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ISZ AMERIKOS
NUSKRIAUS

TOS MOTERES; NUŽUDĖ 
SAVO VYRA.

Chicago. — Franciszka Ko- 
walskiene, 39 metu, kuri nu- 
truoino savo vyra Aleksa, pri
sipažino prie žudinstos be jo- 

ir gaileSties, saky-

KERSZTAS

kios baimes
“Isztikruju, asz ji nu- 

trucinau ir esmių isz to užga- 
nadinta, nes su manim pasiel- 
ginejo brntaliszkai per dvide- 
szimts metu.“

Kowalski one v ra motina trv- 
likos vaiku, isz kuriu szoszi yra 
gyvi. Uždavė vyrui 15 žirneliu 
truciznos o likusius sunaudojo 
nnt žiurkių. Teismas už žadins
ią buvo sprendžiamas per suda 
dvideszimts kartu. Kowalskis 
turėjo duonkeptuve, priverti
nejo motore diitbti keptuvėje 
nuo 18 lyg 20 valandų per pa
ra, gyveno sau lengvai, be jo
kiu rupeseziu ir praleidi nėjo 
pinigus ant sporto. Kaimynai 
ta pati pripažino ir kad su mo
terių pasielgdavo žveriszkai.

dama:

A [azgo j i-

PANTAPLINIAI VYRAI 
KELIA REVOLIUCIJE.

Detroit, Mich. — “ 
mas torielku yra neprivalumu

— kalbėjo magistratas 
Garman in Harry Nash vili, 23 
metu, kuri apskundė paeziule 
už sumnszima uuŽ tai kad jojo 
paeziule privertinejo ji prie 
mazgojimo torielku ir darymo 
kitokiu naminiu darbu. -Varg- 
szas užsigynė kad paezia mu- 
sze isz piktumo, ’tiktai -del to 
idant apsigint nuo josios užpul
dinėjimu. Magistratas paleido 
žmogeli o pacziuliai iszkirto ge
ra pamokslą, kad toji užsisar- 
matinus perprasze nuskriausta 
A7*ra ir abudu iszejo isz sūdo 
susikabino.

vvro ♦ >

PACZIULEPLAKE PACZIULE DU 
KART ANT SANVAITES

PER 5 METUS.
Whitting, Ind. — Katro Lo

pata, per penkis metus aplai- 
kydavo in kaili nuo savo vyro 
Tamosziaus, kuris dirba Sin
clair Oil Co. Savo nžmetinoji- 
mosia skunde, motore prisiege 
buk josios vyras plakdavo jaja 
du kart ant sanvaitos, per pas
kutinius penkis metus. Motore 
dirbo kaip mulas namie, pri- 
žiurinojo asztuonis vaikus 
puse dienos dirbo fabriko.

Negalėdama ilginus nukensti 
zveriszko pasielginojimo vyro, 
motoro kreipėsi in suda jesz
kot i pagelbos ir persiskyrimo. 
Jjapatai apsivedė 1901 mete.

ir

MOTERĖLES, NEAPVOGI- 
NEKITE VYRU KELNES.
Sain tLouis, Mo. — Pabudęs 

apie antra valanda n a keži a, 
Alonzo Amanan paregėjo savo 
paeziule stovint prie lovos su 
jo kelnėms rankoje. Pagriebė 
revolveri ir szove in jaja kelis 
kartus. Palicijantas Weber isz- 
girdes szuvius adbego in pa
geliai o motore su piktumu pa- 
Hzauke: “Mano vyras szove in 

Palicijantas užklausosmane!”
Alonzo del ko szove in paezia 
o kada aplaike atsakymu, paii- 
eijuntas jam aiszkino buk sū
dąs tojo prasikaltimo nenu- 
spremstu ant jojo naudos ir kad 
pati turi pilna tiesa krėsti po 
kiszcnius. Bet Alohzo atkirto: 
“Asz turiu pilna tiesa szauti 
in vagi, jaigu tas insigauna in 
namu, o jaigu pati knisa po ki- 
Hzenius, tai ir turiu tiesa szau
ti kaipo vagi.“ Palicijuntas pa- 
cme abudu ant palicijos kur ga- 

1 tos iszalszkinti savo prasikal
timus. /
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Prenumerata Kasztuoja: Amerika ant viso meto $3.00 
Europoje ir Kanadoje $4.00 ant viso meto.

Lalszkus tr Pinigus visada siuskite tik ant szio adreso 1 
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PRIEŽASTIS
NUSIŽUDIMO 

KUN. MIEŽVINO
MYLĖJOSI SU ALITAI- 

CZIUTE SU KURIA NO
RĖJO APSIVESTI.

SU

MERGINA ANT TO 
NESUTIKO.

Harrison, N. Y. Sensacinis 
“News” ežia gana placziai 
szo apie tragedija, pas Sziikai- 
czius, 
‘ ‘ Newi 
meiles 
gas

ra

s“
tragedija. Sako

ju namo, 115 Alanor Avė. 
dalyku iszpuezia in 

, kuni- 
Micžvinis atvažiavo in 

Amerika 5 metai atgal ir pasi
žymėjo mokytumu. Vėliaus, jis 
dalyvavęs kaip kareivis Rusu 
karo fronte ir buvęs gazuotas, 
kas, matyti, paveikė jo protui. 

Jis insimylejes in Elena Aly- 
taite, dirbusia Kataliku Susi
vienijimo ofise, 222 So. 9th St. 
Kuip rasztines vedėja. Jis buk 
pareiszkes, kad ji jam reisz- 
kianti virsz visko, ir kad del 
jos sutiktu atsisakyti kunigo 
stono ir mesti bažnyczia. 
mergina,
ja,) būdama karszta Katalike 
atsisako kunigo meile priimti. 
Szilkatiene, jei tikėti “News 

ta vakara, kaip Miežvinis atė
jo in jos namus, girdėjusi, kaip 
po vakarienes, jis praszes Ele
nos buczkio. Elenos sesuo, sa
koma, papasakojusi reporte
riui, jog kunigo meile prasidė
jusi Rugsėjo monesy, kada 
Miežvinis ernes lankei ju 

lankyti.

Bet
(1 a i k r a sz t i s pa sako

, >

na
mus lankyti. Sesuo pradėjusi 
bartis, tai Miežvinis jai prigra
sinęs, kad atskirs ja nuo jos 
vyro ir jiedu nežinos, kaip tas 
viskas nutiko. Kunigas, 
žadejes Elenai mesti kunigavi
mą,; 
na i 
savo vestuves turėti szvarias 
o ne slaptingas.

indejo kunigo Mie-

sako

jei tik ji eitu už jo, bet Ele- 
atsakydavusi, jog norinti

“News“
žvinio ir Elenos paveikslus.

Kun. Miežvinis paėjo 
Kauno ir buvo apemes parapi
ja po mirties kun. Jakszczio, 
bet ketino atsitraukti kada 
vyskupas paženklino kun. 
Brigmana.

Perszauta mergina vadinasi 
Alita arba Alitaite bet Anglisz- 
kai prasimine Halitaite.

Miežvinis 1 sz

Jakszczio

paženklino

merginar>

Ji j i 
guli mirsztanti ligonbuteje 
kunigas guli pas graboriu O’
Hara ant 702 High ui i. Newar- 
ke. Laidotuvių diena nepaženk
linta.

Katalikiszki laikraszcziai pa
minėjo buk kun. Miežvinis bu
vo ex-katalikiszkas kunigas 
(praszalintas nuo kunigystes) 
kas yra neteisybe, neff suspen
duotu ne buvo tik buvo perke
liamas in kita vieta.

o

RADO 8 LIETUVIUS EMI
GRANTUS PASLĖPTUS 

ANT LAIVO.
Hoboken, N. J. — Pasažieri- 

United States linijos
garlaivy,
n i ame

VYRAS PASIELGINEJA 
KAIP VELNES.

Buffalo, N. Y. — Už tai, kad 
josios vyras pasielgineja kaip 
velnes, Mrs. Rože Blanner už-

« a * JI v) | • ■v, 9 jr M w • K. ■ -.W. X" r ». ! W ' r ■ • v.r

pro-1 ir pradėjo loszti isz pinigu, ti- 
vindamasi ipasidalinima su jojo’1 kedainiesi,' kad tenai policija

vedi* skunda ant persiskyrimo 
vvro Andrians

BANDITAI NUMOVĖ KA- 
ZIRNINKAMS KELNES IR 

PABĖGO SU $20,000.
Boston, Mass. — Apie 40 

gnmbloriu susirinko 30 d., Ge
gužes in miszk'a netoli Bostono

Mass. —■ Apio

nuo savo

turtu vertes 75 tukstancziu do
leriu.

Savo užmėtinėji me 
sako buk josios Andrius moki
nosi ipnotizavot, ir pradėjo isz 
to netekti 'proto: tankiai per
statinėjo save 
jojo szetoniszkos didybes ir pa
sirodydavo in 

pared ai a.

Isz Visu Szaliu ..ANT “VELNIO”
NESZANDYK

ISZ DIEVO

I

11 ji

NARSI MERGINA

atplaukusiame isz 
Bremen, Southampton, Queens- 
towno ir Cherbourg©, likos su
imti asztuoni slapti imigrantai, 
kurie, sako už inszmugeliavima 
in Suv. Valstybes sumokėjo 
kiekvienas po $1,000.

Tarp suimtųjų buvo keturios 
moterys.

Visi szmugeliuojamieji osa 
Lietuviai.

Laivo paslėptus juos užtiko 
muitines inspektoriai, ieszko- 
dami svaigiųjų gorimu kontra
bandos.

Nelaimingieji imigrantai li
kos pamiti*in Ellis Island mi-
grantu stoti, isz kur jie bus da

/ portuoti atgal.

GAUJA NETIKĖLIU LAIKE 
DIEVO KŪNO PROCESIJOS 
LAIKE SAVO APVAIKSZ- 

CZIOJIMA.

KAIMUOCZIAI UŽKLUPO 
ANT CIRKUSINIO NIGE

RIO MANYDAMI KAD 
TAI VELNES.

IČGIALBEJO MAŽA KUDI- 
. KI ISZ DEGANOZIOS 

GRINCZIOS PRIE STO- 
VINCZIU ŽIOPLIU.

ju nesuras. Policija nesurado, 
bot užtai surado juos ginkluoti 
banditai, kurie atstato revolve
rius surinko isz ju visus pini
gus ir visokias brangini* n a 

$20,000, ir 
: i m ba sa d o r i u m' a u I (> m ()1) i 1 i u m.

Bet kad apipleszti 
riai negalėtu
priesz beginnt insako 1 
jiems nusimauti kelnes, 

revolveriu

mot ere

gus ir 
viso apie

Lvavas. 
Din kovo,* 
romskoi, grinezioje

miestelio
Košia

mi pasto-

Vietinius.

nava t na szeto- 
niszka ipareda'la. Tula vakara 
iszgirdo kuknioje baladojima 
o norint s 'buvau susirgus, 
ėjau ženiyn isZtyrinet kas ton 
darosi. Kada užtėminau savo 
vyra pasirodžiusi in szetonisz- 
ka paredala, 
klykdama isz visu pajėgu

>

nu-

iszjbegau laukan 
, o ji

sai paskui mane pradėjo vytis 
ir nupleszdavo nuo josios nak
tinius marszkinius ir 
pasilikdavo

beveik 
kadanuoga 

kaimynai iszgeTbedavo jaja isz 
nagu jiapaikusio vyro.

PRIE KO DAVEDA ŽMONES 
TEBYRE PROHIBICIJE.
St. Pau'l, Mo. — ('/Jonais bu

vo liūdnas atloszimas isz‘žmo
nių gyvenimo keliuose aktuose: 
Kokia tai Kruszyeka yra pa
prasta girtuokle o vyras taip
gi už kalnioriaus neiszliedavo 
nuo kada sau insitaise bravo
rėli ir dirbo savo “sztopa.“ 
Bot Kruszycko paeziule subyti
no savo Stasiuką gerymo, kas 
jam labai nepatiko ir ilgiaus 
dalaikyt ir užlaikyti szeimyna 
kaip privalo, todėl vaikus ati
davė in prieglauda, pardavė ar
ba isznesze visus rakandus isz 
st n bos o paeziule paliko ant 
loskavos duonos pas josios gi
mines. Kaip kaimynai prisiege, 
tai Kruszyckiene iszgerdavo po 
pustreczios kvoiltos mmrsziai- 
nes ant dienos neskaitant na
minio alaus.
KŪDIKIS BOVINOSI SU

$15,000 “ZOBOVELEMS.
New York. — Stanislovas Bi

rosz važiuodamas namo isz dar
bo in Jersey Ciity, rado ant par- 
vazo (ferry) moterisz'ka krop- 
sziuka su visokiais stikliniais 
žibueziais ir manydamas kad 
tai pigus, padavė vaikui bovin-

S

t is. Žibucziai 'buvo tai deiman
tine sipilka, lenciūgas, ziegorc- 
lis ir kitos brangenybes, už ku
riu sugra'žinima, locnininke bu
vo apgarsinus dovanu $2,000, 
bet apie tai Birosz nieko neži
nojo. Detektyvai dažinoja apio 
radini nuo ‘kaimynu, atėjo pas 
Birosza, nuvedė iii palicije su 
radiniu ir ten žmogelis gavo 
2,000 doleriu1 dovanu.
“PUIKI DOVANA“ UŽ 

PUIKU SURADIMĄ.
San Francisco, Calif. — Krep- 

sz i s su $15,000 i r k i toki om s 
svambioms popieroms, kuri pa
mote milijonierius ir 'ban’kie- 
rius isz Pasadenos, kada atsi
lanko in czionais. Franas How
ard, 19 metu vyrukas, kuris tu
rėjo darba czystytojaus vago
nu, rado maszna ir sugražino 
locnininkui, už ka aplaike 25 
centus dovanu (o gal isz dide
lio džiaugsmo bankierius tuom 
laik neteko proto). Bankierius 
iszejas isz 'trūkio užmirszo pa
siimti ir nuėjo in hoteli. How
ard pranesze jam apie pamesta 
krcpszi per telefoną už ka už
mokėjo 15 centu, todėl jam lik 
pasiliko deszimts centu už su
radimu ir sugra’žinima 15 tuks- 
taneziu doleriu. — Ant ikito 
karto Franas sako kad bus isz-
mintingosnis ir milijonierių ki
ta kart nesigailės.

gemb le
vy! is, pleszikai 

visiems
Bijo-

VIS 
vcyrai kelines nusimovė ir su
mėto jas in krvuva, o pleszikai 
jas paėmė ir, pavėžėjo kelinta 
szimt.11 jiedu tolyn, sumoto in 
k ramus.

Pa k o I k iekvi on a s 
savo kelines susirado ir 
move, plesžiku jau 
pėdsaku.Manoma, kad szitokie 
meistrai turėjo but atvyko ar
ba isz Now Yorko, rba isz Chi- 
cagos. Tik klausimas, kaip jie 
sužinojo, kad miszke eina toks 
pinigingas ‘‘ 
tarp Lynno ir Salomo, miszke 
vadinamam 
(“ Didžioji Ganykla.“)

dami atkisztu

loszikas 
užsi- 

nebiivo ne

geimis.“.Tai buvo

< ( Great Pasture

ERELIS > NUNESZE MER
GAITE; SURASTA PO 4 

DIENU.
Sturgeon Bay, Wis.— Po 4 

dienu ir nakeziu jeszkojimo, už 
vakar pagali'au buvo 
maža trijų metu mergyte,. Dor- 
tby Dorschell, kuri Kapu k'ai- 
szymo szvento, Gegužes 30 die
na, buvo isz pikniko prapuolus 
ir apie kuria buvo manyta, kart 
ja ereliai nusinesze.

Mergyte, už kurios suradimą 
tėvai siūle $1,000 buvo ieszko- 
toju surasta bemieganti po me
džiu už mylios nuo pikniko vie
tos. Ji buvo labai
iszbadojus ir isztroszkus: 
drapa neles,

surasta

suvargus 
jo> 

veidas ir rankutes 
buvo erszkeeziu sudraskyti.

Pirmas pažadintos mergaites 
Mama!“ paskui:žodis buvo:

Asz noriu gert.“
Me r gy te j >a sa k o j o 

kiszkeli ir voveriu ir pauksz- 
cziu, bot žmonių niekur noma- 
ežius.

< i 1
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ma ežiu si

FARMERIAI APSIMAINĖ 
PACZIOMS. 

Nev.Lansing,
K1 i nigema n dagi rdes

Szorifas 
buk jojo 

pavieto du fermeriai apsimaino 
paezioms, .pradėjo jujn jeszkot 
ir ant ga'lopasisekė juos suras
ti. Vienas isz juju padavė už
manymą savo kaimynui idant 
apsimainytu paezioms.
prasidėjo 'derybos ir viens ki
tam pradėjo girti savo pacziįl
ies rodos kad tai buvo koki gy
vuliai. Szorifas abudu aroszta- 
vojo už nelogaliszka mainymą 
moterių.

ir

Žinios isz Lietuvos.
SZOKO NUO STOGO IR 

UŽSIMUSZE.
Kaunas. Gog. men. 16 d., sz. 

m., “Lietuvos“ vioszbuczio 
tarnautojas S. Dambrauskas 
nusižudymo tikslu szo'ko nuo 
vioszbuczio stogo in Daukanto 
gatve ir užsimusze, palikdamas 
žmona su mažais vaikeliais.

Kriminaline pol. tyria szi in- 
vyki.

PATS SAVE SUBADĖ.
Kaunas. — Oloks. Kiliauskas 

gyvenantis Darbininku gatvėj 
42 nr., norėdamas nusižudyti 
peiliu subado sau krutinę ketu-

“Lietuvos“

riose vietose

—- - A rt i. 
guliernijoi 

) t 
ges užsidegė linai o in kėlės mi
liutas, ugnis apėmė visa grin- 
czia. Žmonis tame laike radosi 
prie darbo.
gri nezios

vima griū

deganeziosPrie 
radosi dvi moteres 

vargonininke kuri su paveiks
lu Szv. Floriono žegnojo degan- 
czia grinezia ir kokis tai senu
kas laikydamas rankoje tusz- 
czia. Ii voru ka. Gr’incze užrakvta 
nes gaspadine su gaspadorium 
buvo iszeja ant lauko dirbt. In 
trumpa laika valandėlė liepsna 
a penio visa sloga, durnai buvo 
kartus o ugnis platinosi greitai.

Tnom kart subėgo daugiau 
žmonių su kirveis ir vandeniu. 
Vieni pradėjo ardyt tvora,'kuri 
visai ne buvo perszkadoje, kilt 
pyle vandeni, ne ant ugnies, tik 
ant stovineziu moterių o vie
na net sukrito ant žemes. Kas 
tokis staigai suriko: “Ten ran
dasi kūdikis, mažas Stasiukas, 
guli, grinezioje prie lango, isz- 

gy va isz- 
Bet niekas nesijudi-

- Kaime Gresz- 
nor ant Vengru, 'buvo juokin
gas a įsi t ik imas. Nuo ilgo laiko 
gminoje ne lijo o pagal nutari
mu senos liurtininkes, kas to
kis užmėto užraganavima ant 
kaimo. Tame pribuvo in kaimu 
mažas cirkusas, tarp kuriu ra
dosi ir vienas nigeris. Žmoge
lis nieko pikto neprijausdamas 
iszejo in kaimu pusivaikszcv.io- 
ti o žmonos ji paregeja šukele 
dideli laimia buk “velnes“ pa
sirodo kaime (o buvo juodas 
kaip smala). Vienas isz kai- 
muoeziu nubėgo prie varpiny- 
czios suszaukdamas visus gy
ventojus kurie subėgo su dai

le uola is ir
“velnio. ’ ’

Pradėjo vytis paskui murina 
kuris pasislėpė in szulini; kai
muoeziai apstojo szulini isz to
lo idant “ 

k a rt u

giais, spragilais ir 
užklupo ant

VIENAS MIRĖ.
i I

muszkite stiklą o da 
t rank's) I. “ ’
no isz vietos. Sziaudai ant sto
go jau sudegė o balkei pradėjo 
jau degti. .. .. ..

“Gialbekit kūdiki. O jus ra- 
kalei, neverti vadytis vyrais.“ 

girdėt 
graudingas balsas klykianczios 

“Gialbc- 
Leiskitc

voluos“ nepabėgt u. 
Kiek kartu n Igoris iszkiszo 
galva isz szulinio idant persi
tikrini! ar užpuolikai da tonais, 
kaimuoeziai ibego su baime.

Lžtruko tai kėlės valandas, 
pribuvo direktorius eirkuso ku
riam pasiseko pertikrint 
ven tojus kad tai ne. ve Įneš tik
tai nigeris prigulintis prie jojo 
eirkuso.

gy-

Barcelonije, Iszpanije. —Lai
ki* paskutinio apvaikszczioji- 
mo Dievo Kimo szventea, 30 
Gegužio, trys jauni vyrai pasi
remia in kunigus, ėjo ulyczioms 
nuduodami kad eina pas ligoni 
su Szvencziausiu. Paskui juos 
seke kiti panaszus pirmiems, 
piktžodžiaudami kobjauriausia 
priesz Dieva. Ant nasztu noszc 
koki tai latreli, kuris nu<lavi- 
nejo ligoni, kuriam ketino duo
ti Szvencziausia ant paskutines 
keliones.

Eidami per miestą tokiu bil
du, žmones juokėsi, bet ne vie
nas nedryso pasiprieszint i 
priesz nedorėlius. Ant galo at
skalūnu procesija praeitinėj© 
pro bažnyczia, kurioje buvo 
iszstatvtas Szvencziauses Sak- 
ramentas del szloves tikineziu 
o prie ilurin bažnyczios,- tasai, 
ka nudavinejo ligoni, staigai 
suszuko ir pradėjo vaitoti nuo 
baisiu kaukiu. Draugai nnne- 
sze ji pas daktara, liet tasai ap
žiurėjas ligoni, tik tiek pasakė 
kad jokios pagelbos nėra del 

kėlės minutas •

|||

ll

t

Sztai isz tolo davėsi

beganezios motinos: 
kit mano Stasiuką.
mane!“ szauke nelaiminga mo
tina, bet jaja kaimynai sulaiko 
nuo szokimo in ugni.

Meksikos

katalikn 
nusi-

BADAI MEKSIKAS 
SUSITAIKINS

SU BAŽNYCZIA.
Meksikos Miestas. — Prane- 

sza, kad vedamose dabar per- 
traktacijose tarp kataliku baz- 
nyczios ir Meksikos vyriausy
bes atstovu abidvi szalys da- 
ranezios nusileidimu ir kad ne
trukus gal busią prieita prie vi- 
siszko susitaikymo.

Gal praneszimu,
vyriausybe sutinkanti daryti 
kai kuriu pakeitimu instaty- 
muose bažnycziai reguliuoti, o 
kataliku bažnyczia sutinkanti 
pripažinti dagi tas instatymo 
dalis, kuriomis užginta tiky
bos mokymas pradžios mokyk
lose. Kataliku vaikiu gales ti
kybos dalyku pasimokyti vadi
namuose sekmadienio mokyk
lose.

Svarbiausias betgi
bažnyczios vyriausybes 
leidimas yra tas, kad ji sutinka 
pripažinti lakta, jogoi kataliku v ~ -
Meksikos instatymais naciona- 
lizuotęs, o todėl visos bažny
czios ir oficialiai kataliku tro
besiai yra valstybes nuosavv- 
be. .

Tame atbėgo kokia tai jauna 
mergaite. Akimirksnijo szoko 
per Įauga. Tame lubos sugriu
vo ir pasipylė kibirksztes. Ne- 
poilgam pasirodė mergaite 
traukdama paskui save kly- 
konti Stasiuką, atiduodama in 
rankas verkenezios motinos.

Mergina buvo visai svetima 
tarnaite pas kita gaspadoriu ir 
vos turėjo 16 metu. Apdegino 
sau skepetaite ir truputi plau
ku. Jagilte sngiyžd namo, no- - . - M " ' —

BOLSZEVIKAI SUSZAUDE 
52 UKRAINIECZIUS.

Ryga. — Vyriausias Bolsze- 
komi saras, Ja-viku “czekos

goda, Maskvos Lubianku kalė
jimo budeliu kuopos lydimas, 
važinėja dabar po Ukrainos 
miestus ir daro trumpus teis
mus ūkininkams, kaltinamiems 
del gelbėjimo konpmistu ir val
dininku per pastarus du mene
sius*.

Ukrainos laikraszcziai kas
dien skelbia saraszus asmenų, 
suszaudytu komisaro Jagodos 
i n sakymu. Praeita 
Charkove buvo suszaudyti 52 
valstiecziai isz apielinkes kai
mu.

Charkovo 
munist,“
godos kelione, sako, kad tos 
mirties bausmes turesianezios 
gerai inbauginti valstieczius, 
kurie nuo praeito Sausio mene
sio esą nugalabiję 260 komu
nistu.

Aplankęs dar
Ukrainos miestus ir suszaudos 
daugiau žmonių, Jagoda žada 
vykti in Odesa, kur laukia mir
ties bausmes 30 kaliniu, kalti
namu del ruoszimo valstiecziu 
sukilimo.

yy

ligonio nes in 
įnirs. Ir taip atsitiko.

Barcelonijbj ir visoje aplin
kinėje tasai atsitikimas iszve- 
re didele intekme ant atskalū
nu, o gyventojai tame atsitiki
me masto aiszkia Dievo baus
me.

visoje aplin H

#

savaite

laikrasztis “Ko- 
ikalbedamas apio Ja-

kai kuriuos

bažnyczios nuosavybes yra \ BE “SAULES” JUJU NA
MAI BUTU TAMSUS.

Gerbiamas “Saules

raszti “ 
gaus tėvelio. 
“Saule,“

ne szviestu tai'

aplankydama no dokui nuo gas- 
padoriaus už ižgialtyęjima, k u-. 
dikio;1 ' r: Juril til

4

JUOKAI.
Sergantis ant akiu ligonbu- 

tije. Daktaras:- Prieteliau, nė
ra kitos rodos, kaip tiktai in- 
deti stikline aki.

— Tai neapsimokės, ponas 
dal< tarė.

Daktars
— Na teip, jeigu gyva su 

kumszczia iszmusze,
1 engviausij st i k 1 i ųe iszmusztu.

Del ko ne T

tai dar

Ateina Žydas pas skolininką 
poną ir klausė tokajaus:

— Ar namien ponas!
— Nerifr jojo.
— Nu, kaip tai, asz jam ma

tei, kaip ateitinejau in dvarai
— Tai nieko, jog tu matei, 

nes ir jis tavo pamato, tai pa
ėmė karabina iszejo in laukus.

NAVATNAS 
APGARSINIMAS

Dingo ne senei juodas szun 
baltoms kojomis, vardu 

Rudis.
su
“Rudis.“ Szuni vecte mano 
uoszvo ant sznurelio. Tas, kuris 
ji suras, tegul sugražina szuni, 
o pasilieka sau uoszvo kaipo 
nagrada.

Szuni vedė

NEŽINE.
peržiūrėdamas rapar- 
unėlio, kuris no labai

Tėvas, peržiūrėdamas rapor
tą savo sūnelio, kuris no labai 
buvo užganadytas tarė:

— Ar žinai, jog Jurgis Wa
sh i ngtonas tavo metuosia, nuo
latos pirmutiniu buvo klasia?

Sūnūs:- Teip, teveli, o tavo 
metuosia jau prezidentu Suvie
nytoju Steitu.

i

“ redak
toriau : — Prisiįvncziu jum pre
numerata už laikraszti ir mel
džiu ant tolinus siuntinėti laik- 

Saulc“ del mano bran- 
Visi skaitAme

nes be jos negalim 
būti ne viena diena, abejojain 
kad ncsnlaikytumet, nes. jaigu 
mums “Saule“ 
musu namai butu tamsus. Man
labai patinka visoki skaitymai 
ir pasakos, o labiausia “Pasa
ka i tęs dėl musu vaiku.“ 
visi szi rd ingai dekavojame už 
taip puiku ir smagiausia laik
raszti kokiu yra “Saule“. Su 
palgai^ba, A. Ku'liilskis, CoalpaigaiUia, A. Ku'lii'lski 
Centro, Pa.

MosV

TEISYBE.
— Duosiu tau doleri Jonuk 

jeigu pasirūpinsi man pūkeli 
plauku tavo sesers.

— Jau to tai ne galiu, nes 
jeigu tamista sau vėlini, tai ga
liu parodyti, 
plaukus perka.

kur nano sesuo
(Ui u.

r

i

t



Kas Girdėti
.............. - ■ ■■ 111 ■"

žmogaus gyvenimas yra tik
rai juokingas! Pribuna ant 
svieto be savo žinios o atsiski
ria nuo szio svieto uenoringai. 
Būdamas ant szio svieto, pra
leidžia savo gj*venima nesupra
timuose ir pasiprieszinimuoso 
per savo artyma. Būdamas kū
dikiu, vadina ji aniuoleliu, sm
augias yra velniu, kada dastoja 
vyrisj?kumo vadina ji nuo szunc 
ir 1.1., savo užsiėmimuose Runa 
pavadintas kvailiu, jaigu padi
dina savo szeimyna yra geras 
o jaigu padidina bankini czeki 
vadina ji vagiu, jaigu yra varg. 
szn tai nemoka gyvent ir netu
ri proto, jaigu yra turtingu tai 
yra afpgaviku ir butlegeriu. 
Jaigu eina in'ba'žnyczia tai va
dina ji veidmainiu o jaigu ne 
eina tai yni grieszninku, bol- 
szeviku ir buna (prakeiktu.

Kada užgema ant svieto kož- 
nas ji nori bueziuoti, bet jaigu 
iszcina isz svieto tai kožnas ji 

spirti su 
mirszta jaunu, tai turėjo dide
le ateiti jpriosz save, jaigu da- 
gyvona senatvės tai gyveno 
idant apgaut graboriu.

Tasai musu gyvenimas 
juokingu keliu nes visi norime 
juom kelianti 'koilgiansia. — 
Ar-gi ne teisybe?

A

i !įi
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notėtu koja, daigu

v ra

Daug vaikinu pasensta ir del 
to nesipaeziuoja, kad isz arti 
prisižiūri in ta gyvenimą, ku
rie jau inženge in luomą mote- 
ivstes. Atsitaiko kad vaikinas 
paima kokin netikelia už pa- 
czia — pasigamina sau pjūk
lą ne geležies bet medžio.

14''

svieto* kentės baisiai. r
kad vos 

puse savo prakalbos iszpliovo- 
jo, tai djęlęsnv dalis publikos 

joszkoda- 
,.. siiklolio alaus arini szal- 
vandens tiksle apmalszini- 
troszkumo, kuriuom buvo

Triwr'kiJ šteine t Iš

į> fx'-v

H

, dalis 
iszejo Isz svetaines 
mi..
to ’
mo
perimti klausydami apie aluti 
ir munszaine...

Daugiau prakalbu Th'ssant’- 
iene tame mieste neturėjo nes 
niekas ant rytojaus natejo.

- ’ T - f • |« •

ISZ LIETUVOS
DVARININKAS NUNUODI-

m a wteomr^

JO ŽMONA, TRIS VAIKUS
.4

U <‘tu vos
IR SAVE. t

Žinioms(t

i hz Tilžės;
Sekmadieni,* (leg.

, > raszo

° j •'« ■* t" i h® rw tt*wh" >

Metodiszki — episkcipoliniai 
prohibicierini yra geri rokundu 
vedėjai. Gailu kad nekurie isz 
juju no ėjo tikru keliu savo 
paszaukimo o ne kisZli uosiu 
kur neroike. Sztai virszininkas 
visuonieniszkos sargybos ir do
rybes, virdas 
kokis tai Reverendas Deets 
Pickett, neturėdamas kuom ge
resniu užsiimti ir kalbėti ge
resniu pamokslu, apskaitė kiek 
naudos ir pelno prohilbicijc pa
dare gyventojams Su v. Vals
tijų.

Acziu prohibicijai, kuria jau 
keneziame asztuonis metus, pa
dare gryno pelno 72 bilijonus

Jaigu tuos bilijonus 
padalintu ant kožno vyro, vai
ko, moterių ir merginu tai ant 
kožnos galvos pripultu po 626 
dolerius ant 115 milijonu žmo
nių.

Paimkime kad szeimyna su
sideda iszipenkiu gaivu, tai su- 
czedino per proliibicije ant me
to po $3,130 o szeimpia isz de- 
szimts gaivu turėtu suezodint 
du kartu tiek.

O tuom laik laikraszcziai 
aršino buk nesenei tūla mote

tu rint i deszimts vaiku, bu- 
priversta melsti suszelpimo 

labdaringos draugavęs Chicago 
Associated Charities kad jai 
duotu maisto ir apredalo del jo
sios szeimynos. Matyt neturėjo 
piniĮgu. 'Dalei kur yra tieji pi-

t ikru 
o ne

probibicijonieriu, 
Revereūdas

5 d., Pa- 
k'alnėję ties Tilže invyko žiauri 
žmogžudyste ir s.iužud\ sic. Sa
vininkas 300 margu žemes Gri
gui is nunuodijo savo žmona, 
tris vaikus ir pats nusižudė.

Sekmadieni priesz pietus 
Grigulio dvaro užvaizdą paba- 
ladojo in .MzeiiTiininko duris, 
bet niekas neat siliepe. Kai jis 
pravėrė duris, vienoje I 
pamate 5 lavonus.

Kilo su m i szi ma s dvaro, 
suprasta, ar ju ponas kas nu
žudė, apipleszimo tikslu, ar ap
nuodijo. Tuoj iszkviesti gydy
tojui ir policija iszaiszkino kad 
Griguliai nunuodyti.

Szesztadieni Grigulis buvęs 
Tilžėj, kas ji mate, sako labai 
susinervinęs vaikszcziojo po 
k ra lit lives, 
žej nuodu pirko.

pravėrė duris,

priesz

lovoje
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MASZINA ISZBANDO RISZTAVONES DEL NAUJO ZEPPELINO.
'Washingtone laivu dirbtuvėje randasi maszina kuri iszbando drūtuma visokio me tū

i JEIGU $
"W * <1* 1

Baisus buvo regėjimas tojo 
tėvo prie lovutes mirsztanczio 
savo sunaus. Savmilintys tasai 
žmogus apie nieką kita ne mis- 
lino, kaip tik apie save ir savo 
sunu, jog kone papaiko isz gal- 
lesczio.

Krogulis ir skarlatina, kuri 
tada vieszpatavo po miestą, pa
imdama mažiulelius nuo szio 
svieto, jog daug teviszku szir- 
džiu kone pliszo isz gailesezio.

Gyduoles nieko ne gialbojo. 
Ligos juokėsi 
daktaru.

Ir tonais, už uždarytu duriu, 
viena isz josios auku gulėjo 
iszkaitus, visa pletmuosia, du
si naneziu kroguliu...

— Dusinasi! — sukliko mo-

isz stcngimu

I

t

•’š.

lio. Ana diena iszbando risztavoiies, kurios bus naudojamos viduryje naujo oralaivio Zeppc-

tina.
Dusinasi!! paantrino tėvas 

baisiu balsu.
Karsztai pagriebė pugilaresa, 

iszeme didele bumaszka, para- 
sze kelis žodžius ant biletd, in
do jo abudu in koperta, užadre- 
savojo pas garsinga daktaru ir 
padavęs lekajui liepe važiuot 
kiek arklys inspes, idant dak
taras pribūtu kogreieziausia.

Permokėdavo daktarus nuo 
keliu dienu; Kerszino jam ban- 
krutinimas, pati, motina ligo
nio, sulaikinejo jau nuo to per- 
virszinio užmokesezio, — jisai 
aklas ir kurezias, savo kaili 
atiduotu, szi rd i savo iszplesztu 
idant tik savo Leona apsaugot!

— Leonai mano, Leonuk! 
szauke. — Kas isz mano žinis- 
tos, jeigu esmu paikszas nega
lėdamas tau nieko pagialbet.

Ne verke, tik pesze plaukus 
isz galvos isz didelio gailes- 
czio, jog net pati smertis nutir
po vilkdama užduoti paskuti
ni ypa.

— Drūtas sudėjimas! —'kal
bėjo daktarai, isztirinedami li
ga kūdikio.

— Kalbėkit ar gyvens? — 
klausinėjo kožno tasai tėvas, 
mankiodamas jiems iszprosin- 
tus marszkiniusv.

— Pas Dieva, viltis!

lino, kuri dirba Goodyear Zeppelinu kompanije Dayton,. Ohio.'Tosios risztavone^ yra dirba
mos isz (luralumino, kuris yra lengvesnis už aluminum, bet kietesnis už plieną.vaikszcziojo 

Spoja, load jis Til- 
Dar 

stebino jo žmonos elgesy 
va k a ryk szcz lai i u sj io j u s i 
myiui, kad juos (Grigulis) ne
žadintu be kokios 12 valandos. 
Manoma, kad ir ji vyro suma
nymą žinojusi ir pritarusi. O 
ju mažute mergaite tarnaitėms 
pasakojojusi, kad “ 

teveliu parnosztn 
vaistu nuo prakaitavimo.

Kode! taip invyko? 
iki sziol negali suprasti. Grigu
lis priesz 10 motu vede turtin
go ūkininko dukterį Sznlcaite 
isz LeitVariu. Paskui paveldėjo 
uoszvio 300 margu su 
mis trobomis ūki.
darbsztus ir rūpestingas žmo
gus. Stengėsi gerinti ūki, bet 
blogi metai sunaikino ūkininko 
būkle, ir manoma, tas ji priver
to su szeima mirti. Bet tai rota 

nigai, tieji 72 bilijonai doleriu ;r sjęnil(|j ūkininko likimo iro
nija.

. NUBAUSTAS MELAGINGAS 
SKUNDIKAS.

Papile. — Papįliėje yra pro- 
va ro 

savo darbu ir nekaltus, nepri
klausomos Lietuvos inkurimo 
darbuotojus szmęižia i,r visaip 
juodina. Dabar vieno tokio 
provokatoriaus darbas iszkilo 
aikszten ir teismas pasakė sa
vo žodi. Juozą St ugi (Stugerie- 
cziu, kaip jis pats 
vadinti) Sziauiiu 
Taikos Teisėjo nubaudė dviem 

kalėjimo. Mat jis 
norėjo Taikos Teisėjo autori
tetu pažeminti valdžios akyse, 
melagingai inskusdamas, kad 
teisėjas laukasis pas bolszevi- 

daro 
kad

doleriu.

asz gersiu

i j

g
re
v o

labiau
. Ji 
szei-

szi vakaru

Niekas

graži o-
Pats buvo

TURKISZKOS
PASAKAITES

* I

Jautis gavosi ant lauko, pri- 
gulinczio prie llodžo ir pada
re jam bledes. Ilodžas pagrie
bė lazda, bet jautis pabėgo.

Tn nedelia po tam Ifteniny- 
kas aro savo laukuose su tuom 
paežiu jaueziu.

Ilodžas parog 
go prie 
muszti su lazda per szonus.

— Prieteliau 
locniny'kas jauezio už ka tu 
ji teip muszi, ka jisai tau pada-

I
Duok man pakaju, k val

aisi liepi* Hodžas — tu to 
g(*rai

ėjas tai, pribo- 
jauezio, pradėjo •P

paszauke

re?

užklausė:
— O tikintieje, ar yra žino

mas mieris mano pamokslo? —
Žinomas — atsake visi — Jei
gu yra žinomu, titi nereikalau
ju jums apie tai kalbėti.

Susirinkusioje pasiliko nusi
stebėjimo.

Tada vienas isz juju susikal
bėjo su kitais, jog jeigu Ilodžas 
vela teip iii juos atsilieps, tai 
vienas isz juju tegul teip atsi- 

“ nežinome mierio tavo 
pamokslo, 
siliepe:

AMERIKIECZIU 
UŽSEINY

liepe:
kiti volu tegul at- 

ž i no me.” Teip ir at
sitiko. Kada Ilodža iszgirdo du 
prieszinanczius atsakymus, 
szauke:

Tokiam

y)

4 ( X!

atsitikime,

Vaiši v bes 
tyrinėji-

metais 
Department as vede 
mus sužinoti kiek isz viso ran
dasi Amerkiekcziu užsieny.

Net 330 konsulatu per visa 
pasauli pasiuntė 
nuo tu raportu matyt, kad isz 
viso 400,000 Amerikiecziu gy
vena užsieny. Beveik 250,000 
gyvena Kanadoj, apie 20,000 
gyvena Centriilej Amerikoj ir 
suvirsz 12,000 Pietų Amerikoj. 
Visi kiti gyvena Europoje, Af-

Pereitais

0 konsulatu per 
raportus ir

pa-

|rikoje, Azijoj ir Australijoj.
Apie 26,000 Amorikiocziu ap-

te
gul tieje, kurie žino m i ori pa-

pasako tiems, kurie ji sigjyenb Franci joj; 12,000 Di-iuok slo 
nežino.

♦ * *
tižiojoj Britanijoj; 10,000 Ita
lijoj, 6,000 Lenkijoj, suvirsz 
3,000 Vokietijoj, 3,200 Graiki
joj ;

Ilodžas klauso savo paezios 
ant ko gali pažinti numirusi.

— Ant szaltu kojų ir ran-
2,600 (’z koslova k i joj; 2001 

Vengrijoj, 650 Szvedijoj, 600 
Norvegijoj; 236 Finland)joj, ir 
150 Rusijoj.
Suvirsz 24,OO6f' Amerikiecziai 
apsigyveno Azijoj, 3,600 Afri
koj ir 2,300 Australijoj.

Manyta, kad tie visi 
riki erzini užsieny” 
Valstijose. Naturalizuotas pi
lietis gali gyventi užsieny tik 
per paskirta, laika, ilginus isz- 
buves pnmeta piliety st e.

— F. L. I. R

‘ kuriisz kuriu pripuola ant kožnos 
galvos po 626 doleriai ?

Yra jieji ant popieros ii 
kvailuose, pakan»sziu.Qse t u.iu,(r.c- 
formatoriu ir veidmainiu, ku- 
ri(*ms geriau iszpultu 'būti as-

Ii -
nežinai, nes jautis gana 
apie tai žino gerinu už tave.

* * ♦
Ilodžas turėjo avinėli,

labai mylėjo. .Jojo prietclei pa
griebė avinėli Retino iszkepti.

Ki^dar.^?
Ilodžas — (ai mano locnastis,

Ryto yra pabaiga svietę, 
palikio per tai mus pakajuje, 
juk ir teip tau tas avinėlis ne- 
prisiduos.

Hodžas netikėjo jiems, nes 
kada ir kiti žmonis atėjo ir ta 
pati tvirtino, užmusze avinėli 
ir pasirenge prie besiedos.

Priek tam nusirėdė kone 
nuogos.

^Matydami tai jojo prietclei, 
padare ta pati ka ir jisai aty- 
dave Ilodžui savo drapanas d<*l 
užlai'kymo. (

Tasai suomes visas drapanas 
i n mot o in ugni.

Ka darai ? ~ suszuko vi
si — sudeginai musu visas dra- 
panas. f * J1 , *

— Juk ryto yra . pabaiga

manim 
su ma- 

4<gud 
ir pati viena szventa- 

K 1,

Viena moterele isz Filadel
fijos kalbėjo: “Sėdžiu sau per 
visa sanvaite namie, gaspado- 
riauju, dirbu kuknioje, turiu 
rūpintis apie szeimynos gerove, 
todėl geidžiu kad szventadioni 
mano vyras sėdėtu su 
rtamio arba isZeitinetu
him ant trupuezio tuju 
tairtis“ i 
dieninis namie nesėdėsi u.

Mot ere turėjo teisybe*!
Bet vyras jai ant to atkirto: 

Per visa sanvaite dihbu sun
kiai ant užlaikymo namo ir sa
vo szeimynos todėl nors szven
tadioni geidžiu būti liuosn ir 
pasilinksmint su .savo drau
gais.

Ir jisai turėjo teisybe!
Sudže davė jiems -persisky

rimą ir gerai padare.

< i

f

su »sfivo

Nenusiminkite! Kada nesza- 
te sunkiausia užduoti savo 
venime,. apsidairykite 
kui. Randasi ir'kiti kurie 
sza sunkesnius nasztus
ant to nesiskundžia, tik su kan
trybe atlieka savo užduotos ir 
sunkenybes. B

gy- 
aplin- 

ne- 
<> bet

Paliaukite gert 
alų ir vyną!

įSugrytžkite prie Dievo ko- 
greieziausia!

Danguje ne bus vietos ir pa-

munszaine,

PflS^uku

vokatoriu, kurie slapta
tronomnis ne kaip reformato
riais.

k u.
1 n.kolos dienas,po tam Ilodi 

avo asilo in gir- 
pajuto sznltas kojas ir

— paszauke'

TOLIMAS GIMINE.

Na, tai Stasis Z. 'kaip tu 
gimi-

aikszten ir teismas pasako

netikėjo jiems,

ža niijo'jo ant 
ria ir 
rankas.

— Numiriau!
baimes ir atsigulė po medžiu, 

atbėga 
(lilukis

150 Rusijoj. >

“A mė
ginio Su v.

t hs marszkiniusv.

kalbi, yra tolimas tavo
naitis?

— Taip.
— O kuom jisai yra tau?
— Broliu.
— Broliu?! O vadini*ji to

limu giminiu.
— Ba, gyvena Amerike...

.mėgsta save
I nuovados

nusirėdė

Neužilgio 
suode asila. 
szauke Modžia in vilkus, — jog 

gyvas, ba kitaip asz su

vilkai ir 
j asu —

menesiais

asz d a 
jumis apsiejtau.

PATEMIJIMAI. KARCZEMOJE.

Yra akvvu daigtu ir kas 
ant svieto, jeigu

KVITU knygele Drauflryatema del !■»- 
mokėjimo pinigu ligoniams. Preke 25o 
KVITU knygele Draugystėms del Ka
steriant nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. Preke ... 26a.

W. D. BOCZKOWSKI-CO., ' ’ 
MAHANOY CITY. PA.

szi rd ies.
S

<•1»
- at

sakinėjo daktarai iszbegdami 
isz namo kogreieziausia.

— Dievuje T Dievujc? kas 
man tas Dievas!— piktžodžiau
damas savo gailestije.

Ir bėgdavo pas savo mylima 
kūdiki, klausydamas plakimo

Adinas, galima buvo
kaityt silpno gyvasezio.

— Dusinasi!!
Pribuvo laukemas žinunas. 

Dirstelėjo ant gulinezio kūdi
kio. Pridėjus ausi prie kruti
nės paliepė darima operacijos.

— Be mažiausio užvilkimo: 
dadave su didžiausiu perritik^ 
rinimu.

» /

Nes tasai tėvas skausmu per
imtas, paszauke:

— Dievuje! viltis! — pasa
ko kaip ir kiti daktarai.

— Szunie! — suriko pasiu
tėlis. Priszokdamas prie garsin 
go daktaro, jog tasai net atszo- 
ko kelis žingsnius nuo jo.

Nubėgo pas sunu, glamonė
josi su juom, dirstejo stiklinėm 
akimi, aplintk nepažinstamn, 
staigai atsiklaupė ant keliu vl- 
durije pakajaus isztiese rankas 
in viražu ir paszauke garsei:

— Dieve! Tu Dieve! Jeigu 
esi lenais, virszuje, apsaugok 
nuo smerties mano brangu sū
neli!!....

Atsiverto grieszninkas prie 
Dievo ir kūdikis pasveiko.

Ateina vaikas in karėžoma 
tęvaSzenadori idant szaukti 

ant valkarienos:
— Eik namo tėvai ant 

kariones:
Bulves yra ?
Ne.
Kuki ei vm?
No.
Duona vra ?
Ne.
Oka turite? '
Nieko. *<
Na tai suvalgykite 'su 

motina asz paskui ateisiu.

va-
kaujanezius žmones ir 
slaptus susirinkimus ir 
fTeisejas esąs raszta isz bylos 
nužudęs.

Stūgis yra veržte iszsiveržes 
sau Szauliu buriu vado vieta 
isz mokytojo p. Szliauterio, ku
ris ta buri inkare ir visa laika 
buvo jo vadu ir'burio pirminin
ku, nes jis buvo priesz valdžia 
nekaltai iszjnoktas ir net ne
kaltai isz szauliu paszalintas. 
Nėra garbes Papilės szauliems 
turėti toki būrio vada, kuris už 
szmeižtus
mu ir nuo kurio 
kenezia žmones.

*

F

butu buvę
Adomas nebūtu paragavęs už
drausto obuolio.

Nekurie sako, kad moto
re turi labai trumpa pomieti, o 
bet to neužmirszta kas pagyro

* t

Per tankiai palaikome pa
prastus draugus už savo prie- 
telius.

kitiems apie meile artimo yra
niekam netikiu.

josios skrybėlė ir szlebe.
svieto, per tai ant niek 
finos jum drapanos.

★ *
Karta Ilodžas suvalgė gana 

karszta vyrala ant pįet. 
go ant uliezios ir 
szaukti isz visu pajėgu:

prisl

M:

rieji kurie nuolatos kalba

f ,

, i

Ižbe- 
p ra d o jo

TIKRIAUSES KABALAS
Arba Atidengimas Paslapcilu Atei
ties. Su pagelba kezirom. Pagal 
Chaldeissku. Pergisrku. Gralkiesku. 
Arabiesku ir Cigonissku burtinlku. 
Issguidinejlmae to kabalo yra labai 
lengvas ir kiekvienam gali būti su
prastinu.

MORALISZKA KABALA
Katra Įsideda žmogaus ateiti. Su 
Salamono Nose.
...... x "-■"■r ■*1— ...  . ............

Porele, kuri diena susi
vaidiję, vakare vėlei susitaiko. 
Tiktai toji pora nesusitaiko in 
katra svetimi insimaiszo.

Moteryste tai yra duros 
tarpa kuriu negali kiszt

I

SEPTYNI GRIEKAI 
DIDIEJEI Stf’ 

PRIEŽODŽIAIS.
- . t " • , J . ' I”.

iisilsio tiems, kurio neiszsižades 
girtuoklystes!

Troszkurnas ipo smert bus da 
didesnis ne kaip už gyvasties!”

Tokius tai žodžius ir pala
ižius jiems, galima buvo isz- 
girst vienoje svetainėje, kur 
kokia tai Mrs. Anna Bessant 
laike ipęakalbas apie girtuok
lyste, Binghampton, N. Y.

Palgal nuomone tosios mote
rėles, tai kožnas žmogus, kuris 
ant szlo^‘ aBzani pakalnes isz- 
gertu nors laszdi munszaines, 
tai tasai po smert jeszkos tojo 
“sztopo” bertainiais, o kad ne
galima bus danguje gauti mun- 
szffines, per tai žmogus bus ne
laimingu ir pariesz dideles kan- 
ežias fenais.

Del tuju, kurie gausis in pra
garą, iponi Bessant neiszaiszki
no gerai ant to punkto, kad 
tamsybe požemine tbus jiems 
tikras pragaras, nes prie dide
liu karszcziu pragarines Ug
nies, smalos ir Jcancziu, duszc 
žmogaus, kuris gero ant szio

laimingu ir pahesz dideles kau

baudžiamas kaloji- 
yra nekaltai

t

Pas Ilodža
*

prietelis *

m 
pirszta.

Jeigu moteres ka kita ap-

— Prietclei mano, gialbeki- 
te, ba man užsidegė vidurei.* ♦

atėjo
paskolinti asila.

— No turiu ji namie.— at
sake Ilodžas, ganosi ant lauko.

Tame užbliovė asilas itvarte.
— Ka kalbi.— atsiliepė prie*, 

telis — juk asilas blaudra už- 
sienije.

— Argi tu tiki tam kvai
liu asilui — atsake užsirustl- 
nias Ilodža. — Ne kaip tavo 
i szm i n t i n<ga m sei io 1 i u i f Nhva t 
nas vra isz tavęs žmogus.♦ * *

Ilodža Nasi Eddin Effendi 
užėjo viena j 
ežios idant mokini i tikinezius.1

1. - Kas savo kuna dabina, ta
sai savo duszia pick i na. ,

2. - Kas svetimo daigto gei-
*

kalba, tai tik pasakoja apie sa
ve.*

SKANDINOSI MOTERIS SU 
7 KŪDIKIU.

1 k c ' 1 4 , "Si i

Kaimas. — B»al. 25 d. Nemu
ne ties prieplauka studentas B. 
pamate moteriszke kažka ne- 
szina, su rubais brendaneziu gi
lyn. Susidomejes priėjo artyn. 
Paaisžkejo, kad ji rankose lai
ko mažuti kūdiki.

Tuoj buvo pakviesta polici
ja, subėgo daug žmonių. Mote
ris nespėjo pasiskandinti — 
iszgelbehi. Policija iszaiszkino, 
kad tai Maro Valiėno gyvenan
ti prie Ęžerelio durpyno, 
piszkio valscziuj. Esanti
sveika. Ji padėta ligoninėn 
kūdikis prieglaudon.

Niekam netikus mergina, 
tiktai apie kitu, merginu klai
das mėgsta apsakinet.

* 
žuviu;

1 I

dže, savo Viską praleidžė.
3.- Kas žmonių nesisarmąti-

I

Dora motore nedaro lie
tosios, ka apie kitas 

plauszkc ne turi dorybes savi-,
jc.*

na, ta Dievas nuo saves atitoli
na.

4. - Kas kitain ko pavydi, tas 
ir nieko neturi.

5. - Kas ariekla gero, ta lygos

nAnt. J. Sakalauskas 
L1ETUVISZKAS GRABORIUS 

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

■I

Z 
z

5. - Kas ariekla gero, ta lygos 
ir miHis Imtvore.

6. - Jeigu su piktumu rodos 
klausi, tai blede dos savos už-

( f ! 
s .. į •

Tiejei, del kuriu Amorike 
niekas nepatinka, privalo kp- 
greieziauso nosztis atgaL išz

> 
karta ant 'kozelny-

1 .L j j

----- - ---- - - r -

a r 
žinbmas jums yhi mieris mano 
pamokslas? 5 . f

t ?. * ti -

7.- Kas dArbimetijo pavėsio
trauksi

kur pribuvo. I

TIKRIAUSIA BURYKLA
Budėjo Clgonka Įsa Bglpto Rubiną 
Bulve. Del vyru Ir moterų.

VISOS TRIS KNYGUTES «ą 
TIKTAI V2 . . , . . .

Prisiūkite mumis 15e. Gausite 
visas tris knygutes per paosta. 
Pinigus gulite siusti stempomls.

W. D. BOCZKOWBKI-CO. '
1

Za- 
ne-

r

ti mahometonai *1

Nežinomas
1?

teip, — aisiliepo Hodža

SUPRATO.
r

*4,.* ** f
Nuliudirho Valandoje sutei

kiam geriausi patarnavime. Pa
laidojime atliekam rup

jeszko, tas žioinos laikenoture^ 
maitytis ko. r

t

Z 
/ 
z 
z 
z

,į . 1 ?•' ' ' ’ ’■ i’j.
4- ' *

Kiek yra 20
• .

i 
ir gražiai. . Busite pilnai uiga- 
nėdinti.

įsa Mahan o jaus ir GirardviUes 
jeigu kas pareikalaus mano pa
tarnavime tat meldžiu man tele- 
fonuoti o pribusiu in deasimta 
minutu.

'V M .J '* «

Daraktoris. —
U 1 ' " ' .

Mokitinius tyli.

Jėigu 
t, .7—~ tai 

asz galiu Junfls įkalbėti apie ,to-

atsiliepė' klausytoja i
mažių 20?

ANT KO ZIEOORELIS.

— Mbtihele pirkite 
ziegoroli.

— . Q kam tau ziegorolis?

£

< t

manį J . '
Daraktoris. — Jeigu tau duo

siu 20 uobuoliu ir viusu suval
giusi, ka tliresi ?

Mokitini^.- Skausmu pilvoi

iif
■

■H

t'l
Bjut

J
■1;,

■

•£••**** .»» WOO"1

MAHANOY CITY PA;

♦ ♦ ♦ 
Skaitykite “Saule” 
; > ♦ ♦ ♦

ki dalyku, kuris jums yra nyži-
norąas? ■ ,

in kėlęs dienas po tam, veinI

užlipo ant kozalnyczios ir \k»ln " T f

I. *

/

I.

1 J,
v

I

— U-gi ka 
man valgyt už'^nofes.

š" Ii j |t,, ’ 'k t V
(V • .1' r 1 »

* I t

žinotau kada Bell Telefonai 872

1 i

■W.
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Sieratuke
neatsako nieko 

rėkia ir taip
Bot t Įnirtę 

tiktai nuolatos 
tarp latgaliu trankosi kad J ie
vute net jie išsigando, nežinoda
ma net kas tai meigaitoi atsi
tiko. Jievute persigandus nori . 
bėgti, 'bot jai gaila taip vai’ka 
pa'likti be jokios pagelbos.

— Iszlysk-Jgi, iszlysk, neba- 
szaukia tada Jievute, 

traukdama isz tvoros Onute.
Dvkas tasai darbas! — Lot-

* i

galis ja drueziai laiko o mer
gaite ne savu balsu dar ardžiau 
rėkia. Bet Jievutes butą suma
nios mergai'tos, gal truputi isz- 
d\-kasios, ir ji mokėjo sau duo
ti rodą su tvoromis, nes ji no 
syki per jas laipiodavo, kada 
jai prisieidavo 
saldžiu vvszniu kaimvno sod
no. Pamislino, greitai aplinkui 
apžiurėjo tvora ir nužvelgė kad 
vienas 1 voros kuolas supuvęs ir 
jau mažai ka laikosi; taipgi ta 
kuolą 'tol sukinėjo ir ji kratė, 
kad ant galo ji isztrauko ir su 
juom lotgali pakele. Pasiliuo- 
savus Onute iszkrito isz tvoros 
ant smileziu ir perverto vago- 
cziu, vienok dabar atsirado nuo 
seniai pageidaujamoj sau lais
voj, taigi iszejo isz tos didžiai 
sau mnųjlkencziamos pirkios ir 
kiemo.

Jievute, būdama neapsako
mai iszdidi, kad jai nusiseko 
paliuosuoti vaika, glosto dabar 
sierateliai galvele, szluosto 
žiursteliu jos apsiverkuses 
akeles, smili uotas rankutes ir 
burninke klausinedama jos, ko
kiu budu papuolė in 'tuos slais- 
tus. Bet Onute neleidžia dvkai 
laiko apsakinėjimams ir net de- 
kayoja Jievutei už tai, kad ja 
iszgelbojo isz‘tu slaistu ir tuo
jau*- kogreieziausiai keliu Sku
binasi in miszka. Nobagole be-‘ 
ga, kaip gre?t gali, nes bijosi 
kad kas isz krikszta-tevio szei- 
mynos jos nepavytu ir nesugra
žintu migai. Dar mato isz tolo 
einanti vaiku pullkeli, kuri ve-, 
da Karoliukas; bet Onute in 
tuos vaikus visai nežiūri; net 
m i slys apie 
jos galveles 
te viena nori eiti in miszka po 
tam net už misZko, kur <larže- 
lyje tarp kryžių ilsisi matule, 
pridengta geltonom pieskom. 
Mergaite <lrasiai ineina misz- 
kan nesibijodama nieko. Juk 
visuomet matule eidama in baž- 
nyczia eidavo per miszka ir jai 
tenai nieko blogo neatsitikda
vo. L'z tai-gi ir Onute ineina 
iniszkan drąsiai ir žengia pir
mutiniu atrastu takeliu, min
tydama, kad kožnas kelelis‘ar
ba takelis mislijamon vieton 
nuveda. Kaip kada suklumpa 
ant i szsi vert nsiu isz žemes 
szakniu medžiu, bot tuojaus pa
sikelia ir skubinasi toliau. Nie
ko nesutinka bet kur tai toli 
girdi visokius balsus. Nuo tu 
balsu toli (prisilaiko — nes jai 
sutiktu kaimo vaikus, 
dar atgal galėtu paimti 
vimi, o ji tuo karpu nori bėgti 
toli, net pas mamute.

Ėjo mergaite ilgai, kad -pa- ’ 
galioj nutirpo jai kojeles. Tai
gi atsisėda sauipHe kelio ir žin
geidžiai aplinkui temijasi in vi- 
sokins daigins. Koki tai augsz- 
ti medžiai! ne't sprande’li skau
da norint tu medžiu virsznnes 
pamatyti. Ant vienos puses 
gražus pauksžtelis su snapuku

gėle!

pavagi liauti

galvele, 
jos

saldžias v uogeles 
neužkreczia. Onu-

IO A. U Li 1U

atkako mergaite norętu atsilsėti, ake
les jai merkiasi, - bet varg- 6 • ' j i • •' » * « ♦

c I

• v...... . ' ' ’

antra, troozia, ’dcHzimtn ir pas- gaapadinv.
— Dutxkit mn

degtines arba alaus, o tam vai-'matule ir prie jos atsigulus už-
. . . • i.. • ..ji. • n.._____ :___ _

g(W. Nusiskina viena uogelė,

kui tas gai^žias mugeles rink
dama vis’toliau eina tanikumy- 
nan. .

Kada jau siera’tele prisisoti
no tomis gardžiomis uogelėmis, 
mialys apie motina vėl jai in 
galvele sugryžtn. Tas teisybe, 
kelio niekur jokio nematyt, bet 
mergaite apie ji visai nieko ne- džiausiame tankumyne 
šiurpina, nes ji (gerai persitik- duobėjo. < 
rinus, 
k.v 

|bc 
riogsanezias ant i>avirszinus že
mes szaknis. Pagalinus norėda
ma apsilenkti naujai nukirsta 
medi, mergaite inkrinta in duo
be, an't laimes tik negilia, ’bet 
taip staczJais szonais, kad ne
žiūrint in savo stengimosi, isz 
tos duobes jokiu 'budu negali 
iszilpti. Sziadien tai-gi jau an
tru sykiu ’biedna mergaite su
tinka sau ėjimo pcrszkada ir 
verkdama szaukiasi pagalbos 
bet niekas jos verksmo negirdi 
ir niekas prie jos neprisiartina.

O tuo taipu laikas bėga. Jau 
saule nusileido, žmonių ’baisai 
ir pdukszte'liu eziul’bejimas nu
tilo miszke, kas kartas darosi 
vis tamsiau, 
pagauna

man,z gaspadtn, dionė neatbultinai nori atrasti
/I

kui, J<uri ntradąn miszfke, pie- migti. Pagalinus paoziame ka- 
no ir szmotdli pyrago.

— O del Dievo!— 
nustelbus moteriszko; — o tai mis pieskomis . i . i. • . ______ ?u r

suszuko apklota
’A *

kur ponas atradai tą mergaite ? I •*—
Alisako Kilkau, ir tai di- guli! 

vilko

pinyno kampo pamato kalneli 
siTvięžiom'is geltono-

Tai ten! Tonui
■

Mergaite su ramia paskuti-

p

nulinio

.jog viJtiok atsieks ta rėkti nuo užkimimo, 
darželi su kryžiais, su sunkeny- 

? ji gali žengti per kelmus ir 
—„..i --- I

Jau kaiip tik galėjo nes savo sy|hsr iporienda per
■ ~

tankiai suaugusius ’krūmus, at-
Dyvai, 'dyvai! sako stumia szaliu ^ydinezio putino 

’ i.irt <1 Ifn'l l v <i i zil 4t .»vi i <■> oMi 11 4 |
'ant szviožiai supilto kapo. <—

M a tūle! M ai u le! — sza u- 
kia nudžiu'gns Onute ir iszsi- 
ties'ia ant smileziu; blakstienos 
nui’lšusios nuo verksmo akeles 
uždengia, užmiega sau ramiai 
ant kapo mislydama ’kad guli 
prie savo mamytes.

*

Nakties migla dar buvo ap
klojus •žemo. Snaude dar 
paukszcziai savo lizduose ir tik

On ui o paUengva 
didis persi’gan<limas 

ir baime. Persigandus tamsy
bes i r’tylos, nedrysta jau net ir 

atsilie- 
Ma-

rok t i tiktai reik a rėžiai 
[pia su liūdnu praszymu: 
tūlo, paimk savo Onute!’

Tuo paežiu laiku per pora 
varsniu nuo tos duobes, kurion 
mergaite inpuole, siauru misz- 
ko keleliu rituoja vežimėlis 
kuriame pakinkyta dailus ark
liukas. Vežimėliu važiuoja jau 
nebejaunas vyras, Vežimėlio 
ratai per medžiu szaknis bala- 
dodamiesi neleido tam vyrui 
važiuojaneziam iszgirsti mer
gaites veiksmo. Kad szltai urnai 
paskutinis vienas ratas vežimė
lio užsikabino esant tokiai tam
sybei už kelmo ir vežimėlis 'dmi
ežiai susipurtęs porsiverte. Ge
rai iszvažinetas arkliukas t ne
jaus sustoja, pakeleivis pasike
lia nuo žemes ir pradeda rap- 
kieti iszbarstvtus isz vežimėlio 
daigtns — ir tik da'bar jo ausi 
pasiekia Onutės verksmas. Isz 
syk neužsiti'ki savo ausims, 
misi i na kad jam tas viskas tik 
sziaip rodosi — nes k ur-gi to
kiame pamirsztame misz’ko 
kampe ir dar tokiame velame

pamirszt a me

tai ja
su sa-

, < <

vaikaslaike vaikas butu! Sustoja 
klausosi, bet ne, tai ne klaida, 
.bet dar girdisi 

“Mamvte! ma
myte! ° Taigi eina keleivis ant 
to balso toliau ir po nekuriam 
laikui atranda biedna mergai
te.

aiszkesnis
szauksmas: —

> — O tu ežia ka veikit — 
klausia mergaites tempdamas 
isz duobes.

Onute nemoka apsakyti ko
kiu tai budu’ton dudbon inpuo- 
le — bei yra labai užganėdinta 
isz pagel'bos, perstoją verkus, o 
matydama nepažinstama žmo
gų, nedrąsiai S57vepa:

— Pas matule? Asz 
pas matule!

— O kur tavo matule? klau
sia pakeleivis.

— Tenai — sako Onute ro
dydama pirszcziuku priesz sa
ve. .

ežia

moteriszko; — keno tai ežia bu-'szakolos įr ipavpuola mieganti 
t n f

Karczemninke žiūro in Onu
te, o negalėdama sau atsiminti, 
pradeda jos klausti.

Kaip vadiniesi!
Onute ■— atsako nedrą

si iti mergaite.
— O tavo mama, kaip va

dinasi ?
— Mama — sako mergaite.
— O tėti, kaip vadina!
— Krikszta-tovis — paaisz- 

kino Onute.
— Turbūt tėvo 

tiktai Viena kriikszta-tevi mina- 
voja — aiszkina karczemninke.

— 0 k u r gyvena t e ?
Onute tyli nes to klausymo’ 

nesupranta.
— Kur mamos pirkia? — 

pataiso klausymą Ikarczemnin- 
ke.

*

nes

neturi, jai

-— Ten, ten! — sako vaikas, 
isztiesdamas priesz savo ranku
te; po valande'liai vienok pri
duria: — kur darželis su kiy- 
želiais!

— Matote, ponas, 'tasai vai
kas tunbut gyVena 'bažnytinia
me kaime gal didžiuose Paba
liuose, kurie nuo ežia už trijų 
verstu guli.

— O kad palaikytum ja 
prie savos -r- sako vyras, ■ 
kas kartais ir atsiszauktu...

— O ka-gi asz su jaja veik-

vionas laksztingalas atsiliepda
vo tyliai dainuodamas ir vaito
damas ant savo sunkaus liki
mo. Bei net rukus pradėjo ansz- 
t'i ir raudona rvtmeczio szviesa 
prasimuszo per ezystus lange
lio stiklus stovinezios ant kal
no ipamiszkcj liosniko triobo- 
les. Tos szvipsos spindulys puo
lė ant baltui pataisytos lovos, 
apszvieeziant veidą ir akis te
nai mieganezios moteriszkos. 
Pusiau iszbudus isztieso ranka 
prie szalo stovinezio lopszio ir 
pradėjo ji supti nors isz to lop
szio neiszgirdo jokios kūdikio 
verksmas.

Bn ant nelaimes jau nuo ne
dėlios lopszelis buvo tuszczias. 
Mažas kūdikėlis kuris jame ne
seniai dar miegojo sziandio jau 

ir užbertas_ g’ftj amžinai užmigęs
žemomis....

Turbūt iszbudus moteriszko
cziau! Turiu savo trejetą, prick tai san atsiminė ba atsisėdus 

kas ir raudoti. Verko ilgai, alo 
visiszkai tyliai.
laikui ramiai atsistojo, 

atiduokilte vaitui ir jis tuo tu- 8av()_ 1 _

tani serganti vyra... o ir su pa- 
cziia kareziama daug užsiėmi
mo; kur ežia man dar su sveti
mu vaiku apsisunkinti? Bet ja

. i. * A. . a a ■

ant lovos pradėjo laužyti ran-

Po nekuriam 
j idant 

krutėjimu neišzbudint:
ri u'žsiimti; pagaili aus keliauja- bereikalingai vyro ir pradėjo
te "toliau, juk czionai prie pa i 

guli Didieji Paba
liai. Gal tonai raminsi to vaiko 
motina ir ji gal pa'ti atras tuos 
namus kuriuose gyvena.

Pakeleivis nieiko neatsako, 
tik la’bąi susirulpines kad kar- 

ezemninke jam tame i____
nieko negali ipiigdlbeti. Tai-gi 
užmokėjas jai, ‘kas priguli, isz- 
eina isz karezemos, sėdasi ant 
vežimo ir važiuoja toliau.

Prisiartina prie bažnytkic- 
iriio, Onu’to menuliui szvie- 
eziant pamato kiyžius, kyszan- 
czius isz už tvoros kapinyno ir 
isztiesus rankeles szau'kia 
linksmu balsu:

— Tenai matule, tenai!
*i i * - __

vaikas rodo in arti kelio stovin- 
czia triolba ir nudžiugęs kad 
neteks nors syki tos sau nerei
kalingos bėdos kogreieziausia 
iszsodina isz vežimėlio Onute 

noriu sakydamas:
— Kad pažinai savo vieta, 

viena Skubinkis,

vieszke'lio

rankeles

rengties'. Ale v^ras taip pat no- 
i, akmeniniumiegojo tuo kietu

miegu kokiu paprastai miegą 
i h

rainiai

akmeniniu

sunkiai nusidirbę žmonos
jam rūpestis neleido
miegoti ir miegant užmirszti 

: : ■ visus tuos savo sopulius. Atvo- 
reikalo re ta.,gi ak.is o matydamas jauI 

j paezia apsirengusia dedanezia 
jau ant galvos skepeta paklau

sė: ' ■

Pakeleivis mislydamas kad

— Kur rengiesi Katriuk?
Moteriszke nekuria valandė

lė tylėjo susilaikydama nuo 
verksmo pagalinus liūdnai at-

— Eisiu pas Onute.
Vyrąs nuleido akis nes ji ap

ėmė didele gailestis atsiminus 
savo brangiausia nuostoli ta- 
eziau pergalėjęs savo didi su
sijudinimą, pradėjo meiliai ša-

susilaikydama

atliepe:

S • * ► I<«*4 Ar

Jaign ant veseilios Ivieszinsitei 
Tai in a’lu tmunszaines 

nemaiszykite,
Ba žmonių su tuom no 

prigausite,
' Ti'ktai kiaulėm pasiliksite.
Ant vienos Veselkos įprimaisze

- , gurguoles,
Mane 'kad’keliu’baksu alaus 

bus invales,
Žmones gere ir murmėjo, 

Ba lokio alaus gerti negalėjo. 
Laiko vestuvių — mozlavos, 
Vienas nuo poreziu (nupuolė 

ant gallvos, 
O buvo lai narsiauses užkilus 

vaikinus, 
Kad nobutu nelaime atsitikus

Ant to vese’lka užsibaigė, 
Taigi.

Naminio alaus ne daug turėjo, 
y

rr

r

■ ■iwmimnuy ■ ..m- " ■ ii— ■ ■ ■

Vėžys ir jo
Gydimas
■■ ,ll

Sziandien vėžys yra
T 

vienas 
isz rimeziausiu pavoju žmonių

■

ir kitais pavojaus
kaip ir ankstyvas nusimana- 
czio daktaro hr czirurgo ja pra- 
szalinimas, labai sumažina ga
limybe turėti vėžio ligą.

2. Gerai temyk žaizdas arba 
spuogas ant lupu kuomet grei-
tai neprapuola. ,

•mj ’ 3. Kreipk sv
vioszai sveikatai ir gerovei. Su* nepaprasta krauja pasirodymą.

4

kas met nuo ligos Suv. Valsti- jnidi, skilvio nemalima.
• « . . . .. . • % ntAL'imik'frlr i r*

virsz 110,000 žmonių mirsztn

jose.
mireziu skaiezitls vis nuga. Pa-i

Ir statistikos rodo, kad

L Kreipk svarbia atyda in

4. Kroniszka arba aUikarto- •

Tie apsireiszkimai gali but: 
vėžio apsireiszkimai.

i prastai vėžiu sergantieji vyks- ro’Jc’a tyrinėti. 
’ ta pas gydytoja tik kuomet li-

!

Ba gerti nieks nenorėjo 
Tai tokios tokios 

folkios tai mus sziandioninos 
veseilios.

♦ ♦ ♦

Konetike vienoje stnboje 
bailius atsibuvo,

Oi baisi ten Vaina bnvb,
Burdiirgierius su’kitu vyru 

Pirko kelis bakšus byro.
Burdinigbosis pasiprasze in

j

sveczius savo ’kurna
Netolima kaimyną, 

Tas vyras ir 'bodžiu 'turėjo 
Ka isz kitos peczes atėjo. 

Tame isz kitos st u bos ’boselis
Ir jojo įburdingierius, 
Tarp saves susirėmė,

. Vienas kita už krutu eme.
Baisiai apsidrasko,
K rail jais aipsiteszįęe, j. a i x 4 I' '■ * i*

rn
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Ir juos

Kovok vėžy su mosklu. Kiek

Burdingbosis szdko ta vyra 
I * Ziszvaryti

0 kili svecziai praddjo 
įpraszjdi.

Kad aipsimalszytu, 
To vyro nevarytu. 

Vyras ant galo iszejo, 
ln savo stu'ba nuėjo, 

Bodems savo pasiskundė 
ji sumusze,

Ir kaip szuni laukan iszmeto. 
Vyrai paszolko, visokius 

innagius paėmė,
Ir in ta stu’ba nusidavė, 

Subėgo apie deszimts vyni

kad

'i 
’!įl 
I

I
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11 '■ji ..if 
■3 
J

■
■

— Tenai su vilkais? Kibą 
turi būti negera motina jai ta
ve taip apleido.

Ir paemes mergaite ant ran
ku sėdasi ant vežimėlio ir va
žiuoja taip sau'toliau. Iszvažia- 
vus isz giriuos, sutinka kelis 
žmones, parodo Onute apsaky
damas kur ir keikiu budu ja at
rado; klausia, ar kas kaltais 
nežino, prie ko toji mergaite 
priklauso...
atsitikimui, bet vaiko niekas 
nepa'žystn/ Keleivis tuo vis- 

pauksztelis issdleke isz krūmu ir kuom labai susirūpino nes jam 
keliauti namo, v • . _ rl

medi kalinėja, net ;po visa misz- 
ka atbalsis skleidžiasi; arftras

nulėkė pro mergaites galva to- 
lyn; ant storos medžio szakos 
sėdi voveriuke su iazkelta pasi
putusią uodega ir su lopu temis 
sau graliai varto bazilika, jesz- 
kodama jame grūdeliu ir isz- 
mėtydama isz snukuczio grri- 
ddKu* žievele. Ontfte žiure*da- 
ma in ja atjauezia bada ir su 
džiaugsmu pamato aplinkui au- 
^įpjęįias ir nunok uses žemuo-

Visi stebėsi tokiam

reikia greitai 
kdlione dar ilga, o nežino ka

tai sau viena Sku'innkis, nes 
man reikia greitai va’žiuo'ti na
mo. — O maty^damas, kad vai
kas dvasiai žengia paszaliniu 

sėdasi vežirtielin ir 
toliau sukirsdamas 

arkliuką idarJt dykai praleista 
laika vdl atgauti.

Onute tuo tarpu eina tiesiog 
inkaipinyna. Radus uždaryta 
brotna, apeina aplinkui akme
nine tvora ir atranda vienoj 
vietoj muro gana didele skyle.

t ak neziu, 
kelia uja

4

»

vo paežiai perszneketi.
— Katriuk ka tu darai! 

Tiek naktų be miego praleidai, 
tiek sunkenybių ir nesmaguma 
pakelei, tiek prieg tam aszaru 
musu nelaimėjo iszliėjai, kad 
tavo kūno vos tik dusziu jau 

iszrodai kaiplaikpsi ir iszrodai kaip nuo 
kryžiaus nuimta! 0 dar dabar 
be jokio reikalo, vieton atsilse-
ti ir sykis atgauti, atsikeli sy
kiu su auszra idant bėgti ant 
kapinino ir tenai sau sopulius 
didinti. Juk tavo verksmas 
Onutės neprikels isz numirusiu
o gal dar motinos aszaros ja
apsunkina esant jai aname 
sviete. Tu Dievo valios neat-
mainysi, o kaip sau visiszkai

pa ant virszans, in'lenda skylen 
ir tuojuus nusileidžia an'tron 
muro pusėn. Muro ne>bu:ta per 
daug augszto, tankiai suždlus 
žole apsaugojo ja nuo susidan- 
žymo — ir vaikas (pagalios pri
buvo ton vieton kur ji jo szir-

Sugriuvusiais akmonais užsili- sugadinsi sveikata, tai man 
liūdnumą vol padidinsi. Atsi
gulk ir dar biskuti pramiegok..

—:Toliaus bu«:-—

dis nuolatos trauko.
padaryti su atrasta mergaite! Nors ežia tiek daug yra kry- 
Kam-gi ja ežia pailik'ti t Prie želiu, tiek 'kapeliu panasziu tam 
kelio riogso maiža karczemalto po kuriuom matule ilsisi bet 
prie ’kurios (pakeleiviai tankiai nėra nei vieno su tekiomis 'gel- 
sustoja arklius jpasiszerti ir da- tonomis įpieskomis. Vaikszczio-

- - A Al * AB A > ’ ■> A. I » > - A A __

Kam-gi ja ežia pailik'tit Prie,

!•

bar taipgi jis pririszes arkli ir ja mergaite pro kryželius ir ka- 
paemes Onute ant ranku ineimOpelhis szaukdama: 
karezemon. > j

: 4‘Mamyte!
I Mamyte! Paimk savo Onute! ’f

W. TRASKAUSKAS
’ PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
/.BinABiiia u lUAMnvrirvGRABORIUS MAHANOY'CITY
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LtfMtita kanu# nutnlreliui Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz-
tiniu, vesollju, paslvažinfljimo ir t. t... ---------------------~ ---------- WIHM, VVDV4UW) fWWMIVJWHV #4 V*

I — Tegul bus-pagarbintas! Kojukes jai al'psta, nuvargus S20 w. Centre Stj Mahanoy City, Pa.

narsiu
Isz visu szaliu, 

Turėjo kuolus, revolverius 
ir biliu, 

Kas ka nu’t'vere, ’bile ginklu. 
Vienas isz svecziu pabėgo, 
0 kdturl ii’kiaiprie užpiudu 

(prisidėjo, 
Trys vyrai pasilikia drąsini 

'gynėsi, 
Kaip levai muszesi.

Isz pradžių buvo žemai, 
O paskui nuo augsztai. 

Užpuo'likai nieko nelaimėjo, 
<Ba jau 'keletas ’laukia įgulėjo, 

Nuo Iceturin po pidt, lyg ryto 
szesziu, 

Neatstojo nuo namu.

4
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ga jau taip iszsipletojo kad vi
siems i 
kovoti voži reikia ji tuoj ata
kuoti, visus žmones supažin
dinti su liga. American Society 
for the control of Cancer pra
dėjo tikra kova priesz szita 
baisiai liga vartodama sakini

Kovok veži su mokslu.”
Kas tai yra Vėžys? Žmones 

tiki, kad vėžys yra vi sali na li
ga; kad nėr iszgydoma liga ir 
t.t. Bet tos nuomones yra klai
dingos. Vėžys nor visatina liga, 
bet vietine. Patologiszka defi
nicija vėžio yra — “ 
perauga nauju kūno 
paprastai formoje 
kuris pavirsta in skauduli. At
sikartoja jeigu praszalinta ir 
užkreczia kitas kūno dalis arba 
visa kūno sistema ir yra pra
žūtinga.” 
rusziu;

Vėžys pasirodo vienoje kūno 
dalyjd ir isz ten iszsiplatina in 
kitas kimo dalis. Yra iszgydo
ma liga nes faktu parodo skai
ezius žmonių, kurie buvo isz- 
golbeti.

Vėžio Pradžia. Ligos apsi
reiszkimai pradžioje yra vie
tiniai. Kuomet tuoj sugauta 
serganezio sveikata nesimaino. 
Svarbu iii laika sugauti. Kuo- 
mažesnis sutinimas tuo leng-

vėžys 
pradžioje yra mažutėlis vėžys 
ir nerei’k jo bijotis. Reik tuoj 
pradėti gydyti. Nes jis neisz- 
pasakytai greit auga. Yra nor- 
maliszka perauga toje kūno da
lyje kurioje randasi. Kuomet 
syki ta perauga gali liuesai 
plėtotis tuomet sunku sulaiky
ti.

Vienintelis iszgydijimas szia
dien yra czirurgiszku budu ar- 

” arba 
Kartais žmones var-

i 4

vienas asmuo — kiekvienas vy-
niszki. Bet pasekmingai yas^tevas, brolis,Yn otina^sėsuo 

tojo kovojo prioUz viena isz 
baisiausiu lign. Reikia yartoti 
mokslą. Reikia labai placziai 
platinti visokias informacijai 
apie vėžy. Modikaiiszkas moks
las žino, kad reikia kuopla- 
cziausiai iszplatinti sekanezius 
faktus:
1. Vėžys yra vietine ir ne visa
tina liga.
2. Vėžys nėr limpama ir užkre
czia ma liga.
3. Nereik ligos bijotis.
4. Ji yra iszgydoma.
5. Geriausi budai yra czirur- 

Galima praszalinti 
“radium” arba “x-

Bet reikia kreiptis prie 
tam tinkamo gydytojo.

Society for the Control of 
Cancer iszleido daiig knygu- 
eziu apie veži. Galima gauti 
kreipiant prie tos draugystes 
po adresu — 25 West 43rd St., 
New York City. * F.L.I.S.

ir draugas turi dalyvauti szi-
"I

vėžys vra 
audiniu, 

sutinimo,
giszkus. 
vartojant 
rays.”

Yra labai daug vėžio

NEDALAIKO
PRIŽADĖJIMO.

Tai poni tvirtina, jog ka- 
savo

viaus ji isznaikinti. Gydytojai 
sako, kad kiekvienas

ba vaitojant “radium 
‘ ‘ x-ray.1J 
to ja mostis, arba kitus nami
nius iszradimus, tie visi yra la
bai skaudus ir negalima tikėti 
kad iszeis ant gero. Yra daug 
gerinus sekti patarimus ir in
strukcijas gero gydytojo. Rei
kia atiminti kad reikia isznai
kinti kiekviena mažiausia da
lele. Isznaikinimas turi būti 
pilnaą. Kitaip, atsikratos. In- 
varios vėžio ruszys reikalauja 
in vairius gydijimo budus.

Vėžys yra iszgydomas, kad 
nors Ilga yra pražūtinga. Pa-

necz nori atsiskyrimo su 
vyru.

F ■

Žinoma.
O isz kokios priežasties!
O ponuli, tai balsei ne

tikėlis: jau tiek kartu užsikei
kė, jog del manes numirtu , o 
lyg sziam laik da vis gyvena!

.i, i. 1 t' 1 e iii'ii,
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GYDUOLE NUO ANGLEKASIU 
ASTMA IR NOSINIO KATARO

Neapmokama gyduole variuojama su 
stebetine pasekme per 30 metu, del 
Gerklines Astma arba dusulio, Bron- 
kitis, Gerklines kosulio, Plauti, Sunku 
kvėpavimu, Užėima ir atalti gaivuje, 
Priszakini skausmu galvos ir tX Gy
duole kuri visad gelbsti. Vieno mene
sio gydimas Preke 30c per pacztu. 
(szrasta ir parduodama vien tik per 

HAMPDEN LABORATORY
724 MULLBERY ST. READING, PA.

$1,000 TIK UŽ 60 CENTU,

M ■I
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Viską viduryje stubos sudaužė, 
Languš iszbeldo, kėdės ir 

stalius sudaužė, 
iržį[)uoli'kai malto kad nieko 

nepadaris,
Kropastios su 4 vyrais neapibis, 

Pradėjo praszyt, kad nors 
viens iszeitu, 

•Prie j uj u a n t page Dbos 
prisidėtu.

Taigi keletas, (gauja ingalejo, 
Dave in 'kaili no nesigailėjo, 

Nekurie’ms jau gana kasztavo, 
Katrie sutoszkint galva ’gavo. 
O da nemažai sulde ’kasz'tuos,

Badai szimtįnia padaro bledos,

t

Tai ar užmokos ar atsodes 
Tieji užpuolikai da kerszina 

Ba da jiems negana, 
Da ‘kaili in’kisz, 

In kalėjimą visus sukisz. 
—i . ——
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SKAITYKITE “SAULE 
❖ ❖ ❖
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prastai vo^iu sergantis kreipia
si prie gydytojo tik kuomet vė
žys taip iszsipletojo, kad jau ji 
negalima iszimti. Ir kuomet 
žmogus sako kad vėžiu serga 
visi žino 'kad jau jam kapas 
yra gatavas. Sžiandien padėji
mas yra geresnis. Galima rasti 
vėžy kuomet yra tik 
kiszlkas vėžys.” Gnlima pilnai 
iszrauti. Galima isznaikinti vė
žy kubmet atsiranda ode, bur
noje, lupose, krūtyje ir t.t. Bet 
negalima isznaikinti be gero 
gjrdytojo. Kuomet liga pasiro
do viduriuose jokiu budu be 
gydytojo negalima nei gydyti.

Pavojaus Ženklai:
1. Maža perauga kuri in dvi 

sanvaitos ne pranyksta, (Pa
prastieji krueziu guzai, pusliu- 
kos, skauduliai ir t.t.), ne vė
žiai isz pradžios, gali.persimai
nyti in nelabuosius iszaugimus 
ar veži. Tikrai sakant,, anksy- 
vas pažinimas ir gydymas ku
rio nors tu vėžio pranokėju ga
li tildai apsaugoti nuo vėžio. 
Apsisaugok nuo kūno nuolati
niu trynimu, erzinimu ir apsi
saugok tuo paežiu nuo 
siradimo. .Nuolatiniai 
liai, sualprdimai, žaizdos, kar
pos, apgamo s, kurie mainosi ir 
auga didyn turi būti praszalin- 
ti, Protingin npsienant su tais

< < kudi-

saugok tuo paežiu nub vėžio at
aka udu-

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

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

Jaigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuot$ari, 
szirdies liga, tai atsiunsk 35c. o gau
si musu gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas”. Nervu li
ga yra labai blogas dalykas, bet mu
su Nervu Preparatas užbėga tai Il
gai kelia ir suteikia žmogui ramu
ma. Atsiusk 10c. o gausi musu žolių 
ir knygų kataloge. Reikalipgi musu 

a a m m a m A C. u ’    i _ - _Žolių pardavinėtojai visuodo ndeotuo-
M. ŽUKAITIS,

25 GUlet Street, Spencprport, N. Y.

K. Rėklaitis
Lletuvieskat Graboriw

-

516 W. Spruce Str., 
MAHANOY CITY, FA 

306 Market Street.
TAMAQUA, • PA.

■k
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Laidoja numirėlius >a» 
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbi- 
nlnke moterems. Priei
namos prekes.
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ŽINIOS VIETINES SHENANDOAH, PA.
— Ateinanti ketverga pri

puola Sz. Antano.
— Petnyczioje 

pagarbinimas Amerikoniszkos 
vėliavos “Flag Day,” kuria 
privalo visi iszkabyti taja die
na ant ženklo laisves ir apglo- 
bos kuri mums davė sziam 
laisvam sklypia.

— Garnys ana diena paliko 
drutą ir sveika sūneli del Jur
gio Jilozuipavicziaus,
Mahanoy Avė. Jurgutis yra nu
džiugęs savo nasledniku.

pripuola

624 W.

'1
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Isz Lietuvos.

«1

r I

— Policija pajeszko Jurgio 
Zieniaus, 19 S. Chesnųt uli. isz 
Smuck, Pa., kurio tėvas likos 
užmusztas tame mieste, o kurio 
telegramas nesurado. Jai kas 
apie ji žino tegul susihesza su 
policije per telefoną No. 346 kas Kiela, insiviliojes in kieti

TĖVAS NUŽUDĖ DU SAVO 
VAIKUS.

Krasztni, Panemunėlio v., 
Rokiszkio aps. — Sekminių 
pirma dieno, vietinis dvarinin-

Panemunėlio 
aps.

Shenandoah.

Duryea, Pa. — Ponas Kazi
mieras Kasulis diena 12ta Bir- 

r 

želio iszkoliauna in Lietuva at
lankyti savo uoszvi Prana tin
ka in Suvalkų guber., Juszka-

— Konstancijex duktė Juo- miu kaimo, Slavikų parapijos, 
zu Matulnicziu isz Ilillso, už
baigė mokslą dažiuretojos ligo
niu (norses) Atlantic City 
Training School for Nurses. 
Tėvai Matulaicziai ir sesuo 
Margarieta buvo 
Konstancoje.

—r Petras J. Kapuscinskas 
(Kapo) sunus czeveryku sztor- 
ninko už dvieju sanvaieziu už
baigs daktariszka 
Ponnsylvanijos 
aplaikydamas titulą M. D.

— Eietuviszki szpicukai no
rėdami pigiu budu gauti kanpe- 
tus nuo žmoni u porcz'iu, eina 
naktimis ir tuosius paima kaip 
vagys. Yra tai bjaurus darbas 
kuris gali pasibaigt kulka in 
peczius, nes tok i s darbas yra 
vertas kulkos, kurie slankioje 

. naktimis ir pasiima žmonių 
locnastis. Gyventojai vaktuoja 
ir gerai pavioszins tokius nak
tinius slankiolojus ir szeszkus.

— Juzefina, septyhiu metu 
dukrele Jono Kovalio užduso 
nuo durnu, kada ugnis kilo na
me Pet n vežios ryta ant 616 W. 
Centre ulyczios. Mergaite mie
gojo kambaryje tuojaus virszu- 
je ant kuknios kur ugnis prasi
dėjo. Durnai 'buvo troškinanti 
ir niekas negalėjo gautis in 
kturtbari iszgelbet mergaite ir 
užtroszko.

f Juozas Margelis del dau
gelio patinstamas, buvusia sa- 
liuninkas, kuris laike bizni per 
daugeli metu ant North Main 
ulyczios o kuris paskutiniu lai
ku buvo apsigyvenęs pas Grei
mus anit 835 E. Centre ulyczios, 
įniro praeita Pctnyczios ryta 
namie. Velionis sirgo nuo ko
kio tai laiko. A. a. Margelis gi
mė Lietuvoje 49 metus ad'gal, 
pribūdamas in Amerika jaunu 
vyruku ir pergyveno visa laika 
ezionais. Bizni pamote apie <le- 
kzimts motu adgal. Paliko dvi 
dukreles. Prigulėjo prie S.L.A. 
kuopos. Laidotuves atsibuvo 
Panedelio ryta, kurioms užsi
ėmė gra’borius Traška nekas.

— Ateinanti rinkimai mu
su paviete bus karszti ir svar
bus neą kongresmenas George 
Brum isz Pottsvi'lles ir Henry 
Houck isz Shenandoah vra 
kandidatais ant sudžiaus in 
Pottsville. Brumas yra žmogus 
kovojentis už teisingumą del 
žmonių, o Houck’as yra sūnum 
politikiszko boso Houek’o gy- 
venanezio Shenadoryje.

— Aklvokata* M. M. Szli- 
kas isz Filadelfijos ana diena 
lankėsi pas savo patinstamus 
mieste ir Girardvillej. Advoka
tas Szlikas kitados gyveno mu
su aplinkinėje o kada buvo vai
ku dirbo kasyklose, liet per sa
vo nenuilstanti darbszavima ir 
mokslą iszejo ant žmogaus. Bu
vo k?ta<los sekretorium Lietu- 

i* 'v 7 #41*

kur svecziuosis per tris mene
sius o sugryžes namo užsidės 
sau krautuve valgomu dalyku.

Matulaicziai ir 
atlankyti v

Mount Carmel, Pa. — Franas 
Pulaskis uždaros savo sztora 
nuėjo pasimelst in bažnyczia, 
bet kada sugryžo rado redžįs-

mokslą
Universitete

viszkds Lygos ir direktorium 
informacijos bjuro Washing
ton, D. C., taipgi yra Pennsyl- 
vanijos konzulu New Yorke.

-r- Jurgis Mankus isz Phi-
ladelpLijos lankėsi keletą dien . 
nu Mahanojuje pas savo pa- 
žinstamus. p. Mankus yra stu
dentas universitete kur moki
nasi ant daktaro. .
METINIS SUSIRINKIMAS.

« ♦

Szv. Juozapo Parapijos, Ma- 
hanoy City, bus laikomas Utar- 
ninko vakara 11 diena szio me
nesio, ant Norkevicziaus sales, 
8 valanda vakare. Visi para- 
p i joną i privalo dalyvauti ant 
to susirinkimo nes bus daug 
svarbiu reikalu del apsvhrsti- 
mo.

: X‘-47 Ųžpraszo Komitetas.

tori sudaužyta isz kurio vagis 
pasiėmė 70 doleriu. Matyt va
gis nebuvo dievobaimingas kad 
netemino ant Frano maldų.

Wilkes Barre, Pa. — Miko
las M i kai i k, 20 metu, isz Pas
saic, N. J., likos užmusztas ant 
vietos o Helena Svaip, 27 metu 
ir Juozas Alisza, 24 metu, abu
du isz miesto likos mirtinai su
žeisti kada juju automobilius 
apsivedė Pocono kalnuose.

SzmotasScranton, Pa.
lauko prigulintis prie majoro 
E. B. Jermyn, arti Waymart’o, 
likos parduotas del Szv. Stanis
lovo neprigulm ingos Lenkisz- 
kos parapijos, kuri statys di
dele seminarija, kur mokysis 
klierikai ant neprigulmingu 
kunigu.

Pa-West Hazleton, Pa.
naudojas szmota dinamitinio 
knato (fuse) ir pririszes ji ant 
propo kasyklose Cranberry, 
kur jisai dirho, Franas rramo- 
sziunas isz ezionais pasikorė. 
Lavona surado anglekasiai ei
nanti namo. Priežastis savžu- 
dinstos da neisztyrineta.

DIDELIS KONCERTAS.

Rengia Szv. Jurgio parapijos 
(’horas, Shenandoah, Pa., baž- 
nvezios naudai, 16 d. Birželio. 
Pradžia 7:30 v. vakare, High 
School Auditorium. Ineiga 75, 
50 ir 35 centai.

< Readinj?^
< llOt’s ►

Dubeltavas 
Tikietas

$4.oo 
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NEW YORK A
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Specialia Treinaa Subatoa Nakti

Ryte 
.......................... 12:01 

...................... 12:10
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Isz 
Shamokin . 
Mt. Carmel 
Ashland .., 
Girardville 
Shenandoah 
Mahanoy- City ... 
Tamaqua .............
New Yorke pribus Liberty St. 6:85 
New York pribus W. 23rd St. 7:40 

GRĮŽTANT—Apleis New Yorka 
nuo W. 23rd St. 6:47 vakare, nuo 
Liberty St. 7:00 vakare Standard 
Time.

Nupigintos Vakacijos in Pamarei 
In Atlantic City, Chcoan City ir tt.

Subatosnia
Birželio 22, Liepos 6 ir 20 

Rugpiuczio 3, 17 ir 31
$7.20 in ten ir adgalios 

Isa MAHANOY CITY 
Tikietai gėrį ir a»t Pullman Karu

12:47 
. 12:56 

12:85 
... 1:16
... 1:45

primokant rezultriszka Pullman 
prekes.
Tikietal geri ant blle kokio treino 
dienoje ekskurcljos teįpgi ir ant 
to treino kuris iszeina isz William
sport 11:20 Petnyczios nakti.
Galima sustot Philadelphijoi va
žiuojant ir griMant.

Ant Readtago Geležinkelio
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Vienas žemdirbis vardu To
ki Hito turėjo 12 duktoriu: Ku
ša, Hana, Edą, Negi, Kuhura ir 
t.t. taip-gi 12 sunu: ------
Kava, Ushi

t'

, f i • « i ■’’1

dinimu nuėjo pas Omaka Ishi.
■

DEL MUSU VAIKU
IR GYVULYS ATMENA 

GERA ŽMOGŲ.
Ūkininkas Masiulis

Kas su tavim veikiasi t Įmylėjo žirgus ypacz sarteli,

Po porai valandai sugryžo, bet 
vietoj brangiu drapanų turėjo 
ant galvos sena, 
skrybėlė ir suterszta ant strė
nų juosta.

suszuko broliai. Ar atgavai kuri jis pats užsiaugino. Visa-

‘-.•y '»♦#>’

ANT PARDAVIMO.
-•! ■ ‘1*"^

I

šiaudine

labai

savo du mažesnuosius sunus, 
viena 10, o antra 13 motu, ak
meniu užmusze ir supiauste. 
Tėvas, duris isz vidaus užspy- 
ros, 
nežinia kur. 
rasztelis: “ 
vra szio du mano vaikai. * *

isz!indo pro stogą ir dingo 
Prie vaiku rasta 

Asz esu ten, km

Kiela buvo užkurys ir 
žmona labai niekinusi ir šaky 
davo: ‘ ‘ 
jokio nėra 
tik kelnese. 
žmona buvo 
spėliojimas yra dar ir antras. 
Kiela jo szuo inkandes in koja 
ir paskiaus pasirodo, kad szu- 
nio butą pasiutusio. Kai bus at- 

4 4 « 1 "1 • 4 • V
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Dvare tavo turto* nei

, tavo visas turtas,tavo visas turtas
Priesz ta laika su

susipykęs. Bet

rastas tėvas, Jms tada ir tikros 
žinios.

NUSZOVE SAVO BROLI.
Balandžio 24 d., Dambravos 

kaimo Klebiszkio valscz., Ma- 
riampoles apdkr. A. Petraitis 
20 m. amžiaus nuszove savo 
broli 18 m. amžiaus.

Nelaimingojo brolis, suradęs 
kažkur medžiokline szautuva, 
pradėjo spra'kseti ir atsukęs 
szautuva in seserį kaip in tai
kini. Bet tuo tarpu suszuko ne
laimingasis — szauk in mane 
asz busiu taikinys. Po jo žo
džiu pasigirdo szuvis, kuris pa
taiko tiesog in krutino. Nelai
mingasis, isztares pora žodžiu 
mirė.

PASIKORĖ.
Isz 18 in 1!) d., Gegužes pil. 

Katilius, gyv. Armaliszkes k., 
Antanavo vai. savo lauke au- 
ganeziam medyje pasikorė. Po
licija apžiurėjus, rado: kulti
nėj peiliu padaryta žaizda, bet 
peilio atsidurta in kaulu. Pas
kiau bandyta pasikarti su dir
žu, bet diržo nutrukta. Tuomet

r » 1

nueita pas kaimyną, paimta 
virve ir su ja pgsiknrU.

Ūkininkas buvo pasiturįs, 
todėl sunku buvo suprasti, kas 
ji privedė prie savįžuilystes, 
nesigailint palikti žmoną ir su
augusius vaikus.

VYR. POLICININKĄ 
NUŽUDĖ.

Vyr. pol. Palcckas 
dienomis aresztavo J. Micziuli, 
gyv. Jurga i ežiu km., 
vai., už tai, kad pas ji buvo ras
ta pleczkaitininku literatūros. 
Vežant in nuovada Micziulls 
staiga griebe už gerkles poli
cininką ir isztraukes jo brau
ningą, nuszove 
Tuomet lavona isz vežimo isz- 
vorte, o vežiką, revolveriu gra
sindamas, priverto vožti ji ar- 
eziau Latvijos sienos. Priva
žiavus miszka, žmogžudys isz- 
szoko isz vežimo ir nubėgo.

UŽ SAMAGONKA 
APSZAUDE POLICIJA

Prienai, Mariampolcs aps., 
Gegužes 8, nakti, Bagreno

sziomis

Žagarės

policininką.

8,

;Kėmono,’su atgavystemis turtus? •
■ Fiu! — nusispjovė Roba.’laiku paszerti ir pagirdyti.i, lįloba, jKitsune, ir| f —

dos, būdavo, sartelio neužmirši

t,t. AszutuonioH dukterys gavo Asz esu geras apgaudinėtojas, Taipogi negailėjo jam ir ska- ___ * ' 1 1_ Į. M • V • . ■ -M X -■ - * -

sunkioms laikams, turėjo eiti mus. Ale tokiu apgaviku kaip Kartelis savo gera szeimininka
vyrus, likusios keturios, esant apibėgau visus aplinkinius kai- nlu avižėlių. Kai pamatydavo 
j * * • * '1

blogais keliais, o kas link sunu, Omoki Ishi niekur nesutikau, tai nesižinodavo, ka isz džiaug-
kiekvienas per koki laika dir- ilszviliojo isz manos Visas dra

panas ir tas brangenybes.
— Ba tokiu budu joki in

teresai nedaromi1— 
penktas sūnūs Kitsune. — Asz 
dabar pas ji eisiu, perstatysiu 
musu padėjimą ir iszpraszysiu 
miszka, laukus, o po tam gal ka 
ir daugiau.

— O mano vaikeli! — Atsi
duso Toki Hito.

Ale senio niekas nenorėjo 
klausyti ir ant rytojaus Kitau 
nusi.dave pas Omoki Ishi. Kas 
teisybe, sugryžo greieziau, ne
gu jo broliai, ir turėjo ant sa- 
savos sudraskytas drapanas.

— Yra miszkas? — pa
klausė broliai.

— Um! — suniūmo Kitsne. 
Net neturėjau laiko atsiliepti, 
ba mane szunimis iszjudc.

— Taip visados buna kvai
liams — atsiliepo jauniausias 
sunūs Yonaka, kuris pabaigė 
žemesne pirklystes mokykla 
mieste Tokio. — Kantriai lau
kiau kol iszsisems jus tos kvai
lystes ir dabar eisiu asz, 
pats.

bo kitur, pr.skui apsižonijo ir 
apsigyveno pas tėvą namuose.
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ant žemes, turinezios asztunta
Ant galo visi atsirado krūvoj

dali margo, užsėtos ryžiais.
No dyvai, kad jiems visiems 

buvo alkana ir ankszta ir kad 
senis Toki Hito, sutraukdamas
drueziau diržą ant pasilpidusio 
pilvo, tankiai dūsaudavo:

— Kad turėtumėm sztai ta 
miszka, kuris priguli Omoki 
Ishi galėtumėm sau pasistaty
ti dvylika n|imu....
tumėm jo laukus galėtumėm du 
sykiu per diena valgyti ryžius, 
kasdiena džiovintas žuvis, o

o kad ture-

jau arbatos mums niekados ne
pritruktu !

Kądangi ir sunai kasdien tu
rėjo trumpintu diržus, teipgi
ant galo toksai vargingas pa
dėjimas juos visus supriklino
ir vienas isz ju Kemonb tarė:

— Dėkui Rangaus turiu ge
ra knmszti, tai-gi duokite man 
storiausia, lazda, o eisiu pas 
pirkli Omoka Ishi ir jam taip 
kaulus suskaitysiu, kad jisai 
no tik atiduos miszka ir ryžiu 
laukus, ale dar ir pinigu kiek 
prides!....

— Sunau! — atsiliepo Toki 
Hito. ‘

' 1 4 a

Ale kiti sęneli tuojaus užre-

atsiliepo

ba mane szunimis iszjudc.

asz

— O ka darai? — paklausė 
verkdama motina.
Atliksiu papraseziausia daik

tą ir nupirksiu... Miszka ir lan
kus!

O kad man tas dalykas 
ko ir Komono su lazda iszejo. neatėjo in galva!, 

vyriausias sūnūs.

tarė vidurinis bręlis.
— Turi tiesa! turi tiesa — 

suszuko visi sykiu broliai.

Nebuvo jo per ciela diena ir tik 
vakare sugryžo su nulaužta 
ranka ir visas sumusztas.

— O ka? ■— paklauso bro
liai — ar musu jau miszkas ir 
laukai?

Komono sudejavo:
—- Keturi apipuole mane, o 

kiekvienas turėjo storesne laz
da už mano!... »

<1

— Ba turto su lazda nega
lima paveldeti — tarė antras 
sūnūs Kava, — Palaukite, asz

atsidūkso jo

Yanaka turi teisybe! —

r«:lr

szia nakti eisiu ir miszka su 
laukais pavogsiu.

— Ak, sunau! — suszuko se
nis Toki Hito.

Ale vaikai atėmė jam baisa,

Q mano sunau! mano nu- 
• mylėtas sunau! — dejavo senis- 
Toki Hitą.

Ale nei vienas to senio deja
vimo nepaiso o ant rytojaus nu
sidavė jauniausias sūnūs pas 
Omoka Ishi,

Sėdėjo tenai dvi valančias Ir 
\ sugryžo uždusęs.

— Ir ka? ka? — klausu bro- t

liai.

smo ir bedaryti: žvengdavo, 
szokinodavo....

Netikėtai ūkininkas Masiu
lis; dar pusamžio neperženges, 
susirgo ir mirė.

Sartelis, giliai atjauzdamas 
nelaime, nuleidęs galva vėže 
savo geraji globėja in kapus.

Ir kai palydovai, užkaso 
karsta, suragino sarteli grysz-
ti namo, tai jis (sartelis), atsl- 
gryžes, in kapus, ilgai žyengo, 
lyg sudiev sakydamas.savo
szeimininkui.

Ir kiek kartu priėjo sarteliul
bėgti pro tuos kapus, tai jis vi
sados pažvelgdavo in. juos ir 
gailiai sužvengdavo.

Sakau “gailiai” nes kaž
koks pasiilgimo balsas skver-

gailiai

besi pro sartelio žandus.

BASAS IR BEKOJIS.
Atėjo ruduo. Ore buvo pa- 

geluo. Atsisėdo pas pono ra
mus vargszas elgeta, kurio ko
jos buvo basos ir apdraskytos 
gruodo.

Sztai atvažiuoja ir ramu po
nas. Puikus jo arkliai ir karie
ta.

— Ak — mano elgeta — 
szitas ponas, nors taip puikiai 
važiuoja, bet ir turi gerus czc- 
batus, asz gi basas ir turiu eiti 
pesezias. Bot vos sustojo pono 
vežimas, iszbego tarnai ir, isz- 
sieme poną, nunesze ji rumuo- 
sna... Ponas buvo be kojų.

— Vai Dievuliau — sako 
elgeta — voly basas, bile su ko
jom. , . į

i-ii

Kotelis ir farms. Namas tu
ri 16 ruimu. Maudyne, vanduo 
ir visokios vigados stuboj. 
Fauna turi 45 akieriu, daug 
vaisingu medžiu, Visos dirba
mos maszinos, arkliai, karves, 
yisztos ir antys. Priežastis par
davimo yra kad vyrui mirus 
sunku man ja apdirbti. Kreip
kitės ant adreso: (t.t.

Anna Konsavage,
Locust Valley,

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

Locust Valleyr

I

r
Del Galvos Skausmo ir 

Nuralgijos, imkite

Quick Relief Tablets
Preke 25c Baksukas „

Del Rumatizmo ir Skausmą 
Pečiuose, imkite

Co-Sal Capsules
Preke 60c Baksukas

APTIEKOJE PAS

Litschs’ Drug Store
14 E. CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.
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ŽIŪRĖKITE ! >
Lietuviszkas Plumerisl

Uždedam ir Pataisom >
Blekinus Stogus. <

Invedam in Namus Szilumas < 
ir Maudykles. ?

Su virsz-minčtais reikalais z 
kreipkitės pas savo tautieti C

Al, Ramaszauskas >
619 PINE HILL STREET ?

MINERSVILLE, PA. $
Bell Telefonas 30R15 C

A

o Kava iszejo isz vakaro, o su
gryžo ryto.
- — Kaip?.— paklausė jo bro
liai — pavogei miszka ir lau
kus?

— Ale kas jums!... Net nei 
vieno akmenio ir nei vieno me
džio negalėjau,jpanesžti ir labai 
suvargau! ’’

— Ba tai-gi tiktai kvailas 
mislija, kad žemes turtas ga
lima pavogti -—.tarė trečias 
brolis Ushi. —; Asz dabar eisiu 
pas Omoki Ishi ir ptakalbosiu 
taip.,..

— Q
nis Toki Hito. 1

Ale vaikai jo neklauso, o Us-

«»

vieno akmenio ir nei vieno mc-
* » * k 'y | *• ■.♦ /
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mislija, kad žemes turtas ga-

O sunau!
i

— O ka, kalbėjau jus visu 
vardan, ale jis man atsako; kad 
ji visi....

— Na, na, na, — shszuko įn
irto broliai.

— Kad jus nors visi ant ke
liu parpuolė jo praszytumot, 
tai jis jums neatiduos nei misz- 
ko, nei lauku...

— Ir nenorėjo parduoti...' 
už jokius svieto pinigus. ,

— Už jokius...

. PONAS ANT BOKSZTO.
— Dvideszimti metu gyve

nu pasaulyje, — maste jaunas 
ponas tik ka neseniai* po tėvo 
mirties, užvaldęs didžius tur
tus, — o niekados dar nebuvau 
užlipęs ant savo pilies bokszto.

Ir tuojau jaunas ponas isz- 
pildo savo norą.

Ir jam kaip ant delno (mate 
boksztas buvo labai augsztas) 
buvo matyti visa apylenke; na
mai iszrode, kaip degtuku dė
žutės, o žmones ir gyvulius vos 
bejęalejo užmėtyti, nes iszrode 
visai maži....

— Dvideszimti metu gyve
nu pasaulyje, — suszuko jis — 
o dabar tik pamaeziau, būda
mas ant bokszto, kaip menka

visai maži

Ir del ko jis taip baisiai žmonija, kaip visi, palyginant 
rrn? su manimi, maži!... 'atsispyrė?

— Ba asz neturėjau pinigu.
Broliai nutilo kaip vienas ir 

žiūrėjosi in save nuliūdę. O ta- 
užvorke se- utsiliope godotinas Toki Hi-

Mano mieli sunai! Tur-

r

to:

-------------- >

Kieme bežaizdami vaikucziai 
linksmai sznokucziavo:

—i Žiūrėkite, kas ten ant 
bokszto?

Ir visi
Tai, tai!... žvirblys!

6 6 6
YRA TAI RECEPTAS DEL 

Szalczio Gripo, Flu, Dengue,
A A A AB A A BB MB BB M MBilious karszczio ir Materijos. 

Greitai veikia. Gausite aptickoae.

CAPITAL STOCK >125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED

PROFITS >6^3,358.62

Mokame 3-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride
dant prie Jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalą su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

G. W. BARLOW, Pres.
i J.'FERGUSON,/Vice-Prea.irKas. j

I

hi ant ryt iszejo ir sugryžo ant tai labai sunku paveldeti gvol*
• .< . i • • In bon YhrwvU YAnJawIi onkrantuose apszaude policija, piet su iszmusztu daneziu ir sn ta nes kas nori padaryti su

bet nesužeidė nieko.
Policijai užklupus boszuti-

apdaužytom, pamėlynavus iom 
akim.

nant samagonke, jos mėgėjai — Ka-gi deĮ mus padarei?
paklauso nekantriai broliai.

akim.

vienodai nutarė:—
• •e4 v

» * 1,1 ; r

pradėjo gintis, bet kiek pasi- 
szaudžius, turėjo prasiszalinti. 
Dabar gaudo juos policija.

NELAIME SU 
AUTOMOBILIU.

Ukmerge. Važiuojant leng
vuoju automobiliu isz Kauno 
in Ukmerge, isztiko nelaime. 
Szoforis neprasuko i h szali, va
žiuojant ratais kitam žmogui, 
sulaužo ratus ir žmogų sužeidė. 
Szoforis paliko automobili ir 
bogo, bet tuojau buvo sugautas • 'll • 1 1 • •( 
viskas iszaiszkinta.

RADO LAVONA.
Gegužes 7(d., Dvareliszkiii k. 

A. Panemunes1 valscziuj, Jaku- 
pcztano laukuose rastas Ievos 
Tamisziunienes lavonas. JUtu- 
ri 60 metu amžiaus. Pdlieija 
isztyre, kad ji ryta iszejusi

— Ka turėjau padalyti —
atsake Ushi. — Kaip tik in tij
laidoka pradėjau kalbėti, kaip

gvolta turi turėti didesne šyla 
ir drūtesne lazda už tu turtu 

, savininka.
— Szventa teisybe! — su

murmėjo vyriausias sūnūs.
— Turtu taip pat negalima 

nei pavogti nei iszrekti nei su

MOKYKLOJE.
. ... ' U f H

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

Na Petraij Kiek yra pu-

No žinau pono darakto-
so szesziu?

tik tam szunies broliui paša- apgavystėmis iszgauti nei Įsa
kiau, kad dievai ji skundžia,
* M A Aišpuolė tarnu gauja ir mano

* — — '' . Ataip paszventino, kad vos tik 
dabar laikausi ant kojų.

ir padėtas in kalėjimą, kol bus .‘g £vel’doti 
vrim^nn i oriniLir/l/inTn *

• V

— Tai negirdėtas daigtas — 
atsiliope ketvirtasis sunus Bo
ba, — kad kas rėksmais ir plū
dimais gautu turtus. Tuos tur; 
tus tegalijna tik su apgayyste-

‘ Asz in tenai
rytoj eisiu ir per pora valapdu

Sunau mano, sunau! —
* 1 ■ •' I "

Ale Jloba ji> n&klause. Apsi
vilko gražiausiomis, kokios bu
vo namie, drapanomis, pasiėmė

dimais gautu turtus. Tuos tur- ' ----- . ...---------- , ;
Asz in tenai

maldauti. Turtai reikia pirkt 
ba ant szio svieto tik tada 
mums duoda kada ir mes duo
dame ir tiek mums daro kiek ir 
mes darome....

Ir todėl tai mano mieliausi, 
negalima ant szio niekam ne
tikusio svieto pirkti bėpinigu!

— Bet-gi del ko tėvas anksz-
I

ii

visa reikalą atliksiu
& M !___

suszuko Toki Hito.

cziau mums to dalyko nepasa
ko? — suriko supyko sunai.

—• Norėjau... norėjau... bet 
argi leidote man kalbėti?

“ - . . ■ ....

Norėjau... norėjau... bet

vilko gražiausiomis, kokios bu-

Kruoni. Pakeliui IftlVoanksti m
greieziausiu staiga mirusi.

du brangakmenis, kurio namie 
muvu laikomi ;<w;<u v!V - 

'ir, mirkęziodartUte sii hzsi-----
Oi

angakm 
laikomi

> A

M1

juodai/ valandnt* 
igane:

i*1 'L

*

nežinojo.
— Pasakyk man dabar,- už 

ka asz tavo baudžlau?
Teip, tevelia mane isz-

______' r ____ y • *o dabar-pats ne 
' ca, ir dą manes kldusi!

r

1

riaus.
— Temyk gerai! Paimki

me, jog ru vagys pavogė 10 do
leriu. Jeigu pasidalins, tai kiek 
abudu gaus?

11. ir _ y f _ _ • _ i _ _ • i
■■■MII !■*"

lias
Mažiausia po dvi nedo-
L’ .

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

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

■ ■ Į ■■■ m...................................Mill ■ ■! 1■ MII ■■■ ■ ■■  ........................................

A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

MILL A PATTERSON STS 
ST. CLAIR, PA.

Bell ^Telefonas 1430-R

lazbalsamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo* 
szia nuo papraszcziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, veseliu, kriksztyniu ir 
kitiems pasivažinėjimams.

•I

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
mahano^ioty, pa. ■.

- . ■ ——
3-Ofcta Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 

i; pinigus yra geriaus negu 10-tas Procentas, be jokio
» saugumo.

. MERCHANTS BANKING TRUST CO.
. moka 3-cziu Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta 

suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau
del žmogaus kuris dirba ir czedina. Dekite savo 

' pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite 
-UcaiĮUalpinigaajuig^ai^^

4

f




