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Isz Amerikos
NUŽUDĖ DAKTARA UŽ 10 

DOLERIU.
New York. — Mrs. Mary Bo- 

hon, szokike czionaitiniam ka
barete, pripažio policijai buk 
George Dariner, Filipiniszkas 
tarnas pas daktarą George E. 
Deely, nužudė savo poną už 
dvideszjmts doleriu idant tuos 
pinigus duoti jai ant užmokė
jimo randos. Filipina suome in 
kėlės dienas Filadelfijoj.

i JT t

MEKSIKONISZKI
FARMEREI SUKILO.

Mexico City, Mex. — Isz La 
Piedal daneszama, buk tenaiti- 
nei farmerei sukilo ir užklupo 
ant miestelio Patam'barillo, ta
me laike,
miesto iszvažiavo in kita mies
tą. Fermeriai turėjo kokia tai 
neapykanta ant savo kaimynu 
ir norėjo užtai atkerszyt. Mai- 
szatyja nžmuszta 29 o daugeli 
sužeista.

UBAGAVO IDANT SESEREI 
ISZMOKET NAMUS.

New York. — Ana diena po- 
licijo aresztavojo koki tai Ado
ma Kovalczika isz Pattersono, 
neregi ubaga su nutraukta ko
ja, kurios neteko keli metai 
atgal. Policija dažinojo 
nuo ubago kur jisai gyvena Ir 
ten turi paezia ir kelis vaikus. 
Toliaus, kad už tai ubagavo 
idant suszclpti savo seseria ku
ri yra naszle su asztuoniais vai- 
kais irgeide užmokėti užtrauk
ta skola ant namo.

Sudže nubaudė ji ant 15 die
nu in pataisos narna. Ji va
džiojo po ulyczias jo deszimts 
metu seserunas. Kaip kada už
dirbdavo per diena nuo dvieju 
lyg penkiolika doleriu.

kada burmistras
BOMBA PO KALVIO NAMU, 
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ANGLINIAI POLIOIJANTAI PASIKORĖ KALĖJIME UŽ 
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KOJŲ.
Koyalstown, Ohio. — M I -I Vi I

( 30 metu,

BUS DETEKTYVAI.
Potasvile, Pa. — Visos angli

nes kompanijos szioj aplinkine Geriiak, Slavdkas, 
ja paliepė savo policijantains norėjo atimti sau gyvasti nepa- 
isziminot detektyvo laisnius prastu budu, pasikaradamas už 
lyg 1 dienai Julajaus, nuo kada kojų, 
baigėsi j u k a m i sijos kaipo Coal 
and Iron Police. Angline poli
cija turės tada tais paežius tie
sas ka ir policija, norints jie 
mažai kada aresztavojo žmonis 
bet vis turi turėti tiesas jaign 
kada prireiktu

Vienuolika ypa-
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Petras

inkiszcs kojas in 
valan- 

butu

Isz Visu Szaliu
ĄLGERIOI GALIMA GAUTI 

PERSISKYRIMUS UŽ 4 
CENTUS.

Algeria, Afrika. — Miestell- 
je Tozeur, visas kasztas persis
kyrimo nuo A 
tiktai keturi 
centai,
persiskyrimo užveda moteres 
ir visados ji aplaiko. Slidžia vi
sai neklauso iszaiszkinimu vy- 

moteriu. Butu tai
tikras rojus del Amerikonisz- 
ku moterių geidženezios atsi
kratyti nuo savo vyru.

DU-KABT S ANVALTINIS LAIKRASZTIS 44 SAULE” 
ISZEINA KAS UTARNINKA IB PETNYCZIA

Prenumerata Kaeztuoja: Suvienytose Valstijose |8.00 metama 
Kitose Vieszpatystese |4.00 metams 
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IISZ LIETUVOSKARALIENE HELENA 
NUSITRUCINO'

ISZ NETYCZIU.
"I*

Viednius. — Karaliene Hele
na, pati karaliaus Koroliaus 
isz Rumunijos, serga pavojin
gai nuo iszgerimo truciznos, 
kuria iszgere isz netyeziu, vie
toje gyduolių, kokias jai dak
taras užrasze. Karaliene paėmė 
bonkute isz szeputes patamsi- 
jo ir nurijo. Tik tada suprato 
savo klaida kada staigai apsir
go. :

>

AUTOBUSAS APDAUŽĖ 
TRAUKINI. * *

Birželio 7 d., ryta trauki
niui 341 nr. einant pro Ute
na per plentą, važiavęs plen
tu sunkiųjų prekių autobusas 
su visu smarkumu dure in pas
kutini traukinio bagažo vago
ną ir ji sziek tidk sugadino. 
Tacziau daugiausia nukentėja 
pats ejes tu “imtynių” auto
busas ir jo szoferis, kuris su
žeistas.

vyro kasztuoje 
Amerikonisziki 

Paprastai skunda ant

Gernnk 
sztangas, kabojo kėlės 
das tokiam padėjimo ir 
tikrai mires,'bet dažiuretojas ji
užtiko in laika ir po gerai va
landai daktarai ji atgaivino.

i. i ■ — 4^——■'

ISZ GAILESCZIO PRIĖMĖ 
KATALIKISZKA 

TIKĖJIMĄ.
Brooklyn, N. Y. — B. A. Al

berts ana di(ma,priėmė Katali
kiszka tikėjimą. Priežastis to- 
pasielgiino neiszdavę, del ko 
taip padaro, bet jo prieteliai 
kalba, kada isz priežasties mi
rimo savo paezios, priėmė nau
ja tikėjimą. Ana diena priėmė 
krikszta.

r u tiktai
imtynių

PARDAVĖ SAVO DUKTERE 
ČIGONAMS

Le Mans, Francije. — Kokis 
tai Sancerre, 58 metu senumo, 
gyvenantis miestelije Voves, 
pardavė savo asztuoniu metu 
Elizetta bandai čigonams uz 
500 franku ir kėlės bonkas vy
no. Szinkorka dasipratus, kad 
czion ne viskas gerai, pranesze 
apie tai policijai, kuri areszta
vojo čigonus ir nelaba tęva, 
kuri nubaudė už tai kalėjimu 
ant trijų metu o dukrelių ati
davė in rankas geru žmonių.

'■.r

AUTOMOBILIUS SUSIDŪ
RĖ SU MOTORCIKLIU.

Birželio 3 d., isz Kauno Uk
mergės plentu in Jonava motoT 
eikliu važiavo pil. Steponavi- 
czius su p-le Bulovaite. Ties 
Viruliszkiu kaimu (apie 10 
kil. už Kauno), motociklas di
dele jėga susidūrė su susitiku
siu automobiliu.

Nuo baisaus susidūrimo, p. 
Bulovaite, Cotton fabr. darbi
ninke, buvo numesta 11 metru 
in szali ir mirtinai sužeista. 
Steponavicziui nulaužta ranka. 
. Vežant in ligonine Bulovaite 
mirė. Automobiliui nulaužta 
priszakinis tekinis.

DAUG ŽMONIŲ MIRĖ NUO 
KARSZCZIO

Chicago.
tu mirė czionaitineje aplinkinė
je nuo karszcziu arba nuo tos 
priežasties. Kituosią miestuo- 
sia ant Westu mire apie dvide- 
szimts. Vėtros, lietingi sztur- 
inai ir ledai padare daug bledes 
farmeriams.

BAISUS ATKERSZINIMAS 
PRIESZININKES

Drezno, Vokietije. — Char
lotte Zimmerman, baisei atker- 
szino savo prieszininkei ana 
diena. Pana Eisi von Reisen, 
užprasze pas save ant piet ke
liolika kaimynu ir prieteliu. 
Laike piet apreiszke susirinku
siems, kad iszteka už turtingo 
žmogaus isz Berlino. Ant stalo 
paduota vyno, po iszgerimui 
mirė, devynios moteres bal
si uosia kankesia, kelios randa
si ligonbutesia o kitos serga 
namie. Policije aresztavojo 
Charlotta, kaipo nužiūrėta už 
nutrucinima- moterių kad. tai

J*' i* , „ <■ "■« r.. i' t' * t

jiji sumaisze trneizna su vynu. 
Tasai turtingas jaunikis badai 
teipgi mylėjo Charlotta, bet 
nuo kokio tai laiko pamėtė ją
ją, susipažipdamas su Eisi, ku
ri savo priesziai teip baisei at- 
kerszino. Eisi teipgi mirs.

1

Pittsburgh. — Už tai, 
Vladas Marciniak, 
angliniam Ikaįmelyja Buffalo 
Mine, kalvis prie kasyklų, ne
norėjo prisidėt prie straikuo- 
janeziu anglekasiu ir pamesti 
savo darbo ant paliepimo Na
tional Miners Union, tiejei pa
dėjo kelis szmotus dinamito po 
stuba, kuris suardo pryszaki 
namo. Penki nariai szeimynos 
Maciniako, likos iszmesti isz- 
lovos, bet ant giliukio likos ne 
sužeistos.

In ta aplinkine pribuvo dau
giau steitines policijos užlaiky
ti paredka ir užbėgti muszius.
Policija aresztavojo National 

Miners Union organizatorių 
Horninga 
žmonių ant sukėlimo 
ežiu.
JĮ ------------------------------------

PATI SAVE SUDEGINO ISZ 
RUPESCZIO.

Bedford, N. Y. -— Veronika 
Phillips, 29 etų motere, turėda
ma koki ten rūpesti ir geisda
ma užbaigti sau gyvasti, nuėjo 
ant virszaus ,atsisėdo ant lo
vos, apsilaiste gazolinu ir užsi
degė. Kada ja surado buvo bai- 

rI"|siai apdegus ir mirė trumpam 
išlieti. * i:_ _______________

JUOKINGAS ATSITIKIMAb 
ANT STRITKARIO.

Jersey City, N. J. — Jonas 
Lowell, turėjo kate, kuri jam 
pastipo. Paemes pastipusia 
miaukė, suvyniojo puikei in 
popiera ir važiavo strytkariu 
prie upes idant ji nuskandyt. 
Karukije padėjo kate szale ;sa- 
ves ir skaito lai'kraszti. Prie 
jojo atsisėdo kokia tai nepa
žystama motore teipgi turėda
ma pundeli. Po kokiam laikui 
motere atsikėlė, paėmė punde
li ir iszlipo ant savo ulyczios. 
Jonas privažiavęs prie upes 
paėmė savo pundeli ir prisiar
tino prievandens. Užsimojo su 
pundeliu idant inmest i n van
deni, bet pajuto, 'kad pundelis 
buvo sunkesnis už jojo ’kate. 
Su akyvumu nuplesz popiera Ir 

kumpi
(amsa). Matyt motere per ap- 
sižiopliavima paėmė kate vie
toje kumpio. Ka sau miglino 
kaip atsivežė pastipusia kate 
namo, tai patys galit dasiprąst.

TAIP MYLĖJO SZUNI KAD 
DEL JO NUSIŽUDĖ.

i i , ''

Morristown, N. J. — Nusi
žudė czionais Jurgis Willson 
isz mažos priežasties. Pranesz- 
ta jam kad strytkaris užmusze 
jo mylema szuni. Žmogelis taip 
tuom persiėmė, kad isz gai'les- 
czio nnsiszove.

M* M

PAVOGĖ KUNIGO DOVANA
Freeland, Pa. — 

nežinomas vagis i 
Szv. Onos, Katalikiszka bažny- 
czia isz kur pasiėmė szimta do
leriu paaukautus per parapijo- 
nus, kurie radosi dėžutėje za- 

ketino kili 
inteikti, kunigui H. A. Hopkins 
ant rytojaus, po misziu ant at
minties sukaktuviu kunigo 25 
metai kunigystes. — Gal va
giui buvo reikalingesni pinigai 
ne kaip kunigui.

Kokis tai 
insigavo in

i

X J kristi joj." Dovana

kad aplaike

BEDARBIS APLAIKE 65,000 
' DOLERIU PALIKIMO.
Chicago. — Delbert Dunham 

isz St. Charles, TU., kuris rado
si be darbo per keliolika mene
siu, aplaike žinia,
65 tukstaneziu po mireziai dak
taro E. L. Prescott,
Yorko, su kuriuom gyveno bu- 
daYnas mažu vaiku. Giluknin- 
gas žmogus iszvažiavo tomis 
dienomis atsiimti palikimą.

isz New

GYDĖ JI SU INKAITUSIOM 
PLYTOM.

Johnstown, Pa. — Kad isz- 
gydyt savo vyra Hrica Birko, 
65 metu amžiaus nuo rumatiz- 
0 4 F įk T j|į

mo, jojo pri-siegele pridėdavo 
inkaitusias plytas prie szono, 
nuo ko senukas ir mirė. Senu
ko szonas buvo sudegintas du 
colius gilio, o gulėjo lovoje ko- 
nia pusnuogis. Hrica gulėjo 
tris dienas, pakol apie tai ne- 
pranesze kaimynai ir ant galo 
turėjo palaidot ant paliepimo 
sveikatos yirszininku.

' __ ___________________ ____________

MERGINA NURUO
e .. PENKES SPILKUTES.

Ashland, Pa, — Miss Beula
JT j

Young iflz Sunbury, dirbanti
• a • A Ak • * •czionaitimam fabrike marszki-

*į f ' u < C ' P, I . ’ < 1 ’ . K .4

, hi ii, tureje penkes spilįutes 
burnojo, su kuriomis susegine- 
jo pasiutus marszkinius. Tame 
suszvilpe fabriko szvilpyne ant 
sustojimo dajfoo. Mergina taip 
iszsigando szvilpinees kad nu
rijo spilkutea. Daktaras Spen- 
ceris nuveže mergina in Fila

t

i

SZIAUCZIUS PALIKO
* t ♦

Union 
už pakurstinima

maisza-

laike ligonbuteje. Keli maži 
vaikai mate motinos pasirengi
mą ant mirties bet nesuprasda
mi ka motina ketina padaryti 
negalėjo szaukti pagelbos. Vy
ro tame laike nesirado namie, 
nes buvo iszvažiaves taja die
na in miestą su reikalu.

11 ■ ■■■ 11,1 - 1

INDIJONKA MIRĖ
TURĖDAMA 132 METUS.
Rawlins, Okla. — Ivona 

Glenden, Indijonka isz sztamo 
Cherokee, kuri badai turėjo 
132 metus amžiaus, likos ana 
diena palaidota czionais. Se
nuko buvo viena isz seniausiu 
Indijonku tojo sztamo. Ant 
laidotuvių dalybavo indijonai 
isz szoszioli'ka sztamu. -

SUDAUŽĖ MOTERIAI GAL
VA PO TAM PASKANDINO.

i > , jp 4
Seward, Pa. Juozas’ Gel- 

gonia, 29 metu prisipažino, btrk 
tai jisai sudaužė galva akme
niu Elzbietai Potts, 42 metu, 
po tam nutrauko in Cone- 
maugh upe ir tonais laiko ja po 

H' i r

vandeniu pakol motoro prigėrė. 
Vėliaus nuvedė policija ant tos 
vietos ir parode kur lavonas

delfija ant Užėmimo špilkų isz gulėjo, budintojas likos užda- 
viduriu. . .viduriu. rytas Johnstown kalėjimo.

pamato keliu svaru
'' •' 'I J)

LEKltfTOJAI NULĖKĖ 
PASEKMINGAI

IN KOPENHAGA.
Harbor Grace, N. F. — Le- 

kiotojai Hiling ir Ilorris, antra 
pora lekiotoji; kurie iszloke in 
Europa', taipgi ir gilukhingai 
perteko Atlantiko mares ir nu^ 
loke in savo gimtine szali Ko
penhaga. Kone 100,000 žmonių 
juos pasveikino kada nutupe 
ant žemes.

DARBININKISZKOS 
ŽINUTES II

150,000 DOLERIU.
Price, Wise. —Kristupas 

Weyerhoii'ser, kuris per 35 me
tus pataisinejo senus czevery- 
kus czionaitiniams gyvento
jams, mirė praeita sanvaite. 
Gyventojai tankiai girdėjo 
kaip senas Kristupas kalbėda
vo: 4 
gui turtą

tankiai

paezedumas atnesza žmo- 
”. Po jo mireziai per

krato jo varginga gyvenimą, 
nes buvo tos nuomones, kad 
sziaucziūs turėjo palikti koki 
turteli ir gal nors suras užtek
tinai ant jo palaidojimo. Nu
žiūrėjimas j u iszsipilde, nes vi-. 
suOsia vietuosia rado bankines 
knygutes, kuriosia buvo užra- 
szyta in 150 tukstanezius dole
riu. Badai paliko kokias ten gi
mines Kalfornijoj apie kurias 
niekas nežino. Tuom laik turtą 
paėmė po savo globa W'iskonsi- 
nes valstis.

TRUMPA PASAKAITE BET 
TIKRA.

PIRMA ISZKASE KAPA PO 
TAM NUŽUDĖ SAVO 

AUKA. 
» 1 . • i * > ' • -

Averon, Miss. — Tillie Ferns- 
dale prisipažino policijai apie 
baisia žudinata kuria papilde. 
Pas Ferndalus ant farmos ra- 
dosi už berną 59 metu senumo 
Jack Ge’lp. Gaspadorius many
damas kari jisai turi suczeįines 
pusėtinai pinigu, prikalbino ki
ta berną idant ji užmusztu; Pir
miausia abudu iszkase savo 
aukai kapa, po tam ji nužudė 
su kirviu kada tasai miegojo. 
Da szilta lavona inmete in duo
be, užbėrė žemėms ir ant ndlai- 
mingo surado tiktai 32 dolerius 
ir 20 centu. Motere neturėdama

• t 

ramybes savžinios iszdavo po
licijai savo vyra ir berną.

. 4

- Klausyk Pe
trai nueiki pas poną Juozą ir 
pasakysi jam idant man pa-

Poas Jonas:

skolytu savo frako. Jaigu ta
vęs klaustu kam lai- pasakyk 
del manos supranti ?

Petras: — Suprantu.
; rr4 O ko nori ?

Atėjau paskolyt
Ponas Juozas
Petrąs:

frako.
Juozas: — O kam?
Petras: — U-gi ponas Jonhs 

kalbėjo jog del manes.
Juozas:

O kam?

Pasakyk savo po
nui jog del tokiu asilu no turiu 
fraku!

Ponas:

/ r» u

— O 'ka ar gavai fra
ką? Ka tau kalbėjo p. Juozas?

— Kalbėjo jog del 
tokiu asilu ne turi frako!...

Petras;

PLIENO FABRIKAS 
PRADĖJO DIRBTI.

Pittsburgh. — Strai'kas užsi
baigė dirbtuvėje plieno kuri 
iszszauko Iron Workers unije. 
Visi darbininkai sugryžo prie 
darbo Panedelije.

KAIMUOOZIAI LAUKE PA
BAIGOS SVIETO, APSI- 

LEIDŽE VISOKIAM 
DARBE. 

I. » <* .

Ryga. — Tei’p kaimiszku gy
ventoju Soviatineje Rosijol 
vieszpatauje didelis nerimastis 
isz priežasties paleistu paska
lų apie prisiartinanezia pabai
ga svieto.

Laikrasztis “Bezbožnik” 
pranesza, buk aplinkinėje 
Aksubaisko, valkiojosi kokie 
tai senukai, kurie, szauke žmo
nis prie pa'kutos idant palautu 
darbus ant ukiu nes pabaiga 
svieto ketina ateiti iri 65 die-

I • f | , r .ir. ■ i ' K ilk ’

nas. ,
Aplinkinėje Oszniako, isz 

priežasties tojo skelbimo, kai- 
muocziai pamėto visus darbus 
ant lauku, nieko ne sėja, pasi
siuvo sati mirtinus marszkinius 
idant būtie pasirengusiais ant 
pabaigos svieto. Sumczelejevc, 
komunistu virszininkė Kagia- 
gina, atvirai iszsispaviedojo 
priosz popa ir gailėjosi už savo 
nusidėjimus, kas labai iszverb 
dideli nusistebėjimą ant visu v ' ‘žmonių. 1

i , „..„u,,, . ’ ’ '

PENKI KAREIVIAI UŽ-

Vargzava, Lenk. — Laiko 
smarkios lietingos viesulos, 
perkūnas trenkė in matszuo- 
jenezius Lenkiszkus kareivius 
užmuszdamas penkis ir sužeidė 
asztuoniolika. Ledai didumo

< 4 Bezbožnik

MUSZTI; 18 SUŽEISTI.
... .. ■■

visztu kiausziniu sunaikino

SMARKIAI KLIUVO SUCZI- 
GONEJU8IAM LIETUVIUI.- 

Kupiszkis. Gegužes rhen. ku- 
piszikenai turėjo progos pama
tyti čigonu kautynes. Terpsa- 
vyje susimusze trys czigonai, 
in ju tarpa insimaisz? kelios 
čigones. Kautynių 'inrankiaia 
varinio peilius, akmeius ir lent 

Atkakli u kovosi pa
— Penkesde- kol nepribuvo policija^ Pama- 

szimts myliu naujo plento sta-' te policija, vytai kruvini krito

BEDARBEI GAUS DARBUS 
ANT PLENTU. 

Ashland, Pa.
galius.

La _......į ^įruyįnl krito 
tys steitas Skulkino paviete. Į ant žemes neva negyvi.

“Karžygiai” buvo susodinti 
bedarbei isz pavieto. Pirmiau-in vežimą ir nuvežti daboklen.

Musztynese smarkiai nuken- •r

Prie darbo bus priimami tiktai

šia pradės dirbti plentus, 'kur I
žmonis daugiausia kenezia var-, tėjo čigonu virtęs Lietuvis, 

kuris iszmoko ju kalbos, vedė 
čigone ir sylkiu klajoja su ci-

ga idant turėtu darba.

I
I

APLEISTAS BREKERIS 
SUDEGE.

Saint Clair, Pa. — Senas ap
leistas brekeris Reppelier, su
degė lyg žemei praeita Petny- 
czia. Yra tai ketvirtas apleis
tas brokeris Skulkino paviete

I'-

kuris sudegė trumpam laike. 
Bledes padaryta ant 20,000 do
leriu.

* I , J- »’l» * . i, r|

Paskutines Žinutes
■' 11 i'ii ?li' ■ ' d 4h t ' !'i ! - ■ ■' 1

U Chicago — Lorraina Haw
kins, 11 metu, aplaike $11,000 
už netekimą akies automobiliu 
nelaimėjo. Kaltii|inikas turėjo 
mergaitei užmokėti.

' 'i i V !*' i i:" * f ■ #■ r *' N ■ I t” *

H Barberton, Ohio. ~ Poli- 
cijė‘iszvaike 1,000 komundstu 
kurie laike susirinkimą, nau
dodami aszarihes bombas. Ma:- 
szatije sužeista 25 žmonis.

U Cleveland, Ohio. — Žie
miu dalijo Ohajaus szturmai 
padaro bledes ant $2,500,000 
doleriu, szefczi žmonis neteko 
gyvaseziu, telegrafai suardyti

gonais. Kažkokiu daiktu jam 
smarkiai prakirsta galva.

.......... I—. ■■>■■■■>

MERGAITE ISZGELBEJO 
MOTINAI GYVYBE.

Biržai. — Papily perkūnija 
trenkė ir padegė naujdkurio 
J. Skiauteres gyv. troba. Tuo 
laiku troboje buvo szeimininke 
su dviem mažom dukterim. 
Szeimininke smarkiai ‘pritren
kė. Tik drąsi jos duktė, dvyli
kos metu mergaite, iszvilko Ja 
isz skestanezio namo.

Namas su baldais, . maisto 
produktais, drabužiais, ‘ grū
dais ir 'kitu turtu — sudege. 
Nuostuoliu padaryta apie 5,00d 
litu. Namas buvo apdraustas.

KAIP NUSIKRATOMA 
VAIKU.

Dumsziu stoty V-30 d. 18 vaL 
30 min. in traukinio 34 nr. va
goną inlipo sodiete su krepsziu. 
Sekanczioje Kalnėnu stotyje 
iszlipo sakydama 
kiticrepszi kol asz pakalbėsiu 
su sesute.”

Krepszio savininkei nebesu- 
gryžus Kauno stoty krepszi 
paėmė globon geležinkeliu po-

<<

*

Pašau go-

Nuo to laiko Jonas su Juozu daug lauku ir suardė telegra- ir kaip kur geležinkelei turėjo licija. Krepsz^ raflja moteris^- 
ekalba daugiau. fas. ■ ' ’ [sustoti. L kos lyties kūdikis.nekalba daugiau.

K. i
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Kas Girdėt
• Praeita savaite laimingai per

teko Atlantiko mares du ero- 
planai: vienas kelionoje po avie 
ta o kitas in Holandija.

Nuo kada Lindy perioke pa
sekmingai mares, pats vienas, 
tai lekiojimas in Europa ne yra 
taip baisus ir pavojingas. Le
kiojimas su kožna diena dan- 

k giau prasiplatina ir nepraeis 
keli metai, kad orines maszinos 
paliks užpakalyja automobi
lius. Ka mums žmogiszkos 
smegenys iszras ateityja tai to 
negalime inspeti.

Tūlam laikrasztyja skaitėme 
buk jaigu gaspadine geidžia 
iszvirti kieta mesa, tai gerai 
užpilti acto arba arielkos... Gal 
ir butu gerai, bet ar musu gas- 
padineles tai iszpildyt — pir
ma munszaine iszgertu o mOsu- 
te sudegtu!

i 4 Sau-

- Tankai aplaikome gromatas 
nuo nepažinstamu žmonių, ku
rie ne yra skaitytojai 
les”, su praszymu idant patui -
pyti visokius straipsnius o ypa
tingai in Balruviene araba Ta- 
radaika. Ne gana to, da praszo 
kad jam prisiunsti dovanu 'ko
kia knygele arba kalendorių — 
da gerai kad neužsimano auto- 
mobiliaus. Gal but, kad tokie 
dykaduoniai ne turi mažiausio 
susipratimo ir godos —“At
leisk jiem Vieszpatie, ba neži
no ka daro”.

Koka tai szeimyna isz.. (go
riau užtylėti kur gyvena) kuri 
darbszaujasi labai ant “pakėli
mo” tautos, kada policijantas 
inejo in stuba, rado tenais 
“gaspadine” ir dvi dukteres, 
viena 14 metu o kita 1G, girtos 
kaip “kiaules”. Visos trys gu
lėjo ant grindų tarp szaszlavu o 
kurioja buvo biauriau ne ka>p 
tvarte. Tokia szeimyna dau
giau blogo padaryti gali ir ap
šmeižt varda visu ne kaip szim- 
tas kitu, kurios stengėsi visoms 
pajėgoms pakelti savo tauta 
akysia Amerikonu.

Valdžia per vienuolika me
nesiu gavo taksu už banderolus 
ant kazyru 4,55.3,700 doleriu. 
Yra tai 59 tukstanezius dau
giau ne kaip praeita meta. Ma
tyt, kad per'bedarbe žmonys lo- 
sze kazyroms daugiau. 

— ■11 ■
Kaip tai sunku moteriai už

laikyti slaptybe parodo sekan
tis atsitikimas mažam mieste- 
lyja ne toli Scranton, Pa.

Tūlas Lietuvys girdėjo per 
pamokslą, kaip kunigas kalbė
jo buk motere negai užlaikyti 
jokos slaptybes, per tai nutarė 
pats iszbandyt teisingumą ku
nigo užmetinejimo ir iszbandy- 
ti teisingyste savo paezios. Per 
kėlės dienas nudavinejo labai 
susirūpinės ir nusiminęs ir jo
kiu budu rieiszdavc priežaste 
savo nusiminimo. — Ant galo 
davėsi prisikalbint kaip ir pats 
Adomas tai padaro savo pa
ežiai, priežaste savo nuliudimo 
kalbėdamas: 4<Mano myleroa, 
asz tau pasakysiu priežaste 
mano nuliudimo, jaigu žinotau 
kad tu mano slaptybe užlaiky
tum. Bet jaigu tas iszsiduotti, 
tat Dievas žino, ka žmonys apie 
triane kalbėtu — darytu isz 
manes visokius juokus ir mano 
szandytu.”
“Žmogau, ar nežinai kad mes 

vieni f Asz ant savos imsiu nu
žeminimą, nes sarmata, kuri 
ąrit tavęs nupuls taipgi Nupuls

darytu i

ir ant manes!” — afsak’ė moto
ro ir pradėjo prisiegaut ant vi
su szvėntuju kad niekam necyp 
teles ne žodeli.

Ant galo vyras davėsi prisi-

ISZ LIETUVOS
TRYS MIRTYS VANDENY.

Birželio 7 d., Raudondvario
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kalbint ir pasakė savo moteriai | valscziuj ties Netbniu kaimu
_ ... . 8kad kolos dienas priesz, tai* ei-1 

damas pro bažnyczia, pradėjo 
jam kas tokis gerklėje gurgu- 
liuot ir iszleko isz burnos sziks- 
nocparnis. Pati ji ramino, kad 
privalo džiaugtis, kad tokios 
biaurybes neteko.

Per kėlės dieas iszlaike slap
tybe, bet josi iožuvis taip nieže, 
kad n'gaejo sau duoti rodą ir 
pasako savo sunkenybe kūmu
tei, didžiausioj slaptybėje po 
prisiega, kad niekam nesaky
tu. Kumute nelaukdama keliu 
dienu, pasako antrai, bot ne 
apie viena sziksznocparni, tik
tai du. Isz dvieju padare tris ir 
keturis, aut galo visas miestas 
kalbėjo, kad tam nelaimingam 
žmogui net keturedeszimts 
sziksznocparnai iszleko isz bur
nos.
Daibar persi tikrino musu Lie

tuvys apie teisingumą savo 
pacziules, apgarsino visiems 
kad tas atistikimas buvo tiktai 
“ baika” ir tyczia tai pasako 
savo moteriai idant ja iszban
dyt ir iszrodyt josios liežnvnin- 
kvste. • •'; -<b •’v itl

Panasziu moterėliu turime 
užtektinai po visas Lietuvisz- 
kas apygardas.

net

Kada protas ir noras yra 
malszus tai szirdis žmogaus 
yra laimingiausia. Turtingiau- 
ses ir laimingiauses tasai žmo
gus, kurio szirdyja vieszpatau- 
ja ramumas. — Tiktai tas turi 
ramybe, kuris turi tikėjimą ap- 
kvepta meilia.

Daktarai vra labai nusiste- 
boja gimimu nepaprasto kūdi
kio kuris randasi Viktorijos li- 
gonbutyja Londone. Tas nepa
prastas sutvėrimas gimė be 
ranku ir kojų. Daktarai dabar 
apsvarstineja ar <lnot tam kū
dikiui gyvent ar geriau ji na
rna rv t. .

K. RĖKLAITIS
Lietaviaxiraa Grahorlua

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

616 W. Spruce Str., 
Bell Telefonas 149 

MAHANOY CITY, PA.
300 Market Street 

Bell Telefonai 441-J 
TAMAQUA. PA.

Ant J. Sakalauskas
L1CTUV1SZKAS GRABORIU3 

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

Nuliudimo valandoje, •utel- 
kiam geriasi! patarnavime. Pa
laido j ima atliekam rūpestingai 
ir gražiai. Busite pilnai užga
nėdinti.

laz Mahanojaui Ir Girardvfllei 
jeigu kaa pareikalaus mano pa
tarnavime tai meldžiu man tele- 
fonuoti o pribusiu in deszimta 
minntu. MT Bei! Telefonai 871

I

besimaudydamasprigėrė 
metu vaikas.

Alvito valscziuj Vaiczlauikio’ 
kaime Szirvintos upėj po azlla
žais besimaudydamas prigėrė 
svetimszalis be pilietybes Va- 
ligura Danielius, J28—29 metu 
amžiaus vyras, gyvenos Lan
kei i szk i u v. Obelų pi u kaimo.

Lankeliszkiu vai. Obelupiu 
km. ūkininko Mczlavocko Ka
zio durpyno prigėrė Kainaus- 
kas St. 12 metu vaikas, kilęs 
isz Vilkvaiszkio. 
Majorisz'kiu 'kaimo.

valsoziausj

AUTOMOBILIS UŽMUSZE 
ARKLĮ IR SUŽEIDĖ 

ŪKININKĄ.
Birž. .3 d., ties Ukmergės va

kare be szviesu važiavęs auto
mobilis užvažiavo ant ūkinin
ko; užmuszo jo arki i,
sužeidė ir nesuteikOs jokios pa
galbos nuvažiavo toliau.

ji pati

dėjo 
cziaus

vals- 
Pirmi ausin 

Szveksznisz- 
kad

ŽINIOS ISZ SZVEKSZNOS.
— Po ilgu laukimu ir dery

bų in Szvdksznos miesteli pra- 
gryžti. Grindžia 

valdyba.
brukuoja rinka. 

’ f

kiai be galo džiaugiasi, 
nebereiks purvo braidyti ir 
žemaitiszkas klumpes sprog
dinti. Bet reikėtų pagreitinti 
grindimo darba, kad ruduo ne
užklupta.

— Pas mus jau vasarojus 
sudygo 'ir gražiai atrodo. Tik 
rugiai vietomis iszpuvo, Žoles 
pievose labai gausu.

— Szveksznos pavasarinin
kai dirba. Daro dažnai susi
rinkimus, skaito paskaitas. \a 
sara žada daug ^kilniu užsimo
jimu invykdyti. Inteligentai 
veikti bemaž visai nepadeda.

UŽ 12 ŽASU 3 METAI 
KALĖJIMO.

Gegužes -28 d., Mariampoles 
apygardos teismas kaltino bro
lius Piju ir Jurgi Mickevicziua į ,, '
kad jie isz anksto susitarė Pa
jevonio v., Užupiu km. isz ūki
ninko Jiiozo Že'kb tvarto pa
grobė 12 žasu. Drauge buvo 
kaltinama ir ju motina Agota 
52 m., amž., už slėpimą vogtu 
žasu. savo tvarte.

Teismas P. Mickevicziu kai
po ketvirtu kartu nusikalsimi- 
ti, nubaudė 3 metams s. d. ka
le ji Ino, A. Mickevicziene 4 
men. fkalejimo ir J. Mickevi
cziu, 15 m., amž., 3 men kalė
jimo, bet ji nuo szios bausmes 
atleido, jei5 metu laikotarpy 
pasitaisys. '

L

GYVULISZKAS VYRO 
ELGESYS.

Sekmadieny,

r
W. TRASKAUSKAS
UETUVlflZKAS GRABORIUS

v a> * y >'.■ * <

Laidoja kurnu numirėliu. Pasam
do automobiliui del laidotuvių, 
krikiztlniu, veeeliju,. paslvaŽinlji- 
mo'ir t.t —Telefonai 608
601 W, Mahanor Arei Mah. Cit?

l*« f . • «« » H.

Stojamo ant kraszto atšiln- 
szusio akmens. Urvoja buvo 
galima matyt szviesa, kuri tu
rėjo gautis per koki plyszi isz 
augszto. Upe turėjo nupuolinet 
nuo kokio augszto keliu szimtu 
pėdu, iszrode man labai plati, 
ba kraszto negalėjau matyt. 
Isz kur jį czionais gavosi ir in 
knr plauko! Ne galėjau sau (o 
iszreikszt.

Negalėjau ilgai mislint ant 
to klausymo, ba Dordonas pa
rode su htyika in giluma urvos. 
JTa, ka nįateme, pėreme mus vi
sus dideliu nusistebėjimu. Ant 
nedidelio placzo akmens stovė
jo skrynos geležines pripildin- 
tos auksu, deimantais, rubinais 
priesz kuriuos ne viena kara
lyste negalėjo lygintis. Pasili
ko tam paežiam padėjime, ko
kiam paliko juos Mignelus San 
tos. >

Del ko juos padėjo ant to at- 
sikiszusic/ akmens!

Dordonas su riksmu mėtėsi 
imt skarbu, norints mažausias 
paslydin^as kojos galėtu ji in- 
mesti in
Ii u prie iį rtymiausios skrynios, 
juokdamasis kaip paikszas, 
abiem rankom pasėmė auksa. 
Paskui ji atėjo Fentoas o pasi
lenkęs prie antros skrynios 
brangiu akmenų
tai raszteli, gulinti ant 
szaus.

Sttnto.”
, — . Geistau, idant tie tfkar- 

bai da rastųsi urvoja, — atsi
liepė juokdamasis Dordenas. 1

I tuose rankraszcziuose. Patys 
Į Stebėjosi jog Fentonas tiek lai- 

" ko praleidinejo ant peržiūrėji
mo niėk-niekiu.

— O kad tai 'butu teisybe?
— paszauke staigai Fentonas, 
pakeldamas galva.

— Kas tokio?
— Jog Mignel Santos paslė

pė savo skar'bus kainuosią už 
kliosztorians.

—r Kvailumas! — atsiliepė 
Dardonas.

* K 1|*

— K lau sy k tik:“ T u oso lai
kuose Magnėl Santos buvo ežia 
tikru valdomi ir visi su guber
natorium turėjo jam mokėt pa
doriais. Isz tos priežasties su
rinko milžiniszka turtą,

■ ' ‘ . f1

Isz Senu Užraszu Surastu
< Kliosztorija, Meksike. I

• —'— .

Ne apsakinėsiu kokiu spasa- 
bu gavausi in kalima Moksiko- 
piszka Domora; yra tai liūdnas 
atsitikmas ir apie tai no primi
nėsiu! Tykejausi jog tonais pra 
desu vest tyku gyvenimą. Jati- 
cziausi saugioj vietoj; ha tie,' 
kuriuos nuskriaudžiau taip to
li manes no jeszkos, užinirszau 
tiktai jog žmogus, nuo balso sa 
vo sąžines nepabėgs. Goidau 1 ti
rėti dau'g pinigu, idant sugra
žint ta, ka netiesingai 
paemes ir 
man tik tiek, jog galėjau gy
vent per keliolika metu ^pakal
niai szitam tykiam užkabori ja 
nuo viso svieto,

Somora nieko nesiskyrė nuo 
i

kitu Meksikoniszku kaimeliu, 
ant vienatines ulyczios radosi 
maži ameliai; gyventojai mai.- 
szyti Tndijoniszko-IIiszpanisz- 
ko buvo tinginiai ir nėszcitinc- 
jo niekad už kalno, kuris trau- 

sztai tuojaus už namu.
♦ k' ' 1 i'HkiH* * Sztai tuojauK prie kailiu juoda

vo murai.kliosztoriauM pastaty
ti per patamkus, kurie pažino
jo Mantezbma. Žiūrėdamas ant 
zok on i n kii' mels v uosi a b ai) i t uo
siu, užvydejau jiems ju tykaus 
gyvenimo.

Kada pribuvai in kaimu, gy- 
vetojai stebėjosi isz manės ir 
akyvai prisižiūrėjo man, bot su 
laiku* priprato prie manos. Bu
vau, vienatiniu svecziu pakele- 
vingu mime (karezomoja) 
niekas pro czionais noporva- 
žinedavo. Szimtai metu praėjo, 
nuo kada vedė kėlė per kaima 
in kasyklas aukso, iszdirbtu ir 
seniai apleistu,

Gyvenimas mano buvo 
Vaisingas, nes su laiku 
szirdyja mano nu bodamas prie 
mao gimtiniu szaliu, kur kita
dos turėjau gera užsiėmimą, bu 
vau paguodotu ir mylčmu per neturėjau tiek drūtumo atsi- 
visus. O! kad lik turotau pini
gu l.

Gyvenau jau du melus So- 
moroj, kad sztai viena diena 
pribuvo in kaima du žmonys 
isz tolimu szaliu. Vienas isz ju 
buvo Fentonas, iszbales ir nu
vargęs, iszrode ant mokyto 
žmogaus ir gero iszauginimo. 
Antras Dardenas, daug skyrė
si nuo savo draugo; rie’bus, 

♦ "į ’
raudonas, pikto veido iszro- 
dantis ant ražbaininko. Kas 
galėjo tuos du žmonis sujungt? 
Ne dry ša u klaust ju apie ju 
praėjusi gyvenimą, bijodamas 
idant ir man.es neklaustu. Buvo 
pabegelėis kaip ir asz, ta gijnt 
gerai dasipartau. Tokiam pa
dėjime kokiam radomes, su- 
jungo mus visus tris prie prie- 
toliszkos pažinties su Dordenu 
visomis dienomis loszeme isz 
kazyru. Abudu dejavome kad 
turėti pinigu, ba tik tasai ga
lėjo mus iszgelbet isz to bai
saus padėjimo,

Fentonas klausydamas musu 
kalbos nusijuokdayo szetonisz- 
kai iszoidavp in )<liosztoriu, pa- 

' l' • 1 , f
si pažindamas su senais zoko- 
ninkais irskas,dien atneszdavo 
su savim isz knygyno, pundus 
senu popieru apraszanęzius 
apie h istorija Mexico. Dordo
nas iszsikalbejo viena diena, k

jog jo draugas buvo kįtadoa 
profesoriuip vienam universi
tete. , , , ,

Viena vakara — niekad jo
* k k

bėt
ir praleidęs; pasiliko buvo aplaisty-

buvau

kės

jog

ba

V ‘ ' r
1)0-

augo

Joniszkelis.
einant i u miesteli per žemes 
ūkio mokyklos laukus Vionžin- 
džiu k., ūkininko Rumpio-tai*- 
naitėi, pasivijo ja nepažinsta- 
mas vyras. Enlo kalbinti. Kvie
tė sėstis pasilsėt. Ji ndklause. 
Tada jis griebėsi murto, inver
se mergina griovin, apdraskė 
jos rubus ir iszžagino. Besigin
dama ji sudrasko užpuolikui 
krakmolyta krutinę ir nutrau
kė kaklaraiszti. Intariamas 
Szvobiszkio malūnininko pa
dėjėjas. Tarnaite užpuoliką 
traukia teisman ir liudininku 
pristato nutraukta kalklarnsarti. bežinojo koki skarbai, radosi

sipažindainas su
I
I

neužmirsziu — loszom kaip pa
prastina^ o Pontonas skaito so 
nas popieras. Zokoninkai neat- 
bojo apie senus rankraszoziua o

— Jaigu tik galima pas juos 
gautis, — atsidusęs isztare Fen 
tonas. — Viską paszvenst del 
pinigu ir juos neturėt, tai.bai
sybe.

— Jhigii tik galima pas juos 
gautis, — atsidusęs isztare Fen 
tonas. — Viską paszvenst del 
pinigu ir juos neturėt, tai bai
sybe. .

tas krauju. Ant senatvės pra
dėjo jam savžine atsiliepinet, 
per tai apsisedo kliosztorija, 
nes nenOrejo atsiskirt, su savo 
skarbais, kuriuos paslėpė kai
nuosiu.

— Norecziau turėt 
duso Dordonas.
iszlaikau kada kas primena 
man apie paezia ir vaikus.

— Tai veluk'kalbėkime apie 
Mignelu SantOsa.

— Tai-gi perskaitęs 
pamislinaii sau, jog 
nei Santos numirė kliosztoryja, 
tai da daugiau surasiu tuju 
rankraszcziu apie ji, 
jau sznipinet tarp senu 
szu. Ant galo suradau užpecze- 
tinta koperta su paraszu per- 
delinio klioszloriaus Tėvo Ju- 
aa; tenais radosi Iszpažinimas 
MignelO Santos ir jo ranka su- 
raszytas.

-— Ka kalba apie skarbus ?
— Palauk. Sztai 

nesėniai turėjau proga perskai- 
lymo jo.

“Asz, zokoninkas Ambrazas 
kitados Mignelus Santos, jaus
damas jog smertis ne užilgio 
ateis, iszpažystu, jog no doru 
spasabu surinkau1 milžiniszkus 
skarbus. Privalau buvęs sugra
žint juos nuskriaustiems,

atsi-
Zinai jog

szita, 
tdsai Mig-

ir pradė
ti žra-

rasztas;

bet

UŽ

skirt su jais. Liepiau suneszt 
skrynes in požemine urvą kur 
plauke požemine upe, užmuryt 
ne j ima i n dėt geležines duris, 
kuriuos atsidaro per pagelba 
paspaudimo guzikelio. Dvide- 
szimts žmonių dirbo prie to. 
Kada pabaigė savo darba
trucinau visus o ju kunus in-;

Tegul Dievas 
susimyli ant duszios mano! Ta
da nusi'daviau in kliosztoriuiir

• , l II 4

pasakiau perdetiniui jog noriu 
paku tavo t už savo nusidėji
mus. Perdetinis liepe man su
gražint auksa, bet asz jam su
melavau, jog praleidau viską. 
Nuo to laiko meldžiausi ir pa- 
kn'tavojau; tik du kartus ant 
meto paslapcziai atsilankine- 
jau pas savo skarbus idant pri- 
sidžiaugt j u regėjimui. Viėna 

i karta užtikau pas juos nepa- 
žinstama sau žmogų kuris, da- 
sekos mano pėdas, atrado skar- 

. b'a. Noriritš paku tavo jau ger
uliai, norints mano 
man iszmotiilejo mano žudins- 
tljs, pei’ pavydiuna, ir prisiega 
jog iszsižadu-aukso, negalėjau 
susi valdyt isz. plktuipd jog kas 
kitas žino apie mano paslėpta 
skarba, pagriebiau nopažinsta- 
ma ir inmecziau in,prapulti. Tu" 
da isz gilumos upes atsiliepe 
bglpas: “Prakeiktas! prakeik- 
taš kožnas, kas dasi'lipstes tu 
skambu ir tu busi prakeiktu tu 
žudintojau! Kožnas . kuris ?.i) 
czionais gausis tegul buna pra
keiktas!”

i — Ir tai viskas?
— Da yra priraszas kitokia 

ranka: “Szetbnas jau laiko sa
vo letenuosia duszia Mignelaus f ,

mecziau in upe.

savžine

— Da czionais yra kas to
kio pnrnszyta! — paszauke ro
dydamas ant kitos puses rasz- 
to — perskaityk jaigu gali.

Drebėjau isz susijudinimo ir 
nekantrumo. Gal isz t uju keliu 
žbdžiu <liržinosiu slaptybe kur 
skarbai yra paslėpti, kurie per 
tiek rimžiu gulėjo nedalyp- 
steti.

Fėntonris skaitė drebaneziu 
balsu tolinus:

“Ant seno kelio vedanbzio iii 
kasyklas aukso, penkios mylios 
nuo kliosztorians, kyla akme
nine uola. Reikia nuo jos at- 
mieruot du szimtus žingsniu in 
vakarus o užtiksi gilu prapul
ti. Apėjus ji, stosi prie geleži
mi duriu tarp tankumynos. At
sidarys jos per pagelba paspau 
dimo guzikelio, patalpyto že
mai, bet tasai kuris 
ineis, bus prakeikti.

’ — Tai teisybei? suriko Dor
donas.

Jog bus prakeiktu? — 
susznttbždojo Fentonas paba- 
leSk

in lenais
>>

• < • k I

ra pult i. Puolė ant ke-

iszeine koki
vir-

iszryto,

— Kvailu mas! t Onai s jok i u 
skarbu nesiranda.

— Kožnam karto reikia per 
si tikrint, — dadaviau.

— Eisimo tonais
priesz užtekejima saules — da- 
rodinejo Dardonas, — viską, 
ka surasim tonais pasidalysi m 
ant trijų lygiu dhliu.

Fentdnas nbszl uosti nėjo pra
kaitu nuo kaktos.

— Ko taip drebi, tu suszla- 
pus viszta? paszauko užsirūsti
nęs jo dangas.

Akys jo žibėjo pasiutiszkai. 
Nakties laike stojau nuo guolio 
ir užrakinau duris; 
Dardėno.

Ant rytojaus po pusryczįu,’ 
iszsihukom per duris neregėda
mi nuo kitu kaip vagys. Ha! 
kubm-gi buvome jaigu 
gysF

Ėjome apleistu keliu malszoi

viską

bijojau

DO va-

per keliolika adynn, ant galo 
paregėjome uola. Szirdis man 
plako stai'gai. Fentonas barsz- 
kino dantimis kaip d rūgi ja ir 
Dardonas buvo iszbales. Dre- 
bancziu 'balsu pardėjo skaityt 
žingsnius:

4 Vienas; du....
r Turėjome eitipro tankus kru 
mus, plynes, sza'knis medžiu. 
Užtikome liaise kirmėlė ant ke
lio, nes suvis ant jos notemino- 
me. Karsztis aukso stūmė mus 
pirmyii. Ant galo priėjome 
prie vietos, isz kur davėsi gir
dot užkmusis griausmas.

t— Požemine upe! — suriko 
Feidonas. . t

Viskas sutiko su apraszymu, 
ba viemkart paregėjome priesz 
save užmarinta,skyle urvoja ir 
užrūdijusias geležines duris. 
Bet air,atsidarys ant paspaudi
mo guziko! Kas gal žinot, o gal 
priesz mus buvo kas kitas ir 
paėmė skarbim Mignelo Šau
tose f Susilaikome priesz duris. 
Dordenas appaupde guzikeli ir 
durys atsidarė, uždege žvake ir 
inejome. Apetmo mus szaltas
oras... l 
dundėjimą upes.

— Saugokitės! 
gojo mus Dordenas.

giįumoja girdėjome

perser*

t

— Rasztas Santoso — tarė 
pridedamas prie akiu.

— Kas tave apeina tasai 
nisztas? — sukliko Dordonas— 
žiūrėk, kiek czionais škarbu!

“Jaigu paimsi szita auksa, 
bus del tavos prakeikimu ir . 
pražuvimas, už kožna prasi
kaltimu turi būti bausme. Pa
siutėli! negalėsi naudot tuju 
skarbu.”
Perškaites taji raszteli padė

jo atgalios ant svao vietos, 
Dordonas paszauke:

— Tylėk, kvaili!
V 7

Dirstelėjau ant jo ir persi- 
gandau: akys jo žibėjo kaip 
inkaite anglys; paregėjau su 
baime jog papaiko.

— Tai viskas bus mano! — 
suriko ir motesi ant mus.

Pagriebęs mus pradėjo pri- 
traukinet prie kranto uolos, 
ant paežio kranto stengiausi 
jam isztrukt isz ranku ir paszo- 
kau in szali, bet paJkol sten
giausi pribegt prie duriu, isz- 

“Pra- 
ir nu-

puolanczius kunus in prapulti.
Apsidairiau ir net pastirau, 

krantas ant kurio stovėjo skry 
nios, atlužo ir inpuole in upe. 
Mano draugu negalėjau matyt, 
upe abudu uždengė savo sžaltu 
uždangalu sykiu su skarbais 
Mignelo Santos. :

Iszbegau isz urvbs, bet netu
rėjau tiek drąsumo idant su- 
gryžt iii kaima ir vela bludžio- 
jau po svietą, keikdamas savo 
gilinki. Slaptybe Mignelb San- • 
tbs paiimsiu šu manim’lyg gra
bui.

girdau baisu riksmą: 
keiktas! prakeiktas!”

o
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UZTEVĄ
Pilna vėtra rudenio naktis 

iszsklailste savo szeszeli Artt 
FinUmdijofl intako#. Milžinisz* 
ko# mariu vilnys su pksiutimu 
metasi ant Sveaborgo uolu ir 
su laukiniu bszimu sutrukdavo 
ant granito pavirszaus; Sžab 
tas vejas kaip žaibas neszinosi 
ir;, pusamas iszilgai anksztu 
tvirtyne sienų, ne savu balsu 
szilpavo aplink langelius, tai 
ve! aplinkui boksžta, o isz ten 
pasprudes; lėkdavo per mares 
Ir.ardydavo viražus putojan- 
cziu vilniu. i

lj

Juk tai GlaszUi!; 
Ui ji h;..’ 
pasingus

leis dar man ja pamatyti ? Ir 
senele motina kaip gyva atsi
stojo kareivio vaidentuvėje^ 'J 
» — Sztai ji eina m cerkve.. 
maža kuprota pasirėmė lazde
le. Balta skepetaite rankoju. 
Kam tai klonio josi.;. Kamgi tai

.. TAipf taip,
Svcikia fatad&pav 
sztėntądiėnisžkab 

|r stangele supintose kasose.. O 
kasa kdkia?
iAzeis ant 4<choroV0do*^ tai ne- 
grtli ntsržiurėti. •’’*

O kaip tai pavasari pas mus 
gražuJĮ • *"'■■■

Volga placziai plaukia, pla- 
cziai,' aeziai.. Atsisėsi sti Glasza 
luoteliu ir nusiirsi toli, ant sa-

baisus, akys žalios!... Krikszta- 
tevis man rankon indeję vario 
pinigėli; i.
r- tokia* žmones 
baus —
^Priimk nuo šauniu s —minia 
^thugia -^- tai jo sdnis.. M Tuo 
tarpu pYadeta bubnyti 
nusiėmė kepures, žognodamies.

*‘Mesk jam mesk!
.. jis ta^o tęva 

onosk! Awz mecziau,

kdip azviečzia srtule*...

I

I
1

I

|

»

Visi

Pavasari* kaip

vastis yra miela®, ne noriu 
priverst paczioe ir vaiku prie 
vargo. Norint® mane jegums- 
ty® uždarytu ant viso® nedėlios 
in kambari, neduodamas nieko 
valgyt — o labiausia ne pa- 
vuostysiu ne geriausios ariel
kos.

• — Gerai — atsiliepe praba- " 11 J.szczius — paimsiu tave ant isž- 
bandymo. Ne per visa nedele 
bet tik per adyna pasiliksi 
czionais pakajuje vienas. Pa
liksiu su tavim bonka sznopso, 
o jeigu per taja adyna iszkensi 
blaivume, tai tik tada tau in
ti kesiu, jeigu nejudinsi ariel
kos, pasiliksi ant toliau® var
gamistra o prick fam aplanky
si nuo manes dovanu 20 dole
riu, bet atmyk, jeigu turėtum 
nors, trupinėli {paragaut, eisi’ 
sau kur pipirai augn,eteip kaip 
esmu kunigu.

—* Jegamasteli — atsako 
vargamistra — teip turiu sa-' 
vim tvirtas, jog tie jo 20 dolė- 
r:n rrdoS jau yra ki?žehitrjo.

Uždaro prabaszcrius varga
mistra savo pakajuje pats at- . 
sitolino in kita pakaju ir lau
ke kas ežia bus. - :

Isz pradžių ponas vargamis 
t ra nei nedirstėlejo ant ariel
kos. Perleidinojo laika kaip 
galėjo; žiopsodamasis po pa
kaju. Ant kart dirstelėjo isz fie 
noro ant bonkos su arielka, 
pripildyta lyg kaklu;

—< Norints surūgtum,

m

♦

nuliai 1 I | II n III I |I .!■»■■■■■

akiu? Jis matė viskas, mato, 
Dide‘ 

les pleėzius, pilnas žmonių;
vienos tiik galvos, galiu ma
rios ...
tai žmogus raudonuose maitez- 
kiniuose, q szalia jo auksztas 
žilas... Tėvas! Sztai raudonas 
žmogus užsimojo, kas toliau 
vėl suriko. Atsiliepe liūdnai. ' " 
Iszsigirdo szuviai... Bet ju at 
balsio jaunas kareivis jau ne
girdėjo. Szeszi raudoni pletmąi 
pasirodo ant 'kareivio smerties 
marszkiniu;...

Regis pats Dievas nenorėjo, 
kad jis priesz smerti galėtu 
pasimatyti su savo senele mo
tina. /

O tonai viduj koksair

>11

^Žegnokis ir tu — kas toksai 
man knszdn — (melskis! Tai ta
vo tėvas!”
tanka audėjo man kryžium ran 
jcos pirsžtus... ■*

O sztai szale raudono žmo
gaus dar ki'tas — auksztas, ži
las. Taip-tai tas pats; katras 
buvo pas mnsp irkioj! Senolis 
kloniojasi visiems, o taippalf ir 
man;,..
ant platformos...

I’r keno tai kieta

PASKUTINIS NORAS.

♦ Ponas S. jausdamas jog ne 
ilgai pagyvens ant szio svieto 
liepe paszaukt notariusza idant 
suraižytu testamenta.

— Mano paezei palieku 
1000 doleriu astiliepe ligoniu 
in notarijusza.

. O kas bus, jeigu vela Isz ji ’ * • i ’’ *
takes už vyro?

Tame laike aplaikys 2,- 
000 doleriui®. . .

— Kaip tai du kart tiek ?
— Teip. Žmogus kuris ap- 

sipaezios su jaja privalo turė
ti sžioki toki mokesti už jojo 
pasiszventima jog sU jaja pa- 
cziuojesi. Dagriso mart daug. 
Raszykie ponas 3000 doleriu.

I
Už bastijono kertes snbliz- įOft>,0 tenai tokia tyluma, taip 

n
Mes tik dviese likome ant 

svieto: tiktai taip gyventi ir 
numirti sykiu... ir smertis ne
baisi. ... Syki ja luoteliu gabe
nau, buvo taippat didele vėt
ra! Garlaivukai ir tie net su
stojo. Volga labai supyko!... 
Rodosi, kad pat® vienas už jo
kius pinigus esiireziau, o su ja 
taip miela, gera.... ’•

Užlėks putojanti vilnis — 
baisi vilnis, rodosi, ežia jau ir 
smertis, o ji tik sau juokiasi. 
Visas kaimas susibėgo ant mns 
pažiūrėti.... Kaip tai mu# lojo!.. 
Motina beveik isz proto neisz- 
ejo....

“ Beprocziai! tokioj vėtroj 
ir tai dara tokioj lupinoj!.... 
nuskęsi, kas tada mane sena 
globes. Juk tu esi vienaitis sū
nūs?” O sesuo? Bet juk ja kas 
toksai iszveže.. Taip, taip at
menu, motina kalbėdavo tetai: 
“Pati nesusi laike, tėvas neken
tė — viena tiktai dūkto buvo.. 
Paėmė ja su prievarta, nu
skriaudė, užtraukė negarbe.. 
Tėvas to neiszkentejo. Nuejb.. 
užmusze.... Vienu kirvio užsi- ii* « « » ► • i • < * ’ t • • * k t ' ‘ Id * *, *■ * '
mojimu ant vietos paguldl.. 
Už vaika! ” Ir senutes akys pik 
tai sužvilgėjo. Jis Viską atsi
mena, kaip ant delnoi Gulėjo 
tada ant pecziaiis ir viską gir
doje? ir mate; atsimena labai 
£orai, kaip prie deganezios ba*- 
Inos sutamsoj, sužibo motinos 
akys. Ir jos visus žodžius atsi
mena. ..

— * Pastaba!., atnesze vejas I % t *

gejo ngnis. Saujale žmonių, 
menkai apszviestu maža žibu
rio szviesa, eina palengva isz
ilgai tvirtynes mnrus. Girdė
tiem ginklu barszkejimus. Tai 
patrulius ,statanti.* ant sargy
bos kareivius.

— Pastrfba! temyk! sako 
paliepianeziai paaficieras, pa
statydamas ant sargybos jaunai 
^oreivi...

Pntrolus sau nuėjo.
Pirmu tai <sykiu gyvenimo 

kareiviui isžpuole būti taip ar
ti husznojancziu mariu... Tik 
dar antra diena, kaip jo pul
kas atkeliavo isz Rosijos in 
Ei landi ja.

! Sztai ir marios, staugia kur 
tai, truputi žemiau jau visai be 
veik cza......... Dalėkia prie jo
net sums laižai vandenio.... o 
nematyti nieko., o nieko 
matyti.........  <

Lietus su veju taip ir drožia 
in akis.

Neramu stovineziatm karei
viui.

Jisai, gyventojas viduriniu 
gubernija, net niekados nepa- 
mislino apie tokius baisius 
daiktus. Ne #yki jau jam prisi> 
eiavo rudenio tamsiomis nakti
mis nakvot lankuose, miszke, 
ant* upiu kranto, — ir visai ne
sibijojo, o ežia — kokia tai 
baime.;..

Ir kodėl taip?.... Juk pas 
mus ir vilkai ir meszkos vaiksž 
c žioja, o tu miegi sau ir nieko

i

I

ne

ramu ir gražu!.,..

kas tada mane

apie tai visai nomishji..
O ežia?!... Ach, tai tiktai 

vėjus J kalba pats sau kareivis 
užeidamas už bastijono.
Oria ramiau, ne taip bangu — 
pridūrė, ir gerai apsispaudos 
kailiniais, atsisėdo ant akme
nio. O vėtra nuOllatos staugia 
ir staugia. Po pusiaunakeziui 
vėtra rodosi dar labiau pasiu
to.

— Na, negražus oras!... Pa- 
aficieras liepe saugiai daboti 
— “nežiovauk”... apsakė, 
i r delko ‘ ‘ nežiovauti ’ ’ — misli- 
ja kareivis. Arba-gi tokiame 
ore norės kas pabėgti ? Ant sa
vo locnos prapulties?

Ir kdm ežia kur bėgti, jei vi
sur paliokui vanduo?..

— O tėvas?., atėjo tuojaus 
jam in galva mislis Kaip-gi 
tėvas ežia pabėgo ?.. •

Taip, atsimenu, žilas auksz
tas senelis pasakojo... baczkose 
per mares dvi pąrOs plauke!...

— Taip.. atimenu,..
Tėjo jis akežia, sėdėjo kamarai
tėje, paėmė mane ant savo ke
liu...

jlh »

kia. Motina taippat verke.

pa-

ziuoja, o pats ve r-

Keip tai man jo buvo gaila!..
Motina pasakė man: “tai tavo 
tetas!” Draudė ar, idant nie
kam nieko apie tai nepasako- 

’ cziau, kad ji# buvo pas mus
troboja.. Ilgai taia .nemiegojo
me. Motina ir teta mokiesi ilgai

labai ilgai..
Kas yra d-11

ji dar gyva? Palikių ja silpna, 
jurguliuojanczia... ar Dievas

Mil * „ . ■

r sp motina, ar

* t; r*

Staiga ji patverezia 
‘ ‘ Melskis •— 

sako kriksztatevis ir ome žeg- 
noties verkdamas... Visi ap
linkui žgenojasi ir verkia.

Tuo tarpu raudonas žmogus 
užsimojo ir suszuko: “Gatavy- 
kis,” — Suszvilpe kas oru ir 
baisus, periman'tis dejavimas 
pasklydo aplinkui.. Tai deja
vo auksztas Raudonas žmogus 
ji musze už tai, kad pabėgo isz 
kalėjimo. Jie trys pabėgo.

1 *Dviem pasisekė, o trcczia‘suga- 
vbo, it* tai tik dėl to, kad buvo 
labai auksztas; jie pamatyta, 
kada lipo per (mūra.

Kas tai? Sztai vėl jis perli
po.*

• • 
Jis,

Grei-

Dieve, kas tai yra? Tai 
tėvas!.. Pagaus, nubaus, 

ims kankinti — lipk greieziau! 
Pamatys, užmusz dar... 
cziau!...

Kareivis sudrėbėjo.. Ptiėsz 
ji stovėjo auksztas, žilas seno
lis arosztanta's.
isžpuole jam isz ranku..
ho tėvo gimdytojau!” Suszuko 
garsiai išz nusiminimo karei
vis ir kaip koksai pėdas nusi
rito po senelio kojom. Senėlls 
stovojb priėsz ji nusistebejės... 
Negirdejo, kad jau antru sy
kiu ant jo szauke kitas karei
vis. Isžsigirdo szuvis; Senelis 
parkrito... Padaryta ttibjaus 
aliarmas. Ant mariu uolinio 
krAnto atrasta pabėgėlio rir^sz- 
tanto lavonas sn perszauta 
galVa, o szalia jo — gulinti be 
jrtustnu kareivi. ,

Isz atžvilgio kariszkojo pa
dėjimo ir szvarumb prasikal
timo, kareivis atidubta in ka- 
riszka suda... Jis pripažino

• •

Muszkieta
‘ ‘ Ma-

isz toli. * • •
— Girdžiu, matule, viską 

girdžiu — szvepa viską užmir- 
szes kareivis.

Vienok jis nemiega, tik užJkad mate, kaip aresztantas li- 
sidenge akis abiem rankom... po per mūra, bet ne szove del

I * vTie atminimai ji suszilde; vie- to, kad tai buvo jo tėvas. Zino- 
nok žino gerai, kad tas viskas 
tai *tik vieni dūmojimai, tik 
spanai kadangi jis stovi ant 
sargybos prie auksztu muru. 
Liepta ja mdalbOtl, idant nepa
bėgtu, aresztantai, o ypatingai 
tasai auksztas, žilas... Tai jis, 
rodosi, pas mus buvo pirkioj, 
jis dvarponi užmusze už savo 
dukteri.Taip, taip, tai jis.. tai 
tėvas. Reikia jis daboti, ba pa
bėgo, vėl in musu troba, vėl mo
tina verks. Už tai ji vėl nubaus 
kaip tada. Atsimenu, kaip ji 
baudė...

Ir sapnuojasi kareiviui:
Buvo szviesi, karszta dibna, 

didelisp lecius, pilnas žmonių, 
matyti tik galvos, -vienos-gal
vos, daug guvu. O tenai vidury 
piečiau#,, aukszcziausia už vi
sus kokis tai žmogus raudonuo
se marsžkiniuosiA... Ir sztai isz- 
si t rauke Atebetlhos formos na-1 
gaika ir bondb ir pliattszkoja »avoš. Nelaimingais parpublo 
visai taip, kaip musu Mykoliu- ant keliu ir pradėjo bucziuotl 
kas kaimo piemuo;* / ■ tas relikvijas... ‘ i

Mrtian, kaip ant dėlno; ma- Atsiliepe kortianfla; pa^riierk- 
o dėdė Aleksas, mano kriksz- tam ttžrisztas akys. “Lik sver
ta- tevis, laike ant ranku... Ne kas gyvenime! Lik steika, mo- 
t r ūkus su manimi prisiartino tina/Glaszrt I“...
prie žmogaus <su raudonais Dolko jam vienok taip azVle- 
tnarszkhiiais. Ach, koksai, jis stf; nežiūrint * skepetaitės dht 

1
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ma, jatn niekas netikėjo, juo 
labiau, kad bėgantis kalinys 
prigulėjo prie privilegiruotu 
sluogui u. — Kareivis pasmerk
tas šušzaudyti. Jisai Abejdtl’sz- 
kai iszklause sūdo isztarmes. 
Tasai persitikrinimas, jog turi 
mirti už tęva, neapleido jo iki 
paskucziausiam laikui. Ant ry
tojaus 6 Vai. lyte kareivis turė
jo but nužudytas. Nelaiminga
sis ramiai pabueziavo kryželi;

Tuo tarpu už mariu blizgan
ti auksine saule išzširito auk- 
sztyn ir apszviėto visa apylin
ke. Prasidėjo szviesi ir daili 
rudenio diena. Pasmerktas su
virpėjo. .. staigus noras gy
venti apėmė jam visa esybe. 
Pasižiurėjo iii popa, kuris lat
ke rankoj blizganti, auksini 
kryžių, su kuriuom, rodos rio^ 
rejo kiekviena pritraukti prie
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BALTRUVIENE

.1. i

Norints žinute trupėti vėlai 
užsiliko, 

Mat Pitšburge kokiai mergicai 
garnys bei buko paliko, 
Tai baliukas atsibuvo,

Ant kurio daug sveteliu pri- .
I

4

r

Apygardoje vienoja, 
Skulkino vyno bėdavojo 
Kad bobeles ten blaivės, 
Kad nusilak i n visados.

Jau nėt 'daro visiems geria 
Kaip iri krūva1 susibėga, 
Gere be jokios oienios, 

Ir tai visados.
Viena girta stuboja gulėjo, 

Sztai kita tokia inejo, 
Da paint ūkia užtritavo, 
Ir suvis svaiguli 'gavo.

Vyras josnos negali iszsižioti, 
Turi nabagas tylėti, 

Ba tuojaus pas vaita nutemptu 
Ir 'bausme užmokėtu, 
Tai szirdutes negerai, 

Jaigu 'lėti vyrai, 
Tegul gerai in kaili duotu 
O kad ir in džela pasodytu
Tai norints pakaju turėtu.

f

)

džiaugsmas

buvo.
*

Sii tokiu paredku jau gana, 
Bet szirdeles vis tai naujiena 
Kaip'girdėt, neseniai da atvy

ko,
Na ir tekis szpbsąs atsitiko.
Ir da ant vieno vaikinė užsi- 

' ' klepojo,
Buk tai jisai apdovanojo.
Ar žinote mano dobilėliai, 

' t •

Turite tokiu sergėtis gerai, 
Ba sarmatos neturi.
Ant nieko nežiūri, 
Nekalta vaikina,

Kaip avina apsvaigina 
Po tam pasityczioja.

Pinigus isztrauko, 
Ir in kitur trauko.

I

Nežinau katram tai Springfil- 
dc, 

Doru mergeliu yra lyg vale, 
Pilnos dorybes,

No jokios Ibiaurybos.
Ant szokiu niekados 

Nekele ne kojos, 
Per nakti namieje miega;

*' ■ ,i > *

Bambiliais neuže niekada.
‘ f ■’ ■ ■ 1 Į

Jaigu Sirbatoja kur gužynes, 
Tai kur? Mergelėms nežinia.

Bosais nevažinėja, 
Pekszczias namo pareitineja, 
Ba jau bosai »guU nueina, 
Kaip merginos nuo Ugud 

taim” pareina, 
Jau kad mergaites, tai bent 

mergaites, 
Taip ‘kaip trimetes kumelaites.

* * ♦
Oj tosios Clevelando mergeles, 

Nekurtos netikusios aveles
Tai ožkos su ragais,

1

f

, 'k «

Kol aiskrymo pirkinosi,
Ir dovaneles daviiiesi,

Tai teketi prižadės, 
Ir meilu žodeli daVines.

Ir tai su kožnu taip Apsieina,
Už kožnb eina,

< Kožnas geras dėl jos,
Už ko’žnb eina,

‘ i i > ii r , ■ J1 ,

Jaigii davlnes nuolatos.
Vaikeliai jus nežinoto tuju 

pauksztuku,
Tuju apg'avin'gtt lapukių,

‘ Kad ir prie ’katro glaudyta, 
t ' ' -I Ir visaip laižysi®,

j

Neužsidekite, 
Kaip nuo velniu bekite.

v; , •' H

i

ATIDUOK
KA RASI

* Ant kelio vedanezio ih mies
tą B. ėjo gromatrieszys su pil
nu krepsziu-gromat'.i ir laik- 
raszcziu. Nulindęs buvo ir ap
sunkintas sziandien. — turėjo 
namie sergante paezia, o neži
nojo isz kur imti pinigu ant už
mokėjimo daktare ir aptickos. 
Vaikai da buvo maži ir ne ga
lyje J m būti pagalboje- jojo 
mokesty# vos jam užteko ant 
reikalingiausiu dalyku.

Eidamas kėliu meldėsi karsz- 
ta;. idant Dievju pagelbėtu jojo 
nelaimėjo.

1

Staigai stojo, Sztai priesz 
ji ant kelio gulėjo didelis mė
lynas kopertas ne užpeczetytas 
kupinoje radosi kokios en po- 
pioros. -Pasilenkė ir pakele ja- 
>ja, o kas apraszys jojo nusiste
bėjimą? kada persitikrino, jog 
tai buvo pinigai! Perskaitė 
juos greitai — buvo juju net 
dvideszimts!

'I w .

—! Du tukstanezius markiu! 
—pamislino nudžiugęs. — Pats 
Dievas man juos prisiuntė, isz
klause mano maldas!

Bet tuojaus atėjo jam ant 
misles, jog tai'surasti pinigai 
ir no gali juos pasilaikyt.

— O gal pamėto juo® fokis 
vargszas kaip ir asz. —• tarė 
pats in save, —o mano priva
lumu yra atiduoti jam viską.

Apsidairo ant visu pusiu te- 
mingai, 
dasiegt, ne paregėjo nieką. 
EjO tolinus, praskėndes misles- 
sė ir jau kone artihosi prie 
miesto, kad sztai iszgirdb, buk

i

klauso gromatneazis, norėda
mas persitikryt, ar tai Ibeni- 
ninkas pamestu pinigu.

— Dvideszimts szimta mar
kiu, arba du tukstanezius mar
kiu!

— Teip radau, ir sztai yra 
czionais — pnezauke gromat- 
neszis, paduodamas jam pa
mesta koporta.

Nepažinstumas paėmė ja, 
perskaito Immaszkas ir dirste
lėjo ant vargingo gromatne- 
szio.

— Esi teisingu žmogum,— 
paszauke o iszemos dvideszimt 
markiu aukse, padavė jam kai
po dovana už radimu.

Negana to, da turėjo gromat- 
neszis duoti jam savo adresu ir 
pravarde, po tam atsisveikinęs 
szi rd ingai apleido ji.

Kas buvo laimingesnių kaip 
gromafneszis? Iszpilde savo 
privalumu ir palaike gana di
dele dovana, už kuria galėjo pa 
szaukti daktaru ir pirkti ser- 
ganeziai paežiai tn, kas buvo 
reikalingiausia.

Nepaprastas
vioszpatavo sziandien grinezio- 
suo yra kilta moteriszkė bet 
ja gromatneszio — nuo tos va
landos iszžibejo gi Ii ūki s po jo 
pastogių. Pati pasveiko ir vela 
galėjo darbszauti, jisai aplaike 
goresni dinsta ir taip, nuo tos 
dienos nežinojo kas tai vargas.

Tuom kart prisiartino Kalė
dos. Vaikai su nerimasczju 
lauke sugryžtanezio tėvo, kuris 
ketino jiems uždegti medeli, o 
kada kas tokis pabaladojp in 
duris, visi mėtosi prie duriu su 
kliksmU:

v — Tai tėvas! Dabar uždegs 
mums žvakutes ant medžio!

Bet pabludo. Nebuvo tai tė
vas, bet kokis tai nepažinsta- 
rnas vyras inejo in pakaju, pa
davė motinai 'gromata, nieko 
nekalbėdamas iszejo.

Kada po tam, sugryžo namon 
gromateszis, atidavė gromata 
ir perskaitė sekanezius žodžius.

4‘Nuo atiduotu man tada pi
nigu, mokėsiu tau kas metas 
ponlkta procentą,
markiu! Žinau, jog sunaudosi 
jasg erai!”

paszauke pats in save vargA- 
mistra tai tavęs nedalipstesiu.

Idant susidrutyt truputi Ir 
adgint pagunda paėmė gera 
žipsni tabako, bet arielka nuo
latos stovėjo jam priesz Airis. 
Po trumpam laikui jau ne žiu
rėjo ant saužines ir prisiartino 
isz palcngvo prie bonkos. Užė
mė ji didelis akyvumas pers?- 
tikrint isz kur jegamastys par
gabena savo arielka. Turi tai 
būti gera arielka, ba jegamaA- 
tys bile kokios ne gere o gal 
tai bus “Mikhenri,” “Red 
Top” arba “Hunters.”

Pradėjo artintis prie stovin
tos bonkos, bet ant galė paė
mė bonka in ranka ir pradėjo 

Koperte isztikruju radosi in szalis sukinet o ne radęs Jo-

szimta

szimtas markiu. Kuom buvo ne 
pažinstamas, tai gromatneszis in save: 
niekad, ne dažinojo, bet kas me
tas, dienoja Kalėdų, aplankyda
vo szimta markiu.

Taip tai likos isznagradyta 
teisingysta vargingo žmogaus!

Vargoninkas 
ir Klebonas

I
į- ■ Į.J i

Vienas Amerikonisžkas pra- 
basezius žinomas isz savo juo
ku, turėjo vargamistra labai 
dideli girtuokli. Karta paszau- 
ke pas savo vargamistra^ kal
bėdamas jam, jog isz priežas- 
tiės nuolatiniu persergejiniti Ir

i

kio paraszo, teip atsiliepe pats

Gal but, jog tai gardi 
arielkele, nes kvepsnis fcitokis 
— kad teip paiimti truputi ant 
liežuvio, tai norints žinotau 
isz kur paeina o jegamastys 
ne žinotu. Juk vienas laszelfs

J1 

nieko nekeriktn, jęgamastys ‘ 
nepažinotu, obrtnririts asz da- 
tireziau ar tai “Mikhenry“ 
“Hunters.”

Ponas vargamistra ne gale-

nV:

ar
r

damas atsispirti pagundai pri
dėjo* bonka prie lupu ir te
gauna. z

Tai ne vos Hunters ne voa 
Mikhenri nos ant vieno laszo*

• 5

nos kaip galėjo ako

'I I J ' ' J

kės tokias paskui ji bėga. Ap
sidairo greitai ir paregėjo už
pakali savo koki tai žmogų, 
prada pfersiredusi, kuris prisi
artinęs priėjo, nuėmė kepure 
tarė jam:

Ar ponas ne radai ant— ponas no rauni anų 
kelio molino koperto ? 

I .» « I *

O kas jojo buvo? — uŽ-i •

i

Į *

praszimu idant palautu geriąs 
nė atnesze jokid vaisaus, turės 
kanėcz ji praszalyt nuo din#- 
to; jaigu ne pasitaisys;

, Artt tokio “dictum acer- 
bum” pradėjo pirmiausia var
gamistra iszaiszkinet, jog jau 
nuo sonėi ne gere arielkos, tik 

*»

kaip kada gyduole, nes ant 
galo prisipažintas prie kaltes, 
meldo atleidimo, prižadėda
mas; jog ateiteje daugiau jau 
ne gert b ant S; P. M. Szkap- 
liernos ant tikrųjų sudės ptt- 
siega bažnjmzioje, jog lyg pa
baigai savo gyvenimb užsilai
kys nuo gėrimo.

—* Tai jau daugiau iio ger
si' arielkos? — užklausė pra- 
'baszczins. t

•—f Niekados, kaip man gy-

ne galiu pažinti.
Nemi alindamas daugiau pa

ėmė bonka in ranka Antru kar
tu pridėjo prie lupu ir vienu
gurkfizniu isajuszlino ženlkly-

• * - «•

r1

vai kone puse bonkos.
Sztai duris atsidaro ir inel- 

na jegamastya. Vargamistra ,jegamastys. Varganus t xa
rankoje stl bonka, no trhtižh5 •
iszmjnties o paimdama* jegA-*1 

! '
—< Jegamasteli, juk tieje 20 »

raistai už keliu szauke: 
Ui '' <1 11 i' ' * <

"t U VQWAMUWWVMJJ**—

doleriu jegamaseziui teip-gi į■ !■ E 
prlėiduo®. • %■*

Vargamistra da ir szendiėft 
pildo dinsta prie jcgamasczlo.5

■ : ' ■■n7 rj.
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— Sziandien Sz. Petro ir 
Povilo.

— Serodoj pirma diena Lie
pos—July.

*— Puse szio meto jau pra-

• MAHANOY CITY, PA. ISZ L1ETUVISZKU. 
KAIMELIU

ėjo.
Ateinanti Ketvorga pri-

puola Aplankimas Szv. P. Ma- 
rgds.

• ė—, Vjncas ^latulaitis susi- 
i su 

trbkp varoma per Joseph Ha-

f i ' T * ’M # r ’ *

dirė hu aaVo hutomobrlius

lc^ ant tampo Main ir Market

Norime pareikszti giliausia 
padėkos žodi visiems musu 
brangiems geradariams o la
biausia musu Didžiai Gerbia
mam Klebonui Kun. P. C. Czes- 
nai kuris kaip visuomet taip ir 
dabar pasirodo tikras vienuo- Juozapo bažnyczioje. Velionis 
lyno draugas ir rėmėjas. Jis paliko dideliam nuliudime tr:s 
savo ] 
paskatino žmones kuriu duos- 
numas sziais bedarbes laikais

Du Bois, Pa. f Po trumpai 
ligai mirė Juozas Kvederavi- 
caiua ir liko# palaidotas’, #ii

t I

I ‘ ■■ , r

sztynuosia Jhožu " Žigmantu 
gimusios dukreles,, aplaižyda
ma ant krikszto varda Dardth. 
Kriksztu tėvai buvo Jurgis

...

i * '11 * 1 ibĄžnytinofriis apeigom i k* Szv

Zigmantas sti pana Magdalena 
Sznekiute. Kelione buvo atlik- 
liĮ' n^otnobiliita, k^rwirt- su-» 
jiIth JudŽael ' ■ * y J ° ”• $' z

* ' *"■’•>** » t -' ,
Ii' ♦ r___

Mechanicsville, N. Y.
'V peer e

' ' * 4 -i

i\r u •
puikia ir prakilnia kalba ^rolitis: Augustas Lietuvoje

ulycžfu."Mlatulaiczio automobi- P®ų*rode stebėtinas.
lips likos sugadytas.

• Pet ras S pi re Ii s, <1 ra ik a s,} .. * J

kuris nudarė ant smert hoteli- 
nę tarnaitę Mare Dusbion, Pot
tsville, 26 Sausio, likos elek t ri
kiuotas, Rockview kalėjimo, 
Panedelio ryta.

— Praeita Petnyczia Ma- 
liianoy kasyk losią likos skau
džiai sužeistas Edvardas Striel 
kris, 317 W.,Mahanoy Avė., per 
lĮugriuviraa virszaus. Gydosi 
namie. Užemo daug darbo pa
kol ji atkasė ir didelis pavojus 
nuo daugiau sugriuvimo. Buvo 
tai tikras stebėtinas iszsigelbc- 
jimatį nuo baisios mirties.

— Szaudami isz fajerkrė
kiu Juozukas Cziginskas, 
W. Mahanoy Avė., likos skau
džiai sužeistas in ranka 
savo drauga, kuris mete in 
torpeda.

Aukos tapo surinktos sekan
čiai :

Po $10
Rev. Pius C. Czeena, Mr, Mrs. J.

Cisarik.
$7.

Mr. Mrs. M. Abramaviczius.
$5.

Mr. Mrs. P. Kubert, A. Tnmalonis, 
J. Paserpskis, Mrs. M. Juodeszkicnc, 
C. Jancviczicne.

$2.
Mr. Sklarjs, J. Cziczkus, A. Simo

naitis, P. Zaveckas, D. Varkcviczius, 
Mr.Mrs. V. Serksnis, V. Boczkauskas, 
A. Bagdanavicziua, W. Boczkauskas, 
J. Budrcviczius, P. Valinskas, J. Ne- 
verauskas, A. Lcszkauskas, M. La
pinskas, W. Jusaitis, A. Zdaneviczius, 
A. Kinkus, J. Zinkeviczįus, A. Dum- 
ezius, A. Shokcy, Mr. J. Balczius, G. 
Krasnisky.

630

per

Žmonvs jau pradėjo 
rinkti uogas ant artymu kalnu 
už kurias aplaiko geras prekes. 
Nors tas pagelbės truputi prie 
gyvenimo bedarbiu.

. — Virszininkai
No. 9 U.M.AV.ofA. uždėjo ases- 
menta trijų doleriu arba po do- 
lęri ant menesio ant visu tu an- 
glekąsiu kurie dirba ant suszel- 
pimo t uju kurie nedirba arba

distrikto

, i* 
peteko darbu per siudojuna ka
syklų. Absesmentai bus moka
mi per July, August ir Septem- 

* ■ • , * g

ber menesius. Assesmentus jau 
moka disiriktai 1 ir 7.

— Isz priežasties netekimo 
pinigu,. American Legion ne
gali daugiau suszelpineti tuo
sius, kuriyms paszialpa yra rei- 
kąlinga. Visos aukos bus mie
lai priimtos per taja draugavę, 
kuri snszelpinejo ir maitino 
daugiau kaip tūkstanti žmo
nių.

*

• '4

*

16 Dienines Ekskurcijos in
Atlantic City, Ocean City, Stone 
Harbor, Wildwood, ar Cape May.

SUBATOMTS
4 ir 18 Liepos ir 1 Augusto
Isz Shenandoah |7.74. Isz Mahano; 
City |7.20. Isz- Tamaqua $6.78 
Imkite bile koki regulariszka treia 
Matykite plakatus apie daugiaus.

(

City $7.20.

J ' '

Atlankykite draugus ar gimines
INDKPĖNDENGE DIENA 

, * ' Subatoj 4 Liepos 
Špecialiszka Ekskurcija in

In Philadelphia $3.25 
In Atlantic City $3.75 

Isz Shenandoah 25c. virsziaus
’Ant regulariszko rytmetinio trelno 
y, B • ’ Ryte
Shenandoah ......................... 4:30
Mahaooy City......................... 5:10
Tamaqua ........................... 5:39

TEIPGI

tIn New Yorka $4.00
Aot regulariszko rytmetinio trelno

Isz Ryte
Mahanoy City ....................... 5:10

•i Tamaqua ................................ 5:39
Shenandoah ............................ 4:80

ANT READING GELEŽINKELIO

♦ 

to

( 
b

Isz Shenandoah 25c. virsziaus

Mahaooy City

Ryte

s|i mrcata’R ne yra taip dklqlis
ir Andrius Amerljto '^et randaai prie'upes Hudson, !Mikola 

kaipo 
Bražinskiene ir Morta Micke- 
vieziene kurios gyVena mieste/ 
kaipo daug giminiu ir pažysta
mu. Paėjo isz Meitėliu vals- 
c.ziaus, Papiecziu 'kaimo, iszgy- 
veno Amerike apie 33 metus.

ir dvi -seseris: Agota

Chicago. —JSusižeide Burn- 
saides dirbtuvėje K. Jurijonas, 
narys Kliubu ir Draugijų Su
sivienijimo. Ligonis iszvežtas 
in Illinois Central ligonine. 
Paskirti lankytojai,
laikas pavelija aplankyti li
goni.

kurioms

■apgyventas gana dideliu bure
au Lietuviu ;tUri dvi Lictuvi.sz- 
kas dranguves D.L.K. Vytauto 
ii S[>L.R.K. Randasi czioiinis 
maža saujele Lenku, Slavoku, 
Rusnaku, bet daugiausia Italu.

'A "

kurie pervirszina visus — vi-

V

v A -V ■ f f

kurie pervirazina visus — 
sos tautos gyvena dideliam su
tikime, broliszkai.

■— Popierine mažai diėba 
ir numusze darbininkams ind- 
kosti atn 65 procento, Įris ply- 
tinyczios uždarytos ir kitos 
dirbtuves.’ Popiete' fabrikas

kt
J't .» '1 n»

........III— 7T v: < ■/,'• ■!»?'W;Ž <•[»>!«•
. Ii :fafi: ii '
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geros valioslirai < l

DELEGATAI “GERVALIOS” ATLANKYS EUROPINIUS SKLYPUS.
United States Flag Association, iszrinko 22 Amerikoniszkus studentus kaipo siunti- 

po Europa. Ana diena pribuvo in Washingtona, kur juos priėmė Ang- 
liszkas ambasadorius su pasveikinimu ir laimingos keliones.

dirba t iktai po 3 ir 4 dienas ant j
I ■ t 1 ' ■

■ Nulindo žmonėliai isz prie
žasties uždarymo! Firslt Nation
al banko, kuriam'ė žhionys ture-.
jo padeja visus savb suezedy-

I 4 4 .. ’ . — k* a. . ___ _

J f 'I

$1- ,
Miss L. Cisarik, Miss M. Abrama- 

viezius, Miss M. Sklarls, Miss J. Skla- 
ris, Mr. Mrs. I. Czilinskas, K. Palai
ma, S. Kubiljus, K. Lazauskas, A. La
zauskas, A. Budginas ,J. Rutkauskas,
F. Krasnickas, P. Basaitis, J. Kristo- 
paviezius, F. Kvackas, A. Danisevi- 
czius, B. Marcziulonis, J. Szukaus- 
kas: A. Leske, J. Dumkus, J. Kalėda, 
B. Milukas, J. Juodlnis, J. Alexan- 
draviezius, J. Strielkas, S. Pagiegaia, 
J. Meszkjs, A. Anuleviczius, J. Ance- 
ravage, Žilionis, P. Pranckeviczius, 
J. Agurkus, J. Nevulis, J. Urbonas, F. 
Zagunis, D. Beneviczius, V. Valin- 
czius, K. Kunauskas, J. Stoczkus, A. 
Liutkauskas, K. Bartosziene, M. Ste
panauskas, A. Kranauskas, J. Lns- 
tauskas, J. Poszukoviczius, P. Lesz- 
kauskas, F. Matuleviczius, A. Czesci- 
ka, P. Urban, J. Vaiczįulonis, J. Ar
lauskus, K. Baukuj, J. Augustaitis, J. 
Alanskas, V. Žilinskas, S. Lesauskas,
G. Joseph, V. Retkeviczius, G. Žaga- 
rinskas, J. Jenczius, P. Komoszaitis, 
J. Sziukaitis, P. Baronas, B. Szilei- 
kis, P. Varanavyczius, M. Czivjnskas, 
T. Didžiūnas, C. Lyns, A. Laukaitis,
J. Andruskevyczius, D. Svinkunas, A. 
Valentą, J. Sinkevyczius, J. Blezgis, 
P. Joczys, W. Milus, P. Litvaitis, G. 
Poliokas, J. Baczelas, S. Hubert, W. 
Truskowsky, J. Doczkus, W. Seibert,
K. Žįlionis, P. Kaminskas, R. Busz- 
niauskas, M. Geležele, A. Pecziuko- 
nis, A. Anuleviczius, P. Jenkertu, J. 
Novakas, M. Gigaliunas, J. Macieju- 
nas, J. Vaitkus, J. Seek, P. Dunczi- 
kas, K. Kiniauskas, V. Ancereviczjus, 
M. Walsko, J. Eidukaitis, P. Jaku
bauskas, F. Jurkeviczjus, S. Stuczka, 
J. Ancereviczius, J. Kayser, J. Bažys,
J. Dinsmore, J. Služelis, J. Krieszins- 
kus, A. Klimcziauskas, Z. Patusevy- 
czius, K. Ptasznikas, C. Tarasevi- 
czius, F. Pangonis, V. Kubilius, Mrs.
K. Marcziulonis, M. Zableckiene, A. 
Pangonis, J. Drabnįs, J. Kvietalaitis,
H. Kiniauskiene, J. Bičiūnas, E. 
Augustaitiene, M. Farne, J. Žalis, I. 
Roman, J. Radžiuniene, A. Aleksan- 
dravieziene, M. Kralikas, M. Bružins
kiene, U. Krauczienien, J. Budrow, 
M. Luckiene, K. Budrevicziene.E. Zu- 
kiene, O. Neverauskiene, P. Valins
kas, Ptasznikiene, Matulaitis, Mr De- 
meliene, M. Kritchen, S. Pagiegaia, 
O. Nardeckjene, R.
Dumcziuviene, Deesing, M. Koncevi- 
czius, Volaszunine, C. Paulos, Bau- 
kiene, O. Schukiene, Czesnauskiene, 
M. Kaspęravjcziene, Miss P. Supra-

• * ž

— Nakties laike piktadarel 
iszdauže p. Stulpino real esta
te ofiso langus. Ta paezia nak
tį buvo iszdaužyti ir langai p. 
Rūtos krautuves, kuri randa
si szalia Lietuviu Auditorijom.

Langai buvo indeti vėl. Bet 
sztai jie likos iszadužyti ir ant
ru kartu. Matyti, kas nors 
kersztauja. Bet 'kas ir už ka, fa? 
nežinia. — N.

Herrin, Ill. — Žiburys (Zy- 
buris), 59 metu amžiaus, už
vakar bežvejodamas kanalo 
perkaso inkrito in vandeni ir 
nmedkedamas plaukti prigėrė. 
Atbėgo'.jo draugai isztrauke 
Žiburi jau nebegyva. — N.

—j-------------

Bridgeport, Conn. — Važiuo
dami antomobliui Birželio 21, 
Lietuviai isztiko djdelę nelai
me; automobilius ątsimųszę in 
medi ir Alėksaipjrft Į{ą)vajti»s 
ir Ona Gecziutę vietoj užmusz^ 
tos, o Izidorius įtviętkiis lajiąt 
sunkiai sužeista^ ir padotiiš lp 
ligonine.

Tokia didele nelaime vietos 
Lietuviai labili sujaudinti. Bel
kia pasakyti, kad ežia senai 
Lietuviai tokios nelaimes netu
rėjo.

Ptasznikas,

Vasilauskienc,

naviczhite, M. Kaspariute, M. Matu
laitis, T. Maceiunas, J. Kvederiute, 
M. ŽerdeckaiU, M. Budrovicz, 
Svirskis, E. Rice, E. Alex, O. Ausz- 
riute, Prof. A. Grigoraitis Dr. J. 
Benevyczius, Mr. J. Pavlaviczįus, V. 
Lapinskas, W. Dulakas, A. Czižikas, 

Aglinksas, J. Budrevyczius,
Klimcziauskas, V. Luckus, V. Szerks- 
nis, J. Beqdinskas, V. Suprąnaviczius,

A.

V. J.

A. Bartuszka, J. Mikelionis, A. Ur- 
bon, Rutkevicz, J. Pranya, F. Konce- 
vyczius, J. Rutkevįcz, J. Benevyczius, 
J. Steponaitis, J. Agurkls, W. Jusai
tis, P. Marcziulonis, Mrs. A. Martin,

Visoms ir visiems aukauvu- 
siems tariame szirdingaT szir- 
dingiausia Aoziu melsdamos, 
kad Dievas gerasis szimterio- 
pai už Tamstų gera szirdi ir 
gausu duosnuma atlygintu.

— Szv. Pranciszkaus Seserys

Stasovicziene, Bedųbkas.

ANT KAIMO.
Franai žiūrėk tik kaip tas 

Vincas sėdi kampe ir isz nuobo 
durno žiovauja! Eiki ir duok
jam in snuki. I

I

sanvnites.
1 .. 

’ ■« i.
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Si-
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tus piriiighs o dauginnniu Italai.
Nežinia ar žmoii^ gaus

* Z *

pinigus atf tik didelę.

Akron, Ohio, f Birželio 15 d. 
isz buvusios Lietuviu Szv. Pėt- 
ro bažnyczios buvo palaidota 
jauna moteris, Ona Zablockio-' 
ne, 31 m., amžiaus. Ji laike 
krautuvė prie Bisson avė. Jjik°. 
naszlys vyras ir du priauganti 
sunai. Velione buvo rimta mo- 
tėris, turėjo daug giminiu , ir 
draugu in laidotuves susirinkto, 
labai daug žmonių, in’kapineš 
•palydėjo daugybe automobiliu. 
Velionei prisiųsta vainikai ge
liu be skaieziaus.
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JUOKAI
SUPRATO.

« I

Vagis ij-
t

Duoki pinigus ar
11"' \ '*>

Pa kete vingas: — Gali mane
'it- •.. . Z.

tiko'prio,n)anes. Sugryžtu da-
ir užmuszti ries no rasi ne ska-

bar ifez Atlantic City, kur ran
dasi mano pati su dukterimis. 
. Vagts:,r-- JtJsi ' nelaimingu. 
Eiki suit . *

NEATĖJO JOS ATLANKYT.
-r- JJariuk ar btjyp czio- 

pais kąs, kada manos nesirado
• • ’ ’".'"t

— .Buvo dvi ponios ir trys

įįsi r nelaimingu.
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—- Kad to ne reikėjo.
— .Kaip tai? juk asz turiu 

žinoti kas pas mane buvo.
I 4, f ■

— E, prašiau poniutes, sve- te' t
ežiai ne atėjo pas ponia, bet»

— Ar paliko savo bilietus!
I
i

L

pas mano atsilankei
< -» ■ b i 1 * • I'1
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— Isz priežasties bedarbes 
nusiskandino K. Duglabekas,

♦ *

liko moteris ir keturi nedideli- 
vaikai. Jau du metai kai jis 
nedirbo. — D

Shaft, Pa. ••
sii paeziulo ir stonais Jūožu ir
Jonu kaipo ir žentas Vladas

k l * . • f UI ■ r . ... ..."

l • * t

. . • ‘J 
Juoža's Sznekls

TURĖJO PRISIDIRBT. '
Dantų* daktaHs: -^ Kas ežia 

po velniu, jau’koįrirt adyn& mų- 
ezinutosiu ant Jtd prakeikto 
danezio Ir negaliu ji išztrauktf..

Mužikas: — Bty tu nori gaut 
užmokesti už lengvu darbai... 
Norėtum aplaikyt 50 centu už 
miriuta,'ne* broliuik; prisidirbk 
da ptise adynos ant jo I ' ’ n 

' ' ‘ ---- ♦
BAISI LIGA.

~ ■ I^ohas daktare, atėjau 
praszyt pažibos../.

“Dusulis ar sukatos?
Ne.!' ' '• 

't ■' ' , ii

Nto,?t tai uždegimas plau
čiu? ” : ‘
> —r ’ UI tau konke?

• . s r ’ j A. i * , j. .. . * i'

! 'AtojaU prkszyfi pinigu
pa^eibtof. ‘ ■ K
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Mikelonis su pacziule ir sūriam
I < l t * <1

Albertu, larilcesi Mourit V et-
I t I »
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ISZVEŽIMAS SENOVISZKU UŽLIEKU ISZ KARALIAUS TUTO ANTGRABIO.

knriosl i'kos sudėtos su dėtos su mirusiu karalium verties milijonus doleriu. • • •!
-
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Darbininkas trauke ant vežimo senoviszkus uzbekus kokius surado kape karaliaus 
Tut-Ankh-Amen in Kairo mnzeju. Tame atgrabyja jeszkotojai surado daug visokiu brange- 
n)Jbiu 

t >
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Laiko paszventinimo naujo antgrabio'ant atminties mirusio
PREZIDENTAS SUDEDA VAINIKĄ ANT HRDINGO KAPO.

prezidento Hardingo
mieste Marion, Ohio, prezidentas Hooveris sudėjo puiku vainiką ant jo kapo.

7

Teisingos Teisybes
*

*

PARSIDUODA LOTAI.

Szale miesto Port Carbon, Pa. 
(Graytown) kampinis lotas, 50 pėdu 
ploczio per 135 pėdu ilgio. Parsiduos 
visai pigiai. Norintieji pirkti kreip
kitės ant- adreso. (June 30)

Ad. Marcinkeviczius,
Ranshaw, Pa.

6 6 6
GYDUOLE AR TABLETAI 

Praszalina galvos skausmą in 30 mi- 
nutu, sustabdo szalti pirma diena, 
ir Dustabdo Malaria in tris dienas. 

066 Moatia del kūdikio ssalcsio.

Box 143, Skaitykite “Saule”

Jeigu Dievą myli tikrai 
ir teisingai, saugokis grieko ir 
gyvenkie dorai.

Per augszta bromą dan
gaus niekas ne pereis, jeigu 
su nusižeminimu galvos ne pa
lenks. r

* . Jeigu nori po ’savim at
minti .palilkti, turi daug darb- 
szauti ir nepamigti.

• Jeigu nori dora gyveni
mą vesti, turi žmogeli visas 
niekystes pamesti.

X—RAY PR. C. A. ŽERDECKAS GAS

.. .LIETUVISZKAS DENTISTAS...
Tamaqua ofisas, randasi People’s Trust Co., Banko name ir adaras kas 

dien, nuo 9 iki 6 valanda (pagal senovės laiko), iszskirent Serfdom!*.
Vakarais pagal pareikalavimo.
New Philadelphia ofisas 34 Water St., adaras kas vakaras 7 iki 9 valan

dos. Seredomis visa diena buna adaras.Jeigu nori dora gyveni-
• « - -

Seredomis visa diena buna adaraa.
Telefonas, Tamaqua 638 • Pottsville 9-R-2■T. —

! * SVfetae, tai puiki knyga

lb
t

’ txv

*

’ ’ I ♦ H G

’pnošz mus atvira, ant kozno 
» yra.,?)non, N. Y., kur dalybtovo krik- Iaiėlid'>iiiSwįgaJy,bę 

.............. .  ^u^giiįih ». [ ‘.p,-- ................................ .. ■

JOHN J Q fIEARN LUMBER £0.
200 E.’Coal St. Shenandoah, Pa.

————— ■' ,
Isz priežasties bedarbes Ir blogu laiku, numažinom prekes

(•

1

ant yiso materijolo, kaipo tai: visokio medžio, lentų, cimem
to, peinto, geležiniu daigtu ir Jt.t giara proga pirkti, 

r _ \ • A • A * *' S ■ r 4

> ■ 1

M. T.'OOAKLEY, Mgr.
todėl naudokitės isz dabartiniu pigiu prekių.

t • * • 1 * * “ - 1 1

’ 1 J

. * Nekaltybe geriause del 
duszios tinka, nes pievui jr 
žmonim patinka.

• ■ _ . .

darysi, tąi visokiu bjaurybių 
ingysf.

* Kas turi.ęzysta savžine’ 
kad ir bus biednas, bet bus 
linksmas ir didelei laimingas.

Auguole be shules dings
ta, žmogus be darbo noksta.

* Kas meldžesi, dirba ir su 
vargais gailysi, tasai po smert 
turi danguje atsilsi. —F.

Jeigu piktybei szirdi ati-

#

r
KONTRAKTAS ISZDUOTAS DEL OIMENTO 

DEL NAUJO ST. NICHOLAS BREKERIO <
Philadelphia, ir Reading Angline Kompanija iszdave kon
traktą Dixie Oement kompanijai del cimento kuri naudos 
del pastatimo naujo St. Nicholas brokerio,

Mahanoy City bus tada vienas isz geriausiu miestu Suv. 
Valstijose kada szitas brokeris bus pabaigtas.

Kietas anglis visada bus naudojamas del .apszildimo na
mu ir St. Nicholas brekeris turės gerai dirbti idant prista
tyt ta angli.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM
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