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Isz Amerikos
MEDŽIOTOJAS .

DVASIU
VIETOJE DVASIOS PERSI- 

SZOVE PATS SAVE ISZ 
DIDELES BAIMES.

NETEKO BACZKOS 
KOPŪSTU.

Bethlehem, Pa. — Czionaiti- 
neje aplinkinėje gal nesiranda 
tamsesniu Vokiecziu kaip czio- 
n ai tine j e aplinkinėje. Žodžiu, 
visam Burks paviete Pruselei 
tiki labai in visokius burtus. 
Sztai vienam name, pagal žmo
nių pasakas, badai baladojosi 
kokia tai dvasia mirusio far- 
merio kuri pleszikai nužudė. 
Nors niekas tosios dvasios ne
buvo mates bet taip kumute 
kūmutei in ausi kuždeno.

Atsirado koks tai narsunas 
ypatoje Augusto Bergemann 
kuris susibeczino .su kaimynu 
isz baczkos kopūstu, kad jis ap- 
malszins taja dvasia ir permie
gos visa nakti tame name. Insi- 
dejas revolveri in kiszeniu, nu
ėjo drąsuolis apie deszimta va
landa nakties laike ir atsigu
lė in lova, pasidejas revolveri 
no uad^^Fg-

Iszmus'zeviėnuofftaTidam 
da, kambarėlyje pasidarė gra
binis malszumas kokis tik yra 
tinkamas del dvasiu atsilanky
mo, vėliaus iszmusze dvylikta 
adyna — pusiaunakti, ant ne
tolimo bažnytinio bokszto, drą
suoliui pradėjo rodytis akyse 
kad kabancziuose paveiksluo
se pradėjo rodytis visokį vei
dai žmonių.

Ta paczia minuta ant lovos 
galo pasirodė 'baltas delnas. 
Musu drąsuolis drebėdamas isz 
baimes paszauke: “Traukis 
szalin pikta dvasia ba szau- 
siu”!

Bet delnas nepasijudino isz 
vietos. Drąsuolis isztrauke re
volveri ir szove in dvasia. Kam
barėlyje pasigirdo szuvis ir di
delis riksmas, revolveris isz- 
krito isz ranku drąsuolio kuris 
szoko isz lovos szokinedamas 
Rusiszka kazoka... Mat jis 
pataikė isau in locna koja kuri 
buvo iszsikiszus isz po paklo
des.

Iszsižadejo daugiau medžio
ti ant dvasiu o labiausia gailė
josi kad nelaimėjo baczka ko
pūstu.

NUTRUCINO VYRA IN SZE- 
SZES VALANDAS PO 

SZLIUBUI.
Pasadena, Calif. — Dena Coo

per, 35 metu moterele, likos už
daryta kalėjime už nužudymą 
savo vyro su kuriuom apsivedė 
tik szeszes valandas priešz tai. 
Laike tyrinėjimo, daktarai ra
do pyragaiti kuriame radosi 
tiek truciznos kad nuo jo mirtų 
keli vyrai.

Motere buvo persiskyrus 
nuo savo pirmutinio vyro pra
eita meta su kuriuom nenorėjo 
gyventi ir isztekejo už antro 
Jik del jo turto.

ŽENTELIS NORĖJO 
APGAUTI TĖVUS

BET JAM NEPASISEKE.

Essing t on, N. Y. — Ferdi
nandas DePest susipažino su 
Gracija Derringer ir in kelis 
menesius po tam paprasze tėvu 
kad leistu dukrele už'jo. Tėvai, 
neturėdami nieko prieszingo, 
davė savo palaiminima nes jau
nikis pasakė kad turi gera biz
ni ir nori toje aplinkinėje nu
sipirkti narna del savo busimo
sios pacziules. Narna surado bet 
didžiausia beda buvo kad Fer- 
das neturėjo 500 doleriu rank- 
pinigu, kuriuos turėjo duoti už 
narna. Ka ežia daryt? Idant tė
vai nedažinotu kad jis neturi 
ne centelio, sumanė apipleszi- 
ma be pagialbos banditu. Neto
li namo savo mylimos pasislė
pė krūmuose, susiriszo pats sa
ve ir pradėjo szaukti pagial
bos. Tėvai mylimos, su kaimy
nais atbėgo in taja vieta ir ra
do ženteli gulinti ant žemes su- 
riszta. Ferdas pasakė kad likos 
užkluptas per banditus kurie 
atėmė nuo jo 500 doleriu. Ka
da detektyvai pradėjo tyrinėti, 
dasiprato visko ir ant galo Fer
das prisipažino kad norėjo tė
vus savo mylimos apgauti. Ži
noma kad svodba pairo ir žen- 
tetis" g’Svosr uz^r oteliu“ už ap-J 
gavysta ir suvedžiojimą mer
ginos.

TĖVAS ISZ PIKTUMO NU
ŽUDĖ VERKENTI KŪDIKI.

Norwood Park, UI. — Ralph 
Koch, 25 metu darbininkas ant 
WPA radosi namie prižiūrėti 
kūdiki kada jo motere, Marce
le, 20 metu, dirbo artimoje res
tauracijoj. Vaikutis pradėjo 
verkti ir ji negalėjo apmalszy- 
ti jokiu budu. Ant galo tėvas 
baisei perpyko ir uždavė su 
delnu kūdikiui per galva ir ta
sai tuojaus apsimalszino. Dasi- 
prates kad kūdikis negyvas, 
nubėgo ant palicijos apreiksz- 
damas ka padare.

Koch nuo kokio tai laiko bu
vo persiskyres su savo paczia 
ir susitaikė su ja tik kėlės san- 
vaites adgal. Bet motere dabar 
visai nenori gyventi su savo 
vyru kuris randasi uždarytas 
kalėjime.

KALNAS SUGRIUVO UŽ
GRIAUDAMAS 69 
ANGLEKASIUS.

Guanajuato, Meksika.— Lyg 
sziai dienai jau iszimta septyni 
anglelkasiai isz po sugriauto 
kalno, kuris užgriovė kasyklas 
Garrapata. Viso 60 anglekasiu 
užgriauta bet 40 turėjo gilinki 
iszsigialbeti.

PRAGĖRĖ SAVO AUKSI
NIUS DANTIS.

Philadelphia. — Arthuras 
Derringer nuėjo pas dentista ir 
davė sau isztraukti kelis auksi
nius dantis kuriuos davė intai- 
syti deszimts metu adgal, po 
tam nuėjo in saliuna ir juos 
pra'gere. Motere dagirdus apie 
tai, paliepė aresztavoti vyra 
kad vietoje dirbti ir užlaikyti 
ja tai pragerdavo viską ka tik 
jo rankos sugriebdavo.

ATIDAVĖ PACZIA 
KITAM

RADO SAVO PACZIA GLE- 
BIJE JAUNESNIO; ATIDA
VĖ JA SAVO KAIMYNUI.

Milwaukee, Wis. — Charles 
Sinclair nedasiprato kad jau 
yra per senas del savo paeziu- 
ies, 'turėdamas jau 54 metus ir 
kaip sau mane, jautėsi da gana 
drutu ant pajiegu ir užganadin- 
tas isz savo pacziules visame. 
Teisybe, kad jo paeziule buvo 
jaunesne, turėdama tik 28 va
sarėlės, turi jie penkių metu sū
neli, mylėjosi szirdingai, kaip 
sau Czaliukas perstatinėjo bet 

Ijo nuomone apie save nebuvo 
tvirta apie ka greitai persitik
rino.

Ana diena Czaliukas sugry- 
žes isz darbo ankseziau ne kaip 
paeziule tikėjosi, paregėjo ne
tikėta perstatymą. Sztai rado 
savo jauna paeziule glėbyje sa
vo gero kaimyno Oscaro Boyd, 
kuris turi 30 metu. Isz pradžių 
nuskriaustas vyras labai užpy
ko ir liepe kaimynui nesztis po 
velniu isz namo bet motere už
stojo jam kele kalbėdama: 
“Czaliuk, juk tu žinai, kad tu 
esi man per senas ir tolinus ne
galiu su tavim gyventi”.

Czaliukas negalėdamas šu- 
pTSST^Xpi'd ka czion eina, už
klausė: “Ka tu kalbi? Asz per 
senas? — Jeigu taip, tai pasi
imsiu kas mano ir gali gyventi 
su Boyd’u.

Ir taip atsitiko: “Czalis su
krovė visa savo locnasti in au
tomobiliu ir apleido pastogia. 
Kur nuvažiavo tai niekas neži
no o vienas isz pažystamu gir
dėjo kaip Czalis eidamas per 
duris murmėjo sau po nosia: 
“Yes, gal but kad asz esmių 
jai per senas, lai ja velnei ima, 
buvau kvailys kad isz pradžių 
apie tai nepamislinau ”.

REPUBLIKONAI LAIMĖJO, 
SZTORNINKAS DOVANO

JO VISAS SKOLAS.
Carbondale, Pa. — Kazimie

ras Stramski, kuris laiko czio- 
nais grosersztori, dovanojo vi
sas skolas savo kostumeriams 
kurie jam buvo skolingi už jnai- 
sta. Buvo tai priežastis Repu- 
blikonu laimėjimo ir užžydeji- 
mo geresniu laiku. Aiszkinda- 
mas apie savo pasielgimą 
Stramski sake: “Asz tikiu, kad 
Republikonai pagerins teby- 
rius laikus ir užeis geresni lai
kai ir biznei pasigerins todėl 
dovanoju visas skolas kokias 
žmones padare mano sztore ir 
lai pradeda isz naujo su czysta 
toblyczia. Tas prigialbes ir ki
tiems pradėti nauja gyveni
mą.”

KETURI VAIKAI GIMĖ 
ANT SYK.

Rio de Janeiro, Brazilija, 
Pietine Amerika. — Miestelyje 
Tatuhy, gubernijoj Sao Paulo, 
motere Rita Conceicao pagim
dė keturis sūnelius ant syk. Vi
si yra sveiki ir pagal daktaro 
pripažinimą tai visi gyvens. 
Aplinkinei gyventojai paauka
vo ,vaikams drapanas ir sudėjo 
gana didele suma pinigu.

Jeruzalemas Nesitikėjo To 20-tam Szimt Metyje

Sztai Angliszki kareiveiprie Francuzisz'kos ligonbutes apsaugojanti gyventojus nuo 
nžklupimu Jeruzaleme nuo Arabu. Anglikai stengėsi užbėgti pasikėlimams Arabu kurie ne
sutinka ant plano Angliku kad duoti Žydams Palestina, kas šukele didele neapykanta tarp 
Žydu ir Arabu ir beveik kas diena būna sumiszimai.

ATSITIKIMAS LAI
KE LAIDOTUVIŲ

NE ARKLEI NENORĖJO 
VEŽTI ATSKALUNA IN 

BAŽNYCZIA IR ANT 
KAPINIU.

ŽMONES TUOM LABAI 
STEBĖJOSI.

Zentmayer, I|ja. — Ana diena 
mirė czionais turtingas farme- 
ris Barclay Knight, senas jau
nikis, turintis' apie 64 metus, 
kuris in bažnyczia neeidavo, 
norintis netoli bažnyczios gyve
no ir tankiai kalbėdavo in savo 
kainynus kad tai tik niekyste 
eiti in bažnyczia nes jam tas 
visai yra nereikalinga. Kada 
staigai sunkei susirgo, sena jo 
gaspadine pradėjo jam inkal- 
bineti kad susitaikintu su Die
vu bet jis apie tai nenorėjo ne 
klausyt kalbėdamas: “asz per 
savo gvasti apsiėjau be bažny
czios tai apsieisiu ir dabar”. 
Bet kada pajuto kad mirtis jau 
stovi priesz akis, davėsi savo 
senai gaspadinei prisikalbyt ir 
parvest kunigą. Tuoj po tam 
jis mirė.

Kada jau viskas buvo pa
rengta ant laidotuvių, indejo 
lavona in karavona, bet tame 
arklei pradėjo baidytis ir ne
norėjo pasijudini isz vietos — 
nenorėdami važiuoti prie baž
nyczios. Pakinkyta kitus ark
lius bet ir tieji nesijudino isz 
vietos ir turėjo nuneszti lavona 
in bažnyczia. Kada ji nunesze 
in bažnyczia kunigas buvo jau 
atkalbėjas Miszias už ji nes 
mane kad nebaszninka neatvež. 
Kunigas kuna tik pakrapino ir 
nuveže ant kapiniu. Czia vela 
arklei susinaravijo, kada pasu
ko ant keliu vedanezio ant ka
piniu ir tik su didele beda da- 
veže ant vietos. — Žmones ku
rie eme dalybas laidotuvėse ir 
visa aplinkine kalba su baime 
apie taji atsitikima o nekurie 
net nori iszkasti isz kapiniu 
taji netikėli ir užkasti ji už tvo- 
i os. :_______ s*— -

AR GI NEGALĖJO APMAL- 
SZYTI TOKIOS MOTERES?

Rochester, N. Y. — “Ponas 
sūdžiau, mano gyvenimas su 
taja motere buvo tikra pekla 
ant žemes ir meldžiu mane nuo 
jos perskirt nes kitaip užbaig
siu gyvenimą ant kartuvių”. 
Taip tai kalbėjo priesz sudžia 
Henrikis McLean, jeszkodamas 
persiskyrimo nuo savo mielos 
pacziules Agotėlės. Toliaus 
kalbėjo: “Apsipacziavau su ja 
tris menesius adgal. Mano mo
tere pakvietė savo pussesere ir 
jos drauge in mano stuba kur 
gerdavo nuo ryto lyg vėlybam 
vakarui. Naktimis iszeidavo 
velnes žino kur ir nesugryžda- 
vo lyg trijų isz ryto, girta kaip 
nesutverimas. Kada pareikala
vau nuo jos kad man pagamin
tu vakariene, tai aplaikydavau 
kėlės torielkas in galva ir tu
rėjau bėgti laukan isz stubos o 
nekarta turėjau nakvoti po 
gonkelems.” — Ar-gi jau netu
rėjo budo ant apmalszinimo to
sios bobos tasai szeszkas?

ILLINOIS PADIRBO DAU
GIAUSIA GUZUTES.

Washington, D. C. — Valsti; 
ja Kentucky neteko pirmos 
vietos iszdirbysteje arielkos 
Amerikoj o Illinois užėmė da
bar pirmutine vieta, pagal su- 
rasza padaryta departamente 
akcyzes. Augusto menesyje Il
linois valstija iszdirbo 2,631,- 
G16 galonu arielkos, Kentucky 
837, 809, Indiana 812,149, Penn
sylvania 199,579 o Maryland 
466,208 galonu.

DIDELIS METEORAS NU
KRITO ISZ DANGAUS.

Los Angeles, Calif. — Kėlės 
mylės nuo czionais gyventojai 
mate ugnini kamuoli nukritau! 
isz dangaus ir likos labai tuom 
regėjimu perimti, manydami 
kad tai degantis eroplanas nu
krito bet tolimesni tyrinėjimai 
parode buk tai buvo didelis me
teoras kuris žibėjo 'kaip didelis 
degantis kamuotis. Tyrinėtojai 
jeszko ant kokios vietos jis nu
krito.

PERSEKIOJIMAI
ŽYDU IR KATALIKU

VOKIECZIAI PERSEKIOJA 
NE TIK ŽYDUS BET IR KA
TALIKUS; VISAS SVIETAS 

TOKIU PASIELGIMU 
PASIPIKTINO.

Washington, D. C. — Visas 
svietas sziadien žiuri su panie
kinimu ant Vokiecziu kurie da 
baisiau eme persekioti Žydus 
ir Katalikus. Prezidentas Roo- 
seveltas iszreiszke savo nuo
mone kad tokis pasielgimas yra 
ne-Krikszczioniszkas ir barba- 
riszkas ir net tuomlaikinei at- 
szauke savo ambasadorių isz 
Vokietijos.

Paryžius. — Francuzai įsako 
kad svietas nepavelins ant per
sekiojimo Žydu ir Kataliku ir 
turės apmalszyti Hitlerį nuo 
skerdimo nekaltu žmonių. Tarp 
iszgnitu Žydu pradėjo prasi- 
platint visokios ligos ir abejo
jama ar tik kolera nepradės 
smaugti tuos nelaimingus žmo
nis.

New York. — Kada Vokisz- 
kas laivas “Bremen” iszplau- 
kinejo isz szios pristovos, tuks- 
įaneziai žmonių susirinko ir 
pradėjo szaukti: “nenorime 
Naziu laivu czionais, szalin su 
Hitleriu! Turime sulaikyti kru
vinus pogromus!” Daugiau 
kaip 200 palicijaritu sergėjo 
laiva. Ant laivo iszplauke apie 
381 pasažieriai.

Dusseldorf, Vokietija. — Von 
Rath, nužudytas per jauna Žy
duką, likos palaidotas su dide
le iszkilme czionais. Nužudytas 
turėjo tiktai 17 metu ir buvo 
rasztininku Vokiszkoje amba
sadoje, Paryžiuje.

Berlinas. — Daugelis Žydu 
atiminėja sau gyvastis ne kaip 
kentėti persekiojimus ir bada 
nes neturi už ka pirkinei mais
tą nes viskas nuo ju atimta.

Pakelk szirdi tavo in dan
gų, o nedatirsi nuliūdima var
guose, nužeminime niekink 
save o nesužeis szirdies tavo 
ne apkalbos ne niekinimai žmo
nių. _____

ISZ LIETUVOS
NELAIME KULIANT.

Puszaloitas.,— Puszaloto vai. 
Dikoniu km., garine maszina, 
ūkininkas Pr. Žilys kūle javus. 
In talka atėjo isz Skaisgirio 
km., Ant. Venckunas, 30 metu 
amžiaus, ir pasiūlė leisti in 
maszina javus. Tik pradėjęs 
leisti, Venckuna’s per neatsar
gumu inkiso in maszina kai
riąja ranka iki alkūnes, o vė
liau pateko ir galva. Venc
kunas buvo vietoje užmusztas. 
Dažnai kūlimo laike talkinin
kai esti insigere, beit sziuo kar
tu buvo tikrai nelaimingas at
sitikimas, nes užmusztasis bu
vo visiszkai blaivus.

DAUG GYVULIU PATENKA 
PO TRAUKINIU.

Mažeikiai., — Atėjus rude
niui, .ūkininkai paleidžia savo 
gyvulius laisvai ganytis po 
laukus, be jokios priežiūros. 
Taipat elgiasi ir gyvenanti prie 
geležinkelio, del to pasitaiko, 
nelaimiu, isz Sziauliu in Mažei
kius važiavusi automotrisa su
važinėjo palaida afkli daugiau 
■kaip 400 litu vertes. Priesz po
ra dienu taip įpialt buvo siuvaži- 
netas ties Vielcszniu geležinke
lio stotimi mažažemio ūkinin
ko arklys, apie 300t litu vertes. 
Ūkininkams reiketu atidžiau 
žiūrėti savo gyvuliu kad ne
būtu nelaimiu ir nuostoliu, nes 
už leidimą gyvuliu ant geležin
kelio linijos, tenka savininkui 
altskkyti ir tiesme.

PRIJAUKINTAS GARNYS 
VAIKSZTO PO MIESTĄ.
Lazdijai., — Lazdijuose re

montuojant viena narna, nuo jo 
stogo buvo perkeltas garniu 
lizdas su mažais garniukais in 
kita vieta. Atskridę seniai gar
niai ir radę lizdą naujoj vietoj, 
savo vaiku pradėjo nepakesti, 
mirtinai juos muszti ir net isz 
lizdo iszmete. Viena iszmesta 
isz lizdo garniuka paėmė ir už
augino apyl. teisėjas Beržans- 
kis. Garniukas kaip naminis 
pauksztis. Dabar jis jau dide
lis, skraido ir vaikszczioja 
miestelio ulycziomis tarp žmo
nių. Jo mėgiamiausia vieta 
yfa turgavietėj prie tekanezio 
upelio. Ten jis gurksznoja isz 
upelio vandeni. Garnys kar
tais paskui ji lekiojanezius 
miestelio vaikus pradeda muszt 
o kartais net parodo ir triuku. 
Jis užlekia ant iszvažiuojan- 
czio isz stoties autobuso stogo 
ir kartu važiuoja.

Jaigu ka užrūstinai, perpra- 
szyk su nusižeminimu, tuomt 
užsipelnylsi nuo Dievo atlai
dus. ;

Visokias skriaudas ir užrus- 
tihimus visa szirdžia dovanok 
tiems, kurie tau pikta padare, 
teip ir Dievas dovanos tau vi
sus tavo nusidėjimus.

Tankei peikiam svietą nuo 
kurio datyrem apgavimus, bet 
negreitai apleidžiam ji, nes ku- 
niszki pageidimai stipriai po
navo j e mumysia. r
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j Kelione prasideda ir baig/asi Szvedu-Amerikos LinijosAr mes jau pradedame už-i mirszti apie Dievą?Sziadien- bažnyezios visokiu iikejimu jau ne taip pripildy- i os tikineziais kaip seniau o vakarines pamaldos namuose visai isznyko. Dievobaimingumas kuris seniau vieszpatavo tarp, žmonių, persimainė ant visokiu linksmybių. Kitados žmones lauke szventadienio su linksmumu, kaipo diena pasil- sio ir pasiszventimo Dievui ir padekavot už Jo visas gerade- jystes ir buvo užganadinti ir linksmi. O sziadien? Sulaukia szventadienio iszvažineja po parkus ir girrias ir piszkina au- tomobileis kaip pasiute, nekarta netekdami gyvasties arba būna sužeisti visokiose nelaimėse.Juk Dievas pasakė: “Szven- ta diena szvensi nes taja dieni paskirai Man.” O ar daugelis padekavoja Dievui už visas ge- ladejystes aplaikytas nuo Jo? Kur tau, szventadieni neturi laiko ant perleidimo keliu valandėlių del jo garbes. Trankosi po visas pakampes kaip pa- dukia, girtuokliauja, muszasi ir klykauja kaip laukinei. Aitai taip privalome “szvensti szventa diena?”O gal tai priesz pabaiga svieto taip žmones įsiunta!

laivais. Nuo Svzedijos, vyksta isz Stockholmo ar 
Kalmaro moderniszku«ju S. S. “Marieholm”

Szvedija.Nereik Szvedu vizos keleiviams in Lietuva per

Kalėdinės Ekskursijos in Lietuva 
Iszplauks igz New Yorko

DROTTNINGHOLM.... Lapkriezio 30
GRIPSHOLM........................Gruodžio 7

Kreipkitės j autorizuotą laivakorčių agentą arba

Džeikis Alraitskis ana diena pasako man kad Rozali Pimpai- tis ketina pamesti savo Džio<, kad jis jai neperka szilkiniu marszkiniu ir kokiu ten bividi- su vadinamu. Vėl bois-, asz jum pasakysiu, jeigu jisai negali suportyt savo misis su szilki- neis bividisais tai pigiau pasi-

užmigus ant amžių 
o ne ta regėjus

SWEDISH AM ERICAN LINE
636 FIFTH AVE. Rockefeller Center. NEW YORK, N. Y.daug užsitikejimo daktarams nes jie daugiau rūpinasi doleriais ne kaip žmogiszka sveikata nes daktarai vien tik geidžia surinkti kuogreieziausia turtą ne kaip rūpintis iszgydyt savo ligonius.Teisybe, nes sziadien daktarai ateja pas ligoni, neperžiuri ji visiszkai tiktai duoda kokiu ten ilpilių” ir užbaigtas kriukis. O daugiausia yra tokiu 'kurie ir nutrucina ligoni, tai jiems už tai nieko nes tai daktarisz- ka klaida kuria užkasa in žeme. Nekurie daktarai, kad ir turi daktariszkus diplomus bet nepataikintu iszgydyt ne szu- ni.O kiek tai turime tokiu “spi- cilistu” kurie paima nuo vargingo ligonio po szimtus doleriu tik už pažiurejima jo. Varg- szas turi mirti o turezius buna iszgydintas.

gaivinti savo Airiszine kalba kuri likos užvesta visose mokyklose Irlandijoj po prievarta kad vaikai turi mokytis savo tevyniszkos kalbos.Liūdna ateitis Lietuviszku laikraszeziu czionais Amerikoj kur vaikai jau visiszkai isztau- tejo, grinoriu visai mažai pri- buna, senelei mirszta o jaunoji gentkarte visai apie kalba nesirūpina ir kalba: ‘ ‘ We don ’t care about the Lithuanian language”.Kokia yra tavo mislis, tdkis yra tavo kūnas ir dvasia. Savo mislimis darai sau pekla ant szios žemes arba dangų. Nekalbėkime kitiems apie ergeli savo gyvenimo nes per tai tik padauginsime juos. Dainuok ir szvilpatik ir atsimink kad ru- gojimas tau nieko nepagialbes tiktai savo artimui užtrucinsi gyvenimą ir malszuma.

Ne per senei buvo rasta vienam publicznam sode, Paryžiuje, mieganti motere kuria negalėjo jokiu budu pabudint o kada niekas jos nepažinojo, likos nuneszta in ligonbiite. Ariikt singeliu nes tavo boba i'jtikrai buvo susirgus ar nudavė, taip nueis po velniu važineda-tarpu niekas nežinojo, ma bambileis su makaronais geį papasakojo daktaras toki po visas rodhauzes arba iszru-Į atsitikima, ja prilyginės: nys su kokiu Graikiszku artistu in hell. Sziur Malk, kad tai' teisybe, sako Džeikis.

Saugokis kada kalbi apie kvailius. Ju randasi tiek daug ant svieto ,kad gali iszsitarti nereikalingai kada kam apie tai kalbi nes tasai, su kuriuom kalbi, ir gali turėti mažai proto,

Kodėl vargingi yra sveiki o turtingi serga? Nes vargszus gydo darbas o turtingus gydo daktarai.
■ -S

• ■ '—v—::-------------Vejas kaip kada padaro ne- apkeneziamus juokus, kaip tai atsitiko ana diena Troy, N. Y., kur likos iszrinktas naujas burmistras. Ant priėmimo taip ženklyvo virszininko gyventojai po rinkimu pastate puiku bromą ant ulyczios per kuri ketino važiuoti naujas burmistras. Viduryje ant virvutes pakabino puiku vainiką su para- szu: “Ant to užsitarnavo”.Taja diena kaip ant patycziu Užėjo smarkus vejas kuris nutraukė vainiką. Kada ponas burmistras važiavo per bromą nesirado tenais vainiko tiktai kabojo galas virvutes su para- szu: “Ant to užsitarnavo”.Ka ponas burmistras mislino apie tai, tai sunku inspeti bet inspudis kabanezios virvutes su tokiu paraszu gal jam buvo labai nemalonus.

Szia Subata pripuola atmintis, sukaktuves mirties James A. Garfield, 20 prezidento Suv. Valstijų, kuris gimė Cuyahoga paviete, Ohio, Lapkriezio 19ta, 1831 mete. Tasai prezidentas po jo iszrinkimui, Liepos 2-tra, 1881, in laika keturiu menesiu, likos penszautas Washington, D. C., per Charles J. Giteau. Prezidentas Garfield mire nuo tuju žaiduliu Lapkriezio 19-ta, 1881 mete.

Negana kad mada invede trumpas szlebes del moterių bet ateinanti meta da bus trumpesnes ir pavojingesnes. Per tokias szlebes vyrai papuola in visokias nelaimes, per visokius atsitikimus, kraipydami kaklus in visas szaliis žiūrėdami ant trumpu szlebiu ir storu blauzdų paneliu ir moterėliu. Už tai, kiek sziadien automobile! trenkineja in žioplius o ir iszsulka sz kelio, kada praeina kokia patogi visztele su trumpa szlebe. Taipgi vyrai pradėjo sirgti ant “rubernekaitis” nuo tankaus sukimo įgalvu.

Angliszka kalba yra kalbama per 225 milijonus žmonių ant svieto isz kuriu daugiau kaip puse randasi Suv. Valst. Anglijoj randasi 50 milijonai žmonių kurie kalba Angliszkai. Vienas milijonas Liberiecziu kalba Angliszkai. Kiniszka kalba yra kalbama per 475 milijonus žmonių, Indusu 216 milijonai žmonių kalba Induskai, Rosijoj kalba 160 milijonai žmonių Ruskai. Iszpanijoj .75 milijonai žmonių kalba Iszpa- niszkai. Francuziszkai kalba 62 milijonai žmonių. Angliszkoje kalboje randasi net 700 tukstaneziai žodžiu.

Stebėtina kad musu Katali- kiszki(?) laikraszcziai mėgsta inkasti kitus laikrasžczius laikas nuo laiko. Ar tai isz dideles krikszczioniszkos meiles del savo artimo ar isz neapsakomo szetoniszko ' užvydejimo, kad žmogus užsidirba sau ant motelio duonos. Ar-gi taip Kristui mokino savo apasztalus? Jis mokino “mylėti savo artima kaipo pats save”. O gal vadovai Katalikiszku (sžmeižiszku) laikraszeziu neapkenezia save ir savo artimus todėl nuolatos kandžioja kitus.Reverendai! Ne taip Kristus mokino. Laikas imtis karsz- cziau apie savo užsiėmimą pagal prižadėta prisiega laike szventimo o apie svietiszkas “marnastes” paliauti posmau- ti nes tas jums ant gero neisz- eis o tik didesne neapykanta atkreipsite ant saves nuo aveliu ir duosite proga “nezalež- ninkams” paveržti daugiau aveliu nuo jus. — Verbum sat sapienti!

Dabar kada Žydai turi savo Palestina tai jau nesivadys Žydais tiktai Palestiniecziais. Palestinoje yra daug Arabu, Turiu ir Krikszczioniu kuriems Žydai sako: “gei vek” isz musu kontro o jie sako: “no ser, ai musu kontras nuo tukstan- cziu metu” ir nenori isz jo maivytis. Todėl sziadien Turkai ir Žydai gyvena tokioje artimoje meileje kad vieni kitus žudo ir katrų mažiau pasiliks tai kiti ant ju valdys.
♦ * ♦Mano frendas, Izi Kerot, yra didžiausias lajeris kokis yra. ant svieto bet asz ji vakar gerai papiksinau. Pasakė jis man jog kada jo dede turėjo dvide- szimts szeszis metus tai isz dideles rupesties kokia jam patiko, in viena valanda jo plaukai pabalo kaip karvelio. Da'ts na- ting! Asz jam atkirtau kad mano brolio juodas perukas pabalo kada dagirdo apie mirti savo paezios.

♦Vienas propesoris man kalbėjo kad del to tiek divor.su buna Amerikoj kžd kožnas gali be jokio triohelio aplaikyti laisnus ant funiu. — Asz misli- nau kad kitokia priežastis o tai yra ta, jeigu no'butu tiek bur- clingieriti tai nebutu tiek divor- su. Bai gosz dets rait!Juns Truli, •Raulas Pilozopas.
LAIKE MOKSLO KATE

KIZMO.

Profesorius Roy L. Perkins, isz John Hopkins universiteto Baltimore, Md., laike daktaru suvažiavimo ir bankieto ant kurio susirinko daugelis daktaru isz visu daliu Amerikos, kalbėjo buk žmones neturi

Lietuvyste neužilgio dings Amerikoj, seni mirszta. o jauni visai nesirūpina apie kalba savo tėvu. '“Saules” redyste beveik kas diena aplaiko laiszkus kuriuose raszejai raszo: “Mel- džu sulaikyti mums laikraszti nes nėra kam skaityt. 'Tėvas ir motina mirė o mes vaikai nesuprantame tosios kalbos” — toki laisžkai paprastai raszyti Angliszkoje kalboje per likusius vaikus. Ne praeis daug metu kaip visi Lietuviszki laik- raszcziai turės užgiedoti “amžina atsilsi”. Nekurie jau sziadien vos laikosi ant kojų ir kad juos nesuszelpinetu drauguves, •susivienijimai ir dvaįeisjzikieji tai jau butu senei mirė.Vien tik Airiszei pradėjo at-

Tikriauses Kabalas
Arba atidengimas paslapcziu 
ateities. Su pagelba kazirom. 
Pagal Chaldeiszku, Persiszku, 
Graikiszku Arabiszku ir Cigon- 
iszku Burtiniku. Iszguldineji- 
mas to kabalo yra labai lengvas 
ir kiekvienam gali būti suprasti.

Moraliszka Kabala
Prisiuskite mumis 25c., Gausite 
knygutes per paczta. Pinigus 
galite siusti stempomis.
Katras iszdeda žmogaus ateiti. 
Su Salamono Nose.

Tikriausia Burykla
Sudėjo Cigonka isz Egipto, Ru
biną Sulva. Del vyru ir moterų.
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Pranukas nuėjo pirma, karta ant katekizmo mokslo in parapijine mokykla Wilkes-Bariuo- se. Buvo tai labai nedrąsus vaikutis kuri tėvai laike nuolatos namie ir mažai jis žmonių kada matydavo.Ant pirmutines lekcijos tike- jimiszko mokslo kunigas jo užklausė:— Mikuti, kuom asz esmių?Valkas inkiszo pirszta in burna ir po kokiam tai laikui atsiliepė:— Tu esi mokytojas.Kad ji pataisyt ir primyt kuom jisai yra, 'kunigas klausinėjo jo toliaus:— O da kuom esmių?— As-z nežinau, — atsiliepė Franukas žiūrėdamas in kunigą nusistebėjas.— Kodėl asz neszioju taip ilga suknia? — klausė vela dva- siszka ypata.Mikutis pamislino valandėlė po tam drasei atsake:— O gal del to, kunigėli, kad neturi kelnių po apaezia.
ANT PARDAVIMO.

Namas po Nr. 533 W. Mahą- 
noy St., 16 pėdu ploczio; tuo- 
jaus prie Lietuviszkos bažny
ezios. Parsiduoda pigiai.
Kreipkities in “Saules” ofisą.

rytojaus plauke isz Bordeaux rejo kur gala gaut ar stengiasi in Amerika laivas. Ant trūkio ant atsiskyrimo.turėjau but ant puses-asztuoniu o laiko turėjau ant iszsirengi- mo tik pusantros adynos. Apžiurėjau ligonius, parasziau pora laiszku, ėmiau reikalingus daigtus ir knygas o užrakinęs kambarius nuvažiavau ant vagzaliaus. Mislys mano buvo užimtos kelione ir pavojinga kunigaikszczio operacija o vela didžiavausi kad mane net in B r a z i 1 i j a s z a uk i a.Trūkis susivėlino o laivas jau ant mus lauke ir vos sedome, leidomės iii kelione.Kelionėje skaieziau dakta- riszkas knygas, mislijaii'ir apie|kinti, tokiu budu jenaroliene tai jog jeigu man nepasiseks iszgydint, ant galo atsiguliau.Ant rytojaus nuėjau ant vir- szaus laivo. Žiurau, aplinkui : vanduo! Prisiartinau prie kapitono ir paklausiau, kaip toli esame nuo kraszto?— Arti bus keturesdeszimts ■ myliu, —atsake.— Kur dabar važiuojam?— Tiesiog in Rio de Janeiro. Tris'deszimts-szeszes dienas laiko ims kelione, supranti ponas? Galėtai ponas per ta laika isz- mokt žeglioriaut.— Ach! — pamisli jau — tris- deszimts-szeszios dienos, tai nemažai užtruksiu.Nerimastis mane pradėjo im- tie; rodėsi man kad ka namie užmirszau. Norėjau isz galvos sau ta iszmuszt bet kur tau! Art tuszczio galva sau laužiau, negalėjau niekaip atsiminti.Staiga baisiai surikau — atsiminiau ir ka?.O-.gi jenaroliene užmirszau namie vienam kambaryje užrakinta ir mie- ganezia kur niekas negalėjo in-

atsitikima ja prilyginės:— Ot, insisznekejo apie moterų ligas. Pažinojau kitados tūla jenaroliene kurios liga peraugsztino visu moterų ligas. Neiszrode kaip tikra ligone. Buvo del vyro gera pati, vyra savo mylėjo, kuri pati sau po smerties jenarolo iszsirinko o kad ir jos antras vyras nebuvo jenarolu, vienok ta sau unara prilaikė. Antras jos vyras nebuvo jos vertas nes daug už ja jaunesnis ir tik del jos.turto su ja apsipaeziavo.Buvo pavydi nes nepavelijo jaunom moterem in savo vyra anei dirstelėt ir jam taipgi ant moterų ir merginu; vienok jis mokėjo ja apsukt o kad ji kame ir nužvelgdavo tai jis mokėdavo iszsiteisint. Isz malones savo bobelkos turėjo 200,000 in- c-igos už visokius daigtus. II- giaus gyvendami su savim, jenaroliene. gerai jo szelmystas suprato ir ne karta per dienas raudodavo.Buvau jos metiniu daktaru o nevat ir viernininku, tai būdavo, dar isz pradžių, kalbėdavau teisindamas jos vyra bet ant tuszczio — ne syki per visa diena užsidarius savo pakajuje v erke.Viena diena, ne, užsiėmus veidą ke, pridėjau ranka prie jos kaktos; tuojaus nustojo, atsilosze ant kėdės ir inpuole in sunku miega.Nusidyvijau bet buvau linksmas jog paliaus gailėtis nes tai tas ja krimto. Liepiau ja nu- neszti in kita pakaju o po gerai valandai pabudinau kaip visada. Pasakiau jai, kad gerai miegojo; ji atsake kad jauezia- si geriaus. Ant galo, kam ežia man taip rūpintis — ir nuėjau linksmas in pakajus.Po menesiui atėjo vela pas mane susirupintis ir labai verkė; asz-gi, nežinodamas kokia duot rodą o priek tam turėjau daug ligoniu, ėmiau jai uždėjau ranka ant kaktos ir vela užmigo.Po keliu adynu nuėjau in pakaju, kuriame gulėjo, pabudinau ja ir pasirodė kad jai miegas buvo geriausiom gyduolėm.Ant galo taip paprato pas mane vaikszcziot kad kada tik turėdavo koki rūpesti tai eidavo pas mane ir kaip tik iszmie- godavo, tuojaus pasveikdavo.Viena karta atėjo vela paprastinai su nasžta rupeseziu. Asz tada neturėjau suvis laiko nes buvo jau szeszta adyna o ežia dar lauke szeszi ligoniai idant skubineziau jiems su pa- gialba. Nuvedžiau del to ja in maža atskyru pakajeli kur galėtu spakainiai miegot, paglos- cziau kakta su ranka ir miegan- czia palikau o pats tuom laik nubėgau pas ligonius. Tame gavau vela telegrama isz Brazilijos. Vienas 'bagotas isz Brazilijos kunigaiksztis prie manes szaukesi idant kudgrei- cziausia atvažiuoeziau padaryt pavojinga operacija. Ant mislijo jos jaunas vyras kad tu-

Nerimavo labai, ant galo klausinėjo kitu bet niekas nežinojo. Danesze palicijai bet toji nieko nedažinojo. Kurie pas mane ligoniai ateidavo tai mano tarnai nežinojo kaip jie vadinosi per ka. nežinojo ir kaip jenaroliene vadinosi o visada ji ineidavo per kitas duris tai ir dabar kada paskutini karta įliejo, niekas neinate tai palicijai nei ant mislies neatėjo kad per- krest mano narna.’ Niekas nedryso in ta kambarį eiti nes kaip sakiau, mislijo kad ten svarbus daigtai užra-prapuolė o jos vyras mislijo kad ant amžių dingo.Ar gal mislinat kad jis tuom nusiminė? Kur-gi! Nes jenaroliene jam visa savo turtą užra- sze. Už tai dabar pastanavijo paūžti. Pirmiausia pakajuose viską permaine. Pakaju' savo paezios permaine del rūkymo pypkių ir cigaru, kita pakaju del... merginu, vela viena, kuriame stovėjo biliardas, o kuriuose tai szvaistesi pora tuzinu merginu.Trisdeszimt-asztunta diena po mano iszvažiavimui, parėjo! mano telegramas isz Rio-de- Janeiro. Tarnas perskaitęs mėtėsi prie duriu, iszverte jas ir ant syk pažino kas pasidarė. Jenaroliene gulėjo apdengtai dulkėms. Baisiai iszrode, nedy- vai, kad tarnas mislijo jog numirus.Jis numanė apie atgaivinimą nes keletą metu pas mane tarnavo; nelaukdamas ilgai pute jai kvapa in lupas. Jenaroliene nebuvo numirus bet labai
įįįįvLsJiedelnais ver-

eit nes neatsivozijo be manės. Raktas pas mane buvo o niekas nėdfy.b^^aii^i?dn^_uil%.kuZ^ atpleszt o visi mislijo kad ten
iszbadejus., Nusiszluoste sau akis ir prakalbėjo:siu sveikesne. Man rodos kaddaug randasi skarbo.— Kapitone, — tariau graudingu balsu — asz noriu leisti telegrama.Kapitonas žiurėjo ant manės ir isztikruju mislijo jog asz papaikai!.— Bet taip turi but neatbūtinai, kaip asz reikalauju; ponas kapitone, nebūk toks! Užmir- szau namie jenaroliene, ji numirs isz bado, jenaroliene miega, ar supranti ponas, ji miega mano name !— Na ir ka? pabus kada isz- simiegos, — atsake man kapitonas ir atsitolino tesakydamas dviems matrosams kad mane vaktuotu.Galite suprast kokia turėjau kelione; nemislijau tada nei apie Braziliszka kunigaikszti, nei apie operacija — vien tik stovėjo mano akyse mieganti jenaroliene kuri isz bado jau gal mirė. — Tikrai apkaltins mane sakydami jog asz ja nužudžiau — taip in save kalbėjau. Baisios mislys skverbėsi man in galva ir nuolatos apie tai mislijau.Ant galo, trisdeszimt-szeszta J migius ant amžių o ne ta rege- diena paregejom pakrantes Rio de Janeiro o kaip inplaukem in pristova, tuojaus sėdau in valtele ir kada iszplaukiau ant kraszto, nusiuneziau telegrama tais žodžiais:“Iszverskit duris nuo mažo kambarėlio ir pabudinkit jenaroliene”.

# * *Kada jenarolienes vyras negalėjo savo paezios sulaukt, naudojosi isz to ir cielaš naktis perleidinejo zobovose o kuriu tai jenaroliene nekente. O kad!laiszka. Adresas:ir dabar jenaroliene neatsirado J W. D. BOCZKAUSKAS - 00.,Mahanoy City, Pa., U.S.A.

tai ir asz ji norecziau pabus cziuot ir pasiglamonet.Stojo ir tiesiog nuėjo prie! duriu o mano tarnas, kuris isz dideliu dyvu ir iszgasczio, pamėtė protą,, neplasake jai ne žodžio ir pavelijo iszeiti.Namas jenarolien.es buvot tuojaus prie mano namo ir tiesiog namo parėjo; kaip tiki slenksti perženge, nusidyvijus sustojo. Viskas kitaip iszrodo! Eina trepais augsztyn idant savo paikajuj atsilset, žiuri — vidurį je stovi biliardas o jos kambaris permainytas ant pypkinyczios.Czia vela girdi rizenimus mergų ir gedlyvas daineles.Pakele zoslanka... baisybe — vyras prie stalelio tarp keliolikos mergų, kaip gaidys tarp visztu. Tarnams isz ranku torielkos iszpuole, mergos kaip pasiute iszbego rėkdamos o vyras, jau apgirtias, puolė ant keliu ir paszauke:— Paveiksle, dovanok man! Dovanok man!Į — Ak! kad velik bueziau už-jus, — tarė jenaroliene.
Sieniniai Kalendoriai 

Del saves arba in Lietu
va pasiusti. 25c arba 5 
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f “SAULE" MAHA NOY CITY, PA-

Zudinsta
— Ir nenori laukti lyg szven- 

tam Jonui? — paklausė pati.— 
Luszkauskas valgė ir tylėjo. 
Isz nekantrumo boba triptelejo 
su koja ir dadave: — Ka jis 
kalbėjo? sakyk ba jau man net 
pikta darosi...

— Tai ka? — pertrauke vy
ras, dedamas szaukszta ir 
sz!uostydamas usus.

— Tai tau, jog tegul bucziau 
sprandą nusisukus ne už faves 
isztekejus — atsake Alagdale- 
na — norint tėvas ir motina 
man kalbėjo: ne eik už jo nes 
gero neturėsi o mes tau nieka
me nepalengvinsime. Ir taip 
stojosi kaip kalbėjo. Dabar kas 
mane laukia, lazda ir krepszys, 
daugiau nieko.

— O ar žinai del ko? — ta
rė vyras pasikeldamas — szi- 
tai del to, jog tavo tėvai nebu
vo tokias tėvais kaip reikia; 
jog tavo tėvai nebuvo galvoja 
iszleisti tave taip, idant sede- 
tumei su pasibrukusiom ran
kom jog biednas žmogus kuri 
mylėjai ir kurio norėjai tai del 
ju buvo niekszu ir pasakė: jei
gu užsispirs ir už jo isztekes tai 
nieko apie ja nenorėsime žino
ti ir nors didžiausia varga tu
rės, nieko neduosime. Tu pada
rei kaip norėjai o jie ir taip pa
dare, kaip pasakė ir iszsižade- 
jo locno kūdikio o norint žino
jo jog asz gana rupinuosiu kiek 
turiu pajiegu, idant turėti kąs
ni duonos, norint žinojo jog 
man nesiseka, jog kada randa- 
vojau kolonija, tai neužderejo 
jevai ir gyvulei iszdvese o ka
da paėmiau miestelije provin-

szinkaus tai iszdege miestelis o 
mano karezema sudege bet ta
me laike nepaszelpe manes no- 
i int galėjo nes da džiaugėsi jog 
tu sulaukei vargo, kuri persa- 
kinejo. Už tat juosius Dievas 
nubaudė, atėjo ir ant ju liga ir 
taip pat ugnis ir jie varge nu
mirė o butu to nesusilaukia 
kad butu su tavim turteliu pa
sidalinę ir butu mane paszelpia 
tada kada galėjau ir save iszki- 
vinkloti ir ju ūki prilaikyti. 
Piktarauk-gi dabar ant saves 
ar ant kito bet ne ant manes ir 
tos valandos kurioje už manės 
isztekejai.

— Tylėk, tu gremezde ir ne
kalbėk man to — paszauke 
Alagdalena pakeldama galva 
augsztyn. — Kas nurito tai at
liko o kas ant svieto tai ten at
sako, kaip gyveno taip rado o 
mes numirusiu nejudykime. 
Pasakyke geriau ka tau sake 
szvogeris?

— Tai ka sakys ? — tarė vy
ras, — jog iSzv. Jonas niekam 
pinigu neduoda kas nemoka! 
uždirbti.

— O rakalis! — suniurnėjo 
Alagdalena, grieždama danti
mis!

— Už ka rakalis? — tarė 
Luszkauskas — ar tai už ta, 
jog man pagelbėjo tada, kada 
pas ji nusidaviau basas ir nu
skuręs kaipo padegėlis? jog 
man davė du tukstanezius sze
szis szimtus auksiniu ant užmo
kėjimo už ciela meta už szita 
karezema ir ant prasigyveni- 
mo?

— O-gi ar negali palaukti da 
norint puse meto, ar jau juos 
velnes pagriebs? — tarė Alag
dalena.

— ‘Tai ve! galėtu ir ne dide
lis daigtąs, jeigu žinotu, kad 
atiduosiu ant Szv. Jono; bet ir

ant Szv. Baltramiejaus negale-! 
siu to padaryti, tai ir gerai da-i 
io jog mane gazdina ir tikrai- 
ka sako tai padarys ir jeigu ne-j 
atiduosiu ,už penkiolika dienu' 
tai viską jszparduos ka turiu,I 

'jog vienuolemarszkiniuose isz-' 
eisime.

— Tai ka tu padarysi, pa
klausė pati1.

— Ar asž žinau?
— Ar negaletumei pas ka pa

skolinti, norint su dideliu palu
ku ? — kalbėjo Alagdalena — 
kad tu būtumei ne tokis gre
mėzdas, tai galėtumei gauti. 

jKaip sėdosi rankas pasibrukęs 
tai niekas neatnesz.

— Nuštotumei, po velniu su 
tokiom rodom, —paszauke vy
ras su nekantrumu. — Pas ka 
eisiu? Pas ka nusiduosiu? Kur 
rasiu toki..kvaili, idant, duotu 
pinigus ant luszczio žodžio? 
Gal nori, Įtad stoezia kur ant 
kelio su Ifjrviu ir apiplesztau 
koki pakelevinga? Kitokio bu
do neiszrandu ir jau taip kaip 
jaueziu gala del saves.

— Tylėk! tylėk! nustok j 
pursztikaves nes kas tokis su
stojo prie karezemos — tarė 
Alagdalena.

— O taip, sustojo prie kar
ezemos ir iszgers arielkos už 
tris skatikus, — kalbėjo Lusz
kauskas su kartum szaipu. — 
Czion užvažiuoja, toki kad per
gulėti ir kad duotu ka uždirb
ti. O kad perkūnas užbelstu to
ki gyvenimą! Jau man net ap
karto.

Sztai ineina in karezema da 
jauna ypata su patogiu ir mei
lu veideliu, su skurine taszele 
rankoje, su futrele apsivilkus, 
ant galvos didele skepeta apsi
sukus ir linksmai tax 
kauskus.';

— Labas v: oonstvai
dmbas vakaras ponaitei— 

atsake Alagdalena.
— O tai rots oras? Norint 

gerai esmių pasirėdžius bet 
ant Žydiszku rogių suvis per- 
szalau.

— Praszome prisiartinti prie 
ugnies — tarė Alagdalena.

— Dėkui ponei gaspadinei— 
atsake pakelevinga, prisiartin
dama pas kamina. — Bet ar ne- 
galecziau gauti ka tokio ant su- 
szylimo? Ar neturite laikais 
kavos ?

— Kur ten pas mus bus kava, 
mano ponaite! — atsake Alag
dalena. — Nuo senei jau žmo
gus turėjo nuo kavutes atpras
ti, prie ko isz mažumos papra
to.

— Tai gal pieno turite ir 
kruopeliu? Neilgai reikėtų 
laukti. Norint Žydui skubu ant 
szabo bet turėtu valandėlė pa
laukti.

— Ir pieno neturime. Dvi ne
dėlios adgal karvute nugaiszo 
ba neturėjome kuom szerti. 
Niekai musu czion gyvenimas.

— O kad perkūnai užbelstu— 
niurnėjo pats in save Lusz
kauskas, vaikszcziodamas po 
kareziama ir savo usus tašyda
mas.

— Tai nieko o nieko neturi
te? — kalbėjo ponaite linguo
dama su galva.
— Gal padaryti szildyto alaus 

su kiausziniu; kiausziniu da 
turiu — tarė gaspadine.

— Na, tai bus gerai, praszau 
paszildyti, tiktai kad butu alus 
atsiektas su vandeniu tai nebus 
maenus — kalbėjo džiaugda
masi pana. — Asz turiu cuko- 
riaus taszeleje. Tai tegul ponia 
paskubina tai ir asz prigelbėsiu 
nors ugni užkurt, — bus grei- 
cziau — kalbėjo linksmai jau
na mergina ir pradėjo atsirisz- 
ti skepeta nuo galvos, saugoda

mi Lusz-

Karaliszka Porele Apsigyvens Australijoj

Duke of Kent ir .jo pati, buvusi kunigaikszcziute isz Grai
kijos, ateinanti meta važiuos in Australija kur jis apims dili
nta general .gubernatoriaus Australijos. Porele' yra labai my
lėta per žmonis. Jisai yra brolis tebyrio Anglijos karaliaus.

no. Bucziau in vales baimes tu
rėjus per nakti o paskui perse- daigias! lygei tiek, kiek asz rei 
dėt karezemoje per ciela diena.
Dabar esmių kaip namieje.

Nusivilko nuo saves fui rele 'laiku skaitli, sudrėbėjo ir atsi-
ir padėjo ant stalo szale savo suko in szali duriu, norėdamas

deszimtis auksiniu! navatnas

kalauju!
Pamislines valandėlė apie taj

Į .

pungulelio kuri buvo Luszkau- iszeiti laukan. Magdalena tai 
skas jau atneszes ir ant stalo 
padejas.

— Grąžei dekavoju ponui, — 
tarė panaite, atsisukdama in 
szinkori ir sėdo gerti alų .szil- 
dyta kari del josios pritaisė.

ma kad nesutarszyti puikiu 
plaukeliu.

— Tu kur pone važiuoji? — 
paklausė Luszkauskas, kada jo 
pati triusesi prie .szildymo 
alaus.

— Važiuoju in Przedbora, 
pas motinėlė, kuri jau kelis me
tus manes nemato ir del to taip 
skubinuosiu.

— Tai tas Žydas mislina da 
priesz szaba in Przedbora szau- 
tis. Nežinau ar jam pasiseks. In 
Przedbora dvi dideles mylios, 
kelias'užpustytas o už puses 
adynos sutems. V

— O gal da yra girios — pa
sause ponaite.
— Girria prasideda.nuo czion 

o baigėsi prie pat miestelio 
Przedbora — atsake szinkoris.

— O mano Dieve! — paszau-
i:e misig.-uidu ■ c .raito, -- kaip arkli iii rogeles ir nuvežsziu pa- 
asž viena. su žyuir važiuosiu i 
nakti per girria. O da mate jog 
turiu pinigus prie -saves. O gal t 
jis ir geras žmogus, ,nieko pik
to nepadarytu bet per kolos • 
adynas būti tokioje baimėje o 
da nepratusei kelionėse, tai 
baisus daigtas.

Luszkauska-s nieko ant to ne
atsako, pradėjo tiktai vaiksz
czioti po karezema, lasydamas 
u-sus. Tame i neina Žydas ir ta
re:

— Nu, tegul panaite eina va
žiuoti. Jau gal kiek atszilo. 
Alan labai skubu ant szabo.

— Tai tu mislini ant szabo in 
miestą spėti? — paklauso szin
kori us.

— Uj, kas tau sako? — tarė 
Žydas. — Ar tai asz nežinau

. jog in Przedbora da dvi mylios 

. ir tai do tokiu keliu jog reikia 
■ važiuoti ketures adynas. Asz 

noriu davažiuoti karezema ku
ri už puses mylios nuo czion gi-

> rioje randasi, AVulkos, ka ta 
. karezema priklauso prie kai- 
. m o.

— Kaip tai? — paszauke nu
siminus panaite — tai tu nori 
mane viena karezemoje palikti 
ir tai girioje ant dienos per ryt 
diena?

— Nu tai kaip kitaip pada
ryti -kad asz per -szaba negaliu 
važiuoti? — atsake Žydas.

— Juk tu man sakei kad szia
dien nuvežszi in Przedbora — 
tarė pana.

— Ar-gi tai gali tiem neda- 
verkom tikėti ka jie prižada — 
kalbėjo szinkorka, -sukydama- 
si apie kaminėli. Bile paima pi
nigus o paskui tegul buna kaip 
nori.

—. Na, tai tam teisybe — at
sake Žydas kasydamas galva— 
jog asz mislinau jog nuvažiuo
siu ir Przedbora. Ka daryti kad 
negalėjau nes kolei užpustyti,

jog arklei suvis, nustojo begia. 
Gerai kad dasigausiu in Vulka, 
pas Alauszku. O ka asz darytau 
kad czion turecziau likti. Tegul 
panaite s'kubinaįnes ir taip jau 
vėlu.

— Asz 'nevažiuosiu — tarė 
pana ant tikro. — Ka asz ten 
veiksiu per ciela diena ir dvi 
naktis.

— Nu tai kaip bus? — pa
klauso Žydas.

— Asz ta dalyka pataisysiu, 
— tarė Luszkauskas. — Kad 
pana turi nakvoti pas ana szin- 
koriu ir ten rytoj per ciela die
na bodėtis, kol szabas pasi
baigs ir vela nakvoti aes tokia
me laike nakti per girria va
žiuoti tai asz nerodiju, tegul 
pana perguli pas- mus o rytoj 
anksti asz pakinkysiu savo

na pats in Przedbora.
— Ach! tai ‘labai gerai, — 

mano geras pope! — paszauke 
plodama delnais su džiaugsmu. 
— Didelei esmių ponui dėkin
ga už tai! Ir sziadien vigadly- 
viau permiegosiu ir rytojaus 
diena nesugaiszysiu ir grei- 
cziau motinėlė pamatysiu. At- 
neszk, Žyde, isz rogių mano 
punguleli ir gali sau su Dievu 
važiuoti.

— Nu, ka su pana daryti? 
Tegul jau ir taip bus nes man 
labai skubu — tarė Žydas. Už
mokėk man panaite ir paimk 
savo punguleli tai asz važiuo
siu ant szabo.

Pana iszeme isz taszeles ske
petėle, paskui dzūkas ir szepe- 
tuka, paskui kokia sudėta po- 
piera, paskui pusėtina gniūžte ; 
popieru, suriszta stuozkele, ant ' 
galo jeszkodama surado ant 
dugno smulkesniu pinigu, pa
ėmė penkis ir du auksinus ir 
davė Žydui tardama:

— Na, važiuok sveikas! — 
Beto, atneszk mano punguleli.

— Ar ten nėra ko kito, apart 
. pungulelio, — paklausė Lusz

kauskas, kuris navatnei žiure-
■ jo ant mažmožiu iszimtu isz 

taszeles o pakeles akis ant pa-
• ežios, vela nuleido in žeme nes 
i patemino jog ir pati in ta szali 

žiurėjo.
— Nieko daugiau — atsake 

panaite, dedama smulkmenas 
in tasze.

— Tai tegul panaite pasidrū
tins o asz punguleli atnesziu — 
tarė Luszkauskas ir nuėjo su 
Žydu, kuris iszeidamas pasa
kė:

— Nu, lik sveika panaite.
— Kaip gerai susivedė — ta- 

le panaite in Magdalena—<szin- 
karka — jog prispyriau Žydą 
sustoti prie tos karezemos, no
rint Žydas nenorėjo ir skubi-

L u sz k a u ska s a b e j oda i.
— Kaip tai ne yra už ka? — 

kalbėjo panaite. — Netikėtum 
!ponas gaspadoriau, kaip asz i 
esmių del ponstvos dėkinga ir ; 
esmių dabar laiminga. Pati sau . 
netikiu jog rytoj pamatysiu į 
motinėlė ir galėsiu del jos at- i 
neszti netikėta pagialba ir 
džiaugsma. i

— Bile bobai, — suniurnėjo j 
in save Luszkauskas — ka gal ; 
ir to nereikalauja, ateina neti
kėtai pagialba ir džiaugsmas. ; 
O mane niekas nesuramina ir • 
joki s velnes neprigial'bsti — ir i 
pradėjo vaikszczioti po kareze
ma,, prisiklausinedamas kalbai < 
paezios su pribuvusia.

— Ar jus senei ežia gyvena
te, — paklausė panaite, gerda
ma alų ir valgydama sužiedė
jusią bulkele kuria Magdalena 
padavė.

— Kur ten senei, — atsake 
gaspadine. — Ant szv.' Jono 
bus da du metai kaip ta kar- 
czema turime apėmė. Nes jau ir 
taip mums dakako ir atvedė 
ant skurdos. Nevos pacztinis ■ 
vieszkelis bet niekai kėlės, 
smiltinas ir szaknu pilna per 
girria o kad pacztorei ir kiti 
pakel'evingi iszrado kita kele, 
geresni ir kietesni, norint ir to
liau bet szinom važiuoja o pro 
czion niekas, tiktai tieji važiuo
ja kurie nenori szuntakeis klai- 

j džioti. Bet ir tokiu labai mažai 
. atsiranda tai ir uždarbio nėra. 
. Turime vargti lyg paskutiniai 

nes kontraktas padarytas ant 
trijų metu. Žiemos laike da tan
kiau žmones važiuoja nes ir tai 
lankei. Sunkus gyvenimas del 
mus.

— Alano Dieve! mano Dieve! 
kaip tai visur ant svieto del 
žmonių sunkus gyvenimas — 
kalbėjo panaite su gailesezia. 
Alano bednai motinėlei taip-gi 
nesiseka. Turėjo Przedbore sa
vo dvaruka o kolei buvo gyvas 
mano vyresnis brolis tai ir po 
smert mano tėvelio ėjo sziaip 
taip.

Brolis ir gaspadorysta pri
žiūrėjo ir da maža prekyste už
siiminėjo. Bet kada priesz pus
antrų metu brolis numirė, vis
kas nutruko. Afiestelis nuvar
go, motina in skola inlindo ir 
dabar kas kartas szlekcziau ir 
szlekcziau eina. Vienok Dievas 
mielaszirdingas duoda nelai
mėje sziokia tokia pagialba, 
tiktai gal tada Dievas atsako 
pagialbos jeigu yra pats sau 
kalta tai bėdai. Sztai ir dabar 
Dievas per mane nusiunezia 
del motinėlės pagialba. Ne
daug, po teisybei, del jos vežu, 
tiktai du tukstanezius szeszis 
szimtus auksinu bet ir tas del 
jos bus palengvinimu, kaip 
skoles iszmokes ir kiek gaspa- 
doryste pasitaisys. Asz mistinu 

. jog net isz džiaugsmo apsi- 
į verks ir bueziuodama mane pa

sakys: Mano brangi Mariute! 
tegul tave Dievas laimina!

Luszkauskas tai iszgirdes 
susilaikė, patrynė su delnu 
kakta ir dirstelejas ant paezios, 
kuri ant jo žiurėjo, mirktelėjo 
su akia 'ženklyvai ir pamislino:

— Du tukstaneziai ir szeszes-

supratus pasijudino o gal su
prato jo misti kokia puolė in 
galva, tai nevos norėdama duo-j 
ti kitokia, pakraipa misliu tarė:

— Alikoleli! eikie uždaryti 
Įauginyezias. Jau laikas uždeg
ti žvakia.

Kada Luszkauskas iszejo,! 
Magdalena paėmė žvakia su 
liktorium, užžibino ja ir pa
ėmus savo darba in rankas, pa
state žvakia ant stalo ir sėdo 
szale panaites. Marijona susi
graudinus taja misle apie mo
tina, szluoste aszaras kurios 
buvo pasirodė. Kada Magdale
na sėdo szale jos, panaite vela 
nusiszypsojus pro verksmus 
tarė:

— Tegul pone nesidyvina jog 
asz nereikalingai apie savo 
vargus apsakau, jeigu turite 
savo vargu invales. Nes kaip 
rodos visados taip buna nes ka
da del geru žmonių gauni pasi- 
skunsti tai net ant szirdies 
lengviau pasidaro.

— E, mano pana Marijona! 
— atsake Magdalena, žiūrėda
ma ant savo darbo, — tai nieko 
nekenkia, jog mums viską ap
sakei. Nes pataikei ant geru 
žmonių, kurie tavo džiaugsmu 
pasidalina, norint patys savo 
bėdose negali susiraminti.

— Perpraszau ponia, jog pa
kliūsiu, kaip vadinatės — ta
re panaite spausdama jos ran
ka — idant galecziau pasakyti 
savo motinėlei pas ka taip ge
ra nakvyne radau ir linksmai 
laika praleidau.

— Mano vyras vadinasi Mi
kola Luszkauskas o mano var
das Magdalena — atsake szin- 
karka. Asz ne ant szinkarkos 
gimus. Mano tėvai gyveno ge
rai, norėjo mane už kitokio isz- 
leisti. Bet nepaklausiau ju, 
ėjau pagal savo norą, užtatai 
dabar kencziu. Bet ka ežia apie 
tai kalbėti. Tai kožnam taip bu
na, kas tėvu neklauso. Jeigu 
žmogus būna per kitus nu
skriaustas tai žmones gailesi ir 
pagelbsti. Bet jeigu žmogus 
pats sau szlektai padaro, tai 
niekas nesigaili ir ne gelbsti. 0 
kaip panaites motina vadina-
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Detroite gyvena daug 
Lietuviu, 

Prisirinko nemažai visokiu 
merginu,

Tarp tu visokiu randasi, 
■Geru ir apie vyrus vaikosi,

O viena stragi buvo,
Bet nebage prisigavo, 
Ir kad ja kvaraba,

Buvo apimta kokia liga, > 
Na ir gerai padumoj, 

Prie grinoriaus prisiklepojo,
Kad su ja apsipacziuotu, 

Ir ant užsaku duotu.
Vaikinas ant užsaku davė, 

Bet ir szposa padare,
Iszrunijo in platu svietą, 

0 merginai nebuvo ezionais 
vieta, 

Paskui vaikina iszmakalavo, 
Bet da jo nesurado, 

Geriausia padaryti kad ne
dejuotu,

O su savo szaszais in szpitole 
pasiduotu.

— Barbora Maczuskiene, — ' 
atsake. — Nebaszninkas mano 
tėvelis buvo kitados pas poną 
kasztelana Zamoiska Radanas- 
kej gubernijoj už ekanoma, te
nnis pasipažino su mano moti
nėlė 'kuri buvo ant tarnystos 
pas ponia kaszteloniene ir ten 
suėjo in pora. Po keliu metu 
pirko savo dvaruka Przedboru- 
je, priek tam prekiavo su mal
kom! ir medžiais. Po smert tė
vo brolis tuom užsiiminėjo. O 
mane, kada turėjau penkiolika, 
metu, kada jau mokėjau gerai 
skaityti ir raszyti, sint ir siuvi
nėti, jog buvau ne tingine ir; 
linksma, patikau labai ponei 
kaszteloiiienei kuri karta atsi
lankė in Przedbora atlankyti 
savo senovės tarnus, teveli ir 
motinėlė. Tada užsispyrė idant 
mane tėvai del jos atiduotu, 
prižadėdama manim užsiimti ir 

. kada užaugsiu, duoti pasaga. 

. Tėvams tas labai patiko nes 
! žinojo jog tai dora ir gera poni.

Asz isz pradžių nenorėjau 
trauktis isz namu nes tėvas ir 
motina liepę ir prismerkus pa
klausiau ju. Už tad dabar de- 
kavoju Dievui jog man iszejo 
ant gero.

—; Toliaus bus

* ♦ ♦
Badai toje Luzernej,

Tai tikra mizerne, 
Ten apie viską gali dažinoti, 
Kada tik gauni atsilankyti. 
Vienoje apygardoje yra bobe

lių tokiu,
Su vyrais pasimėtusiu, 

Tai jeszko ant burdo vyru 
tokiu, 

Kurie Lietuvoje paczias 
paliko,

Kas tai do iszrdkavimas, 
Ir kas gali būti do laime ? 
Asz ant tiek neiszmanau, 

Apie tokius daigius nežinau,
Tuszczia ju, 

Apie tokias nesirūpinu.

# * *
Mano rūteles jau gana, 

Su tokia mergina,
Jeigu net už visa doleri isz- 

geria,
Tai visus girtuoklius prageria, 

Vaikinas prie baro stovėjo, 
Sztai mergina priėjo, 

Ir tarė: “Matai, vienas laki, 
O manes neszauki.” 

Vaikinas isz pradžių tylėjo, 
Fundyt jai nenorėjo, 
Bet iszsieme doleri, 

Ir tarė: “Gerk kiek nori.
Paklausė: “Ar už visa fundysi, 

Ar nesigailėsi?”
O-gi tu mano vaikine, 

Pradėjo gert alų, viske ir džine, 
In trumpa laika už doleri 

iszgere,
Na ir nepasigere, 

Tiktai linksma buvo, 
Trypė džika, szoko, negriuvo, 

Del tokios tiktai karezemoje 
būti, 

Už doleri kas syk iszgerti.

L. TRASKAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėlius. Pasam
do automobilius del Laidotuvių, 
Kriksztiniu, Vesieliu, Pasivažinėji
mo ir t. t. Bell Telefonas 78.
820 W. Centra St., Mahanoy City
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t Panedelio ryta, po keliu 
sanvaieziu ligos, mirė gerai ži- 

| nomas musu tautietis Vincas ‘ 
I Dundzi'lla nuo 411 W. Centre j 

— Szimet Dekavones DienaJuiy.

— Subatoje pripuola Szv. 
Elzbietos.

ROSIJOJ BADAS

— Szimet Dėkavones Diena| uly. Velionis gimęs Suval- 
pripuola ateinanti Ketverga, kuosia, Lietuvoje ir pergyve- 
24-ta diena Novemberio. Far- į110 Amerike apie 50 metu. Pri- 
meriai sako kad kurkinai—tor- 
kes szimet bus pigesnes ir 1 
nas gales sau viena nusipirkti. Buvo kitados biznierium

— Tik 25 dienos lyg Kale ■ darbavosi del labo savo 'tautie
čiu. Pradekite dabar pirkinei 
dovaneles ir szelpti savo biz
nierius.

— Szimet Kalėdos pripuola 
Nedelioje bet apvaiksztines 
Panėdelyje. Bus tai trys dienos 
szventes.

—■ Utarninko vakara atsi
buvo susirinkimas Lietuviszku 
Moterių Draugiszkos Draugu- 
ves, ant Elks svetaines, ant ku
rio likos iszrinktas naujas ko
mitetas susidedantis isz sekan- 
cziu moterių: Pirmininke, V. 
Juodeszkiene, isz Shenandorio; 
Vice-pirmininke, V. Konegisz- 
kiene isz Tamakves; Rasztinin- 
ke, J. Gilbertiene isz Minersvil- 
les; Finansų Rasztininke, pana 
Skuminiute isz Shenandorio ir 
Kasierka, Paserpskiene, isz 
Mahanojaus. Tosios moterėles 
tu*ri geras szirdis nes paauka
vo $50. del sieratu prieglaudos 
Orwigsburg ir $50 del gydymo 
raiszu vaiku. Ateinanti menesi 
susirinkimas atsibus Elks sve
tainėje Tamakveje. Bus tai tik
ra Kalėdų Parte nes Tamakves 
moterėles žada padaryti tokia 
parte kokios da nebuvo. Ket
verge vakara (szi vakara) ta
sai kliubas turės puiku maska
radini balių Norkevicziu sve
tainėje ant, kurio pribus dau
gybe svetęliu isz visu aplinki
nių. O-gi busi juoku isz navatnu 
parėdu ir svetelei linksminsis 
lyg vėlybai nakeziai.

į gulėjo prie Szv. Jurgio parapi- 
kož- jos įr buvo geru veikejum.

i ir

ežiu. Paliko pa ežia Jevia po 
tėvais Jaekevicziute, keturias 
dukteres, viena sunu, 8 anukus 
ir du pro-anukus. Jo jaunesnis 
brolis Juozas mirė praeita 
meta.

IR NEDATEKLISj
NĖRA MAISTO NE 

DRABUŽIU.

Rusijoj 
didelis 
stokos1

— Czionais susitvėrė keli 
menesiai atgal, Kultūros Rate- 1 
lis, isz Lietuviu Katalikių Mo
terių. Szis filantropiszkas bū
rys susideda isz nuostebiai 
daug profesionalu moterių ir 
moterių ’ kurios interesuojasi 
pakelti kulturiszkuma tarp 
Lietuviu. Per pareitus kelius 
menesius szios moterys yra su
tverusios “Gini Scout Troops” 
isz Lietuviu Mergaicziu ir per 
ju pasidarbima buvo testeigta 
“Kindergarten” Szv. Jurgio 
Parapijos Mokykloje. Per pe
reita susirinkimą szio ratelio, 
Dr. M. Rome'ika, vietine mote
ris gydytoja, skaitė lekcija a- 
pie “Evoliucija Amerikonisz- 
kos Moteres.”

Moskva, Rosija. — 
I sziadien vieszpatauja 
vargas isz prežas'ties 
maisto ir drapanų kokio nebu-Į
vo in laika paskutiniu penkių i 

• metu. Ministeris ukystes, Mo
lotovas pripažysta kad szimet 
buvo labai varginga rugepjute 
ir mažai kas užderėjo. Kas die
na stovi ilgos glitos žmonių 
prie kromu, nuo 6 lyg 10 valan
čios laukdami kad atsidarytu 
kromai, nekurie turi sugryžti 
net po kelis sykius kad nusi
pirkti marszkinius.

Sviestas, taukai ir deszros 
kasztuoja po $1.50 už švara o 
kaip kada ir tu negalima nusi
pirkt. Mėsos labai mažai ran
dasi kaipo ir kopūstu, bulviu ir 
arbatos. Pigiausios drapanos 
kasztuoja po 40 Amerikonisz- 
ku doleriu, beveik tiek, kiek 
darbininkas uždirba ant mene
sio. Czeverykai kasztuoja nuo 
7 lyg 30 doleriu o paprasti 
marszkinei nuo 6 lyg 20 dole
riu. — Kodėl Amerikoniszki 
Bolszevikai nevažiuoja in savo 
Sovietini rojų.

PAPROCZIAI 1
VISOKIU ŽMONIŲ
Daugeliosia vietosią ant 

svieto szvilpimas yra laikomas 
už bloga dalyka. Muzulmonai 
tiki in tai labai karsztai, ir va
dina tai “Velniszka Muzyke.” 
Szvilpimas kasyklosia ir teat
rosią perspeje nelaimes, o ne- 
kurios tautos turi net visokius 
priežodžius apie tai. Prancū
zai sako kad: “Viszta kuri 
giria ir mergina kuri szvilpia 
atnesza namui visokias nelai
mes.”

Vietoje sulaikyti motoristą ir duoti jam tikieta už peržengimą automobiliniu tiesu tai 
Vokiszki palicijantai sulaiko kaltininką, iszleidžia visa orą isz guminiu ratu ir priverezia ji 
pumpuoti ora in ratus. Palicijantas turi dideli užganedinima žiūrint ant tokio kaltininko 
kaip tas prakaituodamas pumpuoja orą su rankine pampa. Tokiu budu skaitlis kaltininku 
žymiai sumažėjo.

KVAILA MOTERELE Darbininko Persikėlimas isz Vienos Valstijos 
in kita nesulaikys bedarbės apdraudos gavimaBURTININKE ISZBURE

JAI KAD TURI SLAPTA 
JAUNIKI — NORĖJO 

ATSIKRATYT NUO 
SAVO VYRO.

Beveik kiekviena valstija

■—o—
Norints sziadien krutamieje 

paveikslai prasiplatino po vi
sa svietą., bet ne visi juos mate 
ir žino ka.s tai do paveikslai. 
Pirmutinei krutamieje paveik
slai buvo rodomi 1896 meto 
New Yorke, 'bet 475 milijonai 
žmonių po visas dalis svieto 
da ju nėra mate.

Todėl 
kaimete 
paliuo- 

davadus
New Yorkan gyventi. Jeigu jis

priėmė sutartis, pagal kuriu ^eras darbo naujoje vietoje tai

Newark, N. J. — Panedelije, 
tai yra Lapkriczio 14 diena, 
apvaiksztinejo savo 39 sukak
tuves vedusio gyvenimo ponst- 
va Juozas ir Mare Kralikaus- 
kali, nuo 53 Pamona avė., kurie 
lijtos surisžti mazgu moterys
tes per a. a. Kunigą S. Pautie
nių, Szv, Juozapo bažnyczio- 
je, Mahanoy City, Pa. Ponstva 
Krali kaus kai tada gyveno Ma- 
hanojui ir apleido t a ji miestą 
1900 mete, atsikraustydami in 
czionais, kur užsidėjo bizni ir 
sžiandien pasekmingai varo. 
Reikia pripažyt, kad ponas 
Kralikauskas yra szviesus 
žniogus, supranta svietiszkus 
Veikalus' ir duoda sveika pata- 
rinia kurie geidžia ji apturėti. 
Todėl sžiandien turi didele 
pasekme bizni j e ir yra žinomas 
po visa szia apylinke. Pons- 
tVa Kralikauskai Nedėliojo 
lankėsi Mahanoy City, Pa., 
kurie dalyvavo apvaikszczio- 
jitae 50 m., Auksinio Jubile- 
jaus Szv. Juozapo Parapijos, 
ir įsugryžo Panedelio diena.

federal Reserve System
IR

Szi Banka yra Narys 
Federal Deposit Insurance 

Corporation

—• Pareita sanvaite buvo 
Rinkimo Diena del Valstijos 
Vadu. Ind'omu žino'tie, kad 
szitoje dideliai Lietuviszkoje 
apgyventoje apylinkėje darba
vosi ir Lietuviai. Vienas gal 
but iszgabiausiu politikos sri
tyje, tai yra, Vincas A. Krensa- 
viezius, advokatas Shenandori- 
je, sziuomi laiku yra Pennsyl
vanijos Valstijos Lietuviu Re- 
publikonu pirmininkas. 

f

—• Szioje kolonijoje intere
sais yra didelis ateinaneziam 
Koncerte, Lapkriczio 27 d. 
Atvažiuoja in musu kolonija 
artiste, p-le Jone Žukauskaite. 
Be abejo, artiste padėjus tiek 
mokslo Italijoje, ir koncerta
vus Europos miestuose turi 
nepaprastus gabumus savo 
menoje. Apart to, skaitlingas 
Szv. Jurgio Choras ir gali būti 
padidus. Chore skaitosi tarp 
savo nariu, netik merginos, mo
terys ir vyrai kurie priklauso 
prie atstovesniu szeimynu bet 
kas retai matoma ir girdėta, 
tai yra talentingumas sziu bal
su, kurie randasi sziame chore. 
Choras darbuojasi, po gabia 
ranka vado, Prof. Vinco Medo- 
nio, kad butu sziis koncertas 
vienas isz gražiausiu ii’ kilniau
siu ka dar buvo. Bet kalbant 
paskucziausiu, bet ne mažiau
siai, prisideda vietines artis
tės, Anastazija Medoniene, 
smuikininke, per daug metu 
Detroit Konservatorijoj moky
toja ir interesinga soliste ir 
p-le Jieva Jurkevicziute, ilga- 
moksle pianiste kuri sziuo metu 
yra “Adult Education” Mo
kytoja Shenandorije. Nesivė
linkit nusipirkit savo tikietus 
isz kalno. Galima gauti nuo 
visu choro nariu, ir nepamirsz- 
kit vieta ir diena szio koncerto 
J. W. Cooper High School Au- 
ditorijum, Lapkriczio (Nov.) 
27-ta diena, 8:15 vai. vakare.

—Ene.

LAIKE SAVO PACZIULE 
SKURINEJE JEKEJE KAD 

NEPABĖGTU.
Paryžius, Francija.,— Likos 

aresztavotas 47 metu angleka- 
sis, Adolfas Masalskis, tėvas 
szesziu vaiku už nepaprasta 
pasielgimą su savo paezia. Ma
salskis buvo geras darbininkas 
bet turėjo viena kliute, bunda
mas labai užvydus savo pa
ežiai be jokios priežasties. 
Norėdamas save užtvirty't, kad 
jo motere ji neapgaudinėtu, 
kada jo nesiranda namie, pa
siuvo isz skuros jeke, kokias 
naudoje del beproeziu, kad sau 
nieko blogo nepasidarytu, su- 
liszdavo ja in taja jeke kad 
negalėtu ne pasijudyt ir eida
vo malszei in darba. Nelaimin
ga motere ilgiau® negalėjo pa- 
n'eszti tokiu kaukiu ir apsakė 
apie tai savo kaiminkoms ku
rios davė žinia apie tai palici- 
jei ir aresztavojo josios vyra 
už tai, kad laike ja tokioje ne- 

’ laisvėje, bet niekad su ja nepa- 
sielginejo nepadorei.

TĖVAS PERKANDO GERK
LES NAUJAI GIMUSIU 

DVYNUKU.
Wemdallen, Denmark.— Pati 

Oskar Gotlando, a na diena ap
dovanojo savo vyra dvynu
kais sūneliais. Vyras vietoje 
džiaugtis isz taip puikios do
vaneles nuo savo pacziules la
bai pasiuto, kad turės sunkiau 
dirbti ant iszmaitinimo savo 
szeimynos ir kone išzejo isz 
proto. Kada bob-daktare nu
ėjo namo prižiūrėti savo vai
kus, paszelias tėvas inbego in 
serganezios moteres kambari, 
pagriebė dvynukus ir peikan- 
do gerkles. Nelaimingi kūdi
kiai mirė. Tėvas da ta paezia 
diena likos nuvežtas in prie
glauda del paifcszu. Motere 
in kėlės dienas mirė nuo dide
lio susijudinimo ir persigandi- 
mo.

Erivan, Russija.,— M. Jere- 
mova, kuri gyvena didėliam 
nesutikime su savo vyru ir 
uoszvia, nuėjo pas burtininke 
ant rodos. Burtininke mate 
isz kazyru ir jos delno kad 
motere mylisi su slaptingu 
jaunikiu kuris ja labai myli 
su kuriuom apsives kada ne
teks savo vyro todėl bandys ji 
nuo vyro pasiljųosuot. Motere 
labai nudžiugo isz tokios nau
jienos ir melde burtininkes, 
kad jai tame dalyke prigialbe- 
tu, ant ko burtininke su mielu 
noru sutiko ir da pridavė buk 
jijlė nuo savo uoszves yra ap
raganauta. Buitininke davė 
moterei ilgia stula su kurio pa- 
gialba sumezgijo, priek tam 
aplaike “paszventyta” ingaro 
szakni, kuria neprieinamoje 
vieta turėjo užkasti. Kada to
ji szaknis sudžius, tai ir josios 
vyras Sudžius, ir turės mirti, o 
teipgi ir uioszve. Moterėlė la
bai nudžiugo isz tokios rodos 
kad neiužil'gio 'pasiliks liuo'sa 
nuo savo vyro ir neapkenezia- 

gervalei 
rubliu, 
Laikas 

gyvas 
geriau

nedirbantieji darbininkai gy 
veliantieji vienoje valstijoje 
gali gauti apdrauda del kurios’ 
jie yra priimami (eligible) po 
kitu valstijų instatymais. Szi- 
tas yra pirmos svarbos tiems 
darbininkams kurie kraustosi 
isz vienos valstijos in kita be- 
jeszkodami darbo.

Pavyzdin, imkite atsitikima 
vyro, kuris dirbo Pennsylvani-

jis gali praszyti apdraudos po 
Pennsylvanijos instatymu. Jei
gu Pennsylvanijos tinkami vir- 
szininkai randa ji priimamu, 
tai jis gaus apdrauda gyvenda
mas New Yorko valstijoje.

Procedūra seka kitu aplika
cijų linijas. New Yorke praszy- 
tojas kreipiasi prie areziausio 
State Employment Service ofi
so, del apdraudos toje valstijo
je kurioje jis priimamas gauti 
apdrauda. ’i—F.I L,0,

na vos neapalpo paregėjus, buk 
ji nukirto jiems galvas su 
dalge. Motina isz gailesties 
papaiko ir dabar randasi pa- 
miszeliu prieglaudoje. Lauff
mann ’iene buvo naszle ir 
bo pas artima ūkininką.

I
BCOGA/REUMATSKI, J PARDUODU DAUGU 
JAUSMAI MANE STAČIAI į PAIN’EXPELLERIO,NEG 
IS PROTOVARO AR NETURITE | VAtSTU.BESiKANKiNANTfEMS __ ■ 

KOKIŲ VAISTŲ, T reumATZMO SKAUSMAIS.

KAD MAN JOMS PUIKUS VAISTASpalengvintų5 | kao ir aš pats 
jgz""

Naudojamas visame pasaulyje nuo 1867 mėtį

dir-

Aukso Varpos
irRūpestingai jieiszkokime 

karsztai melskime mylestos 
Dievo, o linksminsimes per 
amžius Jo karalystėje.

Union National Bank
KAMPAS MAIN ir CENTRE ST. 

j MAHANOY CITY, PA.

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkaa 
Dentistas Mahanojuje 

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

Tas klaidžioja tamsybėse ir 
nemato dangiszkois szviesos, 
kuris nesirūpina gesinti kun- 
iszku pageidimu.

mosios uoszves ir 
davė burtininkei 200 
skalbinių ir drabužiu, 
praėjo bet vyras vis
ir ne mano mirti ir da 
jautėsi ne kaip priesz užbūri
mą. Moterėle neteko kantry
bes ir nusidavė in palicijos 
stoti su skundu. Sudžia pa- 

: leido burtininke ant liuosybes, 
nes motere davė gervalei pini
gus burtininkei. Moterėle su
prato savo kvailybia, o kada 

, vyras dažinojo apie josios pa- 
; geidimą ir norą atsikratymo 

nuo jo aplaike greita persi- 
į_1 skyrimą. Dabar neiszmintinga 

motere neteko pinigu, uoszves 
ir vyro ir dabar pakutavoja 
kalėjime.

Kas slėpdamas savo pakly
dimus be malones kitus nieki
na ir sudyja, tas ant sūdo Die
vo bus paniekintas ir be malo
nes apsudintas.

KVITU KNYGELE Draugystėms, 
del Kasieriaus, nog sudėtu pinigu ani 
susirinkimu. Preke . . . 25a

KVITU KNYGELE Draugystėms 
del iszmokejimo pinigu ligoniams

Preke . . . 25c.
MAHANOY CITY, PA.

W. D. BOCZKAUSKAS-CO.

TURIME TIK KELETĄ
Dideliu “Szaltiniu” ir iszpar- 
duosim už pigia preke, tiktai 
po $2.50. Todėl pasiskubinkite 
jeigu norite viena.

MOTINA NUKIRTO GAL
VAS DVIEMS VAIKAMS.
Rossendorf, Vok.,— Marga- 

rieta Lauffmann, nuėjus dirbti 
ant lauko, pasiėmė su savim 
keturiu ir szesziu metu sūneli 
ir dukrele, kurie bežaisdami, 
užmigo žolėje. Motina nepri- 
jauisdama, kad vaikai randasi 
artimoje, ėmėsi prie kirtimo 
žoles. Tik staiga iszgirdo klik- 
sma vaiku ir nelaiminga moti

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojau* Isxtikimiau«is Graboriu* 

:: Gabiausia* Balsamuotoja* ti 
,n Geriausia Ambulance —.

C ( patarnavimas ežioj 
apeLnkeje. Bile ko- CC

Sy kiam laike; diena ar ^4 
naktį. Visada turi pil- 
na pasirinkimą meta-

Yf ’ liszku ir kieto medžio Tt
Grabu. Laidoja nu- |{

Įį mirelius pagal naujau-
Į’ siu mada ir mokslą. |,
H Turiu pagialbinink* t?
J moterema. Prieinamoa

prekes.
DU OFISAI:

MAHANOY CITY;516 W. Sprwca 3»
Bell Telefonaa 149

TAMAQUA, PA., 439 Willing Strw.
Bell Telefonaa 688-J

Vengriszkos tiesos pripažys
ta, kad žmogauis amžis prasi
deda su jo kriksztu. 
kada tūla 40 mėtine 
isz Presburgo tapo 
suota nes ji pristatė
kad ji likos apkriksztyta įtik
tai szeszis menesius priesz a- 
resztavojima todėl likos pripa
žyt a kaipo “kūdikis” pagal 
•tiesas ir ir yra nekalta savo 
prasižengimo.

—o—
Daugelis žmonių da ir szia

dien tiki, kad jaigu naszle isz- 
tekes antru kartu už vyro, tai 
josios pirmutinis vyras neduo
da jai ramybes. Ne vėliau 
kaip 1912 mete, kokis tai žmo
gus, Georgijoj, aplaike persL 

rilTo moteres/lraCi 
apreisžke įsudžiui, kad dvase 
jojo paezios pirmo vyro, per- 
sekioje ji kas .diena ir toliaus 
negali gyventi su ja.

LABAI GRAŽUS

LINKĖJIMAI
DEL KALĖDŲ IR NAUJU 

METU !

Kokiu da nebuvo Lietuviu 
kalboje ir busite užganėdinti-! 
Jaigu jumis patiks parodykite 
savo Draugams. Prisiunskite 
£1.00, o aplaikyste,
20 Labai Gražiu Linkėjimu 

:: Su Konvertoms. ::
Prisiunskite Money-Orderi ar
ba pinigus per Registravota 
laiszka. Adresas :

W. D. BOCZKAUSKAS-Co.
MAHANOY CITY, PA.

Keli szimtai metu adgal, 
varpai buvo žinomi, kad turi 
savyje nepaprasta galybe, ku
rie apsaugotu žmonis nuo vi
sokiu nelaimiu, liga ir staigu 
mireziu. Todėl kada Dimitras, 
sunuis Rusiszko caro Feodoro 
I, li*ko>s nužudytas Uglicze.- 
1581 meile, varpas ant vietinios 
cerkves už tai turėjo nukenstl- 
Buvo jisai nubaustas plakimu, 
apsūdytas ant iszgujimo in.Si- 
berija ant trijų szimtu metu.

DEKAVOJA UŽ KALĖDŲ IR 
NAUJU METU LINKĖJIMUS !

Gerbiamoji “Saules” Redyste:
Duodami jumis žinoti, kad mes ap

turėjome nuo jus Kalėdų ir Nauju 
Metu Linkėjimu Kortas. Isztikro mes 
esame jumis dėkingi už jusu duosnu- 
ma,kad jus teip pigiai galite parduoti 
tokius Gražius Linkėjimus Lietuviu 
kalboje. Yra ežia visiems Lietuviams 
proga apturėti savo gimtoj kalboj 
Linkėjimus. Nudžiugo musu szirdis 
kad mes galėsime siusti tiesog in Lie
tuva Linkėjimus tokius kokius da nėra 
mate Lietuvoj. Mes esame jumis dė
kingi, kad jus ne tik ka platinate toki 
gražiu Lietuviszka Laikraszti, bet dar 
duodate proga toliau platinti Lietuviu 
kalba praduodami Lietuviszkus Lin
kėjimus. Lai Dievas jus laimina to
liau vesti jusu darbuote ir platinima 
Lietuviu kalba. Mes Lietuviai esame 
gimė ir Lietuviais norim but. Linkė
dami jumis laimes ir pasisekimo, su 
gilia pagarba. Ona Juszkauskiene, 
158 McClellan St., Philadelphia, Pa.

Justu kūnais yra nepaprasta' 
maiszina ir nėra dyvo, kad ji
sai neduoda jums daugiau bė
dos ne kaip duoda. Jusu kū
nas turi 2,500,000 istkylucziu, o 
apie 200 kaulu. Visas kraujas 
v ra pumpuotas per szirdi vie
na karta in minuta, o szirdis 
musza 70 sykiu ant minutos ar
ba 100,800 kariu ant dienos. 
Paprastas žmogus laiko savo 
plaucziuose apie 230 kubisz- 
ku coliu oro. Vyras inkvepiai 
in save orą 18 kartu kas; 
minuta. Jusu kūnas turi 500* 
mulslkulu ir kone tiek nervu ir 
savyje 96 laipsniu szilumos. 
Paprastas žmogus suvalgo a- 
pie 5į4 svaru maisto ir gery- 
mo per diena, arba kone viena, 
tona ant meto. O kaip žmonis;/ 
taja maszina vadinama kūnai 
laiko ir guodoje? Su automo- 
bili/um Igeriau pasiielgineje ir 
daugiau prižiurineje ne kaip* 

1 savo kuna. Surinko F.

PRANESZIMAS W. Centre St., Mahanoy City, pirko 
Jono Cisariko Apdraudos Agentūra. Bile koki nuostuoliai aplaikyti per 
gaisrus ir jeigu apdrauda arba Inszurance popieros buvo iszraszyti per Jono 
Cisarika, tai kreipkitės tame reikalu pas A. F. ADAM, General In.ur.nco 
Agent, 103 W. Centre St., MAHANOY CITY, PA. ------- ---------- —
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