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Isz Amerikos NUŽUDĖ
LIETUVAITE

Mylimas Privertinejo Ja Ap- 
sipacziuoti Bet Toji Atmete Ji.

PALEIDO IN JA DVI SZU- 
VIS IR VIENA SAU.

Scranton, Pa. — Jauna ir pa
togi 24 metu stenografiste, ku
ri laimėjo patogumo kontesta, 
likos nužudyta per savo myli
ma jos name, po tam pats sau 
paleido kulka in krutinę su
kri sdamas szalle jos.

Nužudyta yra Ona Ulinskiu- 
te o žudintojum yra Juozas Ja- 
noshat (o gal Januszaitis), 26 
metu, kuris diibo sztoro. Ulin- 
skai gyvena priemiestyje 
Greenridge. Nuo kokio tai lai
ko Juozas svilino padus prie 
patogios Onutės bet toji nepri
ėmė jo meiles ir atsisakė už jo 
teketi. Taj'a diena atejas pas 
jos tėvus atlankyt Ona, lauke 
pakol pavalgė pietus o kada 
Ona nusidavė in kita kambari, 
Juozas nuėjo paskui ja ir in 
kėlės minutas vėliaus davėsi 
girdėt szuvei. Mergina likos 
pataikinta in szona ir galva.

Motina iszgirdus szuyius 
iszbego isz kuknios pažiūrėt 
kas atsitiko. Vos motina per
žengė duris kad tame puolė ki
tas szuvis ir Juozas sukrito 
szale Onos lavono.

Nedalioj,. 8-ta Septemberio, 
Ona laimėjo dovana konteste 
patogumo, kuris buvo laikytas 
Rocky Glen Parke, aplaikyda- 
ma 50 doleriu nes buvo popu- 
lariszka mergaite.

SUSITIKO SU PACZIA IR 
ISZ DŽIAUGSMO MIRE.
Detroit, Mich. — Asztuoni 

menesiai adgal persiskyre su 
savo paczia isz kokios tai ne
žinomos priežasties Juozas Ju- 
cinski. Ana diena abudu suėjo 
pas savo kaimynus, pasilbuczia- 
vo ir susitaikė, nueidami in sa
vo nameli. Juozas priėmė savo 
pacziule szirdingai po savo pa
stogių ir džiaugėsi isz suėjimo 
vela in pora. Ant rytojaus, ka
da pati nuėjo pabudint savo 
Juozuką, rado ji sustingusi lor 
voje. Daktarai apžiureja lavo
ną nutarė kad jis mirė isz 
džiaugsmo 'kuris pervirszino 
plakimą szirdies ir nuo to mi- 
re- ■ Ii , Ji.
RADO SENAM STALELYJE 

PINIGU.
Mayfield, Mass. — Samuel 

Green, lankydamasis Bostone, 
nusipirko sena ragzoma staleli 
senu dalyku krome, kuri nu
siuntė namč). Už staleli užmo
kėjo du dolerius. Parvažiavęs 
namo pradėjo tyrinėti staleli 
isztraukdamas sziupledas ir 
užpakalyje vienos rado pundą 
bumaszku. Perskaitęs bumasz- 
kas rado ju 800 doleriu. Kas 
buvo locnininku stalelio tai ne
galima' buvo dažinoti nes sta
lelis radosi krome apie de- 
szimts metu.

GILIUKIS SENOSE 
DRAPANOSE.

New York. — Augustas Ros- 
sa, atvažiavęs isz Norristown 
pasisvecziuot mieste, užėjo ant 
Readingo geležkelio stoties kur 
tame laike atsibuvinejo licita- 
cija pamestu dalyku per pasa- 
žierius. Augustas isz akyvumo 
pasiūlė penkis dolerius už pun
deli senu drapanų. Iszvyniojas 
drapanas pradėjo jeszkoti ki- 
szeniuose ar nesuras ka tokio 
naudingo ir nemažai nusiste
bėjo kada kelnių kiszeniuję 
rado pundeli bumaszku — du 
szimtus doleriu ir deknantini 
žiedą.

.15 METU KALĖJIMO UŽ 
PAVOGIMĄ DUONOS.

Olympia, Wash. — Andrew 
Sturge'ss, 38 metu, likos nubau
stas ant penkiolikos metu ka
lėjimo už pavogimą szmotelio 
duonos. Žmogus prisipažino 
buk insigavo in narna mieste
lyje Twin Gates isz kurio pa
vogė szmoteli duonos. Sudžia. 
Wilson apreiszke kad buvo 
priverstas ji nubausti rustai 
nes priesz tai jau buvo baustas 
kelis kartus už vagysta.

MIRĖ NUO INGNYBIMO 
VĖŽIO.

New York. — Eugene West, 
66 metu, žuvininkas isz North 
Branch, L. I., kuriam ingnybo 
didelis vėžys in ranka, kėlės 
sanvaites adgal, mirė nuo už- 
trucinto kraujo. Isz pradžių 
West mažai temino ant žaidu- 
lio bet kada ranka pradėjo tint 
buvo priverstas nu'siduoti in li- 
gonbutc kur in kėlės dienas mi
re. ...

KARSZTA DAVATKĖLĖ, 
MELDĖSI LYG PUSIAU- 

NAKT.
Revere, Mass. — Petras Bro

die užvede teismą priesz savo 
motere ant persiskyrimo su ku
ria pergyveno szeszis metus 
nuolatiniam nesutikime nes jo 
pacziule buvo už daug veikli 
tikejimiszkuose veikaluose, ap- 
leisdama ji ir keturis vaikus. 
Taipgi jai užmetineja kad isz- 
eidavo isz namu isz ryto ir ne- 
sUgryždayo lyg pusiaunakt. 
Kožna ryta, kada jo motere isz- 
cidavo in bažnyczia tai turėjo 
jisai sau ir vaikams pagamini 
valgi. . <

Daugeli kartu iszmetinejo 
savo moterei kad jos privalu
mu yra’sėdėt namie nes Dievas 
nereikalauja nuo jos tiek pasi- 
szventimo ir geriau padarytu 
kad prižiuretu narna ir vaikus 
bet jo meldimai nueidavo ant 
niek. Fredrikas sako kad su 
tokiu aniuolu velniszkam kai- 
lije negali gyventi.

BAER—LOUIS KUMSZTY- 
NES ATSIBUS UTARNINKE

New York. — Ateinanti 
Utarninka atsibus kumsztynes 
tarp Max Baer, Žydo, ir Joe 
Louis, nigerio, Yankee Sta
dium. Tikietai jau beveik visi 
isžpirkti ir manoma kad su
rinks apie milijoną doleriu. 
Yra viltis kad apie 900,000 
žmonių susirinks pažiūrėt tojo 
žandu pyszkinimo. Apie muszi 
reidio pranesz žmoniems pa
sekme tosios musztynes.

PAVEIKSLAI ISZ NAUJAUSIU ATSITIKIMU

1—Floridos milicija fezauna paskutine salva del žuvusiu savo draugu laike viesulos.
2—Milicija sergsti dirbtuve Pelzer Manufacturing Co., mieste Pelzer, kur kilo straika ku

rioje likos užmuszta viena motere ir daug žmonių sužeista. 3—Demokratiszkas kongresme
nas Mikolas K. Reilly, isz Wisconsin© ir jo pacziule, Mare Hall, isz Washington©, kuti yra 
žvmi dainininke. £>*•.'

NEAPLAIKE PASOGO; NE
NORĖJO VESTI MERGINA.

Scranton, Pa. — Užpykęs 
kad tėvas Agnieszkos Zavrot- 
nos nedalaike duoto žodžio kad 
jam duos 500 doleriu pasogo 
priesz apsipaeziavima su jo 
dukrel,e Andrius Burka, atsi
sakė vesti Agnieszka prie Al- 
toriarfc“‘irr prišiegt;-,fai 
mysta lyg smert. Tas atsitiko 
priesz nuvažiavima jaunave
džiu in bažnyczia. Agnieszka
buvo “smart’'’ mergaite ir ži
nojo ka daryti tokiam atsitiki
me. Nuvažiavo pas skvajeri, 
iszeme varanta ant Andriaus, 
“dede” atejas pas ji pasiėmė 
su savim ir nuveže in kalėjimą 
kur turės tupet pakol permai
nys savo užsikietejima nes ne- 
užilgio tikisi pasilikti tėvu.

ATIDAVĖ SAVO MYLIMA 
UŽ 25 DOLERIUS.

Erie, Pa. — Emilija Tybors- 
ka, 22 metu, apskundė savo 
mylima, Mikola Kuliga, už ne- 
dalaikyma žodžio paeziuotis su 
ja ir už motiniszkuma. Laike 
kada palicijantas vede Mikola 
in kalėjimą, atsirado narsus 
kareivis ypatoje Szimo Janic- 
kio kuris apreiszke skvajeriui 
buk Emilija jam labai patiko 
ir jis ja iszgialbes nuo sarma
tos ir su ja apsipaeziuos. Mi
kolai tasai užmanymas taip 
patiko kad padovanojo Szimui 
d a 25 dolerius kad atsikrato 
nuo Emilijos. Nuskriausta 
mergina sutiko ant to, skvajb- 
ris suriszo mazga moterystes 
ir visi nusidavė namo užganė
dinti.

NENORĖJO KAD TĖVAS 
PACZIUOTUSI TRECZIU 

KARTU.
Wellsboro, Ky. — Isz susi

graudinimo kad jos tėvas ap- 
sipaeziavo trecziu kartu ir ne
apkentė moezekos namie, Jo
hanna Marcum, 20 metu am
žiaus, nebyle, norėjo atimti 
sau gyvastį persipjaudama sau 
gerkle bet žaidulis buvo nepa
vojingas ir mergina iszliks gy
va.

VAIKAI TURĖJO PUIKIA 
ZOBOVELIA.

Rice Lake, Wis. — Žmones, 
eidami ulyczit|. paregėjo kaip 
keli vaikai fra įkė vežimėli ku
liamo radosi i epaprasto ’didu
mo lėliukė. Uolios moteres, 
perimtos akyv.imu, prisiartino 
areziau kad pi

vietoje lėliukės negyva kūdiki, 
pajuodusi ir mirusi gal jau 
nuo keliu sanvaieziu. Pranesze 

lieti “ lėliu

apie tai palicijai kuri pribuvo 
atėmė lavonėli nuo vaiku ir nu
veže in palicija.

Palicija dažinojo nuo vaiku 
buk lavona kūdikio surado 
ant miestiszko meszlyno ir su 
juom bovinosi kėlės dienas. 
Manoma kad kokia mergina 
turėjo atsikratyt nuo savo 
‘ ‘ sunkenybes. ’ ’

KARSZTO BUDO MOTERĖ
LE, BUTU SUDEGINUS 

SAVO VYRA.
Montclair, N. J. — Kada 

Aleksas Rainey parėjo namo 
gerai apsvaigintas guzute ir 
bandė supjaustyt savo pacziu
le peiliu, toji isz baimes netu
rėdama kuom apsigint, pagrie
bė deganezia lempa nuo stalo 
ir mete in vyra. Vyro drabu
žiai tuoj užsidegė ir butu visas 
sudegęs kad ne kaimynai butu 
adibegia ir užgesinę liepsna ant 
girto žmogaus. Motere likos 
arOsztavota bet sudžia iszklau- 
ses kas atsitiko, paleido ja ant 
liuosybes, duodamas jai pamo
kinimą kad daugiau taip nepa- 
sielginetu bet gintųsi su paga
liu nuo girto vyro. Aleksas 
sziadien guli ligonbuteje nuo 
apdeginimu.

SUNAIKINO 16,988 SAMO- 
GONKAS PER META 

LAIKO.
Washington, D. C. — Isz fe- 

deraliszko alkoholinio bjuro 
praneszama buk praeita meta 
valdžiom agentai sunaikino vi
same sklype 16,988 samogonku 
kuriu verte (buvo daugiau kaip 
penki milijonai doleriu.

PALIKO NEPAPRASTA 
TESTAMENTA.

Petersburg, Va. — Albertas 
Guffey, kuris kėlės sanvaites 
adgal perszove mintinai savo 
sužiedotine, Alfreda Miller, po 
tam atėmė sau gyvastį taipgi 
per nusiszovima, paliko nepa
prasta testaraenta kuriame pa- 

jeigu toji iszliks gyva bet jei
gu iszgytu ir inžengtu in klosz- 
tori tai aplaikys 10,000 dole
riu. Ant giliuko mergina pa
sveiko bet neinženge in klosz- 
tori tiktai inženge in luomą 
moterystes surasdama sau isz- 
mintingesni jauniki. Pinigai 
prisidave labai iszkelti svodba.

PATI SIRGO, LIKOS ISZ- 
MESTAS ISZ STUBU;

PASIKORĖ.
Alorrisville, Pa. — Žmogus, 

būdamas varge, tai didžiausia 
pekla 'ant svieto, kaip persitik
rino Antanas Szostak. Nedirbo 
jis apie du metus, szerifas par
davė visus jo naminius rakan
dus už skola, ant rytojaus jo 
motere likos iszvežta in ligon- 
bute nes sirgo szeszis menesius 
ir locnininkas stubu liepe An
tanui apleisti gyvenimą — 
žmogelis pasiliko ant lauko, be 
nieko. Daugiau jam nieko ne
pasiliko kaip užbaigti savo 
varginga gyvenimą. Nuejas in 
kuknia pasikorė ant diržo. 
Žmones ji surado kabanti ant 
rytojaus bet paežiai neprane- 
sze apie mirti jos vyro.

NUPJOVĖ SAVO MOTEREI 
AUSIS.

Rankin, Me. — Fredrick 
Burchell parejas namo gerai 
užsigėręs, pareikalavo nuo pa
ežius pusdoleri ant gerymo o 
kada toji atsisakė jam duoti, 
jis parmetė motere ant grindų 
ir su kiszeniniu peliuku nupjo
vė jai abi ausis. Ant riksmo ad- 
bego kaimynai ir pasiutėli ati
davė in rankas palicijos o mo
tere tuojaus nuveže in ligonbu- 
te kur daktarai stengėsi mote
rei prisiūti ausis ir kaip rodos 
prigis.

AUTOMOBILIAUS NELAI
ME KURIOJE ŽUVO

MINYSZKA.
Pittston, Pa. — Minyszka 

Sesuo Mare Kristina, isz Szv.! 
Juozapo klosztoriaus, mirė 
Readingo ligonbuteje nuo su
žeidimu kokius aplaike auto- 
mdbiliaus nelaimėje arti Rea
dingo, važiuodama ant cere
monijų inszventinimo minysz- 
ku Jėzuitu kliosztoryje. Kita 
minyszka Sesuo Stella Marie 
likos sužeista o Mi’s. Martin 
Kelley, isz Pittstono, taipgi li
kos užmuszta ant vietos.

ŽMOGUS, KURIS VELA 
PASTOJA JAUNU.

Wyandotte, Mich. — Visa 
apielinke labai stebisi isz Da
vis Wilson, 87 metu, kuris bu
vo plikas, be dantų ir beveik 
neregys bet dabar pradėjo ge-
lai matyt, kaip priesz kelis de- 
setkus metu adgal, dantys vela 
iszdygo ir ant plikos galveles 
iszdygo juodi plaukai. Žiūrint 
ant jo sziadien iszrodo kaip 
žmogus turintys 45 metus. Wil- 
sonas tikisi gauti ir nauja skū
ra ir kad visos riaukszles jam 
dings nuo veido. Džiaugiasi isz 
sveikatos ir tikisi dagyvent 
mažiausia szimta metu. Sveria 
jis 188 svarus, turi augszczio 5 
pėdas ir 7 colius. Negeria ka
vos, arbatos ne jokiu svaigi- 
naneziu gervinu ir kas diena

penkta valanda ir eina pasi- 
vaikszcziot kas ryta apie tris 
mylės. Į . .

KALININKAS NUDURE SA
VO PACZIA KALĖJIME.
Sioux City, S. D. — Glenn 

Murray, 30 metu, kuris likos 
nubaustas ant 20 metu už ap
vogimą gazolino stoties, nudū
rė su žirklėms savo paczia Fio
rentina Turner, 30 metu, su 
kuria gyveno ant vieros ir ji 
taipgi buvo nubausta ant 10 
metu už ta pati prasikaltima. 
Murray tame laike buvo ves
tas in kalėjimo ligonbute nes 
sirgo ir pasitikęs motere melde 
dažiuretojos kad jam pavėlin
tu su ja pasikalbėt. Priejas 
prie jos be jokio prasergejimo 
smeige žirkles in jos szirdi.

PERKŪNAS ISZMETE DVI 
MOTERES ISZ LOVOS.

Rahway, N. Y. — Laike lie
tingos viesulos czionais perkū
nas trerike in narna farmerio 
Ralph Kelder kuris padare 
daug bledes ir iszdirbo nema
žai juoku. Tame laike gulėjo 
dvi moteres lovoje o mažas szu- 
nytis gulėjo po lova. Langas 
l.’uvo .atidarytas mieg-kamba- 
ryje. Peikunas trenkdamas in 
kambari užmusze szunyti o lo
va apverto kelis kartus su gu- 
linczioms joje moterimis. Per
kūnas sunaikino visus rakan
dus ir veda iszleke per langa. 
Nors moterėlės baisiai persi
gando bet nieko blogo joms ne
atsitiko.

Oxford, Miss. — Už nužudy
mą baltos moteres, nigeris El
wood Higginbotham likos isz- 
trauktas isz sūdo per myne 
žmonių ir pakartas ant stulpo.

M 47 METAS

™fuvos
STATO NAUJA 

BAŽNYCZIA.
Kelme.,— Netoli nuo Sziau- 

liu—Tauragės plento, 10 kilo
metru nepravažiavus Kelmes, 
Palandriuose, savo leszomis ir 
savo žemeje buvęs Amerikie
tis, Kun. Abrozaitis, stato nau
ja bažnyczia. Prie statymo 
darbo dirba apie 25 darbinin
kai. Statybos darbai užsitęs 
iki rudens.

PRIGĖRĖ MOKINYS.
Ilgio ežerio, Antalges sodžiu

je, Rimszes vals., prigėrė Lie
tuvis mokinys Paslys. Palai
dotas Vardziukiemio kapinėse.

JUOKINGAS INVYKELIS 
SU NAGROCKIU.

Rudiszkiu Maužiukas su Do- 
vidžiuku nusipirkę karve, ir 
per Totoriszkiu stražnicos ba
reli norėjo parsivaryti namo. 
Pliutunowy Naugrocki gavės 
žinių, suspėjo su savo kareivi
ais nelegalius keleivius apsupti 
ir bandė visus sugauti. Žyde
liai pastebeje pavoju, pamėtė 
karvute ir patys raiste dingo. 
Deszimts kareiviu apsupę gy
vulėli norėjo sueziupti, geruo
ju prasze pasiduoti “ptrusziu- 
ka moja, ptrusziuka.” Karve 
Lenkiszkai nieko nesuprasda
ma neklausė? ir Ifego. Insikar 
szcziaves Naugrocki griebe ne
klaužada už uodegos, szaukda- 
mas pagialbos. Tuo syk, jo ka
reiviai, ar pastebeje kontra
bandininkus, norėdami savo v- 
kui szposa iszkrest, paleido ke
letą szuviu. Gyvulys, nugąs
dintas, kaip isz ugnies, szoko 
bėgti in savo namus. Naugro- 
ckiui nors ir nepatogu buvo, 
nusitverusiam už uodegos pil
vu szliaužti per bala bet szliau- 
že szaukdamas “ratujeie!” 
Nors tas skandalas ir neilgai 
truko, bet užtruko kelias va
landas, kol Naugrockis baloje 
savo szautuva surado ir rubus 
sziek tiek nuplovė.

Szeimininkems 
Patarimai

Tomates, szviežios arba ble- 
k'utese, yra tokios geros svei
katai koki yra apelsinai.

Virėjos sykiu virina supjaus
tytas morkvas su žaliais žir
niais, bet ar kada nors nepa- 
bandete morkvas su salieroms ? 
Nuskusk ir supjaustyk szmote- 
liais morkvas ir indek in puo
dą kur vanduo jau verda ir su
pjaustyk salieras ir su mork- 
voms indek ir virink pakol 
minkszti. Nusunk, paskonink 
su sviestu, druska ir pipirais.

Ar nors kada pabandėte 
puoduką arba du pieno inpilta 
in puodą verdanezio vandenio 
virti žalius kornus ? Tas su- 
minksztina kornus, ypatingai 
jeigu tik komai nors biskuti 
pavytę. Nereik kornus ilgai vi
rinti, tik apie ketures arba pen- 
kes minutas bet indekite in 
verdanti vandeni. —F.L.I.S,
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Kas Girdėt
Gal niekas taip neparod'ine- 

ja moraliszko nupuolimo kaip 
per daugeli yipatu yra paprati
mu iszrasti kalbas apie savo 
artimus. Nekurie žmones isz- 
tikro mislina kad nepapildo jo
kias bledes jeigu apsakinėja 
nevos teisingai(?) klaidas ir 
nusidėjimus savo artimu. Tuo- 
mi labai biustą. Kožnas žmo
gus privalo būti ne tiktai tei
singu bet ir iszprantancziu ir 
gailestingu ant nusidėjimu ki
tu. Tieji, katrie taip mėgsta 
klaidas ir nusidėjimus savo ar- 
'timu atidenginet, patys pa
prastai pildo daug klaidu ir 
nusidėjimu. Nepasikelineja jie 
ant nusidėjimu savo artimu del 
to, kad tieji rūstina Dievą, o 
ne! nes jeigu taip butu tai už 
viską patys pasirūpintu klai
das ir piktybes nepapildinct.

Tula farmerio moterėlė, isz 
Missouri valstijos, apskundė 
savo vyra ant persiskyrimo 
kad ja privertinejo prie pyli
mo rugiu in maiszus ir sukrau
ti ant traku, prie kirtimo mal
ku ir kitu sunkiu darbu ant 
farmos. Taip, jei teisingai pri
guli atsikratymas nuo tokio 
nemielaszirdingo vyro! Juk 
Ainerikoniszkos moteres nebu
vo sutvertos ant darbo...,

Aplaikeme kelis laiszkus isz 
Lietuviszku parapijų buk dva
siszkieji nedorai ir piemenisz- 
kai plusta ant savo parapijo- 
nu. Tuju laiszku netalpiname 
tiktai duodame telkia rodą: 
jeigu dvasiszkieji piemenisz- 
kai plusta ant savo aveliu tai 
geriausia atsakyt: “kaip pagi- 
rryje szaukia, taip girrioje at
siliepia.” Jeigu dvasiszkieji 
žmonių neguodoja tai patys 
užsitarnavo ant paniekinimo.

Szviesus dvasiszkasis nieka
dos nosies augsztyn nekelia ir 
piemeniszkai neplūsta tiktai 
kokis kiaule taip augias ir ma
žai turintis mokslo taip pasiel- 
gines.

Czion Amerikoj nevalia pie- 
meniszkai plūsti ant savo para
pijom;, ypatingai ant savo ge- 
radeju kurie savo darbu dva- 
siszkuosius maitina.

Kaip sunku yra tureziui gau
tis in karalyste dangaus taip 
yra sunku Lietuviui gautis ant 
didesnio dinsto politikoje.

Laikas nuo laiko skaitome 
laikraszcziuose apie brangu 
pragyvenitaa Amerikoniszku 
milijonierių sierateliu.

Sztai paskutine tokia yra 
keturiolikos metu dukrele 
Elaine Frueaff, kurios ’tėvas 
mirdamas paliko jai milijoni
ni turtą. Globėjas sudžia nu
sprendė kad toji'mergaite ga
li pasinaudoti itez palikto 'turto 
ant menesio po $1,700 ant sto
vo užlaikymo. Tokiu “vargin
gu” sierateliu turime czionais 
tukstianezius.

Paimkime tokia dukrele mi
rusio penk-centinio ir deszim- 
tukinio fersztorio uždetojaus, 
Barbora Hutton, kuri sziadien 
yra Olandiszka baroniene, ku
ri trankosi po visa Europa pra
leisdama milijonus kokius tė
vas sunkiai surinko.

O tosios vargszes darbinin
kes, kurios diitba tuose szto- 
ruose nuo pat ryto, stovėda
mos ant kojų, turi dirbti tik už 
kelis dolerius ant sanvaites.

Taip, naujas “Deal” yra la
baireikalingas musu palaimiu-

toj Amerikoj. Bet uz ji turime | vietose nemažiau kaip 27 bili- 
smarkiai kovoti nes kitaip jo! jonus franku o daugiausia tuk- 
nesulauksime. j stantinems bumaszkoms. Pa-

-------- ::-------- Įprastuose laikuose Prancūzai
Audros siauezia visame szia- 

me marge- sviete, pradedant 
nuo dideliu vieszpatyscziu ir 
baiigiantes net ant ubagu.

Viesžpa'tystese revoliucijos 
loszito didele role, žmones suki
lo priesz valdonus už visokias 
prispaudas ir kare vela kerszi- 
na visam svietui.

Darbininkai po visa sklypą 
yra neužganadinti net isz val
džios paszia'lpos, provindamie- 
si didesnes mokesties o tieji 
kurie dibba, kelia streikas.

Parapijonai provojasi su sa
vo kunigais. O kas tame kal
tas? Szituose dalykuose kalte 
guli tarpe kunigu ir parapijo- 
nu; nesutikimas ir neteisybe 
kaip gyvate insirangiusi ne
išeina kad net suduose turi 
jeszkoti užganadinimo, tartum, 
paskucziausio proto žmones. 
Jeigu teisingystes akimis pasi
žiūrėtu parapijonai in klebo
nus, klebonai in parapijomis, 
tai nereikėtų advokatus szelp- 
ti ir save skriausti.

Beveik kas diena aplaikome 
daneszimus apie musz'tynes, 
žudinstas ir kitokius atsitiki
mus kurie kyla tarp musu tau- 
tieczhi su perkraipytoms pra- 
vardems. Perskaito tokius da
neszimus skaitytojai rugoja 
kad žines patalpinome netei
singai. Bet keno tame kalte? 
Musu tautiecziai nesiskubina 
paraszyti mums teisingai žinu
tes ir laukia pakol telegramas 
būna prisiunstas isz Angliszko 
szu'linio o po tam raszo in ko
kias kėlės sanvaites vėliaus su 
rugojimu kad “taip ne buvo.” 
Geriausia padarytu1 korespon
dentai ir guodoti skaitytojai 
jeigu kas svarbaus atsitinka 
kokiam mieste kad tuojaus ta 
vakare atsisėstu prie stalelio ir 
suraszytu nors trumpai visa 
atsitikima o tada padarytu di
dele geradejyste ne tik del re- 
dystes bet ir visai visuomenei. 
Taip daro Angliszku laikrasz- 
cziu korespondentai ir taip 
privalo daryti ir Lietuviai o 
tada niekas nerugos ant suvė
lintos ir neteisingos žinutes. 
Neužmirszkite apie tai ateity
je-

Vaiku auginimas isz bonku- 
cziu yra geru daigtu jeigu tai 
yra reikalinga bet jeigu vaikai 
auginasi (ant aliniu bonkucziu 
tai galima aiszkiai pranaszaut 
kad tokis vaikas iszaugs ant 
latro. į

Redaktorius ana diena va
žiavo bosu in Tamakve o isz 
ten in Pottsville. Pravažiuoda
mas pro viena miesteli (kuria
me randasi pusėtinas skaitlis 
Lietuviu) patemino isz boso, 
kada tasai sustojo pasiimt pa- 
sažieriu, kaip prie vienos kar- 
cziamos stovėjo vaikas, apie 
szesziu metu amžiaus, su bon- 
kute alaus prie lupu, jau be
veik pusiau iszgerta. Pasažie- 
riai tokiu regėjimu labai pasi
piktino ir visaip apie tai kalbė
jo paniekindami ateivius kad 
redaktoriui net paraudonavo 
veidas isz sarmatos.

Geda daro toki Lietuviszki 
szinkoriai kurie duoda savo 
vaikams svaiginanezius gery- 
mus. Koki džiaugsma toki tė
vai gali tikėtis nuo tokio vaiko 
kada tasai paaugs in metus?

Francuziszkas laikrasztis 
“Jour” raszo buk Francuzisz- 
ki gyventojai turi paslepia 
pąncziąkose ir kitose slap'tpsą 

pinigus indedavo in pramones 
ir bondus Ibet po karei pradėjo 
neužsitiket Lankoms ir pradė
jo paslepine't pinigus. — Pa- 
nasziai dedasi ir czionais Ame
rikoj.

Nerikas ir jeszkotojas skar- 
bu, Gunner Hall, ketina pradė
ti jeszkot dkarbu kurie randa
si mariose prie pamario salos 
Gotland ir tam tikslui sutvėrė 
kompanija turtingu žmonių 
kurie jam prigialbes pinigisz- 
kai suradime tuju senoviszku 
slkarbu kurie nuėjo ant dugno 
mariu su laivu Dunsko kara-i 
liaus, Atterda'go.

Buvo tai 600 metu adgal. 
Karalius apiplesze turtinga 
miestą Visky po tam pastate 
ant rinkaus deszimts dideliu 
baczku, paliepdamas gyvento
jams pripildyt taisės baczkas 
su 'brangenybėms, auksu ir pi
nigais. Jie taip padare ir kada 
laivai su skarbais gryžo in Da
nija, užėjo didele viesulą ant 
mariu ir laivai su skarlbais nu
skendo bet karalius laimingai 
iszsisaugdjo mirties. Seni žuvi
ninkai žino vieta paskandytu 
laivu. Hali ketina surasti tuos 
s'karbus su pagialba naujausiu 
iszrad'imu. Tieji, kurie szelpia 
Hali pinigiszkai, turi jame vil
ti kad pasiseks jam surasti ta- 
ji skadba kuris badai susideda 
isz daugelio milijonu doleriu.

DEL MOTERIŲ
— Ant kiek žeme gali bū

tie dangum, ant tiek yra žmo
gui laiminga moteryste.

—■ Baidykla žvirbliams ka
napes ia, o moLere laikanti sa- 
iuna tai vienokiai iszrodo.

—• Katros moteres neszioje 
sparnelius ant skrybėlių, tosios 
neturi nieko aniolisz'ko.

— Motere neprivalo už- 
mirszti apie vidurius savo vy
ro, o vyrai apie pavirszi savo 
moterių.

— Niekur taip baisiai mote
re neiszrodo, kaip karezemoje 
prie baro stovinti ir su vyrais 
gerenti.

— Jeigu vargsze motere ka 
pavagia, tai advokatai vadina 
tai vagysta o kaip turtinga ka 
pavagia, tai vadina kad turėjo 
“tokia liga.”

—■ Motere, jeigu ne dau
giau, tai nors puse svieto valdo 
o kad yra graži kalaite, tai to 
nereikia abejoti.

—■ Negalima to apsvarstyti 
ar isztikro motere labiaus myli 
negu vyra's. Norintis yra da- 
vestu faktu, kad motere palai
kis geriau mylėt.

— Kas turi davadna gas- 
padine namie, tasai yra laimin
giausiu žmogum ant svieto. 
Yra jisai locnininku brangiau
sio deimanto, su kuriuom nie
kados neatsidžiaugs. Kožna 
valanda proga jam duoda ste
bėtis isz savo skarbo.

NU, K A TAM KENKE?

Kunduktoris: — Žydeli, ne
valia vežti silkių .strytkaryje.

Žydelis: — Perpraszau pono 
kunduktoriaus, matai silkes 
yra Ibiednos ir neturi už ka va
žinėt automobiliais.

VIENA BUS MAŽIAU.

Burdingierius: — Po szimts 
perkūnu, ana, kopusiuose bla
ke!

Gaspadine: — Mikai, priva
lai džiaugtis nes lovoje bus vi'e- 
na mažiauI ____

DARBO ŽINUTES
ATIDARĖ NAUJAS 

KASYKLAS.
Bernice, Pa. — Gunton Coal 

Co., atidarė czionais naujas ka
syklas ir priims prie darbo 
daugiau kaip szimta darbinin
ku. Anglių tiek atrasta kad 
kasyklos galės dirbt daugeli 
metu. Didelis brokeris jau li
kos pastatytas. Anglekasiai 
jau dilba apie 500 mastu nuo 
naujo szafto.

Minneapolis, Minn.,— Flour 
City Ornamental Iron Works 
Co., dirbyklose, priesz du me
nesiu prasidejes darbininku 
straikas nesibaigia. Kompa
nijai leidžiant darbus su strar- 
klaužiu pagialba, iszsivyšte 
kruvinos muszlynes tarp strai- 
kieriu, straiklaužiu ir polici
jos; musztynese žuvo trys žmo
nes. Gubernatorius Olson, 
kompanijai insake visus dar
bus sulaikius fabriką uždaryt 
o tvarkos palaikymui atsiuntė 
valstijos kariumene.

Chicago, Iii.,—Vieszuju dar
bu administracija Washingto
ne, užtvirtino Chicagos miesto 
Majoro Kelly planus iszvad'žio- 
jimui ulycziose kanalizacijas 
1,000 myliu ilgio, kas prėkuos 
apie $20,000,000. Darbai pra
sideda szia sanvaite ir prie 
darbo bus priimta 3,000 darbi
ninku isz paszialpa gaunan- 
cziuju, pirmiausia gražinant 
tuos, kurie neseniai isz darbo 
buvo atleisti, miestui pritru
kus pinigu.

—• Nonnast Furniture Co., 
firma reikalauja prityrusiu 
darbininku, rakandu dirbimui, 
nes nori užbaigt visus užsaky
mus, kokius tiFri, pirmiau ne£u 
ateis szalti rudenio orai.

Washington, D. C.—Derybos 
tarp Minksztojo Auglio Kasyk
lų kompanijų ir anglekasiu at
stovu, del sutarties atnaujini
mo, dar nepasibaigė, nes kom
panijos nesiskubina priimt 
darbininku reikalavimus. De
ryboms laikas pailginta dar 15 
szo anglekasiu unija, per ta lai- 
sze anglekasiu unija, per ta lai
ka susilaikyt nuo agitacijų ap- 
szaukti straika.

— Lima Locomotive Works 
gavo užsakymą isz Detroit, To
ledo & Ironton Geležinkelio 
kompanijos, padirbi keturis 
sunkaus iszdarbo garvežius 
tavoriniams trūkiams.

—• Per pastaruosius du me
tu Federaliszka Valdžia Illin
ois valstijos viesziems darbams 
pinigais iszdave $44,839,076, 
isz ko darbininkai algomis ga
vo $22,891,289. Dabar visoj 
valstijoj viesziems darbams 
yra nauju projektu, kuriu in- 
vykdymui reikalinga $166,322,- 
309.

Belleville, Ill.— Illinois Fe
deration of Labor penkias de
szimts treezias Seimas priėmė 
rezoliucija, kuria reikalauja
ma Illinois Legisletura iszleist 
instatyma nustatanti visoj val
stijoj moterims 8 valandų die
nos darba, bedarbiu apdrauda, 
ir ligoj paszialpa dirbantiems 
darbininkams.

Santa Fe, New Mexico., — 
Santa Fe Geležinkelio Kompa
nija paskyrė $514,000 padirbi
mui nauju refregatoriniu vago
nu, važiojimui vaisiu, daržo
vių ir mėsos. Vagonus dirbs 
kompanija savo dirbyklose.

MICZIGANO SZEBELBONAI DEL PREZIDENTO.
Miss Della Wilson, isz BadAxe, Mich., karaliene Michiga- 

no Szebclbonu Parodos, atveže ana diena prezidentui Roose- 
veltui szita maisziuka szebelbonu kad parodyt kokius szebel- 
bonus augina toje valstijoje.

KAIP NEKURIE 
ŽMONES GYVENA

LIETUVOJE
Tarp vargu-vargeliu ir kito

kiu klapatu be trukumu Lie
tuvoje yra daug neszvarumo, 
y!pacz pas vargszus grintelnin- 
kus, ant griovio kranto gyven- 
anezius. Ju trobeles sulindu
sios in žeme. Lipdamas per 
slenksti turi auksztai kojas kel
ti, ba kitaip užkilusi ir parpul
si ant žemes, o galva ir nugara 
turi palenkti, nes durys tik ke- 
turiu pėdu aukszczio, 'kaip kur 
dar ir žemesnes. Grindžiu nė
ra, asla duobėta, kelios lovos 
sukaltos isz neobliuoti lentų, 
szienikai sziaudu prikimszti, ir 
tie patys juodi, purvini. Pas 
ūkininkus irgi kuone tas pats, 
žinoma, ne pas visus. Burokai, 
bulves supilti po lovoms arba 
kaįp kur po postalej; dar ir ki
tokiu szakniavaisiu sukrauta 
didele krūva.

Žiemos metu, kuomet užeina 
szalcziai, kuomet szutra prade
da darytis, tai tokiam kambar
yj gulėti yra tikra liga, nes 
langai taippat neatidaromi. 
Prie to>, gremczdiszki pecziai 
pamūryti taip, kad treczia dali 
trobos užima. Ir kad nors bu
tu jie tikę, apszildytu namus 
gerai, tai tuszcziajo. Bet da
bar ne tiek jie duoda szilumos, 
kiek pagamina durnu. Nepratu
siam net negalima isztrivot; 
griaužia akis, ir turi nenorėda
mas aszaroti arba bėgti lauk.

Tiesa, ūkininkas kaip jau vi
sai kaminas nebetraukia, ant 
virpszczio szluota prisiriszes 
lipa ant stogo ir mėgina kami
ną iszvalyti arba prie pecziur- 
kos iszgrioves skyle suodžius 
iszima. Bet ir tas ne visada 
gelbsti, nes senoviniai pecziai 
dažnai yra pamūryti netikusiai 
Tokiu budu vistiek nuo durnu 
negali iszsisukti.

Aukszcziau minėjau, kad vi
sa szeima susilindusi in viena 
gala trobos, turi gulėti ir viso
kios tvaikos gerti. Bet juk yra 
ir antras trobos galas, vadina
mas seklyczia. Seklyczioj dar 
yra pora kambariu. Apie puse 
szeimynos, roldos, galėtu ežia 
gulėti. Dienos metu pakūren
tu, iszeitu ir durnai ir visokios 

‘kitos smarves, o nakti žmones 
galėtu sau szil'tai miegoti. Bet, 
deja, to nėra del neisztekliaus, 
neturėjimo isz ko užtektinai 
nusipirkti medžiu, nes dabar 
kurui medžiaga Lietuvoj bran
gi. Priversti yra kęsti szalti ir 
susikimszima neszvariuose 
kambariuose nakvoti.

Visiems gerai žinoma, kaip 
pirmiau kūdikius vystydavo.

Reikia pasakyti kad tas pats 
ir dabar (daroma. Man teko bū
ti keliose kriksztynose ir ma
tyti, kaip kūdikiai skudurais 
vįniojami, ju rankutes ir kojy
tes taip suspaustos kad kūdikis 
negalėtu, ne sukrutėti. Neisz- 
kentes prie progos pastebėjau: 
“Ciocia,” sakau, “kam ta kū
dikėli taip suveržiai? Kodėl jis 
negalėtu laisvai būti paguldy
tas lovoj? Tegul sau pajuda, 
pakruta, pasispardo. Juk jam 
liuosam daug smagiau ir svei
kiau, negu būti sukrampavo- 
tam. Pas mus Amerikoj vaiku 
nevysto ir su diržais nevaržo. 
O tamsta matytum, užauga jie 
tiesus kaip botkoeziai, taippat 
sveiki ir gražus.’’

“Et, vaikeli, mes isz senovės 
taip pripratom ir dabar kitaip 
nenorim pradėti. Mums rodos 
kad visgi vaikas negali augti 
gerai nevystomas,” paaiszkino 
moteris.

Su gimdymu irgi tas pats. 
Valscziaus miestelio žyde gy
dytoja man pasakojo, kad nc- 
kurios moterys.pas daktara va
žiuodamos kely pagimdo kūdi
ki, arba atvažiavusios gydyto
jo ofise. Nors esą ir nepatogu 
kad taip atsitinka bet kas da
ryti, kad motinos per savo ap
sileidimą ar nežinojimą stato 
savo sveikata in pavoju. —R.S.

C. F.REKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graborius 

:: Gabiausias Balsamuotojas ::

I
Geriausis Ambulance 
patarnavimas s z i o j 
apelinkeje. Bile ko- 
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil- 
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio ||

Grabu. Laidoja nu- II

mirlieus pagal naujau- II

šia mada ir mokslą. ||

Turiu pagialbininke ||
moterems. Prieinamos jiprekes. s

DU OFISAI:
MAHANOY CITY;516 W. Spruce St.

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

Bell Telefonas 538-J

:: BEDARBIS ::
ĮKAISTUS Vasaros rytas 

szvinta. Vos spėjus laikro
džiui iszmuszt trieczia valanda 
keliuosi ir begu darbo jeszkoti.

Nubėgu prie prieplaukos ma
nydamas ten darba gausiu prie 
laivu, vakare nusipirksiu duo
nos, bus užkandis man ir mano 
motinai.

Prisiartinu prie minėtos vie
tos, žmonių nesuskaitoma mi
nia, visi juda, kruta... Ii- jesz- 
ko darbo... Už valandėlės isz- 
cina jaunas ponaitis su bilietė
liais, manau sau: dabar ir asz 
gausiu darbo, vakare asz ir ma
no alkana motina busim sotus.

— Kas nori darbo, — suszu- 
ko ponaitis. Minia žmonių aki- 
mirksnyj nutilo po tam tuks- 
taneziai ranku iszsitiese prie 
bilietėliu. Ponaitis-gi iszdali- 
nes kėlės deszimtis bilietėliu, 
nusiveda darbininkus. A.sz ir 
daug, daug žmonių liekame be 
darbo...

Giliai nulindęs ir vela einu 
darbo jeszkoti...

— Vakar namu savininkas 
pranesze jog pasibaigė mene- 
sis, reikia pinigus mokėti o jei 
ne tai busiu iszvarytas.

Prisiartinu prie fabriko var
tų. Matau kaip vartus atidaro, 
isz ten iszeina darbininkai, 
jiems vietos atsakytos, darbo 
pritruko....

Einu toliaus, silpna, akys 
temsta... Matau kaip maudu
liais voreziasi juodi dūmai isz 
kaminu, tam kraszte yra fab
rikas, ten dauba rasiu... ei
nu ...

Nespėju kontoro duris pra
verti kaip ant slenksczio pasi
rodo drūtas raudon-veidis po
nas.

— Ko nori?' •— susžurika jis.
— Darbo, darbo, ponuli!..— 

atsakau asz.
— Nereikia, nereikia, daug 

valkatų valkiojasi... Durys 
užsidaro.

Lyg peiliu skriode szirdiu 
žodis “valkata,” sujudo visi 
jausmai, galvoj suuže.

— Ponuli, datibo, darbo, ma
no motina bada kenezia. Susi
mildami duokit darbo ar szmo- 
teli duonos!..

— Ach! ir vėl asz lieku be 
darbo, iszmestas ant gatves...

Nepamenu kas toliaus dėjosi 
su manim. Tik girdėjau juo
kus, pasityeziojima isz manes, 
smagius kojų mano spran
dam. — Jis girtas, girtuoklis, 
valkata...

Norėjau surikti kad ne gir
tuoklis ir ne valkata bet darbi
ninkas nustojas darbo. Norė
jau praszyt valgyt .bet negalė
jau žodžio isztart.

GREITAS ATSAKYMAS.

Motiejus, dagirdes kad jo 
motere ji apgaudinėja, inbeges 
in stuba suriko:

Vai tu pedla! Jau žinau 
viską!

— Neteisybe, dusziuk, ne vis
ką žinai. Pasakyk man kada 
buvo didžiosios anglines strai- 
kos? i

L. TRASKAUSKAS

Laidoja kunus numirėlius. Pasam
do automobilius del Laidotuvių,, 
Kriksztiniu, Vesieliu, Pasivažinėji
mo ir t. t. Bell Telefonas 78.
520 W. Centre St., Mahanoy City



gerajcaraliene
Kuri Pasiszventino del 

Meiles SaVo Vyro

Vėla karaliene apsiverkė 
graudingai nes aszaros nieko 
negial'bsti, apszluoste akis ir 
pastanavijo norints ant galo 
svieto eitie, pakol atras savo 
vyro.

Ir ėjo ilgai, net pribuvo lig 
[paločiau®, kuriam jai pasakė 
jog ketina atsibut vestuve su 
jaunu karaliaicziu, kuris pri
bus isz tolimos keliones.

Ar-gi tai galėtu būtie josios 
mylemas vyras, kuriuo jeszko?

Sėdo ant , slerikszczio palo- 
ciaus ir lauke, ar nepasirodis, 
o kada iszėjo iii soda su raga
na, pažino ji tuojaus ir klikte- 
lejo isz džiaugsmo; nes jisai siu 
žiurėjo ant josios, bet nepaži
no. Ir kaip-gi galėjo pažint 
jog toji ubage, visa apdriskus 
su kruvinom kojom, yra jo pa
ti ir motina jo kūdikio, kuri 
per septynis metus ėjo paskui 
ji! O gal rangana atėmė jam 
pomieti apie jia?

.Ir tarė liūdnose mintis kara
liene atsiminė sau apie auksini 
obuolį, duota jai per saulute. 
Kada naktis užėjo, atydare ji 
ir rado jame stebuklinga szle
be isz spinduliu saules, teip ži
bėjo net akis gadino. Buvo te- 
nais ir czeverykai, ir viskas 
tas, ka buvo reikalinga prie 
apsiredymo, tada apsiprausus 
upelukije, iszszukavo plaukus 
apsirėdė in stebuklinga szlebe 
ir nusidavė in palocziu, kur 
užpraszyti sveezai sėdo prie 
svodbos. Ant josios inejimo 
visi stojo, pats karalius prisi
artino prie josios, nes ragana 
tuojaus ji paszauke ir toliau 
pasodino prie stalo, o insimyle- 
jus in stebuklinga szlebe isz 
saules spinduliu, liepe savo 
tarnaitei paklaust, už kiek ga
lėtu jai nepažinsitambs nupirkt.

— Kraujo už auksa nepar
duodu!— atsake karaliene, — 
nes pasakyk savo poniai, jog 
atyduosiu jai už dyka, jaigu 
man ryto pavėlins nuneszt pus- 
ryczius in pakajus karalaiczio.'

Ragana tuojaus dasiprato 
jog czionais kas'negero, nes ne
norėdama iszsižadet szlebes 
priėmė iszlygas, nes priesz tai 
pati pritaisė vyno del karalai
czio, kada eis ant atšilsio. 
Kada atėjo gult puikus kvaps
nis vyno atsimusze jam iii uosi 
ir iszgere visa stiklą ant syk, o 
kada karaliene inejo in paka
jus su pusryczais užtiko ji sun
kei mieganti. Prisiartino prie 
lovos tikei, pasilenkė prie au
sies vyro ir graudingai prakal
ėjo :

— Pabusk, karaliau, pone! 
Sztai ėjau per septynis metus 
paskui tave ant galo svieto 
per viesulas ir sžturmus; sau
les, menulio ir veju klausiau 
apie tave; smaka su žale lelijė
le kirtau : ar gali apie mane už- 
mirszt, apie musu kūdikėli?! 
pabusk, vyre mano karaliau, 
dirstelėk ant manės!

Nes ant niek nusidavė pra- 
fezimai josios, verkdama karsz- 
tom aszarom; gėrimas pritaisi- 
tas .raganos užmigdino ir 'buvo 
sunkesnis ne kaip praszimai ir 
verksmas ir josios aszaros ku
riuos birejo ant jo veido.

Perejo adyna, tarnai inejo in 
pakajus, o ji turėjo prasiszalint 
Nubėgo in soda, (pasislėpė terp 
medžiu ir verkė graudingai,

jog net žole apdeguse nuo sau
les atgijo toje vietoje nuo asza- 
ru. Nes kas aszaros?

Atsiminė tada apie sidabri
ni kiauszini kuri buvo aplai- 
kius nuo menulio ir sukule ant 
akmenio.

Sztai isz ki'auszinio iszpuole 
brylantinis voveris ant .sidab
riniu kojelių ir dvi deimanti
nes skruzdeles. Voverelis pra
dėjo sukintis aplinkui ir verpt 
sidabrini siūlą o skruzdeles isz 
stebuklingo siūlo pradėjo verp
ti stebėtina audima kokio da 
niekas nebuvo regej'as ant svie
to.

Nusidžiaugė karaliene, pasi
ėmė su savim skruzdeles ir vo
vere ant pievukes priesz palo- 
cziaus langus. Kada voverele 
ir skruzdeles pradėjo savo ste
bėtina darba, ragana paregėjus 
per langa, iszsiunte viena isz 
savo tarnaicziu paklaust už 
kiek parduotu voverele ir 
skruzdeles.

— Kraujo už auksa nepar
duodu — ats'ake karaliene — 
bet pasakyk savo ponei jog ati
duosiu jai viską už dyka jeigu 
ma pavėlins paklot lova del 
karalaiczio.

Užpyko labai ragana, pri
jausdama tame kokia nelaime 
nes geide turėt stebėtina vove
re ir skruzdeles. Pristojo ant 
iszlygu bet pirma vela pritaisė 
vyną ir liepe paduot del kara
laiczio kada inejo in savo pa
kajus.

O prie vakarienes pati pa
klausė savo sužiedotinio.

— Kaip tau patiko vaka- 
rykszczias vynas kuri tau pri- 
siunczi'au ant nakties?

— Dieviszkas gerymas! — 
atsake karalaitis — ,bet turėjau 
liūdnus sapnus nes taip liūdna 
buvo ant szirdies kada pabu
dau.

— Negerk tiek daug — atsa
ke ragana. Liepiau tarnui pa
duot tau ta pati vyną szianakt.

Pagamino jam tokia vaka
riene idant butu isztroszkes 
vakare.

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

— Kokia tai puiku czierka! 
— paszauke karaliene: — pa
sakyk man, kas isz jos gers?

— Gers isz jos jaunas kara
laitis, sužiedotinis musu po
nios, idant turėtu spakainus 
sapnus.

— Pavėlink man patept ma
no lupas tame geryme idant ži- 
nocziau ka geria karalei o duo
siu tau szita žiedą deimantini; 
atiduosi ji savo mylimai o ji 
tave mylės iki smert.

Tarnas užsigodejas ant žie
do, pavėlino jai paszlapint lu
pas. O karaliene truputi pa- 
szilapino savo lupas ir suleido 
aszaras in geryma o po tam 
greitai nusidavė in pakaju sa
vo vyro. Bet kada inejo, taip 
ja miegas apėmė jog puolė prie 
lovos kaip negyva.

Tarnas kantrei lauke jos su- 
gryžimo o girdėdamas jog ka
ralaitis norėjo ja iszvest kuo- 
greicziausia isz pakajaus. Ma
tydamas ja gulinczia persigan
do baisei, nutraukė ja in kam
pa, pristatė kėdę ir užmėtės su

divonu skulbei iszejo priesz ka
ralaiti idant jam paduot vyną.

J Karalaitis su noru paėmė 
czierka su vynu ir vos pridėjo 
prie lupu, viską tuojaus isz- 
spjove kalbėdamas jog da nie
kad taip kartaus vyno nebuvo 
gėrės.

— Atneszk man czysto van
dens, — paszauke ant tarno, 
sėsdamas ant lovos ir tame už
migo nes pats kvapas vyno už- 
migdydavo ir drucziaūsia žmo-j 
gu.

Ant balso savo vyro, pabudo 
karaliene, iszejo isz savo kavo- 
nes, pasilenkė prie ausies savo 
vyro ir susznabždejo.

— Karaliau, mano vyre, 
sztai per septynis metus ėjau 
paskui tave ant galo svieto. 
Saules, menulio ir vėjo klau
siau, smaka su žalia lelijėle 
kirtau. Ar gali apie mane už- 
mirszt ir musu kūdikėli? Pa
busk, vyre mano! Pabusk, ka
raliau mano! Ir nupuolė karsz- 
ta aszara ant veido mieganczio.

Sztai ir pabudo staigai, paži
no paczia ir prispaudė ja prie 
szirdies.

— Acziu tau! — paszauke — 
tu mane iszgialbejai, dabar es
mių liuosas, atgavau pomięti, 
pažinau taye, mano mylima ir 
brangiausia pacziule, pamenu 
apie musu kūdiki o kuom-gi 
asz tau už viską atsimokėsiu?

— Gryszkie su manim, — su
sznabždejo laiminga karaliene.

Sugryzt nebuvo taip lengva 
nes ragana nebutu leidus savo 
aukos todėl pastanavijo nak
ties laike pabėgt.

Karaliene iszejo isz pakajaus 
rodos nieko nežino o karalius 
nevos sunkei užmigo nuo gery- 
mo nes kada visi palociuje už
migo, iszlindo per langa in so
da. Ten suėjo su paczia ir nu
bėgo abudu prie kraszto Rau
donųjų mariu. Kada pradėjo 
dienytis, paregėjo /balta gulbe 
ir tuojaus sėdo abudu ant jos.

Gulbe nesze juos per mėlyna 
vandeni bet .ragana juos pate- 
mino isz tolo. Szėtoniszkai nu
sijuokus nuskynė žalia lelijėle, 
inmėte ja in mares ir nuėjo ad- 
gal in palociu būdama tikra 
jog abudu turės pragaiszt ant 
mariu su gulbe.

Ir taip stojosi. Neužilgio gul
be pradėjo nustot pajiegu taip 
jog toliaus negalėjo jau plaukt 
o buvo ant vidurio mariu gi
liausioj vietoj. Bet karaliene 
tuojaus inmete auksini rieszu- 
ta in vandeni ir tuojaus iszau- 
go mil'žiniszkas rieszutinis me
dis ant vandens. Gulbe, atsilsė
jus ant jo, nuplaukė toliau.

Kokis buvo ju džiaugsmas 
kada pribuvo in palociu kuni- 
gaikszczio ir užtiko savo myli
ma sūneli sveika ir užaugusi! 
Paėmė ji su savim ir nuo to 
laiko gyveno 'tarp saves lai
mingai ir be jokios rupesties.

—GALAS—

ISZTIKRUJU TAIP BUVO.
— Ar tavo tėvas senei mirė?
— U-gi bus jau asztuoni me

tai.
— Nuo ko mirė?
— U-gi isz rupesties kad ji 

pakorė.
KANCZIOS ASTHMA (DUSULIO) 

IR NOSINES KATARO GREIT 
PRANYKSTA

Yra tai neapmokama gyduole varto
jama su stebėtina pasekme per su- 
virsz 30 metu, del Asthma (dusulio), 
nosines kataro ir gerklines kataro, 
bronkitis kosulio, sunkaus kvepo, ka- 
tarino kurtimo, užymas galvoje, szal- 
tis galvoje, užkymimas nosies, prisza- 
kinio galvos skausmo, nemalonus kve- 
pas isz nosies. Gyduole kuri visados 
reikia. Pirma karta imant pradeda 
praszalint priežastį juso skausmo. 
Tankiai in 48 valandas esate jau ga
tavi prie darbo. Vieno menesio gy
dimas. Preke 30c., per paczta.

THE HAMPDEN LABORATORY, 
726-36 Mulberry St., Reading, Pa.

“SAULE” Mahanoy City, Pa.

Amerikoj turime daug ap
gaviku,

Kurie neturi lemtu czeveryku, 
Ne sveikatos neturi,

O bet paczia gauti nori, 
Apie viena toki beduszi žinau, 

Skulkino paviete užtikau,
In viena mergina insimylejo, 
Bet szliuba gauti negalėjo, 
Ba kam kitam prižadėjo, 

O in parapija neprigulejo, 
Ir pinigu neturėjo.

Kas bus? reikia pėde daryti, 
Reikia prie kunigo pulti, 
Sziaip taip insiprasze, 
Parapijom! užsirasze, 

Kelis dolerius užmokėjo, 
Ir jau tikieta turėjo.

Dabar sziadien visur laksto, 
Giresi kad tikieta turi.

Dabar mislina kad ji mergina 
■ mylės, 

Susivincziavot su ja galės.
Ant visko yra spasabai, 

Kad ir ,su apgavysta, bile 
gerai.

* * *

Kur ten apie Nantika užtikau 
dvi mergijias,

Bet dzievaŽ merginos ne kas, 
Labai jos puszinasi, 

Mat augsztai save neszasi, 
Visus traukia per dantis, 

Užkabina ir doras moteres, 
Bet ir paezios daug feleriu 

turi, 
Bet ant savo kalcziū nežiūri. 
Viena be dan'tu, kita kreiva, 

Ir tai mergicos neva. 
Vyrams in akis szoka,

Ir kitus apkalbėti moka, 
Josios del visu gerai dakako, 

Kožnas pama'tes net pasikratė, 
Jeigu mergeles taip darysite,

Tai žilo plauko sulauksite, 
Ir jokio vyro negausite.

* * *
Hazletono mergeles, 

Nebūkite avingalveles,
Bambileis naktimis bumauja, 

Miegoti visai nereikalauja.
Mandagiai nemoka užsilaikyti, 

Ne su Lietuviais užsidėti, 
Tik žalia-blekiai pas juos 

loska turi, 
Ir ant ju tiktai žiuri.

Mergeles, tieji žalieji su jumis 
nesipaeziuos, 

Norints su katra ir pasiva
džios,

Menkoms del ju pasiliksite, 
Ir nuo visu ant galo atliksite.

* * *
Girtavimas niekam ant gero 

neiszeina,
O del girtuokliu tankiai blogai 

atsieina,
Jeigu nežiūri ant blogu laiku, 

Tai jau velneva atsitaiko.
Nescnei tarp girtos poros pasi

darė komedija didele, 
Vyras bobai iszpere gerai kaili, 
Paskui norėjo boba pamesti, . 
Kad tyku gyvenimą vesti, 

Du szimtus doleriu isz bankos 
iszeme,

Ir da in kareziama nusidavė, 
Kad ant keliones munszaines 

iszsigert,
Su pažystamais atsisveikint, 
Nusilakęs da namo parėjo, 
Užmigo ir pati kiszenius ap- 

czystijo.
Trisdešzimts doleriu užtiko, 

Ne centelio jam nepaliko,

Kongresas Plianuoja 
Pagarbe Amerikos

Eksploratoriams
Eksploracijos Leif Erickson, 

Henry Hudson, Hernando De 
Solo ir Cabeza de Vaca, gaus 
tautilszka pripažinimą jeigu 
Kongresas užtvirtins byla pa
gerbti atminti tu vyru.

Leif Erickson Diena jau vie- 
sza szvente Wisconsine, Minne- 
sotoje ir South Dakotoje. Byla 
neseniai investa Kongrese au
torizuoja prezidentą paskelbti 
Spalio 9 d., kaipo “Leif Erick
son Diena” per visa ,szali.

Erickson, garsus Skandina- 
viszkas eksploratorius jau 1,- 
000 m. iszkeliavo in Sziaur- 
Amerika ir pasekmes szitos ke
liones buvo instei'gimas koloni
jų kur nors prie Atlantiko pa- 
kranezio. Sziadien sunku rasti 
kokius nors faktus apie szituos 
gyventojus ir užvardinti tikra 
vieta kur jie apsistoja bet prof. 
R. N. Anderson isz Madison, 
Wis., sako kad Erickson ar tik 
neapsistojo vietoje kuri szia
dien vadinama Gerry’s Lan
ding, netoli nuo Harvard’o 
universiteto.

Henry Hudson, Anglas, dirb
damas prie Dutch East Indies 
kompanijos persikėlė per At- 
lantika laive “Half Moon” 16- 
09 m., kuri kelione eme net ke
turis menesius. Po isztyrineji- 
mu rytinio pakranezio, kas 
sziadien yra Suv. Valstijos, jis 
ra'do intaka upes kuri neit szia
dien neszioja jo vardu ir szito- 
je apielinkeje apsistojo ,szitie 
pirmieji Holandai. 1785 mete 
miestas liudson, kur tas laivas 
“Half Moon” .apsistojo, gavo 
savo czarteri ir dabar plianuo- 
jama iszleisti tinkama specia
li pinig-a pažymėti 150 sukak
tuves to miesto.

Pus-dolėrinis pinigas nesz 
paveiksią Cabeza de Vaca. Jis 
apleido Iszpanija 1527 m. su 
ekspedicija in Sziaur-Amerika. 
1535 m. suėmė .szituos vyrus 
Indijohai, bet de Vaca ir trys 
kiti pabėgo. Keliaudami per 
szali jie pasiekė Teksas valstija 
ir sekdami Rio Grande jie ati
darė garsia ‘ ‘ Old Spanish 
Trail.”

■ Taipgi norima kad preziden
tas paskirtu komitetą surengti 
tinkama apvaikszcziojima atei- 
naneziu ketur-szimt'iniu sukak- 
tuviu De Soto ekspedicijos isz 
10 laivu isz Kubos in Florida. 
Po baisiu kovu su vietiniais 
gyventojais jis su savo vyrais 
nukeliavo in szalies vidų pa
kol pasiekė Mississippi upe. 
Jis numirė nuo karszczio prie 
pat didžiosios upes. —F.L.I.S.

ATSAKE LABAI ISZMIN- 
TINGAI.

— Esmių didėlėje nelaimėje, 
ar negalėtumei man paskolint 
penkis dolerius?

— Kodėl neužstatai tojo dei
mantinio žiedo?

— Negaliu brolyti, tai atmin
tis po mano ncbasznirikei mo
tinai.

— O mano pinigai tai atmin
tis po mano nebaszninkui tė
vui!
r —.................. -

Lietuviszki Bonai
Mes mokame aukszcziausia 

marketo kaina.
Neparduokite bet raszykite 

pirma pas mus.

Kurt H. Schurig & Co.
50 BROADWAY

NEW YORK
(I - ............ ' .. • \

■

Isz Visu Szaliu
ŽUDINSTA ANT 

VESTUVIŲ.
Kazlai, Lenk.,— Ant vestu- 

j viu name Jono Baranausko, 
kaime Kazluosia, Vilniaus aps. 
kilo kruvinas muszis, kuriame 
likos nudurtas peiliu Baran
auskas, 24 metu amžiaus, per 
Konstanta Pranckevicziu, 26 
metu. Žudintojas likos suim
tas ir nuvežtas in kalėjimą.

,SZUO SUKANDŽIOJO ANT 
SMERT ČIGONĄ, GINDA

MAS KŪDIKI.
Samdomiems, Lenk.,— Ko- 

lonijoi Czekaje, motere iszejus 
in darba, ant lauko, paliko vy- 
geje dvieju mętu dukrele, po 
globa didelio szuniėš. Kada 
atėjo ant piet, rado grinezioje 
negyva čigoną su peiliu ranko
je, o szale lavono gulėjo jo mo
tere kone pusgyve isz baimes, 
prie kurios stovėjo szuo.

Pasirodė kad in grinezia in
ejo cigonka ir artinosi prie gu- 
linczios dukreles. Szuo szoko 
ant cigonkos ir ja nuvertė ant 
grindų. Tame laike inejo jo
sios vyras ir pamatęs kas atsi
tiko, sipyre szuni su koja ir 
tuoj prasidėjo tarp žmogaus ir 
szunies kruvinas galėjimas. 
Čigonas isztrauke peili su ku- 
riuom sužeidė szuni, tuom syk 
szuo ant tikrųjų mėtėsi ant či
gono ir ji sukandžiojo ant 
smert. Po tam nuvertė cigon
ka ir stovėjo prie josios pakol 
sugryžo motina. Motere davė 
žinia kaimynams kurie suriszo 
cigonka ir atidavė in rankas 
palicijos.

APGAUTAS VYRAS.
Szeremoszia, Bukovina,, — 

Guodotas nuo visu gyventojas 
Cyrilius Bakusta, 26 metu, jau
nikaitis, insimylejo pasiutisz- 
kai su kaimyno dukrele, Fedo
ra Savaroff. Bakusta geide 
greitai apsipaeziuotie ir dare 
visus parengimus, bet Fedora 
nuolatai ji atkalbindavo ir 
pravilk'lndavo diena vestu
vių užsiduodama su kitais vy
rais, turėdama su jais meilin
gus susineszimus, o Cyriliu 
linksmino, kad ji myli ir isz- 
traukdavo nuo jo visokes do
vanas ir tokiu budu laike ji ant 
virveles per tris metus. Ant 
galo apreiszke jam, kad tekės 
už jo, kada pastatys del josios 
puikia grinczele. Ka,d visame 
intikt savo mylemai, Cyrilius 
paskolino pinigu nuo savo 
draugu ir užganadino visame 
savo mylemai, bet Fedora ne
manė iszpildyti duota jam 
prižadėjimą. Fedora paskuti- 
nuosia laikuosia, susipažino .su 
kokiu tai miesezioniu Kurovu, 
su kuriuom labai mylėjosi. Su
tikus ana diena Cyriliu, pasakė 
jam, kad už jo ne eis ir tegul 
sau piasijeszko kitos merginos. 
Mylemas atejas vakare, melde 
Fedoros, kad jam neužtrucin- 
tu gyvenimą, ir kad už jo tekė
tu. Tame paežiam laike, atva
žiavo pas Fedora josios antras 
mylemas Kurovas, ir paliepė 
Cyriliui eiti namo, nes geidže 
pasilikt viena su savo mylemu. 
Cyrilius iszejo nuliūdęs ir bai
siai inpykias. Po tam in trum
pa laika apleido narna ir Kuro
vas.

Kada Kurovas užszoko ant 
arklio, Cyrilius pradėjo in ji 
szauti, sužeisdamas ji mirtinai. 
Tada Cyrilius sugryžo ir inbe- 
go in narna ir vienu szuviu pa
dėjo negyva savo apgavinga 
mylema ir pats sau paleido szu- 

I vi in smegenis.
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NŪTRUCINO VISA SZfel- 
MYNA ISZ PRIEŽASTIES 

BADO.
Grodnas, Lenk.,—Laurentas 

Movorski, kriauezius, kuris sir
go ilga laika ir radosi be dar
bo, taip susirūpina kad nuta
rė užbaigti visus savo vargus, 
nužudydamas paczia, szeszis 
vaikus ir pats save. Kaimynai 
iszgirde dejavimą kriaueziaus 
kambari'uosia, iszverte duris ir 
tuojaus dasiprato kas atsitiko. 
Paszauke daktara, kuris persi
tikrino, kad visa szeimyna nu- 
trucinta ir norints stengėsi 
juos iszgialbeti, bet visi mirė 
in trumpa laika. Szeimyna 
kente Ibada per kėlės sanvaites, 
pagal kaimynu apsakyma, ku
rie szelpe kriaueziu su szeimy
na, bet per kėlės dienas ju ne
matė.

ATKERSZINIMAS KATES.
Straudsberg, Vok.,—Mo tere 

vietinio (darbininko, pagimdė 
dvynukus. Szeimyna labai 
mylėjo kates, per tai turėjo 
viena stuboje, bet kada atėjo 
daktaras apžiūrėti motere, pa
liepė kate iszvaryt isz stubos, 
bet szeimyna to paliepimo ne
paklausė. In kėlės dienas vė
liaus, nakties laike, motere 
iszgirdo viena isz dvynu ver
kauti. Persigandus, nubėgo 
pažiūrėt kas kūdikiui kenke, 
baisiai persigando, kas persi
statė josios akimi. Vygeje sė
dėjo didele kate. Viena isz dvy
nuku jau gerai apkramezius o 
kitam sukramtė baisiai ranku
te ir veidą. Manoma, kad kate 
buvo užvydi vaikams.1

KANKINO SAVO MOTERE 
BE MIELASZIRDYSTES.
Stanislavov, Lenk.,— Kaime 

Oszerkovo, Feliksas Strazdą, 
gyveno su savo paczia nuo ko
kio tai laiko dideliam nesutiki
me ir teip jam motere pabjuro, 
kad viena diena uždare ja tam
sioje kamaraitėje kurioje ji 
pergulėjo per ketures dienas, 
ken'sdama bada, nes tokia mir- 
czia ja vyras bandė nukankyti.

Praėjus keturioms dienoms, 
manydamas kad motere mirė, 
dirstelėjo in kamaraite ir pa
mate, kad motere da gyva. Isz 
piktumo isztrauke nelaiminga 
isz fenais, paguldė pus-gyve 
motere ant lovos, užklojo pa
talais ir užsmaugė, Perfeitkrin- 
ia's kad jau motere negyva, nu
ėjo in palicija, praneszdamas 
kad jo pati pasikorė, bet palici
ja dalsiprato kad tai žudinsta 
ir iszveže vyra in kalėjimą.,,

NORĖJO KAD GREICZIAU 
MIRTŲ.

— Taip, mano miela pa- 
cziuk, daktaras man kalbėjo 
kad asz daugiau negyvensiu 
kaip kokia penkis metus.

— Tai baisus daigias, asz tu
rėsiu pasilikt sena nasžle. Ar 
negalėtum mirti greieziau, ma
no mielas? 
-----------------------------;-----
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IR
Federal Deposit Insurance 

Corporation
. ■■ ' —5— ■'

Union National Bank
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.
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ŽINIOS VIETINES .1 PRANESZIMAS isz Chicago, ill. Paveikslai iszNaujausiu Atsitikimu
— Na tai ir po Rinkimu!
—• Daug buvo nusiminimu 

ir graudu verksmu.
— Panedelyje pirma diena 

rudens. Yra tai rudeninis susi- 
lyginimas dienos su nakezia.

— Vai tois musu vargingos 
Jevos sesutes, konto josios nuo 
sutvėrimo pirmutinios mote- 
res ir buna vis apgaudinėtos, 
ne tik per vyrus, bet ir paliti- 
kierius, kurie jeis perkrikszti- 
no ant Demokratiszko kurpal-i 
iaus, paezios apie tai nežinoda
mos! O kas teip padare? Len- 
kiszki palitikierei, kurie apga- 
vingai perstatė joms laiszke- ' 
liūs, ant kuriu pasirasze pa- 
ęzios nežinodamos, manydamos 
kad pasiraszo ant savo partijos 
bet likos apgautos! Eidamos 
balsuoti, persitikrino, kad jeis 
perkriksztino ant Demokratu. 
Geda, kad musu moterėles da
vėsi teip lengvai apsigauti, del 
nesavžiningu paliti'kiėriu, bet 
ateiteje apie tai neužmirsz 
kandidatai ant visokiu urėdu, 
tnes del tokiu perkriksztytu 
ypatų, neturi jokios paguodo- 
nes del tokiu perkriksztytu 
ant dvieju pecziu; tokioms ne
gales užsitiketi ateiteje. Visi 
laikėsi karsztai ir balsavo del 
savo tautiecziu, tik Lietuvei 
nesilai'ke vienybes. Slavokai 
iszrinko savo kanditatus, nors 
ju randasi mieste maža saujele. 
Pasistatykite nors laike Rinki
mu Lapkriczio men., (Nov.) ir 
nesiduokite save prisigaut del 
nesavžiningu ypatų.

— Visi Republikohiszki kan
didatai ant pavietavu dinstu 
Schuylkill paviete, likos isz
rinkti. Demokratai taipgi isz- 
ririko savo bet tik tuosius ku
rie jiems labiau patiko. Lietu
viai likos sumuszti kaipo ir 
daktaras Petrikas, isz Shenan- 
dorio, ant koronerio. Mahano- 
juj Slavokai iszrinko savo 
skvajeri. Repulblikonai iszrin
ko Young, Jenkins ir Northey 
ant moks'lainiu direktorių o 
Demokratai iszrinko daktara 
Holland, Wittmer ir Lieber
man. Lietuviai gali pastatyt 
ant savo ateinaneziuose rinki
muose Novemberio menesyje.

— Helena dvylikos metu 
dukrele Petro Javorskio isz 
Moreos, likos baisei apszutinta, 
kada apvertė viedra verdan- 
czio vandens ant saves. Mer
gaite likos nuveszta in Ashlan
do ligonbute. z

— Petronėlė, pati Pijuszo 
Urbono, saluninko, 626 W. Ma
hanoy Avė., jaueziasi daug 
sveikesne po operacijai kuri 
buvo jai padaryta Seredos die
na Locust Mountain ligonbute- 
je iShenadoryje.

t Ketvergo ryta atsibuvo 
laidotuves Marijonos Barta- 
Sziuvienes, kuri likos nuszauta 
isz netycziu. Apeigos atsibuvo 
Szv. Jooząpu bažnyczioje ant 
kuriu dalyvavo daugelis žmo
nių. Kūnas palaidotas ant vie-j 
tiniu kapiniu. į

— Ant laikyto susirinkimo 
centraliszko bordo, likos nu
tarta kad straikieriai sugryžtu 
prie savo darbu deszimts ka
syklose kurios pristato anglis 
in centraliszka brdkeri St. Ni
kolas. Tosios kasyklos nedirbo 
nuo Juta jaus menesio. Bordas 
sutiko kad darbininkai sugryž
tu prie darbo jeigu kompanija 
nepraszalintu jokio žmogaus 
nuo darbo kuris darbavosi lai
ke straikos. Kad kompanija 
padalintu lygiai darbus kasyk
lose taipgi likos nubalsuota.
Visi sugryžo prie darbu Ket- 
vcr»e-

ATYDARIMAS NAUJOS

MUZIKALISZKOS STUDIJOS
Sujungta su Jolly Jack Robel’s Orkestrą.

Ant 3-czio floro Citizens National Bank Building 
SHENANDOAH, PA.

Duodamos lekcijos ant Piano, Skripkos, Klarneto, Gitaros 
(Hawaiian, Spanish) ir Saxophono

Norintieji imti lekcijas, galite užsiregistruoti kas dien nuo 1 
iki 2 vai. popiet ir nuo 6 iki 7 vai. vakarais.

JOHN DESMOND, Piano EDWARD WREN, Violin ir Guitar 
MICHAEL SWEET, Clarinet ,ir Saxophone

— Gerai 'žinomas del dau
gelio, senas gyventojas, Anta
nas Einikis, likos nuvežtas in 
Ashland© ligoribute ant gydy
mo. Ponas Einikis turi dukte- 
res Mraziene ir Bartasziuviene 
kurios turi farmas McKeens- 
burge.

SHENANDOAH, PA
— Janina Petrauskiute, 16 

metu, ir Aldona Dutsko, 13 me
tu, dingo isz namu nuo 11-tos 
dienos Rugsėjo. Badai abi mer
gaites apleido miestą ant ang
linio troko, kuris važiavo in 
New Yorka. Jeigu kas ap>.e 
jeis žino tegul duoda žinia stei- 
tinei palicijei in Troop B, in 
Wyoming, Pa.

— Mėsinis Straikas užsi
baigė ant nežinomo laiko. Mo
terėles suprato, kad pasiliko 
ant szando nuo visu, lakstyda
mos -su automobilaisi po visa 
pavietą. Moterėlės sako, jeigu 
mesinycziois nepapigins mesu- 
te, tai vela pradės straika. Mo
terėles dabar mano suraszyti 
peticija ir nusiunsti in Wash- 
ingtona kaipo protestą kad pa
pigintu mesute.

— Ana diena, apvaiksztin- 
jime.
ėjo savo sidabrines sukaktuves 
vedusio gyvenimo ponstva Pe
trai Szilelei, 129 W. Girard 
uly. Szeszi vaikai su anūkais, 
pažystami ir prietelei, dalyva
vo tam svarbiam apvaikszczio- 
jima.

— Szv. Jurgio LPetuvisz- 
kas Choras, po vadovyste Prof. 
Grigoraiczio, važiuos in Hazle- 
tona, Nedelioje, dalyvauti Kon
certe, kuris atsibus West Ha
zleton Auksztoje Mokslaineje, 
ir prasidės 7.30 valanda vaka
re. Chorai isz Minersvilles ir 
New Phila,delpliijos teipgi da
lyvaus tame koncerte.

t Vladas Jakimas įnirę 
Ashlando ligoributeje Utarnin- 
ko ryta. Velionis paėjo isz Lie
tuvos ir dirbo daugeli metu ka
syklose. Prigulėjo prie Szv. 
Jurgio parapijos. Paliko tris 
seserunes. Laidotuves atsibus 
Subatoje su bažnytinėms apei
goms.

Frackville, Pa.,—Helena Ba
beliene, 122 N. Lehigh Ave., li
kes iszrasta kalta Pottsvilies 
sude, už varima “munszaines.” 
Džiures melde sudžiaus, kaa 
susimylėtu ant jos ir uždėtu 
kanuomažiause bausme.

—■ Ant czionaitinio plento, 
du nežinomi bandytai, užklupo 
ant Niek Dobuszevskio, kuris 
vežiojo pieną del Brokoff kom
panijos, Pottsville, kuriam už
davė per galva su revolveriu, 
ir kada tas gulėjo be sąmones 
apiplesze ji ant 150 doleriu, 
kuriuos ta ,diena buvo surin
kęs nuo kostumeriu. Banditai 
nudavė kad ju karnkas 'buvo 
ipagedias ir sulaikė Dobuszev- 
ki, kad jiems prigialbetu ir 
tame laike ji užklupo. Steitine 
palicija jeszko banditu.

Tamaqua, Pa., — Valdžios 
slapti agentai aresztavojo Pe
tra Zigmanta isz miesto ir Vin
ca Žardecki isz New Philadel
phia, už tai, kad turėjo ir par
davinėjo arielka be sztampu. 
Kožnas pastatytas po $1,000 
kaucijos lig teismo.

Girardville, Pa. — Kunigas 
A. J. Alauskas, prabaszczius 
Szv. Ludviko bažnyczios, Mai- 
zevillej, ana diena dalyvavo 
vestuvėse savo sesers Francisz- 
kos, isz Filadelfijos, su Jurgiu 
Morris’u isz czionais. Szliubas 
atsibuvo Filadelfijoj kuriuos 
suriszo mazgu moterystes kun. 
Martuseviczius, bažnyczioje 
Szv. Kazimiero.

Ka Turime Nuo
Kincziku

* Szil'kas yra žinomas Ki
nuose nuo nepamenamu laiku, 
in Europa jis gavosi net in 300 
metu po Užgimimui Kristaus.

* Kinczikai iszrado popie- 
ra pradžioje Krikszczioniszku 
laiku; Europa priėmė taji isz- 
radima XII-tam szimt-metyje.

* Arbata iszmoko gerti Eu- 
ropiecziai tik XVII-tam szimt- 
metyje, norints Kinuose arba
ta jau buvo žinoma trecziam 
szimt-metyje priesz Kristų.

* Jau 700 metu priesz Kris
tų, Kinczikai žinojo apie szau- 
doma paraka, naudojo ji dirbi
me visokiu ugniu laike ap- 
vaikszcziojimu bet ciesorius 
Kubli Chan, XIII-tam szimt- 
metyje paliepė daryti isz jo 
rankines granatas.

* Pirmutine drukuota kny
ga pasirodė Kinuose 868 mete 
o drukas su pagialba litaru bu
vo lenais žinomas 1100 mete.

Antram szimt-metyje Kin
czikai iszrado porcelana o me
te 1518 atveže ji Portugalai in 
Europa prie pabaigos XVIII- 
to szimt-meczio kur pasiseko 
jiems iszdirbti taji porcelana ir 
diilbti isz jo puikiauses toriel- 
kas ir puodukus.

* Pagal surastus senus do
kumentus nuo tukstaneziu me
tu ad'gal tai Kinczikai žinojo 
apie lekiojamas maszinas.

Negalime todėl 'stebėtis 
kad Kinczikai žiuri isz augszto 
ant Eurpoiecziu kaipo žmones ' 
mažesnio mokslo ir iszminties.

PADIDINO SAVO BIZNI.

— Lyg sziam laikui stodavai 
priesz suda tiktai už mažas va- 
gystas o sziadien esi apskuns- 
tas už insilaužima in sz'tora.

— Taip, malonus sūdžiau, 
asz dabar mano bizni padidi-, 
nau.

A. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Pirmos klasos patarnavimas 
❖ Ofisai Dviejose Vietose ❖ 

331 W. Centre St., Shenandoah 
Telefonas, Dial, 2-1512 

411 E. Pine St., Mahanoy City 
Telefonas, 501

Chicago miestas visiems gy
ventojams, turintiems turtą, 
nusprendė padidint mokescz- j 
ius szesztu nuoszimcziu, todėl' 
be tu paraginimu, kurie jau isz 
siuntinėta, netrukus bus isz- 
siuntineta nauji paraginimai 
užsimokėti ir priedus. Tokiu 
budu manoma mokesežiu už į 
sziuos metus surinkt trimis mi
lijonais doleriu daugiau, negu 
surinkta už pęrnykszczius me
tus aiba sziais metais gyvento
jai turės sumokėti $59,800,006.

— Kataliku kardinolas 
Jurgis Mundelein, insake viso
ms Kataliku parapijoms ir Ka- 
talikiszkoms draugijoms Chi- 
cagoj, ateinaiiczia sanvaite su
rengti vaju priraszymui nauju 
nariu parapijoms ir katalikisz- 
koms draugijoms. Kardinolas 
tiki kad szis sanvaitinis va
jus duos 150,000 nauju nariu 
Chicagos antvyskupijai. Va
jus tvarkyti pavesta pralotui 
Jokūbui Horsburg.

— S. Lipson turintis kepurių 
siuvykla, S. Kallov uly., tapo 
aresztuotas už valdžios apgau
dinėjimu. Lipson kaipo pra
moninkas, siūdamas kepures 
nemenkai pelne, nes isz savo 
amato kas menesis gaudavo in- 
eigu po $100, o vienok pasida
vęs vargszu-bedarbiu, eme isz 
valdžios paszelpa. Užtai jis 
dabar bus traukiamas teisman 
kaipo valdžios prigaudineto- 
jas.

— ’ H. Josutiene, gyvenanti 
pre 4i9 uly., Ciceroj, patraukė 
teisman V. Savicką, artima sa
vo kaimyną, už inžeidima. Tei
sėjui Sanduski klausinėjant, 
viena ir kita puse pripažino 
kad Savickas tepliodamas tvo
ra, susibarė su tvoros kitoj pu
sėj stovėjusia Josutiene. Pas
taroji priėjus arti Savicko eme 
ji plūsti ir negražiai pravard
žiuoti taip kad Savickas nete
kės kantrybes, pavilgęs pindze- 
li in raudona daža, pindzeliu 
teszke Josutienei per burna.Už 
tai Josutiene savo kaimyną ap
skundė teisman už inžeidima. 
Teisėjas viską iszklauses, abu
du pabare ir liepes taikoje gy
venti taip kaip reikalinga. 
Abudu paliuosavo. —L.S.B.

PERKALINIAI SZMOTELIAI 
maiszytu, del pasiuvimo kaldru, 

25c. pakelis, 5 už $1. Didesni szmo- 
tai, volelis 50c. 3 už $1.25 per pacz- 
ta. Wood’s Textiles, Syracuse, N. Y.

PARSIDUODA FARMA.
ROCKWOOD, N. Y.

42 akeriai žemes, beveik visa dir
bama, 7 kambariu namas, naujas 
visztininkas, ant gero kelio, arti 
miestelio, prie mokslaines, sztoru ir 
bažnyczios; elektros szviesa, ant ke
lio, apszvieczia visa narna. Kurie "no
rite pirkti farma, pirkite dabar ir 
gaukite gera farma pigiai. Labai ge
ra vieta bizniui ir geresnes vietos 
farmai negali but. Pirksite pigiai. Du 
seni žmones ant farmos ir nori būti
nai parduot. Toji farma yra New 

iYorko valstijoj, Fulton County. No
rinti daugiau paaiszkinimu, raszykit: 

Mr. Vincas Kvederaitis,
Rockwood, N. Y.

Gerkit ir Reikalaukit

...LEBANON...
VALLEY EXPORT
ALU - PORTERI - ALE
Jus visus patenkins nuo 

pirmo poragavimo!

ANT. DZIADOSZ 
438 W. Mahanoy Avė., 
MAHANOY CITY, PA.

Telefonas 59-J.

Agentas Del Miestu: 
Mahanoy City, Shenandoah, 

Gilberton, Frackville ir Tamaqua

LAIVAS KURIS UŽĖJO ANT UOLOS.
Sztai didelis laivas “Dixie” su 260 pasažieriais ir 140 darbininkais, kuris laike smar

kios viesulas užplaukė ant po-vandenines uolos arti Floridos, apie 50 myliu nuo Miami. Lai
vas plauke isz New Orleano in New Yorka. Praneszta apie tai kitiems laivams kurie tuojaus 
atplaukė in pagial'ba ir iszgavo visus pasažierius laimingai. Tik szia ketverga ryta pasise
kė laiva intraukti atgal in vandeni.

EKVADORIAUS NAUJAS 
PREZIDENTAS,

Kada Jose M. Velasco Ibar
ra, prezidentas Ekvadoriaus, 
norėjo sutverti diktatūra tame 
sklypelyje, tai greitai likos ap- 
malszytas per savo nevidonus 
ir praszalintas nuo dinsto o in 
jo vieta likos paskirtas -Anto
nio Pons, kurio paveiksią czio- 
nais matome. Pirmiau Pons bu
vo ministerium.

DIDELE SZEIMYNA McDANIEL’U.
Sztai didele szeimyna McDaniel’u, kurie randasi ant laivo “Lurline” kelionėje isz 

San Francisko in Honolulu. Szeimyna suvažiavo isz Armore, Tulsa ir Abilene, Teksu.

VALDISZKI DETEKTYVAI TURI LAIKYTIS GERAM PADĖJIME.
Valdžios slapti detektyvai, arba- kaip juos vadina “G-Mcn”, turi beveik kas diena 

lavintis kad 'būti geram padėjime laike savo darbo kovodami priesz visokius banditus ir pra
sižengėlius. Paveikslas parodo kaip jie lavinasi gimnastiszkai ant stogo savo namo, Wash
ington, D. C.

GERAS VYRAS.

Matydamas kad motete ker
ta malkas, užklausiau jos ar ji 
yra naszle?

O ji man atsake: — Ne, po

VIRSZININKAI JAUNU D EMOKRATU AMERIKOJ.
Sztai pirmininkas ir vice-pirmininke jaunos Demokra- 

tiszkos partijos Amerkoj. Ant susirinkimo kuri laike Detroi
te, likos iszrinkti: Pranas Wickham, isz Sioux Falls, S. D., ir 
Mrs. Louisa Galleher, isz Leedsburg, Vt.

nuli. Turiu gera vyra kuris per 
visa diena sėdi už pecziaus ir 
verikia kad asz taip sunkei tu
riu dirbti.

SKAITYKITE “SAULE”
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Dr. T, Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas
Dentistas Mahanojuje

Persikėle in nauja vieta po adresu
30 E. Mahanoy St. Mahanoy City
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