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PREZIDENTAS HOOVERIS 
PASILIKO LABAI 

VARGINGU (?) 
Washington, D.^ 

(lentas Hooveris
Prezi-■■■t

jau ne yra 
prezidentu—milįjonierium.Ke- 
turi metai adgal prezidentas 
Hooveris turėjo turto ant ke- 
turiu milijonu doleriu o szia- 
dien, isz priežasties nupuolimo 
visokiu bond u 'ir szeru, jojo

RAITELEI IR PEKSZTININ- 
KAI UŽKLUPO ANT BONU
SO ARMIJOS SU KARDAIS 

IR BOMBOMS.
\ - 

VIENAS
DAUG SUŽEISTA.

UŽMUSZTAS

ir

Washington's, D. C. — Tarp 
bonuso armijos ir palicijos ki
lo musziai praeita Kctvergą,

milžiniszkas turtas sumažėjo kada valdžia, x paliepė* bonusi
ant 700 tukstancziu doleriu.

Jszskiriant savo metines al
gos $75,000., kuria, pats sau 
gervafliai sumažino ant $60,000 
paszalines metines ineigos, 
prezidentas 
tukstanczius doleriu, 
prezidentas isz bado nemirs.

1 mains kraustytis isz savo vie 
tu. Sumiszimc likos vienas ka 
reivis užmusztas y kokis tai
William Haska isz Chicagos o

metines 
a pi ai ko apie 35 

Gal

trys mirtinai sužeisti ii e li

ginu kaip 60 sužeista, ka | ir

KUNIGAS ARESZTAVOTAS 
UŽ SUMUSZIMA VAIKO.
Camden, N. J. — Kunigas 

AGadas Ųvorecki, prabaszczius 
Babtistu Evangelszikos bažny- 
czios ant 1525 Alt. Ephraim 
uly., likos pastatytas po $500 
kaucijos už sumuszima asztuo
niu metu vaiko Kolimbo Chris- 
toforo.

Liudintojai 
vaikutis sėdėjo
prie bažnyczios 
kaip kiti vaikai siautė ant uly-

Tame kūnig/ts Dvorecki 
atbėgo su szluota užduodamas 
kelis smarkius ypus vaikui 
per veidą sužeisdamas jam 
akis.

buk 
malsziai

prisiege
sau

žiūrėdamas

budos ant 2921
f

nuvažiavo
rado te-

gio lenciūgu.

TĖVAS PRIRAKINO VALKA 
PRIE SZUNC BUDOS SU 

LENCIŪGU.
Philadelphia. — Palicija 

Bridesburgc aplaike žino per 
telefoną nuo nežinomos ypatos 
buk asztuoniu metu vaikutis 
randasi prirūkytas ant lenciū
go prie szunc
Hadley ulyczios.

Keli palicijantai 
ant paduoto adreso, 
nais 8 metu Stasiuką Voinar-
ski su szunc kalnicrium aplin
kui kakla ir septynių pėdu il-

Palicijantas su
daužo lenciūgą paliuosuoda-
mas vaikuti ir inejo in stuba 
kur rado tęva gulinti pasigėru
sį kaip koki nesutverima. Tęva 
ir vaika nuvožė ant palicijos 
kur tėvas aiszkino buk turėjo 
vaika taip nubausti kad nega
lėtu valkiotis naktimis po uly- 
czias bet vaikas su aszaromis 
apsako palicijai buk tėvas tan
kiai pasigerdavo ir tankiai ji 
sumuszdAvo be jokios priežas
ties, nuo kada neteko darbo. 
Vaiko motina mirė keli mene
siai adgal. Tęva uždare kalėji
mo o vaika paėmė drauguve 
vaiku po savo apgloba.

keliolika palicijantu.
Miesto valdžia nega 

apmalszyti 'bonusinius 
vi u s, 
gulariszkus kareivius 
panaudojo aszarines bombas ir 
kardus ant t uju, kurie kovojo 
Francijoj už savo Ievyne.

iszyaikinia bonu- 
savo szantukiu ku

riose buvo apsigyvenę, uždegė. 
])alie-pe karei

viams kad pasielginetu su ko
nusiniais ir nenaudotu bruta- 
liszkumo, bet 
būti užlaikytas •r
malszyti pasikėlimus.

.Tukstancziai žmonių prisi- 
ži urine jo tam
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prezidentas iszszauke re-
kurie

įr.

Kareiviai 
sinius isz

Prezidentas

pared kas turi 
visame ir ap-

7.

kurio daly-

ergeliui, kada 
regulariszki kareiviai užklupo 
ant savo draugu,
vavo Svietineje Karėjo ir spy
rėsi valdžios kad jiems iszmo- 
ketu bonusa.

Pagal isztyrinejima valdžios 
slaptos palicijos tai sumiszima 
šukele komunistai kurie nebu
vo kareiviai.

Apie 5,000 bonusiniu karei
viu pasinaudojo isz valdžios 
pasiulinimo ir aplaike kasztus 
keliones namo o apie 2,000 pa
siliko. v

ir

GELBĖJO SESUTE, PATI 
TAIPGI LIKOS 

TJŽMUSZTA. *
Wilkes Barre, Pa. — Zofija 

CzapOrkovskiute, 13 metu,
josios sesute Pearl, 5 metu, gy- 
venahcžios Old Forge, likos 
užmusztos kada vvresne sesu- v

te norėjo jaunesne nutraukti 
nuo sztangu
Rocky Glen parko in kur buvo

Laurel Line,

Paniekineja prezidento 
pasielgimą.

Daugelis telegramų isz visu 
szaliu Ameriko pasipylė del 
prezidento Hooverio kurie pa
niekineja jojo pasielgimą, isz- 
szaūkdamas vaiska ant apmal- 
szinimo bonusiniu kareiviu.

Vadas kareiviu Waters, da
bar tveria nauja drauguve va
dinama “Khaki Marszkiniai” 
panasziai kokia sutverė Muss
olini, Italijoj, in kuria galės 
prigulei kožnas ukezas ir kovo
ti prieszais politikiszkus vei
kėjus su balotu. Waters iszsi- 
tare kad juju Mikslas bus isz- 
mesti politikierius ir sugražin
ti valdžia in rankas žmonių 
prie kuriu valdžia priguli. Kal
tina jisai valdžia už taji atsi
tikima kad žmones likos laz
duoti per “Wall Street tania, 
kuris sėdi Baltam Name.” To- 
liaus jisai sako kad Bonusino 
Armija vela ateis in Washing- 
tona, bet ne tukstaneziais tik
tai milijonais.

Nuvargta, apdriskia ir isz- 
badejus bonusino armija (o ne- 
kurie su savo paezioms ir vai
kais) iszsiskirste ir eina in 
Johnstown, kur jiems majoras 
miesto prižadėjo prieglauda.

Khaki Marszkiniar

huvažiavę praleisti dienele. t Kongresmenas H, LaGu-

it?B"-

M

m.Marseilles a įsi

ll
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VIETA KUR ATSIBUVO KRUVINAS MUSZIS TARP DARBININKU.
parodo milžiniszka prūdą kuri valdžia dirba 

buvo kruvinas muszis I 
bininkas o apie dvideszimts sužeista.

pa veikslas
tarp skobu ir uiiistu darbininku kuriame likos užmusztas vienas dar-

(republikonas) isz New 
nusiuntė

y

Yorko, nusiuntė prezidentui 
Hooveriui sekanti telegrama:
t “Paniekinu tamistos pasiel

gimą — iszgujima bonusiniu 
kareiviu ir užsiiintiino ant ju 
regulariszkos kariuomenes.J uk 
sriuba yra pigesne ne kaip 
aszarines bombos o duona 
resno už kulkas 
tiesu ir paredko szjuose suu- 

, ba-

mTerrę Haute, Ind. — 
septyniolika 
diibti iu Dixie Bee 
ant naktinio

skobu

ge^ 
užlaikymo

kiuose laikuose bedarbes 
do ir depresijos. y y

SKEBAI SULAIKYTI KA
SYKLOSE PER UNISTUS.

Kada 
insileido
kasvklas 
daugiau 

kaip tūkstantis straikieriu ap
siaubė kasvklas ir heiszleido 
juos isz po žemes, o kitus noin- 
leido prie darbo. Szcrifas (Iqvq 
žino valdžiai apie sumiszima 
kiiri prisiuntė, doszimts pagial- 
bininku ir skobus paliuosavo.

szifto,

ISZVEŽEAMERIKONAI
. $1,000,000,000 IN EUROPA 

1931 METE.
Washington, D. C. — Amcri- 

koniszki turistai arba keleivei 
praeita meta iszveže in F ra nei- 
je 11.0 milijonus doleriu, arba 
penkis kartus tiek, kiek Fran- 
cijo yra kalta Amerikai už ka
rines skolas.

Tiejei, 'kurie sugryžo in tė
vynes, iszveže ir nemažai Amc- 
rikoniszku doleriu, ba net 172 
milijonus doleriu.

y

du kart tiek kiek

I tai i jonai 
daugiau kaip $26,500,000 arba 

Hali joną i 
yra kalti Amerikai už karisz-
kas skolas.

Isz viso turistai iszveže 
Europa 570 milijonus doleriu. 
Isz tu pinigu, iii Kanada gavo- 

) milijo-

m

si daugiaaše ba net 3;
nai. Laivines kompanijos ir už
dirbo pusėtinai ba net 72 mili
jonus doleriu už nuvežimą 
Amerikonu iii Europa.

Q(

3 VAIKAI IR 2 VYRAI UŽ- 
UŽTROSZKO KASYKLOSE.I

Minto, New Brunswick. —■ 
Trys vaikai; Allen Gandinę 12 
metu, Cyril ir Vernon Stack, 12 
ir 9 metu ineja iii senas kasyk
las, likos perimti gazu ir in- 
puolo iii szapta,

Du vyrai nuėjo 
vaiku, bet ir jieje

70 pėdu gilu- 
jeszkoti 

užtroszko 
nuo gazo. Kiti surado juos po
keliu valandų.

mo.

SUVALGĖ KENDŽIU UŽ 
$50,000,000.

Washington, D. C. — Bedar
be ir» kitos bėdos Amerike yra 
žinomos czionais, nes pagal 
valdžios apskaitima, tai pra
eita meta likos parduota ir su
valgyta bilijonas sztikiu Gen
tiniu kendžiu ir 195 svarai ki
tokiu saldumynu už 50 milijo
nus doleriu.

ISZ LIETUVOS

MALDA MIRSZTANCZIOS 
MOTINOS ISZSIPILDE.

Pa. — MaldaPittsburgh, 
mirszlanczios motinos iszsipil- 

kada josios penkių metu 
užmusztas ant 

arti G lenshaw o 
fiminaitis 

neteko kojos 
isžgial'boti. 

Islzbieta Gillette

de 
sūnelis
<T n

ibjo
tu,

likos 
eležinkelio

<r
................................. ......

Mrs.
y

asztuoniu me- 
noredamas ji

NUŽUDĖ LATVIJOJ ŪKI- 
NINKA, JO ŽMONA IR 

DUKTERĮ.
Ryga. — Latviu karo teis

mas Rygoj svarsto Lietuviu pi
li eczi o Kazio Daimonlo byla. 
Jis yra kaltinamas tris kartus 
padaręs žmogžudyste. Perei
tais metais Daimontas tarnavo 
kaii> bernas pas viena ūkinin
ką, Penkuies valszcziuj. Nak
tį, visiems miegant, jis geleži
ne dalba užmusze szeimininka 
Spire, jo 6 metu dukterį ir 
szeimininke. Pamatęs, kad jo 
aukos dar rodo gyvybes ženk
lu, Daimontas stvėrės kirvi ir 
juo savo aukas galutinai pri
baigęs. Daimontas pasisavinęs 
tik du laikrodžius ir kelis si
dabrinius daiktus, isz viso už 
65 litus. Paskui jis pabėgo in 
Lietuva. Lietuvos ir Latvijos 
policija apsupo namus Žaga
rėj, kur buvo apsigyvenęs Dai
montas, ir ji suėmė. Jis nuteis
tas mirti, pakariant. Bet atsi
žvelgiant in tai, kad jis nepil

kam 20 metu am
žiaus) mirties bausme pakeista 
kalėjimu iki gyvos galvos.

namelis y

SUDŽE NENORI TALPINTI 
BEDARBIUS IN 

KALĖJIMĄ,
Pliiladelpjiia. — Sudžo Wil

liam M.. Lewis 
ežiai apreiszke sūdo buk 
baus bedarbiu kalėjimu, kurie 
vage maistu del suszelpimo sa
vo szeimvnu nes in 
neužsimoka juos kimszti. 
džia lobaus kalbėjo:-

“daigu policija aivos priesz 
mane bedarbi kuris vogė maiš
ia, tai asz ji ndbausiu kalėji

mai! kalbėjo: 
“indek mane in kalėjimą tai 
nors gausiu maisto ai'ba'duok 
man darba. Kas isz to, juk per 
dabartine bedarbe žmogus tu
ri valgyt o jaigu neuždirba lai 
turi vogti.”

ana diena s la
šinio ne-

kalėjimu
Su-

□’velianti Mount Royal, 
dagirdo nuo savo daktaro buk 
ilginus negales gyventi kaip 
laja diena nes sirgo noiszgydo- 
tna liga. Motore pradėjo mels
tis ir praszyti Dievo idant su 
jaja paimlu ir josios sūneli 
Jonuką idant nebūt u sunkėm,r- 
be svet imiems po josios mir- 
eziai. In trumpa laika po tam, 

ji ir užmusze 
ant vietos ant skerskelio. Jojo 
giminaitis matydamas Jonuką 
pavojuje, bego jam in pagial- 
ba bet jojo koja inkliuvo tarp 
sztangu ir trūkis-jam nukirto 
koja.

metu

JOSIOS

Nevienasmu,
indek mane

NOREJO SUĖST
, PALICIJANTA.
Cleveland, Ohio. — Inkan- 

dimas palicijanto Cleveland^ 
yra prasikaltimas kuris yra 
baudžiamas 60 dienoms in ka
lėjimą. Taip persitikrino Su
sie Mapole, 25 metu moterėlė, 
kuri būdama persemta mun- 

inkando palicijanta in 
kada lasai norėjo jai 

burda kalėjimo.
Sudžo jai da pridėjo 30 dienu 
už pasigėrima.

szaine, 
ranka, 
duoti dyka

I

trūkis pagavo

UŽ KEIKIMĄ VĖLIAVOS 
LIKOS NUŽUDINTAS.

Perry, 
isz Watonga

Okla. — J. L. Martin 
likos uždarytas 

kalėjime už nužųdinima Petro 
von N.earop, už tai kad keike 
Amerikoniszka Vėliava, sklypą 
ir žmones kad negalėjo gauti 
daiba — taip ]•įsako sudžim 
Martin.

Lavona nužudyto žiYiogaus 
surado grabeje vandenyje in 
kur likos iumestas per Martin.

MERGAITE BANDĖ NUSI- 
ŽUDYT KETURIS KARTUS.

Jersey City, N. J. — Už tai 
kad jaja levas baisei subarę 
už dingusia doszimts dolerine 
bumaszka, dvylikos metu Sa
die Lynch, užsikeisejo ant savo 
gyvasezio net keturis kartus, 
bet kaip daktarai malto 
mergaite pasveiks.

Pi raii a use mergaite norėjo 
pasismaugi su skepetaite, o ka
da tas napagelbejo, panaudojo 
peili su kuriuom perpjovė gys
las rankoje ir su ilgu peiliu 
perdūrė sau pilvą, po tam pa- 
siszove, bet nepavojingai.

tai

ISZ VANDENS VAIKINAI 
SU MERGOMIS EINA 

RUGIU VOLIOTI.
Ties Marijampolės miestu 

už Žydu kapiniu, yra instelg 
tos vyru ir moterų maudykles 
Tcrp vyru ir moterų maudyk 
liu pirmiau buvo apie 100 met 
ru atstumtas pažymėtas tikta 
kuolais. Pažymėjimus kažka 
panaikino, ir dabar vyru ir mo 
toru maudykles susijungė.

Sziomis dienomis nuogi jau 
ui vyrai su kai kuriomis nuo 
gomis moterimis ir merginom: 
maudėsi bendrose maudykles 
krėsdami invalidus szposu? 
Buvo ir tokiu atsitikimu, kai 
drąsesni pasiekė netoli Szoszu 
peš auganczius ukipink 
Skrinsko rugius. Rugiuose pri 
skaitvta keliolika desetku isz •r
gulėtu gusztu ir iszszliaužiot 
taku ir padaryta daug nuoste 
liu.
Kilos bendros maudvklos vr 

ties Tarpucziais, bet ten toki 
“patogumu” nėra, kadangi ai 
t i Szeszupes nėra rugiu. Rnr 
t esu i maudyklių lankytoji 
piktinasi tokiomis maudykle 
mis. Sziemet nėra iszleisto j< 
kio tuo reikalu privalumu ii 
sakymo.

auganczius

maudvkliu

LIETUVOJ ELGETA 
ARKLYS.

Szimkaicziai. Vidauju, 
Auszgirio ir kituose aplinki
niuose 'kaimuose vaikszczioja 
po laukus senas, szlubas ir per
džiūvęs arklys. Arkliui po kak
lu pariszta lentele, kurioje pa- 
raszy t a: “ Pi 1 i eczi a i, nešk ri nus
kilę manos. Esu senas, pavar
gęs ir ubagas, todėl einu isz- 
maldos praszydamas. ’ ’
to arklio neatsiszaukia, tai jis 
taip ir vaikszczioja isz kaimo 
in kaima.

PERKŪNO KEISTI 
SZPOSAI.

Vilnius. —* Vilniaus laikrass 
ežiai raszo apie toki chanai 
taringa invyki, kuris buvo Lj 
doje. Birželio 19 d., buvo giec 
ras dangus ir saule szviet< 
Staiga trankė perkūnas ir ui 
muszb iszf ilfluku |giwžtanc^l 
moteri, Tamaszevicziene. M< 
toris buvo užmuszta vietoji

Niekas

STREIKININKAI APKŪLĖ 
STREIKLAUŽIUS.

Kaunas. — Priesz sanvaite 
laiko Moisiejaus Kaco siuvyk
loj sustreikavo siuvėjai, kurie 
tuo protestavo priesz j u atly
ginimo mažinimą ir darbo są
lygų sunkinima. Streikininkai 
buvo isz darbo atleisti, o in Ju 
vieta priimti nauji darbinin
kai. Vakar Kacas prancsze po
licijai, kad streikininkai, ku
riu buvo 10 žmonių, insiverže 
in jo siuvykla, užpuolė streik
laužius ir juos apkūlė.

Rbkiszkks.

Ant jos pecziu pasiliko perki 
no žaibo baltas vingis.

Paskutines ŽinutesIII

11 Columbus, Ind. — Peni 
sylvanijos trūkis pagavo ai 
tomobiliu ant skerskelio ki 
riaine važiavo visa szeimyn 
Karolio Hoffman, užmuszdi 
mas penkes ypatus.

V Rio de Janeiro. — Braz 
lijos vaiskus apsiaubė pasiki 
lėlius aplinkinėje Harare, pi 
imdami in nelaisvo 353 pasiki 
lėlius.

H Sea Cliff, N. Y. — Mil 
ezionai^ William Draper, ti 
rintys 94 metus, kuris negei 
vandens per 50 metu ir tas bi 
dai prailgino jam gyvasti.

H London. — Telegram: 
pranesza buk artimojo Go 
land,

Renate
Rusiszkas submarine 

“Renate” susidūrė su laivu 
tuojaus nuskendo su visais la 
voriais.

U New Orleans, La. — Mr 
Leona Gobiate ir josios peni 
vaikai sudege ant smert d 
ganeziam name.

Harrisburg, Pu. — 
•1 I * __

PONAI NEPRIPAŽYSTA 
LIETUVISZKO DIEVO.

Birželio men. 
pabaigoje pas vietos dvarinin
ku rūmuose buvo laikomos po- 
niszkos pamaldos. In pamaldas 
suvažiavę visi szlektos. Pamal
das laikydavęs vienuolis, kuris 
buk isz Varszuvos esąs atva
žiavęs. , .

s

J 
niaus menesyje Pennsylvamj' 
buvo 5385 automobilines n 
laines — 4,936 vyrai ir 449 m 
teres; isz tu 145 vyrai žuvo 
11 moterių.

II Philadelphia. — Ugn 
sunaikino Paoli Coal Co., 
Pennsylvanijos geležkelio st 
ti, padarydama bledes ant ai 
milijono doleriu. Penkiolil 
ugnagesįu likos* sužeistu.

Mrs. 
kuri I27 motu 

sanvaites
y

APSIDEGINO SAU VEIDĄ 
KAD VYRAS NEBUTU 

UŽVYDUS.
Los Angeles, (Jai. 

Virginia Ray,
iszlekejo Įiklai tris 
adgal, gorvaliai sau apdeginu 
patogu veideli su kaubolino 
ruksztimi idant iszgydint bai
su užvydejima savo vyro. Bu
vo tai neiszmintingas pasiel
gimas moterėlės nes vyras da
bar jeszko
norėdamas gyventi 
subjaurinta motore.

persiskyrimo, ne
su tokia

11 Haibin, Alancziurijh. — 
Japonai apsiaubė Kiniszka ge
nerolą M a Chan Shan, kuris 
kitados buvo banditu ir ji su- 
szaude.

SUMAŽĖJO LIETUVOJE 
DEGTINES PARDAVIMAS.
Kaunas. — Sziemet Lietu

voje sumažėjo degtines parda
vimas net 20 procentu, o de
nature 2 proc. Dabar manoma 
degtine daryti ne 40 laips., bet

Ik

i /LikL.fli -35 ir 6G laipsniu.
M



*

Kas Girdėt
• *

Tankiai skaitome apie teis-

kada laikai pasigerintu. Iszpil- 
dem juju praszyma, 
jom laikraszti ir nekuriu užvil
ko mokesti daugiau kaip meta 
laiko o kada reikėjo atsilygint, 
tai rugoja kad už tiek ne yra į

siuntine-
I

■H

S/

I

9

J

Iį

i

BAUEB
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mus jaunu \aikinu kurie su- kam. Neatsimena ant to, kad
bjaurino mergaites o advoka- diena skaitosi nuo tada kada!
tai stengėsi apginti tuos jau- jujy laikas pasibaigė o no nuo i
nūs isz/fnmas, sakydami buk įos (jjen()S kada užmokėjo u.Ž
merginos paezios tame kaltos laikraszti — postolkorte aisz 
nes per savo trumpas szlebu- , kinĮ parodo lyg kuriai dienai 
kės, rodydamos “kiszkas” ir į Užmokėta.

ir prieszininkai

kitus parėdus kurie neuždenge 
nuogu keliu, “prikusino” juos 
ant tojo darlM). — Gal atsiras 
apgintojai
trumpu szlebukiu, nuraitytu 
paneziaku ir trumpu plauku, 
kaipo atsiras ir žmones kurie 
kaitys mergaites už juju pasi
ūgimus ir prigundinima vyru, 
bet subjaurinimas mergaieziu 
yra kitokia priežastis, kuria 
negalima apginti, o tai yra 
žveriszkns būdas nekuriu gy
vuliu kuriuos mes vadiname... 
vyrais.

Daugelis žmonių džiovina 
sau smegenis su visokiais ste
buklais, koki atsitikę szimtus 
arba tukstanezius metu migai, 
bet mažai yra tokiu kurie ma
to stebuklus aplinkui save o 
bet tokiu stebuklu randasi dau
gelis. Sztai vienas isz naujau
siu:

Telegramai pranesza buk 
ant nekuriu Pennsylvanijos 
farmu dratai yra prikabinti 
prie radio dežukiu ant karuku 
su kuriais darbininkai, dirba, 
nes prie muzikes darbas eina 
spareziau.

Kiti radio insitaise in tvar
tus. Bernai melždami karves 
girdi muzika arba kokia gies
mele, atlieka savo darbus sma
giau. (Gerai kad da su kar
vėms ne szoka.) .

Didele permaina užėjo
tada, kada Petras Didysis pri- 
rakydavo nelaigvius prie karu- 
ko savo kasyklose, nes prie ju
ju pasilikdavo lyg smert.

Dabar prirakina prie karuko 
orine muzika o ne
Sztai didėlis progresas szitam 
szimtmetyje.

Laukeme su vilczia kad už 
skola atsilygins pagal juju pri
žadėjimu bet nesulaukdami už- 
mokestios, buvome priversti 
laikraszti sulaikyti del dauge
lio ne tik czion Amerika bet ir 
Lietuvoje.

Kada atsilygins už skola, ta
da volą siuntinesime laikrasz-

♦

t i. Per szita bedarbe iszdavejci 
laikraszcziu daugiausia nuken
tėjo o daugelis ir subankruti- 
nb.

Juk ne yra sunkenybe užmo
kėti tris dolerius už laikraszti 
ant viso meto ir da priek tam 
gauti puiku Kalendorių už dy
ka.

Paskubinkite mieli skaityto
jai su užmokeseziu nes nenori
me su musu didėle szeimyn.i 
skirtis.

bukTelegramai pranesza 
Lenkija padare sutarti su Ro
si ja ir tuom lai k sutaiką su 
Lietuva, atidarydami 
tarp Lenkijos ir
dabar žmones gales eiti be jo
kiu kliueziu ir 
tarp tuju sklypu.
bus atidaryta komunikacija
tarp geležinkeliu ir pramonys- 
tes. — Gerai kad ant galo du 
kaimynai susitaikė ir gyvens 
prieteliszkoje su taikoje.

ru bezių
Lietuvos ir

uždraudimu
Neužilgio

J

|
■
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nuo

žmones.

Kiek tai laiko ima skaityti 
nekuriuos laikraszczius arba 
knygas kurios turi ilgas eilu
tes, o daugelis tokiu randasi 
ka greitai negali ir skaityti se- 
kanezia eilute, daugeli kartu 
praszokdamas net dvi. Sztai, 
jaigu žmogus paprastu skaity
ti pirmutine eilute kaip prigu
li, o antra skaitytu adbulai, 
treezia vela pradėtu isz kairio
sios szalies, o ketvirta isz tie
sios szaJies ir 1.1. Ant paveiz- 
dos patalpysime kėlės tokes 
eilutes o perskaito galite po 
kokiam laikui paprasti skai
tyti ir persitikrinsite kad tai 
ne taip sunku kaip jums isz 
pradžių pasirodys:

Sekantis būdas yra 
sen tytiaks savgnel 
reike prie to priprast, 
sutrak sriek kytiaksreP , 
o nusistebėsi pats kaip 
'tytiaks amilag iatierg 
adbulai. 
Nekurie

Nuo ilgo laiko laukiama ge
rove pradeda po Amerika pa- 
sirodinet ir fabrikai pradeda 
visur krutot. Kasyklos taipgi 
pradeda diri)t, norints da ne vi
sur bet vra viltis kad su užsto- v
jimu szaltesniu dienu visos 
pradės dirbti. — Turėkime vil
ti ir kantrybes o laikai turės 
pasigerint nes taip visados ne
gali būtie.

NORI PARDUOTI ROSIJAl
BAISU ISZRADIMA.

Isz Washing*tono pranesza 
buk Lester P. Barlow, 
padirbėjas bombų laiko Svirti
nes Kares, iszplauke in Bosija 
kur perstatė bolszcvikams sa
vo naujausia iszradima su ku- 
riuom gales isznaikinti di
džiausius miestus in kėlės mi
nutes. Paleidžia jisai eroplana 
prikrauta su sprogstaneziu ma
terijoj u, be jo'kio žmogaus, ku
ri valdo isz tolumo 1,000 my
liu, paspaudžia guzikeli ir oro- 
planas numeta “baisia mirti“ 
ant miestu, 
viską kas jamo randasi. Taji 

musu skaitytoju melde mos savo iszradima pasiūlė Ameri- 
koniszkai valdžiai bet jojo isz
radima neprięmo valdžia.

iszduotojai mano 
iszduoti neužilgio kėlės kny
gas su tokiu budu skaitymo o 
jaigu žmoniems patiktu tokia 
skaitymas tai iszleis ir dau
giau knygų. Zecerei kurie ren
ka Ikaras su rankomis yra 
pripratę taip skaityt nes lite
ras deda adbulai ir skaito 
augsztienykas.

------- n
Užėjus bedarbiai, daugelis

t

Idant laikraszti nesulaikyt, 
griįaslfidąiUį užmokėti ekolu

žymus

‘‘baisia mirti 
isznaikindamas
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OREICZIAUSIA MOTORINE VALTELE ANT SVIETO.
•••■■■■■•I —r ,

Kayo Don isz Szkotlandijos vare szita luotole Miss Eng
land III, 120 myliu ant valandos, prie pamario Loch Lomond, 
Szkotlandijoj. ?
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BALTRUVIENM

Kuri myli koki ten szpica, 
Toriu savo pudravoja, 
Naktimis baliavoja, 

Pridk tam jau ne jn|hna, 
Panaszi in Tėksu pelėda, 

Sportelei pas ja atsilanko, 
Diena ir naktį ten lanko, 
Badai ketina stoitiniiis 

užsiunst, 
Ant menulio senmerge 

nusiunst, 
Ei mergele, negerai darai
Kad neapsieini padoriai, 
Pastipsi kaip karve sena, 

Tada turėsim kita naujiena 
Visi nusidžiaugs, 

O duszia tavo szauks, 
Pagialbos nuo sporteliu 
Apiplyszųsiu poneliu,

Kad iszgialbctu isz peklos 
Tos vietos prakeiktos.

Kita karta apie tave bus 
daugiau,

Ba jau popiera pabhigiau.

Skrynute su instrumentais, 
braukydamas ranka ju asztri- 
mis.

su

tai daktaru

t 1 -11 -I -.1Kelios Džcrardvilles bobeles 
Iszblyszkia lelijėles, 

Apmalszykite savo liežuvius, 
Ba kitaip suvis iszdžius. 

Geros moterėlės taip nedarys 
Burnas drueziai uždarys, 
Nereikalingai nepliovos, 

Bile nieką nepristos.
* , * * 

Perkūnai neužilgio užeis 
In Montkarmus ateis, 

Jaigu bobeles in girraites ne
paliaus eiti, 

Su szpicleis prie karuku 
susitikti,

O ypacz dvieju vaiku motina, 
Toji be sarmatos iszgama.

* * *
Tūlam miestelyje sustojau 

In viena vieta užėjau, 
Eidama nuo dypo paregėjau 

Net isz baimes sudrebėjau. 
Kokis tai milžinas su motore 

ėjo, 
Isz Skrantu atėjo, 

Buvo tai vyras ka raszo, 
Tris pėdas ir asztuonis colius 

turėjo.
Badai paezia Lietuvoje paliko 

Kita czionais užtiko, 
Tris vaikuczius ten pamėtė, 
Su taja boba dabar susimėtė.

Pati Lietuvoj verke, 
O jisai namine sriaubė net 

su dinerke, 
Kada uždirba kiek graszio, 
Toji nelaba viską iszpraszo, 

Gere per dienas, 
Ir naktis visas.

Kada pinigai jau iszsi'baige, 
Toji .kreivai žiuri — nebage, 
Karta nuėjus in karezema, 

In vieta svetima, 
Gerymo paliepė paduot, 
Neturėjo kuom atlygint, 

Žmogelis už krutu paėmė, 
Per duris abudu* iszmete.

Rei'ko žinoti ir tai, 
Kad jaip jau 58 motai, 

Bet kūdikio protą turi, 
Ant vyro suvis neiszžiuri. 
Negana kad sarmata sau 

z padaro, 
Net ir savo giminiai bėdos 

pridaro, 
Tai tau galijotas Jonutis, 
Beprotis, didis kvailiukas, 
Jaigu greitai meapsimalszys, 
Ir toji bobele nesusivaidys, 
Pravardes abiejų iszduosiu, 
Visam svietui padainuosiu.

* * *
Žinoma, kad Szenadoryj,

f

y

»

Randasi žmones dori 
Bet ne visi, 

Randasi ir kiti.

f

ISZ WILKES-BARRE
IR APLINKINES

— Juozas Jurgaitis, 28 me
tu, isz Wilkes Barre Township, 
likos užmusztas Nedėlios ryta 
nelaimėjo automobiliu kurie 
susidūrė artimoje Bear Creek 
o trys kiti vyrukai likos skau- 
džiai sužeisti. Jurgaitis vare 
viena maszina o Juozas Porys, 
22 metu, isz miesto, vare kita.

— Mrs. Anna Popuka, 33 
gyvenanti 731 N. Main St.,

sėdėjo Pittstono kozoje, o jos 
vyras nugabentas in ligonine 
su perskelta kakta ir nubrau- 
žyta barzda. Pasekmes to viso, 
buvo sįzeimynisz’ki nesuprati
mai, kur pati sudaužo bonka 
in vyro galva.

buvo

m.,

Moteris buvo arėsztuota.
Kuomet kaimynai paszauke 
policija,
munszaino daiyrnui. Sako kad 
Popukai gerdami kele riksmu, 
o ryte pradėjo musztis.

Jos brolis teipgi girtas kele 
betvarke per visa naktį ir isz- 
dauže ju krautuves Jangus ir 
atsidūrė szaltojoj.

Mrs. Popuka nors ir kozoje, 
bet džiaugiasi, kad ji laimėjusi 
muszi savo namuose.

ji rado ir aparatu

f Maro Labutiene, 52 me
tu, 290 Hughes St., Swoyers
ville, miro nuo susidedaneziu 
ligų. Velione priklauso prie 
Szv. Marijos Lietuviu parapL 

4

Jos, Kingstone.

—• Yra žinoma, kad Wyo
ming Klony daugelis žmonių 
namuose neturi tinkamu ra-

o/įtsilankimas pas Gydytoja
Daktaras Williams ka tik tuom tarpu atidaro daktaro

užmigo; prikėlė ji varpelis jo 
namuose, kadangi jis buvo pri
taisytas prie miegbuczio duriu 
ir buvo garsus,
greitai prikėlė; jis paszoko isz 
lovos ir kas pasisuko po ran
ka, užkiszo už varpelio. Skam
bėjimas nutilo o tuom tarpu 
daktaras stengėsi suvaldyti' 
paklode kuria užsimėto ant pe- 
cziu ir surasti pantaplius.

Vienu pantapli isztrauke isz 
paloves, kitas kur dingo, ne
galėdamas jo rasti, nulipo ap
siavęs tiktai vienu, szaltais 
mediniais tropais. Priemcnioj 
atsiminė kad kita užkiszo su
stabdymui varpelio balso, bet 
kad skambinantis smarkiai ba
ladojo in duris, daktaras ati
daro, jis mane, kad turbut isz- 
szoko isz relių karas.

Szaltas vejas mete in veidą 
lytaus laszus. Lauke stovėjo 
vyristfkis su pcrszlapusia skry
bėlė, szviesiuose drabužiuose.

— Labas vakaras — atsi
liepė nepažinstamasis nusiim
damas skrybėlė ir rodydamas 
didele plika galva. Szviesoj 
gazines lempos, stovinezios 
priesz duris, daktaras galėjo 
matyti puolanczius ant smai
lios plikes lytaus laszus ir 
spinduliais nuo jos atszokan- 
czius. ' «

— Lytingas 
pradėjo.

— Praszau inciti — per
trauke daktaras. — Apie oru 
pakalbėsime pankui. Ar kas ne
tikėto?

Nepažinstamasis inejo.
— Gailiuosiu kad privers

tas ošiu jums atilsi pertraukti 
— persipraszinejo szvelniai — 
bet asz baisiai sunervuotas, po
nas daktare. Jaucziu jog arti
nasi atakas. Ar jus negalėtu
mėte man duot ka nors nervu 
nuraminimui?

y

Daktaras parodo priėmimo 
kambarin ir uždegė žiburį.

— Praszau truputi nusira
minti — pasakė. ~ Pirmiausia 
turiu su jums pakalbėti pas
kui galėsiu duoti kokiu vaistu. 
Ar jus negoret per daug?

— Ne.
Pasako ta in žeistu tonu, to

dėl daktaras isz syk pradėjo ji 
raminti.

— Gerai, gerai,
kad jus ta darote bet tai pa
prastas dalykas, visai papras
tas.—Pastūmė kode prie stalo.

Bet nepažystamasis ne sė
do, pradėjo neramiai vaiks.z- 
czioti kambaryje. 
sziUrpuliai perėjo.

Tuom tarpu telefonas pradė
jo smarkiai skambinti, kaip 
paprastai daro merginos pil- 
danezios naktine tarnysta ne

sti ’kad kas miego
ti jos pildo tarhys-

vakaras

ne sakau

Daktarui

nors dar ne suvisai nusirami
nau. Pasakos ta sveczias vėl 
pradėjo kelione kambaryje.

Jaunystėje buvau atletu, 
daktare, bet dabar sustingo są
nariai, visai sultingo.

Daktaras ingavo daugiau 
drąsos.

— Galite suprasti kad da
bar mažai laiko turiu lavintis 
— trauke toliau... bet Japo- 
niSzko kovos budo vadinamo 
džiu-džiu, tai puikus dalykas.

Daktaras tuom terpti ne- ■ 
znaimiai padėjo ranka ant 
pi ūkio.

— Taip, isz tikro!
— Asz prie jo tiesiog užsi

degiau — neperstojo kalbėti 
ligonis. Jus gal norite miego, 
bet norcczia jums parodyti tū
lus isz tu kovos budu.

Daktaras pradėjo klausyti— 
isz tolo girdėt buvo patroles 
tarszkejimas. (

— Nesialsinkite. Mane ir 
labai interesuoja džiu-džiu.

— O, tai dar geriau! Tuc- 
jaus jums parodysiu. Atsikei
kite ant valandėlės, tuojaus 
jums parodysiu. Sztai, dedu 
deszine ranka ežia o kairiąja 
ant...

Daktaras giliai atsikvėpė. 
Paltrole sustojo‘prie duriu. — 
Paskui kelia taip ir teminti — 
kamandieriavo toliau svcczes.

— Dieve mieliauses, užmu- 
sze daktaru — atsiliepe persi
gandęs balsas. — Vyrai, atsar
giai gal turi revolveri!

'Pakeles galva daktaras pa
mate keturis drūtas policistus 
neszanczius besispardanti ir 
protestuojanti garbintoja džiu- 
džiu. Su palengVcjusiu atsidū
sėjimu uždaro ir užstume jiems 
iszejus duris ir rengėsi jau eiti 
in miegbuti bet vėla iszgirdo 
telefono skamtbejima
keikdamas prisiartino prie jo.

— Hėllo!
kantriai.

— Ar daktaras Williams? 
Gerai. Praszau todėl klausyti. 
Rodosi bereikalo tamista isz- 
gazdinome. Daktaras tos pa
ezios pravardes ant kitos gat
ves jau uždare musu ligoni sa
vo namuose. Atkakusia patro- 
lo teiksitės ten nusiunsti... 
numeris...

— Heilo! — davėsi vėl gir
dėti moteriszkas balsas. — Ar 
daktaras Williams? Ponas 
daktare, esmių nerami kas at
sitiko su mano vyru, pastorių 
Mariniu. Jis sunervuotas is’« 
persidirbimo, turėjo ciela eile 
prelekciju kurios ji pailsino o 
lead negalėjo užmigti, priesz 
valanda nuėjo pas jus vaistu 
praszyti. Ar buvo?

Daktaras pavilge iszdžiuvu- 
sias lupas.

— Ar augalotas vyras, pli
kas?— klausė.

— Taip.
— Ar užsidegęs garbinto

jas džiu-džiu?
— Ta-i jis, tai jis,
Daktaras su atidary toms lu

poms žiurėjo in kabanti ties I rv .į M ,|. _j|,

— Jaigu pas jus atkaktu, 
tuojaus dulkite mums žinia. 
Nuo tūlo laiko buvo ramesnis 
bet pirmutini srtvo dabotoja 
užmuRze, kede sutrupino jam 
galva.

Sveczias toliau vaikszcziojo 
kambaryje o Rudėtos ant nu
garos rankos nuolatai atsidari- 
nojo ir užsidarinejo. Daktaro 
balsas buvo truputi nedrąsus, 
kada jis po valandai tarė:

— Jaigu dalykai taip sto
vi, tai man tuojaUR-atsiunskite 
žmonis!

— Dievo mieliauses! Tai-gi 
jis jau pas jus?

— Taip, man rodosi — ta
rė'daktaras silpnu balsu.

— Iszrodo sunervuotas, pli
kas, ne^zioja minkszta skrybė
le ir szviesius drabužius.

— Taip! Taip!
— Tai jis, tai jis! Pasi- 

stengkite ji nuraminti. Telefo
nuos i u policijai ir papraszysiu 
patroles. Ar jis neturi prie sa
ves kokio ginklo?

Daktaras nusikreipė nuo te
lefono. Tuom tarpu nervinis 
sveczias paome nuo pecziaus 
geležine sztangele ir be mislies 
pradėjo szvytuoti.

— Isz dalies taip.
— Praszau gerai daboti. 

Tuojaus atsiusiu pagolba. Su
diev.

Pasitraukus daktarui 
telefono 
siliepe.

— Nepakencziu ilgiau, dak
tare. Žinau kad tai nuo nervu, 
kaip tik užmerkiu akis, kiek
viena karta matau kruvina 
migla. Užtikrinu kad tokiame 
padėjime galiu būti pavojingu 
draugijai. Juk tašyk nežinau 
ka darau.

Priėjo areziau ir parode di
dele, sugniaužta kumszczia.

— Pacziupinekito man pul
są — kalbėjo toliau.
ežiu ji smilkiniuose. Kelis me
nesius ėmiau bromą, bet nuo 
keliu dienu sugedo pilvas, tu
rėjau paliauti.

— Bet duosiu jums jo tru
puti — atsake daktaras, žiūrė
damas in kabanti ant sienos 
laikrodi.

Atjidare spinta ir isz jos isz- 
eme 'bromą.

Ligonis apžiurėjo neramio
mis akimis 'buteliuką etikieto.

— O, strichnina, arseni
kas! Greita mirtis, ir karboli- 
ne rugszti turite.

Nuėmė nuo lentynos 'buteliu
ką, atkimszo ir pauostė.

— Asžtrus kvapas bet man 
jis patinka. Maloniai kutena 
man sznerves.

Daktaras pripylė didele por
cija bromo ir sutarpino skle- 
nyczioj. Ligonis daleido atim
ti buteliuką su karbolium irI 

vaistus. Paskui sun
kiai puolė ant kėdės.

— Persidirbau — tarė — 
tai svarbiausia. O visada ture
lio žmones prie saves, ne mi
nutes nebūti vienas, tai žmogų 
gali in padūkimą invaryti. Ka 
tik padarau, tuojaus kas nors 
leidžia toliau. Mano gyvenime 
nieko nėra savo, privatiszko.

Daktaras nuėjo in spinta su 
instrumentais ir lyg be mislies 
paėmė sunku plūkia ir padėjo 
prie saves ant stalo. “Asz teip
gi neturiu mano gyvenime nie
ko privatiszko“ tarė. , kad žmogaus pajiegos turi ru-

—\ Palengvinai man, dak
taru. Jau man daug geriau. ( 
Nervinis suerzinimas praėjo,

n

1

nuo
nepažinstamasis at-

Jau-

todėl

(

suszuko ne-

galinezios 1
tu ląike 'ka
ta ir dirbaJNera nieko nema
lonesnio už toki naktini telefo
no skambejima, gal tik elek- 
triszki varpeliai.

Daktaras paėmė dūdele o 
tuom tarpu sveczias paliovė 
vaikszcziojas ir klausė.

— Ar daktaras Williams?
Taip.

— Gerai. Praszau ’klausyti.
namo 

Clearfieldo. Nemaloniu mums 
ardyti jusu ramybe, bot vienas

iszgere Tai jis, tai jis,

X

■Xmi

kandu. Vos lova, stalas ir pora Kalbu isz boproczhi
kodžiii. Jlot už tai turi gražu

° kaip mea 
gyvenam, niekas nežino, bet mUsu ligoniu szianakt pabėgo 
kaip važiuojam, tai visi mato/’

automobili. Sako:

Ypatingai viena mergįca. pasveikti.:

— Ana diena Sugar Notch 
strytkaris sudavė in Jono Ja- 
navieziaus troka, kuris stovėjo 
szalo jo krautuves ir JanavL 
cziu sužeidė. Dabar jis baigia 
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o kad paskutinėse dienose tan
kiai mate jo rankose jusu ad- 
resine kortele,
mano kad jis pas jus turėjo at
kakti. ,

— Ka jus sakpte — suszu
ko daktaras ir nutilo, žiuroda-

užveizdetojas

' may isz szyuo in svcczią kuris

s

stalu abrozda nervu sistęmo.
— Miela poni — atsake po 

valandai tykiu balsu — jusu 
vyras buvo ežia... 
Urnai ji paszauke...
sugryž, be abejones, rytoj na
mon.

bet...
Sugryž,

I

— Bet ant tokio lytaus, 
daktare! Tokia naktis tai baisi 
jam.

eme.
Jis, 
. kalbėjo daktaras, bet

jis turėjo... pa-

božius, nuleido telefono dūdele 
.ir galva, kurioje užo ir apleido 
kambarį.
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ASZIKAS KERIBAS
TURKISZKA PASAKA.

Nedėkingas buvo Aszikas sa-

) ir in koki tiktai tu miestą nai, kad jeigu žmogus pradėjo 
pribusi, iszstatyk ta bliuda sn- meluot isz ryto, tai turi meluot 
vo krautuvei ii* apgarsyk visur iki vakarui. Man isztikrujii 
kad tas, kuris prisipažis tam 
bliudui savininkas, ir darodis
kad tas, kuris prisipažis tam

iki

% liže gĄ’veno vienas 
Turku

>

t

Senei tam atgal, mieste Tif- 
turtingas 

Daug Allahas davė 
jam aukso; bet brangiau auk
so buvo jam vienturte duktė, 
Magul-Mageri. Puikios žvaig
ždes ant dangaus, bet virsz 
žvaigždiu gyvena Aniohii, ir 
jie dar puikesni: teip ir Magul- 
Mageri buvo pirikesne už visas 
mergaites Tiflizo. Buvo teip- 
gi Tiflizo vargingas Aszikas- 
Keribas. Likimas jo buvo toks: 
kad jis nieko neturėjo, iszski- 
riant, prakilnios szirdies ir do
vana dainų, 
balalaikos, ir garbindamas 
novos kareivius T..."_ _
vaikszcziojo ji 
palinksmint turtingus ir lai
mingus. Per vienas vestuves 
jis pamate Magul-Mageri ir 
jiedu pamylėjo viens kita. Ma
žai turėjo vilties Aszik-Keri
bas apturėti jos ranka per tai 
jis stojosi liūdnas, kaipo žie
mos dangus. Sztai karta jis gu
lėjo sode po vinmedžiu ir už 
migo. Tuom tarpu ėjo netoliose 

su savo drau
gėms, ir viena isz ju, paregėjus 
mieganti Aszika (kanklinin
ką) truputi atsiliko ir priėjo 
prie jo. 

4 i
— uždainavo jiji — kel-

aut dangaus

Magul-Mageri

0

h

vam draugui, bet nėr ka daryt. | tai> Kalls ir> dadcczka svaru-

..  .... .. *... I , 4..  . ------- ||mr| .. . ) ....... ....._t_....... __... rT ) 

no viena gyva ranka jos nepa
judino. Bet sesuo jo stojo, r ne

Grajidamas ant

T urkestano, 
per veseilijas

Ilgai jie ėjo kartu ant galo pa
mate priesz savo upe. Ne tilto, 
no brastos.
—Plauk pirma,, tarė Kurszud- 

bekas, o asz paskui tave.
Aszikas nusimetė virszuti- 

nes drapanas ir nuplaukė. Per
plaukęs žiuri atgal, o vargas! 
o galingas Alahai! — Kurszud- 
bekas paėmė jo drabužius 
sugryžo atgal in Tifliza, tiktai 
dulkes sukpsi paskui ji per ly
gu lauka. Parjojės in Tifliza, 
nesza drapanas Aszik-Keribo 
pas jo sena motina.
—l’avo sūnūs nuskendo gilio

je upėje, sako jis, sztai jo dra
panos.

Su neapsakytu nuliūdimų 
puolė motina ant drapanų my
limo sunaus ir laisto jas kar- 
cziom aszarom; paskui paėmus 
jas nunesze savo žadėtai mar- 
ezoi, Magul-Mageri.
—Mano sūnus nuskendo, saki-

mu aukso.
Iszkeliavo 

pildinejo prisakymu 
Mageri, bot niekas neprisipa
žino savininku auksinio bliudo. 
Jau jis pardavė visas savo pre- 

m
Apgarsino jis visur

•preke jas, visur
Magul-e>

ako ji

f

FRANCUOS NAUJA GARBE DEL AMERIKO.

. O- ,

mo nuo sienos balalaika ir pa-J 
davė jam. Tada jis pakele akis 
in ,dangų ir sukalbėjo tokia 
malda.

— O galingas Allah! jeigu 
asz turiu pasiekti savo re i ka

sė p -

vakarui.
reiko in Tifliza.

— Koks tu netikės! 
ruszbzoi ricierius: bt»t ka da
rysi, dovanoju tau. Užsinjerk- 
gi. Dabar atsimerk, dadejo jis 
po trumpai valandai. Aszikas laujema daiktu tai mano 
suriko isz džiaugsmo: Jie bu- tinstriunc balalaika bus teip- 

ties vartais Tiflizo. Pasakęs pat bistri, kaip tojo dienoje, 
szirdinga dekavone ir paėmęs kada asz paskutini karta ant 

jos žaidžiau! Ir jis sudavė per 
riėicriui: Aga, varines striunas — ir Striūnos 

turbūt geradejysto tavo galiu- sutinkanezei suszneko;
pradėjo dainuot.

r— Asz vargingas Kerib pa- 
kelcvingas, ir žodžei mano var
gingi, bet galingas Szv. Jurgis 
padėjo man nulipti nuo staczlu 
skalu. Novs asz ir vargingas, 
ir vargingi mano žodžei, pa- 1 
žink mano, motin, savo pakele- 
vinga. Po to motina jo užrau
dojo ir klauso jo:

—■ Kaip tave vadina.
— Radysz (t.y. prastas) 

atsako jis. Viena syki sakyk, 
kita syki klausyk, Radysz, pa
sako jiji: savo kalboms sudras
kei szirdi mano ant szmoteliu. 
Pereita nakti sapne macziaii, 
kad ant mano galvos plaukai 
pabado. Sztai jau asz septyni 
motai netekau regėjimo nuo 
aszaru. Pasakyk tu man, kuris 
turi jo baisa, kada mano sūnūs 
pareis. Ir du kaęt su aszaromls 
ji paantrino jam praszyma.

— Per niek jis vadinosi sa
vo jos sunarni, bet ji netikėjo. 
Ir praėjus kiek laiko, jis pra- 
szo.

tarė

V O

M
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savo krepszi nuo balno Aszik- 
Keribas turo

. kės ir tekeliavo su likuseis 
Ilalafa.
praszyma Magul-Mageri. Isz- 
girdes tai,
bego in karavano krautuve, ir 
mato auksini bliuda krautuvei 
Tifliszko prekojo.

— Tas mano, sake jisai, pa
griebęs ji rankomis.
— Tikrai tavo, (are prekejas 

asz pažinau tave, Aszik-Kerl- 
bai. Eik kogreieziausei in Tif
liza, tavo Magul-Mageri liepė 
tau pasakyt, kad laikas baigė
si, ir jeigu tu nepribusi ant 
paskirtos dienos, tai jiji isztc- 
kes už kito.

persigandimu
Keribas susiėmė sau galva, li
kosi tiktai trys dienos lyg pa
ženklintai valandai. Vienok jis 
sėdo ant arklio, paėmė su sa
vim krepszi su auksineis pini
gais ir iszjojo, nesigailėdamas 
arklio. Ant galo nuvargintas 
bėgimas puolė negyvu ant Ar
zinjano kalno, ka tarpe Arzin
jano ir Arzerumo miestu. Ka 
jis- galėjo daryt? Nuo Arzin
jano iki Tiflizo du menesei ke
liones, o liko tiktai dvidieni.

— Allahai galingas, suszu- 
ko jisai, jeigu, tu man no padė

ka man ant žemes 
pradėti! Ir nori jisai pulti nuo 
augsztos prapulties. Sztai pa
regėjo jisai apaezioj 
ant balto arklio, ir girdi 
su baisa'.

Jaunikaiti, ka tu nori 
daryt?” V

— Noriu 
Aszikas.

— Nulipk-gi sziezion 
ne, asz tavo užmusziu.

— Aszikas nusileido szelp 
teip nuo skalos. Skubykis pas
kui mane, tarė garsoi karžygį s. 
— Kaip asz galiu su tavim sus- 
pet, atsako Aszik, tavo žirgas 
lekia kaip vejas, o asz apsun
kintas tarba.

— Teisybe. Pakabyk-gi sa
vo krepszi prie mano balno ir 
skubinkis.

Pasiliko. Aszik-Keribas nors 
ir stengėsi kaip tiktai galėda
mas bėgt.

—• Ko-gi liekiesi? Paklauso 
karžvgis.

ir jis
ir

>>u

Aszik-Keribas at-

Aszik-

z. | ji jei: Kurszud-bekas parvežė

Ko tu miegi po vinme-
dzin, 
kis neiszmaneli, tavo mylėtino 
eina netoliese.

Jis atsibudo: mergaite nulė
ko szalin, kaip pauksztele. Ma
gul-Mageri girdėjo jos daina ir 
pradėjo ja barti.

— Kad Tamsta žinotumei, 
— atsake toji — kam asz dai
navau daina, tai tamsta man 
butum dėkinga; tai tavo Aszik- 
Keribas.

— Vesk mane prie jo tarė 
jodvi nuėjo.

Paregėjusi jo nuliudusi veidą 
jojo

* !

s Magul-Mageri ir

Magul-Mageri pradėjo 
klausinėt ir ramyt.

— Kaip man ne liūdėt? at
sake Aszikas-Keribas, asz tave 
mvliu o tu niekados nebusi ma
noji!

ga, bot padaryk dar didesne. 
Jeigu asz dabar pradėsiu apsa- 
kinti, kad in viena diena pribu
vau isz Arzinjano in Tifliza, 
manim nieks netikės: duok

r

»’ rf

»
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j6 drapanas: tu liuosa. Magul- 
Mageri nusiszypsojo ir atsako. 
Ne tikėk: tai vis iszmislai Kur
szud-beko. Pirma praėjimo 
septynių
bus mano vyru. J i ji paėmė nuo 
sienos savo balaika ir tvkei * 

pradėjo dainuot daina vargin
go Aszik-Keribo.

Tuom tarpu keleivis atėjo 
basas ir nuogas in viena kai
mą. Geri žmones aprėdo jiji ir 
pavalgydino, jis už tatai daina
vo jiems stebėtinas dainas. To
kiu budu jis ėjo isz kaimo In 
kaima isz miesto in miestą, ir 

apie ji

Arzinjano in Tifliza 
nieks netikės: 

man koki nors darodyma.
—• Pasilenk tarė tas nusi- 

szypsojes: paimk isz po kojos 
arklio szmotuka žemes ir insl- 
dek sau už apezio, ir tada jei
gu netikės teisybei žodžiu ta
vo, tai paliepk pas savo atvesti 
nerege, kuri septyni motai jau 
tokiam padėjime, patrink jei 
akis ir ji paregės. Aszikas pa
ėmė szmoteli žemiu isz po nu

boti tiktai jis 
riecierius ir 

s a i d a -

Ana diena Paryžiuje atsibuvo
i Benjamino Franklino, kuris stovi ant pleciaus už- 
Yorktown”

ant garbi
vardyto
ai minties pasidavimo Franeuziszko 
laike Amerikoniszkos revoliucijos.
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ai idengimas paminklo

• Taji paminklą Prancūzai pastate aut 
generolo Washington!!!

su
li juoku: asz pirma

Pirma 
•metu nei vienas ne

go balto arklio 
pakele galva - 
arklys isznyko. Tada jiei 
siprotejo sm’o dvasiojo kati 
geradejas (spekunas) buvo no 
kas kitas, kaip Szv. Jurgis.

Tiktai vėlai vakare 
surado savo

Dievas davė? 
szindi gėriui-

si tai nėr

Aszik- 
Keribas surado savo minia. 
Barszkina jis duris drebanezia 
ranka, (ardamas:

—• Ana, ana (motin) 
Asz

Atėjus in atminti, Magul- 
Mageri paraudonavo nuo gė
dos, uždengė veidą rankomis lt 
pasikavojo po uždangalu.

— Dabar tikrai matyt, kad 
tu Aszik-Keribas, fare jauna
vedys; bet paaiszkyk, kaip-gi 
tu galėjai in teip trumpa laika 
parkeliant taip didele tolu
ma ?

<

— Kas tai per vardas? 
riko tas 
karta girdžiu.

— Kada motina mano buvo 
neszczia ir kentėjo gimdant, 
tai daugumas kaimynu ateitl- 
nejo pas duris klaust: ar sunu 
ar dukterį jei 
Tiem atsakinėjo
sez, (greit dažinosite.) Ir dėlto 
kad asz užgimiau, man davė 
taji v a rd a. 
balalaika ir uždainavo.

— “Mieste Ilalape asz ge- * 'riau mlserka vyną, bet Dievas 
man davė sparnus ir asz atlė
kiau sziezion in tris dienas.

Brolis Kurszud-beko 
gus mažo proto, 
durtuvą ir suriko:

— Tu meluoji! Kaip

užgimiau,
Po tam jis paėmė

— Del parodymo teisybes, 
atsake Aszik-Keribas; kardas 
mano perkirs akmeni; jeigu da 
meluoju sprandas mano bus 
plonesnis plauko. Bet geriau- • 
soi atveskite man nerege, kuri 
jau septyni metai nematytu 
szviesos Dievo, ir asz sugrąžy
siu jei regėjimą.

— Sesuo Aszik-Keribo, sto
vėdama priemenioy pas duris 
ir iszgirdus tokia kalba nubėgo 
pas motina.

— Motinėlė! suklyko ji: tai 
tikrai brolis mano ir sūnūs ta
vo, Aszik-Kerib! ir, paėmus 
senuke už rankos, atvedė ja 
ant baliaus.

— Tada Aszikas paėmė 
szmoteli žemos isz užanczio,*su- 
mirkino ja vandeniu ir isztepe 
motinai akis, tardamas:

Žinokite visi žmones, kaip 
galingas ir didis Szv. Jurgis!— 
ir motina jo praregėjo. Po tam 
nieks nedryso priesztarauti tei
sybei žodžiu jo, ir Kurszud-be
kas atidavė jam be gineziu 
gražėjo Magul-Mageri.

Tada isz džiaugsmo, Aszik- 
Keribas f aro jam:

— Paklausyk, Kurszud-be- 
kai, asz tave suramysiu. Sesuo 
mano no blogesne tavo pirmu- Si
tines myletines; asz turtingas, 
ji turės ne mažiau sidabro Ir 
aukso: ir teip imk tu ja sau už 
moteri, ir busite teip laimingi 
kaip ir asz su savo brange Ma
gul-Mageri GALAS.

, ati
daryk! Asz Diovujo sveczes, 
alkanas, ir suszalos: meldžiu 
del pakelevingo tavo sūnaus, 
inlciskito mano. Silpnas balsas 
senukes atsake jam:

— Del nakvynes yra namai 
turtingu ir stipriu: yra dabar 
mieste vosolijos — įeik tonai 
ten gali praleist naktį smagei.

« Ana (motin), atsako jis, 
czionai nei vieno pažysta

mo neturiu, ir dėlto atkartoju 
mano meldimą: del pakelcvln- 
go savo sūnaus, inleisk mane! 
Tada sesuo jo sako motinai:

asz pakilsiu ir 
atidarysiu jam duris.

— Netikėlė! atsake senuke, 
tu gatava priimt jaunus žmo
nis, ir vaiszyt juos, dėlto kad 
sztai jau septyni metai, kaip 
asz nuo aszaru netekau regeji- 

nepaisant jos 
, atsikėlė, atidaro 

duris ir inloido Aszik- Kcriba. 
Pasakos paprasta pasveikini
mą jis atsisėdo, ir su paslaptį! 
szirdies bangavimu 
dairytis. J r mato jis: ant sienos 
kabo apdulkėjus kropszis jojo 
saldžei-garsingoji balalaika.

— Kas kabo pas jus ant

>> 
žmo-— Pavelykie, motinple, pa

imt balalaika ir cit: asz girdė
jau czion netoli yra voselija, 
sesuo mane nuves. Asz dainuo
siu ir grajisiu, ir viską, 
gausiu parnosziu sziezion 
pasidalysiu su 
pavelysiu, atsake senuko

ir viską

iszsitrauke A

garbe apie ji iszsiskirste vi
sur. Pribuvo jis 
Ilalafa. Paprastu 
jis in viesz-naini, 
balalaika ir pradėjo dainuot.

Tuom laiku gyveno tam 
mieste, pasza, labai mylintis 
dainininkas. Dauguma pas ji 
atvesdavo — bot ne vienas jam 
nepatikdavo.Jo tarnai pavarg
davo bėgiodami po miestą. Tik 

praeinant jiems pro 
girdi jie stebėtina

ant galo m 
bildu užėjo 
pasiprasze

zmogu
Kap

---------

, g“-‘- jumis. — N Už ka lio ri
4 t

darvt ?
numirt atsake

o jei

asz

Motin J

gali- 
ma isz llalapo atvažiuot szl- 
ezion in tris dienas.

gi tu mane
v N

užmuszt? tarė Aszikas. Daini
ninkai ypacz isz visu keturiu 
krasztu renkasi in viena vieta, 
ir asz nuo jus nieko nereikalau
ju, tikėkite manim ar netikė
kite.

— Tegul pradeda, sake jau
navedys, ir Aszik-Keribas vol 
uždainavo:sztai, 

viesz-nam i, 
baisa tonais.

su mumis p A.s aukszta 
suriko jie,

jojoapeziupinejo
o dažinojus kad jis—■ Praszvk mano rankos 

pas mano tęva, kalbėjo jiji: ir 
s tėvas mano iszkels musu vesc- 

lija savais pinigais ir apdova
nos mane tiek, kad mums dvie- 
mis užteks.

— Gerai, atsake jis, pade- 
kim. Ajak-Aga nieko nesigai
lės del savo dukters 
žino, ar tu paskui man nepri- 

T sznokesi kad asz isz savo puses 
nieko neturėjau?

— Ne, mylima Magul-Ma
geri, asz padariau prisiega 
priesz savo dusze, žadu septy
nis metus keliaut po svietą ir 
surinkti sau turtą, arba žūti 
tolimuose tyruose. Jeigu tu su
tinki ant to, tai po praslinki- 
mui laiko, busi mano.

Ji sutiko ant to, bet pridėjo, 
jeigu jis ant paženklintos die
nos nesugrysz, tai jiji liks mo
tore Kurud-deko, kuris jau se
nei jei perszasi.

Parėjo Aszikas-Keribas pas 
savo motina, apturėjo nuo jos 
palaiminima ant keliones, pa- 
bueziavo mažiuke sesute, pasi
kabino per peti krepszi, pasi- 

,ant keleiviszko 
kriukio, leidosi isz miesto Tii- 
lizo. Ir sztai pasivijo jiji kar- 
žygis: jis žiuri; O tai Kurszud- 
bekas.

— Geros kelionės! — reke 
jam Bekas, kur tu eini, van- 
drauninkp, asz tavo drangas

n

r

I

J bet kas

A e, 
asz

. remdamas

—Eik
pasza, -------
mums atsakysi.
— Asz žmogus liuesas, vand- 

rauninkas dsz miesto Tiflizo 
sako Aszik-Keribas

arba galva

mo. Bet duktė 
rūgo j imams

norėsiu 
eisiu — norėsiu neisiu, dainuo
ju kai pasitaiko, ir jusu pasza 
mano no virszininkas. Bet

Ir 
gyventi

— Kaip-gi asz galiu su ta
vim suspėti, tavo žirgas smar
kesnis už misi i, o asz jau pa
vargęs.

— Tiesa. Sesk-gi užpakali 
manes ant mano arklio ir pasa
kyk visa teisybe kur tau reik 
keliaut?

— Noriu keliaut in Arzeru-
*ma.

Užsimerk.

v

pradėjo

k a 
ir 
<3-

, nuo
to laiko, kaip nėr mano sunaus, 
jo. balalaika neiszeitinejo isz 
namu. ’

— Bet jis pradėjo prisiega- 
vot, kad no pagadys ne viena 
Striūna. O jaigu nors viena 
striuna nutruks, tarė Aszikas 
tai atsakysiu savo turtu.

Senuko 
krepszi,
pripildytas pinigais atleido ji. 
N ui yd ėjus ji iki turtingo na
mo, kur užo voseilo sesuo liko
si pas duris, paklausyt kas bus.

Tarno namo gyveno Magul- 
Mageri, ir ta nakti jiji turėjo 
likti motore Kurszud-beko. 
Kurszud-bekas baliavojo su gi
minėm ir prieteleis, o Magul- 

sededama už puikio
uždangalo su savo draugėms, 
laiko vienoj rankoj stiklą su 
medum o kitoj asztru kinžalą 
(durtuvą), jiji prisiekė numirt 
pirma, no kaip prilenki galva 
savo ant snukio Kurszud-beko. 
Ir iszgirdo ji isz uždangalo, 
kad atėjo nopažinstamas kuris 
tarė:

Mago r i

I

, ne
žiūrint to, ji pagriebė ir nuve
dė paszui.

Dainuok—tarė pasza; jis už
dainavo. Ir toje dainoje jis, 
garbino savo brango Magul- 
Mageri, ir ta daina teip patiko 
iszmintingam paszai, kad jis 
pasiliko pas save varginga 
Aszik-Keriba. Pabiro jam si
dabras ir auksas, sužibo ant jo 
brangus rubai. Laimingai 
linksmai pradėjo
Aszik-Keribas ir stęjosi' labai 
turtingas. Ar užmirszo jis sa
vo Magul-Mageri — ar ne —- 
ne žinau, bot laikas greit slin
ko. Paskutinis metas greit tu
rėjo pasibaigt, o jis visai nosi- 
renge ant iszvažiavimo. Gra
žioji Magul-Mageri pradėjo ne- 
užsitiket. Tuom tarpu keliavo 
vienas prekejas su prokdtns isz 
Tiflizo, su keturioms deszim- 
toms verbliudu ir 80 nevalnin- 
ku. Szaukesi ji ta prekeja pas 
save ir duoda jam auksini bliu- 
<ln. ‘“Imk tu ta bliuda,” sakoImk tu ta Blinda

Jis užsimerke. Dabar atsi
merk. Žiuri Aszikas, priesz ji 
balįuoje murai ir žiba boksztai 
Arzerumo. Kaltas Aga pasakė 
Aszikas, asz nesimylejau, asz 
norėjau, kad man reik in Kar-

Tai, tai-gi! atsake ricle- 
asz tave perspėjau kad 

tu sakytum tiesa: Užsimerk-gl 
vėl. Dabar atsimerk, atšakias 
pats savim netiki, kad tai Kur
sas. Jis puolė ant keliu ir tarė:

— Kaltas esmu, tris kartus 
kaltas yra tavo novalninkas 
Aszik-Keribas: bet. tu pats žl-

są. - 
rius,

t

sienos?
— Žingeidus tu svęczias at

sake jiji, užteks ir to, kad tau 
duos szmoteli' duonos, ir rytoj 
iszleis tavo su Dievu.

— Jau asz sakiau tau! At
siliepė jis, kad tu mano tikra 
motina, o tai sesuo mano, ir 
dėlto mėldžiu paaiszkint man, 
kas tai kabo ant sienos?

Tai balalaika, talalaika, 
atsake senuko piktai, netiko- 
dama juo.

O “ka tai reiszke balalai-
J 1 ’I

Balalaika tai
ka?

reiszke,I

kad ant jos grajiji ir dainuoji 
dainas. Tr prasžo Aszik-Keri
bas kad ji pavelytu sesoroi nu
imt balalaika ir parodyt jam.

Negalima, atsako sona
tai balalaika mano nelai-

t

ko, 
mingo sūnaus. 'Sztai‘jau septy
ni melai ji “kabo ant sienos ir

. p . * **•* '

I

jus 
czion linksminatės ir balevo- 
jate, tai pavelykite man, var
gingam pakclcvingui, sėst su 
jumis, ir už tai asz jum padai
nuosiu daina.

— Kodėl no? pasako Kur
szud-bekas ežion turi but inlel- 
džiami dainininkai ir szokikaų 
dėlto kad czion voselija. Padal- 
ntiok-gi ka nors Aszik, daini
ninkai, ir asz tavo atleisit! su 
pilna sauja aukso.

— Tada Kurszud-bekas pa
klauso jo:

—■ O kaip tavo vadina ke
leivi? Szindi-gorursoz (greitai 
dažinosite).

isz pakalnes ant kalno.

BUTU KITAIP.

tarė tos drauge:
Sėliam aloik.ium!

— “Rytmetini laika per
leidau asz Arzinjanko lygumo, 
vidudieni perleidau mieste Ar- 
serume: priesz nusileidimą sau
les, buvau mieste Karšė, ir va
karinėm laiko Tiflizo. Allakas 
davė man sparnus ir asz atlė
kiau sziezion, duok Dieve, kad 
asz bueziau auka balto arklio; 
jis bego greitdi, kaip szokikas, 
ant virves, nuo kalno in pakal
ne,
Vieszpats musu davė Aszikui 
sparnus ir jis parlėkė ant ves
tuvių Magul-Mageri.” *

Tada Magul-Mageri, pažinus 
jo baisa, meto medus in viena 
szali, o kinžalą in kita.

4 ‘Tai teip tu dalaikei sa- 
vo prisiega,”
turbūt szondion tu busi motoro 
Kurszud-beko ?

— Jus nepažinote o asz pa
žinau mylima man baisa, at
sako Magul-Mageri, ir paėmus 
žirklutes, jiji prakirpo uždan- 
gala. Kada-gi pažiurėjo, ir Isž 
ties, pažino savaji Aszik-Keri
ba, tai suriko ir puolė jam ant 
kaklo ir abu puolė be jausmh. 
Brolis Kurszud'Ibeko puolė ant 
ju su kinžalu, norėdamas nu- 
durt abudu Bet Kurszud-bekas 
sulaiko ji, tardamas: >1

— “Nusiramink ir. žinok, 
kas paraszyta žmogui ant kak
tos, jam gimstant, 
stos.

■ , 

«

Žydelka i n puolė pas dūkta- 
ra szaūkdama:

— Aj vai, ponas daktare, 
ra t a vokiu, mano Ickus pasiu
to!

O kaip tu žinai kad jis 
pasiuto? ! ‘ i i i .

— Niu, ba jisai valgė kiau-
. jliena. ill*"

Nusiramink ir. žinok

to jis nu-

d1 , i n

O daugiau nieko?
O ir tarnaite Ona, kuri 

yra Katalike, pabueziavė.
Tai d a no yra davaflU',

* * rkad pasiuto.
Vi baust, no davadAs?

O kada butu davadn kad pa-’ 
siuto?

— Jaigu Butu Ona suval
ęs o kiauliena pabueziaves. .g'1 iljAdlI

4*1
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lOUs — 1932 — August
.. .

• <1 p Petro kalėjimo 
*2 u Alfonso Liv.2 u Alfyiso Lig.

3 s Stepono Pop.

’,<■# P Marijos Sniegines
6 s Pepsimainimas V. Jėzaus

iš!
K Damniniko

mu te i* . ...... .

.T N Kajetono 
8 p Filomenos 

4> u Rętnąno 
10 • Laurino

-

14 >™ros
s punon

s J •'no Berch.

14 Euzebijaus
16 p In Da
l() u Joakinio

a Roko -
18 k Agapito 
ĮP p Liudviko Bert.

1

ngu Em. P. Marijos

1° 3 Bernardąl.į J - i a... * - * .■ 
M N Pranciszkos Joanos
22 p Timotiejaus
23 u Pili p o Beni.
24 n Baltramiejaus
26, k Litldviko karai.
2G p Serefino
27 s Juoiapo Kalas

28 N Augustino
29 p Sabinos
30 u Rožes Limos
31 a Raimundo
f
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MILŽINISZKOS SZIUPELES DEL MISSISSIPPI UPES.
buvo padirbti Pitts-

T.

l i

Wfi' 
..

L V

1

Szitie milžiniszki ^ziupclei arba kaip juoslvadinn “dredges”
, Tenn., kurie bus naudojami ant iszgrebliojimo piesku isz

■burge ir nusiunsti in Memphis
Mississippi upes. Yra jieji 214 pėdu ilgio, svėrė 
nas. .

SHENANDOAH, PA.

po l,'500 tonu ivkasztuoja po $452,000 kož-

Chicago. — Liqpois 24 diena,

f ■ < f r - ......................... - -_

BAISUS DARBAS | SUVALGĖ 
TĖVO MERGINOS SZIRDI

KAIMUOTIS ISZTRAUKE 
SAU NAGUS ISZ KOJŲ 
IR DUKTEREI KELIS 

PIRSZTUS.
v.

! I’jaiiAz*, Lenk. 
Žalfovivz,

DARBININKISZKOS 
ŽINUTES 4

Libermai

Augustas.
— Girdėt kad nekurtos ka

syklos pradės dirbti musu ap- »
linkinėje neužilgio, tik niekas 
tpsios žinios nepatvirtina.

-t- '(Karpenderiu unije 
savo susirinkimo Tamakve.ze f 
nutarė nukapoti savo prekes 
už darba ant 20 centu. Dabar 
formaliai gaus nuo $1.20 tik 
$1.00 už valanda o pagelbinin- 
kai 80 centu už valanda.

— Vagys vėlu atlankė dra
panų sztora Nitchun Bros., ant 
200 W. Center ulyczios Petny- 
Cžios nakti. A'agys insigavo 
pėr skiepo Įauga, pasiimdami 
kelis siutus, \marszkiniu, kel
nių, ir 1.1., vertes ant keliu 
sžimtu doleriu. A'agi u 
sziam iaszymui nesugavo.
' — Andriukas, ketiniu mc- 

gfl I I tu . sūnelis Kristupu, 
Afarket ulyczios, likos 
tas per automobiliu kuri 
Dougherty isz miesto. Kūdikis 
siautė arti namu ir nemato pn 
siartinanezio

Karpenderiu 
susirinkimo

ant

Ivy

128 E. 
s i įžeis- 

vare

praeita
Ver

automobiliaus, 
kuris ant jo užvažiavo.

— Po ilgai ligai, 
Potnyczia mirė Antanas
bila, 54 metu amžiaus, gyven
damas ant 36 South 10-tos ulv- 

gimė Lietuvoje 
ir daugiau kaip per 30 melu 
pergyveno mieste. Paliko pa
ežiu, dukteres Franciszka, New 
Yorke, Ona namie ir sūnūs .Jo- M1
na ir Viktorą namie. Laidotu
ves atsibus Utarninfto rvta su 
pamaldomis Szv. Juozapo baž- 

Graborius Rėklaitis 
. t» / ’ .

ežios. Velionis

Uj;ęzioje 
laidos.

Berlynas. — Diena priesz 
Vokiszkus rinkimus kilo su- 
miszimai po visas dalis Vokie
tijos kuriose užmuszta 14 žirni
niu o in 50 sužeista. Rinki
mai atsibuvo Nedalioje.

PigiosPigios
Prekęi

i f

VlENADIENINE EKSKURCIJA
) IN NEW YORKA $2.75
Isz Shenandoah 25c. virsziaus

Nedeliomis, Augusto 7 ir 21
Specialia Treinaa Subatoa Nakti

Shenandoah ......................... 12:45
Mahanoy City ....................  1:1*7
Tamaqua ................................ 1:45

IN ATLANTIC CITY $2.50
Subatomis, Augusto 13 ir 27

I

PHILADELPHIA $2.25
In Atlantic City $2.50 

.Isz Shenandoah 25c. virsziaus 
Neėliomis, Augusto 14 ir 28I

*^kVddin<; > 
X.
** i !

Greiti
^Treinai

— Palicijo aresztavojo ke
turis ploszikus kurie apipleszc 
tavorini vagona McAdoo, isz 
kurio paėmė daug tavoro, kai
lio ir 50,000 paperosu isz Rea
li ingo stoties mieste. Areszta- 
voti yra: Juozas ir Vladas 
Piekarskei, Antanas Paszkov.v 
ki isz miesto ir Jonas Mirs 
isz McAdoo.
a —- Sesuo Celsa (Margarie
tą Sehaef isz Shenadorio) Mi- 
laszirdingu Seserų Zokono, 69 
metu amžiaus, mirė nuo parali- 
žaus Danville ligonbuteje.

— M okslą i nes
ant savo susirinkimo, 
naujas direktorkas Mare Bren
nan ir Alberta Bauseri in Ju-

Ona

di re k t ore i 
isz rink o

ntor High mokslaine ir 
Bernatonis.

Gilberton, Pa. — Panos Ma
rijona L. Busseliute ir Alberta 
M. Sedei;iute, iszvažiavo liv 
Camp Chickagami, V. W. C. A., 

Pa., kur praleis

iszvažiavo

Pine Grove, Pa., kur 
kėlės sanvaites ant 
oro ir pasilsiu.

likos nūszautas i Lietuvis An- 
tanas Kachinska-s/36 metu, gy
venos adresu 
shing Road. Kaip sijko 
go Tribune,” __ 1_
domis vėliau naszle, Petronėlė 
Kaehinskiene, ir burdingierius, 
Mykolas Shirma, prisipažino 
policijai, kad Shirma nuszovea 
Kachinska.

Jie tvirtino, kad Shirma nu- 
szoves Kachinska saves apsi
ginti. Kaehinskiene pareiszku- 
si policijai, jogei jos vyras daž
nai kaltindavęs ja netinkamu 
pasielgimu -su Shirma. Kalti
namas buvęs neteisingas.

Taja diena ji ir jos Vyras 
ginezijosi deliai pasidalinimo 
savasties, kadangi jie ėjo prie 
skirybiu, ir Kaehin.skis pradė
jęs vaikyti ja po stuba bueze- 
rio peiliu rankoj.

Shirma pagriebęs revolveri 
isz savo kambario ir perszoves 
Kifehinska keturis kartus. 
Tai]) pasakojo Kaehinskiene. 
Burdingierius SĮprma papasa-

> >

2939 West Per-
• “Cica- 

keliomis valan-

keturis

szviežlo

Frackville, Pa. — Ana diena 
tūla szeimyna isztrauke isz 
vietines bankos $1,140, paslėpė 
juos terp drapanų. Ana diena' i i 
gaspadine pradėjo skalbti dra
panas ir pinigus. Po skalbimui 
surado tiktai 900 doleriu.—Pi
nigai buvo saugesni bankoje. 

..... ;
Tamaqua, Pa. f Praeita Ket

vergį mirė ezionais gerai pa-
Petras (lurauckas, 
nahiie, *406 Spruce

sze i my n a i s z t r a u k e

žys tarnas 
65- ihetu, 
ujyczios, po trumpai ligai. Ve- 

f * r

lionis pergyveno*Amerika 40 
metu, pergyvendamas Shena- 
dorije 19 metu, po tam persi
kraustė in ezionais. Prigulėjo 
prie vietines Lietuviszkos pa
rapijos. Paliko paczia, du k te
res Edwardsiene,' Bell’iene, 
Ellex’iene ir punu Vinca Ta- 
makveje.

Edwardsiene,'

Brooklyn, N. Y, ‘'Viftcas n.• * ■ 14 •

Zubris, Liepos 27 d., 5 vai., ry
te rastas negyvas po Williams- 
burghę tiltuburgh^ tiltu, ties So. 5th St. 
Kaip tą nelainąįnga jRlrU® 
vyko, tiknržinjil' nemy

Vincas Zubria virbai (KVrhetai 
* ““ * • žmumas

• —v.
Brook lyne •amžiaus.

kaipo senas Dzūkas.

Isz Visu Szaliu
RADO SKARBA; GYVENO 
KARALISZKAI; TURĖJO 

VISKĄ ATIDUOT. 
I « I • " ’ĮU^i »

Cuernavaca, 
Darbininkai tankei 
paslėptus skarbus senuose na
muose, kuriuos sugriauna ar
ba, pataiso. Ana diena du dar
bininkai pataisydami sena ko
teli, 
daugybe aukso ir zqmcziugu, 
kuriu verte apskaito ant pus
antro milijono pesetų. Abudu 
susitarė kad užslėps pri'esz val
džia savo radini ir pasidalys 
juom. Pradėjo gyvent karalisz- 
kai, kas atkreipė atyda loonh 
ninko tojo naiho, kuriame dar
bininkai rado skarba.^raneSže 
apip tai policijai, kuri areszta- 
vOjoidarbininkus ir atėmė nuo 
juju škarba, nes pagal valdžios 
tiesas, tai surasti skarbai turi 
būti atiduoti valdžei, kuri duo
da tfėczia dali del sliradeju.

Meksikas. —• 
atranda

rado skiepe, terp muro

< i

kojo ta paczia istorija Brigli- y
ton Parko policijos stoties lei
tenantui. Alvin Stevens.

.Tuodu pareiszke, kad buvo 
teip isZsigande del szio invy- 
kio, jog bijojo praneszti apiė 
ji policijai. Ir galvažudysto 
nebuvo patirta iki tol, kol kai
mynai nopranesze policijai 
kad jie girdoje szuvius Kachin-

. f ' A •

sko name.
■ v

Nuszautojo Kaehinsko laido
tuves bus Ketverge in Liet. 
Tiųitiszkas kapines. — N.

Lietuvis Antanas Bakai
tis, 4/ m.,
2900 Poplar Ave., Bridgeport©, 
likos nuszautas, o jo žmona 
Ona, 46 m., likos paszauta tri- 

‘mis szuviais ir sunkiai sužeis-
9 11 r ibi 4 i

ta, kovoje -su penkiais pleszi- 
kais, kurie buvo užpuolė sker
sai gatves esanezia groserne.

Antanas Bakaitis yra atvy
kęs in Amerika priesz 26 me- 
tuSvPaejo Isz VatteMrio paraw

(priesz

I

amžiaus, gyvenęs

Ūasciniu^apsk 
mana

*
I

PEILIAIS ir sząkemis 
KOVOJA UŽ ŽEMES 

SKLYPĄ. 
1 *

Rodomsk, Lenkija. — Ap
siginklavo peiliais, sząkemis ir 
akmenimis, 200 Paprzyskowo 
ir Gajecice kaimo ūkininkai ir 
j u žmonos iszejo in smarku, 
kruvina muszi, už žemes skly- 

kuri teismas atginę isz Ga-pa, 
jeciciecziu .ir ^paskyrė Paprzy- 
skowo kaimui. 25 moteyys atsi
dūrė ligoninėje.

McAdoo, Pa.
Silk Co., kuris nedirbo per ilgi 
laika, atidarė savo dirbtuv 
priimdami in darbu 300 darbi 
ninku. . ‘ ;

Wilkes-Barre, Pa. — Wyo 
ming kluonije pradėjo dirbt 
in 30 kasyklų praeita sauvaite 
Darbininkai ant geležiukelli 
teipgi likos paszaukti prl 
darbo, nes pradėjo gabent dav 
giau anglių in miestus. Gle 
Alden kompanijos / prądej 
dirbti kasyklos, Hudson .3, L< 
high Valley 8, Pittštori .3 fr 
Susquehanna. ,
Youngstown, Ohio.— Youngi 

town Sheet and Tube Co.,'at 
dare savo dirbtuve kuri nedii 
bo nuo Juniaus menesio. - 

9 Wi
Johnston City, Ill. — Jbli 

Walker, prezidentus HJino 
United Mine Workers, like 
apmėtytas akmenais laike si 
miszimo po mitingui kada n 
l'ejo perstatyt naujo mokescz 
sutarti. ; ; • ’ .

Pottsville, Pa. — Ant Sale 
Hill likos surasta turtinga gy 
la kietųjų augliu. Kompani 
atidarė stripinsus- ir prad 
angli iszkasinet.

NUŽUDĖ MERGINA, SU
PJAUSTĖ ANT SZMOTU 

SUVALGĖ JOSIOS 
SZIRDI. >'A 1

• M
I jNuręitomg, Bavariją. f

1 dingo kaime, 32 metu, nevedusi

I
>

.......

gyvėnfft/ttii i»« 'Jfaįiirt Jlfui;
mo: Pnbianice, laikė‘Svietines ;

f ’ , ‘k /', . « .

Er-

I utniiiiko duktė, Helena Valda-
Karw; tArnavo iMrtlwjo ku- fior- 'ereziant ant lauk'o.rtiena
riumeneje,.o būdamas nusiuns- likos įw nožiuiu “žUupta,
tas1.iii szaltas aplinkines Sibe- 

k,
Id * f v 1
paprastai *su atėjimu vafcą-

rijoty tonais atszalo abi kojas
Jr . .' / ' *1 '”f ♦>'f >

NELAIMINGOS VESTUVES 
— PO SZLIUBUI IN KAPUS I

Bimini, Halije. — Italiszki 
laikraszczei pranesza sekanti 
atsitikima, kuris atsitiko pra
eita sanvaite: . .

* ■. I ♦

Miestelije Urbono, atsitiko 
baisį nelaime su važiavuseis 
automobilius tūlos jaunavedžiu 
vestuvių. ’Ta diena, bažnyčioje 

vinezevone vietinio i# * (
turtingu mer- .' V I ■ 't

sei subadyta peiliu ir supjaus
tytą ant szinotu. Kada vakare 
mergina nesugryžo namo, mo
tina su kaimynais iszejo jesz- 
koti,/ bet surado tiktai josios 
virszutinius drabužius. Po tam 
suszauke isz kaimo vyrus jesz- 
koti dingusios, kuriame tai 
darbe prigelbejo ir mėsininkas 
Karolius Sulzbach. Girraiteje 
surado ’ dalis kūno merginos. 
Nužiūrėjimas puolė ant Karo- 
liaus ir visi nusidavė in jojo 
namus, kur padalyta krata 
iszejo pasekmingai, nes rado 
pas, ji kruvinas drapanas Ir 
nekurias dalis kūno užkasta 
ant kiemo, bet nužudytos szir- 
dies nesurasta, 
kad žudintojas szirdi suvalgė.

ros, kas metas žaidulei atsinau
jindavo nuo ko Anupras ken
tėjo • baisos kanezes. Kelios 
sa n va i tęs atgal, žaidulei vela 
atsinaujino ir Anupras buvo 
priverstas atsigulti “ in lova, 
nes jokiu buihi negalėjo vaiksz- 
czioti ir dirbti, nes skūra ant 
koju buvo baidei sutrukus.

Taja nelaiminga diena Anup-
negal edam^fr ilgia u s i sz- 

kenteti'skaudėjimo, laike tuom 
laikinio papaikimo, 
reples su kurioms isztrauke na
gus isz pirsztu kaireses kojos. 
Ant riksmo, atbėgo jojo 14 mc- 
» k. i 1 \ * J I

tu dukrele Zose. Tėvas pagrie-
bes dukrele, suriszo jai raukas, Karolius to ueužgiucziuo, bet

pagriebė

nes manoma

isztraukdamas du pirsztu isz 
kaireses kojos.

Baisus klyksmas mergaites 
suszauke kaimynus, kurie su- 
riszo papai kusi tęva ir abudu 
nuvežė in ligonbutn Mergaitei
turėjo iszpjauti kauluka isz ko-

-M. I 4

jos, ir kaip rodos gales vaiksz- 
czioti, bet tęva uždare priglau
do jo del pamiszeliu.

I

UŽMUSZINEJA SAVO
I a..... I ___ Ji___  1____» __ _ L_ .

Beri i nag
» >

PACZES IR VAIKUS
IR JUOS .SUVALGO. » I >

— Augustas Shuff
ler, kapitonas laivo “Polaris,
atplaukdamas t ana diena in 
ezionais, apsakinėja apie bai
su padėjimu gyventoju tolimos 
žiemines dalies, Siberijos, km 
trys szimtai gyventoju mirszta 
isz bado. Gyventojai neturėda
mi prie saves jokiu ginklu, nes 
bolszevikai atėmė nuo ju viso
kius ginklus kad nesukeltu re
voliucijos, ne turi kuom szau- 
dyti žvėris. Kada gyventojai 
pradėjo mirti nuo bado, pradė
jo užmuszinet savo paezias Ir 
vaikus. Kaip kur vieni kitus 
užmuszineja ir suvalgė. Iszba- 
deja gyventojai daro medžiok
les ant savo kaimynu kaip ant 
žvėrių.

I M I

I.

del ko teip padare, tai negalėjo 
iszaiszkinti.

Vėliaus žudintojas prisipaži
no kad nužudė mergina del to, 
idant persitikryt kaip iszrodo 
moteres vidurei. Daktarai pri
pažino; būk žudintojas yra sa
distu, tai yra, tokis žmogus, 
kuris jsz kito žmogaus kanczlu 
gėrėsi ir isz to džiaugėsi. Su
das iszradoį 
karui, jisai pabėgo tsz Bavari
jos Hr J kovojo Francuziszkoje 
kariumenejel

Stilzbach’as likos nuteistas, 
ant suszaūdymo.

j

buk prasidejUs

NUPUOLĖ 7,000,000
'•MRli 1 Ii i

GALONU LIETAUS
IN 80 MINUTAS.

* Ii
I ' ' ’ IĮ P ,į|I j ■ ‘I 'Mt I

Peiping, Kinai. — Nepapras
tas lietus nupuolė ezionais, ba 
net septyni milijonai galonu in 
laika 80 miliutu. Visos ulyczios 
likos užlietos, strytkarei ir au- 
tomobilei sustojo per kėlės va
landas. Szimtai moliniu grin- 
czeliu vargingoje daliję miesto 
likos nunesztos per vandeni. 
Keliolika žmonių pražuvo, terp 
tu daugiaaše vaikai.

4

ANT PARDAVIMO.
Naminiai daigtai parsidu 

visi ant syk arba kaip kas n 
fri.

4

J. Valukonis
631 W. Spruce St., 

. Mahanoy City, T

W. Traskauskas, Ėst 
LIETUVISZKAS GRABORJU3

mb ir L t,
603 W. Maha.ey Av«i Mah. CM

Laidoja knnuM numfrelUie.* Pikam 
do automobilius del laidotuvių 
krikaztiniu, reseliju, pasivaiKiji 

Bel| Telef ohas MM

C. F. RĖKLAITI
, 11 • J M f ||| . '

Mahanojaua lastiltimiauaie GrabOr 
lt Gabiausias Balaamuotojas i

— Geriausia Ambulanco
TC patarnavimas 

spelinkeje.
YL kiam laike, diena ar 

nakti. Visada turi pil- 
na pasirinkimą mete- g

y iiszku ir kieto medžio į
Grabu. Laidoja nu- I

j mirelius pagal naujau- I
lia mada ir mokslą. 1

|i Turiu pagelbinink*
moterems. Prieinamos

IBS prekes. /
DU OFISAI:

MAHANOY CITYi516 W. Sprue* 
Bell Telefonas 149

TAMAQUA, FA., 439 Willing Str 
Bell Telefonas 538-J

8 z i o j 
Bile Ko- (
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iŠ

1
:s>
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GREITAS ITALIJONISZ-

—rrr
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Ai 
■
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opi

■

Mahanoy City

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje 

O’Ant 2-tro Floro, Kline Sztoro 
19 W. Centre St.,

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 
510 W. OENTRE STREET 

MAE ANO Y CITY, PA.
TELEFONAS 305-R 

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius 
ant višokiu kapiniu. Pagrobus pa: 
ruoszia pagal naujausia mada, už 
priėnama preke. Paraamdau auto
mobilius del laidotuvių, veseliu ir 
kitiems pasivažinėjimams.
Naminis Telefonas 1430-R St.Clair

I

CAPITAL STOCK >125.000.01 
SURPLUS IR UNDIVIDED

PROFITS >623.358.62
• ♦ •

Mokame 3-cxia procentą an 
auditu pinigu. Procente pride 
dam prie jutu pinigu 1 Sausio i 
1 U.epoa. Mes norim kad ir ju 
turėtumėt reikalaus su musu ban 
ka nepaisant ar mažai ar didelii 

< f
G. W. BARLOW. Prea.

J. FERGUSON, Vice-Pree.lrKai

atsibuvo
daraktori
gina.fPo \4itozevohfei,Jkaip. tai

kjlĮ* 1 'i . P

paprastai būna, visi svodbinių-

WI
d SU

•bo už pres 
laikraszczlo 

spausdinimo) prie
Tribune.” . / - , r

Užmuszimo diena buvo sue-
• y • * *

je,lygiai metai laiko, kaip jia 
vedh savo žmoną °#,a,
m u • vyru Mankuniene.)1 Bit 
w . » ’* * v«
žmonos paliko, dar podukra
Anastazija, posūni Joną ir bro
li Joną.

’ j , f •

“Chicago kai nutarė dviejupąia autopio-
, » t t X'Ju i ' J į ’ 1 i *i / X v * vA Y* i-biliuosia p^sivažinėti po aplin-

'4

O^a, (po pli-

kinįaiiJPiimutiniam automobl-
. * I k w « II T V * *

• 41.U*

w 1, t
jaunavedžiai, ne
to ant akmens Ir 

likos ant 
vietos užmusžla, ! o jo§ nelal,-

1 J *■ '

mingam vyrui sulaužė abi ko
jas, o kiti svodbininkai, terp 
kuriu radosi ir kunigas,< likos
toipgi pavojingai sužeisti.

Antras automobilius nusirito 
■ . >

skradžeis mariu pakrantes ir 
- ‘ - - - ♦

liuje yažiąvo j
tikėtai, Aižszokę
apsivertė. Nnptaka,

!0'

'' ' ' .L M ■» .Ji»? . < ' - 1 * "

Kietųjų augliu krasztas yra sziame laike geriausiasspzali: 

Suv. Valstijose. Pirkite narna dabar sziame kraszte. Maha 

noy City yra juso geriausia vieta. Teip sako:

MERCHANTS BANKING TRUST C0„
MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM

KAS BĖGIKAS.
Luigi Beccali, greioziausias 

bėgikas Europoje, atvažiavo in 
Amerika dalyvauji Olympisz- 
kose svietinese lenktynėse ku
rios atsibus Los Angeles, Kali
fornijoj szimet. ’

fl Oklahoma City, Okla. — 
Nuo padovanotos rteszviežios 
mėsos per labdaringa drauga
vo, apie 300 žmonių pavojingai 
apsirgo isz kuriu keli laidai 
mirs.

Neužmirsakite guodotini skai
tytojai, atsilygint su prenumerata ui 
laikrassti “Saule,” kurie apie tai už- 
mirsao ir praeae idant noaulaikyt lai- 
l^rassczio. Paskubinkite!

Readingj PA /L WA y 
SYSTEM • • kuriu

visi žmones prigėrė mariose.
A /

I
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MAHANOY CITY, PA. ' 
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