kokia laime turėsite 
gyvenime, jeigu para- 

I szysite tuojauš indeda- 
1 mi kelias stempas de) 

persiuntimo. Adresavo- 
» kite sziteip:

Practical Sales Company, Desk S.
1219 #N. Irving Ave. Chicago, III.

/!=

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje 

trr Ant 2-tro Floro, Kline Sxtoro 
19 W. Centre St., Mahanoy City

'J

t

I

Wm. Traskauskas 
L1ETUVISZKAS GRABORIUS

i

Laidoja kunus numirėlius.Tesam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, veseliju, pasivažinėji
mo ir t. t. —Bell Telefonas 506 
603 W. Mahanoy Ava; Mah. City

Ant. J. Sakalauskas 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

331 W. Centre St; Shenandoah, Pa. 
(Bell Phone, Dial 2-1512)

'I'

ir gražiai, 
nėdinti.

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

Busite pilnai užga-

Isz Mahanojaus ir Girardvilles 
jeigu kas pareikalaus mano pa- 
tarnaviiha tai meldžiu map tele- 
fonuoti o pribusiu in deszimts 
minutu. Bell Phone, Dial 2-1512 

................................................................................................. . ■
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MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY OITY. PA.

MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM
$200,000

.... 250,000
69,000

$519,000

Kapitalas
Pervirsris 
Reserve

....

• • •

* •
T1

Isz viso ..

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

■Jm,

■
* *

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

t
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