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Isz Amerikos
“VYNĄ IR ALŲ GERSIME 

TIKTAI 1936 METAIS,” 
SAKO ASTROLOGAS.

Hollywood, Cal. — Jungti
niu Valstijų astrologu draugi
ja paskelbė, kad gera alų ir 
vyną szalies piliecziai atgaus 
tik 1936 metais. Taip “paty
ręs” isz Žvaigždžiu Pittsburgh, 
Pa., astronomas dr. Henry J. 
Gordon.

3 UŽMUSZTI KASYKLŲ 
KATASTROFOJE.

Greensburg, Pa. — John 
Carr kasyklose 3 angliakasiai 
žuvo, kuomet juos užgriuvo 
didelis sluoksnis skalynu. KitiV

keturi buvo sunkiai sužeisti.

MUNSZAINES AUKOS, — 
MIRTINAI SUŽEIDĖ PA- 
CZIA IR PATS NUSIŽUDĖ.
Detroit, Mich. — Karsztas 

barnis stuboje Antano Nedzev- 
skio, pasibaigė su baisioms pa
sekmėms. Antanas insintes nuo 
namines, pradėjo nemielasziv- 
dingai muszti savo paezia. Ne
galėdamas žiūrėti ant pasiel
gimo insiutusio girto patėvio, 
Margarieta, podukte, priszoko 
prie telefono paszaukdama pa- 

“Atvažiuokite tuojaus
n°s wino patėvis nori užmusz.. 
ti mano motina.”

Palicija girdėjo szauksma 
bet ir girdėjo per telefoną szu- 
vi, puolant 'kuna ant grindų ir 
dejavimą, po tam da kelis szu- 
vius ir užstojo tykumą.

Kada palicija pribuvo, rado 
mergaite su kulka krūtinėje 
Antanas gulėjo kuknioje
kulka galvoje, kuri iszteszkino 
jam smegenis, o motere gulėjo 
taipgi ant grindų visa sukru
vinta ir mirtinai sužeista ir ba
dai mirė. — Sztai vaisiai mun- 
szaines ir prakeiktos prohibi- 
cijos per kurios priežasti jau 
daugelis žmonių nusižudė.

licija:

su

MIRĖ MIKAS MELDAŽI6.
Chicago, Ill. — Praeita Kct- 

verga ligonbuti mirė placziai 
žinomas Miikas Mcldažis, savi
ninkas dideles sales prie 2244 
iW. 23 PI. Seredos ryta

anl

jisai 
rastas mirtinai sužeistas savo 
saloje. Kraujas ant veido, 
trepu ir ant grindų sales. Re
volverio kulka inejus galvon 
pro deszine ausi. Registeris ku
riame radosi pinigai buvo su
daužytas ir iszimti pinigai. 
Žudinstoa priežastis nei suras
ta. Jisai paliko paezia, du sū
nūs ir tris dūk teres. Pergyvc- 
no Amerikc 40 metu, mirė tu
rėdamas 56 m., amžiaus. Buvo 
palaidotas Panedelije.

PRASZO8I ATGAL IN 
KALĖJIMĄ.

Auburn, N. Y- — Albert 
Sacks, buvęs Auburn kalėjimo 
kalinys 8 men. atgal, paleistas 
ant garbes žodžio, gryžo atgal 
ir praszosi virszininko kad ji 
vela inkalintu. Negalėdamas 
gauti darbo ir iszbadejas, tu
rėjo nors kalėjime jeszkoti 225 ypatos. Sužeistųjų skaitlis 

siekia kelis tukstanezius.

RADO PIRATU 
SKARBA

JESZKOTOJAI ANT GALO 
SURADO PASLĖPTA SKAR- 
BA PER MARINIUS RAZ- 

BAININKUS DAUGELI 
METU ADGAL.

Francisko, Calif. — Pi- 
(marini u

San
ratu (mariniu razbaininku) 
skarbas kuris buvo paslėptas 
kelis szimtus metu adgal ir ba
dai yra vertas apie G0 milijonu 
doleriu, likos surastas ant Co
cos Salos, 

per
Centraliszkoj Ame-

R. D.rikoj, per kapitoną 
Adams isz Lindsat, Kaliforni
jos.

Kapitonas Adams su savo 
draugais iszplauke Vasario me
nesi in Centraliszka Amerika 
jeszkoti tojo skarbo kuri buvo 
paslepiąs ant tos salos Ang- 
liszkas kapitonas Graham, ku
ris vėliaus 
razbaininku 
laivus, miestus, 
turtingus gyventojus 
damas milžiniszka skarba kuri 
vėliaus užkaso ir kurio jeszko 
jo jau tu'kstancziai žmonių lyg 
sziam laikui be jokios pasek
mes.

Tasai skarbas 
auksiniu 
vadinamu “dublinu,” perlu 
deimantu, bažnytiniu auksiniu 
indu ir kitokiu brangenybiy. 
Užtiko ji gilumoje tiktai 30 
pėdu po žeme.

Marinis razbaininkas pasle
piąs savo skarba, 
sus savo draugus

su

pasiliko mariniu 
apipleszdamas 
bažnyczias ir 

, sukrau

susideda isz
Iszpaniszku pinigu
“dublinu,

nužudė vi- 
idant neisz- 

duotu jojo slaptybių.

SUCZEDINO $9,000 PER 
SUNKU DARBA, KURIUOS 

PAVOGĖ SVETIMI.
Philadelphia, Pa. — Elzbie

ta Rozck’iene, 7G metu am
žiaus, kuri per daugeli metu 
skalbė ir prosino drapanas del 
kitu žmonių, staigai pasiliko 
ubage. Isz savo paezedumo nu
sipirko sau nameli ir da jai pa
siliko 9,000 doleriu pinigais, 
kuriuos turėjo indejus in‘ban
ka, bet nuo kada barikos pra
dėjo bankrutint, 
viltis ir pinigus 
paslėpdama 
laike po stalu.

Ana diena apgarsino narna 
ant pardavimo ir atsiszaukc 
kedkia tai nežinoma porele no
vos pirkti narna, peržiurėjo vi
sus kampus ir greitai iszvažia- 
vo. Kada senuke nuėjo pažiū
rėti savo skrynutes su pini- 

9,000 doleriu iszleke 
drauge su nepažinstamais.

t

gaiš,

dingo josios 
isztrauko, 

dėžutėje kuriuos

LIETUVYS UŽSIMUSZE 
BETAISYDAMAS LANGA.

I*

Yonkers, N. Y;—Nukritęs nuo 
antro aukszto lango užsimusze 
Antanas 'Paszkcviežius. Atsisė
dės ant Jango kraszto mėgino 
indeti nauja rūta, 
lygsvaros.

bet nustojo

225 ŽUVO LAIKE 4-tos 
DIENOS LIEPOS.

Washingtonas. — .Laike Ne
priklausomybes dienoje visoje 
Amerikoje, automobiliu nelai
mėse ir nuo fajerveiku žuvo

^jgrieglaiKlos.

/

t

—— ‘ 1 ■' ............ ................................... . ■ - ■■ ....................k>...

MAHANOY CITY, PA. UTARNINKAS 12 LIEPOS 1932 (TUESDAY JULY 12, 1932) m
NUSIŽUDĖ PRIESZ Ii IT* H ]•

PACZIOS LAIDOTUVES jgZ ^llU UŽVYDUS VELNES

i ——• ——------------ —  ------- — ------------- —— -
DU-KART SANVAITINIS LAIKRASZTIS “SAULE” 

ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZI4

Prenumerata Kasztuoja: Suvienytose Valstijose $8.00 metami
Kitose Vieszpatystese $4.50 metams

Lalszkus ir Pinigus visada siuskite ant szio adresol 
W. D. BOCZKAUSKAS - CO

MAHANOY AND A STR., MAHANOY CITY, PA.

9

W. n. BOCZKOWNKI, Pro. A M f.
F. YY. BOCKKOWHKI, KAI M r. m 43 METAS

Cicero, III. — Už keliu va
jo paezios laido- 

•17 metu
landų priesz 
tuviu, Stasys Sejka, 
amžiaus, savo maudynes kam
baryje atsuko gaza 

nusižudymą
m a u < 1 y n o j e 1 k n i u p s z c z i a s

NUKANKINO 
MOTERE

BAIDE VYRA NUO MOTE
RES KAD SU JAJA NE

SUEITU IR GYVENTU 
DRAUGE. I k

tikrint
ir kad už- 

atsigule 
van

denyje. Jo pati Ona priesz po
ra dienu mirė szirdies liga ir 
turėjo būti palaidota jo nusi
žudymo dienoje, bet vieton to, 
dabar buvo dvejos laidotuves.

P
— Szla- 

platforme

UŽ METO PROHIBICIJA 
VISAI DINGS.

Washington, D. C. 
ia demokratiszka

insteige, kad laike ateinaneziu 
rinkimu, prohibicija losz svar
bia rote. Akyviausia, kad de
mokratiszka platforme pagyre 
net sausieji ir manoma kad de- 

szimet laimes. Ro
ll žvyd i 
aiszkiai

d e mok r a- 
iszsitare

jos. 
isz Mass.

mok ratai 
pulj ikonai 
tams kad 
priesz panaikinima prohibici-

Kongresmonas Andrews 
pranaszauja kad už 

meto nebus ne ženklo prohibi- 
cijos.

J

LIETUVYS ISZEJAS 
ATSIIMT $7,000, DINGO;

RASTAS PRIGIRDYTAS.
New York. — Lietuvys, Jo-

“Žvaigždes” 
Jules

nas Pranaitis, apie 50 m. amž. 
Philadelphijos 
redaktores Pranaicziu 
brolis, gyvenos 444 Washing
ton St-, New York City, buvo 
pasiruoszes iszvažiuoti in Lie
tuva apsigyventi. Jis tik buvo 
iszejas baigti atsiskaityti su 
Department of Labor, gauti 
apdrąudos $7,500 už nustojima 
sveikatos, kurios neteko dirb
damas prie laivu. Neparėjus 
jam in namus namiszJkiai susi
rūpino ir pranesze policijai ir 
dingusioms asmenims bjurui.

Patyrinėjus, atrastas Pra- 
naiezio lavonas miesto lavony- 
ne, kuris buvo isztrauktas isz 
Fast River 
tilto.

Manoma, kad kas nors apie 
tai dagirdes, Pranaiti 
apipleszti, ir ji nužudė.

Pranaiczio lavonas palaido
tas. Policija jeszko kaltininku.

prie Queensboro

norėjo

Paskutines Žinutes
It Cleveland, Ohio. — Smar

ki viesulą su lietum ir perkūni
jo kuri perpūto per dalis Ohio 
užmusze du žmonis, sužeido
apio 30 ir padaro milžiniszkas 
bledes.

ki Morris, 111. — Juozukas 
Kryczeka, 11 metu, insikiszes 
uždegta fajerkreki terp dantų, 
uždege, fajerkreke jam sudras
ko veidą nuo ausies lyg ausies.

11 Bombay, Indija*,— Pen- 
kosdoszimts žmoni ii, likos su- 

susirinkimo ant 
svarstyta poli t i-

žeista laike
kurio buvo
kiszki veikalai. Szimtai likos 
arosztavoti.

Frys

JOSIOS KRAUJA DAVE 
GERT SERGANCZIAI 

MOTEREI.

Krokava, Lenk. -— 
vokite ir gelbėkite mane 
velnio! ’

Lenk.Lodžius,
Rutki, vienas isz tenaitiniu 
ventoju, kokis tai Petras Voz- 
niak, kurio pati sirgo per asz- 
tuonis metus, 
savo kaimynus, nusidavė in 

y venirna moteres Katros Mor- 
sudauže spina, insigavo in

Kaime
irv-r> J

Rata- 
nuo

— toil) roko Vaclovas 
Adamski inbegdamas ant poli
cijos stoties. Ant užklausymo 
kas atsitiko, žmogelis apsakė 
buk nuo asztuoniu dienu, bėga 
paskui ji raguotas voluos kuris

J !

i 4

pasiszauko kelis'ji nedaleidžia sugryžti pas sa-
nusidavė

gy 
ga, 
grinezia, pasiėmė su savim mo
tore, n u vesdami jaja pas ligo
niu, kur prasidėjo baisus kan
kinimas suimtos moteres, ku
ris atmena senovės kanezias 
kokias naudodavo ant raganių.

Plake savo auka per veidą 
mankino krutino su keleis, 
kokia tai motere pastato bliuda 
po galva kankytos, in kuri var
vėjo kraujas isz žaiduliu mote
res. Po kokiam tai laikui palio- 

pradėjo 
isztekejusiu 

aukos. — 
krapino

J 
o

vo paezia kuria buvo apleidęs. 
Du metai atgal Vaclovas ap
leido savo paezia del patogios 
Onytės, o kada jiai nubodo 
Vaclovas, geijete atgal sugryžti 
pas paezia, bet tame pasiprie- 
szino ponas velnias. Kada tik 
Vaclovas prisiartindavo prie 
stubos, juodas velnes pastoda
vo jam kelia kalbėdamas: “ 
gryžk prie savo mylemos,
kitaip trauksiu tave in pekla, 
apio savo paezia užmirszkie ir 
prie josios daugiau ne lysk.

Draugavimas su velniu trau
kėsi keliolika dienu, ir ant galo 
Vaclovas atbėgo in 

pagclbos.

Su
neš

LAVONAS
BACZKOJE

NUĖJO PARNESZT BULVIU 
RADO BACZKOJE MO- 

TERES LAVONA.

Krokava, Lenk.
tena Sosnovska priesz piet, 
siuntė savo žentą in skiepą at- 
noszti bliuda bulvių ant piet. 
Žentelis pasiėmęs bliuda nuėjo 

inkiszo ranka 
ka toki

PAGAVO DVASIA
UŽTIKO DVASIA ANT PAS- 

TOGES KURI ISZBAIDE 
VISA KAIMA.

Magda-
nu-

H Coatsville, Pa. — 
žmones likos užmuszti o devy
ni sunkiai sužeisti nelaimėje 
kada du dideli trokai susidū
rė ant Lincoln plento. Visi va-

»žiavo isz pikniko.

ve kankyt motere ir•r

giijdyt ligoniu su 
krauju isz nekaltos 
Po tam dvi moteres
jaja szventytu vandeniu. Tokiu 
budu atžadejo liga serganezei 
kuria novos užžadejo jiai nu- 
kankyta paduodama novos ko
kias tai žoles del josios.

Policijo dagi rdus apio 
su nukankinimą moteres
smert padare sliectva ir aresz- 
tavojo kaltininku.

bai-
ant

114 METU SENUKAS MIRĖ.
Vilnius. — Kaime Maslovi- 

cuosia, mirė Szimanas Adama- 
viezius, kuriam suėjo 114 mo
tai. Senukas buvo sveikas, tu
rėjo gera regėjimą ir dirbo ant 
ukes. Paliko du sūnūs kurto 
turi arti po 75 metus, 6 anūkus 
ir 8 praanukus.

RADO DINGUSIUS 
VOKIETIJOS LAKŪNUS.

Perth, A ust rali jo. — Austra
lijoje, netoli Bernier iszkyszu- 

suga-lio, apie 12 myliu nuo 
dinto lėktuvo, vietos gyvento
jai netikėtai užtiko du Vokie- 
cziu lakūnus, kurie jau septy
nios sanvaitos, kaip dingo be 
žinias. Lakūnai buvo nepapras
tai suliesėjo, iszbadeja ir 'silp
ni, rubai jau buvo visai sudris
kę. Juos tada rado žmones, ka
dai jie visai nesitikėjo iszlikti 
gyvi. Szio lakūnai, neseniai 
bando skristi aplink pasauli, 
vėliaus Australijoje nukrito Ir 
buvo <skaitomi žuvusiais.

policijo 
melsti pagclbos. Perdetinis 
policijos susimylėjo ant varg- 
szo, davė jam du policijantus, 
ir visi nusiūdavo pas paeziule 
kuri su mielu noru priomo sa
vo Vaclovuka, o policijo iszejo 
nusiszypsojus, ir kada priėjo 
prio užpakalio namo, rado po
nu velnią žiūrinti per Įauga, 
bet kada paregėjo du aniolus 
sargus durno in pekla kad net 
siera pasmirdo. Buvo tai josios 
prielaidinis kuris pasinaudojo 
isz nebuvimo vyro namie ir ja
ja suramindavo tankei...

in skiepą, inKiszo ranka m 
baczka ir ka toki pajuto 
minkszto, kas jam iszrode kaip 
žmogiszka ranka 
buvo atkiszta norėdama su 
juom pasisveikint. Žentas teip 
nusigando kad net po tris tro
pus ženge bėgdamas auksztyn 
o kada 
plumptelėjo 
negyvas.

Kada ji atgaivino, 
uoszvei, 
Paszaukta palicije, kuri nuėjo 
pažiūrėti kas randasi baczkoje. 
Isztusztino baczka pusiau 
rado supjaustyta lavona jaunos 
moteres.

Polięijo pradėjo tyrinėti Ir 
daejo prio to, 
pirko baczka bulviu ant jomar- v
ko nuo kdkio tai Žydo kuris 
atvažiavo ant jomarko nežino 
isz kur. Tolimesnis tyrinėjimas 
parodo buk supjaustyta mergi
na buvo krikszcziono kaip da
vėsi pažyt ant josios veido.

Sosnovska prisiege daugiau 
nepirkinet bulviu nuo nepažys
tamu, tiktai nuo saviszkiu 
mieste.Palicija Žydo lyg sziam 
laikui da nesurado.

kuri rodos 
atkiszta norėdama

f

kuknia, 
ant grindų kaip

inbego in

apsakė 
k a užtiko baczkoje.

ir

kad Sosnovska

49 KAREIVIAI ŽUVO 
BAISIOJ EKSPLOZIJOJ.

— Nanking, Kinai. — Apie 
penkesdeszimts kareiviu likos 
sudraikyti ant szmoteliu ir 
daugelis sužeista eksplozijoje 
amunicijos užmiestyje Kanki
no.

Szimtai gyventoju iszbeginc- 
jo isz namu szdkdami in upia 
ir manoma kad daug nusken
do. Bledes milžiniszkos. Visa 
artima aplinkine likos audros- 
kyla.

Vilnius. — Arti Lietuviszko 
rubežiaus, gyveno kriecziu An
tanas Prikolskis, kuris ne tik 
mokėjo gerai naudoti adata, 
bet smieziola ir stikleli. Per vi- 
sokes szventes arba vakarusz- 
kas be Antano neapsieidavo. 
Ant galo gerdavo be paliovos, 
o atejas namo bjaurei pasielg
davo su savo varginga motere. 
Nubodo jai tok i s gyvenimas ir 
in koki tai laika rado josios la
voną upeje, kuri plauke arti
moje Antano grinezios. Iszskl- 
riant naszlio, pasiliko keli val
kai isz kuriu Mikulelis buvo 
vyriausiu, turėdamas 16 metu. 
Antanas ne ilgai naszliavo, 
nes pan’ede in namus antra pa
ezia ir moezeka vaikams. Mo- 
cz/eka neapkentė vaiku o ypa
tingai Mikoteli, kuris tankei 
vaikszcziojo apsiverkęs.

Po kokiam tai laikui visas 
kaimelis persiėmė baimia, nes 
pas Antana prądejo baidytis. 
Naktimis davėsi girdėt visokį 
trenksmai, staugimai, o dvase 
net iszgerdavo kiauszinius 
naktimis. Paskalas apėjo buk 
dvase motinos atėjo atkerszyt 
mocuekai už jo&iox nedora pa
sielgimą su Mikoleliu.

Negalėdamas ilgiau (telaiky
ti tujų naktiniu atsilankimu 
dvasiu, Antanas paszauke ku- 
niga idant iszvarytu dvase isz 
grinezios.Kunigas atėjo o drau
ge su juom ir puse gyventoju. 
Kada pradėjo melstis ir szau-

“ Apleisk sziuos namus tu 
ir t-t.,” ta-

iszpuote isz pastoges molinis 
puodas tiesiog ant kunigo 
galvos. Visi su baime suszuko;

Jėzau Marija!”
Tame paeziame laike davėsi 

girdėt kokis tai riksmas ir ba- 
ladojimas po pastogia ir davė
si girdėt storas balsas: “Turiu 
tavo rakali!” Susirinkia pare
gėjo Antana traukenti už 
plauku Mikoteli kuris melde 

“Dovanok tėtuli, dau
giau teip nedarysiu.

Kunigas apleido grinezia 
spjaudydamas, davatkėlės Ir 
greitai iszejo isz grinezios. Pa
sirodo kad Mikolelis norėda
mas moezekai atsimokėti už 
skriaudas pradėjo loszti role 
dvasios. Ta diena tėvas gerai 
užsigėręs nenorėdamas inpulti 
in aki savo prisiegelcs, nuėjo 
ant pastoges iszsimiegoti. Mi
koteli s tapis ūmoj e nepatemino 
tęva ir pradėjo “baidyti,” Ta
me tėvas pabudo ir pagavo -sū
neli ant karszto darbo. Nuo to
jo laiko jau nesibaidė pas An
tana, nes Mikolukas pabėgo isz 
namu ir apie ji lyk sziai die
nai nieko negirdėt. Badai pa
bėgo pas savo, dede kuris gyve
na prie Lietuviszko rubežiaus 
Lietuvoje.

ke: 
ncczysta d vase

VOKIETIJA PRASZO
AMERIKOS PANAIKINT 

KARO SKOLAS.
Berlin. —• Vokietijos vyriau- 

1 sybo ragina Amerika, kad pa
naikinti ar bent žymiai suma
žinti karo skolas. Esą kol Ame
rika nemažins karo skolų, tol 
Franci ja ir kitos valstybes ne
panaikins Vokietijai karo re
paracijų. Vokietijos premjeras 
Von Papen praszo Francijos NUSKENDO FRANCUZISZ-

RIAUSZES PRIE KARA
LIAUS KAROLIO RUMU. 
Bukareisztas, Rumunija. — 

Besiartinant rinkimams ir no
rėdami prisigerinti karaliui 
Karoliui, Rumunijos Averescu 
purtijos nuriai mėgino sureng
ti paroda prie karaliaus rumu 
ir iszreikszti jam savo isztiki- 
mybo. Bet valstiecziu partija 
pastojo Averesciecziams kelia. 
Invyko musztyncs,
daugelis nukentejo. Riauszl-

I . I

kuriose

ninku vadai arosztuoti.

sumažinti reparacijas net 9G 
nuoszimcziais. Vėliaus Franci - 
ja nesutinka iki Amerika ne
panaikins karo skolų.

Vadinas, 
būkle ir bendrai visu skolų 
klausimas .del kuriu jau taria
masi 'kelinti metai, priklauso 
nuo Amerikos.

dabar Vokietijos 
bendrai

KAS SUB-MARINAS.
Paryžius. — Francijos val

džios povandeninis laivas Pro- 
methee ant kurio radosi 68 lai- 
voriai nuskendo arti Cher
bourg prieplaukos, Ketverge. 
Tik įseptyni laivoriai likos isz- 
gclbeti o kiti nuskendo drauge 
su laivu.

<(

tėvo:

BRAZILIJE SUDEGINO KA
VOS UŽ 30 MILIJONU 

DOLERIU.
Rio de Janeiro, Brazilije. — 

Idant užlaikyti preke kavos, 
valdžia nutarė naikinti pervir- 
szinia produkcije kavos. Szl- 
met jau sudegino arba kitokiu 
budu sunaikino 7,103,000 mal- 
szu kavos vertes $30,000,000. 
Augintojai turi ant rankos da 
apio 7 milijonus maiszu kavos 
ant sunaikinimo. Nuo pradžios 
meto Brazilije naikino kas me
nesi po 455,000 maiszu kavos. 
Todėl preke kavos neatpinga 
ir vis laikosi vienos prekes.

AMERIKONISZKI LĖKIO 
TOJAI APLINK SVIETĄ 

NUKRITO ROSIJOJE.
Moskva, Rosija. — James 

Mattern ir Bennet Griffin, du 
Amerikoniszki tekintojai, ku
rie iszleke aplink svietą, nu
krito artimojo Borislovo, arti 
Lcnkiszko rubežiaus, praeita 
Ketverga. Žine apie lekiotojus 
buvo dingus per 37 valandas ir 
buvo manoma kad abitdu tekin
tojai dingo ir užsimusze-

Lekiotojai buvo iszlckia isz 
Berlyno in Rosija kada juos 
patiko nelaime.

,i.i—■ ■>—

II Viednius, Lenk. — Iii 
dvi dienas perkūnai užmusze 
Australijoj ir Jugoslavijoj asz- 
tuoniolika ypatų. .
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Kas Girdėt
Niekas taip neparodo mora- 

liszka nupuolimą kaip žmones 
kurio turi papratima iszrasti 
ir platinti visokes apjuodinan- 
czias kalbas apie savo arty- 
mus. Nekuria žmones isztikro 
mano kad tame ne yra jokio 
blogumo jaigu apsakinėja tei- 
singai(!) kaltes, visokias klai
das ir nusidėjimus savo arty- 
mu. — Biustą baisiai tame. 
Kožnas žmogus privalo būti 
no tik teisingu bot suprantan- 
cziu ir gailingu ant silpnumo 
kitu. Tieji kurie mėgsta klai
das, nupuolimus ir griekus sa
vo artymu platint ir apie juos 
kalbėt, patys paprastai papil
do daug klaidu ir nusidėjimu.

Nepyksta ir nesidžiaugė isz 
nupuolimo savo artymo del to, 
kad per tai užrustina Dieva, o 
ne! nes jaigu taip isztikruju 
butu, tai ta viską patys pasirū
pintu klaidas ir piktybes ne- 
pildyt.

■ , ■ - 11 — - ,
Demokratiszka partija ant 

laikytos savo konvencijos Chi
cago nutarė praszalint visisz- 
kai prohibicija isz Ameriko. 
Tas reiszke kad ateinaneziuo- 
se rinkimuose demokratai ap- 
laikys daugybe republikonisz- 
ku balsu. Net pietines valstijos 
kurios buvo sausos, pritarė re- 
publikonams taji užmanymą ir 
rems demokratus rinkimuose 
rinkime prezidento Roosevel- 
to-

Daugelis žmonių yra tosios 
nuomones kad jaigu prohibici
ja bus praszalinta, tai tuojaus 
užeis geresni laikai. Yra tai 
klaidinga nuomone nes prohi
bicija buvo tame mažiause kal
ta. Priežastis bedarbes buvo 
bledinga politika, tarifa, klai
dingas valdymas banku, pada
linimas turto ir juju isznaudo- 
jimas, o daugiaaše politikierių 
valdymas sklypo.

Po teisybei* praszalinimas 
prohibicijos daug pagialbetu 
prie sugrąžinimo geroves, daug 
žmonių aplaikytu darbus, far- 
meriai parduotu savo produk
tus, fabrikai pradėtu dirbti 
reikalingus daigtus del bravo
ru ir 1.1., o valdžia turėtu inei- 
gos milijonus doleriu per pa- 
dotkus vietoje pelnas eiti in 
butlegeriu kiszenius.

------- n-------
Pabaiga svieto ketina užsto

ti už szesziu menesiu, pagal 
pranaszavima naujo 
szo,”
atsirado s taigai tūlam kain\e 
Iszpanijoj — kuris apie tai 
pranesze tenaitiniams gyven
tojams, po tam vela dingo gir
nose, kur gyvena nuo dauge
lio metu. Apie pabaiga svieto 
jam pranesze jojo mirusi sesuo 
laike sapno.

Kaimuocziai tvirtai jam in- 
tikejo apie pranaszysta ir da
bar karsztai meldžiasi laukda
mi su didelia baime prisiarti- 
nanezios nelaimes, kuri badai 
ketina atsibut apie pabaiga 
szio meto.

“prana-
kuris sziomis dienomis

szcimyna

laikraszcziuoso
tai jaunuo-

kaipo
O kad

"Japonijos,

yra pririszta senoviszku ir 
garbinga pravarde.

Ant paveizdos:
Szneidoriu turi daug žomiszko
turto, pagarsėjusi po visa ap
linkine ir žinoma 
“Szneiderische Gut.” 
nepasiliko vyriszkos veisles
patamko ir vienatine duktė isz- 
teka už Zveigzigo, nuotaka do
vanoja jaunikiui savo pravar
de. Nuo apsivodimo vyras va
dinasi Szneideris o ne Zveigzig 
ir tas apiėlinkcs gyventojus 
visai nenustebina.

------- II—----
AVilkcs Barre, Pa., pereita 

L.R.K.S.A. vykusia-

Pildomąją 
szie žmones:
Sutkus;

p- 
p-

ukininkai
virszininku, kurio

gu juose rastu del savos ka 
akyvo skaityti.

Bet yra ir tokiu kurio tvir
tina kad ir jaigu talpytusi nau
dingi ir akyvi szmoteliai Lie- 
tuviszkuoso
dol jaunuomenes, 
mene juju ir taip neskaitytu.

Liūdna ateitis Lietuviszka 
laikraszcziu czion Ameriko, o 
jaigu jaunuomene juju neskai
tys, tai kas juos skaitys? Seni 
mirszta, grinoriu noinleidžia o 
jaunieji iszta'uteja. 

---—tt— 
Tūloje dalyje

ūkininkai, idant gialbetis nuo 
badines 
savo dukreles po viena lyg tri
jų doleriu in paleistuviu ur
vas. Už mergaites, kurios jau 
pabaigė pradines mokslaines, 
gauna nuo 50 lyg 150 doleriu.

Tieji vargingi 
klausinėjo
atvažiavo in taja aplinkine ty
rinėti badini padėjimu, ar vi
sur ant svieto yra tokia beda 
ir ar isztikruju žmones mirsz
ta isz bado kaip pas juos.

Kas tame kaltas, kad žmones 
ant svieto yra nuteisti ant ba
dines mirties: — žmones pa
tys. Gamta, ar gal kita kdkia 
Galybe valdanti likimu žmonių 
ir svietu?

Gyventojai ant vienos isz 
Alluviszku Salų, tvirtai tiki 
kad in dangų gali gautis tik 
tokis žmogus kuris moka gerai 
szokti, — szokimas todėl yra 
geriausias būdas - amžinos lai
mes.

Pagal juju tikėjimą tai ke
lione in amžina gyvenimą eina 
per tilta kuri sergsti velniai ir 
piktos dvasios, laukianczios 
idant savo aukas nutraukti ant 
dugno peklos. Todėl neatbūti
nai reikia kad duszia, keliau
janti per taji tilta,
ganautu savo szokiu piktus 
dvasias, kad užmirsztu savo 
privalumu. Tik tokiu budu ga
lima gautis in taji rojų.

Amerikoniszikos 
neturėtu jokios 
gautis
persemtos džiazu, tango, kaly- 
džinu ir savo szokiais ne tik 
apraganautu velnią bet ir pati 
Liucipieriu.

taip apra-

merginos 
sunkenybes 

in ta ji dangų nes yra

mirties, pardavinėja | sa n vai te
me Seime in szio Susivienijimo 

.Taryba iszrinkti 
prezidentu,

vice-prezidentu,
Marozas; sekretorium, p. Sza- 
liunas; iždininku J. Moliuszis; 
daktaru kvotėju, Dr. Valybus;

Garso 
jus.

” redaktorium, M- Zu- 
Iždo globėjais: Vincas 

Kvietkanskas ir V. Miliaus
kas; dvasios vadas, kun. Kasa- 
kaitis. Kontroles Komisija: J. 
Stulgaitis, Purickis ir Mordo- 

Statutu Komisija: Tumassa.
Shamis.

------- n-------
Kaisziadorys, Traku aps. —• 

Miestely yra like nuo prieszka- 
sugriuvusluriniu laiku senu, 

namu, kurio bloga savo iszvaiz- 
da gadino miestelio vaizdu. 
Dabar, atitinkamu instaigu 
rupesniu, tokio namai yra

atitinkamu
, tokio namai 

griaunami ir miestelis szvarl- 
namas.

JUDOSZIAUS
SKATIKAS

Iszpanijoj, arti miesto Bar
celona, randasi Tėvu Dominin
konu klio*sztorius, 
tuose surandama sekantis pa
davimas:

Kadaisiai, viena vasaros die- 
vienas zokoninkas gryžo

kurio ak-

ka i j) 
tuo-

pradėjo

f

MEILISZKAS
' ■ if,

I r » / f i*

KLASTINGUMAS
Miestelyj R. sėdėjo prie vy

no keturi žymiausi vietiniai 
ponai: ponas daktaras, ponas 
sudžia, kunigas klebonas ir po
nas aptiekorius.

Kalbėtasi isz pradžių, kaip 
paprastai,
tam apie politika 
apie didelius nesmagumus gy
venant tokiame mažame mies
telyje. . .

— Ponai, turite dar puse 
bėdos, — atsiliepė ponas dak
taras.

I
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Duok Dieve!
— Klausyk manės, kada’ 

tai viską ant jos pateminsi, 
imk ja kalbinti isz namu pa
bėgti ant ko ji, žinoma, sutiks, 

| norėdama taipat liktie roman-

t ■ i
j

iszlaikiau sumina «o karžyge. Rytoj asz tau duo- 
isz namu turėjau siu reikalingus prie tos komc-

Daktorata 
eura lando, 
nemaža dvareli: negirtuoklia-'dijos pinigus, vežėjas šuka
vau, nekazyriavau — nelaime! rietą jus lauks už daržo. Arti- 

nei neatjautė mano mam miestelyje asz jus pavy
siu raitas,

I bartis, rust intis, pagaliaus pa
laiminimas ir viskas bus pa
baigta!

Apsikabinau dede taip dm- 
ežiai kad net kambario sienos 
sudrėbėjo!.. Man taip tuo kart 
rodėsi.

Antra diena pradėjau kom
panija. Pasekmes buvo tiesiog 
perkuniszkos... Stefcia jau po 
antrai mano dvi-kovai ir po 
trecziai operos primadonnai, 
kurios isz meiles del manos nu
sinuodijo — puolėsi man aut 
kaklo ir be jokio abejojimo 
priėmė mano propoziejia.

— Tiktai ar tu ant to turi 
, mano mie

lasis? — paklausė manes nera
miai.

— Nesibijok, brangi, — at
sakiau. — Žiūrėk, sztai turiu 
dvylika tukstaneziu guldenu!

— Ak, kaip tai gerai, kad 
tu toksai rūpestingas!

— Ar mislini jog užteks?
— Alan rodos! Manali vie

nok, mylimasis, jog daug bus 
geriau, jai asz tuos pinigus pa
laikysiu prie savos... Tu tru
puti lengvamanis — o dar gali 
kas isz tavos atimti.

— Visuomet, brangiausio- 
atsakiau, paduodamas 

jai krepszi su bank-notoms.
— Labanakt, mylimasis!

Labanakt! Iki ryt die- 
I i .

Taip! Rytoj deszimta 
valanda vakare už daržo!

Persiskvrem. •r
Ant rytojaus bortainis priesz 

deszimta užvažiavau ramiai 
sau už daržo su karieta. Iszmu- 
sze deszimta, puse vienuolik
tos — laukiau, bet Stefcia ne- 
atejč)... Pagaliaus po dvylikai 
netekau kantrybes, neramus 
būdamas ir suszales nubėgau 
pas dede-

Merginu 
karsztu žvilgesiu, nejautė savo 

apie bloga orą, po į levo karsztu velijimu!
o ant galo

ar isz-

— Ponas Sudžia ir ponas 
aptiekorius abudu ženoti, turi 
dailius, sveikus vaikus, su jais 
užsiėmimus, linksma laiko pra
leidimu. ..

— Su paezioms nesutiki
mus ir ginezus — pridėjo tuo- 
jaus popas sudžia.

— O kad ir tas! — kalbėjo 
toliau daktaras — vis-gi tai 
koksai nors invairūmas, nes 
nuomonių susimainymas, argu
mentai,
niszku santikiu, szirdingi per- 
sipraszymai ...

— O po tam nauja skrybė
lė arba suknia už pora szimtu 
kronu — pridūrė vela aptieko
rius.

Viena diena vienok paklau
sė manos deder

— Ar tu nors kada del jos 
iszpažinai savo meile, 
reiszkei savo norą ?

— Ne, dėduli! — atsakiau. 
— Ir kodėl?.. Aszt'uoniolikos 
metu mergina atjaus meile, 
pa tom i ns inspudi, koki padaro 
ant vyro..

— Taipgi tas tau abejin-
ga?

— Kaip szaltas murmuras!
— Suprantu tai ant uolai-

užartavimas szeimy-

mes!
Kaip tai, dede? (lai in— 
Saugok Dieve!

tuo kart imsimės

mano

dievotu- 
tai jau kelis 

nori neat-

Tai ne. pakaktinai pinigu 
Bet matai, ji po motinai pavel
dėjo jos nepaprasta 
ma, ir kaip man,
kartus primine jog 
būtinai eiti in kliosztoriu.

— Dievo sopuliai! — atsi
liepiau puldamas kėdėn, — ar
gi tai nebūtu gaila?..

Dede ramino mane.
— Be abejones. Mano nuo

mone vienok, ne viskas dar pa
baigta. Prie tokios jaunos mer
gaites jai negalima prieiti at
virai, reikia veikti klastingai. 
Palik ta mano senai galvai 
jau asz ka nors apmislysiu.

Po porai dienu pasiszauke 
mane prie saves.

— Kalbėjau su Stefcia.
— Ir ka atsake ?
— Ramiai ir maloniai Uu 

siszypsojo iszgirdus tokia nau
jiena:
atsiduso —

BAUEH
■■r...................... i. ■ • —■—■■■    i   ........................................

liūdnumais, tokia didi gailestis,] 
kad zokoninkui akyse pasiro-Į 
do net aszaros. Zokoninkas 
nieko blogo pinige nematyda
mas, nusprendė pinigą su sa
vim paimti ir, parvykus kliosz- 
torium, ati’duoti perdetiniui.

Tai-gi ir slinko sau toliau 
per girria, bet jau dabar jaute 
savyj koki tai apsunkinimą Ir 
kokia tai savžinej sunkenybe. 
Atvykus jam in kliosztoriu, o 
perdctinis matydamas ji susl- 
maisziusi, tuojaus paklauso:

— Kibą sergi, broli?
Zokoninkas iszdave perdeti

niui savo keliones ir rinkimo 
auku reikalus ir sykiu su visa 
atskaita, atidavė ir ta pinigėli. 
Zokoninkas pinigo netekes, 
jautėsi vėl laimingu ir jam su- 
gryžo senoviszkoji ramybe.

Bet dabar perdctinis, 
tik dasilytejo to pinigo,
jaus sujuto savyj koki tai sus
paudimu ir liūdnumą. Tasai 
pinigas buvo, tarytum, karsztu 
geležis. Perilotiniu tasai atsi
tikimas labai suspaudė szirdi, 
todėl jisai, ta pinigą mote ant 
stalo ir su baime pradėjo in ji 
žiūrėtis.

Saule jau tuokart buvo nu
sileidus, ant molinojo dangaus 
užžibo menulis ir jo szviesybej 
pinigas dar labiau
spindėti, sakytum, jis visas ap
siliejo krauju.

Perdctinis kas kartas jaute 
savyje vis didesni nespakainu- 
ma, bet negalėjo nei verkti, nei 
maldose rasti bent kokio nors 
suraminimo. Uždegė žvake ir 
su atyda pradėjo in pinigu žiū
rėt ies. Pamatęs ant pinigo ru- 
kilnyczia ir Hobraiszku para-

4 ‘ Sz ven tas Je ruzaleni, ’ ’ 
suszuko:

— Didis Dieve!.. 
Judosziaus 
isz tu visu, 
Dievu pardavė!

Pastūmėjo prakeikta pinigą 
ir pradėjo mislyt kur ji padėti 
ir k a su juom pradėt. Negali
mas daigtas ji laikyti, bet ne
galima ji iszmesti laukan, ka
dangi kiekvienam jo atradė
jui be abejones, jis užnuodintu 
gyvenimą. Kadangi klioszto- 
riaus bažnycziai buvo liejama 
varpas, perdctinis nuneszo ta 
pinigą ir inmete katilan in te
nai suleistus metalus. Pada
rius varpa, tuojaus jis buvo 
pakabintas bažnyczios boksz- 
te. Tuo varpu pirma karta tu
rėjo varpuoti laike iszkilmin- 
gosios dievmaldystes, Vieszpa- 
ties Prisikėlimo.

Tikincziu prisipildo pilna 
bažnyczia, bet kaip tik iszsi- 
girdo naujo varpo balsas, ti
kinti visi sukrito ant keliu ir 
pradėjo žegnotis. Nes-stebėti
nai skambėjo tasai varpas: ta
rytum sopulingai dejavo, tai 
vėl nesuprantamu balsu kauke. 
Visus apėmė neiszpasakyta 
baime ir didis luidnumas.

Zokoninkui paleido varpo 
virves ir isz bokszto pabėgo 
bet varpas ir nevarpuojamas 
vis kauke be jokio sustojimo, 
be pertraukos-

sza: Joruzalem

juk tai 
skatikas! Vic'itas 

už kuriuos jisai

— Dėkui Dievui, yra isz ko 
pasemti —- insimaisze kunigas 
klebonas — o vis tas jus links
mina, kada pasirėdžius paeziu- 
le atkreipia ant saves mies- 
czionku atyda ir priima nuo 
jaunikiu visokius komplemen- 
t us!..

•Czionais prasijuokė sudžia.
— O! Kaslink to paskuti

nio, lai aptiekorius nemyli ma
tyti jaunikius prie 
ežios!..

— Na, kad ir teisybe, tai 
pritraukianti moteriszkaite!— 
pridūrė daktaras.

Kunigas pastate nauja bute
li ir tarė pildamas 
liūs:

savo pa-

r
ii!

n ai!

Biednas vaikinas!
“asz tai maeziau 

ja'u seniai, kad jis mane myli. . 
bet rodos ant to neturiu. Prie
sz ingai,

palinkus prie klioszto- 
riaus negu pirmiau.

— Nusiminimas!
— Nusiramink, jaunikaiti!

— kalbėjo liūdnai mano dede
— iszmislinau asz savo smage- 
nine puiku daigta ir prie jo 
pradžia jau padariau. Pirmiau
sia jai atsakiau kad asz labai 
jos užmanymu džiaugiuosiu, 
nes tuo budu apsilenks nesma
gaus likimo, kokis ja lauktu, 
jaigu apsivestu su tokiu didž- 
galviu, kaip tu-

—- Ale-gi, 
gali yeikszti ?

— Tylėk ir klausyk. Stei- 
cia su žingeidumu ir nusistebė
jimu iszgirdo ta mano nuspren
dimą, nes turi žinoti kad mc- 
terems daug daugiau patinka 
taip vadinami sportai, iszdy- 
kunai, lengvamaniai, o labiaus 
toki, kurie apie jas szokineja 
arba nors nuduoda abejutisz- 
kus.

ar ir St et

in stikle-
esiu

dabar dar daugiau

— Sunku man, dvasiszkaiJ asabai... bet kodėl daktaras 
lyg sziol neapsiženija, negaliu 
suprasti.' Jau butu geriausias 
laikas!

Daktaras atkirto nekantriai:
— Mano ponai! Ankstyvo 

apsiženyjimo, sakoma, nieka
dos nesigailima... o apie vė
lesni yra visokiu nuomonių!.. 
Asz po szesziu dosetku jau tos 
niekybes nepadarysiu, bet jau
nas būdamas turėjau apie tai 
pamislyt.

— Na, ir kodėl?.. —pa
klauso trys draugai.

— Kodėl?.. Hm!.. Buvo 
priežastis. Labai noriai jums 
pasakysimi su iszlyga, kad isz 
manes nesijuoksite. Tai buvo 
szirdies istorija... o jauniems 
dovanojama tokios nebūt nie
ky s tęs.

— Praszome! praszoinc! — 
vėl atsiliepo trys balsai, o po
nas daktaras, užsidegęs szvie- 
žia cigareta, taip pasakojo:

— Mano dede, sziadion nu
buvo mieste P- fiziku
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-— Stefcia neatėjo!
— Ka kalbi?.. Ji iszejo 

isz namu dar puse deszimts 
buvo, sakydama eisianti pas 
drauges!..

Inejome in Stefcijos kamba
rį. Ant stalo gulėjo atviras 
laiszkas.

“Mielas teve! Myliu inžinie- •f
riu Greituoli nuo seniai, su juo 
tik busiu laiminga, jo tai-gi, 
pati pasiliksiu. Žinau isz ank
sto jog mylėdamas mane, su
tiksi, teve,
me; idant tiesiog ir greitai at
siekus savo mieri daviausi jam 
iszsivesti isz namu.

P. S. Daktaras Gustavas.bu
vo toksai geras kad davė man 
reikalingus tam pinigus. Pasi- 
kloniok jam, teve, nuo, manes 
ir padekavok, o
ant savo laimingos vienturtes 
Stefcijos.”

— O dabar, mano ponai, 
juokitės kartu su manim nes 
asz iki sziam laikui pasilikau 
jaunikiu ir — pasiliksiu tokiu 
iki smerties!
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ne-

na, 
isz keliones in minėta kliosz
toriu, gabendamas su'savim su
rinktas pas žmones aukas. Ji,s 
su savim vede asileli, kuris ant 
savo nugaros nesze krikszczio- 
niu dovanais: duona, daržoves 
ir vaisius. Diena buvo giedri, 
bet vėtra, tiktai ka perlėkusi 
apvalo orą nuo visokiu
szvarumu ir ant dangaus dar 
skaiseziai žibėjo laumes juos
ta.

Zokoninkas savo szirdyj jau
te jieapsa'koma, linkjsmybo ūr 
džiaugėsi dangum ir žeme; jo 
duszioj. užgimė padekavones 
jausmas Dievui, kuris sutvėrė 
ant žemes visokius žmonėms 
reikalingus daigtus. Tokiame 
padėjimo eidamas, prisiartino 
prie girrios, kurioje augo dau
giausia korko medžiai ir ku
rioj atsiranda minėtas domi
ninkonu kliosztorius.

Zokoninkas eidamas ant syk 
prieszai savo ant tako pamate 
sidabrini pinigą, žibanti kokia 
tai niekdarysta priesz leidžian
tis saulei. Zokoninkas pasilen
kė, paemo pinigą, bet urnai vėl 
mete, nes pirsztuose sujuto ko
ki tai magnitu. Po valandėlei 
vėl paėmė pinigą, bot jau su 
j u po s skvernu ir tuokart ant 
pinigo pamato dideli raudona 
taszka. Banjde taszka nuo pini
go su rankove nutrinti, bot jam 
botrinant ir valant, taszka^ 
darėsi aiszkosniu ir raudones
nių.

dėduli 3 k a tas

pavėlina motinai
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Senesni gyventojai kalba, 
buk Lietuviszka-Amerikonisz- 
ka jaunuomene niekuom neuž
siima ir niekas jiems neapoina, 
todėl neskaito 
laikraszcziu.

Lietuviszka jaunuomene ve
la sako kad Lietuviszkuose 
laikraszcziuoso nieko akyvo 
nesiranda skaityti-

Kiti vela sako kad Lietu- 
viszka jaunuomene skaitytu 
Lietuvbzkus laikraszczius jaį-

Lietuviszku

su taja mano lai-

tevas 
varda,

Užvardymas naujai gimu
sio kūdikio ne yra taip lengvas 
kaip kas sau mano. Daugeliuo
se sklypuose tasai paprotys 
yra gana lengvas bot Egipte 
tėvai uždega tris žvakes ant 
kuriu pririsza popiereles su 
vardais, katra žvake dega il
giausia, tai kūdikis gauna taji 
varda.

Indusai
duoti varda kūdikiui, bet kada 
kūdikis turi dvylika dienu, tai 
jaigu tėvui nepatinka vardas, 
iszrenka nauja.

Burmai indeda dvvlika var- 
du in Szventa Knyga, 
isztraukes pirmutini 
duoda ji kudiOciui.

Kiniszkoms mergaitėms vi
sai neduoda vardo. Sūnūs ap- 
laiko vardus motinos bet kada 
turi 21 metus, tai tėvas duoda 
jam nauja varda-

------- T t —'   ■
Nuo neatmenamu laiku yra 

žinoma kad motere iszsižada 
savo pravardes tekedama už 
vjrro, o gal ne visi tikes kad 
randasi vieta kur atsitinka ad- 
bulai. Toji vieta randasi Hans- 
bergo, Vokietijoj, kur užsiliko 
lyg sziai dienai senovisztkas pa
protys, kuri pripažysta no tik 
gyventojai bet ir valdžia. To
nais vyras priima pravarde sa
vo paezios, jaigu mergina yra 
locnininke žemiszko turto, 
dvaro ar palivarko prie kuriu

žemiszko

— Iszrodo, kati tai butu 
krau jas... r— suszvapejo pats 
sau. \

Su sykiu ji apėmė toksai

apcme

čia!
Ale kasžin, nesirustink

liūdnas varpo 
Žuvininkai ir

Perdctinis tuojaus insako 
varpa nuimti ir inmesti in ma
res. Mariu giluma prarijo var
pa ir nuo to laiko kiekvienoje 
Didžioje Petnyczioje toje vie
toje girdot 
skambėjimas.
laivininkai iszgirde varpo bai
sa, dievobaimingai žegnojasi ir 
tuokart1 ju szivdis drasko toks 
didis graudumas, tarytum jie 
jau visame savo gyvenime bu
tu nemato jokio džiaugsmo ir 
ramybes. <

miręs, 
ant viso apskriczio. Aplanky
davau asz ji tankiai, karta to
dėl, kad miestas buvo gražioje 
tarp kalnu vietojo, antra del 
puikios maudykles smarkiai 
beganczioj upėj, tarp kalnu, o 
kas tiesa labiausiai ir isz tos 
priežasties, kad dede turėjo 
dukteri Stefcia, už kurios juo
das kaip anglis akytes, buvau 
pasironges in vandeni szokti...

Dede, būdamas mano moti
nos dėdes gimine, labai mielai 
butu mano pamatęs žentu.

— Stefcia yra tokia pat 
moteriszke kaip ir visos kitos 
jaunos ir neprityriusios žasu- 
kes. Taigi, mano plonas yra 
toksai, idant tu nerodydamas 
jai jokio užsiėmimo, apsaky
tum, jai apie savo męiliszkus 
prietikius ir nesmagumus, apie 
moterių szirdžiu- pergalėj ima, 
apie dvi-kovas, užsinuodiji- 
mus ir t.t.

— Ir'kas isz to?
— Tai isz to, mano vaiki

ne, kad t'uo kart jos akyse pa
sirodysi karžygiu ir apturėsi 
jos szirdi. į

ANT PARDAVIMO.

Dvi farmos, viena 40 akeriu> 
kita 160 akeriu. Gera, žeme, 
ant gero cimentinio kelio arti 
miesto. Apie daugiau informa
cijų kreipkities ant szio adre
so: V. Savickis, 3t.

R. 1, Galva, UI.
J
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Gundytoj aš
Parasze A. N.

auksztesnes 
užlaikanczios

Raszto
k?- 

szv.

vo, laukdavo tiktai darbu ir In 
anuos visados tikėdavo. < 
tuotarpu reikalaudavo 
jiemU butu, ] 
idant tasai kuris ateis atvertos 
knygas, nurodytu su pirsziu 
savo gimines isz kurios paei
na, savo vanla kuri pranaszal 
apsakinėjo, o labinus, idant ta
sai dalykas butu netikėtas, kad 
jio butu pasirengė laukti jo 
atėjimo. Tuo tarpu metai pas
kui metus slinko liaudis prati
nosi prie naujos tvarkos kuri 
jau seniai buvo pasenusi, bai
me juos kas kartas vis labiau 
vargino, kad pagaliams del su- 
tvirtejimo jau net pradėjo ro
dąs daryti, dėstyti sau naujus 
planus, rinkti godžiai visokias 
žinias prauaszaujanczias per
maina, ir suteikti joms atbalsi 
ir ant galo ramintis su tuom 
vlskuom pagimdžiant santiki- 
nio, kurie juos pakeitė in ga
linguosius slogunus platinan- 
czius naktimis, žmonoms mie
gant baime, bet negalins die
nomis kada v ra reikalas dar- 
buotis.

Kožna sanvaite volais vaka
rais rinkdavosi pas Kajafa,

nuorenkanezius nuo liaudies 
naujus mokesezius. Urnai toji 
kalba pertraukta, kadangi te
nai kas pargabeno žinia, jog 
cezario proterijonu tarpan i li
ejo visai svetimi žmones. Suten

jog 
nes vi
se k a j o

net

>Tiktai isz dalies žinoma 
I

prie jo liaudis limpa, 
su r minios paskui ji 
iszguldymu klauso, ji guodoja
ji myli ir galima sakyti, 
garbina. Yra tokiu, kurie ap- 

Jio | nedalyvavo tolesniiuo'se švara-Į leido savo paežius ir 
idant, ymuose» nnkszcziau negu r ’ ” —;tymuose, bot ankszcziau negu

nuroidvta ypata i l>aPrastai apteMo susirinkimą. r-4 i • • • 1 • •susirinkime

rinkdavosi pas

Sekancziamo i 
sai nepasirodė.

Po porai nedeliu vienok vet 
aplanko susirinkimą ir atncsze 
daugiau naujienų apie ta rab
bi.
truko, 
atyda iszklausyta iki paežiam 
galui. Jisai tvirtino, jog rabbi 
netik žmonių gydymais užsiim- 
dineja, bet sykiu sako da pa
mokslus, kurie nevisada sutin
ka Szvcnto Raszto iszguldymn. 
Toji žinia labai užgavo Anno-

Kajafo uoszvi, tuo laiku 
kunigą, kuris 

labai mylėjo di'džiuotis su Szv. 
Raszto iszguldymu. Taigi pra
dėjo smulkmeipszkai klausinė
ti apie ana mokslą. Bet Kaja
fas atsikrankszte ir liepė Šate
nui pasakoti vi'ska, kas tikrai 
atsitiko, bet ne apie kokius te
nai iszgirstus kitus dalykus. 
Suten tada pradėjo aiszkinti, 
kad tasai rabbi pas liaudį la- 

pagarsejes ir liaudis 
szen, tai ten pradeda kalbėti

vi-

Kadangi 'svarbesniu žinių 
tai jo pasakojimai su

sziu, 
a u kszcziausia

ba i tai

■ szei my
nas ir paskui ji nuėjo, kiti pa
mėto savo amatus bile tik vi- 
sados būti jo akyveizdoje. Ar 

— sunku pa
sako 

taip. Bet tie isztikimi gali

daro stebuklus
Isztikimi žmones

ji o gali pamatyti 
bet priežas-

nenorėjo

Jeruzolime buvo tvanki at
mosfera. Didžio valdono ran
ka prispaudė visas partijas ir 
neleido nei vienam žmogui 
gauti virszaus ant Rymo im
perijos durtuvo. Amatninkai, 
paperkamieji, turtingi tingi
niai mylintieji tuszczia gyveni
mą, dykaduoniai, pagalinus 
samdininkai ir visokie pras- 
cziokai neatjautė tos rankos 
sunkumo. Bet 
žmonių k 1 ąsos
szventai politiszkas tradicijas 
norinezios intekmiu atsižymo- 
jimo ir valdžios žiurėjo su pik
tomis aJcimis in vietininko rū
mus. Ir neretai naktimis, turė
dami bent kokius slaptus pasi- 
rodavimus destinejo pienus, 
kurie ant rytojaus kaipo ko
kios miglos būdavo iszvaiko- 
mos. Auksztesnioji žmonių kla- 
sa jaute savo tvirtuma ir savo 
negalejima. Jaute savo tvirtu
ma nes susivienijus su Sinbe- 
drijonu turėjo su savimi mo 
la paremta isz
kunigu (rabinu) gyva žodi ir 
aukszta turtuose pasilaikyma. 
Pertai buvo apsupti kaipo try- 
lypiniu muru ir ant ju niekas
nedryso ir negalėjo užklupti, kur pasidalindavo 
Lygia dalia vienok jaute savo 
netvirtumo, nes toksai reikalu 
stovis jiems nepatiko: turėda
mi ant saves jauslu didi val
doną negalėjo nei vieno žings
nio nužengti anapus to trilypi- 
nio muro kuris laimingai sau
gojo isz visu pusiu ju pozicijas.

Liaudis juos gerbe, klausė, ir 
atiduodavo guodone tureziams, 
jie norėjo idant toji liaudis pa
gal duoto ženklo eitu paskui 
juos aklai in kur jie ana tik 
norėtu vesti. Ir to visko jio ne
galėjo laukti ir liamlei užsiti- 
keti. Liaudis buvo mirusiomis 
dulkėmis, jie-gi savo dusziosc 
neturėjo nei vienos kibirkszte- 
les, idant ana iszemus ir in dul
kes metus. Semdami isz praei
ties visas savo sylas nemokėjo 
ir negalejo pasižiurėti in ateiti. 
O kad nors ju tarpe santikiai 
butu t u rėja koki past o v urna; 
nebuvo tarpe ju nei vieno žmo
gaus kuris butu galėjos pasi
likt ju visu vadovu. Nesutvėrė 
net sau jokio idealo tame /daly
ke. Jie tiktai mokėjo užginti 
sulaikyti ir užtverti visokį ke
lia ir prasi many ma nemokėjo 
nurodyti kelio jo apszviesti 
idėjomis ir paraginti visus prie 
darbo. Tai buvo atvejis be at
vejo, uždengimas su maiszu 
szviesos ir noras atmegsti maz
gą be jokio ranku palytėjimo. 
Jei-gi kas norints rengėsi ran
ka isztiesti, ta gaude, persekio
jo o net ji bijojosi nužiūrėda
mi jame 
Liaudis tuotarpu norints 
duotai buvo numirus sutvėrė 
sau laukiamo vadovo ideala. 
Tuo idealu buvo pranaszais ap
sakytas Mesijoszius. Ir isztikro 
tai buvo liaudės idealas, bet 
ne tureziu; szitio kadangi tuos 
pranaszus persekiodavo ir nu
kankindavo. Teisybe, ir jie ti
kėjo in Mesijosziaus atėjima: 
bet tarpe ju ir liaudies tikėji
mo gulėjo didi prapultis. 
Raszta Szventa suprazdavo 
liar/lis ta 
Liaudis jieszkojo ir pageidavo 
vyro skelbianczio tai, 
dusziu gilumoje buvo atjau- 
cziama, liaudis nesiklauso isz 
kokiu namu pranaszas iszeida-

uždengimas su

busianti despotą.
nu-

Jie 
, o 

viską atjauzdavo.

kas ju

Po tam 
per- 

isz t ra ūkdavo
Tok i uose s irsi ri n-

tiktai reikėdavo jk<

smulkiau
siomis, l>et svarbiausiomis ži
niomis, apie vi'su krasztu mies
tu veiklumą. O net ir pasaulės 
sostapiles Rymo santikiai te
nai buvo pakalbami,
surinktas žinias drauge 
krutinėdavo ir 
inneszimus.
kimuose svarbesni reikalai su
mažesniais neturėjo skirtumo. 
Kožnas reikalas galėjo but 
svarbus,
prijungti prie kitu žinių. Taigi
del visoko tuose susirinkimuo
se kalbėta, k a Rymo cezaris 
mylėdavo, kokis buvo tos mo- 
teriszkes pobūdis, kokia ji tu
rėdavo intekme ant pasaulės 
valdono ir kas pagalinus ant 
jos turėdavo intekme. 
buvo svarstoma,
pasiustas in Liberija,
szali ninkas, ar ne, ir ar ne b u t n 
galima pasirūpinti, idant ta 
konsulą atszaukti, o jo vieton 
pasiusti kita. Taippat perkra
tinėta visokio didžio 

idant

Ta i-gi 
ar ko n su liūs, 

yra j u

valdono 
atsitikus 

ta vis-

isz dl- 
katp

J 
jog tai yra laukiamas ir seniai 
apsakytas pranaszais Mesijo
szius.

Tie žodžiai visus susirinku
sius prajuokino. Net patsai 
Annoszius rankom po orą be
graibydamas juokėsi, o kiti vi
sokiais budais szposavo. Suten 
nutilęs paezion korten atsisėdo 
ir už tai didžiai užsirūstino.

Jo pasilaikyma pirmiausia 
nužvelgė Kajafas, taigi tuo- 
jaUs liepe visiems nusimalszin- 
ti ir jisai kalbėjo, jog pana- 
szus dalykas atsitiko asztuo- 
niolika metu priesz du sykiu, 
dvideszimts metu priesz syki, 
o keturias deszimts motu priesz 
tris sykius. Iszgirdes Suten to
kia kalba, tuojaus atsistojo ir 
trenkęs stovinti po ranka su- 
Hyna in grindis, asztriai atsi
liepė:

jisai kalbėjo, 
atsitiko

rv

mažmožiai, 
s va r besu i a m reik alui, 
ka butu galima sunaudoti savo 
naudai. Kajafas paprastai su 
pirsztu dantis krapsztydamas, 
tu kalbu klausydavo, ir su aty
da žiūrėdavo in kalbanczius ir 
tik ant galo atsiliepdavo, ir 
kožna užmanymą drąsiai iyz- 
riszdavo. Tik vienas
džiausiu tureziu Suten, 
kada mokėdavo ji pertikrinti, 
nes jisai turėjo daug smarkesni 
protą, gera iszkalba ir prieg- 
tam szalta krauja. Suten buvo 
jaunas vyras, turintis tik tris- 
deszimtis metu. Negalėjo taip
gi žinoti, kiek žinojo Kajafas, 
kuris taip-gi ano tvirtinimus 
sugriaudavo su bile kokiu prl- 
Jj'ginimu, nesutinkaneziu su 
Suteno kalba.

Viename tokiame posedyj 
Suten pranesze, jog po mieste
lius draugo su keliais mokinti
niais lankosi jaunas rabbi ku
ris gydo žmonos visokiais bu
dais ir terp miniu gimdo didi 
nusistebėjimą. Kajafas juoko
mis insimaisze, jog jis, tasai 
rabbi, butu galima bažnyczion 
pakviesti, idant su ranku uždė
jimu jisai gydytu muitininkus,

tirti, 
jog 
turėti siaura matymu ir silpna 
girdėjimą,
tiktai pasekmes, 
ties ne ir stebeties dūmams ne- 
pamacziius liepsnos. Ne apie 
tai ežia einasi. Rabbi yra liau
dies vyru, o toksai sziandie pa
ge i/dau j amas!

Susirinkusieji labai nusiste
bėjo. Jie menkai suprato tuos 
Kajafo iszvedžiojimus. Taigi 
visi vėl užsispyrė idant jisai 
ta dalyku aiszkiau ir placziau 
iszaiszkintu.

Bet Kajafas bepasakodamas 
suvargo ir daugiau
kalbėti. Ir sekanti susirinkimą 
paskyrė ne už poros nedeliu, 
tiktai ant užporyt dienos. Visi 
iszsiskirste su nepaprastu mįs
lių intempimu. Suprato kadan
gi Kajafas in tuos dalykus 
taip žiuri, tai turi būti kas nors 
svarbaus.

Sekancziam susirinkime la
bai anksti visi susirinko. Ka
jafas nekurtoms liepe saugoti 
prieanguj tarnus o patsai su
sirinkusiems ilgoj kalboj vis
ką iszaiszkino.

Ta ja savo kalba perstatė da
bartini padėjimą, nesigailėda
mas nei pabarimu 
spalvų.
dalyku ®tovyj negalima net 
sapnuoti apie Rymo vyriausy
bes nuvertima. Liaudis ju klan- 

bet bažnyczioj 
lieptu palties ant 
Valdono'sargybos, be abejones 
atsakytu paklusnybe ir liepu
sius nugabentu rotužen. Jiems 
mitrumo nestokuoja, bet neturi 
jokios intekmes pas liaudį. 
Jiems stokuoja žmogaus, 
tuomi žmogum galėtu būti ta
sai rabbi.

— Toksai dalykas dar nie
kados neatsitiko!

Ir vėl priesz laika 
susirinkimą.

Ant rytojaus anksti ji Ka
jafas pasivadino pas save. Nu
ėjo su juom daržan ir tenai vie
nu du ilgai kalbėjo. Po tam su 
Kajafu pasikalbėjimui Suten 
apleido miestą ir per isztisa 
.menesi nepasirodo susirinki
muose. Menesiui praslinkus 
sugryžo. Visi ji apsiautė ‘Ir 
klausinėjo, kur jisai buvo. Bet 
jisai arba savo keliones mieri 
perkreipdavo 
tylėdavo.
sqlo savo vieton ir pirmutinis Į 
užėmė baisa.

Tatai pradėjo apie tai, jog 
jisai kalbesius apie ta jauna 
rabbi. Visi labai nusistebėjo o 
nekurio žvilgterėjo in Kutena, 
kuris atsisėdo atokiau, nulen
kė galva, kaipo rinkdamas vie
noj krūvoj mislis ir rengdama
sis prie ko svarbaus.

Kajafas kalbėjo, jog tasai 
dalykas persi s ta to visai kito- 
niszkai, negu kaip pirmiau bu
vo manoma. Jaunas rabbi nėra 
apgavikas arba jieszkantis už
darbio burtininkas, net neva
dina savos pranaszu, 
skelbia minios nepaprastu da
lyku, su 'kuriais butu reikalas 
kariauti, 
valžios ir

Menesiui 
Visi

so,

už poros n e dėlių

, nei juodu 
Iszrode, jog szitame 
stovy j negalima

f jeigu jai
Didžiojo

intekmes pas
o

apleido

arba visiszkai, U4MW V AOAU4J4YCIA, 

Tuotarpu Kajafas

nei no-

nei ne jieszko sau 
nekursto žmonių.

Tolinus pasuke, jiems daug 
atsitikimu, kurio aiszkiai liu
dijo, jog paprastose sanlygose 
rabbi po keliu metu pasiliks 
visame kraszte populiartsz- 
kiausiu vyru. Jo vardas 'skam-1 

Nuo j u priklauso

kraszte

K
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OLYMPIC ŽIBINTE SZVIES 30 JULAJAUS.
Laiko Olympiszkii atletiszku žaidimu ir galejinfu kokis 

atsibus Los Angeles, Calif., ant kuriu suvažiuos sportai isz vi
su daliu svieto, szita žibinte Ims szviecziama nuo 30 Jula- 
jaus per 16 dienu ir nakeziu.
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Liaudis ilgėtasi Mosijosziaus 
ir temijasi tin rabbi. Ano-gi 
darbai patys už savo daug 
kalba. Kas teisybe, 
in ta netiki ir jaunas rabbi tur
būt taipgi in tai netiki ir to
kiame dalyke neprivalėtu ti
kėti, su liaudimi vienok tie da
lykai persistato kitoniszkal. 
Liaudis privalo tikėti in 
kas yra reikalinga, bet ne in 
tai, kas yra teisingu. Liaudis 
gali tikėti kad rabbi yra Alcsl- 
josziumi.

In ta jauna vyra atkreipė 
atyda Suten. Jisai darode, jog 
tasai vyras, turi nepaprastas, 
perverianezias akis ir jog jisai 
yra skirtas atlikti labai svar
bius darbus. Tegul-gi apie ji 
daugiau pats Suten pasakys.

Susirinkimo pasidarė mirti
na tyla, nes dabar visi supra
to, jog tasai dalykas tur savo 
nepaprasta pobūdi ir nuspren- 
dime reikalauja proto isztem- 
pimo.

Suten pradėjo pasakoti, jog 
ilgoka laika dabojo rabbi 
žingsnius ir ji isz pavirsziaus 
pažino. Nurodė faktus intek
mes kuria jis vi'sur turi ir pa
galios apreiszke, jog už anapus 
miesto muru jisai yra pirmu
tine galva.

Jo iszkalba labai sujudinan
ti, nors trumpa. Bile katroj pu
sėj jam žvilgterėjus, tuojaus 
žmonių minios kailio i-sz žemes 
iszauga ir seka paskui ji. Jis 
turi dovana ranku uždėjimu 
gydyti ir turi smagia aki. Su
ten locnom akim mate 
nuo vieno jo žvilgterėjimo isz- 
džiuvo figos medis.

Bet jis praseziokas. Kada ji 
apsiauezia minios, jisai savimi 
užsitiki. Bet nežinia kaip jis 
elgtųsi atsiradęs ju susirinki
me.

Jisai privalo reikalauti sau 
valdžios, 
isz dalies jau ana turi. Jisai 
valdžia jau turi didele — (Ir 
ežia pradėjo kalbėti su paszal- 
pa), — gal neintilptu miesto 
vartuose ir todėl tu vartų jisai 
lenkiasi; bet užkviestas susi
ries, pas mus iszaugs ir po tam 
atgal per tuos 
persispausti.

Dėlto butu reikalas ji tuo
jaus pavadinti. Suten susirin
kusiu aiszkiai paklausia, ar >su 
tuomi sutinka:.

Susirinkusieji pradėjo szve- 
peties ir tuojaus atsisuko in 
Kajafa. Tasai aiszkiai nuteml- 
j°> j°£‘ t ikslams rabbi pavel
dėjimas yra gana svarbus da
lykas. Susirinkimas ta patvir
tino, 

r

TaVla Suten pradėjo kalbėti 
ir klausė ar susirinkusieji jam 
leidžia susineszti su rabbi ai 
ne. Jei kartais kas kitas tu da- 
lyka galėtu atlikti tegul tuo
jaus persistato ir savo pravar
de pasako. Tol i aus Bus.

tlarbai
Kajafas

dabojo

taJ

jogel

nes su 'savo darbais

vartus negales

Ėjau viena ui veži a
Szenadoryje,

Sustojau kokiam tai
užkaboryje,

'Pen iszgirdau negirdėta
dainele,

Kuri man patiko labai,
inai tele

Sztai jum szirdeles
padainuosiu:

Badai “Pri Kontri” vadinasi
O kaip “Sėjau Rūta”
Sztai dainele kuria girdėjau:

l c

C l

Pri Kontri”
Sėjau Rūta

1> 
giedasi.

Pa veizdi bjauria duodat, 
Baimes

Juk jauna visados nebūsit 
Dings taukine ir suvysit, 
Kailiai visu bus sugelto, 

O ežia ne bus kam paszelptie.
Vyro uždarbi prageri, 

Vaikus da mažus pavarai, 
Ir kas isz tos girtuokles bus, 

Ir už gyvasties kūnas supus?* * ♦
Roezesteryj viena boba, 

Labai nedora, 
Savo vyra ant. niek verte, 

(lai butu jam padarius smerti 
Bet žmogelis jaja pamote, 
Ilgiau negalėjo dalaikyt, 
Turėjo nuo jos iszrunyti, 

Bobai tik to reikėjo, 
Ba szirdele kita turėjo.

Sziadien sau lėbauja, 
Antra vyra garbavoja, 

Argi žmones negali rodą 
padaryti, 

Tokiai bobai pirti užkurti?
Smala iszszmaruoti,

Plunksnom apibarstyti, 
Ir ant vėjo paleisti, 

Dievaž, bėdos už tai neturėtu, 
Jaigu taip padarytu.

Dievo nemokinat,
f

f

TIKĖK AR NETIKĖK
#

liejo 
“v ra
dangaus

bos visur. .
kayl tas viskas kuogreieziau- 
siai prisiartintu...

Kad per jo tarpininkyste 
liaudis pereitu po ju intekme, 
nepriklausomybe nors per puse 
butu laimėta. Rymas vargdien 
niu krasztu per daug nesipel- 
nija, nes tasai krasztas jau ir 
taip buvo daug sykiu nuvar
gintas. Didi (Valdonai tankiai 
dideles pinigu sumas suglem- 
žia, o taip-gi sugaunami jie, be
meluojant. Rymui rupi tik ple- 
szimai, o kitaip nelietu žmonių 
kraujo su mieriu savo rankose 
vidko palaikymo. Galu galo ga
lima padaryti sutarti, 
mieriui reikalingas
Tuo va'dovu gali bubi tiktai 
toks žmogus, kaip rabbi.,.

Bet vadovais turėtu but jiems 
paklusnus. Rabbi, kas teisybe, 

I yra žmogus isz gmiino, bet ma
tomai, savo proto nepaveda ki
tu i n tekinei. Bet yra dar jau
nas, o jaunyste daug sunkeny
bių pergali. Rabbi yra pras- 
ezioku, priesz kuri visoko sut
varkymas turėtu szypsoties, 
jei jisai tiktai tiems mieriams 
butu pakviestas!

Tam 
vadovas.

■- ■ -"■XU11’ -T

IN LIETUVA!
žmonelei nori akai*

Laikas užra> 
szyti Laikra- 

azti ‘Saule’ ir del gyminiu in Lietuva, 
isz kurios turėtu daug džiaugsmo ir 
linksmumo, nes
tymu pralinksmintu sau gyvenimą po 
sunkiam darbui. Prenumerata kasz- 
tuoj* in Lietuva, tiktai $4.50.

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

Velniszkas

12 ISTORIJOS UŽ 25c
Nedarykla skirtumo terp vaiku 

miliekia visus ligai.
kazirlavimaa. Jeszkojo tarnaites
o rado paezia. Stebuklinga kuczia, 
Krėslas. Nelaiminga karalių ir jio 

[ vienturte duktere. Nelabas vyras.
Prakeikimas. Delegatai pas grafa. 
Užkeikta skrlpka. Del tu, ka keti
na antra karta apsipaeziuot. Pikta 
Onuka. PREKE 2$c.

W. D. BOCZKAUSKAS - CO.< 
M AH ANO Y CITY, PA. .

>

“Oj, kūmute, czion gerai, 
Ba dieneles linksmai varai, 
Krimti vyra kaip pielyczia, 
Geri alų kaip telyczia.
Czion, durno, gerai būti 
Gali ir su vyrais siusti,
Ba ve, czion tokia mada, 
Niekas ne uždraus ir gana. 
Czion mot eres nepažinsi, 
Jau nuo mergos neatskirsi. 
Kožna turi plaukus trumpus, 
Norints ir kakta numukus.
Czion reik kuna dabinti, 
Priesz vyrus dantis rodyti, 
Ant vaikio jiems tiek nepaiso, 
Szparkimas viską pataiso. 
Vyras turi bobai tylėti 
Ne tur nieko regėtie, 
Ka daro jojo bobele, 
Tai tau niekas, diedeli.
Munszaine gerkim, uliavokim, 
Ant nieko suvis neadbokim, 
Isz smagumu pasinaudokim 
Kas ka sako nepaisyk i m.
Ka ežia paisyt vyro ir vaiku, 
Reikia naudot isz vaiku, 
Kol da jauna ir gerti gali,

Į Nežiūrėk ant niek, tik vali! 
Tegul vyras mazgoja puodus, 
Ir drabužius skalbia juodus, 
O kaip bestija neklausytu, 
Tiek to, jis mane matytu. 
Suriszezia visus savo daigtus, 
Palikczia jam visus vaikus, 
In kur kitur nuvažiuoezia, 
Tuojaus vyra kita gauezia-

Ar ilgai taip gyvensit, 
Ar ilgai da taip siunsit?

Tas laikas prabėgti ne truks, 
Kožnai mirtis sprandą nusuks 
Vaikelius ant niek auginat, 

Nuo pikto juju negiliai.

>,

Priesz szliuba jisai kai- 
apie josios dantukus; 
kaip žvaigždutes ant 

o po szliubui persi
tikrino kad kalbėjo teisybe. 
Isztikruju josios /dantukai isz- 
eina kas nakti kaipo žvaigždu
tes, ba yra falszvvi.

• Priesz szliuba vadino ja
ja kataite; po szliubui jojo vei
das yra sudraskytas, nes ka
taite suaugo ant dideles kates.

• Priesz szliuba abudu bu
vo tosios nuomones kad turi 
visa svietą, o po szliubui netu
ri ne tiek pinigu kad užmokėti 
randa.

• Priesz szliuba jisai užda
ro josios burnele su (delnu, bet 
po szliubui uždaro josios snu
ki su kumszczia. '

• Priesz szliuba atiduoda 
savo gyvasti už jojo busimąją 
paezia; po szliubui atiduoda 
savo gyvasti už truputi laiavo» 
gyvenimo.

• Priesz szliuba jisai perka, 
jai bukietus žiodu; po szliubui - 
perka jiai ceberL

Priesz szliuba vadindavo 
jaja saldžiu anioleliu, balandė
lė ir t.t., o po szliubui raganai 
velniu, rupuže ir kirmėlė. —F.

I
-- - - -■ - - -............ .................... ....................................

KVITU KNYGELE Draugystėms, 
del iszmokejimo pinigu liogoniama.

Preke . . . 25c.
KVITU KNYGELE Draugystėms, 

del Kasieriaus, nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. Preke . . . 26c.

W. D. BOCZKAUSKO-CO., 
Mahanoy City, Pa. ..—j



ŽINIOS VIETINES
— Mahanov Cit v kasyklos v v v

lokalus praeita Subatos vaka- 
ra turėjo dideli
ant kurio ketino apsvarstyti 
darbo sanlygas su kompanija, 
bet susirinkimas buvo toks 
triukszmingas kati nieko ne
galėjo nuveikti, todėl kitas su
sirinkimas bus laikytas szi va- 
kara—Panedelyje.

— Praeita Ketverga iszva- 
žiavo in New Yorka pati pono 
Petro Dumcziko ir Jonas Bu- 
kota su paezia ir 
Zions Grove, 
manavieziene
kais isz Nanticoke, kur sės ant 
laivo ir plauks in Lietuva at
lankyti savo gimines ir pažin
stamus.

— Poni
kieno isz Springfield, Ill., lan
kosi pas savo seseri ponia 
Lipp’iene (Budrevicziute) ant 
E. Centre ulyczios. Yra tai pir
ma karta in szoszis metus kaip 
poni Grabauckiene atlankė Ma
li anoj u.

— Poni Magdalena Metri- 
kiene su dukterims ir 
Vincu Vvraicziu V 

lankosi

susirinkimą

sunum isz 
taipgi Maro Si- 
su dviems vai-

Helena Grabinio-

žentu 
isz Worces

ter, Mass., lankosi pas savo 
gimines ir pažinstamus Maha- 
nov (’itv ir Coaldale. Kelione - •
atliko su automobiliniu. Mahn- 
nojuj lankėsi pas p. V. Sopra
ną viezius.

“Lie- 
kuri szimet

— Komitetas kuris paren- 
gineja apvaikszcziojima 
tuviszkos Dienos”
bus laikoma 15 Augusto Lake
wood Parke, stengsis pakviest 
musu Lietuviszka kumsztinin- 
ka Joną Žukauską—Sharkey, 

apvaikszczio- 
girdet,

kad dalvvautu e
jime ta ja diena. Kaip 
tai Žukauckas ketina užkvie- 
tima priimti.

Juozukas, penkių metu 
sūnelis Stepono Romano, 407 
W. Pine uly., likos sužeistas in 
galva ir koja per automobiliu 
kuri vare Schaller isz Allen
town, Pa. A'aikuti gydo dakta
ras namie.

SHENANDOAH, PA.

kad

randasi

t Jonas Subaczius isz Wm. 
Penu peczes mirė Ashlando h- 
gonbuti praeita Ketvergo ry
ta. Paliko paezia, 4 dukteres ir 
tris sūnūs. I^aidotuves atsibuvo 
Panedclio ryta.

— Paskalai kurie apibėgi
nėjo per kėlės dienas buk She
nandoah kasyklos pradės dirb
ti už keliu dienu yra neteisybe 
ir Read ingo kompanije tai 
tvirtai užginezina. Shenandoah 
kasyklos jau nedirba septynis 
menesius ir nėra vilties 
pradės greitai dirbti.

— Ponas Jokūbas Barauc- 
kas, musu žymus biznierius su 
paeziule motoravo pas savo su- 
nu Antana in Jenny n, Pa., ku
ris yra virszininku tenaitiiuu 
kasyklų.

— Musu mieste
daugelis iszsitautiejusiu Lietu
viu arba teip vadinamu ” 
sziniu pastumdėliu,” kurie ap- 
siveda su Airiszems, iszsižada 
savo tautos, draugavima su sa
vo tautiecziais ir pats nežino 
kuom jisai yra.

Žinoma, Lietuvei nuo tokio 
“Airiszinio—Lietuvio” ir sza- 

1 i naši, o Airisziai teipgi ma
žai draugauja su tokiu f orei ne
riu, nes paprastai del svetim
taueziu neturi jokios meiles. 
Tokia vargszas yra nuo visu 
užmirsztas, kada apleidžia szla 
aszani pakalne.

airi-

BAŪEB

lįsi LIETUVOS'“"“'.'"
< 1 1 
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Minersville, Pa. f Naszh 
Agnieszka Kalediene, 53 metu 
amžiaus, 
ežios nakti. 
daktarai 
nuo to I 
ėjo silpnyn 
vandenine liga nuo kurios mi
rė. Paliko viena sunu ir dvi 
dukteres, taipgi viena seseri ir riampoleje visu smarkumu to- 
du brolius Jurgi Labuti, Min- liau varomi. Jame nuo rudens 
ersville ir Miką Labuti Maha-j dirbs apie 50Q darbininku, per- 

Buvo palaidota Pane-lnai dirbo tik 300. Sekanczials 
motais jis galės pagaminti 33 
nuoszimczius Lietuvoje sunau
dojamo cukraus. Peniai jis tik 
25 nuo»szimczius tegalėjo paga
minti.

mirė praeita Petny- 
Keli metai adgal 

i nupjovė , 
laiko josios sveikata 

ant galo apsirgo

KARALIUS
jai koja iri LIETUVOS CUKRAUS FA

BRIKE DIRBS 500 DAR
BININKU.

Marijampole. — Cukraus 
fabriko padidinimo darbai Ma-

....... ■ ■ Ii W .^hnr.inH I

nais pasislepiąs kampelijc, ne 
matytas per nieką, galeli 
prisižiuret karaliui. Temyk tik 
gerai, kada visi bus be skrybė
lių; karalius bus su skrybėlė 
su puikiom plunksnom, ant to 
pažinsi karalių.

Jonas nudžiugęs i nėjo iii sa-

* .............................

ISZ GYVENIMO
SZUNIES

.-iri

Nevaiksztinejom abudu

no j ujo. 
del i o ryta.

Philadelphia, Pa. f Ana san- 
vaite mirė Kazis Jazukeviczius 
isz Merchantsville, N. J., 
metu senumo vedos žmogus.
Pamaldos atsibuvo szv. KazI- 
mierio bažnyczioje ir palaido
tas szv. Kryžiaus kapinėse.

54

Girardville, Pa. f Edvardas 
Maczis, 26 metu amžiaus jauni
kaitis, mirė Ketvergo naktį 
Ashlando ligonbuteje. Jisai 
per 4-ta Liepos likos sužeistas 
nelaimėjo su automobilium Ir 
tas buvo priežastis mirties. 
Paliko tėvus, du brolius ir sc- 
sere. Prigulėjo prie Szv. Vin
cento parapijos.

DARBININKISZKOS
ŽINUTES

ant

Shamokin, Pa. — Stevens 
Coal Co., pranesze visiems dar
bininkams kad iszsinesztu sa
vo tulszis isz Cameron kasyk
lų nes kasyklos sustos dirbti 

neaprubežioto laiko iisz
priežasties kad anglekasei ne
sutiko ant kompanijos iszlygu 
ir kad kompanije nepripažysta 
anglinio komiteto ir priiminėja 
darbininkus kurie nepriguli In 
unije. Daugeli^anglekasiu pasi
liko be darbo.

Greensburg, Pa. — Trys ang
lekasei likos užmuszti, du yra 
nesurandami o keturi likos 
sunkei sužeisti, per nugriu.vi 
ma tapo Ena, No. I kasyklose, 
kurios priguli prie John Can* 
Coal Co., Adamsburge, Pa. Vi
si dirbo taja diena czystindaim 
griuvėsius kurie nukrito taja 
Jiena ir visi likos pagauti per 
nauja nugriuvimą.

Scranton, Pa. — Ugnis kuri 
dege Marvine kasyklose per 
kėlės sanvaites, likos ana diena 
užgesyta, kuri padare bledes 
ant daugelio tukstaneziu do
leriu. Kasyklos pradėjo dirbti 
Panedelije ir 1500 žmonių su- 
gryžo prie darbo.

Mount Carmel, Pa. — Isz 
priežasties aplaikymo dauge
li užkalbinimu, Dooleyville 
marszkiniu dirbtuve indejo 100 
nauju maszinu ir dr‘eme 
merginu prie darbo Panedelije.

Chicago. — Terp anglekaslu 
unijos ,U. M. W. of A. ir loc- 
nininku kasyklų likos padary
ta sutartis, kad darbininkai 
aplaikys ant dienos po 5 dole
rius. Daugelis kasyklų pradės 
dirbti ant nauju iszlygu.

1

CAPITAL STOCK >125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS >623,358.62

Mokame 8-czia procentą ant 
luditu pinigu. Procentą pride
dant prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jui 
turitumetreikalauasu musu ban
ka nepaisant ar maža*, ar didelis.

G. W. BARLOW, Prei.
J. FERGUSON, Vice-Prei. ir Kai.

►
i

DIDELIS GAISRAS IR 
NUOSTUOLIAI.

Salakas (Zarasu apskr.) — 
Kun. A. Stanionio virtuvėje ki
lo gaisras ir sudegė klebonija 
su visais jose esaneziais tur
tais.

Ugnyje žuvo visas klebono 
turtas (iszskiriant gyvulius Ir 
javus) net pinigai, tarnu bei 
tarnaieziu turtas, dalis bažny
tiniu rubu ir knygų, aukos baž- 
nycziai ir organizaciniams rei
kalams. Viso padaryta apie 
60,000 lt. nuostolio. Turtas bu
vo neapdraustas. Gaisro prie
žastis — neatsargumas.

IR ANT LAUKU KRIZIS
Salakas. — Szioje apylinkė

je nėra lietaus. Nors jau Birže
lio menuo, bet oras szaltas ir 
rytais dar pasirodo szalnos. 
Del to laukuose visai atrodo 
blogai: daugumo rugiu varpos 
baltos, pievos visai neželia, do
bilai irgi prasti. Isz pavasario 
viskas puikiai atrodo, bet da
bar ir ant lauku krizis. Isz pa
vasario puikiai žydėjo sodai, 
bet dabar del netinkamu oru, 
nukritus žiedu vainikėliui 
krinta ir užsimezga vaisiai.

žiedu

dvi
Ir

MIRĖ “PRAKEIKTA.”
Susikoliojo teip saves 

kaiminkos': Szakiene Ona 
antra nežinoma. Pastaroji pa
sakė: “Asz prakeikiu tave, rr 
szis prakeikimas, jei ne ant ta
vęs, tai aut tavo vaiku kris.” 
Po sziu žodžiu Szakiene labai 
susijaudino ir krito vietojo ne
gyva.

KIAUSZ&INIS 
“PRANASZAS."

Kamajai, Rokiszkio aps. —- 
B. Vasztaka pasižymėjo tuo, 
kad atneszusioms
kiauszinius pasako, kas ikz jo 
iszsiperes, — viszta ar gaidys, 
fndomu, kad greit pažiūrėjęs 
pasako ir visuomet teisingai. 
Paslapties, 
sias niekam.

moterims

sakosi, neiszduo-

MIRE RASZYTOJAS.
MAIRONIS-MACŽIULIS.

Kaunas. — Birželio 28 d. 
Kauno miesto ligoninėje trum
pai sirgęs, mirė Lietuvos atgi
mimo dainius kunigas Jonas 
Macziulifj-Maculėvicz<ius-Mai- 

ronis. Maironis gimęs 1863 me
tais Spalio men. 21 d.

Velionies kūnas palaidotas 
Birželio 30 d. Laidotuves buvo 
nepaprastai iszkilmingos. Jose 
dalyvavo apie 10,000 žmonių 
Lietuviu ir svetimtaueziu. 
Prie karsto ėjo pats Lietuvos 
prezidentas ir kiti valdžios at
stovai ir visuomenes inžymus 
veikėjai.

ir

&

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje 

vrAnt 2-tro Floro, Kline Sztoro 
1® W. Centre St., Mahanoy City

Buvo tai Szkotijoj už viesz- 
patavimo karaliaus Jokūbo V. 
pusiau XVI szimtmeczio. Var
gingas ūkininkas dirbdamas
•ka tokio kluone, iszgirdo riks- le, kurioje radosi daug szlck- 
ma szaukenczio žmogaus ir tos ir ponu. Isz baimes ukinin- 
skambejinia kardu. Iszbegias kas užmirszo nusiimti skrybe- 
laukan su kuolu, paregėjo pui- le pasislėpė už pecziu savo pra- 
kei pasirodžiusi jauna žmogų, vadnyko ir žiurėjo aplinkui, 
gindamasis nuo penkių užpuo- bet negalėjo niekur pamatyt 
lu ir butu ji neužilgio padeja karaliaus, 
ant vietos, bet Jonas inpuole 
terp juju kaip viesulą. Ūkinin
kas teip smarkei naudojo savo 
kuolą, jog užpuolai turėjo pra
si szal i nt.

— Dievaž, drauge — pa- 
szauko jaunas ponas, pribuvai 
in pati laika, ba be tavo pagel- 
bos butau nžmusztu per tuo
sius latrus. Acziu tau szirdin
gai, mano prioteliau, dadave 
paduodamas ranka Jonui.

— Ach, nėr už ka, ta pati 
padarytu kožnas del savo arti
mo. Praszau i nei k in mano 
grinczelo nusipraust krauja o 
asz apriaziu tavo žaidulius.

Pakelovingas noringai tiko 
ant jojo praszyino, o kada nu
siprausė ir atsilsėjo valandėlė, 
Jonas pasakė jam jog ji nuves 
iki miestui Edin’burgo.

Kelionėje apsakinėjo Jonas, 
jog vadinasi Howieson ir nuo 
daugelio metu dirba ant pali
varko, prigulinezio prie gero 
karaliaus Jokūbo.

— Asz esmių

•szaukenczio

žiurėjo aplinkui

isztikruju pats

— Pasakiau tau, jog pažin
si karalių per jojo skrybėlė su 
plunksnom kuria nehusiims.

— Jeigu teip, tai ar tu po
ne, ar asz esmių karalių, — at
sako Jonas juokdamas — tik 
mes dvieje turimo skrybėlės 
ant galvos.

Ant tojo atsakymo draugas 
Jono szirdingai nusijuokė.

Tuojaus priėjo prie jojo po
nai ir gilei pasikloniojo isz ko 
dasiprato Jonas jog tai turi 
būti pats karalius.

— Ach — paszauke, klaup
damas ant keliu — esmių pra
žuvęs — tai karalius!

Buvo tai
karalius Jokūbas V. kuris tu
rėjo papratima vaikszczioti po 
savo sklypą persiredes kaipo 
kalnuotis arba ūkininkas.

— Kelkis, — tarė karalius— 
esi doruni žmogum, kuriam 
kaltas esmių savo gyvastį. Pa- 
naszus užsitarnavimas negali 
praeit be apdovanojimo. <4u- 
gryszk namo, o palivarkas, ku
riame gyveni ir kurio teip gei
dei, bus nuo szio laiko tavo loc- 
nastis.

Jonas buvo laimingiausiu 
žmogum visoje Szkotijoj. Da- 
silauke vėlybos senatvės ir nie
kad ne galėjo pripasakot savo 
atsitikimo su karalium Jokū
bu.

Paskutines Žinutes

'kurias

randauni ti
kas — atsake pakelovingas — 
ir vos galeeziau iszsimaitint 
jeigu nebueziau ant tarnystos 
pas karalių.

— O, tai tu esi karaliaus 
tarnas T Jeigu teip, tai esi gi- 
liukningesnis už’mane nes asz 
da neregėjau musu karaliaus.

— Galiu tau parodyt ne tik 
pati karalių bet ir jojo pakajus 
ateik tik ateinanezia nedeha 
in Edinburgą.

Už karaliszko palociaus ran
dasi mažos dureles,
lengvai pamatysi. Pabarszkink 
drasei, klausdamas apie ran- 
dauninka.

— Tai gerai, nedėliojo 
atsako nepažinstainas.

Paženklinta diena, Jonas pa
sirodęs in szventądieninius rū
bus, stojo su baime prie užpa
kaliniu durelių karaliszko pa
lociaus. Vos isztare varda da- 
žiuretojaus, aficioris stovintis 
ant sargybos invede ji in pai
ko sale, kur jau stalai buvo pa
rengti ant piet. Ūkininkas jau 
buvo isztusztinias jau paskuti
ni stikleli seno vyno kada ine- 
jo in pakaju jaunas žmogus su 
kuriuom buvo susipažinias. 
Turėjo ant saves rublis kalnuo- 
czio, prie szono kabojo puiki 
szoblo o ant galvos skrybėlė su 
plunksnomis.

— Gerai, mano broli, — at
siliepė paduodamas ranka ūki
ninkui — esi ant laik, myliu to
kius žmonis ka ant laik pribu- 
na. Būdamas pažintoje su ku- 
koriais, prasziau, idant paga
mintu tau pusryczius, o dabar 
parodysiu tau karfiliszkus pa
kajus.

Ūkininkas nusidavė su savo
I 

pravadyriu, nes ėjo ant pirsz- 
tu ir vos kvėpavo.

Kada pažinstamas jaunikai
tis apvadžiojo po visus paka- 
jus, paklausė ar ne norėtu pa
matyt karaliaus?

— O, ir kaip norecziau, bn- 
cziau labai laimingu.

— Na, tai eime in salo o te- 
. ; i

CHOLERA PLECZIASI 
SHANGHAJAUS AP

LINKINĖSE.
Shanghai. — Cholera susir

gusiu Kiniecziu skaiezius per 
trumpa laika paaugo iki 1,000. 
Ligonines prikimsztos susirgu
siu. Merlikales jėgos daro žy
gius, kad epidemija neiszsl- 
piestu.

ma.
ant spacieriaus. Mielinau nuo
latos, kaip atsikratyt nuo to
sios bjaurybes.

Kanczios mano buvo baisios. 
Mano ponas, po teisybei, isz- 
eidavo ant spacieriaus bet no 
su manim tiktai su jaja, o ma
ne uždarydavo namie. Pastojo 
neprielankus nes ji apjakino 
motore. Juk ji ji nebuvo jam 
taip isztikima kaip asz, o ne 
lojo ant tuju ilga-barzdžiu su 
kortelėms bet prieszingai pasi
slėpdavo priesz juos, ne eidavo 
su juom tonais kur duodavo pi
nigus, neszokinejo su juom ir 

I nesidavė jam vestis ant szniu- 
relio o bet apie mane suvis už- 
mirszo.

Bet po trijų

— Esmių sau mažu szuny- 
cziu ir vadinuosiu Nero. Mano 
dabartinis deszra-davys nupir
ko mane pereita meta nuo ko
kio tai vaikino ant ulyczios už
mokėdamas už mane sauja pi
nigu. Buvo tada jisai da jauni
kiu, turėjo savo pakajeli ku
riame gyvenome abudu ir bu
vo mums labai gerai.

Kas pirma diena menesio, 
mano ponas imdavo užmokesti 
o buvo mums linksma per tris 
dienas. Vaiksztinejome ant 
spacieriaus, ėjome in visokius 
kromus, o mano ponas turėjo 
tiek užsiėmimo jog nepajiege 
viską atlikti laike dienos per! tikrino jog pabludo labai, jog 
ka turėjome vaiksztinet ir 
naktimis. Sugryždavom net 
anksti ryta, mano ponas buvo 
užganadi n t as jog savo intere
sus pabaigė, giedodavo pake
lyje ir szokinejo per ka kelis 
kartus ka tik nesumindžiojo 
mano. Negalėjo pataikyt namo 
per ka turėjau ji traukti už 
kelnių ant musu ulvezios. Po 
tam eidavom gulti ir miegojom 
vienoje lovoje.

Taip būdavo per tris dienas: 
vaiksztinejom, gulėjom, džiau
gėmės ir giedojome. Po trijų 
dienu darbo, mano ponas sil- 
sedavosi 
visokiu szposeliu. Kožna kar
ta, kada tik ateidavo kokis tai 
bjaurus žmogus su ruda barz
da ir ilgu balakonu, turėjau ji 
kandžiot ir loti pakol tasai ne
pabėgdavo. Toki žmones atei
davo pas mus labai tankiai su 
kortelėms o bijojo manos kaip 
asz rakaiio. Po tam abudu juo
kėmės su mano ponu, jisai szo
kinejo po pakajeli o asz kru
tindavau su uodega o kaip ka
da ir bueziavomes.

Kada jau nebuvo ko valgyt, 
mano ponas ilgai mislino o ant 
galo atsiliepe in mane:

— Ar žinai, Nero, jau ne
eisime už- 

s'tatyt ziegoreli. Ir po tuju žo
džiu imdavo mane su savim in 
narna, kur jam davė pinigu už 
ziegoreli. Po tam vėla buvo 
linksma.

v

menesiu persi-

moterei nebuvo verta intiket. 
Rado pas jaja kokias ten gro- 
matas, iszbare jaja ir sumusze 
o jiji pabėgo nuo jojo. Mano 
ponas ilgai pamislincs paėmė 
mane ant keliu szaukdamas:

— Tu, Norai, yra vienati
niu
užsitiket.
manes. ..

Ir po tuju žodžiu pabuezia- 
vo mane in nosi.

sutvėrimu kuriam galiu
Tu nepabėgai nuo

Lietuviszkas Kotelis
Tik 100 pėdu nuo mariu iki

ir mokydavo manėj PERSHING HOTEL 
178 So. South Carolina Ave.
ATLANTIC CITY, N. J.

Maudytis tiesiai isz Kotelio. Kamba
riai visi mariu pusei. Patarnavimis 
mandagus. Kaina pigi, 
atsilankyti.

Malonėkite
ANTANAS ŽALIS 

Savininkas

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus I«itikimiau»i« Graborius 

lt

28

28 MIESTU LIKS BE 
SZVIESOS.

Havana, Kuba. — Elektriki- 
no kompanija pranesze
miestams jog jaigu neužmokes 
skola už apszvietima tu mies
tu už praeitus kelis metus, tai 
kompanijo nuo 15 Liepos ne
duos daugiau
szviesos del tu miestu.

elektrikincts

ROSIJA NORI PADARYT
SUTAIKĄ SU AMERIKA

Praneszama isz Rosijos buk 
Soviatine valdžia stengėsi pa
daryti sufaika su Suv. Valst. 
ir atnaujinti diplomatiszkus 
rysziųs kaip tai buvo priesz 
kare. Amerikonas, Fredrikas 
Pope, stengėsi invykdint taja 
sutaiką tarp Rosijos ir Suv. 
Valst. ir kaip duodasi suprast 
tai Rosija neužilgio susitaikys. 
Jaigu taip isztikruju butu, tai 
bolszevikai užmokėtu visas 
skolas Amerikui ir žmones ap- 
laikytu savo pinigus kuriuos 
inkiszo ant Rusiszku paskolų.

---------Lį------
U Melbourne, Australija.— 

Penkiolika žmonių pražuvo ka
da laivas 4‘Casino” nuskendo 
artimojo Apollo Bay.

turime ka valgyt,

:i Gabiausias Balsamuotojaa 
! Geriausia Ambulanco 

patarnavimas s z i o j 
apelinkeje. Bile Ko
kiam laike, diena ar 
nakti. Visada turi pil
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio 
Grabu. Laidoja nu
mirėlius pagal naujau- 
lia mada ir mokslą.

Turiu pagelbininke 
moterems. Prieinamos 
prekes.

DU OFISAh 
MAHANOY CITY|516 W. Spruce SU 

Bell Telefonas 149 
TAMAQUA, PA.. 439 Willing Strent 

Bell Telefonas 538-J

Taip gyvenom rcgulariszkai 
ir linksmai apie puse meto ir 
mylėjomės labai. Bet mano 
ponui karta atėjo navatna mis- 
lis in galva. Pradėjo eiti pas 
kokius ten žmones kur radosi 
daug merginu o su viena per
sėdėdavo pats. Po teisybei, im
davo ir mane su savim bet ma
žai temino ant manes. Daug su 
jaja kalbėjo o ne karta ir bu- 
cziuodavo josios rankeles, o 
asz negalėdamas to nukenst, 
traukiau nuo josios bet nieko 
negelbėjo.

Tėvas josios užmokėjo ma
no ponui daug pinigu idant ja
ja sau pasiimtu. Po keliu san- 
vaieziu paėmėm didesni gyve
nimą kuriamo gyvenom tryse.

Mano ponas mane apleidine- 
jo peš turėjo glamonėtis su ja
ja. Negalėjau ant to visko žiū
rėti ir nuliūdau labai. Neken- 
cziau mano naujos ponios nuo 
pirmos dienos nes ji užėmė ma
no vieta ir visas mano tiesas. 
Namie jau nebuvo taip links-

W. Traskauskas, Ėst. 
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kanus numirėlius. Pasam
do automobilius del laidoturiu, 
kriksztiniu, veseliju, pasivažinėji
mo ir t. t. —Bell Telefonas 506 
603 W. Mahanoy Avaj Mah. City

A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS 
510 W. CENTRE STREET

MAHANOY CITY, PA.
TELEFONAS 305-R

Iszbalaamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrėbus pa- 
ruoszia pagal naujausia mada ui 
priėnama preke. Parsamdau auto
mobilius del laidotuvių, veseliu ir 
kitiems pasivažinėjimams.
Naminis Telefonas 1430-R St Clair

KIEKVIENAS K A TOKIO ISZMOKO
Pinigai banke yra j ūso geriausias prietelis. Gera banka yra 
geras prietelis. Merchants Banking Trust Co. banke yra 
narys Federal Reserve System o. Szi banka yra visada pasi
rengė patarnauti savo depozitoriams.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.,
MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM

MAHANOY CITY, PA.




