
NE

Hn v:

t

TE n LITHUANIAN SEMLWEEKLY SAULE (SUN) 
PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY

ESTABLISHED IN 1888. YEARLY SUBSCRIPTION $8.00 
Advertising Rates on Application.

PUBLISHED BY

į MAHANOY AND A STS.,

< *

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

i 
z

I

/į 
b

4* •

*♦

DŲ-KABT SANVAITINIfi LAIKBABZTI6 *4 SAULE 
U: KAS .UTARNINKA IB PETNYCZIA..is;VIDIOi

Prenumerata Kasztuoja: Amerike ant rito mato' >8.00 
Europoje ir Kanadoje $4.00 ant viso meto.

Lafoikai Ir Pinigu, visad, siuskite tik ant nlo adraMI 
W. D. B0CZKAUSKA8 ■ 00., 

------- - _—___
"1

MAHANOY AND A STS

No. 69 fe / JiKTHBBD AT TBB MAHANOT CITY, PA., \ 
M VPOmorriOB AB SBOOND OLABB MAIL. MATTBHJ

••

įI

I
I

MAHANOY CITY, PA.

ISZ AMERIKOS GYVULISZKAS 
PATĖVIS

MAHANOY CITY, PA. UTARNINKAS, 28 RUGPIUCZIO 1928 (TUESDAY, AUGUST 28,1928)
-i--- - . - •• ------- --------- ---------------  - --Į-r

■ a .............. I

15 UŽMUSZTA;KOMPANIJOS
SUTIKO

W. D. BOCKKOWNKI, Prea. A Mf.VT • Br« BVVABVnHBIi F FFBa Bi

F. W. BOCZBOW8KI, Bi I Ur. 40 METAS
i

MERGINA PERGA-
LEGO KUNIGĄ

PROTESTONKA PERVER
TĖ KATALIKU KUNIGĄ 
ANT SAVO TIKĖJIMO,

ISZ ŽA GINO 15 METH 
PO DUKTĖ, KURI 

PASZOVE SAVO 
. NUŽEMINTOJA. %

DUKTĖ,

♦

LAUKIAMA KITAS KOM
PANIJAS PASIRASZANT 

NEUŽILGIO.

San Francisco, Calif. — Miss 
Lucilda Lambert, protestonka, 
kuri buvo dažiuretoja ligoniu 
czionaitinejo ligonbuteje, koki 
tai laika adgal suėjo su katali- 
kiszku kunigu James Gallag
her ir su pagelba savo draugiu 
suėjo su juom in pažinti. Kun. 
Gallagher .pradėjo jaja kalbint 
idant priimtu katalikiszka ti
kėjimą, bet protestonka! tas 
labai nepatiko, o kunigėlis da 
vis turėjo vilti, kad ji j i persi- 
kriksztys ant katalikes, tan
kiai jaja atlankinejo tiksle pa
mokinimo tikėjimo na ir daejo 
prie to, kad kunigėlis pamylė
jo Lucilda o jiji tam visai nesi- 
prieszino. Praėjo metas laiko, 
geras kunigėlis paliovė sznalbž- 
det merginai apie tikėjimą o 
kalbėjo vien tik apie meile.

Ant galo po metui tokio 
mokslo, sutiko abudu kad ge- - 
riau bus jaigu 'kunigas pereis 
ant protestoniszko tikėjimo ir 
su jaja apsipaeziuos. Susižie- 
dojo su pavėlinimu tėvu, ku
nigas sutiko nepamesti kuni
gystes palkol nesuras sau tin
kamo užsiėmimo. Per visa me- 
ta tašei veidmainys pildė baž
nytinius privalumus norints 
buvo susižiedojes su protesto- 
niszka mergina.

Matydamas, kad ilginus ne- 
iszlaikys, nutarė imti szliuba, 
kuris aną diena atsibuvo Se
attle, Wash., kur jaunavedis 
gavo darba prie inžinierių.

INDOMUS PAKRIKSZTI- 
NIMAS.

Luray, Va. — Vienam f ar
mėnui garnys ežia atneszc 4 
sūnūs ir tėvas nutarė pakriksz- 
tyti juos Amerikos prezidentu 
vardais. Jis parinko: McKin
ley, Koosevelt, Hoover, ir 
Smith. Nurodžius, kad vienas 
isz sziu paskutiniu gali prezi
dentu nebūti, tėvas atsake, kad 
bus jei ne szimet, tai po ketu- 
riu metu.
13 METU MERGAITE PABĖ

GO SU VYRU 35 METU.
Milwaukee, Wis. — Tėvai 

trylikos metu Evelinos Rohde 
melde palicijos idant surastu 
jjiju dukrele, kuri pabėgo su 
35 metu vedusiu žmogum. Pa
liktoje groinateleje mergaite 
parasze kad josios ndjeszkotu, 
nee veluk atimtu sau gyvasti 
ne kaip sugryžti namo. Badai 
pabėgėliai iszva'žiavo in New 
Yorka. Vyras turi paezia ir 
kelis vaikus.
MOTINA PRIVERTĖ SAVO 

DUKRELE ANT PALEIS
TUVYSTES.

Pittsburgh. — Marijona Ža- 
lanik isz Woodsville užvedė, 
teismą priesz savo motina ir 
josios burdiirgieriu 
Friestidk, 54 metu, kad priver
ti nėjo josios sesute, 13 metu 
Helena Krisztovskiute, ant pa- 
leistuvingo gyvenimo su bur- 
dingierium. Mergaite pabėgo 
isz namu ir nuėjo pas sosere

Hoover,

Andriu

Žalaniikiene, apsakydama jai, 
kaip motina priverto jaja ant 
riemoralistfku pasielgimu su 
burdingierium. Sesuo pranesze 
apie tai palicijai kuri areszta- 
vojo nelaba motina ir josios 
burdingieriu, kuris yra užda
rytas kalėjimo o motina likos 
nubausta ant 20 dienu kaleji- 
jno. — Per maža bausme.

Brooklyn, N. Y. — Lietuviu 
Mekuszausku namuose — 615- 
41st St., invyko szeimyniszkii 
tragedija, kurioje 15 metu mer
gaite, raudonplauke ir High 
School mokyklos studente Ma
re Milasziuniute, paszove savo 
patėvi, Juozą Mekuszauska, 42 
metu seni, 
ma.

Tardymui einant, vienok pa- 
ai szkejo, kad j n Juozą Meku
szauska szaude netik jo poduk
ra, bet ir jo pati. Todėl dabar 
pakol kas mergaite yra paduo
ta in Vaiku Globos Draugiją,* o 
motina — Liudvise Milasziu- 
niene, po dabartiniu vyru Me- 
kuszauskiene, taipgi aresztuo- 
ta irp adeta po $5,000 užstato.

Suimta Mariute Milasziuniu- 
te tik tiek pasakė:

— Asz ji szaudžiau. Ir la
bai gaila, kad asz jo ant vietos 
neužmusziau. Jisai sugriovė 
mano gyvenimą, ir asz nebusiu 
rami, iki jis bus gyvas!

Detektyvams Mariute iszpa- 
sakojo žiauria istorija.

Mariute Milasziuniutes tęva 
užmusze Francijoje didžiajame 
kare. Jos motina isztekejo už 
antro vyro, dabartinio Meku- 
szausko. Taigi tasai jos patėvis 
pCnki metrii atgal Mariuto už^ 
puolė ir iszžagino. Paskui szl- 
ta biauru darba atlikinėdavo 
iki paskutiniu laiku. Bet ji bi
jojosi motinai pasisakyti.

Tik 1927 mete atsižinojo apie 
tai ir motina. Tėvas buvo aresz* 
tuotas ir už podukros iszžagi- 
nima teistas. Bet Special Sesi
jų teismas, del stokos inrody- 
mu, ji paliuosavo. »

Motina iszsiunte Afarintc 
pas dede in Worcester, Mass. 
Ten ji buvo iki szimet ir ėjo 
Classical High School. Szimot 
Gegužes mėnesyj patėvis irgi 
nuvažiavo in Worcester!, kur 
vėl norėjo prie podukros priei
ti, bet toji neprisileido. Tada a- 1 i -t • • I M* a
minoms ir draugams pasakoti, 
kad jo podukra esanti “pasilei
dusi mergaite.”

Del szito pas Mariute užviro 
kerszto kraujas. Ji gavo revol
veri ir jau Worcesteryj ėjusi 
szaudyti in medi, kad paskui 
pataikyt in patėvi. Neužilgo 
pasimirė jos dede ir ji gryžo 
Brooklynan. Czionai pereita 
Pirmadieni ir iszpilde savo su
manymą.

Szita žiauru atsitikima ap- 
rasze beveik visi New Yorko 
ir Brooklyno laikraszcziai. Ei
namojoje bylojo paaiszkes dar 
daugiau daviniu ir gal visa is
torija kiek persikeis.

Mekuszauskai turi savo ke
turių szeimynu narna. Pats Mo- 
kuszauskas yra paprastas dar
bininkas —longsziormenas, bet 
su savo paezia negyvena krū
voj, tik ant atskiro flioro. Da
bar szios tragedijos dalyviai 
visi iszgabenti: Mekuszauskas 
ligoninėje, jo pati Liudvise ka
lėjime, jos duktė Mariute — 
Vaiku Prieglaudoje. —V.

UŽAUGINO KORNUS 16% 
PĖDU AUGSZOZIO.

Kokomo, Ind. — Farmeris 
Cicilius Stonebaker isz Cass 
pavieto, yra komu geriausias 
augintojas. Ant savo farmos 
jisai užaugino szimet 16% pė
du augszczio. Pirmos (komu 
varpos sieke 9% pėdu nuo že
mes ir reikėjo kopeeziu del ju
ju rinkimo. , t .

už josios iszžagini-

Pittsburgh, Pa. — Pitts- 
burgho rajono anglies kasyklų 
kopapijos, kurioms dirba 3,500 
angliakasiu, pasirasze sn 
United Mine Workers of Ame
rica unija nauja algų kontrak
tą. Taipgi pasirasze ir Central 
Ohio Coal Operatoriai. .Apie 14 
kasyklų pasirasze ir 3,000 an- 
gleikia-siu sugryž prie darbo.

Unijos vadu praneszimu, tuo 
tarpu vedamos derybos ir su 
kitomis kompanijomis, su ku
riomis veikiausiai taip pat bus 
netrukus susitarta ir kontrak
tas pasiraszytas.

United Mine Workers szian- 
dic turi 263,000 nario mokesni 
mokaneziu nariu, dirbaneziu 
unijos algos kontraktais, 
skaiezinus yra: 
jos kietosios anglies 
cite, d i strik to 158,000 darbinin
ku; centralinej Pennsylvanijoj 
4,000; Pittsburgho rajone 3,500 
Ohio 3,500; Indianoj 14,000; 
Kansaso, Missouri, Oklahomoj 
Arkansase ir Texase bendrai 8, 

♦ » 

000 unijiniu angliakasiu: lowoj 
4,500; Montanoj, Wyominge ir 
Washington© valstijoj 14,000; 
Colorado j 3,200; Michigane 
1,500 ir Nova Scotia 14,000.

United Mine Workers vadas 
sako, kad kai tik kontraktai, 
dėt kuriu dabar Vedamos dery
bos su kasyklų kompanijomis, 
bus, kaip jis tikisi, netrukus 
pasiraszyti, nario mokesni mo
kaneziu nariu skaiezius pa- 
szoksiasnuo 263,000 iki 330,000 
nes in dabartini 263,000 skai- 
cziu nėra inskaitti tie nariai, 
kurio dabar del streiko yra at
palaiduoti nuo nario mokesnio 
mokėjimo.
MĖTĖSI PO TRUKIU, 

PERPIAUTAS PUSIAU.
Hązleton, Pa. — Pasažieriai 

laukdami ant Lehigh Valles 
stoties Najorkinio trūkio, mate 
baisu regėjimą kada Jonas 01- 
szovskis, 55 metu, staigai nic-

pasirasze

To
Pennsylvanl-

anthra-

? M .1
/ I
iY

f

3,200;

kancziu nariu skaiczius

Mekuszauskas pradėjo' jog' gi-M08! P° fruki" ’!’ ,likos PO*'P'*'U'
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tas pusiau. Ant jo surdoto bu
vo kortele su jo vardu ir pa
varde ir adresu, 
ant Market ulyezios, Philadel
phia. Kiszeniuje turėjo tiktai 
28 centus.
ATĖJO BASA ANT BA
LIAUS BUVO ISZMESTA;
SKUNDŽIA ANT $5,000.70.
Oklahoma City, Okla. —Mrs. 

James Wallace,' nuėjo ant ba
liaus be paneziaku,, nes fenais 
pradėjo moterys ir merginos 
mada vaikszczioti basos, bot 
tosios mados ne visi “szventie- 
ji” pritarė na ir moterėlė likos 
iszvesta laukan. Dabar poniu
te Wallace užvedė teismą už 
josios paniekinimu ant 5,000 
doleriu ir 70 centu kuriuos už
mokėjo už tikieta.
PALIKES M1RSZTANCZIA 

ŽMONA PABĖGO SU 
MERGINA.

W: Orange, N. J. — Policija 
jestfko 18 metu merginos, kuri 
pabėgo su ženotu vyru. Szis vy
ras paliko savo džiova serga,n- 
czia žmona ir pasiėmęs 5 motu 
dukterį prasiszalino su mergi
na, in kuria insimylejo laike 
Kolumbo Vycziu bazaro, kada 
ta. mergina gavo titulą “gra
žuoles”. Palikta žmona vėliau 
pasimirė. Dabar tėvai mergi
nos kreipėsi prie policijos su- 
jesdkoti j u dulkteri ir ta vyra, 
kuris pirm pabėgimo buvo ko
lektorius Prudential Insurance 
kompanijos. x

• . « d
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buk gyvena

99 SUŽEISTA
POŽEMINIS .VAGONAS 

PERKIRSTAS PUSIAU.
BAISUS SUMISZIMAS.

‘X—x
New York. — Laike kada 

tukstaneziai 'žmonių važiavo 
mimo po dprbui, 10 vagonu 
ekspresas aid West Side Sub
way (požeminis trūkis) arti
moje 40-tos ulyczios, perskal- 
de šviežiu apie 5 valanda pra
eita Petnyczia, vienas isz va
gonu pripildytas žmonimis isz- 
sirito isz sžtangu ir likos per
kirptas pusiau per geležini 
stulpą. 'Foje nelaimėje likos už- 
muszta 15 žmonių o mažiausia 
99 likos shžeist'i. Visi važiavo 
namo in Brooklyna.

Visi miesto palicijantai, 
daug ugnagesiu, ’daktarai ir 
am'bulangai suvažiavo ant vie
tos nelaimes neszti. pagelba su
žeistiems ir 'surinkti nžmusz- 
tuosius. Tukstaneziai žmonių 
apspito stoti idant dažinoti ar 
j uju mylomi yra'sveiki ir gyvi. 
Palicije turėjo sunku darba 
apmalszyti mynia žmonių, o 
sumiszimd uet nupleszta dra
panos niuj keliu moterių.

Szitoji helaime kuri atsitiko 
ant Timep Square, buvo viena 
isz didžiausiu ’kokia atsitiko 
nuo meto 1918 kada beveik 
szimtas žmonių likos užmuszti 
ant Brooklyn-Manhattan Tran
sit (kelio. »’
VIENAMMECHANIKAS

PARDAVĖ 700 DARBU
< FORDO DIRBTUVĖJ.

Detroit, Mich. —‘Sziomis die
nomis Fordd automobiliu kom
panija praszalino isz savo Ri
ver.Rouge, dirbtuves apie 200 
žmonių, kurie buvo užsirasze 
svetimais vardais. Vienas at
leistu, būtent Joe Chacol, pra
dėjo protestuoti. Asz, girdi už
mokėjau už darba $35, o dabar 
mano atleidžia — juk tai netei
singa! Dirbtuves virszininkai 
tuojaus pradėjo tyrinėti, kam 
jis tuos $35 užmokėjo. Paaisz- 
kejo, kad yra tūlas Saturnis 
Calleyea, kuris yra pardavės 
jau apie 700 darbu tenai. Jisai 
imdavo nuo $35 iki $100 už 
darba. Darydavo jis tai szito- 
kiu budu. Pasivadina kitokiu 
vardu ir nuėjės kompanijos ofi- 
san gauna darba kaipo eksper
tas mechanikas ar paprastas 
darbininkas. Priimdama dar
bininką darban, kompanija 
duoda tam tikra korta, Callyea 
paduoda kitam, kuris pats ne 
galėtu .tokio darbo gauti. Szi- 
tokiu budu Calleyea pardavės 
nemažiau kaip 700 darbu. Da
bar jis aresztuotas už ėmimą 
pinigu neteisingais tikslais.

GABENO 7,600 BONKAS 
ELIAUS.

Barien, Conn. — Louis Leo
nard ir Elmer Gray, abudu isz 
Filadelfijos likos sulaikyti su
dideliu treku, kuriame radosi
daug guzutes ir 7,600 'bonku- 
cziu Kanadiszko eliaus kuri 
veže isz Kanados. Gėry mus 
konfiskavo ir abudu vyrai li
kos uždaryti kalėjime.

KOLUMBO KAREIVIAI 
SKUNS KĖLĖS 

DRAUGOVES.
Cleveland, Ohio. ■— Vyriaii-

O

Į

■t * w

sybe draugavęs Knights of Co
lumbus nutarė užvesti skunda 

kėlės slaptingas 
draugu ves už praplatinimu po 
visa Apaerika neteisingos pri- 
siegos kokia novos Kolumbo 
draugavo naudoja. Badai to
sios draugavęs praplatino.net 
milijoną kopijų tuju melagin
gą prisiegm

A 
I ,

prieszais

NESUTINKA SU VYRU.
Mrs. Cha s. H. 'Sabin, dirba 

del repub'li'koniszko kandidato 
ant prezidento o josios vyras 
dirba del demdkratiszko kan
didato ant prezidento Smith’o. 
Norints nesutinka politikoje 
bet gyvena po tuom paežiu sto
gu.

10,000,000 AMERIKIECZIU
LANKĖSI KANADOJE.
Washington, D. C. . — Nuo 

praeito Kovos menesio. .1927 
lyg Kovo 1928, daugiau kaip 
deszimts milijonu žmonių per
važiavo per tris tiltus kurie su
jungia Kanada su Suv. Valsti
joms, Niagara Falls. Tik vienu 
automobiliu pei*važiavo 2,019,- 
772 — invažiavo in Kanada 
,015,936 o isz Kanados lį003,- 
836. Pasažieriu --invažiavo in' 
Kanada 5,199,240. — Ko žmo- 
nys važiuoja iii Kanada? Trau
ke juos in tonais gera guzute ir 

_ . • . . i -ialus, o Amorikas ant to daug 
nukenezia.

RADO MOTINA KABAN- 
CZIA ANT PASTOGES.

New York. — Matyt kad, nu- 
liudąsiai motinai nubodo ilga 
liga ir liga savo dukreles, kad 
Helena Spier, 56 mietu, pasiko
rė ant,pastoges ana diena. Mo
tore. taja diena atsikėlė isz ry
to, pagamino pusryczius vyrui, 
o kada visi iszejo iu darba, pa
silikusi duktė namie nesuras
dama motinos namie nuėjo jo
sios jeszkoti. Kada nuėjo ant 
pastoges rado motina kaban- 
czia ant virvutes. Nors tuojaus 
jaja nupjovė, bet buvo jau be 
gyvasties.

SZEIMININKEI
PATARIMAS

____________ * M.,.—

Jeigu nori pagaminti suknia 
sau arba vaikuoziams isz va
tines materijos, patartina pir
miausia leisti materijai susi
traukti.

Daug moterų užklausia —
kiek pavėlinti susitraukimui 1

Yra tik vienas atsakymas — 
nieks ta klausymą negali atsa
kyti, reikia pabandyti. Gali 
paimti puse masto njaterijos ir

— — _ A « k a * A

• •
po iszskalbimu sulyginti su pu-

• •se masto naujos materijos. Bėt 
kas nori taip daryti!

Jeigu tinkamai duosi mate
rijai susitraukti bus mažas ir 
lengvas darbas. Pasirink gra-
žia, saulėta diena, kad bus ga
lima greitai iszdžiuti. Paimk 
vipa szmota materijos, kaip nu
sipirkai, ir pamerk in viduti- 
niszkai szilta vandeni, pakol 
kiekvienas siūlas apszlapintas. 
Neiszgreszk. Tik feu rankoms 
vandeni iszspau 
ant drabužiu lit 
teztiosiant. Kuomet beveik isz- 
džiovintais in vidų atnoszk ir 
pasiuvus sukiya pitonu syk isz-

!' ir pakabink 
08 lauke, ne-

’J
pasiuvus suknia piąi 
plovus nesusitraųks. F.L.I.S.

. t ’

Isz Visu Szaliu nemielaszir
DINGAS DEDE

‘DVASE’ GYVO VYRO
ATKERISZINO BAISIAI PA- 

CZIAI KURI ISZTEKEJO 
ANTRU KARTU.

PRIRAKINO BROLIO 
DUKTERĮ SKLEPE KUR 
LAIKE PER 4 METUS 

IDANT GAUT 
JOSIOS TURTĄ.

Bialystok, Bosijo. — Netoli 
Bialor ižos gyveno 33 metu Vla
das Narbutoviczius su jauna 
pacziule Katre ir dviems ma
žais va kais. Pasi vedė jam ga
na gerai, bet vis geide geriau.
Kaimynai jam darodino idant 

užsiimtu szmugleriaviinu ant 
ko ir sutiko, ant galo su kitais 
draugais nuėjo net in bolszevi- 
ja ir ten dingo.

Likusi motore ilgai lauke su- 
gryžimo vyro, o ’kada pasklydo 
paskalai kad Narbutoviczius 
li’kos per bolszevikus nuszau- 
tas, motore apsivedė su kaimy
nu Hricku Tabūnu.

Po kokiam tai laikui sugry- 
žo vyras ir dažinojas buk pati 
apsivedė su kitu, nutarė jai už 
tai atkerszyt. Parasze paežiai 
gromata “isz ano svieto” liep
damas i’dant pamestu antra vy
ra, nes kitaip -nakezia ateis ir 
visus papjaus. Motere nepa
klausė kerszinimo todėl vyras 
pradėjo pasirodinet naktimis 
ir’baugint motere visokiais bu
dais. Pats tuom taip persiėmė, 
kad neteko proto ir slapstėsi 
girrioje kaip žvėris priesz žmo
nes. Tiktlai naktimis pasirodys 
davo prie lango grinezios savo 
paezios.1 \

Ant galo “gyvas nebasznin- 
kas” insigąvo iui grinezia, pa
pjovė savo paezia, josios vyra 
ir du vaikus, po tam uždege 
grinezia ir,pabėgo.

Paliicije lyg sziam laikui ne
surado žudintoja, nes pasislė
pė jisai gilumoje tankios gir- 
rios.

MOTINA NUŽtTDE SAVO 
DU VAIKUS.

Jaslo, Lenkije. — Kaime 
Mytaž likos papildyta baisi 
žudinsta. Kokia tai Agota Vil- 
goszova, kuri keli metai adgal 
buvo nubausta kalėjimu už nu- 
žudinima savo kūdikio, ana 
diena papjovė peiliu du vaikus 
savo kaimyno. Manoma, kad 
motere neturi sveika protą.

ISZŽUDE 24 TUKSTAN- 
CZIUS KOMUNISTU.

Moskva. — Komunistinis 
uniju Internacijonalas czionais 
aplaike (žinia isz Kinu, kad per 
paskutinius • metus Kiniszki 
nacionalistai suszaude ir kito
kiais budais nužudė 24 tuks- 
tanezius Kinišku komunistu 
ir melde bolszeviku idant pa
gelbėtu kovoti priesz Kuomin- 
tanga. Kinai saiko, buk isz viso 
buvo iszžudinta 318,500 darbi
ninku, kurie pasiprieszino Ki-
hiszkiems, generolams.

INMETE SAVO UOSZVIA IN 
SZULINI.

Luck, Lenkija. — Kaime Lis- 
tovicuosia, gyvenime gaspado- 
riaus Hordzeiczuko kilo ugnis. 
Kada kaimynai subėgo gesint 
grinezia, nemažai nusistebėjo 
paregeja kaip Hordzeiczukas 
manydamas (kad ji niekas ne 
mato, isznesze isz deganezio 
namo savo uoszvia ir inmete in 
artima szulini. Pagal policijos 
isztyrinejima tai žentelis nesu
tiko su uoszvia ir tankiai su ja 
burdavosi už turtą. Todėl ja 
pirma nužudė ir uždege grin
ezia manydamas kad tokiu bu- 
du užslėps savo darbeli, bet 
kada kaimynai užgesino ugny 
tada isznesze nužudyta uoszvia 
ir inmete in szulįnį.

ru,

Balkų, Azerbarižan. — Tilks
ta nezia i kaimuoeziu su mote
rimis atvažiavo in czionais isz 
visu aplinkiniu idant klausyti 
nepaprasto teismo dvieju vy

ku rie prirakino patogia
mergaite ant lenciūgo slaptam 
skiepe po savo namu kur ja ja 
laike tamsumoje per keturis 
metus.

Turtingas mergaites dede 
(tėvo brolis) Sadiczkovas, ku
lis norėjo užgridbt turtą del 
saves, palikta per josios miru
si tęva, likos apkaitytas ant 
deszimts metu in kalėjimą, o 
jojo sūnūs ant szesziu metu 
kaipo ir Storasta kaimo Oru- 
dževas ant trijų metu, kuris 
apie viską žinojo, bet tylėjo, 
nes gerai jam užmokėjo už lai
kymą liežuvio už dantų.

Laike teismo pasirodė, buk 
mergaites tėvas mirė 1919 me
te palakdamas dideli turtą del 
savo vienatines dukreles po 
npgloba savo brolio. Bet dede 
pasielginejo su mergaite žve- 
riszkai ir toji buvo priversta 
pabėgti su vargingu mylimu ir 
su juom apsivedė, bet privers
ta isz bado sugrylžo adgal pas 
dede. Dėdė su jaja da bjauriau 
pasielgineja ir su pagelba sa
vo snnnus keturi metai adgal 
prirakino • jaja prie lenciūgo 
tamsiam skiepe, kur vargsze 
gulėdavo ant smirdaneziu 
skarmalu ir ‘buvo marinama 
badu. Kada jaja surado tai bu
vo pusgyve.

Kaimynai nuo kokio tai lai
ko girdėjo kdki tai vaitojima 
po žeme ir mane kad tai kokia 
dvase, pranesze apie tai paliei- 
jai kuri pradėjo tyrinėt, pa
dare krata name ir surado ne
laiminga mergaite pusgyve.

ant

UŽGRIAUTAS GYVU KAS
DAMAS SZULINI.

Vilnius. — Naujoj Vileikoj, 
Karolius• Martinas, 30 metu, 
kasdamas szulhii li'kos už
griautas gyvu po dvideszimts 
pėdu 'žemes. Noriu t s atvažiavo 
ugnagesiai ji iszgelbet, bet lyg 
sziam laikui neturėjo pasiseki
mo.

Paskutines Žinutes
H Wilkes-Barre, Pa. — Du 

dreiverei isz Coaldale kurie vė
žė 96 baczkas 4 procento alaus 
in Wilkes-Barre, likos suimti ir 
aresztavoti.

U Hazleton, Pa. — JuozasII X ...

Zukauckas, 12 metu, prisipaži
no policijai buk tai pavogė 250 
doleriu isz sztorė Jono Lonzer. 
Vaikas visus pinigus praszvil- 
pe.

11 Zofija, Bulgarija. — Ma- 
kedoniszki pasikeleliai nužudė 
penkiolika generolo Protog- 
reoffo pasėkėjus ant kalno ka
da ėjo namo.

GREIT NORI.

— Asz mano dukrelei duo
du 5 tukstanezius pasogos.

— Tai mažai, praszau po
nios ant tokiu sunkiu laiku.

— Po mano smerezia vis
kas dukterei teks.

— O kadai tas užstos, po
niute?

i
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Kas Girdėt
—....

Visi “studen- 
prignli in nnije ir taip

Moskvoje randasi nepapras
tas “universitetas’* del ubagu, 
kuriame mokinasi kaip turi 
ubagaut ir apgaudinėt geradu- 
szius žmones, 
tai”
jiems gerai pasiveda, (kad jai- 
gu ir atsiranda geras darbas, 
♦ai jojo nepriima. I*n taja mok- 
slaine lankosi 8,(MM) studentu ir 
nekurie mokinasi net svetim- 
tautiszku kalbu. Uždarbis pa
prasto Pbago Moskvojo yra 
nuo trijų lyg penkių rubliu 
ant dienos, arba daugiau ne 
kaip gero mekauiko.

prieszininku

Labai tankiai duodasi nžte- 
mint, kaip mes su -ditl-žiausiu 
noru patarnaujamo svetimiems 
ir esame del juju labai manda
gus, suszelptlami juju visokius 
nonis ir imliopimus. Rot kur 
yra reikalas suszelpti tautys- 
ta, tonais mus nerasi, o kad ir 
reike kada patarnauti <lel vi
suomenes tai darome tai su di
džiausiu nenoru.

Paimkime ant pavoizdos mu
su d rangi sz kas Lietuviszkas 
organizacijos. Konih kožnoje 
rasime visokiu
kurie trūklio darbo, ir neturi 
laiko paszvensti del gero sa- 
viszkiu, bet kada svetimtau- 
cziai pareikalauja pagelbos, 
tai stoję su didžiausiu noru 
iszpildyti juju paliepimus 
idant tik pasirodyt gerais ir 
jiems prisilaižyt, ne teminda
mi ant to, kad svetimieji tik 
tada mus mato, kada esame 
jiems reikalingi, o <kada aplai- 
ko ta, ko geide, iszjuoke mus 
visokiais budais.

Turime suprasti, kad pir
miausia turime maustyti pa
tys apie save, apie musu gero
ve ir organizacijos, del visuo- 
meniszko gero, vietoje būti pa
stumdėliais kitu. Privalome 
imti paveizdi nuo kitu tautu, 
kurios mus nesuszelipinėja ne 
musu pramonių ir poli/tikoje. 
Jieji mus tik pagadina o ne 
auszelpi neja.

Žiūrėkime ant Airisziu 
Vokiecziu, argi jieji mus su- 
szelpineja kada? Ar suszelpi- 
neja musu biznius, organizaci- 
jes ar kandidatus ant politi- 
kiszku urėdu? Ne! Airiszis bus 
Airisziu ir tik rūpinasi apie 
save ir gerove savo tautos.

Palikime kitas tautas mal- 
szume, josios rūpinasi apie sa
ve, o mes laikykimės drueziai, 
dirbkime del savo geroves, o 
tada busime guodoti per kitas 
tautas.

juju

ar

Senoviszkose knygose Ang
lijos istorijoj likos atrasta su- 
raszas nepąprasto atsitikimo. 
Užraszas parodo, kada viesz- 
patavo Anglijoj Karolius Pir
mas, keli szimtai metu adgal, 
Barkrngham miestelyje, prie 
mariu, tūlas žmogelis taisė 
baczka su paraku. Isz netycziu 
prikiszo prie baczfldos degan- 
czia žvake ir eksplicxlmxlamas 
parakas sugriovė penkesde- 
szimts artimu namu ir užmu- 
sze keliolika žmoni u.

Viename name motina supo 
kūdiki. Laike ekspliozijos li
kos irdmuszta, bet vaikas su 
lopsziu buvo užkeltas sveikas 
ant artimo bažnyezios stogo ir 
ten jisai 'buvo surastas ant ry
tojaus, kada žmones ji ten pa
regėjo. Su pagalba kopecziu 
kūdiki nuėmė rfveika nuo sto
go.

Mandagu (džentelmona, kaip 
mes vadiname czion Amerike) 
žmogų kožnas myli ir mielai su 
juom draugauja ir kalbasi. 
Guodoje ji, nes ir jisai gnodoje 
kitus o kada sutinka ypata, ar 
tai vyra ar motere atiduoda 
jam pagafba per nusiemima

ra ~
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akrybeles ar kepates.

te puoszia. Su mandagu m žmo
gumi lengva susitarti, susikal
bėti.

Mandagumas žmogų puosz-

Ak, kaip gražu, miela, malo
nu ir linkspa 'būti tarpe man-
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PARŪPINS. SZUNIS DEL
BYRD’O.

Dr. David Bndkingbam isz 
Washington, D. (’., valdiszkas 
veterinaras (gyvuliu dakta
ras) aplaike užkalbinimą 
idant pristatyt szimta eskimo- 
siniu szunu del kamandoriaus 
By rd, kuriuos naudos kada 
iszJkeliaus in Pidtini Poliu ant 
moksliszko tyrinėjimo.

(gyvuliu 
aplaike

dagiu žmoni 11. Mandagus žmo
gus visur yra gerbiamas, ji vi
si myli, ir jis visus myli, ger
bia. Mandagus žmogus noriai 
suteiks tau pagolbos, patars, 
skaitys laikraszczius, knygas. 
Mandagus žmogus nešike ilk s, 
nesi bars, nekalbos negražiu žo
džiu, uesigirs, nemeluos ir ne- 
rekans kaip miszke. Manda
gus žmogus negirtuokliaus, ne- 
losz, 
kur szeimininkai nerūko.

Kaip-gi gerbiama yra 
ga i t o, 
prastos

nepasigers, nerūkys ten

mer- 
su 

nalkti'baldomis, 
neklauso szlykszcziu kaliui, ne- 
apkalbineja, laiku gryžta na
mo, visur elgiasi gražiai. Man
dagus yra, vaikinas, kuris ne
sivalkioja naktimis, negirtuok- 

nekort noja,

kuri nedraugai! ja 
doros

liauja, nekortnoja, ndkalba 
szlykszcziu kalbu ir 1.1.

Malonu vra ’žiūrėti in tuos 
žmones, kurie bažnyczioje 
k a elgtis, 
mokslo, miszparu, kurie 
klupi ant vieno kelio, nesižval
go, nesijuokia, (nerodo pirsztu 
kitur, isz bažnyczios eidami lie
sis! umdo.

O būti mandagiu yra visai 
lengva, tik reikia noro, reikia 
susivaldyti, nepasiduoti inkal- 
binejimams.

mo
kia u so miMziu, pa- 

miszparu, kurie ne-

Palaiminti ubagai, nes kada 
juos paguldo liga, tai duoda 
jiems tiktai receptą, o turtin
giems užraszo operacija ir kė
lės bon kūtes geros guzu tęs.

SKAITYKITE “SAULE”

❖ ❖

Tirszta Rugsėjo vakaro tam
sa apglobė giria, pageltusia 
lanka, upes kranta. Vandenyje 
mirgėjo ir virpėjo auksuoti vos 
pasislėpusios saulutes spindu
liai.

Aplinkui vioszpatavo noap- 
glohiama tyle. Nurimo vejas,be 
gailestingai visa diena lanks
tės ir laužės pilkas apnuogintu 
medžiu szakas, nebegirdejos 
iszlekiancziu
tik viena upe kaž kodėl vis dar 
negalėjo nurimt i 
putotos bangos, 
viena paskui kita, uže, krtuke, 
lyg pasakojo ka tai bnisu, pa^ Staselis butu sveikas! 
slaptinga. ‘ •
Ant kranto, palei karklu krū

mą, sėdėjo skepeta apsidengusi

Jos akvst buvo 
žaidžianežius

'9 * ■' if M i - i r 11 ? 10**’*'

Pavadyras
U’ /

Kiekviena diena viens už ki-

tupiau prie grabekranczio. 0ame stovyje ji priėjo lyg to, 
kad likimas jai ome rodyties 
pikta sene, kuriai visuomet 
reik ka nors prižadėti, kad nu
kreipus jos pikti.' 
aukas! O kokiai būtent, ji po 
baimes ir dirksniu intekmė 
spręsdavo, subiektiviszkai.

Jos giminaitis paskutiniojo 
kurso studentas medikas, isz- 
klanses ja syki, palingavo gal-

I . ,

— Vis tai pavienio gyveni
mo pasekmes — tarė jis. — To- 

, jauna moteriszke kaip 
neatbūtinai dar 
' * dideliu savo bagažu. •

Bet ji užprotestavo, koks tai 
dalykas link vyru! Ba tik jos

Reik noszti

baimes

va. » , ■ i

žasu gegenimo, kia

viską puikiai girdėjo.
Jis dar karta nusižiovavo, ji# orą uosto ir bėga tiesiog ant 

pakrapszte pirsztu nosi ir tin
giai taye:

4- Daiktus, ar ka? Kur?
Asz pasakiau.
Palkinas szoko ant kojų, me- 

i'Rzblyszkusiu sziau- tesi in mano valiza ir, lengva;

1.1

to slinko traukiniai nuo žiemju 
in pietus. Tukstancziai nusika-l

V i Ra diena begome. O

ihavusiu, i
ros gyventoju, stebėdamos no- ja ant pecziu užsimėtės, »mar- 
pnprastai saulei ir nepakon- kini, beveik tekinas, nuėjo. 

• • * m a *

manės...
paskiau man pasidaro nuobo
du bėgt. Asz ir inszokau in van
deni. O dede Nikodemas irgi, 
kaip pliumpt e rs žemyn ir nu
plaukė.

— Ir ka gi, — paklausiau 
asz, — ar jis nuskendo?

— Ar asz žinau? — atsake 
Palkinas. — Gal, jis, žinoma, ir 
nepaskendo. Jie, aklieji, gai
vus, kaip velniai. O tiktai man 
tuos akluosius labai nuobodu 
vedžiot. Tegu prieaugliu neju
dina ir neisznaudojn... Mes da
bar, reiszkia, sąmojingi pilie- 
cziai.

Palkinas nutempė lyg vietai 
valiza ir,

metėsi atgal, neatsisveikinant.
' J. Naniszeviczia.

cziamai kaitrai, iszlysdavo isz 
po ihkaitintu vagonu stogu.

Tarp tu nustebintu Sziau- 
riecziu buvau ir asz.

Vienoj mažoj tarpinėj stoty,f

Taq) tu nustebintu Sziau-

Asz vos-ne-vos paskui ji su
spėdavau.

Palkinas svki ar du sykiu at- 
sigryžo ir pagreitino žingsnius. 
Jam, matomai, suteikdavo di- 

asz iszlipąu isz traukinio su no del i smagumu vyt mane, kaip 
avina. * »

Nepakencziama kaitra, dul
kes miisze mane in veidą. Asz 
keliavau vis leezinu ir lecziaii 

Palkinas isznyko

kaipjauna 
tamsta, turi 
syki takoti.jos augsztos 

nededamos
' I !

Asz mecziau valiza ant plat
formos ir atsisėdau ant jos, be
laukdamas,, kad ifi mane at
bėgsiąs tekinu visas būrys nc- 
sziku. Asz jau iszanksto nu
sprendžiau, kad iszsi rinksiu 
sau žaliuku, tvirta vaikina. Ta- 
cziau, neszikai in mane neši
ntu iga nervingai most pile jo in ji 
tuszczia.

Ant platformos iszejo tiktai 
stoties virszininkas 
su atsegta balta bliuze, 
aiszkiu nepatenkinimu pažiu
rėjo mieguistomis akimis in 
traukini, nusižovavo, paskiau 
velei in. traukini pažiurėjo Ir 
staiga, nervingai motelojo in ji 
kepure.

Traukinys, žvangėdamas bu- 
ferais, toliau nuėjo.

Asz sėdėjau ant savo valizos, 
sunkiai kvėpuodamas nuo ne- 
inprastos kaitros, 
buvo.

— Draugas, — szuktelejau
at-

Ar ežia

manoUž pora sanvaieziu po to jo 
atsisveikino su miestu, kuria
mo gyveno nuo pat isztekoji- 
mo ir iszkoliavo gimtiniai! kai
man pas broli. Tr va czionais ir 
atsitiko stebuklas; jauna mote- 
riszke pamylėjo. Ji, iszvijo isz 
szirdiės viską, kas ne lieczia 
jos snneli.

Ar jis ja mylėjo? Jis visa sie
la gailėjos vargszes moterisz-

motoriszko. Ji turėjo, gnl bntl 
apie 40 metu, 
insmoigtos in 
vandenyje spindulius/Ji mylė
jo groži. Jos vyras 
visoje npiolinkejo žmogus; pa
kerėjo ja isz pirmojo Nusitiki
mo. Kad jis'sirgo nuomariu ir 
jau ganu pagyvenęs — ta jau- kos ir atsinesze prie jos su 11Ž- 

nedasiprotejOi

daili ausis

nn moteris nedasiprotejo. Tr 
kokios nelaimingofl iszejo jung
tuves!

Bet visu baisiausia
mirtis! Ji lauke kūdikio. Kan
triai pornoszdavo

neszikai

— basas, 
Jis sn

gavės rubli,ir, pagalios, 
man Akyse.

Gailiuosi: asz porsigandan. 
Asz buvau bemanąs, kad mano 
valiza prapuolė nesugrąžina
mai. Bet keliui pasukus in ki
ta puse, szeszelyj, po medžiu, 
asz iszvydau Paikina. Jis sėdė
jo ant mano valizos ir melan- 
choliszkai spiaudo per dantis.

Mano iszvaizda, matomai, 
buvo juokinga. Palkinas pa
žvelgė in mano ir nusijuokė;

Nebijok, — tarė Palki- 
— nenunoszin.

pasi Išėjom,

T

MINERS’ ASTHMA IR * 
NOSINIS KATARAS

Gerklinis kataras, Bronkitis, Ger
klinis kosulis, Sunkus kvėpavimas, 
Katariszkas kurtumas, Užimąs gal
voje, Priszakinis galvos skausmas. 
Neužmokama gyduole vartojama 
su stebetine pasekme per 30 metu. 
Preke 25c. per paczta. Iszrasta ir 
parduodam vien tik per
THE HAMPDEN LABORATORY 
724-736 MULBERRY STREET 

READING, PA.

uojauta.
Ir pražydo, pajaunėjo, 

paisyti, kad visuomet butu nu
siprausus, susiszukavus.

Žymiai pasitaisė ir borniu- 
Jo skriuostar apsidengo 

, miegas pasidaro 
Bet tas tęsęsi neilgai.

— joje staiga užžebo Syki susziles jis atsigėrė szalto 
vandens ir susirgo,

Žmogus, kuri ji mylėjo, bu
dėjo draugo su ja prie ligonio. 
Jis mane: “ 
numirtu tas karelba, 
mudviems ant kelio! Bet ji su 
aszaromis melde Apveizdos in- 
protinti ja, kokia auka atneszti 
kad vaikas iszgytu.

Tr st aiga jai atėjo mint in: 
reik atneszti aukon savo meile.

Taip ji ir padare: persiskyrė 
su žmogumi, kuri karsztai my
lėjo ir gyvenimas i nėjo vėl se- 
nosna vežesna.

Už poros metu po to ji pati 
susirgo. Pirma syki gyvenime 
prisėjo atiduoti sunn svetimų
jų globon.

Tas ja taip judino, kad net 
trukdė iszgijimui. Juk ji pri
pratusi būti visuomet su juomi. 
Kokiu vargu ir aukomis jai pa
vyko iszanginti ji ir padaryti 
isz jo pusiau-normaliszku jau
nikaiti. Nejaugi jai dalbar lem
ta mirti?

Ir sztai ji girdi, kaip szali- 
niame kambaryje sūnūs sako 
kam-tai isz draugu:

— Kaip ne malonu 
mano sursene taip ilgai serga. 
Asz taip noroeziau eiti su ta
vim vakaruszkan! Kad ja pai- 
belis patrauktu!
Nelaimingoji moteriszke sun

kiai sudejavo. Pasikėlusi galva 
ir pažvelgusi veidrodin ji isz- 
sigando savo iszblyszkimo.

Sziaip-taip ji iszgijo. Bet da
bar prisidėjo dar viena kan- 
czia: tai — atkarumo jausmas 
prie Stasiaus ir prie paezios sa
ves.

buvo jo

kas.

ramiu.

eme

Nesziku nė

n a s,
Mes bent kiek 

parūkome ir toliau keliavome.
— Paiki nA i, — paklausiau, 

asz, — ar tiesa, 
seneli užmuszoi?

— Molas, — tare Palkinas,

kad tu akla,j i
ji kanezias 

isz metu in molus. Bot tuomet raudonumu 
—turbūt ir reik priskirti jos 
stoviui 
neapykanta, prie to žmogaus.
Laike vieno rimto susibatimo, 
jis ne tikėtai numirė, sugriuvo 
ant aslos su iszkeltomis augsz- 
tvn kumsztemis.

Jis užsimojo, norėjo suduoti 
žmonai, bet kaip tik tame mo
mente ji iszliko mirtis. Ir ilgai, 
ilgai jo iszkolta kumsztis ne da
vė jai ramumo ne diena 
nakti.

Gimė sūnus. Nuo tos valan- 
ji ome gyventi 

savo kūdikio.
Tai buvo baisus rėksnys, bė

ga i lest i nga i i szczi u 1 peš 
syvus isz jos iszdžiuvusios kru
tinus. Bet ir tas ja džiugino.

Kuomet jis ome augti, pasi
rodė dirksniu suirimo ženklai. 
Konia kiekviena nakti nelai
mingoji moteriszke persėdėda
vo nusilenkusi ant loveles ir 
apsiliedama szaltu 
Ne retai tokiam padėjimo su
tikdavo ja ir rytas.

Kuomet tai ji buvo graži. Da 
bar, rūpindamos apie kūdiki, 
ji labai sublogejo. Ji tankiai ne 
turėdavo laiko nusiprausti bur
na ir susiszukuoti. Kad ji dar 
jauna ir dar gali mylėti, apie 
tai ji ir ne mane. Laikui bėgant 
joje iszsidirbo kokia tai keista 
pausaulio žvalga, isztekanti isz 
baimes prie to, kas gali atsitik
ti. Kuone su vaikiszku naivisz- 
kumu ji dare salikai bins su li
kimu; asz tau atnesziu tokia ir 
tokia auka, o tu duok mano 
Staseliui ta ir ta. Savo liguos-

kad bent greicziau 
stovis

dos

jai ramumo ne

tikini del

visus

prakaitu.

o tu duok

Tūkstantis Naktų ir Viena
ARABISZKOS ISTORIJOS

PUIKI DIDELE KNYGA. 27 ARABISZKOS ISTORIJOS.
150 Paveikslu.

I 
i

704 Dideliu Puslapiu.
Drucstai Puikiai Apdaryta Audekliniais Iszmargintais Vyrszals
SZTAI KA RAIŽO I8Z LIETUVOS 

APIE 0ZITA KNYGA

“Ttiksfanrls

GerbemaaU T&mliUd:—•
Sulaukiau nuo jusu ilunczlamoa 

mano * vardu knyga
Naktų Ir Viena” ui kuria tariu
•širdinga aczlu Ir labai džiaugiuosi 
kad tokia knyga kaip “Tūkstantis 
Naktų ir Viena” apturėjau, nes man 
labai yra itngetdu skaityti visokias 
Istorijas, jas skaitydamas nei nepa
sijunti kaip laikas szventai Ir sma- 
gūl praeina. Asu visiems linkftcslau 
kad nusipirktu tokia kn>ga kaip 
Tūkstantis Naktų ir Viena” nes ja 
skaitydamas žmogus apie viską tada 
pamirszti ir visokį rupeeeslal noru 
ant valandėlės atsitraukia.

Su pagarba, j 
U d. Gegužio Įtaise.
Dv. Falazduonys, 
Cseklezkes vul.
Kauno apek.
LITHUANIA, 
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lakstantis Naktį

irViena
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Yra tai ketvirtu iazdavimu toe puDdoe knygos, tu
parodo kad žmonėms labai patinka. Teipgi galima
ja nuliūsti in Lietuva." • Frake knygos Amerika $2.00 
Preke knygos in Lietuva su nusiuntimu tiktai $2*00. 
ir; 9; BOCZKAU8KAS - OO. MAHANOY CITY, FA.
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asz stoties virszininkui, 
sipraszau, draugas 
yra neszikai?

Stoties virszininkas stapte
lėjo, patrauko kelnes ir, mato
mai, tiktai dabar mane paste
bėjęs, tarė:
’ — Tuojaus. Viena minute.

Ir inėjo in butą.
Už minutes jis sugryžo užsi

segęs ir batuose 
tonu pa'klause:

Ko tamstai? Nesziku? O 
va neszikai. Miega.

Isztikruju, už kampo namu 
gulėjo ant pilvu trys baisiai in- 
doge vaikezai. Du isz ju miego-*' 
jo. Treczias, suvis nedidelis, 
kokios 12 met 11,
iszvydes ant kojų.

— Ko? Pilieti, ar daiktus 
nunoszt, ar ka? —- paklausė jis 
susi rūpinusi u balsu.

—— Daiktus 
Lengva...

— Galima,

ir mandagiu

paszoko mus

Va valiza..

iszdidžiai szypsodamos, — vai- 
kiszeziai meluoja kas link ak
lojo.

666
Gydo Materija ir greita palengvina 
Galvot Skautma, Svaiguli Ir Atsirū
gima isz priežasties tuom-laikiaio už
kietėjimo. Prigelbsti praszalinima 
Nuodinius ir labai geras del sutaiki
nta gausaus szlapumo iaztuaztinima.

— Kam gi jiems meluot ?
— Ar asz žinau? — tarė jis. 

— Liežuvis bo kaulu. Galima 
meluot.

— Paikinai, — tariau asz, 
vos-ne-vos paskui ji paspėda
mas eit, — ar teisybe, kad tu 
buvai pavadyru? Aklaji ve
džiojai ?

— Tatai teisybe, — fare 
Palkinas. — Asz aklaji penkis 
metus vedžiojau. Man motina 
liepusi aklaji vodžiot. Asz, gal, 
po visa apylinke ji vedžioda-

Akląjį

»

* lt

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

vau. Gal, po visa Rusija. O pas-
pasidaro.

— tarė vaike-
— Tiktai Paikino eile. Jis 

dar miega. Jus lulkterekit.
— O tu ar negali ?
— Ta-aip, — tarė vaikezas.

— Puikinąs poszis. Jo eile.
Stoties virszininkas mirkte

lėjo in mane ir nusijuokė.
— Jo bijosi. Labai padau

ža, prieauglis.
— Asz nebijau, — tarė kvai

lę ozas, — o tiktai Paikino eile.
Palkinas gulėjo ant pilvo, 

noso žeme užgulės. Ant purvi
nos basos jo kojos pado buvo 
paraszyta — 1 rublis. Matomai 
žemiaus nustatytos kainos Pai
kina judinti negalima.

suszukau

žas.

asz.

Voltui!

, J ii

Ir ka-gi, kokia nauda isz 
tu visu kaneziu? ,

Ji pajuto visame kūne sziur- 
pulius ir dar stipriau susivy
niojo in skepeta.

Upe uže. Putotos bangos rie
dėjo viena paskui kita ir kiek
viena tarytum ka tai pasakoja 
jai. Ka būtent? Ji insiklause ir 
suprato, kad tas žodis:

— Veltui!
Baisus žodis bet upe be per

stojo kartojo:
— Veltui!
Ji atsistojo ir nesuprasdama 

ka daro —*
Ant rytojaus jos isztinusl, 

pamėlynavusi ■ lavona rado
, O11ŽVA4VŪ blVVUlUIUV YUl'DUV

* mesta ant smėlinio kranto.

------- . ..............
j) K. RĖKLAITIS 1
> Lietuviukas Graborius .1 

Laidoja nrnnlrftHlis pa*
x gal naujausia mada lx; { 
į mokslą. Turiu pagelbK 

ninko motorams. Prlei-
'■ narnos prekes.
, 610 W. Hpruee

pa t art a ea a «a.~.
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Palkinai I

— Jis neliepe budint, — ta
re vaikezas. Tegu, girdi, paša 
žiorai palaukia.
\ Asz nusijuo'kiaū.

Vaikinas irgi nusijuokė ir 
tarė, teisindamos:

_ Palkinas didelis akyple- 
sza. Drąsus. Jis net akla elgeta 
1 rž 11111 sze. '

— Kaip? Akla užmusze?
— Akla. Jis akla vedžiojo. 

O paskiau vaikai pradėjo isz 
jo juoktis ’ir szidinti: Kam ve- 
džiojas... O Palkinas nuvede 
aklaji in laukus ir nuvedės pa
bėgo. O aklasai davai ji, vytis. 
O Palkinas puolė in grabe. O 
aklasai nuskendo vandenyj,

Visa tai vaikezas zalpu isz- 
kalbejo, baimingai pažvelgda-

Man pasirodė, kad Palkinas
.j. — i p * . ’ *

x

mas in Paikina.
W'

ne miega. Ir isztikruju, jis stai
ga persiverte, atsigulė ant pe- 
cziu, pasižiurėjo in mane prl-
.merkta akimi ir nusižiovavo. 
Man pasirodė, kad Palkinas Ir 
pirmiau nemiegojo, o tiktai nu-

I ‘ •

davė, kad miegas, o isztikruju
I ■ t ■• i
r i i i

ir'

■
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<»

I
V v

14 a

kinu mnn nuobodu
Vaikinai, žinoma, ir gi pradėjo 
tyeziotis. Dabar, sako, ne tokie 
laikai — aklus vedžiot. Ne ca
ro režimas (priespauda.) Pa
mesk ji. Togu prieaugliu no- 
e’ksploatiruoja. Tu dabar pilie
tis. Laisvas pilietis.

— Tr tu pametei? 
klausiau asz.

Ar asz?
—Pamacziau. Žinoma. C) 

jis, szelmis, pajuto, 'kad asz ji 
isztikro pamesiu. Asz savo rei
kalu; pavyzdžiui, einu, o jis 
szelmis dreba, už rankos kabi
nasi. Nedrysk, sako, be manos

Mokame 3-czia procentą ant 
i sudėtu pinigu. Procentą pride- 
' dam prie jusu pinigu 1 Sausio ar 
r 1 Liepos. Mes norim kad ir jus 

turėtumėt reikalu su musu banka 
' nepaisant ar mažas ar didelis.

G. W. BARLOW, F res.
J. FERGUSON, Vice-Prss. ir Kas.

nas.

— pa

— tare Palki

A. RAMANAUSKAS
LIETUV1SZKAS GRABORIUS

28 Frack St. Frackville, Pa.
Telefonas 461-M

MILL. & PATTERSON STS
ST. CLAIR, PA.

Telefonas 1430-R

1

»1 f*

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu, Pagrabus paruo- 

savo reikalu vaikszcziot. O asst szia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. Pursamdo automobilius del 
laidotuvių, veseliu, kriksztyniu ir 
kitiems pasivažinėjimams.

jam sakau: asz, sakau, dėduk
Nikodemai, tuojaus, tiktai nu- 
siszlapinti. O jis capt mane už 
rankos ir neleidžia... O paskiau 
man pasidarė nuobodu ji 
džiot. Tr iszejomo mes in lau
kus. O a$z sakau: asz tuojaus, 
dėdulę Nikodemai... Tr pats 
szmurkszt už krūmo. Jis, szel
mis, paskui mane. Asz pasislė
piau. O jis, szelmis dreba. — 
Paikinai! — szaukia. — Nejau
gi tiL sterva mane pamosi? O 
asz tyliu. O jis rėkia — szau-« 
kia: — Asz, szaukia, tau ru- 
pužgalviui, pusbaczius sutaisy
siu. — O asz sakau: — Nerei
kia, sakau, man pusbacziu. 
Man, sakau, basam kurkus ge
riau. — O jis ant mano balso— 
paskui mane. Jo nosis taip ge
rai suuodžia, — žino, kur asz. 
Asz bent kiek pabėgau ir prl-

ve-
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Valgiu Gaminimas
—IR

Namu Prižiūrėjimas
| ' T ~ - • -

Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti szia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais 
audeklinais apdarais.

Preke tiktai $1.50
I

W. D. B00ZKAUSKAS-C0. 
MAHANOY CITY, FA.I

r
MERCHANTS BANKING TRUST CO.

MAHANOY CITY, PA. 
$—
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3-czia Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra geriaus negu jlO-tas Procentas, be jokio 
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST 00., 
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta

. tf i i JAw» a • • r •
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suma kas-kart augau didyn.. 'Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir czedina. Dekite savo 
pinigus in auta Banka o persitikrinsite ir matysite 

_______________________________________________________________ * a a *

del žmogaus kuris dirba ir czedina.

kaip tai piuigas auga su padauginimu Procento.
*■** ...................... . , 1 «i
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H SAULE”

ir tai tik smulkmenos.
Suvalgė jinai viena, 

gaiti, capt kita. Asz net aikte- 
• mane szl- 

tokis, Jcad jus žinotumėt, būr
in jinis gėdingumas. Girdi,' ka
valierius, 
szimfs pypkių.

Asz vaikszczioju aplink ja, 
kaip gaidys, o jinai kvatoja ir 
komplimentams siūlosi.

Asz sakau:
•— Ar ne laikas mums teat

re atsisėst? Gal-but, skambino, 
vau insimylejes ir insiklepojes Į

Ir ima treczia.
Asz sakau:
— Ant tnszozios duszios ar 

ledaka*'

Q^ristokrate
IL'Hf y*-* |. (lojau. Ir tyliu. Apėmė

Asz, brangus skaitytojai, ne 
myliu tu motoru, kurios esą 
skrybėliuotos. Jaigu moteris' ' n f : ■ e i 1 e, ei' • * < * e a

. - . , _ JI A- i ?
pauezokaites, arba mopjikas, 
kailiukas, rankose, arba auksi
nis dantis, tai tokia aristtokra- 
te man stovis ir ne moteris, o ly
gi ' viėti. ' ‘ ■ I

O stovo laikn asz, žinoma, bn-

su skrybėlė, jaigu jos szilkines,

viena aristokrate. Asz su ja 
vaiksztinejan ir in featra ve: 
džiojausi. Teatre tai viskas ir 
iszkilo. Teatro tai ji ir iszverte 
savd ideologija visam platu
me.

0 susitikau asz su ja namu 
kieme. Susirinkime. Žiūriu,sto-
vi szitdkia pasipuoszusi gra
žuolė.* Panczoknites szilkltnes, 
dantis auksinis.

. I IĮ 1 , i

— ‘ Isz kur tu, sakau, —- pi
lieti! Tsz koki numerio T

— Ąsz, — sako, isz sept in-

o be pinigu!

O jinai sako:
— Ne.

pyra-

Po

neperdaug? Gal būti
tai yra tąsymas vemt.

O jinai:
— Ne, — sako, mes esą pa-

4 i

prate.1
Ir ima ketvirti!.
Czia puolė man kraujas in 

galva. ' '
Padek, — šakalį, afga

lios!
O jinai iszsigando. Tszsigan- 

Iszsižiojo. O burnoj dan- 
... tis žiba.gyvenkite.

Ir isz karto jinai man kaip
Pradėjau

to.
Praszau, — sakau, do.

O asz lyg kad bueziau node-
. . . . . ... ~ , . 'Iga insikirtes. Vis-vien, manautai baisiai patiko. Pradėjau p 

pas ja atsilankyt. In septintąjį Įo. 
numeri. Būdavo, ateinu, kaipo 
oficialus asmuo.
pas jus, piliete, 
vandentraukis ir

kaip

wwiMmiMiiHMimiiniiiiiiniNMimr

BALTRUVIENE
IRI

Szainokn mergeles turi 
susilaikyt,

Po karėžomas nositrankyt, 
Su alkūnėms net rinkite baro, 

Ba tai doros mergeles taip 
. nedaro.

Jaigu da karta dažinosiu 
Tai jau gerai koeziosiu,

O ir ponios biznierkos goriau 
ąpsimalszytu, 

Juoku isz savos nedarytu.

ISZRADIMAS
SIUVAMOS

MASZINOS
♦

Kiek laiko

maszinos 
Thomas 

1790m. isž- 
patonta maszi'nai 
vartojama

Anglas,

KUNIGAS
Sniegyne viesulą‘Mante lau

ke; vejas staugė baisiai rodos 
norėjo inSigaut in vargingas 
gri nczeles ka i m uocz i u.

V"" 
ligonio.

*

Apt 
ulyczios tyko ir tamsu niekur

I Ant galo atėjo prie kftiino, 
tolima Kzviesa rode jam kelia 

< pas ligpni.
Inejo. Kampe grinezios ant 

guolio gulėjo maluninkas.Akys 
ligonio užsidegė szviesa regė
damas ineinanti kunigą; ant 
veido davėsi matyt kibirksztis 

ii laimes.
— Ach, tegul Dievas szim-ne galima buvo matyt jokios 1 _ ' -

teropai užmoka jegamastehii— 
atsiliepė ligonis
balsu, — jog pribuvai pas užsi- 
kietejusi grieszninka.
abejonėje jog numirsiu, pakol 
iszsispaviedosiu isz mano sun
kiu nusidėjimu. Ach, —- dūda
vo atsikvėpdamas —- esmių 
didelis grieszninkas nogadnas 
esmių tosios loskos.

Apsimalszyk, mano du- 
szia — ramino kunigas prisl- 
artydamas prie lovos ligonio.— 
Dievas yra mielaszirdingas; at
leidžia griekus žmogaus, kada 
mato tikra gailesti ir tikra pa
kilta.

Czionais kunigas davė ženk
lą, idant visi prasiszalintu isz 
kambario, po tam 
spaviedis. Tęsęsi ilgai pertrau- 

verksmu li
gonio. Kunigas malszei klauso, 
o kuo toliau spaviednis traukė
si tuom daugiau pabalo kuni
gas, o aszaros isz akiu byrėjo.

.Ant galo spaviedis* pasibaigė, 
ligonis su baime temino in vei
dą kunigo.

Tėvo ar galiu biitie tvir- 
jog mari Dievas atleidžia 

griekus mano? »
Ant tuju žodžiu kunigas ro

dos pabudo isz miego, 
jo iszsiblaivino anioliszkai, pa
dare ženklą kryžiaus ant ligo
nio ir tarė:

— Dievas tau atleidžia, nes

dvasios. Vakaras jau senei už
puolė, žiburiai jau nuo senei li
kos užgesinti. Tikini isz vieno 
lango puolė szviesa ant uly
czios.

— Kas-gi da lyg sziol galė
tu sėdėt taip vėlyvam vakare?

Tai jaunas kunigas, kuris 
sziandien pribuvo in -kąima, 
idant užimt vieta susirgusio ku 
nigo, klupojant’is prie Nukry- 
žiavoto ir meldėsi karsztai.

Ant galo pabaigė malda, bet 
no nusiduoda ant atsilsiu, pri
siartina prie lango, stojo ir gi
liai užsimislino. Mrslino, jisai 
apie praėjusias savo jaunas 
dienas. Mislino apie nelaimin
ga atsitikima savo levo, ir žiu
rėjo in artima giria, 
tėvas jo rado smerti. Gerai pa
minėjo laja diena. Tėvas isz- 
ejas po pietų in girria ir dau
giau jau ne spgryžo. Motina 
susirnpinus nesugryžimu tėvo, 
iszsiunte žmonis idant jeszkotu 
tęva — kurie po ilgam jeszko- 
jimui rado ji gulinti 
szauta krutino. Aiszkiai atsi
mena sau sukruvinta veidą sa
vo tėvo. Matyt jog ilgai1 kentė
jo ir gal ėjosi su smorezia.

-— Kas galėjo papildint žu- 
dinsta? — klausinėjo visi. Bet 
niekas no galėjo duot ant to at
sakymu. Zmonys mino, jog tai 
turėjo papildint koksai girinis 
vagis; nes

V ’ 't L \ ''I ■ Jf

atgal Anglijos 
Patentu Ofiso buvo rastas se
niausias siuvamos 
patentas.
Saint, Liepos 17d. 
emo patentu maszi'nai, kuri 
“bus vartojama siuvimui 
iszsiuvinejimui ezevoryku ir

Bet kiek yra ži- 
I noma, szita pirma maszina ne
buvo 
p ra k t isz ka.
maszinoms patentai 
buvo iszduoti tarpe 1790 ir 18- 
41m. Bet komercialiszkai ma- 
szinos nepasekmingos. -

J841m. du Anglai, Newton ir 
Archbold, 
akia prie galo, ta adata pana- 
szi in sziadienos 
adata. Tos pirmos senoviszkos 

1 maszinos nebuvo pasekmingos 
nes neturėjo szitokias arba pa- 
naszias adatas.

Pirma operuojama maszina 
pasirodo Francijoj, 1830m. Isz- 
radejas buvo Bertldomy Thi- 
monier. 1848m. jis kita maszi
na iszrado, kuria patentavo 
Suv. Valstijose 1850fn. 18.32-34 
metuose Walter Hunt, maszi- 
nistas, gyvenantis New Yorke, 
iszrado ir padirbo maszina ku
rios, adatos akis buvo prie ga
lo.

1842m. ir 1843m. J. J. Gree- 
nongli ir George II. Corliss isz
rado kelis siuvamus iszradi- 
mus. Lorop ir Blodgett padare 
drabužiams sinti maszina. Ge
gužes 8d., 1849m. John Bachol- 
der patentavo pirma siuvama 
maszina su horizontali«zku 
stalu ir su prietaisu kuri davė 
siūti per kiek laiko.

Elias Howe, Jr., 
visokius pabandymus nuo 18- 
43m. iki 1857m., patentavo ma
szina kuri iki sziai dienai ne- 
sza jo vardu. Howe gimė 1819 
metais Massachusetts valstijoj, 
ir 'buvo jnaluninko sunūs. Jis 
per ilga laika dirbo kaifio ma- 
sziuistas — per ilga laika sva
jojo apie maszina kuri perver
tu adata per audeklu ir isz- 
trauktu atgal. <

Padirbės savo maszina laike 
ja per metus tikėdamas kad 
nebus tinkama. Jis paskui su
galvojo panaudoti du siulu 
siuvant su riesta adata, kurios 
akis buvo gale. Jis užbaigė to
kia maszina 1844m. isz medžio 
ir d ra tos. Po tolesniu pabandy
mu jo maszina galėdavo sinti 
audeklą koturiu mastu ilgio. 
Jam taip pavykdavo nusiūti 
siūle, kad buvo sakoma, kad 
siuvimas ilgiau laikys neg pats 
audeklas.

Lapkriczio 12d., 1850m. pa
tentas iszduotas Allen B. Wil
son isz A'drian, Michigan. Jo 
maszina buvo pirma sinti lenk
ta siūlą. Paežiu diena, Isaac M. 
Singer gavo jpatenta savo pir
mai maszinai. Ta Singer ma
szina turėjo tiese adata.

1859m, Wilcox ir Gibbs ga
vo patentu. James E. IT. Gibbs 
iszrado maszina 'bet James 
Wilcox pridėjo kelis pagerini
mus. Pastaraisiais metais ma- 
szinu indusitrija Žymiai augo, 
pakol sziadien trzinia pirma 
vieta visaimo pasaulyje1.'

1923m. 40 ihstei'gu samdant 
16,000 žmonių, igamino maszi- 
nas ir maszinu dališ. 

i

kitu daigiu.

vartojama. 
Kiti

ir drobancziu

Buvau

Tu rėžiau*

Gal nebuvo 
siuvamoms

Anglijoj

padare adata su

vartojama

kurioje prasidėjo

Godžiai

mokama isz

Labai gerai,

iszsiome a ttkso

— Kiek? — užklausia ne
drąsiai, rodydamas in blekinu- 
ke su žuvytėmis.

— Po kapeika — atsako 
tarnas.

.— Pigiai — mano turezius.
— Užklausiu dar...
— O tai ? — vėl klausia, ro

dydamas pirsztu in iszkepta, 
garuojanti ir szi 1 ta kepsnį.

— Taipgi po kapeika — at
sako tarnas ir Rzypsosi.

n u si st ertieji ma s
jam iszrode labai juokingu.

— Tatai jaigu taip, duoki
te man ant torielkaitos de- 
sžimts žuvycziu ir penkis kep
snio gabalėlius... Ir rasi da...

vedžiojo akimi po
kvepianezius užkandžius, no
rėdamas da ka nors daugiau 
iszsirinkti.

Tarnas klausė, bet paduoti 
nesiskubino.

— Pas mus
aukszto — tarė sausai.

— Mokėti?
t uojaus.

Turczhifl 
penkrulbliiio.

— Sztai ve!
Tarnas apžiurėjo pinigą.
— Ne — sako — tai ne to

kia kapeika.
Ir atidavė tureziui pinigą, 

paskui pasiszauke savo padė
jėjus. Du milžinai nuvedė tur
eziu szalin.

Nuliūdo, o paskui intužo.
O tai kur rūpestis! — maus

to pats sau vienas. Kibą jie tik 
vienas kapeikas ima? Stebėti
ni daigiai! Brike iszkeisti.

* Skubinasi pas savo «unus ir 
per sapna jiems apsireiszkia.

— Pasiimkite sau auksa. 
Jis man nereikalingas. In vie
ta aukso indekite man kapei
kų maisziuka: Kitaip — pražū
siu.

Pabūgę vaikai ant rytojaus, 
taip kaip tėvas liepe, padare.

Iszcme isz gralio maisziuka 
su auksu ir indejo maisziuka 
su kapeikoms.

— Turiu! — suszunka link
smai turezius ir bėga vėl bu
fetai!.

# # #

Brooklyno mergeles, 
O po draug ir bobeles

Mane laibai myli, 
Sako Baltruviene tyli

Mus neužkabina, 
Sz'l ap 11 o se.m n e v a d i n a 

O norints gerai traukia 
Aluti ir guzule maukia;

Mat apie mus neminavoja, 
Ne su koeziolu nekoezioja.

O asz sakau:
Kur yra'preseriu in valės 
I ell lit. 1X1 or.t IO I t V'v .

kiama graudingu

sau, dabar su ja neva i kszezio- 
siu.

Padek, — sakau, — po vel
niu!

Jinai atgal padėjo. O asz sa-
Girdi, 

ar tvarkoj 
iszeinamoj? i. . e . . . .

. t » 4 ., . . kau bntetninkui:vieta? Ar veikiai
sako, — veikia.

iszei narnoj?

— Taip,
Ir pati vyniojasi in szilkinc 

skarele, ir daugiau ne murmur. 
Tiktai akimis szaudo. T r bur
noj dantis blizga. Pavaiksz- 
ežiojau asz pas ja koki menesi 
laiko — priprato. Pradėjo 
smulkiau atsakinėti. Girdi, vei
kia vandentraukis, aeziu tams
tai už žygi.

Toliau — daugiau, pradėjom 
mes su ja gatvėmis vaiksztinet. 
Iszeinam in gatve, o jinai lie
pia save po ranka paimti. Pa
imu asz ja po ranka ir valkio
juos, kaip lydeka. Ir ka sakyti 
— nežinau, ir geda priesz žmo-

— Kiek isz mus priklauso 
už tris 
ežius ?

O szeimininkas laikosi indi- 
ferentiszkai — dumiu volioja.

— Isz tamstų, — sako, — 
už keturius suvalgytas sztuka® 
tiek tai priklauso.

— Kaip, — sakau, — už 
ketvirtas

suvalgytus pyragai -

keturias? Kuomet 
leksztej randasi.

— Ne, — atsrtlco 
ketvirtas ir luniiAn-j 
bet ant jo žymu, kad prakasta 
ir pirsztais inspausta.

— Kaip, — sakau, — pra
kasta, nesuprantu. Tatai tams
tos juokingos fantazijos.

O-szeimininkas laikosi indi- 
Na, o vieną karta jinai man ferentiszkai •—

, — nors 
leksztej randasi

priesz burna 
rankomis sukinėja.

Na, žinoma, susirinko žino
vėmis vis vedžiojate ir vedžio-lniu. Ekspertai. Vieni sako — 
jateT Net galva apsisuko. Iinkandimas esą nudarytas, kiti 
Tamstai, sako, kaipo kavalie
riui ir stovineziam prie 

mane, pavyz-

ir sako:
— Ka jus, sako, mane gat-

apsisuko, inkandimas esą padarytas, kit 
— ne.

O asz iszvercziau kiszenius— 
džios, pritiktu mane, pavyz-1 visokios, žinoma, sziukszles pa- 
džiui, in toatra nuvest. biro ant grindų — žmones kva-

Galima, — sakau. toja. O man ne juokai. Asz pi-
Ir kaip sykis ant rytojaus | nigus skaitau.

Suskaicziau pinigus — kaip 
tus in opera. Viena bilietą ga-1sykis už keturias sztukas. Mo- 
vau, o kita man Vincas Szalta-Įtina Szvencziausioji, veltui 
kalvis paaukojo.

In bilietus asz nepažiurejau, 
o jie skirtini.
žemai sėdėti, o kuris Vinco — 
net paezioj galerkoj.

Va mes ir atėjom. Teatre at
sisėdom. Jinai atsisėdo ant ma
no bilieto, o asz ant Vinco.

Sėdžiu paezioj virszunej ir 
niez-nieko nematau. Blogai, bet 
ka-gi darysi. Turi but gera ir 
tiek.

Pa nuobodu vau asz, panuobo- 
davau, žemyn nulipau. Žiūriu 
pertrauka.
vaiksztineja.

— Labas, — sakau.
— Labas.
— Indomu, —sakau, ar vei

kia ežia vandentraukis?
— Nežinau, — sako.
Ir pati dumia in bufetą. Asz 

paskui ja. Vaikszczioja jinai 
po bufetą ir szpokso in valgius. 
O ant stalo lekszto. Ant leksz- 
tefl pyragaieziai. '

O asz,
žąsinas, szitaip sukuosi aplink 
ja ir siulau:

— Jaigu,

vai-

gavau isz kom-jaczeikos bilie-

Szvencziausioji 
ginezinausi. 

Užmokėjau.
Kuris mano —|panele:

— Dabaigkite, — sakau, — 
piliete. Llžmoketa.

O panele ne isz vietos — ne 
krust. Ir gėdijasi dabaigt val
gyt pradėtoji pyragaiti.

O ežia koks tai dede pasipy
nė.

Kreipiuosi in

t

y su per-

tas,

O jinai antrakte

kai koks pasipūtės
j

— sakau —tams
ta norisi suvalgyt viena pyra
gaiti,tai nesivaržykite. Asz už
mokėsiu.

— Merai, aczru — sako.
Tr staiga gaszlia eisena pri

eina prie Jeksztes ir capt už py- 
ragaiezio rr ėda. , f -

O pas mane pinigu, kaip pas
Žydą kiaulių. Daugiu-daugiau- 
■■■■■■■■ n u -
pirkt. Jinai valgo/ o asz susL 
mpines graibstau kfszenius, 
žihrin ranka, kiek pas mane pi- 

tik likucZiai

šiai trims py ragai ežiams

nigu. O pinigu

y 
niekas kisztis negales.

Asz nemėgstu koeziot 
Ne per dang k olio t,

Ba jaigu man insipyksta, 
;Su kokia niekysta, 

Tada nieko nežiurau 
O savo varau.

Turiu daug žaleglastos
Ka pridirba in vales zlastes, 

liet da susilaikysiu,
Kol daugiau susirinks, tada 

pagarsysiu.

t kuris dare

veidas

komisija kuri tuo-
• • y.» j aviuruoui, 1IVOjaus susivaziavo, ne atrado . v v . . .•’ ,. . . . , . .... ir sūnūs nuzudinto taip-gi tauzudintojaus ir taip pasiliko; o u / ir 
motina, apleido ta ja aplinkine, T°!c zia.‘ . , . . , .
persikeldama m tolimas szalis . . v n

Mergeles apsisaugokite, 
Tokiu žbitku nustokite, 
Ba dzievaž nedovanosiu, 

Kaili visoms! gera i koeziosiu.

♦ ♦ •

Szenadoris labai didelis, 
Daugelio bobų liežuvis kaip 

•gylis,
Viena kita juodina, 
Ne nustoja niekada.

Jaigu kas ir nori in pora sueiti 
Turi per szerenga pereiti, 
Ant merginos priesz vyra, 
Ant vyro priesz mergina, 

Visaip iszrodineja,
N e k a lez i a u si a a p j u od i n a

Del lokiu liežuvius nupjaut,
Kad negalėtu ne spjaut.

♦ • •

Pittsl/urge ant vieno stryto
Ejau isz pat ryto, 

Ten tai vėl neva darosi

pas savo gimines.
Perejo dvidesrimts metu. 

Sziandien josios sūnūs pribuvo 
in ta pati kaima kaip kitados 
komisija klausinėjo “kas galė
jo būti žudintojum, kurio da no 
surado?“

Sztai paregėjo per Įauga ei
nanti žmogų tiesiog 
nijos.

ma ir numirė. F.B.
dvidoszrtmts

prie klebo-

Kas-gi tai galėtu būtie 
pa misi i noapie szi laika? • —

Apie Ubaga
Mirszta turezius. Per visa 

gyvenimą buvo szyksztus, * v « « a -m asavo j 
ir kietas tat surinko didžius 
turtus.

— Negalima kitaip — kal
bėjo kuomet jam buvo užmeti- 
nejama szyksztumas, — gyve-

— Duok tamista valgyti, 
nes baisiai esmių iszalkes.

— Pas mus mokasi 
aukszto! — taip kaip ir pir
miau sausai atsake bufeto tar
nas.

isz

sau kunigas, gal ateina bažny- njme pinigas yra viskuom.
t i uis tarnas, szaukt mane pas 
ligoni.

Tr nemislino, ba aiszkiai isz- 
girdo baisa:

— Praszau jegamasteli eiti 
pas ligoni.

Jaunas kunigas1 iszojo 
jaus laukan kur jo lauke baž
nytinis tarnas.

— Kas taip staigai apsir- o 
go? — paklausė.

Ei, 
praszau jegamasteli 
tarnas — senas maluninkas jau

Ir sztai dabar, kuomet prisi
artino miirtiies valanda, mans- 
te:

tuo-

suvisai ne staiga!,

— Turbūt ir aname sviete 
pinigas yra viskuom. Reikia 
apsirūpinti, kad paskui netu
rėti bėdos.

Pasiszauke vaikus ir atsi
sveikindamas su jais, liepe jam 
graban indeti maiszeli su pini
gais.

— Nes i gailekite — pridūrė
— indekite aukso kodaugiau-

nuo seniai sirgulavo, bet tik

— Sztai, meldžiu, meldžiu! 
— szaukia turezius ir paduoda 
nauju kapeikų ciela sauja. — 
Tik meldžiu greieziau!

Tarnas pasižiurėjo in pini
gas ir nusiszypsojo.

— Matau — sako, kad ne 
daug tamista itenai, ant žemes, 
iszmokai. Imame ne tas kapei
kas, kokias tamista pas save 
turi, bet tas, kurias tamista 
davinėja! svetimom rankom. 
Atimink, laminta, gal kuomet 
davei elgetai, remei pavargėli?

Turezius nuleido akis ir už
simausi e. Niekad nieko neda
vęs, neszelpes .pavargeliu, ne
davęs elgetoms iszmaldu.

Du milžini tarnai iszvedo 
tureziu.

— atsake
šia.

Ir nakezia numirė.
Vaikai jo norus iszpilde ir 

indejo jam graban kelis tuks- 
tanezius rubliu aukse.

Kuomet sudėti palaikai gra
ban ir kuomet, turezius atsiekė 
ana svietą, (prasidėjo paprasti 
formaliszkumai, ityrinejimai, 
užraszymaii du visokes knygas. 
Nagrinėta, kankinta ji per vi
sa diena..

Ir anamė sviete randasi taip 
pat kancolarijos visokios rasz- 
tines, policijos stotis ir antra- A A HZVWTW J. K** VIIIIH j ,

po kokiam tai atsitikimui suvis s^u njurai.

sziandien prasze kunigo, matyt 
jog jam sziandien arsziau. Yra 
tai mylista Dievo, juk jau dvi- 
deszimts metu ne eidavo tin 
bažnyczia ne in spaviodni. Pas- 
kutinioje valandoje atėjo susi- 
mylojimas Dievo ant jo.

Kalbate: Idvidesz'imts taaetu 
ne eidavo in bažnyczia? užklau
so užsimislines kunigas — o ki
tados ar eidavo?

— Taip praszau, jogamas- 
telo, kitados tai tankiai eidavo 
ir buvo gerto Krikszczioniu, bet

•Bobos viena ant kitos varosi, 
Kaip paskutines girtuokliauja, 

Ir paleistuvauja.
Su savo vyrais kas dien 

muszasi, 
Konia kas diena provojesi
Nuo girtavimo surūgusios, 
Kaip kiaules insipenejusios.

)

asz d a-— Duok, — sako 
baigsiu.

Ir dabaige, biaurybe. Už ma
no pinigus.

Teatre mes atsisėdome. Bai
gėme žiūrėt opera. Ir namo.

O prie namu jinai man ir sa
ko:
— Didele kvailyste isz tams

tos puses padaryta. Tie, kurie 
neturi pinigu — tenevaiksz- 
czioja su panelėmis. Jei neturi 
pinigu, tai nevesk!

O asz sakau:
— Piliete,

guose gludi! Dovanokite už isz- 
sireiszkima.

Taip mes su ja ir perąisky- 
rem.

Man aristokrate nesidflboja. 
Jau ki^a syk nebusiu taip kval-

•tyrinėjimai

laime ne pini-

I
las ir in aristokrate neinsrkle- 
pOfriu.

• 4$ J. Naruszevlczius.

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS L1ETUV1SZKAS . 
GRABoklVS MAHANOY CITY 

jĮ- > m ę \ y X'( \ 4
Y CITY

c * eipįfl

Laidoja kainu* numirėliu. .Pasamdo 
automobi]luPtMe^i&f>o<Pv
tiniu, vesellju, pasivažinėjimo ir t. t.
S20 W. Centra St. Mahanoy City, Pa.

fa, kriksz-

Ar kur <r o

Tuojaus pas save vadina
Kožna vaikina, 

Vyrai bobas resztavoja 
Bobos ir nenustoja, 
Latrystes varinėti, 

Ne vaiku nesisergeti.
Kad latraujA tai da negana, 

Bet ir tuos vaikelius piktina; 
O kad tokia motina pasikartu 

ala gautu,
Kad jaja gyva sukramtytu 

Maži u lel i us nopi k ty t u.
♦ * #.

Viena misiuke Dzefadzyillej 
pikta būda turi,

Ant stryto stovi in szalis žiuri 
Kožna užkabina, 

Diedą, boba ar vaikina.
O užlėktai szirdeles i-szžiuri 

Ba suvis dantų neturi, 
0 kad da dantis turėtu,

* Tai dzievaž ir sukramtytu.

Dr. T. J. Tacielauskas
pirmutinis Lietuviszkas

t

f

f

Dentistas Mahanojuje.
Ant Antro Floro Kline Sztoro

19 W. Centre St. Mahanoy City

F.L.T.S.

A. J. SAKALAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

(Boll Phone 872) i • 
Shenandoah, Pa.

nustojo ėjas.
— Apie koki atsitikima 

kalbate? — klausinėjo tolinus 
kunigas.

— Rodos bus jau dvide- 
szimts metu, kaip, likos suras
tas nuszautas girininkas.

— Kas ji nuszovo?
— To niekas nežino

Vos sulaukė vakaro. Buvo 
alkanas kaip vilkas, o isz
troszkulio jam rodėsi, kad jau 
sudegses.‘Rykle iszdžiuvo, lie-

331 W. Centre St •»

i I

*

Nubudimo valandoje suteikiam
'ii» _A _geriausi patarnąvima. Palaidojimą 

atliekam rūpestingai ir gražiai. Bu
site pilnai užganėdinti.

Isz Muhanojaus jeigu kas parei
kalaus rtiano patarnavimo tai mol-.

a wr a 1 V O a ■ • ■ t * '
deszimts minutu.

$1,000 TIK UŽ 60 CENTU
Ka ta# tukstantb doleriu žmogui 

reiszkia, jeigu jie yra apimtas ko
kios nore ligos bei viduriu sugedi
mo T Toks žmogus yra susiraukęs, ne
linksmas ir invairiu nesmagumu ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sini kaina parodytum, tai jam malo
nesne butu sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jautiesi eaas ap
imtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaist-žoliu nuo 
bile vienos žemiau pažymėtu ligų ir 
atgauk savo sveikata.

Vaist-žoles yra nuo sekaneziu Il
gu: viduriu užkietėjimo, skilvio ne- 
malimo, nenoro valgyt, strėnų ir pa
ežiu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, rouniatismo, plauku slinki
mo, pleiskanų, sslapinimosi lovoj, ir 
kitu ligų. Atsiunsk 60c. tai gausi 
vaist-žoliu, kurios jums sugražins 
sveikata, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomarą, 
szirdies liga, tai atsiunsk 85e. o gau
si musu gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas.” Nervu li
ga yra labai blogas dalykss, bot mu
su Nervu Preparatas užbėga tai li
gai • kelia ir suteikia žmogui ramu
ma. Atsiusk 10c. o gausi musu Žolių 
Ir knygd kataloge. Reikalingi musu 
žolių pardavinėtojai visuose miestuo
se. M. ŽUKAITIS,
25 Glllet Street Sponcerpolnt, N. Y.

žuvis prilupo prie gomurio.
— Pražūsiu! — mano.
Staiga mato bufeto (szukiu) 

nustatyta valgiais ir gerymais 
taip kaip dudelej geložkeliio sto- 
tyj. Viskas yra, ir užkandžiai 
ir gerymai. Net ant ma.szinu- 
kes ton kas kepa.

— Na, — sako pats sau, — 
galiu pats pasigirti. Kaip asz 
atminiau, jog viskas visur tas 

pas malu'ninka. Bot kelias bu- Ipat, ka'ip ir pas mus. Ir kaip

nes 
maluninkas nuo dienos tojo at
sitikimo nustojo eiti in bažny
czia. *

— Taip kalbėdami, atėjo in 
bažnyczia, 'kunigas paemos 
Szvencziąusia, leidosi abudu

kunigas paemes

vo užpustintas per sniegą ir to
li buvo eiti. Bot jaunas kunigas 
no paiso ant to, no nejautę 

________ sunkenybes, nes rodos stūmė ji 
džiu man telefonuoti o pribusiu in'nežinoma ranką pirmyn idant _ ._____ _ _ • • • • ii • t -

gorai padariau, kad su savim 
pasiėmiau pinigus! Dabar ir 
pavalgysiu ir atsigersiu.

Su džiaugsmu paczi upine jos _  • • i •

Telefonas 872. i kuogreieziausia stot prie lovos
? .13

rnaisziuka su auksu, įprisiarti-
ma prie bufeto.

.ii
to

a

il *
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i ŽINIOS VIETINES
I 
ir
pati4r sūnūs lankosi keletą die
nu Brooklyne pas gimines ir 
pažinstamus.

— Du isz musu seniausiu 
gyventoju pavojingai serga. 
Pirmutinis yra Petras Žilins
kas, kuris gydosi namie ir Juo
zas Raczius (Raiša) kuris li
kos iszvežtas in Filadelfija ant 
operacijos.

— Lehigh Valles kompani- 
je pranesze kad visi angleka- 
siai turi naudot i elekt rikiuos

ne

M

3

baterijos ant szaudymo o 
“fiusus” kurias naudojo lyg 
sziam laikui. Tokiu budu ma
noma sumažint ^nelaimes ka
syklose, •r

— Vincas Szerksznis, 
dingai dekavoja visiems tiems, 
kurie dalybavo laidotuvėse jo
jo mylomos paezios ir už auka- 
vimia puikiu žiedu kaipo ir vi
siems kurie radosi bawnyezioje 
ir ant kapiniu.

— Karukas

fiusus > >

szir-

nuo 
Boston 

visa
i

I
■

nuszdko 
begiu szliopoje New 
ka syk Tose rsza rdydam a s 
kola ir iszmusze dvylika pi le
piu. Darbininkai stengėsi pa
taisyti blede kuogreieziausia.

— Minj-^zkos Szv. Juozapo 
parapines mokslaines, kurios 
praleido va’kacijes Pittsburgo 
kliosztoryje, jau sugryžo. Dvi 

o sziaip kitos
H

F

*

f

i

1

isz senu pasiliko 
yra naujos.
t Anatalija Bonaviczieno, 

70 metu, mirė praeita Ketver
ge vakara pas savo dūk ten.t 
Szukauckiene 609 E. Pine uly- 
czios. Pribuvo isz Lietuvos 18 
metu atgal pas savo sunu Po- 
vyla. Josios vyras.mirė Lietu
voje, 19 metu atgal. Paliko tris 
sūnūs Povyla, Daminika, mies
te ir Joną, Kveikeik, dvi duk- 
teres Krukiene ir Szukauskie- 
ne mieste, 18 antikų ir seseria 
Lietuvoje. laidotuves atsibuvo 
PanedeHo ryta su pamaldomis 
Szv. Juozą po bažny ežioje.

— Poni Zaiblackiene tomis 
dienomis iszvažiavo atlankyti 
savo sunu Joną, kuris gyvena 
Filadelfijoj, kur lankysis kė
lės sanvaites'kaipo ir kitus sa
vo pažinstamus ir gimines.

— Petro Povvlaiczio 
praeita Sereda pargryžo
Ashland’o ligonbuezio, kur bu
vo jai padaryta operacija ant 
akmenuku. Ji daug sveikiau 
dabar jaueziasi.

ANT RANDOS.

pati
isz

Lt

Szesziu ruimu namas po No.
Norecziau

Į 
■
I

I

34 N. 10th Street, 
parandavoti Lietuviui.

G. Paliokas,
' • 32 N. 10th St.,

Mahanoy City, Pa.

i

ANT RANDOS AR 
PARDAVIMO.

na-

I

r

12 akru farma, didelis 
mas, tvartas, garadžius, viszti- 
nyczia, taipgi vandens.
vieta del visztu farmos. Parsl- 
duos visa ant svk ar atsky
riam. Locnininkas važiuoja in 
kita miestą.

Reichelderfer Farm

Gera

h
r
I

(t.a31

arti Grier City, Pa.
ANT PARDAVIMO.

n
KI1

Du namai ant puses loto, prie 
907 E. Pine St., ir 906 E. Mar
ket St., geriausiame padėjime. 
Namas ant Pine St., turi szilu- 
ma, maudykle ir kitos visos vi- 
gadoa. Taipgi parsiduoda na
miniai daigtai. Ateikite pama
tyti. Galima pirkti pigiai. 
Kreipkitės ant adreso:

»

t.s.31)

Peter Traskauskas,
907 E. Pine St., 

Mahanoy City, Pa.
ANT PARDAVIMO.

l —-

* Keturi mūriniai namai su vi
som vigadom, arti Lietuviszkbs 
bažnyczios, Tamaqua, Pa. Par-

t. 69aiduos pigiai.
’Sol. Miller,

307 E. Broad St., 
arba 23 Mauch Chunk St., 
•____ Tamaqua, Pa.
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BUBNAI DEL JAPONISZKO CIESORIAUS KARŪNACIJOS.
laiko karūnacijos

ISZ LIETUVOS'

nuo

su

Japoniszki darbininkai dirba daugeli bubnu kurie bus naudojami
Japoniszko ciesoriaus Hirohito kuri atsibus ateinanti Novom bėrio menesi. Bubnai buvo pa
dirbti specialiszkai ant (uju ceremonijų. .• i i

SHENANDOAH, PA.

An-

— Szioiftis dienomis lanko
si pas gimines ir pažystamus 
Filadelfijoj pana Fiorentina 
Sleževicziute.

— Teismas prieszais
driu Narejaucka likos atmes
tas už tai, kad novos Narojauc- 
kas turėjo garadžiujo daug ge
ro alaus. Vėliaus pasirodo nors 
Narejauckas buvo locnininku 
garadžiaus, bet buvo ji paran- 
davojas kitiems ir nežinojo 
kad jame laiko 30 baczku gero 
alaus.

— Kun. Czepukaitis isz Fi
ladelfijos kuris lankėsi czio
nais su motina, savo seseria ir 
jos duktere sugryžo namo ana 
diena. Visi

d ranga is 
geležinkelio

kitaissu
Lehigh Valles 

lokomotiva 
ne

taipgi motorąvo 
Czikage kur buvo atlankė gi
mines ir pažystamus.

— Siausdamas
prie

kur
stumdo fuszczius vagonus, 
žinomu bodu Franukas Vit
kauskas, 6 motu, gavosi po ra
tais kurie nupiove jam kairiąja 
koja prie kelio. Daktarai vieti- 

t u re jo koja 
Vaikiukas

savo
mingam atsitikimui.

Vladas Inkievicz, 55 me- 
mire 'Locust Mountain li-

neje ligonbuteje 
visiszkai nupjauti, 
silsisi malsziai po nelai-

tu, 
gonbuteje.

Augusto 22 likos surisz- 
mazgu moterystes Juozas 

Brožius/Kii p. Mare Zilinskiute 
isz Mount Carmel. Apie Vesel
ka tik dabar dažinota.

Bastress Lentų Co., tro- 
pabego

ti moterystes

kas “pabėgo” 
sza’ki Petro Bernackio 
ant S.. Gilbert uli. Trokas visa 

sudaužė. Gerai kad 
namo nieko nebu- 

nes visi radosi kuknioje.
- Kehle Run kasyklosia 

nukrito in szliopa ir susižeidė 
skaudžiai Antanas Stepankc- 
v i ežiu s ir 
Abudu likos nuvežti in ligon
ini ti.

ir trenk e in pry- 
nama

«ini
Boston. — Paskutinis 

daros” 
laikraszlis bus pertrauktas dvi 
savaites isz priežasties persikė
limo in Chicago.

“San- 
numeris pranesza, kad

Worcester, Mass. — Tuks- 
taneziai miesto gyventoju susi
rinko pažiūrėti ir sutikti pana 
Osipavicziute ir Harry Devine, 
laimėtojus Olympiados žais
luose. Miestas po parodos isz- 
kolo jiems ir ju szeimynoms 
pietus, kur dalyvavo
virszininkai. ir priėmimo komi- 
tetas. ; -S l:;ff

— Nellie A gurk is, 18 metu, 
131 Penn St,, Kingston. Sulau
žyta koja ir sudraskytas visas 
kūnas; yra taipgi kritiszkame 
padėjimo.

— Sugryžo isz Romos ežia 
Lietuvys kunigas, Dr. Lewis J. 
Mendelis, ir laikys pirmas mi- 
szias savo parapijos bažnyežio
je. Kun. Mendelis gavo Romoje 
laipsni teologijos daktaro.

“V.

miesto

Philadelphia, Pa. — Žmone
liai mirszta tankiai kaip mato
me isz sekanezio skaitliaus 
žmonių:

— Juozapas Remeika, 
motu, mirė Rugpiuczio 9, 
laidotas Rugpiuczio 11 diena 
isz Szv. Kazimiero bažnyczios 
Szv. Kryžiaus kapinėse.

— .Juozapas Czopulis, 
metu, mirė Rugpiuczio 11 die
na, palaidotas Rugpiuczio 16 
diena isz Szv. Kazimiero baž
nyczios, Szv. Kryžiaus kapinė
se.

tu, mirė Rugpiuczio 11 diena 
palaidotas Rugpiuczio 14 die
na isz Szv. Kazimiero bažny
czios, Szv. Kryžiaus kapinėse.

— Elzbieta, Strelcziuniene 
38 metu, 
diena, palaidota Rugp. 16 die
na isz Szv. Jurgio bažnyczios, 
Szv. Grabo kapinėse.

— Kazimieras Aluzas, 
metu, mirė Rugpiuczio 13 die
na, palaidotas Rugp. 20 diena 
isii Szv. Kazimiero bažnyczios, 
Szv. Kryžiaus kapinėse.

sekanezio

58 
pa-

17

Jonas Balta itis, 48 mc-
1

mirė Rugpiuczio 12

59

—V

Hazleton, Pa. — Lietuviai 
gyvena malsziai tarpo savos, o 
norints ju czionais randasi pu
sėtinas skaitlis, turi savo pa
rapija ir daugeli bizniu, bet jo
kio krutėjimo tarp ju nėra. O 
gal nėra vadu kurie užsiimtu 
tautiszku veikimu.

— Poni D. Bartoszeviczie- 
no iszvažiavo in Now York a 
ant menesio vakacijos atlanky
ti savo dukrolia, gimines ir pa
žystamus. Taipgi apvažiuos žy
mesnes vietas aplinkinėje Na- 
jorko.

, Shamokin, Pa. — Kada ji ke
tino iszl/ežitl in 
gonbuti, Franas
40 mo t u, perpjovė sau geikle 
nuo ausies lyg ausies su britva, 
mirdamas in kėlės 
Nelaimingas žmogus

adgal likos sužeistas ka
syklose ir neturėjo vilties isz- 
gyjimo.

Da n vi lies li- 
Peiikaus'kas,

minutas. 
keli me-

tai

PRANESZIMAS 
Air Way Kompanijos

• •

pryszaki 
pryszakyjc 
vo,

Vincas Balauekas.

— P. Rozalija Vinskiene su 
sunum Juozu ir p. Damininka 
Burbiene su sunum Kazimieru, 
visi net isz Waukegan, UI., lan
kėsi czionais pas gimines ir pa
žystamus, v »

Gilberton, .Pa. — Miestelyje 
malszu, žmoneliai dirba ir kož- 
nas turi szioki toki užsiėmimą, 
o kad ne tankus užplūdimas 
per vandeni laike lietaus, ’tai 
Gilbertonas butu gražus mies
telis, todėl lankei buna “szla- 
pes” 
ir czionais neatsilanko.
— Musu progresiviszkas biz

nierius ponas Vincas Bacvinka 
pertaiso savo narna pagal nau
jausia olektrikiszka sistema su 
puikiais liktoriais. Darba atli
ko kontraktorius Florijonas 
Boczkauskas (Flo Electric Co.) 
isz Mahanojaus. Dabar vidurls 
namo iszrodo fain ir ponstva 
Bacvinkai yra užganadinti isz 
savo namelio.

užplūdimas

bet prohibicijos agentai

Wilkes-Barre, Pa. — Mirtis 
turėjo czionais dideliu rugpiu- 
te, nes sekanezios ypatos per- 

sziuom svietu insiskyrė su 
trumpa laika kaip:

— Mirė
112 N. Meade St!
kun. P. B. Pauksztis su bažny
tinėmis apeigomis, in parapi
jos kapines, Goorgetowno.

— Mire Vincas Pronskus, 
32 N. Meade St. Pahfidojo kun. 
Pauksztis su bažnytinėmis ap
eigomis in parapijos kapines.

-A- Mirė czia plaoziai žino
ma, Katre Matonis, apie 35 me
tu, sirgusi tik pora dienu, Pali
ko vyra ir szeimynele didelia
me nuliudimo. Palaidota isz 
namu, Dobson Lane, in savo 
žemo ant Hanover kapiniu per 
kun. P. B. Paukszti.

—- Automobilio aukos: už- 
muszo Joną Misevicziu, 18 mo
tu, 172 Simpson St., Swoyer-

Juožas Daugelis,
Palaidojo

Visi tie,- kurie turite Air-Way 
Maszina ir gyvenate apie 35 
mylias nuo Pottsvilles, del pa
taisymo maszinos raszykite in 
“The Air-Way”
Division, Schulykill Trust Bldg 
Pottsville, Pa. Telefonas 1778, 
ir in trumpa laika atvažuos 
žmogus ir pataisys maszina 
dykai. Ag.31

Pottsville

0"

J ◄ Reading 
, lines >

ville. Ji pagavo gatvekario ra
tai ir sutruszkino. •

Užmusze Stasi Domini
ka, 18 metu, 126 Cooper St., 
Pringle. Jam perskėlė galva Ir 
sulaužo kaulus; mirė ant kelio 
ih ligonbuti bevežant.

-s-1 Milda Grogutis, 17 metu, 
226 Pringle St., Kingston. Su
laužyta nosis ir apdraskyta vi
sas kūnas, randasi kritiszka-

V

Milda Grogutis, 17 metu

mo padėjimo.
I

Ekskurcijos Seredomis 
1N

Atlantic City
29 AUGUSTO

'I ■ < 1  ............. .. ■   * ■*' 1 *  

Ant Regulariszko Treino 
... > .... . ..  ...... ...... . ..

Isz , Ryte
Shamokin ............................ 5:00
Mt. Carmel ........................ 5:10
Ashland »».••••••■•••••• 5.43 
Mahanoy City (Preke $3.75) 6:10 M i a n m w i.

0:30

f“

Tamaqua (Preke $3.75) v. 0:39
Philadelphia rlbus ........ 0:30

Gri^Unt—-Treinas apleis Phila-
Philadelphia rlbus

delphia 7:30 valanda pagal Stan-
dar<|yTinw ta pati vakara.

Spocialiszki ekskurtijos Oktetai 
bus geri ant visu treinu tarpe Phi- 
ladelphijos ir Atlantic City, diena
ekskūrcijos,
Szl OO Dubeltavas 

• Tikietas
Ant Readingo Geležinkelio

AUDRA SUNAIKINO 
JONISZKIO APYLINKE.

Kaunas. — Liepos 25 diena, 
Joniszkio apylinkėj kilo di
džiausia audra. Perkūnija Ir 
lietus buvo nepaprastai dideli.

Smarkus vejas javus palau
žo isz szaknu, o lietus visai pri
plakė prie žemes. Javai 
audros labai nukentėjo.

Be to audra su perkūnija su
griovė ir ^padegė daug namu.

Trys kilometrai nuo Jonisz
kio, Zaniunu kaime buvo 
ruosztas vakarėlis klojime.

10 valanda vakaro prasidėjo 
iszpuosztoj daržinėj 
mas. PriesZ vaidinima studen
tas P. Samulionis laike paskai
ta.

Paskaita buvo pertraukta 
nraganiszkos audros su baisiu 
lietumi ir perkūnija. Audra su
griovė daržine kurioje buvo 
svecziu arkliai, ir apverto ku
liamąja maszina. Audra nema
žai baimes i n varo publikai sau- 
sakimszai pripildžiusiai daržl- t ne. < s

Audrai praėjus, buvo baigia
ma paskaita ir invyko vaidina
mas “Neatmezgamas Mazgas”

Musu Laimėjimas.”1
MOTERIS — VYRAS.

Gardinas. — '‘Bažhyčžioje 
pirm szliubo tapo aresztuotn 
tūlas vyras, kuris, pasirodė tik
renybėje yra moteris. Ji pasi
rodžiusi in vyro drapanas ban
dydavo prilysti prie turtingu 
naszliu 
Paskui, 
jas pamesdavo.
BOBU TRIUKSZMAS 

SABALIAUSKU KAIME.
Kaunas. — Turženu vai., Sa

baliausku kaimo 
Basinskiene susilaukė kūdikio. 
Ji labai neturtinga ir vargingai 
gyvena. Vyras serga ir dabar 
guli ligoninėj.

Turėdama nuolatos dirbti ir 
beturėdama galimumo nei pri
daboti, nei maitinti kūdikio,

vaidini-

M

APGARSINA NUMAŽINTAS PREKES ORINIO PAŪŽTO.

ll

I

1
ll
I

I,

ne.

ir u

ir su jomis apsivesti, 
iszviliojus pinigus, ji

Ant'kampo State ir Madison ulycziu, 
isz krutingiausiu bizniavo kampu, 
klausyti kalbanczios dėžes isz kurios balsas davėsi girdot ap
garsinant numažintas prekes ant orinio paežio. Dėžėse radosi 

pranesze apie naujas prekes.
"11 v 1 ■

radio aparatas, kuris žmoniems

KUNIGUI NEPRITINKA I 
TAIP ELGTIS SU 

ŽMONĖMS.
Noczia, Lydos apskr., Vilni

joje. — Czionai Lenkams oku
pantams labai padeda darbuo
tis priesz “pagonis litwinus” 
kunigėlis Szileika. Jis anuosyk 
isz procesijos iszmete Lietuviu 
vėliava.

Nuskriaustieji nusiimto pas 
kunigėli delegacija, ant kurios 
kunigėlis iszreko: 

gyventoja i manos durniau,

pagonis litwinu.

pas

“ Nemok v k 
asz geriau už

tave žinau! Czia yra Lenku 
valstybe ir arelis gali būti; Lie- 
tuviszkai vėliavai negalima — 
ir baigta!” Delegacija iszvarc 
už duru. • ii

Liepos 22 diena nuvyko mer
gaites praszydamos leisti nesz- 

atidavo ji vienai čigonei. Kaip ti vėliava per procesija, tai ku
kąs sako kad pardavusi.

Tucz tuojau apie tai sužino
jo kaimo moterys ir, 
triukszmaudamos ir piktinda- 
mosios, kūdiki isz Czigones at
ėmė ir gražino motinai Basin- 
skienei.

DESZROS BE PINIGU.
Balbieriszkis,

aps. — Liepos 24 diena per jo- 
marka pilG. M. ir V., du vyrai 
ir vien moteris, besivalkioda
mi po miestą, užėjo isz Alytaus 
atvažiavusius mėsos pardavė
jus, ir pradėjo imti deszras, pi
nigu nemokėdami! Pardavė
jams pasiprieszinuSjsjjė pradė
jo jus peiliais piaustyti. Vienas 
pardavėjas taip sužeistas, kad 
be žado ligoninėn nugabentas. 
Kiti nukentėjo mažiau. Visi 
pesztukai suimti ir pasodinti 
kalejiman.
LIETUVYS ISZRADEJAS.
Utena. — Pil. Jonas Žulys, 

gyvenas Utenoj, iszrado toki 
prietaisa, su kuriuo juru na
rams ir garlaiviams galima 
rasti nuskendusius ir net smė
liu užnesztus juru dugne gar
laivius.

baisiai

Mariampoles

J

nigelis Szileika iszvadino jas 
o vi tu r *1 nvr» S n pienbume-snarglemis 

mis” ir 1.1, v
Žmones betgi nemano nusi

leisti ir savo teisingus reikala
vimus žada sutartinai remti.
MIRĖ LIETUVOS CZIGONL 

KARALIUS.
Mariainpole. — Ta rpuczi no

se gyvenas senas czigonas 
ris buvo skaitomas 
czigonu karalium, pasimirė ir 
in jo laidotuves susirinko 
gonai isz visos Lietuvos, 
buvo palaidotas su bažnytinė
mis apeigomis.

NESZTUKAV0K!
Paežereliai, Szakiu aps. — 

Czia per Szv. Onos atlaidus vie
nas jaunas vyrukas su savo 
draugais nuėjo in Nemuną 
maudytis. Priesz brisdamas in 
vandeni, juokais pasakė: “Vy- 
rucziai, kai prigargaTiuosiu,

, ku- 
Liotuvos

ezi-
Jis

kai prigargaliuosiu 
mano drabužius galite prager- 

” Paplaukęs kelis sieksnius, 
staiga pasinėrė, iszkilo ir eme 
szaukti: “Gelbėkit, gelbėkit!” 
Bet tuoj vėl pasinėrė ir dau
giau nepasirodo. Kuna vanduo

ti.

kažkur nunesze.

♦

Chicago, 
daug žmonių

vienas 
susirinko

676

....$1.50
Aniolas Sargas; yra tai

MALDA-KNYGES
No. 185 Balsas Balandėlis arba 

Mažas Szaltinelis Dievo Mylistu. II 
Naujausia spaudimas su Officium su 
dadėjimu litanijų, maldų ir giesmių 
prie Paneles Szvencziausios.
puslapiu, puikiai apdaryta drūtais 
minksztais skurineis apdarais su ka
bute, auksuoti lapu krasztai... .$2.50

No. 18G Balsas Balandėlis, tuoj 
pati knyga kaip virszuj parodyta, tik 
apdaryta plonais kietais skurineis 
apdarais ....................................... $2.00

No. 187 Mažas Naujas Aukso 
Altorius, didei naudinga maldų kny
gele, pavesta visos Lietuvos Kataliku 
Jaunuomenei. Graži knygele puikiai 
ir drueziai apdaryta minksztais sku- 
rineis apdarais, auksuoti lapu krasz
tai, preke tiktai....

No. 188
naujausia malda-knygele, su bažny
czios aprobatu, 448 puslapiu, visos 
reikalingos maldos, skurineis minksz
tais apdarais, puikiai iszmarginta, au
ksuoti lapu krasztai....................$1.50

No. 189 Vainikėlis, katalikiszka 
maldų knygele, mažiausia knygel lie
tuviu kalboje. Skurini juodi minkszti 
apdarai, auksuoti lapu krasztai, 302 
puslapiu, didelis aiszkus drukas $1.00

No. 190 Visuomet, malda-kny
gele katalikams lietuviams visokio 
amžiaus. Puiki maža knygele, 26$ 
puslapiu, baltos celluloides apdare- 
llais, su kolioruotu paveikslėliu ant 
virsziaus, auksuoti lapu krasztai bs 
kabutes. Puiki knygele del dovanoji
mo vaikams ir mergaitėms

No. 194 Trumpas
pagal iszguldima Kun. Pilauskio, su 
nekureis naudingais padėjimais. 10a

No. 195 Maldele
Szvencziausio Veido Viesz. Musu
Jėzaus Kristaus..............................10a

No. 196 Stacijos arba Kalvarija 
Viesz., Jezuso Kristuso..................10®

No. 197 Graudus Verksmai arba 
Pasibudinimas prie Apmislinimo Kan- 
ezios Vies., Jezuso Kristuso. Knyguts 
reikalinga ant Gavėnios. Pagal seno- 
viszka būda.......................................10e

No. 198 Gromata arba Muka Mu 
ka musu iszganytojaus Jezuso Kristu
so, peraszyta isz gromatos rastos gra
be musu iszganytojaus Jeruzolime. 
Užgyventose szalyse per katalikui, 
kožnas nezioja ta gromata apsiūta in 
puiku ceiki ant stuczkeles pakabina 
kaipo szkapleri......................  M

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

$1.50
Katekizmas,

Arcibrostvoi

t
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PUIKUS NAMAI DEL VARGINGU SZEIMYNU AMSTERDAME.
Sztni namai kokius stato micstiszka valdžia Amsterdamo, Holandijoj, del vargingu

1 .szeimy-nu in vieta mediniu grinczeliu, kurios buvo ueszvarios ir smirdanezios.
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ristokrate
Asz, brangus skaitytojai, ne 

myliu tu moterų, kurios esą 
skrybėliuotos. Jaigu moteris 
su akrybele, jaigu jos szilkinės, 
paitezekaites, arba mopMkas,

valterius,

pyra-

Po

panezekaifrs, i
kailiukas, fankose, arba auksi
nis dantis, tai tokia aristokra
te tnap suvis ir ne moteris, o ly
gi v teta.

0 savo laika asz, žinoma, bn-
van iBshnylejes ir insiklepojes 
viena aristokrate. / 
vaiksztinojatt ‘ir in feafra ve: 
džiojausi. Teatre tai viskas ir 
iszkilo. Teatro tai ji ir iszvorie

ir tai tik smulkmenos.
Suvalgė jinai viena, 

gaiti, capt kita. Asz net aikte
lėjau. Ir tyliu. Apeinė mnne szi- 
tokis, Jcad jus žinotumėt, bur
iu jinis gėdingumas. Girdi, ka- 

o be pinigu!
szimfs pypkių.
A’Asz vaikszczioju aplink ja, 
kaip gaidys, o jinai kvatoja ir 
komplimentams siūlosi.

Asz sakau:
— Ar ne laikas mums teat

ro atsisėst? Gal-but, skambino, 
i O jinai sako:

Asz sn ja • T

savd idealogija visam platu
me.

O susitikau asz sn ja namu 
kieme. Susirinkime. Žiuriu,sto
vi szitrtkia pasipuoszusi gra
žuole. Panczoknitos szilkincs, 
dantis auksinis.

— Isz kur tu, sakan, — pi
lietė? Isz koki numerio?

— Asz, — sako, isz septin-

—' Ne.
Ir ima treczia.
Asz sakau:
— Ant tuszezios duszios ar 

neperdaug? Gal būti 
tai yra tąsymas vemt.

O jinai:
— Ne, — sako, mes esą pa-

i i leduką*-

prato.
Ir ima ketvirta.
Czia puolė man kraujas in 

galva.
— Padek, — šakalį, atga-

to.
— sakau,

wMMamiNiiitwmiiiniiiiiiiiiMMiiNiv
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BALTRUVIENE Į
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Szainoku mergeles turi 
susilaikyt, 

k a re ze m a s n c s i t r an k v t

u

ISZRADIMAS
SIUVAMOS

MASZINOS

I,", f į , < • • i . ■ i > »■ f Sr ■ • » » ’ •* " I

kunigas
* •> ■ i- R WAI *• 4.

ligonio 0 h

> *Kiek laiko atgal Anglijos 
Patentu Ofise buvo rastas se
niausias siuvamos 
patentas. Anglas,Anglas

rnaszinos 
Tliomas

Saint, Liepos 17d., 17!)0m. isž- 
patentą maszi-naiomo 

bus<I

kitu daigiu.

1 X "ViVUfi1, *

Sniegyne viesulą fiiąute lau
ke; vejas staugė baisiai rodos 
norėjo insigaut in vargingas

Apt 
ulyczios tyka ir tamsu niekur
gri nczeles kai ni ii ocz i u.

ne galima buvo matyt jokios 
dvasios. Vakaras jau senei už
puolė, žiburiai jau nuo senei li
kos užgesinti. Tiktai isz vieno 
lango puolė szviesa ant tdy- 
czios.

Ant galo atėjo prie Kaimo, 
tolima szviesa rode jam kelia 
pas ligpni.

Inejo. Kampe grinezios ant 
guolio gulėjo maluninkas.Akys 
ligonio užsidegė szviesa regė
damas ineinanti kunigą; ant 
veido davėsi matyt kibirksztis 
laimes.

— Ach, tegul Dievas szim- 
teropai užmoka jegamastelui— 

ligonis drebaneziu 
jog pribuvai pas užsi- 

Buvau

— Praszau, 
gyvenkite.

Ir isz kario jinai man kaip 
tai baisiai patiko. Pradėjau 
pas ja atsilankyt. In septintąjį 
numeri. Būdavo, ateinu, kaipo 
oficialus asmuo, 
pas jus, piliete, 
vandentraukis ir 
viela? Ar veikia?

— Taip, — sako, — veikia.
Ir pati vyniojasi in szilkinc 

skarele, ir daugiau ne murmur. 
Tiktai akimis szaudo. Ir bur
noj dantis blizga. Pavaiksz- 
cziojau asz pas ja koki menesi 
laiko — priprato. Pradėjo 
smulkiau atsakinėti. Girdi, vei
kia vandentraukis, aeziu tams
tai už žygi.

Toliau — daugiau, pradėjom 
mes su ja gatvėmis vaiksztinet. 
Jszeinam in gatve, o jinai lie
pia save po ranka paimti. Pa
imu asz ja po ranka ir valkio
juos, kaip lydeka. Ir ka sakyti 
— nežinau, ir geda priesz žmo
nes.

Na, o vieną karta jinai man

Girdi, kaip 
ar tvarkoj 
iszeinamoj?

lies!
O jinai iszsigando. Tszsigan- 

Iszsižiojo. O burnoj dan
tis žiba.

O asz lyg kad bueziau uode
ga insikirtes. AGs-vien, manau 

dabar su ja nevaikszczio-

I O imi n z. v i ■ i < (P ii\;oi i i itiiiv vv, 
Su alkūnėms nei rinkite baro, 

Ba tai doros mergeles taip 
. nedaro.

Jaigu da karta dažinosiu 
Tai jau gerai koeziosiu, 

O ir ponios biznierkos goriau 
apsimalszytu, 

Juoku isz saves nedarytu.

j

do.

sau,
siu.

Padek, — sakau, — po vel
niu!

Jinai atgal padėjo. O asz sa
kau bufetninkui:

— Kiek isz mus priklauso 
suvalgytus pyragai-už tris

ežius I
O szeimininkas laikosi indi- 

ferentiszkai — dumiu voliojo.
— Isz tamstų, — sako, — 

už ketunus suvalgytas sztuka* 
tiek tai priklauso.

— Kaip, — sakau, — už 
ketvirtas

— Kiek? — užklausia ne
drąsiai, rodydamas in blekinu- 
ke su žuvytėmis.

— Po kapeika — atsako 
tarnas.

.— Pigiai — mano turezius.
— Užklausiu dar...
— O tai ? — vėl klausia, ro

dydamas pirsztu in iszkepta, 
garuojanti ir szilta kepsnį.

— Taipgi po kapeika — at
sako tarnas ir Szypsosi.

n u si s t ertieji ma s
jam iszrode labai juokingu.

— Tatai jaigu taip, d noki- 
Ite man ant 1 oriel kaitės de- 
s^imts žuvycaiu ir penkis kep
snio gabalėlius... Ir rasi da...

Godžiai
kvepianezins

f

atsiliepė 
balsu, — 
kietejusi gricszninka.
abejonėje jog numirsiu, pakol 
iszsispaviedosiu isz mano sun
kiu nusidėjimu. Ach, — dūda
vo atsikvėpdamas — esmių 
didelis grieszninkas nogadnas 
esmių tosios loskos.

*1

Turcziaus

!
kuris 

kaima,

, kuri 
vartojama siuvimui ir 

iszsiuvinejimui czeveryku ir 
Bet kiek yra ži

noma, szita pirma maszina ne
buvo vartojama. Gal nebuvo 
praktiszka.
maszinoms patentai 
buvo lazduoti (arpo 1790 ir 18- 
41 m. Bet komorcialiszkai ma- 
szinos nepasekmingos. .

1841m. du A-nglai, Newton ir 
Archbold, padare adata su 
akįa prie galo, ta adata pana- 

sziad ienos vartojama 
adata. 'Uos pirmos senoviszkos 
rnaszinos nebuvo pasekmingos 
nes neturėjo szitokias arba pa- 
naszias adatas.

Pirma operuojama maszina 
pasirodo Franci joj, 
radėjas buvo Berthlcmy Thi- 
monier. 1848m. jis kita maszi
na iszrado, kuria patentavo 
Suv. Valstijose 1850m. 1832-34 
metuose Walter Hunt., maszi- 
nistas, gyvenantis New Yorke, 
iszrado ir padirbo maszina ku
rios. adatos akis buvo prie ga
lo. ' ■

1842m. ir 1843m. J. J. Gree- 
nough ir George II. Corliss isz
rado kelis siuvamus iszradi- 
mus. Leroip ir Blodgett padare 
drabužiams sinti maszina. Ge
gužes 8d., 1849m. Jobu Bachel- 
der patentavo pirma siuvama 
maszina sn horizontą liszku
stalu ir su prietaisu kuri davė 
sinti per kiek laiko.

Elias Howe, Jr., kuris daro 
visokius pabandymus nuo .18- 
43m. iki 1857m., patentavo ma
szina kuri iki sziai dienai ne- 
sza jo vardu. Howe gimė .1819 
metais Massachusetts valstijoj, 
ir 'buvo mahlninko sūnūs. Jis 
per ilga laika dirbo kaif)o ma- 
sziuistas — per ilga laika sva
jojo apie maszina kuri perver
tu adata per audeklu ir 
trauktu atgal.

Padirbės savo maszina laike 
ja per metus tikėdamas kad 
nebus tinkama. Jis paskui su- 

siulu,

K i t i siuvamoms
Anglijoj

padare adata

szi iii

Kas-gi da l^g sziol galė
tu sėdėt taip vėlyvam vakare 

Tai jaunas kunigas, 
sziandien pribuvo in 
idant užimt vieta susirgusio ku
nigo, klūpojantis prie Nukry
žiavote ir meldėsi karsztai.

Ant galo pabaigė malda, bot 
no nusiduoda ant atsilsio, pri
siartina prie lango, stojo ir gi
liai užsimislino. Mrslino, jisai

.jaunas

vedžiojo akimi po 
užkandžius, no

rėdamas da ka nors daugiau 
i szsi rinkti.

Tarnas klausė 
nesiskubino.

mus

Apsimalszyk, mano du- 
szia — ramino -kunigas prisl- 
artydamas prie lovos ligonio.— 
Dievas yra miolaszirdingas; at
leidžia griekus žmogaus, kada 
mato tikra gailesti ir tikra pa- 
kuta.

Czionais kunigas davė ženk
lą, idant visi prasisalintu isz 
kambario, po tam prasidėjo 
spaviedis

9 bot paduoti

— Pas mus mokama isz 
aukszto — tarė sausai.

— 'Mokėti? 
tuojaus.

Turczius 
penkrubline.

— Szl ai ve!
'farnas apžiurėjo pinigą.
— Ne — sako — tai ne to

kia kapeika.
atidavė tureziui pinigą, 

paskui pasiszauke savo padė
jėjus. Du milžinai nuvedė tur- 
cziu szalin.

Nulindo, o paskui intužo.
O tai kur rūpestis! — maus

to pats sau vienas. Kibą jie tik 
vienas kapeikas iimaf Stebėti
ni daigtai! Renke iszkeisti.

* Skubinasi pas savo sūnus ir 
per sapna jiems apsireiszkia.

— Pasiimkite sau auksu. 
Jis man nereikalingas. In vie
ta aukso indekite man kapei
kų maisziuka: Kitaip — pražū
siu.

Pabūgę vaikai ant rytojaus 
taip kaip tėvas liepe, padare.

Iszeme isz grabo maisziuka 
su auksu ir indejo maisziuka 
su kapeikoms.

—- Turiu! — suszunka link
smai turezius ir bėga vėl 'bu
fetam

gerai,14i ha iapie praėjusias savo 
dienas. Mislino apie nelaimin
ga atsitikima savo tėvo, ir žiu
rėjo in artima giria, 
tėvas jo rado smerti. Gerai pa
minėjo taja diena. Tėvas isz- 
ejas po pietų in girria ir dau
giau jau ne sugryžo. Motina 
susirnpinus nesugryžimu tėvo, 
iszsiunto žmonis idant jeszkotu 
tęva kurie po ilgam jeszko- 
jimui rado ji gulinti su per- 
szauta krutinę. Aiszkiai atsi
mena sau sukruvinta veidą sa
vo levo. Matyt jog ilgai' kentė
jo ir galo josi sn smerezia.

— Kas galėjo papildint žu- 
dinsta? — klausinėjo visi. Bet 
niekas ne galėjo duot ant to at
sakymu. Žmonys mino, jog tai 
turėjo papildint koksai girinis 
vagis; nes 
jaus susivažiavo, no atrado 
žudintojaus ir taip pasiliko; o 
motiną apleido taja. aplinkine, 
persikoldama in tolimas szalis 
pas savo gimines.

Perojo

kurioje
iszsieme a ukso

po tam
Tęsęsi ilgai pertrau

kiama graudingu verksmu li
gonio. Kunigas malszei klausė, 
o kuo toliau spaviodnis traukė
si tuom daugiau pabalo kuni
gas, o aszaros isz akiu byrėjo. 
Ant galo spaviedis* pasibaigė, 
ligonis su baime temino in vei
dą kunigo.

Tėvo ar galiu biitie tvir- 
jog mart Dievas atleidžia 

griekus mano? »
Ant tuja žodžiu kunigas ro

dos palaido isz miego, veidas 
jo iszsiblaivino anioliszkai, pa
dare ženklą kryžiaus ant ligo
nio ir tarė:

— Dievas tau atleidžia, nes 
ir sūnūs nužudinto taip-gi tau 
atleidžia.

Ligonis iszdave baisu dejavi
mą ir numirė. F.B.

# * *

B roo klyno m e rgo 1 os, 
O po draug ir bobeles 

Mane la'bai myli, 
Sako Baltruviene tyli 

Mus neužkabina,
S z' I a p n o s o m nevadina,

O norints gerai traukia, 
Aluti ir guzute maukia; 

Mat apie mus neminavo ja 
Ne su koeziolu nekoezioja.

O asz sakau:
Kur yra preseriu in vales, 

Ten
Asz nemėgstu koeziot

No per daug koliot,
Ba jaigu man insipyksta 

kokia niekysta, 
nieko nežiurau 

O savo varau.
Turiu daug

Ka pridirba in vales zlastes, 
Bet da susilaikysiu, 

Kol daugiau susirinks,

y

y

y

niekas kisztis negales.
y

y

m
1830m. Isz-

tas,

Ir

komisija kuri tuo- 
neSu 

Tadaketurias? Kuomet 
leksztej randasi.

— Ne, — atsako, — nors 
leksztej randasi, 

bet ant jo žymu, kad prakasta 
ir pirsztais inspausta.

— Kaip, — sakau, — pra
kasta, nesuprantu. Tatai tams
tos juokingos fantazijos.

O- szeimininkas laikosi indi- 
ferentiszkai (— priesz burna 
rankomis sukinėja.

Na, žinoma, Susirinko žmo
nių. Ekspertai. Vieni sako — 
nkandimas esą padarytas, kiti

ne.
O asz iszvercziau kiszenius-— 

visokios, žinoma, sziukszles pa
biro ant grindų — žmones kva
toja. O man ne juokai. Asz pi
nigus skaitau.

Suskaicziau pinigus — kaip 
svkis už keturias sztukas. Mo- v
;ina Szvencziausioji, 
ginezinausi.

Užmokėjau.
oanele:

— Dabaigkitei — sakau, — 
piliete. Užmokėta.

O panele ne isz vietos — no 
trust. Ir gėdijasi dabaigt val
gyt pradėtoji pyragaiti.

O ežia koks tai dede pasipy
nė.

ketvirtas ir

ir sako:
— Ka jus, sako, mane gat

vėmis vis vedžiojate ir vedžio- 
jate? Net galva i _ ' 
Tamstai, sako, kaipo kava lie- — 
riui ir stovineziam prie 
dŽios, pritiktu mane, pavyz
džiui, in teatru nuvest.

Galima, — sakau.
Ir kaip sykis ant rytojaus 

gavau isz kom-jaczeikos bilie
tus in opera. Viena bilietą ga
vau, o kita man Vincas Szalta- 
kalvis paaukojo.

In bilietus asz nepažiurejau, 
o jie skirtini. Kuris mano — 
žemai sėdėti, o kuris Vinco — 
net paezioj galerkoj.

Va mes ir atėjom. Teatre at
sisėdom. Jinai atsisėdo ant ma
no bilieto, o asz ant Vinco.

Sėdžiu paezioj virszunėj ir 
niez-nieko nematau. Blogai, bet 
ka-gi darysi. Turi but gera ir 
tiek.

Panuobodavau asz, panuobo- 
davau, žemyn nulipau. Žiūriu 
pertrauka. O jinai antrakte 
vaiksztineja.

— Labas, — sakau.
— Labas.
— Indomu, —sakau, ar vei

kia ežia vandentraukis f
— Nežinau, — sako.
Ir pati dumia in bufetą. Asz 

paskui ja. Vaikszczioja jinai 
po bufetą ir szpokso in valgius. 
O ant stalo lekszte. Ant leksz- 
tes pyragaieziai.

O asz, kai koks pasipūtės 
žąsinas, szitaip sukuosi aplink 
ja ir siulau:

— Jaigu, — sakau —tams
ta norisi suvalgyt viena pyra
gaiti,tai nesivaržykite. Asz už
mokėsiu. ! ’ ’

— Merai, aczhi — sako.
Ir staiga gaszlia eisena pri

eina prie Jeksztes ir capt už py- 
ragaiczio.ir ėda. 1

0 paa mane pinigu, kaip pas

apsisuko.

vai-

Žydą kiawjiu. Daugiu-daugiau-
- šiai trims py ragai ežiam s nu-

pirkt. Jinai valgo, o asz susf- 
rapines graibstau kiszenius, 
žitiriu ranka, kiek pas mane pi
nigu. O pinigu — tik likueZiai

I.

y

voltui

Kreipiuosi in

Duok, — sako T asz da-

Ir dabaige, biaurybe. Už ma
no pinigus.

Teatre mes atsisėdome. Bai
gėme žiūrėt opera. Ir namo.

O prie namu jinai man ir sa
ito:
— Didele kvailyste isz tams

tos puses padaryta. Tie, kurie 
neturi pinigu — tenevaiksz- 
czioja su panelėmis. Jei neturi 
pinigu, tai nevesk!

O asz sakau:
— Piliete,

guose gludi! Dovanokite už isz- 
sireiszkima.

Taip mes su ja ir persky
rom.

Man aristokrate nesiduboja. 
Jau ki^A syk nebusiu taip kyal-

laime no pini-

las ir in aristokrate neinšikle- 
pdsiu;

*— J. Naruszevlczius.

W. TRASKAUSKAS 
į LIETVVISZKA^ t 
MAHANOY CITY

T f MIS v t \ ■ v 4* *’

PIRMUTINIS 
GRABUČIUS ]

”1

Laidoja kunua numirėliu, pasamdo
automobiliu* dut iatdotuviu, kriksz- 
tiniu, veaetiju, paaivažlnSjimo ir t. t. 
820 W. Centre St. Mahanoy City, Pa.
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y

ža logins tos y

metu.

1

iau susirinks
paga rsysiu.

a psi saugokite,
y

y

tada

Mergeles
Tokiu žbitku nustokite
Ba dzievaž nedovanosiu 

Kaili visoms i gerai koeziosiu.

♦ t •

Szemuloris labai didelis, 
Daugelio bobų liežuvis kaip 

’gylis,
Viena kita juodina,
Ne nustoja niekada.

Jaigu kas ir nori in pora sueiti 
Turi per szerenga pereiti, 
Ant merginos priesz vyra, 
Ant vyro įpriesz mergina,

Visai p iszrod i neja, 
Nekalcziausia apjuodina

Del tokiu liežuvius nupjaut, 
Kad negalėtu ne spjaut.

* • •

Pittsb.urge ant vieno st ryto
Ejaii isz pat ryto, 

Ten tai velnova darosi

y

y

y

Bobos viena ant kitos varosi, 
Kaip paskutines girtuokliauja, 

Ir paleistuvauja.
Su savo vyrais kas dien 

muszasi,
Konia kas diena provojosi
Nuo girtavimo surūgusios, 
Kaip kiaules insipenejusios.

y

y

Tuojaus pas save vadina
Kožna vaikina, 

Vyrai 'bobas resztavoja 
Bobos ir nenustoja, 
Latrystos varinėti, 

Ne vaiku nosisergeti.
Kad latraujA. tai da negana

y

y 

Bet ir tuos vaikelius piktina; 
O kad tokia motina pasikartu 

Ar kur gala gautu, 
Kad jaja gyva sukramtytu

M aži aleli u s n e pi k t y t u.
• • #,

Viena misiuke Džeradzvillej 
pikta būda turi,

Ant atryto stovi in szalis žiuri 
Kožna užkabina, 

Diedą, boba ar vaikina.
O szlektai szirdeles iszžiuri 

Ba suvis dantų neturi, 
O kad da dantis turėtu, 

Tai dzievaž ir sukramtytu.

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

Ant Antro Floro Kline Sztoro 
19 W. Centre St. Mahanoy City
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1SZ-

dvideszrimts
Sziandien josios sūnūs pribuvo 
in ta pati kaima kaip kitados 
komisija klausinėjo “kas galė
jo būti žadintojum, kurio da ne 
surado?“

Sztai paregėjo per langa ei
nanti žmogų tiesiog 
nijos.

kas galo-<7 O

Apie Ubaga
Mirszta turezius. Per visa 

savo gyvenimą buvo szyksztus, 
ir lėietas tat surinko didžius 
turtus.

— Negalima kitaip — kal
bėjo kuomet jam buvo užmeti- 
nejama szyksztumas, — gyve
nime pinigas yra viskuom.

Ir sztai dabar, kuomet prisi
artino mi'irtiios valanda, mans- 
te:

Tv
— Duok tamista valgyti, 

nes baisiai esmių iszalkes.
— Pas mus mokasi 

aukszto! — taip kaip ir pir
miau sausai atsake bufeto tar
nas.

isz

1850m. pa-

galvojo panaudoti du 
siuvant su riesta adata, kurios 
akis buvo galo. Jis užbaigė to
kia maszinu 1844m. isz medžio 
ir drūtos. Po tolesniu pubundy- 
mu jo maszina galėdavo siūti 
audeklu koturiu mastu ilgio. 
Jam taip pavykdavo nusiūti 
siūle, kad buvo sakoma, kad 
siuvimas ilgiau laikys neg pats 
audeklas.

Lapkriczio 12d.,
tentas lazduotas Allen B. Wil
son isz Adrian, Michigan. Jo 
maszina buvo pirma siūti lenk
ta siūlą. Paežiu diena, Isaac M. 
Singer gavo jpatenta savo pir
mai maszinai. Ta Singer ma
szina turėjo tiese adata.

1859m. WilOox ir Gibbs ga
vo patentu. James E. IT. Gibbs 
iszrado maszina bet James 
Wilcox pridėjo kelis pagerini
mus. Pastaraisiais metais ma
szinu indusitrija Žymiai augo, 
pakol szladien trzinia pirma
. indusitrija Žymiai

vi eta v i safhe pa s a U ly Jė.’
1923m. 40 inMeigu samdant 

16,000 žmonių, gamino masži- 
F.L.I.S.mis ir maszinu dalis.

A. J. SAKALAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

(Bell Phono 872) 
Shenandoah, Pa.331 W. Centre St
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suvisai ne staiga!
— atsake

y

prie klebo-

— Kas-gi tai galėtu būtie 
apie szi. laika? — pamislino 
sau kunigas, gal ateina bažny
tinis tarnas, szaukt mano pas 
ligoni.

Ir nemislįno, lia aiszkiai isz- 
girdo baisa:

— Praszau jegamasteli eiti 
pas ligoni.

Jaunas kunigas ’ iszejo tuo
jaus laukan kur jo lauke baž
nytinis tarnas.

— Kas taip staigai apsir
go? — paklausė.
- Ei,

praszau j ega mastei i 
tarnas — senas maluninkas jau 
nuo seniai sirgulavo, bet tik 
sziandien prasze kunigo, matyt 
jog jam sziandien arsziau. Yra 
tai mylista Dievo, juk jau dvi- 
deszimts metu no eidavo dn 
bažnyczia ne in spaviedni. Pas
kutiniojo valandoje atėjo susi- 
mylojimas Dievo ant jo.

Kalbate: klvidosz'imts 'metu 
ne eidavo in bažnyczia? užklau
so užsimislines kunigas — o ki
tados ar eidavo?

— Taip praszau, jogamas- 
telo, kitados tai tankiai eidavo 
ir buvo gorft Krikszczionin, bet 
po kokiam tai atsitikimui suvis 
nustojo ėjas;

— Apie koki
kalbate? — klausinėjo tolinus 
kunigas.

— Rodos bus jau dvide- 
szimts metu, kaip, likos suras
tas nuszautas girininkas.

— Kas ji nuszovo?
— To niekas nežino

atsitikima

— Turbut ir aname sviete 
pinigas yra viskuo m. Reikia 
apsirūpinti, kad paskui netu
rėti bėdos.

Pasiszauke vaikus ir atsi
sveikindamas su jais, liepe jam 
gra'ban indeti maiszoli su pini
gais.

— Sztai, meldžiu, meldžiu! 
— szaukia turezius ir paduoda 
nauju kapeikų ciela sauja. — 
Tik meldžiu greieziau!

Tarnas pasižiurėjo in pini
gus ir nusiszypsojo.

~ Matau — sako, kad ne 
daug tamista lenai, ant žemes, 
iszmokai. Imame ne tas kapei
kas, kokias tamista pas save 
turi,
davinejai svetimom rankom. 
Atimink, taminta, gal kuomet 
davei elgetai, remei pavargėli?

Turezius nuleido akis ir už- 
simanste. Niekad nieko neda
vęs, neszelpcs jpavargeliu, ne
davęs elgetoms iszmaldu.

Du milžini tarnai iszvedo 
tureziu.

bet tas, kurias tamista

— Nesigailėkite — pridūrė 
—' indekite aukso kodaugiau- 
sia.

Ir naikezia numirė.
Vaikai jo norus iszpilde ir 

indejo jam graban kelis tuks- 
tanezius rubliu aukse.

Kuomet sudėti palaikai gra
ban ir kuomet.turezius atsiekė 
ana svietą, prasidėjo paprasti 
formaliszkumai, tyri liejimai,tyrinėjimai 
užraszymali dn viso kės knygas. 
Nagrinėta, kankinta ji per vi
sa diena. t

Ir aname sviete randasi taip 
pat kancolarijos visokios rasz- 
tines, policijos stotis ir antra- 
szu bjurai.

Vos sulaukė vakaro. Buvo 
alkanas kaip vilkas, ovilkas, isz
troszkulio jam rodėsi, kad jau 
sudegses.‘Rykle iszdžinvo, lie-

$1,000 TIK UŽ 60 CENTU
Ka tas tukstantb doleriu žmogui 

reiszkia, jeigu jie yra apimtas ko
kios nors ligos bei viduriu sugedi
mo? Toks žmogus yra susiraukęs, ne
linksmas ir invairiu nesmagumu ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sini kaina parodytum, tai jam malo
nesne butu sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jautiesi esąs ap
imtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaist-žoliu nuo 
bile vienos žemiau pažymėtu ligų ir 
atgauk savo sveikata.

Vaist-žoles yra nuo sekaneziu Il
gu: viduriu užkietėjimo, skilvio ne- 
malimo, nenoro valgyt, strėnų ir pa
ežiu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po

t

žuvis prilipo prie gomurio.
— Pražūsiu! —mane.
Staiga mato bufeto (szukiu)

nustatyta valgiais ir gerymais butine, r«umatiimo, plauku aliaki-
mo, pleiskanų, sslapinimosi lovoj, ir 
kitu ligų. Atsiunak 60c. tai ganai 
vaist-žoliu, kurios jums sugražina 
sveikata, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyee, nuomare, 
sairdiea liga, tai atsiunsk 8Be. o gau
si musu gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas.“ Nervu li
ga yra labai blogas dalykas, bot mu
su Nervu Preparatas užbėga tai li
gai-kelia ir suteikia žmogui ramu
ma. Atsiusk 10c. o gausi musu žolių 
Ir knygų kataloga. Reikalingi musu 
žolių pardavinėtojai visuose miestuo
se. M. ŽUKAITIS,
26 Gillet Street Sponcerpoint, N. Y.

taip kaip didelėj geložkeldo sto- 
tyj. Viskas yra, ir užkandžiai 
ir go rymai. Net ant maszi n li
kęs ten kas kopa.

— Na, — saiko pats sau, — 
galiu pats pasigirti. Kaip asz 
atminiau, jog viskas visur tas 
■pat, kaip ir pas mus. Ir kaip 
gerai padariau, kad su savim 
pasiėmiau pinigus! Dabar ir 
pavalgysiu ir atsigersi u.

Su džiaugsmu paežiu,pino jos 
maisziuka su auksu, įprisiąrti- 

Telefonas 872. ikuogroicziausift stot prie lovos na prie bufeto.-
V ' •„ 'S • I » ■ , A

nes

v bažnyczia

maluninkas nuo dienos tojo at
sitikimo nustojo eiti in bažny
czia. ,, *

— Taip kalbėdami, atojo in 
{kunigas paomos

Szvoncziąusia, leidosi abudu 
pas maluninka. Bot kelias bu
vo užpustintas per sniegą ir to
li buvo eiti. Bot jaunas kunigas 

r ne nejautę 
kalaus rtiano patarnavima tai mel- . Sunlcenybes, DOS rodos stumo ji « A . • •• • « ' X »»»» I r tfS % Liti

Nuliudinio valandoje suteikiam
I^alaidojigeriausi patarnavima. ralaidojimu

atliekam rūpestingai ir gražiai. Bu
site pilnai užganSdinti. _ 4.^.

Isz Mahanojaus jeigu kas parai-1110 Pai r
i _ - 7" ™O1
džiu man telefonuoti o pribusiu in nežinoma ranką, pirmyn idant ... . _ e 1 «deazimts minutu.

I

maisziuka su auksu, įprisiarti-
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