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NEPAPRASTAS
KŪDIKIS '

24,493,124 /keliu dienu amžiaus
AUTOMOBILIU pranaszavo pabaiga

SVIETO.
TIEK AUTOMOBILIU RAN
DASI SUV. VALSTIJOSE.

VIENAS ANT KOŽNO 
SZESZIU ŽMONIŲ.

Washington, D. C. — Ant 
kožno penkių žmonių Suv. Val
stijose randasi vienas automo
bilius arba 24,493,124 motori
niu vežimu; pagal surasza 19- 
28 meto. Kožnas locnininkas 
nutomo’biliaus iszleidžia 293 
dolerius ant užlaikymo savo 
maszinos bet tas ne yra ant pa
taisymo maszinos tiktai ant jo
sios varymo. 'Paprastai imant 
tai kožnas automo>bijius yra 
vertas 875 dolerius. Už gumi
nius ratus paprastai žmones 
isz duoda per meta $34 dole
rius* $21 ant visokiu pataisy
mu, $101 ant gazolino ir alie
jaus. 
y,a
vvni menesiai.

O kad su padirbimu geres
niu plentu kas metas, todėl au
tomobilistai naudoja karukus 
daugiau ir už tai daugiau jiems 
kasztuoja varyma 
liu.

Spėjama kad szimet skaitlis 
automiibiliu daug padidės nes 
fabrikantai dirba mažesnius ir 
pigesnius kuriuos perka žmo
nes su vidutiniu uždarbiu.

(Juinsonia, La. — Pagal ap- 
laikvtus danoszimus in ežio, 
nais tai nigeriai aplinkinėje 
Bolson Ri'dge yra perimti ne- 
iszpasakyta baime isz prie’žas- 
ties nepaprasto kūdikio kuris 
kaip daugelis tvirtina, prakal
tieji) terpiamas vos kolos die
nas amžiaus o tarp kit-ko pra
naszavo pabaiga vieto.

Nigeriai kurie radosi
gimimo tojo nepaprasto kūdi
kio tvirtina ir prisieganja buk 
po užgimimui in asztuones die
nas prakalbėjo in savo motina 
kad jisai mirs in trylika dienu 
o ji ji mirs in tris valandas po 
juom. Kūdikis taipgi novos pa
sakė kad pabaiga svieto atsi
bus in szeszis menesius.

Kaip ku<l i kis
taip ir atsitiko: mire in priža
dėta laika o taipgi ir motina, 
bet pabaigos svieto turime da 
palaukt. Xigoriai laukia tos 
dienos su didele baime ir pasi
rengimu.

Ar tik

prie

pranaszavo

Automobiliaus gyvastis 
tiktai szeszi metai ir de-

taipgi ir motina,

Xigoriai

automobi-

NEKALTA UŽ NUŽUDINI- 
MA SAVO VYRO.

Wilmington, Del. — Alicija 
Modelskicne kuri nužudė savo 
vyra Joną likos paleista ant 
liuosvbes czionai tini am snde r 
ana diena.

Modelskai gyveno po 310 S. 
Jackson nlvczios. Juniaus me- 
nosyje motore taip sudaužo su 
czeveryku galva savo vyro kad 
likos nuvežtas in ligortbuti kur 
mire in trumpa laika. Motore 
laiko teismo prisiego buk gin
damasi pati save nuo vyro 
kumszcziu turėjo taip padaryt 
nes vyras ant josios užklupo 
laiko barnio kada pasiprieszi
no jam norėdamas eiti in mies
tą.
KAS NAKTĮ JIS SAPNAVO 
LAIDOTUVES; NUSIŽUDĖ.

Greensboro, Pa. — -Sapnuo
damas be paliovos per kelioli
ka sanvaieziu apie laidotuves, 
Petras Lazenka, negalėdamas 
ilgiaus kensti tojo regėjimo 
nteme sau gyvastį perpjauda
mas sau gerkle.

Laike slieetvos vienas isz 
Lazenko draugu su kuriuom 
buvo ant burdo, kalbėjo buk 
Lazenko jam kelis kartus kal
bėjo buk per kėlės sanvaites 
sapnavo karavana su atidary
tam durelėms, rodos lauke 
grabo. Lazenka tuom regėjimu 
taip persieme kad naktimis ji
sai negalėjo miegot o ant galo 
pradėjo netekt proto.

vienas

DU BEKOJAI PIRKO PORA 
CZEVERYKU.

Adams, Mass. — In cze ve ry
ku sztora Szimo Soitell atojo 
du bekojai — vienas isz miesto 
o kitas isz Kellog ir pirko vie
na pora czeveryku. Vienam isz 
j u buvo reikalinga czeve rykas 
ant kaires kojos o kitam ant 
deszines, susitarė abudu ir ant 
to iszejo gerai nes užmokėjo 
tik už viena czeveryka nes ki
tais kartais turėdavo pirkti po 
pora czeveryku nes kitaip 
sztorninkas neparduodavo.

ka s liepai 1 a re szposa 
nigeriams. O gal tai buvo pil- 
va-kalbis (ventrilogistas) ku
ris prakalbėjo nuduodamas 
kalbanti kūdiki.

jauna porele buvo 
, po tam palaidojo 
kelio vodanezio in

vietiniu kapiniu

su
parasze

susitaręs 
detektyvais e 

ant trijų tuks-

ir taip padare kaip jam
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DJĮ-KART SANVAITINIS LAIKRAfiZTIS “SAULE” 
ISZEINA KAS ŲTARNINKA IR PETNYCZ1Ą

Prenumerata Kasztuoja: Amerika ant rišo meto 83.00 
Europoje ir Kanadoje |4.00 ant viso meto.
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KRUVINAI BALIUS ĮSZ SZSllU
TRYS LIETUVEI SUPJAUS- 

TYTI PEILEIS LAIKE 
MUSZIO.

MILIJONIERIUS
UBAGAS

UŽS1KIETEJAS 
TĖVAS

Vf. n. BOCZKOWSKI, Pre*. A Mf. 
F. W. BOCZKOWNKI, KSIlor. m 41 METAS

■"M

PRALEIDO VISA TURTĄ 
PALIKTA PER TĘVA IR 

ANT GALO TURĖJO 
UBAGAUT.

(Miss. — ('žirniais

savo 
doleriu ir ant

Jack šou, 
palicije aresztavojo gerai žino
ma ’milijonierių K. S. Shafton 
kurio gyvenimas yra trumpas 
ir akyvas: Praleido jisai visa 

tarta —- kelis milijonus 
galo pasiliko be

skatiko. Neturėdamas ka val
gyt, pradėjo ubagaut ir už tai 
likos arosztavotas ir uždarytas 
kalėjimo.

Turėdamas 22 motus am
žiaus aplaike nuo tėvo szimta 
tukstaneziu doleriu ant pradė
jimo biznio; turėjo gilinki nes 
in'dvylika motu d'asidiibo pen
kis milijonus doleriu. Po keliu 
metu aplaike ipo tėvo mireziai 
deszimts milijonu doleriu. 
Trumpam laiko padaugino mi
lijonus ant visokiu spokulaci- 
ju. Nepoilgam apsipaeziavo su 
patogia 
liavo in 
mėtyt pinigus in 
Po keliu metu tokio gyveninio 
kada turtas isznyko o pati ji 
pamote, ’Shafton’as sugryžo in 
Amerika ir pradėjo spėk ui i not 
su aukso kasykloms ir vela <la- 
sidirbo milijonus bet 
kart nesusivaldo ir milijonai 
dingo, ant galo nieko daugiau 
nepasiliko kaų> ubagaut. — 
Greit atėjo ir greit it liejo.

milijonu

Ameęikonka ir iszke- 
A ugi i ja kur pradėjo 

visas szalis.

ir tuom

SUPANCZIOTAS IR 
PRIVERSTAS PRIE 

APSIPACZIAVIMO.
Passaic* ?

“aniuo-
ir svodbinis pul-

UŽMUSZE PACZIA KAD NE 
NORĖJO JI BUCZIUOT.
North Plate, Nebr. — George 

St. (’lair, 23 <metn, prisipažino 
szerifui buk jisai užsmaugė sa
vo 18 metu paezia June kad to
ji nenorėjo ji pa’bucziuot. Zu- 
dinsta atsibuvo netolimam par
ke in kur 
nuvažiavus 
ja ja prie 
Trvon.
DVI MERGINOS BANDITES 

SUIMTOS.
Lewiston, Ohio. — Mare Gur- 

nik, 19 motu ir josios sesule 
Eile, 17 metu, likos suimtos per 
palicija už siuntimą kerszinan- 
czin gromatu Dr. Mikalojui 
Schnyder. Gromatoje parasze 
idant daktaras indetu in bleszi- 
ne tris tukstanezius doleriu ir 
užkastu ant
pnžen k H n t oje vietoje.

Dr. Schnyder 
keliais 
bankini czeki 
taneziu doleriu, indejo iii ble- 
szi no
buvo paliepta. Detektyvai lau
ko ant kapiniu per visa naktį 
tiksle suėmimo raszj'toju ker- 
szinanezios gromatos. Isz ryto 
paregėjo kaip Mare pribuvo 
ant kapiniu, iszkase'bleszino ir 
iszeme czeki bet detektvvai 
priszoko, uždėjo, panezius ant 
ranku ir atvede pas daktaru. 
Mare prisipažino prie raszymo 
gromatu *bet tvirtino kad tai 
padare ant “funiu” su sesbre 
Eile, florints daktaras dova
nojo Marei kalte bot paczto 
virszininkai kitaip ant to szpo- 
so temino ir abidvi merginas 
uždare kalėjimo.
SAMOGONKA EKSPLODA

VOJO, PENKI NAMAI 
SUDEGE.

Kulpmont, Pa. — Penkios
szeimynos neteko savo namu 
per eksplozija samogmikos 
Adomo Olsono skiepe kuri pa
dare bledes ant 200 tukstan
eziu doleriu. •Szeimynos Scic- 
ohigano, Augustinu ir Antano 
Sviderskio namai taipgi sude
gė. Ugnagesiai isz Mount Car
mel turėjo pribūti in pagelba 
vietiniams ugnagesiams. /

JAU RADOSI ANT KARTU
VIŲ, NORĖJO UŽSMAUGT 

SAVO DUKTERE.
' - ----- * • I - - . -

Sturgeon, Te. — Paviotavani.draugijos atsibuvo balius ant 
vietos parapijos mokyklos sn- 

e, laike szokio susipyko pa- 
rapijonys ir susibadė peiliais. 
Sužeistieji: Kasmonaiczini per
pjautas kaklas, supjaustytos 
rankos ir szonas; Raezkauskui 
perplautas szonas ir Gauezini 
(bažnyczios deszimtukn rinkė
jui )perpjauta vtdurei. Visi pa
dėti in ligonine. Visus supjaus
tė J. Sadonis, geras iparapijo- 

kuris v ra a reszt uotas.
Dėka vieno Lietuvio Aug. Lin- 
termozerio, paleistas isz kalė
jimo po užstatu $1,000. Teis* 

Reikia 
pastebėti, kad visi baliuje pri
sigėrė.

Isz Lietuvos.

I d • f

Hartford, Conn. — Spalio b 
Szv. Juozapo paszalpinos

Recdkali'ijimc likos pakartas 
Nordmont, kuris nužudo

Kada jojo duktė Au
stojo prie kartuvių 

idant su levu atsisveikint pas
kutini karta* tėvas pagriebė ja 
už kaklo ir 
tiksle nužiidinimo ir butu tai 

no butu pribe-

tris loji

AUKA TAMSYBES
NEKALTAS PRISIPAŽINO 
PRIE KALTES, BA TEIP 
ISZBURE BURTININKE.

y pa t a s. 
(anina

pradėjo smaugi

iszpihles jaigu 
gia sargai ir iszgellieja mergi
na nuo smert. Budelis pagriebė 
pasiutėli, uždėjo kilpa‘ant kak-fenas 
lo ir tuoj kybojo tarp dangaus 
ir žemes.

Xord'inont kaltino daugianse 
savo duktere už jojo apkalti
ni ma ant smert nes per josios 
priežastį nužudė tris ypatas. 
Antanina s n si pykus su levu, 
nusidavė in narna savo kaimy
nu kur perbuvo keliolika die
nu. Tėvas atėjus pas kaimynus 
pareikalavo sugrąžinimo duk
ters bet toji iienorojo sugryžt 
pas tęva isz priežasties prikal
bi n i mo kaimvnn. M *
inirszo, isztrauke 
pradėjo •szaudyt. in kaimynus 
užmuszdamas pati gaspadoriu 
ir jojo paežiu o taipgi ir bur- 
dingierin kuris pasiutėliui no
rėjo atimt revolveri. Duktė bu
vo svarbiausiu liudininku lai
ke teisinu priesz Ieva ir ant jo
sios liudinimo sudus iszrado ji 
kaltu ir buvo apsodintas ant 
pa k or inio.

mus bus Spalio 8 d.

levu

Tada tėvas 
revolveri ir

f

DVI POROS TRYNUKU.

— Kaime 
gyvena pagyrrije 

sena

.suranda

K roką va, Lenk. 
Zaglembe, 
prasiminuso burtininke, 
motore, kuri nubure vagius ir 
vagystiL Su pagalba įnirtu, no
vos juodos knygos,
pavogtus daigins. Nepersenei 
lios apvogta viena karezemny- 
ke Sosnovicousia. Nuskriausta 
motore nuvažiavo jeszkot ro
dos pas burtininke, kuri už de- 
szimts zlotu užmoto kalte ant 
trijų jaunu vaikinu, buk tai jie 
apvogė moteria.

Kada motore nuėjo ant poli
cijos spirdamas! aresztavojimu 
kaltininku, bot policije neturė
dama tikru davadu 
aresztavoti in rody t u.•r
nepaliove ir tikėdama burti
ninkei, paemo kelis žmonis in 
pagelba ir nusidavė pas nužiū
rėtus —- pirmiause pas 19 me
tu vaikina,
szinkorkos teip naršei 
ant kvotimo,

“prisipažino prie liu- 
prie vagystes ir 

areszta.

atsisakė
Motoro

KELIAUS MOTORCIKLU 
APLINK VIDURŽEMIO 

JURA.
— Teko sužinotiKaunas. —

kad esperantininkas Paszkevi- 
cztus ir M. Szaleziiis netrukus 
iszvaži uosiu kel ionėn in rytus. 
Jie mano motoreiklin važiuoti 
per Bnlkanus in Palestina, o 
isz ten arba iii Indija, Kinija 
ir 1.1, arba iii Egiptą, Tripoli, 
Tunisą,. Aiži ra ir per vakaru 
Europa atgal Lietuvon.

Czionais prietelei 
emos: 

kad suteriotas
vaikinas 
dytoju” prie vagystes ir už 
tai gavosi in areszta. Na ir 
burtininke pripažino didele ži- 
nyste. Vaikinas prisipažino isz 
didelio kentėjimo nes bijojo 
idant ji. neužmnsztu, 
visai buvo nekaltas.

norints

SUDEGE BOLSZEVIKU 
AMUNICIJOS MIESTELIS 

LENKIJOJE.
Varszava. Kilęs gaisras su

naikino konia visa Slopia No- 
wa miesteli, paliai Kielco. 1,- 
500 žmonių neteko pastoges.

Degimo metu, pradėjo na
muose smarkiai sproginėti. Po
licija sako, kad miestelis buvo 
komunistu pietinėj daly gink
lus laikydavo. Tuoj visa eile 
komunistu vadu suimta.

In Londoną vėliaus, prano- 
szama, kad Lenkai smarkiai 
peiliais užpuolė Lenku polici
ja ir gaisrininkus, 
juos, hegesinti... 5 žmones su
degi* ir 100 sumiszime dingo. 
Dalis amunicijos rasta Žydu 
sinagogose, kuriu viena visisz- 
kai sudegė.

ISZKERDE VISUS GYVEN
TOJUS KAIMO.

— Visi

■yi* jr
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1Manila, Filipinai, 

gyventojai kaimo Zambles pro
vincijoj ant Lyon salos, likoF 
iszskerdyti per konstabulerijc 
o isz visu gyventoju pasiliko 
gyvu tiktai vienas kūdikis ke
turių motu.
Priežastis tosios baisios sker

dynes buvo ta. Konstabulerijc 
atjojo iii kaimu suiimti de
szimts Nogritus, 'kurie pabėgo 
isz kalėjimo ir pasislėpė kai- 

Policije pareikalavo nuo 
gyventoju idant juos atiduotu 
in valdžios rankas, bet gyven
tojai pasiprieszino ir pradėjo 
szauti. Tada palicije sugražino 
szuvius ir tik tada paliovė, ka
da visus gyventojus nuszovc. 
Tik mažiulelis kūdikis pasili
ko gyvas, kuri surado krumuo- 
sia po tai baisei slterdynei.
RADO ERSZKETI ISZ

KARŪNOS KRISTUSO.
Berlinas. — Kunigas Bal- 

huff isz bažnvezios Szv. Pet
ro Waldsee, artimoje Stutlgar- 
to, rado orszketi, kuris 'kaip 
kunigas tvirtina, paeina isz 
erszkecziu karūnos su kuria 
likos nukryžiavotas Kristusas. 
NEPAPRASTAS ATSITIKI

MAS ISZEIVIO IN 
AMERIKA.

Kiselevas, Austrije. — Ja- 
ruk Hamysek, pardavės savo 
gaspadorysta, leidosi keliaut 
in Amerika.
virszininkai imigracijos sugra
žino ji atgal, nes sirgo akiu li
ga.

Kada insedo in truki, iiiejo 
in ta paežiu perskyra trys ne
pažystami vyrai; terp pasikal
bėjimo Hamysek iszs’rkalbejo 
kad turi su savim pinigus. Su
pratęs kad nepažystami turi 
mieri ji apvogti, persėdo in ki
ta vagonu, bet it ten nepažys
tami ji surado ir apsėdo aplin
kui.

me.
O'

i

45 ŽMONES PRIGĖRĖ 
LAIVUI PASKENDUS.

Kopenhaga, Danija — Pra- 
nesza, kad juroj, netoli nuo 
Floroe, Norvegijos vakaru pa
krantėj paskendo Norvegu 
garlaivis Hakon VII ir 
keturiasdeszimt penki asmens 
prigėrė.

Norvegu garlaivis San Lu- 
car sugebėjo penkiasdeszimts 
asztuonis pasažierius iszgelbo- 
ti.

Garlaivis Hakon VII plauke 
isz Tromlhjemo in Bergeną ir 
kelionėje sudužo, užejes ant po
vandenines uolos. Pasažieriai 
omo bėgti isz savo kajutu vien- 
marszkiniai. Daugelis ju szoko 
in vandeni, stengdamios pa
siekti kyszanczias isz vandens 
uolas. Kuriems pavyko insiris-

ARESZTAS LIETUVOS 
BAŽNYCZIOJE.

Pasziuszvys. Kėdainių ap.— 
Per szv. Baltramiejaus atlai
dus (25 rngp.) pamaldų laike 
klebono iniciatyva buvo pak
viesta policija ir aresztuotas 
vienas katalikas szventoriuje 
už tai, kad kunigui renkant pi
nigus padaręs buk inžeidžian- 
cziu ji pastabu. Aresztuotasis 
nuvestas in policija ir užsisto
jus jo parapijos klebonui B. 
paliuosuotas.

netoli
Niagara, W. Va. — Carmina 

Cressanada, Italįjonka, apdo
vanojo savo Luigi puikia do
vanele — trim i dukterimi ant 
kart, kurios svėrė isz viso be- 

Yra tai 
antru kartu kad pagimdo try- 

keturi metai adgal 
(’ressauadioniai du su-

I talįjonka, paskendo
kad

veik •devynis svarus, •r

I. — Jonui Kras- 
nickui atsinorejo vesti už pa
ežiu Ona Vojtaszienia ir keti
no iszdumti joszkoti laisves ki
tur bet nuotaka iszgirdus apie 
jojo užmanymą paszauke in pa
gelba kelis ginkluotus 
lūs sargus“
kas nusidavė in bažnvezia su- 
siriszt mazgu moterystes. Ka
da jau radosi prie bažnytiniu 
duriu, Jonas pasako vienam isz 
palicijantu buk n'žinirszo nu- 
pirkt žiedus. Palicijantas ljam 
draugavo pas auksoriu bet ka- • 
da užsakinėjo kampa ulyczios, 
Jonas susiėmęs skvernus dūme 
kaip zuikis bet ir palicijantas 
buvo smarkus bėgikas, suome 
Joną ir supaneziojas rankas 
atvede adgal in bažnyczia kur 
kunigas suriszo porele. In dvi 
dienas po tam Jonukas dingo 
isz po pastoges naszleles kuri 
s z i a d i en a p ve r k i n e j a 
ir 500 doleriu.

Jonuko

TROKAS UŽMUSZE 
MIEGANTI ŽMOGŲ.

Glen Lyon, Pa. — Stovėda
mas prie medžio ir laukdamas 
ateinant -boso, Stanislovas Le- 
vandauckas, 38 metu, užsnau- 
de ir iparpuole tarno laiko ka
da sunkus anglinis trokas pra
eitinėje sužeisdamas Levan- 
daucka mirtinai nuo ko mirė 
in trumpa laika.

100 METU SENUKAS 
DUODA RODĄ KAIP 

SUSILAUKT SENATVĖS
Mount Carmel, Pa. — Miko

la Naisvender, kuris susilan
ko szimta motu o jojo tėvas 
turėjo 103 motu kada mirė, 
ant užklausimo ka roiko daryt 
idant sulaukt senatvės, tai se
nukas atsako: “
bot nenaudok svaiginaneziu 
gėrimu, valgyk prastus val
gius, dirbk sunkei ir miegok 
daug-”

Rūkyk daug,

♦

A

nukus no 
užgimė 
nns ir duktė ant kart.

S

SZPOSAS PERKŪNO.
New York. — IAlike smar

kaus lietaus perkūnas trenkė 
in geležini stulpą pritrenkda
mas netoli jo stovinti 14 motu 
vaika kuris taip drucziai priji. 
po prie stulpo kad vaikas ne 
pasijudini negalėjo. Ant riks
mo vaiko pribėgo 
praeinani'ziu 'žmonių ir paėmė 
už rankos vaika kad atitrauki 
nuo stulpo bet 
vaika, 
elektriko galybėje. In pagelba 
pribuvo storas palicijantas bet 
vos daįvpstejo žmogų ir jisai 
likos prirūkytas prie ju. Nelai
mingiems pribuvo kas kart 
daugiau žmonių in pagelbabet 
katras tik daįvpstejo juos, tas 
stojo kaip stulpas in žeme in- 
kastas ir negalėjo pajudint ko
jų no ranku.

Ant galo pateko in eile tu 
kaliniu tula “smart” motore* 
le kuriai rodėsi kad tieji susi- 
emiu rankom szposauja sau o 
vėl norėjo "pasirodyt labai nar
si ir atlikt narsu darba, pri- 
szoko nrie paskutinio isz eiles

geležini stulpą pritrenkda-

IR NEKALTIEMS TENKA.
z Deltuva. Rugs. 15 d., mies
telio saloje, buvo rengiamas 
vakaras. Jaunimas linksmino
si isz pradžių gražiai. Bet sztai 
ateina inkauszo 'keletas bernu.
kurio ir suardo visa tvarka’ ti ant uolu, tie buvo po penkių

vienas isz

vos daįvpstejo 
pajuto kad pats yra

Pradėjo muszti visai nieku ne
kaltus žmones. Nevienam su
daužo galva. Kaltininkai trau
kiami tiesom

Pažymėtina, kad Deltuvoj
vakaruose be musztyniu retai 
kuomet apsiima. Keletas iszdy- 
keliu sugadina visa garbe.

Teisingos Teisybes

Isz Hamburgo •

szoko prie paskutinio 
idant traukt bet apsiriko, pati 
stojo kaip nudiegta.

Bdbole pridaro tiek riksmo 
kaid mynia žmonių subėgo o ka
liniams szaltas. prakaitas var
vėjo. Stovinczius kaip murmu- 
rinius stovylus iszgelbejo elek- 
troteknikas kuris užsidėjus gu
mines pirsztinos užlipo ant 
stulpo, numėto elektrikini dra
in kuris olektrikiavo stulpą ir 
visus paliuosavo.visus paliuosavo.

į i ” l '• L f'

i .

valnndu iszgelbeti, nors be ga
lo iszvarge ir suszale.
BOLSZEVIKAI NAIKINA 

CERKVES IR BAŽNYTI
NES SZVENTINYBES.

Kazan, Rosije. — Valdže už; 
dare garsinga katedra Szv. 
Mikolojaus, Zaraj.<ke, prie Ka-

Toje katedroje radosi 
nzv.

Mikolo atvežtas isz Kersono, 
ant Krymo apie 1200 mete.

Valdže uždare katedra ir 
“kultūros na- 

Tenai, kur kitados rado
si didysis altorius, likos pasta
tyta platforme 'ant loszimo te
atru. Bokszta sugriovė o apie 
200,000 geru plytų sunaudos 
ant geresnio tikslo.
SENAS GRANADAS TRUKO 
ŲŽMUSZDAMAS 8 VAIKUS

Varszava, Lenk. — Asztuo- 
ni vaikai eidami isz mokslai- 
nos rado sena granada ant lan
ko kaime Konocz, arti Pinsko, 
kur atsibuvinejo keli muszial 
laike avietines kares, kuria 
nusinesze in skiepą ir norėjo 
atsukti viražu ir tame laike 
eksplodavojo. Visi asztuoni 
vaikai likos užmuszti ant vie
tos o dalis namo teipgi likos 
suardytas.

zanio.
stebuklingas paveikslas

Jeigu per daug linksmas

T . , . . . ‘ permaino ant
* Laimo, tai kaip garsas 

atliepo, bet nuo tavos pasislė
pė.

*

rosi ir dora gyvenimą vesi, tai 
ant senatvės n'ioko nebijosi.

Kožnas sako kad neverta 
rūpintis, o patis negali nuo 
rupesezio susilaikyt.

Perpykęs tėvas ant klasto
mi vaiku, 8 metu Jonuko ir 
dvieju jaunesniu mergiukių, 
paszauko:

— Na, su jumis tai rodos 
he galiu rast. Visados klastos..

Na, katra pirmiause turiu 
nukorot ?

Jonukas: — Plasiau tetos... 
moteres czionai Amoriko visa-

*

busi, taikau lyga užsitrauksi.
Laimo, tai kaip garsas

Jeigu malsžia duszia tu-

*

dos turi pilmibou

mo. M

t

■—. -

Persigandęs Hamyseka?

9 
n X

ii

iszszoko isz trūkio ant stoties 
Boczna, atidavė pinigus naczo- 
lininkiu stoties ir pats pradėjo 
bėgt in laukus, nes paregejon 
kąd paskui ji vijosi nepažysta
mi. fl

.......

'į

* 
I 
M

fl Philadelphia. — Szosz? 
laiveliai likos užmuszti o du 
mirtinai sužeisti per eksplosi- 
je konasymo* ir acitilimo ant 
laivo Eelbeck..

lininkiu stoties ir pats pradėjo 
bėgt in laukus, i

Paskutines Žinutes

PRILIGINIMAS.

Tėvas: — Tai buvote mano 
dukreles pasivaikszcziot!

Pirmutini: — Buvome mies
tiniam parke teveli. O koki 
matėme dideli asilai Teip bus 
didelis kaip tėvelis....

Antra: — Ka tu pliovoji! 
Juk lokio didelio asilo kaip
tote tai ant svieto nesiranda.

f



i | Kas Girdėt» •*-

Perplauke Atlantiko Mares Mažam Laively]
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Sudie Harris isz Buffalo, N. 
Y., perkratinėdamas teismą už

Ii

Ii

*

t

t

i

kriminaliszka užpuolimą auti 
dvieju ateiviu mergaiezin ku
rios sėdo in automobiliu su ne- 
pažinstamais vyrais kurie pri-' 
žadėjo mergaites nuvežti ant 
szokio in “roadhauze,” davė 
sekanti persergėjimą del visu 
motinu kurios turi dukreles:

“ Yra tai kalte daugiausp pa
ežiu tėvu. Vaikai stojasi nepa- 
klusnais jaigu neturi ant saves 
bausmes tėvu. Motinas reikia 
kaltint kad juju dukreles pėr 
visa nakti zulina nežino kur o 
ant galo tas užsibaigė kad duk
reles gaunasi in lx‘da ir nueina 
ant pragariszko kelio.

Turėjo tiesa sudže Harris. 
Kiek tai panasziu atsitikimu 
atsitinka kožna diena visur, 
vien lik del to kad tėvai ne
duoda prigulinczios apglobęs 
suaugusioms dukrelėms, kad 
motina tankiausia nežino kur 
josios dukrele praleidžia vaka
rus ir su kokiais draugais. Dau
geli kartu motina žiuri per 
pirsztus ant naktiniu iszvažia- 
vimu savo dukrelių su nepa- 
žinstaniais vyrais.

Todėl žoflžius sudžiaus Har- 
riso privalo imti in szirdi visos 
motinos ir teminti geriau ant 
dukrelių, apsaugoti .prisės nuo 
tokiu atsitikimu in kokius ga
li inkristi per pagunda nežino
mu vyru kurie veža mergaites 
in rodhauzos su tikslu idant 
jaises iszvest isz doros kelio.

♦ T

Žmogus kuris tankiai iszba- 
ra savo daktaru už jojo neisz- 
gydymn* niekad negales to pa
daryti su savo graborium už 
netinkama patamavima.

Isz Bialognido danesza apie 
milžiniszka palikta turtą su- 

22 milijonu svaru szter- 
lingu (Angliszkas svaras turi 
verte apio penkis Ameriko- 
niszkns dolerius, kas padaro 
1,100,000,000 doleriu), kuriuos 
paliko barberio pagalbininkas 
Mikalojus Bigumicz kuris 18- 
53 moto iszkeliavo in Anglija 
kaipo jaimas žmogus ir tonais 
iszrado pagerinta maszinuke 
del kirpimo plauku kokias 
sziadien naudoja barberini kur 
in trumpa laika dastojo dide
lio turto kuri užrasze savo im- 
pedžiams lyg szcsztos jiakalei- 
nes.

Prie tojo turto atsiszauke 
kokis tai Slavokiszkas advo
katas kaipo ir kokis tai Maksi- 

gyvena 
Amerike. Advokatas jau nuva
žiavo in Londoną tiksle sujesz- 
kojiino savo tiesu ir aplaikyti 
dali palikto turto.

mojo

mas Bigumicz kuris

Kaip kada užsimoka piszki- 
nimas in terla bet ne visi tame 
turi gilinki koki turėjo buvu
sia kumsztininkas Gene Tun- 
ncy, kuris dabar gyvena Ang
lijoj su savo milijonierka pa- 
cziule. Tunnev uždirbo ant 
kumszcziavimo $1,715,863 in 
hiika trijų metu kaip: paskuti
niam muszyje su Dempsey ga
vo $990,445;
$525,000; už
$63,(MM); už raszyma straipsniu 
in laikraszczius. $24,529; už 
fotografijas, $6,750; už kruta
nt nusius paveikslus, $(>,375 ir 
$1,800 už kalbejima per radio. 
Musu Sharkey-Žukauckas kaip 
girdėt ir-gi jau dasidirbo su- 
virszum milijoną doleriu už 
piszkinima žandu kitiems ir 
už gavima in savo žandu.

su Heeney gavo 
darba,teatrini

! '*1

*

i
r

laikraszczius. $24,529;

l!

r

Kokia tai moterele iszrado 
nauja būda iszgazdinimo vagiu 
isz namu o tai per iszmaliavo- 
jima j u tcrlos su “pajum.” 
Tik nežino ar tai kvapsnis pa
jaus iszgazxlino vagi kad ture- 

. jo iBzbegti isz namo ar tai bu
vo drąsą moteros.

Tūlas vyrukas isz Shenado- 
rio, kurio paeziule prigulėjo 
prie kokios tai bobų i i d ra u-

Dndlev Sehoah tr

*

.Juozas Rumniler ir Cairl Wragaut visi 
studentai isz Cornell universiteto, perplauko Atlantiko mares
giliukningai 46 padu ilgio laivelyje, nuplaukdami in Cannes
Franci ja.

PASISZVENTIMAS 
KARDINOLO DEL

MIRSZTANCZIO
v ■ ■ > ■ i—ai i t-

Ckanotain ir lietingam va
kare j'uu gana. vcKbam laike, 
sėdėjo k a rėžomoje netoli mies
to Dublino, keliolika vyru prie 

alaus,

1

kalbėdami apieštikio
szi, ta. Lauko buvo girdot nuo
latinis liidus su Vejum kuris 
alsimuszinojo ant langu.

Baisus oras! — pasz»nu- 
, o Riti 

jam pat virtino. —* Džiaugki- 
mes jog czionais esamo po pa
stoge, llei, ponas gbspador, Bi
ri mums pavolint pasilikt 
czionais ant niikvynos; ant to
kio oro ne vienas isz mus nesi
judins.

— Lalbni gerai

I ko vienas isž stulincziii, 
, jam patvirliho. —-

i, r |i ‘u. * j ,j , • _ • i>.,,■ 1 '■ u i, ‘iJk,!* Į , Į, jį j j1 fc. .* 1 1 i
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Iriguos Turkėstoniszka
PustyneS ,’?3.

B fe r?
•<-

O,

I
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J

Arthur P. DaviS kuris kita-

. ................... ......... 11 111 ■■■■■■*—■

,orp!—. atsiliepė vienas isz daf- 
« 4 a <■ a a a .bininku. Jis pats sėdi sziltam 
pakajuje o už visus skarbus 
svieto pats ne iszeitn dahar i^z 
namo.

Teip mislini, mano prio- 
teliau? —atsake dvasiszkaf- 
n u s i szy nsod a m as.

— Žinoma, visi teip kalba 
me. Mos, protostonai, esame 
persi! ikrinia, jog jusli liiskupa* 
ir arcybiskapai gyvena, kaip 
jiems norisi. Jeigu yr i kas do] 
padarimo tai įszsiuiicze senus 

turi už savokunigus kuriuos 
tĄrniis. Ar lai no sarmata, isz- 
sinnd aut tokio oro, teip seny
va kunigą kaip pats esi?

— Bet mano niekas noisz— Bet mane nieką 
siuntė.

DEL MUSU VAKll ?
PASAKĖLĖ APIE PUSZELE

Toli nuo miszko, nuoszalhri T A
nuo kitu medžiu, užaugo pu- 

tuo didžiavosi, kad
skyrium auganti.

— Nenoriu asz draug su ki
tomis augti, engsiu pati viena, 

ligi-pnt

szele ir

1

giszkos draugijos” 
ėjus ant susirinkimo, 
iszeidama isz namu paliko jam 
po atpglobn kūdiki; šunelis ta
me laike sirguliavo ant dantu
ku. Vos pacziule iszejo, kūdi
kis pradėjo nerimaut ir taip 
bliaut kad vyra invaro in pa
siutimą. Kada jau jokios rodos 
nebuvo, apsupo in szilta kal- 
dra, nunesze ant sales, inejo 
per paszalines duris ir padėjo 
paczinliai kūdiki ant

ir buvo nu.
Bo'bele

keliu
Pasiimk ta neti- 

gv-

kūdiki
szaūkdamas: “
keli nes jau man daede lyg 
vara kaului!”

O-gi buvo kalbu visokiu per 
kėlės dienas tanp draugiu o mo
terėle ne ėjo daugiau ant 
“draugiszku

daugiau 
vakarėli u.

n.

Pulkauninkas Dennis Lyons 
isz New Yorko, sėdėdamas prie 
stalelio paregėjo ineinant žmo
gų kuris paszauke: “ka tu sa
kytum jaigu asz tau paduo- 
czia 20 tukstaneziu doleriu ?”

Isz pradžių įpulkauninkas bu
vo tosios nuomones kad turi 
veikalu su kokiu paikszu. Ka
da jam nepažinsi amas pakiszo 
po nosia rasztus kuriuose buvo 
pa ra szy t a kad tiria motore jam 
paliko 20 tukstaneziu doleriu, 
kuri mirė neseniai Elmira. N.
Y.

f nToliaus rasztuose buvo isz- 
niszkinta už ka jam tuos pini
gus paliko, o buvo szitaip: Bū
damas da prastu palicijautu 
ant stoties G rami Central De
pot, jai regėjo motore su mažu 

nerimastyje, 
josios kas jai 

iszaiszkino

da

šuneliu didėlėje 
Kada užklausė 
atsitiko, motoro 
kad pribuvo isz Elmira in New
Yorka taja diena ir kad vagis 
pavogė josios masznele su pi
nigais ir geležkelio bilietą su- 
gryžti namo. Palieijantas liepė 
moteriai atsisėst o pats nuejas 
prie langelio nupirko du bilie
tus, nuvedė motore ant trūkio 
ir iszsiunte laimingai namo.

Tas atsitiko apie deszimts 
metu adgal bet už savo gera 
darba dovana aplaike kolos 
sanvaitos adgal. Motore neuž- 
mirszo tojo mielaszirdingo dar
bo, atsilygindama gausiai už 
tai, palikdama jam 20 tukstan- 
cziu doleriu.

Taip tai:“ 
silieka be užmokesezio 
4 4 

ir 
ros.

gausiai

I
Geri dalbai nepa- 

aUba 
Palaiminti mielaszirdingi nes 

jieji mielaszirdystc aptu- 
y y

Aplaikeme pirma numart 
žurnalo “Atžala” kuris iszei- 
na kas menesis, kasztuoja ant 
metu $1.00 ant puses meto 60c 
kuri iszduoda J. K. Urbonas 
isz Shaft, Pa. (arti Shenado- 
rio). Atžala turi forma 10x6 
colius 12 puslapiu. Fntalapa:— 
visko po biskuti.

pirma 
Atžala,”

GYDUOLE NUO ANGLEKASIU 
ASTMA IR NOSINIO KATARO

Neapmokama gyduole variuojama su 
stebėtina pasekme per 80 metu, del 
Gerklines Astma arba dusulio, Bron- 
kitis, Gerklines kosulio, Plauti, Sunku 
kvepavima, UMima Ir szaltl galvoje, 
Priszakinl skausmą galvos ir t.t, Gy
duole kuri visad gelbsti. Vieno mene
sio gydimas Preke 80c per paczta. 
(szrasta ir parduodama vien tik per

HAMPDEN LABORATORY 
724 MULLBERY ST. READING. PA.

PRIE KOPŪSTU
Dideliu muszin nebuvo. Ka

da nokada pasigirsta vienaspasigirsta 
kitas sznvis ir tiek.

Tai jau ir karo! — ba
rėsi feldfebelis, — goda ir sa
kyti! No jio, boproeziai, 
musu, no mos prie ju.
Musu kareiviai nemėgsta gr

ieti apkasuose. Perguli diena, 
antra ir pradeda žiovauti.

Sako, — kare... kare! 
Ir baisenybes ir sunkenvbos 
ir baisenybes,— o kaip asz žiū
riu nieko tokio norą, kaip na
mie pas paeziuke!

dioszkojo pramoneiiu, losze 
kortomis, bet viskas atsibodo.

Ar žinote, k a asz jums 
pasakysiu, — syki tarė vienas 
isz musu kareiviu.

Kagi teip? Nu stebink!
Ir nustebinsiu! Manai, 

vėjus kalbu! Dumkim prie ko
pūstu— sztaika!

Kareivai 
klausine! i.

— Asz jau senei ta pate- 
mijau, — sako 
Kiekviena syki,

— No, turėjo kunigą isz- 
siunst avcybiskupns, norint s ir 
deszimts ligoniu ant jojo lauk
tu.

prie

sujudo. Pradėjo

nu — 
g rvžta

kareivis. — 
priesz saules 

leidimosi, Yokiecziai pp viena 
kasžin kur vis bėga ių szali, o 
atgal gryžta su maiszeliais už 
nugaros. Vienas sugryžta, žiu- 

jau bėga antras ir vėl 
su ma išželi n, manau

sau, kas ežia dedasi, kur juok 
velniai nesza ? Syki asz iszlin- 
dau isz apkasu ir, kaip tik Vo
kietis pasirodė, asz priguliau 
prie žemes ir szliaužu in ta pu
se, kur jis nuėjo. Tr, kaip jus 
manote, kur mane Vokietys nu
vedi* !

Pasakotojas 
mas pažvelgė in draugus ir pa
sakė:

pasididžiuodp-

Tu darža! Jie kopūstus 
isz ten velka. Sztai ka! O mes 
ežia sėdim ir varnas skaitom. 

Mėgsta prakeikti Voki et? 
palaikiai voltui paėsti, — tarė 
feldfebelis.

Mums pikta pasidaro, 
Vokietys apgavo mus.

Tai argi mes leisim, ka 
ant musu žemes jie taip daryt.

» 4b .... -n. ■■■»

Ir Ant Kartuvių Žydas 
Padaro Interesą

kad

Ar gal

— atsake 
gaspadorius — bet turiu jums 
prnneszt jog neturiu no vietos 
no lovos del kožno paskirium.

Tai nieko, bet del kožno 
gali rasti gera žodeli. Bet jum 
sziadien gaspador randasi kas 
tokio ant szirdies nes toki tu
ri te suraukta, veidą, 
oras priežastim tame?

— Kas ten man oras apei
na? Juk sziadien ant lauko ne
eisiu o svecziai ir ne ateis. Ant 
szirdies ir man niekas neguli.

Visi nusijuokė nes buvo už- 
ganadinti, žinojo g 
kaipo linksma ir 
žmogų bot sziadien 
kaip rodos pats nežinojo ar tu
ri verkt ar juoktis.

Ei ponas gaspador — at
siliepė vela vienas isz svecziu— 
gal viskas 
pas jus ?

— Kodėl no ? Viskas vra 
kogeriausiarn paredke kai]) ir 
visados.

;as,padoriu 
juokinga 

iszrode

nesiranda paredko

Viskas

ika i apie ka taip nuali
nate ?

Apie ka mislinu? Apie 
ta, kuris lenais po pastoge gu- 

nebuvo 
iszsirinkt kaip and tu patyeziu 
mano narna idant czionais ap- 
sirgt. Žinoma jog dabar nega
liu ji iszvyt.

Tai turite ligoni namie?
Taip, ir tai da kataliku. 

Vakar vakare pribuvo kokis 
tai nepažinsi a mas,

Ii, o kuris reikalą v i as

nežino isz 
kur ir ko, praszydamas nakvy
nes kuria jam žinoma neatsa
kiau. Sziadien isz ryto apsir- 

gydintojaus o 
po tam katalikiszka kunigą* 
suprantate?

— Taip. Na ir 
pas ji toki kunigą?

Nebuvo tai taip lengvai 
kaip jum iszrodo. daigu butu

go ir reikalavo

atgabenai

sveikas tai nė nemislyezia apie 
tai. Ka man apeina katalikai; 
ne esmių pats katalikas ir ka 
man jie apeina? Ligonis vie
lok spyrėsi kunigo savo isz- 
paži'nimo, o del ligonio, o da 
prie mirsztanezio tegul jisai 
buna ir neprietelius turime ant

• jojo susimylet. Ant galo atve
džiau viena isz musu pastorių 
pas ligoni bet jisai nenorėjo 

— Esmių Ra

Vienam Ruftiszkam miesto 
likos apsodinti asztuoni ypa- 
tos už iszdavima randaviszku 
slaptybių. Terp tu radosi pen
ki Rusijonai ir vienas žydas. 
Žydą ketino pa kartie ant ga-

Sztai jau likos pakartas
paskutinis isz maskolių ir ėmė
si prie pakorimo žydo, kada 
daejo telegrafas idant susilai
kyt su pakorimu.

— Esi luoša s

10.

— kalbėjo 
prokuratoris — gali sau eiti 
namon!

Bet žydas nesijudino isz vie
tos.

— Ka da stovi t Esi luosas 
gali sau eiti!

— Porpraszau pono su
džiaus — atsake žydelis — te
gul ponulis .žiuri: jog tam 
biedni pakarti jom ne reika
lauja daugiau dkapahu... Gal 
ponas sudže man parduotum? 
Kiek jum norint už juos? Tai 
jau senas tavoras.

klausyt apie 'ji 
tuliku ir noriu turetie kunigą 
tojo iszpažl'nimo! — 
Nežinojau ka turiu pradėt iv 
klausiau ligonio ar nedarodin- 
tu kur toki kunigu galeezia 
rast. Sveczias mano pamisimo 
valandėle o po tam tarė idant 
niisiunscziau savo tarnu pas 
arcivyskupa katalikiszka in 
Dubliną ir pasakytu jam jog 
vienas katalikas praszo jo kur 
n i go kuris jam apteiktu szven- 
tus sakramentus.

—- Na ir ka, padarot taip?
— Prisipažinstu jog netu

rėjau prie to didelio noro bot 
negalėjau atsakyt ligoniui ir 
nusiuneziau mano Simu pas ar
civyskupa.

— O ar tasai išsiuntė ku
nigą ?

szauke.

ponas sudže man parduotum?

— Žinoma.
puse adynos priesz justi atėji
ma ir sėdi tonais ant virszans 
da prie lovos serganezio.

— Kaip tai? Turite 'namie 
papista (taip Luteronai vadi
na katalikiszka kunigą) ir ne
pasakėte mums tai isz pra
džių t

Pribuvo jisai
• •

-

dos buvo galva irigacijos Su v. 
Valstijų, likos pakviestas per 
Šovinius in Rosija idant užsi
imtu irigncija. Turkestoniszkos 
pustyues kur Rosija mane pa
sėti daug bovalnos. Irigacijn 
yra tai užleidimas arba užlieji
mas vandeniu tukstanezius 
margu sauso lanko idant ant 
jojo anglu kas pasėta, pana- 
sziai kai)) tai daro Ameriko

je 11 r vandens 
nesiranda tai užlieja laukus su 
pagelba iszkastu gra'biii in ku
rias vanduo inbega isz artimu 
lipiu.

tai 
niszki farmeriai

— Žinoma, inivoitn tuo jaus 
kad ir pas vargingiausia ligo
ni, jeigu jojo pareikalautu.

— Tsz kur kunigas apie tai 
žinai?

— Tsz tikriausio sznlinio.
— O kas vra tuom szulinu?
— Asz pats. Ar žinoto kaip 

vadi n uosi n ?
— No, neturimo garbes 

not kunigą.
— Tokiame laiko turiu por- 

sistatyt jum. Vadinuosiu Kul- 
limis, kardinolas, areibiskupnR 
Dulbino. •

— Žodžoi fiojo kai)) )ierku- 
nas tranko iri susirinkusius.— 
Tsz pradžios visi pastiro ir ne
galėjo no žodžio prakalbėt o

su
k a rd i n oi a 
Kardino-

ži-

Kas (ai 
pistu ?

5 gal 'bijotas pa-

— Bijotis? No, liet esame 
akyvi, kaip juju kunigas isz
rodo.

nesiranda 
prasto. T 
akyvumai iszsipildins nes kož- 
nam laike gali ateiti žemyn. 
Kada atėjo tai taip Ibuvo su- 
szlapes, apibrizgęs ir purvinas 
jog net man gaila pasidarė na
bagėlio, tokio meilaus senolio.

idant apsiszildintu.
Mielinate jog to nenorė

jau padaryt? Juk locnininkas 
karezemos 
d'žiu” ne yra 
dies. I.
vienok /atmetė mano prasziy- 

Paskui bus ant to laiko,

Suvisai taip kaip ir mes, 
jame nieko

Puojaus ant galo 'justi
nepa

reikėjo pasirūpint

y y
po “auksiniu gai- 

žmogus be szir- 
K u n i ga s k a t a Ii k i sz ka s

no

ma. “
dabar n u veski te mane pas li
goni,”
su dvasiszkieji taip pat pada
rytu. Rodosi man jog kunigai 
pa pistu nežiūri ant savo svei
katos ir gyvasties kada eina 
apie ligoni. Kaip greitai tokis 
senukas galėjo perszalt, ap-

atsake. Nežinau ar rau

galėjo perszalt 
sirgt ir numirt.

~■ 'Matyt -kad tai
jam priguli

geras

atvėso truputi paskubino 
gaspadorinm 
idant ji perpraszit.
las vienok juos apmalszino už
tikrindamas,
no pyksta.

— Matote, mano prietelei— 
tarė— jog lengvai galima pati
lusi apie ■sūdymą žmonių ir pa
niekinot nekalta.

pas

jog suvisai ant ju

Tada kada 
m i si i note jog arcibiskupas sė
dėjo savo pakajuose ir szildesi 
prie pecziaus gerdamas ponezn 
su savo kunigais, radosi jisai 
pas ligoni, 
randasi.

Gaspadoris su savo sveczeis 
stengėsi visom pajiegom isz- 
reikszt kardynolui savo garbe 
isz priežasties jog teip senyvas 
žmogus laike tokio oro atėjo 
pats pas ligoni su szvontals 
saka rament a i s.
Ant galo kada guodotinas ar- 

cybiskupas rengėsi in kelione 
namon, priesz duris lauke jau 
ant jo pats gaspadorius su ži
binte, idant jam draugaut. Pa
ėmė tuojau's už rankos kardy- 
nola, teip idant tasai galėtu at- 
siremt ant jo pecziu ir nuvedo 
net iki duriu namo arcibisku- 
po kur atsisveikino 
mas.

— Ar jusu guodone pavėlins 
man ateit pas save trumpam 
laike?

— Kas diena priimu visus, 
kurie geidže su manim kalbėt 
— praszau per tai atsilankyt 
pas mane kada t ik norėsi. La
bai tau esmių dėkingas už tai

- * • • •
1

o dabar su jumis

ka Įbeda-
žmogelis. Garbe 
jaigu taip padare.

— Tylėkit jau ateina.
Ir isztikruju ant trepu davė

si, girdot žingsiHai. »Gaspado
rius atidaro duris tardamas:

— Praszau kunigo ineit ir 
susiszildint truputi.

— Praszome» praszome! —
fiaantrino sodinti darbininkai jog mano atvedei namon. Te

šlodami vienkartprie stalo, 
idant pasveikint naujai pribu
vusi.

In ruimą inejo senukas žilas 
ir apsunkintas daugelio metu 
bet pilnas gyvasties ir ant vei
do turėjo szypsena.

— A ežiu jums, mano prie
temai — atsake kunigas, prisi
artindamas prie pecziaus.— 
Gal isztikruju reikia man tru
puti susiszildint.

— Bet kodėl kunigas tuo
ju us tai nepadaret? — užklau-
se gaspadorius.

— Negalėjau to padaryt — 
skambėjo atsakymas. Kada ei
na apie ligoni, 
turėt pinny be, 
cziau tai savo gyvastia ir svoi-- 
kata užmokėt.

— Patrikai, atnoszk tuojaus 
del kunigo gero vyno! — pa
liepė gašpėdorys savo tarnui.

— Nedarykit dol savos tiek 
ergelio —atsako kunigas sh 
nfisižeminiihu.

— Yra tai .notoisiiigai isz 
szaliės Aroibiskupo iszsiunst 
toki sena žmogų laike tokio

• •tai turi jisai
norints turo-

t

rl

gul tau Dievas laimina! Su pa- 
sitnatimu!

In kėlės dienas po tam gas
padorius nuveju pas arcibisku- 
pa, norėdamas pasimatyt su 
kunigu arcibiskupu ir prasze 
jojo idant priimtu, ji ant kata- 
likiszko tikėjimo. Ka tas 
padaro.

ir
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ir nugszta, augszta, 
dangaus užaugsiu.

Ir pradėjo puszele vis augsz- 
tin tiestics.

Žiuri in pnszele ėgliai (ka
dugiai) ir terp saves sznibžda:

— Matot, matot, kokia ji 
isžiiugo! Tr kaip greit. Nuosta
bu!

Malonu puszelei tokiu kal
bu klausyties, ir, knip begalė
dama, ji stengiasi, kad tik dar 
augszcziau pasikėlus. Kiti me
džiai ir augsztyn auga, ir szak- 
nis, kad tvireziau Inikytics, gi
liau in Žeme leidžia, o ptiszelo 
tik viena mintis galvoj: kaip 
ežia augsztesne tapus, o apie 
savo gzaknis ne galvoja, ne
paisydama to, kad szaknis ja 
p(*ni.

Taip augo ir augo puszele, 
vis tempėsi augsztyn in per
dangos ir gal isztikruju butu 
augsztesne už kitas iszaugus, 
bot su ja nelaime atsitiko: pa
sikėlė audra, papūtė smarkus 
vejas, ir blogai musu puszelei 
paliko: ji augo vienui viena ir 
vargu jai buvo vienai su veju 
imties. Prilenkė ja vejas prie 
žemos, in visas puses kraipė, o 
kad szaknis buvo silpnos, tai 
ja visai isz vietos iszrovo ir 
dar gerokai paneszejo.

Taip tatai vargsze puszele 
pražuvo. O ir žmoguje, jei tik 
kitu szalinasi, 
lemtas.

toks likimas
t

♦ ♦ ♦ 
PAUKSZTIS IR JO VAIKAI.

Vienas panksztis iszsiperejo 
labai volai tris vaiknezius, ir 
kada jau reikėjo iszlekt in szil- 
tuosius krasztus jo vaikai 
negalėjo palėkti, nes dar no 
buvo gerai suželu'sios plunks
nos. Nežinodamas, kas daryti, 
panksztis nutarė neszte per- 
neszti savo vaikus per jilrh’A'į“'” ” 
bet jie buvo jau nevisai maži, 
ir jis negalėjo paneszti visu 
vienu kartu. Taigi sumano per- 
neszti po viena,
vyriausia ji paukszcziuka ant 
kupros, iszleke, liepos kitiems 
palaukti. Belėkdamas per ju
ras, panksztis paklausė savo 
vaiko:

— Ar tu mane neszi, kaip 
asz busiu senas?

— Nesziu, nesziu, — atsa
ke paukszcziukas.

— Meluoji!
panksztis, ir, inmete ji in ju
ras, sugryžo atgal.

Sugryžes paėmė antra pank- 
szcziuka, bet ir su tuo taip at
sitiko, kaip ir su pirmutiniu: 
panksztis, inmetes, ir ta in ju
ras už tai, kad taip pat atsake 
in jo toki-pat klausima, parlė
kė vėl atgal ir paėmė neszti 
trecziaji paukszcziuka. Ji be- 
neszdamas, pauksztis ir 
paklausė:

— Ar tu mane neszi, kaip 
asz busiu senas?

— Kam gi asz tave nesziut 
Asz savo vaikus nesziu, o no 
tave! — atsake jam vaikas. 
Pauksztis pagyre ji kad nesu
melavo ir už tai pemesze per 
juras. 

’ 1 I ■"■■y"1-1—       —II I I

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

Ant Antro Floro Kllne Sstoro

ir užsidėjęs

taro jam

jo

t
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SKAITYKITE SAULE
19 W. Centre St; Mahanoy City
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MERCHANTS BANKING TRUST CO. 
MAHANOY CITY, PA. 

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

MERCHANTS RANKING TRUST CO.
moka 3-ezia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta

f

suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
dėl žmogaus kuris dirba ir czedina. Deki to savo
pinigus in szita Ranka o persitikrinsite ir matysite 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.

A

I

lt

i"

*

I

■
v l



I

i

I

I

' Ir 
P

> V1 H
K
; MI M'

SLAPTINGA 
JUOSTA
i r J ! .

Paveikslai isz Caro Dvaro 
Gyvenimo.

VII.
Antra diena paleistas per 

knnigaikszti pidkan, Ploszczia- 
jev szventai dalaike savo pa
slaptį ir kiekvienas paliepimas 
pribūti pas komendantą buvo 
linksmiausia jam žinia, priim
ta su susiraukusia kakta kad 

savo d ra il
tini perdaug

tas parodyti tik 
gams buk jisai 
neužganėdintas.

Po sz\’iesu pavasario šuto
mu, kuomet tai viena auszrino 
sveikina kita, seko jau dnsz- 
nios Liepos naktys o meile pa- 
aficioraus visas mislis vis la
biau spaude to mažo palociuo- 
so kambarėlio pusėn kur buvo 
visa eile tuszcziu saliu. Paafi- 
cierius diena ir nakti mislino 
apie savo su taja grožybe pasi
eni kszczioj i mus tik du vienu 
daržo ir kūdros pakrasz.cziais 
apie linksma vakariene, sutai
syta mokaneziom rankom ir 
rūpestingai ant stalo sudėta; 
apie besiglamonejimus kurie 
jam buvo tikru rojum ant že
mos ir iszganymu.

— Nuo ko tu taip vis gra
žyn pini, mano pone ? — kalbė
jo jam tankiai kunigaiksztis.— 
Nuo tavos akiu net negalima 
atitraukti. Ir dolko taip, pasa
kyk ? Ar gal todėl kad osi kuk
lus kaip mergina o 
ho jokio kuklumo?

Tada Pleszcziajev laimingai 
ramlonavo. Retkarcziais pats 
sau akis užsiriszdavo su ta pla- 
czia juosta o kartais net liep
davo ji vedantiems draugams 
greieziau skubintis. Taigi va
dovas jam viena svki ir pasa
ko:

gai jau esi

H’

— Suspėsi. Jau neilgai tau 
ežia reikės valkiotis ir vežioti, 
ateina laikas ir tempti.

Tankiai jis pas savo miela 
visko isz didelio pavydumo tik 
k kuisi nėjo bet toji nuolatos 
juokėsi.

— Ne amžinai juk bueziuo- 
tis. Patsai papras/Ąsi apie su- 
simylojima — ir buvo su juom 

vis malones-kiekvienu svkiu 
ne.

Viena svki is^budes po be
miegiai nakeziai jau vakare, 
savo mundiere Pleszcziajev at- 

ant kurios buvo

jau

iszgyde.
sirgdamas tau-

rado kortele 
paraszyta:

“ Mielasis!
“Tavo uolumui ošiu dėkinga 

jog sziadien daktaras pasakė 
mini kad... Jai ir toliau taip 
busi paklusnus, nuolankus ir 
meilingas, nesuriobesi ir nesu- 
tingsi. pasiszauksiii dar tave, 
kada bus galima ir tada vėl so- 
cziai iszsibucziuosime. O da
bar, mielasis, neverk, neilgekis 
ir pas merginas nevaikszcziok 
nes kaip da’Žinosiu — pavary
siu.

“Girdėjau kad tave galiu pa
sveikinti su oficieriaus ranka.

Tavo.”
Pleszcziajev ta paezia diena 

gavo karsztlige. Atkeliavusios 
motina* ir Zofija ji 
Pleszcziajev*
kini kalbėjo apie meile bet jo
kio vardo niekados nepasako.

VIII.
Sosto inpodiniai laimingai 

susilaukus kūdikio *buvo ap
garsinta daug ciesoriszku ma
loniu ir szaudyta isz armotu.

Po iszkilmingam kariuome- 
noH peržiūrėjimui, ant kurio 
teikėsi (būti pati ciesoriene, ke
li gvardijos linksmu buriu nu
kako in Vasaros sodną.

Tarp ju buvo ir Pleszczia- 
jev. Sunykęs ir iszrodantis dar 
jaunesniu jis 'savo naujame 
nficieriaiis mundure, pas dau
gumu net iszdidžiausiu darnu 
jis turėjo pasisekimu bet stū
mė nuo saves szaiin tu damn 
aplinkui ji szokinojimus, jaus
damasi m kad jo *baime nesu-
gryžtaneziai ant visados pra- brango nuo $80 ant $125 kada 
žilviui. j likos permainyti nianadžeriai

Zofijai prižadėjo dalaikyti ir nuo kada Jack Hendricks li- 
žodi kaip tik ciogoriene ji pa- kos perkeltas in Ipta kliuba.

r ITurtingiauses Žmo
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Ilenrikis Fordas, fabrikantas fordiniU automobiliu pirko mokslaine kurioje mokino-
si būdamas vaiku, liepe jaja iszardyt ir parvežt in Dearburn, Mich., kur 
ant atminties. Fordas sėdi tarpo mokytiniu kada mokslaine taja diena, prasidėjo. iVrgi For
das kada sapnavo kad nupirktu taja mokslaine kurioje mokinosi būdamas 
sakvti kad mi.

jaja. vela pastate

vaiku? t lai ima
/

o kalno in miestu GouJ
rock reiklu žiūrei Visiškai žc-
myn ir atrodo keliu gyvenimu ||"" į i
namai mažom budelėm.

Da likosi pamirszta. kad se
nam mieste ant gražaus'kalne
lio viduryj miesto yra gražus 
del pasivaiksieziojimo daržas 
gražiai intaisytas ir užlaiko
mas isz kurio didesne dalis 
miesto matyt o vandenio tai

lio viduryj miesto yra gražus
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jau matyti užtektinai | in kuri i 
isz minėto daržo kannoles su-1 s. 
statytos nosis atkiszia teminu H
isz minėto daržo kannoles su- 2
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DRABUŽIU KANDIS ■
Drabužiu kandis vol atsi

randa. Szeimininke, kuri nei
ma žygius ipznaikinti 
kirmiuinkus dabar, 
kuomet szaltas

szi t uos 
gailėsis 

oras vėl atsi-
ras.
Kad nors kandis padeda kinu-

szinirkus, kurie išsivysto in 
kirminukns, eilanczius drabu
žius per visa moto laika, bet t.

ii.

'iii

atplaukiant, tuorii kart žinoma į Į BALTRUVIENE
jau siikidtu dideli skandalo J Į ' > £Vienu žodžiu tarjus, 
prie mariu intaisylas su viso-t 
kiom nnvalnybem, ypatingai 
dalis kuri priguli prie laivu 
transporto. Laivai jau ten atei
na ir iszeina dididji in it’ isz 
Amerikos ir kitu daliu, ka ma- 
eziau ta parasziau nes trimi 
sanyaiteni praslinkus 
vėl in savo miesteli.

1į,

T tl Ml V f JIQ 1 * 
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gryžan

su sziltu oru jos pasidaro lą-
ii
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liuesuos nuo tarnystes bot kas- 
link dismisijos prnszyti neno
rėjo nors sun\kusi
prie.* to žingsnio buvo pakakti
na priežastis, apie ka gerai ži
nojo ir patsai kunigaiksztis ir 
jam tankiai primindavo.

Pleszcziajos pavirto in nusi
minusi žmogų, nemato ne szvio- 
sios saulutes ne linksmu szpo- 
sn ne juoku ant jo tiesiog at- 

didžiausia
net noatsa- 

pažinstamu pa

sveikata

kreiptu. Ej<> tiesiog 
alėja, tankiausiai 
kvdamas ant 
sveikinimu.

— Kaip tau einasi broliuk?
— pasivijo ji Milovidov' sn 
blizganeziais,

M i lovidov 
danti-baltais

Ynis ir viena ant ausies kolezi- 
ku. — Akys klaidžiojosi, rege

. .. Svajoji ? Esi insimy- 
, o asz 

no-

j ima s.
lejos! Pasakyk man žodi 
tau atgabensiu, ka tik tu 
rosi. Užvakar ant baliaus pati

perstatyk i t e o tai 
bet tavo ii 

sliodas buvo pražuvęs.
— Ženykies, nori — apgauk ja 
ir taip.

Parstok apie tokius da
lykus — pertrauke jam pik
tai Pleszcziajev.

— Ko nori, mielasis, ko no
ri ? Tu ir tikro skonio nepa- 
žinsti. Ar dvkai tavo notura <r
grožybe apdovanojo ka ?

Inžeidžiai patylėjęs truputi. 
Milovidov tuojaus vėl pradė
jo:

P. pasako: 
ta man patogeli

A ori

Piktaim

iszkil- 
o be jokio daly- 

not be didžio kuiii-

nors neaiszkus at- 
besiart inanezio isz- 

il-
>

Juokinga isztorija man 
pasakojo M ikalojus, 
niekam neiszplepek, supranti. 
Matomai sziandieuiue 
mvbe at si bu v 
vavimo, o
gaikszczio žinios.

Asztrus, 
jautimas 
aiszkinimo visu taip jau 
gai tu kankinaiicziu manymu
Plefizcziajeva urnai visa suju
dino, bet paklauso MilovidiAo 
beveik rainiai ir net nusiszyp- 
sodamas.

— Ka, nuo vėjo, pasakysi!
— Tame taigi ir visas rei

kalas, kad ne nuo vėjo — i>ra- 
dejo greitai Milovilov, 
linksminęs savo prieteliaus 
pastaba. —Sako, kad su didžiu

nusi-
savo

kiinigaiiiszcziii nuolatos iszei- 
dnvo tik vieni nesmagumai, 
ta-kad nuostuoliu neturėtu ne: 
kunigą i ksztiene, nei vieszpa - 
tyste, iszrinkta kas toksai ar 
tai isz pažiu, ar tai. isz tarpo 
musu draugu ir ramiai, slapta 
vakarais atvožta prie jos Didy 
bes. — Kaip jie tenai .susitai
ko, to visko jau nežinau, gana 
tik, kad, dabar isz to mumr- 
(ik dovanos o visiems patiyszi- 

I jimas..........
— Pono, ponas 

tai, ka kalbi. Ponas esi tikras 
melagis, bet no oficieras!

Pleszcziajev’ buvo baisiai isz- 
bales ir beveik siūbavo ant ko- 

Lupos buvo pnmelynavu- 
bot balsas jo skambėjo

vieni

užmirszti
i
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likos permainyti manadžeriai

ISZ SKOTLANDIJOS
Greenock. — Nežinau ar bu- 

> kada pasirodžius kokia ži
ga rsa us 

Scot i jos

vo 
mito 
'miestelio,' 
ežiuose o 
visiszkai 

pirmiau 
man 
vereziant

jn. 
sies, 
garsiai ir atmoųingai, taip kad 
jau barniu negirdėta.

— Ponas esi niekingiausias 
melagis, mano pone, sakau ir 
ponas pas mane gali pareika
lauti atlyginimo, kokio tik no
ri!

— Ka1? .Kibą tu durnaropių 
apsivalgei, ar kas?— prasznc- 
ko Milovidov, bot Pleszcziajev 
jau savo susijudinimą apveikė 
ir greitais žingsniais pasitrau
kė.

Atbėgo aficierai draugai ir 
tuojaus pradėjo kalbinti Milo- 
vidova, idant jis isz tarpo j u 
iszsirinktu sau sekundantus ir 
Pleszsziajeva pakviestu dviko
vom

Beveik
I -* 1 eszcz i a j e v v i o no k

IX.
mirt i na i sužeist as, 

pasveiko, 
ir liko paleistas isz tarnystos.

Apsiženijes jis su Zofija pa
liko paveikslingu vyru, 
ir gaspadorium, 
szventai savo priderystes, bet 
niekas niekados nemato ant jb 
veido nusiszypsojimo.

I *ers i ma inius v i eszpa t a v imu i 
Pleszsziajev padavė praszy- 
ma naujai ciesorionei, kad ji 
leistu pribūti jam in palovius 
ir tenai apsigyventi, 
jau volu.”
rienes atsakymas, nes 
joje butą jaunesniu.

tėvu 
pildancziu

“ Dabar
— skambėjo cieso- 

gvardi- 
Galas.

UBAGAS PRIESZ SUDA

Slidžia iu ubagu: Tai tu už
gini, jog praszydamas pas ta 
ponia ahnužnoš, grūmojo! su 
szituom kriukiu, jog turės nu
mirt. , ,

Ubag-afi; — Teip yra .švie
siausias slidžia, tiktai nesakiau 
kada turi numirt, o žinai, 
.szViesiausias sudže, jog turės 
numirt, bet kada, tai asz ne
žinau.

W. TRASKAŲSKAS 
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS M^HANOY CITY

Laidoja kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz-

gražaus 
laikrasz- 

jau užsieniuose tai 
nemanau, 

jame pirmiau Imta 
tad man gyvenimo aplinky
bėm vereziant prisiėjo tenai 
nukeliauti ir apsigyventi ant 
neapriboto laiko. Sziek tiek sii- 
žiuojas sumaniau nors truputi 
apie szi miestą apraszyti. Asz 
buvau pirmiau prasitaręs mies
telis bet 
miestas

ISZ ir

Lietuviu 
nemažai

pavadinti
ir nemažas, visai

gatves visu pa-

r(‘i kalas 
da

prie pat nnari’u. Isz tiesu, kokis 
prie didžiosios
mariu yra judėjimas tai sunku
apsakyti ir gal greieziau nosi- 
rasti lokio kitur kuri (gatve) 
tęsiasi ant dvieju suvirsziim 
Angliszku myliu, vis pamariu. 
Kitose galvose taip jau nėra 
bet įdomumo thi invales.* To
ji ka su dideliu judėjimu guli 
žemai bot jau kita augszeziam 
troezia da nugszeziau ir taip 
pa Ii pajus kokias ar (> gatves, 
apsidairai pasirinkęs gražesne 
vieta ir gali visa miestą maty- 

mares ir'daugybe visokiu

*

Praeita menesi Greenock 
su motor-baisikclin važiavo po- 
licmonas ir vožėsi savo paezia. 
Nežino del kokios priežasties 
pasuko in szali ir nupuolė že
myn apie 20 pėdu ir abudu už- 
simuszo ant vietos, 
kaltybe miesto 
mas tokiu vietų.

(’raignoiik sąjungos na
riams, dalei gyvenimo aplinky
bių sunkumo praradus svetai
ne, buvo dauguma, patenkinti 
po atviru dangpm sueigas da
ryti ir žaisti kazyrem isz pini-

(’zion tai 
noaipsa u gobi

Linksmai laikas bogo ilgU.
džiaugėsi kad nereikia no ran
da už svetaine mokėti ne tak
sai no žiburys no suolai ne sta
lai. Buvo manyta ilgai taip gy
venti bet virto visai kitaip, po 
atviru dangum stogas ,pmkiu- 
ro» užtaisyti nėra galimybes, na 
ir gresia draugijai pavojus, 

su kitais ku- 
pajuoke

grosią 
reikia vienytis 
riuos buvo 
apie suradimą pastoges, 
st u bos del sueigų ir kazyriavi- 
ino. T’as 'bu t u ndbloga bet jai
gu tik del kazyriavimo, kad 
daugiau kazirninku nariu pri
trunki tai vereziau visiszkai to 
nejeszkoti nes isz tokios drau- 
L>‘ O

ti
laivu ir laiveliu.

♦

Lietuviu isz viso dabar vra 
vos viena szoimyna kurio taip
gi yra jau prieini a Anglijos pi
lietybe ir kaip girdėjau da. yra 
vienas Įiavienis jau senelis ap
sigyvenęs pas vietinius Angli- 
kus. Yra trvs katalikiszkos 
bažnvezios isz kuriu tik vieno-: 
je da teko būti. Pasitaikius ge
rai progai su minėtu Lietuviu 
apvaikszeziojoni gerokai iki 
dideliam suszylimui bet to ne
sigailiu nes toko pamatyti 
daug visokio indomumo. Pir- 
iniause nuėjom kur kares laike 
kareiviai Ibuvo visokiais bu
dais lavinami ir dabar ženklai 
yra — greitai neiszdils, vienu 
žodžiu tarius, atrodo baiseny
bes bet dabar tais visas vietas 
visokiais budais lygina ir nau
jus gyvenamus namus stato, 
taipo-gi invales visokiu prie- 
įlaudu del sieratu, seneliu ir

\ L nenžmirszta 
garsuji Greenock ’o 

kalėjimą, tokiu budu miestas 
taip padidėjus po karei kad se
nojo atrodo jau mažiau kaip 
naujo.

Truputi volą paėjus prieini 
ant kalno intaisyta pasilsėji
mui gražus suolai bot iki juos 
dasieki reikia gerokai suszilii. 
Nuo miesto puses neatrodo kal
no .baisumas tik nuolaidžiai 
hyt vis augsztym bet jau dasųe- 
kus minėtus suolus gauni net 
sziurpulinga vaizdu iszvysti. 
In prieszinga pusią kalno sta
tumas net baugina artyn priei
ti nors ir yra gerom geložineni 
grotom aptverta, isz ten tai to

Yra

gerokai

;v vena mus namus stato, 
visokiu prie-

<>• o 
įeitokiu.
padirbti

Taipgi

ir tartis 
nors

i i jos liek naudos kiek isz ožio į 
pieno ir tokia draugija visisz-

Vienas vyras isz darbo parojo, 
Na ir in karezonia nuėjo.’ 

Boba vyro nesulaukė, 
Jeszkoti jojo nutrauko.

Ir vienojo karezemoje užtruko, 
Kur kelis vyrus užtiko, 
z Vyrai buvo insigeria, 
Ir prie bobeles prie ja, 

Už stalo pasodino, 
Su alum ir guzut’e vieszino 

Bobele gero, neragavo, 
Ba pinigu nekasztavo.

Ir taip ilgai sėdėjo, 
Kad nuo krėslo atsikeli 

negalėjo, 
Mažus vaikelius grinezioje 

paliko, 
O pati in karezema atvyko. 
Szinkorius norėja boba 

iszvaryti.
Ir karezema uždaryti, 

Bet negalėjo bobos iszvaryt, 
turėjo vyru paprnszyt, 
Kad laukan iszmestu,

Ir namo parvestu.
Kaip 'bobele pajudino, 

Tuojaus oras pasigadino, 
Net in namiiįi palydėjo, 

Ant poreziu padėjo, 
Kur lyg dienai gulėjo.

Ant galo,
Vyras josios duris atidaro, 

£iuri jo mylima, bobele guli 
Kaip numirus iszžiuri.

Boba pasijudino, 
\ryra baisiai iszgazdino.

Pradėjo dejuot, 
Pagelbos szaukt, 

Vyras pas daktaru nulėkė, 
iPas save pakvietė, 

Daktaras atlėkė, 
Piliii kokiu ten uždavė 

Per tris dienas szpuliavo, 
Kol net galo negavo.

kai nereikalinga.
*• 'Szlapio lietaus 

v ra i n va les.
Tai taiip, vyrueziai ir mote

rėles. —Szkotinskas.

pas mus

Musu Daktarai
— - - - - - _ - 

■ ’ -

Viena daktaru paszauke pas 
serga nezia mesi nyko. Daktaras 
tuojaus pažino jog

iszeme 
tare in

pagelbos 
nesiranda. Vyras vietoje atsa
kyt nuėjo in stalcziu, 
pundą bumaszku ir 
daktarą:

— Ponas daktare! ar po
nas jaja iszgydinsi ar nnmary- 
si, tas bus tavo... Be josios 
niekas man ant svieto nereika
linga.

Daktarui akis pražibo — at
ėjo da du kartus pas ligone 
taja diena 'bet nakezia toji už
verto kojas.

Po laidotuvių atėjo pas 
naszli.

— Na tai ka ponas dakta- 
% A

— Ateinu atsiimt prižade-

♦ * ♦
Lietuvaites sziadien ant nieko 

nežiūri, 
Bile koki jauniki turi, 
0 kokis? Ar Žydukas,

Ar Italijonukas, 
Ot, fbilo vaikinukas.

Ir tai sarmatos -neturit
Kad ir kas ant ju žiuri, 
Po pakampes valkiojesi, 

Po svetimas stubas trankosi.
Mat leibelis,

Tai groise ponelis.
Netrukus naujas šztamas 

atsiras,
Kokis Judelis ar Borukas.

Gerai mergeles, juk Žydelis, 
Tai ir vaikinelis,

O kad ir kugeliu penes, 
Bile tik mylės.

♦ * *
Viena moterėle in bažnyczia 

ėjo,
Ir in karezema u’žejo, 

Rado savo bode su Angliku

ras man'pasakys ? ‘

tus pinigus.
— Tai labai gerai! —- (isz- 

ome pinigus). Bet pasakyk po
nas daktare teisybe: ar numa
rinai jaja?

Saugok Dieve!
Iszgydinai jaja ponas?

— Ant nelaimes — ne!
— Na, tai ko nori? (mosi- 

nykas indejo pinigus in 'kiszc- 
niu ir suriko rodydamas 
duriu) Skidoo... pakol 
esmių geras.

TEISYBES

ant 
d a

Lyga kūno isz duszios 
paeina;

Ii matyti net koletas miestu ir szaltinio viskas iszoina.
* ■ ♦ ■> i'' x

*

l isz duszios kaip isz

kelios gubornes o artimiauses . Rože turi savo orszko-

bai veiklios ir kinuszinukai > 
daug groieziaus iszsiperia. 
Ypatingai sziaurinosi* valstijo
se kandis pasirodo Gegužes, 

• Birželio, Liepos, Rugpiuczio 
Rugsėjo ir Spalio meiiesyse.

Drabužius reikia užlaikyti 
labai szvarini nuoititai szcjm:- 
cziu valant ir priesz saule ve; 
dinant. Reikia 
kampus, siūlos ir 
Jeigu drabužiai turi plctmu tai 
kandis tuojaus in juos insimes.

Vartojamus drabužius reikia 
irgi lankei iszszukuoii.

Per vasara reikia padėti vi
sus vilnonius drabužius ir ki
tus dalykus. Reikia juos gerai 
iszvalyti ir nuo kandžiu apsau
goti suvyniojant juos tuojaus 
in popiera ar sudedant in tam 
tikras skrynias, 
negali insigauti.

veiklios ir 
groieziaus

gerai iszvalyti 
kiszeenius.

jau ga-

kur kandis 
Galima nu

pirk! i invairiu rusziu maiszus * 
kurie jeigu neapiplysze labai 
gerai apsaugos drabužius nuo 
kandžiu. Jeigu nors mažiausia 
apiplysze netinkamos drabu
žiams dėti, nes kandis 
les insigauti.

Jeigu negalima gaut tu mai- 
szu paprasta vyniojimo popic- 
ra bus gera, arba paprastus 
Jaiknascziai. Kandis per po- 
piera neinsigaus.

Užmuszus kandžio kirminn- 
kus yra gerai vartoti naftai i- 
no, 
Taipgi 
dicklorobenzeno. Ko rn pa r u pa
trina vartoti jeigu kas padėta 
in skrynias.

Cederines skryneles yra ypa-

arba paprastus

kuris tuoj visus užmusz. 
galima vartoti pnra-

tingai geros apsaugoti drabu
žius. Kandis nemėgsta cedrini 
medi nes jis užmusza jaunus 
kirminukns ir jiems neduoda 
iszsiyystyti.

Visus drabužius reikia gerai 
iszvalyti priesz saule.

i

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

MILL & PATTERSON STS^ 
ST. CLAIR, PA.

Bell Telefonas 1430-R

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruc- . 
szia nuo papraszcziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, yeseliu, kriksztyniu ir ki
tiems pasivažinėjimams. Isz Frack- 
villes, Port Carbon ar isz kitu arti
miausiu miestu jeigu kas pareikalaus 
mano patarnavimo, meldžiu man duot 
žinia o pribusiu in trumpa laika.
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61,000 TIK UŽ 00 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-

ii.iMal

b i
: ii

> l .. . __________ _
Kuri nuo ba'žnyczios užsiliko, imtas. Jaigu tokiam žmogui Ir auk- 
Prisedo ir jiji prie stalelio,Prisėdo ir jiji prie stalelio 

EmeSi už stiklelio.
Na ir taip nusisedejo,
Kad »padfti negalėjo, 

. Ir salime pergulėjo. 
Ant rytojaus vaikas surado, 

Ir namon pargabeno, 
Vienok buteli rankoje turėjo, 

Norint v.os paeiti galėjo.
Ant galo parpuolė,
(’z i a atsikeli negali, 

Bonka iszpuole, 
Nori paimti 'bet negali. 
O ka, argi ne pabažna, 

Ar tokios pagirti noanožna! 
Atpūstai nuo vyro apturėjo, 
Kad net kolos dienas lovoje 

gulėjo.

kelios gidiernes o artimiauses. * 
miestas vadinamas Gourock, ežius, deimantas turi kliautis, |

Niekas taip nepadabina 
žmogaus veidą kaip linksmu
mas.

r m a '' 'i

aini 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 sekanesiu li
gų: viduriu užkietėjimo, skilvio ne- 
malimo, nenoro valgyt, strėnų Ir pe- 
cziu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po * 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, azlapinimosi lovoj, k* 
kitu ligų. Atsiunsk 60c. tai gausi 
vaist-žoliu, kurios jums sugražins 
sveikata, panaikina 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 labai blogas dalykas, bet mu
su Nervu Preparatas užbėga tai li
gai kelia ir suteikia Žmogui ramu
ma. Atsiusk 10c. o gausi musu toliu 
ir knygų kataloge. Reikalingi musu 
toliu pardavinėtojai visuose miestuo
se. M. 2UKAITIS,
25 Gillet Street, Spencerport, N. Y,
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Kokiu budu galima už- 
' — Nu-

— F.
tiniu, vMeiiju, pasivažinėjimo ir 1.1, be mažko visiszkai nosuoina su geriausos žmogus turi teipgi bogt žilus plaukusi 
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ŽINIOS VIETINES SHENANDOAH, PA ,4 NAUJAS MARINIS EROPLANAS
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— Petrus Sabol skis, 46 me
tu isz Shafto, likos sužeistas ir 
apdegintas per eksplozija di
namito Packer No. 2 kasyklo
sią. Likos nuvežtas in vietine 

vena Minersville, likos sužeisti' ligonbuto.
Nedėlios vakaru arti Staniklio 
kada juju karukas apleido 
plentu ir szoko ant Readingo 
geležinkelio. Abudu likos su- * • 4 • « > i 1 • i ir i i

Snbatoj pripuola Ameri.
“Kolumbokoniszka szvente

Diena”.
— Jurgis Labuda ir Motie

jus Kalėda, sakydami kad gy-

žeisti, bet nelabai. Karukas tu
rėjo Connecticuto laisnus.

—- Gerai žinomas del dau
gelio Thomas J. Joyco, kuris 
seniau iszdavinojo laikraszti 
Daily American ir Black Dia
mond, o kuris paskutinuosia 
metuosia turėjo dinsta inszu- 
renco sutaikytojam? aplinkinė
je Wilkes-Barre, mire Ashlan
do ligonbuteje po trumpai li
gai. Paliko sunu gromatneszi 
ir duktere kuri yra dnraktorkn 
mieste.

— Antanas Pranckoviczius, 
apie 35 metu senumo ir buvu
sia kareivis svirtinėje karojo, 
po ilgai ligai mire Schuylkill 
Haven ligonbuteje. 
kitados laike barborszape ant 

Paliko
Frackville, kelis brolius ir so- 

brolis
barborszape ant W. Mabanoy 
avė. Graborius Traskauckas 
užsiėmė laidotuvėms.

E. Pine ui i.

scris — vienas

Graborius

t

........

Velionis

motina

laiko

1

♦ 1

Frackville, Pa. — Vincas 
Kunegonis, dirbantis Gilberto- 
no kasyklose 
sužeistas in 
vežtas in 
ant gydymo.

skaudžiai
Likos nu

likos
ranka.

Ashlando ligonbuti

Mt. Carmel, Pa. — Važiuo
damas isz M t. Carmel in Ash
lando ligonbuti atlankyti su
žeista Andriu Ui^banavicziu ku
ris likos nudurtas peiliu laike 
barnio* Juozas Butczik beveik 
neužtroszko nuo automobili
nio gazo “monoksaid” kuri 
vare Aleksas Giedraitis. Atva
žiuojant prie ligonbutes An
drius atsigaivino su pagelba 
sudrutinaneziu v’aistu.

nuo 
monoksaid

su

J uszkauckas, 62 
motu, tėvas keturiu sunu kurie 
tarnavo Svietinejo Karojo, mi
re staiga i Nedėlios va k a ra. Vc- 

Amerika isz 
vaiku 15 

, broli, dvi
ipčnkis sūnūs ir viena 

Laidotuves atsibuvo 
Ketverge ryta su bažnytinėms 
apeigoms.

f .Juozas

lion is pri buvo in 
Lietuvos' budatnas 
metu. Paliko paezia 
seseros, 
duktere.

KELIAUKIT IN LIETUVA PER—
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. Laivais Baltic Amerikos Linijos

ŽEMIAUSIOS KAINOS TIESIAI IN KLAIPEDA 
IR ADGAL. PATARTAM PIRKTI LAIVAKOR
TES IN ABI PUSI, NES TUOMI SUCZEDINSITE 
SAU PINIGU.

;Įįį’‘.
< i ;. S:

>.

?<• R

<<•

y

*

B

Of#įįįfį

\ ':i
/

uį^įįĮ

1I
1 n»'ž:>;

'J
/ >;-■■■ 'į 

v m AM
<’.4

iH
Ej

$>

<■

we*:

•$

■

■

Mm
I r,‘W

■^^im-
-.

■E- ■M1'■ii-

I'fl»
•ft !■» \

Paveikslas parodo naujo lindo du-motorini eroplana kuri iszJmude ant Roosevelti lauko 
Long Island. Netrukus du lekiotojai' su juoni iszleks isz New Yorko pbr
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Treczia klesa $107. Treczia klesa in ten ir 
atgal tiktai $181. Turistine treczia klesa, 
Main Deck $129.50. Turistine treczia klesa

*1 in ten ir atgal tiktai $216. Cabin $147.50
“Revenue Tax” ir Pagalve “Head Tax” atskirai

<«•

me ros not in Buka ręsta Bulgarija.

ISZ LIETUVOS
M U SZE I BAŽNYCZIOSIA 
ISZ PRIEŽASTIES TAU- 
TISZKU NESUPRATIMU 
Kaunas. — Miestelije Bobu- 

tuosia, atsibuvo muszei vioti- 
nioje bažnyczioje isz priežas
ties tautiszku .nesupratimu. 
Bažnytine valdže liope kunigui 
laikyti kas Nedelia permai
noms pamaldas Liotuviszkai ir 
Lenkiszkai. Ana Nedelia, kada 
pamaldos ketino atsibūti Len
kiszkai,

tau tiszk u

JUODOS RANKOS DARBAS.
Žeimelis. Czia kaž keno pik

ta ranka daro žmonoms nelai
mes. Beveik per sanvaito trys 
gaisrai.

Pirma Rugsėjo, sekmadieni, 
apie 21 vai. buvo padegtas ne
toli Žeimelio vėjinis Figūrine 
malūnas.

6 Rugsėjo

ATSITIKIMAS
KELIONĖJE

Per “Vasaros Sezoną” važiuojant in Europa nuo 15 
Birželio iki 15 Liepos, o in Amerika nuo 1 Rugpuczio 
iki 22 Rugsėjo, visos kainos padidinamos $7.50 
vienan galan, o $12.50 in abu galu.

pa-

su javais ir dobilais 
rios užsidegė ir

Nuosto-

— Tegul kalba, kas ka no
ri — apsakinėjo ponas Hilaras- 
nes tai yra desetku daigtu jog 
žmogus lankei sau padaro ne 
kaltai daug ergelio. Ant pa- 
veizdos tojo, apsakysiu jums 
mano atsitikima.

“Bus jau tam dvylika metu 
adgalios kada pasirengiau in 
kelione per WiCdniu, 
kus, Hįszpanijo ir Francije. 
Paėmiau su savim ant tos ke
liones tūkstanti doleriu, kurie 
radosi po szimtines mano pul- 
gilarese. Prick tam turėjau da 
smulkesniu pinigu, 
pribuvau in Vietiniu 
vis neužteko.

Nuvažiavau in hoteli su om
nibusu ir pradėjau persiredyt, 
netikėtinai pažiurėjau in kisze- 
niu kuriame radosi pinigai 
nes radau kiszcni tuszczia. Per 
k ra t i nejau visus kiszenius — 
ne yra. Prapuolė kai 
vandonije.

Tuojaus dasižinojau kur ran
dasi bjuras omnibusu, nuvažia- 
in tonais ir pasakiau apie 
savo nelaime.
adresu ir kokiam hoteli buvau 
o jeigu pinigai atsirastu 
man sugražintu.

Po tam nusidaviau in biurą 
policijos kur teip-gi pasakiau 
apie savo ergeli. Pasako man 
czionais, jog apznaimino visus 
bankus sulaikyki kožna ypa- 

iszmainvti

Baltic America Linijos laivu populiarumas Lietuviu 
tarpe priklauso ne vien nuo to, kad jos lavai eina 
tiesiai in Klaipeda bet ir nuo to, kad pasažieriams 
teikiama geras maistas ir patarnavimas.

ISZPLAUKIMAI LAIVU ISZ NEW YORKO
POLONIA .... 12 Spalio | POLONIA . 16 Lapkriczio
ESTONIA .... 26 Spalio | ESTONIA 30 Lapkriczio

Wala-

apie 2 vai. 
degta Igno Lapinsko daržine 

, nuo kn- 
klojimas su 

poni y k szcza is 1 i n ai s.
Ii ai arti 20 t ūks t. litu.

Isz 10 in 11 Rugs., nakti, su
degė sklypininko Janonio — 
Janulaiczio diendaržis su gy
vuliais Savininkas pajuto vė
lai nakti apie 2 vai., gyvuliai 
jau buvo užtroszko, tik aveles 
iszvilko laukan, bet ir tas toko 
tuoj pinuti.

I

Lietuvei surinko isz 
aplinkiniu kaimu žmonis, nuė
jo in bažnyczia ir šukele mai- 
szati giedomdami Lietuviszkas 
giesmes.

Ant galo kilo muszis kuria
mo sudaužyta, galvos ir noses 
daugeliams žmoniems.
BRIEDIS, KURS DVARUS 

LANKO.
Kražiai, Raseinių ap. Rug. 

14 d., ryta in Papluszcziu dva
rą atėjo isz sziaures labai dide
lis, gražus ir jaukus briedis. 
Jis iszgazdino dvaro darbinin
kes, beraunanezias kanapes, 
paskui nuėjo in gyvuliu banda 
ir iszgazdino karves, 
pamaczi usios, pradėjo 
nerimauti ir lakstyti, 
kerszas baltomis dėmėmis, 
gai labai dideli, palinko pir
ui vn ir smarkiai 
Isz Papuszcziu dvaro 
nužygiavo 
pusėn. Nepaprastas 
jaukumas verezia manyti, 
nebus jis 
nors 
no).

10,000 SZILAVOS 
ATLAIDUOSE.

Szi lava.—S 
vyko dideli atlaidai, in 
r i uos, kaip ir 
sos Lietuvos suvažiavo dideles 
maldininku kompanijos.

Žinovu spėjimu, sziemet Szi- 
lavon buvo suvažiavo dau
giau kaip 10,000 žmonių. Per 
pamaldas ir kryžiaus keliu ap- 

žmo-

Del visu informacijų kreipkites in vietos agenta arba

BALTIC AMERICA LINE
8 Bridge St.

211 Kp., 
Susivienijimo Liet. Amerikos, 
rengia prakalbas, Nedėlios va
kare, Spalio-Oct. 13ta, Knights 
of Columbus Saloje, 7 valanda. 
Kalbės S. L. A. Centro Organi
zatorius p. A. A. Žukas isz New 
Yorko, kaipo ir kiti kalbėtojai.

M aha no jaus

TRUPINĖLIAI ISZ 
VISO SVIETO

Holandijoj randasi beveik 
kiek

Af’vv

• e

tiek myliu geležinkeliu 
kanalu.

Mourovie, sostapyle Neg
ru republikos Siberijos,
ko turi 6500 gyventoju.

Laike pnkajaus Japoni- 
je turi 220,000 vaisko, o rezer
vo je turi daugiau kaip du mi
lijonus. ,

Italije turi penkis mios- 
daugiau 

gyven-

Suvienyti Valstijei per-

tus kuriuose gyvena 
kaip po puse milijono 
toju.

ka kas meta 65 procentą kavos
ir bananiu isz Gutamalijos o 
pristato 60 procentą drapana, 
maszinu ir aliejaus.

• Algeria, Afrike, pradėjo 
atsigaivyt ir stoti turtinga nuo 
kada Fra nei ja pradėjo ja ja 
valdvt.

Vokietijoj

Catawissa, Pa. —

Jo

Szioje ap
linkinėje randasi beveik vien 
farmos, tarpe kuriu yra ir ke
letą Lietuviu farmoriu ku
riems geriau sekasi. Vienas isz 
atsižymėjusiu farmoriu yra 
musu tautietis p. Andrius Ab- 
raczinskas, locninin’kas vienos 
isz didžiausios ir gražiausios 
1‘armos szioj apielinkeje.
farma yra apie 230 akeriu di
dumo, ant kurios turi užsiėmi
mą 13 žmonių. Ant farmos ran
dasi 3,000 obuoliu medžiu nuo 
kuriu per mota surenka nuo 
5,000 iki 6,006 buszeliu geriau
siu obuoliu, prieg tam augina 
daugybe bulvių, kviecziu, avi- 
žu ir kitokiu daigtu. Szimet p. 
Abraczinsko a ilginti obuolei 
buvo pripažinti per Pennsylva- 
nijos Steito Kolegijos profeso
rius kaipo gražiausi obuolei vi
sam

kurios ji 
labai 

Briedis 
ra-

aps.

SIS.

ateito, 
girdėt

Pennsyl va n i jos
Mums teipgi linksma 
jog musu tautietis ir skaityto
jas aplaike tokia didele garbe.

gavo Ižu v u ' v aka vieniai.

isz kuriu
man su

’i /

radosi

a k niuo

New York

iszsiszakojc. 
briedis 

in vakarus Pusžiles 
briedžio

ar
kokio 

zoologijos sodno (žvery-
paliegęs isz

imet Szilavoj in
kų- 

kasmet, isz vi-
(i Pilve >)

pasakiau 
Pa įlavinu savo

stengtųsi

k au

ta kuri
s z i m t i n i a b u m a s zk a.

A p s i m a 1 s z i n i a s t rupu t i 
sidaviau in hoteli, idant 
siunsti telegrama namon kad
prisiunstu man daugiau pini
gu. Kada prisartinau prie ho-

J nu
li u-

Tonais viskas iszsiaiszkino, 
o polięijantai turėjo juoku in 
valos. Sztai atsirado durys 
kitas palicijantas instume taji 
dora žmogeli kuris surado ma
no pinigus, o kuriam buvau 
padovanojas szimtine bumasz- 
ka kuria norėjo banke iszmai- 
nyt. Juoku buvo in vales ba 
ir kitos ypatos kuriuos turėjo 
permainyti szimtines 
likos aresztavotos.

Matote mano mieli, kiek tat 
žmogus gali pikto nekaltai pa
daryti, nemislindamas apie 
tai jog tai ant blogo kam gali 
iszeit.

J o

teip-gi

nemislindamas

APIE MOTERES

tolinos bromos, pasitiko mane kh k ,a

Szita yra Receptu 
Aptieka

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

---- , M- ,

Litschs’ Drug Store
14 E. CENTRE ST. 

MAHANOY CITY, PA.

K. Rėklaitis
Lietuviaxkaa Graboriue

t Aszaros moteres, tai van
duo, kuriame smarkiausio vy
ro szirdis sumirksta.

į Moteres buna tada 
joms prisako 

idant butu nepaklusnos.
t Kas 

valkata,

pa-

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbi- 
ninke moterems. Priei
namos prekes.

516 W. Spruce Str 
MAHANOY CITY. PA.

306 Market Street, 
TAMAQUA.

kalbėdamas 
omnibuso ku-

tarnas hotelinis 
jog važnycze 
riuom važiavau lauke ant ma
nos ir klausė mano pravarde.

Turoju jam gerai apsakyt 
mano prapulusi pugilaresa ir 
kiek jame buvo pinigu, po 
tam atidarė man mano masz- 
na kuria buvo suradęs omni
buse po suolu ir nunesze in 
bjura isz kur nusiuntė ji pas 
mano ant paduoto adreso. Bu- 
taii ji tonais apsikabinias isz 
džiaugsmo, o 
žmogelis su kcleis vaikuczois 
ir paeze, padovanojau jam do- 
szimta dali surastu pinigu — 
szimta dolerine bhmaszka.

Dabar reikėjo man permai
nyt pinigu, per tai nusidayiau 
in artimiausia banka. Kasie- 
rius dirstelėjo ant szimtines 
bumaSzkos ir ant manes, nusi- 
duodamas in paszalini pakaju 
kalbėdamas jog pirmiauso da- 
žinos kiek yra verti pinigai 
Pyusiszki.

praszydamas.

VILKAI LIETUVOJ.
Griszka bud i s. Sza k i u 

Patamoszupiu kaimo ūkinin
ką Juozą Gyvi tris kartus isz 
eiles aplanko vilkai. Nakti in 
Rugsėjo 9 d. insikase in tvaria 
vilkai iszsinoszo seni žąsiną. 
Sekanczia nakti isznesze 3 ža- 

Nakti in Rugsėjo 14 d.
vėl buvo Ūloje 3 vilkai, bet sz: 
karta ūkininko kiemas jau bu
vo saugojamas. Neturint sz?iu- 
tuvo, vilkus buvo gana sunkn 
nubaidyti, lies pleszpeji sve- 
cziai pasirodė labai drąsus.

AMERIKIETIS ALKOHO
LIO AUKA.

Kaunas. Sziomis dienomis, 
pil. Būdžius isz Raczyliszkes 
km., I. Gudeliu v., važiavo isz 
Kaziu Rudos turgaus gerai in- 
kauszes su savo kaimynais. 
Nors jis, būdamas blaivus, ge
rai žinojo, kad tiltas per upe 

yra nuimtas, ir tik
du .rastai yra liko žmonoms 
pėstiems- pereiti, bet, to ne
žiūrėdamas, jis norėjo tiesiog 
su vežimu pervažiuoti. Protin
gas arklys savo szeimininko 
nepaklausė, o pasuko in szali 
ir, 
mas, ji iszverte in upe. Upe bu
vo negili, 
vandens. Budžiaus draugas kol 
prisiszjiuko in pagelba arti
mesnius kaimynus (jis taip 
pat buvo girtas), pats Būdžius 
jau buvo prigerės. Sucje kai
mynai dar buvo atsupę ir jis 
ingavo sąmone, bet ant ryto
jaus numirė.

Szis pil. yra sugryžos isz 
Amorios, turėjo nusipirkęs ūki 
ir tik degtines perdidolis gėri
mas nuvaro be Taiko in kapa, 
paliekant žmona ir vaikuczius. 
— Žalgiris.

bet
J

•t

insimvletu kad In 
tasai žinoma nuo 

’ žmonių persąrgu neklauso.
t Jau tai yra 

daigtu, kad kožnas plikis sau 
plaukus peszasi isz priežasties 

•pa ežios.
t Tankiausia nusiszauja vy

rai del moteres, kuri ne yra 
verta tuju pakulu kuriom pri- 
simusza parakos puszka. — F.

žinoma
PA.

paprastu
randasi
<TV eV ---------

21 
yvena dau

giau kaip po ketvertis milijo
no gyventoju.

miestai kuriuose
P u n i os Pa Taip i j o s, 

turėjo am-
keletas 

S a ko

sze i mi n inkų i a tke rszvd a -

$4.00

■J" - " ■' Ji .11 1   —    ■ " ■ — 1 T

Lehigh V alley 
EKSKURCIJA 

in New Yorka
NEDELIOJ 20 Oktoberio

Dubeltavaa 
Tikiataa

Specialiszkas Treinas apleis Maha- 
noy City 4:30 ryte. Grįžtant apleis 
Jersey City, Exchange Pi. S t a. 
7:20 vai. vakare Standard Time.

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

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

G. W. BARLOW, Pree.
J. FERGUSON, Vice-Pree.irKai.

ražiai be jokiu divor- 
stambus 'biznierius

Juo-

Scranton, Pa. f Persiskyrė 
su szinom pasauliu Petras Ba
linas. Mirė 21 ma Rugsėjo labai 
greitai. Priesz mirti ta diena 
buvo sveikas ir linksmas, buvo 
prie ežero žuvauti, nemažai pa-

Tuoj
po vakarioniai ir pasimirė kad 
nespėjo ne daktaro paszaukti.

Petras Balinas paėjo isz Vil
niaus Red., 
Kaimo Strelczin,
žians 54 m. Amerikoje iszgyve- 
no 28 m. Buvo vedos, iszgyve- 
no su savo motore netoli 26 m. 
Su savo žmona sugyveno lai
minga^, g 
su; buvo
todėl paliko nemažai turto sa
vo numylėtai moteriai* per ka 
jo motore taip didžiai jo apgai
lestavo ir verke per laidotuves 
taip -didžiai numylėto savo vy
ro. Likos palaidotas su bažny
tinėms apeigoms ant Szv
zapo kapiniu. PaimiIdose daly
vavo trys kunigai su inspudin- 
gais pamokslais. Da tokiu lai
dotuvių niekas isz Lietuviu ne
pamena Scrantone, labai dide
le myne žmonių palydėjo in ka
pus. A. a. Petras Balinas buvo 
doras ir geras žmogus todėl bu
vo ir gerbiamas
Mylėjo skaityt laikraszczius, 
paskutiniam laike skaitė Sau
le. Lai bus tau, Petrai, szita 
Amerikos žemele lengva ra
miai ir amžinai ilsėtis.

—Bacziu Juozas.

nuo žmonių.

Kuom ant arklio mažiau 
sunkenybes randasi tuom ji
sai greieziau bėga; ta pati ga
lima kalbėt apie moteres lie
žuvi.

vaikszeziojima 
niu suspausta. Sako — keli 
net mirė. Sziemet czia ypatin
gai pasipelne invairus sukcziai 
— kiszenvagiai, kortininkai ir 
kiti specialistai. Daugelio žmo
nių keszenes tapo iszkrausty- 
tos. Keletą neturėjo leszu net 
gryžti in namus.

Szilavos miestelis 
žas, neszvarus ir apleistas. Jis 
tik ir žymus tuo, kad'czia kas 
metai invyksta dideli atlaidai, 
in kuriuos suvažiuoja tukstan- 
eziai maldininku. Jie suvažiuo
ja pasimelsti stebuklingai Szi
lavos Dievo Motinai ir ap- 
vaikszozioti kryžiaus kelius.

ISZNAUDOJIMO AUKA.
Kaunas. — Rugsėjo 4 d., 

“Meno” spaustuves nopilna- 
moeziam darbininkui Staniu- 
liui Kaziui, 
prie ispausdžiamos 
maszina visai sutrius^kino ran
ka. Staniulis padėtas ligoni
nėn. Staniulis tenka skaityti 
isznaudojimo auka, nes kai ku
rios spaustuves, nenorėdamos 
mokėti žmonisziko atlyginimo 
prityrusiam darbininkui, sam
dosi nepilnameczius, kartais 
tiesiog vaikus ii* jiems paveda 
naktinius darbus, 
dtaudžiama ir instatymais. 
Staniulis taippat dirbo nakti.

yra ma-

dirbusiam naktį 
maszinos

ir
kas yra

1

bet girtam nžtėko

kad tai buvo

paezios.

MOKSLAINEJE.

Profesoris in mokytinius:— 
Jeigu asz ne turėsiu akiu — 
negaleeziau matyt, jeigu netu- 
reczo ausiu, ne girdeczia, o 
pasakiki man, kas butu jeigu 
netureczia nosies?

Mokytinis: — Tada ponas 
profesorius negalėtu taboko 
v uostyt.

Lietuvos Bonai
Jeigu norite PARDUOT ar 

PIRKT gera kaina. •
Informacijas suteiksime 
dykai. Adresavokite

FOREIGN TRADE
SECURITIES CO.

43 EXCHANGE PLACE
Dept. 12. NEW YORK

UŽ PALAIDA LIEŽUVI - 
. LAZDŲ. .

Kelme, Ijngp. 15 d. sekma
dieni ėjo isz Kelines miesto 
dvi jaunos paneles in Geguži-
ne. Jas beeinant pastebėjo pir
miau einas to pat miesto gy
ventojas P., pasislopo ir lau
ke ju prieinant. I’anoms prisi
artinus, szoko pilietis P. isz 
k tumu ir su lazda omo pasi- 
gaudydamas vienai ir antra; 
szonus lyginti. Pere smagiai, 
nes lazdos smūgiai buvo girdė
tis. Szis cereinonijalas užsihai-

f 'i

v ra
Po valandelni su- 

gryžo praszydamas. mane 
idant ineitau in pakaju direk
toriaus banko. Vos inejau in 
pakaju, priėjo prie manos pa- 
licijantas ir paprasze 
idant eieziau su juojn.

Supratau tuojaus visa padė
jimą. Juokdamasis apsakiau 
jog tai klaida, jog tai asz tuos 
pinigus buvau pamotias,- bet 
jau stirądau, ba atidavė man 
juos tas ir tt. bot palicijantas 
manės ne klauso, kalbėdamas 

i r

't

manos

y
/

Ant. J. Sakalauskas g 
pETUVISZKAS GRABORIUS 8

(Bell Phone 872) 3
331W. Centre St. Shenandoah, Pa. Į

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

laz Mahanojaus ir Girardvilles 
jeigu kas pareikalaus mano pa
tarnavime tai meldžiu man tele- 
fonuoti o pribusiu in deszimts 
minutu.

( KRAUJO
Sloginimas

Žmogus lekiant su eroplanu per 
mares yra ne (didesniam pavojuje

ge, pabėgus papoms ateinant jog kožnas vagis gali toip pui- 
buri jaunimo, susigėdo ir nu- kei iszsikalbot. 2 „
dūlino toliau. Poros už “pliot- idant nesispirthu bet oitau 
ku” nesziojima. >— Žemaitis, juom malszei ant policijos.

Rodino man 
su Bell Telefonas 872

negu Žmogus su dideliu krauju 
sloginimo. Jeigu kraujagyslos yra 
užkietėja; juos gali trukti bile 
kada. Laikykite savo krauja, asir- 
di, nervus, plaucsius, inkstus ir 
vidurius geram padėjime ir apsi
saugokite nuo pavojaus.

KREIPKITĖS PAS
Dr. Hodgens Specialistą

Tik Utarninke, Seredoj, Ketverge 
Nuo 9 valandos ryte iki 9 vakare.

Antro floro, 4 S. CENTRE ST. 
POTTSVILLE, PA.

F'




