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Isz Amerikos
PAVOGĖ 3,691,000 GAVO 10 

METU.
Chicago. — Walter B. Wolfe, 

kuris apgavo ir prisisavino 
3,*691,000 doleriu isz Continen
tal Illinois Banko in laika dvy- 
Jekos metu, Rkos ana diena nu
baustas per suda ant deszimts 
metu.

BESZIRDE MOTINA.
Springfield, Ill. — Kaimy

nai inskunde policijai Petrone 
Vietas kuri žveriszkai pasielgi- 
nejo su savo septyni u metu 
dukrelia. Policija atėjus in mi
mus Vitasienes, rado mažiule- 
lia tamsiam skiepe, pridengta 
tiktai senu žiurstu. Mergaites 
visas kūnas buvo pamelinaves 
ir, szaszuotas nuo sumuszimo 
abi akutes taipgi buvo pamusz- 
tos ir melvnos. Badai kaimv- v

nai prisiege, kad motina su 
mergaite biauriai pasielgdavo 
jau nuo keliolikos menesiu. Sli
džia nubaudė motina ant
hz i u menesiu in pataisos narna 
o mergaite patalpino prieglau- 
doja apleistu vaiku.

sze-

suFARMERIS APSIVEDĖ 
SAVO UOSZVE.

Newark, N. J. — Charles Ri
vers, 46 tnetu, Ceva's aszfReniu

•»va?ku, aplaike pofsiskyfimii 
nuo savo paezios Ilelipa ir 
kėlės sanvaites 
cziavo su savo

dirbo sunkiai 
of i- 

bet netekus jMijegu turėjo 
Girdėdama, 

pirkinėją

PARDAVINĖJO SAVO 
KRAUJA KAD ISZ- 

MAITYT VAIKUS.
Chicago. — Idant iszgclbet 

savo vaikus nuo mirties laike 
szios bedarbes, tūla czionaitine 
motore pardavinėjo savo krau
ju idant už aplaikytus pinigus 
galėtu pirkti jiems maisto ir 
drapanas.

Nuo kada jos Vyras neteko 
darbo vargsze
skalbdama ir czystydama 
sus, 
paliuati. Girdėdama, kad li- 
goUbutes pirkinėju žmonių 
krauju idant inleisti in gyslas 
serganeziams, motore pardavi
nėjo savo krauju ligonbutoms 
po 25 dolerius už kvorta, 
rints motina turi vos 32 metu 

netekimo 
kraujo iszrodo kaip motore 45 

Turi tris vaikus isz kn

bet nuo vargo ir

metu. T.„. ___ ___
riu du serga paralyžu.

fl‘APMONIJO” SENA KVAI- RADO DĖDUKO
LI BET IR PATI NETU- !

REJO PROTO.
Pittsburgh.

PASLĖPTA SKARBA.
Rockawa}3 N J ,V. — Pulkhriri- 

kas Roy Bergman, pasiliko štai

No-

MIRE NUO PERSIGANDIMO 
PAMATĘS PEILI RANKO

JA BEDARBIO.
Brooklyn, N. Y. — Matyt ne 

voltui Amerikonai turi sekama 
priežodi: 4 4 
mirtinai iszgasdintas. 
pilna pasitvirtino,, 
darbia Henry McNair 6 pėdu- 
ir 2 coliu vyras, i ne jos Larsen 
Baking kompanijos kepyklon 
pareikaĮųvo dvieju kopdlelįų 
(įluHios-už dyka,.nes jis neturįs

Scared (o death
Szitas 

kada 1)0-

‘ pinigu užmokėti už duona, o jo 
in

po tam apsipa-
uoszvia Graco

žmona su vaikais neturinti ka 
Kada jam atsisakyta 

suteikti duonos už dyka, tai jis
valgyti.

Richards, 49 metu. Riversas už „O11}i)lri„

dideliu peiliu rankoja. Pama
tęs milžiną su peiliu vienas ke- 

negyvas. Daktarai 
pripažino, kad jis mirė 
iszgasczio. Bedarbis aresztuo- 
tas ir kaltinamas užpuolime ir 
užmuszysteje, nes del jo mirė 
iszgasdintas žmogus.

metinejo savo pirmai 
buk su juom pasielgincja 
szjau kaip su szuniu. — Matyt 
kad uoszve turėjo malonesni 
būda už savo dukrelia.

Per savo antra apsipaeziavi- 
ma Riversas dabar pasiliko pa
tėviu savo pirmos paezios, pats 
yra savo patėviu ir dieduku 
savo vaiku. Riversas yra tur
tingu farmeriu.

iszejes ir neužilgio sugryžes su 
paežiai

ar-

f po j u krito

Daraktorka 
mokslaines

NELABA DARAKTORKA.
Patterson, N. J. — Už tai, 

kad dvylekos metu James Lot
wick, rūke paperosus ir daug 
melavo, daraktorka pirblikines 
.mdkslaines, Miss Jane Tauton, 
ąiibaude ji užpildama jam ant 
liežuvio pipiru nuo kuriu sude
gė labai liežuvis, 
likos nubausta per
direktorius ant szesziu menesiu 
praszalinimo nuo darbo.
Motina innosze skunda priesz 

daraktorka^ kuri teisinosi tuo 
kad turėjo nubausti vaika, nes 
tyuyęvįabai nepaklusnus,’ rirky* 
davo paperosus Skiepe ir nuo* 
Jalas jai melavo. Ui . ,

LIETUVIS RADO NEGYVA 
! : • bNUOGA MOTERE

Art limits Sz
'd

—
.>?Nėw Y(5rk. -^ Antanas 
putis^ džonitorimt hėihrf 235 lį;

i ■ ne-
gyvam oteri maudynes kamba- 
relyj ir pranesze policijai. Pa
darius peržiurejima pasirodė, 
kad. szi moteris esanti Selma 
Cliak, kuri gerdavusi daug al
koholiniu svaigalu. Bot polici
ją, spedama sulyg žaizdų ant 
moters kūno, daloidžia, kad gal 
k#ks (piktadarys ja įUržfttde}

?)7tb St./ rado visu?* mVrtga

Pittsburgh. —■ Mrs. Elzbieta kas Roy Bergman, pasiliko štai 
Engle, 78 metu, nuotaka ketn-lgai turtingu žmogum, surasda- 
riu menesiu, apskundėsavo v v-' mas paslėpta skarba savo die- 

’ I • * •
ra Lewisa, 82vmotu ant persi-'dūko, • kuri užkaso laiko rovo’- 
sRyrimo. Sztai del ko nori per- Ii nei jos, idant nesigaufu in An- I . •''* • I.
siskirt su savo vyru, 
Elzbieta kalbėjo slidžiai: 

Lewisa s
baisiai paniekinėjo, 

do isz va re isz s t u bos. 
Bet ir Lowisas 
priežasto sakydamas: ‘ 
tore mane apmonijo ir lik da- naujo namo kur kitados stovė

jo senas namas, kuriame gyve
no diedukas. Verte tojo skarbo 
yra nežinoma, |pakol neapsvar- 
slys žiaunai kjek verti surasti

I h ***•

• 'mas paslėpta skarba savo die
I )

.M-. .m-

DARBININKISZKOS
ŽINUTES

!■ || II ■ ■ .HM—H.

Anglekasiu Straikas 
Užbaigtas

1

i I

ir mane 
ant gi

kaip pati gliku rankas. / ’
Puikininkd’diedukas mirė no 

buvo labai piktas iszaiszkindairias vielos kur pa
slėpė taji skarbh susidedanti 

• isz aukso ir deįmantu. Tik div 
bar nelikeinai atrado ji darbi-

0
IJ

29,000 ANGLEKASIU 
SUGRYŽO PRIE 

DARBO

pūdavę savo
‘Ta mo- ninkai kasdami pamala

barman akys atsidarė ir dasi- 
pralau ka padariau.

Keturi menesiai 
tie seni kvailiai norėjo iszimli
laisnius ant apsivedmo, o joms 

iszdestinejo, 
apsivedim 

atsake,

I y

atgal kada

raszt ninkas 
yra. per seni ant 
tai Lewisas jam 
meile nežino kas tai yra senai-
ve, o Elzbieta sake kad 
niekados nepasensta.

kad
o, 

kad

Fl

ant

detmantrti.

11 

bar kas isz to iszejo?

meile< (

— O da-

VALDŽIOS AGENTAI JESZ 
KO NEGEISTINU ATEI

VIU IR BOL8ZEVIKU.
t. J I 1

Wilkos-Batrb, Pn. — Vai-
džios slapti ‘agentai važinėja

MALE SU LIEŽUVIU PER 
12 VALANDŲ BE 

PERSTOJIMO.
South Chicago. — Mrs. Nan

cy Clark, yra žinoma kaipo ge
riausia malike liežuvio szioja 
aplinkineja, pagal pripažinimą 
jos vyro ir visu kaimynu. Be 
jokibs fpriožąątiOir Nąncy prą-
itėjo savo sznnc^pptcrins ahtru 
valanda naktyja ir nepaliovė 
lyg antros valandos po piet.

„Vlyras negalėdamas Įilgiaus* 
dalaikyti pacziules Kįejojima 
paszauke policijanta kuris mo
toro uždare kalėjimo,. o kaip 
telegramas danesza tai Nancy 
badai da kalb air visaip plovo- 

nuo ja ant policijos ir viso svieto.

NEMOKĖJO SULAIKYT 
LIEŽUVIO, PAPUOLĖ 

JN BEDA.

Philadelphia. — Prohibicijos 
agentai užklupo ant namo Vin- 
so Kostek, gyvenanezio 
miestyja, pas kuri surado 
les samogonkas

Jugoslavas užmusze
LIETUVE ŽMONA.

Forest City, Pa. 
savaite Caribondalo
mirė Povylo Rožines žmona, ku 
ri gyveno su savo vyru ir vai-

- Pereita 
ligoninėj

po visas angį iries aplinkines o 
ypatingai kur kyla, darbinin- 
kiszki ergelek kuriuos surenka. • • • , ir iszsiuntinejn von isz kur at-
va ž i a vo. Daugi a u s i a'
tuos, kurio,praplatina ezionais 
bolszevizma. 1

Kompanijos teipgi aplaike 
nuo valdžibs prtsakimus idant

. _ < .1

Wilkes-Barre, Pa. — Iszmin- 
Iingai padare 29,000 straikuo- 
jenti anglekasiai szioje aplin
kinėje, klausydami geros

, I , 
sulaikyt

Glen Alden Coal 
Co. kurie sustojo dirbti 22 
syk losi a nuo 22 Septemberio.

SI ra i k i oria i n u balsavo 
g ryži i prie darbo ir palikti vi
sa sutaiką rankosia Grievance 
komitetui ir kaip jisai nutars 
ant to visi sutiks. Buvo tai ne
reikalingas straikas ir galėjo 
susitaikyt be jojo.

dos prezidento LeWiso 
atvažiavo ezionais 
straikierius

, ro- 
1< Uris

ka-

su

gaudo

4

praszalytu Visus tuos nuo dar-
* i '' L i ■ 4 it 1. •

bo, kurių ųctUft citizens poplę- 
ras o duoti darbus del Amori-

) '• r« ■ -j . . i' :

325 ANGLE KASIAI SU
GRYŽO PRIE DARBO

Springfield, Ill. — Po dvieju 
menesiu bedarbes, 
Woodside Mine pradėjo dirbti, 
duodama darba del 325 angle
kasiu ir kitokiu darbininku.

kasyklos

kos piliecziu. . i‘

Taigų Pearce

REIKĖJO J AJA ISZSPIRT 
ISZ LOVOS.

Mayfield, Ill.
Oarner buvo tokis lepsze, kad
pavėlindavo savo į|)risiegelini 
rūkyti lovoja, tai goriau butu/ 
kad už pakilta ne ‘butu gavės 
persiskyrimo o butu priverstas 
gyventi tolinus su savo motore.

Taigi Jasai lepsze inneszc 
praszyma in suda ant persisky
rimo nuo savo paezios, buk toji 
kas diena surūkydavo už doleri 
paperosu o ir visa naktį rūky

ta-..kai? Castle Garden kaimelyj,ilovoja, kad Pearce neg., 
netoli nuo Forest City. Graiid lei° i'žmigtii tbudamaą baimeju

uz- 
ke- 

daug kitokio

priežastis buvo kraujapliidiis kad J<> pakule neuždegtu lo- 
jnry pripažino, kad jos mirties V0K« Gal ir nebūtu gavės persi- 
ir žaizdų užsikrėtimas po to, skyrimą ant to užmotinejimo, 
kal|) viena nakti jos vyras bai- kol kada parodo slidžiai kad

PO t0 1 skyrimą ant to užmetinejimo,

sztopo ir kėlės baczkas brogos. ®mi Jn sumiiszC. Rožina dabar l,a^ turikita vyra, kuris gyvu
Butu viskas gerai ir apie tai 
sznipai ne butu nieko nežinojo, 
bet viską suardė ležiivis Koste- v«s, o ji buvo Lietuvaite po te- 
kienes, kuri pasigyrė priesz ku 
mutes, buk jos Vincukas
dirba mažiausia 300 ant savai
tei ir kaip neužilgio bus didele 
poniute, turės keleš tarnaites :r 
automobiliu ir stotvs palocius

aresztuotas ir kaltinamas žmog nA Nevadoja kalėjimo, tada su- 
žudysteje. Jisai yra Jugosla- džia sudaužė motoriszka ryszi

li z paliko 
vaikus.

jos
jos

ant ledo. Dagirdo apie tai sztįi-
! *1 1 1 • L '1 ' *

r MTte MTft i Mb W > MB I W I ft ft WX JTX W ft V* 1.4 Zft 1 I MF

ra kaliai, paeino viską isz4pamo,
IV

visi pitlociai Koiiteku sutirpo:
— Mat ka bobiszkfls liežuvis hj 
kimiuoju užvydėjimas padaro;

'■’i f
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ISZEINA KAS ŲTARNINKA IR PETNYCZIA
f J | į , , M------------------------------------------ ------

Prenumerata Kaaztuoja: Suvienytose Valstijose >8.00 metami 
Kitose Vieszpatystese $4.00 metams

Latakus ir Pinigus visada siuskite ant szio adreso t

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

—----------------------------------
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w. n. Bocaaowsii, rm. a i|.
r. W. BOCKSOWNKI, Ml to r.

Isz Visu Szaliu
8 UŽMUSZTI 23 SUŽEISTI 

GELEŽINKELIO 
NELAIMĖJE.

D 

Moskva, Rosije. — Arti sto
ties Svanka, ant murmaniszko 
geležkelio susidūrė pasažieri-

4

rrw-

V'I" fi

. ■■■■

u r

. ■

riti i f 7 43 METAS

MISIJONIERIAI DARBUO- 
JESI PO VISA SVIETĄ’ . • « • 4

— Pagal bdžnytinia 
tai 1930 mete Su v.

nis trūkis su tavoriniu.
deszimls vagonai likos sudau
žyti, 12 su avimis sudegė, 
žmonis užmuszti o 23 sužeisti. 
Keli pasažieriai teip likos ap
deginti kad negalima buvo ju
ju pažinti.

8

fe ■ , • ■ O1 0 ' .■ . * i * f-*' • » ) it.,
60,000 PANCZIAKlNiU DAR

BININKU SŪGRYŽ PRIE
Ijarbo.

Philadelphia. — Arta diena 
likos pasiraszytas kantrakta* 
terp darbdaviu ir unijos Ame
rican Federation Full Fashio
ned Hosiery darbininku ir ne- 
iižilgid pyades dirbti 60,000 
darbininkų, Filadel f i joi lures, 
dąrba 16,000. . Darbininkai su
tiko ant numuszimo mokosczlo, 
bet po metui laiko darbdave* 
turės mokesti pakelti.

i' * X'fc * *4 * -i '** M

MINKSZTU ANGLIŲ
STRAIKAS PASIBAIGĖ.

Ashville, Pa. — Du szuiltai
1* f , , *

anglekasiu, kurie nedirbo nuo 
praėjusio Kovo menesio su
grąžo prie darbo in Northern 
Gambia Coal Co. kasyklas Fal- 
len Timber, Pa. Anglekasei su
sitaiko užganadinanezei su ?. u

i r Pearce iszleke isz sūdo kaip 
pauksztelis isz klotkos. Moterė
lė nenusiminė, . nes rado kita

•M .kvaili kuris prižadėjo 
gyventi.

su
4|

užganadinanezei
" ii " i ( * * 3 . 1 * ! W *1*'

kompanije.

UŽ PAGADINIMA JAM 
DRAPANŲ NUŽUDĖ

SAVO P A C Z I A.
*Le Mans, Francije. — Giron 

Pottiėrs daug užsidųodavo ir 
draugaudavo su moterėlėms ir 
retai kada sėdėdavo namie. Jo
jo apleista motere nutarė už
baigti tiems meilingams suėji
mams savo vyro su kitoms mo
terimis, -supjausite jojo geriau- 
ses drapanas ant szmoteliu.Vy- 
ras užtikęs savo drapana to
kiam padėjime, dasiprato ke
lio tai darbelis ir teip inirszo, 
kad pagriebė rbvolveri ir palei
do in jaja keturis szuvius, už- 
muszdama*s ant vietos. Po tam 
nuvažiavo ant policijos ir pri- 
ąi pu žino f>rie žudRlatoS, padub
damas priežaste, buk jojo pafti, 
per savo užvydejima instume 
ji in pasiūtima ir papildima žu- 
dinstos.

SURADO AUKSO GYSLA
' DENMARKE
Berlinas. — Sklypas Den- 

markas ne turi konia visai auk 
so bet ana diena užtiko jojo už
tektinai ant salos Zealand, ar
ti miestelio Friglebjerg, kur 
surado turtinga gysla aukso. 
Badai gysla surado senas auk
so jeszkotojas isz Klondaiko, 
Alaskos.

Gysla užtiko darbininkai 
kasdami darža. Susirinkę žmo
nis teip užsikarszcziavo tuom 
radiniu, kad patys nubėgo na
mo pradėjo kasti laukuosia su 
Valczia suradimo daugiau auk
so.

Rymas 
apskaita 
Vaisi, ir Kanada .parūpino 260 
katalikiszku misijonieriu po 
visas mksijes ant svieto. Suv. 
Valst. parūpino daugiaaše, ba 
net 142 kunigus kurie pasi- 
szvenle platinti Kristaus moks 
la po visas szalis. Kanada pa
mpino 118. Tiejei 142 Ameri- 
koniszki misijonieriai ir mi- 
nyszkos, kurie priguli prie 27 
visokiu zokonu dabar randasi 
Kinuosia, Jnponijoi, Afrikoi 
Alaskoja, 
salų.
likos iszsiunsti in Syrije, Indo- 
Kinus ir žiemine dali Kanados, 
kuri yra viena isz pavojingiau
siu ir sunkiausiu szaliu.

Jnponijoi,
Indijoj ir Pacifiko 

Kanadiszki misijonieriai

• «

mas 
dvieju

ATKERSZIMAS
NUSTUMTO MYLEMO.

Baranovice, Lenk. — Czio- 
nais atsibuvo baisus atsitik:- 

kuris užsibaigė mirezia 
ypatų. Nuo kokio tai

laiko svilino padus du karei
viai prie szinkorkos Vronskie- 
nes. Vienas buvo paruezniku 
o kitas jojo draugas seržantu. 
Szinkorka mylėjo saldžiau pir
mutini, per ka draugas inpuo- 
le in pasiutiszka. užvydejimu 
teipV kad įtusidave in karezemu 
su keleis granatais ir laikepa- 
sikalbejimo paruezniko su szhi 
korka, mete in juos granta, 
kuris truko su baisia pasekme, 
iszneszdamas abudu in ‘szino- 
teliu kaipo ir dali karezemos. 
Keli sveczei teipgi likos pavo
jingai sužeisti. . . r i

mete in juos granta

MOTINA NUKAPOJO GAL
VAS SAVO VAIKAMS.

Landshut, Bavarije. — Kai- 
muoto Veronika Hollmeron,'nu 
ėjus .dirbti ant lauko, pasiėmė 
su savim penkių metu sūneli /
ir iketuriu metu mergaite, ku
rie bežaisdami. užmigo žolėjo. 
Motina neprijausdama kad vai 
kai randasi artimoje, ėmėsi 
prie kirtimo žoles. Tik staiga 
iszgirdo kliksma vaiku ir ne
laiminga motina Vos neapalpo 
paregėdama, buk šuneliui nu
kirto galva su dalgiu o mergai
tė! taip baisei perpiove kakla, 
kad po keliu valandų laiko kū
dikis įnirę. Motina isz gailes- 
ties ir randasi dabar ligonbu'te- 
je. Motore buvo uaszle ir dirbo • 
pas artima ūkininką.

—
KRUVINAS ATKERSZINI- 

MAS SESERS UŽ BROLIO
I MIRTL

‘ Prib cinanczio
ulycze M. Rabinavicziaus, loo- 
nįninko fabriko kopuriū, pribe-

NEGAVO PERSISKYRIMO.
Apeldoarn, Belgije. — Linda 

Tumholt padavė in sūdą pra- 
szima ant’persiskyrimo nuo sa
vo vyro kuri labai neapkentė 
idant po tam galėtu turėti lin
ksmesnius laikus su kitais, bet 
vyras nesutiko ant porsiakyrl- 
mo, per ka sūdąs negalėjo duo* 
ti jei persiskyrimo.

/ i 4 ' f | m » M ■ 1

. .Neturėdama kitokios ro- 
dos Linda nužudė, savo vvra, C . . . ' • . .

PAJESZKOJIMAI
-1 ■ ■ II

Il I . ' .1 ii

Asz, Magde Dobiliene pajesz- 
kau savo žentą Joną Laima. 
Pirmiau gyveno Mahanojuj da-

vals Daiinoriute. Ji buvo vos 
23 metu amžiaus ir 
naszlaicziais 4 mažus 
Beje, po motinos mirties
brolis Daunora, iszsiveže 
mažus vaikus pavežyti auto-' 
m^biliurti. ir atsitiko įlelaimoi ‘A ’ ! ’ f ■ f, « Aį ■
Vjona mergaite buvo užmnsžtu 
O|7 metu vhikas sužeistas. Pa’bį 
paunora taipgi ir bhvo sužėiš- 
ttttų Jaiv kad’nohumes, .tai* no-
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AresztaVojo vyra Ir motoro

Mat ka bobiszkrts liežuvis iri 
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AUTOMOBILIUM
Kokia tai motere isz Balti i 

mores padavė praszymą in ęsu- 
: I da idant ja perskirt nuo vyro 
.Į kuris t “

I automobili u m,

bar ųęži na u k ui\ Kas ka api e j i 
žino.ąr .pats tegul’ atsiszaukia 

_______ iiJ Vilnius.
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AMERIKONAI PALIKO”
KANADOJE $60,000,000.

Laiko

žemiau paduot u adresu 'už ka
gaus -$5. atlyginimu.

Mąrghret Dobiliene, ■
East Park SL ■ L

Centralia, Pa.^
Ui A A A’

I iiimę|9 ųpą, o.ihftŽasnčS drills
. Pajeszk.au dėdes Tamosziuus įszsninte in iltitus iriieStus per
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Neturėdama kitokios

Mrs.yra apsivedęs su savo 
p ba konia visa 

I sQvo, laika praleidineja1 ant į)hfe I 1 i (f. J ,11 • (I > '

1 nupjovėtam galva^ o stuobrį
M i '■ ’

■ ■ - J.'
govjnimo uiutomobibauš, b’ apie
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owed 'h ‘ U'5 ’ : .Aiubrikbnai del biznio ir isz- 
Washington, D. C. radimo ka naujo apleidžia savo

szo bjiuras garsina, buk skaitr pttCziaH ir va’i'khs, bile tik pa

DAUGIAUSE PERSISKYRI----  ----- .. r > •;
iMU BUNA CHICAGE.

■ Šura-

ja visai užmii'szo.
A V * 
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supjaustė ant szmotoliu... Dali
ji kūno sudegino pecziuje oddta

Quebec, Kanada.
vasaros Amerikoniszki kelei
viai atsilankydami in Kanada Chicago, peraugsztina miestą IjoLijizrtių

x’ radimo ka naujo apleidžia savo Miliausko paeinanezio isz Kro- paęzta.
Krokėlaukio i

pasivilgyt iszdžiuvusias gerk
les daugiau kaip 60 milijonu 
doleriu paliko Kanadoje. Isz 
300,000 automobiliu kurie at-

k 
fr?ą

go kokia’tai inolate, kildama 
jam it| galva su szmotu., gėlo- 
žies4.<. RajiinavLCzius - visas 
kruvintas krito ant žemės?Ii* 
kos nuvežtas in ligonbuti o mo
tore paimta per pollcije.

Vėliaus pasirodo, kad tai bu
vo sesuo Leibo Bisakino, kuris 
likos užmusztas laike barnio 
per Rabinavicziu ir jojo sunu.

• * * J I

Sunu aresztavojo, bet tėvas li
kos paleistas po kaucije. Se-

. , A ‘ iulJIi L ... d. .. w • a 4 a. > V

Ęajbinaviczius .visas \m<-

? Krokelaukio Sudas už taji darba nubaudė 
. .Svarbus reikalas, jaja tiktai ant penkių metu. 

Meldžiu atsiszaukt. Asz, Vikto- Bolgiszki laikraszcziai labai

kininku kaimo., 
parapijos., r 

daryti pinigu isz kokio patento
g ;-i :

----- ■. M , • -------- -------
" / į .

Tie, kurio keli motai atgal 
“JaigU nedubs 

Now Yprjcp, IO^T^yyrqi irJJ,- Kėrn alaus, tai nedirbsi/ 
39^ni^oro^. Dytapi^e vi^p per- f topt njositikojo kati 1981.
siphyr^^^O^ Įroętė lnQturda Me’<lrirbOfrtd ftlritBi.’

lift persiskyrimu vedusiu poru

Kew York. In laika deszimts
"Jį ■ ■ 'fH r ? • * .« ..

mėtų, Chicago likos perskirta
17,288 vyru ir 22,532 moteres. Įgcrkliavo:1 I

rija duktė Kazimiero.Miliaus- nupeiko suda už tokia teisln-
ko isz tb pat kaimo ir parpi jos. 8ryste> nes sako, kad patogi mo- 
Atsiszailkit ant szio adreso:

Mrs. Viktorija Re’klAitiene, t
i ") 412 AYesVCbiitro'Št.

"Mtiiiiaiioy 6ity, Pu. szinitfe metu.
1 ♦ I

terė tufe jo dideliu intekmia 
,, Valdžiaji ftudžti 

p’ras^aljno, puo (dinsto. ant< de-
šuo geisdama atsinioketi už htiJ 
žudinima i savo brolio užklupo 
ant seno Rabinavic«iaus.

• 4

ay t r

lanko Quebec per '^ašard, ^6',-’ 
r

JU.
■■ tlllfV.

Kffgą iPiKiaaaryn ja n-irzmie'»r i iauko ųueouc per vasara, 
pjdAk^mandyries karn'IwrcQ^j'’ Į 000 briVoikž’ŠuV? VMAtij
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Kas Girdėt
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Profesorių Louis B. Winters 
isz Yale universiteto ant susi
rinkimo daugelio mokytu vyru 
tarp kitko, nubaudė dvasi sz- 
kuosiu* visokiu tikėjimu už ap
sileidimą savo pareiguosia 
Kalbėjo jisai: Sziadien davisz-

savo

da senukas stigryžinojo su pun
du szaĮu, > užėjo jam kelia 
BniuoUs, kuris senuko užklau-

F 1 1 '' *

se, ar ulmtrszo; kad sziadien 
szventa diena. Senukas atsake, 
'kad jam vis tas pnts ar szven- 
tadienisį Ar ne, ta diena turi 
valgyt ir snszilt. Aniuolas jam 
pąsake, jaigu negali szvensti, 
szventa diena, tai turės proga 
szvensti
kutiniai dienai svieto

< 4 moon-day” lyg pas- 
ir sto-

kie^o visu tikėjimu mažai rupi-Ibuklingu bildu senuką nunesze
naši platinimu Dievo žodžiu J anĮ menulio,'kur ir dabar ran-
Daugiau jie rūpinasi svietisz- , 
kais smagumais ne k«ip apie 
tikejimiszkus dalykus. Dvasi.š- 
kioje neturi drąsos skelbti apie 
Krikszczionybe, nes bijosi ba • 
patys in tai mažai intiki ir ne
moka pasakyt gero pamokslo 
ba ne turi laiko patys mokytis 
ir mokyti žmonis. * Sziadien 
žmonys yra mokyti ir daugelis 
randasi tokiu, ka daugiau turi 
mokslo už dvasiszkuosius ir 
galėtu iszdeti ju klaidas. Jau 
didelis laikas, idant dvasisz- 
kieje imtųsi patys daugiau prie 
mokslo, mokytųsi geresniu pa
mokslu, o ne trankytus! auto
mobiliais ir jeszkotu sviesztisz- 
ku smagumu.”

Gal tame ir teisybe, ka pro
fesorius Winter kalba.

E >

*.
1 -

.<

IRi
> c

t

F •

J
I 4

*

ftzas kraujo užtiško- jog W“rį 
appiflį a»t sv,i«tt> »e giftejo .pri-, I 
lygint, rodos kad kaę degino su 
inkaityta geleže. Vos perelido

ra aztts kfAfljo užtiško* jog Jdrtelrtft ttės ji«.. a&st-
dėj^s savo pMkajplvmįvką 
atsako, tada ppmislino jog gal 
turi koki svarbu reikalą, tai 
nenori kad jam kas perszkady- 
lu. Būdama nuvargus po kelio- 
nlai nusidavė ant atsilsiu, o 
pats persėdėjus savo duksojime 
iki pirmai adynai imki i, savo 
padūkime pastanavijo paežio 
nužudyti.

Ateina in miegai ube paežio?, 
randa ja miegante saldžiu mie
gu, su linksmu veidu, palaidais 
plaukais, rodos aniolus. Rodos

M I'U
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Kraujo
TIKRAS ATSITIKIMAS .

Mins-

naktį, o szvintant nusidavė pas 
ar tyma gydintoja, knria btivo 
20 vistu nuo dvarelio.

Pribuvęs ant szesztos valan
dos rytmetyja randa daktaru 
da lovoja; prasze tarno, kad . 
kuogreiezinusia pabudytu, ba 
nuo skausmo negali dalaikyti. 
Tarnus matydamas jog ant vei
do neiszrotlo ‘blogu 
bud y t savo pono, nes ant dide- 

kad ka saldu sapnavo, ba per lio prnszymo turėjo tai pddn-

Netoli nuo Nesvezo, 
ko gubernijoj labai puikioj ap- 
skrityja yra puikus dvarukas, 
kuris vadinasi Baniszkiai o tas 
vaikins paėjo nuo Baniszausko, 
kuris ta dvaruka valde. Norint 
♦ai buvo ne didelis dvarukas, 

, ■. '1 <

bet atncsze metines ateities 
t 

penkis tukstanezius rubliu šū
vi r«z. Ta dvareli valde jauni
kis 26 motu ponas B., kuris pa
baigė agronomiszka mokslai ne 
Varsžnvo. Pepkiolika viorstu 
tolo nuo stacijos geložkelio Go
ri dzojaus gyveno grafiene Bru- 
choska “sena merga” apie 50 
isiivirsz metu, pas kurie buvo 
jauna augytine, Vanda 18 mo
liu.

Jaunas B. būdamas 
nu grafienes, susipažino su’pa
togia Vanda, 
mylėjo, na ir jisai 
meile ka už trijų nedeliu atsi- 
prov i u oj v i n cze v o ne pa ra pi n e- 
ja bažnyezioja akyse daugelio 
svecziu. Kunigas Podlipskis 
palaimino jauna pora, po vin- 
ezevonei buvo isrtkilmingas 
bankietas ir jauna pora apsi
gyveno tlvarukyja jaunavedžio 
Apie nieką daugiau neejo, my
lėjosi labai, tai ir buvo gerai. 
Jauna gaspadine visa paredka 
name užvedė kuopuikiusiai jog 
jaigu kas pribūvi nėjo ant at
lankų ne galėjo atsigėrėt. Ypa
tingai tankiai pribitvinejo pas 
B. jo drangas isz mokslaines p. 
Gevazas kuris susireisdamas 
pritrlnse jaunos gaspadines. 
Praėjo trys menesiai saldaus 
gyvenimo. Vienok jauna ponia 
da ne vierta karta nebuvo bu
vus pas savo prietclka kuri ja 
užaugino ir motiniszka apglati- 
ba apžiūrinėjo.

Kada atsisveikinejo 
ant. trumpo laiko, tai ne žinojo 
kaip atsiskirt. Karieta užva
žiavo ir myloma porele da kar
ta atsibucziaVo karsztai, atsi
skyrė.

Vos kelios valandos praėjo, 
jaunas B. isz nobodumo nega
lėjo sau vietos rast, Slankiojo 
po pakajus kaip stulpas nusi
davė in paezios pakajeli; ati
darė jos stalcziuka norint'to 
niekad nebuvo dares ba neno
rėjo in moteriszkus daigtus 
kisztis nes norėdamas sau laika I rportraukt, pradėjo griost po po 
pieras, ir sztai rado suvyniota 
pluošteli gromatu ir su raudo
nu kaspinėliu suriszta. Aky va
rnas ji apėmė, žiuri in viena, 
antra ir isz paeiles in paskuti- 
ne gromata, kuridja buvo mei
lingi žodžiai raszyta. Ir pažino 
jog tai rąsztas jo draugo Ger
vazo, kuris buvo kone kasdie
niniu svecziu pas juos, bet be 
jokio paraszo nuo ko ir pas ka; 
ant galo kam tas paraszas kad 
czaa kaip ant delno matyt.

Kraujas gyslose užvirė, be
žinojo kas su juom darosi ir in 
viską intikejo ant kart, jog jo 
pati ji prigaudineja ir nuduo
da jog myli ji, o jisai taip yra 
del jos teisingas! Padėjo viską 
kaip buvo, uždare stalcziu ir 
iszėjo praskendes mislyse. Ka
da netrukus sugryžo pati mėto
si prie jo kad sudėt karszta pa- 
bueziavima, tasai stovi kaip 
murmuras! Klause kas, jam 
nięko »o atsako ir tuo jaus nu* 
ęjo in savo pakaju. Mislino,

nenorejo'•X/. f
■wr**'<lasi.

I ■■ . t

• Žymus ant svieto iszradojas 
Tamoszius A. Edisonas sirgda
mas pavojingai ir kada dakta
rai nutarė kad ilgi negales gy
venti, popiežius Pi ūsas XI pri
siuntė du kablcgramus su už- 
klausymu apie jo sveikata.

Tasai • rūpestis Popiežiaus 
apie sveikata Edisono yra del 
daugeliu mus parodymu, kaip 
turime už gyvasezid elgtis del 
žmonių norints tie ir butu kito
kio tikcjimiszko atydžio.

Edisonas buvo Afejistas ar
ba žmogus kuris in nieku neti- telyj, Alytaus apskrity. Buvo 
kejo. Vienok tas neperszkaditia 
popiežiui iszreikszti savo pu- 
guodones del jo.

Edisonus taipgi parode savo 
paguodone del popiežiaus ir ne 
seniai nusiuntė (popiežiui dova
na diktografa, tai yra maszinu- 
ke del padiktavajimo del rasz- 
tininko ka ketina raszyti. Po
piežius už tai apdovanojo Edi
soną auksiniu medaliu.

Paveizda tu dideliu ■ žmonių, 
tegul ir tnums buna pavyzdžiu 
del mažesniu žmonių idant ne
darytu jokio skirtumo su žmo- 
nimi kitu tikėjimu.

Didelis
prienumerata už?*6aule 
ir iszdavystei pinigai yra rei- 
kallngi.ir tai daugi; Del (lange
lio busime priversti sulaikyti 
laikraszli jaign greitai neats:-

Įlygins. ’ '
ris paeina nuo senoviszku lai-, 
k u.

Tasai papratimas paeina da 
nuo senojo Rymo ir galėjimu 
kareiviu ant Cicsoriszku arenu 
arba cirkusu. Kada kareiviai 
ketino stoti ant galėjimo ant 
Hmert, pagal to laikinio papro- 
czio, duodavo jiems po kausza 
vyno. Ta j i vyną paduodavo 
prieteliai abieju kareiviu.

Tankiai atsitikdavo, kad isz

Dievas sutvėrė dangų ir že
me ir pasilsėjo; sutvėrė žvėris 
ir kitus gyvulius ir atsilsėjo; 
sutvėrė žmogų ir silsejosi; bet 
ant galo, kada sutvėrė moterių, 
jau nežinojo kas tai pasilsys; 
ne dangus, ne žeme, ne kiti su
tvėrimai, ne vyras — niekas 
nuo tos dienos neturi pasilslo.

Du netaip seniai, priesz in- 
vedima prohibicijos,
gerdami viens in kita stnkdcle- 
<lav<> stiklais viens in kita, lin
kėdami sveikatos ir pasiseki
mo. Dabar nėr ka gert, todėl 
nėra priežasties vėlinti viens 
kitam sveikatos. Daugelis gal 
bus akyvi žinoti isz kur ir ka
da tasai papratimas užėjo, ku-

žmonys

/

Ui

lai kas atnaujinti
” nes

MASZINU
NAUDINGUMAS

h
i
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SZITAME MIESTELYJ YRA LABAI STOKAS PINIGU.
V ' <T(

Matyt Gcorgijoj yra labai stoka pinigu, jaigu tuhis den- 
tistas apgarsino žmoniems, kad priims visokius tavoms :r 
daigius už jo patarnavimu.

visokius lavoms

ISZ LIETUVOS

Su pagelba vienos verpia
mos maszinos vienas žmogus ir 
du vaikai gali padaryti darba 
1,100 verpoju.

Viena medvilnių dažymo ma
szina ir vienas žmogus gaili at
likti daVba 1,500 žmonių.

neapykantos, paduodavo vio-į Viena patakvu (ledžin'gu) 
maszina atlieka darba 500 vy
ru.

' Viena vinių maszina atlieka 
darbą 1,200 vyru.

Lentų pjovimo maszina už
vaduoja 800 vyru.

Su pagelba vienos puodu dir
bimo maszinos vienas žmogus 
gali atlikti darba 1,100 žmonių.

Laivu inkrovimo ar iszkrovi- 
mo maszina užvaduoja 2,000 
vyru.

nam isz kareiviu užtrucinta vy-
Bet idant užbėgti pana

giems atsitikimams, kareiviai 
invede papratimu priesz iszge- 
rima sumaiszyti vyną isz vieno 
kauszo in kita, ba jaigu vynas 
hutu užtruęintas, tai abudu mir 
tu. Vėliaus likos invesstas pa
protys stuktelėjimo stiklu isz- 
reikszti viens kitiems sveika
tos ir gili ūkio.

na.

Daugeli, žijįiiu nekarta 

prisiži urine ja ant menulio kal
bėdami, kad mato jame veidą 
žmogaus.Tas pasakojimas žmo
nių apie žmogaus veidą ant 
menulio yra senas ir paeina 
nuo Chaldeicziku, Egipeijonu, 
Graiku ir Rymoniu. Pasakos 
skelbia buk žmogus kuris nedo
rai pasielgdavo ant žemes,likos 
nubaustas per dievaiezius aut 
gyvenimo menulyja ir todėl 
sziadien jo yeida ten matyt
Kitas apsakymas skelbia apie 

tai sokanc&iai:
Tūlas senas žmogus nuėjo iu 

girria pririnkti szaku, buvo

SZUNIS SUEDE
KŪDIKI

/

sena morgą

KUNIGAS PRIVERTĖ NUO
GAS ŽYDELKAS EIT PER 

MIESTELI.
Tas atsitiko sziu metu

saros metu Butrimonių mies-
va-

MERGINA UŽKASĖ SAVO 
PASMAUGTA KŪDIKI, 

SZUNES ATKASĖ IR 
SUDRASKĖ. -

taip: -Per Butrimonių parapi
jos klebono žeme teka mažas 
upelis, o kadangi a iii miesto 
lio vandenų daugiau nėra, tai 
vasara dvi moteris (žydu tau
tybes), nuėjo in upeli pasimau
dyt, žinoma, per kunigo žeme. 
Szis gi, pamatęs, kad per jo že
me eina maudytis be jo leidi
mo, nuėjo iii upeli su savo gas
padine ir kuomet moterys nu
sirengusios maudosi, gaspadi
ne paėmė juju drabužius ir nu- 
nesze klebonijon. Moterys turė
jo pareiti per miesteli in sa
vo namus dienos laike su Jovos 
kostiumais. Už toki siurprizą 
kun, Meszkenas su savo gaspa
dine buvo patraukti Teismo at- 

, bet Teismo kun.
Meszkenas sakėsi 
tai nežinojo*, 
gaspadine bo jo žinios. Gaspa
dine Taikos Teisėjas nubaudė 
septyifias paras areszto, o ku
nigą iszteisino.

— Ana die
na* priesz suda stojo iszgama 
motina Mare Samosnuto, 20 
metu, isz Komorovo, kuri keli 
menesiai atgal užsmaugė savo 
dukrelia Jadvigute, kurios la
voną vėliaus surado užkasta 
užmiesti jo.

Szunes suuodė lavonu, atka- 
ujdrasko ii^tik paliko kau

sakomyben
, nieko apie 

o tai padarius

Piotkrpv, Lenk.

..„2__ as ka^ny-

o kuri jam užsi- 
užsidego

PERKŪNO AUKOS; TRIS 
UŽMUSZE

V ♦ •

Žaibas uždegė Vaszku vals
cziuj Levoikoniu kainle gyven
tojo Povilo Mikalajūno trobe
sius. Sudege tvartas, daržine 
su paszaru, arklys ir vikio In
ventorius. Be to, nutrenkė mt- 
rtinai dirbusius daržinėje Vla
da remenska, 18 metu amžiaus,1 I 
ir Kaze Noreikaite, 
amžiaus. Pastaroji, 
degant, labai apdegė.

Skaudvilės valscziuj Anti
ninku kaime nuo perkūnijos In 

_ A ' _

20 metu 
daržinei

trenkimo sudege svirnas su in- 
vairiais daiktais.

.r1 i

Obeliu valscziuj Niauku km. 
sudegu Igno Druczkaųs gyve
namas namas su buvusiais ja
me daiktais ir buvo po vienu 
stogu tvartas, klojimas ir dar
žine su rugiais ir szienu. Nuo
stoliu padaryta už 1600 litu.

Pabirže^ valscziuj Gulbinu

*

Duonos* dirbimo maszina pa
dirba per diena 20,000 kepalu 
duonos.

Blokiniu indęliu maszina pa
dirba per diena 38,000 gatavu 
indelių. Viename gale maszi
nos reikia inkiszti lankus ble km. ant lauko nutrenkė to pat
tos, o antrame iszeina gatavi
> ... « i « - -1 aindeliai. Vaikas gali prižiūrėti 
maszina.

Viena buteliu dirbimo maszi
na atlieka darba 50 vyru.

'Adatų maszina padirba in

kaimo gyventoja Paulina Jan
kauskiene,
žiaus moterį.

J' 1 I

apie 50 motu am- >
• ' " I

I

dama

se, s 
lūs ir drapanas ir tas priveda 
ant atidengimo žudinstos.

Mergina laiko teismo prisi
pažino prie žudinstos aiszkin- 

buk b.udalna tarnaite
pas turtinga ūkininką, likos 
per ji užklupta ir sužageta, o 
kada kūdikis užgimė, nesavži- 
ningas gaspadoris iszmotc mer 
gina laukan, palikdaimus jaja 
su kudikiib did/Jausjam varge 
ir nrpestije. Negalėdama suras
ti jokio užsieni i ipo su kūdikiu, 
nutarė atsikratyti nuo savo 
sunkenybes.

Merginą likos nubausta Imt 
dvieju motu sunkaus darbo ka
lėjimo, o gaspadori nubaudė 
ant tukstanezio zlotu, kurios 
turėjo užmokėti 
merginai.

nuskriaustai

Reading
. lines

M
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SMAGI NEDELINE 
EKSKURCIJA '

In Philadelphia $3.25
ISZ SHENANDOAH .$3;50

ARBA '

In Atlantic City $3.75
Isz Shenandoah $4.00

NEDEGIOJ 18 Oktoberio
Szi ekskureija buvo parengta del 
juso parankamo. Gera proga atlan
kyti pažinstamus ar gimines.
Apt regulariszko rytmetinio treino

Isz . Ryte
Shenandoah ........................  7:20
Mahanoy City.........................7:51
Tamaqua ................ 8:15

Nedeline Ekskureija

In New Yorka $4.00
Nedelioj 1 Novembęrio

ANT BEADING GELEŽINKELIO 
■ .......................

' * - ' ‘ ■ f
■

* A sr u

szalta ir geide užkurti ugni. Bu 
vo tai szventadienis, 
dirbti ta dien nepriderejo, bet 
senukui buvo laibai szalta ir ne 
įtemtno ant szventadienio. Ka-

. ■ K' • ► « * •• < y

i . t

• # J ' ' f <

minuta laiko 260 adatų.• j, <,. t '* ■■ * X . *'

Trys vyrai gali su pageliba 
maszinos padirbti in asztuones 
valandas 250 tonu plieniniu

* * ♦ 

karšiu.karczilt.

I *

SUKAPOJO KIRVIU.
4 . * »-• i . . t I ' - "• (

Jonavos valscz. Paskutisz- 
kiu kaime p. Fomas Kudraszo-

todėl
J

Skaitykite “Saule”
j jf V / T*

* /'f * '
14. A «

♦ 7fV *< ’ • »»

vos, gyv, Traku apskr. Žiež
mariu valscz. Sarkiszkiu km. 
kirviu apkapojo Vasiliu Sei;ge- 
jeva ir Joną Kuznecova. Nu-
'kontejusieji nuvežti Kauno m. 
r < ■ , t

ligoninėn gydytis.
II

I j

‘12 ISTORIJOS U2 25o
Nedarykia skirtumo terp valku 

*> Velniszkas 
kazirlaVlmas. Jeszkojo tarnaites 
o rado paezia. Stebuklinga kuczla. 
Krėslas. Nelaiminga karalių ir jio 
vienturte duktere. Nelabas vyras. 
Prakeikimas. Delegatai pas grafa. 
Užkeikta skripkrt. pd tu, ka keti
na i 
Onuka.

mijickia visus lipui.

anĮra karta apsipaeziuot. Pikta 
PREKĘ 25c. 1

W. D. BOOZKAUSKĄS - CQ., 
MAHANOY CITY, PĄ. įMAHANOY CITY, PĄ. (
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rjd: Daktaras kuogreicziatisia 
paszoko isz lovos ir liepe pra-

tame

i nejas turo:
--- A-eh daktare, del mei

les Dievo, padaryk man opera
cija ant deszines rankos Wh ne 
galiu dalu i ky t.

Ir parode ženkeli didžio taip 
kaip koki maža pinigėli.

— Iszpiauk man szmoteii 
kūno.

Daktaras ima už rankos, pri
sižiūri gerai, nieko nemato, ne 
toja vietoja; mistino jog p. B. 
gavo sumaiszyta protą, nes ap-

norint

miega szypsojosi ir tai 
laiko kada vyras paėmė ja už 
gerkles ir taip drueziai suspau- szyt sveczia pas savo. Ligonis 
de, jog ne iszdavus iokio riks
mo o ne veidą nepermaino ir 
tuojuus stojosi lavonu. Tikini 
lupos numirusios truputi atsi
daro ir vienas laszas kraujo 
užpuolė jam ant rankos. Maty
damas paezia negyva atsitrau
kė, rodos nieko nesistojus ap
garsino, jog naktyja pati numi
rė. Niekas negalėjo nužiuret, 
atsibuvo szermenys kaip pri
guli, vyras beverkė, bet buvo 
panaszus in lavonu bet niękas
tam nesidyvino, ba visi žinojo žiurėjas ji gerai rado sveika, o 
kaip su savim mylėjosi. Ant 
szermenu ne buvo aplinkines 
ponai praszyti, ne grafienes 
prietclka grafienę Bniuchoys- 
kiene niekas tai už pikta ne pa
laike, ba mate jog turėjo protą 
kaip sumaiszyta. In treczia die
na likos kūnas palaidotas.

In kelinta diena dažinojo 
grafiene apie smerti savo augy- 
tines, grafiene ir atvažiavo in 
Baniszkius, randa poną B. di
džiausiam nuliūdime ir kone 10 
metu senesnu. Ant jos ^klau
symo kone nieko ne atsakinėjo. 
Persiėmė tuom atszalimu po ne 
tekiniui paezios, praszo jo pa
ežio kavones d&duodama: 

Asz numanau, 
spaustas ruposte ne dirstelėjai 
in savo paezios stalcziuka ir ne 
matei pundelio popieru surisz- 
tu su raudonu szilko kaspinė
liu.

Tame supratęs savo

III—I ■

• I
jog sn-

baisia 
klaida vos ne nupuolė nuo kė
dės, nes ka galėjo daryt?

Ne atgaivins savo mylemos 
paeziūles Po iszvažiavimui 
grafienes pajuto toki sopulli 
rankos toja vietoja kuri o ja la-

I

FAKTAI APIE 
ŽEMES KAMUOLĮ

Nu žemes-pavirsziaus iki jos 
centro yra, kaip aprokuojama, 
20,92(5,205 pėdos, arba 3,963 
mylias. Nuo žemes poliu iki jos 
centro yra 20,854,895 pėdos, ar
ba apie 3,951 mylia. Vienas g
paltumos laipsnis prie ekvato- 
ro turi apie 68 septynias de- 
szimts mylios, apie poliu turi 
69 ir puse mylios.

Aplink ekvatorių yra 24,902 
mylios. Visas pasaulio pavir
šiaus plotas turi 190,940,400
keturkampiu myliu; visa žemę

bic^na motore jog turėjo koki 
tai nenorėjoukiszka rūpesti,

lysti jam in akis. Atėjo vaka-
, > * * K

tas ta pati kalba. Daktaras ne 
norėjo plaut ir paemes padidi
nanti stiklą apžiurėjo vieta, 
nieko nenužvelge, bot paėmė 
aštru, tam tikusi peliuką Isz- 
piove kimo didžio kaip mažiu
ką pinigėli.

Po operacijai B. giliai atsi
duso ir tarė:

— Ach, kai man lengva, vi
si dabar nuo manos sopuliai nu 
ėjo. ’

Nieko nesakydamas dakta
rui kas jisai per vienas,, davė 
25 rublius už operacija,xpraszy- 
damas, kad niekam apię tąi ne 
sakytu ir iszvažiato palikes 
daktaru užsimislinusl. Nepra
ėjo du menesiai, kad sztai vėl i, J • ;. : . •.. ‘ 'tas pats ligonis atkeliavo pas 
ta pati daktaru ir kabėjo, jog 
jau treczia diena kenezia dide
lius sopulius toja pačio ja vie
toja irprasze kad velei iszpiau- 
tu; po trijų dienu velei pribuvo 
ir apsakė apie viską, kas buvo 
priežaste jo sopuliu.

In du menesius po tuom, nu- 
siszove su revolveriu. Isz dide
liu sopuliu pats sau smerti pa
sidarė.

54,807,420

žemes pąvir-

sudaro mase 259,880 milijonu 
kubiszku myliu.

Sausuma užima 
keturkampiu myliu.

Vandenynai, rokuojant i? ju
ras. užima plota 172,132,980 ke
turkampiu myliu, arba 72 nuo- 
Bzimczius vįso 
sziaus. *

Sziaurinis Ledinis Vandeny
nas apima 5,785,000 keturkam- 
pipos mylės j Atlantiko Vande- 

— 34,301,400 keturk. 
myl.; Indijos Vandenynas —- 
28,615,000 ket. myl.; Ramusis 
Vandenynas 
m.; Pietinis Ledinis Vandeny
nas — 5,731,350 koturk. myliu.

nynas

67,699,630 ket.,

Augszcziausis pasaulyje kal
nas Everest turi 29,000 pėdu 
augszczio. Giliausi juru vieta 
turi 31,614 gilumo.

Sziaur. Amerikos sausžemls 
užima plota 6,446,0Q0 keturk. 
myliu, su 105,000,000 gyvento
ju — po 18 žmonių ant vienos 
kettirk. mylios.

Afrika užima 11,514,000 ke
turk. myliu su 127,000,(XX) gy
ventoja, — po 11 ant vienos 
ketnrk taupos mylios.

Azija užima 14,710,000 ke
tink. myliu su 850,GO0,O0<) gy. 
ventoju, — po 58 ant 
keturk. mylios.

Australija ir Naujoji Zelan
dija su kt. salomis užima 3,288, 

ket. myliu su 5,200,000 gy
ventoju, — po 27 ant vienos 
keturk. mylios. >

Aprokuojama, kad žemes pa- 
virszius yra sziaip padalintas: 
28,000,000 ketur. myliu tinka
mos dirbimui žemes, 14,000,- 
000 —steputyru; 4,000,000 —, 
tyrlaukiu- pustyniu, apie 5,- ,
A _ — - - _ J. _ -L t

vieno*

i

•t.

m

000,000 kt. myliu — sziauros ir
h — ' A. ’ *•

piętu ledais nuklota.

A-9&CELA arba pradžia skaitymo
raazymo, dal Lletuviszkn vaiku. 1

W. D. BOCZK AUSKA1 - <XK 
MAHANOY ę>Tf4 PA.
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szipulius subyrėjo. Matiene jau

GAIDYS
— .g.L —

“ “ H'f ji* •Mb ' * yh W

norecziau nueiti 
\ 1.bet Auk

lėjo Klimka pakrūmėje ir seko ’koks biesas neleidžia, sulaiko
. . . . .. . ... . 1 .. . ■..

maoziau .
Susivyniojęs sermegon, gu- gimtines aplankyti

IX.

mintimis praėjusiu dienu atsi
tikimus. Apsistojo ant pasta
rųjų metu ir nebežinojo jau 
nuo ko bepradejus tasS gyveni
mas minėti. Visi atsitikimai 
jt ai p anksztai vienas su kitu su
sipynė, susiriszo, kad ju no iša
uk irt i negalima buvo, 
suklupo tu metu 
prieangyje, suklydo toje paint- 
joje ir nebestongo iszsigauti 
niszkiau kėliau.

Dabar tik jis pastebėjo, jog 
Visoje tu metu sutemoje tiktai 
Vienas szviesus, giedras spin
dulėlis szviote jam. Buvo ta: 
Magdžiukc. Meilingais minties 
glamonėjimais apėmė jis ta 
mergaite dabar ir gailėjosi taip 
FZiurkszcziai kartais in ja at- 
Kiiiepes. Ketino viską atitaisy
ti, bet prisiminė ir liūdnai, lyg 
ko isz szirdies gailėdamas, pra
tarė sau:

— Neilgam jau... neilgam. 
Staiga, pro bekylanti veja, 

pasigirdo garsus szvilpimas.
— Ir vėl! — nepatenkinta* 

sumurmėjo Klimka, bet ai at
liepe tokiu pat švilpimu.

Už keliu akimirksniu szale 
jo atsistojo žydbernis.

— Vos besuradau... tam
su, nieko nematyti, — po va
landėlės pridūrė, 
szale Klimkos: — vejas kyla, 
bus lietaus... 1

Ilgai abudu tylėjo. •Žydber
nis iszsitiese szalia Klimkos, 
susivyniojo savo sermegon ir 
auksztininkas seko akimis isz- 

szemus debesų 
kokie 
tolyn 

skelbti busimąjį lietu.. Po va-

sidraikiusins 
skarmalus, 
pranaszai,

■

Paį; saviszkius neinu dirbti, 
1 • 1 1 • * ‘

bopraverantijbjivė' hipasĮ lialp 
atsidaro duris ir inejo Matas.

— Tu ežia, parsze, tranky- 
siesj — suriko. ’

j — Tegul duoda pavalgyti 
jsziltui, tai nieks nositrankys, 

stengėsi atsakyti rainiai U jį • 1 'f J , ' < *. J " " u •

suriko.
I Ml f

I

— siuugesi aisuKyu rainiap
—> Kak, ka po nosies turi Ir 

•eik arkliu kinkyti, -*T"* .ruseliui
I 

į

' Klimka pasimo kepure ir
ojo lauk nevalgęs. liet stabte-. . ..

atrėmė Matas.

[tiktai vasara, kuęmet pasiilgs-
Ju lauku, pievų, dalgio, bei tos Įėjo prie duriu ir atrėžo: 
daineles...

Nutilo ir klaidžiojo akimis 
po dangaus skliautu.

— O galvoje mintys 
viena kita, vilnimis vertos per 

atsitikimu į viena kita, lyg butu norėjusios 
kuo greieziansia prisimuszti 
prie tos, kuria skaudžiama

Mintis

sėsdamas

Klimkos

kurie lyg 
skubinos

lamieles atsiliepė:
— Kai debesys... 

bosys... • <
— Kas kai debesys, — 

kiek luktelėjęs, prabilo Klim
ka.

kai de-

f

Nagi mos... Visa gyve
nimą, nuo lopszio, blaszkomes 
po margaji pasauli...

— Kad vien tik besiblasz- 
kytum žmogus del duonos, del 
to skarmalo... 
bylojo Klimka.

— Taigi, kad tik del due

Nejucziomls

vijo

tos, 
krutino gimdo.

— Žydbernis... — kareziai 
nusisz^sojo.— Kitaip nieks 
no vadina... Kažin ar bepa- 
mena'Varda, pavarde... Isze- 
jau iaZ ju tarpo, tai jau ne žmo
gaus Vardo nonor atminti; ju 
(ludan nepueziu, tai jau no ju 
žmogus...

Kažkas susirangė 
krutinėjo, 
ligi vos jaueziamos 
Llygsžio.1 rodos jam, jog jis vi- 

nelaimingasias sutvėrimas
Noro-

Klimkos 
susirieto, sumažėjo 

savo ko*.

ar uzuo-

su 
pasaulyje. O dabar...
jo kažkuo prabilti in ji, bet no- 
sugebejo. Paguodos

žodis nelindo pro lu- 
, aitrus nusi- 

szypsojimas praszes kuo nors 
palydėti ji apreiszkimu buitin.

— Bedalio dalis, — prabilo 
bet pajuto, kad visai bereikalo 
a t si Ii epe.

2ydbernis ne girdėjo. Sa
vo skauduliu neiszmatliejamo
se galmese graibė.visu aržiau
sius ir, kaip gobszas, aiklinos 
su jais; džiaugėsi, 
smrtgis ji, o ne kitan pataikino.

— Zydbernis!... atkartojo 
dar karta po ilgos tylos. Dar 
pagulėjo valandėlė ir, urnai at
sikėlęs, neprasitaręs nevienu 
žodžiu, nuėjo laukais savo nuo
skaudos bei sukilusiu sopuliu 
lydimas.

Dangaus skliautas nuszvito 
žaibais ir prabilo skaistu lie
tum. ..
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jautos, 
tik kartuspas,
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girdėjo.b

kad tas

sumanęs

M
■
I W

B

0 s ■

s

*■<

WwWW'BHfl
/' į ' . w'

!±

lt
į

ši
m;

■
' Ir'
>1' 

1 K i n
i'E

> ji-

r 1 »'.>’4 ;

■y.

4 *

i* augus;

iŠ

fr>-2

— Asz jums no szuo... kol 
neduos man sziltai pavalgyt 
neisiu dirbti, — apsisuko ir ėjo 
pro duris.

Inirszes Matas sugriebė kul
tuvo isz kerezios ir paleido pa- 
vyksmu. Kultuve atsimusze 
adverijon ir perskilo.

Pasiutimas tižo jo ant Klim
kos. Nuszales, noiszmiogojes, 
alkanas nuėjo tvartan, iszsivc- 
de arklius, pakinko juos ir, at
sisėdės ant maniqžiaus slcnks- 
czio, taisės botagu.

Netrukus atėjo Matas alyvi
ne ncszinas, atsivožė manle- 
žiaus skryno ir ome tepti.

Vienu akimirksniu Klimkos 
galvoje sukilo plonas: — pri
eiti prie pasilenkusio Mato, 
parsimuszti jis po savim ir at-

Kultitve

!

pos...
Ir Klimka apsiverto auksz- 

fieninkas, insmeige pasiilgu
sias akis dangun lyg savo nuo
skaudos gido ten butu jeszko- 
jes. Nebepyko jau ant žydber
nio, bent jam taip sziuo kartu 
rodės. Juto toki pat, gal dar 
labiau, Visu skaudžiama, uja
ma bei leliojima žmogų, kaip 
įjis pats. Užtarimo, žmonių už
uojautos nei vienas, nei kitas 
neturėjo, ir neje^zkojo. Kru- , 
vinos nuoskaudos bruožais uz- 
.sirasze žmonių nantykiai able* 
ju krūtinėse ir bego abu szian- 
dien nuo ju, kaip nuo piktada
rio.

Klimkas gvyeniftao tamsy- 
besę szviete bent vienas gie
dras spindulėlis, ku^o jis no- ė , Vi /

1 <4

buvo nei supratot bei nujau 
tęs. Tik pastaruoju metu Mag-

» * i1 I * v. * *I * • f ’ , f "•*

džinke jam kitokia pasirodė ir 
jis eme kitaip in jn aUine>:zti.

— Iszėjau isz toVo... — 
vidausSavaimę, kažkokio 

skaudulio eidamas ome paša 
Jcoli žydberrtis. 
laiį kai* nevieho saviszkiu

Ik

Matas visa ryta staeziai siu
to: — lietus pyle ir neleido 
darbininku laukan, 
buvo kulti, bot truko žmonių
—- Magdžiukc iszryto nesikėlė, 
kažko negaliavo, žydbernio isz 
nakties pasigedo, mane sugryž 
iszryto.

Klimka parjojo
szalest suszlapes, suleido juos 
tvartan ir nuėjo svirneliu per
sivilkti. Greitai nubėgo grln-

užsrebti, 
visus

arklius su-

Septyni me
ne
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Mėgina aaszttįf pakelti
« mint. ...

Karatiele reikia paimti.
— Ka! Karatiole! Keturios 

deszimts skatiku! o jie alkani.;
— Tai sargui liepsiu... Nors 

nuo trepu...
— Ne! ne! Asz pati! Kas 

ežia' su manimi turėtu da ru- 
pihties! Asz tai tuojaus pati..

—1 Bet tėvas ir motina rus
ti risis, kad tokias sunkenybes 
kilnoji!...

— Tėvas!... Motina!...
— Kad mane nogla smertis 

gautu, tai tėvai man nieko ne 
sakytu.

— Kaip tai? Ka tu sakai! 
Tokius negerus tėvus turi!

Pakrato galva ir pamojo ran
kom.
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KAS LAIVAS VALOMAS ELEKTRIKO PAJĖGOMS.
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LA.IVAS VARMAS ELEKTRIKO PAJĖGOMS.
aujauwije j>u<w Angliiizkus,oloktrikinis laivas *‘Straw n aver” kuris priguli
k ‘ ■>>*♦*' ■ 4 1 J ’ . . '.i ‘lt • ' 2 ' '. ’ . 'P. and 0. kompanijos, kuns pals daro elektriika ir yra varomas per jos pajėgas.
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Bosimcrkian- 
sulaikydnvo

XT.
Ta nakti arklhvKlimka nesi

vedė naktygonen. Pririszo juos 
pievoje netoli, namu, o pats at
sigulė daržinėje ant szionė 
nuoszaliai 
ni’SzkltL .4 * •

Kiaura, nakti iszgnlejo atvi
romis akimis. Aitri, žiauri 
mintis neleido sąmonei ne va
landėlei nutilti, 
ežia blakstiena
minezin paszcles szokls. Dus
lus, ritmingas bėruti Alsavimas 
erzino jo budrumą.

Isz viso perkuningu minezin 
miszinio raudona gija kilo ir 
veržės samonen viena: — at-

* Jl

siteisti taip pat skaudžiai už 
viską, kaip skaudžiai jis pats

simoketi už visas nuoskauda*. užgautas buvo. Ta norą, <la nft-
Dar galvoje, dar svarstė, o 

vidaus biesas jau pakele ji isz 
vietos ir vede prie Mato. Vienu 
akimirksniu sugriebė Matu už 
peeziu, pasuko szalin ir, spy
rės keliu isz užpakalio, parsi- 
musze. Kai insiutes žvėris szo- 
ko ant jo ir ome muszti 
tik galėjo.

Kada auksztininkas ^Matas 
atsiverto, tuomet tik jis supra
to, kas ežia pasidarė. įnirtimas 
apėmė ir ji. Insikabino vienas 
antram ir besiraicziodmni po 
ma nieži u,

>

iszsirito lauk.

s p ren

TAkADAIKA" i ’ • '

Jau szitaip vyru ežiai tai 
negerai,

Del viso svieto juokai, 
Nuotaka — naszle metu trisde- 

szimts devynių,
O jaunikaitis dvideszimts trijų

r-—   " -
Kvaili greitai sau atsitinka 

Ir da apsivynioti nori.
* Ka jam senmerge patinka, 

O kad in tokia insiklepoja, 
Kad bo jos nerimauja, 

Geriau iszrinkti sau kokia 
mergele,

Negu su vaikais ųena naszlelo, 
Juk apsibobuot netruksi. 
O jaigu da in kaili lupsi, 
Žinoma, jaigu tik ingalesi.
Tai da butu puse bėdos, 

Bot jaigu tai butu ant Visados, 
Tai saugok Vieszpatie ir nuo 

tokios merginos.
--- ----------L---------  , ■ , ------------------------- ,

Žydelkaite

!

Jie geri!
• •

Aki kaip jie 
Kokie maloningi!., 

mane liūliuotu, kaip ta

sutvirtėjusi ir valios 
džiama žygiu dar nepatekusi 
aitrino ir tvirtino sąmone pa
staro atsitikimo.

Jautėsi pats kaltas esąs Ir 
tasai numanymas tik labiau 
dar erzino ir stūmė gemanczlo

kur žygio glėbin. Szalia to tvirtai 
jaute, jog tam, dar nežinoman 
žygiui invykus, iszeis isz Ma
tu. Tuo tai sąvokos momentu 
prisiminė žydberni.

Iszkarto lyg butu kažkokios 
neapykantos skardus krutinė
jo iszgirdes, tecziaii1’ilgainiuiBe-

kriMlamaš'iiuo sknksftzio, Ma-' i’aaiszkftjo, jog nieko prie to
tas užgulė Klimka, 
szale gulinti botagu, perlaužo 
botkoti ir, apsivertos auksztl- 
ninkas Klimka, ome muszti be 
sąvokos be gailosezio.

Isz skausmo Klimka ne 
nebereke, tik draskos ir vartės, 
kai žaltys. įnirtimo bei skaus
mo pajautimu užslopimo jame 
nuoskaudos jautimas ir geda 
priesz szeimyniszkius, klojimo 
duryse bėstovinezius. Net pati 
nuoskauda ne taip didi buvo, 
nes jutosi dabar pats kaltas.

Tacziaū, susirieto po pasku
tinio smūgio ir visomis iszga- 
lemis inkibo dantimis Matui 
blauzdon. Tas suriko, paezoko 
nuo Klimkos, bet, konvulsiji- 
niai susispaudė dantys, nesu
skubo atšileist i. 

it 1 p ' J j K

Matas drožė bofkoczių por 
veidą, ir Klimka nusviro be ža- I J *
do ant Žomės* Kas su juo pas
kui daros, jis jati nežino. At- 

priesz paežius pietus

pagriebė žmogaus nejauto. Dėkingas 
jam nebuvo, bet viena' tik ge
rai suprato:
mas ir in nuoskauda pasibal
nojo...

O mintys vis sukos, 
isz bedugnes- veržės 
tikslai! — kerszto kdnkretinen 
formom

Jau breszko diena...

ir jis skaudžia

maigos 
v ienan

czion ko nors szilto 
nes Matas jau varinėjo 
klojimąn prie maažinos. I kruto

Maleno įnpyle bliudan sijai- svirnelyje ir negalėjo susigrai- 
tu ba^szczių, inmeto tris gaba-1 by ti. . / '
lelitis .JaszTniu ir padėjo ' ant 
stalo. Godžiai griebėsi Klimka I koks skaudulys vaikszczioja ir

jau 
pirmieji saules spinduliai mė
gino skverbtis dažinen pro ply- 
šzius... o nutarimo vis dar ne
buvo...

Sukilo szeimyna, kieme pa
sigirdo szukavimai ir, barnia:, 
gyvuliai rėkavo invairiais bal
sais, o nutarimo vis dar nebu
vo.

Vienas pats gulėjo Klimka 
ir žinojo jau, kad nūdien, u* 
poros valandų padarys kažka 
baisaus, nežmoniszkai bege- 
diszko, krtd turi tai padaryti 
it būtinai sziadien, 
tai jau niekados...
dar kas padaroma bus, ka pa
darys ...

Žygio neiszvengtinumo ska
tinamas, atsikėlė, iszejo asz

o jei ne — 
ir nežinojo

Jauto, kad po visą kuna kaž-

barszcziu, bot po pirmo jjzauk- ant Veido kažkas sunkaus guli, daržines ir net nenusiszypsojo
Ht • k I < 4 > L * *V * "1 4 /"'M *1 *
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—- Gąl paazildytumete,—| veido szlapia skandalu, 
ramiu, praszanczlu balsu krei-

- susza-

i

peši in szeimlninke, ~ 
lau kai sztio, net purto visa.

— tlgnieS nėraį ;
Matiene/

— Asz kai matau sukur
siu, — pasisiuvę.

— Kaigi, yra ežia kada 
gaiszti. x 1 ’

— Netrukus suszilti..;
— Eik tik, niekio nevarinc- 

jes, — suazuko piktai.
Neapsakomai skaudu pasi

dalė Klimkai. Pagriebė szauk- 
szta ir trenkė ji aslon, nėt in

Ml

Pamažu gryŽo sąmonėjo, sp

Naszlelo su septinetu vaiku 
Da suvis nedideliu,

Bet ant niek nežiūrėjo, padaro ♦ 
sutartuves,

Na ir parengė vestuves, 
Užsakai iszejo, 

Viską jau past ei i nota turėjo, 
Daug sveteliu suėjo, 

Jaunikis su balta nok t ai za 
Mmdikantai rėžt pradėjo, 
Prie krutinės su kukarda, 
Nuotaka veleną prisegė, 

Ant bobeles visai neiszrode, 
Kunigas bažnyczioja jau-lanko, 
Sztai ir keli'bambilei atpleszke 
Nuotaka su broliais vienam, 

Jaunikis su merginom kitam. 
Jaunikis iszlipo isz bambilio ir 
> ■ M «- * ♦ " 14 - * » o M * < l '2 '** ’ * * * d * *begi pradėjo, 
Mat, vinezevotis jau nenorėjo, 
Jaunikis pala?; suomes bėgt, 

Merginos vyt.
Zmonys žiuri, nežino kas da

rosi, 
Sztai ir nuotaka apsitaisius 

. 1 genasi,
Norint jau tai buvo boba,

yBet da greita, gana
Jr' pasivijo.

Už apikakles nagus užkabino 
Tame ir jos brolis pribėgo,

Tr visas svodBinis pulkas subė
go,

Už gerkles jauniki nutvėrė, 
Kumszte in kakla atrėmė.Į

Pradėjo skaudžiai vinezevot,
Ne ant szposu duot,
Na ir tuo privertė,
In bambiliu Inverte,

In bažnyčia nurabantino, 
Kur kunigas mazgu drutu 

subraklino.
Na ir gerai buvo, 

Jau vyrukas daugiau ne bogo, 
Rodos kad jos la’bai norėjo, 

Ba kaip paklauso: “ar tūri ne
priversta norą,”

Už moterių paimt szata boba?” 
Tai atsako: “noriu, taip!” 

Žinoma negalėjo ’būti kitaip.
Na ir visi sugryžo linksmi,

in budria saulute. Galvoje vi- Klyknu(iami ir dainuodami,, 
širs minczlu svaigulys ir ne I Ro()oh jokio tbaderio visai no 

buvo,
šas minczlu svaigulys

tik sąvoką avienos aiszkios, 
y a

1

ne

Parasze M. Konopnicka.

tai

Jau pradėjo temti mano kam 
baryja, kada durys tykiai atsi
darė ir tykiai užsidarė, o prio 
slenksczi atsistojo kokia 
smulkaus sudėjimo asaba.

O buvo laikas, kada durys 
taip alsi dari nėjo ir u žs i dari nė
jo tankiai iki pat sutemai, o 
kas toksa prie slonkszczio sto
vėdavo. Nei sveikinosi, nei aisz 
kino, su kuo ir ko atėjo.

Žodžiai rodėsi nereikalingi 
tiesiog fiet tnszti.

Suprasta be ju. Be ju atjaus- ® e
ta reikalai. * ’• n

Pirmu sykiir pamatytus žmo- 
nes priiminėta kaipo artymits 
pažinstamlls. Kaip tokius, ku
riu, sztai laukta.

Kas buvo alkanas, sės laida
vo ant valamleles ir pasidrū
tindavo — norints sausos duo
nos kąsniu. Kas pailsės susza- 
les, sziĮdėsi ir ilsėjosi truputi 
paskui iszeidavo dekavodamas 
o kartais ir be padėkos net pas
kui ji tykiai durys užsidaryda
vo.

Taigi atsidarė durys ir užsi
daro tykiai, o prie slenkszczio 
atsistojo smulki, mergaite su 
dideliu naszuliu.

Sustojo naszuli ant 
paleido ir atsirėmus prie sienos 
sunkiai dūsavo.

Priėjau areziau.
Tai buvo Žydelkaite dar la

bai jauna ir prastai labai apsi
rengus. Jos veido tipas dru-

4« 0

žemes

ja ir aitrus nusisZypsejimas lyg žaltys, sznibžda tan svai- jr viskas kanuogoriausia atsi- J * A I
skveruos vęjdan, bet patine*

- atremo kairyszis skruostas neleido
jam apsireikszti* Atsisėdo ant 
lovos briaunos’ ir pamažu vis
ką prisiminė. * V

Jau dabar ne sopulys, ne
* f

nuoskauda, bet žvoriszkoji M«

i I

9

gulim
i—• Jau, nepabėgsi. >. 

dien bus...
Pavalgo pusrycziu, atstumo 

voŽlma prie svirno, padėjo Ma-

i «

szian- * *
Jus vyriicziai gerai irpsižiuro-

1 ’ • kito,

* 
yra geri.
Jie
pauksztoli. Jie mane ant ranku 
nesziotu! Asz pas juos tiktai 
viena. O jai... Kad asz bueziau 
gera mergaite, jie mano medum, 
apteptu.

Tuose žodžiuose buvo girdi
mas stenėjimas, tai persigan- 
dymas, tai džiaugsmas.

Ar tu neesi

jie verkei

• ••

Z

Mauritanlszkas, tankus suvelti 
ant kaktos plaukai ir juosvai- 
auksines deganezios akys. Isz 
tu akiu veržėsi riksmas be jo- 1 
kio balso.

Pasiūliau jai krose. Pakrato 
galva, kad nenorinti.

Stovi, lupos dreba, degan
ezios akys apsikolia ir nusilei
džia.

• Ronka skalbinius.
4

— O ka tu? 
gera mergaite?

— Ne, Asz osu isz partijos, 
o jie basidui. Jie turėjo manes 
i szsi žadėti.

Atsiduso tyliai.
— Ach, kaip

Kaip plaukus rove! Tėvas, mo
tina plaukus rove ir verkė. 
Kad asz bueziau tris sykius nu
mirus, ir kad mane but tris sy
kius palaidoja, tai tokio verks
mo butu nebuvus.

— Ir taip juos beverkiant 
palikai!

— Turėjau taip daryti. Asz 
nu to sirgau, bet turėjau. Tenai 
tokia nelaime, toksai užmuszi- . , 
mas...

— Tai asz daugiau kaip 
penkis sykius, gryžau ir prie* 
slenkszczio gulėjau ir su galva, 
in duris beldžiau, ir girdėjau 
kaip jie sielvartavo, ir dan
gau penkių sykiu pasikeldavau 
ir eidavau szalin. Asz turėjau 
ten tokie.. Tokie... Ach!.

Palytėjo abiem rankom su- 
puoliusiu veidu ir tuojaus su
svyravo.

— Ir už tęva didesni, ir už 
motina didesni, ir už didžiau
sia sielvarta taipgi didesni... 
Asz negalėjau...

Valandėlė tylėjo, greitai du- 
suodams, giliai, sunkiai dejuo
dama. Urnai pakele galva.

— O ponia?... Kaip ponia 
padarytum?

Insmeige in mano žeruojan- 
czias akis. *

Stambios aszaros krito dide
liais, atskyriais laszais per jos 
sudžiuvusi ir pajuodavus vei
dą.

Ir asz nuleidau akis.
— Asz?... nežinau vaikeli.

- w . . .. . ... a i*.
..............  > 4 1 1  ................i   *i 11 |

Naujas Didelis v

Skalbi- e 
nius pas Žmonas gauna. Turi 
neat’butinai gauti biski skhjbi- 
niu, nos didžiai jie reikalingi.

0

buvo* . Norints vyriausiajai. Norints 
del. apžiūrėjimo J

Primetu‘pora skalbiniii. Na-

♦

Sapnorius jau 
Gatavas

m į b ’ i 1 iii T n ,w «■ -i '

Jau uibaigem daryt 
Nauja Dideli Sapnoria. 
160 puslapiu, eu dan-

!»i

h

r*

W1F 

■1 ’ gybe nauju paveikti^ I t f

iszaiszkina visokius ssr 
pnus kokius imogus 
gali sapnuot Knyga 
puikiai druoziai apda
ryta kietais audeklinei!

" t * * 1 ii 'l*' Hl ' A .i A |||' W j '

szulys dar sunkesnis pasidaro,
. . L . * i . . * ’i < * 1 * . a it •

bot'tuojaus !jb pasilenkia— 
kad tuotarpu smarkus sausas

Jaiigu 'paežiuotis norite, 
Ba czionąis visokiu kutvalu 

randasi, 
Už visokias save statosi.

No viena jau kolos akademijas 
iszejuei.

Savo už mergina du statosi,

M

tui suversti maiszus, užkinko 
arklius iy nuėjo sau. Beoida-

Į i

Važiuok malunan.
to neapykanta verŽe* po krtt- mąs iszgirdo:

——* Nevažiuosiu.
Po valandėlės:

Arklius iszvesk pievon Norints jau suvirsz 40 meteliu 
—Tolinus bus.

>
'k

tinė. Priė jos prisidėjo dar ge
da, kurios kitados taip labai 
nejautė. Geda su neapykanta 
stisimaisze vtenan baisulingan 
jėusmu bei troszkiinari ker-

« •

*..m n *

'už skaitinio. ■»W t
II

f

turi,

sopulys sukrato jBš iszdžiuvu- 
sia krutino ir naszhlys isz ran
ku iszpuola.
’ — Ar yra kas su tavim!
Ar laukia kas, kad tau pagel- 
befi, vaikeli f ’ .< r ♦ • »

' Žiuri placziom akim. ‘
J ‘

puikiai druoziai apdar 

apdarais. Preke su nu-
I ;l

siuntimu tiktai $1.50. I-

W. D. Bocxkaiuk^Co. 
i ♦

Mahaitoy City, Pa.
■■Ii.urtii .d— m ■■ ■    ■ ——■
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nersvilloj; likos sužeistas in ko
ja nuo ko užaitrucino kraujas. 
A.a.'Juozas paliko dideliam 
nuliūdime tėvus ir dvi seseres t 1. įį..
Violeta ir Regina; Laidotuves 
atsibus Seredos ryta. II vai.
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Miestas aresztavoa visus
kaltininkus penktam varde, 
kurie inmeta visokias szaszla- 
vas in upeluka. Norints darbi
ninkai tankei iszczystina taja

ant rytoįaus vela primėtyta vi-1
y- *šokiu szaszlavu. Policije te

-i . •. i- . ■ •mins ant prasikaltėliu ir jeigu
f '.' ... . ‘-.•5

mi»
!?• ■

—r SubaJos ryta ugnis kilo 
name Louiso Martini, 1236 E. 
Market uli., kada eksplodavo 
gilzinis pecziukas. Ugniagesiai 
tuoj užgesino^

*— Nedėlioja susitvėrė Lab
daringa Draugove, kurios tiks
lūs thus suszelpinet alkanus,»ir 
apdengtineti nuogus. Daugelis 
vaiki!'kurie lankosi in parapi- '* * v pė mbkslaine ‘be valgio, nes 
szeimynos neturi ka duoti vai
kams ant piet. Todėl jau buvo 
didelis laikas imtis prie sutveri 
mo tokios d ra ugu ves ir per pa
sidarbavimu kun. Uzesno drau
gove likos instengta.

— Praeita sa n vai t e garnys 
paliko šuneli del Juozu Mace- 
junu ant 416 W. Center uly.

Ana diena lankėsi po- 
Ona Straikauekiene

suseks .tai bus rustai baudže- 
mi.' . .

nios Ona Straikauekiene ir 
Agota Matulevicziene isz Har
wood, Pa., pas Prodyvus (Ja
nui evieziene) ant W. Mahanoy 
Avė., ir lankosi “Saules0 re
dakcijoj su reikalais.

— Miesto policija daro ty
rinėjimus apie surasta automo
biliu artimoje 'beisfbolinio lau
ko prie New Bostono, kuris bu
vo miszaudytas per kulkas ir 
visas kruvinas viduryje. Auto
mobilius turėjo laisnius. Kokia 
baisi tragedija galėjo tame au- 
tomobiliiija atsitikt tai policija 
toros isztyrinėt.

— Vikaras k u n. V. Mika i t is 
iszkeliavo in Chicaga atlankyti 
savo motinėlė, kur svecziuosis 
kolos dienas.

— Ar žinot kad musu ban- f
kai stovi ant drūto pamatu nes 
bankai kaip First National,Un- 
ron,Merchants ir American tu
ri, daugiau kaip szeszis milijo- 
ųus žmonių pinigu, kurie yra 
padėti tiktai ant paezedumo. 
Turėkime vilti kad mus bankai 
nepadaris kaip jau daugelis 
padare. Jeigu žmonis neisz- 
tTaukines pinigu tai ir bankai 
neužsidarines.

— p. Kazis Kuniutis su pa
ežiu ir sunum Edvardu, teipgi

Saules 9 9

p. O. Stulgiene su du k tore Ele- f
ua, visj isz Ęlizabeth, N. J. lan
kėsi Mahanojui pas gimines ir f “ ' « H
paži n stamus.

SHENANDOAH, PA.
*

Juozas- Burdulis, 27 mo
tu, ‘420 E; Arlington uly., ran
dasi Ashlando ligonbuteje su 
sijlaužtu ranka kuria jam sn- 
žJido laiko darbo Shenandoah 
kdsykiosia. , .

■f Petras Ocnilis mire Asli- 
la^dojigonbuteje nuo krauja- 
ttįkio laike darbo Wm. Penu 
k|syklosia. Velionis paliko pa-

> e 
n 
IT^
ir Cassie namie, kaipo sunns 
Pfctra. Dvi seseris ir brolis gy
vina Lietuvoje. Prigulėjo prie 
Siv. Jurgio parapijos ir S. L. 
AJ vietines kuopos.

4 *
tųkio laike

Jeya, dukteres Nbrbutio^caią J
nį' Lewczykiene, Miiėllcriche

estė ir Navickiene Detroite 
irj Casrie namie, kaipo sunua

■ t
■ J. J

, ty. Juozą« Svctaviczius,, Ifų Juozas Svctaviczius, 22 
mptn, N; White-u|i., mirė 
li^eWhtitejo Subatoja szeszta
valanda vakare. Velionis losz- 
damas futbole 4 Oktoberio Mi-

pi Di»*iq76<> rn j.j.luiatiriu jum. •« 
jJobi.f.iiFHo bpnųujo* p;

Teisingas
-________________________________- -............ -T -■ |

Buvo tai Kaibrijoj; apskri
tyje karalystes Neaipolitanisz- 
kos XVI. szimtmotyja. . Tame 
lAike Neapalius prigulėjo prie

IR APLINKINES i

• " ■ <:f’, h,- •
—r Juozas Czopąnonis, Ech 

wardsviljo, iszsiemo apsivedi-; 
mo leidimą su pąnele Franc!# 
Beinnick isz Kingston. .• . ,

Juozas, per kęliata metu pęt-, 
klauso prio Szv. Marijos Lietu
viu parapijos choro.

— Spaliu 3-czia, už muszi- 
ma savo arklio aresztuotas ir 
nubaustas kalėjimui iki 30 
dienu ir 10 dol. pinigines baus
mes Mykolas Keckus, 50 m.,50 m.

Įjos 'ari t ■ k u riti vieszpata 
biaitMisiš Etiytias Iii. Tslz jB

gaspa'doraVlmn' Nertphl ir j h ' ka
lėjimai bitvb Vifcaddš pilrii. Kttr-

I a priošz sudA stojo žmogus af)- 
^tistytaš in retežius, iszbalos, 
S atlindęs, nes iszrode ant augsz- 
o intel ligonio. Jisai-gi ne buvo 

jokiu piktadnriu. Vadinosi Ta- 
mdszius Canxpanolla ir buvo 
profesorium filozofijos Neąpa-- 
tinima herejijos ir dėlto likosi 
ūja b apskunstas likosi už pla- 
paszauktas priesz suda.

(Jamipanella buvo platinto- 
jum Kaperniko, netiktai iszua-

I
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latdojima atliekam rūpestingai
a Jiu. 1JM 'MaU iL'IU&a

nėdinti.

Ant. J. Sakalauskas 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

331 W. Centre St| Shenandoah, Pa.

(Bell Phone, Dial 2-1512)

Nulibdimo valandoje, * sutei
kiam goriausi patarnavima. .Pa-..... 
laldojima atliekam rūpestingai 
ir gražiai. BuĄte pilnai užga
nėdinti. ►l-r ‘' 1 r • * f *»*

, Isz Mahanojųtair Girardvilles

fQ'v. 461 E. South. St., Wilkes žinojo systema, bet iszdestinojo
Barre.

— Spaliu 4-tos nakti auto
mobilis sunkiai sužeidė Joną 
Virtuli, 19 m., 44 Vine Str., 
Plymouth. Jis ėjo gatve terp 
Kingston© ir Edvardsville, tuo jog piktina jaunumene. Augsz- 
tarpu isz užpakalio trenkė au
tomobilis. Virtuliui sunkiai sn- 
muszta kairioji koja ir subrai
žytas visas kūnas. Automobi- 
liaus savininkas nudume sa
vais keliais net nesustojęs ir 
savo aukai jokios pagelbOR ne
suteikęs. —G

— Sekanczios ypatos mirė 
musu aplinkinėje:

t M. Vosiliene, 63 metu, 
Hanover. Mire nakti, Rugsėjo 
29-ta, Nanticoke ligoninėj.

f Kastas* Matusoviczius, 55 
metu, / mirė Spaliu 2-ni diena 
prie Maltby kasyklos nuo szir- 
dies ligos. r

t Barbora Szukvietiene, 511 
Main Str., Durvea, Pa. Palai- ~ y 9r 7

dot a Rugsėjo 28-ta su iszkil-
s 

atliko monsignoras J/V. Mi
liauskas. Palaidota parapijos 
kapuose.

9

jo mokslą studentams un i versi-' 
tėte apie atidengima didžiojo 
astronomo. Tame tai laike mok 
slas Koperhyko buvo iszkeik- 
tas^ Užmetinejo-gi Canupanollu

ta iszmintis ir būdas liepe šū
dui guodot kaltininką; apsiei- 
tinejo su juome iszpradžios ma
loniai, o karalius Filypas liepe 
jam pasakyti, jog jaigu del vi
su atpszaukdys ir paniekins Ko
perniką ir jog pats ta * klaida 
per pa'brudyma garsino, * tada 
bus liuosas, o jaigu ne, sunki 
bausme ji lauke.

Campanelius tyliai iszklause 
viroko karaliaus ir tarė.

J Nemokincziau to mano stu
dentus, ko nėbucziau persiitik- 
rines, jog tai yra teisybe. Per 
ilga laika tyrinėjau, Koperniko 
systema ir pripažinau teisybe; 
negaliu tojo iszradimo vadyti 
klaidu ir bueziau pats kl aido ja.

— . Tai mow priversime taVo 
prie to, — atsako vienas iszbu
džiu.

— Niekas piąųo neprivers 
iszsižadet teisybe^ o melagyste 
skelbti, — nlHgkp 
liūs.

1 Sudas padavė mokintu vyra 
ant (ortūru. Sūriszoji taiip dru- 
cziai sp virvomi,
jam kaulus, sužeidė ji, sukruvi- 

du Szv. Juozapo bažnyczioj, no, 6 jis vienok ne nusigando 
. fizieznos kaukes, • išzlaike * I

—o. szauke baivsiausiūosia sopuluo-

mingomis pamaldomis, kuria

r

f Ant. Vaicziulis, gyv. 324 
zFront Str., Hanover, Pa. Spa
liu 5-ta po uždnsziniū pamal-

Wanamie, Pa., palaidotas pa
rapijos kapuose.

Pnmpnppl-

jog sulaužė

?r

šia. . '
Kopernikas ne Bludo!

Septynis kartūs padavinėjo 
ji Jortnrom, o vis ant tuszcziu, 
savo per sitikrinimuu ne užsi
gynė. Perpykęs Filipas liepe ji 
Dimes t in taiAsu kalėjimą, »n

Boston, Mass. —.Jonas Jarma- 
laviczius seniau gyveno Montv
iloj pereita savaite Suffolk teisi 
me buvo nuteistas nuo 3 iki 5 
fnotu valstijos kalėjimai! • už 
pavogimą $600 isz Jono Kaszė-
tos. ' : .• drėgna kelnoria, kur sauja si-
1 I I ‘ ’/

— Juozas Vaitkus, kurių 
gyvena po numeriu 351 Eigtk 
St., South Bostone, patlare ne
paprastai gražu kabinėta,JsZ| 
marginta visokiais paveikslais 
ir geometrinėmis figuroųn-. 
Kiekvienas paveikslėlis, kiek-

ĘpL
IBB"'

■

VOKISZKI VAIKAI LAVINASI ATLETISZKUME.
n .O b,,' V1! , I! | | ji ' ,

Apie 10,000 vaiku isz Bo lyno mokykliniu dalaybavo ntletiszkame lavinime ana diena.
Paveikslas parodd merginu kldsa motindamos gumines boles viena in kita. 

f . t Lk .141 .. 1 . .. »

f

t--------------------- ---------------------- --------------- ę.Utf'Į,.
e*

likosi labai svetingai priimtas 
pas teifaitini karalių.

Karalius Francuzinis' pave
dė jam net iszguldyma astro
nomijos Paryžiuje ir alga mc-

m

!■ XU

6 6 6
GYDUOLE AR TABLETAI 

Pranzalinn galvos skausmo in 30 mi- 
nutu, sustabdo szalti pirma diena,
ir sustabdo Malaria in tris dienas.

666 Mostis del kūdikio Szalcxio.

|į ...... ........................— — ..................

Wm. Traskauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS

r

1 
jeigu kas pareikalaus mano pa- 
tarnavima tai meldžiu man tele- 
fonuoti o pribusiu In deszimts 
minutu. Bell Phone, Dial 2-1512

puvusiu trakui n turėjo už guo
li, o maištas duona ir vanduo. 
Per 27 motus laike ji kalėjimo 
0 vienok teisybes ne sulaužė. 
Per penkiolika kartu 'buvo 
szftuktas priesz suda, kostaš ir 
gasdytas idant iszsi^adetu mok 
slo Koperniko, jis vis atsakino-

viena figūra yra sudurstyta isz. jo: ’
t r~ Kopernikas turėjo t ei sjr- 
be sVietui apskelbė, ir asž tai 
skpl'bitL o kaip apMkyšiu Vai-
... *

ny steš, skelbs i ii. tol iau ūs! 
‘' Perkontėjo baisiai, 
g4hd dalaikoj 7?
' Moto 1621 nitmiro FilyiJlu?

mazyeziu fanieroH szmotcliu ir 
bo galo nipcatingui in kabinę- 
to faniera . iiueUta., laz visu 
Vaitkaus kabinetai turi 12,746 
szitokiu Bzm<4el‘lL Jdirbo ji 
vakarais, įkartai#, iszs^dodamaji

t f

. 4 I

r . ' ■ 

• ••

bet' lyg
I''

’ ’ .

prio ją iki rytmcczio., Ir taty
• ’ * ' Idirbant jatn ,emc 6 meneslu$ HT, b po stnort jojo CAjnįiahei M h , w * J • Ai- * . . » - r J » t l A * <1 « 1 ■ . k* » a-

darbu'‘playX.
lozlai aprašė VBĮorfton TH0 
ler,” kjjris iudejo ir Vaitkaus

M

pavoiksla sukabinėtu. —K.
j

■

' ./ I
KVITU tųygeM DraogyiUms Ksl 1st* 
mokėjimo plnlg« ligoniams. Pfeko SSo

KVITU knyffalatDraugntems dal Ka- 
oieriaua nog audetu pinlfffc ant 
euairlnkiintu Piako • • * • ISa

hrs'ajplūikie ^alnystih'J Koptoji* 
lįal" 'W molHHfo vyro; ftrhtaų 
bticMs pabiidiAo' ’jauMĄ tierr,tik 
tai Noapdiuja, bot ir ciėbfje 
Valakijoj#. : Vieszpataujautis

cielbje

i

1 <*
\ *
’ v

■usirloklina^ / Preke « 
bZKAUSKAS • CO., 
NOY CITY, PA

’'V

W. D. W

b I

tarno laike ' ant apaszta'lihio
•*, >’ M v , J,

sosto popiežius Urbonas Vii 
pakvietė pas savo ir prižadėjo 
savo užturimia. Campanėllut; 
yelei pradėjo iszguldinet uni-

tino paskyrė. Darbszaudama- 
sis Francuzijoj, guodotas per 
visus mylėtas per daugeli, sn- 
Hike tonais vėlybos senatvės.

I ■ ♦ r a * ’ «

Numirė, turėdamas 71 meta.*.
Palsiliko po juom daug,kunigu

if a »2

Francuzino akademijoj,didelei 
augsztina.

K. RĖKLAITIS
. — Lietuviazka* Graboriu* __

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada Ir 
mokslą. Turiu pagelbi- 
nlnke moterems. Priei- 
namoa prekes.

816 W. Spruce St
Bell Telefonas 149 

MAHANOY CITY, PA.

306 Market Street 
' Bell Telefonas 441-J

1 TAMAQUA,
>1, III , I .

PA. MM*
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Skaitykite “Saule”
*:* . <* *>

Laidoja kunus numirėlius. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, veseliju, pasivažinėji
mo ir t. t. —Bell Telefonas 506 
603 W. Mahanoy Avei Mah. City
■................................—— ' ■> ■ ■ 11

. $200,000
. 250,000

69,000

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA. 

MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM
Kapitalas ... 
Pervirszis ...
Reserve ir Profitai ..

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

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

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

"Visada
4li ■ ' "* •

Duokit
Lucky Strike

AR*

‘■i k
'4

Į an

«• *

1 ,

4

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentįstas Mahanojuje 

«Ant 2-tro Florų, Kline Sztoro 
19 W. Centro St., Mahanoy City

. ^Mi-ia nw*M • ■iz—m1- n n * 1 jw

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

a p

Mokame 3-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride- 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėtreikalaussu musu ban
ku. nepaisant ar matas ar didelis.
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"Mano gerkle man visa svarba. Aš- 
iraus deginimo tavajai taip pat- 
nėra. Visada duokit man Lucky

f . w

Visada duokit man Lucky
i > j ' 7*"

n . Strike. Ir pasiplak sau pečius del

‘ i! ’ •
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skydu, kuris taip lengvina pakelį 
atidaryti/’

. . t J • • •

naujojo celofaninio įvyniojimo su

♦

Tas LUCKY akvetaa! Neperšlampa- W

janti, žaidžianti asmeniškai realiam gy
venime ,ka>p ir vaidyboje. Temykite 
Dorothy jos sekančiam First National 
Picture paveiksle “Safe in Heli“ 
(Saugu Pragare). Nėra nuobodaus mo- 
i *
veiksle, kuriam Mackaill yra žvaigždė.

Dorothy Mackaill yra toji pat žavė- 
janti, žaidžianti asmeniškai realiam gy
venime .kaip ir vaidyboje. Tėmykite 
Dorothy jos sekančiam First National 
Picture paveiksle “Safe in Heli“

mento by kuriam First National pa-
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versitoto filozofije ir pa žvelgus
" , J1' \ ’ » , ' ' ' ’* , ; j i . x

Koperniko plantino. Isz Valu-
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|ku nusidavė in Francuzija kuri , .
1

7 i

U .■ jpas Cellophane. Visuomet gerai —
’ * "V *’ r

Tvirtai uždarytas. Ypatingas Humi
dor Pakelis. Zip — Ir jis atsidaro! 

/Atkreipk deinesj į naujų, ypatingų
ekvetų pakelių viršuj. Vienų jo dalj

„ , ,an , ... ’7 ^7 7." ;
I

'kitų jo dalj. Labai paprasta. Greit. Zip! Ir viskas.

K ; *s M* ' ~

prilenkęs pirštu prilaikyk ir plėšk,
'.. ■■■ o.

Labai ypatinga! Pakelis {vyniotas j neperšlam-' I į

*»*•*•'
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G. W. BARLOW, Pres.
•J. FERGUSON, Vice-Pres.irKae.

nimcc yra mum* i»

Pagaminta iš geriausių tabakų — viso derliaus grie>
4

MO” procesų. “Spraginimo” procese naudojami

r ;>

t^ji !f

tines - LUCKY STRIKE vieninteliai cigaretei ap
saugoja jūsų gerklę per tų išimtinų “SPRAGINI-

Ultra-Violetiniai Spinduliai - procesas, kuriuo 
pasalinami tam tikri kartumai ir erzinančios ypaty-

<1
1

bes, kurių, naturališkai, yra kiekviename žaliame 
tabake, šie kartumynai ir erzinančios ypatybes 
pašalinamos iš jūsų LUCKY STRIKE, jų juose 
nėra. “Jie išimu' — rodčl jų ir nėra/“NenuO9tnbu9 
kad LUCKIES visuomet palankūs jūsų 
gerklei.

Cn»r . IMI. 
TM ABtrteaa.
TabMMC*.

Mackaill pareiški
mas Apmokėtas?

Tamstom* gali būfl 
jdomu žinoti, kad ne
mokite p-lsi Mac
kaill nė cento ui viri- 
paminėtą jo* pareii- 
kimą. P-li Mackaill 
per 6 metu* rūko 
LUCKY STRIKE cig- 
eretu*. Mes tikime, 
kad ii* skalbime* bu* 
tiek naudinge* jai Ir 
First National, jo* vok 

kalų leidėjom*, 
kiek jo* apie 
LUCKIES patvirtk 
nimat yra mum* b 
Jums.

pumų Ccllofaninę popierų, per kurių neįeina

pp.augota, gražu, ŠVIEŽIA! - Icm gaižių
dulkė, šlapumas, ligų perai ir kiti nešvarumai, 

rųy ppzųugota, gražų, ŠVIEŽIA! - kas galėtų 
daugiau žihodemĮŠkai kaip, LUCKIES pato-

šia LUCKY skvetas — apsauga 
1 1 k 1 v ' Vt * i \ , 4 ■ 1

It’s toasted
, Ml • , * • * *

Jct ^ Oarklai Apiouga— prlaš knlti|lmu — prieš kosulį 
_ saMnaųpaBe

.' Neperihmpafoas ęęllophane Užlaiko ta
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“Spraginimo” Skonį įjjįuomot Šviežiu 
^.*7 RADIO — Lucky Strike lokiu Orkeiiret nrieiie kiekvieną

* v
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_ RADIO — - -
^A»/rW/rML Krtvirtadirni ir ŠrlitdienĮ, vtknrt per N. B. C. rtdlo tinklu.
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