
> •
If

»

4

THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY SAULE (SUN) 
EYERY TUESDAX AND EHJDAY. I

ESTABLISHED IN 1888.
J

A

4

i

YEARLY SUBSCRIPTION |8.00
Advertising Rates on Application

PUBLISHED BY THE
W. D. B00ZK0WSKI - GO./' '

MAHANOY AND A STS., MAHANOY CITY, PA. j,

/

1

'*1

& MAHANOY CITY, PA. UTARNINKAS 14 RUGSĖJO 1926 (TUESDAY SEPTEMBER 14,1926)

KAIukoi Ir Pinigus visada siuskite tik ant šilo
W. D. BOCZKAUSKAS - OO..

MAHANOY AND A STS., MAHANOY CITY, PJL
_________________ ______________ _____ ____________ —

DU-KART SANVAITINIS LAIKRASZT1S“SAULE” 
ISZĘINA KAS ŲTARNINK A LR EETNYCZIA.

KenŪnePata Kasztuoja: Amerika ant viso' moto 98.04 . 
Paropoję ir Lietuvoje <4.00 ant viso mat<,r

No. 74 / JINTBRBD AT TBB MA H AM O Y CITY, PA 
VTOBl •OPVIOl AB BMOOND 0LAB8 MAIL

W. D. BOCZIOWHKI, Prea. A Mfr▼V • V* DW4& BVW CTBBlj ■ »”•« < 
M. W. BOCBKOW8K1, BflMr 38 METAS

ISZ AMERIKOS
PAVOGĖ JAM PACZIA IR 

DUKTERĮ.
Newark, N. J. — Palicije už

dare kalėjimo Tamosziu Lu- 
kaski ant skundo Jono Istovi- 
cziaus, kuris sake, buk jam 
Lukaski, pavogė nuo jojo pa- 
czia ir 14 metu dukrele, ir isz- 
piszkejo su automobilium in 
nežinoma vieta. Lukaski nepri
sipažino prie kaltes, sakyda
mas kad nieko apie tai nežino. 
Motere su dukteria nesugryžo 
namo. Sudže jiastate Lukaski 
po $10,000 kaucijos sakyda- 

“Butu tai puiku ant svie
to, jaigu kožnas be nubaudimo 
pavogtu jiaczes ir pasiliktu 
maži vaikai be motinos prie
žiūros o vyras dideliam nuHu- 
dime. Tokius rūkalius geriau 
laikyti kalėjimo.”

mas:

PATI LIEPE ARESZTAVOTI 
SERGANTI VYRA.

Hamtramck, Mich. — Franc 
Staniszevska, nuėjo pas magis- 
trata su skundu ant savo vyro 
kad jisai ne eina in darbu ir 
neduoda jai pinigu ant maisto, 
liepdama ji aresztavoti, bet 
priek tam dadure: “tik neži
nau kaip ji aždarysit kalėji
me, jisai negales eiti pats, rei
kės ji nuvežei automobiliuje. 
Ant užklausyOao kas jam atsi
tiko, motere aproiszke, kad jo
sios vyras guli'lovoje.

Kada palicįjantas nusidavė 
i k ru ju rado 

Staniszevski gulinti lovoje, o 
maža dukrele pasiuke jam, buk 
tėtulis guli lovoje jau ketures 
dienas, ba ji sumusze valkatos 
ant ulyczios ir apiplesze. Ma
gistratas dagirdes apie tai ne
davė va ranto ant aresztavoji- 
ino vyro, o palicijantas paliko 
ji lovoje. — Beszirde motere, 
ar ne!
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priek tam dadure:

in j ujusiu

GO HOMSKI AND DON’T 
COME BAKSKI.

New York — Pana Sadauc
kiute ana diena likos areszta- 
vota už szidinima

> >

Isz Visu Szaliu50 s~ teatre is; LIETUVOSKATE PRIGIALBEJO JAI 
ISZLAIMETI $39,000.

New York. — Ona Fitziu, 
dainininke, kuri tomis dieno
mis siigryžo isz Europos, siaus
dama su juoda kate, apsakė re
porteriams, kaip toji kalte buvo 
priežaste iszloszimo su 13 do
leriais 39,000 doleriu Vichy, 
Fra nei jo j.

Pana Fitziu sako, buk pralo- 
sze $14,000, ir ėjo namo atsi- 
neszti daugiau pinigu, kad 
sztai užbėgo jai kelia juoda ka
te. Pasiėmus kate, drauge su 13 
doleriais nuėjo vela in kazirny- 
czia jeszkoti giliuko. Laikyda
ma ant keliu juoda kate, numė
tė ant stalo 13 doleriu, paskuti
nius pinigus kokius turėjo ir 
iszlaimejo $6,000, <po tam $14,- 
000 ir ant galo $25,000. Dabar 
kate turi pas jaja dyka 
da.”

KLIUKSAI PAVOGĖ 
KUNIGĄ.

Norfolk, Va. — Gyventojai 
labai sujudo pavogimu katali- 
kiszko kunigo Rev. V. D. War
ren ir padavė praszyma in gu
bernatorių idant kunigą suras
tu. Kunigas Warren laike 
mokslaine del vargingu vaiku 
nigeriu. Ana diena atėjo keli 
užmaskuoti Kukliuksai, iszve- 
de kunigą isz mokslaines ir lyg 
sziam laikui nežino kur ji pa
dėjo.

SUSIRAMINKIM, KAD 
TURIME MIRTI.

Sapulpa, Okla. — Susira- 
minkim, turime mirti, nes 
pagal pfofe^biiaiTrf Rifv. J. S. 
Dixon isz czionais, tai jisai sa
ko, kad apskaitė buk laike gy
venimo Kristuso ant musu že
mes, gyveno tada trys szimtai 
milijonu žmonių, o kad skait- 
lis žmonių pasidaugino kas 50 
metu, tai sziadien, jaigu nebū
tu mirė, ant musu svieto butu 
412,316,860,416,500,000 y pat u. 
Paimkime, kad musu žemo turi 
54 milijonus keturkampiniu 
myliu, isz kuriu 
keturkampiniu myliu da ne 
yra užgyventu, tai ant kožnos 
mylios pripultu po 10,307,921 
ypatų. Tai jau butu už daug ir 
nebūtu ne kur atsistot.

• •

< < bur-

15 milijonai 
myliu da

Pittsburgh.

ISZ VILTO J O ISZ LENGVA
TIKIO VISUS JOJO 

PINIGUS.
— W. S. Si omi

ni saki, surinkias tris tukstan- 
ežius doleriu per keliolika mo
tu, džiaugėsi ka,d ant senatvės 
su paeziule pasilsės 
kiam darbui. Ant nelaimes pri
siplakė prie jo kokie tai du ne
pažystami apgavikai, pasiulin- 
dami jam devynis 

už 3,000 doleriu.
norėdamas dažinot i

TIKEJIMISZKA
BEPROTE

KRUTAMUJU PAVEIKSLU 
TEATRELIS UŽSIDEGĖ 

SU BAISIOMS PA
SEKMĖMS.

Birže-

po sun-

1I dei man- 
Siemi-

SUKROVĖ DAUG MALDA
KNYGIŲ ANT LAUŽO, 
ATSISĖDO ANT JO, 
UŽDEGE IR SUDEGE 

ANT SMERT.

ANT

Tveria i. 
atgal tūlas pilietis

vra

tus” 
niszkis 
ar tikrai derminiai yra tiek ver 
ti kiek už juos užmokėjo nu
ėjo pas auksori, kuris jam ap
roiszke, kad “deimantai”
verti po deszimts centu ir gali 
ju .danginu pirkti fersztorosia. 
Dabar pradės isz naujo taupyt 
turteli ir bus iszmintingesnis 
už taji brangu mokslą.

MOTERYS SENDAMOS
DAROSI GAŽESNEMIS

New York. — Ponia Theo
dore Parsons, kuri vra iszrink- 
ta isz 300 moterų vaizduoti 
moteries grože Moterų Dailės 
ir Industrijos parodoje Astor 
Kotely, paeiszke, kad moteris 
pilniausioj grožėj pasireiszkia 
apie 45 metu amžiaus,
rys, turinezios nuo 20 iki 35 
metu amžiaus osanezios dar vi
sai žaliukes. Fiziniai moteris 
45 metu taip gi galinti būti to
kia stipri kaip ir moteris 20 
metu amžiaus.

Viednius, — Magdalena Zlo- 
bickiene, daugiau radosi baž- 
nyczioja no kai'p namie prie 
vaiku ir vyro. Meldėsi daug, 
ska i I e vifcokos I i ke j i m i szka s 
knygas ir perskaitė biblija ke
turis kartus ir ant galo nelai
mingos moterėlės protas nega
lėjo to visko paneszti ir supras
ti, ant galo neteko visai proto.

Ana diena sukrovus tais vi
sas knygas, maldaknyges ir 
biblijos ant laužo, atsisėdo ant 

ga pati
Kaimynai

juju, uždegė ir nelaimiu 
sudegė ant smort.
subėgo gelbėti motore, bet jau 
buvo už vėlu.

Mote-

moteris

PRALIEJIMAS KRAUJO 
GRAIKIJOJ.>

Athenai, Graikije. — Gene
rolas Kondylis norėdamas at
skirt kariumenia nuo insimai- 

veika-
pretoniszkai 

” iszsikraustyt, nes 
dangau nebuvo reikalinga. Bet 
gvardija nepak|ause paliepimo

szymo in politikiszkus 
lūs, 
gvardijai

paliepė

žeisti ir 
Nedelia,

Limerick, Irlandija. — Pen- 
kesdeszimts ypatų sudege ant 
smort, trisdeszimts mirtinai su

su m i n d ž i o t i, pra eita 
kada kilo nelaime

krntaniuju paveikslu teatrely- 
je kaimelyje Drumcollogher.

Tea trolis radosi ant virszans 
ga ra džiaus in kuri vede tik vie
nos siauros durys. Staigai už
sidegė celnloidine stuczkele pa
veikslu maszinoje ir nuo to, ug
nis prasiplatino kitur. Myne 
žmonių pradėjo grūstis prie 
duru'per ka daugelis žmonių ir 
vaiku likos sumindžiotais, ir 
tai tieji sudege ant smort, nes 
negalėjo iszsigant isz dega n- 
ežio namo.

Buvo t'ai pirmutinis persta
tymas krntainuju paveikslu ta
me kaime. Vandenio buvo sto
ka, todėl visas namas su auko
mis sudege lyg pamatu.

TURĖJO DVI PACZES, 
PABĖGO SU TRECZIA 

IN ARGENTINA.
— Czia pora metu 

Gint vias
atvyko isz Amerikos su žmo
na ir pinkos trobele 
tuo tarpu 
vykdamas 
kita žmona ir tris dukteris, 
kurios gyveno Tryszkiu mies- 

Nesenni abidvi žmonos, 
Tada 

nelaukda-
namanis

gyveno, 
kad jispasirodė,

Amerikon palikes 
žmona ir tris

tclv.
viena po kitos pasimirė. 
Amerikonas nieko 
mas paskyros savo 
globėjus, nuvyko Kaunan, pa
sirūpino gauti dokumentus,— 
viza, 
kostiumą, skrybėlė ir, sugry- 
žes aprengė buvusio namu sa
vininko (nuo kurio pirko tro
bele) žmona ir atėjės su ja pas 
vyra liepe jam 
sakydamas “ 
kutini karta”
metu mergaite jis iszdume Ar
gentinon.

Taip biednas žmogelis ir li
ko be žmonos ir vaiko.

nupiiko gražu moters 
, skrybėlė ir,skrybėlė ir

atsisveikinti, 
pasibueziuok pas 
. Pasiėmęs dar 9

KIEK LIETUVOJE SVE- 
TIMSZALIU.

Statistikos žiniomis
lio 30 d. Lietuvoje buvo 13,440
svetimszaliu. J u — 4,373 juo
dadarbiai, 2,149 vaikai iki 17 
metu amžiaus 2,047 amatnin- 
kai, 1048 žemdirbiai, 70 inži- 
nieriai, 45 dvasininkai 649 
pirkliai, 262 moksleiviai ir ki
ti. Tautybėmis — 7,938 Baigų- 
džiai 2,813 Vokiecziai, 
Latviai, 93 Szveicarai.

1811

Žinios isz Lietuvos.
ŽMOGŽUDYSTE PASVALYJ

Isz 5 in 6 diena Rugiuezio 
nakti nežinomi piktadariai už
puolė valscziaus valdybos bu
tą perskėlė sargui Kraptavi- 
cziui galva ir czia pat ji pako- 

Paskui suverto in krūva
valscziaus valdybos visas by- 
las ir apipylė žibalu — pade
gė. Atvyko gaisrininkai beina' 
tant gaisra likvidavo. Visos 
iszorines durvs buvo užrirkin- 

, o kasos kny- 
sulieti žibalu, 
Spėjama, kad

< 4

iszsi kraustyt,

ir ojo pri(Q(on^do *palociaus 
Tada vaiskas 

maiszt ininkus

re.

apsiginklavia. 
szove in 
muszdami visus vadus ir 
liolika areztavojo. Po tam mi- 

paroda po 
negale 

apmalszyt

uz- 
ke-

PERPLAUKE ANGLIJOS 
SUSPAUDA GREICZIAU.

St. Margaret Bay, Francije. 
— Georges Michel ,Francuzisz- 
kas plaukikas perplauko Ang- 
liszka suspauda in laika 11 va
landas ir 6 miliutas,
damas visus kitus, plaukikus 
kurio perplauko taja suspau- 
da, laimėdamas deszimts tilks
ta neziu doleriu.* ’

pralenk -

“UŽBURTOJI KARVE.”
Sz. m. Liepos 23 diena kri

minalines policijos valdininkui 
važiuojant tarnybos reikalais 
Mariampolos apylinkėse netoli 
Lasziszkiu kaimo atvyko pas 
ji pil. Jankauskas ir pranesze 
kad netolimam miszke ji už
puolė du ginkluotu plesziku, 
atėmė 470 litu pinigu, 
vekseliu, po 500 litu ir užsie
nio paša, o be to ji dar smar
kiai sumusze. Pradėjus minė
tam valdininkui tyrinėt priesz 
ji iszsivyste beveik legendari- 
ne pasaka.
. Sz. m.
Szteinas Pilviszkio turguj nu
sipirko 18 raguoeziu kuriuos 
turėjo pristatyti Rygos pirk
liams Sekanczia diena, lydė
damas raguoezius, vyko link 
Vincziu stoties. Pakeliui ji pa
vijo pil. Kudžma Mikas ir Ka- 
zakeviezius Juozas, 
Budos kaimo gyventojai 
kuriais Szteinas jo nelaimei ir 
susipažino. Jie buvo ant tiek 
malonus, kad <4>avežejo ji -iki

po 500 litu ir
pora

Liepos 20 diena pil.

VĖL LENKU PUOLIMAI.
Liepos 9 d. ties Senu Aks- 

nenu kaimo 
sargybiniai kėsinosi nugin
kluoti du musu apsienio poli
cininku, 
nija. Gal 15 Lenku kareiviu 
vadovaujami seržanto, netikė
tai isz užkampio puolė 
policininkus.« ^zau<lydamF 
reikalaudami, kad pasiduotu. 
Musu policininkai gindamiesi 
laimingai atsitraukė apie 100 
žingsniu musu pusėn. Lenkai 
juos kiek laiko vijosi, bet pas
kui pabūgę, pasitraukė atgal.

Lenku pasienio 
kėsinosi

patruliuojanezius Ii- Selemos-
, su

musu

Vincziu kaimo.
Vėliau bevarant karves vie

na isz ju iszsiskyre ir pasilei
do bėgti. Palydovai pavarė ki
tus raguoezius tol.vn 
nas pasiliko “nedausininga” 
karve vytis. Bet tai pasirodė 
nelengvas darbas. Bailioji kar
ve Šteino arti neprisileido ir 
vis bėgiojo. Tokiu budu lenkty
nes su karve nusitęsė be galo 
ir rytojaus diena sekdamas 
savo karves marszruta, Sztei
nas atsidūrė Selemos-Budos 
kaime kur gyveno tie pilie- 
cziai, su kuriais jis susipažino 
pakely. Sutikės gryžtanti nuo 
darbo Kazakevicziu, Szteinas 
jo paprasze ko nors užkasti, 
pats gi eme jau galvoti, kaip 
isznaudoti “gera” proga leng 
vai pasipelnyti.

Sutemus Kazakeviczius pra
nesze vietos gyventojams buk 
tai praeita nakti prie jo arkliu 
buvo ateje /kokie tm 
kurie matomai 
atvyks.

Pats pasikvietė savo kolega 
Kudžma ir abuldu apsiginkla
vę nuėjo in miszka joszkoti 
Sztein kuris tenai pasiliko ne- 
iszleisti karves isz akiu.

Surado Szteina, jo “ 
riai” nusivedė ji prie Laszisz
kiu kaimo lauku apiplesze su
musze ir paliko be 
gulėti.

Gerokai valandai praslinkus 
Szteinas atsigavo ir vos gy
vas nuėjo in artimiausi kaima, 
kur jis pakliuvo pas jau minė
ta pil. Jankauska. Pastarasis 
pasigailėjo nelaimingojo, pri
ėmė ji ir nepraleido progos 
praneszti apie atsitikima kri
minalines policijos valdinin
kui, kuris tuojau ir sulaiko 
piktadarius. Dalis pinigu dar 
buvo rasta pas juos, Gi “už
burtoji” karve taip ir dingo.

/ I ; I, W ’ I

IŠPJOVĖ MOTERIAI 
LIEŽUVI.

I I t

Nice, Francije. — Belgisz- 
ka motere vardu Jacqui n ia, 
kuri nesenei likos paliuosuota 
isz kalėjimo, kur persėdėjo du 
menesius už apsmeižima savo 
kaiminkos, ana diena atėjo in 
policijos virszininka visa kru
vina o isz burnos liejosi krau
jas. Kada ja daktara peržiurė
jo, persitikrino, kad jai kas 
tokie iszpjove liežuvi. Policije 
daro tyrinėjimus kas galėjo 
taip žveriszkai pasielgti su 
moterių, bet sunku jiems taji 
darba atlikti nes motere nega
li raszyti ue skaityti todėl ne- • 
gali prigialbeti policijai suras
ti kaltininko.

VELA UŽSIKEISEJIMAS 
ANT MUSSOLINO 

GYVASTIES.
Rymas. — Anankistas Er- 

merite Giovanni mete bomba 
a'nt Mussolino automobiliaus, 
kuri nusiritus truko sužėrėda
ma keturis žmonis, bet Musso- 
lina nedalypdtejo. Anarkistas 
aresztavotas, pas kuri surado 
kolos bombas ir revolveri. Su- 
miszimas buvo didelis nes buvo 
manoma kad Mussolini likos 
užmusztas.

o Sztei- 
nedausiningane žmonių laike 

miestą, 'kuriu vaiskas 
damas gervaliai v,
turėjo szauti. Viso taja diena 
užmuszta apie deszimts Amo
niu o in du szimtu sužeistu.

r»-

MAZGIUKAIS “GYDO”.
Sziaulenai,

— Tūlas P. G., serganezius ku
meliukus, burtais iszgydo; at
ėjus in Sz. k. pas pil. P B. sa
ko: “
devynius mazgiukus ir 
gike suveržti ta ir sugys.

(“V-bes” k or.)

MYLĖJOSI SU VYRO DRAU
GU IR ANT GALO ATIDA

VĖ JAM PACZIA UŽ
500 SVARU.

London. — Sude Loods tęsę
si akyvas teisinas mokaniko 
Antano Allan, kuris pardavė 
savo paczia už 500 svaru ster
lingu. Vyras drąsiai apsako šū
dui priežastį pardavimo savo 
paezios del savo draugo, kalbė
damas: “Jau nuo senai norėjau 
atsikratyt nuo savo noisztikia- 
mos motores. Gyvenome nesu
tikimo nuo keliu metu, bet j i ji 
nenorėjo sutikt ant persiskyri
mo. Mano draugas Phillipsas 
mylėjo mano paezia, o jiji my
lėjo ji. Apie tai gana gerai ži
nojau ir džiaugiausi kad atėjo 
man gera <proga atsikratymo 
nuo josios. Apreiszkiau prieini-* 
diniui, jaigu man užmokės 500 
svaru, tai gales pasiimt mano 
paezia ant visados.

Advokatas Antano, sake kad 
tai nieko nepaprasto, nes An
glijoj szimtas metu adgal buvo 
paprotis pardavinėjimo paežiu. 
Mieste Derby ūkininkas par
davė savo paezia kitam už 11 
szilingu. Tu'las mėsininkas, ku
riam prireikėjo pinigu ant už
mokėjimo skqlu, ‘pardavė pa
ezia už 24 szilingus. Tik 1805 
mete pardavim jimas moterių 
likos uždraustai-.

Sudže nesutiko ant tojo da- 
rodinimo advokato ir nutarė 
kad Allen neturėjo tiesos par
duoti savo paezia, nubaudiamas 
ji ant dvideszimts menesiu ka
lėjimo ir užmokėjimą 100 sva
ru bausmes. Pati* turėjo su- 
gryžti namo ir joszkoti persis
kyrimo legaliszku budil per sū
dą.

reik ant siūlo sumegsti 
uode- 
, f

ti isz to judkesi, sakydami:
kad deszimts užmegs, 
maczysl” 

Tik deja,

tos. Sudege kasa 
gos ir orderiai 
bet nesudegė.
pavogtu apie 7,000 litu. Visa 
valdyba aresztuota.

Ki- 
4*0 

tai ne-
isz pali-4 4

cijanto Dersand, kuri in ji ba- 
vou scab. Antdai pasakė “ 

užklausymo sudžiaus David
son, ar isztikruju pasakė in ji 
tuos žodžius, szypsodama at
sake: “ponas sūdžiau, buvau 
ta vakara su savo draugėms ir 
turėjau gud taimskius ir tik sa
kiau: “ 
homski. Matyt jis ant mus už
pyko ir mane kad mes isz jojo 
szidinam.

— So thats what you said- 
ski! — užklausė sudže.

— Yeski, you r honorski — 
atsake Sadauckiute.

Po tam sudze da pasikalbė
jas valandėlė naudodamas da

Go homski and don’t 
H

Ant ko nudžiugus mergina 
atsake szirdingai: 
and gudbaiski.”
NENUSISEKE PERSTATYT 

VAIKINA.
Brooklyn, N. Y. — 

vaikinas,” 
buvo vyriszki, o drapanos per 
dideles, nustebino praeinanti 
palicijanta, kuriam “vaiki
nas” nudavė nužiūrėtu ir pri- 
ejas prie jo užklausė, kur eina. 
Vaikino balsas iszdave ji, nes 
pasirodė kad tai yra Helena 
Jankauckiute, 18 metu isz Ba- 
yone. Mergaite likos areszta- A W • « • X.

ponas sūdžiau

! >

hurry upski, lets go

daugiau “ski 
nai: “
come bakski.

pasakė mergi-

< i thankski

“Jaunas
kurio žingsniai ne-

kuriam

vota už pasiredyma in vyro 
drapanas. Josios tėvas sake 
buk nesenei atsikraustė in 
Brooklyna, o dukrele jau tre- 
cziu kartu pabėgo isz namu 
peš jai miestas nepatiko.

VĖTRA NUNESZE ŽMOGŲ 
PUSE MYLIOS.

Seneca, Kan. — Praszvilpu- 
si vėtra per 
iki Nebraskai, 
namu, sunaikino javus laukuo
se ir kitokiu nuostoliu farme 
riams pridarė in milionus.

Nepaprasta atsitiko Senecoj, 
kur vėtra pagavo karves mel
žianti fanuos berną, 
chardsona ij in nunesze augsz- 
tai ore puse mylios. Kai ji pa
sodino, tai dabar žmogus guli 
ligonbuteje arti mirties.
KUNIGAS SKRYPKA PER

KELTAS IN MOUNT 
CARMEL, PA.

Mount Carmel, Pa. — Lietu- 
viszkas kunigas Kazimieras 
Skrypka, kuris buvo prabasz- 
czium Lietuviszkos parapijos, 
Szv. Juozapo, Bįnghampton, 
N. Y., likos perkeltas in Lietu- 
viszka parapije Szv. Kryžiaus 
in Mount Carmel apimti vieta 
po mirusiam kun. Pavilanui.

BANDITAI APIPLESZE 
TRUKI.

Chicago. — Du banditai su
laikė Grand runk truki arti
moje Harvey, Ill., Chicagos už- 
miestije pasiimdami pacztini 
maisza kuriame radosi 135,000 
doleriai, bet heužtemino antro 
maiszo kuriame radosi 150,000 

a r

Kansas valstija 
sugriovė daug

E. Ri-

ŽMONA NUŽUDĖ VYRA.
Papile. — Nesenai Biliu- 

niszkiu kaime tapo rastas nu
žudytas P. Krumino lavonas 
apie 35 m. amžiaus ir už 8 kliu 
nuo jo ukes iii upe Venta in- 
mestas.

Nužudyme intariama jo tik
ra žmona. Prie nužudytojo la
vono rastas netoli szone kir
vis, su kuriuo, matomai, buvo 
nužudytas. Mat žmona su sa
vo vyru nesugyvenusi, o mylė
josi su !kitu vyru, kuris pas 
juos tarnavo.

kitokį gydytojai, 
po operacijos tuoj iszvažiuoja, 
ar sugys, ar ne o P.B., pada
ręs bandymą su devynais maz- 
giukais, tol lauke kol kumelis 
pastipo.

Tokius

ar ne o P.B.

“daktarus” ūkinin
kai vykite lauk isz kaimu.

apie 1

vyru

ANT LIETUVISZKU 
PRAKALBU.

Kokis tai kalbėtojas 
žiavo isz Chicagos in Filadel
fija turėdamas prakalba sve
tainėj ir užsikarszcziaves pra
dėjo kalbėti: —
biamieje tauticcziai 
esame jokeis nevalninkais liet 
laisvi žmones!”
Kas tok is atsiszauke isz pub- 

“Ka tu czion kalbi
apie laisve, czionais susirinko 
visi paeziuoti vyrai.” *

atva-

“ Mano ger-

likos: —

mes ne

Valstybių pinigu dirbykla 
skelbia jogoi Rugpiuczio me
nesiu padariusi viso labo 12,- 
465,000 pinigu stukius. Tu tar
pe 11,130,000 pinigėliu Ameri
kai, o 1,335,000 Venezuelos ir 
Guatemalos respublikom.

Amerikai buvo padaryta $1
000,000 sidabriniu dolariu, 1,- 
248,000 kvoteriu, 2,814000 ni
keliu ir 6,068,000 penu, 
užims sudilusiu pinigu vietas.

tolyje

langa. Laniauskis,

pleszikai
Laniauskienei pa-

vagys, 
ir szia naktį

gerada-

samones

ATSAKIMAI.

Jie

— Kuris yra lei-Tamas: 
džiamas in szulini: — Palauk,

doleriu. Po tam abudu iszszo- 
ko isz trūkio in laukenti auto
mobiliu ir nupyszkejo in szali 
Chicagos.

Chas. G. Kitzmiller, Md. — 
Tamista praneszei apie mirti 
musu skaitytojaus bdt nepada- 
vei jojo pravarde, todėl ir ne
galėjome patalpyt.

asz noriu vėl iszllpti lauk! 
Bet Jonas vis leidžia gilin. 
Tamas: — Jei tu manes ne

trauki atgal, tai asz tau paro
dysiu, asz pjausiu virve!

— Surasze
i Elena Valentukevioziene.

BAISIOS ŽMOŽUDYSTES.
Vadatkiai Kretingos vals.— 

Rugpiuczio men. 6 d. 
valanda nakties Vadatku mies

nežinomi piktadariai 
iszlauže Laniausko krautuves 

pajutęs 
lendant vagis inejo in krautu
ve bet vienu szuviu 
ji nuszove.
vyko per kita langa nuo ple
sziku pabėgti pas kaimyną, 
kuris pradėjo szaudyti; pleszi
kai, nieko isz krautuves nepa
ėmė pabėgo.
apie 1 khn. atstu nuo miestelio 
rasta nežinomo žmogaus lavo
nas su Vokiszku kariszku 
szautuvu, szoviniais ir 
riais vagystes,» inrankiais. 
Sziam nežinomam žmogui ger
kle buvo kelis kart perplauta; 
be to, jis dar buvo perszautas.

Nusikaltimo vieton tuojau 
atvyko Krekenavos policija ii’ 
Panevėžio kriminalines polici
jos valdininkai, bet sužinoti, 
kas tai per užmusztas žmogus, 
iki sziol dar nepavyko. Mano
ma, kad tai žuvo vienas isz 
plesziku. Kiti pleszikni pabe- 
flro.

Neilgai trukus

vagystes
invar

AMERIKIEOZIO 
PALIKIMAS.

Waterbury miestoMires
Am. Jugt. Valst. Lietuvis An
tanas Kazlauskas, paliko savo 
giminėms Lietuvoje daugiau 
irnin 900 OOO dnlnrin nolilrimn

-
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Kas Girdėt
steigei adgijo, pasijudinę, gar-

■ ■■ ■" ■ ■ 1 1

Gal visi pamena gerai apie 
du milijonierių šunelius isz- 
gamus Leopold ir Loeb, kurie 
likos nubausti in kalėjimu ant 
devynesdeszimts devynių metu 
už pavogimu ir nužndinima 
baisiu budu vaiku. Nemislyki- 
te, kad tasai veikalas visiszkai 
jair užbaigtas. O nei Pinigai ir 
advokatai stengėsi juos išgau
ti isz kalėjimo kada ateiteje.

Pagal “parole” (paliuosuo- 
ti ant joju garbes žodžio ar 
gero pasielgimo) tai po atsedo- 
jimui juju bausmes per 33 me
tus gali būti iszleisti isz kalėji
mo. Prie tuju metu daduodasi 
geras pasielgimas kalininko, 
todėl juju bausme susimažina 
ant vienuolikos metu ir trijų 
menesiu. Taigi po trijų metu 
bus iszleisti isz kalėjimo du 
isz bjauriausiu žadintojų už 
pavogimu ir nužndinima vaiko. 
Turcziams viskas galima!

šiai atsikosėjo ir atsisėdo gra
be. Nutirpki isz baimes, gimi
nes ir tarnai iszbego isz namo. 
Tik vienas graborius, kuris 
atėjo vėliaus, henusigando nie
ko, inejo in narna tiksle aplai- 
kyino paskutinio užmokesezio, 
bet adgijas nebaszninkas už- 

“kas tu per vieklausė jojo 
Graborius manydamas, 

ne-

Lietuviszkos Pasakos.
SURINKO Dr. J, BASANAVICZ1US.

Mnssolini dirba ant naujo 
projekto iwirskyrimo in dalis 
gyventojus Italijos. Jojo pla
nas yra: tureziai, kurie nieko 
nedirba liks priskirti prie da
lies žmonių vadinamųjų “uba- 

kuriems bus atimtos tie-

nas?” ■"ita________
kad tai gal koteis gimine 
baszninko, parode jam rokunda 
už laidotuves. — “Ka tiek 
daug pinigu už laidotuves. Tik 
tikra vagyste. Tai apipleszi- 
mas už mano laidotuves! At i 
duokie pinigus ka tau užmokė
jo, nes laidotuvių no bus.”

Graborius vos neapalpo isz 
persignndimo. Veikalas nuėjo 

Fa liet i apskundė 
aiškindamas, buk 

jokio graboriaus nepasamde 
idant ji laidotu ir giminėms 
nedave jokio pavelinimo ant 
nupirkimo jam grabo.

Gimines labiau nulindo isz 
jojo adgyjimo no kaip jojo mi
rimo, nes Fa lot t i sako kad gy
vens ilgai ir praleis visa savo 
turtą ne kaip palikti ji savo 
giminėms.

in suda, nes 
graboriu.

c i

Apie viena nakvyne Kristaus 
su mokytiniais.

Seniau kai vaikszcziojo Kris
tus po svietu, užėjo viena kar
ta in miestą ir pradėjo jeszkot 
nakvynes, nes vakaras buvo. 
Turėjo Kristus su svim du mo
kytinius, vardais Petras ir Jo
nas. Kristus tarė: eikim szpito- 
len, tenai u'bageliai mus priims 
a-u t nakvynes ir pergulėsimo.” 
Bet Jonas buvo girdėjos, kad 
kareziamoj veselninkai su mu
zika labai gražiai grajino, o 
reiko priduri, kad anas visai 
jaunas bernaitis buvo,
jis norėjo pasiklausyti muzi
kos. Delio ir pradėjo Kristų 
kalbint, kad veluk eitu in kar- 
cziama ant nakvynes, sakyda
mas: “Tai Vieszpatiel Ka ežia 
mes Inos ubagėlius kliudysime, 
eikim veluk-in kareziama, tai 
ežia bent placziai 
galėsimo atsilsėti!

labai

gu,gu,” 
sos balsavime. Mussolini sako, 
kad toki žmonys negali pasi
naudot isz geradejyscziu nau
jos valdžios ir sklypo, bus lai
komi už dykaduonius ir kaipo 
s ve t i m žemiai.

Vaiku Geroves Komiteto na
rys, S. Posner pranpsze ’Pautu 
Sąjungos posėdy Genevoje pa
sibaisėtina iszsiplatinima gir- 
tuoklybes Lenkijoje tarpe vai
ku. Anot raporto, isz 40,517 
vaiku registruotu in mokyklas 
(ik 12,800 rasta 
ežiu alkoholio.
paroido, kad 1,548 tu vaiku go
ria kasdien 7,438 syki in sa
vaite, 3,924 kelis syk in savai
te, 14,730 geria kada pasitai
ko.

Lenkai praszo Tautu Sąjun
gos padėti kovai priesz
holizmą tarp vaiku, nes patys 
to neiszsigali.

noragaujan-
Tyrinejiinni

Pa ry žinia i laikraszcziai ap- 
raszineja, buk viename kaime
lyje ('zekoslovakijoj mirė 109 
metu čigonas vardu Ali Zilgn, 
vadinamas “čigonu karalius.” 

Tasai mat ozelis- pirmu kar
tu apsipaeziavo turėdamas vos 
18 motu o in laika pagyvenimo 
su savo paezia per dvideszimts 
metu, užgimė jiems asztuonio- 
lika sunūs. Po mireziai savo 
pirmos paezios, apsivedė antru 
kartu kada daejo 50 metu ir ve
la garnys ji apdovantojo fui de- 
szimts sūnumis. Turėdamas 65 
metus, mirė jojo antra pati, 
bet vela apsipaeziavo ir turėjo 
keturis sūnus. Ant kapiniu 
draugavo jam jojo ketvirta, 30 
metu motore ir 32 sūnūs su sa
vo paezioms, vaikais, anūkais 
ir pra-anukais.

ai ko

Lyone, Francijoj nesenei mi
re Cezar Beltram turėdamas 80 
metu, kuri visas miestas pra
minė “ žmogus drūtesnis už

Liepos menesi, 166 vyrai ne
teko gyvasties Suv. Valstybių 
kasyklose sulig raportu isz Ko 
inercijos Departmento Kasy
klų Biuro. Valstvbiu kasvklu 
inspektoriai tas skaitlynes pa
siuntė Kasyklų Biurui.

Per menesi, 51,901,000 tonu 
anglies iszkasta ir mirtingu
mo rata buvo 3.20 procentas 
del milijono tonu, kaip sulygi
nus su 3.84 procentu Liepos 
menesio 1925 meduose.

Isz 166 nelaimingu atsitiki
mu, 118 buvo minksztos ang
lies kasyklose Pennsylvanijoj. 
Minksztos anglies iszkasta 4 
472,000 tonu, 
rata buvo 2.71;
iszkasta 8,429,000 tonu mirtin
gumo rata 5.69.

Kasyklų Biuras pranesza, 
kad per pirmus septynis me- 
nesis 1,315 gyvasties neteko 
invairiose nelaimes ruszvse. 
Tai 177 mažiaus 1925 metu. 
Isz tu, 1,089
augliu kasyk lose ir 
augliu kasyklose.

Per Liepos menesi buvo tik 
viena nelaime tai vra nelaimi* 

žuvo dauginus

ir pa va luini 
I” Kristus 

ant tokiu jo žodžiu nusiszypso^ 
jo, nes numanė mokytiniu mig
li ir davė jam valia. Nuėjo anie 
visi trys in kareziama, ežia 
kareziamninkas juos priėmė ir 
davė jiem placzia ir minkszla 
lova, in kuria visi trys sugulė: 
mokytinis Jonas ant kraszto, 
pats Kristus viduryj, o Petras 
prie sienos.

Neužilgio veselninkai girti 
Imdami ir visur besibaldvda- 
mi, susigrūdo ir ton kamaron 
kur Kristus su mokytiniais gu
lėjo. Erne ir tenai anie grajyt 
ir szokt. Beszokant, vienas jau 
labai girtas, užmales kad lo
voj guli, suszuko .in kitus: 
“Vyrai! eikit szia! pamėginsi
me ar kietos nugaros szitu gir
tuokliu kurie szitoj lovoj gu- 

” Ant tu žodžiu priszoko ke
li ir tuoj capt! Joną nuo krasz
to ir na! salajuot per nugara 
su virvagaliu. Prilupę kiek tik 
parėjo,, veselninkai sviede Jo
ną in lova ir vėl eme szokt. O 
Krislus ('are Jonui: “

vietos, kad kartais 
nesumis) yf u tavos

veselninkai

Ii!

Gulk tu

žmogus drūtesnis 
perkūną. ”

Tasai žmogus turėdamas 24 
metus, likos pataikintas per 
perkūną pirma karta, kuris 
nuplesze visas drapanas nuo jo, 
bet sziaip nieko blogo jam ne
atsitiko. -*/

In ketu res san va i tęs po tam 
atsitikimui, vela likos patai
kintas per perkūną bet sziuom 
laiku apjako ant 
akies. Po*thm Beltram aplaike 
dinsta zakristijono vietinėje 
bažnyczioje ir da karta likos 
pataikintas per perkūną. Bet 
jam nieko neatsitiko, bet jojo 
draugas likos užmusztas. In 
kelis metus po tam, kada Bel
tram, laike viesulus, sustojo 
drauge su savo sūnum po me
džiu, trenke perkūnas, kuris 
užmusze sunu, bet tęva neda- 
lypstejo. Ant galo in du metus 
po tam, perkūnas trenke in jo
jo narna sudegindamas ji lyg 
pamatu bet Beltram ir tuom 
kartu pasiliko gyvas, bet mir
tis, nuo kurios niekas ne-apsi- 
saligos ant galo paėmė savo au
ka, ko perkūnas negalėjo pa
daryt.

ka i resos

Szirdingai nudžiugo gimines 
Cezaro Falleti, gyventojaus 
Medyolano, Italijoj, seno jau
nikio ir didelio skupuoliaus 
kuris'turėjo nemaža turtą, ka
da dagirdo apie jojo staiga 
mirti. Gimines pirko sau gailės 
draj/anas, nutarė giminaiti pa
laidoti karaliszkai ir pasidaly
ti likusiu turtu. Kada dėjo jojo 
lavona in grabą, nebaszninkas

Q

ir mirtingumo
kietos anglies

žuvo minksztu
226 kietu

kaip
Bot nuo Sausio

kurioj
penki vyrai.
iki Liepos menesio buvo devy
nios xlideles nelaimes, kuriose 
204 neteko gyvasties.

ant mano 
vėl anie 
lupi!” Ta pasakos Kristus at
sigulė ant kraszto, o Joną pa
guldė viduryj. Priszoke vesel
ninkai priėjo prie lovos ir su- 
szuko: “
ui!” Ir vėl Joną iszsitrauke isz 
vidurio ir vėl szveito kiek tik 
norėjo. Ant galo vęl ihmete in 
lova, 
tam. ”
Petro praszytis, kad leistu ji 
in savo vieta prie sienos. Pet
ras tuojau atsigulė viduryje, o 
.Jonas drebėdamas užsiglaudė 
už jo. Veselninkai szoko, szoko 
ir kalba: “Da'bar imkim ir isz- 
planinkim kaili tam, kur prie 

guli!” Ta pasakė, vėl 
isztempe Joną ir vėl ji baisiai 
prilupo.

Nuo to laiko Jonas netiktai 
ka<l nevadindavo kareziamon 
ant nakvynes, bet ir pažiūrėt 
ant ju nenorėjo. Kristus kai 
kada tyczia užmindavo: “ 
gi eisime pernakvoti, mažu in 
karezrama?” C 
suszukdavo:

Dabar imkim viduri-

sakydami!: D Pakaks ir 
Dabar Jonas pradėjo

I

sienos

Kur-

Naujas Didelis 
Sapnorius jau

Gatavas
UtMMN >

Jau užbaigom daryt 
Nauja Dideli Sapnoriu. 
160 puslapiu, su dau
gybe nauju paveikslu, 
iszaiszkina visokius sa
pnus kokius žmogus 
gali sapnuot. Knyga 
puikiai drueziai apda
ryta kietais audeklineis 
apdarais. Preke su nu
siuntimu tiktai $1.50.

. ..............................................................

FK D. Boczkauskas-Co, 
Mahanoy City, Pa,
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Tai Jonas tuojau 
“O ne! Viešpa

tie! Eikim geriau szpitolen!”

Apie viena kunigą, kuris jaigu 
butu per Velykas neejas vogt, 

butu numiręs.
Rudeniop ūkininkas soja ant 

lauko rugius. Sauja numeta ir 
žiuri in dangų. Važiuoja keliu 
kunigas ir klausia ūkininko, 
kodėl anas vis žiuri in dangų. 
“Už tai asz žiūriu in dangų,— 
atsake ūkininkas, —kad matau 
smorti.” 
šia: “Tai gal but, kad ir mano 
smerti matai?” 
gas. — “ 
atsako tas. 
si?” “ 
priesz kalėdas ta nakti 
sake ūkininkas. Kunigas da 
paklauso: “O iszsisukt nuo 
smerties ar negalima kaip?” 
“Galima — atsake ūkininkas; 
jaigu velyku nakti eisi vogti, 
tai atliksi nemiręs. Kai man

I

Kunigas vėl jo klau-

klausia kuni- 
Ogi velyku ryta” — 

“Ogi tu kada mir- 
Asz mirsiu kuczioje, 

‘ i”—at-

Valgiu Gaminimasužkinkė arklius verezia ju baž
nyczia ant szono. Puola visi su 
basliais, žmones nuvaikė ir 

Ateina kalėdos, arklius atome. Pasilikę pesz- 
cziais anie gaspadoriai ir ne
nupirko bažnyczia, knablino 
namo, bet kad kelionėj kas ne
užpultu, ar žvėris, ar kas, nu
ėjo in k romą muszkietas nusi
pirkt. Nusipirko už penkiolika 
rubliu ir, sudeja visi po tiek, 
užmokėjo. Dave jiem krominin- 
kas bariszeziu visiem po žips- 
neli parako ir pamokino kaip 
užtaisyt mii'szkieta, tik pridu- 

Neszaudykit mioste, alo 
” Tszoja 

ant lauko, tuojau norėjo iszme- 
gint, begu gera musza. Supylė 
visi paraka kiek buvo gave, už- 
kimszo pakuloms, ir taip kaip 
muszkieta buvo 'sudėtinė, tai 
nebuvo kuriam szaut, nes žed
nas norėjo. Ant galo, pasibarė 
ilgai, sutvėrė visi už muszkie- 
tos, o vieno rankos neparėjo, 
tai tas su daliju užklojo skyle. 
Kaip szove traksz! traksz! 
muszkieta in szipulius nuėjo, o 
anie visi pargriuvo. Eina vėl 
keliu, bet kad keliu jiem pasi
matė labai lankstas, tai užėjo 
tiesiai per laukus. Priėjo prie 
upes, nežino kaip pereit ! Eida
mi paupiu, rado rusta ir kirvi. 
Sutarė rest ant rusto ir per
plaukt, bet kad 
buvo negalima, 
viena ant rūsio,

. tai nėra 
neverta iszsisukt.

prastam žmogeliui 
kaip ir neverta iszsisukt.” 
Taip pasikalbėjas kunigas nu
važiavo sau. .
Siunczia kunigas savo tarna 
pas ta ūkininką, pasižiūrėt ka 
anas veikia. Sugryžo tarnas ir 
pasakė, kad rado nkininka nu
mirusi ant grabo Imtos gulinti. 
Kaip sėdo visi už stalo kuczin 
valgyt, tai tada ūkininkas ir 
numirė. Nusigando kunigas 
matydamas, kad to ūkininko 
prannszyste iszsipildo. Atėjo

ir muslino sąn: “.Jau vėl pavir
to ant arklio! ’Tai szchna! Jau 
vėl tyko ka nors prigaut!” 
Priėjo prie to bernioko neva 
deret arkli ir prisikiszes in au
si arklio taip kalbėjo: “Ui, asz 
tave dabar labai gerai pažins
iu! Jau dabar (u manės nepri- 
gausi — kad tavi* man ir dy
kai atiduotu, asz neimsiu. Ap
gaule k a kita.”

(TOLIAUS BUS.)
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Namu Prižiūrėjimas
Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti szia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais 
audeklinais apdarais.

Preke tiktai $1.50

U

ui*

Velykos. Na keži a, kunigas ap
sivilko blogu sermegu, užsidėjo 
sudriskusia kepure, pasienio 
lazda ir iszejo iii miestą. Užėjo 
in kareziama ir rado tenai vie
na girtuokli geriant degtine. 
Pamatęs girtuoklis i neinant 
in viduri toki apdriskeli, pri
szoko prie jo ir klausė:“ Kas 
tu esi?” Kunigas pasisakė esą 
vagis. “
girtuoklis, “ir asz esmių vagis’ 
’Pai. dabar busime abudu drau
gais.” “Gerai,”
nigas ir pradėjo jie abudu tei- 
rauties ka ežia npvogt. Kuni
gas sako:

Vagis?”
“ir asz esmių vagis

pradžiugo

— atsake ku

ro rasiu, tai pasidalysime.

“Asz girdėjau kad 
ežia kunigas labai esą turtin
gas. ’Pu ežia palauk: asz nuėjės 
pasižiūrėsiu. Jaigu ka nors ge- 

”Ta
pasakęs kunigas iszejo ir par
ėjo namo. Priėjo prie kleboni
jos lango ir jau norėjo per Įau
ga lysi vidun, kaip iszgirdo, 
kad viduj kas szneka. Paėmė ji 
žingeidumas pasiklaust, kas 
szneka ir sziai ka iszgirdo: ve
žėjas sako virėjui: “Musu ku
nigas labai daug turi pinigu. 
Kam .jam anie? Nei vaikai, nei 
pati! linkiu 
valgiu su nuodai 
nunuodysime.”
ko virėjas. Kunigas ta ju kalba 
girdėjo. Paskui patyka inejes 
vidun, pasiėmė pinigu, 
in kareziama ir pasidalino su 
tuo girtuokliu. Po tam 'parėjės 
namo atsigulė. Ryte, atsikėlęs 
ir atsisėdės valgyt, kunigas 
paėmė szniotoli mėsos ir numė
tė szuniui, kuris ji suodės, aki
mirksniui, nudvese. Kithlgas vi 
re j i i i t A re: ‘ ‘ MhBii, ‘ka Jus n<V 
rojote su manim padaryt?” 
Tuojau vežėjas su virėju tapo 
suimti ir kalėjimai! indeli. O 
kunigas, kad butu nepaklausęs 
ūkininko ir neejas vogt — bu
tu numiręs.

Kaip septyni gaspadoriai 
pirko bažnyczia.

Vienam sodžiuje gyveno sep
tyni gaspadoriai, be tikėjimo ir 
be bažnyczios. Labai buvo ba- 
goti; pinigu turėjo kaip vande
nio. Viena karta visi sueja taip 

“Visi žmones turi

rytoj, pritaisyk 
, imsime ji ir 
Gerai” atsa-

S
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ri liejo

Mabu,‘ka Jus nd-

kai bojo :
bažnyczes, o mes neturim. Pir
kim susidėjai”
si sude't pinigu ir pirkt bažny- 
czia. Pasikinkė visi septyni po 
arkli, pasiėmė pinigus ir iszva-

vartų. Ir 
“Ar nogir- 

kas ežia bažny-

Ir susitarė vi-

Privažiavo prie miesto 
stovi sargyba prie 
klausia anie sargo: 
dejai, tamsta,
ežia parduoda — mes atvažia
vom pirkti?” -Sargas atsake: 
C < 

duodu!

žiavo.

Sargas
Ogi asz savo bažnyczia par- 

Ir parode jiem su 
pirsztu ant bambizu bažny- 

bokszlas isz tolo 
szviete. Eme gaspadoriai deret 
nuo sargo bažnyczia ir nupirko 
už penkis szimtus 
kaip prisiėjo užmokei, niekaip 
anie negali iszskaityt po kiek 
jiem visiem iszpul*; tada pa
ėmė, sudėjo galva 
penkis szimtus rubliu ir užmo
kėjo. Dabar anie klausia sargo

1J

czios, kurios

rubliu, bot

galvon po

dėlto nuėjo in

kaip ežia jiem szita bažnyczia 
parvežt. Sargas liepė -su vir
vėm užriszt už bonios, užkin- 
kyt arklius ir vežt. Bet anie ne
turėjo virvių,
krūmą nupirkt kiek tik buvo 
virvių už dvylika rubliu; vol 
negalėdami surokuot kiek isz- 
puls kožnam, sudėjo žednas po 
dvylika rubliu ir užmokėjo. 
Niibinesze virves, apjuosė ap
link bažnyczia ir užkinkė ark
lius, emo ragint rėkt: “naaa! 
naaal”
vietos nekrutėjo. No gana to, 
iszgirdo bambizai kad apie ju 
bažnyczia ka^inkas rekauna, 
nubėgo randa žmones, kurie

K ' • 1 ■ A •' 1'!' ', ■

bet bažnyczia ne i«5

re: il
kaip iszeisi'te laukan!

visiem kartu 
lai užsodino 
snriszo a pa

negalima 
rūsio

ežioj kojas ir patleido. Nenu- 
plauke tas ir puse upes, rustas 
apvirto ir gaspadorius prigėrė. 
Szitie pamate, kad anas kojas 

eme bartis
Mat da neiszplau-

iszkele auksztyn, 
sakydami: “ *
ko isz upes, o jau kojas džiovi
na!” Vilnys nunesze isz ju 
akiu rusta ir žmogų. Likusieji 
pradėjo jeszkot kita būda kaip 
pereit. Užėjo auganti klevą ant 
pat kraszta upes. Su ta re szi- 
taip pereit: penki inlipo in kle
vą, o szeszlam liepa kirst ji. 
Anie taip misliuo, kad klevas 
virsdamas per upe ir juos nu
mes in ana puse. Jau baigda
mas kirst ir szeszta*sai szoko in 
medi. Klevas pasviro ir 
ti'iaAksž! nnlnžrt gHudamas iii 
upe ir juos visus inmete. 
Plauk Ii ne vienas nemokėjo ir 
visi prigėrė.

Kaip du berniukai Žydą 
apgavo.

Viena karia ėjo per miszka 
du berniukai ir sutiko beva
žiuojanti Žydą,

brikyj miegojo. Berniukai
kuris iszsitie-

sos Drikyj miegojo, berniukai 
tuojau iszkinke Žydo arkli ir 
vienas isz ju arkli nusivedė in 
krūmus, o kitas apsimovė pa
valkais, apinasri ant gaivos už
sidėjo ir vadeles insivadeliojo. 
SzitaiĮ) apsirėdęs, atsistojo 
arklio vieton ir pradėjo brika
judint. Pabudęs Žydas, ome va
deles t impset ir lupom cziapse- 
damas-ragint arkli; bet netikė
tai pamatęs, kad vietoj arklio 
stovi žmogus iukinkytas, bai
siai nusigando ir ięzszokes isz 
brikos suriko: “Kas ežia vra?” 
Berniokas atsigryžes jam sako: 
“Gana tau, nekriksz'lai, mane 
kankint ! Asz buvau už pakilta 
paverstas ant arklio: tu mane 

ir su vėzdu 
ir ėst neduodavai! 

Dabar jau asz pabaigiau paku
la — iszkinkyk mane greieziau 
isz vežimo!“ Žydelis persigan
dęs tuojau iszkinke berniuką, 
numovė pa valkus, apynasri ir 
su aszarom pradėjo berniuko 
praszytis kad dovanotu ir ne
patrauktu in suda už tai, kad 
anas žmogum važinėjo. Rankas 
berniukui bueziavo, viską ati
davė ka tik turėjo ir tavora ir 
pinigus tik praszo kad paleis
tu. Berniukas vežimą nemo, tik 
pinigus paomos tarė: “Na, ka- 
gi su tavim daryt — jaigu tu 
pats nežinojai, kad asz buvau 
žmogum! Eik sau savais ke-

virai p kankinai: 
muszda vai,

»> >

liais — dovanoju!” Žydas 
sprūdo savo keliu linksmas, 
kad isz taip dideles bėdos isz- 
siLiiko ir nubėgo ant turgaus 
arklio pirkt. O tas berniukas, 
kuris nusivedė su Žydo arkliu, 
atsivedęs arkli ant turgaus ir 
vedžiojos! siulindamas par
duot. Tas pats-gi Žydas pama
tęs ji, tuojau pažino savo arkii

!• t

Dubeltavas 
Tikietas

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

LIETUVISZKAS 
SZOKIU ALBUMAS No. 1 

MUZIKE ARFK NOTOS 
DEL PIANO

NEW YORK A
> ARBA

$5.00 
Up-The-Hudson Upes

< Nedelioj 19 September™
/Speciali* Treinaa Subato* Naktį

C laz Ryte
>Shamokiu ................................1:00
cMt. Carmol ....................... 12:59
(Ashland ................................ 1:51
/Shenandoah ....................... 1:30
(Mahanoy City......................... 2:19
/Tamaqua ............................ 2:46
(New York (Liberty St. ar) 8:20 
S New York (W. 23rd St. ar) 8:40 
( Pasažierai del Up-the-IIudson 
S paims laiva apleidžiant Jersey 
(City 8:20 ryto. 
\ isz laiko.
IGRĮŽTANT—Apleis New Yorka 

nuo West 23rd St. 7:45 vakare, 
nuo Liberty St. 8:00 vakare, isz 
Jersey City 8:15 vakare pagal 
senovės laiko.

Ant Readingo Geležinkelio

Pirkite tikietus

< TURYNIS: (
c Sccita Polka (
S Lietuviu Marazan >
/ Suktinis Polka /
( Lantucza Polka (
> Tu Mano Mieliausia Polka >
(Vamzdelis Polka c
S Ducaty Polka J
/ Griež Polka r
(Szvilpis Marszas (
> Klumpakojis Polka 5
(Marcele Polka C
S Pade-E«pan Valcatt S
c Noriu Miego Polka r
S Helena Polka *
/Mojavus Vainikas Polka c
< Rasluca Valcun %
>Mojava Veszna J
c Augonele Polka C
S Ilgėjimas Tėvynės Marszal S
? Lietuviu Vestuvių Polka c
(Lietuviu Galopas J
JPijonkeles Valens /

i C Pampilionas Polka s
S Nekaltybe Valcas 5
r Lietuviu Kadrilius C
/Muzike niszku budu sutaisyta ir c
( lengvai grajyti. S
c Preke au priaiuntimu tiktai 75c. C

< W. D. BOCZKAUSKAS-CO. S 
S MAHANOY CITY, PA. 5

*

....... , .. ,  ------- ■ -   M •  ......... . ~l "

SZTAI K A RASZ0 STEPONAS RUSNAK ISZ DUNDEE 
LAKE, EAST PATTERSON, N. J.

Asz Steponas Rusnak, sirgau 
1918 mete, 
ant 'influenzos. Toks buvau ser- r 1 • * 1 * * ‘ " • A 4 • 41 . » . „gautis jog negalėjau savo pa
jėgom gulti ir paskui buvau 
labai nuHlpnejas. Dirbau ka
sykloje Hazleton, Pa. bet turė
jau ta darba pamesti nes bu- • 
vau silpnas ir kudas, teipos-gi 
turėjau baisu kosuli ir bijojau 
kad gausiu džiova. Turėjau 
darba kasykloje pamesti ir im
tis prie lengvesnio darbo Pat-

po tam 1919 mete

torson, N. .L Per visa laika turėjau skaudėjimus visam kūne,
negalėjau miegot nei valgyt, turėjau ruksztuma ir gaza skil- 
ve.
vau

Per ta laika turėjau 12 daktaru, bet man nepagelbejo. Bu- 
isz balos ir silpnas ir neturėjau vilties ilgai gyventi. Gir

dėjau nuo žmonių kurie buvo iszgydinti per Dr. Mcndelsohn-
’a, kad jis gali pa gelbėti mano ligoj, ir nusidaviau pas ji. Po 
4 menesiu gvdvmo,

- - -kitokia žmogus, gerai valgau, miegu ir noru padekavoti 
Dr. Mendelsohn’ui už iszgydyma. Už kožna nuvažiavima 
kasztavo geležinkelis $9.00 bet to nesigailiu. Patariu visiems 
sergantiems idant netrotintu laiko, nei pinigu už dyka, bet 
idant tuojaus nusiduotu pas D r. Mendelsohn’a in Wilkes-

rai ant vogos 
lyg

jaucziausi sveikas ir pribuvo man 8 sva- 
kraujas pasigerino ant 30 laipsniu ir jaucziausi

Už kožna nuvažiavima

Mendelsohn’a
Barre, Pa. pas teisinga daktaru kuris savžiniszkai gydo.

Patterson, N. J.
STEPONAS R USNA K 

P. O. Dundee Lake,
Asz frydu visus ligonius patsai ypatiszkai; neturu jokiu 

studentu kad praktikuotu ant jus; nereikalaujate jokiu 
tlumocziu nes asz pats kalbu su ligonais juju kalboje. 
Jeigu sergate ar sirgote ir nebuvote visiszkai iszgydinti tai 
kreipkitės tuojaus pas mane, asz apsiimu jus gydyti. 
Praszau atraszyti pas mano kokia sanvaite laiko priesz 
atvažiavima o paskirsiu kokia diena galėtumėt atvažuoti. 
Nelaukite jei sergate. Jeigu turite kokius draugus kurie 
serga, tai paduokite jiems szita apgarsinima perskaityti.

DR. MENDELSOHN
Ant antro floro Strand Teatro.

12 E. Market St. Wilkes-Barre, Pa.

f*
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MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

3-czias Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra geriau* negu 10-tas Procentas be jokio 

j saugumo.
MERCHANTS BANKING TRUST 00., 

moka 3-ozia Procentą už jusu sutaupytus pinigus Ir ta 
suma kas-kart auga didyn, Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir czedina.
pinigus.in szita Banka o persitikrinsite ir matysite.

Dekite eavo

kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.
. ...................... ■ i < ■ n i..... f Jy
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•‘SAULE”

SUŽADĖTINĖ. — Sakiau 'karta ir savo

ricieriau pertrau-

O jei asz nemyleeziau ta- 
jnsu

jokios 
asz 
bet

Iii.

dukra pa- 
Duodu tau savaite 

ir praneszti

- Ne, 
ke tyla mergaite.

— Netiesa kalbi, skaisezio- 
ji — asz jaueziu, kad myli ma
ne...
ves tai ka reiksztu man 
visu priesztaravimaif... Dabar 
asz nenoriu jums 
skriaudos daryti; galiu 
jaust, jusu pažeminimus,
suvaldysiu savo neramia szir-

Meistre, viskas nuo tavęs 
galop pareina — kaip tu saky
si, taip tavo geroji 
k lauš v s. v
laiko pagalvoti 
man. Jei po savaites asz nieko 
nežinosiu ir pats turėsiu at
vykti, tada jau ir pasielgsiu 
kaip tinkamas tavos nesiklau
sęs, — nusprendė baronas Al
bertas.

— Iki pasimatymo, 
czioji mergeliu atleisk, 
negera pasakiau, 
bai laimingas,
pranesztu linksma 
pridūrė atsisveikindamas.

— Sudiev, 
atsake szvelniai mergaite. 
O kokia asz nelaiminga!.,
isz jos akiu pasipylė aszaros.

— Ko taip 
Gal manote, 
lis priesz jus

skais- 
jei k a 

Bu ežia u la- 
jei tavo tėvas 

žinia, —

ricieriau

ir

nusigandote 1 
jog ežia vaiduak- 

s? Ne. Asz pats, 
jusu valdovas gryžau 
gai isz karo — linksmai prabi
lo inejes baronas. — Ir ko gi 
tu, mano brangioji, taip nusi
gandai! — kreipėsi jis in An- 

kuri iszbalus stovėjo 
prie sienos.

— Nesitikėjau, ricieriau to- 
atvv'kimo

laimin-

gele,

kio tavo staigaus 
atsake mergaite.

— Kur gi pirma asz turė
jau vykti jei ne ten, kur szir
dis nuolat skrido. Be to, užsa
kymą turėjau pas tavo tęva;

aszaras.
Barono szirdis jau jaute ta

baisia bedugne, kuri prasivers Javo užsidaręs
vos

mus.
žodi isztesesiu!

— Albertai, tu savo myli
mosios geriausi draugu... 
isztaro alpdama Angele.

Szitie alpstanezios Angeles 
žodžiai ypacz jo isztartas var
das taip paveiike in 
kad tilo j atlyžo isz paszelimo 
ir pamate visa savo žiaurumą. 
Tie žodžiai jam atrodė taip 
pilni meiles ir kartu taip pla
kantieji kad vargiai kita baus 
me ji butu taip in sąmone at
vedus. Jis jaute kaip leisgyve 
senele gaivino pats meistras, 
jos sūnūs tacziau mate tik vie
na Angele kuri iszbalusi vos 
kvėpavo verkianezios motinos 
rankose. Ji buvo už viską 
brangesne pasauly ir sztai per 
ji toji brangenybe vos gyva.

O jei ji dabar numirtu,”
dingtelėjo mintis galvoj ir isz 
žiauriojo ricieriaus akiu vos 
nepabiro aszaros. Turėti bran
genybe ir jausti kad per savo 
kalte gali jos netekti — nieko 
nėra baisissnio. Ir riciorius ne
begalėdamas
brangu ji kūdiki

baronu

inpuole pirma 
sa-

i 4

nion.

ilgiau žiūrėti in 
tyliai iszojo 

pro duris užsėdo ant arklio ir 
pamažu susimastęs iszjojo nu

jojo atgailos jausmas
spaude szirdi priesz akis sto
vėjo apalpusios mergeles vaiz
das.

Rytojaus diena buvo kilusi 
abejone barono galvoje: ar tik 
neatsisakyti nuo savo sumany
mo vesti Angele. Tacziau dar 
to gerai neapgalvojo kaip prie 
szinga mintis szauke: ne, ne. 
Bet gal jis perdaug inžeide ja, 
gal serga ! Taip jis inžeide, bet 
nuvažiavęs pasiimti in vestu
ves atsipraszys. Ir kas gi da
ryti su tais laukiniais žmonė
mis (kad jie geruoju jo nesu
pranta? Galop baronas aisz- 
kiai nutarė kad be Angeles 
gyventi negali todėl

i

reikia 
tikiuos jau visa bus padaryta, malinti bet kdkia kliūti neat- 

sižiurint in nieką. Todėl vadi
nas su sene visai gerai pasi
elgė ir taip pat reikėtų su 
kiekvienu pasielgti. O jei varg

Kada meistras parode pada
rytas puikiai iszpiaustytas kė
dės, baronas vėl kreipėsi in 
Angele:

inojus in vidų ir kurios niekas 
noboužpildys, lodei protu sten
gos save nuraminti, stengos ne
tikėti, stengos netikėti, stengos 
kieme ilgiau užtrukti; tacziau 
kita joga ji nematdmai trauke 
vidun, ir jis
meistro. Inpuole ir pamate., 
vo sužadėtino, ta paezia, kokia 
mate pinna karta; jis pamate 
ta paezia, kokia mate vardo 
diena, tais paežiais baltais ru
bais, pailaidais aukso plaukais. 
Tik dabar ji nekruptelejo, ne
pabalo, taip pat ir neparaudo
navo; ji gulėjo rami, tyra, bal
ta, džiaugsmingo 
mate angelus 
pasitikti;

kokia

rimo, visur vieszpatavo rimtis-. 
Patsai baronas per dienas sede- 

i savo rūmuose, 
niekur beveik neiszeidavo, ne- 
iszvažinodavo nei in svoezius, 
nei in medžiokle; jai ir iszjo- 
davo, tai tik sužadėtines kapo 
aplankyti. Sugryžes vėl užsi- 
daryvo -ir, sėdėdamas prie de- 
ganezios krosnies vienas maus
tydavo, maustydavo, d is ilgė
josi ir godojo savo sužadėti
nos; jis ruoszes in nauja gyve
nimą, bet užeidavo valandų, 
kada norėdavo atsisakyti-savo 

, mesti tas visas 
be aisz-

ir ramybe.
iszdnlyk turtus

•f*
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bet užeidavo

veido, tarsi 
kurio atėjo jos 

miegojo, o gale 
galvos doge dvi szviesios žva? 
kės.

Susvyravo žiaurusis baronas, 
susiėmė galva ir, kaip palauž
tas ąžuolas, krito ant keliu ir 
apkabino savo sužadėtinės ko
jas.

— Atleisk, Angele, atleisk... 
Brangioji, tu mirdama meldeis 
už mano nuodėmės, — nuolat 
kartojo jo lupos, o szirdis ver
kė,

• •
y

vo 
t is !

Jis sziadien 
jai prisiekti

nauja szviesu

nu manymu 
kvailvstos 
kios naudos, eiti vol in gyveni
mą, naudotis jo smagumais.

Bet vos tik prisimindavo 
aiszkiau ta kūdiki, vos tik pa
lygindavo ji su iszgarbintoinis 
paniomis, tuoj 
atsiminimas, kaip
mirdamas meldes už jo kaltes 
ir Albertui Imdavo aiszku, kad 
niekas kitas tarp tyrai jo ne
mylės, kaip ji mylėjo, niekas 
mirdamas nesimels už ji. Ir ne

kito kelio, 
kurs grei-

mesti 
kankint is

dingtelėdavo 
tas kūdikis

kad nepatrauktu jis tavęs at
gal in purvą. Eik ten in taika 

Užmirszk pasauli, 
Asz laukiu 

tavos, asz meldžiuos už tave
Albertai, kdlkis, kelkis!”

Szi Velykų diena buvo Al
bertui prisikėlimo diena. Neuž
ilgo žh(irusis baronas ramybes 
vieta rado vienuolyno sienose. 
Kaip visi broliukai taip ir jis 
pasirinko sau amata. .Jis nuta
rė būti mirusioms paminklu 
kalėju. Jis norėjo iszmokti taip 
tobulai kalti paminklus, kad 
galėtu iszkalti savo sužadėti
nei toki paminklo, kuris Indu 
už visus gražiausias. Daug var
go ir tri u so teko padėti, bet 
darbas vis ėjo geryn ir geryn. 
Kada buvo gerokai ingudos sa
vo amate, tada ėmėsi kalti pa
rniūkia Angeles atminimui. Il
gai, ilgai kale ji baronas-vie- 
nuolis bet su tokiu atsidėjimu 
su tokia meile, kad marmuras, 
visa darba pabaigus, tarsi, gy
vas pasidaro. Tada baronas, 

gavės
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BALTRUVIENE

belikdavo ricieriui 
kaip tik tuo

Praszvito

aidai. Nuolat
Aleliuja, Aleliuja,

Tada baronas 
vien uol i s-ama Įninkąs, 
savo vyresnybes leidimą, nuva
žiavo in ta vieta, kur buvo pa
laidota jo sužadėtinė, ir papuo- 
szė jos kapa. Bet argi balto 
marmuro ptftninklas puoszc su
žadėtinės kapa? Ne, tai, buvo

I

TIESIOG IN KLAIPEDA
BE JOKIO PERSEDIMO ‘
Laivu ESTONIA

21 RUGSĖJO (SEPTEMBER)
Lietuviai, kurie mano atlankyti 

savo gimtąją szali arba mano 
grįžti namo, prisidekite prie szioa 
ckskurcijos ir važiuokite isz New 
Yorko tiesiai in KLAIPEDA, 
Geriausias ir Parankiausias

Kelias in Lietuva.
Suprantamas dalykas, jog pa

rankiausiu keliu bus visada tas, 
kuriuo važiuojant iszvengsit visu 
neparankumu ir nesmagumu su- 
risztu su kelione per svetimas 
szalis.

Baltijos Amerikos Linija 
yra tai vienatine linija kuri dabar 
leidžia laivus isz New Yorko 
tiesiai in

KLAIPEDA
Važiuojant tiesiai in Klaipeda 

iszvcngsite kitu visu alstybiu ir 
sumažinsite iszlaidas ir varga. 
Ypacz szeimynoms su buriu vaiku 
ir su didesniais bagažais yra labai 
paranku važiuoti be jokiu persd- 
dimu tiesiai in Klaipeda.

Prekes Laivakorcziu in 
Klaipeda

TRECZIA KL1ASA .. $1071 
IN ABI PUSI TIK .. $181 

Sutaupysit $44.50
TURISTU KLIASA .. $117 
IN ABI PUSI .......... $196

Sutaupysit $44.50 
ANTRA KLIASA . 
IN ABI PUSI ...

Sutaupysite $30.00
Revenue Tax” 

atskirai.
Sekantis lazplaukimas Laivu 

LITUANIA 12 SPALIO 
ESTONIA 2 LAPKRIČIO 

Informacijų kreipkitės in vietos 
agentus ar staeziai in kompanija

Baltic America Line
S—10 Bridge St. New York 

mi initr-. ■■ -r — irsn Hi- ■ inr ijr— -t—-.- T--~ ‘ • wmwh        wuanaeii i iihn mu

Vienas grinorelis isz Lietuvos 
pribuvo, 

In dideli miestą, Bostoną, 
pakliuvo, 

Gyrėsi, kad Lietuvoje ne 
velnio nebijojo,

Niekas ji užkabyt ir czionais 
n ea įsi voži jo.

Bet Amorike velniai daug 
'smarkesni, 

Nieko nebijo o ir puikesni 
Gerai ji pamokino,

Kelis iszdalino, 
Citizinu tuo padare
Žioti jam uždare.

Suprato dabar nebagelis, 
Silpnas grinorelis, 

Jog czionais velniai 
neszĮjosuoja

Ža 1 i a s k u r i n s i-szm a n k i o ja.
Misi i no jisai, kaip ir Lietuvoje 

Su kuolais ten kovoja, ■ 
Ir czionais taip darys, 

Visiems akis užmuilys.
Dabar apsimalszino kaip 

katinėlis,
Tasai žaliaskuris grinorelis, 
Daugiau in akis nesikabina, 

Kitus kvailiais nevadina. •
Visiems taip ragus apdaužo, 

Kaip kada ir kaulus laužo, 
Amorike kitaip, 

Su tokiais atsitinka taip. 
Nevienas kalba: 

Kaip asz in Amerika 
nukeliausiu,

Ragais visus tonais iszbadysiu 
Asz jiems parodysiu, 

Pagal savo graju paszokysiu.
Bet tokius gadinezims tuoj
•• I IHl < 4 ♦ IM/ fr • * *apmalszina,

Ant kėdės pasodina, 
Tuoj citizenu padaro, 

Pasiutima iszvaro.
Taigi mieli jgrinoreliai 

Lietuvos sakalėliai,
Pribuvę in czionais tykiai 

sėdėkit,
In akis nelysk i t geriau 

laikraszti skaitykit.
♦ • ♦

Bayone naujienos- ne kas, 
Nekuriuos nubaus Dievas, 

Jaigu nepaliaus girtuokliauti
O bobeles paleistuvauti.

Nedeliomis kaip Indijonai
’ staugė,

Vieni kitiems plaukus iszrauja
Kaip kruvini meitėliai 

vaikszczioja,
In visokes urvas landžioja.

pati sužadėtinė. Ji buvo bal
ta; maldingai sudėtose rankose 
ji laike geliu pluoszteli; skais
tus angelas nesze ja in palai
mos szali... Paminklo apaezioj 
buvo paraižyta:

“Ji mate angelus, kurie atė
jo jos pasitikti.”

Baronas vienuolis prasze sa
vo vyresnybes, kad už jo tur
tus pastatytu bent maža vie
nuolyną netoli tos vietos, kur 
palaidota jo sužadėtino. Vyres
nybe jo praszyma iszklause ir 
n-a u jame vienuolyne apsigyve
no baronas-vienuolis ir kiti jo 
amato broliukai. Jie per die
nas dirbo kapams paminklus, 
o baronas-vienuolis, kai pakis
davo, eidavo aplankyti suža
dėtinos kapo ir pasimelsti už 
jn.

Viena Velykų diena nuo An
geles kapo par'ejo vienuolis 

nu-szvites, kad 
ženklai veido 

raukszles, buvo tarsi kažin kur 
iy susitikusiam ji lt 1 • t

<<

$142.50 ji
.. |270

ir “Head Tax”

eiti, 
cziausia nuvestu ji prio suža
dėtinos. O, tas kelias, buvo at
gailos kelias.

Praėjo gavėnia.
Velykų -rytas. Varpai skelbė 
prisikėlimo szvente: Kelkitės, 
kelkitės, kelkitės. Visu szirdy- 
se vieszpatavo džiaugsmas, o 
isz krutinės veržėsi džiaugs
mingi giesmių 
skam bojo: 
Aleliuja!..

— Aleliuja, Aleliuja! — ty
liai kartojo baronas Albertas 
o jo ausyse skambėjo kelkitės, 
kelkitės. “Kas tai yra ? kas 
taip szvelniai szaukia? Ar tik 
neji, mano sužadėtino? Juk 
lygiai taip szvelniai ji isztaro 
alpdama mano vardu?

Klausės baronas 
džiaugsmo ir rodos mato ja — 
skaistu kūdiki. Ji baltais ru
bais palaidais plaukais 
pluokszteliu geliu rankoj kyla 
nuo žemes, — vienas angelas 
nesza ja auksztyn, auksztyn, o 
kiti batsto kelia 'it rožių 
žiedais. Visi jie kartoja “Kris
tus kėlėsi, Aleliuja... kelkitės, 
kelkitės...” Angdle kartu su 
jais taip’pat gieda, bet ji vietoj 

1 ‘ke'lkit es 
Ji žiuri in 
tail) meiliai žiuri ir kartoja: 
kelkis, kelkis, kelkis. O akys, 
tarsi, taip pat kalba ir sako:

...... 1

žiaurus ir klastingas^ Palik ji

KRONINE KONSTIPACIJA 
ARBA VIDURIU UŽ

KIETĖJIMAS.

verko, kaip smuikas vaka
ro tyloj.

Ne, ne, kam ilgiau begyven
ti, jai szis angelas įniro. Ji bu- 

vienintele skaisti tyra vil- 
kuri taip gražiai sziadien

turėjo suszvisti. 
turėjo amžinai 
meile, pirma karta pabueziuo- 
ti jos nepaliestas lupas-, pirma 
karta pajusti
spindulėli tamsioj ir niūrioj sa
vo szirdy, ir sztai dabar rei
kia amžinai atsisveikinti, pas
kutini karta 
rasos 
matvti jos niekada 
N°, ‘ ’
to... Užgeso tas spindulėlis, ku
ris szviete, ir dingsta kažin kur 
tolyn in tamsuma, in bedugne... 
O, palanku, skaistus spindulė
li... Leisk dar pamatyti, leisk 
pajusti gyvybe ir szviesa... Ne
bėra jo... Nejaugi nebera jo? 
Jis yVa, jis turi bull; jis vakar 
dar szviete, jungo viena szirdi 
su kita. Jai vakar buvo, tai ir 
sziadien turi būti, 
pabusti isz sapno, isz tu k lajų;

susipurtini i ir nu
slinks szis baisus slogutis, ir

c

Bet 
slogutis nedingsta, vadinas, ne 
sapnas, baisi tikrenybe — jos, 
skaistaus kūdikio, 
c < 
nors vienam

- Praszau, barone, in vi-1 asz atiduosiu savo 
pasidžiaugti musu skaus

mu, — 
meistras. — 
sužadėtinos tikrąsias vestu
ves... Tu, barone, troszkai jai 
laimes, ir ji dabar laiminga. Ji 
mate angelus, kurie atėjo pasi
imti ja iii dangų. Ji laiminga, 
nes prie pat Vieszpat'ies sosto

O kaip tau brangioji, Hzes Angeles szirdis persilpna
patinka szios kėdės!

— Kaip gali nepatikti, ri
cieriau, tėvelio, darbas, — at
sake ji.

— Jei tau patinka, brau-

tai jis visai nekaltas, .fuk vlaa 
daro tik jos ir savo labui 
Taip už dvieju savaieziu kaip 
ton beimtu Angelo turi būti jo.

Po to jis jau dienas skaitė ir
gioji tai ir labai gerki — man lauke kaip gerve giedros, pa-
taip pat patinka, 
gražiausios kėdės, 
ricierius; — per vestuves mu
du in jas ] 
me greta, 
gyvenimą...

— Ricieriau, ’ka asz kūdi
kis tau padariau, jei pražudyt 
mane nori I Ar gi asz galiu 
būti tavo žmona? — Skaus
mingai atsiliepė Angele.

— Ne pražudyti, bet pada
ryti tavo laiminga noriu.

— Kur nėr 
nėra laimes; 
aszaras mergaite.

— Man kraiezio 
Asz aukso kalnus 
man reikia szirdies, 
kia naujo gyvenimo...

ka sugalvojai

apkabinti geliu 
nuplautas kojas, nebe- 

, niekada... 
jis mato dar ja ir nobema-

tik reikia

Kas tai

Velykų

su

Angdlo kartu

kapo parėjo 
džiaugsmingai 
net senatvės

j 1 * i, I

dingusios, i
vartuose broliukui tarė:

— Asz maeziau angelu tar
pe sužadėtinė, kuri atėjo ma
nės pasitikti. ,

Nakti baronas vienuolis mi- 
ke-lkis! Palik pasauli — jis re.

T

CAPITAL STOCK $125,000.00 > 
SURPLUS IR UNDIVIDED J

PROFITS $623,358.62
*

Mokame 3.czia procentą ant J 
Budėtu pinigu. Procentą pride* < 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio 1 
ir 1 Liepos. Mea norim kad ir , 
jus turėtumėt reikalą bu mum C 
banka nepaisant ar malas ar > 
dideli!. (

kartoja
• •

.11,
kelkis.“kelkis.” 

in Alberta. Ji
) !tik reikiaSztai dvi skirtosios dienos.

Užgavėnės
Baronas 
draugu bury joja 
mis pas savo sužadėtinė. Bet 
kas ežia ? Kodėl Vietoj džiaugs
mo ženklu visur tylu ir tusz- 
czia !

— kalbėjo

pirma karta susesi- 
o paskiau jau visa

Vestuvių diena.
Albertas

3*

linksmas 
su dovano-

vėl bus gera bus dar szviesiau 
bus dar daugiau laimes...

nebera.
!

du
pasitikti tarė

lygybes, t cm
isztaro per

meistre, 
tuos kelius menesius? — krei
pėsi in tęva.

— Atleisk valdove asz ne
galiu versti, kai ji pati nenori.

Ne ji bet tu, seni, neno- 
Asz kiaurai permatau jos

siela.... Taip ir žinok meistre 
sava i ežiu per 

asz savo sužade- 
skiriu vestuves, 

piktai tarė baronas.
— Atleisk, valdove...

H..

iszejes
Praszau in savo 
tikrąsias

nereikia.
turiu —
man rei-

() tu, melstis už tavo nuodėmės.
per

kad už dvieju 
nžgaveniAs, 
t i nei — jau

— Apie kokias vestuves ir 
apie kokius angelus tu kalbi 
meistre? Kaip ir kur tas kūdi
kis meldžiasi už mane! —klau
sė nustebės baronas.

Jis klauso norėdamas insiti- 
kinti, ar nesapnuoja.
meistro skausmingo

virpėjimo pajuto visa 
baisia būkle ir tuo savo klau
symu, tarsi, 
atitolinti ta
m a

kūdikio
Sugryžk, sugryžk, spindulėli 

žodeliui isztarti;
gyvybe už 

tavo seneles gyvybe. Kam pa
sekei ja, 
gryžk, sugryžk 
Ne, nebera jo 
džiasi už jo nuodėmės, 
nieko daugiau nelieka 
melstis ir maldoj apsvaigti — 
gal tada pajus jos skrajojan- 
czia laisva siela, 
akimis pamatys ja danguj tarp 
angelu. Taip jis turi ja pama
tyti, turi sužadėtinis rasti su
žadėtinė ten ki’tame gyvenime. 
Taip jis turi pradėti kitokį gy
venimą,

o mane palikai?... Su-
spindulėli I” 

Ne, yra. Ji mei
li’ jam

kaip

gal dvasios

balso

aiszkia tiesa, 
Tylėk sakau, meistre, ir szmekla, stojo akyse.

manes neerzink. Bus taip kaip 
asz noriu. Jei nenori, kad butu 
mano žmona, 

ulove!
— Kol gyvas neleisiu savo

dukters pražudyti!
— Tai asz dabar ja pasi

imsiu ir žiūrėsiu ka tu kirmi
ne man, padarysi — tarė isze-

tai ji bus mano
ir

Jis isz 
veido ir

norėjo bent kiek 
nopermaldauja- 

kuri, kaip

— Kas gi atsitiko, meistre, 
su ’tavo dukterim? —klausė 
jis.

— Kas atsitiko... Tu buvai 
turtingas ir laimingas, bet no
rėjai būti dar laimingesnis; tu 
atėjai in mus namus, sudrums
tė! musu szventa ramybe, tu 
nužudei mano motina, ir kartu 
su ja atemei brangiausi musu 
turtą, vieninteli kūdiki... Ji 
mirdama meldes ir pra-sze tau 
atleisti, nors prakeikti tave 
reikėtų... Kas atsitiko!... Pra- 
szau in vidų, ir pamatysi, pasi
džiaugsi musu nelaime ir savo 
sužadėtinė, — kalbėjo meistras 
szluostydamas juoda drėgna

les baronas ir puolė prie An
geles.

Tuo tarpu ginti mergaites 
puolėsi senele szaukdama:

— Mano mažytes, mano 
brangiosios neduosiu tau pa
leistuvi, pražudyti.

— Ir vėl tu, ragana! —su
riko baronas trenkdamas ja in 
žeme ir beszirdžiai paspirda- skepeta gausiai byrauezias

kad tuo perpraszytu 
ja, jis turi ja danguj sutikti... 
Sudiev, lauku gelele, — pasku
tini karta apkabinau tavo ko
jas.”

♦ ♦
Pelenu diena.

mokiesi ir prastuoliai ir didi
kai atskirose vietose.

♦
Bažnyczioj

Tik vie
nas ricierius klūpojo paprastų
jų žmonių tarpe. Visi žiurėjo 
in klupan’ti, nes seniau jo baž
nyczioj nemate. Tacziau ricie- 
ilus nieko nejautė, nieko ne
mate — jis susikaupęs giliai 
meldėsi. Tai buvo baronas Al
bertas. Kunigas priėjo prie jo 
ir, užpylęs pelenu ant galvos, 
tarė:

— Žmogau, atsimink, jog 
dulke esi ir in dulke pavirsi.

— Nuo vakar dienos žinau 
tai gerai ir praszau Vieszpaties 
atleisti mano kalltęs, — tarė 
sau riciorius.

Taip pasibėręs galva pele
nais pradėjo baronas Albertas 
ruosztis in nauja gyvenimą. Jo

Žmogaus kūnas yra stebėti
na maszina. Tai yra daug indo- 
mosnis neg kokia kita maszi- 
nerija rankomis dirbta. Jaigu 
maszinerija suira arba jos da'
ll susidėvi, yra bejege savaimi 
pasitaisyti, bet musu kūnas ga
li pasitaisyti ir sustiprinti su
sidėvėjusias coleles kasdieni
niais fiziniais ir protiniais dar
bais.

Kai kada, per nežinojimą ir 
neatsarguma mes persidirbame 
ir kuriui neduodame užtektinai 
gero maisto, tyro oro, saules 
szviesos ir pailsiu. Jai mos no- 
užlaikysime kūno taip kaip rei
kia, jisai gali labai sugesti ir 
nustoti gales pasitaisymui. Po 
to gali pradėti nuolat silpnėti, 
sunega'leti ir žmogus net gali 
mirti.

Daug žmonių pagadina savo 
sveikata vartodami daug vais
tu viduriu liuosavimui. Jai bu
si inprates prie gero valgio, 
gerymo, poilsio ir manksztini- 
mosi, toki vaistai visai nerei
kalingi ir paprastai Medingi.

Normalia, 
kuomet valgo ir maišia burno
je gerai sukramto, ji sumaiszo 
su seilėmis, maistas eina in vi
durius, kur sueina in kontaktą 
su virszkinimo skystimais.

Gale, kuomet maistas galuti

: Galas :
t

Konsti pači jai arba viduriu 
sukietėjimui gali būti invairiu 
prieža-seziu. Kokios nebūt prie
žastys norma'Iis viduriu judėji
mas susilpnėja, ir maisto isz- 
matos susilaiko kūne ilgiau ne
gu turi būti, kas yra kunui ble- 
d i nga:

Galvos skaudėjimas, nenoras 
valgyti, apvilktas liežuvis, 
skausmai! bile kūno dalyje, ap
svaigimai ir nusilpnėjimai kai 
kada lengvi karsszcziai ir dau
gelis kitu ligų simptomu prie
žastimi gali butli konstipacija.

Kaip arkliui botagas, taip 
pat žmogaus kūno viduriu už
kietėjimo, vaistai, tai tik laiki
ni pagretina judėjimą, bot pa
dėti kur kas pablogina. Be vir- 
szui minėtu simptomu, 
blogybes vartojant 
liuosavimui vaistus gali būti:

Pirmas: Per greitas maisto 
varymas žarnomis, padaro tai, 
kad iszvaro kartu ir naudingą
sias Ic'unu'i maisto dalis, jas ne
prileidžia insigauti in krauja, 
ir tuomi kūnas silpnėja.

Antras: Kuomdt vliduriai in- 
orzinami pergroitu maisto sti
muliavimu, judėjimas sustab
domas ir suparalyžuojamas, ir

apvilktas

szios 
viduriu

>

sveikas žmogus, nustoja tinkamo veli kimo ga
les.

Treczias, Kad gavus reikia
mu resultątu, papratai viduriu 
Ii uogavimui vaistu dozos didi
namos, kas priveda prie blogu

kadaise trukszminga pilte nu-

nai priruosztas, jisai pilimas in 
kraujo gyslas ir neszamas 
kiekvienai alkanai kūno oele- 
lei. jKas maiste nereikalinga, ta
* 1 *

paproeziu, nuo kuriu sunku at-

— F. L. I. B.
sikratyti.

Sugryžsziu in tenais vela 
Ogi bus jums beda, 

Nuo manes neisztruksite, 
Ant keliu visi suklupsite, 

Ableidimo praszysite, 
Ir staugsite.

Isz Bajono tuoj pasukau, 
Newarke truputi užtrukau, 
Ant baliuko 'tenais užėjau, 
Kampelyje -sau atsisėdau. 
Sztai atėjo kokis tai 

milijonierius, 
Nuduodamas, kad yra 

biznierius,
Sziinline ant stalo padėjo, 

Ant mergeliu aplinkui žiurėjo.
Norėjo tuom prięsz visas 

pasirodyti, 
Ir pinigais prio ju prisigerėti, 
Kad prie saves prisitrauki, 

Ir su joms draugaut.
Mergicos suprato kvailio mieri 
Kėlės czerkeles draugo iszgere 

Bet namo su juom ne ėjo, 
Mat, daugiau proto turėjo. 
Kad butu daugiau tokiu 

merginu, 
Ką laikosi doru vaikinu, 

O toki kvailiai nesikabintu,
Ir kitur iszbostintu.

-------------------; *------------------
Dr. T. J. Tacielauskas

Pirmutinis Lietuviszkas 
Denttetas Mahanojuje. 
Ant antro floro Kline Sstoro.

c

kūnas iszvaro lauk,
'■ ' į y. n w j t t -i ’ .

SKAITYKITE '' SAULE ” 19 W. Center St. Mahanoy City
II

H. BALL, Prezidentai
G W. BARLOW, Vice-Pro.
J. E. FERGUSON, Kai.

Lietuviszkas Graborius
K. RĖKLAITIS 

Laidoja numirėlius pii- 
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbi- 
ninkc motoroms. Priei
namos prekos.

610 IV. Npruce NU,
MAHANOY CITY, PA.

TAIAQUA, PA.
1 t' 

aasssvaKi

610 IV. Nprurc NE

300 MAKKKT ST.,

I
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Geriausias būdas gyditii su lolema, 
nes žoles yra Ui tyriausiai vabUs 
gamtos surėdytas ir. tik toki vabtai 
yra geriausi del žmogaus kraujo 
atgavimo nes žoles yra sveikiausi 
vaistai vartoti del žmogaus kraujo 
kurios atitaiso žmogaus krauja nuo 
visokiu ligų. Mes užlaikome įvai
riausias žoles nuo visokiu ligų kaipo 
tai nuo kosulio, kokliuszio, dusulio 
mainu ar bile kokios astma, viduriu 
užkietėjimo, skilvio nemalimo, strėnų 
ir pecziu skaudėjimo, lovoj szlapini- 
mosi, perszalimo, rumatizmo ir t,t. 
po 60c. Nuo nervu iszgasties, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auyse 
užima, bemieges, szlrdies drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejusio kata
ro, balt-liges ir t.t po 85c. pakelia. 
Jeigu kenti koki nesmaguma isz virst 
minėtu ligų, tai greieziaus kreipkitės 
pas mane. Asz tukstaneziams sutel
kiau sveikata su savo garsioms žolėms 
ka ir suteiksiu ir jumis. Pas mano 
galite gauti Didysis Szaltinls, Tilžės 
spaudos, pagal tikra 10 ir 6 spaudi
mą, puslapiu 992 su juodais įmink- 
sztals apdarais po $4.75. Atsiųskite 
10c. o gausite vbokiu žolių Ir knygų 
katalogą. Reikalaujame pardavinėto
ju musu Žolėms po visus lietuvbzkus 
kolonijas. Adresą vokite aziteip:

M. ŽUKAITIS, 
25 Gillet Rd.

GYDIKIS SU ŽOLĖMS

Spencerport, N. Y*
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ŽINIOS VIETINES
- - -------------- --------—

SHENANDOAH, PA.
I •—i Kont rak toriai pradėjo 
užlieti Pine ulycze nuo Szosz- 
tos lyg Main. Ulyczios B ir D 
jau užbaigtos ir atidarytos.

— Pana Darata Baukiute 
isz Cleveland, Ohio, 'kuri lan
kėsi czionais pas savo tėvelius 
sugryžo atgal lavintis daininin
kes moksle Cleveland Conser
vatory of Music. Po užbaigi
mui mokslo kita meta atida
rys muzikos konservatorije mu 
su mieste, nes pana Darata 
yra puiki ir jauna giesminin
ke ir artiste savo amate.

— Juozas Stankonis, 
E. Centre uli.,
in koja laike darbo kasyklose.

— Praeita Petnyczios va- 
Ilippotlrome

(Moose name) giedojo per ra
dio vietinis Lietuviszkas baž
nytinis, Szv. Cecilijos koras, 
kuris buvo aiszkei
programas likos atliktas

Pana Petrusevi- 
czinte pagiedojo solo.

— Garnys ana diena paliko 
del p. Bernardo Sklaru, 601 E. 
Pine St., drūta ir sveika duk
rele.

— Subatos vakara giedojo 
per radio Hippodrome teatre, 
pana Mfirgiitieta Žardeckinte

720
likos sužeistas

kara teatre

girdėt ir 
pa-

sėkmingai.

M A r gilti et a Ža r deck i n t e 
du solo “Rosary” ir “Avė Ma
rija.” 
aiszkus.

— Jurgis Kiniauckas, bu- 
ezoris, dentist as Tacilauckas, 
Edmundas ir Juozas Tacilauc- 
kai ir Vincas Dagilius motora- 
vo Kiniaucko 
automobilinje in Strausburga 
Nedėliojo kur mate garsu žan- 

Jim Tunney kuris 
Dempsiu szia san- 

vaite Filadelfijoj. Taipgi atsi
lankė in Delaware Water Gay 
atsigerti gero vandenėlio nes 
drutesnio sztopo niekur nega
lėjo gaifti.

— Kun. Vincentas Delioni 
ruteniszkas dvasiszkasis 
Filadelfijos lankosi czionaiti- 
neje aplinkinėje pas pažinsta- 
mns ir savo draugus.

— Ponstva Jurgei Kriau- 
cziunai, F. Boczkauskai, duktė 
Adelaida ir Antanina Slavic- 
kiute lankėsi ant farmu Zieniu 
ir M ražu Orwigsburge, Nedė
lios diena. Musu progresivisz- 
ki farmeriai priėmė svetelius 
szirdingai už ka visi sudeda 
jiems a ežiu.

— Jeigu ketinate 
narna ar kitokius bndinkus, 
arba daryti kokius pertaisy
mus tai kreipkitės pas Patsy 
Todisco, 336 W. Pine St. At
lieka visokius darbus atsakan- 
cziai už prieinama 
darbas buna gvarantytas.

ANT* PARDAVIMO?
Czvėrtis loto po No. 713 E. 

Market St. Gera vieta statyt 
namas. Parsiduos už prieinama 
preke. Atsisza ūki t po lt

• 712 E. Centre St., 
Mahanoy City, Pa.

“ Rosarv ” ir “v

Balsas buvo puikus ir
RosaryV

da-pyszki 
galesia su

naujam Buick

Reading
. lines

•S
. 18Z

statyti •f

preke ir
2t.

►

Specialiszka E ks kūrei j a in

READING FAIR
Ketverge 16 Septemberio
Specialia Ekskursinis Treinas

Preke 
|2.80 

2.15 
2.05 
2.20

1.90
1.76
1.40

Iszeis 
5:40 
6:31 
6:38 
6:19 
6:45 
6:50 
7:01 
7:36 
9:40

Isz
t Shemokln
Į Ashland
[ Girarddville
i Shenandoah
l Mahanoy Plano 1.95 
i Gilberton 
’Mahanoy City 
t Tamaqua
► Pribus in Readinga Faira
I Grįžtant—Specialia treinas apleis 
! Feiro vieta 7:00 vakare del virsz-
► minėtu stacijų. Tikietai geri tik
► ant specialiszko treino.
i Dubeltavi tikietai teipgi bus 
J parduodami isz virsz-minėtu vietų 
) kasdien nuo 14 iki 18 Septemberio
► už numažintas prekes ir galima 
, važiuoti ir grįžti ant bile kokio
► treino.

I Ant Readlngo Geležinkelio

— Antanas C. Gustaitis, 
187 Florida avo isz Heights, 
instojo in kariumeniszka tar- 
nysta is^keliaudamas su 500 
karoiveis in Panama isz Brook 
lyno, ana xlienh, kur praleis 
tris metus.
t Konstantina, myloma pa

ti Silvestro Ramanaucko, 309 
E. New York uli. mirė po keliu 
sanvaieziu ligos. Velione per
gyveno mieste 26 motus. Pali
ko dideliam nubudime vyra, 
viena dukteria Marijona Kel- 
melienia, aunu Juozą ir sun
kele. Laidotuves atsibuvo Pa- 
nedelio ryta su pamaldomis 

.Jurgio bažnyczioje.
Praejta Ketverga musu 

progresyviszkos moterėlės pri
guli nezios prie

turėjo savo meti- 
Le i k wood 

vande
nio ir ant szviežio oro. Sekau- 
ežios moterėlės dalybavo isz 
važiavime: Ponios Aleksiene, 
Birsztoniene, Dundzila, Kazu- 
niene Loszczinskiene. Minovi- 
eziene, 
no, Malanskiene, Ruszkiene, 
Raikovskiene, Szadkevicziene, 
Valaitiene, F. Lazanokiene, J. 
Lazauckieno, Domancziukieno, 
Vahikevicziene, Szukiene, Don 
gleriene isz Frackvilles 
Boczkauskiene 
City.

■< 1 if i■ i ■ ■—<

Jersey City, N. J. — Mikola 
Lowicki jau du syk bmide ap
leisti szi pasauli, iszgerdamas 
rakandu politūros bet kiekvie
na syki daktarai ji iszgelbsti.

ana xliemi,

4 4 Draugiszko
Vainikėlio” 
ui iszvažinvima in 
prabusti dieneliu prie

1 jpszczinskiene,
Klotziene, Matlauckie- 

Malauskiene,

ISZ

i ir E.
M alia n ov

Julijona, 
deszimts metu senumo dukre
le Vinco Grabanckn, 
apsidegino, kada ant josios 
jn»rvirto 
vandens.

— Naujas plentas isz czio- 
nais in Fountain Springs (prie 
Asblaih lo 
sparėžiai ir neužilgo bus 
baigtas.

Frackville, Pa. —

kada 
puodas

baisei

verdanczio

1 i gon bn tes) eina
yu z-

Brooklyn, N. Y. — Roose
velt ligoninėje baisiose kan- 

pasimire
baisiose 

ežiose pasimirė Stanislovas 
G ritėmis, 35 metu gyvenęs 602 
E. 138th St., New York. Velio
nis buvęs labai inprates kausz- 
ti munszaina, 
ke baldus taisydamas 
ves maliavos pokostą.

todėl net fabri- 
gerda- 
Pasta- 

ruoju sykiu jau perdaug jo už- 
ir ne- 
— V.

si vertes — na vargszas 
iszlaike.

ant

Boston, Mass. — Petra Ges
ta patiko didele nelaime perei
ta savaite. Jis dirbo prie 
South Braintree stoties 
geležinkelio ir nejuntant trau-

užbego isz užpakalio. 
Gestas buvo parverstas ir Irau 
kinio ratai nupiove jam kaira- 
ja ranka Igi rieszo. Jis buvo 
nuvežtas in Quincy ligonbuti, 
kur daktarai pabaigė jo ranka 
p unit ir apriszo.

Petras Gestas 
vyras,
isz Lietuvos paeina nuo 
sziszkiu.

Amerikoj jau apie 16 metu. 
Pirma gyveno Pittsburgc bet 
szi pavasari atvyko in So Bos
toną kur jis gyveno pas Kle
mensą Prancknna po No. 144 
C st. — K.

kin vs 
%

yra ne vedos 
apie 40 metu amžiaus, 

Tel-

Pittsburgh, Pa. — Marijona 
Novakiene, 18 metu isz Ro
chester N. Y., melde policijos 
kad ja iszgclbetu isz ranku 
Frano Ressler kuris ja pri- 
vertinėjo vogti pinigus nuo jos 
vyro kerszindamas, kad ja nu- 
szaus, jaigu nesutiks ant jo 
noro. Policija ji aresztavojo 
o Mare nusiuntė pas josios vy-
ra.

ISZ WILKES-BARRE, PA 
APLINKINES.

— Pasimirė vienas isz 
nesniuju Wilkes-Barre gyven- 
toju, a.a. Baltuszka, uoszvis p. 
Racziuno. A. a. Baltuszka buvo 
pavyzdingas tėvynainis, 'kuris 
iszaugino nemaža szoimyna ir• * • w • A •• •

•>

W. Szneideris ir Sūnūs
ORABEORIAI.

Patarnaujamo nimpntiszkal, 
mandagiai k pigiai.

Automobiliai vestuvėms 
kriksztynomo ir tt. 

Boil Telefonas 90 
215 E. Cehtre St. Shenandoah

A-BE-CELA nrba pradžia skaitymo ir 
raszymo, del vaikams.

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

Preke 15c
••

W. TRASKAUSKA8
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

M a //IS A 
i

Laidoja kunua numeireliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tintu, veseliju, pasivažinėjimo ir t .t. 
620 W. Centra St, Mahanoy City, Pa.

I' J
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LAUTER
MAŽUS BABY GRAND PIANA

$650Tiktai 50 coliu ilgio 
Pardavimo Preke Tiktai.

> ■■

LAUTER- H ŪMA NA
P/AVO

X

——M^***w*« I I

ISZ SKOTLANDIJOS
Oraigneuk, Scotlandija. — 

Pabaigus apraszyma apie Scot- 
landijos miestus gerinus žino
mus, ir Lietuviais apgyventus, 
buvo prižadėta ir apie net-aip 
žinomus, ir tolinus atsitolinu
sius sziek tiek pakalbėti, bet 
apgalvojus pasirodo kad neap
simoka raszyti gyvenimo ap
linkybių gerai nežinant, tokiu 
budu gal pasirodyti mažai tei
sybes, o meluoti butu nemalo
nu, kad nesukėlus kartais žmo
nių.subruzdyina raszyti atszali
kimus už neteisybe, tokiu bu
du kaip pas mus bedarbei 
esant, galėtu pasidaryti daug 
iszlaidu kaslink krasos ženkle
liu, popieros darkymo, laiko 

‘ aikvojimo ir patarimas mano 
geradejo iszsipildytu kaslink 
rankos miklinimo, o priek tam 
gal ir gurbe vietos pritruktu, 
tad vereziau apie mažai žino
mus ir n uty lesini.

O isztieso, randasi da mies
tuku ir tirsztai Lietuviais ap
gyventu, nors jau netaip skait
lingai kaip pirmiau apraszy- 
tuo.se. Nelabai tolima kolionija 
randasi Coatbridge kur Lietu
viu randasi nemažai, ten tikrai 
neužtikrinu, bet rodos kad tik 
plieno ir geležies iszdirbys'tes. 
Toliau miestukas Shotts taipgi 
su nemažai Lietuviu, ten vien 
anglių kasyklos. Da toliau 
Stoneibum. Ten taipgi tik aug
liu kasyklos, yra daug miestu
ku ka mus broliu Lietuviu gy
vena po 2, 3 ar 4 szeimynas, ne- 
kuriuose ir daugiau, tad apie 
tokiu gyvenimibS mažai yra ži
noma, ir raszyti neužsimoka.

Tam tarpe veluk gryszim vėl 
prie Graigneuko, podraugei ir 
kitu kolioniju Lietuviais apgy
ventu, kuriose mus broliai Lie
tuviai Atsižymi Savo negerais 
pasielgimais. Kaip jau visiem 
yra žinoma mus kraszto Angli
jos ir Scot i jos bedarbe, kuri 
paliete jau galima sprensti kad 
kiekviena ner ^l-is menesius, 
jan daUgiimh# nelliirtiliiga"be
darbe isziplęsze paskutini tur-

kasyk I ok.
&

L -p

SVIETO GERIAUS1S C OLA
PLEJERLS, TIKTAI....... V 03U

MUSU DIDELI OFERTA
Naujus Mahagony medžio Player 
Pianas, 36naujuusju rolių, uždan
galu, dubeltavuB henezius, prista
tomas tiesog in junu na- 3QH 
mus, tiktai už . .,..........v vU

ANT LENGVU MOKESCZIU

CONWAY PLAYER PIANO
Buvo $750.00 naujas 
Galime pirkti dabar už . $275
Raszykite o gausite pilnu surasza 

ir katalogu geriu pirkiniu.

JOHN LIZDAS
PIANA STORE

477 S. MAIN ST.
WILKES-BARRE, PA.

ta ka buvo susiezodinos per il
gus metus dirbdamas, nes pas 
mus negalinia sutaupinti sva
rais ant ka^t bet tik po trupu
ti szilingais, ir penais. Jau ne
vienam iszplesze gana mylima 
ir reikalinga daigia kuri rei
kėjo apmainyti ant maisto, kad 
nors kiek apinalszinus alki sa
vo ar mažu vaikeliu, vargas 
gresia ant keliolikos metu, o 
jaigu da Dieve saugok angle- 
kasiai praldimetu straika, tada 
tai jau kol žmones atsigriebs, 
praeis ir keli
Teisybe pasakius greičiau pra
žils ir nupliks 
dabartiniu laiku isz bėdos isz- 
bris ir'pralobs. Dabar tai aisz- 
kiai gali kiekvienas .matyti ir 
suprasti kaip yra reikalingas 
taupumas ant ateities. Ta gal

MOKYKLOS LAIKAI IR JU valgio. 
ATSAKQMYBES.

tvirta? ir 
negales

Mokyklos dienos atnosza at
sakomybes motinoms ir tėvams 
ir lygiai vaikams ir j u mokyto
joms. Taip kaip biznyje ser
gantis vyras ar moteris negali 
dirbti gerai, taip ir mokyklose 
vaikas, kuris nėra 
sveikas niekuomet
žengti pirmyn. Vaikai ir mor- 

kuriu tėvai auklėja 
sveikais paproeziais, tik jie te
gailės tureli aukszcziausius 
laipsnius moksle.

Ant motinu puola atsakomy
be apsaugoti mažus vaikus 
nuo visu Ligų. Apsisaugo jaut ir 
temijrtnt visus 
ženklus, motina gali daug pri- 
gelbeti sulaikymui visu taip- 
vadinamu vaiku ligų kurios 
greit pasirodo, kuomet vaikai 
pradeda mokyklas lankyti.

Ka tai rėiszkia apsaugo
ti!”

Yra keturi patarimai, kuriu 
kiekviena motina turi laikytis.

1. Vaikai turi pavalgyti go-

gaites,

tureli

pirmutinius

visufl gerais Lietuviais. Mirė 
nuo operacijos, kuria gydyto
jai buvo dare del “cancer”. 
Velionis likos palaidotas Rug
sėjo 7 diena. Lai buna jam 
lengva Amerikos žemele. . a nenurytu gerai nesukramtyto

<< cancer
rus pusryczius priesz iszejima 
mokyklon.

2. Jiems turi būti duodama 
užtektinai laiko valgyti, kad

desetkai metu.

kol Scotlande

3. Turi deve'ti drabužius pri
taikintus orui. Turi turėti “ka- 
lioszius” kuomet Ii ja ir tam 
tikra apsiausta apsisaugojimui 
nuo lietaus,
apsiausta kuomet salta.

4. Turi užtektinai anksti ei
ti miegoti, kad gautu deszimts

lygiai kaip szilta

valandų miegoti. Beveik visas 
vaiku ligas galima tuojaus pa- 
temyti, jai tik motina temys 
“pirmus ženklus.” Beveik visi 
vaikai parodo viena ar dau
ginus ženklu, žemiau pažymė
tu, ir turi būti laikomi namie ir 
žinia reikia mokyklai duoti.

Pirmi ženklai: 1. iszberimas
2. skaudanti gerkle; 3. smar
kus kosulys; 4. karsztis; 5. vė
mimas; 6. raudonos ir aszaro- 
tos akys.

Ka motina gali daryti, kad 
neleidus tiems simtomams plė
totis.

1. Paszaūkti gydytoja kuo
met skauda gerkle. Nieko ne
laukti.

2. Neprileisti kitu vaiku prie 
to kuriam gerkle skauda ar 
turi koki iszborima.

3. Nepriimti jokiu svecziu 
(ypacz vaiku) in savo namus, 
jai tavo vaikas turi bent vie
na isz virszminetu simtomu.

• •

didžiuma ir suprato jau bet po 
laikui, nevisus czion tokiais ar 
tokiom perstatau, 
įi • • • it K'" ■■I ii
lėliu neiszsiskiriu. Bet ka dary
si kad jau po piet szauksztai 
jau po laikui gailėtis ir aima- 
nauti, kaip yra taip turi būti ir 
gerai. Ant laimes mus broliai 
Lietuviai netrotina vilties, jie 
iszgalvoja kiloki triksa kokiu 
bud u pasipelnyti, ir padaugin
ti gaunama maža paszelpa ke
leriopai, pirmas, prie kazyru 
kas jau buvo minėta uždarbis 
neblogas, bet negana to da su
rado antra būda mus žmoneliai 
su neblogu pelnu, dėti paszel- 
pos pinigus ant arkliuku, bern

ai’ szirmuku, tas 
d i d v y r i szka s u žma ny ma s, 

toki amata užsiėmus greitu lai
ku galima pralobti ir paszelpas 
padauginti keleriopai, nes ka 
isz instaigos gaunamos isztiesu 
yra permažos, tad ir reikia 
jeszkot budo kad kaip nors pa- 
dangint, ir geriau pagyvent. 
Bet vėl nelaime kaip girdėt isz 
daugelio kalbant kad mus bro
liai Lietuviai nelaimingose die
nose gimė, ir tos laimes retas 
kuris dastoja pelnydamas savo 
sudėtu pinigu kelinta nuoszim- 
ti ir tokiu budu in vieta pelno 
lieka vien didesnis vargas, o 
nekuriems ir aszaros. Pagalvo
kit draugai ka darot, ar jus to
kius užmanymus gali kas pa
girti, niekados! Jusu kumeles 
ar arkliukai nubėga užrieto uo
degas, isz jus kvailumo ir ne- 
iszmintingi gyvulėliai pasity- 
cziodami, o jum palikdami vien 
skurdą, varga, keiksmus ir asz- 
aras nedavalgiusiu mažu vai
keliu ir agentam (rinkikam) 
gera isz to pelną o ne jum.

Dabar pagalvokit ir czion 
kaip atrodo tokis jnsu pasielgi
mas, atminkit kad neseno i bu
vo kalbėta apie skundikus ku
rie net gyvatėm ir kraugerin- 
gais žvėrimis pavadinti, pagal
vokit ar czion jus galima pa
girti, ir ar reikia czion kokio 
atsižymėjusio skundiko, žinoto 
gana gerai kad palicija tokius 
arklinius ar kumelinius gana 
tyrinėja ir gaudo, o jus, jaigu 
kuris ar kuri szilinga »ar pora 
iszpelno, tuojaus kaip kate su 
pūsle apsigiret visiem, o per 
tai ir policijai lengva sužinoti, 
tokiu budu ir nereikia jokio 
skundimo, o 
žnot gana gerai kad tokius ty
rinėja jeszkodami priekabiu 
kad tik sustabdyti paszelpa 
nors ant trumpai, kad ir pas
kui vėl atsijeszko bet už pra
ėjusi laika jau neatgauna, jau 
liekasi kaip patarle sako: 
liko, tai Miko,” 
klausymas rode tai tokius ar 
tokias kumelinius labai gaudo, 
tad jai kurio in tai papulsit, 
nesigraudykit, niekas tame ne
kaltas, praėjusi laika gerai už
pelnei, o podraugei ir pranesz- 
ta buvo kad tokiu triksu ar 
pelnu pasisergekit, tegul kiti 
pelno kurie laimingesne.se die
nose gimė, veluk bukit iszmin- 
tingesni o apskaitliuokit kiek 
iszdejot pinigo ant bėruku ir 
kiek isz to turėjot pelno, tada 
tai aiszkiai pamatysit kame 
jus protas ir kur eina jus pini
gėliai. Paaiszkes jums kad tei
sybe pasakyta kad savo sudė
tu pinigu atsiimat tik dali nuo- 
szimczio. Kiekvienas ar kiek
viena szilinga kita pelnia net 
po kitas stubas degineja pasi
girdami ir pasididžiuodami, o 
kiek kartu nepelno, nieko tuom 
.kart, tyli ausis suglaudęs kaip 
nekaltas avinėlis, buk jis nieko 
no nežino apie tuos triksus ku
melinio polno. Ta pamėginkit 
kiekvieno dejmo užsiraszyti 
noinspojimu, ir inspejima, tada 
manau kad kiekvienam paaisz
kes, ir tokio pelno nenorės. Be
da žmogui be turto, bet daug 
didesne beda be proto, taip ir 
czion kas už savo, iszminti ar 
protą pinigu ima, o czion isz- • 1 • • 1 • • • ^1 -• « ■«

, bet save 
taipgi ifez ejles netaupiu kvai- « « e T a a * a A A RB

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

MILL & PATTERSON STS 
ST. OLAIR, PA.

•f

Iszbalsamuoja Ir laidoja mirusiai 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 
szia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius de) 
laidotuvių, veseliur kriksziyniu h 
kitiems pasivažinėjimams.

Bell Telefonas 1H78-M

BUDROE VAN SERVICE

I

ku, sartuku 
tai

pasze’lpas imant

“kas 
ir kaip nu-

virkszcziai, pinigą prideda kad 
tik beprocziu tapti. Neužpykit 
draugai, arba atsipraszau kad 
asz neužpykczia, o tuom kart 
sudie iki kitam kartui....

Szkotinskas.
N * a i J * I

Krausto visokius nnminus ir kitokius 
daigtus, nepaisant kaip toli. Turime 
tam tikrus didelius automobilius. 
Preinamos prekes. Kreipkitės pas: 

ANT. BUDREVICZIA
334 W. Pine St. Mahanoy City, Pa. 

Bell Telefonas 841-J.

PRANESZIMAS
Asz žeminus pasiraszes; pirkau v«ia 

"Insurance Bizni” nuo W. Rynkic- 
cziaus. Atkreipsiu atyda ant visu 
Insuranciu Polesiu kurie iszsibaitfs 
ir ypatiszkai bandysiu matyti visus 
kurie turėjo Insurance su p. Rynkie- 
viezium. Sept.24

Pasiraszo EDWIN BLEW 
134 W. Mahanoy St. Mahanoy City.
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MINERS’ ASTHMA
Anglekafiio dusulis, gerkli

nis dusulis, sunkaus kvėpimo, 
nosines kataro, kurtumo, uži
mąs ir skausmas galvos ir t.t. 
neapmokama gyduole vartoja
ma su stebetine pasekme per 
30 metu. Preke tiktai 25c per 
paczta. Tszrasta ir parduodama 
tik per

The Hampton Laboratory 
724-736 Mulberry Street 

Reading, Pa.

PRANESZIMAS
Jeigu norite gero užtikrinto Insu 

ranco; In«urančas kas apsaugoja 
jus laike ugnies. Gaukite nuo

Purmley, 17 S. Catawissa St.
12 Mahanoy City, Pa.O,

LADIES I 
YOUR DRUGGIST 
RKCOMM KNDR

ROYAL PURPLE 
PILLS

Din. by First National Laboratories, 
I/chighton, Pa.

ATTENTIOM

SIUNTINĖJA ORO MAPA PER RADIO.
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Su v. Valstijų orinis b j uras 
dabar siunezia per radio ma- 
pas del laivu kokis t a ja diena 
bus oras ant mariu. Francis 
Jenkins, yra 
naujo budo.

iszradeju tojo
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bažnvczia 
kuri buvo

BOKSZTAS GRIŪVA — 
TURI TAISYT.

Sena Harvard 
Brooklyn’e, Mass.,
statyta 1673 mete, yra taisoma 
pirma karta, nes josios boksz- 
tas pradėjo griuti po tiek me
tu.. . . 
———■     ■ ■" ' ----------------—

PIRMA DOVANA UŽ JOJO 
PAREDA.

Suvirszum 200 vaiku dalyba- 
vo parodoje Mission Beach, 
Kalifornijoj. Jonukas Smith, 3 
metu, laimėjo pirma dovana už 
juokingiausia pareda perstaty- 
damas save kaipo mažas žmog- 
edys su dideliu kaulu rankose.
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. DIDELE NAGRADA UŽ JUJU SUĖMIMĄ.
Sztai (nuo kaireses) yra Roy ir Rdy Charles’ai ir Hugh 

De Autromont isz Eugene, Oregon, kurie sulaikė Southern 
Pacific truki artimoje Siskiyou tunelio, 1923 mete, suardyda
mi su dinamitu ekspresini vagonu, nužudė pacztini tarna, in
žinierių, peczkuri ir breikmona, po tam apiplcszia vagona 
ant keliolikos tukstaneziu doleriu, dingo tamsumoje nakties. 
Valdžo juju jeszko per tris metus, bet banditu lyg sziai die
nai nesneme. Dabar paczto departamentas paskyrė $15,900 
dovanu už juju suėmimą.

1'

laimingesne.se



