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ISZ AMERIKOS
PAVOGĖ VYRA

KETURIOS MERGINOS PA
SIGAVO FRANCUZA, ISZ- 

SIVRŽE IN GIRIA IR 
NUKAMAVO KAIP 

SLIEKĄ.

Torrington, Conn. — Stovė
jo ana vakaru ant kampo czio
nais Kanadietis Prancūzas, 
Milville. Jis ežia dirba vienoj 
vaistinėj ir yra žinomas tarp 
vietos moterų kaip “szeikas,” 
kitaip sakant, didelis mergi
ninkas. Taigi, ana vakaru jis 
stovėjo ant kampo Main ir Wa
ter gatvių ir dairėsi in mote
ris. Staiga privažiavo automo
bilis su keturiomis merginomis 
jr jos pakvietė ji važiuoti kar
tu su jomis pasivažinėt. Mel
ville tuoj i n szoko in automobi- 

Te-Ii ir nuvažiavo in mi’szka. 
naliszsuko isz kelio ir nuosza- 
lioj vietoj sustojo. Žinoma, au- 
tomobiliuje buvo ir bonka dži- 
nes, kuria iszgerus visiems pra
dėjo kaisti kraujas. Viena kirp- 
taplaukiu sumano apsikabinti 
su Milville’u ir pasimyluoti. 
Szis, žinoma, tuojaus insigern- 
sia mergina patenkino. Tuomet 
Jr kita mergina užsimanė to 
paties. Ji taip pat buvo užga
nėdinta, ir tuomet treczia užsi
mano pasimyluoti. Nors Mil- 
ville buvo jau pusėtinai nuvar
gęs, bet sziap taip patenkino • __  __ .
C W ' -

prie jo prikibo dn ir ketvirta 
flaperka. Sako, asz irgi noriu 
apsikabinti. Bet Milville atsa
ke: “Nothing doing.” 
kaip gana, tai gana sako.

Ketvirta mergina supyko. 
AVhy, you poor shrimp,

< i

cold, huh!

ja. ‘.TO’brivb jau vos gyvas, V

n 
saiko

I

Jau

asz tau parody-

” ji 
you leave me out in the 

M Ir ji spyrė jam. Tn 
sako, slekeri,
siu! Ir ji dure jam mažute savo 
kumsžczia in aki. Kitos mergi
nos atėjo savo “nuskriaustai” 
seserei in pagalba ir jos visos 
keturios pradėjo tašyt ir gnai- 
bvt. Jo veidas buvo visas mc- te
lynas nuo kumszcziu, o kinkos 
suspardytos auksztomis kinko
mis. Ant galo jos paliko ji to
nai viena ir nuvažiavo sau. Jis 
nabagas neturėjo nei 
sugryŽti.

Szita
Brigdeport Herald

atsitikima

ratuku

apraszo
kuris“Brigdeport Herald,” 

priduria, kad kalbomos ežia 
merginos priklauso turtingoms 
szeimynoms.

KVAILIU DA YRA
NEISZMINTINGAS ŽMOGE

LIS DAVĖSI APSIGAUT 
ANT 1,200 DOLERIU.

.Derbydown, Ill. — Kasparas 
Mrukievicz, paczedus žmogelis, 
dirbdamas sunkiai per visa sa
vo gyvenimą sucze'dino 1,200 
doleriu, bet visas jojo turtelis 
dingo in viena diena, o atsitiko 
szitaip:

Atėjo pas ji du nepažinstami
tauliecziai, kurie tvirtino Kas
parui, buk gali savo turtą pa- 
daugint trigubai, jaigu isz- 
spaus per maszina skalbiniams 
naudojama (ringeri), jaigu už
dės ant kožnos bumaszkos tam 
tikrai padirbta, popiera o 
geros bumaszkos atsispaus li
teros ant 'baltos popioros.

Kasparas davė pinigus ant 
iszbandymo, bet apgavikai su
mainė gerus pinigus ant baltos 
popioros, prasisza'lino, paliep
dami Kasparui idant nežiūrėtu 
in pinigus lyg rytojaus.

Norints davė žinia policijai 
apie apgavikus, bet tieji jau 
radosi už septynių kalnu. Žmo
gelis 'beveik nepapaiko kada 
pamate tik sukarpytas popie
ras vietoje savo sunkiai sueze- 
dintu pinigu.

MUNSZAINE UŽMUSZE 
KŪDIKI.

Johnstown, Pa. — Jonukas 
Ambersoig 6 metu amžiaus, pa
silikęs vienas stuboj, kada tė
vai buvo iszeja iri bažnyczia, u. . « J**“1 ■ - . > » * I

isz

užtiko puskvatierka munszai- 
nes szepoje,-kuria beveik visa 

Kada tėvai sugryžo,

MOTERE NORĖJO SAVE 
NUKRYŽIAVOT.

’ Burlington, Vt.. — Laike 
staigaus papaikimo, Mrs. Del
la Roman norėjo save mikry- 
žiavoti. Silpna josios sveikata 
iszrodo jai idant už savo nusi
dėjimus turi paneszti kryžiaus 
mukas. Pasirupino plaktuką ir 
kėlės dideles vinis, pradėjo sa
vo pr?kalinet prie grindų. Pir- 
miauso prikalė abi kojas ir' 
viena ranka — ir lauke mir
ties. Kaimynai atėjo in stuba in 

. laika ir iszgelbejo nelaiminga 
motore nuo baisios mirties.

IR PERKŪNAS KAIP KADA 
‘ BUNA NAUDINGU.
Hornelll, Pa. — Pas M. Hunts 

buvo nepaprastas atsitikimas 
aria diena. Kada visa szeimyna 
nedejo kuknioje, staiga i sužai
bavo, perkūnas sutrenk© ir in- 
lenke in kamina, užkure pe- 
czin ugni. Pecziujc buvo pri- 
kimszta popieru ir nuo žaibo 
užsidegė. Jokios blcdes nepa
daryta, tik visos juszkos nuo 
pecziauš iszlekc po visa kuk-

aria diena. Kada visa szeimyna
t 11A —. — Jh j. _ A J I J

iszgere.
Jonukas jau buvo sustingęs.

NEPAPRASTAS ŽMOGUS.
Philadelphia. — Czionaitine- 

je ligonbuteje randasi kokis 
tai Kilis Dalmatia, kuris padie
gia isznarinet savo kaulus kojo
se, rankose ir .pirsztuose. Dau
giaaše stebisi daktarai, buk ta
sai žmogus gali perkelti savo 
szirdi nuo vienos szalies in ki
ta ir kur nori, ton ji plaka. 
Daugelis daktaru ji tyrinėja ir 
negali gana atsistebėti taip ne 
paprastu žmogum.
GERA RODĄ UŽ 50 CENTU.

Cincinnati, Ohio. — Kokis 
tai žmogelis apgarsino buk tu
ri ant pardavimo svarbia slap
tybių už 50 centu. Tolinus, jai- 
gu ‘jam kas prisiims taja su
ma, tai pasakys kokiu budu ji
sai li'kos iszgydintas nuo rūky
mo paperosu, gerymo, keiksmo 
ir 1.1., o sziadien net svėrė 22 
svarus daugiau. Atsirado dau
gelis tokiu, ka jam prisiuntė 50 
centu, o už tai aplaike sekau* 
ežia slaptybių nuo jo:

“Ne senei likausi iszgydin
tas nuo yioskiu niekadejysz- 
cziu per priverstina sėdėjimą 
per du metus Ohio pavietitvam 
kalėjime.” — Žinoma, kad nie
kas nebando jojo rodą.

SUMUSZE PACZIA KAD 
JI APDOVANOJO 

DVYNUKAIS.
Binghampton, N. Y. — Bai

siai supykęs už tai, kad jojo 
paeziule ji apdovanojo -dvynu
kais, Ilcnrikis Barusevich, su- 
musze savo paeziule nomiela- 
szirdingai ir už tai likos pa- 
szauktas priesz skvajeri. Baru
sevich tvirtino buk josios vy
ras pasiclgincjo su jaja žve- 
riszkai nuo laiko užgimimo 
dvynuku, o negalėdama nii- 
kenst toliaus jojo žvcriszknma 
turėjo ji apskunst.

Skvajcris pasako Barusevich 
jog gailesi labai kad ji negali

— Žinoma, kad nie-

JI

»ia. 
t* C / r /

te*

DU-KART SANVA1T1N1S LA1KBASZTIS “SAULE” 
ISZEINA KAS UTARNINKA IR I’ETNYCZIA

Prenumerata Kasztuoja: Amerike ant viso meto $3.00 
Europoje ir Kanadoje $4.00 ant viso meto.

Lalszkus ir Pinigus visada siuskite tik ant szio adreso:

■ ' IV. D. BOCZKAUSKAS - CO. 
MAHANOY AND A STR.,
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M te, l>. BOCZKOWKKI, Frw. A Mg.n Wai. r rri. *
W. BOCZKOWNKI, Kilter. 40 METAS

pabaust daugiau kaip ant $10 
ir kaštus. Pora turi jau szesziM 
vaikus.

J

Now York, 
han, pordetini 
katalikiszko

. Mikolo

ŽMOGISZKAS KRAUJAS 
KAIPO GYDUOLE ANT 

» , AKIU.
San P’ranciseo, Calif 

kautis

Isz Visu SzaliuTRYS AMERIKONISZKI 
MISIJONIERIAI 

UŽMUSZTI.
- Kun. Mono-

O
kliosztoriaus, 

Union (vity, N. J. aplaike žino 
buk trvs zokoninkai isz Pasi- 
onistu zo’kono likos nužudyti 
per Kiniszkus banditus kaime 
(/lionki, provincijoj Hunan. Nu
žudyti vra: kun.
Seybold, Dunkirk

Klementas 
x-v.-

G. Hold bei n, Baltimore ir k u n. 
W. t’ovelyon, Petoskey, Mieli. 
Nužudyti likos 24ta Apriliaus. 
NUSIŽUDĖ KAD DRAUGAS 

GAUTU PUSE MILIJONO.
Los Angeles, CaTTf. — Mies-

kun.

tolyje Elint ridge nusiszove pre
zidentas automobiliu kompanis 
jos Juozas W. Walt. Paliktoje 
gromatoje apreisžke buk del to 
nusižudė idant jojo insziurenc 
galėtu sunaudoti jojo draugas 
vesti toliaus bizni. Snvžudys 
buvo apdraustas ant puses mi
lijono doleriu.

NUDURE SAVO VYRA 
UŽ KRIOKIMĄ.

New York. — Harry E. Pow
ells likos nudurtas per savo pa- 
czia kada ji miegojo, kuri jam 

gerkle
Aresztavota motore 

buk

perpjovė

bizni.

su britva. 
teisinosi 

vyras per
7

tuom, imk josios 
daug kriokė laike miegojimo 
ka jiji negalėjo nukonsti ir ant 
galo nutarė vyra apmalszyti 
ant visados per papjovima.
SUŽEISTAS ANGLEKASIS

GAVO $60,000.
Kansas City, Mo.

nusprendė kad Jackson Walk
er Coal Co., turi užmokėti 60 
tukstaneziu doleriu atlyginimo 
anglekasiui Mathew Spanu, 45 
metu amžiaus, už aplaikytus 
sužeidimus kada anglis'nupuo
lė nuo virszaus nulauždamas 
jam abidvi kojas.
MEKSIKONAI BOMBARDA

VO AMERIKONISZKA 
KONSULI.

A V ashing t on, D. C. — 
eroplanai,

v vra

Sudas

S|,r- 
atsitikimas mums paro-j„ .. 

do ka'd.da nesivusai isznyko ti-l 
kojinius in burtus ir apragana
vimus.

\ iena 
vra

! NESZANDYK
ISZ KUNIGO

NELAIMINGOS NUSZAUTAS 
VESTUVES VELNES

I

; •

H
■ 'M

ATĖJO PAS LIGONE KURI 
GULĖJO ANT PAVOGTOS 

KIAULES.

JAUNA PORA TURĖJO 
DAUG ERGELIU ANT GA

LO JAUNIKIS LIKOS 
ARESZTAVOTAS.

ATngrai.

< 4 VELNES” 
PINIGU, VAIKAS JI 

NUSZOVE.

ATĖJO VOGTI

o daktarai jai nieko LIGONE MIRE IN TRECZIA 
DIENA.

žaidulius.

isz lokiu lengvai ikiu 
Mrs. Eleonora Riljoy, 28 

motu Airi sze, Jk u r i nuo k o k i o 
tai laiko kentėjo ant, skaudėji
mo akiu,
negalėjo pagelbėt. Motore tuom 
labai rūpinosi, net viena vaka
ru sapnavo, buk tame visa prie
žastis yra josios kai minką ir 
kad iszleis isz jos k ra uja ir pa
teps savo akis, tai iszgydins. 
Kada ana diena kaiminka atė
jo pasiskolint cukraus Reinie
ne mėtosi ant josios su peiliu 
užduodama kelis
Ant riksmo adbego kitj kaimy
nai ir atidavė motore in paliei- 
jos rankas.

GERAS DIEDUKAS.
Bridgeport, AVis. —- Uranas 

Sterling, taip nudžiugo kad 
pasiliko dieduku dienoje savo 
varduvių kad nusiuntė puikia 
dovana savo naujai užgimu
siam anūkėliui — bankini eže
lei ant. 25 tukstaneziu doleriu, t .
Jauno Sterlingo tėvas yra loc- 
nininku geležinkelio ir lengvai 
galėjo apdovanoti savo anūkė
li puikiai)

VARLE INSZOKO IN 
GERKLE. 

»

Wilmington, Del.

f

Blancz>> uniuijuęuLių i/vi. •— 
McCurdy, kada pasilenke prie 
szulinio atsigert
szoko jai in gerkle varle. Pa- 
szauktaš daktaras davė jai ant 
vemimo,i per ka vari i u ko volą 
turėjo laukan trauktis isz pil
vo. Kada' Blancz pasveiko, in- 
dejo varle in stikline bonka, už
pylė spiritu ir laiko jaja ant 
atminties.

vandenio, in- 
gcrklc varle.

4

X'arszava. —- 
ubernijoj 

motore 
szauktas kunigas kuris pribu
vo su paskutiniais Sakramen
tais parengti ligoniu ant amži
nos'keliones. Kada kunigas žen
gė per slen'ksti, persistatė jam 
nepaprastas paveikslas: ligone 
gulėjo ant augsztai paklotos 
lovos. Kada kunigas sugryži- 
nejo nuo ligones, pamate žan
daru ir kelis kaimuoezius sto
vi n ežiu s duryse ir tarp saves 
ka toki sznabždejo. Važiuoda
mas vėliau per kaimu, dažino- 
jo kad vyras ligones yra nu
žiūrėtas už vagysta kiaules, o 
tuojaus po iszejimui kunigo, 
likos padaryta krata. Vaisiu 
kratos buvo, kad kiaule rado 
paskersta, gu'linczia lovoje, ant 
kurios rado serganezia moto
re. Vagis mane’kad tokiu budri 
apsisaugos nuo kratos, o vė
liaus galės kiaule paslėpt kur 
kitur. Isz to atsitikimo pasida
ro' didelis
žmonių, nes novos■ serganti li
gone hiire in tVoczia diena po 
tam atsitikimui.

s k o 
serganeziarS

K
Ne toli Sierp-

Plockoi, 
likos pa-

sumiszimas

pas

tarp

BUVO TAI KAIMYNO 
BERNAS.

nuo szirdies
y

vra 
Ik

Si ulh Weissenberg, 
Nesenei atsibuvo svodha duk
ters vaito Bardosso. Kada svod- 
binis pulkas apleidi nėjo namus, 
puolė negyva 94 metu senumo 
bobute nuotakos,
ligos. Svecziai perimti baime 
atnesze senuke ant lovos o pa- 
szauktas daktaras nutarė kad 

negyva. Tokiame nesma
giame atsitikime jauna pora
nutarė paimli szliuba ten, kur 
nebūt u kunigui jokiu perszka- 
du. Ant nelaimes, kada jauna
vedžiai sugryžo namo isz susi
judinimo puolė negyva nuo 
szirdies ligos, nuotakos moti
na. Abidvi mirtys iszvore dide
le intekme ant susirinkusiųjų, 
iii trumpa laika iszsiskirste, 
pranaszaudami varginga gyve
nimą jaunavedžiams.

Priesz virszininka magistra
to mažam 
miestelyje

Trys 
Meksikoniszki eroplanai, mes
dami bombas ant miesto Ciu
dad, mete viena ant namo Ame- 
rikoniszko konsulo Kari Eat
on. Ant giliuko nieko nesužei
dė bet baimes buvo užtektinai. 
Valdže spirsis atlyginimo nuo 
AI e k s i k o n i s z k o s valdžios.
* MYLĖJO PACZIA IR 

UOSZVIA.
Brooklyn, N. Y. —Laike teis

mo ant persiskyrimo ’ Jono 
Tamber nuo savo pacziules, ad
vokatas iszrodo buk tarp uosz- 
ves ir Jonu, 
mei 1 ingiausos susineszimas 
tuom uoszve suvisai nesislepe 
prie savo dukteria. Gromatoso 
gana aiszkiai pasirodė del ko 
jauna Tamberiene geidže atsi
skirti nuo savo vvro. Kelis te
kartus Tamberiene užtiko savo 
vyra gulinti vienoje lovoje su 
uoszvia. To buvo už daug mo
teriai ir užvedė skunda ant per
siskyrimo. — Ne visados žen
teliai myli savo uoszveies.
KETURI BROLIAI APSIPA- 

CZIAVO SU KETURIOMS 
SESERIMIS.

Dover, Ind. — Nepaprasta 
svodha atsibuvo czionais pra
eita sanvaito miestelyje Traill, 
deszimts myliu nuo czionais. 
Keturi broliai paome sau už 
gyvenimo drauges keturos se- 
sores. Svodfba atsibuvo ant 
kart pas farmeri J. M. Hocstor, 
kurio keturios dukterys nuo 18 
lyg 27 'motu isztekejo už ketu
rių sunu farmerio Edwardb 
Summers. Coremonijo svod- 
bos užemo beveik valanda lai- 
kJl Keli szimtai žmonių buvo

kuria
Mrs. 

v v ras

NORI PARDUOT SAVO 
KŪDIKI UŽ $300.

Norristown, Kans. — 
ofije Grandoff, 
apleido su dviems kūdikiais,
apgarsino laikraszcziuose buk 
isz priežasties bado ir vargo 
nori savo kūdiki parduoti. Gei- 
dže jiji tiktai tris szimtus do- 

Lyg sziam laikui
pirkiko neatsirado. ■
Jori u už ji.

KŪDIKIO LAVONAS 
SPAVIEDNYCZIOJE.

j litidintojais.

vieszpatavo ko-
O

Gaero, Aristrije. — Czioimi- 
tineje bažnyczioje likos surasta 
lavonas negyvo kūdikio, nau
jai gimusio, spaviednyczioje. 
Visi (lajeszkojimai suradimo
motinos užsmaugto kūdikio bu
vo be vaisingi ir tik ana diena 
žandarams pasisekė suimti ne
laba jauna motina. Buvo tai 
vietine daraktorka __ .___ ,
luinos ir likos aresztavota.

isz moks-

MOTINA PAKORĖ SAVO 
VAIKA.

Moskva. — Tula Balavinina, 
atėjus in policija apsako, kad 
ji pakorė savo keturiu metu 
vaiku. Verkdama ji pasakojo 
kaip padaro isz virveles kilpa, 
užnėrusi vaikui ant kaklo ir 
pakorė ant lovos.

Jos vyras girtuoklis, kada 
buvo su vaiku sunkume, užkre< 
te jaja pikta liga, Jiji negalėjo 
to nukonsti, kad nekaltas vai
kas, gyvu būdamas, putu ir sa
vo motina vėliaus keiktu, to
dėl sumanė vaikiuku pakarti, 
ne kaip turėtu ikonteti per vi
sa savo gyvasti.

1
l

Baniahika, Austrije. — Kai- 
iniiotis Andrei Kasz, pardavė 
ant jomarko du jauezius o pi
nigus paslėpė kamodeje grin- 
cziojo. Ant rytojaus nusidavė 
su paežiu, vyriausiu sunum ir 
duktere in karezema ant szokio 
o namie paliko 12 metu am
žiaus vaika. Vėlybu vakaru, 
pirm negu vaikas užmigo, kas 
tokis drąsiai atidaro duris ir 
i nėjo in grinezia. Vaikas atsi
kėlęs užklauso: “ar tai tu te
veli ir motinėlė?” Durys atsi
daro 
vėluos 
vos, 
kabaneziu liežuviu. “Tai ne 
tėvelis — atsiliepė rustai vol
uos — tiktai asz, jojo velnisz- 
ka didybe! Atiduok man tuo(- 
sius garbe jaigu ne nori idant 
tave paimlia gyva in pekla; 
kur tėvas paslėpė pinigus už 
parduotus jauezius?”

Isz dideles baimes, barszkin- 
damas dantimis, vaikinelis pa
rode stalcziu kur buvo pinigai 
sudėti: “Czionais dauggalis 
pone, velne!” atsake vaikiu
kas.“' 
neimsiu tave in i>ekla. * ,.r.

ir kambaryje pasirodė 
su ožio ragais ant gal- 

juodu veidu, su raudonu 
“Tai

j

Czionais

Taip tai man patinka ir
/ / Su

tais žodžiais atplesze stalcziu, 
paemC pinigus ir atsisveikino 

“Tai lik sveikas, su- 
pasveikink nuo manesVOGĖ KRYŽIUS4 4

Vieni mate 
vėla

DVASE”
NUO KAPINIU.

Plock, Lenkije. — Parapijoi 
Mniszevo, nuo senei pradėjo 
pasirodinet ant kapiniu dvaso 
kuri del daugelio padaro nenia-. 
žai baimes. Kas antra diena 
slankiojo po kapines kokia tai 
slaptinga d vase,
kaip ėjo tarp kapu, kiti 
mate taja dvasia einant net už 
kapiniu, o vela vienas isz gy
ventoju gyrėsi buk kada priėjo 
arti tosios dvasios, persti k rino 
kad tai vėluos, ha neturėjo 'pa
prastos kojos, tiktai arklio.

Žmones inpuole in didesniu 
baimių, o dvase kas kart buvo 
drąsesne. Isz pradžių pasiro- 
dinejo tiktai naktimis, bet to
liaus ir dienoje. Karta atsibu
vo laidotuves, o kada mirusi 
užkasė, susirinkusioje ėjo at
lankyt kapus savo pažystamų
jų ir giminiu, ir keli paregėjo 
kad kryžei nuo kapu dingo o ir 
koplyczaites su paraszais mi
rusiu. Dabar žmonis perstikri- 
no kad tai nebuvo dvase, tik
tai paprastas vagis kuris vogė 
kryžius ir pardavinėjo kitiems. 
Vagies nosueme.

NUŽUDĖ SAVO VYRA, 
SUSZERE SZUNIEMS.

Viedniuš. — Grossvalde, 
Vengruosia, turtinga motore, 
Filbpa Starcz, su pagialba sa
vo akamono, nužudo savo vyra 
kada tasai miegojo.

Pirmiausia atkirtę jam galva

vo laidotuves, o

ir paslėpė po daugeli pudu ru
giu, o kuna supjaustė ant 
szmoteliu, suszore del alkanu 
šzunu kurios tyczia ne szeroszunu kurios tyczia ne
per visa sanvaito.

Vaikai siausdami aplinkui 
sznniu budos, užtiko žmogisz- 
kus kaulus. Kada žandarai pra-
dėjo sznipinet,' užėjo ant pad- 
sąkio žudintos, aresztavojo pa
ežiu su alkmonu, o vėliaus abu
du prisipažino. Isz pradžių įsz- 
sikalbinejo, buk;., vyras iške
liavo antį vukaeijos.

i /

o apie ka 
nežinojo. Bai-

Francuziszkam 
a tojo jauna pora 

idant butu suriszti mazgu mo
terystes. Popieras jaunavedžiai 
turėjo paredke ir del to virszi- 
ninkas nekliudo juos niekame, 
bej ne buvo jokiu liudininku. 
Nutarė per tai paszaukti nuo 
ulyczios pirmutini žmogų kuri 
sutiktu, būti liudininku. 'Pasai 
nepažinstainas buvo detekty
vu. Vos iszgirdo pravarde jau
nikio, paėmė ji už rankos ir-pa
sirodo kad ji aresztavojo, kai
po garsinga vagi, kuri valdžia 
nuo seniai jeszkojo, 
nuotaka nieko
šiai susigraudino kada josios 
mylima uždare kalėjimo ir jiji 
mirtinai apsirgo.

KATE ŽUDINTOJA 
KŪDIKIO.

Markranstoed, Saksonija. — 
Pati tūlo darbininko pagimdė 
dvynukus. Szeimyna labai my
lėjo kates, per tai turėjo viena 
stuboje, o kada atėjo daktar- 
ka, liepe kate iszmest laukan, 
bet žmonos tojo paliepimo ne 
iszpildo. Keliolika dienu vėliau 
motina iszgirdo verksmą vie
no isz kūdikiu. Pėrsigandus nu
bėgo isztirt priežastį verksmo 
ir baisus regėjimas persistatė 
josios akimi. Vygeje sėdėjo ka
te. Viena isz dvynuku jau buvo 
sukramezius o antram sukram
tė nosele ir rankeles per ka ne
laimingas kūdikis aplaike 'bai
sius žaidulius. — Tegul szitas 
atsitikimas buna persergejimu 
motinoms ir tiems kurie turi 
kūdikius po savo apgloba.

BADAS BESARABIJOS 
APLINKINĖJE.

Bukareszt. — Daugelis Uk- 
rajiniecziu atėjo in Besarabi
ja j'oszkoti maisto, apsakinėda
mi apie bada kuris grasina vi
sas aplinkines ir dideli neri
mastį gyventoju Ukrajinoje. 
Badai jau prasidėjo musziai 
Odessojo 17ta Apriliaus kuriuo
se užmuszta daugelis žmonių.

RADO PAMESTA KŪDIKI 
IR 1,000 FRANKU.

St. Vits, Rymas. — Artimo
je girraiteje mulkiai surado po 
krūmais pamesta kūdiki. Ant 
kaklo buvo pririsztas maiszo- 
li's su tukstaneziu franku, su 
praszynpi idant tas, kuris kū
diki suras, augintu gerai o už 
tai bus gausiai apdovanotas 
ateityje. Ne senei priesz sura
dimu kūdikio, žmones mate to
je vietoje puiku automobiliu 
kuriame važiavo kokia tai jau
na motore.

iszeitinejo, vaikas

su vaiku: 
nau, o 
tęva!f ’

Kada vėluos darbavosi prie 
stalcziaus, vaikui atėjo in gal
va, gal tai tik vagis, kuris del 
baimes nu davinėjo velnią. Ka
da voluos
paemes tėvo dvivamzdi kara
biną, paleido abudu szuviu po
nui “velniui” in peczius. Ta
sai Sukrito negyvas o vaikas 
su karabinu nubėgo in kareze
ma szaukdamas: “Tetuk, už- 
musziau velnią, užmusziau vel
nią!”

Visi subėgo in grinezia ir 
persitikrino kad velniu” bu
vo bernas kaimyno, kuris jau 
ne karta apvogė kelis gaspado- 
rius ir isztikruju jau buvo ne
gyvas.

velniui

DIDYSIS KUNIGAIKSZTIS 
MIKOLAS MIRE.

London. — Didysis kuni- 
gaiksztis Mikola's isz Rosijos 
mirė savo gyvenimo Regent 
Parke, praeita Petnyczia, tu
rėdamas 67 metus. Velionis bu- * 
vo pusbrolis suszaūdyto caro 
Nikalojaus II. Gimė jisai Pe- 
terhoff, dabar Ijoningradas, 4ta 
Oktoborio, 1861 mete.

Mikolas buvo broliu Didžio
jo kunig. Aleksandro kuris bu
vo atlankęs Amerika praeita 
rudeni. Paliko sunu ir dvi dnk- 
teres.
SUNKUS ŽMOGELIS 

NORĖJO ATIMT 
SAU GYVASTĮ.

Budapeszt, Vengrai. — Mo
tiejus Sticz,. mėsininkas sve- 
rentis 496 svarus ir žinomas 
kaipo sunkiausos žmogus Ku
mpoje, mirtinai pasiszove del 

kuri svėre

t

4

Į *

jo vietoje įiuiku

H i.k

meiles moterėles, 
tiktai 128 svarus.

Sticz yra 6 pėdu ir 7 coliu 
augszczio ir turėjo būti nuvež
tas in ligonbuto dideliam tre
ke, Kada ji paguldė ant opera
cijos stalo, tasai sulūžo po jojo 
sunkenybe o lovos neturėjo 
taip (lidoles i(Jrin.f ilgini pagul
dyt. \’rt J4
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Kas Girdėt
kuris moka užvesti paredka 
savo name. ,, r 

Atsimink brolau,
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DEL MUŠU VAIKU
GUDRUS ŪKININKAS.

Violia Mik! i ūkininkui pavo
gė isz tvari o

............... T • »• • r* | vt - y * *^y*»*«p^w**Rr*'

sako: ♦-‘Eilkszen .pAfiiunMivU^ ^82 
tau duosiu pilna karti auksiniu

I J . J A— i [l A • a m m

tį mas nepenpiittim, jeigu nukris

i H

ij>w*DIDELIS TVANAS' 
RYGOJ!'.

PRIEMIESOZIAI UŽLIETI;
30,000 3ZEIMU LIKO BE

Atsimink 'brolau, jaigu tau 
Dievas davė ant liek narsumo, 
idant boba, privertei ant szva- 
rumo, arba idant nuo ąaves isz- 
varytum, jAigu tavos 
I

Kas turi imti virszu: Vyras nęužilgio tau nepadavines ža
liu kopusiu tik ant stalo padės 
tau ruszeli szieno — kaip del 
visu asilu duodasi!

Todėl, brolau, klausyk musu 
rodos po tam duok .mums ži
nia ar lau prigolbejo kiek, idant , «

* czhi szęimm tvano isžgidtu isž, 
ausis nn,nn’ ,,K0 no pastoges, i'ramo-

I 

milžinisžku nuostoliu.
ŽMOGŽUDYSTE.

• Kupisz'kio vai.
m. Kovo men. 21 d.

ūkininkams

Sziadien apsvarstysime svar
bu dalyku kuris kožnam gnl 
yra reikalingas kaip:

4

ar Boba?“
Redvstev

i neklau
sytu, tai gali Hint i tvirtu, kad

tankiai

Laivas Insžalo IrF SUszalnses Vilnis
i am < m- ■ i ■■

“Saules“ 
aplaiko visokius juokingus už- 
klausymus. Vienas geidže žino
ti kokiu bud u galima gautis 
ant menulio, kitas vela kaip, 
visztas sodyt, kiti —- i 
verstu esi Sknlkine pavieto už
laikyti savo nelegidiszka kūdi
ki, jaigu tas yra gimęs kitam 
pavięte. Kokia tai mergina 
klausė, kokiu bud u galima pa
gauti vaikina. Toliaus, ka ve
jas daro kada nepuezia ir taip 
tolintis. Bet,akyvinusiu nžklau- 
symu yra sekantis, kuri pri
siuntė musu 
Shenadorio.

Guodotinas ponas redakto
riau:—Praszau apsudint ir da- 
rodvt man ka turiu daryt: ma
no boba niekad nepakloja lo
vos, vaikai apiplyszia, guziku 
ant drapanų ne turi, neprivers 
ežia vaiku idant nusipraustu, 
prie skaitymo ir katekizmo 
vaiku nepriverezia. ir apie po
terėlius nesirūpina. Valgi be
veik niekad nedaro tiktai vis
ką gamina isz blesziniu. Dorti- 
na eina in bažnyczia, bet ir tai 
netankiai eina. Mano rodos ne 
nori klausyti, tiktai kitu kvai
liu ir kurnu o p riek tam yra už
sispyrus kaip mulas ir nuduoda 
kad yra labai razumna, o vos 
skaityt ant knygos gali. Jau 
man ir gyvenimas su jaja nu
bodo. Norėtu idant vaikai bu
tu dideliais pilozopais ir inti- 
lidžentai, o apie tai suvis ne
sirūpina tik iszaugina juos ka- 
miszkai, vaikus nuolatos kei
kia, o man gaunasi velniszku 
poteriu kas diena. Turiu su ja
ja nuolatos 
jokios meiles 
tik vienas neprijomnastes.

AVell, that’s the limit!

ar pri-Kgidetmnem taipgi ' ir kitiems

sekantis, 
skaitytojas isz

ponas

vaikai apiplyszia

.........d ....
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pinigu; tik žiūrėk, kad pildą-• i / > • *' 1 • I

hoys vienas pinigas žemen. mę-
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ko negausi. “Nudžiugo žmoge- 
iszvvdes

gerinusia arkli. 
ir ne

trukęs nuvažiavo iii prekyme- .k >'• ’ 1 J ' ■ '' K ' ‘i- «

Vargszas nusipiilko kita 
............ - '■

t i (jomarka) maŽMlaug už pen-

Kaipgi nustebo, iszvydės, te
nai

Vanduo vis kyla. Bijomii, kad
m

PASTOGES. h
• J- H ' . T

Ryga. — Ledams užkimszus 
Dauguvos žiotis, smalkiai pa
tvinusi upe iszejo isz krantu ir 
Užliejo Rygos pYiemiosczius-

kiolikos myliu

I ko: 
0 tu’ksta n- .

inoužtvintu visas Rygos mies
tas. Jau dabar apie 3

“nelaimingiems’’ 
gclbel kurie ,'suglaudę 
randasi 'namie kaipo viszleles, 
vietoje būti tvirtu ir linksmu 
gaidžiu!

Skaitydami 
cyclopedia 
apraszyma 
kalba apie ka
sziadien žino, 
skaitomo:

Liotuviszka

r j

f*'

Sira

vyrams, pri-
namu, liko be pastoges. Pramo-1S ’ , 1 , |

|ne paralizuota. Potvynis daro

A me r i Can Kn- 
akVva

4 I

randami* 
apie

o \
MI&S

1® .
O J
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krūva apkso,

Bft f

SZ. ’ 
kus

Vėžionių v. 
isz v y- v

savo ark Ii!
ji už a pi narjo siiszu-

Ttoojaus’ pa-

|i man

1.
. ill I

■ 1

' .'7
augszta ligi bažnyczios boksz-

-K?

N
Seme pinigus riesžkuezio- 

sn 
ne

to.
mis, prisipylė pilna karti 

o krūvoje aukso
žeiiklo hera. Užpylė ant kaupo

Į dar viena sauja, pinigai laiko
mi si, pila kita — pasiseko. Gaila 

’žmogeliui palikti tiek aukso, 
dar griebė saujele, bot vos tik

■ ’W. „
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1rl’ai mano arklys: j: 
pa vogė pirm, t riju dienu:

Bet žmogus, kuris J 
ark Ii atsivedęs parduoti 
uiai atsako ūkininkei.

— Klyst i, brolau, jau metai 
kaip turiu szi arkli: gal jis pa- 
naszus in tavo, bot nevogtas.

Tuomet; ūkininkas uždėjo

buvo (a t
- 1main-

4

r.

'l.
t

j*

V. ‘
įįKfVtį!
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M
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utedejo ja ant kampo, bubt ir
nukrito keli pinigai žemen. PrL 
szokes tas žilas senelis suszuko, 
“szalin gobszc negątosi nįeko.

Tuomet :

į|
4

*M > 
žmogelis suprato 

kad žmogui niekad nėra gana.

KkRSZTA MALDA.
Pirm keliu metu Prancūzu . I b.

žemoje Paryžiaus mieste buvo 
sunkiai susirgęs 
biodnąs darbininkas.

paezia liga užsi- 
žmona. Dvejetas 

mažyte mergaite ir

o nebuvo kam neiaimin-

pradžių žiūrint aht paveikslo galima manyti kad (ai. 
dideles vilnys musza in laivu, bet isztikruju yra. tai suszalu- 
sios vilnys, kurios pagavo laivu Elisif, Si beri jos pakrasz- 
cziuose ir negales pasiliuosuol 
Paveikslas nutrauktas per oroplana kuris loke

i uomci; irKinniKJis nz<lojęs 
abi ranki arkliui ant. akiu, ta
rė:

* i v j 

M ackevi-
Lietuviszka ežiams in Kupisz'ki Iiirgun, dar 

nesusckti piktadariai, nužudė 
Enciklopedijoj j minėto ūkininko tarnaite Pau

lina Jankevicziute. Ji piktada- 
nes 

kakton, ir

mažai žmonių

kalba 
niause kalba ant svieto, 
ne no kaip Sanskritu ir Graiku.

pavyzdžio paimkime žo-

yra
senes-

A

tamsta

4

sc-

Ant ]
džius:

Lietuviszkai: — Vyrai, trau
kimo junga.

Lotvniszkai: — Ariri traukėt V
jungun.

Lietuviszkai: — Dievs davė 
dantis, duos duonos.

Graikiszkai: — Zeus dedoke 
odontus dosei šiton.

Argi ne panaszumas žodžiu? 
Tas parodo 'kad Lietuviszlka 
kalba yra seniause.

— Nedėliojo prasidėjo ( 4 cze-

rio buvo užmuszta kirviu, 
žymes vra davimo
matyt, dar esant, gyvai duota 
tuo pat kirviu Į 
Žmogžudyste padaryta 
norint pasigrobti, bet 
isznesze tik 15 dol.

SUDEGE TVARTAI SU 
GYVULIAIS

Sziomis dienomis 
ežiu kaime, Stacziunu v. 
doge pil. Slankaus tvariai. Ug
nis sunaikino t vartus ir beveik 
visus juose buvusius gyvulius.
NUSINUODIJO

DVI MOTERISZKES.
ii ! ... r *

Sodu galvoj nusiiiuodijoAn-

pakauszin. 
matyt, 
pinigu

.lasvilai- 
užsi-y

dinimo laiko diena (Daylight Jonįna Grabažiene. Nnodijimo- 

užlaikoma. Visi laikrodžiai li
kos pastumti 
piimiau.

S/iving JĮJime) bet ne visur yra si ,,n,.žuslis nežinom;).

viena valanada

vajavotis, neturiu 
kaip sn paėzial

Isz Lietuvos.
— - ’ I..

Taip pat actu nusinuodijo 
Emilija Reiniene.

LAVONAS KAMINE.
Zabrze. Szlonzkas. - 

uliezios Urbono, name

> >

szali tosios

.Jei tamsta tikrai nuo 
motu turi szi mikli, lai turbul 
žinai, kuriai akiu jis nemato?

A laskos.

Kliši f, 
isz 'ledu lyg Juniaiis menesio.

isz Nome, < *

M

VAKARUSZKOSE UŽMU- 
SZE ŽMOGŲ IR GAVO 

PUSANTRŲ METU 
KALĖJIMO.

Pernai A. Panemunes 
Szilenu
ežia tos troboj buvo surengtos

kaime
vai

Ant 
rado 

kamine pusiau sudegusi lavo
nu nužudytos mo teres, o kaip

I tyrinėjimai parode, buvo lai 
| kupeze 
į H ra novo,

Vaicziulevi-1 |aVona.

Gertele Treigei’, 
Žyd ei k a turinti 36 

i metus, molina septynių vaiku, 
j Vyras josios pažino, apdegusi

ISZ

Prekijas (angįiorius) dar bu
vo neapžiurojos kaip reikiant 
pavogto arklio ir tokiu paklau
su baisiai sutimo, bet kad būti
nai reikėjo kas atsakyti, tarė 
ant nuomones:

— Kairiaja.
- Klysti tamsta 

u kiniu kils, — 
kairiaja akia.

A tiesa, apsirikau, — su- 
szuko prekejas, — norėjau pa-

Sulig sziais žodžiais tikrasis 
arklio savininkas atidengė ark
liui abi akis, sakydamas:

Dabar galiu lamstai pa
sakyti .lead esi melagis ir vjlgis; 
xyhd, moteris, apžiūrėkite ark
lio akis: visi patirsite, kad jis 
abiem akim gerai mato. Pasi
naudojau klasta., k’pd isz ro
džius Vagysta kuria szis žmo
gus yra papildęs. Tno tarpu 
minia smalsuoliu (ciekavu) su
sirinko, aplink ūkininką, ir jo 
arkli, ir, iszt y re dalyllca, visi 
omo balsu juokties ir szaukti:

— Vagis, vagis!
_ 4 lt .1’ * I f

Taip tad prekejas turėjo ne 
tiktai sugražint pkininkui mik
li, bet dar už vagyste pateko in 
kalėjimą.

- atsako
jis puikiai mato

sakyti, kad deszihiaja.

yra pa pildės

iszt v re

Vėlinus; 
vakaruszkos. Linksminosi Szi- i kriauezius

Į
I

Parodėm laja gromata del i 
panaieziu ir isztekejusiu mote-Į 
riu idant nusprenstu apie tai 
savo nuomone. Tikėjomės, kad > 
kožna isz iu laikvs
moteres ir jaja apgins. Bet kur 
tau! Kožna nusijuokė szirdin- 
gai ir atsakinėjo <u nužemini-

Gana jau su tokiu vyru, 
kuris negali pats apmalszyt! 
moteres, o klausinėja rodos pas 
kitus.“

Jau tai tokis moterių būdas. 
Juk vienas isz garsingu filozo-

pargriuvo ir ežia pat mirė.
!• • • • ' i ' T ' T” ‘ ----- *

gulincziai pasielgdamas, bau- .

teisybei, vyras turi visados 1101 ,v,e“°. „ 
imti virszu,’o motere jam turi IGerven.szkni užpultas 
būti nusižeminus. Kitaip, vis-Sy>edes akmeniu >n buri, neta>-

kindamas btankevicziui ar kn- 
vela’ filozofas kalba,lrilun ki,um-' ■ 

9 I 
kad gaidys yra geriausia pa-i 
veizda, kaip turi žmogus pasi- . . „ . ..[pusantrų metu grasos kalėji

mo. Kaltinama ji. gynė p risk i r-1 
tas teismo kandidatas p. ,Verž- 
baviezius. 

- 1 11 k

iszsidave kad nužudo
Knapp, būdamas

mm 4 4

fu kalbėjo, kad motere paguo- 
doja tik toki vyra, kuris, pri-

lenu ir Gcryenupio kilimu jau-j tosios nuomones kad Treicrie- 
niinas. Besiliidcsmindami susi
pyko. Szeimininkas vakarusz- 
kininkus išzvare. U 
eme musztis. Szilenu j—— 
grupes dalyvis Povilas Karve
lis sviedė akmeniu in Gervenu- 
pio jaunimo buri ir pataikė Jo
nui Stanlkevicziui in galva. Tas

I
ne turi su savim daugeli pini- 

Nužudes nioteria paslėpėgu..
Kieme jie kamine,
- jaunimo policija padarus

tyksĮe sudeginimo, 
krata ir 

rado nekuri tavora kriaiicziaus 
i o* ■ 11 ♦ p ■ -ii y

name, daro tolinus krata pakol 
neužtiko nužudytos lavonu, 

i v.?

I NUSIŽUDĖ DEL TO, KAD
Karvelis suimtas. Kaltu prt- PA?I PAMĖTĖ.

gina jaja maždaugiau. Bet, po|"‘P™!!?: (būti už 1,500'litu../, ' ,
Kovo 21t ei s v be i ttf

f • 

visados užmuszti, bet! 
gynęsis. Į Szirvintai d.

kas virstu augsztyn kojom. 
Kitas

o

pastatydini i tojo vieloje kliosz- 
toriu ir bažnyczia, 
kur buvo pajuoktos 
apeigos, nuolat butu laikomos 
szventosios Miszios Dievo gar
bei....

Iszdykeliams vaikams tokia 
pamoka nepasiliko be naudos.

Žmonos isz

vienas visai
Po ke-

idant ten 
szvenlos

!

Paimti, gailesio ,už savo kalte
ir dideles baimes baisaus Die
vo teismo 
pas 
prie 
riaus

melde ir 
Dievą, malone 
pirmutiniu to

J iszmolde 
prigulėti 
klioszlO- 

vienuoliu (zokoiiinku)
kurie trumpu laiku pragarsėjo 
didžiomis dondiomis.

1 **

AKMENINE STOVYLA.
Viemis grapas, nusipirkęs 

sau baltojo akmens stovyla,
grapas,

apsemtųjų namu 
iszsineszdino. Viename tik na
melyje, kuris buvo dar sveikas, 
pasiliko molyną su dviem vai
kais. Ji, 
rankomis

.

>'PII Olll>l^>

BAUSME UŽ SZVENTU 
DAIKTU PAJUOKIMA.

■> "

Sirijds sžalyje, netoli f Aįiu- 
mojos miesto, Gonako sodžiuje 
keletas iszdykoliu piemenuku, 
ganydami savo kaimene ome 
žaisli ir paniegžioti bažnytines 
apeigas. Dideli lakmeni aplkai-

į * »

Dovydas Ųlbaviczius, apie 50 |laikyti Aliszi 
metu, perpioye su peiliu sau fjtC0l. <deda
gerkle. Dar.gyva iszyeže in

Kauno apyganlos teismas L • 
tradieni Karveli nubaudė! L,,*;,,antradieni

elgti su moterims. Tegul tiktai 
pasirodo vanagas, o kada gai- 

”’ — tada 
po kru- i

dvs suszuks < 4

visos visztos rikszt
mais pasislėpė. Kada vela už- NELAIMINGAS NUOTIKIS 
kamandieravos ant ėdimo, kož-! Pandėlys, -

JI t

*

stovy la 
pastate ja sodo prie kelio.

Karta, ėjo lup keliu senelis 
Pamatęs sode žmogaus pavida
lo, jis nusiėmė kepure ir priesz 
ta stovvla
Grapo duktė, kuri 
vaikszlinejo sode, tai pastebė
jus, paklauso senio, delko taip 
gerinos ta stabmeldžiu deives, 
geliu karalienąs, stovyla.

11 (1 i Oil

- asz toli neinžiu- 
kad tai stovinti 

.Jei asz 
bueziau žinojęs kad lai tik ak
mens stovyla, niekad nebu- 
eziau judinės savo skrybėlės.

Dulkto, linksmai 
isz senio, 
apie tai savo mamai. Grapicm 

“Tasai senolis, kuris 
stovylai, *4 7

žemai linktelėjo 
įtikto, I n ome t

i Kauno ligonine. Priėzasti
I * i * • A

IS
. — žmona pametę.

Pažymėtina, kad Szirvintuo- 
se per trejus metus du Žydai

1 b 7 I .. M / Ji' . ' 4 .

r>

zu-

pasikorė, treczias buvo bepasi-

O kad ten gala 
szuko senis, 
rili ir tariau 
maloningoji rrapieno.

Sa

pasijuokus 
nubėgo papasakot i

sze gėlomis ir pasidaro isz jo 
sau altorių. Paskui padėjo ant 
jo duonos ir vyno, kuriuos bu
vo atsinesze pietums. Vienas tu 
iszdvkeliu, kuris dažnai buvo * • 1 tarnavęs savo klebonui prie
Misžiu, apsimetė kunigu ir ome 

Kalba Con- 
gieda Dominus, vobis- 

com, Oremus ir isz iszdykumo 
priena prie tu kad ant duonos,

(klebonui prie

asP...

apglobus mažiulius 
, melde garsiai pa

gelbės. () isz visu namolio Im
siu buvo vanduo ir ojo lytis; ly
tis grūmosi in nameli, ir jis tik 
ka stovėjo.

Tai visa mate žmonos susi
rinkusioji ant kito kranto. Jie 
rėkavo o kaip-kurio Voiko isz 
gailesezio, matydami moteries 
vargszes nelaime. Bet pagelbėt 
rodos, nebuvo galima. Luotelis 
buvo, liet kaip keltis per dau
gybes lycziu! Pats tik pražūsi!

Tuo laiku, kai visi rėkavo, 
iszejo isz minios žmogus. Jis 
keliavo tolyn ir sustojo tik, 
kaipo p ra ei v i s. Apsirėdęs jisai 
buvo prastai ir iszrode lyg 
koks nors amatninkas. Niekas 
miestelyje nežinojo, kas jis. ir 
isz kur. Prisartino jis prie luo
telio ir sako; ,
— Ne jaugi ir žūt tiems varg- 

szams. Kelsiuos, brohtkai! Gal 
ir iszgelbesiu....

I n kodo Tuotelin lr 
in nameli, 
nutilo ir pradėjo žiūrėt

liu dienu ta 
krėtė ir jo 
vaikeliu, 
dar mažesnis bernaitis, badu 
mirė, o nebuvo kam neiaimin- 
giiju pasigailėti.

Vargsze mergaite nežinojo, 
kas daryti. Bet sztai ateina jai 

: “Juk Dievas 
leip geras ir gailestingas, 

tai gi in Ji reikia kreiptis su 
praszymu. ’ ’ 
vojus mergaite sumano para
ižyti in Dieva gražu szirdin- 
ga meldžiama laiszka. Ima tad 
plunksna, popierio ir raszo 
iszdestydama
Dievui, kad jos tėvai supkiai 
serga ir baisiai pavargo, todėl 
praszo jiems sveikatos, o sau 
ir broliui nors kąsnelio ^duonos, 
nes abudu labai iszal’ke.

Paraszius ta laissfkeli, sude
da in koperta ir bėga in szven- 
tojo Rokaus bažnyczia. Jai ro-

in galva mintis: 
v ra t

Bet kaip! Pagal -
X,

Vieszpacziui

i!.

nuplaukė 
V.isi minioj susyk 

, kaip 
szilas žmogus yrėsi tarp lycziu. 
Pasirodė, kad galima priplaukt, 
lik, labai vargiai. Visu szi rd is 
erne tankiau tvaksėti, l<ada jis 
priplaukė prie namolio ir inso- 
dino luOteliti mdtvna su kudi-

W 'I III u 1

dėsi, kad kaip tik padėsianti 
laiszka bažnycziojc ant alto
riaus, tai Vieszpats Dievas ji 
atsiimsias. Tuo tarpu dedant 
jai laiszka ant altoriaus, pama
te tai viena gražiai ’apsirėdžiu
si ponia.

— Ka tu darai, mergaite T— 
paikintose jos. Mergaite isp syk 
suirimo ir nusigando, bet ma-

, kinis.
— Tai vyras!... — prabilo 

tada žmones.
Tik šzis žmogus pasiyro in 

krauta keikia penketą sieksniu

gi tare:
yra davės garbe tai
manydamas, kad tai mane ger
biąs, mimo akyse turi toki-pat ... ... .
nuorioliia linin' kad butu nriesz tu.°J Pr,c priplaukė <h-nuopelną kaip kad butu priesz 
mane paezia nusilenkęs. ,

“Lyginai man rodos, ir Die
vas elgiasi su stabmeldžiais, jei 
geru noru, vien tik isz tamsu
mo be savo kaltes, garbina jie 
šlahus. Toks stabu garbinimas .i , .i . /

i į p' • * •mane paezia nusilenkęs. dele Ivtis ir

Vydama malonu ponios veidą, 
su aszaromis akyse apsakė jai 
viską: kaip jos tėvas serga ir 
esą nelaimingi. Kaip ji ir jos 
brolelis nidko neturi valgyti ir 
kaip sumanius szaukties in 
Dieva pagialbos.

Ponia pagyre mergaite už 
ramin-

’ 'I v

sumanius

pasitikėjimą Dievui ir 
dama ja tarė:

Asz pati atiduosiu 
laisUca kam reikiant, 
jame yra paraszyta, kur tavo 
tėvai gyvena! ;

— Ne - atsake mergaite, - 
juk Vieszpats Dievas, kaipo 
viską žinąs, žino ir tai, kur mes

sugrudo nameli. 
Minioje pradėjo žegnotis. O kai 
žmogus priplaukė prie kranto 
ir iszlipo molyną su mažiuliais, 
minioje kaž-kas nusiėmė kepu
re, o kiti mete in ja kiek vienas 

kas g ra szi 
kas desziintuka. Pririnko veik 
pilim kepure ir rengėsi atiduot 
tuos pinigus geradariui. Erne jo

szi
Bet ar

pagal savo iszgakjėigu (ik kitos pridotmOs. yra

ir .vyno t'aria szventus Kbnse-Įdarbinimas 
jiem Dievo.

Kas g,.
nors asmens
kaip 'kad ta pati asmenį gerb
tu.

; žodžius. Paskui su 
valgo duona iszgeria, vylia ir
k racijos

pildoiiios, tiek turi vertes, kiek 
nežinomo

gyvename.
- ‘ Tiesa, - pridėjo ponia, - 

bet Vieszpats Dievas gali pa
vesti globa pas jusu /tokiam, 
kuris to ne žinos. Tddel aisz- 
kiai pasakyk, kur gyvenate?

Mergaite papasakojo, o po
nia su ja atsisveikino ir nuėjo.

Keliomis valandomis pas
kiau kažin-kas klabina ligo
niu darbininku duris. Atidaro

pat ies
! )

gerbia daiktą
vardu, vis tiek

v ♦

jieszlkoti bet nerado: jis jau 
nuėjo savo keliu. Nesužinojo 
dar gi nei jo vardo. Surinktus 
pinigus sutarė atiduoti mote- 
rei, kuria jis iszgialbejo.

kokio, v’ t # 1 i, k 1

rengiasi savo draugams dalyti 
Komunija. Vjsi netvėrė juokais 
Bet sztai, jiems taip benieki- 
11 a n t ,sz ven tus da i k t n s, n u'k rito

‘ J • i 9 r , J

kasias, bet atgaivintas ir ket
virtas gerkle peršipiovei

DIDELIS GAISRAS MUILO 
FABRIKE KAUNE.
------------7^1' "

jiems taii) benieki-
I 

isz dangaus didele ugnine kul
ka, in skutus susklade akmeni 

, kas ant jo buvo spde- 
Vaikai, nusigando bai- 

fe- sužeisti ak
mens skevoldomis gulėjo ant 
žemes kaip negyvi. r

gryžtant ant

Parvesti namo tie iszdykęliat 
taip buvo nusigandę ir drebė
jo isz baimes, kad y 
negalimaDiivė iszsikĮausti: til 
f ’ ■ .*• " * • ,r * 
kas buvo juos isztike, Visi so- 
jy? Z j • • __  . • v •

roti tos viėtos ir regėdami di
deli akmeni, įhislicaldyta ugiil- 
no kulka, kuria mokyt Ihji va
dina meteoru, savomis akimis 
patyrė, kad tai buvo no vaiku 
pra^imahliriaš, bot tikra tiošn. 
Tuojau ptanosze apie tai Vys
kupui, kuris surinkęs savo ku
nigus ir minias žmonių Šii pro-
t

vieta, ir (aip-jau pafyi’e, kad

Kovo 31 d.,.Ve- 
; isz mau- 

užmuszc Romalda Ja-
na turi tuojaus stoti ant ple- lyku ryte beszaudant i
cinus. Jaigu katra jam ne yra 

supaklusni, tada ima jaja
žėriu

*.vJ T . ,
Kaunas.

\ ‘v X j "7 -------

t Balandžio 4 d.,ljv visa
niuna; nelaime irivyko isziaip:- Jopavos gatvėj užsidegė Got- gino.

kas ant jo buvo sude-

GERADARYS.
Viena Žiema buvo labai di-

del i szalcziai ir

ŽMOGUI NIEKAD NĖRA 
GANA.

daug sniego. 
Kai prasidėjo pavasaris, snie
gas greitai eme tirpt: dar ir pa-#

dus, toli užliejo krantus.
* ' .' k k * t 1 1 ■ , (

ta pati mergaite ir mato didele 
l .
rubu ir valgiu, o vidutyje po 
peps su paraszu: “Viesžpaties
Dievo atsakymas. ’ ’

Už valandėlės atėjo gydyto- 
A ■■ I W 4 ■ - ė * ■ 4

Vienas žmogelis eina keliu ir 
taip sau kalbasi: “Tiems žmo- 
netnk niekad nėra gana; 
tukstanezius ir dar jiems maža

_ A a > |
farszteino muilo fabrikas. At- 

neiszdege, tad nelaiminga- vykę ugniagesiai ilki 4 vai.
snapu už galvos ir spire ko- pildant užduoti revolvery lai-
inmų!,,. Del to-gi tai gaidys nb-lku i—tr'"A— A“'1 —
rints vienas tarp didžiausio gai griebė staiga taisyti kaire gaisra likviclavo.
joms Del to-gi tai gaidys no- ku

būrio visztu, lengvai duoda sau • ranka uždejes
I mauzorio, ir

O kodėl vyras su viena mo-įkrapszte ta skylute kur užde- jai praneszes, kad ten buvo su- 
tere negali duoti sau rodą? ga, tik staiga pasigirdo szuvis, Įdėta muilo žaliavos ir paga-

rodą. mauzorio, ir
ant yirszaus 

užsigulęs pa-
Fabrikas buvęs apdraustas 

57,000 litu. Savininkas polici-

tere negali duoti sau rodą?
Per tai broliuk, negalime tau'nuneszdamas 

dupti kitokios rodos kaip 
jaigu neturi tiek drąsos kaip Į ti suvarė in kakta, 
paprastas gaidys —- nueik in faszaiikus vietos 
artimiausia karėzema, szmuk- isz t raukine jo isz galvos kumsz- 
sztelek kelis drūtus munszai- ęzio žabralksztis, ir vietos kil
nius ant drąsos, o po tam pra- nigas davė pašutini patepimu,

dupti kitokios rodos kaij
visus kairoses

— ranikoš pirsztus, ir visa kumsz-

paprastas gaidys — nueik in gydytoja

sztelek kelis drūtas munszai- ęzio žabralksztis, ir vietos kn-

‘dek daryti namie paredka ir p nelaimingas be sąmones krau-
/'JI " * 4 « /» 4 > J* i ' . ' * f -■*

faJp: grindis purvinas iszmaz- J juose gulėdamas baisiausiose 
got su boba, apdulkejuses szle- 
bes isznnvzk ant jošips su laz
da, jaigu lėvos nepaklos, pa
liepk jai gulei ant grindų, ge
rai pridegink kopūstus ir pri
versk jaja kad pati suvalgytu.
— Gal tas jaja prispirs prie

got su boba, apdulkejuses szle-

versk jaja kad pati suvalgytu. 
— Gal tas jaja prispirs prie 
pąrędko ir mylėjimo savo vyro,

saus trenksmo ii

besulaukdami .

sužeisti ak-

hosmauKdami ui 
naikiies, iszsiunto ,ju jicsžkoti.

'UoVai ne- *‘ i0, mimete nuo saves le- 
p’yžtant ant . Tūlo miestelio stovinezio ant 

vienos upes kranto, 
pradėjo plaut namus,

pintine, pilna invairiu daiktu,

minto muilo už 40,000 litu ir
kad viso to 40 nuosz. ntio ug
nies sunyko. Policija patyrusi, 
kad isz viso nuostholiu galėjo

baimes, kad ne žodžio
S 1 . .. . ... ..k_

tai ant rytojaus papasakojo,

jo isz juos muszti ir

vanduo 
o lytis in 

griauti sienas.
Taip jam bekalbant,atei-

ih

žaizdose per valanda ir 30 mi-
1nutu mirė. Velionis buvo vedos 

paliko savo moterį Ona ir vai
__________________ ♦___ j LjL’

tai buvo tikrai verksmingos

Tai vis neatsargumo ženklas

kuczius didžiausiam nubudime
. i» r, , , t 1 ' • 3 - < ‘ <

Velykos.

atnesza baisia nelaime.
1 ■ '■'* i i; f ** i *
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GAISRAS BALBIERISZKY.
Balbioriszkis^—Kovo m., 22 

d., 3:80 vai. ryto Gnrvicžio Ko
telio odų dirbtuvėj kilo gaištas. 
Esant anksyfbam rytiii Ir ne-

* j r — « ' i i _ « -f •

Balbioriszkis.

sant 'fiitkamai kam gesinti,
’ • *j'_ ' ' i • • i • / _ • > i j

imdamas Gurvlčzio J. f varta ir
• » ♦ ’ n I I '. t\ ’i ' .• a »

• kyieękiu apie 230 ctintneriii.
i « • ' ( į i ► J ‘

gai^ras smarkiai išzsipleto ap-

svirną, kur atidegę javu, rugiu
• if* k *»’,• '.X k' I I iir kviecziu ;
Nuostoliu pailar^ta’ apię 110,- 
000 litu. .

I ' j'•' • .: i . JT.
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džiaus gyventojai nuėjo apžiū
rėti tos viėtos ir regėdami di
deli akmeni, kuslkaldytR ugiil- 
ne kulka, kuria mokyt loji va
dina meteoru, savomis akimis 
patyrė, kad tai buvo no vaiku 
pra^imahliriaš, bot tikra tiošn.

kupui, kuris surinkęs savo ku-
• 1 • f • * v 1 * 1 uk » I

i r-v u * !*'

ėosija nuvyko in nurodytąją

Nu tada 
i įį v '

vrtikai tiesa kalboje.
? ‘ 1 . j i ( ‘ i js .p i « h i ,

t

»/ ✓ -
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jas, apžiurėjo ligonius ir užra- 
sze vaistu.

Tie vargszai darbinlifkai nc- 
užilgio pasveiko, o kol negale-

turi

kad taip asz turccziau bent
šzimta rubliu, tai man užtek
tu.“
na žilas balta barzda senelis ir

s

•A JV, v.— - ------------<, ««« «.v.. ...

• p davo pintine su valgiais.,
* • r • < • 1 • 4 *« .«
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f MERCHANTS BANKING TRUST CO
S

ji

Vi

t! 
I! 
i! 
i! 
i!

vi jo dar dirbti, kas dien atsiras-

Taip tai geros ir tikinezios 
mergaites laisakas, nors nenu
ėjo in DioVa, bet per Dievo 

į | Apveizdos nu rdelyma, pateko

4 .m MAHANOY CITY, PA. !- 
-- ------ $-”

3-czia T’i'oecnlas už .justi pinigus ir saugumas del justi

* «

n* 1(rh

’C d

pihigus yra gerinus negu 10-tas Procentas, be jokio
. t . - ? {j ■ * ' •» r' ' I ’ ' ' j f , , i i,

. ■ ;! j 1 .
MERCHANTS BANKING TRUST CO.

moka 3-ezia Procentą už jusu-sutaupytus pinigus ir ta 
suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau 

Dekite savo

saugumo
' ' *' <e F*' J

;; ■

ji del žmogaus kurią dirba ir czedina.
It pinigus in szi ta Banka o persitikrinsite ir matysite
T i » • i • •• ! • i» . . . _ „.?

kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.
F?
k

r t» tai

I

f i

jį in rankas vieno isz tu anioln
jį kurie ant žemes pildo Dievo

B
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» jjj valift.

i Dr. T. J. Tacielauskas
'Pirmutinis Liętuviszkas 

Dentistas Alahanojuje.
Ant Antro Floro K||no Sitoro

! 19 W. Centre St; Mahanoy City
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Į DESZIMTS DIENU
ANT TROPTO
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Angliszkai žėgli mis laivas 
Albert”“Albert” laike savo keliones 

isz Londono in Jamriika, .lai
mingai priplanko platuma ar
ti Greenwich.

Tarp sikai dingos laivo i agn
ios buvo du jurininkai, kurie 
tose vietose dar nėkoliandavo. 
Isz. to atžvilgio jurininkai susi
kalbėjo idant abietns 
kams”

‘i na ujo- 
parengti krikštynas, 

kurioms turėjo pasiduoti kiek
vienas jurininkas, pirmu kartu 
p ri p la u k damas ek V at oriu.

Kada saule nusileido, in in- 
gulo’s ausis ant laivo “Albert” 
atsimnsze kokis tai giidus bal
das,
iszeinanti

■

įM

'rl
■' j1 h iHlhiJr

I
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i ii
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n ti ju j?j

bow. Vięhrts Jsz jurininku nusi
leido szniuru kbpbęžipmis ih

w———■ ........ ■■■ ....

bu, kurie siūbuodami beveik 
vandenio pavirszu šidko.

■W■... I I 
nieko daugiau

» 4 • M « > • . 1

raikomai sžhtiide iki ’ptisiaUdo-

■p

Notrukus ir keliauninkai claJ 
si žinojo apie gresiant i jiems pa
voju: pakilo tarpe ju sumisZi- 
mas o khris dar labiau pasidi
dino kada pamatyta, iszbalos 
ir visas szlapos kapitonas.

(lolbok mus, gelbėk, po
no!— imta szniikli isz visu pu
siu.

— Iii valtis! Lipkimo in val- 
suszuk.0’kokia tai moto^

i t •' » . , i V i"

riszke ir parvirto apalpns. Ne
paisyta jos; visi apsupo kapi
tonu, kuris skardžiu balsu, per- 

jiomsi(raukiama smarkia audra, kiek 
galvas vol in vandeni, atriszo I galėdamas ramino persigandu

sius keliauninkus.
— La iv a s y ra violas — k a 1 - 

be’jo ramiai — praszau nesibi
joti, pavojaus dar Hera, jai aud
ra nusiramins, pi miksime leng
vai toliau: styras bus galima 
piilaisyti, asz ji valdysiu! Da-

4 4 1 ' < « . a ' M r fe i ‘ 4 fe k k

*• valldeni ir tbhai patomino vie-
I r 

už

vilui n oszimo, 
nebuvo girdim a. Tilo k a r t ’ i sz-

*

) 1

priek tam nuszluoste jiems nuo 
veidu ta parva. Kada tai pabai
gė, žiūrinti isz pzalies jurinin
kai priszoko prie statines, ja 
sujudino ir ghu'clu jaunikaieziai 
inkrilo in vandeni. Kaip tik isz 
tenai suszlapia iszlindo, Neptu-

ž i u r i n f i i sz ,sza 1 i es j u r i n in -
imta sznnkli isz visu pu-

tis!

tenai .<
nas nutvėrė viena ir antra už 
sprando o panardines

akis. Pagalios jn vardus užra- 
sze in didele knyga ir pasako 
kad gali sau keliauti toliau.

Po tam kamiszknm kriksz- 
tui, keliauninkai Neptūną ir jo 
paezia apdovanojo smulkioniis 

‘ i aukomis. Už 
tarytum isz gilumos mariu tuos pinigus jurininkai pasiren-

Tas Neptūnas kalba —

prie 
atsake

pinigiszkomis aukomis.

stvrinin'kas T 
lupu ilga 

nematomam

lare rimtai sena 
ir, piisidejas 
triiiba, 
vandeniu valdvtojuj ant klau-

• * 7 * j f

symo, kuris buyo užduotas.
Ar yra. czionai kas tok- 

pirmu kartu perplaukian
tis ekvatorių ? 
isz gilumos.

Yra du jauni jurininkai 
— atsake styrininkas.

— Žinojau apie tai ir todėl 
netrukus užeisiu ant laivo idant 
juos apkriksztyti, ir in krikš
to knygas užraszyti.

— Laukiame! 
styrininkas

sai j

klauso balsas

suszuko 
szalin 

t duba, stojosi ii' pasiszauke 
jaunus jurininkus pas save.

Tie, nežinodami, kas ju lau
kia, bot pasienio drąsos, nuėjo 
pas styrini aka; tasai jau ne
leido jiems savos pasitraukti.

Tuo tarpu ant dienio pasiro
do laivo kapitonas, o kada sty- 
rininkas pasakė jam, kad kaip 
senasis paprotys liepia, netru
kus czionai ateis Neptūnas 
kriksztyti naujoki ui u, kapito
nas nusišypsodamas linktere- 
jo-gidva ir nuėjo sau in ’kaju- 
tas idant papraszius ton iszkil- 
myben keliauninku, keliaujan- 
cziu in Jamaika.

Praslinkus bertainini laiko, 
kas tik ant laivo 

iszejo ant denio, iszsi- 
irdo vandenio pliuszkejimas, 

paskui pasirodo ant galo laivo 
kokia tai milžiniszka esybe, 

Turėjo il- 
mariu žoles

kad viskas, 
gyvavo, 
<r n

ir, metes
ir

ateis

d y v n a i n ps i red ž i 11 s. 
gus plaukus isz i........ 
nukritusius net ant peęziu; isz 
veido, iszmaliavoto visokiais 
dažais, 
raudona nosis
ge net iki žemei žalios spalvos 
rūbas, stebėtinai pasiutas, isz 
po jo-gi matėsi kojos su dide
liais czebatais.

Tasai juokingas sutvėrimas 
laike deszinej rankoj ilga triu
ką, kairėj, didele knyga ir me
dini cirkeli o už vieno czebato 
aulo dideli paisziuka.

Paskui ji ant denio apsireiš
kė panasziai stebėtinai apsiren
gus moteriszke, kuri laikyda
ma rankose pora szmotu me
džio ir koki tai iyszuli,,kasžin 
ka kalbėjo.

Pamaczius tas baisias esybes 
abpdii jauni jurininkai persi
gando, ale kita ingula ir kelei
viai, kurie Neptune ir moterisz- 
keje pažino du persiredžiusius 
jurininkus, juokėsi patylomis.

rn____i___________ __________ __________ i ,1... -

per-

iszmaliavoto 
buvo iszsikiszus 'didele

; visa kuna don-

Tuo tarpu mariu valdytoja 
p h .< i k 1 o n i o j a s kapitonui, 
etate save ir savo paežio, po 
tam liepe atvesti abudu jaunus 
jurininkus.

Kada st yri n in'kas isz pildė ta 
prisakymu, Neptūnas paėmė 
jaunus už ranku, nuvedė juos 
in laivo pirmguli ir, užriszes 
jiems akis, pasodino abudu ant
diddles statines kraszto, kuri 
buvę pilna vandenio. Neptrtnb 
pati tuokart išvyniojo ryszuli- 
o ‘iszemus isz jo indeli su ko
kia tai mostim, isztrauke vyrui 
topluva isz už aulo ir pavilgius 
in ta most I, patepė jurininkams 
veldiis juoda parva, tdrytum, 
kokiu tai juodylu. Tuojaus
Nijifunąs iszsiemę ‘didele britJ

J ‘ • t • * • . 1
A’h.

ge sau Vakariene.
Tuo tarpu laivas 

tvirtu pietų ekvatorio veju, 
greitai, smagiai ardo mariu 
vilnis.

Bet priesz ausztant mariu pa
viršius pradėjo buszuoti, ret- 
kareziais ome pusti asztrus ve- 

vilnys pakildavo 
Smulkus, bet 

tamsus debesukai, rinkdamiesi 
padangose in viena pilka už
dą ngala, ant galo’uždengė visai 
molynas padanges.

Man rodosi kad luresi- 
audra — atsiliepe kapifo*

velkamas

smagiai ardo

h • .

Bar butu tik neapsižiūrėjimas 
ses(i in silpnas valtis!

Bot kaip Hk isztare tuos žo
džius, keliauninkai, tarytam 
past ūmo (i nepaprasta šyla, vi

7

si suvirto ant grindų, milžinisz
ka vilnis, pakėlus laiva auksz-

jas i r 
gana

mariu 
augsztai.

so- 
atsi-

ne užplauk turn

sutikti] sau

kas link

me 
lias in styrininka.

- Bus blogai — atsake 
uis — bei musu “Albert” 
spirs vilniu spy rimu i; yra ge
rai subudavotas ir gana lengva 
juo valdyti.

.— Bile lik 
ant uolu arba nepatektum ant 
gilumos — kalbėjo kapitonas.

—- Kaip ilgai savo rankose 
laikysiu stvra nedaleisiu idant 
gražusis “ Albert ” 
kokia Įieriszkada.

Kapitono baime
audros tuojaus iszsipilde. Ap
link pusiaudieni ant mariu pa
sidavė didele tyla. Ir 'padangė
se nebuvo jokio vėjelio. Oras 
pasidarė karsztas ir tvankus, 
roklesi jog tuojaus nebus kuo 
dūsuoti. Netrukus paszoko di
delis vejas, sujudino mares, pa
sikėlė baisiausios putojanezios 
vilnys ant kuriu laivas prade- 
jo szokinel i kai,p rieszuczioszokinel i 
luksztas.

Kapitonas liepe visiems ke
leiviams'eiti ant atsilsi o in sa
vo kajutas; ant denio pasiliko 
tiktai jurininkai, 
pildė viską, ka jiems kapitonas 
liepe, priek (am bėgiojo po lai
va, tai laipiodami, kaip vove
rys virvėmis ir ant stiebu, tai 
vėl bėgiojo in laivo apaezia.

Styrininkas pripratusiu ran
ka pajudino styra, laikydamas 
laiva ant atvangaus kelio, ne
žiūrint kaip putojanezios ma
rios liejo jam akis, 
taip smarkiai 'blaszkesi 
styras pradėjo braškėti, ir ro
dėsi jau negalimu bus daigiu, 
idant jis išlaikytu.

Staiga iszsigirdo dar 
kesnis vėjo užimąs, vilnys dar 
labiau pakilo staugdamos ap
liejo deni, o 
vanduo nubėgo, styras buvo su
laužytas o styrininkas be pėd
sekio pražuvo.

Jurininkai tai pamate isz bai
mes omo vaitoti.

— Esame phižtive! — 
szuko vienas isz ju.

— Vilnys pagriebs Daiva!
— iiUiliepe’kiti.

— Užplauksime ant 
iiimos!

Ka pradėsime be styri- 
ninko^!

— Susidaužysime in uolas! 
—szaiike viehas paskui kita.

Bet kapitonas, norints su
spaustas n tili ucii mo netekus 
styro ir styrininko, nepametė

kurie uoliai

o vilnys
, kad

sraar-

kada netrukus

Bet kapitonas, 
špatįstas

Sll-

nojxi-n

norints

sąmones, išvaiko sustojusius

/

~ Suvynioti visus žėglius!

jurininkus Ir ramiu balsu ve]
dabinėjo prisakymus.

t '

Nuleisti stiebus! Priruoszti pa
geliame valtis!

Ingula iškriko in visas pu-
■ • t I I A 1 1 i •jannikaiezius apskuto, sos, besikarstydama artt stie-
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tokai, Iron k e žemyn, kaip ko
kia skiedra. Iszsigirdo kaip 
perkūnijos trenksmas ir laivas 
susilaiko.

— Sustojome

h

Ii a

ant iiegibi- 
suriko tuo tarpu vienas 

isz jurininku.
V a n d u o d i na in laiva! 

suszuko kitas, bėgdamas in 
virszu isz apaOzios laivo.

Už pampu! Imkite pam
pas! — szaiike 'kapitęnas.

G o 1 bok imos! Nuleisk i me 
valtis! — praszesi keliauninkai, 
grusdamiesi prie valcziu.

Kapitonas vienok užstojo 
visiems kelia ir garsiai suriko:

Nevalia niekam apleisti 
kajutes, kol asz pals nepersi
tikrinsiu apie grosianti pavoju ?

Keliauninkai pasitraukė sza
lin, matydami kapitono Įnirti
mą, kuris iSzbego ant denio. 
Persitikrinęs apie gresianti pa
voju ir kad “Albert” turės pa
siduoti mariu gaivalui, liepe 
prii'udsžlas valtis nuleisti ant 
vandenio.

— Pirmiausia moteres ir 
vaikai o po tam vyrai! suriko 
kapitonas.

Iszgirde

mos!

vieno!

kol asz pals nepersi-

mot e ros

keliauninkai,tai
pradėjo grūstis .prie pirmuti
nes valties o neklausydami‘ka
pitono paliepimo grumdės i 
taip neatsargiai kad net vali i 
perverto.

Tuo paežiu laiku atūžė baisi 
vilnis, atplosze juos nuo laivo' 
ir nuneszo nelaiminguosius.

Dieve susimylėk ant mu
su! — klykė likusieji ant laivo.

Nuleista antra ir paskutine' 
valtis.

Kapitonas atsistojo prie in- 
ejimo, dabodamas tvarka. Pir
miausia liepe val'tin inleisti 
valgio ir vandenio kolos baez- 
kas, paškui liepe lipti keliau
ninkams o ant galo jūrinius 
kams.

Bet anl nelaimes no visa in- 
gtrla galėjo sutilpti mažoj val-

ant

f

Asz pasiliksiu ant laive
—tarė .’kapitonas.

•Trysjurininkai sutiko taip
i

— Nedarykite to! — gynė 
jiems kapitonas sujudintu bal

pat su juo pasilikt i.

su.
su tavimPasiliksime >.*>., 

nieko ant svieto neturime! —- 
kalbėjo narsus jurininkai.

Kapitonas suspaudė jiems 
rankas ir prasze jn idant neat
būtinai jie sestu va Itin, alc jie 
apreiszke aieatmainomai, kad 
pasiliks su juom.
• '' s, ' , * j1

Tuo tarpu prisiartino tamsi 
naktis ir mares apklojo juodu 
uždangalu. Perkirsta virve lai
kanti valti su laivu ir keleiviai 
su malda ant lupu, su dreban- 
cziomis szirdimis, i 
nuo negi 1 urnos, idant po neku
ria! valandeliai pražūti kur tai 
toli audringos nakties szesze- 
1 inoso.

— Tegu'l jus Dievas sergsti 
ir apsaugoja! — suszuko malo
niu balsu kapitonas. y • • • • •

besilaikanti 
'luibajiczids 

virves. ' .. . i' . 'P'
Buvo lai vien'as isz tu, kurio

. . • Iiszpliole m mares isz pirmo
sios vali ies.

Jurininkas nutvėrė nęlaiinin- 
gaji ir su sunkenybe inlipo atJ 
gal iii laiva.

Tokiu buclu jn anl laivo liko 
penki, Iniikenli tos baisios va-' 
IHhdos 
vilnys 
mose suskylėta laiv

Troptas.
Sokano.ziai diena, kada susi-< i • ♦ * i a *

si ra m i no ir vejas nedurno jau
I

ant negi luino nugrimzdęs 
bei't
sai

‘ha keliauninke
abiem rankom i

mares I

Jurininkas'nutverė nęlailnin- 
gaji ii* su sunkenybe inlipo atJ

kada, bu sž no j a nėz i bs
1 t •» '* ' « l' • 4jtaskandys mariu giln- 

a.

judinusios marios (rupuli nu-
J I 1 a « a ** "fe vy I l i

taip smarkiai, buvo matytis
/‘Ąl-

knrio kairvsis szonas vi-
4 <

bert” 1___  ___ . .
ai buvo suskylėtas, žėgliai su- 

pleszyli o 'vanduo per skyles 
liejosi in v id u.

Ant denio, po*’ didžiausiu 
sfiobų stovėjo penki vyrai, ka
pitonas, trys jurininkai ir vie
nas 
šlapiuose

po- ‘

isžgel'betas keliauninkas, 1 r • ...J 
užimaneziai kalbėjosi liet dau- S A. r ' ' ~ 4 I - % T -M. X * -fe fe

r ubuose. Jie visi

siausiai tarp ju girdėjosi bal-, 
sas kapitono Jono Field.

Man pAsirddb labai ste-. 
balina — atsiliepę (kapi(onas^ 
kad 'laivas iki szioliai dar uo

atsiliepe kapitonas^ 

nugrimzdo. Per' visa nakti ir 
vakarykszezia. diena yra isz- 
slatvtas ant vilniu o vienok iki 
sžiam laikui dalaike: bet ne-i 
trukus jam prisiartins pabai- 

. Gaila, jo! labai gaila!
Ar negalėtumėm dar jo 

pataisyti ir skylių nžkimszti? 
-—atsilio|)e keliauninkas sir, 
Brown. — Juk ant laivo yra pa
kaktinai lentų.

Jurininkai 'pasižiurėjo in ji 
iron įsakai.

Tokios

g a

Tokios žaizdos ne grei
tai gydomos — lare senis Jo
kūbas Patrick. ’

O kad tas mums ir pasi
sektu, tas niekam nebūtu ver
ta .— pridūrė kapitonas. — 
Smiltys po miunis yra krutan- 
czios ir labai minksžtos, taigi 
laivas ant jo negali ilgai pasi
laikyti. Ar nematai, ponas, kaip 
laivas giliai in (ais pieskas pa- 

)uore

nera 
Brown.

ii

nitii. Taip pat he jokiu :pnsek-
miu. Nuliūdo jiiriiiinkai ta dar-
_ ■ A I ' ?.... a ' i . i , " f i ik '

Nopr i s i Sza u k s i m o 11 i ėk o
lia pamote

atsilibįio janniausos isz ja Ed
vardas, sžluostydnrnrtpiis pro' 
kaita niio kaktoj. — Jau ma-t 
lomia iiioko nesulauksiibo, esa
tim toj piisej viotii palys.

O laivas vis nuolatos gi- 
alsi Hope kapi- '

vardas, sžluostycInmrt.Hs
Jau mo-(

linu skensta — 
tonas. -- Jei 
greitai pagalbos, turėsime pra
žūti.

Iszauta <lar kelis 'kari us, o 
kada ir dabar atsakymo nebu-. 
vo, visi susėdo ramiai ant suo
leliu ir užsitnislijo, žiūrėdami

. ' ' ' placzias ma-

nesulauksimo

f

irt tolimąsias ir 
rias.

Kadangi nuo vakar plotu mn
buvo dar nieko valgo, kapito
nas atsįlibpo in juos idant, nors 
klek užvalgytu ir kapitonas 
pats isz laivo virtuves atneszč 
riikytos mėsos,

l

$aiisainiuS ir 
vyno. Valgis ir gėrymas pra
blaivino Visus ir siiteike szir-j 
dims vilties: taigi tuojaus pra- 

kd’kiii buklu

'■"t,

dejo rodavyl ics, 
turėtu gelbetičs.

— Marios žymiai misi ra
minę —( are kapitonas — ai e 
turime kuogroiėziausiai ripleis- 

, taigi susikalkime sau 
nes geria ii savo gyvo-

t i, laiva
Iropla,
n i me pavesti tropini, nei ežib- 
nni ant. vietos pražūt i.

— at^iliope — 
linksmai jiiriiiinkai.

_ r x
pasako Brown,

Gerai!
- ‘

Turi ponas ttįt/ybę — 
. —Gal Dievas 

dar duos, kad pdmatysiu savo 
šzoimynrt ir krasžta.

— Puiki mlsiis! -— tare Pat- 
Net nepamislijau apieriek.

tai, o juk yra aišku, kaip san-
, ’ . - .......... d 1 K

lę. Gal tie keli balkiai irlonloS 
išgelbės mus.

Taigi prie darbo ir grei-1 
pridūrė kapitonas.

Jurininkai
tai!

V

♦

fl

TARADAIKA
X

f

!

Sat iristi'kai ir humoristikni
Pak la usy k i te ma no, 

Kaipo visi drūti vyrai, 
J'aipgi vaikai ir seni.

Asz šiądien ’juin padainuosiu 
Ka-s man stojosi ant mihties, 

Neminėsiu kas buvo toliau,
Vien isz laiko praeities.

Jau 41-mas metas,
Kaip asz viela daboju,

I r naujienas kokias gaunu 
Ddl jus noro naudoju.

Kur lik buvo sumiszima 
Ar negraži baika,

Del jus viską pagarsino, 
Dėde Taradaika.

Asz apszvietos nesiulinii, 
Ji man reikalinga

Del apszvietos yra
Taip viena galinga.

gamtai, •
Ir ja adgaivina, 

() spinduliai hu sziluma 
Viška sudrutirta.

Mano biznis apsvarstyti, 
Kas ko yra vertas, 

Jai kas dorybes neturi
Turi biiti iszbartas.
Isz patrijotu 'tokiu, 

Galiu pasijuokti,

Sj

“Saule”

f

Katra szvieczia visai

1

J

!

Ir klausymus kokius jie nori,
Asz jidm galiu užduoti. 

■ Ka 0 i k ta mes be aliejaus,

Taigi esame 
pagalbos? —

dirbti 
tropta. Supjaustę stiebus ir su
taisė balkius, po tam suraiszio- 
jo tvirtai virvėmis, pagaliau 
prie tu balklti prltnuszo lentas. 
Kada las ads'kas jau buvo pri
taisyta,- padalyta tropini sty
ros, idant galima juo keravoli; 
viduryj pritaisyta mažas stie
bas ii- iszkleista aplinkui žeg- 

gi pridurti n- 1 1

1
p radėjo

Ii ai; prie briaunų 
ta kelios

SALDI) MIRTI 
UŽ TĖVYNĖ> I,

i i Bolszevikai

jaunikaitis

I
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M

pražuve, 
paklausė

. — Nepridora džiaugtis vil- 
czia kad galėtumėm iszsigelbe- 

— atsake kapitonas liūdnai.
Esame labai toli pi'aszalinti

nuo garlaiviu paprasto kelio, 
idant mus galėtu pamatyti bi
le vienas plaukiantis laivas.

Brown su aszarbmis suszuko 
— mano pati ir maho nelaimin
gi vaikai!

— Ponas turi szeimyna?— 
paklausė sanjausmingai kaipl- 
tonas.

rruriu, pone. Gyvena tik
tai isz mano darbo, todėl turė
jau iszvažiuoti in Jamaika; ap
laidžiau Glasgowa ir savolaidžiau Glasgowa ir savo 
miela kraszta mano numylėta 
Szkotija, kurios-jau niekados 
nematysiu! ‘ - 1

* Ii ' * > .i

— Nusiramink 
tarė kapitonas; —• 
taip pat daugiau nematysiu sa
vo gimtinio kraszto!

«■- • ta * . ' « . ' ’ n « • • • r, •

ponas! —* 
Ir asz turbut

tuszczios baczkos 
idant tasai troptas lengviau 
galėtu užsilaikyti ant 
szaus vandenio.

Taip parengtas troptas nu-

pirmiau prie paties laivo, ku- 
kartas.vis

leista in vandeni

pavir-

pririszus jis

labvn in

J

f

ris kas 
smiltis grimzjdo.

Kapitonas viso to darbo pri- 
žiurinejo ir patarimus davine- 

- jo, po tam persitikrino, jog ta
sai troptas labai lengvai gales 
ant savos pakelti penkis žmo
nes ii- vilkti per marias in ne
žinomus krasztus.

— Gal tas ii' pasiseks — ta- 
Toliaus bus.

y

r<‘ linksmiau.

$1,000 TIK UŽ 60 CENTU

Lailke tos kalbos jurininkai 
nuolatos žiurėjo in vilnis, ku
rios Ii ėdamosios smarkiai in 
laivo viduri, paskubino Alber
tui greitesni pražnvima.

— () kad pabandytumam 
iszauti isz armotu kelis kartus? 
Gal 'koksai laivas netoli plau
kia ir tuojaus paskubėtu mums 
pagalbon — atsiliepe po valan
dėlei jurininkas S vol t.

Field jam pritarę

*.

galvosField jam 
linkterėjimu.

Abejojame, bet galima pa
bandyti.

Atsigaivinę galimos pagal-

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

Vaist-Žoles yra nuo sekanezin Il
gu: viduriu užkletojimo, skilvio ne
matinio, nenoro valgyt, strėnų ir pe- 
cziu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj, ir 
kitu ligų. Atslunak 60c. tai gausi 
vaist-žoliu, kurios jums sugražins 
sveikata, panaikins minėtas ligas.

atsitolino bos viltimi, visi suskubo ’prie 
armotu. Notrnllcus atnoszta dar 
isz neužlietos kajutos parakas 
ir, prįtaisius mažas armotoles, 
pradėta spaudyti. Kada atbal-
sis tu pirmu szovimu nutilo,
nelaimingi pradėjo kiaušy ties, 

v ar negaus isz kur atsakymo. 
Staiga po laivu iszšigirdo Praslinko vienok bortainis, o 

szauksmas, iszaukentis page]-’paskui pusvalandis, ale apart

ar noraus isz kur atsakymo.

Jeigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomarą, 
■zirdies Ilga, tai atsiunsk 85e. o gau
si musu gausius vaistus, taip vadina
mus “^ęrvu Preparatas.” Nervu li
ga yra labai blogas dalykas, bot mu
su Nervu Preparatas užboga tai li
gai kelia Ir suteikia žmogui ramu
ma. Atsiusk 10c. o gausi musu žolių 
Ir knygų katalogo. Reikalingi musu 
žolių pardavinėtojai visuose miestuo
se. M. ŽUKAITIS,
25 Glllet Street. Spencerport, N. Y.

Nuolatos žibina, 
I r sorgan t i savo brol i 
Prie szviosos va'dina.

Susiprask pats tu Pat rijote, 
Kaip tai yra nesveika, 

Kada serganeziam musu 
broliui, 

Yra szvieša menka. 
Tu su laiku iSzžibe^i 
’• 'Pamirtysi st rinka;

Kada paszauks ant sūdo, 
Kaip Ieva Macoka.

Kuris szviesa kitiems davė 
O paežiam neteko, 

Ka. praeitoje jau gazietos 
Viso svieto 'sako.

Tai vyrueziai czia no juokas, 
Tik nedaili baika, 

Ka ne nori to sulaukti 
Dede Taradaika.

Praszau visu Satiristiku 
Szviesos noda'lykim, 

Ka suteikė mumi gamta 
Del saves nolaikykim.

Isz liktarniu be aliejaus, 
Galim pasijuokti, 

Ne gali ilgai žibėti, 
Turi greitai užgesti.

Pat rijote, didis szmutia, 
Mesk szalin liktame, 

Ba jau szviesos ji neturi, 
Tiktai daro smarve.

Daugel broliu apserginai, 
Tu su savo szviesa, 

Mesk in uola kogreieziausia. 
Teguli susimusza.

Užteko del raus tos szviesos 
Ka mums davė gamta, 

Ba tai yra nuo pats Dievo, 
4 Gali būti ir szventa. 
'Taigi 'broliai satiristikai, 

Czia ne yra 'baika, 
Ka dainuoja szia diena 

Dede Taradaika.
Filizopu, ka jie kalba, 
Tai mes neklausykim, 
Tik Fizika savo kūno, 

Dorai sunaudokiim.
Kas tik valgo įiesu'krainto, 

Ta liga patinka, 
y Bet jis toliai nesupranta 

Kol visai sumenka. 
*1 

Su fizika kožnas vienas 
Gerai susipažykit,

Kaip valgysit koki maišia 
Gerai suk ramty k i t.

Tkii alsinus jusu burnoj, 
Labai saldžios seiles, 

Ir del akiu ‘bus szviesos, 
9 9

,4;

9

9

9

■’k

f" t?

r

Lyg valiai nuo “Saules. 
O ir man seneliui

Bus lengviau, 
Gyventi ant svieto, 

, Smagiau.

Skaitykite “Saule”

9

*

Lietuvos szalelej tėveliai au
gina gražu jauna sūneli. Jis 
auga skaistus, doras. Džiaugia* 

.si juom tėveliai. Džiaugiasi se- 
(siites ir visi kaimynai. Jauni
kaitis svajoja apie laiminga 
gyvenimą. Masto kad užbaigs 
mokslą gydytojaus, apsives su 
tilrlinga panele ir gyvenfe lai
mingai.

Bet žmogus vienaip svajoja o 
kitaip stojasi. Taip ir su tuo 
jaimiknicziu atsitiko. Jam sva
jojant apie laime netikėtai pa- 
sigirdo iszgastingi garsai: —. 
“Kai'e! Kar<»!” 
Lietuva puola.”’ 

< Sztai Lietuvos
meta viską. Stvėrėsi už ginklo 
ir bėgu Tėvynė ginti. Verkia 
tėvelis, verkia mamyte. Mel
džia “Sūneli, neik nepalik mus 
vienus.” Sūnelis ramina juos 
ii’ meldžia palaiminimo. Tėve
lis laimina sūneli, o sūnelis dė
kodamas tėveliams už palaimi
nimu greitai stoja in kareiviu 
eiles.

Drąsini traukia visi priesza 
vyti isz tėvynės. Neužilgio sto
jasi ant rubežiaus. Susirėmė su 
priesza i s. Žeme dreba nuo bal
so armotu. Dangus aptema nuo 
durnu. Žeme paariu va kraujais.

Lietuvos jaunikaitis kariau
ja drąsiai. Nei nemato kas ap
link ji dedasi. Prieszai jau per
galėti traukėsi szalin. Jauni
kaitis džiaugiasi pergalėjimu 
ir mano laimingai gryž namo. 
Sztai netikėtai prieszo kulka 
pervėrė jaimikaiezio krutinę ir 
puola ant žemes. Kraujas teka 
isz jo szirdies — mirszta jis. 
Isz jo silpnu lupu veržiasi bal-

“Sudiev brangi motinėlė,
sudiev mielas teveli, sudiev se
sutes, sudiev jaunystes draugai 
ir drauges. Sudiev tu mano 
gimtini nameli, nematysiu ta
vos daugiau. Mocziuto sengal
vėlė. Nepriglausi mane prie sa- 

szirdies. Nenuszluostysi 
mirsztaneziam prakaito
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sas

vo 
man 
nuo veido. Teveli, balta galvo
ti, neužvilksi man rūbeli, noin- 
desi mano kuna’ in balta gra
beli. O sesutes skaistveides ne- 
pinsite man vainiką isz žaliu 
ruteliu. Ne nesz mano kuna in 
bažnyczia in Dievo namelius. 
Ne pakrapins klebonėlis szvon- 
tu vandenėliu. Mano mirties 
patalėlis juoda žemele, o vieto
je paduszkeles lieka kietas ak
menėlis. Czia pasiliksiu asz už- 
mirsztas per visus žmonelius. 
Nepastatys nieks paminklo ant 
mano kapelio. Niekas manes 
nelankys. Tik girios pau'ksztc- 
liai liūdnai sueziulbes. Tik 
szvelnus vejai i s retkaroziais 
palinguos ihedžiu szakeles. O 
tos szakeles liūdna giesmele 
szlames ir slaptingu balsu‘kal
bines kad czia guli jaunikaitis. 
‘Czia ilsisi Lietuvos sūnelis. 
Czia už tėvynės laisve jis ko-, 
vojo.’ Tat neverk moeziute, te
veli ir jaunoji sesele. Man sal
du mirti už laisve Tėvynės. Asz 
mirsztu, bet mano tevyrie lieka 
laisva.

du mirti už laisve Tėvynės. Asz

Menka dulkele.

ATSAKIMAI.
J. Ž., Burlington, N. J. —

Prisiunskie tamista knygute 
gal galėsimo sunaudoti.

•

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED

PROFITS $023,355.62
— .................<— I

Mokume 3-czia procentą ant 
nudėtu pinigu. Procentą pride
dant prie juru pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos, Mes nbrim kad ir jus 
turėtumėt, reikalą su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.
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ŽINIOS VIETINES
— Seredojo jau turėsime 

pirma diena Gegužio—Mojaus.

—-.■III.    ............. ... I

SHENANDOAH, PA.
— Juozas Bernatonis, 26 

metu, gyvenantis Llwellyn, bet 
ne senei gyveno czionais, nuri
jo strikniniu tdblyczaicziu pra
eita Petnyczios ryta, ir likos 
surastas mirsztantis ant plen-
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— Unijos virszininkai tu
rėjo posėdi su Lehigh Valles 
virszininkais apie atidarymo 
Bukmautes kasyklų. Nieko' 
tvirto nenutarta bet kompani- to. Nuvežtas in Pottsvilles li
ję prižadėjo pradėti kasyklas gonbuti, miro 8:50 valanda. Ba- 
kaip tik aplaikys daugiau už
kalbinimu — gal ateinanti me
nesi.

— Petras Juozas Kapuscin
skis, sūnūs sziaucziaus Kapus- 
cinskio, padavė praszyma in 
Pottsvilles suda ant porinainy-

dai Bernatoris a te jas pas savo 
seserį parode jai trucizna kal
bėdamas, kad mano atimti sau 
gyvas!i. Manoma kad savžudy- 
tojas turėjo szeimyniszkus ne
supratimus su savo paezia Zo- 
fijo ir tanikei bardavosi. Paliko

mo savo pravardes ant Kapo. Iteipgi 26 menesiu senumo kudi- 
Perklausymas atsibus Juniaus ki. Velionis dirbo kaskyloso
3czia diena.

ANT PARDAVIMO.

Naujas 3 lubu namas su vi
soms vigadoms. Kreipkitės ant 
adreso: (t.36

120 E. Pine St., 
Mahanoy City, Pa.

ANT PARDAVIMO.

Vienos 3 laipsniu angszczio 
stubos po numeriu 117 W. Ma- 
hanoy Avo., kitos ant 118 AV. 
Pine St. Del tolimesniu žinių 
kreipkitės pas: (t.m.17

R. P. Swank,
34 W. Mah. Avė., 

Mahanoy, City, Pa.

Llewellyno, o priesz tai laike 
saliuna.

— Locust Mountain ligon- 
bnto aplaike nuo valstijos szi- 
met $40,000 mažiau ant užlai
kymo o praeita meta gavo ma
žiau $9,022.40.

— Szcnadoris likos visai 
apleistas per Read ingo gele- 

su pasažieriniais tru
kiais. Dabar paczta atvež isz 
Mahanoy Plano su troku. Prie
žastis tame kad Readingo gele
žinkelis turėjo per mažai biz
nio isz miesto.

ži ūkeli

arba pas:
John Goyne,

227 W. Center St.
Mahanoy City, Pa.

ANT PARDAVIMO.

Farma arba vasarnamis ge
roj vietoj. Del tolimesniu in
formacijų kreipkities sekan- 

(t.36ežiu antrasziu:
Mrs. W. Kadaraitis, 

P. O. Box 77, Rockwood, N. Y.
ANT PARDAVIMO.

Kotelis ir farma. Namas tu

liko dideliam nuliudimo paežiu, 
tris mažus vaikus, tęva ir mo- 
timų broli Kazimiera ir dvi se
seris: Ona Grauikauckieno ir. 
Marijona Dermcikienia. Palai-
dotas su bažnytinėms apeigo
mis Szv. Vincento bažnyczioje. 
Laidotuves atsibuvo iszki Imi il
gai o visi biznieriai paaukavo 
dykai savo automobilius už ka 
szeimyna isztaro visiems szir- 
dinga aeziu. Velionis iszgyveno 
czionais apie 28 metus ir buvo 
gerai pažystamas visiems kai
po pavyzdingas žmogus.

Philadelphia, Pa. — Balan
džio 17 d., 631 E. Indiana Av. 
gyvenas su savo szeima, Jonas 
Januszaitis, susibarė šu savo 
žmona, ir tol bares, kad J. Ja
nuszaitis beturis revolveri ir 
grasino žmona nuszauti. Žmo
na, matydama pavoju, spruko 
pro duris ir paszauke policinin
ką. Januszaitis aresztavo ir pa
talpino 36 distrikte. Uždary
tas pradžioj labai kele truksz- 
ma, bet vėliau nutilo. Tada po
licininkas nuėjo pažiūrėti ir 
rado pasikorusį savo diržu. -V.

tyti, thi ko no visi Lietuviai’ 
atsiskyrė ir prądejo eiti in Ai-
risziu baŽnyczia. Yra daug to
kiu kad sakoi .—- “Parapijine' < <

B UlBBl«4

mokėsiu, bet“isz naudos netu
rėsiu 
kalba.

o
•>

nes nežinau ka jie ten
” y ' ...c

Taipgi ežia yra Lonkidzka mo-
B B • Z’ V 'į ♦ 1

t

Bet ne per daug lan*
kykla, dar ja sepnsai kunigas 
pastate. Bet ne per daug lan* 
kosi in mokykla, nes kaip Len- 
kiszkoj mokykloj baigia 
graidas, tai vistiek nepriima in

8

High School. Bet dar turi eiti 
vienus motus in Public School 
ir baigti 8 graidn. Kitas daly
kas yra, kad kai kurio nenori 
sumoiketi 1 dol. ant menesio už 
mokinimą, nes ežia darbai ne 
taip gerai eina. Ilgesnes valan
das dirba, bet dar mažiau už
dirba, kaip seninu 8 valandas 
dirbo. Ir dabar sunkiau span-

Stebuklingas Žiedas

Vienam jaunam ūkininkui
_ ______ i ūkininkauti.labai nesisekė

Karta anksti ryta buvo iszejes 
arti palei 'kaina. Aparės vars
na, sustojo pasilsėti irna, sustojo pasilsėti ir nusi- 
hzIuostyt i prakarta. Pasirėmė 
jis ant arklio ir masto, kodėl 
jam teip nesiseka.

• Jam besiilsint, iszejo isz kal
no baltais rubais graži mote- 
riszke. Jos ilgi raudoni plau
kai gulėjo ant pecziu. 
ji prie artojo ir tarė:

Priėjo 
j “Aez ži

nau, ko tu taip liūdnas; te tau 
auksini žiodą, kuris tave lai
mingu padarys. Ko tik tau

džia darbininkus, bosai atliko, reiks, pasuk žiedą, papraszyk
• ' 'b * « w a % * a • a

dar sprausriiais kaip kumpo- ir turėsi. Vienok tik karta te
nas.

' I'

O
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' * ' • * i !.ji, gerai uždavė degtines ir pa
guldė minksztai. Užmigus sve-

• f • Irt lt i •
guldė minksztai. Užmigus sve-

Mount Carmel, Pa. — Per nu- 
sisedima virszunes žemes in 
kasyklas, padaryta daug ble- 
des ant Marion Heights. Na
mas taksoriaus Jono Kolego 
nusviro keliolika coliu ant szo- 
no. Publikine mokslaine taipgi 
sutruko.

MsKees Rocks, Pa. f Szima- 
nas,
X1Uvivo V lozniumvtvu, milu jum 

1 Apriliaus, turėdamas 35 metus. 
Velionis tarnavo laivorysteje 
laike kares du ir puse metus po 
tam apsirgdamas, iszguleda- 
mas ligonbutej 3 menesius. Pa- 
sveikdamas sugryžo namo Ir 
apsipaeziavo ir per tris metus

mylimas sūnūs Jono ir 
miro 13Ancles Viszniaucku

Burlington, N. J. — Czia*szi- 
tam miestelyje labai mažai Lie
tuviu gyvena. Daugiau yra 
Lenku, ne kaip Lietuviu. Jau 
kokia asztuoniolika metu yra, 
kaip susitverė,' Visu Szventu 
parapija. Buvo gerb. kun. A. 
Szostakauskas, kuris mokėjo 
kalbėti Lietuviszkai ir Lenkiszr 
kai, bet, visa kas buvo laikyta 
Lcrikiszkai, nes Lenku buvo 
daugiau kaip Lietuviu, tai ju 
ir virszus buvo. Bot in bažny- 
czia ėjo ir Lietuvai, nes kuni
gas, kas svarbesnio, tai bažny- 
czioj apskelbdavo ir Lietuvisz
kai. Taip Lietuviai skurdo kai
po pribusziai. Bet pernai apie 
Gruodžio menesi, kunigą sena 
iszkelc, o atkėlė jauna Lenkisz- 
ka kunigą kuris visiszkai ne
moka Lietuviszkai 
Czia jau Lietuviam užsidėjo

kalbėti.

ri 16 ruimu. Maudyne, vanduo buvo sveikas, bet vela apsirgo . lieptas. Nes yra tokiu Lietuviu, 
ir visokios vigados stuboj. i ant tos paezios ligos, sirgdamas kurio visiszkai nesupranta Len-
Farma turi 45 akieriu, daug 
vaisingu medžiu, visos dirba
mos maszinos, arkliai, karves, 
visztos ir antys. Priežastis par
davimo yra kad vyrui mirus 
sunku man ja apdirbti. Kreip
kitės ant adreso: (t.f.

Anna Konsavage
Locust Valley,

Box 144, R. F. D. No 1, 
Barnesville, Pa.

PAJESZKOJIMAI

9

Asz Emilija Kimtauticne pa- 
jes^kau savo patėvio Stanislo
vo Szumskio. Praszau atsi- 
szaukti ko greieziausia nes la
bai svarbus reikalas. Atsiszan- 
kit ant sekanezio adreso:

Mrs. Peter Kimtaulas,
P. O. Box 242 - Millsboro, Pa.

(H.

(t.38

Asz pajeszkau savo tęva An
taną Gudaiti kuris apleido Alt. 
Carmel, 18 metu atgal. Malonė
kite kas ka žino apie ji ar jis 
gyvas ar mires praneszti man 
sziuo adresu:

Auna Gudaitis,
1104 Poplar St., Kulpmont, Pa.

Asz Stanislovas Lukoszevi- 
czius geidžiu žinoti apio mirti 
mano pusbrolio Aleksandro 
Lukoszevicziaus, kuris kokie ’8 
motai badai miro Kentucky 
valstijoi kuris paėjo isz Am- 
brueziu kaimo, Kauno redybos. 
Jeigu kas apie jojo mirti žinotu 
arba graborius kuris ji laidojo 
tegul maloniai man apie tai 
pranesza po.sziuo adresu ir ap
dovanosiu už žinia.

Stanley Lukoszevicz,
851 Madison St.

(t.35.

Brooklyn, N. Y.

1SZP1LDOME VISU 
DAKTARU RECEPTUS

b

Turime Visokiu Daigiu 
Ligoniams/ teipgi ir patentuotu 
gydoliu UŽ nupiginta* prekes.

APT1EKOJE PAS

Litschs’ Drug Store 
14 S. CENTRE 8T.

MAHANOY CITY, PA.

5 metus lyg smert. Velionis pa- ikiszkai. Ir jau kaip dabar ma-

S
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MHHHM motmm HM
Turim sutikti su juo, kad 

taip ir buvo kaip jis gyrėsi. 
Kaip tik tas žiedas atsirado 
pas ji nuo to meto jo aruodai ei-

■

davo kas met pilnyn ir pilnyn * 
tartum koks aitvaras padėdavo 
jam juos pripildyti. Isz menko 
ūkininkėlio pasidarė jis storas 
ūkininkas. Prisipirko tiek že>

cziui, auksakalis tuojau numo<. mes, jog reikėjo samdyti bernu 
ve jam ta žiedą, vietoj jo už- jr morgu, nors ir pats daug
move kita pannsza prasta ir pa
liko.

Ryta, vos iszauszus, 
auksakalis ir kelia ta žmogų: 
“Ilgas tavo kelias, skubink, 
kad sugryžtum sziadien namo”

dirt)davo su savo moteris. Jo. 
triobos iszrode lyg kokio dva
relio.

Taip slinko metai už metu. 
Kartais būdami, vieni ir nie
kam negirdint, motore uŽsimin-

kalis greitai uzsidarinejo duris mį koki sumanymo, bet vyras

ateina

Kartais būdami, vieni ir nie-

Tszejus tam žmogui, auksa- davo apie žiedą ir kiszdaVo vv-
C • • a • V • t B • •’

ir langus, užsikisze, atsistojo vįg atsisakydavo nuo jo atide-
vidury kambario ir, pasukęs 
žiedą tarė: “ 
szimta milijonu rubliu.

Vos tik isztaro jis tuos žo
džius, kad ims rubliais snigtL

Asz noriu turėti 
! 9

opi n uoijuun nuip nuiupu* . ’ -----• —

Daug pasitaiko kad sena Kali praszyti.” Padavė ji jam kad ims kristi ant aslos jam
darbininku dirbusi 20 metu, isz- žiedą ir apsisukus ome tolinties ant ranku, ant < • H W A M A 4h .a

meta o priima nauja.
Taip nežinodami žmones ka 

daryti, imas nors kokio biznio, 
kaip sztai pardavinėjimu gu- 
zutos. Bet no ilgai bizniauja, 
atvažiavo agentai ir suardo 
bizni. Taip ežia toks Liotuvys 
Ž-kas, sugavo viena karta, už-

S

M

simokejo, sugavo antra karta, 
pinigu, neturėjo užsimokėti, ir 
pasodino in kalėjimą ant 8 me
nesiu. Taip panasziai atsitinka 
ir su kitais, manydamas prasi-
gyventi, bet nusigyvena.

— Bernaitis.

A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

MILL & PATTERSON STS
ST. CLAIR, PA.

Boll Telefonas 1430-R
I ** J*—■ I ■■

Iszbnluninuojn Ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Paprrabus paruo- 
szia nuo paptadzežiausiu iki prakil- 

Parsntodo automobilius del 
vėsteliu, kriksr.tyniu ir

kitiems paaivažttiCJimams.
' » \ ■ ’ r ' :. ,n < \ j.

niausiu.1 
Inidotuvlu,

••

I

pecziu ir ant
in kaina. Ji ėjo iszlengyo, tie- galvos, jog jis nebeturejo kur •*11 ♦ t • A Rh M R Wšiai, tartum kojomis neliczda- 
ma žemes. Vejas pagaudamas 
pute ir tarsze jos aukso plau
kus. Artojas lydėjo ja savo 
nustebusiomis akimis. Paga- 
liaus ji užlipo ant kalno ir pra
puolė. Tai buvo to kalno dej- 
ve.

Užsimovęs žmogus ta žiedą 
ir džiaugdamasis galvoja, ko 
jam praszyti. Nutarė pasitarti 
dar su savo paezia, Pareina na
mo, o ji ežia varo su kokiais tai 
reikalais in miestą. Nieko nesi- 
sakydamas paežiai iszvažiavo. 
Mieste turėjo nakvoti. Norėda
mas žinoti, ar brangus tas žie
das, ūkininkas nuneszo ji auk
sakaliui parodyti, kiek jis jam 
už ji galėtu duoti. Auksakalis 
pavarte ir sako: “Nekoks czla 
žiedas, daugiau per koletą gri
vinų no gausi. 

H a 1 A

Artojas nusi
juokė isz to ir nieko blogo ne
manydamas apsako, isz kur jis 
gavės ta žiedą ir kokia jis tu
rės galybe. Iszgirdes auksika- 
lis, kad teip ęmc ta žmogų nak- 
vinti. Tas buvo luuriidrns ir su-viuti. Tas buvo negudrus ir su 
b • B A V 1 C « • « • t . « -B Btiko. Auksakalis privalgydino
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kaip Camels
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gerumui pažymėti
* 4". . c

pakanka pasakyti
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KODĖL CAMELS YRA GERESNI CIGARETAI
’ ■ J . •

Camels yra gaminami is rinktiniausių tabakų, augintų,
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ištobulintų ir knaisytų, žinovams prižiūrint.
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Camels yra lengvi ir priimnųs,
■ • *

. Camels skonis švelnus ir patenkinąs.

Camels yra vėsus ir gaiviną.
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Camels kvapsnis viduj ir lauke visada malonus
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Jų skonis nenuvargina ir nepalieka cigareiinio skonies. j 
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&1080, R. J. Reynolds Tobacco 
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vietos dėties. Iszigandes ome 
reikti, szaukti, norėjo pro du- 

bet negalėjo 
prieiti nei prie duriu, iszvirto 
visas kruvinas ant žemos. O 
rubliai vis sninga ir sninga. 
Ant galo tiek ju prisnigo, kad 
grindis nebegalėjo isztureti, su 
lūžo, ir ąusakalis su visais pi
nigais in rusi nudardėjo. Ir te
nai rūsy tolek rublinis snigo, 
kolek neprisnigo szimto mili
jonu. Pasidaro sidabro didele 
krūva, kaip szieno stirta, liet 
kas isz to, kad ausakalis jau 
seniai nebegyvas gulėjo po 
stirta.

Tuo tarpu ūkininkas sugry
žo linksmas namo ir pasirodė 

“Dabar jau 
mano bran- 

dž įaugės i jis: “Dabar

ris iszsiprukti

savo paežiai žiedą, 
mums nebestigs, 
gioji,”
tik reikia gerai apgalvoti, ko 
mes turim praszyti.’’

Pati tuojau sugalvojo. “Kaip 
tau rodosi, ar ne gerai padary- 
tumem pripirko žemes kąsne
li ? Mes tiek nedaug jos turime. 
Puikus daiktas butu,- nupirkus
nuo pono ta sklypeli, kurs pri
eina prie musu lauko. Praszy- 
kime to.”

— Tai geras daiktas, — pri
tarė vyras. — Bet jei mes visus 
motus gerai dirbsime, ir Die
vas mums padės, tai ir bo žiedo 
nupirksim. — Ir eme jie abudu 
kiek galėdami dirbti. Žeme isz- 
dirbo, iszdraske ir riebiai in- 
trosze. Rudeni tiek prikūlė ja
vu, kad nupirko ta sklypeli, ir 
dar liko pinigu.

— O ka! — tarė vyras, — 
turim jau sklypeli ir dabar ga
lim ko kito isz žiedo praszyti.

Paežiai labai norėjosi insigy- 
ti dar vienos karves ir arklio. 
Vyras isztraukes krepszuka su 
likusiais pinigais, pabarszkino 
i n c’la In i >• (n • t l ?/ m rxl rl rv 1in stala ir tarė: Zmonel, del 
tokiu nieku ar verta praszyti 
žiedo! Padirbkim motus, bus 
karve, bus ir arklys!”

Ir isztikruju, gale metu jie 
jau turėjo kita karve ir arklį. 
Isz džiaugsmo vyras patrynė 
delnus ir tarė: “Kokio mes lai
mingi! turim, <ko norėjom, ir 

. žiedas tober sveikas. Visko dar 
galim jo, praszyti.” 
buvo, kaip kiekviena boba ne
kantri moteriszke, vėl kalbino 
vyro ko-nors praszyti:

— Asz tavos nebesuprantu, 
B «> a B . * • a

Bet pati

piktai tarė jam. — Tu pirma 
a • a a a a mvis skuzdavaiei ir vi^ko norė

davai, o dabar nieko tau nebe
reikia. Geriausi metai praeis, 
takia mesk viską szuniui ant 
uodegos. Juk tu gali karalium, 
kunigąikszcziu, grapu, dideliu 
ponu, gali turėti pilnas skrynes 
aukso ir nieko nepraszai!

— Nuolat tu ta-pati man 
tauziji — atkirto vyras. — Mes 
dar esam jauni ir gyvosim il-

■ H*

gai. Juk tik viena karteli tega
lina praszyti kokios nors malo
nes isz žiedo. Kas žino, kas su

• U B m « a . a ■ k. B. X « M.

__________ -

v • i t i • • • m
mumis gali kada atsitikti kada 
žiedas labiausiai bus mums rei
kalingas. Ar mums stinga ko! 
Ar nuo to laiko, kai turim žie
da nepagerejo viskas! Žiūrėk, 
visi žmonos stebėsi, užtat buk 
iszmintingespe. Tuo laiku gali 
puikiai apgalvoti ko mum# rįt-" 
kia praszyti.

t" 1
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damas blogesniam laikui. Ga
lu gale nusibodo bobai lįsti vy
rui in akis su savo sumanymais 
ir stebuklingąjį žiedą beveik 
neužsimindavo.

Taip praėjo trisdeszimtis iišį 
keturiasdeszimtis metu, abudwj 
jau paseno, pražilo, o dar vis : 
jie nieko noprasze isz žiedo, 
nors tankiai meiliomis akimis', 
in ji pažiūrėdavo.

jau paseno, pražilo, o dar vis ■|»

- - -- - '

t 
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Viena nakti netikėtai atsiė
mė juos Dievas abudu kartu 
pas save.
—

Vaikai ir vaiku vaikai stove-’ 
jo prie ju kraszto (grabo) iri 
verkė.

Vienas isz ju norėjo numau
ti žiedą, bot vyresnysis sunucę 
tarė:
' — Tegul tetuszis ta žiedą' 
neszasi su savim in kapus. Vi
sa amži jis ji saugojo, kaip sa
vo vaika. Tai bus jam malo
nus atminimas. Ir motyna mėg
davo juo gereties, turbut ji jau
na būdama padovanojo jam.

Tokiu budu palaidojo sena 
ūkininką su jo žiedu kuris, jo 
nuomone, buvo stebuklingas, 
o isztikruju — tai prasezian- 
siais žiedelis: vienbk tiek jis 
laimes atnesze in jo namus, 
jog daugiau ir norėti negalima 
žmogui. Isz to aisziku geroj ran
koj daug vertesnis negu geras- 
blogoj. Darbsztumas padare ji 
laiminga. r

Kaimietis atidavė pro va a<L 
vokatui, ale isz kalno nieko ne
mokėjo. Už tai ir advokatas, 
kiek kartu ji kaimietis atlankė, 
vis sakydavo:

— Tamistos prova teip yra 
supainiiįla ir tamsi, asz jos jo
kiu budu negaliu suprasti.

Kaimietis suprato, ka tas 
ženklina ir isztraukes isz kisze- 
niaus du doleriu padėjo ant 
stalo, tardamas:

— Meldžiu czionai du stik
lu in akulorius.

l Ant. J. Sakalauskas | 
i LIETUVISZKAS GRABORIUS 9 
i (Bell Phone 872) S 
j 331 W. Centre St. Shenandoah, Pa. A

%

Nuliudimo valandoje sutei
kiam geriausi patarnavime. Pa
laidoj ima atliekam rūpestingai 
ir gražiai. Busite pilnai užga
nėdinti.

Isz Mahanojaus ir Girardvillcs 
jeigu kas pareikalaus mano pa« 
tarnavima tai meldžiu man tele- 
fonuoti o pribusiu in desrimta 
minutu. Bell Telefonas 872

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

Laidoja kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuyiu, krflcu* 
tiniu, vęseliju, pasivažinėjimo ir t. t. 
520 W. Centre St| Mahanoy City, Pa.

K. Rėklaitis
Lictuvisskas Grcboriut

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagalbi
ninke moterems. Priei
namos prekes.
•SIS W. Spruce Str•»

MAHANOY CITY, PA.
.. KM MartaJtaftMc. .

PA.TAMAQUA,




