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ISZ AMERIKOS
NELAIME 

ANT PLENTOf

VIENAS VAIKAS UŽMUSZ
TAS, 6 SUŽEISTI.

AUTOMOBILISTAS 
ARESZTAVOTAS.

Konstantlei isz

prezidentas

jostams 
klausyme* 
kiekvienam

algųDabar
palikta 

dist riki ui

Tamaqua, Pa. — Vienas vai
kas likos užmusztas o septyni 
sužeisti per automobiliu kuris 
trenkė in vežimą kuriame vai
kai važiavo namo. Užmusztas 
vaikas vra Viadukas Ramins- 
kas, 7 metu, isz Cun^iola, su
žeisti yra jcįjo broliukas Jo
nukas; Jonukas, Juozukas ir 
Edvardas
Cumbola; Henrik’is ir Franas 
Žurauckai isz Middleport.

Vaikai važiavo vežime tėvo 
Frana Žuraucko isz piknike- 
lio, kad sztai artimoje Brook- 
tono, smarkiai važiavo auto- 
mobilium Kazimieras Vailiuke- 
viezius, 18 metu, trenkdamas 
taip smarkiai in vežimą, už- 
muszdamas viena isz arkliu o 
kita turėjo nnszaut; vaikai li
kos iszmesti ant plento o Jo
nukas persiskele pakauszi nuo 
ko mirė ligonbuteje.

Valukeviczius likos areszta
votas ir uždarytas Pottsvillcs 
kalėjimo, pakol nebus apsvars
tyta per suda kiek turės pasta
tyt kaucijos už apsi žiopliu ima. 
KOMPANIJOS NESUSITAI- 

vXO SU ANGLEKASIAIS.
Indianapolis, Ind. — United 

Mine Workers
Lewis, paskelbė, kad unija at
sisako nuo taip vadinamos 
Jacksonville sutarties, užtikri- 
nanezios po $7.50 in diena uni- 

algos.
susitarti 
unijos 

atskirai. Unija nedarys su bo
sais bendros sutarties, kuri ap
imtu visus minksztu anglių 
darbininkus. Tokiu budu 
minkszti kasyklų pramonėj in- 
vy*ks indomus dalykas, 
nėra jokioje kitoje i 
kiekviename distrikte gali but 
skirtingos algos tiems patiems 
unijistams ir tokio 
darbininkams.
VAIKAS ADGAVO KALBA 

PO LEKIOJIMUI 
EROPLANE.

Boston, Mass. — Asztuoniu 
metu George Porter, 66 Payson 
uli., kuris nuo gimimo nopra- 

žodelio, sziadien 
siaueze su 'kitais vaikais ir kal
ba 'kaip ir jieji, o tai isz prie
žasties pasivažinėjimo su tėvu 
eroplane. Vaiko tėvas kapito
nas George Porter nuo dauge
lio metu jeszkojo gyduolių 
idant savo nebyli sūneli iszgy- 
dyt, liet visokį daktarai neap- 

iszgydyt. Tūlas 
daktaras darodijo tėvui idant 
vaika kokiu nors budu iszgaz- 
dinti ir pasiūlė pasivažinėjimu 
su eroplanu in padanges. Na ir 
ant galo taip padaro. Kada tė
vas su vaiku iszlipo isz ero- 
plano, vaikutis paszauke: te
tuk, motina ir plane, ir nuo tos 
valandos pradėjo kas dien kal
bėt geriau ir sziadien kalba ge
rai.
PENNSYLVANIA TURI 453,- 

872 LAISNUOTA SZUNU.
Harrisburg, Pa. — Pagal szu- 

nu 'laisnu bjura, tai Pennsyl- 
vanijoj randasi 453,872 szunu 
už kuriuos locnininkai moka 
taksas. In szeszis menesius in
spektoriai aresztavojo 3,598 
žmonis kurie turėjo szunis bet 

t. pž juos nemokėjo padofiko.

minksztu
Tokiu

kurio 
unijoje;

pat darbo

kalbėjo

sieme

.Mf

ne

vaiko

SENAS KVAILYS
DAVĖSI MERGINAI 
APGAUT ANT $5,200 SU 

VILCZIA APSIPACZIA- 
VIMO SU JAJA.

Pittsburgh. — Juozas Ga- 
linskis, 68 metu, nutarė apsi- 
paeziuot ant senatvės (o gal ne
teko proto) su jauna mergina 
kuri jam prižadėjo atneszti 
600 pasogo. Viskas
ant sviesto, bet paskutinėjo va
landoje, 
stoti prįe altoriaus, dingo ji ji 
su savo pasogu ir Galinsko $5,- 
200 kuriuos pasiėmė
atminties. Galinskis su aiszaro- 
mi prancsze apie lai palicijai, 
bet tpalicije paukszteles nesu
randa.

Palicije

) 
0

ėjo kaip

kada mylema ketino

sau ant

“soke-
su pinigais, apsigarsinda-

tik liek dažinojo 
kad jauna 30 vasarėlių, patogi 
Mare Vujcik sukinėjosi aplink 
Pittsburga jeszkodama 
riu ”
ma laikraszcziuose buk turi už
manymu teketi už žmogaus su 
pinigais, pati turėdama 2,600 
doleriu pasogo.

Ant galo užkibo ant meszke- 
res Jonas, kuris per sunku dar
bu suezedino 5,200 doleriu ant 
senatvės. Susižiedavo su Ma
riute, isztrauke pinigus isz bun
kos ir atėjo tpas Mariute. Kada 
pinigus suskaite, Maro pridė
jo savo 2 
5,200 doleriu 
ne dėžute, 
Jonui idant 
ir laikytu ‘lyg szliubui. In ke- 
įe»s <Jį(‘ims po tam, Mare dingo 
isz miesto, o Jonas prijausda-

,600 doleriu prie Jono 
, inde jo in bleszi- 

užrakino ir padavė 
nusinesztu namo

isz miesto, o Jonas prijausda
mas ka tokio blogo, atidaro dė
žutė ir net nutirpo. Dėžutėje 
radosi tik senos popieros.

Badai Mare panasziu budu 
apgavo ir daugiau kvailiu po 
Pennsylvania, Ohio ir Illinoju.

i 4 KŪDIKIS’’ NORI PERSI
SKYRIMO NUO VYRO. 
Milwaukee, Wis. —- Negir- 

dalvkai atsitinka sziamdėti dalykai atsitinka 
sklype milijonu ir vargo. Sztai 
penkiolikos metu amžiaus pa-

Thompsono, 
kuri yra vedus jau du metai, 
užvedė teismą prięszais savo 
vyra turinti 56 metus, reika
laudama nuo jojo persiskyri
mo už žveriszka ir gyvulisžka 
pasielgimą su jaja laike tuju 
dvieju metu nevalninkyptes.

Akyva žinoti, koki buvo tė
vai tosios mergaites, jaigu pa
vėlino jai teketi kada turėjo 
vos trylika metu, už žmogaus 
kuris galėjo būti josios die.du- 
k u ? 
ne, nes tiesos tojo 
nepavelina vesti mergaite nę- 
turincz'ia 16 metu be pavdini- 
mo tėvu.

ežiu te Cha riešo

Szliuba neemo Wisconsi-
nes tiesos tojo valscziaus

PROHIBICIJE ŽUDO 
DAUGELI ŽMONIŲ.

New York. — Gerymai da
ryti namie per vargingesnius 
žmonis, užmusza daugiau žmo
nių ne kaip priesz prohibicije. 
Pagal raparta George 
Brun, sekretorių drauguves 
4 4

Conservation of Human Life, 
tai nuo namines (munszaines) 
didesniuose
New Yorke ir Chicago miro 
sekantis skaitlis žmonių:

Chicago New Yorke
.... 45.............252..
... 38..............176..

.... 20....
62....

125....

raparta <
sekretorių

Legislation League for the

Lee

•miestuose 'kaip

Mete
1918 ...
1919 ............ 38.............. 176
1020 ............ 20....... 98..
1921 ........    62............... 119..
1922 .............125.............. 274..
1923 .............189.............. 429..
1924 .............152.............. 513.‘.
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TURI 112 METU BET DIRBA 
PATI VIENA ANT 

FARMOS.
Oklahoma City, Okla. — Mrs. 

Sara Green, 112 metu, su nu
kabytais žilais 
žo karve,

112 metu 
plaukais, mel- 

prižiuri visztas ir 
kiaules, apdirba pati savo ma
ža farmukia ir kerta malkas. 
Senuke yra drūta, ruko pypkių 
ir kada turi, tai iszsigeria na
mines. Mrs. Green gimė* ant 
laivo arti Meksikos, josios le: 
vai paėjo isz Irlandijos. Laike 
Galveston, Tex. tvano, vanduo 
pagavo josios vyra kada jisai 
ėjo namo isz sztoro ir likos nu- 
ncsztas in mares.
PREZIDENTAS CAPPELINI 

PAMĖTĖ SAVO DINSTA.
Scranton, Pa. — Nesuprati

mas tarp anglekasiu Scranton- 
Wilkes-Barriu aplinkinėje ke
tina tomis dienomis užsibaigti 
per padekavojima už preziden- 
tysta dist rikto No. 1 preziden
to Rinaldo Cappelini, kuris ta- 
ji dinsta (laike nuo 1923 meto ir 
kovojo .smarkiai prięszais vi
sus prieszininkus.

Ant jojo vietos likos iszrink- 
tas John Boylan, inspektorius 
No. 1 distrikto, kuris yra gerai 
pažinstamu ir turi didele iu- 
tekme tarp 60,000 anglekasiu.

karve

KAIP ADVOKATAI 
PASINAUDOJA ISZ 

TAMSIU LIETUVIU.
Philadelphia, Pa. — Jau bus 

atgal keletas metu, kai ežia 
gyveno tūlas gyvanaszlis B. Jo 
moteris buvo Lietuvoje, 
žmogelis linksmai ir puikiai su 
kūmutėmis pauždavo. Bet ne
kuriu jam sakydavo, kad jis ir 
moterį Lietuvoje 
ir pasiustu keletą centu.

kai

tai

nepaini rsztu 
Tad 

žmogelis B. viena syki yra isz- 
sitares, kad jo moteris Lietu
voje turinti vaika su kitais, to
dėl jis pinigu jai nenorįs leisti. 
Ar jo moteris turi vaika, ar ne, 
bet jos vyra užsigėręs taip sa
ke; ir, žinoma, tokius daiktus, 
o ypacz moterėles, tuoj inAide- 
da ilgai atmineziai in galva.

Bet dabar bus trejetas metu 
atgal, kai žmogelis B., susitau- 
pines keletą doleriu atsiėmė 
savo žmona isz Lietuvos 
save.

Vyras pasirandavojo kamba
rį pas gerus žmones ir pradėjo 

Jam buvo gera, 
, ir verto

pas

r

O kiek toji smarve užmusze, 
žmonių ipo visas dallis Amori- 
ko’. _ ■ _ > ..

f

abu gyventi, 
bet moterėlei netiko 
jcszkoti, kur geriau. Na, iszsi- 
krauste kitur. Žmogeliui B. ir 
kitur buvo gerai, bet grinorkai 
buvo dar blogiau; nes ji ma
tanti, 
neteisinga; 
nuo kepalo nuriekta 
rus nusemtas 
nukastas; negerai — reikia 
jeszkoti geriau. Ir taip in trum
pa laika perejp daugybe szei- 
mininku ir defsavo ilgo liežu
vio negalėjo niekur gyventi. O 
ant galo, jau niekas juos ir prl-

Kas dabar da- 
dirbo dienomis, 

naktimis; ir Nedeliomis, ir tan- 
pino centus; susitaupine keletą 
szimteliu apsipirko szioki toki 
nameli ir pradėjo gyventi vie
ni. Žmones mane, kad gal da
bar bus ramesne.

Bet — kas taut Dar ilgesni 
paleido savo liežuvi ir pradėjo 
užsikabinėti ramiai 
ežias moteris, sakydama: 
senos Amerikonkos esate ir no 
mokate kaip reikia gyventi. 
Prisidariusios dideles szeimy- 
nas, o vaikai noiszmokyti, no- 
aprengti ir neapžiureti.M 
moterys jai atsako, kad: 
ne galvoje apie musu gyveni
mą ir vaikus; ba žmonos sako, 
kad ir tamsta Lietuvoje pali
kai vaiko.” Czia grinorka la
bai insižoido ir pagrasino, kad

nes ji 
kad szeimininke esanti.

tai duona 
tai cuk- 

tai deszros galas 
negerai

girdi
9

imti nenorėjo, 
ryti ? Abudu

n
gyvenaib

“jus,
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Isz Visu SzaliuDAKTARAS NUŽUDĖ SAVO 
PAOZIA.

Ashley, Pa. — Daktaras II. 
II. Hoffman likos aresztavotas 
už nužudinima savo paezios 
Nedėlios ryta. Moteres galva 
buvo baisiai suplakta su kokia, 
tai geležia. Dr. Hoffman kita
dos buvo daktaru Ashland’e, 

Skulkino paviete ir buvo 
Isz

“CIGONISZ-

VOKIETIJOJ MOTERES IR 
VYRAI MAUDOSI NUOGI.

Berlynas. — Vidurinėje Euro
poje užėjus nepaprastiems 
karszcziams, atsirado Rusisz- 
ka mada kad žmones maudosi 
nuogi. Maudosi visi krūvoje— 
vyrai ir moteres. Daugiausia 
taji paproti pamėgo Vengrai. 
Daktarai taipgi pripažino, kad 
nuogiems maudytis yra daug 
smagiau ir suszilcs kūnas daug 
greieziau atvesta. Daugelis vy
ru ir moterų sarniatinasi die
nos laike maudytis drauge su 
vyrais todėl sueina in vandeni 
nakties lai'ke.
SLOVAKIJE TRAUKS 20,000 

ČIGONU IN KARIUMENE.
Praga, -Czekije. — Apie 20 

tukstaneziai Austrijokiszku či
gonu bus traukiami in kariu- 
mene, pagal nauja tiesa kuri 
pere'jo ana diena. Už Austri- 
jokiszko ciesoriaus Franciszko 
Juozapo laiku čigonai buvo 
Ii uosi nuo kariszkos tarnystes.

užejus

Pa., 
pažystamu klel daugelio, 
pradžių daktaras sake, buk ji 
užklupo vagys, ’surišzo ir po 
tam nužudo jo paezia, bot vė
liaus policija nužiūrėjo pati 
daktaru už žudinsta. Dr. Hoff
man’as susipažino su savo pa
ežiu per paszta, po tam suėjo ir 
apsipaeziavo. ,
20,000 ŽMONIŲ ŽŪSTA KAS

METAS FABRIKUOSE.
Hartford, Conn. — Pagal 

metrui surasza padaryta per 
United States Employers Com- 

bjura,

•’V‘.
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ISZRADO NAUJA
EROPLANA.

A. T. Von H agon isz Seattle, 
Wash., 
valdys kojomis be jokio moto
ro — taip kaip 'baisikeli. Sa
koma. kad 'lekioję pasekmin-

iszrado eroplana kuri

rasztavosianl i už apszmeižima. 
Bet moterys atsake 
sai nesi bijome tokios grinorkos 
kaip tu.“ T _ 
susijeszkojo Žydeli
su kuriuo gali susikalbėti Ir 
pasipasakojo savo bedas, o tas 
tik ir laukia tokiu koslumerin 
ir insakc, kad: “ 
g re i cz i a u s i a ra sz t a v o k.

4 < mes vi-

Puojaus grinorkele
advokatu,

skubink kuo- 
” Tuo

ju us iszperka keturioms mote
rims va rantus ir Liepos 12 d., 
paszaukia pas magistratu. Ma- 
g i st ra ta s, i szk la uses 
nusijuokė ir liepo eiti 
namo. O advokatas gavės kcle-

dalyko, 
visoms

ta desetku doleriu nuo tamsios 
gri nork olos, ramino ja, saky
damas: “kad visos tos moterys 
jos i r tiesina S elM i n korta; o 
ten tos moterys bus skandžiai 
nubaustos”. Na, ir tamsi žmo
nele tam tiki ir visiems giriasi 
sakydama, kad: 
kas pamokinau.

T * ‘
rūkas “Vienybėje”, — kaip 
advokatai pasinaudoja isz tam
siu moterėliu. O jog žinau, kad 
abudu sunkiai dirba, ir centus 
taupina; kita syki žiemos laiku 
sėdi szaltoje stuboj 
miesi viedra anglių prasikurti 
pecziu, o Žydeliui isz anksto

jos ir liesinąs chi in korta;

i i Amerikon-

Pa i mat ote, kaip raszo Asze- 
Vienybeje”,

J gaileda-

pecziu, o Žydeliui 
nupirko keletą tonu.

Ir jei toji moterėlė ilgiau ne 
sulaikys savo liežuvio, tai bus 
paskelbtas ir vardas vieszu- 
mon.

LYG PABAIGOS METO 
TURĖSIM 4,500,000 

AUTOMOBILIU.
South Bend, Ind. — Albinas 

McAuley, prezidentas Nation
al Automobile Chamber 
Commerce,
pabaigai szio 

gyventojai turės

of 
apskaitė, buk lyg 

meto, Ameriko- 
niszki gyventojai lures dau
giau kaip puspenkto milijono 
automobiliu nepriskaitant prie 
to t rok u ir motorcikliu.

DAUGIAU NEVEŽYS NE- 
PAŽINSTAMU MERGINU.

Pa. — M. Fos-
, va-

Shamokin, 
gate isz Governor, N. Y. 
žinodamas per Pennsylvania
likos sulaikytas ant kelio arti
moje Danville, Pa., per tris 
merginas kurios jojo praszo 
idant jalses nuvežtu in Sha
mokin. Geros szirdies žmogus 
sutiko, paliepė visoms inlipti 
ir atpiszkejo in Shamokus. Su
stoja prie restauracijos jis pa
kvietė merginas idant su juom 
eitu trupinėli užkasti. Mergi
nos atsisako, padekavojo ir pa
sakė, kad josios palauks del 
jojo automobiliuje. Kada Fos
gate pavalgė ir iszejo laukan, 
din'go jojo ’ automobilius su 
merginoms ir lyg sziai dienai 
palicije nesurado. Sziadienpalicije nesurado.
žmogelis prisiege, kad daugiau 
never d uos raida niekam.

: i

tai daugiaupensation
kaip 20 t ūks ta n ežiu žmonių 
pražūsta visokiose pramones 
fabrikuose o daugiau kaip 90 
tukstaneziai būna sužeisti lai
ke darbo.
PAVOGĖ $1,500,000 VERTES 

MONEY ORDERTU.
New York..— Vyriausias ge

neralinio paszto ofiso inspekto
rius skelbia, kad nuo sziu metu 
Sausio 1 dienos buvo pavogta 
$1,500,000 vertes Money Or- 
der’iu blanku. Inspektorius 
inspeja priekini likus, vieszbu- 
cziu ir restoranu savininkus 
dabotis nuo netikru orderiu.

KIEK YRA AMERIKE 
ŽYDU.

Washington, D. Č.
koje Žydu priklausiancziu prie 
sinagogų, yra 4,087,357. Para- 

M a Mk a > a a ’ 1

- Ameri-

piju yra 2,984, kurios turi sina- 
gogus vertes 150 milionu dole
riu. Apie 1,200 parapijų pranc- 
sze, kakl joms per rheta užsilai
kyti reikia 16 milionu doleriu.

--- 7—!—
Paskutines Žinutes

Francije.II Paryžius, 
Dailgeliose dalyse Francijos 
įpradojo degti girrios, kurias 
pradėjo gesyt kareiviai. Ugnis 
padare bledes ant milijonu do
leriu.

1[ Boston, Mass. — Du žmo
nes likos užmuszti ir 20 sužeis
ti per nusiritimą nuo sztangu 
keturiu vagonu ant Boston 
Elevated geležkelio ant Harri
son Ave.

11 Pittsburgh. — Braddocke 
strytkaris pabėgo ir trenke in 
automobiliu, užmuszdamas mo
tore su vaiku, 15 sužede ir ke
li mirtinai sužeisti.

11 El Paso, Tex. — Pasikė
lei i ai iipszove truki arti Tux
pan stoties, bet likos iszvaikin- 
ti per vaisika.

11 Manilla, Filipinai. —Vul
kanas Narjou, ant salos Al bay, 
atsigaivino ir pradėjo vemti 
siera ir smala. Gyventojai bėga 
in saugesnes vietas.

1[ Hackorsville, N. Y. — Du 
darbininkai,
darbo nuo ilgo laiko, 
savžudinstas mesdamiesi po 
trukiu. Abudu paliko paežius ir 
po keliolika vaiku.

I I ■ ■■■ ■■ .1 ........ ......................................

PAJESZKOJIMAS.

J

185 PRIGĖRĖ LAIKE 
DIDELIU KARSZCZIU.

Berlinas. — Rhino provinci
joj Szležingeje per didelius 
karszczius koki ten vieszpata- 
vo praeita sanvaite prigėrė 
daugiau kaip 185 ypatos. Pa- 
cziiam Rhine prigėrė 70 plauki
ku, 30 Kologne, Brzcszove 18 
ir kitur, upėje Oder.
TRYS PRANCŪZAI LEKIA 

IN NEW YORKA.
Brest, Francija. — Ant At- 

lantiko mariu sziadien leke 
trys Francuziszki lekiotojai 
eroplane “La Fregate,“ kuriu 
„tikslas yra atlėkti in New Yor- 
ka. Jaigu atlėks pasekminga;, 
lai sugryž taipgi tuom paežiu 
keliu in Francija.
UŽDRAUDĖ KUNIGAMS 

NESZIOT CIVILISZKAS 
DRAPANAS.

Budapeszt, Vengrai. — Po
piežius uždraudė Vengrisz- 
kiems kataliku kunigams ne- 
szioti

PASIBAIGĖ
KAS” GYVENIMAS 

ČIGONU.
Budapeszt, Vengrai. — Tin

giu i szk as gyvenimas Austrijo- 
ki-szku čigonu pasibaigė, nes 
per valdžios naujas tiesas, tai 
visi čigonai turi pamesti savo 
tinginiszka gyvenimą ir imtis 
prie darbo kaip ir kiti žmonys. 
Turės tarnauti kariuomenėje 
ir bus jiems pavėlinta pirkti 
žemiszkos locnasties ir balsuo-

Visi čigonai turės pamesti
savo navatnas drapanas ir rė
dytis kaip visi Austrijokiszki 
padonai.
MACEDONISZKAS

BANDITAS SUDEGINO 
DEVYNIS ŽMONES.

Belgradas. — Garsus Macc- 
doniszkas banditas, vardu Fe
liksas Sarkovicz, sudegino gy
vus devynis Serbus tarp kuriu 
radosi keturi žandarai. Bandi
tas buvo juos uždaręs grineze- 
leje Novibazaro apskrityj ir 
grinezia padegė.

Valdžia žada padaryti gala 
Sarkovicziui ir visa jo banda 
iszkart kuriu yra daugiau kaip 
penkesdeszimts. Už Sarkovi- 
czio galva valdžia paskyrė vie- 

m « a e • a ▼1apie 18Una milijoną dinaru, 
tukstanezius doleriu.
NURIJO DEIMANTUS 

IDANT APSAUGOTI 
NUO P ALICIJOS.

Varszava, Lenkije. — Koniaj 
puskvatierka Visokio didumo 

likos iszpilta* ant 
o didesnius nurijo, 

, kada 
palicije užklupo ant ju slaptos 
krautuves, aresztavodami apie 
20 nelegaliszku kupeziu.

nutarė geriau 
deimantus ant uly- 
kaip turėti davada

deimantu
uivežios
szmugleriai -deimantu

f

eiviliszkas

Szmugleriai 
iszmesti 
ežios ne 
kali tęs prie saves ir eiti in ka
lėjimą ant keliolikos metu. Pa
li ei je konfiskavo suvirszum už 
milijoną doleriu deimantu.

ČIGONAI NUBAUSTI UŽ 
ŽUDINSTA.

Pozarevatz, Jugoslavija. — 
Už nužudinima trijų sargu ir 
apipleszima banko, dvyleka či
gonu likos nubausti po dvide- 
szimts metu in kalėjimą prie 
sunkiu darbu. Čigonai nužudo 
sargus, isznesze geležine kasa 
kuria sudaužė, bet viso joje ra-

drapanas, 
kaip tai lyg sziol kunigai turė
jo paprotį daryti, nes kunigai 
apsirėdė civil iszkoms drapa
noms pasielginedavo nepado
riai ir juos negalima buvo at- do tiktai tris dinarus, apie tris
skirti nuo paprastu žmonių.

ISZTTETŪVOS
Anierikoniszkus centus.

kurio neturėjo 
papilde

APIPLESZE ANT KELIO.
Sziomis dienomis isz Telsziu 

miesto ėjo namo pilietis Rezo- 
vaS. Iszejus jam isz Telsziu 
apie 5 ’kilom, nuo miesto, buvo 
sustabdytas trijų nepažystamu 
asmenų, lęurie iszejo isz misz- 
ko. Nepažystami klausė, kur 
jis einas ir reikalavo atiduoti 
pinigus. Rezovui atsisakius 
duoti pinigus, pleszikai ji su- 
muszo ir atome isz jo 25 litus 
pinigu, kuriuos jis buvo pasi
slėpęs kepurėje. Po kiek laiko 
policija sulaiko intariama Al- 
szauska Stasi, kuri nukentėju
sia pažino. Alszauskas prisipa
žino apipleszes Rezova. Kvota 
vedama.

ARKLIAI PASMAUGĖ 
ŽMOGŲ.

Pilviszkiai.—Sziu metu Bir
želio 4 diena apie 10 valanda 
ryto antrame kiliu, nuo Pilvisz- 
kiu arkliai užmusze Puodžisz-J 
kiu kaimo, Antanavo valsv 
cziaus ūkininką Simonaiti apie 
60 metu amžiaus. Velioniui va-»r 
žiuojant namo isz miestelio, 
arklys per vadeles perkėlė ko
ja. Simonaitis iszlipes pasitai
syti, vadeles užsikabino sau 
ant kaklo. Pasilenkus jam prie 
arklio kojų, arklys spyrė patai
kydamas jam in galva ir Simo
naitis pargriuvo po arkliu ko
jų. Arkliai pavažiavo apie 30 
metru vilkdami už kaklo savo 
szeimininka.

Tuo kartu ejc keliu

žiuojant namo isz miestelio,

i
Asz Juozas Poti‘uszkevicziu8, 

dabar vadinuosi Pctrik, pajesz- 
kau savo dvieju pus-seseru 
Onos ir Maros Endrukaicziu, 
jos labai senai Amorike. PaeL 
na isz 
miesezio para. Jos pirmiau gy
veno Boston’o dabar nežinau 
kur. (lt.

o

žmones 
pribėgo gelbėti, sulaikė arkliu® 
atleido nuo kaklo vadeles, bet 
nelaiminga atgaivinti nepavy
ko.SZIAULIAI UŽKLUPO ANT 

PROCESIJOS.
Kaunas. — Lai'ke apvaiksz- 

cziojimo su procesija Dievo 
Kūno Kalvarijoj, kuopa Sziau- 
liu užklupo ant procesijos ir 
apdaužo smarkei kelis žmonis, 
kurio neszo paveikslus ir vėlia
vas giedodami “Božo cos Pols- 
ke”. Policija iszvaike maisztl- 

Passaic, N. J. lninkus ir procesija ojo toliaus.
z’ S «

Sznkliu Ęaimo, Nau-

Joseph Patrick, 
68 Maih Ave.,

PERKUNO VAISIAI. •
Liepos menesio 4 diena, Lei

palingi valscziaus, Vilkininku 
kaimo Lazausko Viktoro per
kūnas trenkė in klojima ir visa 
sudegino. Nuostoliu padaryta 
nemaža. Trobesiai buvo neap
drausti. Ta pat diena Seiriju 
miestelyje perkūnas sudegino 
paszta ir ūkininko trobesius.
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Nužudinimas Moksikonisz- 
ko prezidento Obrogano yra 
asztuoniolikta svarbi žudinsta 
nuo tos nelaimingos dienos 28 
Juniaus 1914 kada tai Didysis 
Kunigaikszitis
Ferdinandas isz Austrijos ir 
jojo pati Ibkos nužudinti Sero- 
jove, per ka kilo Svietine Ka
ro. Kitos 17 žudinstos yra se- 
kanežios:

Franoiszkus

ku.”

Davadai parodo, buk naujas 
gyvenimas permaino labai mo- 
teres, o ypatingai czionais 
Amerika, kur likos iszrasti vi
sokį iszradimai ir pagerinimai.

Acziu visokioms pnietaisoms 
ir moksliszkams būdams apie 
auginimą vaiku ir dažiurejima 
ligoniu, kas diena naminis 
darbas suaimažineja, todėl mo- 
teres pradėjo jeszkoti kitokius 
užsiėmimus.

Pagal surinktas tikras žines, 
tai Suv. Valstijose randasi asz- 
tuoni milijonai moterių, kurios 
turi szioki toki užsiomima ar
ba profosijo. Czionalis turimo 
moteriszku Įdaktaru, /advoka
tu, dentiwtu, dvasiszkuju, inži
nierių ir kitu, nekalbant nieko 
apie szimtus tukstaneziu ku
rios turi užsiėmimus visokiose 
szakose pramonystes. Isz tuju 
moterių yra du milijonai ku
rios yra vedusios.

Persitikrino josios, kad yra 
negalimu daigtu paimti dažiu- 
retojas del ligoniu del savo 
szedmynu ir duoti gera iszauk- 
1 ėjimu vaikams be pinigu, nos 
uždarbei vyru ant to nepavėli
na ir neužtenka ant tuju “zliit- 

Ne taip buvo senovisz-
kuose laikuose.

Buvo laikai, kada stuboje 
buvo užtektinai darbo no tik 
del vedusios mote ros, bot ir del 
senmergių ir bobutes. Sziadien 
mažai darbo randasi del vienos 
moteres namie, todėl, neturė
damas ‘užtektinati, mžsiemimo, 
yra priverstos jeszkoti jojo 
bizniavam sviete.

Bet randasi daug tokiu atsi
tikimu, kur motinos nesiranda 
namie kad buna bledinga in- 
tekme ant vyro ir vaiku, o bet 
yra priverstos eiti in dftrba 
idant prigelbet vyrams ant už
mokėjimo naminiu iszlaidu.

Neprivalome užmirszt kad 
nors moteres užsiima visokiais 
darbais, bet didesne dalis isz 
juju neapsileidžia savo nami
niam darbe ir iszauklejime sa
vo vaiku. ,

“Keleivis” raszo:
“Isz Brooklyno mums pra- 

neszama, kad buvusis ‘Vieny
bes’ redaktorius eina in kuni
gus. Sziomis dienomis jisai bu
vęs Scrantone pas tautines ka
taliku bažnyczios vyskupą Gri- 
tena ir labai gerai iszlaikes eg
zaminą in ‘dvasiszka stonu.’ 
Musu korespondentas sako:

‘Man teko sužinot, kad vė
liaus p. Szirvydas bus profe
sorium Lietuviu tautisakos 
bažnyczios seminarijoj. Semi
narija jau inrengta ir kryžius 
ant stogo užrioglintas. Kleriku 
mokinimas jau prasidės szi ru
deni.’

D-ras F. Matulaitis syki pa-
“ Asz 

nesu pranaszas, bet asz sakau, 
kad tu, Sairvyde, savo kari jo ra

k a norios:
1918, Julajau* 16 — Rosi jos 

caras ir jojo szeimyna Ekaterin- 
burge.

1918, Julajau* 12—Caro bro
lis Didysis Kunig. Michael Alex
andra*.

1918, Oct. 8 — Hugo Haase, 
prezidentas Vokiccziu Socialistu 
partijos, Berlyne.

1920, Mojau* 20—Gen. Vc- 
nustlano Carranza, prezidentą* 
Meknikos.

1921, Aug. 26—Mathias Erz- 
berger, Vokiccziu ex-Vicc Mi
niate ris.

1921, Oct. 19 — Portugalu 
Premjera* Antonio Granjo.

1921, Oct. 19—Ex-Preziden- 
tas Machado Dos Santos isz Por
tugalijos.

1921, Juniau* 22—Kariszkna 
Marszalka Sir Henry H. Wilton, 
isz Britanijos.

1921, Juniau* 24—Dr. Wal
ter Rathenau, Vokiecziu Užru- 
bežinf* Minister!*.

1922, Augusto 22—Generolas 
Michael Collin*, Irlandijos Free 
State Premiers*.

1921, Dec. 16—Gabriel Naru- 
towicz, pirmutinis prezidentas 
Lenku Rcpublikos.

1922, Feb. 9—Sultanas IshaK, 
anti-Sovietu Mussulmonu vada*.

1922, Feb. 9—Gen. Francisco 
“Pancho” Villa, pnsikeleliu va
das, Parral, Mcknike.

1924, Juniau* 10 — Giacomo 
Matteotti, Socialistu vadas Ita- 
lijonu Parliamcnte.

1924, Augusto 31—Tudor A- 
lexandroff, galva Maccdonijos 
Revoliucijonieriu.

1925, Nov. 13—M. Madpar- 
low, Majoras Sofijos miesto, 
Bulgarijoj.

1926, Mojaus į 25—Gen^ Si
mon Petlura, ox-prezidontaa Uk- 
rajinu Republiko*.

1928, Julajaus 17—Gen. Ai
varo Obregon, iszrinktaa prezi
dentu Meksikos.

REIKALINGAS.
4

Suaugės vyras kuris nenori 
dirbti kasyklose ar fabriko.ar
Man reikalihgas darbininkas 
kuris mylėtu ant fanuos dirbti. 
Ateiszaukite ant adreso:

Frank Bartaszius,
R. F. D. No. 4, 

Bradford Co., Ulster, Pa.

t.60

SEIVERTS’ PARDAVIMAS 
PRASIDEDA PETNYCZIOJ.

Lietuviu
$1.00
$1.45

sake Szirvydui in akis:

užbaigai policijos departamen-
Iszrodo, kad d-ras Matu-te.”

laitis neinapejo. Bet kas žino, 
kad jo žodžiai <hi neiszsipil- »>dysl...

Nekurio yra tosios nuomo
nes, kad kietųjų anglių biznis
taip nupuolė kad daugiau ne
gales atsigaivyt, bet tame 
biustą, nes pondetiniai kasyk
lų sako, kad rudenyje kasyklos
dirbs gerai. Užkalbinimai ant 
žiemos ateina isz daugelio vie-

h ■ I

į

tu ir apie puse Augusto mene
sio kasyklos dirbs pilna laika.

New England valstijose ir 
Kanadoj, kur kietos anglys 
daugiausia nu kentėjo, prisiun-

IIJI^

t'l/

te didelius orderius ir tikisi

IK

r

daugiau naudoti kietas anglis.
Spėjama, kad kasyklos dirbs 

po ketures dienas in sanvaite 
lyg pusiau Augusto, po tam 
dirbs be pertraukos, o jaigu tu
rėsime saalta žiema tai galima 
tikėtis ilgesnio darbo. » 

.Readingo inžinieriai daro 
planus ant iszemimo anglių isz
Suffolk ir Saint Nicolas ka-
aykilu ir gabent ant iszczysti-
nimo in Maple Hill brekeri.

ŽEMDIRBISZKOS EKONOMIJOS PRINCE
PAI POPULARISZKAI iszdestyti

Suv. Valstijų Žemdirbystes 
Departamentas pagamino spo
rinio knygute ūkininkams, kad 
jie galėtu gorinus apsvarstyti 
savo ukes bizjii ir kad galėtu 
suprasti “ukes valdymo” 
problemas. Jeigu turi ūke, ar 
gali teisingai atsakyti sekan- 
czins klausymus?

Kokio didumo yra tavo ukes 
biznis?

Kokiu dalis tavo kapitalo 
apima žemo, triobas, gyvulius, 
maszinorijas ir kitus reikalin
gumus?

Ar tavo javai tinkamai su
tvarkyti kad atnesztu didžiau
sio gero?

Ar kas met aulgini paežius 
javus?

Kaip tavo javai su kitais ta
vo apielinkes javais lyginasi?

Koki gyvuliai tau atnesza 
dauginusia pinigu?

Kaip tavo nuo gyvuliu už
dirbti pinigai lyginasi su inei- 
goms?

Kiek akru žemes turi kiek
vienam 
arkliui?

vyru; ? Kiekvienam |

Ar tavo ūke taip sutvarkyta 
kad gauni isz jos pelno?

MM A M A M M.PrisknitydnmnH tavo ir vi
sos Hzoimynos algas (už ju at
likta dnrbn, arba, kiek jiems 
reiketu mokėti) prie visu kitu 
iszlaidu kiek tau pinigu lieka?

Kiek ūke prisideda prie už- 
1 a i ky mo sze i my nos ?

Atsakyti 'sziuos visus klau
symus ūkininkas turės pilnai 
apsvarstyti visa ukes bizni.

Suv; Valstijų Žemdirbystes 1 
Departamento knygute No. 
1139 F tau pagelbės apsipažin- 
ti su tavo ukes visais klausy
mais. Knygute siuneziama ant 
pareikalavimo. Su knygute 
gaunama dar visokios blankos 
kurios pagelbės ūkininkui per
žiūrėti savo bizni. Reikia pa- 
raszyti in Department of Ag
riculture, Washington, D. C.

— F. L. I. B.

PAMESTA BOLE
Mikas 

ku-

UŽATLANTISZKAS
RADIOTELEFONAS

Puikios Voile dreses
Lininei Siutai
Szilkines dreses galima skalbti

$3.88
Geresnes .szilkines dreses $7.88
Stebėtini gurbeliai del sudėji
mo pirkiniu 59c

Seiverts’
29 E. Center St., 
Mahanoy City, Pa.

Elektriszko susisiekimo isz- 
'sivystijimas ežioms dienoms 
yra stebėtinas. Vienas isz svar
biausiu sziu dienu invykiu bu
vo invedimas komercialiszkos 
telefono tarnystes tarpe Suv. 
Valstijų ir Anglijos Sausio 7d., 
1927m. Szita u*žatlaiitiszka te
lefono systema, American Te
lephone and Telegraph kom
panijos bendrai su Anglijos 
•pacztu operuota, jau veikiu 
penkiolika menesiu. Tas susi
siekimas yra toks popnlaris 
kad sziadien patęstas telefono 
linijoms isz Anglijos in kitas 
Europos sžalis.

Balsas, žmogaus Suv. Valsti
jose, keliauja paprasta telefo
no viela in New Yorka, isz 
New Yorko, vėl viela, in stoti 
Rocky Point, Long Islando. 
Signalai padidinti net dviejus 
bilijonus sykiu, kad galėtu da- 
siekti Anglijos stoti Cupar, 
Škotijoj, net 3,200 myliu tolu
mo. Balsas telefono viela ke
liauja in Londoną, kitas 450 
myliu, ir isz ežia viela siun
eziama kur reikalaujama.

Persiuntimo prietaisu Ang
lijoj yra panaszi in Amerikos 
prietaisa. Ji randasi Rugby 
radio stotyje, Anglijos .paczto 
operuojama, apie 85 mylios isz 
Londono. Isz czionais balsas 
siuneziamas per radio in Ame
rikos stoti, Houlton, Maine 
valstijoj, apie 2,900’ myliu to
lumo. Yra igeriaus siunsti in 
Maine negu in Long Island, 
nes ten nėr tiek daug “stati- 

” Houlton stotis, 600 myliu
isz New Yorko, sujungęs vie
loms su New Yorko miestu.

Tolumai Anglijoj ir abolnai
Europoje, yra gana trumpus, 'ini^niu 's^nUdieni^'' ir

tiek mokėti $5.00
Yra penkių valandų skirtu

mas tarpe New Yorko ir Lon
dono laiko; paskiriant valan
das reikėjo imti domėn laika, 
kad tarnystes valandos butu 
patogios abiems pusėms. Kuo
met sistema insteigta buvo ga
lima susineszti tik 4% vai. in 
diena, nuo 8:30 vai. ryte iki 1 
vai. po piet New Yorko laiku. 
Vėliaus atdara 10Vi* vai., bet 
dabar 12Vį vai. nuo 6:30 vai. 
ryte iki 2 vai. ryte Londono 
laiku. Su didesniu vartojimu 
patarnavimas bus pailgintas.

In dviejus menesius nuo in- 
steigimo, užatlantiszkas I tele
fonas apėmė visas Suv. Vals
tijas ir Anglija, Szkotija ir Va- 
lija. Kovo men. 1927m. ineme 
Kuba ir Spalio men. net pen
kias miestus Kanadoj. Europo
je inima Belgijos, Holandijos, 
Vokietijos ir Szvedijos svar
besnius miestus ir sziu metu 

l » a. L ' !'I I 1 A ’ / ,M ‘ 1

Kovo men. pasiekė Paryžių.
Pasekmes szio patesimo yra—

ko.
t.60

•1.000 TIK UŽ 60 CENTU

Ka tas tūkstanti# doleriu žmogui 
reizzkia, jeigu jiz yra apimtai ko
kios non ligos bei viduriu sugedi
mo T Toki Žmogus yra susiraukęs, ne- 
Unkamas ir invairiu naunagumu ap
imtai. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sini kaina parodytum, tai jam malo
nėtu* butu sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jautiesi esąs ap
imtu kokio nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu valstdoliu nuo 
bile vienos žemiau pažymėtu ligų ir 
atgauk mvo sveikata.

Vaist-Žoles yra nuo sekaneztu Il
gu: viduriu užkietėjimo, skilvio no- 
malimo, nenoro valgyt, strėnų ir pe- 
ežiu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalhno, skaudėjimo po 
krutins, reumatizmo, plauku stinti
nio, pleiskanų, szlapinlmosi lovoj, ir 
kitu Ilgu. Ataiunsk 60c. tai gausi 
vaistažolių, kurios jums sugražins 
sveikata, panaikins minėtas Ilges.

Jeigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomare, 
szirdiea liga, tai atsiunsk 85e. e gau
ti musu gausius vdstns, taip vedina
mus “Nervu PrepsratM.*' Nervu H«

Nervu Preparatas užbėga tai U- 
_ • KZ .... M ...

ga yra labai blogas dalykas, bot mu- 
sud. _ '
gal kelia Ir suteikia žmogui ramu
ma. Atsiusk lOe; o gauti musu želiu 
b knygų katalogo. Reikalingi musu 
Želiu pardavinėtojai visuose miestuo
se.
25 Gniet Street Spencerpoint, N. Y.

1

‘ “Kur mano bole?” 
szaukc in dvi mergaites, 
rios tvarko kambari.

“Kaip mes galim žinoti?” 
atsake jo sesuo Aldona, no ne
pažiūrėdama in ji, nes ta pa
ežiu minute szhioste dulkes nuo 
stalo.

“Asz palikau ežia pas duris 
sykiu su mano 'kepure ant kė
des.” Mikas inojo in kambarį 
ir piktai pažiurėjo in mergai
tes.

“Judvi norėjot szposus krest 
ir mano bole kur nors padėjot, 
kad neraszczin.’’

“Geda, tau taip sakyt, mu
dvi nematėm ne nežinom nieku 
apie tavo bole; < 
neturime laiko,” 
liepė jo giminaite Maryte.

“Tai kaip galėjo dingt be 
jokios priežasties?” Mikas nu
sivedė mergaites in priemene.

“Šztai ežia asz buvau padė
jęs.”

Nespėjo užbaigt sziuos žo
džius kaip inbego jo draugas 
Vincas, pusžiles, uždusęs, ir sa
ke, “Negalėsim sziandien loszt 
base-bola. Senis Paleckas atėjo 
ir visus vaikus nuvijo. Sake, 
kad jojo žeme.”

Bet ne jojo,
> >

kiekvienas isz 18,500,000 tele-
fonu Suv. Valstijose ir Kubo
je ir beveik visi Kanados tele
fonai gali būti sujungti su 3,’- 
000,000 instrumentų užsieny. 
Neužilgo tarnystę inims ir ki-
tas szalis.

Rokuojama, kad ;> nuo- 
sziimtis vartojamu kalbu yra 
svetimos kalbos ir ne Anglu 
kalba, ir tolesnis pratesimas 
siikols kalbos problema. New 
Yorkas bando savo ofise turė
ti svetimu kalbu darbininkus, 
kurie varto’ja visas per telefo
ną vartojamas kalbas.

Pirmu metu suvirsz 2,300 
sujungimu padaryta, bet su 
sumažintu mokesniu daug dau
ginus padaryta, tik pirmoms 
asztuonioms savaitėms po mo
kesnio sumažinimu 1,700 su
jungimu 'pasekmingai užbaig-

5
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bot jau per ilga laika Amerika 
susinesza telefonu su visoms 
jos dalims, kaikurios yra ypa
tingai toli, ir tas faktas daug 
pagelbėjo naujai tarnystei.

Rokuojant mokesni, paskir
ta 4 stilingai lygus viena dole
ri. Nutarta imti doleriais kad 
iszvengus piniginiszkas klai
das. Vienodos ra tos licczia 
Anglija, Szkotija ir Valija.

Del Suv. Valstijų didumo bu
vo nutarta .padalinti'jas in pen
kias “juostas” (zones). Mo
kesnis kyla po $3. isz New Yor
ko.

szventes apie 30 paszaukimu 
kas dion invyksta — pirmiaus 
iinvykdavo tik 8.
‘ Apie 40 nuoszimtis paszau- 
kimu yra tarpe New Yorko ir 
London, kad nors žmones viso
se Suv. Valstijose ir visoj Did 
Britani'joj naudojas szia tar
nyste. Daugumas pasikalbėji
mu yra privatiszkos ruszies 
■bet yra gana* daug bizniszku 
ruszies. F.L.I.S.

Kuomet susisiekimas inves-
I

•vu z

tas, mokesnis tarpe Did Brita
nijos ir pirmos juostos (kurio
je New Yorkas randasi) buvo 
$75. už 3 minutas, ir $25. 
kiekviena minuta po pinnu
trijų. Nuo Kovo 4d., 1928m. 
tas pradinis mokesnis sumažin
tas net 40 nuoszimcziu, ir da
bar mokama $45. už pirmas 
tris miliutas ir $15. už kiekvie
na minuta po tam; Taipgi yra 

mokesniskitas ’
ohapge,
asmens nesiranda reikia vis

report

žinoti ?

o szposu krest 
greitai atsl-

musu senelis 
piktai pasako

sako Vincas 
prakaitu nuo

ir dar

<<
kuomet 'paezaukto

• • *

*
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♦ ♦
"SAULE”

T

MINERS* ASTHMA IR 
NOSINIS KATARAS

Gerklinis kataras, Bronkitis, Ger
klinis kosulls, Sunkus kvėpavimas, 
Katarlszkas kurtumas, Užimąs gal
voje, Priszaklnls galvos skausmas. 
Neužmokama gyduole vartojama 
su stebetine pasekme per 80 mėtų. 
Preke 25c. per paczta. Iszrasta Ir 
parduodam vien tik pėrH 
THE HAMPDEN LABORATORY 
724,736 MULBERRY STREET

READING) PA'
■■siWiia.ililii,u.'inil>l u'ui ,s. imiHf. i' i ? ' i ■ .HitfSiS

*

parduodam vien tik p^r
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do plonoR geležies szmota ir su 1 
jąo atidaro durolcs; Po ssrin 
durelių buvo Įritate dureles, dar 
tvirtesnes, užrakytOs su spy
na.

I 4

rakto atrakyti szias dureles? 
uždusus paklausė Maryte.

Virszirj virtuves, kaliojo

Ill "t ■’ ■*»*» ■•'•i# i* ** '*•!*» * i

MALDAKNYGES

Kur dabar rasime tinkamo 
f f

virtuves,4 <

daug raktu. Gal isz ju vienas 
tiktu, pamėginki.”

Maryte nubėgo ir atsiueszo 
visus raktus kiek tik ju buvo. 
Galu gale, mažiausi inkiszo, 
pasuko ir dureles atsidarė.< < 
knygos,” 
kydama žvake areziau.

Aldona paėmė ta poptioru 
pundu ir pradėjo atriszt, bet 
pamasezius sustojo.

Ar nobutu geniausia

No. 186 Baisau Balandėli* ar^a 
Mažas Szaltinelis Dievo Myliotu. II 
Naujausia spaudimas su Officium* su 
dadėjimu litanijų, maldų ir giesmių 
prie Paneles Szvencziausios. 
puslapiu, puikiai apdaryta drūtais 
mlnksztais skurineis apdarais su ka
bute, auksuoti lapu krasztaL.. .$X6O 6

No. 186 Balsas Balandėlis, tuoj 
pati knyga kaip vlrszuj parodyta, tik 
apdaryta plonais kietais skurineis 
apdarais...............................    $2.00

'» mm

No. 187 Mažas Naujas Aukso 
Altorius, didei naudinga maldų kny-

<
|76

nopioros ir senos«e,’> pavo,u, vi'°8 Hi“tuvo,.IUU!l.i!‘'?Žiūrėk, 
pasakė Maryte, lai-

I

litui-

eina blogai.

U 

paliko tetai, 
Aldona.

“Negalim to priparodyt se
niui Palecltui,” 
szl uostydamas
kaktos. Jis sake, kad negalim 
tennis žaist tol, pakol negalė
sim parodyt ant raszto, kad že
me mums priklauso.

“Tai kita nelaime,
ketinom vienoj pievos 'pusėje 
padaryt teniso aikszte,” 
nai sake Maryte.

“Viskas sziryt 
dar ir mano nauja tiktai va'kar
nupirkti bole dingo; bet vis- 
vien einam pas kitus susitart, 
ka dabar darysim,” pasakė Mi
kas ir iszejo su Vincu.

Mergaites gryžo prie savo ne 
užbaigto darbo. Prižadėjo sa
vo mamytei, kad bus viskas 
tvarkoj priosz jos sugryžima 
isz miesto.1 Joms bnvo malonu' 
mas papuoszt narna gražiomis 
gėlėmis, ir padaryt visur tvar
ka. Užbaigus viena kambarį, 
Maryte atnesze szluota in prie
mene ir pradėjo szluot, bet Al
dona paėmus už rankos sustab
dė.

“Asz vis negaliu pamirszt 
apie ta bole, kažin kaip galėjo 
dingt? Greicziausia 'kas isz ne- 
tycziu pajudino ir nusirito In

y.inm'Vim

“ai* neimliu geriausia pa- 
laukt'iiki mamyte sugryž ir ta
da atidaryt pundą?’’

Mergaites nul»ego in viražu 
užbaigt savo darba, bet jau 
rado savo mamyte sugryžusia 
isz miesto.

( 4

radom, 
sykiu.

“Tai saios popieros 
prapuolurios. Niekas kitas tik
tai dokumentai nuo musu ukes 
ir žemes,” 
mamyte.

“Žemlapiai — dokumentai! 
Tai ar paraszyta kam priklau
so ta žeme kur Mikas eina žaist 
bole?”

“Visiszkai ne, ta žeme pri
klauso tiktai mums.

Dabar visi džiaugsis! Ar ne 
puiku ?” 
gai sake.

Mergaites
mytei viską kas atsitiko ta ry
ta. Mamyte prižadėjo tuojaus 
pasikalbėt su seniu Paleckio ir 
parodyt dokumentus, kad vai
kai galėtu vėl žaist toje pievo
je.

“O dabar, liepe 
nubegkite in pieva, 
te bernaieziams bole, if pasa
kykite jiems naujiena. Kaiip 
jie džiaugsis!” M.M.

Mamyte, žiūrėkit ka mes 
abidvi pradėjo sakyt

senai

sujaudintai iszta rę

užklauso 'mergaites.

Maryte džiaugsmin-

iszpasakojo ma-

O dabar, mamyte, 
nuneszki-

t

kuri kampa. Žiūrėkim.
Visur žiurėjo, bet niekur ne

rado. Tiesa, buvo viena didele 
skrynia, bot persunki pakelt. 
Pasiszauke žmogų, kurs tik ka 
atnesze valgius isz krautuves. 
Ansai lengvai perkole, ir isz- a . a m a m « '

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

Ant Antro Floro Kline Sztoro
19 W. Centre St. Mahanoy City

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.02

,ejo. Sztair ir atsirado bole!
Bet Maryte ne tiek žiurėjo in 

bole, kiek in asla. Tonais buvo 
matyt begunai priosz lubas. 

, “Asz manau, kad szitie be-“Asz manau, kad szitie bė
gimai' atidaro ka nors po as
los, einam in skiepą pažiūrėt.”

Aldona sutiko, ir paliko sa
vo daiba, greitai nulipo laip-

Mokamo 3-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride- 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mos norim kad ir jus 
turėtumėt reikalą su musu banka 
nepaisant ar mažas ar dideli*.

G. W. BARLOW, Fres.
J. FERGUSON, Vice-PrM. k Kas.

A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

28 Frack St. Frackville,«Pa.

tais žemyn. Skiepo buvo tam
su ir po kiek laiko atrado ta 
vieta tiesiog po skrynia. Vi
sur matyt tiik dulkes ir vora
tinkliai. Maryte paėmus szluo
ta nukapste juos. Nespėjo ta 
darba užbaigt, kaip Aldona nu
džiugo*

“Žiūrėk, ežia mažos dureles. 
Bet kaip me's atidarysim jas, 
nematyt jokiom rankenos.”

• Aldona pažiurėjo dn žeme, ra- 
■>1 ^<11—I—» A ■ I . .■!■■■ !■ .. I ■■ M^-III! — ■ II ■ —

^',7, 

j j > . x ■

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY OITY, PA.

‘1 • . ....—1 ■

3-czia Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra gorinus negu 10-tas Procentas, be jokio 
saugumo. x > ».• *

MERCHANTS BANKING TRUST OO.,
moka 8-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir tą 

m. a ** a « b .n i y r i • • •
1

del žmogaus kuris dirba ir ciedina.
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Jaunuomenei. Graži knygele puikiai 
Ir drueziai apdaryta minksztaia aku- 
rincifl apdarai*, auksuoti lapu krasz- 
tai, preke tiktai.........................81.50

No. 188 Aniolas Sargas; yra tai 
naujausia malda-knygele, su bažny- 
czloB aprobatu, 448 puslapiu, viso* 
reikalingos maldo*, skurlnei* minksz- 
tais apdarais, puikiai iszmarginta, au
ksuoti lapu krasztai

No. 189 Vainikėlis, katalikinzka 
maldų knygele, mažiausia knygel lie
tuviu kėlboje. Skurini juodi minkęzti 
apdarai, auksuoti lapu krasztai, 302 
puslapiu, didelis aiszkus drukas 81.00

No. 190 Visuomet, malda-kny
gele katalikams lietuviams visokia 
amžiaus. Puiki maža knygele, 258 
puslapiu, baltos cclluloides apdare- 
Uais, nu kolioruotu paveikslėliu ant 
vlrszlnus, auksuoti lapu krasztai be 
kabutes. Puiki knygele del dovanoji- • 
mo vaikams ir mergaitėms..

No. 194 Trumpas 
pagal iszguldima Kun. Pilauskio, bu 
nekureis naudingais padėjimais. 10c

No. 195 Maldele
Szvcncziausio Veido Viesz. Musu 
Jėzaus Kristaus............................ 10c

No. 196 Stacijos arba Kalvarija 
Viesz., Jezuso Kristuso.............. .

No. 197 Graudus Verksmai arba 
Pasibudinimas prie Apmislinimo Kan- 
ezios Vies., Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pagal seno- 
viszka būda......................... ...... •. 10c

No. 198 Gromata arba Muka Mu 
ka musu iszganytojaus Jezuso Kristu
so, peraszyta isz gromatos rastos gra
be musu iszganytojaus Jeruzolime. 
Užgyventose szalyse per katalikus, 
kožna* nezioja ta gromata apsiūta In 
puiku ceiki ant Btuczkeles pakabina 
kaipo azkapleri. ......................... ».6«

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

. ...$1.50

...$1.60 *
Katekizmas,

Arcibrostvo*

10«

H
Naujas Didelis 
Sapnorius jau

Gatavas
..................................................................................... ..........

Jau užbaigem daryt 
Nauja Dideli Sapnoriu.
160 puslapiu, su dau
gybe nauju paveikslu, 
iszaiszkina visokius sa
pnus kokius , žmogus 
gali sapnuot. Knyga 
puikiai drueziai apda
ryta kietais audeklineis 
apdarais. Preke su nu
siuntimu tiktai $1.50.

•♦4B uHiiiiiMMnimHmiww % >

W, D. Boczkauakaa^Co.
Mahanoy City, Pa.

I

MILL & PATTERSON STS., 
ST. GLAIR, PA.

lazbalsamuoja Ir laidoja m|ruaim 
ant Tiacklu kapiniu. Pagrobus paruo- 
nia nuo paprasezianaiu Ud prakil- 
niauaiu. Paraamdo automobiliua del 
laldotnviu, ▼eaelin, krikaztynln ll 
kitiems DaaiTaiinSjimama.

i

į

UKRIAUSES KABALAS
Arba Atidengimas Faslapcalu Atei
ties. Su pagalba kazlroia. Pagal 
ChaldelBzku. Paršiuku. Oralklacku, 
Arabteaku Ir Čigoniuku burtinlku. 
luguldlnejlmaa to kabalo yra labai 
lengvas ir klakriana* gali būti su
prastinu.

MORALISZKA KABALA
* i ' *j ilr < ■ 7 r y "’■""'i

Katra iszdeda ftmogaua ateiti. Su 
Salamono Nose.

TIKRIAUSIA BURYKLA
Sudėjo Clgonka Ibi Egipto Rubtea 
Suirę. Del vyru ir moterų. 
......... .......... ............ , L _ ____________ J-,

VISOS TRIS KNYOUnSUE^ 
TIKTAI UŽ.....................

Burna kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir czediua. Dėkite savo 
pinigus in ezita Banka o persitikrinsite ir matysite
kaip tgi pinigas augą su padauginimu J?rp$ento.

’ ' * ‘ ‘ . • * *
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Frialuzklt* mumis 25a Gausite
- ■ - i - J In, r .

Piulgus galite siusti stemyuttlfl.
D. BOCZKOWSKI-CQ.

MAKANOT CITY PA

▼Ims tris knygutei per paeita.
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žygiavimu.

tai sy t

nus,

Vos tik suliejo apsiginkluot, 
kaip pasigirdo szuviai greti
mose galvose kuldpkos suzvim
bė. Bet in ju užtvara kaž-kodel 
niekas nekreipdavo domes, 

gojo. Pradžioje jie mėgino že- (Tiktai kuomet jie pradėjo szan-

Bet mes daugiau neturi
mo medžiagos, burbtelėjo se
nis Klemptneris.

Isz tiesu, užtvara buvo rei
kalinga pakelt. Tatai visi rc- nekreipdavo

me kast. Bot podirvis buvo la- dyt in puolanczius kareivius, 
bai kietas. Tuomet jie nulaužė jiems atsakyta atsiszaudymu. 
savo staeziaukine tvora. Bet ir In ju krūva užtaiso kulkosvai-

■e.......  . ...... f i ii i, ■■■«■

—- Jie (nibpgo! — stiraudėr 
jo senuke Brandtieno, laužyda-
ma rankas.

— Tylėk, senuko; — suszu- 
, nepaliaudamasko Brandtas

Szaudyt.
— Eikite namo, — suspie

gė jinai.
— Eikite greieziau! -

tai jai nedaug aukszczio prida- di, ir medžio šamotai treszke- laike ja Klemptnerio žmona.
darni leko in visas puses. Pir-

____ t ___ i vienas 
bobute Menko, sėdėjusi ant ak-1teis metalistu. Kulipka perskro- 
mens. — Asz turiu kamaroje |de jam ranka.
sena spinta. Vis viena ja su sa
vim in kapus nenusinesziu.

ve.
— Eikime pas mane, — tare|muoju buvo sužeistas

pa

Bet vyrams jau nebuvo kada 
besvarstyt, — kulkosvaidi vo
lei in užtvara nutaiso. Szinu- 

lliai nuHzliauže in savo priedan- 
liotus iszvede 

Jis
Prakeikti gramozdai, — /gus. Szvininis

džiau

niurnėjo jis. — Asz taip 'ir ma i«z rikiuotes liesa siWvbjri.
<— O pas mus yra didele ko-Įniau, kad jinai noiszlaikysian* 

mode! szuktelejo per lankanti, 
sena Ktemptnorio žmona 
Asz tuojau ja atitusztinaiu.

— O ka mes galim duot? — (jam ranka szvariu skuduru. Se- 
paklause žmonos senis Brand- nis Brandtas davė jam degtl- 
tas. |nes ir nuvedė in namus.

Likusieji nepaliove szaudyt.

kuo-Jis bent kiek aprimo, 
mot bobute Menke perriszo

buvo bemėginąs atsistot, bet _ ‘
atkakliai jis sumurmėjo.

— sri

. h. r1* • W i* * ' - * •**’*'R**-

--------- r7 :T ""”r!--- 7“Tc |ęHirtuva ir dure juo, in seni. ,
Bet senis pasikreipė ir dur-

i

Disoziai pažvelgė
— Sztai stovi įę szjiutuvap,. Ą ,Bet senis pasi

— tarė kareivis, nežinod.ainab, tuvas jam tiktai ] 
kaip ežiai nutiksią. sze. Insikiszo kiti. Vienas jam
j — Tuo blogiau, — rysZkial 
tarė kiitaa. Perszauk ji. Bet 
kareivis dvejojo. Kitas riktelė
jo seniui:

— Kodėl tu szaudei'?
i Senis nežinojo, ka atšakyt.

— Jog visi szaudo, — tik
tai ir rado jis ka pasakyt.’

— Szunsnuki, — suriko ka
reivis. — Ir tu su jais szaudei? 
žodis ^szunsnukis” inpykino 
seni.

—■ Na, taip sziuudžiau, —
'I

— A, szaudei! — suriko ka
reivis.

— Taip, — tarė tvirtai se-

asikreipe ir dur-

• •*»* *«
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Ka-gi ? — sumurmėjo sc-
bet jo rankos nuke ir užsimąstė. — Rasit, (Liesas Lenkas suszukdavo prie 

lopszeli? — apsidžiaugė jinai, kiekvieno savo szuvio. Ne isz 
— Jog pas mus vaiku daugiau (džiaugsmo, ne! Jis buvo baik- 
nebusia.

Abu nusijuokė.
Kuprotas Berngardts net du

Užtvara
■ „-i urwtf ra, ■iia=ąb

Visos gatves, vedanezios isz 
darbininku kvartalo in centra, 
buvo užtvertos. Dar isa vakaro 
gyventojai prirausė žemoje in- 
sistiprinimu, kurio turėjo su
laikyt kareiviu
Abelnai, gyventojai kampines 
(kertines) gatves dar nepradė
jo statybos. Pas juos darbas 
tiktai isz ryto prasidėjo.

Menulis rysZkiai apszviete 
gatve, kuomet jie pradėjo dot 
pirmutinius akmenis, 
rastus.

Visi atei vienas dalyvavo 
statyboje. Czia buvo ir senis 
Brandtas, angliakasis. Jis buvo 
gavės reumatizmą nuo darbo 
drėgname ore,
dar savo jėga užlaikė.

Jam padėdavo mažas siuvė
jas, jo butelninkas, tetas vaiki- 

stvraneziomis ausimis ir 
paraudusiomis blakst ienomis,
“Kraliku” pramintas.

Ju užpakalyj triusesi prie 
balkio liesas kanalizacijos dar
bininkas Benemanas. Jis balki 
sudrutino tarp dvieju stulpu, mas katukes. 
idant užtvarai daugiau stipru
mo pridavus.

Kuprotam kurpiui Bcngar- 
dui, gyvenaneziam rūsyje, jo 
žmona padėdavo, jiedu atitem
pė savo langines. Kiek vėliaus 
atėjo isz gretimo namo dede 
Klemptneris. ,1'i lydėjo liesai 
laibas prieauglis auksiniais 
kaip sziaudai, plaukais, 
pat krapsztesi Lenkai — vyras 
su žmona, viražu j gyvenantieji.

Net Bobute Menko atpliusz- 
kejo isz savo patepės ir nardė 
tarp vyru. Jinai szen ir ten pa
gelbėdavo, niurnant sau po įlo
sią.

Darbas ju rankose ne labai 
spareziai ėjo. Visi gi jie tašo, 
rause, state, lyg kad pildant už
duota pamoka. Užtvara augo 
isz loto.

— Argi būtinai reikalinga, 
idant pas mus butu savo užtva 
ra (barikada) ? — paklausė se
nute Brandtiene, temijusi per

Czia

langa darbo eiga.
— Taip, motinėlė, — atsa

ko vyras. — Kareiviai ateis.
— Kas jiems pas mus rei

kalinga? — Skubiai paklausė 
senute.

— Szaudys, — atsake vy-
ras.

— Kodėl?
— Todėl, kad mes direkto

rių pavarėm.
— Seni Bolerta ! — nusiste

bėjo jinai. a
— Taip, matusze,

dėlto, kad mes pasakėm, jog 
mes imam in savo rankas kasy
klas.

ir dar

sztus ii r niekuomet savo gyve
nime ne szaudes.

Pagalios, keli kareiviai mc- 
szieniku atnesze. |tesi in užtvara- Ju buvo pas;-

— Jaigu mes paimsime vi r- baisetina iszvaizda. Jie buvo
szu, tai bus galima nauji nu- užsidėjo plieniniais szarvais Ir 
pirkti, i— juokėsi jis, muszda- [apsikarsto rankinėmis grana

tomis: j *
— Jog jie jau buvo gize-1 Žiūrėjusios per langus mote

liams nupirkti, — vorkiancziai ris suszuko, iszvydusios karel- 
tare jo žmona. — Abelnai, ar vius. Bet vyrai neiszsigando. 
mes turėsimo gizeliu? Asz ma- Jie nepaliove szaudyt.
nau, kad niekuomet. ' Szturmuojantieji szito nesi-
Lenkai ne daug tegalėjo duot, tikėjo, nekurie parpuolė, kiti

i
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PROBLEMAIpetį prauiu- 
TF • J! __

per veidą sudavė. . Kitas jam 
durtuvu smoge. Treczias per- 
szove jam ranka. Senis neteko 
paramos.

“Ka pasako metalistas ? 
prisiminė jis: — “Asz nenoriu, 
idant mus, kaip gyvulius isz- ,,

TT f 4*1'

Tuo momentu pasigirdo riks
mas, ir kas tai insigrudo in bu
ri kareiviu. Prie senio pribėgo 
žmona.

— Neužmuszkite ji! — szau- 
ke jinai ir apkabino puolanti 
kuna.

Kaž kas nutvėrė ja už pecziu 
ir parbloszkes in szali. Kiltas 
nutverė ja už gerkles, norėda

ma, — mos gynem savo dirbtu- mas toliaus numest. Jinai iszsi-

‘ jnusztu.

>>

praszyma

Ar Pirmu Popieru Praszytojai 
Turi Būti Mokinti?

Klausymas: Ar immigrantas 
turi kalbėti ir mokėti skaityti 
pirm negu jam bus iszduota 
‘ * pi rmos popieros ? ’

Atsakymas: Ne. Ateivis ga
li paduoti “pirmu popieru’1 
praszyma bite kada ir pirm ne
gu iszmokkta Anglu • kalbos. 
Paprastas supratimas Anglu 
kalbos ir pasiraszymas vardo 
reikalaujama pilietystes kan
didato kuomet jis paduoda

“Antru popieru.”
Paskolos isz Federates 

Žemes Bankos.
Klausymas^: Turiu užmokėti 

pirma savo u kės morgieziu 
Rugsėjo mėnesy, ir buvęs sa
vininkas atsteako atnaujinti. 
Man buvo praneszta, kad ga
liu gauti paskola isz Federates 
Žemes Bankos. Ka turiu dary
ti gauti tokia paskola?

Atsakymas: Federates Že
mes Bankos paskolina pinigus 
ūkininkam^, kad jie galėtu at
mokėti skolas. Skolinama iki 
50 nuoszimczio aprokuotos Že
imys vertes ir dar 20 nuoszim- 
ti aprokuotos nuolatiniu page
rinimu vertes. Mažiausia suma 
yra $100., ir didžiausia — $10,- 
000. Nuoszimtis niekad nevir- 
szija 6 nuoszimti. Paskolos ga
li bėgti nuo 5 iki 40 metu — 
kaip pasiskolintojui patogiau.

Geriausia paskola yra ’ ant 
33 metu; metiniai ir pusmeti
niai mokeseziai dasieke 7 nuo
szimti in motus už kapitalu 
($70. už $1,000 morgieziu 
szesztu nuoszimcziu i subaigė 
morgieziu in 33 metus). Pasi- 
skolintojas gali iszmoketi sko
la po penkių metu jeigu nori.

Paskolos komitetas susida
ro isz trijų nariu, kuriuos pa
renka vietine tautiszka ukos 
paskolos draugyste. Komitetas 
aprokuoja žemes verte. Jeigu 
nėr tokios tautiszkos organi
zacijos tavo apielinkej, gali 
paraižyti Federal Land Bank, 
Springfield, Mass. Tas skyrius 
teikia pagelba net asztuonioms 
valstijoms. Isz ten pranesz ka 
ir kaip daryti ir kur kreiptis.

tuo jaus parpuolė.
— Su Kraliku jau užbaig

ta, — sudejavo Lenke
— Taip, užbaigtai, 

sznabždejo senis Brandtas, sza-
lia jo begulįs. Jis isz pulcngvo 
pasislinko in szali. Bot siuvė
jas dar nenumirė. Sunkiai isz- 
spaudo jis kelis žodžius:

— Apz irgi pataikiau. Aus
!irgi pavirto.

Jis dar ka tai norėjo pasa
kyt, bet negalėjo.

Tuo tarpu, kareiviai artino
si. Du isz ju buvo visiszkai ar
ti. Viena isz ju paszove senis 
Brandtas. Kitas parpuolė ant 
žemos, idant ji negalėtu užgaut 
kulkosvaidine ugnis.

Volei prasidėjo susiszaudy- 
mas.

Sekancziu, Lenkas parpuolė. 
Kupmet in ji pataiko kulipka, 
jis paszoko, lyg kad norėjo pult 

, kelis žodžius su
murmėjęs, parvirto, 
das.

Jo žmona, regėjusi per langa 
vyro puolimą, suszuko ne savo 
balsu. Jinai nubėgo laiptais ir | 
mėtosi in ji. Jinai tiktai suspc 
jo paregot, kaip pradėjo merk
tis jo akys. Czia pat kulipka • 

tu, už kuriu buvo pasislepes ir perėjo jam per kaklo.
Jinai kruptelejo, kaip 

iszgasczio, bet
Antroji kulipka, patai

kiusi in krutinę, parmetė ja 
ant žemos. In Klemptncri irgi, 
matomai, pataikė. Isz tos vie
tos, kur jis atsiguli*, girdėjosi 
dejavimai, ir jo vaikjuksztis 
pradėjo tempt sunku kuna isz

* “ ♦ H M ’«»**■ I "

Bet jis per daug iszsitiese ii

Moteris pora senu kėdžių ati- metėsi ant žemes, mėgindami pirmyn, bet, 
tempe. kuo-nors prisidengt. Kulkos-

— Tik kad ju nesuszaudy- vaidžio-tarszkojimas vis arti- 
tu, — rūpinosi jinai, — jog jos |nosL 
apraszytos.

Kanalizacijas
irgi atnesze isz namu pora ke-|žiiotis. Dar viena metalistu sli
džiu, o pas seni Brandta radosi Įžeidė.

Jis parvirto, nusviro nuo len-

Staiga medine užtvara 
liszla’kste in smulkius skiauto- 

darbininkas liūs, atidariusi placzias atviras

rūsyje ilgas suolas (uslanas).
Užtvara iszaugo.
— Tiktai jinai nesandari

— skundėsi
žmona. — O joj jinai turi vy
rus paslėpt.

— Tiktai, — insikiszo senis 
Brandtas ir atvilko krūva senu 
kilimu ,idant užmasziojus sky
les tarp balkiu.

Kitos moterys tempe glebius jBerngarda,

y

tūla amatininko
Kulipka perskrodėsudejavo, 

jam krutino.
— Sze tau f 

sugriežė jis dantimis.
Bobute Menke buvo benori li

ti inneszt ji in namus, 
buvo per daug sunkus. Ja, be 
to dar, paszauke in kuprota <

ir pribaigė — kojų.

bet jis

paszauke 
kuriam kulipka

kaip po-

nuo
susilaikė ant

vos.
f — Savo dirbtuves!
kvatojo kareiviai ir pradėjo ji 

Vienas isz ju durtuvą

au

stumt.
pakele.’

Seniui pasidarė nejauku, jie 
žodžiu neatrasdavo.

*— Bet jog tatai musu gat- 
vcį — jis tegalėjo tiktai pasa
kyt, lyg kad kame tai pasitei
sindamas.

— Reiszkia tu ežia , ir pa
dvėsi! — riktelėjo pakelusls

tiese ir insikirto ’in ji dantimis. 
Kareivis riktelėjo. Bet iszsisu- 
ko ir dar drueziau ja spaudo.

— Sena ragana! — suriko 
jis. Pasukos ja, kaip ryszuli, jis 
mete ja in szaligatvi.

Ten jinai r pasiliko. Jos są
mones netekusios akys temijo, 
kaip jos vyras raitėsi nuo ka- 
reiviszku smūgiu. Jo judesiai 
kas kart vis mažėjo ir mažojo, 
kol, pagalios, 
ko.

visiszkai iszny-

Federates Že-

C“

popiąros. ii‘.visokiii.skArnialu. pramusze gerkle, ir jis garsiai po priedangos.- 
..... ,r...9 ........ .... . c

pats gavo kulipka. Jis riktelėjo 
paėmė ji už kaip sužeistas žvėris, ir susi

lenkė, tarsi ji pusiau penpiove. 
Benemanas priszliauže prie jo 
ir nutempė ji in namus.

— Numirė, — raudojo bo- 
ir uždengė jam .

‘ s
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Geriau mergicos bambiliais 
važinėt,

Ne kaip namie sėdėt.
Tai kaip žalia'blekiai iszgirs, 

“Polanderkas” pagirs, 
Namines užfundys, 

f Sportctems pavadys.
O jus aptersztkulnes, 

Neatstojote ne piemenes, 
Da reikėtų kiaules ganyt, 
Kati morgu stoną ingyt. 
Nuo mamužes mokinatės 

girtuokliaut, 
Nuo plik'luipiu pliaukszt.

Oi mamyte, už viską atsakysi 
'KaiĮ) priesz Dieva stosi,
Oi raudosi kaip dukrele tave

J pesz,
O po smert velnias duszia 

nesz.
Oi nesz, nesz, dzievaž, 

Ba tai sakau asz,
Ba pati apie tai žinau,

y

BALTRUVIENE
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Vienoje Skulkino peczej, 
Bjauru darosi czia, 

Mergeles pasielgė negražiai 
Ir bjauriai.

Pasiliaukite, ba' nedovanosiu, 
Su kocziolu per szonus duosiu,

Laibai gerai.
Kad:—

Smerties, sūdo ir peklos 
lieiszsisaugosi, 

Ir ta isztikruju gausi, 
O jaigu nepasitaisysite, 

Pekloje kitaip dainuosite 
Nevelinu to nevienai, 

Ne Marei ne Eliai, 
Ba asz pati'karta sapnavau
Ir gražiai viską pekloje

> maeziau, 
Kaip velniukai szokinejo 
Apie girtuokles tupinėjo. 

Sziadien baiku atsinorejau, 
Ir girtuokliaut iszsižadejau, 

Ba girtuoklyste labai no gerai, 
Tai ir bus viskas—gud bai!
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Gydo Materija ir greita palengvina 
Galvot Skauama, Svaiguli ir Atiiru- 
gima i«r priežasties tuom-laikinio už* 
kietdjimo. Prigelbsti praszalinima 
Nuodinius ir labai geras del suteiki* 
ma gausaus szlapume uztusztinima.

Pagalios, iszeme net žiemisz- |reke. 
tus rūbus, atvilko isz palėpių 
sulužusius szopeczius ir szialplna, puolusi in ji, 
visokiu amatu, kuriu buvo ga-1 galvos. Jos nutempė ji in nu
ima rasti palėpėse ir rūsiuose

Vaikai irgi padėdavo.
□rimete smėlio, prilaužo kark-1 ve szaudyt, stengdamies 
u>.daiktu. Nekurie net savo žais-(liejosi kulkosvaidine ugnis.

' ukus paaukavo. Lenko dukre
le atnesze savo tyto (lele).

— Tegu pagelbsti tetei! —-
;are jinai.

Ligi pietų užtvara pasiekė
pagal visu nuomone, pakanka* laže? Senis Brandtas pajuto so- 
mo auksztumo. Isz kaimiszkos pojima. Bet jis neturėjo laiko 
gatves volei atėjo in ja pažiu- galvot, nepaliaudamas szau-

Jinai paėmė ji už kojų, žmo-
t

mus, dėlto, kad jis visa laika
Jie (garsiai roke. Likusieji nepalio-

• . . - . - pa‘

užkemszant talpus tarp kliut ir pataikyt tenai, isz kur bute Menke

Kaimyninei gatvei pasigirdo 
baimingi szauksmai. Moterys 
reke, skambėjo žodžiai koman- 

Idps... Kareiviszkas 4‘ura”.
Nejaugi ten užtvara sumu-

akis.
. Isz virszaus buvo matyt, kad 
szaudo vjenas Brandtas. Kul
kosvaidis paliovė tarszkejes.

Sziadien da nutylėsiu 
Kitu kartu daugiau

*• pagiedosiu.
# ■ . • *

Viena mergica isz Montkdrmu 
in Ohaju rengėsi važiuot, 

Kad ’geriau ten uždarbiaut, 
Isz džiaugsmo iszgere tiek, 

Kad negalėjo ne paeit.
Nabagėliai nakezia kaka 

atsiejo,
Kareiviai paliovė szaudyti ir j( Vyraį iszmesti laukan
szoko ant kojų.

Senis Brandins nežinojo ka
i A • n e M

1

— O kodėl priesz mus ka- ref 
reiviai? — pradėjo klausinėt _ 
senuke. r>J

— Juos Bolertas pasamdo, se auksztae mūrininkas.
— Taip visuomet, — tarė 

bobute Menke, — nuo szeimi- 
nin'ko ant mus visos bėdos puo
la. — Simuke paauksztino bai
sa. — Visokios nelaimes, var
gas, bada«. Tatai nežmogus, o 
pats velnias.

Kuprotas Bern gardas kvato
jo, o paskui ji nusikvatojo se
nis Brandtas, '

— Nesijuokite! — bobute 
Menke grumojaneziai pakele 
ranka. — Negi tatai nuo Dievo 
gali but? Jie savo rūmuose ode 
ir gere ir su isztvirkusiomis 
moterimis glamonėjosi, o mes 
tuo laiku be duonos sėdėjome. 
Tatai gi nežmoniszka. Visa tai 
nuo piktos dvasios pareinu.

— Todėl tai, bobute, jus
mums ir padedat užtvara būda
vot? — paklausė senis Brand
tas. v

Kitos Federates Žemes Ban- 
kos, kiekviena patarnauja ke
lioms valstijoms randasi Bal
timore, Maryland valstijoj, Co
lumbia, South Carolina valsti
joj, Louisville, Kentucky vals
tijoj, New Orleans, Louisiana 
valstijoj, iSt. Louis, Missouri 
valstijoj, St. Paul, Minnesota 
valstijoj, Omaha, Nebraska 
valstijoj, Wichita, Kansas val
stijoj, Houston, Texas valsti
joj, Berkeley, Californijos val
stijoj ir Spokane, Washington 
valstijoj. Ant pareikalavimo 
Federates Žemes Bankos pa- 
siuns tau medžiagos apie vei
kimą Federal Farm Loan Act.

F. L. L B

a

turėjo, 
Per langa ant ulyczios

Nesigailėdami tokios 
paniezios. # # # 

/ t Ik

Linksminkimės, padainuosiu 
Moterėlės palinksminsiu, 

Katros per daug girksznoje, 
Najnines kas dien jeszkojc.
Del jus szventadioniai 

neapeina, • 
Apie jusu iszganyma ne eina, 

Tik tiek, katra daugiau 
iszgersito, 

Apie viecznasti neapmislinsite.
Pasislėpė geriate, 

Per die neles szumijete, 
Grinftziu ant Nedėlios 

noapvallote, 
Ba ant to nepaisote. ,

y,daryt. Ar reikia tolinus szau
dyt? Nėr prasmes! Vienas 
priesz dauguma: Jis pakilo.

Kareiviai eidavo su baime, 
■Vienas mote

nepaliaudamas 
|dyt. Kareiviai irgi, matomai, 

Kas pas jus rengiasi žy-|iszgirdo riksmus, ir tatai juos 
ar- bijodami szuviu.bet neidavo 

bet kiek atsitraukė.
Mus norimu aplink aip-

— |eit, — sumurmėjo vienas isz
— kelias in pažadetaja metalistu.

giuot! pasziepiancziai paklau-1 pasmagino, 
cziau,

— Proletarai, — atsake 
raumeningas angliakasis. 
Tatai 
žeme.

Visi nusijuokė. I paklauso kitas.
— Arba in dangų, — pm- — Galima per sodnus, 

koszo per dantis bobute Menke, — Che, o mes? —suszuko 
žognodamosi, ir rimtai žvilgte-(Klemptneris. — Ka-gi, jus mus 
rojo in Įlosi jubknanezius.

Visa popietini laika pralei-Į — Jog jus ežia gyvenate? 
do prie* užtvaros, ja stiprinant •— paklauso metalistas.—Jums 
• « • . Ė . I - - - -

Rasit, geriau pabėgt ? — dino.

rankine granata.
Bet senis ir nemano szaudyt. 

Jis žiurėjo in bosiartinanezius 
kareivius. Pikti veidai ji gaz-

Pirmasai szo'kes ant užtVa- p
— pra-

vienus pamesi te?

y

ros szovę iii seni, bet nepatai
ko. Kareivis nesusi lai ko ir nu
puolė žemen, prie senio kojų.

Tasai iszmete savo szautuva 
ir padėjo kareiviui pasikelt. 
Jis tatai maszinaliaį padare,

y

ir lyginant. Padare slaptas ap- gorinus butu pamotus ginklus, isz paproezio pagelbėt parpuo-
sigynimb vietas. Apie treczia [skirstytis po 
valanda* atėjo kareiviai.

Vienkart isz miesto atvyko 
keli draugai pagelbon. Tatab 
buvo metalistai, aukszti, sveiki 
vaikinai. Jie rodėsi truputi net 
ne prie kiemo — czion, sziame 
kampe.

Pamate užtvara, jie nusikva
tojo.

— Taip, — rimtai atsake 
senute. — Dievas liepo kovoi 
su piktomis iegomis.
Ligi devintai valandai užtva

ra pasiekė metrą aukszczio. 
Jos krasztai buvo atsirėmė in 
namu sienas, ji gana tvirtai at-^Brandtui

«*
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K. RĖKLAITIS 1 
* . I' #

Grahorlna , 
Laidoja numirėlius pa
gal naujauafa mada Ir } 
mokslą. Turiu pagelbi- 
nlnke motorams. Prlel- 

*awpjd aorawa 
810 If. Spr«c» BU 

MIHAMOT CITY, PA.

, TAHAQOA, PA.

S. J. MOCKAITIS 
LAIVAK0RCZ1U AGENTAS 

224 S. MAIN ST. 
SHENANDOAH, PA.

lusiems. Prie to gi, asmoni'szkai 
priesz kareivi jis kerszto netu
rėjo. Jog jis tiktai gynė savo 
dirbtuves. Gynė ne nuo karei
viu, 
to, jog ir užtvara statyta. Na, 

mes tiktai nenorime, idant ve jinai sudaužyta. Viskas pra
muš užmusztu, kaip gyvulius, loszta.

, Tuo momentu kareivis suda- : 
ve jam durtuvu per galva. Jis 
siūbavo, bet ant kojų iszsilaike. 
’ Jis nedaro bandymo gintis, 
ti’k nusitvėrė ranka už sumusz- 
tos vietos ir sudejavo.

Pribėgo dar keli kareiviai.’ 
Vienas isz ju porvero negyva 
Lenka, kitas pervore Klempt- 
neri idant sužinot, ar jis dar ne 
kvėpuojąs. Nekurie mėtėsi In 
namus. Senis Brandtas prie 
sienos prisiglaudė. ’ !

Szitas irgi szaudo? a a * i r ' *

namiis.
— Jus norite mus spąstuo

se palikt! — rusžcziai suszuko 
senis Brandtas ir paszoko ant 
kojų. .
I — Ne,

nuo senio Builorto. Del
— atsake metalistas.

Jie jog nužudo visus tuos, ku
riuos užklumpa su ginklu ran
kose.

)

1

O jaigu kiti in bažnyczia eina,

in*

Tiesiog panaszu in szas- 
lavyna! — szaipeši jie iaz gy^ 
ventoju. — Niekas neiszdrysias 
ja szturmuot, jau per daug jos 
rusti iszvaizda.

Bet in gyventojus jie drau«< 
giszkai atsinesze. Senam 

namu sienas, ji gana tvirtai at-ĮBrandtui davė . szautuva, 
rode. Gretimos gatves gyvento- ^Klemptneriui ir Lenkui — irgi na.

— Tiktai jinai esą negane- ninkas nepanoreje skirtis i 
tinai aukszta, — tarė vienas isz savo revolveriu. Jis dideliais 
ju, —2 ja reikia dar pakelt.

Gryžta! — suszuko bo
bute Metike. : ’

Isz tikro, kareiviai sugryžo. 
Bet ju skaiezius padidėjo.

—. r- * - ‘

T

jai ja užgyre.

atsinesze.
davė szautuva,

Tuojaug prasidesia puo
limas ir isz užpakalio, — suszu- 
ko metalistas ir mėtėsi in sod-

•p 
žin

1
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‘szautuva. Kanalizacijos darbi-1 — Reiszkia, begalo?—pra- 
i su kosze senis Klemptneris.

■ — Taip, — suszuko tas, 
mes bogam in dirbtuves.’szautuvais nepasitikėdavo.

*

i'

kvėpuojąs. Nekurie mėtėsi In

Tai da iszjuokete, 
Ir visaip pliovojete.

Jums Szvcntadienis nieko 
noženklina,

Ba jau priu’žete gana,
Kaip kiaules apsiterszia, 
Per dienas vaikszcziojete 

. pasigeria, ;
Poterėliu nekalbėjote, * 
Ba girtos negalėjote.

Vargszai jus maži vaikeliai, 
Augate kaip koki laukiniai, 
Apie szvontos mažai žinote, 

(Ba nuo savo mamužes 
negirdejoto.

Kaip užaugsite, 
Protą gaukite,

Tada <da žinosi te,

II
II
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A. J. SAKALAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

(Bell Phone 872)
331 W. Centre St., Shenandoah, Fa.
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sienos prisiglaudė. ' 

paklauso priėjės karininkas;
■ i

cįv
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Norintiems važiuoti in Europa, 
parūpinu Pasžportus. Siuncsiu 
pinigus in visas dalis svieto. Par
traukia szelmynas su valktis,' 
tuju kurie neturi Amerikonissku 
popieru. Padarau rasztus del 
atėmimo daliu, ir visokius rei
kalus atlieku teisingai ir saVži- 
ningai. Kreipkitės pas mane.

t -r -ITT ’ II ’ . ‘ 1. •>

W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS LIETUVtSZKAf 
GRABORIUS MAHANUT C1TY

i I

I

Nuliudimo valandoje „utelklam 
geriausi patarnavima. Palaidojltaa 
atliekam rūpestingai. ir gražiai. Bu- 

• site pilnai užganėdinti.
Iss Mahanojaua jeigu kas' parai*

t VI

Laidoja kunua numirėlio. Pasamdo 
automobilius del laldotuvfa, krikai 
tinhr veseliju, pasiratlnljlmo Ir t? K 
S20 W. Centre Stn Makanor City, Fa.

V i >

Teveliaitis padekavosite. 
Apie tikylbe ir apszvietima,

■

. ■

į

"į.

Jus visai nemokina. f

' Ibi Mahanojaua jelfu kaa paril- 
Italaus mano patarnavimo tai mal- 
džiu man talafonuotl o pribusiu in 

Telefonai 871.
džiu man telefonuoti o pribusiu in 
deszimts mlnutu.
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i ŽINIOS VIETINES I$z Lietuvos.
’ — Ketverge pripuola Szv. 
Onos. Daug žmonių isz musu 
aplinkines iszvažiavo in Que- 
beck, Kanada ant atpusko kur 
randasi stebuklingos relikvi
jos Szv. Onos.

— Darbai vis blogi, neku
rtos kasyklos stovi jau konia 
menesi laiko.

— William Boyer, gerai ži
nomas gromatneszis pirmam 
vorde, kuris sirgo koki tai lai
ka, mirė praeita Ketverga 
Warne ligonbuteje Pottsvillej.

— Tunney-Heeney kumsz- 
cziavimas atsibus szi Ketver
go x’akara Now Yorke 9 valan
da. Kas turi radio tegul klau
so.

GALVOCZIUS f
IR KARALIUS

>

DUKTĖ SU MOTINA 
NUŽUDĖ KŪDIKI.

“V.”
-------------------------------

— Miesto konsulinonai isz- 
dave kontrakta ant iszvcžimo 
szaszlavu ir pelenu (Garbage 
Contract) del Juozo Budrevi- 
cziaus už $10,300 už viena 
meta. Keturi kiti kontrakto- 
riai reikalavo daugiau. Pirmu
tini karta kada kontraktoriai 
innesze savo “bidus” tai ir ta
da Bmlreviczius buvo žemiatį
sės bet jam ta syk kontrakto 
neduota tiktai augszcziausiam 
per ka kilo tarp žmonių neuž- 
ganadinimas. Kontraktas pa
darytas ant kettiriu metu.

bidus

SHENANDOAH, PA.
t Regina, mylima pati Jur

gio Levulio, GI 6 E. Cent n* ull., 
mirė pareita Sereda po ligai 

•devynių menesiu. Paliko vyra, 
kelis vaikus, ir seseria Marce
lo Lietuvoje. Laidotuves atsi
buvo Panedelio ryta su pamal
domis Szv. Jurgio bažnyczioje.

Gilberton, Pa. — Artimoje 
Turkey Run, nusirito nuo kal
no Povylas Szimkus su 
automobiliu, 30 pėdu žemyn ir 
likos gana smarkiai sužeistas, 
o kada ji darbininkai einanti 
isz darbo surado, buvo apalp<‘s. 
Taja diena Povylas pasiėmė 75 
dolerius savo pacziules pinigu 
kuriuos ketino užmokėti už au
tomobiliu, ir nuo tos dienos jo 
no mate lyg sziai dienai. Szim- 
kiene meldžia agento idant at
imtu automobiliu nuo jos vyro, 
nes greieziau gali su juom už- 
simuszti.

savo

Mount Carmel, Pa. — Praei
ta sanvaite Savre kasvklosią • • * 
atsitiko baisi eksplozija gazo 
kurioje likos apdeginti du ang- 
lekasiai, vienas isz ju mirtinai, 
kuriuos jkj tam užgriuvo.

Mykolą Slavinskas isz mies
to ir Stanislovas Vaneraviczla 
gal neteks abieju akiu ir ilgai 
negyvens. f

Frackville, Pa. — Pati Alek
sandro Czupo, randasi Ashlan- 
do ligonbuteje’su perskeltu pa- 
kausziu, kuri aplaike puldama 
nuo trepu namie.

Cambridge, Mass. —Czionais 
pasikorė Jonas Vilkas, 
turėjo (cambari ant 
st recto. Jo lavonu rado paky- 
busi fezeinamoj vietoj. Jis bu
vo jau 87 metu amžiaus 
gus.

k u ris 
Moore

zmo-

ISZ WILKES-BARRE IR 
APLINKINES.

— Luzemes pavieto kalėji
me randasi 240 kalininku.

— Benjaminas Romanovs- 
kis, 43 metu isz Swoyersvilles, 
tėvas vienuolikos vaiku, atėmė 
sau gyvaste per nusitraucinl- 
ma, po barniui su savo sžeimy- 
na.

— Kada motina radosi ka
lėjimą, trijų metu sūnelis Mi- 
kolelis Jeseviczius mire Wyo
ming ligonbuteje nuo baisiu 
apdeginimu kokius aplaikc 
prie ugnies siausdamas su ki
tais vaikais ant kiemo.

—, M[. A. Kelly, 57 metu, 
isz Kingstono likos užmusztas 
o jojo dvi dukterys sužeistos 
kada automtibilius apsiverto 
arti Lutherland, Pocono kal
nuose.

Kovelių i ,Rokrszkio v. 
kor. — Viena Pavasari n inke- 
zokoninku tėvu duktė, pagim
dė vaiku ir bu davatka, savo 
motina, 
pelke. Lavonas atrastas, o mer
gaite patalpinta Rokiszkio ka
lėjimam

Kad mergaites gimdo 
kus, tai pažangiomis 
nėra jau taip baisus nuotykis 
bet kad žudo, tai jau didelis 
moraliszkas nupuolimas. Blogi 
tėvai, kurie savo apviltas duk
reles musza ir pavaro isz na
mu; tuo jie visam gyvenimui 
pražudo. Atminkite, jog suvl- 
liotojas yra kaltesnis, negu ap
viltoji.
KAN. TUMAS KRUVINAI 

SUSIŽEIDĖ.
Kaunas. — Birželio 27 diena 

Kan. Tuas ėjo R. Aiksztes tro
tuaru. Ties 15 Nr. bromą sker
sai trotuaru rinsztokas pri
dengtas palaida lenta. Kan. Tu
mui žengiant per ta

ir su davatka, 
nužudžiusi, inmete in

val- 
ak imis

Senovėje gyveno Makedoni
jos karalius vardu Aleksan
dras. Ji žinojo visas pasaulis. 
Jis ir dainose buvo apdainuo
tas. Jo garso visi krasztai. buvo 
pilni. Ji vadino Didžiuoju. Ta
me paeziame kraszte gyveno 
žmogus vardu Diogenas. Vieni 
vadino ji galvoczium kiti-gi 
pus-galviu. Jis gyveno baczko- 
je ir visa jo manta buvo lazda, 
krepszys ir apsiaustas. Dar tu

be t pamatęs,

verpelos ir 
Karalius

MANO
ATKERSZINIMAS

į —. —
Anglisžkas priežodis kalba; 

“Atkcrszinimas yra saldus’'. 
Ir teisybe kalbant, tarno prie- 
žodija randasi daug teisybes.

/ f

Ba užklaysįU: , ar galipia but!
didesnis užguriadymafl del žino-
gaus kuris no kaltai likosnu
skriaustu, kaip tikras atkerszi- 
mas 1

Pati iriano yra gera motoro ir 
visame prielanki man, steng
damasi man visame intikt.

Norints gyvenome sutikime

“tilta” 
kaip tik tuo momentu isz kie
mo atbulas pasistūmėjo labai 
sunkus vežimas ir lentos gala 
paspaude. Antras galas pasikė
lė ir bloszke Kan. Tuma 
kniupszczia ant cementinio tro
tuaro, perkirsdamas jam rublis 
sumuszdamas dantis, nosį ir 
kaire alkūne. Gausiai prapliu
po kraujas. Susirinko minia 
gelbėtoju. Bet didžiausias isz- 
gelbojimas buvo, kad kaž-kas 
sustabdė atbula vežimą ir ne
leido jam pereit per parvirlu- 
sio kojas. Atsitikimas — mies
to valdybai kai ka parodo.

SUMUSZE.
Nesenai ežia Garliavos vai., 

Rimkumi kaime gyvenantis A. 
Dagilis su geležine lazda su- 
muszy Kaži Kairiukszti. Gydy
tojas, apžiūrėjęs ligoni, konsta
tavo, kad Kairiukszczio kūnas 
sunkiai sužalotas.

NELAIMINGAI ŽUVĘS 
MOKINYS.

Taurage. — Birželio menesio 
21 diena ežia buvo palaidotas 
tragiszkai žuvęs VI klases 
inercines 
Lisaviczius Jonas.

Szis liūdnas invykis atsitiko 
sziaip:

Velionis būdamas Szaulys, 
turėjo tik ka insigijes braunin
gą. Džiaugdamasis tuo, nusine- 
sze ta brauningu parodyti sa
vo draugui Szauliui. Draugas, 
užtikrintas ginklo savininko, 
kad kulkos ginkle nėra, nulei
do gaiduką. Bet, deja, braunin
go vamzdyj buvo savininko už- 

kulka, —,ir Lisavi- 
grluvo ant žemes per- 

szautas per vidurius.
Sužeistasis buvo nugabentas 

in vietos ligonine, kur iszgule- 
jes asztuonias dienas pasimirė 
nuo viduriu plėvės uždegimo.

DAUG PAMINKLU.
Paminėjimui, 10-ties metu 

Nepriklausomos Lietuvos, in- 
vairiuose Lietuvos miesteliuo
se pastatyta daug paminklu iy 
kryžių.

BLOGI METAI.
Sziais metais Lietuvoje del 

vėlybo szlapio pavasario labai 
yra nukentėję javai. Laukiam 
sunkiu metu.

ANT PARDAVIMO.

bloszke Kan.

mokvklos
ko- 

mokinvs >

savininko

mirszta 
ežius

— .n-

pecziai,Naminiai daigiai, 
irkarpetai. Parsiduos visi ant 
syk arba atskirium. Parsiduo
da viskas pigiai.

Alex Prikauskas
409 W. Market St.

(t.59
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Mahanoy City, Pa.
SEI VERTS’ PARDAVIMAS.

Mergaitėms dreses 
Vaikams siuteliai 
Naktinei marškiniai 
Andarokai 
Szilkines kelnes

88c
88c
88c
88o
88c
88c

I

Szilkines paneziakos 
Petnyczioj per visa sanvaite.

t.60

Seiverts’
29 E. Center St., 
Mahanoy City, Pa.

i

rojo jis puodeli, 
kad vaikas geria vandeni isz 
rieszkucziu, jis ir puodeli esant 
nereikalinga ir sudaužė ji. Ka
ralius Aleksandras užsimano 
pamatyti szita instabu žmogų-. 
Su didele iszkelme pįrijojo jis 
prie Diogeno. Diogenas tuokart 
gulėjo szalyj savo 
sziĮdės ant saules.
priėjo visiszkai arti. Diogenas 
ne krust ir žiuri sau in karuliu.

— Asz esu Makedonijos 
Aleksandras, — tarė karalius.

— Asz esu Diogenas, —at
sake ramiai Diogenas.

Aleksandras net akis pasta
te. Jis buvo papratęs rantyti 
pataikavima, nusilenkimą.; visi 
.garbino, priesz ji drebėjo bet 
niekuomet niekas taip szaltai 
jon esutikdavo. Szitas-gb žmo
gus su nudriskusiu apsiaustu 
tartum jo ir nemato.

Ar-gi tu nebijai manės! 
— paklauso jis Diogeno.

— Argi tu esi piktus!
— No, asz esu geras, — at

sako karalius.
— Tai kam man tavos bijo

ti? — ramiai atrėmė Diogenas.
Alenksandra nustebino szi- 

tas žmogus. Jis taip panaszus 
buvo in visus tuos žmones, ku
ri uos j is pažinojo. Jis užsigei
dė suszelpti ji.

— Asz matau, tu esi varg
szas, — tarė jis, — tu nieko ne 
turi. Pasakyk ko nori, viską 
gausi.

esu

Pasakyk ko nori

— Pasisuk kiek in szali — 
tarė Diogenas — tu man užsto
jai saule; dauginus man nieko 
nereikia.

Tokio atsakymo Aleksand
ras ne sapne nebuvo rogojes.

Galvoczius-gi tese:
— Tu siūlai man turtus, bet 

asz esu turtingesnis už tave, 
Man užtenka mano baczkos. 
Taugi neganu visos karalystes. 
Visas tavo gyvenimas vieni pa
vojai, tu žudai bepleszdamas 
savo valstybe. Man gi užtenka 
to, ka valdau ir man nieko dau
ginus nereikia. Sakyk-gi dabar, 
kuris isz mudviejų yra turtin
gesnis! .

Aleksandras užsimąstė.

ŽYDU PRIEŽODŽIAI
Niekas nežino korio ry

tojus.
— Pana

tis.
tai kaip rankszluos-

niekados no— Numirt, 
per vėlu.

— Kožnas miestas turi sa
vo kvaili.

— Kas lauke ant uoszvio 
czebatu, turi ilgai vaikszczioti 
basas.

— Oži reikia saugot isz 
priszakio, arkli isz užpakalio, o 
kvaili isz visu pusiu.

— Geriau deszimts kartu 
sunkiai sirgt, ne kaip lengvai 
mirt.

— Rokunda yra paredkia, 
tiktai pinigu stokas.

— Maži vaikai neduoda 
miegot, o dideli neduoda gy
vent. •

— Isz kapiniu atgal ne no-
sza.

— Ant svetimos barzdos 
gerai mokytis skųst.

— Jaigu vargszas valgo 
viszta, tai jisai serga ar Visz-. 
ta sirgo. — F.

ANT PARDAVIMO.

jnorinis gyvenome sutinime, 
bet ne visados žmogus gali gy
vent be jokio nesupratimo. Tas 
pats ir su mumis atsitiko. Buvo 
dideliu nevidonu karsztu val
giu ir gorimu tada man buvo 
pastatyti ant stalo, ba man bu
vo kenkeneziu ant dantų. Už 
tai no viena karta meldžiau 
idant man pagamintu szaltus 
valgius. No galėdamas savo pa- 
ežia prikalbet prislėgiau jai at 
kerszinimu!

Susipažinau goriau su mano 
kaiminka kuri buvo labai pato
gi moteriszke, ir su josios pa
galba pastanavijau padaryti 
mano paezia užVydžia prieszais 
ja.

Parojau viena karta namon 
ir užtikęs karsztus valgius ant 
stalo noisztardamas no žodžio 
paežiai iszejau lauk ir nusida- 
viau pas savo kaiminka ant 
piet. Pati mano ne dasiprote- 
dama nieko pikto, 
ma jog iszejau isz namu viena 
tik del to, jog iszejau truputi 
pasivaikszcziot priesz valgi, 
dažinojo kad sugryžau, del ko 
iszejau palikes pietus ant stalo.

Ir nuo tos dienos užstojo ge
resni laikai del manes ir dusl
iau k iau ant galo to, ko taip 
geidau, ♦ 'szaltu valgiu kurios 
taip mėgau!

Taip tai atkerszinau 
pecziai, 
sziandieri pati mano no įkalba.

ISZ BRAZILIJOS.
_ A N

o mislinda

savo
nes su kaiminka Ir

- i i .. ;
Sao Paulo, Brazilija. — (Rh- 

szo J. Za^e) — Pas mu^ jau to
kios naujienos: greitu laiku at
važiuosiąs isz Lietuvos kokio 
ten “Aleksoto” kunigėlis, nes 
draugija “Auszra” jau gavu
si nuo jo laiszka, kuriairie sako 
laukias tik Brazilijos vyskupo 
pakvietimo. Birželio 24 invyiko 

Auszros” d r-jos nariu susi-

Aleksoto” kunigėlis
“ Auszra

d r-jos nariu“Auszros” 
rinkimais, kur tartasi, kaip 
nauja kleboną sutikti. Taigi, 
sakau, butu gerai, kad ir Ame
rikos partija susirupintu mums 
atsiusti ir savo “kleboną.’’

Tas dar nieko, kad Sao Pau
lo tveria parapija. In ja susira- 
sze apie 300 Lietuviu maždaug 
turtingu: krautuvniriku, ar ku
rie turi gereshiuš darbus fabri
kuose., Bet ka sakyti, kad nori
ma organizuoti parpija koloni
joje 1 ‘Nauja Lietuva”, kur gy
vena vos keletas desetku su
vargusiu Lietuviu. 0 ežia jiems 
ant sprando bus uždėta nauja 
parapija. Daugelis isz ju dar 
neturi nei namuku pasistato, 
gyvenab ūdose. Beto ir už žeme 
per ketverius metus turės dar 
suomketi nuo 4,000 iki 5,000 
milreisu (milreisas 12 Ameri
kos centu) už 10 akru.

Paskutiniu laiku jau daugy
be Lietuviu griebiasi nusipirkt 
žemes. Bet žeme ežia parsiduo
da su miszku, 
mi^zka prieini, 
kios dratines tvoros. Tie, kurie 
nusiperka plota nei kates netu
rėdami, daug vargsta, nes turi 
iszsimaitinti iki medžius nu
kirs, 'kelmus iszdegins, užsės ir 
suauks derliaus, Tik- laime, 
kad iszdeginus nereik nei arti, 
ne akėti. Skyle pradari, grūda 
inmeti ir auga. — V.

SEIVERTS’ LIEPOS 
PARDAVIMAS.

Taigi

o in Brazilijos 
kaip prie ko-

' I

Visokiu vasariniu apredalu 
del moterų, inerginu ir mergai-

Namas pirmos klasos padeji- ežiu, visokiu likucziu ir t.t.
me, taipgi buezeme ir grosernt 
prie 917 E. Pine St., Mahanoy 
City, Pa. Labai gera biznavą 
vieta. Bell telefonas 184-R. 
Kreipkitės ant virsz-minbto 
adreso. Lj.27

Prasideda Petnyczios ryta 27 
Liepos ir baigsis Ketvergo ry-

A I* t / ita Augusto 2. (t.60
Seiverts’

' 29 E. Center St.,
„ Mahanoy City, Pa.
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Szis dvigubinis motorinis eroplanas kuris nesenei atlėkė ant Azores salų už keliu

"i

MILŽINISZKAS EROPLANAS ATLĖKS IN AMERIKA.

OOWIEP 
“WHA

’/r \ •

II

dienu atlėks in Amerika. Kapitonas Courtney, Angliszkas aviatoris

f

PREZIDENTO NAUJA
SKRYBĖLĖ.

CoolidgePrezidentas cooinige ana 
diena pirko sau nauja skrybėlė 
kuria kupeziai 
“Coolidge Straw, 
naujausias 
prezidento.

f 9 

paveikslas

užvardino
Y'ra tai

musu

ji ji valdys kelionėje.
I

fa

K

ORINIS PACZTAS YRA GERAI SAUGOJAMAS.

I
v.», "•

u

Brangenybes, pinigai ir svarbus dokumentai yra gerai 
saugojami per Dėdės t___
per 
New Yorko daugiau kaip 24 milijonus 
visas 'dalis Suv* Valstijų.

, ‘ ■' ■ į Šamo kareivius, kada luina siuneziami
• orini paczta. Kožna diena eroplanai gabena isz \\ all St., 

dloleriu ir bonduis in
/

i

/

i

PAMATAS DEL NAUJO HUDSON UPES TILTO JAU UŽBAIGTAS.
Pamatas del naujo Fort Lee tilto, kuris ejs per Hudson upe isz 178-tos ulyczios New 

Naujas tiltas bus vienas isz ilgiausiu ir augszcziau-Yorkc in Fort Lee, N. J., jau užbaigta 
siu tiltu ant svieto.

AFRIKONISZKAS VALDYTOJAS ATLANKĖ LONDONĄ
Sir Orf ori Atta, valdytojas sztamo niigeru Akyem Abu-

akVa; Afnike, su savo draugu, kuris niekados neapleidžia jo
jo sžona. Paveikslas likos nutrauktas kada jisai apleidinejo 

i, nes matyt kaiphotel 1 Londone. Vaikui patiko au'gszti murai 
ant juju prisižiurineja.

.nė*!-

'I

RŪPINSIS DŽIOVININKAIS
Daktaras Opie likos iszrink- 

tas prezidentu Džiovos Drau
gavęs kuri rūpinasi suradimo 
gyduolių ir gelbejimo gyvas-

i.

ežiu tuju nelaimingu ligoniu.

Sveczias. — Kaip sekas sū
nui paskolų biznyje!

Moize. — Ui, gan schelcht!
Pasiskolino nuo savos tūkstan
ti doleriu, ir dabar pats sau no 
gali atmokėti. ..* ■ W*I-

*♦

L.. H. ■
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