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Isz AmerikosII

Dirbt uvoje

o mat vta 
prie au- 

Tasai tru

Merginos dvasia trankosi 
po fabriką.

Buffalo, N. Y. - 
Standard Cotton Mill nuo ko
kio tai laiko trankosi dvasia 
užmusztos merginos per truki 
kada ėjo namo isz darbo. Nuo 
tosios dienos kas vakaras apie 
vienuolikta valanda, dvaMa už
musztos merginos buv 
fabriko kuri stovėjo 
džiamos maszinos.
kis kuris mergina užmusze, tu
ri elektrikine žibinte ir kada 
tik praejna per laja vieta kur 
mergina likos užmiiszta, tai ži- 
buris vis užgesta, pakol pr<* la
ja vieta nepervažiuoja.
Asztuoni metai in kalėjimą už 

deszimts centu.
Detroit,

Markei, likos apsodintas ant 
asztuoniu metu ir t riju nume
siu in kalėjimą už pavogimu 
deszimt s cent u 
sunkaus darbo.

Mikola turi 20 metu, pavogė 
moterei rankini krepsziuka, 
manydamas kad jame randasi 
daugiau, nes 
do jame tiktai deszimts centu. 
Sudže pasakė, jog vis tas pats 
butu kad jame rastųsi ir szimta 
doleriu, nes vagysta ta pati ir 
tikslas buvo tas pats.
Szirdis truko žiūrėdamas ant 

mirusios paezios.
Y. — Mrs. Mary 

Upward mire ana diena ant už
degimo plaucziu, turėjo jiji 56 
metus, teip kaip ir josios vy
ras, mylėjosi 
savo gyva st i,

Mieli. - 
apsodintas

Mikola

VESTUVES SUNAUS JAPONISZKO KARALIAUS.
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k u r veli-
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Lauke tnojans 
aplaike

Ana diena 
paloeians

S () S t < L
jau navedžiai

A
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inpedinio Japmiiszko 
tinkamas paviliotais 
nu<» žmonijos.

prie karaliszko 
gerus

u z 
ir

rankini

, Camden,

tai da prie

kada atidarė ra

mas.
josios vyras 
grabo, dirstelėja

abudu p(*r visa 
o kaimvnai ne. 

karta girdėjo kaip vienas isz 
ju kalbėdavo, jog gyvenimas 
vienas be kito butu neisz.laiko- 

Kada Ilowardiene mire, 
stovėdamas prie 

s ant iszbalu-
sio veidą savo gyvenimo drau- 

žado prie grabo, 
mirdamas in kėlės miliutas. Pa- 
szaukti daktarai nutarė, buk 
Hovardas mirė nuo szirdies li
gos, nes szirdis truko 
didelio gailesezio.
abudu likos palaidoti vienam 
kape. Paliko asztuonis vaikus. 
Kas diena atsitinka panaszus 

atsitikimai.
W’oodland, Pa. -

ges krito be

jam isz 
Ana diena

Stanislo
vas Kviccinski anglekasis dir- 

k a s v k I o-

isz visu szALiu P:c±
Senyva pora rakaliu nužudė 

28 ypatas.
Volynius, Bosiję.

t idant atpaku- 
tavot už motinos griekus.
Brūkšėki. — t ž keliu dienu

Trepnitzo bus Iszszventytas 
ant kunigo impedis Saksonijos

35 METAS

Isz Lietuvos.
R

i
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Palicije sosto kunigaik.sztis Jurgis, kur
ai’esztavojo tomis dienomis se- jojo (|(.(|e/|)rofcsoris kirn. Max 

Frei-vvra ir moteria

al sibuvo Vest lives 
laivo pastatyta tam 

jinius ir prideranezia pagarba 
7"'’ a

Už du centus gavo 600 doleriu. Dvase dukteres neduoda atsilsi 
tėvui.

Rochester, N. Y. — Antanas 
Borkowski buvo priverstas isz- 
sikraustyt isz savo namo in ki
ta vieta nes jam nedavinėjo ra 

jojo mirusi
Morta, kuri tęva 
naktimis, nes
tos isz paejles davėsi girdėt na
me visoki baladojimai, 
mic'gkambnrio paezios 
rydavo o kuknioje
Itiekos szokinejo kazoka. 
kowskieno kalba, buk trys me
tai adgal, josios <lukt<» papilde 
savžudinsta isz priežasties, jog 

iszleke t i 
buvo iszsi

aplaike nuo te 
kelis

Norristown, Pa. — Dabar 
James Conroy gailesį jog note- ' 
ko 600 doleriu, kuriuos paslepi* 
maiszelije senu skuduru vieto
jo indeli in banka kaip visi isz-

Jojo 
n ieko

apie paslėptus pinigus, parda- 
skudur-

mint ingi 
prisiegel e

žmonis 
nežinodama

daro. ni v bes

ve ma išželi

dukterų 
at lankydavo 

per kėlės sau va i

Deszimts vyru pražuvo 
kasykloje.

Deszimts mai-

skiiduriu 
ninkui už du centu.

Norints Conroy 
apie tai palieijai, kuri pradėjo 
jeszkoti po visa 
ningo

da ve z i n c

miestą gi Iii k 
skudurui nko, 1 \

neslepk nieko priesz sa-

Velionis ik

at šit ik imu 
atsiminkime

bant is czionait inesia 
šia likos užmusztas vakar per 
sugriuvimą anglių.
buvo nevedias ir buvo ant bar
do pas savo tautieti Baldinski. 
Kada atvožė jojo kana namo, 
bnrdingbosis nenorėjo priimti 
lavona in st ubą, todėl miestas 
turėjo palaidot savo kasz.tu.

Daug panasziu 
turimo visur, bet
jog numirėlius turime pa laido
ti Bet kalte ir t uju, kurie ne
priguli ne 
kuri rūpintųsi palaidojimu to- 

* kiti, kurie neturi jokiu giminiu 
kurie užsiimtu laidotuvėms už
ėjus nelaimei.

Pardavė savo paezia už du 
dolerius.

Bay City, Mich. — Marijona 
Alberts innesze teismą in stula 
ant persiskyrimo nuo savo vJF- 
ro. Kaipo liūdi n tojus yra pri
skirtas dokumentas, kuriame 
talpinasi kontraktas, buk jo
sios vyras AVrll i a mas pardavė 
ja,ja už du dolerius del Edwar- 
do Den n iso. Patogi ir da jauna 
moterėlė nenori ilginus gyventi 
su tokiu vyru kuris jaja už teip 
mažfli/ y J.'V'.

iii jokia draugove

bet 
sziam laikui jojo da nesirado 
ir gal nesuras.

Isz to būna tokis pamokini
mas: “
vo paezia, nes jiji turi dalintis 
su tavo džiaugsmu ir nubudi
mais kaipo ir turtu, nes tokis 
pasielgimas vyro nuolatos isz- 
ejna ant blogo abiem. Conroy 
gailesi, jog teip padare, bet 
gailestis dingusiu pinigu uesu- 
gražvs.

Iszleke in padanges be 
areoplano.

Vicksburg, \'a. — Austinas 
Comer, asztuoniu metu sūnelis 
I'amosziaus, 
damas dažinoti 
mažam bertainukije, 
zapalka ir prikiszo prie bertai- 
niuko kuriame radosi parakas, 
na ir pasidarė dideli 

suardė 
kūdikis iszleke in pa
dauginu

mas adgal,/Ues nerado ne sznio- 
telio kimo. Motina nekarta isz- 
metinejo vyrui idant parako 
nelaikytu šluboje. Tėvas tame 
laike radosi darbe o motina bu
vo iszejus in sztora su reikalu.

Gilukningas radinis senam 
name.

Bridgeton, N. Y.

i r 
pykszt ! 

narna, o 
dangės <

f ’ y

Va.

anglekasio, nore
kas randasi 

nž< logo

til PflidWfle

pasidarė 
kuris

S
v įsa

įiesngrvzda

s ge- 
at idarės

durvs 
atsida- 

puodai ir 
Bor

Gates, l’a 
nioriai likos nžnmszti eksplozi
joj Frick Coal kompanijos ka
sykloje m'mksztii augliu, pra
ėjiu Sukatos ryta. Visi užmusz- 
tieji jau likos surasti ir isz.ncsz- 
ti isz kasyklos. La i k<‘ eksplozi
jos kasykloje' radosi 
\ \ ru bet I ik l<) likos

ny va pora —- , ?.. 
knriy papilde 28 žudinstas in 
laika dvieju metu. Pora gyve
no kaimo Kalmoka, kuris guli 
arti geležifikelio, o valdže nie
ko apie taisės žudinstas nežino
jo ir lyg sziai dienai neimtu žu- 
dinstos iszsidave kad 
atidengtos isz netyczin.

Toji porele turėjo paprati- 
ma keliauti po Volyniu, Ker- 
sona ir Besarabije, pardavinė
dami kokius ten mailes milte
lius ir Irucizna. Patys prisipa
žino prie 
I riicizna pardavinėjo 
mis ir vyrams kurie neapken- 

I e vieni k it u.’ PiNicije 
buk toji pora 
daugiau žudinscziu.

Baisi mirtis mergaites 
ligonbuteje.

Bruksele. — 
ligonbuteje, kur radosi apleis
ti vaikai ant gydimo, dvieju 
metu mergaite likos gyva isz- 
virta per 
gėrusius

valdže
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28 žudinscziu, nes 
moterį-

mano, 
yra priežasto

Czionaitineje

Vargi li
ga s žmogelis Austin Dover pir
ko sena pusiau sugriuvusi na
rna, o kada ji pats pradėjo pa- 
taisinet, rado po grindimi 
ležine skryne, kuria
rado daugybe aukso ir bumasz- 
ku. Doverz suskaites pinigus, 
rado skryneje apie keturis 
tukstanezius doleriu. Badai pi
nigai prigulėjo prie seno sku- 
puoliaus Elisba Lewi.su, kuris 
mirė apie dvideszimts metu ad- 
gal, nepalikdamas jokiu gimi
niu, todėl pinigai likos pripa- 
žyti Doversui,
statys puiku, narna ant tosios 
vietos, džiaugdamasis jog pir
ko senaJiakuželia už kuria už
mokėjo tiktai du szimtu dole
riu. Doveris turi silpna paezia
1 $• Vnlinl i Ira ’ YYin vii irnilzu

kuris dabar pa-

h 1

mielu noru butu nuo jojo pra- 
in olrunzl/.nrfn 1 t wi 11 li/i ir^ljf

apie 125 
nžmuszt i.

Prigelbejo papildyt daugpa- 
tysta savo vyrui.

lex. -- Alfredas

S

apsileidimą savo

nepavelino jai tėvai 
už vyro, koki sau 
rinkus, už ka 
v o iszba it i r 
I labai' dūk rele 
pasilsiu

ža nd in i us. 
tėvui neduoda 

at simokedama 
naktineis atsilank\mais.

Rado septynis perlus 
klamsuosia.

jam

< )cean (’ity, N. J. — Kada 
kukorka Morta Fisherieni' ati-
darinėjo klamsus (varles) 
unitiiiiam hotelije, rado vieno
ji' pelikes o kitoje tris puikius

N uveže

ežio

l i Del to kad

t ui ta 
Penu

perlus didumo žirniu.
in Philadelphia ' pas auksoriti 
kur aplaike ipž visus du szimtu 
doleriu.

Paliko turtą del merginos 
kuria mylėjo.

Philadelphia.
asz mylėjau ir turėjau didžiau
sioje paguodoneje Millie B. 
Franklin, palii'ku jai visa savo 

susidedanti isz szeru 
Chemical W’orks kurie

randasi Newark, N. .L, o kuriu 
verte sziadien yra apie 20 tuks- 
tanezius doleriu, 
t ėst a num t as
Jono Coimon, dei>tisto. Dvi 
sanvaites priesz mirti ketino 
jisai apsivesti su pana Frank
lin, bet nesulayke tosios dienus 
mirdamas 
ežiu.

Detroit, Mich. — Liepos 23. 
Fordas paskelbė savo dirbtu- 

kad kievienas darbinin- 
smirdes ar 
munszaine

> y 

nesenei
r nkokis buvo 

mirusio 
dei>t isto.

nuo uždegimo plan-

vese, 
kas, kurio kvapas 
atsiduos degtine, 4.41.hp<.«,i.v, 

alum ar kitokiu svaiginaneziu 
ggriinu, bus iszmestas isz dar
bo be jokiu pasikalbėjimu ir 
nebus priimtas atgal. Bus isz- 
mesti ir tie, kurie savo namuo
se darys degtine, arba neszio- 
sis su savim ir gers. Proliibiei- 
ninkai labai džiaugias isz For
do dabar ir žada praszyti, kad 
visi didieji Amerikos fabri
kantai iszleistu panaszius dek-

i vniiia

F1 Paso,
Buescher kurio palicije jeszko 
po visa aplinkine už daugpa- 
lysta, ant paliepimo jojo antros 

‘S, s 
žinia

u, kuria apsipaczia-pacziub
vo su žinia ir pagialbalsavo 
pirmutines paezios. Jojo pirma 
pati prikalbino Alfreda idant 
apsivestu su Sara Reese, paim
tu josios turtą, nes 
t urt inga moterėlė, o 
voiu'i jaja paliktu, tei|> ir pada
re. Iii kėlės sanvaites po apsi- 
vedirnui, kada Alfredas turėjo 
moteres visa turtą rankoje, pa- 
bego, palikdamas bohelka ant 
ledo, 'iszdumdarnas in nežino
ma szali su savo pirmutinia pa
ezia. Dabar pati No. 2 jeszko 
savo niylonio Alfredelio, idant 
atkerszyt jam, jog jaja teip ap
gavo ir paliko ant juoko ir tai 

o moteres. Pali- 
eije paukszteliu lyg 
nesueme.
Pirko geležine kasa už 20 do
leriu; rado joje 6,428 dolerius.

Krie, Pa. — 
važiavo iii

I urt a, buvo tai 
j jo vincze-

su pagelba sav
sziolei d a

I’etras Brace, at
miešta užejdamas 

ant licitacijos kuri tame laike 
atsibuvinejo. Agentas pardavi
nėjo kokius ten senus rakandus 
po mirusiam Jokūbui Bills, o 
terp kuriu radosi ir sena gele
žine kasa, nes visi buvo tosios 
nuomones jog joje nieko nesi
randa, nes velionis neturėjo jo
kio turto. Brace pasiūlė agen
tui 20 doleriu už kasa, o kada 
atvežė jaja namo ir atplesze 
duris rado .^talcziukije ir terp 
senu^nygn 6,428 dolerius bn- 
maszkosia. Apie savo radini 
niekam nesako nieko norints 
buvo pirkęs kasa keli menesiai 

adgal.______

Pogromas arba skerdyne Žydu.

Ryga, Latvija, 
arba skerdyne 
ana diena ant Rusiszko laivo 
plaukantis ant Djesnos upes. 
Gauja užpddliku užlipM ant

— Pogromas 
Žvdu atsibuvo a

laįvo, iszrinko visus Zydiszkus 
pasažierius, kuriu, 

nužudino
Iru n n gv i nmnfn in imn
k 161 ik a,

btivo pcu- 
visus ir j u

prof esori innW et tin vra
burgu universitete.
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Kaliniai iszbege isz Kalėjimo 
slapstosi po miszkus.

Kaunas. — Gauja plesziku 
susirinko Praveniszkio miszke. 
Jie ten apipleszc gyventojus, 
isz kuriu pasienio maisto gyve
na s;
reiviai ir policija

miszka

ui miszke. Atvykusieji ka- 
pradėjo ap- 

kidkosvai- 
Pleszikai

9 pleszikai suimti, 
sužeist i

szaudyti
džiais ir szautuvais.
atsiliepe,
1 pleszikas sužeistas, 
taipogi, 1 policininkas ir karei
vis.

Dalis plesziku iszbegusi už 
demarkacijos linijos. Jiems be
bėgant. tapo sužeisti dar du 
pleszikai: Frbanaviczius ir

tapo
i’rbanaviczius

Janczius, kurie pristatj’ti ka
lėjimam Panemunęj sulaikytas 
dar vienas pleszikas Lukszevi- 
czius.
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apsižioplinima pasi- 
tarnaites, kuri už- 

mirszo prileist szalto vandens 
iii niaiidinyczia.

Mergaite likos gyva isz v irta 
o norints baisei klykė, bet tar
naite nepaiso ant to. Tarnaite 
likos aresztavota kaipo ir try 
daktarai už 
ta rny stojo.

Papjovė Graika ant macu.
London. — Laikrasztis 

“Morning Call” patalpina se
kanti telegrama isz Viedniaus:

Tik dabar Valdže dužiuoju 
buk Smirne žydai papjovė jau
na Graika. tikejimiszkam tikš

ti ra i ku užsidegė 
užklupdami ant 

žydu. Paszaukta - palicije vos 
apmalszino indukusia myne, 
užbėgdami in laika dideli pra
liejimą kraujo. Palicije užklu
po ant mynios su ginklais; du 
maisztininkai likos užmuszti, 
o daugeli sužeista.
1,000 užmuszti revoliucijoje.
AVashingtonas. — Musziai 

tarpe revuliiicijonieriu ir Bra
zilijos valdžios kariumones da 
vis nepaliauna apylinkėje Sao 
Paulo d įstrik t o. Iki sziam lai
kui, yra praneszama, kad arti 
tūkstantis pasikeleliu jau likos 
užmuszta.

Iszgelbetas per karve.
Praga, Jugo-Slavije. — Gir

rioje terp Morožnicos ir Borys- 
lavo, karve ganydamasi po gir- 
ria, užtiko grabeje gulinti ne- 

triju metu 
Karve prijausdama 

nelaime, nutarė duoti apfb tai 
žinia žmonoms.

Karve sustojus prie kūdikio, 
pradėjo graudžei baubti pakol 
neatbego piemenis pažiūrėti 
kas ten atsitiko. Vaikuti pie
mens nunosze in kaima, kur ji 
moteres atgaivino, a paszauk
ta s daktaras pasakė, buk ku- 
dykiš buvo tik apalpias nuo 
bado, nes nuo dvieju dionirnie- 

Nelabos motinos 
kuri kudyki paliko 
da nesurado.

Kraujo lietus.
Ncapolius. — Gyventojei yra 

perimti baimia isz priežasties 
nupuolimo lietaus suvis pana- 
szu in krauju. Pranaszauje, 
buk trumpam laike atlankys 
juos didele nelaune, nes kada 
tik tokis lietus nupuola tai vi
sados gyventojai turėjo baisės 
nelaimes kaipo yulkano atsi
gaivinimuos, drebėjimas 
mnci iv i i

le. .Daugybe 
a|kei*zimu

gyva, kudyki apie 
senumo.

ko nevalgo.
girnoje,

Pranaszauje

ze-

Kim. Jurgis yra 
Vusios 
Ludvikos, ir už tai nutarė pasi
likti kunigu idant atpakutavot 

motinos kuri 
pabėgo nuo savo vyro kara
liaus Fridriko Augusto su mu
zikes profesorium Tošelių. Po 
tam karalius aplaike persisky
rimą nuo savo pabėgusios pa
ezios, kuri buvo persekiota per 

savo karaliszka gimine, 
savo mylemo nepametė ir 

su juom gyveno. Ludvika szia
dien turi 56 metus ir gyvena 
Montenegro.

Brolis karaliaus, prof. kun. 
W’ettin teipgi pasiliko kunigu 
po pabėgimui Ludvikos ir da
bar profesoriauje 
universitete.
Norints mirė ubagu, bet paliko 

konia milijoną.
Tomis dieno

mis mirė senukas Petras Giar- 
koviez, 8- metu senumo, papil
dydamas savžudinsta. Senukas 
gyveno isz ubagavimo, maitin
damas tuom, ka jam iszmesda- 
vo isz hotellu. Visu nuomone 
buvo kad jisai yra didžiausiu 
vargszu, bet kada gimines per- 

kambari, 
bankinesia 
Giorkovicz 

milijoną ka dažnai Klaipėdos 
’ Tęs

ti žr a szy ta, buk

su num bu
ka ralymes Saksonijos

už griekus '.savo 
nuo

visa 
bet

F re i burgo

(I

'lįl

Viednius. —

kratė jojo varginga 
rado piningai ir 
knygutesia,
v ra vertas

ganadytais ir

jarodivnais uczdohvar-

buk 
konia

Amerikoniszku doleriu, 
ta men te buvo 
palieka 40,000 ant universiteto
100,000 del giminiu o likusius 
del vargszu priglaudos. Gimi
nes tuom palikinu nebuvo už

dą bar peszasi 
po sudus norėdami atimti visa
turtą.
Stebuklingos gyduoles nuo 

gėlimo dantų.
Vladivostokos. — Burlokai 

tankei laiko paikszus ir bepro- 
czius už stebuklingus Szventus 
ir da už gyvasezio juosius pra
mina “ 
cais.“

Ant vietiniu kapiniu randasi 
antgrabis kokio tai Sergejevo 
jarodivovo, prie kurio atliki
nėja keliones daugelis keleiviu 
kentaueziu ant gėlimo dantų. 
Priežastis tuju atlankymu prie 
Sorgejovo atngrabio yra juju 
drūtas tikėjimas, buk tas, ku
ris atgrausz dantimis szmotu- 
ka akmens tojo 
rio,“ i 
lingo pasveikimo 
dantų.

Ejna paskalas, 
gydymas,

“stebuklada-
tai tnojans dantis stebuk-

nuo gėlimo

buk tasai 
pagelbėjo dauge- 

liems kurie atsilankė atgriaužt 
sz motei i akmens!

Antgrabis pastato akyva re
gėjimą, nes apgriaužtas aplin
kui, kas parodo kaip yra tam
sus tie,Jei bolszevikiszki būrio- 
i * <1;
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arcsztuoti pradėjo 
Sargybinis 

pradėjo

audra

Pleszikai žudosi.
Kaunas. — Birželio 30 d. va

kare prie kalėjimo buvo girdė
tis szovimas. Teko patirti, kad 
invvkis buvo sekantis: du su
gauti pleszikai nusižudo, per
sipjaudami sau gerkles. Ta pa
mate kiti
kelti triukszma.
iszgirdes triukszma, 
szaudyti.

— Birželio menesi siautusi 
Žiežmariu Valscziuje,

Traku Apskrity padaYe daug 
nuostoliu. Iszrauta su szakni- 
mis ir sulaužyta apie 250 me
džiu, 
Specialiuos komisijos apskait- 
liavimu nuostoliai 
000 litu.
Lenku Vilnija sziltine marina.

Ryga, — Latvijos vyriausy
be gavo žinių, kad lenku oku
puotoje Lietuvos daly’, ypatiiu 
gai ties siena su Latvija, pra- 
plitusi sziltine, kuri gresianti 
pavojumi ir Latvijai. In Latvi
jos paklausima, ar tos žinios 
tikros, Lenkijos vyriausybe at
sake, kad ji panasziu žinių ne
turinti, bet pavedusi atatinka
moms instaigoms investi minė
tojo srity sustiprinta sanitari
ne kontrole.

Ne vieta ubagams.
Klaipeda. — Jau ilgoka lai- 

stoties 
rūmuose matosi visokie ubagai 
subedevotais sąnariais, kurie 
trainojasi publikai po kojų ir 

Tokios vietos, 
susirenka greitu laiku 

skubiai prie- 
žygiuoja,

suardyta . 3_ .trobesiai.
- “ • • -

siekiu 76,-

juos gaiszina. 
kur 
daug žmonių ir 
szais vaikszczioja 
kaip tai Klaipėdos stotyje, ne

leisti visokiems uba
gams trukdinti publika. Ne 
vien galima t ui u ubagu pasi
gailėt, bet veikiau isz ju pasi
piktinti, "kad jie savo subeda- 
votus sąnarius publikai kiszn 
in panosi. Abelnai tur but 
Klaipeda ubagams rojus, nes 
kur pasisuksi, sutiksi nematy
ta ubaga.
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Viena toki užtikęs
Smiltyne paklausiau: “

“Isz Kėdainių.
ko Klaipėdoj jeszkai!’

Isz kur 
M

M

Tokis
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tamsta ? ’ ’
“O 1
“Noriu pasipelnyti.
ubagu gausumas ir drąsumas 
miestą negražina ir 
szirdies nelinksmina.

Stalupėnai. — Liūdno am- ? 
žiaus galo susilaukė ežia 64 
metu senas G. Paulaitis. Leip- 
giriu Lapenų dvare jis vare 
banda isz vieno tvarto in kita 
ir vienas piktas bulius ji pribe-

žmonių I
Ii*

1

i
1
i I

in
ges pakabino ragais ir nusvie-

1 • J • f 11 1 1 1 • •

C

do in patvorį. Tada bulius pri
bėgės ragais ir kojomis pradė
jo nelaimingaji kamuoti ir tik 
didžiomis pastangomis kitiems 
žinohems sekės luiliti
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KAS GIRDĖT
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Istorijoj yra
Japonije 
priesz

kolos tautas
apsigyveno

ky damas, buk ji j i priguli prie 
jo, sztarki moterėlė teip ji pui
kai pavieszino, jog iszsižadcjas 

suniko 
i r szniokszt uodamas 

O kada vyras 
už jo- 

visus tužus, 
ir pikius

paraižyta, Imk 
atsirado mete 660, 

užgimimą Christuso. 
Kokis tai garsus vadas Jemrnu 
Tenni, sumuszes 
su savo vaisku,
ant gero ant salos Yamato.

Japonije susideda isz penkių 
salų; Nipon — didžiause, Jos- 
so, Sikok, Kiuszu ir Yamato. 
Po karei su Kinczikais 1895 m. 
Japonams gavosi daug dau
giau salų isz ko susitvėrė dide
le vieszpatyste susidedanti 
sziadien isz 56,745,850 gyven
toju. Japonai iszpažysta

vieszpatyste

Japonai 
krikszczioniszkn, budizmu ir 
sintojizmiszka tikėjimą.

Paskutinis spėjimas*yra, buk 
musu žeme turi 10 bilijonu me
tu senumo, o gyvastis ant jo
sios randasi daugiau kaip vie
nas bilijonas 
musu

metu. Norint s 
svietas yra teip senas 

bet visiszkai da visai jaunas, 
nuolatos kovojentis, 
gas, melagingas ir 
ningas.

visai jaunas 
apgavin- 
veidmai-

moterėlės ir skrybėlės, 
per duris 
parbėgo namon.

Įsugryžo namo omesi 
jo kailio, kuriam 
augsztukus, ežyrvns 
atspaude ant terlos, jog jie t

r *

reikėjo nuga bent iu ligonbtttj.
DAbar žmogelis ilgai p^ste- 

nes ir janJmzyruoti nenorės!
* ' Į*'*1

Sveikatos jeszkok pas vieti
ni daktaru, nes kožnnm mieste 

ir ojk pas bile 
katra. Daktaya viena laikyk, o 
imk gera ir nemninyk, ba kaip 
daktatus mainysi, tai ne grei* 

nes vienas pn- 
nntras pagadys, 

ežias numaris.

ju nėstokuoje i

tai prisitaisysi, 
taisys, o tre-

džo apsvarstias visa dalyku ir

Kodėl teip.persitikrinęs 
turi “dvi szirdis 
persiskyrimą.

Argi daliar žentelis norės pa
silikt i vyru savo uoszves, o le
vu savo paežius — nežinia, bet 
ate.jtis tai iszrodys.

kad Schaltzman 
davė Julijei

v i i I1

Aplaike dovana už 
siliabavima.

— pa-‘

Sziandieniniam laike •moks
las tikybos yra ’neatbūtinai įlel
Lieįuyiszkos jaunuipcnės ’¥ei-
kalingas ir jah reikėjo seniau

4apie tai gerai apnunistyti, ni
jau viena gontkijirte priaugu
sios jaunumenes huejo peklai 
ant preezotko, o yra ir tokiu 
užaugusiu vaikinu ir morgai- 
eziu, jbg apie tikyba ir mora- 
liszkuma tiek iszmano kjek 
szuo apie pa/myka.

Szindiqn toji dirva baisei už
leista, usnis ir varputis nustol-

c.

Dr. Mikkel Hindhedc isz Ko
penhagos, tvirtina buk vėžio 
liga paeina nuo gero gyvenimo, 
tai yra valgio. Daktaras sako, 
jog prasti žmones ir laukinei 
nežino kas tai yra vėžio liga ir 
niekad ja neserga, tiktai tada, 
kada apsipranta su civilizacije 
ir josios paproeziais.

Kada 1849 mete žmonys da
ginio, buk Westuosia, Kalifor- 
nijoi, likos atrastas auksas at- 
buvinejo in lenais kelione su 
arkleis, arba jauezeis vežimuo- 
sia. Tokia kelione užimdavo 
mažiausia vienuolika menesiU 
laiko. Dabar su pagialba auto- 
mobi liaus t a ja kelione galima 
atlikti in 71 valandas ir 27 mi
liutas. B(ft in trumpiausia laika 
laja ilga kelione atbuvo pulki
ninkas Maughan su areoplanu, 
iszlekdamas isz New Yorko 3 
valanda isz ryto, atlėkdamas iii 
Kalifoniia su nusileidimu sau- 
les — in laika 22 valandas.

Dievai ir dnszia netiktai su
tinka su mokslu, bet tiesiog sa
kant yra pamatu pilozopijos. 
Žmogus su neingaleta pajėga 
jeszko teorijos, kuri apsiaubi- 
netu ir iszdestinėtu netiktai 
pasirodinns, teip vadinamus 
medegiszkiis, bet — ir musu 
dnszia; josios visokius reališz- 
kus troszkimns ir viltis. Sztai, 
ant kiek Dievas, dnszia ir svie
tas dvasinis atidarinėja priesz 
nuimi nauja o platu orizonla, 
kuriame talpinasi viskas, apie 
ka manstomo ir ka jaueziame, 
ant tiek be Dievo ir duszios, 
norints svietas iszmaningas, 
norint s savo paredkia, stojosi 
flel musu maiszatia ir praga
ras. Nieko tame sumiszime ne
suprantame ir vargina sa<’o 
esybia.

taip 
bet

Vyrai ant moterių visaip isz- 
randa, bet motore da geresnius 
budus suranda; i szmint i ilgiau
sia apkvailina ir gana.

DaUgeliuosia fabrikuosią ir 
minksztu augliu 
darbai susimažino, o tai isz tos 
priežasties, jog turi tuom laik 
visokiu iszdarbiu užtektinai ir 
ne turi ant ju užkalbinimu, nes 
ne žino koki liakai bus po isz- 
rinkimui naujo prezidento, nes 
visados teip buna priesz iszrin- 
kima. — Neturime ko bijot, juk 
Ameriko da vis žmogus užsi
dirbs ant szmotelio duonos.

kasyklosia

Persergekite tuosius, katrie 
geidže pribūti in Amerika, 
idant kada pribus in Najorka 
ar in kita pristova, idant nesa
kytu, jog tun czionais prižadė
ta darba, nes jeigu teip iszsi- 
tartu, tai ji sugrąžytu adgal 
kaipo 4‘contracted laborer.”

Jeigu siuneziate laivakorte 
ar pinigus ant pribuvimo, tai 
inraszykite, kaip turi sakyti, 
jog pribuna in czionais ant gy
venimo ir dirbs koki darba 
gaus. Laikais nužiūri imigraci
jos virezininkai ir ilgai klausi
nėja, bet ant pagalios paleidže, 
bet daug padaro ergelio o ir 
nereikalingu iszlaidu.

Silpnybe yra ncpakclineti 
kantrei kentėjimu daug augsz- 
1e«niu pa budžiu. Kentėjimai 
yra druska gyvatos. Jiji saugo
ja dnszia nuo pasigadinimo ir 
gydo dnszia kada suserga.

Didelis tai žodis, nesuprati
mas per svietą; kentėjimas ar
ba kapuosia vieta.

$

Kaip dabar turime gerus lai
kus, tai priviso daug visokiu, 
apgaviku, agentu szeru ir kito
kiu dalyku, o ypatingai po 
anglines kur žmonys gerai už
dirba ir turi pinigo. Kiti vėla 
Hiiradia adresus žmonių laik- 
raszcziuosia, siunezia katalo
gus ir visokius niekus.

Aplaikia tokius niekus su vi
sokiais melagingais apraszy- 
mais ir pasiulinimais sudegin
kite arba sunaudokite kur rei
kia.

Nesųluokite prisigaut
tuosius szplclius, kuriu privi
so daug po visas apygardas 
ypatingai kur gyvena atejvei.

Kaip “Saule” skaitysite, tai 
tokiu apgaviku apsisaugosite.

Musu žmonelei yra labai ge
ri, dori, glamonus ar tykus, pa
kol juosia nesubunda jaustos, 
kol juosia* nepėbunda mislis, 
jog kas tokia geidže juosius 
iaznaudoti, juosius skriausti, 
apgaudinėt ir mulkinti.

Kas kaltas, jog terp juju in- 
vykdino bedievystės, atskalų- 
nystes, paleistuvystes, neužsi- 
tikejimas ! Apie tai nereikia sa
kyti — visi žino.

Kur pamato gero ne buna 
tonais viskas sugriuna.

Pas žmonisyrA piktas papra
timas, jog kada tik kas rengėsi 
paeziuotis, tai tuojaus kyla vi
sokios apkalbos;
tuom daugiaaše užsiima bobos-
ilgliežuyes, kuriu kožnoje apy
gardoje nestokifoje. Priežaste 
to, yra szetoitiszkas užvydeji- 
mas! Tokia moteria galima 
tuojaus pažinti,
džiuv.us kaip kurtas, pageltus 
ir susisukus. Nuo tokios mote- 
res privalo visi lenktis kaip 
nuo pavietres.

Ypatingai

nes yra isz-

per

Vienojo Lietuviszkoje apy
gardoje kur randasi daug Lie
tuviu, sėdo keli kaziminkai 
]oszti cjniki. Vienas pralosze 
visa savo pėdo. Praleidęs pini
gus, isz jnoku pastate savo pa- 
czia... na ir pralosze.

Tasai ka iszgrajino motore,

■ • * <
’ laimia

F-'... ...... ..

iimti savo

Patogi, jauna moterėle Juli- 
jo Schaltzman gyvenanti Fila- 
dolfijoi, apskundė savo vyta 
ant persiskyrimo. Priežastis 
del ko poni' Julijc ne nori gy
venti su savo vyru yra: Josios 
vyras apsivedė sif ja ja, o tuom 
laik myli ir mylėjo josios moti
na — savo uossMa ir paslapta 
gyvena su ja ja. Julija tai isz- 
sznipinejo su pagialba detek
tyvu ir surinkus atsakaneziu^ 
davadus užveda skunda prie- 
szais vyra ir savo motina už 
paveržima tino josios vyra. Su-

I Į J: O, ’ M. . 1
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Lie t u vis xk* k Gra bortus

K. RĖKLAITIS

numirėlius pagalLaidoja 
naujausia mada ir mokslą. 
Turiu pagelbininke moterių.

Prieinamos prekes. '/ j.> Buvo dregn'a's* žibmos vnkn^ 
ras, Sniegas, lyg plunksnos pa
bertos isz priegalvio, krito pa- 
maždi ant apsirasojusiu me
džiu, apdengdamas juos bal
tuoju rubu, kuris ežia pat ne
galėdamas iszs i laikyt, 
tai.4 puolė žemyn.

Sostines gatves atrodė tikra 
mirusiųjų sala.

sai nesimato, 
praeis ar vienon, 
son susitraukęs koks žmogelis 
ir vol tylu, niauku...

Szvy tūriai, 
nuoju sniegu skleidė mirsztan- 

, kurios

kuriu ežia 
menesiu sėdėjo 

, visi ap-

szmo-

i

4 ( Žmonių vi-t >

Tik rot karėžia i 
ar kiton pu-

aplipi nf i dreg-

cziaja silpna szviesa
be pamatus tikybos. — Daug spinduliai nyko sodo gilumoje
bus darbo kol toji dirva pradės 
geistina peną iszdayineti.

užmanymams 
niekados

i r neperszkad i nešime, 
gai remsime kaip rememia 
r in t s mums 
priesztarauje.
me, tik 
kaip privalumai 
liepia.

Musu rodą visada yra gera, 
no būna klaidi niekada.

Mes gorioms 
n epe ršzk a d i n ėjom e

ypatin-
, uo- 

už taidaugelis
Mes to nėpaiso- 

ejname tiesiu keliu
musu mums

a ūksi nei laikai Ameri-

gpVQNO 
szieno. 

ne visur

Geri, 
ke, žmonelei uždirba gerai, pa- 
szelurnas ncapsaky tas, 
visur, pinigėliu kaip 
Teip visi kalba, bet
tiejei geri laikai. Kaip kur fa
brikai vos kruta o kaip kur už
darinėja, minksztu anglių ka
syklos teipgi nedirba dange- 
liosia vietosią arba dirba tik
tai po kėlės dienas ir numuszi- 
neje prekes.

Nestebėtina kad toki apsi- 
roiszkimai baugina darbinin
kus. Viskas brangu, kad darbi
ninkas vos su
ikzgyvent, o ypatingai 
kalniereliai 
nekyla. -- ............ —
PASKUTINIOŠ' ŽINUTES.
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Anna'Wiihart isz Cin-I^ 
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Suoleliai, 
priesz keliat a

ant

tulestaneziai žmonių, visi ap
snigti, stovėjo tyliai abįszaliai
ilgdsios alėjos, kurioje irgi va
saros motu vnikszcziodavo iii-

a t Nhi I h * ' t - Ji ' 4

Vairaus luomo žmones. Kokiu
■i j g | Ii / 1 ,' p U • 'i •«

czionai lioapsilankyta žmo
nių?... Ir augsztos kilmes ponu,
ir pasiputusiu žvkigždžiuotu 

ir szilkVOse? pa
ir pa gili ia u s

valdininku,
skendusiu darnu, 
suhimbojusiais veidais, juodo-
mis rankomis, paprastųjų dar-

vo-s gyvi ir 
savo ku-

už rankos ir 
Jau- 

inanes eina 
deja

516 W. SPRUCE ST.
MAHANOY CITY, PA.

Teleponas No. 149
mm ' ■ < '"I.... .  *|MII|>» ll—l

vėlu vakaru esi viena? 
klausiau jos, norėdamas kuo- 
greieziausiai nusikratyt. 1

— Kodėl esu viena?.. Kodėl 
tamista su laikiau?.. Tu pats 
žinai — atsake mergaite ir pri
siglaudė prie manes.

I Paėmė mane
mudu ėjome gilyn sodo, 
cziau, jog szale 
jaunystes žiedas, kuris... 
jau pakastas žiauros ir negai
lestingos szalnos, ir jis niekuo
met nepražis.

— Kur tamista gyveni, ir ar 
vienas —girdisi tylus ir szvel- 
nus jos žodžiai, kuriuose skam
ba. koks tai nepaprastas baisu
mas.

—- Gyvenu nuo czionai labai 
toli, ir ne vienas, bet su drau- 

' gaiš — atsakiau galop insidra- 
. sines jai.

Valandėlė tylėjo. Tuom tar- 
I pu iszejome isz sodo.
i: — Kaip gaila — atsiduso ji- 

gilumos ir ne
baigusi žodžio, nutilo.
* — Bet atmink, 
-— pradėjau kalbėt, jo

Mrs. .
einuati, Ohio, ir motina penkiu
vaiku, ana diena laimėjo pir
ma dovana už siliabavima. Ji-1 ‘ 
ji sui‘asze suviršz 15 tnlctan-1 lva^ isz szirdios15 tuktan- 
czivi žodžiu be jokios klaidos.

1

tam is t a — 
g asz ne- 

mintis po kitos, ir tokios bai-| kaltas, jog dar mano siela t yra 
sąžine rami, jausmai 
dar mano szirdyje žydi doros 
žiedai, kurie užvis yra bran- 

eihanti priesz mane žmogų. Ir Į ginusi, tad ju ir neleisk neda- 
kodel mano szirdis taip nerim

Einu, o galvoje slenka viena

sios, kad net szinrpusios, kad net szinrpu darosi. 
Zhiriu in sniegu migio junti rū
ką ir aiszkiai matau skubiai

1 I t t ’ • 'i i i • ' ■ ' •

sta, kodėl pasidaro man bau
gu ?... Nejaugi jinai i 
besiartinanezia nelaime.
kogi bijot,

r

J. G. BOGDEN
322 W.Long Ave. DuBois, Pa

■ <...........—

Lietuviszkag Bankierius
' ir Laivakorcžiu Agentas

u

szventi,

ryk manos nevertu gyvent szia 
me pasaulyje...

nujauczia I (

MICHAEL V. WOLFE 
(VILKAITIS)

336 E. Arlington St. 
TAMAQUA, PA.

PARDUODA VISOKIUS NAMUS 
TAMAQUA, PA. TEIPGI ESMIŲ 

INSURANCE AGENTU.
H

W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY.

«

*4

Laidoja Igunus numirusiu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksi- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir Lt. 
620 W. Centre St. Maha noy City Pa.Jinai paleidri mano rnnka ir 

jjot Į atsistojo priesz mano.
kas mane gali už

kliudyti.. Juk asz vos papras
tas vargo žmogelis, kuriam daž 
nai atsitinka turėt reikalu su 
trukumu kąsnio duonos, 
kasgi mano gali liest ?...
jau vos kelintos žingsniu skiria 
mane nuo baisiojo žmogaus. 
Bet... del Dievo!..

Aiszkiausiai matau dailia 
jaunos mergaites figūra...
szirdis isz baimes visai susti il
go...

Susigretinome...
Norėjau szale ja pralenkti ir 

eit toliau, bet Jinai 
man in akis, ir asz 
stabo isztiktas.

—Sakaisi esi nekaltas, skais- 
nevertu gyvent 

tad ir buk tokiu.

CAPITAL STOCK >125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS >623,358.62 '

savo szvel-Tat, 
Sztai

binihku, kurie būriais vaiksž- 
cziojo ir krėtė pracifianczioms 
panelėms visokius juokus. Ne
pritrukdavo sziosesodo alėjose 
ir skurdo surakintu pavargė
liu. Daugybe ju,
pusnuogiai pridengė 
na, eidami nuo vieno prie kito 
sedineziuju, tiese iszdžiuvusia 
ranka ir prasze iszmaldos. Ga
ve keliata markiu, nusilenkda
vo žemai ir dėkodami szirdies 
gilumoje už •suteiktu pasigailė
jimą, 
žmones, tik žmogaus pavida
las, prie kitos ypatos ir gailes
tingai žiūrėdamas in akis, lau
ke iszmaldds, o lupos kalbėjo 
ka tai nepaprasto.* Ne vienas 
auksiniuose'akiniuose, su bliz- 
ganeziu grandinėlių, rūkyda
mas eiga ra,’ pažvelgdavo sker
somis in apiplyszusi elgeta, su
traukdavo antakius ir užsigry- 
žes nenorėjo ne matyt 
skarmal iuocziu.
iszmaldos, Sukeikdavo szifdies 
gilumoje elgeta, negailestinga 

įr ve] eidavo toliau.
irdejosi szia- 

sode klege- 
Da žirni jau

slinkdavo tarytum no

matau
ir

tus, bijai but 
pasaulyje, 
kokiu esi dabar....

Jinai apkabino 
iriomis rankomis mano kaklu ir
prisispaudė prie szirdies. Aisz
kiai j/uicziau jos szvidnuma, 
rnacziau pilnas gailesezio akis, 
ir dvi stambias aszaras, kurios 
riedėjo per veidą...

— Tamista doras — kalbėjo 
jinai nepaleisdama manes isz 
savo glėbio — gali laisvas ir 
doras keliaut, bet... asz... mano 
tos aukso dienos, dienos angie- 
lo, dienos nekaltybes, seniai 
jau dingo bus tuojaus metai, 
kaip jas praradau, gelbedama- 
si nuo baisaus bado...

Nedaviau jai baigt jos skun
do, bot iszemes paskutinius, 
kiek tik turėjau, pinigus, ati
daviau jai, ir pats leidausi na
mon.

Galvoje uže baisiausios min
tys. Tik dabar rodosi pajutau, 
koks tai vieszpatauja pasauly
je neteisingumas, koki tai bai- 

jie žiaurus. 
Kadagi, kada invyks pasaulyje 
teisybe, kada 
žmones, kada invyks 
ir betureziai, kada 
žmoniszkai gyvent? Kada per
stos skriaudė galingi 
sius, kadri pagalios

gali
Mokame 3-czia procentą ant 

sudėtu pinigu. Procentą pridedant 
prie jusu pinigu 1 Sausio ir 1 
Liepos. Mes norim kad ir jut 
turėtumėt reikalą su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

szeimyna gali 
“ balt- 

kuriu algos visai11

Coaldale, Pa. — Vagys in- 
sigavo in Szv. Marijos katali- 
kiszka baznyezia apipleszdami 
biednuju dėžukesį teipgi norė
jo insigautl in klebonija bet 
nepasiseko.

* Pottsville, Pa. — Fioren
tina Petrauckiute ir

pažvelgė 
likau lyg

Sustojau ir 
asz... Bet ko?. Kas per priežas
tis?...

Veidą iszmusze szaltas pra
kaitas, o visas kūnas ome drė
bėt.

ni? — pasigirsta 
margaites žodžiai,

H. BALL, Prezidentas.
Geo. W. BARLOW, Vico-Prtx. I

i Jos. E. FERGUSON, Kasieriui.. ?
1

William
poną’ ’ 
Ir ilgai dar

sziu 
Nesulaukęs

Kur taip, tamista, skubi- 
szvelnus 

nuo kuriu 
man pasidarė dar baisiau.

Valandėlė tylėjau ii- nežino
jau ka turiu atsakyt.

— Ir koks sziadien vakaras 
szaunus, tiesiog žavėto žaveja 
nuvargusia žmogaus siela — 
tose toliau, žiūrėdama man in 
akis drąsioji mergaite.

Dieve, pamaniau,

Ant. J. Sakalauskas 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

IR BALSAMUOTOJAS

automobilius

Laidoja kunus Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pigi preke. Teipgi 
pristato automobilius visokiems 
reikalams.

Parduodu visokius paminklus, dide
lius ir mažius už pigiausia preke, to
dėl jeigu pirkaite POMNINKA tai 
kreipkitės pas mane, nes asa galiu ju
mis pigiau goriaus parduoti negu kiti. 
333-33S W. Centra St., Mahanoy City

rv

sis ir jtiokiįvimai.
būdavo nusileidusi saule, ir 
sziltas rūkas apdengdavo visa 
gamta, o czionai dar vis gali- 

szen-ten matyt lai

Smith pabėgo in Elkton, Md., me 44 linksmybių
Nuotakakur paėmė szliuba. 

isz czionais, b jaunikis isz Ta
maqua.

* Wilkes-Barre, 
Anglekasci užmetineja bosams 
buk jie ruko kasyklosia o dar
bininkams yra uždrausta. Uni- 
je tai ketina isztyrinet ar už- 
metinejimai 
teisingi.

* Paryžius. — 
skaitymą žinių, 
svieto randasi 649,256,400 vy
rai o 635,796,000 moterių.

Washington, D. C. — Pa-

Pa.

anglckasiu yra

Pagal ap- 
tai ant viso

ma buvo
minga porele, kuri ne keno ne
persekiojama, ramiai džiaugė
si meiles vaisiais...

szis sodas visai 
Nėra žmonių, nesi-

sus žmones, koki_  - . . - *

visi bus lygus 
vargszai 
jie gales

*
gal paskutini surasza gyven
tųjų, tai Suv. Valstijosia turi 
užsiėmimą 235 moterių kaipo 
palicijantkos po visas dalis.

* Southampton, N. Y. —

Dabargi, 
tuszczias.
girdi ju bausu; visur tylu, ra
mu, tik sniegas krisdamas ju
dina medžiu szakeles, nuo ku
riu pakila liūdnas ir silpnas 
szlamesys, ir neilgai trukus 
dingsta kur tai toli, toli, už 
Pilies kalno, 
bangose.

Buvo pats vidurnaktis.
i skubinausi na- 

bažnvežios inon‘ Sniegas drebia be jokios
* ’ A 1 ♦

4 4

toks ne-

silpnuo- 
ateis tas 

laikas, kada kiekvienas 
pasakyt: “
visi, tat ir reikalauju sau žmo
gaus tiesu.”
Nemunu vandens, kol tai in- 

Nežinomas

gales
Esu žmogus, kaip

0! Daug mitokos

susiinaiszes, oro

Tsz-

juk tai 
jinai yra viena tu, kurios pa
mynė pasaulio purvuose savo 
jaunas dienas, pasiduoda liki
mui”....

— Kodėl tamista 
drąsus?...

—Bet pasakyk, tamista, ko 
paklausiau, 

nors pats pasiruoszes kuogrei- 
cziausiai spruk t isz sziu ža
bangų.

— Isztiesu man labai malonu 
yra sutikt szitame sode4 toki 
gera žmogų, kaip tamista, ir 
asz jaueziuosi laiminga, kad 
galiu su tamista kalbėtis. — 
'Jinai prisiartino prie manos ir 
irismeige akiu žvilgsni in ma
no veda.,Jaucziau, 
neiszspruksiu isz
sutaisytu pinkliu. Bet ar gali
ma pavadint 44pinklėmis”?....

Sąžine *verko ir reikalavo 
kuogreieziausiai bėgt ir palikt 
ja viena sziame liūdname sode 
bet szirdis ir žmoįrisžki jaus
mai troszko prie jos prisiar
tint, ja pažiiit, pažint jos gyve-

nuo manos nori ? vyks pasaulyje. 1Daktaras Juozas J. Austrą 
LIETUVIS.

Bmuria daktaras kartammtfa, j
Gydo visokias ligas.— Paperosas turi ir savo 

gera szali, o tai del to, jog nc- 
kurioms pljauszkems užkimsza 
burnas.

— Kuom nkrteros kojele 
mažesne, tuom czeVerykai yra 
brangesni, Rex.
TEMYKITE BROLIAI LIETUVIAI.

I 
................ , . !

Priima ligonini iki 10 valanda ryta. 
12 iki 2 popiet 6 iki g vakare, 
210 N. Main St Shenandoah

IL Sehunn, prabaszcziils Sz.v. °je» isz teatro

nuskendo kada atodairos.
— Tfu, kad tu prasmegtum. 

Tai begėdis, tiesiog in veidą ir 
krinta be jokios godos.

Nenorėdamas ojt slidžiuoju 
szaligatviu, leidausi tiesiog pa
lei . Katedra,. sodu.
kairiuoju szonu katedros ir at
sidūriau paeziame sodo vidu
ryje, kame kripiuojasi visos 
jame osanezios elpjos. Baugu... 
Niekur nesimato no vienp žmo
gaus, vien tik medžiai paniuro, 
nuolatiniai sodo gyventojai 
lieja graudžias nuo ' sniego 
aszaras.

Szaltis perbėgo per visa kib a « a . «a. • • • ana..
eme
jausdamas ka tai nepaprasto

Perejau

SU

Bonaventūros
Brooklyne, 
maiidosi kaipo klierikas Miir- 
phy, kuris ji stengėsi iszgelbe- 
ti.

• Plymouth, Pa. — Alekas 
Paszkeviczia, 32 metu senumo 
paskendo Susquehanna npejo 
kurioje maudėsi.

ANT PARDAVIMO
, .r ■ : .

• Naujris 6 ruimu namas
skiepu, maudykle ir kitokios 
vigados, in kuri tuojaus gali
ma insi kraustyt i. Randasi po 
No. 318 E. Market St. Kreipki
tės an t ad reso (t .f.)

317 E. Pino St., 
Mahanpy City, Ra.

GYVENIMAS SZVENCZ1AU31OS 
MARUOS PANOS.

Vieae pfltiM' epraizymar apie 
Gyvenimą Sxt. Marijos Panos.
95 puslapiai. * Puiki knygele.« 
Preke su prisluntimu tiktai 25c.
w. d. boczkauskas.cO;

Szirdis pradėjo nerimt, 
smarkiau plakt, lyg nu-

H* t

MAHANOY CITY, PA:
“' "■ 1 į ■'? %. /'

- ' Ijįr AT - ' ' ■ ' '■ *

b-;.-

.Stengiuosi but rantus, apie nie- <■ < t <1 J * 11* n iika negalvot, bot voltui. Sosto-
jau i r' klausausi. JįFiokur ne baj- 

.^1? 'AM- ___ A^i A^l! A^l^

je, kur man reikia ojt, girdisi
•. : ’b' Z,/ »•.

lr , •'■« ' 't i. .. • ■ | n . ■ i . T ' ' j J ■! Jr

šelio, tik kur tai toli, toje puse*

iotigsn žingsniai.

jog dabar 
jos gudriai Asz parduodu farmas. Esmių ežia 

pragyvenęs 11 metu» ir numanau 
reikalus apie farmas. Turiu laisnus 
pardavimu farmu. Parduodu visokias 
farmas su budinkais, sodais ir prie 
ežeriu. Parduodu ant visokiu iszmo- 
keseziu.
neiszdirbtu farmu. 
adreso.

Teipgi turiu daug nauju 
Kreipkitės ant 

Sep 2

niina, kova už būvi, ir pažinus 
ta viską, paskelbt prakeiktam 

kova, už 
vieni viso 

gyveni
mo smagumais, varto didžiau
sius turtus, kiti'gi, kad nepa- 
sidavus juodai bado szrūeklai, 
klaidžioja lyg szeszeliai ir prh- 
szo iszmaldos, o dar kiti pri
versti zyVa atiduot už duonos 
kąsni brangiausia jaunystės 
dovana —- dora,

- ' r . į

... __ • • •

- Kodėl famista ozhV taip

pašauliui žut-butina 
neteisingumą; kam 
ko perteko, naudojasi

ir už ja mai

Antanas Macunas, 
Irons, Mich.R. 1, Box 61.

t' •*

r. %
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ATSIUSK TIK $1.60
O g?usi užtektinai salyklo ir apyniu 
del 15 galionu geriausio naminio 
alaus. Atsiusk $1.50 o gausi naujausi 
ir didžiausi Sapnu knyga su daugybe 
paveikslu ir drūtais virszais. Teipgi 
mes užlaikome didžiause žolių vaisti- 
nyczia, czion galime gauti visokias 
žoles ir szaknis kokias tik ant svieto 
randasi, gražiai sudėtos in dėžutės su 
lietuviszkais nurodymais kokios yra 
žoles nuo kokios ligos ir kaip anuos 
vartuoti. Teipgi mes turime sutaisė 
tam tyczia žoles nuo visokiu ligų, 
kaipo tai nuo iszgasties, nuomariaus, 
sz. vito szokio, galvos ir sprando 
skaudėjimo, ausyse ir galvoje ūžimo, 
nUobemieje suklajojimo ir visokios 
nervu suirutes, nuo rumatizmo, strė
nų skaudėjimo, kosulio, kokliušo,, 
dusulio, kokliuszo, džiovos, patrūkimo 
viduriu nedirbimo ir ju užkietėjimo, 
nuo szlapinimosi lovoje ir t.t. Teipgi 
geriausiu sutaisimu turime del mote
rų nuo visokiu moteriszkiu nusilpnė
jimu, mėnesiniu nesmagumu ir t.t. 
Geriausios palanges trojonkos 60c. su 
prišiuntiniu. Gromatoms popieros su 
kvietkomis, drukuotos tuzinas 75c. 
Atsiusk 10c. o gausi visokiu žolių ir 
knygų kataloga. Reikalaujam agentu 
visuose .aplinkinėse. , .■Į llulf!iifJWKĄrt(i§;’ ■ 
iil'Hėdstm RochestėV, N'/Y. ’
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ROYAL MAIL
IN IR ISZ LIETUVOS.

"ORDUNA” ’'ORBITA”
“OHIO” “ORCA”

Tie' laivai yra nauji ir modef- 
nbzlci viiame. Geriausi del juru 
kelionei, žinomi del gero patar
navimo ir vigadoi visame. Geras 
ir užtektino valgio paduodamai 
ant* baltai uidengtu italu. Szei- 
minioi, moterei ir vaikai gauna

B M

u

t

■pedale patarnavime.
ROYAL MAIL STEAM
PACKET COMPANY, 

N BfeaAwey, New Teak,
arba pm vietiniai agentui.
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Lairpin^asis
Garsinga Kiliu Aktorka

II
‘i

Isz stoties ‘ ‘ Bologojo ’ ’ jszoi- 
na keleiviu traukinys, 
me antros 
tiėms^ 
temoje, snaudžia penki kelei
viai. Jie ka tik užkando ir da
bar atsirėmė mėgina užsnūsti. 
Tvlu.1

.Prasiveria durvs 
iiislenka aukszta, laiba, pana- 
szi in botkoti, ignra, ruda skry
bėlė apsimovusi ir elegantisz- 
ku apsiaustu apsigobusi.

Žmogyste apsistoja viduryje 
k upe,’ snhk tai alsuoja ir ilgai 
insidemėtinai žvalgosi.

— Ne, ir tas ne
Bala žino, 

skandalinga! Tikrai ne tas!
Vienas keleiviu insižiuri in’ 

žmogyste ir linksmai 
ka:

— Ponas Jonai! 
du! Ar tai tamsta !

Panaszns in botkoti p. .Jonas 
krnpteleja truputi, melancho
lingai žiuri in keleivi ir, ji pa
žines, linksmai rankomis su
pi i a uszka.

— Hm! Jonas Petras! Kiek 
laiko, kiek vandens nuplaukei 
Asz ir nesapnavau, kad tamsta 
tuo traukiniu važiuoji!

— Ar sveiki!
— Acziu, krutu, tik, brolau, 

savo vagono neberandu. Tikrai 
esu vertas rvkszeziu!

Ponas Jonas 
juokiasi.

— Pasitaiko! — tęsia jis. — 
Nuėjau asz in bufetą konjako 
iszgerti. Geriu sau. Tik szau- 
kia, kad traukinys iszeina. Asz 
bėgti, kiuriu, traukinys juda, 
asz ir inszokau in pirma arti
mesni vagona. Argi 
ežiukas asz! (’ha... cha....

— Bet tamsta, matyt, jau in- 
smages truputi, 
ras. — Seski prie musu! Pada
ryki malonumą!

— Ne;ne:., eitifn savo vagono 
jeszkoti. Sudie!

— Tamsta dar k<> 
griūsi. Sėsk, kaip privažiuosim 

stoti, tai ir atrasi savo vagona. 
Seski.

P. Jonas giliai 
nedrąsiai sėdasi priesz p. Pet
ra. Jis, matyt, 
negali ramiai nusėdėti.

— Kur važiuoji? — klausia 
p. Petras.

Asz!... Pats nežinau kur 
važiuoju. Likimas veža, tai ir 
važiuoju. Cha-cha... Broleli, ar 

kada nors laimingus 
kvailius? Ne! Tai sztai, maty
ki! Priesz tamsta laimingiau
sia isz visu mirtingųjų! Taip! 
Ar mano veidas nieko nesako?

— Tai, lyg matyt, kad tams
ta, t ai j) sakant, paeziame geru
me.

Viena- 
4‘rukan- 

vagone, pasinėrė prio-
k lasęs

ir k u pen

Dieve tu mano!no! O kojyte!
Kojyte jos, tai juk ne tas, kas 
yra musu kojos, bet kaž-kas 
stebuklinga, alegoriszka! Ro
dos, paimtnmėi ir suvnlgyGi
mei ja. E, juk tamsta nieko ne
supranti. .Ink tamsta materija- 
listas; tuoj pa*s jus anai ižas, 
tai szis, tai tas! Nevedclis, tai

“ Ka
ti a bar, kažin, ponas Jo-

- pakltiusi. Tnip, taip, 
ton ma-

kažin.

ina ji.

o rs

matei

tas! — mur-
1 iesiog

suszun-

Kokiu bu-

szlitineja ir

ne visz-

sako p. Pet-

gera im

atsidusta ir

iszsierzinos ir

pasiziurecziau 
.1 untu, 

galvos kraustausi. 
Cha-cha...

— Turbūt, mano veidas la
bai kvailai iszsižiuri. Gaila, nė
ra veidrodžio, 
asz in savo paveiksią! 
kad isz
Kaip Dieva myliu!
Ar žinai, bra, asz jaunavedžiu 
kelione atlieku! Na, ar ne kar
vių vaikas asz ?

— Tamsta!! Nejaugi tamsta 
vedos ?

— Sziandien, brangutis! Po 
szliubo tiesiai in traukini.

Seka sveikinimai ir papras
ti klausymai.

— Sakyk tu man, žmogau...
— juokiasi p. Petras 
taip ir pasipuoszei!

— Taip! Dargi kvepalais ap- 
aiszlakszcziau. Galvoje, broleli, 
nei mineziu, nei klapatu, vien 
tik jaueziu... ne pats nežinau 
ka jaueziu, nežinau ir kaip pa
vadinti ta jausma, 
saldaus virpėjimo
^Niekad taip dar nesijaueziau!

P'. Jonas užsimerkia ir pilnas 
patenkinimo linguoja galva. — 
I’aszelusiai laimingas! — sako

— Dėlto

koks tai...
jausmais.

jis. — Tamsta pats pasvarstyk. 
Eisiu asz tuoj in savo vagona. 
Ten prie lango sėdi tokia esy
be, kuri siela ir kimu yra mano. 
J^londe... j f (n‘ ’
Diigzfc luwiol Angers tu

■« ■ t9 . ■ 1 i ■, i 'l1 Hi ■■' . 1 r ip- j

Ęlonde
*

no«ie|j.., piršteliai...
h

lyg paveikslas nudulkėjęs. Ot 
kai apsivesi, tai atminsi! 
me 
nas!”
eisiu in savo vagona, 
nes jau laukia, svajoja, nekan
trauja. Man tuoj maloni szyp- 
sena, asz gi sėdu szalimais ir 
szitaip dviem piršztais už 
smakrelio...

Ponas Jonas kraipo galva ir 
ilgai juokiasi.

— Paskui dedi

dviem ♦ Miss Lee Sut Miii
Kinu aktorka

18 metu

Emigrantu Padėtis 
u Kiihnip ui

Metinis Apvaikszcziojimas Ostende.
r; 7^/7 m
Lietuviszkas Konsuhs

•savo galva jai 
ant pecziu ir lengai, abiem ran
kom, apkabini ja. O ežia ap
link, supranti tamsta, tyla, po- 

E, visa pa- 
iszglamonocziau!

pavolykio man

etinga prietema... 
saidi dabar 
Ponas Petrai, 
tamsta prie szirdies prispausti.

— Labai praszau.
Draugai, lydimi bendru juo

ku kitu keleiviu, globscziojasi, 
o laimingas jaunikis toliau le
sia :

— Papildyta 
mei, nueini bufetai) ir 
sini du — tris stiklelius, (’zia 
jau, broleli, galvoje ir krutinė
jo pajunti ta, I 
nerasi. Žmogus 
paprastas, o 
žiaus neturiu, kad visa pasauli 
valdau!

Keleiviai, žiūrėdami in gir- 
tutelaiti laiminga jauniki, už- 
sikreczia jo linksmumu ir jau 
nejauezia snaudulio, 
vieno klausytojo, aplink p. Jo
ną radosi penki. .Jis suki lieja
si, rankomis mosikauja ir ple
pa be perstojimo. Jis juokiasi, 
ir visi juokiasi.

— Svarbiausia, ponai, reikia 
mažiau maustyti! Po velniu vi- 

iszgerti, 
tai ir gerk, ir nėr ko ten filoso
fuoti, ar kenksminga, 
dingą. Visas tas 
psichologijas velniop!

JVr vagona pereina konduk- 
toris.

— Malonus žmogau, — krei- 
pi-asi in ji p. Petras: — kai eisi 
per vagona 
ten ponia, pilka skrybėle apsi
gobusia; pasakyki jai, kad asz 
ežia!

senumo -graži 
ana diena apleido Amerika ir 
gryžo atgal in Kinus ant gar
laivio Prczident Pierce. Drau
ge su jia iszvažiavo ir josios 
vyras Tom Sum’ Tom turtingai 
pardavinejas vatos isz Mexi
cali, Kalifornijoj.

kiate. O kai < 
ta j ir szventame ;

kad vvnas
žmogaus szirdi.
kyta,

ir josios

lel iszsigorimo, 
raszte pasa- 

i linksmina

Kuboje.

Praneszimai isz Havanos pa
rodo beviĮtinę padėti daugu
mos Europos imigrantu. Kubo
je 
žinoti in Jungtines Valstybes, 
bet nuvažiavo In Kuba tuo lai
ku, kada ju szalies imigracijos 
kvota bUvo prisipildžius, tikė
damies važiuoti in Jungtines 
Valstybes vėliau. Laivu agen
tai pasakė jiems kad jie negali 
parduoti jiems bilietu in .Jung
tines Valstybes, bet gali jiems 
parduoti bilietus in Kuba. Imi
grantai važiavo in Kuba many
dami, kad jie kaip nors galės 
sau duona ton užsidirbti, kol 
jiems bus galima, invažiuoti in 
Jungtines Valstybes. Bet labai 
apsivylė, ir darbartiniii laiku 
12,000 ju randasi didėliame nu
siminime. Apie puse ju yra žy
dai isz Lenkijos ir Rusijos.

Kuboje yra mažai darbo Eu
ropos 
tusiems prie tos 
klimato. Nekuria mėgino dirb
ti cukro laukuose bot negalėjo 
iszlaikyti tokiame karszti. Di
desne dalis darbininku cukro 
laukuose yra Negrai ir Kinai 
prisilaikaneziu labai žemu gy
venimo sąlygų, prie kuriu net

Szie žmones norėjo inva-

imigrantams nopratu- 
szaiies szilto

jei tau gerai neturtingiausias Europos dar-
ir nori, kini Imtu <lnr gerinti tni WninkhH negali prisitaikinti.

visai tai lui- 
nusau-

ko ir pasakose 
: asz menkas, 

rodosi man rubo-

si tie analizei. Nori

Vietoje

ar nau- 
filosofijas ir

No. 209, tai rasi

vra 219

poniai:

— Klausau! Tik tame trau
kinyje nėra 209 No.; 
No.

— To bunie 219! Ne vi stiek ? 
Taip ir pasakyti tai
vyras sveikas ir linksmas.

P. .Jonas ežia griebiasi sau už 
galvos ir iszvedžioja:

— Vyras... Poni...
tas? Vyras... cha-cha...! Ryksz- 
cziu tau, reikia, o tu vyras! Ot

Bet ji? Vakar buvo 
drugelis...

ar senai

?ik ir i sz s i go r k. Svarbiausia — 
petio-s, kaip

.jei užtenka daneziui sn- 
uoszves, kad 

neliktu? 
nuo nuotikio. 

i tamsta ko
tai visai
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Szventas Avinėlis ir Biblija yra 
miesto Ostende, laike metines ceremonijos 
riu. Pamaldos yra atliekamos del •suteikimo užtekt inai žuvu ir 
liuosvbe nuo audru.

Iszmintingi Žodžiai.

neszama per gatves
paszventinime ju-

per

Pajeszko Sekancziu 
Ypatų;

Bcguszis, Jonas, 1908 m. gy 
o vėliau De

atvykęs

kariuome-

veno (Jucagoje, 
Pue, III.

Birvydas, Jonas, 
Amerikoj 1912 m. ir gyvenos 
Scranton, Pa. buk tarnavęs Sn- 
vienvtu Valstvbiu 
n oje.

Jeskuleviczius, Valantas, pa
eina isz Krokelaukio parapi
jos, Kalvarijos Apskr., buk at- 
keleves Amerikon 1912 m. nr 
1.3 m. ir gyvenos Bostono, o vė
liau Now Yorke.

Blažinskiu szeimyna, apie 
.30 metu Amerikoje. Tėvas Ka
zimieras Blažinskis, paeina isz 
Galicijos, Motina Knziriera, isz 
namu M ickeviezaite. Ju vaikai 
Vladislovas, Romanas, Edvar
das irBronislovas, 1915 m. jie 
gyveno Buffalo, N. A”.

Bemataviczius
1915 m. gyveno Wilkes-Barre, 

tarnavęs ka- 
ir sveikas sugrv- f L. *4^4

Julijonas,

*
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— Gražum daigtu žmogu
je, yra dalaikymas puikiuosia 
mieruosia del gero žmogaus.

— Gardžiause vra duonele 
savo rankom uždirbta.

— Niekas tokios intokmes 
neiszvere kaip

l’iktai puikinsią ranko- 
sia auksas turi savo verte, nes 
niekados rankosia g 
lio.

irtuoklio.

Pa. Karo laiku 
riuomeneje i 
žes.

Matulioniene, Magde, na
mu Kvizikevicziute, apie 40-45 
metu amžiaus. Atvvko Ameri
kon pries 18 metu. Paeina isz

Namaniunu 
Valszcz. Alytaus Apskr.

Survila, Antanas,
Amerikon 1913 m., ir gyveno 
po No. 62 E. Main St., South
bridge, Mass.

Gelžauskas,’ Kazimieras, at
vykęs po antraszu, 118 E.
Pl. Chicago. Paeina isz Stelmo
ku Kaimo, Sziaulenu Valszcz., 
Sziauliu Apskr.

Petrauskaitės, Karolina, ’An
tanina, szioji isztekejusi už 
Slavanskio, ir Francziska, ku
ri buk isztekejusi už Otto Ku
ry zn a.

Jos

Szilonu Kaimo.,

1
1

— Tu režimus reikia pavy
dėt, ne del to kad yra tureziais, 
bet del to, jog su pinigais gali 
būti dorais.

— Gilukis kaip kada buna 
kaip anas prietelis, 
visa gyvastį
ant mus, o valandoje 
pribuna idant 
vožt.

atvykoDarbas keliose kasyklose, ku
rios ten randasi, labai pigiai 
apmokamas ir abejotinas, o ta
bako industrija reikalauja pri
tyrusiu darbininku, nors tokiu, 
kurie gali suprasti nurodymus 1 .U)t( žmogaus i 
tos szalies kalboj, Iszpaniszkai. mokslai, davinet jam kudikvs- 
Daug moterų eina prie namu teje per motina, 1 
darbo, o daug vyru pradeda ta-1 nžmirszti lyg smert ir nors gy

ventu szimta metu.
— Yra tokiu 

za paikas dabar 
ant cigaru pinigus iszdavineja

žmogaus
10kuris per 

nuolatos pyksta 
mirties 

mums akis už-Daug motoru eina prie namu fe je to negalėsper

negndravoti, isz 
sakoma!

— Tamsta sakai, kad kiek
vienas savo laimes kalėjas. 
Koks jis, po szimts pypkių, ka
lėjas,
sopoti, ar piktos 
laimes nei pedsakio 
Viskas pareina 
Tegu atsitinka su i’
kia nors katastrofa, 
kitaip giedotnmei.

— prieszinosi p.
— Katastrofa's būna tik 

karta in metus. Jokiu nelaimiu 
nebijau, 
atsitikti.
tinka! Bala ju nemato! Ir kal
bėti nenoriu apie jas! Bėt mes 
jaa, 
žiuojame.

— Ar toli dabar važiuoji ! — 
klausia ponas Petras. — Mask
von, ar dar toliau iii pietus!

— Sze tau! Kaip asz, važiuo
damas in žiemius, 
pietus!

— Bot juk 
minose!

— Žinau, bet mes juk važiuo
jame in Petrapyli! — sako p. 
Jonas.

— Dovanok tamsta, in Mask
va mes važiuojame.

— Kaip tai in 
stebisi p. Jonas.

— Keistai...
tamsta pirkai?

— Tu Petrapili.
— Jei taip, tai -sveikinu tam

sta. Ne in ta traukini inszokai.
Visi tyli. Ponas Jonas stojasi 

ir susimastęs akipiis vadžioja.
— Taip, taip,

Petras. — Bologoje ne in savo 
traukini inlipai. Po konjako in 
prieszprieszai einanti traukini 
insikibai.

P. Jonas bala, 
galvos ir'skubiai 
po vagona.

— Ir buk man tokiam asilui 
idijotui! —

ba- Ach, kad mane velniai prary
tu! Ka asz dabar darysiu! Juk 
ten mano žmona! Ji ten viena, 
laukia, sielojasi!

Ponas Jonas krenta in suolą

— Niekai! 
Jonas.

nes nėra progos joms 
Nelaimes retai atsi-

rodosi, prie stoties priva-

papulsiu in

Maskva ne žie-

Maskva ! —

idijotas!
tik, mergiote, 
siog neintiketina!

— Musu laikais dargi keis
ta matyti laimingas žmogus, — 
sako vienas keleiviu. — Grei- 
cziau balta dramblį pamatysi.

— Taip, bot kas kai taw! — 
sako ponas Jonas, is^jlesdamas 
savo ilgas kojas, “ 
toliais apautas. — 
negali būti laimingais, tai pats 
kaltas. Taip, o tamsta kaip ma-

Kiekvienas žmogus kalanei ?

in kur bili(da

aiszkina p.

l’ie-n'

džimi” 
Jei tamsta-

griobiasi už 
žingsniuoja

vorais pirklineti, kas krautuvi
ninkams netinka.

Didesne dalis‘tižiu imigrantu 
priversta gyventi blogiausioje I *

• - . - 11miesto dali, po szeszis ar ausz- 
tuonis vienam kambary, be jan
kiu arba su labai mažai baldu. 
Dauguma ju remiasi tiktai ant 
pasžalpos kuria gauna nuo gi- 

ir draugu Jungtinėse 
Nors jie gyventi 

- --------------- ----

miniu
Valstybėse.
d i d ž iau s ia me s ku r de 
isznaudojami. Prigavikai, ku
riu tarpe yra ju paežiu tautos 
žmones, naudojasi ju nelaime

‘r
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✓
/•

vienok I
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Z 
✓ 
z 
z 
z 
z 
z

ir dideliu noru pasiekti Jung-|0’: 
tinęs Valstybes. Kiek pinigu 
jie turi, yra iszviliojarai isz j u 
prižadais nuvežti juos in Jung^ 
tines Valstybes ar Kanada. Ne-1 
viena karta atsitiko, kad tokie 
imigrantai, užmokėdami dide
les pinigu sumas už privilegija 
perveržimo in Jungtines Vals
tybes, buvo pasodinti ant laivo 
kuris juos nuVeže in kita Ku
bos uosta, kur jie buvo paleisti 
ir jiems pasakyta, kad tai 
Jungtinės Valstybės. Daug pa- 
nasziu beszirdžiū prigavyseziu

z
Z

i)

žmoniu k a 
ezedina, bet

— Yra ir tokiu žmonių dėl 
kuriu maszna.su pinigais už
ima svieto galvaft ir padaro ji 

, e i i. I kvailiu.

TARADAIKA

U

/
/I>

ii
11
IIsz nekuriu musu Lietuviu 

gero tikėtis neguli, 
Ba da lyg sziol suvis nepa- 

sikili, 
Juju pasielgimai nuo visu 

atlikia. 
Nuo kitu tautu atsilikia.

Seniau bažnveziosia dorai 
užsilaikė.

Sziadien szventa vieta už niek 
palaike, 

Juk susirenka rodos, 
gracijos intitatymas dar labiau | In bažnyczia ant nobažaustvos, 
sumažino ;
Jungtinės Valstybės. Jie tiiri

tenka pritirti nevienas.
Kas atsitiko su tais neltii- 

piingais žmonėms ? Naujas imi-

ju galimybe pasiekti Bot pasielgė jojo kaip gyvulei,

Kliboje iszbuti Vienus motus 
priesz paduošiant aplikacija 
Amerikos imigracijos vizai.
Tie, kuriė yra žmones, vhikai 

, ar tėvai Amerikos piliecziu,

Kaip tvarto arklei.
Sztai vienojo vietoje atlaidas 

atsibuvinejo,
40 valandų pamaldos atsi- 

provinejo.
kaip diena,Da diena 

Negali peikti ne viena, 
žinoti’ih JhA'gtiilė’s Valstybes, I Ba tik moteres susirink i nėjo

I ' J ? i _ t i « < a _ - 1 • • J • 1 • •

gal turės proga greitai. inva-
'9 

bet dabar kvotai sumažejiis, di-10 vyrai in darbu ejti turėjo.
’ t I * M K J KM • ' W •

sielvarto ja jis. — desne ju dalis turės, arba gryž- 
ti in savo gimtine, arba šuras-

)<ti vieta kur galėtu dirbti ir gy-
vonti. flavana ttiri mažai pa-

JI «

szalpos ištaigu kurios tokia- 
_ ■ . . n , h 1 11 * .

me atsitikimo galėtu įėlbcti.
. L t 4 i , m ... 4 .. at .-KM.

sau laime. Jei panorėsi tamsta, i1’ purtosi.,

— vaitoja jis. — Ka asz dabar 
pradėsiu! Ka?

— Na, na... — ramina ji ke- 
Niokai.

siunsk žmonai telegrama 
pats greituoju traukiniu ja pa

tai ir ta
nenori. Tamsta vengi laimes.

- j* i / iii ■ Z c i 4 *

____ .iipfli laimingai, mėt juk

'Argi ? Kokiu bildu ?
— Labai paprastai! Gamta 

rcikalaujp, ftftd žmogus tam
— LabAt pajiraMai! Gamta 
e ,i4 m 'k !' * H*■ „ ' ' ’!

tikrame laike rtiylėtn. Užstojo
lak periodas, tai ir mylėk viso-

• > L * - L I JI i iK . Ii ’ 1 fe L 1. '"l.* a .J lt

rhiš keturiorhis, o tamstos juk
noklAiistitė gamtos, kaž-ko lau
kiate vis. Toliau...u t liislatyme
jihititiky'tn1, khd iiormiilns indi-

' ' 1 IdJl I '1 L į k | h .i ) jf J « »

vi durnas turi vo'šti. Bė vedimo
ji I aiineti 'nerti. A tojo patogi va- 
la nda, t ai ir yėtikiš, 

i ■ f f 4 t ' i • i * . ,i * . '
nb tbn

Į jus, yis' iiėAivedatb; kitž-kd lau-
. 11 ’ * »' ' -1 i j 11 *■« * « I * t

szipfe gyvenimu* gyVėitk.

I M l i

Nelaimingas asz žmogus!

leiviai. Tamsta pa-
, o

vysi-.
— Greitasis 

verkia “kalėjas savo laimes.” 
— Isz kur pinigu imti, visi pi
nigai pas žmona!

Pasiszny bždeje, 
juokdamiesi sumeta laiminga
jam roikalingirs pinigus.
t Sulietuvino P. Bortkev.

traukinys! - 
kalėjas savo laimes.

keleiviai

Žydit pasžalpos draugijos Now 
Yorke nesenai sutvėrė Kubos 
Komitetai kuris daug prigelbė
jo sumažinti tu žmonių vdrgus.

Tie žmones tižioj szaly, kurie 
turi draugus ir gimines užsie- r 
ny, kurie negales iiivažiuoti in

Tie žmones tižioj szaly, kurie

Jungtines Valstybes isz prie-
žastiės imigracijos- kvotos.pri
sipildymo, tbYi patarti jiems

jiems pasakyti,

• • J' J

nevažiuoti hi Kuba. Jie turi | 
kad1 nė tikėtu i 

prižadėjimams laivu agentu 
kurio mėgina jiems / inkalbetii ' 
pirkti bilietą in Kuba Ir kurie ' 
tvirtina, kad jiems bus lengva 
isz tėn insigauti in Jungtines | 
Valstybes. MMMHip*1

Už tai vakare vyrai bažhy- 
czioje prisigrudinejo,

Jog didesne dalis stovėti tu- 
reja,

Terp susirinkimu nobažhu, 
Buvo ir daugeli gyvuliu. 
įCada kunigai tuojaus in baž

nyczia nesuojo, 
Kučai visokias priežasties 

iszradinojo, 
sako, girksznpja, 

Kįtas, jog kaziruoja, 
1V tai garsei kitlbejoh

Jog daugelis isz szalies gir
dėjo. , . 

Dabar asz klausiu, kas isz to 
biis ?

Asz sakėu, jog kaip rudos 
peles pražus,

Vienas
* 0 ‘ I

Lyg sziolei bažnycziosia do
rai užsilaikė, 

Sziadien in narna Dievo ant
J nįCk nabiko

~F.D.tS Ar jus pusgalvėl told mokyti,
r '• v

f.

Ar isz visu tautu už tamsiau
sius palaikyti!

Neguodojete ne savo tėvu,
— kunigu?

Net ir Lietuviszkai kalbėt ne 
norite,

Su nuskursta lupa pasiro
dote.

nusipjaukite,

No dvnsiszkuju

atvykęs 
ir gyvenos

Ausis ir uosi
Tai tuom nuo žmonių atsi

žymėsite, 
O kad ir tai padarysite, 
Tai vis szpiceleis busite.

Busite tamsunai, 
Bizūnai, • 

Stinkerei, 
Foreneroi.

Geriause savo tauta užlaikyk, 
Kanuodaugiausia skaityk, 

Ba kam teip augsztai szoki, 
Jeigu da lyg szimto suskaityt 

nemoki?
O rasztas? — nuo dantų gėlimo 
Sukrcvczota, rodos neregio.
Brolyti, kad ir puikei pasi

rodysi,

rn

Vis ant pusgalvio iszrodysi, 
Kožnas tuo pažys: 
Isz tavo apsisukimo, 

Ir apsiejimo. 
Pažins ir ant kalbos 

Kokios tu galvos.
Vargingi jus valkelei, 

Jog pasiolginejete kaip ku- 
dykelei, 

jus perdirbti,

♦

Sunku
Sunku apszviosti 

O ant galo: 
No Parižiu, 

No padare isz avižų ryžiu. 
Taip, laukas gimė, lauku stips, 
Tokiu lyg smert ir pasiliks, 

Arba:
Nigerio ne numazgosi, 

Isz kvailio pilozofo nepada
rysi.

Nekurie kaip paima pede 
tojo dienoje,

Tai persėda visa nokti kar- 
ezemoje.

Su drapanom suodinom, 
Užsiima su kazyrpm.

JPer nokti kaziruojo,
Suvis nemiegojo,
Namon parvežtojo,

Apie bažnyczia nereikia mi- 
navot,

Ba turi per visa'diena miegot;
>

■ "į

Tai mat, vis Lietuvišzkai 
Norints kiauliszkai.

atvykusios Amerikon 
1913 m., ir gyvenusios Syra
cuse, N. Y.

Kapcziunas, Mykalojus, ir jo 
ėaikai Zigmantas ir Autose, 
gvvene Batavia, N. Y".

Gedrwn, Vladys, 
Amerikon 1912 m.
Gardner, Mass, o vėliaus Ne
wark, N. J.

Szepetis, Pranciszkus, atvy
kęs Amerikon 1912 m. ir tūlą 
laika gyvenęs Chicagoje, Pa
eina isz Sesiku Valszcz., Uk
mergės Apskr.

Banaitis, Antanas, atvykėli 
Amerikon priesz 19 metu. Gy* 
venes Chicagoje. Tures apie 60
m. amžiaus, paeina isz Szediv 
vos Valszcz., Panevėžio Apskr»

Neimontas, Karolis, priesz 
kara gyvenos Philadelphia, Pa;

Raczkauskai, Jurgis ir Ste< 
ponas, gyveno 
Mass.

Skliutas, Juozas, atvykėli 
Amerikon dar praeitais mei 
tais.

Jurkus, Justinas, 
Amsterdam, N. Y.

Jaloveskiai, Adolfati ir My
kolas, atvykę Amerikon priesz 
.30 metu ir gyveno Boston, 
Mass.

Podolskiai, Jonas ir Mykolas 
atvykęs Amerikon priesz 25 
metus, siuvėjai. :

Gulbinas, Tadas, Jonas, pa-

So. Bostonj

gyveni

eina isz Papilės, Sziauliu Apsr.
Simanauskaa,' Antanas at\y- 

ko Amerikon priesz 22 metus.
Budrys, Jeronimas, priesz 

kam gyvenos Argentinoje. 
’ Slesoraitis, Antanas, 
nes Chicagoje.

Zenkeviczius, Juozas, 
na isz Seiriju, AlytausApskr.

Bartkeviczaite, Elena, iszto- 
kgjusi už Paul, 
♦sterdam, N. Y.

(Virsz minetom 
Konsulate randasi svarbiu ži
nių ir todl jie patys ar kas apiė 
juos žinantis
liepti Rziuo antraszu: 
LITHUANIAN CONSULATE

38 PARK ROW, 
NEW YORK, N. Y.

gyve-

pači-

gyvenusi Am-

ypatom

praszoma atsi

♦ ♦ ♦
Skaitykite ‘Saule”

i ♦ ♦ ♦ .
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ŽINIOS VIETINES. Isz Shenandoah, Pa.

k

jif
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— Nedėlios vakaru Szv. 
Juozapo bažnycziojo atsibuvo 
paszventinimas nauju vargonų.

— Praeita Ketverge ryta 
Mare Moskeviczieno 44

I.

iį i
j

■

mirė 
motu senumo, pati Kazimierio 
Moskevicziaus nuo 51 N. Main 
St. Nabaszninko sirgo po ope
racijai du metu. Paliko vyra, 
du sūnūs ir viena duktere. Lai
dotuves atsibuvo Panedeli ry
ta ir kūnas likos palaidotas ant 
Lietuviszku kapiniu SlumaD- 
dorije.

— Pas kunigą Czesna lan
kosi jo dede Jonas PauGe
nius neseniai atvvkias isz Pa'- e
rvžiaus. Sveczias vra nabasz
ninko knn. Pautieniaus tikras 
brolis.

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU.

Philadelphia.
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— Nedelioj po
piet ant Readingo geležinkelio 
art i Willow Grove parko, pasa
žierinis trūkis trenkė in auto
mobiliu užmitszdamas tris y pa-

redaktorius p. 
iszvažia-

IR KASIKLOSIA RANDASI DVASIOS 
KURIOS PRIGIALBSTA ŽMOGUI.

f

— ‘ ‘ Sa ules
Kranas Boczkauskas 
vo ant vakacijos. Jisai aplan
kys Ohio ir [Ilinojaus valstijos.

— Mainioriai New Bostono 
ir Merijos kasyklosia 
straikuoje ir iszrodo kad 
negreit streikas

da vis 
gal 

pasibaigs lies 
straikieriai kompanijai nepasi
duos o kompanija vėl net mu
lus *iszt rauke isz kasyklų ir isz 
siuntė juos 
kas parodo 
kas pasibaigs.

ANT PARDAVIMO

ant farmu, tas vis- 
kad negreit si rai

Balberio fikszczerei, du kros
ini, zorolai, szepos, kirpimo ma- 
szinos, britvos ir t<>ip toliaus. 
Viskas geram padėjimo. Gera 
proga pirkti pigiai. Kreipkitės 
ant adreso. t.f.

521 W. Mahanoy Si.
Mahanoy ('it y, Pa.

PARSIDUODA PIGEI.

Dviejos st ūbos po No. 510 
W. Spruce St. Du arklei, 5 ve
žimai, roges, dump-wagon 
sztebelei ir maža farm u k e. Vis
kas geram padėjimo. Kas no
rėtu pirkti praszau atsilankyti 
pas mane, po No. (t.f.

510 W. Spruce St., 
Mahanoy (’ify, Pa.

Turime 2,000 Elektrikinu 
Prosu ir Iszparduosime po $5.

roges,

Iszsiusimo teipgi per paezta, 
jeigu prisiusite $1.00, reszta už
mokėsite kada aplaikysite pro
są, užmokėdami teipgi nusiun
timo kasztus. (A.22)

LOUIS WASCH,
1139 East Mahanoy Street, 

Mahanoy City, Pa.
ANT PARDAVIMO

Du lotai mieste Port (’arbon, 
Pa. Lotai randasi gražioj ly
gioj vietoj ir dar ne užstatyti. 
Didumas lotu 30 pėdu jdoezio 
per 13.5 pėdu ilgio, 
visokiu darbu, 
ant adreso.

J. Žemaitis
315 S. West St. 
Shenandoah, Pa.

Arti prie 
Atsiszaukite 

(t.f.

$4.00 
IN ATLANTIC CITY

$3.50 
IN WILLOW GROVE

Nedeliomis 3,17, 31 Augusto 
k S^ecialiazkaa Exkursinit Treinas

Isz Apleis isz ryto
Shamokin ............................... 5:00

i M t. Carmel ............................ 5:08
Ashland .................................. 5:45
Girardville..............................5:52
Shenandoah............................5:33
Mahanoy City.........................6:14
Tamaqua ................................ 6:42
Philadelphia (Reading Ter.) 9:40
Dubeltavas tikietas isz Mahanoy 
City ir Tamaqua in Atlantic City 
|3.75; in Willow Grove $3.25. 
"GRĮŽTANT—Specialiszkas trei- 
nas apleis Philadelphia 7:30 vala
nda vakare Standard time; 8:00 

vai. vakare Daylight Time.
Ant Readingo Geležinkelio

— Visos kasyklos Madeira 
Hill Coal kompanijos pradėjo 
dirbti tik kctures dienas ant 
sanvaites. Priežastis tame yra 
buk kompanija turi mažai už
sakymu del anglies.

— Jonas Stankeviczius
m. senumo, gyvenantis po No. 
222 E. Lloyd Št. likos pažeistas 
per nupuolimą anglies Packer 
No. 5 kasykloje. Jisai buvo nu
vežtas iu Ashlando ligonbuti.

— Ashlando ligonini t i je mi
rė Veronika Sakaiczviute 27 m.

Juozo Sakavi- 
Likos

senumo dūkto 
ežio nuo 23 H. (lak St. I 
pala'idota Panedelio ryta.

Lietuviu benas turės 
koncertą Seredos vakaru prie 
kampo Main ir Washington 
ui veži u.

Main ir

bonus

-4b

Nupjovė moterei galva, tiksle 
apipleszimo, bet pats likos 

susektas ir nubaustas.

Elsworth, Anglijo. — Elssie 
Parsons ejdama isz 
namo in St. Xeotsa, kuri buvo 
atsieinu s szimta svaru 
500 doleriu) pinigu
jiai paliko mirusis brolis, o bi
jodama, 
niekas

ezionais

(apie 
kuriuos

jaja ant kelio 
paslėpė

idant 
neapiplesztu,

bumaszkas in plaukus. Ejdama 
namo susil iko su savo kainivnu 
Williamu Evansu,
kuris teipgi laike ir 
del pakelevingu, 
visi ji laike didėlėje paguodo- 

teisinga ir gera

mėsininku, 
svetaine 

o priek tam

ką i po
Motere nudžiugo isz 
•s, apsakydama jam 

kur buvo ir kiek
Mėsininkas akyvai užklausė 

moteres kur apslepe pinigus, 
ant ko jam atsake, buk suvai
tojo in plaukus.
prie girraites, mėsininkas nu
žudė moterių, atpjaudamas jiai 
galva kuria insidejo in savo 
krepszi ir nujojo toliaus.

Tame laike jojo isz artymo 
palivarkelio ponas su savo tar
nu, užtiko ant kelio gulinti mo
teres lavonu be 
įla krutėjo.
nui joti greieziau o katra žmo
gų suras ant kelio idant sektu 
paskui ji ir dažinotu kas jis 
per vienas ir kur nuėjo.
nas neužilgio pasivijo mėsinin
ką, klaupdamas ar randasi kur 
svetaine del pakelevingu. Mė
sininkas atsake, buk jisai laiko 
svetaine St. Neots. Neužilgio 
atjojo ir ponas kuris apsistojo 
pas mėsininką. Po nusiprausi- 
mui ponas 
burmistrą

nėjo 
žmogų. i 
kompanijo

gavo pinigu.

Kada daejo

(

galvos, kuris 
Paliepė savo tar-

rrPar

nuėjo pas vietini 
apsakydamas jam 

apie žudinsta ir kas jaja pa
pilde. Isz pradžių virsziįlinkas 
nenorėjo apie tai klausyti nes 
sake jog Evansas yra teisingu 
žmogum ir niekam pikto nepa
darytu. Ant galo prispirtas per 
poną nuėjo, peržiurėjo Jojo 
krepszi ir vos neapalpo isz nu- 

kada buvo jojo
Zudintojas likos už

darytas Huntingtone 
kos pakartas po keliu menesiu.

sistebejimb, 
inoteres.

kur R-

ANT PARDAVIMO.

Didelis namas su salimui ir 
hoteliu, ant loto 121 pėdu plo- 
czio per 167 ilgio, medžiais ap- 
sodvtas. Name randasi didelis 
saliuniLs ir 17 ruimu su vigado- 
mis, elektriko žibureis, szilu- 
ma, szaltas ir sziltas bėgantis 
vanduo ir Lt. Randasi Barnes
ville, Pa. tuojaus prie geležin
kelio stacijos prie Steito kelio 
einantis isz MaFianojaus in Ta
maqua, arti Lakeside. Geriau
sia vieta apielinkeje ir gera 
proga pirkti pigiai. Apricz na
mo randasi ir kiti budinkai 
kaip tai: garadžius, tvartas, 
visztinyczia ir 1.1. Kreipkitės 
in “ Saules” ofisą.

ANT PARDAVIMO
Lf.

Namas ant czvcrties loto. 
Locnininkas apleidžia miestą, 
parduos už prieinama preke. 
Kreipkitės ant adreso.

338 W. South St.' 
Afnlinnnv

(t.62

Ids i r 7 likos pažeisti. Inžinie
rius treino teipgi likos užmusz- 
tas nes inžajus buvo nuverstas 
nuo kelio.

— I 'ra o i t a Xedelin Dela
ware upeje nuskendo dvi mer
ginos kada maudėsi. Josios yra 
Vanda S
senumo ir Kai re Sonliute, abid
vi isz Manajiinko.

arunskiute 17 metu

— Praeita Subata arti (’ap(‘ 
May ant Peunsylvanijos gele
žinkelio pasidarė nelaime kada 
pasažierinis tremas užvažiavo 
ant automobiliaus kuriame ra
dosi Juozas M vers 45 m. senu- 
mo, jo pati, suims ir viena au- 
gytine, ir visi ant vietos likos 
nžmuszt i.

— Pasakyk man loveli ar 
matei kada ‘fDvase kasyklų?”

— Ir kaip, ar tu mistini jog 
,, — atsi- 
— Otgal 

ir maeziau o no žinau, ba gali
ma jaja matyt o nežinot apie 
tai. Iszrodo in paprasta žmogų 
lik turi viena, koja pamiszia iii 
arklio nes ta no visi gali pate- 
mint o priek tam kasyklosia 
yra tamsu. Kaip kada jiji tik 
pasirodo kaip žiburėlis, arba 
pabarszkina in tapa; o (ai ne
geras ženklas: kur dvase barsz- 
kina tai tonais nelaimingas 
brastas ir tikrai užgrius.

to barszkinimo 
— pert ra u-

ji ji bile kanijpAsiroclo. 
liepe senas mainieris.

anglekasis gavo.

varle paszoko po a pauze ang
lies, sztai szmotas tik kic! ir 
jau radosi ant karuko; net ant 
virszaus visi buvo nusistebėja, 
isz kur teip dideli <szmota tasai 

Tada tasai
anglokasis labai grąžei padeka- 
vojo tai varlei o jiji vela in ji 
kalbėjo, kur daugiau turi sky
lių driliuot, nes parako ne dėti 
ba isz kalno ir teip ejna anglis. 
Dirbo teip su varle per visa 
menesi. Kada atėjo diena pė
dos, varle atsihope in angleka- 
si: ‘ ‘

Prie

pusantro

Worcester, Mass.
Millbury ir Harlem galviu au
tomobilis parbloszke ir skersai 
rankas pervažiavo 
meto amžiaus Zenku mergaite.
Tėvas ja buvo nuo ukes atsive
žęs, gi motina yra ligonbutyj, 
tad mergaite būdama be alsa- 
kanezios priežiūros, paliko sa
vo nelaime.

— Bernadas Mikalauskas, 
14 metu vaikezas, su savo drau 
gu (1. Wisograclii ( ?) pasiėmęs 
užtaisyta szautuva ir iszejes in 
Middle River Road,
Joną Vilka, 36 metu amžiaus 
vyriszki, kuriam szuvis sužei
dė kaire aki. Sužeistas Vilkas 
tapo nugabentas in miesto li- 
gonbuti,

szove in

gonbuti, gi Mikalauskas su 
WisogTHchin uždaryti kalėji
mam *'

vaistininką, p. 
Al. Budrevicziu vėl sutiko ne
laime. Važiuodamas jis savo 
automobiliam, prie kampo Els- 
worth ir Harding gatvių pasi
tiko greitai bėganti automobi
li. Kiek teko girdėt, pono Bnd- 

automobiliui teko 
daug nukentet;
skaudžiai apdaužytas 
reikalauja atydaits gydymo.

— Jauniausiu 
Worcesterio policijos rekor
duose 
dienomis
(John Chiapulis, 119 Washing
ton St.) 11 metu amžiaus. Jis 
gavėsis vidun Union Furniture 
krautuves prie Green gatves, 
stengėsi atsidaryt geležini už
rakta, ir tam tikslu 
apkapojęs užrakto kampus, at
sidaryt visgi nestenge ir gal 
butu viskas tuomi užsibaigė, 
bet jis radęs ant stalo czekiu 
knyga, pasirasze pora czekiu, 
pasirasze savo varda ir kokiu 
tai bildu tuos czekius krautu
vėje pamėto. Detektivai Sher
ry ir Henry su tais czekiais 
suseko Cziapulio gyvenimą, ir 
Jonuką suome. Nusigandęs jis 
prisipažino ir teismo jis 
sziuomkart paliktas policijos 
priežiūrai vieno meto laiku.

— A. L.

Vietini

revicziaus
sako, likosi 

ir lodei

plesziku

pažymėta pastaromis
Jonas Cziapulis

kirvuku

ir

Easthampton, Mass. — Czio- 
nai Lietuvis Juozas Sodaitis, 
per savo neatsarguma, sutiko 
nelaime. Buvo taip.
savo visa szeimyna ir dar szvo-
geriu V. Balcziunu ir dauges- 
niu vyru, nuvažiavo maudytis 
in Connecticut upe. 
besimaudant, niekas 
mate, kaip Sodaitis pasinėrė
vandenin ir daugiaus neiszki- 
lo. Buvo pnszaukta policija ir 
ugnagesiai, kurie nurodytoj 
vietoj jeszkojo, ir tik po dvieju

.Jisai su

Visipms 
ne nepa-

valandų isztrauke prigėrusi.
Velionis Sodaitis priklauso 

iii D. L. K. Vytauto Kliuba,iii D. L. K. Vytauto Kliuba 
kuris ir palaidojo su bažnyti
nėmis apeigomis. Paliko-mo
terį ir ketvertą mažu vaikeliu 
dideliame nuliudimo. Lai bus 
lengva Amerikos žemelėje ilse

Darbai ,tai ir pas mus suvis 
prasti. Isz kitur atvažiavus ne
galima darbu gauti, nes daug
ifma

— Nes asz 
niekud nėgirdejau! 
ke Jonukas.

— Ba jiji Jaugia tise 
kiną pusiau uakti. Seni angle- 
kasei kalba, jog tada kalnas 
yra sunkiguses o seni angleka- 
sei niekad pusiaunakti ne dirbs 
tiktai lauke pakol pereis toji 
adyna, ba tanie laike daugiau
sia propu sulūžta.

— Jeigil tai yra kalnu dvase, 
tai privalo prigialbtU angleka- 
siams.

— O gal knisliui jog nepri- 
gialbsti? ; Rrigųilbsti jiji, pri- 
gialbsti, jeijįlt sau užtinka tei
singa vyra.Vi 1 '

— Viena karta lai teip buvo. 
Driliuoje vienas anglokasis ir 
driliuoje, net jam 
ant akiu pilasi, o czion vietoje 
anglies tai nubyra tik akmuo. 
Sztai isz po szmoto didelio ak
mens iszszoko varle, didele ru
pūže, kaip tosios ka tai kopus- 
tuosia tankei sėdi. Kaip svie
tas stovi varliu kasvklosia ne- 

žiurkes tai atsiranda, 
nes varliu kasvklosia da nerna- 
ežia u.

Sztai 
žiūrinėjo dideliems akimi, an- 
glekasis matydamas jog tai ga
li būti koj<ia pikta dvase, tylė
jo, nieko nekalbėdamas ir lau
ke kas czaon toliaus pasidarys. 
Vaide prakalbėjo žmogiszkn 
balsu ir rojo kur turi driliuot 
skyle. Parako ne dinamito ne 
Repe dėt, 
j)0 parako

■ffigiplbsti jiji, pri-

prakaitas

buna;

varle iszszokus prisi-

!■

o skyle pati iszszove 
ir sugriuvo milži- 

niszkas szmotas auglio. Nega
lėjo anglokasis indct tokio
szmoto anglies in karuka,

18 metu senumo 
advokate.

neš

S:-:/: $

V,

:Wį(
Ji

Miss Edith Friedman 18 me- 
.1 

tu senumo, gal yra jauniausia 
mergina kuri pabaigė mokslą 
ant advokates. Apricz/to da 
aplaikc pirma dovana už savo

•k - « ■ .

mokslą St. Lawrence Universi-
4 T3 fetzt Z-kl V 1 V F W* XX

Paimkie dabar karuti ir 
važiuokle atsiimt savo užmo
kesti, privalo tau duoti ji pil
na, o kada gausi, (ai atvažįuo- 
kie prie szafto. Anglokasis že
mai pasiklioniojo varlei ir teip 
padare kaip jam paliepė. Pri- 
buvias su pilnu karueziu pini
gu (o buvo visi vienoki:) o var
le tarė: “DalVk.” Tai|) tasai 

‘‘Tai 
? t

“DalVk.” 
žmogelis pradėjo dalyt : 
man, tai tau, tai man, tai tau. 
Sztai ant galo pasiliko jam tik 
vienas pinigas; teip anglokasis 
ne daug nualindamas, o ejda- 
mas pagal teisybė, atiilave ji 
varlei. O jiji teip atsiliepė:

— Kaip matyt, tai esi teisin
gas žmogus, 
skupus, o kad 
nim teisingai ir

viską; 1 uresi 
viso savo gy-‘ 

atsimink, idant

dau-

o ant skatiko ne 
apsiėjai su ma

da atidavei 
man ta paskutini pinigą, tai už
tai paimkie sau 
tojo sidabro ant 
vasezio liktai 
daugiau ne geistum po žeme ej-
ti, ha tave patiklu baisi nelai
me.

— Varle (dvase) inpyle vi
sus pinigus in karuti ir iszny- 
ko.

— Ar anglekasys jau
giau nedirbo? — užklauso aky
vai Jonukas.

— Kaip-gi galėjo dirbt, jei
gu jam buvo uždrausta. O ar 
mažai jau turėjo: vos nuvežė

1/4
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Ana diena likos nuleistas in vandeni vienas isz didžiausiu 
submarinu ant. svieto, kuri padirbo laivo kompanijo Ports
mouth, N. 11.del Suv. Valstijų, l'žvardino ji V-l, ir panasziu 
bus padirbta devyni. Tasai submarinas galėtu perplaukt per 
Atlantika ir sugryžti adgal be jokio atnaujinirno aliejaus. "Pu
ri 7 virszininkus ir 80 vyru, po vandeniu plauko 9 mylės inpo vandeniu plauko 
valanda o ant virszuncs 21 mvles.

rvžt |Xe:

vyresnysis

s k a 11 k 
kad sztai

nusileido žemyn, 
gengveje nupuolė 

mažas akmenukas ir pataikė 
jam tiesiog in galva. Mažiukas 
tai buvo szmotelis, nes nupuolė

idant ne drystu niekad sug 
in kasyklas. Vaikinas nuėjo ir 
atidavę kortele;
matydamas ir žinodamas para- 
sza dvasios pradėjo jeszkot ka
da tokis ir tokiš darbininkas nuo augszto tai ir ant vietos ji 
dirbo kasvklosia.
jeszko ir vos surado jog jisai 
priesz meta laiko Rodavo ang
lis in karukus; teip dabar su
prato vaikinas, jog jisai buvo 
per visa meta po žemo.

Vyresnieji baisei nusistebėjo 
ir ne norėjo tikėt vaikinui, nes

Jeszko ir

• kada ome jiems apsakinet teip.» . " , ’ ncum vim jivmo (lį/ncvn mui ivip
karuti namon! O jaign ne Imtu h. |eipj teip ir ,oip( kul. ka 1)U.
paklausias tai butu atsitiko, 
teip kaip su tuom vaikinu, ka 
))er visa meta sėdėjo po žeme, 
o mislino jog tai per diena tik
tai.

— Da asz niekad ne girdėjau 
apie ta vaikina, apsakyk man 
tėvai apie tai.

— Buvo karta 
vaikinas, ka pribuvo

tai ne melagyste ir jog pa-

uzmuszc.
Mat nugalėjo vaikinas no sa

vo metinio uždarbio naudotis, 
o užpykino ‘‘dvase kasyklų.”

Oj, tokis jau žmonių būdas 
jog kaip sau ka toki užsispyrė 
tai jau be to ne gyvent ne gali.

Teip rasziau szita apsakymu 
kaip man senas mainieris pa
sakojo nieko nepermainyda
mas ne perkreipdamas.

—F. B.

ANT PARDAVIMO

*<

sni i jaunas 
isz toli

mos szalies in ezionaitines ka
syklas. Isz pradžios davė jam 
toki darba, jog Įlodavo anglis 
in karus; bodavo ir Rodavo, ir 
butu Rodavęs lyg sudnai die
nai, ba svetiniam ne teip grei
tai duoda geresni darba: pakol 
kasyklų dvase ne susimylėjo 
ant jo. Vaikinas buvo labai ge
ras ir prijemnas, o ka jau prie 
kasyklų, tai pirmutinis insilei- 
d i nėjo o paskutinis i szs i t rauk
davo,^) ant anglies žiurėjo, ro
dos ant savo'locno kūdikio. Su
simylėjo ant galo dvase ir kaip 
ne stos viena 
szauko:

— Ejkie paskui mane!
O buvo pasiredias kaip pa

prastas mainieris o vaikinas 
mistino sau jog tai mainieris ir 
ėjo paskui ji.

O dvase, tai vra nevos tasai 
mainieris, klausė:

— Turi aliejaus lampukeje?
— Turiu.
— O duonos turi?

m....:..

vo mates, kur anglis kieeziau- 
sia, kur reikia kasti, kur van
duo gali užlieti; teip susiprato, 
jog
raszas dvasios yra teisingas ir
už visa meta iszmokejo jam pi
nigus ir kaip-gi ne turėjo isz- 
niokot jeigu patys ant to gerai 
uždirbo? Nes kas kiszasi apie 
vaikina tai ne turėjo isz to jo
kio prafito da ir buvo jojo kal
te o tai už tai jog nepaklauso 
dvasios nes tenai lipo kur jam 
buvo uždrausta.

Puse moto tik iszlaike neei- 
danias in kasyklas nes po tam 
teip ji trauke prie auglio jog 
niekaip negalėjo apsieit be ka
syklų. Negalėdamas ilginus 

in kasyklas.

‘‘bottling works” 
biznis, ant Sunbury St. Miner
sville, Pa. Apie dauginus infor
macijos keipkites ant adreso 

Mrs. Kvainauckas
11 E. Sunbury St. 

Minersville, «Pa.
CHAS. S. PARMLEY 

Real Estate Agent. Notary Public

a amas ir

(t.aug.12)

iszlaikyt nuėjo

Jeigu norite pirkti ar parduoti narna 
tai keripkites pas mane, asz jumis 
ta reikalą atliksiu. Randavoju namus 
ir kolektavoju randas. Insziuriniu 
namus ir forniezius, automobilius t.t.

Kampas Catawissa ir Market St. 
Mahan y City, Pa.

Merchants Banking Trust Co. Banka

karta ir no pa-
K

... ..

Mahanoy City, Pa.
*""■.... .

3-ežias procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigu yra geriaus negu lOtas procentas be jokio saugumo.

Merchants Banking Trust Co. Banka moka 3-czia pro
centą už jusu sutaupytus pinigus ir ta suma kas kart 
auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau del žmogaus kuris 
dirba ir czedina. Dėkite savo pinigus in szita Banka o
persitikrinsite ir matysite kaip tai pinigas auga su pa
dauginimu procento.

M

i :HM
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— Turiu.
— Tai ejkie, 

kasyklas.
J r nuėjo. Daejo lyg naujam 

numeriui o ezionais siena per
siskyrė ir inejo in vidurį aug
lio. Ir ėjo teip ėjo, o mainieris 
parodinėje kur yra kokis dar
bas kur anglis kiecziausia, kur 
kokis vanduo, o ėjo ir ėjo o 
vaikinelis mislino jog per visa 
diena ėjo ba iszteko jam duo
nos ir aliejaus nes buvo tai 
puiki diena ho! ho! tokiu dienu 
ne daug žmogus pats praleis. 
Ant galo mainieris, o paprastai 
kalbant dvase, iszvede vaikina 
in virszu ir padavė jam korte
le su savo paraszu kaipo turi 
jam ant virszau's užmokėt už 
visa laika ka jisai buvo po že- 
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NAUJAS DIDELIS SAPNORIUS
ARBA ISZGULDYMAS SAPNU

Su 283 Naujais Paveikslais. 
160 Puslapiu.

8 coliu ilgio, 5y2 col. ploczio
I

I
Pagerintas ir padaugintas 

iszleidimas. Sudėtas per soĮ- 
noves ir szos gadynas astro
logus ir isztrauktas isz viso
kiu senraszcziu. Iszguldanti 
kiekviena sapna ir kas ateL 
toje stosis. Su priedu plane
tų ir visokiu burtu. :: ::
—.......III.

Knyga puikiai drueziai 
apdaryta kietais audeklinois

PREKE $1.50
W. D. Boczkauskas - Co

Mahanoy City, Pa.
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