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ISZ AMERIKOS PAKORĖ TRIS

LIETUVYS NUŽUDĖ
PACZIA

MOTERE ĖJO IN BAŽNY- 
CZIA; VYRAS PALEIDO 
DU SZUVIUS IN JAJA 
UŽMUSZDAMAS ANT 

VIETOS.*>

Tras-

pai icije paėmė

Frackville, Ta. — Gyvento
jai szio miestelio nutirpo žinia 
iszgirdia apie žudinsla Nedė
lios rvta. Eidama in bažnyczia 
ant misziu Marijona, .34 metu, 
nesitikėjo kad mirtis paskui 
jaja seka taip staigai, nes jo
sios v v ra s Edward a s
kanckas 36 metu kuris ėjo pas
kui, isztrauke revolveri ir be 
jokio žodžio ir persergejimo, 
paleido in josios peczius du 
sznvius nuo ko mirė ant vie
tos.

Traškaucka
'])() savo apgloba.

Abudu atvažiavo 
iard, N. Y. atlanyti savo gimi
nes szioje apielinkeje. Priežas
ties staigias žudinstos teisingai 
nedažinota, nes žmonys visaip 
apie tai pasakoja, bet tik tiek 
galima sakyti kad Traskauc
kas sirgo neiszgydoma liga 

rūpinosi ir 
kad staigai

isz WUI-

sirgo neiszgydoma 
apie kuria labai 
manoma, 
proto.

Daktaras Gipson ir korone
ris Mengle padare mirtina per- 
žl u re jnria ‘"hnžudyTos mot ere s* 
surasdami kulkas kurios buvo 
priežastys mot eres mirties.

Nužudyta isz gimimo buvo 
Airisze, po tėvais Miss Kerrol 
ir pildė dinsta registravotos 
dažiuretojos 'ligoniu (norse). 
Paliko sūneli apie 10 metu se
numo. Lavonu nusiuntė Vincas 
zrraskauckas, Mahanojaus gra- 
borius ant palaidojimo pas tė
vus in Ovid, N. Y.

Liūdna kad sziaip atsitiko, 
nes Traskauckas yra gerai ži
nomas szioje aplinkinėje turė
damas gana daug giminiu, 
broliu ir seserų.
TĖVAS

gana daug

neteko

už bloga pasielgimą 
savo vaikais Povyla 11 m.,

PASIGERDAVO, 
VAIKAI APLEISTI, MO

TINA ANT KAPINIU.
Detroit, Mich. — Hamtram- 

ko palicije aresztavojo Petra 
Melniką 
su
Jule 9m., Steponas 7m. ir Olga 
6 metu. Motina t uju sierateliu 
sudege nelaimėje Sausio mene
syje. Pagal kaimynu apsaky- 
jilft, tai lovas pasigerdavo ko- 
nia kožna diena, nedažiurinejo 
vaiku, kurie tankiai eidavo in 
mokslaino alkani ir apipleszti 
o tėvas nemielaszirdingai juos 
suplakdavo. Tęva uždare kalė
jime o vaikus patalpino prie- 
g 1 a n d o j e s i e r a t e 1 i u.
LAVONVAGIAI ATKASINĖ

JO NUMIRĖLIUS TIKSLE
APIPLESZIMO NUO 

BRANGENYBIŲ.
Detroit, Mich. — Palicije 

karsztai pradėjo jeszkoti ban
dos lavonvagiu kurie iszkasine- 
jo numirėlius ir juos apiplesz- 
davo nuo visokiu brangenybių. 
Ant kapiniu Woodmore, neži
nomi lavonvagiai iszkasc Em
ma Vilkevicz kuri gulėjo ant 
kapiniu jau devynis metus ir 
apiplesze nuo žiedu kokius tu
rėjo ant pirsztu. Dažiuretojas 
kapiniu pasako palicijai, kad 
tai jau trecziu kartu taip atsi
tiko in laika vieno menesio. 
Nesenai pleszikai stengėsi in- 
sigauti in turtingo antgrabi,
lietinrrt)^aĮėjo iszvtfržti sunkiu
gdljžih'iti duriu. Shrgai likos 
Dudauffinti ant kaniniu.

NIGERIUS
MYNE ŽMONIŲ ISZOAVO 
ISZ KALĖJIMO DU VYRUS 

IR MOTERE IR PAKORĖ 
ANT MEDŽIO.

, S. C. —- Myne žmonių, 
susidėjo isz

Aiken 
kuri susidėjo isz keliolikos 
szimtu žmonių, užklupo ant 
vielinio kalėjimo, iszt rauke 
juoda motore ir du juodus vy
rus, nuvilko prie didelio 
džio ir visus tris pakorė.

Prasikaltimas nigeriu buvo 
nužudinimas pavietavo szerifo 
H. IL Howard, praeita meta. 
Moten* prisidėjo prie tosios žu
dinstos ir likos nuteista ant vi
sos gyvasties in kalėjimą, o vy
rai (brolis ir giminaitis mergi
nos) buvo nuteisti ant pakori
mo. Bet tekis sūdo nusprendi
mas nepatiko baltiems, pada
rydami saviszkai.

me-

atsibūti
Piankos,

PRIŽADĖJO SU JAJA APSI- 
PACZIUOT, MERGINA DA

VE JAM $3,000 IR SU 
PINIGAIS DINGO.

New London, Conn. — Die
noje, kada ketino 
szlinbas panos Juzės
27 metu, gyvenanti po 91 Win
throp n Ii., mergina atėjo in pa
licije verkdama ir praszydama 
kad surastu josios jauniki, ku
ris dingo su josios 3,020 dole
riais, kuriuos buvo atidavus.

Dvi sanvaites adgal atvažia
vo J'iYnas'ŽaToskis, 37 melu, isz 
Worcester, Mass., prilipo prie 
Juzės kaip dele ir melde idant 
už jojo teketu. Ant galo paro
de jai bankine knygute, kurio
je buvo užraszyta $8,500. Taip
gi apsakė Juzei, kad uždirba 
fabrike oze very ku po 50 dole
riu ant sanvaites, na ir Juzele 
jam intikejo, paskirdama die
na szliubui. Nuėjo iszimti ženy- 
bu laisnus, po tam in banka, 
isz kur Juze isztrauke savo 
snukiai suezedytus pinigus su
moje 3,020 doleriu. Zaleskis pa
sakė merginai, 
gai yra indeli in

po tam in banka

kad jojo pjni- 
‘ ‘ bizni ’’ ir bus 

geriau, jaigu jiji panaudos sa
vo pinigus ant Veselkos. Sutiko 
ant to szirdingai.

Dienoje szliubo kada jauna
vedžiai rengėsi in bažnyczia, 
Juze atidavė savo mylemui vi- 
sus pinigus. Kokiu tai navatnu 
budu, kada jaunikis davė Ju
zei stiklą vandens, stiklas isz- 
puole isz jojo rankos ir susi- 
musze. Jaunikis persiprasze
sakydamas Juzei kad atnesz •r

jai kita stiklą vandens. Na ir 
kaip nuėjo, tai nuėjo, ir da van
dens ncatnesze. vmergina

f

Apsi verk e mergi na, 
dingo po dvieju valandų ne
kantraus laukimo. Bet kada 
nusiuntė telegrama in Worces- 
terio banka, persitikrint kiek 
josios jaunikis turi banke, ap
laike atsakymu kad tik penkis 
dolerius. Nuėjo nelaiminga ant 
palicijos, praszyti idant suras
tu apgaviku, (bet lyg sziai die
nai palicije jojo nesurado. Gal 
Jonas jeszko dabar kitos kvai
los Juzės su pinigais.

viltis

JOS KALBA SUGRYŽO PO 
27 METU.

Waterbury, Conn. — Tula 
nakti 1899 mete, Mrs. Wesley 
Tower, staigai neteko kalbos, 
be jokios priežasties. Dabar, 
po 27 metu kalba staigai •su
gryžo tokiu pat stebėtinu b ml u 
kaip dingo. Džiaugsmas moto- 
res neiszpasakytas, nes dabar 
gali atsimokėti kaiminkoms už 
padarytas skriaudas per tiČk 
motu, negalėdama iszreikszti' 
inm« kn rniin inianu mnnvdnvn

Didele Veloriba Arba Didžuve

o

nemažaiAna diena gyventojai 
nusistebėjo kada atsikėlė isz ryto, pamate aut kranto didele

Hampton Beach, N. 11.

*
£
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velioriba—didžuve, turinezia 40 pe'du i'lgio.|Yra lai pirmutine 
didžuve iszmesta ant kranto in laika 20 motu, o kada jaja už
tiko, da buvo gyva, bet vėliaus pastipo nuo Sausumos (ba mat, 
ne buvo tai prohibicijos žuvis) o

PAPAIKES LIETUVYS 
MIRTINAI SUBADĖ SAVO

PACZIA, PO TAM PATS 
SAU PASIDARĖ 

GALA.
Chicago. — Motiejus Povi

liūnas, (j() m. amžiaus, gyvenas 
2217 W. 23rd PI., per kiek lai
ko sirgo nervu ligų ir protas 
buvo pamiszos. Keturis mene
sius buvo Kankakee beprotna
my. Priesz tai per visus metus 
nedirbo.

Jo moteris Tekle ir

Betgi

sužeista 
szv. Antano 
nesitikima,

va ikai 
iszeme ji isz Kankakee ir perei
ta Nedclia parsivežė namo. 
Bandeli .jipie.10 valande ryto 
peiliu pe'rdure 'motorini szlau- 
ni ir pilvą ir paskui pats per 
siduro sau pilvą ir už puses 
valandos pasimirė. Kūnas ran
dasi pas graboriu Lechavicziu.

M eteris pa vo j i 11 ga i 
Ikos iszvežt a in 
ligonine,
kad ji pasveiktu.

Jis paliko du sunūs, Miką, 
24 m. ir Petra, 22 
laiku buvo darbo.
SLAPTAS NUŽUDINIMAS 

MOTERES.
New York. — Lavonas mote- 

res kuria surado su perskeltu 
Place, 

likos pažinta per savo tęva Ka
roliu Zuszczak isz Shaft, Pa., 
(arti Shenandoah), kaipo jojo 
duktė Marijona Vincziene, 26 
metu. Tėvas apsako ipalicijai 
buk paskutini karta mate savo 
(lukteri du metai adgal kada 
lankėsi pas juos, turėdama ta
da tris vaikus, bet kuriu dabar 
nesuranda.

Josios vyras kuris taipgi yra 
žinomas kaipo Balevski yra 
jeszkomas per Shenadorio pali- 
cijo už užsikoisejima ant tenai- 
tinio palicijanto.
PADARE SAU MUNSZAINI
NI PIKNIKĄ, ANT GALO 
RADOSI LIGONBUTEJE.
Pitsburgh, Pa. — Trys jau

nos mergaites 15 metu Lillian 
Maklovski, 15 metu, Mildred 
Delanski ir 16 metu Grace (Tal- 
lagher, ’likos surastos parke 
per palicije pusgyves ir be ža
do. Visos likos nuvežtos in li- 
gonbuti, kur daktarai iszrado, 
buk mergaites užsitrucino nuo 
gerymo munszaines.

Jonas Rzesznik, saldumynu 
pardavėjas, likos aresztavotas 
už pftrdaviima munszaines mer
gaitėms ir perlaužyma prohibi- 
ci;|os tiesu.

prisipažino, 
savo draugėm^ nuėjo 

vakare in Arsenai parka ir vie-

pakausziu Si.

Maklovskiute 
kad su

Z m. Abu tuo

Mary ’s

na isz juju sumano kad padary
ti “munszainini pikniką,” nes 
gerymo galima lengvai gauti 
Lawrenceville. Mergaites su
dėjo po 50 centu, Maklovskiute

munszainini pikniką

Ulinio in OsinvlrvaA” rl™

gal pastipo isz nusiminimo.

Isz Visu Szaliu nuIupj. SAVO 
MOTINA ISZ LIETUVOS

PAVEIKSLAS
ATSINAUJINO

SENAS PAVEIKSLAS 
SZV. PANOS MARIJOS 
ATSINAUJINO STE

BUKLINGU BUDU.

Lvavas Praėjusi menesi 
diena,

25 
žaibiniu greitumu api

bėgo paskalas po miestą, apie 
nepaprasta stebuklą, kuris at
sitiko namie Rozalijos Barjo- 
vos, ant No. 4 Szv. Zofijos ui i. 

Sztai senas paveikslas Szv.
P. Marijos, 
Įima buvo matyti veidą

D

susirinko
Policije pranesze

, kuris
kur nupirko munszaines' ir ke
lis butelius alaus, sugryždama 
su sz.topu pas drauges kurios 
lauke josios parke. Viskas ėjo 
kuonogeriause, iszgero viską, 
pako1! neteko pajėgu ir minties 
ir lik tada pabudo ant rytojaus 
kada radosi ligonbuteje po 
priežiūra daktaru.

Sztai ka prbhibicije daro isz 
musu jaunuomenes, ypatingai 
jaunu mergaicziii. Ar kas gir
dėjo apie tokius atsitikimus 
priesz tai?
PENKTUKAS PRIEŽASTIS 

PERSISKYRIMO.
P6r(laild;1\fe. Brad

ley užvede teismą prieszais sa
vo vyra ant persiskyrimo, už- 
metinedama jam, kad jisai da
vė jai deszimtuka ant nupirki
mo szmotelio muilo, o kada ap
laike reszto penktuką, vyras 
užsispyrė idant jam sugrąžytu 
tuojaus reszta. Motore sake 

in laika aszluoniu metu, 
neturėjo «avo rankose ne cento 
ant savo reikalu, nes vyras taip 
buvo skopus, 
sziojosi 'prie s 
jai nedave 
buvo už daug ir mote re geidže 
atsikratyt nuo to sku'puoliaus 
kuri$ yra gana turtingu žmo
gum.

15 METU MERGAITE drauge 
GYVENO SU VYRU BE 

SZLIUBO.
Cleveland, Ohio. — Palicije 

nuėjo ana diena in gyvenimą 
ant Ontario ulyczios, kur rado 
penkiolikos metu mergaite Ona 
Grnnik, kuri 
turineziu 34 metus. Mergaite 
likos atiduota in pataisos na
rna o vyra uždare in kalėjimą. 
Abudu pribuvo in czionais isz 
Letonijos, Ohio. Mergaite pasa
ko palicijai kad josios jaunikis 
jaja in czionais atvežė prižadė
damas su jaja apsi’pacziuot. Po 
teisybei iszeme ženybos lais- 
n'us, bet szliubo nepaėmė. Mer
gaite prisiege sūdo, kad turi 
devyniolika metu.
TĖVAS 35 VAIKU ISZGIAL- 

BEJO SŪNELI NUO
KALĖJIMO.

Pittsburgh, Pa. George 
Griggs, 16 metu, likos areszta- 
votas už žudinsta. Tėvas apie 
tai iszgirdes nuėjo in suda, ap
sakydamas kad tasai sūnelis 
yra jojo geriauses vaikas isz 35 
vaiku. Sudas nusistebėjo isz
girdes tai ir sūneli paleido na
mo kada prižadėjo pasitaisyt;

Tėvas, E. W. Griggs, 62 me
tu pasakė buk jisai apsipaezia- 
vo tris kartus: su pirma paezia prieszt|iinvimas prieszais Die- 
susi’lauke 18 vaiku, o su tre- 
czia, szosziolika vaiku. Antroji 
pati mirė po užgimimui josios, 
pirmutinio kūdikio. Visi vai- nu su pekla prigialbsti tikeji- 
lzn» ?■»« mnnrynllnd

iszgero viską

ant kurio vos ga- 
, stai

gai atsinaujino, rodos kaip gy
vas. Zine apie tai pasklydo po 
miestą, o szimtai akyvu ir die
vobaimingu žmonių 
prie namo.
apie tai biskupui 
siuntė tris kunigus ant isztyri- 
nejimo teisybes. Paveikslu nu- 
nesze žmonys giedodami 
szvontas giesmes in parapiniu 
bažnyczia szv. Mikalojaus kur 
pakabino prie altoriaus. Žmo
nių tiek susirinlko prie bažny- 
czios kad visas krutėjimas ant 
ulycziu turėjo sustoti.

Motore sako, kad paveikslas 
paėjo da nuo jos pra-dieduko, 
kuris aplaike ji nuo savo die
duko.

zmonys

Pui

reszta.
buk

kad pinigus ne- 
aves ir niekados 

ne skatikėlio. To

gyveno su vyru

Iznl iv mnnryoiln^

SUNELIS UŽDAVĖ MOTI
NAI PLAKTUKU 9 
SKYLES GALVOJE.

NESUTIKIMAS UŽ TURTĄ.

Kroką va. — JKnvcu gmino
je, paviete Mieledkani, nužudė 
baisiu 4)11(111 savo motina Kat
re, josios sunns Stepas Bato
ras. Žudinsta papilde su plak
tuku užduodamas nelaimingai 
motinai devynes Akyles galvo
je. Priežastis žudinstos buvo 
ta, kad sūnelis visados pralai
mėdavo teismus, kuriuos 

motina

NORĖJO NUSZAUT
KUN. BUCZI

NEŽINOMAS PIKTADARIS 
SZOVE TRIS KARTUS IN 

KUNIGĄ BET NE
PATAIKĖ.

Kaimas. — Atėjės szia 
vaite Lietuvos “Rytas” 
nesza 'kad nežinomas 
ar žmonos

profesoriu” kun. Buczi Kau
ne.

’ Szita

sa- 
pra- 

žmogus 
kėsinosi nuszauti

i

f
r.

{•

< <

BAISIOS PASEKMES TA1MD 
. SUMO IR SKUPUMO.
San domi e ra s. — Tamsumas 

ir gtkupumas žmonių Lenkijoj 
yra priežastis sziandieniniu 
visokiu nepaprastu 'atsitikimu. 
Bot szitas nepaprastas atsiti
kimas atsitiko kaime Sukova- 
lojo. Gyventojas tojo kaimo 
Dubel, norėdamas suezedyt pi
nigą, nepaSzaulko daktaro prie 

ta
tiktai

savo paezios kuri tikėjosi 
diena gimdyti kūdiki, 
paszauke kokia tai moteria, 
kuri visai nesuprato kaip apsi
eiti prie serganezios 
ir gimdimo kūdikio.

Gimdimas buvo sunkus ir 
užsibaigė tuom, 

su Du bei u 
ant szmoteliu kūdiki.
kui suprato tamsus žmogus 
savo klaida ir nuvažiavo 

atsivežti daktaru 
a’kuszere, bet kada vyras rado
si mieste, motore isz dideliu 
kaneziu mirė.

Daktaru komisije suvažiavo 
ir surasze protokula apkaltin
dami Dubeli ir Laja moteria 
kui prigialbejo nukankyt nau
jai gimusi kūdiki ir motina 
ant smert. Abudu likos užda
ryti kalėjime.

miestą

I

moteres

’kad motore 
sudraskė 

Po lai-

motore

in
ir

BISKUPAS SAKO, KAD 
PEKLOS NESIRANDA.

London. — Nemažai nuste
bėjo savo klausytojus bi&ku- 
pas isz Liverpoliaus ant su va

ikui! igu Southporto. 
susirin

kusiems be jokiu “darželiu,” 
kad nuomone apie pekla, vel
nius su uodegoms ir siera, yra 
iszmislyta ir neteisinga, nes 
telkia nuomonia apie tuja vieta 
sziadien nesutinka su sziandie- 
niu progresu, mokslu ir ap- 
szvieta.

Bet biskupas taipgi pridūrė, 
kad nereikc užmrszti apie taja 
vieta, nes tikra pekla, tai yra

žiavimo
Praka 1 bojo apreiszke 

“darželiu,

va ir Jojo sunaus mokslus. 
Biskupas taip iszreisfcko savo 
ūbojoj ima, ar gazdipimas žmo-

n

v už
vesdavo prieszais motina, 
idant jam atiduotu savo turtą.

Policijo iszsznipinejo žudins- 
ta tiktai in tris dienas po josios 
nužudinimu, surasdami kruvi
na plaktuku ant szaszlavu. 
Zmonys taip inirszo ant iszga- 
mos sunaus, kad ji kerszino 
pa korimu.
SZUNES SUDRASKĖ ANT 

SZMOTELIU SENA 
MOTERIA.

Sydney, Austrai i je. — Kris
tina Olsea, 
motore, gyvenanti priemiestije 
Mellbourne rado baisia 
per savo szunis.

Olsiene džiovino tame laiko 
drapanas o ant kiemo bėgiojo 
josios trys dileli szunes. Kada 
pasilenkę paimti sMInoteli dra
panų idant pakabyj ant virves 
szunes mane kad paima’ lazda 
nuo žemes. Arisi trys užpuolė 
ant inoteres ir pradėjo dras
kyti josios kuna. Norints ant 
riksmo inoteres subėgo kaimy
nai, bet nedryso jaja gialbeti, 
nes szunes buvo pus-laukinei 
ir butu ant juju užpuoliu. Ant 
galo policije pribuvo, nuszau- 
dami bestijos ant vietos.

prieszais

ik a d ji

80 metu senumo

mirt i

SUGRYŽO ISZ AMERIKO, 
PACZIULE PABĖGO SU 

TURTU DRAUGE SU 
MYLEMU.

Varszava. — Isz Amerikos 
nesenei Stanislovas 

Dyminczuk ir apsigyveno 
Konstantyno. 
vim užtektinai doleriu, 
brangenybių ir jauna paeziule 
Zofije. Pradėjo malszu ir už
ganėdinta gyvenimą teviszke- 
je. Bet velnias nemiega 
tuom velniu buvo 
metu Jonas Kamlečkis, kuris 
pradėjo svilyt padus prie pa
togios Amerikonkos ir net ko- 
nia kožna diena atsilankydavo 
pas jaja.
Tula ryta atsikėlė Stasys liet 

pats vienas. Pacziules nesira
do namie, kaipo skrynute su 
doleriais 
taipgi dingo isz namo, 
nusidavė in gyvenimą 
dažinojo, kad ir jisai dingo ta 
paezia diena. Nuskriaustas vy
ras nuėjo in policija, inteikibi
mas kėlės fotografijas pabėgė
liu. Policije Baranovicziuosia 
suėmė pabėgėlius, nuo kuriu 
atome pinigus ir brangenybes, 
sugrąžydami vyrui. Porele 
nupiszkejo in Bolszevija.

Paeziule nesugryžo, 
kada ir sugryž, kada 
nubos, nes pabėgusia boba be 
pinigu tuojAus prielaidiniui 
nubosta, bet ar sugryž Stasiui 
valandos ramybes ir užgana- 
dimas, koki turėjo priesz tai?

sugryžo,
ir
Atsivežė su šil

dau g

y pa t oje 20

kaipo skrynute su 
brangenybėms 

Kada 
Jono

ir

vyrui.

o gal 
Jonui

LIETUVISZKAM KOTELI- 
JE KAUNE

— Juik maloni panaite, szi
tas bifsatikus baisei kietas...tas bifsstikas baisei kietas

— Tai labai stebėtina ta- 
mįsta... Tuojąus tomistai at ne-
____ _________ _____ A____ Bh

“Rvtas”atsitikima
apraszo taip:

“Nedalioje, 19 Rugsėjo, apie 
valanda po pietų, sėdint 

prof. kun. Buožini savo kam
baryj prie raszomojo

Q

stalo, 
ties pat langu, Marijonu na
muose, Szariczin bažn. kieme, 
isz lauko iii ji szauta. Girdėta 
net trys sznviai; isz ju vienas 
pataikė in Įauga. Knlipka por- 
musze du lango stiklu ir pra
zvimbė pro pat profesoriu 
kurs, laimei, szi karta sėdėjo 
ne paprastoj savo vietoj bet 
kiek nuoszaliau isz stalo galo. 
Kun. Buezio kambans antra
jam namu aukszte ir jo vienin
telis langas iszeina in kiemą, 

iszeina in Ugniagesiu 
Sprendžiant isz kulip-

kos pramusztu skylių (iszori- 
nio stiklo skvl<* aukszteliau ne
gu vi(Vijinip), ^žuviai nieku 
bud n negalėjo būti padaryti isz 
kiemo. Sznviai galėjo buti pa- 
dandi isz kiek auksztesnes 
vietos negu randasi langas. 
Isztyrus vieta, tonka pasakyti, 
jog panasziausia nežinomam 
szauliui vieta galėjo buti per 
kiemą ir gatve esąneziu Žydu 
realines gimnazijos namu 
gyvenamajam aiiKSzty kur
sislepes piktadarys, praskver- 
bes nežymiai reikiamoj vietoj 
dokalku stogą galėjo kuo pui
kiausiai ir taikyti in 
laaiga.”

kuris

lie
pa-

Buezio

PASIKORE DVARININKAS.
Jncziu dvaro, Kėdainių ap., 

savininkas inžinierius Vaclo
vas Kszontauskas Rugsėjo m. 
nakti isz 12 in 13 d. savo dva
ro Iklojime, pasiriszcs virve po 
skersbalkiu, pasikorė, 
damas rasztoli: “r 
pochovac w ogrodzie 
vent nebegaliu, palaidoti dar
že.”)

Velionis turėjo apie 65 mo
tus, gana sveikos iszvaizdos, 
novedes; ilga laika yra dirbės 
Sibire tiesdamas geležinkelius. 
Paliko ūki isz 214 deszimtiniu 
su gyvu ir negyvu invento
rium.

palik- 
žve nie moge, 

” (gy

_________________________________________________________________ ’

Paskutines Žinutes.
U Bukareszt, Rumanije. — . 

Vela kas tokis užsikoisejo ant 
gyvasties karaliaus Ferdinan
do inmesdamas bomba in lai
veli kuriamo ketino plaukti, 
bet ant gilinkio karalius ne in- 
sedo in laiveli tiktai paėmė ki
ta.

— Muito 
krata laivo

U New York, 
agentai podaria 
Brooklyno, rado 179 butelius 
gero vyno ir 100 blesziniu al
koholimis verties $75,000.

U Hongkong, Kinai. — 38- 
000 iszbadejusiu isztremtoji! 
moterų ir vaiku atgabenta isz 
Wuczang, kur daugybe lavo
nu guli ant ulycziu mirdami 
no badę ir szalczio.įįędę,tonais 
miestas buvo pagultas per
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SAULE

Adresai Lietuviszko Ambasa
doriaus ir Konsulu.

Lithuanian Legation
2622 — 16th St., N.W.

Washington, D. (\
Lithuanian Consulate
38 Park Row, New York, N. Y.
Lithuanian ('onsulatc

608 S. Dearborn St., 
Chicago, III.

Mus-u sziadienine civilizacijų 
yra ne kas, bet musu sztamas 
Krikszczionybes pasiliko tokia 
kokia neprivalo būti kaip tai 
parodo gyventojai Turkestano.

Isz Lietuvos. PAJESZKOJIMAI. ........         I, II,■ , I .............. . atsitiko

Kas Girdėt
Vra tokiu žmonių kurie net 

ant s-lenksczio mirties parodo 
savo neapykanta kitiems. Sztai 
ana diena Pragoję įnirę tur
tingas k upe žiu s Staržak, kuris 
paliko testamento visa savo 
turtą savo paežiai ant nepa
prastu iszlygu, o ypatingai to
kiu: kad po jojo mireziai, jai
gu jiji geidžia aplaikyti turtą, 
turi nuryti viena grama arsze- 
niko.

Naszle ant tokiu iszlygu ne
sutiko ir turto neaplaike, nes 

važiuoti draugenenorėjo su 
vyru ant ano svieto. — Turėjo 

gulai Imti velniszka boba, jai 
vyras padare toki testamenta.

r>

ILVollborh isz New 
nuo tūlo kup- 

Frankflirte, Vokietijoj,

< Mto 
Yorko pirko 
ežia u s 
biblije Giitenbergo, kuria at-
spamlino 
t ukstanezius

nude, 
doleriu.

bus pargalamta in Amerika. Ne 
kožnas gali sau pavelyt ant to
kios biblijos, bet turime juju 
pigesniu ir kožnas krikszczio 
nis privalo sau nusipirkt bibli- 
je ir skaityt jaja idant susipa
žint su Krist nso mokslu ir jojo 
apasztalais.

1 153 už 275
Biblije

O-',

Kovo menesyje praeita me
ta mirė Dellorshade, Vokietijoj 
paliegias anglekasis vardu 
Konradas Rose, kuris nuo mir
ties savo paezios, gyveno nuliū
dime ir apleistas nuo visu. O 
kad velionis neturėjo vaiku, o 
giminiu negalima buvo surasti 
idant atiduoti jiems palikta 
maža grinczole, todėl turtelis 
likos atiduotas po globa gmi- 
uos. -...agi

Ana diena atsiszauke velio
nio brolis, apreikszdamas, kad 
sapne mate brolio skarba už
kasta skiepe 'grinczeleje miru
sio brolio.

Isz pradžių gmina iszjuoke ji 
ir vadino kvailiu, bet spirda- 
masis idant jam duotu 
nuo gyvenimo, ant galo
linta jam kasti ir jeszkoti skar 
bo jojo sapno.

Ir isztikruju iszkases duobe 
pusantro masto gilumoje že
mes užtiko geležini puodą, ku
riame radosi pinigai. Puode ra
dosi tūkstantis /v.irkiu dvide- 
szimts markinenis auksu ir 449 
markiu sidabre. Taip tai sap
nas apie užkasta skarba, kurio 
visai niekas nešitikejo, iszsipil- 
de ant tikrųjų.

Ant Mauritius salos sziadien 
dirba daugybe darbininku po 
priežiūra 
idant surasti milžiniszkus 
skarlms, koki buvo pmdepti te
nnis 140 metu migai. Ant tojo 
darbo ir atradimo skarbu, kom
panija susidedanti isz turtingu 
biznierių sudėjo milijonus do
leriu.

'Tuosius skarbus paslepi* aid 
tos salos garsingas marinis raz- 
baininkas de Nageirn, kuris su
rinko taji skarba apiph'szda- 
inas kiipeziu laivus ant mariu, 
miestus ir bažnvezes. Razbai- •
ninkas Nageon daugiause api- 
pleszinėjo turtingus laivus Isz- 
panu, (Handera ir Franeuzn.

Sala Mainytus tada buvo 
slapia vieta mariniu razbainin
ku. Ant josios tai Nageon už
kasi* savo skarba 1852 mete. 
Bet likimas m*pavėlino razbai- 
ninkui pasinaudoti isz tuju 
skarbu nes mire nepoilgam.

Apie 40 melu adgal pasirodė 
Londone impedinis lojo razbai- 
ninko, jeszkodamas kokio tai 
tuiiipgo žmogaus kuris su- 
szelptu ji pinigiszkai sujeszko- 
ti skarho. 'Tasai žmogus 1 urejo 
mapas kur 
skarbas ir apraszyma kiek ran
dasi tojo skarbo ir isz ko jisai 
susideda.

isz tuju popieru 
buk Nageon užkasė daug auk
siniu Iszpaniszku
(kaip Amerikoniszkos 20-dole- 
rines auksu) turinti verte ant 
30 milijonu svaru szterlingu, 
(svaras vertas apie penki Ame- 
rikoniszki doleriai) kaipo ir 
daugybe deimantu tarp kuriu 
randasi du raudoni deimantai, 
koki sziadien vra labai reti.

Pirmutiniai jeszkotojai netu
rėjo giliuko, bet sziadien su 
pagialba nauju intaisymii ir 
prietaisu tikisi skarba surasti, 
nes jau surado keliolika puikiu 
Iszpaniszku sidabriniu kieliku 
kokius naudojo 1850 metę baž- 
n vcziosc.

NETYCZIA SURADO
KŪDIKI

Branc'kaile-Bu- 
su ket il
gy vėlinsivaikais

Šit

Lietuviszkos Pasakos.
kad valgant, 
užuo<lus ant

geniausiu inžinierių 
surast i

(Dancsza musu skaitytojas Saules)

M ari jam poles
Krosnos Valscziuj, kaime Sal- 
tininku surado pas pilieti .Joną 
Mikna po svirnu negyva kūdi
ki. Namu savininke nuėjo Mal

dai atneszt ir pamato koki tai

Apskrityje,

L Marjona 
vašiem', priesz kara 
riais savo 
New Yorke.

2. Vasilauskai, Antanu 
vest ras, Alena, Agnieszka ir 
Mykolas, isz Krosnos 
priez 'kara gyvent' 
don b, Pa.

•>• >.

Alena,
valse,z., 

Sbenan-

Tuomas Antanas isz Sau- 
dogalos kaimo, Salocziu vals.. 
in Amerika 
ir

randasi užkąst as

pasirodo,

dublonu

Vokietijoj likos surasta Fe- 
dersoe polkose miestas kuris li
kos pastatytas tūkstanti me
tu priesz Cžgimima Kristaus. 
Pedsakiai I 
likos atkasti isz kuriu
do, kad žmonys buvo 
pagal taji szimtmeti.

civilizaeijos la ipgi 
pasiro- 
mok vt i

rakta 
pa vė

Valdžia surinko isz 78 dides
niu miestu Suv. Valstijose, Imk 4 9 7

zio 192(i meto, 
žuvo per automobiliu
ežiu 4,1G2 žmonys, arba konia 
po 1G mireziu per diena.

in 36 sanvaites•>

priezas-

Bukie t virt u, jo 
daug kalba, 
nuveikia — arba paprastai 

karve kuri dau

tieji, kurie(>• r>

paprastai mažai
sa-

(fkurikant, toji
bliauna, mažai duoda pieno.

I ... .balta pundeli kuri pasiekus 
isztrauke ir bot raukiant iszlin- 
do isz pundelio mažute kudikio 
rankele. Savininko labai iszsi- 
gandus, skubiai atbėgo in kam
barį ir visiems pareiszke ka ji 
surado. Kirdikelis buvo negy
vas ir suviliotas in didelius mo
tei iszkus baltinius kuriuos su- 
radeja pažino kad baltiniai esą 
jos sesers Magdalenos Biibniu- 
tes ir t u o ja us pranosze pa Ii ei- 
jai. Praneszus palicija suaresz- 
tavo Magdalena Biibniuto kal
tindami kad ji esą ta

> svirnu. Mat pra- 
kelioms dienoms gyveno 

tennis ir minėtoji kaltininke 
bet nepaisant jokios giminys
tes prad(\jo Magdalena induot 
policijai kad ji 
ta
ir nežino bet laime kad Magda
lena turėjo gera meiluži lai tas 
tuojau eme lyrinei kone tasai

ar ne.

padėjusi p< 
ėjus

k i k 1 i k i

(‘sa nužudžius 
kirdiki bet to niekas tikrai

kūdikis ar Magdalenos
Mat ir pilieczio Miknos yra 

lukle kuri ggal(?jo la visa ai lik- 
o duktė

(
ti taigi buvo duktė Zaboliule 
pristatyta pas gydytoja del isz- 
l vrimo a r nebus•
heliai bet tikrai
rios tasai kūdikis. Mat buvo 
abidvi inrisztos in szi veikalu 
viena suaresztnota o antra ant 
kamisijos pristatyta.

'Taigi kai iszeis visa kalte ant 
vienos tai bus paskelbta vėliau,

Mi’kniutes dar- 
nežinonia ku

KROSNOS KLEBONAS PA- 
RAPIJONUS ATPRATINS 

NUO POTERIU.

k t* szventos

Visa vasara.kada patys gra- 
žiauri laikai tai žmones sulau- 

dienos turi sode! 
namie dėlto kad klebonas aliai-,
ko miszus kokia szeszta ar sep
tinta valanda kada žmones lui
na visi namie. Jisai ’ atlaikęs 
ankstyvas miszes, 
nyuzia luszczia o jis iszvažiuo- 
ja in aplinkines 
ten su kitais klebonais baliavo- 
ja o žmones per tokes ilgas die
nas liko namie neturi ka veikt.

'Taigi žmones Krosnos prade
da dirbti szventomis dienomis 
kalbėdami sziaip: 
musu Kristaus pasekėjas 
ka Jo mokslo 
mokslas mokina kad septinta 
diena pasilsėt bot jaigu klebo
nas nelanko 'pakol žmones su
eis Dievą garbint bet iszvažiuo- 
ja ant balių jam nėra reikalo 
kad žmones Dieva garbintu ir 
pasilsėt u. 

i (

namie.
palieka baž-

parapijas

nes

i r

kad jaigu 
nese- 

K ristaus

Ona .Jeczkan, patogi mergai
te, tolimam 'Turkestane, suma
nė, kad josios lengvatikiai gi
mines, rdi kala uja apszvietos, 
nutari* inveslii tonais nekuria 
reformas, o 
pa rda vinejima 
ežiu in i 
Turkams.

Gimines daginio apie tai un
til re kad Ona v ra netikėlė ir •*
bedieve, sumanė jaja už tai nu
bausti ir akyse josios vyro ir 
mažo kūdikio, subadė jaja ant 
amert peiliais, užduodami 
laimingai 52
liūs, ir kožnas isz žadintoju lai
ke tai sau už garbe kad prisi
dėjo prie iižmuszimo bedieves. 
Trys gimines likos nusprensti 
ant suszaudymo, o kiti aplaike 
daugeli metu in kalėjimo.

Taigi tukstaneziai tokiu 
tlieviu” likos sudegintais ant 
laužu arba nukankyti baisia 
mirezia senoviszkuosi' laikuo
se, o toki “geri krikszczionys” 
kokiais yra Onos gimines, lai
ko tai už garbe kad jaja nu
kankino ir patiko Dievui.

rid ka la ii ja a pnz v i e t os

ypatingai užbėgti 
mažu 

nelaisve

Marshall, kapito- 
Arabian Prince, ku-

Saules” Skaitytojas.

merga i- 
l ui t i ilgiems

ne
mirtinus žaidu-

i ‘be-

sako buk jifeai male te- 
basus vaikus vaikszczio-

Fridrikas 
nas laivo 
ris nesenai sugryžo isz Patago- 
ni jos, 
nais
janczius.po sniegą nebijodami 
no sniego ne ledo. Vaikai da 

midus amžiaus
ne 

lietui I I I t 1 t 1 I S 11 ■ V. l < < >-» <<111 Z. 1,l<< O, 
ruko paperosus ir cigarus. Pa- 
tagoniecziai paprastai rėdosi 
daugiausia in žvėrių kailius.

PRANESZIMAS

Jeigu norite sero užtikrinto Insu 
rnnco; Insuruncas kas apsaugoja 
jus laike ugnies. Gaukite nuo

Parmley, 17 S. Catawissa St.
12 Mahanov City, Pa.O.

Lietuviaxka* Graborius (

K. RĖKLAITIS , 
Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir ; 
mokslą. Turiu pagelbi- 
ninko moterems. Priei
namos prekes.

ftIO W. Nprufft Ht..
MAHANOY CITY, PA. 

300 MARK K f ST , 
TAMAQUA, PA.

J1
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REUMATIZMAS.

Skausmai greitai palengvinami 
su Red Cross Plaster.

Nuo asztriu, peilio skausmu, atszi- 
pusios, niekad nebaigiamos reuma
tizmo gėlos, pagelba, kurios ligoniai 
nori, tamsta gali turėti. Prastu bu
du uždek Johnson’s Red Cross Kid
ney Plaster ant skaudamosios vietos. 
Tamsta busi nustebintas ir linksmas 
su greitu smagumu, kuri atnesza be
veik urnai.

Nežiūrint kokius gydymus Tamsta 
ėmei bejeszkodamas palengvinimo 
nuo rumatiszko nesmagumo, nepa- 
mirszk ir užsidek szita sena isztikima 
Red Cross Plaster. Jis szildo, ir pa
lengvina skaudamas vietas, sustabdo 
skausmus ir gėlas, apgali uždegimu ir 
iszvaro skaudejima isz sutinusiu 
skaudamo kūno vietų ir susijungimu. 
Jis szvelnial masažuoja kuna ir jo 
gydymas nuolatos buna szvarus.

Tamsta gali kirpti plasteri in for
mas ir pasirinkt diduma, kad tikrai 
tiktu ant nuduotu vietų.

Nepalikit reumatizmo skausmu ki
tai dienai. Tamsta gali gauti skubu, 
tikra palengvinimą areziausioje vais
tinėje, jaigu pruszysi dol didelio Red 
Cross Plaster su raudona flanele už
pakalyje.

ratu. Bevažiuojant.j’atai iiujjo 
prasukau, ir kumele niekaip 
negali pajudint vežimą i ’̂/viF*' 
los. Patsai pasako du kartu: 
“naaa!” ir paemos nuszove ku
mele. Tada pati, baimes perim
ta, nuszoko nuo vežimo, iszkin- 
ke kumele, iszverto ja isz jienu 
ir pati pradėjo vežt vežimą, 
kad tik noužpykdyt kuo nors 
vvrri. Vvras matvdamas tokia 

savo paežius, prakal- 
Du-szele!” rl’u nieko ne

sibijok: jaigu tik manes klau- 
niekados tavęs ir

” Pati pa
lvo pykti ir anie abudu

karta, 
pusryezius, kate 
|»rieždos įneša ir užszoko tenai. 
Vyras pa matey, lai, pasakė ka- 
I ei du kart u : “
te nepaklausti ir priboges anas 
tuojau ja užniusz('. Kolos die
nas praleidus vėl viszta iržskri-

Įiasake 
ir

i

szkic!” bet ka-SURINKO Dr. J. BASANAVICZIUS.
-l T- 1 'r" -- ■■■■■-' IL ■ J . .... IL •• ............... ........... I...... I I „

Apie tai, kaip kada neverta ki
ta mokyt to, ka pats žinai, t
Vienas žmogus ne senas, ii o 

jaunas, ne girtuoklis, no davat
ka, tik taip sau I rupuli ^ztuka/ 
rius; — nuėjo ant turgaus ir 
pasisuko žydam pirkėjam, kad 
turi namie jiardiiol labai gražu 
jauti. Žydai aplink ji apstoja 
dorojo jauti, nežinodami, kad 
anas nekokio jaiiezio namie ne 
turėjo. Po kiek laiko pardav 
vienam žydui, i 
pinigu ant rankos

do ant lovos. Vvras 
visztai dn kartu: “sztisz! 
kad toji nepaklanse, tai pribė
gės užmnsze ja ant vietos. Pati 
panlnte savo vyro pykti ir isz 
tikrujn pradėjo jo bijoti. Kad 
Ireezia karta parodyt savo 
pykti, jisai užkinko in vežimą

iszgast i 
bėjo: 4 i

‘■h

1910 m.
Water SI r.,

at vykęs 
gyVelies G« 

Now York.
4. Valaitis .Julijonas, isz 

Naiimiesczio, in Amerika alke 
liaves 188G m., gyvinies Brook-

.1 ui i,jonas,

gyvenus Brook- 
lym* (ar Brookline) ir dirbės 
prie akmenų laszynio.

5. Pranokai t is Juozus, 
Dacznaujienos kaimo, 
valscz., pirm 
Antaninos 
miu, 
Scranton, Pa. 
vaikai nežino.

6. Barkoviczius Aiuli’ius, isz 
Naiiju-Navasiol'ku kaimo 
nieliszkiu valscz., 
in Amerika iszvvkc s

J A.V. kariuomeneje 
du kari

i: z

!•
O

ir paomo dali
i, šaky d a

mns, kad jam reikia laimi pini-
Szakiu gu kam ten pirkti. Palūkėjus ir 

14 melu buvęs
Jaunszieiiei-

1125
insa- 

,*enneBlaih .<><>>..< ,
Kur dabar jis,

, Se- 
d’rakii aps.. 

1912 m., 
u •tarnavęs 

ir buvęs
tuoj po karo gyveno^ pietinėse 
valstybėse, bet kur nėra žino
ma.

Jeszkomioje arba apie juos 
atsiliept i

sužeistas;

žinant i<*ji praszomn
szino adre> n:

Lit įmaniau t 'onsiilate,
• >S I ’a rk Ro\v,

GERAI ATSAKE.

gale
susmuk usio
dieiiojGražioj va saros 

seno jau beveik 
muro, kur lankiai susirenka vi
sokiu pakraipų, ir visokius pa
sikalbėjimus varo kaip isz įsa
go. Taip ir ta dienu nors saulu
te ir kaitino, ha ten pavėsio nė
ra, .Juozas klausia Pel ro:

“Ar nežinai brolau kas vra 
lo priežastis kad mano kalnie- 

riai pasidarė visi (Įideli irskry- 
ga Ivos, 

už- 
> >•

Man labai 
nuostabu kad tu to nedasiproti. 

paeina tai nuo zu- 
dabar bedarbiams 

gamina; matai brolau, pilvas 
kakla traukia už tad ir kaklas 
plonyn eina, o galva taipgi pri

imi pa i Igyn, 
už tad tau brolau ir netinka ne 
kalnieriai ne skrvbele.«

NAVATNAS DAIKTAS.

<-%

(

bele kaip 
galima d a

užsidedu ant 
tai galima da kumszczia i 
ki'szti ir negaliu visai dėvėti.

atsako‘‘I ’(‘t ras

Viskas tas 
kuriapo s

gelbėdama kaklui

szone

tai
savo
riau.

o

Krivait i

vargini gyva kumele, jnikrove I

kitam pardavė ir nuo to paemo 
antrankes. Ir taip anas lyg 
vakarui pardavė penkiom žy
dam. Ant rytojaus ateina vie
nas Žydas in jo namus ir praszo 
parodyt jauti.
žmogus žiuri žydui in akis 

Pirma kart asz tave

Nusistebėjos 
ir 

sako: “Pirma kart asz tave sa
vo gyvenime matau! Apie koki 
tu jauti szneki?” Nusiminė žv
das ir erne peisus sau ram. 
Jiem ežia besit urgau jaut, a t ei

kit as žydas pirki* ja s ir 
pati atranda. Paskui 

atėjo ir Ireczes ir ketvirtas ir 
penktas. Mato 
tas žmogus apgavo ir susitarė 
visi eit pas poną ir apskųst ji. 
Nuėjo ir apskundė. Paszauko 
ponas žrnogii iii stula. Ridamas 
žmogus pas poną, dėlto buvo 

iszsigandes, misi i ja 
sau: dabar lai gausiu kartini 

in dvara ir susitiko ta 
luokari u.

turi vandeni 
reikes iszpunipuot.
I'i, ponas daktaro, kaip 

;ali būti jaigu asz per visa 
gyvastį vandens nego-‘

i

vandens

I n jaut i szneki!
eme

na ir 
tas ta

I rupu! i

žvdas 
ai randa.

žydai, kaip juos

.x liejo

poną luokariu. Pasisakė 
luokariui savo beda. Luokarius 

sako: ‘‘daigu duosi
puse tu pinigu, kuriuos,isz žy 
du iszviliojai, tai asz tau pasa
kysiu, kas daryt kai pas poną 

viskas bus gerai.” 
» duot. Luo- 

jam taip pasakė. “
tu nueisi pas poną, lai kas tik 
tavęs ko klaus, tu nieko jam 

i nesakyk, kaip sudek

anas

jas man

nueisi ir
Žmogelis prižadej< 
karins Kai

daugiau
pirszlus su pirsztais czii'lyda- 
mas szaut ji, ir pakiszes liano
se n sakyk: “usz-sz-sz!” Pado- 
kavojo žmogelis luokariui už 
rodą ir nuėjo pas poną. Czia 
buvo visi penki žydai ir skun
de žmogų ponui, kuris juos ap
gavęs. Ponas klausia žmogaus: 
4 i Na, pasakyk, 

Žmogus 
tik 

kaip luokarius 
ponui 
‘ ‘ usz-sz-sz! 
žvdu ir sakydamas: “ 
ežia pas mane atėjot su Į)iisgal- 
viu!” — iszvaro visus laukan. 
Jiems iszejus, 
luokarius ir 
duot u ka žadėjo, žmogus nieko 
jam neatsako, tik 
pirszhis panosėn pasako: 
sz-sz!” ir nuėjo.

vo?” 
nesakė,

kaip

W. 1). BOCZKAUSKAS- CO 
MA IT ANO Y CITY. PA.

KANTICZKOS nrba giesmių knyga, 
paprastais kietais apdarais. Preke $1, 
Su geresneis apdarais, preke $1.50

•I

T1KR1AUSES KABALAS
Arba Atidengimas PAslapczlu Atei
ties. Su pagelba kazlrotn. Pagal 
Chaldelszku, Perslszku, GralklHzku, 
Arabiszku ir Cigoniszku burtinlku. 
Iszguldinejlinas to kabalo yra labai 
lengvas ir kiekvienam gali būti su
prastinu.

MORALISZKA KABALA
Katra iszdeda žmogaus ateiti. Su 
Salamono Noso.

TIKRIAUSIA BURYKLA
Sudėjo Clgouka isz Egipto Rubiną 
Sulva. Del vyru ir moterų.

*UTE825c.VISOS TRIS KNYGUTES “ 
TIKTAI UŽ . .....

Prlsiusklte mumis 25c. Gausite 
visas tris knygutes per paczta. 
Pinigus galite siusti stempomls.

W. D. BOCZKCAVSKI-CO.
MAHANOY CITY PA.
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sysi, asz 
pirszlu neprili(‘siu.

Į mot o -si 
labai gražiai pragyveno savo 
amžių, o

I
pilnus ratus visokio ta voro ir,

a-
blogesnni paezia jam niekados ir galvon

........ I >’ .... T, .1- ■ .a.'

Mirsiu Ip n bud n su paezia isz\ 
turgaUf iyczia 

e nupūvi

py keži u mokyt savo
žia vn
keliu, kad kuine!

, .. .. ..
*žlu neateidavo. Tolinus Iltis.

SZTAI K A MIKAS ĘLICHK 0 ISZ McADOO, PA., SAKO:
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I

ten l)ii- 
nieko daugiau 

sudėjus |)irsztus, 
rode, pakiszo 

panosėn ir sako: 
.. p >

i r
Supyko ponas ant

Ko gi jus

[nusivijo žmogų 
praszo, kad ati-

pakiszes
” usz-

Kaip vyras paezia nuo pygezio 
atpratino.

Vienas žmogus, ženydama- 
sis, paėmė labai pikta moterisz- 
ke. Užpykus sudraskydavo ant 
savo įkibus, sudaužydavo sudus 
ir kita visa, kas (ik jai pakliu- 
davo. Isz pykezio ji sugraužė 
bent tris saniczius ir jau pradė
jo graužti net koczela su ka- 
czerga. Tokia buvo pikta, kad 
ir apsakyt negalima.

Mislija vyras bent keturos 
dienas, 
ar su geru

J

t-
1A'. t'l 1o A< j™

*

d

Hsmiu vienas isz daugelio ku
ri** buvo iszgydinti per Dr. 
Memlelsohn’a. Buvau labai 
spiguntis per ilga laika ant he- 
tvnrkos viduriu.
valgyt nei miegot ir kentėjau 
skausmą galvos
vi<li;riai nevoike kaip kada per 
tris dienas, 
skausmą
kuna. i’aip sirgau kad per ko
ki lai laika negalėjau dirbti. 
Penki daktarai mane gydė bet 
nieko nepagiaIbejo. Vienas pa- 
lieijantas Dr. Mendelsohn ’o ir 
mano geras draugas <lave man 
rodą idant kreipiausi pas ta 
Dr. Mendi Isohn’a nes jisai ji
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visados jaueziau 
poeziuoso ir per visa
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iszgyde nuo ligos ant kurios
si i r t > du nudns. Užklausiau jo

rodos ir aplaikian užganėdini nia. Svėriau 26 Liepos 151 sva-
mano kraujas buvo lyg v amino, lik 70 laipsniu. Po tri-rus, o

ju menesiu likau jau sveikas, svėriau 170 svarjis, kraujas 
mano turi 100 laipsniu, jaueziu ošiu lyg naujas žmogus, dirbu 
kas dien ir neturiu jokiu skaus mn. Patariu visiems-piano ge- 

idanl netrotintu laiko nei pinigu, bet-tegul 
A 

buvote1 visi.'Zkai i

rimus draugam - 
kreipusi pas l)r. I endelsohn ’a 

szgydiiit i.
MIKAS HLH HKO J

jaigu sergate arba sirgote o ne

McAdoo, Pa.

Asz gydu visus ligonius patsai ypatiszkai; neturu jokiu 
studentu kad praktikuotu ant jus; nereikalaujate jokiu 
tlurnocziu nes asz pats kalbu su ligonais juju kalboje. 
Jeigu sergate ar sirg te ir nebuvote visiszkai iszgydinti tai 
kreipkitės ttiojaus pas mane, asz 
l’raszau atraszyti pas mane kokiu
atvažiavima o paskirsiu kokia diena galėtumėt atvaduoti. 
Nelaukite jei sergate. Jeigu turite kokius draugus kurie 
serga, tai paduokite jiems szita apgarsinimu perskaityti.

apsiimu jus gydyti, 
sanvaite laiko priesz

DH. MENDELSOHN
Ant antro floro Strand Teatro.

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

i
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MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

------ $------
3-ežias Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra gerinus negu 10 tas Procentas be jokio 
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST CO., 
moka 3-czia 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 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.

.............- .... ............................................................. .................... 'H...... .................... .................. .............................. . . ............ . ......................... ..... „ ... ...... ■■■■........... — , ...... ■—....... . ....... .

Dėkite savo
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Dr. C. J. SEP.GER
SPECIALISTAS VYRU IR MOTERŲ LIGŲ 

NERVISZKU IR CHRONISZKU 
Garsingas Specialistas per 23 metus.

t*

>

paskui, jai

kaip iszmokyt paezia 
, ar su piktu. Misli- 

ja, mislija ir sumislijo pirma 
pamėgint geru, ii 
jau geru nenusiseks, tai jau
piktu. Sugulus viena nakti, 
anas pradėjo savo paezia labai 
girti, kad ana labai jam patin
kant, esanti tokia gera, kad 
užpykus niekam blogo nepada
ranti. Paskui eme vyras aima
nuot, kad jo pyktis esąs labai 
blogas, daug blogesnis už pa- 
ezios. Jaigu anas pasako kam 
du kartu ir jo nepaklauso, tai 
ta anas tuoj iržmusza, ar tai bu
tu kokis gyvulis, ar tai žmogus. 
Pati patikėjo jo žodžiam ir už-

Imigo. Praoju&nękuriam laikui,

Pabaigęs aukszcziausia mokslą Universituose, stenegsi mai
gyti psisiekima kaipo specialis tas, per moksliszka isztiri- 
nejima ir praktikavima. Taigi sergantieji kreipkitės pas 
tikra specialistą, kuris su pagelba naujausiu iszradimu ir 
aparatu isztirinoja j ūso liga. Tik tokis gal suprasti jeigu 
juso kūnas yra sveikam ir drūtam padėjime ir jeigu visi 
dalis kūno prideranezei veikia. Gyduoles, Viole-rayS, Serum 
ir Intravenous ampules, kurie ineina tiesiog in krauja, tai 
yra keletą budu del gydimo ligų. Jeigu sergate tai tuo- 
jaus reikalaukite pagelbos nes laukti yra pavojinga. Krei
pkitės pas garsinga specialistą

Dr. C. J. BERGER
20 N. Centre St. Pottsville, Pa.

OFISOS VALANDOS:— 0iki 12 ryte. 1 iki 5 popiet.
7 iki 8 vakare. Nedeliomis 9 iki 12 ryte. RODĄ DYKAI
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“SAULE”

DVARPONE IR JOS | Darbszczios Bitukes Negali Paslėpti
NELAISVE Savo Darbo Nuo Žmoniu Akiu

ir tingiai 
Buvo 

Neturėjome

Asz ir dvarininkas atsargos, 
kapitonas Darkukis, pas kuri 
asz pavasari vieszejau, viena 
gražu pavasario ryta sedejome 
bobutes kroatuose
žiūrėjome po r lango, 
baisiai nuobodu, 
ka veikt.

— Tfu! — niurnėjo Darku
kis. — Tokia nuobodumas, kad 

* žmogus net teismo antstoliui 
atvažiavus ir tai 
turn!

apsidžiaug-

— “Ar prigulti, ar ka to
kio pradėt’’, — galvojau asz.

Ir mes galvojome apie nuo
boduli ilgai, labai ilgai, ligi tol 
kol per senai nemazgotus, dul
kėtus stiklus nepastebejomo 

invvknsioa 
pasaulio miszinyj: gaidys, sto
vintis palei vartus ant krūvos 
pornykszcziu lapu ir pakelian
tis tai viena, tai kita koja, jis 
norėjo abi iszkarto pakelt, 
staiga pasiszansze ir, kaip in- 
geltas, mėtėsi nuo vartų in sza- 
1L

stiklus
mažos atmainos

t #A

L

1

Smithsonian rnoksliszkam institute Washingtone, randasi

■ Xs' » 
r <'

: s* į

avilini biržių padaryti isz stiklo, idant svecziai ir kili galėtu 
matyti kaip biteles dirba mid 11. Nešimai pargabenta isz Ita
lijos 40 tukstaneziai biržių, kurios apsigyveno tuose avilyse.

ty-

brangi musu pavardei gont- 
karte! Jeigu ne pavarde, tai 
tu pas mane senai virtuvėje 
supiltum, jeigu nori žinot!

Bėdinas Kilkim klausė,
lojo ir tiktai trulkcziodavo ne
žinau delko — isz baimes, ar 
godos. Ir valgant pietus asztri 
paežiu t e nepalikdavo ji ramy
bėje. Jinai nenuleisdavo nuo 
jo akin ir kiekviena jo kruste
lėjimą temydavo.

Pasiūlyk sau sriuba! No 
szauikszta laikai! A ti

rankove

SU
įniks nuo

taip 
trauk mm savos salotine lo'ksz- 
te, nes dar ko gera 
užkabinsi! Nemirksėk akimis!

O jis skubiai valgydavo ir 
nuo jos žvilgsnio pasisziausz- 
davo, kaip kralikas gyvate isz- 
vydes. Jis su žmona valgė 
pasninku valgi ir
lai'ko pasigėrėdamas pažvelg
davo in musu 'kotlietelius.

1 \*rs i žegn o k I — ta re 
jam žmona, popiet. — Padėkok 
broleliui. — Klikniene papie
tavusi nuėjo in miogamaji 
kambari pasilsėt. I*o jos iszeji- 
mo Darkulkis nusitvėrė 

pradėjo

butu lin'ks-

Kaž-kas eina, ar važiuo
ja.. — nnsiszypsojo Darkukis. 
— Kad nors negerove s verži u 
atnesztu. Vis-gi esą 
miau..

Gaidys mus neprigavo. Var 
tuose pradžioje pasirodė 
lio galva, paskiau visas arklys 
ir, pagalios, tamsi sunki briez- 
ka dideliais netvarkingais 
sparnais primeneneziais spar
nus vabalo, kuomet pastarajai 
besiruoszia pakilt. Briczka in- 
važiavo in kiemą, neangiai pn- 

cypiant bei 
o link arkly-

ark-

suko in kaire ir 
girgždant nusirit 
dės. Joje sėdėjo dvi žmogystos 
figūros: viena moterisz'ka. kita 
mažesne, — vvriszka. ▼ •

Et, po velniu — suniur- 
Darkukis, žiūrėdamas in 

akimis
ir kasydamas pakauszi: — Ne
buvo bėdos, tai velniai sztai 
eme ir primėtė, 
sziandien 
cziau.

nėjo 
mane iszsigandusioms

tai velniai
Ne veltui asz 

krosuisapne ma-

O kas? Kas toks atva-

vy ru, kad

— Esą 11110-

žia vo ?
— Sesute su 

juos nežinau kas..
Darkukis pasikelt* ir nervin

gai perėjo per kambari.
— Net po szirdžia nuszalo. 

— suniurnėjo jis
denio neturėt prie tikros sesers 
giminystes jausmu, bet ar pa- 
tikėsite? — Man butu leng
viau su plesziku vadu 
kus ne su ja. Ar ne butu gera
mums pasislėpus? Tegu Mo 
tiejus pameluojąs, kad mudu 
susi rink i man iszvažiavome.

susi t i-

Dark ūkis pradėjo 
Motiejų szaukt. 
pervelu meluot ir 
17. minutes priosz 
girdėjosi sznalrždesys: 
riszkas balsas sznabždejosi su 
vvriszku tenoru:

Pataisyk man apaezioje 
juostele! — kalbėjo moterisz- 
kas babas. — Tu vėl ne tom 
kelnem apsivilkai!

Mėlynas kelnes jus pa- 
czios malonėjote Vosyliui ati
duot o margas davėt man iii 
kyma liki žiemai paslėpt 
teisinosi tenoras. — Ar szalika 
paskui jus neszt, 
liepsite |>alikt ?

Pagalios durys atsidar<‘ 
in kambari inejo ponia apie 
40 metu amžiaus, aukszta, dik 
ta, sudribusi szilkiniais mėly
nais rubais. Ant raudono, tasz- 
kudto veido tiek daug užra
šyta turezio pasididžiavimo, 
kad asz iszkarto kaž kaip pa
jutau, delko ja taip nemylis 
J)arkukis. Paskui dikta ponia 
krypavo mažais 
mažas, liesas žmogelis marga
me szvarko placziomis kelnė
mis ir pilku bruslotu — jis 
buvo siauru pecziu, skustu vei
du ir raudona nosimi. Ant jo 
brusloto kada rojo auksinis re-

ga rsiai 
Bet jau buvo 

f lapstyt ies. 
kambaryj 

mote-

sa-

ar ežia pa-

ir

žingsniais,

teželis. Jo drabužiuose, judėji
muose, nosyje, visoje jo neran
gioj figūroj matėsi kaž koks 
.vergiszkas nusižeminimas, at-

snglnminimas...bukimas, snglnminimas... Po
nia inejo, ir mus nepastebėda
ma perėjo iii kita 
gala ir apsidairo.

Apsidairyk! — kreipėsi 
jinai in vyra.

Žmogelis raudona 
kruptelejo ir pradėjo 
t ies.

kambario

nosvte 
dairv-

t a re— Sveika, sesute! — 
Darkukis, kreipdamasis in po
nia, kuomet toji buvo apžiūrė
jusi kambari, ir atsiduso.

Ponia iszdidžiai nusiszypso- 
jo ir patraukė savo lupas prie 
lupu Darkukio.

Žmogelis taipogi pakilo bu- 
cziuotis.

Leiskite susipažint. Ma
no sesuo Apolionija Klikniene. 
Jos vyras Juozas Kliknn. O 
ežia mano geras pažystamas..

— Labai malonu — tarė 
pratęstu balsu Klikniene, ne 
paduodant man ranka. — La* 
bai malonu..

Mos atsisėdome ir 
tylėjome.

— Ka, ar nelaukei svoeziu ?
— pradėjo Klikniene, 
damosi in Darknki. — 
pati nemaniau Imt pas
broleli, bet sztai važiuoju in 
bajoru vada, tai taip hiu, pro 
szali...

— O delko in bajoru vada 
važiuoji? — paklausė Darku
kis.

minute

kreip- 
Asz ir 

t avė,

Kaip’delko? Ugi ant jo 
palenkė galva 

ponia in savo vyra.
Klikna nuleido akeles surie

tė po kede kojas ir gėdingai 
kostelėjo iii ‘kumszczia.

— Už ka-gi ant jo

pasiskųst!

skus;
ties !

Apolionia Klikniene- atsidu
so.

nepadarė,
J is, 

ramaus

O

paklausyt.

Dark nik i s nusitvėrė už 
plauku ir pradėjo skubiai 
vaikszcziot po kambari.

ir nelaimingas gi

VIDAUS
DEPARTAMENTAS

1

valdžios depart
mental kurio pareigos yra in- 
va iri a usios yra Vidaus De
part .mentas. Tarpe szio depart- 
mindo biuru ir ofisu galima 
paminėti — Patentu, Pensijos, 
Žemes, Indijon u Apszvietimo, 
(leolpgiszko, Matavimo ir Že
mes Pagerinimo Biurai, A lan
kos lnžinieryst(‘s Komisija ir 
Tautiszku Parku Ofisas.

Imigrantu atžvilgiu,
ralis Žemes Ofisas (General 
Land Office) yra svarbiausias 
biuras.
iszmatuoti ir padalinti vietzns 

Apart Alaskos, Suv.
Valstybėse yra milijonai akru 
vieszos žemes. Ne visa ta žeme 
gali Imti vartojama 
biszkams tikslams, 
ganymui. Kas met szitas ofisas 
iszleidžia knygute

Foderales

( lene-

1,300,000 ketvirtainiu myliu, 
arba 44 nuoszimti szaiies didu
mo. Geologiszkus darbai ininia 
specalius geologiškus isztyri- 
nejimu* ir vietų žemlapius. 
Alaskoj, inžinieriai ir geolo
gist a i, paežiu laiku turėjo būti 
žemlapiu gamintojai, goologis- 
tai ir iszrad<*jai, ir vis naujus 
iszjesžkojimus daro kad val
džios gelžkeliai tolinus galėtu 
važiuot i.n Galima gauti geolo- 
giszkus ir topografiszkus žem- 
lapius siunczianl aplikacija in 
Director of Geological Survey 
Washington, 1). (’.

Tautišku Parku Tarnyste 
National Park Service prižiū
ri 18 tautiszku parku. Did in- 
fomaeiju galima kreiptis prie 
National Park Service, 
partment of the Interior, Wa
shington, D. C.
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Kongreso insteigtas
Service

b

De-‘
žemes.

Pakviete mane in Pittsburga 
atsilankyt, 

Pnikes flaperkas tonais 
suvaldyt,

Kad nuo cziiigomo atpratyt
tTž pažasezin gerai pa k uty t. 
Ba kada in bažnyezia ineina, 

Niekas joms neapeina, 
Kad burnos buna pripildytos.

Cziilgumu iszpustytos.
Apie Dievo galybe neapstoja 

Tik ant sporteliu daboja, 
O ir tenai tinęs moterėlės 

avižų priede, 
Viena pas kita sneja.

Apleidžia namie savo vyra
y

y

y

y

ženidir- 
gana gera

41

lions to IlomestvadiTs” ir pra
nešimus apie kiek randasi 
apgyventos vieszos žemes in- 
vairiose Valstybėse ir
ežiuose. Del visokiu informaci
jų apie viesza žeme galima 
kreiptis prie Coininissioner of

Depart-

Sugges-

ne

apskri-

' ■
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y— Na, 
tu, szvogereli 
jis Klikna i, g

Eina kur randa byra 
•/ 

Su kitais sėbrauja 
Per naktis kvailuoju 

Ir baliavoja.

iV10S74Ižmogus! tare 
giliai atsidusęs. — 

Asz tik valanda su ja prasėdė
jau — prisikamavau; ‘kaip gi 

dienas ir 
Fu kankinys! ne-

ne- 
uz jus 

esame pragyveno ir visoko
Dieve duok visiems 

taip pagyvent, kaip mes gyve
nome... O mos, broleli, jau pas 
jus už vieno stalo ir papietau
simo — kreipėsi Klikniene in 
broli. — Bet, rasit, sziandien 
pas jus mesiszkas valgis. Ra 

nebepameni, kad 
sziandien treczia-dienis., — .Ji
nai atsiduso. — Mums jau pa
liepk su pasninku pritaisyt. 
Mes 1... .............
nors tu, broleli, 
mus ka tik nori.

Darkukis paszauko Motiejų 
ir užsako pietus su pasninku, buvo laikai, kuomet prakalbas 

t rauk- 
. . . t esc

Nors mes ir 
mokslingi, bet daugiau 

ir
praleido.

šit, tu ir

su pasninku
su mesa nebevalgysim, 

apiegalvok

— Papietausime ir 
sime in bajoru vada... 
Klikniene. — Asz ji praszysiu, 
idant jis atkreiptu domes. Jo 
darbas esą prižiūrėt, idant ba
jorai nuo tiesos kelio neisz- 
kryptn...

Bet nejaugi Klikna isz- 
krypo? — paklausė Darkukis.

Tarsi tu pirma karta 
girdi — susiraukė Klikniene. 
— Ir tai, tiesa pasakius, 

Tu ir pats, 
man matos ne per labai 
kilme teb(*pameni.. 
mes szi poną

vis-viona..

1

kelio

pirma

tau 
kaip 
savo 

() sztai 
jaunikaiti už

klausimo. Jaunasai vaikine — 
mane: — 

Kaip tamsios nuomone, 
ra jei dorai iszauklotas 
gus su 'kiekviena : 
draugaująs ?

— Žiūrint su kuo., 
šit ariau asz.

— Na, kad ir su 
Zasinski u.
ant slenksezio neprileidžin, 
jis su juo kortuojąs ir 
pas ji užsikąsi.
mandagu su rasztininku med
žioklei vaikszcziot? Apie ka 
jis galis su rasztinin'ku kalbė
tis? Kaszlinin'kas m* tiktai kal- 
betios, bot ir cyptelti prie jo 
tenedrysta — jeigu norite ži- 
j\ot, gerbiamasai tamsta!

Mano būdas osa silpnas 
-— sznabždejo Klikna.

— O sztai asz tau parody
siu būda!
žmona,

kreipėsi jinai iii

'kiek viena

ir ge- 
žmo- 

sziuki-’zle

— p ra-

pirkliu 
Asz ta Zasinski ir 

o
einas 

Nejaugi jam

e

— pagrūmojo jam 
piktai paba rszk i n u s 

žiedu in ked< s peczius. — Asz 
ge-

— Savo kilme užmirsztas!
— tari* jinai. — Ka-gi! \s7. ir 
tau, broleli, ir jo tėvams misi- 
skundžiau ir in kunigą Man- 
dageviezi ji vežiojau, idant 
jam pamokslą pasakytu, ir 
pati visokiomis priemonėmis 
stengiausi, nieko neiszejo! No- 
roms-nenoroins priseina ponui, 
bajoru vadui galva kvarszint..

— Bet ka-gi jis padaro?
— Jis nieko

savo ‘kilmes nepamenąs! 
sak y s i m, nege r i a n t i s, 
budo gerbiantis kitus, bet kas 
isz to naudos, jeigu jis savo 
kilmes nežinąs! Pažiurek-gi, 
sėdi susikūprinęs, tarsi koks 
praszytojas, ar sodietis. Nejau
gi bajorai taip sėdi ? 
kaip reikia! Ar girdi!

Klikna isztiese ka’kla, pakele 
aukštyn pagurkli, matomai 
del to, idant atsisėst, kaip rei
kia ir bailiai isz-po kaktos pa
žvelgė in žmona. Taip žiuri 
maži vaikai, kuomet esti pra
sikaltę. Matydafnas, kad pasi
kalbėjimas 
szeimyninio pobūdžio, nsz pa
sikėliau, idant iszeit. Kliknie- 
no mano judėsi pastebėjo.

— Nieko sėdėkite! — su-
stabde ji mane. — Jauniems , ______ ___ w

naudinga kvarszinu? Nemanyk! Man esą

S M

Sėdėk y

turis intyminio

žmonėms tatai esu

tau neleisiu musu gimine 
dint! Nors (u mano vvras, bet 
asz tau nepasiduosiu! Tu pri
valai suprast!
žmones invedžiaii. Ju 

įKliknu gonkarto, ponuli,

Asz tave in
i n vedžiau. y t.v.

su-
irliesejusi, bloga genkarte, 

jeigu asz, Darkukyte, už jo 
isztekojau, tai jis privaląs ta
tai branginti ir jausti! Jis man 
ponuli, ne pigiai kainuojąs, 
jeigu norite žinot! Kidk man 
kainavo jo paskyrimas tarny
bon! Paklausllcite jo paties! 
Jeigu norite žinot, tai man vie
nas tiktai jo kvotimas in 
auksztesne valdininku katego
rija kainavęs pusantro tuks- 
tanezio litu! O delko asz sten
giuosi ir rūpinuosi ? Tu manai, 
balamute,

Dark ūky te,

asz del tavas galva

tu gali jaustis per 
naktis.. A-k! T 
laimingas kanlkinys! Tu, kaip 
Betlejaus kūdikis, 
žudyt asai!

K Ii k na sumirkeziojo akimis 
ir Į) ra kai bojo:

— Jinai asztri, tatai 
bot asz už ja privalau 
ir na’kti Dievui dėkot, 

dėlto, kad apart geradejystes 
ir meiles asz nuo jos nieko ne
matau.

—■ Pražuvęs žmogus!— mos
terėjo ranka Darkukis — O

Erodo nu-

t ei-
si Ilga, 
diena

ranka Dark u k is

sakvdavo susirinkimuose, nau 
ja sėjamaja maszina. buvo bo- 
iszrades! Ragana gera žmogų 
užjodinejo! Et, po plyni u! T 

tai geriau ne-
O-

* * ♦
Vienam nedideliam mies

telyje buvo veseile,
Tarp svecziu pakilo meile,

Eiksz

pasigirdo
— Kur-gi 
ežia grei-

kis gyvenimas, 
gyvent!

— Juozai!
moteriszkes balsas.
u dingai?

cziau muses nuo manes nubai
dysi

.Juozas Kli’kna kruptelejo ir 
tekinas galais pirsztu nubėgo 
in miegamąjį...

“Tfu! Kad tu prasmeg
tum!” — nusispiove jam pa
vymui Darkukis.

— J.Naruszeviczius.
.   '■     >1 —» ~ ■ mu l|l «» 1 ,1 !!.■» .,y   0,    i.iiii,

Nosinis Kataras ir Asthma 
arba Dusulis.

Mainieriu asthma, Gerkline asthma, 
Bronkites, Gerklinis kosulis, Plautis, 
Sunkus atgavimas kvepo, Katariszkas 
kurtumas ausyse, Užymas galvoje, 
Galvos perszalimas, Užkimimas gal
vos,

Tarp svecziu pakilo meile, 
.Jaunikis visus gerai vieszino 

Guzule ir alum priiminėjo. 
Bot vietoje jam puikiai už 

tai padėka vol i, 
Nekurio susitarė gerai užduoti 

Stiklais galva jaunikiui 
permusze, 

Ir vyriausia broli baisiai 
apdaužė.

Tai mat, priežodis sako:.
L’ž gera piktu užsimokėjo, 

Kad gerus laikus turėjo. 
Jau tai pas mus (okis 

visados papratimas, 
Ant vesoi'liu, kriksztynu ir 

kilu susirinkimu nesutikimas 
geidžia i užeisi i 

Peili in krutino insmeigti 
Arba ciferblat i s iim u sz t i, * 
Ir da prie to kelis dantis 

iszmuszt i.
.Jau laikas nu'stot 

I)žentelmonais pastot 
Kaip kilos tautos daro, 

(ledos savo

C i

y y

y

Kad tu

Isz priHzakio galvos skausmas. 
Neapmokama gyduole naudojama su 
stebėtina pasekme per 30 metu. 
PREKE 25c. 
pinigais ne stempomis). 
parduodama vien tik per
THE HAMPTON LABORATORY 

724 MULBERRY ST. READING, PA. 
Pasinaudokite isz tos stebėtinos gy-

per 
(užmokesti prisiuskite 

Iszrasta ir

30

duoles už tokia pigia preke.

LADIES I
YOUR DRUGGIST 
RECOMMKND0

ROYAL PURPLE
PILLS

ATTENTION!

Dis. by First National Laboratories, 
Lehighton, Pa.

W. Szneideris ir Sūnūs
GRABEORIAI.

Patarnaujame simpatiszkal,
mandagiai ir pigiai.

Automobiliai vestuvėms 
kriksztynoms ir tt.

Bell Telefonas 90
215 E. Centre St. Shenandoah.

A. RAMANAUSKAS 
L1ETUV1SZKAS GRABORIUS 
MILL & PATTERSON STS., 

ST. CLAIR, PA.

lazbalsamuoja Ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo« 
szia nuo paprascziausiu iki prakik 
niausiu, 
laidotuvių, 
kitiems pasivažinėjimams.

Parsamdo automobilius del 
, veseliu. krlksziyniu it 

... ■ , I " b1 1 3

Bell TtMonM
i ' NU I

Vienas kita

*

y

y

l

”,
y

tautieeziams 
nedaro.

* 1
*

Dideliam mieste nesenai buvau y

Bjaurybių ten užtikau,
1 ji e t uviszki milijonieriai 

Didžiausi pasiutėliai.
Keli pamote savo paezes 

Prisiplakė prie kitu, 
O ir vienas randasi naszlys, 
Priek tam senas jau kvailys, 

Kuris savo vaikuczius apleido, 
Be micros visai pasileido. 
Dabar vaikai pas svetimus 

būna,
Neturi kuom uždengti savo 

k u na, 
Nebageliai alkani per dienas, 

.Jeszko sau visur vietos.
Oi tu Mikai, Jonai 

Szi m a i ir Petrai,
Apsima’lszykit tuojaus, , 

Ba isz to bus labai niekai, 
Kol da yra laiko pakutavokit 

už griekus, 
Ir svietiszkns niekus, 
Kol dar ‘gyvastis yra, 

Tegul jums aszaros gailios 
byra.

Jaign da ka iszgirsiu, 
Visiems pravardes apgarsysiu, 

Gyvenimą jusu apraszysiu, 
Ne vienam nedovanosiu.
Juk žinote mane gerai, 

Ka^l su manim tai negerai, 
Jaign da karta užpyksiu,

Vela pas jus atvyksiu, 
Tada luk aut,

Ai meik ju mocz bliaut!

i 1 y y
y

>

rr

PAIESZKOMA.

. Edvardas Stanulanis
4_. L

Asz . Edvardas Stanulanis 
, ., 1 • r ■» t . - ■ 1 t . ’

pajes^kau Broni Raina paeina 
isz Dusmenu Para., Migvienu 
Įiaiino. Jeigu kas apie ji žino 
meldžu praneszti arba tegul 
pats atsiszaukia ant adreso:

Ed. Stanulonis, 
Kayford, W. Va.

' i ' I. Ji F ■ 'h, I T (i I 'i l . • ,f (' " , ■ '
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I n<li jonu 
veda

General Land Office, 
meni of the Interior, Washing
ton, D.C.

Indijonu reikalai pavedi Vi
daus Depart meni ui,
Reikalu Komisijonieiius 
visus Indijonu ryikalus, ir vi
sus dalykus pakilanezius isz In 
dijonu sentikiu. Jo kontrolėj 
lieka ju vaiku apszvietimas^ 
apsaugojimas ju žemi‘s, varto
jimas ir indejimas pinigu nu
pirkimas reikmenų seniems ir 
biedniems, sveikatos prižiūrė
jimas, pastatymas ligonbuczi’j, 
ir daugelis kitu dalyku.

Pensijos Ofisas (Pension Of
fice pradėtas beveik su tautos 
pradžia. Bugp. 1776 m. Konti
nentinis Kongresas priėmė re
zoliucija žadant pensijas ka
reiviams ir jurininkams. Nuo 
to laiko beveik penki bilijonai 
doleriu Suv. Valstybių val- 
džios išmokėta kaipo tarnys
tes atlyginimas' revoliucijos ir 
kitu karu veteranams. Pasku
tinio arba pasaulinio, karo ve
teranu pensijos ir kompensaci
jos randasi Iždo Departniento 

Tas depart mentas 
priguli prie Ikito valdžios sky
riaus.

Patentu Ofisas (Patent 
Office insteigtas priesz 80 me
tu. Apie 50 metu atgal vienas 
darbininkas Patentu Ofise ap- 
leizdamas savo darba sake — 
“jeigu pasilikeziau, vistiek ne 
užilgo bueziau be darbo, ne 
jau dauginus nėr ko naujo at
rasti.” 
iki Liepos 1 d. 1919 m. 1,308,-

šaut i kiu. 
vaiku

rankose.

Su v. Valstybių

Ofisas

Nuo insteigimo ofiso

021 patentas iszdnota. Vertėtu 
kiekvienam iszradejui aplan
kyti szita ofisą apsipažinti su 
iszdnota is patentais 
daigtams kurie ji užinteresuo- 
ja. Jeigu asmeniszkai negali
ma vykti, tai už 25 cetnus gau
nama labai naudinga knygute 
užvardinta “Manual of Classi
fication of Subjects of Inven
tion of the United States Pa
tent Office.” Iszradejas gali 
surasti prie Itokios kliasos jo 
iszradirnas randasi,

t ierns

ir gali 
gauti kaina visu tos kliasos pa
tentu kopijų. Suv. Valstybių 
patentu kopijos, apraszymai ir 
paisziniai kainuoja po penkis 
centus už kiekviena. Praszant 
patento, patartina apl i kantui 
kreiptis prie gero patentu ad
vokato, nes patentu verte pri
guli nuo gero iszdestijiino ir 
apraszymo.

Apszvietimo Biuras, Bureau 
of Education, prie szito de- 
partinento priguli. Szitas biu
ras renka visokius faktus ir 
statistikas netik apie apszvie- 
tima Suv. Valstybėse bet ir 
svetimuose szalyse.

Matavimo Biuras, Geologi
cal Survey, gamina szalios to-
pografiszkus ir geologių zkns
ženilapius. Zemlapiai ir rapor
tai dalinami dykai arba par
duoti už atspauzdinimo kaina. 
Ątspauzd int'i topograf iszkus 
žemlapiai reprezentuoja apie

■ ! ; L j

Baltijos Amerikos 
Linijos

LAIVAI ISZPLAUKIA 
"ESTONIA” 2 LAPKRICZIO 
“LITUANIA”23LAPKRICZI0

Važiuokit visu keliu 
vandeniu in paezia 

KLAIPEDA 
Per laisva j i Danzigo porta. 
Isz ten tiktai vienos nakties 

kelione kitu laivu
$107 TIESIOG IN KLAIPEDA

(Treczia Kliasa)
IN ABI PUSI TIK .. >181 

Populiariszka turistine 3czia 
kliasa tiktai $10 brangiau už 

vienpus. $15 už abipus. 
Taksai atskirium.

Informacijų kreipkitės in vietos 
agentus ar staeziai in kompanija

Baltic America Line
10 Bridge St. New York

a 
p

CAPITAL STOCK >125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS >628,358.62

Mokame 3.czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride
dant prie jusu pinigu 1 Sausio 
ir 1 Liepos. Mes norim kad ir 
jus turėtumėt reikalą su musu 
banka nepaisant ar mažas ar 
didelis.

H. BALL, Prezidentas
G. W. BARLOW, Vice-Pree.
J. E. FERGUSON, Kas.

GYDYKIS SU ŽOLĖMS
Geriausias būdas gyditis su žolėms, 
nes žoles yra tai tyriausias vaistas 
gamtos surėdytas ir tik toki vaistai 
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 nenialimo, strėnų 
ir pecziu skaudėjimo, lovoj szlapinb 
mosi, perszalimo, rumatizmo ir t.t. 
po 60c. Nuo nervu iszgasties, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auyse 
užima, bemieges, szirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejusio kata
ro, balt-Hges ir t.t po 85c. pakelis. 
Jeigu kenti koki nesmaguma isz virsi 
minėtu ligų, tai greicziuus kreipkitės 
pas mane. Asz tukstaneziams sutei
kiau sveikata su savo garsioms žolėms 
ka ir suteiksiu ir jumis. Pas mane 
galite gauti Didysis Szaltinis, Tilžės 
spaudos, pagal tikra 10 ir 6 spaud' 
ma, puslapiu 992 su juodais mink- 
sztais apdarais po >4.75. Atsiųskite 
10c. o gausite visokiu žolių ir knygų 
katalogą. Reikalaujame pardavinėto
ju musu žolėms po visus lietuviszkus 
kolonijas. Adresavokite sziteip:

M. ŽUKAIT1S, 
25 Gillet Rd. Spencerport, N. T,
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•ŽINIOS VIETjNES

— Utarninke pripuola “Ko

SHENANDOAH, PA.

f

SAULE
A.

Ii

lumbo Diena“.
— Isz priežasties nuolati- 

nios permainos oro, daugybe 
serga visokioms li- 

bizi” d le
apt ieko-

žmonių 
goms, o daktarai 
na ir nakti kaipo ir 
riai.

I <

— Frano 
arti Leiksaid,

sodeMulvasie 
obelis pradėjo 

isz naujo žydėti. Daugelis žmo
nų tuom stebėsi ir mano kad 
žiema szimet bus lengva.

i

t Aplaikeme žine buk Jur
gis Krapaitis mire Schuylkill 
Haven prieglaudoje. Krapaitis 
buvo vienas isz senųjų gyven
toju Mahanojaus, prigulėda
mas ilgus metus in Liet u vi sz- 
ka bena ir Boczkausku orkies- 
tra grajy<lamas ant
neto, kada da Mahanojui buvo 
mažas būrelis Lietuviu. Kra
paitis sirgo nuo kokio tai lai- 

bkos nuvežtas in
glauda.

— Pottsvilles slide bll>
peiklausyti arti 350 nauji
kandidatai ant ukesiszku po- 

(Citizens papere).
das mano paženklyti tam tikra 
diena, kurioje 
sus aplikuotus.

— Lietuviszka

— Ponstva M. Juodeszkai 
apreiszlke buk ju duktė pana 
Valerija, likos suriszta mazgu 
moterystes su Antanu Bene
diktu, Augusto 2!), Szv*. Vin
cento bažnyczioje, GiraVdville. 
Mazgu suriszo Kun. Valari- 
cziunas. Jaunavedžiai randasi 
“saldžioje kelionėje.”

— Apsivedimo laisnus isz- 
eme Adomas .Jonaitis su Mag
dalena Baranauckute. Abudu 
isz William Penu.

— Marijona Bukauskiene 
pa.rdono

idant iszeiti 
žudinsta.

Worcester, Mass,— Anele 
Gibieno, 29 Water St., atsižy
mėjus už tanku aresztavima 
del girtumo, 
triukszma policijos stoty 
reita Panedeli.
policijos, kad ja tankiai par
siveda, “pasisvecziuot,“ todėl 
ji uždege savo lova norėdama 
padegt visa kalėjimą, 
kuomet ugnis pasid'are per 
karszta, ji pradėjo 
pagolbos. Ugnis tuoj užgesinta 
o Gibieno perkelta laikinam 
apsigyvenimui in kita polici
jos “

PENNSYLVANIA Prigialbsti Valdžiai PROSYTI LASZINIAI
£

kliari -

ko ir prie-

puru

arti
sūdo
350

iszklaiisvti vi- 0

parapine 
mokslainr Szv. .Juozaqni, likos 
u žila ryt a ant dvieju dienu ant 
iszvalinimo ir pataisymo. Vai- 
kucziai turėjo trumpas vaka- 
cijes per Pam^leli ir Utarnin- 
ka.

— Jurigs Kiniauckas su pa- 
cziule kaipo ir p. Tacelauckie- 
ne isz Shenadorio motoravo in 
State College atlankydami Al
bina Tacelaucka, 
nai i lenais ant
inžinieriszko kurso. I

f Nedėlios ryta likos czio- 
nais palaidotas senas Mahano- 
jaus gyventojas Martinas Go- 
tnuta, kuris mirė praeita Sere
da Waterbury, Conn, ir jo kū
nas likos czionais atvežtas ir 
su bažnytinėms pamaldoms pa
laidotas
Nabaszninkas priesz iszvažia- 
vma gyveno Mahanojuje ilgus 
metus ir laikydavo saliuna ant 
E. Centre St. Buvo apie 75 m. 
senumo, paliko paezia ir viena 
sunn Vinca.

kuris moki-
Kh*kt rikiszlko

ant senųjų kapiniu.

— Norkevieziaus salėje, va
karais atsibuvineja cziužineji- 
masant ratuku “rollerskates” 
Yra tai linksmas praleidimas 
laiko prie puikios muzikes var
gonų. Inžanga ant sales 10c. 
Norintieji paeziužinet moka 25 
centus už szeimczius. (’ziužine- 
jimai szia sau vai! e bus szi va
karu, Seredoj, Ketverge ir Pet- 
ny ežioj.

REIKALINGI

Pardavėjai vyrai ar moteres 
kurie gali kalbėti keletą kalini. 
Alga ir procentas. Kreipkitės 
ant adreso.

National Merchant’s Club,
” ofisą.In “Saules

◄ Reading
.lines .

$4.00
IN

NEW YORK A
NEDELI0MIS 

17 0KT0BERI0 
14 NOVEMBERIO

Dubeltavas 
Tikietas

Specialia Treinaa Subatos Nakti

Isz Iszeis
.. 12:01 
. . 12:10 
.. 12:47 
.. 12:55 
. . 12:35 
... 1:16 
... 1:45

Shamokin .............
Mt. Carmel...........
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I larrisburge 
kalėjimo už

— Mikola Masionis, gyve
nantis ant Heights, mire ežio- 
naitineje ligonbuteje 
vakaru nuo

li tarn i n ko 
apeigomis

Laido! lives 
ryta su

apt idkorius Nanticoke,

Sc redos 
žaiduliu kokius 

aplaike lailke darbo Maryde 
IIill kasyklosia. Velionis pali
ko apezia, viena Simu ir ketu- 
res dukt<*rvs — dvi vedusios o 
dvi namie, pus-broli Antana ir 
szeszis anūkėlius.
atsibuvo
bažnytinėms 
Jurgio bažnyczioje.

Poni Joniene Bobiniene, 
aplaike liūdna žinia, buk jo
jos žentas Maksas Szpotanskis 

Pa.,
staigai mirė szirdies liga Sere- 
dos valkara. Velionis turėjo 
apie 
lerije Bobiniute, gimė Bloss- 
burge, paliko du brolius kuni
gą Stanislova ir Antana Dick
son City, seseres Drapievskiene 
Nanticoke, ir Piekarskiene, 
Pittsburge. Prigulėjo prie dau- 

ir buvo žmo- 
žynius visoje apiolinkcje.

los valka ra.
52 metu buvo vedos Va

ir

geli draugyseziu 
gus

McAdoo, Pa. — Mikolas Gra- 
bauckas, 45 melu, burdingieris 
pas Antanu Krovali, kuris bu
vo svarbiausiu liudininku žu- 
dinstoje Ja'kubaucko, kuris li
ko sukapotas kirvuku, staigai 
mirė važiuodamas automobi- 
liuje isz Szenadorio. Jonas 
Skriptunas ji veže in Szenado- 
ri užbaigti koki tai bizni. Va
žiuodami namo Skriptunas ji 
užkalbino o neaplaikes atsuki
mo, mane kad Grabauckas už
migo ir daugiau nieko nekal
bėjo, bet kada atvažiavo namo 
ir neiszlipo laukan, 
Skriptunas persitikrino, 
jo pasažierius yra 
Valdže daro sliest va

isz Szenadorio.

tik tada 
kad 

negyvas, 
isz ko

kios priežasties jisai mirė.

Boston. — Kovo 19, 1926 m. 
Dedham, Mass, buvo rasta ne- 

Prane Kvietkauskiene 
isz Cambridge, Mass. .Jos gal
va buvo biauriai sudaužyta, 
drabužiai sudraskyt i, 
knas sudarkytas, nuvilktas in 
karklyną, galva instunitą in 
upeliuką, o didelis akmuo už
verstas ant virszaus. Policijai 
pradėjus daryt tardymą IJviet 
kauskienes was Stasys KviH- 

buvo intartas toj 
žmogžudystėj, ir inkabntas be 
kaucijos. Grand Jury isznesze 
nuosprendi (indictment) kal
tinanti Kvietkauska. Per ke
lias dienas Anglu laikraszcziai 
buvo pilni istorijų apie 
biauria žmogžudyste, 
kasukas buvo iszlaikvtas kalė
jime szeszis menesis su vir- 
szum. Pagalios i n vyko teismas 
Dedhame, ir 1 Spalio 
kintuju suolas (petit jury) at
rado Kvietkauska nekaltu. Jis 
tuojau buvo paleistas 
kausko byla vede ir ji gynė 
adv. F J.Bagoczius.

gyva

kauskfas

sudaužyta 
visas

szia
Kviet-

prisai-

Kviet-

— K

Bridgeport, Ohio. — Tonus 
dienomis Juozas, sūnūs Jurgio 
ir Jievos Vitbpii iszvažiavo in 
Columbus, Ohio, in seminarija 
mokytis ant kunigo, per rū
pesti vietinio musu praba^z- 
cziaus. Atsisveikinimas myle- 
mo sūnelio buvo gana graudin
gas, bet ka daryt jaigu tokia 
Dievo valia. Juozas užbaigė 
vietiniu parapine moksląine 
ir dabar lavinsis ant kunigo 
pakol dastos savo tikslo, ka 
jam vėlina isz szi rd i es jo gim
dytojai, draugai ir pažystami.

sulkele nemaža 
pe- 

Ji supyko ant

pasisveeziuot

Bet,

szauk tis

vieszbuezio” kambarį.

— Szuo apkandžiojo Petro 
Plat ūkio ranka pereita savai
te. Vai'ko tėvas Leonas Platu- 
kisg uli ligoninėje. Dvi savai
tes atgal, automobilis,
bloszkes ji sunkiai su žeidi*.

— A.M.

par-

Shamokin, Pa. — Per nepa
prasta eksplozije karbaido ku
ris kilo Hickory Swamp kasy- 
klosia, likos apdeginti trys an
gliakasiai : 
metu, 
kas 21 
si isz

!

9 pirmut inoi 
Dam- 
nuojo

in 4 (

1SZ
bleszine 

ranku ir

formuotis
Abudu bijodami oks-

Antanas Goldin, 22 
Stanislovas Dambraus- 
Jonas Saboczyk 21 vi- 
Shaniokin 

du randasi ligonbuteje.
braskas su Saboczylku, 

seifti skyle” pripilti in 
lempulkes karbaido, 
iszpuole jiems 
karbaidas iszsipyle in vandeni
ir tuojaus pradėjo 
gazas.
plozijos, tuojaus užgesino savo 
lempukos, bet tame atėjo Gol
dinas jeszko'damas savo bo- 
džiu su užžiebta lempuke nuo 
kurios karbaidinis gazas užsi
degė su baisioms pasekmėms.

Nashua, N.H. — Rugsėjo 29 
diena, czionai mirė 
Marijona Gainiene 
menesiu praėjus nuo josios vy
ro mirties. Manoma, kad velio
ne nebapajege perkenteti szi rd 
gėlos deliai netekimo savo gy
venimo draugo, kurio ji labai 
gailėjosi. Prigulėjo prie szv. 
Onos paszalpines draugijos ir 
buvo pavyzdingai palaidota, 
pagal jos norą ir insitikini- 
mus, su bažnytinėm apeigom. 
Palaidota ant Lietuviu — Szv.

kapiniu, Nashua-
eje. Paliko nubudime vedusia 
(lukteri Ona SkiiJkiaviczene, 
žentą ir anūkus. — I).

Lietuve 
vos porai

Kryžiaus

SURADO KAIP JAM ISZ- 
KALBINEJO.

Pati užpykus iii savo 
kalba:

rr

vvrav

— Tu manos neapgausi!... 
Reikėjo tau apsipaeziuot 
kvailesne!

— Dusziu'k... Jeszkojau vi
sur, bot nesuradau pakol tavo 
neužtikau — aiszkino vyras ir 
turėjo iszlx'gt isz st ūbos nes 
torielkos pradėjo szvystet pro 
galva. *

su

JAI NIEKO NEKENKTU.

— Atsimyk tu padla, jai
gu asz numiriau, tai tiktai isz 
tavo girtuokliavimo!

— Nežinau Mariuk 
tau gali kenkti munszaine, ku
ria asz geriu. * ,

9 kaip

ANT PARDAVIMO.

Namas ant pardavimo trijų 
augsztu, dubeltavas, 
kambariu, locna 
gio ir 40 ploczio po No. 312- 
314 Pine Hill gatve, Miners-

viso 16 
žeme 120 il-

villo, Pa. Parsiduos pigiai del 
Atsiszaukit 

pas Kar. Szelkaucka, 528 Mi
nersville St., Minersville, Pa; 
arba pas

greito pirikejo.

t.83)

A. K. Žirona,
231 N. Diamond gat., 

Shenandoah, Pa.
ANT PARDAVIMO.

Namas su bizniu, buožerne ir 
groserne, namas naujas, skie
pas cimentuotas, gera vieta del 
biznio. Parsiduos nebrangiai. 
Priežastis pardavimo nesvei
kata. Norintieji įpirkti atsiszaų- 
kite in Saules ofisą. (N12

Pennsylvania randasi pat vi
duryje lankos, kuria sudaro 
originaliszkos szios sza'lies 
valstybes. Ir tuomi ji pavadin-i 
ta “Keystone“ (jungiamoji) 
valstybe. Istoriszkai, Pennsyl-
la Keystone

vania yra 'puikus priminėjas 
pasiszventimo to garsaus tiko- 
jimiszkos laisves svajotojo — 
William Penn. Ekonomiszkai 
Pennsylvania stovi pirmoj vie
toj mineralu produkcijoj.

Isz Vidurinio At'lantiko gru
pes valstybių,, Pennsylvania 
užima 45,126 ketvirtaines my
lias, su New York’o valstybe 
sziauruose, West Virginia ir 
Ohio vakaruose. Jos sziaur-va- 
karinis kampas pasiekia Erie 
ežerą.

Klimatas. Allegheny kalnai 
perskiria valstybe in beveik 
dviejas lygias dalis, rytine ir 
vakarine Pennsylvania. Rytuo
se žeme lygi, bet kila augsz- 
cziaus in vakarus. Svarbiau
sios upes yra Ohio, Susquehan
na, Delaware, Allegheny ir Mo
nongahela.

Klimatas vidutiniszkas, ypa
tingai piet-rytinej dalyj. Alle
gheny kalnai apsaugoja rytino 
dali nuo szianr-vakariniii ve
ju. Pietrytines dalies vasarine 
temperatūra yra 
laipsniu Fahrenheit (.' 
niu Coptigrade) ir drėgnumas 
baisiai apsunkina ora. Centra
les ir sziaurines dalies žiemos 
asztrios bet vasaros tempera
tūra viduti n iszka.

Pennsylvania 
turtinga. Produkuoja beveik 
puse vįsos Suv. Valstybėse isz- 
kastos anglies, ežia yra (lan
giaus kietos anglies, negu bile 
kur kitur pasaulyje.
kietos anglies iszkasta 95,440,- 
000 tonu, minksztos anglies su
virsz 113,000,000 tonu. Rokuo- 
jama kad Pennsylvanijos ka
syklos gali produkuoti 300,000 
tonu kie’tos anglies kasdien.

Svambiausios minksztos ang
lies kasyklos yra Fayette, 
Westmoreland, Allegheny ir 
Indiana apskrieziuoso. Minksz
tos anglies kiekviena dirban- 
czia diena iszkasta 375,000 to
nu, bet gali būti padidinta iki
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450,00(1 tonu.
Pennsylvania pristato dau

ginus kaip 60 nuoszimti szalies 
kokso, .Connellsville yra kokso, 
produkcijos centras. Rugp. me
nesi 1859.m. ribojus pirmiausia 
rastas kur sziadien Titusville 
stovi, Sziadien, penkta dalis 
aliejaus produkuota Pennsyl- 
vanijoj, Vieta tarpo Ceman - 
town, Lehigh apskrityje, irtown, .Lehigh apskrityje, 
Siegfried’s Bridge, Northamp
ton Apskrityje, Pennsylvani- 
joj, ir Phillipsburg, New Jer
sey, yra didžiausias cemento 
produkcijos centras Suv. Vals
tybėse. Pennsylvanijos dalis 
yra 23,000,000 baczku, arba 33 
nuoszimtis visos szalies 'pro
dukcijos.

Pennsylvania užima pirma 
vieta geležies ir plieno produk
cijoj. Allegheny apskrityje, 
aplirik Pįttsbrug’a, 
szimtis visos valstybes 
iron“

50 nuo- 
<‘pig 

ir 6,5 nuszimtis plieno 
produfkuota.
- Pennsylvanijos plieno fabri

kai produkuoja beveik puse 
visos szalies plieno, siusdama 
in visas pasaulio ‘dalis1. Scran
ton’as yra szalies didžiausias 
kietos anglies centras. Pitts- 
burg’o apiclinkej daug stiklo 
gaminta. Penmsylvanijoj yra 
labai daug liejinycziu ir 
szinu szapu.

Pennsylvania užima pirma 
vieta ikauru industrijoj (gami
na 48 nuoszimti) antra vieta 
szil’kiniu, megztiniu ir vilnoni- 
niu audeklu industrijoj. Vo- 
kiecziai immigrantai 1683 mo
tuose invedo stropi i u mezgima.

1923 metu iszdirbyszcziu 
cenzas raportuoja 19,055 in- 
dustrialis^kas insteigas su 1,- 
095,066 darbininkais.

Philadelphia yra svarbiau
sias uostas, priima ir iszsiun- 
čzia tavoms in visas pasaulio

ma-
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Pana Katre Pike, gera advo
kate, turi ilinsta muito rinkėja 
prie valdis’zku inspektorių ir 
daug prisidėjo prie suėmimo 
prasikaltėliu kurie stengėsi 
vogtu budu szmugleriuoti in 
Amerika visokiu brangenybių.

Žemdirbyste. Apart kalnuo- 
Lan- 

ap^k ri- 
vie-

se, žemo visur vaisinga, 
castor ir Now York 
ežiai svabiausios tabako 
tos. Pienininkyste populiarisz- 
ka industrija, kasmet pieno 
produkuota 500,000,000 galo
nu. Isz javu, komai pristato 
36 buszelius del kiekvieno ak
ro, avižos 36 buszelius, bulves 
118 buszeliu, 
buszeliu szienas 1.61 buszelis, 
grikai 20.6 buszeliu.

1920 metuose valstybe turė
jo 202,250 ūkini, inimant 18,- 
000,000 akru žemos. A rend uo
to ja i operavo 21.9 nuoszimti 
u'kiu. Vietiniu ūkininku buvo 
187,277 sveti mszaliu 14,522. 
Svetiniszaliu ukiu verte buvo 
$97,524,145.

Gyventoju Skaicaius. . .1920 
m. cenzas ^ziai valstybei davė 
8,720,017 gyventoju. 54.5 nuo- 
szimtis vietines kilmes. Buvo 
1,387,850 baltu svetimszabu 
1,724,810 vaiku svetimszabu ir 
569,995 maiszytu tėvu, 
t i mszaliu, 
Italijos, 177,770

kvtecziai 16.5

Sve- 
222,764 paėjo isz 

isz Lenkijos 
161,124 isz Rusijos 122,755 isz 
Austrijos, 121,061 isz Airijos 
120,194 isz Vokietijos 68,869 
isz Czekoslavoikijos 30,227 isz 
Lietuvos. Isz Philadelphijos 
397,927 gyventoju, 95,744 pa
ėjo isz Rusijos 63,723 isz Itali
jos, 4,392 isz Lietuvos. Pitts
burg’o 120,266 16028 paėjo isz 
Vokietijos, 15,371 isz Italijos, 
13,837 isz Rusijos 10,072 isz 
Austrijos ir 4,392 isz Lietuvos. 

Isz Scranton’o 137,783, gy 
ventoju 1,948 paėjo isz Lietu- 

Wilkes-Barre 1,042
Lietuvos.

Ateiviu Teises. Ateiviai gali 
būti žemes savininkai. Gali bū
ti vaistininkai, gydytojai, 
registruotos slauges, inžinie-

vos. ISZ

u z •.

riai akuszei^kos, ir mokytojos. 
Ateive naszle kurios vyras ir
gi buvo ateivis gali praszyti 
motnos pensijos. , Bet ateivis 
nepriimtas dirbti prie vieszu 
darbu be pirmu popieru. Prie 
milicijos tik pilįecziai arba

į pirmu popieru turintieji gali 
prisidėti. Ateivis negali no

i szioti grikius, negaus leidimo 
žvejoti ir medžioti, ir negali 
turėti szunies. Tik piliecziai 
gali praszyti senatvės pensi
jos. Neapsigyvenusio ateivio 
(kuris mirė nuo industrialisz- 
ko sužeidimo) naszlo ir jo vai
kai gauna tik 2-3 dtilL pinigu 
kiek apsigyvenęs gyventojas 
gautu.* F.L.IS

Tilk piliecziai

kiek apsigyvenęs gyventojas
T? T TC?

I' <

W. TRASKAUSKA8
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS
GRABOR1US MAHANOY CITY

dalis. Pittsburg’as yra di- 
džiausas vidurinis uostas.

Laidoja kunus numeirellu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksa- 
tinlu, veseliju, pasivažinfijimo ir 1.1 
020 W. Coatee St. Mabąnoy City, Pa.

ir

Tsz pat jaunu dienu, buvau 
didelis gražiu panų ir didžiu 
turtu mėgėjas. Turtai, pasaky
siu, mane labiau masino, negu 
panos. Pastarosios buvo man 
gal tik kaip priedas prie turtu.

Viena karta asz iszsileidau 
kelionėn pramogų jeszkoti. Isz- 
važiavau dviraeziu Kalvarijos 
link. Szia krypti paėmiau to
dėl, kad buvau girdėjos, jog ten 
banko direktoriams gerai seka
si. Tariau, bene ir mane pana- 
szi laime sutiks.

Važiuoju — ne kukszt: jokia 
ir supuvusi pana nepasipainio
jo, jokia kibirksztele apie isz- 
sva jotus turtus nežybtelej<u 
Nuvažiavau Kalvarijon — 
ten n ieko. G ryžtu atgal.

Nusedau ir veduosi dvirati. 
Paėjės kelias varsnas, vėl norė
jau sėstis, tik žiūriu — |>rieszai 
mane ateina koks tai ponaitis. 
Szvarkas pilkas, kelines dryžos 
ir galifė, batai “džimi,“ 
koje szvytuoja “chlistas.“

— Laba diena, — asz, kaipo 
pramogų jeszkotojas, pirmas 
užkalbinau.

— Laba, — szvepsztelejo po
naitis, ir, atsidarius jo burnai, 
painacziau auksinius dantis.

— Kurgi tamsta taip skubi?
— paklausiau.

— Niekur, ot ežia laukiu 
padvadu“ su akmenimis. 

Asz, mat, “padreczikas:” esu 
užemes dideli darba. Szis plen
tas, kaip matai tamsta, labai 
suiręs.

— Tamsta užemes dideli dar
ba... Ar voties T... Nesistebek 
tamsta mano užklausymu. Kad 
toki dideli darbai, kaip verstis 
“ padretstva,“
delin pinigu. O kurgi tamsta 
busi gavės tiek pinigu, jai bū
tum ne vedos. Asz manau, kad 
pralobti galima tik tada, kai 
vedi žmona ir gauni gera pase
ga arba atvirkszcziai — kai 
vedi pasoga, 
kaip priedą.

— Klysti, tamsta, 
no toliau man ponaitis, — asz 
ir nevedes praturtėjau...’

• — Na, na — kaip ?! —
— Gi, matai tamsta, reikia 

tik mokėti suktis.
— Kaip tai? Asz gana gerai 

moku suktis. Ot, sziuo dvira
eziu važiuodamas, 'taip apsisu
ku, kad tamsta ir nepastebesi
— akies mirksniu asz apsisuku 
kvadratiniam metre. O verstis 
irgi moku: nuo kraiko žemyn 
galva asz tamstai persiversiu 
ir vėl stovėsiu, kaip sticzka.

— Et, tamsta nesupranti ma
nos: reikia mokėti suktis prie 
“geszefto,”

— Asz nieko ežia nesupran
tu — kalbėk tamsta aiszkiau.

— Žinai tamsta... senai tai 
buvo... dabar jau ne tie 
sai“ — dabar ir asz negale- 
cziau taip padaryti. Seniau bu
vo labai geri žmones... 
jiems padėjau, jie man.

— Ka ežia tamsta mali, kal
bėk aiszkiai — kaip pralobai?

— Na, kad tamsta jau taip 
skubi, tai asz pasakysiu trum
pai ir aiszkiai: asz pralobau 
isz... prosytu lasziniu...

— Isz lasziniu, ne isz paezios, 
kaip kiti pralobsta! O kiek ta- 
mista pelnei prosydamas laszi
nius? '*

— Trylika tukstaneziu litu. 
Sziadien asz gerai stoviu.

— O kiek tamsta priesz tai 
turėjai?

— Ka turėsi, nieko.
— Ir kaip tamsta be paezios, 

be vargo praturtėjai?! Galva 
man sukasi. Na, ligi pasimaty
mo.

Užteko man, kad asz sužino
jau praturtėjimo receptą ir nu
važiavau. Lekiu, o ežia laszi- 
niai, prosas, ttylika tukstan
eziu taip man ir stovi akyse.

4 (

sai

džimi ran-

SU 
padreczikas:

reikalinga di-

o žmona gauni

— a iszk i-

verstis bizniu....

4 4 cze-

asz

Ahksti ryta, tik tik saulei 
pakilus, nubėgau in turgaviete 
jeszkoti lasziniu. Piliecziu 
aiksztej randu viena mėsinin
ką, besirengianti kabinti mesa.

— Sveiks, tėvai!
— Sveikas, sūnau. *
— Turi lasziniu!
— Yra; kiek tau reikia!

lasziniu.

r» ✓;

— Visa palti.
Nupirkau asz isz senio palti 

lasziniu ir parsinesziau namo. 
Parsineszes užkūriau prosą ir 
ėmiau zulyt. Daviau, daviau — 
prosas ūžia, lasziniai, lyg pri
spausta varle, cypia. Net uždu
sau. Dairausi aplink stala, ar 
nepribyrejo pinigu, bet kur 
tau: stalas taukuotas, grindys 
taip pat — kitur net rasztakai, 
— o pinigu kaip nėr, taip nėr. 
“Kas ežia yra?! Tur but užke
rėti lasziniai, kad pinigai ne
byra,“ manau sau. 

•f r

Pusi pasakoju tetei, pasiskun
džiu mamai;— kad jie ims 
juoktis, kad ims mane olbyt. Ir 
“durnium“ mane iszvadino ir

i 

“pusgalviu...“
Vėl visa nakti nemiegojau, ir 

vėl daužiaus lovoj, ir vėl baisus ___i_______i _• • i

U r

sapnas — prakeiktus laszinius 
sa pnavau.

Pasiskundžiau 
vargus vargelius. Jis mane pa
guodė ir sako:

— Asz irgi girdėjau, kad kas 
tai pralobęs isz prosytu laszi
niu, bet pralobęs ne p rosy da
mas, bet mirkydamas prosytus.

Kai tik iszgirdau “mirkyda
mas pralobęs,” 
namo ir saVo laszinius pradėti 
mirkyti. Bet dede mane sulai
kė ir tese toliau: — ir tie laszi- 
niai ne Lietuvos buvę, o užsie
nio — Amerikoniszki ar Ang- 
liszki.

— Tfu! Kodėl jis man szito 
nepaaiszkino!! J. Nipras

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje.

Ant antro floro Kline Sztoro.
19 W. Cepter St. Mahanoy City

dėdei savo

norėjau bėgti

7

t

ANT PARDAVIMO NAMAS 
SU BIZNIU.

Namas su grosersztoriu, tri
jų augsztu, 150 pėdu ilgio, 25 
ploczio prie •steitinio plento ant 
Butting ulyczios gyvena daug 
Lietuviu, artimoje Pottsvilles. 
Locnininkas tik vienas pasili
ko, be szeimynos, todėl, nori 
parduoti 
Preke tinkama del kožno. At- 
siszaukite -tuojaus ant vietos 
pas: (84

k uonogreieziausia.

F. E. Terrill 
Butting St., Llewellvn, Pa. •r v

ANTf,, PARDAVIMO.

Farma 32 akeru žemes taip-
gi prie farmos biznis. Namas * 
geras yra garadžius, prūdas 
del žuvavimo girios del malku 
visokiu vaisingu medžiu. Ran
dasi suvirsz 100 visztu. Farma 
arti kebo in Bloomsburg neuž- 
ilgio darys State Road, 
žastis pardavimo, 
nesutikimas. Parsiduos pigiai 
del greito pirkėjo.

Alex. Gregas, 
Zions Grove, Pa.

Prie- 
savininku

t.0.29)

BUDROE VAN SERVICE
Krausto visokius neminus ir kitokius 
daigius, nepaisant kaip toli. Turime 
tam tikrus didelius automobilius. 
Preinamos prekes. Kreipkitės pas:

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

Bell Telefonas 341-J.

ANT PARDAVIMO FARMA 
ARBA GERAS BIZNIAVAS 

NAMAS.
*

1 / i •'

Bizniavus kampinis namas 
ant N. Main ui vežios kur su- •
stoja karukas isz Shenadorio, 
narnas turi 25x110, parsiduoa 
ant lengvu iszlygu. Taipgi na
mas ant puses loto po No. 50 N. 
Main uli.

Taipgi gera ir derlinga far
ma žinoma kaipo Kunkelio far
ma, •% mylios nuo Lakeside, su 
visais padarais, gyvuliais, pui
kus sodai, du geri namai, su- 
virszum szimtas akeriu, geras 
vanduo ir 1.1. Priežastis parda
vimo kad locnininkas neturi 
laiko užsiiminėt farmerysta. 
Parsiduos ant lengvu iszlygu. 
Jaigu kas norėtu pirkti ir ne
turi visu pinigu tai duosiu ant 
lengvu iszlygu pirmo morge- 
czio. Atsiszaukit po adresu:

Petras Kaspara
22 N^Main St., 

Mahanoy City, Pa.t.82)
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