
*

»

r

THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY SAULE (SUN) 
PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY,

ESTABLISHED IN 1888.
Advertising Rates On Application.

YEARLY SUBSCRIPTION |8.00

PUBLISHED BY
W. D.- BOCZKOJVSKI - CO 

MAHANOY AND A STR.,

No. 93 / KMWRFP AT THK MAIIANOT C1TT, PA., \ 
\PONT.OrnCK AH 8KCOND CLASH MAIL MATTKRj

Isz Amerikos
KŪDIKIS UŽGIMĖ 15 MINU- 

TU PO MOTINOS 
MIRCZIAI.

Columbus, Ohio. — Kūdikis 
užgimė gyvas in penkiolika 
minutu po mireziai motinos ka
ri likos (lirtinai sužeista per 
automobiliu ir nuo žaiduliu mi- 

Ona Martin, 16 metu, pra
eidama skersai ulvezia likos •r 
pataikinta per automobiliu o

re.

MAHANOY CITY, PA.
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DU-KART SANVAITINIS LAIKRASZTIS “SAJTLH” 

ISZEINA KAS OTARNINKA IR PETNYCZIA

Prenumerata Kasztuoja: Suvienytose Valstijose <8.00 metame 
Kitose Vieszpatystese $4.00 metams 

Laiszkus ir Pinigus visada siuskite ant szio adreso i

; W. D. BOCZKAUSKAS - CO
; MAHANOY AND A STB., MAHANOY CITY, PA.

m W. n. BOCZKOWNKI, Prea. A Mf. 
V. W. BOVZKOWHKI, Ultor. 43 METAS

GARNYS ATNESZE DVY
NUS — ANTRA IN DVI 

DIENAS VĖLIAU.
Franklyn, Iowa. — Ana die

na garnys atsilankė pas Marti
ni! Bose, palikdamas jam sunu. 
Negana to, garnys vela atlan
ko Bose pastogių in dvi dienas 
vėliau palikdamas jam dukre
lių. Nežinia kokiu Inrdu garnys 
pasivėlino savo darbc.atneszti 
abudu ant syk. Bet vienas isz e'
dvynuku yra jaunesnis dvi die
nas.

kad buvo neszczia likos nuvež-'NEŽINODAMI SPARDĖ $875 
PO VISA SZTORA.

Union town, Pa. — Szimtas 
žmonių, matydami sztore koi<i 
tai pundeli suvyniota in popie- 
ra, spardė po kėlės valandas po 
grindis, pakol Mrs, Jennie 
Shaneyfelt jo nesurado ir 
džiaugsmu paszauke kad savo 
pinigus surado. Apstoja žmo
nys su dyvu paregėjo, kad tam 
suvyniotam pakelyje, buvo se
na maszna su 875 doleriais. Mo
tore ta diena iszeme savo visa 
paezeduma isz banko, nuėjo in 
sztora su reikalu ir maszna isz- 
slydo isz po pažasties, 
žmonys nežinodami spardo po 
visa sztora. Dabar motore sako 
kad banke pinigai yra saugiau
si ir vela nunesze juos padėti.

ta in ligonbuti, kur jai padary-1 
ta cesariszka operacija ir isz- 
eme kūdiki isz szono. Kūdikis 
svėrė 7% svarus ir butu gimęs 

motina 
butu gyva. Operacija likos pa
daryta in 30 sekundas.

da už savaites jaigu
pakol Mrs,

su

PAVEIKSLAI ISZ NAUJAUSIU ATSITIKIMU
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NEGALĖJO PASIKART 
TODĖL SUSIDEGINO.

Philadelphia. — Nathon 
Clymer, 68 metu gromatneszis, 
kuris neteko darbo per senaty 
stongesi pasikart skiepe, 
manymas jam nepasiseko, 
virvute sutruko. Su virvute ant 
kaklo Clymer aukure ugni ir 

• atsigulė ant jo sudegdamas ant 
smert.

re, 
Už
neš

kuria

KARVES IR ARKLIAI 
PASIGĖRĖ NUO BROGOS.
Krakow, Wis. — Karves ir 

arkliai prigulinti prie farmerio 
Teopiliaus Brodnicko, pasigėrė 
“kaip galvijai” nuo brogos, 
kuria prohibiejos agentai isz- 
mete ant lauko po sudaužimui 
samagonkos kuria surado 
farmeri.

Po suedimui to sztopo, ark- 
liai bėgiojo kaip kumeliukai, o 
karves begiodamos apsiversda
vo ant szono ir negalėjo atsi
keli ir taip pasiliko gulinczios 
ant lauko per visa nakti.

nuo

pas

SUKILIMAI ŽMONIŲ UŽ 
ŽEME.

Mexico City. Mex. — Su k i Ii- v r

mai žmonių už žeme kilo dau- 
geliuosia vietuosia Meksike isz 
priežasties kad valdžia atėmė 
nuo žmonių daug žemes. Mai- 
szacziuosia nužudyta valdiszka ir
kamisoriu kaime Zapopane.
Asztuoni žmonys likos užmusz
ti Tantoyncane. Keli
žmonių nuėjo in Morela, melsti 
gubernatoriau kad jiems iszda- 
lytu užgriebta žeme.

szi nitai

BUVO PASISLEPES SZULI- 
NYJA PER SZESZIS 

METUS.
Rice, Wis. — Per szeszis 

metus fanneris John Simmons, 
isz Shanville, slapstėsi senam 
iszdžiuvusiam szulinyja nuo 
policijos. Szulinyja turėjo ma
ža kambarėli ir lova, kur per 
diena gyveno o naktimis eida
vo pas saviszkius. Simmons 

• szeszi metai atgal pabėgo isz 
kalėjimo, kur buvo uždarytas 
už .žudinsta ir nubaustas ant 
penkiolikos metu, o kad nebūta 
pabėgės, butu lyg sziai dienai 
jau atsėdėjas savo bausme, bet 
dabar turas isz naujo sėdėti ka
lėjime penkis metus. Detekty
vai ji nužiūrėjo ana diena kur 
praleisdavo laika ir ant galo 
pasisekė ji suimti.

VARE MUNSZAINE 
PACZTE.

Leonardtown, Md. — Prohi- 
bicijo'S agentai padaro k raita 
ant paczto Jarboesvilleant paczto Jarboesville, kui 
rado dvi dideles samogonkas, 
daug rugiu ir 200 bonku alaus. 
Paczto?! Antana Long areszta- 
vojo ir jojo pagelbininka Mi
kola Zielanski kuris dirbo prie 
samogonkos.

SUMUSZE MILŽINĄ.
Sandusky, Ohio. — Mrs. Eu

nice Everett, 22 metu, penkių 
pėdu augszezio sverenti 130 
svaru, apskundė savo vyra, ku
ris turi szeszes pėdas augszezio 
ir svėrė 198 svarus, buk ja bai
siai plakdavo ir 
laukan isz namo;

Slidžia Furman paliepė silp
nai moterei nusivesti milžiną 
in kita kambarį sūdo ir ten jam 
užmokėti už papildyta skriau
da, o gal dabar ateityja 
atsinores plakti silpna sutvėri
mą.

Isz pradžių motore nenorėjo 
iszpildyt sudžiaus paliepimo, 
bet ant galo gavus pajėgu ir 
drąsos, atsimindama kiek tai 
nukente nuo savo vyro, insidra- 
sino ir nuėjo in kambarį iszpil
dyt bausme.

.Klausytojai sūdo staigai isz- 
girdo baladojima, rodos kad 
boksztas Babelono sugriuvo. 
Kada szturmas praėjo, motore 
iszvedo nemilžina tiktai avinė
li. Sztai-ka jam tasai silpnas 
sutvėrimas padare: Parmetė ji 
ant grindų, iszszlave su juom 
visa kambari, atsisėdo ant jo, 
suteszkino gerai žandus, 
spardė szonus ir apdovanojo 
su puikiom molinom akim.

Po tam visam Everett stojas 
priesz audžia pasakė, kad užsi
tarnavo ant to plakimo ir nuo 
szios dienos bus kitokia vyras 
del savo Eunicijos ir jau <dau
giau rankos ant jos neuždea 
laike piktumo.

22 metu 
sverenti

iszmesdavo

jam

paliepimo,

su-

SZYKSZTUOLE MIRĖ PA
LIKDAMA DAUG PINIGU

O JOS KUNA EDE 
KIRMĖLĖS.

Lenberg, Austrija. — Mažam 
miestelije Lunz mirė sena mo
tore Petre lįldlitz, kuri gyveno 
prasiszalinus nuo žmonių, o z
langai josios varginote bakūžė
lės visados buvo uždengti idant 
niekas negalėtu dirstelėt in vi
dun. Todėl ir niekas nesirūpi
no senukia ir nežinojo kada jt 
mirė, tik netikėtinai užtiko jo
sios lavona ’kaiminka ir apie 
tai pranosze policijai. Kada 
valdžc atidaro josios gyvenimą 
užtėmi no vidun je baisu nepa- 
redka. Vidurijo nuo keliolikos 
metu, nedaryta jokio paredko; 
szaszlavu radosi pilni kampai, 
o gulinti lavona ede kirmėlės.

Policije padare krata grin- 
czioje ir pasirodo, buk velione 
turėjo supuvusiam szienike 30 
kilogramu sidabro ir 40 aukso, 
o priek tam turėjo tidk bumasz 
ku, kad prikrovė pilna gurbe- 
li. Lyg'sziolei da nesurasta jo
kiu giminiu, o jeigu neatsiras
tu in meta laiko, lai valdžc pa
ims szyksztuoles turtą in savo 
rankas. — Kas isz gyvenimo, 
jeigu gyvenimas žmogaus yra 
arszošnis už gyvuli o po smert 
kirmėle griaužė jojo kaulus.

PABUCZIAVIMAS MOTI
NOS SUGRAŽINO JAM 

GYVASTĮ.
Arezzo, Italije. — Borgo Ra- 

pallia, 'keturiolikos metu vai
kas, gyvenantis miestelije Gae
ta, mire nuo kokios tai ligos, 
o daktarai tvirtai nutarė, kad 
isztikruju yra mires. In ketu- mW1'*1 »
riolika valandų po mireziai 
vaiko, kurio lavona ketino isz- 
neszti isz namo ant palaidoji
mo, verkenti motina priėjus 
prie savo mylemo sūnelio idant 
sudėti ant jojo lupeliu paskuti
ni atsisveikinimą pabucziavl- 
mia, vaikas staigai atgijo ir 
atsisėdo grabelije.

Dabar kancelarijoi užraszu 
gimimo ir mirimo yra užraszy- 
ta knyguosia kad: “Borgo Ra- 
pallia, 14 metu vaikas, isz prie
žasties sunkios ligos mirė 
ant rytojaus prisikėlė isz 
mirusiu.”
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Camden, N. J., kuris 
Svietineja Kare ja, 

Armistice. Diena.
3. — Senatorius George Me Gill isz Kansas su savo jaunavedžia Mrs. Virginia Parker isz Ok
lahoma City, su kuria apsivedė ana diena.

1. — Inleidimas in vandeni naujo kariszko laivo 
kasztavo $12,000,000. 2. — Miir.nurinis paminklas del 
kuris randasi Washingtone ir buvo atidengtas per prezidentą Ilooveri per

Indianapolis“Indianapolis” 
žuvusiu kareiviu

UŽ
I

ARESZTAVOTI UŽ PRI- UŽMUSZE PRIETELI KU- 
KALBINIMA MERGAICZIU 

IN PALEISTUVYSTES 
URVAS.

Shenadoah, Pa. — Nuo ko-

I Isz Visu Szaliu
O

nu-
RIS APVOGĖ JO SENA 

MOTINA. *
Albany, N. Y. — Szirdingai 

įmylėjo savoimotina Charles Be
kio tai laiko terp Schuyl’kill ir van del kurios paaukautu savo 

Ana diena senuke li
kos sumuszta ir apvogta ant 50 
doleriu. Sūnus prisiege atly
gint piktadariui už toki pasiel
gimą ir nepaliovė jeįzkoti pik
tadario pakol jo nesurado. Bu
vo tai jo geras draugas su ku-

Luzernes pavietu, kokio tai ra- ’ M’Yvaste. 
'kalei prikalbinėdavo jaunas 
mergaites in paleistuvystes u r-' 
vas ir kelios mergaites buvo 
dingia isz miesto. Ant galo po
licijai pasiseko užei’ti ant peci- 
salkio tu j u szetonu kurie 
veno isz pristatimo nekaltu 
morgaieziu in taisėte urvas.

Policije suome 
15 metu, 3 
Mare Stepankevicziute, 15 me
tu, 24 S. Emerick uly., kaipo 
liudintojas o Ona Reklaitiene 
isz S. Emerick uly., kuri kup- 
cziavojo ir prikalbindavo mer
gaites ant paleistuvys'tes 
venimo in Sunset Inn 
nes paviete.
Jonas Kusaitis, abudu itez Ha- 
zletono likos aresztavotais už 
ta pati prasižengimą.

Reklaitiene likos pastatyta 
po $2,000 kaucija o abudu vy
rai uždaryti Pottsvilles kaleji- 
rhe.

Tokiu budu toji szaiika kup- 
cziu gyvojo tavoro likos 
sklaidyta, kuria iszvede isz do- 
raus kelio daugeli nekaltu mer- 
gaieziu.

vienos 
pradėjimo

'kiaules buvo 
barnio

(TV.

Ona Brown
6 S. Emerick uly., ’ir

gy- 
Luzer- 

Juozas Bissol ir
J

;s1SZ-

Netoli

140-METINIS INDIJONAS 
MIRĖ.

New Orleans, La. — 
czionais, miestelyja Eunice, mi
re Indijonas vardu Andre, ku
ris turėjo 140 metus. Priesz 
mirti pasako kad gerai atsime
na kare 1812 mete. Turėjo sep
tynis paezias,
kiek turėjo vaiku ir anuku. 
Tris motus priesz mirti, pradė
jo* neszioti czeverykus.

bet nepamena

PENKI ANGLEKASIAI UŽ
GRIAUTI PER DVI 

VALANDAS.
Shamokin, Pa. — Per nukri

timą anglies gengveja Bear 
Valley kasyklosią, penki ang- 
lokasiai likos užgriauti per dvi 
valandas. Po dvieju valandų 
sunkaus darbo visi likos iszgel
beti, sveiki ir gyvi. Užgriautais 
buvo Juozas ir Antanas Jan- 
kauckai, John Williams ir 
John Fidlor ir dreivaris Jonas 
Coalter, visi isz Shamokin.

John Williams

riuom Jrauge užaugo, linksmi-
. . t . * * u J l' ' “ ___

uosi ir dalinosi visk.upjJL Tuom šią 
draugu buvo Jlobertas Doran, priežasties 

motina, parei-

l«w

SZIMTAI ŽUVO MUSZTY- 
NEJE UŽ KIAULE.

Lizbonas, Pontugalije. — Pa
vogimas 
priežastis
terp dvieju sztamu žmonių ant 
salos Bissa, 
Gvinojo, kuriame cme dalybas 
szimtai žmonių ir szimtai likos 
užmuszti tankiuosia -musziuo- 

•kurie kildavo 4

Portugal iszkoje

isz tosios

lica

monui vežtis namo, 
cziute užprasze savo

kuris alėjas pas 
kalaVo keliolika doleriu, o ka
da jam nedavė, sumusze skau
džiai senuke ir atome visus pi
nigus. Charles pasiėmęs sena 
revolveri, kuris prigulėjo prie 
dieduko, ir suradęs savo dran
ga kalbanti su kitais
žodžio paleido in ji kulka 
muszdamas an't vietos. Charles 
po tam nuėjo ant policijos ir pa 
sidave. •

9 be jokio
už-

i

Daugelis nužudytu likos su
rasti po grineziomis žmonių. 
Valdžc nusiuntė in tonais vais
ku, ant apmalszinimo mu’sztu- 
ku.

BANDITAI UŽKLUPO ANT 
SUGRYŽUSIU AME

RIKONU.
Prz.emyfel, Ijcirk. ■— Ne senei 

sugryžo isz Amcriko Stanislo
vas Bogcviczius in kaima Bie- 

su savo draugu Augustu
Felisaku. Abulu pasamdė ve
žimą ant stoties ir liepė fur- 

Bogc vl- 
dra u ga

i’dant pernakvotu pas ji, o am 
rytojaus nuvež ji pas -savisa
kius su savo arklais. Liūdinto- 
jum tosios 'kalbos buvo furmo- 
nas. Vos keleiviai nuvažiavo 
kėlės mylės, susitiko ant kelio 
vežimą kuris ketino pasitikti 
Bogevicziaus dranga, bet drau
gai paliepė bernui 
namo.

Kada ant rytojaus BogevI- 
czius nusiuntė savo drauga na
mo savo arkleis, girrioje užsto
jo jam kelia keli banditai. 
Draugas szove in viena ir mir
tinai sužeido, o kiti pabėgo. 
Sužeistąjį banditą nuvežė in 
policije Przemsyle. 
sūnūs vaito, kuris
apie sugryžima Amerikiccziu

Trumpi Telegramai. -

U ITelsingforsas, Finlapdt- 
je. —.Drebėjimas žemes, kuris 

jaust per penkiolika 
bet nepadarė jokiu 
buvo atjaustas czio-

davėsi 
minui u, 
bledžiu 
na is.

i

važiuoti

Kara-

BLOVIMAS KARVES ISZ- 
GELBĖJO SZEIMYNA 

NUO MIRTIES.
Richmond, N. Y. — Blovimas 

karves, apie antra valanda nak- 
tyja 'buvo priežaste iszgelbeji- 
mo visos szeimynos Alberto Al- *
pine nuo baisios mirties. Alpi- 
nenai pabudo isz miego girdė
dami garsu bliovimą karves ir 
tame paeziamo laike patemino 
liepsna, kuri buvo užėmus jau 
puse namd. Su pagelia subėgu
siu kaimynu pasiseko iszgelbet 
didesne dali rakandu. Ugnis pa 
dare blades ant penkių tukstan- 
cziu doleriu.

KARALIŪNAS PRIGELBE- 
JO ISZGELBET SZIMTA 

VAIKU.
Neapolįus, Italija. —

liūnas Umberta ana diena pa
dėjo ugniagesiams iszgelbeti 
szimta vaiku, kurie radosi su
griuvusiam name. Pasiseko vi
sus iszgelbeti bet keturi likos 
užmuszti po sugruvusius nui
rus. Apie keturesdeszimts žmo
nių likos sužeista.

vagona.

KUNIGAS MIRĖ NUO 
SUŽEIDIMU.

Sužeistas praei-Erie, Pa.
ta Sereda automobiliu nelai
mėje (kunigas Jonas C. Dem- 
b'inski, prabaszcz'ius Szv. Kazi- 
miorio Lenkiszkos parapijos 
mirė ligonbuteje. Velionis už
baigė dvasiszkus mokslus Szv. 
Bonoventuro seminarijoi ir bu
vo inszventytas 1906 mote. Jo-

■ k •
jo brolis kunigas Petras Dem- 
binski isz Sykesville, Pa., lai
kys pamaldas.

*

SUKAPOTAS KŪNAS
- JAUNOS MERGINOS 

VALlŽUOSIA.

Grajova, Rumunija. — Ant 
czionaitines geležkelio stoties, 
policijo patemino du puikei 
pasiredžiusiu's vyrus su vali
zoms, kurio skubino insesti in 

Policijo dasiprato,
kad tiejai poneliai yra dide
liam sumiszimo ir rodos ka to
kio bijojo. Detektyvas inejas 
in vagono perskyra, kada tru
kia jau judinosi isz vietos, bet 
nepažystami taip persiėmė bai
me, kad palikia valizas szoko 
per duris ir 'dingo tamsumoje 
nakties. Kada detektyvas sus
tojo ant kitos stoties ir su pa- 
gelba kitu palicijautu atidaro 
valizai, persistatė juju akims 
baisus reginys. Valizuosia ra
do sukapota lavona ant szmo- 
toliu isz kuriu pažino, buk tai 
buvo patogi mergina.

Matyt, kad žadintojai geide 
užslėpti žudinsta per iszveži-M. Duncan isz Rampart,

Alaskos, iszaugino ant savo far ina sukapoto kūno in kur ki
lnos galva kopūstu kuri sveria tur ąrba inmesti in upe kada 

’32 svarus. trūkis pervažiuotu tilta.

1T Shanghai, Kinai. — Eks
plozija ant laivo Ito užmuszc 
14 pašažiori u ir daug sužeido. 
Laivas užsidega ir 200 pasa- 
žieriu buvo priversti szokti In 
upe.

Buvo tai 
dagi rdes

9 

nutarė juos apipleszti, nes su
žinojo kad Amerikiecziai atsi
vežė su savim daug doleriu..

DARBININKISZKOS 
ŽINUTES •

New York. — Lehigh Valles 
geležinkelis užkalbino 28 grei
tas lokomotyvas ltAmerican Locomotive ir Bald
win 'Locomotive dirbtuvėse. 
Lokomotvvos bus naudotos ant •' * 
kelio isz Niagara Falls in New 

žinomos kaipo 
“Wyoming type” ir yra vienos 
isz didžiausiu tavoriniu loko
motyvu szioja aplinkineja ir 
turi 110 pėdu ilgio.

4r

DARYS MESA ISZ MEDŽIO.
Berlinas, Vok. — Daktarai Yorka ir yra 

Frcdrikas Bergins, kuris lai
mėjo didžiausia dovana Nobe
lio už visokius iszradimus sa
ko kad jiteai dabar iszrado bū
da kaip sumalti puszio medi ir 
isz jojo sudaryti gardžia mėsa 
kurios niekas nephžytu.

DIDELE KOVA PRIESZAIS 
BANDITUS.

Paryžius. — Kone du tuks- 
tanezęi apginkluotu policijau
tu su tankoms ir gazinioms 
bomboms pradėjo smarkia ko
va prieszais banditus ant salos 
Korsikos, kur priviso ten tidk 
banditu, kad net apivalde visa 
miestą Ajaccio, apėmė paczta, 
bankas ir visokius biznius.

Policije stengsis banditus 
isztremti ir paliuosuoti gyven
tojus nuo juju prispaudimu.

dirbtuvėje

Ar Žinote Kad...
< 

Wyoming.klonis, Wilkes-*

Barre, Pa., turi 21 mylės ilgio 
ir tris mylės ploczio. Delewaro 
Indijonai ji vadino Manghwan- 
wama. . .

• Suv. Valstijuosia fabri
kai sudeda kas metas 200 mili
jonu dinerkiu tameieziu.

Žmogus kas diena mirk-
czioja daugiau kaip 11, 
tu.

• Jaigu kas Anglijoj duotu 
netikra signola Ugniagesiams 
kad pribūtu gesyt ugni, tai už
moka bausmes 15 svaru ster-. t »
lingu — 75 dolerius.

m kar-



Kas Girdėt
žinias 

su 
pravardems,

redaktorių

Daugeli kartu musu skaity
tojai prisiunezia iszkarpas isz 
Angliszku laikraszcziu 
apie visokius atitikimus 
Lietuviszkoms
kurios yra taip iszkraipytos, 
kad redaktoris po kokiam tai 
laikui vos dasipranta kokia tai 
galėtu būti pravarde o kartais 
ir neatspėja.

Idant apsaugot
nuo sumiszimo proto, meldžiam 
ateityje tas pravardes pataisyt 
nes jus patys žinoto jais goriau 
nes esate tam paežiam mieste.

Prisiusdami iszkarpas gro- 
matoja, paraszykite pravardes 
aiszkiai, nes už tokias žinias re- 

• dvste neatsako.

I

I

GERIAUSES STUDENTAS.
William R. Bowdon, 17 metu, 

isz Dunbar, Pa., yra geriauses 
studentas Haverford kolegijoj 
kaipo pirmo moto studentas isz 
skaitlio 35,000 studentu,’ pa
darydamas geri aušo egzaminą.

t

t

ISZ LIETUVOS
DR. SZLIUPAS 

NUBAUSTAS.
L <

Palanga. — Žinomas Lietu
voj laisvamanis Dr. Szliupao 

. vienoj savo knygoje be pamn- 
' to apszmeižo kataliku dvasi
ninkus, už ka ji Sziauliu apy
gardos teismas buvo nubaudei 
vienu mensiu kalėjimo. Dn 
Szliupas apeliavo nu’kszcziau. 
Sziomis dienomis Vyriausias 
Tribunolas Sziauliu 'teismo

monsin kalėjimo.

Sziauliu
sprendimą patvirtino.
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Kuom

Nepaniekinek žmogų už 
prasikaltimus, manydamas kad 
tuom ji atvesi ant gero kelio, 
bot prigelbek jam būti geru at- 
eityja, nes jame da vis randasi 
kibirksztele gero ir gailesezio 
už savo prasikaltimus,
daugiau paniekini nusidėjėli, 
tuom daugiau jis nugrimzda in 
prapulti. Paduok jam prietelin- 
ga ranka, duok jam gera žodeli, 
o yra viltis, kad isz jo prisikels 
naujas žmogus. — Tas pats ki- 
szasi ir su motere.

dirba

vai-
s,

na-
kad kas 

Pinigai

Iszmintingas žmogus 
ir czedina pinigus, idant galėtu 
apsiginti nuo bėdos laike be
darbes, duoti mokslą savo
kams, apsidraust laike ligo 
pirkti koki nameli ir užtvirtyt 
sau senatv.e

Kalbant apie paezeduma, rei
kia gerai apmislyt, kur turime 
dėti savo paezeduma. Jaigu 
laikysime suezedytus pinigus 
kiszeniuja ar kitosia slaptuosia 
vietuosia namie, papuolamo in 
pagunda kuri stumia mus ant 
iszleidimo tu pinigu. Slėpti pi
nigus kokiam kampelyje 
mie, esate pavojuje, 
tokis suras ir pavogs,
laikyti paslepimia neatnesza 
jokios naudos ne tau ne kitiem. 
Jaigu visi milijonai kokie ran
dasi pas žmonis butu padėti in 
bankas, tai brangenybes tuojau 
nupultu.

Namas statosi tokiu budu, 
kad plytele dedasi ant plyteles. 
Panasziai czedinam doleri prie 
dolerio ir tokiu budu susideda 
turtelis. Geriausias būdas isz- 
sigavimo isz vargo, yra nuola
tinis ir tvirtas darbas ir regu- 
lariszkas czedinimas 
Kožnas katras czedina 
geresniu u kės u ir del visuome- 
menes turi didesniu verte.

na, bet Magduke tai patemino 
ir pradėjo ji raminti: “Rauluk, 
matai kaip skystimėlis spar- 
ežiai bėga, o isz jo bus pinigu, 
tik tu Hesnausk.”

Raidas eina pas draugus ir 
kvieczia pas save. Draugai vie
nas po kitam atlanko Raido 
namus, o juodu priėmė visus 
svetingai ir skystimėlis vaišzi- 
no svetelius. Taipgi ir tankiai 
kviete lankytis ir duodavo isz tr
bonkutes, bet už tai aplaikyda- 
vo skambueziu.

Svoteliai tankiai juos atlan
kydavo. Vienas isz ju užmėtė 
aki ant Magdukes, o ji taipgi ir 
gražiai pažiūrėdavo in ji.

Raidas visados svetelius pri- *imdavo su pilnu stikleliu, bile 
tik gerai užmokėdavo už drink- 
sa .

Ant galo pamate, kad jo vie
nas draugas puikiai žiūrisi 
Magdukia.
praszalinti is^ savo 
riu” tarpo,1
tai pasipriezsino ir tarp jaunos 
poreles prasidėjo tikra velnia
va.

Ant g
varanta” ant savo vyro, ap- 

kaipo nepilno

LIETUVIU IMIGRACIJA 
AMERIKON. 

- 4

,Fitekaliai metai imigracijai 
baigsis 1932 m., iBrželio men.r 
30 'd. Imigracijai ,sziehis mc* 
tams nustatyta isz Lietuvos in- 
leisti 386 imigrantus. Iki Rug
sėjo men. 30 d., isz Lietuvos in 
Amerikos J. V. inleista 50 va
dinamu pageidaujamu imig
rantu ir 3 nepageidaujami. To
kiu budu dar iki Birželio mjen. 
30 d., bus isz viso inleista 33&
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Sztai kaip munszaine suardo 
gyvenimą jaunos poros mieste 
Chicago:

Rautas sau nekarta manste: 
apsipaeziuosiu sau su jauna, 
gražia mergaite, o tuomet pra
dėsiu gyventi kaipo rimtas vy
ras. Taip ir padare:

Apsipacziavo su jauna, pa
togia Magduke. Juodviem be
gyvenant atsirado'gera proga 
lengvai pinigu uždirbti. Juodu 
ir nusprendė ta proga pasinau
doti.

Ratilas nupirko dideli bloki
ni katila ir ilga varine dūda o 
Magduke pirko cukraus ir džio 
vino duona. Kada reikalingi 
intaisymal buvo nupirkti ir 
duonos gana pridžiovinta’Kau
las su Magduke tinkamoje vie
toje sustato katila su dūda ir

f i* *

pradėjo virinti duonute.
Pavirinus valandėlė, pasiro

dė pinnieje laszai czysti kaip 
nszaros. Rautui pasidarė liud-

jauna
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DEMOKRATISZKAS KON-
gresmoNas.

Mikola J. Hart isz 8-to dis- 
Iriktb Michigauo yra pirmuti- 
uis deinokratiszkas
monas iszrin'ktas i(sz tojo dis- 
trikto in laika 32 'metu. Dabar 
demokratai turės pirmybla 
ateinaneziam kongrese Wash- 
ingtone.

Raidas 
*. j “ 
'bei Magduke

m 
norėjo ji 
kostume- 

priesz

alo Magduke iszeme
( 4

skunsdama ji 
proto žmogų.

Skvajera nusiuntė “dėdes” 
kad parvestu Raula pas ji. Na 
ir Raula uždare ezyseziuja, o 
ant rytojaus daktarai ketino 
padaryti ant Ratilo egzaminą 
ar tikrai yra beprotis.

Raidas uždarytas ezyseziuj, 
atsistojas prie sienos, galva nu
lenkęs ir klausė savos: Kodėl i*
mane tokis likimas patiko; at
skirtas nuo draugu ir nuo žmo
nių? Nuliudus szirdis jam atsa
ke, kad nesyki atėjusios mote
rys verkdamos praszydavo ne
duoti ju vyrams to raugalo ir 
nevilioti pinigu isz ju, bet tuos 
praszymus praleisdavo 
juokais.-

Pakol Raidas atgavo
laisve tai Magduke iszrunijo po 
velniu in platu svietą su jo 
draugu.

i i dėdes

tiktai

savo

Nekurie musu skaitytojui 
klausia, jaigu bankas užsidaro 
ar atrakina baksukus ir iszima 
žmonių pinigus bet tie pinigai 
ka randasi koportuosia tai j u 
neima. Kitas vela klausia ar 
bankas turi tiesa imti tuos pi
nigus ir ar turi raktuką ant ati
darymo baksuko (safe deposit 
boxes).

Tokie boksukai in kuriuos 
dedasi svarbios popieros ar pi
nigai yra locnastis
kuris baksuka parandavojo. 
Virszininkai banko neturi tiesa 
prisisavyt pinigu ir negali bak
suko atidaryti kitaip, kaip per 
sudaužyma spynutes jaigu loc- 
nininkas pamestu savo raktu
ką.

žmogaus,

GINKLUOTI PLESZIKAI 
TELSZIU APYLINKĖJ.

Spaliu 14 d., Telsziu vaksez., 
Kupriu km., gyventojui Vin
cui Saukai važiuojant isz Tel
sziu namo, Rainiu miszkc, Tel
sziu valscz., užpuolė pleszikai, 
kurie iszkrate kiszenes atėmė 

jo 45 litus. Tamsumoje 
Sauka plesziku žymiu nepasta- 
bejo, tik mate, kad vienas auk- 
szto ūgio, apsivilkės juodu 
paltu, 'kepure — tamsi kepke, 
ginkluotas brauningu. Laike 
pleszimo, jis visa laika szviete 
Saukai in akis elektros lempu
te. Antras — vidutinio ūgio, 
apsivilkės trumpais juodails ne
trauktais kailiniais, kepure 
kepka, ginkluotas parabeliu.

isz

<r 
d•yvento-

46

PRO LANGA NUSZOVE 
ŪKININKĄ.

Spaliu 23 d., pro langu buvo 
nutszau'tas Sta'kliszkiu valscz. 
Krasoncziszkiu 'km.
jas Jonas GEnkeviczius, 
metu amžiaus, ūkininkas. Spė
jama, kad Griiikcviczius nu- 
szautas 'kerszto sumetimais, 
uos skolindama pinigus, emes 
auksztus procentus, dvigubi
nes vekselius, states skolinin
ku turtą isz varžytinių parduo
ti ir bylinejesis su giminėmis 
del žemes.
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jo klebonas toliau, — ka<t ap- 
garsintau bažnyczioja, kad tas, 
ka vietoj vario gavo auksa ati
duotu.

Asz kaip tik namon parėjau 
susidėjau visus pakelius in anti 
ponui visus, idartt peržiruetu 
ir nuėjau in dvara, padaviau 
ar kartais nesiranda tas ko 
jcszko. Ponas loskavai sėdo 
prie stalo ir pradėjo peržiuri- 
net mano akyse visus pakelius. 
Dievas mano maldas iszklause, 
ba kada atvyniojo asztunta pa
keli, pasirodė auksas, o asZ la
biau nusidžiaugiau ne kaip po
nas ir užmirszes, ka tik ponui 
ne paėmiau už Ifaklo isz džiaug 
smo ir prie szirdies nespaudžia. 
Matydamas ta mano džiaugs
mą, net pradėjo verkt ir taip in 
mane prakalbėjo:

— Tylėk man Agle! esi ge
ras žmogus,
szima prie manes, labiau džiau- 
giuosiu, no kaip isz tu pinigu o

lio Gimine
I ’ ll

S, kuris neturėjo jo-

ATIDUOK KAS t

NE TAVO
'I’djis
•girnių syki pradėjo du- 

i ?
-kaiįft
•’ Na, ir nuėjo jis ant žemes 
jeszkoli sau giminiu. Jeszkojo 
visur — szen, ten ir dar kitur. 
Piimiaiisia, sako nueisiu pas 
Pelėda: ji nakties pauksztis, tai 
maž ir bus gimine. Ir nuėjo na
bagas Velnias pas Pelėda. 
“Sztai asz esu,” ■ 
“ar kartais nesi mano tetule?

Nusispiove Pelėda baisiai, ir 
|suriko: “Szalin, tu niekszai. 
Asz kad ir esu nakties pauksz
tis, bet sU tavimi nieko bendro 
neturiu. Asz gaudau peles, bet 
sielų nenaikinu.”

Tada Veidas sau tarė:

i

odei man nėra taip 
tiems?”

pas
— sako jis,

J,
*

Szalin

“Ei- 
kongres- siu pas Meszka — ji myli szilu

ma — maž ji pasirodys man gi
mine.”

Nueina ir sako:

SZIEMET LIETUVOJ IN 
KAPUS GULA DAUGIAU 

KAIP 40,000 ŽMONIŲ.
Per pirmuosius 6 men. Lie

tuvoj mirė: 10,762 vyrai ir 10,- 
099 moterys, viso 20,861 žmo
gus.

Pernai tuo paežiu metu mi
rė 17,422 žmones.

Nauju pilieeziu in szi pasan- 
sziemet per pirmuosius 6

E)

Ii
men. atėjo 33,997. Taigi per pu
ma pumeti priaugo 13 
nes.

136 žino-

Sziauliu

J bot pasėkos

ABUDU VLADAI IR ABUDU 
PESZESI.

Sziomis dienomis 
priemiesty Pabaliuose tūlas
Vladas Baliutaviczius szvente 
savo vardinęs. Gretimam bute 
kitas Vladas taip pat ta paezia 
Szvente szvente. Abudu Vladai 
kažkuo nepasidalino ir abudu, 
kiekvienas savo svecziu pade
damas, eme posz’tis. Pesztynes 
buvo smarkios
liūdnos: karo komendantas la
biau pasižymėjusius nubaudė: 
Vlada Baliutavicziu 300 litu 
arba 2 men. kalėjimo, Skridulį 
ir Gasiunu po 150 litu arba po 
pusantro menesio kalojinąo. 

....... .......... . ■ •
SUARESZTAVO ARKIVYS

KUPO “SESERĮ.”
Pereita savaite Rodunes apy 

linkej buvo suaresztuota viena 
panele, kuri apsimetusi Vii* 
niau's Arkivyskupo sesele, sten 
gesi apgaulingu bujdu iszpra- 
szyti pas kunigus pinigu, ku
rio esą buvo jai reikalingi ’su
gedusio kaž kur jos auto re
montui. Bet lępda vienas kuni
gas del szios pakeles telefonu 
paklauso paties Arkivyskupo, 
jis patarė jo “sesele” pavesti 
policijos globai, ka kunigas Ir
padare. “Vilu. Ryt.

Teisingysta Visada Užsimoka.

“Sztai pa
žiūrėk in mane visa — ar nesi 
tik mano dėde?”

Meszka kad paszauszc savo 
kaili! “Szalin isz ežia, 
nio vaike 
tai tuoj
Nors asz gauruotas*, bet sielų ne 
žudau.”

Tada Velnias pamanė:
• i r • 11 • • y •

Szalin isz ežia 
jis suriko:?) J 

skūra

tu vęl- 
“o ne 

iszdraskysiu.

“Ei
siu pas Vilka, jis žiaurus ir to
dėl gali būti mano gimine. Na, 

“Sztai esu vi
sas. Maž esi mano brolis?”

Vilkas piktai suniurzgė ir pa- 
Eik peklon, o ne 

Asz teisybe

ir nueina. Sako:

C <

Ant rytojaus po Sekminių 
Grigalius Agle, turtingas ūki
ninkas, po dienos darbo sėdėjo 
ant suolelio ipo szaknota liepa.

• a * F

Pati Grigaliaus,turėdama maža 
[kūdiki prie kristinos, Beliejo 
szaliu jo. Tuom Įnik vyresnes 
ju dvi mergaites rankiojo gru-| 
szaites nupuchises sode it 
linksmai rizeno, kad net balsas 
in ausi# tėvu atsimusze.

Sūnūs Grigaliaus, jau paau
gės vaikinas, kirto malkas ant 
sargas viso namo, urzgė prie 
skiedryno, o senas szuo margis, 
vartų ir kaip kada hamtelejo, 
pagal szuniszka bilda. Motina 
gasp^doriaus, buvo grinezioja 
ir triūse apie vakariene, o kada 
jau buvo gatava, paszauke 
mergaites isz sodo ir liepe isz- 
neszt stala laukan, 
Motina potam isznesze 
bliuda koszes bulvines

• siniais spirgueziais ir 
barszcziu likusiu 
riuose virė skilandis, nuo ko 
pakvipo visas kiemas net mar-

> gis sznerves isz’keles atbėgo, ar 
ii* jam laikais ne gausis szmote- 
lis. Kada visi stala apsėdo, ir 
margis savo galva’padejas ant 
suolo tarp mergaieziu laukda
mas ar ir jam kas in koszera 
nesigaus. Menulis užtekėjo ir 
visa aplinkine apszviete jos 
isZrode kaip diena.

Kada visi pavalgo ir margis 
likuezius baigė, Jadvygute, vy
resne mergaite, areziausia sto
vėdama įprie tėvo, taip paklau
so:

sode

o už tavo'prisiri

po liepa, 
pilna 

su ža- 
bliuda.

po piet ku- 
nuo

rodo iltis: 
tuoj suploszysiu. 
žudau, bet nežudau sielų. Vel
nias neraa man jokis brolis.”

Kur dabar Velnias agali eiti
jai kiti žvėrys dar geresni? Ap
sidairė nabagas ir pamato žmo
gų skaldant malkas. Sako, pa
badysiu ji, del juoko. Priėjės 
ir sako:.“Sveikas, žmogau, ar 
tik nesi kartais mano tėvas?”

Žmogus pagalvojo, padūmo
jo kiek ir klausia: “ 
mestas be giminiu vaikas, 
kas.”

“Beveik
Žmogus dar padūmojo, 

galvojo ir klausia: “ 
nigu, ar daug turi?”

“O, tu tai kalnus turiu 
sake Velnias.

Ant tu žodžiu,

Sveikas, žmogau

Kas tu T Pa 
ar

atsake Velnias.
pa-

o pi-
ar daug turi j

Na

at

kad paims 
žmogus Velnią glamonėti, bu- 

Tucziuoti ir sakyti: “Tu mano 
brangus, mažutis sūneli. Nors 
tu su rgais, bet turi pinigu. 
Nors tu su uodgea, 
majio sūnūs.”

Ir nuo to laiko jie abu gyve
no kruvoja.

< 4

bet tu esi

.pa pa sa

kada tau paroetyt, jog teisybe 
kalbu, norint pats esmių reika
lingu pinigu, atiduodu ta puse, 
50 auksinu stukia ir dovanoju 
o ir vėlinu idant Dievas tau 
pamaezintu isz ju prasigyveni.

Mano vaikeliai! girdėdamas 
tuos gerus žodžius nuo musu 
pono, szirdis mano apsalo nuo 
to padekavoju už tai szirdingai 
pakavojau pinigus, surgyžan 
namon: ir nuo tos valandos pra 
dėjo del manes sektis kuoge- 
riausia. Szita grinezia pasist i- 
cziau lauko dasipirkau, motina 
savo pas save paėmiau įr ne il
gi trukus su jusu motina apsi- 
ženijau, o ji dideli gilinki in 
mano namus atnesze. 
jus davė, turiu gyvulius, 
ežius ir pieningas karvukes, 
mus bitukes daugiau duoda me 
daus ne kaip kitu sodeliu pil
nas vaisingu medžiu.

Su kaiminais sutikime gyve
nu, ir ne turiu noprioteliaus ant- 
svieto. Norėjote mano pradžia 
gyvenimo žinot, tai dabar žino
te.

Papasakoja# Agio vaikams, 
apie savo gyvenimą, visi pak;- 
lo ir nuėjo kožnas ant atsilsio 
o ir margis -nuslinko in 
būda.

Dievas
jflu-

savo

kada

buvo

GERAI ATSAKE.

Patrikas kasdamas darže bul
ves o priek tam turėdamas gera 
liežuvi pamate ateinanti kuni
gą kuris taip prakalbėjo in ji:

— Labas rytas Patrikai, o 
kokias tu bulves kasi?

— Nu-gi žalias jegainaste-
Ii.

— Nori nuduoti smarkunu, 
bet palauk užduosiu asz tau ki
loki klausymo. Kas yra Kriksz- 
tas?

Kriksztas pirmiau buvo tik 
pusantro dolerio bet dabar ka
da tu in czion pribuvai yra ke
turi doleriai..

Kunigas daugiau neklausda
mas atsitolino.

Illi1' | ib1 M' *1* W1 [j
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Naujas Didelis 
Sapnorius jau 

Gatavas
Jau užbaigom daryt 

Nauja Dideli Sapnorii. 
160 puslapiu, su dau- 
gybe nauju paveikslu, 
iszaiszkina visokius sa- 
pnus kokiuB Žmogus 
gali sapnuot. Knyga 
puikiai drueziai apda
ryta kietais audeklineis* 
apdarais. Preke su nu
siuntimu tiktai $1.50.

JK D. Boczkaiukat-Co, 
Mahanoy dty9 Ptu

— Tetuk, nuolatos del mus 
žadate papaskot nuo ko jus pra 
lobote ir dabar - esate turtin
giausi visam kaime, ba turite 
daugiausia gyvuliu o ir mama 
turi (puikesnius karolius kaip 
kitos. Ketinat ir ketinat ir nie
kados ne prisirengei... Szian- 
dion visi no norime miego, su
simylėdamas tėtuti, 
kokite.

— Na gerai, — tarė tėvas, 
klausykte, ne ilgai pasakosiu, 
o dažinosite, jog doras gyveni
mas viską priduoda.

Priesz deszimts metu,
da tavęs Jadvyga t e ant svieto 
nebuvo ne Magdutes, asz tada 
buvau biednu darbininku, nie
ką neturėjau ir sunkiai dirba'! 
ant szmotelio duonos. Net vie
na karta musu ponas, ka gyve
no szitam dvare, ana, ka ežia 
matyt, (pradėjo fabriką Hope 
taisytio nekurias triobas ypacz 
sena narna, kuris pradėjo griūt 
asz norėdamas ka norint už
dirbt, prisidaviau prie mūriniu 
ku. Kas Subata ponas Qel dar
bininku mokėjo visos nedalios 
uždarb’i, o kad sidabro tada ne 
labai buvo tai variniais pini
gais mokėjo visiems, o
suvynioti moliuoja popieroja. 
Kožnam pakelyja buvo po auk
sina, ir asz už savo visos,nedė
lios darba gavau szeszis pake
lius; rinkau kai galėdamas ir 
tiktai atvyniojau, tada, kada 
prireikia ant kaneezno reikalo, 
kitus pakelius no. judinau, tik
tai in skrynute kavojau.

Viena-gi nodolia, per. Szv. 
Antana, po sumai per pamoks
lą, klausiau pamokslo, ka sake 
Kunigas Klebonas, apie meile 
ar tymo ir kati svetimo negeist. 
Po pamokslui, Kunigas apgar- 
s’inno, jog ponas musu dvaro 
turi daug bledes, ba kada dar
bininkams mokėjo pinigus, pa
davė vidtoja vario auksa per 
klaida. Manes prasze — kalbė

T1KRIAUSES KABALAS
' * t r Ę ’. iPONAI 

BIZNIERIAI!
Arba Atidengimas Paalapoala Atei
ties, Bu pagelba kaitrom. . Pagal 
ChaldelflzkU, partiečiu, GraUdazku, 
Arablezku ir Clgoulozku burtlnlku. 
lazguldlnejlmaa to kabalo yra labai 
lengvas ir kiekvienam gali būti su- 
prastinu. ‘

MORALISZKA KABALA t *" • f
p ‘ ‘

Salumono Nobb.

TIKRIAUSIA BURYKLA
Budėjo Cigonka lai Kglpto Rubiną 
‘tulva. Del vyru ir moterų.
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VISGI TR|S KNYGUTES or 
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SŪNŪS TURTINGIAUSIO
ŽMOGAUS ANT SVIETO S 

APSIVEDĖ. g
Kunigaiksztis Azam Jab, su- 5: 

nūs Oshman Ali f<ahn isz Hy- ji 
derabads, turtingiausio žmo
gaus ant svieto, apsipacziavo 
su princesa Durai Shehvar,.pa
togia dukteria Abdulo Madziol. 
Ta pati laika eme szliuba jojo 
brolis Moazzam Jah, su gimi
naite princesos Durai.

___  / 'I

... . ... .* ■ •. . w.. . .. —* — — — '

koatumeiriua, privalo iaz laiko 
duoti atapaudyt,

PUIKUS SIENINIUS
» i m i-»* — ii imn^- . .—m—■ iįi į i. n »ii m « —n—i. i*. — —t

Geisdami apteiki savo gerus į:

✓ 
z

KALENDORIUS 
"ANT 1932 mT

ir iazsirinkt kokiu nori 
issairinkt

DABAR LAIKAS užeikalbyt
kas

L*'
rl

Z

V1

I • A ‘ ' • f
Katra Įsideda* taogaus atelU. Su

JTO

Ik

ir nelaukyti ilgai, 
pirmesnis, tas gales isssirinkti • 
puikesnius!

nes
rl

z

w. a boczkaUskas . co.,

iPrUluMlte lie. GaOtte 
▼laaa tris kaytntts frtr paesta. 
Ptal<us salite siusti stempoals.

W. D. BOCZKOWSKI-CO.
lUKANdY cm rA.

w

1

Uita*



• K^rszta? ZoKoOipKo

S

*

I *
p® ne a ®l

•|L:

i

t

■■

v

ainiu

I

gimines

ni.
Garbe.

Vienatiniu
grafo de Brianž buvo jo likos
trijų metu sūnūs Ilugonaw.

In vieta žuvusio grafo besi
rengta-palikt vieszpacziu jo su 
nu Hugona. Visi pavaldiniai 
rengiasi sudėt naujam savo 
vieszpacziui pasiega ir sudėt 
paguodone.

Diena buvo biska szaltoka 
bet giedri ir didele minia susi
rinko rūmuose ir aplink rumn 
grafu Brianžu. Grafiene Jolan
ta nusprendė pasodyt savo su
nu ant sosto.

Tarnai pildo su paskubini- 
mu rūpestingai jos prisalky- 
mus; netoli glaunos saloj sie
nos insteigta puiku sostą po 
baldakimu isz raudono akso
mo papuosztu auksuotais sznlu 
ra is ir frenzleis. Viduris sale?- B
nuo duriu iki paežiam sostui
• t * •

- ",
Palkelos baisa pridūrė:

— Tai papaikusi beprote, 
grafiene — biedna nelaiminga 
moteriszke, reikia ja atiduot 
sargam, r *

Ant duotu prisakymo žal- - 
nieriai pastvėrė moteriszke li 
jo* sunu ir iszvilko isz szales. ;

Ceremonijos sudėjimo p 
siegos ir garbes naujam jau
nam sunui grafienes Jolantos 
atsibuvo.

Laike tos ceremonijos, Ma- 
tijoszus pasako tylomis grafie
nei :

nas ar nesą sunarni, vienatiniu) 
jo sūnumi, kuriam tovainyste 
priklauso?

— Nesą vienatiniu ir ne jam 
tevainyste priklauso. Kada gra 
tas vade tave, poni, sau už pa-'I..

ežia buvo naszliu: pirmutine jo
moteris buvo kokia Italijonka 

•neaugszto gimimo. Ji pasimirė
palikus savo siin'ir, kuri iszauk- 
let pavine jos motina, arba gra 
fo de Brianž uoszve,

’Mano amžina atsilsi, ponas gra
i, ne-, 

kadangi (

I

Felicija.

prl* |fas de Brianž, tau grafiene 
in ii- I « i ii i i

IP.’

— Žinau slaptybes mirusio 
grafo: jeigu man, poni duosi 
gera užmokesti, neiszduoslu 
los niekam.

užmokesti J

sako tos slaptybes 
žinodamas tavo puikybe, žino
jo, kad nustumtu ji szalin nuo 
saves, jaigu but ūmiai žinojus, 
kad tavo sunirs turės but pado- 
nu jo sūnaus, gimusio isz pras
tos moteriszkcs.

— O nelaime! — 
grafiene.

— Prakeiktas!... Mano vv- •k

bet dar at- 
iki • 
ta

r

suszuko

iszpuoszta buvo gražois mede
liais, aplink sienos gęrlendom 
vainiku ir vėliavom. Tarpe tu 
medeliu tartum tvaros isz able 
ju pusiu sustojo eiles kareiviu, 
ladkianeziu savo jauno viesz- 
}>aties. Urnai atsidarė durys ir 
grafiene Jolanta paskui gra
žiai parėdyta savo sūneli Hu- 
gona iszejo in sale. Priesz juo
du ėjo senas majoras namu ne- 
szdamas aukso raktus ant auk
so tablete.

Grafiene turėdama ant 
ves gailos r ubą iszžiurejo dar

’■ : -y*/
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Nedirbanti Privalo
.’H r1 » / #

Pasilikti ant Vietos
bo kavilifikacijos yra gerai ži- 

pataria darbo Depar- 
“ Persi kėlimai isz

i
mas.

nornos” 
I amentas.
vienos vietos in kita tik apsun
kina visa bedarbes problema.*’

ištiek tukstaneziai nedirban-| Turime atsiminti, kad kur 
in di- valstijos ir miestai paskyrė pi t"

ja darbai insteigti tik tu vietų 
vietiniams gyventojams.
daugumoj atsitikimu pirmeny
be duota Amerikos piliecziama, 
bet net ir tie turi iszgyventi to- 
se vietose nors viena meta, ir 
kartais dviejus metus. Imkime 
New Yorko miestą, pereita va
sara piliecziai, kurie galėjo pri
statyti praneszima nuo savo 
balsavimo distrikto kad jie už- 
siregistarvo balsavimui per 
dviejus metus, gavo laikinius 
darbus isz trijų dienu in. savai
te.

Apsigyvenimo reikalavimai 
yra varžingesni iszgauti pa- 
szalpos biedniems nedirban
tiems žrnoniems. Galu gale gy
ventojas gali gauti pugelbos isz 
privatiszku arba vieszu instei- 
gu. Bet paprastai tos insteigos 
reikalauja vienu arba dvieju 
metu apsigyvenimu priesz pri
imant paszalpos aplikacijas.

. — F.L.I.S.

Kiekvienas miestas, mieste
lis ir mažiausias kaimas szia- 
dien turi savo bedarbes problę- 

0 ka galima sakyti apie
didesnius vietas ir miestus? Bet 
v 
ežiu žmonių nori vykti 
dosnius miestus jeszkoti darbu, nign vieszams darbams, tie nau
gal todėl kad daugelis isz sziu 
tukstaneziu laikraszcziiioso pa
skaitė apie invairius plianus 
prūdeli visokius specialius 
darbus kad tik padaryti darbu 
nedirbaneziams. Kur tik mies
tas arba vietele pranesza apie 
savo plianus tuoj isz visur tuks 
taneziai žmonių atvyksta be- 
jeszkodami darbo.

Tiek daug žmonių vyksta in 
didelias vietas kadSuv. Valsti
jų Darbo Departamentas turėjo 
išzsiusti 
nems pasilikti namie. Tas pra- 
neszimas aiszkiai parodo kad 
tos vietos, kurios randa darbu 
daugumoj atsilikimu tik sam
do vietinius, 
svetimu isz visur. Sziadien visi 
miestai turi rimtas problemas 
prižiūrėti savo žmones.

Yra daug geriaus nedirban
tiems pasilikti ant vietos, kur 
visi juos pažysta, kur turi drau 
gu ir pažystamu, ir kur ju dar-

visokius

Ir

ne pa- 
yvena sziene Schenley Parke ir policija ju neužkabi

na. Ant paveikslo matome kaip vienas bedarbis priima savo 
dranga ant nakvynes.

PITTSBURGO BEDARBIAI GYVENA SZIENE.
Daugelis isz bedarbiu, kurie negali surasti darbo 

slogos, g

IV.
Vyriausias Sūnūs Brianžo.
Grafiene Jolanta visai nepa

rodė savo neramybes, pagimdy 
tos per moteriszke už beprote 
pripažinta. Buvo dėkinga Ma
li joszui kuris .savo sumanumu 
iszgelbejo ja isz nesmagaus pa
dėjimo aprei kaldamas, kad 
maisztiniilke vra 
Papaikusios iszpažinimui nie
kas netiki, netikėjo ir rumubse 
de Branžu, kas ir daleido gra
fiene Jolanta slept savo nera
mumą ir nudavinet kuoramiau 
šia, tartum nieko nepaprastino 
neatsitiko.

* Baigiant ceivmonija, vynas 
gausiai liejosi, o visi ponai ir 

garbino jauna de 
Briandža ir grafiene Jolanta 

“Lai gyvuoja.“
Žodžiai Matijosziaus vienog 

labai neramino grafiene Jolan
ta ir lauke su tikru nekantru
mu pabaigos baukieto.

Kada svecziai isĮzsiskirstc 
liepe ji tuojaus paszaukt Ma- 
tijosziu prie jos.

Atėjus skidanesziu, pasian
se visu pirmu:

— Kur yra moteriszke? Kur
jos vaikas? anukui priklausancziu.

— Mirusiu celej.
Grafiene kaipi negirdėjo to 

atsakimo ir kalbėjo tolinus:
— Ta moteriszke turbut 

tur proto nesveikata.
Gal meluoja?

ras mane priagvo, 
korszysiu! — Bet kodėl Ir
sziol nieko nežinojau apie 
moteriszke ir jos vaiku?

Ji tylėjo turėdama žodi
ra f o, savo žento, kuris žadėjo

sa‘ kareiviai

aprei kaldamas, 
papaikusia.

puikiau, o tikrai matyt galima szairksmais:

M 
patarpus vaikui duot jam viso
kias jam prikla'irsanczes tiesas. 
Felicija jam tikėjo ir slaptybe 
užlaikė, kaipo ir visi tie ka ta 
slaptybe žinojo. Daliai’, iszgir- 
dus apie mirti grafo, matomai, 
nusprendė vieszai reikalaut pri 
klausaneziu anukui tiiRni.

Grafiene Jolanta dukdama 
isz rusi y bes ir apmaudos misli- 
jo, stengdamasi iszrast būda, 
daleidžianti praszalint - tarna 
ir Felicija su jos miuku.

— Kurgi darodymas, ar do
kumentai, kad tas, ka sakai 

vra teisybe. •' v
Moteriszke turi 

liudijant jos anukui tiesas apė
mimo po levui sosto.

— Asz nupirksiu nuo jos. 
Neparduos.
Kvailas! Ji biedna, api

pilsiu auksu ir dokumentas bus 
mano rankose.

Felicija nesą godi

j ka
man

raszta

<

— ( H i o, 
ant aukso velta bus pastanga. 
Ji nieko daugiau nereikalauja 
kaip lik teisybes ir tiesu jos

idant

ti krai

Jolanta puolė in 
krose ir pagrimzdo duomse.

— Vesk mane in miresiu 
kamara. ' Noriu su ja pasikal
bėt. Tau Jangu man isztikimai 
tarnausi atlyginsi! gausiai. Tik

Ji nemeluoja ir nesą be- pagelbėk man praszalint

minkszta

pricszininkusproto — atsake Matejoszius.
Grafiene pa raundo isz rusty- graudinsi niekados, 

bes.

mano o
tuos 
nesi-

kad esą galėja Jolantos.
Vaikas kurs glaudėsi baimių 

gai prie bet besi'kabindamas 
ant kaklo savo moeziutei, kar
pi kad norėdamas isztrauktl 
ja isz nasrų giltines, ‘kuria jau
te.

asz
žeme

persergejima žmo-

ir nepageidauja

buvo jos iszdidyste, kadangi 
vede savo sunu ant sosto, ant 
kurio pasodino kūdiki, pagal 
savo amžiaus gana gerai lo- 
szanti role ir žinanti dalvka, 
ka rode jo rimtumas ir pagir
tinas pasielgimas.

Tuotarpu neketinai in salo 
inbego moteriszke su kiidikiu 
ant ranku, kuris baimingai 
glaudėsi prie savo motinos ma
tydamas nematyta niekad re
gykla. Nepažinstama moterisz
ke smarkiai pribėgus prie sosto 
pasodino ant jo savo kūdiki, o 
po tam rūstingai kaipi sielvar
taudama suszuko:

na ’kentėjimo ir nuže
minimo! Grafas Robertas pa
simirė neisztesejas savo priža- 
žadejimo. Pati atėjau,
teisingystei taptų užgana pa
daryta!

Rodydama ant sedinezio va r 
gingai parėdyto kūdikio, pri
dūrė:

— Sztai yra vyriausias su
nūs grafo Roberto de Brianž, 
jam vienam priklauso sostas 
jr prisiega, arba garbes atida
vimas !

Vis tylėjo kaip nebyliais pa
stoje, visi nusistebeje žiurėjo 
imoteriszke, kuria pagal ne
fizines drapanos galima buvo 
laikyt už svotimžeme. 
juodos, deganezioa ugnim kaip ■] 
Hutes jausiant pavoju veidas 
sausas plona smaila nosis dare 
ja beveik pasibaisėtina.

Žiūrint in vaikinuką, 
tant jo apsitaisima negalima 
buvo abejot apie jo neturtingu
mą, bet veido iszveizda buvo 
tikra ąriatokratiszka.

Grafiene Jolanta nubalusi 
isz nusistebėjimo ir rūstybes, 
pertrauke tyla atsiliepimu:

— Ka tas reiszkia?
Palaikyk ja, poni — pa

A'kvs

— Nelabas žmogus! — su
riko, kankini mane ir dariai... 
Neda bige, kadangi rūstybe ant 
tarno marino jai baisa. Apart 
rūstybes jaute ir baime,
mate kad tas kuriam vienu sa
vo žodžiu galėjo atimti gyvastį 

tos

n 08

ma-

V.
Mirusiu Cele.

Mirusiu butas 
mas

cele vadina- 
vadinamas buvo mirusiu 

dėlto, ‘kad kas jame likos už- 
jau buvo mirusiu

?

laiko jrf kaipi nevalioje; 
mislis liepe jai užklaust:

— Kas gal sulaikyt mane ir 
nedaleist tave kad ir mirtim 
nubaust ?

— Atima nuo tavęs, grafię 
ne, locnas tavo reikalas ta ga
le. Vienas mano žodis gal tai 
moteriszkei sugražint garbe ir 
galybe, nes sostą jos sunui — 
kas tada butu?... Mano gink
las žinista slaptybes ir nebijau 
tavo, grafiene gresinimo, ka
dangi, kaip sakiau, vienas žo
dis gal sugrąžint moteriszkei 
tiesas. '

Tokie 
kaip perkūno trenksmai krito, 
ant grafienes, bet neapkvaitino 
jos, vien nutildė jos duszioja

žodžiai skidaneszio

daryta
isz ten gyvu neiszejo. Buvo tai 
maža -kamara arba m'va uoloje 
i-szlkalta in kur dienos szviesn 
niekoki neinejo. Akmenines jos 
sienos amžinai buvo szlapios, 
pintimis apžėlusios, o nuolat 
varvhntio laszai vandens nuo 
lubų, asla iszmirkino ir pūvan
ti žeme su visokiais augalais ir 
meszlais pripildo nuodijanezlu 
oru. Nelanko jos žmogaus ‘koja 
nuo labai seniai, ‘kadangi po 
baisiai piktadarystei Anglu 
laike szimtmetines 'kaivs, kada 
paėmė pili, visa szeimyna urvo
je uždare kaipo in grabu, nieks 
jos nelankė, del daugelio prie 
žaseziu, ypatingai del baimes. 
In ta urvu likos inmesta mdte-
riszke su savo anūku. Baltuo- tybe. Esi mano galybėj, saugo- 
jantie tamsuoju 'kaulai žuvusiu kis su tokiais beprotiszkais isz- 

rustybe, nes sZvolniau užklausė ^a*lP baisios vaidyklos rodėsi,

* nes

Idant daeit prie mirusiu ce
les, reikėjo pereit 315 laiptu, 
po tam eit ilgu tamsiu karido- 
rium.

Kada grafiene Jolanta inc- 
jo in ta koridorių neapsakoma 
baime ja paėmė pradėjo grau
dint ies kad pasirižo eit in po- 0 *

liet gryžf atgal nebuvo
galima vien dėlto, kad reiktojo 
gelbėt savo garbe ir gint 
nui sostą. Matijoszius ėjo pir
ma neszdamas žibintuvą. Paga 
liaus priėjo, geležines duris ir 
apsuko užrūdijusi spinoje rak
ta, kuris griežtelejo, kartoja
mas k u rėžiais požemes aildai'S, 
o grafiene Jolanta netrulkus 
prie žibintuvo szviesos iszvydo 
Felicija ir jos arnika.

— Felicija — atsiliepe in ja 
— kai ik dabar apsakė man Ma
tijoszius tavo rstorije. Tavo 
sielvartas pastūmėjo tave prie 
negero, neiszmintingo '“pasiel
gimo. Užgavai mano mesdama 
in veidą nužomlhimh, bot jei 
nori but iszmintinga, at leisiu 
tau ir apipilsiu tave auksu.

— Už ka? Gal už'koki pik
ta darbu? -— užklauso Felicija.

— Ne, nenoriu nuo tavęs 
jokios piktadarystes, bet noriu 
idant savo puikybei paszvestu- 
miai del laimes to, kuri myli.

— Kokia puikybe? Ar tas 
yra puikybe jei jieszkau 
klausaneziu tiesu?

Jolanta kaipi negirdėdama I 
žodžiu Felicijos trauke tolinus:

— Atiduok man ta perga- 
mina, 'koki turi o sugrąžysiu 
tau laisve ir paskirsiu didele 

alga teip, kad galėsi 
gyvent laimingai be rupeseziu, 
nepažinodama vargu ir neisz- 
tekliaus.

— Kuomi man tas <ka žadi ? [ 
Nereikalauju nieko vien tiesu.

atim-
Į-yvasti bet niekados neat

imsi mano vardui garbe, kuri 
yra neparduodama!

— ApsvarstYk gerai. Kagl 
ta J gero suteiks tas pergami- 
nas 'koki turi, jeigu uždarysiu 
szios urvos duris tau ant am- ♦
žiu ir neiszeisi isz ežia gyva. 
Atsimink, jog asz esmių ežia 
valdonka. • ' . J •

— Blusti. Vienatiniu tikru • 4 I ' ’ <7
valdonu esą mano anūkas Ro
bertas, o tu drauge su kitais 
pajdonais privalai sudėt prisie
ga isztikimystes.

Sziteip

neiszttiintingo

v

su-

pli

metine

Atėmei man laisvo, gali 
ti g.

—1 Moeziute, asz nenoriu 
mirt nemirk ir tu-szau'ke val
kas pro verksmus.

— Buk drąsus

kad nenorėdama ta

vaikeli — 
ramino moeziute. — Tu esi su
nirs grafo ide Brianž.

Jolanta nusprendė nepasi
duot ir atsiliepe vėl:

— Policija, žinai kaip gaila 
man tavęs. Tegul tau darodo 
tai tas,
vo pragaiszties szioje urvoje, 
vien, idant laiginina gyventu- 
miai dar įkarta siūlau tau atli- 
ginima už auklejima vaiko 
kuris kaip ’sakai yra stiliumi 
mirusio mano vyro, reikalau
dama už tai nuo tavos ddkumėn 
to, be ‘kurio laimingu ir garbin
gu gal but tavo anūkas. Kuo
met atmesdama mano propo
zicija gali pragaiszt save ir ne
kalta vai'ka.
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— Dievas .atkerszis už 

skriaudas — atsako Felicija pa 
kelys rankai augsztin. Nieks 
kitas kaip tik tujrokszti musu, 
ypacz szio nekalto vaiko pra
gaiszties. Už žudinsta bausme 
ir prakeikimas Dievo puls ant 
tavęs ir vi'sos tavo gimines.

Tie žodžiai moteriszlkes kai- 
pi baisus smūgiai krito ant 
grafienes. Szurpuliai sukrėtė 
visu jos kunti girdint prakei
kimą, koki jauti neturėdama 
grynos ’sąžines, tacziau p’iktuis, 
užmanimus. Idant neduok to 
suprast Felicija apsigryžo nu
balus ir liepe Matijosziui ran
kos mostelėjimu szviest priesz

I ■ »

—: Toliau* bu« »—

Nugi žiurau iszima isz puodo 
lyg kelmas, 

Lyg briedžio ragas, 
Vėliau dažinojau kad tai 

zuikis, 
Arba kaip kiti vadina kiszkis, 

Vandeny ja iszvire, 
Ir valgyti vyrams padavė. 

Tai tau gude vyreliai, 
0 kad butu in puodą indejus, 

Su lasziniais apdejus, 
Tai butu kitokia valgis, 
0 ne kaip kokis pagalys.

Asz ir taip nebutau neparaga
vus, 

Tiktai ant tokios niūkęs 
pažiurėjau,

Suniurus, susivėlus, kaip pelių 
perkūnas, 

Net nutirpsta kūnas.
Sunku isz tokios gera kukara 

padaryti,»
Jaigu nemoka menko zuikuczio 

iszvirti.* * *
Vienas Lietuvaite su Lenku 

apsipaeziavo,

ja.
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ISZMINTIES GRŪDELIAI

§ Ir dorybe apginti reikia 
turėti karžygius, taip kaip gar
be ir laime ir ji daug artimes
ne in amžina ja garbe ir laime.

Y e

» § Zemiszka, trumpa laime 
daug žmonių nupelno ir be do- 
[rybes, bet dangiszkaja amžina 
[garbe ir laime 'be dorybes nie
kas nepelnis.

§ Kas negerbia dorybe, ne 
bus ne patsai gerbiamas.

r- Sziteip * siKszipe pro | „ 
dantis grafiene užsidegus rirs-

Asz negaliu sakyti ar tai teisy
be ar melas, 

0 gal tik iszmislas.
Nedėlioja Szikszineja pas pa

žystama sustojau, 
Ir sztąi ka iszgirdau,. 
Artimoja Szikszineja, 

Yra bobele ka vadinasi Diner- 
ke,

Sako kad in kur ji eina, tai di- 
nerkute nesza, 

0 turi joja munszaines lasza.
Jaigu. centeliu neturi, 

Tai kur .vyrai būna insižiuri,
In akis visiems lenda, užfundyt | Jaigu jos vyras in kur iszeina, 

O ilgai nepareina, , 
Tai kita prietelka paima,

Ir jeszkoti guglina, 
Bėga tuojaus in miestą, 
Ar in kokia kita vieta, 

Ir tai taip visada.
Jau su tokiom ženybom tai jau 

gana, f, 
Jaigu ant vienos kojos nagine, 

o ant kitos vyža,
Tai vis taip buna isz maiszytos 

tautos, 
/ Gero nebūna niekados,

ĮPalokas szaukia — pane dabro- 
dzejku, 

0 Lietuve, — ciko ty pijaku 
munszainiku, 

Ja cebe pokažie, 
A jakžet 

■* 1 . ... .................... ■■

*
b

Du menesiai, o jau susirup- 
cziavo,

Dabar pakajaus neturi, 
Vienas ant kito sznairiai žiuri.

baudžia, 
Na ir diena po dienai taip 

leidžia.
Jau isztikruju, kas jos do 

vyras,
Tai ne vyras tiktai tikras 

mulas, 
Jaigu nesuvaldo savo bobos, 

Tokios padlinos nevalos.
Visi žmonys juokėsi, pirsztais 

bado,
Ir net Anglikai su pirsztais | 

rodo,
O toji nevala gėdos neturi. 

Ant tu nužeminimu visai no 
' žiuri, 

Jau jaigu motere pasileidžia, 
Tai pataisos mažai geidžia 

Kad ir purvyne gules, 
O savo piktybių nepames.

* * *

I %

—' Kokias tiesas? Kas gal
Bznabždejo jai MatejoszhiR, didesnius tiesas už mane turėt ? siau
fekidaneszis mirusio grafo. — Ar neesiu tikra moterim miru- 
Xetrukus apie viską žinosa. — šio grafo do Brianž? 0 llugo-

bet nelaimingiem kaliniam pu- 
i apmirusiom nedaro tas 

baimes, kadangi mato neiszven 
giama orionais savo kapa,

sitarimaisv Viens mano žodis, of| 
tu drauge sU savo auuku tapsi 
palaidota ežia ant amžių.

— Mirsiu —
ko ivuniai matydama tikrai

I

tarė moterisz-

✓
, v I / - hto

ŽVERINOZIUJA.

■ Žiūrėk dusziuk, kaip ta 
moszka linksmai szokal.. . •

Vyras užpykęs: — Del ko ne 
turėtu szoktil Juk ne yra apsi- 
paeziaves

v

• • •

In viena grinezia Szamokuo- 
/ šia inejau, 

Ga.spadine sukasi prie pecziaus 
Verda ka tokio gardaus, 

Bet‘negalėjau tuo suprast,
Ne savo biednoj galvoj atrast, 

Kas tai butu per smokas, 
Ar stirna, ar vilkas, ar koks 

kitas ledokas.

R1 1 ■—

12 ISTORIJOS UŽ 25c f
Nedaryki* ekirtumo tarp raika 

miliekia visus ligai. Velniokai 
kaziriavimas. Jeaskojo tarnktas 
o rado paeita. Stebuklinga kuetia. 
Krėslas. 'Nelaiminga karalių ir JiO 
vienturte dukters. Nelabas vyras. 
Prakeikimas. Delegatai pas grafa. 

JJikeikta Skripka. Del U, ka keU 
na antra karta apsipaeziuot. Pikta 
Ortuka. PREKE 25c.

W. D. B0CZKAUSKA8 -<Xę 
MAHANOY CITY, PA.

miliekia visus ligai.

,!'V
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<• ŽINIOS VIETINES

Naujas

Margarieta
Mikola

isz Shenadorlo.

— Subatoje pripuola baž
nytine szvento ApieravojimaA 
Szv. P. Marijos.

— Steitino Kamisije Plen
tu apgarsino buk neužilgio pra 
dės dirbti nauja plentą terp 
Ashlando ir Pottsvillds idant 
palengyvt 'kelione per Frack
ville. Naujas kėlės eis isz Ash- 
lando in New Castle per sena 
Williamsport Ikele.
plentas sutnimpytu kelione In 
Pottsville kėlės mylės.

— Seredoje, 9 valanda ry
te, kun. Czesna suriszo mazgu 
moterystes pana
Strielkiuto su ponu 
Rvdzevicziu v

Jaunavede yra duktė ponstvo® 
Juozo ir Mares Strielku, 31 < 
W. Mahanov Avė. Veselka at- v
si buvo pas nuotakos motina 
ant kurios buvo užpraszyti tik 
gimines ir artimiausi prietelei. 
Jaunavedžiai apsigyvens ant 
316 W. Pine ulyczios.

— Czodinkite vandeni Jtu- 
rio randasi labai mažai musu 
pruduosia. Kompanije turės 
neužilgio uždandi vandeni ir 
paleis tik ant paskirtu valandų 
jeigu lietaus ne bus.

t Del daugelio gerai žino
mas Kazimieras Skripkunas, 
pergj'venes mieste daugiau 
kaip 20 metu, mirė Nedėlios ry- *
ta po trumpai ligai uždegimo 
plaucziu, namie ant 409 E. Pino 
ulyczios. Velionis pribuvo in 
Amerika 34 metai atgal, dirbo 
kasvklosia ir laike saliuna. 
Paliko paezia ir tris vaikus. 
Juozą, Irena ir Mare. Laidotu
ves atsibuvo Seredos rvta su 
apeigomis Szv. Kazimerio Len- 
kiszkoje bažnyczioje.

— Automobilius prigulin
tis prie Jono Beresevicziaus, li
kos sudaužytas per 'kita karu- 
ka TamaTcvejo Nodelio je. Ne
laimėje nieką nesužeido.

— Garnys Seredoje paliko 
patogia ir sveika du'krelia del 
M. Stepanavicziu, 337 W. Ma- 
Lanov avė. Motina ir dukrele •>
sveikos.

— Valteris Sklaris su szei- 
myna ir poni M. Brazin.<kicnc 
iszvažiavo in Plymouth, Pa., 
dalybauti laidotuVe-se mirusios 
Rožes Valutkeviczienes.

— Graborius Vincas Tras- 
kauckad iszvažiavo in Danville 
ligonbute gydytis ant Rantu.

— Andrius Rėklaitis, 
liuninkas, 
Center uly., turėjo gilukminga 
iszsigelbej^ma nuo nelaimes, 
kada jojo automobilius pakly
do ir apsivertu arti Kuiso. Au
tomobilius smarkei 
tas.

su
gyvenantis ant W.

sudaužv- •f

PATS ISZSIDAVE.

gandas,

to *

I

Pas kleboną daejo 
jog Kiaifleicius ne eina in baž- 
nyczia niekad ir tai nuo ilgo 
laiko. Netikėjo kunigas žmonių 
pasakoms, liepe pakinkyt ark
lius in brieczka ir nuvažiavo 
pas ji, pagarbino Dieva ir tarė: 
’ — Asz atvažiavau pas tavu 
mano Jokūbai, ba visi kaip in 
varpa musza, jog tu pavogei 
du liktorius isz bažnyczios. Ar
gi tai butu teisybe f

Jokūbas r— Tai tiktai liežu
viai žmonių, ba asz bažnyczioja 
nebuvau, jau suvirsz du metai.

Kun. —.Taip, taip, Jokūbai 
asz tiktai norėjau apie tai daži- 
not isz tavo loc-nu lupu.

11

I SAULE
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SHENANDOAH, PA.
— Vincas Szuszteviczlus, 

48 motu, 214 N. Catherine uly., 
likos sužeiistAs Pucker No. 2 
kasyklomis. Likos nuvežtas in 
Ashlando ligonbuti.

f Gerai žinomas del dauge
lio Petras Ažukas,mire po trum 
pai ligai Nedelio vakara namie. 
Velionis paliko paezia ir tris 
vai'kus: Antano, Vlada ir Mar
garieta. Laidotuves atsibuvo 
Seredos ryta su apeigomis Szv. 
Jurgio bažnyczioje.

— Misije Szv. Jurgio baž- 
nycziojo kurias laiko misijo- 
nierius kunigate Boneventura 
Paulukas. Szia sanvaito pasi
baigs del moterių ir merginu o 
ateinant e sanvaito bus del vy
ru. Miszios buna kalbamos 
kožna diena 6, 7 ir 9 valanda.

t Utaminko ryta mirė na
mie Ona Arbaczauskiene

510 E.
Velione

ISZ WILKES-BARRE 
IR APLINKINES

• »
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Mount Vernon 
paliko tris 

dukteres ir viena sunu, kaipo 
motina broli ir seseria Lietuvo
je. Josios vyrais mirė septyni 
metai atgal. Velione prigulėjo 
prie Szv. Jurgio parapijos.

— Atlankimai ligoniu Lo
cust Mountain ligonbuteje atsi
bus tiktai Panedeliais, Seredo- 
mis ir Petnycziomis nuo 7 lyg 
8 valandos vakare, o Ketver- 
gais, S ubą tom i s ir Nddeliomis 
nuo 2 lyg 3 po piet. Utarnin'ke 
niekais ne bus inlelstas lan'kyti 
ligonius.

— Juozas
45 metu, 108 N. Lehigh 
randasi ligonbuteje 
per automobiliu kuri 
Aleksa Viszbuski.

metu, 
ui vežios.

Basanaviczius, 
avė., 

sužeistas 
vare

Meizeville, Pa. — Utarninko 
vakara, 24 Novemberio, 
Ludviko parapija rengia taip 
vadinama “Farmeriu Szoki” 
parapijos svetineja. Grajis gar
singa Paul Zimmermano or
kestrą. Inžanga tik 50c. Visi 
yra užpraszomi praleisti links
mai vakara. 2t.

Szv.

Farmeriu Szoki

Chicago. — Nežinomi pikta- 
darei mėgino iszsprogdinti p. 
Aldksandro restauranta, 3456 
So. II al st ed St.,
bomba nakties laike, 
sprogdama iszdauže restauran- 
to langus ir padare daugiau 
bledes.

Tais

inmesdami 
kuri

p.

UZ-

I

pasikėsinimas ant 
Aleksandro jau nėra pirmuti
nis, nes viena karta jau buvo 
mėginta ji apipleszti.

— Automobilio likos
musztas B. Butkus, Liet. Audi
torijas dalininkas ir manaidžo- 
ris.

Nelaime ji isztiko, kada Se
redoje nakti jis ėjo per llal- 
sted ir 69-ta ulyczia. Jis buvo 
teip -smarkiai sužeistas, ’kad 
nuvežus in ligonine, jis po ko
letus minueziu pasimirė. — N.

t Panedolijo atsibuvo lai
dotuves Petro Straigio isz 65 
W. Hallenbaek avė. su pamal
domis Szv. Traices bažnyčio
je. Palaidotas ant Georgetown 
kapiniu.

— Antanukas 
ežius, 11 metu, 8 Graham avė., 
Lynnwood likos nuvežtas m 
Mercy ligonbu'ti ant gydimo 
nuo sužeidimu kokius aplailko 
per automobiliu.

— Siausdamas aplinkui Ug
ne, įskaudžei. likos apdegintas 
trijų metu Stasiukas Rama- 
nauckas, 321 Grove uly., Kings 
tone. Randasi General ligonbu - 
tije.
t Martinas Želonis, 49 Rus

sell uly., likos palaidotas Pane- 
del io ryta su pamaldomis Szv. 
Morkaus Liet u vi sakoje bažny
czioje ir palaidotas parapinėse 
kapinesia Pringle.

— Kaipiynai [nematydami 
triusiant aplinkui narna Mares 
Januszauckienes, 52 metu, 315 
Milwaukee uly., Old Forge, ke
li vaikai inejo in kukno suras
dami moteria gulinczia negy
va ant grindų. Paszauiktas dak 
taras nutarė kad motore buvo 
negyva apie dvi sanvaitds ir 
turėjo mirti nuo szinlies ligos. 
Lavonas jau buvo gerai supu
vęs. Senuke gyvena viena, to
dėl niekas nežinojo apie josios 
staiga mirezia. — Kiek tai se- 
nu žmonių gyvena patys, be 
prižiurote kitu, o laike nelaimes 
ar ligos neturi prie ko szauktls 
ir mirti be jokios prižiurus.

— Kazimieras 
ežius, 22 metu isz Plains, likos 

už mirti savo

Muszkevi-

Adamavi-

aresziavotas už mirti 
uoszvio Balia Gall 
kuri sUmuszc su 
szeimyniszkos pesztynes.

52 metu, 
krėslu laike

1

Iszminties Grūdeliai
* 'T i1 >•!' J*'* 1 r' y f

t.

§ Auguole galima pažinti Į/ 
pagal jos sėklą, >

Karta medis nulenktas 
jau nesiduoda iszsitiest.

§ Tolimas vanduo neužgesi
na ugnies artimo ja.

§ Negalime apsieiti be žnlo- 
niu, kurie mums nuolatos rody
tu ant dalyku kuriuos ir be ju 
matome.

§ Ne kokia meile dvieju 
szirdžiu taip nosivienija kaip 
draugįszkas j u gailestis.

Reading
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33Plymouth, Pa. f Rože, 
metu, mylema pati Frano Va
lai kevieziaus,
Barre ligonbuteje po operacijai 
kuria turėjo koki tai laika at-j 
gal. Velione po tėvais vadinosi 
Slavickiute. Paliko dideliam 
nuliudipo vyra, tris dukteres 
ir viena sunu. Laidotuves atsi
buvo Petnyczios ryta su bažny
tinėms apeigoms.

mire Wilkes-

NEDEINE EKSKURCIJA

In Philadelphia $3.25
Isz Shenandoah $3.50

Nedelioj 22 Novemberio
Czia gera proga atlankyti 
gimines ar draugus ir pasi- 
laudot isz pigios ckskurcijos 

Ant Regularitzko Trcino .
, valanda 

.................. 7:20 

.... 1:43 ir 7:51 
... 2:05 ir 8:15

Isz 
Shenandoah ... 
Mahanoy City . . 
Tamaqua ........
Grįžtant apleis Philadelphia 4:35, 
7:00 ir 11:45 in Mahanoy City ir 
Tamaqua, 4:35 ir 7:00 in Shenan- JI >1 *

Volga upe yra didžiausia 
ir ilgiausia Europoja. Josios il
gis yra daugiau kaip 2,300 my
liu.

Upe Jenisa, Siberijoj yra 
ilgiausia ant svieto. Turi 3,250
myliu ilgio.

doah.

Specialiszka Viena Dienine 
Ekskurcija

In Philadelphia $3.25
Isz Shenandoah 25c. virsziaus

In New Yorka $4.00 
' Per Thanksgiving Day 
Ketverge 26 Novemberio

Matykite plakatus apie daugiau*.
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pareiškimą 
užmokėti nė 

P-lė Astor jau 
rūko

i’
* ’ >>:?

NEPERŠLAMPAMAS 
CELLOPHANE 

p'iaitomrt Gerai — Tvirtai Uždaryta*

■/

1*1!. -4" T

* * 
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Aš apsisaugoju 
rūkydama 
LUCKIES"

* <

t V

Įį

♦

U

"Aš negaliu rizikuot 
sugadinti savo balsą. Todėl aš apsi- 
saugoįu rūkydama Luckies - jie visuo- 

* met palankūs mano gerklei. Aš jums 
dvigubai dėkinga už patobulintą 
Celofaninį įvyniojimą, nes jis taip 
lengvai atidaromas skveto pagalba/’

* *

darbus puikiai!

1

M

Mary Astor, pasiekė savo tikslo kaip
Graži moteris ir apdovanota vaidintoja, 
Mary Astor, pasieks savo tikslo kaip 
viena iš Hollywoodo garsenybių. Ji 
užmiršo roles, kurias vaidino negarsinių 
filmų laikais - dabar ji nuveikia didelius 
darbus puikiai! “Smart Woman,’* 
Radio paveikslas vienas iš jos vėliau
sių.

★ Ar p-le« Attor 
Pareiikimaa 
Apmokėtas?

Tamstai bus jdomu žinoti, 
^og p-li Astor už virsmi- 
nitq savo | 
negavo 
cento, 
daugiau metai 
LUCKY STRIKE cigare- 
tus. Mes tikimės, kad 
mūsų pareiškimas apie ją 
bus jai ir jos Radio filmų 
gamintojams tiek nau> 
dingas, kiek jos pareiški
mas apie LUCKIES jums 

ir mums.

* * * * * *
Pagaminta iš geriausių tabakų — viso 

Derliaus Grietinės - LUCKY STRIKE vieninte
liai cigaretai apsaugoja jūsų gerklę per. tą
išimtiną “SPRAGINIMO” procesą. “Spragi- 

* M nimo
Spinduliai - procesas, kuriuo pašalinami tam 
tikri kartumai ir erzinančios ypatybės, kurių, 
naturališkai, yra kiekviename žaliame tabake.

A <

/

X

nnMl

procese naudojami Ultra-Violetiniai

į:-:

Ypatingas Humidor Pakelis \ jjĮ
Zip — Ir jis atsidaro!

Atkreipk dėmesį į naują, ypatingą
- - ’j --------- -

prilenkęs pirštu prilaikyk ir piešk, kitą jo dalį. Labai 
paprasta. Greit. Zip! Ir viskas. Labai ypatinga! 
Pakelis įvyniotas į nepcršlampamą Cellofaninę 
popierą, per kurią neįeina dulkė, šlapumas, ligų 
perai ir kiti nešvarumai. Svaru, apsaugota, gražu, 
ŠVIEŽIA! - kas galėtų būt daugiau modemiškai 
kaip, LUCKIES patobulintas Humidor pakelis - 
taip lengvai atidaryti! Ponios — šis LUCKY 
SKVETAS — a'lWf'va iifSft. niritn

Žip — Ir jis atsidaro.

zkvetą pakelių viršuj. Vieną jo dalį

paprasta/Greit. Zip! Ir viskas. Laba£ ypatinga 1 

popierą, per kurią neįeina dulkė, šlapumas, ligų

Šie kartumynai ir erzinančios ypatybes pašali
namos iš jūsų LUCKY STRIKE, jų juose nėra.
“Jin išimti - todėl jų ir nėra!” Nenuostabu, kad 
LUCKIES visuomet palankūs jūsų gerklei.

■ g

K’s toasted
"i ‘wri|iw i. --w 4 1 .‘■‘V k i r m m *' ”  p ' į ’ ■

’erklei Apsaugo—prieš knltejlmus—- prieš kosulį

eperšlampamas Cellophane Užlaiko ta 
♦ c

“Spraginimo” Skonį Visuomet Šviežiu
Visu K RADIO LUCKY STRIKE PROGRAMAI: 60 moJcrnRkų minufių 
m Kfritiiiilaii paiaiilio lokitf orkeitrait h Walter Winchell, kurio (>aiakoiimai 
•Ple UanJienų tampa rytojam iiniot. Programai kiekvienų AntraJienĮ, 

Ketvirtadienį ir šeitadienį, t akarali per N.B.C, radio tinklų, 4
Pmir.. 1031. Thr Arn*r|r4n ToMrro O.

Jūsų
c

<■
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NORITE ŽINOT
Kaip galite gaut DYKAI 
“Mystiszka Krystala” su 
kuriuom dasižinosite sa
vo ateiti ir laime ir vis
ką ka norėsit. Raszykit 
tuojaus indodami kelias 
sztcmpas paaiszkinimui.

Practical Sales Company, Desk S.
1219 N. Irving Ave. ------- - j

Dr. J. J.WYCHUNAS
Lietuvis Akiu Gydytojas

•r.

Chicago, III.

Skaitykite “Saule”
❖ ❖ ❖

aapp^Iszegzaminuoju akis. Jeigu 
reikalinga tai priskiriu tin
kamus akinius,

Ofiso valandas:— 10 iki 12 ryte. 
1 iki 5 popiet. 6 iki 8 vakare.

16 N. JARDIN ST.
SHENANDOAH, PA.

Telefonas No. 21810.

I

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

I

I
I
I

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentįstas Mahanojuje 

vrAnt 2-tro Floro, Kline Sztoro 
19 W. Centre St., Mahanoy City 
. -----—,_J--------------

7~~ —:---

Lietuviszki Bonai

I

t

J—

Pinigai Jusp 
Kišeniuje!

4

Sirguliavimai, negalėjimas atlikti 
savo darbo prideramai, rūpestis apie 
jūsų sveikatų, išima pinigus iš jūsų 
kišeniaus. Gera sveikata, vikrumas, 
aiški mintis ir nedrebanti ranka įdeda 
pinigus į jūsų kišenių.

PAIN-EXPELLER*
Ireg. J. V. Pat. Biure, 

pagelbės jums užlaikyt jūsų sveikatų, jūsų fiziškų patvarumų, jūsų 
uždarbio išgales. Tai yra geriausias linimentas iš sų žinomų lini- 
mentų. Išima gėlimą, sustingimų, skaudėjimų iš 
susiu muskulų TUOJAUS!
Kaina 35c. ir 70c. . -

• Tikra,!, turi INKARO valsbaženklj.

i r

Trade

♦

Mark

I

yra geriausias linimentas 
sustingimų, skaudėjimų iš

š visų žinomų lini- 
persidirbusių, pail-

Parslduoda Visur

7

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM 
jumis sako:—
Geri laikai ateina del Mahanojaus a p ©linkine s.
Žmonis norės turėti savo losnas stubas ir bizniai bus geri o
Merchants Banking Trust Go. banka yra gera vieta lai
kyti juso pinigus. Ugnis ju negal sudegint o vagis ju ne 
gal pavogti. Juso pinigai yra saugus banke.

L

Ik

Mokame 8-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride- 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumetreikalaussu musu ban
ka nepaisant ar mažas ar didelis.

G. W. BARLOW, Pres.
J. FERGUSON, Vice-Pres.ir Kas.

t

KVITU knygele Draugystėms del tss 
nokejimo pinigu ligoniams. Preke 26< 
KVITU knygele Draugystėms del Ka 
derlaus nog sudėtu pinigu ant 
<usirinkimu. Preke • - • 16«

nog sudėtu pinigu 
Preke • • •

W. D. BOCZKAUSKAS - CO 
MAHANOY CITY. PA.

••

Ant. J. Sakalauskas 
LIETUVISZKAS GRABOR1US 

331 W. Centre St} Shenandoah, Pa. 
(Bell Phone, Dial 2-1512)

Nuliudimo valandoje, sutei
kiam geriausi patarnavima. Pa- 
laidojima atliekam rūpestingai 
ir gražiai. Busite pilnai užga
nėdinti.

Isz Mahanojaus ir Girardvilles 
jeigu kas pareikalaus mano pa
tarnavima tai meldžiu man tele- 
fonuoti o pribusiu in deszimta 
minutu. Bell Phone, Dial 2-X512

I

I 1
I

I

Norintieji parduot gaunate 
aukščiausia markėto preke. 
Del informacijos rašykite In 
Dept. 4.

Kurt H. Schurig & Co 
50 BROADWAY 

NEW YORK
9

K. RĖKLAITIS
Lietuviszkas Graborius

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada Ir 
mokslą. Turiu pagalbi
ninke moterems. Priei
namos prekes.

516 W. Spruce St., 
Bell Telefonas 149 

MAHANOY CITY, PA.
306 Market Street

Bell Telefonas 441-J 
TAMAQUA,

Wm. Traskauskas 
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėlius. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, veseliju, pasi vatini ji- 
mo ir t t. —Bell Telefonas 60d 
603. W. Mahanoy Avei Mah. City




