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Lalszkus ir Pinigus visada siuskite ant szio adreso 1
* W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 

MAHANOY AND A STR., * MAHANOY CITY, PA.

W. n. BOCZIOWRII, Pr«. A Bf. 
r. W. BOCZKOWHKI, Kilto r. 44 METAS

Isz Amerikos
.........................I ■

PASIGĖRĖ PRIESZ
MIRTI

PASIRENGDAMAS ANT
KELIONES IN 

SVIETĄ,“
ISZ RUPESCZIO.

“KITA
PASIGĖRĖ

Hickniann, Tenn. —■ Marshall 
Maslin, 28 metu, buvo tosios 
nuomones, kad visas svietas isz

♦ r I-

jojo szandije ir nėr ko daugiau 
gyvent, nes ne tik ka neteko 
darbo, bet ir savo mylemos, to
dėl nutarė visas savo bodas už
baigti. Palicijantas rado ji sė
dinti ant trepu savo mylemos, 
graudžei verkenti. Palicijantas 
priejas prie jojo užklauso prie
žastį jojo didelio nubudimo, 
bet pats dašiprato, kada užte- 
mino szale sedinezio kvorta 
munszaines. Marshall ant poli
cijos prisipažino, kad užtraukė 
namines ramybes, kad turėtu 
didesni drąsumą atimti
gyvasti. Priek tam rado prie

su 
knriuom mane sutrumpyt sau

•sau

jojo užprovinta revolveri

Likos uždarytas ant pakulos 
su patarimu kad užmirsztu 
apje savo mylema, o po iszsl- 
pagiriojimui imtųsi prie darbo, 
susijeszkotu sau kita mylema o 
saulute jam vela szvies laimin
ga kelia. Marshall da ir szia
dien verke ba negali snsiramyt 
netekės savo Pearl, kuri sako, 
kad jai visisžkai iszgariavo Isz 
galvos “kreizi“ jaunikis.

EKSPLOZIJA PECZIAUS 
SUDEGINO KLEBONIJA.
Shamokin, Pa. — Per eks

plozija gazinio pecziuko sude
gė klebonija Winfield Evango- 
liszkos bažnyczios, padaryda
ma bledes ant $5,000. Rev. C. 
E. Keefer, prabaszezius para
pijos, baisiai apdegu gelbėda
mas naminius rakandus isz 
klebonijos.

U'gnagesiai važiuodami isz 
Sunbury gesyt ugni, t rokas ap
sivertė in grabe ir du ugnage- 
šiai likos sužeisti.

DVI KANARKOS JSZ 
VIENO KIAUSZINIO.

Wadsbury, Ohio. — Kanar- 
kele prigulinti prie Mrs. Ellen 

iszperejo isz vieno 
du pauksztukus.

Watters 
kiauszinio
Pataite pradėjo sodeli ant ke
turių kiausziniu bet viena isz 
juju pati siunusze o du sumu- 
sze poni Watters ir pasiliko tik 
vienas isz kurio iszsiiperejo du 

Dvynukai yra 
paprasto didumo ir augu gra
žiai.

puuksztukai.

VINCAS JUSZKA ŽUVO 
UŽ $505.

Washington, I). C. — Chica- 
gietis, Lietuvis, Vincas Juszka, 
kuri nuszove Washington© po
licija, užpuolusi bonu armijos 
stovykla, žuvo už $505. Tiek 
jam priklausė už tarnyba ka
riuomenėje. Pinigai Ims ati
duoti 11 metii dukterei Lorei- 
M A ..

- -

SZTAI BAISUS 
ATSITIKIMAS 
— 11

NEMATOMA “DVASE” AP- 
KABINO JAM KAKLA — 

KITAS BUTU MIRES 
ISZ BAIMES.

nas 
ter

Lawrenceville, Tenn. — Sc- 
Albertas Ilar- 
daugelio metu 
nebaszninkais

duobkasis
,. kuris nuo 

draugauja su 
ant Perpetual Rest kapiniu 
czionais, netikėjo idant nebasz- 
ninkai atsikeltu isz savo am
žino atsilsiu ir padarytu jam 
tiek baimes, kokia datyre ana 
diena o jaigu ant jo vietos bu
tu buvęs kitas žmogus tai gai 
isz baimes butu numiręs. <

Ana diena kada Karteris bu- 
vo piisilenkos ant kapo kuri 
lygino, jau saulei nusileidus, 
staigai pajuto kad kas tokis 
pagriebė ji Už.kaklo su szalta 
ir slidžia ranka ir pradėjo 
spaust kas kart drueziau.

Manydamas kad tai isztik- 
ruju yra ranka numirėlio, grei
tai apsidairė bet nieko neužte- 

Plaukai atsistojo jam 
pirma karta jojo 

ir pradėjo bėgt bet 
bego, to labiau 

szalta ranka ji spaude.
Ant galo visa slaptybe iszsi- 

aiszkino. Per bėgimą paliuosn- 
vo “ranka“ duobkasio kakta, 
kuris pamato atsiliuosavusia 
kirmėlės uodega. Duobkasis 
nutraukė nuo kaklo kirmėlė ir 
užmuszc. Kirmėlė turėjo ketu- 
res pėdas ilgio.,Matyt kirmėlė 
nupuolė nuo artimo medžio ka
da duobkasis buvo pasilenkęs 
ant kapo, nnpuldama jam tie
siog ant kaklo.

mino.
ant galvos 
gyvenime 
ko smarkiau

KUNIGAS NUŽUDĖ SAVO 
PIRMA PACZIA.

Oklahoma. —
53 metu

Aluskogee,
Rev. S. A. Berris, mo .xhv-vu, 

prabaszezius Cumberland, Pres 
1)i t eriszkos ba žn vezios v

areszta volas už nužudinima 
savo pirmos paezios, 21 Kovo. 
Koroneris padare slieetva, nes 
mirtis moteres buvo nužiūrėta 
o kada daktarai perpjovė vidu
rius, rado pilve trucizna.

Rev. Berris po mireziai savo 
paezios apsipaeziavo su 19 me
tu mergaite, kuri mokino val
kus Nedelineje mokslainejo jo
jo bažny ežioje ir tas daugi a use 
nustebino žmonis kurio visaip 
pradėjo kalbėti ir ant galo pa- 
licijc pradėjo tyrinėti priežas- 
ti mirties pirmos paezios.

likos

PAVEIKSLAI ISZ NAUJAUSIU ATSITIKIMU j|^ yj$y §2dlill
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1—Paroda atletu isz visudaliu svieto kurie suvažiavo

I
I

PERKŪNAS UŽMUSZE 14 
YPATŲ LENKIJOJE.

Varszava', Lenkiję. — Kada
Į kuopelių kareiviu sustojo 
medžiu laike lietaus, tame per
kūnas trenke in medi sutesz- 
kindamas ji ant szmoteliu, už
muszdamas szeszis ir sužeidė 
16, artimoje Podgursko ant 
Volvniaus.

Kielcuosia pedeunas užmu- 
szė keturis vaikus o Lietuvisz- 
koje Brastoje užmusze szeszes 
ypa'tas ir sužeidp 21 y patas.

artimoje Podgursko

po

SUKYLIMAS ISZPANIJOJ;
9 UŽMUSZTI, DAUG SU
ŽEISTA; NORI VELA SU- 

TVERTI KARALYSTA.
Madrid, Iszpanija. —r Roya

list ai, arha szalis kuri laiko 
szali karaliaus, pradėjo Revo
liucija ant sugrąžinimo kai 
liaus 
ant

dalyvauti lenki ynose sportu, 
tas per prezidentą Hoover in 
kareiviai ant si

m
2—(xliai'lcS A. Miller, isz Utica, N. Y., 
komisija Reconstruction Finance (Corporation.

Los Angeles Kalifornija, 
kuris likos paženklin- 

3—Vokiszki 
rinkimus.argybeA priesz narna kanclerio Von Papon, priesz prezidcntis^kus

O melu, nustūmė savo

< (

UŽMUSZE PACZIA KAD 
JAM NESULOPINO

PANCZIAKAS.
New Orleans, La. —William 

Quaid, 3
motore žemyn tropais ir kada 
toji gulėjo be žado, užsmaugė 
jaja ant smert.

Lhi»ko teismo kalbėjo:
norėjo man sulopyt panezidkas 
ir tas buvo pradžia musu nesu
tikimu. Meldžiau josios tanket 
idant sulopytu paneziakas nes 
visos buvo skylėtos, bet visa
dos atsisakvdavo ir lakstyda- 
vo po miestą. Kada jai sakiau 
kad pasirūpinsiu kita motore 
kuri tąjį darba, atliktu, tai nu
sijuokė sakydama, kad tam vi- 
sai nesiprieszm.s. Pasiutai! isz 
piktumo ir stūmiau jaja nuo 
trepu ir smaugiau pakol neuž
smaugiau isz josios paskui i ne 
kibirkszte josios gyvasties.“

Po Tani baisiam darbui nu
važiavo pas savo teta ir atvožė 
jaja namo, ])arodyt ka padare. 
Quaid nuteisė ant pakorimo.

SUDEGINO VAIKUI LUPAS 
SU GELEŽE.

Pittsburgh, Pa. —• Jonas 
32 metu, likos aresztavo

las už nežmoniszka pasielgimu, 
su savo devynių metu šuneliu 
Lawrence, kuriam baisei apde
gino lupeles sir inkai(nsia gele- 
V • z m,

Moltina su šuneliu stąjo sūdo 
ir apsako kaip levas pasielgė 
■su vaiku, bet levas prisipažino 
kad turėjo vaika nubausti už 
naudojimu bjauriu žodžiu
ja diena buvau truputi užsige- 
res, vaikas mane pamatęs pra
dėjo keikt ir naudoti bjaurius 
žodžius, tada paėmiau inkaitu- 
si pokeri ir pridejail vaikui 
prie lupu kad daugiau tokiu 
žodžiu nenaudotu...“

Peed y

(s ta-

L* •

ant sosto, užklupdami 
kariszko ministerio Ma

dride ir paimdami miestą Sa
ville.

Beveik visa Iszpanija randa
si po kariszkoms tiesoms ir 
vaiskus patruliuoja ulyczias 
ant užbegimo tolimesniu pasi
kėlimu. Sum^zimuoso likos 
ir^muszta 9 žmones ir daug su
žeista.

Manoma kad buvusia kara- 
kuris sziadien

Juozas
26 metu, būdama*

b .4 L
Smarki vet- aiszki-

MOTERE PERSIGANDO 
PERKŪNO — MIRĖ 

ISZ BAIMES.
Perkūnas, 

artimoje namo 
43

priežaste josios 
Nelaiminga

Berwick 
kuris
Al r s. » c. i.
llobbic, buvo 
staigios mirties.
paliko vyra ir deszimts vaiku.

Mot ere sėdėjo prie lango ka
da perkūnas trenke ir taip per
sigando kad ant vietos mirė. 
Motoro labai bijojo poiJkuno 
du nuo maželis.

.Kavlnondas Moworv r v

paezios vietos 
apdegintas

1 renke
J. Vaido melu, isz

isz tos 
likos smarkiai 

, kada perkūnas 
trenke i n jojo narna. Lova ant
kurios gulėjo du maži vaikai 
užsidegė ir abudu likos apde
ginti.

STATYS BOKSZTA 2,063 
PĖDAS AUGSZCZIO.

Užmanymas ci- 8/
'('hieago.

na czionais pastatyti milžinisz- 
ka bokszta kuris bus augsztes
nis už bokszta Eiffol, Paryžin- 

ant Svietines Iszkilmes ku- 
1933 mete.

jo 
ri atsibus Chicago

Tasai boksztas bus 2,063 pė
das, 
bokszta 
augsztesnis 
Building, kuris yra 
cziausias namas ant svieto ir 
stovi New Yorke.

Bokszto rasis 40 pasažieri- 
niai elevatoriai, kurie eitu 1,- 
600 pėdu greitumu įraukdami 
pasa'žierius in viražu. Pastaty
mas kasztuos daugiau kaip tris 
milijonus doleriu.

rn

1,076 pėdas augsztesnis už 
Eiffel ir 813 pėdu 

už Empire Stalo 
a ugs z-

NULĖKĖ ORU 
BE MASZINOS.

Gaynor, Ark.
ra kuri praszvilpo per Arkan-
su valsti, sugriovė keliolika 
namu, sunaikino javuB laukuo- 
sia ir padare faimeriams daug 
bledes.

Calgrove buvo teip smarki 
vėtra kad pagavo karves mel
žiant tūla farmerio berną, 
Ralph Frost ir ji nunesze in 
padanges arti pusės mylios, o 
kada jisai nusileido žemyn, at
sirado ligonbuteje su sulaužy
tais szonkauleis. Žmones mane 
kad jojo daugiau nereges gy vo.

no tėvas.
• <

’ SURADO JAUNIAUSIA 
BUTLEGERI.

Yprk, Pa. Czionaitine ph- 
licijo i

SZITA MOTERE SKALBĖ 
DRAPANAS SU 

MUNSZAINE.
Salem, Mass. — Kada stojo 

ant teismo Mrs. Mello už. dir
bimą ir pardavinėjimu 
szaines,

ana diena surado jatp 
niauso Imtlegeri Penn CaQi- 
mon parke, vaiku szosziu motu 
senumo, ant kurio rado tris 
bonkutes munszaines,, kurias 
pardavinėjo del žmonių. Pall- 
cije atome “sztopa“ ir nuverto 
vaiku namo su geru pamokini
mu del tėvu. ( <

ant kurio rado

i M

mau
toji sudžiui aiszkinoj 

kad 'turėjo du galonus mum 
szaines su kuria, skalbė drapa
nas, bet sudžia tam netikėjo ir 
nubaudė motore ant szimto do
leriu. i

Slidžia nubausdamas motore 
pridūrė: “Tiejei žmonos, kurie 
skalbė drapanas su munszalne 
—naudodami toki brangu

vandeni,“ gali užsimokėti ir 
“ Motoro už

mokėjo bausme ne kaip eiti in 
kalėjimą.

<i

augszta bausme.

GUBERNATORIUS UŽMO
KĖJO BAUSME UŽ MOTE- 

RES PRASIKALTIMA.
Harrisburg, 

torius Pi nebotas užmokėjo 
$20.50 bausmes už Mrs. Annie 
Chess isz 
pavietu, 
(gel'ton-sparni geneli) užmii- 
sze ir pagamino pietus del sa-< 
vo iszalkusiu vaiku. O kad tu
ja paukszteliu nevalo užmu- 
szinet, palicija jaja aresztavo- 
jo ir nubaudė kalėjimu. Guber
natorius dagirdes apie moteres 
nelaime, nusiuntė pinigus pas 
skvajeri su paliqpimu kad pa
leistu motore isz kalėjimo. •

Pa. — Guberna- 
Pi nebotas

Fa i re 11 ase, Fay e 11 o 
pagavo f Ii kerikuri

KUNIGAS MIRĖ PALIKDA
MAS $25,607.

Philadelphia. — Katalikisz- 
kas kunigas Rev. John J. Lee, 
58 metu, kuris buvo prabasz- 
cziuin Szv. Vincento seminari
jos, Germantown, paliko testa
mente 25,607 dolerius. Pinigus 
paliko savo giminėms o $883 
del misijos Szv. Vincento de 
Paul.

Syracuse, N. Y. — Vyskupas 
Danielius J. Curley, 63 metu, 
vyskupas Syracuse diecezijos 
nuo 1923 meto,
isz priežasties szirdios ligos...

mirė czio/iais

SŪNŪS NUDURE SAVO 
MOTINA.

]jodžius, Lenk.' 
Latkevicz,
girtu, mėtėsi ant savo motinos, 
65 metu senukes, perdurdamas 
jai szirdi, nuo ko in penkes ml- 
n uit as mire.
a resz tavojo.

szgama sunn

BATA PALIKO PACZIAI 5 
MILIJONUS, O SUNUI 25.
Praga. — Tamoszius Bala, 

didžia uses fabrikantas ezeve- 
ryku Europoje, kuris likos nž- 
musztas per nukritimą eropla- 
no, testamente paliko savo pa
ežiai 5 milijonus koronu ir du 
žėmiszikus turtus, o savo minui 
25 milijonus, kurie bus iszmo- 
keti kada sunns pabaigs 22 me
tus. t

ku susirėmimą

TUKSTANCZEI PASIKELE- 
LIU UŽMUSZTI MUSZIJE.
Rio de Janeiro, Brazilije. — 

Valdiszkas vaiskus turej smar
su Sao Paulo

pasikeleliais ant keliu frantu. 
Musziuosc likos u’žmuszta 1, 
000 pasikeleliu ir paimta iu 
nelaisve 1,683 kareiviai. Kiek 
žuvo valdiszku kareiviu, tai ra- 
partai nepranesza.

Thomas 
pripažino palicijai buk 

nužudo Mrs. Edna 
kada jaja prikalbi- riu.

UZMUSZE MOTERE SU 
AUTOMOBILIAUS 

RAKTU.
Fairmont, Md. 

Moore,
tai jisai 
Raynolds, 
no iu automobiliu, sakydamas 
kad jaja nuvož in ligonbute 
kur sirgo josios dukrele. Ka
da motore ketino sesti in auto
mobiliu Moore priszokos isz už
pakalio kirto motoroi su auto
mobiliniu raktu, užmuszdamas 
jaja ant vietos. Nužudė už tai 
motore kad jaja mylėjo bo.t mo
tore nenorėjo su juom (Įmin
ganti. • • ■ H L. . »

r < , --

— Czionaitine- . ►

I .

1f Chicilgo.
so skerd'inyczioso gyvuliu pa
skersta kiaulių Julajaus menc-

639 praeita meta tam paežiam 
laike. * * .

— De v vii i

,891,653, prioszais 2,760,-

f New York.
žmonis likos sužeistais Lexing
ton aye., požeminiam tunelyje 
kada ugnis kilo nuo elektrikl- 
nio drato. • ',1i

liūs Alfonsas, 
randasi Czekoslovakijoj, pakū
rė taji sukėlimą, idant paso
dint savo sunn ant karaliszko 
sosto.

SOVIATAI PAVĖLINO .
JAUNIEMS RĖDYTIS 

IR BUCZIUOTIS.
Mo^kava, Rosije. — Sovietu 

valdže praszalino ukaZa už- 
draudženti gyventojams bu- 
cziirotis, neszioti nektaizas, 
szokti ir grayti fonografus Ir 
dabar visi yra pasirengo tru
puti pasilinksmyt ir gyvent 
daugiau draugiszkai.

Prieszais taji ukaza pradėjo 
karsztai darbuotis jaunuomene 
jau nuo ilgo laiko o ypatingai 
Aleksandra Koszrevas, kuris 
turėjo ant tiek drąsos kad ana 
diena iszėjo 'ant ulyczids Vai 
neklaiza ir baltais marszki- 
neis.

40 UGNAGESIU APALPO 
NUO DUMU.

Montreal, Kanada. — Laike 
ugnies senam krutamu j u ' pa
veikslu teatre Francis, kuria
mo tada radosi apie 300 žmonių 
laike perstatymo, 40 ugnagoslu 
apalpo nuo durnu laike gesini
mo liepsnos. Dvideszimts žmo
nių likos lengvai sužeisti laike 
susigrūdimo bėgdami prie du-

Pas

SKARBAI ANT SZVIES- 
KALNIO; CZENSTAKAVO. 
Czenstakava, Lenk

kamisori u miesto, Juozą Ma
zūra, atėjo llibkia tai motore, 
Tbkle Genela, kuri gyvena 
miesto Bydgoszezy 30 motu, 
aproiszke, buk vietoje kur ki
tados stovėjo paminklas Ru- 
sis^ko caro Aleksandro II, ant 
Szvieskalnio, buvo užkasti mit- 
žiniszki skarbai, apie kuriuos 
paskalai eina jau nuo daugelio 
motu.

Kamisorins Mazur paliepė 
darbininkams kasti toje vieto
je, llcur tikisi surasti kokio tai 
skarbo kuris badai susideda 
daugelio deimantu, aukso Ir 

-' kjtokiu brangenybių.I ,

DIENA GYDĖ, NAKTĮ 
VISZTAS VOGE.

Florencije. — Policije suome 
Alfreda Sziaseloni, kuris pasi
dirbės paša ir gydytojaus do
kumentus, kelis metus prakti
kavo in vairiuose. miestuose. 
Sziaselonis uždarbiaudavo nu 
tiktai gydydamas žmones, Jis 
bo to, dar fabrikavo likerius 
ir... vogė visztas.

Sziaseloni prisipažino, kad 
kaimo Cecina ties Floreilcija 
nakti isz Gegužes m., 20 in 21 
d., pavogęs 120 visztu tam pa
ežiam ūkininkui, pas kuri jis 
fabrikavo savo liktorius.

Už gydymą Sziaseloni
didelius gonorarus iki 2000 — 
3000 lyrų.

cine

3,000 ŽMONIŲ ŽUVO TVA
NUOSE; 100,000 PASILIKO 

BE PASTOGES.
Harbinas, Mancziurija. — 

Szimtas tukstaneziu žmonių 
buvo priversti apleisti gyveni
mus mieste kuris yra užlietas 
per vandeni, o daugiau kaip 
3,000 žmonių žuvo aplinkinėje 
Sungari * upes J Kblera ipfradejo 
baisei prašiplatinet ir smaugė 
szimtus žmonių kas diena.

Miestas Sanshin likos visisz- 
kai užlietas ir turės būti isz 
naujo atstatytas. Chinese 
Eastern Geležinkelis, svarbiau
sias susineszimas su Harbinu, 
likos sunaikintas artimoje 
Shaunchang per ka užims kelis 
menesius ant jojo pataisytrio.

atstatytas.
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J Kas Girdėt

Nepaprastas pasiszventimas 
motinos del savo kūdikio isze- 
jo in virszu sude kur motina su 
duktere stojo už vagysta idant 
josios dukrele galėtu gyvent 
tarp milijonierių ant Fifth 
Ave., rėdytis puikiai ir moky
tis ant ak t orkos, motina sun
kiai dirbo lietelyje kaipo tar
naite bet nerogojo ne atsiliepė 
no žodelio kada josios tikra 
duktė užsigynė kad tai yra jo
sios tikra‘motina, tik pavadi
no savo motina kukarka o ne 
motina.

Del meiles savo dukreles taip 
pasiszvente Agota Consollatta, 
57 motu. Motina su duktere li
kos aresztavotos už pavogimą 
dvieju szlebiu isz kremo ant 
Broadway. Detektyvas ap-

aplaikc

BAUEB

ISZ LIETUVOSJ-
/ •

III'

• . j
(Nuo miisu korespondento) 

i-----—- t ,
AUTOMOBILIUS UŽMUSZE

VAIKA.
— Artimoje Szilo 

greitai
Kaunas.

karezemos, greitai bėgantis 
automobilius užmusze doszim'ts 
metu vaikuti Lairaitukn.

Detektvvas 
reiszke sudžiui buk kada mo- 
teres aresztavojo, tai duktė už
sigynė kad yra susigiminiavus 
su Agota, sakydama 
netycziu susitiko s 
re krome ir kad ji j i buvo pas 
jaja kitados už kukarka. Moti
na ant tojo užsiginezinimo ne
atsako ne žodelio — priimda
ma visa atsakomybių ant sa
ves.

Kada abi mot eres stojo su
de, dukrele buvo pasiretlžius 
in puikiuuses szlebes o josios 
motina, ant kurios veido davė
si matyt nuvarginimas ir rū
pestis, buvo pasirėdžius kaipo 
vargingiause ubage.

Sndžia nubaudė abidvi mo
te res ant 25 doleriu kuriuos 
tuoj iržmokejo ir iszejo isz su
do — dukrele ne nedirstelejo f 
ant apsiaszaravusios motinos 
kuri tiek pasiszvente del savo 
dukreles kad jiji butu laimin
gu. — O motiniszka szirdie, 
kiek tu nukenti del meiles sa
vo vaiku.

katį isz 
u t a ja mote-

kožnas gali dirbti o ypatingai 
isz kornu kuria,parduoda po 
50 centu, kuria tukstaneziai 
gere ir daro ir galima visur 
pirkti tiktai ne fer-sztoriuose.

-------- :>----- ■ i
Telegramai diuiesza Imk in 

laika keliu menesiu New Yor
ke daugelis mergaieziu nuo 15 
lyg 19 metu, likos subjaurintos 
per iszgamas, kurie panaudojo 
automobilius ant atlikimo sa
vo žveriszku .pajautimu. Viena 
isz tuju mergaieziu mirė nuo 
sužeidimu kokius
szokdama isz nutomobiliaus ne
norėdama pasiduot tiems rū
kaliams o kelios atėmė sau gy
vastis isz sarmatos.

Palicija stengėsi suimti tuo
sius jaunus iszgamus,’ bet ar 
jiems pasiseks tai nežino, nes 
iszgamos tokius darbelius lai
ko slaptybėje ir pricsz nieką 
neiszsitare ka padare.

Vienatine rodą ant; to yra 'll 
kad mergaites nepriiminėtu už- 
kvietimu nuo nepažystamu va
žiuoti su tokiais, kuriu nepa- 

Tas ka atsitinka New 
pasiantrina po visus

manydamos kad va- 
džentelmonais” bet

UKMERGE APLANKE 
SMARKI AUDRA.

Ukmerge. — Ukmergėje ir 
jos apylinkėse siautė labai dt- 

• dele audra. Nuversta daug me
džiu ir telegrafo 'stulpu. Kelio
se vietose peiikunije padegė 
trobesius: paežiam mieste nu
verstas garinio mnluno

Komp”
duin-t raukis

l I

szviesa
— Kaip ■stebėtini yra ke

liai, kuriais Dievas savo galy
be ir malonumu veikia musu 
sielose! Z'

'Puoš žodžius tare in mano 
neseniai vienas geras vienuo
lis^

—• Leisk man papasakdti 
tamstai viena atsitikima — jis 
toliau kalbėjo. Tai buvo kole
tas metu atgal ir man ji atpal- 
šakojo vienas dalyviu.

Tai 'buvo (Ilonos, kuriose va
žinėjamos dviracz.iais. Vienas 
musu jaunesni'u kunigu dar neĮ- 
inprates atsargiai važiAvo nž-

Kunigas nustebės žiurėjo In
1 nosine. Be jokio abejojimo, tai 

buvo jo vardas.
—- Taip,; tamsta — atsake 

kunigas —- bet kokiu badu ga
lėjo mano nosine atsit rasti pas 
tamista? I

— Air jus nepamenate ne- 
laime, kuri atsitiko apie melai 
atgal, kuomet vienas žmogus, 
važiuodamas dviraeziu, susikū
lė su vežimuku'? Tamista to

f

M

hi1

Ac
SZOVE

garinio 
apie 40 metru auksz- 

nu versta,
< i

t iVUflO imiirii (iuivih^'
kalėjimo tvora ir iszdauŽytit 
daug langm Nuostolei siekia 10 
tukstaneziu litu. Žmonių auku

' i $
SZULINI ISZKASE8, PER 
NAKTĮ ANGLIARUKSZTIS

NUNUODIJO ŽMONES.

n’Jgtrdofi esant. 1 1
* "t a • ,* v* ■ * . i <* 'i f u

, /

vežimuku ?
žmogaus alkios lehito 
atgal taip mitriai, tartum bū
tumei mokėsis chirurgijps vi
sa savo gyvenimą.

Dabar ■ kuomet priminei 
pakulyje senuko, kuris irgi menu. Ar tai tamista buvai t: 

važiavo' kaip ' j r Sai sužeistasis?

dndojai

' I i

Taip nu'sijuoke kunigas, 
atsi

u

1 .

Keliolika metu atgal jie visi 
sziltus vasaros f vakarus pra
leisdavo ant trepu. Ne viena 
merga nėra taip norėjusi Vyro, 
kaip neapsakomai troszko isz- 
teketi Darata.

— isz kur žinai, kad taip 
begalo gerai isztekejiisiai ? — 
paklausė Tadas.

— O Tadai,‘Tadai! — tarė 
Darata. — Mano teta senmer- 
giavo ir ji per visa amžių jau
tėsi nept’adejusi gyventi.

— Gal ir taip
'Padas. — Bet tai yra paprns-
as mergų karsztis. Mergos tu

ri pereklių visztu ypatybe- 
ŲŽejo karsztis, tai kvaksi

o kai

pridėjo

Gal szitas prilygininuis bus 
geras del nekuriu žmonių. .

Kokis yra skirtumas tarp 
žmogaus ir kiaules?

Tokis, kad kiaule 
kiaule ir 
kiaule, o žmogus užgima žmo
gum, bet po tam tankiai pasi
lieka kiaule. — Ar neteisybe?

- - • » . - 1 ' ■ • • ■ "'l ■

Geriausi dalykai gyvenime 
yra: Teisingyste ir Mielaszir- 
dyste.

Du arsziausi yra: Užvydėji
mas ir Arielka.

Tuos du paskutinius geriau
sia iszrodo farmeris Boman 
Shields, farmeris Indianoje, ka 
tai užvydejimas ir arielka pa
daro. Gere jisai daug munszai- 
nes, po tam nužudė savo mote
re, laike kada toji žindė savo 
kūdiki.

Tasai žmogus neturėjo ma
žiausios priežasties Imti užvy- 
dus savo moterei pagal kaimy
nu pripažinimu sude. Jojo ne
laimingu motere turėjo asztiio- 
nis vaikus. Vyras gere dau- 

'užprovino (po kelis kar-

yra

pasilieka lyg
užgimė 

smert

žysta. 
Yorke, 
miestus. %

*

Merginos priimdamos tokius 
užkvietimus, nepamislina apie 
blogas pasekmes tokio pasiva
žinėjimo, 
žiuoja su
isztikruju toki vyrai pasirodo 
tikrais szetonais žmogaus pa
vidale.

Sziintai, gal ir lukstaneziiy 
merginu sziadien 
davėsi prisikalbint tokiems 
szetonams. Savo szirdyje šlepe 
taja slaptybe per visa savo gy
venimą nes nenori iszduoti ki
tiems, kas su joms atsitiko lai
ke tokio “ra id o. ”

Taigi, mergaite 
got is tokiu ' 
nesiduot ant 
kiu pasivažinėjimu.

Nesenei musu aplinkinėje 
kelios Lietuvaites likos su
bjaurintos per tokius iszga
mus o 
susižeidė szokdamos isz auto
mobiliu, 
ant gyvuliszku propozicijų tu
jų iszgamu.

bet dar

Ryle, nuėjo 
ir mo-

gailisi kad 
prisikalbi n t

puolė

raiti o.

c i

privalo sau- 
džentelmonu” 
prikalbinimu to-

per 
kelios

ir

n*t pavojingai

nenorėdamos sutikti

Najorkiniai sūdai pripažino 
asztuoniu metu.dukrelei miru
sio milijonieriaus Vanderbilto 
isz jojo likusio turto po 55 
tukstancziuS doleriu ant meto 
ant vaikiszko iszleidimo. — 
Maža M iriam nežinos kas tai 
yra būti sierata.* •r

Taip, vaikai
praleidineja szimtus tukstan
eziu doleriu ant savo užlaikv- 
mo o milijonai vaiku kitu tė
vu yra apleisti ne tik iszaukle- 
jime bet ir maitinime. Tik pa- 

55 tukstanezius do
leriu del tokios snargles ant 
meto ant iszdavimo o kiek toji 
mergaite iszleis kada užauga 
in metus!

milijonierių

mislykitev y

Ar Žinote Kad...

Bernol iszkis. — Sziame kai
me buvo kasamas szulinys. Isz- 
kasta apie .15 metru, 
vandens neirsta. Vakaremeis
teris uždengė szulinio virsiu, 

kaip paprastai,
kasti. Atidengė virszu 
men t u krito negyvas. Ta pama
tęs kitas darbininkas, 
gelbėti, tada ir szis tuojau už
sinuodijo. Nelaimes vieton bu
vo atvykusi policijų ir gydyto
jas ir nustatyta, kad nelaime 
i n vyko del angliarukszties, ku
rios daug prisirinko, o kaip tik 
atidengė, tuo momentu užmu- r . * * “ • *
sze.

taip prastai 
musiszkis. ištaiga senio dvira
tis susikalė kryžkelyje su ve
žimuku. Dviratis apsivertė ir 
sudužo, nelaimingam-gi žmo
gui dviraezio szpykis pilna jė
ga pataiko in veidą taip, kad 
iszdure akies lelinte, kuri isz- 
virtusi gulėjo ant skruosto; 
buvo kruvinas ir baisus regu 
nys. Bet sztai, 
nosusiilinko, musu kunigas nu- 
szoko nuo savo dviraCzio ir nu
bėgo ’ pagelbcti sudaužytam 
žmogui. Pribėgės įminate kad 
vargszas žmogus buvo labiau 
apkvaitęs nei sužeistas, iszsky- 
rus jo veidą ir aki, kuri atrodė 
labai nejaukiai. Nubraukęs 
dulkes ir purvą, jis padavė isz 
savo kiszeniaus szvaria nosine 
pirmam pri bėgusiam vaiku- 
cziui ir insake ja kogreieziau- 

suvilginti.
vaikutis 

nosine.

kol minia dar

nejaukiai.

LIETUVOJE ATPIGS
DEGTINE.

Ukmerge, 
degtine, 
laikams atėjus 

sakant, 
valstybines, o spaudžia namie 
Todėl dabar manoma, 
nebankrutuos monopolis, 
tos padėties i sze i t i- 
(tegtines kaina numažintieji- 
tuo tikimasi, kad vėl vartoji; 
inas ateis iu normales anksjy- 
Vesnes vėžės.'

gere, | geriau

Czia atpigs 
nes dabar -sunktoms 

mažai kas be
ne perk a

V • • 
ar tik

Isz
manoma

y

NUŽUDĖ SAVO PACZIA.
Kaime Szaszaicziuosia, Tel- 

sziu Gminos, tai Jonas PakSz- 
tis, susibarė su- savo paežiu'ir 
teip insiutb, kad dure peiliu in 
szirdi paezei Justinai, nuo ko 
nelaiminga motoro tuojaus mt-
re. Žadintojų uždaro kalėjimo.

ISZEIVYSTE ISZ 
LIETUVOS.

• f

Kaunas. — Juniaus menesije 
isz Lietuvos iszkeliavo 89 ypa- 
tos: in Argentina 16, Brazi lijo 
4, Afri'ka 34, Kanada 9, Urug
vajų 9 ir Suv. Valstijas 17.

I

šiai vandeniu suvilginti. In 
akimirksni vaikutis sugryžo 
su varvanezia nosine. Kuni
gas atsargiai nuszluoste krau
ju nuo akies leliutes, ir paleng
va indejo ja atgal in savo vie
ta. Tada ta paežiu szlupia no
sine apriszo jam aki. Senukas 
buvo labai sujudintas, tada ku
nigas patarė jam eiti pas arti
miausia gydytoja. Matydamas 
kad sužeistasis vyras gali ei
ti, kunigas, suteikęs jam reika
lingos pagialbos, 
savu dviraeziu.

Jam važiuojant, atėjo in 
galva mintis, kad gal .jisai bu
vo per greitas. Ka-gi jis žinojo 
apie chirurgija, arba apie inde- 
jima akies leliutes? O jaigu 
kraujas užsinuodytu del jo ne
prityrusio darbo! O jai nuo.to 
tas žmogelis mirtų? Jisai savo 
kaltino, kad no tuojau 
jeszkoti kokio

pamastė, kad daro kaip 
iszmane, ir jojo 

tikslas buvo tyra artimo mei
le.
nebuvo to žmogaus matos ir to
dėl, pavedės ji Dievui, jis vėl 
ojo savo kasdienes pareigas.

Sekanczia diena jisai įskaito 
didžiai perdėta apraszyma Mpie 
ta nuotiki. Jisai pats buvo ap
skelbtas didvyriu, senukas-gi 
buvo vienas gerai ŽL_____
laimi a'ugsztai gerbiamu inies-

y

cziau, 
geriausiai

giau, 
tus revolveri isz kurio paleido 
in motere net asztuoniolika 
kulku. •

Kada palicija atvažiavo pa
imti žudintoju, tasai užsiden
gė «u mažais vaikais szaukda- 
mas in palicija kad in ji skau
tu. Su kita ranka laike bonkqi 
munszaincs (ir da daugiau ge
re. Bet toji inunszaine prigial- 
bejo palicijai suimti žudintoju. 
Kada Shields jau buvo pusėti
nai girtas ir paaukavo bonka 

. . palicijai, toji ,szoko ant jojo Ir 
pukauste. : .

Artt nelaimes prohibicija ne
galį užbėgti munszainęi kuria

Wisconsinas, turintys 
gyventoju turi

’ I

2,-
939,006
000 telefonu,
6,141,671 gyventojais turi 534,-
000 telefonu. 1

558,- 
o Sz ved i jo su

Pauksztelis vadinamas 
‘1 Helenos Humming Bird,” 
kuris gyvena Costa Rica, yra 
mažiausias pauksztis ant svie-
to.

Halley’o kometa bus Vo
lą matyta apie 1985 mete.

• Verbliudas (kupris) gali 
eiti 25 mylės per diena, per 
tris dienas be vandenio.

Mojaus menesije iszkeliavo 10G 
y pa tos.

I

DIDELE UGNIS.
Kaime Krykunuosia, Pane

vėžio pavieto, kilo baisi ugnis 
kuri sunaikino ketures gaspa- 

____  J A

dorystes. Viso sudego keturio
lika triobu. — Bledes padary
ta ant 40 tukstaneziu litu. Prie- 
žasltis ugnies nežinoma.

PRIGĖRĖ DVI JAUNOS 
MERGINOS.

Artimojo Tauragės, nuisiken- 
do dvi studentes vietines moks-, 
lainės, 16 metu ’Marcinkevh 
cziute, ir 17 metu, Ma tūla i czi li
te. Lavonu da nesurasta.

* .

—•• Taip. Asz buvau sužeis
tasis, ■ 
no tamista, ......... .
cziau neregys. Tamsta atlikai 
savo darba teip greit ir taip ge
rai, kad no jokiu blogu pasek
mių nepasiliko. Kuomet paro
džiau savo aki specialistui’, ji
sai stebėjosi darbo nuoseklu
mu. Kai pasakiau jam, kad ne
galėjau tamstos surasti, tai jis 
man pa'sake, kad tamsta iszgel- 
bejai ne tik mano regėjimą, bet 
gal ir mano gyvybe.

Vi (mok asz turėjau nosi
ne kuria apriszai aplink mano 
galva, ir tamstos vardas buvo 
pilnai joje iszraszytas. Ne il
gai truko iki tamsta sujeszko- 

ir tamstos namus taip-gi 
•suradau.
ma'tyti, 

lankyti jusu bažnyozia, ir klau
syti tamstos it kitu kunigu pa
mokslu.

— ta.ro žmogus
.... ,1a,. uisz sziadien bu

■ ■' ■ 1

Ar neeisi namo, tu kor- 
plesza?!

— O kas?— atsiliepe jis.- 
Ar paneziakos užsidegė?

— Tu du sznekesi, tu ker
pi c sza !

Kėdės pradėjo pyszket. Ne 
tik Jackus bet ir visi kazirnin- 
kai spruko per duris. Jackus 
dui bėgt, bet ne namo. Prisigė
rė nuejas in smukle ir, kaip jau 

[jis buvo pilnas, tai kropusiojo 
I namo paezia muszti. Bet varg
szas apsiriko. Jiji ji parsigrio- 
ve. M naze, pesze, kojomis spar- 
de ir kaitimus rove. Ryte atsi
kėlęs jis jautėsi, 
žvtas.”

■4

4 4 kai sudau-

i

jau, 
grei't 
tamsia

ir
ir jai jcszko gusztos, o kai karsztis 

I >erei na, m es k an t k i a n sz i n i u — 
ji kadaszkuodama begs 
sza lin.

Darata susiraukė, 
sikcle ir nubėgo in virszu. Ba- 

. gariene tarė:

Noredamas 
asz pradėjau

Namie pragaras virė. Dara
ta visai užmirszo kad ji taip 

. neapsakomai
Iszvede ta savo kerplesza isz 
kantrybes; jo gyvenimas pasi
daro daug baisesnis už paezia 
įnirti. Ir Darata viena syki pa
mate, 
visas

troszko teket.

san

staiga at-

— Teisybe, Tadai! Asz ke
lis syk pafemijau, kad ji 

iszcinaraudona-nosįu

— Mano protas liko 
szviestas ir szirdis sujudinta. 
Asz ėjau prie vieno kunigo, ku
ris mgne pamokino ir neseniai \ 
buvau priimtas
bažnycze. Asz susilaukiau kal
bėti su tamsta, 
tos valandos, kada galecziau 
pasakyti tamstai,kad davei re
gėjimą ne tik mano akims, bet 
ir mano sielai. Asz dabar esu 
Katalikas ir tamstai dėkingas 
no tiktai už savo akiu szviesa, 
bet ir už savo tikėjimo szviesa. 
Be to, man oszeima — jniti It 
vaikai —visi yra mokinami ir 
seks paskui mano in Kataliku 
Bažnyczia.,Tamstos meiles ak
tas ir szi*ta balta nosine, kuri 

chirurgo. 'Pa- tamsta iszdavo, buvo priemo
nes, kurias Dievas man davė, 
kad pamatycziau szviesa. Asz v 
atėjau

nuvažiavo

ejo

ftp-

in’ Kataliku

kad jos Jackus ateina 
perbalęs, dreba, ‘ o akys 

tokios baisios, kokiu ji iki sziol 
neinate. Gi rankoje jis turi 

apsigniaužęs revolveri.
—- Dabar bus galas tau ir . 

man!
Pokszt ir paleido in ja szuvi. 

Darata-gi suspėjo pakelt ran
ka ir padengė save alkūne... 
Kulka atsimuszc in- kauta o 
boba suriko:

— Jau tu 
nuszovei!

Jis inbego in kambarį ir už- 
Didžiausias lermas.

— atžvangėjo ambu-

■ kietai su
tu om 
vakare.

— Neparodyk! — tarė Ta
das. — Lyg ežia seniai pamato 
laikraisztyje pajeszkojima mer
gos. Iszsipirko tikieta ir durno 
pas ta vyra tekėt, bet tas vy
ras perdaug staiga panorėjo 
vainikėli atimt, tai parbirzge.

Galu gale Daratai pasiseko 
prisiplakt prie Jackaus. Ji net 
apsvaigo isz džiaugsmo. Ji ne
galėjo suprast, ar saldus sap
nas, ar isztikruju ji ruosziasi 
isz teko t. 
iki sziol tik 
taikydavo pajaust.

y ar sm
ar isztikruju ji

Juk tai laime, kuri 
sapne jai tepasi- 

Jaigu .iui
nebūt pasitaikė iszteket, tai ji 4 

gyvenusi

trokszdamas :

szi ryta phpasa'koti 
Jisai niekuomet pirmiau tamstai visa gražia pasaka Ir

kartu szirdingai padekavoti.
Ar dar reiktu sakyti, kad ku- 

nigas su neapsakomu džiaugs
mu laimino Dieva, kin is ji pa- 
darednrankiU tokiame stebėti
name a4 verti me! Kaip mažai

visai nebūt* gyvenusi sziame 
pasaulyje. Gi dabar tai ji bent 
žinos, kas (ai yra gyvenimas. 
Reiszkia artinasi prie jos skli
dina saldybių taure ir ji gers 
ir svaigs isz laimes.

Apsivedė.
Reiszkia su tokiu neapsako

mai dideliu noru, su tokiu pa
siryžimu ėjo prie ko tai dide
lio, brangaus./Ir pateko iu ta 
septinta dangų. Bet, o varge, 
varguži! Apsivylė! Nerado tu 
insivaizduotu saldvbin.

Ir sztai in Daratos pakauszi 
inlindo vėluos. Ja apėmė kitas 
geidulys, kad pergalet vyra ir 
ji pamint po savo padu. Jackus 
jai syki tarė:

— Daratyte, Daratele! Isz- 
virk kukuliu!

— Anava! — ji atsiliepė.—- 
Velniu pusiauskiliu ar neužsi
manysi?

— Daratyte, 
lyg tau sunku?

— Vaje
tas kelmo! Užsigeidė kepto ri
diko, kad jau ir butu. Nepasiu- 
si!

y

l

szirduže! Na,

suszuko. —Pro

Gi

y pasiutėli mane

si raki no.
Jis girdi 
knisas.

— Ji negyva! — tarė. —A! 
tu, tu, tu!

Policija veržiasi pas ji per 
duris. Gi jis žino kad jaigu ji 
aresztuos, tai kars. Kam jam 
tas viskas? Pokszt! — pasigir
do balsas ir viskas nutilo. Isz- 
lauže policija duris ir rado ji

y

*visa kraujuose.
Nors Daratai in kaula atsi- 

musze kulka, bet mat, ji girdė
jo szuvio baisa tai vistiek ma- 
ne kad jį jau mirs. Pasiszauke 
kunigą ir tarė:

— Už viską kalta asz!
— Užrūstinai Dieva — ta- 

kunigas. — Ar bus geraire
kad Dievo teismo dienoje isz- 
tays tau Dievas: “JEik pra
keikta nuo manes in ugnį am
žina?”

Darata žliumbia.
Pagulėjo,

vos ligonbutyje. Mato, kad ne
tik nemirszta bet nieko nei ne
skauda. Parėjo 
ežia pagrabas. .
guli negyvas! Pricsz lydint in 
kapus ji pabueziavo nebasznin- 
ka ir sukuždėjo:

— Atleisk man

Dievas:

pasivartė ant lo-

• namo. U-gi 
Jos kerplesza

, Jackau!
Bet Jackus jau tyli ir jis nie

kuomet daugiau nepravers lu-/ 
l>n- ♦ • ■

PAJ18
žinomu ir žinomo apie intaku, kuria pla

to piliecziu. Laikrasztis toliau žodžiais
> Įrasze, kad sužeistajam pavo

jaus nėra ir kad akis iszgelbe- 
ta. Vengdamas pagarsėjimo, 
kimigas rūpinosi užtylėti visa 
dalyku. Vienok jis atsiminė, 
kad sužaistasis buvo žihom’as 
klaida-tikis. Ir malda iszsiver- 
že isz kunigo lupu kad Viesz- 
pats pasigailėtu to 
žmogaus sielos.

Laikas b’ego.
metai ir tasai atsitikimas buVo 
užmirsztas. Bet sztai viena die
na m'usu kunigas buvo pa- 
szauktas in klebonijos sveežiu 
■kambarį. Senyvas, poniszkas 
džentelmenas su akiniais paki
lo ji pasveikinti.’

— Ar tai tamistos vardas, 
teveli? —i

darome savo papraszcziausiais 
ir meiles darbai's m 

tuos kuriuos visur sutinkame.

varęszo

Praėjo . apie

užklauso svoezias.
i.

Z0JIMA8.

i Pajoszkau pns-brolio Stanis
lovo Biniavicziaus kuris pir- 
miau gyveno Westville, 111., po 
tam iszvažiavo in Washington 
no Steita, apie 25 metus atga
lios. Noreeziau'žinoti ar gyvas, 
ar įniręs, ir už praneszima bu- 

(3t?
f 1

M J

— Kokia tu, Darata!
— Tylėk! — suszuko.— Asz 

ir taip darbais užsivertusi.
— O varge! — fare vyras.

— Lėk sz tęs neplautos, szauk- 
sztai apskretę, lova neklota, as
la neszluota. Tikra darbininke!

— Ve, ve! — suszuko.— Ir 
v

bambės, lyg voluos. Tai nusibo
dai tu man, tu susivėlęs kerple- 
sza! 1 " . : 1 % •

Vytas supyko ir iszcjo. Ga
vės tokia tarka kuri visa laika 
ji tarkuoja ir tarkuoja — trau
kia jis in smukle, kad paskan- 
dyt ta visa kartumu. Užsigėręs, 
jis nuėjo iii kliuba, prisėdo su- 
loszt kiksu: Nerupi dabar jam 
nei karkamuliai. ’ '

^.i
* . i
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TARNAITE MELDĖSI O
VAGYS APVOGĖ NAMA,
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siu dėkingas.
B. Strnmillo

Dombroyas,' Lenk, 
venima Marijos Czetveriskos, 
insigavo^ vagys, apipleszdami 
gyveniniu ant keliolikos szim- 
tu zlotu. . / , ‘ ‘

Tame laike locnininkes na
mo nesirado, neri iszvažiavo 
ant vakaciju,
kuri 'tame laiko buvo iszejus lu 
bažnyczia pasimelsti kad Die-

/

tiktai tarnaite

va s apsaugotu gyvenimą. Va
gys insigavo in st ubą su pagel
ia rakto.

I 
t

Bet nelaime." ’ <<
Pamate' tarpduryje savo pa• i

ežiu.- Stovi taukuotu pilvu pik
ta ragana ir szaukia: f

t

1600 Pacific Avė., 
Kansas City, Kaus.

y

Velniukas

12 ISTORIJOS UŽ 25c
Nedaryki* skirtumo terp vaiku 

miliekia visus ligai. 
kMiriavimaa. Jeaskojo tarnaites
o rado paosia. Stebuklinga kueęia. 
Krėslas. Nelaiminga karalių Ir jio 
vienturte duktere. Nelabas vyrus. 
Prakeikimai. Delegatai pas grafa. 
Užkeikta akripka. Del tu, ka keti
na antra karta apsipaeziuot. Pikta 
Onuka. ; PREKE 25c. ■ • .

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

PREKE t5o.

f
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Kasikloje
Aprašymas igz Gyvenimo 

Anglekasiu.

žo Pranas su Barborele ir‘tryst 
nusjdgve pasivaikszcziot. Bar
borele skynė ant pievos žiede
lius rudeninius, tai volei su 
F ran u genio josi po pieva d ir

• nima manes! gailesį ties to, bęt atsisuko lyg senio ir turo:
buspojaik!

Tai ve! tai ve!

— Jeigu nori, gali kenkt. 
Kas diena sueitinejo su dirke- 
torium, gal mano apskundst 
visai p apjuodindamas; o mes 
su direktorium no galime kal
bėt. ( . .

— Jeigu butau apie tai ži
nojus, tai buezia pamokinus 
proto.

— Kaip tai, ar jis tave pa
tinsta f

— Mato mano kas dien kaip 
tėvui pietus neszu.

— O ka tau sako? — juik- 
lause Kranas drebaneziu balsu.

—• Pradėjo szposuot klausi
nėt, pasakot apie narna, apie 
levus, kaip man einasi, priža
dėjo tėvui geresne mokesti ir 
lengvesni darba.

Franciszkus greit atsiduso, 
o mergina tolinus kalbėjo:

— Padėkavojau jam už jo
jo prilankuma, jis sake jog kad 
j i ji norėtu tai jis del tėvo da 
geresne’vieta padarytu.

— O tas latras!
ke senas Dražaila, ne galėda
mas ilgiau susilaikyt nuo pik
tumo, — tas vilkas kai liję!

Tu nebagele sergėkis to 
velnio, — privadžiojo Franas, 
•— ba jis tur sutersztas m isles. 
Ne tikėk jam norint butu mei
lus kaip aniolas.

Dievas žino ant ko jis varo
si, — murmėjo Dražaila.

Tegul sau mistiną kaip nori, 
-— atsake drasei Barbuka, man 
akiu ne apdrums;

paszau-

o kaip da 
karta mano užkabins, tai jam 
teip pasakysiu jog net in kul-* * uis atsimusz.

Kranas
II. 

buvo vientureziu 
kaip jau pirmiau buvo paį 
sakyta, paėjo isz Lietuvos — 
Kauno gubernijos. Nuo jaunu 

ba vos pabaigęs pen- 
metu,

*x

dienu, 
kiolika metu, turėjo nustot 
mokslą po smertei tėvo ir imtis 
prie darbo, idant motina ir sa
ve galėtu iszmaitint.

Kad ir nenorėjo, turėjo Kra
nas stotis anglekasiu, ba ne bu
vo kitokios rodos. Kaipo geras 

suprato, jog ne reike 
mislyt, 

cziau.se imtis už darbo. Darbas 
duoda duona ir malszina ken
tėjimus duszios. Jeigu ne butu 
omenis už darbo, tai kažin kas 
butu stojasis su suvarginta ne
laimėmis motina? Franas ne 
nupuolė ant dvasios.

Buvo tai Nedėliojo po piet; 
IFranas sėdėjo su motina prie 
stalo ir gere kava pagal papra- 
tima Vokieeziu.

Diena buvo graži, 
skaistus, ir kad ne butu nugel
to ant medžiu lapai, tai iszro- 
dytu ant pavasario. Kas tiktai 
galėjo, 
dienos, 
cziot idant atsikvept szviežiu 
oru.

• * - sena motina rodos keleis me
tais .jaunesne stojosi.

Teip irdamiesi pamaželi, dav
ėjo net hi restauracijos s,odą 
kuriamo parsidavinejo alus.

i — Užeisimo ant stiklo 
alaus — užkalbjno Franas 
abidvi moteres su .noru tiko* 
ypatingai motinu Frano rei
kalavo pasilsiu.

Sodo buvo pilna svgeziu, vi
si buvo linksmi 
szposavo ir 1.1. Sztai ežia kas 
tokis isz jaunųjų užminė apie 
szoki ant tam tikros sales, pats 
nubėgo pirmutinis ir užgraino 
polka. Pasileido poros ir pradė
jo visi bovytis. Kranas nelabai 
mėgo szokti, ba po teisybei ne 
nemokėjo gerai ir neturėjo ka
da iszmokt, tame ineina in so
da Šturmas. Subambėjo ka to- 
k i po nose, novos pasveikini
mą, ant ko ir Kranas teip pa- 
czei atsake.

— Pabūkime da valandėlė
— tarė Barborele — kad tasai 
palaikis ne pamislytu jog pa-♦ 
mate ji bėgamo;

Sturmas buvo garsus cieloje 
itplinkinėjo kaipo niekai žmo
gus ir didelis mergininkas: 
Tankei jisai pakliūdavo iii kil
pas o ir vos kaili iszueszdavo... 
Sziadien buvo linksmas, gere, 
szoko, juokėsi, matomai norė
jo pasibovyt.
merginąs, praszo ir meldo, 
idant katra eitu su juom szok- 
tie bet ne viena nenorėjo.

Tame užgraino valca, sztai 
Sturmas prisiartino prie stalo 
prie kurio sėdėjo Franas, jojo 
motina ir mylimoji. .

—rrIjiba dieni — pasveiki
no Šturmas sedinezius, saldžei 

kaip 
ir prakalbėjo:

— No bukie tokia, praszan
— norint viena szoki paszoksb 
me. Tai pasakius norėjo jaja 
pagriebt už rankos, o Barboro
je peže jam in ranka su kumsz- 
ežia. Visi 
Sturmas

rp

nusijuoke, 
beždžionka

y juokėsi ir

Vaikėsi paskui 
praszo ir melde

iog iszrode

sūnūs 
daug tiktai kogrei-

dangus

naudojosi isz gražios 
iszeiti nėjo pavaiksz-

suklykę juokais, 
net apsiputojo isz 

piktumo ir g 
ant drąsios merginos, kad 
butu stojas Franas 
Sturma, kuris jau negalėjo 
si laikyt ir paszauke:

— Pasiliarik, ponas Šturme 
ir atsitrauk nuo merginos pra- 
szau, nuužkabi-nekio tu josios 
daugiau. Maiwtėvai josios pa
vedė, idant turetau apgloba 
ant josios, tai ir nepavelinsiu 
josios skriaust.

— Bravo, bravo! — szauko 
visi, katrie tik buvo sode ir 
ant sales.

Sturmas siuto isz piktumo. 
Kaip give, teip jisai insmeige 
savo akia in F ra na ir paszauke 
grieždamas dantimis:

— Ubagini veisli! palauki
te — asz jums parodysiu!

Jau pakele Franciszkus 
kad užduot

ai butu metęsis 
ne 

priesz 
su-

— Gal motinėle eitume bis- 
kuti pasivaikszcziot?
klausė Franas motinos. — Asz 
mislinu butu gerai pasivąiksz- 
pziot ir man butu sveikiau.
— Gerai, mano vaikeli.
— Tai pasiredykie, motino

je, ir asz tuom laik nuszoksiu 
pas Kurpasa ir dasižinosiu, ar 
nenorės Barbuka eit i e su mu
rai.

pa-

pakele 
augsztyri ranka, 
pusėtina ypa, bet toje valando
je dirstelėjo ant savo motinos. 
Senuko persigandus, isz bai
mes vos gyva sudėjus rankai 
praszo sunaus idant nustotu Ir 
kagreieziauso eitu namo.

Jau laikas eitie natrio> *
ta?e Franas.
\ Bicdnos moteres net atvėso 

ir lengviau atsiduso.
-^1

Sturmas grūmodamas ant 
einaneziu *su kumszczia, szau- 
ke:

y

— Gerai, eikie ir dasižinok. 
Už ketverties adynos fuigry-

I

Palaukite, asz jums at
kopsiu pyragus už ta mižemi-

— sza li
ke isz visu szaliu ant Stur- ” I f *

maus, kuris neturėdamas ant 
ko iszvert piktumą, jeszkojo 
terp svėcžiu kita žmogų, ar gal 

, pamatys viena isz savo darbu 
.ninku, bet ne vieno ne užtiko, 
vįsi-buvo-svetimi; nuėjo tada 
toliau ir .užsiėmė su lygiais sau, 
gerymiu

įEidamos moteres namo vet- 
ko: o ir Barborele, norint buvo 
linksmaus budo szluostesl 
aszaras su žiursteliu.

— J i sa i daba r r ust y be degs 
— kalbėjo nuolatos sena moti
na su didele nerimaszezia, —• 
pamatysi, kaip tave ir Barbo- 
reles tęva nuo darbo pavarys. —•

1

budo

Tai pažiūrėsimo kas tu
rės teisvbe — atsake Franas 
būdamas tvirtu Saves. — Kaip 
pareis reikalas, tai asz pajiesz 
kosiu teisvbes. t' 

Moteres 
tuom.

—* Tu mislini Franuk jog 
tau biednam teisybe pripažins? 
— tarė motina.

— Nesirūpink motinėlė, Die
vas yra teisingas.

Norint tiejei žodžei 
suramino moteres 
vis verksznojo.

III.
— Hei!—Kurpas!

bisk i

y

susiramino

bisk u t i 
vienok da

y

suri
ko ant rytojaus Sturmas ant 
tėvo Barborelos, kuris dėjo 
anglis in vežimą — tu kožna 
diena darbe apsileidi. Jau nuo 
keliu miliutu žiurau in tave tr k
nieko gero ne padarei 
kaip muse smaloje.

Senelis, kuriam jau vakar 
duktė apie viską apsakė, 
drebėjo ne galėdamas sugriebt 
žodžiu ant atsakymo: d irstote- 
jo tiktai persigandęs ant per- 
detinio.

— Ko teip sįianges iszver
ti ? — paszauke yel.Sturmas — 
nieko ne dirbi, dykai pinigus 
imi! !

Barborelos y

kruti

su-

— Perpraszau poną — pra
kalbėjo ant galo senelis, —• 
dirbu, kiek tiktai turiu pajėgu. 
Ponas matai, jog ir valandė
lės ne sugaiszinu; ne nuo szc- 
dien ne nuo vakar kasykloje 
dirbu, bet jau nuo keliu metu, o 
vis ponas buvai užganadytas 
isz mano darbo.

— No iszsisukinek seni, ap
tingai ir stojeisi no rangus.

Vargszui aszaros stojo aky
se, prijautė, jog artinasi baisy
be, jau rodos matėsi be kąsnio 
duonos, be 'darbo, — ka galėjo 
pradėt senatvei? Gal pareis 
ubagaut... Ciela baisi ateitis 
stojo jam akyse. Kad tai butu 
pats vienas, tai tiek to, bet tu
rėjo jiaczia ir dukterį 
borele. Pašlami vi jo pasikalbėt 
su Šturmu: -

Užvakar da poiųis inane 
gyrei ir prižadėjai man duotlc 
geresni darba ir didesne mo
kesti, ar jau ponelis apie tai 
užmirszai.

>

/•

Bar-

— Ka ? ar asz tau seųoi pri
žadėjau pakelt mokesti ir duo
ti o geresni darįaJ! Ne zauny
tum po szimtsvelniu!

— Duktė mano gali tai pa- 
sakytie, jog 'teisybe sakau ba 
ta viską girdėjo.

— Duktė tavo? ha, ha, ha! 
Tai meilus diegas,.. vertu jei 
tikėt! ha, ha, ha!

Šturmas net drebėjo nuo juo
ko, ant galo atsisuko, kad et- I
tie tolyn. Atsisuko vakaryksz- 
ti atsitikimai ir riet-pats su- 
sisarmatino ir srisimaiszo. Vie
nok tuojaus susigriebė,

f

' /

volei

Į 
i

Tai

—, Asz tau sakau, jog esi 
senas, ir nutikės in darba, tai 
nereikalaujamo dyka duoniu ir 
tlovaiiai pinigus numėtysime, 
ant kito, menesio liksi nuo dat- 
Vo atstatytu. ’’

Galva užverto augsztyn ir 
nuėjo ir mislino Sau:

—• Jau vienam užmokėjau, 
tegul savo dukrelei už tai pa- 
dekavoja. ■— Jeigu man butu 
prilanki, tai butu Kas kitas.

Suims Kurpas stovėjo kaili 
nudiegtas, o Šturmas džiaugu
si, jog gavo iukast biedna žmo
gų.' .

Džiaugdamasis pats isz sa
vos nusivilko net in bhira di
rekcijas.

■ Jeigu man pasiseks, tai 
ir tam kitam snargliui parody-. 
siu ka galiu ir iszmokinsiu pro
to.

f ‘tasai Kranas KiidZma gali ii1 
kitus darbininkus dienoje Už- 
duszinejo sulaikyt nuo darbo?

— Asz tame (‘smiu tvirtu.
tokiu -spasabu tasai

Kudzma yra inaisztinhiku;
Šturmas nusiszypsojo.
—t Maisztininku jis ne yra 

jokiu, to ne gali šaky tie, jisipo; 
teisybei niekados ne maiszo,, 
bet yra virszininku Lenkiszkos 
draugoves ir iszverineja didele 
intekmo terp Kataliku angle
kasiu; ka nori, tai padaro.

1) i rėkto ri s patrynė 
kakta, rodos jeszko misliu 
po valandėlei atsiliepė:

negalima butu 
tuom Kudzma pakallxd; ir pri
kalbint in darba Užduszineje 
dienoje?

Asz netikiu.
Tai turi savije ožius.

Šturmas tiktai pajudino p2-

Ar

I

delnu
oy

su

— Ar yra binto ponas di- s
rėkt oris? — paklauso tarno 
stovinezio prie duriu.

— Yra, klauso jis apie po-

y

inas

na.
I

%— O tai gerai, labai gerai... 
Skubei nusidavė Šturmai in 

biurą djrektoriaus. Pasilenkęs, 
laikydamas kepure rankoja
vos drvso ant direktoriaus akis V
pakelt. Yru 'tai būdas niekszu 
jog priesz žmonis pasirodo di
delei galingais, o priesz perde- 
tinius kaip szunelei ant pilvo 
szliauže. /

Gerai kad ponas Stur- 
atejai. Asz norėjau žinot

ar ne butu galima darba pas
kubint? — Dabar kaip žiema 
artinasi, daug yra užkalbinimu 
ant anglies ir nežinau ar galė
simo spot.

— Kiek bus mano pajėgoje, 
tai darysiu, — atsake Šturmas, 
nuduodamas nužemintu tarnu, 
— tiktai ne žinau ar pasiseks...

— Ka tokio? ■ ;
—• Abejoju vienok, ar duo

sis, pone, pasiskubint ba dabar 
pripuola dti szventos katali- 
kines, o tikrai pasakius, pusan
tros. j L jį

Visu Szyente ir Uždu- 
szine diena.

— Ar tosia dienose katali
kai nedirba? •

— Visu Szventu dienoje su
vis nedirba, o Užduszineje die
noje nuo piet pradeda dirbt.

— Tai suvis ne kas, — tarė 
direktorių, kuris būdamas 
Evangeliku nežinojo Kataliki- 
iii u papratimu.

— Ar ne .galėtu katalikai 
•norint Užduszines dienoje dirb- 
tie nuo ryto, gautu užmokėt.

— Tai ne galima.
— Asz nenoretau prie dar

bo verst — kalbėjo dirketoris, 
— bet kaip 'tamistui žinoma, 
locnininkas kasyklas, ponas 
W., vėlina sau, Jdaiit jauslus 
tikimiszkos darbininku tbutu 
guodojamos ir kad szventos ne 
draust szvėnst. Juk tamista 
pats esi Kataliku, privalai ži
not, ar per Užduszine diena ga
li dirbt ar ne? .

— Su manim vis tiek —• at
sako Sturmas . nusiszypsojas 
szetonišzkai, sukinedamas ran
koje kepure ir nuduodamas su
siu rge Ii avima. Turime vienok 
tokiu žmonių, ka pasirengę 
maiszati padarytie.

—r Ar isz anglekasiu 
tokiu?' i

— Na teip, ypatingai vie
nas, kuris savo intekmo iszvc- 
re ant savo draugu, o priek tam 
nuduoda szventas.

— O kaip jis vadinasi?
— Franas Kudzma.
—• Tai tamista mislini, jog

t

yru

CZCHS.

Tai norint galėtum tft-
mista. del jojo pasakytie apie 
mano norą

uzgana-
akyse jojo rodos vel-

— bet ne versk!
— Su didžiausiu noru po

nas direktoriau.
— Padarykie tamista kaip 

bus galima.
Šturmas at-sikvėpė 

di ntas,
niszka piktybe žibėjo, pasilen
kė lyg žemei ir iszejo.

Stovintis tarnas prie duriu, 
matydamas linksma veidą •r

Šturmo, pamislino sau. ~ Tu
rėjo ka gero iszgirst, ba da teip 
linksmaus ne buvau mate*;.

^Šturmas tuojaus nusidavė in 
kasykla, o netrukus jau stovė
jo priesz Frani; per ilga valan- 

no isztare, 
nuolatos mieravo ji su akimis 
nuo galvod lyg kojų.

Kudzma sau dirbo ir ne pai
sė ant jojo.

—■ Tur but gerai ’su feavo 
mergina vakar pasibovijei? —. 
pradėjo szandint.

— Kodėl ne draugovėje su 
motina ir mylema, tai ir meile 
zobova.,

— Da tu vis esi sziauszus; 
•asz mislinu, jog isz manes ei
nant namo szandinoto,, ka?

— O — ne! isz to atsitiki
mo mums buvo ne ant duszios.

— Da bus niekiau... 
lauksite kito ko.

Franas tylėjo.
— Tuom laik asz ežia at- 

iiesziau norą direktoriaus, jog 
dienoje Užduszineje ne szvensl- 
mo, turėsite dirbt, teip kaip Ir 
kožna szokia diena.

Mat Sturmas pamelavo.
—• Turėsi ant tojo noro —• 

tikt.
Apsisuko 

szvilpaudainas nuėjo sau.
* * * ■

Nulindo Kurpasas ir Kudz
ma. Senas Kurpas dūsavo ant 
savo gyvenimo, paezios ir duk
ters. Ar tai galima, idant pd 
tiek metu dirbimo, turėtu eitie 
ubagaut? Biedna Barborele vi
sa kalto dėjo ant saves

da žodžio

linksma

tiktai

su-

ant kulnies Ir

i, netu
rėjo no valandėlės ramios 
kalbėjo sau: i

— Jeigu ne asz tai ne butu 
daržo kas atsitikiu; asz esmių 
visame kalta;.

Franas « Kudzma no galėjo 
sau isz galvos iszmuszt, jęg tu
rės dirbt per Uždpszino priesz 
piet. > - ‘ ' •

— Tai niekad to no buvo —■ 
kalbėjo in motina — ir netikiu 
idant di rok toris iszduotu toki 
paliepima. O kad ir darbo ne
teksiu, neisiu dirbt per Uždu- 
szines. .... h . •

Po teisybei yra szedien sun* 
ku gautie darbą, bet Dievas

padės,
—• O ant gido -— 

jis motina — paklausiu pats 
direktoriaus arba paraszysiu 
pas imti poną, bu tai tik, rodo
si man, yra iszmislas Štur
mane.

Nuliūdimas

ramino

yra

iijsimuszinejo 
ant visu veidu, motina ir Bar 
borėle verke; senas K tirpąs su 
galva nulindęs lingavo ir nie--I I

ko nekalbėjo, nieko tiktai Kra
nas ramino, jog tai bus gerai.

Visus ramino Dražaila, kal
bėdamas:— Daug jau asz sa
vo gyvenime maeziau, o bet isz 
Dievo malones gyvenu. Kerno
kite visi kantrei daleidima Die
vo: —- tai viskas persimainys: 
Dievas surūpina, Dievas sura
mina. Man. teip rodosi, jog teip 
turi būtie, teising^ste bus at
lyginta, nes reikė ja j a n u pel
ui t, reiko kantrei nukentet, ba 
kitaip no butu nuopelno,

------- TOLIAUS BUS--------

Bet jau galva neskaudės.
O kai puikios inkurtuves, 

daigu padaro galvoje skyles.
♦ ♦ ♦

Vienoje gubernijoj, 
Karczemoj vienoj,

Latrelis baisiai pliovojo, 
Kaip szunelis lojo. 

Ant tikėjimo ir Dievo pliovojo, 
Ir jisai nieko nebijojo, 

Kad kas jam in kaili duotu,

J

Ir gerai pakoeziotu.
Tokiu pusgalviu turime visur 

daug,
Tegul juos szunc staug.

• • e
b 

I

()t, tai bent tau arielka,
N u t r nei ntu ir vilką, 

Iii viena pleisa užėjau, 
Stikleli namines isztraukiau,

f p

Per tris 9

rp

Viena rūtele, 
Trijų vaiku mamele*, 

Pagriebė nuo savo brolio 
50 doleriu, 

Ir iszrunijo sau su kokiu 
. nedorėliu.

Nedyvai, ba niekszas buvo 
Kada in czionais pribuvo 

Tokios tai yra sesutes, 
Lietuviszkos misi ules, 

Ar-gi nevertos ant kaklo 
virvutes? 

/ * * *
Kur ten inkurtuves buvo 

Ir muzikantai pribuvo, 
Pargabeno ir alaus, 

Ir da ko dauginus, 
Pradėjo visi szokti, 

Per seni kojas kilnoti, 
O kad ir munszaino ne

pavydėjo, 
Tuojaus apsvaigia musztis 

^pradėjo, 
Krumplei ir biles darbe buvo.

y

y

y

'l

I

*
»

Konia kožnas dalybas gavo 
Gaspadorius ir gaspadinc 

? ir gavo, 
Jaigu visi tai ir jiedu 

, paragavo,
, Norijnts Jįgai padienes,

Netrukus pajutau, 
Ir vos nepasiutau, 

Iii kamuoli mane pradėjo 
sukti, 

Ir viduriai gurkti, 
dienas sirgau

•Ir vos atsigavau.
Tai tau gerymo vietos, 
Kur nusit racija svietas, 

Jau kojos in tonais ne
pastatysiu, 

Visiems apie tai pasakysiu, 
Idant namines tokios negertų, 
O in geresnia vieta trauktu, 

Ba ir szuo gala gautu, 
daigu■ lasza tokios smarves 

pa ragautu.* *
Be to, da pro szali ne bus, 
Paminėti apie tuosius 

kalpokus, 
Ba inislina nekuriu Lietuviai 

Kad tai labai gražu,.
Kaip ant galvos turi skribliu. 

Nežino kad nuo skpbliaus 
plaukai slenka,.

Ba nuo skribliaus proto ir 
plauku netenka, 

O kas ykribliu ant galvos laiko, 
Taji pvietas už kiaule palaiko.

Daug tokiu yra ka nenusiifna 
kalpoka, 

Su skriblium valgo ir szoka, 
• Neguodoja ne dvasiszku, 

Užkviestu svecziu, 
Ne dyvai ba retus plaukus 

turi, 
Ant paguodotu ypatų nežiūri, 

O ypilcz kada ant kampu, 
Randasi km>pa žiopliu, 
Neatiduoda paguodones,.

Kada praeina dori žmones.-
Laika* užra- 
•syki Laikra- 

szti ‘Saule’ ir del gyminiu in Lietuva, 
i»z kurio* turėtu daug džiauftmo ir 
linksmumo, nes žmonelei nor* skai
tymu pralinksmintu sau gyvenimą po 
sunkiam darbui. Prenumerata kasa- 
tuo ja in Lietuva, tiktai $4.50.

w. d. BOCZKAVSKAS - CO., 
MAHANOY CITY, PA.

—r
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IN LIETUVA!

T ** V

Tūkstantis Naktų ir Viena
!--‘S

-'UARABISZKOS ISTORIJOS
PUIKI DIDELE KNYGA. 27 AKABISZK03 IST0KUD8. 

704 Dideliu Puslapiu.
Drucsiai Puikiai Apdaryta Audekliniais bemargintais VynsaU ' J J
. tZTAI KA RASZO IBZ LIKTUV01 ............. -.... ................ -1

APIS 8ZITA KNYGA

150 Pavutolu.

J * *

: .i
| r

f I
GerbemMla Tamiit*!:—«

< Sulaukiau nuo ju«u Bluncxlanioa 
mano vardu knyga 
Naktų ir Viena“ i_
■airdinfa aczlu Ir labai džlaufluoai ( 
kad tokia knyga kaip "Tuk*tantll 
Naktų ir Viena“ apturėjau, nes man 
labai yra tingeidu skaityti visokias 
istorija*, jas skaitydamas nei nepa> 
sijunti kaip laikas szventai ir sma- 
■ial praeina. Abi visiems llnkftciian 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
"Tūkstantis <Naktu ir Viena“ nes ja

_ . “TuluUntla 
ui kuria taria ‘

f

•kaltydamu tmogua apl« vlika Ūda 
pamlraztl Ir Tiookl rupeacalal aora 
ąnt valandelta atsitraukia.

' —_____ (T
1:1

pamirszti Ir visokį rnpeecslal noro

* Bu pagarba, A. tOKAB.
If d. Gerulio IMlm.
Dv. Palazduonys.
Csekisakes vai.
Kauno apok. 
LITHUANIA. v

lakstantis Nakta
T f

I I

!? *

Tr-v •R1

. v

I

Yra tai ketvirta* badavime* tos puikios knygos, tas
parodo kad žmonoms labai patinka. Teipgi galima 
ja nusiusti in Lietuva. Preke knygtai Amerika $£00 .
Preke knygos in Lietuva su nusiuntimu tiktai $£00,

. W. D. BOCZKAVSKAS - CO. MAHANOY CITY, PAu X

f

cziau.se


c

I I
’.?1 HI I

i

a

I

ŽINIOS VIETINES
— Subatojo pasninkas.

Panedelyje pripuola ka
taliku szvente 
P. Marijos > I

G ra ji s 
ir

g ’ ' • 1 •»* •• * 1 '

SHENANDOAH, PA. KUR DU PROVOJES
Hl * ♦

r

t Juozas
veliantis Ix>st Creek No.

Panedelio ryta, 
pas kuriuos radosi

Matulionis, 
o **»

gy
ni i- 

pas Joną

TEN TURCZIUS
NAUDOJASI

re
Skystimą, 
ant burdo. Velionis gimė Lie
tuvoje ir pergyveno ilga laika 
Ame rike. Paliko du pusbrolius

Kazimiera Levio-
1 * “ ’} ♦ > I

kius. Prigulėjo prie Szv. Jur 
gio parapijos.

— Shenandoali Trust Co. 
Banka kuri buvo 

n r

Viename miestelije, kuriam* 
buvo pavietavas sūdąs, gyveno I 

1 11a* 1 1* • 'kirminai

Mikola ir

“In Dangų E.
arba kaip papras

tai vadina Žolines.
'— Panedelijo Lietuviszka 

Diena Lakewood Parke. ‘
— Nedėlios vakaru Lake

wood Parke bus szokiai Lietu
viu Dienos naudai.
Stans Nite-Hawks orkestrą, 
szokiai prasidės 8 valanda.

— Isz priežasties szventes 
Panedelije, redakcije “Saules“ 
bus uždą lyta visa diena, nes ir f/]- pvw viskas sudavadyta per 
musu darbininkai pasinaudos 
isz Lietuviszkos Dienos.

Lietuviu
geležinkelis

| Banka kun buvo užsidarius, 
iszmokejo deszimta procentą 
siidetu pinigu del žmonių. Kaip

— Per Lietuviu Diena, 
Rwidingo geležinkelis turės 
specialiszkus treinus in Lake
wood Parka. /Prekes t i kietu; 
isz Shamokin $L Car
mel 85c, isz Shenandoah 50c, 
isz Mahanojaus 35c. Specia- 
liszki treinai apleis Mahanoju 
9:41 ir 10:09 vai. priesz piet 
ir 1:18, 2:05 ir 2:54 po piet.

Seredos vakaru atsibuvo 
susirinkimas 

f

ninkai r

tik

darbininku Ma
hanoy City kasiklos ir darbi- 

nulialsavo grizli pri 
darbo, todėl gal neužilgio szia
kasikla pradės vėl dirbti. Ant 
to susirinkimo 265 nariai bal
savo kad grižt prie darbo o 
11 balsavo prieszais, kiti tris 
nariai visai nebalsavo. I

— Automobiliu nelaimėje, 
kurioje dalybavo trys automo
bile! ant plento vedanezio in 
Lakewood parka, Nedalioje
likos sužeista jionia Kinkiene, 
610 E. Pine uylezios. Visi trys 
automobilei likos smarkai ap
daužyti. Priežastis nelaimes 
buvo, kad vienas isz automobi
li H buvo aptemias nuo smar
kios szviesos prisiartinanczlo 
automobiliaus ir lietaus.

■ *—i Moreos darbininkai pa
aukavo del bedarbiu $1,416.

ji i *

Pinigai bus iszdalyti del t uju, 
kurie daugiause kenezia.

t Kazimieras, 22 metu su
nūs Stanislovo Lesezinsko, 536 
W. Mahanoy av>., mirė Utar- 
niifko ryta Grier Ui t y, kur ve
lionis praleidinejo savo laika 
laike ligos,
}>er kelis menesius. Jaunas 
žmogus užgaibe mokslus Penu 
State College ir buvo dakta- 
riszku studentu .Jefferson Me
dical College, Filadelfijoj 
paskutinia diena mokslo, apsir
go uždegimu plaucziu nuo ko 
sįrgo keliolika menesiu. Pali
ko tęva, seseris Julija, kmi yra 
norse Locust Mountain ligon- 
buteje ir Stasia namie. Laido
tuves atsibus Subatos rvta su 
pamaldomis Szv. Juozapo baž- 
nyczioje.

kuri vieszpatavo 
menesius.

McGuire

Ir

valdžia, tai banka iszmOkes Ir 
likusius pinigus.

Tamaqua, Pa. — Juozas 
Pierce (f) kitados gyventojas 
Malianoy City, mirė namie, 246 
Orwigsburg uly., po trumpai 
ligai. Velionis persikraustė in 
Tamakve asZtuoni metai atgal, 
jojo pati mirė du metai atgal. 
Paliko dukteres Rože, Ona ir 
su n u Juozą kaipo sesere Mrs. 
J. Martaus.

du.;advokatai arba.
Žtnonijos,? kurie du ant sūdo j 
lankei su* savim ėdėsi, rodotf 
akis 'iszsibadys, o iszejus isz 
sūdo buvo szirdingiausi prle- 
telei. Vienas isz juju vadinos*. 
Apgavaitis, o antras Pleszevt- 
jtize, abudu prigulėjo prie gar
singo <sztamo. peisuoeziu. .Tu
rėjo savije visus Žydiszkus pa
pratimus. Seninus jiedu vadi
nosi kitaip, badai Szvindlei«s 
ir Gauner’is, bet pamislino sau 
— ir tai labai protingai pamis
imo:’

I

i

.1 ,. •

8AUDB -wrw ««*-■*’**» y

i
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k «#*

nuo sziol gyveno .didžiausiame 
sut ikime, jog net kaimynai gė
rėjosi {paimdami priežodi: 
“Gyvena s'utaikoje Jonas Ku- 
zabas su savo broliu Jokūbui M

rr Neužmirszkitc guodotini skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “SAULE,”
užmirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczid. Paskubinkite I *
•m. - - - - . ------- ■ - - T - - - - lUįl  t .   - -

. ............... !■■■ I r

Lietuviszki Bonai

kurie apie tat

Paskubinkite I

Vz

» K

Norintieji parduot gaunate

Darbininkiszkos Žinutes

ka,

Highpoint, N. C. — Czionai- 
tines audinyczios pradėjo ant 
gero dirbti gerai, kaipo ir pan- 
cziaku dirbtuves, per ka 6,000 
darbininku likos priimti prie 
darbo. Adams-Millis darbinin
kai susitaikė ir užbaigs strai- 

per ka 1,200 darbininkai
sngryžo prie darbo.

Washington, D. C. — Valdžo 
garsina, buk fabrikai czevery- 
ku ir ezebatn, Juniaus menesi- 
je. q>adirb<> 23,463,176 poras 
prieszais 22,496,048 poras lai
ke Mojaus menesije, kas duoda 
suprast, kad ezeveryku fabri
kai dirba geriau.

New York. — Isz priežasties 
bedarbes ir kitu priežaseziu, 
Bell telefono kompanija buvo 
priversta iszimti isz namu Ir 
bizniu 280,000 telefonu.

Springfield, Ill. — Illinojaus
anglekasei nesutiko ant 5 do
leriu dieninio mokesezio. Pagal 
apskaitymu balsu tai 
balsavo ant atmetimo o 10,227
ant priėmimo mokesezio. Da
bar nežino kada kasyklos pra
dės dirbti ir 42,000 anglekasiu 
pasiliks be darbo da koki lai
ka.

17,177

-'7 M. ■

K Brownsville, Pa. — Kas 
tokis padėjo szmota dinamito 
po namu Ben do Dola. Žmonių 
tame laike nesirado namie, to
dėl ir nelaimiu nebuvo,

1[ Scranton, Pa.
Suffolk kasyklų piketai nelei
do anglekasius prie darbo isz 
ko kilo sumiszimai. Prie Ray
mond kasyklų, Eynone, st ra:-*

isz vert e anglini truki
sztangu per ka padaryta 

daug bledes.

Prie

— Charles McGuire, 10 
metu, 926 E. Railroad ulyczios, 
prigėrę prudelije užpakalije 
Lehigh Valles stoties, Delano, 
Seredos ryta. Vaikutis nemokė
damas plaukti inbridė per toli, 
turejb paslysti ir inpulti in 
vandeni. Tėvai tarne laike uo- , ' : • tgavo. •

—• Ant direktorių Ameri
can Banking ir Trust Co., bail

oko susirinkimo Utaminko va
karu, likos Užrinktas gerai ži
nomas musu biznieris, E. Pine 
uly., ponas Juozas Szukaitis, 
kaipo direktorių tosios bankos.

— Kunigas P. Czesna' ir 
Jurgis Zinkeviczius, zakristijo
nas, isavažiavo automobiliniu 
in Pittsburga, kur sveczįuosis 
kėlės dienas.

kierei 
nuo

— Kaip teip vadintis, tai 
nei vienas “gojus“ ne ateis 
pas Szvindlari ne jokia Juras 
pas Gauneri, o juk “gojei“ pi
nigu turi.

Žmonis ne nemislino, jog 
jiedu Žydclci, ba viena karta 
Juozas Meszlungis mate, kaip 
atėjo su reikalu, tai iki aulos 
kumpi valgė, 
kiaulienos no
Meszlungis apskundęs Gir- 
tuoklevicziu už vogimą viesztu, 
bet kaip pamate valgant kiau
liena, mesa Petnyczioje. . . ta
da nei Žydas nei Katalikas, pa
misimo sau — ir skundo no 
padavė, nes su kaimynu '.susi
taikė.

Bet tokiu Meszhmgiu mažai 
ant svieto, kurie už bile niekus, 
no lapsed u paduot skunda. '

Viena diena menesije Liepos, 
sėdėjo ponas Apgavaitis savo 
kancolerijoj, rūkydamas kve- 
penti eiga ra, kad sztai atsidaro 
durys ir in kancelerije ineina 

i 

no drasei mužikas.
— . Tegul bus pagarbintas!

— tarė inejas.
— Ant amžių amžijpiju! — 

atsake, kaiiogarsiat,|se, j iM)qas 
advokatas Tainmakoris, kuris 
buvo dideliu pagelbininku po
no advokato.

— O k a gero pasakysi! — 
paklauso Apgavaitis, taisyda
masis ant savo kėdės.

— Atėjau, praszau 
galo pono advokato, ba Jokū
bas mano brolis, pjaudamas 
žole perejo per rubežih in ma

4 ( gojus

nemislino

o • juk,j. žydą: 
valgo. Ir butu 

apskundęs

daug

DESZIMTS CENTU RANDOS ANT MENESIO UŽ SZITAIS STUBELES.
Idant prlgialbet'Vokiszkiems bedarbiams kurie negali mokėti branges randas ir ne

gali gyventi ant ulyczios, Hamburgo senatas pastate ant sziios vietos szitais grinezeles ar
ba khip mes cziohais Amerika vadiname “szantes“ kurias parandavoja bedarbiams už dė

mėtu. Yra tai pigiausia ran-
ba khip mes cziohais Amerike vadiname “szantes“ kurias parandavoja bedarbiams 
szimts centu ant menesio ir tai ant iszmokesczio per deszimcs 
da ant syietb. • . ' ,

v O" 
džiaugsmo ba 
kiek turės' naudos išz 
pro vos. : \ .

T*

— omoku — maža — kryželi, 
kaip — reike, — tai — tris — 
krvžclius. ’ -

Ir teip savo veidą perinai ne, 
jog rodos ne pilno proto, jog 
ponas Apgavaitis negalėjo su 
silaikyt nuo juoko.

— Gaila, kad ne moki skal
dyt, ba galėtum pats sau persis-

ta

imtio

gera, kokio kito ant svjeto 
nesiranda kuris prižadėjo nžsi- 

jojo prova, kaip savo 
locna... kad sztai Joniene
dirstelėjo per Įauga ir paregėjo 
Jokūbą.

— Žiūrėk Jonai — paszau- 
ke — tasai vagis ateina ir ka 
toki balta rankoje atnesza gal

kaityt paliudinima, koki para- norės susitaikint.
sžian, — tarė advokatas deda
mas gromata in koperta. Užli-

aukščiausia markėto preke. 
Del informacijos rašykite in 
Dept. 4. ‘

Kurt H. Schurig & Co
50 BROADWAY 

NEW YORK

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas

Dentistas Mahanojuj© r 
«"Ant 2-tro Floro, Kline Sztoro | 
19 W. Centre St., Mahanoy City
■ -- -• • - - - . ■ ' —J

i
♦

1
IA. RAMANAUSKAS 

LIETUVISZKAS GRABdRlUS 
510 W. CENTRE STREET

MAHANOY CITY, PA.
' TELEFONAS 305-R 

Iszbalsnmuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus pa- 
ruoszia pagal naujausia mada už 
priėnama preke. Parsamdau auto
mobilius del laidotuvių, veseliu ir 
kitiems pasivažinėjimams.

| Naminis Telefonas 1430-R St.Clair

—• O gal but 
nas tvirtas saves — gal pajuto 

pinias koperta, padavė Joku- jog jam bus szlektai.
Jonas sėdo ant suolo lup 

patempęs rodos kokis 
ežius. Jokūbas 
in gfinezia, pagarbino 
ir nieko nekalbėdamas sėdo ant 
suolo szale Jono. Popiera, ku
ria nesze rankoje padėjo iszple- 
tojas ant stalo terp savos ir Jo
no. ?

atsake Jo-

liepdamas jam a 
galin- 

inejo pamaželi 
Dieva

li Jokūbą už užgriebimą,rube- 
žiaus, dvidoszimts margu, ver
tybes 3 tuksttmczius auksinu 
ir nėteisiiigA naudojimu tosios, 
pievos.. ; . ..

* 4. r ■

— Daug galis joga mast in-r- 
pertrauke mužikas — t^guljik 
Jai ponelis taje prova perdeda, 
pinigu nesigailbaiu,. o dokui 
Dievui pinigu turiu in vales. ’

Kada Jonas iszejo, tryne su
runkąs Apgavaitis .’isiz 

jau aprokavo,- 
tosios

I 
v

Už'.trumpos valaardos ' volei 
kas'tokis barszkina in 'duris 
Iiono advokato Apgavaiežib tr 
in kanęelarije inejd kainuiot’s, 
pnnaszus suvis in Jonu Knza- 
ba. Ne buVo tai‘kas kitas, t ik
tai Jokūbas Kuzabas.

Teisybe pasakius, ne isžrode- 
jis ant niekszo žmog.iu> ne per 
k i t r ušio, ])ri esz ingai, 
ant • doriausio žmogaus 
svieto, ’letaus ir padąužaus. 
Szn'ekta’.buvo lota, ]'oilos;voš 
žodi po žodžiu st nine .isz; bur
nos. Norint buvo labai- lėtas, ' , •• , % * * » * f
jog rodos dvieju ne gali* sus
kaitytu bet Jokūbas t u rojo sa
vo raportu, nes iszsidave, -ypa* 
tingai tada, kada ejo apic'loc- 
na kaili. Jokūbas teipOs-gi atė
jo, kad paduot skunda- -ant 
brolio, del to, jog brolis jojo 
paėmė sziena nuo lankos, ka jis 
buvo palikęs.

“Lanka — I 
locna, ;

nebaszninke — 
tina 
gn,' 
dama. - 
didesne

iszroiie
ant

a t ėjas ant 
sujeszkojo

nu-
C. F. RĖKLAITIS

> y

Mahanojaua Isztikimiautia Graborlat 
:< Gabiausia* Balsamuotojae tl

— - Geriausia Ambulanco , - Jį
s z i o j Ji

Bile Ko- Cg
patarnavimas 
npelinkeje. 
Iiiam laike, diena ar 
ttakti. Visada turi pit- 

a na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio 
Grabu. Laidoja nu
mirėlius pagal naujau
sia mada ir mokslą.
Turiu pagelbininke . IL 
moterems. Prieinamos JĮ.

- labai ir i *
~ jog 
žiūrai, 

esame ?

bu i gromata, 
atiduot gromata ponui advoka
tui Ploszevicziui prie Žydisz- 
kos ulyczios po numeru 11.

Musu Jokūbas 
1 ui vežios Žvdiszkos,
narna, ant kurio stovėjo 11 
meras, o ant myro szale duriu 
toblyėzia su paraszu:

“ Pl'eszeviczo advokatas.
— ' Tai. ežia, —- pamislin< 

sau Jokūbas, bet rodos ji kas 
atgal trAuke. Priesz narna sto
vėjo suolelis, tai ne turėdamas 
reikalo skubint sėdo ant < jo. 
Pradėjo apžiūrėti gromata isz; 
visu szaliu, ar neras kur plyšzi 
per kuri galėtu pamatyt kas jo
je paraižyta. Akyvumas ji pal- 
minejo kas kartas didesnis.

— LLgi po kokiu nogiu man 
Apgavaitis rasze paliudinima! 
Asz jojo, neprasziau jokio .pa
budinimo, — juk jis manės no 
nopažinsta. O du pasakė, jog 
gaila, jog.no moku skaityt, ba 
galeeziau pat’s perskaityt, ka 
apie mane raszo,, tai. ..

Ir tuojaus atplesze koperta 
ir iszeme isz josios gromata.
. Pamaželi, pagal savo būda, 
atvyniojo 
ųkaitvt:

1 ' ’ ’ I < I “ 5 ? * i

“Mylimas pricteliau!
Buvo pas mane szendien dv: 

karves.
Viena isz ju prisiuneziu del 

tavos;
Dalyk i mes brolau abudu, . ‘ . ta

t Kaip papratia darylio mudu, 
Abudu galįU “ttiretlo Melžkime abudu kiek galime, 

ne sku-

’i • S ♦ . V I’; . * “

f : ’r’ y ’/ T*7•—fl

tMelBWie, piužikuŠ, žinai, iie 1 f _ j , *į

Tau' gerai 
i?'‘.i.T: '* vh į f

Q-fi o 
n» l j.F*:1 • f1 : r

)
f

— Ka -— teip - 
mislini, — martelėj 
teip — ant — mus 
kuom — mudu — 
pa k lause J o k uba s.

Joniene žiurėjo nuridyvinus 
irnt Jokūbo ir ne žinojo, ka tu
ri atsakyti. Bet Jokūbas tel- 
pos-gi ant atsakymo ne lauke, 
tiktai teip toliaus kalbėjo:

— Esame — abudu — kar
vėm, — ka — duodasi — melžt 
•— arba — ant — pjovimo —.

linkio — Jonai — ti
— skaityk! — czm — rasi —• 
ir — savo — paliudinima.

Jonas paėmė popiera in ran- 
skaite viena karta ir 
ir treczia, tai balo tai

vestis!

1

prekes.
DU OFISAI*

MAHANOY C1TY;516 W. Spruce St.
Bell Telefonas 149

TAMAQUA, I A., 439 Willing Street 
Bell Telefonas 538-J

W. Traskauskas, Ėst.
L1ETUVISZKAS GRABOR1U3

Laidoja kilnus numirėlius. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, veseliju, pasivažinėji
mo ir L t. —Bell Telefonas 506 
603 W. Mahanoy Avei Mah. City 

.. j

žole perejo per rubeziti in ma-' 
no pieva, kuria nuo jieBasznili
ko mano tėvo aplaikiau. Tai 
Jokūbas nupjovės žole parvežė 
pas save. Jeigu pieva priguli 
prie manės, tai ir žole prie įna
mes priguli. Pa imk i c ponas 
taje prova ant savo rankos, o 
jau asz užmokėsiu — kiek rei
kės, kad tiktai galeezia broli 
pamokint, idant su manim ne- 
szposuotu...

Balsas mužiko drebėjo nuo 
piktumo. To tai mėgo ponas 
advokatus, tai ir kalė geleže, 
kol karszta, nusiszpsojo ir ta
re: .

yra
>

< <

k a, ir 
antra, 
raudonavo nuo piktumo.

— Ka! — luiszauke ant 
galo — tai mudu karvėmis va
dina!

Palaukkite judu pleszikai, 
norisi judviem pieno!! Duosiu 
asz judviem pieno, jog judviem 
ant visados atsinores! —- o pa
duodamas ranka Jokūbui da

ne noriu asz tavo 
brolau, pasidalysi-

mano ' I .» 
—kalbėjo teisingas,
...___ ■ mano — mo-
,Dieve —, duok — d.ah-* ; i ." man

-r-, nupjoviau 
^qvežiau, — 

dą — pora'

- dali- r •

-miT-atidd ve —
Žolia

• puse — 
buvau — palikęs • 

•—vežimu. Tame — laike
tai —

skiiustj ; 1 t-l,.. *

p

gromata ir pradėjo

'■> ■' U

l

Jonas — nuvežė, 
rili — ji

— Dora-S'* advokatas bdtu
■ . ‘ ‘ . * •

pasakos. J
—• Klausyk tęvo, pjroya tai 

ai___ i'— ___ ifi J r. .

ar? nifyaįsusitaikinkite 
•' •■><:'< ■ ■ .

. .■ • r Y y P/ A-njgw

pasakęs.
. ’ t

tu

davė:—
’’riaudos,

me teisingai kaip mudviejų tė
vai ant tikro norėjo: imsime 
po puse pievos ir teip bus su- 
•taika tmp mudviejų, kaip pri- 
^tinljįįft'žmoni#i; furintieniA Die-

paini;
teisybe
ir^aha;"

kitokios' jidonioiie^

Melžkime pamaželi, 
u ■■■ •' 
the;

Pigios 
Prekes i

I Redding

Greiti 
T reinai

» *

PHILADELPHIA $2.25
• In Atlantic City $2.50 

Isz> Shenandoah 25c., virsziaua
Neeliomis, Augusto 14 ir 28

1 ♦ , ‘ I ' i ’ I

Speciali* Treinas Subato* Naktį
Shenandoah .
Mahanoy City 
Aamaqua <. . .

IN ATLANTIC CITY $2.50
Sukatomis, Augusto 13 ir 27

IN NEW YORK A $2.75
Ihz Shenandoah 25c. virsziaus

Augusto 21 ir 4 ir 5 Sept.

/Reading

i

1:27- 
2W19 
3:04

PA IL WA Y 
J y J T E Al • •

O kiek margu ■» apima 
lauka! e ‘ . ••. o ?•

► — Apie dvylika! o žole ant 
josios auga toip puiki ir kepen- 
ti, jog ir tu pats ponuli valgy
tum kaip salota, —’poneli! < 
<. **-* -Na. jeigu toip, atsake 

.ponas Apgavajtia, kuris laibai 
mėgo salota -n tai tuojaus su
raižysime skunda. Kaip vadi
niesi ? - *

Jonas Kužabas, tėvas musu 
Andrh\/po motina Jadviga, o 
mano brolis Jokūbas.

— Raszyk ponas, ^one Tain- 
makeri; *- tarė ponas Apga
vaitis in savo sekrotori, — Jo
nas Kuznbas skundžo savo bro-

CJ M' L;

-poneli!
Na. jeigu teip, —

vo
' VO
&

4 > Ji I f* • .Wpt ei

sė'j'nĮvivir^tiiro'l u T

CAPITAL STOCK >125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED

PROFITS >623,358.62

Mokame 3-csia procentą ant 
sudėtu pinigu. T 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio frj 
1 Ljepos. Mes norim kad ir ju|i

i-me;
A *

O*
/j IV
- .4

g 4^ v. .

įa'žmoriiŲi; furintięnu Die-
Kifc/Ad.Ol X i t J \ a i . no-

Procentą pride-

i • z į . .■1J į '/• <4 M « * 1 w

tau vrska. Bet &z pavesiu ta

*ji* .HM 'C**' «

Ridant v«l<><

F1 IĮ

bailt . Pa'laukįi^*^
.' ’ ■ ■ .G

uJ‘<,vk
I

ęši:vaikas.

J .

. > " *V 90
a'į y

*■ ¥ A

%)

■ . 1 ftf* * $ u ♦ ■

to

< *: ' -.i i- •• t

mistos prova ponui Pleszvl- 
cziui, jis tavo prova teip ves,

,4 »■ { J » ♦ « -

kaip ir a-sz patg..Ar molei 
skaityt!—- v

Jokūbas no kvailas, tuojauš 
susiprato ir atsako tesentoi:

— Ar skaityt ?— O — kur
gi — mokesti T 4- Paraszy t — ./ 1 ; 1

<

v

f I

va s’zirdije. Sutaiką- stato, 
sutaiką ardo. '

Baigdamas tuosius žodžius ' ■ '» f ' .M ■ J t '» 1 '
apėmė Jonas Jok ubą ir abudu 
brolęi ?(mei lei pas i buczi ayo

Kietųjų anglių krasztas yra sziame laike geriausias szalis . I
Suv. Valstijose. Pirkite narna dabar sziame kraszte. Maha- 

noy City yra juso geriausia vieta. Teip sako:

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

turėtumėt reikalaus su musu ban»4 
ka nepaisant ar maža*, ar didelis. *

G. W. BARLOW, Prea.

ir
J. FERGUSON, Vice-Pres.frKas.

•ttkH
tArįį su-

• » •

' žiūrėda
mas in Fangus advokato. Pas* 
kui įstojo i 'skubei nuėjo - -san 
per ulfėzę Žydiszka, rinka isz- 
ejo isz miesto ir striegi in grlri- 
ozia brolio, Jono.

— Tame laiko Jonas apsa
kinėjo pnezei jog rado advoka-Į—

pamokysiu melžt!
gniaužęs kumszczes

MAHANOY CITY, PA.




