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ISZ AMERIKOS
VALDŽIA PRALEIS 

$100,000,000
ANT STATYMO NAUJU 

BUDINKU.

Dau-Washington, I). C. — 
ginu kaip szimta milijonu dole-; 
riu iszduos valdžia ant staty
mo nauju valdiszku budinku 
idant duoti žmoni m darbo. Szi- 
mot iszdave 55 kontraktus ant 
73 milionus doleriu, o
duos ateinanti meta ant 
k in pagerinimu.

kitus isz-
v i su

TUREJO NUPRAUST IR AP- 
REDYT SAVO VYRA.

Jersey City, N. J. — Katre 
Pilevskiene, padavė praszyma 
in snda ant persiskyrimo nuo 
savo vyro,

persiskyrimo 
už tai kad yradide- 

liu tinginiu, kokio gal kito v’h 
saro Amerike nesiranda.

Pilevskiene apsivedė su savo 
s 

priversta ji 
diena, o 

ir paguldyt in

vyru 1929 mete ir per asztuoni 
menesius buvo 
prausti ir rodyti kas 
vakare* nuredvt

Sudžia perskyra motore’
nuo tojo tinginio. Nežinia 
ji dabar praus ir rėdys ?

lova.
kas

TUKSTANCZIAI JESZKO 
DARBU.

Cleveland, Ohio. — Kada pa
sklydo žinia, kad miestas rei
kalauja tūkstanti darbininku 

, kėli 4 e l sustojo 
laukdami savo

’prie ’mlsztiszkn darbu, 
1 nkstaneziai žmonių i 
prie City Hali, 
kaleinos dideliam lietuja. Kiti 
stovėjo prie rotužes per visa 
nakti. Miestas 
tuos, kurie daugiausia 
Jauja paszelpos ir darbo.

per 
priims tiktai 

reika

Pirma
vi-

VISOS KASYKLOS KIETŲ
JŲ ANGLIŲ DIRBA.

Mount (1amiel, Pa. 
karta in laika diveju metu,
sos kasyklos szioje aplinkinėje 
pradėjo dirbti. Miliojininis bro
keris Locust Summit, ana die
na turėjo sustoti isz priežasties 

angliniu
rytojaus 

iszleisdamas

nuszokimo keliolika 
karu, bet ant 
pradėjo dirbti, 
17,000 tonu anglių in du szip- 
tus.

T

NEPRISOTYTAS
VYRAS

vela

Baisiai
Valentas

ŽVĖRIS, O NE TĖVAS.
Buffalo, N. Y. — 

kankino savo vaikus
Psioda su savo paezia, už ka li
kos pastatytas po $2,000 kauci
jos. Vaikai, keturiu ir szesziu 
metu amžiaus, likos atneszti in 
suda kaipo liudininkai preszais 
savo tėvus. Kaimynai prisiege, 
kad mate kaip tėvai kankino 
savo vaikus su karsztomis ge
ležimis.

RADO PINIGUS NETIKĖ
TAI PASLĖPTUS PER

PACZIA.
Avonia, Pa. — Chester Ba- 

rett, farmeris, gyvenantis asz- 
tnonos mylias nuo czionai, mi
re pati. Negalėdamas apdirbti 
farmos pats ir neturėjo pinigu 
ant pasamdymo žmogaus, jiuta- 
re iszvažiuot in Erie ir kokiam 
fabrike aplalkyt dai'ba. Nutarė 
viską parduot ir tokiu hudu su
rinkti keliolika doleriu ant ke
lio. Kada atpleszinojo karpotus 
nuo grindų, rado po jom szeszis 
tukstanezius doleriu buhiasz- 
komis. Farmeris labai nudžiu
go. Sake jis, kad jo pati kelioli
ka motu atgal aplaike pinigu 
po mirezei savo dėdės, bet kiek 
aplaike ir kur juos paslėpė, tai 
jieiszaiszkhio.'* Bare 11 daugeli
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ZOKININKAS 
ŽUDINTOJUM

-- ---- - ------—-----------------—
4 UŽMUSZTI, 1 SUŽEISTAS

** -ė

VALGĖ UŽ DAUG, MOTERE 
APLAILKE NUO JOJO 

PERSISKYRIMĄ.

EKSPLOZIJOJ GAZO 
KASYKLOSIA.

Edwardsville, Pa. — Keturi 
anglekasigi

Isz Visu Szaliu
likos užmuszti 'b 

vienas pavojingai apdegintas| 
eks])lozi joj 
Kingston (1oal (’o

jra zo

.. ......
t ; (‘ ' / i 

> ’ / i

DU KART SANVAITINIS LAIKRASZTIS “SAUDE”
ISZEINA KAS ŲTARNINKA IR PETNYCZIA

..... ' " —" . .
Prenumerata Kasztuoja: Amerike ant viso meto $8.00

Europoje ir Kanadoje $4.00 ant viso meto

Lalizkus ir Pinigus visada siuskite tik ant szio adreso 1 
’ W. D. BOCZKAUSKAS - CO.,

MAHANOY AND A STR.,

W. D. BOCZKOWNK!, Prr». A Mf.
F. IT. BOCZKOfYNKl, Ziltor. 

-- e . --------- -- ,

BANDITAI SUDEGINO BAŽ-
NYCZIA SU 80 ŽMONIEMS.

Laik-
aplaike te

fe

MAHANOY CITY, PA.

fe 42 METAS

*

I
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*
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Detroit, Mieli. — Sziandieni- 
ne brangenybe, o priek tam jai- 
gu kinsziniai kasztuoja 65 cen
tai tuzinas, tai jokia motore ne 
gali paezedi būti ir laikyti na
rna jaigu josios vyras suvalgo 
ant pusrycziu 7 
švara
vos ir kepela duonos, 
tam reikia randa 
iszmailvl save ir szeszis vai- 

Todel Mrs. Thomas Has- 
nžvede teismą prieszais

No. 1 szafte 
kasv klosią 

(•žirniais jiraeila Potnyezia. t ž- 
musztais yra; Abram Dodd, 60 
metu isz llarvcy Lake, jojo su-1 
mis Danielius 22 metu; Edvar-

•I

; BOLSZĘVIKAISZAU- 
1)0 DARBININKUS

I |

Rusije Rado Nužudyta
7 Metu Vaika

Cit y, Mex. - 
La Prensa”

San < 'arlos valsti-

ISZ LIETUVOS
i1 ♦ ui R ! " '

<1 į
1»'l1 '■

>✓

kiauszinius, 
lasziniu, 6 puodukus ka

ti priek 
užmokėt ir 
szeszis

ėdiko, duodamas jam 
pamokinimu:

kus. 
kins, 
savo, neprisotyta vyra ant per
siskyrimo, kuris svėrė suvir- 
szum 260 svaru. Sudžia iszklail
sės priežaslies, pasigailėjo mo
toras ir perskyra ja nuo tokio 

sakanti
“Zinai gana ge

rai, kaipo ir asz, kad pragyve
nimas sziam laike yra brangus 
valgindamas daug, kaip kokis 
žvėris, be jokio apsvarstymo, o 
tavo motore negali tau užgana- 
dyt kiek tu geidi. Mano ir kitos 
moteres negalėtu stengti duoti 
vyrui tiek valgyt —už tai duo
bi jai persiskyrimą nuo ta

vos“. — Matyt kad ir Detroito
< nuo

T !

randasi iszinintingu slidžiu.

ANT SVIETO RANDASI 
15,050,000 ŽYDU.

New York. — Pagal metiniu 
Žydiszka knyga, tai Siiv. Vtdst?

New Yorke juju yra 
1,765,000. New Yorko valstijai 
ant kožno 16 gyventoju pripuo
la vienas Žvdas.

Ant viso svieto randasi 
sekaneziai: Palestinoje 3 mil. 
Arabijoj, I rakes irSyrijoj 200,- 
000; Anglijoj 3, 
4,000; Iszpanijoj daugiau kaip 
500,000 ir 1.1. — viso ant svieto 
yra 15,050,000.

raminsi 4,228,000 Žydu tik 
jujuežiam

3 uju

686, Iria nd i jo j

KA TAI PADARO MUNSZAI
NE ISZ ŽMOGAUS.

Pitsburgh. — Lee E. Phillips 
alėjas namo gerai užsigėręs isz- 
trauke isz lovos savo paezia ir 
tiždejo josios kojas ant karszto 
uccziaus, už tai, kad varginga 
ir serganti motore nedave jam 
paskutini doleri ant pragarimo.

Kada ir tas nieko nepagelbė
jo, laike kojas ant liepsnos, bai
siai apdegindamas nelaiminga 
motore, l’ž taji nejausią darba 
likos nubaustas ant 100 doleriu 
arba kalėjimu ant 90 dienu. Ge
riau butu sudžia padarius, kad 
butu nubaudęs panasziu kanki

na vo pa-nimu, koki uždavė 
ežiai. Motore randasi lognbute- 
je.

DU

Mantna, N. Y. 
Užsipildo priežodis

NEVIDONAI; 
GERI DRAUGAI.

Nevisados 
“gyvena 

kaip szuo su kate“. Ana diena
szuniukus Spit gulėjo prie na
mo szildiridamasis priesz saule, 
o prie jo prisiglaudus gulėjo 
kate su kuria labai sutikdavo. 
Sztai pribegias dididelis poli- 
ceiskas szuo, pagriebė už spran 
do mažiuku Spit ir butu pa
smaugęs. Kate isz baimes szoko 
ant tvoros, bet matydama, kad 
josios draugas neapsigins nuo 
savo prieszo, szoko jam ant 
kaklo ir pradėjo nagais dras
kyt diezki. Nesitikėjo tokio už- 
klupimo diezkis ir isz skausmo 
paleido Spit’a suėmęs uodega

Jchrtu jeszkojo, bet nesurado o in tarp-kojną, durno iwi.vietom
pati neiazreiszke jam kilt pini
gus paslėpė. _ J L ■4 l

—* Kate iszpilde savo draugiHZ-
«■ IMU,' «MM

ka privalumą. >

Zmonys Ncužganadyti
1.1 Isz Iszyežimo Miltu

das Leloskis 28 met u isz Kings-
tono; ir X'ineas 'Tretys, 40 metu 
isz Edwardsvilles, kiiris buvo 
virsziniuku vietinio anglekasiu 
lokalo.

Sužeistu yra Jonas Roberts^ 
18 met ndreivaris, kuriam (Iru
tis eksplozijos sulaužo koja. 
Eksplozija kilo po vidnrmies- 

va- 
landas nieko nežinota apie žu
vusius anglekasius. Eksplozija 
kilo isz nežinomos priežasties.

|<klwardas Leloskis, paliko tę
va Frana, dvi seseris ir keturis 
brolius ir gyveno Edwards
ville, prigulėjo prie vietines 
I Jei uviszkos

lyja Kingstono ir per tris

■gyveno
prie

parūpi jos.

o.

NUŽUDĖ ZOKONINKAS.

KUPISZKY PASIRODĖ 
CHOLERA?

Mem. D.”
miestely pa s i rod ž i u si

raszo, kad Ku-

Oi
Namie Badas

t' .--------
DAUG ARESZTAVOJO, PA-

L SIKELIMAS FLOTOJE.

V t

-Maskvos4‘Dni ”ko 
savo

Montreal, Kanada, 
saliva i t (‘s 
suradimą 

maisze

Kėlės 
apie 

la-

Meksika 
tarp

mas 
laužvmu.

JIS PRISIEKĖ NESISKŲSTI 
IR NESIKIRPTI KOL BUS 

PROHIBICIJA.
Sacramento, Cal. — Vakar in 

federalini. teismu buvo ežia at
gabentas vienas Al. Preusser, 
Red Bluff gyventojas, kaltina- 

prohibici jos instatymo 
Ilgi jo plaukai buvo

nudribia ant pecziu, barzda — 
daugiau ne dvieju pėdu 
Jis jau du kartu buvo baustas 

prohibicijos... nesilaikymo, 
bet szi karta buvo iszteisinta.s.

Kaip 1920 metais prohibicija 
buvo investa, Preusser pasako, 
kad ji ilgai neprasitens ir pri
siekė nesiskusias ir nesikirp- 
sias, kol prohibicija gyvuosian
ti, Savo prsiegos jis laikosi.

ilgio.

uz

skvajeris isz Galloway 
likos

kratos jojo name

SKVAJERIS VARE 
MUNSZAINE.

Atlantic City, N. J. —George 
Datts,
Township, Egg Ilarbore, 
aresztavotas per valdžios agen
tus ir pastatytas po 1,()()() kau
cijos. Laike 
ageųtai rado didele samogonkrt
50 galonu. Skvajeris prisipaži
no, kad vare munszaine, bet no 
del naudos tiktai del iszmokeji- 
mo skola ant savo farmos. Bet 
vis pardavinėjo ir gana. •

LĖKIO-AMERIKONISZKI 
TOJAI PASEKMINGAI 

PERLEKE ATLANTI- 
KO MARES.

Kapitonas BoydNew York.
ir Connor, kurie iszleke ana die 
na isz Ameriko eroplanu, pa
sekmingai pe rieke
mares ir gavosi ant salos Tres- 
co, arti Anglijos. Negalėjo nu
lėkt tiesiog iii Londoną, nes 
motorini nedirbo kaip reikia 
bet po pataisymui motoro, 
lėkė ant .paženklintos vietos.

eroplanu
A llant i ko

nu-

Parvžius B 
respondentas civiliniame 
laiszke pranesza, kad Maskvoj 
eina masiniai darbininku are- 
sztai. Per ; paskutines penkias 
Rugpiuczio menesio dienas 
Maskvos inmones ir fabrikuo
se suimta daugiau kaip 
antro tukstanezio 'darbininku. 
Per pirmas kelias Rugsėjo me- 

.nesio dienas suėmimu buvo dar 
daugiau.

Panaszus suėmimai eina J\e- 
ningrade, Charkove, Ekateri- 
noslave irjutuose centruose.

iiižegrodcas, metes 
vieoj tenykszciu inmo- 

uiu ir neseniai pasiekęs Mask- 
papasakojo, kad pas juos 

t ris

Per * paskutines 
menesio

Vienas 
darba

pus-

atgal raszome ; 
nužudvto vaiko •

vona maisze, bet žudintojaus 
tarne laiko nesurasta, bet ana 
diena iszsidave kaltininkas ir 
likos uždarytas kalėjime*. Sztai 
kaip apie tai raszo Kanados 
biikraszeziai.

Czia likos suimtas Albertai 
Nogaret arba, kaip ji papras
tai vadina, Brolis Dozite, ka
taliku Szvencziausios Szirdies 
Broliu draugijos narys ir tos 
draugijos Roussin akademijos 
mokytojas. Jis likos apkaltin
tas nužudvinu 7 metu amžiaus 
vaiko Simone Caron vardu, ku
rio kuna, 
maisza, rado Roussin akademi
jos rūsy.

Vyresnis nužudvto I
broliukas,

1

inkiszta iii bulvių

Simono 
amžiaus

Mexico 
raszi is “ 
legrama isz 
joj 'Tabasco, .buk tonais bandi
tai su degino 80 vyru, moterių 
ir vaiku kurie radosi bažnv- * ♦ 
ežioje iszklausyt misziu.

Tikejimi.szka kova kuri lesei 
nuo praeitu metu po
da vis tęsęsi Tnbascojo 
žmonių.

Banditai apsiaubė bažnyezia 
isz visu pusiu, aplaistė karasi- 
nu ir uždega Tieje, kurie szoko 
per langus isz deganezios baž- 
nvezios buvo nnszauti. \ ailo- 
jimai, klykimai ir verksmas ne 
laimingu aukų buvo 'baisus ir 
gigrdetas visoje aplinkinėje.

epidemi- 
policija i n sako 

daboti szvaros. Ta*- 
daugelis mano, kad tai 

cholera, lik kuri kith

35 YPATOS SUŽEISTOS„ŲZEISTOS 
TIKEJIMiŠŽKUOSIA 

SUMISZIMUOSZIA.
Madras, Iszpanija. 

kuri ėjo 
Kaialikiszkas hažnyczias,

< 4 
piszkio 
cholera. Susirgę keliolika žmo
nių. Kad sulaikytu 
jos plėtimąsi, 
si ropini 
ežia u
bus ne 
viduriu liga, panaszi iii ja.

Paklaustas apie choleros 
epidemija ^sveikatos departa
mento direktorius apie tai nie
ko nežinojo. Nei isz Kupisz- 
ki nei isz Panevėžio negauta 
api<* cholera jokio prani’szimo. 
Pakartotinai paskambinus in 
Kupiszki, atsakyta, kad apie 
cholera jie girdi tik pirma kar
ta.

Ten priesz kelias
tik suirgo keletas žmonių krti^ 
vinaja (dezinterija). Dabar 
epiilemija jau baigiama likvi
duoti. Kadangi kruvinąją kai 

žvdai vadina flh
(matyt isz nei žinojimo), 
choleros vardus tas gandas ir 
buvo paskleistas.

savaites
procesijos,

— Laike 
aplinkui 

kilo 
sumiszimai tarp Komunistu ir
Kataliku, 'rrisdeszimts penkios 
ypatos likos sužeistos, tarp ku
riu k(*liolika mirs ano žaiduliu.

kurie cholera
tai

i
1!

.di

li

I

I
’ii-

NUŽIŪRĖTOS MIRTYS 
KŪDIKIU ANT 

“VAIKU FARMOS.
Boston. — Mažiausia septyni 

kūdikiai staigai mire in laika 
keliu sanvaieziu ant 

» r 

mos”
Golden. Policija pradėjo tyri
nėti karsztai ir ant galo arosz- 
tavojo moteria, kuri turėjo pa
statyti $2,200 kaucijos.

Ta mot ere laike ir priiminėjo 
kūdikius ant iszaliginimo nuo 
morgu iv turtingu moterų, po 
tam kūdikiai staigai mirdavo.

va,
N i žni am Novogrotht 
dienas buvo suszaudv.t i 11 dar.B 
binjuku.

Alaskvoj kalbama, kad per 
pastaras dvejetą snvaieziu rau
donojoj sostinėj buvo suszan- 
dyta apie szimtas žmonių.

Žiaurios represijos prieSz 
darbininkus Maskvoj aiszkina- 
mos keletu priežaseziu. 
pirma, tiek darbininkuose tiek 
vaisiiecziuose eme pasireikszti 
stiprus bruzdejmas priesz ga
benimą in užsienius duonos ir 
kitu maisto produktu, o taip 
pat pramones gaminiu. Pasi
rodė '•to?.
pasmerkiama javu 
in užsienius, kuomet 
žmones kone badu mirszta.

Dagi raiidonarmiecziai 
nerimauti ir statyti klausimus: 
del ko vskas iszvežama sveti-

Jcuoet patiems ne- 
apsi-

ĮXH’

Visu

dagi kuriomis
gaminiu.

aszt riat 
gabenimas 

namie

mszaliams, 
ra ko valgyti, nei kuo 
vilkti ?

Maskvoj eina

ima

gandai, kad 
del los paezios priežasties Juo
dojoj 
maisztas

Juroj invyko jūreiviu 
, bandžiusiu pasinau

doti manievrais ir suardyti 
Novo rosi jsko uosta, kur sziuo 
metu eina dideli javu in laivu- 
kroviniai eksportui. Kada tas 
nepavyko, nes partkolektyvas 
suskubo pagadinti anuotas, 
vienas miįlinkas bando
sprogdinti garlaivi, prikrauta 
javu, bet buvo sulaikytas sku
botai pasiusto priesz ji kontr- 
miiiininko. Jūreiviu maisztas, 
kap pasakoja, buVo patremp
tas žiauriausiomis priemone- 
mis,

ISZ-

, „ KINUOSIA TURI MOKĖTI

“vaiku far
kuria laike Alrs. Bena

PADOTKUS UŽ VAIKUS 
IR KATES.

Shanghai, Kinai. — Miestisz- 
ka valdžia užvede nepaprastus 
padotkus: Sztai kožnas kūdikio 
turi niokoti padcitka. Isz tos

If Centralia, Pa. — Per 
eksplozija kamino niokslaineje 
kuri padare.blodes ant '3,000 
doleriu. . Mil 1

.. fciĮHM •* T | MMI*. I a*
'V MJ ,

mw j •* ’ » tm,

mo
jis bandės taip 

jo sesute.

10 metu 
.vaikas, papasakojo, kad moky
tojas Nogaret tankai bandyda
vęs insivilioti vaikus iii 
kyklos rusi,
pat insivilioti ii

Koronerio teismui buvo pri
statytas peilis, 1 
prisipažino esant 
Gydytojai rado, 
forma ir didis lygiai atitinka 
žaizdas vaiko kūne dvi gi
lias peilio žaizdas krūtinėj ir 
dvi galvoj.

Koronerio teismo apkaltini
mu il brolis“ Nogaret iszklail
so su

kuri Nogaret 
jo paties,. 

, kad peilio

t

priežasties gy ven t o jai pasiprie- 
szino ir kaip'kur atsibuvo, kru
vinos musztynes.

brolis
ironiszkn szypsa. Jo teis

mas nustatytas Spaliu 14 die
na.

SOVIETAI SUSZAUDE 17 
VĄLSTIECZIU

Berlynas.------- Isz Maskvos
apy-pranesza, kad Briansko 

ganioj, eentralinej Rusijoj, 
slaptoji sovietu
(OGPU) suszaude septynioli
ka vulstiecziu. Daugelis kitu 
vaisiiecziu buvo suimti ir už- 
daryti kalėjime.

Visi jie buvo kaltinami del 
dalyvavimo devynių, vietos 
komunistu valdininku nužudy
me.

k {

žvalgyba,

dev viii u.

PASIKELELIAI PAĖMĖ 
KITA MIESTĄ.

Brazilija.Porto Alegre,
Braziliszki pasikeleliai turėjo 
susirėmimą su valdiszkais ka
reiviais Joinville, kuriame li
kos užmuszta 28 pasikeleliai o 

kareiviai pasidavė 
kaipo ir keli pulkai valdiszku 
kareiviu kilosią dalvsia.

Pasikeleliai užėmė svarbiau- 
sins’.goležin'kelius; 200 laivoriu 
pasidavė del pasikeleliu. Re
voliucija kas diena platinasi 
smarkiau po visas dalis Brazi
lijos.

valdiszki

PACZIOS SAPNAS ISZGEL- 
BEJO JAM GYVASTĮ.

Scai’horough, Anglija. — 
Czionaitinis gyveiitojas John 
Mėegan, kalba, kad yra <lekin-

TUKSTANCZIAI ŽMONIŲ 
PRIGĖRĖ TVANUOSIA.

Shanghai, Kinai. - 
t nkstaneziai 
miest nosia

Zenlang

Septyni 
prigėrė 

prie 
kiti tukstah-

žmoni n 
ir kaimuosia

upes /jenlang, o
ežiai pasiliko be pastogių, kada 
tipe staigai iszkilo uždedama 
visas aplinkines po szesziu die
nu nuolatinio lietaus.

Piet ine

KINISZKI KOMUNISTAI 
SUDEGINO MIESTĄ.

Shanghai, Kinai.
dalis provincijos Kiangsi, likos
sunaikinta per Kiniszkus Ko- 
irpmistus, kuriu skaitlis daejo 
lyg szimta tukstaneziu. Ketu- 
rosdeszimts tukstaneziu raudo
nųjų paėmė ir sudegino s varliu 
miestą Kian ir daugeli mažes
niu miesteliu. Kas atsitiko su 
gyventojais ir kokis juju buvo 
likimas, tai sunku inspeti.

Paskutines Žinutes
Halifax, Nauja Szkotije. 

— Baisi vėtra atlankė ezionai- 
tinius pakraszczius, padaryda
ma Jiledes daugiau 
szimto tukstaneziu doleriu. Du 
žmonis pražuvo.

1[ Metuchen, 
susiduri ma

kaip ant

Per 
su dideliu t rok n

laike miglu trys žmonis sude
gė ant smart automobilije, ku
ris po nelaimei užsidegė.
kiti pavojingai sužeisti.

1[ Tamaqua, Pa.
Shellhammer,

Du

Oscar 
isz 

East Brunswick Township, li
kos surastas per savo szeimy- 
na pasikorusį tvarte. Priežas
tis — nubodo jam gyvenimas.

1[ Lizbonas, Portugalija. —- 
praeita meta buvo czionais 
982 persiskirimai terp vedusiu 
poru. Portugalija yra katall- 
kiszkas sklypas.

JI Montreal, Kanada. — Vi
sas pelnas ir turtas isz akiu 
praeita mota daejo in 
633,500 doleriu.

50

i

metu

7,978,-

PERSZOVE MERGAITE IR 
PATS NUSISZOVE.

Rugsėjo 17 diena PlateliuOB, 
t polio gi v. Plunges valscz. gy
ventojas A. Lucinskas, 
tu amžiaus, revolverio
porszove M. Joruszkaito 19 me
tu amžiaus isz Salantu 
czj.aus ir. gz’u^pat kitu szuviu

Paaiszk<\jo, kad 
mergaite

25 inc- 
szuviu

vals-

save nuszov<».
Lucinskas nužudęs 
ir pats nusižudęs del nelaimin
gos meiles.

ati-

VĖL PLESZIKAI SZILUTEJ
Ant plento pankeliui isz Szi- 

lutes in Kalieszius važiuojan
ti dviraeziu miszki ninka F. 
Martinaiti užpuolė maskuotas 
pleszkas ir pareikalavo
duoti pinigus. Martinaitis dar 
mėgino pasprukti, bet ežia 
prie jo priszoko antras pleszi- 
kas ir, atstatęs revolveri m 
krutinę, prigrasino, kad pir-. 
minu negu tas spės surikti bu« 
nuszautas. Jam nieko daugiau 
nebeliko, tik atiduoti visus pi
nigus (220 litu) ir vidaus pa
su. Pleszikai sznekejo darkyta 
\rokiecziu kalba. Krim. polici
ja jau suseka jti pedsakius.

i

• M

%

gu savo gyvasties del prisigulęs 
kuri tris kartus sapnavo, buk 
mato liepsnoja oralaivi ir jojo 
baiso nelaime. Juozas Meegan 
buvo vienas isz dai'bininku ant 
nolaimigo oralaivio R-101, ku
ris sudego Francijoj praeita sa
vaite. Diena priesz iszlekima, 

tai isznesza jojo motore nudavė laliai ser-

nuo'darbOj pasilikdainaK namie fuiMb 
Jikos arosztavoti už prisisavini- ir tokiu hudu iszsigelbejo nuo

t

Bet ne tik už vaikus bot ir už 
kates žmonys turi mokėti pa
dotkus ir naminius rakandus. 
Kada ateina padotkn rinkėjai 
iii namus o 'žmogus negali 
mokėti padotku, 
rakandus.

‘ Szesziolika padotkn rinkajAi

ma surinkt u pinigu^
A1 I ,1.

uz-

1 . tol-

TEISYBE
u Ii M i r’

Motina iš
buvai szedien geras mokykio- 

f
Jonukas;

mamyte!
■i > ■'!' ■ /L v i

y J:—• Rakandas...... i

O ka, Jonuk,, nr

30
Buvau gerasO

Diena priesz i hz lok ima

gimt i, per ka Vyras atsi jirasze
M ♦T’ U-gi kn.mpkinaisif

■ •.
■ dHrh'f-i

baisios mirties. ■ ’-i
J J ■

O ka rokavAi ?
. J:-r*- U-gi plegas, kflip ma- • 1 * 1 • •

■■ ' ■ ’-1 'Jmia plieki!.
‘ii 1

f.

BAISI MĖSININKO 
TRAGEDIJA.

Kaunas. — Žaliakalny, ties 
6 fortu rastas pasikoręs pil. 
Liandsbergis, laikos mėsos 
krautuve 'Telsziu ir Mainau 
gatves kampe. Minėtas Liands
bergis norėjos nusižudyti sek
madieni ir ruoszesi szokti Ne
munan nuo Panemunes tiltd, 
tacziau kažkokis kareivis su
trukdęs. Vakar, kaip kalbėda
ma, jis atsikėlęs 5 vai. ryt. 
budines vaikus atsisveikino su 
jais ir iszejo. Vaiku sąsiuvinė
liuose padaręs užraszu, linkė
damas jiems laimingai augti, o 
pats toliau nogalis gyventi. Pa
keliui eidamas, nusipirkes nau
ja virve ir pasikorė. Liko žmo- 
no ir du vaikai. Policijos ži
niomis ,savižudybes priežastU 
esanti szeimos nesantaika.

*................... ■>—!■■■> imi min ■ i

AUTOMOBILIS UŽMUSZE 
ŽMOGŲ.

Kaulins. — Vytauto pros- 
pekte, tiek kataliku kapais, 

370 nr

rn

ę (K

Ii

automobilis ...v. »>., 
laikydamasis važiavo 
liu, užvažiavo ant pil. Povilo 
Szimanaysko, 35 ^n,, 
gyy. Kaune, Ąuh,zi;oh gat. 7 nr. 
Szimanaiiskas užmusztas. Au- 
topiobili valde szoieris Juozas 
Karalius. . .

nevisai 
taisvk-

amžiaUH,

IHI



<n :."1

i | Kas Girdėt Į
Lady Dole, pati mirusio spi- 

ritualisto Sir Arthur Conan 
Doyle, ivpreiszke 

virszininkai

r* neiszeina. Kompanijos to tiktai 
lauke, kad unija pairtu, o tada 
tu vargingas darbininke teva- 
lok junga, koki tku boseliu i ant 
sprando uždėstrnos.

Jv

t

r

*I i 
r
■
I 
k 
i 
h

į-
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svietui, buk 
jaigu virszininkai oralaivio 
R-101 butu paklauso persergo- 
ji m u daugeliu žmonių kurie ap- 
laike praneszimus nuo numirė
liu, tai baisi nelaime neimtu 
asitikus su oralaiviu. Nors vir- 
szini ūkams tie jei persergėjimai 
buvo praneszti bet juju nepa
klauso ir kone visi pražuvo.

Departamentas Teisingystes 
Washingtone nepormainys pla
no kas kiszasi pavolinimu pirkt 
gera arielka daktarams ant 
savo pareikalavimo ofisuęsia 
del ligoniu.

Pagal tebyri pavelinima, tai 
valdžia pavėlina kov.nam dak
tarui parsigabent po szeszias 
kvortas arielkos ant meto del 
ligoniu kurie ateina pas dakta
rą. Bet taji pavelinima norėjo 
permainyti prohi'hivijos veid
mainiai, idant daktarai iszpil- 
dinetu atskyriu aplikacija ant 
kožnos bonkos, kas padarytu 
daug ergelio valdžiai ir daug 
kasztu.

Unija yfą botagu dehkompa
nijos, ha kdr daugybe, ten ga
lybe ! — Kaip tpolitikoj taip ir 
d a rbo.

Neseniai vienas isz kompa- 
nistu iszsitare: “Asz nukabin
siu nuo visu auksinius Ziegore- 
lius! Ncmeszios anglekasiu mo
toras szilkiniu parodu, panezia- 
ku ir kailiniu!’’ Kad tai tiktai 
eitu apie auksinius ziegorelius 

i ir parodus, — bot reikia su- * 1 • 1 V • 1 1 *j T" _-i. -
tižia padaryt 
vargszus. Juk tokie 
trankosi po Europa, ne ko kito, 
tiktai isztyrineti kaip tonais 
vra vieszinti darbininkai 
kiek uždirba.

Vieni kitus in unija kalbinė
kite o jaign darbininku 
laikys, tai gero ateityjn 
nais nedatirs.

prast, kad isz darbininku gei- 
Bolszevikiszkns 

pilvūzai

ir

nesi- 
czio-

of

Isz Lietuvos
- ĮfT

SMARKIOS MUSŽTYNES 
PANEMUNĖJ.

Pnucmunej invyko

r

tikras
Simaskaras, tlalyviai jo szie: 

Mickus, Kazys Mickus, Jeznys 
Praus, Czcpnkaitis Ignas, — 
tai viena szalis; kita:: Samulis 
Leonas, Podžiunas Jurigs, Ta- 
moli unas Juozas, Va iczi u kai t is 
Simas ir Prpkopaviežius Jur
gis. Visi jie Panemunes vaisei, 
ūkininkai. Ju keli vede. 
tvirti, augaloti vyrai.

Musztynos tarepe ju prasi
dėjo Neimarko traktyriuje. 
Mnszosi peiliais, krėslais Ir 
branktais. Ta pastebėjo poli
cininkai K.

muszeikas
Petrai! is

r;*

Visi

Wickershamo kamisija, 
ria paskyrė prezidentas Hoo
ver ant isztyrinejimo prohibici- 
jos, kuri iszduos savo nuspren
dimą prezidentui apie Decem- 
berio menesi ir kaip girdėt, tai 
perstatyts idant valdžia per
mainytu proliibicijos tiesas ir 
pavėlintu ant dirbimo geresnio 
alaus. Pagal tosios kamisijos 
apsvarstyma, tai prohibicija 
vra neiTŽlaikoma ir niekados ne 
bus in vykdyta Su v. Valst. Pa
gal nusprendimą augszcziausio 
sūdo, tai ketvirtas procentinis

k li

alus yra neapsvaiginantis.
Nors tiek turime vilties, kad 

gal ateinanti meta 
iszslgert 'geresnio 
kaip sziadienines“znpes 
spaikiuoto alaus su 
pa raliais.

galėsimo
nealaus

P’iruz- 
visokiais

Argi kas girdėjo apie mono
poliu laidojimo numirėliu?

Sztai in miesto rodininkus 
Sao Paulo, Brazilijoj, likos at- 
slunetas protestas ant kurio pu
si ra sze apie deszimts t ūks ta n- 
ežiai žmonių, kuriame protesta- 
vojo idant atimti pavelinima 
Rodovalko kompanijai mono
poliu, kad tik tai kompanijai 
yra pavėlinta laidoti numirė
lius. Arkas yra turtingu ar

• W fe fe fe

I n d u st r i a 1 Com mi sfci on 
Wisconsin sziu metu Rugpiu- 
czio menesio 22 dienos prane- 
Rzimu, tūlas William Orlnk, 
Lietuvis dirbdamas The Con
nor Lumber and Land Compa
ny likos užmusztas. Pagal ap
lankytas žinias, tai velionis bu
vo nevodes, neturėjo 
Chicagoj giminiu,
pus-brolius ir pus-seseres 
venanezius (’hieagoje.

Jaigu mirusio gimines norė
tu kad nors sužinoti apie miru
si praszomi atsiliepti
vos Konsulatu Chicagoje, 
N. Wells St., Room 1904.

arty m u 
bet turėjos 

gy-

in Lietu-
201

PRIETARMES
— Kvlis k vii varo.
— Iszejo paslu, sugryžo asi

lu.
— Pati dora, geriausia pase

ga.
— Pati ragana, nukarsta vy

rui gana.
— Ant lupu saldus, ant szir- 

dies kartus.
— Daugiau žmonių, daugiau 

aukų.
— Szvarūmas del sveikatos 

gerumas.
— Kas baisu veidą turi 

in zerkola nežiūri.
— Kožna pradžia sunki, bet 

tolinus buna saldi.
— Kas nori daug 

turi knygas skaityt.
— Kada tikiesi svocziu, 

eikie niekur isz namu.
— Genis medi kapoja, 

snapo nedboja.
— Su kersztu nieko nepabai- 

dysi ir nieko neiszpraszysi.
— Kožnas turezius szyksz- 

tuolis, po smert pasiliks plikas.
— Jaigu ribaga ant arklio 

pasodys tai jau jojo nedaginsi.

tas

i r J. 
Bankus muszeikas pradėjo 
malszinti. Tada J. Bankui Si
mas Mickus smoge branktu 
in galva, padarydamas 3 žaiz
das. Polio. K. Petrąicziui Pr. 
Jeznys d u re peiliu, bet perda
re tik szineli. Padedant gink
luotiems 5 pulko patruliam.-, 
muszeikos buvo suimti.

KJ 4X V7 J-l *

Penki Metodiszki kunigai konsekruoja nauja vyskupu. Juan N. Pascoe, Meksike, kuri

Qr 7 ■Wide world photo

-

TUHTI
VARG

PASAKAITE

Tf.u?.
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RGUOL1S

Gyveno vargszas žmogus. 
Viena karta jis atsigulė miego
ti bet užmigti niekaip negali, 
visa laika jis svajoja: Kodėl tai 
vargszams 'žmonoms sunku pa
saulyje gyventi ir kam tie tur

it uoliai pinigus, krauna? Pas 
kita visokiu (gerybių pilnos 
kertes, o jis dar renkn ir wave 

•bailu marina. Kad taip aszbu- 
cziau turtingas, kitaip gyven- 
cziau. Gyvenczian pats nieko 
sau nosigailednm’as, o it ki
lioms dar gausiai duoeziau.

Sztai girdi,'kas tai sako-.

kita
M

kei tės, o 
I hmI n mn

visokiu (gerybin (pilnos

a

'i

i*

■M

KUNIGĄ KRUPAVICZIU 
NUKĖLĖ IN PROVINCIJA.

Kaunas. — “Ryto“ viltys 
neiszsipilde. Kunigas^ Krupa- 
viezius senose, generalinio 
Krikszeziniu demokratu parti
jos sekretorius, pareigose ne
paliktas. Vilkaviszkio vysku
pas Reinys, buv. Krikszczio- 
niu demokratu valdymo lai
kais ministeriu, kun. Krnpa- 
vieziu paskyrė Garliavos baž- 
nyczios vikaru, nuo eituju pa
reigu bet ir baudimas, nes kun. 
Krupaviczius, reikia spėti 
yra vertas kitokiu pareigu.

Mieste kalbama, kad p. Kru. 
pavieziui iszsi laisvių t be bend
ru politiniu kliueziu, tenka nu
galėti ierarchines.

senose,

Ryto

re ik i a J

iszrinko Metodistai po ilgam svarstymui ant savo konvencijos Washingtone. Yra tai pirmu
tinis Meksikoniszkas Metodistu vyskupas tam sklypia.

DEPROTE
Klaitsy kito, 

thieu Endolin, 
liai primena man

sirgo jau priesz 15 molu ir da- 
Jis nepasitikėjo, 

nes pamanė, kad vargszo be
prote gulėjo isz puikumo, kad 
nematytu Vokieeziu ir su jais 
nekalbėtu ir nesusitik u.

Jis pareikalavo,

szis atsitikimas,
bar' teserga.

mano d vara 
apylinkėj. Asz gyve-

Jis pareikalavo, kad ji pri
imtu ji in savo kambarį. Žiau
riai jis tarė:

Asz praszycziau tamstos 
kad butu

kam nerūpėjo
tik asz vis apie tai galvojau.

Ka jie padare tai moteriai? 
ar pabėgo ji miszke nuo ju! 
Gal kas nors ja užėjo ir nuga
beno in ligonine, negalėdamas 
nieko isz jo sužinoti. Niekas ne 

o mano abejojimu, 
nuramino

(Mariampoles 
apie 19

užėjus.
1

tai ji beveik vi

m—wife*

atsikelti ir iszeiti, 
galima tamsta matyti.

Ji pažiurėjo in ji savo nera
miomis akimis irtiieko neatsa
ko.

vargingu, Katalikas ar Žydas, 
kada numirszta yra laidojamas 
per Rodovalko. Tik jam vie
nam likos duotas pavdinimas 
rūpintis lavonu ir parengti ji 
ant amžino atsilsiu.

Tasai “numirėliu monopo
lius“ davėsi visiems in ženklus 
nes ponas Rodovalko, neužga- 
nadytas isz 
gyventoju milijoninio miesto, 
pradėjo visus savo kostnmerius 
apipleszinet nemilaszirdingai. 
Gal jam tas ir butu pasisekęs, 
bet 
pradėjo isz visko szandyt, 
ypatingai, kati jam miestas da
vė monopoliu ant tuju iszlygu, 
kad vargingas numirėlius lai
dos už dyka.

Tojo prižadėjimo neiszpilde, 
nes tokius vargszus palikdavo 
tvarte per sanvaite ir daugiau 
ir laidodavo kada jam patikda
vo. Butu ir tas jam pasisekęs. 
Bet mieste Sao Paulo pradėjo 
sirgti* žmonys nuo tokiu 
mirkztu 
Tas buvo per daug, žmoniems 
ir kantrybe iszsibaigė ir prasi
dėjo protestai prieszais Rodo- 
vakla Idant jam atimti mono
poliu laidojimo nebasznmku.

Anglekasiai da niekad taip ne

iszmanyt

ne

savo

numirėliu

apipleszinejimo

neprisotytas graborius,
o

Uuž- 
puvameziu lavonu^.

si laike drueziai kaip sziadien 
ir privalo laikytis ir visi prie 
unijos prisiraszyL Ne reikia 

“Ugi kammislyt ir protauti:
man po nuogiu prigulėti prie 
unijos, jaign dalbar per penkis 
metus ne bus jokiu st raiko; bus
da gana laiko paskui prislra- 
szysiu kaip s t ra ik uos’;! Taip

— Kas papildo piktybių Lie- 
tuvoja, turi pakuta Amcrikoja.

— Del nepraszyto* sveczio 
duodasi valgis isz reczio.

— Kaip gyveno taip turėjo; 
velniui tarnavo, velnes gavo.

— Kas dainuoja paraszyta 
negali būtie atmainyta.

— Kunigas be paszaukimo, 
virszininkas lupikas, mėsinin
kas be pinigu, tai jau po velniu.

— Ant susirinkimo protingai 
apsvarstyta, 
pusią padaryta.

tai jau būna per

Atlankykite LURAY, VA. $4.00 
GROTTOES, VA. $4.S0 

Isz Shenandoah 40c. virsziaus
Subatoj 18 Oktoberip

Specialia treinas Subatos vakara 
Isz Shenandoah 6:17. Isz Mahanoy 
City 6:40, Isz Tamaqua 7:20 val.

Apie dauginus informacijų apie 
azita ekskurcijA kreipkitės ant 
Readingo geležinkelio stacijų arba 
raižykite pas John M. Rolin, Dis
trict Passenger Agent, William
sport, Pa.■
ANT READING GELEŽINKELIO

azita ekakurcijA kreipkite^ ant 
į 

raižykite paa John M. Rolin, Dia-

GAISRAS SUNAIKINO 
VISUS ŪKIO 

TROBESIUS.
"Bebrui iszko

apskr.) Rugsėjo 5 d„ 
vai. Valaiczio ūkyje kilo gais
ras, kuris laike 30 min.
me visus ūkio triobesius. Gai
sro priežastis, • kaip žmonas 
kalba, esą isz kerszto padegė 
tvartus toje puseje, kad vejas 
urnai padegė ir kitus ūkio trio
besius, kurie užgesinti del vi
dutinio stiprumo veju nepavy
ko ir sunaikino visus triobe
sius ir javus. Nuostoliai dide
li.

rt pe-

priežastis, • kaip žmonos

užvažiavo

SUSIDŪRĖ SZIAULIUOSE 
TRAUKINIAI

Sziauliu stoty del klaidingai 
permesto ieszmo 
ant manevruojanezio trauki
nio. Nuo dūžio dvi platformos 
nukrito in griovi, o kitos trys 
ir viens dengtas vagonas nuė
jo nuo begiu. Abieju traukiniu 
garvežiai apdaužyti. Susidūrė 
mo metu lengvai sužeisti trys 
darbininkai.

ZAUNIUS, LIETUVOS UŽ
SIENIU MINISTERIS 

PASITRAUKĖ.
Associated Press telegrama 

isz Berlyno pranesza apie kilu
si Lietuvoje politini krisi. 
Telegrama skelbia:

Berlynas, Spaliu 9. — Gau
tas Berlyne praneszimas isz 
Kauno sako, kad Dr. Dovidas 
Zaunius, Lietuvos užsieniu rei
kalu ministerial, isz savo vie
tos rezignavo.

Praneszimas taip pat sako, 
kad esu laukiama viso ministe. 
riu klibinėto atsistatydinimo.

POLICININKĄ SUŽEIDĖ
Isz Traku apskrities prasne- 

szama, kad Rugsėjo 7 d., 9 v. 
50 min. vienas Lenku kareivis 
ir keturi civiliai ansirenge as-ir keturi civiliai apsironge as
menys apszaude musn admi
nistracijos linijos policininką 
Paszauska Antaną. Sargybinis 
o jo administracijos-paliniju ir 
,ties Garviniu kaimu buvo už
pultas. Tik atsiszaudydamas 
nuo užpuoliku jis galėjo pa
bėgti. Paszauskui porszautn
kaire koja*

ui t

! i

*
k ± - w

tari' Ma-
— perkūno ože- 

vięna karo 
laiku žiauru anekdotu.

Tamsta žinai 
Cormeil ’o
naujame užėjus Vokiecziains.

Mano kaimvno buvo savo ru- 
szios beprote, kuri nustojo pro
to, nelaimes smūgiams 
Kitados, eidamas 25-tus metus
ji neteko vienu menesiu savo 
levo, savo vyro ir tik ka gimu
sio vaiko.

Jaigu mirtis viena karta ap
lanko namus,
suomei tuoj sugryžta, jau žino
dama duris. r

Nelaiminga jauna moteris no 
laimes apimta susirgo ir klejo
jo per G savaites. Paskiau po ne 
ramiu dienu apemo ja ramus 
nuovargis, ir ji gulėjo nejudė
dama, nieko nevalgo, tik varle 
akimis. Kiekviena karta, kai 
tik norėjo ja pakelti, ji rėkdavo 
lyg ja butu musze.Pagaliau da
vė jai ramybes ir nejudino, tik 
isziindavo ja isz paklodžių tua
leto reikalams ir kad apverstu 
matracus.

Prie jos buvo sena tarnaite 
kuri kart kartomis 
jai vandens arba
suvalgyti maža szalta gabalėli 
mėsos. Kas darosi szioje nelai
mingoje sieloje? Niekas nežino
jo; nes ji daugiau nebekalbejo. 
Ar mano ji apie mirusius? Ar mus Vokiszkai. 
liūdnai svajojo

nesujudejo,
>

paduodavo 
pa kiszdavo

vis
tartum jo

kad ji tyli isz'didžiau- 
paniekos ir pridūrė:

noisz-

Jis vėl prabilo:
— Asz negaliu dovanoti no 

paklusnumo. Jaigu tamsta no 
atsikelsi savo valia, tai asz ra
siu bud priversti tamsta, vaiksz 
czioti paezia viena.

Ji ne kiek
taip suakmenėjusi 
visai neinate.

Jis smarkiai supyko, many
damas, 
sios

— Jaigu tamsta ryt 
eisi... Ir iszejo.

Rytojaus diena sena tarnaite 
iszsigandiisi norėjo ja aprodyti, 
bet ligonis pradėjo rėkti ir ne
sidavė. Tuojau atėjo karinin
kas, tarnaite puolė jam po kojų 
verkdama:

— Ji nenori
nori. Dovanok jai; ji tokia ne
laiminga.

Karininkas buvo kiek 
jaudinęs, ned rysi lama, 
piktas, 
trauktu ja isz lovos. Staiga jis 
pradėjo juoktis ir davė insaky-

tamsta ji no

susi
no rs ir 

kad jo kareiviai isz-

palougvin 
lik pamažu 
mano szirdies rupesni.

Ateinanti rudeni buvo labai 
daug perkūno oželiu ir kadangi 
maną reumatizmas 
sumažėjo, tai nuėjau asz iki 
pat miszko. Asz jau nuszoviau 
keturis ar penkis paukszczius 
ilgais snapais, kaip paszoviau 
viena, kuris pasislėpė rave, kur 
buvo daug szaku. 
nusileisti ten, I 
savo paukszti. Asz radau 
kritusi szalia numirėlio galvos. 
Staiga prisiminiau asz apie be
protę, Nors gal daug mirė szia- 
me miszke sunkiais metas, bet 
nežinia kodėl, buvau tikras, 
kad suradau tos 
beprotes kaukuole.

Staiga asz supratau 
Kareiviai ja paliko ant matra
co szaltam ir tuszcziam miszke; 
ji, kaip paprastai, pasiliko vis 

ir nejudindama nei 
kojų, ne ranku, ji mirė prideng
ta storu, lengvu sniego apklo
tu.

Paskiau vilkai ja suede. Ir 
paukszcziams padare lizdus isz 
jos iszdraskyto guolio.

Asz paėmiau sau tuos palai
kus kaip liūdna atminima. Ir 

kad musu vaikai

pastyrusi

mano 
laikas

sziek tiek 
nuėjau asz iki

kad
Asz

Imk sau szita kapsziuka, kad 
nori būti turtingas; jame viso 
ahotik vienas Auksinis, bet 
kaip tiw tu ji iszimsi, tai tuoj 
bus kitas. Prirink sau, kiek no- 
•i, auksiniu ir nuneszk kapsziu
ka in upe.
Tik turėk atmintyje: kolei no 

numesi kapsziuko, negali isz- 
leisti bei vieno auksinio — visi 
iii szukes pavirs.
Apkvaito vargszas iszdžiaug

smo, neveikiai atsipeikėjo ir 
svteresi už kapsziuko. Iszima 
viena auksini, žiuri — teri jau 
kitas guli.

Ar tu regi, — mano, žmogelis 
gulėdamas, — kokia laime man 
pasitaiko: iper nakti asz prisi
rinksiu visa krūva auksiniu, 
rytojJgi turtingas busiu, ryto 
diena nunoszin kapsziuka in 
vandeni ir pratiesiu nauja gy
venimą! Bet atėjo rytas ir'žmo
gus jau kit-ka eme manyti: Ar
no prisirinkti dar man kita to
kia krūva? Viso labo tik ir pa
sėdėsiu viena dienele su kap- 
sziuku. Prisirinko dar tokia 
krūva, o ežia užsimanė ir dar, 
ir niekaip negali su kapsziuku 
persiskirti. Panoro vargszas

. valgyti, liet be juodos duonos
Asz turėjau

atraseziau
j‘

buvau 
nelaimingos

viska.

nieko pirkioje ne buvo. O nueiti 
sau nusipirkti ka nors geresnio, 
gardesnio —ne gali: szukes 
vietoje pinigus turės, jei nenu- 
ines kapsziuko in upe. Ir valgy
ti nori ir su kapsziuku jokiu 
budu neinstengia persiskirti.

Užkando juodos duonytes 
ir innyko vėl auksinius taisyt. 
Užstojo naktis, ir nakti renka. 
Antra diena nuėjo in kaimy
nus, iszmelde duonos, sugrylo 
namon ir vėl inniko auksinius 
rankioti. Perejo sanvaite,
menuo, ir metai, o jis nuo kap, 
sziuko neatstoja. Gyvena, kaip 
i r pi rmi a us va rg i nga i, užmi r- 
szo, jog žadėjo sau nieko nesi- 
gadeti, o ir kitiems gausiai 
duoti. Užsimasto valandėlė, 
eina su kapsziuku in paupi, bet 
ir vėl atgal gryžta. Paseno jis 
visiszkai, pageltonavo pats, 
lyg auksas, o vis nepaliauja 
auksinius rankioti... Taip ir 
numirė jis pavargėliu <ant sa
vo suolelio begulėdamas 
kapsziuku rankose.

i.

ir

asz troksztu, 
niekados nematvtii karo.

sutikrai nieko ne pasirodė kareiviai, 
kaip no- 

Tam guolyj, 
kuris visai nepataisytas, bepro
te tyliai, ramai gulėjo, jai ne 
apėjo joki invVkiai,

Tuojau 
atmindama? O gal jos mintis kurie nesze matracu, 

szama sužeistąjį.

y

visai, kaipsuvargusi sustojo 
vanduo, neturėdamas kur bėg
ti?

Penkiolika metu ji buvo taip 
sustyrėsi, uždaryta.

Užėjo karas ir Gruodžio pra- 
užeme (kir

y ♦

džioje Vokieeziai 
meil.

Asz tai atmenu kaip
Taip szalo, kad net akmens 
skilinejo; asz sėdėjau gilioj kė
dėj nesijudindamas del reuma
tizmo, kad iszgirdau 
gus sunkius Vokieeziu

vuką r.
L

ritmin- 
žings- 

nius, Pro Įauga pamaeziau juos 
einant.

J u buvo labai daug,- visi pa- 
naszus savo judėjimais in kar-
toninius szokejus. Vadai iszsi- 
skirstė savo kareivius tarp gy
ventoju. Pas mano buvo 17 
žmonių.
ju buvo dvylika, kuriu tąYpo 
vadas, tikras pleszikas, 
kits ir paniuręs vyras.

Pirmas dienas viskas ėjo nor
maliai. Buvo praneszta kari
ninkui, kuris szalia apsigyve
no, kad moteris ligonis ir jis

jai 
bi tik ji 

galėjo gulėti. Užpakalyj žmo
gus nesze unoferiszku rubu ry- 
szuli.

Karininkas,
kas tarė. — Mes nieko nedary
sim, jaigu tamsta pati apsi
rengsi ir kiek pavaikszcziosi.

Paskui visi kareiviai neszda- 
mi ligoni—moteri nuėjo Smau- 
bille miszko link.

Po dvieju valandų jie sugry- 
žo vieni.

Daugiau jau niekas 
beprotes. Ka jie jai 
Kur jie Ja n u nesze ? 
nežinojo.

trindamas ran-

nemato 
padare ? 

Niekas to

t;

TIKEJIMISZKI
PRIDURIMAI

į Tikojimiszkas persekioji
mas yra ginklu neteisingo tikė
jimo.

t Didžiausiu didvyriu . ^rra 
tasai, kuris save ingali.

t Kada kunigai pra<hxla 
naudoti tiesas ant privertimo 
žmonių pViV tikėjimo, tada
prasižengėliai inpera kiaUszius 
prasižengimo.

į Tasai, kuris prispyrė ti
kėjimą ant kitu, pats no turi 
jokio tikejiifto.

t Žirionys, kurie triuhija 
apie savo tikėjimą, nori kad ki
ti szok'tu pagal juju triubinima.

t Žmogiuc, kuris myli lais-

"V"

*

Ant J. Sakalauskas 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

(Bell Phone 872)
331 W. Centre St., Shenandoah, Pa.

Nuliudimo valandoje, sutei
kiam geriausi patarnavime. Pa
laidojimo atliekam rūpestingaiiciiuujiinu aumam rūpestingai 
ir gražiai. Busite pilnai užga
nėdinti.

Isz Mahanojaus ir Girardville*

Pas
Pas kaimyne 'beprote

snlar-

no, kad moteris ligonis 
daugiau apie ja nesiklauso. Bet 
vėliau ta moteris, kurios jis nle 
kuomet nemato pradėjo ji er
zinti, jis pasiklauso apie jos U-
ga; jam atsake, kad szeiminin-
ko dideles nelaimes isztikta su-

f

■M

' r i*

kr-

it
ft,, ik $

t

’V'tt’ijl

.Diena ir nakti snigo laukai ir via, myli'kitiis, bo| tasai, kuris
- - — fe fek fe fe fe fe

miszkai buvo apkloti balta sznl 
tfl skraiste. Vilkai staugdami 
ateidavo iki durti.

Mintis apie ta pamesta mote-
.Kiot.n! nAmi 1.^1 4,11 /1 .1 tTZk III <1*.11J

ir asz pradėjau teirautis 
' i kad

• *

gaueziau kotk i u žini u. Bemaž ...
I

Pavasaris atėjo. Okupacijos 
kariuomene iszejo.

myli gaivina, myli tiktai pats
save ..ni

V

'iU

jeigu kas pareikalaus mano pa- 
tarfta^irna tai meldžiu man tele- 

ib pribusiu in deszimta 
minntu. « Bell Telefonas 871

II l' ■■■■I

4----------—b.____

fonuo

M

ri dažnai man ateidavo in . gal-
Va* ........

Vok i eez i u v y resn yl >es,r

ribines jie nonuszovo.

Mano kai
mynes namas buvo uždarytas, 
i I • itauki žole augo alėjose.

S

i S•"04'1'!

-—
NE ATMINE. 

■ :i i y ■ < * j 

------ ---------- - ...

Žydarf
sveikas!

Mnfeikas:
t ik tri i Petras.

2:—U j, asz nžmirszau I O 
kaip tavo boba laikosi!

U j Jozau ar tu

Asz ne Juozas.

—Kad asz no turiu bobos. 
Ž:— Ar tai da tavo boba

------------------feM

LK. RĖKLAITIS
T
JN

i W
|i, fe

f

Sena tarnaite įniro žiomn, Nie-' mergina!
:■ r 1

J

4

1c,

LietUThska* Graborius » ■p ir |

Laidoja numirėlius pa- - 
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagalbi
ninke moterems. Priei
namos prekes.

S16 W. Spruca Str., 
Bell Telefonas 149

Mahanoy city, pa.
306 Market Street 

Bell Telefonas 441- 
TAMAQUA, - P<

U

ll;$



I W A U L LU M| '•iHtr it f?** *

M.’l®' Uįiirir.1f T'ni"V u* ii * t W i. ‘I WF*

DUONA IR VANDUOSala Burtininkes Martos
nesiilaūkdamas Htsakvmo vėl 

su nekantrybe priklauso:
— Motinėlė kas yra razbai

ninkas ?
— Razbaininkas... Razbai

ninkas. ...
Ir po tu žodžiu vol susilaikė 

ir isz gilumos szirdies atsiduso 
kaipi kiti žodžiai isz jos lupu 
negale iszeiti.

I -— Tni]>, lai]), razbaininkas. 
asz noriu žinoti kas vra razbai. 
ninkas —' kalbėjo vaikas be at
vangos.

Ir lupjaiis pridūrė:
- Delko man Ilunoiras pa

ša ky kad mano levas yra raz- 
baininku o 
tikruoju vadu?

-2- dorai, gerai mano sunau 
bulę vadu: lai labai gražu ir 
Įirakituri būti vadu, vesti kitus 
koVou. ir ginti tuos, kurie ]>a- 
lys nėgali apsiginti —• atsake 
janį motina prisi laikydama

i M t

Coolidge Prūdas,' Vienas Isz Didžiausiu, Ant Svieto

II.
Zigfrido Szeimyna.

Kada Vigo greitai ir neti
kėtai buvo isznesz.tas kamba
rin, inpnole neapsakoman pik
tumą n. Draskėsi ir norėjo bėg
ti, bet vienas meilingas in ji 
motinos dirstelėjimas ir po tam 
vilus galmonejias, isz
piktumą tuojaus praszalino.

vaiko

ar nežinai,V igo, ar nežinai, kad 
tu su tokiais savo darbais pa
darei dideli motinai skausmą? 

atsiliopp in ji moteriszke.
Dovanok man, motin, 

bet sziadien, 
mete prakeikimus, 

mane ir tavo nuo saves atstu
me, nuėjau pas Ilunona.

— Taip, minoszoi jam val
gyti, žinau apie tai ir už 
tave labai pagiriu, senas Jlu- 

l»erszalo ant mariu, tai 
turbūt labai nusidžiaugė pa
matęs uzbona — kalbėjo toliau 
moteriszke, kai]) norėdama sa
vo sūnaus atvda in kitką at- <► 
kreipi i.

— Tasai TTunonas, 
musu ])rietelius, sziandie kal
bėjo kitai]) no kaip visada — 
atsake be jokio noro vaikas.

— Turim t 
apie tolima kelione

jrs

nonas

man, 
kada tėvas ine-

kadn

tm

tasai

tau pasakojo 
o juk ke

lionėje esti visokiu atsitikimu 
— pert rauko motina.

t) ne, jis man nieko ne 
pasakojo! Sake tiktai kokius 
baisius žodžius, kuriu negalė
jau suprasti; juokėsi tai]) ste
bėtinai, tai]) stebėtinai, kad 
mane net baime apemo beklau
sant. lai gi už tai ant jo su
pykau ir su koja net treptele- 
jau.

Aek, kai]) tu mane darai 
lindna. mano sunau, tu su sa
vo piktumu!— tarė moteriszke.

Bei ba j>aklausyk motin 
man rodėsi, kad nėra galingi 
nio už Zigfrida Vitaliena,
Hunonas sako kad randasi ko
kia tai hanzeatu kariumene 

nenori tėvui kaipo visu 
i ponui mokėti

S-
o

kuri i 
mariu 
ežius.

Moteriszke jialenko galva, o 
jos iszbales veidas apsidenge 
raudonumu.

Vigo pakele nulenkta

mokos-

asz tnreezinu but.

janį motina
paskutinio klausymo.

—-O razbaininkas nekovo-j,*
ja no gina nieko? 

r
kas muszasi
t ina.

Paip, taip ir razbainin-
- pertrauke mo

— Tai vis 
razbaininkas ? 
go.

vima vadas Ir
— paklausė VT-

Ne mano sunau tai kas 
- tarė motinakita — tarė motina smagiai 

kaipi užmirszdama jo paskait
ai klausima, paskui 
bueziuodama jam in 
glost vdama szviosus 
kas

priduri1 
veidą ir 
jo plau- 

O tai]) mano sunau t n 
busi vadu prakilniu vadu, ku
ris niekad nepaims svetimos 
locnastii’s, bet ana apgins, kai]) 
pridera tikram karžygiui! Die
vas man leis sulaukti to laiko 
Dievas man leis taip tave isz- 
aukleti! Bet reikia mvleti žmo. 

artimus reikia jiem.” 
reikia mvleti Ta, *

nes, savo 
darvti gera 
kuris ta gražu svietą sutvėrė 
tas dideles marias, ir didele že
me ir szviesia saulute.

Bet asz nakezia nieka
dos nesimusziu, tik diena 
nakties' nemyliu,
vaikas, paguldęs galva ant 
tinos peties. Greitai vienok 
paszoko, kaipi jam atėjus nau
jai misliai in galva ir atsilie
pė :

asz
kalbėjo

mo-

veidas

mo
tinos galva ir tarė jai bucziim
damas:

Nepyk motinėlė gerinus 
man pasakyk ka tas viskas 
ženklina? Pasakyk praszau ta
vęs! — pridūrė užsipuldamas.

Ka, mano sunau? — pa
mot eriszke kai pi isz

(J reitai

ka tas

— Aha, tai turbūt razbai
ninkas yra tas, kuris muszasi 
naktimis, o vadas kuris dieno
mis.

supurto

klausė
miego dabar pažadinta.

Vaikas nekantriai 
galva, o po tam tarė:

— Juk jau asz tau sakiau! 
Pasakyk da man motin, — pri
daro nelaukdamas afsakvmo 
ant pirmo klausymo-ar razbai
ninkas yra kas blogo?

Moteriszke visa sudrėbėjo 
ir suraukė kakta, turbūt giliai 
ka toki mislino.

Vaikas tuotarpu žiurėjo in 
motinos veidą savo perveren- 
cziom tamsiom akim.

'Kaip, taip mano sunau, 
vadas visados kovoja dienomis 

moteriszke su 
szvietusiu veidu ir atsiduso

tarė a pai
veidu

jai butu kokis 
sunkumas nuo krutinės nukri
tęs kada vaikas nesulaukda
mas atsakymo pats sau viską 
i szsi a iszk i no.

Vaikas taipgi
tarytum jo gaivoje gimė nau
jos‘m i s lys,
na apsikabino ir linksmai ta
re: > .

lengvai kai pi

nusiramino,

la i gi tuojaus moti-

—‘ O taip, asz busiu vadu!
— Buk, buk mano sunau!-- 

antrino moteriszke vaiku prie 
savo krutinės glauzdama ir įjo

Tikras Paveikslas Nutrauktas Nuo Dueliaus
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jau .likos užbaigtas 135 myliu' nito Phoenix,> J .Nflnjas prūdas užvardintas “Coolidge
Arizona, kuris yra vienas isz didžiausiu ant svieto ir užlies 103,000 akeriii lauko prie Gilu

——-—----- — r——------------
Kas nuo Dievo ženklytas, 

Tai jau būna ne kas, 
Vpalingai kupriai ir neūžaugos 
'fiojei ka'binasi ]>rie kitu vi

sados.
Mėgsta su stikn galva daužyti;

<1

upes idant farmeriai turėtu derlingesne dirva.

icziimdama ir isz jos gražiu 
akiu, panasziu in vaiko akis, 
iszsiliejo dideles aszaros.

lunai durys atsivėrė ir taip 
Dabar

apsivilkės
ju pasirodė Zigfridas.
jis buvo be szarvu 
brangiu szilkiniu tužurku ii’ jo 
iszveizdn išrodė dabar dar 
kilnesne.

— Ha, ha, ha prasi juoke 
asztriai — gražiai augini mim 
sunu! szalin su tais glamonėji
mais!

Iszgirdus ta baisa motorlsz-
nepersigando tik imsiu tave lolimon kelionėn ir 

ramiai in kalbanti pasižiurė
jo.

ke vienok

riau pašprtisli isz Zigfrido gle. 
bio.

neklausi— Tr ka, sunau, 
pas mane nieko, stovi kaip nu
miręs? — paklauso tas-gi,

V”aikas smagiai in ji pasižiu
rėjo in jam rodos tuojaus kas 
prisiminė, taigi tuojaus — ir 
]>a klauso.

— Juk teisvbe* < 
vadu ?

— 11a, ha, ha! — 
laukiniu juoku Zigfridas— bu
si, busi! Tiktai atsilsėsimo,

1 asz busiu

nusijuokė

Tiktai

no laiko visada su manim ant 
mariu keliausi! Matysi kova,

isz atsistojo t u m.
Bet diena, 

auksztai žiba
mariu

nepasit raukdamas

keliausimo 
kada saule ten 
ir taip dailiai auksuoja 
pavirsziu.

Zigfridas nieko ant to neat
liktai surauko antakius 

ir drueziai prie saves vaika 
prispaudė.

sake
saves

savo

atstume nuo savos vaiku Ir 
cine smarkiais žingsniais vaik- 
szczioti po kambarį, stumdy
damas piktai stovinezius jam 
tako rakandus. Jo veidas pasi
daro nuožmus, 
pildo krauju.

Vigo su plaeziai pravestom 
ji bijodamas 
Morta visas 

laikas nei vieno žodžio neiszta- 
re, o ir dabar jam pykstant I n 
tai neat kreipė 
triusesi aplink 
karėžiais tik
sunu ir duodama jam ženklu 
idant jisai ramiai užsilaikytu. 
Norodama-gi kuogreieziausl 
pertraukti Zigfridui piktumą

o gyslos prisi-

aid m žiurėjo in 
ir žodi isztarti.

atvdos ramiai 
vakariene rot- 

pnžiuredama in
s

< 0

Vigo ei d a m s paskui 
jau szvelnesniu balsu: mislis, kurios turbid jo menka 

nežinai, protą grauže, ezinlbejo toliau: 
Ba asz noriu but

ar-gi 
vilkas alkanas.

kur ant peczians 
su

— du asz noriu oui vadu 
dideliu vadu! Muszties ii’ ke
lianti toli, toli!
no lik marias,
žemes ir didėlius miestus...

— Kas tau apie tas žemos 
ir miestus pasakojo? — 
trauke Zigfridas,

Noriu • mat v t 
bet ir tolimas

v

})er- 
ra ūkdamas 

da labiau nudegusia nuo sau
les ka'kta ii'asztriai žiūrėdamas 
in vaiko veidą.

Juk pats man pasakojai 
yra turtingi miestai kur 

audžiami brangus audeklai, 
visokį auksiniai ir sidabrinei 
papuoszalai 
kaip tas, 
pridūrė Vigo

kiui

UL - ' t
" : ju.. ' 1 * ..

Karta ledai iszmusze vieno 
kaimo javus. Nebuvo ko valgy
ti. Petrulis nuėjo kįtun kaiman 
praszyti duonos. Antanėlis, tur 
tingiausiojo ukininjco sunns, 
sėdėjo <pas namus, valgydamas 
duona su sviestu1.

Dnokieiman nors gabalė
li duonos, 
kankina — nedrąsiai papraszo 
Petrulis.

Bet Antanėlis piktai tarė:
— Eikie sau toliau, man pa

ežiam norisi valgyti!
Po to atsitikimo perėjo kokio 

metai laiko. Antanėlis gano ož-
I kas, kuriu viena karta omo ir 
prapuolė. Ilgai vaikinas vaiksz

praszyti duonos. Antanėlis, tur

nes badus baisiai

Su tuom priesz kilus pasigirti, ™".i" "žk"« bejoszkrnlamas.
Boikotu pu szykszla pnkiszti, l'<'1 v-ll ui. Tuo lui jm smile taip

Ir kupra iszlaisyti.
Vyrucziai, sukt i nereikia. 

Su kežus visi pinke, 
O ir už vagius palaiko, 
l’ž (ai ji-kalėjimo laiko.

Vienas gavo pėdos 18 doleriu 
su centais, 

’ordirbo ant 28, nuėjo in sztora 
su reikalais,

Pas Žyd a czeki permn i ne 
28 dolerius paėmė.

kepino, kad prakaitas biro,'lyg 
isz rieczio vanduo.
labai užsimanė gert i 
liekur ne laszolio.

Szlai pagalinus užėjo Anta
nėlis Petruli, 
mas turėjo su savim 
szaltinio vandens.

Duokieman nors kelis 
nes baisiai

Antanėlis 
o vandens

ku ris beganyda- 
asuoteli

I asz u s 
troksztu, st aržiai mirsztu šan

vandens,

Žvdiis in banku czeki niinesze, les kepinamas — eine maldauti
I iZyda paėmė ir neatsipraszi 

Turėjo belą pastatytie. 
’askni ėjo aj)gaviko jeszkotie. 
Vaikinelis prispirtas prisipa- v • žino.

Kad kaltas, nositeisino, 
Dabar sėdi kalėjime, nieks ne 

iszima,
.Vat Iukslantis kasztuoja už

I 
J

iszemima
Kožnam silkeliui taip pareina
Visom latj’ysfem galas ateina.

J
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jam greitai paduoti valgi.
Kada ji prie peczians stovė

dama pradėjo kepinti mėsa o 
po tam vėl prisiartino prie sta
lo Zigfridas ja urnai nutveri’ 
už rankos ir atsisukęs in save 
pašake:

— Klausyk,

kimo, 
)idoliu, senu, vaiku ir jaunimo 

Kur szoko ir klykavo, 
Ba kožnas iszszmaukyt gavo, 

'fegul sveiki fczoka,

J

Paveikslas likos nutrauktas kada atsibuvo duelius tarp

Užtai-gi Vigo tuojaus kaip idant paskui hazeatus apgale- 
miego paszoko, 

vienok prie motinos, kaipi no
rėdamas ja ginti nuo kokio tai 
jjavojans.

Zigfridas valandėlė žiurėjo 
in abudu, 
nuo duriu.

Ir tuojaus tas duris, per ku
rias inojo, užstūmė su stuma ir 
žingsnius nužengęs pirmyn, at
silieja’

— Marta,
kad*asz kai]) 
Duok man valgyti!

Moteriszke palengveli atsis
tojo ir nieko nesakydama pris
tatė krose prie stalo ant kurio 
stovėjo sidabrinis uzbonas su 
gėralu, toksai pats kruzikelis 
ir gulėjo gražiai iszkepti py
ragai. Antfkreses paramsczlo 
pakabino puikiai iszsiuvinta 
abrusa ir priėjo prie peczians 
su torielka,
stovėjo varinis katilukas 
szilta mesa, tirsztai su szakni- 
mis sutaisyta, o ant skaurados 
gulėjo iszkeptas didis szmotas 
briedžio mėsos.

Zigfridas apsidairęs po kam
barį, prisiartino j)rie Vigo to
je paezioje vietoje stovinezio, 
ir tarė:

— Glaudies prie motinos, 
o del tėvo kuris tau sunesza 
visokius brangius daiktus, nė
ra jokio glamonėjimo?

Vigo pirmiause pasižiurėjo 
in kalbanti, paskui apkabino 
jo didele, gysluota . ranka n 
nieko nesakydamas su kokia 
tai baime pabueziavo. Zigfri
das apsikabino vaika, prispan. 

savo krutinės ir 
laukine pažiūra tuojaus 
szvelnejo. Iszeme po tam isz 
užanezio gana storoka auksini 

ant , kurio kabojo

iszsodytas brangiais akmenais; rūstinu, asz del tavęs geidžiu 
ant antro puses buvo iszraszy- tu miestu tu lobiu. Asz turiu 
ta kokios tai literos ar ženk- kaip seniau piratu valdžia ir 
lai, kurie labai dailiai persis- ir musu vieszpatavima ant 
tate tai buvo arcidarbas auk- mariu su gražinti: kada manes 
šoriu koki retai tegalima kur ant svieto nebus tu ju vadu bn- 

sakant si ir sunaikysi hanzeatu kn- 
riumene. Bot szalin visokie bo- 
siglamonejimai! Nuo szio lai
ko tegul tave marios savo mig
lomis ir susijudinusiu vilnlvi 
laszais savo artavoja, gana to 
prasto gyvenimo, gana sėdėji
mo prie motinos sijono! Ke-

Į'ysluota. ranka

de prie

lenciūgą 
medal jonas

audeklai

o ir toki ži buožini

.]o 
su-

isz vienos puses

pa maty t i. Apskritai 
lenciūgas ir medalijonas buvo 
misteriszkai padarytas.

Vienok tasai brangus ir bliz
gantis daiktas nopridave vai
kui jokio didesnio linksmumo.

Aplamai tojo valandoje Vi
go dovanas ir glamonėjimus

Manuelo Franco ir Julio Rocha, nariai deputu Argentinoje.Ro- 
cha’likos uažeistas tris kartu# ir linelius pasibaigė.

-mn

t

HgAntanėlis.
Bet piemenukas atsake:
— Eik sau toliau, 

noriu gerti.
rl’ada Antanėlis 

kaip kada-tai tokiais paežiais 
žodžiais tume nuo saves Petrui 
ti, kai tasai paprasze duonos. .

Pabiro vaikeliui isz akirt 
aszaros, paėmė 'Petruli už kak
lo ir prasze dovanoti, l’etruczio 
szirdis tuoj suminksztejo, pri
glaudę jis Antanėli in save, pa- 
bueziavo, pagirdo szaltu tyri! 
vandenėliu, padėjo sujeszkotį 
ožkos ir palydėjo namo.

/Atsisveikindamas su sav<| 
prieteliu Antanėlis tarė:

— Dievulis geriausias tegu 
tau atlygina, Petruli, asz tavęs 
niekados negalėsiu užmirsžti.

asz pats

atsiminė,

TYgtil sveiki szoka 
Kaip moka.

Tarno atsirado milžinas 
Kai]) gyrėsi, drūtas esamas

Kožnam lindo in akis, 
Kad su juom pasimėgiš.

j)asakes suspaudė jai Szlai szoko vaikinukas skabrus 
Priszoko prie milžino argi no

* permusz,
Isz to pasidaro didele musztyne 

Krauju toszkyno.
Poliemonai tuo pribuvo 

Viskas apsimalszino ir po vi
sam buvo.

* ♦ ♦

Tiojei vyrai ka nemoka savo 
moterių suvaldyti,

Tai niekad negali būtie iszga- 
•ganyti,

Kad motore vyrams žandus 
v

teszkina, 
Tai jau gana.

Vienas žmogelis nuo vienos 
moterėles gerai aplaike, 

In veidą jam pataikė,
Badai su pokeriu ar su peiliu 

To asz pasakyti negaliu.
Taip biauriai net dantis buvo 

matyti,
Kad daktaras turėjo veidą su

sinti,
Jaigu vyrai moterių nesuvaldo, 
Tai tos kitiem galvas skaldo.
Vyras turi vyru pasilikti, 

Motorams valios nereiko duoti.
15a juom tolyn, — Tuom'tolyn, gas nauju darinninku Patentu 

Nelaimingas, ““ “ . ............J
Tok is gyvenimas, 

Lyg smert turi pakutavoti
Sunku kryžių ant sprando no- 

szioti.
Todėl, gerai apsižiūrėkite 

Bile raganos neimkite.
e •

Jau gamt su tokiu vyru, 
Jaigu bobele in barzda jn- 

strigu, 
Geriausia 'barzda neszioti, 
Jaigu turi motoro poszioti. 
O ka su bobele ? u’žgęL’e.ant 

drąsos,
Parsi metu v v ra ant aslos,

• * . K • ’ J1 * t . I <i ' I ' L ’

gyslos pa- 
Moteriszke vienok 

», net ne-

jeigu tu dau
giau glamonėsi vaika, lai tave 
savo locnom rankom sutrinsiu!

Tai
ranka tai]) kad net
mėlynavo.
nepaisydama sopulio
suriko tiktai ant jo pakele sa
vo gražias ir jneiliūgas 
ir tiesiog žiurėjo.

Zigfridas turbūt apeitas fuo- 
žvilgterejimu, paleido jos ran
ka tuo paežiu laiku Vigo nut
vėrė jam už keliu ir suriko:

— Tėvo da^yk ka nori su 
manimi, tiktai motinos nepri
si lytek!

Bet Zigfridas visas iszbales 
ir apimtas . piktumo, atstume

akis

v

kuri man daviai — vaika nuo savos ir nieko nesą-
rodvdamas ant 

kaklo užkabinta žibanti meda- 
Ijoha.

taip, teisybe sa.“ Tnip’

kinu tau — tasako greitai Zig-

<es sėdosi kresen sugniaužda
mas kumsztis.

A7 i go tuotarpu apsikabino. 
Motina kai pi norėdama ja ap
ginti nuo to užsipuolimo 'kuri

f ridas, turbūt laistydamas apie vadino savo tėvu ir tuojaus at-
kitką.

— Ir tie visi miestai tau 
priguli ir tau mokestis moka?

— Taip, taip, privalo mo
kėti! supranti, mano sunau, 
privalo! — suszuko Zigfridus 
su kokia nuožeinybe akyse.
Vaikas persigando tokiu akiu

mano sunau

biski nuo Vitalieno pasitraukė.
— Ko sprūsti isz mano 

glėbio? — suszuko tasai-gi pik
tai.

siliepc:
— Motin motinėle, eikime 

toliman svietan!
— Ach prakeiktas vaikeze 

už mano meile ir prove del ta
vos tu limpi tiktai prie moti
nos! —• suszuko Zigfridas, pu
todamas isz piktumo.

Ii urnai nutvėrė Vigo 
rankos atitraukdamas nuo mo
tinos.

u z
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PATENTU MOKESTIS 
PAKELTAS !

f

y

Birželio menesio treczia sa^ 
vaite sulaužo visus Patentu Ofį 
so rekordus del iszduotu paten
tu — per ta savaite patentu isz-» 
duota net 3,174. Tai net keturi, 
sykiai daugi aus patentu negu 
normalia savaitinis skait!ius« 
Birželio menesi isz viso isz. luo
tą net 7,699 patentu.

Tas stebėtinas padidej naa 
nėr <lel nepaprasto darbsztumq 
tarpo Amerikos iszradeju, bot 
del naujo instatymo, kuris iiu 
ėjo galen Birželio 1 diena, kuris 
pakele valdiszka užmokesti 
nuo $40 iki $50. Iszradejai, ku
rioms patentai buvo pavėlinti 
visi barnio pasiusti paskutini 
užmokesti priesz Gegužes »me-» 
nėšio pabaiga, kad neveiketU 
mokėti nauja kaina.

Po dabartinia procedūra rei
kia užmokėti $25. kuomet apli« 
kacija paduota ir liekamus $25. 
kuomet patentas pavėlintas. Pai

Ji

>

didintas mokestis užfrnokes aL

Nelaimingas Ofiso. Jau per ilgai laika reikė
jo daugiaus pagelbos sziame 
ofise.

Kas met biuras gaunai apid

Ba rust i n lesi leve...
Ne asz ant tavos nesi-

Eisi eisi ęvietan bet su 
tarė statydamas vai

sa ve

musu vieszpatavima

f

manim
ka priesz save, — keliausi 
idant iszmokti kokiu bud u nuo 
kupeziu atimti laivus inveikti 
hanzeatus ir priprasti prie tik, 
rojo pirato gyvenimo! — szau- 
ko drebėdamas isz pasiutimo.

Marta, nulenkė galva ir nie
ko jjtu nesako, manydama tur
būt kad dar neatėjo laikas, ku
riamo ji gales savo vyra nuo

stribu

drąsos,

90,000 aplikacijų ir 45,000 .pa
tentu iszduota. a
■ ' * ......     i u ii ' į i W ■■■ ■■ e—»n—eMia
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Prasxalina galvot skausmą ar neural
gija in 30 minutu, sustabdo porsaa- I
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priėmė abejingai, tiktai muola- liausi su manim ant mariu kad 
tos žiūrėdamas in besitrusian- 
czia prie peczians ir stalo mo
tina. Isz jo matymo-gi lengva 
buvo pažinti ir suprasti, jog 
jam butu maloniau ir daug ge-

iszmokti, kaip atimti nuo kup-
ežiu tavoms, kaip sunaudoti 
savo kytrumą idant isznaikinti 
hanzeatu kareivius.

. ... . --v--- ■, |
Ir |)osza plaukus isz barzdos, 

saugoti sunu nuo tokio paties 0 gaiht labai, nes buvo.puiki 
barzdele;, 

Khip sž Fu otele j 
Isz tos misiukes, geras bar

bens,

blogo amato atitraukti ir ap-

Įima pirma diena, ir sustabdė malaria

666 Teipgi Tabletuose.
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W. TRASKAUSKAS
LIETUVI S Z KAS GRABORIU3

in tris dienas. Gausite aptiokoso.
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Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietnviszkas
Dontiytns Mahanojujo
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Zigfridas tuojaus- paszoko i
r

U W

Ant Antro Floro, Klino Sztoro
19 W. Centro St., Mahanoy City

ii I
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Tr isztikro niekas to neiszdarys 
Kad burzda draskytu, 

Gypii žmogui biuurytn. 
Tai ir bus gana,

Kad barzda draskytu
r * I J •»

imi

n .. imi ir dus gana,
* ’ "’Str tokia raga ntf.

Lftidoją kumm numirėliu. Pfctam- 
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vesoliju, pasivažlnSji- 
nno ir 1.1,
603 W. Mahanoy Ava) Mah. City

n
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— Sziadion (Panedelij) Co
lumbus diena. Bankos uždary
tos. Visiszka szvente.

— Isz priežasties sausumos 
aplinkiniai krūmai ir girrios 
dega.

ei montuoti t1

534 \V. Mahanoy St. 
už kuri V

UZ-

— Read ingo Bast kasyklos 
kurios randasi arti Big Mine 
Run pradėjo dirbti ant dvigu
bo szipto isz priežasties aplal- 
kimo daug užkalbinimu ant 
augliu.

t Mikola Laimanskis (Ly
me), kuris gyveno su savo duk
teria Paruliene, 622 W. Center 
uly., mirė praėjusia Potnyczia 
Ashlando ligonbuteje nuo žai- 
duliu kokius aplaike nupulda- 
mas nuo trepu koki tai laika 
atgal. Paliko dvi dirkteres Jo
niene Paruliene ir Russcllienc 
Hemming ir sunu .Juozą Phi
ladelphia. Laidotuves atsibuvo 
Utarninko rvta su bažnvtine- • • 
mis apeigomis.

Ant praeito susirinkimo 
konselmonu buvo nutarta isz- 

ulyczia, nuo
Spruce iki Mahanoy ulyczios, 
prie kurios randasi Lietuviu 
seseriu vienuolvnas ir Lietuviu 
bažnvezia.

— Juozas Žalis pirko narna 
po No.
nuo W. Aglinkso, 
mokėjo $2,600.

— Stebulkai! Musu Schuyl
kill pavietas pasiliko be skolų 
ir turi kasoje pusantro milijo
no doleriu. Nuo nepamenamu 
laiku pavietas visados buvo 
ant prapulties subankrulimo.

Smagi žinia del automo
bilistu pranesza valstijos plen
tu administracija, buk milijo
ninis dolerinis plentas tarp Le
banon ir Pine drove likos ati
darytas praeita Petnyczia. 
Naujas plentas sutrumpins ke
lione ant 44 myliu tarp Balti
more, Md., ir Binghampton, 

Pottsville su 
Scranton ir in Mahanoju.

j" .Jonas G raže! is, 26 metu, 
1026 E. Centre uli. staigai su
sirgo szirdies liga iszgcrdamas 
vandens kada suszilo prie dar
bo Shoemakers Drift e. Likos 
nuvežtas in Ashland ligonbnti 
kur mirė ant rytojaus. Velionis 
paliko paezia ir tris vaikus.

Mares Kaunas automo
bilius isz Brandonville susidū
rė su automobiliu llarrv Mok
iai’ arti gazolinines stoties gale 
miesto. Kelios ypatos 
žeistos per stiklus.

praeita

Md., ir
N. V. ir slidu ris

26 metu

likos sn

I£Z SHENANDOAH, PA.

— Musu mieste bus apvai- 
kszeziota iszkilmingai Mitchell 
Day kuri sziniet pripuola 
Oktoherio, ant atminties Jono 
Mitchell, kuris sutvėrė Lnited 
Mine Workers of America uni
ja. Po piet atsibus didele paro
da ir fajervorksai
I)4iug žymiu ypatų dalyvaus ap 
vaikszcziojime.

— Nežinomi vagys insiga- 
grosersztori

29

vakare.

Vo in grosersztori Vlado An- 
dimsevicziaus ant Mt. Vernon 
ulyczios, paimdami daug tave
rn ir pinigu. Ir kiti sztoreliai 
likos apiploszti tuom paežiu bu 
du. Manoma kad tai darbas 
pusberniu.

— Mikolas 
daro mnzikaliszka studio ant 
134 S. Main ulyczios ir priimi
nės mokinius ant visokiu in
strumentu. Susiraszykite per 
hiiszka ar ypatiszkai pasimaty- 
kite. Profesorių Slavickas bu
vo nariu Cinnci na t i orkestrus, 
muzikaliszku direktorium To
wer Teatro 
Strand teatre 
Victoria teatre ^Mahanoy City. 
Priiminės mokinius specialisz- 
ka ant skripkos.

Sla viekas at i-

Philadelphia, 
Shenandoah,

Hazleton, Pa — Steponas 
Paulovskis užved© teismą prie- 
szais savo paežiule Katriute 
ant persiskyrimo ant svetim- 
vyriavimo su Vladu Kairys isz 
West Ilazletono. Josios vyras 
gyvena dabar Jeddo o paeziule 

Pnnlov-ant S. Vino ulyczios.
skai aps1vedel9T1 motu ir tuiT 
keturis vaikus.

j » ! V» '
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susirinko pn-

..

Mb 
diena, Lietuvei turėjo iszkil- 
minga paminejima J. K. Vy
tauto 500 metu mirties. Dalv- • 
vavo apie 200 žmonių isz kitu 
miestu kaip: Milwaukee, Ra
cine, Waukegan ir Chicago. 
Programas prasidėjo isz ryto 
10:30 Szv. Petro parapijai, kur 
buvo laikytos iszkilmingos pa
maldos. Po piet 1 vai. prie pa
rapines sales
puoszti vėliavomis automobl- 
lei ir didelis trokas ant kurio 
szonu buvo paraszai Anglisz- 
kai. Ant troko radosi szeszios 
mergaites Lietuviszkuosia pa
roduose, laikydamos Ameriko- 
niszkos ir Lieluviszkas vėlia
vas, visi automobiloi važiavo 
po svarbiases miesto ulyczes 
po tam sugryžo in sale, kuri 
tuojaus prisipildo daugeli žmo
ni ms.

Programa atsibuvo sekantis: 
Waukegan klebonas trum

pai kalbėjo apie szios dienos 
programa pagerbimui Vytauto. 
2—Trys korai isz Waukegano, 
Racine ir Kenosha, apie 200 
daininku, sudainavo Amerikos 
ir Lietuvos himnus. 3— Kalbė
jo miesto p rok u ra t or i s užgir- 
dams Lietuvos tauta. 4
kegano koras sudainavo kėlės 
daineles kaip 
sime“ “

1-

Wau-

Lietnveis Bu- 
ir “Szeriau Žirgeli.” 

5— Kalbėjo Lietuvos konsulis 
P. Kulvai!is isz Chicgos. 6— 
Kacino koras sudainavo kėlės 
pnikes daineles. 7— Kalbėjo 
isz Chicagos “Draugo” reduk. 
toris apie atvodavima Arilniaus
(V 

c <

nenurimsim” ir “Kariszka 
daina.” 9— Buvusia Kenoshos 
klebonas Szv. Petro parapijos 
Urbanaviczius kuris nosenei 
sugryžo isz Lietuvos, trumpai 
kalbėjo apie savo kelione.
10— Kalbėjo vietinis klebonas.
11— Visi korai sugiedojo Ame
rikos ir Lietuvos himnus. Ant 
to užsibaigė pasekmingai pro
gramas. Svetelei po tam buvo 
pakviesti prie skanios vakarie
nes ir paszoke lyg vėlybai nak- 
cziai iszsiskirste kožnas pas 
save. — Juozas Mitka.

< < 
Szeriau Žirgeli.

7—

— Kenoshos koras sudainavo 
Ej pasauli, mes be Vilniaus 

” ir

83 metu mirė Lipin

Coaldale, Pa. — Ponas Bene
diktas Pileckas, aplaike liūd
na žinia buk jojo levas Stasys 
Pileckas, 
voje. Velionis paėjo isz Mikn-
cziu kaimo, Szventažeriu vals- 
jaus, Lazdijų paczto.

Susivien. Liet. R. Kat., 
126 Kp., rengia Dideli Ilallou- 
yn Baliu, Petnyczioj, 31 Spalio 
(Oct.) 1930.

— Susivien. Liet. Am. , 283 
Kp., rengia Dideli Baliu, Suim
toj, Lapkriezio (Xov.) 29, 1930.

Homestead, Pa. f Po trum
pai ligai mirė Pittsburgo 11- 
gonbuteje Antanina Bražauc- 
kiene. Laidotuves atsibuvo su 
bažnytinėm apeigomis ir pa
laidota ant Homestead kapi
niu. Velione paėjo isz Alitam- 
apskriezio, Szejriju valscziaus, 
ir parapijos, Noragu ii i u kai
mo, po tėvais vadinosi Burbu- 
levicziute. Paliko dideliam nn- 
liudimia savo vvra ir dvi dūk- 
reles Izabele ir Stanislova kai
po ir sunu .Juoza.

Chicago. — Rugsėjo 29 d., 
prie kampo Princeton ir W. 
113-tos gatvių, trūkis ant vie
tos užmusze Aleks. Kriaucziu- 
na, kuris gyveno Roselando po 
numeriu 441 W. 104th St.

Kaip ta nelaime atsitiko kul
kas nebuvo galima sužinoti, nes giminiu.
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Generolai Hatch ir Ely peržinrejo-nauja 12-coline anuota, kuri apgins pamario vietas
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MUSO BANKA SUTEIKS JUMIS PAGIALBA
Safe Deposit skryniukes parandavojame po $1 iki $10 ant 
meto, pagal j u diduma. Skrynele in vales didele del laikima 
svarbiu popierių po $1 ant meto.
Siuncziame pinigus in Europa. Kada keliaujate tai vieton 
nesziot prie saves daug pinigu mes duodame jumis Trave
lers Checks kurie yra visur geri, hoteluose ar bankose.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY. PA.

MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM 
4 f
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Suv. Vaisiijosla nuo neprieteliaus laike kares. Armota randasi Sandy Hook, N. J. kur ja isz- 
bande ana diena.

(Took 
lavonas

Surinkimas Tikru 
Atsitikimu

CRESTMONT DAIRY
FRACKVILLE, PA.GEORGE G. FISHER, Loc.

Jeigu Reikalaujate Geriausio PIENO, SMETONOS AR PASUKOS, 
Tai Orderuoklta' Nuo Mus. Telefonas 89-J
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DR. C. A. ŽERDECKAS
. . L1ETUVISZKAS DENTISTAS...

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

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

Sercdomis visa diena būna adaras.
Telefonas, Tamaqua 638

X—-RAY GAS

y
■

dos.
Pottsville 9-R-2

PATIKRINANCZIU ESYBE 
DIEVO.

Ant rytojaus rądo ji namisz- 
kiai lovoj pasimirusi.

Tas atsitikimas tuojaus pri
darė daug larumo ir triukszmo 
visam miestelyj kaipo ir aplin
kinėj.

nugriuvo nuo

nežinia ar kas ta nelaime mate. 
Kada lavonu rado, nežinodami 
kas jis yra, ji nuvožė in 
County Morgue, kur 
likos surastas per pasidarbavi
mu p. Eudeikio ir buvo palai
dotas per Eudeiki Isz Kriau- 
cziunu namo Spalio 3 diena.—S

— Matyt netekės lygsvaros, 
Jonas Vanagas,
laiptu vedaneziu in antra auksz 
ta jo name 3206 Auburn Ave. ir 
nukritęs ant cementiniu laiptu 
užsimusze mirtinai. Vanagas 
mirė vietoj del kaklo palūžimo.

Paliko nubudime motore Ma
rijona ir du vaiku.

ISZ WILKES-BARRE 
APLINKINES.

IR

Antanas Loo, 45 motu, 6 
Hooper 
tnip inpykino

(’ourt Edwardsville, 
paeziule, 

ver- 
lanczio vandens npszutino An-

savo 
lead loji pagriebus puodą 
< 
taneliui rankas, peczius ir ten
ten. Antanėlis randasi ligon- 
butejo.

—• Antanas Beninas, 61) me
tu užsimusze ‘Suimtos rvta szok 
damas isz antro laipsnio namo 
savo sesers Mares Margeviczie- 

Ed Wardsville, pas 
nusilairždamas

nes, 
gyveno, 
sprandu. Velionis ginu* Lietu
voje, pergyveno Amerike 40 
metu, jo pati Mare mirė praėju
si Gruodžio menesi, buvo para
pijom! vietini's Liet uviszkos 
parapijos.

pergyveno

Pe t ny ežioje,

kuria
sau

victim's
Laido! u ves atsibu

vo I’la ruin ko ryta su pamaldo
mis.

Berta Bauta, 
J

savo vvra Joną isz 
Swoyersvilles už apleidimą jos 

Jonas pastate

— Mrs
Miller idi., isz Luzernes 
skunde savo vvra

374 
ap-

ir ncunai t inima .
$300 belos. Berta užmetineja 
Jonui kad gyveno su tarnaite 
Ona Brillo, kuria parsigabeno 
isz kito vaisi i jaus, už tai turėjo 
pastatyt $500 belos.

— Stanslovas BarkoVskis, 
55 metu, likos užmusztas Suka
tos vakaru per strytkari arti 

Bartkovskis tome lai-Pleinės
ke gulėjo ant sztangu kada ji 
karukas pataiko ir negalėjo su
si laikvt nes motormonas užte- 
mino ji per vėlai. Kelios inote- 
res net apalpo matydamos kas 
atistiko. Badai užmusztas 'bu
vo benamis ir neturėjo jokiu

Pennsylvanijos Lietuviai Balsuokite už 

JOHN HEMPHILL 
ANT GUBERNATORIAUS 

Rinkimai Utarninke 4 Novemberio

v

Schuylkill Pavieto Lietuviai Balsuokite už

G. Frank Brumm
ANT KONGRESMONO

Rinkimai Utarninke 4 Novemberio

Didžioje Petnyczioje, 1865 
mete, sėdėjo sau būrelis gyven
toju miesto Rndstadl’o, 8tiri- 
joj, prie stalo karezemos, arba 
restauracijos ir valgė mesa. 
Priegtam iszjuokinejo tikėjimą 
ir visas szventens bes. Tn 'node- 
lia laiko, tai yra sekanezia Pet- 
nyezin iszdego beveik visas 
miestelis, kadahigi pasiliko tik 
dvideszimts namu. 

# * ♦ •
Szvaicarijos niiestelyj W.. iii 
tūla vieszbuli 1873 mete vien
kart susirinko vieni laisvama
niai ir tarp tu buvo toku, kurie 

vadina save Katalikais, 
suvis to 

vardo neszioti. Savininkas 
vioszbuczio būdamas pats be
dievis nedraudė niekam czio- 
nais piktžodžiaut ir iszjuokinet 
tikėjimą ir esybe Dievo, o net 
ir patsai negana kad kareze- 
moj apsmei'žinejo dvaslszkuo- 
sius, bet du ir 
dažnai tikrus apšmeižimus ku
nigu 'garsindavęs.

Sztai ta vakaru apie kuri 
ežia raszome prisirinko in viesz 
būti, kaip jau minėtu daugelis 
laisvamaniu. Paties savininko 
sziandien ežia nebuvo; ant klau 
symo kur yra savininkas, atsa
kyta, kad jausdamasis nesvei
ku nuėjo gulli.i. Keli nuėjo iii 
miegtuve jo, kad atlankyti “li
goni”. Ten tuoj pradėta bliuz- 
nyt klausimais ar’ligonis nelin
ki pasirenkt ant kelio in amži
nybe ar nopargabent “ Dva-

apie ji 
buk jis savo sunu,

U(‘VOS
bet tikrybėj ndverti 

neszioti.

laikraszeziuos

ap ie

ne pargabeni;
siszko rl\ivo su skaramentais?” 

Ligonis szposaudamas, atsa
ko, kad girdi nors da jaueziasi 
stipriu ir mifties neatboja, vie- 
nog gerai butu jszsispaviedot ir 
“užsikąsi ”. —Sztai tuomi tar
pu vienas isz tarpo savos apvil-
ko bedieviai jharszkiniais, u‘ž-

. ♦ 1

dėjo ant. kaklo padaryta isz pla 
ežio raikszczio stula ir atveda 
prie ligonio. Nuduotas kunigas 
sėdasi prie lovos ir klauso li- 

i, tacziaus 
ir da didesnio 

ir bjauresnio iszjuokinejimo re
ligijos, kadangi spaviedojanti- 
sis apart teisybes visiem žino
mos, da ir sumislydamas nau
jus piktžodžiavimus pasakoja. 
Po tokiai spaviernoi da nuduo
tas‘kunigas padavė “liigoniui

r

goiiio iszpažinties 
piktžodžiavimo

tas‘kunigas padavė “liigoniui” 
iszkirpta isz kazyroA pavidale 
komunijos ritinuka, bet ligonis 
turi iszpiaut drairge 
lias isz burnos.

Galutinai niMluodantis kuni
gą bedievis kalba su nuduotu 
rimtumu: “Dabar, mielas broli 
esi aprūpintas ir nuramintas; 
gali keliaut in ten, kur amžina 
laime ir linksmybes tavos hpt-

su vema-

kia. Nereikalauji dabar jau bi
jot neprieteliaus velnio.” Ligo-

* >. « y . a ■ a

nis dekuvodamas aptvirtineja;
a Al*!

ir mirti

Jumi. ug| Ribbon Duona”
Geriausia Duona ka pini-

Yra iaxkepta teip kaip muao žmonia 
Geriauai miltai, dideli kepalai.

gaa gali pirkti. Padirbta pert 
HARTENStlNE’S

Telefonaa, 376-J *•*

duona mili.

>» Žmdgus 
noken-

pasiuntė ant žemes, 
fiekeneziantis doros, 
cziantis tikėjimo, o per tai ir 
Dievo, nekenezia labiausiai ir 
dvasiszkuju, kurie yra persta- 
tytojais mus szvonto tikėjimo, 
kurio augszcziansiu perstatyto
ji! yra popiežius, kaip inpedinis 
Szvento Petro. Taigi kiekvie- 
nasž m ogus guodojantis tikėji
mu, rivalo guodot ir visus dar
bus kunigo po tikojimiszku at
žvilgiu. • #

Bavarijoj, kur žmones be
veik tik vien Katalikiszku reli
gija iszpažysta, gyveno priesz 
neseniai tūlas jaunas, žmogus, 
kuris visulabiausiai neapken- 
tes kunigu, kuriuos keikdavos i$l <F 7

biauriai, pravardžiuodavęs ir 
pleszdaves anų garbe. Kiek 
kartu jam kas dare pasargas, 
matant, kad tas lisvmnis netei
singai apszmeižia
garbe, atsakinėdavęs: 
kalbu neteisybe tegul mane 
perkūnas užmusza nuo giedro 
dangaus. ”

Laiko pintos iszejo ijs drau
ge su kitais dirbti in laukus. 
Jiems bedirbant ant giedro 
dangaus pasirodo mažytis de
besėlis, neaptemdantis net sali

BAKERY
FRACKVILLE, PA.

* e n* e • 'Buvo tai pasibaisėtina regy
kla, mirtis to žmogaus, kuris 
tęsęsi per kelias adynas, kad 
baisu buvo žiūrėti, bet tie kuri 
gegrai pažinojo ji ir žinojo jo 
visa gyvenimą turėjo gražu pa
mokini;!, kurio nieks rasi nepa
ini rszo per visa savo gyvenimu.

Žinoma, kad kiekvienam'be
dieviui mirtis buna baisi neap
sakomai ir kankinanti, nes jis 
net u r ram ios.sąžines...

Tolinus Bus.

Visuose Skyriuose.
GRAŽYBES
KULTŪROS

Manicuring
Shampooing

%
Marcel Waving 
Finger Waving 
Eye-brow Arching 
Permanent Waving 
Superfluous Hair Remover 

expertus. Mes užganėdiname. 
Visas darbas atliekamas per 

BETTY FLAIL
137 E. Centre St. Mahanoy City 

Szale Elks Teatro 
Vakarines klasos mokinamos

ir pleszia
“Jei asz

♦ ♦ *

K11 n i ga i k sz t y si e j Ba d e n s k o j, 
tūloj apygardoj gyvenęs prie 
bažnyczios tolas prekejas; in 
bažnvezia niekad nesilankvda- 
ves, o žmones blogai 
kalbėdavo,
papai kusi, pakoręs patsai, kad 
tokiu budu praszalint ji isz ]>o 
savo pastoges. Prekiavęs jis 
rioszutais ir invairiais vaisiais 
ir buvęs gan turtingu, kadangi 
szyksztuolis buvo didelis isz jo. 
Vienkart atėjo pas ji'senele pa
vargusi praszyti paszelpos, ku
rios jai neatbūtinai reikėjo. Ka 
da szvksztuolis i szv a re senele 
isz savo namu, anoji davė jam. 
pasarga, idant atsimintu ant 
Dievo pamislytu apie senatve 

bet szyksztuolis ne
klausyt nenorėjo apie pasar- 

*»s, ir atsako szposin-
Mirties nereikalauju bi

jot suvisai, o 
mane, duosiu jai kelis kietus 
rieszuczius suk rami vii. 
kelias dienas vėliaus 
ant turgaus rieszulu ir 
žes namon sodo prie stalo, kad 
papusrycziaut, bet tame dalyp- 
stotas paralyžiaus nuvirto nuo les ir rtenke perkūnas in ta užsi 
kėdes negyvas. *

Toj paezioj szalyj, gyveno pa
vargusi matorialiszkai ponia, 
kuri dažnai kviesdavo nakti
mis vietini kunigą del aprūpi
nimo jos sakramentas. Bet ryt- 
metyj visados keldavos isz lo
vos sveika ir imdavos prie 
kasdieninio savo darbo. Mat 
gudri moteriszke iszrado toki 
būdų kuriuomi lengvai galėjo 
ingyti paszelpa niekam neži
nant apie tai; skusdavosi laiko 
iszpažinties kimigui ant savo 
vargingo gyvenimo ir tokiu 
budu iszpraszinejo nuo miela- 
szirdingo kunigo pinigus. Ant 
galo vienok tikrai apsirgo ir 
tikrai Hope pakviest kunigą, 
del parengimo jos in amžinys- 
to. Bet Dievas nubaudė ja da 
ant szios ženfes už daug kartu 
papildinta szvehtvagyštO; ku
nigas, žinoma ir tame karte, ne 
žinodamas tikrai ar moteriszke 
serga, ar gal tik nuduoda ligo
ne, turėjo delei savo pasiunti
nystes privalumu eiti. Paėmė 
szvoncziausi sakramentn imn- 
djo, ibbt vos i nėjo in kaminui, 
kame buvo ligone apaezia lovos

gas senele 
gai: “

kada ateis pas

iu> y

nupirko
sugry-

ne, turėjo dolei savo pasiunti-

“ - -* ___ ♦ 1 . t

lūžo, o ligone nupuolė žemyn ir
ten mirtis ja rado.

♦ ♦ ♦

Atsitikimai Bausmes Dievo Už
Iszniekinima Kunigu.

Kiekvienas kunigas yra per
statytoji! mokslo Vieszpaties 
Kristaus, arba Jo apasztahi. O
Vieszpats Kristusas pasakos in 
savo ttpasztahtpjr mokintinius: 
f * T b n et n I nbi u Su m i lj i a1? i o •'m nK as niekis jumis, niekis ma
nim, o kas niekina manim, nie
kina Tėvu mano, kuris mane

-

del patikrinimokeikinejanti, 
savo sznektu melagingu, kaip 
buk tikros teisybes, ir užmusze 
ant vietos. Debesėlis vėl iszsi- 
sklaiste ir net ne laszas lietaus 
nenupuole.

#
' į H

Apie antra atsitikima kaipo 
pasekome iszniekijimo dvą^isz-

*

kūju aspakineja senelis džia-
konas. Sztai tas žmoguj savo
kūdikystėj ir jaunystėj }uĮipo 
sūnūs doru Katalikiszku tėvu 
buvęs tokiu jau Kataliku ir la
bai doru, bet vėliaus draugau
damas su bedieviais ir skaitv- ' * " f M| *
dammas bedieviszkus rasotus, 
kurie daugiausiai savo pikty
bes iszlieja ant kunigu nors 
anie nieko jiems neprasikalsta. 
Sztai ir minėjimas vyras taip

ir skaity-

V V I 1

persiėmė hodiovisžka dvasia, 
kad pasiliko smarkiausiu prie- 
szu kunigijos. Mirs»tant vienog 
pareikalavo “kunigo”, bet 
urnai gavo su-miszima proto ir 
nors kunigas,atėjo, jau negali
ma buvo papaikusjo žmogaus 
aprūpinti szventais sakramen
tais. Kunigas turėjo iszciti, bet 
po iszejimui kunigo ligonis nų-

kunigo

1 ■ ' ' X

siramino ir vėl szaukesi ‘‘kuni
go”. Asztuonis kartus atlanko 
ji kunigas, bet. vis prieit nega
lėjo, nes ligonis iszvydes kuni
gą tiesiog — pasiunta. Mirsz- 
tant jam jau be spaviedes, ka
da žmones pagal tenaitini pa-
protl suklaupė, kad atskaityti 
maldas už mirsztanczius, ir 
norėjo susižiębt žvakes, negalė
jo jokitt budi) iržžiebti,’ tilefį vi
sos ‘geso ’lsz nežinomos priežas- 
ttes ir tik viena lajine žvakute 
žibėjo. . . ________

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIU5 
MILL 4 PATTERSON STS 

ST. CLAIR, PA. 
Bell Telefonas 1430-R

£ Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius^ 
ant visokiu kapiniu. Pakabus pa
ruosta nuo papraszcziausiuikipra 
kilniausiu. Parsamdo automobiliui 
del laidotuvių, veseliu, krikszty- 
niu ir kitiems pasivažinėjimams. 
Isz Frackvilles, Port Carbon ar iss 
kitu artimiausiu miestu jeigu kas 
psrelkslaus mano patarnavimo, 
meldžiu man duot žinia o pribusiu 
in trumpa laika.

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

Mokame 3-czia procentą ant J 
sudčtu pinigu. Procentą pride- < 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir * 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus J 
turėtumėt reikalaus su musu ban- < 
ka nepaisant ar mažas ar didelis. !

G. W. BARLOW, Pros. J 
J. FERGUSON, Vice-Pres.irK«s.

.■
A-BE-CELA arba pradžia skaitymo fri i
raszyjpo, del Lietuviszku vaiku. 15c 

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

ffl.:




