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ISZ AMERIKOS SENOVISZKI
LIKIMAI

ŽUDINTOJAS
NEKALTU VAIKU Isz Visu Szaliu KOVA PRIESZ DENGUE 

KARSZT-LIGE ATĖNUOSE

ft 40 METAS

MOTERE-VYRAS
MERGINA PERSIMAINĖ 
ANT VYRISZKOS LYTIES, 
DABAR NEŽINO KUOM 

JIJI YRA.
# ___

Knoxville, Tenn. — Netru
kus visiszkai pasveiks czionais 
ypata, kuria ne galima pava- 
dyt ne moteriške ne vyru, bet 
turės būti vadinama vyru, nors 
gimė ir per 32 metus buvo ino- 
teriszkos 'Ivties. 'Pasai steheti- 
na-s gamtos a išreiškimas, 

lyties gal yra
gamtos 

persimai nymas 
pininitinis ant svieto.

Sztai pana Sempronije 11a- 
mumkson isz Naragansing, ku-
r i gimė kaipo mergaite 
kūdikystes buvo palinkus prie 
visko kas Ibuvo vaikiszko, tai 
yra, ne mėgo jokiu mergaieziu 
zo*bovu, lelukiu ir 1.1., tik seko 
paskui vaikus. Iszaugus, kaipo 
mergina, priveikta buvo kad ir 
su nenoru gyvent kaipo mote- 
riszke. Aiškino sau palinkima 
prie visko kas yra vyriško, 
nes jaute, kad ji yra vyriško 
budo o ir veidas jos turėjo vy- 
riszka iszvaizda, kad turėjo du 
kart ant sanvaitos skustis. Nc- 
senei pana Sempronije užtemi- 
no ant savos nepaprasta per
maina kinio, bet isz dideles sar
matos niekam apie tai nesako, 
bet noužilgio su baime patemi-

tore, tiktai vyru.
Daktarai patari* jai 

duot in ligonbuti ant operaci
jos ir isztyrinet ar ji ji yra tik
rai vyru ar motore. Operacijos 
nedaryta, bot daktarai tyrinė
ja taja motere-vyra, per koki 
gamtiszka szposa tas atsitiko.

nuo

no, kad isžlilthiju ne yra mo-

linsi-

RADO ŽMOGAUS KAULUS 
IR PINIGUS SKLEPE NUO 

17-to SZIMTMECZIO.

Quebec. — Darbininkai kas
dami skiepe senam name pa
st at v t am 
Francuziszkus gyventojus

da per senoviszkus 
, ku

ris stovėjo prie upos Saquenay, 
darbininkas Armand Jmbean 
užtiko skiepe kauluw žn. ogaus, 
o prie j<> skurini maisza tfu ke
liais szinitais sidabriniu, auk
siniu ir variniu pinigu paei- 
naneziu da nuo 17-to szimtme- 
czio.

Ant 
paraszas

ida'briniu pinigu yra 
LVI). XIII. RR. Kt 

ant kitos puses 
Francuziszkos tautos ženklas 
ir 1655 metas. Kiti pinigai pa
eina nuo 1610 ir 1650 metu.

Istorikai tyrinėja kokiu bil
du žmogaus kaulai toje vieto
je atsirado be jokio grabo. Ap
linkine Tadoussac, kur kaulai 
likos surasti vra seniause ka 
talikiszka misije ir turi seniau
se katalikiszka bažnyczia viso
je Kanadoje.
BAISIAI NUBAUDĖ UŽ

LENDIMA PRIE SVETI
MOS MOTERES.

Aurora, III. — Ana diena Į)a- 
Jona De- 

, kurie bai-

įrklomis nukirpo
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Sztai Gordon Northcott isz 
Kanados
jome, kad prigelbinejo motinai 
žudinti vaikus kurie dirbo ant 
juju farmos. Lyg sziam laikui 
jau surado kaulus aštuoniu 
nužudintu vaiku ant juju far- 
mos netoli iverside, Kaliforni- • •
.10.1.

> apie kuri apraszine-

NEISZSIPILDE
KERSZTAS

---- u> EJDO ISZ-DIEVAS NE 
SIPILDYT JOJO PASKU

TINIUS ŽODŽIUS.
■ <■ rv1

Bioncro 
mam I , ..
turtingas locnmlnkas palivar
ko, kuris 
krikszczionybe 
konto kunigu; (Ikejimiszki rei-

, Ttajije. 
kaimely,;

I Netoli
ai aigai 'įnirę

isz ^priežasties ne
baisiai neap-

kalni davcsdayb ji in pajuti
ma, < T......

‘Mano
o savo vaikams tankiai 

kalbėdavo: ‘‘Mano vaikeliai, 
turėkite didžiajisia neapykan
ta priesz kunigus ir netikėkite 
in juju apmaudingus žodžius.” 

Tasai žmogus, laike keliones, 
padare naudinga sutarimu su 

ges kelis laba i (svarbius reika
lus, ketino gryŽti namo. Užėjo 
in viena karezema ir atsisėdo 
prie lango. Staigai iszgirdo ii i ♦ i . •

kokiu ten kupęzium, o užbai-
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Graikiškos moteres mieste Atėnuose aptepineja su kal-
kems saidvokus prie savo namu idant užbėgti prasiplatinimą 
baisios karszt-liges, kuri baisia/i prasiplatino po visa Graiki
ne.

KAREIVIO DVASIA NE 
DUODA RAMYBES 

KITIEMS.
J’oznanius. — Starolonko.jo 

gyventojai yra baimėje, nes ap
leistam fortece, rodosi dvasia 
Prusiszko granadijerio kuris 
atsilanko 12 valanda kas nakt. 
Kaip nekurie gyventojai apsa
kinėja, tai dvasia kareivio ro
dosi kas nakti, pasirėdžiusi m 
ma nd i era 
karidoriu barszkindamas iii 
duris. Badai kareivis nusižudė 
laike kares ir nuo to laiko pa
sirodinėja.

SAKO, MEKSIKOJ BUVĘ 
NUŽUDYTI KETURI 

KUNIGAI.
Rymas, Italija. — Vatikano 

laikrasztis 
mano ’ ’ 
jogei Guadalajaros diecezijoje, 
Meksikoje, buvę suszaudyti ke
turi Kataliku kunigai, būtent: 
Corona, Atiliano Cmz, Miguel 
Flores ir Andrea Galindo.

ir vaikgzczioja po 
barszkindamas

“Osservatore Ko- 
sako, kad jis sužinojęs,

I

UŽKERĖTA OŽKA ATSAKIMAL
varpeliobaisa varpelio aprciszkenti 

prisiartinimą kunigo pas ligo
ni su iSzv. Sakramentu, pakilo 
nuo suolo kali 
koriu: “Asz
mirti pasakys Ai savo vaikams 
kad nekeistu kunigu ir netikė
tu in juju žodžius.”

Vos tuos žodžius pabaigė, 
kad štai sukrito .ant grindų. 
Sveikata ligonio buvo labai 
pavojinga, nan^szo jį in Jo va ir 
pakol nurėdė tai visai neteko 
proto ir po dvieju■ valandų bai
saus kentėjimo numirė.

nedaleido išpildyt 
prižadėjimo' tam netikė

liui, užleisdamas ant jojo neti
kėta mirti.

NUŽUDĖ MIEGANTI 
SVECZIA.

Pittsburgh. — Miegodamas 
pas Sziina Pila, 36 metu, kuris 
davė jam nakvyne, Stanislovas 
Savai, 40 motu, likos nudurtas 
ant smert per Pila, kuris badai 
buvo persemtas už daug mun- 
szaine.

Savat gulėjo ant virszaus, su 
kitais vyrąis, kada gaspado-. 
rius užojo ant virszaus ir su 
kiszeniniu peiluku dura 
ganeziam iii szirdi, užmuszda- 
mas ji ant vietos. Likos aresz- 
tavotas ir prisipažino prie nn- 
žudinimo Savat, bet del ko taip 
padare, tai negali iszaiszkint.

jodamas in szin- 
Hn priesz savo

KAIP SZINKORIUS PADA
RE SZPOSA PAŽYSTA

MAM KRIAUCZIUI.

Varszava, Lenkija.

tero M.S. Scranton, Pa. — Pasa
korių neturime. Seniai iszejo 
isz spaudos.

S.M.R. Mount Carmel, Pa. — 
Isz tamistos danoszimo dasi- 
prantame, kad tamistos tikslu 
yra apszmeižti dora mergina 
isz pavydumo ir atkerszinimo. 
Jaigu mergina turi užsiėmimą 
sztore, tai yra garbe del josios, 
o jaigu «u tavim ne gorėjo i su
eiti, tai gal tame turėjo gera 
priežasti.

Clias. P.,

NETUREJO PINIGU, UŽ
STATE KŪDIKI,

Viedniii'S. — In Petro Mera- 
czc ve ryk u k rom a a te j o

motore su mažu kūdikiu. Lszsi- 
rinko sau pora czeveryku ir 
tuojaus apsiavė, suvyniojo sė
li irs iii popiera ir padėjo in 
szali. Pradėjo jeszkoti pinigu 
po kiszenius ir ant galo pasako 
kupeziui kad masznele au pini
gais užmirszo namie pridurda
ma: “nubėgsiu namo ir atne- 
sziu pinigus,.tegul mano kūdi
kis czionais pabūna.” —Sziau- 
czius -lauke o motore nesugry- 
žo. Vėliaus pasirodo, kad kū
dikis buvo svetimas, o kuri ap
gavike pasiskolino nuo kitos 
moteres idant sziaucziu pri
gaut.

— Juo
kingai atsitiko vienam inozu- 
reliui artimoje Vižainiu su už
kerėta ožka.

Kriauczius S.
licije 

šiai sužeidė Jurgi Koyatona 
kurięmjsq ** 
ausis ir Ivtiszka dali kūno. Ba
dai už tai, kad Kovatonas atši
lau k i liedavo pas Dereszkicno 
ir neduodavo jai ramybes, kal
bindamas jaja prie paleistu
vystes, bot (motore jojo neap
kentė ir nutarė ji njibausti. Ko- 
vaton guli iligonbutcjc pavojin
gam padėjimo.

SUKANDŽIOTA PER 
ŽIURKIA.

Jersey City, N. J. — Marijo
na Donalskiute, 21 metu, gyve
nanti ant po No. 955 Montgo
mery uli., likos inkasta in ran
ka laike miego per didele žiur
ke. Pabudinta isz'skausmo, pa
mate kaip didele žiurke nubė
go in skyle. Tuojaus nusidavė 
iii ligonbuti idant 
inkandima idant neužsitrucin- 
tu kraujas.
UŽSITRUCINO NUO GRY

BU; MOTERE MIRĖ.
Barton, Ohio. — Ona Žilin

skiene, 48 metu, mirė nuo val
gymo 
ra 
uos, manydama kad tai buvo 
geri grybai. Vyras ir keturi 
vaikai pavojingai apsirgo 
likos nuvežti in 'ligonbute.

kuriam su kitais vynus,

mie

Dievas 
savo

pirko ožkele 
ne tolimam kaimelyje ir gryž- 

susilaike kar-

SZUO ATVEDE SAVO PONĄ 
PRIE PASLĖPTO TURTO.

Danville, Ky. — Už tai, kad 
jojo szuo atvede ji prie paslėp
to turto, James Ashe, vargin
gas senukas, szio pavieto, su
deda padėkavone Dievui už 
apdovanojimu ji turtu ir kaip 
pats sako už tai, kad vede die- t 
vobaiminga gyvenimą per vi
sa savo aimžiu.

Senukas ėjo ant lauko 
szunim kad staigai szuo pradė
jo bėgti paskui zuiki, kuris pa
sislėpė po senu kelmu. Szuo 
pradėjo kasti o žmogelis jam 
prigelbejo ir po keliu miliutu 
tojo darbo, senukas patemino 
varini puodą žemeje ir kelis 
sidabrinius dolerius. Netrukus 
puodas su pinigais likos isz- 
k as t as. Kada ji senukas atida
rė, rado jame 1,900 sidabriniu 
doleriu paeina neziu da nuo 
Namines Kares. Manoma kad 
locnininkas juos 
kareiviu kurie po karei api- 
pleszinejo gyventojos.

Paskutines Žinutes
— Fredas 
atome san 
dinamito

I )ievui

su

paeina neziu

paslėpė nuo

UŽMĖTĖ BEDA ANT 
NEKALTO VAIKINO;
TURĖJO APSIPACZIUOT.
Freeport, L. T. — Raymon- 

das Kearns, kuris įla ne turi 21 
metu, buvo priverstas per ad
vokatu Lawrence F. Jones 
idant apsipaeziuotu su Miss 
Helena Bidell, kuri iii penkis 
menesius po szliubui pagimdo 
kūdiki. Vėliaus iszsidave, kad 
ponas advokatas yra tėvu mer
ginos kūdikio ir jisai inbaugi- 
no Kearns‘a idant vestu mer
gina po bausme suplakimo per 
Kuki uksus.

Dabar Kearns meldže sūdo 
idant szliuba paniekintu ir pa
leistu jį Ant liuosybes. -leistu ji Ant liuosybes. ‘

apžiūrėta

grybu, kuriuos ta vaka- 
pagamino del savo szeimy-

ir

PASIMETĘS VYRAS SU 
PACZIA PALIKO JAI 

2,115 DOLERIU.
Philadelphia. — Albertas C. 

'Legge, 68 metu, likos mirtinai 
sužeistas per automobiliu, mir
damas digonbuteje. Buvo jisai 
pasimetęs su paezia, bet priesz 
mirti prašo josios idant pasi
imtu viską kas randasi jojo 
kambaryje. Nuliudus motoro 
su savo duktere, nuėjo in var
ginga kambarėli vdlionio, atsi
sėdo ant lovos ir mansio apie 
mirti savo vyro. Kad sztai nuo 
sunkenybes dvieju moterių, su
lūžo lova isz kurios pasipylė 
auksiniai pinigai.

Moteres nusistebojo ir pra
dėjo daryti krata, surandamos 
senam szienike daugeli auksi
niu 5-doleriniu ir pundą bu- 
maszku — viso 2,115 doleriu. 
Motore mane kad vyras netu
rėjo no skatiko; nes gyveno 
skupiai ir vargingai. j AtJ.

Oconto, Wis.
Whitting, 40 metu,
gyvas! i su pagelba u..ku.hvv, 

kuri insidejo in burna, uždegu 
ir likos sudraskytas ant szmo- 
tu.

11 AVashington, D.C. —Frank
lin Smith, 50 motu, prisipažino 
buk jisai užsmaugė savo 19 me
tu dukteria Bessie, kuri jam no 
pagamino vakarienes kada su- 
gryžo nuo darbo nakties laike.

If Washington, D.C. — Po
piežius paaukavo $5,000 del pa
vargusiu per viesulą žmonių 
Floridjoe ir Porto Riko. Pini
gai bus iszdalyti.

11 Melbourne, Australija. — 
Dokiniai straikicriai padėjo 
kelias bombas po namais bosu 
bet nieką nesužeidė.
ten tęsęsi jau nuo 
siu už didesniu mokesti.

St raikas 
keliu nienc-

ISZ WILKES-BARRE IR 
APLINKINES.

— Zmonys meldžia sūdo 
ant prasznlinimo dvieju moks- 
lainiu
Sario Szukieczio isz Du rijos.

t

— Mykolas Jaskeviczius, 6 
metu isz Plymouth mire ligon- 
buteje nuo sužeidimu kokius 
aplaike per automobiliu.

— Vaikai rinkdami grybus 
arti Pittston Township rado la
vonus Angelo Ban, 48 motu ir 
jo paezios Angolinos 48. Moto
re buvo baisiai subadyta, turė
dama 25 žaidulius, o vyras nu- 
sisozves buvo. Ban užvydejo 
labai savo paežiai (buvo jo an
tra) karia neseniai atsivožė isz

I ........... .. ii— i—»

direktorių Kramer ir

Italijos,

ATKASĖ VYRA IR PATAI
SĖ JAM PADUSZKAITE 

GRABE.
Krokuva. — Kokia tamsybe 

da randasi pas žmones noku- 
riuose kaimuose,’liudijo sekan
tis atsitikimas kuris atsitiko 
netolimam kaime:

Naszliai Antaninai Andry- 
czak prisisapnavo, buk atėjo 
pas jaja mirusis josios vyras, 
melsdamas jos idant jam pa
keltu paduszkaite grabe, nes 
jam nesmagu gulėti, nes galva 
per žemai guli. Motore intike- 
jo sapnui, nusidavė pas grabo- 
riu Blaszczika, kuris apsiėmė 
atkasti kapa ir pataisyt pa
duszkaite už penkis koronerius 
Kapa atkaso ant paežiu piet ir 
išpildo prašymu nebasznin- 
ko. Palicije apie tai dažinojus, 
aresztavojo graboriu ir nubau
dė ji ant 25 koronu, kad be 
valdžios pavelinimo 
grabu.

v

atkasė

NUŽUDĖ SŪNELI DEL 
SAVO MYLEMOS.

Palermo, Ita’lije. — Ne toli 
czionais gyveno našlys kuris 
sumanė antru kartu apsipa- 
cziuot. Mergina, kuria sau iš
sirinko už antra paezia, sta- 
cziai jam pasakė, kad jokiu bū
du už jo netekes, nes jisai turi 
vaika numirusios paezios. Ka 
sumano tasai kvailys? Sztai 
pasiėmęs savo asztuoniu motu 
vaikuti, nuvede iii artima gir- 
raite, nupjovė peiliu galva, ku
ria pasiėmė su savim idant pa
rodyt savo mylemai, kad isz- 
pildo josios norą.

Kada apie tai dažinojo pali
cije, užklupo ant naszlio namo. 
Insiutos naszlys užsidarė grin- 
czioje ir pradėjo szaudyt in pa
licije užmuszdamas viena isz
ju, bot palicije ir taji žvėrį nu- 
szfivę. ...________________

darnai, namon, 
cziamoja pas pažystama szin- 
koriu R. Szinkorius norėdamas 
padaryti szposa, 
šiam kriauezeliui, 
vo oži ant ožkos, 
panaszus labai in ožka. Kriau- 
czius dainuodamas parojo na
mo ir atidavė paežiai. Pati ant 
rytojaus nuėjo ožka melžt, o ne 
radus speniu,

užsi trauk n- 
a pina i ne sa- 
kuris buvo

atbėgo in grin- 
czia rugodama ant vyro, 
nupirko oži ir liepe sugrąžyti 
tam, nuo ko pirko. Ant ryto
jaus pasiėmęs oži vede atgal, 
bet vela sustojo kareziamoje. 
R. pavieszino kriaueziu ir neži
nant jam, permaino ožka vela 
ant ožio.

Kriauczelis atvedės ožka pas 
žmogų nuo kurio pirko ir pasa
kė kas atsitiko. Kada apžiurėjo 
džka, persitikrino, kad tai isz- 
tikruju buvo ožka o no ožis, ve
la ėjo namo apkvaitęs, bet ant 
rupesezio sustojo vela kareze- 
moja. Szmutorius R. apgyrdes 
kriaueziu permaino ir dabar 
ožka ant ožio. Na ir parvedė 
namo oži isz ko kilo barniai ir 
abudu su paezia 
kumszcziavo.

Ant rytojaus stojosi 
dyvai! Kada kriauczius pasi
rengęs nuėjo vest oži atgal isz 
kur parvedė, dirstelėjo in apa- 
czia ir paregėjo du spenius, tuo 
paszauku paezia ir ilgai stebė
josi, kas tai galėjo būti? O tai 
buvo taip: szinkorius R. atvede 
ožka nakties laike ir pasienio 
su savim oži. — Danesze Sil
vestras Macz...

kad

gerai apsi-

dideli

KUNIGAI ISZMETE
4‘PAKLUSNUMĄ M

ISZ SZLIUBO.
— Vokiški laik-Berlynas.

raszcziai garsina, buk Lenkisz- 
ki kunigai Lenkijoj iszmeto isz 
vinezevones prisiegos žodi 
‘ ‘ paklusnumą
isztart mergina prie altoriaus.

prisiegos 
M kuri turėjo

paklusnumas
— “ • e

Žodis “paklusnumas” buvo 
naudotas Lenkijoj nuo 1614 
metu.

Laikraszcziai taipgi skelbia, 
kad Lenkiszki kunigai ketina 
permainyt daug bažnytiniu re
gula, kurie iszejo is? mados ir

ISZBADEJA KINCZIKAI 
PARDAVINĖJA SAVO 

DUKTERES.
Sangai, Kinai. 

Czili
— Prie gu

bernijos Czili pakraszcziu 
vieszpatauja baisus būdas, kad 
tėvai pradėjo pardavinėti savo 
jaunas dukreles už kelis dole
rius idant turėti už ka iszmal- 
tti savo szeimynas.

Szansi gubernijoj, Kinai pri
spirti badu, pardavinėja savo 
moteres in kitas laimingesnes 
gubernijas, panasziai kaip kad 
dabar badaujanti Szantungo ir 
Czikli gubernijoj žmonys par
davinėja savo dukteres.

Pagal daneszimus isz tu vie
tų, tai žmonių 
bada yra plotis 
kampiniu myliu. Užėjus žiemai 
badas duosis daugiau in žen
klus. Tukstancziai žmonių isz- 

jaigu neaplaikys greita 
paszialpa.

Hazleton, Pa. — 
Jaigu mergina ne nori iszteketl 
už jaunikio, kuris panesze ant 
jos daug kaszto, tai viską turi 
jam sugražint atgalios, o jaigu 
to nepadarys, galima ja paduot 
in suda. Jaigu neturi pilnu 
metu, tai laisnu negali aplai- 
kyt be pavelinimo tėvu ar jos 
globėju. Už patrotytus sziptus, 
išduotus pinigus ant pasi
linksminimu, kendžiu ir kitu 
smagumu, negalima nuo mer
ginos reikalaut jokio atlygini
mo, nes mergina to nereikala
vo tik yra jaunikio privalumas 
ir mandagumas pavieszyt savo 
mylima. Geriausia nueik pas 
advokata o jisai tau duos pata
rimą ka daryti.

MEILE ARTYMO

mirs,

sziadien yrą netinkami. ___  velnio 1

kurie kenezia
5,000 ketur-

PIRKO SAU VELNIUKĄ 
UŽ 250 ZLOTU.

Juodžius, Lenkije. — Tūlas 
fanatiszka's ir tamsus darbi
ninkus užsimanė, su pagelba 
velnio iszkasti paslėptus tur
tus. Atsirado smarkus apgavi
kai, kurie dagirdo apie jojo pa
geidimu, kurie pardavė jam 
jauna velniuką už 250 zlotu o 
kuri da reikėjo auginti. Augi
no isz tamsaus darbininko pi
nigu, viliodami nuo jojo pini
gus per keliolika menesiu. Ant 
galo darbininkus užsispyrė pa
matyti ta savo velniuku. Vel
nio pardavėjai nuvede ji su 
raudonu žiburiu in ruszi, pa
rodyti velniu, kuris buk tai isz 
iszgu'sczio per anksti pamatęs 
žmogų, pagal aiszkinima mote- 
riszkes, pavirto in pastipusia 
varliu,.. Darbininkas per savo 
tamsuma neteko ne pinigu ne...

ba per ugni 
gaspadorystos.

anks-

Vienas turtingas žmogus ku
riam visados vargas artymo 
rūpėjo, ėjo viena karta vėlybu 
laiku pro kalvi, o girdėdamas 
kad da dirba, pažiurėjo per ati
daryta langeli kalbėdamas:

— Da prie darbo meistere- 
li, ar jnm nenubosta uup vėlai 
dirbti!

— Ne del saves asz dirbu, 
bet del kaimyno, — atsake kal
vis. — Kaip ponas žinai, patiko 
ji didele nelaime, 
neteko visos
Keliu asz dvi valandas 
cziau ir gulu tris valandas vė
liau, del to, kad norint s po ke
lis centus galeeziau duoti kas 
dien tam žmogui isz savo 
darbio; kad bueziau turtingi 
nis, duoezia jam daugiau. Dė
kui Dievui, kad ne stekas dar
bo. Kas turi sveikas rankas ir 
gali dirbti, tai ir artymui turi 
ka norint gero padaryti.

— Tas darbas yra doras ir 
geras, — tarė turezius, — bet 
asz manau kad tavo kai m v nūs 
tau to niekados nesugrąžins.

— Tegul ir taip buna, asa 
apie tai visai nesirūpinu, bet 
esmių tvirtas kad ir kaimynas 
panasziui man padarytu.

už-

//
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Kas Girdėt
Žydu tauta iszkrikdyta po 

visa svietą, tankiai persekioti 
per kitas tautas, bet niekas ne- 
perlauž juju tikėjimo. Reike 
jiems pripažyt, kad jieji turi 
eiviliszka narsumą apgynimo 

_ — * 
L____

Žydas
szvencziu.savo tikėjimo ir 

Dievobaimingai £ycias per 
szaba nedirbs, tuja diena pa- 
Bzveuczia maldoje ir pasilsyje, 
teisingai sakydamas, kad ir 
Dievai dirbo szeszes dienas o 
septinta si bejosi. Netemina .ji
sai ant jokiu szandinimu, isz- 
juokimu ir pcrszkadn maldo
je arba szventin-ime szabo. Ne
karta mums nuduoda juokinga 
Žydu tikėjimo apeigos, bet rei
ke jiems pripažint, kad moka 
apginti jaises ir stoti kaip mū
ras prie savo tikėjimo.

O katras isz juju norėtu isz- 
krypt isz bažnytiniu tiesu arba 
talmudo — paniekinot szvento, 
tai ji nubaudžia saviszkai. Ne 
taip senei Europiszki laikrasz-
ežiai aprnszinejo kaip žydai 
apgina savo tikėjimą ir szven- 
tes. Tūlam kaime Lenkijoj, 
vienas isz Žydeliu, kuri® gal 
buvo persemtas komuni®tiszku 
mokslu, turėdamas kromeli 
valgomųjų tavoru, užsinorėjo 
vesti giszefta per szaba. Vieti
niai Žydai, dagirde apie tai ir 
labai iniraze “ 
mu” 
Jincziai. Inirszus myne Žydu 
mete®i ant kromelio, sunaiki
no visa t a vora, o locnininka ir 
v^sa jojo szeimyna gerai ap
daužė. Ant galo palicije ap- 
malezino inirszuse myne ir 
aresztavojo vadus.

Krikszcziony.s neapvaikszti- 
neja taip kartrztai savo szven- 
te® kaip Žydai. Jaigu kas ir 
nueina in bažnvezia o kuris ne- 
visados parodo szirdinga ir 
tikra tikėjimą, tai negalima 
to pavadyt dideliu pasiszventi- 
mu ir mano kad tiesiog nulėks 
in dangų. f

Kožna Nedeki ieni ir per 
szventes, sztorai atidaryti ir 
tai pas tuos vadinamus ‘‘gerus 
katalikus,” 
heliais eina pirkti maisto (tas 
daugiausia atsitinka dides
niuose įmestuose) nors galėtu 
ta atlikti Subatoje. Niekas už 
tai juju nepaniekina ir sau isz 
to nieko nedaro.

Todėl, jaigu geidžiame būti 
gerais krikszczioniais ir nori
me nors viena diena ant san- 
vaites pa«zventfti ant garbes 
Dievo, iy pasilsėti po savaiti
nių! darbui, mokykimės nuo

nedoru pasielgi- 
nutare ji nubausti prigu-

myne

o motere® su gur-

Žydu.
Ar labai mokytas ar nieko 

nemokytas, vis bu® vadintas 
žmogum. Turime daug moky
tu, bet kas isz tu 
mokytu” 
neturi, tiktai tiek, kiek pas 
perekle viszta. Randasi czio- 
naw daugiausia nedamokytu, 
kurie turi priekaba prie moky
tu, toki tai daugiuose kenke 
del visuomenes.

Kožnas žmogus turi prigim
ta iazminti ir tiktai tokis su

(< 
jaigu sveiko proto

prigimta iszmiinczia, jaigu ap-

giau rei'azke,. ne kaip vežimas 
pinigu.

Turbūt žmones kitiem laimės 
linkėdami, niekad gero nelin
ki, kad tankiausia kalba:

SZTAI BAISUS
KANKINIMAS

. . .. ------------ ----------- z. . ----------- _ _ ________ ~

SVETIM-ŽEMIU
PROBLEMAI ■Į

A
M-

''•'NN**1'

M Mr*, ■#

'Av*
V'

■

t

“vė
linu tau szimtn stnbu ir szim- 
ta maiszu pinigu.” 
tu geresnio linkėjimas kad kal
bėtu: “
dines namuose f

Argi ndbu-
SUŽVEREJES VYRAS PA

DARE MOTERISZKIAI 
50 ŽAIZDŲ.

■

vėlinu tau geros gaspa- 
” Neabejotinai 

tokis velinimas butu daug dau
giau pageidaujamu daigtu. O, 
kad motinos linkėtu to® laimes 
vyrams tai isztikruju vėdini
mai iszsipildytu... 
žmogų 
ypatingai 
pildosi priežodi 
kamaros daugiau

laimingu 
jaigu

O pinigai 
nepadaro, 

szeimynoje 
“Boba i<sz 

žiurstu isz-
nesz, negu vyras in kieti su ve- 

Mžimu privosz.

Jaigu kas užgeraa, apsiveda 
ar numirszta, tai privalote pa
tys apie tai praneszt redakci
jai t no jaus, jaigu geidžiate, 
idant tai butu garsinta. Dauge
li kartu atsiranda klaida su 
pravarde (tankiai perspaudom 
žinute isz Angliszko laikrasz- 
czio) tai už tai pradeda rugot. 
Tai ne musu tame kalte, jaigu 
patys apie tai dancszite, tai 
klaidos ne bus.

ISZ LIETUVOS
NORĖJO NUVERSTI 

TRAUKINI.
Kaunas. — Rugpiuczio 26 d. 

ta rpu stoty j J oni sz k i s-M eszk u - 
ežiai 38 kini, nežinomi piktada
riai bandė padaryti traukinio 
katastrofa ir skersai kelio už
verto keletą pabėgiu. Trauki
nio Nr. 22 maszinistas laiku pa
stebėjo užversta kelia ir trau
kini sustabdė. Traukinys del to 
kiek susivėlino. Tnvykio kalti
ninkai jeszkomi.

buda-

SMARKIAI SUSIŽEIDĖ 
KLEBONAS.

Pabirže. — Sziais metais re
montavo Pabiržės bažnyczia. 
Atremontavus vidų reikėjo nu
imti, taip vadinamus, stalažus. 
Parapijos klebonas V.,
mas darbsztus žmogus, pals pa
siėmė i n rank i u s pagelbėjo dar
bininkams.

Tarp kitko, jis užlipo ant tre- 
cziojo stalažo ir trauke vinis; 
tacziau lenta, ant kurios jis sto
vėjo lūžo ir klebonas staezia 
galva isz palubes nukrito ant 
klausyklos.

Susitrenkimas ’buvo didelis, 
nes kol ji paniesze klebonijon 

•— jis jau nustojo sąmones. Tsz- 
szaukta medicinos pagelbamedicinos 
konstatavo dideli galvo sužoi-

Gyvybei didelio pavodima. 
jaus nėra.

auksztai AMERIKIETIS PASIKORĖ.
Andriejavas, Žadeikių kai

me, szimet gryžo isz Amerikos 
Stirbys. Czia jo gyveno pati su 
vaikais. Priesz keletą menesiu 
Stirbys norėjo pasipiauti, bet 
buvo pagydytas. Mat, buvo jis 
nenormalus, visai nervai suirę. 
Jam pervažiuojant isz Ameri
kos kelyj pavogė pinigus, be 
to, buk, Amerikoj palikusi ki
ta žmona. Dabar dienos metu 
niekam nesant namie, pasiko
rė. ,

laiko atsakanti mokslą, buna 
žmogum ir.Aaudingu del visuo
menes. 1-sz auksines rudos, 
kaip per ugni pertarpini, auk- 
5a« turi savo verte, o isz gele
žines rudos, niekad aukso ne
gali padaryti, tiktai geleži. — 
Norint** ir paauksuosi koki ge
ležini daigta, bet vis bus gele- Mi Did. Kursziuose tarnaujan- v • . ZIS.

Ant mokslo nereikia paisyt, 
tiktai reikia iszminti taisyt ir 
būti žmogum.

NEŽMONISZKAS KŪNO 
SUŽEIDIMAS.

Klaipeda. — Prie ūkininko

Tūlas v^rfo Ohajaus valsti
joj aplaike penkis metus kalė
jimo kaipo, bausme už pavogi
mą kepures. Matyt administra- 
cije Ohajuj daugiau paiso ant 
vagiu ne kaip kitos vatetijos, 
jaigu taip ruseziai 'baudžia va
gius, o butlegerius paleidžia 
ant liuosybes.

Sakoma,> kad paveizdinga 
gaapadine namuose, tai dau-

INK' \
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tis piemenukas nuo ūkininko 
sunaus ir berno tapo smarkiai 
sumusztas ir kankinamas. Prie 
to ir pats ūkininkas prisidėjo 
atneszdamas muszimo ryksz- 
cziu. To viso pasekmes buvo, 
kad nuo sumuszimo ir žaizdų 
numarinimo turėjo but pieme
nukui abi kojos nuplautos, ko- 
ravontamaros nutarimu, pagal 
kuri jis, ūkininkas, už prisidė
jimą prie sunkaus kūno suža
lojimo buvo ant 6 menesiu ka
lėjimo nubaustas, indejo atsi- 
szaukima. Tacziau ntRiszauki- 
ma Vyr. Tribunolas atmote ant 
kaltinamojo iszkaszcziu.

į

Kokiszkis, — Jau buvo mi
tą, kad Nevienu kaime, Pa

nemunėlio valscziuj, i

nes ir po to padogo namus. Sz» 
nori inrodytį buk jis sykiais 
tampa beproeziu. Gydytoju nu
rodymais isz prigimties esą ne 
byliai sykiais sukvailėja, bet 
Sz. kalba sugadino skarlatina. 
Todėl jis nuo 
sukti negales.

Antras žiaurus žmogžudys 
Balys Gaižius isz Cziviliu kai
mo, 
Vo 
apie 50 žaizdų 
skrode liežuvi, 
dus, iszbade gomuri

ne
nebylysvalscziuj 

kirviu sukapojo tris žmo-

kalėjimo iszsi-

žiaurus

Južintu valscziaus. Jis sa- 
giminaitei peiliu padare 

galvoje, per- 
supiauste vei- 

, apipiove
kakla, nupiove pirszta ir isz-
lauže du szonkaulius. Žmogžu
dys norėjo moteriszke nužudy
ti, kad jam greieziau tektų jos 
ūkis. Moteriszke ligoninėje. 
Žmogžudys buvo tikintis ir pil
nas invairiu prietaru.

ŪKININKU VARGAI.
Pasvalys. — Rugp. menesio 

19 diena lietus czia lijo visa pa
ra, upes 
su r vanduo, 
nuplauti, žmones 
nes lietus kartojas taip per ko
letą dienu. Rugiai buvo pradė
jo dygti, priruosziamieji pūdy
mu! darbai buvo sutrukdyti.

Turgaus dienoje Rugp. 13 d. 
pernykszcziatns rugiams cent, 
mokėjo po 45 lit., 
cent. 43 lt, juodos duonos 1 kil. 
1.10c., bulviu litras 50 c. ir 1.1. 
Rugp. 24 diena buvo geresnis 
oras, rugiai pradėjo džiūti, 
ūkininkai nepasitikėdami orui, 
nevisai sausus pradėjo vežti, 
taigi Pasvaliecziai sziaip taip 
rugius susivežė.

Va surojus nekoks, nors mie
žiai j u pjaunami, avižos, žir
niai, vikiai i r kiti dar auga, dar 
žali, bulviu bus mažai, daržuo
se daržoves menkos. Jaigu ru
deninius javus butu galima pa
sėti, tai bendras Pasvalieczln 
upas butu neblogas.
PASISAMDĖ VEŽIKĄ UŽ 

1780 LITU.
Kaunas. — Pil. Levandaus- 

kas Mykolas, Szancziu gyven
tojas, būdamas kiek kausztele- 

g-vej pasisamdė 
vežiką važiuoti namo. Inlipus 
jam in vežimą, priėjo nepažys
tamas žmogus ir atsiradęs gre
ta, paprasze vežiko taip pat pa
vėžėti in Szanczius. Pakeliui 
visa trejuke sustojo keliose 
smuklėse pasistiprinti. Pasisti
prinę drožė toliau. Beinvažiuo- 

nepažysta
masis, sėdėjas greta Levan- 
dausko, ji iszmete isz vežimo ir 
greit su vežiku nudumo toliau.

Levandauskas pasijuto esąs 
apiplesztas: dingo 1,780 litu. 
Kriminales policijos pastango
mis sulaikytas vežikas Kapla- 
nas ir nepažstamasis Sztarka 
Kostas.

Su 1 a i ky ti e j i kalti no 
kita, pagaliau paaiszkejo, 
vagyste padare Sztarka, 
kurio 1,000 litu atimta ir gra
žinta nukentėjusiam.
AMERIKIETIS SUVAŽINĖ

JO MERGAITE.
Kelme. — Priesz keletą die

nu kažkoks Sziauliu miesto gy
ventojas, Amerikietis, nusipir- 

automobili “Chevrolet”, 
iszvažiavo iszbandyti to auto
mobilio greitumą. Atvažiavęs 
in Kelmo ir isz czia žaibo grei
tumu, ties Kelines puszynu, 
mirtinai suvažinėjo 18 metu 
amžiaus mergaite.

patvino, laukuose vi- 
rngiai jau buvo 

nusigando,

jes, Lukszio

jant in Szanczius 
sėdėjas

kės

kvieeziams

b v

vienas 
kad 
isz

W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

Laidoja kilnus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laldotuvlu, kriksz- 
tiniu, vesellju, pasivažinėjimo Ir t. t. 
520 W. Centre St. Mahanoy City, Pa.

Gimimo Metrikai ir Užsi
registravimas.

* 1 '' 1 Į J, j * J 1 i ’ 1 f

. Klausymas: Mano vaikas, 
Szesziu metu amžiaus, ka tik 
pradėjo lankyti mokykla ir 
mokytoja nuo jo reikalavo gi
mimo metrikus. Ir kad nors jis 
gimė czionais Suv. Valstijose, 
negaliu gauti gimimo metrikų. 
Ka turiu daryti? i .

K. P. Chicago, Ill.
Atsakymas: Turi pristatyti 

Sveikatos Departamentui arba 
Biurui, savo mieste, pilnas in
formacijas, dttodant vaiko gi
mimo diena, varda po kuriuo 
buvo užregistruotas, gimimo 
vieta, 
kuriame

1.*
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užregistruotas,
tėvu vardus ir adresus, 

atsitikime už dyka 
aficialiszkas 
certifikatas bus’lazduotas. •Jei
gu vaiko gimimas neužrekor- 
duotas, 
ežiu, 
t motas inteikiant raszta, ku
riame užraszyta vaiko gimimo 
vieta ir diena. Ir paežiu laiku 
iszgaUk kopija rekordo intoilė
ti mokyklai.

Klausymas: Mano tėvai gi
mė Europoje, asz gimiau szio
je szalyjo. Ketinu važiuoti Eu
ropon, bet turiu užtektinai bė
dos ir vargo darodyti, kad asz 
czionais gimiau, nes mano gi
mimas nebuvo užregistruotas. 
Kaip galiu iszgauti 
metrikus!

R. N. South Boston, Mass. 
Atsakymas: Kuomet gimimo 

metrikai reikalaujami darody
ti Amerikos pilietysto, kriksz- 
to certifikatas su afideivitais 
dvieju liudininku, 
prislėgti kad vaikas gimė Suv. 
Valstijose, turi but i pristatyta. 
Galima gauti gydytojo, slau
gos, akuszerkotf arba krikszto 
tėvu paliudijimą. P f
Lioterijos Draudžiamos Szioje 

Szalyje.
Klausymas: Girdėjau 

lioterijos draudžiamos 
szalyje. Ar lieczia pnrdavima 
bilietu lioterijoms svetimose 
szalvso?

Inkstą n ežiu

užregistravimo

del nekuriu priežas- 
gali būti dabar užregis-

gimimo

kurie gali

1 kad 
szioje

lioterijoms 
i

P. L. Philadelphia, Pa. 
Atsakymas: Taip. Suv. Vals

tijų Baudžiamu Instatymu da
lis 213, draudžia siuntinėjimą, 
per paczta, visos medžiagos, 
kuri lieczia lioterijas. Pereitais 
metais, “apgavystes” insaky- 
mai iszleisti priesz 36 svetimas 
kampanijas, kurios siuntė savo 
garsinimus žmoniems szioje 
szalyje. Visi laiszkai buvo su
gražinti siuntėjams.
Ligonbucziai ir Dispensarai.
Klausymas: Ar galite man 

praneszti klinikos varda ir ad
resą kur gydo veneriszkas Ii-

apgavystes

L. D. San Francisco, Cal.
Atsakymas: -Gali kreiptis 

prie sekaneziu klinikų kur ga
lėsi gydytis už dyka jeigu ne
turi pinigu. College of Physi
cians and Surgeons, 344 Four
teenth Street; Mt. Zion Hospi
tal Dispensary, Scott & Post 
Streets; San Francisco Health 
Department Clinic, 1083 Mis
sion Street; Stanford Univer
sity Clinic, Sacramento and 
Webster Streets; University of 
California Hospital, Parnasus 
Avenue and 3rd.Street.

Beveik kiekvienas, Su v. Vals
tijų miestas užlaiko klinikas 
arba ligonbUcziiis invairioms 
ligoms, inimant lytiszkas ligas.

Pasportai Naturalizuotams 
Piliečiams.

Klausymas: Esiu Amerikos 
naturalizuotas pilietis ir ma
nau vykti Europon, Kaip galiu 
iszgauti Amerikos pasporta, ir 
kaip ilgai turiu laukti pakol 
man ji iszduosl

J. K. Clinton, Iowa.
Atsakymas: Turi afidoivito 

formoj pasiunsti raszta Vals
tybes Sekretoriui. Szita afidei- 
vita turi iszpil’dytif priesz Fe- 
dėralio'Teismo rasztininko, ar
ba valstiszkamo teisme, kuris 
autorizuotas na'turalizuot atoi-

I

n

kurie dalybavo Sviet'inc-

ISZMAITYS ARMIJE 
LEGIONISTU.

Sztai vyrukas kuris rūpinsis 
pavalgydiniimu
svecziu kurie «suvažiuos ant sei
mo in San Antonio, Texas, 8ta 
Oktdberio. Yra tai musu pboj- 
sal *1
jc Karojo ir laikys savo motini
seimą. C. H. Ortman isz Fort 
Sam Houston, ture® in pagelba 
330 k u kori u kurie pagamins 
valgi dol pribuvusiu svecziu ir 
tai pagal kariszka būda.

vius, arba priesz Valstybes De
partamento agentu. Tavo natū
ralizacijos certifikatas, arba 
tam tikra cert if i knot a kopija 
teismo rekordo tavo natūrali
zacijos, turi būti pasiunsta su 
aplikacija — tau atgal sugra
žins po peržiūroj imu.

Su aplikacija turi pasiunsti 
dvi fotografijas (savo) ant plo
nos popioros, trijų coliu didu
mo, ir ’afideivita vieno liudi
ninko. Pasporto kaina yra $9.- 
00 ir reikia užmokėti $1.00 už 
aplikacija. Gali mokesti siuns- 
ti pinigais arba piniglaiszkiu.

Kuomet aplikacija tinkamai 
iszpildyta, pasporta® bus Vals
tybes Departamento iszduotas, 
in viena arba <lvi dienas. Bet 
patartina praszybi pasporto 
nors sanvaite priesz iszvažia- 
vimo. (Bus daugiau.)

T

certit’i katas

ANT PARDAVIMO.

tyti.

t.s.31)

Du namai ant puses loto, prie 
907 E. Pine St., ir 906 E. Mar
ket St., geriausiame padėjime. 
Namas ant Pino St., turi szilu- 
ma, maudykle ir kitos visos vi- 
gados. Taipgi parsiduoda na
miniai daigtai. Ateikite pama- 

Galima pirkti pigiai.
Kreipkitės ant adreso:

Peter Traskauskas, 
907 E. Pine St.,

Mahanoy City, Pa.

A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

28 Frack St., Frackville, Pa.
Bell Telefonus 172

■■ ♦

MILL & PATTERSON STS., 
ST. CLAIR, PA. 

Bell Telefonus 1430-H.... * "—
Iszbalsamuoja ir laidoja įnirusius 

ant/Visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 
szia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, veseliu, kriksztyniu ir 
kitiems pasivažinėjimams.

— Sunau! ir tu mane nori 
apleisti? Taip drdbanczin bal
su atsiliepe senute in jaunikai
ti; akyse jos buvo aszaros, ku
rios prie menkos szviesoslem
putes, kaip laszai rasos plauke 
per iszdžiuvusi veidą nelaimin
gos naszles. — Diedukas tavo 
gavo smerti ant mariu, tėvai ir 
broliai tavo silsisi taipos-gi 
ant dugno. Tu vienas man pa
silikai ir tu nori mane szian- 
dien, kada daugiausia priežii- 
ros ir pagelbos tavo reikalau
ju, apleist, mažam taip kaip ir 
jau daugiau pas mane nesugry- 
szi? Dieve mano! ar silpna 
sveikata mano galės iszkensti 
ta ant manes nuleidi! Ponia 
priduok man stipruma, o valia 
tavo tegul stojasi.

— Taip iszinctinejo senute, 
kurios dienos suskaitytos. Po 
tu žodžiu ilgai stovėjo tylėda
mas josios mylimiausias sūnūs, 
ilgai žiurėjo in iszdžiuvusi vei
dą motinos, paskui in ja tarė.

— Mama! Tau už viską de- 
kavoju. Tu apie mane rūpinai
si mano jaunystėje; sziandien 
isz paliepimo ir valios Dievo 
asz apie tave turiu rūpintis. 
Žiema artinasi, uždarbiu czio- 
nais jokiu ne yra, stnbos musu, 
kurioja jus ir asz pirma karta 
pamatėm szviesa szio svieto 
jau baigė griūti. Asz būdamas 
sveiku ir drutu turiu duoti 
kensti bada ir didžiausia varga 
ant senatvės! ar-gi galima sū
nui, kuris gali dirbt, duoti mo
tinai kensti bada! Ne! Del ta
vos tiktai gyvenu, del tavęs 
dirbu, ba tu po Dievui man pir
mutine.

Nutilo stuboj. Sunkus atsi
dūsėjimas iszsiverže isz krūti
niu motinos ir sunaus, bet ne 
vienas isz ju np turęjo drąsos 
pertraukinoti t^ tylėjimą. 
Szvilpimas vėjo ir užimąs pu- 
tojaneziu vilniu iszsprudo per 
plyszius senos stubos ir užgesi
no szviesa lemputes.

— Dieve, kas pasidaro, — 
paszauke persigandus senute ir 
puolė apmirus nuo suolo ant 
žemos.

Jaunikaitis pasilenke, paėmė 
ta brangia sunkenybia ir pa
guldė ant blogu patalu.

— Ji jau ne gyva, o suriko 
sūnūs ir iszbego laukan szauk- 
damas pagelbos, bet szvilpi
mas vėjo ir užimąs baisiai pu- 

užmusze
in stnba

U '

D K. RĖKLAITIS
_ Lietuviszkas Graboriut 

Laidoja numirėlius pa- 
į gal naujausia mada ir 

mokslą. Turiu pagelbl-
ninke moterems. Priei
namos prekes.

SIG W. Spruce St., 
MAHANOY CITY, 1*A.

a<»« MAUKEI ST., 
Tamaqua, pa.

tojaneziu vilniu, užmusze jo 
baisa. Sugryžo in stnba, pri
bėgo prie lovos, puolė ant ke
liu ir praszo Dievo pagelbos del 
mieliausios motinos.

Mielaszirdingiausias Dievas 
nusiuntė jam linksmybe. Moti
na atidarė akis ir tykiu balsu 
atsiliepe in sunu: — Toksai 
szvilpimas, toksai užimąs vil
niu pranaszavo man smerti ta
vo dieduko, tovo ir tavo broliu. 
Sunau! ne važiuok ne apleiski 
manes, nes jaueziu, kad akis 
piano tave daugiau ne matys.

Vela užstojo malszumas stu- 
boja, tiktai kartas nuo karto 
ta tylėjimą pertraukinejo szvil
pimas vėjo ir ūžimai vilniu.

In kelias dienas po tam ma
tomo sunu globija motinos ku
ri atsisveikina ir laimina ji in 
tolima kelione.

— Važiuoki — tarė dreban- 
oziu balsu senuke, — važiuok 
o Dievas mielaszirdiogiausias

t

331 W. Centre St •»

A. J. SAKALAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

(Bell Phone 872) 
Shenandoah, Pa. e

Palaidojima 
atliekam rūpestingai ir gražiai. Bu-

Nuliudimo valandoje suteikiam 
geriausi patarnavimu.
i ......
site pilnai užganėdinti.

Isz Mahanojaus jeigu kas parei
kalaus mano patarnavimu tai mel
džiu man telefonuoti o pribusiu in 
deszimts minutu.

i

I

I

Telefonas 872. u

---  — -     1 - - ' .   I .------ * 
tegul tave sergsti. Neužmirszki 
Jo, o Jisai apie tave ir mane ne 
užmirsz. '

Lemputė, prie katros tiek 
metu drauge sedejome, visados 
žibės stovėdama ant lango. 
Kaip gryžtant isz tolo pamaty
si lange jos silpna žiburėli, ži
nok kad da tavo motina gyva 
ir tavęs laukia.

Laivas atsitraukė nuo kran
to. Ilgai stovėjo sena motina 
tarp duriu, ilgai žiurėjo ant at- 
sitolinczio laivo, pakol tas isz 
jos akiu ne isznyko.

Praėjo menesiai. Žuvininkai 
gryžtanti nuo žvejojimo visa* 
da parncszdavo geras naujie
nas nuo sunaus. Ilgai nakti 
stovėdavo deganti lempute lan
go. Motina su ne ramumu lauk
davo sugryžimo savo numylėto 
vaikelio, klausinėdavo žuvinin
ku, bet tie kas kartas mažiau 
žinių apie ji praneszdavo. — 
Nes katras galėjo būti *be szir- 
dies ir naujiena apie smerti su
naus ir nuskendima laivo, lai
ko audros,

mariu, 
rankoje

sunaus moti-

užduoti smertina 
kirti ant visada da laukian- 
cziai sugryžimo 
nai ?

Metai praėjo. Jaunikaicziai 
ir draugai nuskendusio iszva- 
žiuodavo ir sugryszdavo. Tsz 
lango stubos kuri stovėjo ant 
kranto mariu kas nakti žibėjo 
silpna szviesa lompukes kuri 
apszvi ošdavo putotas vilnis

Stuboje su ražanezium 
sėdi senute ir lauke

sugryžimo sunaus. Sena ir dre
banti 
lazdele galinti iszoiti priesz 
stnba, bet gyvastis joje ir tvir
tas tikėjimas, kad jos mylimas 
sūnūs sugrysz.

Kaip ilgai ant jo lauke to no 
žino. Bet viena vakara nebuvo 
jau matyti žiburėlio lango. 
Stuboje per visa nakti buvo 
tamsu, kada ant rytojaus atėjo 
atlankyt ja žuvininkai gailin
gas pasirodė ju akims paveiks
las.

Senute su atremta galva In ’ 
štai a sėdėjo ne gyva. Dievas 
susimylėjo ant jos ir suvienijo 
ja ant amžių su mylimu sunum.

senuke kaip tiktai su 
galinti

matyti

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

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

$1,000 TIK UŽ 60 CENTU

Ka tai tūkstantis doleriu žmogui 
reiszkia, jeigu jis 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 vaistažolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtu Ilgu ir 
atgauk savo sveikata.

Vaistažoles yra nuo sekaneziu li
gų: viduriu užkietėjimo, skilvio na
mai imo, nenoro valgyt, strėnų ir pa
ežiu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj, ir 
kitu ligų. Atsiunsk 60e. tai gausi 
vaist-Žoliu, kurio s jums sugražini 
sveikata, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nnomara, 
szirdies liga, tai atsiunsk 85e. a gau
si musu gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas." Neimu 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 katalogu. Reikalingi musu 
žolių pardavinėtojai visuose miestuo
se. M. ŽUKAITIS,
25 Gillct Street. Spencerport, N. Y.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

3-ozia Procentas už jusu pinigus ir saugumas dol jusu 
pinigus yra geriaus negu 10-tas Procentas, be jokio 
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST CO., 
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir tą
suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del< žmogaus kuris dirba ir czedina. Dėkite savodel žmogaus kuris dirba ir czedina.
pinigus in ssita Banka o persitikrinsite ir matysit#

A • • • « a a —kaip tfti pinigas auga su padauginimu Procento.
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“SAULE”

te Netikiu
lotas, davė zuikiui gert pieno 
kiek tik norėjo. Ir ne dyvai, 
kad zuikis tupėdamas ta visa 
gera, augo greit ir pasidarė la
bai didelis, nes pats kriauczius 
ne valgo tik davė zuikiui.

Po dvieju menesiu pati sako 
in vyra: “ 
papiAut ta zuiki, ba vaikai ne

mo^cT-

Zinai gerai kad nu-

Mikas pirko stiibele ir mane 
kad viskas eis gerai,

Bet su Airisze kas diena vis
nauji ergeliai,

Ka Airisze jam kalba visko
gerai nesupranta

Visaip jam iszmislinejo toji 
žalioji vanta.

Ir taip kas diena apie Miką
■L W M *1* •• W ■> * 'W W WWJF ^4||F

Kaip koki berną stumdo, skūrakalbi,
’ v ’ y » «i . ezuikio T

dyt galima “Gyvenimas”, ka- 
<langi bemastydamas jis kalbe- 

Z j°:
— Kaipgi margas gyveni

mas žmonių! Ir kuomi jis yra 
jai ne vien retežiu kaneziu, ko
vos? Kuom yra jei ne orszkc- 
cziu vainiku papuosztu vystan- 
cziais žiedais laimes ir džiaugs
mu J Kiekgi piktybes digliu! 
Bet rožes kvapsnys ątmoka už 
susi žeidimą jos digliu. — Do
rybe ima virszu ant piktybes.

Žmogus mylėdamas dažnai 
buvo nelaimingu, 
kad mylėjo nors

jo:
x

- •

ii?
.... .

v;/1-/ .■; .< 1

— O Angelina! Sziandien 
iszduok decizija, sziandien pa
sakyk man ar randu vieta tavo 
szirdyje, ar paskiri man ja 
szaltam kapo! Ilgiau negaliu 
jau iszturet, nuolat besivars- 
tant ir abejojant. Tu žinai kaip 
tave myliu, tu žinai kad tave 
palaikau už szventenybe — o 
bet tu abejojaneziai žiūrai. 
Tark ah, tark, tark kaipo sli
džia teisingai ar myli mane ai 
ne? —

Taip maldavo parkritęs ant 
keliu jaunas Belovas apsiaub
tas ekstaza meiles, degantis ta 
meile kokia tik gal degt jauni- 
kaitiszka szirdis ir duszia. O ji 

abejodai

“Ne pa
ne žemes
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tylėdama žiurėjo 
in pryszaki, kartais besiszyp- 
sodama, kuomet jis atlikinėjo 
tikriausia iszpažinti ir lauke 
iszriszimo su tokia neramybe 
kokia laukia branginantis gy
vastį apskunstasis už baisu 
prasižengimą teisdario decizi- 
jos. Kad nesiliovė kartojas sa
vo klausymus ji galinus pa
kraipius su galva atsake:

— Ne...
— Ar teisybe sakai Angeli

na ?! — suszuko jis, o krūtinėje 
jo apmirė visi jausmai ir pasi
liko vien jame tik jausmas gir
dėjimo.

— Teisybe sakau — nejau- 
cziu jokios meiles...

Visa kraujo banga t renk e 
jam in galva, o rodėsi jam kao 
perkūnas intrenke ji — gal tas 
apkvaitimas atgabeno in jo du- j 
szia: Netikiu!...

— Netikiu! — atkartojo jo
lupos.

Toj valandoj isz kito kam
bario iszejo “mama” ir maty
dama scena užklausė:

— Kagi czia jus darot ?
— Bovijames...
Jaigu nebūto toj valandoj jo 

duszia pripildyta vien 
kiu” gal . butu supratu kaip 
biaurai sumelavo.

Nesuprato ir to kas pasidaro 
kad jis kuris prisiege jog mirs 
czia po jos kojomis pasikėlė 
nieko neatmenąs kas buvo, ta- 
cziau koramiausiav ir net abe
jodamas.

Paėmė skrybėlė ir rengėsi 
eit, bet tame iszvydo gražiau
sia poterkiniuose romeliuose 
pažystamo gerai Green’o foto
grafija kabanezia ant sienos.

Aha, suprato, bet ir toj va
landoj buvo abejodus, net ta 
baisybe, kuri atsiskleidė priesz 
jo duszia akis neužramino jo; 
besiszypsodamas parode 
myletinei kalbėdamas:

— Tai jis, jis rado vieta ju 
su szirdvje.

— Ne...
Dabar pradėjo besiszypsoda- 

mas skunst savo numvletino 
mainai, kuri rods labai iszmin- 
tingai atsakinėjo, bet nerami- 

. no jo, patarinedama jog, szir- 
dies negalima priverstinet, ta- 
cziaus pamirszt ta, kuri už 
meile neatsimoka nejaueziant 
tos savo szirdvje.

Sugryžes namon smarkiai 
numėtė skrybėlė ir juoda ser
mėga po tam priėjės prie biur- 
kos iszsieme revolveri ir žiūrė
damas in blizganti ginklą kal
bėjo.

mama

i i neti

nu-

— Tu laukiai manos, tu ke
tinai man patarnaut ir iszgy- 
dyt sužeista krutinę, bet ne! 
Ma no krutino nejauezia skaus
mu, ne reikalausiu tavo patar
navimo, noriu kentet idant ja 
mylėt... Mylėt —kartojo skaus
mingai iszkreivytom lupom — 
mylėt del ko? — Kad niekina 
manim ar nemyli ji kito?... Ir 
Vėl jaute duszioje baisa 
tikiu ” 
netikėk...

bet geriau 
ir nelaimin- 

Igai, negu kad visai butu nemy
lėjus, nes ir garsus Adomas 
Mickcviczius sako dedamas sa
vo žodžius in lupas merginos, 
kuri niekad nemylėjo: 
si kelt in padanges,
dalypstet negaliu”. Kaip daug 
datyriau gyvenimo puitirimu, 
datyriau gyvenimo prityrimu, 
kaip daugelio pasimokinau my
lėdamas kad ir be vilties! Nu
sižeminimo dorybes ji mane 
iszmokino, kentet del meiles, 

'mylėt artyma tikrai nelaimin
ga meile mane iszmokino. Kaip 
daug turiu but asz dėkingu jai! 
Nes blizganti laime no visad 
yra laime, kanezios gi gal su
teikt laime, laime duszios... Ji 
mane nustūmė o bet ja myliu 
ir sziandien. Jaucziu kad ta 
mano meile ne yra vien trum
pu užsidegimu pageidimo, ga
na norėjau ne karta užgesyt, 
bet veltu stengiausi. — Myliu 
ja ne ankseziau negu ja pažys
tu — bet oh! kaip sunku mylėt 
neturint tvirtybes! Du metai 
kaip ji pasako man “ne” du 
metai kaip kankina mane tas 
“netikiu”, o bet nieko daugiau 
nežinau kaip tik tai ka žinojau 
klausvdaina’S jos atsakymo 

... Jis pasielgime, jos kal
ina ta u szian- 

“ne”. Paslap- 
Itis jos szirdies Vienok užklota 
tirsztais nepermatomai ūkais, 
o bijau persipleszinet pro juos, 
idant neiszvyst jos duszioje vėl 
to baisaus “ne”, diedas kuri 
neszioja ant savo pirszto man 
iszžiuri dovana — doVana tik 
ne nuo manes... |

Žiedas n u budi no ji isz svajo
nes. Kaipo atidengęs ka tokio 
iszganingo paszoko nuo kėdės. 
Nusiszypsojo ir pradėjo vaiksz- 
cziot po kambari. Pažiurėjo in 
laikrodėli. Buvo puse po de- 
szimtai vakaro.

Paėmė skrybėle ir-iszejo. | 
Smarkia eisena 

miesto ir inejo in 
sankrova. Buvo czia jau gerai 
pažystamu. Pareikalavo paro
dymo žiedu. Auksorius deda
mas ant stiklinio stalo deže 
kurioje pliuszinese vogutese 
prisūdyta buvo eiles auksiniu 
žiedu, kalbėjo:

— Czia yra auksiniai gal 
tamsta nori pigesniu?

— Praszau palikt niekus — 
atsake jis neužganedintask Blo
ga mėsa szunis ėda.

— Persipraszau, bet asz tik 
klausiau.

— Bereikalo nes radau jau 
tai, ko norėjau — atsake Be
lov’as laikydamas du žiedu ir 
ka tokio svarstydamas.

— Neabejotinai susižioda- 
vinia rengi; tamsta laimingas 
bueziau sudedant linkėjimus.

— Negaliu suteikt tos lai
mes, nes neatminiai tamista. 
Bet klausiu kiek tiedu žiedai 
kasztuoja.

— Abudu galiu atiduot už 
10 doleriu.

— Nejaugi? Tai nėra auk-

jos
”no” 
boję, jos akyse 
dien antitesza to

sas.

< 4 y y

ne > y

ėjo gatve
Jubilerio

“Ne-
... Viltis jam sznabždejo

— Užtikrinu, tai yra gry
nas auksas, pigumo ju priežas
tim yra tas kad nepapuoszti 
jokiais brangakmeniais.

— Na jau gerai, czia noeina 
apie preke vien apie 
baigė nenorėdamas iszroiszki-

Noda-

U.
Atsiloszes ant kėdės beleis- 

damas kamuolius melsvu du
rnu in kuriuos besvajones žiu
rėjo, sėdėjo atidėjęs in szali 
stora knyga, kuria skaitė o ku
rios turinys turbūt buvo moks-
Jiszku tos ruszies, kuri užvar-.Jubileris matomai apsirikęs

net slaptybes. — Kiek tas pa
vienis vertas?

— Keturis.
Belov’as padėjo atgal. Buvo 

tai tos paczios iszvei/dos, toj 
paezioj formoj darytas, kaip 
tas, kuri mate pas Angelina. 
Neeme jo. Kitas buvo biski ne 
panaszus ir ta nusprendė imt.
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r r / garbevojo,:Kafi.girde^. aPio pap’ovima 
LDpe ant naktinio szipto in zuikio?... Zinai gerai kad nu- 

maiuas eiti, «zautas zuikis yra daug geni

jau tai teisybe — aisa- 
jke pati — bet kas ji nuszaus, 

kad tu szaudyt ne moki T
— Nesirupinkie apie tai! 

Pažinstu czionais sena žmogų 
kuris mane nuo to iszvaduos.

Ir tuojaus Petnyczios ryta 
’•ateina senelis su dvivamzdia 

ant pecziu.
Visa szeimyna pasirengė isz- 

eiti isz miesto. Kriauczius nc- 
sza zuiki, inejo in girria ir su
stojo.

n nisiMikas turėjo klausyt, visai jai 
nosiprieszytL 

Kas nakti kaip mulas mainose! 
angli lupo, 

O Airisze sau pasirūpino tau
tieti pliklupi, 

Mikas apie tai daginio ir vie
toje in darba eiti 

Nutarė ta nakti po lova bobos 
pasislėpti.

Paeziule suuodė kad pavojus 
prisiartina, 

Su Airisziu užklupo taji Lietu- 
viszka skatina, 

Gerai jam per szonus ir galva 
apdaužė, 

Per duris iszvaro ir da ranka 
iszlauže.

Ant ryt Airisze Miką pas 
skva.jeri apskundė

Ir savo lėta vyra da in džel-a 
patupdė,

Mikas nekaltai dabar kalėjime 
turi sėdėti.

Ir Airisziai kas menesi s ant 
maisto siuntinėti.

Sziadicn Mikas keike savo 
duszia ir kuna 

Ir siuneze ant Airiszes bobos
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NE VISI GALĖTU PANASZIAI PADARYTI KAIP SZITIE VYRUKAI.
Beveik kožnn diena galimu matyti writoki perwtatyma ant Brooklyno tilto kuri ma- 

lio^iai maliavoja kas motas. Maloriai ir inspektoriai vaikszczioja ant virves, kaiip ant pa
būdami dideliam pavojuje, bet isz to sau nieko nedaro nes prie to yraveikslo matome 

pripratę.
nes

J

savo viltyje, pakaso pakauszi 
ir iszimant jaunikaieziui pini
gus kalbėjo:

— Abudu
atiduot už $10 bet nenoreda-

vienas tas 
kam kitam

imant galėjau

rospekta, 
už

yias laužyt žodžio, 
tegul bus $6, nors 
neatiduoeziau už tiek.

— Dek a vo j u už
bot nenoriu mokėt pigiau 
kitas. Kiek vertas tiek moku. 
Praszau da iszbriežt ant jo rai
des. Ir padavė de-eni.

— Persiusiu 
(pacztu) ryto.

— Gerai. Labanakt.
* * *

Volei buvo kaip ir kasdien 
szalo jos. Ah, kaip ji graži

tamstai k rasa

A 11, JI.HIĮZ JI <•«.!, 
kaip ji gera. Ir kodėl jai netiki.

— Kokios literos iszbriež- 
tos ant jus žiedo? — užklauso 
imdamas jos ranka. — Neabe
jotinai to, 
szirdyjo.

Kalbėjo tycziom, norėdamas 
isz jos akiu skaityt jos duszios 
knyga. Ji baimingai atome ran
ka, besiteisindama kad tai tik 
jos locna monograma iszbriež- 
ta. Taip tikrai buvo.

— Bet yra dovana.
Ji tylėjo, tik jos veidas pa

raudo, bot akimis žiurėjo drą
siai, nors žodžio isztart mato
mai negalėjo.

— Kodėl nenorit rodvt — 
sztai ir asz turiu toki pati. Ir 
nusimovęs nuo pirszto padavė 
mergeliai, kuri paėmus vartė ir 
prisižiurinejo.

— Keno czia vardas isz- 
briežtas? — klausė žiūrėdama 
in ji.

kas rado vieta jus

Yra tai tik telizmanas 
pažymėjimasarba pažymėjimas vilingos 

meiles ir daug, daug kitoko, o 
galbūt ir vardu to, ka mylėjau. 
Ar nenorėtumėt apmainyt su 
manim — jusu man butu da 
brangesniu, o ta pat primintu.

Ar suprato ji ka nors isz jo 
žodžiu, ar gal ne — bet mato
mai buvo kad duszioje jos atsL 
buna kova.

Ar suprato ji ka nors isz jo 
žodžiu, ar gal no — bet mato
mai buvo kad duszioje jos a tri
būna kova.

— Atmetat mano propozi-
cija.

nes tai

buvo
kad 

szalia

savo

4
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perkuna, 
Kad davėsi taip puikiai žalia- 

t 1 1 • • ••

— Czia, tarė kriauczius — 
yra atsakanti vieta. Czia atsi
sveikinsim su nabagėliu, su szi- 
tu svietu!

Ta pasakęs iszeme isz kisze- 
niaus szniureli.

— O tai kam? paszauke se-
nelis.

— Tuo jaus tau pasakysiu. 
No tikiu kad isz tavęs butu to
ki s geras medėjas, nes su szniu
reli u surisziu zuiki, idant

— Negaliu priimt, 
dovana atminties, negaliu jum 
atiduot.

— Tokiu budu priimkit ir 
nuo manes del atminties, turė
kit dvi.

Matomas mažas skirtingu
mas žiedu pastate jai didele 
kliūti, o jam daleidinejo prieit 
prie jos dusaios puslapcziu. 
Jau,.jau atsieks savo troszki- 
ma, kuris nuo daug metu ji 
kankina. — Veltu viliojosi. Ji 
nustume jo auka, jis vėl sužeis
tas atsitraukė.

Nuėjės szalin jis pasirėmė 
ant rankos ir liudrtas rymoj’o.

— Kaip iszgazdinot mano! 
taro ji po valandai prisiarti--

principalas, kurio kontoro nuo 
keliu motu dirbo Belov’as su 
Angelina tose sanlygose, 
kasdien beveik 
viens kito.

Nuo daugelio metu Belov’as 
turėjo visu rūpestingiausiai 
slept šavo meile prie Angelines 
priesz ta žmogų, kuris nemokė
jo atskirt (meiles nuo paprastu 
pageidimu. Smarki akis princi- 
palo kaip ir gabus pri vert imas 
prie iszsitarimu atskleidinojo 
jam kitu paslaptis. Buvo tai to
bulas satirikas ir dvejopa reisz 
kinahcziais žodžiais kalbėt mo
kėjo labai gerai Jaunas Belov’- 
as seniai pažinojo duszia savo 
principai o ir pataiko neiszduot 
savo slaptybe* iki sziol. Sunku 
tas buvo padaryt, bet (įel mei
les ko nepadaro žmogus. Me
luoja netik žodžio, bet [pasiel
gimais ir darbais. Nekarta rei
kėjo labai datyrt skausmingo 
nusižeminimo; kad tik but arti 
numylėtinės. Pergalėjo
ambicija ir iszmoko nusižemi
nimo dorybes. Bet idarrt. slepi 
savo tikra meilu, turėjo st vertis 
net to vaisto, kad rodo vieszai 
insimylejima in tula mergina. 
Komedija losze -— gerai,, o tei
sybes nežinojo net ir pati An
gelina, kuri be abejones [many
davo, jog tas kuris apdovanoja 
prezontais ir vakarais .lanko 
Miss A. Murray myli ja, ir lo- 
szia komedija tik su pana Mur
ray. .lis juokėsi isz pasekmes. 
Miss Murray isztekejo. Belo- 
vui nekarta reikėjo girdėt pa
sargas, kurios kita skausmin
gai lytėtu, bet jis vien szypso- 
josi.

Dabar pradėjo persitikrinet, 
kad jo principalas ne yra jam 
prieszu, o sztai net pats kalba 
nors ne labai mandagiai apie 
apsituokima jaunųjų.

— Gal jau susižiedavai su 
Angelina kalbėjo jis sėdint 
prie stalo ir valgant vakariene 
drauge su namiszkiais prie ku
riu priskaitomas buvo ir Belo- 
v’as. — Abudu, maeziau, turit 
vienokius žiedus.

— Ne — atsako Belov’as — 
insmeiges in toriolka akis.

Senas žmogus gal patomijo 
jog vaikino veidas lyg apsarko, 
kadangi rimtai pradėjo kalbėt 
apie geruma merginos.

— Ar jos tu nemyli L Ji ta
ve myli. —

— Netikiu...
* *

i ■

Ant pirszto Angelinos Be
lov’as. žiedo jau nemato. Norėjo 
klaust bet nedryso. Ar teisybe 
sake Mr. Thomson? Klause 
pats savos žiūrėdamas in ja 
triusanezia ir kalbanczią in ji 
saldžiu balseliu, 
kaip rožes kvietkele.

— Kaip patiko jums praei
tos naktifes balius?

— Nebuvau ant jokio. Tai 
pasijuokimas.

— O asz jus maeziau.
— Gal sapnuojat.
— Dabar ne 

dama -atsake.
— Nesapnuokit niekad. Ir 

pamislijo; “Ir gi tikėk da-

*

«MM 
nūs.

— Kuom...
Insimaiszymas treczios ypa- 

tos nedaleido jai atsakyt.
III.

— Judu mylltes
taro karta Mr. Thomson,

I

ir žydinczia,

e 4 • besiszypso-

ar nei
r"1—

bari... Ar jos szirdis man už
daryta drueziai — asz — noti-
• U . •kiu!
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1c apie Mikuti grinoreli, kuris 
apsivedė su Airisze kaip tai 
daugelis isz musu Lietuviszkii 
sakalėliu sziadicn daro, o pas
kui prakeikė save kad buvo to
kiais-asilais ir davėsi save pa
sigaut iri A i riszi nes slaistas. 
Na klausykite:

iadien jum pagiedosiu ei-
blekiai prisigaut, 

Ir ar ne buvo geriau Lietuvaite 
už paezia gaut.

ZUIKIS
Ėjo sau kriauczius

y

Gyveno sau Alytę, bernužejis 
drill’s ir smarkus, 

Dvi mergužes ji gunde kad su 
joms apsivedus 

Bet Mikui szirdis ne karta
nealpavo, 

Apie apsipaeziavima visai 
ne nesapnavo.

Norints isz dvieju ruteliu jam 
viena vis pirsze, 

Bet Mikas nenorėjo Mariute 
ne Urszo

No norėjo stoti prie altoriaus 
ne su viena, 

Pasiėmęs pundeli iszdume in 
Amerika.

Ir laimingai pribuvo, kaip 
rasze Mariutei

Bet sugryžti ne mislina, kaip 
sake szirdutei

Apsigyveno ant burdo pas 
savo tautieti

Buvo jam gerai prie gas- 
padineles sėdėti,

Mikas dirbo ant dienos, o 
bosas ant nakties 

Tankiai boso vieta užimdavo 
prie gaspadines, 

Kada bosas apie Miko dar
belius dažinojo

Tuoj praszparta ant pecziu 
jam iszraszinejo.

Mikui buvo graudu'bet turėjo 
“mufytis,”

Ir apie gaspadinelia negalėjo 
daugiau “fulytis,”

Mikas nuo to laiko žadėjo gy
venimą permainyt, 

Nutarė tuojaus kogreioziausia 
apsiženyt.

O kad Angliszkai mokėjo sziek 
tiek jau zaunyt, 

Todėl prie Airiszes pradėjo ant 
tikrųjų runyt, 

Kytra Airisze pastato glaistas 
del Mikuczio,

Na ir ji pagavo del savos — 
tojo žiurkuczio.

Turėjo eiti in korta ir ten 
i

y

y

y

y

y

y

szliuba apturėjo, 
Jojo draugai ir kaimynai

Miką iszjuokinejo, 
Bet Mikas ant to ne pykerir 

nieko isz to nedarinejo, 
Nes Airiszius mylėjo o Lietu-

Į 
' . H

vius paniekinėjo.
i

ki.

pasi- 
vaikszcziot ir gryždamas namo 
pasitiko vaika, kuris nesze zul-

I 1 .1'

Ka tu noszi mano vaike?
paklauso kriauczius.

— Pagavau zuiki — atsa
ko vaikas — jaigu nori, tai tau 
parduosiu.

— Kiek už ji norėtum?
— Ne galiu pigiau parduot 

kaip už auksina.
— Duosiu tau auksina, bet 

tuojaus man atiduok zuiki.
Ta pasakęs, kriauczius sau 

pamislino: “Kokis tai džiaugs
mas bus del vaiku! O koks tai 
bus valgis!” Dave vaikui auk
sina ir paemc zuiki. Po tam at
siskyrė abudu užganėdinti.

Kriauczius pakavojo zuiki 
po surdotu ir ineidamas in

“Atmink
paeziule ka tau parncszu.”

Pati su vaikais ji apstojo 
mine, bet atmint ne galėjo.

Kada kriauczius parode zui
ki, vaikai suriko:

ir davai vyt tęva po

grinczia paszauke:

y

surisziu 
mums nepabėgtu.

— Daryk kaip nori, atsake 
senelis, su piktumu. Po tam at
sitraukė keturiaszdeszimts pė
du, atitraukė gaidžius karabi
no ir lauke ženklo nuo kriau- 
czio.

Kriauczius pririszias zuiki 
prie kelmo, prasiszalino su pa
ezia ir vaikais ir visu balsu už
rėkė: “vienas, du, tris”.

Ka tik isztare tris, isz kara
bino senelio iszejo szuvis isz 
vieno vamzdžio. Žiuri kas czia 
dedasi — ir pamate kad sznu- 
relis likos perszautas o zuikis 
dūme kaip pasiutęs in krumus.

Senelis isz didelio iszgasczio 
pamirszo kad da karabine ra
dosi vienas szuvis, norėjo ant
ra karta szaut, bet jau porvelu, 
zuikio no buvo matyt. Dabar 
visi pradėjo užpuolinet ir keikt 
seneli. Tas labai susisarmatl- 
nes apsisuko ir nuėjo sau juok
damasis ir velydamas jiems 
gero apetito.

Lengvai yra dasiprast ko
kiam padėjime gryžo kriau
czius, pati su vaikais namon. 
Vaikai pradėjo verkt, daug 
motina prisivaike kolei ne ap- 
malsizno. Kriauczius isz pik
tumo ne valgė per visa diena. 
Ant rytojaus viskas apsimal- 
szino bet ir sziandien jaigu 
kas nori kriaueziu labai supy
kint, paklausė jo: 
kriaueziau ar gardus buvo zui
kis?”

K Na kaip

i ‘Zuikis!
Zuikis!” 
grinczia ir toki riksmą padare, 
kad kaimynai atbėgo pažiūrė
ti kas dedasi, bet kriauczius 
jiems pasako:

“Pas mus džiaugsmai, dide
le naujiena. Mano paeziule, rei
kės taji zuiki palaikyt, tegul 
auga o po tam turėsimo gera 
valgi. Pamatysi koks tai val
gis-

Grinczioja užstojo džiaugs
mas. Davo visi kopūstus ir sa-

IN KENTĖTOJUS
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. Turi rastu 
kožnam name. Iszrasta ir parduo
dama vien tik per
THE HAMPDEN LABORATORY 

724-736 MULBERRY STREET 
READING, PA.

DĄBAR,-
butu geras laikas užraszyti lai- 
kraszyti SAULE ir del Gyminiu 
in Lietuva, isz kurios turėtu 
daug džiaugsmo ir linksmumo, 
nes žmonelei nors s kai t imu pra
linksmintu sau gyvenimą po 
sunkiam darbui,

A J f ‘ Saulei* pilnai užtimokeja U L įkaity tojai ha» meta gauna
........- 11 1 į ' Kalendorių DYKAI!

PRENUMERATA kautuoju inLittuva $4.00 
•iuhcuihiiii

W. D. Bocxkauikai- Co., Mahanoy City, Pa.

!

' Ji! 1

41i

S«

uJ.v

'U

H

I

111 .<■

''įA |

j
'1
.. J

<



IfIIS-i;

M

I

I
I

'Ik'

*

*

‘i!

d1

-■

I

4

į

Ii'1

I
!
į

l'į

iv

A

■»
$ S,

Ai

w*.

—■kA mi 4

Į

“SAULE”
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I ŽINIOS VIETINES
I- —

SHENANDOAH, PA.
*

— Oktoberis, Menesis Szv. 
Rožancziaus.

— Su užejimu szaltesnio oro 
pradėjo kasyklos dirbti geriau.
' ‘— Ęįpturi fajorbosai likos 
praszalinti isz St. Nicholas ka
syklų. Badai ir isz Suffolko ka
syklų praszalins kelis bosus.

— Gedemino Politiszkas 
Klubas, renge Dideli Baliu, Pa- 
nedelije, 5 Ijapkriczio (Nov.) 
1928, Norkevicziaus saloje,

■f Apie 7-ta valanda Suim
tos vakara mirė vienas isz mu
su senesniu gyventoju ir gerai 
žinomas visiems, Petras Ži
linskas, 
gyvenos
Velionis sirgo nuo kokio tai 
laiko viduriu ‘liga, atsigulė in 
lova kėlės sanvaite’s adgal isz 
kurios daugiau jau neatsikele. 
Paliko dideliam nuliudime pa
ežiu Magdalena, duktere Kat
re Kolasiene ir sunn Vinca, 
Wilkes Barre, kaipo ir viena 
seseri Grahauckiene Lietuvoje 
ir kelis anūkėlius. Velionis pa
ėjo isz Kalvarijos parapijos, 
Suvalkų gubernijos, Ivantisz- 
kiu kaimo. Per daugeli metu 
laike jisni saliuna ant N. Main 
uli., bet nuo daugelio metu pa
mote taji bizni. Laidotuves at
sibus Seredos rvta su trimi mi- 
sziomis ant kuriu szeimvna už- 
sipraszo visus pažystamus ir 
gimines dalyvauti. Graborius 
Traskauckas laidos. A. a. Pet
ras Žilinskas 
budo žmogus, mylėtas per tuo
sius kurie ji pažinojo ir daug 
padare gero del savo artymu. 
Nuliūdo žmones dagirde apie 
jojo mirti ir apgailestauja taip 
geros szirdies žmogų. Lai jojo 
duszia silsisi amžinam atsilsė
ję, o likusia szeimyna tegul 
Dievas suramina.

— Ana diena atsilanko gar
nys pas Juozą Matkaucka, 33 
W. South uli., palikdamas svei
ka ir patogu sūneli. Motina po 
tėvais vadinosi Ona Janulevi- 
cziute. Yra tai pirmutinis kū
dikis isz kurio diedukas ir bo
bute labai nudžiugo.

— Petnyczios vakara, apie 
7-ta vai.,
po No. 309 E. Markei uli 
kurio pradėjo 
namai. Septynios 
nukente
bledes ant $10,000. Tarp tujų 
randasi ir szeimynps Augusto 
Miliaucko kuris neteko auto- 
mobiliaus ir Antanas 
kas neteko rakandu.

— Musu mieste labai pra
siplatino dipterija, ir jau szia- 
dien serga apie szimtas vaiku 
ir keli mirė. Sveikatos bjuras 
persergsti žmonis idant nesi
lankytu-in namus kur randasi 
liga, nes tokiu budu da dau
giau ligų praplatina.

1

k
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PAJESZKOJIMAS.
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Afw. lOn a Klicdviczieno pa ei-

visiems,
31 N. Main uli., per- 
Ameriko 52 metus.

buvo malonaus

užsidegė ga rudžius 
., nuo 

degti ir artimi 
szeimvnos

per ugni, kuri padare

A poni-

Kaip žiuri ant preziden- 
politikostines politikos Lietuviai

Schuylkill paviete, tai nežinia.
darbuotis,

tautieeziams
Jau laikas pradėti 
apreikszti musu 
kur mes stovim sziuosia rinki
muose. Kitos tautos jau yra su
siorganizavę ir žino nuo savo 
lyderiu ka turi daryt. Pas mus 
stoka atsakaneziu lyderiu poli
tikoje, nes kožnas varo pagal 

kas v ra labai
bledihga del visuomenes, 
kruskite, ir pradekite darbuo
tis.

' K savo kurpaliu,
Su-

Naujas Didelis 
Sapnorius jau 

Gatavas
<♦ ^SgSISSSSSimiISlISlISSMSIUS

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

| O ■■■WHIM—................... ...

IF. D. Boczkauakas-Co. 
Mahanoy City, Pa.

Frackville, Pa. — Farmeris 
Petras Lazauckas isz Mahanoy 
Valley, paliko savo serganti 
arklį ir nuvažiavo namo su ki
tu. Arklys vėliaus pastipo. Už 
tai likos nubaustas ir turėjo už
mokėti kasztus.

— Policijantas Rogers ana 
diena nuvažiavo in 
phia
Paliulaniene
motu kuri npvofcc savo gaspa- 
dorius ant 5!) doleriu.

Philadel-
Bet ricija 

'18
suarcsztavoti

(Pat terson)

Minersville, Pa. —Szv. Fran- 
ciszknus, Lietuviszkoje bažny- 
ezioje prasidės keturiasdeszim- 
tincs atlaidos Seredoje. 
Karalius užkvietė dan

Kum 
g kuni

gu in pagelba nes daug žmonių 
ketina pasinaudoti isz atlaidų.

Cleveland, Ohio. — Jauna 
Lietuvaite veikėja Mare Jesiu- 
te lauke gatvekarib apsaugos 
zonoje, prie St. Clair gatves. 
Greitai automobilium važiuo
jantis murinas (negras), užva
žiavo ant jos ir tokiu budu ja 
labai sužeidė. Nugabenus atra
do pilna koja žvirgždu, kuriu 
iszemimui parsiėjo daryt ope
racija.

— “Dirvos”
Karpaviczius su žmona, vasara 
praleido Lietuvoje, laimingai 
gryžo namo, praėjusiame Ular- 
ninke. Po kelioniai vra biskuti g
nuvargo; atsikvėpus kiek, po
nas Karpaviczius vėl stoja prie 
savo darbo. — D.

redaktorius p.

Mount Carmel, Pa. — Dan
il,500 darbininku ku

rie dirbo tik 42 dienas per vi
sa mota, pradėjo dirbti nuo Pa- 
nedelio, nes kasyklos Green 

Luk Fiddler 
Kasyklos pri- 

uli prie Susipiehamia Coal Co.
— Keturi menesiai atgal 

apleido namus Mikas Viktoras, 
apie G5 metu, kuris gyveno ant 
6 N. Locust Str., turėjo ant sa
vos rausva siutą, minkszta 
skrybėlė, ilsus ir barzda, labai 
menkas sveriantis apie 100 
svaru 5 pėdu augszczio, kalba 
mažai Angliszkai, 
ženklas ant nosies
Jaigu jisai kur randasi malo
nėkite man duoti žinia: Mrs. 
Annie Victor, (i N. Locust Str., 
Mount Carmel, Pa.

ginu kai

nes
Ridge, Scott ir 
pradėjo dirbti.
<r

sveriantis

mėlynas 
nuo anglies.
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Lehigh Valley 
EKSKURCIJA 

in NewYorka
NEDELIOJ 7 OKTOBERIO

$4.00 Dubeltava* 
Tikietaa

Spccialiszkas Trcinas apleis Maha- 
| noy City 4:40 ryte. Grįžtant apleis 
Jersey City, Exchange PI. Sta. 
7:20 valanda vakare.

TIKRIAUSES KABALAS
Arba Atidengimas Faslapczlu Atei
ties. Su pagelba kazlrom. Pagal 
Chaldelszku, Perslszku. Gralklszku, 
Arablszku Ir Cigonlszku burtlniku. 
Iszguldlnejlmas to kabalo yra labai 
lengvas Ir kiekvienam gali būti su
prastinu.

MORALISZKA KABALA
Katra Iszdeda tmogaus ateiti. Su 
Salamono Nose.

TIKRIAUSIA BURYKLA
Sudėjo Cigonka Įsi Egipto Rubiną 
Bulve. Del vyru Ir moterų.

VIRO5 TRIS KNYGUTES
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Kodėl asz pamylėjau 4‘Saulele, 
Todėl, kad suramina szirdelo,

M 1

/•

nanti isz Panemunes Para., pa- 
’ • • » f * ir

Kad ji s'kaiscziai szvieczia ir ateiti žino, 
Žmogų nekaltai niekados neužkabino.

, i •Kad ji senovės bub u, no niekina, 
Jos žodžiai tikriausi ir kalba gerai aiszkina 
Ji szvieczia teisingai del goru ir piktu, 
Duoda pipiru del; šonu ir vai'ku,
Del visu meilingta ir visie.ms teisinga, 
Kožnam name yj’a labai svetinga, 
Ji szvieczia padoriai, nieką neužkabina 
Tas pats save žudo 3<as ja paniekina. , 
Kas supranta dora, tas 
Ar geram ar piktam, 
Visus paglosto, visus suramina 
Pati save niekad nepjigsztina.

• • • i • •Skelbė tik kas yra doriausia ir prakilniause, 
Kas yra del musu daugiausia reikalingiause, 
Kad pamest urnom pikta aklybe, 
Ir suprastumem tikra teisybe.

Parasto skaitytojas isz Granby, Con

h

9

“Saules” nebijo, 
visiems gerai rodijo

9

9

Z*

a

PRIGIMTA SUKTYBE
Sore, jauna Žydiszka naszle- 

le, laukdama pirszlio su jauni
kiu ir norėdama juos g ra z.i ai 
priimti, iszkepe žasi. Tuom laik 
mažas josios sūnelis Leibukas, 
po nabaszninku vyru Morkelin, 
labai godus smirdeliukas, pu
slapiu prisitaikęs, nusuko žą
sies kulszi ir pasislepcs kampu
tyje suvalgo.

Kada pirszlys su jaunikiu so
do prie stalo, Sore tik dabar 
apsižiūrėjo kad stekas vienos 
kulszios žasiai.

Baisiai susisarmatinus prie 
sveeziu, tuojaus savo Leibuka 
nužiūrėjo, kad tai jo darbas, 
nes porky t ras Žydukas, ne tik- 

kaltes, 
žąsis

tai neprisipažino prie 
bet da. davadžiojo, 
turėjo tiktai viena koja.

Nieko nepagelbejo t ok is isz- 
siteisinimas, Leibukas aplaikc 
tokia bausme, kad per kelias 
dienas jauto skausmu ant užpa
kalio.

Ant rytojaus Sore su Loibu
ku t‘jo per kaimu, tame Leibu
kas užtemines žasi snaudžiant 
ir stovinezia ant vienos kojos, 
suszuko:

— Mamo, kikszte du 
žąsis turi viena koja...

Ant tos pasakos Sore tuojau* 
suplojo delnais ir pabudus žą
sis, tuojaus iszkiszo kita koja.

— Ar dabar matai tu juk- 
szas, kad turi dvi kojas!...

Ant to kvtras Leibukas tuo
jaus paszauke:

— Nu, tai kam mamele no 
suplojai su delnais, kaip anam 
žąsis gulėjo ant stalo,

kad

9 ir tam

tai nuo 
baimes butu ir kita koja iszki-
szus.

Motina paglostė Tjeibuka už 
toki iszmintinga atsakymu.

— F.
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TIKTAI UŽ . ». . .... 25c.

Prisiūkite mumis 25c. Gausite 
▼įsas tris knygutes per paėsta. 
Pinigus galite siusti stempomls, 

W. D. boczkowBki-co. 
MAHANOT CITY PA.

— I ■! J I

jeszkau savo giminiu Joną La- 
paszinska ir Simana Copkaus- 

ika. Girdėjau kad gyvena apie

atsiszaukt ant szio adreso.
Geo. S. Palonis <
417 K. Now York St.

Shenandoah, Pa.

Gilberton ar Ashland. Meldžiu 
lt CAPITAL STOCK $125,000.00 

SURPLUS IR UNDIVIDED 
PROFITS $023,858.02

------------ --------- --- -- --------------------- ------------------ ■—

Valgiu Gaminimas
6^—. IIC —

Namu Prižiūrėjimas

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

W. D. BOCZKOWSKLCO 
MAHANOY CITY, PA.

Mokame 8-czia procentą ant 
fcudčtu pinigu. Procentą pride
dant prie jusu pinigu 1 Saulio it 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalą su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

G. W. BARLOW, Free, 
J. FERGUSON, Vico-Pres. ir Ka».

Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti szia knyga 

j ir ji turėtu rastis kiek
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais 
audeklinais apdarais.

Preke tiktai $1.50

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

A-BE-CELA arba pradžia skaitymo ir 
raflzyrno, del valkams. - Preke 15o 

W. D. BOCZKAUSKAS - CO- 
MAHANOY CITY, PA-
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Stntomcnt of the Ownership, Manage
ment, Circulation, etc. required by 

the Act of Congress of 
August 21, 1912.

Of the "Saule” published seml-wcekly ' 
at Mahanoy City, Pa. for October 
1st 1928
State of Pennsylvania 
County of Schuylkill

Before me a Notary Public In and 
for the State and County aforesaid, 
personally appeared W.D. Boczkowskl 
who, having been duly sworn accord
ing to law, deposes and nays that he Is 
tho Business Manager of the "Saule” 
(The Sun) and that the following Is, 
to the best of his knowledge and 
belief, a true statement of the owner
ship, management, etc. of the afore
said publication for the date shown In 
tho abovo caption, required by the 
Act of August 24, 1912, embodied In 
section 443, Postal Laws and Regula
tions, printed on reverse of this form, 
to wit: j

1. That thty names and addresses of 
the publisher, editor, managing editor, 
and business managers are: 
Publisher: W. D. Boczkowskl-Co.
South & A Sts. Mahanoy City, Pa.

F. W, Boczkowskl,
,v ,313 ,W- Mahanoy St.

Mahanoy City, Pa. 
Business Manager: W. D. Boczkowskl, 

338 W. Mahanoy St.
Mahanoy City, Pa.

2. That tho owners are:

Editor:

•>

I
W, D., Boczkowskl,

338 W. Mahanoy SL Mahanoy Cly, Pa.
V. L. Boczkowaki,

336 W. Mahanoy St. Mahanoy City, Pa.
3. That tho known bondholders, 

mortgagees, and other security hold-
ers owning or holding 1 per cent or 
moro of the total amount of bonds, 
mortgages, er other securities aro: 
(If there ar none, so state) None.
W. D. BOCZKOWSKI, Business Mgr. 

Sworn to and subscribed before me 
this 2nd Jay of October 1928.

, CHAS. S. PARMLEY 
Notary Public

My Commission expires March? 1929 
[SEAIJ
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MOTERŲ SUSIRINKIMAS.

Smith-Bobinson moterų klu
bas turės svarbu susirinkimą 
Pahcdelio va’kara 7:30 valan
da,
kurio 
moteres.

Norkevicziaus 
yra

saloje, ant 
užpraszoma visos 

(t.79

OKTOBERIO 1™4

Trideszimtas-treczias rcgulariszkas ezvertinis pro
centas ant $7 Preferred Stock, ir asztuntas re- 

gulariszkas ezvertinis procęntasĮ ant $6 
Preferred Stock .

i

UŽMOKAMAS
1 <’ '■ I 1 . .f 1 Ądel PREFERRED

STOOKHOLDERIU 
PENNSYLVANIA 

POWER & LIGHT 00.
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KUBA DIRBA KONKRETINI PLENTĄ KURIS KASZTUOS 75,000,000 DOLERIU.
Sztai darbas prie Kubos Central Plento, kuris trauksis iszilgai per visa sala nuo Pinai 

del Rio per Havana ir Matanzas in Santiago de ('ubu. Ant plento ne bus jokiu skerskelių ir 
plentas kasztuosautomobiliai gales sau pyszkyt kad ir szimta myliu ant valandos.

valdžiai 75 milijonus doleriu. Dai'ba dii’ba Amerikoniszki kontfaktoriai ir ketina ji užbaig
ti 1930 mete.
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PRIPAŽYSTA KAD ŽMO-
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GUS TURI DUSZIA.
<g, kuris 
prakalba 

ant

Sir William Brag 
ana kliūna laiko ] 
moksliszkoje 'drauguveje 
praplatinimo žinystos, ant ku
rios dalvbavo mok veži ausi
žmones, pripažino, kad žmogus 
turi duszia o ne koki ten kva
pu kaip nekurio atskalūnai sa
ko. Susirinkia pripažino jam 
teisingysta,.nes pagal jojo da- 
vadu 'Isz i'szrodinimu, tai tikrai 
žmogus turi duszia.

F.
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GUBERNATORIUS AL. SMITH ATLANKO VESTUS.

I.

t

demokratiszkas
sveikinamas

Gubernatorius Al. Smith, demokratiszkas kandidatas 
ant Suv. Valstijų prezidento, buvo sveikinamas per dideles 
mynes žmonių kada atlankė Vestus su prakalbomis. Kur tik
tai jojo privatiszkas trūkis sustojo, ten ji pasveikindavo 
szimtai žmonių.
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“MELDŽIU DUOTI TIKIETA ANT EROPLANO. 9 9

14.
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Orįno kelione taip prasiplatino isz Chicagos in visas dalis Amerikos, kad visos kom
panijos susivienijo ir atidaro stoti pardavinėjimo tikietu ant oroplanu, kuri randasi Palmer 
House. Ant paveikslo matomo kelis pasažiorius perkant tikiolusant ekspresinio oroplano in 
Denver, Colorado.
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