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ant laivelio 
staigiu van-

MEKSIKONISZKAS SKAR- 
BAS VERTAS 4,000,000 DO- 
LERIU SURASTAS PA- 

SKANDYTAM LAIVE.

“PEILININKE” ŽUVIS 
PERDURE SZONA 

LAIVELIO.
Boston, Mass. — Kada žuvi

ninkai žuvavo
Mary D’Egn,”

duo pradėjo teketi in laiveli ir 
žuvininkai turėjo paliauti savo 
darbu ir sugryžti namo. Per
žiurėja laiveli pasirodo kad 
laivelis likos perdurtas per di
dele žuvi vadinama “peilinin
ke” (swordfish), kurios peilis 
pasiliko laivelyje.

“Me
ant kurio randasi dan

SUGRYŽO ISZ ANO SVIETO 
IDANT GYDYT LIGONIUS.

Szim-Water Valley, Miss 
tai žmonių atvažiavo pažiūrė
ti 17 metu mergaites, Lauros 
Johnson, farmeriutes, kuri sa
kosi kad ji ji “mirė” bet likos 
sugražinta adgal a n t. szio svie
to idant gydint ligonius ir 
neszti paszialpa pavargėliams.

Mergaite “mirė” 
ir likos indeta in graba. In sep- 
tynes valandas po tam likos 
indeta in troka ir nuvežta 25 
mylės ant kapiniu bet kelionė
je adgijo, apreikszdama kad 
jiji radosi danguje, mate Je- 
zusa ir daugybe aniuolu ir kad 4
Dievas jai pasakė kad sugryz- 
tu ant svieto, gydytu ligonius 
ir prigialbet pavargėliams.
- Daktarai sako kad mcrgimi 
sirgo ilga laika ir tikrai mirė. 
•— Dabar daugelis žmonių su
važiuoja pas josios tėvus jesz- 

“pagialbos” li
gose ir suraminime savo bėdo
se. . • . ; 1

kodami tosios

mirė

Nedėliojo

Miestas

PADIRBO 401,045 PARA- 
SONUS PRAEITA META.

Harrisburg, Pa.
Lancaster praeita meta padir
bo net 401,045 Įiarasonus idant 
Amcrikiecziai butu “drai.” 
Czionaitinis parašomi fabrikas 
dirba visokius parasonus ir 
siuntinėja po visas dalis svie
to.

butu

RADO KJJDIKI BAKSE 
CZEVERYKAMS. >

Chicago. — John Stock, pri
statytojas pieno Alcxian Bros., 
ligoninėj, neszdamas pieną in 
ligonine pastebėjo baksa cze-’ 
verykums ant ligonines trepu. 
Atidaręs baksa, jis pamate kad 
jame buvo jaunas

Norfolk, Va. — Norikai jau 
atrado paskandyta lai va 
rida,” 
gybe sidabro, aukso ir brangiu
žeraeziugu, kuriu verte apskai
to ant daugiau kaip keturiu mi
lijonu doleriu.

Laivas nuskendo laike susi
dūrimo sn laivu “Admiral 
Farragut
moję X ifginia Capes, 51 mylės 
nuo Cape Charles
Plauke jisai isz Vera Cruz in 
New Yorka kada tai Diazas 
prezidentas 
praszalintas nuo dinsto.

Merida

s n
11 

y

laivu
12ta Gegužio, arti-

J 1911 mele

va s

likos 
Lai

tu re jo ant sa-

Meksikos

“Merida” 
ves daugeli prieteliu preziden
to Diazo kurie turėjo bėgti isz 
Meksiko kad apsaugoti savo 
gyvastes ifuo neprieteliu, turė
dami su savim daugybe pinigu 
ir visokiu brangenybių kuriu 
verte apskaitoma ant daugiau 
kaip keturiu milijonu doleriu.

Spėjama kad tarp tojo pa- 
skandvto skarbo randasi ir * >
karaliszki žemeziugai kurie ki
tados prigulėjo prie karaliaus 
Maksimilijono, kuris viešzpa- 
tavo nuo 1864 lyg 1867 met n, 
kiii iuni likos nukirsta” ‘galviu 
Visi karaliszki žemeziugai 
drauge su karūnoms karaliaus 
ir karalienes Carlitta po tam 

rankas Diazo, kuri 
ant laivo drauge su 

in

karaliszki

ga vos i in 
sukrovė 
pabėgėliais ir 
Amerika.

Kompanija kuri surado pa- 
skandyta lai va aplaikys puse 
tojo skarbo nuo locnininku.

iszsiunte

P ALICIJA RADO KAULUS 
NUŽUDINTO VYRO IR 

MOTERES.
Albany, N. Y. — Artimam 

miestelyje Elison likos surasti 
kaulai nužudintos moteres ir 
kaip palicija mano tai užėjo 
ant pedsakio dubeltavos, žu- 
dinstos kuri buvo papildinta 
1926 mete ant William’o Vi

jojo paezios, kurie 
Dabar

brich ir
dingo be jokios žinios.
palicija jeszko kaulu josios vy
ro.

Kas juosius nužudė ir už kn
tai da neisztyrineta. Pagal to-vos keletos

valandų amžiaus kūdikis, sve- naitiniu senu gyventoju apsa
kymu tai Ulbrich’ai turėjo pu
sėtinai pinigu namie ir tas gal 
buvo priežastis nužudinimo po
ros.

riantis apie pus-penkto svaro. 
Bakse, tur but kad kūdikis ne- 
nutroksztu, buvo iszdurtos 
skyles.

buvo

APVOGĖ MOTERE KURI 
JI PAVIESZINO.

Philadelphia. — Kokis tai 
nepažinstamas žmogus alėjas 
pas Mrs. Margarieta Furlong, 
613 W. Columbia Ave., sake 
kad yra kareiviu be darbo ir 
yra labai iszalkes. Moterėlė 
pastate ant stalo valgi ir isz
ejo in kuknia atnoszti jam 
stiklą vandens o kada sugryžo 
nerado iszalkusio, kuris neda- 
lypstejo valgi o su savim isz- 
neszo klctka su kanarka.

'Palicija ji suseko vėliaus ir 
arosztavojo. Kanarka su klet- 
ka gaudavę už 30 centu.
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MATYT KAD BOLIVIECZIAI NEAPKENCZIA PARAGVIECZIU.

Bolivijoj gyventojai susirinko protestuodami prieszais savo kaimyną Parag-

UHi
■ ■■

44 METAS
.y:

Isz Visu Szaliu
ft

no su savo vyru

ŽUDINSTA UŽ TORIELKA 
TAMEICZIU — UŽKASĖ 

AUKA ANT KIEMO.
J Richmond, Ind. — Mrs. Nel
lie Kuniler, tarnaite pas Mrs. 
Eleonora Gunsaulie kuri gyve- 

“ant vieros,”
nužudo jaja isz priežasties su
si barimo už torielka tameieziv, 

I kurias gaspadine iszmete lau
kan, sakydama kad negerai pa
gamintos. Tarnaite taip užpy
ko ant savo gaspadines kad nu
ėjo ant virszaus, atsinesze re
volveri ir paleido szuvi in gas
padine užmuszdama jaja 
vietos.

Po nuszovimui savo gaspa
dines, nuvilko josios lavona 
ant kiemo, iszkase duobe ir to
nais jaja palaidojo. Ant ryto
jaus likos aresztavota ir prisi
pažino szerifui kad jiji nužudė 
savo gaspadine.

kuris sujudino visa

ISZSIPILDE SESERES 
PRAKEIKIMAS

Lodžius, Lenk. — Miestelijc 
Zaborek, atsitiko akyvas atsi
tikimas,
czionaitine aplinkine. Pas gas- 
padoriu Torkala, atėjo jo sc- 

pradejo jajn iszmetineti 
palikta turteli

ant

La Paz, 
kuria veda senus ginezus už sznioteli žemes Gran Chaeo aplinkines ir vos nesusipesze

1
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va su 
kruvinu musziii bet vela susitaikė.

VAIKAI NENORI DUOTI 
SAVO TĖVAMS PINIGU 

ANT MAISTO.
Worcester, Mass. — Jau vi- 

ir tas yra darodytu 
ne

to vo ir 
molinos kurie patys kenslvi 
bada ir atiduotu paskutini kąs
neli duonos, bet penki vaikai 
Mikolo ir Agotos Kurt z, atsi
sakė duoti tėvams po doleri 
ant sanvaites del juju pragyve
nimo, sakydami kad del ju yra 
didele sunkenybe. t1

Sudže priverto 
suszelpimo senu tėvu * ” . į L ...   ) '**l*A»

si žino ir tas 
faktu kad deszimts vaiku 
gales iszmaityti

5

seno 
patys

vaikus
i, pa šaky-

■ ,.irjrw , •

damas visiems gera pamokslą: 
“Kaip esmių sudže, nemacziaa 
kad penki vaikai, kurie dirba 
ir turi savo turtelius, taip ne
dorai pasielgtu su savo levu 
ir molina. Jaigu neiszpiklysite 
mano paliepimo, tai visus pa
siusiu adgal in suda ir paliep
siu uždaryti kalėjimo.

ant

J)

KRITO NEGYVA KADA 
PAMATE SAVO VYRA.

Warwick, R. T. — M rs. Glau
sta iga i69 metu n

ant vietos

savoneinate savo vyro V
turėdama su
szeimvniszkn

ant

tai
vyras užsidėjo 

galvos, iszejo isz

de K i ūseli, 
pamaezius savo vyra taip per
sigando kad krito 
negyva.

Motore
per 38 metus 
juom koki 
nesupratimą 
kepure
stubos ir daugiau jojo nemato. 
Vietine ligonbute ana diena 
pranesze jai kad josios vyras 
randasi ant mirtino patalo. 
Kinsell’iene paprasz'e savo kai- 
minkos kad su jaja važiuotu iii. 
ligonbute atlankyti 
vyra, 
vo maeziuš. Kada motore iszejo 
isz ligonbutes, staiga! susvv- 
ravo ir krito negyva.

Vyras po pasimatymui su 
savo motoro rodos isz naujo 
atgijo ir kaip rodos pasveiks 
bet apie mirti savo paezios da 
nedažinojo nes daktarai jam 
apie tai nepranesze bijodami 
kad tas ji tuojaus nžmusztu.

sergam i 
kuri per tiek metu nebu-

TRYS EROPLANAI 
ISZLEKE IN EUROPA

Philadelphia. — Panedelio 
ryta iszleke isz Amerikos trys 
eroplanai in Europa: Solberg 
ir Peterson iszleke isz New 
Yorko in Oslo, Lee ir Bockhon 
iszleke isz Barre, Vt., taipgi in 
ta paezia vieta, o vėliau ta va
karu iszleke Georgo Hutchin
son su paezia ir dviems dukre
lėms in Londoną — tolumo 4,- 
200 myliu. Yra tai vienatinis 
eroplanas kuris iszleko in Eu
ropa su visa szeimyna ir vai
kais. Ar pasieks savo tikslą tai 1,048 visokios bankos isz kuriu

MAŽIAU BANKU 
UŽSIDARINĖJA.

Now York. — Praeita sau- . 4 zvaite tik 13 banku Ame rike už
sidarė o užpraeita sanyaite 18 
banku užsidaro. 'Sziame meto 
visoj Amerikoj užsidaro net

sunku inspeti. tik 171 buvo atidaryta.

VARGINGA
MERGINA

JAI

BURTAI -
SAVŽUDINSTA

CIGONKA ISZBURE
KAD MIRS, NA IR KVAI

LIUKE ATĖMĖ SAU 
GYVASTĮ.

PAGIMDĖ KŪDIKI SZAN- 
TEJ ANT KALNO; AP

LEISTA NUO VISU; 
NUSIŽUDĖ.

šuo, 
apie motinos 
kuri visa pasiliko del saves 
neduodamas jai ne skatiko. Pc 
trumpam pasikalbėjimui st 
broliu atėjo prie gineziu ir an! 
galo paszauke: “O kad tu už 
springtumei, kad mane teip ne 
teisingai apgavai, o žinojai gft 
na gerai kad motina pries: 
mirti Ii epe man duoti puse jo 
sios turtelio!”

Tame laike Torkala 
vakariene.SAULES UŽTEMIMAS BUS 

ATEINANCZIA SEREDA.
Daugelyje daliu Ame rike, 

31ma Augusto, maty
sis saules užtemimas. Dalinis 
užtemimas bus matytas dauge
li ose vietose bet visiszkas užte
mimas bus matomas ♦Maine 
steite ir Kanadoje. Užtemimas 

2 valanda po
piet ir tesis apie 20 miliutu.

tasai instri

valgi 
Insidejas szmotel 

mėsos in burna, kurioje rados 
mažas kailiukas,
go jam gerklėje ir ji užsmau 
ge. Vaikai Torkalos mėtėsi an 
tetosj ir baisei jaja apmuszc u 
toki vėlinima, bet godus broli 
mirė ant rytojaus ligonbuteji 
nes daktarai negalėjo iszimt 
kauluko isz gerkles.

Branchton, Pa. — 
nuo visu,- be jokios pagialbos, 
senoji* szanteje, 

\gnes Bluinni
likos surasta per 

kurie uogavo artimoje 
aplinkinėje
naujai gimusiu kūdikiu — pri
spaustu ]>rie szaltos krutinės 
mirusios motinos.

Motina mirusios merginos 
karsztai užsispyrė kad palicija 

aplaikius pi-j tyrinėtu ir surastu josios suva- 
Helenai in'džiotoja kuris yra priežastimi 

josios motiniszkumo ir mirties 
kad ji nubaustu. Palicija 

aresztifvojo 'žmogų kuris atra
do mergina 
jisai buvo
nusižudymo. Badai jisai nuvo
žė mergina in szanto kada pa
mate kokiam padėjime mergl- 

randasi,
vežti daktaru, bet savo priža
dėjimo neiszpilde ir užmirszo 
apie atmesta savo 'mylima. 
Yra jisai vedos žmogus bet jo
jo pravarde neiszdavc.

Mergina mirė nuo kraujate- 
kio po pagimdymui kūdikio. 
Daktarai padare sekcija 
merginos ir yra tosios nuomo
nes kad jiji buvo negyva ma
žiausia deszimts valandų pa
kol atrado josios lavona ir kū
dikio.

Hele- 
mo t e re i e 
bodama

na
Buffalo, N. Y. — Mrs
Lisicki, 38 melu 

labai tikejo blirlams o 
labai lengvai ikiszko budo tan
kiai duodavo sau iszburli atei
ti pas visokius burtininkus ir 
cigonkas, kad dažinoti kas bin 
ateityje ir koki gilinki turės.

Ana diena atėjo pas jaja se
na cigonka kuri jai prižadėjo 
iszburli geriausia ateiti už dc- 
szimts doleriu ant ko greitai 
sutiko. Cigonka 
n i gus, 
akis, 
( 
laime,

no, j 

mergina, 
žmones

ant artimo ka1.-
19. metu 

surasta
J

> < negyva su savo

prasidės apie

Paskutines Žinutes

, dirstelėjo
pakratė su 

lojo burti: 
matau 

iteužilgio atimsi 
Matau giltine 
tavo galvos. Atimsi sau gyvas- A
Ii iii kėlės dienas.“ Po tam isz- 
burimui cigonka atsisveikino, 
iszejo ir nežino kur dingo.

Mot orele taip persigando ci
gonkos buriniu ir taip sau tai 
insidejo iii galva kad ant ryto
jaus iszsiunte *savo deszimis 
metji dukrele in sztora o pati 
nuėjus ant virszaus perpjovė 
sau gerkle ir iii kėlės miliutas 
atliko.

Palicija

(c

galva ir pra- 
‘Nelaime, baisi ne- 

žvaigždėse kad 
gyvas! i. 

kybo ant
sau 

kuri

perjeszkojus visa 
miestą cigonkos nerado, kuria 
kaltina 
moteres.

už mirti lengvuti kęs

PALICIJA DAUŽO PAKAU- 
SZIUS

KELI ARESZTAVOTI.
Philadelphia’. — Apie 2,000 

bedarbiu susirinko prie City 
Hali melsdami darbo. Palicija 
užklupo ant bedarbiu stengda
miesi juosius iszvaikyt ir kilo 
musztyne. Daugelis bedarbiu 
aplaike sudaužytus pakauszius 
ir turėjo būti nuvežti in ligon- 
buj.es. Keliolika likos areszla- 
voli.

BEDARBIAMS;

Kada maiszatis siautė 
lauke, kokia tai moterėlė atsi
stojus rotužejo paszauke: “Va
gys, vagys! Vyrai ir moteres 
savo motore.

Papildęs taji bjauru darbu, 
badauja palicija juos dau- 

Buvo tai Miss Violeta 
kuria palicija iszvede

žo!”
Lynu 
laukan.

) .1 .tMMftJ , <*-±

ir

mi
ir 
kaltas

mano kad tai 
merginos

prižadėdamas al

ant

SUBADĖ SAVO MOTERE 
KAD UŽ DAUG KLEGĖJO.

— PalicijaPa.

Washington,
Smarkus drebėjimas žemes da
vėsi jausti apie 2,000 myliu 
nuo czionais, kaip parodo sis- 
mografas. Kur tasai drebeji- 

atsitiko, tai lyg

T). C.

'mas žemes 
sziolei nedažinota.

Sclieuectady, N. Y

Reading, 
aresztavojo ant Readingo ge- 

Karoliu Zdu- 
kada buvo 

pasirengęs sėsli in truki ir 
pyszkyt in platu svietą, už tai 
kad subado vidolcium iri 
slankiojo po aplinkine slapsty
damasis nuo palicijo^ bet ant 
galo ji suseko ir uždare kalėji
mo. Zdunovskis pirmiausia pa
naudojo ant savo moterėles 
ihosinini peili bet kada tasai 
sulužo, ūždavo jai keliolika 
žaiduliu su ilgu videlciu bot

Ži
noma kad priežastis subadymo 
buvo per tankus atidarymas 
motcriszkos žioties. i

ležkelio stotips 
novski, 4G metu 

sesti
J

tai Ivir

— Gene
ral Electric kompanije priėmė 
prie darbo 300 darbininku.

11 Taylorville, Ill. — Strai- 
kieriu vado, Raymondo Tom- 
bozzi namas likos dinamituotas 
per nėžinomas ypatus. Szeimy- 
na, likos iszmestn isz lovų bet 
visi iszliko sveiki.

fl Lock Haven, Pa. — Rūta 
Hayes, 7 metu, iszpuole isz lo
vos užkybilama terp szieniko 
ir lovos, uždusdama aut smert.

1[ Dakar, Senegal. — Penki 
oficierei ir 60 kareiviu likos už- 
muszti muszyje su pasikeleleis 
artimoje Rio de Oro.

11 Sacramento, Calif. — Per 
eksplozija ant laivo Flora kilo 
ugnis nuo ko užsidegė kiti ar
timi laivai. Bledes padaryta 
ant 600,000 doleriu.

11 Philadelphia. — Apie 15 
ugnagesiu likos sužeisti laike 
gesinimo ugnie,: kuri kilo Ni.\- 
sons Grand Opera House ant 
Broad ui vežios Bledes padary
ta ant keliolikos Inkstaneziu 
doleriu.

AR ŽINOTE KAD

ant giliuko nemirtinai.

Karaliene bieziu padeda 
ant dienos 2,000 kiausziniu.

Isz gurno galima padary
ti daugiau kaip 30,000 visokiu 
daigiu.

* Saule iszduoda 8,200 pė
du szilumos pajėgu, ant kož- 
nois keturkampines pėdos.

* Suvienytos Valstijos ir 
Meksikas iszkasa daugiaaše 
sidabro ant svieto.

..į “•* < - • • «*•
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nužudyt

NUŽUDĖ SAVO SENA
TĘVA; PATI UŽSIMUSZ1

Gorlitz, Vokietije. — Mažai 
mięstelije Bautzen, žmonis si 
rado 92 metu sena gyventoj 
Jokūbą Nodlinga,
per nežinoma ypata. Daktar 
apžiūrėjimai parode buk seni 
kas mirė nuo užduotu y p u s 
szmotu geležies. Jojo vedusi 5 
metu duktė, vėliaus prisipažin 
kad tęva sumusze taja dieni 
bet sake, kad tikra priežastį 
jojo mirties buvo ta, kad d^ 
dienas priesz tai valkatos ati 
ja ta diena jeszkoti priglaudo: 
sumusze ji mirtinai nuo ko v< 
liaus mirė. Palicijp p radę j 
dukteria kvosti ir ant galo pr 
sipažino, kad tai jiji tęva u: 
musze. Kada jaja uždare kak 
jime, toji nedorėlė iszszoko p< 
Įauga kalėjimo ir 
ant vietos.

užsimuša

SUKAPOJO ŽMOGŲ IR 
INMETE IN GRAB!

Sarabo, Meksikas. — Ar 
ežerėlio Tezaco, kas tokis m 
szove sena perloriu, kuris e, 
pro tu vieta; sukaĮKijo lavor 
ant szmoteliu po tam inmete i 
grabe del sudraskymo szuuu

A’isa policije isz aplinkini 
stengėsi isztyrincti žadintoji 
kad sužinoti del kokios pri 
žasties tenaitinei gyventoj 
nužudė nepažinstaina žmoį 
nekaltai,
nepasiseko surasti žudintoj 
nes gyventojai kad ir žino, b 
policijai nenori nieko pasaky 
apie tai.

bet lyg sziai dien

Paprastai Amerikonisz 
gyventojai suvalgo kas diei 
po czverti svaro mėsos ant dl 
nos, (tiek pripuola ant tkožir 
galvos.)

«■ N«uimirs*kit« guodotini ek 
tytojai, atsilygint tu pranumarata 
laikra*x|i “Saula," kurie apia ta^ i 
miražo ir praaso idant naaulaikyt 1

PaaliMbinkifa | 

«
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Kas Girdėt
Nepaprasta istorija atsitiko 

Varszave kas kiszasi senovisz- 
ku paproeziu tarp žmonių. 
Sztai, 1912 mete, likos paimtas 
in Rusiszka kariuomene Jan
kelis Fisielov. Kada iszkilo 
kare, Fisielov likos paimtas 
ant Torkiszko f rimto ir nuo to
jo laiko dingo visa žine apie ji. 
Pasilikusi i>ati, pagal Žydisz- 
ka paproti, negalėjo antru 
kartu teketi už vyro pakol tik
rai neisztyrineta apie mirti 
pirmo vyro, arba aplaikytu 
persiskyrimą.

Kada praėjo keliolika metu, 
neaplaikydama jokios žinios 
apie dingusi vyra, isztekejo 
vela, pasiprieszindama Žydisz- 
koms tiesoms ir papratimams.

susilaukė trįs 
vaikus. Po kokiam tai laikui 
pagyvenimo su savo antru vy
ru, vvras mirė. Tris sanvaites 
migai, pirmutinis josios vyras 
staigai, po 20 metu, atsirado.

Sugryžo jisai isz Turkijoj, 
isz kur su kitais Žydais likos 
iszguitas
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DVYNAI AMERIKONISZKOJE KARIUOMENEJE.
Szitie broliai—<1 vynai randasi Fort Sam Houston, Tex

as, ir abudu yra leitenantais maszininiu karabinu pulko. Yra 
tai Charles (isz kaireses) ir William Craig.

Su antru vyru 
Po

susilaukdamavyro<r

Fisielovas nutarė

Atsiminė jisai apie 
savo paezia pas kuria nutarė 
Hugryžti, netemindamas ant to 
kad jojo pati buvo isztokejus 
už antro
tris vaikus.
sugryžti pas paezia. Kada apie 
tai daginio vietinis rabinas pa
reikalavo kad Fisielovas pa
mestu savo paezia, nes pagal 
Žydiszkas tiesas vyrui yj;a už
drausk) gyventi su paezia kuri 
turėjo nclegaliszkus vaikus su 
kitu vvru. Fisielovas ant tovvru. 
nesutiko.

Tada priesz narna atėjo ra
binas su nivno * *
mas ant Fisielovo 
arba prakeikimu ir ant jojo pa- 
ežios. Nuo tosios dienos jokis 
Žydas neprivalo susineszti su 
taja szeimyna, kuri likos isz- 
keikta lyg treczios gentkartės.

visu aplinkiniu 
baime klauso

Žydu,
l1

mesda- 
h airėm ),

“Daugelis moterių \ neturi 
atsakanezin parama sveikatoje 
del kepenų, kurie yra sunkesni 
treczdali daugiau kaip visi vi
duriai o ir pilvas ir mano nuo
mone yra kad gorsetas yra ge
riausiu paramų del moteres.”

Kad ji velniai su tokiu dak
taru! Mano kaimynas turi pil
vą kaip bubnas o vaikszczioja 
be paramo ir da jam nesu t ru
ko. Asz manau kad t a ji dalyku 
palikt moterėlėms nes josios 
geriausia žino ar joms reika
lingi gorsetai ar ne. Josios vis 
temina ant to ka vyrai myli. 
Jaigu matys kad vyrai jaises 
mylės su gorsetais tai tuos ge
ležinius lankus užsidės o kada 
matys kad j u v^rai nemyli tai 
tuojaus juos numes in kampa 
ir be daktaru. Tasai daktaras 
privalo kuom kitu užsiimt ne 
kaip moteriszkoms kepenimis. 
— Sziur vvrucziai!

Daugelis Aluti na. Ho, ho, ir daapsergi ?
tu verki ? Juk no kas kitas da
vė tau in kaili 
molina! Toji motina 
miltine tave

kaip tik tavo 
, kuri pir- 

priglaudo ir ap
saugos nuo nelaimiu, jaigu tau
kas kerszintu. O ar tu vaiko 

lai 
szilla

nežinai kaip tai yra malonu 
kada toji szilta, gera ranka 
motinos tave apima, kada pa
glosto žmogaus galva ir palai
mina. .. Ir su tnom palaimini
mu eini in platu svietą ir visa
dos jausi kad kas 
svieto, kuris dalintųsi su tavim 
paskutiniu szmoteliu duonos ir 
skatiku, kuri karsztai isz visos 
szirdies meldžiasi pas Dieva 
už tave.. . O jaigu pasileistum 
vaike, jaigu tave kas paniekin
tu, tai tik 
tik jiji

J

t o k is ant

Tasai atsitikimas iszvere did- 
Ii inspudi ant 
Žydu kurie 
prakeikimo.

SU

Dievulelia’u, kaip tai laikai 
persimaino ant szio svieto! Ki
tados žmones garbindavo Die
va garsiai: ant trinbu, bubnu, 
cimbolu ir kitokiu instrumen
tu, kaip tai mums rasztas 
szventas parodo. Bet sziadien 
kitaip:

Sztai ana diena miestelyje 
Barkley, už garsu atkalbėjimu 

bažnyezioje,

sujudino

pa

• Kinuose ir Japonijoj mergi
na negali pasirinkti gervaliai 
sau vyra tiktai buna priversi 1 
ant isztekejimo per savo tėvus 
arba globėjus kuris, žodžiu sa
kant, parduoda jaja del vyro. 
Isz tos priežasties atsibuvo ana 
diena Pekine, Kinuose, baisi 
savžudi nsta kuri
šviesesnius gyventojus.

Devyniolikos metu, patogi 
mergaite, iszauginta per sena 
kazirninka ir rūkytoja opium, 
likos parduota senam žmogui 
kuris jau turėjo viena paezia. 
Mergaite melde savo globėjo 
kad susimylėtu ant josios bet 
senis neturėjo jokios mielasziv- 
dXstos ir viską parengė ant 
svodbos. Kada nuotaka neszo 
padabinta ant krėslo ant “

mergaite buvo paslėpus in 
i-anko ve britva. 

Pribuvo in namus savo vyro, 
tarnai atidarė dureles krėslo 
ir rado vietoje gyvos .mergai
tes, josios lavonu, nes perpjovė 
su britva savo ranku gyslas.

Dabar reformatoriai spiresi 
nuo valdžios kad permaipytu 
tiesas kurios duoda tėvams tie
sas pardavinėti savo dukreles 
vyrams kuriu josios neapken- 
czia ir turi už juju priverstinai 
teketi.

ii,” 
savo placzia

■ 1 ■ —

Daug mokytu daktaru ir 
profesorių apsvarstineja ar 
moferes neszios gorsetus ar ne. 
Vienas daktaras isz Paryžiaus

I 
ta

“Amen” bažnyezioje, kada 
kunigas baigė savo pamokslą 
sakyti, parapijonas Edwin 
Landers likos aresztavotas už 
tai ir nubaustas ant penkioli
kos doleriu ir tai per dvasisz- 
kaji tos bažnyczios.

Argi ne juokas! Sziadien 
žmogui uždrausta garbinti Die
va garsiai.

parapi.jonas

4‘Ko tu verki 
Ant ko vaikas pro

_________;sj________

Ana diena sėdėjau East End 
parke, Mahanojuj, kad atsilsė
ti po karsztai dienai ir buvau 
netikėtinu liudintojum sekan- 
ezio atsitikimo: Mažas vaiku
tis adbeges atsisėdo ant arti
mo suolelio verkdamas. Kokis 
tai nepažinstamas jaunas vy
rukas prisiartino prie vaiko ir 
užklausė jojo: 
vaikeli ?”
verksmus atsake kad ji suniu- 
sze motina. Nepažinstamas vo
lą atsiliepe in vaika: “Alotina ? 
O ar tu vaike žinai kas tai yra 
motina?” Vaikas atsake: 
“taip, žinau, inąno motina 
skalbė ir dirba del kitu 'žmo
nių.”

“Skalbiko? Hm, prakaitau- 
ja prie ceberio, muczinasi, o tu 
bomanji po ulyczes, tai tave 
motina už tai sumusze. Motina! 
Ho, b o, ar tu žinai kas tai yra 
motina? Duos in kaili, tai duos, 
bet kas tave suszildys kada tau 
bus szalta? Alotina. Kas tau 
duos valgyti kada esi alkanas? 
Motina. Kas paszauks dakta-

MAROZIULIONIO NEPA- 
LEIDŽE NE UŽ 200,000 

LITU.
Isz Kauno apygardos teismo 

II n., teisino tardytojo p. Lle- 
pinaiezio sužinota, !kad vekse
liu klastuotojas K. Marcziulio- 
nis isz kalėjimo už užstatą jo
kiu budu nebus iszleistas, net 
jei kas duotu užstatn ir 200,- 
000 litu. , ..

Taip pat tardymu esą sunku 
baigti, nes kasdien vis dar at
siranda jo suldastuotu vekse
liu. Jau dabar tokiu vekseliu 
susidaro visas pundas.

PER LIETUVA 8 TONAI 
AUKSO.

Kaunas. — Sziomis dienomis 
Rusai pro Kauna pravežė aide 
8 tonus aukso. Jie maždaug po 
toki kieki aukso isz SSSR In 
Vokietija praveža jau kelinta 
karta?

jiji verks už tave, 
tave neapleis, norint s 

visitant svieto tave apleistu ir 
spirtu in kampa 
na, supranti 
motina.

“O ar tu turėjai motina?”— 
užklausė vaikas paliovos verk
ti.

4 t

J 

vai k p
nes tai meti

kai tavo1

— staigai susiinai- 
atsake nepažins t a mas — 

asz, matai, asz neturėjau mo
va, ana ve...

Asz 9 > ’

sz<?s

t i uos, todėl...
matai...— mane rado ant uly-
czios. Ir dvi dideles aszaros 
nusirito ant veido nfcpažinsta- 
mo žmogaus, kuris greitai isz- 
ejo isz parko ir nuo tos dienos 
jojo daugiau neregėjau. Vai
kas nusiszlųostes aszaras žiu
rėjo liūdnai paskui ji ir nusi- 
szypsojas nuėjo pas MOTINA.
’I f ' Ii J

ISZ LIETUVOS
. ♦

PALANGOJE PRIGĖRĖ 
“VAIRO” REDAKTORIUS

KOSTAS MESZKAUSKAS
Kaunas. — Juroje ties Pa

langa prigėrė studentas Kos
tas Aleszkauskas, apie 30 metu 
amžiaus.

K. Meszkauskas buvo fak- 
tiszkasis “Vairo” redaktorius, 
Kauno III valdžios gimnazijos 
Lietuviu kalbos mokytojas, 
tautininku mokytoju sąjungos 
generalinis sekretorius. III ir 
IV tomo A. Smetonos rasztn 
prižiūrėjo kalba. Meszkauskas 
yra isz Plunges valscz., Pusz- 
koriu km.

PRITRUKO LIETUVISZKO 
CUKRAUS.

Marijampole. — Marijam
polės cukraus fabrikas Jau 
pardavė visa pagaminta isz pe
reitu metu cukriniu ‘nikeliu 
derliaus, Lietuviszka cukrų. 
Viso buvo pagaminta apie 65,- 
000 maiszu, gauta apie 6 su pu-

ra. nubėgs įn aptieka, kada so milijono litu.
* «■» *» '■ .m I

DEVINTAS
PEKLOS 

RAKTAS
Andai Laisvos Alėjoj susiti

kau Dante. Mes su juo jau se
nokai pažystami! Dar vaiku 
būdams penkias naktis skai- 
cziau jo “Dieviszkaja komedl- 

o penkis motus kažko nak-

• •

Sakyk, broliuk, nejau-gi
> paklau-

Taigi sinjor pasigerėti

bo popieriau...

>

ežiu. i

PIKTADARIU MOKYKLA 
LIETUVOJ.

Vabalninkas, Biržų aps. — 
Czia susekta invdiriii piktada
riu mokykla. Joje buvo moko
mi invairiu piktadaryseziu vi
sos Lietuvos 'Židikai, 
mokyklos Lietuvoje iki 
laikui dar nebuvo buvę.

Tokios 
sziam

PERKŪNAS SUDEGINO 
VISUS TROBESIUS.

Raseiniai. — Raseinių apy
linkėje naktį isz 1. in 2 Rug- 
piuezio praėjo smarkoka vėtra 
su didele perkūnijo. Raseinių 
miesto naujakurio Spraunio 
daržinei! trenlke perkūnas ir 
uždege. Kilo gaisras ir sudegė 
visi naujakurio triobesiai, kn- 

neapd rausti.
perkūno

n e 
gaisras isz
Raseinių a py link e j o. 
nokti apylinkėj buvo 
dar trys gaisrai.

buvo Szis 
pirmas 
Be to, 
matyti

SUNUS tęva’ sudegino.
RokisZkis. — Sz. m. Liepos 

menesio 29 d., nuo padegimo, 
sudegė pil. Juozo Sznlezio. gyv. 
Pandėlio valscz. 
kaime, tvartas, daržine ir kie
tis po vienu stogu, su paszarn, 
inventorium, ikuleju ir motoro 
dalimis. Nuostoliu padaryta 
30,000 litu sumai. Tvartus, dar
žine ii* kietis buvo 
1200 litu sumoje. Padegime in- 
tariamas Szalczio sunūs Juo
zas, 22 metu amžiaus sulaiky
tas ir kaltus prisipažino.

Butvvdžiu r
>

apdi’auati

BAUDŽIA .VIRSZAICZIUS.
VilkaviszAis. — Szio iipski-I- 

ties virszininkas nesenei nu- 
baudė Alvito ir Žaliosios vals- 
cziu virszaiezius už tai, kad jie 
liesuteike reikalingu žinių kai
mo seniūnams ir neprižiūrėjo 
ju taisant kelius.

Naujas Didelis 
Sapnorius jau 

Gatavas
/

Jau užbaigom daryt 
Nauja Dideli Sapnorii. 
160 puslapiu,

<

160 puslapiu, su dau
gybe nauju paveikslu, 
iszaiszkina visokius sa
pnus kokius žmogus 

Knygagali sapnuot.
puikiai drueziai apda
ryta kietais audeklinois 
apdarais. Preke su nu
siuntimu tiktai $1.50.

r * ' t t

W. D. Boczkauskas-Co.
Mahanoy City, Pa.
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Ja,” 
timis bijojau atsikelti isz lo- 
vos...

Taigi, va susitinku Dante.... 
Labas, labas... žodis po žo
džio — insikalbojome.

pekloj taip baisu 
siau.

neteko... Kad no Virgilijus,
jei bogu — nobueziau gryžes.

— O kodėl Virgilijus? Ki
bą jis drąsesnis?

— Tai, taip sakyt, szick 
tiek mates... Eneidoj užsigrū
dino... \

Trumpais žodžiais apipasa
kojo jis savo kelione po pekla 
ir kitas vietas. Isz jo kalbu su
pratau, kad peklos devintasai 
ratas visu bjauriauses. Bent 
man taip iszrode. In ji nei pat
sai nenoriu patekti, nei kitam 
linkiu r jokio malonumo. Asz 
ta ir Dantei pasakiau.

— Nepateksi — intikinan- 
cziai tarė Dante — jau tu ežia 
tame pasaulyje ji atkentesi.

— Nu-u-u?
•— Ta i-gi... jau ir kenti...
__ H

* •

— Žinoma. Vedos esi ?
— Beveik...
— Na vot. .. sztai tau ir 

peklos devintasai ratas.
Ta pasakęs Dante užsikūrė 

papirosą ir sykiu su jo durnais 
isznyko Laisves Alejos erdvo
se. Asz pabaliuos akisį/pasili
kau bežiopsas ir jai ne milici
ninko kumaztis paszonen, bu- 
cziau gal ir asz isznykes.

Tai tau ir istorija — galvo
jau eidamas namo. — Reiszkla 

‘ t

mano Marce sudaro peklos de
vintąjį rata... Nežinojau.

Tris naktis akiu nesumer
kiau. Ir kur tu ten sumerksi, 
kad szale tavęs dribso devinta
sai peklos ratas!...

Turiu prisipažinti, kad ma
no Marce turi aibes geru ypa
tybių ir toli gražu neatatinka 
Dantes apibudintam objektui.

Pirmiausia — ji geras tele
grafas ir asz niekuomet laik- 
raszcziu neperku. Antra — ma
no Marce labai geras ekono
mas ir, taip sakyti, isz... ko 
nors —vaszka iszsunkia. Tre- 
czia — ji. • • Nu, ka czia api
pasakosi, mums ženikliams gc- 1 ’ «
rai jau žinoma, o nevedusieji— 
patirs apsivedė.

Ir taip asz iki pirmo szio me
nesio nieku bucĮu Dantei neti
kėjau ir vadinau jei ne mela
giu, tai szeimynines laimes ar
dytoju.

Nuo pirmos szio menesio 
dienos patyriau, kad jis szven- 
ta tiesa kalbėjo. Ir kaip dar, 
broly t, patyriau!...

Po pirmos szio menesio, ga
vės alga

— Na, alga gavai? — pa 
klauso manes Marce.

— Gavau, duszyt, szia 
atidaviau dali pinigu.

— O sztai man popioro- 
sams keli litai.
. — Asz tau, britvono papa- 
piorosuosiu! — riktelėjo Mar-

k X

ce: — žmona pus-nuogo vaiks*- 
tines, o jam — papirosai ...

— Negaliu-gi asz... szita

gryžtu namo.

reikia juk pi
nigu szinm tam. Tai alaus stik
line, tai...

— Verbliude, tu verbliude 
jau kibą gėrei... papūsk... 
lai ir yra — gere i... smak-'*
tu smake, — szokinejo, putojo 
Marce ir kaip tavęs pavietre 
neima? — prisispyrus klausė 
manes Marce, — kaip tavęs 
kiaura žeme neprarija? Žmona 
gėdinasi in akis žmonėms pasi
rodyti, neturi nei doru panezia 
ku, nei sukneles, o jis — alų 
pliurpia. Asz nesuprantu kaip 
tavęs pavietre neima?

Prisipažinsiu, kad su paviet
rėmis jokiu santykiu neturiu, 
ir jei jau jos mane imtu, — bu- 
cziau begalo nepatenkintas. 
Tas pats ir su k i au raja žemo.

— Žmones ir in Metropoli 
nueina ir perszviecziamas pan- 
cziakas nusiperka ir kurortai) 
žada važiuoti... O tu, nieko 
del manos... Suodei tu mano 
jaunystele, suodei tu mano...

. Biesas žino, ka asz tau dar 
suėdžiau, — nebeklausiau. Pa
sijutau beslenkes'iu devintoji 
peklos ra t a. Ausyse pragaro 
žvangėjimas,
ros tyrai, — v«Vi.iw*i«o,
pavidale mano goriosios Mar
cės. Ir nuo ežia prasidėjo mano 
pekla. In devintąjį rata isz syk 
be instojamuju kvotimu patai
kiau.

gerklėje Sacha- 
akvse — demonas

— Važiuok, — tariau asz, 
linktclejep galva. p

— Na, žinoma važiuosiu...* 
Alanai ne? Tu jau norėtum m<i- 
no supūdyti tame drėgname 
kambaryje, norėtumei subaigti 
sprogti mano jaunas dienas. >.

♦ Marcele, važiuok, kas 
tavos neleidžia! Važiuok du- 
szyt, pasismagink, jaunystele, 
kurios taip verki gražink... 
Važiuok... /

— A-a! Bepiga tau sakyt'-: 
-— važiuok... Man pinigu rei
kė!

o

— Sziadiena eisime in teat
rai — beapeliaciniai pąreirfzke 
mano Marce...

— Tai, kad pavargęs...
— Girdi tu ji — pavargęs!.. 

Miesto kaip strypais svaido
mas eina, o kaip in teatra, ir 
dar su žmona — pavargęs... 
Suodei tu mano jaunyste, 'suo
dei jaunas dieneles! — kuk- 
eziojo Afarce.

Kas daryt ? keliuosi, einu su 
savo inkvizitorium in teatra, 
vedžioji! ja visa laika už ran
kos, kroeziu su ja juokus, 
szirdyje — tuzinas kacziu.

— Man būtinai reikia lo- 
kierku ir perszviecziamu pan- 
cziaku. Be to, sukneles tokios, 
kaip Antaniene turi — su bim- 
bnliukais, dekolte iki.. .

Ir pradeda man Marce pasa
kot apie Antanienės suknele su 
invairiais fintikliuszkais, bir- 
biliukais, kankoliukais, cimba- 
liukais, dekolt ir kitais daik
tais, kuriu pavadinimu nei jo
kioj enciklopedijoj nerasi.

— Žinoma, Marcei, sukne
les reikia, bet kur tuos pinigus 
rasti. Nei'Si-gi patilten... Isz 
gaunamos algos siikneliu 
fintikliuszkais nelabai...

— Ar tai svieto vyrai taip 
Na, ir kam asz tavo, 

stuobrį, už vyra ėmiau, kam 
mane moeziute, vargsze nasz- 
laite atidavė tavo globon?

Ir taip toliau, ir taip toliau.
Devintasai peklos ratas be 

jokiu pridecziu.
Isztisus metus

Marcės cziulbejimu, isztisi me
tai, kaip szunelis, lakstau o 
Marcei intikti vis negaliu. Ga
lu gale, kantrybe truko. Nebe
galėjau pakelti to jungo, kuri 
priesz kelis metus ties Dievo 
aukuru su didžiu džiausgmu 
užsidėjau.

Ana diena Marce isz kaž kur 
parbėgo iszkaitusi, apilsusi. 
Szypsona nuo ausies iki
sies... krutinę — kaip kalvio 
dumtuves.

— Važiuoju kurortan! — 
tarė ji; — Važiuoja Birbilieno, 
Loipoikiono...

Ir priskaito man tu laimin- 
dieiiu apie pora deszim-v

su

daro ?

klausaus!

♦

— Sakau pinigu? Vaje-c, 
asz maniau, kad tu be pinigu.. 
Su jais, duszjTe, ir beda — ne! 
cento neturiu. *

— Gi kas tu per vyras? 
Kuriems galams tu mane emei? 
Szimtai pirszosi, galėjau pasi
rinkti, kuri norėjau... o už 
tavęs tekėjau, maniau aukso 
kalnus pelniusi..’. (Dievuliau 
tu mano, Dievulėliau...

Ir mano Marce paleido var
gonus.

— Suodei — girdi — jos 
jaunystele ir visu? galus.».

Oi, Dieve!... važiuok, 
Marcei tu nuo mano galvos. 
Važiuok kuo greieziausiai... 
Szia, parduodu paskutines kel
nes, sztai laikrodis be rodyk
les — ir ta parduodu, ir duszia 
parduodu, ir stala, viską, vis
ką... Tik begk (Įuszel, nes sue
des tavo jaunyste galiu suėsti 
ir tave Begk, dingk prasmek...

Ir, nusimovęs paskutines 
kelnes, atidaviau tarnaitei, sy
kiu su paskutiniais lopytais 
mano garderobo isztekliais, 
laikrodžiu, staltiese ir dar kai 
kuo...

— Neszk, girdi in talkucz- 
ke, parduok ir parneszk pini
gus. ..

♦ ♦ •

Dabar sėdžiu kampe be kel
nių, bo laikrodžio, be visa ko...

Sėdžiu ir manau apie svieto 
marnastis. Duszioje taip links
ma, lengva... Nors viena kar
ta atlikau pavyzdingo vyro pa
reigas, Marcele iszvažiavo ku
rortai). .. Atsisveikindama net 
apsiverk©:- o

— Ir kaip asz tave, balan
dėli, be kalniu paliksiu?...

Minkszta, sakau, moteri&zka 
szirdis... *

O Dantei pavyzdžiu, kaip tik 
galiu. Bepiga jam buvo su Bea- 
tjricze amžeretis, — pakibintu 
jis mano Marce.

Meužnjira^kite guodotįni skaL
tytojai, atsilygint ąu prenumerata ŪŽ 
laikraszti “SAULE,” kurie apie Ui 
užmirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. Paskubinkite!
—■1 . -..................- - - ■ ■ - ■ '■ * ii - '

Rugpiutis — 1932 — August
1 p Pętro kalėjime
2 u Alfonso Lig.
3 s Stepono Pop.
4 k Damniniko
5 p Marijos Sniegines
6 s Persimainimas V. Jėzaus

1

. 4> 4
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ta —

au-

7 N Kajetono
8 p Filomenos
9 u Romano 

10 s Laurino 
Ilk Zuzanos panos
12 p Klaros
13 s Jono Borch.
14 N Euzebijaus
15 p In Dangų Em. P. Marijos
16 u Joakimo
17 s Roko
18 k Agapito
19 p Liudviko Bert.
20 s Bernardo
21 NPranciszkos Joanos
22 p Timotiejaus
23 u Pilipo Beni.,
24 s Baltramiejaus
25 k Liudviko karai.
26 p Serefino
27 s Juozapo Kalas

.......
28 N Augustino

* r

gu.

29 p Sabinos
30 u Rožes Limos
31 s Raimundo *

*

S
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andžurijos
Atsitikimai

Isz Rusiszko

Kareiviai patys vieni szau- 
de,o Japonai ant tokio szaudy 

ano visai nieko neatsakydavo, v
— Kas j ums Ii epe szaūdy

ti:’ — paklausė kadaisiui isz- 
beges laike tpkio szaudykllu 
dundėjimo.

— Kas ežia žino! — atsake 
mielai seni barzdocziai.

— Szaudo...
— Ale tai bereikalingas,
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mokėdavo nors negramatiszkai I 
prikazu.sur^szįneti, fi«

Kova prie Sandepn uždavė 
man gilia, žaizda kuri jau neuž
gijo. Bet žmogus taip jau su
tvertas, kad sunkiausiose, san-1

Priežastys tokios terp

Atkeliavau pulkan, kuriam 
mane paskirta. Pulkas buvo 
iszsklaidytas tolumoje 4 viors
tu nuo pirmutiniu apkasu, in 
kur paeiliui kas nedelia buvo 
siuneziama du batalijonai ant 
tarnvstos. Nuobodu ežia ’buvo 
baisi, oficierai gere ir kaziria- 
vo. Isz tolo laikėsi tiktai adju
tantas pulko gaspadorius ir 
dar du ar tfvs oficieriai kurie 
laikosi prie pulko komandie- 
riaus.
oficierin iszskirstymo, paalsz- 
kinta man tuojaus pirma die
na.

Musu pulko komandicrius — 
tai galvijas; tempia už ausu 
tiktai savo numylėtinius. Kiti 
niekados negauna jokios dova
nos. Sztai paveikslan, adjutan
tas: Madimieriaus jau turi ir 
perstatytas prie Georgio. Pak
lausite, kuo jis atsižymėjo? 
Laike kovos buvo užpakalyj.

— Ponai, ue del dovanu nl 
czionai atkeliavome 
k i a u jiems.

— Na, tai pasaka... kibą 
• uagrados tik del to, kad anas 

imti. Bet dovanas privalo duo
ti pagal užsitarnavimu, bet no 
dėlei protekcijų.

Žinoma, tas neteisinga, 
ežia tarnaujate bent ko

kiai idėjai.
— Kokios ten idėjos^ Tar- 

naujasi ir tarnaujasi, o ant 
tarnystes kiekvienas nori pir- 

iszlysti. Sandaros laike,

Podporuczninkus kares lauke tasai szaudymas!
barta, taip kaip su anais apsi
einama 
laiku.

Musu <1 i vizijos vadas buvo 
taippat asztrus. Chinu kampa
nijoj jis pagarsėjo laiko paėmi
mo miesto, kuriamo visai ka
ri umenes nebuvo, kas paga
linus noužkenko nei jam, nei jo 
sztabui pagarsėti ir gauti or- 
dems, o tuo budu ir savo tur
tus padidinti Chiniecziu sida
bru. Dabar tam generolui pas
tatyta tikras požeminis palo- 
cius, kurio stogo nepramusztu 
didžiausios kanuoles kulka, o 
ka jau ten kalbėti apie kokius 
“szimoza;”

Laiko kovos jo 
Pasirodydavo

Negalime žinoti... No-
kanceliarijose liuesu niatyti...
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Kas buvo daryti ? Po tam du
si žinojau, kad per diena szau- 
dyta liepiant musu generolui 
idant pripratinti 
prie neprietolinus.

Tarno kvailame ir be tvarkos 
szaudyme, nieko tokio 
baus nebūta, bet tik duota aisz- 
ki žinia Japonams, kur mes at
sirandame.

— Kt vaszo blagoradije, ai 
tai mes kareiviai ? — pasakė 
man syki vienas-senas rezer- 

kuris per dvideszimts 
rankose

svar- B i
P

KARALIENE “KAUBOISU > >

JL

SMITH’AS PAVIESZINA FRANCUZISZKA PRALOTA.

lygose, kada protas szviesiai 
mato padėjimu be iszejimo, 
miglota misi is jame stūkso ir 
abgaudilieja szirdi. Rodosi kad 
isz to buvo pradžia ir stebuk
lams tikėti, o nei viena tauta 
taip daug in stebuklus netiki 
kaip Rusai. Atsitiks stebuklas, 
viskas susitvarkys ir viskas 
eis sau kaip ant sviesto.

Ir szlai nieko nežinant pra
dėjau laukti stebuklo, kąip Jo 
Jauke su manim visa armija ir 
generolai, kurio dykai stengėsi 
atminti Japonu pienus kurie 
jiems taip labai iszrodo supai
niotais.

Stebuklas buvo neatbūtinas. 
Ir todėl kad jo laukta, 
pasistengimai buvo netvirti, 
taip kaip netvirtas manymas Ir. 
paties vyriausiojo armijos va
do. Ant sparnu grėsė apsupi
mas tarytum, to nebuvo galima 
iszvengti su dykai stovinčio
mis rezervomis. Generolai dre
bėjo, laukiant Japonu apsupi
mo, ant kurio kaip ant plauko 
kabojo musu armija keliais 
szimtais viorstu nuo Harbino, 
o keliais tuks. nuo Petersbur- 
go.

Neprietelius 
visu pusiu, ...vo
kur jis yni ir kur pasuks svar
biausia savo smūgi, kur jo 
svarbiausia šyla randasi. Tu
rėjome jo laukti visur, o nuo 
to sukosi mums galvoje, ir ne
prietelius nuolatos4nums buvo 
amžina sloga. Inicijatyva nuo
latos buvo jo rankose.

Jaucziau, kad toj karėj su- 
sirgsiu nes priesz mus nieko 
gero nesimatė. Visur man bu- 

ir visur nemalo-

Alfredas K. Smith, buvusia gubernatorius New Yorko, 
nuo viražu nes namo Empire Stato BuikL 

ing del kardinolo Francois Verdier, arki-vyskupo Paryžiaus, 
kuris sustojo New Yorke ant keliu dienu kelionėje isz Mon* 
(real, Kanados in Baltimore, M d.

• pa rod ineja miestą

PIKNIKO.
rall-\ve-ton-mi, 

Cayuse sztaino Indijonka, ku
ri bus 
pi kniko 
up”

m t i k ra vadu
Isz visko iszsispaviedojo, 

Bet tik tiek atsake:
Go tu hel, tu smake.

Jevutc isz piktumo net 
pasiuto,

Gal kitokios nesiranda ant 
svieto.

Pagriebė bonkute karbolines 
rukszties,

Vyrui mete( tiesiog in akis, 
Nebagas nuo dideliu kandžiu 

ant ulyczios iszbego, 
Ir in Ii gon but i nugabeno. 
Jevute su paika pakuteno, 

In kalėjimą nuvarė, 
Ir už groteliu uždare.

Tai matote kokis tai užvyde- 
jimo vaisius,

Yra (ai nusidėjimas baisus 
Priesz Dieva, 
Ir pati svietą.

Sziadien vyras l>e akiu 
pasiliko, 

Namie nesiranda ne skatiko, 
Ba nėra kam uždirbti, 

In darba negali eiti.
Norin t s Jevute dabar 

graudinasi daug,
Ir per dienas kalėjimo stau 

Kad per savo kvailumą, 
Vyra invare in aki urna, 

Ir baisu tamsuma.
Tokes moteres kad perkūnai 

trenktu,
Pekloje ant geležines lovos 

temptu, 
Iszdegins ir jai akis, 

Visa pekla isz to džiaugsis.
Todėl nebūkite užvyde, 

Turėkite tvirta kantrybe, 
Vyrui visame tike kite, 
Nieko neužmetinekite*

■ 1 ■■■ I ‘ """

Ifw*

karaliene 
‘kuri vadina

l ( kauboisu 
round-vistas, 

metu neturėjo savo
ginklo, ir tik dabar czionai, ka
res lauke, susipažino su naujo 
sistemo karabinu. — Mirti nu
mirsime, bet nepasiprieszinsi- 
me Japonams.

Tasai sakinys insismeige 
man in smegenis ir to visko il
gai negalėjau pamirszti.

Prisižiūrėjau in draugus
o 

bet juo-

44 4 4 > I
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o kuris atsibus Pendleton 
Oregon, Septomborio 8 
Tosios 
reiszke Balta Balandėlė 
liszkai vadinasi Miss Melissa 
Parr.

I ndijonkos
9 ir 10.
.......... ...........]jiravarde
o Amr-

sakinys

nematyta, v 
paezioj kovos 

pradžioj, bet laike ugnies 
niekur nesurastum ir n esu gau
tum. Po kovai vėl netikėtai jis 
apsireikszdavo priesz bile vie
na pulkai ir be abejones ant ko 
nors tuojaus užpuldavo.

Po vienai takiai smarkiai 
kovai netikėtai atėmė rotos va
dovyste senam užsitarnavo- *1

šiam kapitonui už tai, kad jo 
nuilsę kareiviai ėjo būreliais, 
bet ne eilėmis.

Szirdis manyje pradėjo rau
doti neapsakomai, bet nuola
tos vis savo apgaudinedavan, 
mislydamas, kad pirmoj kovoj 
pirmame susirėmime, pamaty
siu tuos žmones, atsigimusius,, 
kaipo tikrus karžygius, drąsius 
ir ant visko piisiszventusius....

Pagalinus pasitaiko ir man 
papulti i u pirmąsias pozicijas, 
kaime, priruošztamo del apsi
gini mo. Szale to kaimo Rugsė
jo menesyje, virė karszta kova 
pasibaigus be jokio rezultato, 
ir tiktai aplinkiniai tuszti lau
kai liudijo apie ta smarkia 'ko
va. Viduryj lauku, buvo misz- 
kelis, pavadintas 
jum,” 
szimtas musu kareiviu lavonu, 
kurie buvo draskomi szuninus 
ir kiaulėmis. Nebuvo galima 
tuos lavonus isz tenai paimti, 
nes Japonai ta miszkeli 
szaudo isZ dvieju pusiu.

Kitam lauko kraszto 
navos’i murai ir fanzos, užimtos 
per Japonus, kaimo. Tenai 
vieszpatavo paslaptinga tyla. 
Net pel* žiūroną nebuvo galima 
pamatyjti Japona tiktai retkar- 
cziais iszsigirzdavo szuvis 
žino isz kur.

Apgauti taja tyla, laikais 
mislijoąie, kad priesz mus vi
sai nėra neprieteliaus, kad jis 
tenai kur isz szono mus apsu
po savo spąrnais, kam buvo 
kalti mus nemokinti patruliai 
ir sznipai, kurio neprieteliaus 
padėjimo neisztyre.

Bet tiktai reikėjo iszlysti isz 
savo skylių ir iszeiti ant lauko, 
o karteeziai tuojaus ant galvos 
pradėdavo pjlties ir tai dar ne
žinia isz kur. Ve! turėdavome 
slepties ir tuokart vėl visur 
užvieszpataudavo tyla... Mes 
isz už po volu nereikalingai 
szaudeme, kadangi to szaudy- 
mo oficieriai visai nežiūrėjo. 
OficH'riams nerūpėjo tvarka. 
Jie sėdėjo savo Akylose beger 

idėjas? į darni arbata arba kaziruodaml.
X K

paša-

mvn
lai nelengvas daiktas.

Ju pažiūru anksztumas ma
nyj labai daug atsiliepė. Visi 

. geide sau dovanu, bet visi n 
savo priderystes pildė su aisz- 
kiu ir matomu tingėjimu. Jei 
kada pas juos apreikszdavo 
energija, tai taukiausiai iszsl- 
gerus, ir tuokart visi szauke:

— Sumuszime
duosime jiems rodą!

Manyj tuokart nerviszkas pa
dėjimai didinosi, ir nepriete- 

man, 
prana-

kuriu

Japonus,

at-

ko mokslo.

liūs ant piet persistatė 
kaipo rami ir blogai 
szaujami debesiai, 
gražyti negalima.

Kokia tai ypatiszka norvisz- 
ka tinginybe apsiautė visa po
zicija. Tas buvo matoma ant 
oficieru ir apdriskusiu karei
viu, kuriu tokiuose rūbuose ne 
buvo galima mokyti kareivisz- 

Mu^ztrai būdavo
silpni, tarytum, mieganti ka
reiviai slankiojo, be jokio noro 
ir pasiszventimo. Labai retai 
užklyzdavo virszininkai ir ge
nerolai su generaliszko sztabo 
oficierais, kurie visados pasi
rodydavo paslaptingais ir rim
tais, kaip koki gubernatoriai.

Ju susitikimui formuota ka
reiviai ir oficierai savo paval
dinius apdovanodavo “Rusisz- 
kais žodukais,” kuriu jie nesu
prasdavo ir nuolatos abejingai 
ant klausymu atsakydavo:

— Taip, sumuszime Japo-
nūs!

Po tam generolai surinkdavo 
mus, sakydavo prakalbas, ret- 
karcziais tai viena, tai kita pa
bardami, daugiau ar mažiau.

Tai-gi ar buvo galimas daik
tas, tokiuose atsitikimuose tu- 
yeti bent kokias ten

“lavonu go-
ba jame gulėjo daugiau

kaimo.

ap-

gelto-

> no-

in 
ofieierius ir maeziau kad ir ji 
lygiai “gali numirti 
so nėra nieko tokio,, kas galėtu 
sublizgėti pasisekimo ir perga
lėjimo vilczia.

Virszininkai buvo žiaurus, 
bet tame žiaurume taippat bu
vo matoma nusiminimas ir ne
žinojimas daiktu. Net žeinla- 
piai, pagal kuriu taisyto stra- 
tegiszki pienai, pasirodė netik-

f y

tatai greitai daryta kiti 
pienai.

Ir pradėjo mane apsiaubti 
sielvartai ir suerzinimas. Ne
prietelius mums pasidarė ko
kiu tai siaubumu, sloga, kuri 
aplinkui viską visur donge. 
Vienok, dar turėjau kokia ten 
vilti: kaip neiszgydomai ser
gantis lukoja pasveikimo, taip 
ir asz laukiau kovos.

rais

žino ugnia, kuri leista isz kito 
drueziai aptaisyto kaimo. Kai
mas paimtas su dideliais nuo
stoliais ir vientik todėl, idant 
pergalėtoju sauja butu nakczla 
visai iszkapota per Japonus.

Ir tame laike, kada mes krl- 
nolv- 

ioj kovoj, — dvi divizijos sau 
ramiai tūnojo kur tai rezer
vuose ir .nei isz vietos nepasl- 
judino. Ka ve ik e tu divizijų 
vadai! Ar jie nebuvo tuokart 
užimti suraszymu savo V 
taniu, kad juos 
nagradąs?

• Katlh buvome priversti pa
sukti atgal, paliekant sužeis
tuosius, kurie szalo laukuose 
ant sniego ir -sza 1 ežio 
man akiu papulkininka 
lijono vadas, kuris garsiai rau
dojo, atsirėmęs in medi. Ji pa
gavo histerije.

Traukėmės atgal. Paskui 
mus likdavosi betiksle kovu 
sloga, betiksle karžygyste, be
tiksle smertis ir viskas nelai
mingu auk u. Ir pasirodo man

tome isz nuovargio toj
*<r

/

Ir susilaukiau. Žinoma vi
siems, kiek tai nesusipratimo 
paikumo, stokos apsižiurejimo 
ir nesupratimo savo užduoties 
parode tie, kuriems reikėjo ko
manduoti kariumene ir misly- 
ti apie atskyrius partijas, tie 
kurio pildė rekonesansus ir ne
žinojo, kur atsiranda Sandepu- 
tie, kurie taiso pienus ir savo 
ypatomis pavergė „sztabus, pa
galinus tie, kurio turėjo globo
ti sužeistuosius.

Pirmon kovon ejome ramiai. 
Ramus buvo kareiviai, ramus 
oficieriai. Griaudė retas armo- 
tu balsas. Iszsisklaidemo visi 
ir kas pasirodo? O tai pastato
mo savo sparnu Japonams, ku
rie mus pradėjo drožti iszilga 
ugnia. Vadovaujantis skyrium, 
generaliszko sztabo oficieras, 
nurodo mums negera vieta.

Pamacziau tada idealiszkos 
karžygystes pavyzdžius, 
cziau 
pasiszventimus, bot viskas bu
vo dykai, 
kaip tyczia

y

t / 
ma- 

karžygiszkas mirtis ir

Isz virszaus, taip 
, viskas nerpliota, 

idant isz musu kariumones pa
daryti niekam netikusi kamuo
lį.

>
supo mus isz 

o mes nežinojome

kur

adju-
perstatyti In

atgal.

/'•'i
"b

puole 
bata-

kad kovojome ne mos bet be- 
proeziai, kurie nežino, ko nori, 
kur ju tikslas ir negali pra- 
muszti uždangos, kokia padaro 
toji sloga.

Po tįii kovai, armijos vadas 
(gener. G rippenberg,) iszke

i

K1

Netikra žinia kad Sandepn 
paimta, kad tuo tarpu 

neužimtas per
mažas kaimas Bei-tai-tsy, tai
gi ir buvo priežastimi isztisos

tu M

y

“paini- 
Japonus

vo nesmagu 
nu.

Su tokiu savo dvasios padė
jimu, susiduriau voliavninka 
Petrovski, musu pulko oficlo- 
ra, kurio pirmiau nemaeziau, ir 
in kuri neatkreipiau savo aty- 
dos. i

Tiktai ka pabaigėme pietus, 
oficierai gero sau likierius, už 
kuriuos mokėta labai brangiai. 
Daugumas ju jau buvo ganėti
nai linksmi, 
dainavo.

)

Kažin kas tenai

Generaliszkas sztabas armi
jos sztabai.

Kiekvienas iszju nieks neži
no...

/— Suprantame! Žinomo! —>• 
pagavo visi. Tiktai Piotrovs-

liavo in Peterburgą, o su juom Ms sc^°j° sza^° manes ir nedai-
ir kiti keli generolai. —• Atsi
miniau sau asztrius Petro Di
džiu! o prisiegos zQxlzius: “Nuo 
savo vėliavos niekados nepasi
trauksiu ir paskui ja kol gy
vas busiu, eisiu.” -- Gal but, 
kad generolams yra kita pn- 
siega: kare gal jiems tur reisz- 
kima tik sau kariumeniszko 
pavaikszcziojimo, gal but, kad 
per daug pasenome ir to visai 
nesuprantame kaip tai reike 
viskas veikti.

O jei asz isz savo rotos, bū
damas x sveikas tyczia pasi- 
traukeziau ir 
valdžei kad nenoriu kariauti ir 
keliauju sau namo? Atiduotu 
mane tuojaus kariszkan sudan 
ir susžaudytu. Ir tasai pats go-

— Gal but

apreikszcziau

nerolas, kuris vėliau taip sau
ramiai iszvažiavo in Peterbur
gą, iszduotu perkuniszku die
nini prisakyma, iszdavus ant 
manos sūdo isztarme.1Juk adju-

navo, nuolatos inirkcziodaiAas 
pasižiurėjau ant jo.

— Jie nieko nesupranta —> 
tarė man, tarytum žinodamas, 
nedasakyta jo misti. Ir isztikro 
ja. Atsakiau jam. *

-------TOLIAUS BUS--------
— ---- ------------- --- - ----------------------------------------------- 1---------- ----------

SZIANDIENINE 
FLAPERKA.

... ......... . I ............... —...... — e................. ■■
»

Vyras:— Uždraudžia tau 
idant nedrystumei duoti sau 
nubabyt (nukirpt) plaukus. Ar 
supranti 1 if

Pati:— Ana ve, ar tu man 
uždrausi ? O ar tu manos klau
sei paveliuimo, kada pradėjai 
pliktr

NUSIŽEMINIMAS.

Jisai:— Amžinai gejstau bu- 
cziuoti tavo pėdas.

Ji jį:— Ncbukie tokiu mažiu- 
leliu, juk žmogus vis siekia su-

dienos atako po Japonu kry- tautai, sėdinti kaneelarijoso, kacziau?
11 i

/ >

Oj ta Vincuk 
Su Onuk,

Greitai a ps i m a 1 szy k i t e,
Juoku tiek nedarykite.

Kaziukui per ausi duokit, 
lu rankas dėdės paduokit 
Ba jau visam Pittsburge 

kalbėti ome,
Buk Kaziukas dvi merginas 

apveme,
Ir ant szirdies apsirgo ligos, 

Negalėjo pasijudint isz vietos.
Ir bobeles ten negeresnes,

Bet da daugiau sztarkesnes
Per dienas tik staugė,

Be paliovos girtuokliauja.
O j bus kaulu braszkejimas,

Ir dantų griežejimas,
Jaigu tuojaus neapsimalszys 
Kurna vela pas jus atsilankys.

* * *

Bjauriauses nusidėjimas yra 
Jaigu motore apgauna savo 

vyra, 
Negana kad yra paklydus, 

Bet da szetoniszkai užvydus,
- O ar žinoto:

Kad užvydojimas yra tai 
baisi kirmėlė, 

Kuri grauže nuolatos 
motorėliu szirdele, ‘ k

Ne tik kad nuo to pasensta, 
Bet per diena mislina niekysta. 
Sztai ana diena vienoje vietoje 

buvau, 
Sekanti atsitikima maeziau:

Jevuto buvo baisiai užvydus, 
Ir truputi isz kelio paklydus, 

Ba mane kad ir josios vyras 
taip daro,

Kokias ir ji bafkas naktimis 
• iszdaro.

Sztai ka jai kurna darodino, 
Net isz džiaugsmo akys 

p pažibėjo:
Iszdegink jam karboliam 

akis, 
() tada namie sėdės per 

naktis.” 
Kada vyras ta vakaru namo 

parėjo, 
Tuojaus jum neviernuma 

iszmetinojo,
Prikiszinojo jam apie kokia 

• ’•II

Kad buvo su jąja parke ko
kiam tai Džiunkszine. 

Vyras ant to tik nusis^ypspjo

*

teisybe;

4 4

ten “menko,* >

I.

(Vr*f

— Tai tu Mikai neturi no
ro ant apsipaeziavimo! Ar ne- 
apsipaeziuosi t t

— Tai ve, nc esmių as? to- 
kis kvailys. Juk atėjau ant 
svieto jaunikiu ir noriu tokią 
iszeiti isz svieto.*

I J

NE JOJO BEDA.

— O kad ji velniai su tuom 
rėksniu!... Petruk, ar negalė
tumei pasupt vaika! Juk tai 
tavo kaip ir mano!

— Tegul ji nogla! Tu savo
dali supkie, o tegul mano rė
kia!* . ;

't

I I

ISZAISZKINO.

— Klausyk Ickau, ar tu tu
ri savžinet

— Niu, kaip asz jam uotu-, 
reczia? , ,

— Tai kodėl tu lupi nuo 
žmonių 20 procentą už pasko
la.’ . ,

— Nui, juk tas ne eina in 
suvžine tiktai iu kiszeftįu/ B “

*' j: I
1

I
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— Anglines kompanijos ke 
tina pakelti preke ant anglių 
20 centu pradedant nuo 1-mos 
Septcmberio.

— Ateinanti menesi visos 
draugavęs mieste ketina ap- 
vaikszczioti gimimą Washing- 
tono, per laikymą dvieju paro
du.

/ . - ■ •. • ' 
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ISZ WILKES-BARRE
IR APLINKINES

rn- H1 rys karves kurios bū
ti ingia isz miestą praeita 

sanvaite likos surastos ir at
varytos pas locnininkus. Kal
ves paezios pabludo.

VO

Phillips—Junes marszki- 
fabrikas pradėjo dirbtim u

pilna laika aplankydami užtek
tinai užkalbinimu kad dirbtu
ve dirbs be paliovos per kelio
lika menesiu. Kitos dirbtuves 
tosios kompanijos taipgi pra
dėjo dirbti.

<ra_

nes Vilkaviszkio 
Bimavicziu kaime.
dedo biznieriaus

f ----------

ŽINIOS VIETINES
I

— Ketverge jau pirma die
na B ug so j io—September. Szio 
meto jau lieka tik keturi me
nesiai.

—. Seredoj bus užtemimas 
saules. Szioj aplinkinėje bus 
matomas beveik visiszkas už
temimas kuris prasidės apie 2 
valanda pq piet.

— Vincas P. Valinczius, ku- 
b ris szimet pabaigė mo’ksla ant 

Dentisto, University of Pitts
burgh, atidaro savo ofisą czia 
Mahanojuje po adresu 1000 E. 
Center St. Dabar Mahanojut 
randasi trys Lietuviai dentis 
tąi. Vėliname jaunam dentist u 
gero pasisekimo.

,— Del daugelio pažinsta- 
imis Juozas Czivinskas, kuris 
Amerike iszgyveno 32 metus, 
ana diena apleido Amerika ir 
gryžo atgal in Lietuva kur
lutinai apsigyvens pas gim?- 

apskritije, 
Jisai v ra 

Juozo Czi-
viiisko. Vėliname jam laimin
gos keliones

*— Mėsininko Petro Kuber- 
tavieziaus sūnūs, Jonas Kuber- 
taviezins, ana diena apsivedė 
su Florence Sullivan, isz Jack- A
sOno pcczes. Szliuba cine Ply- 
niouthe 4:30 valanda ]>o piet, 
praeita Ketvergą.

Edvardas Jurkonis, 434
W. Pine ulyczios, aplaike su
žeidimą kojos laike darbo Mc- 
hanov Citv kasyklose ir likos • • • 
nuvežtas in Locust Mountain 
ligonbiite ant gydymo.

— Jurgis Balczius biznie
rius nuo E. Center ulyczios, nu
sidavė in Pottsvilles ligonbutl 
kur gydosi ant invairiu ligų, t

— Pati Juozo Lietuvninko 
isz Mahanoy Plane, mirė pra
eita Ketverga pas savo dukte
re- Mrs. Hillibush, Jacksono I
peczcje, po trumpai ligai. Ve
lione paliko vyra (yra tai jo
sios antras) ir sekanezius vai
kys: Juozą Digri, V. Ancere- 
vieziene isz miesto, Hillibush- 
iene, Jacksone, 
Girardville 
kanezius po-vaikius
Vinca Lietuvninkus isz Malm- 4.1. <
noy Plane ir penkiolika anukn

—- Badai pavietavas kami- 
sorius W. K. Adamson bus pra- 
szalintas nuo dinsto už nepri- 
deranti pasielgimą lazduoda
mas kontraktu ant visokiu da
lyku ir tabako del kalėjimo isz 
komjianijos kurioje turi szo- 

uždrausta darvti v 

vi rszi ninkamu.
Attornev 
praszjilinimo tiesa

M *

Zutliene isz 
kaipo ir sekan- 

J uoza i r

ras, kas yra
pa vieta va ins
District Attornev Enterline •4
iszgavo “praszalinimo tiesa“ 
kuri iszdave slidžia Hicks. Yra 
tai antras panaszus prasikalti
mas kamisoriaus Adamsono.

nio

— Negalėdami ilginus žiū
rėti ant paleistuvingo gyveni- 

naszles Kiimelanckienes, 
kuri turi septynis vaikus ir gy
vena ant West Railroad uly- 
ezios, valdže nuveže jaja in 
Pottsvilles kalėjimą o vaikus 
iszdalino tarp kaimynu. Moto
re pasielgi nėjo paleistuvi ilgai 
su vyrais ir tai ne karta prie 
vaiku, namas buvo apleistas, 
pilnas szaszlavu ir kirminu. 
Viena isz josios dukrelių, vy- 
riause, 14 metu, randasi patai
sos name.

Dr, W. P. Valinczius 
Lietuvi&žkas Dentistas 

Sziomis dienomis atydare savo 
ofisą Mahanojuje po adresu 
1000 E. CENTRE ST. 

MAHANOY CITY, PA. 
Telefonas No. 85

*r ' ■

1|
I *

f

— Antanas Laskey (Lesko- 
viezius) turėjo operacija Asil
ių ndo ligonbuteje ant putme- 
nio. Padėjimas ligonio da ne
pagerėjo.

Du vyrai ir viena mergaite 
aresztavoti 
nuo

likos aresztavoti už vogimą 
pieno nuo poreziu penktam 
vorde. Pas skvajeri Ryan pri
sipažino kad tai daro isz var
go ir buvo priversti tai dary
ti. Kaltininkai prižadėjo t j 
daugiau nedaryti ir likos pa
leisti namo.

SHENANDOAH, PA.
t Profesorius Jonas A. že

maitis, -kuris buvo vargoninin
kas Szv. Jurgio parapijoje per 
38 metus, mirė Petnyczios nak
tį Ijocust Mountain ligonbutl. 
Jisai buvo gimęs Lietuvoje Ir 
pribuvo in Amerika jaunu vy
ru. Jo motore mirė apie pora 
metu atgalios. Paliko du sūnūs, 
Vlada ir Edvardu, aptiekorial, 
ir duktere Vanda, teipgi 5 ann- 
Ikus ir viena bro-li Vinca Že
maiti isz Kansas City, Kana. 
Laidotuves atsibuvo Panedello 
rvta.

— Urszule Kisieliauckienc 
mirė pas savo sunu Jokūbą po 
ligai trijų menesiu. Velione bu
vo gimus Lietuvoje ir kitados 
gyveno Mt. Carinei. Ibiliko vie
na sunu, penkis anūkus ir tris 
pra-anukus.

Gilberton, Pa.' — Subatoje 
likos surasta ugnis- Gilbertono 
kasyklose kuri doge nuo ilgo 
laiko ir negalima buvo surasti. 
Ugnis yra gana plati ir padare 
nemažai bledes. Ar pasiseks 
tuojaus užgesyt tai sunku pa
sakoti.

Port Carbon, Pa. — Albertas 
Kriaucziunas, 20 metu isz arti
mo kaimelio Szeintono, likos 
pastatytas po kaucije 1,500 do
leriu, už sužagejima 17 metu 
Matildos Prosiutes, feipgi isz 
tos paezios vietos. Teismas at
sibus ateinanti menesi Potts- 
villes sude.

TURĖJO TEISYBE.

— Vienas draugas norėjo 
susibeczyt su manim ant de- 
szimts doleriu, kad juod-var- 
nis nė yra juodas. O kad asz 
ne esmių žinunu paukszcziu, 
bot visados girdėjau kad koŽ- 
nas juodvarnis yra juodas, to
dėl meldžiu pono profesoriaus, 
kas turi teisybe!

— Tamistos draugas turi
— Neužmirszkie, kad

juodvarnis ne yra juodas, tik* 
tai jo plunksnos juodos.*

I

tiesa.

P.

r f

— Kaip kiekviena mota, 
taip ir sziemet,'iii Lietuviu 
Diena, 5 Septemberio, suva
žiuos tukstaneziai Lietuviu, no 
tik isz Wyoming Klonio, bet įr 
isz Schuylkill apskrities, isz 
Philadelphijos, New York, 
New Jersey ir kitu apielinkių.

t St. Vilnoczius, 42 metu, 
gyv. 125 So. River Str., Plains, 
Pa., miro Rugpiuczio 18-ta. Vo* 
lionis 28 metai atgal atvyko isz 
Lietuvoj; Paliko žmona, sunu, 
dukteri, tris seseris ir du bro
liu.

f Kazys Matonis, gyv. 233 
Mill St., Pittston, Pa., mire 
Rugpiuczio 22-ra. Paliko žmo
na, 8 vaikus, 1 seserį ir du bro
liu. Rugpiuczio 25 po gedulo 
pamaldų szv. Kazimiero baž- 
nyczioj, Pittstone, 
parapijos kapuose.

5 September™

palaidotas
h ♦ ’

t Petras Padegimas, 40 m., 
gyv., Glen Lyon, Pa., sužeistas 
kasykloje mirė Rugpiuczio 
22-ra.

mirė

—• Rugpiuczio 17-ta, Onta
rio ir Western anglies trauki
nys ant Lackawauna kryžkeles 
pagavo automobili, kuri nu- 
bloszke apie 12 pėdu tolumo. 
Sužeisti 4 asmenys, terp kuriu 
yra Jurgis ir Jonas Szpatokiai

86 N. Atherton Ave., 
Kingston.

— Rugpiuczio 19-ta auto- 
mobiliaūs nelaimėj sužeistas 
Jonas Rauliiiaitis, 40 m., gyv., 
129 Searle St., Pittston, Pa. s

— Pereita sau vai te Kihgs- 
p radėjo

Nei isž szio, nei

>

1

4

gyv.

konsilmanai

<• *

tono 
“darbuotis, 
isz to praszalino isz., policisto 
vietos Andriu Kraugžli, o iii Jo 
vieta pa.4kyre buvusi ^konsil- 
mana, Ji m Oasey. ,

Andriaus Kraugžlio apgai
lestauja netik Lietuviai jo pa
žystami, bet vi#i Kingštono gy
ventojai, kurie tik ji pažino.’

Andrius savo .darbo — polį? 
cistų, isztariuivp |2 metu. Gra
žus szvarus, guro budo, visuo
met savžininguį atlikdavo są- 
vo darba, todėl visi jo sziaiv 
dien ir apgailestauja/ ’

— Sakoma, kad Lietuviai 
yra geri ir teisingi, bet tik ne 
visi. Czia jeigu kas ku nuszove, 
apvogė, apiplesze ar kita koki 
bloga darba atliko, žiūrėk toj 
“gongej“ bus u* Lietuvis. Po 
raitu sanvaite už vogimą ang
lies isz vagonu, buvo pagautas 
Joe Victor. Jis sake vogęs ir 
pardavinėjęs angli, kad tapus 
butlėgeriu. Suimti ir jo drau
gai David Jacobs, Stove Dobiu 
ir du Lietuviai Alex Czernaus- 
kas ir Juozas Balseviczius. Vi
si isz Pittstono. Ir visi gavo 
nuo 9'iki 18 menesiu in kalėjL 
ma. " . •*. >. • ’

‘ ‘ Clam
sekmadieni, Rugsėjo 4,

— AVyoming Klonio Lietu- 
viu Moterų Klubas pirmu1 sy
kiu laikys vadinama 
Bake,“
Harris’ Karmoj, Sweet Valley.

— Kingstono Lietuviu pa
rapijos vadinama “Ladies Aid 
Society” laikys “Garden Par
ty“ klebonijos sode.—G.

PAJX8ZX0JIMAS.

Pajesidkau savo žentą, Petra 
F. King (Karalius.) Turiu la
bai svarbu reikalu su juom pa
sitarti, kitados gyveno Detroit, 
Mich., todėl jeigu kas apie ji 
ka žino, tegul maloninga pra- 
nesza ant adreso:

, Mrs. J. Rnczko,
Silver Crook, Pa.

(t.8.13
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neturi vietos cigaretuose
fit 

* , |H <

puikus tabakas, jį tinkamai pa
sendinus, išnokinus, perleidžiamas 
per pagerinamą Lucky Strike valy
mo procesą, kuris žinomas kaip - 
“It's toasted”. Štai kodėl kiekvieno 
miesto, miestelio ir sodybos gyven
tojas sako, kad Luckics yra tokie 
lengvi cigaretai. ’

It s toasted "
Tai pakelis lengvu Luckiei

PARYŽIAUS TERIOJIMAS 
toro Žalumoj” — pagal • 

didį /raneūiif tapytoja Luminait 
• , » įkvėpta* nvprijaukintų no'rdų 
laukinio siaurumo, atkakliai 
paėmus Paryšiu 845 metais 
Kristui gimus.

4

fe®
it*

A

y 3? v.v... .y' ':V-'

b
* 4
u NJo nėra Luckies.

I

... lengviausiame cigarete 
kokį kada nors rūkėte

MES perkame puikiausią, patį 
puikiausią tabaką visame pasau
lyje, bet tas dar neišaiškina kodėl 

žmonės visur skaito Lucky Strike 
lepgviausiu cigarctu. Dalykas tame, 
kad mes niekuomet neužmirštame 
teisybės, jog “Gamta savo Žalumoj 
Retai Švelni ir Lchgva’* - todėl šis

« ■ 1 1 ’ i

• * ' < »■ I|: < it M’ ' „

„ i Vtt 
hi- Ąi*iefh*«n

♦ Ttbarro <'o. " *—
* t‘ ,.4/, -.,±5

ŽUDINSTA PER
J ''

■■ ■

i t\G M*1
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MELAGYSTA
ATĖMĖ SAU GYVASTĮ
DAGIRDUS KAD VYRAS

SERGA BJAURIA LIGA
— VYRAS NUŽUDĖ

AP JUODINTOJA.

Varszavay Lenk.'— Xetoli- 
mayi miestelije nuo czionais 
Torovice, per apjuodinanti lie
žuvi likos papildyta žudlnsta 
ir savžudinsta: Mikalina! Tocz- 
ko, 23 metu moterėlė, pati dar
bininko ant geležinkelio, da
gi rdus nuo jojo draugo, kad1 L. * 
josios vyras užsikrėtė lytiszka 
liga nuo paleistuviu, tbip tuom
susirūpino, kad isz sarmatos . ‘J * * ■ < \ 1 .
atome sau g;
in artima prūdeli

y vast i per s’Zokima 
>, ' ■ <...... :
• t

Kada ketino atsibūti josios 
laidotuves, vyrhs puo' kitu da
gi rdo, del ko motel’e dteme sau 
gyvastį. Tolinus rfagirdo, nuo 
draugu, kas ji apjįodino netel-

*• * ? •» , » 

singai priesz paežia’. Buvo tai 
kokis Juozas Libner, kuris bu
vo kaltas moteres mirties, Ir 
vyras nutarė jam už tai teisiu-

► * M ♦ i

gai atsimokėti.
Sutikės Libneri ant ulyczios, 

priėjo prie jo szaukdamas: 
“Tai tu szunc-vaiko ihstumel 
mano mylejna paežiu in kapus, 
praneszdamas jai kad asz ser
gu užkreo^iamuja liga, kad

1 f k 1 " '

priesz mane turėtu neapykan-
» 1 '' 1

ta! Te tau už juos melagingus 
liežuvius!“

■ V ‘MįR x

4

1 *

t*

4?

V ”]tl imoRNi f>artĮyhj grrttnf fii^kyltf xrre™į tr fitJtryhį fobčItltiiH i/<|/n> prlfMi

gaudyti negu įo k ai m ynai, o patiita/y/ų namui nuiko iankntfjt, liititk l>a <ihIh th jo dury primini tiką.* 
RAITU WALDO EMERSON.

Ar Iii pareiškimai neganėtinai paaiškina kodėl pasaulis u/giria ir priima Lucky Strike?

r

rI

paleisdamas in
/

IV u

------------------------------------------------------—U-----------• ~ -"Tl ~ - 1 - * - ' 
jo krutino keturis szuvius, už- 
muszdainas.ji ant vietos.

Palicijeuiresztavojo Toczka, 
bet kaip girdot paleis ii- anibet kaip girdėt paleis ji- 
liuosybes, nes visas miestelis 
už nuskriausta vyra užstojo ir 
sako, kad gerai padare nuszau- 
damas Libneri, nes jau ne vie
na žmogų baisei apjuodino ne
kaltai o ir kėlės moteres, kuriu 
vyrai jau senei jam norėjo už 
tai atsimokėti.

FARMA ANT PARDAVIMO.

40 akeriu su gyvuliais, pada
rais ir jevais kurie yra kluono 
ir ant lauko. Parduosiu pigiai 
uos iszvažiuoju in Lietuva. (2t 

Anton Machuta,
Branch, Mich.

... •  - -Į—— -

W. Traskauskas, Ėst
______ ____ A M A A ■ edML1ETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kanus numirėlius. PasanU 
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, veseliju, pasivažinijk 
mo ir L t. Bell Telefonas 506 
603 W. Mahanoy Ave» Mab. City 
» —— —„ ........... i—     ■niia.i^y

R. 2 Box 42 J

■m. .......... <b ii į. I , ,

Kvailys’ yra tas, kuris

--------- XJ.J------ J-J-ILS-'J 8

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas

Dentistas Mahanojuje
O’Ant 2-tro Floro, Kline Sztoro
19 W. Centre St., Mehenoy City------ ---- ---------  . . -

Skaitykite “Saule”

būdams turtingas gyvena kaip 
vargszas.

NUPIGINTOS PREKES.
. f

Isz priežasties 
musu sztoro, 
kės ant nekuriu daigiu. Parda
vimas nuo 26 iki 31 Augusto. 
30x3Vb automobiliams tajerei 
po $2.95.
$5.55. Kuparai po $7.90. 
Gruberi, 110 E. Centre St.

pertaisymo
numažinom pre-

19x5.00, tajerei po
Pas

A. RAMANAUSKAS
L1ETUVISZKAS GRABOR1US 
510 W. CENTRE STREET

MAHANOY CITY, PA.
TELEFONAS 305-R .

Iszbalsamuoją ir ląldoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus pa- 
ruoszia pagal naujausia mada už 
priėnama preke. Parsamdau auto
mobilius del laidotuvių, veseliu ir 
kitiems pasivažin&jiin&mi-
Naminis Telefonas 1430-R St.Clair

t

C. F. RĖKLAITIS
M*h«nojau> laztikimiausis Graboriut 

:i Gabiausia* Balsamuotojaa H

• ‘i
Geriausia Ambulanco 

fC patarnavimas 
npelinkeje. 
Itiam laike, diena ar 
nakti. Visada -turi plU 
na pasirinkimą meta-

Y liszku ir kieto medžio
Grabu. Laidoja nu-

I mireliui pagal naujau-
I šia mada ir mokslą.
Į Turiu pagelbininke
U moterems. Prieinamos

prekes. ,
S ; DU OFISAlt
MAHANOY C1TY1516 W. Spruce St 

Bell Telefonas '149
TAMAQUA, FA., 439 Willinf Street

Bell Telefonas 538-J * 

Kietųjų anglių krasztas yra sziame laike geriausias szalis 
Suv, Valstijose, Pirkite narna dabar sziame kraszte. Maha
noy City yra juso geriausia vieta. Teip sako:

MERCHANTS BANKING TRUST CO.,
MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM

s z i o j
Bile Ko

CAPITAL STOCK |125,OOO.O0 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS *628,368.62

Mokame 3-czia procentą aiilr 
sudėtu pinigu. Procentą pridfcy

1 L>pos. Mes norim kad ir jtii
dam prie justi pinigu 1 Saulio ir • 
1 Liepos. Mes norim kad ir jtti 
turėtumetreikalauBiu musu baaėv 
ka nepaisant ar mažai ar didelis.-

G. W. BARLOW, Proa. : . 
J. FERGUSON, Vico-Prea. Ir Kas.

I
MAHĄNOY CITY, PA.

.41
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