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Isz Amerikos
MERGAITE PRAKALBĖJO 

PRIESZ MIRTI.
Randall, N. J. ■— Delia Pratt, 

vienuolikos metu amžiaus mer
gaite, mirė ana diena namie, 
nakties laike. Mergaite nuo už
gimimo negirdejo ir nekalbėjo. 
Kėlės dienas priesz mirti nu
stebino visa szeimyna ir tuo
sius kurie buvo susirinkia prie 
jos loveles, apsakydama tė
vams kaip turi jos kuna palai
doti ir kad jos graba nesztu 
jos mažos pažystamos ir drau
ges. Po tuju žodžiu mergaite 
mirė.

RADO NUPJAUTAS KOJAS 
VYRO IR MOTERES 

UPELUKYJE.
Cambridge, Ohio. — Žuvau

damas Wills Creek upelukyje 
W. Dawson iszgavo koja vyro 
ir pranesze apie tai palicijai 
kuri vėliaus isztrauike kita ko
ja moteres. Ahi kojos buvo ap
sunkintos su akmenais kad ne- 
iszplauktu in virszu. Prie keno 
tos kojos priguli tai da nesu
sekta.

VAIKAS INKANDO KIRMĖ
LĖ; JAM NIEKO NEATSI

TIKO BET KIRMĖLĖ 
PASTIPO.

Atlanta, Ga. — Dvieju metu 
Jonukas Bone vaikszczioda- 
mas po kiemą užpakalyje na
mo užtiko dvylikos coliu ilgio 
kirmėlė kuria pagriebė nuo že
mes ir inkando. Tame laike jo 
motina iszbego laukan jeszko- 
ti savo Jonuko ir pamate kir
mėlė ant žemes. Manydama 
kad kirmėlė inkando mažiuką, 
nes jo lupos buvo sukruvintos, 
tuojaus nuve'že ji in artima li- 
goribute. Kada daktarai apžiu
rėjo vaika, nerado jokio blogo 
o kada peržiurėjo kirmėlė, to
ji buvo negyva. Vaikas per
kando kirmėlei gerkle.

PAVOGĖ RANKAS I 
NUMIRĖLIO

KURIS GYDĖ ŽMONIS SA
VO RANKOMIS.

Baltimore, Md. —< Palicija 
sudeda kalte ant kokio tai 
lengvatikio už vagysta dvieju 
ranku numirėlio. Duobkasis 
Grant Biddle pranesze palici
jai buk abi rankos prigulin- 
czios prie mirusio John D. 
Johnson, kuris gydė žmonis su 
pagialba uždėjimo savo ranku 
ant ju, kas tokis atkasė jo la
voną ir nupjovė jam abi ran
kas, manydamas kad turėda
mas taisės rankas stebuklada
rio, pasiseks ir jam pasekmin
gai gydyt ligonius per uždėji
mą jo ranku Piktadario da 
nesurasta.

LAIKO SAVO 100-INI 
ANŪKĖLI.

PIRKO AUTOMOBILIU UŽ 
APLAIKYTA BONUS A;

UŽMUSZE MOTINA.
Salt Lake City, Utah. — Pa- 

licija aresztavojo czionais Har
ry P. Olsen, 42 metu, kuris tar
navo S vietine j e Karėje, Fran- 
cijoj, už užmuszima savo senos 
motinos, 72 metu amžiaus. Sū
nelis aplaikes bonuso pinigus, 
nusipirko sau sena automobi
liu ir pradėjo pyszkyt po visas 
karcziamas. Motina gana mel
de sunaus kad nevažinėtu bū
damas girtu bet tasai neklause 
ir kada motina priėjo per arti 
automobiliaus, užvažiavo ant 
jos, užmuszdamas ja ant vie
tos.

Oak Park, Ill. — Kada atėjo 
tūlas kareivis permainyti savo 
bonusa ant pinigu, rasztinin- 
kai ir kiti žmones kurie radosi 
kancelarijoj, nemažai turėjo 
juoku kada jo užklausta kaip 
jo pravarde o jis atsake kad 
“Bonus.” Turėjo jis visokius 
paliudijimus kad jis tikrai va
dinasi Kenneth C. Bonus ir tu
ri czionais aptieka. Gavo pini
gus. -■ ___

PAREGĖJO SAVO SUNU 
PIRMA KARTA IN 21 

METUS.
Norfolk, Nebr. — Ana diena 

pirma karta tėvas suėjo su sa
vo šuneliu, kurio nemato in lai
ka 21 metu. Yra tai Edvardas 
Betts kuris yra girininku val- 
diszkoje girrioje Kalifornijoj, 
ir jo sūnūs Warren Betts, isz 
Norfolk.

Motina vaiko mire in kėlės 
dienas po jo užgimimui mieste 
Winner S. D., ir tėvai motinos 
pasiėmė vaikuti ant iszaugini 
mo. 'Tėvas instojo in karino- 
mene ir pabaigos savo karisz- 
ka tarnysta apsigyveno Kali
fornijoj kur antru kartu apsi- 
pacziavo. Norints susiraszine- 
jo tankiai su sunum bet netu
rėjo progos su juom pasimatyt.

PASZOVE KAIMYNĄ APGY
NIME SAVO MOTINOS.
Sunbury, Pa. — Nesuprati

mas kokis kilo tarp kaimyno 
James Fleming ir Tereses 
Kvapikienes, kuri laiko viesz- 
nami Greenburg Farm Inn, ant 
Danvilles plento, pasibaigė ko
ne su žudinsta. Kaimynas pra
dėjo bartis su motore ir atėjo 
net in jos narna, in jos kamba
rį, kur ja kirto su kumszczia 
per veidą. Sūnūs Alfonsas, ma
tydamas kad kaimynas su jo 
motina pasielgė nepadorei, pa
griebė karabina paleisdamas 
in kaimyną du szuvius. Sužeis
tąjį nuvožė tuojaus in Geisin- 
gerio ligonbute in Danville. 
Alfonsą aresztavojo.

15 METU VAIKAS NUSZO- 
VE SAVO TĘVA.

Walters, Okla. — Penkioli
kos metu Grady Zachary szo- 
ve in savo tęva du kartus kada 
tasai gulėjo ant suolelio prie 
savo namo. Kada vaika nuveže 
ant palicijos ir ’klausinėjo ko
dėl jis taip padare tai vaikas 
atsake kad tėvas su juom tan
kiai pasielgdavo žiaurei ir 
paskutini karta .sumusze ji su 
szmotu geležies. Jo motina ir 
20 metu sesuo apreiszke palici
jai !buk ka jis kalbėjo tai tei
sybe ir pasakė jog nekarta tė
vas ji taip skaudžiai sumusze 
be jokios priežistsies kad vai
kas gulėjo per celes dienas lo- 

■voje nuo žaiduiu. Palicija pa
leido vaika antliuosybes.

Jonas Harry Davis buvo nu
trauktas su savo 100-iniu anū
kėliu laike apvaikszcziojimo 
savo 111-tu metu sukaktuves 
gimimo dienos, ana diena ant 
savo farmukes artimoje Bain
bridge, Ohio. Senukas turi 
daugiau kaip 175 gentkartes, 
skaito be pagialbos akuloriu ir 
turi gera pomieti. Gimė jis 
Campbell paviete, Virginijoje, 
1825 mete, atsikraustė in Oha
ju 75 metus adgal ir nuo to lai
ko gyvena ant farmukes. Pas
kutinis jo anūkėlis yra Joe 
Francis Hansford, isz Wil
mington, Ohio.

SZEIMYNA PERMAINE SA
VO KŪDIKI ANT NAMI

NIU RAKANDU.
Kalama?/jb, Mich. — Kapi

tonas palicijos yra susirupines 
buk mažas kūdikis, turintis 
tik kėtures dienas amžiaus, gal 
dingo ant visados ir jo dau
giau nesuras. Tėvai tojo kūdi
kio permaine ji ant naminiu 
rakandu su savo kaimynais, 
kurie pasiėmė kūdiki ir iszva- 
žiavo gal in Detroitą o isz ten 
mane keliauti in Kalifornija. 
Abi szeimynos aplankydavo 
nuo valdžios paszialpa.

SMITH’AS IR KITI ŽYMUS 
DEMOKRATAI SZAUKIA: 

“PASZOL VON” SU 
ROOSEVELTU.

Philadelphia. — Ant czio- 
Inaitines Bemokratiszkos kon
vencijos aprinkime naujo pre
zidento, kilo didelis nusistebė
jimas kada buvusis gubernato
rius Alfredas Smith, isz New 
Yorko, buvusis kandidatas ant 

i prezidento, aiszkiai iszreiszke 
jsavo neapykanta priesz iszrin-i 
kima antru kartu Roosev 31ta 
ant prezidento. Savo atsiszau- 
kime Smith kalba kad iszrink-i
tu tikra ir teisinga demokra
tą ant prezidento nes Roosevel- 
tas yra netinkamu žmogum ant 
prezidento. Reikalauja jis kad 
delegatai iszrinktu žmogų ku
ris užbėgtu iszleidima žmonių 
pinigu ant rinkimo prezidento 
ir nepraleidineti pinigus žmo
nių ant politikiszku rinkimu ir 
paszauke “szaliu su Roosevel- 
tu ir jo nauju dyliu.”

Ant atsiszaukimo pasirasze 
Alfredas Smith, kuris buvo ge
ru prietelium Roosevelto 8 me
tai adgal; Colby, sekretorius 
valstijos laike prezidento Wil- 
sono; Reed, buvusis senatorius 
isz Missouri; Ely, buvusis gu
bernatorius isz Massachusetts 
ir Cohalen, buvusis sudžia isz 
New Yorko.

Konvencija pasibaigs szia 
sanvaite bet da neiszri/J ‘ 
kandidato' ant ’ prezidento ir 
pakol toji konvencija pasi
baigs tai galima tikėtis kad 
Demokratiszka viesulą kils ga
na pavojinga del Demokratu.

SZOKO IN MARES SU SAVO 
TRIMI VAIKAIS.

New York. — Pulkininkas 
Lindsay Bawsel, kariszkas le- 
kiotojas, kuris plauke isz Pa
namos, kur gydėsi ant kojos, 
staigai pasiėmė savo tris vai
kus ir drauge su jais szoko in 
mares isz laivo ant kurio plau
ke. Jo pati taipgi radosi ant to 
paties laivo ir nežinojo apie at
sitikima pakol laivas sustojo 
kad juos gialbet bet jo lavona 
su vaikais nesurado. Kas ji nu
stūmė prie atėmimo sau ir vai
kams gyvasties tai da neiszty- 
rineta.

BLEDINGA VIESULĄ DETROITE.

Nesenei prapute per Detroitą, Mieli., smarki viesulą kuri 
padare daug bledes ir užmusze kelis žmonis. Paveikslas pa
rodo iszversta tvarta per taja viesulą kuri prapute per taja 
vieta 60 myliu ant valandos.

25 METUS ATSĖDĖJO 
KALĖJIME NEKALTAI.

Strasburg, Vok.,— In czion- 
ais ana diena sugryžo Juozas 
Wendling, isz kalėjimo, Ameri- 
ke, kur atsėdėjo net 25 metus 
nekaltai. Buvo tai 1911 mete, 
Wendling tada dirbo bravore 
ir turėjo apie 25 metus. Tula 
diena dingo sūnelis 1'oenin.inko 
bravoro Keller’o. Palicijos nu
žiūrėjimas puolė ant Wendling 
norints Kelleriu szeimyna buvo 
tosios nuomones, kad jisai 'bu
vo nekaltu tojo užmetineji- 
mo, bet sūdąs ji nubaudė ant 
viso savo amžiaus in kalėjimą, 
kuriame iszbuvo nekaltai per 
25 metus ir dirbo kalėjime. 
Tik szimet tūlas prasižengėlis, 
mirdamas, prisipažino prie to
sios žudinstos, o valdžia Wen- 
dlinga paliuosavo isz kalėjimo.

ŽEME NUSISEDO IN KA
SYKLAS, 40 NAMU PA- 

NESZE BLEDES.
Wilkes-Barre, Pa. — Nuo 

praeitos Seredbs žeme apsise- 
do aplinkinėje Spring, Max
well ir Pine ulycziu, ant East 
End, kur apie 40 namu nuslin
ko in kasyklas per ka locni- 
ninkai panesze dideles bledes. 
Vandenines ;d gazo paipos su
truko todėl alicija sergsti tai
sės vietas kad žmones neuž- 
troksztu per gaza.
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Isz Visu Szaliu

VALDŽOS AGENTAS SURA
DO BANKOJE $1,250,000 

AUKSE.
New York. — Valdiszki 

agentai iszsznipinejo kad Stan
dard Safe Deposit Bankoj bu
vo paslėpta nuo valdžios 1,- 
250,000 doleriu aukse, kuriuos 
in tenais patalpino Szvaica- 
riszka kompanija da priesz 
Roosevelto uždraudimą laiky
ti auksa privatiszkose ranko
se. Kompanija dabar neteks 
tojo aukso ir turės užmokėti 
didele bausme.

' MUNSZAINE.
Philadelphia. — Palicija 

aresztavojo koki tai nesanži- 
ninga butlegeri kuris pardavi
nėjo žmoniems trucinanczia 
munszaine nuo kurios penki 
jau mirė ir daug apsirgo. Tarp 
mirusiu dvi yra moteres: Nel
lie Turner ir Lillie Lake, abi 
po 46 metu.

SENUKAS SAKO KAD TURI 
162 METUS.

Tomsk, Rosija., — Rusiszki 
laikraszcziai skelbė nepapras
ta žine, kad cziona iltinėje prie
glaudoje del senu žmonių, ran
dasi kokis tai senukas vardu 
Szviastuk, kuri atveža isz Ar- 
gazabado, kuris sako, kad jau 
turi 162 metus. Apie tai pabu
dina ne tik seniausi gyventojai 
bet ir dokumentai,kuriuos atsi 
vožė su savim. Tasai senukas 
jau negali vaikszczio'ti, nes yra 
tleip silpnas, kad turi ji maityti 
ir neszioti isz vienos vietos in 
kita, kaip koki maža kūdiki.

BAISI NELAIME ANT GE
LEŽINKELIO TUNELYJE.
Leion, Iszpanija. — Dvide- 

szimts žmonių likos užmuszta 
ir daugiau kaip 50 likos sužeis
ti isz kuriu dalis mirs nuo su
žeidimu kada Galicia ekspresi
nis trūkis trenke in stovinti 
tavorini truki kuris sustojo 
tunelyje artimoje Ponferrada. 
Gialbeti mirsztancziuą in su
žeistuosius buvo sunkus dar
bas tamsumoje 'bet po keliu va
landų pasisekė iszgial'beti su
žeistuosius. •

DARBO ŽINUTES

MOTINA NUŽUDĖ TRIS 
VAIKUS IR PATI SAVE.
Madison, Me. — Buvo tai 

“Tėvo Diena” todėl Irvinas 
Jones pasinaudojas isz puikios 
dienos, pasiėmė savo vyriausia 
sūneli ir dukrele, palikdamas 
paezia Ona su trimi mažais 
vaikais nuo 2 lyg 4 metu dvy-

Shenandoah, Pa. — Gal 
trumpoje ateityje pradės dirb
ti trys kasyklos, Packer 2, 3 ir 
4, prigulinezios prie Lehigh 
Valles kompanijos, kurios bu
vo sustoja 1932 mete nes pra
eita Subata kompanija pasiū
lė darbininkams geresnes isz- 
lygas ant darbo ir kaip rodos 
darbininkai taji užmanymą 
priims. Jeigu tas invyktu tai 
kompanija tuojaus pasamdytu 
daugiau kaip .szimta darbinin
ku ant pataisymo ir parengi
mo kasyklų prie darbo.

Philadelphia. — Daugelis 
darbininku RCA Victor dirb
tuvėje, Camdene, išzejo ant 
straikos spirdamiesi daugiau 
mokesties. I

nukus ir iszejo pasivaikszcziot. 
Vaikai linksmai kalbėjosi su

Toje dirbtuvėje 
dirba apie 13,000 darbininku.

Washington, D. C. — Val-

DU EROPLANAI SUSIDŪRĖ 
ORE.

Cherbourg, Franci ja. — Lėk
dami per arti vienas kito, du 
pasažierinei eroplanai susidū
rė oro su baisioms pasekmėms 
artimoje kaimelio Hainneville. 
Penki žmones likos užmuszti 
ant vietos ir asztuoni mirtinai 
sužeisti. Vienas isz eroplanu 
sudegė. i

BAISUS ATKERSZINIMAS 
NUSKRIAUSTU ŪKININ

KU ANT VAGIU.
Giraltovica, Czekoslovakija.., 

■—Artimam kaime Levoca, 
ūkininkai padare sutarti nu
bausti arklia-vagius nuo kuriu 
negalėjo atsigint, nes valdžia 
negalėjo ju susekti ir nubausti 
nes virszininkai buvo susinesze 
su banda arklia-vagiu ir dabo
si su pelnu. Kėlės sanvaites ad- 
gal susirinko apie penkes-de- 
szimts apsiginklavusiu ūkinin
ku kas kuom galėjo, apsupo na
rna, kuriame buvo susirinkia

MOTERE PASIKĖLĖ ISZ 
GRABO IR NUĖJO NAMO.
Szombatsak, Rumunija.—Vi- 

dina Kalafat, 28 m. amž.jtstai- 
gai mirė ir likos indeta in 
graiba, ir nuvežta in vietinia 
koplyczia laukti dienos daido- 
tuviu. Sargai sergstanti lavona 
staigai pamate, kad lavonas 
pradeda kvėpuoti ir krutintis. 
Isz pradžių labai persigando, 
bet pradėjo manyti, kad jiems 
kas ,sziposa isz'kirto. Apsigin
klavę in vyriszka drąsą, stovė
jo viens prie kito, laukdami, 
kas lobaus atsitiks. Po trum
pam laikui, dovanas pradė
jo trinti akis, o kada pamate, 
kad guli grabe, iszszo'ko nuo 
grabo ir nubėgo namo, kur pa
dare nemažai baimes szeimy- 
nai. Giliukis jos, kad.pasisku
bino adgyt, nes už keliu valan
dų butu užkasta ir jau butu per 
vėlai pasikelti isz grabo.

PASISKANDINO NAMIE 
VONEJE.

Philadelphia. — Mrs. Ethel
Miller, 43 metu, ana diena pa- tėvu apie dovaneles kurias jie
si^kandino voneje, savo name, nupirko jam del jo atminties, 
ant 1909 Hamilton uly. Ant 
stalelio paliko sekanti laiszke- 
b kuriame rasze: “Nesirūpin
kite szituom atsitikimu apie 
mane ir neskelbkite apie tai 
del visu kaimynu. Negalėjau 
ilgiaus nukenteti to, kas mane 
kankino.”

Jos duktė Marijona, 19 me
tu, užtikus duris prausinyczios 
užrakytas, pasiszauke savo 
broli ir abudu iszdaužia duris 
rado motina voneje negyva.

Jo pati ir vaikucziai pasakė 
jam “gudlbai.” Bet nepraėjo 
deszimts miliutu kada motina 
suriszo su virve visus tris vai- 
kuczius ir kada tėvas už trijų 
valandų sugryžo namo, rado 
visus negyvus — motina vai- 
kuczius nuszove po tam palei
do sau szuvi in galva. Manoma 
kad motina staigai pamiszo 
nes nuo kokio tai laiko sirgo 
kroniszka liga isz kurios nega
lėjo iszsigydyt.

07 i . ....džia savo raparte kalba buk apie dvylika arklia-vagiu ir ki- 
laike Gegužio menesio priimta' tokiu prasižengėliu, kur - sau 
88 tukstaneziai darbininku! linksminosi, tuom syk ukinin- 
daugiau ir mokestys padidėjo kai užklupo ant vagiu i'sz neži- 
anf arti asztuoniu milijonu do- niu ir kone visus iszskerde, už- 
leriu daugiau ir nekurtose pra
monėse darbai padidėjo.

Paryžius, Franeija. — Visi kad negalėtu iszsigaut. Valdžia 
laivorei ant Francuziszku lai
vu pradėjo straika Marselijoj 
ir iszpletojo raudonas vėliavas 
o kada aficieriai stengėsi jas 
nutraukti tai straikieriai juos 
iszvaike. Sumiszimu lyg sziol 
da nebuvo.

doge narna ir sudegino ne tik 
j užmusztus, bet ir sužeistus,

alpie tai isztyrinejo ir areszta
vojo virszinin'kus kurie laikėsi 
su arklia-vagiais, o ūkininkus 
paleido ant liuosybes, nes ant 
visados toji aplinkine atsikra
tė nuo neapkeneziamos arklia-

1 vagiu bandos.

Portsmouth, Ohio. — Kada 
kompanija' Wheeling Steel Co. 
geide pristatyt maista del dar
bininku kurie pasiliko dirbtu
vėje o straikieriai buvo juos 
apsiaubė per kėlės sanvaites, 
straikieriai szove in juos už- 
muszdami viena saiga ir sužei
dė kelis. Straikieriai iszarde 
geležinkeli.

GERAS PALICWANTAS.
Kaimiszkas palicijantas ve

da vagi in miesto kalėjimą. 
S taigai pakilo vejas ir nunesze 
vagiui skrybėlė nuo galvos.

— Mano skrybėlė, — suszu- 
ko vagis. — Pavėlink man bėg
ti paskui ja, ponas palicijante.

— Ne man galvoje apie tai, 
— atsiliepe palicijantas, — tu 
man pabėgtum. Stovėk czion 
o asz pats bėgsiu ir pagaiusiu 
tavo skrybėlė.



“SAUTE” Mahanoy City, Pa.

Kas Girdėt
Kol žmogaus duszia dar ran

dasi kūne, .dirbkime ir ranku 
nenuleiskime, dorai elgkimes 
ir daugiau nieko negeisk ime. 
Musu kunigai turi viską padėt 
in szali ir imtis už pataisymo 
būties savo tautiecziu. Turi 
būti prieteliais savo žmonijos, 
visas neapykantas mesti in 
szali ir padėt visus lygybėje 
mylėt. Žodžiu, turi būti prie- 
teleis del gyvųjų pakol tieji 
yra gyvais o ateinanti gyveni
mą palikt paežiam Dievui. Ka
ida žmones gerai darys, peklos 
durys užsidarys. Juk Kristus 
aiszkiai pasakė del Farizeju 
kada jo užklausė: “Mokyto
jau, ka reikia daryt kad iszga- 
nyt duszia?” Ant tojo klausy
mo Jis atsake: ‘‘Darykite ge
rai”. — Taip, taip, kada gerai 
darysime tai pekla isznaikin- 
feime ir da ant žemes Karalys
te dangaus padarysime.

Tula motere Ohajuje apskun
dė savo vyra ant persiskyrimo 
kada ja privertinejo prie pyli
mo rugiu in maiszus ir sukro- 
vima maiszu ant troku, prie 
kirtimo medžiu ir apžiūrėjimo 
gyvuliu. Juk Amerikoj motere 
nebuvo sutverta ant darbo.

Gyventojai Burmoje, Indi
joj, tiki in sugryžima duszios 
adgal in kuna arba, kad miru
sio žmogaus duszia sugryžta 
adgal in kuna naujai gimusio. 
Nesenei tenais atsitiko akyvas 
atsitikimas. Tula motere tvir
tina buk in asztuoniu metu 
vaika sugryžo duszia inspek
toriaus palicijos Sukyro, kuris 
likos nužudytas 1837 mete. Nu
vedė vaikinuka in visokias vie
tas kur virszininkas buvo pa
pratęs vaikszczioti ir vaikinu
kas viską atsimena. Kada nu
vedė ji ant tosios vietos kur 
palicijantas likos nužudytas, 
tai vaikas pradėjo visas dre
bėti po tam apsakė visa atsiti
kima kaip jis likos nužudytas. 
Žinoma kad tai negalimas 
daigtas kad duszia numirusiu 
da karta inžengtu in kita kuna 
ir vela isz naujo pradėtu gy
venti. Bet Indiecziai in tai 
tvirtai tiki.

Ka savo gyvenime praleido
me tai užmirszkime, — tas 
daugiau nesugrysz. Ka szia- 
dien turime tai žinome bet apie 
ateiti nieko negalime pasakyt, 
tas yra vien Dievo rankose. 
Turėjome neblogus laikus, — 
turime ir dabar neperblogus 
laikus nes valdžia visus mai
tina ir apdengia ir neduos nie
kam numirti nuo bado.

Kokis tai specialistas raszo 
ir tvirtina kad liga viduriu o 
taipgi liga vėžio, daugiausia 
kabinasi tuju žmonių kurie 
valgo daug daržovių. Velnes 
žino, kam dabar tikėt? 
Vieni kalba nevalgyk mėsos 
nes numinsite greitai arba per
simainysite in gyvulius; kiti 
vėla tvirtina ir vėlina mums 
isz visos szirdies jeigu nenori
te turėti veži, duokite pakaju 
daržovėms. Bet mums nuduo
da kad valgyt mėsa ir daržo
ves, gert alų ir guzute, surū
kyt cigara ir tarnaut Dievui ir 
žmoniems tai taip darydami 
busime užganadintais ir lai
mingais...

Sziadien bjauriausias tikeji- 
miszkas padėjimas yra Iszpa- 
aĮjojkurį da ne taip, geniai •    —u— —. ——-------  

buvo isztikimiausia duktė Ry
mo, — o Dievo-baimingi jos 
gyventojai buvo daugiausia 
prisiriszia prie tikėjimo ne 
kaip kitos kokios tautos ir bu
vo pavyzdžiu del visu Katali
ku ant svieto. Bet nuo pasku
tiniu rinkimu Iszpanijoj, ku
riuos laimėjo prieszininkai 
bažnyezios, sudeginta ten 160 
Katalikiszku bažnycziu o net 
36 bažnyezios likos sudegintos 
per maisztininkus in laika 48 
valandų.

Laike kada liepsna naikina 
bažnyczias ir kliosztorius Isz
panijoj, tai vieni kitus žudo 
peileis ir kulkoms. Valdžia ne
gali suvaldyt politikiszkus 
prieszininkus kurie patys sau 
kasa kapus isz dideles neapy
kantos vieni priesz kitus.

Delegatai Kongregaciona- 
liszkos bažnyezios, kurie atva
žiavo ant seimo in South Had
ley, Mass., pradėjo gerai ap- 
svarstinet ant to, kad sumažė
jimas gyventoju labai kenkia 
ju parapijoms.

Rūpestis tuju ponuliu yra 
sunku suprasti. Nors Su v. 
Valstijose gimimai susimažino 
bet skaitlis gyventoju pasidi
dino. Juk privalo būti užtekti
nai materijolo del parapijos 
szio ar to tikėjimo. Susimažini- 
mas skaitliaus parapijonu ne
kurtose parapijose ne yra isz 
priežasties susimažinimo gimi
mu bet apsileidimas žmonių ir 
atszalimas nuo tikėjimo “sa
vo protėviu.”

Už tai negalima kaltint pa- 
rapijonus bet dvasiszkuosius. 
Geri tikėjimo vadai savo ave
les neapleidincja ir gatavi ei
ti su jais visur.

Popiežius iszkele du Italus 
ant kardinolu ir tris Ameriko- 
niszkus kunigus ant vyskupu 
ir du Kanadieczius. Tarp tuju 
penkių nauju vyskupu nesi
randa ne vienas svetimtautis 
kaip tai Lenkas, Lietuvys ar 
Slavokas, tiktai Patrikai. 
Bay’jai, Rich’ai ir Adrian’ai.

Svetimtaucziai gali tik sap
nuoti apie vyskupysta o kada 
koki ir paskiria su Ameriko- 
niszka pravarde tai indeda in 
mirusia diecezija.

Milwaukee, Wis., tęsęsi teis
mas apie perlaužima paskuti
nio testamento naszles, po mi
rusiam iszduotojui laikrasz- 
czio. Velione užrasze milijoni
ni turtą del Harvard universi
teto. Gimines, neužganadinti 
isz tokio palikimo kurio nepri- 
galbejo surinkti mirusiam, už
vedė teismą ant perlaužimo to
jo palikimo. Laike tojo teismo 
advokatai aptersze gera varda 
iszduotojaus ir jo mirusios 
naszles. Padare isz mirusios 
girtuokle sakydami jog ji pa
prastai maudėsi szampane ir 
rielkoje todėl nebuvo tinkama 
ant iszdalinimo taip didelio 
turto.

Žinoma, daugiausia isz to 
pasinaudoja advokatai ir sū
dai.

Paimkime antra teismą 
Winston Salem, N. Gar., kur 
advokatam sudžia paskyrė pu
se milijonu doleriu kad rūpi
nosi naszle po nusižudymui su-, 
naus tabokinio karaliaus Rey- 
noldsui, kurie kovojo už mili
jonus. Mirusis paliko 33 mili
jonus doleriu.

Laibo 'kada tureziai kovoja 
už milijonus tai kiti isz prie
žasties bedarbes kovoja su ba- 
du4 yardu ir neturį darbo.

UŽBAIGE PASEKMINGIAU 
ŠIAI KARISZKA MOKSLĄ.

Kas Likos

Kadetas, Augustas Fredrick 
Weinel, isz Columbia, Ill., už
baigė pasekmingiausiai karisz- 
ka mokslą United States Na
vai akademija Annapoliuje szi- 
met, aplankydamas augszcziau- 
sia gaubė ir atsiženklinima.

ISZ LIETUVISZKU
KAIMELIU

Frackville, Pa.,— Juozukas, 
trylikos metu sūnelis Jono Že- 
maieziu, iszsilaiuže abi rankas, 
puldamas isz medžio. Nuvež
tas in Aslilando ligonbute ant 
gydymo.

— Poni Mare Baranauckie- 
ne, 215 N. Railroal uly., sugry
žo isz Hazleton ligonbutes, kur 
turėjo operacije ant rankos. 
Poni Baranauskiene koki tai 
laika praleido pas savo dukte- 
re p. Mare Sobcll, Hazletone.

---------- 1------
Nanticoke, Pa.,.— Eidama 

Pennisylvanijos geležinkeliu ir 
nematydama prisiartinanczįos 
lokomotivo's, Eminja 
40 metu, likos sužeista gana 
skaudžei, bet kūdikis, 14 mene
siu, kuri tame laike turėjo ant 
ranku, visai likos nedalypstetu 
per lokomotiva. Motina likos 
nuvežta in artima ligonbute.

Richmond, Mich, f Sirgda
mas tik trumpa laika uždegi
mu plaucziu mirė Vincas Ged
raitis ir likos palaidotas su 
bažnytinėms apeigomsm. Per
gyveno Amerike 25 metus. Pa
ėjo isz Kauno gubernijos, Ant- 
kalniszkio kaimo. Buvo neve
dės ir gyveno pas savo sesers 
Ona Macziuliene. Taipgi pali
ko du brolius ir seseri Lietuvo
je ir viena broli Amerikoj.

Frackville, Pa. — Szv. Ra- 
žaneziaus moterių draugyste, 
isz vietines Lietuviszkos para
pijos parengė puiku vakarėli 
žinoma kaipo “Lawn Parte, 
per tris dienas 16, 17 ir 18 Lie
pos—-July, kuris atsibus prie 
bažnyezios. Tikietai jau yra 
pardavinėjami. Pelnas eis ant 
bažnyezios. Pirkite tikieta ir 
suszelpkite parapija. Sveteliu 
ketina atvažiuoti isz visos ap
linkines.

ISZ LIETUVOS
ŽIAURI MIRTIS.

Panevėžys.,— Rozalimo vai., 
Zigmuntiszkiu kaime,, užtaisy
tu bertoleto szautuvu nusiszo- 
ve Czekanauskas. Szuvis bu
vo toks smarkus, kad nunesze 
visa galva. Sakėsi®, kad žu- 
desis del per dideles meiles. 
Mylejes tris merginas ir visu 
trijų spiriamas, nebežinojes 
kuria vesti. Czekanausku szei- 
moje jau treczias brolis nusižu
dę, ,  ■ 

pacztas pro
mote.

Pirmutines plienines
pradėjo naudoti

— Konvertus pradėjo nau
doti 1830.

— Sierinius degtukus pra
dėjo naudoti 1829.

— G'aza pradėjo naudoti 
ant apszvietimo namu ir uly- 
cziu 1826.

— Pirmutinis garinis lai
vas pradėjo plaukti ant Hud
son upes, New Yoike 1807.

—< Pirmutinis balonas isz- 
kylo in ora 1783.

—• Pirmutinis laikrasztis 
Amerike iszejo Boston, Mass., 
1790.

—■ Špilkas pradėjo dirbti 
Suv. Va/ls., tuojau® po karei 
1812.

—■ Laikrasztis “Saule’’ 
pradėjo eiti 1888 met, Mahanoy 
City, Penu’a.

Kaip Nekurios Tautos 
Vadina Savo Mylima

Kinetikas vadina savo myli
ma: Žiedeliu arbatos.

Turkas kalba: O hurysa, ro
jus Mahometono.

Prancūzais: O mano batuke.
Lenkas’: Mylimiausia.
Angliszkai: Dear Miss.
Žydas: Mieliausia cibuli su 

krienais.
Maskolius: Ak, liubeznajiai 

skatina.
Indi jonais: Kirmėlė mano 

szirdies.
Vokietis): Mein libisteiii Sch- 

■Rfunchen.
Italas: Vezuviuszai mano 

iszminties.
Amerikonas: Vai tu mano 

szimtndolerine b u rn a szk a.
Lietuvis/: O tu mano duszele, 

o kaip kada ir pauksztele, kuri 
tankei iszlekia isz jo lizdelio.

Žinutes Isz
Pottsvilles Sūdo

Elzbieta Szukevicziene—Za- 
blaokiene isz Reynolds o kuri 
kitados gyveno Shenadoryje, 
užvedė skunda priesz savo vy
ra kuris ja apleido 1930 mete 
ir nuo tojo laiko nieką apie ji 
negirdejo.

Ignotas Vaicziulis, 263 Clay 
uly., Tamakveje, užvedė skun
da ant $15,000 priesz Joną Ta- 
hinski, isz Middleporto, už pa
darytas bledes laike automobi
liu susidaužymo. Vaicziulis sa
ko kad toje nelaimėje likos 
jis skaudžiai sužeistas ir už tai 
reikalauja atlyginimo nuo kal
tininko.

Teisingos Teisybes
* Niekad nebutu dideliu 

žmonių, jeigu nesi rastu mažu.

* Jeigu vyras yra paeziuo- 
tas, tai ant ano svieto nebūna 
nubaustas.

ANT PARDAVIMO.

Trijų lubu bizniavus namas, 
del 2 ar 3 szeimynu, geriausioj 
vietoj, Frackville, Pa., prie 
kampo. Parsiduos ant lengvu 
iszlygu. Kreipkitcs pas:

MARK PARMLEY, 
Phone 278-J Frackville, Pa. 

arba pas,
B. WISHING,

Phone 1 332 W. Centre St.,
Mahanoy Cit, Pa. (J-e30

ARABAI ŠUKELE MAISZATI PRIESZ ŽYDUS.
Daugiau kaip deszimts tukstaneziu Arabu susirinko nesenei Abou Ghosh, Jirjath— 

Jearim, Palestinoje, sukeldami maiszati priesz Žydus kurie tukstaneziais plaukia in Pa
lestina ir protestuoja priesz valdymu Angijos ant ju sklypo.

KLAUSIMAI
IR ATSAKYMAI

Palengvinta Natūralizacija 
Ateiviu Tarnavusiu Prie Ali- 

jantu Laike Pasaulines 
Kares.

Klausymas. — Pasaulinėje 
Kareje prigulėjau prie Kana
dos armijos. Priesz prisidėjimą 
prie tos armijos asz gyvenau 
Amerikoje. Ar teisybe kad asz 
galiu tapti Amerikos piliecziu 
be “pirmu popieru?’

Atsakymas. — Palengvintos 
natūralizacijos laikas Pasauli
nes Kares ateiviams—vetera
nams pailgintas iki Gegužio 
25 d., 1937 m. Taipgi inima 
ateivius kurie gyveno Suv. 
Valstijose kuomet karas prasi
dėjo ir kurie apleido szita sza
li kada nors tarpe Bugpjuczio 
4 d., 1914 m., ir Balandžio 5 d., 
1917 m; taniau r i_ prie alijantu 
pulku. Jeigu atti-rh>-^j.L)leido 
szali .po balandžio 5 d., 1917 m. 
—- tai diena kada Suv. Valsti
jos prisidėjo prie karo — jie 
turi darodyti kad jie bandė 
prisiraszyti prie Amerikos ar
mijos arba laivyno bet del ko
kios nors priežasties jie buvo 
atsakyti, arba kad jie prisira- 
sze prie autorizuotos svetimos 
valdžios misijos jiems dar gy
venant czion Suv. Valstijose ir 
kad jie su tokia misija iszva- 
žiavo.

Sugryžimo Leidimai.
K. — Asz turiu “pirmas po- 

pieras” ir ketinu vykti Euro
pon szita vasara. Kaip asz ga
liu gauti popiera kuri pavėlins 
man sugryžti? Ar tai mano isz- 
buvimas isz lSuv. Valstijų bus 

.laikytas priesz mane, pilietys 
tos reikale, kitais žodžiais, ar 
inkis iszvažiavimas panaikins 
mano penkių metu rezidencija 
Suv. Valstijose?'

A. ■— Gauti sugryžimo leidi
mą, turi pasiunsti aplikacija 
ant form 631. Ant jos reikia 
paduoti tavo atvažiavimo tik
ra diena ir kitas informacijas 
apie save. Reik prisiunsti pi- 
niglaiszki ant $3.00 vardu 
Commissioner of Immigration 
and Naturalization, Washing
ton, D. C. ir dvi fotografijas su 
aplikacija. Tie kurie atvyko in 
Suv. Valstijas priesz Liepos 1 
d., 1927 m. turi asmeniszkai 
nuneszti aplikacija in areziau- 
sia immigracijos ofisą. Atei
viai, kurie atvyko po Liepos 
1 d., 1924 m., arba kurie lega
lizavo rezidencija gali pasiuns
ti aplikacijas in Commissioner 
of Immigration and Naturali
zation, Washington, D. C. 
Trumpas iszvykimas isz Suv.
Valstijų isz sakykime, keliu K. — Asz atvykau in Suv. 
menesiu, nėra skaitomas kaipo Valstijas 19(9 m, palikdamas

savo žmona Europoje, todėl 
kad ji su manim nenorėjo va
žiuoti ir vėliaus ji atsisakė at
važiuoti pas mane. Kiek laiko 
po tam ji gavo persiskyrimą ir 
ji vėl apsivedė. Ji dabar turi 
kelis vaikus. Asz ir-gi turiu 
Amerikoniszka szeimyna. No
riu tapti Amerikos piliecziu. 
Ar mano pirmas apsivedimas 
kenks gavima pilietystes?

. A. — Ypatingai New Yorko 
natūralizacijos distrikte ir gal 
tas pats visur, turėsi pristatyt, 
kopija persiskyrimo popieru. 
Jeigu negali pristatyti tokia 
kopija tai tau pilietyste atsa
kys. Natūralizacijos oficieriai 
labai giliai tyrinėja visus fak
tus jeigu aplikantas (pilietys
te) pirmiaus buvo apsivedęs ir 
dabar turi Amerikoniszka szei
myna.
Kuomet Ateivis Iszvažiuoja Be 

Sugryžimo Leidimo.
K. — Ateivis, kuris ežia gyl 

veno per ilga laika apleido szal 
,li neiszsiimdamas sugryžimo 
leidimą. Jis dabar norėtu su
gryžti. Ar tas galima?

A. — Jeigu jis iszbuvo il- 
giaus kaip szeszis menesius, 
tai sunku bus gauti nekvotine 
immigracijos viza. Jis turės 
prirodyti kad jis buvo legalisz- 
kai inleistas in Suv. Valstijas 
pirmu kartu ir kad jis apleido 
szali su pilnoms intencijoms 
sugryžti. Jis turės užmokėti 
paprasta vizos mokesti. Kiek
vienam apsigyvenusiu! atei
viui vertėtu neapleisti szali be 
sugryžimo leidimo.
Senatvės Pensijos New Yorke 

ir New Jersey.
K. — Kiek metu aplikantai 

privalo turėti kada gali pra- 
szyti senatvės pensijos New 
Yorke ir New Jersey valstijo
se.

A. — New Jersey pamaine 
jos senatvės pensijos instaty- 
ma kad sutiktu su Federaliu 
Socialiszkos Apdraudos Insta- 
tymu. Toje valstijoje seni žmo
nes 65 metu ir virsz gali gauti 
pensijas. Instatyma pildo 
County Welfare Boards po 
priežiūra State Division of Old 
Age Assistance. Panaszi per
maina, kuri numusza metus 
nuo 70 iki 65 metu ka tik buvo 
priimta New Yorko Valstijos 
legisliaturoje. (Toliaus bus.

—F. L. I. S.

sustojimu nuolatines reziden
cijos ateivio ’Suv. Valstijose. 
Nekurtuose atsitikimuose atei
vis gali pasilikti net ant meto 
laiko. Bet iszvykimas isz su- 
virsz vieno meto skaitytas kai
po pertraukimas rezidencijos 
Suv. Valstijose kaslink natu- 
ralizaeijos.
Ministrai ir Profesorei Kaipo 

Nekvotiniai Immigrantai.
K. — Ar ministras arba ko

legijos profesorius gali atvyk
ti in Suv. Valstijas kaipo ne- 
kvotinis immigrantas? Ir ar jie 
gali savo szeimynas atsivežti 
kaipo nekvotinius immigran
ts^

A. — Bile tikėjimo ministras 
gali atvykti kaipo nekvotinis 
immigrantas jeigu jis gali da
rodyti kad per pereitus du me
tus aktualiszkai buvo ministru 
ir kad ežia atvyksta su pakvie
timu nuo parapijos arba baž
nyezios Suv. Valstijose kur jis 
•ketina,, terii'aū'ti k^JO minis
tru. Panasziai kolegijos, uni
versiteto arba seminarijos pro
fesorius, kuris ‘buvo per dvie- 
jus metus nariu augsztesnio 
mokslo insteigos. Jis turi daro
dyti kad jis pasamdytas mo
kinti mokslo insteigoje Ameri
koje. Taipgi žmona ir nevede 
vaikai, po 18 metu, tu asme
niu kurie turi teise atvykt kai
po nekvotiniai immigrantai, 
gali su jais važiuoti arba vė
liaus gali atvykti kaipo nekvo
tiniai immigrantai.
Paskutinio Invažiavimo Diena.

K. — Ateivis atvyko ežia 19- 
14 m., ir iszsieine “pirmas po- 
pieras.” 1920 m. jis apleido 
Suv. Valstijas ir vėl sugryžo
1923 metais bet dabar kaipo 
jūreivis jis apleido laiva ir 
ežia apsistojo. Ar jis gali tapti 
Amerikos piliecziu, rokuoda- 
mas jo pirma atvažiavimo lai
ka 1914 m?

A. — Ne. Visti ne. Szito žmo
gaus ilgas iszbuvimas isz Suv. 
Valstijų pertruuke jo nuolati
ne rezidencija szioje szalyje. 
Immigranto “paskutinis atva
žiavimas” skaitomas natūrali
zacijos tikslams. Kadangi jo 
paskutinis invažiavimas yra 
nelegaliszkas tm jis negali na- 
turalizuotis, k^d nors ir ji ne
galima iszdepoi’tuoti todėl kad 
jis atvyko prjesz Liepos 1 d.,
1924 m. Priešė Kongresą yra 
projektas kuris duotu teise už
siregistruoti tkms visiems ku
rie neflegaliszlti atvyko tarp? 
birželio 3 d., j921 m., ir Liepos 
1 d., 1924 m. figų tas taptų in- 
statymu tai ifito žmogaus pa
dėjimas pasimainytu.
Apsivedė Užfienyj, Dabar Tu
ri ‘Amerikoriszka Szeimyna.’

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėlius. Pasam
do automobilius del Laidotuvių, 
Kriksztiniu, Vesieliu, Pasivažinėji
mo ir t. t. Bell Telefonas 78.
520 W. Centre St., Mahanoy City



’•BAVLE” Mah ty, Pa.

Slaptingas 
DvarasSukviecziau tad savo žmones ir pasakiau jog juos apleidžiu, jog apart algos, paskirtos velionio groto, da ir asz mokėsiu jiems kas meta užtarnauta alga. Po tam paliepiau idant eitu szalin nuo manes ir nesistebetu mano akyveizdoje isz tokio mano elgimosi kadangi jau ir prigimimas mano taip persimainė jog pastojau bar- gum ir rūstingu. Negalėjau nieko kenst, viskas mane erzino ir rūstino. Nuliude mano vyrai nuėjo sau szalin, tik vienas kvailas rumsargis pasiliko da mano kambaryje, turbut norėdamas man da ka pasakyt, rasi, savo paprastina priežodi: ‘‘Ponas esą ponu, nors ir pragare!” Bet asz galiu ji užtik- rint jog suvisai tas netiesa nes taip nėra, kadangi asz visisz- kai ko kito czion datyriau!Bet ant mano pasistebėjimo senas paikszas urnai pamėtė savo kareiviszka iszvaizda, prisiartino link manes, pabu- cziavo in ranka ir paklausė balsu suvis kitokiu negu kaip paprastinai kalbėdavęs:— Del kokios-gi priežasties, pone, nori mus apleisti? Ar ponui toji nelaiminga mergina kame vodija? Ar ji poną kuomi užrūstino?— Kas tai yra? — paklausiau nusistebėjas — kalbi in mane sziadien visiszkai kitokiu balsu ir kitokiais žodžiais?— 'Taip, jusu mylista. Teiksiesi tamista manes iszklausyt. Iszpažinsiu sziadien viską atvirai o gal tuomet ponas suprasi ne viena dalyka kurio iki sziam laikui negalėjai suprast, kas buvo del tamistos slaptybe neiszriszama o patyręs viską gerai, gal ir neapleisi musu ir tu senu rumu.'Tas paikszas žmogus kalbėjo taip gražiais, prakilniais žodžiais, kokiu da asz niekad nebuvau girdėjas isz jo burnos, padaviau jam kede praszyda- mas idant sestusi.'Su smarkiai plakanezia szir- džia laukiau, degdamas žingeidumu, ka man pasakis. Isz jo pirmu keliu žodžiu galėjau gerai suprast jog jis žino visas slaptybes tu senu rumu, žinojau jog tik atidengimas man tu slaptybių iszgydyt mane galėjo.

V.Veidas rumsargio taip paprastinai idijotiszkas, .stebėtinai atsimainė o gal man tik taip rodėsi, vienok praszau paklausyt ka jis man papasakojo:— Mires grofas turejas nelaimingus prietikius arba gyvenos įsusineszime meilingame su tūla jauna moteriszkia o tas ju gyvenimas užsibaigė liūdnai >— kalbėjo visai iszmintingai mano rumsargis. — Abudu nebuvo be kalcziu, ne jis, ne ji. Žmones nieko .sprenst ir kalbėt begalėjo nes abudu mokėjo gerai ta savitarpine meile ir sa-

anas užmano, nedaleido ir jam {paikszu, kuriu pavaryt negali J pataikys apsi® stebėtinų budu, da niekad ne- per tai parduos kam nors sve-. gas beproeziaw girdėtu per nieką isz' žmonių, timam o jeigu niekas nenorės' dvaras vela per® iszpildyt ta jo užmanymą. Ne-1 pirkti ne nusisamdyti, kame j kas, Dievas žilti daleido jam užtrint ant szio galima but tvirtu — nes kas gaus, kasgi su pasaulio jo kalcziu.Mergaite tarpo ir augo gra- su beproeziais, tada visi tar- žei bet jokiu budu negalėjo nai ir jo duktė gales czion sau iszmokt žmogiszkos kalbos tik rainei gyvent iki mireziai. nuolatos giedojo lyg pauksz-j tis. Neesą ji kureziai—nebyle cziau žinojas apig tai, niekaip nes girdi kuogeriausiai ir isz- nebueziau pasiryžęs pirkti to gieda kiekviena iszgirsta gai- paikszu namo, da, kiekviena meliodija tik kad isztart ne žodžio negali. Gai Taip kaip orinis pauksztis turi savo gaila, baisa, kuriuomi iszreiszkineja savo džiaugsma ir liudnasti tiems, kurie ji supranta, taip kaip moka susikalbėti su savo mažiuleliais ir apsaugot juos nuo grumojan- czio pavojaus, taip lygiai toji mergaite savo giedalu moka visus savo jausmus ir mislisiszreikszti. Mudu abudu su velioniu ponu mokinomės tos stebėtinos naujos, turbut, ant pasaulio, kalbos ir asz suvisai gerai suprantu jau ja. Man tiktai vieninteliui patikėjas ta slaptybe. Del kokios priežasties ta jis padaręs, kokias dalybas asz turėjau tuose dalykuose, arba kokius prietikius galėjau turėt su jais, apie tai niekas nereikalauja žinot. Sulaukus mergaitei deszimtu metu amžiaus, viena karta velionis Klerandas tare in mane:— Jeigu .kada mirdamas iszpažinsiu vieszai visa slaptybe ir pripažinsiu jog toji mergaite esą tikru mano kudkiu, kas tuomet tapsia su ja. Isztikro gal pasakys jog ji beprote o juk ji turi labai sveika protą ir iszminti, turi labai gera szir- di ir moka net atspėti mano mislis ! Uždaris ja namuose be- prc€zrū, kankins ten ja ir tik- rai i|?ali. ...tmjta sumaiszyt jai protą nes niekas kitas, apart mudviejų jos kalbos nesupras.

mS

inelaimin-BgU SZis litas ran- lio žmo- M visaistiek drąsos turės idant gyvent(busią?i — Teisybe kalbi! cziau ir dabar jau pasiliksiu czionai.— Nors abejoju kad Viole da tamistai kuomet nors in kulia ineitu bet jeigu atsitiktu taip, jog susitiktu ja tamista, praszau su nusižeminimu, ap- sieitinet su ja su tokiu mandagumu ir paguodone, su kokiu kiekvienas doras, iszmintin- gas žmogus apsieina, kokia paguodone atiduoda del nelai-

— Isztikro ir asz, jeigu bu-
Apsvars-

l 
i— Turiu prisipažint, tamis- atvirai, jog pribuvus in czion tamistai, tvirtai maniau jog tamista ežia neiszbusi ne menesio laiko. Rūmai szie in-Į steigti esą taip nepaprastinai, kad paslaptiniu karidorium mingos nekaltos ypatos. galima lankyti visus kambarius suvis neatidarinejant duriu. Kaip tas yra intaisytu, to asz nebežinau. Apie tai žino tik viena Viole.

Ant tu žodžiu suspaudžiau mano tarnui ranka kaip kad savo lygiam luome bendrui ir prieteliui bet nesistebejau suvis isz (o nes ir nebuvo isz ko,— Kas yra Viole? — paklausiau. Buvau taip užsimis- lines jog iszgirdes ta žodi mis- linau kad jis kalba apie žiedą taip vadinama, jog tas žiedas žino apie slaptybe kaslink to karidoriaus duriu bet netrukus atitokęs, supratau jog nam- sargis kalbėjo apie ta stebėtina burviszka mergaite, per tai supratau jog tai jos vardas Viole.— Tuom tai keliu, — trauke toliaus namsargis, — Viole kas vakaras iszeitineja ant kiemo ir ateina pas mane maisto. Man mirus, užsiims ja rėdytojas dvaro. Prie tos progos da- sižinodavau nuo jos visados apie tamista ir stebėjausi nemažai 'žinodamas jog nelaiminga mergina, vieton baimintis svetimo, nepažinstamo žmogaus, arba naujo pono namu jos tėvo, kuris ja juose, kaip kad kalėjime uždare, dušaujįja sunkei, 'Jeigu apie tamista klausiu. O kas-gi su manimi veikesi tuomet, kuomet isz-

juk jis man daug gero padare per ta iszreiszkima slaptybes ir turėjau ji už savo prieteli.— Nuraminęs ji tuom, jog pasiliksiu czionais ir užtikrinęs jog ant Violos suvisai nesi- rustinu, pasakiau taipgi ir jam idant akyveizdoj mano nelosz- tu roles, veiksmes, beproezio nes asz niekados netikiu ir netikėsiu tam kad “ponas esą ponu nors ir pragare. ’ ’Per visa laika dvieju menesiu negirdėjau stebuklingo giedalo mano burvininkes.Jaucziau kasdien savo szir- dije tokius-pat jausmus, kokius jauezia žmogus po numirimui jam mylimiausios ypatos kuris kasnakt sapnuoja bet diena rymo ja bemastydamas kaip gali gyventi tas, kas jau pasimirė, mato, jog tos numylėtos ypatos nėra ant žemes ir tik jos abr'oza neszioja savo mintyje.Tame t'ai paeziame laike gerai suorganizuota banda pikta- dariu-plesziku prasigarsejoGrofas begalvodamas, galop atrado misli visai keista idant per meiles savo vienatines duktes, savo namus apverst ant prieglaudos del paikszu. Parsigabeno isz artimu ir tolimu vietų paikszu, rėdytoju Malceri tiesiog isz namu be- proeziu parsitraukė. Isz tu paikszu padare naudingus žmonis nes jie yra isztikimi tarnai. Tarpe tu visu man vienam, kaip . tai sako, penktos klapkos Įestokavo o todėl turėjau jiudavinet didžiausi paiksza idant tas dvaras pra- sigarsetu kuolabiausiai kaipo namaipaikszu. Daug turėjo sunkios procios velionis ponas pakol padare isz tu paikszu paklusnus tinkamus tarnus del saves o k°žnam suradęs atsa- kanezias gyduoles, kožna isz- gyde ant tiek jog kaip mato pats tamida, neesą visai blogais žmotdmis. O! manding, jog jeigu smogus gali atmeta- vot už saf° nuodėmės da ant szio pašalio gyvendamas tai grofas musu ta padare neabe- jotinai neS atliko beveik prakilniausi larba nes tas jo veikalas ne įjeib žmogum galėtu but atliktas. Viską ta dare ne del keno kito labo o tik del sa-

reiszke man jog kas nakt lanko tamista, sėdi szale lovos ir džiaugiasi, kada miegi. Rasi, tamista, da to suvis nežinojai?— O, žinojau gana gerai bet negalėjau niekad jos suseki, nors stengiausi.— Lyg sziol Viole nebuvo beprote bet neabejotinai, neteks proto, jeigu tamista isz ežia iszsikraustysi. Praeita nakti atbėgo in mano kambari iszgasdinta labai, verke graudžiai, sielvartavo didžiai bet negalėjau suvis dasiprotet kas atsitiko. Kuomet truputi nusiramino, papasakojo man savo- tiszku budu jog buvo nusidavus in kambarius tamistos, sėdo prie lovos, kada drueziai miegojai ir — Dieve dovanok jai ta kalte, — pabueziavo tamista. Neinstengcziau niekaip tamistai to apsakyt savo žodžiais su kokiais jausmais, su kokiu jausliu nusiszypsojimu ji man tai apsakinėjo. Po tam paslėpė savo veidą in delnus, puolė ant keliu, pradėjo verkt ir laužydama rankas taip gailingai žiurėjo in mane iszduo- dama toki baisa graudu, kaip kad pauksztyte paszauta, kuri praszo szaulio idant nežudytu jos ir jos mažiuteliu. Viole

smarkei apskrityje savo nar- seis ‘darbais. Pleszikai tie už- puolinejo ant dvaru, grobe auksa ir brangmenias, szaudy- dami in tuos, kas iszdryso jiems pasiprieszint, bei gint savo turtą, žodžiu dare sauvalei kas jiems patiko nes valdžios nesibaimino, kadangi suseki nebuvo ju galima o būrelio palicijos suvisai nebijojo. Mano kaimynai praserginejo mane idant saugoeziausi nes nesenei toji piktadariszka banda užpuolusi ant vieno keleivio ir manydama kad tai asz esmių, apiplesze ji o todėl be abejones, girdi, ruosziasi užpult ir ant mano dvaro. Asz vienok nepaisiau ant tu pra- sargu nes mano mislys ne diena ne nakti nebuvo užimtos szio pasaulio dalykais, jos visados skrajojo kur kitur.VI.Buvo tai tykus, tamsus vakaras menesyje Lapkrityje. Smulkus szaltas lietus, sumai- szytas su kruopelėmis sniego szuszeno be paliovos atsimusz- damas in stiklus langu. Po dieniniam darbui sėdėjau mano miegstubeje priesz kaminėli ir žiurėjau praskendes jurose misliu in gražias, szokanezias

pasigirdo keli szuviai ir vela riksmas. Tarpe kitu balsu pažinau viena mano rumsargio.Paszokau staigai nuo kėdes, tveriau revolveri ant sienos ties lova kabanti, iszbegau in prieszbuti ir iszvydau toje valandoje tarp duriu vedaneziu in karidoriu du su uždengtais veidais vyrus.Szoviau in juodu du kartu isz revolverio, vienas pasitraukė atgal, matomai pažeistas, antras iszszove in mane bet akt mano laimes nepataike. Tame iszgirdau jog antras duris mano mieg-kambario užpuolikai taipgi verezia. Taip užkluptas isz dvieju pusiu nežinojau nuo katrų pirma gintis. Skabei sugryžau in mieg- stube, užrakinau duris pro kurias inejau ir patemijas jog kitose duryse jau piktadariai su kirviais padare skyle. Priszo- kau link ju ir iszszoviau pro ja in užpuolikus. Sztai vela girdžiu kad jau ir anas, kurias užrakinau, duris kerta. Tokiame pavojingame padėjime pamis- linau kaip tai butu gerai jeigu ugnis ant ugna-vietes užgestu tai užpuolus bent nematytu manes ir negalėtu taikint in mane szuviu.Vos toji Aiislis praslinko pro mano galvi, urnai kambaryje pasidarė taĮnsu, o kada nusistebėjas atsikreipiau pažiūrėt kas stojosi sū ugnia ant kaminėlio, paregėjau da labiau stebėtina regykla: kaminėlio mano kambaryje suvisai jau nebuvo o ant jo vietos stovėjo dabar baltaš moteriszkas paveikslas šu naktinia žibintia rankoj; dabar jau nieko daugiau nemaeziau, negirdėjau, ne jaucziap nes mano visi pajautimai ir jausmai atsikreipė in ta stebėtina prajova!Ji, tJ| mano burvininke, tai mano dvasiszkas abrozas, prisiartino link manes, paėmė už rankos ir nuvedus ant vietos kur stovejas pirma kaminėlis, su pagialba kokios tai maszi- nerijos intaisytos kaip teatruose yra, nusileidime abudu žemyn. 1Tokis tai Ariszimas buvo klausymo, kokioms .durimis ji lanke mano, tai-gi dabar slaptybe dažinojau jau ir ta. Visas kakalelis, paspudus slapta knypkufi, pasikelinejo augsz- tyn o ant jo vietos darėsi sprauga isz kurios galima buvo dasigaut in žemutinius

rint ar mano sapnas nieko man nesumelavo, paregėjau jog jos szale manes jau nėra! Bet dabar vienok misliai savo, jog gal asz ir dabar tik sapnuoju, * netikėjau ir neapsirikau, nes iszgirdau varpa gaudžiant bokszte rumu, kas tuoj davė man dasiprotet kad tai mano iszgelbetoja szaukia žmones in pagialba isz kaimu nes ir in bokszta buvo taipgi slaptos durys kuriu asz niekad neatradau o apie kurias, rasi, tik ji viena žinojusi, kadangi tos durys in bokszta tik isz Violes kambariu galima buvo atrast, kaip vėliaus patyriau.Dora mergaite! Kada iszgir- do atbalsius szuviu, suprato kad ant rumu užpuolė banda plesziku ir kad mano gyvas- cziai grumo pavojus, iszdave taip rupei slepiama slaptybe idant tik mane gelbėti nuo už
puola o po tam davė ganda in kaima szaukdama žmones in pagialba ponui.Netrukus iszgirdau su trenksmu beganezius kaimieczius mano, kilo da didesnis riksmas. Prasidėjo musztyne smarki, visuose augsztutiniuose kambariuose griovė szuviu atbalsiai o tarp tu girdeau aisz- k'iausiai 'bargu baisa mano gir- sargio. Po tam girdėjau keiks- mu's piktadariu kuomet kartais da trinksėjo revolveriai o netrukus davėsi girdėt dundėjimas beganezios bandos piktadariu o džiaugsmingus kukavimus ingaletoju—kaimie- cziu. Piktadariai paėmė su savim sunkei, mano szuviu pažeista, dranga kuri insideja in kara nusigabeno. Vienas už- musztas kuri mano girsargis savo medejiszku peiliu užmu- sze, pasiliko ant vietos kovos. Tas turbut, drąsuolis jdasiryžo užpult ant “karaliaus Laponi- jos,” kuris bego in pagialba “ciesoriui” užpultam nevidonais. Likusius piktadarius ple- szikus susekta ir suimta in kelis menesius vėliaus po tam atsitikimui, arba ju užpuolimui ant mano dvaro. Banda plesziku apsigyveno kalėjime ir jau nereikejo baimintis ju.Bet ir mes apturėjome nuo- trota neatlyginama., Sztai geras mano prietelis ir namsargis laike tos kovos pražuvo. Atneszus ji tarnams mano, už- muszta, in apszviesta kambari, Viole iszvydus ji*be gyvasties, pradėjo taip baisiai sielvar-

kiais duodasi prisiega ant amžinos meiles ir isztikimystes. Kaip tik pataikys gerai juos isztarti, nuvesiu prie altoriaus ir siusirisziu su ja amžinu ry- sziu moterystes. (Galas.

kambarius. Isz tenais mano gelbėtoja nuvede mane laiptais da žemiau ir invede in toki žema karidoriu kad vos galima buvo man nesusilenkus stovėt. Ten mano vedeja paspaude koki ten mure knypkuti ir pajutau jog grindys su mumis kyla augsztyn ir tuojaus gavomės in koki tai kambari kur, kaio

taut jog asz net persigandau, atbodamas, idant ji nepražudytu proto. Mėtėsi ant grindų szale kūno užmuszto savo vienatinio prieteliaus ir laužydama sielvartinei rankas, pradėjo iszdavinet gaidas panaszias in baisa pažeistos pauksztytes.Pakėliau ja su jauslumu ir pasakiau jog nuo szio laiko aszir mano mieg-kambaryje, buvo j pats savim jai ji užvaduosiu,slapta sprauga arba inejimas po kakaliu.Rodėsi man isztikro, kad mane kokis burviszkas sapnas apėmė. Priesz valandėlė man grūmojo didis pavojus. Dabar esmių saugioj neprieinamoj vietoj kur gyveno mano burvininke in kur niekas neatras tu

globosiu ja ir stengsiesiu vi- siszkiausiai suteikinet jai viską ta, ka suteikinėjo szis geras žmogus, kurio taip baisiu budu neteko. Ji drebanti visa, 
į nuleido žemyn akis o jos veidu plauke upelukais tykios, gausios aszaros. Suprato tad mano kalba! O kaš žmoniszka kalba

yo susineszima, užlaikyt visu- Istipriausioj 'Slaptybėje o dabar jau juodu sudija ant kito svie
to Tiesdaris, visu-augszcziau- sias. Grofas norėjas savo kaltes pataisyti bent jau ant kūdikio, ypatingai jog jis nuo pat užgimimo pasiliko sierata. Grofas parsigabeno kūdiki kaipo savo, in namus, mieryje iszauginimo ir isztobulinimo, bet Dievas, Kuris nevisada da- leidžia žmogui padaryt to, ką

vo duktes U&s sakes:— Jeigu padarysiu tuos žmonis naudingais žmonimis, mo- kaneziais ąvo tarnystas pildyti, galesb palikti po mano mireziai s^° sudorojime užtikrinta iki mireziai bute. Gimine maut nedasiprotes delkokios prieasties juos ežia pa- bar žinai, tamista, visa slapty- lieku prileidami jog už ju isz- tikima tarpsta, patys apimt'si savo nauja poną, prisiriszo-• I' * J * J 1-1 ••

melde manes idant perpraszy- cziau tamista vardan jos, idant teiktumeis jai dovanoti, jau ji niekados, net ir savo giedalu saugosis padaryt tamistai koki nesmaguma,. užtikrinu tamista. Bet meldžiu, nepamesk musu, neapleisk pats rumu, da-

slaptu duriu, kaip ir asz pats niekad nebueziau atradęs. Dabar nereikejo jau man baimintis užpuolu, buvau pas savo iszgelbetoja. Iszveizejo ji, tikrai, taip pat, kaip sapnas man perstatinėjo jo.s iszveizda,

supranta, tas ir iszmokt ja gali.

be ju. Mes labai pamėgome vi-

liepsnelias, kurios invairiuose pavidaluose iszsiveržinejo isz deganeziu malku, szliaužinejo po naujai indetas malkas kaip kad kirminai, jeszkantieji sau maisto, bandydamos tai ežia, tai ten, neramei mėtėsi nuovienos malkos ant kitos, geso, tokia pat, kokia po medžiu usztele jus degėsiui, tai vela granatu maeziau, bueziavau ir pasirodinejo. Taip man bežiu- Į kalbėjausi meilingai. Tos min- rint in ta ugnele, urnai pažadi-j tys ant valandėlės atitraukė no mane isz to užsisvajojimo mano akis nuo jos paveikslo o

Menesis laiko praėjo nuo to nelaimingo nusitikimo. Traukyje to laiko stengiausi mokyti mano Viole žmogiszkos kalbos. Rodosi kad ir szis mano stengimasis pasiliks pasekmingu ir savo sieki tikrai atsieksiu. Dabar mokinu ja isz- tarinet žodžius koki buna var-'dvaro nenors ne vienas nes me prie tamistos, kadangi nie- 11U bU u*Dloyajvj^w ~ —-------'nenorės gyent apsiaukime J kas geriau,. iszmintingiau ne- Smarkus riksmas po kuriam 'kada pakėliau idant persitik- tpjamį laike jungtuvių, ko-

Jeigu nekurie Lietuvei protą turėtu, Tai su cziutabakeis neužsidėtu,Jau pats savo akimi regėjau, Ir savo ausimi girdėjau, Ant kožno žingsnio forenierius niekina, Ir visaip juos iszvadina, O ta forenierius u'ž giliuki del saves turi, Kad cziutabakiui užfundyt gali.Szioks mister, toks mister, drink byra, Mister, gal laikini ir vyną, Drink mister, aj laik ju, Gal nori geru cigaru.Del tu praleis kuodaugiausia, Mat, tai garbe didžiausia, Ba tai Anglikas, Tai ne Lietuvnikas.O ka jau Anglikaites, Glaudžiasi prie sporteliu kaip kalaites, 'Tieji-gi ir koteli užsistatytu, Anglikaites vis girdytu. Mat reikia ir panose nu- brazduot, Kad tik kokiai merginai , pasidabot.Brolyti, kad ir nosi nusipjausi, 'Tai vis varda kreizes gausi, Nuo tu szlamsztu atsikratykite, Katros Anglikes su Polanderiu įsusiporuoja, Tai darbinio krioko pavidala paima, Gero gyvenimo neturės, Lyg smert varga kentes.
V v vVyrucziai, iszmokite szituos pamokinimus: Auksinis pinigas, Tai puikus daigtas, Gardžiausias valgis Pajus ir szolderis;Geriausias ginklas peilis, Kupelis ir butelis, Siutą steliuota turėk, Už ji sztorninkui nemokėk. Žiedus ant pirsztu užsidek, Bukie teisus, isz paniūru nežiūrėk.Pinigu neezedyk, Uždarbi karezemose padek. Teisybes niekad nekalbėk, 'Tarp iszmintingu tylėk. Mokytu tuojaus busi Kaip geograpija ir liigena skaitysi.Niekam gero neduok, Teisybes nesakyk vis meluok, Jeigu ko neturi tai pasivogk, Dora žmogų vis iszjuok.Ant tikybos kaip szuo lok, Lupa savo brazduok, Kad neturėtu ant ko snarglys kabot, Melstis ir nereikalauji, Ba nuo Dievo pinigu negauni.Pacziuot'is nereikalauji,Ba merginos doros už paezia negauni, Treinu važinetie nereikalauji, Ba už dyka tikietb negauni. In bažnyčzia eiti nereikia, Ba pliklupiai nežino ka veiklia Kaip pinigu suvis neturėsi, Tai kito skrynele atpleszi, Tada puikiai gyvensi,Kol ant kartuvių nepateksi.
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ŽINIOS VIETINES
Į --------
: :—- Independent Angleka- 
siai Dis'trikto Nr. 1, arba tie
siog pasakius angliniai butile- 
geriaii, laike savo susirinkimą, 
ant kurio nutarė sulaikyti vi
sus tuos, kurie nepriguli in ju 
unijia ir sulaikyti juos nuo ka
simo anglių isz skylių. ‘ ‘ Dral- 
va ” ketina pradėti ateinanczia 
sanvaiite.

—■ Po visa miestą galima 
iszgirsti linksmus balsus vai
ku, kurie džiaugėsi prasidėji
mu vakaciju. Del mažu vaiku 
tai linksma, bet del suaugusiu, 
kurie užbaigė auksztesnius 
mokslus tai rūpestis, nes neži
no, kur aplaikys darbus ateite- 
je, neis kožnas tikisi aplaikyti 
szioki toki užsiėmimą..

-— Pereita Subata likos su- 
riszti mazgu moterystes pana 
Veronika, duktė Vinco Szerk- 
sznio, 102 So. Catawissa uly., 
su Kazimieru Bukaicziu, sū
num Kazimiero Bukaiczio isz 
Szumakerio peczes. Kunigas 
Czesn'a suriiszo jauna porele. 
Jaunavedžei apsigyvens mies
te. Vestuves atsibuvo pas nuo
takos motina. Teipgi Subato- 
je likos suriszti mazgu mote
rystes gerai žinomas jaunikai
tis Edvardas Taruta, su paura 
Ona Agurkiute isz miesto.

t Del daugelio pažystamas 
Julijonas Visockis, 208 W. 
Railroad uly., kuris sirgo ilga 
laika namie, mirė Subatoj. 
Velionis pergyveno mieste apie 
35 metus. Paėjo isz Vilniaus 
r.edybos. Prigulėjo prie Lėn- 
kiszkos lparapri;jos. Paliko p i- 
czia Stefanija, duktere Kale- 
diene, Katre kuri yra norse 
Atlantic City ligonbuteje, supu 
Joną namie, ir viena seseri. 
Laidotuves atsibuvo Ketverge 
ryta. L. Traskauskais laidojo.

— gižiomis dienomis likos 
paskirtas naujas Pacztorius, 
del vietine ipaczto, Daniel F. 
Guinan, sūnūs Richardo, kuris 
laiko dideli sztora ant West 
Centre ulyczios, ir broliunąs 
Dantelio Guinano, kuris yra 
prezidentu Merchants Banking 
Trust banko. Jaunas paczto
rius gimęs mieste, ir nesenei 
užbaigė mokslą Washington^ 
Katalikiszkam Universitete. 
Naujas pacztorius yra vienas 
isz jauniausiu, kokis kada bu
vo paskirtas ant tojo dinsto 
musu mieste.

—- Kiek taį uoszve-s padaro 
bledes gyvenime jaunuju pore-1 
liu, kada kisza snapus in juju 
gyvenimus, vietoje duoti gera 
patarimu, kaip gyventi sutai- 
kojo su savo moterimis. Vos 
jaunieji apsiveda, kad sztai 
pradeda duoti savo patarimus 
ir suarzina poreles, po tam pa
simeta ir ju gyvenimas paira; 
vienas eina sau, kitas sau! 
Abudu keikia savo tėvus už 
perskirima, leidžesi ant kelio 
prapulties, o žmonys isz to turi 
juokus. Geriausia nesikiszt in 
poru gyvenimą! — nes abudu 
iszrinko sau gyvenimo drauge 
ar dranga ir turi gyventi del 
saves, o ne del tėvu. —Grau
du girdėti apie tokius atsitiki
mus.

—■ Prideczkas prie High 
School Mokslaines ant East 
Centre ulyczios, prasidės sta
tyti ateinanti Panedeli, 29 d. 
Birželio. Kontraktoris Snyde- 
ris turi kontraktu ir visi dar
bininkai, kurie randasi prie 
WPA projektu aplaikys dar
bus. .

— Pati Jono Navako ana 
diena iszvažiavo in Samaritan 
ligonbute, 'Pottsvillej, ant gy
dymo ii- kaip girdėt ketina ne- 
užilgio sugryžti namo.

— Ateinanczia sanvaite jau 
turėsime Julajaus—Liepos me
nesi. Pradesime kita antra pus
meti.

— Szeszi vaistinei palici- 
jantai patruliavo stripinsus 
aplinkinėje miesto kad užbėgti 
kasima augliu per butlegerius. 
Palicija atėjo visai netikėtai ir 
paliepė anglckasiams kad ap
leistu skylės kuriose dirbo. 
Apie tai anglekasiai turėjo sa-I 
vo susirinkimą ant kurio ap-j/ 
svarstė ka turi daryt ateityj.

— William Reese, 520 IE. I 
Mahanoy Ave., elektrikierius j 
dirbantis del Lehigh Valles ka
syklų, nupuolė nuo stulpo lai
ke darbo prie Springdale Va- 
szerio, susižeisdamas pavojin
gai ir likos nuvežtas in Ash
land© ligonbute.

o.SAUpi-»w City.
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AtsL t .. Jlpt sena tęva ir 
ge/ ibjį. ** Audžia nusiunstu 

__ glauda del senu 
jp- žmonių.
v-----Paminėjimas Tėvo Dienai, 

Nedalioj, 21 d. Birželio-June

SHENANDOAH. PA.
— Sudas paliepė Jurgiui 

Kubiliui užmokėti 235 dolerius 
isz savo bonuso, ant užlaikymoi 
savo pacziules, neiszpildyda- 
mas mokesti jai mėnesinės 
duokles, kaip tai buvo prižade- 
jas padaryti.

—• Utarninko ryla, kunigas 
Degutis suriszo m^gu mote
rystes gerai žinom ^porele pa
na Helena, duktė J'Alano Azu- 
ko, 111 So. Bowers uly., su Al
bertu, sunum Antano Mili- 
sziausko isz Minersville®. Nuo
taka prigulėjo prie paraji- 
jos koro, kuris pagiedojo tin
kamas giesmes po direk. Prof. 
Grigoraiczio. Vestuves atsibu
vo Ipas nuotakos tėvus ant ku
riu buvo užpraszyti gimines ir 
pažystami jaunavedžiu. Apsi
gyveną Minersville, Pa.

— Locust M'ounta'iį ligon
buteje paeziule Alberto Arma- 
navieziaus pagimdė^- sūneli. 
Kūdikis ir motina sveiki.

Augsztas, žilas žmogus stovi 
p'rie sudžiaus tribunolo, Fila
delfijoj, o norints jo drapanos / 
truputi apiplyszia bet szvarios. ' 
Ant jo veido duodasi matyt / 
iszmintis ir da gana gerai isz- 
rodo. r

— Meldžiu szviesaus su- . 
džiaus, kad mane nesiunstum f 
in prieglauda del senu žmonių, 
— isztare graudžiai in sudžia. ;

Yra tai tėvas — bile keno 
tėvas, kurio niekas neapken- 
czia ir nenori.

Turi jis asztuonis vaikus, vi- , • 
si jau apsivedia tik dvi dukte
rys nevedia, kurioms jau suėjo 
35 metai. Visi stovi prie nubu
dusio tėvo. “Jis žiaurei pasi
elgdavo su musu motina,”— 
kailba seniauses .sūnūs.

PAVEIKSLAI ISZ NAUJAUSIU ATSITIKIMU

“GREAT LAKES” ISZKELME ATSIDARO SBEATOJ 27 JUNIAUS, CLEVELANDE

Subatoj 27 Juniaus atsidarys didele iszkelme mieste Cleveland, Ohio ir tesis per 100 dienu. 
Iszkelme užima 150 akieriu ploto žemes. Szis paveikslas parodo “Hall of Progress’ kuriame 
rasis daug stebėtinų moksliszku ir valdiszku dalyku. Szitas namas randasi arti prie Eri? 
ežerio kaip ant paveikslo galima matyti. >

Tėvas kratydamas galva sa
ko: “Jeigu tik motina butu 
ozonais” — bet neužbaige kal
bėti ka turėjo mintyje. Kas isz 
to? Juk ji ne taip senei mirė, 
geriau ja nepriminet.

— Jis nieko gero del mus 
nepadaro kada mes buvome da 
vaikais, — atsiliepe viena isz 
dukterim

— iCzionais užeina klausy
mas: Ka jus manote padaryti 
del savo tėvo, — paklausė su
džia stovineziu vaiku.

— Indeli ji in prieglauda.
— Ar-gi nei vienas isz jus 

vaiku neturite mielaszirdystes 
aut savo seno tėvo. Ar nei vie
nas jo nepriimsite?

—• Ne asz! Ne fusz! — atsilie
pe beveik sykiu visi Vantai.

— Tai ka su juom padaryti? 
Juk jis jau per senas dirbti. 
Ar-gi nei vienas isz jus vaiku 
ar dukteriu nepriglausite ji po 
savo pastogia o likusieji kude- 
lumet po kelis dąleHus ant jo 
užlaikymo ?

— Ne!
— In kokia prieglauda norė

tum eiti?
— Susimilk ant manes, po

nas sūdžiau, asz nenoriu eiti in 
jokia prieglauda; juk asz ne- 
esmiu ubagu, mano motere ant 
to ir nesutiktu jei^u hutu gy
va.

— Atsiminkite vaikai kad jis 
yra jusu tėvas, — atsiliepe ve
la sudžia ruseziai in vaikus.

— Jis ant to neužsitarnavo 
kad mes apie ji rupintumes.

— Bet jis ant tokio niekszo 
neiszžiuri?

— Guodotinas sūdžiau, tu ji 
taip nepažysti kaip mes. Jis 
geria ir kada buna tokiam pa
dėjime tai yra labai nuobrodus 
žmogus. Jis visados gerdavo.

1—Palicija iszvaikineja Arabiszkus maisztininkus Jaf fojė, Palestinoje. 2—^Preziden
to palocius Managua, Nikaragvoje, priesz kuri buvo susirink ia daug pasikėlusiu kareiviu 

kad ji praszalint nuo dinsto. 3—>Scott M. Loftin, kuris kita dos'buvo pirmininku Ameriko- 
niszkos drauguves advokatu, likos paženklintas Suv. Valst. senatorium isz Floridos in vie
ta Park Trammell, kuris mire.

na savo gyvenime.
— Yra tai melagyste, — su

szuko sunelei užsikarszcziave.
Ant galo sudžia paliepė vi

siems apsimalszint tardamas: 
“Tai kiek isz jus kožnas ma
note paaukaut ant užlaikymo
šavo tėvo?

Vyriauses 'sūnelis tarė: — 
Asz negaliu mokėti nieko nes 
turiu didele szeimyna.

— O kiek tu uždirbi ant san- 
vaites?

— Uždirbu 45 dolerius ant 
Stiuvailes ir turiu tr,s vaikus 
ir paczią» '

— Manau kad lengvai galė
tum paaukauti nors po 50 cen
tu ant sanvaites.,

— Negaliu mokėti, ponas su-
d'žiau.

szaus deszimts atsitikimu, bu
na vienas tokis tėvas. Iszsik'ad- 
bejimas vaiku yra tokis pats, 
pasielginejo su motina neman- 
dagei, apleisdavo vaikus ir 
girtuokliavo; žinoma, tėvas 
viską itžginiczina. Nekarta su
džius geisdami sugruujyt vai
kus. kalba: ‘ ‘ tikai,
kad tai yra jusu tėvas, gal ryto 
jo 'jau nematysite, paguodokite 
ji dab'ar, szel'pkite ji kiek ga
lima.”

los, jug ir tu turi vaiku ir ge
rai supranti mano padėjimą ir
gal tu atsiminei savo senatve...

* * #
Kiek tai panasziu pa veiksliu 

matome suduosia, po visas da
lis Amerikos. Isz kožno pana

Szi Banka yra Narys 
Federal Reserve System 

IR
Federal Deposit Insurance 

Corporation

Union National Bank
IR CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.

Pennsylvanijos tiesos . ip-ri-
Turi mokėti, tokis mano veT0Zįa vaiiiUS, kurie jau turi 

paliepimas. Ir su tais, žodžiais po 2i metUs, kad turi. vargiu- 
iszklausinejo visu vaiku kiek . gug tevdiu.g suszclpti ir duoti 
kožnas galės mokėti tėvui. į jįems maistą , o prick tam,'jei- 

Antras sundlis taipgi iszsi-, gu vaikaį dirba, tai privaio ati-
kožnas gales mokėti tėvui.

Antras sundlis taipgi iszsi-
kalbinėjo visai,p nuo mokėjimo ju0(į vįlSa savo uždari tėvam: 
levui pasziatlpos ir taip kožnas 
po kaleinai bet ant galo visi • 
sutiko mokėti tėvui penkis do-l 
lerius ant sanvaites vietoje ji'
siunsti in prieglaudos namus. ' fJuoda anį maisto.

------------------—--— — ■-

i Dr. T. Tacielauskas
į Pirmutinis Lietuviszkas

I) en t i s t a s Mali a n o j u j e 
Persikėle in nauja vieta po adresu 
30 E Mahanoy St. Mahanoy C-'ty .U--------------- :---------------------- -

bet ar vaikai pildo fesais ties- 
—-y--‘ 1—x— - alkas ati- 

tevams, o
, iąs?—mažai katras ’
i duoda savo uždarbi
, tėvai bus užganadyt: kad jiems

Tas užteko ant pasamdymo i 
mažo kambarėlio kuriame ga
lėtu praleisti malszei dienas 
be jokios rųpesties kad nors į 
turi sziokia tokia pastogia anti 
savo žilos galvos.

Kada viskas likos pasekmin
gai užbaigta, senukas gilei pa- 
sikloniojas tarė:

— Acziu tau, ponas sūdžiau, 
iszigialbejai mane nuo sarma-

privalumai seniems
Panaszus
eveliams.

A. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS G&RORIUS

Pirmos klasos patarnavimas
•> Ofisai Dviejose Betose ❖

331 W. Centre St., Shenandoah
Telefonas, Dial, J-1512

411 E. Pine St., MaĮanoy City
Telefonas, 01

* Jeigu žmogus ka blogo 
padaro tai gailesį, bet piktai 
daryti nesiliauja.

* Jeigu savo gyvenime tik 
viena szle'kta žingsni padarysi 
tai- szluhas ant viso gyveni
mo pasiliksi.
KANCZIOS ASTHMA (DUSULIO) 

IR NOSINES KATARO GREIT 
PRANYKSTA

Yra tai neapmokama gyduole varto
jama su stebėtina pasekme per su- 
virsz 30 metu, del Asthma (dusulio 
nosines kataro ir gerklines kataro, 
bronkitis kosulio, sunkaus kvepo, ka- 
tarino kurtimo, užymas galvoje, szal- 
tis galvoje, uikymimas nosies, prisza- 
kinio galvos skausmo, nemalonus kve- 
pas isz nosies. Gyduole kuri visadof 
reikia. Pirma karta imant pradeda 
praszalint priežastį juso skausmo. 
Tankiai in 48 valandas esate jau ga
tavi prie darbo. Vieno menesio gy
dimas. Preke 30c„ per paczta.

THE HAMPDEN LABORATORY, 
726-36 Mulberry St., Reading, Pa, Paveikslas perstatą inei gos durys in Iszkelme.

Musu jaunysta buvo apverkti

C. F. RĖKLAITIS 
Mahanojaus Isztikimiausis Graboriue 

:: Gabiausias Balsamuotojas :: 
. -T Geriausis Ambulance

A. patarnavimas s z i o j
apelinkęje. Bile ko- (c

Vi kiam laike; diena ar
nakti. Visada turi pil- jį'}

JV na pasirinkimą meta-
J? liszku ir kieto medžio p

Grabu. Laidoja nu- į
mirelius pagal naujau- |
šia mada ir mokslą. I

B Turiu pagialbininke I 
Jj moterems. Prieinamos J

-įį®? prekes. SS
DU OFISAI: 

MAHANOY CITY;516 W. Spruce St, 
Bell Telefonas 149 

TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 
Bell Telefonas 538-.T

na isz jo priežasties.
— In kokia prieglauda jus 

manote ji nusiunsti?
— In bile kokia prieglauda. 

In kokia, malonus sūdžiau, ji 
nusiunstum?

— Ar-gi jus man sakote kad 
da tosios prieglaudos neiszrin- 
kote? Ar-gi isztikruju jus ne
norite visai rūpintis apie savo 
sena tęva?

—- Acziu szirdingai už jusu 
užtarymą, malonus sūdžiau, — 
atsake tėvas. — Asz per visa 
savo gyvastį buvau atsakan- 
cziu ir rūpinausi kad mano 
vaikai turėtu visko ir gera gy
venimą. Dirbau sunkei, kaip 
nevalninkas o szitie du mano 
sunelei, kurie priesz mane taip 
kovoja, nedirbo nei viena die-

NAUJAUSIO BUDO EROPLANAS >EL MOTERISZKES LEKIOTO JOS.
Szitas eroplanas, vadinamas Lackheed, likos padirbtas Burbank, Calif., del lekioto- 

jos Amelijos Earhart kuri nesenei perleke perAtlantiko mares ir kožnas apie tai atsime
na. Motorai turi po 550 arkliniu pajiegu kožną. Neužilgio Amelija juomi iszleks in Purdue 
universitetą in Indiana.
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