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ISZ AMERIKOS ŽVERISZKA
MOTINA

u1

NELABAS TĖVAS
LAIKE DUKTERE UŽDA

RYTA SMIRDANCZIAM 
KAMBARYJE PER 

12 METU.

Eastman, Ky. — MLss Emili- 
je Donaldson kuri sziadien tu
ri 26 metus, vienuolika metu 
adgal likos uždaryta kambary
je name savo tėvo ir per tiek 
metu radosi nelaisvoje, nema- 
tvdama nieko ir su niekuom 
nekalbėjo. Priežastis josios ne
laisvės buvo sekanti: Vienuo
lika. metu adgal, susineszc su 
jaunikiu kurio tėvas labai ne
apkentė. Negalėdamas jaja at- 
pratint nuo susineszimo su 
juom, uždare ja 
mažam kambarėlyje ir duoda
vo tik 
valgyt.

susinės/.) mo 
ant virszaus

du kartus - ant dienos 
Tokiu budu <praleido 

savo kalėjime vienuolika motu 
o per taji laika beveik visai už- 
mirszo kalbėt.

Praeita sanvaite atlankė Do- 
mddsona jojo brolis ir nakties 
laike ’iszgirdo koki tai vaitoji
mą (nes apie uždaryta mergi
na visai nieko nežinojo), už
klausė savo 'brolio, kas tai ga
lėtu būti, bet ant užklausyino 
neaplaike jokio atsakymo. Nu
važiavęs namo, pranesze apie 
tai palicijai kuri pri'buvo pas 
Donaldsona ir padare krata. 
I^ądo tonais mergina

’ " ' ir "T 
kaip szoszclis. Palicije 
tavojo nelaba tęva 
fitidavo in rankas mielaszir- 
dingos draugavęs kuri stengė
si vargsze atgaivint ir iszmo- 
kvti vela kalbos, 

•r

Mergina neturėjo motinos 
nuo szesziu metu amžiaus.

pnMrttfftgc
l beveik 

aFp ’iszdžiuvus 
aresz- 

o mergina
in

neturėjo

TARNAITE PALIKO $30,000 
TURTO.

Rouseville, III.
J uzefina (’rawford
mireziai paliko turto 
tukstaneziu 
turi šonu

doleriu.
kuris

jaja 22 metai adgal ir

— Kokia tai 
po savo 

ant 30 
Motore

atsiskyrė su 
nežino 

kur jisai randasi. Priesz 'įnirti 
paliko sztai koki testamenta: 
Jaigu mano sūnūs Juozas ne
atsiras iii szeszis menesius po 

tai 
mano

mano mireziai tai visa turtą 
palieku del mano brangios 
drauges Izabelles Howells.

Crawfordiene tarnavo pas 
Howells 40 metu, kur sulaukė 
senatvės ir užsidirbo szita visa 
turtą kuri paliko.

, j

BOBUTE PAGIMDĖ 
TRYNUKUS.

Houghton, Miss. — Mrs. Fio
rentina Armagh, kuri yra bo
bute penkių anūku, tomis (lie

sa vo vvra 
rgaites ir 

viena sunn. Armagh turėjo 12 
vaiku isz kuriu devyni yra gy
vi ir jauniausia turi 16 metu. 
Armagh’iene iszteke'jo turėda
ma 16 metu o sziadien turi vos 
.38 metus.
KATRA MOTERELE 

PRALENKS SZITA »_______________

nomis apdovanojo 
trynukais — dvi mei

BARSZKUTE.
San Francisco, Calif. — Do

vydas McKimms, biznierius, 
užvedė skunda ant persiskyri
mo nuo savo pacziules už nuo
latini klegėjimą ir perszkadi- 
nima jojb biznyje. Dovydas 
prisiege buk jojo paeziule ant 
jojo burdavosi ’be paliovos per 
tris ir ketures valandas be per- 
stojimo ir taip pailsdavo kad 
nuo klegejimo net apalpdavo. 
Su -tokia barszknte ne nori 
daugiau gyventi.

ne

NELABAS PASIELGIMAS 
MOTINOS IR VARGINI- 

MAS SAVO VAIKU.

Glen worth, Kans. — Sudas 
nubaudė motina Katrina Shu
mans ant dvieju metu in kalė
jimą už varginimu, savo vaiku 
ir nelaba pasielgimą. Motina 
turi vos 23 motus amžiaus o 
josios vyras tarnauja kariu- 
meneje. Vaikai turi nuo trijų 
menesiu lyg keturiu metu. Jau 
karta likos nubausta ant dvie
ju įpenėsiu kalėjimo už pana- 
szu pasielgimu su vuikais. Nu
bausta įmolere pasirodydavo in 
puikins c
vimo vvro 
savo laika 
siausdama 
liuose o

nebu- 
praleisdavo 

kitais vyrais 
jais automobi-

1 rapanas laike 
namie, 
su
su

vėlybu vakaru parei
davo namo. Per visa diena pa
likdavo vaikus namie ant Die
vo apveizdos neturėdami ka 
gert ne valgyt. Kada palici ja li
tas incjo in grinezia pažiūrėti 
vaiku, užtiko juos apverkti
nam padėjimo. Turėjo ant kū
neliu melvnus ženklus nuo su- 
muszimo o pusantrų metu vai- 

galvo-
jo. Laike teismo Shumans’ieno 
visai neturėjo jokios godos ir 
prisipažino kad vyro ne vaiku 
nemylėjo ir geriau kad visi 
“pastiptu“ ne kaip turėtu 
apie juos rūpintis. Nelaba mo
tina gavo du motus kalėjimo o 
vaikai atiduoti in prieglauda.

kas turėjo didele skyle

geriau 
ne

VAIKAI NUKANKINO 
SENUKĄ ANT SMERT;

NUPJOVĖ JAM AUSIS.
Minu. —
gyvenantis

lOast Greenville,
Juozas Swales, g.> -...... —
pats vienas ant artimos far- 
mukes, likos nužudilitas praei
ta menesi

Swales, 
ant

'bet tik dabar apie 
tai dažinota per prisipažinimą 
18 metu vaiko Petro Lntz.

Tasai jaunas iszgaina su ke
liais draugais užklupo ant 
liuko tiksle 
if 

slėpės grinezioje

se- 
apipleszimo nes 

girdėjo kad senukas turi pa- 
daug aukso. 

Kada jiems gervaliai nepasako 
gus, vai- 

senuka .kankvt.
kur laiko paslėpęs pini 
kai pradėjo
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BURDINGIERIUS NUŽUDĖ 

SAVO GASPADINE. 
Lemont, Mich. — Pas Jurgi 

Pogroca radosi ant burdo Jus
tinas Žinia)* 22 metu amžiaus, 
kuris nuo kokio tai laiko rado
si be darbo ir buvo skolingas 
gaspadiniai u'ž keliolika me
nesiu už burda. Kada jam gas- 
padine primine apie tai ir kad 
daugiau jojo negali laikyti ant 
burdo, kilo isz to smarkus bar- 

pagriebe

BAISUS PADĖJIMAS
VARGAS INSTUME MERGI

NAS ANT PALEISTU
VYSTES KELIO.

ZEPPELINAS
AMERIKE

PER MAŽAS UŽDARBIS.

X. c.
sūdo 

sūdąs del apsaugojimo
;;;;o paleistuvystes,

Wheelock 
Pearson 
(<

1

ISZ

ginu nuo 
rinko su pagelba savo 
torkos Miss Dunn 
vadus buk 
stekas 
biausia

— Sudže 
vadinamo 

mer- 
” su
sek re- 

cerus da-, gerus oa- 
mokestis ir 

apszvictos yra
maža

svar-
priežastis nupuolimo 

merginu ir jaunu vedusiu mo-
toriu isz doraus kelio.

Isz tarpo 618'merginu ir mo. 
ktoriu kurios stojo sūdo, 81 dii’r 
bo už 8 dolerius ant sanvaites, 
115 uždirbinėjo po 10 doleriu 
pakol sumanė pardavinet.savo 
kunus, 122 uždirbdavo po 12 
doleriu ir 1.1. Daugiausia ka 
merginos uždirbdavo ant san
vaites tai keliolika buvo ka 
aplaikydavo po 20 doleriu.

Isz 618 merginu — 109 pri
sipažino buk vargas buvo prie
žastim 'juju moraliszko nupuo
limo, 216 pasiliko paleistu
vėms dsz priežasties apgavimo 
per jaunikius, 379 isz tujų mer
ginu

122 uždirbdavo 
ir 1.1.

paliovė eiti in mokslai nes 
turėdamos 16 metu ir tik viena 
isz 618 užbaigė mokslą high 
school.

Daugiausia ka 
doros kelio 'buvo darbininkes 
isz fabriku, po tam tarnaites 
isz hotel)u, dirhanezios szto- 
ruošė, siuvoez/kos, nktorkos ir 
prie telefonu darbininkes.

618 užba'ige

nužengė nuo

po tam

Mi-
jo jo drangas

'a spūdi n iai

ORALAIVIS ATLĖKĖ IN 
KALIFORNIJA ISZ 

JAPONIJOS IN 64 
VALANDAS.

Calif. — (Ži-

R W. P. 1OCZKOWNII, Fre«. A Mf. 
W. BOCZKOWNKI, I4itor. M 41 METAS

Jonas Pasz 
iszvažiavo

J

ant szviežio 
užėjo apie 
tarp juju ginezad o 
musztyne apie tai 
juju moterių yra

>

ISZ LIETUVOS VELA SUSZAUDE VIENA 
TERORISTĄ.

rugp. 20.

r-

uis tarp juju. Zinko 
nuo stalo gulinti ilga duonini 

kuriuom dure jaunai 
krutinę už- 
ant vietos-.

4 4
1 

Saules ! 1 radio)

Pauedelio
peili su
gas pa (lineliai in
mnszdamas
Žadintojas likos tuojaus suim
tas ir uždarytas kalėjime.

.laja

MOTINA NUBAUDĖ SAVO 
34 METU DUKRELE.

Indianapolis, Ind. — Vyruo- 
dukto Felicije Jankoviak,

34 metu amžiaus, apskundė sa
vo motina Jcva Kruszczakiene,

ta

v v/ i, v i

66 įmet u amžiaus, buk toji jaja 
parsimOtus ant grindų uždavė 
kelis blynus ant tosios vietos 
kur žmogus daugiause sėdi. 
Sudže davė motinai 
mokslą ir liepe 
daugiau 
sigryžus 
piktai: ‘ 
mano dukrele kaip tai dariau 
isz jaunu dienu nes manos ne
norėjo klausyti.”

žmogus daugiaaše
gera pa

savo dukreles 
nemnszti. Senuke at- 

in sudže paszaukc 
“Puriu tiesa nubausti

Kranas

MOTINA ISZTEPE JAUNI
KI SU TESZLA; TURĖJO 
PIRKTI NAUJA SIUTĄ. 
Duluth, Minn.

Ferris apskundė Ona Dombrov 
už tai kad ji isztepe su duoni
ne teszla kada jisai parvedė 
josios dukrele 'namo vėlyba va
kare. Pranas nuėjo su dukrele 
ant “inuving pikezoriu,“ o ka
da atėjo prie (luriu savo aniuo- 
lelio, likos užkluptas per mo
tina. kuri 'jauniki isztepe tuom 
“sztopu.“ 
trauke motina in suda, spirda- 
masis idant jam 
padaryta

moving pikezoriu

Už taji darbeli pa-

SRIUBOS SREBIMO
KONTETAS LIETVOJE.

Pa mark i ja. Nevavenu v. Czia 
pas ūkininką A. Bružinski bu
vo linu mynimo talka su pa
baigtuvėmis, 
iszgerus ir

iraus de-b

Kaunas, Lietuva,
— Ingulos karo teismas pas
merkė mirties bausmei teroris
tą Olszauski. Praeita szeszta- 
dieni Olszauskis buvo karei
viu sargybos suimtas netoli 
nuo Lenkijos sienos (demarka
cijos linijos), kaltinamas del 
priėmimo ’ ginklu ir granatu 
isz politiniu Lietuvos pabėgė
liu, gyvenancziu Vilniaus

I

I
j

San Francisco 
no gauta per
— 'Grofas Zeppelinas atlėkė in 
Gohlen Gate, 6:25
ryta. Keliom* isz Japonijos at
liko in 64 valandas ir 49 miliu
tas. Yra tai greieziause kelione 
ant svieto padaryta isz ta i Į) to
limo kraszto.
Oralaivis ketina iszlekti isz 

Los Angeles in New Yorka Pa- 
nedelio vakaru. i

Zeppelinas iszleke isz Kasu- 
Japonijos praeita

piet, padaryda-

orinis ‘milžinas

migau ra,
Petnyczia po
mas isz ten in Los Angeles 5,-
470 myliu per Pacifiko mares.

Kada tasai
iszleks namo in Vokietija, ke

pa imt i ■ su savim daug 
Amerikoniszko tavoro. Dienos 
iszlekimo da .nepaženklinta.

Po vakarienes 
privalgius, buvo 

pastebėta, kad daug dar liko 
sriubos. Maszinistas siūle: kas 
iszsrebs puse katilo,
szimts litu. Atsirado du drą
suoliai srėbė, srėbė, vienas 
czia ipat pars i s robes, pradėjo 
vemti, kitas dar spėjo iszeiti 
in kiemą. Po to pora savaieziu 
sirgę, pasveiko. Bet už tai ga
vo 10 litit.

BAIDYKLES IN KAPUS 
NUVARĖ.

Tjiiksziai. Lu'ksziu v., Sza- 
kiu apsk. Szio kaimo gyvento
ja O. Matulaityte, jau nuo per
nai sirgo kažkokia liga: rody- 

invairios baidykles 
Liepos 1d. 
pasigedo, 

kaimy-

srėbė,

gyvenancziu 
kraszte, kaip apie tai prane- 
sza Chicago Tribune laikrasz- 
t is.

Lietuvos 
ministerija pranesza, kad ka
ro teismo paskirta Olszauskui 
mirties bausme jau invykdyta: 
jis tapo szi ryta suszaudytas 
miszke, netoli nuo Kauno.

užsienio reikalu

tina savim

STIKLAS DUONOJE 
UŽMUSZE JAJA.

Erie, Pa. — Mrs. A. M. Swin- 
duona su stiklugi e iszkejie 

apie kuri visai nežinojo. Kada 
suvalgo szmoteli kuriame stik
las radosi, stdjo gerklėje ir per 
kėlės sanvaites baisiai nuo to 
kentėjo nes daktarai 
jokiu budu stiklą isz 
iszgauti.
trucinto kraujo, s

Kokiu ’budu stiklas 
in miltus tai nedažinota.

negalėjo 
gerkles 

Motore mirė nuo už-

gavosi

(lavos jai 
ir panasziai. 
miszkiai jos 
ieszkoti, pas gimines, 
nūs, bei pažystamus, bot vel
tui. Liepos 3 
de, esaneziam 
Pranesze
felezeris dare

na
cine

namu.
At vykęs

Pa- 
Luksziu

ŪKININKAS APIPLESZE 
ELGETA?

Dusetos, Zarasu apskr. — 
Apie savaite atgal Dusetu apy
linkėj pasklydo žinia, kad Ka
volių kaimo ūkininkas J. api- 

pas ji
elgeta paimdamas pinigus.

Invykis atrodo taip. Elgeta 
esąs nepilnaprotis ir net neži
nąs, kiek pas ji tikrai buvo pi
nigu.

pleszes apsinakvojusi

l I

'I*

s

Jis ganės galvijus ties 
Zarasais pas pil. Butki, kuria 
jam už darbą atlyginęs sidab
riniais.

Kadangi elgeta painiojasi, 
tai kilę abejojimu, ar kas isz 
jo paimta; tacziau kaimynai 
esą girde'je kaip elgeta musza- 
mas re kės ir k.

PASĖJO DAUG MAKORKOS
Sziemet Lietuvo.resa apsėta 

machorkos Laboku 400 ha. Per
nai taboko buvo gauta 4,000 
pudu.

d., rado ja prii- 
szalia 

policijai.
skrodimą.

laidojo Liepos 5 d.
kapinėse.

SUDEGE TVARTAS.
Rokiszkio v. 
vidurdieni

Seka sudegė tvartas 
mas ir kietis. Gaisro priežas
tis esanti mielos liulkeles dar
bas.
SUGAUTI SENI PLESZIKA1

Suvainiszkas. Rokisžkio ap. 
1921 m. miszke ant vieszkcllo 
buvo padaryta keletas api- 
pleszimu, nužudyta policinin
kas ir buvo mėginta nužudyti 
K a z 1 i sz k i o k n n i ga.
Liepos pabaigoje pleszikus su
gavo net Latvijoj ir atvarė in 
Rokiszkio kalėjimą.
MIRĖ PEILIU SUBADYTAS.

Sziomis dienomis Kauno li
goninėj mirė pil. Seilius. Ji su
žeidė peiliu priesz kelias die
nas Petrasziunu kainp) gyven
tojas Juozas Feldri'kas, 
dabar suėmė ir traukiamas at- 
sa'komvben.
RADO KELI NUŽUDYTA 

KLAUTUPIU PASZ
KAUSKA.

Vilka viszkis. — Rugpiuczio 
5 d., Vilkaviszkio apskrity Pa
ežerių v. netoli Kulberniszkiu 
kaimo kely apie 5 vai. 
rastas lavonas.
buvo ūkininko Antano Pasz- 
kausko gyv. Mariampoles apa. 
Viszakio Rudos valsez. Klau- 
tupiu kaime, kūnas.

Prie lavono stovėjo vežimas 
dviem arkliais. Kūne galima 
buvo pastebėti žymiu, kad -per 
lavona pervažiavo vežimas.

Tacziau gauta žinių, 
Paszkauskas buvo laibai 

savo szvogeriu,

Grižvicte, 
Liepos 28 d. J pil

kio ji- *

*

padaryta keletas

Sziemet

NUSIŽUDĖ ISZ VARGO.
Kaunas — Fabriko “Indas” 

kieme pasikorė buvęs to fabri
ko Ūkio skyriaus vedėjas Pal- 
velis Grosmanas, 
žiaus.

Grosmanas paskutini laika 
labai vargingai gyveno ir del 
to matomai padare san gala.

f

MUNSZAINE UŽMUSZE 
KŪDIKI.

60 m. am-atlygintu už 
domieziu.”

noru užmokėjo 
25 dolerius už siutą
paėmė su 
iszgulde

idant su “feleriu” 
nosivalkiotu jio uly-

) »

Doni-
Heekton, Pa. — Mikutis So

bol, keturiu metu vaikiukas, 
užtikęs bonka munszainos ku
ria rado ant stalo kada motina 
iszbego pas kaiminka, nutarė 
paragauti tojo sztofo nes ne
karta mate kaip motina taipgi 
patraukdavo isz bonkos tosios 
‘i ramybes. ’ ’ 
keliu gurkszniu krito ant grin
dų, mirdamas didėlėse kan- 
cziose, o kada motina sugryžo 
namo rado negyva , kūdiki o 
szale lavono 'bonka.

%

savim o 
gera pa- 
‘ ‘ feleriu

SUSIMUSZE UŽ
PATOGUMĄ SAVO 

MOTERĖLIU.
West Jefferson, Pa. — 

kolas Kubisz ir
abudu Slavokai, 

in Lake Jefferson 
ant praleidimo keliu valandų 

oro. Kada kalba 
piju moteres, kilo 

vėliaus ir 
katra isz 

patogesne.
Ant galo abudu buvo patrauk
ti in suda užmokėdami dideles 
bausmes ir prižadėjo kad dau
giau negers munszainos ir ne- 

► moterėlės.
RADO PASIKORUSIA 

MOTINA ANT DURIU.
Dumdale, Ohio. — Raymond 

16 .metu 
isz

Pirmiausia nupjovė viena ausi siginczys apie savo
po tam kita bet senukas neisz- 
dave slaptybes. Tada 
isz t uju iszgamu kirto jam per 
galva su moliniu puodu per
kirsdamas jam galva nuo ko ir Thurston,

Palicije visus suėmė ir vaikas, atsikėlęs 
uždare kalėjime. I
mirė.

rn vienas

visus suėmė
>o kratai ne

surasta jokiu pinigu tik du do
lerius smulkiais pinigais.
IR VAGYS TURI JAUSMUS.

Buffalo, N. Y. — Kada 19 
metu Anele Glen ėjo isz darbo, 
likos sulaikyta per vagi kuris 
su pagelba revolverio sulaiko 
mergina pareikalaudamas pi
nigu. Mergina atidavė jam vis
ką ka turėjo — keturis dole
rius, kuriuos uždirbo tuja die
na. Atiduodama vagiui pini
gus, tarė pro verksmus kad tai 
josios visi pinigai. Vagis susi- 
mylejas ant merginos atidavė 
jai pinigus ir da pridėjo savo 
desziimts doleriu ir dingo tam
sumoje.
IR PANCZIAKOJE PINIGAI 

BUNA PAVOJUJE.
Chicago. — Patogi mergaite 

Grace Torresdale eidama Mi
chigan ulyczia likos užklupta 
per nigeri kuris jai atome 32 
dolerius ir pabėgo. Mergina ta
me laike neszesi parasona nes 
tame laike lijo. Staiga! ant jos 
užklupo nigeris, parmetė ant 
žemes ir isztraukes isz sziIki- 
nes panczįakoą pinigus, dingo.

10-

kuri

Po 'patraukimui

i

isz/jeszkojo kelis kam-

in maudyne
• *

atimti sau

amžiau.4 
ryto, su 

dideliu nusistebėjimu paregė
jo kad motinos nesiranda prie 
paprasto naminio darbo. Nue- 
jas in motinos kambarį prikė
lė tęva ir užklausė kur nuėjo 
motina,
barius 'bet motinos nerado.

Sūnus nuėjus 
rado motina pasikorusia ant 
duriu, josios kojos vos dalyps- 
tejo grindis.

Ant niek buvo stengimai sū
naus ir tėvo ant atgaivinimo 
motinos kuri jau buvo sustin
gus. Nuo kokio tai laiko 
Thursloniene pradėjo sirgt ant 
proto. Vyras ne nejauto kada 
pati, apleido lova 
gyvastį.
PIRMUTINE MERGAITE 

SZIOJE SZEIMYNOJE 
IN 122 METUS.

San Antonio, Tex. — Pirmu
tinis kūdikis moteriszkos ly
ties užgimė szeimynoje A. S. 
Kantner in laika . 122 metu. 
Per tiek metu szeimynoje 
Kantneriu vis gimdavo sūnūs 
ir tik ana diena susilaukė pir
mutine dnktere isz kurios visi 
Knntneriai po visa America 
labai nudžiugo.

in

4 4 
brov’iene su 
“ feleriui 
suterszta 
Juk relini 
mokslą 
daugiau
ežias vėlybu laiku. M'

NAUJAS BUDAS ISZTYRI- 
NETI MOTERES 
NETEISINGYSTA.

'Milwaukee, Wis. — Silves
tras Podlasek geisdamas isz- 
ty r i ne t i savo moteres netoisin- 
gysta ir apgavyste, kuri u'ž 
daug užsiduodavo su savo bur- 
(lingierium, pritaisė prie
vos fonografa kuris rekoidavo 
visa kalba, moteres kada toji 
sapne meiliai kalbėjosi su prie- 
laidiniu ir iszdave visas savo 
slaptybes klausancziam vyrui. 
Kada paeziule prisikalbėjo už
tektinai, vyras nunesze fono
grafa in suda kaipo lindinto- 
ja ir aplaike nuo savo paeziu- 
los persiskyrimą nes ka per 
sapna kalbėjo, viskas buvo tei
sybe. *
LIETUVIUI SU SVETIMA
MOTERE VIESZBUTY, $50.

Lowell, Mass. — Lietuvis M. 
B. vedos vyras insigoide su 
kita moteria paflirtuoti. Pasi
samdė vieszbuty kambarį, no
rėjo rojaus vaisiaus paragaut. 
Bet,nelaimei, kas tai pranesze 
palicijai ir dėdės juodu su- 
aresztave, nuvožė in kalėjimą. 
Rytojaus ryta vyreli

B. vedos vyras

nes

b

4 ‘ džio- 
džius” nubaudė $50 už sveti
moteriavimą, o moterėlė susi
mokėjo — $25.

Dabar jau sako, kad M. B. 
moteris nenorinti jo priimti.... 
Vis dėlto negražu....

I

isz

I

SZUO GERESNIS UŽ 
PAOZIA.

— Mrs. Ge
no Lockport, aplaikb persisky
rimą nuo savo vyro Roy už ne- 
žmoniszka pasielgimą.
Stulže užklausė moteres del ko 
no nori su vyru gyventi, moto
re su aszaromis prakalbėjo: 
“Mano vyras geriau paguodo
je savo szunis no kaip mane. 
Tanke! turėjau trauktis nuo 
stalo alkana,

Pottstown, Pa.

Kada

ba mano vyras 
atiduodavo mesa isz mano to
rielkos šuniui . kalbėdamas: 
”szuo negali sau pyigialbet, o 
tu gali sau pasijeszkot maisto” 
— Teip gyvenau toki laika, 
bet viena diena po ligai, kada 
sau iškopiau mėsos irjiorejau 
valgyt, mano vyras paėmė me-
sa nuo torielkos ir numėto szu- 
niui. To buvo jau už daug, ne
galėdama ilgiaus kentėti ir gy
vent su tokiu beszirdžiu, turė
jau'jeszkot persiskyrimo idant 
nemirt is/, bado.” "

Sudže davė persk i rimą 
paliepė vyrui mokėti motorei 
po 15 doleriu ant sanvaites ant 
josios užlaikymo.

ir

buvo
Pasirodė tai

kad 
susi

pykęs su savo szvogeriu, to 
pat kaimo ūkininku Silvestru 
Muraszka. Kilo intarimas, kad 
Paszkauska nužudė Muraszka, 
ir norėdamas suklaidinti žmo
nes pervažiavo vežimu, per už- 
musztojo lavona, kad atrodytu, 
jog Paszikauskas mirė suvaži
nėtas. Vežime buvo 2 ilgi pu- 
sziiliai rastai. '

Intariamas Muraszka suim- 
t#fs. Jis neigia savo nusikalti
mą. Vedama kvota.
AUTAS UŽMUSZE LIETUVI

Automobilis sužeidė pereita 
Ketverga Petrą. Markūną, 47 
metu, gyv. 505 East 154th st., 
ties namais, kuriuose jis gy
veno. Markūnas mirė penkta
dieni ligoninėje.

GARVEŽYS SUVAŽINĖJO 
VAIKA IR SUŽEIDĖ 

MOTINA.
Andai vakare važiavo isz 

Klaipėdos ūkininke Ligutiene *
Lenk vinį bažnytkaimio.

Skuodo v. Tarp Skuodo ir Dar
bėnų ji turėjo pervažiuoti per 
geležinkelio begins. Tuo paežiu 
laiku atvažiavo garvežys, ku
ris užvažiavo ant vežimo, miis 
tinai suvažinėjo Ligutienes 
vaika, o ja paezia sužeidė.

suvažinėjo
r

BAISI SKERDYNE m*

MUŽIKAI NUŽUDĖ 86 
RINKĖJUS PADOTKU.

SUMISZIMAI PLATINASI.

Ryga, Latvije. — Didesne 
dalis Rusiszku kaimu provin
cijoj Nižni-Novgorod sukilo 
priesz valdžia kaip pranesza 
laikrasztis ‘‘Pravda. ’’

'Mužikai taip inirszo ant rin
kėju padotku kurie likos pri- 
siunsti per valdžia rinkti mo- 
kesezius, kad iszžude net 86 ir 
daug kitokiu valdiszku virati- 
ninku nuo kada prasixlcjo ra- 
gepjute.

Kaimuocziai Nižni-Novgoro- 
do sudegino valdiszkas ukes o 
valdiszki darbininkai pasislė
pė in artimas girres pakol juju 
isz ten iszgelbeta per karei
vius. Sumiszimai vis platinasi 
daugiau ypatingai ten kur sek-~ 
retorini yra nushmsti per val
džia rinkti padotkus. i

« ifl
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Kas Girdėt I
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Aplaikome daugeli skundu 
nuo musu skaitytoju buk vi- 

vagiu 
“Saule” kaip meszkos medų. 
Rodą ant to tokia: nužiūrėkite 

s gerai kas vagia ir apskunski- 
te, o už tai bus gerai nubaus
tas.

Sztai k a vienas skaitytojas 
isz Scranton, Pu., raszof 
“Saule 
raszcziu o

sur <
Saule

dyku-sknieziai 
.»>

Scranton 
v ra 

norints pas mus 
ate imu daugelis laikraszeziu 
bet kitu nevage kaip tik “Sau. 
le” o y pat i ji gai kada kokis ko
munistas pamato “Saule” tai 
griebia kaip koki skarba, tie
siog isz stubos isz ko turime 
daug juoku.”

M
’ Pu< 
geriausiu laik-

Geri žmones panašus in ge
rus muzikantus kurie ir ant 
niekam netikusio instrumento 
gali puikius tonus išvesti. Ir 
geras žmogus, niekiausia ant 
gero kelio gali užvesti.

Trynukai Versziukai; Visi Sveiki
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Zwissig formos, netoli Decoto, Kalifornijos.
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MAŽULIU JONUKAS
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Kolegijos Studentes Moka Pagamini Valgius
1Pasaka del geru vaiku,

. IL

O, koksai buvo Mažiuliu Jor 
nuko, septyneriu metu vaiko, 
džiaugsmaę, kuomet mamyte 
sutiko ji vestis su savim drau
go in bažnyczin poė l Kalėdas 
ant rarotų? Nežinojo nei kaip 
atsilygint už tai myliniai mo- 

szoko, bėginėjo apie 
ja bueziavo rankas:

Mamytele, ar jau - greit

I indei:

i ’eisim?

ta paezia diena ant 
Aplinkiniai far-

— Tuojau, Joneli, 
tik diuJk apsirengti.

—l Mamytei o, ar 
bus vaiku bažnycziojeT 

bus, Joneli.Bus,

daugiau

rik
žiūrėk, gerai apsiglamžyk lan
ke szala,; dar perszalsi.

O ar žvakes žibės?
— Žibės, žibės...

Ar nori būti turtingu? Ugi 
kns s z ui dien nenorėtu būti tur
tingu! Tūlas biznierius paduo
da geriausia būda kaip szia- 
dien galima pasilikt turtingu:

1— Reiko isz saves numest 
savžine, szlove ir garbe.

2— Numest ta žodi in szali 
“duot” o
duodasi ir kas nesiduoda.

3— Bandos ne reike mokėt, 
pietus valgyt pas pažinstamus,

o d ra-

laikytis ‘Hmk kur 
1 ♦

vakariene pas gimines 
panas imti ant bnrgo.

4—Taikyk is prie tosios ro
dos o už keliu metu daeisi tur
to — tiesiog in kalėjimai

o pekloje dau- 
gv-o.

Ne kurie 
virvutes,

Danguje tikrai daugiausia 
yra motinu; ezyseziuje autorių 
ir rasztįninku 
giausia tokiu vyru kurie 
vendami ant szios aszaru pa
kalnes buna nužemintais tar
nai^ del savo moterių.

. • ■ All l

Tankiai duodasi girdėt apie 
visokius 'budus papildymo sav- 
žudinstos kokius panaudoja 
tieji, kuriems nubodo gyveni
mas ant szio svieto, 
panaudoja kulkas,
pasiskando arba truciznos, o 
kiti padaro daug ergelio pali- 
cijai per panaudojima szaima
mu ginklu o vietoje padarymo 
sau galo tai padaro skyles lu
bose arba zerkoluose.

Bet netankiai duodasi gir
dėt apie sekanti atsitikima 
kaip atsitiko Filadelfijoj kur 
asztuoniolikos metu amžiaus 
kokia tai Miss Grace Jarviss 
paėmus truciznos atsigulė in 
lova laukdama prisiartinan- 
czios mirties. Po valandėlei pa
juto kad labai yra iszalkus, per 
tai atsikėlė ir suvalgė skaniai 
vakariene ir vela atsigulė in 
lova o kada taip laukdama lyg 
rytui ir
atsigėrė kavos, 

porkezapsus

įnoriai yra nemažai nusistebėja kad visi yra sveiki ir pui
kini auga.

Jaigu dorybes ir mokslo ne
turėsi tai tujų amatu pildyt ne 
galėsi.

Reikalinga yra apszvieta! 
Taip skelbia nedaviria moks
le valkatos. Juk mokslas ir ap
szvieta nedaug sukimo galvos 
reikalauja.

laikraszeziai tankiai primintu 
del skatytoju idant atsilanki- 
netu pas savo bfznierius su vi
sokiais pirkiniais o ne pas sve. 
timtauezius nuo kuriu jokios 
naudos Lietuviai neturi.

— Taip, kaip tuokart? — 
dsimine jisai vasaros meta.

— Dar gražiau, — szypso- 
damosi tarė motina.

— Dar didesnis džiaugsmas 
pagavo Jonuką, dar didesnis 
noras pamatyti apkaiszyta al
torių, apszviesta žvakių eilėms. 
Viskas dabar jam 
"szypsosi, dargi nei

<

t

; “i

Szitos kolegijos studentes Nobraskos sustojo
th.

I lakelyje 
važiuojant in Washingtona ir vietoje pirkinėti sau maišia tai 
sustoja kur girrioje ir pagamina paezios sau valgius, 
ga'ites keliauna dideliam automobiliuje kuriame turi 
kius Rukainius pi’ietaisus. x

Mer- 
viso-

Geri a ūso gyduole del lai
mes žmogui yra: Biskuti dory- 

biskutibes, biskuti tikybos, 
meiles ir biskuti pinigu; tai 
yra geria use gyduole del gavi
mo laimes.

buvo per- 
klausvmns kandidatu ant liko
si szk u popieru. Tarp keliu 
szimtu aplikantu, atsirado tū
las Lietuvis, gyvenantis ezio- 
nais apie 15 metu — ir sekan- 
cziai prasidėjo egzaminas tarp 
Lietuvio ir egzaminatoriaus:

— Are vou married or sin-

Pottsvilles sode

gio ?
() yes,

/n

yes sir, citizen

sia v in— How long you 
this countrv ?

O yes! Old country, yes 
sir. 1 know, yes.

Who is president of this 
countrv!

Yes sir! I know, George 
Washington, yes! •

— But I asked von who is *
president of this country now?

0 yes, 1 know, yes, Hoo
ver, yes, I know!

What is in Harrisburg?
Yes, I know. In Harris

burg? Yes, crazy house. Yes, I 
know.

Egzaminatoriui taip patiko 
tasai iszpažinimas 
rio 
ginia

1 J

n

negalėdama numirt, house 
suvalgė du 

nuėjo in

“ foreigne- 
kuris pavadino llarisbur- 

legislatura
jog nusijuokęs szirdin-

4 4 crazy

Paskutines Žinutes
1| Washington, D. U. — Vai

stiniuose kalėjimuose pagal 
naujausia apskaitymu, randa
si daugiau kaip 108,500 viso
kiu prasižengėliu.

V Philadelphia. — Nusimi
nęs kad serga ir neturi darbo, 
Vladas Panovskis, 55 metu isz 

nusidure ant 
peiliu kuri in- 

I )ukte

dau

Spring Garden, 
smort su ilgu 
smeige sau in krutinę. 
Stella surado lavoną tėvo.

11 1/ancaster, Pa. — Vienas 
žmogus likos užmusztas o
gelis sužeista per sulūžima til
to ant kelio isz Readingo in 
czionais, tiesiog ant Penusyl- 
vanijos geležinkelio.

11 Dueren, Vrokietija. — Ar
ti kaimo Buir ant Varszavo— 
Paryžiaus geležinkelio, per ap
sivertima lokomotivos, Ameri
konas John Kovai likos nž- 
musztas ir daug pasažieriu su
žeista.

tiesiog

PARSIDUODA FARMA IR 
HOTELIS

“ porkezapsus” ir 
darba. — Argi nė juokinga sav- 
žudintojaf!

Visokios politikiszkos parti
jos jau pa si rengi ne ja ant atei- 
naneziu rinkimu, pavietavu ir 
miestiszku virszininku. Pavie
te Skulkino bus daug kandida
tu ant visokiu urėdu. Demo
kratai pastate daug savo tau
tieti u kaipo inkiszo ir kelis 
Lietuvius ant urėdu, bet tik 
del to idant jiems pagelbėt isz- 
rinkti juju veisles kandidatus. 
Lietuviai privalo stoti už sa
viškius ir juosius iszrinkti ne- 
temindami ant prižadėjimu ža
liųjų. Rinkite gerus ir tinka
mus žmones, nesiduokite pa
pirkt nes tai nužemina Varda 
visu “foreigneriu.”

Szioje gadynėje viskas ant 
mokslo ir dorybes rėmėsi. Do
rai vogk, florai pleszk, florai 
apsukinek, dorai savo kaimy
ną apkalbinėk, dprai žmogų
iižmuszk o ir prie visko yra 
reikalinga apszvieta ir moks
liu. .

' ■ *'-• l"*' C ‘ r' ■ '.U'.,
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gai, davė žmogeliui citizen po- 
pioras.

papratę

kad savųjų

Juk ir

maloniai 
tamsuma 

nebaugina jo kaip tai papras
tai būdavo.,

— Ir neilgai trukus, žings- 
juodo numintu per

sniegą taku in bažnyczia. Tik 
sztai netikėtai sugaudžia var- ' 
pa i.

niuoja

I

M a m y I e 1 e, s k u b i n k i m e s, 
nesuspesim....

Gerai, gerai, Joneli. Bet 
atsimink, kad bažnytėlei nesi
dairytum, o poteriautum.

— Gerai mamvtele — links- •b

mai szokinedamas per sniego 
pusnynelius, eziulba Jonukas.

Ir kurgi jisai nesidžiaugs, 
kur necziubles? Taip ji žavi 
visa szios dienos kelione, kaa 
rodos, jisai jau ne szitame pa
saulyje gyvena!

!is,
viskas jo jaunute siela glosty
te glosto.

Bet sztai ir bažnyczioje.
I

J

Ir tas bliz
gantis sniegas, ir asztrus ve,]C- 

ir bes i szy psanti s menulis,

2 akrai gir- ,rius56 akru žemes, 
rios, 2 skaitiniai, sodas, 16 rui
mu namas, eletkriku apszvie- 
samas, bėgantis vanduo st ūboj, 
didelis naujas tvartas. Randasi 

3 mylės
Pa rsiduos

prie Pinegrove Pike, 
nuo Pingrove, Pa.
pigiai del greito pi iki ko. Apie
daugiaus kreipkities ant adre-
so: •

Jos F. Kempski 
Brown Bldg

Bell Tel. 2456-J.

.?•

...J.

REIKALAUKITE
Pas Visus Lietuvius 

Sztondnkus

BIRUTES
Saldainiu isz Lietuvos
Jeigu Tamstų Sztorninkas 
j u neturi, praneszkite mums 
jo varda ir adresa kad mes 
galėtum jam pasiusti pasiu- 
lyma.

LITHUANIAN IMPORTING CO
818 E. SIXTH ST.

SO. BOSTON, MASS.
?

Dr. T. J, Tacielauskas
Pirmutinis Lictuviszkas 
Dentistas Malianojujc.

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

y .......... .

I

— Persižegnok 
sz vest u vandenei i u 
gojo motina.

Jonukas, nieko 
mas, pasivilgo pirsztuka ir 
persižegnojo...

— Einam, Jonuk, — truk
telėjo ji motina.

Jonukas giliai atsiduso, tai 
jisai buvo sugautas nepaprastu 
savo gyvenime reginiu. Bet 
sztai, tik inženges bažnyczion, 
pamate visur pilna žvakių 
žvakelių: ir vidury kabo dide- 
liausios ju virtines, 
prie altoriaus, 

i gausiai
Kaip ežia gražu

Jonuk, 
paser-

neinu kilu

reginiu.

ir toliau 
ir patsai alto- 

apszviestas. 
“Kaip ežia gražu” pamanė at
sidusęs Jonukas ir nuseko gi
lyn paskui motinėlė.

Dabar jo akims dar labiau 
viskas puikiai atrodo; nežino 
net patsai in ka žiūrėti, taip 
visur gražu, taip viskas ąki 
veria. O tie vargonų balsai, tai 

(t.69 juu ti'krai angelu choras! Kaip 
jie maloniai lengvai gaudžia, 
ramiai atsiliepdami ir perim-

Port Carbon, Pa. darni visa Jonuko jauna siela!
Pakelia jisai savo akutes prie

’ ‘%■> VįK

“Ugi kas gi ežia 
pamano Jonukas. Tai

Jau tai Lietuviai 
viską darvti ant kerszto — vie-r *1 T

ni kitiems. Rūgo ja biznieriai 
kad Lietuviai trauke pas Žy
dus pirkti tavoms o ir kiloki 
biznieriai ir vertelgai ant savo 
tautiecziir rugoja 
nesuszelpineja.

O kas tame kaltas? 
lieji biznieriai nekitaip daro. 
Argi mes nežinome kad neku- 
rie isz tu-ju biznierių ne tiktai 
patys neskaito ILietuviszku 
laikraszeziu bet da ir kitus at
kalbinėja nuo skaitymo.

Toki tai Lietuviszki biznie
riai — ge radėja i del savo tau
tos. Juk ranka ranka mazgoja 
idant abidvi butu 'baltos o kad 
mums gerai sektųsi, turime ne
atbūtinai vieni kitus szelpti. 
Jaigu brolycziai norite ^jdant 
kostumeriii turėtumėte Lai ir 
jus duokite paveizdi nuo sa
ves. Mes ne dę! to apie tai pri
mename, tiktai primename del 
biznierių gero nes jaigu szelp-
tume te savo spaustuves ir sa
vo laikraszcžius tai ir tieji
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HENRY HOUCK
Kandidatas ant

JUDGE of COMMON PLEAS
Nominącijos 17 September!©

žibintuvo.
dabar,” 
stiklai po kiekviena žvake, 
i n va iriausioms spalvomis mai- 
nydamies, atspindėjo Jonuko

Bet, pajutęs motinos 
truktelėjimą, vėl nuleido aku
tes ir atsikreipė staeziai in al
torių.

- Mamytele, kas ten sto-
- paklausė pakiiszdomis.
- Kur, Joneli?

— Ana augsztai....
— rrai Szvencziailsios Pa

neles stovylg.
Insižiurejo Jonukas in sto 

vyla, insmeige savo, Ippp ty- 
dangus, molynas akutes

akvse.

vi ?

r

ras
ir žiuri, žiuri... Net nepatemijo 
nei skaipbanczio suga.udimp 
nei kunigo balso pas altorių, 
vien tik tai atsidėjęs žjuri

J

7

vien tik tai ntsidejes žjuri... O 
jam atrodo, kad ir Ji in ji žiu,- 
ri savo pilnomis mnJwjQH
mis Truputi gi praskėstos 
Jos rankos, taip, ji, .rodos, vilio
te vilioja,,,..

I

f

i#

sziai ji visai apsiautė.
kas temija atsidėjęs., 
keieziasi, mainosi, ir vietoj jo 
pamato jisai matyta
ežioj Panele, bet dabar gyva... 
O taip .Ji maloniai žiuri iii ji, 
priesz Ja b(‘khipanti.

Bet ka gi sztai patemija Jo
nukas? Sztai toji maloni Pa
nele, apsupta placziausia vai-

I voryktsztes juosta, apvaini- 
žvaigždžiu žvaigždelių 

pasijunta vainiku isztiesusi rankas, arti- 
jisai savo kieme bebėgiojus su misi ir

vaikais....
Susijudino motina, ir Jonu

kas kruptelejo, pabudo.
— Jonuk, einam mimo, — 

tarė motina.
Jisai giliai atsiduso, lyg ne

norėdamas skirties su ta vieta, 
bet matydamas, kad jau moti
na rengiasi iszeiti, ir patsai 
parpuolęs ant keliu, žemai pa
silenkt* priesz didiji altorių....

— Mamyte, kodėl mes ei
nam namo? — paklausė eida
mas isz bažnyczios Jonukas.

— Kodėl vaikeli ?
— Ugi ten taip

Pasibaigė pamaldos.. Pradė
jo gesinti žvakes... O Jonukas 
vis žiuri in Panele. Net užsl- 
mirszo, kur esąs.

— Mamyte,— plonycziu bal
su atsiliepė jisai.

— Ka Jonuk?
— Kodėl mes ežia,
— Nekalbėk, Jonuk: 

bažnyczia, negalima.
Ir vėl užsimąstė Jonukas, 

užsimąstė, o ka masto, patsai kuota

Jonu-
Menulis

bažnv-

ežia

Szita yra Receptu 
Aptieka

Iszpildome visu Daktaru 
receptus. Jeigu juso dak
taras negyvena mieste, 
atneszkite jo receptą in 
muso aptieka, mes sutai- 

1 sisime gyduoles.
t

Litschs’ Drug Store
14 E. CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.
■ —I — O 1

WT TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABOR1US MAHANOY CITY

nežino, tik, rodos.

gražu...
— Matai, Jonui i, reikia skn-

binties namo.
Pasitenkinęs atsakymu, žen- 

per

tarė, praėjus

Mamyte, ir 
Na’matai, vaikeli.

lis?

gulk Jonuti. Už- 
pereis —

fl

užmerkė akis...

ge jisai kartu su motina 
girgždanti sniegą.

Jau pradėjo rausti pietų ry
tu dangaus krasztas, kruvina 
varsa apszviezdamas blizganti 
sniegą. Menulis jau visai že
mai; bet ko taip, rodos, nusi
minęs nulindęs veizi in žeme.

Bet neilgai jiemdviem teko 
keliauti, sztai Mažuliu kiemas.

— Jonuk, —
namo motina — pramigk iki 
asz pusryczius surengsiu.

— Bet, mamyte, nežinau ko
de! man veržia, r— pasiskundė 
rodydamas gerkle.

— ,Tai nuszalai, vaikeli. Sa
kiau, apsiglamžyk, bet 'kur tau 
dabar dar apsirgsi...

galva sopa.
Bet,

kad pasveiktum, tai gerai isz- 
simiegok.

O kur, mamytele teve-
— atsiminė jisai paimta 

karau savo vyra.
— Gulk, 

mik, bus tau gerai, 
pro aszaras kalbėjo guldyda
ma ji motina.

Atsigulė...
miega... Tik sztai iszgirdo jisai 
11 e pa i) ra st a m u z i k 11.
artinasi..,.

Bet sztai viskas susimaiszo... 
Kur tai toli vien girdisi dar 
szvelnutis muzikos aidas. —. 
Jonukas klausos... .Jau prade
da vargonuot... Vėl viskas per- 
sikieczia... Tik sztai jisai atsi
duria kokiam tai dideliausia- 
me rūme. Žvaigždžiu žvaigž
des tik žėri, tik spindi jame... 
Terp ju sztai jisai pntomija bc- 
siszypsanti menuli... Aplinkui 
ji — vaivorykszcziu juostos — 
viena, kita spindi septyniomis 
spalvomis;

O ji vis

Žvaigždžiu žvaigž- 
, tik spjndi jame 

jisai patomi

žemiau j u dega

artinasi prie Jonuko, 
sakydama:
Jonuk ”
pravėrė

— Kelkis,

“Jonuk! eik szen 
Kruptelejo jisai...

akis. . . pabudo. . .
Jonuk, pusry- 

cziu —kalbino, pasilenkusi ant 
jo loveles, motina.

Tai dar tu man mlega- 
lis! Na jau kelkis, kelkis... — 
Bet Jonukas vieton, kad a'tsL 
kelus, vien skaudžiai sudejavo: 
“Mamytele, galva skauda;;.”•

— Oi, koks tu karsztas, Jo
nuk! — uždėjus ranka ant vai
ko galvos, kalbėjo motina: na

, gal greieziau pe-

Laidoja kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t. t. 
520 W. Ceotre St; Mahanojr City, Pa.

tai jau gulėk
reis... O ar nenori valgyt ?

•

tai užsiklosi vk ir už-
mik.

\T

a,
— Bet ka asz 

maeziau....
-— () 1^‘L Jonuk !
— Maeziau... maeziau, ma

mytele Panele..? bet tokia gra
žia, kaip bažnyczioje...

— Gerai, gerai, 
pasveiksi. •

— Gulk mažiuteli, užsnusk. 
kaip panorėsi valgyti paszauk 
mane.... užklostydama kalbėjo

mamvtele

Jonuk, tai

Ir

motina.
— Ak, Vieszpatie! atsiduso 

ji giliai. Atome nuo numes vy
ra.. jisai jau menuo kaip... žu
vo... neatimk, Vieszpatie, bent 
paskutines mano vilties!.,
parpuolus priesz kryžių ilgai 
raudojo ir meldėsi nelaiminga 
motina...

Ir gailestingas Dievas isz- 
klause jos maldos. Jonukas pa
sveiko ir vis minėjo inatytaja 
gražia Safv. Panele ir visa szir- 
džia Ja mylėjo, kad ji sugra
žino jam sveikata. B įtikai

666
YRA TAI RECEPTAS DEL 

Szalczio Gripo, Flu, Dengue, 
Bilious karszcsio ir Materijos.

LIETUVISZKAS GRAB0R1US
į Ant. J. Sakalauskas
J p . W. ........ M .. .M a 
g (Bell Phone 872)
U 331 W. Centre St. Shenandoah, Pa.

p P

Nuliudimo valandoje šutei- į Į 
kiam geriausi patarnavima. Pa- 
laidojima atliekam rūpestingai S

!

I

ir gražiai. Busite pilnai užga
nėdinti.

Isz Mahanojaus ir Girardvllloa 
jeigu kas pareikalaus mano pa- * 
tarnavima tai meldžiu man tele- j 
foauoti o pribusiu in deszimts J

Bell Telefonas 872 Jminutu.

GYDUOLE NUO ANGLEKAS1U 
ASTMA IR NOSINIO KATARO

Neapmokama gyduole variuojama su 
stebėtino pasekme per 30 metu, del 
Gerklines Astma arba dusulio, Bron- 
kitis, Gerklines kosulio, Plauti, Sunku 
kvepavima, Užėima ir szalti galvoje, 
Priszakini skausmą galvos ir t.t. Gy
duole kuri visad gelbsti. Vieno mene
sio gydimas Preke 30c per paczta. 
Iszrusta ir parduodama vien tik per 

HAMPDEN LABORATORY
724 MULLBERY ST. READING. PA.

A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABOR1US

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

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

Bell Telefonas 1430-R

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 
szia nuo papraszcziausiu Iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, vcselju, kriksztyniu ir

Greitai veikia. Gausite aptiekosa. kitiems pasivažinėjimams.
*

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA,

■$----------------

3-czia Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
į- pinigus yra gerinus negu 10-tas Procentas, be jokio 

saugumo.
MERCHANTS BANKING TRUST CO.

moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta 
suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir goriau 
de! žmogaus kuris dirba ir czedina. Dekite savo 
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite 
kaip tai pinigas anga su padauginimu Procento.

Ii
Ii

žvakes. Ti'k isz kur buvo ne
buvo užtėmiu menuli rukai; jie i
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I.
— Mag<hite, Mag<Iute, mel

džiu tnves neverk nes szinlis 
man plyszta matant tavo giii- 

O, kaip-gi sunku man,
kaip slegia man krutino ton ta
vo aszaros. kaip varsto 
man

■

turiu tave

et* J. 
i

s- ■ i4 ’•

lesti.

juRkaip 
szirdi! O Dieve mano!

Kode! nepražuvau būdamas at
skirtu nuo tavos, kada tarna
vau kari n mene je, niekas dabar 
priverezia mane prie pameti
mo tavęs... O brangiausioji 
neverk, juk gal no ant ilgo at- 
siskirsim(’, 
vela susieiti!. . .

— Laime mano pasibaigė— 
tarė pro verksmus jau Magdu- 
te.

gal Dievas daleis

Ne musu rankoje ji, ne 
kad pametu jika <dnrvsime 

mus vėla.
Taip kalbėjo jaunas vyras 

gulėdamas ant patalo. Jo isz- 
vaizda liudijo kad buvo tai li
gonis kuris rengiasi in kelio
ne vedaneziu in amžinasti.

Veidas suvytęs, isylhlyszkes, 
akys indube, apdumtos, lupos 
iszbalusios, rankos iszdžiuvia, 
balsas silpnas. O buvo tai kita
dos jaunas, drūtas, sveikas vy
ras. Szale lovos stovinti jauna 
moteriszke, kuria ligonis rami-

Lr-
ant ranku 

Vaikas 
nežinojo ka reiszkia motinos 
verksmas bet matydanuis ver- 
kianezia motina, pradėjo taip
gi verkt kad motina turėjo 
liautis verkus.

— Vaikeli mielas — kalbė
jo jiji — neprajauti tu nelai
mes. Smagiau man butu mirt 
negu matyt ta nelaime isz ku
rios gal jau tik vienas 
mus gelbes.

Jis neapleis 
naszlaic'Jiais,

no, buvo tai gera, jo pati Ma 
dalena, kuri laike 
maža sūneli Pranuką.

k a

Dievas

jusu, liku
siu naszlaicziais, nusiramink, 
imcziid, lengviau man bus mils 
ti... Jai tokis Dievo noras, 
tebūna Jo szventa valia — kai
lio jo silpnu balsu ligonis. Bet 
tais savo žodžiais da skau
džiau žeidė szi rd i mvlinezios 
moteres kuri sielvartaudama 
puolė ant keliu priesz lova ir 
pakele akis ir szirdi danguosna 
idant melst Dievo susimyleji- 
mo.

Telaimina jis judu, te
są vo globoje — isz tarėlaiko

giliai atsidusęs ligonis.
Tame davėsi girdėt atitolin

tas balsas varpo, ligonis pasi
judino ir pažiurėjo gailingai iii

>

Pagelbėk

Ivj ir 
n

“ pa- 
t roksz-

giltine kuri jau 
s že

Kzeli,

sujudintu balsu

motore ir šuneli o drebaneziu 
mirsztaneziu balsu prabilo:

— Magdutc, ar girdi var
pa gaudžiant ? Asz girdžiu ji 
paskutiniu kartu,
man sukalbėt “Ani uolas Die
vo” — sukalbėkime drauge.

Moteriszke iszticHe rankas 
prie ligonio, lyg norėdama ne- 
daleist jam kalbėt žodžio 
skutinin kartu,”
dama nuvarvt szalin nuo my
limo vvro ta 
užleido ant jo veido savo 

bet akvse inirsztanczio 
matydama meldimą, pradėjo
drebaneziu 
kalbėt malda. Dakalbejus žo
džius: Szvontn Marija Motina 
Dievo melskis 
nūs dabar ir valandoje mirties 
musu“ *, urnai nutilo.

Skausmai suspaudė jos szir
di, graudumas ir as'Zaros su- 
sprangino baisa ir žodžio isz- 
tart jau negalėjo bet jos jausli 
duszia kalbėjo ir jaute drauge 
hu mirsztanczio duszia. Iszkil- 

tyla apsivieszpatavo
grlnczeleje. Ligonis primerkęs 
akis gulėjo ramiai, po valan
dai atsiliepe vėl in raudojan- 
czia be balso motere:

— Magdute 
manės?

— Taip madio duszele, 
miu prie tavęs ir busiu...

— O, brangiausioj!, man 
ežia ant žemes kaip lengva irįti, kolei esmių gyva tai tos ne-'jo dusziai Vieszpatie, nabasz-

minga

mylimoji palikti, 
gailestis kaip baisus orelio na- 

■ man duszia ~~ da- 
neja nežili skausmu, 

janeziuosiu Sveikas. Pasveiki
no mane “Sveika Marija.” Ji 
jus ima in savo apgloha. Ji jus 
neapleis. Pavedu jai tave bran
gi ir kūdikėli, aukauk ji Mari
jai Panai.

Magdalena
ant ranku pakylėjo ji priesz 
abroza Motinos Iszganytojaus, 
o mirsztantis kalbėjo, prita
riant jam Magdalenai.

— Szvencziausioji, 
Motina,

ga i’draskė 
bar jan i

Sveika Marija.

laikanti sūneli
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Ashland, Pa. — Visos kasyk
los szioje aplinkinėje pradėjo 
dirbti praeita Pelnyczia pagul 
paliepimus iszlipytus per ang
lines kompanijes. Yra tai pir
mutini karta kad visos kasyk

los dirbtu pilna laika nuo ilgo
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Deszimts kasyklos prigulin- 
ezios prie Leliigh Valles Cen
tral! joj, Lost Creek ir Maha
nojaus aplinkinėje jau pradėjo 
dirbti kaipo ir <lidesne dalis 
Keadingo kasykla Ashlando, 
Mahanojaus ir Mount Carmel. 
Kasyklos Draper ir. Hammond 
kuriose turi užsi,ėmimus 2,500 
darbininku pradėjo dirbti pra
eita Pe t n veži a.

Pottsville, Pa, -r*- 
darbininku turėjo paliaut dirb
ti kada kletka Lytie kasyklose 
suteszkino ratu ant kurio su
kosi plienine virve traukanti 
kletka isz kasyklų. Bledes pa
daryta ant $8,000. Manoma 
kad naujas inžinierius nemo
kėjo valdyti gerai maszinos ir 
isz tos priežasties kilo nelaime.

ANT PARDAVIMO
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Pabaiga svieto užstoja, 
Jaigu vyrai nuo inorgucziii 

nėpasikavoja, 
Siisitariusios kelios valkiojesi, 

Po pakampes dairosi,
Ypatingai ant kampu lauke 

Subatom i s,
Po tam guli per visa diena 

Nedeliomis,
Ir da'mamule valgi pagamina, 

Valgyti dukrele ragina.
Varpai ant pamaldų in 

bažnyczia szauke,
O dukrele lovoje knarkė, 

Ka isz tokiu galima ateityje 
tikėtis,

Jaigu bambiliais per naktis 
mėgsta valkiotis?
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J. Williams’o naujas eroplanas turintis 1,100 arkliniu pajėgu, 
di lėkti 800 myliu in valanda. Su tuom eroplanu dalyvaus lenktynėse Anglijoj už

Sztai pulkininko A.
gJ

švieti ne
’ kuris

garbe.
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Lietuviszkai kalba, bet veikiai 
susiprato jog ne visi Žalnieriai 
esą maskoliais, todėl lyg nu
li riksme ja s atsake:

— Tamisjtos pas mus galė
site gaut kvatiera jai neesate 
mas k o 1 i a i s, ’ža 111 i e r i a m 
duot prieglauda.

Taip, vistiek

Apie -1,0001 tv vras neturc'damas 
kyt, -nuleidęs uosi atsitraukė 
gera G i ranekione 
dekavojanezia jai biedna nasz- 
le:

ka jis priesz valhrida savo mir
ties taip sudavadijo ir todėl 
ta paskutini jo praszyma idant 
tave, sūneli, 
ežia u ’pildžiau kiek galėjau 
taigi ir tu to nemirszdamas rū
pinkis idant mano rupeseziai 
nenueitu už niek.

— Nereikalauji motin, 
boti — prižadu tau ir Dievui 
kad nesiduosiu niekam saves 
iszvest isz doros kelio. Neszio- 
siu savo duszioje viską, ta kuo
mi mane apdovanojai, dekavo- 
damas kasdien szveneziausiai 
Marijai Panai už Jos mylistas 
•ir melsdamas nuo Jos apglo
bus del tavęs motinėlė. Kas
dien po sukalbėjimui 
las Dievo” 
pam, mislimis skrysiu prie ta
vęs, tad praszau idant tose va
landose mislytum jog asz apie 
tave motinėlė mislinu.

Prižadėjimu savo patvirtino 
kits kitam szirdingu pasibu- 
cziavimu, kuris po draug buvo 
atsisvei kinimu.

Likusi viena moteriszke bu
vo raini o atėjus vakarui tuoj 
puolė ant keliu ir meldėsi.

IIT.
Buvo karszta Liepos mene

sio diena. Saule jau slinko va
karu linkui o jos spinduliai 
rausvai alsimiiszinėjo in de*be- 
si dulkiu riikstancziu ant kelio 
kuriuomi trauke minia kariu- 
menes žibsojenti nuszveistais 
ginklais. Žalnieriai matomai

sa- 
o 

atsiliept in

f

priimk musu kūdikėli in 
ji it; jo 

Tu 
ra- 
Tu

*

turėk 
A pveizdoje.

Tumus 
mink,

mus
rn

Lik Magdalena ir pasil
sėk o paskui ateisi man pagel
bėt triūse.

Laikas tekėjo, 
dienos, 
metai, 
irvveno

praeit i ne jo 
sanvaites, menesiai ir 
Naszle Magdalena vis 
pas Girauckus tarnau

dama jiems kaipo tarnaite o
Franukas paaugės taipgi jau 
atsimokėjo 
sara gi

dorjd iszaugin- 
’ pildžiau kiek

at-

■' *n

reikė
(k i ■
J

mano mirimo, 
idant

lovos ligonio, 
kaskart labiau silpo ir 

kaip iszžibejusi žibintai-

Dievo 
"Fu kentėjai matyda

ma savo Simu mirsztanti ant 
Kryžiaus, 'Tu jauti musu kan- 
czias,
savo apgloha, 
motina savo 

neapleisk,
rl'u mumis valdyk, 

už mus užtark ir in amžina gy
venimą vesk, o szveneziausioji 
Marija Pana, Amen.

Pasilsėjas valandėlė mirsz
tantis vėl atsiliepe in verkian- 
czia mote re:

O tave Magdalena, mel
džiu valandoje
auklek Franuka dorai 
pasiliktu doru žmogum ir kad 
jokia nedorybe nesutersztu mu
su ir savo varda, idant butu 
naudingu Dievui ir žmoniems.

I no tarpu sutemo ir Magda
lena užsižiebus maža lempuke 
nesitraukė nuo 
kuris 
geso 
te.

Saule tekedama ant rytojaus 
jau nerado ligonio tarpe 
vnju.

Magdalena pasiliko su savo 
šuneliu naszlaicziais, bet pasa
kė nelaipiinga Dievui, t.y. sa
vo sanžiniai, kad pasiliks isz- 
tikima mirusiam iki galui sa
vo gyvenimo, ka prižadėjo da 
laike sudėjimo prisiegos vyrui 
priesz altorių bažnyczioje ir 
dabar ta savo prisiega atmin
dama patvirtino.

II.
Ilga laika naszle Magdalena 

su savo šuneliu gyveno namuo
se Giraucko kuris labai malo
nus buvo naszlaicziam. Mote
riszke atsimokėdavo labai gau
siai dirbdama namuose ir lau
kuose nekarta už du, bet su 
laiku Girauckas pradėjo niur
nėt kad svetimu vaiku nenori 
maityt, kad jam sunkus gyve
nimas ir be to, kadangi d imi 
menka pelną duoda 
tys dideles,
mokėt dideles duokles, 
damas už tai valdžia, pasakė 
naszliai jog laikyt jos pas save 
negali nes niekas 
kada pavargs.

— Dėdulė, — melde isztie- 
sus link jo rankas, — meldžiu 
jusu vardan Kristaus neapleis-

Tar- 
nausiu jum kaip geriausia slū
gine, dirbsiu kiek tik mano 
pajiegos tęsęs, pusiau nedaval-

gv-r>.

o mokes- 
reikia ant visko 

kaltin-

ji negelbės,

kite manes nelaimingos.

už maitinimu, va- 
anydamas galvijus o žie

ma lanke mokykla.
žingsnius moksle, būdamas do
ru ir neisztvirkintu vaiku, kuo
mi suteikinėjo džiaugsmu do
rai motinai.

Girauckas suvis kitokiu'pa
stojas, jau niekad neprikiszi- 
nejo kad turi 
svetimus vaikus. Franukas 
baigės mokykla per nekoki lai
ka dirbo kaipo bernas pas savo 
duondavi, bet patarpes pagal 
motinos noro, nuėjo mokintis 
dailydystes, koki tai amatu tu
rėjus jo mirusis tėvas, 

geras sunūs 
nuo

kur daro

“ Aniuo-
užskambinus var-

d v kai maitini 
vaikus.

Netrukus geras sunūs pa- 
liuosavo motina nuo sunkiu 
darbu kadangi pasamdė jai na
meli ir isz savo užilarbio su ja 
gyveno. Magdalena buvo lai
minga ir kitokios laimes jau 
netroszko.

Vienok laime žmoniems daž
nai mainosi. Franas likos pa- 
szauklas in

JOS

Žalnieriai 
kariumene ir pa- jau buvo nuilsę, kadangi isz-

imtas jai, nors tik ji viena te- vyde kaimu,

singu ir

turėjo. Motinos szirdis dabar pasilsėt, 
tikrai labai daug kentėjo bet 
buvo ji moteriszke galinti vis
ką nukėnst.

u— Siinau, visados buk tei-
pri vai milus pildyk,

visados turėk Dievu savo szir- 
dyje o .Jis neapleis tavęs ii* da
leis sveikam vėl sugryžti. Taip 
kalbėjo motina leisdama ka
ri umeneii savo sunn kuris už- 
tikrinejo jog iszpildys jos pa
tarimus.

— Sunau mano brangus, 
žadėt lengva bet iszteset ne vi
sai los, 
pirm laiko kad padarysi tai 
ko vėliaus negali. Rodos viską 
galima jai nutarimai padaryti 
buna tvirtais o del piktu drau
gu neiszsižadi doros ir Dievo. 
Su žmonių piktybe sunku yra 
kovot bet

mano

niekados neprisiegauk

kas apsiginklavęs
gyniu kad tik biedna sierateleĮdorvbe ir meile Dievo, tas ne-
isz vargo neturėtu mirt. O 
szvenczi a ilsioji Motinu Dievo 
Tu susi m v lėk.

Sielvartas motei’iszkes suju
dino G i ra neką ir tarė:

— Ne ekmiu juk taip piktu

vargo

ketino 
apimti

kuriame 
džiaugsmo

pradėjo dainuot. Netrukus atė
jo in kaimu ir sustatė in ožius 
szaudykles sukrito ant žemes, 
tartum t rokszdami atsigult 
ant jos ant amžių. Kaime turė
jo pasilikt ant kvatieru, taigi 
ne ilgai galėjo ilsėtis, vien rei-

t rokszdami

— i aip, viHiiuK, kokiu jis 
nebūtu —-pritarė Jokūbas, ka
da Franas besiszypsojo girdė
damas prasarga vaikino, 'ma
loniai neapkenezianezio mas
kolių, ar gal bijanezio ju. Abu
du Žalnieriai nuėjo paskui vai- 
•kina kuris netrukus juos inve- 
de in szvaru dideli kiemą ir iij- 
vedU in 
kur pasakė kad nors gaspado- 
riu nėra namieje nes iszvažia,- 
vo in szermenis, gali 
apsirinki ežia kvatiera.

Žalnieriai tuojaus vėl iszeju 
o Kantaviczius Lare:

Gera, kvatiera gavGr'4, 
matVt kad ūkininkas turtin- 

, gal gausime puikia vaka-

didele tamsia stuba,

vienok

gavom:O

gus 
riene.

nas.
diiosnesni ii 
tingi.

Nesitikiu — atsake Fra- 
N e tu rt i n g i v i sa < los 

geresni negu 4 u r-

— Szeimininku nėra — 
juos u'žvaduoja. vaikinas ir se
na Magde, kaip sake vaikinas, 
reikia gerai prisigerint jai o 
ne bus skupi.

— Blusti, jaigu tai sena 
merga tai nemaloni vaikinam, 
ypaez da Žalnieriam. Pagalios 
ka tave taip labai apeina ta va
kariene!

— Rytoj gausime 
(mokesti) —

Kantaviczius.
Vėlybu vakaru sugryžo in 

savo kvatiera ir ežiu lauke va
karienes, bet Magde nesiskubi
no su davimu jos Žalnieriam.

— Jai nori valgyt, sztai ve,
kejo eit klaust kvatieru. Zal-tduonos turiu, imk.
niūriai iszkriko po kaimu ir 
tik sargai liko prie ginklu.

Du Žalnieriai, Franas Mede
lis ir
pasitikę vaikina paklausė sa- 
viszkai kur galiniu bus gaut 
kvatiera. 
akimi pažiurėjo in 
nusistebėjas kad

nie
‘‘žalo va

li žtemis

.1 okubas Kantaviczius

Vaikezas didelėm 
Žalnierius 

maskoliai4 4 ) >

Ir padavė Jokūbui isztrau- 
kus isz krepszio džiovytos duo
nos gabalu.

Jokūbas atsilaužė pusk) ir ki
ta atidavė Franui, kuris taip
gi pradėjo skaniai graužt su
džiūvusi a duona, matomai abu
du buvo iszalke ir sausa duo
na skąnojo. Tolinus bus.

ISZ MAŽU DALYKU 
BUNA DIDELI 

PASAKAITE

lis! pasityeziojo sesute.
Brolis jairnicko neatsake, tik 

vis dabojo (savo lysvaites. Jis 
ja laistė, ]

* * ♦
Viena Mahanojaus jauna 

mote rele
Taip suduos dienos pabijojo, 

Kad in vieila urvą nuvežliojo, 
Ir taip baisiai nusilakė, 

Jog eidama n aim o dienos laike 
vos in upeluka neinslverte.

Nesvietiszkai buvo namines 
prigerus,

Net iszbaugino mažus vaikus. 
Na ir galas svieto praėjo,
Ir veži lodama namo nuėjo.

* * ♦
Filadelfijoj gumas dau

t

t

6 
giliuoju,

Ten 'beveik kožna mergina 
maumoja, 

gurno
iszpleryta,

Ne vienos burna nuo

Nuo ausu lyg ausu perpleszta.

Ten 'biznis gerai eitu 
Jaigu kas

Nękurios ir ant vargonų 
' gieda,

, Ir ten godžiai guma ėda.

guma pardavinėtu,
Su gurbeliu prie bažnyezios 

sėdėtu, 
Centelius su sauja iminėtu.

Asz isz szalies žiurėjau, 
Tai net venų t pradėjau.

Tai {mergeles nekas, 
Labai bjaurus dalykas.

Dabar visi in Filadelfije 
važiuos,

Ir ypatiszkai persikanos, 
Kad tai įiekurios merguczes 

gurnu minta, 
Niekad liepa valgo norints be 

paliovos krimta.

1 t

Motelis ir farma. Namas tu
ri 16 ruimu. Maudyne, vanduo 
ir visokios vigados stuboj. 
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.

$1.000 TIK UŽ 60 CENTU.
Ka tas tūkstantis doleriu žmogui 

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 tokjaj»_ žmogui ir auk
sini kaina parodytum, tai j^am malo
nesne butu sveikata, negu ta* aukso 
kalnas. Taigi, jaigu jautiesi esąs ap
imtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaist-žoliu nuo 
bile vienos žemiau pažymėtu ligų ir 
atgauk savo sveikata.

Vaist-žoles yra nuo sekaneziu li
gų: viduriu užkietėjimo, skilvio na- 
malimo, nenoro valgyt, strėnų Ir pe- 
cziu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, stiapinimosi 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, nuomari, 
szirdies liga, tai atsiunsk 35c. o gau
si musu gausius vaistus, taip vadina
mus ° Nervu Preparatas'*. Nervu li
ga yra lab^i blogas dalykas, bet mu
su Nervu Preparatas užbėga tai li
gai kelia ir suteikia žmogui ramu
ma. Atsiusk 10c. o gausi musu žolių 
ir knygų kataloga. Reikalingi musu 
žolių pardavinėtojai visuose miestuo
se. M. ŽUKAITIS,
25 Gillet Street, Spencerport, N. Y.
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♦ * ♦
Niuamszeri tas atsibuvo, 

Vienos poreles szliubas 
atsibuvo, 

Kokia tai naszlele vaikina 
nutvėrė 

Pas vaitu nitvede.
Na ir suvineziavojo, 

Be tojo va i kinelio noro, 
Vėl, ka gali daryti, 

Jaigu taip turėjo būti.
Ar sztądien gyvas? to nežinau, 

Bet staeziai pasakau, 
Isz tu m'iltu duonos ne bus 
Vaikinas nuo jos in svietą 

iszpus!

J

K. Rėklaitis
Lietuvisxka* Grabortue

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagalbi
ninko m o to rėmą. Priei
namos prekes.

516 W. Spruce Str., 
MAHANOY CITY, PA.

306 Market Street, 
TAMAQUA,

J|^įį|M

ja laistė 
kaitros ir nuo szaltu sziaurinin 
veju:
paukszcziai ju neiszkastu.

Metams praslinkus jau ma
žytes obelaites truputi paau
go; atėjus gi tretiems metams, 
jas reikėjo prie kuolo pririszti.

Ketyjirtiems-gi motaipą už
stojus tėvas pagyręs sūnaus rū
pestinga darbu, 
prie jaunu medeliu geria ilsią
ja obeliu veisle.

Dabar sesute jau nesityezio-

ravėjo, donge nuo
%<■

o

kini

pasiduos kitu įpiktybei. Tar
naudamas vaiske turėsi tokius 
plikius, id raugus, kadangi ten 
yru visokiu o •daugiausia isz- 
tvirkeliu ii* nedoru.

Meldžiu tad tavęs, jaigu 
guodoji mano ir nenori už- 
miiszt, saugokis 
nedorųjų, draugus sau rasi ir 
tarpe geru žmonių kurie tave 

Atsi- 
kokius

suvalgo skanu
saugojo, kad namu

Motiejus 
obuolį kuri gavo nuo tėvo; sem
ias gi padėjo dežuten.

— Ka veiksi su sėklomis?— 
pasiklausė jo mažioji sesute.

—- Isz kiekvienos sekios bus 
puiki obelis, — tarė brolis.

— Tai leiskie man, Motie
jėli, pasėdėti po tavo obelaite: 
— juokėsi sesute.

Brolis nepaiso jai besijuok 
kianl, bet atėjus pavasariu ir 
saulutei beszildant, jis sukaso 
spateliu darže maža lysvaite ir 
ant jos pasėjo mažasias soklu- 
kes, kurias buvo padejes, obuo
lį suvalgęs.

1,’er karszczius ir sausumas 
jis laistydavę lysvele vandor 
niu.

Neilgiu trukus isz, visu asz- 
tuoniu sėklelių isz,augo 

teveliu aukavome diegeliai.
— Kokips puikios tavo obor

* * *
PA.

r

CAPITAL STOCK $125,000.00 j
L

L 
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Vienam miestelyje Masa- 
cziužes, 

Ten randasi kelios mamužes
ir norecziau geibo t bet. . .

Liaukis tu su tuo savo
” — atkirto i szm i n tingai 

gaspa(dine. — Ir be to viskas 
liks, mirsi ir nieko su savim 
nesįnoszi, vien tai kn naszlai- 
czi<rm duosi. Nenuvargsi mai
tindamas siera tele o kada rei
kės stot priesz Slidžia, Tasdi 
paklaus ka gero padarei, ten ne 
iszsiteisinsi kad turėjai mokėt 
dideles duokles ant uredninku 
ir' ant visokiu valdžios reika
lu. Gėdinkis tokios nedorybes.

— Ne, negali but taip ne
doru idant daleist sieratai mir-'drauge su, amžina atsilsi duok

“liet atkili o i szm i n t i nga i

nenori 
draugystes

pr įskiepijo

neves isz

Isz Vilenskos gubernijos, 
Tai szirdeles labai liustaunos. ' 

Vyrai Lietuvoje ubagauja, 
() josios czionais lėbauja, i 
Gere, per naktis bambiliais J 

trankosi, ;
Su kitais szpiclukais laikosi, i 

Sziadien apie jais daug ne t 
kalbesiu, 

Da koki laika palauksiu, 
Gal tosios gyva-naszles, i 

Savo karszta pasiutimu pames, 
Bet ja'igu nepasitaisys, 

Tai nuo mano kimios gaus kad 
net pasturgali kraipys,' 
Nesusi mylėsi u, 

Kaili jom lupsiu.

doros kelio, 
mink priežodi kad 
pristosi, tokiu pats pastosi. 
Nepažysti da svieto pagundų, 
bet saugokis ju del meiles Die
vo ir del tavo motinos. Asz 
apie tave visados atminsiu, 
ypaez Valandoje kada varpai 
atsilieps sZuukiant dorus žmo
nes prie maldos. Tftda. melsies 
siu už tave, nes tojo valandoje

4 4

T ar esi prie

es-

I
J|M,nwiv» v™..,. ’*’* "'° JO UUHAirU

smagu! Baisios mano kanezios laimingos moteriszkes neaplei- ninku tavo 
pąsibaige.,. Jausdamas kad siu. tave apglebai Motinos Dievo o'Jausdamas

maži

*

Mv -ii

j°.
Nelaime žiemos metu ketu

rios obelaites i
szalcziu pagedo; likusios gi ke
turios, metams praslinkus, pna-

nuo smarkiu

dėjo žydeli ir rudeni tari) ža-
Ii u lapu grožėjosi skanus obuo
liai.
to nakezia, ko asz diena nega
liu rasti.

■į * 5

—r—i. M *! i?1 
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SKAITYKITE SAULE

W '2 s

SURPLUS IR UNDIVIDED
11 JI 

F r

Mokame 3-czia procentą ant 
1 sudėtu pinigu. Procentą pride- 
* dam prie jusu pinigu 1 Sausio J 
[ 1 Liepos. Mes norim kąd.ir jus 'j 
» turėtumėt reikalą su musu banka j 
! nepaisant ar mažas ar didelis. į

f
PROFITS $623,358.62

G. W. BARLOW, Pres.
J. FERGUSON, Vice-Pr®».irKa».

'V
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ŽINIOS VIETINES

*

— Ateinanti menesi Potts- 
villes sūdąs turės užtektinai 
darbo nes turės apie 300 viso
kiu teismu ant perkratinejimo.

t Gerai žinomas Mabano- 
jiecziams daktaras Richardas 
L. McDonald, mirė Subatos ry
ta Anthracite ligonbuteje 
Pottsville, po operacijai, sirg
damas daugiau kaip meta lai
ko. Velionis gimė St. Nicholas, 
pasiliko daktaru 1912 mete. 
Ijaidotuves atsibus su pamal
domis Szv. Patriko bažnyczioje 
Pottsvilleje Utarninke o palai
dotas ant vietiniu kapiniu.

— Lohigh Valles geležinke
lis intaisys raudonus signolus 
ant Vulkano kalno, kurie buvo 
labai reikalingi, nes tasai 
skerskelis buvo labai pavojin
gas del motoristu.

Niagara Falls, N. Y. — losz- 
ka darbo, Lietuviai laikrasz- 
cziai rekomenduoja kreiptis 
adresu: 1910 E. Falls St.

■ l

_____ :_____

Isz Visu Szaliu
Falls

Anthracite

nes

Zinkevicziu-- Petronėlė
Agneszka Ptasznykiuto ir 

Lilija Janavicziute iszvažiavo 
in Pittsburga in Szv. Fran- 
ciszkaus kliosztori kur instojo 
in zokona minvszku.

te,

— Palicije aresztavojo ke
turis jaunus vyrus Patriką Fo
ley, Juozą Mark, Juozą Daley 
ir Juozą Czukoski isz Ansonia, 
Conn., kurie badai užsiiminėjo 
vagysta automobiliu. Palicije 
atvažiavo isz Ansonijos ir pa
siėmė su savim pauksztelius.

SHENANDOAH, PA.
—- Ugnis sunaikino Unga

ro garadžiu padalydama ble- 
des ant 10,000 doleriu.

t Ignotas Jurkonis, 38 mc-

M. Kazuniene,

tu, mirė vietinioje ligonbuteje 
nuo uždegimo plaucziu. Velio
nis paliko viena broli Domini
ka pas kuri buvo ant burdo 
ant 327 E. Mount Vernon uli. 
Ijaidotuves atsibuvo su pamal
domis Szv. Jurgio bažnyczioje 
Subatos ryta.

Poni L.
loonininke Lietuviszkos aptie
kus, aplaikc per radio žinia 
nuo savo sumins Povylo, kuris 
yra seržantu B.
Treczio Plutono, Port Man
mouth, N. J. kur jam pasiveda 

yra radio ope
ratorium, ir grajina ant saksi- 
fono kariszkoje orkestroje.

gerai. Povylas

kompanijoi, 
Fort

Mount Carmel, Pa. - lt ar
ti yko ryta, 27 diena Augusto, 
Szv. Kryžiaus bažnyczioje, at
sibuvo vestuves panos Adeles 
Mazurkevicziutes su p. Stanis
lovu Juszkeliu isz to paties 
miesto, kuris turi 
prie Rcadingo kasyklų kaipo 
assistant electrieabenžinierius.

Nuotaka nuo mažens 
buvo uoli klausytoja <>

* “Saule 
tam užbaigė Lietuviszka Szv.

mokslą i ne 
po tam 
Libertv'

paaugus skaitė

pat i<

— Niagara Falls Union 
Carbide tuoj reikalauja 25 vy
ru geriems darbams. Darba 
gaus ti’k sutikę 
Paprastam darbininkui 
tižioje moka po 45c. 
landa.

apsigyventi, 
pra- 

per va-

— Pereita men. ežia apsi
gyveno ir gavoMarba: Juozas 
Ankeviczius iszf Wilkes Barre, 
Petras Vitkeviczius isz Wilkes 
Barre, Jonas Liutkeviczius isz 
Wilkes Barre, II. Bagdonas isz 
Pittston, Pa., Jonas Grybas isz 
Wilkes Barre apylinkes ir Jur
gis Macziulionis isz Kanados.

Nanty Glo, Pa. — Iszsiuntcs 
savo sunu in “edinga” o pats 
užprovino szuvi kasyklosia 
Springfield Coal Co., Ignotas 
Petrauckas, likos užmusztas 
per nukritanti angli. Velionis 
paliko keturis vaikus ir 
ežia.

SUMISZIMAS TARP ŽYDU 
IR ARABU; 8 UŽMUSZTI.
Tclaviv, Palestina. — Tarp 

Žydu ir Arabu kilo sumiszimai 
už “
kurio Žydai melsdavosi. Ara
bai norėjo taji mūra sugriauti 
bet Žydai pasiprieszino ir iš^ 
to kilo musziai kuriuose asz- 
tironi žmones likos užmuszti. 
Visi kroinai uždaryti, padėji
mas yra pavojingas o jaigu su
miszimai neapsimalszys tai 
Angliję nusiims in lenais vais
ku. '

Vėliaus. — Arabai užklupo 
ant Žvdiszko miesto Tel Aviv.v

K r u v i n a m m u szy je 
muszta asztuoni žmones 
sužeista.

Angliszki eroplanai bombar
davo Arabiszka miestą Liftą, 
arti Jeruzalcmo. Daug Arabu 
užmuszta.

L

Kijevas.

pa-

McNaughton, Wis. — P-nas 
A. Ambrozcviczius isz Chica- 
gos, kartu su kitais Chicagie- 
cziais smagiai leido vakacijes 
pp. J. Varekoju ūky. Bet pe
reita ketvirtadieni p. A. Am- 
brozevieziu patiko nelaime. 
Jam buvo perszauta deszinioji 
ranka.

Nelaime invyko prie szito
kiu aplinkybių. P-u J. Vareko
ju ir pp. Repsziu susitarė nusi
imti paveikslus ir nuėjo prie 
avižų rikūtes. Kad paveikslas 
iszeitu indomesnis, vienas ato- 

sumano pasiimti 
rifle” 22 kalibaro.

stogininku 
szautuva ” 
Besirengiant paveikslus imti 
ir miklinant szautuva, kaip ge
riau ji laikyti, szautuvas ne
tikėtai iszszove ir iszejusi kul
ka pataikė p. Ambrozevicziui 
žemiau alkūnes in dcsziniaja 

Sužeistasis tuoj buvo
nuvežtas pas gydytoja in Rhi- 
nelanderi, kuris apžiurėjo žaiz
da. Pasirodė, kad kulka iszejo 
kiaurai per ranka, bet sužeidi
mas buvo nepavojingas, 
masi, kad greit pagis.

ranka.

rpPiki-

So. Omaha, Ncbr. — Oma- 
hos Lietuviai sziemet isz sa
vo tarpo palaidojo jau 15 žmo
nių.

Darbai pas mus ėjo la
bai gerai, bet paskutiniu laiku 
menkėja.

A’iena rami moterėlė vy-
, o

visa turtą saxro
rn intrauke in butlegorius 
pati apsirasze

užsiėmimą sVar(^n’ P*'^li dėdes nepa-

dienu 
vėliaus

po

Kryžiaus parapine 
kaipo ir High School 
apsrimdama tlarba 
State Banke ir Trust Co. Jau
navede teipgi priguli prie Szv. 
Grigorians koro ir prie Soda- 
liecziu, yra duktė p. Onos Ma- 
zurkeviezienes, 338 \V. 4th uli. 
pas kuriu* atsibuvo Veselka. 
Jaunavedžiai turi daug pažys
tamu ir giminiu Mahanoy City 
ir kituose aplinkiniuose mies
tuose. Vėlinami jaunavedžiams 
kuogenausios kloties
šiam gyvenimo ir 
ateities.

i ved il
ia imi ngosO

Philadelphia, Pa. — Lietu
vis A. Reika, kažin kodol pa
sivadinės Rcikov, važiuodamas 
automobiliu, sužeidė 5 m. Al
nu mergaite. Užsistate užsta
tą. Teismas atidėtas. Gyvena 
Frank fordo, Burket g-vej.

Dayton, Ohio. — Svetimtau
tis, pilnai suaugės vyras, pri
gavo jauna 14 metu Lietuvai-
te kuri dabar ncszczia.Žinoma, 
tam niekszui gresia keli metai 
kalėjimo.

Nuskriausta mergaite geru 
ir dievobaimingu tėvu duktė.

— Ona Szlapikiene, 70 me
tu Tnoteris, susirgo proto liga; 
paduota gydyti,

Raudojimo Muro” prie

likos ųž-
o 18

Paryžius.

LAIKĖ NAMIE SAVO 
NUŽUDYTA PACZIA 

PER 32 DIENAS.
— Sudas Beau

vais tyrinės teismą mėsininko 
Barlemonto, kuris, nužudo sa
vo paezia su revolveriu po tam 
paslėpė josios lavonu kambari
ne ant virszaus, laikydamas ja
ja tonais per 32 dienas.

Daktarai peržiūrinėja žadin
toju, pripažino, buk jisai yra 
pilno proto žmogus ir atsakan
tis už papildyta žudinsta.

ku ri e 70 procen
tu szunis.

KIAULE MOTINA SZUNIU.
Grodnas. — Jezcruosia, pa

viete rodziauskam, atsitiko ne
paprastas atsitikimas: kiaule 
gaspadoriaus Andriaus Mie- 
leszko pagimdė penkis gyvus 
parszi ukus,
tas yra panaszus 
Parsziukai atsižymėjo tuom 
kad uodegutes iszaugia 
isz viduriu pecziu.

Kaimynas Antanas Bierna- 
keviezius pasako, buk lengva
tikis Mieleszka, persigandęs 
tokiu regėjimu, tuojaus užkaso 
gyvus parszukus in žeme.
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Motere Pastatys Ant Savo Ir Gana
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GUDRUS ARRYLS
I

11

1 -

GYVAI PALAIDOTAS UŽ 
VEDIMA LINKSMO

, GYVENIMO.
— Policija užėjo

ant vieno namo pas Kolinova 
uždaryta nuo deszimts melu 
žmogų, baigenti būti bjauriau-
šiam urvo. Kalinys pasirodo, |
buk vra kokis tai dvarininkas 
von Tūlis, kuris turi namus ir 
dvarus aplinkinėje Lennigra- 
do ir Kijevo. Deszimts metu 
atgal Tūlis buvo pradėjęs už 
daug ulavoti ir praleidinet pi
nigus. Gimines norėjo ji prl- 
pažyt beproeziu ir atidavė in 
pas Kolinova, kuris sutiko jį 
laikyti pas save už szimta rub
liu ant menesio. Palicija apie 
tai pranesze marti Kolinovo 
kuri ilginus negalėjo žiūrėti 
ant 'kaukiu tojo žmogaus.

UBAGAI ISZLUPO VAI
KAMS AKIS IR PERPJOVĖ 

LIEŽUVIUS.
Pekinas, Kinai. — Palicija 

suėmė užmiestije keturis uba
gus su keliolika vaikais nuo 
asztuoniu lyg szcszioli'kos me
tu, kurios buvo pavogia ir su- 
žeido del didesnio pasigailėji
mo praeigiu idant daugiau pa
aukautu pinigu.

Vienam isz vaiku nupjauta 
galas liežuvio, kitam iszlupta 
akis, 
ir rankas. Vaikai pasakė pali- 
cijai, buk keli vaikai mirė nuo 
dideliu kaukiu, koius uždavi
nėjo tie jei ra kalei. Myne inir- 
szusiu žmonių bandė atimti 
ubagus nuo palicijos ir pada
ryti jiems mirti.

ISZLUPO

o kitiems iszsuko kojas

KUNIGAS SUDEGE ANT 
SMERT, GELBĖDAMAS 

SZV. SAKRAMENTA.
Perm. Laike miszparuPerm. Laike miszparu, 

koplyczio.je prie seminarijos 
per susidūrimą clektrikiniu 
d ratu, užsidegė papuoszai ant 
altoriaus. Pateminia ugni jau-
n i. studentai, iszbego isz kop- 
lyczios, palikdami kovojent.su
liepsna kunigą, kuris stengda- 

iszgialbet Szv.

gautu. Kai viskas atlikta, pa- 
szauke vyra in perskyras, o 
kad tas nori “"m,*,:....!.««»».. ’> 
gauti, sako:

perskyras 
indžiunkszena 
Džiovai, juk tu 

nieko neturi, tai ko lendi prie 
indžiunkszeno.

4 <
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PAS ISZKIMSZTOJI 
ŽVĖRIŲ.

Pribuiszas: — Norėjau da- 
žinot kiek kasztuoja iszkimsz- 
ta beždžionka I

Iszkimszikas: — O keno bus 
kailis, ar mano ar pono.

In viena menesi Vokieti
ja iszsiunte in Amerika viso
kio t a voro už 20 milijonu do
leriu.

UŽKVIETIMAS
Susivienijimo Lietuviu Ame

rikoje Kuopa 211 isz Mahanoy 
užpraszo visus ap- 

Lietuvius Hr Lietu
Citv, Pa., 
linkinius 
ves dalyvauti ju susivažiavimo 
arba pasilinksminime ir vaka
rienei kuri invyks Su'batoj 31 
Augusto, nuo 2 vai. popiet iki 
12 valandai nakezia, Lakeside 
Parko svetainėje. Pirmos kla
ses orkestru. Vakariene 7 vai. 
vakare. Inžanga vyrams $3. 
moterems $2. U'žkvieczia Ko
mitetas, i

Juozas Vizbarą, Prez. 
Juozas Aleksinas, Kas.

Jonas Nevulis, Sek. 
Andrius Rėklaitis 

Aloks. Kupstas.(t.70)

MOTINA 8 VAIKU PAKAR
TA UŽ NUŽUDINIMA • 

SAVO VYRO.
Kanada. —■ 

Motina asztuoniu vaiku, 42 
metu, ir josibs meilužis, kuris 
yra deszimts metu jaunesnis 
už jaja, likos pakarti ant kie

lių! 1 kalėjimo.
Marija Vriau ir josios 

meilužis Philibert Lefcbre, ku
rie mylėjosi slapczei per kelis 
metus susitarė nužudyt Mari
jos vyra, kuris juos suseko ant 
karszto darbo. Motere su mei
lužiu ant rytojaus nutruclno 
vyra ir už tai dabar turėjo at
mokėti savo gyvaseziais už pa
pildyta žudinsta. Motero pali
ko asztuonis vaikus isz kuriu 
jauniauses turi 3 metus o vy- 
riauses 19 metu.

DAUG ŽMONIŲ ŽUVO 
TVANUOSE.

Bombay, Indije. — Per nuo
latini lietu, kuris nupuolinejo 
be paliovos per 3G valandas, 
ūpo Indus taip pakilo kad už
liejo daugybe kaimeliu ir mies
teliu. Daugybe žmonių prigėrė 
ir likos nuneszti per vandeni 
kaip ir daug gyvuliu. Miestas 
Kotri ir Manjihand likos ap
leisti per gyventojus. Vaiskas 
gelbsti žmonis ir juos suszelpi- 
neja.

MOTINA 38 VAIKU.
Budapeszt, Vengrai. — Jo

nas Sterner, 
priesz 19 metu, turėdamas 50 
metu o jojo mylema 24 metus. 
Begi jo tuju 19 motu, jojo mote* 
ro apdovanojo ji su 38 vai
kais. Paskutinis kūdikis gimo 
praeita sanvaite. Isz juju ran
dasi 34 gyvi ir yra visi svei
ki. Szeszi sūnūs tarnauja ka- 
riumenojo. Tėvas tos dideles 
szoimynos pabaigė 76 metuią, 
iszrodo sveikas ir drūtas. Jojo 
motere pagimdė tris kartus po 
trinukus, dvylika kartu po 
dvynukus o szeszta gimo po 
viena,.

Hull, Quebeck, 
asztuoniu vaiku

mas iszgialbot Szv. Sukra
uta, prisiartino, tame tiksle 1 J • I • • 1 • V •

doge ir nelaimingas sudegė ant 
smert.Badai keli studentai taip 
gi dingo liepsnoje. Dvideszimts 
devynios ypatos likos nuga
bentos in ligoubutes nuo apde
gi mu ir sužeidimu aplaikytu 
prie duriu 'kada žmonis grūdo
si laukan.

m ei
prie altoriaus, jojo rubai užsi-

i

mo
Mrs

apsipaeziavo

sz Boggato da
gy

Pa-

ADGIJO PO PALAIDOJIMUI
Rymas. 

nosza apie palaidojima 
žmogaus Guiseppe Cartolino 
kuris palpo prie darbo,
szauktas daktaras nutarė buk 
žmogus yra ant tikrųjų miręs, 
ir turi būti tuojaus palaidotas, 
nes pagal jojo nuomone, jai 
jisai sirgo kolera. Iii dvi va
landas po tam, likos indetas in 
graba ir nuvežtas in koplyczia 
ant kapiniu.

Nakties laiko sargas kapi
niu iszgirdo baladojima koply- 
czioje, bet buvo perimtas dide
liu baime persitikryt kokia ta
me priežastis. Ant rytojaus 
pranesze apie tai policijai apie 
savo naktini atsitikima, o ka
da toji pribuvo in koplyczia, 
rado grabo gulinti ant grindų, 
nupuolusi nuo katafaliaus, o 
kada graba atidarė, persitate 
jiems baisus regėjimas: veidas 
žmogaus buvo sudraskytas, 
plaukai iszpeszti o pirsztai SU
kandžioti, gulėjo grabo jau 
negyvas. Dabartės palicije da
ro tyrinėjimą ir paszauks dak
taru prie atsakomybes.

ŠUŽAGEJO 11 METU 
_____ MERGAITE.

Myslovicai, Lenk. — Vie
' . f I ’

nuolikps motu Mariute Dvorak 
gano antis ant Muko. Apie 4 
valanda po piet atėjo prie jo
sios kokis tai jaunas vyras, 
kuris porsi^tato jai kaipo rnie- 
rininkas ir valdžo jiai paliepė 
jam prigialbot jojo darbo ir 
nueitu su juom in giria. Mer
gaite neprijausdama nieko blo
go nuėjo su juom, kur tasai 
iszgama bjaprej pužą^ejo mer-
gaite po tanVprtbegb.

r

paperosu del szitosKada daktaras uždraudė rūkymą
Angliszkos merginos ir pasakė kad rūkymas jai kenkia, palie
pė jai rūkyti tik viena paperosu ant dienos. Ir ka daro jiji!
Paliepė tūlam faibrikui padaryti jai dože paperosu 12 coliu 
ilgio ir colio storio, su dviem uncijom tabako. Ir tokiu bildu 
dalaike pi^ižadOjima daktaro rūkydama tik viena’ paperosu 
aut dienos. Moteres vis virszu gauna ir gana.

NORS VALKATOS JI API- 
PLESZE IR SUMUSZE BET 

"SAULE” UŽSIRASZE.

Gerbiamoji

»

Ūkininkas laike arkli ir jau
ti, kuriuodu stovėjo viename 
tvarte. Arklys nieko neveikė, 
nebent kaDkadd nuveždavo 
ūkininką in miestą. Jautis gi 
isztisa visaros laika turėjo tu
syti žagre. Karta jautis parėjo 
labai nuvargęs ir buvo neap- 
sakomai nulindęs. Arklys, tai 
pastebėjęs, taše:

— Ko tu toks sziundieii nu
lindęs?

— Nuliustum ir tu, kad 
nuo saules tekėjimo iki nusi- 
leiUimo patašytum ža^/re, — 
atsake jautis.

— Kvailas tu tai tasai 
tarė su panieka arklys.

— Ka tu, būdamas protin
gas, veiktum, jeigu tave ūki
ninkas verstu dirbti! — pa
klausė jautis.

— Asz nusiduotau sergan- 
cziu ir manes ūkininkas neim
tu in darba.

Jautis teip ir padaro. Kita 
diena atėjo ūkininkas in tvar
ia ir žiuri: jautis guli, kaip 
negyvas. Kadangi tuomet bu
vo rugiu sėja, tai ūkininkas 
arkli inkinkc in žagre.

Vakare parojo arklys ir nu- 
davinejo da labiau nuliudusiu, 
negu vakar buvo jautis. Tada 
jam jautis tarė:

— Matai, ir tau nelinksma 
kiaura diena padirbėjus.

— Ne nuovargis yra mano 
nuliūdimo priežastimi, bet gai

lavęs, — atsake jam 
— Mat, asz sziandien

gi Alejau ūkininką kalbant, kad 
jeigu tu ne pasveiksi, tai jis 
tavo pinus me^ai.

Jautis pabijojo mirties; ir 
daugiau jau nesirgo, o arklys 
ve) laika leido daugiausia prie 
ėdžiu.

sztai patiko mane nelaime: ei
nant namo, valkatos man ato
me czeki ir baisiai mane sumu.

» kada atsipeikėjau, žiu- 
kad esmių ligonbuteje kur

sze o 
ran, 1 
iszgiilejau daugiau kaip mene
si laiko. Pagijus sugryžau in 
darbu ir susitaii'pines kelis do
lerius atsiekiau ant galo savo 
tikslą bet su praliejimu krau
jo, kaip tikras kareivis.

I ž keliu menesiu užraszysiu 
Saule” del giminiu in Lietu

va, lai ir jieji pasiskaito pui
kiu skaitymu kokiu talpinusi 

Saulėje” kuris v ra vienas

red v s.“"Saules 
te: — Prisiuncziu tamistai tris 
dolerius ir meldžiu užraszyti 
man “Saules” laikraszti ant 
visu metu, kurio asz taip Irosz- 
kau ilgai, bet vis nebuvo gali
ma. Pirmutine priežastis buvo 
ta, kad darbo neturėjau, po

Saules

? J

kad darbo 
tani suradęs szioki toki darbe
li, maniau kad vis atsieksiu sa
vo 
lerius ir užsiraszvsiu 
Pirmutine pėdo buvo 
nutariau laukti kitos ir 
tiek užsiraszvsiu “Saule.” r 
ves pilna pede, 
iszsiinai-nvsiu czeki ir 

už laikrhszti. Bet 
t _

0 Taip, Vokiecziai Turi Gera Kariumene

tikslą, sutaupysiu kelis do-

(i

Saule.
maža, 

vis 
Ga-

maniau sau, 
nusiun-

4 A

lest is 
arklys.

< i 7 >

v ra

Saule.

4 i

’;isz geriausiu laikraszeziu ant 
viso svieto. Su pagarba, Szimo- 
nas l’rbanavicziiis, Gary, Ind.

siu pinigus SKAITYKITE “SAULE”
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Norints po Švietimai kariai allijentai uždraudė Vokieeziams turėti didele kariumene 
gerai iszlavinta ir pagal naujausios mados. Ant paveikslo matome Vokiszka 

gazinesmaskas laike'manevru kurios atsilmvinejo aplinkinėje Do
bet ka turi, yra 
artilerije parengta in 
berlizu.

Paroda Visokiu Eroplanu Anglijoj f

Hendon, Anglijoj atsibuvo paroda visokiu eroplanu. Ant tojo perstatymo radosi oro-
planai nuo vieno pasažieriaus ly 40 ekspresiniu eroplanu naujausio iszrndhno.
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kovojent.su



