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Isz Amerikos
fe

fe 43 METAS

miostelio.
pra-

KUNIGAS BURMISTRAS 
MIESTO.

Port Lavaca, Tex. — Katali- 
kiszkas kunigas D. M. Buchley, 
yra burmistru szio
Kunigas-burmistras yra 
baszczium Katalikiszkos para
pijos Szv. Panos Daugalintes. 
Likos jisai pažinklintas tuom 
laik ant vietos mirusio burmis
tro.

Kunigas Buchley turi pil
nas rankas” ba ne tik yra bur
mistru miesto, bet atlanko dvi 
misijas, yra pirmsedžiu Rotary 
kliubo, rajzo in vietini laik- 
raszti ir randa laiko ant invedi- 
mo vandeniniu paipu ir užveda 
elektriką in namus.
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PER 12 METU PASIREDINE-
JO KAIPO VYRAS.

Strausburg, Wyo. — Polici
ja aresztavojo ežia
Pazori” tęva dvieju vaiku, ku
ris vėliaus pasirodė buk tai yra 
motere. Dvyleka metu Pazero 
szeimyna pairo, kada jisai ap
leido savo paezia ir du vaikus. 
Motere dvyleka metu atgal ne 
galėdama aplaikyt darbo ir tu
rėdama du vaikus iszmaityti, 
persi rede in vyriszkas drapa
nas ir aplaiko darba ir gyveno 
pasekmingai ir niekas nesupra
to kad tai motere. Ant galo po-

* ‘ vy-

‘“Emiliu

f
licijai nHdave kad tasai 
ras” yra nužiūrėtu ir areszta- 
vojo, bet sudžia ja paleido, nes 
neturėjo nieko prieszingo 
priesz ja.

nieko
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1. — Dr. Jose Manuel Ping Cansamtinc, kuris apėmė dinsta Dr. Mannėl Tellez kaipo
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ISZMETIMAS ISZ S T UBO S 
ŠUKELE MAISZATI.

Cleveland, Ohio. — Žmonys 
dagirde bulk koks tai beszirdis 
locnininkas namo, iszmete ant 
ullyczios varginga szeimyna 
bedari)io 300 susirinko priesz 
narna *su protestais ir kad vėla 
szeimyna ineitu in narna. Isz 
to kilo sumiszimas. Policija su 
paikoms ir* aszarinems bom
boms apmalszino

Isz Visu Szaliii
LAIME 76

maiszt i įlin
kus, vienas likos mirtinai 
žestas odų polieijanlai 
džiai sumindžioti.

su
nka u-
I

SIUNTINĖJIMAS LAISZKU maitina.

SUVĖLINTA
METU SENUKES PO 

MIRUSIAM BROLIUI 
AMERIKE.

Lodžius, Lenk. — Ant ulyr 
ežios Kamenos gyvena sena 
pora žydu, 72 metu Bėra ir jojo 
76 metu pati Chainos/ Voinsz- 
tokai. Su jeis gyvena sunitą 29 
metu Jokūbas, o kiti vaikai 
yra isztekeja tiktai Jokūbas 
užlaikineja senukus ir juos

NEPAPRASTAS NUOTIKIS.
Shamokin, Pa. — Mrs Juozie

ne Jurikiene važiuodama bosu, 
kuris staigai sustojo. Motere 
užklausė kodėl bosas taip stai
gai sustojo ant ko varytojas at
sake, kad sužeidė vaika. Juri
kiene iszlipo pažiūrėti vaiko ir 
net sukliko isz baimes kada pa
regėjo kad vaikas buvo penkių 
metu sūnelis, kuris likos pavo
jingai sužeistas.

DU MILIJONAI KIAULIŲ.
Unojtoj ,-y Pagal ap- 

ekaTVymo NAfaskos padotku 
kamisoriaus, tai tame valstija 
randasi 2,173,610 kiaulių v ant 
farmu, kuriu verte yra 17,237,- 
865 doleriu. ’*

DETROITAS TURI 2,104,764 
’ GYVENTOJU.
' Detroit, Mich. — Pagala pas

kutini surasza gyventoju, tai 
Detroito miestas ir užmiestis 
turi 2,104,764 gyventoju su 747 
keturkampiniu myliu. Paežiam 
mieste randasi 1,568,662 gy
ventoju, o užmiestyja 536,102 
gyventoju.

DVI MERGINOS UŽMUSZ- 
TOB, VIENA SUŽEISTA 

IR DU VYRAI.
Pottsville, Pa. — Dvi mergi

nos isz kuriu viena yra Betty 
Žilinskiute, 615 Laurel St., o 
kita Elzbieta Foran, likos už- 
musztos, viena sužeista ir du 
vyrai automobliu nelaimėjo ant 
plento Schuylkill Haven, netoli 
Friedensburgo, praeita Nedė
lios vakara. Sužeistieje vyrai 
yra Edvardas Kelly isz Read
ing© ir Harry Holly isz Seltzer 
City.

Karukas kuriame merginos 
važiavo vUŽsicįege^-Tj-pęzią ma
gina Margareta Markevicziutc 
likos supiaustyta per stiklus.

. .MOTINA MIRĖ, VAIKAS 
PASIKORĖ ISZ

. GAILESCZIO.
/ Cleveland, Ohio. — Didelis 
gailestis po mireziai jo myle- 
mos motinos pristūmė 15 metu 

. Sąmųehi Matlier, knrįo lavona 
kabau ji, ant virves jo 

kambaryja. Vaikas buvo sn- 
nnm ' prezidento
Clifta Iron Co., dirbtuves, ku
ris tame laike lankosi Franci- 
joja. Vaikas labai mylėjo moti
na prie kurios 'buvo labai pri- 
siriszes.

Cleveland

ATLĖKĖ ISZ JAPONIJOS 
IN AMERIKA BE
- PERSTOJIMO.

/i 4 i Wenatbhee,’ Wrish. ■— Du le- 
kiotojai Clyde Panghorn ir 

t.; Hugh Hernden atlekd in ęzio-
c; nUi praeita Panedėli per Paci- 

. - , fiko mafes isz Japonijos be per
J <-r>tetojimOj. atlikdami ta ja ilga ket 

lione in 41 valandas ir 13 minu* 
tu. Už tai likos apdovanotais 
per Japdftiszka laikraszti
$25,000. Viso padare 4,500 my
lim .

Yra tai tie patys lekioto jai 
kurie likos aresztavoti už nu
traukimą paveikslu isz Japo-

su

PABRANGO.
* '* -ur ■ *

Washingtonas— Pradedant 
1 diena Septemberio, nusiunti
mas laiszko in Kanada ir New
foundland pabrango nuo 2c iki 
3c. už Postkarte nuo 2c iki 3c.• * 
Nusiuntimas laiszko in Angli
ja dar kasztuoja 5c. o Postkarte 
3 centai.

Keturesdeszimts metu atgal 
iszkeliavo in Amerika Chanios 
du brolei Szimas ir Jokūbai, 
apsigyvendami Belmore ,N. Y. 
Szimas uždėjo fabriką rakan
du o Jokūbas fabriką maszinu. 
Abudu brolei ne turėjo jokio 

. • J,' . • A *
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mokslainėis ‘ Boston
l'’ '1

Ind., per vėtra, kurioja likos sužeistu koniij 50 vaiku. 3. — Užlietos ulyczios mieste Hankow, 
Kinuosia, kur sztorninkai nepaisejo ant vendetos darydami paprasta bizni vandenyj lyg keliu

ambasadoms isz Meksiko in Wash ipgt oria.’
Ii t ‘ I • T I I I

2 — Paveikslas sugriautos
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ATIDUOK DALI SAVO UŽ
DARBIO PACZIAI O 
TURĖSI RAMYBE.

Philadelphia. — Sudžia 
Pearce Richards, 
kad treczc^ilis vyro

-- -  - . uu-a L 4 a—Bse

BOLSZEVIKAI UŽKLUPO 
ANT MIESTO ROTUŽES,

* r< ’
* '

Cleveland, Ohio.. rL.ho vakara mini a žmonių
»

T- Panede-
susi-

nusprendė j dedanti isz 2,000 neszdami Bol- 
uždariiio 'szevikiszkas vėliavas šu Kli

priguli prie paezios, o tik viena siszkais panįszais, užklupo ant 
dalele/prie vyro. Visi vyrai,' 
kurie stos priesz ji už neužlai-' 
kyma savo moterių, la’: ' 
kytis pagal jo nusprendimą. 
' Sudžįa pasakė priesz visus 
susirinkqsius, kad jisai uždir
ba ant meto <leszmts tukstan- . - »*► ** * '

kyma savo moterių,

miestiszkos ______ 7 _-rr__
Imiesi nuo 'burmistro darbu ir 

turės lai- kitokiu pareikalavimu. 
• 'k * • •Burmistrak iszšzauke pplici-

A' < * * * W W " V ■

'021 (( doleriu isz kuriu asztuonis 
tukstanezius atiduoda savo mo- 

ir

'< Jį1 *''►

Žilinskiute .paliko levus, dvi toriai, per kn turi ramybe i
seseres ir viena broli.

KŪDIKIS PASISLĖPĖ PO 
LAPAIS UŽMUSZTAS PER 

AUTOMOBILIU..
Springdale, Pa. — Keli vai

kai siausdami ant ulyczios, pa
guldė penkių metu . Joku'buti 
Mileri, apdengė lapais ir pasi
slepia nuo jo. Tame atbėgo sun
kus trokas, kuris nematydamas 
vaiko pervažiavo per lapus po 
kuriais gulėjo vaikutis,
muszdamas ji ant vietos, nes 
pervažiavo per pilveli.

i » 5 i ’ ■■ ■

v uz-

užganadyjima.
Bet randasi daugelis 

vyru ka turi atiduoti visa savo 
uždarbi del moterių, 
aplaiko tik voteri ant tabako, 
vela yra ir tokiu ka visa 
uždai’bi praszvilpe, o motere ne 
turi ne už ka maisto nusipirkti. 
— Bepiga tam Sudžiui nerugot, 
kad atiduoda savo moteriai 
8,000 o sau paasilieka tiktai 
du tukstaueziu doleriu ant ge
ru laiku.

tokiu

o patys 
o 

savo

rotužes spįrda-

ja, kuri su pagelba paiku ir 
aszariniu 'bombų iszvaike BoL 
szcVikus. Policija suraižė pra-

« / 1 ‘ Mta • į* h „ ’ A

vardes vadu ir už keliu dienu 
paszauks visits in suda.

Trenton, N. J. Keli szim 
taiibedarbiu sustojo prie sena
to spirdamiesi darbu. Tame lai
ke senatas apsvarstinejo bitas 
apie 4 procefitipi alų 
del žmonių.

I'

ir vynrt

niszku fortecu, bet vėliaus li
kos paleista^ aut Jiuosybcs.

f

SZIMTA DOLERIU UŽ 
PASILINKSMINIMĄ SU 

SVETIMA MOTERE.
Cleveland, Obi o.

VEDE SZESZIS VYRUS.
Savannah, Mo. —■ Mrs. May 

Lane, ana diena pasiėmė sau už 
dranga 79 mdtu amžiaus vyru
ką b ji jau turi 80 metu. Labo- 
iene sako kad turėjo pasękmin^ 
ga gyvenimą su tris pirmais, 
bet su dviem paskutinįaiš bu-

JKarolius 
Pitlik^ sugryžeš namo i^z ^lar- 
bo užtiko uždarytas duris ir Vo niekam netikia. 
langus savo stu’bos. Prijausda
mas ka tokio blogo, dirstelėjo 
in kuknios langa, paregėdamas 
kaip isz kito kanibario iszejo 
burdingierius Juozas Malek ir bar tiek banku bankrutina, pa- 
jo pati nusirėdė. Žinoma kad 
Karolius ilgai nelanko, 
spyrė in duris, inbego in stuba, 
pagriebė Įiurdingieru už spran-

DINGO PINIGAI ISZ JO 
BANKOS.

Kokomo, Ind — O kad da-

GERE MUNSZAINE, 
ISZPERE PACZIAI KAILI

VISI ARESZTAVOTI.
Detroit, Mich. ‘ 

sausi agentai užėjo in 
pas Andriu Kosteeki, 
aresztavojo drauge su jojo pa
ezia Margariota už dirbimą ir 
pardavinojima namines ramy
bes. Agentai konfiskavo asz- 
tuonis galonus, tris samogon- 
kos ir ketures baczkas bfogos.

Viskas butu getai, kad ne 
Aleksu. Rukosl^i ne,hu(A.. ?H-

9

Netiketai 
narna 

kuri

DARBININKISZKOS 
ŽINUTES

»♦ jk, >l lįyL 11 " ’ ’ ™ T ‘

pliekos kaili savo Juzei, o ta- 
me visa kalte buvo pirkimas 
kvorteles munszaines nuo1 Koi - 
teckio. Ąlęksa iszgcres konla Ifr - • 9 . ' SI 9 • •U 4 ’ if v

puse bonkps ingavo indijonisz-
■ H , J , (1 A f f . J 4 ‘ ’

kos drasoą ir pradėjo .szlųotį

300 PRADĖJO DIRBTI 
SZILKINYOZIOJE.

Freelad, Pą. — Trys szimta 1 
darbininku . pradėjo dirbti 
Freeland Throwing Mill Co., 
kuris buvo sustojus koki tai 
laiką isz priežasties neturėjimo 
orderiu. į _

susineszimo su seseria per 28 
metus, tiktai viena karta įprt- 
siunte 25 dolerius dovanu del 
dukters kuri isztekejo, bet ad- 0 > »
reso nepadavė idant szeimyna 
nepraszytu daugiau piplgu.

Kėlės sanvaites ntgal Chai- 
na apalike žine nuo adyokgtu 
isz New Yorko, buk josios bro
lis Szimas, 65 metu mirė, pa
likdamas jai puse milijono 
Amerikoniszku doleriu, prisa
kydamas testamente idant at
naujintu kapus mirusiu tėvu ir 
laikyti kąe motaiupttinaldas už 
juosius. ........g

Motere -prižadėjo; iszpildj’t
velipnio mirusio brolio,.ir už 
pinigus pastatyti ligonbnte del 
vaiku, nes pinigai jei jau nerei
kalingi ant senatvės^'^<1

t B—:----- :------
JAPONAI BOMBARDAVOJO

KINISZKA MIESTĄ.
Shanghai,

niszki lekioto jai bombardavo- 
jo Kiniszka miestą • Newch- 
wang ant kurio nuleidę apie 60 
bombų užmuszdarni apie tris

orderiu.

ROLLINGMILLE PRADĖJO
DIRBTI.

Steelton, Pa. — Bethlehem 
Steel ęo,, Atidaro savo rolling-

’ •! .♦< * *■ '< ' '■ . 1J ‘

' ■ . pa *
darbininku sugryžo prie darbo.

f

1

f 1

h)ijlė^ez{onais, per ka apto.bOQ
grindis 311 Juze, kuriai tokis 
pasielgimas visai nepatiko ir 
inskunde kaimynu Valdžel. 
Sznipai. iszpil.de savo privalu
mą ir dabar Juze turės malszu- 
ma nuo savo Aleksandro, kuns 
yra geru vyru kada yra blai
vas.

i vy
Visi fomisai likos uždegti.

Kinai. — Jopo-NUŽUDĖ VYRA KAD VĖLA 
NEAPSIPAOZIUOTU PO 

JOSIOS MIRCZIAI.
Kensington, Mass. — Gertru

da Horning, buvo labai susirū
pinus kad po josios mircziai 
josios vyras Bert neapsivestu 
antru kartu ir nepaiimtu ino- 
ezeka del juju szesziu vaiku, 
todėl Gertrūda, prikiszo revol
veri prie mioganezio savo vy
ro, patraukė vamzdi ir paleido 
.szuvi. Mirsztanti vyra nuveže 
in ligonbuti, kur po keliu va
landa mirė ir motete liuvežc 
in ta pati ligonbuti, nes po por- 
szovimui savo vyro iszgere 
truciznos nes sirgo džiova ir

**'

geide mirti su juom. Daktarai 
sako, kad ir Gertruda iszliks 
nuo tureiznos tai ijgiau negy
vens kaip kokes kėlės sanvai
tes.

STRA1KIERIAI SUGRYŽTA 
PRIE DARBO.

Wįlkes-Barre, Pa. — Strai- 
kieriai Glen Alden kasyklų 
prižadėjo sugryžti prie darbo,
jeigu prezidentas Murray sten- szimtus žmonių ir sužeido dau- 
gsis praszalint prezidentą Boy- geli. Viena isz bombų nupuo- 
laria isz pirmo distrikto, praT? 

• *4 » * * k t

szalint czek of mokesti ir pa
dalyt kasyklų darba idant visi 
galėtu dirbti. Murray prižade’ 
jd rūpintis a^pie tai. Keturios, 

kiehes, 24 metu,' 'kuri stėngesi ^^klos ■ jau pradėjo d.rbti 
nuszauti savo vyra. Vyras sake Skrantu aplinkinėje ir apie

MOTERE NETURĖJO
I.AISNIU,' ARESZTAVOTA.
Mount Carmel, Pa.

finis aresztas už iiesziojima
ginklo be pavėlinimo, likote ^pa
darytas ant Mrs. Frank Žales-

Pirmu-

le *ant kazarmiu ližmUizdama
i <

Japonai ne neinislina atiduo
ti Mandžiūrije Kiftanis ir lal-

; V Į

__ oM

80 kineziku.

Skrantu aplinkinėje ir apie
kad nuo kokio tai laiko serga 6>000 įlėkusiu sugryžo prie
ir neturi darbo už 'ka ji pati darbo, bet Wilkes Barre ka-
iszmete

■(

kys pakol gales.
t * •' ■» ■« I I I

20 UŽMUSZTA, 150 SUŽEIS
TA CHILES RINKIMUOSE.* •

Santiago, Chile.
czionaitiniu prezidento Rinki
mu kilo kruvini maiszaczei ku
riose užmuszta 20 žmonių o in 
150 pažeido apie 300 likos 
aresztavotais. Miestelyj Toqin 
que moteres ir valkai užklupo 
ant balsuotoju if sugriovė visa 
narna. .

fu
I* |

- I.aike
s/klos da ne dirba.laukan kerszindama 

nuszovimu. Motere likos aresz- 
tavota už turėjimą ginklo netu
rėdama ant to laisniu pagal 
naujas tiesas.

STIKLIAI ISZEJO ANT 
STRAIKO.

Glassport, Pa, — Isz priežas
ties numszimo mokesezio nuo 
15 lyg 25 procento, 400 darbi
ninku stiklo fabrike United 
States. Glass Co.

bijojo ir Mrs. Janina Wagoner, 
tiktai 79 metu, laikyti savo suezedy- 

ma banke, todėl indejo penkis 
Bzimtus doleriu in sena cfcoba-

na niiejo pažiūrėti ar pinigai 
randasi “‘banke’*, czebatas bu- 

A • TX • • • "1 •

doj mete in grindis taip sinar- ta ant pasl(/pimo. Kada ana di
kiai, kad net Juozas persiškai-
de sau galva ir gerai apdaužė 
savo prięsza, i .

Kaimynai $u]M)go perskyra 
juos. Policija aresztavojo abu- : 
du.im uveže ant policijos. Lai
ke, teismo < iszšiaiszkino'įkaite 
burdingierius kuris užmokėjo 
szimta doleriu bausmes 
skriaustam vyrui, kuri, audžia 
paleido. Burdingieris nesugry- 
žo pasiimti savo/‘ bakso ”. Pa- 
cziule isz sarmatos iszbego ir 
nežinia kur lyg sziai dienai 
slapstosi, o gal su brudingie- I
rium vela susinesze. .

nu-

vo tuszczius. Kur pinigai din
go tai nežinia, i

100,000 MEKSIKONU J 
ISZVA^IĄVO ISZ AMERIKO.

Meksiko, Miestas, Mex. — 
Nuo Septemberio 1930 lyg Sep- 
tenlbcrio 1931, isz Suv. Valsti
jų iszvažięrvo atgal in Meksika 
daugiau kaip szimtas tukstan- 
czlu Meksikonu kuriems musu 
sklypas labai pabiuro. Valdžia 
sugrAžino atgal 7,773 o savo 
valia iszvažiavo 91,772.
'V r * <

I

y

t
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MIRE ISZ GAILESTIES UŽ 
SAVO PASTIPUSIA

IR .UGNIAGESIAI SPIRESI .
^GERESNIO ALAUS.

Wilkes-Barre, Pa. Ant sėi I 
mo vaistiniu ugniagesiu kuris 
atsibuvo czionais a’na diena, li
kos1 nutartos rezoliucijos ‘ ku
rios bus nusiuostos.del kongre
so idant permainyt prohibieL

n i

kuri

jos tiesas ir duoti žmoniem tris 
procentini ai u, nes jau per dvy
leka motu valdžia iszbande 
“gerumu prohibicijos”
nieko gero nepadaro del skly
po tiktai in klampino visus gy
ventojus in pragaru.. Rezoliuci
ja perstoto 225,000 ugniagesiu 
Pennsylvanijoj, , V- 1

b

t

KATE.. < >
St. Louis, Mo.

1 %■ f
I ••

BV. JJOUIS, MO.
taudama savo mylemos kates, 'Czi 
kuri ana diena pastipo, senmer
ge Beatricija Linden, 
trucyznos ir nuėjo [ 
dahgu dtaugo sil sa^o miaukiu. 
Lindėh t tire jo net dvyleka tu j u' 
naktiniu profesorių kuriuos la
bai mylėjo. Mirdama llgonbu- 
teje pasako daktarams kad be 
savo mylemos kates negali gy
vent. — Gerai padare kvaila 
senmerge, kad sau pasidarė ga
la, jaigu butu pasidariute sau 
gala del meiles vyro, tai kas ki
to butu.

iszejo ant
F x t

į '' striiiko, ir nesugryž pakol kom 
Apgailės- panijė sugrąžys ’senus mokes-

nurijo 
in kacziii
.k •

I

ežius.

DEL KO VERKE. ■
‘ 1

Po mi rėžia i savo vyro1 tūla

I

; r h i< . ...
. DUODA-VISIEMS VYNĄ

'"i

t Budapeszt, Vengrai, ^ Kai
meli ja iHarka, žmonis vieszina 
vynu visus kurie geidžė gerti 
ir toį:stiek, kiek kas nori5 gero, 
seno vyną e \

Priežastis tamė yna bėda Ir 
stokas bertainiu, nes ne turi pi
nigu pirkti nauju bertainiu o 
vyno tiek užaugo kad nėra in 
ka pilti. Vietoje vyną iszlieti

{ DYKAI.,

I* 'St twwunaszlete graudžiai verke*atėjus 
namo.

— Ne verkie kumute, atsa
ke jos kaimynas — juk vyras 
ne sugryž... - Gal Dievas duos 
jum antra...

— Asz tdi gerai žinau kad tai duoda žmonietn gerti o ^pa
gausiu, ir jau turiu sau iszsi- tingai del miesoaioniu kurio 
rinkus kita, bet turiu verkti dabar suvažiuoje i«z visu sza- 
ba... ka žmonys pasakytu. / ‘ litf pavilgyt savo gerkles.

iszpil.de


‘Ui

/

i i

Kas Girdėt
Szerifai paviete Miami, Flo-, 

ridoj, aresztavojo du studentu 
drauge sn profesorium isz ad- 
vokatiszko universiteto Miami, 
kada visi praleki i nėjo smagius 
laikus vienam isz daugeliu tb- 
naitiniu spykyziu.

Kas gali užginezyti kad pro- 
hibicija turi kas kart daugiau 
pasekėju. • .
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Ir pas vyra ir pas moterie 
yra noras erzinti, pajuokti ir 
užgauti žmogų katra myli. Te
de) isz ‘ to kyla 
niai.”

Tie vyrai ir moteres apie ku
riuos pasakos kalba, kad jie ve
dė ir gyveno amžinai laimingai 
yra taipgi pasakos, ir jie nie
kados taip negyveno.

Nes meile yra pasiszventi- 
mas ir geraszirdystc ir atsida
vimas. Bet ji yra ir nesuprati
mas ir iszklypimas ir giliausia 
szirdies susigraudima.

Meiles sudėtinė dalis yra •r 
liartis bet susitaikymas V
taip saldus po to kad jis patai
ko kovos rupesezius.

meiles bnr-

>

NAUJAS V A‘D A S 
LEGIONIERIŲ,

Henry L. Stevens, 35 metu 
advokatas ir pulkininkas Švie
ti neje Kareje, likos iszrinktas 
pirmininku American Legion 
ant paskutinio sejmo Detroite. 
Gyvena Warsaw, N. C.
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menu savo bobai apie persisky- 
rim, tai maniszke taip insiun- 
ta, kad griebė už szluotos, 
asz duriu per duris, ir
ežia žmogus gali persiskirt 
tokia boba!”prie savo.Žąsis pripranta 

mnitininkn kaip szunis ir kaip 
szunes paskui juos vakszczioja. 
Francijoj tūla akla motore yra 
vedoma in bažnyczia kas Nedo- 
lia ant misz per žasi. Toji sena 
motere eina tiesiog keliu, bet 
kadi užeina nnt kokios persz- 
kados, tai žąsis patraukė jai už 
szlcbes ir užveda vela ant gero 
kelio. Kada daeina prie bažny- 

geri žmones senuke ih- 
veda in bažnyczia, o žąsis eina 
ant szveutoriaus pasidrutyt žo- 
Jelia. Po miszin žąsis lauke ant 
uenukes ir vela nuveda namo.

■— Antrus atsitikimas koki pats 
redaktorius mate savo akimi 
kada nuvažiavo Nedėlios die
na pasisvecziuot ant

ežios,

o
kaip

su

Angliszkas priežodis 
kad vienas sokeris- (kvailys)

Taji prie-
žmo-

sako
< i 

gema kas minutei.” 
žodi galima palygint prie 
niu kurie duodasi apsigaut vi
sokiems apgavikams ant dau
gelio pinigu. Paskutiniame lai
ke apgavikai turi gera 
pinte ant pardavinėjimo maszi- 
nukiu del dirbimo pinigu, o 
ypatingai tiems, kurio netiki in 
įlankas ir isztranke visa savo 
sunku uždarbi, paslėpdami 
me. Apgavikai sako 
lengviausias būdas
turtingu. Skaitlis žmonių ku
rie duodasi apsigaut tokiu bil
du yra didelis — matyt, gema

na- 
kad tai 

pastojimo

fa r mos
Mrazu arti Orwigrfburgo, Pa., jie kas minufa. Tie pusgalviai 
pas kuri randasi M ražienos tė
vas, p. Antanas Enikis. Ponas 
Enikis kas diena prižiūri žąsis 
ir paskui ji seka kur tiktai eina
ir antis, kurios tiktai jo klauso

atiduoda visa savo sunku 
darbi — po keliolika tukstan- 
czin doleriu kaip kada, kad in
gyti stebuklinga rnaszina.

Aukoms tokiu apgaviku pno-

uz-

ISZ LIETUVOS
ATVAŽIAVO IMTI 8ZLID 
BA 80 METU SENIS'SU 70 
METU SENE, PASIMIRĖ I

* • * '• • ...

I

BAŽNYOZIOJE.
Rugsėjo 8 'diena Žaliojoj 

invyko szitoks daug kalbu sil
keles atsitikimas. Vietos gy
ventojas pil. 
naszlys, 80 irtėtu amžiaus senis)' 
užsigeidė vesti. Susipažino su. 
tūla 70 melu amžiausmoterimi 
taip pat naszle ir sutarė apsi- 
vesti.

Kalbama diena abu “jaunie
ji” nuvyko in’bažnyczia paimi’r 
Hzliuba, bet Vos tik kunigas 

z' “jauna-' 
pradėjo darytis silpna ir

Vietos 
Naujaviczius,

'•

eme juodu laifnint,
jum“,
jis enie sverdbfi’. Iszvestas in 
zakristija NaUjavicziusir ome 
dar labiau silpti ir fttaigaHen

’ * t. r ■
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Mažhjn trobelėje, Paneriu
I-kalu u paszlaiteje, gyveno su sa-
I
I

lt
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o kada in.jas prakalba, tai vi-jla tik tamsiausi žmonys, kurie 
neskaito jokiu laikraszcziu ir 
gailesį iszduot kelis dolerius 
ant meto ant apszvietimo savo 
proto. Tarp Lietuviu yra tokiu 
kurie mano buk laikrasztis tai 
yra daigtu kuris visai ne yra 
reikalingas. Žmonys skaitanti 
laikraszczius, žino gerai apie 
tokias ir panaszes apgavystes 
ir. laikosi ant sargyboj priesz 
tokius apgavikus. Jaigu žmo
nys daugiau skaitytu laikiasz- 
czius, tai ne butu tarp ju tam
sumo ir nepasiliktu visokiu ap
gaviku aukoms.

sos atsistoja in pulką ir prade
da gaigahiot rodos turėdami su 
juom koki tai pasikalbėjimu.

Keli metai atgal Amerike bu
vo geri laikai, kožnas pirkinėjo 
visokius-daigtus ar jiems buvo 
reikalingi ar no ir automobi
lius iszpyszkyt szventadieniais 
ir vakarais ant geru laiku’, o 
kada atėjo blogesni laikai, tai 
žmonys pradėjo pardavinet sa
vo autpmpbilius ir kiti isz to 
pasinuadojo. Daug žmonių gy
vena kaip tai sako “duok man 
duonos sziadien o apie rytoju 
nesirūpinkime. Tokie žmonys 
visados kentes varga ar geri 
laikai ar blogi.

Dvasiszkieje, sūdai’ ir kiti 
yra užrugoja, buk Amerike

' daug persiskyrusiu vedusiu 
poru, ba jaigu vyras su motere 
negali sutikti, tai privalo jai 
pasiduot, o in laika visokį ne-

/ * * * L*supratimai dingtų. Tūlas žmo
gus mums raszo, kad tai netei- 
singysta, nes karta pas ji atbe- 
gd jo kaimynas szaukdamas: 
“Brolyti, gelbek, ba mane bą- 
ba supliekė su szluota ir iszme- 
te ant stryto!” Ka turėjau da
ryt, priėmiau ji po savo pasto- 
gia kalbedamas: “Vincuk, del 
ko nepersiskyri su savo boba, 
jaigu negali su ja susitikt?” o 
jisai man ant to szitaip atkirto: 

toriu daryt, kada tik už- 
' a"/' . ••

K

& O
m
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vo sūnumi HZėHziasdeszimties i- » I
metu naszle. Žemes jiedu turė
jo mažai — laikėsi viena kar
te ir tris ožkas, kurias pati se-1 
mite dažnai ganydavo po kai- 

Savo n a szt a «enntei buvo
var-

Bet jos gyvenimą, kaip 
tamsus debesys niaukė uodo-1 
ras sunaus elgesys. Jos sunns,I 
Jonas, dienomis ir nankaiimis 
slapta medžiodavo, o grobi pas 
Žydą pragerdavo. Bažnyczios 
vengė, kaip kipszas szvesto 
vandens. Szventadieniai susi- 
rasdavb linksma kompanija ir 
visi trankydavosi po kainus ar 
vakaruszkas. * I

Motinos praszymu sunūs ne
bojo. Vienintele viltis senutei 
liko — malda, o ražanezius isz 
jos ranku beveik neiszeidavo. 
Mokiesi karsztai ir nuolatos ir 
lauke, kada sūnūs susipras. 

' Karta, Sekmadienyj, pasiro
do naszles grinezioja jaunas 
kaimynas ir prnnesze, kad jos 
sunns guli toli kalnuose per- 
szauta krutino ir sulaužytomis 
kojomis.

| — Jis jau nepareis namo,— 
atsisveikinda-

•J U.

i
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SENA RASZTININKE
' - BU (fc.

nūs.
lengva, — ji nesiskundė 
gaiš.
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STUDENTAI PRADĖJO AUGINT BARZDAS.
*, 4 Hit* l t f A /i
»j ♦ i i * *

Studentai isz Missouri ir.t'ohimbni
:.r 4 * * % 1 * * r' f 11« »

Studentai isz Missouri irGoliimbiij. universitetu ’ T . * * x, 1 » • ’ f • « b
nauja mada — nosziojima barzdų. Studenti.sako, kad 
barzdas lyg merginos nepermainys savo mada.

----------------- 1-------------------------------------------------- --

i VIENA PILIETE 
PAKRIKSZTIJO, O

ANTRA UŽMUSZE.
Rugsėjo, 1. d.^Puwlittkaimo

Rumisziszkos vai., pas įpfl.,

i 't

erne

pat ir numirė: Priėsz irti Nafija- 
viezius atrodo' vi'4ai Šveikas. 
Manoma, kad mirė isŽ didėlio ; > ... . "s,.’’
susijaudinimo.

. - ii*
AMERIKOS LIETUVIAMS 

PALENGVINIMAI 
LIETUVOJE.

Kaunas. — (Ekstra prane- 
szimas) Lietuviai, 
insigija Amerikos piliecziu tei
ses, tai yra tiejei, kurie iszeme 
citizens popieras, in Lietuva 
gryže gales naudotis pilnomis 
Lietuvos Piliecziu teisėmis.

kurie yra

SZILUTES APSKRITYJ 
ATSIRADO DAUG ELNIU. 
Juos medžioti tlraudžuuna

instatymais, todėl elniai dra-

L \

1 l

Cziužinska buvo krikšzt/nos.
Thsilinksmine sveczi’ai eme
T '

mu-szt is ir viena švecziai kd.Mn-
. T *

Vaiį i r gelėžgal ia iš iižmusžc
jAirtinai. • b

svccziai

Rugs. 11-12 d., Kauno apy-
gardos teismus tu mnsžtyniu 
dalyviu byla sprendė ir radės

t i 11 . *, ,J

kaltais nubaudė: Zigmą Griga
liumi 4 metais <sunk., darbu ka
lėjimu ir IV. Grigaliuna, Kazį 
Grigaliuna, Dominika Cziur 
linska, Joną Cziurlinska, Pra
na. Alioni,
Vinca Drulio po 1 motus 
prasto kalėjimo.

Dzidrt Gerbauska ir 
pa-

neatsarguma

RAKETA SUDEGINO 
NAMUS.

Alytaus valscziaus, Mikluse- 
nu kaime, manevruojant ulonu 
pulkui, nuo per

šiai vaikszczioja po apylinkes, paleistos raideles sudegė Vait- 
keviezians Jono gyvenimas na
mas ir vėliau kluonas.

mwlziokles, bet dalnir elniu nie ’ ——'■------------------

Priesz kara kas ketvirti metai 
ežia būdavo surengiamos elniu

kas nemedžioja.
niekams elniai daro nuostoliu. .

Kraszto ūki-

BANKO DIREKTORIUS
PAGROBĖ PINIGUS IR

„ p » 4 < _ * *

ISZBEGO IN UŽSIENI.
4 ir JT* „ . • . 4 4 41 *' X < 4hirl

Centreline savitarpio krodl- 
to draugija Prezidento g-ve nr 
2, vakar sustabdė mokėjimus.

Kalbama, kad mokėjimai su
stabdyti lodei, jog vienas tos 
draugijos banko direktorių pa
grobęs stambesne pinigu suma 
ir pabėgės in užsieni.

Banka daugiausia aptarnau
davo smulkius prelo bin ukus. 
Manoma kad del mokėjimu su-

PAJESZKOJIMAI
’H J_____

Asz Brone Tolusziczi, po vy- 
Bundonen’ie pajeszkau savo

T'

Paeina isz Lietuvos
ap., Taujėtiu vai., Šziriln vien-

‘ 'kieme. Girdėjau’ seiliaus gyve
no apie Pittsburga ir turėjo 
savo farmU, o dabar nežinau 
kur randdsi. Labai praszycziau 
paties atsiszaukti arba kas 
apie ji ka žino praneszti už ka 
buezia labai dėkinga.

Brone Bundonenie,
21 Fernbrook St.,

*■ i ' : u 1

stabdymo nukentės daug smul
kiu prekybininku, nes jie turė
jo,daugiausia indeliu.

Smulkesniu žinių, 
negauta.

kol kas

KIEK 
SUNAUDOJO GALVIJU

PER RUGPIUOZIO MEN.
Per sziu metu Rugpiuczlo

• » 1 J • " •» » *

men. visos “Maisto” B-ves
, 1 ■ ■ ,( ' J

skerdyklos sunaudojo: kialiu 
— 20,259 szt., galviju — 1,628 
szt. versziu ir aviu — 2,019 szt.

Isz sunaudotu gyvuliu eks
portuota: bekono — 1,276,876 
klgr., gyv kiaulių mėsai Fran- 
cijon
veislei — 1,522 szt., kiaulių ke
penų — 15,000 klg., rūkytu la- 
szineliu —!

“MAISTAS”

* ■ ♦

‘1 Maisto

Garbe tau motor! kada turi 
szirdi, pilna meiles del savo ar- 
tymo; kada žibi szviesa geru 
pasielgimu; kadą apliųkui save 
iszxluodi szirdies sziluma!

Garl>e tau moterį kada neszi 
palengvinimą kepezianeziams 
ir džiaugsma puliudusiems, pa- 
gelba vargszam ir apgloba ant 
sieratu, 
dysia mažiuleliu sėkla cnatos!

Garbe tau moterį kada lavini 
savo min|i ir savo szirdi;.kada 
su savo geru gyvenimu darai 
turtinga tauta 
kalba; vesdama savo szeimyna 
ant gero kelio ir rūpiniesi 
Krikszczioniszku iszauklejimu 
savo vaikeliu, ba jaigu vaikai sziek tičk nukrito, 
yra ipkvepti geru tikėjimu, ten 
tauta niekados nepražus. Gar
be tau moterį , - todėl ir eksportas nedidelis.

/ 

1 i'

kada užeziepini szir-
V • t 1 • 11 1 •

I

— tautisika

1

720 szt., ir in Rusija

ru 
pusbroli

invode 
neszios

1

J!/ . , ' *
i

Jilrgi Yankauska.
, Ukmergės

Yonkers,.N. Y

Asz Mikas Waisgelia , pa- 
jeszkau savo dranga Potribū
ti. Jis paeina isz Kauno Redy- 
bos, Raseinių ap&J Szihi Kai
mo. Pirmiau girdėjau gyveno 
Philadelphia dabar nežinau 
kur. Tegul pats arba kas. ka 
apie ji žino atsiszaukia sįziuo 
adresu už ka busiu dėkingas:

Mikas Waisgela, f
Box 148, East Mines,

- • Pottsville, Pa.
lr* ■ i ' . ,1 '/ ■ ! 11 J. U t '\r I ' ■

Mikas Waisgela,
/ , *

Maži ir Teisingi 
Patcmijimai

. § Kas skaito,u fnsai daug 
*žino.

§ Teisybe sziądien guli ant

« «

PADĖKA V OS UŽ DINSTA.
I, |||' • i.l1'1 ' •, # * “ V lfl«

Pana Letitia Caalhoun, kuri 
turėjo užsiėmimą vakliszkam 
ižde Washingtone, per 60 meti!, 
padekavojo už dinsta ir dabar 
pasilsese ant senatvės. Reikėjo 
jai ta seniai padaryt.

dugno dumbliniam prude.
§ Motoro niekad ne yra pri- 

sotyta:
apie meile, tnom daugiau non 
tuja meile pažyt.

§ Kvailas tas, kuris perka 
sau pa ra son a už penkis 
rius; idant.
skrybėlė už kuria 
tris dolerius.

§ Kožna mada yra du kart 
juokinga

kftom daugiau žino

dolc- 
savoapsaugoti

užmokėjo

kaip (ik atsiranda 
ir prie pabaigos.

§ Graiku kataliku kunigai 
czion Amerike priguli po val- 
dže dvasiszku lotyniszku (Ry
mo) vyskupu, o kode! Graiku 
bažnyczios ne priguli prie vy
skupu, tiktai j prie parapijonu 
o bet juosius nevadina atska
lūnais ir “nezaležnikaisV’

y

§ Žmonis neskaito ka jiems 
priverstinai vadovai paliepine- 

t i k t ai ta, kas jiem s dau-;ia, 
ginusia patinka ir smagiausia 
skaityti ir turi isz to džiaugs 
ma. . į.

♦
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Ar Žinote Kad

'i
* Vispki mokyti ži nūnai

musu tėvai Adomas ir Jeva 'bu-
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tarė jaunuolis 
mas.

Vargsze motina ko neapalpo! 
isz iszgasczio. Isz szirdies 
skausmo vos isztardama,praszo 
kaimyną, bent dabar jos neap
leisti, — papraszyti ka nors t 
isz kaimo padėti jai surasti šu
nų, parnoszti ji namo ir par-j 
kviesti kunigą.

— Jis apie kunigą nieko ne 
nori girdėt!....

Netrukus eme rinktis žmo
nių, atėjo keli Jono draugai su 
nesztuvais.

— Ir asz kartu su jumis 
eisiu. Tegul bus paskutines ma
ino gyvenimo valandos vargas 
— atgaila už sunu... Nors ir kas 
žino kaip butu toli ir sunku, — 
visvion eisiu. Ir, pasiėmusi 
vandens nuplauti sunaus žaiz
das ir szvariu skuduru jas ap- 
riszti, iszsiskubino.

Veikiai paliovė skaudėti mo
tinos szirdi isz jos sužeistos jau 
notryszko kraujas, 
kraujas eme sruventi isz senu
kes ranku ir kojų, sužeistu in 
asztrius akmenis, kietus moly
nus ir dygius erszkeczius. Jau 
visai ji pavargo, neturi jegu to
liau eiti, bet troszkimas iszgel- I t
beti sunu ja stumte stūmė pir
myn. ••

iszgasczio.

rn sudus isztiestos su szv. Ra- 
žancziumi rankos lyg sunku ak- 
jneni nurito nuo Jono szirdies. 
Jis lengviau atsiduso. Susirū
pinus motina artinasi prie šu
nims, nenuleidžia akiu nuo jo 
mirties konvulsija tampomo 
veido, gaivina jo sukepusias lu
pas atsinesztu vandeniu.

— Mano sunau! Mano bran
gusis sunau!

Staiga stambios aszaros isz- 
rieda isz sužeistojo akiu ir ap
kabindama motina jis suszim- 
ka:

pi r-

praszo

bet tas

mel-

ant kitugi

MOKA MESTI GERIAUSE 
PADKAVAS.

Ant laižybu loszime arkliniu 
padkavu, kokis atsibuvo Lin? 
coin Parke, Chicago, laimėjo 

i lenktynes 15 metu Jonukas Co
lao, aplankydamas szita sidąb- 
rini kielika.

dabar tvirtina buk pirmutiniai

2,225 klg. gyvu gab KiticaikaįSe 
vijų 63 szt. 27,415 klgr.. bend- i 
ros vertes už

Statymas kiaulių in skerdy
klas rugpiuezio men., palygi
nus su Liepos men., buvo ma
žesnis. Nenesio4 gale kiekiai su
mažėjo.

Bekono kainos menesio pra-

Viskas del jo I Tegul jam 
Szi,s manoDievas atleidžia 

kruvinas ražanezius tegul pri- 
.. Tokios 

mintys gaivino senute, kuri isz
artins jam isžganyma

#
si 12,128,617. telefonu namuose, 
o 6,394,150 bizniavusia vieto
se.

Meto 1927 Amerika rado-

Mote 1930, Amerika išz-

Dėkoju Dievui už
visu jegu skubinosi paskui jau
nuosius. Tuo tarpu netoli pa
stebėjo lipanti in kaina kunigą 
su szv. Sakramentais ir tas jai 
suteikė nauju jegu.

i f I

Ant kalno gulėjo mirtinai su- 
Dieva, pasauli, visus ežia susi
žeistas sūnūs Jonas. Jis keike 
rinkusius ir baisiai kankinosi 
Stūmė nuo saves if kunigą, ku
ris voltui norėjo ji suraminti ir 
sutaikinti su Dievu.

Nulindęs atsisėdo kunigas 
ant akmens ir kalbėjo maldas 
už mirstanezius. Tuo tarpu su
judėjo krūmai. Tai artinosi 
Skaudžiai vaitodama Jono mo-

.■ t. ‘ ■■

' Dievo I Viskas del jo, del 
mano.sunaus, kiekvienas krau
jo ir prakaitu laszas...
vargas tegul bus atgaila... del 
Dievo malones, o Motina Gailės 
t ingumo L...
i Szie motinos žodžiai, jos pra- 
katu palietas veidas, kruvinos

I

— O, mano motute!
Kaip griausmas trenke ap

link stovinezius szie žodžiai, 
lyg visi butu tape nebyliai ir 
apkurtę. Ligonis nusiramina, o 
motina ima graudžiai verkti. 
Jonas jauezia besiartinanezia 
mirti ir palenkės galva ant mo
tinos krutinės prisimena lai
mingas vaikystes dienas,
maja Szv. Komunija... ir laika, 
kada užmiršau belstis, kada pa
liovė ir bažnyczia lankos.

Viskas prabėgo. Jonas pra
deda melstis isz naujo, o imda
mas in savo stingstanezias ran
kas motinos ražaneziu 
Dievo pasigailėjimo.

— Tu, o Dieve! Priimk ma
no ir sunaus atgaila, 
džiasi molina.

Prisiartina nudžiugęs kuni
gas ir klauso mirsztanczio atsi
vertėlio iszpažinties. Suteikia 
jam paskutinius Szv. Sakra- 
menetus.

Po to žmones atnesza dvejus 
nesztuvus ir ant vienu ju deda 
mirsztanti Joną,
isz dideli nuovargio ir susijau
dinimo ir sustyrusia senuke. 
Jonas pakelia galva ir taria vi
siems susirinkusiems:

— Mano motina mano isz- 
gelbejo!
mirti geresne koks 'buvo mano 
gyvenimas be Dievo. Motina! 
Tavo ražanezius — mano lai
me, tavo kruvina atgaila gra
žino mano sielai sveikata.. At
leisk man Dieve... pasigailėk...

Szie paskutiniai žodžiai isz- 
tarti be jokio skambėjimo. Li
gonio krutinę ima sunkiai ban
guoti, per burna prasimusza 
kraujo- srove ir sužeistasis 
mirsit a, vos girdimai isztarda- 
mas:

kasta ir padirbta druskos ant 
27.334.695 doleriu.27,334,695 doleriu.

* Szmotns aukso surastas 
Australijoi 1852 mete, 
223 svarus, kuri pardavė 
64,000 doleriu.

I

• Francijoj randAsi 22,000 
ziegorninku kurie pataiso1 Ir 
dirba visokius ziogorius ir zle- 
gdrolius.

„••Knyginius kongresinis Wa
shington, D. O. yra vienas isz 
didžiausiu, 
3,900,000 visokiu knygų.

C

Tiktai vienas isz szimto
Į

#

tukstaneziu žmonių susilaukė 
szimta metu amžiaus.

• Farmoris L. B. MeRay isz 
Rapture, Wis.^ iszaugino kiau
le kuri yra 9 pėdu ir 8 coliu il
gio ir svėrė 1,500 svaru.

♦ 
...U -----

džioj buvo žymiai pakilusios, ton, Ohio, kuriš turi 98 metus, 
turi visus savo dantis ir netpri 
no vieno žilo plauko.

* Isz 662,435 myliu Ameri
ke, 208,234 myliu randasi kon

i'b .į, , i > ' ■" |
* ' h ' ' u

O O m),00G lt.
svėre

už

bot in menesio pabaigi Vėl

Gyvi galvijai iszgabenti in 
Vokietija. Kainos buvo žemo*,

t
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Juozas Diniuno isz Can-
»

<1

nes jame randasi
kratiniu plentu.
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visas

— Motina. 1
Mirė. Žmones paima nesztu- 

vus su lavonu ir jo motina, ku
rios akys sausos, luposnos agys sausos, lupos su- 
cziauptos, balsas užkimęs.

Neilgai senuke po to gyveno. 
Netrukus ir ji persikėle pas au
nu in ana jasauli. Jos ilga ir 
sutiki atgaila, ypaeziai pasku
tines dienos kelione — kova už 
sūnaus siela buvo jai persunki.

Lai mojimas — tai pasiauko
jimas lyg mirties.
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’ — Ko tu czia dabar? — 
,sziukszcziu, nustebusiu balsu, 
f paklausė, nesi keldamas nuo $c-

* iwv* * ■ ' F' '

i V • i •I Magdžiuke tylėjo, peszinla-
* ja ranka spaude krutipe, sun-1 
kini alsavo ir vis iieraipiai dai
rėsi.

mes Klimka.

j vr.
• Prasiblaivęs isz vakaro dan

gus, ryta vėl apsiniaukė ir pa
ežiais pusrycziais eme kaip rei-

.. kiant pilti. *,
Matas apsidairo ir suszuko 

injpemenuka: k ,
— Bėk pas Klimka, teve

di e arŲins namo, matyti jau
I   — -1 - _ 1 . Jhr/—L-

prakalsime. ,

4

I

visa diena lis, pad ra ik i ų kiek 
prakalsime. ,

Gryczion inejes iszsiunte vy-
11 r" • ?_.■.....,

rus klojimai!. Kiek trukęs ir 
pats nuėjo masrinos patepti.

____ t . . - /' - -Klimka injojo kieman visas 
suszlapes, isz drėgnos virpąs 
ir alkanas. Nnszoko nuo arklio 
ir suleido juos tvartam

Tuo ipetu Matas triase 
pieniuje. Klimka, nieko nelauk
damas, nuėjo gryczion pusry- 
cziu ir persivilkti. Kiek tenąl 
užtnikes, gryžo atgal stacziai 
tvartan ir, pasimovęs arklius, 
vedes maniežiun.

Matas taiso kažikoki pakink
iu Ir suszuko in Klimka:

• t t' 'i't ,

— Kokiu velniu tu czia 
slankioji!

— Pusrycziu buvau, — ra
miu balsu atsake Klimka, 
kuri visi Mato puldinėjimai ir 
pravardžiavimai jau nebcvei- 
ke, taip buvo in juos inprates, 
susigyvenęs su tomis nenutil- 
etaneziomis bamimis. s

— Nepadvesi needes! — at- 
szovo Matas.

Tarytum kas karsztu vande
niu butu Klimka apliejes. —- 
taip visos mintys vienam suku
riu susimėto ir grąžto dantimis 
grežes jo suerzinton sielon. O

ma-

arklius

In

t

nusijauezias, klykė ir sznypsz- "S 1

te: ; t \ ;
— Šndoginsiu!... Sn du-‘ 

mais nurūksi, tu rupūžė..
Pasiėmė arklius ir nusivedė 

maniežiun. Vare visa diena, ne 
pietų nevaldo. Tiktai jpayaka-
roję Magdžiuke iąjęįszo jo ser- 

ir
I J. ll P 4 |l I ' ».__ L < r L T /■ - I1

rieke duonos. Priėjo prie jo ir
megoa kia^onęn gaja dęszros i

žydbernis ir, gaszlaus pasiten-
kinįino žiburėliu akyse, prata
ro ji: i?r,

— Vyras isz tavos!...
Klimka pažvelgė in ji sznai- 

romis ir tiek neapykantos, tiek 
skaudulio buvo jo akyse, kad 
žyJbernis net nusigando ir, sa? 
vp iszgasti slėpdamas, tvirtino:

—i Bent karta...
— Eik tu po velniu! — su

klykė Klimka.,— O no, tai...
z e < .............

Pasisziauszt ir žydbernis:
— Ki praplyštai! Ar uranai 

išsigąsiu! . ’ . ,
— Asz tavęs negazdinu, 

bet tu mano kelian nelisk nc« 
kviecziamas...

’ r

— Ar matai koks!
— Dar nematei, bet galiu 

parodyti...
— Ne tokie snargliai rodo.

t

—• Geruoju asz tau sakau
- - c «eik savais keliais

— O tai! >
— Ko tu kimbi, kai delc‘i 

Kas tavos praszo?

vienas neinveiksi.
1 ” T *jk J

4 / 

.4 *— Noriu tau padėti, nes tu
-I < 111

Kažkokie žiburėliai užsidegė 
ir urnai užgeso Klimkos akyse. 
Nieko nepasako ir;nuėjo 
kliu, kad vėl naktygonen isz- 
jojus. " ...... ’

Stebuklinga vasaros naktis 1
Aiit žydraus skliauto žaidžia 

— Mulkiai viską nutyli!... linksmame szokyje miriadai _ _ _ _ > b M . - M J ’ i 2 ’ i < - . <

anoji, nenutilstanezioji indievį 
sznypsztv samanotu snukiu :r 
gunde:

ffb •

i t
ar-

Czia nieko norą, — lyą
jos nerimasti pastebėjęs, rąmp 
no Klimka. f

Magdžiuke ntsinodo sznlin . ■ ■ jo. *

no Klimka.

— Matai... vos pasiseko... 
taip skubinau... bijojau, kad 
kas... nepamatytu — truk- 
cziomis nisZkipos^ . ‘

— Be reikalo visa tai...
— Tai senai kalbojovos.,.

■' BX.UDB
................ ............... - -- - ‘ 7 ■ ' - —- - i

—1 Tebūnie, kam buti rėį- 
kia...

Atsikėlė ir nuėjo nuo Mag-J,
džiukes* • U? keleto žingsniu ’i- r i l >
sustojo, sugryžo ir insakmiai
pratarei *

>— Tu nemanyk, ant tavos 
asz nepykstu...
tu viena man gera buvai ir gal-

y

Isz jusu visu

Ją man tavęs, Magduko, gaila,
1 sesers. >kaip shVo

. VIII.
Isz pat rytą j pristojo 

berilis prie Klinikos ir siūles:
— Tu jau taip} labai nesi- 

jei kaip, tai asz tau
< • . >

Klimka pažvelgė ji

rūpink. 
padėsiu

■ irJ

• « •

žyd-

neapy-
— O-kas isz visu tu kalbu? kantus akimis, bet nieko neat-
—• Tu vėl posenoves...
Sziadien szokai ant tėvo... 

o buvai prižadėjęs...
- Kvailas buvau, lai žade-
• • •
- Kas-gi* tu — staiga nu

tilo. Atsiminė, jog taip kalbė
dama nieko isz jo neiszgaus.

— Matai, Jonuti, 
man geras pastaruoju metu bu
vai, nesikoliojai, su nieku ne 
si barei... < j, *

- Ka czia niekus tauziji!
- Asz ne niekus, Jonuli
.. Tėvas sakėsi apskųsiąs

ms:
VT

jau . už

tu toks

ne.
tave už grūmojimą policijai..

_  2 . i t • i ■ S j
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KAIP ATRODO DIDŽIAUSIAS NAMAS ANT SVIETO
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Po valandėlės, lyg beluku- 
riaudamaF, ar dar staeziau be- 
kurstydama, prisiminė: i

— Vaikai kerszyti nepajė
gia!...

O czia, lyg ūkanos slopina
mas, pasirodė žydbernis nudė
vėtas veidas ir kartojo savo 
pagunda, minėjo tai jog niekas 
valios ant jo neturi, jos jis lais
vas, jog, niekas jo nodrysta už
gauti...

Paleido vienu akimirksniu 
arklius, sugriebė azale manie- 
žiaus bestovinti kastuvą ir 
kraujais paphidusiomis akimis 
pzoko ant Mato szaukdamas:

— Kokiu velniu tu czia da
bar manio u ji!

Tuo paežiu metu klojimo du
ryse pasirodė bernai. Bet Ma
tas su Klimka buvo jau susi
kabinę. Kastuvas, stipria Ma
to ranka sugriebtas, iszsprudo 
Klimkai ir Mato mestas nu
krito po paežiu bernu kojų. Su
griebtas už krutinės ir * prie 
sienos prispirtas Klimka nors 
ir gynės, bet negalėjo atsispir
ti subrendusio vyro jėgai. Ta- 
cziau Matas nesinaudojo savo 
virszum, jis uždrožė, sukandės 
dantis, kėlis kartus Klimkai 
per ausi, paskui atitraukė nuo 
sienos ir pastumo prie arkliu:

— Eik ir kinkyk arklius—> 
tarė ir nuėjo prie kuliamosiom.

Klimka gi, ir gėdos ir nesu
vokiamosios nuoskaudos spąs
tų smogiamas, suszuko tik In

t I

''V i

Na, minėsi tu mane... 
JJžmusziu! užmusziu! — szan- 
ke skandalingos gėdos paimtas 
j r lyg instinktyvinai bejegyt* : 1 ♦ ■ * ' 1 lil >

Si:

, T---—'--........
Bi/bele gere, neragavo, 

Ba už dyka gere, niekė nekasz- 
tavo, 

Ir taip ilgai sėdėjo, 
Kad nm/ krėslo atsikelt nega

lėjo. • 
Taigi mažus vaikus st ubo ja 

paliko, 
O pati in spykyzia atvyko, 

Szinkoris norėjo bėbėtia iszva- 
” Yyi, 

Ir vieta uždaryt,
Bet bobeles negalėjo iszvaryt, 
Turėjo keliu vyru papraszyt, 

Kad laukan iszmestu, 
Ir namo nuvestu.

Kaip tik bobele pajudino, 
Tudjaus oras aplinkui pasiga

dino, 
Tu namus palydėjo, 

Ir ant poreziu padėjo.
Vyras jos duris atidarė, 

Žiuri, jo mylema bobele guli, 
Kaip numirus iszžiuri, 
Pradėjo tuoj dejuot, 

Pagelbos szaukt, 
Vyras pas daktaru nulėkė, 

Pas save pakvietė, 
Pilių kokiu ten užieike, 

Per kėlės dienas bobele supū
liavo, 

Vos galo nuo ju negavo.
* * *

Ten kur prie dideliu angliniu, 
Kur randasi daug laukiniu, 

Gyvena jauna naszlele, 
Taip skaisti kaip mergele 

Tr darbininke ir szvari, 
Ten ne kam vyrai verti.

Tu moterėlė gerai apsižiūrėk, 
Prie apsivyriavimo greit nesi- 

I griebk,
9

Jr. PVT

ISZ VIRSZAUS.
Ana diena pralėkdamas orlaivis per Empire State 

nutrauko nuo virszaus szifa paveiksią. Tasai namas yra vie
nas isz augszcziausiu ant svieto.

Bet jis negirdėjo, o 'kad ir 
butu iszgirdos, tai nebutu urnai 
susivokęs, supratęs, kodėl Ir 
kas ten jame maiszta kelia.

— Eisiu... nebusiu ilgiau.

sake.
Intaikiu tonu gundo žydbor-

Didelio daikto, kad jis
tave viena karta apkūlė 
tai neturi.nusileisti... reikia 
būtinai ant savo pastatyti...

— Asz tau taip pastatysiu, 
kad tavos no Borel is nepažins

drobe jam Klimka.
— Pyk, nepykęs, o man ro

dos, kad niekam nevalia žmo
gaus skausti...

— ‘Pamokslininkas prakeik
tas. ..

—; Kai mane tėvas netei- f/I 1 • f
singai primuszo, tai iszejau isz 
namu ir po sziai dienai nebu
vau sugryžes, — pasididžiavo 
žydbernis.

Tarytum
Klimkos szirdin smeiges. Gal-1 nustebo. Nei veidas, nei jos lle- 
voja vienu akimirksniu sukilo Į niuo, nei akys — viskas no tas 
visas mineziu sūkurys ir viro, 
maiszes, stumdo viena kita, koi| žmogus butu szalia bestovįs 
nusivoikusios neaprimo, 
met tai iszkilo viena,

t

u<

narna
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Prataro pusbalsiai in save ir 
czia pat iszgirdo Magdžiukes 
balsas

—• Eik, Jonuti, eik balan
dėli, eik greieziaū...

Pakele akis ir, turbut pirma 
kas peiliu butu Į totą pamate Magdžiuke. Net

IiI i ę ęII
• Ii ■ S ’

• nustebo

— Juk žadėjai prie visu ji 
ar užmuszti, ar sudeginti?

—• Žadėjau ir padarysiu,—- 
tvirtai atsake Klimka.

Magdžiuke tylėjo valandėlė.
— Ko vakar žydbernis bu1 

vo su tavim naktygofhen iszjo- 
jes? — staiga užklausė.

Klimka insmeige jo akis?
— Kuriu paibeliu reikia 

jums visiems isz manės! — su- 
szuko. — Insikibo, kaip deles 
ir sziulpia visi.. Eikit jus nuo 
mano galvos viena karta...

— Jonuli... tu nepyk... 
asz geruoju, asz norėjau tau pa 
sakyti, kad jis brudąs, kad tu 
jo neklausytum, — skubiai 
aiszkino Magdžiuke. — ' • t * * .

— Asz nieko neklausau. . . 
f — Netiesa! — sustabdo ji 
— Tu jo klausai, asz žinau... 
Kol jo nebuvo pas mus, tu ki
toks buvai... O dabar vol pra
dedi ...

— Ne asz pradedu.
— Bet pirma

— Policijai! 
Klimka.

pats buvo, tai lyg visai kitas

Tuo- Anoji vis aimanuojanti bei nu- 
inkyn puikusi Magdžiuke, kuri tei- 

•kaip juodas ir tail) skardžiai 
paniekos juoku. 
krutinėję., kad 
bo dvasia yuliijo

kosi in ji isz bauriniu augszty- 
nugarszejo I biu nusileisti if jausmu in ji 

krutinėję,, kati Klimka sukinu- prabilti, dingo kažkur. Minties 
ir nebędriso akyveizdojo stovėjo

jau tam žydberniui net iii akis U * f
naujas 

žfridį^ts:f jducžids*j6 'n'uoš- 
pažvolgt'i, tokia iszmara pasi-1 kanda/ supratęs savo vertybe 

i • . fe • « « * . _ *

szviesiu akucziu, kaip undines 
užburtame ežero vandenyje. 
Pievų plotyja neginleli dieni- 

kai kada sn-l 
prunksz arklys, ar sulos pieme- 

4 t < „ ■ f I
nu erzinamas szuo — ir vėl ty-1 
la, toji žavinti, romi grože bei 
slėpiniu pertekusi tyla__Bet-
kareziais atlėks isz tolimu so
dybų neaiszkus, duslus užimąs 
ir, lyg susigėdęs alata,'tuoj nu
sidrieks požemiu, prisiplaks 
ploczion pievų lygen ir nutilo.,. 
Mintis, atminimu pasigauda- 
ma, dar laukia garsaus griež
les griežimo, kurs retkareziais 
prabyla isz vasarojaus, bet 
toks nelinksmas, inbaugintas, 
su .didėlėms pauzomis... Žio
gu orkestrą nutilo ir veltui jos 
besi vili: •— ji tik kvapsnio szio- 
mis gėlėms ir sidabro rasai sa
vo giesmeles tegieda... Szik- 
sznosparnis tik virsziu galvos' 
skraido ir netolima rudeni va
diną.. •>

Aplinkui viskas ilsis, tyli...
O ten, toli, laukais, per vasa

rojų slenka kažkoksai juodas 
szoszelis. Greitais, nervingais 
žingsniais, eina tįesiog arkly- 
gonen.

Klimka retkareziais pasike
lia ir mintyje klausia pats sa- kai in ji atsinesze. Drauge su 
ves: ; | tuo girdėti buvo ir didžio so^

pulio akordai, del tokio netei
singo skaudimo.

— Eik, Jonuti, isz musu 
eik tuojau, 
džiuke.

—• Ne!
sujudimo virpaneziu balsu, atr 
romo Klimka. —? Neisiu.

nes bylos:

rode jis pats sau. | ir- tikrenybe nebopasitenkinas.
— Ka czia mergos bepaisy- 

ti, — tose žybernis, — ji visa
da žmogų tik suvedžios ir tiek, I jausmo sbilurnos bei 
— vos pastebima skausmo gija inm benamio paukszeziui!

* I ra-« • . • a a

nusidriekė tojo atšakoje. ’ V I
— Kokios mergos ?
— Na-gi to*s tavp jaunikes.

Kokia ji graži buvo! Kiek mo- 
teriszko iszkilnumo joje! kiek 

giedros
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•Viena moterėle in bažnyczia
Ii | . k ’ ■ l|H

Tu spykyze ant stiklelio užėjo, ‘ « 4 • ’

Nes turi vyru davadnu 
Ir tikrai doru, 

Ba kas per staigai, 
Tai negerai.

I
.v

Bado ten kita rūtele prie 
Angliko,

ir- • 1 *V ' *1 M “'V .1.1
Kini nuo'b aznyczios užsiliko.

Prisėdo ir ji prie stalelio, 
Ėmėsi už stiklelio, 

Na ir taip nusisedejo, 
Kad paeiti negalėjo, 
Spykyzeje pergulėjo.

Ant rytojaus ja vaikas surado, 
Namo mama pargalbeno,

Bet buteli muuszaines rankoj^ 
* turėjo, 

Norints vos paeiti galėjo.
Ant . galo parpuolė, 

O czia atsikeli negali
* Bonka iszpuole,
Nori, bet paimti negali.

O ką, argi ne nobažna, 
Argi tokia pagirti možna?

Atpuska namie gera apturėjo, 
Net kėlės dienas lovoja stenėjo.

* * *
Nekurios musu Lietuvaites ant 

nieko nežiūri, 
Bile koki szpiceli turi, 

O kokis? ar žaliablekiukas 
Ar Italijonukus, 

Vot bile vaikinukas.
Ir tai sarmatos jokios neturi 

Kad ir kas ant j u žiuri,
Po ulyczias bambilihis tranko-

* • 
SI,

Po svetimas stabas valkiojasi 
Mat žaliablekelis,

Tai 4‘big” ponelis.
Netrukus naujas sztamas ant 

svieto atsiras,1 
Kokis Kazokas ar Italukas.

* * *
Piteris in spykyzia nuėjo, 

Po sunkiam darbui stikluka 
iszgerti norėjo,

I — Taip, taip, eisiu... isz-
1 eisiu... n

Atsako nesavu balsu ir pa-
— Ka nesavu balsu rikte-1 žvelgė in jai taip, kaip dar nie- «

lojo Klimka. — Ji mano jauni- kuomet nebuvo žiurejes: — vi- 
ke! Kas tąi salto/.. Kaip tupa sicl*b visa, urnai pabudusi 
galėjai...

1 sa siela, visa,
— jau nebesivalde. jausmą ten žvelgsiu indejo.ir 

Mergaites neteisingas užgavi- Lpasiunte jai kaip padėka už 
mas taip ji sziuo metu krimto, Į praeities giedrius akimirks- 
kad nenusivoko ne -ka daras. .. 'i j* it, , |
Kurcziu sopuliu nuriedėjo sve
timos nuoskaudos akordai jo 
krutinėjo ir susimaisze su ana, 
senąją — jo paties nuoskauda.

eik dar szianakti... taip bus IIr butu iszkarto kiek leng-

neužpulda-
vai.

i

— ’ Ir dabar neužpuola, til: 
noriu atsiteisti.

Sziurpuliai nupurtė Mag
džiuke. Ji juto savo jautrumu 
netolima nelaime.

— Jonuti, eik tu isz musu*..

—• Kas ton butu?...
Atydžiai žiurėjo ten greitai 

judanti nakties prie blandoje 
szeszclin ir nerami įpintis nu
spėjo: .

— Magdžiuke!
Staiga karklynas užslėpė 

szeszeli. Už valandėlės Mag
džiuke stovėjo jau prie Klim- 
k08- j < - 44 r*

9

giedrius
nius.

O žydbernis nesiliove.
— Et!... Kad taip man, tai 

imeziau ir taip atitciscziau.su 
ir dvėsdamas

geriau ij; tau, ir man ir mums | vjau pasidarė del tos nesuvok- 
visiems. i I tinos priežasties-, jog žmogaus

Gaila pasidarė Klimkai tos Į nuoskaudos indas kupinas,, jog 
mergaites del jos gerumo jam. Į skaudžiama ne vien vęikimu,

nuoskaudos indas kupinas,, jo 
skaudžiama ne vien veikimu 

Liūdna ir pikta ant saves buvo | dar mokama kitaip žmogus 
už 1 r
so to niekszo. Staiga pamano: I bendromis srutomis nepa-

tai, kad nejucziomis paklau- a^yti, bet tik inkandus, bet tik

— kas kam skirta, to neisz- ^kti noapipylus... 
vengsi ir tarė Magdžiuken: |, I Per pietus, kaip paprastai, 

— ■ Eik gerute, namo. Sužl- ant savo kalades vienas, I 1 ® Jnos tėvas, pyks, o dar ir pri-Į nuoszaliai jiuo szeimyniszkiu. X -J ll 1 .
jo būti in’kyras žmonėms ir riie-

lups už sebrayimu su manim. ^U0P^nt
w C if w 1 f f i * ( .

kas jo tonai netrauko. Isztolo
Jo balse buvo tiek daug jau- 

trumOj padėkos tam žmogui,. ų ,..r , . ,
kuris vienuo vienas žmonisz- klausos visokiu kalbu bei juo

I - - - 4. - fe1.*kojiniu, bet nieko apgalėjo su

t
prasti. Vidujinio karszczlo 

v. . . . . .g

Jyjg isz kito pasaulio,

Matu, kad jis
manoJ minėtu.

—• Kaip gi tu atsi teistum T
—i * Asz jau mokecziąu... 

Tavos nemokysiu. Tegul kiek
vienas kaip sau nori elgias,
kad kaip reikiant save paten
kinus.
. r— Tebūnie kiekvienas sa
vo protu iszmintingas..:

— Taigi, taigi... ir tene- 
neszioji ji iszeiginiu rubu vie
toje. 

>111—11

priomaiies?
■ —. Kad tu man tinki 

asz negaliu pakelti, kai ka nors 
skaudžiąma matau, — prisl-

Ko tu pristojai dabar
l

.Ir
Ii f

■F

troszkinamas, žiurėjo in tuo

1 ‘ ±«i 1 %. v' "m. I «lyg tik szįadien žmonių gili p
> I 

y ’ ' 1 > 1 ' 1 įr • *' "ni f H5 ? n I Vlyg pirma karta savo gyveni-Į

skaudžiama matau, 
pažino žydbernis;

1 J — 3 . . «
I > ft
1

Nusvirusia galva susirinko
žmonės

NAUJAS KINISZKA3 
MINISTERIS.

Dr. W. W. Yeii likos išbrink
tas nauju kiniszku minstertu 
in Suv. Valst. Dr. Yen yra vie
nas iszgeriausiu kiniszku dip
lomatu.

PAS ADVOKATA ANT 
RODOS.

E, ka tai ženklina, jog tave 
į pavadino sukezium? O kiek 
į tai mano vadina sukezium, tai 
kad visus skusezia, tai per olė
ta meta sudia sedetau.

— E, ponas advokatai, juk 
sudia visi sukezėi, nes meo 
prasti žmoni s -ne norime tokeis 
būti. ’ j.

Pakelovingas in kelneri:— 
I Praeita nedolia kada czion bu-
vau, tai zuikiena buvo labai 
gardi, * o sziadien sausa kaipBobele insiuto kad vyro nesu

laukė,
Joszkoti Petruko paeziulo nu

trauko.
Ir vienoja vietoja isztruko,

X |r ” lį ' ' . J . ", (| ih, I 1 „ t <

Kur kelis pažystamus užtiko,
Vyrai būvą gerokai insigeria,

* ii? " ! 1.a .ii T* 1" ! *

kitam kokiam sklype ant svie- Tr prie bobelkos prioja,

Niunka arklius ir iszjojo nakti
pone^.

■ t" °-

... '.ii; » >1,

Toliaus bus —
111,1 <111 —..... *

I 

fmaldavo Mag^^P ^ikiant supratęs buvo,

me tuos žmones pamate tokiais
11 , 1*

. . Dabar tai
’ ’ - I ” , > ,

sznabždejo ja- to, todėl tonais būna tiek dre- Už stalo tarp savos pasodino', 
I me kažkoksai svetimas balsas.
• * '

tvirtu, isz vidaus
kokie jie iszliosu buvo

I , -L 1 I . < 1.

— Iszeisiu!
Po trumpos valandėlės pn.ljan iszeisiu L

dure: . IU-- . - -----
- < <<

I

* Japonijoj randasi 58 gyvi 
vulkanai arba daugiau ne kaip ; į

bėjimu žemos.
»

J „ f , ' i 4 •

Ir prie bobelkos prioja,
r J! k *■

Su munszaine paviesziuo. i

4 ■
tai navatau

skiedra.
t

Kelneris:—1 iui uuvuumb 
daigtas, juk tai toji pati zui
kiena. .

I

*

•
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Skaitykite “Saule” I
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atitciscziau.su


* i 'll'".
1 c

‘

«>' ■ | fpjjr . i
t

( ii

I

r

B

■ « <i»a ** 
b

* L a

ŽINIOS VIETINES

—-
jftiola Kolumbo diena.

— Read ingo kasyklos mo
kos Stfbatoja, Park Place ir 
Bukmauto 13. o Morea 15.

t, ’ , / •'

Viktorams Zi 
aną t|iena/

nusimink IdflkiA žiemosi

Jonukas, .11 mętu, sųnuo

^Ąghlando ligonbutoje Utar- 
ninkotryta nuo užtrucinimo 
krahjo. Vaikas nuėjo su drau
gais ant kalno szaude isz revol- 
vęrib, kuris staigai eksploda- 
vpjo apdegindamas vaikui pir
kta ir nuo to kraujas užsitru- 
cipo. Paliko tėvus, broliuką ir 
dyi sesutes kaipo savo diedu
kus Szmitus.

Utarninko vakaru ant W.

0

I f
V"

1 *1 «♦ ,

!
♦ ■ ’■ H «

” a / > SI'T. . ...... .
1

kui. Dukrele rėdosi daugiau 
ne kaip tVvu‘ina8znele ant .to

Ateinanti Paribdeli pri-

” *11 1^^ v w I

— Garnys paliko drūta su\

—' Mieste malszu,. žmonelei
s iii m T » ’ i AP *

autams

t

Gustavo Smitho^ mi- 
r^Ashtendo ligonbuteje Utar-

I

• r t i f *'

Mahanoy St. arti Lietuviu 'baž
nyčios, likos suvažinėta per 

naszle Mare Pa- 
serpakiene nuo 521 W. Maha
noy St. Gydosi namie.

— Vienam isz Mahanojaus 
didesniam sztore, locnininkas 
SŪę’me dvylikos metu mergaite 
nnt vagystes kokios tai zobo- 
voles, kuri verta deszimts cen
tu. Mergaite stovėjo su nuleis
ta galvelių susisarmatinus, at
sakinėjo locnininkui ant jojo 
užklausimu:

— Pavogei!
Teip.
Žinojei ka darei T
Teip.
Žinai kokia bausme už

autpmobila,
..I a 1 M*

i

>

tai!
, Zinnu.

Del ko teip padarei!
t—- Mergaite tyli.
j-— įtiek metu turi ?

- Dvylika.
- Turi broliu ir sesucziuT
- Turiu.
- Ar bus gražu, jeigu ta-
Jiroielia ir sesutes važiuos

f

vo 
in kalėjimą tave atlankyti!

Mergaite vis tylėjo.
Laike kada toji kalba tęsęsi 

priėjo redaktoris “Saules” km 
ria turėjo reikalą sztore ir gir
dėjo viską. Padavė locnin nkui 
sztoro deszimtuka už pavogt i 
zobovella ir melde idant mer
gaite paleistu. Merga:te apsi
verkė ir prižadėjo daugiau t 
nedaryti ir nuėjo namo.

Keno kalt'3 už toki vaiku pa 
sielgima! Žinoma kad tevn. 
Tėvai vaikams nieko nesako 
jeigu atnesza namo koki daik- i 
lel, kokio už dyka nesigauna, o 
kuri reike pirkti už pinigus. 
^Tęvai tyli ir žiuri ant visko per 
pimtnfl.

Tėvai nebaudže vaiku ir ne
klauso isz knr gavo pinigu ant 
visokiu niekniekiu. Tėvai ne-.

•J

.f
jI

t' 'b'r: •'< •'

SHENANDOAH. PA.
J .J'4.

( ' ' *

Po visa Ponnsylvapha

i t »J J
T ’ ■

pavėlina,’nėklauė® Ibz kur ga- 
vo pinigu ant visokiu paredu. poįicija 
O paskui!, *.

Tėvai rūpinasi, iszmotincja 
ir verkia kada dukrele eina po 
velniu arba nupuola/leip že
mai, khd yra tikra n£ktin&vai 
kata pardavinėdama -savo ku 
na už kelis dolerius. •

tff ul'./lt**
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V
mergaieziu, Agnieszka Brock
cap ir Stella Joblonskiute, ,ah^ 
po 17 metų, kurios dingorįsz

, i
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SAULE 
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,7*
po 17 metą, kurios dingopfcž 
:mlerto 
;vdžiub^

sugryžo. Kas apie jeises žinotį*

’’ ’ r 'j* ; 1 1 ’
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^PERŠLAMPAMAS CELLOPHANE
i| 41 ,." • , .* ’» ,

e 4 i .J u ■■ .> 1R m mm m e MV V m ■ m ■ w M m

A

jęęty^< 
frmos in Lakevg^

I ■ Jh' , ■
I

mos in Lakew^c
•kį niit/ siiokio, ir daugiau/ne^ 

J sugryžo. Kas apie joist's zmolu 
tegul prahesza vietinei pojiėb 
\j»i- ■ ... ..K1

mbtū,’^SWr
HiižotStas pprTxdiTgli -VhlhjjiMnS;

<
4 M ‘I

1
t -I » ,_

Motyn, dabar *laikas ,draust 
savo dukrele nuo piktą ir at-., 
silankimo įn . vUokei urvąs ir i 
rodhauzes, kur;ąuairenką viso-j 
k i isztvirkelei idant tavo dūk-; 
rele nugriumzti in pragaru. 
Jeigu to nedarysi, tai ateitoje 
prakeiks tave tavo locnas kū
dikis, kuriam tu davei gyvybe!

KAD TURĖTI PAKAJU.
Slidžia. — Ar b'uvai kada nu

baustas 1

— Dieve sergėk!
S. — Juk sėdėjai tris motus' 

kalėjime ! ’ ->
— Ę, tas nesirokuoja, tdip 

(laviaus užsdaryt, kad turėt pa-
kaju nuo mano 'bobos,,

• ’ ‘ PAS LAUKINIUS?

O dqbar gąile-ĮI

kis už griekus, muszkis in kru-. 
tine ir dovanokie tavo nevido
nams.

Laukinis: — Kad asz ne tu
riu jokiu nevidonu.

Kun:— Kožnas žmogus turi 
nevidonus tai kaip tu ne gali 
turėti!
| L:— Teip, turėjau, nes juo
sius senei suvalgiau! į

Tėvai vaikams
l4 >■' M

ie1, kokio už dyka nesigauna, o

sirtipina, kur jiiju vaikai slan-'
Irsz'am 1 n wv\ 1 ra akiojp vakarais lyg vėlybam lai

* * 1 '■ 4 ■■■■!■! ■■■■ ■! ..... ......... |,
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QRJBUFFALO 
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Ledelio j u oktoberio
- <1 a JI
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puldamas akmua padera permaina.

4 , In ten ir 
ądgal

Matykite naujam American Falla, kur 
puldamaa akmae padare permaina.
Specipljs teeina*, apleis Mahanoy City 
8 vai. Su bato* vakara 10 Oktoberio 
ir pribus in Buffalo Nedelioj 5:05 

▼ai. ryte. I n Niagara Falls pribus 5:15 
Nedėlios rytt. Grįžtant teeinąs apleis .
Niagara Fallf 3 (vai. popiet, Buffalo 
4 valanda popiet Nedelioj.

l^hi^Mriky Railroad
CMIcum ef1W BfaADtemeed
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NEDELINE EKSKURCIJA 

In New Yorka $4.00 
Nedelioj, 11 OKTOBERIO

Giara proga pamatyti Amerikos 
didiausi miestą ar atlenkyti gimi- 
didžiausi miestą ar atlankyti gimi
nes ar pažinstamus.

Specialia Treinaa Suhatoa Nakti
Isz valanda
Shenandoah .........................  12:35
Mahanoy City ...............  1:16
Tamaqua .............................. 1:45

Važiuokite.

• ••••••e

Viena Dienine Ekskurcija 
Kolumbo Dienoje

In Philadelphia $3.25
Isz Shenandoah $3.50

In Atlantic City $3.75
Isz Shenandoah $4.00

Panedelije, 12 Oktoberio
f

Ant regulariszko rytmetinio, treino
Isz Ryte

Shenandoah ............................ 5:30
Mahanoy City ,........... 6:10
Tamaqua.................................. 1:45

'I * * I*1

Teipgi Ekskurcija in New Yorka 
ta pati diena per Kolumbo Diena

In New Yorka $4.00
Ant regulariszko rytmetinio treino

Isz Ryte
Isz Mahanoy City ................... 6:10
Tamaqua ................................ 6:39

In Bostoną $10.00
In Providence $8.50

Pabaigoj Savaites, 10-12 Oct.
Ant Traino, Laivo ir Boto

Szi ekskurcija buvo parengta del 
juso parankumo. Gera proga atlan
kyti patinstamus ar gimines.

. ■> ------ ---

SMAGI NEDELINE 
EKSKURCIJA

In Philadelphia $3.25
ISZ SHENANDOAH ,3.60

ARBA

In Atlantic City $3.75
Isz ShenMndoah 25c. virsziaus

NEDELIOJ 18 Oktoberio

4
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ANT READING GELEŽINKELIO
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vorini truki kurio nepatemlnoį - 
prisiartinant.' Likos tuojaus 
nuvežtas in ligonbuti. j

• — Klemensas Kazunas stu
dentas laivorystes ant laivo 
Annapolis,* sugryžo namo pa-, 
silsėti kėlės sanvaites namie Į?
su mdtina p. R. Kazuniene ap- .■ s.

t '■

i

%

” » ' ' ’ * • sl r '-itiekoriene ant Jardin ui., Kle- !
JLr ’ n■»'*:* t ' f . f

užbaigs “■ - - - r ♦ J* Training ImensAs
l <-4| ■• 0 I J 9 | 9

‘School of Navigation ateinanti
-meta. Laivas Annapdiis'sii ątu- 1
i . ' i * < r - / ’ /' . • 1 ’ r f»
» , A

dentals ana diena sugryžo Isz
metines keliones su 89 studen-
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Atkreipk dėmes j f naują, ypatingą
k* ’f1 JL, įVp 

J
'k

skvetą pakelių viršuj. Vieną jd dalį
iX i ''i • w. ... .. a • a*va

-iu' prilenk^ 
kitą jo <li

pirštu prilaikyk Ir piešk,

tais, kurie atlankė vi^is dįdes- > ‘ . * . ' > ' ' hnes priątovas visokia yieszpa-. 1
' tystesia. ♦ • ■ I •., .

Buenos Aires. — Argentinoj 
dabar esama apie 40,000 Lie
tuviu. Visi po platu kfaszta 
pasklydo ir beveik cigoniazkai 
gyvena. Daug kas važiuoda
mas in ten svajojo isztaigingus 
rūmus turėsiąs, 
sziures ir .mįranta sziukszlync 
kaip K. Mineikis. Retas kuris 
mpsiszkiu turiikokia nuosavy
be. • ’ H

bet rado pa-

4

• < . . r * »vf?....

Girardville,. Pa.
delia prasidės keturesdeszimts

i i 4* t. fc . ,

valandų pamaldos. Szv; Vin
cento Lietuyiszkoja -bažpyęzio-

f v O » ’>

,-».$zia Nę-

ją. PraJbaszczJus Valanc^įuąaš
• t» ■ ’ ’ '■

u žkyį ocjdą vis u,s ap'l in k i nes gy t
ventojus pasinaudoti isz, tOs 
progos nes bus ir daugeli sveti
mu .kunigu in pagejtbą jcpihuVo- 

i I r'
r v m

lanę^iąnui. ■,
.' —r T1' 1 1 ■ ,■ i‘

ISZ WILKES-BARRE
* . * ’ * t

n-

IR APLINKINES

— Per keturęs valandas-dar-
< f

bininkaį kaso idant sujeszkoti
• i ', /t ’ * i ,

du1 užgriautus anglekasius Juo
zą Maokevięziu,.. ____
Ludviko Smigelskio, 37 metu, 
abududsz Larksville^. Nelaime

f

f

M

. Vi

♦ ’ i

J
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t
f

jjfcl

45 metu ir p

--r - , • i

atsitiko Boston kasy klosią,
. H- .. 1

■ I ■■
“I .

kuriame • Bolszevikiu'■ • '■■•. • r i »;.o. j ;
J **. 

klas .dlen Alden Co., idant ku-į 
stotu dirbti. Viena isz darbi-' 
ninku" Vlada Frocziijska, 31

J • 1 l J • 1 ’•*•••/ * * ,

Hudson kompanijos.

—, Dickson 'City kilo ’snmi 
szimas ■ , 
norėjo priverst likusias kašy

*

• i . f t 
<< JT r j,

;v

dalį. Labai paprasta. Gpeit.
, Labai ypatinga!-Pake

lis įvyniotas j hėperšlampamą Cello- 
faninę popierą, per (kurią Jiejeina dulkė, šldpu-

Zip! Ir viskas.
‘ ,H' *■ — -

bai y patinga f Pake-

s, ligų perai ir kitknešvarpmak §varu, apsau
gota, gružu, ŠVIEŽIA! — kas gąlėtų būt daugiau 
moderniškai kaip, LUCKIES patobulintas Huml-

mas,
gota, gružu, ŠVIEŽIA! — kas gąlėtų būt daugiau

4 <lor pakelis — taip lengvai atidaryti. Poniot — lis 
LUCKY skvėtąs •* apsauga jiisų piritų nagams.

, ■ ■ j
■ ■
I

JT

-fi . ' ■ . .

' Pagainiota iŠ geriausių tabakų — viso 
derliaus grietinės — LUCKY STRIKE vienintėliai 
cigaretai apsaugoja jūsų gerklę per tą išimtiną 

SPRAGINIMO” procesą. “Spraginimo” pfocęse

■ i

“SPRAGINIMO” procesą. “Spraginimo” procęse <»* 
naudojami Ultra-Violetiniai Spinduliai — procesas, 
kuriuo paKalinanfi tam tikri kartumai irerzinan- 
ėios ypatybės, kurių, naturaliSkai, yra kiekvie-
kuriuo pašalinanti tam tikri kartumai ir erzinau

«"

name žaliame tabake. Sic knrlumytiai ir erzlhan- 
pašalinamos U jušų LUČKY

I

nčra/'* Nenuostabu, kad LUCKIES visuomet palan-

čion ypatybes ]
STRIKE, jų juose nėra. išimti — todėl m ir

* fc“ ■ ----- - - - - — - - - -- — - 

Lįs ^ūsų gerklę!, 
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It’s toasted
i Gerklei Apsauga—Pries KnitėĮimus
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Jutų Gerklei Apiauga —Pries ĮCnHijlmus—Prlei Kosulį 

Neperšlimpamh Celofanas Užlaiko tą 
“Spraginimo” Skonį Visuomet Šviežiu
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ATSUK RADIO
Lucky Strikt 
Orkdtrer 
ijcną
Kitvirtt4ii*l ir ŠUt— 
Jicnį, vekert per ‘H.

B. C. ruJio tinkle, 
; .

Lucky Strike

,5 V ' '

Paskutines Žinutes
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T—
1[ Vancouver,hB. C4 

Tincothy Casey/ *arckivysku

■ ■ " L' - / ?

—Kun.
fm?_ _____ ii____ _ ja

pas Vancouver© if British JDb'
# ;4.Ct V.-.'., . a

lumbia mirė c^i< 
mas 70 metu. ,4 ‘a.
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H Scranton, FaJ
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Vi
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Jiiozu-
kas Hodarosįi 
damas tiktai^ 
mirė nuo vaiku paralyžiaus.

J» y Jt

17
'4f> .m',1
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Lietuviszki Bonai
»v , •

t t ; ,

Norintieji parduot gaunate
>

* aukščiausia markėto preke.
'•W ’ 4- t , •

L

l

Del informacijos rašykite in 
Dept. 4.

Kurt H. Schurig & Co 
50 BROADWAY 

NEW YORK 
.. ,

k

VB

uyeą dienai , 5
..L. , 'A-®

raszymo, del Lietuviszku vaiku.

kY VIf West Orange, N.‘J. —• Ta-
metu pikietai baisiai apmtisze mosziusKdisonas, žymus iszra-
ir reikėjo nuvežti in ligonbutil 
Policija iiresztaVojo apie 20 
maistininku.

dejas mirszta savo 1 pamuosia, 
nes daktarai nfetuYu vilties kad 
pergyventu da viena para.
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A-BE-CELA arba pradžia skaitymo ir
t

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

15c>
-

Wm. Traskauskas 
LIETUVISZKAS GRABOR1US

ąutomėbiliiu del laidotuvių,

mo ir t. t. —Bell Telefonas 506

Laidoja fcunus numirėlius. Pasam-

TcHksztfirHu, vesbliju, pasivažinėji

603 We Mahanoy Avej Mah. City r

;:Wi

VANDUO UŽLIEJO VISA YORKSHIRE APLINKINE 
**« ■ • vr 1 1 >• e a vn .

♦ • '■ 
♦

Sztai kaip iszrodo aplinkinę Yorkshire, Anglijoj <užlietas
* _ _ _ - - * Ii — •. * . JSc. ■* S .. . 'i. 4

per
sze

smarku lietu kuris bepaliovos nupuolinejo. Žmonys pane-
nįiližiniszkas bledes viso ja aplinkineja. /• 4T* Į ' 

. ■ . ■ . .. ■ . J
r»’k

Į

DYKAI—Suvis dykai; 
dasižinosite savo ateiti! 
ir kokia laime turėsite į 

gyvenimo, jeigu para- | 
szysite tuojaus indeda- ! 
mi kelias stempas del 
persiuntimo. Adresavo- į 

j kite sziteip: . •
Practical Sales Company, Desk S. ;

Chicago, III. i

Ant. J. Sakalauskas 
LIETUVISZKAS GRABOR1US 

331 W. Centre St; Shenandoah, P«.

(Bell Phone, Dial 2-1512)

1219 N. Irving Ave.

TT

6 6 6
GYDUOLE AR TABLETAIGYDUOLE AR TABLETAI 

Praszalina galvos skausmą in 30 mi- 
nutu, sustabdo szalti pirmai. di^aa, 
if , Sustabdo Malaria in tris dienas. 

666 Mostls del kūdikio ssalcsio.

sustabdo szalti pirma diena,

V 
M. K. RĖKLAITIS

Lietuvhskaa Graboriua

JI

By1 ’»
* i į

*

Nubudimo valandoje, ‘ sutei
kiam geriausi patamavima. Pa
laidojimą atliekam rūpestingai 
ir gražiai. Busite pilnai užga
nėdinti.
Isz Mahanojaus ir Girardvillen 

jeigu kas pareikalaus mano 
tarnavima tai meldžiu man tele- ' 
fonuoti o pribusiu in deazimts 
minutu. Bell Phone, Dial 2-1512

Busite pilnai užga-
1 ' * ’ . •

<*•

1

I 4
i

Laidoja numirėlius par 
gal naujausia mada it 
mokslą. Turiu pagelbl- 
ninke moterems. Priek 
narnos prekes.

516 W. Spruce St., 
Bell Telefonas 149 

MAHANOY CITY, 1»A.
306 Marka* Strael

Bell Telefonas 441-J 
JAMAQUA, PJU

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
p

»

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis .Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje 

«Ant 2-tro Floro, KHne Sztoro
į/
19 W. Centre St.t Mahanoy City

I CAPITAL STQCK $125,000.0 
{SURPLUS IK UNDIVIDED

CAPITAL

*1'
■ * ,' s 

rS ■ ' H

k .r*': . S, .-JI

MAHANOY OITY, PA.
MEMBER QF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM

■'Kapltahš ‘. $2Q0,00Q .
Pervirszis___ ......
Reserve ir Profitai •.

Uh. * ** ’ •

ląz viso .......... $519,000
b I * ; r rii , •

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

■

■

v **

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

■
P ,

. 250,000 
69,000

direktoriai ; i

)

41

$125,000.00
I

PROFITS $623,358.62

Mokame 3-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride
dant prie jusū pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turitumetreikalaussu musu ban
ka nepaisant ar mažas ar didelis.

G. W. BARLOW, Pres. '
J. FERGUSON, Vice-Pras.irKas.
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