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IXftatoaMftU Kustuoja: Amerika ant aaato 
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r<

I

/ ANTBUBD AT THM MAHANOT CITY. FA., \ 
IP(MT<OF>WB AB IIOOBDCLA81 MAIL MATTM.J

ISZ AMERIKOS
VAGIS SU SZIRDŽIA
INE J O IN N AMA KUR MIRĖ 

KŪDIKIS IR MOTINA 
PAVOJINGAI SIRGO.

Pittsburgh. — In narna Weit- 
neidt, turtingo gyventojaus 
Bellevue, insigavo nakties lai
ke vagis. Weitneidtui banditas 
prikiszo revolveri prie kaktos, 
liepo pakelt rankas in viražu, 
ka ir padare, bet jisai mąlde 
vagies idant tasai malsziai pa
sielgtu kalbėdamas:4‘Mano kū
dikis guli negyvas, nes nesenei 
mirė, o pati labai serga. Jiji 
dabar miega o jaigu jaja isz- 
gazdinsi ir pabudinsi, tai gali 
nuo to mirti. Vagis su nusiste- 

“Ka tu kalbi,
kūdikis negyvas, pati serga, 
liet ar tik tn isz manes ne szpo-

• sauji!”
Weitneidt tikrino*

bejimu atsake:

“Ne, gali 
imti viską, ka tik nori, bet su
simildamas nedalyk 
triukszmo.”

4‘Jaigu taip yra ant tikrųjų 
• — tarė banditas — tai asz ta

vos labai gailiuosiu ir jaigu bu- 
czia szita žinojus, tai buezia ki
ta narna iszsirinkes del apiple- 

- szimo, nors ir asz palikau ser- 
ganezia paezia ir kūdiki na
mie, o neturėdamas už ka pirk
ti gyduolių, buvau priverstas 
apipleszti koki nors narna.”

Weitneidt’as pasigailėjo va- 
. .. gies, .riavn jam .deszimts dole

riu, tasai padekavojo, pasako 
•<4gud na it” ir dingo tamsumoje 
nakties.

jokio

NARSI MOTERE SUĖMĖ 
VAGI.

New York. — Tula drūta mo
terėle pagavo vagi, kuris insi- 
gavo in josios kambarį per lan
ga ir palindo po lova. Narsi mo
tore ne^ukliko cypencziu balsu 
kaip tai kita padarytu bet pa
griebė vagi už kojų, isztrauke 
isz po lovos, paeina už kalnio- 
riaus, paguldė ant savo keliu ir 

- su pantapliu inpyle jam 25 
smarkius blynus per sėdynė, po 

a* • a m . a
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JUODAS KŪDIKIS LIETUVE 100 METU
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BALTA MOTERE PAGIMDĖ NEREGE PER 13 METU, TU- 
JUODA KŪDIKI, PRISIŽIŪ

RĖJUS ANT SUODINO
VYRO.

REJO KŪNE 3 KULKAS, 
MIRĖ ANA DIENA.

IN

Detroit, Mich. — Didelio ne-

tam iszmete ji per ta pati langa 
per kuri inlindo. Vagis baisiai 
sufdsarmatino ir dūme kaip 
vėtra nuo tos vietos. Ant ryto
jaus moterėlė gavo gromata 
nuo vagies kuris prižadėjo dau
giau nevogti, nes jam- padaro 
didele sarmata.

APSIPACZIAVO SU 
JAPONE.

• New York. -— George D. Mor
gan, giminaitis garsingo mili
jonieriaus Pierponto, būdamas 
saldžiojo kelionėje su savo pa- 
cziule,* atvažiavo in czionais 
idant supažinti savo paeziulo 
su szeimyna ir parodyti Ameri- 
koniszkus stebuklus. Poni Mor- 

.gan, kuri savo tėvynėje mate
. . tik mažiuleles grinozeles, nema-

»žai nusistebėjo milžiniszkais 
mūrais siekianti debosius. Mor
ganas susipažino su savo pa-
cziulc mieste Kioto ir ton su
jaja apaipaeziavo. Japono Yų- 
ki-Kato, yra patogi ir apszvies-

1 ■ •J
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smagumo ir iszgasczio datyre 
Lenkas Ignacas Deresz, kuris 
parejas isz darbo namo, rado 
užgimusi kūdiki, bet juoda 
kaip smala. Pareikalavo jisai 
nuo savo paezios iszaiszkinimo 
apie ta netikėta sveczia, bet pa- 
cziule tylėjo kaip mūras ir nie
ko negalėjo nuo josios iszgaut. 
Vyras isz to didelio nipesczio 
iszejo in miesto ir pasigėrė.

Aresztavotas už girtavimo, 
apsakė savo ergeli policijai isz- 
sikalbedamas buk jisai ne yra 
tėvu tojo “juodo velniuko.” 
Palicije ji apmalszino ir kaip 
galėdami iszdestinejo priežasti.

Tasai Lenkas diiJba prie ang
lių ir kas diena pareidavo na
mo suodinas ir tas tai ketina 
būti priežaste kad motina nuo
latos regėdama suodina vyra, 
pagimdė jam juoda sūneli. Vy
ras abejoja ar tai teisybe ar ne 
ir dabar nužiurineja savo pa- 
cziule.

UŽDIRBO $50,000.00
SZVAKSUODAMAS 

CZEVERYKUS.
Konstantino 

Rainio, kuris turėjo darba 
szvaksuoti ezeverykus ant 
Grand Central stoties, mirė 
ana diena palikdamas savo se- 
serei tn^^ -Jurtos.50 tukstan- 
ežiu doleriu, kuriuos uždirbo 
tam biznyje.

VELNISZKA MOTERE.
Buffalo, N. Y. — Ana diena 

atsitiko czionais tragedija tarp 
Czekis/kos poros isz ko aplin
kiniai gyventojai baisiai inir- 
szo ant nelabos motoras. Sztai 
22 metu pati Kindro Hovrosto, 
40 motu, sudegino savo vyra 
kad paskui galėtu paimti savo 
prielaidini Ignotą Klasta. Kaip 
toji velniszka motoro vėliaus 
prisipažino kalėjimo su 
mylimu, 
vyra gerai apgirdo munszaino 
paskui prikalbino ji idant nu
eitu atsigult ir aplaistė jojo 
lova gazolinu ir kada girtas 
žmogelis užmigo, moto ant jo 
deganezia zapalka. Po tam įsi
bėgo su kliksmu ant ulyczios 
szaukdama kad vyras eidamas 
gult rūke pypke nuo kurios už
sidegė lova. Kaimynai subegia 
užgesino ugni ir isznoszo nelai
minga ant oro kuris da turėjo 
tiek iszminties kad pasako kad 
pypkes nerūko eidamas gult, o 
kaimynai suuodė gazoliną pa
lieta ant grindų, pradėjo nu- 
žiurinet nelaba motore, prane- 
sze apie tai palicijai kuri pri
spyrė motore prie prisipažini
mo ka ir padare.

PATI YRA PIRMUTINE 
UŽ TĖVUS.

Shamokin, Pa. — Klausymas 
užėjo, kas yra pirmesnis, ar pa
ti ar tavai! Taji klausymą isz-

ta motoro, turtingo biznieriaus 
duktoc ; - .

PALIKOBEŽDŽIONKAI 
10,000 DOLERIU.

New York. — Ana diena mi
re czionais turtinga moterele 
Mrs. Julia Hopwood, palikda
ma savo mylima beždžionka 
vardu 4 4 Peppy.M Kada sūdąs 
atidaro josios paskutini testa- 

. mėtota, pasirodo kad moterele 
uŽraszo savo mylimai beždžion- 
kai deszimts t ūks t an ežiu dole-
rito Idant no pastiptu isz bade.

juodo velniuko.

New York.
kuris 

ezeverykus
turėjo

savo
buk pirmiauso savo

riszo ana diena sudže Lloyd isz 
Sunbury sudo.

Molvinas Dieffenderfer, 24
metu, likos patrauktas in suda 
už podavima paszelpos savo pa* 
ožiai ir kūdikiui kuriuos nese-
nei apleido, iszmikalbėdamas,
kad negali iszmaityti paezios, 
nes turi suszolpt savo senus tė
vus.

“Tavo iszsikalbojimas yra 
netinkamas, jaigu apsipaezia- 
vai, tai tavo pati yra pirmesne 
už tėvus ir tavo privalumu yra 
jaja maityt ir stengtis kad jai 
uždirbt duona,”— 
ir taip turėjo būti.

• f ■ * '

tarė sudže

Shenandoah, Pa. — Gertru
da Žnkauckiene kuri nesenei 
pabaigė 100 metu, mirė praeita 
Ketvorga pas Ludvika Rut- 
kaucka, 307 W. Mount Vernon 
ulyczios, sirgdama ilga laika. 
Josios tikras amžius buvo 
szimto metu ir penkių dienu.

Velione buvo nerege per 13 
metu, gimė 1829 meto, Lietu
voje, jiji buvo paskutine tosios 
szeimynos po tuom vardu.

Diena 3 Juniaus, 1896 mete, 
senuke buvo perszauta tris kar
tus norėdama apsaugot savo 
kunu sunu Juozą, kuri užklupo 
keli vyrai prie namo. Motina 
szoko prie sūnaus, uždengdama 
ji savo kunu apsaugot ji nuo 
nevidonu kulkų, trys szuviai 
palaike in motina bot sūnūs li
kos užmusztas. Motina kovojo 
su mirezia kėlės sanvaites ir 
ant galo pasveiko, 'bet kulkas 
nesziojo savo kūne lyg smert.

Velione pribuvo ii n Amerika 
su trinu stiliais 1886 mete, jo
sios vyras mirė Lietuvoje kelis 
metus priesz josios iszplauki- 
ma. Josios trys sunūs yra mirė 
ir senuko rado prieglauda pas 
svetimus. Laidotuves atsibuvo 
Subatos ryta su pamaldomis 
Szv. Jurgio bažnyczioje ant ku-
riu dalybavo daugelis žmonių.

Taigi, liūdna mirtis szimt- 
motines senukes kuri geide ap
gint Stonu sir^avo kununeszio- 
dama tris kilikas kūno kaipo 
atminti tosios nelaimes.

MOTERE PALEIDO 
KUNIGĄ PENKIS 

SZUVIUS.

DU BUVO PAVOJINGI.
* •' > * O ' ' • ,r , 1 . / ; i'Į^r : „Į!,-

Canton, Ohio. — Katalikisz- 
kas kunigas Rev. Joseph A. 
Biecardil 34 metu, prabaszczius 
Szv. Antano parapijos, pabai
gęs miszos, nuėjo in zokristija 
apkriksztyt kūdiki. Tame pri
siartino prie jojo motore sn , 
penkių motu mergaite, pasikal
bėjo su juom ’trumpai, matyt 
gana rūstingai, po tam isztrau
ke revolveri isz krepszelio, pa
leisdama in ji penkis szuvius 
isz kuriu du buvo pavojingi. 
Nuvežtas in ligonbnto tuoj mi-

Viena kulka palaike ji in 
kakla o antroji in pilvą.

Priežasti nuszovimo kunigo, 
motore neiszdave ir laiko tai i 
slaptybėje, pakol neatsibus : 
teismas o tada pasakys del ko 
nužilde kunigą.

MOKA" VALDYT LEVUS 
BET BIJO PACZIOS.

Philadelphia. — John Wyeth 
kuris yra žinomas kaipo “Val
dytojas Levu’’, kuris pagavo 
neviena laukini Ieva ir tigrą 
Afrike ir nekarta buvo pavojuj 
mo juju sudraskj’mo, atėjo ana 
diena in suda melsti apglobos 
nuo jojo “laukines” pacziulcs, 
kalbėdamas:

“Nors asz kovojau Afrike įsu , 
draskaneziais žvėrims ir juo- • 
sius gaudžiau įx?t bijau savo pa 
ežios. Kada ineinu in narna tai

si arti no

re.

ŽIURKES ISZGELBEJO 
JI NUO SMERT.

• . ,, .1 \ 4 .., , ... ..

man net kiszkos dreba isz bai
mes. Mano motoro nuolatos spi- 
resi daugiau pinigu, atiduodu 
jai visko ka uždirba, bet man 
dagriso jau tiek, kad su jaja al

Scranton, Pa. — Mikas Bo- ^aus negaliu gyvent. Veluk su 

nes buvo Kauti klotkojo ne kaip su savo 
motore.”

Ant davado Wyeth parodo 
sudžiui pamuszta aki, iszmusz- 
ta danti ir kelis žaidulius ant 
kimo. Priok tam valdytojas le
vu yra du kart didesnis už savo 
paezia.
PILNA BURNA DEIMANTU.

San Francisco, Calif. —Aky-

roski užmigo kasyklose kur desrimte laukiniais levais drau-
dirbo už anglekasi, 
labai pailsės. Sztai pajuto kad 
ji inkando žiurke, žmogelis 
greitai paszoko isz vietos, geis
damas užmuszti žiurke, bot vos 
apleido vieta kurioje miegojo, 
nupuolė nuo virszaus daug ang
lies ir kad nebūta žiurke ji pa
budinus, butu žmogus užmusz- 
tas por kelis tonus anglių ir 
akmens. va operacije padare czionatinis

* . * . * • • • • »

AMERIKIECZIAI STATYS 
MOSKVOJE NAMU UŽ 

25,000,000 DOLERIU.
Moskva. — Longncre Engin

eering and /Construction Co., 
isz New Yorko, padarė kon
traktu su Moskvos miestu ant 
pastatymo nauju namu už 25 
milijonus doleriu.

Toji kompanije apsiima kas 
metas pastatyti Moskvoje nau
ju namu už dvideszimts penkis 
milijonus doleriu.

Naudos Amerikoniszkus dar
bininkus, bet iri pagelba pri
ims vietinius darbininkus ku
riems algas mokes Moskvos 
valdvba. ė/

LENKISŽKAS GROBAS 
APSIPACZIAVO SU ISZ- 

PANISZKA KUNIGAI 
KISZCZIUTE.

Madrid, Iszpamje. — Praei
ta Subata atsibuvo vinezevone 
grofo Zamojskio isz Lenkijos 
su 24 metu duktere sesers ka
raliaus Alfonso, kuri priesz gi
minia karaliaus ketino apimti 
Iszpaniszka sostą.

Grafas Zamojski, 
paeina isz gimimo isz Bonrbo- 
nu karaliszkos szeimynos. Po 
vinezevoniai iszkeliavo in Se
ville o isz tonais iszkeliaus in 
Lenkija kur apsigyvens.

<*

26 metu,

40 METAS

ISZ LIETUVOS
. .......  . I

NUKRITO

ft

METEORAI 
VABALNINKUOSIA IR 

DAUG PILINO8IA.
Isz Vabalninku gauta žinia, 

kad meteoras, kurio szviesa 
mate ne ti’k Kaune, bet ir Lat
vijoj, nukrito Vabalninku apy
linkėj, Szukioniu durpyne. Nu
kritęs meteoras atrodo kaip di
dele mase trobos didumo. Kris
damas inlindo in žeme ir ligi 
puses apsemtas vandeniu.

~ Spaudos žiniomis, naktį
• - . * ~ * A
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VILKAI SUDRASKĖ KUNI
GĄ IR DU KAIMUOCZIUS.
.Verną, Bulgarija. — Sngryž- 

damas 
mano,
roff, 80 metu, prabaszczius vie
tines parapijos, su dviems kai- 
mnocziais likos sudraskyti per 
vilkus.

Arkliai pasibaidė per stau
gimą vUku, ‘pabėgo, apversda- 
rni rogutes ir visi trys iszpuole 
ant sniego. Vilkai adbegia su
drasko visus tris ant szmoteliu.

Žmonos nesulaukdami par- 
gryžtaneziu iszvažiavo juju 
jeszkoti ir surado tiktai ap
graužtus kėnius.

nuo jomarko isz Czu- 
kunigas Dimitri Todo-

PATOGI BANDITE APSIVES 
SU VIRSZININKU.

■*»!.* > , ,i , Alt V

Belgradas,Belgradas. — Patogi Btilga 
riszkil bandite,.iszsižadejo savo

sesuo daktaro Marko- 
MontenegriSzko politi-

KAPITONAS BUVO 
MOTERE.

London. — Atsitiko czionais
atitikimas pernepaprastas

arCBZtavojima kapitono Leslie 
Barker už subankrutinima ir 
padarytas skolas. Laike teismo 
iszsidave buk kapitonas Bar
ker no buvo vyru, tiktai moto
re.

Barker nesziojo vyriszkas 
drapanas per dvideszimts me
tu ir niekas ne nedasiprato kad 
tai motere.

K

LIETUVISZKI BANDITAI 
ISZŽUDE VISA 

SZEIMYNA.
Varszava. —Keturi suaugu

sieji žmones ir trys vaikai li
kos nužudyti per Lietuviszkus 
banditus kurie persigavo per 
Lenkiszka rubežiu nakties lai
ke, užklupdami ant tūlo ūki
ninko arti Dubnaus.

* i 4 4I» « • ' I" mA * Ml |l|
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Paskutines Žinutes

in szesztadieni daugelis Daug
pilio gventoju buvo nustebinti 
retu atmosferiniu reiszkiniu, 
pastebėtu Daugpilio apylinkė
se. 2 vai. nakti skaidriam dan
guje pasirodė nepaprastai rysz- 
ki szviesa, iszeinanti isz kažko
kio smarkiai judanezio kūno, 
kuris savo forma primine, ko
metos uodega. Kuomet szviesa 
prisiartino prie žemes, pasigir
do baisus trenksmas panaszus 
in griausmą. Tuo momentu, 
kaip intikineja vietos gyvento
jai, j n namuose buvo jauezia- 
mas lengvas sutrenkimas. Ry- 
szy su szituo reiszkiniu, Daug
pily pasklydo gandai, kad pa
sirodė kometa — nelaimiu; ar
timo karo ir pan. pranaszas. 
Tuo tarpu “kometa” buvo pa
prastas meteoras. , * *

Ta nakti nepaprasta szvięaa 
buvo matoma ir Lietuvoje, net 
Kaune. Spėjama, kad szviėsa 
rszejusi isz to pat meteoro, ku
ris tuo budu buvo matomas la
bai dideliam plote. . *

pranaszas.

rszejusi isz to pat meteoro, ku-

*1
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VILKAI ATEINA IN KAUNA

Kaunas. ~ Gyvenantieji va
dinamoj “naujoj Szveicarijoj” 
'prie Jonavos gatves ties Eigu- 

: iu tiltu) žmones pasakoja, kad 
sziu metu Sausio menesio 25, 
26 ir 27 d., vąkaro metu buvę 
atsilankė vilkti isz anapus už- 
szaulio Neries in Jonavos gat
ve. Kelis kartus bėginėjo po 
viena vilką, bet viena karta bu
vo net trys. Tuo-kart jie už
puolė kažin keno szuni. Gyven-

H Edinburg, Texas. — Mi
re czionais Fėlicije Arguello, 
turinti 117 metu, sirgdama tik 
viena sanvaite. Lyg paskuti- 
tiniai dienai užsiiminėjo nami
niu darbu. Gimė 1812 m. Mek
sike.

U Bėdinas. ■

11"f
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nelabo užsiėmimo ir imsis da
bar prie naminio dartio. Sztai 
Stoja Markoviez, 19 metu am
žiaus, 
viez,
Įderinus, nutarė teketi už tūlo 
Soviatinio virszininko.

Pana Markovicz buvo žino
ma po visa Montenėgra kaipo 
“Balkanų Patogi Bandite.” 
Ana diena nuvažiavo pAs pra- 
baszcziu in Podgovica iszimti 
gimimo metrikus ant isztekeji- 
mo, po tam iszvažiuos in Mosk
va kur paims szliuba su žymiu 
kamisorium tojo miesto.

PASIUTĖLIO KRUVINAS 
DARBAS.

Montreal, Kanada. —Fran- 
ouzinis Kanadietis, Jules Cou
lombe, buvusia Kanadiszkas 
policijantas, nužudė butą ma
lonu, su kuriom turėjo kokius

i isz anapus Už -
Asztuoni žmo

nis likos užmusztais ir daug su
žeista susimuszimo kokis kylo 
terp fasdistu ir komunistu kai
mo Wokrdene.

II Scribner, Nebr:
žmonis likos užmusztais o 30

_ penki tojams pakėlus trinksima, vi!

<
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kai pasigavę nelaiminga kly- 
k i anti szuniuka nusinesze in

mito laiko užgidogimo tvarto ^ories puse. «.»> «z.e

to sziukszlyna esanti Zaliakal-

sužeistais per eksplosijo dina- «Nones puse. Sako, szie vilkai
'11

dabar dažnai atsilanko in mies
II lu Wfarmorio Hollander. Dinamitą 

turėjo del sudraskymo kalnu.
1f Bellefontaine, Ohio. — Ga

na smarkus drebėjimas davėsi 
jaust pet lyg Indianos, kuris 
perojo per Vakarinia dali Ohi-

dentistas tūlam milijonieriui'
IR TĖVAMS BUS UŽDRAUS- kuris neiszdavė jojo pravarde 
TA BAUST SAVO VAIKUS* idant banditai ji nesulaikytu ir

_ ' „ XT iieiszmusztu jam dantis. Mili-
Leavenworth, Kans. Nasz- jonierius popo in savo dantis

l°r_ ,mc^u ^yn^laus •molVnl<32 indeti nemažiau kaip asztuo-

geriau kramtyt. Daug tuja tai nesupratimus nuo kokio tai ^os szolcinojo kazoka, bet ble-
_ _ . Imbrv TirtAlnvin •’

Leavenworth, Kans. Nasz- jonjerįlls liepo jn savo dantis

Magdalena McCune, paliepė 
aresztavoti >savo 84 metu am- 
Žiaus tęva už sumuszima jos. 
Senas Patrikas Leonards aisz- 
kino sudui buk būdamas Mag- 
dukes -tėvas, turi tiesa nubaust 
nepaklusna dukrele kuri turė
dama pas savo kūmutes, kurios 
gerdavo namine i y kelo toki 
triukszma kad jisai negalėjo 
miegot.

Sudas nubaudė senuką ant 
vieno dolorię ir uždraudė dau
giau muszti savo duktere kuri

niolika deimantu idant galėtu

brangiu akmenėliu visai nega- kokia tai moteria.
Įima matyti.

SZUO RADO AUKSA.
4 -j' -j4

San Francisco, Calif.

yra motina asfctuonia paaugu
siu vaiku.

'•i ■ J "4 '

San Francisco, Calif. — Kal- 
na-kasiai H. Booth ir E. Mįnn- 
tow, kurio josz'kojo aukso gys
lų Nye, Ne vado jo, iszgirdo lo
jimą savo szunio. Pagriebė ka- 
rabintiSj bogO in ten, isz kur 
paėjo szunio lojimas, manyda
mi kad szuo užtiko ant kokio 
žvėries.

Pribogia prie szunio, pamato - — ■ . .A M

Nužudęs maliorito, sukapojo jo 
lavona ant szmoteliu, po tam 
sudegino pecziuje.

Nužudo jisai teipgi moteria,
su kuria gy veno be szliubo, ku
riai užmetinėjo, buk jam isze- 
me isz Ikiszeniaus penkiolika 
centu. Pasiutėli aresztavojo ir 
uždaro paikszu prieglaudoje.

KANSU PROVINCIJOJE 2 
MILIJONAI ŽMONIŲ

jaus. Namai sudrėbėjo o rakan-

ny, Szirvintu gątvee gale (arti 
Pranciszkonu vienuolyno dar
žo).

Gyventojai skundžiasi dabar
vakarais bijo gatvėj pasirody

'T? S

ARKLYS ISZGELBEJO NUO 
SMERT SAVO PONĄ. #

Rochester, N. Y. James

kad tas stovi priesz -staezia 
augszta uola ir loja žiūrėda
mas in jaja. Nusistebėja pąsiol- 
gimu szunies, nežinojo kas jam 
pasidaro, kad jokio gyvumo no 
mato, manydami kad szuo pa
siuto, i norėjo ji nuszaut. Pa-

Pattorson, turtingas biznierius 
nutarė pajoti ant atkilto pasvei
kęs truputi po ilgai ligai. No- szautas szuo pribėgo prie savo

ISZMIRE.
Szanchajus.

ezianeziu badu, j’pacziai Kansu
Ryszy su siau-

irSzėnsi provincijose, tautine
Kinu vyriausybe iszleido insa- 
kyma, kad visi valdininkai ir 
valstybes tarnautojai^ kurio 
valstybes tarnautojai, ‘kūpo 
gauna nemažiau kaip $200 al
gos mėnesy, vieno menesio al
ga paaulkotu baduoliu szolpimo

Praneszimai isz Kansu sako, 
kad toje provincijoj del saus
ros, doLinvairiu sukilimu, dol 

niu turtingu aukso ir sidabro, žemos drobejimu, del tvanu Ir

būdamas visiszkai sveiku ir da 
silpnas, puolė nuo arklio kada 
jojo por geležinkeli. Arklys su
ktojo szale savo pono, pamate 
isz tolo prisiartinant traki, pa
griebei poną su dantimis nu
traukdamas nuo begiu, tame 
laiko pradundėjo trūkis su, 
triukszmu. Kad no arklys, butu szunies kuris atrado auksu dolĮvo nojnažiau kaip 2 milijonai 
Žmogus sumaltas ant šmoteliu

pono, pasilimono ir rodos ra
gindamas juos prie uolos, bego
lodamas džiaugsmingai.'

Vyrai nueja prie uolos, pri
sižiuro ja jai gerai, patemino 
kad udla susideda isz sluogs-

fondui.

Taigi ne paprastas prijautimas kitokiu nelaimiu szia žiema Su
v •

• savo pono* J <' 4/ f r. žmonių. : ilt M

O
S*

Oi

dės nepadarė.
V Philadelphia.

Kelin, 22 metu, likos nubaustas 
kalėjimu nuo 10 lyg 20 metu už 
pavogimą 91 centu.

If Philadelphia. — Asztuoni 
pasažieriai likos sužeisti kada 
didelis bosas susidūrė sn stryt- 
kariu Atlantic City.

11 Washington, D. 
šio menesyje atplaukė in Ame
rika 17,806 žmones isz visu da
li u Europos. Sugryžo namo 23,- 
400 o iszkeliavo in Europa 28,- 
808.

James

Sau-

U G N18 PADARE BLEDBS 
ANT 300,000 LITU.

Mariampoles gaisrasi nenau- 
jiona. Nenaujiena ir kad baveik 
niekados nepasiseko ju,- kaip 
reikiant užgesinti.

Naktį Vasario isz 10 in 11d., 
sziauriniame Mariampoles mie
sto kampe, netoli R. J. gimna
zijos kilo baisus gaisras. Ufcsi- 
dego Bielablodkio; trijų auksz- 
tu nesenai pastatytas mūrinis 
namas, kuriame btivo i n rengta 
malūnas ir aliojinyczia. Kada 
iszkilo in padanges liepsnos lie 
žuviai ir durnu kamuoliai, pra-

u>

ISZGAMA TĖVAS — SUŽA- dėjo szaudyti isz szautuvu po
GE J O DVI DUKTERES. lici ja ir tuo šukele miesto gyGEJO DVI DUKTERES.

Pottsville, Pa* -— Detekty
vas Buono, aresztavojo Jurgi 
Geležinska, 38 metu, tęva sep-
tyniu vaiku, gyvenanti Branch
dale, už sužagejima savo dyio- 
ju dukrelių. In 24 valandas po 
aresztavojimui iszgama tėvas 
likos pastatytas pniesz sudže 
ant teismo. Kaip sūdąs apie tai 
nuspręs, tai da nežino, nes ga
lima tikėtis kad lauke ji sūrį

ventojus. Subėgo žmonių, atva- 
žikvo 9-to pulko kareiviu ug
niagesiu komanda, atsiskubino 
miesto ugniagesiai. Vandens 
arti nebuvo, dūdos greittuŽ- 
szalo — ir ugniai liko laisve.

Sudoge taip pat visos maszt-
nos ir inranftcijtf, vagonas sėme
nų ir aliejaus nfc 20 tukst. litu. 
Nieko isz ugiiios iszgelbeti ne
pavyko nes gaisrininkai atvyko
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bausune už toki prasižengimu, 
t I

kada jau visa buvo liepsnoj.
Nuostoliai dideli.

11, ■



Kas Girdėt
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No taip seniai darbininkai
turėjo dirbti nuo saules užtekė
jimo lyg nusileidimui. Po tam 
darbo valandas sutrumpino ant 
deszimts valandų ir ant galo 
ant devynių ir asztuoniu valan
dų.

Norints darbininkas sziadien 
dirba mažiau, bet padirba dau
giau ne kaip kitados dirbo po 
dvylika valandų o priek tam 
sziadien ir daugiau uždirba.

Ateis kaleiua ir ant penkių 
dienu sanvaites o gal ir keturiu 
dienu o valandas darbo sutrum
pins ant 7 ir 6 valandų.

Juk turimo milijonus sveiku 
žmonių kurie ne valandos dar
bo nepadaro ant dienos o bet 
gyvena puikiai ir gerai jiems 
pasiveda. . *

Bot darbininkai turi kovoti 
iszmintingai ir be paliovos už 
savo būvi.

OPERACIJA ISZGYDE V Al

Y
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Teisybe kaip buvo, taip ir 
yra nuoga. Užtat melagyste kas 
kart rėdosi in puikesnius rubus 
idant prilankiau per žmones 
butu priimta.

KA NUO VOGIMO.
Arthur Emerv isz Now Phi- 

ladelphia, Ohio, du menesiai 
adgal buvo pusprotis, kuris ne 
galėjo susilaikyt nuo vagyseziu 
pagriebdamas kas tik papulda
vo in rankas. Dabar vaikas yra 
visiszkai sveikas ir ne turi jo
kio patraukimo prie vagystes, 
kada daktarai padare ant jojo 
galvos operacije iszpjaudami 
voti nuo smegenų.

Tas, kas pas mus iszrodo ne
dorybe, tai kaip kur turi savo 
verte. Padekime: Pas Eskimo- 
sus sidabrines lapes kailis turi 
verte tukstanezio doleriu, bet 
tonais yra papratimas mainy-

žodis ant svieto. Tik tas gali 
apkalnuoti ir jausti iszreiszki- 
mu ir meile tam žodžiui kas ne 
teko motinos jaunystėje ir ne 
turėjo progos niekad tojo žo
džio isztart ir nejautė motinisz- 
kos meiles. Motin! jaigu tai bu-

mo moterių ant tavoro kaip: galima... jaigu jojo motina 
Eskimosas maino savo motere atsikeltu isz grabo... kad gale- 
ant szuns — duoda szuni o pa- tureti motina. Todėl yra pa
ima motore.

Jaigu ir Amerike butu tokia

Mihiatoriu kabi-

Isz Lietuvos.
——L.,

NEBUS POPIERINIU VIEN- 
LICZIU IR DVILIOZIU.
Kaunas.

nei as priėmė monetų instaty- 
mo 14 paragrafo pakeitimo. 
Tuo pakeitimu numatoma isz- 
imti isz apyvartos banknotus 
po viena litą ir po du litu, ku
riuos pakoiozin sidabrines mo
netos.
NUSZOVE 5 PUDU VILKA.
Kauno apskr.,

miszko vietos ūkininkas Pap
liauškas nriszovo sena vilką 
pudu svorio. Pr.rdr”'*” 

j kaili, gavo 50 litu ir

Vaiwzvidavos

APLEISTAS AMŽIUS' DEL MUSU VAIKU
■
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— kaip PASAKA APIE SENELI, 
girdimo | SENUTE IR.ŽVIRBLIUKĄ.

Gyveno senoliu ir senute. Jie- 
ir |(lu buvo luinu seni. Isz senumo

atit( alenkszczio
tiesa in ja rarikaa. ‘

— ,8ennt*f tAi ASž. BHM 
Dar labiau nustebo senute.

— klau-
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NAUJA SKAMISORIUS 
’ APSZVIETOS.

Dr. William J. Cooper,

♦TV
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“Apleistas amžius” 
tankini sziadien mos 
tuos žodžius prakalbose, skai
tome juos.’laikraezozluoso f 
žurnaluose! Bot kas isztikruju jiedu ir darbuotis ncbegalejo.

Gyveno‘jiedu pamiszkeje grin-apleistas amžius?

šia.
Kas? k eno tn?

— Niekeno, — atsake ber
niukas. ;

O isz kur?
Isz sodžiaus.
O kame tavo tėveliai?
J n nėra... Pas mane nie-

yra “apleistas amžius?”
Priesz dviejų metu panele tclej. Geri žmonas jiem suteik- 

kuri davo maisto, o miszke dar jie- 
Tautiszkai Džiovos Draugystei du galėdavo ir irogauti. Tiktai 
daro visokias statistikas, anali- ta grintelo nelemtoji; joje bu

vo bloga gyventi Žiema szalta, 
o vasara drėgna. Bet jei geros- akyse džiaugsmas sužibėjo. Pa-

Jessamine S.
. ... . ■ .

Whitney,

zuodama džiovos mirties sulig

Mm* 

■ ■—a
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ko nėra.
Atsistojo tada senute, ir jos

»

amžiu rado, kad kuomet džio
vos mirties ratą paprastai su
mažėjo, apie 36 nuoszinlti, pę, 
roitais doszimts motu, mirties 
rata amžiams nuo ,15 iki 25, su- 
mažojo tik puse tos snmo i arba 
18 nuoszimti, paežiu laiku. Di- 
džiansis sumažėjimas pasirodė 
dar neturineziu 5 metu amžiaus 
valku tarpe, kuomet nuo 25 iki 
44 motu sumažėjimas 42 nuo- 
szirnezio. Vaiku tarpe 5 iki 14 

sumažėjimas buvo 41
nuoszimtis. Grupe nuo 15 iki 24 
metu padare mažai progreso 
apgalėti džiova. Todėl panele 
Whitney pavadino tuos metus 
“apleista amžių.”

Kodėl, su goresnėms gyveni
mo aplinkybėms, su geresniu 
sanitacijos invertinimu ir szia- kui reikia: grūdu saujele bei

nos neturi, tai nieko nepadaiy- omo ji berniuką už rankos ir
„ 4 < t

Tai eik pas mins gyventi 
vietoj žvirbliuko....

Paėmė seneliai pas save ber
niuku už sunu ir vėl laimingai 
gyveno. Pavadino ji Žvirbliu
ku. Pradėjo jis augti, priemu- 
siems tėveliui ir motutei padė
ti. O kai užaugo,-pastate jie
dviem szilta grinezia, maitino, 
girdo juodu ir iki mirties slaib 
ge.

si.-Taip jiedu ir gyveno.
Bet vargas

tare:
jiedu nelabai 

nes prie jo jau pri-
L 5 

Pardavės vilko
■ 25 litus 

isz medžiotoju draugijos 
vilko nusziovima.

MIRTINAI NUGARAVO.
Kaunas. -— Sziomis dienomis 

Sabaliausku kaime Turženu 
valscz., giyžes isz provincijos 
namo pil. Pijuszas Zuida rado 
uždarytas savo buto duris ir 
negalėdamas i neiti praneszc 
apie tai policijai. Zuida paaisz- 
kino, kad jis iszvykcs isz namn 
priesz 3 dienas palikdamas 
saugoti namus tarnaite Brone 
Buzai te.

Policijos pastangomis isz- 
laužtos durys ir už peeziaus 
rastas Bužai tęs lavonas. Isz- 
a’iszkinta, kad Bužaite iszkurc- 
nusi pecziu anglimis atsigulė 
ir nuo juju mirė.
Kupiszkis. — Ūkininkams nu

kentėjusioms nuo nederliaus 
szelpti iki sziam laikui in Ku- 
piszkio Ūkio draugijos sandeli 

Lietūkis” prisiuntė 10 vago- 
vagonu avižių.

pudu svorio.

li Ž

ana 
diena likos prisiegdintas kaipo 
Si iv. Valst. Kamisorius 1 ap- 

viota atsisakiusio

siau-
, se-

sakyta kad motiniszka meile
del savo kūdikio o kūdikio del

Grudai

4 i

nu miežiu ir 2
ne visi szvarus ir dupapratimas tai ne butu vaidu motinos - yra szventu. Bet Grudai ne visi szvarus ir du 

tarp poru nes greicziau žmogus s*"'°Se laikuose, kas kart tan-jvagonu nevalius negalima net 
gali susitaikyt su szuniti negu klH,> sueinamo su atsitikimais iszdavineti. Lietūkis sius- 
su padukusia boba. kur vaikai neprijauczia tojo damas grudus, neatsižvelgia m

11 i > • • 1 • ( winirwn imi nm Irn 1 n tr i

Kuo senesne motere, tuo dau
giau turi tureti proto ir suktu
mo. Iszmintinga motere nieka- 
kos ne jaunis saves, ir per tai j 
apsisaugos szando, visu akis i

skarbo... ant motiniszkos mei
les. Isztvirkimas jaunuomenes 
sziadien yra baisus. Ne taip se
nei musu aplinkinėje, tūlojo 
Lietuviszkoje szeimynoje, tū
las sūnelis, vos jam iszdžiuvo

ant saves atkreips. Jaigu katra panose, motinos neklauso.
save jaunina, tai tuom iszrodi-'
neja savo senatve.

Kada motina jam
! a t yda ant jojo nelabo pasielgi-
1 mo ir bjauru papratlmh... atsa- 

szventieji ^e jai,

atkreipė

siun-vietos pareikalavimu, o 
ežia beveik vienos ruszies grū
dus: ežia tai ir reiszkiasi ne
tvarka, nes beveik visi ūkinin
kai yra užsirasze visu ruszin 
grūdu, o dabar isz tolimiausiai 
atvažiavę gales gauti tik mie
žiu ir avižių.

Valst. 
szvietos in 
Jono Tigert.

metu

Amerika Ant Uliczios
PASAKAITE

Ei
laikraszti.

vaikine, duok man

— Asz ponui negaliu par-
duoti.

re.
i <

ir kodėl del jojo

t

likos 
sudaužvtas 

kuriame radosi

, kad neprasze motinos 
kad ji pagimdytu.

Ant galo atėjo prie to kadi 
, sumuszda- i 

nuėjo in svietą...

GERI PAMOKINIMAI
DĖT, VEDUSIU PORU.

graudino 
prato.

Vaiku jiedu neturėjo, todėl 
senolis ir senute labai nuobo
džiavo.

Adona žiemos vakara,
cziant baisiomis viešnioms 
dėjo jiedu savo grintelejo. Se
nelis ir sako:

—• Kad nors žvirbliuką su
gaut uva: ne taip butu mudviem 
nuobodu.

Senute sako:
O 'kuo ji penėsime?
Senelis pradėjo juoktis:
— Ar gi daugelio žvirbliu-

PYRAGELIS.
Žaidėjai eilion sustoja. Už

pakalinis deda priekiniam ant 
pecziu rankas. Pirmesni eiliojo 

.‘ tai duonkepys, o visi kiti žai-
d ien sveikatos reikalavimais duonos plutele — szUi ir sotus. i^aį. krosnis, galinis gi-py-

ragelis.
Prie duonkepio prieina pirk- U/. Į] . .. . -

lango cypia ir lyg sparneliais • ‘ 
stiklai! daužo. Iszojo. Žiuri — 
o-gi pauksztyte: kaip tiktai 
žvirbliukas; beveik suszales, 
plunksneles sudraikytos, jr 

augsztosneso mokyklose. Kaipo ! sparneliai iszploszti. Paeine ji 
studentai vlstiek jie netur kęsti 
viaotkias sunkybes kokias kein- grintelen.

szitio žmones negali apgalėti 
szita baisia, liga? Ta klausymo 
dabartiniu laiku sunku atsaky
ti.

Su virsz treczia dalis musu 
vaiku ir merga i ežiu tarpe 15 ir 
19 metu amžiaus randasi

Nesuskubo senelis tu žodžiu 
baigti, girdi, kad kaž kas už 
lango cypia ir lyg sparneliais

amžinus

— Kame mano pyragėlis?
Duonkepys atsako:
— Jis už krosnies miega.
O pyragėlis tuo laiku suszun- 

ka:
senelis rankose ir insinesze

(>•

nc-

— Tr bėga, ir bėga!
Tuos žodžius sakydamas py

ragėlis rūpinasi kaip nors nu
bėgt i eilios szonais priekin ir 
atstistoti prieszais duonkepio, 
pirklys gi ji gaudo. Duonkepys 
taipo gi nestovi vienoj vietoj, o 
vis skuba pyragėlio linkui.

Atsistojęs prick eilios, pyra
gėlis lieka dunokepiu, galinis 
gi — pyragėliu, o pirklys vėl 
privalo pirkti.

Bet jei pyragėlis sugaus, tai 
pyragėlis esti pirkliu, o pirklys 
duonkepiu.

Tokiu bildu roles nuolat kei
kiasi, ir kuo dažniau tai daro
ma, tuo linksmesnis žaidimas.

Pamato senute radini ir nu
džiugo. Puolė prie žvirbliuko, 
pasitupdo ji ant delno ir emc t 
kvapu szildyti: o kai jis atgi
jo, papenėjo ir pagirdo.

Ir apsigyveno žvirbliukas 
rintelejo. Pas senelius links

miau liko. Pauksztyte skraido, 
czirena, ant peeziaus tupia vi
sai prijunko. Ir seneliai juo ne
gali atsidžiaugti. Tiesa, jiem 
ir žvirbliukas buvo sunku mai
tinti, bet jiedu ant likimo ne
siskundė.

Sž tai prasi i irfrcr žiema; Kovo 
menesi nutirpo sniegas, pieve
lėse pradėjo žole želti. Ir žvirb
liukas panorėjo liuosybes.
' Nulindo seneliai, ypacz se
nute. Ji žvirbliuką labai pamy
lėjo, kaip tikra vaiko. Vienok 
atėjo laikas skirties.

Velykų pirmąją diena atida
ro senolis gr i nežinios langa ir 
tarė žvirbliukui:

— Gryžk, sviekas, žaliojon

ežio netoli laimingi broliai ir 
seserys kurio eina dirbti. Ypa
tingai szito amžiaus mergaites, 
sekdamos senesniu pavyzdi pa
silikti menkesnėmis, kaip szia- 
dion mada reikalauja, pavojun 
stato savo sveilkata. Netinka
mos valandos, nuovargis,
tinkamus drabužiai (nes szilu- 
ma yra taip reikalinga isz lau
ko, kaip yra reikalingas kunui 
kuras), ir visokį ruposeziai pri
sideda prie džiovos augsztos 
ratos. Džiova visuomet atakuo
ja suvarginta’’'‘"kuna. Sveikas 
žmogus lengvai atsikrato nuo 
džiovos gemalu.

Bet ka mos galime daryti? 
Nežinom atsakymo. Po r auksz- 
cziaus minėtus motus ar tavo 
vaikas ar mergaite būtut mo-. 
kykloje,
dirba, atsargiai

— Del ko? Juk asz girdė
jau kaip szaukei net buvo gir
dėti per kelis skverus.

— Teip, nes asz szaukian 
antram skvere o ne szitame.

— Tai man ne doto! Duo- 
kie tiktai laikraszti, ne szpuo- 
suok ha asz no turiu laiko.

— Asz negaliu .ponui Įnik/ 
raszczio parduot szitame skvo- 

Tasai skveras priguli prie
szlubio.”
— Ana, ve jis ateina, tai po

nas nuo jojo pirksi.
— O kas jis do vienas, ta

sai Uszlubis”
tasai skveras priguli?

— Mat, mos vaikinei sutarc- 
mia jam ta skverą pavesti. Ma
tai ponas, tai giaras pleisas 
daug aplinkui visokiu ofisu, o
tas vargszas yra teip szlubas, 
jog ne gtdi po miešta lakstyti, 
kaip kiti vaikinai. Tai sutarė
me jog jeigu katras isz vaikinu 
pardavinėtu tame skvero laik- 
raszczius, tai gautu nuo mus in 
kaili. Ai* supranti ponas?

— Suprantu. Turite tarp sa
vos teip kaip paszelpinia drau- 
gyju? , _

— Teip, ir rūpinomės szelpti 
kožna vargsza, o da ypatingai

GABALELIAI.
Sapnavo Onyte kisielių, bet 

szaukszto neturėjo. Atsigulė su 
szauksztu —* kisieliaus nebe- 
sapnavo.

*

1.
i k ‘nu esate suriszti 

, tai darykite
i j . Ii.?' idant sau paleng

vinti gyvenimo.
2. —Jau jusu stengimai neat- 

nęsz pagedautos laimes, tai 
per daug nesirūpinkite. Su lai
ku ne viename dalyke pasiseks/liguista.

3. —Mylėkitės nuolatos tarp 
“ saves, nes jaigu ne, tai pamylė

site ka kita.
Vienas del kito parodine- 

įkite prielankumą ir paguodo- 
ne’.i szliuba.

I

dubti szliuba, ba tavo jaunikis doti, del
-------------------. i meiles.
Nouta'ka: Turėjome nugirdy- i 6.—Pinigai ne yra reikalingi 

l, nes 
laimingas apsivedimas turi ir 
pinigėliu.

7.—Lengviausiu bildu gali
ma dastoti gerbūvio jaigu abu
du gali apsieiti be nereikalin
gu dalyku.

Jaigu negali ir nemoki 
czedinti, tai nesipaeziuok.

' 9.—Jaigu turi lengvo ir lus- 
tauno budo motere, tai jaja nuo 
tuju piktu naravn atpratink.

10.—Bukite visados paoze- 
dus ir ezedinkite pinigėli ant 
juodos valandos. —F.

paniekino motina 
raas ja ja ir
Taigi, jaigu motina geidže tu
rėti džiaugsmu isz savo kūdi
kio, lai stengėsi inkvepti in ji 
kas yra gero ir meile nuo kūdi
kystes, bet jaigu lauks ir mo
kys ji kada kūdikis daeis prie Į 
proto, tai tada jau per vėlu., 
mokyti ji. O kuom szukute isz 
jauno prisisems — tuom ant se
natvės atsiduos... •
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11 .zi u motorstos

Girtuokliams ir 
neprigelbes.

Aplinkinėje Atlantos 
surastas grabeje 
automobilius,
lavonas jojo locnininko. Kisze- 
niuje užmusztojo rado paintu- 
ke ramvbes ir medalika Szv. 
Kristopo. Mat tasai szventasis 
buvo priimtas per automobilis
tus kaipo juju patronas.

Matyt kad Szv. Kristoporas 
nenorėjo užtarti už girtuoklius.

Ant vieno lavono užmusztojo 
Chicage isz septynių bu t lage
ri u dienoje Szv. Valentino, su
rasta net du medalikai Szv. 
Kristoporo. Tasai szventasis 
senoviszkuose laikuose buvo 
patronu keleiviu. Senoviszkuo- guvis nusilakins.

-- - - ----------------- - -- —1U1VJUU1U nugnuy- I t).—rilllgai 110 yi’ft 1’01X0 
pavojingos. Girnos ir kalnai' ti, ba butu ne važiavęs iii szliu- j idant pora butu laiminga 
buvo pilni žvėrių pavojingos- ba. lnimin<rn« nnsivedimaa fu

4.

PRIESZ SZLIUBA.
Kunigas: Katre asz negaliu

taip gyvenkite kaip priesz 
,~d.

5.—Vienas kita turi paguo-
1 užlaikymo didesnes

ateina— Sztai ateina “szlubis0 
Laimingas jis, jeigu turi tokius 
draugus kaip tu mano boise./

Pirkau nuo jo du laikrasz- 
czius ir ėjau namon mislyda- 
mas, kiek tai yra visokiu už
siėmimu ir turtingu žmonių, 
kurio galėtu no viena .vargsza 
pakelti isz vargo!

Geras maitinantis 
užtektinai vaisiu ir

* ♦

Gluszas norėjo isz sienojaus 
padirbti irklą; iridas neiszejo, 
tai nors verpstą gamina; yerp- 

irion ir melskis už mudu. Ba 'sta taipogi neti'kes, tai nors pei-

te laikuose keliones buvo labai!

niu už banditus ir razbainin- 
kus, keliaujantis žmogus reika
lavo apsaugos, todėl jeszkojo:

BI.GOO TIK UŽ «O CENTU 
t&a lukslantiK doleriu žmoguilavo apsaugos, todėl jeszkojo 1 . -

josios per taji patroną. Bet ate- »••««•. i”““ M * •’ * I Li/ia nAP« linrr>ai noi crtržtiaMik
jo laikai kad draskanti žvėrys;1 kio* nore ligos bei viduriu sugedi*

1 tuo? Toks žmogus yra suttirauk.ee, ne-
dingo ir razbaininkai O atėjo I linksma* ir invairiu neamaguinu ap-
automobiliai, todėl autoniobi-i imta*. J butu tokiam žmogui ir auk- 
listai priėmė Szv. Kristopora »ini UI ’“•io-

n«sne butu sveiksta, negu tas aukeo 
Kaina*. Teigi, Jeigu jautiesi esąs ap
imtu kokiu nors nesmagumu, tai

už savo patroną.
Nelaimes automobiliu kas ___ __ ____ ____

diena pasidaugina, bet kelione- greit reikalauk musu vaist-žoliu nuo 
jo sziame laike yra neroikalin- bile vieno* žemiau pažymėtu Ilgu ir 
ga apgloba kokio ten szventojo, įveikata.O** nVJYIM VV>AA VVFJVZ j

kaip apsisaugojimas, szaltas 
kraujas ir protas.

Antanas Gudaitis, apie 4 me
tai adgal, kuris gyveno badai 
Tower City, Pa., likos užmusz- 
tas apie Juniaus menesi, palik
damas paezia Mount Carmel, 
Pa., apie dvideszimts motu ad
gal. Gyveno jisai minksztu nu
liu kasyklose aplinkinėje. Kas 
isz skaitytoju žinotu apie ji ir 
kur jisai gyveno paskutini kar
ta, lai susimyli ant jojo apleis
tos paezios ir pranesza in re-1

dysta apie ji ir viską kas lyti- 
| ai jojo mirties.

Motina... Yra tai brangiauses

Vaist-žoles yra nuo seka nešiu li
gų : viduriu užkietėjimo, skilvio ne- 
malimo, nenoro valgyt, strėnų ir pe- 
cziu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(aAthma), pergulimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj, ir 
kitu Ilgu. Atsiunsk 60c. tai gaust 
vaistažolių, kurios jums sugražins 
sveikata, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomare, 
szirdies liga, tai atsiunsk 86e. o gau
si musu gausįus vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas.“ Nervu li
ga yra labai blogas dalykas, bet mu
su Nervu Preparatas užbėga tai li
gai kelia ir suteikia žmogui ramu
ma. Atsiusk 10c. o gausi musu žolių 
ir knygų kataloge. Reikalingi mūra 
Žolių pardavinėtojai visuose miestuo
se. m. Bukaitis,
25 Glllet Street. Spencerport, N. Y.

8.

A. J. SAKALAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

(Bell Phone 872)
331 W. Centre St., Shenandoah, Pa.

suteikiam 
Palaidojimu

Nuliudlmo valandoje 
geriausi patarnavime, 
atliekam rūpestingai ir gražiai. /Bu
site pilnai užganėdinti.

Isz Mahanojaus jeigu kas parei
kalaus mano patarnavime tai mel
džiu man telefonuoti o pribusiu in

Telefonas 872.dešimts minutu.
-
■■

dwg■
■t; 1'

4*

BK

Didesni Asilai
PASAKAITE

OxfordoDu studentai isz 
universiteto buvo nukeliavo in 
Egypta o ineja iri Žydiszka 
kroma, paklausė ar ncv turi 
marszkiniu, žinoma jog Žydas 
ne labai suprato Angliszkaij 
per ka vienas isz studentu pra
kalbėjo in savo dranga:

— Kokis tai asilas, ne mo
ka kalbėt Angliukai.

Žydas, ar suprato tuos žo
džius gerai ar no bet užklausų 
studentu:

— Ar mokate Italijonisz- 
kai? — Studentai atsake.

— Ne.
— Ar mokate Graikisz'kni?

, —— Ne.
— Ar mokate Turkiszkai ?

Ęgypta o ineja iri 
kroma, paklausė

Žydas, ar suprato tuos

Ne. •,
O gal Tszpariiszkai?
No.

O mažiam llusiszkai?
— No. .
Po valandėlei Žydas tarė, 

stenejimu:
Asz viena karta pasilikau asi

las, bot jus abudu Įibt penkis 
kartus esate asilaisK . ;

Studentai tai iszgirdo aplei
do kroma susisannatine.

KU

't i

, f

i

kolegijoje arba jau 
prižiūrėk j u 

sveikata. Dantis neturime ap
leisti, reikia leisti gydytojui 
peržiūrėt tonsilius ir adenoids, 
ir jeigu blogame padėjimo duo
kit iszimti, tegul akis ir ausis 
iszegzaminuoja. Jeigu vaikai 
szalcziu serga tankiai ta ir ap
rūpinkime, 
valgis su
daržioviu, iszvongti viduriu su
kietėjimą, ir tinkamas poilsis 
su gerai balansuotu valgiu ir 
szviežiu oru, sustiprins musu 
kuna ir visa sistema, kuri leng
vai gales nuo ligų atsikratyti. 
Kitais žodžiais, ’ nukreipimas 
ligų loszo labai svarbe role.

Per dvideszimts-ponkius mo
tus Tautiszka Džiovos Drau
gyste ir jos visi vietiniai sky
riai bando mokinti ligų nukrei
pimą. Jie tiki kad jeigu sveika
tos taisykles praktikuotos pat 
jaunystėj, bus daug
sekti gerus paproezius vėliaus.

— F.L.I.S.

lengviau

SKAITYKITE ‘'8AULE"

PAJESZKOJIMAI
Asz Karalina Szarkione, po 

tėvais Raikėvieziute pajeszkau 
savo brolio Vlado - Ratkovi- 
cziaus, paeinanezio isz Vilniaus 
gubernijos. Kpki 28 metai kaip 
Amerika ir girdėjau kad gyve
na kur apie Shcnaandoah, Pa. 
Norocziau sužinoti ar jis yra 
dar gyvas. Meldžiu paežiam 
arba kas ka žino apie ji ; atsi- 
szaukti ant sekanezio adreso:

Mrs Karalina Szarkieiie,
- 9167 Russell St., 

Detroit, Mich.i(t21.)
♦

tu dabar no mirsi, o mudu gra- liakotis gal iszeis? Ir peilla- 
žiai minėsi. Ir mudu tavos nie- kotis neiszejo, —■ ir padirbo 
kados ncužmirszime.

Suczireno žvirbliukas, purpt' 
ir iszskrydo pro langa. Senute 
vos spėjo surikti. Puolė ji prie 
lango žvirbliuko sulaikyti, bet

gluszas isz sienojaus dantims, 
krapsztyti •szipulcli.

* * ♦.
— Tinginy! lipk nuo pc- 

cziaus, atidaryk duris: sudeg
jau buvo per vėlu: žvirbliuko sįj — Paduok kaczerga, nega
nei nebematyti. Apsivereke se
nute ir liūdnai tarė:

Tai nedėkinga paukszte!
Liaukis, senute, — pasu

ko senelis, — pauksztyte Die
vas sutvėrė liuosai gyventi; 
jos ne valia uždarius,laikyti.

Bet senute ilgai verte ir ne
galėjo nusiraminti.

Sėdi karta vakaro senute 
prie langelio ir aimanuoja:

lių ranka duru pasiekti.
* ♦ ♦ .

— Vilkus 
gazdinu. — Szunie, kam uode- 

!ga parieti? — Vilku bijau.

♦

Szunie, ko loji?

ti K. RĖKLAITIS t 
, Li«tvTi*skaa GraboriM

Laidoja numirėlius pa-
i gal naujausia mad* Ir 

mokslą. Turiu pagalbi
ninke moterems. Priei
namos prekes.

bis w. asnra* st.,
■AHASOt CITT, r>

3SS MABKBTKT..
TAMAQUA. PA.

— Nobera mano vaikelio,
mano mielo žvirbliuko....
dabar mano paguos, mane, sena 
nuramins?... kas, kast...

— Asz! — staiga durys pa
sigirdo balselis.

Kruptelojo senute — ir nus
tebo, vos neiszsigando. Stovi

...................

MERCHANTS BANKING TRUST CO. 
MAHANOY OITY.JMu 

L
3-czia Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusn ■ 
pinigus yra geriaus negu 10-tas Procentas, be joki* 
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST 00., 
moka 3-cZia Procentą už jusu sutaupytu® pinigue ir tą 
suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau . 
del žmogaus kuris dirba ir ozedina. Dekite eavo 
pinigus in azita Banka o persitikrinsite ir matysite 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Prpoenfto.
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iSft^betinas 
Atsitikimas 

______ ' Iii1. i
III.

Skubiai bėga dienos, mene
siai ir metai kaip vilnys mariu, 
kurios atplaukė ir vėl sugryž- 
ta.

Janina užaugo ant patogios 
mergaites ir buvo džiaugsiu 
del sesers kunigo.

Po kokiam tai laikui in ta ty
kia szali pribuvo malorius isz 
Krokavo, ponas Rudvanskis, 
jaunas žmogus, patogus ir sma
gus vyrukas. Geriausia jam pa
tiko isz kalnuotos aplinkines,

KUKU. lU-tfJl Viaiu 1>U UJU US X1J

bažnyczia*ir papraszyain tojo 
kūdikėlio idant apdovanotu 
mudvtaju anot inde aveikatele, 
tai kitokios dovanos ne norėsi-] 
me. Ar taip bus gerai?

Sesute linktelėjo su galvele] 
ant ženklo sutikimo.

—• Taip, tiktai eikio!
Jonukas paėmė kepuraite

dirstelėjo meiliai ant motinos 
ir iszojo.

Ulyczios miesto pradėjo 
tusztytis pa maželi ir jau žmo
nių beveik nebuvo, nes priesz 
taip <lidele szvente jau daugu
ma buvo apsireikalave.

Todel-gi Jonukas ėjo pats 
vienas ulyczia. Dairėsi malsziai 

patogi merginu, angytine kuni- visas szalis o veidelis buvo

ponas Radvanskis

go prabaszcziaus. Prabaszczius 
jau nuo i
ant kapiniu tarp savo aveliu o ,£

miesto

raudonas nuo szalczio. Ėjo in
keliu metu silsejosi bažnyczia in kuria taip lankiai 
nu tarp savo aveliu o*au motina vaiksztinejo. Kada 

Janina gyveno prie nebasznin- norėjo atidaryti duris, jau bu
ko sesers nusisamdę stuba nuo v° užrakintos. Atsiklaupė tada 
gaspadoriaus.

Toji tai senuke vos ne vos 
pavėlino jiems sueiti in pora. 
O kaip gerai apsvarstė, jog gal 
ir josios ne ilgas gyvenimas, 
tai Janina pasilikus viena, ne 
žinotu ka pradėt ant svieto.

Malorius susivinezevojas, su
gryžo in Kroką va ir ten apsi
gyveno. Abrozus per ji malia- 
votus visi noringai pirkinėjo 
per tai puikiai gyveno.

Ant kart — kada jau puikiai 
ėjosi del jaunos iporos, — atėjo 
smertis ir isztrauke isz tarpo ju 
brangu ir mylima tęva.

Jauna naszle tokiu budu li
kosi pati viena su dvejetą vai
keliu ir dabar turėjo rūpintis 
apie nžlaikjina juju. O vienok 
Jonukas ir Mortuka buvo jai 
didžiausiu skarbu ir pasaldini
mu sunkiuose kentėjimuose.

‘Del juju dabar gyveno nes tai 
buvo vienatinis palikimas ne- 
baszninko vyro.

Malorius per trumpai ant 
svieto gyveno tai negalėjo su
dėti turto; — reikėjo intaisyti 
viską kas lik reikalinga tai no 
mažai kasztavo.

Janina naszlo turėjo rūpintis 
apie uždarbi. Turėjo rankose 
puiku amata siuvinėjimo, da
bar norėjo isz to nauda turėti. 
Nusidavė in kelis k romus, bet 
visur jai atsake taip: jog 
invaies darbininkių kurios dir
ba gerai ir pigiai.

Janina greitai apsižiūrėjo 
jog turi labai paezedžiai gy
venti. Paėmė pigesne stubele 
ir tuojaus insikrauste. Ant ga
lo, po ilgam jeszkojimui, gavo 
užsiėmimą bet visai mažai ga
lėjo uždirbti, norints tas dar
bas buvo du kart vertesnis.

Musu naszle sukudo ir iszba- 
lo. Ir mažiuke Mortuka daug 
del josios rupesezio pridavine- 
jo. Ifuvo silpna ir liguista mer
giuke, todel-gi trumpame laiko 
iszdavc paskutinius pinigus ant 
daktaro ir aptiekos.

Apsunkinta darbu, apsirgo. 
Po teisybei, ne gulėjo lovoje bet 
ne tiko prie jokio darbo, suėmė 
visa nebegale. Nuėjo pas dak
tarą kuris prigulincziui apžiu
rėjas, nutarė jog nuo persidir- 
bimo! Taip toliaus ne gali dirb
ti jaigu nori kad ne numirtu ir 
-vaiku neaq^sieratintu!

Janina; nieko ant to ne atsa
ke- No dirbt?! — mistino su- 
grj<us namo. O isz kur paimt 
šmoteli duonos kad gyvastį 
užlaikyti Dieve mielaszirdin- 
gas, geibek mane ir mano vai
kelius! Rytoj bus Kuczia priesz 
Kalėdas. Priduok man pagel- 
ba ir mano vaikeliams!

Vaikai stovėjo prie lango ir 
žiurėjo kaip nusileido saulele 
ir žvaigždeles pradėjo rodytis.

—- . Motinėlė, toji didele 
sAviesi žvaigžde nuo kurios te
velia musu ant mus žiuri, tai 
jau pasirodė. Ateik tik ir pa
žiūrėk! — paszauke mergaite.

— Tylėk, sesute! — tarė
Jo/lukas užimdamas su delnu! poniu atlankyti, nes sūnelis po- 
jai'burna. — Motinėlė miega.

So baime apsidairė Mortuka. Kada pats vienas ėjau ulyczia 
Motina užmigo sukniubus ant ir iszgirdau meldžentesi vaiki- 
stalo, nuvargus ergeliais ir ru-]neli, pastanavijau pažinti mo- 
peseziais. į tina kuri augina taip dievobai-

— Ka tau pasuksiu, — kai- minga kūdiki. ?
b#jo vaikinolis sznabždomis —I Motina padavė pribuiszui kc-

^1 - -B B • B B a B M

trumpai

turi

vo užrakintos. Atsiklaupė tada 
ant szaltu akmens trepu ir mel
dėsi kalbėdamas:

— Brangi n uses Jezuleli, juk 
ir tu turi motinėlė kuria myli— 
tai ir asz turiu mylima motinė
lė, tai mudu abudu su sesute 
praszome Tavęs labai, duok 
sveikata motineliai o kitokiu 
dovaneliu ne norime.

Persižegnojo ir jau pradėjo 
keltis kad sztai -pajuto kono 
tai ranka ant savo galvos ir 
iszgirdo meilu baisa: —* geras 
ir doras esi vaikelis! Kūdikėlis 
Jėzus iszklausvs 
Kaip vadiniesi?

Jonukas, — atsake drą
sini vaikas— o mano sesute, 
Mort uka.

— Kur gyveni ? — paklausė 
nepažinstamas.

— Tonais, tojo augsztoje 
akmenyczioje — ant pat vir
szaus, — ir parode su pirsztu 
ant vieno augszto namo.

— Bet dabar jau turiu grei
tai skubini namo nes mano mo
tinėlė labai rūpintųsi apie ma- 

taip labai serga.
*Gerai, eik ir pasvoikyk 

motinėlė nuo manos. Pasakyk 
jai, jog rytoj pats atsilankysiu. 
Asz mislinu jog galėsiu kame 
paszelpti.

V<‘idas vaikiuko pražibo nuo 
džiaugsmo. Greitai nubėgo uly
czia net pasiszokinedamas, o 
da greieziau tropais augsztyn 
bego kad pasidalinti su motina 
tokia linksma naujiena.

— Motinėlė, motinėlė! — 
jau kada vos buvo 
pražengęs.

tavęs tikrai.

t oje

ne o

szauke 
slenksti pražengęs. — Ryloj 
ateis pas mus ponas kuri Kū
dikėlis Jėzus prisiunezia. Pa
sveikina jisai gražiai, 
mus suszdlpt. O kaip geras ta
sai Kūdikėlis del pavargėliu! 
Kaip - tik pabaigiau maldele, 
stojo tas ponas užpakalyje ma
nos ir asz suvisai jojo ne persi- 
gandau nes taip meiliai ant 
manos žiurėjo. Beveik 
kaip tu motinėlė.

Po tu žodžiu mėtosi motinai] 
ant kaklo, apėmė savo ranke
lėms ir pasakė:

— Ne, ne taip meiliai kaip 
tu, motinėlė, — ne! Taip mei
liai kaip tu, niekas ant mus ne 
žiuri, ne! Į

Motina nenoromis turėjo nu- 
siszypsoti ir buvo laiminga ir 
didi isz to, jog yra geriause ir 
mvlimiauso del savo vaikeliu, i

Jonuk, ar tu mislini jog Kū
dikėlis Jėzus prisiims ir eglai
te? — paklauso Mortuka brole
lio kada ėjo gulti. Sapnavo ji 
apie eglaite su daugeliu žvake
lių ir visokiu aniuoleliu daugy
be, sapnavo teveli ir motinėlė.

Ant rytojaus buvo Kuczia. 
Nekantriai lauko vaikai sve- 
czio. Sztai pabarszkino kas in 
duris; inejo svetimas vyras in 
vidn.

Prisiartino jisai prie mote
to uri stovėjo prie stalo ir 

tarė: — Perpraszau jog drystu

o gali

tnip,

ves

I
nios mane in czion patraukė.

stalo, nuvargus ergeliais ir r u- neli, pastanavijau pažinti mo
pedais. H ’ ’ ................

— Ka tau pasuksiu, — kai- minga kūdiki. j

I
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ISZPLAUKE JESZKOTI “SAPNINES SALOS.
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Jj 'gimė Kanadoj 1828 m., ir atsi
žymėjo Civilej Karėj. Jis buvo

i

I 
S®:
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M. F. Bramley, jaunas kontraktorius isz Cleveland, Ohio, su savo draugais iszplauke 
ant laivo Peary, jeszkoti taip vadinamos “Sapniuos Salos” prie pakraszcziu Meksikos.1 
Bramley sapnavo kad mate puikia sala po vandeniu kuria vėliaus surado su pagelba cropla
nd,

ant laivo Peary, jeszkoti taip vadinamos “Sapniuos Salos” prie pakraszcziu Meksikos.

kuria ketina iszpilt akmonnis ir žeme ir sutverti ant josios tikra rojų.
-iini-_-j.--T-irr-ir------------------- ..—-* Ak -L—- i .j itii - l irit^. .^Tnr-Tr-T Turi

— Kas poniai? Kuom taip 
nugazdinau ?

— Nickuom — tiktai pra
varde — Karolius Lesnikevi
czius — isztare su nebegale.

— Ar poniai žinoma • toji 
pravarde? Daug yra žmonių 
tokia pravarde, — atsake pri
buiszas.

— Alano tėvas ir brolis taip;
v • T T 1 ' iJUDVVVV 1QZJ AX V >V AULU V ĮJUAiV

vadinosi. Jau daug metu kaip SZyįa apĮc ateivius, kurie Mo
lokins pravardes negirdėjau, o 
dabar matau priesz save viena, I 
kuris taja paezia pravarde net- 

akiu ne szioja. Net man ant szirdies sal
du jog isz džiaugsmo drebu —

se laime del manes nes lyg sziol 
mano gyvenimas perpintas var
gais ir kentėjimais iszskirent 
trumpa (laika gyvenimo su ma
no nobaszninkn vyru.

Gailiai dirstelėjo ant jos pri
buiszas.

— Biedna. esi motoro. Gal 
galėsiu kame poniai paszelpti, 
troksztu tai isz sielos szirdies.

Apsidairė po maža grintele 
kur viskas buvo szvaru ir di
džiausiam paredke. Priesz ji 
ant stalelio gulėjo puikus siu
vinys nuo kurio jisai 
galėjo nutraukti.

Karolius Lesnikevi-

I
Keturiolika Immigran- 
tu Tarnavo Amerikos

*1

Kabinatuose
“Kongresinis

(Congressional Record) 
straipsni

Rekordas 
, ncsza 

, p. Emanuel Cellar, 
Atst ovo isz New York’o para-

kiu nors laiku tarnavo prezi
dentu kabinetuose.

Kuomet Jurgis Washingto-

— Gal poni dirbi del kokios ir padavė jam ranka, 
krautuves?

Motore atsake jog dirba.
— Tai vra nuobodus dar

bas o gal ne kokia užmokestis, 
ar taip?

— Tai nuobodus ir reikia 
gerai teminti. Vienok dėkui 
Dievui ir už tai jog davė szioki 
toki uždarbi. Dievas mus vis 
laiko savo apgloboje ir gal mus 
ne apleis jaigu...

Czia motoro nutilo ir pravir
ko.

Paskui tolinus kalbėjo: — 
dokui Dievui jog atradau toki 
gera žmogų kuris turi pravar
de mano mylimiausiu teveliu. 

. Toji mislis ir — ir tas paveiks-

Gal poni nesveikauji jog 
esi taip nuOindus, — tarė pri- 
buiszas. — Gal asz‘kame gai- 
szinu ir per mano da didesnis 
smut kas apima?

Motore buvo dėkinga už ta 
nepuikurna ir atsake:

— Taip, turi ponas teisybe, 
nesmagauju, o kas labiausia 
mane vargina, esmių viena ir 
apleista. Gal neužilgio no galė
siu nieko uždirbt o kas tada 
stosis su mano vaikeliais? — 
Jau dabar ne galėjo nuo verks
mo susilaikyt, o aszaros kaip 
žirniai byrėjo. Pribuiszas davė 
jai iszsiverkt. Motore nustojo 
matydama, jog atrado žmogų, 
kuris su ja jauezia sopuli.

— Ar poni ne turi artimes
niu pažinstamu, ar giminiu, 
.pas kuriuos galėtai atsiszaukt 
toje nelaimėjo? — paklauso 
jaunas žmogus o žodžiai jojo 
buvo labai prielankus, isz ku
riu galima buvo suprast jog 
atjauezia josios vargu.

Su nuliudimu dirstelėjo ne
laiminga motina ant pribuiszo 
o josios akyse galima buvo su
prast visa varginga padėjimu 
ir ji ture:

— Ne, nieko ne turiu. Bu
vau da tik keturi u metu kada 
paskutini kartu nmeziau savo 
tevedius ir lyg sziol nežinau ar 
yra da kur gyvi ar jau numirė.

Pribuiszas dirstelėjo ant jo
sios neisztikedamas.

— Stebi uosiu pone, — ture 
ant to motinu o vienok yra tai 
teisybe.

— Tokiu spasabu perleidai 
poni sunkiai savo gyvenimu, — 
atsake jaunikaitis su sunkiu 
atsiduso j imu, 
sunku augti be tėvu! Szirdin- 
gai dekavoju poniai, kad del 
manes svetimo, apsakei savo 
praeita gyvenimą. Asz suvisai 
užmirszau porsistatyt kas per 
vienas esmių: vadinuosiu Ka
rolius Lesnikeviczius.

T ! * , 1 1
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Kaip tai yra
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Kaip nutirpus motore insmei- 
ge savo akis ant pribuiszo. Nu
tvėrė už atloszo. kėdės idant no ' fe . fe • ‘ •

kalbėjo apie gerybe tojo kudi- Taip, vaikai mano yra didžiau-'žodžio isztart negalėjo.

Avero už atloszo,kėdes idant ne 
Kihtakizma mums labai gražiai dc ir pati priesz ji atsisėdo, — 'parpultu, lupos prasivėrė bot

.{ 
t

n’as tapo pirmuoju prezidentu, 
jis paskyrė Federalist pąfti- 

Alexander ,Ha- 
jo Iždo Sekretorium.

las...
Paėmė medalikoli ir atidaro 

su džiaugsmu kad parodyti ne- 
pažinstamui.

Padavė savo 
skarba pribuiszui ir tarė: 

mano motina. 
Geras prabaszczius, kuris mane 
augino, perlaiko rūpestingai, 
kol užaugau. Yra tai mano vie
natine ahnin’ti'š kuria turiu po 
savo mylimiausiu teveliu.

Vos aki užmėtė Karolius ant 
paveikslėlio, tuojaus paszoko 
staigai nuo kėdes ir prakalbė
jo drebaneziu balsu:

— Ar gal pasimetei poni 
Hamburge su savo tėvais, tarp 
žmonių pristovoje, laivyneje? 
Tėvas Ii epo eiti paskui motina 
bet josios neradai ? Kalbėk po
ni, ar taip ne buvo? — prispy- 
rinejo pribuiszas.

— Taip, taip tikrai buvo, — 
atsake ir žiurėjo lyg su baime 
ant ateivio. — Asz tai žinau isz 
raszto kunigo
kuris mane surado tarp žmo
nių verkenezia laivynes pristo
voje. Užrasze visus mano žo
džius, kaip asz jam sakiau, o ir 
meta ir diena kada taip buvo.

— Janinka, mylima, brangi 
sesute, pagalios suradau tave! 
Jau daug metu jeszkojau tavęs 
ir ne galėjau ant pėdu užeiti. 
Buvau

ta didžiausia

Tai yra

tuojau s

Ar

prabaszcziaus

I

jos i n steigėja, 
mitona,
Hamilton’as gimė Vakaru In
dijos Nevis saloj, sūnūs Skoto 
pirkliaus jo motina buvo Fran- 
euze. Jis atvyko in Suv. Vals
tijas sulaukdamas 15 metu am
žiaus.
Jo antroj administracijoj Wa

shington’as paskyrė kita immi- 
granta, James McHenry jo Ka
res Sekretorium, McHenry gi
mė Airijoj ir atvyko in Suv. 
Valstijas tik sulaukdamas 18 
motu amžiaus. Jis buvo nariu

• Seimo 
ir bitvo Washingtbn’o

Jis 
Karos Sekretorium

net po Adams, antruoju prezi
dentu. Fort McHenry iki sziai 
dienai ncsza szio 
vardu.

Pasirodo, kad svetimtaueziai 
diplomatai kaip tik tinka Iždo 
Departmento. Apart Hamilto- 
n’o, keturi kiti immigrantai 
laiko ta vieta. Vienas isz svar
biausiu buvo Albert Galatin, 
garsus Amerikos politikas. Gi
mė Genevoj, Szveicarijoj, 1761 
m. Jis atvyko in Suv. Valstijas 
1780 m. Trylika metu vėliaus 
buvo iszrinktas in Suv. Valsti
jų Sonata, bet rastas netinka
mu ir praszalintas. Jis tarnavo 
tris sykius Atstovu Bute, ir 
1801 m., tapo Iždo Sekretorium 
po Thomas Jefferson’u.

Prezidentas Madisn’as irgi 
ji pasdeyre paežiai vietai, tonais

Ohio valstijom gubernatorium 
ir prezidento Grant 1869 m., 
paskirtas Vidaus Sekretorium.,

Carl Schurz, puikus Vokisz- 
kas revolucijonierius, užėmė ta 
vieta 1877 m., tarnaudamas ke
turi u s motus po prezidentu 
Hays, ir invede daug svarbiu 
pernai nu tame depar Imante. _

Musu dienoj turime, arba tu
rėjome, Franklin K. Lene, Vi
daus Sekretorių, jis gimė Ka- 

Inadoj ir tarnavo asztuonis me
tus po prezidentu Wilsonu.

Kaslink ilgintosios tąmystos, 
rekordą laiko James Wilson, 
žinomas savo laiku kaipo “Tu
ma Ji m” Wilson. Gimė Szko- 
tijoj, atvažiavo in Suv. Valsti
jas kaipo vaikas ir užėmė uki- 
ninkyste. Jis tarnavo kelis sy
kius Iowa valstijos legislaturoj 
buvo kalbėtoju ir po tam pa
siustas in Kongresą. Preziden
tas McKinley ji paskyrė Agri
kultūros Sekretorium 1897 m. 
Ji vėl paskyrė Rooseveltas ir 
prezidentas Ta ft, kuomet tie 
tapo prezidentais — isz viso 
tarnavo szesziolika metu kaipo 
kabineto nariu.

Henry D. Gilpin, Anglas bu
vo Suv. Vai. vyriausiu proku
roru 1840 m. po Wilson’u. Kiti 
trys svetimtaueziai sekretoriai, 
gerai žinomi musu dienoje, bu
vo James J. Davis, William B. 
Wilson ir Oscar G. Straus. Ja
mes Davis gimė South Wales, 
1873 m., tarnavo po Hardingu 
ir Coolidge. Atvyko in Suv. 
Valstijas 1881 m., ir dirbo gele
žio fabrikuose Sharon, Penn- 
sylvanijos valstijoj. Po tam 
plieno ir geležies fabrikuose 
William Wilson. Darbo Sekre
torius po Wilson’o gimė Szko- 
tijoj ir atvyko czionais 1870 m. 
Buvo angliakasiu pirm inejimo 
politiszkon dirvon. Oscar G. 
Straus gimė 1850, paėjo isz Ba
varijos, tarnavo po Rooseveltu 
nuo 1906 iki 1909 m. Buvo Ko
mercijos Darbo Sekretorium ir 
vėliaus buvo Amerikos amba
sadorium Turkijai.

Vienam pleise, apie kuri jau r. |
i

’.'lįiT

■ buvo apraszyta,J 
Tai vėl manes praszytu, 

Idant pipiru duoezia, 
Norints truputi pabarezia. 

Priesz Nedolc vienas narsunas, 
Stojosi didelis galiūnas,

Su revolveriu pradėjo žmonis 
vaikyti, 

Savo kvailumą rodyti.
Ant rytojaus pribuvo sargai, 

Ir likosi nudaužyti jam ragai 
Arba d a kas:

Bobele prikibo prie vyro, 
Prasze kad užfnndytu byro, 
Vyras užfundino kėlės 

dinerkes alaus, 
Klausykite kokia padėka gaus.

Ant galo, 
Iszgere alų,

Bobele pradėjo kalekta daryti, 
Priėjo ir prie to vyro praszyti, 

Vyras atsake:
Juk asz daviau invaies, 

A r da nori nuo manės keges!
Bobele už kirvio eupt, 

Norėjo žmogeliui kaili lupt, 
Nežinau ar spėjo skriblių 

pagriebti, 
Turėjo nebagas namo bėgti.

Tai, dalibuk, vyreliai, 
Ar-gi no puikus szposeliail 

Bobele alaus atsigėrė, 
Girta būdama vaida pakele. 

Ar nereikejo skųst, 
Jaigu norėjo užmuszt, 

Tai vis gerai, 
Ba tai musiszkiai, 

UŽ gera szirdi, 
Tokia tai padėka.
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1787 m., i 
sek retri a us pa gol b i n i n’ku. 
paskirtas 
1796 m., ir tarnavo iki 1800 m.

immigranto

—F.L.I.S.

KAIP ISZGYDINT SAVO VYRA 
IDANT SĖDĖTU NAMIE

PASAKAITE

— Asz labai noreczia idant 
mano vyras sėdėtu namie ir ne- 
sitrankytu naktimis, — tare tu
la moterėle in savo kūma.

— Tai iszgydink ji, taip 
kaip viena mano pažinstama
iszgyde savo vyra kuris val- 
kiodavosi per visa nakti. Viena 
nakti sugryžo jisai labai vėlai, 
kaip sakant po gaidžiu, o buvo 
jau trecze valanda ryte. Sugry
žo namo labai tykiai, nusimovė 
savo czeverykus prie duru, 
atidarė duris ir tykiai užlipo 
tropais ant virszaus ir inejo in 
miegkambari. Nemažai nusi
stebėjo kada paregėjo savo pa- 
czia stovinezia prie zerkolo 
puikiai pasirėdžius in kuria ta
re:

♦ ♦ *

Tokis gyvenimas, 
Tai ne kas,

l

Žmogus davadnas ne gali būti, 
Tarp girtuokliu gyventi. 

Daug tokiu apygardų turime, 
Kur daugeli girtuokliu 

randame, 
O jaigu insimaiszo davadnas, 

Tai jau buvimas ne kas.
Geriausia in kitur nukeliauti, 

Kad atsilsi gauti, 
Ba kur girtuokliai gyvena, 

Tai jau gana.
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baisiai 'mdiūdes szia- 
dien nes jau ir Kuczia prisiar- 
tineja ir no žinojau kur pasi
dėt! Jau, nieko no naudojas, su 
dideliu nuliudimu ketinau su- 
gryžt adgal in Amerika. O czia 
tavo vaikelis suvede mudu su 
savin! ir todėl dabar linksmai 
apvaikszcziosime szvente Kale- 
d u. Ja u a sz tave atvesi u in 
sveikata o beda ir vargai su 
durnais nupleszkes. Malda kū
dikėlio atncsze laime Užgimu
sio Kūdikėlio!

Dabar po ilgu vargu užėjo 
laime ir džiaugsmas tarp bro
lio ir sesers o kada užėjo vaka
ras, atsirado ir eglaite su dau
geliu žvakelių, žibėjo szviesa ir 
buvo linksma kaip danguje.

Garbe ant augsztybes Dievui 
ant žemos pakajus žmoniems

Valios! Galas.
o 
geros

i <3

—.. ........-............................. Į ............................................. ,, ,

Dr. T. J.Tacielauskas
Pirmutinia Lictuviszkas 
Dantistas Mahanojuje.

pasiliko iki 1813 m., — rekor
das isz dvylika metu tarnystes.

Apleisdamas Kabinėta, Ga
latin buvo paskirtas Suv. Vals
tijų Ministeriu Paryžiuj, ir ve- 
w f a « "*• aliaus buvo Ambasadorių Lon
dono. Kuomet apleido politika 
Galatin pradėjo raszyti, 
leisdamas knygas apie finan
sus, etnologiją ir politika. Jis 
insteigo Amerikos Etnologijos 
Draugyste, h’ nuo 1843 iki mir
ties, 1849 m., buvo New York’o 
Istoriszkos Draugystes prezi
dentu.

Galatin’o pašokėju buvo Geo. 
W. Campbell, kuris gimė Szko- 
tijoj. Campbell seko kitas im- 
migrantas, Alexander J. Dallas 
kuris paėjo isz Vakaru Indijos.

— Nesitikėjau, kad taip vo
lai sėdėsi ir manes lauksi. ,

— Asz tavęs nelaukiau nes 
ir asz ka tik sugryžau namo.

Nuo tos dienos vyras jau ne- 
sitranke naktimis po miestą.

iez- SKAITYKITE “SAULE”

*

CAPITAL STOCK |125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED

PROFITS 0028,858.61
hfeMfeMMfefe

Mokame 8-cxia procentą ant 
■udOtu pinigu. Procentą pride- 
dam prie Jubu pinigu 1 Sausio a 
1 Liepos. Mob norim kad ir jus 
turėtumėt reikale bu musu banke 
nepaisant ar mažas ar didelis.

G. W. BARLOW, Pres.

♦ * ♦

Nežinau kas tai gali būti, 
Ir ka gali apie tai mislyti, 
Kaip tik katras pasirėdęs, 
Tada in szonus insiremes, 
Jau tada ant Lietuvaicziu ne 

žiūrį 
Tiktai ant Airisziukiu aki turi, 

Paskui jais cimpineje.
Veža bambilium ir dovanas , 

pirkinėjo. r..
Tosios isz tokio kvailumo 

pasinaudoja,

“Luk, luk, jau kreize ateiną,
• K i a _ •" _ i i

Vyrucziai drabužis ne dabina,
Tiktai geri pasielgimai 

augsztina,
O kuo žmogus mokytesnis, 

Tuo protingesnis ir doresnis. 
E, ka daryti — tai jaunysta, 

O jaunysta tai durpysta, 
Kaip žili plaukai atsiras, 

Nuo visko atpras.
* k fe
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Viena in kita merke ir moja:

Begkime, ba vol czion ateina.

Jau asz ne karta kalbėjau, 
Ir del visu žine patalpinau,

William J. Duane, gimęs Ai
rijoj, Prezidento Jackson ’o pa
skirtas Iždo Sekretorium 1833 
m. Jis buvo praszalintas kuo
met nopavelino porkelima de
pozitu isz Suv. Valstijų banlkos 
be Kongreso autorizavimo 

fe. fer i t B b'W i B b
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Jaigu ne yra skaitytojom, 
Su savo dvylekiu nesikabyfu. piM a « d fe fe *fe • •• w

svetinga, 
O žmogus niekada, 

Kas ne nori skaitytį

Tiktai kiaule lenda iu daria
f1' . 11

O žmogus niekada.
14,

•

Net trys immigrantai buvo
Ant Antro Flęro Kiine Sstoro Vidaus Departmento sekreto- 

fe > fefe mb fe b . b B b fe b fe b19 W. Centre St, Mahanoy City riai, ir kiekvienas turėjo pui

4.C

I
■ f

I t ♦

l H ’■ j.

i t;:
* i G •H; i * f

Iv
I. ■ J ft v

J. FEBGUSON, Vlce-PrM. Ir Km.

t

*

Tegul ne bando raszyti, 
Ba vietos no turės, 

Ne savo -darbo ne regės.

SUSTABDYKITE KOSUU Pttinan- 
esio nuo perszalimo. Variuokite DR. 
WHITES LUNGA “““ ‘
nuo kosulio; Ir Dr
Crow pigulkas. Klauskite savo aztor- 
ninko ar aptiekoriaus. ***«><•ulnko ar aptlckorhus.
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ŽINIOS VIETINES mui, esąs girtuoklis ir degtine

— Pagal inspetojus oro, tai 
szi menesi turėsimo da keturis 

? snieginius sztnrmus.
— Jonas Alanskas, Anta

nas Kazokas ir Kenneth Boyle 
likos lengvai sužeisti ir sup
jaustyti per stiklus, kada juju 
automobilius iszsivcrte nuo ke
lio terp Mauch Chunk ir Nes
quehoning praejta Sereda. Au
tomobilius prigulėjo prie Alan- 
skio. r
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Iszmintingas Kūdikis
PASAKAITE

■' 5

perkas galionais. Visados po 
ranka turi bonka ir isz jos ge
ria. Gyvena ukoje ties Salem, 
N. H. ir pereitais metais žmo
na ji aresztavusi del muszimo. 
Dabar žmona gyvenanti 
dukteria Methuen miestely ir liu paklauso jojo, tarydamas:

V___ _ A___• • . • • • « . « •

t • _________ __________
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Biskupas ir Pastoris
PA.SAKAITE
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trauke tolinus pas toris, — 
ekselencije vyskupas gal ne-

Juan
M

su

Vienas mažas vaikinelis su- 
gryžo namon po mokslui kata- 
kizmo. Tėvas būdamas netikc-

Tūlam ikatalikiszkam visku

užarosztavuRi jo pinigus ban- 
koje.

Inspektorius Morrissey pa
pasakojo kaip visas dalykas 
iszkilos. Jo pasaka buvo ilgiau
sia. Jegelevicziene prisipažino 
jog Petras tai jos antras vyras,

— Tai ka gi sziadien jus 
kunigas mokinot

— Mokino mus, jog yra vie
nas Dievas trijose Asabpse, at
sako vaikas.

— Tai gal kalbėjo jums ku
nigas, jog Dievas Tėvas ne yra

— Prabftszczius Czesna to- 'kurio nokente del girtuokliavi-1 senesniu nuo Sūnaus, o Sūnūs
• fe * 4fe fe M fe . * -u A

mis dienomis aplaike asistentu' mo, Josios pirmas vyras buvo no yra jaunesnis nuo tėvo, kai- 
"1 * —  T. _ — _ ? A ! 1 • _ A _ ? X ’ V 1 A T T • A 9 . e « v e . • •kunigą Juraiti, kuri atsiuntė Konstantas Vansznovicz, kuris bėjo netikėlis su'tyoziavimu.7 \ / * - * , * .. — Na teip, atsake vaikine-
žasties pasidauginimo parapi- sipažinusi Lietuvoje ir pereita lis.

‘ — Dumysta ir gana, paszau 
ke tas netikėlis tėvas.

Tik klausyk gerai mano vai
ke! Na juk asz tavo tėvui

— Teip, teveli, atsake vai-

kardinolas Daugherty. Isz prie- mirė. Su Grinkovicziene ji su-

jonu ir jaunos gentlkartos, mu
su prabaszczius turėjo už daug 
darbo vienas apžiūrėti savo 
aveles. Todėl dabar miszios at
sibus Nedeliocmis 8-ta ir 10-ta 
suaugusiems o vaikams 9-ta va
landa.

meta Grinkovicziene iszeme Je- 
gelevicziaus gyvybei apdrauda, 
pasivadinusi savo polisejo jo 
“seserimi.” Ji pati ir premi
jas mokėjusi — po $90 per me
ta. kas.

Na teip, atsake vaikine-

9

pui Amerike, pastipo arklys 
ant kurio atlikinėjo kelione 
pas 'kunigus ant Westu ir da
bar likos priverstu sėst in paez- 
tinia karieta, kur jau sėdėjo 
Angliszkas Liuterdniszkas pas^ 
toris. Pastoris geisdamas pasi
juokt ir nužeminti Vyskupą 
priesz kitus pasažierius užklau
so jo szaipydnmas:

— Asą 1 kaip man rodos, j il
su eksolenciji Vyskupas teipgi 
myli keliauti ant minksztu pa- 
duszJku.'Kas atsitiko justi ark
liui? j •. ,

— Paliovė gyvuot, — atisa
ko Vyskupus malszei ir nusiže- 
minezei.

— Vargingas gyvulis

SHENANDOAH, PA.
t Teresa, mylima pati Ka

zimiero Sagel^kio, 313 E. New 
York uliczios, likos palaidota 
su bažnytinėms apeigomis Szv. 
Jurgio bažnyczioje praeita Su- 
bata sirgdama trumpa laika. 
Velione paliko dideliam nuliū
dime vyra, sūnūs Frana, kuris 
tamauje kariuomeneje, Juozas, 
Vincas ir Jonas namie; ketures 
dukteres: Gurniene isz Now 
Yorko, Orcgoniene isz Brook- 
lyno, Eisenkower ir Julije na
mie; sesere Gurevicziene Tama
qua ir broli Basevicziu isz 
Sheppton, kaipo ir keturis anū
kus. Velione buvo sena “Sau
les” skaitytoja kuria mylėjo 
skaityti lyg smert. Lai silsisi 
a.a. Teresa o Dievas lai priima 
josios duszia in dangiszka ka
ralyste, nes buvo gera pati ir 
motina savo vaikams.

—• Automobilius prigulin
tis prie Vinco Crocby, inpuole 
in mainine skyle ant North 
Main uliczios. Žeme ingriuvo 
in Kehley Run kasyklas ir Gro
by josios neužtemino.

Minersville, Pa. f Kazimie
ras Žilinskas, 63 metu, mire 
sirgdamas ilga laika. Velionis 
prigulėjo prie Szv. Francisz- 
kaus parapijos, paliko dide
liam nuliudimia paezia, sunn ir 
tris dukteris. Laidotuves atsi
buvo su bažnytniems apeigo
mis Subatoje.

Plymouth, Pa. — Jeva Kar
tulis, 40 metu, 84 Ferry St., 
Plymouth, bevaikszeziodama 
po žoles savo žemoj, insidilgi- 
uo koja piktžole. Pradėjus nuo- 
dytis, iszgabenta in Mercy ligo
nine.

Amerikoj daug ir gana pa
vojingu piktžolių, bet tai pir
mas atsitikimas, kad jomis ga
lima užsinuodyti ir žiemos se
zonu. Reiszkia, kad piktžoles 
turi nuodus visuomet, nesvarbu 
kokiu metu laiku pakliūna. Jos 
yra gana pavojingos žmonėms 
ir gyvuliams.

Cliffside, N. J. — Fairview 
priemiesty gyvenanti Antani
na Grabauskiene inskunde po- 

užlicijai savo vyra, Juozą, 
triukszminga pasielgimą. Tei
sėjas vyra pabaudė $10, bet pa
bauda, sumokėjo žmona ir abu, 
ranka rankon, parojo namo. 
Moteris apie narna triusiasi, o 
vyras vėl dirba.

Lawrence, Mass. — Vietos 
Amerikonu “The Evening Tri
bune” dienrasztis, Kovo 1 d., 
placziai rąszo apie Lietuviu 
nuodininku byla, apie kuria 

raszyta. 
Teisėjas klausėsi bylos penkta
dienio ryta ir atidėjo iki tre- 
cziadienio, padedamas tris kal
tinamus: Ona Jegelevicziene, 
Grinkovicziene ir Renkauska 
po $5,000 kaucijos.

Pirmuoju liudininku penkta
dieni buvo Petras Jegeleviczius 
kuri norėta nunuodyti ir pasi
naudoti jo apdraudima. Jisr 
klausinėjamas, paaiszkino teis-

jau buvo *1 Saulėje”
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ISZ WILKES-BARRE IR 
APLINKINES.

Edvardas Palionis, 
metu, 52 No. Hancock St., norė
jo automobiliu pradėt važioti 
ir rankena pasukdamas, moto
rą inkurti, nespėjo atimti ran
kos, kaip insikures motoras 
rankena jam nulaužė ranka. 
Nugabentas in General ligoni
ne.

Nereikia atidarinet elektros 
sroves, kol mėginama pradėti. 
Buna szimtai atsitikimu, nes 
elektra dažnai suka in atbula 
puse ir atsitinka, kad ranka nu
laužia bei isznarina net isz pe
ties.

KALINYS PASZOVE PALI- 
CIJANTA SU REVOLVERIU 

ATLAIKYTA NUO 
MOTERES.

Pottsville, Pa. — Kubanas El- 
varez Miguel kuris nužudė mer
gina ir ketino būti elektrikiuo- 
tas, pabėgo isz czionaitinio ka
lėjimo su pagialba revolverio 
kuri jam atnesze daraktoVka 
Mrs. Clara Fessler isz Summit 
Station, vedusi motore turinti 
du vaikus, kuriai taipgi prigol- 
bejo vienas isz kaliniu Dami-
niukas Seronko. Miguel iszbe- 
bes isz kalėjimo likos suimtas 
per palicijantus Fleming ir 
Green kuriuos pavojingai pa- 
szove ir abudu randasi ligon- 
butejo.

Dabar sūdąs daro tyrinėji
mus apie apsileidimą kalėjimo 
virszininku ir kodėl taip apsi
žioplino kad motore jam intei- 
ke revolveri ir pabėgo isz ka
lėjimo.

< Reading'’4 »> ►

NEDELINE EKSKURSIJA 
IN

PHILADELHPIA
Nedelioj 17 MORCZIAUS
Specialia t r ei n as SobtWos n&ktl.

Isz Iszels
Shamokin ........................  1:80
Mt. Carmel......... .. .................1:30
Ashland ................................... 2:21
Shenandoah ...................   2:00
Girardville................................2:28
Mahanoy Qity (Preke $8.25) 2:49 
Tamaqua (Preke $8.25) .. 3ii6 
Pribus in Philadelphia
GRĮŽTANT—Apleis Philadelphia 
7:80 walanda vakare ta pat diena 
Standaid Time.

$3.50
Ant Readingo Geležinkelio

■ 1,1 ■■■■■— ■ Į Į I, ...................... ■■■■ I

.... 6:00

Dubeltava* 
Tikietat

1

Visu Daktaru Receptai 
Atsargiai Iszpildomi 

APTIEMK)JE PAS

Litschs’ Drug Store
14 E. 0E1XTRE ST.

MAHAHOT OITY, PA.

už

— Tai jeigu asz esmių tavo 
tėvu, tai turiu būtie ir esmių 
senesniu už tave?

Teip, teveli esi senesniu 
manes kaipo žmogus, bot kaipo
tėvas tai no esi senesniu, ba 
vien laikei stojaisi mano tėvu, 
kada asz likausi tavo sunum! 
O kad nuo amžių Tėvas dan- 
giszkas turi Su nu ir nuo amžių 
yra Tėvu, tai del to ne gali bū
tie vyresniu už Sunu.

Netikėlis nusistebejes tokiu 
iszmintingu atsakymu vaiko
ne dryso jau daugiau tokiu 

su?

1

klausymu uždavinet savo 
nelui.

I

ELEKTRIKOS
KOMPANIJOS

NAUJI SZERAI
Pennsylvania Power & Light 

clektrikine kompanija iszdave 
nauja Stock ’a arba Szerus. Tie 
szerai parsiduoda dabar tik po 
$97., atnesza penkta procentą 
ir procentas mokamas kas trys 
menesiai. Daugelis musu Lietu
viu turi tos kompanijos 7 ir 6 
procento szorus ir jie žino kad 
Jie szorai yra saugus ir ju pre
kes daug auksztesnos negu ka
da juos pirko. Galite tuos sze
rus pirkti taipgi ant lengvu 
mėnesiniu inokescziu ir galite 
pirkti tos kompanijos ofisuose 
arba per bile koki darbininką 
dirbanti prie tos kompanijos 
arba iszkirpkito kuponą isz di
delio apgarsinimo ant szito 
puslapio ir nusiunskito ant že
minus padėto adreso. 
Pennsylvania Power&Light Co.

Preferred Stock Dept., 
9th & Hamilton Sts., 

Allentown, Pa.

Lehigh Valley 
EKSKURCIJA 

in New Yorka
NEDELIOJ 17 Morcziaus

$4.00d™X7
Spocialiszkas Treinas apleis Maha
noy City 4:30 ryto. Grįžtant apleis 
Jersey City, Exchange PI. Sta. 
7:20 valanda vakare.

DR. ED. W. MARAZAS ......»..... 
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mount Carmol

41 S. OAK ST., MT. CARMEL, PA.

A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

MILL & PATTERSON STS 
. ST. CLAIR, PA.

Boll Telefonas 1480-R
———

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius

t

paspejai jam duoti paskutini 
Sakramenta?

— No tamista, — atsake 
pralotas, szaipydamas su pik
tumu. '

— O tai del ko t
— Del to kad buvo tokio 

pat tikėjimo kaip ir tu esi.
Isz teip iszniintingo atsaky

mo — vyskupo, visi pasažierei 
szirdingai nusijuokė, o pastorls 
nuleidęs akis isz sarmatos dau- 
ginu jau neatsiliepe in vysku
pą. — F.

vyskupo, visi pasažieroi

ANT PARDAVIMO.
Namas 22 ruimu. Geroj vie

toj. Lietuviu užgyventoj apy
linkėj. Priežastis pardavimo, 
nesveikata. Atsiszaukit ant ad
reso: (t.21

Jos. Greszko 
JOG Centre St., HI. ' Freeland, Pa.

ISZMINTINGAS 
KUNIGAIKSZTIS

Viena diena, mieste Tokio, 
Japonijoj, ėjo ulyczia kokia tai 
jauna pana, dailiai pasirodžiu
si in puikia szlebe. Daejo prie 
namo kur biednas malorius už
silipęs ant kopeeziu buvo užsi
ėmęs maliavojimu namo, kada 
ta jauna pana ėjo pro malioriu, 
netycziomis iszpuole jam isz 
rankos viedrukas su dažu ir 
visa kvarba iszsiliejo ant szle- 
bes panos. Maliorius visaip isz- 
siteisinejo, kalbėdamas buk tai 
netikėtai pasidarė tasai atsiti
kimas.

Pana atsake: “Tai nieko, bet 
tu turėsi užmokėti už szita ma
no szldbe nes jau daugiau jos 
ne galėsiu neszioti, ir jaigu ne
----------------- -- I.. ..
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What does a man do -
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o car
o

3

*0Į

%

f

<8

V

’■ ufev, . .t"

Does he let half of the garage stand there
. J 1 • ' , ' < • .

empty? Not on your life! He gets on the job and 
hires it out. He puts it to work and makes it 
earn money for him. 

1 *

Now we all don’t own garages but we all have 
some money saved up, or can save some, and these 
savings can be put to work and made to earn 
money for you just the same as you put a garage

hires it out.

to work
■

The way to
' y i/ !•
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put money to work is to

INVEST IT

i*D'

and the way to invest is to buy

SHARES
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PENNSYLVANIA POWER & LIGHT C O.
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ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- Buyyoitf shares
•zla nuo paprasčiausia iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
luidotuviu, vesellu, kriksztynlu Ir 
kitiems pasivažinėjimams.

from any «m- 
—.

j

Cut out and Mail Coupon Below to Subscribe >

SUSTABDYKITE KOSULĮ paeinan- 
ožio nuo perszalimo. Variuokite DR. 
WHITES LUNGA HEALA gyduole 
nuo kosulio; ir Dr. Whites Black 
Crow pigulkaa. Klauakite savo aator- 
nlnko ar apttekoriaus. —apg.
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PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY 
Preferred Stoek Dept, Allentown, Pa.
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užmokėsi tai tave paduosiu*iif 
suda.

ft

— Asz no turiu pinigu ir . 
esmių biednas, atsake malin
ti n R. ♦ v.

L I

suda.

Tai turėsi eiti in kalėji
mą. ' •

— Bet mano brangi panai
te, jaigu mane pasodinsi in ka
lėjimu, tai mano pati Ir vaikai 
turės mirti isz bado. < * < /

— O kas man su tavo pa
ežiu ir vaikais! Pirkau nauja 
szlebe, turėjau už jaja bran
giai užmokėt o tu sunaikinai ja 
tai ir turėsi užmokėt už blode.

Biednas žmogus apsvarstęs

tures mirti isz bado
1 z .if ■ ■ ir

— O kas man su tavo pa

ta dalyku prižadėjo jai mokotį 
po viena dc/leri kas nedele, kol 
visa suma neatmokes, bet ant 
to panaite no norėjo pristoti ir 
ant galo ji apskundė.

Paszauktas palicijantus nu
vedė ji pus vaitą. Pirmiause 
mergina papasakojo vaitui sa
vo atsitikima, paskui maliorius 
savo, sakydamas buk tai isz ne- 
tycziu jam taip atsitiko už ka 
labai gailesį.

— Po iszklausymui abieju, 
pusiu, vaitas pripažino malio
riu kaipo kalta ir paliko viską 
tarp panaites ir malioriaus 
idant susitaikintu bet panaite 
ne norėjo prie nieko pristoti 
kaip tik ant užmokėjimo visu 
pinigu u’ž padaryta bledes.

Maliorius ne turėdamas tiek 
pinigu ir žinodamas kad būti
nai turės eiti in kalėjimą jeigu 
visa suma ne užmokės, pradė
jo vėl praszyti panaites kad po 
viena doleri mokėt kas nede- 
lia kol ne iszmokes o jaigu ant 
to ne norės pristoti, tai instums 
ji in kalėjimą o pati ir vaikai 
turės mirti isz bado.

Tame laike stojo sūdo kokis 
tai turtingas kupezius ir isz- 
emes 100 doleriu, padavė pa
naitei ir tarė: “Dabar asz už
moku už tavo szlebe, bet turi 
ja man atiduoti.’1

— Žinomas dalykas, jog 
tau atiduosiu kaip tik sugryž- 
sziu namon — atisako pana. 4 /

— O no, tuo ja us turi man 
szlebe atiduoti kaip tu- reika
lauji visus pinigus ant kart, 
taip ir asz szlebos tuoj reika
lauju ir tuoj turi man atiduoti! 
— tarė kupezius. ?’ ’

— Ka? Ar tu nori kad asz 
priesz visa suda nusiredyczia 
ir tau atiduoezia szlebe. Sar
mata! Asz ežia to nepadarysiu 
kol ne sugryžsziu namon, o 
paskui atsiunsiu szlebe. :

Kupezius ant to su visai ne 
norėjo pristoti, jeigu pinigus 
tuoj gavo, tai ir jisai szlebe no
rėjo tuoj paimti. Sudas teip gi 
pripažino už teisybe, ir jeigu 
no atiduoti szlobo tuojaus, tai 
turės eit in kalėjimu. Pana su
pykus tarė: “Atsiimkie savo 
pinigus asz ju ne noriu.”

— No toip einasi — tarė 
kupezius — asz jau užmokėjau 
ir noriu tuojaus idant tu ati
duotum man szlobo.

Kupezius ant galo paėmė ad- 
, gal pinigus ir atidavė biednam 
malioriui, kuris ne galėjo susi- 

• judinės jom atsidekavot; iszejo 
su džiaugsmu namon pas savo 
paezia ir vaikus, ir lyg sziam 
laikui ne pažinsta to jo pono, 
kuris ji iszgialbejo nog kalėji
mo ir da davė jam ta szimta 
doleriu. O tai buvo karaliaus 
vyriausias sūnūs ir inpedis sos
to. Ir turėjo toki papratimą 
mainytis drapanomis ir vaiksz- 

. czioti po miestą sznipinetl, 
; kaip žmones apsieina.O apie tq- 
ja ponaite tai sūnūs karaliaus 
davė žinia savo sekretoriui, 
idant jaja iszbraukt isz knygų 
vardu szvecziu ir daugiau ne
valo buvo jai atsilankiuet in jo 
palociu.

W. TRASKAUSKAS
•I . į , . K • t *

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

Laidoja kurnu namiraliu. Pasamdo 
automobiliui del laidoturfu, krikai 
tlniu, raiaUJu, paihalinljimo ir L L

w. CsvtfV Bl. CHy. f*.
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