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ISZ AMERIKOS

je

PALIKO VAIKUS STUBOJE 
VISI SUDEGE ANT 

SMERT.
Elwood, Ind. — .Kada Mrs. 

Richard Leakey iszejo ant 
trumpo lai*ko pasikalbėti pas 
savo kūmute skersai kelio, pa
liko stubojo keturis mažus vai
kus, bet kada sugryžo po keliu 
valandų, rado visa st ubą lieps
nose.

Keturi vaikai nuo 
metu sudegė ant smert, try 
Ii tame laike radosi mokslaine-

Priežastis ugnies buvo už
daug indeges poezius nuo kurio 
užsidegė siena. Vaikai butu 
iszbege laukan, bet motina isz- 
eidama užrakino visas duris.
MELAGINGAS PASKALAS 

PRIEŽASTIM MOTINOS 
NUSIŽUDINIMO.

Latrobe, Pa. —Daginius buk 
josios vienatinis sūnūs likos 
mirtinai sužeistas laike loszi- 
mo futboles, Mrs. Lilije Chal
mers, taip taja žinia persiėmė, 

. kad pasiskandino upelukyj ar
ti namo. Vėliaus iszsidave kad 
tai neteisybe, nes Chalmers’o 
drangas likos sužeistas o ne ji
sai bet motinos jau neatgaivys.
ANGLIŲ KOMPANIJOS PA

DIDINO MOKESTIS 
DARBININKAMS.

Pittsburgh, Pa. — Min'kszfu 
augliu operatoriai nutarė pa
didint fnokestis del 10,000 an- 
g'lekasiu“ (fanViau ne kai)) uni
jos preke reikalauja. Tieji ka 
gavo padidinimus yra: Irwin 
Gas Coal (\)., Connellsvillcs ir 
Frick’o distrikte irGreensbur- 
g0*

Priežastis gervalio padidini
mo mokesties, yra milžiniszki 
nžkalhinimai augliu Europisz- 
kuose sklypuose (mat Angli
joj straikuoja.)

Norints anglis 
dalyje Pennsylvanijos kasztuo- 
ja nuo $7.50 lyg $18 už tona 
sziadien, bet pabrangs ant $9 
priesz Kalėdas. Kasyklos vis 
dirbs pagal “open shop” pla
na ir nepriguli prie unijos.
TĖVO KRAUJAS ISZGIAL- 

BEJO SUNUI GYVASTĮ.
Milwaukee, Wis. — Kraujo 

leidimas isz Alfredo J. Kieck- 
hefero, in gyslas deszimts met it 
jojo sūnelio, buvo priežaste isz- 
gralbejimo jojo gyvasties ir da
bar vaikiukas yra gyvas ir 
sveikas. Vaikiukas, kuris sirgo 
nuo neužtektinai kraujo, kas 
diena džiūvo ir daktarai nuta
rė jam inleisti daugiau kraujo 
idant ji iszgialhet nuo smert. 
Tėvas pirmutinis pasiaukavo 
ant tosios operacijos po tam ir 

, kiti sąnariui szeimynos paau
kavo savo kraujo.

GERA PATI VERTA 10 
KARTU DAUGIAU NE 

KAIP KASZTUOJA.
Des Moines, Iowa. — Žymi 

rasztininke Margarieta Wilson 
ant susirinkimo literariszku 
klinbu ka*lhejo apie geras mo-

Tarp kit-ko kalbėjo:

didint Mokestis del 10,000

y

va k a rineje

open shop

>

teres. T
Nemanykite 'kad vedusi moto
re turėtu tiesa prie vieno cen
to, jaigu ant jojo neužsitarna
vo. O ne! Jiji privalo gauti 
kožna centą nuo savo vyro, o 
privalo būti verta deszimts 
kartu daugiau ne kaip nuo vy
ro aplai'kineja. Jiji niekados 
neprivalo imti ne cento nuo jo
jo, pakol ji neprivers padeka- 
voti Dievui tris kartus ant die
nos, kad gavo gera paezia.”

Privatis^kam gyvenime Mar- 
garieta Wilson yra Mrs. G. D. 
Turner, pati profesorių > isz
.Oxford universiteto.

NEINLEIS
IN AMERIKA

UŽAUGO CZI0NAIS IR 
IR NEGALI INVAŽIUOTI 

IN AMERIKA.

New Yoi’k. — Ona Komar
ui ekiu t e, 30 metu, apsigyvenus 
czionais per 16 metu, nuo kada 
turėjo 14 metu sugryžusi nuo 
at lankymo savo tėvo Varszave, 
persitikrino ant savo nelaimes 
kad negali sugryžti atgal in 
Amerika pagal kvailas imi
gracijos tiesas.
Komarnickiute, kuri yra šili

vedu- 
piliete 

Pasirūpino ji

savo 
v ra

veczka, likos atvežta in Ame
rika 1910 meto per 
se seseria, kuri 
Suv. Valstijų.
iszimti pirmas popieras ir in-
ncsze praszyma ant antrųjų.

Praejta vasara, aplaike žine 
isz Varszavos, buk jos tėvas 
yra mirsztantis. Pagal imigra- 
cijo tiesas Komarnickiute in- 
nesze praszyma pavėlinti nuo 
valdžios jai sugryžti atgal, 
aplaikius pavelinima, iszplau- 
ko in Amerika.

Atplaukdama ant. laivo Pa
ris, likos paimtu 'ant Ellis 

ateiviu komisija 
jai uždraudė inžengti in Suv. 
Valst. Dabar mergina bus su
gražinta atgal in Lenkije po 
tiek metu pragyvenimo Ame
rike.
PALIKO $15,215,000 TURTO.

Te.damentas Jo-.
Sheddo, žinomo biznie- 
ir mielaszirdingo žmo

gaus parodo, buk jisai po smert 
paliko turto vertes ant 15,215,- 
000 doleriu. Buvo jisai naszlys 
ir didesne dali turto padko del 
savo dvieju (lukteriu.

likos paimta 
Island, kur

ChicSgfM 
no G 
r i aus

BOMBA SUARDĖ DALI 
BAŽNYCZIOS.

San Francisco, Calif. — In 
laika nevisai dvieju metu, Szv. 
Petro ir Povvlo 'kata’likiszka 
bažnyczia nukentėjo nuo dina
mitines bombos, padėta per ne
žinomas ypatas.

Bomba truko bobineziuje, 
priesz paezes miszes ir ant gi
liuko nieką nesužeidė, bet pry- 
szakis bažnyczios likos baisiai 
suardytas, padarydama bledes 
ant kdliu tnkstaneziu doleriu.

Isz priežasties tankiu eks
plozijų parapije 'buvo pasta- 
czius sargus ir tik ana diena 
sargai li'kos atszaukti ir vos 
tai padaryta, kad vela bomba 
likos padėta.

LIETUVYS

nas.

INPYLE BENZYNO IN 
' PECZIU,

SUDEGE ANT 
SMERT.

Racine, Wis. — Spalio 18 d. 
vakare parėjės isz darbo kure 
pecziu. Kad greieziau užkurti, 
inpylo benzino. Pecziuj buvusi 
ugnis uždegė benzyna, kuris 
ekspliodavo ir uždegė drapa-

Begesindamas degantis
iszbego lauk ir degdamas per
virtos. Duktė isz iszgasczio bė
gus kviesti kaimynus in pagal
bai’ ta apalpo. Kaimynai isz- 
girde klyksmu bandė gesinti, 
betb uvo pervelu. Balane kepto 
sukepo. Atvažiavęs ambulen- 
sasn uveže in Szv. Marijos li
gonine bet Saplio 19 d., • 3 va
landa po piet mirė. Spalio 22 
diena Graceland kapinėse pa
laidotas lydimas dalelio būrio. 
Prie kapo sake prakalba atvy
kęs isz Chicagos Lietuvis.

Isz to liudnoi nvykio, Bala
nos sudegimo tebūna atsargu-
mo pamoka visiems peežiu 
kūrėjams. Geriausia nevartoti 
^ibalo ar benzino — gnliina ir 
be iii nOczius užkurti.
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10 ANGLEKASIU 
UŽMUSZTI

EKSPLOZIJE GAZO UŽMU- 
SZE DESZIMTS ANGLE

KASIU — VISI YRA 
ATEIVIAI.

Nanticoke, Pa. — Deszimts 
anglekasiu likos užinuszti per 
eksplozije gazo No. 7 kasyklo-

Užmuszti yra Ludvikas 
Juozas ir Andrius Novakai, ju
ju szvogeris Antanas Kamins
kas, Jonas Maharczik, Atbulas 
Bielinski o kilu pravardes ne- 
dažinota. Nelaime 
George gysloje. Priežastis ne
laimes da neisztyrineta.
MERGINA APSKUNDĖ UŽ 

PRIŽADA VESTIS PO 
17 METU.

Brooklyn, N. Y. —Dr. Smith 
nuo 576
iszmoks atsargumo. .Jis 17 me
tu atgal pasipirszo mergina. 
Hiss Bauer, žadėdamas ja ves
ti, kai jo teta pasimirsianti. 
Bet teta, su savo mirezia užsi
vilko net 17 metu ir lik szimet 
pasimirė. Per ta laika 
Smith szi rd i s jau buvo 
lūs nuo Miss Bauer, bet jos ne
buvo atszalusi. Ji prisikabino 
prie žodžio. .

Nenorint daktarui vestis, ji 
dabar apskundė teisman dak
taru ant $250,000 nuostoliu. Ji 
sakosi per ta laika jau butu ko
letą sykiu tetekę jusi,, 
tint jo vylėsi.

NUTROSZKO GAZU 
LIETUVIAI.

Tuckahoe, N. J. — Nelaime 
atsitiko ant 38 Columbus Av., 
kur del atsukto gazo kranelio 
pecziu jo, 
Juozas Solen skis, 
Juozas Krywacha (turbūt Kri
vickas?) 3 metu, kurio motina 
turbut taipgi mirs, 
nuvežta ligoninėn 
sius: Povilą Krywacha, 38 me
tu, SofijaKry wachiute, 7 ir 
puses motu, ir
(Budrevicziu), 27 metu kurie 
taipgi sunkioje padėty bot gy
dytoju spėjama, kad pasitaisy
sią.
GERIAU TURĖTI

AUTOMOBILIU 
NE KAIP VAIKUS.

Mrs. Florence Ilogle, nuo 
374 — 7th St., apskundė savo 
vyra Augszcz. Teismui, reika
laudama duoti perskyra ir ju 
vedybas visai panaikinti. Prie
žastis jos skundo eshnti teiki, 
kad jo vyras nenoi’is vaiku, 
girdi, jis sakas, 
nukloti o tuo tarpu perkas 
automobilius. Ji už jo iszteke- 
dama pametusi 
darba, nes norėjusi turėti savo 
szeimyna, tuo tarpu vyras nuo
latos baidės garui nuo namu.

Teisėjas Dunne jos skunda 
priėmė.
VELA AUKA MUNSZAINES

Chicago, — Ana diena likos 
surastas lavonas Mares Dabu
leviczienes, 38 metu, gyvenanti 
ant 2321 West 19-tos ulyczios.

se. vra

atsitiko '

5th A v., tik dabar

l)-ro 
atsza-

bet vis

mirtinai nutroszko
47 metu ir

Be to dar 
pritroszku-

wachiute, 
Mika Bold wick

nenorįs vaiku
sunku vaikai

sekretorkos

Lavonu surado jos vyriausias 
suims Juozas, 18 metu, ir apie 
tai pranesze policijai kuri pri
buvo ant vietos ir isz’klause 
kelis liudintojus taipgi paėmė

r

k7 Vkll ^7alilll,sz SKOTLANDIJOS
IO*. WIOU ULUIIUj Craigneuk, Scotlandija, — 

SZOVE IN
MUSSOLINI straiklaužio, kaip sztai ir

Vos spėjo praeiti kelios dienos 
apraszymo

SZUVIS TIK NUDRASKĖ
MANDIERA; SZOVIKAS 18

METU, PAKARTAS PER 
INIRSZUSIA MYNE.

Bologna, Italije.
- - - - - - 4 * '

Benito
’ ’ vc-Mussolini, Italijos “bosas 

la apsisaugojo žudinlojaus szu- 
vio —■ yra lai szeszlas užsi'kei- 
sejimas

turintis vos 18 
paleido szuvi, bet

J

ant jojo gyvasties in 
laika keturiu motu. Buvo (ai 
jaunas vaikinas 
melu, kuris
lik nupleszę szmoteli Mussoli- 
no mandiei'QS. Myne žmonių su
gavo vaikina ir pakol palicije 
galėjo ji aresztavoti, pakorė ji 
ant pirmutinio stulpo.

5

PRIVERTEI MERGINAS 
VAIKSZOZIOTI NUOGAS.
Moskva. — Pulkas vaisko 

likos imsi unfit a in Raima Ko- 
tykus, ant, apmalszinimo ir 
aresztavojimo bandos kokiu 
ten iszgamu, kurie buvo apsi
ginklavę ii* privelto visus vy
rus pasilikt stnbose, o moteres 
ir merginas privertė nusiredyt 
lig nuogumo jialiepdami joins 
vaikszczioti po kainia.

KAREIVIAI MIRSZTA 
GREITAI.

Ibi ryžius, Franci je. — Fran- 
euziszki kareiviai, kurie daly
ba vo Sviet'ineje Karėjo mirsz- 
ta greitai, nes in laika devynių 
menesiu mirė trvli’ka tukstan- 
cziu pagal praneszima kariszku 
pensijų bjura.

netikusio 
r vėl 

gaunu bevielini telegrama apie 
daug svarbesni ir liūdnesni at- 
si't i k ima, 
do da du kuriems Lietuvio var
das visisz'kai butu neverta 
skirti, geriause pritiktu iszga- 
mom, ipardavi'kais savo broliu 
darbininku ir paties saves po 
draugei, beproeziu, pamiszeliu, 
jau net neiszrandu budo ko
kiais vadinti, ir kas galėtu ti
kėti kad tai’)) mus 'broliu Lie
tuviu, o tokiu randasi isztiže
liu, kuriems jau senai vieta tu
rėjo būti beproeziu namuose, o 
ne tarp visu, ha jie liuosybe ir 
laisvesni pragyvenimą varžo, 
traukdami visuomene prie ver
gijos. Nevienas paklaus kame 
dalykas ir kuom tie žmoneliai 
nusidėjo.

Sžlai paaiszkinimas. Nese
nai buvo raszyta apie viena 
straik-lauži kuris dvi dienas 
padirbės paliovė, bet in jo vie
ta atsirado du gudruoliai ma
nydami kad apie juos niekas 
nesužinos. Vienas pavadintas 
net Craigneuko prezidentu ir 
yra Draugijos pirmininku bet 
da gerai neužauges Didlidlyde, 
o antras atsižymejas su savo 
pasididžiavimais ir pasigyri
mais net ir per lai’kraszti vieti
ni. Isz tieso ir buvo pirmiau 
bažnytinio koro vędcjn te 
priežasties užvydejimo kad tik 
kita praszalint, isz to ir matyt 
kad žmogelis yra mažos vertes 
visuose reikaluose, vadinamas 
.J. Geczionis. Tuodu paminėti 
iszgamos pradėjo dirbti isz 
pradžios nedėlios po žeme ir 
kaij) gudriai! Pirma diena ei-

nuo

viet oje vieno atsira-

IDUKART SANVAITIN1S LAIKRASZTIS “SAULE” 

ISZEINĄ KAS JJTARNINKĄ Iii PETNYCZ1A.

į prentimerata Kasztuoja: Amerike ant viso meto $3.00. K 
Europoje ir Lietuvoje $4.00 ant viso meto,

Lalszkos ir Pinigus visada siuskite tik ant szio adresol
W. D. BOOZKĄUSKAS - CO.,

MAHANOY AND A STB., MAHANOY CITY, P£.
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ar gerai daro d ra ugi-

kaip

r gerai da-

i.... . .. ....... . ....... ..........
siimti užsitarnauta Judosiszko 
vardo pelną. Man taipgi yra di
dis nemalonumas, kelios die
nos priesz buvo paduota 'klau
symas, “
jos pirmininkas kad loki iszga- 
ma priima in svetaine,” 
sztai pasirodo visiszjkai kito
kia sz’pclis, kad pats draugijos 
pirniininkas stojo iszgama ir 
straiklaiižiaujat Tad ir vėl pri
sieina klausymas, “
ro loki draugijos nariai kad to
ki iszgama, pardavika pirmi
ninką insPleidžia in svotai m; ir 
kaij) su tokiu pagal jo užpelną 
turėtu apsieiti dabar ir ant 
ateities. Nors neverti yra gero 
žodžio bei mandagumas neat
leidžia ir už tad da karia tar
siu. Broliali ‘ka darot apsvars
tyk) t gerai kur jus protas kad 
szi'taip save porsistatot ant isz- 
juokimo ir užsipelnei jirdo- 
sziaus pardaviko varda ant 
visados, žinot gana gerai kad 
dabartinio anglekasiu st ra i ko 
kuris jau tęsęsi virsz })usme- 
czio, iszlaimejimas ai’ pralai
mėjimas kabo taip kaip ant 
plauko, o del ko tai? Kiekvie
nam aiszku kad sziitokiu žiop- 
leliu atsiradus, anglies ponai 
savininkai ir tikisi kad diena 
už dienos daugiau tokiu atsi
ras ir straikas bus pralaimėtas, 
o tnom kart jau ponu valia, 
kiek nuo ju atliks tiek darbi
ninkam skfirs. Pagalvokit kiek 
iszspaudŽiat aszaru badaujan
tiems, ar guli tas jum nueit ant 
gero, nes už toki jus u pašielgi-

20 FILIPINISZKI 
BANDITAI SUSZAUDYTI.

f

Manila, Filipinai. — Dvide- 
szimts szeszi Morosiszki bandi
tai likos užmuszti per vietine 
milicija Lanaro provincijoj. 
Milicije ketino aresztavoti tris 
banditus už nužudinima Ame- 
rikoniszko padono. Banditai 

■ pasislėpė mažam forte isz ku
rio įeidinėjo szuvius in milici
je, bet neilgai dalaike ugnies ir 
visi pražuvo.

ant policijos locnininkus tojo 
namo Jokūbą ir Ona Knapp ’us 
kaipo ju 16 metu dukteria Ma
re.

Kūnas Dabuleviczienes buvo 
visas pamelinaves nuo suinu- 

a ■ xx a «■ " a a n. m. a aszimo ir žaiduliu. Nelaiminga 
moterc labai mylėjo gerti ir 
tankei pasigerdavo. Nuo keliu
metu buvo naszle, turėjo tris u . i .1 i . . . .vaikus iįiz kuriu , jauniausias 
fUri 7 motus. '

ARMENIJOJ DA VIS KYLA 
DREBĖJIMAI ŽEMES.

Leninakan, Armenije. — Dre-
liejimai žemes laikas nuo laiko 
da vis duodasi jaust. In viena 
diena, laike dvieju valandų da
vėsi jaust penki drebėjimai ap
linkinėje, 'kur jau penkiolika 
kaimu randasi griuvėsiuose,
kur pražuvo asztuoni szim'tai 
žmoni u.

Amerikonai kurie 
dažiurejimu 9,O0O Armeniszku 
sieratuku ir sužeistųjų laiko 
pas'kirtinio drebejimo žemos 
yra iszsemti ant pajėgu ir per 
penkes naktis ir dienas neturė
jo pašilsio ne miego. Siera t ūkai 
užtekę savo prieglaudų, insi- 
kase in žeme. Likusiu gyvento
ju padėjimas yra neiszpasaky- 
tas.

užsiima

ATSAKYMAS.

J.P. Forest City, Pa. — Jei
gu moteres pirmas vyras turė
jo pilnas popieras, 4odel pilie
tybes tiesos pero jo ir ant mo
teres. Vyrui mirus ir ji teteka 
antru kartu už necitizona turi 
tais paežius tiesas kokias turė
ję, po pirmam vyrui 'ir gali bal-

darni in darba nuėjo kaip po
neliai, nusinesze 'lenais darbi
nius drabužius ir eina daubas 
pasekmingai niio 10 valandos 
nakties. Pabaigia darba ant 
vietos nusiprausė, vėl pasirodo 
poneliais, vienas su kepeliuszu, 
kitas tik su kalnierium, bet lie
tai)) stojosi kaip storojiesi, taip 
ir czion juodu mane kad nie
kas nesužinos bet apsiriko. 
Tuojaus vos du sziftus tedir
bus, 
kad matydami savo pardavi- 
kus in vergija 'koki žodi prata
ria ir pagrasina, nea't'bokit ant 
to vyrucaiai ir moterėlės, jus 
ka kalbėjot viską už teisybe, 
nerasit ant pasaulio ne viena, 
kuris savo priesza pagirtu ar 
ant jo ka blogo nepasakytu, 
tai)) ir czion.

Bet mus gudruoliai įsega
mos .negana kad jau judoszisz- 
ka darba atliko, be't da rc'i'ka- 
lauja atkerszinimo ir bausmes 
nekaltu suvargusiu žmonelių, 
kurie kantriai pusiau bada 
kensdami nori iszkovot geresni 
pragyvenimą, ne vien del saves 
Bet del visn, czion galia aiszku, 
jai anglckasiai prahtimes, tada 
tai jau gresia visiem vergijos 
nelaisvo, pertad it tokius isz- 
gamas rei'ke jeszkoti budo kad 
nuo to atgrasint.

Vos iszgirde koki žodeli ant 
ju pratarta tuojaus bėga in po
licija tuos apskunSti, da gero
kai pridedami ir tokiu ap- 
skunsitu jau randasi keletas. 
Policmonai pas tuos eina ir 
klausinėja grasindami bausme. 
Neatbokit ant to nieko vyreliai 
ir moterėlės. Vioszpats Jėzus 
kiek už teisybe pukentejo ir 
viskas ant gero iszejo, taip ir 
czion jus ka kalbėjot iii savo 
skriaudikus tai kovbjot už tei
sybe, už geresni kąsni duonos.

visi sužinojo ir nedyvai

ma kiekviena aszara szauke at- 
Ih T <

kerszijimo. Ne vien vienu an
glekasiu ir ju szeimynu, bet vi
su — plieno ir geležies iszdir- 
bystes ir visos pramones, nes 
visus paliete szitas ilgasis 
strąi'kas. Kad nebūtu tokiu isz
gamu atsirado, butu jau strai
kas (ikrai užbaigtas. Pamate 
ponai darbininku tikra vieny
be, butu tuojaus ėja prie dery
bų ;r greieziau nusileido — o 
szitokiu atsiradus, matydami 
kad vienybe'jau pradeda iszir- 
ti, darbu savininkai delnais tri
na, džika szoka,* ir isz kvailu 
darbihinku tycziojasi. Tikiu 
kad ir kitose kolionijoso tokiu 
randasi po keletą, tad nesnaus- 
kit draugai, tokius iszduokit 
vardais;pravardem visuomenei

* - 41 " x k--

kad visi žinotu ir pažfin'tu savo 
didžiausius pricszus, pardavi- 
kuS,’ kurie isz savo broliu su
vargusiu darbininku nori atim
ti paskutini kąsni duonos ir 
a mira s su neiszb Vedamu skur
du palikti ant visados, gal asz 
viena daugiau,'kita mažiau už
gavau, bet yra abudu lygusvia
pardavikai ir neverti Lietu
viais vadinti. Melstume broliu 
Ąmerikiecziiu ant to taipgi at- 
iliepti ir tokiems mus iszga-siuepti ir tokiems mus iszga- 

moms pabjaurint apsiejimu per 
kitus laikVaszczlus.

(lai nekuria perskaitęs 
straipsni pasa'kis, kodėl nebu
vo gatvekariu streikas taip ap- 
raszytas, o ir ten panaszįai taip

szi

suoti jaigu moka taksus. Savo
1 1 ■ ZX 4- W • 1-V a * M 4- J XX /X a <• «k<U*lx 4 t»A 4 1 V* x<

randasi keletas.

o jiem tas ndiszėis rint gero ir 
<11* n 1 A r*4

dirbdamas ir pavojingai, kokiaj 
czion lygybe.

Gatvekariu merginom leng
vai dirbaneziom norėjo numa
žini 5./- ant sanvaites, kas isz 
tieso da but buvę ju perdidele 
alga o anglekasiu ka jau buvo 
pirmiau digeziai permažos al
gos o dabar da nori atimt apie 
2./- ant dienos, už tad angleka- 
siai /ir pasiryžo veluk badu 
mirti nedirbau! i cm ne ka dirb
ti ir visa laika badauti. Czion 
tai skirtumas didelis už tad 
kad gatvekariu darbininkai ne
reikalingai straikavo ha per 
gerai turėjo ta«l ir iszejo tik 
daUbininkn apsimainymas.

Baigiant raszyti visa istori
ja sztai ir vėl suskamba bevie
li nio tolegrartio aparatas su 
nauja žinia kad jau ne trys 
st ra i'k laužia i bet jau keturi isz 
Lietuviu tarpo. Nesenai buvo 
apie ji apraszyta kai]) nuo gy- 
va-naszles bego nakezia pirma 
valanda, kova pralaimejas, 
Apie tokius daug raszyti neuž
simoka, nes nežinodami in ka 
tikėti, nesavo protu gyvena ir 
tokiem visiszkai nėra stebėti
na kad jie toki varda pardavi
ko tegamos užsipelno. Jau ga
na minėtas netikėlis atsižvmo- 
jas savo negražiais darbeliais 
ardvxlamas nekuriu szeimv- 
niszka gyvenimą, bet teisybes 
nekenezia kaip pi'kta dvasia 
kryžiaus szveirto, tai)) ir szia
dien atsirado kurks jo varda 
pasakė pagal jo.darbu pasek
mes! (?) Taip vyrukas insižei- 
de kad bego tuojaus policijai 
s'kuskls, žinoma bus ir teismas, 
žiūrėsim kas isz to bus, nes ta 
daugumas prirodyt gali jo to
kius darbelius pagal jo pami
nėta varda ir yra jau intartas 
policijoj isz pirmiau. Geda vy- 
rucziai taip elgtis, bet turbūt 
nevisi namie buvo kaip gedąs 
dalino užtad ir nevisiem teko. 
In vieta taupumo kaip buvo 
pirmiau minėta, reikėjo begė
džiu būnant praulevot su mo
terėlėm, ar su
(nes merginos in tokius nežiū
ri) o dabar buk jau neturėda
mas kuom maitintis judosziaus 
varda pasisavinęs eina straik- 
laužianti, dagi pirmiau kon- 
traktorium po žeme buvęs, tfu 
ant tokiu apsiejimu.

Szkotinskas.

gyva-naszlem

ŽMONIŲ TAMSYBE
NUŽUDĖ NEKALTA 
MOTERE, KURIA LAIKE 

UŽ “RAGANA,” IDANT .
ISZGYDYT LIGONIA.
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Varszava. — Czionaitiniain 
sūdo stojo penkiolika vyru ir 
moterių už papildyma žudins- 
tos, prikalbinti per “raganių” 
Organovskio isz Mokavos, ku
rie suplakė ant smert .motore 
Juzefina Soltysiene. Organov- 

prikalbino tamsunolius 
buk tai ji apraganavo savo 
kaiminka Ąpolonija Slaczni- 
kiene, kuri sirgo kelis metus 
laiko džiova netikėdama

tiktai in 
visokius burtus ir raganystes.

Soltysiene, motina dvieju 
dutkeriu, lauke beviltingai su- 
gryžimo savo vyro po karei. 
Su Stacznįkiehe Soltysiene su
sipažino nuo jaunu dienu. Per 
Naujus Metus tamsuoliai isz- 
verže duris, nuvilko ant ‘‘ 
racijas iii ligones kambari ir 
jos akyse pradėjo neinilaszir- 
dingai plakti nekalta motore. 
Tszleido isz josios pus-kvatier- 
ki kraujo, davė ligoniai isz- 
gerti, bet’ visoki burtai noisz- 
ftėlbejo ligones nuo smert. Su
das nubaudė visus nuo dvieju

raganių.’

skis

buvo, pradėjo tolyn, daugyn 
dirbti ir pralaimėjo, ten tai 
Visiszkai kitas dalykas: 1) ten 
npcjo vien tik gntvekariu <lar- daktiuiszka mokslą
biriinkus, o czion jau palieczia 
visus. 2) ten unijos vadai isz 
praūžiu sake ir draudė kad no
strifikuotu, nes sako dabarti-
niu laiku jus ir per daug irž-
divbat pagal kitus ir jai strai- 
kuosit, pralgimesit. Taip ir bu
vo, o kad vadu neklause tai 
czion kas kaip norėjo ir dare, o 
anglekasiu vadai visokiais bu
dais stengiasi inkveptl žmo- 
niem kad tik laikytis. 3) gatve
kariu merginos tarnaujanezios

* — ’ A »

f

gaudavo algos sanvaitines 
£.2.8.0 ir,kitos L2.10.0 — o po
žeme anglekasis nekožnas ga

r\ n

in

motina

ope-
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ADRESAI LIETUVISZKO 
AMBASADORIAUS IR KONZULU:

Lithuanian Legation, 
2622 16-th Street, N. W., 

Washington, D. C.

Lithuanian Consulate,
38 Park Row, New York, N. Y,

Lithuanian Consulate,
608 So. Dearborn St., Chicago, III.
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Kas Girdėt
I    ■■    u ■

viskas suvaržyta.
•r

“Sziandieninis politikiszkas 
patlejimas Rusijoj yra arszes- 
nis ne kaip už eariszku laiku. 
Nesiranda tonais jokios laisves, 

” Tuosius žo
džius neisztare kokis tai gimi
ne nužudyto caro, ne Ameriko- 
niszkas kapitalistas, tiktai pati 
buvusi “aniolas anarkistu” 
Emma Goldman, užsikietėjusi 
komuniste, kuria Amerikas isz- 
vare adgal in Bosiję, idant to
nais, pagal josios isztartn žo
džiu “ 
kiszkam rojuje, 
nusiminė kada

aniolas

galėtu gyventi bolszevi- 
” Bet Ernm i 
nuvažiavo iii 

t a ji rojų, viskas persistatė jai 
kitaip, ne kaip sau mane.

Emnia atvažiavo iii Kanada, 
kaipo pa:li Anghszko ukeso ir 
dabar geidže szinlingai sugryž- 
1i in tikra rojų, kuris yra Su
vienytos Valstijos, nes jau vi- 
siszkai iszsigyde nuo bolsze- 

prižadėdama niekados
neatidaryti savo lupu prieszais 
Amerika.

vi žino,

szi m t us 
kurie neatsilvgino 

už. ■

1
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automobilistui ir kitiems ke
liolika metu gyvasties.

Patro'tintos gyvasties niekas 
negali sugražinti.

ISZ LIETUVOS
Dilbiu* visas Hiiighamptonauanar visas piiiKnamptonas 

N Y., sujudės delei kumszti- 
ninko Jack Sharkev snmuszi- 
mo negro W ills kutio bijojosi 
Dompsey su Tunney, Bingham- 
tonieeziai sujudę lodei, 
Jack, Sharkey yra Binghamto- 
nitdis, ežia ginies ir ežia angos. 
Mdkykla. kurioj jis mokinosi, 
dirbtuve kurioj dirbo, yra da
bar kaip 
Ir kaip mdm-s sujudimo, 
Binghamtonietis Sharkey turi 
progos tapti pasauliniu knm- 
sztininku ezampionu.

Bet muliažai 
Liet uviai. 
Jack

ISZSIPILDE
JO VELINIMAS

f < nt 7 A 1

kad

kokios szvenlyklos. 
kad

vra sujudę ir 
kad 

Sharkev vra Lietuvis.
• •

Tikroji jo pavarde yra Juozas 
Žukauskas. Jis yru gimęs 
Binghamlone 1902 mele. Jo tė
vas, Baltrus Žukauskas paeina 
isz Lietuvos nuo Pasvalio, Za- 
liaparviu kaimo, o motina 
nuo Krokenavo. .Jie t.y. Juozo 
tėvas ir molina ir dabar gyve
na Binghamtone.

Isz mažens Juozas buvęs 
bai neklusnus ir levai 
sakvdave t
džiaugia.
Jungtiniu 
ir ten pradėjo 
Ten jis už vikru

<) tai
vra

t odei,

kad jie
Vėliaus

NORĖJO PAVEŽYT PUIKE 
MERGINA, 

PERSIMAINĖ IN 
SMIRDANCZE 

KUMELE,

KURI

— Vėlu rudens vakaru va
žiavo isz Kauno turgaus girtas 
u k in i kailis. Iszvažiaves 
miestelio ir galvoja:

isz
Tai kad 

pasipainiotu graži merga, pa- 
vežincziau, bevežindamas pa- 

Noilgai važia- 
graži

4 4

sėdi graži 
Mergele, gal nori, pa- 
’’ — “Kod(‘l nenore- 

, — atsiliep(‘ merga: — 
lengviau ne kaip 

Ir drąsiai merga insedo

merga: 
ne

SAULE

**?*^**j1

Į ■■■■—

Lietuviszkos Pasakos.
SURINKO Dr. J. BASANAVICZIUS.

Gerui ’’ atsake berniokas. Su - 
nakl.ies,, jis nuėjo ant

tOŽES
ATLANKĖ PREZIDENTĄ 

COOLIDGE.

Crazv Ilfyrse” (Pai-

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, Isz. priszakio galvos skausmas. 
Neapmokama gyduole naudojamu su 
stebėtina pasekme per 30 metu. 
PREKE 25c. (užmokesti prisiuskite

Jszrasta ir

4 4

laukes 
kapu, iszkase nesenai pakavo-t- 
ta numirėli, atnesze in dvaru ir 
kiszo pro Įauga iii pono pako
ja. Pajnate ponas kad kažiiu 
koks svetimas žmogus lenda 
per Įauga, paėmė pusztalieta ir 
szove viena karia ir kita karta. 
Vagis numirėli numetė ir užsi-' 
glaudė 
bėdos,
žmogų ir isznesze laukan. Tuo- 
laiku vagis inszdko vidun per 
langu ir priėjės prie gulinezios 
ponios sako: “ Ihiszele, duok 
man greieziau marszkinius, nes
szilie visi kruvini. Asz juos kur Ą RAMANAUSKAS 
nubruksm, niekas ne nežinos

” Ponia
sa ves

<r

h'

Apie viena gudru vagi.
’Titrojo vienas tėvas tris su

ims ir juos visus leido moky
tis: vienas iszmoko ant kunigo, 
kitas ant daktaro, o treczes pa
siliko vagim. Tas viena karta 
iszejo vogti ir pamate isz tolo 

. Tuojau‘nu
mėtės nuo galvos kepure, atsi
gulė ant pilvo ir szliaužia kepu
res pasi'“1 ' ■ .......
ir klausia: 
ežia dabar dirbi 
siu vogt,”

Kad tu toks gudrus, sako po- 
, lai pavogk tu mano jauti. 

I'a ir ta diena ves ji bernai tnr-

I at važi liejant poną.

iimt. Privažiuoja ponas
4 Ir n | |||

Mok i nuo- 
atsake berniukas.

Vaikeli, ka-gi 
4 4

už sienas. Bijodamas 
ponas pagriebė negyva »

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.

sako:

į<

nubriiksiu, niekas
kad iiž.muszem žmogų.

nusivilko nuo
atidavė jam.

vagis

LIETUVISZKAS GRABORIU9 
MILL A PATTERSON STS., 

ST. CLAIR, PA.greitai
marszkinius ir
S11 c z i 11 j ins m a rsz k i 11 i u s,i <

nas
T
gan parduot, daigu pavogsi, tai 
asz tau szimla rubliu primokė
siu.’’ “

Vadas “
Arklys) sztamo Indijonu 

vienas isz meiliau si u In- 
dijonu, ana diena įvtleke ero- 
planu isz Kiladolfijos in W’asb- 
'i'iiglona a'l'lankyli Balta Tęva 
(kaip liidijonai \’adina prezi
dentą) Coolidge.

kas 
Sioux,

Inzbalsamuoja ir laidoja miruaiua
tuojau iszbego laukan. Ponas ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo-
niinesze numirėli -pamiszken ir-szia nuo papraseziausiu iki prakil- 
HU'grvžes namon, norėjo gull I niauniu. I’arsamdo automobiliu* del 

. • .. ' laidotuvių, veseliu. kriksziynio ir pati nuoga,! 1 7
niausiu.
laidotuvių, 
kltiemH pasivažinėjimam*.

Bell Telefonas 1378-14.

namon, norėjo gull 
bei pamalęs 
klausė jos: ' 
guli be

kad
Ihiszele, ko-gi tu 

“Na-gi 
tu pra.szei, sako pal i, asz ir at i
daviau I” “ 
vagis padirbo,

Gerai, sako berniukas, 
pavogsiu!’’
iszejo ant kelio ir laukia. Pa
mate atsivedant su jaueziu, nu
siavė viena czebata, iszpurvino 
ji ir numėtė szalia kelio. Prisi
vedė bernas prie tos vietos, pa
mate. visa purvina czebata, Va
gis, pabegejas kiek, nusiavė ki
ta czebata ir vėl iszpurvines, 
numėtė. Prisiveda bernas prie 
los vietos ir pamatęs kita cze- 
1 )a I a,
nopaeme.

Sum i si i no g 
riszo jauti prie, tvoros ir nuėjo 
jeszkoti ano czebato. Vagis to 
tik ir lauke.
eze ba t u s, 
tvoros ir nusivedė in dvara. 
Mato ponas, kad berniokas lai
mėjo,

4 4 
marszkinin ?”Atėjus tai dienaigreitai pa- 

arklys persunkia i ei- 
ratus. 

arklvs vos

mvluoczian.” 
ves žiuri: pakelyje 
merga. “ 
vėžinsiu, 
siu”
“važiuot i 
eiti.” 
in vežimą.

Bet ūkininkaitis 
juto, lyg

Tszlipes apžiurėjo 
Niekur nieko. Bet 
paeina sunkiai alsuodamas.

“A, gal man taip 
da”,

na.
’kalines

i
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Lietuvisckas Graboriua
K. RĖKLAITIS

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbi- 
ninke moterems. Priei
namos prekes.

.'»!G IV. Spruce Sf..
MAHAXOV CITY, PA. 

30C KAUK L F KT . 
TANAULA. PA.

lai vol ežia las 
tarė pmias. 

Ant rytojaus, kada vagis atėjo 
su ponios marszkiniais, ponas 
jam davė visa lakstanti rubliu 
ir liepė daugiau nevogt. Vagis 
prisirinkęs -daug pinigu, apsi- 
ženijo ir gyveno sau laimingai.

[TOLIAUS BUS]

A a,
iszgel bet as 

gvvvbei.
minėtas
kuriam pavojus 
vis policijos apsileidimas.

UŽUMSZE DRAUGA UŽ 
KEPURE.

Masz^kueziai, Sziaiiliu apsk. 
—- Meszkuczin miestelyje susi
eję draugai. Jonas Szliageris, 
24 m., isz Dausiszkiu k., Lygu- 

vals., Vladas Danielių

B
kai

nusidno- 
pagalvojo vyras ir eme 

meiliai su merga sznckucziuo- 
ti.

4 4

ji?” paklausė merga.
rūkas visas nutirpo isz iszgas- 
czio. Mat,

ki
tan kini 

juo nesi- 
jis stojo 

Valstybių laivynai!
kumszcziuot is.

kumszcziavi- 
masi tapo pramintas Sharkev, 
nuo žodžio “shark” — rioky- 
nas.

Dabar Juozas Žukauskas yra 
vedos, turi dvejetą vaikucziu ir 

1734 Commonwealth 
Brighton, Mass., netoli 

Bostono.
Pasak laikraszcziu Sharkoy- 

Žukauskas už snmuszima neg
ro Wills gavo $17,700, bet su- 
musztasis Wills gavės $44,701. 
Iki sziol daugiausia 
kas yra gavės $9,000 už sumu • 
szima Bostone Jim Maloney.

Smuszes negrą Žukauskas 
nekelo jokiu pokiliu, bet su sa
vo žmona tuoj iszvažiavo namo 
kur jo lauke vaikucziai. 
riu jis buvo pasiilgęs, nes Žu
kauskas vra ramaus budo, 
szeimyna mvlintis žmogus.

Sharkev-Žukauskas 
rodosi teatruose, bet ten pabai
gęs, pradės rengtis prie nauju 
kumsztyniu. Jis siekias! prie 
pasaulinio czampionato ir jau 
per New Yorko atletine komi
sija padavė iszszaukima 
bartiniam czampionui Tunney. 
Visi skaito, kad Žukauskas 
tikrai bus sekamas czampio- 
nas. Žukauskas kumszcziavosi 
su daugeliu geriausiu kmnszti- 
ninku, kuriuos ir Tunney 
dideliu vargu nugalėjo, bet ji 
apsidirbo su jais labai lengvai.

Žukauskas ketina su szeimy
na neužilgo atvykti in Biifg- 
haintona aplankyti savo tėvus 
ir draugus, ir jam rnosziama 
ežia iszkilmiuga pasitikima.

shark

Na, kodėl manes nemvliio- 
J i

Bet vv-

kad
pradėjo gailėtis kad ana • 

Butu pora buvus.
Įfyžt pasiimi. Pri

jis pastebėjo, 
merga buvo arklio kojomis. 
Jam jau nebemylavimns rūpė
jo. Vos privažiavo savo kainia. 
Tiktai gaidys kakareko užgie
dojo, <> jo merga szlumszt isz 

nulupta

arklio
i« > f

s 22 
B a c z k v s, 1 b 
Borvsiii k..,

PAIESZKOMA.mu
metu ir Antanas 
metu
kiek insigere, pa'keliui užėjo in
Prižiginiu kainui ir ten iszgc-

GYDIKIS SU ŽOLĖMS

abudu isz l’ajeszkau savo pusseserių 
Onos Bacvinskienes, po tėvais 
Kaleinikiute, paeina isz Suval
kų Bed., Puneko Para., ('iralu 
Kaimo. Pirmiau gyveno Ams
terdam dabar iszvažiavo in In
diana Sieita. Jaigu kas a|>ie ja 
žino meldžiu praneszti o gau
sit $5 nagrados arba tegu) pa
ti atsiszaukia nes vra labai 
svarbus reikalas isz Lietuvos.

John Barkausky
309 Pottsville St

Minersville, Pa.

Geriausias būdas gyditis su žolėms, 
neš žoles yra tai tyriausius 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 nemalimo, strėnų 
ir pccziu skaudėjimo, lovoj szlapini- 
niosi, pernaiimo, rumatizmo ir Lt 
po 60c. Nuo nervu iszgasties, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auysa 
užima, bemieges, szirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejAio kata
ro, balt-ligcs ir t.t po 85c. pakelis. 
Jeigu kenti koki nesmagumą isz virst 
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 
kataloga. Reikalaujame pardavinėto
ju musu žolėms po visus lietuviszkus 
kolonijas. Adresavokite sziteip:

M. ŽUKAITIS, 
25 Gillet Rd.

gyvena 
A v., abudu

nuo
kelisDa turime 

skaitytoju 
su 'prenumerata už “Saule.” 
Juk sziadien visur dirba gerai 
kožnas prie skatiko ir lengvai 
galima užmokėti tuos tris dole
rius už laikraszti ant viso me

st raika siunti nėjome 
į su vilczia, kad po 

straikui skolininkai gražiai at
silygins, bet kur tau! Pasinau
dojo isz musu geros szirdies ir 
ne nemislina apie atsilyginimu 
skolos. Sulaikėme del daugelio 
laikraszti, bet in juju vieta pri
buvo nauji o skolininkus pali
kome “slekeriu” knygoje.

1 o. Per ; 
hrikra.<zti

Ik

4 t

t

Žukaus-

ku-

slekeri u

Septynios sekundos laiko, 
žmogaus gyvenime yra taiip 
trumpos, rodos nereikėtų visai 
apie tai rūpintis, bet daugeli 
kartu josios reiszke labai daug 
žmogaus gyvenime.

Septynios sekundos laiko, tai 
septyni krutėjimai mažos ran
kutes ant ziegorelio, rodos tai 
nieko ir neprivalo rūpintis taip 
trumpu laiku o bet tosios sep- 
tvni(»s sekundos vra labai svar- 
bios.

Paskutinis apskaitymas au
tomobiliniu nelaimiu ant krvž- 
keliu geležinkeliu, parodo bu'k 
praeita meta likos užmusZta su- 
virszum 7/KX) autoinobilist u 
kurie norėjo taisės septynes se
kundas snezedyt, arba pasku
bint septynes sekundas.

Pagal geležkelio žiu linus tai 
pasažierinis trūkis užima tik
tai septynes sekundas prabėgti 
pro kelia, įirba kdnia tiek, kiek 
žmogus žengtu penkis ar sze- 
szis žingsnius.

Bet sziadien žmonvs visur 
skubina, o ypatingai automobi
listai, kada .privažiuoja prie 
kryžkelių, užmirszdami apie 
savo gyvastį, o tankiai ir gy
vastis .?avo mylimųjų ypatų.

Taigi septyni tu'kstancziai 
žmonių užmuszti, todėl kad ne
norėjo pasivelyt sejitynes se
kundas, o‘kiek tai juju sužeis
ta, kad nekurie pasiliko kolie- 
koms ant viso gyvenimo! Gali
ma tvirtai sakyti kad tris ar 
keturis kartus tiek.

Zmonys sziadien Skubinasi 
visur. Isz tosios priežasties ne
tenka gyvasties ne tik ant ge
ležinkeliu kryžkelių, bet ant 
ulycziu, fabrikuose, kasyklose 
ir kitur. Prie darbo skubinimas 
ne yra taip pavojingu, kaip ant 
goležiifkeliniu kryžkelių del 
automobilistu. Visados reike 
prie tokios vietos'turėti atmin
tyje, .kad netekimas septynių 
sekundų Jaiko^ gali suezedint

užmirkdami

dabar

da-

VOS

Bin

DUSULIO SPAZMOS
GREITAI UŽKERTAMOS.

Johnson’s Belladonna Plas
ter’is sustabdo kentėjimus.

Daug tukstaneziu insitikino, kad 
jie gal turėt malonia pagelba priesz 
agon izuojanezias dusulio spazmas 
naudodami Johnson’s Belladonna 
Plasteri.

Dusulys yra giliai insiedes nemalo
numas, kuris paeina del daugelio 
priežaseziu ir iszszaukia didelio gy
dytoju susidomėjimo. Laike szitos li
gos daugpma kentėtojų iszbunda 
nakti trokszdami atsikvėpti ir ken- 
ezia del szitu dusulio agonijų. Grei
tas panaudojimas Johnson’s Bellado
nna Plaster’io dažnai pakerta szitas 
spazmas.

Labai dažnai tokios naktines spaz- 
mos gali būti visiszkai iszvengtos nau
dojant Johnson’s Belladonna Pluster’i 
ant krutinės kriesz miega. Plaster’io 
vaistai persisunkia kiaurai in oda, pe
rima muskulus ir užgautus nervus. 
Jeigu jus keneziate del dusulio ir tu
rite szitas baisias naktines atakas, 
meginkite Belladonna Piaster’]. Dau
gely atveju szita priemone yra pa
sekminga. Pas visus aptiekorius.

dusulio 
Johnson’s

KVITU knygele Draugystėms del isz- 
mokėjimo pinigu ligoniams. Preke 25c 
KVITU knygele Draugystėms del Ka- 
sieriaus nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. Preke ... 25c.

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

jo merga 
ratu žemen.
kumele pasmirdusi.
Ukininkaicziui nereikėjo mer

gų daugiau vežti.
PRAGYVENIMO 

BRANGUMAS.
Statistikos biuro žiniomis 

szino laiku 5 asmeniu szeimai 
menesi gyventi Lietuvoje ma- 
žausiai reikia 139.9 lt., tuo tar
pu kai 1925m. tokiai pat szei
mai i’eikejo 158.1 lt. Gyventi 
vienam žmogui invairiuose 
Lėtu vos miestuose sz.m. Birže
lio m. mažiausiai reikėjo: Ro- 
kiszky 83.3 lt., Kžerenuošo 91.7 

O *7 ♦
• > .J A

žmogui

lt., Kėdainiuose 9.' 
ragėj ir Biržuose 94 lt?, 
dijuose 95.5 lt.,

re gyvai i nes ir alaus i 
namon apie 12 valanda 
ties susivaidijo.

(

ir tarp 
kaimo 

Baczkiu

Pasiėmė 
atsiriszo jauti 
imsi vede

‘idami 
nak- 

Danielius už
pykęs ant Szliagerio už snlais-
lyma naujos kepures, 
Ih’ižginiu ir Berysiu 
ant 'k(Mlio Danilins su 
žvaehiszkai užinusze Szliageri, 
sudaužydami galva ir iszmnsz
darni dantis. Žmogžudžiai tuoj 

per-policijos tapo sulaikyti ir 
duoti te.ismo tardytojui.

Senatoriu ir
Kongresmonu Algos

V.

užmokejo 
rubliu ir sako: “ 
ras esi vagis, tai pavogk mano 

Gerai, sako bernio- 
'l'iktai kada-gi

Ponas pasakė kad szia-

jam szi m la 
Kad toks ge-

Tau- 
Laz- 

Krelingbje 9G 
lt., Alytuj, Ukmergėje ir Sza- 
kiuos 77.4 lt., Vilkaviszky 98. 
2 lt., kitur 100 lt. su virszum. 
Kaune 101.3 II. Brangiausiai 
Klaipėdoje — 116.2 lt. 
SUSEKTA PO SEPTYNIŲ 

METU ŽMOGŽUDYSTE.
1919 -m. Balandižo menesi 

dar prie Bolszeviku valdžios 
buvo padrvta žmogžudyste tū
lam piliecziui Latvijoj už tai, 
kad melavę ka Bolszevikai bu
vot ekalave, 10,000 rub. caro 
pnigais 5,000 Ostiniu 500 auk
siniu ir isz valgomu daiktu. 
Negavę isz ūkininko reikalau- 
tutur ome ir nuszove ji.

Pastaruoju laiku Latvijos 
Kriminalines policijos pastan
gomis buvo susekti pleszikai; 
vienas buvo isz Latvijos Bol

an t ras isz 
Domas Valisauskas

101.3 lt.

lai k u

zeviku karininkas 
Lietuvos, 
ir Jonas Kvedaras abudu kilę 
isz Žagarės, keli menesiai at
gal Valisauskas buvo aresztuo
tas pereiname punkte (Kreidi? 
ne), Latvijos kriminales poli
cijos iki teismui patalpintas 
Mintaujos kalėjime, Kvedaras 
Jonas jau sėdi Lietuvos kalė
jime už užmuszima pasienio 
policininko Rauckino.

GIRTAS UŽDEGE 
KALĖJIMĄ.

Dangai, Alytaus aps. (“V.

tri u kazino

kor.) — Rugsėjo 22 diena Dau
gu policija sulaiko pil. Janu- 
szausika to pat miesto gyvento
ja už .pakėlimu
esant girtam, kuris be to dar
tapo patalpintas szaltojon. Ja- 
nuszauskas bebūdamas kalėji
mo užsimano parūkyti, užside
gęs papirosą, degtuką deganti 
inmeto iii szaly esanti bosą ži
balo, žibalas užsidegė, kilo ka
lėjimo gaisras. Atvykus vioti- 

gaisrininkn koinanĮdai,n'ei 
gaisras tapo likviduotas.

kurisSulig1 vėliausio akto, 
aprūpina paskyrimus valdžios 

skyriui, 
senato

rių yra $10,000 in midus ir 
$530 kelionėms. Jiems pavėlin
ta pasamdyti kelis 
kus.

instat vmdavvstiniiii
• •

at lyginimas Kederaliu
$10,000

darbinin-
Jeigu senatorius iszrink- 

(as kokio komiteto pirmininku 
pasamdyti ( 
Senatoriai.

gali, langeli 
kurie

tad 
darbninku.
nėr komitetu pirininiii'kai, pa
vėlinti pasamdyti keturis dar
bininkus — kuriu 
būti 
$1520.
dos, ’kaip tai 
tai, prakalbu 
ir pamfletai, užmokėto 

Atstovu Buto nariai, 
gresmonai, gauna $10,000 in 
metusi rk ei ienoms $400. Insta- 
tymas nepažymi 
ninku

algos turi 
$3,300, $1,940 $1830 ir 

Senatorių kitos iszlai- 
raszomieji daig- 
atspausilimmas 

s.
Koa

kiek dari li
gai i savo arba žmonių 

leszoms pasamdyti. Bet paski
ria $1,760,000. del darbininku 
kuriuos saimlo Kongresmonai 

delegatai, tokiu 
Kongresmo- 

’’auna $4,000 iii metus už- 
vienam ar 

darbininku, 
tos isziaidos 
daigiai, prakalbu atspausdini
mą ir pamfletai, užmokėtos.

ir teritorijų 
budu kiekvienas 
nas g 
mokėt i (langiaus 

Kongresmonu 'Ri
kai p raszomieji

LADIES! ATTENTION!
YOUR DRUGGIRT

Į RECOMMENDS

'ROYAL PURPLE
PILLS

Dis. by Fii'st National Laboratories 
Lehighton, Pa.

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

g

Laidoja kunua num ei relių. Pasamdo 
automobilius del laidotuviū, krikss- 
tiniu, veseliju, pasivažinCjimo ir t .t

• {Rį

Ii* 820 W. Centre St. Mekeno/ City, Pa.
4 v

r*

kumele.
kas, pavogsiu.
vogt?”
nakt. Bernam prisakė smagiai 
saugi)t 'kumele, kaip akies lėle
lė: viena pasodino ant kume
les, kibim
trecziam liepe už uodegos insi- 
tverl. Vagis apsivilko tokiais 
pat, kaip pono, baronais, užsi
dėjo tokia pat barzda, insidejo 
in kiszeni buteli spirito ir vi
siem dvare sumigus, atėjo in 
st onia ir sako bernam: 

kumele

4 4

viona
padavė, .pavadi,,u

4 4

• J

t .88)

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

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

BUDROE VAN SERVICE

4 
iv

Sa ti
nesgoki t,

ateis sziana'kt vogt! Mažam ir 
szalla jum.’ Asz ežia atnesziau 

kuri sziluma
• 1

Ir davė kožnam

vvrukai j - j
Krausto visokius numinus ir kitokius 
daigius, nepaisant kaip toli. Turime 
tam tikrus didelius
Preinamos prekes. Kreipkitės pas:

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

Bell Telefonas 341-J.

automobilius.

Spencerport. N. Y.

(>•

trupuli sunkos 
priduoda... ” 
bernui po keletą stikleliu. Ber
nai pasigėrė greitai užmigo, o 
vagis tuo laiku iszvede kume
le. Ant rytojaus, da bernai inie- 

ojo o jau vagis atsivedė pas
poną kumele. Nėr kas daryt. 
Vėl užmokėjo ponas vagiui 100 
rubliu ir sako: “Na,‘kad tu to
kis gudrus: pavogk mano pa
ežiu nuo manės, asz tau duo
siu penkis szimtus rubliu! 
‘un.....: sa]<Oj pavogsiu.” 
žiuoja viena karta ponas su po
nia per niiszka. Vagis, pamatęs 
juos atvažiuojant, inlipo in me
di ir pasikabino 4iž kojų. Va- , 
žiuojant pro szali, jis sukrute-1 
jo. Pamatęs tai ponas, 
“Czia žmogus pasikoręs, ale 
da gyvas: rei’ktu anas paleisi. 
Bet pabijojo, kad kai kas pas
kui neprisikabintu ir nuvažia
vo. Pavažiavus jau gera szmo- 
ta, 
(>• 
gll.

szi nitus
Gerai y Va-

tarė:

sumislijo ponas sugryžt at- 
i'al ir paleist pasikorusį žnjo- 

Iszlipo abudu su t’urmanu 
ir nuėjo abudu pas ta pasikore- 
li, o ponia paliko ant kelio su 
arkliais. Vagiui to tik ir reikė
jo. Nhiszokes nuo medžio, nu
bėgo pas ponia, sėdosi in veži
mą ir suraginęs arkliu, nudul
kėjo keliais, Ponas su furmonu 
jeszkojo ilgui bet niekur nera
do pasikorelio ir sugryžo ant 
kelio ir pamato kad nei ponios, 
nei ai'kliu nėra. Tada tik ponas 
suprato, kad tai ežia buvo dar
bas vagies. Ant rytojaus vagis 
atvožė ponia ir užmokėjo po
nas jam prižadėtus penkis 
szimtus rubliu. ‘/Dabar, sako 
ponas, tu pavogt nuo ipano pa-

n

ežios marszkinius. Jaigu pa
vogsi, tai busi tikras vagis! > >

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA. 

--$--------
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

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

NERVISZKU IR CHRONISZKU
K * ’’ * ‘ II

Garsingas Specialistas per 23 metus.
Pabaigęs aukszcziausia mokslą Universituose, stenegsi insi- 
gyti psisiekima kaipo specialia tas, 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, 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. KreL 
pkites pas garsinga specialistą

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

OFISOS VALANDOS:— 9iki 12 ryte. 1 iki 5 popiet.
7 iki 8 vakare. Nedaliomis 9 iki 12 ryte. RODĄ DYKAI
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ŽIBUOKLES o kita-gi, taip lyginai,

Sužinojo, delko kiekvienas 
isz abieju seneliu, kuomet 
priesz valanda

J. sodne, laikydavo rankose ži* 
buokie. Paklausykite, jeigu no
rite, tatai neilga istorija .

Ta ryta jiedu apvaikszcziojo 
pen k ias-deszi mis metu sa vo 
susi ž iedą vimo sukaktuvea. To 
auksinio sziiubo iszkilmoi ir 
garbei klebonas insakes skam
bint didžiuoju varpu, o eida
mas miszioms, užsidėjo 
gražiausia arnotu, ta pati, ku
riuo padarytu testamentu bu
vo iszreiszkcs noro pa aukot 
vyskupui.
priesz užsakyta valau,du, 
paisant darganos ir 
susirinko žmonių pilna bažny- 
czia. Bjaurus buvo Vasario mė
nesyj oras!

“* senukus, kad visa apylinke pri
buvo, 
me.

Parengta jiems dvi puikios 
sėdynės, paskolintas isz dvaro 

o kuomet Ivdimi vaiku 
ir anuku inejo in bažnyczia, se
suo Filipinų grieže fisharmo
nija savo sunkiausi veikalą. 
Po Evangelijai klebonas buvo 
honoris in juos prakalbėt, bet 
susipainiojo; gerai maeziau jo 
apsiasza rojusias už akiniu 
akis. Ko lamoreti? Jis taip-pat 
isz ežia kilęs; pažystas juos 
nuo senai; pabaigos seminari- 
jrt, kai jiedu susituokė, o pali
kes klebonu kaip sykis tuo pa
ežiu laiku, idant ju pirma-gimi 
kūdiki apkriksztijus. Esąs tru
puti vyresnis už žmona ir nei 
daug ka jaunesnis už vyra, liet 
Dieve mano, kaip veikiai vie
nas i>z trijų persikelsiąs gy
vent amžinybėn! Kiti paskui ji | 
nueisią !...

Pietumis buvo < 
kurios pabaigoje 
seneliams didelis geliu bukie
tas. Bukietui ųžpirkt buvo su
sidėjusi visa szeimyna, nes 
jame buvusios tiktai recziau- 

oranžereju 
(apszildomuju kambariu).

Po piet svoczifti
Senai jau ežia 

tiek judėjimo, 
kalbu, tiek gyvumo. 'Kuo laiku 
kai suaugusieji sznekucziavo- 
si salone, vaikai laiptais bėgio
jo szvaistesi kambariuose ir 
virtuvėje, naikindami ailies 
saldumynu ir uogu, persekio
davo kate “Mimi”, kuri, mi- 
pykusi ant ju szokinedavo nuo 
vieno baldo ant kito: pagalios, 
kankindavo “Kapitoną”, dide
li szimi, kuris juos laižydavo, 
tarsi norėdama jiems padėko
ti už trukeziojima jo a tisu ir 
uodegos.

Staiga pastebėjau, kad senu
kai, naudodamies liuos-laiku 
isznyko. Veltui ju jeszkojau po 
visus namus; kur, po plynių, 
jie galėjo dingt ?

abieju seneliu, 
juos užtikau

Neilgai

savo

t rukus, 
ne

su iego —

Bet visi taip myli

idant pažiūrėt in ju lai-

minu;

SIOS

po visa narna, 
nebuvo

už

lidele puota, 
padovanota

Iszpaniszkas A m basa orius Su Szeimyna

senn-

laike 
viena isz tu gėleliu pavasario 
pranaszu. Bucziavosi, sznekti- 
cziavosi pasznabždoms, H/,yp- 
sojosi, turėjo ašarotas akis. Ti<> 
buczkiai, tos aszaros, tatai su
jaudinantis meiles atgimiimus, 
buvo isztiesu tas pats sznabž- 
deuys, kuri asz iszlolo buvau 
nugirdės.

Pasijutau esąs susirupines, 
del mano ne laiku atvykimo, o 
lygiai-taip buvau susijudinęs 
kad ilgiau negalėjau iszlaikyl. 
Priesz savo noru iszkiszau gal
va isz po krūmo. Jiedu mane ta 
pat valandėlė iszvydo.

— Ak! — sudejavo
ke, staiga atszokdamu nuo vy-

Ir asz pasteliejau, kad ne- 
septyniasdfszimt i<*s

I Bet senukas pradėjo juokties.
— Ak! tai tu, mažuli? Ka 

ežia tu, balamnti*, insimylejn- 
sius seki? Eiksz ezionai, 
iszkoliosiu.

Nuleidęs galva ir su kvaila 
szreizska ant veido prisiarti
nau iii senukus; bet veikiai 
susiurenta vau, 
nebuvo supykę. Jinai priėmė 
inane savo paprastu mylimos 
bobutes nusiszypsojimu, kosė
dama, idant paslėpus susirū
pinimo likuczius ir betaisyda
ma savo truputi pakrypusi in 
szali czepcziu. — Jis-gi iszro
de esąs sužavėtas 
in mane atsiliepe:

— Taip mano mielas! Po 
penkiasdeszimties metu sugy
venimo moterystėje dar savo 
žmona buezinoju. Linkiu tau, 
mano vaikeli, 
sulaukt. Kuomet jau gt 
vest, pasielgk taip, kaip 
pasielgiau: padaryk geni žmo
nos iszrinkima. .Jeigu vėliaus, 
praslinkus keliolikai metu, tu
la diena atsigryszi, idant pasi
žiūrėt in ta atlikta kelione, in- 
sitikrinsi, kad nors ji nebuvo 
liuosa nuo rupeseziu, visuomet 
ja laime apszviesdavo.

Jinai susijaudinusi atsiduso:
— Teisybe sako.
Matydamas, kad senukai vi-

To. 
paisant i 
metu, dar mokėjusi parausi.

nors

bet
kad ant manos

ir linksmai

moterystėje dar
Linkiu tau 

to pat ateityj 
jau ales i

asz

Ana diena pribuvo isz Isz pan i jos Iszpaniszkas ambasa-
dorins in Washingtona. Po kairei sėdi jojo pati, duktė ir pats 
ambasadorius Honor Don Alejandra Padilla.

žus; visos merginos

Vie-

ka vai i ori a i
— buvo in 

mergele insimylojė ir, 
pora,

ir reikia, kad szis

rini cibuliuka, pasikarusiszak - 
uolomis
bino ji szaūkdama:
tinas mažytis, 
si, kad gyvas

Pasodinkime ja

Nuka-
Ak! be-

ja ima .ja i 
mergelei pavydėdavo, nes pa 
ežios buvo norinezios jos 
toje but...

— O visi
pertrauko senukas 
jauna 
regėdami 
kalbėjo: 
didele laime iszlosztu!

— Tatgi buvo, kaip szian- 
dien, Vasario mėnesyj.-- tose 
savo kalba senuke — tiktai bu
vo kur-kas 
sziandien. Szianrinis vejas 
sziojo padangoje 
sius; b( 
visi drebėjo nuo szalezio.

naitja-viSIžiai to 
taip giliai m<*ilo 

ju szirdis kaitino...
— Geriausis tam

beeinanezia 
na,

szalcziati

< (

cziau 
nejauti*,kai

negu 
ne

siliejo dobė- 
‘gryžtant isz bažnyezios 

Ta
x’įsi sz

J

TINKAMOS KURPES
|............ ■ • f 't “! *

Tinkamos kurpes, stovėji
mui ar vaii'kszcziojiinui, turi 
kojoms tikti ir tokios visuomet 
gražiai atrodys.

Angsztos kulnys nusveria 
kūno sunkuma an't pryszakines 
dalies letenos, siattritsis galas 
suspaudžia. pirsztus, kas pūga4 
mina užtrinas ir nnti'ji'kaiilius. 
Kurpes turi būti kuįniai ne- 
peranksztos, užtektinai pla- 
ezios kad pirszt a i linosai galė
tu judėti. Ir žinoma kurpes tu
ri Imti ilgesnes už kojas. Kul
nis turi Imli žemos, kurpiu vir
ažus turi Imli‘tvirtas. IsZsiren- 
kant kurpes žiūrėk kad nebūtu 
nei per dideles nei per mažos.

paisyti pardaviku, 
imti užtektinai lai

ko, nors pa šlavikas ir ragintu 
k uogreieziausia
Vaiku kojos yra paprastai nor- 
ma'leins, dėlto kad ju kurpes 
dažniausia gerai padaromos, 
placziais galais, žemoms kulni
mis ir patogios, ir dėlto kad ju 
kurpes yra levu parenkamos. 
Kuomet, vaikai anga dides
niais, jie se*ka augusius, patys 
renka sau kurpes, pasiremiant 
naujoms madoms.

Nemalonu turėti 
skaudanezias kojas ir jos daž
nai (*s t i priežastimi nerviniu 
suirimu.

Patartina pirkti geras kur
pes, gerai padarytas, negu pi
gias. Gerai (urėti dvi ar d au
gia as poru ir kasdien -persimai-, 
nvt-i.

Kaikiirie budai, parvuAti 
kuomet palauki” yra

DUOKITE VAIKAMS 
PASIRINKTI UŽ

KANDŽIUS.
Amerikoje beveik

<1

Nereikia 
neskubėt i i

visi ma- 
žus, mokyklas lankantieji vai
kai neszasi užkandžius in mo
kykla. Daugelis motinu to ne
žino. Jaigu vaikas papraszo ko 
nesztis in mokykla, tos moti
nos jiems'paduoda kolfs centus 
insaky<larnos 
norit.” T?
mokykla nusiperka saldainiu, 
suvalgo, ir vistiek neturi 1<o už
kasti trumpoj pertraukoj ir isz- 
alke žiuri in (kit us'vaikus.

Jaigu tavo vaikas praszo 
neszti in mokykla užkandžiu, 
duok jam pasirinkti ko nori, 
tik jaigu matai kad valgis lie
ti mkarnas, permainyk, jaigu 
I i n karna s 
dyk jam kaip užkandžius apvy
nioti ir iii baksiika gražiai in- 

Krant lives pardavinėja 
lunch baskets,

misi pi riki te ko4 i

fie vaikai eidami in

* ,/’™I

Taigi Ularninke virszininkus 
rinksime,

’Pa i nors vyrncziai ai si gersime, 
Asz ir sutveriau kliuba, 
Su Baltruviene boba!

Iszvirsirm* daug miinszainntes. 
Balt pavieniai t ra jankutes, 
Gersime visi už sveikata 

kandidal u, 
Reiiublikonu ir Demokratu. 
Bet už savo graszi gersime, 

Balsa del ko noi’csime duosime. 
Pirmiausia del savo lautierziu 

Paskui del kita-taueziu, 
Asz mislinu kad visi taip 

padarysite, 
Mano pėdoms seksiti*.

l’ž stikleli ra m v bos 
neparsiduosite, 

l)(‘l savo taut ieezin baisa 
duosite.

\Ti<‘iias politikierius -pasako, 
Jog kada karta baczkiito 

alaus pastale, 
Tai not szimta “Lits” gavo 

O lik keli doleriai jam 
k asz tavo.

K a .daryt, jaigii duoda, reike

/"iii 
f

iszsi rin'kt i.

vaikai

silpnas ir

m

permainyk, 
tegul ncszasi. Pa re

del i.
tam tikslui “lunch baskets,” 
bot galima namie tokius baksu- 
kus padaryt i.

Pra*l inkit<*

l'ž penktuką arba deszim- 
galiina nupirkti apie 25

s

m

ill

■1

r1

vniktis gaminti 
sand vieži us. Plonos duonos rie
kes skoningai atrodo. Paga
minus sandviezius jas patarti
na apvynioti vaszknotoj popie- 
roj, kas szviežiai užlaiko maiš
ia.
Itika
arba 50 arkuszu po pi e ros.

Dedant užkandžius in baksu- 
ka prižiūrėk kad maistas szva
rus ir gerame* padėjime*. Su 
samlvicziais patartina dar in
deli kokiu vaisiu. Ir ant vir- 
szaus indek popierini serveta. 
Valgant gali užsitiesti ant ke
liu ir apsaugoti drabužius. At
skirai suvyniok sandviezius, 
saldu maistu ir vaisius. Dek 
sunkiausia maistą ant apa- 
ezios. Prezervus ir kitaminksz- 
ta valgi dek in popierinius puo
dukus. Jaigu negalima mokyk
lon gauti pieno galima isz na
mu nesztis.

ant szakalio.
4 i

esu insilikrinn- 
pražyd<\sias!”
” jitsa-

kiati: ■— Pasodinsime ja rytoj, 
sziandien jau esą perveln”... 
Et, po plynių! ugnis užsilieps
nojo; man kas-karta vis darėsi 
karszcziau ir pasirodė, kad ir 
jai jau nebuvo taip szalta... 
('ibnliiika. su szaknelemis pa
dėjau ant murmnro ties kami
nėliu ir...

— Ir rvto meta — skubiai 
pert rauke bobute pasodinome 
ji sodne ant kalveles ties krū
mais.

Senukas pakilo isz vietos ir 
niisilen'k<* kalbėdamas:

Ta pat turėjau pasakyt.
— Taigi supranti? — vėl, 

pradėjo senuti*. -

budai 1 I
II

I

Bot savo protą turėti, 
<> velnią gaus, 

daigu katra sugaus, 
Ba nieką nekalbos, 

Kam baisa savo įlavinęs. 
Ir kliubai turi susitarti, 

Kitus samaritis priversti 
Tog

‘kurpes ” 
pavojus vieszas sveikatai, sako 
daktarai P. W. Meulilb(‘rger ir 
A. S. Ijoovonharl, isz Vaistu ir 
Nuodu Depart amoni u isz Wis
consin (’id versit et o. .Jie repor- 
I uoja kelius atsitikimus anili- 
ne apnuodijimo nuo netinkamo 
vartojimo odu'parvti, kas buvo 
jiems praneszta per pereitus 
szoszis -menesins.

Yra kurpiu apvalymo vietos, 
, jog kurpe par- 

kuomet palauki,” i“ 
keli atsitikimai kur parva 
dėta ant kurpiu, kuomet kur
pes ant koju. Paii’vos, kurios tu
ri aniline ir nitrobenzene turi 
iszdžiuti nors per 24 valandas, 
pirm negu kurpes nesziotos.

Gal vien i litelis būdas apsi
saugoti yra nevartoti pavojin
gus nuodus kurtuos oda grei
tai sugeria.
tymai bus priimti, kurie su
tvarkys iszdirbima, paženklini
mą ir pardavimu tu purvu.

Isztyrinejimus trijų gerui ži
nomu purvu-purode, kad turėjo 
nuo 6 iki 10 nuoszimczio nigro
sine arba analine juodytos, nuo 
50 iki 65 nuoszimczio ethyl al- 
koholo, nuo 23 iki 40 nuoszim
czio aniline arba nitrobenzene.

ApsireisJkimai, kurie seka 
nitrobenzene arba aniline ap- 
nuodijima pasirodė, in kelias 
valandas po vartojimu poros 

purvuotu kurpiu. 
Žmogaus lupos ir pirsztu na
gai pasidaro mėlyni, vis tam
sesni ir tamsesni, pakol visas 
veidas ii’ kūnas pasidaro tam
siai raudonas. Apart to, žmo
gus a'pslopsta ir užpuola bai
sus galvos skaudėjimas. Vai
kai tapsta neparangus ir sutin
go. Reikia knogreieziausia nu
imti kurpes ir apnuodijimas 
pranyks. —F?L.I.S.

nl duoda baisa ant savo 
brolio, 

O po tam pagal savo noro.

'll 
11
II 
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i nrod v-* 
mas —patvirtino senukas, kad 
(ojb«ziluma* ir po sziai dienai- 
dienai dar nepraėjo.

— Tatai buvo puikios ves 
tnves; visa apylinke szoko po 
piet net ligi
apie tai kalbėta, 
nei..

Senuke dvejojo, pradėjo ko
sėt...

— Taigi supranti?
-/Patai buvęs 

žibuokles cibulinkas. Taigi se- 
kaneziais metais, ta pat diena, 

i idėja 
o i/iano Vvriau-

kurios garsina 
vuos “ i r y r t 

už-
siszkai mit ^n*rfAb*4'"ii(ĮSxJkstn, 
iszdrysau in juos prabilt:

— Kadangi jau — tariau
— dovanojate man del ne vie
toje mano padaryto iszsiszoki- 
mo, bukit dar karta malonus, 
iszaiszkinkinl man viena daly
ku kurio asz nesuprantu. IĮni
ko priesz valandėlė laikydavo
te rankoje žibuokles,- tokias 
menkas gėlelės? Jeigu aukavo
te juos sau prie iszreiszkiino 
linkėjimu, tai delko verezian 
nepasirinkote keletą gražiu gė
lėliu isz to bukieto, kuri gavo
te nuo musu f <

Pažvelgė viens in kita.
stinktvviai isztrauke, viena isz 

kitas isz 
brusloto kiszenes, suglamžytas 
žibuokles'kurias priesz valan
dėlė buvo paslėpė, 
iszvvdo.

— Ar galima jam pasakyt ?
— paklausė.

— Tai 
tarė: — Buvome bemano, kad 
mus su ja palaidosiu. Bet ka-gi 
bedaryti Gal tu isztiesu kuo- 
met-nors sziuos namus pavel
dėsi. Esi szaunus vaikinas, bet 
metai smarkiai plaukia, atei
siant valanda, 
busime, kad tu užmirszi apie 
mus... Szitai man teikia malo
numą, kuomet pagalvoju, kad 
tirpstant sniegui Vasario mė

tos baltos gėlos pri
minsią tau senukus ir dar kaž
ką apie juos, ko niekam nebu
vo patekeje. Užtatai, mano du- 
szele, papasakok jam., asz no- 
recziau paklausyt; norecziau 
lusitikrint ar kartais neužmir- 
szai.

Pažvelgė in ji meiliu žvilgs
niu ir tarė:

— Užmirszt! Kai p-g i asz 
galeeziau uzmirsztt

Vėliau, nusikreipus in mane 
kalbėjo: *

— Tatai buvo viena karta, 
mano vaikeli, priesz penkias- 

besidžiau- deszimfis metu... du jauni žino- 
1 1 • I 1 • • £ ___ • • i

iszsiskirste

Mimi”, kuri,

tiek

III-
kiszeniaus sukneles,

kai mane

va karui;
’o

ilgai 
vakario-

— Sztai ir nebepameni! 
susigriebė senukas — h’eikejo 

fiiomel po vaka- 
visi dar 

szokt, nauja-vedis pasislėpė 
savo jaunaja žmona ir nuved

t

insidemet !... 
kairienei,

r p

nuėjo 
su 

e
ja m savo...

gal ežio na i.’

prasi vai kszcziojant po ta 
su tavo dejde, c ____
si sūnumi ant ranku, pastebė
jau balta gelėto toj vietoj, kur 
pasodinome cibuliuka; nusky
niau žybudkle ir ja užbovijan 
mano x’erkianti kūdiki. — Me
lais vėliaus jau jis buvo užau
gės

LEHIGH PAVIETO ŽMO
GUS PATVIRTINA.

in sodną, 
zviete, sniegas 

dar tiktai laikės žoleje nuo žie
miu pusea, namus pavėsyje, o 
vinis kalnelis, apsodintas me
džiais ir krūmais, baltavo nuo 

tos smulkios gėlės 
saules 

žiūrint 
norėjo

me-

Mecziau žvilgsni 
Saule linskmai musu paslaptis —

žibuokliu;
jau drąsiai nuo sziltu 
spinduliu pražydo ir, 
in juos, iszrode tarsi, 
pasakyt dar

kuomet mes
* nuogiems

džiams: Ingykite drąsos ir pa
darykite taip, kaip mes pada
rėme, ingykite; jau turime pa
vasari!

fszejau; oras buvo malonus: 
vejas, tokis dar szaltas iszryto 
atszilo — ir nežymiai jautiesi 
isz pietų puses jo lengvas 

in alėja, 
teeziau, 

iszgirdes kaž-koki szuabždesi, 
netrukus valandėlei sustojau. 
Už valandėlės pradėjau selin
ti es, slėpdamasis už uolu,'arba, 
teisingiau pasakius, už krūmu, 
turineziu but mano apkasais,

iszvydau na u ja-ved žiu s
priesz penkiasdeszimt metu 
meile jausmingai I 
g ia n ežius. Senukas senuke lai-'nes, kurie savi-tarpiai myle- 
« • « • > • • ’ ■ • « • t 1 • • 1

nosy j,

— pa-

jauna-
i

žvilgsniu

— o 
klausiau.

— Gal but.. Na, ir atsirado 
gra ž i a u s i a m k a m ba r y j.

— Hm! hm! — nusikosėjo 
senuke.

— Bet leisk man kalbėt, 
jeigu t n jau nebepameni. Sztai 
kuomet tenai atvyko,
vedžiui pasidarė karszta, kai] 
dar niekuomet nebuvo, o jau
noji žmonA visa virpėjo ir ji 
prasziusi, idant ugnele krosny
je užkurtu. Jis pastebėjo, kad 
tatai esą suvis nereikalinga, 
teeziau,matydamas kad ji be
veik taikosi verkt paklausė. 
Ir pradėjo nenoroms krapszty- 
ties begestanezioj krosnyj, nes 
ka kita buvo mintyje turėjos.

Tai sakydamas, pažvelgė in 
žmona su pergales
tuo laiku kai szi pastaroji bu 
vo nuleidusi akis. Ir nei valan
dėlė neatėjusi man in galva 
mintis, idant tame tolimos pra
eities iszszaukime ka-nors juo
kingo pastebet.

— Tos prakeiktos malkos 
— tolinus tęsdamas kylbejo— 
nenorėjo insikurt. Buvau pa- 
szeles. Ji sako: — 4‘Mano mie
las, gal szakaliu padėtum?” — 
Ir padavė man viena. Ta pat 
valanda pakilo liepsna; suszu- 
kau: “pagalios!” ir buvau ho
noris mest szękali in ugni, 
kuomet staiga nutvėrė mano 
u z rankos. —“Pažiūrėk 

ke apkabinęs per liemenį; so- ties buvo pasiszvente ligi kars- sako — kokis mažutėlis pri- 
- • "---------- •- V— . T-------- 1 —M.: J ., ..-------- . _ pn
J>iuuiū kukU suvo prisiegelio, buvo augalotus, drūtas ir gra-'žvelgiau ir iszvydau luiuiatu-

dvelkimas. Nuėjau 
perkertanezia gojai i;

ir

A

I
nuke viena ranka buvo apka- to lentos. Jaunasai vaikinas sikabino szaknelemis.

* 1 •____ • .................. ______1! ...... • ................I...
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— Pa-

diktokas kupstelis, už dvie
ju metu jau dikeziai ju buvo 
o dabar, kai]) 
pilna; kaskarla 
atakuoja žoleles ir sau < 
giau vielos ruimuoja.

— Tegu sau ruimuoja 
tarė senelis. — Asz ju niekuo
met nerausiu.

— Ak! tai. szvenhi teisybe, 
mano brangus! Mylimos gėlė
lės, musu pavasario atmini
mas,

Tikėta, jog insta-
T 

matai, visur ju 
energingiau 

dau-
1

Herbert V. Oswald, R.F.D. 
No. 2, Allentown, Pa. pasako
ja savo draugams 
atsikraeziau nuo baisaus kosu
lio ir sžalczio ant krutinės ir 
iszgeriau tik viena bonkuto 
Dr. White’s Lung Healer. Re
komenduoju visiems ”
pagelbėjo Mr. Oswaldui pagel
bės ir jums. Parsiduoda visur 
arba per First National Labo
ratories, Lehighton, Pa.

“Ka tik

.Jeigu
<

pavasario 
visuomet pas mus viesz- 

patausite. \risuomel pasiliksit 
mums mylimiausiais!

— Taip, žiūrint in 
žydi nezi us, man 
asz neesu taip senas.*.

O asz raminuosi kad ju 
kiekvienais metais vis daugiau 
užauga; iszsipleezia, užsikero
ja, prisipildo, 'kaip mano szir
dis...

JUOS, 
rodosi kad

— Mylima kluszele!
Jau manos nemato, jau jiems 

manes nebuvo.* Bepasakojant 
man savo nnotikius, vol davėsi 
pagaut pertrauktum per mane 
svajonėm... Bėdini senelei! Žiū
rint in ju amžinai szviežia mei
le negalėjau susilaikyt nuo api- 
manezio Dilino susijaudinimo...

Prisiartinau in juos,apkabi
nau ju garbingas galvas ir lie
damas asžaras,
kavHzlni pabueziavau.

— J. Narusževiczitis.

jas karsztai,

W. Szneideris ir Sūnūs
GRABEORIAI.

Patarnaujame almpatiszkal, '1:K1".
mandagiai ir pigiai.

Automobiliai 
kriksztynoma ir tt

Bell Telefonai! 90
215 E, Centro St Shenandoah

vestuvfima

ir

I' M

szViežiai

galvos skaudėjimas. Vai-

ir apnuochj

Atsakymas Vaiko.
Pas viena dįdeli sportą gimė 

dvynukai, vienas turėjo juodus 
plaukus o kitas buvo szvies
ulą ūkis. Tėvas paima už ranku
tes savo pirmutini šuneli, ku
ris mylėjo labai kates ir szunis, 
kalbėdamas in ji:

— Eiksze, parodysiu tau ka 
tokio puikio, eisime pamatyti 
tavo du naujus broliukus.

Mažiukas akyvai žiuri in vy- 
gia kurioje iniega du broliukai 
ant galo atsiliepe in tęva:

— Tėtuli, asz mislinu, kad 
pasiliksime sau taji su juodais 
plaukais, o ’ta aptra paskairiy-

♦ ♦ ♦

O kad kūmas mano per
* ii • • % i*7 •»i. *■ • < * •

elekszion,
Tszvažiavo in T’ottsvilles 

direkszion,
Svarbaus dalyko dažinot, 
Ir visiems ja ja padainuot, 
Kai]) sugryž tai žinosime, 

O gal ir nauda isz to turėsimo, 
Dabar jojo vieta užvaduosiu, 

Asz tnom kart jum trumpai 
giedosiu: 

Ir taip:
Vienoje vietoje raganų 

•seimas atoibuvo, 
O ir mano kojos in ten 

pakliuvo,
Isz nežinių in tonais pakliuvau
Apie pusiaunakt ten pribuvau.

Mat viena bobele sirgo ant 
kaltūno,

O kitos sza u ko pagelbos 
periamo, 

Neužilgio pagalba pribuvo, 
Viena ragana in rankas vyro 

inkliuvoj 
Nuvilko namo;

Ant lovos pasodino, 
Juokėsi net aniolai, 

Kazoka szoko velniai.
Langai barszkejo, 
Žeme net dundėjo, 

Kada vyras boba baudė, 
O bobele kaip jautis baube. 

Ilginus nelaukiau, 
Tn Du'boju nukeliavau, 

Nemaža būreli Lietuviu 
tonais užtikau, 

Visas puikiai pasveikinau.
x Užtikau ton tingine viena, 

Kuri munszaine lake' visa 
diena,

O kad vyras dirba ant nakties, 
Tai jau neranda savo szirdcles. 
Pats turi vandeni susisziklyt, 

Sau pusryczius iszsivirti,
Tada sza ūke t a ja boba žemyn, 

Puikiais žodeliais vadin. 
Karta buvo vyra pametus, 
Pas motinėlė nuguoglinus, 

Bet motina iszmintinga motore, 
Isz v i jo su szluota adgal 

d ūkto re.
Ba susivėlus per dienas 

trankosi,
Pas tokos pat bobeles lankosi,

I

ii^PARANKIAUSIAS 
KELIAS

stme>

Da- karta 'pribusiu 
Pataisos lauksiu, 

O tada bus negerai, 
Nepagelbes ne poteriai.

Baltijos Amerikos 
Linijos

LAIVAI ISZPLAUKIA 
‘lITUINiraiMICZIO 
“ESTONIA” 7 GRUODŽIO

Važiuokit visu keliu 
vandeniu in paezia

KLAIPEDA
Per laisvaji Danzigo porta. 
Isz ten tiktai vienos nakties 

kelione kitu laivu
$107 TIESIOG IN KLAIPEDA

I (Treczia Kliasa)
IN ABI PUSI TIK .. $181 

Populiariszka turistine 3czia 
kliasa tiktai $10 brangiau už 

vienpus. $15 už abipus.
f Taksai atskirtum.

Informacijų kreipkitės in vietos 
agentus ar staeziai in kompanija

Baltic America Line
New York

■. —
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Pirma diena Lapkriczio.
— Sziamlien Visu Szventu, 

rytoj Užduszines.
— Sziamlien ir rytoj kasi-1 

klos nedirba.
— Sziamlien atsidaro 

džiojimo sezonas.
— Senovės ūkininku priė

ję i gu per Visus 
Szventus szala, 'tai ateinanczio- 
ji žiema bus lengva.

— Rytoj rinkimai, visi u kę
sai privalo balsuoti.

žodis sako:

ine-

— Vaikszcziodamas ant kie
mo užpakalije namo ant Vine 
ir Ponn tdycziu, kur buvo ant 
buitlo, Jurgis Maszkeviczius, 
nevedes staiga i mirė nuo szir
dies ligos. Maszkeviczius likos 
sužeistas kasyklosia apie trys 
metai atgal, in galva
neteko kalbos ir nuo tojo laiko 
lankei sirguliavo. Per Mitchell 
diena kasyklos nedirbo, todėl 
Jurgis nuėjo pas kaimynus 
praleisti kėlės valandas jn 

laike

UŽDUSZINE DIENA■W

nuo ko

drauguvoje ir tame tai 
krito negyvas.
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Sziojii diena yra liūdna apei
gų szvente. Toji tai diena ir 
gamta, žmogui primena mirti. 
Retai kur matyli žaliumynus, 
vis’kas visur paraudonavo, me-
džiai sfnvi nuogi, visur lape
liai nudraskyti pikto vėjo, kur 
tik pažvelgsi, visur matai la
voną vaizduojant. Bažnycziose. 
___ .T_.j altoriai apdengti

nelenksi galvos
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Anglisz/ki kareiviai apsaugogoja Anglijos turtą ir gvv«*nto jus nuo užpuolimo per Kinisz- 
............... ‘ ’ kylo

Angliszki Kareiviai Ant 
Sargybes Honkow

<■> ■■ 'llesi paperkama ant szios aszaru 
pa'kalnes •—tu esi teisinga vi
siems, no taip kaip sziadien už 
doleri visiką gausi, norints bū
tumei di'dži’ausiu nidkadeju ir 
visi klūpotų priesz tave bile tik 
'turėtum doleri. Tik tu, o galin
ga mirtie,
priesz nieką, skini visus lygiai 
be skirtumo, noriais esi be- 
szirde ir neturi •gaileS'ties ant 
aszaru tėvu,, vaiku ir giminiu.

Ko'kis tai skirtumas!
Kol žmonys gyvi, ne yra už- 

♦ganadinti vieni kitais, pilni 
'kerszto ir neapykantos, užvy- 
dus vieni kitiems, geid'že kuo- 
daugiausia turtu ingyti, bet 
vos tik -persiskyrė dusze su kil
nu, nieko jau nerei'kia — gau
na viena rūbeli, grabeli isz ke
liu lentelių ir siaura žemes 
plo'kszldli ir gana. Guli ramiai, 
visi eiliojo, sutikime, laukdami 
susi mylėjimo nuo Augszcziau- 
sio SutveVtojaus dienoje Pas
kutinio Sūdo.

Tas musu gyvenimas, yra 
t’aip trumpas kaip pavasario 
žiedeliai. Taigi, argi neverta 
•butu kožaam- apmislinti sau: 

Ka»mtin isz to, kad visa svie- 
, o rytoj jisai jau 

butu ne mano.”
a<įgijo, nugalėdama mirties žie
ma, taip ir tie kūnai, kurie gu
li kapuose pridengti juoda že
mele. Ateis laikas, 'kada jieji 
iszgirs baisu baisa arOcaniolo 
Gabrieliaus triubos, kelsis tada 
visi isz savo kapu, stos priesz 
Augszcziausiaji Sutvertoji!, tu
rės duoti teisinga atskaita isz 
savo 'gyvopimo ir laukti užsi
tarnautos laimes nuo Teisingo
jo Sudžiaus, o 
bes kaip ’lapeliai vėjo kroezia- 
ini, matydami savo nedorybes.

rasztas szventas 
Atsimink'ie ant inirties 

!ir Teismo, o niekados nenusi- 
žmonys taip 

tai svietas butu

szia diena 
juodi, viduryje bažnyęzios gra
bas, giesmes giedamos grau
dingai ir 
graudingi.

Szioji diena primena mums 
apie branges ir myleihas ypa- 
tas, kurios jau apleido szi svie
tą nukeliaudamos in amžina 
Ikaralysta. Toji brangioji moti
nėle kuri nesenai glaudė prie 
savo szirdies savo mylema kū
diki ir maloniais žodeliais ra
mino,

pamokslai sakomi
v

Nekirskite tikieto tiktai 
“streit ” 

<>
balsuokitt'
niszka tik iota,

' me geresnio alaus ateinanti 
meta.

I republiko- 
gal sulauksi-

Bayonne, N. J. —

kurio

kusr revoliucijonierins mieste Konkow, Kimiose, laike fenais kurikares,narni nes
tarpe dvieju politikiszku part iju.

ISZBANDYMAS KAREIVIU IR ARKLIU ILGOJE KELIONĖJE.
Amerikos kariszkas departamentas geis<lamas iszliaml yii kantrybe savo kareiviu ir 

iszbandymo. Kareiviai turės

&Pennsylvania Power 
uzvede naujo siste- 

kuri 
apszvies daugiau ulyczes ne 
kaip senoviszko budo szviesa.

I

Light Co 
i mo szviesa ant ulyczios,

M

l

— Stanislovas Kubilius, ku
ris laike' salima prie mokslai- 
nes 4.12 W. Mahanoy Avė., per
si krausto in savo loena narna 
ant kitos puses ulyczios po 421 
>W. Mahanoy' avė. Driek tani 
invede radio, kuri palinksmina 
syeczius. Visi y^a užkviecziaini 
atsilankyti ir pamatyti Stasio 
nauja vieta.

— Gedimino Politikos Kliu- 
bas laikys dideli susirinkimą 
Panedvli, szi va k a ra, ant Nor- 
kevieziaus sales. Visi balsuoto
jai yra užpraszomi atsilankyti 
nes bus apsvarstomi dalykai 
kas link ateiimncziu rinkimu. 
Susirinkimas prasidės 6 valan
da vakare.

t

KLAUSYMAS BE 
ATSAKYMO.

— Mamyte, kodėl nuotaka 
eidama prie szliubo rėdosi bai
tai !

— Už tai, kad baltas kolo- 
)ras yra ženklu linksmumo ir 
džiaugsmo.

| — l’ai kodėl jaunikis nuo
latos pasirodo in szliuba juo
dai ! *
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EXTRA SUSIRINKIMAS
I T....— 171* .

Komitetas Szv. .Juozapo Pa
rapijos, Mahanoy City, Pa., su
jaukia extra susirinkimą, ku
ris atsibus 
jLa pk r iczi o, N o r k e vi cz i a u s 
Joje, 7:30 valanda vakare. Visi 
parapijonai yni užpraszomi at
silankyti nes bu® labai svarbu 
reikalu apsvarstyti. (88 

Per pa liepimą Komiteto.

S(*redoj(‘ 3 diena
•s a-

1776 Visit 1926

PHIUDEbPHlA

• <7/ie ‘ir

SESQUI
CENTENNIAL CITY
UTEDELIOJ 7 Novemberio

3p«ciali»žka« Exkurainia Treinaa

Iszeis
Gilberton.................................2:39
Shenandoah ........................ 2:00
Mahanoy City (Preke $3.25) 2:49 
Tamaqua (Preke $3.25) .. 3:16

« Grįžtant specialia treinas apleis 
Philadelphia 7:30 vakare ta pa
ella vakar in virsz-minčtas sta
cijas.

$3.50 DUBELTAVA3 
T1KIETAJ

Ant Readingo Geležinkelio

Reading Company

4
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Policija 
jeszko juoduko, kuris invilio- 
jes trijų metu Paulina Mroz- 
owski, 064 Broadway in skiepą 
neinoraliszkai užpuolė.

— Antanas Iskra,
sunn, Andrejų, Lehigh gelžke- 
lio det ekt was užinusze metai 
atgal renkant anglis nuo be
giu, apskundė kompanija ant 
$25,000. Detektyvas gavo kalė
jimo nuo 6 iki 10 metu ir sėdi. 
Byla priosz kompanija, szioinis 
dienomis pradėta svarstyti.

kada nubudusius mus 
male, tasai tėvelis, kuris maiti
no savo sunkiu uždarbiu 'kada 
mes buvome mažiuleliais, musu 
brolelis, musu sesute, su ku-

Worcester, Mass.

klaidingai paskelbta. Velio-
/. s°-paejes isZ Eglebaliijt 

Kalvarijos parapijos,

Jonas 
Kedi mirė pereita savaite So. 
Barre, Mass. Jis sirgęs sziiAlies 
liga. Velionis buvo rastas ne- 

isz ryto, savo kambary, 
ne prie Gardner kelio kaip bu
vo 
uis
džiaus, 
Mariampole apsk. Jis buvo pa
laidotas isz brolio, Juozo Ka
džio namu.

— Pa nedalijo apsivedė žy
nius biznierius ir teisiu stu
dentas Stanislovas J. Vaszke- 
levicziu su Antanina M. Gla- 

Linketina jaunave- 
ilgo laimingo gyveni- 

— A.M.

vickiute. 
džiams, 
mo.

Haverhill, Mass. — Pereita 
savaite buvo pavogtas A. Bo
lls, 13 metu amžiaus Lietuviu 
vaikas. Sakoma kad tūlas vy-

in automobiliu ir

Jonas Valiko-

ras pagriebęs ji ant Swan Str. 
insitrau’kes 
pabėgės.

Vaiko dede, 
uis, pasakė policijai kad Buljo
ne yra pametusi savo vyra ir 
gyvenanti Binokly ne. .Jis ma
nantis, kad jos vaika 
jos meilužis ant kerszto, 
ji atmetusi jo meile.

riais kartu augome ir linksmi
nomės, musu sūnelis, musu 
dukrele, 'kurie 'pražydo ir už
augo ant mus‘džiaugsmo, rodos 
pavasario gėlele — jie buVo 
musu gyvenimo viltis — szia
dien jau nesiranda tarpe mus.

Mirties aniolas pakirtx> ju 
gy.vybe, o 
dongo savo szalta skraiste. 
Szia. diena, vietoje musu myle- 
muju, tai ant ju kapu stovi tik 
balti paminklai, ant kapu nu- 
vy tusios gėlėlės. Tos nu vyt il
sios gėlėlės rodos kalba in žmo
gų: ‘‘Sztai ir szita ypata ant 
svieto žydėjo kaip ir mes, bet 
sziadien jau su manim kartu 
suvyto — neli'ko.” 
mos kapo rodos d vase szauke 
in gyvuosius: “Szi'adien man, 
o rytoj tau. Ir tu iszrodysi kaip 
ir asz noriais būtumei pato
giausiu ir 
svieto!”

O, kaip teisingi yra tieji žo
džiai! Mirties aniolas eina per

— lyginai kaip 
dalgia, nažiuri

szaltoji žemele pri- 
szalta

Ir isz gilu-

Szi'adien man

turtingiausiu ant

Kaiip gamta

arkliu kaip toli gali keliauti iszrinko penkis kareivius ant toj o
atlikti kelione per penkes diena®. padarydami nemažiau kaip 60 myliu ant dienos.

neteisingi dre-

Nepaeziuokis su
Mergina kuri
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Jersey City, N. J. — Panede- 
lio auįlra nupntus 
skaieziu stogu, 
vieno žmogų žemen, o kita ap
dengė garadžio grinvesi'is. Ve
jas pute neilgai bet smarkiai.

— Kūnas Jono Eliekio, 40 
motu, kuris dingo isz narnu 
Spalio 18 tapo rastas upėj ties 
gelžkelio tiltu czionais.
kas gyveno Saddle River, N.J.

— Morganas Bulickis, ku
ris turi mesinyczia po nr. 173 
Mogan St., tula laika atgal 
parsitraukė isz Pennsylvani- 
jos savo brolio vaika, 12 metu 
Andrejų Senkauska, ’kad leisti 
in “mokslus”. Ana ryta jis 
padavė berniukui $200 nunesz- 
ti in banka. Vaikas gryžo pa
sakodamas, buk koks ten vy
ras ji apvogęs ant gatves ir pi
nigus paemes, bet policijai 
pradėjus atydžiau klausinėti, 
ir dar ikisziol ni'gryžo pas (le
de. Spėjama, kad jis pinigus 
pasiėmęs pats. —V.

NESUPRATO.
Jonukas: — Ar Ponas Die

vas taipgi kada serga, mamy
te ?

Motina: — Kokis tai navat- 
nas klausymas! Kodėl!

Jonukps: — Ba asz ana dienu 
skaieziuu 'luikrusztyje:
vui patiko paszau'kti pa® save 
daktaru Gyduolaiti. *

4 4 Diu-

NEREGYS IR SZLUBAS 
UBAGAS.

— Kaip jus drystat czio- 
nais ubagauti! Jaigu ateis pa-
licijantas, tai abudu jus užda
rys kozoje... . «

Neregy® ir szlubas ubagas:— 
Kada pamatysim palicijanta, 
tai greitai pabegsim. •

svietą lygiai 
szienpjovys su 
kokio tu esi luomo — ar turtin
gas, augszto mokslo, karalius, 
pralotas ar vargįngiauses žmo
gus — visus, lygiai szaltoji že
mele uždengi' savo s'kraista.

O mirtie! tik pas tave viena 
sziame švieti' yra teisybe, tu ne

PAVOGĖ VYSKUPĄ
KINISZKI 

PAVOGĖ 
TIKSLE DIDELIO 

ISZPIRKIMO.

BANDITAI 
VYSKUPĄ,

pa s

Shantung provincijoj.

Shanghai, Kinai. — Vysku-
T. A. Scot't, perdetinis 

Angliszkos Bažnyczios, likos 
paimtas in nelaisve per Kinisz- 
kus banditus artimoje Vulaih- 
sain,
Vyskupas apvažinėjo savo die
cezija Taiantful, kada ant jojo 
užklupo banditai, pasiimdami 
su savim in kalnus.

Vyskupas Scott buvo misi j o- 
nierium Kinuose nuo 1909 me
to ir turi 46 metus. Valdže rus
tai užprotestavo priosz toki pa
sielgimu ir spire Kinu valdžia 
idant tuojaus prispirtu bandi
tus idant paleistu vyskupą- be 
jo'kio iszpirkimo.

VISISZKAI TUSZCZIA.

— Ponas daktare, pasakyk 
man ant tikrųjų kas kenke 
mano duktereit

— Serga, tiktai ant tikrųjų 
nežinau ant ko: turi ji ar foks-
trotta sprande, arba ovesteppa 
strone o gal szimi kojosia.

— O gal turi ka galvoje!
— Visiszkai nieko, 

galva peržiurėjau, 
dukreles1 galva ant tikrųjų yra 
tuszczia I #

......... .. ■" ■■

DAINŲ KNYGELE, teipgi tinkama 

Preke ~26o

nes ir 
bet jusu

kalpo’eilea ir dekliamacijoa. 92 pus
lapiu, popierini apdarai.

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

Jaigu 

daug laimingesnis.
Ant galo atmindami taja 

graudinga .diena, tarkime vi
siems tiems, kurie apleido mus: 
“Amžina atsilsi 'duok duszioms 
Dieve, atleisk jiems kaltes, ku
rias papilde gyvendami ant 
szios aszaru pakalnes, susimy
lėk Dieve ant dusziu juju ir 
priimk ja i sės in karalyste sa
vo.” —Men'ka Dulkele.
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11 Manila, Filipinai.—Smar
kus drebėjimas žemes davėsi 
jaust czionais, be't *jokios bla
des nepadaro tiktai iszgazdino 
labai gyventojus.

11 Jamestown, N. Y. — Czio
nais nupuolė ana diena net de-
vyni coliai sniego, bet in trum
pa laika sutirpo.

U Detroit, Mich. — Garsus 
magikas Harry Houdini mire 
Nedėliojo po ligai keliu dienu. 
Buvo jisai žinomas po visa 
svietą. Paėjo isz Žydiszkos tau
tos. Gimė Appleton, Wis., 1874 
mete.’

V Warren, Qhio. — Ant 
Erie geležkolio likos u'žmusžti 
F. Jagielski, jojo pati, J. Ja- 
cyn, jojo pati ir N. Falls, kurie 
važiaVo automobiliuje nuo ha- 
•liaus namo. 

.. . ........
MUSU UBAGAI.

— O tu mano vargingas 
žmogeli, taip esi apdriskę®, gal 
tau ka prisiunstif

Alieiaszirdinga ypatelc, 
turiu czionais guzika, gal pri- 
siutumei prie jojo koki sena 
vyro overkoti. *

ANT PARDAVIMO”

Namas su bizniu, buczorne ir 
grosorno, namas naujas, skie
pas cimentuotas, gera vieta del 
biznio. Pa reiduos nebrangiai. 
Priežastis pardavimo nesvei
kata. Norintieji pirkti atsiszau- 
kite in Saules ofisą. (N12

Yra tingino.
Jaigu nesu valdo savo budo.
Kuri nemyli vaikus ir gyvu

lius.
Kuri apsileidžia apsiredymo 

ir save neapžiuri.
Kuri nuolatos užpyksta 

mažiausia daigteli.
Kuri tik mislina apie paro

dus ir good taims.
Kuri ne yra paezedi ir nežino 

verte pinigu.
Kuri nekenezia ta, kuris gi

ria kitas merginas.
Kuri nesirūpina apie tai, jog 

ir josios motina reikalauja 
kaip kada pasilinksminimo.

Kuri paniekinėjo tarnaites ir 
i sz ra d i neja 
ant visu.

Kuri viską užgriebė sau kas 
yra goriausio o nemislina apie 
kitus. - •

Kuri atkreipė ant savos aty- 
da publieznose vietose per gar
sia kalba ir juokus.

Kuriai nea-peina niekas ir ne- 
adboja ar žmonys apie ja kalba 
piktai ir jaja paniekinoja.

Kuri apsiredo in naujausios 
mados szlebes iszeidama in 
miestą, o kuriai neapeina nie
kas kaip iszrodo namie — apsi
vėlus ir apsileidus.

Kuri norėdama pasirodyt jog 
yra turtinga, pirkinėją viską 
ant bargo ir užtraukia skola.

O kuri skaito lai'kraszczius o 
ypatingai “Saule,”
drasei gali imti už paezia o ge
ra gaspadine, mylės Dieva, sa
vo vyra ir savo art y mus.

tai taja

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

Mokame S.czia procentą ant 
■udčtu pinigu. Procentą pride
dam prie jtau pinigu 1 Sausio 
ir 1 Liepos. Mes norim kad ir 
jus turčtumet reikalą su musu 
banka nepaisant ar mažas ar 
didelio.

H. BALL, Presidentao
G. W. BARLOW, Vice-Praa.
J. E. FERGUSON, Kas.
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AR KAS MATE TOKI GINKLĄ?
Kožna meta, kada prisiartina sezonas medžiokles ant lau

kiniu žasu ir aneziu, medžiotojai naudoja visokius uždraustus 
ginklus (iszskiriant karabinu) kokius medžiotojai naudoja 
idant nuszauti kuonodaugiausia tuju paukszcziu. Valdžios in- 
spektoris Sheldon ana diena sugavo ir aresztavojo tūla me
džiotoju kuris padirbo szita ginklą isz deszimts karabiujniii 
laupu, kurias galėjo iszszaut a nt karto. Tasai ginklas szauna 
kaip maszininis karabinas.

*

GREICZIAUSE STENOGRAFE VISAM SVIETE.
Pana Minnie Regelmeycr, kuri laimėjo garbe kaipo grei- 

cziause i 
ain inn r# r

raszeja ant raszomojos maszinukes, ana diena iszspau- 
Lfilifl cv 4 XT 2 ~ —* 1 — Ar» i ii n
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