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ISZ AMERIKOS BAISUS DARBAS 
LIETUVES

PER DAUG LAIMES
ANTRA MOTERE NEUŽGA- 

NADINTA ISZ SAVO 
DIDELIO GILIUKO.

PAPJOVĖ SAVO DUKRELE, 
IR KAIMYNO DUKRELE 
IR DA KITA. TĖVAS AP

LEIDO SZEIMYNA.

kuriuos
Lindv ir Coo-

Worcester, Mass. — Atėjus 
ant policijos stoties, Ona Kun- 
d rot i on o (Kami ra t) 37 motu, 
19 Langdon ui i. meto ilga duo
nini peili ant stalo szau'kdama: 

papjoviau du vai-
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DAROSI MAŽESNIS IR GAL 
VISAI ISZNYKTI.

Los Angeles, Calif. — Dak
tarai iszrado Ibuk Juozas Mav- 
ott, 54 metu, kareivis isz Iszpa- 
niszkos Kares, kuris randasi 
kareiviu prieglaudoje Sawtel- 
le, serga, nepaprasta liga vadi
nama Pagels liga
p r i e*ža s t i (»s žmogaus 
džiūsta ir žmogus darosi ma
žesnis.

Mayott linksmai kalbėjo in 
reporterius: “Daktarai sako 
kad asz galiu 
kesdoszimts ;

isz kurios 
kaulai

Springfield, Miss. — Moses 
Rothstein, Žydelis, likos ap
teiktas per savo pacziule dvy
nukais praeita meta 
npkrikszt ino
lidge. Viskas buvo gerai 'bot 
nepoilgam motina dvynuku mi
re palikdama da szeszis 
kus. Moscs ant prispyrimo 
vo giminiu vela apsipaeziavo 
su jauna motoro Jetta Mace 
isz arUmo miestelio kuri nie
ko nežinojo apie laime kokia 
laukia name Rothstein’o.

Kada tėvas parvežė 
motina vaikams, toji paregėjus 

“bakoru” su dide- 
aj vaj!” iszbego isz namo 

ir tiesiog nuvažiavo pas tėvus 
ir nuo tos dienos negyveno ne 

Moses kuris 
veisles susi- 

pirma paezia.

loki pulką 
Jin “

bakoru

vai-
sa-

nauja

Rozalijos

‘ ‘ K:a t i k 
kus!”

Pa Ii ei j e tuoj uždaro motore 
keli palicijantai nn-kalėjime o 

važiavo in narna Kundrotienes 
isztvrinet ar teisybe ka moto
re pripažino.

Palicije rado abidvi negyvas 
Kundrotienes dukrelia Elnio, 
4 metu su perpjauta gerkle n 
kaimyno dukrele .Tulijc Czopu- 
lioniuto, 3 metu,
avė., teipgi su perpjauta gerk
le kuri mirė trumpam laiko. 
Mariute, G metu, teipgi dukre
le Kundrotienes likos užklupta 
per motina
kan su mažais sužeidimais. Du

Juozukas ir Jonukas 
tame laike nebuvo namie 
ir juos butu supjausezius mo-

GO Millbury

bet pabėgo lau-

vaikai
nes

BAISI VĖTRA PADARE 
DAUG BLEDES — KELI 

ŽMONIS ŽUVO.
Key West, Florida. — Baisi 

vėtra, iszverte czionais namus, 
užliejo pakrasztinius mieste
lius, keliolika laivu nuskendo 
ir keliolika, žmonių žuvo.

Miestai Louisville, Waynes
boro, 
gusta
užlietais ir tik oroplanais gali
ma in tonais gautis.

Ap-

Swainsboro, Millen, Aii-
1 i kosva 1st i jo Georgia,

Isz Visu Szaliu
MOTERE VADU MARINIU 

RAZBAININKU KURIE
APIPLESZE LAIVA.

-Hong Kong, Kinai.
teszk’intas žmogiszku krauju ir 
apiplosztas nuo visko, kas tik 
davėsi paimt, .Japoniszkas lai
vas Deli .Maru 'atplaukė isz 
Bins Bav

Daktarai 
fyvent da pen- 

bot jaign 
gal visai 
Priesz li-

1

motu 
taip eisiu mažyn tai 
isznvksiu isz svieto, 
ga turėjau 5 pėdas ir 7 colius 
augszczio o dalba r turiu 4 pė
das ir 10 coliu. Kas su manim 
bus tai ne patys daktarai neži
no. Esmių sveikas ir nejaueziii 
jokiu skausmu.”

TĖVAS NUTRUCINO SAVO 
KŪDIKI ISZ VARGO.

Litchfield, Pa. — Richard 
Dagus ir jojo pati likos užda
ryti kalėjimo 
savo szesziu 
kūdiki.

Tėvas prisipažino prie

STUDENTAS PASIGĖRĘ 
DRAUGO NAME.

Sayre, Pa. — Czionais užei- 
ir valdžios 

D. AV. -Bennett, 
kaltas 

gert studentui Dale 
nuo gery-mo 

nosviotiszkai pasigėrė kada li
kos užpraszytas pas Bennet t us 
in svoeziiis, po tam palicija pa
daro ant jo namo aiblava ir 

Bennett sako 
pirko d a priesz

tarp žmoni in
ar

gyventojas, yra 
n

na 
klausymas 
žymus g. 
kad davė 
'Woodruff, kuris

p

t

už nužudinima 
menesiu amžiaus

dkdfrjf -1 F 
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DH-KABT SANVAITINIS LAIKRASZTIfi “SAULE” 
ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIA

Prenumerata Kasztuoja: Amerika ant viso meto >3.00 
Europoje ir Kanadoje $4.00 ant viso meto.
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ISZ LIETUVOS . .
PAVYDI PATI NUDEGINO 

VEIDO SIEROS 
RUGSZTIMI.

Tolsziai. — R u gp i u ežio 
gryžlant publikai

X
ft 41 METAS
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NELAIME PETRUSZUNUO- 
SE SU RASTA GRANATA
Kaunas. — Rugsėjo G diena 

apie puse 17 vai. Petrasziunu 
gyventojai 
sprogimą.

Nuvykus in sprogimo vieta, 
toko pamatyti baisu regini: 
gulėjo IG-kos metu jaunikai
tis Bronius Jakubauskas sn 
sprogino nuneszta deszine pu
se galvos ir nuneszta kairiaja 
ranka. Smagenonris aptaszky- 
ta už 5 metru nuo katastrofos 
vietos esanti troba.

Tu nelaimes vieta subėgo 
daugybe Petrusziunu gyvento
ju, kurio invykio ir baisaus 
vaizdo labai sujaudinti.

Kalbama, kad Jakubauskas 
granata rados lauke ir parsi- 
neszes namo norėjos ja iszar- 
dyt i.
UŽMUSZTAS IR PADĖTAS 

ANT GELEŽINKELIO.
Rokiszkis. Rugpiuczio 25 d. 

rytinis traukiny ssuvaž’mojo 
pil. Kazlausku, kilusi isz Abe
lių miestelio, f 
vyra. Keszeneje rasta pusbute
lis ir užkandžio, todėl buvo 
manyta, kad buvo girtuoklia
vimo auka. Gydytojas prano

kai! galvoje buvo rasta 
dvi skyles, padarytos asztriu 

Ekspertai inrode, 
kad vistiek jei jis butu buvęs 
ir girtas, tai butu krutejes ir 
todėl kūno padėtis buvusi isz- 
krypusi. Dabar kojos buvo 
grąžei sudėtos, ir viena ranka 
buvo padėta po veidu. Jis bu
vo v odes ir su žmona negyve
no, eidavo pas viena naszle.

VALDININKO NUSIŽUDY
MAS MIOKEVICZIAUS 

SLĖNY.
KamiftS. — Rugsėjo 4 d. III 

Policijos nuovadai praneszo, 
kad Mickevicziaus slenv nusi
žudęs vyriszkis. Nuvykęs ten

Tolsziai. —- Rugpiuczio 25 
•diena gryžtant publikai isz 
futbolo rungtynių staigai isz- 
puole isz vienu gonku mote
ris ir pyle pro szali enaneziai 
porai su sieros ruksztimi. Vy
ru nuplikytas veidas 
“draugei” 
Galvose pasidaro riksmas ir 
panika. Tuojau insikiszo poli
cija ir visus sulaikė.

Paaiszkejo, kad nukentėju
sioji yra Untulis ir jo draugo

> °

vienu *iDoli. Maru 
kur turėjo kruvina 

muszi su Kiniszkais mariniais 
razbaininkais kuriu vadas bu
vo tūla, motore.

Laivas plauke isz Svatov su 
193 pasažieriais o kada radosi 
ari i Bias Bay 20 razbaininku 
iszszoko isz gilumos laivo ku
rio nuldavinejo pasažieriais, po 
vadovyste, moteres ir pradėjo 
apipleszinet pasažierius už- 
muszdami tris virszininkus lai
vo ir sužeidė daug pasažieriu. 
Priplaukė lai va prie 
dybos su pagolba kilu 
ninku apiplesze laiva nuo viso 
tavoro ir

paša žiuri u s

nuplikytas 
tik iszdegino pa lt a.

riksmas

° .10

F., o užpuohisioji — Utulio 
žmona. Priežastis — szei m viri
nis nesugyvenimas.
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MUSU VARGAI.
Lekecziai, Szakiu aps. Leko- 

cziu apylinkėj žmones gyvena 
nelabai turtingi, bet ir yra ga

gėtai pasiturineziu. Nors 
bet jie 

ulbai teisingi. Turi bažnyczia, 
laszta ir valscz. rasztine. Dar

savo so
ra žiba i -ant jo namo 

aresztavojo ji 
kad gervina 
proliibicija ir turi tiesa ji lai
kyti savo name t'
sveczius todėl
kiu' instatymu ir palicija netu
ri tiesa kisztis in jojo priva- 
tiszka gyvenimą.

ir pavioszint 
noperžengo jo-

kas tik davėsi isz- 
noszt, po tam paleido laiva. Ke
turi turtingi kupeziai 
Shanghajaus likos paimti per

in nelaisve ant, mefu szventadieniais atlie-

f era i pa s i t u r i n cz i u.

turtingi isz

na
didžiuma neturtingi

Turi bažnvezia I

IMii®
24 metu amž., 

I
I

razbaininkus 
i szsi pirkimo.Tėvas prisipažino prie žu- 

dinstos ‘bet iszsikalbinejo tuo- 
mi: “Negalėjau surasti daatbo 
per ilga laika todėl uždaviau 
kūdikiui truciznos. Pribuvome 
in' czionais isz Allentown. Asz 
turėjau kūdiki ant ranku ku
ris pradėjo būti mums didele 
sunkenylbo ir nutariau ji nužu- 
dint nes patys neturėjome ka 

ir rūpintis maži u lėliu 
buvo man ant kelio 

jeszkojimo darbo. Mano pati 
tani pasiprieszino (bet jaja ap- 
malszinau; nuėjau in užmiesti, 
uždaviau jam truciznos ir pa
likau gulinti kūdiki kur ji vė
liau surado vaikai ir praneszo 
apie tai palicijai.

Motina panasziai kalbėjo pa
licijai, užmesdama vyrui kad 
neklauso josios meldimu nežu- 
dinti kūdiki.

ka visus reikalus. Valscziaus 
rasztine labai nelaiminga, kad 
neturi gero raszt vedžio.

Priesz karu buvo sekretorius 
pridirbęs nedatekliu, kad rei- 

žmonems dėt pinigai, 
balsuotojui |>o

rubli, padengti skolas. Dabar 
TiOkecziu raszt i no je buvo at
siustas sekretorius K. Nied- 
zinskas. Jo gimtine kur ten 
apie Alytų. Tas pasekretoria-

SZ(‘,
KALNAS UŽGRIUVO ANT 

VISOS SZEIMYNOS.
San Salvador. — Isz priežas-

INSZELIAS SUKAPOJO 
SAVO PACZIA KIRVIU.

— Donkas 
7705 Superior 

susivaidijąs su 
vos diena, priesz tai

i n raukiu.tina.
Kundrotai 

motu atgal isz Manchester, 
Conn., tėvas nelaimingo.- 
mynos apleido juos trys motai 
atgal ir nežino kur randasi. 
Badai kaimynai pasakė Kun- 
drotionei, kad jeigu josios 
szeimyna payrtu, tai ji ji dau
giau savo vaiku nematys 
gal tas pastūmė motina, ant to
jo baisaus žingsnio.

atsikraustė
atgal isz

nežino

1‘r J

■ ■9
szel-

vienos dienos su 
tiek Izraeliszkos 
lauke su savo 
jDahar toji pora jeszko persi
skyrimo.
LAIKE VAIKA KAIP SZUNI 

ANT LENCIŪGO.
Palmerton, Ky. — Riksmas 

vaiku isz artvmo namo atkrei
pė atyda kaimynu kurie nusi
davė in narna Mrs
Dugan kur rado asztuoniu me
tu sūneli prirūkyta prie len
ciūgo Knt0 szunl. Motina tame 
laike prirakinėjo ir kita vaika 
panasziu budu. Dugan’iene 
tvirtino savo kaimynams buk 
toki paliepimu aplaike nuo 
Dievo idant nubaust vaikus už 
nepaklusnumą. Daktarai tyri
nėja ar motina yra sveiko pro
to.
DIDELES ANGLINES KOM

PANIJOS SUSIVIENYS 
IN VIENA.

Scranton, Pa. — Lehigh ir sa ta diena o kada sugryžo va- 
Wilkes-Barre Coal kompanija 
likos nupirkta per Glen Alden 
kompanija o Lehigh Valioj’ 
korporacija susivienys su Le
high Coal ir Navigation kom
panija. Abi tos kompanijos yra 
po kontrole Morgan-Baker mi
lijonierių kaipo ir dvi pirmu
tines kasyklų kompanijos.

Badai prie pabaigos meto 
milžiniszka kompanija ketina 
apimti visas tais anglines kom
panijas ir suoi-ganizavoti vie
na didele angline kompanija.

“KAS TAU NE MIELA, NE 
DARYK SAVO PACZIAI.”
Wilmington, Del. — Czio

nais vieszpatauja tiesos plaki
mo jaign katras vyras, be jo
kios priežasties, plaktu savo 
paezia tai bus nubaustas taipgi 
])!akimu, pririsztas prie stulpo 
kalėjimo kieme.

Ana diena buvo nubaustas 
Petras Gurski kuris aplaike 
dvidęszimts Ibotogu per nuogus 
peczius ir priek tom aplaike da 
tris menesius kalėjime.
Plakimui prisižiurinejo jojo 
pati kuri net apalpo isz susi
graudinimo ’bet tas Petrui nie
ko negelbėjo.

Gurski pa rėjas namo, perpy- 
ko ant peczios kad jam nopa- 
gamino vakariene in laika. O 
kad motore buvo priversta 
diri)ti fabrike ant užlaikvmo 
szeimynos, per tai susivėlino 
su vakariene u*ž ka Petras taip 
insiuto kad nemielaszirdingai 
suplakė storu diržu. — Gal 

• Petrui po atsddejimui bausmes 
ntsinores daugiau plakti savo 
paeziulo nes paragavo kaip tai 
skauda. i

budu.

li

TIK GIRTUOKLIAI TAIP 
DARO.

Frankfort, Pa. — Jonas Ko- 
recz likos uždarytas kalėjimo o 
jojo paczinlo guli ligonbutoje 
ant mirtino patalo o* tai vis 
per ta ja munszaine.

Jonas nebuvo namie per vi-

o* tai

kai-e jau gerai persemtas mun- 
szaine, pradėjo kvailiuot. Mo
tore būdama ‘baimėje iszbego 
ant auksztu gonkeliu bet gir
tas vyras nubėgo paskui jaja 
kuria pagriebė in glebi ir nu- 

Kada kaimynai 
nuo

Mete žemyn.
jaja pakele nuo žemes ir pa
smaukė daktara, tasai rado jog 
keturi szonkauliai iszlaužti, 

kojos
szonkauliai 

pakauszis perskeltas, 
nulaužtos ir viduriai sužeisti. 
Pagal nuomone daktaru tai mo
tore turės mirti.

“pirmutinio žmo
ni ok v ta s ra sz t i n i n k a s 

geidžia

pirmutinio

SEKS PĖDOMS ADOMO PER 
10 SANVAICZIU.

Normadin, Que. — Tankiose 
girriose Kanados pradėjo gy
venimą 
gaus,”
Burt McConnell kuris 
isztyrineti kad sziandieninis 
žmogus gali iszlaikyti sunke
nybes gamtos be jokios pagel
bės nuo žmonių taip kaip isz- 
laiko musu pinmutinieji tėvai 
nuo sutvėrimo svieto.

Be jokio maisto, drapanų, 
ar ginklo MdConnell likos pa
liktas tankiose girriose per ko
mitetą kuris ji in czionais at
vežė ir temins kad tasai Ado
mas neaplaikytu jokios pagel
bės nuo kitu.'žmoniii ir gyven
tu kaip laukinis žmogus.

Tose girriose McConnell ke
tina pergyveait doszimts san- 
vaieziu, prispirtas kovoti su 
visokiais nesmagumais gamtos 
ir rūpintis sau apie maisto ir 
drapanas. Bus tai sunkus isz- 
bamlymas ir jaign iszlaikys tai 
vėliaus paraszys knyga apie 

gyvenimo Ado-atsitikimus 
mo.”

44
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vąlgyt 
nes jisai

NUŽUDĖ MOTERE KAD 
JIJI “

JUJU DUKTERE.
Kalamazoo, Mich. — Naudo

damas savo apatines kelnes isz 
kuriu susuko virve, Eugeniu- 
szas Burgess pasikorė vieti
niam kalėjimo.

Burgess ir jdjo motoro Pearl 
ketino stoti ant teismo už nu- 

Etta Fairchild,
sena motoro czionaitinio pro- 
tcstoniszko kunigo, kuri juos 
buvo pakvietus ant piet. Bur
gess’ai buvo tosios nuomones 
kad kunigo pati “apragana
vo” juju 17 metu duktere ir 
buvo priežastim mirties kitu 
žmonių sziojo aplinkinėje.

APRAGANAVO ’ ’

žadinimą Mrs

pati

APLAIKE PUIKE DOVANA 
IN LAIKA.

Marion, Mo. — Vincas Eli- 
rod, vargingas darbininkas, 
turėdamas viso turto vienuoli
ka centu ir taija diena rengėsi 

gyvastį, 
kad sztai gromatnoszis atėjo 
atneszdamas jam džiaugsmin
ga naujiena.

Gromata buvo nuo Frankli
no Brackney, turtingo augin
tojo gyvuliu Teksuose kurioje 
radosi bankinis czekis ant $10,- 
000. Keliolika motu adgal Ell- 
rod su dideliu pavojum savo 
gyvasties iszgelbojo nuo mir
ties doganoziam name Brack
ney’o dvi dukreles, kuris tada 
buvo neturtingu1 ir vėliaus isz- 
va'žiavo in Tekaus kur dasidir- 
bes turto noužmirszo apie savo 
varginga kaimyną ir atsilygi
no puikiai už iszgol-bojiima jojo 
mylimu dukrelių nuo baisios 
mirties.

vargingas

atimti sau ir paežiai

Cleveland, Ohio.
Radonski - 
nvc.

nuo
savo pa

ezia, vos diena, priesz lai gry- 
žusia isz Lenkijos, griebės me
sa kapojama kirvi keliose 
too jai perkirto sunkiai sužeis
damas. Po tam palbogo isz na
mu ir manydamas kad pati nu
žudyta, nuėjus ant goležkolio 

pats nusižudyti 
gerkle skustu

vu. Ten ji surado ir nugabeno 
in ligonbuti. Motore irgi ligon- 
butyje, liko du maži vaikucziai 
pas gimines.

j

v 10-

ties dideliu szturmu ir nuolat i- ^°.i°
niu lietu, 'dalis kalno sugriuvo 
ant tūlo farmerio Nevnaro 
grinezios kada visa szeimyna 
susidedanti isz septynių ypatn 
miegojo, arti Cerro Miramun- 
do, užgriaudamas visus. Po ke
liu valandų sunkaus darbo visi

kiekvienam

ves apie 9 men. algos tiireda-

■
Dabar kojos

I

I

nuejas ant 
begiu norėjo 
persi pjaudamas

AUTOMOBILIAI UZMUSZE 
PO 91 YPATAS KASDIEN.

Chicago. — National Safety 
kongresas apskaitė buk Suv. 
Valstijose automobiliai užmu- 
sza ant moto 33,215 ypatų ar-
ba po 91 kožna diena nes tiek 

ypatų praeitalikos iižmuszta.
menesi.
kaip kitais metais.

Yra tai daugiau ne

VYRAS TURĖJO PER 
SZALTAS KOJAS.

(Jaimden, N. J. — (Tž tai kad 
Jaunes Kaufiman, žmogelis sve- 
rentis 119 svaru, :be žinios savo
prisiegeles kuri svėrė 202 sva
rus, uždėjo jai ant pecziu savo 

neteko savo 
ant visa-

kojas, 
sziltos” pacziules

ve pri kalbino

szaltas 
4 4 

dos.
Kaufman tvirtina kad uosz- 

savo duktere
idant su juom persiskirtu nes 
žentelis josios labai neapkentė 
nes nuo laiko kada uoszve pas 
ji apsigyveno, prasidėjo pas ji 
tikra velnova nes uoszve ap
valdė visa narna ir buvo bosu 
ant visko.

SENUKAS NUŽUDĖ SAVO 
81 METU PACZIA.

Buffalo, N. Y. — Prisipaži
nęs buk 'jisai nužudo savo pa
ežiu, George Berndt, 80 metu, 
likos aressitavotas ir uždary
tas kalėjimo. Jisai nužudo savo 
81 metu paezia u'ž tai kad jam 
nedavo pinigu- kada nuo jos 
palroikalavo.
paežiai keturis kartus 
kumszczia in galva nuo ko kri
to'an t grindų po tam iszejo 
laukan. Kada sugryžo rado pa
ežiu guliuezia-ant grindų, sten
gusi jaja prikelti bot toji buvo 
negyva.

Senukas ūždavo 
su

lavonai likos iszkasti. Vėtros ir mns menesiui. 250 litu kam-
lietus padare milžiniszkas Me
des tenaitiniams farmeriams.

ir darbarius, kurą ir sZvieša, 
padare skolos apie 5,000 litu. 
Apiplesze krautuvininkus, alu- 
dninkus ir ūkininkus, o labiau
siai v. kasieriu Ant. Szileika,
• _______ _______________________ZHUU*

gumi ir pasiturineziu ūkinin
ku, patikėjo sekretoriui ir nu
kentėjo del to apie 1,200 lt. 
nuostoliu. Pinigus reikia at
mokėti vals. kason. Žmones 
keikia ir kaikurie verkia, o jis 
sau važiuoja, sakėsi in Kauna, 

ffa-

NORĖJO SUVALGYT SAVO
MYLIMA. „ . , , , . .• kuris būdamas teisingu zmo- 

Francuziszkas 
jaunikaitis vardu Orvile Ar
mand, nužudęs savo mylima 
vien tik del to, idant jaja su- 
valgyt. Puse blauzdos jau bu
vo suvalgęs (argi tai'butu gar
džiausia dalis moteres?) kada 
ji policija aresztavojo. — Kaip 
žinoma, tai Francuzai yra la- 
bai godus ant geru valgiu bet 
kad imtųsi už mergiszkos 'mė
sos, tai gal pirmas tokis atsi
tikimas.

Paryžius. —

MERGAITE—VELNES.
A f ad r id, T szp an i j a. 

rints turime ant svieto visokiu 
iszgamu ‘bot penki u motu .mer
gaite artimam miestelyje Al- 
tanero porvirszina visus kitus. 
Yra tai mergaite sunkiai dir- 
baneziu, vargingu tėvu. Nese
niai toji mergaite 'bando savo 
broleliui iszpjaut liežuvi. Ke
liolika kartu stengėsi sudegint 
narna pirma aplaisczius grin
dis su gazu. Tiek padarydavo 
kaimynams hlcdes ir visokiu 
klastų kad jaja praminė 
gaite1—velnes.”

Motina turėdama užsiėmimą 
fabrike turėjo pamest savo 
darbu idant mergaite prižiūrėt 
ir apsaugot nuo piktadarys- 
cziu o kada geide jaja patalpyt 
in pataisos narna tai valdžia jo
sios nepriomo.

Viena diena kada locninin- 
kas stubos atėjo raudos ir ker- 
szino iszmotimu szeimynos isz 
namo, mergaitė pagriebus pei.

( 4 mor-

M

i

Ii norėjo ji nudurt bet tasai in 
laika paszoko in szali ir tik pa
taiko in koja perpjaudama jam 
kelnes. Kito karta pagriebus 
kaimynu mergaite norėjo jaja 
pakart ant vartelių namo ir‘bu
tu tai iszpildžius jaign nebutu 
subėgi a kaimynai ir nenup jo- 
via virvių in laika;

sakėsi in Kauna 
buk tai policininko vieta 
ves. Žmones stebisi, kad toks 
neteisingas' žmogus dar

gauti policininko
Sziandien iszvažiavo, pas ūki
ninkus negavo vežimo iszsivež- 
ti savo lova, skudurus (nes go
resni daiktai užaresztovoti už 
skolas) tai musu gonaszirdis 

Garmus, 
savo arklius ir iszkrausto.

tu

klebonėlis P.

b

gale- 
vieta.

davė

METEORAS TIKRAI 
LIETUVOJE NUKRITO.

Kaunas. — Gauta rimtu da
viniu, kad pasirodęs Vasario 
men. Lietuvoj didžiulis meteo
ras tikrai esąs nukritęs dauge
li skeveldrų apie ta vieta, kur 
universiteto geofizikos kated
ros sudarytoji komisija buvo 
nusakiusi ir apskaieziavusi, 
pasiremdama keliomis deszim- 
tis laiszku isz vietų. Skeveld
ros savo laiku nebuvo vietiniu 
žmonių pastebėtos, nes tai in- 
vyko žiemos laiku. Gavusi ži- 

randamas meteoro 
geofizikos kated-

i’os sudarytoji komisija vakar 
iszvyko Andrioniszkio (Pane
vėžio apskr.) rajonon dalykui 
isztirti.

niu apie 
skeveldras J

SUDEGE NAMAS IR 
SVIRNAS.

Alytus. — Rugp. 29 diena 
Alytaus apskr., Merkines vals. 
III Jeplanavos k., sudegė pil. 
Bingelio F. ' gyv. namas
svirnas. Nustoliai siekia apie 
1900 lt. Degimo priežastis — 
padegimas. Intai’raina to pa
ties kaimo gyv. J. t

ir

policijos valdininkas rado kru- 
muose O. P. nusiszovusi in 
giri va ir nebegyva.

Nuo 1920 m. Balandi 1 d., 
tarnavo II eil. matininku Že
mes Tvarkymo Departmentc. 
Kuri laika buvo komandiruo
tas in provincija, paskutinius 
motus dirbo centre prie de
partment) braižyklos.

Kas buvo nusižudymo prie
žastim tuo tarpu nežinia. Jo
kio rasztelio prie lavono nera
do. Gimines aiszkina nusižu
dymą nervu liga.

DIDELE LITU STOKA
Rokiszkis. Rugs. men. pra

džioje ūkininkai isz policijos 
gavo praneszima, kad 7 dienu 
laikotarpy turi sumokėti že
mos mokesti. Nesumokėjus, bu: 

apraHzytlas turtas. iUkin

nusiszovusi

• v

jsias apranzytos turtas. »UkD 
ninkai litu neturi, todėl Žyde
liai isz ju pusdykiai iszvilioja 
gyvulius ir javus. Sakoma, kad 
musu iszdas turi pertekliaus, 
tad ar nevertėtų palaukti mo- 
kesezius rinkti iki rudenio!
TRAUKINIO KATASTROFA 

GENIU STOTY
— Rugsėjo 7 d., 

• traukinys,
Kaunas.

preinis • traukinys, krautas 
daugiausiai popiermalkėmis, 
ėjo Klaipedon, bet Geniu sto
ty klaidingai buvo nukreiptas 
in tupika. In vyko katastrofa, 
per kuria traukinys labai nu
kentėjo. Sudaužyta garvežimis 
ir szipuliais nuėjo 10 vagonu 
(sąstato buvo 50 vagonu). 
Žmonių auku nėra.
GAIDYS SUBADĖ KŪDIKI; 

MIRĖ.
Kaunas. — Dvieju metu sū

nelis operos artisto Biro, ku
ris sėdėjo ant kiemo bo pr!- 
žiuros, likos užkluptas per di
deli gaidi ir teip baisei suba
dytas, kad in pusp valandos 
maži ulei i s mirę, r m

m
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mmuias ant dienos nes tai yra 
Ubai gera ir pasekminga gy
duole del smegenų. Gerai, te
gul taip ir buna bot ka pada
rys tieji kurie neturi smegenų 1 
Ar ir moterėlės t u ros stoti ant 

spauda Kaleidoriu ant 1930 Į gaivu f O kaip bus su andaro- 
meto kuris ateinanti meta bus 
puikus su daugeliu istorijų, pa
sakų ir t.t. Idant žinotumėm 
kiek spausdint, pasiskubinkite 
su užmokestim nes praeita me
ta netekome kalendorių del ke
liu tukstaneziu skaitytoju ku
rie užsivelino su prisiuntimu 
užmokest ies.

Kax'Ginfet
■ r-iLTj’ - i 

Ja u pradėjome parengi not in

Kokis tai jaunikaitis New 
Yorke apsigarsino buk pajesz- 
ko paežio# tiksle apsipaeziavi- 
mo, kuri turi būti turtinga, o 
priek tam kurezia ir nebyle.

Jau tas ant tikrųjų ėmėsi 
ant gero budo. — Geriau kad 
da pridurtu, kad butu akla o 
tada turėtu puikia paczinle ku
riam niekas neįižvydetu ir ne
atimtu.

Tnlas sudžia Bostone iszsi- 
tarc buk nekanecz yra reika
linga motiniszka meile del isz- 
anginimo vaiku. — Tasai su
džia gal užaugo tarp baltųjų 
meszku ant žieminio poliaus o 
jaigu taip iszsitare, tai norą ko 
stebėtis.

James McPharson, farmoris 
isz Iowa, giresi buk turi visz- 
ta kuri in laika trijų įmetu pa
dėjo tūkstanti kiausziniu arba 
po 333 kas metas. — Akyvu da
lyku kad toji visitele nededa 
auksiniu penkdoleriniu.

Aplaikoane gromata nuo tū
lo žmogaus isz Lietuviszkos 
parapijos JVnnsylvanijoj ku
rioje meldžia mus idant at- 
kreiptumem atyda kunigėliu 
buk nekuriose parapijose mi-

sziadien moterėles
Jau tas

kais.’ Juk 
neneszioja blnmeriu! 
už daug, pons profesoriau!

Kokia tai Natalija Fairchild 
kuri nosenei isztekejo už Pear- 
so Ambrose, stojo ana diena 
priesz suda su skundu buk lai
ke kada eme szliuba buvo už-

SUGRYZO ISZ f< v' 1 1

U \
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AMERIKO
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Tikras Atsitikimas

Su didžiausiu nekantrumu 
• • >w <1 i •' 1 e 1 ,<«gyventojai Lankeliszkiu lauko

Miko Dubaucko pargrysztan- a * A • « v •ežio isz Ameriko, kur buvo isz 
keliavęs konia 1 
metu atgalios.

t-

hipnotianvot* ir dabar spiresi i Mikutis tame xlalibnvo. Bet del
nuopersiskyrimo nuo savo vyro. 

Bet sudžia ant to nesutiko.
Tik toji mote rele ir pilozo- 

pe!.. Juk tukstaneziai isz to 
tvirtintu kad

. Juk tukstaneziai 
pasinaudotu ir 
hipnotizmas buvo priežastim 
jujn apsivedimo. .Juk daug to
kiu randasi kad nežino ka da
ro ir be hipnotizmo!..

Viena diena ant meto spin
duliai saules szvieczia in gilu
ma szafto Mowry kasyklose, 
prigulinezios prie Lavelle Coal 
Co., arti Pottsvilles, Pa., ir tai 
po piet 3:20 valanda. Kas mo- 

23ezia Septemberio,
saule tiesiog pataiko in giluma 
szafto ir galima szvieša maty
ti lyg dugnui.

ta, diena

Tnlas studentas North Da
botoje turi taip drūtus dantis 
kad pakele be jokios sunkeny
bes, su dantimis krėslą ant ku
rio sėdi žmogus.

A*na diena sugryžo namo pa
na Emilija Petty in Berwick, 
Pa., po nebuvimui namie dvy
lika motu. Pana Petty yra da- 
žiuretoja ligoniu — norse ir 
tarnavo Švietineje Karėje. Po 
pasibaigimui kares toji narsi 
mergina tarnavo Lenkijoj,tarnavo

nyszkos yra pripratę bausti ir Turkijoj, Syrijoj ir Graikijoj 
turėdama nemažai visokiu pa
vojingu atsitikimu. Sirijoj 

visas 
drapanas ir vos iszsigelbejo 
nuo mirties. Tokis tai likimas 
dažiuretoju ligoniu kurios eina 
iki galui svieto neszti pageliai 
nelaimingiems.

gazdint vaikus su pekla (pra
garu) ir josios ‘bausmėmis: vel- atsitikimu.
niais, smakais, smala, siera ir baiulitai pavogė josios 

vost.t.
Tojo žmogelio vaikai eidami 

in parapine mokykla kurioje 
mokina minyszkos, tankiai pa- 
szoka isz miego sapnuodami 
apie velnius kurie ’juos ketina 
pagriebt, apie smala kuria po 
smert turės gert ir t.t 
tai kad papilde 
grieka,”
nai paimdavo 
duonos...

Kitados vaikai nebijodavo 
nieko o dabar net savo szesze- 

Tokis
gazdinimas vaiku yra nepri
tinkamas ir kenkia sveikatai 
ir protui o kunigai privalo ant 
to atkreipi savo atyda.

., o tai už 
“smert eina 

jaigu nežinant moti- 
“keiksa”

Jio tankiai iszsigasta.

arba

Sziais laikais randasi daug 
tokiu vaiku kurie paaugia, li
kis “ponais ir panaitėms,” 
nors miestą ir ulyczes szluotu, 
užmirszta savo tėvus, nepri- 
pažysta ju, apleidžia ligoje ir 
nelaimėse... Ka sako žmones 
tokiems vaikams ir kaip juos 
vadina? Kaip vadina juos tė
vas, motinu, gulėdami ant mir
ties patalo visu apleisti ir pa
niekinti?. . Ka mansto apie to
kius vaikus tieji seneliai kurie 
visas savo pajiegas, visus savo 
turtus praleido iszaukledami 
savo vieninteli sunu ar dukte
rį f Vieni su aszaromis meldže- *
si už juos, laukia jujn sugryži- 
mo, pasitaisymo, kiti iszeja isz 
teviszkos kantrybes keikia 
juos, vadina iszgaonais, sūnūs,
— <1 aktores palaidūnėms.

Sunkus gyvenimas buna tu
ja vaiku kurie vėlesniame savo 
gyvenime pradeda gailėtis sa-
vo teveliu kuriu jau nesiranda 
ant szios aszaru pakalnes. Ne
laimėje ir 'bėdojo geistu prisi
glaust prie senos motinėlės, isz_ 
reikszt savo nuliūdimas, 'bedas 
ir prispaudimus, norėtu idant 
moeziute priglaustu ir prižiū
rėta ja vaikus — anukus prie 
szirdies, bet jau per vėlai!...

Vela atsirado kokis tai kvai
lys kuris tvirtina buk jaigu 
kas geidžia būti sveiku tai turi 
atsistoti ant. galvos per kėlės

į

Isz Lietuvos.

Jaunimui

VAKARUSZKOSE 
UŽMUSZE.

Maszkenai, Panemunėlio v. 
Rugp. men. 25 d. vakaruszkoje 
peiliiais subadė Jonan i u kus. 
Jaunesniaji vietoj per riszo, 
o vyresnysis kažkur dingo. Vi
sa vakaruszka pradėjo ieszko- 
ti ir rado užmuszta ir paslėpta 
rave po žagarais. Suimta Vir- 
kucziukas ir Jonuszkiukas.

Sziame kaime labai daug 
gražaus jaunimo, bet sielos 
visu supuvusios.
daugiau niekas nerupi kaip tik 
vataruszkos ir degtine.

NAUJAS LIETUVOS 
KABINETAS.

Kaunas —Eltos praneszimu, 
ministeris pirmininkas J. Tū
belis pateikė Respublikos prez. 
naujo ministeriu kabineto są
rą 8za, kuri prezidentas patvir
tino: ministeris pirm., finan
sų ministeris ir užsieniu min. 
•r— J. Tūbelis: kraszto apsau
gos — pulkininkas Variakojis, 
susisiekimo — inžinierius VI- 
leiszis; kiti — tie patys.

NAUJOKU SZAUKIMAS.
Kauno miesto ir apskrities 

naujoku1, ėmimo komisija pra- 
nesza, kad studentai ir moks
leiviai, baigė arba del kuriu 
nors priežaseziu isz universite
to ar gimnazijų iszstoje, turi 
stoti knmisijon sveikatos pa
tikrinimui sz. m. Spaliu 14 ir 
15 d. Nurodytomis dienomis 
bus apžiūrimi ir vyrai nori in- 
stoti in kariuomene savano
riai s.________ ’ *
KVITU knygele DreugyBtema del 
mokėjimo ginlgu Ugoniame. Prelm 25e 
KVITU MMpI* DnugyaUau del Ka- 
cierUof nog radetu pinigo ant
raririnHmu» Prska • 

W. D> BOCZKOWSKI-CO., 
MAHANOY 0ITY. FA.
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ba, jog dede priims noringą! 
in savo grinezia ir be pinga, o 
tevelia kalbėjo, jog ant jo 
pyksta.

Akyse nepažinstamo pasiro
dė aszaros. O tu Jonukai,U tu Jonukai,

Pasakiau apie vistaRW 'W iltflSS!volląms — kalbėjo Jonukas, 
rodydamas su pirsztu ant grin
ezios isz kurios iszbego da 
trys vaikai. Visi pabueziavo 
nepažinstama ią, ranka, matyt

H.'
I trukus ateit ,trAki iPer«zlapu- 

de drabužiai apsunkinejb ji, 
paneziojo kojas, maž^s sargas 
^kubindamasis nuolat puolinė
jo, bet kėlėsi veik ir skubino 
prie savo butelio, kadangi ži
binte užgeso, reikėjo vėl ja už
žiebi del snlaikimo trūkio. Ga
baus atliko savo kelione uszsl- 
žiebe raudona žibinte 
sztai iszgirdo atitolintus at
balsius trūkio ėjimo. Iszejo isz 
butelio pakele nuilsus© sunkė 
ranka su žibinte ir lauke — 
jau ji patemijo masei uis ta s, 
nes lokomotivo szvilpine 
szvilpe, garas paleistas pro pa- 
szalines dūdas sucipę: Jonukas 
ka tik galintis nusistovet ant 
kojų, girdėdamas tuos atbal
sius nusidžiaugė... Trukia su
laikytas palengvele, ėjo, net 
kol nesustojo prie sargo bu
telio. Vaikas prisiartinęs apsa
kė maszinistui apie sugadinta 
kelia, po tam drebantis 
szalczio atsikreipė ir norėjo 
eit in buteli, idant ten pult 
nuvargintam ir atgaut pajie- 
gas, bet vos žengė žingsni puo
lė, neturėdamas visai jau pa
miegos. Butu parpuolęs ant že
mes, jei nebutu puolės in gle
bi kokio tai žmogaus kuris pri
siartino prie vaiko tuomi tar
pu.

APIE JONUKĄ
I

Audra siauezia. Viešnia 
staugia, oszia, blaszko medžius, 
griausmai sekdami žaibus ar 
danezius juodus debesius tran
ko smarkiai litus; liejasi smar
kiai isz pritvinkusiu debesiu; 
ant žemos tukstaneziai upelu- 
ku kaip žalcziai szliaužia krį- 
piuotais takais in slėnius kur 
susiliejineja ir tveria tven'kl- 
nus arba, susiliejo in krūva te
ka tolinus smarkiais upeliais, 
ranjaneziais vis labiau ant sa
vo kelio, užaneziais ir putojan- 
cziais tart um isz apmaudus ka
da patinka ant savo kelio ku
na, kurio ingraužt, ne nustumt 
sau nuo kelio nebegali.

I Mažytėj triobelej prie gele
žinkelio linijos sėdi vienas ke
turioliktu metu senumo vai
kas. Skuta jis sau bulves ir 
tartum visai negirdįs kas lan
ke voi’kiasi niūkia sau gaidas

I kokias tai daineles. Kaigi ji 
apeina, audra. Mate ir gerade- 
jo jis jau ne viena syki audru, 
apsiprat.es buvo su tuomi ir 
tas visai jo nebaugino.

Vaikas tas, vardu Jonukas, 
buvo sunumi
sargo. Tėvas jo iszvažiavo su 
serganezia jo motina in mies
tą pas gydytoja, o jis pasili
ko už tęva pildyt tėvo tarnys- 
ta. Jau dares tai, Jonukas, ne
karta ir žinojo visas tėvo pa
reigas, todėl visai buvo ramus 
ir dvasiai pildo pareigas gele
žinkelio sargo.

— Ale gi ir pila tas lietus!
— taro dirstelejes in langeli— 
kaip isz kibiro liejasi.

Ir ūmai atėjo jam in galva
■ mislis apie bledi kokia padu
ria palvini ai. Atsiminė apie ge
ležinkeli, atsiminė, kad keliu 
varsnų atstul upe teka visai 
szale rolių geležinkelio.

i — Aha! — taro pats in sa
ve — sėdžiu czionais ramus, o 

I ten gal vanduo suardo gele- 
Turiu eit pažiūrėt, 

idant truki perserget.
Priėjo prie langelio. Pažiū

rėjęs pro ji laukan, nenoroms 
sudrėbėjo pamislijes kad turi 
cit laukan kada toip smarkiai 
Ii ja, graudžia ir perkūnijos 
tranko.

Atsisėdo vėl ant kėdutės, 
bet jau dalbai’ ramiai negalėjo 

rodėsi jam kad girdi 
” — Jeigu pi- 

lima vanduo paplovė, geležin
kelis sugedės, trūkis gali susi- 

žmonis I muszt, inpult in upe ir daug 
žmonių pražūtu. Tos mislis lie
pė vaikui pasiszvest del apsau
gojimo nuo nelaimes žmonių. 
Kad buvo vakaras, uszsižiebc 
žibinte ir jau nepaįsiūdamas 
ant lietaus iszejo.

Ėjo smarkiai nuolat besisli- 
dindamas ant szlapios žemes; 
vanduo buvo apsemes visa klo
ni. Jonukas iszpradžiu turėjo 
brist per vandeni sulyg kaule
liu, po tam kas kart giliau net 
sulyg keliu, srloves lietaus su 
szlapino ji visa iki sausam šu
lui, bet nesusilaike patol ko: 
nepasieke vietos kame upe ga
lėjo sugadint geležinkeli. Ma
te dabar jau kad labai nege
rai butu pasielgęs, jei nebutu 
ejes pažiūrėti.

Vanduo apsiėmė visa slėni, 
upe tikrai suardė geležinkeli, 
iszneszdama žemes isz porelių 
kad tos tik kabojo ir be abejo 
nes grūmojo nelaimia ateinan- 
cziam trūkiui szioje vietoje. 
Jonukas apžiurėjas geležinkeli, 
radęs ji sugadinta, vėl pradė
jo brist atgal prie butelio, 
idant perserget ketinanti ne-
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siauezia.

drabužiai apsunkinę jb ji,

• ___ __  t__  __ __  1 __ X,

ar norėtum idant tasai dede buvo geriau iszauginti ne kaip 
brolio vaikai.

Isz grinezios iszejo sesuo, ne
pažino ji, bet jisai tuojaus 
pažino jąja, kuriuos per tiek 
metu nebuvo mates.

— Tegul ponulis atleidže, 
jog Jonukas priėmė pinigus

ateitu pas jus? — klausė to
linus. 1

— Va jai, labai norecziau.
Tėvelis daug serga mamyte

trisdeszimts turj sunHei dirbti, o prick tam

Buvo tai ilgas laikas o tik 
senesni gyventojai atsiminė 
apie Mikuti, kuris buvo iszdy- 
kes o kur tik 'kas atsitiko tai

ko iszkelinvo in Amerika, nie
kas, to nežinojo, ne kurio 
sznalrždcjo jog papuolė in be-

A • • • • .

apsivorek

i— ir
i

to nežinojo, ne

da ir turėjo iszkclinut.
O dnbnr ketino sugryžti, da 

szia nedelia ketino pribūti pas 
broli idant pas ji praleisti pas- 
kutinias dienas.

Kas do laime patiko Adoma 
Dubaucka! Ne kožnam tas gi- 
lukis pasitaiko idant atvažiuo
tu brolis isz Ameriko. Dievuli 
turi-gi brolis būti turtingu nes 
teip visi kalbėjo. *

Mažiausia vilti turėjo jojo 
sesuo Ona Vargieno gyveno ne 
dideliam sutikime su szeimy- 
na, nes deszimts metu atgalios 
isztekejo be pavėlinamo szei- 
mynos už Vargio, už ka jai ne 
dovanojo. Parasze apie tai ir 
pas broli Mika in Amerika. Mi
kas da priesz iszkoliavma gy
veno su Vargiu nesutikime o 
per tai negalėjo tikėtis idant 
sveczias isz Ameriko pas juos 
atsilankytu.

Visas kaimas lauke su ne
kantrumu pagrisztanczio sve- 
czio isz Ameriko. Sztai viena 
ryta pasirodė kokis tai žmo
gus

o bet

via i

jog

eidamas keliu isz miesto. 
Paregesim kokis tai buvo žmo
gus areziau.

Buvo tai ypata petinga, isz- 
rode da gana drutu vyru. Vei
das malszus. Barzda ir plau
kai buvo jau žili, Drapanos bu
vo kaip paprasto kaimuoezio. 
Eidamas keliu dairėsi in vi
sas szalis.Kaip kada sustodavo 
ir dairėsi aplinkui, rodos sap
ne. Galima buvo matyti, jog ne 
yra czionais svetimu, 
kaimo gerai nepažinojo.

Priėjus in kaimu geriau su
sipažino su viskuom. Bažnytė
le, mokykla, klebonija, gmino 
namas, ten sena gaspądorysta.

Viskas randasi po seno-
— susznabždejo senis o

dvi aszaros nupuolė ant veido.
Isz bažnyežios davėsi girdot 

balsas vargonų ir gicdalas. Nu
siėmė skrybėlė persižegnojo ir 
ėjo in karezema.

Sztai pakilo vėtra ir nune- 
sze jam skrybėle, bet tame pa
ežiam laike kokis tai vaikine- 
lis paszoko, pagriebė skrybėle 
o kitas vaikinolis stovėdamas 
arti isz tojo atsitikimo pradė
jo juoktis.

— Esi geras vaikas,
man pagavai skrybėlė — tarė 
in vaikinėti, kuris padavė jam 
skrybėlė isz ko juokėsi antras 
vaikas. —Te tau dovanu už 
tavo gera darba.

Su tai žodžeis padavė vai- 
kineliu pinigą o akis jojo net 
pražibo. — Duosiu tai moti- 
neliai — kalbėjo vaikinelis.

— Ar teip? O kaip tu va
diniesi vaike?

— Jonukas Vargius, o anas 
tai mano giminaitis Kuzis Du- 
bauckas. Oi-gi duosiu asz jam 
ka isz manes juokėsi.

— Kam-gi tu ji muszi ? — 
užklauso nusistebėjas senas ne- 
pažinstamas.

— Dede isz
teip pas jus neatėjo, kalbėjo 
tevelia. — teip roke Kazukas 
isz pavydumo jog jam nepa- 
žinstamas davė pinigą.

Jonukas norėjo vytis pas 
Kaži ir gerai iszperti kaili bet 
nepažinstamas paszauke:

—» O kas ta do dede isz 
Ameriko ?

— Dubąuckai kalbėjo mums 
jog jisai mus nekonezia už tai 
jisai atiduos Jiems visus savo 
pinigus. «a — — —

—
kalbu apie ji tavo tevelia i ?

Motinėlė vorke ir kai- 
’ į / t ' f ' . h

Ameriko ir

Kas tai do dode? O ka
4
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esaftne vargingi. No turime jo
kio gero dėdes. Sukalbėsiu po
terėli idant Szv. Juozapas prl- 
siunstu pas mus taji dėde isz 
Ameriko.

Jonukas dabar
ant gero. Senis uždejas ranka 
ant galvutes Jonuko taro:

— O gal tavo maldele bus 
iszklausyta. Jeigu dedo isz 
Ameriko turi szick tiek proto, 
tai tiesog pas jus o dabar bu
ki geras vaikas ir eiki namo.

No užilgio senis seddjo ant 
suolo karezemoje. Karėžoma 
buvo pilna svoeziu, ba jau no- 
bažanstva pasibaigė. Senis te- 
mino akyvai ant visu.

— Hej Dubaucke!
Senis tuojaus ’apsidairo in 

laja szali isz kur balsas davėsi 
girdėti, bet greitai atsiminė,

jau ne karta jam buvau kalbe- 
jas knd’pinigu nuo nieko ne
imtu. .

Mikas norėjo ka toki kalbėt, 
bet kas tokis jam suspaudine- 
jo gerkle ir negalėjo ‘ nieko 
kalbėt. Koki tai laika žiurė
jo seseriai in akis ir paszauke:

— Onuka, mylima Onuka!
— su tais žodžeis mėtosi 
ant kaklo.

tore, i
Apsiverk o 

gai.

jai

Mikuti!— paszauke mo-

abudu graudin

HU-

nuo

tai

prižiurinct.

jog tai ne ji szauke. O gal tai 
taji szauke kuris ka tik inejo 
per duris. Buvo tai augsztas ir 
drūtas vyras, kuriam senis tc- 
mingai pradėjo
Tai gal tasai Dtibauckas kat
ras tikisi pargryszianezio tur
tingo dėdės isz Ameriko.

Pasakyk Dubaucke kada at
važiuos ant tikrųjų Mikas isz 
Ameriko, — szauke visi aplin
kui.

nome 2

— Adomas pakrato peczois 
ir nieko neatsake.

— O gal ne gali surasti ke
lio! — atsiliepė kiti ir pradėjo 
juoktis.

— O gal tasai turtingas de
de ne teko pinigu ant tolimes
nes keliones!

— Tylėkit padlos — atsi- 
liepo Adomas — o kas tai jums 
apeina.

— Gana jau gana, juk ži- 
jog isz lai k jau apskai

tai kiek tau Mikas atvež ta
sai stebuklingas dede!

— Kas-gi ne skaitytu — 
atsiliepo juokdamasis Adomas

- Gal but. Bet klausykie, 
gali būti, jog Mikas turi pini
gu tik ant kelio in czionais. 
Jau daugelis tokiu ponu sugry- 
žo isz Ameriko ant senatvės, 
nuogas kaip turkiszkas szvon
ias. O gal priimsi ji greiczia.u 
in savo grinezia, idant nebutu 
sunkenybe del gmino! — Toip 
kalbėjo vienas isz gminos ro- 
dinyku. »

— O ka jus sau mislinatc, 
ar tai mano grinezo del »visu 
ubagu del sugryžtaueziu val
katų isz Ameriko. Dievo manv 
sergėk nuo tokiu svoeziu! Jan 
turetau kelis tokius brolius tai 
t urėta u no užilgio ubaga ut ir 
no turetau ne pastoges. Bet tu
riu ant to rodą, galite ji nu
siusti pas Vargiu, tasai gal ji 
priims ir nuoga! — Balsas 
Adomo atsimuszo kaip kirvis 
o visi isz to juokėsi garsei. Tio- 
jo juokai pažeido szirdi skau- 
džei sėdinti ant suolelio nepa- 
žinstama. Niekas netemino ant 
jo.

O jisai sugryžo in savo gyįri
tini k alma, jisai, 
Ameriko!” 
dažinojo daug, suprato ir pats 
gurdėjo jog pas broli no ras 
szirdingo priėmimo, pas kur: 
toip goido pasilikt, bet lauke 
ji už tai gera Sesuo Onuka ir 
szvogeris del kuriuos seniau 
buvo neprietelium.

Senis užmokojo ka buvo kal
tas, pakilo o iszsitiosias kaip 
struma paszaūko garsiai ih 
Adoma: t

— Nebijok ^Adomai, brolis 
neužėjo pas ta^e. Eina tiesiog 
isz locno noro pįs Varguoli, to* • _• i • n '• 1.
savo pinigus paiima su savim!

— Vaikai, tai jusu dedol 
Mikola! — paszauke motina. ;

— Dede isz Ameriko! — 
Apsiaubė seneli isz visu pusiu 
ir intrauke in. grinezia kur sė
dėjo ant suolo. Sirgo ant kojų 
ir negalėjo atsikelti. Bet isz- 
traukos abi rankas paszauke:

— Sveikinu tave Mikai 
szirdingai in savo grinezia!

— Kuriame pasiliksiu ant 
amžių, jeigu mane isz czionais 
ne iszguisi! — paszauke Du
bauskas. — Czionais atradau 
tikra meile ir szirdinga priė
mimą! Atlyginsiu jum už ta: 
puikei! Pasibaigė tavo vargai, 
mano szvogoreli, o kojas isz- 
gydins tau geriausias dakta
ras isz miesto. Tik nodekavokl 
O jus vaikai, paregesyte ryto 
ka jums dede isz Ameriko at
vežei Matai Jonuk, Szv. Juo
zapas iszklause tavo maldeles.

Ir gyveno sutikimo ant nu
pirkto palivarkelio, kuri dede 
isz Ameriko nupirko, nes at
sivežė su savim 75,000 rubliu, 
kuriuos atidavė in rankas 
szvogeriui. —F. B.

K

žinkeli.

gelcžinkelinio

— Gerai mano 
taro laikantis savo glebije Jo
nuką žmogus.

Vaikas suprato baisa, paži
no ji — buvo tai balsas tėvo! 
Sudrėbėjo smailei ai....

Tėvo a'kvse nors matoma bu
vo gailestis, bet po draug ir 

‘ pasididžiavimas. Glausdamas 
vaiku prie savo krutinės at
kartojo:

— Gerai mano sunau, del 
iszgelbejimo gyvastias daugu
mui žmonių, kurie ja neabejo
tinai prarastu nelaimei atsiti- 

nesibaisejai audros ir

sun.au! —

:: Patemijimai :: graudžia ir
§ Yra

odede isz 
Jau ta pati ryta

I • • • jisai

neužėjo pas tage. Eina tiesiog

niiis jam patiks geriau. Bet, • • • • •
I

fPrisižiūrėk gerai broliuk, tai 
asz, dėdo isz Ameriko!asz, dėde isz Ameriko!

♦ ♦
Jau isz tolo paregėjo ji Jo

nukas, kada Mikas Dubaucka# 
artinosi prie grinezios savo

*

i

azvogerio. IL

i

J

kus, 
vargo.

Vaikas apsižvelgė aplink Ir 
pamate ežia tęva ir motina sa
vo. Drebėjo dabar jau ne nuo 
Rzalczio, vien isz džiaugsmo ir 
baimes.... Trukiu važevo Jo 
gimdytojai — jei butu ne atli
kęs savo pareigu, rasi, butu

>■ ♦

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lie tu visikas 
Dantistas Mahanojuje.

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

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKA9 
GRABORIUS MAHANOY CITY

sirata pasilikeą.

žmonių, kurie pa- 
szankimu lauktis su paszauki- 
mais.

§ Jeigu mus bosas priver- 
tinje prie kokio darbo, tai va
diname neteisingysta, bet te
gul mums pasitaiko 
priverstinei prie darbo, tai sa-, 
kome: turi dirbt, ba už 
gauna užmokeste. ’ ’

§ Jnom motere senesne tuom 
savo vyra labiaus nužiurineja.

§ Nesibroliuok per daug su 
žmonimis, a apsisaugosi bar
niu.

§ Vyrai sako, kad vyrui rei
kė daug atleisti, ba yra vyru. 
Bet motere turi būtie, pagal 
vyru nuomone tikru aniuolu.

§ Pacziuotas vyras mislina 
viena karta -ant sanvaites, 'kad 
jojo pati padare niekyste, im
dama ji už vyra; o szeszis kar
tus mislina, kad jis buvo kvai
lu kada įiacziavosi.

§ Motere laikais prisipa- 
žinsta prie kaltes, bet visada 
tikrina, kad tas buvo isz svar
bios priežasties.

§ Padarykie žmogių 99 
kartus gerai, o paskui tiktai 
vienu karta neparykie — tai 
tuojaus užmirszta, kad jiems 
daug kartu gerai padarei.

§ Moteres yra laimingiau
sios kada viena kitai gali ap- 
sakinetio apie savo “ligas” ir 
kitas “nelaimes.”

§ Jaigu vyras savo paežiu 
myli, tai ir rūpinasi apie ta: 
kad jiji butu apsiszvarinus.

§ Jeigu vyras nustojo rū
pintis kokis drabužis dęl jo
sios yra pritinkiauses ir pui- 
kiauses, tai sako kad jau jo-

if ■ - : " i
) ■'' > ■ , : .i*

I

tai

sios daugiau nemyli.

SKAITYKITE SAULE
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kėdutės

sėdėt, 
baisa: “Eik, eik!

Laidoja kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t. t, 
520 W. Centre ir 603 W. Mahanoy St.
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CAPITAL STOCK 1125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS 1628,858.62

Mokame 3-cxia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride
dant prie j u su pinigu 1 Saulio ir 
1 Liepos. Mes norim kad Ir Jus 
turėtumėt reikale su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

G. W. BARLOW, Ptm.
J. FERGUSON. Vice-PmJrKaf.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

--------$--------
3-czia Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra gerinus negu 10-tas Procentas, be jokio 
saugumo. i

MERCHANTS BANKING TRUST 00.
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta 
suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau 

Dekite savo 
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite

J| ••x. -.A

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

te a * . m • > a a

S kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento. H
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Karaliaus u
apsiverkė

no.

ir

bet pasakyk savo poniai

mnn
kara-

bot

paiiszvente ant
visko del meiles 

flL savo vjnro 
-d.

—Bum ■ 

jog

pri- UŽSIVERE JAI ŽANDAI.

lutu v?

SAVE NE GIRK
I j' • f t ' v >. ■ r f

mutinis darbas padarytą#, jai
"I

Moraliszka apisakele del vyru, 
kurie nuolat ant savo paežiu 

rugoje.

gu ir atlėks ežia vanagus, tai

svieto.
Nusidžiaugė karaliene, paė

mė su Aavim skruzdeles ir vo
verį ant pievukes prieszais pa
loviam langus, o kada vove
relių ir skruzdeles pradėjo sa
vo stebėtina, <lnrba, ragana pa
regėjus per langa iszsiunte vie
na isz savo taniaicziu paklaust 
už kiek parduotu voverei i Ir 
skruzdeles.

— Kraujo už auksa nepar
duodu — atsako karaliene 
bet pasakyk savo ponei,
atiduosiu jei viską už dyka, 
jeigu man pavėlins paklot lo
va del koraluiezio.

Užpyko labai ragana, 
jausdama tame kokia nelaime
bet geide turėt stebėtina vove
rį ir skruzdeles, pristojo ant 
iszlygu, bet pirma vela pritaisė 
vyną ir liepe paduot del karu- 
laiczio kada inejo in savo pa
kajus.

O prie vakarienes pati pak
lauso savo sužeidotinio.

— Kaip tau patiko vaka- 
rykszczias vynas kuri tau prr- 
siuneziau ant nakties?

— Dieviszkas gerymąs! — 
atsake karalaitis, bet turėjau 
liūdnos sapnus, ba teip liūd
na ant szirdies kada pabudau.

— Ne gerk teip daug — at
sake ragana; — liepiau tarnui 
paduot tau ta pati vyną szia 
na k t.

Ir pagamino jam toko vaka
riene idant butu isztroszkes 
vakare.

Tuom kart nelaiminga kara
liene ėjo klot lova vyrui, o ei
nant per pakaju, kuriame sto
vėjo tanias paregėjo ezierka 
su pritaisytu vynu. I

— Kokia tai puiki ezierka! 
paszauke karaliene: — pasa- 
sakyk man, kas isz jojo gers?

— Gers isz jojo jaunas ka
ralaitis, sužiedotinas musu po-1 
nios, 
sapnus.

— Pavėlink man patept ma
no lupas tame gorime, idant ži- 
noeze ka geria karalei, o duo
sit tau szifra žiedą deimantini; 
atiduosi savo mylimai 
les tave iki smert.

— Tarnas užsigodejas ant 
žiedo pavėlino jei paszlapint 
lupas O karaliene truputi pa- 
szlapino savo lupas ir suleido 
aszaras in geryma, o po tam 
greit nusidavė in pakaju savo 
vyro. Bet kada inejo teip ja
ja miegas 'apėmė, 
prie lovos, kaip negyva.

idant turėtu spakainus

o any-

Vela karaliene 
graudingai, bet aszaros nieko 
uegjalbsti, apszluosto akis ir 
pastanavijo norint# ant galo 
svieto eitio, pakol neatras sa
vo. vvro.

Ir ėjo ilgai, net pribuvo iki 
pulociaus, kuriam jai pasakė 
jog ketina atsibut veseile .sn 
jaunu karalaicziu, kuris pri
bus isz tolimos keliones. —Ar
gi tai galėtu būtie josios my- 
lemas vyras kuriuo jeszko?

Sodo aut slenksczio palo
čiau# ir lauke, ar nopasi rodis o 
kada iszejo in soda su ragana, 
pažino ji tuojaus ir kliktele- 
jo isz džiaugsmo; bet jisai su
žiūrėjo ant josios bet nepaži-

Ir kaip-gi galėjo pažint
jog toji ubage, visa apdriskus 
su kruvinom kojom, yra jojo 
pati ir motina jojo kūdikio, 
kuri per septinis metus ėjo 
paskui ji? 0 gal ragana atome 
jam pomieti apie jaja?

Ir tarė liūdnose myslese ka
raliene atsiminė sau apie auk
sini obuoli, duota jai per sau
lute. Kada n'aktis užėjo, atyda- 
re ji ir rado jame stebuklin
ga szlebe isz spinduliu saules, 
teip žibėjo net akis gadino. 
Buvo tenais ir czeverykai,
viskas tas, ka buvo reikalinga 
prie apsiredymo, tada aps:- 
prausus upelukije, iszszukavo 
plaukus, apsirodė in stebuklin 
ga szlebe ir nusidavė in palo- 
ęiu, kur užpraszyti sveczei so
do prie stalo prie svodbos. Ant 
jojos inejimo visi stojo, pats 
karalius prisiartino prie josios 
bet ragana tuojaus ji paszau
ke ir toliau pasodino prie sta 
lo, o insimilejus in stebuklin
ga szlebe isz saules spinduliu, 
liepe, savo tarnaitei paklaust, 
už kiek galėtu jaja nuo nepa- 
žinstamos nupirkt.

— Kraujo už auksa nepar
duodu — atsake karaliene —

, jog
atiduosiu jiai už dyka, jeigu 

ryto pavėlins nuneszt 
pusryczius in pakajus 
laiczio.

Ragana tuojaus (tąsi prato 
jog czionais kas negero,
nenorėdama iszsižadet szlebes 
priėmė iszligas, bet priesz tai 
ptoti pritaiso vyno del karalai 
ežio kada eis ant atsilsiu. Ka
da atėjo gult pukus kvapsnis 
vyno atsimusze jam in uosi ir 
iszgere visa stiklą ant syk, o 
kada karaliene inejo in paka
jus su pusryczeis užtiko u 
sunkei mieganti. Prisiartino 
prie lovos tikei, pasilenkė prie 
ausies vyro ir g 
kalbėjo:

— Pabusk, karaliau, pone 
Sztai ejąu per septynis metus 
paskui tave ant galo svieto pei

saules, 
menulio ir veju klausiau apie 
tave: smaka su žale lelije kir
tau: ar gali apie mane už- 
mirszt, apie musu kūdikėli? 
Pabusk, vyre mano 
dirstelėk ant manes!

Bet ant niek nusidavė pra- 
szimai josios, verkdama karsz 
tom aszarom: gorimas pritaisi 
tas raganos užmigdino ir buvo 
suneksnis ne kaip praszimai ir 
verksmas ir josios aszaros ku
riuos birejo ant jojo veido.

Perejo adyna, taniai inejo 
in pakajus o jiji turėjo prasl- 
szalint. Nubėgo in soda, pasi
slėpė terp medžiu ir verkt 
graudingai jog net žole apde- 
guse nuo saules'atgijo toje vie
toje nuo aszani. Bet kas asza
ros?

Atsiminė tada apie sidabri
ni kiauszini kuri buvo aplan
kus nuo menulio ir sukule ant o 
akmenio.

Sztai isz kiauszinio iszpuole 
brylantinis voveris ant sida
briniu kojelių ir dvi dejimanti- 
nes skruzdeles. Voverei is pra
dėjo sukintis aplinkui ir verpt 
sidabrine siūle o skruzdeles isz1 no paezia ir prispaudė prie

ima ud ingai pra-

viesulas ir szturmus:

karaliau,

jog puolė

Tarnas kantrei lauko josios 
sugryžimo o girdėdamas jog 
karalaitis norėjo ja ja iszvest 
kagreieziause isz 
Matydamas jaja gulinezia per
sigando baisei, nutraukė jaja 
in kampa, pristatė kede ir už
mėtės su divonu, skabei iszc- 
jo prieszais karalaiti idant 
jam paduot vyną.

Karalaitis su noru paėmė 
ezierka su vynu ir vos pridė
jo prie lupu, viską tuojaus isz- 
spjove, kalbėdamas jog da nie
kad teip kartaus vyno ne buvo 
gorias.

— Atneszk man czysto van
dens paszauke ant tarno sės
damas ant lovos ir tame už
migo, ba pats kvapas vyno už- 
migdindavo drueziausia žmo
gų.

Bet ant balso savo vyro, pa
budo karaliene^ iszojo isz savo 
kavones, pasilenke prie nusfes 
savo vyro ir susznabždejo:

— Karaliau mano vyro

pakajaus.

mano
sztai per septynis metus ėjau 
paskui tave ant galo svieto; 
saules, menulio ir vėjo klau
siau, smaku su žale lelijų kir
tau: ar gali apie mano už- 
mirszt ir musu kūdikėli? Pa
busk vyre mano! Pabusk ka
raliau mano!

Ir nupuolė karszta aszara 
ant veido mieganezio.

Sztai ir pabudo staigai paži-

ar gali apie mane

stebuklingos siūles pradėjo szirdies.
verpt stebėtina audimu kurio — Aižiu tau! paszauke; — 
da niekas nebuvo regėjus ant tu mane iszgelbejai, dabar es-
verpt stebėtina audimu kurio Aižiu tau! paszauke; —

diena

iii-

Darata Meyers, 23 metu, isz Jamaica, N. Y., 
pa'budus isz miego pajuto kad jai žandai užsivėrė (lock jaw) 
bet jokio skausmo nejauezia. Daktarai jaja maitina per 

da'brine paipukia.

pamenu 
kuom-gi

TRUMPOS
PASAKAITES

miu liuesas; atgavau pomoti, 
pažinau tave mano mylema ir 
brangiause paeziule, 
apie musu kūdiki, 
asz tau už viską, atmokėsiu?

— Gryszkie su manim — 
susznabždejo laiminga karalie
ne. *

Sugryžt ne buvo teip leng
vai ba ragana no butu leidus 
savo aukos del to pastanavijo 
nakties laike pabėgt.

Karaliene iszejo isz paka- 
jaus, rodos nieko nežino, o ka
ralius nevos sunkei užmigo 
nuo gėrimo bet kada visi palo- 
ciuje užmigo, iszlindo per lan
gą in soda; tenais suėjo su pa- 
cziute ir nubėgo abudu prie 
kraszto Raudonųjų mariu. Ka
da pradėjo dienytis, paregėjo 
balta gulbe ir 
abudu ant jos.

Gulbe nesze juosius po mo
lina vandeni, bet ragana juo
sius patemino isz tolo ir tiktai 
szetoniszkai nusijuokus nu
skynė

tuojaus sėdo

nusijuokus 
žalia lelijėlė inmete in 

mares nuėjo atgalios in pale
čių, būdama tikra jog 
turės pragaiszt ant mariu su 
gulbe.

Ir teip stojosi, neužilgio gul
be pradėjo pajiegas trotint 
teip jog tolinus negalėjo jan 
plaukt o buvo ant vydurio ma
riu giliausioj vietoj. Bet kara
liene tuojaus inmete auksini 
rieszuta in vandeni ir tuojaus 
iszaugo milžiniszkas rieszuti- 
nis medis ant vandens. Gulbe 
atsilsėjus ant jojo nuplaukė to
liau.

Kokis buvo juju

abudu

džiaugs

ATSIRADO.

Naszloi gaspadinoi, Andriu- 
vtonei dingo ’parszas. Nuniu
rę j imas puolė ant seno berno, 
Jurgio, norint lyg sziol buvo 
dorum žmogum. Gaspadine no
rėjo visiką nutildyt, kad nie
kas nedažinotu, nusiuntė Jur
gi pas kunigą,
kvostu ji. Prabaszczius primi
ne ciela dora jojo, per dauge
li metu gyvenimą, o matyda
mas ant jojo veido susigraudi
nimą,

kad tas isz-

Kitados gyveno ūkininkas 
vardu Andrius su savo motere 
Juliona. Andrius buvo dydžio 
ugio vyras, rūstaus veido, isz- 
rodantis labai piktu žmogum, 

j Turėjo jisai. Jtoki papratimu, 
I jeigu kas jam nepatikdavo, ta: 
būdavo kaip pradeda 
isz vakaro, 
kaip ant rytojaus užbaigdavo. 
Julijona buvo labai malsznus 
budo motere, niekad ne keik
davo, kaip inmanydama sten
gėsi intikti savo Andriui.

i Kurta parėjus Andrius isz 
Jauko, rado paezia. triuseneziu 
prie naminio daro ir ne turė
jo tiek laiko kad tuojaus pa
duot vakariene savo vyrui. 

į Andrius pradėjo tuojaus mo- 
terei iszmetinet visokeis bjau- 
reis žodžeis rėkdamas:

— O tu ne laba motere, 
per visa diena esmi namie, o 
kada žmogus pareina isz lau
ko tai vakariene da nepaga
minta. Asz esmių vyras, 
pratęs, prie moteriszko darbo 
o galiu save pagirt, kad asz 
tavo darba, per puse dienos 
lengvai apdirbsiu.

Julijona teisinosi visaip, kad 
jokiu budu negali 
tiek darbo padaryt in 
dienos, 
da daugiau kerszint savo pa- 
izei ir verste privertė kad pa
ti eitu dirbti ant lauko. And
riaus darba, o jisai pasiliks 
namie ir dirbs darba savo pa- 
czios.

Ant rytojaus Andrius 
szoko isz gylaus miego, pra

plojo gamini pusryczius paezei 
kuri turėjo eiti prie darbo sa
vo vyro. Kada jau buvo pa
gaminti pusryczei 
paszauke savo paeze, kuri 
tuom kart jau paszere arkli. 
Po pusrycziu Julijona užklau
sė savo vyro:

— O kur reikės szendien 
dirbti ir

keikt
tai nepa Jaudavo

nc-

padaryt 
puse 

bet Andrius pradėjo

dadave:
Pažinau tave, kaipo ge

ra kataliku! Apmislikie tada 
gerai apie paskutini suda; ka 
tada pasakysi, kada pareis sto
ti akis priesz aki su gaspadi- 
ne, o tas parszas bus terp jų
dviejų?.........  ,

— Jegamasti geradejau, o 
ar tikrai tasai parszas stovės 
szalo mus?

— Na teip, tikrai!
— Na.... tai asz tada pa^ 

sakysiu: Andrio jone,- sztai ežia | padaryt? 
jusu parszelis!

* *

MAŽAS JONUKAS
Mažas Janukas labai užim

tas skaitymu biblijos.
kart nustojo ir klausė motinos: I _  "

Mamute, ežia paraszyta: | nrsį lyg (am akmeniui, tai už
teks darbo ant tos dienos ir 
galėsi paleist arkli namon. O

y 

savo paeze,

*

pa-

Andrius

kiek turiu szendien

pamislines valamI Andrius
I dele atsiliepė:

'— Ar žinai ta akmeni, ka 
guli ant kalno?

Ant, I su nusižeminimu.
Na tai gerai. Kaip isz-

Žinau, — atsake motore

Rebeka Izaokui pagimdė su- 
nu? Ka tai ženklina?

Motina pamielinus valndelc l jįn ;,hz‘turėsiu daryt namie už
tarė: jog pagimdė ženlkina ta tave, 
pati, kaip ir apteikė, o mažas

netui es ku veikt, bet jeigu ir 
uores paimt, tai visu ant kart 
negales pakelt, o jeigu iszgir- 
siu tai galėsiu nubaidyt vana
gu. Po tam pagriebė sviesta 
su uzbonu pririszo sau prie 
juostos ir pradėjo duona min
kyt kalbėdamas: ~ Kam man 
dirbti po viena darbu, kada 
minkysiu duona, 
bus jau gatavas, kam man ta 
smetona maiszyt, kad ir be 
maiszymo pušie laris sviestas. 
Visur bevaikszcziodamas, uz- 
bonus ir pats svirno ja in visas 
szalis, už tad pats sviestas pa- 
si d a ris.

Teip dirbant

tai sviestas

Atsikėlęs, apsidairė
J 

velaparegėtas
Kada pribėgo

neisz- 
mano 

dabar pats matau

J

TARADATKA
I i

*

Tsztikro vyrai, 
Darote negerai, 

Jus tais bobeles labai mylite, 
Jeigu tik apie joises raszote.

Po teisybei bobos daugiau
sia funiu padaro, 

Ko ne pats vėl nes noiszdaro. 
Ba vargszai vyrai per die-

,’l^f
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vyrai per 
nas dirba, 

Tai ne tur bumeriuot kada 
Po teisybei bobules pasiel

gė negerai.
Bet neapsileidže ir vyrai, 

Kaip sztai Masacziužes steite.
Vienam fabrike.

Daugelis Lietuviu ten darbu 
turi, 

Bet kas isz to, kad bosas Lie
tuviu nežiūri?

No viena ant vagystes 
tvėre,

Ir nuo darbo pavarė 
Vienas daug tavoro nuglemžę 

Bet ir tuo nutvėrė, 
Virszininkas fabriko pas ku

nigą nuėjo, 
Grąžei jam kalbėjo.

Dabar phredka toki padare 
Kelis nuo darbo pavarė, 

Dabar po karezemas visi vai
kio jesi. 

Prie doru žmonių kalinas! 
Kaip dabar pinigu neturi 
Tai kožnam in akis žiuri, 

Kad užfundytu, 
Ar koki nikeli duotu.

Tegul, tegul, Lietuvei to su
sigraibys, 

Kad ne tik isz fabriku bet ir 
Ameriko varys.

O jeigu girtuokliaut nepasi
liaus,

Tai didžiausio vargo susi
lauks.

Ba girtuoklyste kad ir doriau
sia vaikyna, 

Ant niek pavereze ir paga 
jlina.

nu- i

«
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Andrius isz- 
girdo kad ant kiemo jau va
nagas atlėkė ir užklupo ant 
viszcziuku. Palikes duona, bc- 
go apgint viszcziuku#. Isz grei
tumo net duris paliko atidary
tas; nuvijus vanagu, paregėjo 
kad galvijai labai atsitolino 
nuo namu ir pradėjo vytis bet 
czion pirma nelaime atsitiko 
Andriui. Parpuolė ant akmens 
o puldamas sukule ūžiama su 
Smetona.
in visas szalis ar kas nemato 
bet nieko ne 
pradėjo bėgt.
prie galviju, pradėjo visus va
ryt prie daigto o sutaikęs kai
mene, atsiminė, kad bėgdamas 
isz namu paliko duris atidary
tas ir vėl pradėjo bėgt ant pra 
pal. Kada jau buvo prisiarti
nęs prie grinezios duriu, pare
gėjo kad dvi kiaules jau kepa 
duona o vaikai murzini kaip 
velniukai, staugė noiszpasaki- 
tinai. Net apalpo nebagelis ir 
nežinojo ka daryt, teip stovė
damas koki laika prakalbėjo 
pats in save:

— Koks isz manes 
manei is! Iszmetinejau 
Juhikai,
kaip ant delno, jos visus dar 
bus. Geriau kad nieko ne bu- 
tau jai kalbėjus ir ne butau ap- 
siemias juos darbu.

Teip sau zurzdamas pare
gėjo ateinanezia paezia. Inejo 
linksmai in grineze. Paregėjo 
sėdinti Andriu su nuludusiu 
veidu. Priėjus prie jo, paszau- 
ke linksmai:

— Mano mylimas Andriu
li, ar jau pagaminai vakarie
ne?

Andrius rodos perkūnu pa
taikytas, visas sudrėbėjo ir ne 
žodžio ne galėjo isztart. Vos 
už valandėles pradėjo apsakl- 
net paezei visa savo atsitikima 
tos dienos savo gaspadoriavi- 
mo isz ko paeziule turėjo ne 
mažai juoku.

Nuo tos dienos Andrius per
simaino ant kitokio vyro ir 
daugiau jau niekados ne dryso 
paeziulei iszmetinet josios tin- 
ginista o pats tankei sau pri
mindavo; “Kito ne peik, o sa
ve no girk!”

♦ *

Hi
In viena didele pecze Skulki- 

ne mergina pribuvo,
Tai kaip vyrai gandu gavo, 
Pradėjo apie stuba strrinet, 

Ir per langus žiūrėt.
Turėjo duris uždą ryt, 

Ir užrakyt.
Naje.

Argi ne ruje?
Mergina patalpino pas kitus, 

Gerus savo kaimynus
Ant ko toks pasielgimas išd

žiūti.
Jeigu sarmatos neturi f
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Mano brangus Audrink,

Atėjus Kalėdom Jonukas gn-1 įusuitf sviesta, turėt‘ant akies 
. _ „ . , - . ’ I visztukus kad kur nereikalin-

mus* Iciidiii piiljiivo m p<i1ogiu oii n* Iv ii s tolimi ĮiriĮ^ulcs slviiitc, I piyffimiise turi piilcopt* duona
kunigaikszczio, užtiko savo 
mylima sūneli sveika ir užau
gusi! Paėmė ji su savim in pa-

vo namioje daug visokiu gra- visztukus kad kur nereikalin- 
žiu daigtu. Po szventei darak-|gai nucitu arbtt vanagas atlc- 

ni sau
got galvijus kad ne nueitu per 
toli nuo namu ir po laukus ne
pakriktu, kada jau turėsi ga
mini vakariene priesz pat sau-

lociu po auksiniu aržuolu ir toris liepe mokykloje apraszy- |Į<es katro nenunesztu, turi
nuo to laiko gyveno tarp saves 
laimingai ir be jokio rupes- 
czio. Galas.

JUOKAI
Del ko akla motere grei- 

panezekas,

ti, ka katras velke namieje ir 
ka gavo nuo namiszkiu.

Sztai Jonukas szitcip para- 
sz(‘:

“Nuo tėvelio gc 
knyga su abrozeleis, 1 
dovanojo mali nauja apredala

❖
SKAITYKITE "SAULE”

♦ ♦ ♦

"H“!« ’ •
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neriacziaus neria panczoKas, ne 
kaip motere su sveikomis aki
mis? *

Atsakymas: — Dėlto, jo 
akimis 

žiuri kas penkios minutes per 
langa.

motere su sveikomis
(Y

— Jau tik tiejei žmonis ir 
daug iszmislino ant tosios Ka
ralienes, jog liežuvius vedžioję.

— Tai ne tiesa, ’kas kaltas 
jog jiji turi gera galva?....

— Kodėl.
— Mat, jiji daugiau atsi

mena, negu girdi.

I Sudžia: — Tai tu žmogau no 
turi szirdies jaigu savo paežiai 
su stiklu paleidai in galva?

Apskunstasis: — Porpra- 
szau poną sudžia, bet ar ponas 
pažinai mano paezia ?

— Ne turėjau tosios laimes.
— O tai gaila, ba ponas su

džia no klaustu manes del ko 
meoziau su stiklu, bet klaus
tum, del ko ne mecziau su bu- 

! telu.

i

■■

Įavau puiko||es nusiileidima, parvarysi visa
, namon, 'apa

žiūrėsi viską kad butu visur 
paredkas; teip kaip mano ma
tai kaip asz darydavau, teip Ir 
tu vjska turi szvarei užlaikyt 
o tada busi luosas nuo darbo. 
Priek tam nuprausi ir suszu- 
kuok vaikus.

Julijona apsakius viską sa
vo vyrui kas jam reikėjo pa
daryt, pasiėmė kas jiai buvo 
reįkalinga nuėjo in laukus. Pa
sikinko arkli, pradėjo art, ir 
teip gerai sekėsi darbas, kao 
konia puses dienos jau praėjo, 
o butu galėjus savo užduoto 
užbaigt. Kada atėjo pietų lai
kas, paleido arkli ant pievos 

lo pati silsejosi gera valanda. Mu lirų. Atsiunsk ooc, ui gausi 
Kada jau gerai atsilsėjo už
baigė visa darba.

Dabar nuoikim in grineze 
| pažiūrėt ka ton Andrius veikc. 

grinezioje

mamyte kaimene Igalviju 
X 1 I ° u

o mylema bobute pagimdė man
puiku arkliuką.

Skerdynes Žydu 
Palestinoje I i

♦

Vi'Pirmutines apraszymh# apie Andrius stovėjo
skerdynes Žydu Hebrone, Pa- mislino, ka cze pirmiąuse pra-
lestinojo, prisiuntė isz tenais 
vyriaus©# rabinas Moisze Mor- 
decai Epstdin, kuris uždėjo tai, 
mudiszka kolegija tonais. Ma-
te jisai 'baisu persekiojimą Žy
du ir skerdyno 22 studentu.

' i K ' i ' ■
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det. Ant galo pats in save at
siliepi

Kur tas buvo, tai niekam ne
sakysiu 

Del visu negarsysiu.
Vienas draugavęs nariai nu

tarė,
Ir sztai ka padare 

Kad kryžių ant stalo laiko mi
tingo pastatyt, 

Ir visus narius prisiegdyt.
.Visi ant to sutiko.

Tiktai du komunistai pasi-
- liko.

Mat prie bolszeviku prigulėjo, 
Tai ant kryžiaus prisiegt ne- ‘ 

• nenorėjo.
Kaip tik kryželi atnesze,

<1,000 TIK UŽ 60 CENTU.
Ka tas tūkstantis doleriu žmogui 

reiszkia, jaigu jis yra apimtas ka
ktos 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-žoliu nuo 
bile vienos žemiau pažymėtu ligų ir 
atgauk savo sveikata.

Vaist-žoles yra nuo sekaneziu Il
gu: viduriu užkietėjimo, skilvio ne- 
malimo, nenoro valgyt, strėnų ir pe- 
cziu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perazalimo, skaudėjimo po l Tai tuodu kipszai per diria 
r, ■ 
mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj, k
krutinę, reumatizmo, > plauku alinki-

If

isznesze 1 
O gal juose ir kipszas sode jo,

’ir

Mui ii1
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t' / T iijums* sugražins | Kjaitl ant kryželio žiūrėt neno- 
sveikata, panaikins minėtas ligas.

Jaigu kenti nervu suirimą, gaivoj 1 Kaip kiti man sake, tai net 
skausmus, užima ausyse, nuomari, plaukai ju pasistojo, 
szirdies liga, tai atsiunsk 35c. o gan-1 
si musu gausius vaistus, taip vadina- 

ga yra labai blogas dalykas, bet mu
su Nervą. Preparatas užbėga tai li-|Tai mat, kaip kryžiaus nUsl- 
gai kelia4 ir suteikia* žmogui ramu
ma. Atsiusk 10c. o gausi musu žolių 
ir knygų kataloge. Reikalingi musu

vaist-žoliu, kurios
rejo.

skausmus, užima
■ a k f' *•

mus “Nervu Preparatas”. Nervu IR

nuomari,

4 ir suteikia* žmogui ramu-
A w

— Žinau jau, kaip ežia pra
dėt. Paėmė virvuke iszejo ant 
lauko, sugaudė visus viszcziu-_  _ ___
kus, suriszo už kojų SU virvu- įį Gum. Street, Spencerpert» N. Y.

*' * 

j ' *

I žolių pardavinėtojai visuose mlestuo-1
* 1 *’

I

te. w * ii , M. ŽUKAITIS,

) <.. B

Kaip kryželis ant stalo stojo 
O vyreli baise! iszrodo 
Kaip kryžius pasirodė.

gando.
O kas bus su tokeis mirties 

va lando
Dusze iszlois

Ir nuo baimes susileis.
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ŽINIOS VIETINES SHENANDOAH, PA.
I

L. t-

iii visztinyczia

viszt-vagis 
maisza

Szv. Kaži*

— Utarninke pirma diena 
Spalio—Ok toberi o.

— Lehigh* Valles geležin
kelis permaino truki einanti in 
Hazletomi ir New Yorka nuo 
8:05 isz ryto ant 7:15 isz ryto. 
Kas važiuoja, tegul neužmirsz- 
ta szios permainos.

— Jonas Bokus, gyvenan
tis ant E. South uly., nuojas isz 
ryto paszert karve, užtiko ne
tikėta sveczia
su kuriuom turėjo tosyne ir 

palbego palikes 
su penkioms viszte- 

lems. Bokus pažino vagi ir pe
ticija tikisi ji neužilgio suim
ti.

t Adomas Sabonis, 59 me
tu, kuris sirgo kelis metus, mi
re praeita Ketverga namie po 
518 W. Spruce ulyczios. Velio
nis paliko paczi'a ir sokanezius 
vaikus: Frana, .Juozą, Ona, Ma
re, Stelbi ir Helena, visi namie. 
Laidotuves atsibuvo Pane<lelio 
ryta su apeigomis 
micro bažnycziojo.

— Edvardas Mookaitis ku
ris likos sužeistas Bukmaiito 
kasyklose kėlės sanvaites ad- 
gal, sugryžo isz Ashlando li- 
gonbutes pasveikęs.

— Laidotuves Jono Jan- 
ezaiezio, kuris likos suvažinė
tas ir užmusztos per automobi- 
la, atsibuvo praeita 
ryta ir likos palaidotas ant Sz. 
Jurgio kapinu Slionamlorije.

— Po trijų menesiu sve
czia vimosi Lietuvoje, ana die
na sugryžo namo Vladas Skla- 
ris su savo sesere ponia Bra
zi nskiene, 433 W. Mahanoy a v. 
Abudu atlankė motina, brolius 
ir daugeli pažinstamu. Kelio
ne buvo smagi ir giliukninga.

s u batus

mirėt* Vincas Vajlionis, 
vietiniojo ligonbuteje po trum
pai ligai. Velionis paliko duk- 
tero Karakutiene, tris sūnūs 
Juozą, Petrą, Vincą ir szeszis 
anūkėlius. Laidoutves atsibiv 
vo isz dukters namo 128 E. 
Poplar uli. Utarninko ryta su 
apeigomis Szv. Jurgio bažny- 
czioje.

Ashland, Pa. — Antanas 
Sinkeviczius isz Summit Hill 
kuris likos perszaUtas in ko
jas name pas Mika Lorenzo 
laike barnio, mirė Ashlando 1h 

nuo užtrucinimo
kraujo kada jam nupjovė vie
na isz sužeistu kojų. Lorenzo 
likos arosztuotas.

gonbutejo

Girardville, Pa. — Antanas 
Sadauckas, 46 motu ir Pranas 
Zakareviczius, 49 metu, likos 
smarkai apdegintais per eks- 
plosije gazo Packer No. 2 ka- 
syklosia. Abudu likos *nuvežti 
in Ashlando ligonbuti ant gy
dimo.

New York, N. Y. — Rugs. 22 
( vakare automobilius už

musze J. Broką, gyvenanti nr. 
96 Horatio Str. Velionis dirbo 

prieplaukoje, kaip 
P. J. Brokas buvo 

naszlys, vedes naszlo P. Ma- 
džiolkiene. Gyveno vedos tik 
du metu.

Laidotuves invvks Ketvir
tadieni 26 d., isz kun. J. Szesz- 
toko bažnyczios in Kalvarijos 
kapines.

(1.,

naktimis 
sargas.

SZTAI PROGA 
KURIOS LAUKĖTE

Praleisskite visa diena ir 
vakara Philadelphijoi 
Speciale ekskureija in

Philadelphia
Pirkite reikalingus daigtus dide- 
liuosia sztoruose. Matykite World 
Series .Baseball grajus. Matykite 
didelus teatrus.

Per Kolumbo Diena
SUBATOJ 12 OKTOBERIO

Isz Ryte
Shenandoah. (Preke $3.50) 5:30 
Mahanoy City .................... 6:10
Tamaqua
Grįžtant treinas apleis Philadel
phia 11:30 valanda nnkezia 
Oktoberio.

Minersville, Pa. — Badai Po- 
vylas Sznickus padege savo 
kaimvno Szimo Stasiulaiczio 
tvarta kuris sudego su vis- 
kuoin: dvi kalves, daug visz- 
tu, keliolika tonu szieno, pada
rai ir 1.1. Albudir gyvena New 
Minersville. Sznickus likos 
aresztavotas ir uždarytas 
Pott s v i 1 les ka le j i me.

Sznickus
ir

6:39

$3.25 DUBELTAVAS
TU 1 ET A S

12

Pirkite tikietus priesz laika. Ga
lima pirkti pradedant 7 Oktoberio

$4.oo

.12:35 ryte
1:16 ryte 
1:45 ryte

Dubeltavas 
Tikintas

Matykite szi dideli 
miestą ir auksztus 

namus

EKSKURSIJA IN
IN

NEW YORK A
NEDELIOJ 13 Oktoberio

Isz Shenandoah . . 
Isz Mahanoy City 
Isz Tamaqua.........
Grįžtant treinas apleis New York 
isz West 23 Strfeet stacijos 6:47 
vakare, isz Liberty Street 7:00 
vakare, sustojant Elizabeth, N. J. 
važiuojant ir grįžtant.

Sutverkite ekskucijos partija.

Ant Readingo Geležinkelio

K. Rėklaitis
Lietwvhskae Graboriue

Z

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir i 
mokslą. Turiu pagalbi
ninke moterems. Priei- . 
narnos prekes. -

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

306 Market Street, 
PA.TAMAQUA,

Sharkey {Žukauskas} Sumusze Loughran
__ ____ i
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Coal Dale, Pa. — Daejo žine 
in rody st e ’buk" czionaitinis gy
ventojas Jonikis mirė Nedėlios 
diena. Tolimesniu žinių apie jo 
mirti neaplaikerne. '

— Rugs.Philadelphia, Pa.
20 d. ryla staiga ir labai pa
vojingai susirgo kun. Ignas 
Zimbly.4, szv. Jurgio Lietuviu 
parapijos klebonas. Gydytojai 
matydami pavoju, nusiuntė ji 
in ligonine. Vėliaus krizis pe
rėjo — ligoniui geriau ir žada 
ji alveižti atgal in klebonija.

Szv. Jurgio parapijonys bu
vo labai iszsigande, — ■’* 
turi, vienu ingi jos karszta mei
le, o kitu — pagarba ir 
patija. —- V.

nes jis

s im

Boston, Mass. — Rugsėjo 11 
diena buvo apvogta Tekle 
Czepuliene, kuri gyvena Dor- 
chestery. Kelios dienos atgal 
ji iszsieme isz banko $500, nes 
jai sueina laikas morgiezius 
mokėti. Iszeidama miestan ji 
pinigus paliko namie, bijoda
ma kad nepamestu arba kad 
kas neatimtu. Tuo tarpu pas 
ja atėjo kaimiška A. M., kuri 
atsivedo da pora vyru, T. V. 
ir K. P., ir pradėjo tenai su 
jais linksmintis. Ir jiems te
nai besilinksminant Czepulie
ne apsižiūrėjo, kad jos pinigu 
jau nėra. Prapuolė tie $500 ir 
da $10. Moteriis pradėjo klau
sinėti savo svecziu, ar jie ne
mato. Tuomet jie visi pabėgo. 
Dabar Czepuiieno iszeme va
rantys jiems laresztuoti ir bus 
byla. — K.

Dienraszeziai pranesza,
> 

South Norwoodo gyventojas ir 
didelis munszai no mėgėjas, 
buvo nuteistas d viem mene
siams in pataisos namus už 
tai, kad užpylė kat'la verdan- 
czio vandens BortPoviczienoi 
ant nuogu jos paežiu.

— Julija Morkūniene, 45 
metu amžiaus Lietuve, 
gyvena ant Dorohestcr avė., 
turėjo dideli nepasisekimą. Ji 
nuvažiavo in Chelsert pns tūla 

in
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Y kad Juozas Ilrbanaviczius

Viktorija Janavicsrion^o
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Labai seniai vienas didžtur
tis ricieris, apleidęs savo pui
kius namus, nuėjo in miszkus 
apsakinėti ten oniszkinems tau
toms Dievo žodi.

I
F

t 
Szalta žiemos nakti tasai ;

Dievo žodžio skelbėjas pantui* 
te iniszko kraszte didele stab
meldžiu minia. Czion buvo J 
vyru, moterių, vaiku — visi 
stovėjo aplink szventa ąžuolą 
— “baisybes medi” ir rengė
si paaukoti tam dievaieziui 
žmogų.
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•TACK SHARKEY (ŽUKAUSKAS)

sveczius ar su kokiais ten rei
kalais, bet szeimininkes nera
do namie. Ji rado tenai kažin 
koki vyra, kuris papraszc ja 
prisėsti ir palaukti, pakol 
szeimininke pareis. Belaukiant 
tas vyras pasiūlos Morkūnie
nei stiklą alaus. Morkūniene 
pasiulyma priėmė ir jiedu a'bu- 
du iszsigcre. Neužilgo po tam 
ja atemes kaž koks sunkus 
miegas ir ji nebežino, kas to
linus su ja darėsi. Ji sako atsi- 
kvosejusi tiktai po dvieju va
landų. Ji pažiurėjo in savo pi
nigine ir pamate, kad isz jos 
iszimta $206. Markuniene ma
no, kad tas vyras buvo inde- 
jes jai in alų kokiu nors mig
dą neziu vaistu.

— Pereitos Petnyczios nak
tį bomai insilauže in Lietuviu 
automobiliu taisymo dirbtuve 
City Pointe jr pavogė geriausi 
automobiliu. Bomai isz auto- 
mobiliaus iszszoke bando bėg
ti, bet buvo taip girti ir taip 
sunkiai sužeisti, kad abudu 
tuoj ant szaligatvio sukniubo 
ir policija juos paėmė. Vienas 
ju gal pasveiks, o kitam nėra 
vilties gyventi.

važiuodamas

— Pora sanvaieziu atgal 
buvo apraszyta kad Hyde Par
ko Lenku kataliku kunigas 
Syskis nakties laiku smarkiai 
automobilium
užmusze policmana kuris lipo 
isz strytkario. Pereita sanvai
te buvo teismas ir kunigą isz- 
teisino.

Bot latsitiko lyg ir stebuk
las. Kaip tik teismas kunigą 
paleido, ji sekanezia naktį 
parmuš?/) automobilius. Kuni- 

, ap- 
ir kojos.

gui buvo sužeista galva 
draskytos, rankos 
Suvoliojęs ji automobilius pa
bėgo, nors žmones mate jo 
numeri ir policija kaltininką 
surado. Tikintis žmogus ežia 
galėtu pasakyti kad kunigą 1 1 J V\ • • W V •'nubaudė pats Dievas už polic- 
mano užmuszima. —K.

j,, r ■. T ■ , ; 1 u  ■' ' ■,, .

Naszlo: — Nuo laiko smor- 
tios mano vyro nerandu jokio 
suraminimo.

Kunigas: — Asz žinau apie 
viena.
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Paskutines Žinutes
N. J.11 Newark, N. J. — Ant 

skundo perdėti ni u Rutgerso 
Universiteto palicijo užklupo 
ant “spikyze” kuriuoje aresz- 
tavojo dvidesz’imts studentu
gercnczius svaiginanezius go
rimus.

U Danfoptli, Me. — Szeszi 
vaikai nuo 2 lyg 8 metu, su
degė ant smėrt deganeziam na
mo prigulinčio prie Llewel
lyn Mumsey. Tėvai iszsigelbe- 
jo szokdami per langa.

1[ Pittsburgh. — Buvusiojo 
Anglinei palicijantai Lyster, 
Watts ir Szlapikas isz kuriu 
priežasties mirė Jonias Bar- 
kovskis likos surasti nekalti 
už suplakimo jojo ant smort.

1] Wilkes Barre, Pa.. — Isz- 
bandy damas drūti dinamito 
ant gonkeliti, Jonas Kvasnikas 
isz Hudsono likos sudraskytas 
ant szmoteliu o jojo pati mir
tinai sužeisto.

11 Seattle, Wash. — Rusisz- 
kas eroplanas, kuris loke in 
czionais isz Alaskos, dingo ir 
nežino kur randasi. Laivai jojo

B :; 1 , . i 'jeszko.
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TOMMY LOUGTIRAN

SHARKEY (ŽUKAUSKAS) PRIPAŽINTAS
KAIPO GERIAUSIAS KUMSZTININKAS

ANT VISOS PASAULĖS
11 Kane, Pa. — Viena moto

re ir trys vyrai likos užmuszti 
kada eroplanas nukrito arti 
czionais.

1[ Danfort, Me. — Szeszi 
vaikai nuo 2 lyg 8 metu sude
gė ant smort deganezidm na
mo. Motina t___ „JI____ _ _
karves 
laika iszgelbeti vaikus.

*

New York. — Musu Lietu- 
vys Jack Sharkey-Žukauckas, 
praeita Ketverga paguldė savo 
priesza Loughrana isz Fikidel- 

‘ ‘ raundus ’ ’ priesz
tukstanezius žmonių. Jojo prie
sza s nežinojo kas su juom atsi- 

^puneziu”

fi jos in tris

tame laike melžė l‘ko kada aplaike 
ir negalėjo atbėgti in uu'o musu Jonuko.

Ne kurie žmonis džiau
gėsi jeigu atranda tavije kal
to, kiti yra neužganadyti, jei
gu tavije randa gera būda. Ii I ,

GYDUOLE NUO ANGLEKAS1U 
ASTMA IR NOSINIO KATARO

Neapmokama gyduole variuojama su 
stebotine pasekme per 80 metu, del 
Gerklines Astma arba dusulio, Brort- 
kitis, Gerklines kosulio, Plauti, Sunku 
kvepavima, Užėima ir szalti galvoje, 
Priszakini skausmą galvos ir t.t. Gy
duole kuri visad gelbsti. Viono mene
sio gydimas Preke 80c per paczta. 
Iszrasta ir parduodama vien tik per

HAMPDEN LABORATORY 
724 MULLBERY ST. READING. PA.
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Regidariszkas czvertinis pro- 
centas ant Preferred Stock 
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^ukauckas dabar 
szauktas 
weight

goriausiu
ant

sumusz-

yra ap- 
“heavy- 

kumsztininku
svieto. Lai jam buna gai<be.

Ta vakara taipgi kumszczia- 
vosi Juozas Baneviczius isz 
Binghaimpton, N. Y.,
damas savo priesza Lou Bar
ba isz New Yorko.

Daug Lietuviu no tik buvo 
sz i u k umsz t yn i u pasiži u re t i 
bet buvo sudeja nemažus “ibe- 

Dabar džiaugtos! jog
Sh ark is 
juos

tns. ,>
szi karta kitu keliu 

negu tada, ka-“ nuvožė,’’: 
da muszesi su Dempsey

Žmonių sakoma buvo tarp 
45,000 ir 50,000. Ineigu korpo
racija mano turėti apie $300,- 
000. Sharkey gaus vim $100,- 
000.

locninin-UszklauRe vienas, 
ko namo, kuris turėjo ant rau
dos nameli:

— O kiek už taji kiaulini- 
cze ant menesio?

— Jeigu daug kiaulių gy
vens, tol 10 dol. ant menesio.

PRANESZIMAS.

Tuo tarpu, kai jau iszrinkto-, 
ji auka buvo padėta ant au
kuro ir rengiamasi buvo ji už- 
muszti, prisiartinęs apasztalas 
taja auka pakele ir sugražino 
žmogui gyvybe. Skiriamasis 
dievaieziams aukoti buvo gra
žus jaunikaitis.

Tuojau apasztalas liepe nu
kirsti “baisybes medi”—ąžuo
lą. Pargriuvus szimtmecziui 
medžiui, jo liemenio gale susi
rinkusieji iszvydo jauna egle
le, iszdygusia senojo ąžuolo 
vietoje.

Daili, tiesi, žaliomis szakele- 
mis apsiredžius, pakėlus gal
vele in dangų, žiurėjo eglele in 
zibanezias žvaigždes.

Misijonierius in susirinkusia 
minia tarė:

4

I
— Tegul bus nuo szios nak-1

ties jus gerbiama maža eglele, 
jis medis ramyibes, dėlto, kad 
jus isz jo statote sau trobas; jo 
ženklas amžinojo gyvenimo del 
to, nes jos szafceles visada ža
liuoja.

Nuo to laiko kas met taiso-, 
ma Kalėdų eglele, kaipo ženk-* 
las ramumo, linksmumo, jau
numo, sveikumo.

e

PARSIDUODA PUIKI 
FARMA.

46 akeriu farma Locust Val
ley, Pa., parsiduos pigiai syT 
kiu su maszinerijoms, gyvu-
liais ir vasarojum. Tvartas ir 
kiti bud i ūkai geram padėjime. 
9 ruimu stuba su visoms viga- 
doms. Ant farmos randasi b 
akeriai gi irios, sodas su 250 
medžiu ir 1,000 aviecziu medu
ku .Atsiszaukit sziuo adresu:

A. G. Klingeman, 
Barnesville, Pa.

li
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Ant. J. Sakalauskas
LIETU VISZKAS GRABORIU3

% (Bell Phone 872)
! LI ETŲ VI SZKAS GRABORIUS
I (BeU Phone 872)
J 331 W. Centra St. Shenandoah, Pa.
I

\

!
I!

Nuliudimo valandoje aute!- i 
kiam geriausi patarnavime. Pa- i 
laidojime atliekam rūpestingai ; 
ir gražiai. Busite pilnai užga- : 
nčdinti.

Isz Mahanojaus ir Girardvillea 
jeigu kas pareikalaus mano pa
tarnavime tai meldžiu man tolo- 
fonuoti o pribusiu in destitute 
minutu. Bell Telefonai 872

<
✓

r'
/

A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABOR1US

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

MILL. A PATTERSON STS^ 
ST. CLAIR, PA. 

BeU Telefonas 1430-R

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusios 
ant visokiu kapiniu. Pagrėbus paruo- 
asla nuo papraszcslausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius de>
laidotuvių, veseliu, kriksztyniu te, 
kitiems pasivažinėjimam*.

Turim garbo praneszti pub
likai kad pas mus randasi gra
žiausi Obuoliai Pennsylvanijos 
steito. Ta patvirtina State 
College profesoriai. Meldžiam 
publikiai atsilankyt ir pamatyt 
kol dar ant medžiu nes jau ski
nam ir in trumpa laika jau bus 
nuskinti. 'Gyvenam 13 myliu 
nuo Shenamloah o 10 m. nuo 
Bloomsburg. Bet kad ir szim- 
ta myliu atvažiuosit nesignau- 
dinsit. (t.80

Andrew Abraczinskas
Pino Grovo Farms, 

Catawissa, Pa.

r~ 1
i

1
Szita yra Receptu : A . • |Aptieka

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

Litschs’ Drug Store
14 B. OBNTBB ST.

MAHANOY CITY, PA.
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