
|t»l I
| ■ ■

I wI
eel

' MWY OI JH

. ■*
HOT I

I

P'iPHV.

>

THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY SAULE (SUN)o
PUBLISHED EVEBY TUESDAY AND FĘHJAY.
ESTABLISHED IN 1188. YEARLY SUBSCRIPT.^® |1.M ,

Advertising Rates on Application, a
PUBLISHED BT

W. D. BOOZKOWSKI - CO., 
MAHANOY AND A STS., MAHANOY CITY, PA.

. f . tl * A

4

J If

t Jr

MAHANOY CITY, PA. UTARNINKAS, 20 RUGSĖJO 1927 (TUESDAY, SEPTEMBER 20, 1927)

“ ■•i' F L’ fl > 
mt o A dfc dfc b>i m m w e> o— <■> o o •• b1

DP-KAfiT SANVA1T1N1S LAlKRASZ'riS ‘‘SAULE’' 
TRZiniNA KAS HTABNINKA TR PETNYOZTA- 

» ........... .
f Bta Kautuoja: Amerika ant rUa mat® 9JLQ& k 

te Ltetuvpja I4.0Q ant xfra

fr PlnlfUB Vlaada rimkit* Hk knt Brig MMU >

W. D. BOOZKAUSKAS ■ CO.,
MAHANOY CITY, PA.

♦J**

MAHAMOY AND A STS./
*' *■ \ F "V ! ‘■■ y ’

1

(

No. 75 Į MMT1RKD A« TBK MAH ANOT CITY, FA 
Iroan-omoM as bkoono class r■aIZ^IatPsb.) OWIKI, PrM. A IfW. ». BOCIIOWBKI, PrM. 4V. W. M0|f OWBKI, MlUt

ISZ AMERIKOS Isz Visu Szaliu
PRAKEIKIMAS

ISZSIPILDEi

DUKTERE PRAKEIKĖ 
SAVO TĘVA KURIS 

KRITO NEGYVASi

Los Angeles, California. — 
Pana (\irol Gilliert, kuri kru- 
tamuosia paveiksluosią losze 

“motinos,“
tėvu Charles Gillxnt, už 

tai kad jam nc'buvo iszvirta 
žirniu, staigai paszauke: 
kad tu krintu m negyvas,

role 
savo

paveiksluosiu 
susibarus su

“o;
“ ir 

josios velinimas tuojaus iszsi- 
p?lde, nes 80 metu tėvas po tų
jų žodžiu krito negyvas.

Tėvas iszgirdcs turts baisius 
žodžius isz lupu savo dukters, 
pridėjus ranka prie szirdies, 
puolė negyvas. Pana Gilbert po 
tam taip |>ersiome kad papuo
lė in kvaitulį ir turėjo būti nu
vežta in ligonbu’ti.

Daktarai dirftyre buk senu
kas mirė szirdies liga nuo stai
gaus susi judinimo.

ADOMO IR JEVOS SŪNŪS 
DINGO.

Filailelfije, Pa. — Ana diena 
atėjo ant policijos stoties Hun
ting Park, dingusia vaikas apie 
sze.^ziu metu, praszydamas kad 
jam surastu jojo ’tėvus. Kada 
palicije užklausė jojo kur gy
vena ir kaip vadinasi jojo te-

900 ŽUVO SU LAIVU
JAPONISZKI DARBININ
KAI PLAUKE NAMO, BET 

LAIVAS NUSKENDO - 
SU VISAIS.

Vladyvoslokas, Rosije. — Te
legramai daniesza in 
apie baisia nelaime ant mariu 
kurioje nuskendo drauge 
laivu Vusung, de^^’ni sziimtai
Japoniszku darbininku. Lai
vas prigulėjo prie Kawasaki

czionais
> 

su

kurisStdamship <'o., kuris plauke 
isz Kamczatkos, Siberijos in 
Japonija, o nuskendo arti Kmi- 
la salos.

Seattle, Wash. — Per radio 
likos aplaikyta žino'buk laivas 
Yoshida Maru No. 1, randasi 
nelaimėjo kelionėje in Japoni- 
je isz Seattle ant kurio radosi 
.’lt) žmonių.

♦

NORĖJO MERGAITE
“ISZKEPT” PECZIUJE, 

BET MOTINA JA J A 
ISZGIALBEJO.

Varszava, Lenkije. — In lai
ka dvieju sanvaieziu atsitiko 
czionais vela atsitikimas tam- 
sy*l)es ir lengva'tikys'tes, bet 
tuom kartu buvo tai ant Voly- 
niaus, kaimelyje Dombruvkoje.
Apsirgiį tenuis mergaite, duk

rele kukio tai Maksymiako, ku
ris norėjo mergaite nuvežti in 
miestą pas daktaru. Nuo to at-

»

I

'ft’» ^Lllį tį$kMsake kadmiu ■ klibino ji kūmutes niszkindą-
sūnum*“Adonio ir Jevos.
TIKRAS GARNYS IR

TIKRAS KŪDIKIS.
9

New York. — Pasaka iTpie 
garnius atneszanezius vaikus 
iszsipilde ana diena ant laivo 
Aurora, ant kurio gimė asztuo- 
niu svaru kūdikis. Tame laike 
kada kūdikis gimė, pasažieriai 
male ant laivo stiebo tupinti 
dideli garni. Da'bar žmones kal
ba, argi isztikruju( ?) garais 
paliko taji kūdiki ?

RADO JUODA PERLA.
New Bedford, Mass. — Ray

mond Curtis, gromatneszis, nu
ėjo in 
oisteriu. Kelis nurijo, bet vie
nam rado ka toki kieta. Pasi
rodė kad tai pufkus juodas per
las. Nuneszcs pas auksori da- 
žinot ar turi kiek vertes, ne
mažai nusiKtebejo kada jam 
pasakė kad tai yra retas juo
das perlas vertes 
kaip 275 dolerius.

MAŽIAUSES PACZTAS 
AMERIKE.

Niagara Falls, N. Y. — Ma- 
žiauses pacZtas Amerike, kuris 
daro mažiausia bizni, randasi 
miegelyje (1lrambers, Ga., o di
džiausiu yra New Y’orke.

Praeita meta pacztas Cham
bers’e uždirbo $8.45, o New 
Yoi'ko pacztas uždirbo $7 
699,907. ___________

Paskutines Žinutes.

mos, idant nuvežtu pas garsu 
budininka-dv užęaddtoju. Kada 
tėvas paklausė kumueziu ir nu- 

“tkdbuklinga dakta- 
tasai paszauke: “Tai vel-

ręsta u racija pavalgyt

perlas nemažiau

miestelyje (’hamber

*> 
-r

veže pas 
ra ’ ’ 
nes. žinau kaip ji iszvaryt!“

J’aliepe mergaite isriepti 
avies taukais ir indoti iii plyti
ni Įiecziu ir laikyti taip ilgai, 
pakol atkalbos 
Marija,“ 
ganęzia pririszti ant lentos ir 
apneszti aplinkui pecziu tris 
kartus.

Tamsu na i pradėjo 
uoli paliepimus “ 
gal vargsze butu

mergaite

“tris Sveika 
priesz tad reikia ser-

iszpildi- 
“ ir 

iszkepus“ 
szirdis

(lakta ro
i 4 

pecziuje, bet mdtinos 
prijausdama nelaime, pagrie’bc 
mergaite ir nunesze namo isz- 
gial bedama ja ja nuo baisios 
mirties.

Palicije daginius apie tai, 
arcsztavojo burtininką ir kelis 
kaimuoezius.
PARDUODA SENA VYNĄ.

Dresden, Vokietija. — Tarp 
kito senoviszko vyno prigulin- 
czio prie buvusio Saksonijos 
karaliaus, tūlas Dresdeno kap
erius parduoda ir dvi bonkas 
tokajiszko vyno paeinanezio da 
nuo 1700 meto.

Visos 'bonkos vyno turi ne
mažinti kaip po du szimtus me
tu, kuriu verte yra milijonas
doleriu. Ndkurie rinkėjai seno- 
viszku dalyku pasiūlo *po pen
kiolika doleriu už tuszczias 
bonkas.
OALLES PARDUODA BAZ- 

NYCZIU LOCNASTES.
' Mexico City. —

U Washington, 1). C. — Mok- 
sikonai nužudė Dovida Fisher 
isz Filadelfijos, kuris buvo 
rasztiininku ant Pacific gele
žinkelio stdties Guadalajara.

fl Erie, Pa. — Senia use mo
terų Erie paviete buvo Mrs. 
Mary King, kuri turėjo 104 me
tus. Mirė jiji praeita Petny
czia.

U Schuylkill Haven, Pa. — 
Susibaręs su savo seseria kad 
toji priverto ji iszsimaudyt, 
Harry Dfcss, 41 metu nuszove 
savo seseria Mrs. Gussie Martz 
47 metu, ant smert, kada toji riu. Girdi, tais pinigais busią 

vo nfopilno prnlehgtpsiHzlajįdo.HmalB:
»‘ > l*‘K4tMiku“ Moliucija! 

L *4 m

t 
' Mexico City. — Meksikos’ 
diktatorius Calles ligi 
baigsiant jo uirnyimi, Kas m-i 
vyks ateinaneziais metais žada 
pilnai “apsidirbti“ 
ku - Bažnyczios locnastems.

Paskelbė bažnycziu naciona
lizavimu ir jas uždaręs, szian- 
die užgrobia bažnytines loc- 
nastes ir parduoda. Nemažai 
tu savaseziu jau parduota.

Diktatorius tikisi tuo budu 
surinkti apie 50 milijonu dole-

r:

Pa
baigsiant jo tarnybai, kas/in

su Katuli-

(MpsinOj? ‘Harry buvo

.......s tdi' v i l
proton r

t : fe M-ši

,W4int
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108 METU, O BET DA

i
J

KERTA MALKAS.
Gimus artimoje Varszavos, 

Lenkijoj, 1819 mete, Augustina 
Kucznoriene isz Saint Charles, 
III., yra da sveika ir drūta mo
tore ir džiaugėsi kari nereika
lauja prarzyti kitu idant jai 
prikirstu malku in pecziu. Mo
tore gerai mato ir yra labai ap
sukri ant savo metu.

BAISI SKERDYNE
KINCZIKAI ISZŽUDE 80,000 

PRIESZU KAIPO 
ATKERSZINIMA.-

■■ 1 y 
Sban^Tih’i, Kinai.

baisiausiu
nekaltųjų žmoni u

r/* i •• Žiemi
nėje dalyje Honau provincijoj 
atsibuvo viena isz 
skerdynių
kokia kada atsibuvo sziandie- 
niniuose laikuose ir tai per pa
liepimą “ krikszczioniszko ge
nerolo“

Apie 80 (uks'tancziu vyru, 
moterių ir vaiku likos iszžudin- 
ta per tojo rakalio kareivius 
Changte.

Priežastis tosios baisios sker
dynes buvo ta. Ūkininkai ir 
dai'bininkai 
in slapiinga 
užvardino 
vos ’ ’ 
ukiu ir szeimynu nuo kariume-

“ k ri k szcz i o n i sz k o 
Fong Yu-IIsianga.

vyru

susiorganizavojo 
draugavę kuria 

Raudonos Dirtu- 
«avo

< t

tiksle apsaugojimo

nes ir komunizmo. Idant at'ker- 
szyt ūkininkams ir juju pase
kėjam.^ 
siuntė

Fengenerolas
skerdikussavo

(r nu-
in

Changte idant a'tkerszyt žmo- 
niems kurie pasiprieszino prie- 
szais ji, iszskeršdami visus <r V- *3 J
ventoj us.
PATI DIDŽIOJO KUNIGO 

MIKOLO MIRĖ.
London. — Grofienc Tarby, 

pati didžiojo 
Mikolo, 
caro, mirė czionais szirdies li
ga. Paliko dvi dukters.

Mikolas su paezia pabėgo in 
Angliję laike revoliucijos 1906 
mete. Mete 1918 papuolė taip 
in varga kad turėjo jeszkofj 
darbo k rome.

D

kunigą i kszczio 
giminaitis n u ž u d y to

Velione buvo 
duktė garsau Rusiszko poeto 
Piiszkino ir vede Mikola 1891 
mete. * £
NEPASISEKE ISZLEKIMAS 

IN AMERIKA.
Dumbliu, Irlandije. — Du- Ai- 

risziai Macintosh ir Fitzmau- 
rice, liszleke eroplanurice, liszleke eroplanu “Prin
cess Xenia“'isz Dublino, 1:36 
valanda .praeita Petnyczia in 
Amerika be jokip sustojimo.
Viskas ėjo gerai, bet kada išž
iok e kelis suimtus myliu, kilo 
baisus s/turmas ir lekiotojai 
buvo priversti sugryžti adgal 
in Beale Strand, (Kerry pavie
te, Irlandijoj. Lekiotojai maue 

iy<!GW W
Tandgs^į ž,,f n

ISZ LIETUVOS
GAISRAS PARODE TYTU- 

, VENIECZIAMS AUKSA, 
O AUKSUI SAULE.

Rugpiuczio menesio 6 diena
2 valanda 
miestelyj, Szilavos gatvėj 
dego M. Birenbroto 
mas namas, paskui 2 daržines
3 kiaulininkai ir svirnas, 
vienu stogu. Gaisro 'priežastį 
tikrai nežinoma, spėjama, kad 
isz kamino užsjdegc. Daržines,, 
kiaulininkai ir svirnas visai 
sudegė, gyvenamo namo vieno 
galo sienos iszgelbetos. Gais
rui perdegus, atvyko isz Szila
vos su rankine gaisrine maszi- 
na p. Indrulaitis ir p. Joku- 
bauskas, kurie, dar deganezius 
rastus užgesino. Nuo gaisro 
dauginusiai nukontejo savi
ninkas M. Bironbrotas, nes 
gaisrui isztikus jo paties namie 
nebuvo ir niekas jo nieko ne 
gelbėjo, ne nebuvo kam o an
tra ir negalima buvo suspėti. 
Iszgelbeti tik gyvuliai. Gyve
nusios tuose namuose Z. Ra- 
cziirskaites taip pat viskas su
degė, iszskiriant auksa ir sida
brą, nes gaisro metu Raczinu
kaitė prasze žmones, kad gė

jos esanezias
Žmones |bc- 

gesindami ir bežarstydami ža
rijas, vietoj bulvių rado aukso 
ir sidabro, jų truputi aptirpu
sio. Aukso rasta apie 3 saujos, 
sidabro tai yra Rusu, 
ežiu u* Lietuviu-pi'nigu

po pietų Tytuvėnų 
su

gyvena-

po

Nuo 
nu kentėjo

Kirilu svirnu ir 
korezioje bulves.

Vokie- 
arti 

pilno viedro. Aukso viena bu- 
telkute pražuvusi.

pra-

BURTININKE LIETUVE 
PAS ZALESKI?

I

‘‘Gazeta Warszawska’’ 
nesza apie toki nepaprasta in-
vyki. Pas serganti Lenkijos 
užsieniu reikalu minister*! Za
leski in miegama ji kambarį 
slaptai insiskverbusi kažkokia 
sena moteriszke. Ligonis buvęs 
kambaryj visai vienas. Sene, 
matyti, Lietuve, priėjusi prie 
lovos ir pradėjusi kalbėti kaž
kokius burtu žodžius Lietu- 
viszkai ir daryti paslaptingu 
mojavimu rankomis. Ministe- 
ris nusigandęs. Sukaupęs pas
kutines jogas paskambino tar
nams, paskui apalpo. Atvyko 
tarnai, pamate prie ministerio 
lovos beprote moteriszke

grimasoj sutrauktu 
veidu ir garsiai 
ministeri.
duota policijai.
mentu nerasta. Tardymas nie
ko neparodes, nes ji nieko nesa
ko.

šu
baisioj

keikianezia
Sene tuoj liko ati- 

Jokiu doku-

Nesuprantama esą, kaip 
beprote galėjusi niekam nepa
stebint isz Lenkijos pa'krasz- 
czio atvykti Varszuvon ir pa
tekti in ministerio miegamąjį 
kambarį. Byla tardoma. Laik- 
rasztis pastebi, kad mi n iste
rini Lietuves burtabnieko lie
pa kenkė.

I

KRATOS IR SUĖMIMAI.
Keline. — Rugpiuczio mene

sio 19 diena Kelmėje pas VI. 
Szauli ir Al. Sžpuka invyko 
politines policijos kratos. Pas 
VI. Szauli paimta “Kultūros“ 
būrelio steigiamo susirinkimo 
protokolas. K. Stankaiczio ra- 
szytas laiszkas, Liet.- Jaunimo 
Sąjungos “Žingsnio“ nariu sa-Sajungos “Žingsnio 
roszas, Lietuvos Social Demo
kratu partijos politines kali
niams auku lapas No. 1 ir K. 
Markso knygute Nr. 7.

Gi Al. Szpukas po kratos ta 
J paezia diena ti|p
1 ir, Rugpinczio 20
i tas in Baseinini ų i?

o aresztuotas 
cK'Miftiiaz^o>Ai 

ui .ar
> l • M i 1

2,000 ARESZTUOTI
TARP KAREIVIU IR

MAISZTININKU SU
KILIMAS; KARISZKA

PADĖTIS.

darbi-
sąjungos protestuoja

I>« • 
specialine komisija

Kaunas. — Netoli nuo Tau
ragės, kur praeita Subata invy
ko sukilimas, tarp Lietuvos ka
reiviu ir maisztininku einan- 
czios smarkios musztynes.

Maisztininkai esą sugavę 
kariuomenes dalios vada, pul
kininką Ignatavicziu.

Pasieniu apskrityse ir dides
niuose miestuose paskelbta ap
siausties padėtis.

Lietuvos profesines 
ninku
priesz darbininku vadu aresz- 
tus ir paskelbė, pradedant nuo 
sziandie, visuotina streiką.

Pagal pranesziinu, aresztuo
tu jau esą apie 2,000 žmonių.

Lietuvos valdžia esanti 
skyrus
griežeziausiomis priemonėmis 
sukilimą patremti.

Kretingoje in policijos stoti 
atvyko trys kaukėti maiszti
ninkai,
szininka ir pasislėpė.

Laikraszcziai raszo, kad pra
eitam Penktadienyj prie Tau
ragės musziai oje visa diena. 
Daugelis miesteliu ir kaimu 
buvo pateko in maisztininku 
rankas, kur maisztininkai nu
ginklavo policija ir užėmė ka
riuomenes stovyklas ir stotis. 
Vyriausybe skubiai prisiuntiLs 
kariuomene isz Klaipėdos ir 
Kauno. Majus buvo pasiskel-

atvvko trys kaukėti
nuszove policijos vir-

bes Tauragės komendantu.
Kaunas. — Iszskirent szc- 

sziu maisztininku kurie likos 
spszaudyti czion už sukėlimą 
maiszates ir apipleszima ban- 
kos, ana diena likos suszaudy- 
tas septintas. Kitus uždare ko- 
lejimuosia, kurie prigulėjo prie 
tosios bandop.

— Isz Lietuvos pra
nešdama, buk aplinkinėje Klai
pėdos, kilo Komunistiszki su
kilimai. Ana diena sustojo vi
sa komunikacije su Tilže per 
tilta Liusen in Klaipeda. Lie- 
tuviszka kariuomene sergsti 
tiltus ir pakraszczius upes 
Klaipėdos.

Kiti Lietuviszki pulkai li
kos staigai nusiusti in Lagszar- 
gus ir Pagegonius. Paskuti
niam mieste kariuomene sergs
ti geležinkelius ir stoties 
danezius in Tilže.
PRIGĖRĖ AR PRISIGIRDE.

Prie Subacziaus stoties, 
Vieszintos upeje besimaudy
damas prigėrė apie 19 metu 
vaikinas Grilauskas. Gyveno 
labai neturtingai — be tėvu ir 
globėju, todėl spėjama ar ne
bus prisigirdes.
SUĖMĖ EMIGRANTU IN 
BRAZILIJA KURSTYTOJA.

Kaunas. — Pilietis Rutkaus
kas už kurstymą piliecziu va
žiuoti in Brazilija ir apgaudi
nėjimą, karo komendanto pa
rėdymu buvo iszsiustas isz 
Kauno miesto ir apskrities

Tilže.

X

ve

1 ri"l 
bu. Kauno kriminale policija 
Rutkauska užtiko vėl Kaune 
nelegaliai gryžus. Pristaczius 
komendantui jis vėl iszsiustas 
isz Kauno ir atiduotas ypatin- 
gon priežiuron.

J, į j*

ATSAKE LABAI
ISZMINTINGAI.

________ ——

SAUGOK JONUKĄ
DEL JONUKO

“Save
— Saugok

Tūlas laikas atgal vienume 
Anglu laikrasztyje pat em i ja u 
straipsniuką ant gal viii 
Johny for Johny“
Jonuką del Jonuko. • Tame
straipsniuke autorius pajudino 
auklėjimo klausymą, nurody
damas kaip klaidingai elgiasi 
tie tėvai, kurie stengiasi tik 
kodaugiausia doleriu sutaupy
ti — in banka padėti ir pet tai 
dažnai apleidžia savo szeimy- 
nbs iszauklejima fiziniai 
dvasiniai. Tas atkreipė mano 
aki in musu Lietuviu szeimyna 
auklėjimu ir nemanau, kad kas 
nžginezytu, 
kad musu Lietuviu szeimynu 
auklėjimas daugumoje yra la
bai apleistas. Daugelis moteru- 
motinu palikusios savo mažus 
vaikus pas svetimus, art>a 'ku
riu kiek didesni, paežius vie
nus, eina in dirbtuves uždar
biauti, kuriose praleidžia po 
9-10 vai. in diena, ir tai daugu
moje ne kad pragyvenimas 
verezia, bet ’kitokiais iszryka
vimais. Vienos gražesnius for- 
niezius namuose insigyti, ki
tos kad gražiau galėtu pasi- 
puoszti — pasirodyti ir tre- 

— susitaupyti daugiau

auklėjimo klausymą,

ir

jeigu- pasakysiu,

savo szeimynai — 
Moteris is^birvusi

ežios
doleriu, insigyti turtą sau ir 

vaikams, 
per diena 

dirt)tuveje vakare namon parc-
jiisi jau būna pavargusi ir ne
kantri ir dėl to vietoj savo Vai
kus pamokinusi, ji juos bara, 
rodydama savo žiaurumą, o 
tuo užmusza savo kūdikiuose 
meile‘ir pagarba prie savos. O 
kul’ios motinos ar'tėvai nenori, 
kad ju vaikai juos gerbtu ir 
mylėtu? Be to, motinos per die
nas nebūdamos prie savo szei
mynos ir negalėdamos jos pri-
deraneziai prižiūrėti tanikiai 
sužeidžia szeimynos nariu svei
kata, ka vėliau ne už jokius pi
nigus /negali atitaisyti. Pernigus jnegaili atitaisyti, 
brangiai yra mokama už rubus 
ar forniezius, jeigu reikia save 
skriausti arba savo szeimyna 
fiziniai ar moraliai. Turtas ne
vertas sveikatos, nes sveikata 
žmogaus turtas.

Daugelis tėvu bei motinu, 
kaip raszo J. K...te “Sandaro- 

“ sunkiai dii'ba ir atsargiai 
taupo pinigus, vildamiesi kitd 
už ta'i ju vaikai gales iszeiti 
piokslus, tapti profesionalais, 
kas vienok nedaugeliui pavyk
sta. Daugelio pasiturineziuju 
tėvu vaikai netik tingi moky
tis, zet užaugo tampa padaužo
mis tėvams ir kitiems sunkeny
be. Jeigu kuriems ir pavyksta 
iszeiti mokslus, ingyti profesi
jas, bet be iszauklcjimo be dva
sios kultūros. Kokią isz ju nau
da? Mes sziandien turime daug 
mokytu žmonių, *bet ar daug^ 
kurie yra kitiems naudingi? O 
.jeigu žmogus hera naudingas 
kitiems, tai jis'ir negali jaustis 
laiiniuga's, nežiūrint kaip jis 
bus turtingai irmdkytas. Žmo
gaus gyvenimo sziame pasau
lyje au'kszcziausias tikslas tai

le>

tarnauti, daryti gera kitiems, 
bet ar daug kad ir isz mokytu 
firie to tikslo siekia?

Mano įsu pratimu moteris, tu
rėdama szeimyna ir jeigu vy
ras yra sveikas ir dirtba, nepri
valo palikusi savo vaikus jesz- 
kdti darbo. Jos vieta yra būti

DarakteTka: — Jonuk, pasu, 
kyk man, kokis yra skirtumas 
tarp asilo ir arklio?

Jonukas: — Praszaji ponios 
daraktoi'kos, ant arklio dauge • 
Ilk afcilti1 'alnįraA j
nevienas arklys ne |

namie, lavintis paežiai ir auk
lėti savo szeimyna. Juo motina 
bus daugiau prasilavinusi, isz- 
mintingesnef juo ji geriau su-

dara^toi'kos, ant arklio
pras savo cąeimyna ir ja geriau

39 METAS
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ant saves, bet už tai atliks savo 
uukszcziausia pereiga ir už tai 
bu-s jiems su laiku atlyginta 
jeigu ne materialiai tai mora
liai. Gero i'szauklejimo sveikas
žmogus tai yra pats savyje tur
tas, ypacz gyvendamas czda 
Amerikoje jis gali pasiekti tai, 
ko tik nori, praszalindamas 
sau isz kelio visokias kliūtis. 
Tdkis žmogus netik bus labiau 
dėkingas tėvams už iszaukloji- 
ma, negu tas, 'kuris be iszauk- 
lejimo paveldės nuo tėvu dide
lius turtus, bet jis bus naudin
gas kitiems, o sykiu ir sau.

TEISINGAS TEISMAS

* M .S2S i- fcal i jmažj/vu j 
indės ift Tjaįika, mąžfau uždėsi

Viena turtinga szeima turė
jo vienturti Simu, kuris buvo 
labai malonus. Viena karta 
kaž-kaip bevai'kszcziojant po 
prekyviete, ji(s iszvydo gražia 
jauna mergele pardavinėjusiu 
miltus. Jis ja pamylėjo ir idant 
turėt galimybes su ja susipa
žint, nupiilko isz jos miltu pa
keli. Nuo to laiko jis kasdien 
vai'kszcziodavo in prekyviete 
ir kiekviena karta pirkdavę 
pakeli miltu, ne apie nieką su 
ja nekalbėdamas.

Pagalios, mergele dakiprotė
jo kame daly’ka's. Jinai pirmoji 
užkalbino. Kuomet jaunas vai
kinas atėjo, jinai ji paklausė:

— Delko jus perkate mano 
miltus?

— Isz meiles prie- pardavė
jos, ?ria.atsuko.

Jaunoji mergele nieko neat
sako, bet dvasioje jinai buvo 
susijaudinusi. Netrukus jau
nieji žmones sutarė nakezia pa
simatyt. Jaunasai vaikas visa 
szirdžia atridave... Mergele isz- 
tikimai laulke pasimatymo... 
Jauno vaikino to’ks buvo dide
lis džiaugsmas, kad jis isz lai
mes parpuolė negyvas. Merge
le i'sz 'baimes pabėgo. Sekan- 
czia diena jinai buvo prekyvie
tėj, savo paprastoj vietoj.

Kuomet atėjo pietų laikas, 
vaikino tėvai susirūpino, kad 
nema'to prie stalo sūnaus. Nu
ėjo jdszkot sunaus in kambarį, 
ir rado ji negyva. Jie paguldė 
ji in karsta, paskiau pradėjo 
apžiurinet jo daiktus skrynu
tėse. Ten rasta virsz szimto di
deliu ir mažu pa kietu, kuriuo
se buvo miltai. Motina tarė:

— Szie miltai musu sunu už- 
muszel...

Jie nuvyko in prekyviete ir 
tarp pirkliu, pardavinėja n ežiu 
miltus, atrado jaunaja merge
le. Insitikrine, kad jos pakirtai 
esą sudėti taip, kaip buvo su
dėti pakietai, surasti sunaus 
dėžutėse, jie mergele sulaikė, 
ir paklausė:

— Kodėl tu musu sunu už- 
muszei t

Painacziusi, kad jos paslap
tis esą atidengta, jaunoji mer
gele papasakojo jiems visa tei
sybe. Gimines jai nepatikėjo ir 
nusiuntė mergele pas mandari
nu (valdininku).

— Asz neatsisakau numirt, 
— ture jaunoji mergele — tik
tai duokite man paverkt priesz 
kuna mano numylėtinio.
t Mandarinas jos praszyma 
patenkino, jinai priėjo prie at
daro karsto, glamonėjo kuna ir 
kreipėsi in ji raudodama:

— Žiūrėk prie ko asz pri
ėjau. Joigti mirusiųjų sielos 
girdi, asz tavęs k laukiu, delko 
tu su manim taip pasielgei f!...

Netrukus jaunas vaikinas at
gijo ir visa istorija papasako
jo. Ji^ sg U' P*‘t nwgeie >aprit 
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ADRESAI LIETUVISZKO 
AMBASADORIAUS IR KONZULU:

i
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Lithuanian Legation, 
2622 16-th Street, N. W., 

Washington, D. C.

į

i

Lithuanian Consulate, 
21 Park Row, Now York, N. Y.

Lithuanian Conaalato,

- \
%

!I
608 So. Dearborn StM Chicago, Dt
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Kas Girdėt
Žiirios isz Europos praneaza, 

buk szin vasara dange Ii ose vie
tose ypatingai vidurinėje ir 
pietinėje dalyje Framcijos nu
puolė lietus panaszns in krau
ju, toks mmtikis sziadien nepa-

vidur-amžiniuose
“kruvina

šia

“tik ras žniogiszkas 
kuris buvo ženklu

daro tokio hispudžio, kiek pa
darydavo* 
laikuose, kada tai 
lietu” palaikydavo už siuntini
uola imi ngn atsilikimu ir blogu 
laiku. Senoviszkuosia laikuo- 

“isz dangaus nupuldavo” 
varles, žuvys-, žiurkes, peles ir 
kirmėlės. Tankiausia isz debe
siu tekojo 
kraujas,”
dideles nelaimes. In tai tikėjo 
da nuo laiku senovės. Jau Ho- 
mar ir Virgilijuszuis apie tai 
primena ir Plutarcha xpe<dnvo, 
kad po kožnam dideliam mu
rzini, dangus verkė krauju, o 
buvo tai isz priežasties kylan- 
cziu kurni dingusiu karėje au
ka. kuriais prisisotindavo de
besiai |m> tam nepuldavo ant 
ženi(“s su lietum pavidale rau
dono lietaus.

Raszt įninkąs George de 
Tours apraszineja, Imk tok is 
atsitikimas atsitiko mieste Pa
ryžiuje 482 mete, kur žmones 
po 
drapanas 
giszku krauju.

George

tokiam lietui numėto savo 
sukruvintas žmo- 

” Panaszus lie
tus lijo per tris dienas ir nak
tis Bresee, trumpai priesz mir
ti popiežiaus Hadnano II, 
(872). Isztyrineta kad toki lie
tus yra persemti raudonu pleš
ku paeinant isz Sa h a ros pusly- 
nes.

Sonovbzkuosia laikuosia to
ki atsilikimai gaivino žmony- 
sia baime ir nerimasti, bei 
sziandieninis mokslas ir žinvs- v 

ta gamtos, fizika, optika, mi- 
nerologije ir kemije iszaiszki- 
no priežastį tokio “kruvino lie
taus”

4 4

ir stebuklus.

Suvienytose Valstijose, Ame
rikoje'kas dien buna 70 milijo
nu pasikafbcjimu per 17 mili
jonu telefonu. Perdavimui tu 
pasikalbėjimu sunaudota 
virszum 45 mvliu drato. •I

su

Septyni studentai isz augsz- 
tesnes mokyklos Patterson, N. 
J., turėjo'bandymus su magne- 
t isz k a adata ant Passaic upes 
kuri suranda visokias rudas 
po žeme. Bandymas laivo pa
sek m i ogesni s ne kaip sau ma
ne, nes su pagialba 'tosios mag
net iszkos adatos pasiseko at-, 
rasti jiaska adyta submarina 
Hollando, daraktorių isz Pat- 
tersono, kuris apie 50 metu ad- 
gal padirbo povandenini lai
veli ir turėjo bandymus ant to
sios upes. Submarina iszcme 
isz vandenis ir patalpino muze- 
jl,.i-

Hollandas ne buvo pirmuti
niu kuris | judi r bo submarina, 
nes jau 1175 mete iszrado suh- 
marina, o po juom padirbo ki
tas žmogus vardu Robert Ful
ton, kuris su savo subinarinu 

panėrė po vande-»>

1

Hubrnarinas

“ Nautilus 
niu 25 pėdas ir iszbuvo k et urea 
valandas.

Francuziazkas
“Plougeur”, padirbtas 1863 
mete, turėjo 146 pėdas ilgio. 
Anglijo pirmiausia pradėjo 
dirbti Hollando submarinus ir 
pagerino taip, kokius matome 
sziudien.

musuMalonu girdėt, kad 
skaitytojai užsiiiiteresavojo su 
rirtkimaia mii«u tautiecziu ant 
visokiu urėdu, ne tik musu pa
viete, bėt ir tolimose vietose

» -■-...-

i
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Praszau y i su Lie-

!■■— — —.■..a.- .................................... "i— I
Ana diena aplaikenie groma- 

ta nuo musu skaitytojnus Kra
no Wallace isz New Yorko ku- 
riK raszd: “
tuviu kati balsuotu už Erana 
B(>czkauskA ant School Direk
toriaus ir ka<l Dievas duotu 
kad numo velinimas iszsipil- 
dvtu.P

Matyt, kad ir'kiti musu skai
tytojai tunui rūpinasi idant 
musu tautietis butu iszriūktas. 
— A ežiu p. Wallace už gerus 
vėlini Uitis.

uŽHiisalko buteliuką.

velinitnua

Kiek Hziomel Lietuviu moky
klų atsidarys? Kiek Lietuviu 
sius in jas savo vaiku? Dar 
syki kartojam Lietuviu vaikai 
Lietuviu mokykloms, o kur jos 
nėr, tai bent in kitas parapiji
nes Katuli k iszkas mokyklas. 
Suaugę naudokimės prakalbo 
mis, paskaitomis, draugijomis. 
Tai vis mokinimosi budai. Mo 
kinkimes isz kitu.

Jau prasidėjo mokslo metai. 
27,OOO,(X)O vaiku ir mergaiezin 
sėdo suoluose, verti 5 tukstan- 
cziu milijonu doleriu ir valsty
bei kasztuoja kasmet <lu tuks- 
taneziu milijonu doleriu. Szia 
armija mokins 800,000 moky- 

stovi Amerikostoju, 
mokykla.

Niekur ant svieto tiek nėra 
mokyklų, mokytoju ir tiek pi- 

kiek Suv. 
Valstybes. Du milijonu Ameri
konu ima korespondencijų 
kursą. Pusantro milijono lan
ko vakarine mokykla, milijo
nas klauso paskaitų. In de- 
szimt milijonu lankosi Chata
qua arba Lyceum kursus. Trys 
milijonai moterių priklauso 
prie visokiu pamokinaneziu 
klubu. Prie szio pridėti reikia 
milijonus klausanczius per ra
dio visokiu paskaitų.

nigu neiszleidžia,

ima

moterių 
visokiu

kad sziemet 
isz Lietu

vos daug geresni inspudi turė
jo, ne kitais metais. Visi džiau
giasi gražybe, pažanga, Lietu
vos kilimu.
dar Lietuvos pardau 
kurna (praszau,

Pastebiama, 
parvažiavę turistai

Tik visi pabrėžia 
g ponisz- 

atsipraszau, 
persppraszau ir 1.1.). Doku Die- 

Liet u vos 
Amo-

vui visi pasitenkino 
pasikeitusia taktika su 
rikos Lietuviais.

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

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

, H. BALL, Prezidentas
G. W. BARLOW, Vice-Pres.

J. E. FERGUSON, Kas.

331 W. Centre StM

A. J. SAKALAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

' (Bell Phone 872)
Shenandoah, Pa.

Nubudimo valandoje suteikiam 
geriausi patarnavima. Palaidojlma 
atliekam rūpestingai ir gražiai. Bu
site pilnai užganėdinti.

Isz Mahanojaus jeigu kas parei
kalaus mano patarnavima tai mel
džiu man telefonuoti o pribusiu in 
deszimts mlnutu. Telefonas 872.

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABOR1US 

MILL A PATTERSON STS., 
ST. OLAIR, PA.

I*zbal*amaoja Ir laidoja mirusia* 
ant riaokla kapinio. Pagrėbus paruo* 
•šia nuo paprasčiausia Iki prakil- 
niauriu. Parsamdo automobilius del 
laldoturlu, yosollu, krikiitynlu Iv

„ A ' Įkitiem* pariTalinėjlmem*.

PIRMUTINIS 
STIKLELIS

Viena karta pavakary ineina 
in sminkle <ln pPieteliu •— abu 
jau apyseni vyrai, vienas jn 
inejo vedinas dcszimtn metu 
vaikiszeziu, savo šuneliu. Jie
du ilgai nelaukė .pasirenka sta
liuku ir
Kol jiedu gere degtine, vai'kas 
žiurėjo in n /.lipdytas ant sienų 
popieras — paveikslus. Girty
bes instaigoje ’buvo neapsa'ko- 
mns ūžesys, klyksmas ir k(»ika
rna i.

Jiem« begeriant ir bcsiszne- 
kucziuojant jau keli buteliai 
degtines iszsitusztino. Kalbos 
kaskarta buvo lihksmCHneH ir 
drąsesnes.

— “()’kui’-gi Vincukas? 
klausia viena's
jeszkodamas akimis sūnaus. 
“Vincuk, cik szian.” 
tėvo -szaukiamas, prisiartino 
prie j(talo. Tėvas pripila stik
leli degtines ir paduoda ji sū
nui.

y y
I* II 'W*

isz prieteliu,

Vaikas,
•s 74i ūkiamas,

— “Gerk!”
Vaikas, tėvo paklausos, pa

ima 'stikleli in rankas ir nedrą
siai isz jo siurbtclejes padeda 
ji vėl ant stalo, o pats stovėda
mas raulkosi ir spjaudo.

A'bu prieteliu, tai matydami 
leidžiasi juokais.

— “Ka, ar ne saldu 1 No, vai
keli, taip negalima, turi visa 
iszgert, dėlto, kad asz, tavo tė
vas reikalauju, kad tu pasiro
dytum esa's vyras, ne boba, asz 
tau gera linkiu.’’
priverezia iszgert stikleli deg
tines.

— Ot, szitaip tai vyras! 
ko “tėvas.’’ —- “Dabar

y

Vaika varu

sa-I ’ ’
U'7/Sl-“tėvas, 

kask!”
Abu prieteliu prasėdėjo 

sinuk/leje lig vakaro ir ti'k apie 
piniauna'kt gerai insiszu'tine, 
girti, ‘kaip kiaules, gryžo na
mo. Jaunas vaikiszczias visisz- 
kai buvo nusigėrės, jis vos-ne- 
vos kojas viena už kilo's pavil
ko. Nuo to laiko sep'tyni metai 
bėglė .prabėgo. Isz vai'ko Vin
cuko 'iszaugo auksztas, tiesus, 
kaip nendre, vaikinas. Jis pa
stojo pas ūkininką už berną, 
gauna in metus keturis szimtus 
litu algos ir visa, kas reikalin
ga jo pragyvenimui, t. y. mais
tu, drabuži ir kambari. Jis sa
vo darba supranta, atlieku ji 
sanžiningai, bet 'sukurkęs 
szventa-dienio ir iszejes mies
telin, kad geria, tai geria.

— “Jau visiszkai iszkr\q)o 
iisz vėžiu mano sūnelis Vincu
kas,” su aszaromis n kyšo skun
džiasi 'tėvas savo giminėms ir 
pažinstam'iems: “Ka uždirba, 
viską prageria, ateina Kalėdos 
— plikas, aip tilvikas, o man, 
kaipo tėvui, negalineziam dirb
ti ne cento nei’szmeta. Pradėjau 
asz ji gedint. .Juk asz esu, sa
kau, tavo tėvas; tave, vaikeli, 
užauginau, iszmaitinau. Dolko 
tu manės ligoje ir sehatveje at
sižadi ir savo ti’kram tėvui cen
to duonai n up irk t gailiesi? O 
jis, tas nenaudėlis'Vincas, ne 
tik kad nesusigraudino, bet 
dar-gi pradėjo mane niekint ir 
užgauliot. O tu, sako, savo tęva 
ar rūpinaisi maitint. Jis, sulau
kės senatvės, žmonių szunis lo
dino ir krepsziais noszinas gat
vėje pasimirė, taip ir tu, seni, 
isz manės nieko neiszkaulysi. 
0 kad asz iszsigeriu, tai už sa
vo centą iszsigeriu, o pagalios 
tu save, o ne mano mokyk: pri- 
szneki man tai, in'ka ir pats esi 
pal'inkes: ju’k tu mane gert isz- 
mokinai ir dar padavei man in 
rankas pirmutini stikleli. Da
bar jau asz ir be tavęs supran
tu blogai darais, bet jau pei’ve- 
hi ir sunku nuo stiklelio atsi
kratyt.”
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ANT PARDAVIMO.
hiteris

prieteliu

bet

*1 f

Kukninis peczius, mwi^, 
bed room siutas ir vaiko keri- 
cziukas. Kreipkitės ant adreso:

25 E.- Spruce St.
Mahanoy City, Pa.

BALSUOKITE UŽ

Anthony P. Bolinsky
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NMoli Savo nathft’jfttr’W pri
siminė baisiąja nakti.

— Dievulėliau tu mano, — 
tarė Joniene; — tokio iszgas- 
czio, kaip gyva esu nebpvau 
turėjusi. Ir sakyk tiktai, koks 
latras!?... Bemieganczius butu 
iszpioves. Bet Dievo apveizda.. 
neapeido Vieszpats. Ir nujautė 
szirdis negera...

— Žinoma, žinoma, 
tarė Petriene, 
Dievo valia... Ot, ir asz ta nak
ti tik sumerkiu akis ir tartum 
kas stumte stumia isz lovos: 
“Nemiegok, sako, žadink vyra 

sako,
Persi žegnojau,

f

— pri-
— tokia buvo

1 

Joną gelbėti.
bet vos su

merkiau akis, o tas pats balsas 
“Kelkis, sako, Joną gel

bėt, sako, skubėkit...” 
snudau, ir vėl tas pats 
kartai taip. Rodos žiūriu aki
mis, o baisa girdžiu:

Paszokan, prižadi- 
Eik, sakau, žiūrėk,

eikite,
< <

vėl:
Vol už- 
... Trvs

* 4 Kelkis

Ameri'koniszka floTa a’plaiko ana diena szita milžini’sžka

ir kelkio...” 
nau vyra. “ 
kas-nors yra,'sakau, pas Joną...
(fJll Vilgys* pairai! ohcIaia 

Dar nenorėjo eiti.
Ii ant vandens ir žemos. Bandymai parode kad tasai croplands gali padaryti du szimtus
1 in in valanda lengvai.

Prijautimas.
Anais, nelabai tolimais lai

kais, kada nebuvo dar “valsty
biniu pilstytuviu ir parduotu
vių”, kada “sznapsas” buvo

žibtelejes aplink keistu žvilgs
niu, 
ežiu balsu tarė:

Gyvenu isz Dievo 
ir geru žmonių
Einu per “svietą

atėjusia tyliu maldaujam

kada sznapsas

sakau, apstojo.
“Eik, sa

kau, ir tiek!... Tris kartus, sa
kau, girdėjau baisa... Bene plc- 
szikai, bus apstoję, o gal dega, 

Paklausė,sakau...” raKrau.se, nuėjo. 
Vieszpatio brangiausia!... O je: 
butu pasivijo ves?.. Dievas ži
no, kas butu su jumis. Vis, mai 
Dievo apveizda, — užbaigė 
Petriene jau tiek ir tiek sykiu 
kartota 1_ _______
kaiminkoms pasakojima.

—O nepasigailėtum, 
priglaustum pavargei, kaip i?i 
priesz Dievą paskui... ir szirdis 
butu nerami... Pasigailėjome, 
pavalgydinome... 
kaip atsilygino!

— Jus pasigailėjote, ir jus 
Dievas neapleido. O szirdis nu- 
jaut... taip lyg kas stumte stu- 

Kelkis, sako, nemiegok..
Jono ,sako gelbėti.” 

Persižegnojau ir vos spėjau 
akis sumerkti, o tas pats bal- 

“ Kelkis, sako, nemie
gok... Matai, Jonui nebegerai, 
sako...” Ir szneki Petriene dar 
ilgai butu dūsavusi, aimanavu
si ir kartojusi, bot atbėgo pasi
tikti savo mamų vaikai neleido 
baigti.

Apdalijusios vaikus 
rankomis”, 
re.

Už durti kaž kas suszlamejo.
Jonas pa.szo'ko. Vogczionris 

prisiartinęs prie duru ir žvilg
terėjęs pro rakto kiaurinele, jis 
nutirpo.

Baisusis elgeta vos patekė
jusio menulio szviesoje, bandė 
pirsztu ilgo blizganezio peilio 
aszmenis. Ant jo veido nesima
to jau juodas skareles, nei pa- 
s i szi a u sz i tįsios cz i u p r i n (>s.

— Kaltorgininkas!... Galva
žudys!.. — beveik suriko Jo
nas ir pripuolęs prie paezios, 

vos gir-

“loe-
“almuž- 

rink-
kos”
nos.”
damasi. Kas graszeli, kas duo
nos “

i y
savo kaimvnnms 9 

ir

abraku” duoda, visiems- 
sienų 

Pa
vargau posikuksztuodnmas po 
purvyną... Gerasis žmogeli, ar 
nepriimtum mane in 
da”

parduodamas goreziais, viena- lygiai dėkui pasakau, visi
me Žemaitijos bažnytkiemyj ta pati, poterėli pakalbu.
gyveno du ūkininkai — Jonas 
ir Petras.

Gyveno juodu gretimai vie
nas kito, turėjo po žemes 
diela”

Vienodas darbas ir 
ruposeziai suartino 
szeimvnas: 
kniszo žeme, mokėjo 

mote

‘ ‘ ne-
ir po penketą vaiku.

vienodi 
szias dvi

vyrai pasitardami
m/doim- 

mo'ters 
ir 

a p.

kas,” 
Jai vdnvos'i

4 4

burna;” 
ra sodom i.s

4 (U 

4 4

kartu eidavo bažnvozion, 
tardamos kelyj, kaip viszezili
kai geriau pcriiHi, kas cziobre- 
liais reikia gydyt, kur vestu
ves, kur laidotuves.

Mažesnieji vaikucziai 
nedavo po ‘asla” arba kieme 
vyresnieji — berniukai — 
sara jodavo sy'kiu 
niais, svaidydavo 
palaidiniu, ganydavo galvijus; 
žiema — vydavo apvarezius, 
drožinėdavo, skusdavo bulves, 
lipydavo isz sniego ‘bobas”.

Jokiu nesusipratimu, jokiu 
ir sziurksztumu su- 

Ra- 
miai ir taikiai jie gyveno: mio-

(l

asla

i i

t > I

pernakvoti ?
Tuo tarpu inejo szeimiuinke, virpaneziom lupom 

ineszdama garuojaneziu kino 
pu bliuda.

— Sotink, Dieve gaspadi- 
tare in ja atėjės. -— 

Naktis
Nebegaliu

nele, —
Praszausi nakvvnen.
ežia pat. Priilsau.
toliau eiti. (Jal, susiinildamieji, 
priimtumet.’...

ne

ir sze tau.

Žvilgterėjo

roplį - 
y 

va- 
naktygo-

akmenis isz

kivireziu 
augusiuju tarpe nebuvo.

pę

gojo tiek, kie'k leisdavo darbai 
valgo ta, ka Dievas davė, 
szėimininkes pagamindavo; su
sirgus kam nors vienoje szei- 
m.ynojo ateidavo atlankyti li
gonei! isz kitos, ateidavo

galva, pri
siminti, kas tam ar kitam lig<>- 
niui “pnmaczljo”.1, kokiom 
arbatėlėmis jis buvo girdomas, 
kaip praeinąs “vongras 
dės krauju ir kaip nuo to laiko 
diguli. kaip ranka atėmė. Abu 
jie laike gerus arklius ir buvo 
skaitomi apylinkes 
pasiturineziais.

* *

Artinosi Parcinkulis.
Rugpiuczio pavakaris. Szei- 

mininke baigia rengti vakarie
ne. Jonas, nusiavęs nagines ir 
insispyres ir klumpius, rami
na pravirkus! mažiuku:

— Na, na jau... Ka ežia 
žlembi, žiogo? Ot, važiuosiu ryt 
miestan 
ka...” 
gausi...

Taip Jonui besznekant pra
sivėrė durys ir inszlubavo v?- 
dun apdriskęs, paslsziauszu- 
siais plaukais, 
skarele penisztu veidu nepa
žystamas žmogus.

— Tegtil bgus pagarbintas 
nebaigdamas sakinio dusliv 
balsu prataro jis in szeiminin- 
ka ir bailiai sužiurusius jo pu
sėn vaikuczius.

Ant amžių
y

dūsauti, palinguoti

“pamaezijo”.*

f"'.

*

y y lei-

yvontoju

nupliksiu “baran-
Girdi, baranka 

Cit, nebliauk!
Cit!..

tamsia juoda

balsu pratarė jis in szeiminin-

amžinųjų, 
atsake szis, latlkda-

«

Amen 
mas ka tas pasakys.

4 v *

Nuleidęs akis ir nitsįlenkda-
q mus szeimininkui, p, tuo

r

szeimininkai 
viens in kita ir abieju szirdyse 
tas pats sukuždėjo jausmas — 
kalikus,
sakyte saki1:

spėjimas, tartum kas 
“Oi, dabokitės... 

Klastingas ir nykus szios val
katos žvilgsnis. Bet juk ni’gall- 
ma, 
gu...

kaip szuni, iszvaryti žmo- 
y y

Tai k a gi
mi'iii'ii'ka1

— tarė szei- 
už stalo. Su- 

szildyk pirma pilvą, o paskui 
ir apie nakvyne pakalbėsimo.

Visi susėdo už stalo. Di'itnpe 
suolo gale už stalo ir atėjės el
geta.

Valgo beveik tylomis 
baigiantis vakarienei 
ninkas paklauso:

— Ar isz tolo eini ?
— Klajoju po •“svietą...“ 

Miszkas mano namai, dangus 
pastoge, o ten, kur i nei nu, ten 
valgyt randu... — kaž kaip dvi
prasmiai atsake jis.

Ir vėl tas klaikus ir spėja
mas nujautimas d i ūktelėjo tu 
ramiu žmonių szirdyje ir vėl 
tartum kas in ausi susznabžde- 
jo: “Tai piktas žmogus, — pa
sidabokite!”

Vakariene baigta. Visi atsi
kėlė, persižegnojo. Persižegno
jo lyg nenoromis ir elgeta.

— Motin! Taisyk gulti! Pa
renk ir sziam žmogeliui... 
pasilsi...

— r>1 > 
sej'k

, ir tik 
szeimi •

Tai piktas žmogus, — pa-

La?

* *

ne

*
Naktis.
Sumigo vaikai. Knarkia pa

lei Įieczin susigūžęs elgeta. Ne 
miega tik szeimininkai, — 
ramu jiems.

— Kodėl tu nemiegi■? — ty
liai paklauso vyro Joniene.

— Nesi miega.
— Kaž ko taip skauda man 

szirdis, lyg ka bloga nujaus
dama. Nepatiko man tas pa-, 
vargelis... Kad nepadarytu ka
pikto ?!

— Et, Ka ten dar prasima
nysi, — nuraminaneziai tare in 
paežiu, hors tas pats spėjamas 
nujautimas,
žmona, nedavė ir jam užmigti.

Abu nutilo.
Po kiek laiko nutilo ir smar

kiai Oaykcą už duru elgeta.’

kuris kankino

džiamai paliepė:
— Bėk pas Petrą... tyliai... 

rugiais. Tegul pasiskubina... 
su kirviu.... O pats, nutverei 
koezela ir pirsztu galais pri
ėjės prie duru, žvilgterėjo pro 
kiaurinele.

Baisusis žmogžudys dabar 
stovėjo. Užgniaužęs deszine,; 
raiikoj peilio rankena, o .kaire 
atsirėmęs in stalu, lyg ka tai 
sumotinejo. Jo nuskusta galva, 
prikasta lupa ir ne tai paml- 
szelio, no tai insiutusio lauki
nio žvėries akys žvilgterėjusios 
ton pusėn, kame tupėjo Jonas' 
stumte atstume szi nuo dura, o 
szirdis nujautusi nelaime pla
ke: “Jau, jau...

Už duru,
piktadarys, pasigirdo 
svs.

— Ateina!.... ir, stipriau su
spaudęs koezela rankoje, pasi
ryžęs kovai Jonas sustingo.

Dar sekunde — ir tyliai pra
sivėrusiose duryse pasirodė 
laikanczia peili ranka.

Akymirksnis... Suszvilpe ko- 
czelas... Baisusis keiksmas. Su
žvangėjo iszkritos isz sutru
pintos rankos peilis, ir susipy
nė du 'kurni, inksdami ir baub
dami, grūmosi asloje

Sukliko pabudę isz miego 
vaikai.

Dar

> >
kur buvo baisusis 

szlame-

valandėlė, ir Jonas, 
daug stipresnio prieszo lamdo
mas, jaute turėsiąs.pasiduoti.

— Vieszpatio!....
nekaltus vaikuczius...

♦ ♦ ♦

Bytmecziui iszauszus, surisz- 
tas elgeta buvo nugabentas 
miestan ir perduotas policijai.

• • •
Baltomis skarelėmis apsigo

busios, suriszuleliais ir “szti- 
bletais” rankose, gryžta Jo
niene su Petriene isz Parcinku-
lio.

ir

iszžudvs

W U J1”

mia: “ 
eikite

sas vėl:

*

“ba-
mot<‘rys persisky-

FARMA ANT PARDAVIMO.

Gera farma, 45 akieriu, Lo
cust Valley, arti Mahanojaus 
ir kitu vietų, visa apdirboma. 
Didelis namas su salunu prie 
gero trakto, linksma, smagi 
a peliuke. Turi but parduota 
isz priežasties nesveikatos loc- 
nininko. Preke pigi todėl pasi
skubinkite. t.f.

Win. Kunsavage, 
Locust Valley, 

Barnesville, Pa.

JOS. P. MILAUSKAS
Liatariazkaa Skvajerle

Apdraudžia nuo ugnies namus, 
automobilius ir kitokius daiktus 
geriausiose kompanijose. Atlieka 
visokius legaliazku* reikalus.

32 W. PINE ST.
MAHANOY CITY, PA.

J------------- !-------- i--------------------------

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

Laidoja kunus numirėliu. Paaamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksi- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t. t. 
620 W. Centre St., Mahanoy City, Pa.

I!

i

I

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHAN0Y CITY, PA.

3-czia Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra gorinus negu 10-tas Procentas, be jokio 
saugumo. (

MERCHANTS BANKING TRUST CO., 
moka 3-czia Procentu už jusu sutaupytus pinigus ir ta 
suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir czedina. Dekite savo 
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite « a* - *
del žmogaus kuris dirba ir czedina.

kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.

f

I

raKrau.se


4 ------------------ —---------------------kai pati viena liko tusezioj
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— (), mano Dieve!
szuko Margarita. Ir kaip-gi 
man lig sziol neatėjo toji min
tis in galva? Dievo Motina tau 
inkvepe, mano vaikeli! Teisy
be ,reikia tave leist mokyklon, 
taip, taip, turime tave mokyti.

Paskiau lyg pergąsdintą sa
vo posakiu, suszuko 'su baime: 
— Bet isz kur gi mes gausime 
pinigu už tave mokėti?

— Gauk isz kur nori, moti
nėlė! — atreine suerzintas ,1 in
gis. — Batsiuvys Adomas ne
turtingas, bet gi mokykla lan
ko.

SU-.

‘grintelej. Jos kūmas zakristi
jonas susimylėjo ir priėmė ja 
pas save, 
mylima vaiku ribų nerado. Iki 
to laipsnio suvaikėjo, jog nu
mirtu be svetimos pagelbos su
dedama vietojo 
apie Dieva ir^ 
Jurgi. ?

Isz pradžių Žiūrinėjo 
gautus laiszkus, 
klausė, ar atitbsza 
kasdien vaikszcziojo in paszta.

nes jos mintys apie

ir manvdnma 
*—> 'savo mylima

nuo jo 
k i(»k viena 
jai žinių

!

i

— Bet, buk ranius, 
vaike! — taro goraszirde Mar 
garita — paskutinius skatikus 
surinksim, isznuomuosime sod 
na, parduosim dali galvijeliu, 
bet tu busi mokykloje!

Ir, pagalios, po 'smagaus 
ginezo su Simonu, Margarita 
pastate ant savo.

Po kiek laiko, padedant kle
bonui, atsižvelgus in dievo
baiminga szeimyna, kuris pa
žadėjo per puse mokėti, Jurgis 
buvo priimtas in mokykla. S: 
monas tenkinosi tuo, jog mani 
Jurgi tikrai busiant karininku. 
Nabagas senis bet gi nesusilau 
ke to patenkinimo. Mirtis pa 
kirto ji kai Jurgis baigė treczin 
klase. Mirdamas jautriai laimi
no savo auklėtini, pastebedn 
mas jam kelis sykius, kad būti 
dievobaimingas, teisingas, dra 
sirs mnszyje ir geras draugas 
Pagaliau atidengė jo gimime 
paslaptį ir insake gerbti Mar 
garita.

Po Simono mirties, 
neat jausdamas 
bages naszles, užklairse ja sv 
ki:

mano

b

Jurgis 
gailesezio na

Sodiecziai, 
užgaunanezia

kartais
pravarde:

Jo

— Kodel-gi mane vad i not < 
sūnumi kadangi taip nėra?

— Todėl, kad tavi' kaip su 
nu mylėjome — atšaki* verkda 
ma Margarita — todėl, kad pa 
mirszome, jog nesi musu vaiku

Jurgis didžiai nulindo. Pir 
ma syki jis suprato, kodėl jau- 

duodave 
pa

mesto, b... ir t.t. Sunkus akmu< 
prislėgė jo krutinę, galvoje 
eme burtis intariamos mint v 
apie nepažystamus gimdyto 
jus. Galvojo, jog turi būti tur . 
tingi, — nesuprato kode) j 
pamote ir tikėjos, jog jo jesz 
kos. Tai vėl nenorėjo ju ir pa 
žinti — keike ju nežmoniszku 
ma. In Simono laidotuves e,j< 
su arszku nepatenkinimu. Ke 
lias dienas nekalbėjo ne žodži< 
su Margarita.

Seneleje nebuvo matyti
kios permainos. Tas pats pri 
siriszimas prie auklėtinio, ak 
la, beribe, motiniszka meile, 
toks pat laisvumas, palanku
mas, pagarba ir visiszkas alsi 
davimas jam visuose aktuose.

Jurgis tuo laiku baigė liku
sia Sedliczo mokvklos klases 
Dienas ir naktis sėdėjo prie 
knygų, dare nepaprastas pa 
žangas moksle ir jeigu nebuvo 
pirmuoju egzamino laksztuo*sr 
tai visgi buvo skaitomas kaip< 
gabiausias. Matydamas, jog 
siauros Margaritos inplaukos 
neduos jam rėdytis kaip 
kams pa'siturincziu tėvu.

val
ėme

Ii uosti laiku paszalinemis pa
mokomis užsiiminėti; tuo laidu 
netik galėjo tinkamai apsirė
dyti, bet rado galimybes lan
kytis turtinguose namuose, ka> 
jam daugiau rūpėjo už geru* 
rubus.
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žmonija gali laimėti del pažan
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paskiau, pametusi vilti, iszsi-l 
rinko sau vieta prie lango ir 
i'sztisas dienas prasėdėdavo be 
judesio, žiūrėdama in gatve, 
kuria iszvažiavo jos auginti
nis.

• e

D Jurgis? — Jurgis at
važiavo Vnrszuvon, atidave 
laiszkus, susipažino su keleli 
universiteto studentu, teiravo 
si, klausi nėjo kiekvieno, kode! 
iszsirinko ta fakulta, o ne kiti 
ir pagaliau tarė sau: — Busiu 
daktaras!

Po to už keliu dienu eme ru 
pintis medicina. Kaip Sidly 
ežiose, taip ir Varszuvojc gy 
veno isz privaeziu pamoku mo 
kinosi stropiai, atsižymejf 
tarp draugu, ingavo palanku 
mo tarp profesorių ir stengėsi 
būti pažystamu su vaikais tur 
tingu tėvu, per kuriuos galeji 
papulti in daugeli namu Va r 
szuvoje. Tai buvo ankstyba; 
ir atsargus prisirengimas atel 
ežiai.

Jurgis gilinosi medicinoje si 
užsidegimu ne tam, kad matyk 
jojo vienas isz padoriausi i 
noksiu, skirtu pagerinti žmo

gaus laime žemojo, bet tam Jot 
mate joje rakta prie dozes pi

Pinigai gi tam žmogų- 
buvo brandnolvs laimes. — 
Kas tai vr laime? 
savos — tikriausiai neaukszt; 

nei garbe 
nes tas viskas Ik 

pinigu yra snukiu glebiu gyve 
nime. Padorumas, palankumas 
ir naudingumas visiems nove 
da prie laimes; nes žmones gy 
vendami 
kenezia 
Protingumas ir garbe ligsziole 
dar ne vieno nepapenejo ir m 
suszilde. Visus tuos dvasiszku. 
dalykus giria, bet 
prie ju nesustoja, 
sveikas protas, 
laime musu amžiuje, 
stengtis turėti pinigu, 
bar viskas perkama, 
parduodama. Mažiausio 
gabalėlio savu nepavadinsi 
kol jo nenupirksi; 
prieglaudos, kai 
keliu kubiniu sieksniu erdves

nei ug-

nigu.
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vieta draugystėje, 
nei valdžia,

tomis” taisyklėmis 
ir labai kenezia

ne vienai 
Pinigai ii 

tai geriausi;.
Reiki; 

nes da 
viskae 
žeme;

savu
neturės 

nenupirksi

neturėsi nei vandens, 
nies, kol ju už pinigus nein 
gausi. Žmogus perkasi gyvybe 
pas mesinikus ir kepėjus, ap 
zviota pas profesorius ir ti- 

perkasi džiaugsimu 
net paga

lino

pogra fus, 
garbe, palankumu, 
liau perkasi apsiginima 
mirties, kada jam pasiseka pas 
daktarus ir provizorius. Reikia 
stengtis pinigu ingauti! — Po 
iszriszimo to svarbiuos filozo- 
finio klausimo, sėsdavo pa
prastai prie knygos ir su nauja 

paslaptįenergija gilinosi in 
savo ateities.

Syki gryždamas isz
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AMERIKONISZKAS LE GIONAS PRAEIS PRO
SZITA BROMĄ.

• *• ■Garsus “Triumfaliszkas Bromas ant Place de Eloilc” bus
atidarytas del Amerikoniszku kareiviu kuris marszuos laike 
dideles parodos.

t raukdamas ji in szali.
— Niu! a ka Tajnstoi 

kia? gal panezeku? gal batu? 
gal kelnių?..

— Kvailas — Žyde!
Niu! a kas isz to, kad J’anif- 

te raznmnas... todėl gi Tamstc 
akademikas, a asz Žydelis. t *v

’— Norėjau tau, Žyde, pa
sakyti, kad man gautumei kau
kuole. Duosiu auksina.

— Ka? ka Tamstc nori ?. 
ir iszskete akis.

Kaukuoles isz jusu kapi — 
niu, suprant i ?

— Hersztu! a j va j! a kam 
gi tei Tamstei toki kakolei?

— Kas tau darbo? kvailv 
Mokinsi uos isz jos. •

— Och! delko gi Tamsu 
ant ant give kakole nesimokin 
si? Pas Tamstc gi yre. Kam g 
Tamstc nori kite kakole nu< 
negyvo Židele? nareike nagyv<

Ta negalima už nejoki
pinige — ir nelaukdamas toli 
mesnes kalbos, nuėjo purvyn; 
teszkinas, ilgai po nosim mur 
medamas: — Hersztu, a go j!..

rei,
(,

rei

tarė sujaudintu prita
— Gal Ponu

užlešt

— Kvailas Žydapalaikis! — 
turo sau Jurgis — iszpleszi; 
žmogui paskutini skatiku, ap 
kalba, savo tikrai lova apgau 
na, o del kaukuoles laikosi kaž 
kokiu burtu, pagarbos ir lie
pi nigu nenori imti. Bailys! ta 
mo visą'paslaptis. Reikia pa 
praszyti Jono; jis megia balta 
ja, ir nepagailės kojų in szven 
toriu.

gos medicinoje’, no užginsi 
to menkniekio.

Senelis pažiurėjo, in ji 
graudingu nusistebėjimu.

- Ar kleboną stebina 
praszymas? — paklausė 

.Jurgis.
— Ne praszymas mane ste

bina, jaunuoli! —atsake klebo- 
— bet tas lengvamanis, 

sausas ir szaltas tonas, kuriuo 
ta reiszki. Girdžiu, jog sakai, 
kiek žmonija 
medicinos pažangos? Bet, žinai 
mano vaike, jog žmonija daug 
daugiau pelnytu, kad jaunuo 
liu nebūtu mokinama mirirsiu 
kaulus vadint “brnnguinynu’’. 
nieikiiie'kiir^ka'd kiekvienas ger
biantis mirusius sukeĮtu jai; 
nuoliu vaidentuvėje supratimu 
mirties, amžinybes ir Dievo, 
kad butu lavinama daugiau 
szirdis negu protas.

— Gal but jog ir blogai isz- 
sirel'szkiau — pridūrė nekan 
triaudamas Jurgis — atsipra- 
szan klebono, bet tame ne ma
no kalte. Tie seniai, pamate 
jog imu 'kaukuole, palaike ma
ne už heretika ir sugadino man 
upa savo fanatizmu.

-f- Tie senai yra teisus — 
atsako klebonas. — Su gailės■ 
ežiu, 'su tikru gailoseziu dar
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KARALIUS ik'
PUSTELNINKAS

Karalius jodamar pro pus- 
telninko ha'kuželia pasako jam: 

, Q asz

visa galybių ko-

— UPkiio su manim 
tau duosiu galybių. rn •—- I u r ui
kin man yra reikalinga, — at
sake pustelninkas.

— Plikio su manim, 
tau duosiu turtus.

Turiu tiek pinigu kiek 
man yra reikalinga.

— Tai oikio su

o asz

o— Tai eikie su manim 
asz tau dnoniu garbe.

— Garbes negalėsiu nupirk
ti, garbe turi būti užsitarnau
ta.

_  rI\ ; ;
tau duosiu liii'ksmvhia.

Ne, kas hz to linksmumo 
jaigu žmogus ne turi laisves, o 
tas kuris to

l ai nikio sn manim o asz

kuris 
laisvas.

Bet 
laisvių, — suszuko ant galo ka
ralius.

f M • • 11 *1*1 •

geidžia yrane

Ojgi, Tiedu turiu 
Sn I no savo kuinu

Per ele'kszin už daug 
užsitrankė,

1 ii knmute da karta 
trauki,

Mat, už mano meisteri dirbo 
Ir balsus rinko.

Ka daryt, tariu ji vėl 
užvaduot,

Del rateliu pagiedot, 
Taigi Elizabeth’o nokurios 

bobos, 
Konia iszoiina isz galvos, 

Kaip tik sngridbc pinigu, 
Prisiperka ant kožno pirszto 

žieilu, 
Ir da blckini ziegoreli 

užsikabina 
Tai iszrodo kaip senyva

mergina.
Su Lietuviais neužsideda, 
Trktai, Graikus ir.Žydus 

užkalbina, 
Bambiliais baladojosi, 
Nežino kur valkiojosi.

An't rytojaus nieko nežiūri
Tiktai per diena lovoje guli, 
Vyras pas tokia už nieką, 

Eina kur nori, vyra palieka, 
s iii kitur karuojesi,

n.«z Imi (luošiu ir

I'ai jau veluk pasiliksiu 
ant vietos, — atsake senas 
piistelninkas.

Karaliaus tarnai ir kareiviai 
mane kad 
kvailys. *

ai sake

piistėlninkas yra

•su tikru gailoseziu dar 
syki tau ta kartoju, 
ke‘: j u yra teisybe.
joks dioviszkas instatymas to 
aiszkiai negina, bet kiekvienas 
turi kažkokia religine pagarba 
tuni kas yra mirties ženklu; 
kas mums primena, jo>g neužil
go mirsim. Nelaimingas tas, 
kas nustoja panaszaus jausmo, 
kuris yra ženklas viso žinonisz- 
kumo, ženklas szirdžiu neat- 
auszintu sugadinimo. Rriesz ta 
iirstatyma Tamista pasielgimu, 
kalba ir mintimi padarei liore- 
zija ir szvontvagyste.

— Tai reiszkia,

mano vai-
Tcisybe,

PIERCE URBAN.
Kandidatas ant Konselmono 

Pirmam Vordc.

riu mėtosi. Nieko nedarysi 
kia eiti, paežiam.

Jurgis netnogo atidėlioti, ka 
buvo reikalinga medicinai, tai 
<ri nepaisydamas lietaus pasam 
de vežėja in kapus. Vežėjas isz 
skėtė akis ir, atidarydamas ve 
žinia,
rianeziu balsu: 
nesenai motina mirė?

— Mirė — atsake akademi 
; kas negalvodamas, nenoreda 
mas užvesti kalbos.

Ir Ponas tokiame lietuj 
Važiuoji melstis už jos vole? — 
szukterejo kalbus vežėjas.

— Važiuoju — pridūrė Jur 
gis-

Vežėjas sudrožė arkliams i 
pasznibždomis atkalbėjo amži 
na atilsi už taip mylinezio su 
naus motinos vele.

Atvažiavus in kapus, Jurgi 
spareziu žingsniu nubėgo ii> 
koplytėlė. Bades krūva balti 
kaulu, paėmė: kaukuole ir ra 
mus gryžo. Staiga pusi rodi 
bažnytinis sargas ir suriko:

— O kam-gi tai Tamsta si 
savimi imi ?

— Reikalinga man, seni! — 
atsake Jurgis.

— Kam gi ?
— Sakau, 

daktaru mokinsi uos.
— Ne daktaru — suriko se 

nis — bet kokiu farmazonu 
Joks daktaras neateina czioi 
vogti mirusiu kaulu. Gėdinki: 
lamstu! Geriaus pasimelsk už 
jo vele.

— Ka ežia man niekus ple
pi, seni! — riktelėjo supykin 
tas Jurgis. — Kiekvienam gali 
ma imti ta, kas niekam nepri 
klauso.

— .Negalima! 
spartesniu balsu:

— Tamsia pasakysi, kad ir 
isz bažnyczios galima 
kas kam tinkat O kam 
szventorius aptvertas? Na?

Czia ir kitas senis atėjo pir
mam in pagelba Jurgis pama
te, jog bloguoju nieko nepesz; 
nusileido tai pastebėjos ir tarė:

— Na, mielasis, kad sakai, 
jog man negalima imtis tos 
kaukuoles, tai turi žinoti, kas 
ta draudžia?

— Kas ta draudžia? juo-
— suriko

— Ponas Dievas drau- 
kunigas klebonas drau-

I

kad reikalinga

PiuSzas Urbonas, saluninkas 
pirmam vorde, taipgi yra kan
didatas ant konselmono pir
mam vorde ir praszo visu Lie
tuviu pirmam vorde kad ji m- 
pamirsztu laike
Utarninke. Jaigu bus aprink
tas prižada pildyti savo užduo
ti kanuogeriausia.

nominacijų

klebonas 
atsakai ano praszymaf

— O! ne, Tamista! Neda
rau Tamstai jokiu kliueziu; ti
kėk, bet-gi, dvasiszko senio žo
džiams,

Pamišta! Neda-

jog joks mokslas nc- 
atitaisys tau žalos, kuria su
tiksi per'apleidima szirdies.

— Atsiduodu atmineziai ir 
maldomi klebono.

— Buk sveikas
tavęs

Mielasai! 
•maldose, 

man skaudžiai atminti-

)

Neužmirsziu 
Busi 
n a s.

Jaunas filosofas iszejo pil
nas nejaukaus pykezio, ir gryž
damas in miestą su kaukuole, 
kalbėjo sau: kas tai per supra
timas pas tuos žmones? Nesi-

J

Ndkurio 
Geru laiku jesz'kojcsi

B e s i t r a n1 k y d a m o s n e s v e i k a t a 
gauna, 

Ziegorelius ir žiedus praranda. EKSKURCIJA 
in NewYorka 
NEDELIOJ 2 OKTOBERIO 

$4.00°“^eltavas Tikietas 
Treinas apleis Mahanoy City 4:40 
valanda ryte ir griž isz Jersey City 
8:45 valanda vakare Standard Time. 
Baseball Giants su Philadel
phia, New Yorke 2 Oktaberio.

Kelil^hT^iIley 
Railroad.

efThe Blodz Dlum—<
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Nosinis Kataras ir Asthma 
arba Dusulis.stebiu isz Žydo, Jono ir seniu 

bet kunigas — senas žmogus 
rodos nutąszytas!..

Jurgis gerai iszmoko Osteo- 
logijos. Kaukuole liko jam ne
reikalinga. Mėtosi po jo kam
barį; tai ant stalo, tai po stalu, 
tai ant spintos, tai pokrosnim. 
Tas pareidavo nuo likimo, kar
tais ir nuo pono akademiko 
ūpo. Ir kiek ingaudavo galva 
proto, tiek nustodavo szirdis 
jausmo!

— :Toliaus bus:—

— Jonai! '— tarė sargui, 
ineidamas in savo narna.

Ko Ponui reikia? — pa 
klauso Jonas paraudės ir tru
puti inkauszes.

— Alatai, mokinuos dakta 
ru ir būtinai man reikalinga 
kaukuole. Ar negalėtum nueiti 
in szventoriu ir atneszti man 
viena? Duocziau tau auksina.

— Vardan Dievo Tėvo ii 
Sunaus ir Szv. Dvasios! Kas 
tai Tamstai ateina in gj 
Ponas Jurgi — (are sujudintas 
Jonas tai Į) nepaprastai 
manimi juokauti?...

— Asz visai nejuokauju, 
mano Jonai! Tikrai man yra 
reikalinga kaukuole.

— Kas Ponui yra! — suszu- 
ko Jonas — kaip tai 
mirusiu kaulai imli i
žemes, 
nos turi gulėti? 
nigus nedarysiu tos nuodėmės!

— Jonai koks tu kvailvs: 
Kas gi tai blogo, kad kaukuo
le pas mane ant stalo gules? 
Vis-gi tai tik kaulas, daugiau^ 
nieko.

— Kaulas! kaulas! tai tie-
;s

priduri

imtis
1

M 
cal va 5

su PAJESZKOJIMAS.

galima' 
isz Dievo 

kurioje iki teismo die- 
Už jokius pi-

kingas klausimas! 
senis.
džia,
džia.

pamo
kos Osteologijos lietingoje ir 
audringoje dienoje, Jurgis ma
ne: — Kodel-gi tokia paini yra 
organizacija kiauszo kaulu ! — 
ir kaip jam bus sunku susipa
žinti su visais kauleliais vir- 
szutineje galvos dalyje, apati
nėje, szonuose ir viduje? Tuo 
pat laiku nauja mintis szypte- 
rej° jo galvoje. — Mano drau
gai — mane sau mokinsis isz

Isz pradžių ji sutikdavo daž- /jguru... Kas figuru? Kad au
nas palankumas, nes vaikina* [pratus sudėti galvos

L___ , ______ _ ____ .
akis. Gausiu sau kaukuole. — kaulas, o ne szuns, dar mirusio 
Galėjo, žinoma, 
universitete, bet namo gal jam 
ir neduotu. Pagaliau nenore-.
jau to praszyti, kas paežiam ne 
sunku buvo gauti. Sztai jis su
tiko suszlapusi pažystama 
Žydą agentu, kuris jam. dažnai 
pardavinėjo invairias smulk
menas.

mėgo (ibsesu pasirodyt, bet pa
mažu priprato slėpti iszdidu 
ma, nusižeminti, kada nebuvo 
galima kovoti ir kerszyti.

Pagaliau baigė mokykla, pa
ėmė kelis rekomendacijos laisz- 
kirs maža širma savu pinigu ir 
viską ka galėjo surinkti jo glo
bėja, atsisveikino su Margari
ta ir su pirma proga leidos: 
Warszavon.

Nevertėtų, manau, a prašai - 
neti jautrios senoles gailesti, reikalą

i kiauszo 
kanlu, reikia ji turėti priosz Ponas Jurgi, bot gi žmogui

Imi

rasti modeli nuo kunigo paszvenstas szven-i
tu vandeniu. Žinai Tamsta — 
ranka tam nukris kas tycziu 
lies tuos kaulus. Duok man 
Tamsta ramybe — ir nuėjo už
gautas. >

— Tamsi mužiku giminei 
sau po nosim;

o ^••W**’* « I 1T<|

— Žyde! turiu prie faves skaito sau už nuodėmė dasili-

suszlapusi pažystama
v •

— sumurmėjo 
gyva užmuszą,;Jurgi —

— suszuko' Jurgis, I tėti kiauszo, kurs po szvento-

«

Mainieriu asthma, Gerkline asthma, 
Bronkites, Gerklinis kosulis, Plautis, 
Sunkus atgavimas kvepo, Katariszkas 
kurtumas ausyse, Užymas galvoje, 
Galvos perszalimas, Užkimimas gal
vos, Isz priszakio galvos skausmas. 
Neapmokama gyduole naudojama su 
stebėtina pasekme per 80 metu. 
PREKE 25c. (užmokesti prisiuskite 
pinigais ne stempomis). Iszrasta U 
parduodame vien tik per

THE HAMPTON LABORATORY 
724 MULBERRY ST. READING, PA. 
Pasinaudokite isz tos stebėtinos gy
duoles už tokia pigia preke.

GYD1K1S SU ŽOLĖMS

. O tieji vyreliai turi korone 
Susimilk ant j u pone,

I r m o t i n os ir vy ra i va rga 
dideli turi, 

Jaigu tokia sutvėrimas ant 
nieko nežiūri, 

Ne vyro, ne vaiku, 
Eina po szimts velniu.

Liūdna ateitis ’tokios lauke
Nelaimėje nieko neprisiszauke.

♦ * ♦

Karta ant ulyežios stovėjau 
Pu i kės komedijas regėjau, 
Bobos girtos ant ulyežios 

nardė, 
Ir vienos kita spardo, 
Net seiles leszkejo, 

Isz nasrų kaip meiliai kalbėjo.
Jau gana tpfu, 
Ant tokiu bobų.

Szenadorio linksmos bobeles, 
Pažinau jaises net kėlės, 

Nioko nežiūri, 
Savo vyrus už niek turi

In ’bile stuba susirenkineja 
Gužynes darinėjo, 

M unszainos pasirūpina 
Ir linksmai szutina. 

Kada jau per gerkle adgal 
iszoina, 

Tada svyruodamos namon 
eina, 

Ant saidvo'ku pargriūva, 
Kaip meszlo krūva.

Palicmonai namon gabena, 
Visi szauke: “žiūrėkit, ana 
Rusiszka meszlka gabena.’/ 

O kad jus sudegtumėte, 
Ir žmonių ne'juokytumete.

* * *
Mainersvillej ir bjaurybes 

varo, 
Tankiai girtavima padaro, 

Ypacz Nedėlios diena, 
Sueina in stuba viena. 
Kad namines neturėtu, 

Tai laiko misziu nelobautu 
In bažnyczia neroike eit, 

Ba turi pasigert.
Jaigu katra motore nori in 

bažnyczia eiti,

)

Geriausias būdas tryditis su žolemt, 
nes žoles yra tai tyriausias vaistas 
gamtos surėdytas ir tik toki vaistai 
yra geriausi del žmogaus kraujo 
atgavimo nes žoles yra sveikiausi 
vaistai vartoti del žmogaus kraujo 
kurios atitaiso žmogaus krauja nuo 
visokiu ligų. Mes užlaikome įvai
riausias Žoles nuo visokiu ligų kaipo 
tai nuo kosulio, kokliuszio, dusulio 
mainu ar bile kokios astma, viduriu 
užkietėjimo, skilvio nematinio, strėnų 
ir pecziu skaudėjimo, lovoj azlapini- 
mosi, perszalimo, rumatizmo ir t-t. 
po 60c. Nuo nervu iszgasties, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auyse 
užima, bemieges, szirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejusio kata
ro, balt-liges ir t.t po 85c. pakelis. 
Jeigu kenti koki nesmaguma isz virsi 
minėtu ligų, tai greiczlaus kreipkitės 
pas mane. Abi tukstaneziams sutel
kiau sveikata su savo garsioms žolėms 
ka ir suteiksiu ir jumis. Pas mane 
galite gauti Didysis Szaltini^, Tilžės 
spaudos, pagal tikra 10 ir 6 spaud’ 
ma, puslapiu 992 su juodais mink- 
sztais apdarais po ^4.75. Atsiųskite 
10c. o gausite visokiu Žolių ir knygų 
kataloge. Reikalaujame pardavinėto
ju musu Žolėms po visus lietuviukus 
kolonijas. Adresavokite szitoip:

M. ŽUKAIT18, v jA 
25 GUlet Rd. I

Asz žemiau pasiraszius pra
ncūzu tau kad pribūtum ant 
musu pro vos 28d. September 
ir kad atsiimtum vaika, eina 
pirma meta in Junior High 
School, nes asz iszvažiuoju in 
tolima szali, negaliu vežtis jo, 
bu'siu priversta atiduoti in 
Vaiku Prieglaudos Narna nes 
mano brolis ne nori ne jokiu 
užsiėmimu su tavo interesais. 
Turi atsiszau'kti pirm 28 Sept, 
asz iszvažiuoju 1 d. Oktdborio.

Frances Sekstan,
Cleveland, Ohio,

tai-gi— Iki Dievo toli 
mano mielasis, eisim prie kle
bono, tai geriausias dalykas.

— Eisim! pamatysim! — 
atsake senis sd tikru insitikl- 
nimu. Ir nuėjo.

— Klebono Geradojau! — 
tarė Jurgis kunigui — esu uni
versiteto studentas, lankau me 
dicinos fakulta ir del geresnio 
supratimo Osteologijos, reika
lauju kaukuoles. Maniau, jog

lt.

1
f

toki brangumyna szmoteli kau
lo, kurs guli szventoriuje, gali
ma pasiimti be jokio paklausi-
mo, bot du senai jokiu budu n<j
duoda man pasiimti 'to turto be 
Tamstos leidimo. Tikiuos, jog 
klebonas, kaipo žmogus ap-

• I

i

J * >|t z,.
—WBiBsaCKS

Į) Lietuviazkas Graborlut
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Tai vyrelis pradeda keikti, 
Turi vargsze namie sede't,

> ,In girtuoklius žiūrėt 
, ’ Ir pati gerti,

Aszaras lieti.
j" ii ■ f ■ x '• > i 11 • L iit i, i

Dr. T. J. Taciėlauskas
I I "tl"’ • 1 * <*"■ * I * ' J 4 *i i y- mj * "
PinnuUpis Lietuviszkaa 

, .Dentistas Mabanojuje.
ro floro, Klino Sztoro■L Ant ąntro floro, Kūne Sztoro.

ai^TOriter Bt. Mahanoy City-=sr&-

Spencerport, lį. X,
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— Szia savafte pripuola 
czvertis meto. Pasninkas sere- 
doj, Pctnyczioj ir Suimtoj.

— , Nwlekios nakti ir Pane- 
dvlije smarkiai palyjo.

— Readingo kaniklos uta- 
ninke nedirbs.

— Utarninkc — rytoj rin
ki imu.

— Balsuokite už Morris H. 
Spicker ant District Attorney.

— Balsuokrtc už Brumma 
ant Sudžiaus.

Balsuokite už savo tau
tieti (‘zesku ant Director of the 
Pool*.

zonas Pa pratimu

— BalsuoKte už Zetauska 
ant Recorder of Deeds.

— Sziaudiniu skrybėlių se- 
pasibaige.

yra sena supleszti.
— Vtarninke bus palaido

ta ant ezionaitiuiu kupinu a.a. 
Almi jonu Ramanauskiene sena 
Mahanojaus gyventoja kuri 
mirė praeita petnyczia. Plau- 
cziau apie josios mirti apraszy- 
ta žiniose isz Port Carbon.

— Trys kunigai Longinus 
isz Pottsvilles,
Easton, ir Harold isz Skrantu 
važiuodami ant laidotuvių mi
rusio kun. Mastelio isz Ash
land. turėjo nelaime su auto
mobiliu ant Ashlando kalno. 
Kunigai likos supjaustyti 
automobilius suteszkintas.

— Utarninkc Juozas ir Ka
tre Stankevieziai apvaikszti- 
ne* savo 40 metines sukaktu
ves apsivedimo. Ant ju inten
cijos atsibus miszios Szv. Juo
zapo bažnyezioje.

— Merginos isz Szv. 
s “

Utanrinko x’akara, Oc-

Corbes isz

c

Juo-
Cardzivpo parapijos laiky

Party” 
tolnuio litą bažnytinėje salo
je. Pelnas eis ant Lie’tuviszkos 
bažnyezios. Tikictai dabar par- 
sidiKMln.

— Viktoras Mikulskį h 41 
metu, mirė Skulkino prieglau
doje nuo maininio dusulio. Pa
liko paezia ir keliolika (lukte
riu ir sunu. Laidotuves atsi
buvo Subatos ryta su pamal
domis Szv. Kazimiero bažnv- 
ozioje. Gyveno ant 504 \V. Pine 
ulyczios.

— Pro miestą perleke dau
gelis eroplanu kurie laiko lenk
tynes isz New York o in Spo
kane. Wash. Isz viso apie 40 
leke. Keli sustojo Panedelio ry
ta Hometown’e del gazolino.

t Szi ryta atsibuvo laido
tuves Franciszkos Rauni k ie
nos kuri mirė praeita Ketver
tą, Brook lyne. Nabaszninke 
buvo naszle 57 metu amžiaus, 
ir gyveno Mahanojuje apie tris 
motus atgalios, po tam iszsi- 
k rausto in Brook Iv na. 
likos atvežtas

Gedamiems
Paliko sunii

taip vadinami

A. 
ir Terese

no
tai 

nieko ir

Kanas 
in Mahanoju 

praeita Petnyczios vakara pas 
duktere Terese 
1102 E. Pine St.
Joną ir ketures dūk t eres Alesi 
ir Veronika, Brooklvne. 
Joszkiene Chicago 
Gedamiene ežia Mahanojuje. 
Grabelius Rėklaitis laidojo.

— Isztyrineta buk 55 pro
centas visu balsu Skulkino pa
viete yru ateiviai. Jaigu tieji, 

“foreigneriai ”
balsuotu už savo tautieczius, 
tai Amerikonai turėtu atsistoti 
in užpakali, bdt jaigu mes 
balsuosim už saviszkius, 
niekados neturėsim
neganesim reikalauti jokios 
paszialpos nuo politikiszku va
du. Jau laikas idant visi susi
vienytu drntu rysziu, o tada 
turėsime galybe, pagiiodone ir 
gausim ka reikalaujam. Neuž- 
mirszkite ^balsuoti už savisz
kius.

— Rinkimai. Nesedekite na
mie tik eikite visi balsuoti ant 
F] W. Bocfckausko ant Direkto
riaus Mokslainiu. Parodykim 
nave galybe sziadien ir kad 
“hunksai” gali laikytis dru- 
czei Ir vienybėje ir 
savo kandidatus.

— Nedalioj kardinolas Dau
gherty paszventino prieglauda 
del senu Žmonių Mantzviille, 7 
myks nuo czionais, kuria nn- 

dii matai arlcrnl

iszrinkti

nt

— Aleksandras Czeni((:iis,
39 metu, 13 S. Bridge uli., likos 
uždusintas Packer No. 3 kasy- 
klosia, kada ji užgriuvo anglis. 
Norinfs ji atkaso in penkioli
ka minutu, bet nelaimingas bu- |aimj (|c| inUH svarbi diena rin- 

Velionis paliko kiniuose kaiwlidatu ant pavie- 
tavu ir miesto urėdu. Szie rin
kimai parodys, ar Lietuviai tu
ri sziek, tiek galybes poli t i ko

Rinkime F. Boczkauska ant 
School Direktoriaus o 

turėsime garbe.

Diena 20ta September i o yra

vo negyvas.
paezia ir keturis vaikus.

— Gerai žinomas advoka
tas James Bell, po trumpai .li
gai nuo užsiszaldimo mirė prn- je nr ne kad iszrinkt kelis savo 

tautieczius ant urėdu, 
tieji urėdai yra maži bot bus 
tai pradžia minai galybes — 20 
tukstanejiu Lietuviu Skulkino 
Pavieto! Argi ne puikus skait
lio? O isz tuju yra puse ka ga
li balsuoti, o
Argi ne lai kas jpa rodyt ka ga
lime padaryt su taja galybe ir 
reikalaut pripažinimo nuo val
dininku politikos.

Bet svarbiausia 'tai yra tas: 
turime laikytis vienybes ir pa
tarimu (uju 
ežia” 
savo tautieczius iszrinkt, 

kur vienybe, ten galybe.
Del ko nesiranda musu mies

te daugiau d a rak t orkų publi- 
kinese mokslainese? Del ko ju
sli dukreles užbaigė kolegijos 
turi sėdėti iriimie arba eiti in 
•darbus vieloje aplaikyti (luis
tus daraktorku? Už tai, kad 
nėra kam rūpintis apie tai, 
idant jusu dukreles aplaikytn 
dinsta ticzer'kos? Už tai kad 
neturime savo Mokslainiu Di
rektoriaus!

Tame tiksle, ir del pakelinio 
musu laidos ir ant praszymo 
daugelio žmonių ant tojo urė
do, iszejo ant kandidato School 
Direktoriaus, redaktoris “San- 

p. Franciszkus W. Bocz-

Paliko paežiu,eita san vai t i a.
brolius ir seseres. Velionis gi
mė miesto 1876 mete 
advokatu 26 metus.

— Jonas Kumietis, 
Cent re,

ir buvo

East 
Union 

mokslaines, likos sužeistas per 
automobiliu kuriame važiavo 
trys jauni žmonis isz Mahano- 
jans.

dažinretojas

W. Danovskis, _ii o. 
likos sužeistas per 

automobiliu, 
in ligonbuti.

Ferguson,
217

Likos nuvežtas

Port Carbon, Pa. j- Marijona 
Ramaszauekieno (Smith) apie 
59 metu amžiaus gyvenanti ant 
(’berry nlyczios, staigai mirė 
szirdies liga praėjusia Petny
czia *apie deszimta valanda 
nakti. Velione pribuvo iri Ame
rika su tėvais turėdama ketu
ris metus ir buvo vedus Anta
ną Ramaszancka, kuris kitados 
laike saliuna prie Lietuviszkos 
mokslą i nes
Apie 12 metu atgal persikraus
to in Port (’arbon kur pergyve
no savo paskutines dienas. Ve
lione paliko dideliam nuliudi- 
mia (lukterės Helen Wikstead, 
Chicage. Ona Stravinskiene, 

Katre McCreadv
ir Violeta namie kaipo ir sunn 
Viktorą, Filadelfijoj. Laidotu
ves atsibus Utarninkc su mi- 
szioms St. (’lair bažnyezioje po 
tam lavonu atvež in Mahanov 
City aJit palaidojimo aid Szv. 
Juozapo kapiniu, 
myt kad
linksmo budo jnoterc, 
molina savo vaikams ir prie- 
telka tiems, kurie ja pažinojo 
ir godojo. Lai jai buna amžina 
atsilsvs o likusia szeimvna lai 
Dievas suramina. — Szeimvna 
užpraszo ant laidotuvių visus 
pažystamus isz Mahanojaus ii 
aplinkines.

Mahahoy City.

Minersville;

Reike pri- 
a.a Marijona buvo 

I ikrą

Pottsville, Pa. — Pirma do
vana už puikiausius žiedus ant 
County Fair, laimėjo Atari joną 
Skamarocziene, isz Mill Creek 
Ave., Pottsville.

Bayonne, N. J., f Devinta 
diena szio menesio mire Jonas 
(’zerniauckas kuris buvo palai
dotas su bažnytinėms apei
goms. Velionis paėjo isz Kaz
lus Rudos? paczto ir kaimo Va- 
laitiszkiu, gubernijos Suvalkų,

Waterbury, Conn, f . Czio- 
nais persiskyrė su svietu gerai 

Pet ronele 
kuri likos

žinoma motore a.a. 
Andruskevieziene, 
palaidota su bažnytinėms ap
eigoms Szv. Juozapo bažny- 
czioje Velione paėjo isz Suval
kų gubernijos, Naumiesczio 
pavieto, pergyveno miešti* dau
giau kaip 30 metu. Buvo tai 
motore mylinti nuo visu už sa
vo gerus darbus ir tautiszka 
veikimą. Prigulėjo prie paszeL 
piniu draugovių ir buvo Jn 
pirmininke. Velione sirgo ilga 
laika o nuobodu laika praleis
davo skaityme “Saules”
labai mylėjo i r’buvo skaitytoja 
per ilga laika. Paliko dideliam 
nuli (Klime savo vyra Antanu, 
t uis sunus ir viena duktere. 
Velione buvo sesuo Gudaicziu 
isz Ilazletono, Pa.

kuria

f

KLIUBO SUSIRINKIMAS.

t Gedemino Kliubas isz Maha- 
nejaus turės dideli susirinki
mą szi vakaru (Panedelije) 7 
valanda Norkevicziatis salėjo, 
ant kurio yra užpraszomi na
riai o ir visi ukesai mos bus 
apsvarstomn dalytai kas-link 
ateinaneziu rinkimu. Ateikite 
visi.

rxwvi ■ a! « «

4 i

o nors

gal ir daugiau.

“isz kur vejas pa
ir k a turime daryt idant 

nes

les” 
kauskas, czion užaugės, gyven
tojas 'konia per 40 metu, kuri 
kožnas mieste juižysta kaipo 
tinkamas ant tojo urėdo ir ga
li susilygini su'bile Amerikonu 
ant kožno urėdo.

Laikas, ir jau didelis laikas 
parodyt ka gailime, ir be jokiu 
užvydejimu, prikaisziojimu ir 
neapykantos, imkimės prie 
darbo, iszrinkime p. Bocz|<uus- 
ka an't Schoo] Direktoriaus o 
ateiteje bus lengviau iszrin'kti 
kit'iis’ant didesniu ir .svarbes
niu urėdu. Lai Amerikonai pa
mato galybe Lietuviu sziuose 
rinkimuose.

O jus, mielos szirdeles, ku
rios moka'te taksas, eikite bal

nos tai del gero 
jusu dukrelių kurios yra tin
kamos būti darak'torkoms atei- 
teje.

Eikite balsuot visi o visi, lai 
niekas nepasilieka namie tąja 
diena, parodykim savo galybe 
taja diena, kad Lietuviu ukesu 
yra czionais daugiau ne kaip 
svetim-taueziai sau mano. Bal
suokite kuoskait lingiausia 
ateiteje visiems bus lengviau 
gau'tis ant u rex l u nes kėlės bus 
jau įpramusztas.

Nesikloniokime kitiems, nes 
jau gana ilgai turėjome nusi- 
žeminet kiliems už dyka, be jo
kios naudos ir atlyginimo, mes 
turime galybe ir taja galybe

Alioti taipgi,

imkimės

y o

privalome naudoti.

Lietuvius Gali Nupirkti 
Už Doleri.

Ana diena kada anglekasiai 
važiavo trukiu iii Bukmaute 
dirbti, vienas isz juju kalbėjo 
in savo draugus:

<4Ar žinote ka asz girdėjau 
ana dien vienam saliunia! Ger
damas stiklą alaus atėjo kokis 
tai politikierius, kuris užfun- 
dino visiems po tam prasze 
kad balsuotu už jo žmogų. Pa- 

, o kitas už-
o kaip bus su fo- 

” tai politi- 
4‘well boys,

sakeme all ra i t 
klausė jo: “ 
reignoreis balsais ! 
kierius atsake: 
ass5 galiu visus nupirkti už do- 
lert!M

Argi mums negeda klausyti 
tokiu iszsitarimu svetimfai:- 
bZiu apie Lietuvius. Dabar lai
kas pasistatyt ir parodyt, kad 
mes save neparsiduodame už 
pinigus, nes esamo vyrais su 
unaru del musu tautos ir musu 
vardo ir galime iszrinkti savo 
Izrt Szl n i utį InnnHrni

■ ■■■■u.............................. „ m.——
' i

laikysimės vienybes.
laikosi tojo 

“Visi už viena,
vienas už visus P1 
laimėsimo.

Todėl lai visi 
priežodžio: o 

o isz tikrųjų 
, 1 1 . ■'* 1 ■ *

Nuoszirdžiai meldžiu jusu 
balsu dienoje- rinkimu, duoki*
te kryželi sžalo mano* vardo o 
su hitais kandidatais'ant to pa
ties urėdo lai rūpinasi juju tau
tos žmones, bile mes savo isz- 
rinksimo.

Turimo parodyt kad yra 
“ezanezius.”

Ana dienajitejo Amerikonas 
in Lietuvio buezemo ir regeda- 

mano koilla atsiliepė in 
jisai ne turi 

“ezeneziaus” būti School Di
rektorium, da jus visai nedrūti 
kad savo žmogų iszrinkti!”

Argi mos^dbvanosim už tai ? 
Argi mes ' neturim “ezen
eziaus?.” Argi mes jau ant tiek 
paniekinti per svetimtauczlus 
kad neturim,“ezeneziaus” isz
rinkti savi'szki! Parodykime 
jiems kad m<?s turime didesni 
“czenczi'u” ne kaip jieji sau 
mano ir galėsimo užlipyt jiems 
tori as nn't visados. .

.< i

lTž Frana Boczkauska 
•balsuokite,

Visi savo balsus jam duokite, 
Aid Mokslaiinin-Diroktoriaus, 
Del labo visu Lietuviu!
Parodykim kad Osame drūti, 
Neduokim savo vardui žūti 
Jaigu -dabar mes laimėsim 
Daugiau urėdu ateitej turėsim. 
Visi taja diena balsuokim, 
Svetimtaueziams nepasiduo- 

' k i m, 
Visi už saviszki stokime, 
Savo tauta augsztyn 

iszkelsime!
Su drdžiahsin pagalba, 

Del jusu gero
F. W. Boczkauskas.

ANT PARDAVIMO. 
aJ------

Farma 93 rikoru žemes, visos 
naujos mdszihos kas tik reika- 
lingn ant farttios, naiijas kluo
nas ir namaitį nesenai statyti. 
Priežastis patdavimo, locninin- 
kas iszvažiuoja toliau. Atsi- 
szauki’l ant adreso.

«' * * ■ .

Alekas Įszganaitis
Farm No. 6 Brandonville, Pa.

ANT KORONERIAUS
Balsuokite už

Dr. Wm. Dougherty
Isz Frackville, Pa.

1 ’ *

mas
Lietuvi: 

ezeneziaus
“sei,
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BALSUOKITE UŽ

JOSEPH P. DANDO
ANT COUNTY TREASURER

Lietuviai 5-tam Vorde 
Balsuokite už savo Tautieti

JUOZĄ BENDINSKA
Ant Konsztabelio 5-to Vordo
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Mahanojaus Lietuviai Pirmam 
Vorde Balsuokite už

JONĄ VIZGIRDA
Ant Konselmono Pirmo Vordo

Nominacijos bus Utarninkc 
20 Septemberio. Esmių kandi
datas ant konselmono ir pra- 
szau visu Lietuviu pirmam 
vorde mane neužmirszti. Asz 
parūpinau jumis geresnes uly- 
czias, i n vei Ižia u sz v ieses n i us 
žiburius, geresnius dreinus, už
dengėme viena bloką krikes. 
taipgi daug kitokiu pagerini
mu. Esmių užgimęs ir užaugės 
pirmam vorde Mahonajuje kur 
ir dar sziadien gyviam ir visa
da esmių pasirengęs patarimu 
ti savo tautiecziams. Padariau 
ta viską ka galėjau būdamas 
jusu konsclmonas ir jaigu ve] 
busiu aprinktas patarnausiu 
visiems pagal mano iszgale.

Su Pagarba, 
Jonas Vizgirda.

LIETUVIAI 
SCHUYLKILL PAVIETO!

BALSUOKITE UŽ

Walter Zetusky
ISZ FRACKVILLE, PA. 

...ANT...

Recorder of Deeds

VISI MAHANŪJIECZIAl
Balsuokite už savo Tautieti

Fr. W. Boczkauska
Ant School Director

b
I

For Judge
(Sudžia) 1

i1

Balsuokite už

ROY P. HICKS
v

'%.

/
lt

s
*1-

Isz Frackville, Pa.

r

Dabar yra didžiausia ir geriausia proga iszrinkti sa- 
viszkius ir turime parodyt musu galybe svetimtau- 
cziams kad esame gyvi ir darbuojamės politikoje. Bet 
20 diena Septemberio, turime visi balsuoti o ne namie 
sėdėti. Kalbykit ir isztraukite panevali savo draugus 
idant eitu balsuoti, nes kuom daugiau balsu turėsimo’ 

'............................................ • ■ • -tuom svetimtauccziU aky šia augszcziau stovėsimo. O
ir jus moterėles ir mergužėles neužmirszkite balsuoti, 
ir jus turite tais paezias tiesas. <

X r.
-S^^.

4

3

FOR JUDGE-Sudžia
VISI B ALSUOKITE UŽ

»

' t •

G. Frank Brumm X
i

V

K
i *

I

Viso Pavieto Lietuviai
» '' , 1 . *•' t * r

Balsuokime už Savo Tautieti

Jos. Chesko■
(Juozą Czesko) 

Isz Malianoy City, Pa.

Ant Poor Director
SKAITYKITE!

Muso.tautietis Juozas Czesko, .yra Ma- 
hiinojaus gyventojas per 40 metu, yra 
gerai patinstamas ne tik savo mieste 
bet ir po visa pavieto.
vyras ant szito ofiso ir Lietuviai priva
lo už jin balsuoti, nes ant to ofiso yra 
pasidavė net 11 kandidatu, tarpe kuriu 
tik vienas Lietuvis Juozas Czesko, ir 
jeigu viso pavieto Lietuviai vien tik už 
jin balsuotu tai lengvai galėsime savo 
žmogų aprinkti. Parodykime savo ga
lybe ir vienybe nes dabar turime gera 
proga ta padaryti. Visi prie darbai
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Yra tinkamas

I

m

Pagelbekit Mumis!

Sumažinti Juso 
T aksus t

i •'

Lietuviai Schuylkill Pavieto
Balsuokite už

w.... . *

J. H. KIRCHNER X
J. R. WALTON X
Ant Pavietavo Kamisoriu

(Čonnty Commissioners j
J . . H“ J ’ “

t »fc

r 1
„« d "*

■ 1 ■ >■» ■ .'i**^ .......... ..

Lietuviai Schulykill Pavieto
* Balsuoktie už

James H. Kirchner 
Ant Pavietavo Kamisoriaus 

Praszo juso balso ir intekmes 
Prižadu, numažinti taksus.

;«n

ANT RECORDER OF DEEDS 
Balsuokite už

A. C. SCHAEFFER
įsi Mahanoy City, Pa. 
Darbininku Prietelis 

Prasto iuao balso ir intel;< 11 eSa




