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APIPLESZE PACZTA

JNTIR1D AT TH* MAHANOY CITY, PA 
I AM BKUOND V LA MB MAIL .

ISZ AMERIKOS
NEDORI VAIKAI
SEPTYNI VAIKAI NENO
RĖJO DUOTI PINIGU SA

VO TĖVUI IR MOTINAI 
ANT MAISTO.

1

Camden, N. J. — Kad tėvai 
turėtu ir dvideszimts vaiku lai 
visus iszmaitintu kad ir reikė
tų patiems bada kenst ir ati
duoti paskutini kąsneli duo
nos, bet sztai, septyni vaikai 
Andriaus ir Mortos Manz, 534 
Daines ulyczios nenorėjo duoti 
seniems tėvams po doleri ant 
sau va i tos del juju pragyveni
mo sakydami, kad tai yra per 
didele sunkenybe del juju. Su- 
dže priverto vaikus ant suszel- 
pimo senu tėvu, pridinlamas vi
siems gera pamokslą

Da savo gyvenime
sakyda

mas: “Da savo gyvenime ne- 
maeziau idant septyni vaikai, 
kurie gerai uždirba, turėdami 
savo szeimynas, taip nedorai 
pasielgtu su savo tėvu ir moti
na. Jaigu neiszpildysite mano 
paliepimo, tai visus paszauksiii 
in suda ir liepsiu uždaryti ka
lėjime.”

JAIGU DIDELI SZAUDOSI 
TAI IR MAŽI IMA 

PAVEIZDI.
Gera paveizdi 

vaikams Czikaginiai 
banditai žadindami žmonis ne 
tik nakties laike bet ir dienos 
laike. Sztai, Robertas Novak, 
12 irfb'til/pr'YlTis'X'nlaiidas laike 
slaptybėje žudinsta savo drau
go Vlada Jarszczika, 8 metu ir 
tik tada prisipažino kada ji pa
lipi je suėmė einanti namo isz 
mokslaines. ‘‘Taip, asz ji nu- 
szoviau, bet nenorėjau tai pa
daryt. Ėjome namo ant piet isz 
mokslaines. Kada atėjome pas 
mus, pamaeziau revolveri savo 
dėdės ir 
kiau in Vlada:

Chicagas 
duoda

>

pagriebęs ji paszau-
“ rankas auksz- 

tvn! asz esmių baisus baudi- w *

tas!” tame szuvis puolė ir Ro
bertas krito negyvas.

Vaikas likos uždarytas kalė
jimo. Sztai paveizda Czikagi- 
niu banditu.

GERIAUSES BUDAS UŽ
BAIGIMO BARNIO TARP 

POROS.
New York. — Sora Gasgin

37 metu moterėlė susibarė su 
Teodoru isz kokios 

tai mažos priežasties o kad vy
ras turėjo geresniu liežuvi už 
savo Sora, moterėlė tuom labai 
nusiminė ir priszokus prie lan
go paszauke: ‘‘
per langa ant ulyczios, ne kaip 
klausyti tavo

savo vru

Geriau szokti

Vyras nupuolė

paniekinimu.” 
Su tais žodžiai Sara szoko per 
langa isz antro laipsnio. Vyras 
taipgi szoko per ta pati langa 
szaukdamas paskui krintan- 
czia paeziule: ‘‘ir asz su tavim 
mano miela.”
ant apalpusios savo pacziules 
ir todėl ne taip susižeido kaip 
jiji, bet abudu sziadien guli li- 
gonbuteje su sulaužytais kau
lais. ,

SALDI MIRTIS MAŽOS 
MERGAITES.

Easthampton, N. Y. — Alici- 
je Kovalczikiute, vienuolikos 
menesiu mergaite ana diena 
prigėrė piene. Mergaites tėvas 
yra pienius. Taja diena atveže 
prie namo dideli kubilą kuria
me radosi 25 kvortos pieno. 
Mergaite priėjo prie kubilo, at
sistojo ant dėžės ir kada žiurė
jo in vidų, persi korė už daug 
ir inpuole. Kada vyresne sesute 
atėjo prie kubilo pasisemt pie
no, ra<lo savo maža sesute pri- 
gerusia.

UŽMUSZEBANDITAI
PACZTO SIUNTINI, 

APIPLESZDAMI AU
TOMOBILIU ANT

$160,000.

— Devyni 
banditai 

važiuodami dvejuose automo
biliuose, užklupo ant pacztinio 

radosi apie 
vožė

Elizabeth, N. J. 
ge ra i a p s i g i n k 1 a v i a

vežimo kuriame
160,000 doleriu kuriuos 
isZzinoketi del Singerio Maszinu 
fabrikui darbininkams ir ki
tiems pinigus. Banditai nužu
dė siuntini ir sužeidė keliolika 
kitu žmonių nes banditai nau
dojo no tiktai karabinus ir re
volverius bet ir maszinini ka
rabinu.

Sulaikė automobiliu kuria
me radosi pinigai pacztiniuose 
maiszuose, atpleszo dratini sie
tą, sumėto maiszus in savo au- 

ir isz p isz k ėjo isztomobilius 
miesto.

Newark, N. J. — Badai ke
turi banditai likos suimti arti
moje West Orange, kurie va
žiavo 60 myliu ant valandos. 
Penktas pabėgo, bet ji czionai- 
tine palicije jeszko.
SENAM PECZIUJE VELNES

Scranton, Pa. — Mamie E. 
Svatka, 59 metu, užvedė teis
mą prieszais savo vyra Frana, 
62 metu, ant persiskyrimo pa
duodama priežasti, buk josios 
prisiegelis, draugauja su sveti
moms bobelkoms, pasamdo au
tomobiliu ir iszsiveža merginas 
•su kuHrtnrA'tnin’kdsi per naktis 
po rodhauzes ir kitur ir apdo
vanodavo jaises dovanoms. Ne
gana to, susiraszinedavo su 
daugelioms moterimis pakvies
damas jaises ant susiejimo. 
Sudže nedavė perskyrimo tik 
davė tokiu szunc .poteriu, kad 
Franas neužmirsz pakol gyvas 
bus.
DA APIE ŽANDAPYSZKI 
MUSU LIETUVI JUOZĄ 

ŽUKAUSKĄ.
Brooklyn. — 

Wills,

susi raszi liedavo

Asz sumusziu 
” pa- 
(Juo- 

per radio in-
Ebbets Field, 
pasitvirtino:žodžiai

i (

asz sure as hell, 
reisz'ke Jack Sharkey 
zas Žukauskas) 
žengęs in arena 
Ir jo
Lietuvis juoduką pliekc per vi
sa 13 rounds, kada sprendėjas 
sustabdė juoduką už neszvaru 
kovos būda ir davė pergale 
Sharkey. Nors juodukas svėrė 
214 ir puse svaru, o Lietuvis 
tik 188, bet juodukas turbūt 
dar niekad savo gyvenime ne
gavo tokio muszimo 'kaip nuo 
Sharkey. Gaila, kad juodukas 
pradėjo laužyti kumsztyniu 
taisykles, jei ne, tai be abejo
nes Lietuvis butu paguldęs ji 
ant grindų žvaigždes skaityti.

Jack Sharkey yra ginies 
Binghampton’e, N. Y. Jaunas 
būdamas atvyko Bostonan ir 
ežia pradėjo karejra. Bet ne
vyko tol, kol apsivedė. Vede 
Amerikone. Po 
eme 'kilti ir kila.
augina dvi klukteris.

Jack Sharkey iszejes perga
lėtoju gavo atlyginimo už dar
bu $22,500. Jo oponentas gavo 
daugiau — $40,250. Pastarasis 
gavo daugiau dėlto kad jis la-

Isz

a psi vedimo 
Dabar jis

biau garsus iki to laiko, 
viso inplauke $115,000.

Dabar Jack Sharkey gauna 
visokiausiu pasiulymu. Jam 
siūloma imtis su Jack Delaney 
ir garantuojama $200,000.

Kiti siūlo jam imtiį su Tun- 
ney. Tex Rickard, kurs rengė 
Pheladelphijoj kova tarp Jack 
Dempsey ir Tunney sjiko, kad 
jei Jac»k Sharkey sutiktu imtis 
su Tunney, tai ta kova inplau- 
ku duotu $2,000000,

AISI MIRTIS
LIETUVIO

I

UŽSIDĖJO SZMOTA DINA
MITO ANT KRUTINĖS IR 

LIKOS SUDRASKYTAS 
ANT SZMOTELIU.

I is y

girdėta 
ant kurios

Scranton, Pa. — Neturėda
mas darbo per koki tai laika ir 
susirnpinos kokia bus jojo atei- 

Konstantinas Sadauckas, 
50 metu, užbaigė savo gyveni
mą baisiu budu: užsidėjo sau 
ant. krutinės szmota dinamito 
kuri uždegė, o baisi eksplozije 
sudraskė jiji ant szmoteliu, 
taipgi ir sofka ant kurios atsi
gulė. Eksplozije buvo 
v i so j o a p 1 i n k i n e j e
trenksmo subėgo daug žmonių 
dažinoli kas atsitiko. Kamba- 
ris, kuriame eksplozije kilo 
iszrode kaip po bombardavi
mui. Juozas Urbonas, bu rd i n- 
gierius, kuris tame laike radosi 
namie, likos nuvežtas ant poli
cijos ant tyrinėjimo ir iszklau- 
si nejimo.
DVYNAI GIMĖ DVIEJUOSE 

PAVIETUOSE.
Effingham, Ill. — Mrs. Fio

rentina Jones, pati szerifo, pa
gimdė pirma dukrele Newton,

va-
imde pirma dukrele Newton 

Jasper paviete, deszimta 
landa Utarninko nakti. Po tam 
motina nuvožė in ligonbuti in 
Effingham pavietą, kur gimė 
sūnelis apie ketvirta valanda 
Seredos ryte. Motina ir kūdi
kiai sveiki.

AMERIKE YRA 2,865 MO- 
TERISZKU ADVOKATU.

Chicago. — (Amerike szia- 
dien randasi 2,865 moteriszku 
advokatu, kurios pildo 
kius dinstus ir
Paežiam Chicago mieste randa
si suvirszum szimtas. Ohajui 
yra mot ere kuri pildo augsz- 
cziausia dinsta vaistinio su
džiaus poni Fiorentina E. Al
len.

BURMISTRAS 
ARESZTAVOTAS.

Duryea, Pa. — Burmistras 
szio miestelio Vladislovas Vie

likes aresztavotas už

v i su
varo teismus.

vorski, 
prisisavinima pinigu prigulin- 
cziu prie miesto. Skunda užve
dė William Rittel, užmetineda- 
mas burmistrui, buk jisai ne
atiduodavo pinigus in miesto 
kasa, kuriuos surinkdavo už 
bausmes ir kitos mokestis. 
Teismas atsibuvo pas skvajeri 
Lewis Smith’a, Pittstono.

VISA LI5TUVIU SZEIMYNA 
UŽTROSZKO NUO GAZO.
Brooklyn, N.Y. — Apla ike- 

mo žinia buk visa Lietuviszka 
szeimvna Pruselaiczio užtrosz- 
ko nuo gazo. Szeimyna Pruse- 
laicziai nesenei atvažiavo isz 
Waterburio, Conn., ant apsigy
venimo ezionais. 

~ --- -

Paskutines Žinutes.
Ii Tamaqua, Pa. — Sznipai 

surado pas Roberta Daridso- 
na, Burkstone, 95 baczkas 
alaus turinti 4% drūtumo. Vi
sa alų iszliojo.

1[ Batta, Moldavija. Du 
vyrai ir yiena motoro likos su- 
szaudyti per Soviatus už szni- 
pinejima del Rumunijos.

II Los Angeles, Calif.. — 
Manydama, kad ji yra netin
kama motina del savo vaiku, 
Adele Chamberlin nužudė tris 
savo vaikus ir pati save.

II Mt. Carmel, Pa. — Juo
zas Jasiuleviczius, 23 motu, 
likos sužeistas Reliance kasy- 
■klosia. Gydosi Ashladdo ligon- 
butęje, ____

Isz Visu Szaliu A™EIS„Z™AL„ ISZ LIETUVOSSZV. P. MARIJOS
NETIKRAS JOSIOS

VYRAS
VELNIAS NORĖJO

PINIGU
I

NORĖJO ISZGAUT NUO 
MOTERES PINIGUS BET 

PATS PAKLIUVO IN 
PEKLA.

MERGAITĖMS PASIRODĖ 
MOTINA DIEVO KELIS 
KARTUS, BET SUAUGIA 

ŽMONYS JOS 
NEMATO.

KOVA SU
BAŽNYCZIA

SULAIKĖ

w •

Loebersdor, Aust riję.—Kaip 
buvo paminėta Vokiecziu laik- 
raszcziuose, gclžkelio tarnau
toja, kaž-kokia Sehribankiene 
esą iszloszusi lioterijoj didele 
pinigu suma. In dvi dienas po 
to atsitikimo Schriban'kienes 
bute nakties metu 
“velnias” ir, grasydamas mo
teriai nutompt ja in pragaru, 
pareikalavo a t iduot 

tokia vizitą

velnias
pasirodo

y ?

pinigus. 
Moteris tokia vizitą baisiai 
persgandusi, prisipažino 
niui, ” 
padėti Badeno 
taupomoj kasoj. To nepaisant 
velnias insakes, idant Schri- 
bankiene pinigus isz kasos at
siimtu ir, niekam nieko negar
sinant, atnesztu juos namo — 
paskiau isznyko. Paklusni mo
teris isztiesu ant rytojaus nu
vyko in Badenu atsiimt isz ka
sos pinigu. Tacziau kuomet 
jos tenai paklausta, delko at- 
siimanti saVo indeli 
kojo auksZcziaus 
atsitikima su velniu.
apie ta nudtiki buvo praneszta 
policijai, ir bobele, lydima 
dvieju slaptu policijoj.agentu 
sugryžo namo, o policijos agen 
tai sutemus pasislėpė spintoje. 
Punktualiai apie dvylikta va
landa nakties apsireiszke pra
garo sūnūs ir pareikalavo pi
nigu. Sehribankiene, iszsigan- 
dusi, nusiuntė ji del pinigu in 
spinta. Kai “velnias” atidarė 
spintos duris, ten užuot pini
gu, pasijuto esąs stipriame 
policijos agentu glėbyje, kurie 
ji netrukus patalpino in kalėji
mą. Tokiu atsitikimu gali vi
sur pasitaikyt.
KAREIVIS GRAŽINA SIDA

BRĄ KURI PER KA
RA PAVOGĖ.

Ilam, Francije. 
burmistras gavo isz 
Prusnose, dideli ryszuli si
dabriniu daigtu, kartu su laisz- 
ku. Siuntėjas, buvęs Vokiecziu' 
kareivis, laiszke sako, kad ka
ro metais kai Vokiecziai 
ome Haino miestą ir plesze ji 
jis irgi apipleszes vienus na
mus — paemes isz ju visus 
tuos sidabro daiktus, kuriuos 
dabar sinezias burmistrui. Bet 
sąžine nedavus jam ramumo 
ir todėl jis noris, kad burmis
tras tuos daiktus 
žmonėms 
se.
NEPASISEKE APIPLESZTI 

SENA BAŽNYCZIA.
Monthouz, Francije. — Va

gys inaigavo in senoviszka baž- 
nyczia, 
vienuoliktam szimtmotyje, ku
rioje radosi labai brangus už
liekni, bet kuriu vagys negavo 
nes negalėjo sudaužyt ge'loži- 
nes szopos. Paėmė tik kolos vo- 
zas vertes 200 doleriu.

Už tai gerai papelnyjo pain
ei ujo Alfredo Loewonstein’o 
Bordeaux’e, kur sudaužė szopa 
isz kurios paėmė daug brange
nybių ir žemeziugu vertes ant 
20 milijonu franku.

“vel- 
atvirai, 'kad pinigai esą 

skolinamoj-

papaša-J 
iszvardinta

Tuojaus

velnias

pasijuto esąs

- TTamo 
Altonos 

dideli ryszuli

pa-

gražintu
kuriems jie priklau-

kuri likos pastatyta

1[ Indianapolis, Ind.—Trys 
banditai apvogė Union Trust 
banka, ant $40,000. Du apiple- 
szinejo, o vienas, sulaiko 20 
žmonių kurie tame laike radosi

/ 1 I f
. . .. l e

'i'1, :S'!.;

banke.

Poznamius. — Gyventojai 
isz ezionais, Kaliszo, 
kavo ir tolimesniu aplinkiniu 
sujudo žinia, kad Stupoje, kai
me artimoje miesto Serada, pa
sirodė kelioms mergaitėms Mo
tina Dievo, Karaliene Dan
gaus.

Mergaites rinko žole ir žie
dus idant padabyt per Žolynes 
stovyla Motinos Dievo, kuris 
nuo senei jau stovi. Staigai — 
buvo tai pavakarįje — ant vir- 
szunes medžio, mergaites pa
regėjo apszviesta ypatų Moti
nos Dievo o prie josios kojų 
klupoj mažas aniolelis. Mer
gaites džiaugsmingai sukliko 
puolė ant keliu ir 
karsztai melstis. In kėlės miliu
tas regėjimas dingo ir mergai
tes nubėgo namo apsakydamos 
tėvams ka mato.

Mergaites turi po 6, 8, .10 ir 
12 metu. Prasti kaimiecziai su 
atyda iszklause ju apsakymo. 
Ant rytojaus susirinko daugy
be žmonių, nuėjo ant vietos pa
rodytos per mergaites paregė
ti tojo stebuklingo apsireisz- 
kimo. Ir vela mergaites sukli
ko, pa regėdamos apszviesta 
regėjimą, klupuodamos isz- 
t ra ii ko rankųtpAjr karsztai mel

VALDŽE 
PASZELPA DEL 

BAŽNYCZIU.

BUVUSIS KUNIGAS 
PERSTATE SAVE KAIPO 

MOTERES VYRAS ISZ 
AMERIKOS.

PAKLIUVO IN BEDA.

(■žentą

Karaliene

y 

pradėjo

dėsi. Žmonys taipgi atsiklaupė 
bet jokio regėjimo neinate. Re
gėjimas pasirodo mergaitėms 
kožna vakaru lyg sziam raszy- 
mui.

Merga items užsiėmė 
p vista Poznaniuje kur jaises ty
rinėja. Ant tosios vietos nuva
žiavo du profesoriai daryti ty
rinėjimus tojo atsitikimo.

Tuom lai k žinia apie stebuk
lu pasklydo kaip žaibas po vi
sas aplinkines ir sziadien in 
kaimeli sueina daugybe žmo
nių. Isz Poznanians ir aplinki
nes, viena diena suėjo ant to
sios vietos trvs tu’kstanlziai 
žmonių. Ana diena atėjo 5,000 
pelegrimu isz kitu vietų, 
tik taji apsįęeiszkima 
mažos merga tęs, 
dienas po tam mate ir 20-meti- 
ne mergina, kuri ėjo pro taja 
vieta ir regejo stebuklinga re
gėjimą. Kli’ksmai merginos su
judino tukstanezius žmonių, 
kurie tame laike klūpojo prie 
mddžio.

Norints tasai stebuklas pa
dare dideli inspudi ant dievo
baimingu žmonų, 
locnininko tosios vietos kokio 
tai Beckerholstaato, Evange- 

kuris pranesze policijai 
idant jam ateitu in pagelba, 
nes tusktaneziai žmonių isz- 
mindžiojo jo laukus padaryda
mi daug bledes.

Keli kunigai 
taipgi atlankė taja vieta 
ka ape tai mano, tai da savo 
raparto viskupystai nepersta- 
te.

visk u-

Ne 
mate 

bet in kėlės

bet ne ant

liko J

ir vyskupas
, bet

ANT PARDAVIMO.

Farma 32 akeru žemes taip
gi prie fanuos biznis. Namas 
geras yra garadžius, prūdas 
del žuvavimo girios del malku 
visokiu vaisingu medžiu. Ran
dasi suvii\sz 100 vi&ztu. Farma 
arti kelio in Bloomsburg neuž- 
ilgio darys State Road. Prie
žastis pardavimo, savininku 
nesutikimas. Parsiduos pigiai 
del greito pirkėjo.

Alex. Gregas,
Zionfc Grove, Pa.t.0.29)

SUVAŽIAVIMAS VYSKUPU 
ANT RODOS.

su-

Kaunas. — Terp valdžios ir 
Katalikiszlkos bažnyczios užėjo 
nepaprasta kova. Lietuviszkas 
a r k i v isk u pa s Sk u žec kis, 
szau'ke penkis vyskupus tikslo
apsvarstymo tojo nesuprati
mo kokis užėjo tarp valdžios ir 
bažnycziu.
vyskupai surasze rezoliucije, 
kuria inteilke Lietuviszkai val
džiai. Rezoliucije skamba se- 
kaneziai.

‘‘Pagal musu pa teini n ima, 
valdiszkas nusprendimas yra 
nradže kovos prieszai's Rymo 
Katali'kiszka Lietuviszka baž- 
nyczia.

Negeidžiamo kovos, kuri bu
tu labai skaudi ir bledinga, o 
kuria ne tik atjaustu bažny- 
czia kaipo ir musu 
tuviszika republika.

“Visa atsakomybe už tebvri 
nesupratimu puola ant Lietu
vos valdžios.

Lietuviszkas ministeris Szle- 
ževiezius ant seimo atsake ant 
tuju užmetinejimu, bwk bažny-

Po apsvarstymui 
surasze

i l

jauna Lie-

“Lietuvos '/A- 
pranesza sekanti atsiti-

ex-kunigas 
kilęs 

Pa u raki e-

Kaunas, 
nios” 
kma Lietuvoje:

“Lazidijai. — Musu kampe
li aplanke indomus nuotikis. 
Rugpiuczio 5 d.,
Juozas Kazakeviezius, 
isz Pakuonio vals.
mio k., atvyko in Veisėjus pas 
Serapinu SinJkauskiene, kurios 
vyras jau 12 metu Amerikoje 
gyvena ir užsirekomendavo 
jos vyru... Szi, nabage, nudžiu- 

“prisiegole” sulauku
si iszkele sulauktuves be to 
“vvrui” davė 10 doleriu ke- 
lionei nova jo bagažo ir pinigu 

Bot “vv- 
0b>

vietoj Kauno, pasuko in 
traktyriu ir puse pinigu pra- 
szpilijo. Tada tik Szinkaus- 
kiene suprato, kad tai no jos 

. Pranesze polcijai.

go savo

rr

isz Kauno parvežti, 
ras”

I’ada tik Szinkaiis- 
kad lai no

“prisiega
Szi dalyka iszaiszkinus, — eks- 
kunigą aresztavo ir pristatė 
Seinų T. Teisėjui. Dabar ek 

prisi- 
, ne-

kunigas Kazakeviczius 
meta, o ga ir isztikro yra 
pilnaprotis. Jo planai Szinke- 
vieziene prigaunant ir 
taktika rodo ji esant 
Jis sakosi, 'kad taip pasielgti

visa 
sveiku.

v^dže užpyko ant vai- jį prikalbėjo: vienas vargonin-
džios, kad sulaikė visa paszel- 
pa del Katalikiszku institutu.

Nesupratimas terp valdžios
Ka t a 1 i k i szk os ba ž n y cz ros 

Lietuvoje prasidėjo nuo tada 
kada popiežius pripažino tiesa 
Lenkams 'kad prie ju priguli 
Vilnius, atiduodamas visa baž
nytiniu valdžia in rankas Vil
niaus po valdžiai Lenkiszko 
a rci v isk ūpo Ra m u aido 
bryzkovskio.

ir

Jal-

. PASIKORĖ ISZ 
RUPESCZIO.

Liubavas, Podpiliakalniu kai
me Liepos 29 d. savo kluone 
pasilkore ukinikas Vaicziulis. 
Žema sunikiai susirgo jo pati. 
Jis būdamas ne turtingas, la
bai rūpinosi kaip ja mirus pa
laidos ir paskui gyvens. Isz 
tos rupesties pradėjo kvailio
ti ir kartis. Kelis kartus buvo 
pasikoręs, bet namiszkiai, ra
dę ji kabanti, paleisdavo. Pati 
ir vaikai matydami, 'kad jis 
nepilno proto, laikydavo ji 
grandine pririszta ir muszda- 
vo. Del to jam gyvenimas ro
dėsi dar sunkesnis, ir jis na'k- 
czia, kažkaip pasiliuosaves 
nuo grandine, pabėgo ir kluo
no pasikorė.

nuovados

PASIKORE KALĖJIME. - 
SUVALGĖ SAUJA MOLIO.
Nanuiniestis, Szakiu ap. - 

Nesenai policijos 
kalėjimo pasikorė jaunas vagi
lius, kilęs isz Griszkabudžio. 
Miestelio kūmutes, tos sensa
cijos sujaudintos, pradėjo 
sznibždet ir net garsiai tarpu
savy kalbėti, kad vagilius ne 
pats pasikorė, bet buk polici
ninkai ji pakorė. Policijos vir- 
szininlkas, surinkęs žinių, kas 
tuos neteįsingus gandus sklei
džia kaltus patraukė in teis
mą. Apie deszimt plepiu mote
rėliu taikos teisėjas nubaudė 
arsztu keliom dienom.

Nesenai plento sargas kirto 
laižybu, kad gavės 10 litu do- 
vanou, vienu ypu suvalgys 
kumszczio didumo molio gaba- 
la. Ir isztikruju — suvalgo 
juokdamasis ir net nesirgo.

I ,a i ke
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inikas ir szaip pilietis.
tardymo eks-kunigas Kazake
viczius, taip nesenai su kun. 
Starkum draugavęs iszreiszke: 
“Man buvo geda vadintis vy
ru tos moters nes asz, 
buvęs kunigas bijojau, 
to niekas nesužinotu.”
Serapinos Szinkauskienes vy

ras, Stasys Szinkauskas, sziuo 
metu gyvena Amerikoje, mies
te Lawrence, Mass., netoli Bos
ton’d.

kaino 
kad

pranesza,
p. B.

NESKESTANTIS LAIVAS; 
LIETUVIO ISZRADIMAS.
‘‘Golos Litvy” 

kad Szianliu gyventojas
L. Vaicekauskas sugalvojęs ir 
iszrades neskęsta nti lai va. Isz- 
radimo principas esąs tas, kad 
sugedusioj! laivo dalis auto- 
matiszku duju Veikimu sujun
giama ir sustiprinama su kito
mis sveikomis laivo dalimis.

Be to, Vaicekauskui pavyko 
iszspresti automatines signali
zacijos problema gelbstant pa- 
skęiilusia laivo dali.

Szis p. Vaicekausko iszra- 
dimas — laikraszczio nuomo
ne, galėsiąs daug žmonių 
vybiu iszgelbeti.
didele ateiti ir aviacijoje

Mes manoma kad tuo tarpu 
ligi szis iszradimas bus rimtos 
moksliszkos eksportyzos pa
tikrintas — isz anksto daryti 
del jo kokiu nors kon'krocziu 
iszvadu del jo ateities — butu 
dar per anksti. Žinoma, norė
tumėm ir labai, kad visa tai 
pasitvirtintu, nes Lietuvai pa
darytu tai tik garbes.

gy-
Be to, turis

GRIAUSMAS UŽMUSZE 
ŽMOGŲ.

Bazilionai. — Rugsėjo 12 d. 
užėjusi smalki peikunija už- 
musze enant lieptu per Duby
sa Romalda Miknevicziu isz 
Bražinsku folvarko. Lavonas 
užmusztojo kita diena tapo 
rastas vandenyje.

Ta paezia diena ūkininko 
Aliszausko Sziliszkes kaime

-• užinusze du arkliu.

-
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Adresai Lietuviszko Ambasa
doriaus ir Konzulu.

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

Washington, D. C.
Lithuanian Consulate 
38 Park How, Now York, 
IJthuanian Consulate

608 S. Dearbora St., 
Chicago, Ill.

; n. y.

Kas Girdėt
I I

Pereitais metais durnais nu
ėjo visokiu nuosavybių iki 
$570,(MM),(MM) vertes. Tos sumos 
$150,000,000 žuvo nkiu gais
rais. 14,(MM) žiuoniu neteko gy
vasties. Ketvirta dalis tu, arba 
3,500, gyveno akiu apielinke- 
se. Suv. Valstybių prezidentas 
praszo visu ukinin'ku dėti spe- 
ciales pastangas panaikinti vi
sokius gaisru pavojus nuo sa
vo nkiu. Jis paskyrė savaite 
nuo Spalio 3 iki 9 kaipo gais
ro nukreipimo (Fire Preven
tion) savaite. Netinkami kami
nai pecziai ir dūmtraukiai pra
dėjo troezia dali visu 
metu gaisru. Gerai 
siems paskirti laika peržiūrė
jimui visu trobų, inkaitinimo 
iszrengimu, sutvarkyti prasza- 
luima karsztu pelenu, pataisy
ti stogus ir praszalint i iszma- 
tns.

Ukninkams taipgi patartina 
savo dist rikto 
gaisro komitetą, 
rūpintis nupirkimu 

-reikalingu iszrengimu 
rams kovoti.

pereitu 
butu vi-

snorganizuot i 
kuris galėtu 

vis-okiu 
gaiš-

Pagal apskaityma ūky stos 
departamento Washingtone tai 
sziadien randasi suvirszum mi
lijonas radio aparatu ant Ame- 
rikoniszku farmu. Fermeriai 
laiko radio ne kaipo kokia zo- 
bovele, bet kaųio reikalinga 
dalyka panasziai kaipo telefo
ną, elektriką, padarus ir t.t.

Mete 1923 rmlosi ant farmu 
145,(MM) radio, o mete 192.5 jau 
pasididino skaitlis ant .5.53,000 
o szimet daeis suvirszum mili
jonas. Tieji, kurie invede ra
dio in savo namus, apturėjo 
daug naudos ir pelno isz juju.

Farmeriai aplaikineja per 
radio kas vakaras ne tik muzi
ke, dainas koncertus, bet pre
kes gyvuliu, javu, avižų, kokis 
bus rytoj oras, lietus ar viejas 
ir t.t. kaipo ir visokes žinos ir 
atsitikimus ant svieto.

Tolumas saules nuo asztuo- 
niu didžiausiu planietu yra: 
Merkuri 38,(MM),OOP myliu; Ve
nus 67,27O,(MM); musu Žeme 93,- 

Mars 1,417,(MM),(MM); 
483,853,(MM);

A

000,000;
Jupiter 483,853,000; Saturn 
887,098,(MM); Uranus 1,784,832,- 
(MM); Neptūnus 2,796,528,500 
mvliu. 

su

Nuo pradžios meto alkoho
lius arba munszaine užmuszo 
lyg sziai dienai 98 y pa t as. Alle
gheny paviete, kuriame randa
si Pittsburgas. Sirgo nuo tos 
paežius priežasties 4692 žmo- 
nys.

Sugryžus namo in Berkeley, 
California, pana Marijona For
bes, pirmutine Amerikonka tu
rinti vakliszka (liūsta Indijoj, 
apreiszke, kad savo akimi ma
te, kai*p dvasiszkasis sugražino 
gyvasti, vienai merginai, kuria 
<daktarai pripažino mirusia. 
Pana Forbes, buvo drauge del 
kunigaiksztienes n asiles ranios 
(rane — pati arba naszle ma- 
haradžo) valstijuje Mandi, 
Pundžabe.-'šztai josios apraszy- 
mas apie taji stebuklą:

“Viena tarnaite ranios, pa
vojingai apsirgo ir pagal Indil
su paprotį, likos perkelta in 
mirtini kambari. In kolos va
landas po tam mirė. Josios mir
ti užtvirtino keli Angliszki 
dvariniai daktarai. Rane nega
lėjo susiramyt mirezia
mylemos tarnaites, kuria labai 
mylėjo, nusiimto pas tūla dva- 
siszkaji, melsdama jojo idant 
gteitu pas jaja ir sugražintu

savo

patraukė.

gyvastį mylemai josios tarnai
tei. Per ilga laika dvasiszkasis 
sėdėjo prie kojų veliones, su 
palengta galva, karsztai mel- 
džiantysis. Staiga i pagriebė už 
kojos nebaszninkei ir smarkei 

Nieko neatsitiko.
Patraukė koja antru kartu, ne- 
baszninke pradėjo rodyti savy
je gy vast i. Ant galo atidaro 
tikis ir pradėjo bueziuot. Buvo 
tai in laika puses dienos po 
pripažinimui daktaru kad tar
naite ant tikrųjų yra mirus.

* a • T • . •Atgaivinta prie gyvasties, pra
dėjo jaustis geriau, o kiula va
žiavau isz Mandi, buvo jau vi- 
siszkai sveika ir tarnavo savo 
poniai. Mergina man aiszkino 
kad mirtis josios buvo kaip ko
kis saldus miegas.”

“ liied- 
ir kad negali pristatyti 

vaikams ko geidže. Tėvas

Neturtingi tėvai (prasti žmo- 
neliai) daugeli kartu rūpinasi 
laja nelaime kad yra 
nais” 
savo
rūpinasi neturėdamas pinigu 
ant pirkimo savo šuneliui au- 
tomobiliaus ir siuntimo in “ko- 

motina yra susirūpinusiledž.;”
lend savo dukreles negali parė
dyti iii kailinius, szilkus, szn i ti
rus perlu ir kitokioms brange
nybėms, skundžesi kad neturi 
ka duoti savo vaikams ir lai
kyti juosius taip, kaip laiko ki
ti tėvai.

O, kaip blusta toki tėvai! Ne
reikalingai verke ir rupi naši 
ant likimo savo vaiku! Nepa- 
mislina a*pie tai, kad vargin- 
giauses tėvas, arba motina, pa
silenkus ant prastos vyges sa
vo kūdikio, yra padėjimo duo
ti jiems didesnius turtus, nuo 
brangenybių, szilko ir aukso, 
gali savo vaikams duoti tokius 
skarbus, kokius pinigai ne yra 
sztant nupirkti. Tieji skarbai 
vra kasdieninis iszdalinimas 
savo vaikams, teviszka meile, 
pasiaukavinia ir szirdiiigos ru- 
jfestys apie ateiti savo kūdikio. 
Iszskiriant t uju skarbu, tėvai 
apteikė savo vaikus didžiausiu 
skarbu ant viso svieto — skar- 
ba gyvasties.

Kada tėvai apdovanoja savo 
kūdiki gyvaste, nuo pat pra
džių apdovanoja ji skarbu mei
les. Po tam savo rupeseziu die
na ir linkti, sergsti nuo ligos, 
gydo kada apserga, nesigaili 
didžiausio pasiaukavimo, kad 
tik mvlimam šuneliu ar dukre- 
liai visame intikti.

Prie to uoreike būti turtingu. 
Teviszka meile ta pat ar pas 
turtingiausia ar vargingiausia 
žmogų — kožnas gali semti la
ja meile isz savo skarbeziaus. 
Motina, kuri rugoja, kad nieko 
negali duoti savo dukreliai, lai 
kydama jaja ant savo nuvargu
siu keliu, duoda jai daugiau no 
kaip pinigai gali jai duoti. O 
ir pas vargszus žmonis vaikai 
daugiau pasinaudoja isz skar- 

ir motiniszkos

savo tėvu nemato 
sau vaitos ar mene-

bu teviszkos 
meiles, nes-daugiau draugauju 
su tėvais no kaip tureziu vai
kai, kurie 
per kėlės 
sius.

Milijonieriaus name, vaikais 
užsiima gerai apmokami tarnai 
ir tarnaites. Tarnai iszpildo sa
vo privalumus už pinigus bet 
neinkveps motiniszkos meiles 
in tokius vaikus. Milijonierių 
vaikai turi savo tarnus ir ko 
tik panori, bet jaigu pati moti
na su jais neužsiiminėja ir ne- 
dažiuri tokis kūdikis neaplai- 
ko tojo didžiausio skarbo.

Vaikai vargingu tėvu,
rints aplaiko prasta ir sveika 
maista o juju parėdai neteki 
kaip turtingu vaiku, bet dau
giau pasinaudoja isz tėvo ir 
motinos meiles.

no-

Nuo 1922 m. isztekejusi 
Amerikos pilieczio ateive tuo- 
mi netapsta Amerikos piliete. 
Jeigu nori tapti piliete turi 
atskirai pralyti pilietystes 
popioru. Tokioms, k u vi u vyrai 
jau yra pilieoziai, daug leng
viau ingyti pilietyste negu pa
prastam a tęvi ui ar paprastai 
ateivei. Pasitaiko, kad dauge
lis moterių netapsta pilietėms 
todėl, kad klab.lingai mano 
kad savo vyro pilietyste jas

UŽ

irgi aprūpina.
Jeigu ateive tapt u naszle, 

kai kuriose valstijose negali pra 
szyti motinos pensijos. Jeigu 
rei'ketu'keliauti užsienyj nega
bu u iszgnuti Amerikos paspor- 
to ir gal negauti pasporto isz 
gimtines szalies, nes kaikurios 
szalys nepripažysta isztekeju- 
sias už ateivius moteres. Jeigir 
apsirgtu protiszka ar
cziaina liga gali but deportuo
ta, 
laikytu kaipo ateive, 
negali balsuoti.

užkro-

Kares laiku gali būti su- 
AI ei ves

Saule” del savo moti- 
raszo Angliszkai szi-

and I ’m puti-

Sztai meile ir pasiszvonti- 
mas vienuolikos metu dukreles 
del savo motinos, kurios var
das ir pravarde yra Alberta 
Bradis, bet kur jiji gyvena tai 
pasiliksim del saves. Alberta 
prisiuntė viena doleri užraszy- 
dama “ 
neles ir 
tai]):

Dear Sir: — Please send 
methe “Sun”
ing one dollar in the letter. 
Please send I he “ Sun ” quick 
because mv mol her wants to 
read it. I thought 1 would 
give mv mother a birthday 
prosmit so I saved up the one 
dollar. And when 1 will have 
2 more dollars I will send 
I hem. I ’in .11 years old.

Alberta Bradis.
Argi tai neparodo szirdingos 

meiles kūdikio del savo gimdy
tojos*? Albertoje surinko doleri 

“Sau
lei savo molinos ant josios

dovanaidant užraszvt 
le”(
varduvių. Kiek suaugusiu duk
relių tai padarytu del savo mo
tinos kaip padare maža Alber
ta?

Aeziu tau szirdingai Alberta 
už tai ir turėsime tave mintv- 
je ateitoje.

ANT PARDAVIMO NAUJAS 
NAMAS.

miestoPaežiam vidury miesto, su 
dvejais bizniszkais rumais, di
dumai ruimu: vienas 30 pmlu 
o antras 20 pėdu, yra parankus 
d(»l• visokio'biznio, randasi vi- 
so'ki parankamai kai]) tai szi- 
luma, maudyne ir 1.1, isz viso 
randasi 14 kambariu. ' Kam 
toks namas reikalingas kr<‘ip- 
kites ypatiszkai arba 
ant adreso:

226 E. Centre St., ‘ 
Mahnnoy City, Pa.t .84)
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Badai kokia tai nauja kometa 
Neranda sau vieta, 

Norėtu trenkti ant kitos 
])la lietos, 

Bet jeszko ant musu žemos 
sau vielos.

Gerai padarytu, kad trenktu 
iii nekuria vietai, 

Kur jau už daug paleistu
vauja svietas, 

Panasziai kai]) Gomoroje ir 
Sodomoje siera nupuolė, 

Ant visu paleistuviu neti
kėtinai užpuolė.

Ir su szita kometa tas gali 
pasidaryt i, 

Visa siera isz saves ant 
gaivu iszbarstyti,

.Jau laikas palniuli paleis- 
t uvauti,

Su visokioms iszt rainoms 
draugauti.(

Szenadoryjo ’daug tokiu yra, 
Kuriems palengva smegenis 

iszby ra, 
Pauzes saVo apleidžia,

Vadeles isz ranku iszleidžia 
Po tam graudinąs, 

Prie pakiltos vadinas 
Bet jau 'per volai,

Jaigu apėmė juos velnei. 
Isz pradžių vyras sau ant 

visko pavėlina, 
Namie niekad nepasedi — 

visur eina,
Paežiule verkenezia palieka 

namie,
Niekt) nedboja, tik mislina 

apie saye,
Per naktis kaip morezinis 

katinas, 
Jam tik linksma kada v ra 

vienas.
Per koki hi.i(ka ye^hį toki 

gyvenimą,
Ant pacziulos suvis uetemina 

Pakol nuo kito ra.mvbes 
nesuranda,

Tada sportelis sau pirszlus 
kanda, 

Atsidaro jam akys
Kaip katinas tykoja per naktis, 

Paczia savo vakluoja, 
Paskui ja visur slankioja.
Tame patys vyrai kalti 

Neprivalo priosz paczia 
atszalti,

Kas gaigalui gerai, 
f)

y

PARANKIAUSIAS 
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Baltijos Amerikos 
Linijos

LAIVAI ISZPLAUKIA 
“ESTONIA” 2 LAPKRICZ10 
“LITUANIA”23LAPKRIGZI0

Važiuokit visu keliu 
vandeniu in paczia

KLAIPEDA
Per laisvaji Danzigo porta. 
Isz ten tiktai vienos nakties 

kelione kitu laivu
$107 TIESIOG IN KLAIPEDA 

(Treczia Kliasa) 
IN ABI PUSI TIK ..

Populiariszka turistine 3czia 
kliasa tiktai $10 brangiau už 

vienpus. $15 už abipus.
Taksai atskirtum.

Informacijų kreipkitės in vietos 
agentus ar staeziav in kompanija

Baltic America Line
10 Bridge St.

$181

New York
ĮH "I ■ -Į 11 — IIW — ■ MHl Ii1,ll<|. IM

A-BE-CELA arba pradžia skaitymo ir 
raszymo, del vaikams. - Preke 15c 

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

,1, ..........

Lietuviszkos Pasakos.
... . 1

SURINKO Dr. J. BASANAV1CZIU3.

Pasaka, isz kurios matom, kad 
pinigai — smertis.

Ėjo keliu vienas mandrau- 
ežiukas ir atrado didelius pini
gus. Atsistojas ir sako visiem 
praeina n tiem: 
smerl is!” 
kažinkoks ponas su luokarium 
ir I “*'* L*

mesa. Pradėjo lesvinezins val
gyt kiausziene, ir baigdamas 
valgyt, pradėjo sakyt, kad jam 
darosi tam,su akyse. Ir pradė
jo grebaliot su rankom, nirduo- 
darnas, kad nemato. Pradžiugo 

vyra penet mėsa, 
lesvinezins mėsos, 

pradėjo rangytis, sakydamas, 
kad jam negerai darosi, ir pra- 
sze paežius, kad ji kaipo nore- • , . • j • 1 A "j •

SULAIKYKIT SLOGA
KOL NEPERVELU;

>• Red Cross Plaster’is teikia 
greita smagumą.

i

pati ir ernp 
Pavalgęs

Neatsargu duoti slogai pereiti be 
jokios atydos. Influenza arba plau- 
cziu uždegimu gali baigtis. Jeigu tu
ri sloga arba jauti ja ateinant, veh 
kit skubiai. Gaukit ta sena isztikima 
greitai veikianti Johnson’s Red Cross

gianti nuvestu in lova. Atsigll- Kidney ir uždek unt krutinės.

“Pinigai, tai 
Važiavo pro .szali

knrmann. Privažiavus lyg 
lai vietai, pamate kad stovi 
žmogus pas pinigus ir szaukia: 
pinigai smertis! Ponas tarė: 
“Kad tau smertis, tai tu ne
imk. Asz juos suvartosiu!” Ta 
pasakos, paliepė luokariui sp 
knrmann iszsest. ir, suėmus pi
nigus supilt in vežimą. Szitie 
taip ir padaro. Paskui luOka- 
rius su kurmanu susėdo prie
kin ir važiuodami susikalbėjo 
poną nžmuszt; ir kai»p tik in- 
važiavo krnmėliuose, iszszoko 
abudu isz vežimo ir, užmuszo 
poną, pakiszo ji po samanom. 
Dabar susėdo vol abudu veži
man ir važiuoja. Privažiavo in 
miestą ir bijo važiuot miestan, 
nes žmonos pamato juos vienus 
be pono važiuojant, klaus: kur 
jus ponas? Sutarė .palaukt prie
temos ir, iszsuke isz kelio, nu
stojo tokioj pievelėj. Reikia 
dabar eit miestelin nusipirkt 
valgyt. Nuėjo knrmanas val
gyt pirkt ir nupirkęs ragaiszio 
indejo in vidu nuodu, taip sau 
mislydamas; kaiip (ik luokariu 
užponesiu, tuoj anas numirs ir 
liks pinigai man vienam. Luo- 
karius pamatęs, kad jau kur- 
rnanas ateina, pasiėmė strielbu 
ir, užsiglaudės už akmenio, lan
ko. Kaip tik priėjo knrmanas 
artyn, tuojau luokarius trinkt! 
— ir nuszove ji. Paskui pa
ėmęs ta ragaiszi, pa valgo ir 
tuoj krito ant žemes negyvas. 
Ir iszsipildo mandraiicziuko žo
džiai kad: “pinigai — smer- 
tis!“ >,L
VIENA GUDRU LIESV1NCZIU, 

k... KAIP ANAS SAVO PACZIA 
ISZMEGINO.

pinigai
» i.

iėH in lova <k..jun.in: -‘Ai, ni> ni, I S»ls .tebuklingM pag.lt>. n.«.. pl.»- 
Jau mirsiu!” 'IMjaves, de-jar 
ves, apalpo ir guli nei gyvas, 
nei miręs, Lesvinczieno tuojau 
pasikvietė savo mylimąjį 
go abudu ir geria, 
lesvinezins atsikėlė nuo lovos

les iii lova dejuoja: Ai, ai, ai!

, vai
ri k sztai

f 
ir pasiėmęs szaudykle nuo sie
nos, tarė: “
džioti ir sutinku vilką, tai szi
taip darau!’’
cielijo in paezios mylimąjį 
plyks!
kui paežiai truputi 
nugara ir 
laimingai.

/r

Kai asz einu me-

ta iszlares, pris- 
ir 

eme ir nuszove. Pas- 
pakarsze 

toliaugvveilo sau

terita yra dvigubo dydžio paprasto 
plastorio, ir neskyletas. Patogus var
toti. Duoda veik urna pagelba — szil- 
do, palengvina, saugoja-gelbsti pa
lengvinti sukepima ir sujudinti cirku
liacija. Praszyk vaistininko didelio 
Johnson’s Red Cross Plaster su rau
dona flanele užpakalyje. 
.   II I   ■mm i>lllllllįlli ■■■Rili    ......................... i—..

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABOR1US MAHANOY CITY

.........II
Laidoja kunun numeireliu. Pasamdo 
automobilius del latdotuvlu, krikss- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo Ir t X 
520 W. Cantra St. Mahanov City. Pa.
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VLADAS UGOLIK ISZ SHEN ANDOAH, SIRGO 18 MENE
SIU; BUVO LIGONBUTEJE ASHLAND E, TURĖJO 8 
DAKTARUS KURIE JI GYDĖ, O TEISYBĖJE ISZ-

GYDĖ JI DR. MENDELSOHN ISZ WILKES-BARRE.
Steb(‘t ina tai iszrodo kad esmin dabar‘sveikas, nes sirgau

buvau Aslilando Iigonbuteje ir gydomas ‘buvau18 numesiu
per 8 daktarus, pakol man buvo patarta idant kreipiausi pas 
Dr. Mendelsohn ’a isz Wilkes-Barre, Pa. Pa k laukia u mano 
draugo ir nusidaviaii pas ta daktara, ir szia<lien aeziu Dievui 
(‘smili iszgydint as. Kentėjau ant rumatizmo, t u rojau dieglius 
visam kūne ir krutinėjo ir bais iai kentėjau, neturėjau jokio 
apetito, skilvis buvo baisiam ])ad(‘jim(‘ ir viduriai kaip kada 
per 4 diemiH neveiki*, negalėjau ne atsikrenkszt, t u rėja u dieg
lius visam kune. Buvau nervuolas ir daktarai sake kad gausiu 
džiova. Labai siikudau ir baisiai iszrodžiau. Kraujas buvo 
silpnas ir svėriau 136 svarus. Patarimais Dr. Mendelsohn’o, 
pradėjau jaustis geriau, pribuvo man ant vogos 10 svaru, ko • 
sulis sustoo, pradėjau dirbti ir janeziuosiu kad esmių visisz- 
kai iszgydintas ir džiaugiuosiii isz gyvenimo, nes priesz tai 

gyventi. Dabar pripažinstit

iszrodžiu u.
Dr. *

‘tali

lankiau mirties ir ne<sinorejo man
Dr. Mendelsohn ’as man siiteikeirpatarinvisiemssergan- 

V LA DAS UGOLIK, 
Shenandoah, Pa.

k a
tiems pas ji kreiptis.

48 W. Paper St.,

gerai4 4

’Uai pritinka ir paezai.
Toki sueja in pora 

Vyras tuojaus paeziule
apleidžia, 

Nesuramina jaja niekad 
turėti josios 

negeidžia.
Vyras savo keliais eina, 

Moteriai tas suvis neapeina
J

y

Prie saves

J

Vienas priesz kita atszala 
“Tegul jis gauna 'gala.1 

() kada 'motore isz kelio 
paklysta, 

In galva insipainioja kvailysta,
Tada vyras susipranta, 
Ir pirsztns sau kramta.

Ne broliuk, dabok ir mylėk 
savo paczia visada, 

Neapleiskie jaja niekada 
Ba tavo meiles nuolatos 

reikalauja, 
O moteres toki vyra 'paguodoja

Tada nemylės kitu, 
Nežiuręs ant svetimu, 

Ba laiko ant to neturės 
Tik tave viena rnyles.

Eini kur, imkie paeziule 
su savim,

O toji bus užganadyta tik 
tavim, 

Tavim 'tik gorusis,
O kitos isz to stebėsis 

Tave szlovins,
Ir garbins,

Kad esi gud boj, 
Pacziulos nepalieki stuboj!

KANTICZKOS arba giesmių knyga, 
paprastais kietais apdarais. Preke |1, 
Su geresneis apdarais, preke |1.50

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

Buvo vienas liesvinczins. ’Uu- 
rejo jauna paczia ir labai ja 
mylėjo; bet pati jo nemylėjo ir 
turėjo kita jauniki isz susiedi- 
jos, kuris dažnai pas ja atei
davo, kaip tik kur liesvinczins 
iszeidavo tuojau jaunikis ir 
pribūdavo. J'ada lesvineziene 
virdavo deszras, kepdavo kiau- 
sziene ir visus geresnius val
gius jam supenėdavo. Kai atei
davo vyras nuo darbo, tai jam 
nieko daugiau neduodavo, kaip 
(ik szaltus batvinius su duona. 
Karta lesvinezins szitaip pa
dare: parėjus namo isz miszko 
sako paežiai: “Ar'tu žinai, du- 
szele, kad musu miszke atsira
do stebuklingas szventasai ?!” 
“O kur-gi dnszele?” klausia 
pati. “O-gi szitam stumbinyj, 
kur kiauras už pieveles!” at
sako lesvinezins. Lesvineziene 
tai iszgirdus, lauke kad tik vy
ras kur nors iszeitu. Lesvin- 

numanydamas paezios 
misli, nuėjo in miszka pas ta 
stnmbina, nusivilko nuogas ir 
inlipo iszpuviisiam stambinau, 
Neužilgio atbėga ir lesvinezie
ne. Priėjus prie stum'bino, at
siklaupė ir tai]) kalbėjo: “Ste
buklingas szventasai! Iszklan- 
syk mano praszymo: asz tau 
atnesziu kapa kiaiisziniu!” 
stumbino vyras nuduodamas 
rustu baisa, atsiliepė: “O ko-

1

O-gi szitam stumbinyj

ežius

Isz

gi tu reikalauji?” “Noreczia 
kad ■mano vyras numirtu” — 
atsake boba. Tada isz stumbino 
atsiliepė toks pat balsas: “Jai- 
gu tu nori, kad tavo vyras nu
mirtu, tai rytoj privirk mOsos, 
iszkopk blynu ir kiauszienes. 
Nuo kiauszienes apžabals, o 
nuo mėsos apsirgs ir numirs.” 
Pradžiugus lesvineziene ‘parbė
go namo ir negali niekaip su
laukt rytdienos. Ant galo atėjo 
ir rytdiena. Lesvineziene visa 
prisitaisė ir lauko vyro parok 
nant isz miszko. Atėjo lesvin- 
czius, tuojau pati ome neszt 
ant stalo blynus, kiauszinius ii’

•\

• t "f
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Asz gydu visus ligonius patsai ypatiszkai; neturu jokiu 
studentu kad praktikuotu nnt jus; nereikalaujate jokiu 
tlumocziu nes asz pats kalbu su ligonais juju kalboje. 
Jeigu sergate ar sirgo t e ir nebuvotą visiszkai iszgydinti tai 
kreipkitės tuojaus pan įmanė, asz apsiimu jus gydyti, y. 
Praszau atraszyti pas mane kokia sanvaite laiko priesz 
atvažiavime o paskirsiu kokia diena galėtumėt atvažuoti. 
Nelaukite jei sergate. Jeigu turite kokius draugus kurie 
serga, tai paduokite jiems szita apgarsinimu perskaityti.

DR. MENDELSOHN
; Ant antro floro Strand Teatro.

12 E. Market St. Wilkes-Barre, Pa.
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MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

-------- $J—
3-czias Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra geriaus 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.

Dėkite savo

I i

Dr. C. J. BERGER
SPECIALISTAS VYRU IR MOTERŲ LIGŲ 

NERVISZKU IR CHRONISZKU 
Garsingas Specialistas per 23 metus.

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

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

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

n i . _ _. _ „ i» I AGUONĖLĖ Ii i
Senai jau dingo triukszmai 

ir trimitu balsai, aidėjo seno
vės piliakalniuose ir tik liko 

Dauguma 
bet dar įlan

IM**

3

s
3
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kovon. Tuos szauksmus iszgir- 
do skubinamės.
giuosi tuo, nes gal ir reiks nuo
kieto Totoriaus kardo mirti, 
bet butu malonu už tėvu žeme 
garbingai žūti. Sauja smilcziu 

man lengvesne, ne kain

Ir asz džinu-

Soviatu Lavinimo Laivas Kelionėje
III IIHIIHHIHIIIIIIHIHII11 IIIIHHI

UŽMIGO
iiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiti

gailesezio 
motinos meile degan- ma sziame

inva irios Igendos. 
j n surankiotos, 
giau nyksta nepasiekusios to, 
kam jos skiriamos... ne kai)bus

Apie Seredžiaus piliakalni nuliūdimas, kuris kankintu, jai 
užsilikęs man ir tau reikėtų būtigyventoju tarpe yra 

sekantis padavimas.
Miszkais apgaubtame klony

je, netoli kalno gyveno
Nusikamavęs 

sirgo slaugomas 
Aguonėlės, 

su

senas
garsus karys, 
kovos lanke, 
jaunos dukreles 
Karta levui besikalbant
dukterimi, jis paklauso:

— Kuri Aguonėlė pasisky-
— Sza ra nežili ar 
pridurdamas, —

re sau vyru. 
Vabalu,

i

ver
gais. Lai kardas prioszo perve
ria plak-anczia mano szi rd i ir 
linksmas mirsiu kovos lanke! 
Tszgirdus apie mano likimą, 
sukrank laužu ir ji degindama 
prisimink įminė...

— Paliauk taip 
pertrauke Aguonėlė, 
trnkszti to, 
vis nenori.
tau akis užbers,

abu turtuose lygus nnrsns ir nes, bet atsimink, kad kapuo- 
> garbingi vyrai. |se vietos neturėsi,

Aguonėlė klaupė prie

kalbeji’s, 
— Tu 

ko nei vienas gy- 
Smillys, kurioms 

bus lengvos-

tėvo 
lovos ir nuleidus akis isztare, 
— Szarancziu!

— Kelkis mergele! — kal
bėjo tėvas, — jei ji pamylėjai, 
tai ir asz nebusiu prieszingaS. 
Pilnatyje pakviesiu žiniuna ir 
kaimynus, iszkelsiu vestuves, 
apleisi mane ir narna, kuriami* 
gimė ir augai o pradėsi gyven
ti svetimoje duonoje. Pasiusk 
mylimajam pasiimt ini, 
tuojau atvyktu ant
viu, — tegul jums Dievai 
deda.

Aguonėlė su džiaugsmo asza- 
romis iszbueziavo tėvui ran
kas ir pasiuntus tania, sugry 
žo prie ligonio.

Dar nesutemus, 
ra n ežiu s

se vietos neturėsi, kas man 
pasaulis, be tavos ’! Asz to ne- 

Buki 
f p

i

kad 
sugert li

pa-

ui jojo.

Klaupė. So- 
iszkele rankas ties 
jaunųjų palaimini-

jau ir
Pasitiko

» Aguonėlė ir paėmus už rankos 
nuvede prie tėvo.
nas Pilius
galvomis,
mui, bet lupoms atsidarius žo
džio neisztare

mo ir atmintis ji apleido. K 
voje su mintimis gan 
pagaliau pravėręs akis pažvel
gė in jauniki ir suvirpėjo.

— Prakeiktas* ir niekam ne 
tikos esi vaik4H*<"^piifMMČld sii- 
szuko Pilius. Kodėl
vadino nežinia. Nematoma jo
ga prikėlė Aguonėlė ir ji vir
pėjo, kaip rudens vėjo puczia- 
mas lapas;
jo, rodos prisloginfrfs keiksme 
sunkenybe
pakilti.

‘U1S apalpo isz
visi tylėjo.
susi jaudini-

O-

ilgai.

jis taip

Szaranczius klupe- 

neturėjo stiprumo 
Pi liūs 
in klūpanti.

neatsipeikejo. 
žiurėjo in klūpanti, kartai:* 
gražiai kalbėjo sūnumi vadino, 
ta vol plūdo szaukdamas — 

’traukis nuo manes!
— Turėk kantrybe, dievai- 

cziai mudviejų pasigailės, 
graudingai maldavo Aguonėle 
jauni kaiezio, 
nekreipk domes levo žodžiuos- 
na, asz tavo ligi mirties pasi
liksiu buki tvirtu ir turėk vil
ti.

kai! keitusi,

linksmas 
Povėlis tave 

labai myli. Kaip andai buvai, 
pas mus, tai rytojaus diena 
buvo krivi* (kunigas), jo liga 
užbūrė ir tuojau pikta dvasia 
nuo jo atstojo. Jau noreji* 
siusti pas tave pa>"miltini, bet 
krivi* polkai bėjo ir liepe. dar 
kuri laika palaukti. Užmirszk, 
kas buvo ir linksmas 
kovos lankau, 
lanja musu < 
mins, tai ir vėl pasimatysimo.

Karžygis stovėjo nesijudin
damas ir neknri laika buvo ty
lu, bot tuo metu Aguonėle, 
tai sugalvojo, - 
dele, 
eidama prakalbėjo ir netrukus 
jau buvo tėvo kambaryje, kur 

, bet jis 
nejusdamas 

to svarbaus Aguonėlės laiko
tarpio. Nepribudinus, nulindo 
bet netrukus paėmė nuo sienos 
tėvo szarvus ir mineszo 
majam.

— Pasakyk, 
jais daryli? 
ranezius.

— Keliauji kovon, todėl 
man atėjo mintis t a Vi* Apszar- 
vuoti, kad neimtu pavojingas 
tau prioszo ginklas, — lydėda
ma kalbėjo Aguonėlė. — Jei 
mani* myli, tai nuimk nuo sa
ves sziu szarvu, ligi kova ne
pasibaigs. Jais ir musu prose
niai szarvuodavosi, o kas juos 
turėjo, drąsiais stodavo prie- 
szui akysna ir pastarasis lik
davo nugalėtu. Taip daryti ga
lėsi nerizikuodamas 

gryžes, man
tu Perkūne, dievaiti 

mink ji ir laikyk savo g 
kovos metu!

1 > zk oliavus Sza ra nezi u i, 
Prisilai- 

vaikszt i nėjo 
geriau. Mie

pergyvensiu! 
mano bijūnėli!

rytojaus

Jau

kėliu uk 
rei'ka-nes to

Herai, o jei jie lai-

k a 
palauk valan- 

netrukus sngrysziu,

stengėsi pribudinti ji 
saldžiai miegojo,

mvli-

ka manai su
— paklauso Sza-

kovon,

T

mes
O

ir pasek- 
pa pa sakosi.

, lai- 
loboje

Pi-

Szaranczius a t si pei kojos, pa
spaude Aguonėlės ranka ir isz- 
keliavo.

Praėjo keli pilnaeziai, Pi-o
liūs dar ligoje bludojo. Karta, 
sėdint Aguonėlei prie ligonio 
lovos, inejus (arnaitt* praneszi* 
kad Szaranczius atjojo ir už 
vartų laukes jos. 
gai pakilus

— Neik,
manes! — 

iszties<‘ in

Džiaugsmin- 
rengesi eiti, 

buk ežia, neap
leisk manes! — iszt raukės 
rankas isztiese in Aguonėlė. 
Sugryžo ji prie tėvo ir jis pa
ėmęs jai už ranku laike jas 

y

ranku laike 
spausdamas, kiek gali spausti 
karuose nusikamavęs senas, li
gos privargintas žmogus. Mie
gas seni pergalėjo ir jis netru
kus saldžiai miegojo. Nors il
gai nemaezius mylemo bet vis 
nedryso szalinties nuo ligonio. 
Kovoje su savim ilgai ir pa- 
galaus kova laimėjo szirdis...

Szaranczius lauke jos ir bu 
vo pasiruoszes karen joti. Ne- 

ir Aguonėlė radosi jo

lins pradėjo sveikti.
kydamas lazdele, 
ir kas kart jaut(*si 
na ’karta, liepe atneszti kardu 
ii* paemes ji in rankas pradėjo 

Tuo isztvre savo 
tvirtuma, bet Vietojo linksmu
mo, nulindo.

— Kas tau teveli, 
liūdės? — ramino Aguonėlė.
— I’rivalai džiaugties nes die
vai gražino sveikata.

— Kad bueziau buvęs silp-
— leng- 

apie 
Sėdėt 
stato 

O kad 
asz bueziau su Keistucziu!..

— Kovojai teveli pakanka- 

kalbėjo nusiminus Aguonėlė, 
nes paskutiniai tėvo žodžiai 
rodo tvirta norą stoti kovon,
— lai jauni kariauja, 
apie tai gana galvoti.

— Ka tu kalbi,

sz va i st v t is.

ko nu

nu, — kalbėjo tėvas, 
viau gnlincziam girdėti 
karus, ne kaip sveikam, 
namuose, kuomet visi 
krutinės, kovos lauke.

mai ir už tai ingi jai garbi

o tau

trukus
spaudžiamam glėbyje.

— Nepyk, gelel, 'kad be 
tavo žinios pribuvau, — kalbė
jo Szaranczius, — butu isz įna

šu tano puses nemandagu, 
vim neatsisvei'kiniiH. Keistutis 
paleido sza u k liūs po visa sza-

mano vai
ke, — pimindamas muszio lai
kus, su tvirtu pasiryžimu ir 
energija kalbėjo senas, žilas, 
atstūmės nuo saves grabu, le
vas*. — Kovose užaugau, gyve
nau, ta’d noriu ten ir mirti. 
Gražu man bus klausyti kaip 
kaimynas parkeliavęs pasakos 
lyg 'kokiai bobai, apiė kovos 
nuotykius. Ne! Nesulaukimas, 
— keliausiu pas Keistuti, jies

Ii, kviesdamas stoti bendroji senai jau bemacziau Totorius!

t '
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mylavo su aszaru

Ir visiepis lygiai yrg moka- 
pasaulyje ir tur

tuoliui daugiau ne biskio ne
mokės: ir jam pakaks sieksnio 
žemes ir keliu lentų. Visi lygus 

visi tik tiek už
mis,
Ii u galvos;Gyveno karta vargsze senu

le be lauko, be tinkamos pasto
ges, pamiszkej vienui viena, to
li nuo kaimo ir miesto. Jos vy
ras buvo malku kirtėjas, ant 
kurio ir rėmėsi visos szeimvne- 

iszlaikymas. O moeziute,
nors ir ji szi ta žmonėms dirbo: 
tai verpe ka nors, tai mezgė,— 
bet ji viena butu neiszmail mu
ši savo vaikeliu.

nelaime!...
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1 i <‘‘kimrczei ir
dirba sziame pasaulyj!..

— Szvaistas.

juos isz meiles, isz 
prie savo 
ežios szirdic

Mylavo,
kurios krito aut naszlaite-

- tai 'buvo paskui i- 
nis palikimas motinos naszlai- 
cziams. Dar karta konvulsingai 
pasijudino, dar daugiau sukau
pė meiles energijos ir dar stip
riau spaudi* savo vaikelius prie 
krutinės, nenorėdama palikt ju 
szioje aszarn pakalnėje. Vaiku- 
eziai nieko nejauto, o tik tyliai 
nabagėliai glaudėsi prie moti
nos, tarsi, praszydami, kad

o
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CAPITAL STOCK >126,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED, 

PROFITS >623,368.08
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tarsi, praszydami 
motule nepaliktu ju vienu, 
pasiimtu kartu, nusivestu kur 
toli toli... pas Dievuli... Ir ji už
migo...

Iszauszo Didysis Penkladii*- 
, kas lik ga- 

noreiĮiuni pa 
susi iprel i

Bet ni'laiinc!... Szoimvnos 
paspirtis, tu vaikeliu nelaimin- 
guju ir senutes maitintojas — 
vyras lapo karta miszko griu- 
vanezio 'medžio prislėgtas. Ir 
liko senole su trimis naszlai- 
eziais: vienu berniuku ir dviem 
mergaitėm. Ir kas daryt' 
Jei su lokiais mažai!* ' 
liais ? Kaip ji
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Busiszkii Soviatu lavinim
ana diena atplaukė in Po

Laiva valdo kadetai, kurie mokinasi laivorystes 
stiebu plėtoja raudona Rusiszka vėliava.

risz I !

Laime, kad Aguonėlei atėjo 
mintis pasikviesti žiniuna (ra
gi 
jo seniui grasindamas ligon 
juos niekas negalėjo gražinti 
ai krisias. Tėvas aprimo, Aguo 
nelei nuslinko nuo galvos juo-

Norejo apie 
praneszti tėvui, 
ir atidėjo

iŠ fe;
M1

“Tova- 
rtsmoulh isz Pietinio Ameriko.

o ant jojo

gailiu); ’kuris atėjės perkalbo-j mylimo vado,

Pasiseko kryžiiioczins nuga
lėti, kas svarbiausia neteko 

, . . karžygio
Jis žuvo kai’szeziau- 

grumdamas

svarbiausia
Simo

Pi liaus.
siu kovos
prieszus ir
Mirė laikydamas

met u 
kitus

(lieji

toli

(hBb<\svs.. 
szarvu likimą 
bet susilaikė 
mesniam laikui.

Pilius, nors sveikas buvo ku 
nu, bet sieloje jaute liga 
nebuvo Imi kur jis Irokszla ir 
kur jo lauki prityrusi vaizduo
ta skrajoja..

Keistueziui pagalbon suplau
namuose palik- 
jaunus — ma- •A I \ l 4 > * isz vakaru pra
Lietuvon krv-

ragindamas.
Jn'kla

koše. Sužeista ji indejo in val
tele ir mane iszgelheli. bot 

tai nu
mirdamas 

priesza, kuriam tas

O’ rali

ne

ne

ke visi 'kariai, 
darni senius ii 
žus. Tuo TA r pu 
dėjo smerki is 
žiuoeziai. Nerasdami žymesnio
pasiprieszinimo, jie kankinda
mi gyventojus leidosi giliu 
Gyventojai palike trobas slap 

Nors, 
Aguonėlė,

szi žinia nepasiektu 
ausies bet veltui. Aplinkiniai 
seniai kariai pradėjo 
pas Piliu, aptarimui 
pavojaus.
baisiai i szi rd o ir tuoj 
visu, kas pakele ginklą.

stosi miszkuose.
kaip stengėsi

kad ir 
kad 

jos tėvo

rinkt ies 
gresiaino 

Senis tai iszgirdes, 
prasze 
ruosz-

tis kovon. Pats sutiko Imti va
du.

Aguonėlė puolė tėvui po 'ko
jų praszydama nekeliauti, bot 
jis neklauso.

Aguonėlė, ne pirma jau kar- 
bet szi s 

buvo jai baisus, nes ji levo 
szarvus atidavė savo mylimam 
Szaranczius, -kuris dar negrv- v zo.

Pilius neradęs szarvu ir su
žinojęs kad juos vartoja kitas, 
isz py’kczid* butu (lukteri 
muszes, tik dėka svetimu žmo
nių ji liko iszgelbeta. Paemes 
kitus szarvus ir sodos balnan 
jojo, o isz visu apylin'kiii pra
dėjo rinktis seni, barzdoti ka
riai. Ant, gaivu užmauti žvė
rių ragai daro juos panaszius 
laukiniams karingiems indė
nams.

Netoli pilia’kalnio lomoje, 
dabartinio Pioszt ves 
tekinoje. Pilius,

ta re u go tęva kovon 
uos

uz-

'kuria žvalgyda
rn isz-

upelio 
dabar vadas, 

sutvarkė vyrus ir sukūręs juo
se drąsos -kibirksztis, stojo 
pats po senu ąžuolu. Netrukus 
baltuoe apsiaustuose, pasirodė 
kryžiuoeziai,
miesi lyg vagys trauko 
kais tolyn. Ne pirma karta 

kuriama 
susidomėjimo nepadaro ir jie 
kantriai iszlauko rago balso, 
visu smarkumu puolo priesza, 
toj vietoj kur jie ju sutikti ne 
mane, gi kariai in tai domes 
nekreipė ir isz baltu apsiaustu 
padare raudonus.

Ne 
matomi kryžiuezia

labu kryžiiiocziu ak v 
Riliusžvelgi* ir...

peni n re 
pats likimas teko.

Netikėtai sukirsti 
ežiai, nedrvso 
gryžo atgal.

s

krvžiuo- 
toliau eiti i r

ne
neš už 
vieton 

pergalėjimo
ant 

vožė

Ir jie

užsidėjo 
u k’ima, tyliai

vežimo
na-

Lamietieji kovoje turtai 
linksmino kariu szirdis 
P i Iii ii gyvybes, 
džiaugsuningos 
dainos, 
brang 
mon.

Saule leidosi, kuomet narsus 
IJetiivys iszjojo isz paskuti
nio miszko ir pamato savo 
apylinkes. Szalymai, ant kalni 
matėsi daugybe žmonių.

arl< Ii,
atsidūrė tarp minios. Pririszes 
pri(* medžio akli, paklauso pir
mo žmogaus, — kas ežia daro
ma ?

spaudės

) 
Ba

nk i mirksnyje

— t .. :
t in is, kad apie

Purlmt tamsta no
nieką nežinai,

— atsake susirūpinės nepažys
tamasis
sztai laidojame
liaus k u na; 'kimus ir
Ims airt laužo deginami, o kar
tu pasiaukojo dievams ir jo 

nes per jos kalio žuvo

net Szarancziui, 
narsaus

vie

Pi- 
arklvs

duktė, 
tėvas.

Tai 
suvirpėjo ir leidosi bėgti prie 
laužo, kuri aukotojai pakorė. 
— Kam deginate nekalta!.. — 
Suszuko vos atgaudamas kva
pą ir nors laužas spragėjo, ir 

liežuviai ji apdengė,
szoko ant jo, kur rgdes gyva 
Aguonėlė norėjo gelbėti ir jau 
jam butu pasiseko, 
mergaite 
kad ir i

iszgirdes Szaranczius

ugnies

senu- 
vaike- 

gales juos iszlai 
kyli, kad jau ji pati vos-ne-vos 
ant. kojų laikosi, ■— sena?

'Turi vargsze eiti per dienu 
dienas
iszmaldos praszydama, kad jie 
pasigailėtu jos ir mažu vaike
liu ir duotu kąsni duonos nors 
badui numalszinli. Badauja se
nule, badauja ir maži vaike
liai. Nėra kam duonos uždirbti 
— vaikucziai dar maži: berniu
kas turėjo 4 metus, o mergai-

- viena lik G melus, o kita 
metu. Isz j u lieszu, nuo al

kio pageltusiu veideliu gali 
aisZkiai matyti, kad jie bada ir 
skurdą kenezia.
vargo nasztos'prislėgti atrodo 
ne szios žemos sutvėrimai. Vi
su liktai rupesnis — gaut nors 
gasneli duonos badui nuramin
ti. Bet retai kada tenka lyg so- 
cziai pavalgyt...
mergaite kankina džiova, kuria 
ji ingavo per bada ir netinka
ma gyvenimą. Nors molina la
bai jos gailisi ir 
szio to valgyt 
las negelbsti, nes motina mažai 
ka gauna beclgetaudarna. Ži
noma, nekarta paskutini kąsni 
savo dukrelei atiduoda, by tik 
szi butu kiek pavalgius, svei
kesne...

Kol moeziute krutėjo, svei
ka buvo, lai dar vis sziaip taip 
gyveno. Bet sztai karta motina 
apsirgo, lai jau ju gvenimas vi
sai pairo. Niekas j u vargszeliu 
jau ne nepaguodė, nei raminan- 
czio žodelio neprataro.

Motule sunkiai sirgo 
kalbėt negalėjo. Vargas dabar 
varguoliams,
įkytas! Gerai butu, kad nors 

giminiu ateitu: teta, ar kas 
kita, bet jie neateina, o kaimas 
toli. Jai kariais ir ateina kas, 
atnesza kiek valgyti, tai ir ta
tai suvartoja serganti motina, 
o vaikeliams vėl nieko nelieka. 
Jauniausia mergaite neilgai 
taip vargo: tuojau numirė, o 
dar du naszlaicziai sziaip taip 
kirpszojo.

Oi, o kas atspės molinos ken- 
ejimusl? Jau vieno ir neteko, 

o ir likusieji vos gyvi. Ir ver* 
kia senute — ligone... Baisiai 
sopa nuo ligos jai kana, bet 
szi rd i dar labiau skausmas 
varsto, matant taip vargstan- 

va i kelius. Ji pamanė 
kad geriau butu jai

vnrgsze 
elgetaudama, žmonių

les -
-— l)

$1 
kas

Nabagėliai

Vyriausia

stengiasi jai 
pagaminti, bet

I I

r> y net

vargas neiszpa-

uis. Žmones skuba 
Ii, in bažnvezia, 
sinielsli, dvasiniai 
kovoje su szio pasaulio tamsy
bemis. Bet neina su jais senu 
te, vedina dvejetu mažu vaiku 
ežiu, su kuriais ji dažnai atei
davo szventon bažnytėlei! pas! 
melsti. Ir topterėjo kitoms se 
nulems, kad ežia kas nors alsi 
liko vargsz<*s namuose, kad ji 
sziadien bažnyczion neatėjo. Ir 
nutarė kelios kaiminkos gryž 
damos namo užeiti ir pažiūrėti 
pas ta ligone.

♦ ♦ ♦

Bet vos tilk inženge trobelen 
puolė jam in aki nuostabus 

guli senute rami,
<

Mokame S.czia procentą ant > 
nudėtu pinigu. Procentą prlda- r 
d n m prie j'usu pinigu 1 Sausio €' 
Ir I Liepos. Me.i norim kad ir >. 
jus turėtumėt reikalu su musu C 
banka nepainunt ar mažas ar > 
didelis. C

H. BALL, Prezidentas
G. W. BARLOW, Vica-Prai.
J. E. FERGUSON, Kas.FERGUSON, Kai.

re-
O J<»S , 

lu vaikucziai. Guli ra 
net gi ii(*kvepiio- 

'Tuojau suprato moterėles 
y

I

i

I

gmys: 
glėbyje 
mini nekalba 
j«L 
kad ežia ne 
kame dalykas.

Tuoj, ne žodžio ......,,o, 
ir papasakojo 
gyventojams.

»

juokai. Suprato

net ariusios'L 
parbėgo 
apie tai 
Trumpu laiku visas kaimas ži
nojo apie ta nuostabu atsitiki
ma.

namo 
kaimo

★ ♦ ♦

Nedėlios rytas Patekanezios t'
saules raudonas kamuolys isz- 
sirito isz užgirio ir pirmi jos 
spinduliai apszviote bažny-

Liet u vin ritus Graborhis

K. RĖKLAITIS
Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbi- 
nlnke moterims. Priei
namos prekes.

M C IV. Sprurr St..
NAHAMH CITY, PA. 

30fl HARKKT KT , 
TAMlOLA, PA.

i
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A. RAMANAUSKAS 
L1ETUV1SZKAS GRABOR1U3 

MILL 4 PATTERSON STSM 
ST. CLAIR, PA,

-

4
1

dl
dl

Iszbalsamuoja ir laidoja mlrutiui 
ant visokiu kapiniu. Pagrabua paruo
šia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobiliua del 
laidotuvių, veseiiu. krikaztynia U 
kitiems pasivažinėjimams.

Bell Telefonas 187B-M.
apszviote 

ežios bokszta, tartum, pranesz- 
dami jai, kad sziandien 
lauksiant i nelaimingos 
risz'kes- ir jos mažu naszlaiti* 
liu laiilotnviu.

Liūdnai skamba varpai, 
kurezias balsas, tartum, 
Ii skambėti isz gailesezio, 
lydami viso pasaulio apleistą
ja. Ir isz tikro: niekas jos ne
sigaili sziame pasaulyje. Neli
ko nei dūktos, nei sūnaus, pa
galiau net-gi gimines mažai 
kas gailisi, nes kam gi ji buvo 
reikalinga, tai ir paėmė. Nely
di jos grabo minia žmonių 
kaip kad turtingųjų motina ar 
tęva kad lydi. Eina paskui ke
li vargo žmoneliai ir dievo
baimingos seneles, kurie kart 
nuo karto atsidusta, 
mi nabaszninkes vargus, 
gera būda. >

Niekam ji nieko blogo nepa
daro, blogo žodžiu neprasitarė 
prieszingai, daug kas pagelbos 
pas ja susilaukdavo. I 
kam neviena kuodeli linu 
verpdavo, ne vienam padėjo 
per darbymeti javus nuo lauko 
nuimti. Ir vis dare žmonėms 
dykai, arba pusdykiai: žiurė
jo tik, kad galėtu pati sziaip 
taip su szeimynele pragyventi.

Rodos, niekam senute nau
dinga nebuvo, bet pirmiau 'ka
da. ji dirbdavo žmonoms, 
vienas džiaugdavosi gauda
mas 
lanko darbams

SUS1- 
mote-

J u 
nega

nia-

mineda-
jos

Daug 
[ su-

Nosinis Kataras ir Asthma 
arba Dusulis.

Mainieriu astjnna, Gerkline asthma, 
Bronkites, Gerklinis kosulis, Plautis, 
Sunkus atgavimas kvepo, Katariszkas 
kurtumas ausyse, Užymas galvoje, 
Galvos perszalimas, Užkimimas gal
vos, Isz priszakio galvos skausmas. 
Neapmokama gyduole naudojama su 
stebėtina pasekme per 30 metu. 
PREKE 25c. (užmokesti prisiuskite 
pinigais ne stempomis). 
parduodama vien tik per

THE HAMPTON LABORATORY 
724 MULBERRY ST. READING, PA. 
Pasinaudokite isz tos stebėtinos gy
duoles už tokia pigia preke.

Iszrasta ir

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

Ant antro floro Kline Sztoro.
19 W. Center St. Mahanoy City
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LADIES!
YOUR DRUOaiST

RECOMM INDI

ROYAL PURPLE
PILLS

ATTEMTIONt

Dis. by First National Laboratories, i

Su
I

i
1

Lehighton, Pa.

GYDIKIS 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 invai- 
riausias žoles nuo visokiu ligų kaipo 
tai nuo kosulio, kokliuszio, dusulio 
mainu ar bile kokios astma, viduriu 
užkietėjimo, skilvio nematinio, strėnų 
ir pecziu skaudėjimo, lovoj szlapini- 
mosi, perszalimo, rumatizmo ir t-L h 
po 60c. Nuo nervu iszgasties, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auysa 
užima, bemieges, szirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejusio kata
ro, balt-liges ir t.t po 85c. pakelis. 
Jeigu kenti koki nesmagumu isz virus 
minėtu ligų, tai greieziaus 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 
katalogu. Reikalaujame pardavinėto
ju niusu žolėms po visus lietuviszkua 
kolonijas. Adresavokite sziteip:

M. ŽUKAITIS, 
** f ! ‘

25 Gillet Rd. Spencerport. N. Y,

" i ''Wl

■(‘Žilis 
vargsze 
mirus 
kins skausmus.

Ir sziaip mausto senele, ir 
pasižadėjimo, taip, ir pati nežino, kaip geriau 

butu: visur vien vargas mato
si...

Ir verkia senele ir Dievulio 
praszo gelbėti ja ir jos vaiku- 
ezius isz szia vargu. O ežia 
sveikata diena isz dienos vis 
blogyn ir blogyn eina, 
cziau ir areziau mirtis, 
dies skausmas vis auga ir au
ga...

Pagaliau vargsze senute pav 
sijtdo tikrai jau mirsztanti. 
Pasiszauke savo vaikelius pas 

, graudžiau apsiverko, pa
ėmė abu vaikelius taip pat 
graudžiai verkianezius in gle-

bet tvirta
savo

matydama 
nelaužo, nuo aukuro lipti atsi
sako

Szaranczius matvdamas 
perlaužiama mylimos pasiry
žimas 'sujudino muskulus ir 
kardas pervėrė Aguonėlė, Ne
laukdamas ilgiau ta pati 
siuntė ir sau...

Kada laužas baigė degti, 
kartu su'dcginos tris lavonus, 
žmones pamate, du baltu kar
veliu lakstaneziu virsz gaivu. 
Tai buvę Szaranczius ir Aguo
nėlė.

mylimąjį,

no-

pa-

— V. Erikas.

y

y

negu taip kentes szito-

n

vis ar- 
o szir-

1

ne
i džiaugdavosi 
tokia gera darbininko 

ar kitokiems
gera

reikalams. Buvo darbszli: dar
bas ne minutei nėjo jai isz ran
ku.

Ta i j)! Daug kam ji buvo 
vertinga, daug kam gero pada
re, 
ir gimines

bet ja dabar visi užmirszo 
ir kaimynai.

Sztai jau ir kapines — amži
no poilsio vieta. Patalas jau 
priruosztas. Atlydėjo senute su 
vaikucziais, tris lavonus,
guldo tris karstus vienoj duo
bėj: senute viduryj, vaikelius 
isz szaliu. Pabiro žemes ir už 

visikas pranyko, 
kaip durnas, isz akiu. Užmigo
senute.. Užmigo saldžiu poilsio 
miegu. Baigė var^dienele sa-

su-
save

‘1

■

f

■ .s
"V i

■«
■f

\ , l . T

bi, pabneziavo juos ir taip stip
riai prie savo krutinės prispau
dė, kaip tik gali spausti motina 
savo mylimiausius vaikelius.

PRANESZIMAS
Jeigu norite gero užtikrinto Insu 

runco; 
jus laike ugnies. Gaukite nuo

Parmley, 17 S. Catawissa St. * . ................ ........
12 Mahanoy City, Pa.o. meile savo vaikucziu

Insuruncas kas apsaugoja

f '’f l> >

valandėlė

Tai buvo paskutine seneles vo vargus szioje aszaru pakaL
1 .................... Spaude neje.

ouiivich vo 
Spaude j nej Spencerport, N. Y,

J
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ŽINIOS VIETINES
Shopptone atsitiko žu- 

dinsta isz netycziu, kada Vir
gin Kazara aLsineszes karabino 
namo pas August ina Reda, sa
vo gaspadinia, kuri norėjo nuo 
jo atimti karbina szposauda- 

Tame karabinas 
iszsove ir kulka pataiko Virgi- 
jui in krutinę, užmuszdama ji 
ant vietos. Motoro likos užda
ryta kalėjimo. Reckla’iene, tu
ri 29 metus ir nuo kokio tai 
laiko negyvena su savo 
Visi yra Italijonai.

ma su juom.

vvru.

r1

f

i

(į ■ 3l
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Isz Shenandoah, Pa.
f Ashando ligonbuteje mi

ro Petnyczioje Jurgis Sinke- 
viezius, 3G metu, 525 W. Coal 
uli., sirgdamas uždegimu plau- 
cziu. Velionis buvo gerai žino
mas visiems. Paliko motore ke
turis brolius, dvi seseris, ir du 
pus-brolius Staniullius. Laido
tuves atsibus Seredoje su baž
nytinėms apeigomis S 
gio bažnyczioje.

Trumpos Žinutes isz 
Skotlandijos.

Mažas Chaplinas |sz LįetllVOS. AMERIK0S VIESZAS
........................... fa ■■■■ I III

VARGDIENĖLIAI.

'.v. dur

— Juozas Balionas, 
Vinewood St.,

2728
•>Detroit, Mieli 

lankosi pas gimines ir pažysta- 
aplinkineja.mns czioiiaitineji

Juozas dirba
Trucking Co., kurie iszvežine- 
ja tavora po visa Amerika. 
Yra sunumi Juozo Baltinio, ku
ris apleido įlahanoju apie pen
kiolika metu atgal.

United States

TĖVAS 13 METU
SENUMO

TURI M AI T Y T I KŪDIKI 
KURI SUSILAUKĖ SU 

SAVO 25 METINIA 
MYLEMA.

Frackville, Pa. — Jonas 
Klein ir Petras Berniokas likos 
pastatyti po 3,000 belos už nu
žagi'j ima dvieju 
Kaltininkai pasiėmė Mare 
Maskolikiute 1G metu ir Mare 
Harris 15 metu in automobiliu 
tiksle nemoralisidko pasielgi
mo su joms. Harris mergaite 
iszszoko isz automobiliaus ar
timojo Numidia ir likos atvež
ta namo per kita žmogų, bet 
iszgamos pasiliko Maskolikiu
te, kuria subjaurino karta prie 
Numidia, o antru kartu ant 
Vulkano kalno. Klemas gyve
na Gitbertone. — Sztai vienas 
isz daugelio panasziu atsitiki
mu su mergaitėms, kuribs ant 
persergejimu neklauso ir 
žiuoja su vyrais su 
pasekmėms.

merga ieziu. 
pasiėmė

va-
1 okioms

Bosiję. —Atsidūrė 
augszcziausia 

metu

Girardville, Pa. — Alfonsas 
Sub(‘czius, 7 metu, Minelis Mi- 
kolo Sitavicziaus likos pavo
jingai sužeistas per automobi
liu. Tuojaus likos nuvežtas in 
Ashlando ligonbuti 
in trumpa laika.

kur mirė

Praeita
Mateo-

pas

Moskva, 
in ezionaitini 
suxla teismas trylikos 
Viktoriairs Arikino, kurio tė
vas apeliavo idant sūdąs at
mestu praszyma ir skunda jo 
mylemos, kuri skunde vaika 
kad jai mokėtu mėnesiniu pa- 
szelpa del jos vaiko, kuri susi
laukė su Viktoriu.

Mergina buvo tarnaite
jo tėvus ir susilaukė kūdikio, 

mot iniszkuma 
s ja subjauri

no. Viktoro tėvas negalėjo už
mokėti merginai. Bet tėvas 
merginos apeliavo in augsztes- 
ni suda, kuris užtvirtino nu
sprendimą pirmo sūdo idant 
vaiko tėvas mokėtu mvne>inia 
paszialpa merginai, 
limesnio iszt yri liejimo, 
prie to prasikalto 
jeigu pasidavė jaunam vaikui 
ir ar isztikruju jisai yra 
josios kūdikio.

užmetinedama
Vektoriui, buk ji

Bet

kaipo to- 
kiek 

mergina,

tėvu

PAIESZKOMA.

Pajeszkau Maikio Kupra vi- 
Blandos, Pa., 

nežinau kur. Meldžiu 
atsiszaukt ant adreso:

Antanas Kinczinas, 
224 Mason Ave., 

Muskegon, Mieli.

cziaus gyveno 
dabar

t.84)

Visit1776 visit1926
PHILADELPHIA

SESOUI
CENTENNIAL CITY

SERED0J 20 Oct. ir 17 Nov.

Iszeis isz Preke Isz ryto 
Mahanoy Plane .. $4.15 .. 5:56 

4.10 . . 6:00 
3.95 . . 6:10 
3.00 .. 6:39

GRĮŽTANT—Treinas apleis Phi
ladelphia 11:30 nakezia. Tikietai

Gilberton . .. 
Mahanoy City 
Tamaqua . . . .

geri tik ant virsz-minėtu treinu 
važiuojant ir grįžtant dienoje ek- 
sk u re i j oš. Parankus nuvažiavimas 
in Sesqui-Centennial tiesog nuo 
Reading Terminal stacijos.

Ant Readingo Geležinkelio

fading Company
,4 Reading 

v lines /

Minersville, Pa. — 
Pet n vežios rvta mirė 
szius Kalėda, kuris sirgo per 
virsz du menesius. Buvo GI me 
tu senumo. Paliko paezia, sunu 
Miką, dvi dukteres Agnieszka 

Paėjo isz 
Gudai iu pa- 

Bus palaidotas Sere-

ir Mare Paruliene. 
Kalniniu kaimo, 
rupijos, 
dos rvta.

Worcester, Mass. — 
ponija Pa'ltanavicziene ir Irena 
Paltanaviczaite parkeliavo isz 
Lietuvos laivu Leviathan, ku
ris apleido Cherburg, Fra nei je 
Spalio 12 diena 5 vai. vakare. 
■ — Lietuvos Dukterų Drau
gija rengia vakariene 7 Lap- 
kriezio (Nov.) 7 vai. vakare 
ant Lietuviu Svetaines, 29 En
dicott gatves ir praszo 
ilraugiju, kad ta pati
nerengtu panasziu vakaru.

— P-le Marijona Montvi- 
liūte su p. Jurgiu Samsonu su
situokė 12 diena Spalio. Szv. 
Kazimiero bažnyczioje Pokilis 
atsibuvo pas p. Montvilūs, 72 
Ward St. Atmincziai ju vestu
vių buvo sudėta anlku naszlai- 
eziams. Ilgo, laimingo gyveni
mo jaunavedžiams!
džiai 
Mass.

kitu 
vakara

apsigyvens
Jaunave-
Monlello

Jau sukako penki mene
siai 30-ta diena Rugsėjo nuo 
pradžios anglekasiu straiko 
bet galo da visai nesimato, iki 
szioliai gana tvirtai laikėsi, bet 
dabar jau gresia pavojus pra
laimėjimo. Jau vietom po ke
letą atsiranda straik-laužiu, 
kurie nesuprasdami reikalo ei
na dirbti, o nežino kad tai da
rydami visiem ir sau podrau- 
gei ant ateit ies didele skriauda 
daro. Tarp tokiu isztiželiu ran
dasi keli ir Lietuviai kurie vi
su varda dergia
kaip ganykloje nedora karve. 
Nors su dideliu pavojum ir su 
policijos pagialba tai daro bet • Iv* t t • •
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KNYGYNAS

nelyginant

mum ir džiaugsmas kad ir jie 
neretai baime kenezia, nekuriu 
net nukenezia ir gyvenamo na
mo langai — Ant sveikatos.

Pas mus Craigneuk’e at
sirado szmeižikas vietines 
Draugijos ir kai,p girdėjau, 
draugija žada loki gerokai pa
mokinti, paduoti in teisina jai
gu szmeižto neatszauks ir ne- 
atsipraszys. Mat dalykas buvo’ 
toks: vienas Craigneuk’o gy
ventojas pradėjo szi ta para
ižyti in laikraszti “Saulei e/

vietine Draugija turi užsirasze 
Saule ant metu, ir kas sanvai- 
te akvatnei visi skaito. Nežino 
isz kur iszdygo ten pasivadinės 

in
) y

> ” o

vietini 
padavė
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apgulė
narna per

Fotografislai buvo 
Cliarlio Ubaplino 
penkta numesi us pakol jiems 
pasisekė nutraukti szita pa
veikslą jojo pirmutinio šunelio, 
('baplinas yra kožnain žinomas 
kaipo juokingiauses aktorius 
krutamuju paveikslu.

Pa pl astai, szios szalies vie- 
szas knygynas yra miesto in- 
steiga, kitais žodžiais, miesto

Pavakare.
Darbininko anksztoj grinte- 

lej pecziuje silpnai liepsnoja* 
ugnele; joje 'kaista mažas puo
delis. Prie szildanezio pecziaus

iždo užlaikytas. Bet kai kurie asloje ugnies szviesoje sėdi
knygynai gauna pagelbos nuo vaikutis, szale jo sukinąs kiek 

žmones aukauja žarsto savo szvelniomis ranku-
dovanas isz knygų, kartais net temis pagaliuikus 
ir mažus privatiszkus knygy- faj sustojęs dairoj

geraszii’džiu žmonių. Kitiems vyresne mergaite, 
knygynams f

Vaikutis-

nus.
padalinima 
jma nepasiseko 
deliai jis ir nusižudė.

bet tas
, ko

rulkszties ir užsinuodjo.

imtis to

i, szinkszles, 
tai sustojęs dairosi, kur bėga 
jo jauna sesute ka ji veikia. Ji 
' - . - - . ' in“ 
mes viena, Ikita szakaliuka, ir‘‘ 

prie > broliuko.1

Knygyno darbas puikiai or- gi pribėgs prie pecziaus,
ganizuotas ir beveik kiekvie
nas knygynas turi vienoda or- Vel tupinėja

• • • 1 f "X *4 .ganizavimo sistema. Sistema Ūkanota szviesa per pecziaua
. -w "WW X -k Ir • ** I a * >• 1 i « W'Wth x v I w > Iv I fa fa II I
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mokinta knygynu mokyklose, 
kur knygynu'darbininkai lavi
nasi.

Knygos, kuomet gautos, in- 
raszytos katalogai), užnume- 
ruotos, ir padėtos ant lentynų 
su kitoms paezios kliasos arba 
paežio subjekto knygoms.

Kiekvienos knygos autoriaus 
vardas, antgalvis ir turinis už- 
raszyta ant korteles. Tos kor
teles alfabetiszkai sutvarkytos 
ir skaitytojams lengvai priei
namos. Sudaro knygų rodykla. 
Knygiai pagelbsti mokslui pa
tardami mokslo kursus ir paro
dydami svarbesnias knygas bi
le kokioje mokslo szakoje. Jie 
taip pat pasirengė patarti žmo- 

pirkt i

dureles ar per plyszius sma
giai, sziltai glosto ju inraudu- 
sius veidelius...

Jiem jau nubodo. Mamyte 
iszejusi toli in dvara karveną 
melžti ilgai nesugryžta; tėtu
kas dar vėliau isz darbo pa
reis.

Vaikiukas pradeda rauky
tis, verkszlenti. Sesyte rodo* 
jam lele, daro botaga, bet jis 
vis graudesnis darosi. Jis jau 
pradeda szauikti: — Mama, 
rtiama!

Prie sprogstanezios ugnies 
garsu pritampa graudus vai- 
kuczio balselis.

Sesyte ji ramina: — Neveik, 
neveik palauk, tuoj paleit ma
myte, palnet pienelio, udbaltyt' 
bulvutet duot valgyt vaiku
tiui.

Jis sekunda nutilsta. Ji bė
ga gabalėli duonos atneszti; 
kol ji sugryžta, mažiulis gai
liau verkia.

— Neveik, 
duonutet atnetiau, valgyk.

Tyla valandėlei užvieszpa- 
tauja pirklej. Mergaite vel bė
ga ugnele pakurti: motina pa
liko ja visa szeimininko.
. Vaikutis vel ima verkti, ma
ma szaukti.

Jis retai ja mato, 
myluojamas; retai jo szirdeTe 
janezia motinos meile, kylan- 
czia isz atsidavimo auklėjimui 
vaiku. Ryte ji gamina vyrui ir 
vaikucžiam pusryczius, szeria 
gyvulėlius, diena dirba darže, 
ar kaimynams gelbsti apžiūri 
namuose, visa tvarko; vakarui 
užeinant ruoszia vakariene, 
eina karves melžti.

Tėtuli jis dar recziau matė. 
Tėtulis isztisas dienas nuo pat 
ankstyvo ryto dirba dvaria; 
tiik vėlai vakare sugryžes nu
ilsės, suvargęs skuba in pa ta
la. Kada nekada jis paszokiną> 
vaikiuką szventadieniais ant 
savo keliu pasisodinės, o kaip 
vaikiukui tada gražu ir links
ma, 
veidely nekaltybes szypsesys.

...Vaikutis verkia jau nesto
damas. Mergaite neatsitraukia 
nuo jo. Ji glosto jo murzina 
veiduką, ramina, duoda žaisle
li. Jis'verkia ir verkia. Jai 
gaila broliuko. Jau ir jos lupu
tes pradeda tymezioti, akytose 
aszaros pasirodo. Jau abu ver
kia, vienas nebesulaukdamas 
mamytes, antra nebenuramin- 
dama broliuko.

Pecziaus szviesa jau silpniau 
dega; nakties tamsa ja stelbia 
ir stelbia. .

Mergaite pakilusi greitai 
meta pora skiedrukiu in ugni 
ir vel bėga prie broliuko. 
Graudžiai abu verkia..

...Verkia jiedu kasdien, kas
dien ta liūdesio ir nuovargio
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DEL KO ŽMONES ŽUDOSI.
Szikszniuose Dnuguiliu vai., 

Utenos apskr. — Nesenai pasi- 
piove pil. Mažliokas apie 40 
motu mažiaus už tai, kad bro
liai neleido jam vestis.

Raszese, ties Utena, pasipio- 
vc pil. Butkus todėl kad pasi
dalinus i n vienkiemius, jam 
pati'kes prastesnis sklvpas že
mes. Butkus rūpinosi žemes 

mlkeisti,
padaryt i

I

Kaune. Magde Tamuloniutc 
23 metu amžiaus, iszgero acto

Tuo
jau nugabenta ligoninėn, kur 
jai suteikta pagelba.

Priežastis nuodijimosi esant 
ta, kad Tamulonyt<‘s motina, 
kuri laikanti prostitutes, ir sa
vo dukteri vereziusi 
amato.

Kaune Rugsėjo 20 diena Va- 
leviczaite Apolonija, 23 m. am
žiaus isgcro acto esencijos. Pa
liko raszcziukaf kuriame pra- 
szo del jos mįrtied nieko ms 
kaltinti: ji, esą, žudantis toįlel

ligoninėn Kiir Įiąyyko 
ja. atgaivinti ir jos 
pavojus negresia.

Pckliszkiu kaimo, savo dar
žinėje Rugsėjo 14 d., pasikorė 
pil. Voras, ūkininkas. Mano
ma, kad pasikoręs del pinigu, 
kuriuos jis ta diena pamėto.

VAGYSTE.
SzeszoKu valscz

kor.) — Senaviszkiu kaime isz 
Rugsėjo 10 d, nafkęzia, apvogė 
szio'k aimo bežeme Verbiliene; 
iszvogta drabužiai, pagalves, 
lovines marszkos, staltieses, 
rankszluoscziai ir tt.
apie 500 litu. Verbilienes duk
tė Kaze visuomet eidavo i n 
seklyczia gulti, o priesz ta 
na'kti buvo iszejus in kita kai
mą ir apsinakvojo. Vagies ži
nota, kad seklyczioj niekas 
neguli, ihltndo pro Įauga ir isz
nesze, ka tik rado. Spėjama, 
kad vagis vienas isz to paties 
kaimo,

kaįd nusibodo gyventi, 
bonus 1

J

Nuga-

gyvybei

(■raigneukietis ir 
“Iszoiviu Dranga 
straipsni gero vėlindamas 'ir 
padrausdamas kad neraszinetu 
in laikraszti Saule ir ranka ne- 
mįklntu. Bet nebagas nopatro- 
pino paraszyt i kad i n Saule bet 
parųsze kad in koki 
“Szlamszteli 
toki laikraszti ima 
skaito, pertai ir už toki para
šoma taip insižeiile kad net 
isz skaros neriasi, užmetinoda- 
mi ant raszytojo Craigneuk’ie- 
czio kad tu mus imama laik
raszti užvadinai Szlamszteliu, 
(ai tu ir mus visa draugija ne
kilai p perstatai tarp su p ra n 
taneziu, ir isz tieso kitaip 
iszeina ir Sąlamono tarnas ki
taip neiszskail linos.

Pas mus atsirado naujas 
triksas, jau kova invyksta ir 
keliama ne partijine, bet 
pasavino” 
ma užtikrini kad kova meilisz- 
ka, ba 
prieszingos puses laisvamaniai. 
Paini nesi m truputi atazkiau 
a,pie kovotojus. Isz 25 i n 2Gta 
Rugsėjo akli ant vienos po 
dvylikai, atsitiko nepaprastas 
apsireiszkimas tarp vieno jau- 
nikaiezio ir paneles bet gyva- 
naszlos. Pradžia kovos isz ko 
prasidėjo tai negalima sužino
ti nes tai slaptybes darbas — 
reike daugiau dasiproleti ir 
bus viskas aiszkn. Nesvarbu 
kail) ten buvo ir isz ko, bet 
svarbu ka'd jaunikaitis gana 
stipraus sudėjimo, o kova pra
laimėjo ir kovos lauka palikes, 
dui bėgti o jo pergalėtoja, mi
nėta gyvanaszle vytis nežiūrė
dama ne demokracijos linijos, 
ne apkasu. Laime jaunikaiezio 
kad savo tvirtoves duris rado 
neužrakytas, tad ir spėjo be 
kvapo insmukti in tvirtoves 
prieangi ir duris užsirakyti, o 
jai ne bu t u spėjus pasprukti, 
galima tikėti kad butu buvę 
juoko kaip isz apuoko. O per
galėtoja pribėgus prie duru 
tvirtoves, mėgino jas iszlaužti, 
bet tas kaipo kovos lauke pas
kutines pajėgas padejusei ne
pavyko, ir matydama kad prie- 
szas tvirtai užsidarė, pradėjo 
visu balsu visaip iszmetineti ir 
verkti podraugei visaip grasin

tu mane suėdei.” 
ir kova

kad
1)

in koki ten 
o kaip draugija 

ir uorei

ne-

“tar-
ir da greieziau gali-

vienos pakraipos abi

Pirmas ap- 
mirczia grasi-

(reference)

nima
farmeri ir buvo 

žolių su 
auka

(“ V-bes

staltieses 
vertes

kad keletą die-

riszkam pavidale, 
sirei’szkimas ir 
nimas su dalgiu ant peeziu in- 
vko dviem moteriszkem nuėjus 
grybauti, kaip sztai ir pasiro
do giltine, pavidale žmonos, ir 
puolėsi prie vienos isz minėtu 
grybautoju, bet giltines nebūta 
rangios kad auka galėjo pa
sprukti ir da sziadien gyvena. 
Po tam kaip paaiszkejo tai mi- 

giltine buvo nuėjus ant
uždarbio pas 
pasiausta ten kokiu 
dallgiu (kapoti. -(Mitines 
nors ir paspruko, bet baimes 
turėjo invales,
nu net. drugis krėtė ir valgyt 
negalėjo.

Kitas vel giltines užsipuo
limas buvo ant jos tikro vyro, 
bet ne su dalgiu o su peiliu, ir 
tas atliko gvas kokiu ton bildu. 
Kaii) matyt su tokia giltine da 
bus galima susitaikint, ypatin
gai su gudrumu galima bus isz- 
sisukti ar pabėgti.

Pas mus dideles permai
nos koieziasi vadovai, keiezia- 
si turtingi, vienu žodžiu tarus, 
vikas virsta kitaip. 1) vado
vyste ima k.iti kuriuos pats ne
siūlei mokino, tik
skyrium, kad jauni paemia ne
sigiria ir iiosiaugsztina taip 
kaip apleisdamas, buk be jo vi- 
siszkai nieko nebūtu buvo. 2) 
T u rt i ugi stoja neturtingais ir 
pavargėliais, 
“augsZtos kilmes

su didžiu

o priesz

o antras isz tolinus; 
dabar tyrinėjama.

Gcriause Kalnuoto

nems kokias knygas 
mokslo tęsimui.

Daugelis vieszn knygynu tu
ri cirkuliacijos ir nurodymo 

repartamentus.
Skaitytojai gali kada nori pa
imti knygas isz cirkuliacijos 
departamento. Knygas papras
tai skolina dviem. sanvaitem, 
galima tas paežius atnaujinti 
dviem sanvaitem, labai popu
liu res knygas galima gauti tik 
septynioms arba keturiolika 
dienu. Nurodymo departamen
to knygos neskolinamos, ant 
vietos galima perskaityti arba 
perži urėti.

Vieszus knygynai taipgi turi 
vaiku skyrius, kur vaikai ras 
visokiąs reikalingas knygas. 
Turi žurnalu ir laikraszcziu de
partamentus.

at vaikutiuih

retai jos

Laikraszczius 
tik ant vietos galima perskai
tyti. Žurnalus kartais skolina. 
Knygyne yra laikraszcziu isz 
beveik visu svarbesniu miestu. 

Beveik visi dideli vieszus 
knygynai turi daugeli knygų 
svetimose kalbose. Yra knygų 
netik studentams ir profesio
nalams, bet visiems. Kadangi 
knygynas priguli vietos gyven-

vakariene,
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tojams jis stengia ir visiems 
patarnauti. Jaigu ypatingoj 
apielinkej gyventu daug Lie
tuviu, tos vietos knygynas tu
rėtu daug knygų Lietuviu kal
boj.

Kiti knygynai aprūpina sve- 
timszaliams geru knygų Ang
lu kalboje, kaip tai žodyną 
dviejose (Anglu ir svetimsza- 
lio) kalbose, istorijas ir kitus 
rasztus lengvoj Anglu kalboj, 
abiejose kalbose kur galima 
tokias knygas gauti.

Kartais knygynai deda ypa
tingas pastangas turėti svetim- 
szaliams interesingas knygas ir 
svetimszaliai tu knygų nevar
toja. Isztyrinejimas parode, 
kad priežastis to yra kad patys 
svetimszaliai nežinojo kad to
kios knygos buvo knygynuose. 
Kartais svetimszaliai nenorėjo 
kreiptis prie knygynu todėl, 
kad negana gerai Anglu kalba
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jos ‘pagdTba per vargu

būdami 
o su palici- 

jeszko 
budo kad iszgavus dovanai vi
siem duodamus pietus ‘‘zupe” 
ir del pateles namon parsinesz- 
ti. Tik vieni prasti žmoneliai 
tvireziausia stovi, kaip nieko 
neturėjo taip nieko ne neturi, 
ba prie vargo gerai pripratę. 
0 ka už st ubas raudos nemoka
mos puse metu ar daugiau tai 
tas niek niekta, kaip vaikai ap- 
siženis, turtingas paezias gaus, 
tuomet ir atmokės lendrotam 
(savininkam) o dabar isz- 
grausz tegul laukia ba da vai
kai maži, da apie ženybas nie
ko neiszmano. Tai tokios pas 
mus naujienos. Bet kaip girdėt 
da bus naujesniu netrukus, nes 
jau vakarėliai ilgesni o žinoma 
apitarnsa tai daugiau atsitinka 
visokiu szunybiu — tuoni kart

Nežinomi vagiliai apvo- 
, G 
vi- 

30 doleriu

Gabrio Szilales namus 
So. Harlem St.,
ge

paežiam 
durdieny; isznesze 
pinigais, Tjietuvisžka bona ir 
kvitas. Sekanczia diena vagi
liai pamėtė bona ir
durim, pinigai tai dingo.
bai reikia apsisaugot dabar, 
nes valkiozai greit apkrausto 
namus. —A.L.

kvitas po
La-

ANT PARDAVIMO.

su biznais groserne 
po 8 

Kiti 2 namai 
(j kambarius.

Parsiduoda 4 namai, Miners
ville, Pa., 
ir hotelis abudu namai 
kambarius turi, 
privatiszki po
Lotas 40x154 pėdu. Priežastis 
pardavimo nėr kam pridabot 
biznio. Raudos ant metu atno- 
sza $1740. Galite pirkti visa 
arba puse loto. Atsiszaukit ant 
adreso:

John Stravinf/ky, 
465 North St., 

Minersville, Pa.t.86)
BUDROE VAN SERVICE

Krausto visokius neminus ir kitokius 
ejaigtus, 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.

dama kad: “ 
Czion tai gallvosukis 
laimėjo ir verkia kad suede!

* Virto senovės laikai, jau 
pa-s mus giltinių atsirado. Gal 
bus dabar lengviau su mirezia, 
gal bus galima iszslpirkti ar 
atsipraszyti ant kolei nes drau
go su mums vaikszczjoja, tik 
retkareziais giltino stoja ir ant 
iszvaizdos nekiek nesiskiria 
nuo prasto žmogaus ar žmonos, 
nes pas mus apsireiszkę inote-

$

■5.

o dabar

ir mergeles ir berneliai nesnau
džia. —Szkotinskas.

1I ' ■ - ------------------------------------- . ■- - -

ĄNT PARDAVIMO.

Naįas su bizniu, buezerne ir 
groserne, namas naujas, skie
pas cimentuotas, gera vieta del 
•biznio. Parsiduos nebrangiai. 
Priežastis panlavimo nesvei
kata. Norintieji pirkti atsiszau- 
kite in Saules ofisą. (N12

g®
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Miss Darata Pbileg yra vie- 
geriausiu merginu kurina isz 

užlipa ant staliausiu kalnu. 
Paveikslas parodo jaja lipant 
nuo stataus kalno Glacier Na
tional Parke, Amorike.

ANT PARDAVIMO NAMAS 
SU BIZNIU.

Namas su grošersztoriu, tri
jų augsztu, 150 pėdu ilgio, 25 
ploczio prie -steitinio plento ant 
Butting ulyežios gyvena daug 
Lietuviu, artimoje Pottsvilles. 
Locnininkas tik vienas pasili
ko,
parduoti
Preke tinkama del kožno. At- 
siszaukite tuo jaus ant vietos 
pas: (84

be szoimynos, todėl nori 
kuonogreieziausia.

F. E. Terrill 
Butting St., Llewellyn, Pa.

DAINŲ KNYGELE, teipgi tinkama 
kaipo eiles ir dekliamacijos. 92 pus
lapiu, popierini apdarai. Preke 25c 

W. D. BOCZKAUSKAS • CO.,
MAHA&QY CITY, PA.

vartojo. Bet apielinkej kur ran- daina dainuoja, niekeno nego-
dasi daugelis svetimszaliu kny
gynai stengia samdyti viena 
arba dauginus žmonių kurie 
tos apielinkes kalbas kalba.

Vieszus knygynai gali vi
siems patarnauti. Visas moks
las randasi knygose, kurias ga- Į vu. i. i s • . 1 miĮima skolinti isz knygyno, ir isz 
kuriu kiekvienas gali taip mo
kytis kaip nori. —F.L.I.S.

W. Szneideris ir Sūnūs
GRABEORIAL

niekeno nežinromi.dojami,
Nėra jiems auklių, boku: juos 
aufkli likimo ranka; norą jiems 
vežimėliu, sūpuoki iu:

; jems įmrvinoj asloj szliaužio- 
ti; nėra jiems parodėlių, apa- 
veliu: gerai jiems po mitino 
miegoti. Augo jie, kaip ju pro
tėviai, tėvai augo, valgys, ka 
anie valgė, dirbs, ka anie dir
bo, skurs, kaip anie skurdo...

— J. Dagilis — Levonas.

gerai

Patarnaujame simpatlszkal, 
mandagiai ir pigiai.

Automobiliai restuvCma 
kriksztynoms ir tt.

Bell Telefonas 90
215 E. Centre St. Shenandoah.

KVITU knygele Draugystėms del 1b«- 
mokejlmo pinigu ligoniams.Preke 25c

KVITU knygele Draugystėms del Ka- 
sieriaus nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu.

W. D. BOCZKAUSKAS - C0M 
MAHANOY CITY, PA. — .

Preke • • • 25c.
t




