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Isz Amerikos
-f- I

MIRE
AUTOMOBILIUJE

f v.

VYRAS MANE KAD JO 
MOTERE DA GYVA IR 

VEŽE ISZ VIENOS LI- 
GONBUTES IN 

KITA.

Vicksburg, Miss. — Wilbur 
Jernignan, 37 metu, buvo atsi
lankęs pas savo gimines su sa
vo paczia Grace, 30 metu. Mo- 
tere kelionėje skundėsi savo 
vyrui buk jauczesi labai ne
sveika. Vyras sulaikęs 'auto
mobiliu nubėgo in tula narna 
jeszkoti pagialbos del sergan- 
czios paczios. Kada Wilbur su
gryžo, rado motere jau negy
va. Nuveže paczia pas artima 
daktara kuris apžiurėjas mo
tere pripažino kad ji yra negy
va. Vyras negalėjo tikėti dak
tarui kad jo motere yra mirus, 
veže nuo vienos ligonbutes in 
Hta su vilczia kad jai da su
gražins gyvasti.

Ant galo du daktarai, pali- 
cijantai ir koroneris pertikrino 
nuliudusi vyra kad jo pati ant 
tikrųjų yra mirus ir tik tada 
jiems infikejo kad pati yra ant 
tikrųjų negyvam.’nuveže ja na
mo parengdamas an t. pjd ai d o - 
jimo. Važinėjo jisai po miestą 
per ketures valandas pakol ji 
palicija aresztavojo.

KIEK ISZGERTA ALAUS.
New York. — Bravorai ap

skaito kad nuo dienos legaliza
vimo alaus, Bal. 5 d. iki liepos 
30 d., Amerikiecziai iszgere 4,- 
344,220,960 8 unciju stiklu 
alaus. Liepos men. iszgerta 1,- 
332,790,688 stiklai alaus. 22 
valstijos, kurios yra legaliza
vusios alų iki Liepos 30 d. tak
sais už alų gavo $5,803,209.

TĖVAS PASIKORĖ ISZ 
GAILESTIES.

Kennewick, Wash. — La'bai 
nuliūdęs kad jo vyriause duk
tė likos užmuszta per automo
biliu, Harry Wilfred, 60 metu, 
naszlys, nuejas ant pastoges 
pasikorė. Jo sūnūs rado tęva 
j'au negyva. Gyveno jisai pas 
jaunesne duktere bet labai my
lėjo vyresne.

JAU TAS ŽMOGELIS 
ISZTIKRUJU BUVO 

BAISIAI ALKANAS.
Philadelphia. — Jim Dick

son, sutikės koki tai žmogų pa- 
prasze deszimtuko kad galėtu 
sau nusipirkt valgyt. Nepažys
tamas nėdave deszimtuko tik
tai prižadėjo jam nupirkti pie
tus ir tai tiek, kiek gales su
valgyk Jimas sutiko ant ojste- 
riu. Nepažinstamas pasakė jam 
kad gali valgyt kiek tik in ji 
tilps. Kada Jimas pabaigė val
gyt, suskaityta kad jisai suval
gė net 218 ojsteriu. Nepažinsta
mas užmokėjo kalbėdamas kad 
geriau duoti deszimtuka ne 
kaip vesti alkana žmogų iii 
restauracija ant piet.

ARIELKOS , MAŽAI
AMERIKE RANDASI TIK 

14,000,000 GEROS ARIEL
KOS^ MAŽAI BUS ANT 

KALĖDŲ.

Washington, D. C. — Prohi- 
bicijos atszaukimas taip eina 
sparcziai kad jaigu taip toliaus 
bus tai dirbėjai arielkos pasi
liks užpakalyje daugiau ne 
kaip 'bravorninkai pasiliko 
kaip valdžia pavėlino dirbti 
geresni alų 1-ma Apriliaus.

Bravorninkai visai nesitikė
jo kad valdžia taip greitai pa
vėlins dirbti gera alų kad ne
spėjo ji pristatyti saliunin- 
kams ir kaip da ir sziadien ne
spėja ji pristatyt.

Dirbėjai arielkos taipgi nesi
tikėjo kad atszaukimas prohi- 
bicijos taip sparcziai eina todėl 
geros arielkos, yra didelis što
kas ir užteks tiktai ant keliu 
menesiu ir gal pereis keliolika 
metu pakol distilacijos prida
rys jos užtektinai.

Kaip tik 36 valstijos nubal
suos kad atmeta prohibicija ir 
apie tai oficialiszkai bus pra- 
neszta valdžiai Washingtone 
tai valdžia tuojaus apgarsys 
kad prohibicija yra atszaukta 
ir gavo in sprandą. Žinoma jai
gu prihibicijonieriai nedarytu 
jokios kliūties tame tai prohi
bicija gal..'bus atszaukta apie 
Kalėdas.

Po tam kas1? Gal paprastas 
Amerikoniszkas gyventojas 
norėtu žinoti kada gales nusi
pirkti sau bonka geros arielke- 
les. Valdžia apie tai da nenu- 
sprende. Nekurie virszininkai 
yra tos nuomones kad visi stei- 
tai gales pardavinėti arielka 
tuojaus po atszaukimui prohi- 
bicijos bet kiti yra tosios nuo
mones kad kongresas turės ofi
cialiszkai apskelbti tai pakol 
dirbėjai arielkos gales dirbti 
su pavelinimu valdžios. Bet 
jaigu sausieji veidmainiai už
sispirtu padaryti koki ergeli 
ir priesz tai pasiprieszintu tai 
parsitrauktu vėlai keli mene
siai ant gerkliavimo ir ant i o 
valdžia nukentetu nes netektu 
ineigos 40 milijonu doleriu.

Jaigu, ant kitos rankos, sau
sieji sėdėtu malsziai ir nekisz- 
tu in tai savo snapu tai galime 
tikėtis kad arielka vela bus 
pardavinėta ne vėliau kaip 
Sausio menesyje, ateinancziam 
mete.

Bet isz kur pardavėjai geros 
guzutes ja gaus? Valdžia gar
sina savo raparte kad geros gu
zutes randasi 7,951,253 galonai 
valdžios magazinuose bet per 
iszdžiuvima ir isztekejima isz 
baczku, jos randasi tiktai 4,- 
600,000 galonu o naujos guzu
tes, kuri sziadien sensta nuo 
1929 meto, randasi tiktai 9,- 
254,000.

Taigi, senos ir naujos guzu
tes Amerikoje randasi tik 14,- 
000,000 galonu bet ir toji pra
deda mažti nuo kada kongre
sas pavėlino aptiekoriams pir
kinei kiek nori. Gal apie Kalė
das visai jos neturėsime.

Priesz prohibicija Ameriko- 
niszki gyventojai sunaudodavo 
kas meta po 70 milijonu galonu

JAPONAI PERKA SENA GELEŽI IR PERDIRBA JI ANT ARMOTU.
Isz priežasties dideles stokos geležies ir plieno Japonijoj, valdžia iszsiunte savo agen

tus in-Amerika kad supirkinėtu sena geleži ir plieną ir prisiunstu in Japonija kur isz jo pa
dirba armotas ir kitus reikalingus daigtus. Paveikslas parodo sena geleži, automobilius ir 
t.t. ant doku Los Angeles, Calif., kuriuos sukraus ant laivu ir atgabens in Japonija.

arielkos. Todėl sziandienine 
zopostis kokia turime ant ran
kos, vargiai užteks lyg tam lai
kui ir bus tiktai kaip mariose 
laszas.

Bet nenusiminkit, kupcziai 
pristatys jums užtektinai geros 
arielkos, džines, arako ir kito
kiu gerymu isz Szkotijos, Ka
nados, Francijos ir Irlandijos, 
kiek tik kas panorės ir už ja 
užmokės bet vargingas žmoge
lis tos importavotos' guzutes 
gal neragaus nes bus labai 
brangi. Pagal tarifa tai akcy- 
žes reikia mokėti po $5 už ga
loną alkoholiniu gerymu o 
priek tam reikia valdžiai mo
kėti $6.40 taksu už kožna ga
loną — viso $11.40. Tas reisz- 
kia kad už kožna kvorta reikes 
mokėti po tris dolerius.

Gera butu ir Amerikoniszka. 
guzute jaigu tik žmogus turėtu 
už ka josios nusipirkt ir nerei-1 
kalautu kokio ten “importavo
te sztofo.”

INEIGA NUO ALAUS 
PENNSYLVANIJOJ.

Harrisburg, Pa. — Laike ke
turių menesiu, nuo kada buvo 
pavėlinta pardavinėti legalisz- 
kas alus, Pennsylvanijos stei- 
tas aplaike taksu $2,032,398.90. 
Yra apskaitoma kad per meta 
turės ineigos suvirsz 12 milijo
nu doleriu.

FORDAS PRIIMSIĄS 4,000 
DARBININKU.

Detroit, Mich. — Fordo Mo
tor Co. paskelbė kad ji in savo 
dirbtuves priims dar 3,000 ar 
4,000 darbininku. Jie dirbs 40 
vai. ant sanvaites ir gaus $4 in 
diena.

14 UŽMUSZTI, 30 SUŽEISTI 
NELAIMĖJE ANT GELE

ŽINKELIO.
Binghampton, N. Y. — Per 

apsižioplinima inžinieriaus ku
ris netemino ant signolu, buvo 
priežastis nelaimes ant gele
žinkelio kur du trukiai susidū
rė ir 14 pasažieriu likos už- 
muszti o 30 sužeisti. Greitasis 
pieninis trūkis susidūrė su 
ekspresiniu trukiu Chicago— 
New York. Inžinierius Marti
nas King likos apkaltintas ir 
turės atsakyti už taja nelaime.

4,000 VAIKU SUSTRAIKA- 
VO ISZEIDAMI ISZ 

MOKSLAINIU.
Scranton, Pa. — Keturi tuks- 

taneziai vaiku ateja in moks- 
laine Old Forge pradėti moks
lą po vakacijai, tik pabuvo 
penkes minutas ir vela iszejo 
isz mokslainiu nes daraktorkos 
neatėjo in mokslaine isz prie
žasties straikos neaplaikyda- 
mos savo užmokgsties per kelis 
menesius. Manoma kad ir ki
tuose miesteliuose daraktorkos 
ketina straikuoti už neaplai- 
kyma mokeseziu.

DUKRELES UŽKLUPO ANT 
MOTINOS JAUNIKIO SU 

SZLUOTOMS.
Chicago. — Naszle Veronika 

Maracz, Czeke, 42 metu, užsi
manė antru kartu teketi už vy
ro kas labai nepatiko del jos 
dvieju dukrelių, Margarietai ir 
Helenai, manydamos kad moti
na jau per sena ir jos galėtu ja 
užlaikyt lyg smert. Kada ana 
vakara atsilankė jaunikis, 
dukreles taip supyko kad pa
merkė szluotas in kokes tai 
“kvepenezes” pamazgas ir 
atsistoja prie duriu pradėjo 
“krapyt” motinos jauniki ku

KASYKLŲ SAVININKAI ATSISAKĖ
PRIPAŽINT ANGLE-KASIU UNIJA

ADMINISTRACIJA GAL BUT PASKELBS SAVO 
KODEKSĄ.

Washington. — Anglekaslu 
unijos derybos su pietiniu val
stijų minksztuju augliu 'kasyk
lomis del paruoszimo kodeksu 
anglių kasykloms nutruko ne
priėjus prie susitarimo unijos 
pripažinimo klausymu.

Kasyklų savininkai taipgi 
nesutiko investi atskaityma isz 
algos (checkoff) unijos duok
lių, kaip yra daroma visose 
kasyklose, kurios yra pripa- 
žinusios unija. Esą, tegul patys 
darbininkai mokasi in unija, 
kompanijos tu duoklių neko- 
lektuosanczios. Tada unija pa
reikalavo, kad kompanijos pa
liautu iszskaitymus isz angle- 
kasiu algų už paraka, rendas,

Isz Visu Szaliu

ris dūme namo.
Motina buvo kersztingo bu

do bobele ir nepasidavė dukte- 
rems nes ta vakara dingo isz 
namu ir ant rytojaus pranesze 
dukrelėms kad paėmė ta vaka
ra szliuba su savo mylimu. Pa
tėvis nemano sugryžti in narna 
kur likos taip puikiai pavie- 
szintas per savo podukreles.

11 ŽUVO, 1,500 SUŽEISTA 
PER VIESULĄ TEKSUOSE.

Brownsville, Tex. — Smarki 
vėtra su viesulą .kuri perpute 
per pietine dali Teksu praeita 
Panedeli, užmusze 11 žmonių, 
sužeidė gal daugiau kaip 1,500 
žmonių o tukstaneziai žmonių 
pasiliko be pastogių. Bledes 
padaryta ant milijono doleriu.

TRUMPOS ŽINUTES

* Harrisburg, Pa. — Pa
gal iszduoto raporto, ’parodo 
kad szimet Pennsylvanijos val
stijoj randasi 47,061 automo
biliu mažiau negu sziam laike 
praeita meta.

* Montpelier, Vt. — Gyven
tojai Vermonto valstijoj nubal
savo praszalint prohibicija. 
Toje valstijoj gerymai buvo 
uždrausti per suvirsz 50 metu.

TURTAS BULVĖSE
VEŽE ANT JOMARKO BUL

VES, VIENAM MAISZE
RADOSI 5,000 ZLOTU.

Tomaszovo, Lenk. — Gaspa- 
dorius Mikolas Finkovskis isz 
kaimo Kqcmari, važiuodamas, 
in miestą pasiėmė apie de- 
szimts maiszu bulviu parduoti 
miesezioniams. Turėdamas 
apie 5,000 zlotu namie, bijojo 
palikti kad kas nepaimtu ir m- 
dejo pinigus in viena maisza 
bulviu, paliepdamas savo asz- 
tuoniolikos metu Grigui sau
goti taji maisza, kuriame ra
dosi pinigai. Gaspadorius at
važiavęs in miestą, nuėjo ant 
“suraminimo” in restauranta, 
kur gana ilgai užtruko. Tame 
laike kokis tai kupezius atejas 
prie vežimo, pinko penkis mai- 
szus bulviu ir nuvažiavo.

Tame laike tėvas atejas isz 
restaurant^ dagirdo nuo vai
ko ka padare, bet vaikas uz- 
mirszo katram maisze tėvas, 
paslėpė pinigus ir pardavė ke
turis maiszus su tuom, katram 
radosi pinigai. Tėvas greitai 
nuvažiavo ant palicijos kaa 
jeszko.tu žmogaus kuris pirko 
bulves, bc't jo nesurado.

Finkovskis parvažiavęs na
mo taip buvo1 užpykęs ant vai
ko, kad ji baisei sumusze su 
kuolu, nuo ko vaikas mire in 
dvi valandas po tam.

Nelaba tęva uždare kalėjime 
ant deszimts metu prie sun
kaus darbo. Finkovskis buvo 
naszlys ir turėjo da keturis 
vaikus ir viena veduse duktė-* 
ri.

VĖL PASIKĖLIMAS 
KUBOJE.

Havana, Kuba. — Preziden
tas Cespedes ir jo visas kabi
netas rezignavo nes negalėjo 
apmalszyt tenaitinius gyven
tojus, kadangi isz naujo ve! 
prasidėjo revoliucija. Atsibu
vo kruvinos musztynes kurio
se du likos užmuszti o daugy-

szviesa ir kitas iszlaidas, ku
rias dabar kompanijos iszskar 
to isz darbininku algų: tegul 
patys darbininkai savanoriai 
tas iszlaidas užmoka.

Kompanijų atstovai jau isz- 
važinejo namo ir konferencija 
pakriko.

Deryboms pakrikus, kalba
ma, kad pats industrinis ad
ministratorius Johnson turės 
paruoszti kodeksą minksztuju 
anglių kasykloms, kuris bus 
joms privalomas, kaip kad jis 
pąruosze kodeksą aliejaus in
dustrijai, kuri irgi neinstenge 
tarp saves susitaikinti ir pa- 
ruoszti bendra kodeksą.

bernu, pradėjo ristie baczka, 
kad sztai kas to’kis isz užpaka-- 
lio trenktelejo ponui szinkoriui 
in sėdynė. Szinkorius greitai 
atsisuko nes mane kad tai pa
dare beimąs, bet pamate tam
sumoje koki tai balta szeszeli 
su ilgais ragais.

Suriko szinkorius ne savo 
balsu ir dūme su bernu laukan 
isz skiepo. Atbėga in karezema 
ir apsakė žmoniems kad skie
pe mate pikth dvase su ilgais 
ragais ir kad ketino ji su ber
nu traukti in pragara. ’ •

Keli žmonis nueja in skiepą 
pažiūrėti kas fenais galėjo bū
ti, pamate kampe stovinti bal
ta oži ir gana prisijuokė isz 
gaspadoriaus ir berno baimes 
ir dabar visi žmonis praminė 
szinkoriu “Baltu Ožiu,” ir ka
da tik eina in karezema, tai 
sako: “eime pas Balta Oži.”

TRUMPOS ŽINUTES
Scranton, Pa. — Miestelyje 

Jermyn straikierei pikietavo 
kasyklas Jermyn, kurie už
klupo ant bosu ir kitu darbi
ninku kurie ėjo isz .darbo. Prie 
pikietu prisidėjo moteres ir 
vaikai, kurie panaudojo paga
lius ir akmenis. Keli bosai, li
kos apdaužyti ir juju automo
bile! sudaužyti.

Shenandoah, Pa. — Lehigh 
Valley kasyklos No. 5 Packer, 
Lost Creek gabena anglis; in 
Weston-Dodson ant iszczysty- 
mo.

J t l ■ .

Kinai Daro
Vis Prieszingai

Kinai turi labai nepaprastus 
paproezius, pas juos darost 
viskas prieszingai negu pas 
mus. Kinczikai pradeda sta
tyti namus nuo stogo. Raszo 
isz tieses puses in kairiaja ir 
varda knygos užraszo prie pa
baigos. Kiniszkos moteres nie
kados nebueziuoja savo vai
kus. Norėdami parodyt di- 
džiause paguodones ženklą, at
sisuka in guodojama ypata už
pakaliu ... o tai ant ženklo 
kad nevertas yra žiūrėti lit 

be sužeista. Amerikos valdže 
nusiuntė in fenais du karisz- 
kugj (laivus apsaugoti Ameri
kos pilieczius ir ju turtus.

JUOKINGAS
ATSITIKIMAS

SZIN KORIUS UŽTIKO 
‘PIKTA DVASIA’ SKLEPE;

TURĖJO NEMAŽAI 
BAIMES.

Tomaszovo, Lenk. — Arti
mam miestelyje Tyszovce, 
szinkorius Stanislovas Mikosz, 
nuejas atmuszti baczka alaus, 
o kad jam buvo per sunku rai
toti bacžka, pasiszauke in pa- 
gelba savo berną, bet iszeidami 
isz skiepo paliko atidarytas 
duris. Tame, kada durys buvo 
atidarytos, insmuko in skiepą 
baltas ožys. Po kokiam tai 
laikui szinkorius sugryžo su

■guodojama ypata; per tai Ra
donai visados atsisuka užpa
kaliu in savo ciesorių, studen
tai iszduodami savo lekcijes 
atsistoja in ji užpakaliu ir t. t.

Pietus prasideda nuo vaisiu 
o užsibaigė su sriuba, kada pas 
mus vaisiai prie galo valgio 
tik užsigarduoja.

Kinu laikraszczei niekad 
nieko apie politika neraszo, 
kada pas mus laikraszczei pil
ni politikiszku žinių.

Kinietis niekados neužkląu- 
se apie sveikata savo pažysta
mo ar giminiu, tiktai apie jujit 
pelną ir pinigus.

Jei kas užklaustu Kinieczio 
apie jo paczia ir vaikus, tai ji
sai tuoj labai užpyktu.

Kinietis niekados nepjauna 
nagu; net ant arklio sėda ad- 
bulai.

Pas mus czeverykus szvei- 
czia juodai o Kinczikas nusi- 
baltina. ■ t
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Į Kas CirdetĮ
z 1 ‘Sustok! Žiūrėk! Klausyk!”

Tokis persergejimas Ang- 
liszkoje kalboje randasi ant 
kožno skerskelio geležinkeliu. 
Norints toki persergejimai 
randasi prie kožno geležinke- 
jlio bet nelaimes dauginasi bai
siai. Daugelis žmonių netemi
na ant tuju persergejimu, nesu
stoja ir nežiūri, nesusilaikyda- 
mi prie geležinkelio bet va
žiuoja kaip paszelia ant pasi
tikimo su mirczia, manydami 
kad pralenks truki.

Praeita sanvaite, Narwood, 
Ohio, ekspresinis trūkis tren
kė in automobiliu kuriame va
žiavo Gordon Rosenbach. Ne
laimėje pražuvo szeszios ypa- 
tos. Norėjo jisai pralenkti tru
ki. Jaigu jisai butu turejas 
truputi kantrybes ir sustojas 
tai sziadien butu jo visa szei- 
myna gyva.

4' • e-"“-
' Kokis tai vagis insigavo in 
narna norses Gladys Sterret, 
Richmond, Va., kur surado 
szupledoje 45 dolerius ir bon- 
kute geros guzutes kokia duo
dasi del ligoniu. Žinoma kad 
paragavęs guzute iszmauke 
beveik visa bonka. Už keliu 
valandų, kada dažiuretoja su- 
jgryžo nuo ligonio, pamate ne
tikėta sveczia gulinti ant sof- 
kos. Paszaukus palicijanta, nu
vežta poną vagi ant atsilsio in 
kalėjimą.

-------- Y:--------

’ Musu Lietuviszki biznieriai 
ne greitai susilygins su Ameri- 
koniszkais biznieriais nes 
Amerikoniszkas biznierius pi
giau gali paleist tavora nes 
parduoda už “kesz” o pas mu
gu biznierius yra papratimas 
pardavinėti ant knygutes. 
Priek tam Amerikoniszkas biz
nierius tiki in apgarsinimus 
laikraszcziuose, tankiai maino 
apgarsinimus todėl visus prie 
saves pritraukia; Lietuviszki 
biznieriai mažai apsigarsina ir 
laukia tiktai Dieviszko susi- 
mylejimo o jaigu katras ir duo
da kelis colius apgarsinimo in 
Lietuviszka laikraszti tai ma
no kad tuom padaro didele ge- 
radejyste del iszduotojaus. Kas 
sziadien neapsigarsineja laik
raszcziuose ir kas nemoka 
žmonių pas save patraukinet 
pr pigiai tavora pardavinet, tas 
algai negali gyvent.

Paimkime tokia visztele, ar
gi ji negarsina savo tavora? 
Kada padeda ikiauszini, pra
deda kudakyt kad visi žmones 
žinotu kad ji padėjo savo tavo- 
fra. Panasziai turėtu “kuda
kyt” Lietuviszki biznieriai ir 
suszelpti savo laikraszczius.

Daugeli kartu skaitome apie 
pasiszventima motinos del sa
vo kūdikio bet retai kada skai
dome kad brolis pasiszvenczia 
del savo brolio, kaip tai praei- 
įta sanvaite padare asztuonio- 
likos metu Romanas Maslov- 
jski, Coopersville, Ind.

Neseniai mire jo broliukas 
(Vincas, 14 metu, po pavojingai 
operacijai. Romanas nuejas in 
(artima girraite nusiszove ant 
smert nes negalėjo pergyvent 
gailesties netekimo savo myli
mo broliuko kuris buvo jo ge- 
riauses draugas. Dabar vieto
je vieno kapo, randasi du ant 
papinių — vienas szale kito.

Ar abudu broliai draugaus 
ir po smert drauge tai sunku 
Hnspetį.

DIDELIS PIPNIKAS!

Rengia Szv. Jurgio Draugija 
Thompsonville, Conn. Nede- 
lioj, Rugsėjo Sept. 10, 1933, 
Brainard Grove Parke, prie 
pat state road, važiuojant nuo 
Hartford in Springfield. Pra
sidės 12 popiet ir trauksis iki 
vėlumos nak.

Vietiniai ir isz apielinkies 
kolonijų, kviecziame visus ko- 
skaitlingiausia, atsilankyte in 
taip Dideli Pikniką. Griesz 
lietuviszka orkestrą, visokius 
szokius, kas kokio panorės. 
Apart to, turėsim skanu už
kandžiu, raudonos sodies, szal- 
to giero aluczlio. Tik nepa- 
mirszkit visi atsilankyti ant 
szio Pikniko, nes ko daugiau 
publikos, to bus linksmiau.

OU Pasarga: Jeigu virszmi- 
neta diena butu lietūs, tai Pik
nikas bus atidėtas sekancziai 
Nedeliai, Rugsegio 17 d.

Augti in metus tai ne sztuka 
bet augti in protą tai sztuka. 
Gyvent paszalyje nuo žmonių 
ir nesibart su niekuom tai ne 
sztuka 'bet tarpe žmonių gy
vent su jais broliszkoje sutai- 
koje tai sztuka. Nepasigert, 
neturint už ka, tai ne sztuka 
bet turėt kiszeniuje pinigą o 
nepragert ji tai sztuka. Ne- 
vogt, sėdint kalėjime, tai ne 
sztuka bet būtie laisvu o ne- 
skriaust ne vieno tai sztuka. 
Būtie kantrum, jaigu niekas 
nepykina, tai ne sztuka bet ty
lėt, kada mus kas erzina, tai 
sztuka. Laikyti save už dora 
tai ne sztuka bet būtie ir pasi
likti tikrai doru tai sztuka. 
Apjuodyt kita tai ne sztuka 
bet sugražint jo gera varda tai 
sztuka. Pasigert ant krikszty- 
nu, veseiliu ar szermenu tai ne 
sztuka bet pasilikt blaivum tai 
sztuka. Praleist laika tai ne 
sztuka bet ant gero praleist tai 
sztuka.

Nesitikėjo jaunas žmogus, 
Lauras Vavzynskis, isz Buffa
lo, N. Y., kuris per keturis me
tus pardavinėjo ^laikraszczius 
ant kampo ulyczios ir isz to 
maitino savo dvi sesutes ir se
na motina, kad jo giliukis per
simainys. Advokatai jam pra- 
nesze kad jo dede mirė Var- 
szavoje palikdamas jam visa 
savo turtą, apie 15 tukstancziu 
doleriu. Lauras aplaikes nuo 
advokatu tūkstanti doleriu ant 
keliones, apleido ana diena 
miestą iszplaukdamas in Len
kija atsiimti savo netikėta tur
tą.

Visur da randasi tamsiu 
žmonelių o ir Lietuvoje ju ne
mažai randasi, kaip pasirodo 
isz sekanczio atsitikimo,: Ko
kia tai moterele keliolika my
liu nuo Kauno, kurios kūdikis 
staigai apsirgo pavojingai, nu
bėgo pas kumute klausti ko
kios rodos. Viena davė szitokia 
rodą: paimti sena malda-kny- 
ge, iszpleszti kelis puslapius ir 
uždegus rūkyti kūdiki tais dū
mais.

Kitos vela kalba, jaigu kūdi
kis nusigąstą tai reikia apžioti 
kūdikio burnele, patraukti in 
save kvapa tris kartus ir nu
spjauti, tada kūdikiui iszgas- 
tis nekenks.

O tai vis daro neskaitymas 
laikraszcziu ir nemoksiąs. Su
praskite, mieli skaitytojai, 
kiek gali panaszios gyduole^ 
pagiaibet!..

Skaitykite “Saule”

Kas tau gerai 
tai ir man

— Eisiu ir gana!
— O asz sakau kad ne eisi!
— Darysiu kaip man patin

ka, kada noriu ir kada man už
sinorės ir niekas mane nesulai
kys.

Taip kalbėjo jauna Jevute su 
į žibancziom akimi nuo piktu- 
1 mo, in savo vyra. In penkis me
tus ju vedusio gyvenimo buvo 
tai pirmutinis pasiprieszini- 
mas priesz jos vyra Leona ku
ris stovėjo nutirpęs ir nusiste
bėjas tokia staiga revoliucija 
savo pacziules ir nežinojo ka 
atsakyti ant tokio užsispyri
mo.

— Priek tam žinokie kad 
ne tik szi vakara važiuosiu in 
Leiksaid bet važiuosiu kas 
Petnyczia ar tau tas patinka ar 
ne. Nesėdėsiu daugiau kaip ko
kia davatka namie kas vakara. 
Noriu paragauti gyvenimo ir 
linksmintis kaip linksminasi 
kitos jaunos moteres.

Jevute pradėjo vaikszczioti 
po kambarį kaip levas uždary
tas kletkoje.

— Nepyk, Jevuk fir apsi- 
malszyk. Juk pradedam ka tik 
gyventi, viskas mums sekasi 
kuogeriausia, Iszmokejome sa
vo nameli ir mums tik gyventi 
ant svieto. Kam mums bartis 
už toki menka daigta? Esi 
sziadien nerviszka nuo karsz- 
czio, o gal tau...

Be't Jevute daugiau nenorėjo 
klausyti ir iszbego isz kamba
rio. In kėlės minutas po tam 
Leonas iszgirdo trenksmą du
riu kas davė jam suprasti kad 
Jevute iszejo laukan. Ta vaka
ra Leonas sėdėdamas savo siu- 
byneje maustė giliai. O gal 
dirbdamas sunkiai ir rūpinda
masis apie pragyvenimo reika
lus, kaipo ir iszmokejima na
melio del paczios, kuria mylėjo 
szirdingai, užmirszo kad mote- 
re reikalauja pasilinksminimo 
nuo savo kasdieninio užsiėmi
mo. Ant galo pražibo jo akys 
nes gera mislis atėjo jam in 
galva.

Kada Jevute sugryžo namo 
ta nakti, apie antra valanda po 
pusiaunakt, rado Leona sal
džiai mieganti. Tikėjosi kad 
gaus užtektinai perkūnijos nuo 
jo bet nemažai nusistebėjo ka
da jisai atsigryžo užklausda
mas jos kaip ji praleido vaka
ra ir ar turėjo gera laika ant 
szokio.

Ta visa sanvaite vienas in 
kita nieko neprakalbėjo apie 
szokius bet kada prisiartino 
Petnyczia Leonas szypsodama- 
sis in Jevute apreiszke jai kad 
ir jis važiuos in Leiksaid ant 
szokio Petnyczioje.

— Matai szirdžiuk, supra
tau ant galo kad asz buvau la
bai savmylis, norėjau tave tik 
del saves. Žinau kad tu geidi 
pasilinksmint su 'kitais ir turė
ti gerus laikus o ne visados lai
kytis už mano skverno kaip ko
kis kūdikis. Asz pats dasipra- 
tau kad ir man tas yra labai 
reikalinga.

Jevute nesitikėjo to ir neži
nojo ar isz to būti užganadinta 
ar ne. Kada pamislino sau kad 
Leonas važiuos ant szokio, net 
nusijuokė nes žinojo kad jisai 
tokio pasilinksminimo laibai 
neapkerite ir nemylėjo szokti. 
Norėjo garsiai juoktis bet ki
taip pamislino ir neparodė jam 
kad yra isz to neužganadinta.

Jevute pamislino apie pato
gu Džima Blizgaiti, szvies- 
plauki 'broli savo drauges Eilu
tes. Mylėjo jį kaipo gerą dran

ga nes jisai tupinėjo apie ja ir1 
paszokino daug kartu. Buvo 
jisai “kitokis” u'ž jos Leona 
kuri laike už lepsze vyra.

Atvažiavę ant szokio in Leik
said, Leonas tuojaus sau susi-l 
jeszkojo patogia mergaite su 
akutėms kaip žvaigždėms ži- 
banczioms ant dangaus, kuri su 
juom szokdama saldžiai in ji 
szypsojosi. Jevute taipgi pate- 
mino kad jos vyras ja neapleis- 
davo ir nuolatos radosi prie jos 
szono. Su josios draugėms jis 
visai neszoko ir ne žodelio ne
kalbėjo. Mate ji kaip jos drau
ges szypsojosi isz Leono dide
lio prielankumo del “Blon
des” bet nenorėdama parodyt* 
kad tas ja labai graudino, szo- 
ko toliaus ir linksminosi nors 
jai szirdi skaudėjo ir norėjo' 
verkti.

Szirdele jos smarkiai plake 
bet sau pamislino: “Jaigu toji 
snargle mano jog ji gali pa
veržti mano Leona nuo manės 
tai labai biustą.”

Giliai ji atsiduso kada szo- 
kis pasibaigė. Važiuojant na
mo Leonas su Jevute mažai 
kalbėjosi viens su kitu. Leonas 
buvo giliai užsimislines o Je
vute nenorėjo pasiduot kad jai 
rūpėjo pasielgimas Leono su 
“Blaride.”

Kelios dienos praėjo mal- 
sziai pas Leonus. Kalbėjosi 
apie szi, ta, bet ne viena ne
priminė apie praėjusi szoki 
Leiksaide.

(Petnyczia vela atėjo. Buvo 
tai puikus ir sziltas vakaras. 
Žvaigždeles žibėjo ant dan
gaus kaip deimantai. Leonas 
laike už rankos Jeva ir jiedu 
stovėjo ant gonkeliu prisižiū
rėdami puikiam menuliui.

— Leonuk, — susznabždejo 
saldžiai Jevute, — pasilikime 
szi vakara namie. Czion taip 
malonu ir vešu ir niekas mums 
neperszkadys. Pirkau sziadien 
keliolika istorijų “Saules” 
spaustuvėje ir žinok kad szia
dien atėjo laikrasztis todėl 
man ji perskaityk ir praleisi
me vakarėli malsziai, geriau ne 
kaip trankytis ant szokio.

Leonas apkabino Jevute, pa- 
bueziavo karsztai ja ir inejo in 
stuba. —F.W.S.B.

mes turime apie penkis szim
tus savo pinigu tai neturėsiu 
bėdos paskolint kitus penkis 
szimtus nuo kaimyno.

Po piet Ozelis nuvažiavo pas 
kaimyną turėdamas vilti kad 
jam kaimynas neatsakys pini
gu.

Senas Ozelis ir jo motere dir
bo sunkiai kad iszsimaityt ant 
savo farmeles; liga ir mirtis 
atėmė jiems visus vaikus, rei
kėjo užmokėt daktarams ir 
graboriams per ka jie iszdave 
daug pinigu. Per sunku savo 
darba ant galo atsikratė nuo 
skolos ir tik pasiliko penki 
szimtai atmokėti.

Antanas radosi namie kada 
Ozelis atvažiavo pas ji ir su 
kantrumu iszklauses ka nuo jo 
reikalavo, ant galo atsiliepe:

— Malonei tau padaryczia 
tai Ozeli bet sziadien negaliu 
tau paskolint pinigu. Žinai kad 
dingo mano pinigu ant speku- 
laciju ant Wall ulyczios gana 
daug ir neseniai turėjau patai
syt savo narna kas man daug 
kasztavo ir mažai turiu pinigu 
ant rankos.

Tada Ozelis' nuvažiavo in sa
vo banka praszyti paskolos bet 
ir ten jam atsake kalbėdami 
kad sziame laike bankos daug 
patrotino pinigu ant žemiszko 
turto ir negali daugiau duoti 
paskolų ant namu.

Ozelis sugryžo namo labai 
nusiminęs ir nuliūdęs.

—- Ka mes dabar darysim 
tėvai? —- atsiliepe jo pati kada 
jai apsakė savo nepasisekimą 
pasiskolint pinigu.

— Turėsime sziaip taip su- 
grabaliot pinigu, motka. Javai 
iszrodo gerai ant lauko ir jai
gu aplaikysim gera preke už 
juos tai gal musu beda neužil- 
gio pasibaigs. — Ozelis ramino 
savo paezia kiek galėdamas 
kad ja nesurupint da labiau.

— Bet tėvai, javai jau bai
siai nupuolė ir visi kalba kad 
da daugiau nupuls. Dieve ma
no, kaip manau tai reikės atsi
sveikint su savo grinezele, — 
ir nelaiminga motere graudžiai 
apsiverkė.

— Neverk motka, viskas 
iszeis ant gero. Atsimink ant 
musu dangiszko tėvo kuris sa
vo geru vaiku neapleidžia. Ti
kėk Jam o viskas bus gerai.

— Manau kad asz neturiu 
tokio drūto tikėjimo kaip tu 
tėvai bet pradėsiu melsti Jo da 
szi vakara kad Dievas palai
mintu musu javus ir aplaiky- 
tumeiū gera preke už juos.

Farmeris Ozelis buvo vienas 
isz tu žmonių kurie kreipęsi

į Vienas svaras radium 
kasztuoja 33,750,000 doleriu. 
Stiklas pripildytas su juom ga
lėtu būti naudojamas per szim
tus amžių ir ne truputis jo ne- 
susimažintu.

Tikriauses Kabalas
Arba atidengimas paslapcziu 
ateities. Su pagelba kazirom. 
Pagal Chaldeiszku, Persiszku, 
Graikiszku Arabiszku ir Cigon- 
iszku Burtiniku. Iszguldineji- 
mas to kabalo yra labai lengvas 
ir kiekvienam gali būti suprasti.

Moraliszka Kabala
Katras iszdeda žmogaus ateiti. 
Su Salamono Nose.

Tikriausia Burykla
Sudėjo Cigonka isz Egipto, Ru
biną Sulva. Del vyru ir moterų.

" visos trys
KNYt-!TES

Prisiuskite mumis 25c., Gausite 
knygutes per paczta. Pinigus 
galite siusti stempomis.
W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 

MAHANOY CITY, PA.

Melskie Dievo\ 
o Jisai Tau 
Prigialbes
(Parasze F.W.S.B.)

Farmeris Ozelis akyvai insi- 
žiurejo in popiera kuria laike 
rankoje sėdėdamas prie stalo 
laukdamas vakarienes.

— Ka tu ten turi tėvai? — 
užklausė jo motere ateidama 
isz kuknios ir matydama jo nu- 
liudusi veidą.

— Gavau žirie nuo Milerio 
kuris raszo man kad užmoke- 
czia jam skola kuria užtrau
kiau ant musu namo ir turiu 
užmokėti ateinanti menesi. 
Mileris sako kad jam pinigai 
reikalingi ir ilgiaus nemano 
laukti.

— Dievulėliau mano, ka 
mes dabar darysime?

— Nuvažiuosiu pas musu 
kaimyną Antana, gal jisai man 
prigialbes ir paskolins pinigu. 
Nepraszysiu jo visos sumos nes

pas Dieva su visokiais reika
lais bedoje ir tiki jog: “Pra- 
szykite, o bus jums duota.” 
Dirbo sunkiai be paliovos bet 
ka sau mane tai neparodė ki
tiems. Ozeliene padalydavo sa
vo darba su potereis ir meldėsi 
in savo szventaji kad javai ge
rai užderėtu ir kad galėtu par
duot už gerus pinigus.

'Tuom laik laikas artinosi 
kad užmokėti skola. Motere da 
labiau nusiminė. Dvi dienas 
priesz laika Ozelis nuvažiavo 
pas Milerį pasiulindamas jam 
penkis szimtus doleriu kuriuos 
suczedino ir melde jo kad pra
ilgintu laika pakol surinks sa
vo javus.

Taja nakti Ozelis su savo 
motere atsiklaupė priesz pa
veikslą Szvencziausios Moti
nos Dievo praszydami kad 
jiems prigialbetu ju nelaimėje. 
Ozeliene greitai užmigo nes bu
vo baisiai taja diena pailsus 
bet Ozelis ne taip greitai galė
jo užmigti. Gulėjo maustyda
mas apie savo beda ir kada jau 
bandė užmigti, sztai pabudo 
greitai per koki tai žaibini 
striuki kuris pralėkė pro jo 
langa szvilpdamas ir tuojaus 
pasigirdo trenksmas ant lauko

— Kas atsitiko ? — užklau
sė motere staigai pabudus.

— Nežinau motka kas tai 
buvo bet man iszrodo kad tai 
buvo kokis meteoras kuris nu
puolė isz dangaus.

Greitai apsirenge Ozelis su 
paezia ir iszbego laukan pažiū
rėti kas atsitiko. Ateja ant lau
ko pamate didele skyle kur nu
krito meteoras kuris krisdamas 
sudegino beveik visus javus.

— Vajai, dingo musu pui
kus javai ant kuriu tiek tikėjo
mės. Teve, kaip tu gali turėti 
vilti Dievuje jaigu Jisai tau 
padaro toki szposa?

— Motka, tik tu nezurzek 
priesz Dieva,, juk Jisai da 
mums pagialbes, pamatysi.

Dievulėliau, kad asz turetau 
tokia drūta vilti kaip tu bet 
viskas man dabar iszrodo blo
gai ir isztikruju prapulsim.

— Žinokie motka kad sži- 
tokiam laike galime isztikruju 
tikėtis Dievo pagialbos ir sll- 
szelpimo. Eime in grinezia nes 
matau kad tu drebi ar tai nuo 
szalczio ar nuo baimes.

Žine apie nukritimą meteo
ro pasklydo greitai po visa ap
linkine. Ant rytojaus suvažia
vo daugybe žmonių prisižiuret 
to meteoro. Tarp suvažiavusiu 
žmonių buvo ir fundatorius ne
tolimos kolegijos, kuri jau bai
gėsi statyt artimam mieste. 
Prisiartinęs prie Ozelio žmo
gus tarė:

— Na, ponas Ozeli, buvo 
tai netikėtas sveczes kuris ta
ve atlankė nakezia. Ka manai 
daryti su savo dovana isz dan
gaus ?

— Nežinau nieko kito kaip 
tik imtis prie jo iszkasimo ir 
sudaužyt. Sudegino jisai man 
beveik visus javus.

— Ar tu man neparduotai 
ta akmeni? Jau nuo seniai jesz- 
kojau tinkamo paminklo kuri 
galeezia pastatyti prie savo 
kolegijos.

— Parduot? — paszauke 
Ozelis nusistebėjas. — Nežino
jau kad-toki akmens gali būti 
parduodami.

— Ar imtai asztuonis szim
tus už ji?

— Gerai, sutinku ir gali 
sau ji pasiimti — paszauke nu
džiugęs Ozelis.

— Matai motka, — kalbėjo 
Ozelis in savo paezia in kėlės 
dienas po tam, rodydamas jai 
bankine kvitą. — Dabar ne tik 
galėsime apmokėti skolas bet 

da ir mums pasiliks keli sziin-* 
telei, asz žinojau kad Dievas 
iszklausys musu maldos ir ne
apleis tuju kurie Jo meldžia 
pagialbos.

— Gerai sakai, teve, szio 
pamokinimo neužmirszkime o 
ateityje turėkime vilti Dievu- 
je.

— Taip, 'bet daugelis žirni
niu greitai užmirszta padeka- 
voti Dievui už padarytas per 
Ji geradejystes del žmogaus. 
Todėl atsiklaupkime motkele 
ir sukalbėkime maldele už Jo 
geradejystes. ’ ’ 4

ATSAKYKITE ANT'
SZ1U UŽKLAUSIMU
1- Kaip ilgai gyveno seniau- 

ses žmogus?
2- Kas ant svieto gyveno, ne 

numirė o bet ant svieto buna?
3- Kada žmonis mieste visi 

už kiausziniu stvėrėsi?
4- Kas tai gali būti? Isz pri- 

szakio iszrodo taip szake, per 
viduri kaip baczka ant galo 
kaip krapylas ?

5- Kodėl žmogus stena kaip 
malkas kerta ar kuolą in 
žeme kala?

6- Nuo kokio darbo žomgus 
greieziause nuilsta?

7- Kokia didžiausia pakuta 
del moteres ant ano svieto?

8- Kada arkliui lengviausG 
bėgti?

9- Isz ko lahiause reike ste
bėtis?

10- Ko vargszas nesibijo?
ATSAKYMAI: V

1-Nuo užgimimo* lyg smert. 
2- Pati Loto, kuria Dievas pa
verto in stulpą druskos. 3- Ka
da ant pietų užzvanina. 4-Kar- 
ve. 5- Mano kad malkai ir 
kiTožui^fcauda, tai- jis; dejuoja. * 
6- Nuo girtavimo. 7- Kada 
Dievas parode kaip likias pats 
ant svieto su kita motere apsi- 
paeziuoja. 8- Kaip uodega pri- 
riszta. 9- Kada ant skripkos 
grajina o kiti sukasi ir trypia 
kaip kvailei. 10- Apipleszimo.

VIENA KITAI 5 . 
NEAPSILEIDO.

— Kūmai, kaip toji papū
ga gyvuoja kuria pirkai priesz 
Nauja Meta?

— Pastipo ne'bagele.
— O kas jai atsitiko?
— Mano pati buvo priežas

tim josios pastipimo. Matai, 
mano motere mėgsta daug kal
bėti o papūga jai nepasidavė ir 
neapsileido ir todėl turėjo pa- 
stipt. . . , ■,

W. Traskauskas, Ėst.
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėlius. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, veseliju, pasivažinėji
mo ir t. t.—Bell Telefonas 78.
520 W. Centre Si., Mahanoy City

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED

PROFITS $623,358.62
—$—

Mokame 3-czia procentą aht 
sudėtu pinigu. Procentą pride- 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumetreikalaussu musu ban
ka nepaisant ar mažas ar didelis.

_ __
G. W. BARLOW, Pres.

J. FERGUSON, Vice-Pres.irKas.
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Pilipas greit nubėgo in kriz
ine ir prisakė kalviui kalt kuo-- 
greicziause geležini žmogų, 
kalvia nielko nelaukęs susi- 
szauke apie deszimts savo gi
zeliu ir pradėjo kalt kad net že
me drebėjo, taipgi ir Pilipas 
musze in karszta -geleži kiek 
įtik galėdamas, ar po dvieju 
valandų jau žmogus buvo gata
vas, tada ta žmogų indejo in 
ugnį ir toleik kaitino iki buvo 
.visai raudonas kaip žarija.

Pilipas stojas ant kuznios 
duriu paszau'ke aksze tu raga
na gali dabar mane ėst nes jau 
pasimeldžiau. Kiaule tuojaus 
pradėjo eit prie kuznios iszsi- 
žiojus iki ausu kada stojo pas 
kuznios duris, savo žiotim už
dare duris, tada kalvis, visi gi- 
zelei ir Pilipas su replem gele
žini žmoigu isz ugnies isztraį- 
ke raudona kaip žarija, ir in- 
kiszo in gerkle kiaulei, kada 
kiaule pajuto nasruose karsz- 
ti, atsojo nuo duriu, o szitie vi
si su kūjais davai ėst per gal- 
vo taip, kad ant galo kiaule 
pradėjo spirget nuo to geleži
nio žmogaus nasruos, o paskui 
.vis'ai ant daigto užmusze, kada 
ta darba atliko, padekavojo 
Pilipas kalviui už visa gera- 
dejiste, ir davė kalviui sauja 
pinigu už ka kalvis Pilipui du 
•syk tiek dekavojo.
■ Dabar Pilipas užsėdės ant 
savo arklio joja sau tolyn pa
likes kiaule kalviui ant tauku.

Po ilgai kelionei dasigavo 
Pilipas jau ir pas savo karalių 
pamatęs karalius ji prijojant 
iszejo prieszais su kapeli ja pa
sitikti, kaip tik Pilipas jojo in 
dvara nusėdo nuo arklio, kara
lius ir visas dvaras, priėmė ji 
su didele paguodone už toki 
garbinga visai žemej dovana, 
nusivedęs in palociu apdova- 
pjjo visokiom gėrybėm, jau da
bar Pilipas nėjo ant musztro, 
tik sėdėjo dvare karaliszkam 
nes karalius dovanojo jam tar- 
nysta, iszgirdes apie toki cuda, 
pulkauninkas net pajuodo isz 
piktumo, kad nepasiseke pada
ryt jam smerties.

Ilgai dūsavo ir verke pul
kauninkas su Joneszkute, bet 
ant galo vėl sumislijo pulkau
ninkas, nuėjo pas karalių.

Pilipas gyvena su savo Jo- 
nesžkute labai ramei, po ne ko
kiam laikui vėl szauke pas ka> 
raliu Pilipa, apdumoja sau su 
J oneszkute delko karalius 
szauke ji, Pilipas nieko nemis- 
lijas eina pas karalių. Kada 
stojo prie karaliaus, karalius 
sako jam, pulkauninkas kuris 
sėdi ezion man sake kad tu gali 
padaryt viena nakczia, ežia už 
upes ant ano kalnelio, aukso 
palociu su visokiom brangeny
bėm vidury, ir kad apie tuos 
palocius ibntu visokiu medžiu 
ir kvietku kokiu tik randasi 
ant svieto girre, ir kad apie ta 
girre upe tekėtu, o jeigu to ne- 
iszpildysi tai busi smerczia ko
rėtas.

Pilipas kaipi apmiręs stovė
jo priesz karalių nežinodamas 
ne ka sakyt, bet ant galo pra
bilo, szviesus karaliau asz to
kios galybes neturiu kad ta ga- 
lecžia iszpiljdyt, (bet karalius 
pasakė, kad asz savo žodžio ne
mainysiu tu gali padaryt, ar 
ne sakei kad arklį neparvesi? 
obet parvedei, tai dabar ir eik.

Eina nabagas verkdamas, 

parėjo pas Joneszka, toj pa
klausė ko verki, kada iszpa- 
sakojo, toj tik su nubudimu 
pasakė kad jau matyt mu
dviem negyvenimas, jau Pili
pas eina sau per laukus dusam 
damas til< smerties laukdamas.

Beeinant iszgirdo baisa: Te
gul bus pagarbintas Jėzus 
Kristus. Ant amžių amžinųjų 
Amen, atsake Pilipas. Pakeles 
galva auksztyn pamate priesz 
save stovinti koki tai senuką 
kuris užklausė, ko verki? kada 
Pilipas iszpasakojo viską, se
nukas sako, nesirūpink, viskas 
bus gerai ir padavė Pilipui 
rykszte prisakydamas ka su 
jai norėsi padaryt tas stosis,ir 
isznyko senukas. Pilipas tada 
nuėjo ant kalnelio mostelėjo su 
tai rykszte ir pasakė: “kad 
ezion butu kairaliszki palocei, ’ ‘ 
nu-gi žiuri kad už jo stovi 
baisus murai, aplink tuos mu
ms visur žiburei dega, visokios 
visokios vigados, ko tik žmo
gui yra reikalinga, mostelėjo 
antru syk, žiuri kad apie tuos 
palocius kvietkos ir visokį žy
dinti augmenis tik kvėpė kad 
net miela, paskui vėl mostelėjo 
žiuri, kad apie visa ta grožybe 
plauke spraunus upelis kur 
vilnis vilui vejasi.

Nudžiugo jis sau ir net ji 
džiaugsmas pradėjo imti kad 
jis tokia galybe turi, bet da 
karta atsigryžes ant namu 
mostelėjo ir pamate kad stovi 
per upe tiltas net iki paežiam 
karaliaus palociui o ant to til
to žydi rožes ir lelijos. Smagu 
Pilipui buvo ten but, bet kad 
jau pradėjo dienytis turėjo 
eit namon, kada parėjo namon 
ant karaliaus dvaro, žiuri kaa 
stovi aukso karieta su deiman
tais iszsagyta kad tokios ka
rietos, ne arkliu nebuvo visoj 
pasaulej, pamate karalius Pi
lipa, insodino in ta karieta ir 
nuvažiavo visi in anuos palo
cius, kada Pilipas karalių, jo 
paezia ir dukterį apvadžiojo 
apie visur, karalius jam tarė;

Nuo sziadien anuos savo pa'- 
locius pavedu tau o szitie del 
manes, nes szitu palociu tik 
kas vidury randasi tai-bran
gesni už anuos visus dvarus, o 
kaip malonu, lauke žiedelei ap
linkui kvėpė visokeis kvaps- 
neis, negaliu atsigėrėt.

Susikrausite karalius in ežia 
o Pilipas nuėjo sau in anuos 
palocius kur jam buvo jau da
bar visai smagu.

Pulkauninkas vėl pas Jo
neszkute džiaugėsi abu kad jis 
per viena nakti to nepadarys, 
kibą sako visa pekla sueitu 
tąi iszbudavotu, na tai žinai ka 
Joneszkute mano mieliause, 
jau dabar mudu spakaini, ry- 
toj jam galva kirs, Joneszka 
net paszoko isz džiaugsmo nuo 
jo keliu bueziuodama ji, sako: 
“jau asz senei laukiu kad ji 
galas kur griebtu, namo būda
vo kada pareina tai vis verke, 
nulindęs vaikszczioje, o nevat 
ir mudviem daug perszkadi- 
ja,” su tai kalba abu pasibu- 
cziavo ir persiskyrė.

Ant rytojaus pulkauninkas 
pakilęs isz lovos pamate ta ne
tikėta stebuklą, net jam plau
kai pasistojo ant galvos, o isz 
piktumo net pajuodo kaip ang
lis, akys jo žibėjo baise rūsty
be ant Pilipo, Ikad jokiu spasar 
bu negali atimt Pilipo gyvas
ties.

Džiaugėsi gana Pilipas kad 
atliko toki sunku darba para- 
jas pas Joneszkute savo net 
pabueziavo ja, bet jį ne labai

juom buvo užganadyta nes 
tuojaus nubėgo in kukne ir pa
klausė ar nenori ka valgyt? bet 
jis matydamas kad Joneszka 
ne rami atsake kad, “nenoriu 
dusziuk,” teip ir gyveno ar 
per ketures dienas, ketvirta 
diena vėl atbėga paslas pas Pi
lipa ir sako kad jo karalius 
reikalauja.

Pilipas eina vėl su nekantry
be, ka karalius jam pasakys. 
Kada stojo priesz karalių, ka
ralius sako jam, sztai szitas 
pulkauninkas sake man kad 
tu gali padaryt tramtruda, nes 
ne asz pats nežinau kas butu 
ta tramtruda, taigi noreczia 
matyt kas jis per vienas, tai 
turi man ja padaryt o jeigu ne
padarysi tai tau smertis bus.

Bet dabar Pilipas tarė pro 
veiksmus, “szviesus karaliau, 
asz negaliu žinot kas per daig
ias butu ta tramtruda bet ka-- 
ralius atsake tu man sakei kaa 
neparvesi man arklio, bet tu ji 
parvedei, sakei man kad szitu 
gerybių man nepadarysi, o jau 
sziadien gyvenu jose, kad ne 
viena karalyste neturi jokios 
gerybes kaip asz, dabar pas
kutinis žodis tau, eik ir pada
ryk man Tramtruda, o jai ne, 
tai tau smertis, nebuvo kas da
ryt daugiau.

Pilipui kaip tik eit sau, eina 
nabagas sauvienas dūmoda
mas apie smerti, sykiu verkda
mas, nes sutinka vėl beeida
mas ta senuką, pagarbinęs 
Dieva puolė po senuko kojom 
ir melde jo kad padarytu vėl 
del jo stebuklą kad jam iszvi- 
rožytu kas tai yra Tramtruda 
ir kad ji iszgelbetu nuo smer
ties.

Tada senelis tara Pilipui: 
“Vaikeli mano, ar tu žinai kas 
asz esiu; — asz esiu Dievas, 
atėjau ant žemes tave gint nuo 
piktu žmonių, dabar te jau szi- 
ta lazduke, ir kaip eisi kur ar 
ka 'sutiksi, ar ka pamatysi tai 
tik bakstelek su saitai lazduke 
in žeme ir tark: — Kad taip 
ir but ir viskas stosis kaip tu 
norėsi— ir pasakau tau kad 
jau paskubintos kanezios tau 
nuo karaliaus, pirmiausei eik 
pas savo numyletina Joneszka 
o paskui, iszipldyk savo pri
valumus. Pasikloniojas sene
liui su aszaromis akyse už isz- 
gelbejima nuo smerties, senelis 
nuėjo sau, o Pilipas sau.

Atėjo Pilipas netoli savo stu
beles isz netycziu pamate per 
langeli koki tai vyriszki vidui, 
slapta priselino palei langeli 
u-gi žiuri per langeli kad jo 
prisiega Joneszkute 'su pulkau
ninku net iszsirede bueziuoja- 
si, myluojasi, gerdami degtine. 
Pilipui net kraujas užvirė, no
rėjo mestis ant pulkauninke 
kaipo pasiutęs liūtas ir nudet 
ant daigto, bet susilaikė atsb 
mines apie lazdukes galybe, 
umu laiku bakstelėjo in žemi 
ir isztare tuos žodžius, kaa 
taip ir butu, žiuri kad jau nor 
pasileist su viens kitu bet ne
gali, inejas Pilipas in stubele 
suszuko, “ar tai tu szitoke ma
no prisiega, buvai tu prakeik
ta ragana, ar tu pildai tuos žo 
džius szitaip kuriuos bažny- 
czia priesz P. Dievą man pri
slėgei, na, o tu prakeiktas Ju- 
doszau, ar tai tu man norėjai 
smerti surengi abudu su raga
na, dabar eikit,” ir drožė su 
lazdute per szona pirmiausi
Joneszkai o paskui pulkaunin
kui taip'smarkei, kad net vie
nu žingsniu abudu iszleke isz 
stubos bueziuodamies, kada

į Daugiau kaip 62 tonai 
visokio maisto yra sunaudoja
mi kas diena ant pusrycziu del 
ląįvprįu Dėdės Šamo įlotoje.

iszejo visi isz stubos, Pilipas 
S tub a uždegė, ir ka da stuba 
buvo liepsnuose, bakstelėjo su 
lazduke kad eitu, pirmiause* 
eina pulkauninkas su Jonesz
ka bueziuodamies o paskui 
juos deganti stuba, o prieno 
kamine piemenis pamate kad 
tokis dimnas dalykas ateina, 
eme visi visu szenu rėkt ir 
juoktis.

Pilipas bakstelėjo kad taip 
ir but, varosi jau ir piemenis 
žiuri kad karves kupeta szieno 
apstoja taip ėda kad ne ausu 
nematyt, bakstelej Pilipas kad 
taip ir but varosi ir kupeta su 
karvėm, eina per gaspado- 
riu kiemą, pamate mergos ku 
ries duona kepetuom syk, to 
kius eudus, isžbega visos su li
žėm, su szluotom kad ne leist 
in kiemą rėkdamos iszsižioja 
iki ausu — bakstele su lazduke 
kad taip ir but, varosi jau ir 
mergas visas, gaspadorius 
kluone javus vete, durys viso- 
buvo adaros, mato kad ateina 
per kluoną, iszbogo isz užpaka
lio, žiuri kad bulius nuvilks 
jam kvieczius, paemes su sziu- 
peliuke parneszt per klojima, 
— bakstelej su lazduke kad 
taip ir but, varosi sykiu ir gas- 
padoj neszant bulių, kada nu
ėjo in karaliaus dvara visi su
stojo, — Pilipas nuėjo atsive
dė karalių ir sako: “szviesus 
karaliau sztai mano tramtru
da. Karalius suszuake visa sa
vo dvara ant pažiūrėjimo 
tramtrudos.

Dabar Pilipas atsiliepe ant 
karaliaus. Matai szviesus ka
raliau ta pulkauninką, .per ji 
mane norėjo nužudyti jis man 
nežiniom susinesze su savo prr 
siega kaip matot abudu bu- 
cziuojasi, trokszta abu . mano 
smerties, karalius net paszoko 
kaip pamate savo isztikima 
tania, tokiam padėjime, atne 
sze Pilipui karda ir sako, asz 
nusprendžiau ji nužudyt, taigi 
isz tavo rankos turi jis mirt, 
taip kaip tu butum mires įsa 
jo rankos, o su savo prisiega 
daryk kaip tu nori, Pilipas ga
vės karda ir pavelijimą vienu 

GERIAUSE ANT PASAULIO LOSZEJA TENNISO.
Czia du paveikslai Miss Helen Jacobs, pasaulio geriausia 

loszeja tenniso, kuri ana diena pralenkė visus kitus loszejus.
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szvistelejimu abieju galvos nu* 
sirito kaip kopūstai, tai tada 
tik Joneszka paleido pulkau
ninką, o pulkauninkas Jonesz
ka. Karalius klausė toliaus, o 
kam ta stuba dega, u-gi už tai 
kad nenorėjau palikt ne tosios 
stubeles, o ne jokios atminties 
ant to daigto, dabar iszvirožyk 
viską ka tik ezion turi. Tie 
piemens, tai juokėsi isz manes 
per daug tai ir juos paėmiau 
sykiu, o tos karves tai dare 
gasipadoriui iszkada esdamos 
gatava sziena isz kupetos, tai
gi privereziau ir jais eit kad 
atmytu daugiaus to nedaryt, o 
tai pavydėjo man tokios dailios 
besiedos, bėga man perszka- 
dina, tai asz uždykes paėmiau 
ir j eis sykiu kad žinotu kitu 
kartu nereik niekad kitam pa
vydėt, na o tas gaspadorius, ne 
norėjo kad jam isz vetitus 
kvieczius tas bulius iszvilktu 
laukan, paemes jis norėjo 
perneszt per klojima bet 
ant galo norėjas ir ji pasiimt 
su savim, ta ir iszpildžiau,- ka; 
ir sarmata jam dabar.

Na pasakyk szviesus kara
liau ar tai da ne gera mano 
tramtruda, karalius! ‘ atsake 
jam:

— Tavo tramtruda yra tai 
tikrai tramtruda — tu esi vis
kas nuo manes didžios pago- 
dones, — eilk in mano dvara ir 
buk kol tau patiks, ir ko tik 
kada nuo manes reikalausi, ta 
ir gausi, nereikalauji dabar 
rūpintis daugiau apie nieką, 
paleido visus tada Pilipas ir 
piemenis ir mergas ir ta šlube
le užgesino o tam gaspadoriui 
davė tiek pinigu kad jam ne- 
reikėjo vėtyt kviecziu.

Ant to viskas pasibaigė. Da
bar au Pilipas gyveno vienas 
sau kaipo ministeris nes pr±e 
saves turėjo apie keturis tar
nus kurie jam tarnavo, ko no
rėjo ta gavo ir darė pagal sa
vo norą.

Matai brangus skaitytojau 
kad niekad ne reik kitam kast 
duobe nes laikais ir pats in ja 
gali inpult. GALAS.

* Buvusis Tszpaniszkas ka
ralius Alfonsas XIII buvo ka
ralium szeszis menesius priesz 
savo užgimimą.

Sakalelei jau nežinau, 
Ne to nenumanau,

Kokia tai užėjo mada, 
Kad pas Lietuvius visada, 

Kada kokia szvente užeina, 
Tai bjauriausia apsieina, 

Kad tokiu szveneziu nebutu, 
Gal tada ir latriju nebutu. 

Žmonelei traukia in bažnyczia, 
O kiti in karezema kaip tyczia, 

Ar-gi jau nebus niekada per
mainos, 

Ar taip gyvensite visados? 
Po tam kruvini eina pas 

skvajeri,
Net žiūrėti ant kruvinu meitė

liu negali,
Svetimtaucziai žiuri ant ju 

kaip ant žvėrių, 
Ant tuju pasigerusiu Lietuviu, 

O gal tiktai geras rimbas juos 
suvaldytu, 

Geresne apszvieta priduotu,
Ir juos ant visados ap- 

malszytu.

* * *
Jaigu kur buna diena pedes, 

Ten bėdos ir darbo turi dėdės, 
Kur ten apie Avondale, 

Vienoj bakūžėlėj,
Keli gerdami staigai susi- 

musze,
Ir net gaspadine parmusze, 
Diszius ir langus iszdauže, 

Net ir duris iszlauže, 
Už tat namie negulėjo, 

Kozoj buvo, bausme užmokėjo, 
Ka ant to sakysite, ar tai gerai, 

Ar tai krikszczioniszkai?
Mano sakalelei pamatysite, 
Kaip sau gala dasigriebsite.

* « *
Tokiais girtuokliais buvo 

Lietuvoje, 
Tokiais pasiliko ir Amerikoje, 
Savo grinczeles ten pardavė, 

In Amerika po tam nusidavė, 
Taigi, laukas buvo, laukas 

stips, 
Girtuokliais buvo ir tokiais 

pasiliks.
Atėjo vyru senu ir jaunu, 

Netoli Sankleru,
Du galonus namines iszgere, 
Ant galo už krutu susitvėrė, 
Lampos ir peilei darbe buvo, 
Krėslai ant vietos neiszbuvo, 

Kada gaspadine namo parėjo, 
Daug stuboje darbo turėjo, 

Pakol viską sudavadijo, 
Torielkas ir krėslus suran

kiojo.

* * *
Jaigu tavęs ant partes 

nepraszo,
Tai staezia galva iszpraszo, 
Ba jaigu kiek palitikos turi, 
Reikalo ant partes neturi, 
Ba toki padaro tik didele 

balda, 
Galvas kitiems suskaldo, 

Po tam daktaras turi susiūti, 
Ir kėlės dienas po tam stenėti. 
Tankiausia atsiranda ir tokiu, 

Vadinamu ‘ ‘ džentelmonu, ’ ’ 
Kurie isz kitu pradeda juo

kavo!,
Paskui kiti pradeda jiems in 

kaili duot,
Ir kaip žvirbli supaszo, 

Kad vos po tam atsipraszo.

NAUJA APGAVYSTE 
SUKARAKONU i

“Fainting Annie” (alpstan
ti Onute) buvo patogi mergai
te o josios dede “Diakonas 
McFall ’ iszrode ant labai Die- 
vo-baimingo žmogaus bet buvo 
tai naujausio budo apgavikai 
ir turėjo naujausia “rakieta,” 
Važinėjo jie po didžiausius 
miestus apgaudinėdami dide
lius hotelius ir restauracijas.

Ju “rakietas” buvo sekan
tis:

Onute su savo nevos “dede” 
užeidavo in didele restauraci
ja, užkalbindavo gerus pietus 
ir laike valgio Ona staigai su
klykdavo ir apalpdavo. Laike 
valgio Ona užtiko ant torielkos 
negyva karakona (kakroezi). 
“Dede” paszaukes locnininka 
restauracijos kerszino apskun- 
dimu už toki paniekinimą ir 
kerszino pranesžti apie tai del 
svekatos valdžios kad restau
racijoj randasi karakonai .ir 
jog paduoda negyvus su val
giu del svecziu. Toliaus kalbė
jo kad jo seserune yra silpnos 
sveikatos ir suradimas negyvo 
karakono ant torielkos suardė 
jos nervas.

Žinoma locnininkas restau
racijos, nenorėdamas kad pa
skalas apie tai pasklystu po 
miestą, kad jo restauracijoj 
randasi karakonai, pradeda po
rele apmalsziiiet' ir perpraszi- 
net, pasiulindamas dedei ir 
Onutei koki tūkstanti doleriu 
kad tylėtu ir nieko apie tai ne
sakytu. :

Dede ir Onute sutinka ant to
kio apmalszinimo, apleidžia 
restauracija ir iszvažiuoja in 
kita miestą jeszkoti “sokeriu.”

Toji porele prigavo tokiu bu- 
du daugeli restauracijų ir ko
teliu bet ant galo likos susek
ti St. Louis mieste ir uždaryti 
kalėjime. . „ j:

GEROS RODOS ’
DEL VISU

* Laime neturi akiu todėl 
kaip-gi gali surasti kožna žmo
gų? Tik isz netycziu nutverę.

* Vyrai tankiausia (oK ir 
moteres) svetimas moteres 
(vyrus) giria bet niekados ne
norėtu tuos pasielgimus-ant sa
vo locnu pecziu patirt.

* Jaigu kas tave giria ar
ba peikia tai pirmiausia už
klausk: “kas tai per vienas?” 
Mat, vienu niekinimas gali bū
ti garbe o del nekuriu vėla pa
gyras gali tau kenkt.

* Auginant vaikus motina
privalo ne tiktai iszmokyt po
terėliu ant pomietes bet ir kož
na žodeli iszdestyt jiems ka lai 
ženklina. ■;

* Gražus ir meilus veidas 
moteres ne tiktai vyrus bet ir 
moteres patrauks prie savęs.

* Zobova yra geru daigtu
bet ne ant ilgo nes greitaųUu- 
bosta. Tiktai gera knyga nenu- 
bosta ir atnesza nauda .ant vi
so gyvenimo. į e

* Dievas sutvėrė Jieva kad 
ji butu drauge del Adomo, pie
vas ir daugiau žmonių sutvėrė 
kad gyventi su savim, sutiki
me, nesivaidintu ir vieni kitu 
kad neapkalbetu ir nesipesztu.

* Nekuriems žmoniems ant 
tuszczio davinejasi geros ro
dos, tiktai skaudus dasekimai 
gali juos proto pamokyti t

: 2
*' Nėra bjauresnio daigto 

už liežuvi — liežuvis užmusza 
žmogų moraliszkai o peilis ji 
palengvina per mirti. —F<

i t r t
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I.- Balsuokite už

JOHN J. JOYCE
Ant School Direktoriaus

MAHANOY CITY, PA. 
Praszo juso Balso ir Intekmes.

f------------ ---
Balsuokite už

John J. Mc’Cauley
Ant Jury Commissioner 
(SCHUYLKILL PAVIETE) 

Praszo juso Balso ir Intekmes.
V-------------- ----------- - —

Balsuokite už

WILLIAM C. JAMES
ANT SZBRIFO 

(SCHUYLKILL PAVIETE)
Praszo juso balso ir intekmes

f, ' - . — ... ?
Balsuokite už

ANT CHIEF BURGESS

JOSEPH J. WIRTZ
MAHANOY CITY, PA. 

Praszo juso Balso ir Intekmes.

tr~ -

Lietuviszki Bonai
Mes mokame aukszcziausia 

marketo kaina.
Neparduokite bet raszykite 

pirma pas mus.

Kurt H. Schurig & Co
50 BROADWAY

, NEW YORK
It . - --------a

G R RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graborius 

:i Gabiausias Balsamuotojas :: 
Geriausia Ambulanco 

patarnavimas s z i o j 
apelinkeje. Bile Ko- 
kiam laike, diena ar Xfe, 
nakti. Visada turi pil- jX 
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio Tg 
Grabu. Laidoja nu- || 
tnirelius pagal naujau- || 
na mada ir mokslą. |j 
Turiu pagelbininke H 
moterema. Prieinamos Ii 
prekes. hį |

DU OFISAI:
MAHANOY CITY;516 W. Spruce St.

Bell Telefonas 149 
TAMAQUA, FA., 439 Willing Streoe 

Bell Telefonas 538-J

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 

Dentistas Mahanojuje
*®"Ant 2-tro Floro, Kline Bldg., 

19 W. Centre St., Mahanoy Cityy
------------

A. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Pirmos klasos patarnavimas
Ofisai Dviejose Vietose ❖

331 W. Centre St., Shenandoah
Phone - Dial, 2-1512

411 E. Pine St., Mahanoy City 
Phone 501

KVITU KNYGELE Draugystėms, 
del iszmokejimo pinigu ligoniams. 

Preke . . . 25c.
KVITU KNYGELE Draugystėms, 

del Kasieriaus, nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. Preke . . . 25c.

W. D. Boczkauskas-Co.
Mahanoy City, Pa.

Jos. J. Boreese Agentas 
Successor of The Mockaitis Agency.

Room 2, Miners National Bank Bldg. Shenandoah, Pa.
Bell Telefonas Dial 2-0916

Apsaugoja nuo ugnies namus ir naminius rakandus. Teipgi langus, 
vandens, vagies ir kitokius apdraudimus.

Dagirdau kad nekurios ypatos paskelbė jog jie turi pigesnias prekes 
ir gali insziuravoti juso namus ir kitokius dalykus už mažesnias pre
kes, tas neteisa, nes visos Insurance kompanijos turi vienokia preke. 
Praszau tu visu kurie turėjo Insurance reikalus suMockaiczio agen- 
tyste kad kreiptųsi pas mane apie jos Insurance, kaslink kokiu 
nors paaiszkinimu kuriu norite. Teipgi praszau visu kitu kreiptis 
pas mane apie bile kokius apdraudimus. Esmių Lietuvis ir suteik- ( 
siu jumis teisinga ir sanžiniszka patarnavima visame.

Ateikite, raszykite arba telefonuokite.

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

MAHANOY CITY, PA.

'JURI atnaujinta vilti apie vertes prapercziu szioj 

apelinkėje. Kietųjų anglių yra geriausia dirbanti 
industrija Suv. Valstijose ir atrodo gerai del ateities.

ŽINIOS VIETINES
—■ Jauni vaikinai pradeda 

iszvažineti in didesnius mies
tus jeszkot darbo ir beveik vi
si jau rado darbus. Ana diena 
net trys szeimynos vienam 
‘‘bloke” iszsikrauste in dides
nius miestus. Mieste jau pra
deda rastis daug tuszcziu situ- 
bu. Ateitis del Mahanojaus ne 
kaip atrodo nes czionaitinei 
brekerei gal jau niekad ne
dirbs nes naujas St. Nicholas 
brekeris užėmė vieta visu czio- 
naiitiniu brokeriu. Vietines ka
syklos kaip kada gal dirbs jei
gu bus trumpa anglies kituose 
kasyklose, bet anglis bus visgi 
gabenta in nauja St. Nicholas 
brokeri.

— Seredos ryta didelis 
skaitlis vyru nusidavė in Jack- 
sono pecze, kur Readingo kom
panija pradėjo kasti “stripin- 
sus.” Mainierei yra tame prie* 
szingi nes sako kada atidarys 
“stripinsus” tai tik keletą 
vyru .su pagelba maszinu gale-s 
daug anglių iszkasti ir tokiu 
budu sumažins darbus požemi
niu kasyklų. Kaip tasai erge
lis pasibaigs tai nežine.

—■ Valdže siuntines už ke
liu dienu slaptus detektyvus 
peržiurinet visus saliunus ir 
vietas įkurtuose pardavinėja 
alų arba nelaužo tiesas ir par
davinėjo alų be laisnu. Taipgi 
ketina uždaryti visas vietas 
kuriuos užlaikineje slaptas 
vietas.

—■ Mrs. Thomas Jones, 62 
metu, 126 W. Spruce ulyczios, 
likos mirtinai sužeista nuo ko 
mirė ir keli kiti likos skaudžei 
sužeisti automobilio nelaimėje 
arti Readingo, Seredoje po 
piet. Senuke likos nuvežta in 
ligonbute kur in trumpa laika 
mirė.

— Charles E. Shelly yra 
kandidatas ant skvajerio ant 
abieju tikietu. Jisai buvo sun
kiai sužeistas 6 metai adgal ir 
nuo to laiko yra kolieka. Jisai 
yra tinkamas vyras ant to urė
do ir praszo visu ukesu kad už 
ji balsuotu.

— Skulkino paviete praer 
ta menesi buvo net 27 netikė
tos mirties kaip: 5 prigėrė, 5 
krito negyvi nuo szirdies ligos, 
4 likos užmuszti per automobi
lius ir 4 likos užmuszti kasyk
lose. i

— Fedor Tesluk yra kan
didatas ant Supervaizerio. Jis 
praszo jusu balso ir parėmimo. 
Galite už ji balsuoti ant Re- 
publikoniszko ar Demokratisz- 
ko tikieto.

SHENANDOAH, PA.
■f Jeva Navickiene, senyva 

motere, kuri gyveno pas savo 
duktere S. Juszinskiene, 325 S. 
West St., mire Panedelyje, 
miesto ligonbutyje. Kada szei- 
myna valgė pietus, iszgirdo 
riksmą ant virszaus ir kada už
bėgo ant virszaus, sena motere 
visa liepsnose szoko per langa 
15 pėdu žemyn. Yra sakoma 
kad motere ka tokio jeszkojo 
kamaraitėje su degtuku ir už
sidegė jai szlebe ir isz iszgas- 
ties szoko per langa. Buvo nu
vežta in ligonbuti kur mirė. 
Iszgyveno iShenadoryje apie 50 
metu. Paliko vyra, sunu ir duk
tere.
t Martinas Pavasaris mirė 

Ashlando ligonbutyje nuo su
žeidimu kuriuos aplaike dirb
damas kasyklose. Jisai buvo 
naszlys ir gyveno po adresu 123 
E. Coal St. Paliko keturis sū
nūs, duktere ir broli. Laidotu
ves atsibuvo Utarninko ryta.

Plymouth, Pa. — Avondale 
kasyklos, kurios nedirbo nuo 
5-tos Mojaus, pradės vela dirb
ti 11-ta diena szio menesio. 455 
anglekasiai aplaikys darbus.

f Mikas Seraviczius, 40 
metu amžiaus, mire Mercy li- 
gonbutej. Jisai užsitrucino val
gydamas netinkamus grybus.

Tamaqua, Pa. — Ketverge 
vakara 'buvo surengta iszleis- 
tuuviu vakariene buvusiam 
klebonui Kun. C. Klevinskui, 
kuris buvo perkeltas klebonu 
in Szv. Franciszkaus parapija 
Minersville j. Vakariene suren
gė bažnytines draugystes ir vi
si parapijonai. Dalyvavo dau
gybe svecziu ir kunigu. Kuni
gas Klevinskas szioj parapijoj 
isz'buvo 7% metus. Jo vieta už
ėmė kunigas Viktoras Mikai- 
tis.

— Moterių Bažnytine Drau
gija rengia Card Party, Petny- 
czios vakara, 15 diena szio me
nesio. Inžangos tikįetai jau 
parsiduoda po 50 centu.

PADEKAVONE

Rugpiuczio 15 d. 1933, invy- 
ko 19-ta Lietuviu Diena. Pelno 
Sesutėms Pranciszkietems at- 
nesze $387.08. i

Dekavojam didžiai gerb. 
kun. P. Czesnai isz Mahanoy 
City, Pa., jo buvusiam pagel- 
bininkui kun. V. Mikaicziui, 
profesoriui A. Grigoraicziul, 
kun. J. Karaliui isz Shenan
doah, kun. J. Klimui isz Mt. 
Carmel, kun. I. Valancziunui 
isz Girardville, Pa., kun. S. 
Nohbutai isz Frackville, Pa., 
kun. V. Matulaicziui isz St. 
Clair, kun. M. Daumantai isz 
Minersville, kun. J. Tiszkui 
isz Maizeville ir ju pavapijie- 
cziams. Dekavojam visiems 
gerbiamiems kunigams prisi- 
dejusiems darbui ar kuo nors, 
prio surengimo mums szios 
taip laukiamos Lietuviu Die
nos.

Žodžiu aeziu visiems musu 
geradariams, kurie prisidėjo 
savo aukomis.

Melšime Visagalio, kad Ji
sai palaimintu visus ir atlygim 
tu szimteriopai už Jusu gera 
szirdi ir prielankumą mums.

Dėkingos, Szv. Pranciszkaus 
Seserys.
z-  —————— ------------ •?

Ant Taksu Kolektoriaus 
BALSUOKITE UŽ

EDWIN BLEW
MAHANOY CITY, PA.

Praszo juso balso ir intekmes

ISZ LIETUVOS
LIETUVOS SENIAUSIA 

MOTERIS LINKUVOS 
VALSCZIUJE.

Linkuva. — Udeku kaime 
nuo senu laiku gyveno Ona 
Buczaite 101 metu amžiaus. 
Senute dar gerai mato ir 
sziaip taip užsidirba pragyve
nimui duonos kąsni; pleszc 
plunksnas, raveja daržus ir ki
tus darbus atlieka. Atmenanti 
dar bloguosius 1843 metus, 
kaip žmonis nuo lauku javus 
su krepsziais rinko, nes in dir
va nebuvo galima invažiuoti 
— derliu 'sunaikino lietus :r 
audros. Tada, sako senute, tai 
tikrai buvusi krize, kad žmo 
nes nei pavalgyti neturėjo ko, 
o apie pinigus tai nebuvo ne 
kalbos. Tais metais ūkininkai, 
iszpjove visus gyvulius, pasrį’ 
likdami tik po viena karve ir 
arkli, kuriuos maitino nuo sto
gu iiuplesztais sziaudais. Da
bartinis sunkmetis, palyginus 
su anų laiku, esąs tiktai nie
kis; girdi, visiko yra ir nieko 
nestinga, nei duonos, nei mė
sos, gal tik žmones pasidarė 
lepesni, stato didesniu reika
lavimu ir jesžko visokiu pa
lengvinimu. Dirbdami ir dabar 
galėtu daug sau palengvinti.

KRAKIŲ APYLINKĖJE 
AUDRA PADARE DAUG 

NUOSTOLIU.
Krakes. — Krakių apylinkė

je siautė nepaprastai smarkus, 
lietus su perkūnija, kuris pa
dare nemažai bledes. Perkūni
jai praūžus, galima buvo ma
tyti gaisro pašvaistes; be to, 
gamta pareikalavo ir žmonių 
auku: pilieti Liaka, kuris ėjo 
audros metu geležines szakes 
neszinas, perkūnas nutrenkė 
vietoje.

Tos paezios dienos gorizon- 
ta vėl nuszviete gaisro pa- 
szvaiste. Sudege Krakių Bart- 
kuniszkio dvaro' Jacunskienes 
daržine su 200 vežimu dobilu, 
70 vež. szieno ir apie 20 vežimu 
rugiu, be to ■.— liepsnose žuvo 
daug ūkio padargu. Nuvykę 
Krakių gaisrininkai buvo be
jėgiai kovoti su ugnies jura.

SAVO BUTE SUDEGE 
MOTERISZKE.

Sziauliai. — Laiszkiiiinkas 
atneszes laiszka Cha jai Szmui- 
leviczaitei, Vilniaus g. 139 nr., 
rado jos bute degant invairius 
daigtus, o ja paezia ant grin
dų negyva ir taip pat degan- 
czia. Subėgo žmones gaisra už
gesino, o policija ėmėsi prie
žastį tirti.

Buvo manyta, kad tai nelai
mingas atsitikimas, bet dabar 
jau iszaiszkinta, kad tai yra 
pitadarybe.

Ryszy su szia byla suimtas 
tūlas kiemsargis,, kuris Szmui- 
leviczaitei neszdaves vandeni.

PASIKORĖ MOTERIS.
Žeimiai. — Kamajų vai., Ro- 

kiszkio ap., vietos miszke, ber
že rado pasikorusia moterį 
Szeszelgiene, Szeszelgiene ne- 
senei buvo isztekejusi su di
deliu pasogu ir su vyru blogai 
sugyveno.

Waterbury, Conn.,—Ig. Ra
kauskas, 8 John St., kepa tikra 
lietuviszka duona. Pristatome 
iii visas dalis Waterbury ir ap
ylinkes. Norintieji jos gauti 
namuose ar krautuvėse, kreip- 
iktes- pas mus. Taipgi kepa
me -visokiu pyragus ir keiksus.

l'iš feįj iį-į. ' ■: ■’k- ■;

Į POLITIKA Į WI
_■ _ ----------------------------------------------------------------_------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SCHUYLKILL PAVIETE

ADVOKATAS A. D. KNITTLE

Lietuviai Schuylkill Paviete 
balsuokite už

A. D. Knittle
Kandidatas ant 

ORPHANS COURT JUDGE

Gerbiamas Lietuvi Pilieti:—•
Asz, žemiau pasiraszes, esi u 

kandidatu Naszlaicziu Teismo 
Teisėjus, (Orphans Court 
Judge) Schuylkill paviete. 
Szio aspkriezio Lietuviai laba; 
gerai mane pažysta. Asz irg< 
Lietuvius gana gerai pažystu 
ir juos gerbiu. Jau suvirszum 
38 metai kaip esiu prisiekęs 
advokatas ir szioje apielinke- 
je praktikuoju. Daug reikalu 
turėjau su Lietuveis gindamas 
ju bylas teisme ir su pasi
didžiavimu galiu sakyti kac. 
gana gero esiu jiems padaręs. 
Lietuvius asz taip pamylėjau 
kad apie 30 metu atgal pasiry- 
žiau Lietuviu kalba iszinokti. 
Tas man pasisekė. Suvirszun 
25 metai kaip Lietuviszkai 
skaityti, raszyti ir kalbėti mo
ku. Lietuviu kalbos mokinau
si dar ir dėlto nes asz patyriau 
kad Lietuviai, kurie Anglisz- 
kai mažai arba visai visai ne
mokėjo'buvo per daug skriau
džiami ir isznaudojami viso
kiu “tlumocziu.”

Esiu 60 metu amžiaus. Turiu 
37 metu prityrimo vedime iii- 
vairiausiu teismo bylu. Tikybi
niai esu Krikszczionis. Kiek
vieno žmogaus insitikiiiimus 
gerbiu. Kaip aukszcziau minė
jau esiu kandidatu in Naszlai
cziu 'Teismo Teisėjus, Schuyl
kill County. Tad sziuomi krei
piuosi iii Lietuvius Schuylkill 
pavieto kaipo in savo senus 
pažystamus, prietelius ir drau
gus, praszydamas už manu 
balsuoti. Nominacijų balsavi
mai invyksta 19-ta d. 1933.

Isz kalno dekuodamas Jums 
už Jusu prielankumą, pasilieku,

Su pagarba Jusu draugas ir 
prietelius.

Advokatas Albertas Knittle.

Lietuviai Schuylkill Paviete 
Balsuokite už savo Tautieti 

Geo.W. Anns
(JURGIS W. ANDZA)

ANT SZERIFO
Praszo juso balso ir intekmes.

Musu Lietuvys-Tautietis

Dr.C.S. Burke
Yra Kandidatas ant

School Direktoriaus
MAHANOY CITY, PA. 
Ant Republikoniszko ir 
Demokratiszko Tikieto

Mahanojaus Lietuviai dar turi gera 
proga szimet iszrinkti savo tautieti, 
todėl visi balsuokite idant jin ap
rinkti. Atsakantis ir tinkamas vyras 
ant to urėdo. Nepamirszkite apie tai.

JAMES J.

GALLAGHER
. Isz Mahanoy City, Pa.

Ant District Attorney
; • SCHUYLKILL PAVIETE 

Ant Republikonu ir Demokrato baleto
Praszo juso balso ir intekmes

Baluotojai Aprinkite
Thomas John

EVANS
ISZ COALDALE, PA.

Ant Szerifo
(SCHUYLKILL PAVIETE)

Jo1 vardas rasis paskutinis ant Repu- 
bllikoniszko baleto,: ir:pirmutinis ant 
Demokratiszko baleto. Praszo juso 
balso ir parėmimo.

MAINIERIU PRIETELIS

George Edward

GANGLOFF
KANDIDATAS ANT

JUDGE OF THE
ORPHANS’COURT

Paskirtas per Gubernatori- 
Kovo menesyje 1932

Atsakantis ir Tinkantis
BALSUOKITE UŽ JIN

Ant Republikonu ir Demokratu baletu

* Per daug tegul motere 
nesiszaipo nes kas per dangstai 
szelauk. , .

JOHN L PIPA
KANDIDATAS ANT

TEISEJAUS-Judge
Northumberland Paviete.

Lietuviai Mt. Carmel, Shamkine ir 
visi kurie gyvena Northumberland 
Paviete, balsuokite už ateivi:žmogų. 

Praszo juso balso ir intekmes.

Ant Taksu Kolektoriaus
BALSUOKITE UŽ

JOSEPH WYATT
MAHANOY CITY, PA.

Praszo juso balso ir intekmes

Mahanojaus Lietuviai Pirmam
Vorde, Balsuokite už .1

Juozą Ancereviczia
ANT KONSELMONO 

Juso Tautietis ir Draugas

LEEnterline
ISZ ASHLAND, PA.

KANDIDATAS ANT '(j

District Attorney >
SCHUYLKILL PAVIETE , ;

LEROY E. ENTTRLINE
Dabartinis District Attorney 

Leroy E. Enterline isz Ashlan
do yra kandidatas ant to pat 
ofiso ir praszo visu Lietuviu 
Schuylkill paviete kad už ji 
balsuotu laike nominacijų, 
Utarninke, 19-ta diena szio 
menesio. Jisai yra tinkamas 
žmogus ant to urėdo ir supran
tantis svarbumą to ofiso kuris 
pildo ta vieta jau suvirsz pus
antro meto, po mirusiam Dis
trict Attorney Ci A. Snyder ir 
visada suteikė geriausi patar- 
navima ir jo rekordas parodo 
kad jis yra atsakantis, žmogus.

Jisai yra vedes vyras ir turi 
szeimyna susidedant isz 4 val
ku ir vienos dukters ir su sa
vo žmona ir szeimyna gyvena 
po adresu 235 S. Third:St., 
Ashland, Pa. Pabaigė publiki- 
ne mokslaine, po tam Gettys
burg kolegija ir Pennsylvania 
Universitetą tiesu. Buvo pri
imtas advokatu Schuylkill 
County Korte 1914 mete. Pri
žada visiems atlikti savo prie
derme teisingai ir savžiningai 
visiems lygiai ir praszo visu 
kad už ji balsuotu. >
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