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GAL TURĖSIME ALUTI
Kongresas turės pavelinima ant dirbinio 

2% procentinio alaus
AVashington, I). Č.

gresmonas Leonides E. Dyer 
isz Missouri, pasakė, buk IIoo- 'U Ji. K .

— Kon-t sykius ir kitas pramones, persi
1 * T\ j • 1 * 1 I I 1**1 * • 1

verio kamisija kuri tyrinėjo 
prohibicijos padėjimą, gal pa
vėlins anr.'\<liPbimo
centiąio flails. Pagal kongres-

Z./o pro- 

mono nuomone, tai pavelinimas 
2.75 procentinio alaus bus gy
duole ant nesupratimu, kokius 
padare Ame rike prohibicija.

O 7 ’.

Zmonys visokiu pažiurti, profe
sijų ir kiti, kurie tyrinėjo t a ji 
klausymą pritarė dirbimui tojo 
alaus, f
Hooveri atlankė dirbtuves, ka-

Paskirta kam i si ja per
B

SI- 
tikrino kad darbininkai reika
lauja geresnio alaus.

Dyer pasakė, kad kamisija 
pripažins 2.75 ai u, nes toji ko
misija susideda isz žymiu žmo
nių, kurie sutinka su nuomo
nių darbininku ir kitu žmonių, 
o jaigu gaus geresni alų tai nu- 

No- 
rints uždrausta Dver’iui isz- 
reikszti vardu t uju pritarėju, 
bet jisai ant tikrųjų žino kad 
kamisija ant to sutinka apie tai 
pranesz prezidentui Hooveriui 
savo raporte ateinanti menesi.

stos dirbimą munszaines.

-.--j.r-.. i ...  ■ ' ------------------------ ----- .......................................... , ...... ... -■-t— .

MAHANOY CITY, PA. UTARNINKAS 30 RUGSĖJO 1830 (TUESDAY, SEPTEMBER 30,1930)
« ' J'J. . A . . ____ ____x ... 1 ,jk. -n-lL^  

PAKORĖ NIGERI KURIS 
UŽKLUPO ANT BALTOS 

MERGAITES.
Thomasville, Ga. — Minia 

inirszusiu žmonių susidedanti 
iszmažinusia tukstanezio žmo
nių užklupo ant piivietavo ka
lėjimo isz kurio isztrauke nige- 
ri Willie Kirkland, kuri pakorė 
ant telegrafinio stulpo po tam 
suszaude.
Kirkland subiaurino devvniu 

metu mergaite, kuri vėliau pa
žino iszbia u ri neloju kada 
aresztavojo.

.n
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ISZ AMERIKOS
Keh r.

SZESZIU METU, 0 JAU
RUKO IR SKUTASI.

Toledo, Ohio. — Clarence 
kuris turi szeszis metus

amžiaus, bet ruko cigarus, pa- 
perosus ir pypkia ir 
usus. Vaikas turi tris 
augszczio ir svėrė 84 sva us

Mokslaines valdžia ji nepri
ėmė in mokslą i ne, todėl tėvai 
užvede sklinda prieszais direk
torius.

ir skuta 
pėdas

BŲMUSJĘePAOZIA;
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KOVA UŽ LIETUVA
Lenkas uždavė Lietuviui su bunka per

j

» *" . V ' ■ . r‘ 1 I ll > ^u. ' — -----

galva. Ginczas už Vilnių ir Grodna

SNIEGAS SU SZTURMU 
WESTU0SE.

Kansas City, Mo. — Sztur
mai su ledais ir sniegu pasiro
do Westuosia. Du žmonis likos 
užmuszti, keli sužeisti 
dės padaryta nemažai.

ISZDUOS PACZTINES MAR
KES SU PULASKIO 

PAVIDALU.
Washington, D. C. — Prezi

dentas Ilooveris ir generalisz- 
kas pacztoris sutiko ant meldi
mo ženkivvu Lenku isz Chica- 
gos ir palieps atmuszti szimet 
pacztines markes su paveikslu 
generolo Kazimiero Pulaskio, 
kuris'kovojo ir mirė už Ameri- 
koniszka laisve.

Beaver Falls, Pa. — Juozas 
A. Sienievskis ir Antanas Pa- 
sziukonis buvo geri ir neper- A
skyromi draugai ir prietelei ir 
butu tokeis pasilikin, kad 
tas, 
priguli 
o ne prie

savo

ir ble-

Spejama kad nuo Oktoberio 
menesio prasidės gana smar
kios permainos oro ir bus daug 
szalcziau. ' 
mot labai anksti.

KA TAI UŽVYDEJIMAS 
NEPADARO.

Mass. — Roza Ii-
metu

VŽiema prasidės szi-‘

NETIKĖTAS GILIUKIS.
Williamsport, Pa. — Gelež- 

kelio darbininkas Charles Den-

Witenberg 
ja Stamm, 22 metu, kensdama 
neiszpa.sakytincs kaukes ligon
bute je, 
kaip josios 
nuo kokio tai laiko, 
jai labai užvydus, pririszo prie 
lovos, aplaistė akis karboline 
rukszte ir iszdegino akis szauk- 
damas: “Te tau, dabar negalė
si žiūrėti daugiau ant svetimu

Įys gie-

99

apsa k e
v v ra s

daktarams 
sirgti amas 

būdamas

vers, gryŽAlamas iaz darbo už-Musu tlukre)e galet
i h a • k * % « a 4* • . m I# it d n I xx * • « n 11 l*n . >^aw WflCR"’ '* 1 * A C. t. I _ *KAIMYNAI APDAUŽĖ JI. '■•j'.’ ūnt tizkaiidido iii restauiri- TloVnnt ulveziu ir uždirbt imt

— Ona Dem- 
bickicne, 35 metu, 
thodist ligonbuteje nuo žaidu- 
liu kokius aplaike nuo savo 
“mvlemo vvro” Juozuko ana 
diena pusiaunakti.

Kaimynai iszgirdia moteres 
sznuksma atbėgo jai in pagelba 
ir pamate ka Juozukas su Ona 
i uždirbi ne ja, pradėjo ir jam 
skūra garbavoti kad reikėjo ir 
Juozą nuvežti in Mount Sinai Ii 
gonbuti po tam bus pastatytas 
po 5(X) doleriu kaucijos lyg 
teismui.

Philadelphia.
g:vdosi Me

nuo
J uozuko

cija paliepdamas sau paduot 
tuziną žaliu ojsteriu. Kada jau 
kėlės nurijo, pajuto kad viena 
yra labai kieta. Perpioves pei
liu, rado puikia peria už kuria 
aplaike 65 dolerius.

sau

SHARKEY-CAMPOLO KUM- 
SZTYNES PERKELTOS.
New York. — Isz priežasties 

netinkamo oro, kumsztynes 
tarp Sharkey (Žukaucko) ir 
Campolo isz Argentinos, 
perkeltos lyg 3
rio isz priežasties 
oro ir lietaus.

Jaigu Sharkey laimes kumsz 
tynė, tai palaikys 100,000 dole
riu o Campolo 15,000 doleriu.

dien sėdi kalėjime už apsipa- t

maisto, o asz tuom busiu užga- 
ladytas, kad tu busi namie prie 
meiles. ’ ’

Sudas ji nubaudė ant szesziu 
menesiu, bot vėliaus paleido, 
ba nebuvo kam prižiūrėti aklos 
ipoteres namie.

ne
ir Grodnaskad Vilnius

■iziadien prie Lenkijos 
Lietuvos.

Na i r’sztai kas atsitiko — 
kilo revoliucije.

Užbaigė savo darbus ant ge
ležinkelio arti Homewood, 
d ra ilga i 
apie darbus,

Lictuvis pastate ant 
kad Vilimus ir Grodnas yra 
tikrai Lietuviški miestai ir sa
ke kad Vi Ino v ra tikrai Vii- 
nius o Grodno yra Gardynas. 
Nepatiko tai Lenkui ir geisda
mas nžsikietejusi Lietuvi, 
malszyti,
iii galva su 
Lietuvis ne paimtu ir Varsza- 
va.

1 
m o
ži'Uios 
kuris po tam prasiszalino Pa- 
sziukonis prižadėjo v u z

ap- 
apmigdino su buteliu 

tuom liksiu, kad

Homewood 
pasikalbėt

likos 
dienai Oktobe- 

netinkamo

KOKS TĖVAS TOKS SŪNŪS.
Detroit, Mich. — Sekdamas 

pėdoms savo tėvo kuris szia-

cziavima su 18 moterims, pana- 
sziai padare ir jojo sūnūs John 
W. Wesley, 27 metu, kuris per 
pacztli susipažino su asztuo- 

visoms
su 

nioms moterims ir su 
paėmė szliuba.Ant galo inspek
toriai pmrkszteli suėmė už nau
dojimą paežio del apgavingu 
tikslu. Asxtunta pacziule ji lie
pė aresztavoti, o toji yra Mrs. 
Jean Carrot isz McKeesport, 
Pa., su kuria pagyveno tiktai 
du menesius nuo kurios iszvi- 
liojo $16,000 bondais, pardavė 
fomicziiis už $1,100, deimanti
ni žiedą už $2.50 ir net drapanas 
josios szesziu metu vaiko. Da
bar Jonukas randasi tam pa
ežiam kalėjime kur jo tėvas.

SPOSAS NEISZEJO ANT 
GERO.

Mount Steward, Va. — Nore- 
szopsa savo 

biznierius
damas padaryti 
užvydnsiai paežiai,
Eric Armstrong, prikalbino sa
vo dranga, kad tasai pasirėdy
tu ant moteres ateitu

ir paszauktu

ARKLYS PABĖGO ANT 
PERO, SUŽEIDĖ 

12 ŽMONIŲ.
Bloomsburg, Pa. — Laike 

arkliniu lenktynių praeita 
Ketverga ant czionaitinio far
mer! u fero, kuriems prisižiu- 
rinejo iii 1,000 žmonių, atsiti
ko netikėta nelaime, 
isz beganeziu arkliu 
raiteli ir perszoko per 
tiesiog ant stovineziu žmonių 
sužeisdamas ir sumindžioda
mas dvylika regėtoju. Septy
ni isz tuju turėjo būti nuvežti 
in ligonbute.-

-g, Pa. 
lenktynių

Vienas, 
numėtė 

tvora

devinta
valanda vakare
isz s|ūbos.

Užvydus motore, matydama
prie duriu,kokia tai mot e re“mot e re” 

szove ir padėjo ant vietos. Pa
žinus savo klaida ir kvailumą 
isz gailesezio pati 
gyvastį.

1

a t erne sau

‘PELENIUTE’ NETEKO SA
VO PONIOS DEIMANTU 

UŽ $20,000.
ChicAgo. — Ludvika Hyde, 

21 metu norėjo atloszti role 
“Peleniiites” bet jai tas bledin 
gai atsiejo. Susipažinus su ne
žinomu sporteliu, kuris, jąja 
iržprasze ant szokio ir geru lai
ku. Ludvika norėdama atloszti 
didelia poniute pasipuosze in 
deimantus ir kitas papuoszas 
savo ponios Mrs. Max Maner- 
man, kuri tame laiko buvo isz- 
važiavus pas gimines. Sportelis 
atvažiavo su teksi'kabu iszveže 
Ludvi'ka ant geru laiku, bet ka
da atvažiavo namo užmigus 
nuo klproformo nerado papuo- 

<1 raugu ir pažystamą idant už savo ponips, kurios spor-

TŪKSTANTIPALIKO
DOLERIU ANT 

“GUD T AIMS.”
Warner, Calif. — Bernard 

Casters, 52 metu, kuris dasidir- 
bo turto aukso 
buvo jaunikis,

kasyklosia ir 
sirgdamas nuo 

kokto tai laiko, atėmė sau gy
vastį per nusiszovima. Casters 
paliko testamentą, kad po jojo 
mirėžiai aplaikys 5,(XX) doleriu 
nuo apdraudimo kompanijos. 
Isz tu pinigu paskyrė 2,000 do
leriu ant stieginimo kūno ir lai
dotuvių, 2,(XX) del siera toli u 
prieglaudos ir 1,000 del savo

juos turėtu.gerus,laikus. Testą- toli* pasiėmė ir dingo nežinia- f . I
A ■ 1mantas likos iszpildytas. kur. '

>

arti 
atsisėdo

szeimvnas ir ant 
do apie Lietuva ir Leii'ki.jc^ 

isz ko prasidėjo gineziai kurie 
pasibaigė pavojingai.

Jo aplaikymui 
pas daktaru ir 

policijai apie

t i supiksini- 
davimui 
dranga

ginu nesiginezys 
maisza.

kad dau-
tuszczia

Lavins Armijos Futbole

— Najorkine

i < szla 
visi

I

!

I

f.

už atmetimą prohibicijos

valstijai seks

ku riame

REPUBLIKONAI PRIĖMĖ 
“S?LAPIA” PLAT- 

ix FORME.
Albany, N. Y.

Republikonu Partija ant kon
vencijos czionais, priėmė 
pia’ platl’orme, tai yra, 
kandidatu ant urėdu .stengsis
ir darbuosis ant praszalinimo 
prohibicijos. Delegatai balsavo 

7»> o 
balsais o už palaikymu prohibi
cijos 258. Kiti 
paskui New Yorka. 

I. ... f > I O'l.ll.l
SUARDĖ DIDELI fiRAVORA 

MUNSZAINES.
Seranton, Pa. — A'gentai už

klupo ant didelio bravoro mun
szaines arti Throop,
rado katila 3,000 galonu didu
mo del varymo munszaines, ke
turis kubilus po 10,000 galonu 
didumo pilnus brogos ir ,daug 
alkoholimis.Visos maszinos bu
vo varomos 
darbininkai
bet locnininku nesueme 
darbininkai neiszdave.

Trvselektri k u.
likos arosztavoti, 

nes ju

mer-

MERGAITE TURI DAUG 
PIRSZTUKU.

Allentown, Pa. — Czionaiti- 
neje ligonbuteje randasi
gaite kuria pagimdė 14 metu 

nežinomo tėvo, 
pereita Ketverga. Kūdikis yra 
paprasto didumo su tuom skir
tumu kad ant kožnos rankutes 
turi po ekstra nykszti arba sze
szis pirsztukiiSjO ant kojelių po 
szeszis pirsztus. Daktarai sako 
kad nuo ranku gales nupiaut 
nereikalingus i / 
ant kojų turės pasilikt?

mergaite isz tėvo

nvkszczius
1

bet

Mrs.
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Majoras Ralph J. Sasse, la- 
kliuba West Pointvins savo 

idant laimėtu loszima futboles 
ateinaneziam galėjimo su Navy 
Club.

Paskutines Žinutes

KIAULĖMS “KEPSNIS” UŽ 
500,000 DOLERIUS.

Chicago. — Konia puse mies- 
tiszku ugniagesiu kovojo su di
deliu liepsna kuri kilo “stock 
jarduosia”. Toje liepsnoja isz- 
kepe kiaulių už puse milijono 
doleriu. Ugniagesiai 'negaleda- 

gelbejo fa-

1[ Lansford, Pa. — Elektri- 
kiniam karukije likos surastas 
negyvas kudikis«kuris gimė 
keturiolika valandų atgal. Po
licija da nesurado nelabos mo
tinos.

m i gelbėt kiaulių, g 
brikus ir kitus budinkus.

ANGLINIAI KARUKAI PA
BĖGO UŽMUSZDAMI

ŽMOGŲ.
I

Steubenville, Pa. — Vienas 
žmogus likos užmusztas o keli 
pavojingai sužeisti, per jiabegi- 
ma “tripo” angliniu karuku 
nuo kalno, kurios sudaužo bro
keri arba tipeli Moon Run ka- 
sy'klu. Keli automobiliai vos 
apsisaugojo nuo nelaimes ant 
kelio aut kurio karukai sugriu
vo sugriaudami kompanijos

11 Erie, Pa. —/Elksdrau
gu ves name ageidai užtiko 
alaus bravorą, daug munszai
nes ir elans, kuri konfiskavo 
ir aresztavojo draugavęs sek
retorių George Lyle.

tripo > 1

sugriaudami kompanijos 
ofisą.

1[ Chicago. — Viešnios ir 
lietus sujudino didėlius ežerus 
ant kuriu žuvo daug žmonių ir 
paskandino kelis laivus. Viešu- 4iiw_
la padare daug bledes prie pa- 
kraszcziu.

t ■

11 ,Wilkes-Barre, Pa. — Kas 
tokis paclege narna kuriame

X

Pa. Daugi a H

gyvena Rinaldo Cappqlihi, bu
vusio prezidento anglines tini- 

Uappelhii
YfiimzA iwxu* Z xl Jrvxx 4 XX. '

jos No. 1 dist rikto.
tame Jaike nesirado namie*
.1»"
.4 .. t

t . 1 I
*fh j 
-T—-

I » >ATLIKO ILGA KELIONE, 
BET SESUTES NESIMATĖ.
*HttK’iford, Conn.

John Cassons, nutarė atlankyti
savo sesute Mrs. Clarence Sher 
wood, kuri gyvena Los Ange
les, Kalifornijoj, kuria nemato 
per kelis metus. Sesute isz Los 
Angeles taipgi sumano atlan
kyti sesute Hartforde, na ir abi 
iszsirenge automdbiliais, konia Į 
ta paežiu'diena atlankyti viena 
kita. Abi atvažiavo in pažeis
kilnius mieštus, bet viena su 
kita nesimatė ir dabar yra pa
skirtos konia 6,000 įpyliųt tplūr 
mo viena nuo kitos.

DIDELIS DORTBANKIS 
UŽSIDEGĖ, ANGLIS 

PAVOJUJE^
Pottsville, 

kaip 400 anglekasiu kovojo su
girrinia liepsna, kuri uždege 
dovtbnnki kone mylo ilgio prie 
Pine Hill 'kasyklų. Ugnis pra
sidėjo nuo užsidegimo fano 
nuo 'kurios užsidegė aplinki
nei medžei ir daejo prie dort- 
bankio. Aplinkinei ugnagesiai 
isz aplinkines likos iszszaukti 
iii pagelba. _____

11 Muskegon, Mieli. -4- 
nuskepdima laivelio a Salvor, 
laike szturmo, risztTtdnioM ypir- 

rtos nuskendo teijp du dti ftioJ 
’I teres.

Per

■i I

■^'.■4 ■» "'1 ■■!»(* ♦ " ■——

PAJESZKOJIMAS

kuris atsitiko

Isz Visu Szaliu ISZ LIETUVOS
———-♦—

UŽMUSZE VAIKA IR JUO 
MAITINOSI

Maskva. — Rusu laikrasz- 
ėziai pranesza 'apie viena bai
su atsitikima, 
Sovietu Rusijoj.

Vienam Sov. Rusijos ūkinin
kui, Tavkovui, Samarsko gu
bernijos, atome jo dirbama že
me ir visa inventorių. Tusko- 
vas nieko neturėdamas, su sa
vo žmona ir dvejetą vaiku isz- 
keliavo isz savo sodybos ir ėjo 
in Sibirą.
maisto. Reikėjo badauti.
kovas gelbėdamas savo szeimy- 
na nuo bado, užmusze t riju me
tu kūdiki ir juo maitinosi 
žmona ir vaiku dvi dienas.

Szis baisus invykis atideng
tas keliaujancziii Sov. Rusijos

MM* «

Kelionėje pritruko 
Tar-

su

Magdalena ZaldarieneAsz
po tėvais Burokiutc,, pajeszkau
savo pus-seseria, Magde Kai-
pa vieži ute po vyru Vasiliaus
kiene isz Bart n iku parapijos. 
Girdėjau kad gyvena apie She- 
nandoah. Jau daug motu kaip 
nęsimatem tai męldžju atsi-

I

szaąkti sziuo adresu:
.-"i, f • .•,,)( • : ' '■ I

. ♦

1 f

’ ‘ ' 1 <

Mrs. Fl Zanders, 
83 ^hįivdan St

I

I
■r t p j|

/:
i ^hamokin, Pa.

valdininku
bendru ukiu.

Sztai prie

peržiurę toj n

ko bolszevikijoj 
prieita, žmogus žmogumi turi 
mail intis, 
k i am laikui 
žveriszka.

kad palaikyti ko-- 
gyvybe. Baisu ir

DEGINA LENKU DVARUS 
GALICIJOI.

Varszuva. — l’krainiecziu 
(Rusinu) kolegijoje Lvove, va
kar invyko slėptu ten bombų 
sprogimas, kuris sunaikino 
trobesi, keliolika asmenų sn- 

iszdauže artimesniu

kuris

žeide ir 
namu langus.

Kartą Lvove gauta žinių, 
kad nakti priesz tai Ckrainie- 
cziai sudegino keletą 
dvaru.

Lonku policija suėmė daug 
tariamu agitatorių ir teroristu.

Lenku

8,000 KOMUNISTAI
• NETEKO GALVŲ.

Shanghai, Kinai. — Už tai, 
kad Kiniszki Komunistai sude
gino kelis miestus ir iszžude 
gyventojus, tai valdžia pradėjo 
juosius gaudyt ir nukirstinet 
galvas. Lyg sziai dienai
džios budeliai jau nukirto 8,000 
galvas Komunistams, 
vas 
Teh ir Mao-Tac-Dung 
paskyrė dovanu 
ežius doleriu.

val-

Už gal- 
raudonuju generolu Chu- 

valdžia 
50 tukstan-

' *— t
SUDEGE TROBOS, 37 AVYS, 

KARVE, SZUO IR APDE
GE SZEIMININKAS.

Rugp. 27 d., Imbardo ir At
lošu k., sudege pil. Juzevo 
Vosyliaus kluonas su javais ir 
padargais, tvartai, 37 avys, 
viena karve

4

tvart ai, 
szuo apdege. Be- 

gelbedamas gyvulius 
szeimininkas apdege.
liu padaryta 6,068 litu. Turtas 
nebuvo apdraustas.

»
ir pats

Nuosto-

PEILIU IN KRUTINĘ.
Krakes, Kėdainių npskr. Se

kmadieni Rugpiuczio 
Norkumi kaime pas ūkininką 
Joną Dalboka buvo susirinkę 
daugiau svecziu. Kai nuo deg
tines galvos i likai t o, 
vaikinas (luczas isz
ninku vienkiemio susi vaidino 
su V. Dalboku ir dure jam pei
kiu in krutinę. Gaucz.is aresz- 
tuotas. •

jaunas 
Peszti-

ISZPLESZE BANKA 
PAGĖGIUOSE.

Klaipėdą
r4'neszama, kad Rugpiuczio

nokti i

Isz Pagėgių prft*
3 <k

nežinomi pleszikai insi- 
brove iii vietinio Klaipėdos že- 

(Memelor 
skyrių.

mes ūkio banka 
Landwirtschaftsbank) 
Isz geležines banko spintos jie 
pagrobė visus ten buvusius pi
nigus, būtent: apie 42,000 litu, 
330 doleriu ir 8,650 A’okieczlu 
markiu. Bendra pagrobta pini- 
i .

i • i • i • *’4 •
gu s’urinf Muiaro 65.000 litu. Be 
to, pleszikai pavogė gulėją^ 
in banke skyriaus vedėjo re
volveri. In banko rumus pl£- 
szikai i nėjo pro duris su pa
dirbtu raktu. Geležine spinta 
jie atidarė, iszpiove kažkokiu 
nepaprastu mbderpiszku insi- 
laužimo inrankiu visa jos slv-
na. Spejamy, kad apiplcszimas
buvo parengtas isz anksto ko
kios nors internacionalos ple- 
sziku bandos.
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NEBASZNINKAS
PERSZOVE INSPEKTORI.
Praga, Czekoslavakija. — Ne 

paprastas atsitikimas atsibuvo 
czionais, kada Wenzel Korosz- 
ka, virszininkas taupinimo 
drauguves, papilde savžudins- 
ta. Paszauktas daktaras ir po
licijos inspektoris, rado savžu- 
di gulinti ant grindų veidu že
myn. Kada inspektoris pasilen
kė kad lavonu apverst ant pa
ežiu, suspaustas revolveris 
stingusioja rankoja,
pataikindamas inspektoriui in 
pilvą. Pavojingai sužeistąjį nu
vežė in Hgonbuti.

DEGE “LIETUVOS ŽINIŲ” 
REDAKCIJA.

Kaunas. — “Lietuvos Ži
nių” 
dely kilo gaisras, tacziau tuoj 
atvykusiem ugniagesiam gais
ra pavyko užgesinti. Spėjama, 
kad gaisras kilęs del neatsar
gaus elgimosi su ugnimi.

4 4 
r<‘da kci joj, popierių san-

PASIPIOVE SKUSTUVU.
Užnevežio k., Panev. apskr 

Rinkeviczius
vežamas ligoninėn

•f

persi piovepil.
gerkle ir 
kely mirė. Žudymosi priežastį# 
dar neiszaiszkinth. •11

su- 
iszszove,

INDIJOJ ŽVĖRYS PER 
METUS SUDRASKĖ 

2,000 ŽMONIŲ.
, Delphi, Indija. — Pernai me

tais Indijoje žvėrys sudrasko 
apie 2,000 žmonių.
Tigrai daugiausia surijo žmo

nių auku, huten 975; paskui 
vilkai — 284; panteros — 176; 
krokodilai — 107; drambliai, 
lokiai, szernai ir hijenos — visi 
po apie 75.

If Washington, D. C. — Pul
kininkas Ricbrti’d B. Creeey, 
nužudė savo’palczia kirviu po'
tatti ‘pats sau a|eme gyvastį
per nnsiszovima. ‘ Prfcžasheji 

i ■ t } r1 *žudinstos yra nežinoma.

rovolvė-

NUSZOVE 8 METU VAIKĄ.
Upnikeliu km. Jonavos vai. 

vieno gyventojo 14 metu vai
kas nežinia kur gavės
ri nuszove mirtinai A. Jurevi- 
cziu 8 nietuiinnžiaus vaiku. Už- 
inuszejas iszsigandos pabegb 
miszkan ir pasislėpė. 1 n vykią 
vieton tuojau nuvyko Kauno 
ap. gydytojas dr. A. Petraitis 
ir padaręs skrodimą rado, kad 
kulką iszejusį kiaurai per plan-
ežius, szirdi ir szonkaulius. \

■ ■    "H— '» I m ■!

SUĖMĖ LENKU SZNIPUS.
Kaunas. —- 

mis Traku apskrity 
[Jjenku sznipu. 
ju, Eidukoviszin Vlada, rasta 
keliu szauliu buriu snraszai ir 
kitos jo kaltvbe inrodunczioe 
medžiagos. Jis perduotas teis- 
rhb tardytojui. Kvota vedama. 
Kiti penki asirtnnys, trūkstant 
ju kalte iitrodbnczios modŽia- 
gOH;ZTrnku apsJkr. komendanto

Sziomis dieno- 
suimta 

Pas viena Isz

iszsiunsti isz'p'tt^ienio zonos

I
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Kas Girdei
knipeliu. — Kvųilpbobule kaip 
pagalys, jau netrukus in žemė 
in lys. . * į

Priežasti persiskyrimo nepa
duoda.
< « (t f į u ‘

in lys.

—i. ......................

LIETUVOJ GERIAU
KAIP AMERIKE
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Surinkimas Tikru
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neŽmogus nežino ne dienos 
valandos”...

A ugsszcziau 
randame Biblijoj. Tiejei žo
džiai gal but buvo paraškyti ta-

minėta, tarme 
Biblijoj.

me laike, kadą žmonija buvo 
persokiota kokioms tai j neini-

IN I IAli —
n*

Jaigu esi kvailas, tai tylėk, 
O tada visi tave už “ ”
palaikys. Jaigu busi

ir nieko nekalbėsi, tai bu-
Kaipgi dabar taji 

dalyku apsvarstyti ?

nasM 
si kvailas.

razumna
“rnzum-

Amerika — šalta turtinga 
Ir žmones ten — turtuoliai. 
Ten niekam nieko ndbostinga,

* ■ * h 1Ten viskas lekia szuollais... 
•Namai tenai bent szimto auksz-.

tu

inemš, kokius amarus ir tiems 
panašioms nelaimėms.
SziandieU tuosius žodžius ga

lima prilygini prie tebyriu 
laiku Suvienyt uosia Valkti juo
sia.

Sziadien isztikruju

SziandieU tuosius žodžius ga
lima prilygini

Pabarszkyk in stalu, tai žir
kles tuoj atsilieps. Punasziai ir 
su nekuria is žmonimis, 
jaucziasi kalti

In dangų kelia galva, 
Ten’žmones valgo jau beI*

'šaukštu 
Su radio pageltai... .

žmogus 
nežino dienos ne valandos, arba 
ne yra tvirtu ne vienos valan
dėlės kada jam pareis krausty
tis pas Abrahoma.

Jaigu tave

jaigu 
o randa koki 

straipsni laikraszlyja, tai pra- 
de<la tuoj kerszyt. Pludres, nie
ko nepadarysite kersztu. Vehik 
tylėt ir malsziai sėdėt, ba prie
šingai paezios sau kenksite.

it role) i netrenks 
automobilius ant kelio, 
pats neinvažiuosi in stulpą ar-

jaunas
arba

ba ant geležinkelio, ant inedžio-
klės tave nepataikius kulka in 
vieta antukes, 
nuszaus tavo tikra pati 
kitos moteres vyras; jaigu ant 
tavo namo nenukris eroplanas 
arba gengsterei nepadės po ta
vo namu bombos arba

jaigu tave ne
ar ba

Kokis tai jaunas žmogus 
Skrantone, Pa., skundžiasi, buk 
ji kokia tai jauna motore 
hipno! izavojo, 
kui turėjo apsipaeziuoti. Tegul 
nabagėlis tuom pasidžiaugė — 
tokiu ant svieto daug randasi 
ka per moterių hipnotizmą 
kaip in meszla instojo.

ūž
ti su kuria pus

paleis- 
galva; jaigu vasa- 
nenuskendai

o žiema

Ten žmones maža vaikszto 
kojom,

Dažniau sparnais lakioja...
Ka mes tiktai sapne sapnuojam 
Ten vyksta, tikrumoje... 
Amerikonai visko turi, 
Jiems nieko nebestinga...
Jie in kitus isz aukszto žiuri 
Su iszvaizda prot inga.

“munszeino”Tik

boinbi 
tu kulka in 
ros laike 
maiidym<»i, o žiema nepasly- 
dai aut ledo ir nusiiaužiai sau 
aprauda, ir jaigu, mielas broleli 
ir tautieti musu, tave aplenkė 
tūkstantis kitu nelaimiu, tai ne 
gaišink svietui, kad esi laimin
gas. () ne, broleli mano!

Atsimink visados apie 
kad vieszpatauja musu tam pui 
kiam ir dideliam sklypia prohi- 
bicija. O broleli, tautieti, neuž- 
mirszk niekad apie tai,kad ko
kia diena, kada busi isztrosz- 
kes, kada busi nulindęs. 
Imsi pailsins — panorėsi trupu
ti pasidrutyt arba užlieti kir
mėlių ant pralinksminimo . sa

li uliudimu iszgersi sau vie
ta vo pabaiga 

ant szios aszaru pa-

laike

tub

kada

slidžiaKokis tai sudžia Delaware 
valstijoja, nusprendė, kad pati 
savo vyra gali kolioti kiek nori, 
o kitas vela sudžia nusprendė 
lovoje, kad vyra gali savo mo
teriai duoti in kaili kiek in jaja 
tilpsta. — Na....na gana peklos 
ant žemes ir' be tokiu nuspren
dimu.

PRISAKYMAI DEL 
MOTERIŲ IR VYRU.

vo
na - ir tas bus 
gyveninio 
kainos....

Taip padare ana diena szcszi 
ukesiai isz New Yprko.

Iszgere s
c i jos Nuramintojos.... 
szeszi

<au po viena prohibi- 
ir 

vienam karte nuėjo
A brahoma.

Isztikruju jum sakau 
mieli broliui — ukesas sziu Su
vienytu Vulstiju 
hu ne uivm» hv^j

visi

pas

mano

vienytu Valstijų sziadien neži
no ne dienos ne rValandos... sa
vo gyvenimo, sziandieniniuosia 
probibicijos lai kilosią.

buvo 
meszlo 

buszeliu 
cibuliu nes negalėjo juju

Daug daržovių taipgi 
ne 
Ir

Fermeriai ant West u 
priversti iszmesti ant 
keliolika tukstancziu

par-
duoti.
turėjo iszmesti in upes nes 
turėjo ant j n “marke t o”, 
kaip czion negalima rngoti aut 
brangenybes, jaign spėk niauta i 
iszmeta in upes daržoves i<lant 
gauti savo prekes,
rinkaus randasi mažiau.

jaigu ant

D<4 Lietuviszku laikraszcziu 
amžina ut- 

visi
Amerike artinasi “ 
silsis” DeužJlgio. Dejoje 
kati biznis ne toks kaip kita
dos, kada grinoriai plaukdavo 
in Amerika. Sziadien vos keli 
szimtai ant metu atvažiuoja isz 
Lietuvos, seni mirszta o jauni 
nesirūpina visai apie savo tau
ta ir kalba, |<>del ir laikrasz- 
eziu ateitąja nereikės.

Amerikai, tai tikras 
szymo puodas visu tautu
szosi tautos su tautoms, 
mirszta kalba, paproezius ir te- 
v v ne,

Laikraszjis

i 4 

> 1
mai
nui i-

už-

10 prisakymu del moteres:
Asz esmių vyras, kuris tave 

isz ved e isz mergiszkos nelais
vos, todėl turi iszpildyt sekan- 
ezius prisakymus:

1— Stengkis iszrodyt grąžei 
del svecziu, o ir del manes.

2— Nerugokie ant manes, 
jeigu tavo draugėms pasiveda 
geriau ne kaip tau.

3— Neslėpkie gražu daigiu 
namie tiktai del svetimu ir asz 
geidžiu juos matyti.

4— Stengkis būtie gera gas- 
padine kaipo asz stengiuosi Im
ti geru darbininku dėl- tavęs.

Rūpinkis pagaminti val
gi in laika kada ateinu 
darbo. Badas inveda vyra iii 
pasi ut ima.

6— Pasakyk man apie savo 
ergelius ir bedas o nepasakok 
del draugiu ir kumueziu.

7— Atsimyk, kad geriausiu 
tavo p lieteliam yra tavo vy
ras ir neturekie jokiu slapty
bių su kitais.

8— Ne guodok naminiu for- 
ne kaip savo

vyro nenorus. Vyra sunkiau 
gaut ne kaip forinczius.

9— Kelkis anksti ii 
kie vyra in darbu. Geidžiu su 
tavim pasikalbėti pakol aplei
džiu namus.
10— Saugokis nuo piktumo ir 
nepadoriu žodžiu, nes tuom 
daugiau erzini savo vyra.

10 prisakymu del vyru:
1— Neapleidinckic namus be 

pavelinimo mano.
2— Nepaniekink mane terp 

sveti mu ju.
3— Ymkie mano szali terp 

kad ir žinotum kad

-— Neslėpk i e

.)

A e g 
niežiu daugiau 

nenorus.

iszleiš
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iszyydo susi rinkusioje Juoj su-

szventas tėvas! Gerai, kad atė
jai, galėsi iszspaviedot czionais

I
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kurie buvo pasigėrė, idant tu
rėt sau juoku isz to pasielgimo. 
Ta pasi bjaurėti na scena ketino 
užbaigti isztvirkeliai, nedorė
liai komunija padaryta isz bu
roko, 
isz iszniekinetoju tikėjimo.

Popiežis (tokia pravarde) 
netiko ant to, idant dalinti tri 
ju komunija isztvirkeliams,, 
nes matomai bijojo 1 
Dievp. Už ji apsiėmė atlikti ta 

savi-

■■■,' •• — 4HH”- 
nuskfKį;.
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AMŽINAS
SZIAUCZIUS' m * r

——
pirmiausia 
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rodama ka valgyt isz i>ado ap-

I

o Mi notuš
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A’szuko vienbalsiai: “Sztai yra
•*■:; • *;Ai' 1 'f-Atsitikimu
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griaužė sėvo locna k u na ir szia
dien matome pamatavote tiktai 
vieni kautai.

O buvo tada gerai ant žemes .
i giltine medy ja sėdėjo ba 

niekad ne numirė.
Po daugeliui metu užstojo 

sutarte tarp sziaucziaus ir gil
tinės. Giltino prižadėjo, jog jo 
ne pinus, tada sziauczius ntliuo 
savo giltino.

’ Giltine vienok turėdama pik
tumą ant Pikio, pakalbino vel
nią kad tasai pagriebtu šiau- 
cziu ir gyva in pekla nunesztu.

Velnias ne 
pas sziaucziu.

Sziauczius ne kvailas pajutęs 
isztolo poka sieros, dasiprato 
apie ka eina. Užrakino dūręs, o 
apie spyna apriszo skuriui 
maisza, pasiszapavo geleži ne 
lazda ir lauke. Ne tCukus pasi
kėlė viesulą ir velnias d lire per 
skylute nuo rakto in grinezia 
sziaucziaus, bet nebagas in mai 
sza insmuko.
maisza užrišo, mete ant žemes 

geležine lazda

gi

PATIKRINANCZXV ESYBE
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Viena karta burmistras vos 
pamate ateiiuintį kunigą pa
sveikino ji nemandagiai ir at

ikui diirys”! Kunigas 
, “ Prie- 

, žinau kad esi apszviestu

sake: “r
vienok atsiliepė gražiai
tel”'
žmogumi ir jnomi nori būti, d 
todėl turi, taunista žinot, kad 

įmano privalumas liepia man Ii-

painiu 
dalvku

Lig sziol jie nesutvarko, 
Jie geria vargszai isz pat y ko 
Ir su didžiausiu vargu. 
Lengviau ten žmogui pasikarti 
Ar paezia apsivesti, 
Ne kaip su draugu iszsigerti 
Ir po puskvortele kasti. 
Už “smarves” pusztuszti 

puoduką
Tris dolerius ten lupa....

“smarve” žmogui pilvą suka 
Ir sugadina upa
Jei kur policininkas pamate, 
Tai bėk in kita svietą...
Sugavo, apmusze, iszkrate 
Lyg latra neregėta,..
O Lietuva — kuklus kraštelis, 
Namu auksztu ežia nėra...
Uzia žmogelis joja ant kumeles, 
Arba ant žirgo bėro....
Uzia žmones valgo szaltus 

barszczius
Ir duona savo semi, 
Triukszmingai maudosi per 

karszczius,
Per szalczius —grinezioj stena. 
Uzia turto žmones daug neturi,

smarves ! *

gonius lankyti, idant neszt jiem 
ramvbe ir malones bažnvezios.

* ♦ VI ' ' *

Jaigu in kur atsilankau del 
u rodi szko privalumo, tai joks 
a|>szviestas žmogus taip neatsi
lieps, kaip atsiliepi, in mane ta- 
mista. Vienog alleildžiu tamis- 
tai noringai ir noriu lapiistai 
priminti dalyku kaslink sutvar 
kymo duszios reikalu. Jauti tai 
gal ir pats, kad už keliu valan
dų reikės tau stot priesz teisin
ga Tiesdari, o negalima priesz 
Ana stot su niekuomi, daugiau 
apart sunkios nasztos 
miu. ”

Vienok tie žodžiai kunigo at- 
szirdi,

s ♦ p L '

Jaigu in kur atsilankau 
u red i szko pri va 1 ūmo,

nuode-

O

J

mus. Ir tikrai pradėjo novos 
atlikinėt priesz ji spaviedi visi

kini tai projektu padavė

I
ju komunija

simusze in užkietėjusia 
kaip kad žirniai beriami in šie* 
na,

e ‘1O litu, — kaip iszszluotao.
Bet žmogus žmogų linksmai 

žiuri,
Juokauja, lyg per*puota...
MalOnia svecziu jis sutinka
Pamyli, pavaiszina...
Aprodo karve jam yerszinga 
Ir kertama maszina...
Tacziau sugryžusiam isz toli 
Gudriam Amerikonui 
Lankyli tęva, sese, broli 
Pabūt pas'mus malonu 
Retai nuo sznapso ežia kas 

i serga,i' serga 
Dažniau dainuoti ima.
Ir geria ežia visi be vargo 
Valstvbini skvstima...
Nereikia jeszkot buselelio — 
Jis pats pas mus ateina, —
Tik gerkite,'sveteliai mieli 
Ir traukit linksma daina! 
Policininkas žmonių ne krato 
Jis pats stikliuką ima, 
Ir geria už svecziu sveikata 
Valstybini skystimą...

♦> ♦:«

Skaitykite “Saule”

Buvo tai Dievas žiu kada, ir 
kokiam kaime, gana, jog gyve
no sziauczius Pikis, o'buvo tai baįp 
ne liktai geras amatninkas, l>ėl|niAki 
ir dievuotas žmogelis. Neleidoir dievuotas žmogelis.
jis jokio ubagėlio, kad ji ne pa
viešintu. kuom gulėjo.

♦Sztai pasitaiko viena karta, 
jog pas Piki inejo pakelevingas 
ir prasze nakvynes. Pikis tuo
ju us mete paczengocziu ir kur- 

bausm"es|Pu^ paszoko ir meiliai

savo giltino.
I t

kad prabaszczius pirmu 
kartu savo gyvenime turėjo ap
leisti kambarį užkietejusio be
dievi vo, neat kreipės ano ant 
kelio doros. Jaute kartybe sa
vo szirdyja, isz priežasties 
pas i t a i sy t a i sy mo bed ie vo, 
tik kunigas, bet ir visa szeimy
na liberalo.* Kunigas apleidęs 
su perpildinta liudnaslim szir- 
džia namus ligonio, iszejes da 
susilaikė ir per valanda mislijo, 
ar viską padare ka priderėjo 
jam padaryti, 
grieszninka. Ant veido jo apsi- 
reiszke da didesne lindnastis ir 
aiszkiai rode, kad kenezia, tik
ra szirdgela isz priežasties, jog 
nieko daugiau nebėgai iszrasti 
del pergalėjimo užkietejusio 
bedievio. SufgryŽo namo, bet nę 
galėjo ten nurimt žinodamas 
apie padėjimą duszios 
tanezio žmogaus.
jam in galva iszganinga mislis, 

galima pergalėti be- 
sz v e nezi u u s i u S a k r a - 

montu, kada žodžiai nieko ne 
gelbsti. Tuoj liepė savo bernui 
pakinkiui arklius, pats paėmė 
isz bažnyczios szveneziausi Sak 
ramenta ir nuvažiavo, 
jaut kunigas karsztai
prie Dievo, kad teiktųsi in- 
kvept in bedievi Dvasia szven-

galėjo ten

ar ne burf 
dievio

ano

ne 
ne

idant pataisyti

iu irs z-
Tamo atėjo

Važiuo- 
meldcsi

darbu burmistras.
ninko karezernos pridarė tu ko- 
munikanlu isz buroku ir supylė 
in taure, kuria burmistras pa
ėmus ir nuduodamas kunigą, 
tikrai pradėjo dalyti, o kiti vie
ton varpelio skambino sliklan. 
Tokia pas ibi a u retina zobova 
užsiiminėjo ne vaikai bet suau
gusioje, žmones, bet kogi nepa
darys isztvirkelis, bedievis, bū
damas neblaivu; nekarta ir ap
juoki nedarnas ir iszjuokineda- 
mas tikėjimą nužemina ir ap
juokia pat's save. Negana būna 
vienog to, kad protingi žmones 
paniekina toki žmogų, šalina
si nuo jo, kad niekad jis netu
ri ramybes duszioj, bet mano 
kad visi yra jo neprieteliais ir 
tykoja ant jo, kas suteikia jau 
jam kanezias, bet da ir Dievas 
nubaudžia pikta, nedora savo 
sutvėrimą.

Sztai potam isznickinejimui 
sakramentu iszpažinties, meta- 
vones ir komunijos szventos, 
burmistras, kuris turėjo pini
ginius reikalus dirbtuvėj cu- 
kriaus, nuėjo in ten ir nelauk
damas to kas ji nuvestu pas ta, 
priek urio turėjo reikalu, ėjo 
patsai ir neužtemijas grindyse 
spraugos inpuole in ja žemyn 
i nsklepa. Isz ten likosi nuga
bentas in kambarį, kur buro
kus apdarineta ir plauta. Ten 
susižeidusi nuprausta ir pa
kviesta pas ji kunigą. Kunigas 
vienok negalėjo jau susikalbėt 
su mirsztancziu. C“

Pa t i

nužemina ir ap-

mirsztancziu.

pasveikino sveezia.
O tasai sveczias jau buvo se

nyvas, turėjo plika galva ir tik 
lai aplinkui buvo bglti plaukai, 
kaip vainikas.

Geras Pikis paguododavo se
natve ir prasze sestie, t a ry< la
mas :

— Praszau toliu ir pasilsėt, 
ba senatvėje žmogus reikalauja 
pasilsiu.

Pati sziaucziaus akimirkioje 
pasirūpino vakarienes, senio 
pakelevingas su sziauczium ir 

o Marijonagardžiai valgė, o 'Marijona 
tuom Įnik paklojo kamaroje 
minkszta guoli.

Ant rytojaus anksti, vos gai- 
dis pragido, jau Pikis siuva ir 
szikszna tampo, o vis pamaži 
kad sveczio ne pabudint.

Vienok sveczias, norint buvo 
tyku, atsikėlė, i nėjo isz kama
ros in grinezia, ir atidavė laba 
ryta, o Pikis tarė:

— Na ko taip anksti? Gal 
a'sz nedaviau miegot?

— O ka, man jau laikas bu- 
pabust, o ve turiu skubit eit. 

— Be to: pinigu neturiu bet ne 
noretau taip iszeit be atlygini
mo, noretau 1 aini štai ant trijų 
noru užgana padaryt.

— Ha! ha! ha! i 
Pikis, — ar taip? Na! pažiūrė
sime!

vo

tinginis leidosi

spyna apriszo
1

Pikis priszokias

pagriebęs 
pradėjo duot.

Baubo velnias net 
braszkejo, 
no,

ir

iiz-

grinezele 
bet nieko ne maezi- 

sziauczius duoda ir duodu 
be pasilsiu.

Kad butu galima velnią i
muszt, butu užmuszias, bet kad 
ne gali nes tiktai musze per cie- 
la nedele nuo ryto lyg vakarui, 
net ant galo, velnią palaikis, 
taip graudžiai prasze, kad pa
liautu muszt, net Pikiui pagai
lo, per ka prižadėjo paleist ji 
jaigu (langiaus ant žemes 
pasirodys.

Velnias noringai ant to tiko 
tada sziauczius 
da velniui,

ne

ne tikėdamas
prikiszo atriszes

nusijuokė maisza prie spynos ir paleido
velnias kuris iszsmukias per 
skvlele nuo rakto nudume in

t

Uzia valandėle pamisiino ir pekla.
Dabar gyveno sau sziaucziu- 

lis tikyboje gana ilgai, net jau 
ant galo nubodo ant svieto gy
vent. Palikias grinazeje, nusi
davė rn dangų.

Pabaludojo in bromą, atsida
rė, o šiaušiulis net pastiro isz 
baimes, ba Szv. Petra pažino 
kaip ta pati ubagėli, nuo kurio 
tris daigtus apturėjo.

Szv. Petras ne priėmė Piki in 
dangų tarydamas:

— Ne norėjai iszgansnuo tai 
dabar ne gali gauti.

Tai pasakęs trinktelėjo duri
mis.

Pikis susirūpinės 
pekla, bet ežiu ji pažinojo isz 
apsakymo velnias: tuojaus du
ris peklos bromo užtrenkė.

Neturėdamas tada Pikis kur 
dingt, klaidžiojo ilgai po svietą 
dingo kas žin kur, o kaip rodos 
nusklido net ant menulio kur

dirstelėjo ant senuko, ba jisai 
jam navatnai iszrode. Novosi iszrode.

bet ant veido puikiai 
iszrode jog net sziauczius susi
ma i sze.

— Na! kaip! — tarė plikis 
pakelevingis, — ar nieko ne 
geidi!

Pikis mostelėjo ranka.
— Geist? hum! daug atsi

rastu, bet, jaigu kalbi apie tris 
daigtus tai. pasakysiu. Szitai 
turiu sodely j kriausze, bet nau
dos neturiu, 
vaisiu isz lai k nuskina 
noretau, kad kas dalypstetu ta- 

negaletu atsitraukti, 
patol pakol asz ne atliuosuosiu. 
Noretau vela, idant turetau ka 
valgyt ir gert o ant galo, noriu 
idant in grinezele niekas nega
lėtu ineit kitaip, kibą per sky
lute nuo rakto.

Senelis pakratė su galva ir 
tarė:

biedna's,
Palikins grinazeje, nusi-

Žinantiejo 
apie bedieviszkuma burmistro, 

ta virszmineta 
isznekinima šventu tikyfiszkn 
ceremonijų, pasako: “Tai tei
singai bausme Dievo. Popie
žiui, kuris klausės iszpažinties, 
o tacziau pliovoniu pasigėru
sių, taipgi nelaime atsitiko, 
kadangi vagys pavogė jam ark
lius laike paezios darbymetes 
ir ne 
apie ta vagiu piktadaryste, bet 
viskas buvo veltui. Lygiai in 
metus laiko, nes diena 23 Lap- 
kriezio, 1879 mete ant 10 valan
dos vakare pasimirė 17 metu 
amžiaus duktė savininkes kar- 
czemos, kuri sandalivavo pik
tadarystėj iszniekinejimo 
szventu tikybiszku apeigų.

♦ *
Szvaicarijoj priesz keliolika 

mętu ėjo kunigas su szven
cziausiu Sakramentu per kie
mą tūlo ūkininko pas ligoni. 
Buvo tai Nedėlios diena po- 
rytmotiniu misziu. Ant kiemo 
priesz šluba stovėjo stalas ir 
szeimyna ūkininko apsėdus sta 
la valgė pusryczius. Suskambė
jus varpeliui kunigo rankoje

kaipo ir apie

mažai prisiklausinejes
ji medi

ba svetimi vaikai
— asz

nuėjo in

ta ir nedaleistu -iiupult iii amži
na pragaiszti apjakusiam pa
klydėliui Taipgi apmislijo kaip 
turės prakalbėti idant sutrinti 
užkietėjusia szirdi grieszninko. 
Vienog vos atidarė duris ir i li
ejo su Szvencziausiu Sakraiium 
tu in kambarį ligonio jau anas 
nelaukė ne atsiliepimo kunigo, 
o pradėjo iszpažinl savo nusi
dėjimus priesz Dieva. Atliko 
iszpažinti kuopa veizdi ilgiau
siai, kad kunigas pasakodavęs 
jog neteko jam gyvenime klau
syti iszpažinties nusidėjėlio, 
bosispaviedojanezio su tokia 
gailcsęzia ir nusižeminimu.

' * —. . ' 4 * .a. ' * . a

— Kvailas esi, tavo no’ras 
iszsipildins ,o geriausio daigto 

tuom yra iszgany-

laukia dieno Sūdo paskutinio.

TOLIMAS GIMIME

užmirszai, 
mas!

Tai pasakos iszejo.
Dabar valgė sau Pikis ir gere 

kiek tiktai tilpo ir tai per.dau
geli metu. Ant galo atėjo laikas 
mirt ir giltine stojo in akis. Pi
kis nusiminė, nes tame laike 
stovėjo darželyja po griusze ir 
prasze giltines, idant jam luli-

J

TIKRIAUSES KABALAS
* k * ' ’1 •' < <• ■ *’ 1 ėI > *• "O* k * '< , rl Z ‘ ■ 4a>' ' ,*i f O -

Arba' Atidengimu Pulapcilg Atei
tie*. 0u Dagelba kaztrom. Pagal 
Chaldelszku, feralasku. Gralklezku, 
▲rablazka ir Clgonlazku burti nikų. 
Iszguidlnejlraaa to kabalo yra labai 
lengva* ir kiekvienam gali būti *u* 
prutlnu.

MORALISZKA KABALA
Katra Įsideda Imogau* ateiti. 8n 
Salamono Nose. 
.. ■ !■„ ! ........ .... ........................ - . ............ ■■ ■ —

TIKRIAUSIA BURYKLA
Budėjo Clgonka tas Egipto Rublaa 
Sulya. Del Tyra Ir motoru.

VISOS TRIS 
TIKTAI V2

Prlaluskito mumis Wo. Gausite 
yUm Uis knygute* per piesta.

szeimyna ūkininko apsėdus sta
į

la valgė pusryczius. Suskambę-
/ » • • 4 V 1 •atlikęs 1 iszpažinti, 

už tai
- -y-', * ♦

kad pirma taip bedieviszkai ir 
biauriai pasielgė, varydamas ji

Ligonis 
perpras.zinejo kunigąi

visi padėjo valgi ir norėjo su
klaupi kad atiduot garbe szvon 

1 ’ ’ bet
szeimuiinkąš sulaiko visus kal
bėdamas: “Valgykite!”... Pa- 
v^I^ius, ūkininkas atsigulė pa-

■ ' 4

pus in medi pakrėstu kiek 
kriausziūk. L,

Ve kitados giltine ne buvo 
taip labai iszdžiuvus, kaip,įki
bą r, ypatingai buvo riebi, ir

žmonių,
asz klvstu.‘

4
inislics su mandageis žodelels.

5— Neduokie man laukt ant 
saves jeigu pasivėlinu duok ži
no kada ateisi.

(>— Guodokie ir mylėk i e ma
ne kaip mylėjai kada buvau 
merga.

7— Pavelyk man ant links
mumo, kurie mane linksmina 
— visos moteres geidži* truputi 
laisves ir pasilinksminimo.

8— Neapsunkinekie mane
visokioms naminėms atsako
mybėms; paimkie puse ant 
savo peši U. '

9— i’asili'kie del manos mei
lum ir galingu kad ir jau pya- . 
ėjo keli, metai po-ši i ubui 
pradedam sensti.

10— paaukalit dali savo 
litiopo laiko del manes, idant 
žinotai! kad esmu tau pasaldi
nau tavo gyvasties. y.

Pasakyk man ka turi ant nuo savos šalip, įteka vojo taip
kunigui už antru kartu atlau 
kyma jo.

— Dabar net visiszkai, ge
' * ♦ ' - ' - _ a . .rai suprantu—kalbėjo jis — 

kaip blogai pasielgiau atmes-

khui pt kad atiduot garbe szvon
* 1 4 ■1 " i ? L.. .

ežia lis tam Sakrarrientui, bet

h
Valgykite! <

Užgriebei > pusią 
turto prigujinezio tavo broliu 
del ko teip padarei!

Apskuustas: — Užgriebiau 
kaipo tolimas giminėliai ne

*
Sudžia:— Kaip tai tolintas 

gimine, jog jis yra tavo tikras1 
; biulis? ■ U '

Apskunstasis:— Na teip, bet 
kad buvo iškeliavęs ^n Ame-

Sudžia:—
daug galėjo vitlgyt, tai Ir žn^ą- 
nys ant svieto gyveno, 'ba gilti
ne buvo tingi, ilgai miegodavo 
tai ir žmonių taip noifmaugdu- 
vo.

Ąnt prašymo Pikio giltine 
prisilęnke, dirstejvjo ant mod- o i__ 1

— O-gi vireh puikios kriau- 
szes ir geltonos kaip vnNzkas.

Nomislindama daug insika-
1 • • Li• * • • . 1 • 1bmo m ng 
šu pilnus

■ • i . j a
- —r- -j

Bot ku

vesvj ant suolelio, idant pasiel- 
sėti. '

Tnotarpu kunigas atlikęs sa
vo pasiuhtiiivstes pareigas 
gryzo atgąl.

I \ f

vartelių ūkininką,kunigas nėno

damas aukaujam man malone 
Dit‘V6. P 
ant amžių,

vo pasiuhtiiivstes
v U / "'i *

*

Matydamas ’ gulinti

Jaucziausi pražuvusi u 
. bet tu dvasiszkas * I

Te ve išgelbėjai manė.
Tik dvi adynos Įniko jau pa

• . • a • • . !Wi • . • i

kaipo geras Katalikas aprUpiii-

turėjo tiesu prie turto.♦» iszei-Aidas 
mintis Detl’dit, Mieli, neišeis 
reguliariszkai, tiktai ta<hi kada 
bus užtektinai pinigu

darbe, žmonys negali užmokėti 
prienumeratos kelis dolerius, 
redakcijas tokiu bildu inkhim- 
pina in skolas ir turi 
tyt.

Sunki padėtis Lietuviszku 
laikraszcziu szioja gadynėje.

« < r ...k ;

Bostone tūla porele pergyve
nus su savim 7X1 metu, na ir bo- 
lw 1 e į užsimano persiskyrimo • 
puo .Myiv* Progrosas po šimts

11
'į f'/* f ' t netoli ta

ant isz-
leidrmo. lyita priežastis yra be

bankru-

padėtis
Ir

• I

knygutb. 25c

ptBtgwi f«ttt« siusti stropomis.
W. D. B0CZK0W8KI-C0. 

1CAKANOT CITY PA.
■........... ■ '-—-r-

k <iv i įmyiioN Minui juu. 
siliko jam gvvenimo. PasipiįVe Vedamas ko kito szaukti Atsilie- “

szes ir geltonos kaip vanzkas.
U A ' ' Ij

pe tn ūkininką, kad teikt ųsi
If

jam vartelius/ atidaryti, liet

trukus subėgo bpvoik Visi 
miszkiai, pradėta žadinti ūki
ninką, bet jis miegojo jau anhži-

_ • ____ ■ _____  « 1. L. ♦ . _L_ ..

tas szventais Sakramentais.
♦ * ♦

Karczemoj S.ch. netoli gelež-

biezi ubliu,

ūkininkas no nokruNtęlojo. No-
i na-f

Vino in i

kelio stacijos Moravijoj 0si 
rinke daug stiklelio ' 

h
mistrąs. Buvę tai, 23 Lapkri- 
cz i o 1871 mete; Apie 10 valan
da vakare pribuvo in kurczeipa 

.da vienas jaunus bernas vadu 
, narna h Popiežium. Kaip tik ji

nu miegu, pasimiręs bb iszpa-
otarpainii buvo ir vietinis bur- ginties ir szvontu sakramentu
mistrąs. Buvo tai,>■

i
Toliaus Bus.

da viėnas jaunus bernas vadi- ■ W • ■ r • 1 • 1 «•
I

f'11'

I

i

I;

'"VkIn < ’«
* ♦ t 

SKAITYKITE “8AUUD*
k! 4

I" .

M

* ❖
l' ! I

..‘i '1

biuo in męjdij prisiskine krau- 
szu pilnus kiszenius ir szaųeziu 
prikretus, norėjo lipt žemyn.

Prad«.ip

A Z
izenniH ir szauczm

riko, tai buvo tolimas ginu-
1 b -r * ' I ' m’ 1 į |b- w j|M t-ne.

10 gali no pasijudinti 

idant atliuosiiotu, bet tasai ne

r*

da melst szaucziaus,

norėjo klausyti ir da pa^aikv 
sziaip! zf

— • Nusidavė Pikis ip’ griu- 
cziu švilpaudamas, i'

w ...■pi i,. ui i*

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmu!inis ijetuviszkas
• DentinĮas Mąhanojuje

Ant Antro Floro, Kline Srtoro 
19 W. Centra St„ Mahan*y City
Ant Antro FJoro, Kllrie Siidro
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Praėjo dar pora dienu o pas 

mane suvisu nieks nesilankė. 
In trcczia diena atsirado viens 
Kinietis, kuriam reikėjo pa- 
raszyt ulandiszka gromata ko- 
mcrciszkos intalpos: ežia asz 
pelniau puse dolerio. Ketvirta 
dien jau man buvo didei nera
mu užėjo, bet sztai vėl kasžin 
isz kur iszlindo ilgaskvernis 
airis.

czia taip greit

o asz tuom 
po bertai ni o

— Vieszpatie — tarė jisai 
— tamstos gromata nemaczyjo 
ji man nieko neatsake.

— Tai ne asz kaltas, 
moteriszke, — atsakiau tvirtu
balsu; — moterims, o ypatin
gai lady’ms nelabai intiksi; jos

tik

kartais ant szimto gromatu ne
duoda atsakymo, o 
užimtas pirmutine* priverezia 
ju szirdi tuksenti meile.

— Penkis szimtus doleriu 
ant vienu gromatu, tai be ga
lo brangu! — suszuko airis. — 
O dar be to kaip ilgai laukti 
Ne, tai man ne suvisu patinka! 
Na, gerai paraszyk tamsta dar 
viena gromata t ik* žiūrėk, kad 
but drūtai, o ir meiliai... ra
si szis sykis bus laimingesnis.

— Asz szokau prie plunks
nos... Szitoje gromatoje asz 
ja volei prilyginau dievaitei, 
po kurios kojų nelaimingas in- 
simylejusis gatavas yra pade-

Airiui 
gromata labai patiko ir pasi- 
raszes pravarde, jisai iszemes 
padėjo man deszimts doleriu.

szirdies 
velijau kad naszle ilginus nu- 
]>asiduotu ir kad mano klien
tui dar ilgai isztektu kantry
bes.

Penkta diena lijo, ir asz tu
rėjau uždaryti savo krūmeli. 
Szeszta diena buvo saulėta n 
szilta; asz nusipirkau puikius 
raszymo prietaisus daugiau po 
pi eros ir ėmiau laukt. (*<••• visa 
diena g

rokūjideh1 
szimts centu, kaip prie 
stalo priėjo storas, 
apsirėdęs vyras, 

sz v i esi us

t i visas savo gerybes

Asz isz tikros

ži u rėk

— Ne, visai taip, — skub
riai atsiliepė ant to l’hmdas, 
asz norecziau jai nusiusti'mei
les gromata;
veda.

— Suprantu! — atsaki'.iu.- 
Tamsta, meldžiams pasivaiksz- 
cziok valandėle, 
tarpu paraszykiu, 
adynos bus at likta.

— ( landas linktelėjo gal
va: pakilęs nuo kodus susiki-Į 
szo rankas in delmoiius ir nuė
jo*

Szpaniszkosios n'aszles, kaip 
žiūriu, czion pavojingas daig-* 
tas, — pamislijau — sztai jau 
antras patnylo Szpane. Isztik- 
ro, butu gerai. k*<ul San Eran- 
cisco butu (langiaus tokiu si
renų!. ..

Vieton iszmislioti intalpu 
asz tiesiog para-

žodis iii žodi ta paezia 
ka buvau raszes 

anaip Airiui. Sugryžes, ( lan- 
perskaityt gro

gromatos, 
sziau, 
gromata,

gą va u paraszyt tik vie- 
už penkiasde

manu 
negražiai 

kuris turėjo 
labai szviesius plaukus ir 
raujiliu iszmarginta veidą. Ji
sai apsistojo ir žiuri in mane 
insikneibes, paskui urnai atsi
sėdo ant kėdės ir užsirūkę ci
garą, lyg rengdamasis su ma
nim kalbėti. Ant jo pirsztu žė
rėjo brangus briliantiniai žie
dai.

na

— Vieszpatie, — tarė jisai, 
žiūrėdama^ in szali, labai pra
sta Anglisžka kalba, — ar 
tamsta raszai visokeriopas gro- 
matas ir visokioms kalboms?

Taigi visokioms kal- 
— patvirtinau.

Ar tamsta raszai ir mei.

Angliszka kalba,

bums!

jisai.

O-gi kaip! 
Ar gerai ? — paklauso

Labai gerai! , 
'Pai paraszyk tamsta man

Asz jokioj 
fiesiniokinau. 

bet jau

tokiu gromata. 
mokslu vietoje* 
Asz ( landas, bet jau seniai 
Amerikoje. Aszyniekados ne
mokėjau ne pravaides pasi ra
szyt: na, bet 11! syk man ne ne
reikėjų : vienok dabartės ma
tau, kad didei bjaurus daigias 
ko nors nemokėti. Man reika- 
litlg4a tamstos pagelba, vieszr- 
patie! Pasitikiu taipogi, jog 
trtmsta užtylėsi...

Bukit be baimes. . . Ko
kioj kalboj raszyt J 

Szpaniszkai.
Galiu! Moteriszkei 

mergelei.’ — 
bingu balsu.

— Naszlei!
Ar sena, 

reikia žinot,

*r

ar
paklausiau svar-

ar da jauna? 
Man tai reikia žinot, kokio.* 
draugijos?

— Jauna, kokiu dvide- 
szimts penkių metu. . . Isz ge
ros draugijos, dagi per daug 
geros.

kokiu

Ar tamsta ja gerai pa
žinsi i ?

Ne, asz ja tiktai nm-Į 
cziuii bet niekuonu* nekalbė
jau.

— Tamsta nori jui pirsztis.

SAULE

? I

h
-jAh j*#**1h t

Sztai naujas ir pagal na jausiu budo namas, kaipo prieglauda del Amerikoniszku ka
&UNDM<Wk K*m' J . c.-Ji?;

reiviu, National Military Ibune kuris randasi Savtelle, Kalifornijoj. Buvo jisai pastatytas in 
vieta sudegusio. Kasztavo valdžiai pastatymas viena milijoną -doleriu.
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PROBLEMAI
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Blogus Laikai ir Imigracija.
Klausymas. -- 

nos sunkus laikai snmažim? imi 
gracija, tuomet ar žmogus gy
venant Lenkijoj netur geresne* 
proga gauti immigracijos viza.*

♦S. A. New York City.
Atsakymas. —~ Gal sziadie- 

nos sunkus laikai sulaiko kiek 
nors žmonių nuo keliones bet 
kasliuk Lenkijos, Vokietijos, 
Italijos ir Skandinavu szalin, 
skaitlius norineziu atvykti 
Amerikon > visai 
Vientik Szkoitijoj kvota nepri- 
pildyta.

Gal sziadie-

proga gauti immigracijos viza*

iIi1
J
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nori nezin 
nesumažėjo.

Deportavimas Prasižengėliu

das paprasze

buvau

mata, atrodo ja didei gera ir 
davė man už ja tris dolerius, 
kada buvau paraszes ant ku-
verto adresą.

Scka.nezios kelios dienos ne
atgabeno man jokio pelno, kol 
vėl nepa,sirode tas pats storu 
sis l'landas. Jis skundėsi, kad 
jo gromata pasiliko be atsaky
mo, ir prasze paraszyt anbra 
gromata. Asz su džiaugsmu 
iszpildžian jo praszyma ir isz 

kopija nuo
antrosios gromatos mano pir
mojo kliento.

Po kokiu ketiniu dienu In
ai šit iko

s e-

— Taip, signora!
—• Ar tamsia rasziai szitas 

keturias gromatas? — paklau
so jiji, paduodama keturis ge
rai man pažinstamus kuvertus.

— 'Tai-gi, asz jas Įiara-sziau 
bet kaip tamsta galėjai patir
ti kad tikrai asz, signora f — 
paklausiau asz stebėdamasis.

— Labai lengvai,
uiszkino jiji ; — visos tos gro-1 simildamas 

rau-

greitai atkirto signo-
— Asz nenoriu atimti nuo 

tamstos uždarbio; mislis, kad 
tamsta del manes kenti vargo, 
butu del manes nepergalima!

K a-gi asz darysiu, sig
nora ?

rvt! — * 
ra.

gai vos parasziau

bai menko uždarbio
visai nepaprastas dalykas.
didelis vaikiukas priėjo prie 
mano stalo ir lyg iszmokes isz 
s g; ros atsiliepei 

Kaballero, užeikit,, mel
džiami, pas donihi' Migučio 

(pasakė adrėsa): 
geidžiu pakalbėti su 

kaballero apie viena dalyku.
Asz pakilęs tuoj nuėjau. Tai 

buvo netoli nuo manes, 
apsistojau pas di\<\ > 
nedidelius namelius ir paskam
binau. Dūri atidarė labai gra
ži mergaite, kuri tuo jaus nu
vedė mane in puiku buduarą; 
papraszius mane palaukti, ji- 
ji greitai pasislepi* in szalutl- 
ni kambarį. Po i 
rodo man jauna, 
moteriszke, visa 
su juodais mesginiais. Ji žvil 

a k so-

pas domia 
vondcr-N uss 
signora

A sz 
lidei gražius

miliutai pasi- 
, labai graži 
apsivyniojus

<r_ 
n

torėjo 'ant manos savo 
minoms, tamsiomis akimis, nu
leido jas, nukaito, norėjo ka 
sakyt bet negalėjo. Matydams 
jos pamiszima, asz pasiskubi
nau ju užvaduoti.

— Signoro, tamsta, norėjai 
matvti mane dalvko dūlei. . .. v »

Kuomi galeeziau tamstai tar
nauti. ?

Pergalėjus savo susijndima
ji pagalios prabilo drebaneziu 
balsu:

— Signor, ar tamsta raszai

pn-

matos raszytos ta paezia 
ka ir užtūri vienokia italĮia, 
tai-gi suprantamas daigias, 
kad jas parasze vimia žmogys- 

gavau per szia pas
kutine sanvaite, o
įlojau, jog Įier tiek lai k czion 
netoliese raszo gromatas už pi
nigus, tai nesunku inspeti, kas 
tas gromatas rasze, kurias man 
siuntinėjo; jie grynos nesuo- 
mones vieszpatie! Asz neži
nau, kas tamstai insake jas ra
szyt, ir Hut tolesnio laiko, su
simildamas, tamsta negaiszyk 
manės tokiais niekais!

Man didei gaila, signora 
bet asz negaliu iszpildyt tams
tos geidavimo, —

Akyse jos žibterejo 
mas.

ir užtari 
suprantamas

ta; asz jas

O ' • 

vieszpatie!

ge i davinio
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kad asz ži

atsiliepiau

rustu-

K a-gi asz darysiu
— suszukau ’asz.
Rasz.yk tamsta, kaip ra- 

vos isztare Szjiane, 
drebėdama visu kimu;— bet sn 

ne teip... ne to- 
g romą tas, ■— trauke ji ji, 

pakeldama ant manės savo 
dvvinas akis.

— Ar prigitiueseiies ?

į szei, —

kias
ant manes

— pa- 
klaupiau asz, jausdamas, kaip 

kraujas mėtėsi, man lnvisas 
szirdi.

'Ta palieku 'asz tamstos 
taktui, ture jiji, mikeziodama.

Oi, Dievulėliau! Kokius 
asz kalbu! 

manės, 
nieko, 

rankoms, 
verkt ir iszbego isz kambario. 

Po valandėlei inejo mergai
tę 
apsilankymui atej( 

Palengva, 
as.Z.ntgal in

nesuomonius 
klausyk tamsta 
szvk 
veidą

man 
su

jo mislys labiau painiojosi.
Ta diena man beveik buvę 

smagu, kad ne viens ne kits 
mano klientas nepasirodė. Ant 
rytojaus asz vos nepasitikau 

Asz gedejausi 
— dalykas,

namieji. Asz gedejausi savo 
drapanų, — dalykas, kuris 
man kitados mažiausia rūpėjo. 
Mano drapanoms galima, buvo 
daug valyt, 
pirki nebuvo pinigu.
volei sėdėti ir laukti klieniut 
dagi ir geisti pribuvimo Airiu 
ir staezioko Ulando.

Utarninke atėjo Airi 
turėjo labai 
veizda. Jisai vos-vos man link
telėjo.

o naujoms nusi- 
Tųrejau
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nekantanta
JI s 
isz-

Vieszpatie, — prabilo ji- 
ner jokio

I l <
Cn- 1N c- 

nera- 
l’žsidange 
urnai emc

ir asz supratau, kad manu 
a bis.

Ateiviu.
Klausymas. — hnmigrantas 

musu mieste, iszgyvcii.es szioja 
szalyja suvirsz deszimts melu, 
prasikalto buvo suaresztuotas, 
ir nuteistas 14 menesiu * kalėji
mo. Ar ji iszdeportuos kuomet 
iszpildys bausme ?

K,J.,‘ Elint, Mich.
Atsakymas. — Szita žmogų 

neiszdoportnos. Jaigu ji antru 
kartu nubaustu už prasižengi
mą inimant moraliszkn nedoru
mą ji iszdeporl uolu. Po Immi- 
graeijos aktu, bile ateivis ne 
paisant kaip ilgai iszgyveno 
szalyje yra deportuojamas, jai-
gus sugautas ir nubaustas dau
ginus kaip vibna karta.

■ ■ . ............... ..

Net žmogui aut szirdies smagu 
Ne apsakyti negaliu.

Kad Lietuviai paeikclineja, 
Kitaip (įalykus apsvarstinoja.
Jau dabar visi progresistai, 

Visi pasikėlė žymiai, 
Jau nesiduoda už npsiu vadžiot 

I r ne bile kam gilįuot. 
Einu kožnas už teisybių, 

Nesiduoda apsidumli kveilybe; 
Pamatysite da už metu keliu, 

Bus puiki tautu Lietuviu. 
Lyg Nzioliai, kas nenorėjo, 

Lai juos apsuk i nėjo, 
Rinko pinigus kaip iszmane, 

“patriotai” ka užanane,
Ir da sziadien daug isznianu, 
Szinitus tukstanezius surinkt 

užsimano.
Lietuviai duos, ba pinigu turi 

Susimylėjimo jokio nuturi, 
Bet nieko nepadaiys,

Ba ne viena kalektoriu isz stu-

Bile

■k J.

i

bos isz va rys.
Gana ž mon is k vai ly t i, 

Gana akis muilyti, 
l(eiketu nors karta nustoti.- 

Begėdiszkai žmonelių neapga
vi net i, 

Kožnas czion reikalus sąveį
*

Kaip szeimynele pszpxaitytij 
Badu nuo saves p r as za lyti. 
Nebijokite, tegul jus visaip 

vadina.
Tegul in jus ir pekla landing 

Bet Dievas neiszklausys, 
Žmogų biedna nepragaiszys.

f 
i
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Ar Studentai Gali Persikelti isz 
Vienos Kolegijos in Kita. 
Klausymas. — Buvai inleis- 

las in szia szali kaipo studen
tas. Sziadien lankau viena ko
legija bet no,riu stoti kiton 
nes szita man nepatinka. Ar ta 
pavėlins 
daryti ?

K.L. llarrisJmrg, Pa.
Atsakymas. — Jaigu ta ant

ra kolegija yra 
Biuro surasze, 
kykln, galį persikelti. Pirm ne
gu persi kelsi turi prancszti 
Commissioner General of Im
migration, 
apie tavo norą persikelti ir 
praszy damas 
taip daryti.

sai labai, sausai, 
atsakymo, ne menkiausio ženk
lelio gyvasties, advierniai, kn 
da asz ana dien ėjau pro 
Įauga, jiji 
trauke, turbūt 
nepatiko!

— Su moterims sunku su
sitaikinti, — atidariau asz, ap-

Ra-

.l.os 
su rūstumu pasi- 

gromatos jai įminiu rac i j os B i u ra s

Immigracijos 
ju užgirtu mo-

» g 
insimislijes 

savo kroiheli 
apgriebtas, kasžin kokio nebu
vusio jausmo.

— Jiji labai 
lijau sau; o dar ir gera; pasi
gailėjimas pergalėjo jos rūs
tybe. Jiji prasze manės rašky
ti kitokiu bildu* ka gi asz ga
lėjau pasakyti. Paskui, tas pa
žiūrėjimas, jos aszaros...

Jiji |>asitiki ant mitno tak
to. Kas per taktas? Ar tik ne 
tasai, kuri man priszaukia ma
no jausmas. Bet ka-gi asz del 
jos jaueziu? Kaip ji isz pra
džios užsirūstino ir kaip malo
ni pasidaro po mano apreiszki. 
mui. Sztai asz pa klausiau sa-

ėjau 
visas

4* h, : *4 *' • M *

reže apsiseiliojęsMuzikantas
Trauke per striunas be malo

nes, 
Ba mat Veselka buvo,

Ant kurios daug svecziu pri- 
buvot 

0 ka, vesolka be musztynes 
Tai nėra ramybes, 

Uu-ha! kulokai pasikėlė.
Kožnas ynagi nutvėrė, 

Galvos pyszkejo,

praneszant ‘jam— Kaip tai signor?
— Del lo kad raszvt 

matas — tai mano amatas.
O jeigu tamsta per ta: 

skriautįi, užgauni, dagi gėdi
ni moteriszke ?

—, Dagi ir tokiame atvey- 
je, signora, — atsakiau asz, — 
nes, turiu priesz tamsta iszsl- 
pažinti tos gromatos buvo ma
no vieninteliu darbas: be ju 
asz bilcziau badu numiręs.

— Ar tai tamstos vieninte
lis pelnas? — atkartojo jiji vėl 
nuleisdama akis, kurios ju ne 
buvo ne ženklo rūstybes arba 
inirszimo.

Mudu kelias miliutas tylėjo
me abudu. Iszpažinim'as nepri
tekliaus, reikalingumas kovoti 
už būvi rėmėsi manyje su jaus
mu karžygiszkos garbes.

Asz (langiaus neraszysiu lo- 
gromutu, —pert raukiau

užgauni, dagi

g ro

kiu
asz tylėjimu drebaneziu balsu 
sujudės, pats nežinau kodėl.

gruma t un už pinigus? — N 1 ~ ‘ ‘

Visas Kaimas Losze Szachrnatus (Chess)
Ne, tamsl'a to neturi da-

graži, — mls-

mui. Sztai asz paklausiau 
ves: ar vien tik pasigailėjimas 
priverto ja taip urnai atsimai
nyti ? Asz atsiminiau savo bu
vusius klientus. Raszyt taip, 
kaip jie norėjo, dabar man ro
dosi negalimas daigias, o pa
prastas būdas raszymo rasi 
jiems ir nepatiks. Ka ežia da-

O gyventi juk reikia. 
Asz niekados dar nebuvau bu- 

tokiame painiame padoji-
Juo (langiaus mislijau,

■

r vii ?

ves
me.

t,

♦

i
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Szitie vaikai isz kaimo Stroebeck, Vokietijos, kožna meta losze szachrnatus (chess)

ja

szviostas naujos mislies.— 
si jai iK'patinka toks augsztas 
sudėjimas, pabandysiu papras
tesnių. Ar tamsta atsimeni, juk 
tamsta pats norėjai, kad asz 
stipriau i szs i re i k szcz i a u.

— Asz maniau, kad tai bus 
gerinus, tamsta, kaip man ro
dos, gerai Įiažinsti moters, asz 
neturėjau kada 'ju pažinti, o 
kurias pažinau, tos buvo daug 
taiklesnes. Paraszyk tamsta 
man dar porele gromatu, bet 
taip kad jiji pavelytu su
pasimatyti. Jai tamsta taip pa
darysi, tai gausi isz manės 
szimta doleriu.

— T u roda mas 
raszt, kaip man patinka, 
paklusniai iszguldžiau ant po- 
pieros, 'ka. man reiszke mano 
szirdis, kuri nuo tos dienos, 
kada pasimaeziau su szpane 
buvo kupinai ji pripildyta ir 
negalėjau’rasti sau ramybes.

Asz taip pradėjau:
“Gražiausioji terp motoru!
“Tie žodžiai ne bile pasaky

ti: tai yra mano persitikrini
mas nuo to laiko, 
tamsta pamaeziau.
mane pakerėjai: man rodosi, 
lyg asz apsiauptas su auksiniu 
sietu; mano szirdis, 
nejudinta, nerąnda ramybes, 
protą mano nenori man dail
ginus tarnauti. Ar-gi tai butu 
meile? Asz maezinu daug mo
toru, bet iie viena isz ju nesu-

tai gausi isz

i nvely j ima 
asz

kada asz
Tamsta

iki sziol

judino manyje tokios kanezior
Asz pasidariau

jų pavelijimo
4
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kuriame ima dalybas ne. tik jaii ii, bet ir seni ant atminties nelaisvės grafo (lumzolimo, kuris 
losze su kaimieeziais isz nobodiimo vienuoliktAni sziintmetyja Todėl ant tos atminties; visas' 
kaimas, karta ant meto, losze szachrnatus vieni su kitais, 5

Klausymas, v
mano

kitur gyvena, 
szyti

Natūralizacijos Liudininkai.
— Pasiuncziau 

pi rma natų ra lizaci jos 
praszyma keli menesiai atgal,
bet mane dar neszauke ant už- 
klausymo. Bet abudu vyrai, 
kurious ketinau szaukti kaipo 
liudininkais, apleido miestą,

Ar turiu para-
Naturalizacijos Biurui 

pranesziuit vardus kitu liudi
ninku? i

K.L. New York.
Natrualizacijos Biuras vien

tik tau pranesz kada iszklau- 
symas invyks, ir tada galėsi 
nuvykti su dvieju is liudinin
kais (naujais) be jokiu prane- 
szimu,

1

Laiko Skirtumas,
. i Klausymas.
kuomet pietus Plnladelphijoj 
tai naktis Stockholme, ar man 
negalite praneszti kodėl taip 
yra. '

K.L. Chicago, 111.
* ,!4 /1 Mm i

Atsakymas, 
tus Su v.

t
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Neiszsistovejo su alum uzbonai 
Rodos bombas meto Meksiko^ 

nai. >
Rupūžes, gademai, tai mat, 

Mikai tu gud boi, smart.
Duok tam velniui smagiai.

O bėgsimo raida ve i, 
Palicmonus parvesiu.

Visus in lakupa nuvesiu. . 
Kaip pasakė, taip ir padaru 
Musztukus pas vaitu nuvarį

Kraujai tyszkejo.

1

1
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Kur ten Lnzernes paviete rofl- 

dasį apygarda,

i

Žinau, kad

I

I

— Kuomet pie- 
Valstijose (Eastern 

Htandaiul Time) yra 5 valanda

pa jautimu.
kits žmogus. Meile sujudo ma
nyje lai p staiga. Ar-gi tai gal 
būti ? Tai-gi, tur but gal tams.- 
tą klausi, garbiname signora, 
kam asz raszhm szita gromata ? 
Tiktai dėlto, kad tamstai pa
sakyti galeeziau, ka asz mislis- 
ju ir ja.ueziu nuo to laiko, ka
da asz buvau laimingas tams
ta regeti.“

JR?raszydamas szita gromata 
asz taip ilgai užtrukau, kad 
Airis, besėdėdamas prie stalo, 
pradėjo nerimodamas in mane, 
žiūrėti.

Szi kartu tamsta ilgiau 
-r*-.užtėmi jo jistiiy

• r’ i
raszei,

r»»«H i

I
I
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but szvoluesnis 
sunkiau!..
I: į

tu r- « 
su s tat vm as
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Kurioja buim motere nelabu 
Kuri vyro savo iszsižadejv, 
Czion su dukrele apsiudo, 

Kitas moteres aploja, p- 
Nieko ndbijo, ne nesivaktuoja« 

Pasielire nedorai. •

po piet Paryžiuje ir Londone, 
(7 valanda Berlyne, Copcnhugoj 
Hamburge, Ryme, ^Stockholm . 
ir Vienoj; 7 valanda Constant!-

31 
vai ryte Yokohainoj

Ryme, Stockholm

12:03 vai.nople, Leningrade
Bogota; 2
ir 7 valanda ryte Sitkoj Alas
ka j.

— r.
______ _________ Jtfcg'MJ JU.'egSBKgMf

W. TRAŠKAUSKASI
L1ETUVISZKAS' GRABOR1US 

ĮĮ>

Laidoja kurtis numirėliu. Pasam- 

krlksztiniu, veaeliju, paaivažinėji* 
Yno h- t. t.
603 W. Mahanoy Av®j Mah. City

- ■ •

V'*' ii'

M. |

do i automobilius del luldoluviu,

te

t

Pasielge nedorai, 
Tai vaikine negerai.

O jus moterėlės, • • 
Kokios jus neiszmaneka, 
Ar negalite i 
Paskui anidvi iszsmaluoti.

0 jus motereles,

Ar negalite in kaili duobti, 
Paskui abidvi iszsmaluoti. 

Su plunksnom apipilti, _ .ta A.
ln užmiesti iszguitį. 

Taip pasiūlykite, 
a « ta. ■ k

Ir iszvių-ykite. y,
■ ■»! ■ iim- y m i. i 1 .m MII—'F-
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Ant J. Sakalauskas ;
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LIETUV1SZKAS GRABOMUS « 
(Bell Phone 872) •-J L

331 W. Centre St., Shenandoah, ^a/;
Nuliudimo valandoje, 

kiam gerinusi patarnavime. Pa- . 
laidojime atliekam rūpestingai 
ir gražiai. Busite pilnai užga
nėdinti. ?r

Isz Mahanojaus ir Girardviilea 
jeigu kas pareikalaus mano pa- 
tarndvima tai meldžiu man tel<-

‘ mlėutu. w Bell Telefonai it* 
1 a

(Bell Phone 872)

Nuliudimo valandoje, tutei-

t

___ _ __ _____________ _

tonuoti o pribusiu ln deizimta
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Kreipkitės pas szitus Biznierius kuriu apgarsinimai ežia 
randasi, jie suteiks jumis mrfndagu patamavima ir už- 
ganėdinima visame.

4 m nh> j

< II['R f ’— Kaziukas, 4 metu sūne
lis Juozo Pavlaueko isz Hei
ghts nupuolė nuo gonkeliu, 
perkirto sau galvele ir reikėjo 
nuvežti in ligonbuti ant gydi
mo.

— Mikola Ajduk nuėjus pa
taisyt kapa savo nesenei miru- 

krito ant josios

— Seredoje 1 diena Okto- 
berio — Spalio.

— Readingo kompanijų pra- 
szalino fajermona ir boilermo- 
na isz Staniklio brokerio. Ma
noma ir daugiau 
praszalinot.
~ Standard time arba pap

rastas laikas sugryžo Nedelos sios paezios, 
lyta 2 valanda. Visi ziegoriai kapo negyvas. Likos palaido-

B

— Nedėliojo atsibuvo krik- 
sztas sūnelio ponstvos Jurgiu 
Paulukoniu isz Shafto.
mais buvo p. Motiejus Levas 
su pana Adele Vnilioniute. Kū
dikis aplaike ant krikszto var
du Eugeni uszas.

• <

darbininku

nupuolė nuo

dabar bus atsukti valanda lai- tas szalo paezios. 
ko atgal, tai yra, kur tasai lai-i
kas buvo užvestas.

— Pana Ona Gražinte ati
darė patogumo parlori (Beau
ty Parlor) ant 514 W. Maha
noy n ve.

— Poni M. Grineviczivne, 
517 W. Pine uly., aplaike ži
no isz Lehigh Universiteto 
Bethlehem, Pa., per prezidentą 
tosios mokslaines, buk josios 
sūnūs aplaike garbe 
more Honors” 
mokslą laike meto ir būdamas 
ant pirmos vietos klasoje. 
.Jurgis Kalėda isz miesto aplai
ke panaszia garbe. Yra tai du 
isz musu tautieeziu isz miesto 
isz kuriu privalome džiaugtis 
kad kyla augsztai moksle.

— Edvardukas, 14 metu sn- 
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K u nd rot ienosnelis
staigai susirgo ant podesaitis ir 
likos nuvežtas in Locust Moun
tain ligonbuti, kur jam likos pa 
daryta operacija.

—- Praeita Ketverge nakti 
ant East Market ulyezios tula 
moterėlė taip inkaito nuo mun- 
szaines kad norėjo iszbadyt vi
sa svietą ir reikėjo ja 
priesz burmistrą.

nuvesti 
♦Josios vyras 

i vietoj 
ant E. Pine idyczios ir norėjo 
vestis namo bet girta prisiege- 
le ant to nenorėjo sutikt ir šu
kele tikra velniava kad reikėjo 
paszaukti policija ant jos 
maiszinimo.

— Szinpikas Bieloviszczak, 
7 metu vaikutis, 
ant 413 W. Pine u Ii., 
žeistas per automobiliu ant W. 
Centre ui vežios kuri vare .Juo- to' *•
zas S u bos k i isz 
Vaikas 
ežios maszinos.

— Ugnine

surado joja kokioj tai

ap-

gyvenantis
likos su

Shenadorio.
nopatomino at bėgaii-

k ui i 
ant

szvilpine 
per daugeli metu radosi 
Kaiero 'bravoro likos perkelta 
Nedėliojo ant North Mahanoy 

kaip 
Mat, 

dirbti
ūžt ruko 

viskas szia-

brokerio, kurisT S jj szv i Ips 
met us* 

nustojo 
szt vmo

' * sžvilpe per (uos 
kaip bravoras 
(f) alų tai ir 
ant szviipimo — 
dien d ra i!

— Puikei
praeita Ketverga savo 25-meti- 
nes sukaktuves ponstva Boles
lovai Džiaugiai, E. Market uly- 
czios, po 25 metu vedusio gy
venimo. Szliuba erne Sept. 20, 
1905 Mahanojui per kun. Pau
tienių. Ponas Džiogis gimė w • *r -----
viėto, Zardiszkiu kaimo, 
gyvendamas Ainiuike

Jojo prirficgele gimė 
rejoi ir po tėvais vadinosi Eiz-

Jauna- 
prieme užpraszytas

apvaiksztinejo

•b

Ponas Džiogis 
Lietuvoje Kauno guber. ir pa- 

per-
29 me-

1 us. Mo-

bieta Rynkevicziute. 
vedžiai ” 
svetelius svetingai, su atvira 
szirdžia, pasodydami prie ska
nios vakarienes, o orkestrą lo- 
sze smagius szmotelius 
pralinksminimo sveteliu, kurie 
po vakarienei ir truputi 
szoko. Vakarienėje dalybavo: 
F. Szlužiai, F. Boczkanskai, S. 
Gegužiai, E. Fletcherei, O. Vi- 
szinskiene, M. Grineviczicne, 
S. Rynkevicziene, ir F. Džiogis. 
A. J. Sakalauskai isz Shenado- 
rio. C. Zelnerei, Guentherei su 
'Vaikais ir Grant Searfass isz 
Quakake. Simus Martinas isz 
New Yorko rodo puikius kru- 
tamosius paveikslus, pralinks
mindamas svotelius. Svetelei 
linkėdami ponstva Džiogiems 
sveikatos, ilgo pagyvenimo ir 
sulaukimo auksiniu sukaktu
vių, nusidavė kožnas namo ant 
atsilsio.

svetingai,

, u6 6 6

l <

Mt

del

pa-

Prassalina galvos skausmą ar neural
gija in 30 minutu, sustabdo parsaa- 
liaaa pirma diena, it sustabdo malaria 
in tris dienas. Gausite aptiekoso.

666 Teipgi Tabletuose.

j* Aleksandra, mylemn pa
ti Kazimiero Vaiczulio, 211 E. 
Lloyd uly. sirgdama nuo ko
kio tai laiko, mirė namie pra
eita Ketvergą. Velione buvo 
gerai žinoma del daugelio žmo
nių per savo geru ir draugisz- 
ka būda. Paliko dideliam nu- 

tris dukto- 
mot i na

lindime savo vyra, 
res ir keturis sūnūs, 
Marijona Jackevieziene, ir se- 
seres W. Dundziliene, Ona Mi- 
nevieziene ir Agnieszka mies
te. V. Unguraitiene Filadelfi- 
joi kaipo du brolius Filipa Fi
ladelfijoj ir Vlada mieste kai
po penkis anūkus. Laidotuves 
atsibuvo Panedelio
bažnytinėmis a pe i gom i s 
Jurgio bažnyczioje 
dalybavo daugelis 
Graborius Minkeviczius laido
jo.

ryta su
Kl/j V • 

kuriuosia 
žmonių.

— Nedėlioję atsibuvo para
pinis susirinikimas parapijom! 
Szv. Jurgio parapijos ant ku
rio apsvarstyta svarbus reika
lai kas kiszasi vedimo parapi
jos ir kitu veikalu. Susirinki
mas atsibuvo paredke ir mal- 
szei.

— Parako dirbtuvėje An
thracite Power Co., kilo smar
ki eksplozije, kurioje likos už- 
muszta keturi darbininkai isz 
Grier City ir kelis 
praeita Petnyczia.

sužeido

kad 
ligon-

Mount Cannel, Pa. — Du vy
rai isz Atlaso likos t ei p pa vė
jingai subadyti peileis, 
reikėjo juos nuvežti iii 
būti in Ashlnnda ant gydimo.
Kas juos subadė tai patys ne
žino. Juozas Kaminskas, 28 
metu, likos nudurtas arti szir- 
dies o Franas Malinovskis li
kos subadytas ant veido ir 
kaklo. Malinauckiene nakties 
laike iszgirdo žemai koki tai 
baladojima prie duriu ir nuve
jąs pažiūrėti kas atsitiko, su
randama savo vyra prie duriu. 
Praeigiai surado sužeistąjį ir 
atnesze namo.

Juozas Kaminskas

< Reading
< lines

►

Praleiskito diena New Yorke arba 
atlankykite gimines ar pažinstmus 

eis spccialiszka ekskureija in

NEW YORKA
Ncdelioj 12 0KT0BERI0 
$4.00 IN TEN IR ADGAL
Speciali* Treinaa Subatoe Nakti 
Isz Valanda
Shenandoah ............................ 12:35
Mahanoy City
Tamaqua . ................................ 1:45
Grįžtant treinas apleis New York 
isz West 23 Street stacijos 6:47 
vakare, isz Liberty Street 7:00 
vakaro, o isz Elizabeth, N. J. 7:32 
valanda vakaro.

. 1:16

Columbus Day Ekskurcijos 
PHILADELPHIA,

ATLANTIC CITY 
IR IN NEW YORKA 

Panedelije 13 0KT0BERI0 
Apie daugiaus informacijų apie 
ezitaa ekskurcijas kreipkitea ant 
Readingo geležinkelio stacijų arba 
raszykite pas John M. Rolin, Dis
trict Passenger Agent, William
sport, Pa.
ANT READING GELEŽINKELIO

i __________ _ I
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Turėkite Pasitikėjimą Kietųjų Anglių Apelinkėje.
Szia apelinkeje yra galiausia dalis suv. Valstijose del darbo 
ir biznio sziame laike. Ir Mahanojus yra geriausia vieta; 
Szioj apelinkeje. Namai pabrangs nes žmones norės pirkti 
savo namus. Merchants Banka nori prigelbet žmonims ir už 
kvieczia tuos kurie dirba idant suezedintus pinigus dėtu in

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM

ir biznio sziame laike. Ir Mahanojus yra geriausia vieta
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NAUJAS AMERIKOS KARISZKAS LAIVAS
Naujus Amerikos kariszkas laivas vardu a

11^53
••''•S;

UJS. Cruiser Louisville” ana diena likos inleis- 
tas in vandeni. Jo padirbimas k.asztavo 8 milijonai doleriu.

Lansford, Pa. — Jonas Sa- 
bariu ir Kranas Dambrauckas 
isz Summit Hill likos pastaty
ti ant $2,000 už subjaurinima 
dvieju mergaieziu Mortos Sei
tz 13 metu ir Betricijos Mon- 
throop 14 isz Lehighton, 
rias iszsiveže automobilium 
ant pasivažinėjimo ir sustojo 
apleistoje vietoje dasileido 
bjauraus darbo. Sunkei bus uz 
tai nubausti.

Worcester, Mass. — Pereita 
nedcldieiii J. Mozūrai!is su sa
vo szeimyna ir keliais kitais- 
draugais vtažiavo savo automo- 

l “Auszreles” — “Ga- 
piknika Maynarde. Vi-

ku-
iszsiveže

vietoje

Chicago. — Pas teisėja Lyle 
atvestas Oscar Goodgalis(Gud- 
galis) 
avė.,

28 metu, 
kaltinamas 

apartmento namo 1(110 Wood 
st. Goodgalis prisipažino, kad 
ji pasamdęs Emil Sapinski, ra
gindamas Edwardo Krajevski, 
su tikslu gauti $12,000 apdran- 
dos. Iszduoti varant ai aresz- 
tuoti Sapinski ir Krajevski.

Gudgalis padegė narna Rug- 
nakti ir bebėgda

mas buvo parmusztas John De 
resinskio, kurs Gudgali ir nu
vedė in ugniagesiu 
men ta. — N.

sėjo 21 d.,

2223 Irving 
uždegime

departa-

NAUJAS DIDELIS

SAPNORIŲS

%0
♦%
i

Su 283 Naujais Paveikslais

160 Dideliu Puslapiu

8 coliu Ilgio - 5 coliu Ploczio

t
i

Y Planatu ir visokiu Burtu.
Y Knyga apdaryta kietais
Y audeklineis apdarais.
Y PREKE - $1.50

I* Pagerintas ir padaugintas
Isziguldantiiszloidamas.

5* kiekviena sapna ir kas
►.A. A . a aį* ateiteje stosis. Su priedu

♦I*

W. D. Boczkauskas - Cor ’>

Mahanoy City, Pa., U.S.A.

biliu iii
bijos”
so vežime buvrt 7 ypatos. Pora 
myliu už Marlboro važiuotojas 
J. Norkaitis prarado kontrole 
ir per akmenine tvora nore 
staeziai in griovi. Ant laimes, 
visi važiavusieji liko sveiki, 
tiktai p. Mozuraitienei nepa- 
vojngai sumusze galva ir nu- 
grande koja. Maszina taipgi Ii. 
ko sveika, tik puolant per ak
menis sutruko 
“batter v.”
kole savo maszina isz griovio, 
gavo nauja balere ir nuvažia
vo in pikniką. Czia žmones pa
sitikę sveikino juos kaipo pri
sikėlusius isz numirusiu. — K.

in szmotelius
Važiuotojai iszsi-

PERSISKYRIMAS
SU DUSZIA

(Sapnas)

Viena nakti miegu savo lo
voj ir sapnuoju: nustojas savo 
kasdienini darba ir vaikszczlo- 

j ju darbo ieszkodamas. Kur bu.

KVITU knygolo Draugystėms de! isa- 
mokojimo pinigu ligoniams. Preke 26c 
KVITU knygele Draugystėms del Ka- 
flicriaus nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. Preke ... 26c.Preke ...

W. D. BOCZKOWSKI-CO., 
MAHANOY1 CITY. PA.
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GRESTMONT DAIRY
GEORGE G. FISHER, Loc. - FRACKVILLE, PA. 
Jeigu Reikalaujate Geriausio PIENO, SMETONOS AR PASUKOS, 

Tai Orderuokite Nuo Mus. Telefonas 89-J

a
■W f

" <■

»

DR. C. A. ŽERDECKAS
.. .L1ETUV1SZKAS DENTISTAS...

Tamaqua ofisas, randasi People’s Trust Co., Banko name ir adaras kas 
dien, nuo 9 iki 6 valanda (pagal senovės laiko), iszskircnt Scrcdomis.

Vakarais pagal pareikalavimo.
New Philadelphia ofisas 34 Water St., adaras kas vakaras 7 iki 9 valan

dos. Seredomis visa diena buna adaras.
Pottsville 9-R-2

X—RAY GAS
■

ves, nebuvės užeinu pas viena 
Lietuviszkos parapijos klebo
ną ir gaunu darba prie komu
nija kepinio. Bedirbant ten, 
praeina kelios sanvaites laiko. 
Sulaukės sekmadienio 
žiuoju su savo draugais in ko
ki tai parka, susėdam ant pie
veles ir pradedam skaityt lyg 
laikraszti lyg kokia taj kny-

Beskaitant stojasi priesz 
mumis kokia tai balta szmekla 
jaunos merginos ypatoja. 
pirmu ant jos pažvelgimu pa
žinau kad ji yra mano siela 
(duszia). Stovėdama prje^zais 
mus prabilo: ;,<sex ,

— Asz su tavim ilgiau jau 
gyventi nebegaliu delbto kad 
manės pirmiau atsakancziai 
nemaitinai o dabar komunijas 
kepdamas visiszkai mane ji'a- ko reikia kreipkis prie mus o 
mirszai! Jeigu jau taip tai

Scrcdomis visa diena buna adaras.
Telefonas, Tamaqua 638

iszva- Yra iszkepta taip kaip mino Žmonia 
Geriausi miltai, dideli kepalai.

Padirbta per: 
HARTENSTINE’S

Telefonas, 376-J

Ribbon Duona”

ga.

Su

mus prabilo

duona mill, 
ga* gali pirkti.

to 
Geriausia Duona ka pini-

BAKERY
FRACKVILLE, PA.

eitu po dvi bandeles duonos 
isz tu miltu, kiek tam tikslui, 
iszeikvojama Suv. Valstijose.

Ant to jam nieko neatsakiau. 
Taptelejo man mintis galvon, 
paklausti apie mano 4‘dusze” 
kuri szedien nuo manes pabė
go; ar ji sugryž kada ar ne.

— O, o, apie ja, tu, visai ne
manyk ir nenorėk net žinoti. Ji 
daugiau nebesugryž. Jeigu sau

dusze

LOMAS A’
• •

AUTO ELECTRIC 
i SERVICE ::

Pataiso Batteres. A-C Spark Plugs 
Automobiliu, Elcktrikos ir 

Motoru Pataisimas. 
Telefonas 316-R.

126 WEST MARKET STREET 
MAHANOY CITY, PA.

KOURY BROS. 
❖

Perkrausto naminius daigtus ir 
t.t. in trumpas ar tolimas vietas. 
Dideli naujausios mados trokai. 
Gvarantytas patarnavimas už že
miausias prekes. Teipgi parduoda 
gazoliną. Telefonas 142.
8 OAK ST., FRACKVILLE, PA.

mirszai! Jeigu jau taip 
asz einu szalin nuo tavos!

— Eini eik sau po negero
vių — manai asz verksiu del 
to? — atsakiau. , ‘

Gavus nuo manės toki at- ’ I 
sakymu, tuoj isznyko pilims isz 
akiu. Mano draugai kąd įms 
isz manes juoktis, bedusznyku 
vadyti ir t.t. Bet asz nieko jic- 
atboju. Juokiuosi kartu ir tiek

Jau vakaras. Parvažiavom 
namo. Sėdžiu savo kambaryje 
prie stalo ir mastau apie per
siskyrimą su savo duszia. 
sztai, kasžin k'as in duris taip 
pabeldė jog asz net nuo kėdės 
paszokau ir 
isztariau: “ 
re durys ir ineina kambarin, 
su žib’ancziais sagucziais ant 
krutinės, velnias. Paskui ji da 
pora velniuku. Bet szie jau 
praseziau atrodė ir likosi sto
vėti prie duriu. Anas-gi po- 
niszkasis, su žibaneziais sagu
cziais, prisiartino prie stalo ir 
nepraszomas atsisėdo prieszais

Apžvelgiąs visa mano 
kambari, tarė:

— Na, dabar t'ai nors mu
du pasikalbėsimo. Asz jau ta 
seniai norėjau bet per tavo 
“dusze” negalėjau prie tavos 
prieti. Nuo sziadien-gi m'an li
kosi liuosas kelias prie tavęs.

— Tai ka-gi, man sakysi ?- 
užklausiau ji.

— Vat kame dalykas 
rimtai pradėjo > jis —

je žmones—darbininkai taip Hcikia^inmoketi jnuo vieno iki
# _ 1*1* iii 4 v1* 1» m 4 VaiMi ■ ««b LlL ■> •• • I •

sujudo keikti kapitalistus, 
ju visa sistema jog mes nei vėl-

mes visuomet galėsim tau pa
gelbėti — iszdicjžiai atsake jis.

— Asz norecziau pamatyti 
savo ievyne Lietuva: kaip ji 
atrodo po invairiu perversmu. 
Ar galeeziau ja matyt 
dien? — užklausiau.

— Gerai. Vesk ir parodyk 
jam jo tėvyne! — iszdidžiai 
prabilo vienam, pas duris sto- 
vineziam velniukui.

Velniukas nusilenkė
ji ir priėjės paėmė mane 
rankos tardamas: 
tavo tėvynėn” 
ti duriu link,
ranka, nelabasis, teip suspau
dė kad asz net surikau ir pa
budau nepamatys savo tėvy
nės. — J. Mikolaitis.

PARSIDUODA FARMA.

I t
szc-

K. RĖKLAITISMano draugai kad įnisSAPNORIŲS
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Lictuviszka* G ra b oriu*

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbi- 
ninkc moterems. Priei
namos prekes.

516 W. Spruce Str., 
Bell Telefonas 149 

MAHANOY CITY,PA.
306 Market Street

Bell Telefonas 441-J 
TAMAQUA,

priesz 
už

‘‘Tai eime 
ir pradėjo ves-
Paemes mano
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Tūkstantis Naktų ir Viena
ARABISZKOS ISTORIJOS ' to

M-... e .........——

PUIKI DIDELE KNYGA. 27 ARABISZKOS ISTORIJOS.

150 Paveikslu.704 Dideliu Puslapiu.
Drucziai Puikiai Apdaryta Audekliniais Isgmargintais Vyrszab
8ZTAI KA RASZO ISZ LIETUVOS 

APIE SZ1TA KNYGA

Gerbemasls Tomistai:—*
Sulaukiau nuo jusu sluncilamos 

mano vardu knyga "Takšt artus 
Naktų ir; Viena” už kuria tariu 
azlrdinga aczlu ir labai džiaugtuose 
kad tokia knyga kaip “Tuk h t an tas 
Naktų ir Viena” apturėjau, nes man 
labai, y ra žlngeidu skaityti visokias 
Istorijas, jas skaitydamas ne! nepa
sijunti kaip laikas szvental Ir sma* 
glai praeina. Ass visiems llnkėoilau 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
“Tūkstantis Naktų ir Viena” nes ja 
skaitydamas žmogus apie vieką tada 
pamirszti ir visokį rupeaozlai nors 
ant valandėlės atsitraukia.

Su pagarba, * 
18 d. Gegužio 1921m. 
Dv. Palazduonys.
Czeklszkes vai.
Kauno apak.
LITHUANIA.

lakstantis Naktų

su

nei nejusdamas 
meldžiu.”. Atsida-

27 akeriai užsėti
Didelis

▼ardu knyga <«l

ŽOKAI,

irViena

Yra tai ketvirtu tedėvimas tos puikios knygos, tas 
e • O a« « rvw • a .11__ •parodo kad

ja nusiusti in Lietuva.
Preke knygos in Lietuva su nusiuntimu tiktai $24S0.

L

W. D. B00ZKAU8KA8.00. MAHANOY CITY, PA.
. • ' 1 . ' X i ’ ' 1 ■ " ' ■■

MII enema labai patinka. Teipgi galima
Preke knygos Ameriko $2.00

5&

Ll*

mane.

. .
rimtai pradėjo * jis — szioją 
brangumo ir bedarbes gadyne-

sujudo keikti kapitalistus su

167Mj likeriai žemes; 1.35 ake
liai dirbamos, likusi ganyklos 
ir girrios.
kviecziais ir rugiais.
gyvenimo namas 6 ruimu. Ge
ras vanduo ant farmos. Pa rei
duos sykiu su maszinerijom ir 
gyvuliais. Priežastis pardavi
mo ta kad neturiu gaspddines. 
Noriu parduoti greit atsiszau- 
kit sziuo adresu:

A. Wascl
(t. 81 

R. F. D. No. 1 
Clinton, Pa.

FARMOS ANT PARDAVIMO 
»■■■■ IMU I* H. 

L, 1 jlsij" ’j

• j)a turiu 5*puikias farmas 
ant pardavimo. Prekes nuo 
dvieju iki szesziu hijcstancziu.

.. « >.

Da turiu
**■

PA.

Capital Stock $125,000.00 
SURPLU3_1R UNDIVIDED

PROF|TS $623,358.62

Mokame 3-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. . Procentą pride- 
dam prie jūsų pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalaus su musu ban
ka nepaisant ar mažasardidelis.

G. W. BARLOW, Pres.
i J. FERGUSON, Vice-Pres.irKas.

niu tiek neturimo pasiusti 
kiek vargszai ant ju iszstfauke; 
.taigi, tas man reikalinga su
žinoti, kiek tu per diena mil
tu iszeikvoji 'komunijom, ku
rias kas dien kepi?

— Apie keturis maiszelius 
per diena — atsakiau.

Ant to jis nieko neatsakęs 
iszsiplete ant stalo verszio oda 
ir danu ant jos skaitlynos ra- 
szyti. Rasze, rasze, skaitelva, 
skaitelvo ant galo atsidusęs Parsiduos vis 
tarė: J

— Gerai, Teisingai pasa-

žinoti, kiek tu -per diena mil-

kini. Kiekvienam New Yorko 
idkstauozAaim darbininkui isz-

dvidju iufestanVziu dbleriu. Li
kusiojo ant 6 procento per ilga 
brika. Farmoa graiioa 'ir arti 
prie miesto nuo - vienos Jiki 6 
ntjdih tdhunOjKas bus’pirmes
nis tatfr btts laimingesni s. ■.

’ Mr. Fr. Barteich, 
Ulster, Pa.B. F. D. No. 4,

ANT PARDAVIMO.

2.

ST. CLAIR, PA.
MILL ft PATTERSON 3TSM

ST. CLAIR, PA. „
Bell Telefonas 1430-R ?

A. RAMANAUSKAS 
L1ETUVISZKAS GRABORIUS 

i

1 Iszbalsamuoja Ir laidoja mirusius^
ant visokiu kapiniu. Pagrabua pa- 
ruoszia nuo papraszcziausiuildpra 
kilniaualu. Paraamdo automobilius 
del laidotuvių, vąšeliu, krikuty- 
niu i» kitiems pasivėžini j imama, 
įsa Frackrilles,

Dvi sttlbos bizniavos, kitos 
dvi del gyvenimo ant didelio
loto 195 ilgio, 50 ploczio mieste
Middleporte, arti kasyklų ir t.t.

itMJjnt ,3ykft. ( ar 
sutaikysim kaip kas ,rt8ri; ‘ ’ *'

t f' TU 1 V D • •
sutaikysim kai

Mr. Pov. Valukeviczia
E. Washington St.

1 Middleport, Pa.
E. Washington St.

f

Port Carbon ar iac 
kitu artimiausiu miestu Jeigu kas 
pareikalaus mano patarnavimo, 
meldžiu man duot žinia o pribusiu 
In trumpa laika. 

- --
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