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MIRĖ ISZ
DŽIAUGSMO

KOVA PRIESZ UZ- 
KRECZIAMA LIGA

DVYNUKAI
PENKTU KARTU Isz Visu Szaliu

NAUJAS KARALIUS AP- 
SZAUKTAS; SENAS APLEI

DO SAVO TĖVYNĖ ANT 
VISADOS.

London, Anglija. — Sukato
je likos apszauktas naujas An
glijos karalius George VI-tas 
kuris bus karunavotas ateinan
ti meta, Gegužio' 12 diena, ku
ris apėmė valdžia ant dau
giau kaip 496 milijonu padonu 
Anglijoj, Indijoj, Irlandijoj. ir 
Szkotijoj.

Buvusis karalius Edwardas 
VHI-tas apleido savo tėvynė 
in kuria nemano daugiau su- 
gryžti, iszvažiuodamas in 
Szvaicarija tuom-laikiniu ap-. 
sigyvenimu. Bus jis žinomas 
kaipo grofas Dovydas Wind
sor. Nežine ant tikrųjų ar jo 
mylima, Mrs. Simpsoniene, ke
liaus su juom ar ne.

Jau eina paskalai kad Ang- 
liszki padonai nelabai myli sa
vo nauja karalių nes jis ne yra 
taip draugiszkas kaip buvo jo 
brolis, kuris daugiau draugavo 
su vargingesniais padonais ne 
kaip su grofais ir baronais.

ŪKININKAS INLINDO IN 
MAISZA KAD VAŽIUOTI 
UŽ DYKA, BET UŽMANY

MAS NEPASISEKE.
Ryga, Latvija.,— Ūkininkas 

Kliejmof, neturėdamas užtek
tinai pinigu sugryžt namo, su
manė gautis namo pigiu budu. 
Niekam nematant užsilipo ant 
lentynos ir inlindo in rnaisza 
kur pasažeriai deda savo baga
žu ir atsigulė. Kiti keleivei a-

VISZTA NUSZOVE SAVO 
GASPADINE.

Bridgend, Anglija. —- Pas 
viena gaspadine užmiestije, at
sitiko nepaprasta nelaime. Mo
tere ta diena inejo in kieti kad 
iszbarstyt visztom seklu. Kada 
motere inejo in vidų, visztos 
pasibaidė ir užlėkė ant kabau- feja jn vagona, stebėjosi isz 

rtome miLnrln imtam • " C .ežio karabino, kuri gaspadoris teip didelio maiszo, kuris uže-
i “ j“’, krflI10imfl sdluba Odelio daktarui kad padėtu jai kovoti kartu vehno sau kad garnys I teIlais fcike. Tuom syk viena me kone visa lentyna ir kožnas 

i viszta nutupe ant karabino, ipa- norejo parstumt tolinus pasida- 
. ryti sau vieta.

KADA JAM MYLIMA PASA
KĖ KAD UŽ JO TEKES.

KURI BAISIAI PRASIPLA
TINO AMERIKOJE.

JAU JIEMS NENAUJIENA.

MAISZATYJE DARBININ
KU SU STRAIKIERIAIS.

Chester, Pa. — Praeita Pet- 
nyczia apie 2,000 darbininku 
isz Sun Shipbuilding Co., ku-

prievarta ineiti in dirbtuve ir 
pradėti dirbti. Straikieriai už
sispyrė juos neįnleisti ir kilo 
praliejimas kraujo.

Vienas žmogus, 66 metu, li
kos užmusztas ir 36 sužeisti. 
Kas tokis iszszauke ugnagesius 
ir tas buvo užbaigimu maisza- 
ties. Darbininkai, kurie nepri
tarė straikai, susirinko prie 
dirbtuves szaukdami: “Mes 
sugryžtam prie darbo, ar strai- 
ka ar ne, turime iszmaitint sa
vo szeimynas o ežia Kalėdos 
jau arti.”

Gal szitas atsitikimas už
baigs szita straika ir kiti su- 
grysz prie darbo.

Topeka, Kans. — Keli mene
siai adgal Louis Cropp, 22 me
tu, susipažino su patogia gel- 
ton-plaukia mergaite, Loretta 
O ’Brien, 19 metu. Po nekuriam 
laikui jie susižiedojo, Louis 
iszsieme laisnus ant ženybu ir; dama

Rose, Okla. — Mrs. Bill 
Russell, 39 metu moterele, ku-Harrisburg, Pa. —Daktarka Russell, 39 metu moterele, ku- 

Edita Dexter, kuri yra sekre- rios motina buvo Indijonka o 
torka sveikatos Pennsylvanijoj jos tėvas baltas žmogus, ana 
pradėjo kova priesz tolimesni diena pagimdė penkta karta' 
prasiplatinimą užkrecziamos dvynukus. Motere, rodydama j 
lytiszkos ligos, .sifilis, iszsiuns-' savo paskutinius dvynukus re-l 

atsiszaukima kožnam porteriams, pasakė kad sziuo

priesz taja liga nuo kurios kas atnesztu jai tik viena kūdiki ■
meta mirszta apie 7 tukstan-; arba nors tris, nes dvynukai klibino vamždi karabinas isz- 
cziai vyru ir moterių o viena jos szeimynoje yra paprastu 
ypata isz kožno 20 serga taja daigtu ir nieko stebetino nėra 

linksmiausiu žmogum, liga ir vienas isz kožno keturiu tame. Viso, Mrs. Russell pa-
1 gimdė 15 vaiku isz kuriu 12 
yra gyvi.

vakara.
Louis isz tojo džiaugsmo in- 

bego in motinos narna, puolė 
prie jos szaukdamas: “Mama,

1 esmių
ant svieto. Tik pridek savo; žmonių yra sziaip ar taip už
ranka prie mano szirdies kuri 
plaka kaip kalvio kūjis. Meile 
yra stebėtinų dalyku, ar ne, 
mama?”

Kada ji motina glostė, stai
gai susmuko jis prie jos kojų ir 
atliko ant vietos. Daktarai nu
tarė kad Louis mire isz trūki
mo szirdies per dideli susijudi
nimą.

DINGUSIS DEIMANTAS SU
RASTAS MERGAITES 

AUSYJE.
Chicago. — Vienuolika metu 

-adgal, szeszitt' metu amžiaus 
Vivian Daley, staigai pradėjo 
skunstis ant skausmo ausyje. 
Taja paezia diena jos motina, 
Margarieta Daley pamėtė pui
ku deimantą isz savo žiedo. 
Laike tojo sumiszimo užmirsz- 
ta apie skausmą dukreles au
sies. Paszauktas plumberis isz- 
arde visas paipas bet deimanto 
nesurasta. Ana sanvaite Vi
vian, kuri dabar turi jau 17 
metu, vela pradėjo skunstis 
kad jai skauda ausi. Nuvežta 
ja pas daktara kuris iszpjove 
isz jos kaireses ausies auguoli, 
kuriame radosi dingusis dei
mantas. Matyt kad Vivian, bū
dama maža mergaite, iszkrap- 
szte deimantą isz žiedo ir insi- 
dejo ji sau in ausi užmirszda- 
ma apie tai ar nenorėjo apie 
tai prisipažint motinai.

SŪV. VALSTIJOSE RANDA
SI 28,277,900 AUTOMO

BILIU.
Hartford, Conn. — Pagal 

Travelers Insurance kompani
jos raparta tai Suv. Valstijose 
randasi 28,2/7,900 užregistra- 
votu automobiliu 1936 mete. 
Skaitlis paduotas isz 47 valsti
jų. Szimet randasi daugiau au
tomobiliu kaip praeita 1935 
meta nes pakilo ant asztunto 
procento daugiau. Ateinanti 
meta skaitlis gal daeis ant 30 
milijonu.

krėstais taja liga.
Paežiam mieste Philadelphi- 

joj 100 tukstaneziu žmonių ser
ga taja liga o Allegheny pavie
te serga apie 70,000 ypatų. Sek- 
retorka mano prispirti dakta
rus ant rapartavimo tosios li
gos, užvesti rūstesni sanitarisz- de Women’s Homeopathic li- 
ka dažiurejima tokiu ligoniu 
kad liga .sulaikyti nuo prasi
platinimo.

Yra tai baisus skaitlis ser- 
ganeziuju taja baisia lytiszka 
liga priesz kuria kovos 
valstija.

TURI PO SZESZIS PIRSZ- 
TUS ANT KOŽNOS RAN

KOS IR KOJOS.
Philadelphia. — Mrs. Fred 

Bidsail, 301 Krams uly., pagim-

szove ir szuvis pataikė moterei 
in krutinę. Motere mirė ant 
vietos. Vyras nusistebėjo kad 
motere taip ilgai nesugryžta 
isz visztinyczios, nuėjo jeszkot 
surasdamas ja jau sustengusia.

visa

MEKSIKA KVIECZIA
TROCKĮ PAS SAVE.

Meksiko Miestas. — U'žrube- 
žinis departamentas užrubeži-

gonbuteje sūneli kuris turi ant 
kožnos rankutes ir kojutes po 
szeszis gerai suformuotus 
pirsztukus. Sūnelis-sverb devy
nis svarus ir yra sveikas ir gal 
suaugias bus geras muzikantas 
ant piano su dvylika pirsztais.

SZITAS ŽMOGELIS TURI 
UŽTEKTINAI PEKLOS 

AN1 2ĖMES.
Wallington, N. J. — Ignotas 

Diott,' 50 metu, sargas prie czio-

UŽ KA ROŽANSKIENE SU
PJAUSTĖ GŽELKAI 

DRAPANAS.
Dorchester, Mass. —- Veroni

ka Rožanskiene, kuri yra 35 
metu amžiaus motere, nuvyko 
ana diena su tulu Antanu Gžel- 
ka in jo kambari, isz kur jis 
paskui žadėjo parvežti ja auto- 
mobilium namo. Bet paskui jis 
vežti jos jau nebenorejo ir ji 
turėjo eiti namo pekszczia. Už
tai ji labai supyko. Ir kuo il
giau ji apie tai galvojo, tuo jai 
dar&si pikeziau. Galu gale ja 
apėmė toks piktumai kad ji nu
važiavo in Gželkos kambari ir 
supjaustė jo drapanas in sku
tus. Kai Gželka parėjo namo, 
jo kaimynai pasakė jam kad j c 
kambaryje buvo Rožanskiene. 
Radęs supjaustytas drapanas 
jis suprato kad tai jos darbas 
ir aresztavojo ja. Teismas pri
pažino ja kalta bet padėjo by
la. “on file.” _ -

DASIDIRBO SAU PUIKAUS 
TURTELIO ANT 

SENATVĖS.
Chicago. — Mrs. Grace Mur

chison, turinti sziadien apie 80 
metu, kuri per 26 metus parda
vinėjo laikraszczius ant czio- 
naitiniu ulyeziu del praeigiu, 
ana diena paliovė taji bizni ir 
dabar gales pasilsėt po savo il
gam darbui per tiek metu. 
Murchisoniene pradėjo savo 
darba 26 metus adgal kada jos 
vyras likos suparalyžavotas 
ant viso kūno, negalėdamas 
dirbti ir porele pasiliko be cen
to. Motere neturėjo kitokio isz- 
ejimo kaip tik imtis prie darbo 
pardavinėti laikraszczius ir to
kiu budu užsidirbo sau ir vy
rui ant maisto. Per tiek metu 
surinko tiek kad sziadien gali 
gyventi be jokios rupesties lyg 
pabaigai savo gyvenimo.

niu veikalu nusiuntė pakvieti- naitinio fabriko, nesitiki eiti in 
ma del Leono Trockio kuri Ro- pekla po smert nes turi jos už- 
cija iszvare ir dabar randasi tektinai ant szio svieto. Kėlės 
Norvegijoj kad atvažiuotu in'sanvaites adgal neteko jis vie- 
Meksika ant apsigyvenimo 110S akies po tam sudege jo na-

I gialbet savo vyrui jo nelaime- 
j je, nuėjo in marszkiniu fabriką 
dirbti bet arti fabriko paslydo 
ar iszsisuko sau koja ir vėliaus 
turėjo eiti ant operacijos pen- 
desaitis. Vos motere sugryžo 
isz ligonbutes, jos vyras turėjo 
eiti in ligonbute gydytis ant 
vėžio. Ju 18 metu duktė Alicija 
taipgi turi važiuoti in ligonbu
te ant operacijos gerkles. — 
Ar-gi reikia didesnes peklos 
ant szio svieto jeigu žmogus 
randasi tokiam padėjime?

Meksika ant ;
kaip ilgai jis panorės. Trockis mas. Jo motere, geisdama pri- 
landasi po mirties nusprendi
mui už suokalbi priesz Sovieti
ne valdžia ir jeigu kada su- 
gryžtu adgal in Rosija tai bu
tu suszaudytu taip kaip jo 
draugai.

NORĖJO PARDUOTI SAVO 
KŪDIKI UŽ 150 DOLERIU.
Long Beach, Calif. — Klara 

Mae Bacus, 35 metu, vedusi 
motere, likos aresztavota už 
norėjimą parduoti savo 18 me
nesiu amžiaus dukrele už 150 
doleriu. Motere pasiūlė dukrele 
kokiai tai Mrs. Helenai Pace, 
netoli Lakewood Beach. Badai 
nebuvo tai jos dukrele, tiktai 
paliko ja jai kokia tai nepa
žystama motere kuri apleido 
staigai miestą kėlės sanvaites 
adgal.

Paskutines Žinutes

METE BLESZINE PIENO IR 
UŽMUSZE SAVO SŪNELI.
Danville, Ill. — Szimas Bur- 

trons, 54 metu, darbininkas 
ant WPA, prisipažino buk su
sipykęs su paezia mete in ja 
bleszinuke su pienu ir vietoję 
ja pataikyt, bleszinuke pataikę, 
in szesziu metu sūneli nuo ko 
jis mirė. Buvo tai mete 1933. 
Vyras buvo aresztavotas už ko
ki ten prasižengimą ir pati keri 
szino iszduoti ji už nužudymą 
ju sūnelio todėl dabar prisipa
žino ka jis padare tris metus 
adgal. Tėvas likos pastatytas 
po kaucija lyg teismui.

SUDRASKYTAS PER 
DINAMITĄ.

Spencer, Iowa. — Irvin Acel 
kuris supirkinėjo sudaužytus 
automobilius ir parduodamas 
sena geleži in fabrikus, ana die
na geisdamas suardyt kelis au
tomobilius, padėjo kelis szmo- 
■tus po sudaužytais trokais, už
degė ir pradėjo bėgti bet pa
slydo ir puolė artimoje. Tame 
kilo eksplozija kuri pagavo ne
laiminga žmogų ir ji sudraskė 
ant szmotu. Kada žmones su
bėgo pažiūrėti kas atsitiko, ra
do iszmetytus žmotus jo lavo
no. Žmogelis paliko paezia ir 

' asztuonis vaikus.

NUŽUDE IR PASLĖPĖ
SAVO AUKA KAMINE.

Monesteles, Franci ja.,— Tū
lam czionaitiniam name, ‘likos 
surastas lavonas nužudytos 
merginos kuris jau buvo gerai 
sudegu'sis. Tyrinėjimai palici
jos parode, buk tai buvo jauna 
žydelkaite, kuri pribuvo in 
miestą isz artimo kaimo jesz- 
koti tarnystes, ir nuo tos dienos 
dingo be jokios žinios. Už ta 
žudinsta likos nužiūrėtas ir a- 
resztavotas sziauczius tojo na
mo,, kuris vėliaus prisipažino 
palicijei, buk jisai sutiko mer
gina mieste, parsivedė namo ir 
ja subjaurinęs nužudė kad ji 
neiszduotu.

16 NUSPRENSTI ANT 
SUSZAUDYMO.

Barcelona, Iszpanija.,— Su
das iszdave skelbimą del sze- 
sziolika gyventoju ant szaudy- 
mo kad jie eme dalyvas pasi
kėlimuose kelis menesius adgal 
Oalaceite, (artimoje Teruel. Vi
si turi dideles szeimynas. Mo- 
teres susirinko priesz palociu 
gubernatoriaus melsti kad per
mainytu ju bausme in kalėjimą 
bet ju meldimą atmete.

Lock Haven, Pa. — Baisiai 
likos apdegintas Howard Wil
liams, 40 metu, kada pradėjo 
ugni pecziuje panaudodamas 
karasina. Degantis karasinas 
apėmė ji visa. Jo pati, steng
damasi užgesint liepsna, taip
gi smarkiai apdege.

Akron, Ohio. — Mare Tho
mas, 30 metu, ir jos du vaikai 
sudege ant smert degancziam 
name o vyras baisiai apsidegi
no stengdamasis juos gialbet. 
Nelaime atsitiko nakties laiku.

Centralia, Pa. — Continental 
kasyklos, kurios likos apleistos 
apie penki metai adgal, per 
Lehigh Valles 'kompanija, bus 
vela atidarytos per Hazle 
Brook Coal Co., netolimoj atei
tyje. Po pasiraszymu “lyso”, 
kompanija priims apie du szim- 
tus žmonių prie darbo. Toje 
kasykloje randasi da daug an
glių.

BESZIRDINGAS ATKER- 
SZINIMAS MOTERES, UŽ

JOS NUBAUDIMA.
Overton, Anglija., —• Kaip 

baisu yra kefsztas moteres, 
liudija sekantis atsitikimas. U- 
kinykas Hastings Trigger buvo 
nubaudęs savo paezia už koki 
tai prasikaltimu.. Motere nu
sprendė už tai vyrui gerai at- 
kerszyt. Ta diena, kada jos 
vyras nesugryžo namo isz lau
ko, motere nuėjo pažiūrėt kas 
vyra fenais u'žtrukde. Rado 
ji gulinti ant lauko 'serganti 
su kokia tai liga. Nubėgo na
mo, paėmė virve ir druskos, 
sugryžo vela pas gulinti vyra, 
suriszo ji po tam veidą ir ran-

. Po kokiam tai 
laikui ūkininkas saldžiai už
migo, o judėjimas vagono pri
stūmė rnaisza prie kraszto ir 
vėliaus nupuolė ant grindų. 
Nukritus maiszui, kas tokis 
jame suriko. Keleiviai iszsi- 
gando o vienas isz ju, drąses
nis, sulaikė truki. Ate jas kun- 
duktoris užklausė priežaste su- 
laikimo trūkio. Priėjo- prie 
maiszo ir surado labai persi
gandusi ūkininką. Kada trū
kis atvažiavo ant stoties, likos 
atiduotas in rankas palicijos 
už dgka pasivažinejima.

PRIRAKYTAS KAIP SZUO 
PRIE LENCIŪGO.

Labinak, Rosija.,— Isz czio- 
nais likos (paszauktas nakties 
laike kunigas pas ligoni, in 
Raima tlejorlikov. Kupigas pri
buvęs pas ligoni, nemažai inu- 
sistebjo, kada užtiko ligoni pri
kaustyta lenciūgais prie lo
vos. Kunigas užklausė szeimy- 
nos, del ko teip pasielgė su li
goniu? Jie atsake, kad ligonis 
yra nepilno proto, o paszauk
tas “raganius,” liepe jam nu
skusti (plaukus, iszleisti kraujo 
ir prikaustyti prie lovos kad 
nepabėgtu. Kunigas paliepė 
tuojaus iszkaustyti, ir nuveže 
su savim in ligonbute kur pasi
rodė kad ligonis tikrai serga 
proto liga, kuri atidavė in prie
glauda del paikszu.

TRUKIS SUMALĖ 
DVYLIKA VAIKU.

Bufkarest, Rumunija.,— Ka
da pripildytas auto bosas su 
vaikais važiavo isz artimo kai
mo in czionaitine mokslaine, 
kas tokis pagedo ir auto 'bo
sas sustojo ant geležinkelio. 
Pakol varytojas boso galėjo 
iszleisti vaikus laukan, adbego 
ekspresinis trūkis, trenkdamas 
smarkiai in auto 'bosą, sudau
žydamas ji. Isz dvideszimts- 
dvieju mokytiniu likos sumalti 
dvylika ant vietos o likusieji 
buvo sužeisti, isz kuriu gal keli 
turės mirti. Varytojas boso 
teipgi likos užmusztas.

MOTERE PAGIMDĖ TRY
NUKUS; BALTA, RAUDONA 

IR JUODA.

KOKIA BUS ATEITIS TEBY- 
RIO IR BUVUSIO 

KARALIŲ?
Miami Beach, Fla. — Buvu

sis karalius Edwardas VIII 
sugrysz ant savo karaliszko 
sosto, jo brolis turės triuksz- 
minga valdymą o ponia Simp
soniene ant galo bus laiminga 
ir gyvens su savo vyru.” — 
Taip tai pranaszauja astrolo
gas ir inspetojas ateities A. E. 
Seward.

Tasai inspetojas ateities, ku
ris iszbure uždarymą banku ir 
stak-marketo nelaime kaipo ir 
prezidento Roosevelto iszrin- 
kima, kalba sekaneziai: 
“Žvaigždes man parodo kad 
Edwardas vela sugrysz prie 
savo valdžios kaipo karalius 
Anglijos nes to reikalaus Ang- 
liszki padonai o naujas kara
lius, tai yra jo brolis, turės 
daug ergelio su pradžioje nau
jo meto, 1937, ir pavojingai 
apsirgs. Ponios įSimpsonienes 
žvaigždes rodo kad ji bus lai
minga bet turės nemažai ru
pesties o ant galo viską iriga- 
les”.

Kas kiszasi naujo karaliaus 
George VLto, bus jis persekio
tas per slaptingus nevidonus 
ir isz priežasties daug permai
nų Anglijoj ir in vykdymo nau
ju tiesu, karalius bus privers
tas padekavoti už karaliszka 
sostą.

kas kaipo ir galva apibarste su j La Paz, Bolivija.,— Isz Car- 
szlapia druska po tam motere dona kaimo, tenaitinis kunigas 
sugryžo in grinezia palikdama'’ pranesze in valdžios gimimo 

' kancelarija, 'buk viena isz jo 
parapijonku pagimdė nepa
prastus trynukus: vienas bal
tas, antras raudonas o 'treczias 
juodas. Tėvai yra balti. Ku
nigas sake kad prisiartinant 
Kalėdoms vaikus apkriksztino: 
Gasparu, Mėlkiodaru ir Balta- 
zeru.

gulinti po apgloba karvių, ku
rios ganėsi ant ukes. Ant ryto
jaus nelaimingas vyras liko su
rastas be minties ir baisiai .su
žeistas. Mat karves nulaižė 
jam nuo veido ir ranku kone 
visa skūra. Motere likos už
daryta kalėjime o vyra nuve
žė in ligonbute.

NUŽUDĖ SAVO DRAUGA 
UŽ PAPEROSA.

San Juan, Porto Rico.,— An- - 
tonio Martiz, 'likos nuteistas in 
kalėjimą, ant penkiolika metu 
už nužudinima savo draugo Al
berto Bagu, kuris jam atsisakė 
duoti paperosa, kada jo ipa- 
prasize, kad jam duotu viena. 
Antonio reže savo draugui per 
galva, su sunkiu lenciūgu, 
užmuszdams ji ant vietos.

London, Anglija. — Trys le- 
kiotojai likos užmuszti ir ike- 
turi iszsigialbejo su pagialba 
paraszutu kada du eroplanai 
susidaužė ore ir užsidegė arti
moje Doncaster.

f
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Kas Girdėt
Ant franto svietiszku atsiti

kimu kilo du svarbus atsitiki
mai kurie užėmė visa svietą. 
Pirmutinis: Angliszkas kara
lius Edwardas, pilnas gyvybes 
ir mylintis laisve užsispyrė ap- 
sipacziuoti su ponia Simpson, 
Amerikoniszka moterele, kuri 
jau tuejo du vyrus bet nuo ju 
persiskyrė, iszsižadejo jis ka
ralystes, nepaklausė savo rodi
ninku ir bažnytines valdžios ir 
dabar paeziuosis su savo isz- 
rinktaja. Gyventojai Londono 
szaukia: “Lai gyvuoja kara
lius su savo szirdies iszrinkta- 
ja” ir “Szalin su ministeriais 
ir vyskupais.”

Kokia bus ateitis Anglijos 
tai sunku inspeti bet galima ti
kėtis kad ateityje Angliszkos 
tiesos bus ženklyvai permainy
tos ir palengvintos ir bus pa
vėlinta karaliams pacziuotis su 
žemesnio luomo moterems.

Angliszkos senos tiesos da 
nuo 1172 meto, turi po savo 
valdžia apsivedimus karalių ir 
valdo juos po savo pantapliu 
bet sziadien Anglijos padonai 
kitaip apie tai mansto ir gei
džia permaino tuju kvailu tie
su.

Antras atsitikimas kuris su- 
i upino labai Katalikiszka svie
tą yra liga Popiežiaus, Vatika
no Mieste, kuris yra impedžiu 
Szv. Petro, ant žemes.

Bet galinga mirtis nežiūri 
ant svietiszku valdonu, nepai
so ant turcziu ir vargszu, su sa
vo kauluotais pirsztais siekia 
paskui didelius ir mažiulelius. 
Po visa svietą bažnycziose lai
koma Mišžios ant intencijos 
Popiežiaus kad jam Dievas su
teiktu sveikata.

Gamtos tiesos yra neperga
liamos. Mirtis ya paskirta del 
kožna žmogaus. Turczius ar 
vargszas, galingas ar ubagas, 
monarka ar popiežius, jokio 
skirtumo nedaro toji kauluota 
ponia. O gal ir gerai kad taip 
yra. 

• •
Priesz kdžnas sukaktuves 

Gimimo Kristaus iszpažintojai 
ir dvasiszkieji Kristaus ir Pra- 
naszo Jeruzolime pradeda tarp 
saves visokius nesupratimus 
isz ko kyla nekarta musziai ir 
mirtis. Tuom kart kyla tenais 
ne tik tikejimiszkos maiszatys 
bet ir ekonomiszkos. Muzulmo- 
nai skundžia Krikszczionius 
kad eina su visokiais pirkiniais 
pas Žydus, vietoje eiti ir Afa- 
bisžkus kromus su visokiais 
pirkiniais.

Yra tai viso svieto klaida 
musu krikszczioniu. Ne tik 
Arabijoj, ne tik Palestinoje ir 
Jeruzalime bet ant viso svieto. 
Nevos turi neapykanta priešz 
Žydus, bet be ju negali pasiju- 
dint isz vietos — be Žydo ne 
turgus.

dirstelėt in stikleli, varydamas 
troka, netemino kur važiuoja 
užmuszdamas du žmonis. Už ta 
savo žioplysta likos nuteistas 
ant suszaudymo ir bausme li
kos iszpildyta ant rytojaus po 
teismui. — Rosijoj geresne tei- 
singysta.

Sziadieninei tėvai neturi lai
ko pasikalbėti su savo vaike- 
leis ir būtie ju geriausiais drau
gais bet mažai sziadieniniu tė
vu apie tai rūpinasi nes neturi 
laiko su vaikais draugauti o 
ypatingai motinėlės kurios yra 
užimtos visokioms Kard Dar
iems ir 1.1. Jeigu ievai daugiau 
kalbėtu Lietuviszkai su savo 
vaikais tai ne taip greitai už- 
mirsztu savo prigimtos kalbos 
o kad ir augsztesiiius mokslus 
užbaigtu tai vis Lietuviszkai 
gražiai kalbėtu ir vis bus geru 
Amerikonu. Toki Lietuviai, 
kurie moka savo kalba, yra la
bai geistingi ir tiktai su tuom 
Lietuviai savo varda pakeltu. 
Jeigu czionais Lietuviu vaikai 
iszsitautina tai tame yra kalte 
paežiu tėvu. Tegul jusu vaikai 
stuboje kalba Lietuviszkai, te
gul ju ausys pripranta nuo ma
žens prie tėvu kalbos o tos mo- 
tiniszkos kalbos neužmirsz nie
kados.

New Yorke straikuoja darbi
ninkai dirbanti stiklą arba 
stiklorei, kurie uždirbdavo ant 
dienos po 11 doleriu ir 20 cen
tu. Mane kad tokia maža mo
kestis neužteks jiems todėl su- 
straikavo pareikalaudami do
leri daugiau ant dienos, arba 
po $12.20

Idant savo pareikalavimus 
prispirt, suorganizavo kova 
priesz darbdavius ’ir važinėjo 
po miestą daužydami sztoru di
delius langus.

Tokis pasielgimas straikie- 
riu yra netinkamas kuris gali 
atsimuszti po visa Amerika ir 
kenkti del visu darbininkiszku 
unija.

Dirbimas stiklo gal ir yra 
sunkus darbas, kuris reikalau
ja didelio gabumo ir žinystos 
kaip ji iszdirbinet bet vienuoli
ka doleriu ant dienos nėra taip 
bloga užmokestis. O kiek tai 
profesorių, redaktorių ir dak
taru jaustųsi laimingais kad 
galėtu uždirbti ant dienos po 
vienuolika doleriu už szeszes 
ar septynes valandas darbo.

Kokis yra skirtumas tarp isz- 
naudojimo kapitalistu ir dar
bininkiszku unija?

Hopkins Iszaiszkina 
Vedima Darbo

Paszialpos
“Amerikos žmones yra sza- 

lies svarbiausiu turtu. Darbas 
užlaiko juos tautiszku, turtu, 
be darbo jie skenda in tautisz- 

Ika skola.”
Szitas nusistatymas, kuri 

s parėiszke Harry L. Hopkins, 
' Federal Emergency Relief Ad-į 
(ministratorius, nesenei iszleis- 
j toj knygoj, stovi už darbo pro- 
i grama valdžios varoma per 
Į daugiaus kaip tris metus. Ge-' 
' gūžes men., 1934 m., kuomet 
i FERA insteigta 18,000,000 var- 
I gingu žmonių žiurėjo in val- 
; džia del kokios nors pagelbos. 
i Patyrimas prižiūrint szituos 
I milijonus, ekonomiszkai iszsi- 
baigusius, priežastimi sunkiu 
laiku, insteige darbo paszialpa 
kaipo vieninteli iszriszima.

Idėja Federalio atsakomumo 
bedarbiams buvo nauja 1933 m. 
Kad nors bedarbiai vyrai pra
gyveno trijų sunkiu žiemų — 
1930-1931-1932 m. — neiszpa- 
sakyta skurdą, Federale Admi
nistracija tais metais buvo nu- 
sistaezius kad valstijos ir vie
tines valdžios turi prižiūrėti 
savo bedarbius. Tikima, kad 
jeigu Federale valdžia apsiim
tu bedarbes klausymu tai vieti
niai szaltiniai iszdžiutu. Paty
rimas kitaip parode.

“Po daugiaus kaip trijų me
tu federaliu dovanu,” sako p. 
Hopkins, “valstijų ir vietiniai 
valscziai pristato du syk tiek 
pinigu kiek davė priesz instei- 
gima FERA. ’ ’

Net ir ,su vietine pagelba, Pa
szialpos Administracija pra
leido beveik szeszis bilijonus 
doleriu pagelbsti Amerikos 
szeimynoms save užsilaikyti.

I

Williamas Forman, 65 metu 
amžiaus, isz Kirksville, Mo., tu
rėjo labai mielaszirdinga szir- 
di. Kada pamate ant ulyczios 
gulinti szuni, pasilenke kad ji 
pakelti. Laike iszpildymo tojo 
mielaszirdingo darbo del gyvu
lio likos permusztas per praei
nanti automobiliu ir užmusz- 
tas.

Automobilistas—žadintojas 
gal bus nubaustas kalėjimu už 
atemima žmogui gyvasties o 
gal ir nuo kalėjimo iszsisuks.

Bet Moskvoje, Rosijoje, yra 
kitaip. Ten kokis tai Jazun, 
truputį sau už daug pavėlino

SVEIKI DŪMOJIMAI.

į Davadnas žmogus nors ir 
pasigeria bet su kitais nesiba- 
ra.

į Ir mokytam girtavimas 
ne eina ant gero nes isz moky
to kiaule pasidaro.

į Tikyba nieko pikto nepa
daro, tankiausia isz latro gera 
žmogų padaro.

j Jeigu ir mokytas o doru 
nebus tai vis kens vargus.

į Laimingiausi tie žmones 
ant svieto kurie laimes nejesz- 
ko.

į Žmogus iszmintingas ir 
be mokslo mokytu bus o be isz- 
minties ir mokycziauses pra
žus.

į Žmogus be mokslo tai 
kaip varpa be grūdo.

į Ne kožnas gali būti mo
kytu vyru bet kožnas gali būti 
doru.

į Del biednuju mokslas yra 
sidabru, del turtingesnių tai 
auksu o del turcziu tikru dei
mantu.

kuri teiks patarnavima milijo- j 
nams nauju vartotoju. Szituo- 
se žodžiuose jis nupieszia 
WPA nuveikimus:

“Bedarbiams darbas reika
lingas, publika reikalauja atli
kimą pastatymu ir toki patar-i 
na virpa koki nei privatiszkas1 
biznis nei regulariszki valdžios 
departamentai gali atlikti... 
Mažuose miestuose ir kaimu- 
vietose sakoma kad WPA pro
jektai pastūmėjo gyvenimo i 
standardus per penkesdeszimts 
metu. ’ ’
Pakėlime ir papuoszime Ame

rikos kasdieninio gyvenimo p. 
Hopkins mato tikra iszriszima

l bedarbes, kuri vis bus su mu
mis net ir su pilnu ekonomisz- 
ku atsigaivinimu. Jis tiki kad 
valdžia turi būti atsakoma už 
nedirbanezius, bedarbis nėra 
ju kalte. “Algos turi būti pa
keltos ir valandos pamažintos. 
Neteisingas pelnas turės būti 
paverstas in žemesnes vienutes 
prekes. Apie trys milijonai 
žmonių suvirsz 60 metu am
žiaus turi būti atstatyti nuo 
darbo... priverstinas mokyklų 
amžius... gal būti pakeltas.

Kuomet p. Hopkins nebando 
patarti kaip vis daugiaus ir 
daugiaus žmonių gali gauti ju 
teisinga dali tavoru, kuriuos 
jie produkuoja, jis mano, kad 
tik sistema kuri remiasi ant 
teisingo paskyrstijimo tautisz
ku ineigu gali gyvuoti. Dabar
tine sistema, jis tvirtina “gali 
duoti visiems darbininkams tu 
daigtu, kuriais dabar pasitiki 
tik mažas skaitlius — szilta, 
pritinkanezia vieta gyvenimą 
vesti, tinkama dieta, tinkamus 
drabužius, keliones, atostogas, 
automobilius, radio ir kolegi
jos apszvietima įj^ms, kurie to 
pageidauja. ’ ’ F.L.LS.

p. Hopkins nedaro jokiu besi- 
teisinimu del sumos didumo, 
kuri, jis Sako “turėjo placziau- 
sia iszsiplatinima nupirkimo 
spėkos bile szesziu bilijonu do
leriu visame tautiszkame gy
venime ’ ’.

Dalis szitos sumos ėjo tiesio
gine paszialpa nedirbantiems, 
dalis ėjo ūkininkams, praeju- 
nams (transients) ir jauniems 
žmoniems. Bet liekami pinigai 
ėjo in milžiniszka programa 
nuimti visus darbo-norinezius 
vyrus ir moteres nuo paszial
pos .suraszu ir duoti jiems dar
bo prie projektu savo apielin- 
kese.

FERA, CWA IR WPA trys 
paeiliui laipsniai darbo pro- 
gramo, pristatė milijonus žmo
nių prie darbu. Vyrai state ke
lius, tiltus, oro-stotis, srutu 
duobes, mokyklas ir kitas vie- 
szas triobas, parkus ir pasibo- 
vinimo vietas. Moterys samdy
tos duoti karsztus užkandžius 
netinkamai penėtiems mokyk
los vaikams ir gaminti drapa
nas iszdalinimui biednoms szei
mynoms. Mokytojos, slauges ir 
profesijonaliszki žmones buvo 
priraszyti tarnauti ju sunkiai 
prispaustoms apielinkems.

Dabar kadangi sunkiu laiku 
krizius perėjo, darbo progra
mas centruotas in WPA, kuris 
apart jo pastatymo projektu 
neprityrusioms ir pusiau-pri- 
tyrusiems darbininkams, da
bar remia profesijonaliszkus ir 
patarnavimo projektus. Visi 
szitie projektai, p. Hopkins sa
ko, veda prie insteigimo darbo. 
Milžiniszkas vieszas atsiliepi-

ISZ LIETUVOS
AUKSZCZIAUSIA EGLE 

LIETUVOJE.
Alytus. — Alytaus apskri

tyje yra daug misz-kū. Bet žy
miausias ir didžiausias misz- 
kas, tai Punios szilas. Dabar 
jis vadinamas tautos parku. 
Szis szilas daug byloja apie 
Lietuvos praeiti. Sziame szile 
nekarta teko garsiam Margiui 
kovoti su kryžiuoeziais. Parke 
pasidairius kiekvienam in akis 
krinta nepaprastas medžiu 
auksztumas. Prio vieszkelio 
stovi egle, kuri turi 41 metrą 
auksztumo. Miszkininkai sako 
kad tai yra aukszcziausias me
dis Lietuvoje. Szia egle ek
skursantai dažnai lanko ir do
misi jos nepaprastu auksZtu- 
mu. Szalia jos yra daug eglių 
ir puszu, taip pat iki 40 metru 
auksztumo.

NAUJAMIESTY DUKTĖ
UŽMUSZE MOTINA.

Naujamiesty, Szakiu apskri
ty, nesenai paleista isz Kalva
rijos ligonines Janoniene, kuri 
užmusze savo motina.

PRIGĖRĖ ŽMOGUS.
Gelgaudiszkis., — Petraicziu 

kaime sziomis dienomis Pranas 
Grybas, 70 metu amžiaus inkri- 
to in szulini kuris buvo be 
rentinio. Antras toks pat szu- 
linys yra prie Gelgaudiszkio 
dvaro. Jis taip pat gali kada 
pareikalauti auku.

SUSIRGO KUN. RANKELE

Motinos 
Dovanojimas i

Silpna ir iszbalus savo nesu-. 
naikinamoj želaibos suknioje, 
su skecziu rankoje, naszle Dol-

Į nebandė lebos, kokia suteikia 
j mums gamta. Ir pasiliko tokiu 
karsztu iszpažintojum savo te- 

I orijos kad pagalios smertyje 
ijeszkojo sau prieglaudos nuo 

, savo gyvasties kaneziu...
Kas tai per motere buvo toji

mas in "WPA dailės ir profesi
jonaliszkus patarnavimus, jis 
sako, parodo kad szitoje dir
voje programas yra pryszaki- 
niu agentu galimos industrijos

Paleventele., — Kupiszko 
valszcz., naktį Paleveneles baž- 
nyczios tarnautojai pajuto sa
vo kleboną Kun. Rankeles su
sirgimą.

land -ėjo, kaip paprastai kas ^ora Nani del kurios jaunikai- 
diena in savo mylima koply-j 
ežia, kad urnai __ ________
atsimusze in akis jai didelis 
afiszas. Tokiame treczios kle- 
sos miestelyje kaip Z., visoki 
atsitikimai arba apsireisžki- 
mai yra svarbu. Pasilinksmi
nimai ežia reti, sienos ir murai 
net -suskurę, sunykia, 
afiszas, praneszantis to susku- 
rimo pertrauka, yra daigtas di
deles svarbos.

Naszle Dolland prislinko ar- 
cziau kad geriau ta marga po- 
piera pamatyt. Urnai jai akyse 
pasidarė tamsu, parasonikas 
jai isz drebaneziu ranku iszkri- 
to. Pasiėmė ji su sunkenybe ir 
susilaikydama nuo susijudini
mo, žiūrėjosi dar in afiszo lita- 
ras-. Taip, perskaitė gerai: Do
ra Nani.

Tai -buvo ji, Dora Nani, toji 
garsi aktorka, toji motere su 
apnuogintais peeziais ir kruti
nę, pasipuoszusi ir patogi, ko
kioj tai stebėtinoj suknioj, ku
ri dare jos liemenį dailum, ku
ri savo paveikslu užėmus buvo 
beveik visa afisza...

— Baisenybes! Baisus sutvė
rimas!.. — suszvapejo ponia 
Dolland.

Ir jau neejo in bažnyczia bet 
sugryžo namo ir gailiai verke.

Jos vienatinis sūnūs numirė 
de! tos moteriszkes. Ir sztai ta
me mažame miestelyje, ežia, 
kur apsigyveno viena pasilikus 
motina, ims ploti “bravo” jos 
vaiko nužudintojai, tajaį, kuri 
sulaužė ir paniekino jos sunaus 
szirdi. Kodel-gi ji, atsikraezius 
nuo Dievo-baimingu misliu, tu
rėjo pakelti akis ir pamatyti ta 
afisza! Jeigu ne tas, tai nebutu 
žinojus apie viską ir butu gy
venus sau toliau liūdna ir nusi
minusi, ant visko pasiszventu- 
si besimelsdama už mylimiau
sio savažudžio sunaus duszios 
iszganyma. O dabar visa pra
eitis su savo sopuliu ir nusimi
nimu, atsistojo jai priesz akis...

Jos sūnūs, jos mylimiausias 
vienatinis sūnūs, apie kuri dre
bėjo, nes buvo visados toksai 
silpnas, sujudinantis, toksai 
nuo jaunu dienu nesulaikomas 
mislyse ir darbuose... Ji, ank
sti pasilikus naszle, turėdavo 
del jo iszauklejimo visko sau 
atsisakyti. Ir szalia persigan- 
dymo ir baimes delei jo nera
maus proto, su kokia tai iszdi- 
dybe klausėsi pagyrimu del pa- 
virszutinumo ir inteligentijos 
savo vienaiezio!.. Po tam pri
siartino iszvažiavimas in Pa
ryžių.. O! su kokiu gailestin
gumu ji atsisveikino ir jam lai
mino, kada prisiėjo persiskir
ti!. .

Bet nelaime! Greitai jis isz- 
krypo isz tiesaus kelio, pasi- 
szvente lengvai literatūrai, te
atru lank jonams, susiartino su 
nupuolusiomis ypatomis ir -su 
jomis susiejo in artimus santy
kius. Ant motinos sopulingo 
szauksmo, atsakydavo trum
pais atsakymais ant temato 
žmonių gyvasties . isznykimo, 
nepasitikėjimo tam, kas bus to
liau. Stengėsi pamylėti daila ir 
mislijo kad tiktai jis vienas už
sitarnauja tikro kulto vardo. 
O net, ar-gi nesigailėjo jos, mo
tinos, kad isz gyvenimo buvo 
patyrus tik žiaurias priderys- 
tes, kad nepasigerejus szviesa, 
kuri szvieczia, negeria džiaug- 
smOj plaukiąnczio prie musu, nią Dolland tuoj likosi apkere-

- - I tis paszvente viską, — savo ne-
i antužsukinio|kaltybe’ savo ateiti> savo

vasti?
Ponia Dolland uždavinėjo 

sau ta klausymą o veidas, ne
seniai matytas, stovėjo jai 
priesz akis. Jai rodėsi kad ji 

“lenkėsi ant jos ir kuždėjo jai 
tai-O.i į kokius tai žodžius. Ponia Dol

land pasikratė, tarytum norė
dama nuo saves ta szmekla nu
stumti. Bet pakėlus akis mate 
ja dar aiszkiau. Davinėjo jai 
kokius tai ženklus, kalbėjo: 
eik in teatra, pamatyk, persi
tikrink o tuo kart apsudyk.

Buvo tai velnio gundymai su 
kuriais dykai stengėsi kovoti 
— jie stojosi kas karta vis 
tvirtesni.

Ponia Dolland apsitaisiusi 
naujomis želabos sukniomis, 
sykiu su visa žmonių minia at
sirado prie ineigos. Bilieto pre
ke jai pasirodė labai augszta ir 
pirkdama ji dare sau iszmeti- 
nejimus kad tu pinigu neatida
vė geriau biedniems. Prižadė
jus sau iszsispaviedoti rytoj, 
netvirtu žingsniu inejo in sale.

‘Susirinkimo puikumas pada
re ant jos dideli inspudi. Vis
kas tas del jos buvo nauja ly
gia dalim del nuomones, kaip 
ir isz priežasties pinigu truku
mo, naszle Dolland niekados 
nelankė teatru. Su neramybe 
žiūrėjosi- in ložas, kabanezius 
žirandelius o labiausia paslap
tinga uždanga. Muzike jai pa
tiko bet . po draug ja ir nerva- 
vo'. Nepaisant smarkaus szir
dies plakimo, jos susijudini
mas nebuvo nei kiek nemalo
nus, kaip tai ji to bijojo: apėmė 
ja, galima sakyt, kokis tai 
karsztas žingeidumas isz ko 
sau taip pat dare didelius isz- 
metinejimus.

— Mano sūnūs, ka-gi pasa
kytu mano sūnūs ? — mislino 
neramiai.

Varpelis tris kartus suskam
bino, po tam uždanga pasikėlė. 
Vienu žygiu szalto oro vilnis 
papūtė nuo scenos — ponia 
Dolland pasipurtė. Pasirodė 
burtininkiszkas paveikslas isz 
pasakos: nusileidžianczios sau
les spinduliai atsimusze, savo 
purpuru ant ežero pavirszaus; 
ant kranto -ežero palociai isz 
balto murmuro; ant trepu ku- 
nigaikszcziute.. H Kunigaiksz- 
cziute ar tai kurtizana? Ponia 
Dolland to nežino.

Susirinkusieji sujudo. Lau
kiant kol nusiramins, Dora Na
ni kuklioj pastovoj, tarytum, 
negeisdama tu ranku plojimo, 
stovėjo užsiklausius kaip per 
miegus, žiūrėdama priesz kur 
tai toli. Jos- graži apnuoginta 
krutinę buvo matyt isz po bal
tu apredalu, apszviestu saules 
raudona szviesa.

Ponia Dolland kaip gyva ne
buvo maezius tokios grožybes. 
Dora Nani savo lengvu, szvie- 
siu plauku aureloje, toje nekal
tybes tunikoje, aplietoj žeruo-j 
janezios saules purpuru, buvo 
kaip szventa, kurios matymas 
spaude isz akiu aszaras. Poniai 
Dolland nenoromis ateidavo 
ant misliu tasai prilyginimas, 
norints visomis sylomis gynėsi 
nuo tu visu pagundinimu.

Pagalios Dora Nani prakal
bėjo. Jos balso garsas buvo 
i imtas ir szvelnus — žavėjo, 
glostė, sujudino kiekviena. Po-

ta. Dora, Nani nužengė kelis 
žingsnius o jos judėjimu har
monija dare ja dar labiau ne
pergaliama. Ponia Dolland ne
galėjo nuo jos akiu nukreipti. 
Nežiūrėjo jau visai in kitus ar
tistus, imanezius tame persta
tyme dalyvuma; visas persta
tymas sugulė ant jos vienos, 
jos ypatoje ir visi tik ja viena 
garbino. Tai buvo Dora Nani.

Nusileidus uždangai ponia 
Dolland plojo rankoms o per 
pertrauka nesijudino isz vie
tos; sėdėjo taip kaip pasken
dus stebuklingame miege, kur 
džiaugsmas ir kartybe nuola
tos mainėsi. Jai rodėsi kad tik 
dabar ji suprato gyvenimo be
gi...

— Mano sūnūs pažinojo Do
ra Nani, — mislijo sau ir skau
smas, susimaiszes su saldžiu 
susimylejimo jausmu, pripildė 
jos duszia.

Sekancziuose aktuose, žiū
rint in perstatymo begi, ponia 
Dolland jautėsi vis labiau ap
kerėta per ta artiste. Retkar- 
cziais jai pasirodydavo kad 
girdi sunaus žodžius:

— Daila už viską yra musu 
tokiu vereziausia. ' '

Ir nepaisant in savo persi
tikrinimus, pradėjo su tais su
naus tvirtinimais taikintis. O 
kada Dora Nani ant perstaty
mo galo mirė susirinkusiu aky
se, ponia Dolland pradėjo verk
ti.

— Kaip tai ji turi kentėti!—• 
mistino ji. — Be abejones mir
dama taip, mato ta, katras isz 
meiles del jos smerti panesze. 
Yra tai, matomai, nuliudimo 
ženklas, kuri sau tyczia patai
so už prasižengimus.

Taip prasta savo duszia su
prato ponia Dolland, nežinoda
ma kad gyvenimas yra kome
dija, sutaisyta su tragedijos 
uncija...

Per daug didelis inspudis to 
vakaro, nuvarė nuo seneles 
blakstienų miega. Visai net nei 
neatsigule. Bet mažas jos kam
barėlis buvo pilnas atminimu 
ir nepaprastu misliu.

Nusprendė paraszyti laiszka 
pas Dora Nani! Kas vienok jai 
pasakyti o kas užtylėti? Nuo
latos rasze ir paraszius sudras
kė. Jos mislys buvo nevienodos 
ir siubuojanęzios. Dora Nani 
tokia graži... sūnūs... dailos 
kultas... moraliszkumas, prie- 
derystes. Ponia' Dolland -tame 
susimaiszyme palengva eme 
netekti teisybes atjautimo.

Ausztant pasijuto nuvargu
si. Greitai ant vizitines korte
les apaezioj savo pravardes pa- 
rasze tuos žodžius: “Motina, 
kuri tau dovanoja,” indejo ko- 
pertan, parasze adresa ir isz- 
ejus ant gatves, inmete laiszka 
in skrynele. O po tam nuėjo in 
bažnyczia ir, atsiklaupus ant 
altoriaus laipsniu, meldėsi 
karsztai už save, už sunu ir už 
Dora Nani...
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. Atsitikimas su 
dviem velniais 
•itiiiimiiiiiiiimiiiimiiiiiinntiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiniiinir

Tas atsitiko viename Lietu
vos miestelyje. Du jaunikiai, 
eidami per užgavėnes ant va-j 
karuszku, kur turėjo atsibūti 
taip vadinamas maskaradas, 
susitarė apsirėdyti velniais. 
Liepe taigi kriaucziui pasiūti 
atsakanczius drabužius, tai 
yra, juodas, siauras kelnes, 
juodus auksztus balakonus, ku
rie buvo sukirpti, kad užpaka
lyj pasidarius ilga uodega, ant 
kurios kabojo suglausti du 
sparnai. Ant galvos turėjo tri- 
kampines kepuraites su pora 
žeruojancziu ragu, veidus isz- 
sitepe suodžiais ir 'žodžiu sa
kant iszrode kaip tikri peklos 
szetonai. Taip apsitaisė nuėjo 
sau in vakaruszkas, kur links
minosi, bovijosi ir visi ten su
sirinkusieji stebėjosi isz ju to
kiu apredalu.

Aplink treczia valanda nak- 
czia svecziai pradėjo iszsi- 
vaikszczioti o musu tiedu ka
valieriai iszejo paskutiniai isz 
to susirinkimo. Pirmiausia jie 
nusidavė, žinoma in kambarį 
kur buvo pasideja savo pavir- 
szutinius drabužius, kadangi 
miestelio gatvėmis nepritiko 
eiti su tokiais velniszkais paro
dais. Na-gi pastebi kad ju vir- 
szutiniu drabužiu nėra. Iszny- 
ko kaip koksai kamparas. Ne
buvo dabar abejones kad dra
bužiai pavogta nes niekur ju 
nesurasta. Tai vagiliu darbas, 
daugiau nieko. Ir kas dabar 
pradėti? Reikes eiti miesto 
gatvėmis su tais navatnais dra
bužiais. Norėjo pasisamdyt ka- 
lietele bet niekur ant greito 
nesurasta.

Neliko tai-gi daugiau nieko 
kaip tik peštiem namo traukti 
o namai tuo tarpu buvo toli, ki
tame miesto gale. O ežia kaip 
ant didesnio piktumo, toksai 
smarkus szaltis kad net tvoros 
pyszka. Ir kas reikėjo pradėti. 
Reikėjo eiti ir viskas. Tai-gi 
pasidrąsino ir leidosi su tais 
pekliszkais rubais ant gatvių.

Isz pradžių dar nieko nesu
tiko bet toliau pasukant kiton 
gatvėn sutiko bobas, beszluo- 
janezias gatve. Tos, pamaeziu- 
sios velnius pradėjo rėkti: vel
niai! velniai! ir pasileido bėgti. 
O tuo tarpu musu berniokai 
taip pat smarkiai’pasileido nes 
viena buvo szalta o antra bijo
jo sutikti nesmagumus kada 
bobos šukele riksmus. Bet nei 
smarkus 'bėgimas ju nuo szal- 
czio neapgynė. Tai-gi vienas 
isz ju tuojaus atsiliepe:

1—Ar matai, ežia languose 
szviesa.

— Kur? •
— O tenai po deszinei turbut 

kokia nors kareziama ar susi- 
• linkimas.

— Isztikro yra blogai; reikė
tų apsiszilti, man jau ir ėjimas 
nesiseka, beveik baigiu szalti. 
Ak, už arbatos stiklą atiduo- 
cziau visa rubli.

— Taigi, užeikime in ta ur
vą. Tiktai pamate mus tokius 
drabužius, idant kartais priesz 
mus duriu neuždarytu arba 
idant ko arsziau neatsitiktu.

— Et, viskas bus galima ke
liais žodžiais iszaiszkinti ir 
bus gerai...

— Na, tai užeikime.
Ir prisiartino prie variu. Su

judino klemka... Vartai buvo 
neuždaryti kas juos dar labiau

pertikrino kad tuose namuose 
neatbūtinai turi but kokia nors 
skyle naktiniams susirinki
mams arba kas tokio pana- 
szaus. Inejo in prieangi.

— Yra koksai tai ženklas
ant duriu, — atsiliepe vienas' yra maliavojami ir kaip juos 
isz ju pusbalsiai.

Tai

Iszbudusio rabino padėjimas'kojas savo chaltan pargriuvo 
buvo baisus 
savim pradėti... Užmerkė akis 
tai vela atdarė. Nenorėjo tikė
ti kad mate loenom akimi aisz- 
kiai du velniu, taip kaip jie

kiekvienas sau persistato. Ir
Tai in vidų inejimas, — at-! jeigu dar panasziai butu atsiti- 

siliepe antrasis, — ar nebutu kus kitoj vietoj, bet dabar ežia, 
geriau pirmiau paklabinti?

— Kam? — Ir ilgiau nieko 
nemislija, vienas ju tuojaus pa-

Nežinojo ka su, kaip ilgas ant grindų, užtver
damas tokiu budu kitam rabi
nui kelia.

— Palauk! Sustok! — suriko 
vienas isz velniu ir puolėsi pas
kui beganezius. Pripuolęs prie 
rabino, kada tasai griūva ant 
grindų, velnias su visu savo kū
no sunkumu ant jo parkrito. 

-Dabar rabinas isz baimes ko 
neapmire nes jam atėjo in gul

prie seno mirsztanczio Žydo
lovos pamatyti du raguotu vel
niu o juo labiau kad tasai Žy- va kad gal velnias ji gyva nori

binu.
Tasai szauksmas pagelbon 

antrojo draugo velnio padare 
kuoarsziausia inspudi. Tuo tar
pu ant žemes gulintis rabinas 
paszoko bliaudamas ir puolėsi 
kaip kulka prie duriu o paskui, 
ji ir kitas rabinas. Abudu vėl-' 
niai nusistebėjo tokia savo pa
dėjimo permaina. Bet ne ant il
go. Atėjo jiems in galvas mis- į 
lis kad ir jie nieko gero negali 
padalyti kaip tik kuogreieziau-

IESZ WILKES-BARRE 
IR APLINKINES

— Anglekasiu draugas, mi- 
insis monsignoris John Curran 
kuris mirė kėlės sanvaites ad- 
gal, paliko testamente savo 
gaspadinei 500 doleriu, jos pa- 
gialbininkei 100 doleriu ir po 

I kelis szimtus doleriu kitiems 
| kunigams ir vyskupui. 500 do
leriu del naszliu ir sierateliu

spaude klemka ir atidarė du
ns.

Bet nustebo abudu pasižiurė
ją in vidų. Gana plataus kam
bario kampe ant lovos miegojo 
koksai tai senas Žydas, mato
mai sergantis. Dvi szabasines 
žvakes dege liktoriuose ir mir
gėjo iszbalusia, nereguliarisz- 
ka szviesa. Prie lovos sėdėjo du 
rabinai juodai apsitaisė. Mato
mai ilgas nakezia prie sergan- 
czio budėjimas nuvargino juos 
nes abudu nulenkia galvas ant 
kratiniu užmigo kietu miegu, 
negirdedami net kas aplink 
juos veikiasi. Atėjusieji abudu 
svecziai nustebo pamate tokia 
nepaprasta regykla. Valandėlė 
stovėjo isz vietos nepasijudin
dami ir žiūrėdami tai in ser
ganti Žydą, tai in mieganezius! 
rabinus, tai vela kiekvienas in 
save.

— Po szimts vabalu, — su- 
szvapejo vienas, kaip tik girdi
mu balsu.

— O tai mes inlindome in 
kareziama, — paantrino kitas.

— Begkime isz ezionai!
Bet kada norėjo iszeiti isz vi-' 

daus ant gatves, kaip ant nelai
mes priesz tuos namus stovėjo 
naktinis sargas o jeigu juos 
taip pasiredžiusius butu pa
matęs be abejones butu juos 
nugabenęs kalėjimam Tai-gi, 
jie vėla turėjo sugryžti in ta 
pati kambari kuriame pirma 
buvo.

Bet sergantis Žydas ir rabi
nai vis dar miegojo, taigi atė
jūnai tuo tarpu neturėjo ko ir 
bijotis esant sau tame kamba
ryje. Priek tam jie reikalavo 
sau nors valandėlė atsilsėti ka
dangi, kaip žinoma, buvo labai 
nuvargia ir suszale.

Atsisėdo tai-gi abudu ant 
kėdžių, stovineziu atokiau lo
vos ir užpakaliais atsiremian- 
cziu in kailini pecziu. Netru
kus pecziaus sziluma pradėjo 
ju sąnarius gaivinti.

Taip praslinko kelios valan
dėlės — ir kaip tai tankiai at
sitinka jiems besėdint pradėjo 
nenoromis akys merktis. Mat 
prie szilumos taikiausia ir 
miego norisi. Ir nepraslinko ke
lios minutos o musu jaunikei 
ant gerųjų p ri snaude. Taip 
snausdami pamirszo apie savo 
tikra padėjimą.

Urnai vienas isz ju atsidusęs 
kiek tai smarkiau, isztiese de- 
szine koja priesz save ir par
vertė žibintuvą kuriame žibėjo 
žvakes. Vienok ju miegas buvo 
toksai kietas kad nei vienas ne
girdėjo pargriuvanezio žibintu
vo trenksmo.

Bet prie lovos dabar jau kas 
kitas veikesi. Trenksmas isz
budino riena rabina. Atvėrė 
jis akis, buvo visur ramu. Pasi
žiurėjo jis in pecziu... Pats 
sau netikėjo ka pamate ir ro
dėsi jam kad jis dar miega ir 
ta viską mato per sapnus. Pra
sitrynę akis ir vistiek ta pati 
prie pecziaus mato.

— Bei Moses und die Profe- 
ten, — suszvapėjo dabar dre- 
baneziu balsu bet nedryso nei 
pasijudint isz vietos ar pasi
krutini; suakmenėjo isz dide
les baimes.
I

das per visa savo gyvenimą pa
lakius didelius lupo nuo žmo
nių.-Tai nebuvo abejones kad 
jie atėjo daboti seno Žydo isz- 
einanezios duszios idant ana 
pagriebti ir tuojaus in pekla su 
visu savo velniszku smarkumu 
nuvilkti.

Taip mislijo iszbudes rabinas 
ir jam net plaukai ant galvos 
pasistojo.

Buvo vienok sunku sėdėti 
ant vietos Kiekvienas žmogus 
užgautas urnai netikėtu ir bai
siu apsireiszkimu, ant valan
dėlės netenka jausmu bet po 
tam toji pati baime pagimdo 
jame užsilaikanęzius jausmus, 
nori kaip nors gelbėtis.

— Tai-gi, rabinas atsiminė 
sau kad szalia jo sėdi miegan
tis jo draugas. Isztiese per sta- . 
leli kairiąja ranka ir kumszte- 
lejo jam gana smarkiai paszo- 
nen, nesakydamas nei žodžio. 
Draugas atvėrė akis ir su nusi
stebėjimu pasižiurėjo in savo 
nemiegant! dranga kuris taip 
urnai ji iszbudino isz mieg'o. 
Bet anas vis tiek nieko neatsa
ke tik tylėdamas parode su ran
ka in pecziu.

Kas darėsi duszioje antro 
rabino — nežinia. Iszbalo vi
sas ir vos girdimu balsu tarė:

— Nu, kam ežia butu? Ai, 
vai, gevalt! gevalt! Teifelaus 
dieHoelle!..

Užstojo tyla.
Žiūrėjosi vienas in kita ir 

kalbėjosi tiktai akimi, kiek tai 
buvo galima. Pagalios vienas 
padare su ranka ženklą reiksz- 
damas: Begkime, kol gyvi esa
me!

Tada abudu palengva pasi
kėlė žiūrėdami troksztancziai 
in duris, iszvedanczias in prie
angi. Nužengus jiems viena 
žingsni, sztai vienas raguo- 
czius, turbut sapnuodamas, 
smarkiau sukriokė. Tas atsiti
kimas rabinu ko neužbaige ant 
vietos. Jiems pasirodė kad vel
niai ne tik saugoja duszios ser- 
ganezio Žydo bet ir priesz juos 
paežius turi ka tokio blogo.

Tada taigi pabėgimas jiems 
persistatė neatbūtinu reikalu 
ir vienatiniu iszsigialbejimu 
isz tokio baisaus padėjimo. 
Taigi, pasilenke ir prilaikyda
mi su rankom savo ilgus cha
latus ir pasiremdami in siena, 
pradėjo pamažu slinkti prie du
riu, turėdami nuolatos atkreip
tas akis in taip baisius savo ne
prietelius, sedinezius prie pe
cziaus.

Durys jau buvo arti, dar trys i 
geri žingsniai ir buvo galima 
atsidurti in priemene... bet 
atsitikimas, kuris paprastai pa
sitaiko tuo kart, kada jo nie
kas nesitiki, tam dalykui pri
davė kitoki daigta. Rabinas 
kadangi bėgantis pirmiau, taip 
ins'ižiurejo in sedinezius vel
nius prie pecziaus ir laukian
čius seno Žydo duszios, stuk
telėjo krėsleli ir su trenksmu ji 
parvertė ant grindų. Tasai 
trenksmas dabar iszbudino 
tuos du velnius kurie tuojaus 
paszoko ant kojų.

— Givalt! Rettung! — suri
ko visu balsu bėgantis pirmu
tinis rabinas ir susinerpiiojas

nutarabanyti in pekla. Tai-gi, 
pradėjo tursytis ir ne savo bal
su bliauti kad net langu stiklai 
skambėjo ir visas bliovimas 
buvo girdėtas ant gatves.

— Kvailas Žyde, nesibijok, 
asz neesiu velnias, — szauke 
gulintis ant rabino, stengdama
sis kniupszczia gulinti rabina 
nuo grindų pakelti. Ar rabinas 
isz iszgasties tu žodžiu negirde-l 
jo ar gal mislijo kad tai tik ty-1 
ežia velniuksztis vilioja, gana j 
kad rabinas neperstojo rekes.

'Tuo tarpu kitas rabinas ir 
kitas velnias losze kitokia ro
le. Antras rabinas, negalėda
mas pabėgti, atsispyrė su nu
gara in siena, kairia ranka 
spaude savo baisiai plakanczia 
szirdi o su deszine ranka dare 
kokius tai Žydiszkus ženklus, 
priek tam murmėdamas kokius 
tai prakeikimo žodžius. Vel
nias stovėjo kitoj pusėj sergan- 
czio lovos, atsirėmė abiem ran
kom in kede, nežinodamas pats 
ka pradėti ir žiurėjo tai in besi- 
voliojanczius ant grindų, tai 
vela ant stovinezio .prie sienos 
atsispyrusio rabino.

Visas tas netikėtas atsitiki
mas tęsęsi vos tik kelias minu- 
tas.

Riksmas iszbudino taip-pat 
sena sergantį Žydą, prie kurio 
tie rabinai budėjo. Tasai, pa
matęs velnius, pasidarė neby
liu ir apalpo. Bet riksmas pa
žadino ir kitus namu gyvento
jus ir juo labiau juos nustebino, 
kad tasai riksmas paėjo isz to 
kambario kur gulėjo sergantis 
Žydas. Pirmiausia pasigirdo 
sunkus žingsniai. Tai namu 
sargas skubinosi pagialbon. 
Atidarė jis duris ir sustojo 
kaip inkastas.

Bei Abraham, Isaak und Ja
kob! — suszuko isz baimes, 
trenke durimis ir kaip kulka 
iszleke ant kiemo. Antro kam
bario duryse, kur gulėjo ser
gantis, sugirgždėjo raktas, du
rys pamažu atsidarė ir tarp
duryje pasirodė moteriszka 
galva su naktiniu czepcziuku...

— Ak! — suriko nesavu bal
su ir dar greieziau paskui save 
užtrenkė duris.

— Bet eikie-gi ezionais, pa
gelbės! man ji prikelti, — atsi
liepe drebaneziu balsu velnias, 
besiraitantis ant grindų su ra

sią nesztis savu keliu.
Taip ir padare. Isz’bego ant 

gatves ir leidosi bėgti isz visu 
šylu, nepaisant nei szalczio nei 
praeinaneziu inspudžio ir senu 
bobų, szluojanczįu gatves, taip 
kad netrukus atsirado savo na
muose.

Bet da nebuvo galas su tuo. 
Anuose Žydiszkuose namuose 
pas visus gyventojus tie vel
niai tik ant misliu buvo. Bai
sus tu rabinu riksmas sudemo- 
ralizavo visus namus ir užtrau
kė ant visu baime.

Netrukus visuose namuose 
pradėjo per langus mirgėti ug
nis. Sargas labiausia liarma šu
kele tarp Žydu randauninku, 
pasakodamas kad serganezio 
Žydo kambaryje velniai pradė
jo neszioti gyvus rabinus. Su
sirinko tad prie duriu visi ap
siginklavę visokiais daigiais 
bet kiekvienas bijojo ineiti in 
kambari pas serganti Žydą. 
Sargas pirmutinis pasidrąsino 
ir atidarė duris.

Nusistebėjo. Nei velniu, nei 
rabinu, nieko ten nebuvo. Tai
gi atsiduso baimingu balsu:

— Pagriebė juos velniai, ai! 
vai! pagriebei

O kadangi visi girdėjo baisu 
rabinu riksmą, buvo persitik
rinę kad velniai isztikro rabi
nus gyvus nuvilko in pekla. Ki
lo tada toki vaitojimai kokiu 
negalima nei apsakyti. Bet na
mu gaspadorius sumislijo pa- 
szaukti policija, Policija atėjo, 
apžiurėjo visus kampus ir nu
ėjo savais keliais nieko nera- 
dia.

Tiktai ant rytojaus, kada tie 
du pabėgusieji rabinai vela pa
rėjo namo', persitikrinta, kad 
tie du pabėgusieji rabinai vela 
parėjo namo, persitikrinta kad 
jie dar gyvi vaikszczioja ant 
žemes bot ne pekloje smala ge
ria, kaip buvo manyta. Rabinai 
bet visiems papasakojo kad 
tuose namuose velniai pas ser
ganti. Žydą buvo bet sukėlus 
riksmą jie per kamana pabėgo. 
Ir tokiems pasakojimams tikė
ta.

Visas tas atsitikimas vienok 
atnesze vaisius, kadangi senas 
Žydas pasveikęs jau daugiau 
neplesze žmonių su dideliais 
palakiais. Galas.

Gražius Linkėjimai 5 
Del Kalėdų ir
Nauju Metu

Kokiu da nebuvo lietuviu kal
boje ir busit užganėdinti. Jeigu 
jumis jie patiks parodykit savo 
draugams. Prisiuskite doleri o 
aplankysite 20 tu gražiu linkė
jimu su konvertoms. Nelaukite 
ilgai, pirkitb dabar priesz laika

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

Dėkavoja už Kalėdų ir Nauju 
Metu Linkėjimus.

Gerbiamoji “Saules” Redyste:
Duodami jumis žinoti kad mes ap

turėjome nuo jus Kalėdų ir Nauju 
Metu linkėjimu kortas. Isztikro mes 
esame jumis dėkingi už jusu duosnu- 
ma kad jus teip pigiai galite parduoti 
tokius gražius linkėjimus Lietuviu 
kalboje. Yra ežia visiems Lietuviams 
proga apturėti savo gimtoj kalboj 
linkėjimus. Nudžiugo musu szirdis 
kad mes galėsime siusti tiesog in Lie
tuva linkėjimus tokius kokius da nėra 
mate Lietuvoj. Mes esame jumis dė
kingi kad jus ne tik ka platinate 
toki gražiu Lietuviszka. laikraszti bet 
dar duodate proga toliau platinti 
Lietuviu kalba praduodami Lietuvisz- 
kus linkėjimus. Lai Dievas jus laimina 
toliau vesti jusu darbuote ir platinimą 
Lietuviu kalba. Mes Lietuviai esame 
gimė ir Lietuviais norim but. Linkė
dami jumis laimes ir pasisekimo, su 
gilia pagarba, Ona Juszkauskiene 
158 McClellan St. Philadelphia, Pa.

Da vis atsiranda visokiu nieku, 
Kaip tai velne-vaikiu, 

Ir kitokiu kvailiu, 
Vadinamu pusgalviu.

Nekurie laike Adventu kareze- 
moje skripkavo, 

Kaip koki pasiutėlei klykavo, 
O katrie in bažnyczia ėjo, 

Tai tuosius užsiszaukt norėjo, 
Gunde kad szokti eitu, 
O in bažnyczia ne eitu.

Isz to kit-vierei stebėjosi, 
Didžiai piktinosi,

Ta karezema juokinga vadina, 
Ir isz paties szinkoriaus 

szidina.

Ant vieno gerai žinomo stryto, 
Per Nedelia isz pat ryto, 

Vienoje karezemoje labai 
dundėjo, 

Žmones vis rinktis pradėjo. 
Kada jau gerai prigėrė 

munszaines, 
Pradėjo sau skaldytis terlas, 

Durys treszkejo,
Langai skambėjo.

Žmonių daugybe lauke stovėjo, 
Ant tu baisiu szunybiu žiurėjo, 

Staigai iszsipyle gauja isz 
kareziamos, 

, Kruvinu, laikydamiesi už 
galvos.

Vieni sukniubę gulėjo, 
Kiti ulyczia namo lapsėjo, 

Tas dėjosi Filadelfijos mieste,- 
Pennsylvanijos steite.

O kaip tenais mergicos ap
sieina,

Kada in bažnyczia nueina, 
Jau jeigu ant tiek nesupranta, 
Kad bažnyczioje guma kremta.

Jau tai kiaules paskutines, 
O ne Lietuvaites, gražios 

merginos,
O katra niekina Lietuvi 

vaikina,
Ir prie cziuthbakiu kabinasi, 
Su kuriais kas nakt bambileis 

valkiojasi,
Tai beždžionkos tokios 

mergaites,
Jau tai ne musu Lietuvaites, 
Ba kad gerom Lietuvaitėm 

'butu,
Bafžnyczioje gurno ne

kramtytu,
Ir su cziutabakeis neužsidėtu.

Luzernes paviete, 
Karezemoje Lietuvio vieno, 
Kokis tai latrelis baisei 

pliovojo, 
Kaip szunelis lojo.

Ant kunigu ir Dievo pliovojo, 
. Kad kas in kaili duotu,

Ir gerai toki rakali pakoeziotu, 
Ba tokiu pusgalviu turime 

daug,
q Tegul juos szunes staug.

Baltimoreje ir 100 doleriu del 
Misziu kurias gal užmirszo at
kalbėti savo gyvenime, kuni- 
kui O’Donnell, kuris užėmė jo 
vieta.
Wilkes-Barre, Pa.,—Wyoming 
Klonio laiknaszcziai rasze apie 
Nele AuszurUite, 64 Sheridan 
uly., kuria Gruodžio 2-tra buvo 
užklupus miego liga. Miesto 
gydytojas, kuris ja prižiūrėjo, 
sako kad Nele protarpiais isz- 
bnsdavo ir‘vel užmigdavo.

Nanticoke, Pa. — Anele Mati- 
kevieziute, 215 Moser uly., už
baigė slauges mokslą Kings 
County ligonbutej.

Pittston, Pa., f Mare Szir- 
vinskiene, 20 E. Railroad uly., 
mirė. Paliko szeszis vaikus.

Duryea, Pa.., f Adomas Vit
kauskas, 318 Church uly., mirė. 
Velionis 37 me'tus atgal atvyko 
isz Lietuvos. 29 metus jis tar
navo kaipo dažiuretojas Dur
yea mokyklų distriktui prie 
Washington mokyklos. Praeita 
meta jis nukrito in skiepą ir 
nuo to laiko sirguliavo. Paliko 
paezia, sunu, motina, seseri ir 
broli.

sustabdo 
PERSZALIMA 

ir KARSZTI 
pirma diena

Galvos Skausmą
Gyduole-Tabletai. in 30 minutu 
Mostis-Nusini laszai. Gausit aptiekosa 
Bandykite “Rub-My-Tism” linimenta

A. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Pirmos klasos patarnavimas
❖ Ofisai Dviejose Vietose $ 

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

411 E. Pine St., Mahanoy City
Telefonas, 501

CHICAGOS APLINKINES.

Bridgeport.,—Lietuvis mėsi
ninkas, St. Szatas, buvo skau
džiai sužeistas kada automobi
lis, kuriuo jis važiavo suridure 
su strytkariu.

Town-of-Lake.— Parėjės na
mo isz darbo, Petras Jucikas 
rado savo draugą Fr. Ezerski 
negyva. Jie 'abudu gyveno vie
nam kambaryje Lietuves 'Onos 
Vaznis namuose, 4544 So. Pau
liną uly.

—• Apskriczio ligonbuteje 
mirties laukia 45 metu amžiaus 
lietuvis, Vinctas Grabauskas, 
4402 S. Wood uty. Ligonio pa
ti, Michalina pasakojo, kad vy
ras nusirito laiptais skaudžiai 
persiskeldamas galva.

Cicero., — Chicagos policija 
sujudusi jieszko 46 metu Tere- 
sos Kimbarkienes., Kaip pasa
koja jos vyras, St. Kimbarkas, 
pati dingo Gruodžio 2 diena.

West Side.,— Tim. Bajunas, 
2106 W. 25-tos uly., važiuoda
mas automobiliu Coulter uly- 
czioj invažiavo in narna. Už- 
szokes ant szali-ulyczios jis du
re in namo langą.

Brighton Park.— Automobilis 
prie 52-tros ir Kedzie suvažinė
jo lietuvi, Kazimera Paulikoni 
3649 W. 65-tois uly.

- A

SUPRATO JO MISLL

Jaunikis: — Ar galiu tau pa
sakyti, mano miela, ka tu da
bar mislini?

Mylima. — (Rodos užpykus) 
— Jeigu taip žinai mano misli 
tai kodėl taip atsitolinęs nuo 
manės sėdi...
Ar~""~.........    'I

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 

VDentistas Mahanojuje
Persikėle in nauja vieta po adresu
30 E. Mahanoy Št. Mahanoy City

«
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ŽINIOS VIETINES
— Szia savaite pripuola 

czvertis meto; su pasninku Se- 
redoj, Petnyczioj ir Subatoj.

—■ Tik deszimts dienu lyg 
Kalėdų todėl pasiskubinkite su 
savo pirkiniais.

— Daugelis žmonių lankosi 
Szv. Juozapo bažnyczioje da
lyvaudami Kdturesdeszimt va
landų Atlaiduose.

— Daugelis isz praszalintu 
darbininku, kurie dirbo ant vi
sokiu WPA projektu, likos su
gražinti prie darbu nes turi 
szeimynas kurios reikalauja 
paszialpos.

— Žmones kurie mylėjo 
loszti “bingo” daugiau nega
les ji loszti nes tasai loszimas 
likos pripažintas kaipo prie- 
szingas tiesoms ir yra apgavin- 
gas loszimas. Taip pripažino 
sudžia Pranas Wickersham isz 
Dauphin pavieto.

— Palicijantas Hasara ar- 
esztavojo koki tai nužiūrėta 
žmogų isz miesto kuris apiple- 
sze Jono Urbono garadžiu.

— Trys mažos mergaites, 
praeita sanvaite, Alicija Sin- 
kiute, 12 metu ir jos sesute Da- 
ratuke, 8 metu, 406 W. Centre 
uly., drauge su Argey Siretti, 
10 metu, 319 E. Market uly., 
dingo isz namu ir apie ju din
gima praneszta palicijai kuri 
fuojaus pranesze žinia po visa 
aplinkine apie ju dingima. Ant 
rytojaus dažindta kad mergai
tes 'buvo nueja pas Sinkucziu 
moeziute in Gilbertona pasisve- 
cziuoti ir likos sugražintos na
mo.

. — Eidami ulyczia matome 
skubinanezius žmonis su viso
kiais pirkiniais, kromai pilni 
žmonių, ulyczios papuosztos 
eglaitėms ir Kalėdinė dvasia 
jau czionais, laukdami tojo ma
lonaus Kalėdinio Dieduko. 
Szimeft matosi ant veidu žmo- 
riiu didesnis linksmumas ir už- 
ganadymas pe kaip buvo pra
eituose metuose. Uždegsime 
elektrikines lempukes ant pa
rėdytu eglelių, szeimynos 
džiaugsis kad sulaukė sveiki 
Kalėdų kurios greitai prabėgs, 
ateis Nauji Metai ir vela pra
dėsime savo gyvenimą kaip lei
dome visus kitus metus. Taip, 
svietas sukasi aplinkui ir ap
linkui ir tik Dievas žino kur 
sustos. Bet turėkime vilti kad 
szios Kalėdos bus daug links
mesnes ne kaip buvo praeitos.

—- Sei, jus Lietuviszkos mi
teles, jeigu einate namo isz ko
kios “partes” tai eikite nors 
kokia tamsia ulyczia o ne ant 
ciideses ulyczios kur jus visi 
gali matyti svyruojanezias ei
nant namo, akys užtemia nuo 
“boiles.” Ana diena dvi tokios 
musu rūteles, eidamos namo, 
net apslobo ir keli vyrukai tu
rėjo jas nuvesti namo. Sarma
ta ir geda kad musu Lietuvai
tes taip žemai nupuolė. Bet 
sziadien nėra ko taip daug ste
bėtis, juk ne tik vyrai geria bet 
vaikai, moteres ir merginos ir 
tai tiek, kiek in jas telpa, ne 
tik ant partijų bet ir prie baro 
stovi kaip vyrai. — Pabaiga 
svieto artinasi nuo kada mote
rėles aplaike lygybia su vyrais.

Juozo Služelio, 
isz Park Crest, 
iSubatos vakara

— Ana diena sugryžo isz 
medžiokles musu gerai žino
mas dentistas, Jonas Bahevi- 
czius, isz Pocono kalnu, kul; iiu- 
szove puiku briedi. Daktaras 
parengė puikius pietus del sa
vo draugu.

— Mikolas Revnys, isz New 
Bostono, likos sužeistas in ko
ja ir nuvežtas in Locust Moun
tain ligonbute in Shenadori ant 
gydymo.

j- Uoszve 
Demczakiene. 
staiga! mirė
pas Služelius ant W. Mahanoy 
Avė., kada lankėsi pas juos in 
sveczius.

— Poni J. Bukotiene, isz 
Zions Grove, Pa., ana diena 
lankėsi mieste pas pažinstamus 
ir pirko Kalėdinius pirkinius.
t Po ligai kuri tęsęsi dau

giau kaip szeszis menesius, mi
re gerai žinomas Joseph Reing, 
121 S. Main uly., praeita Pet- 
nyczia. Reing buvo Suv. Valst. 
marszalka su ofisu Filadelfijoj, 
kuri tai dinsta laike kelis me
tus. Paliko paezia, kelis vaikus 
ir tris brolius. Laidotuves at
sibus su apeigomis Airisziu 
bažnyczioje Utarninko ryta.

’•BAULK” Mahanoy City, Pa.

St. Clair, Pa. — Albertas 
Szimkunas, 18 metu, dreiveris 
troko nukrito nuo troko ir 
skaudžiai susižeidė, buvo nu
vežtas in Pottsvilles ligonbute. 
Viduriai jo labai sukrėsti ir 
perskelta pakauszis.

Mount Cannel, Pa. — Julija 
Lesevicziene likos uždaryta pa
vieto kalėjime už sukėlimą 
maisza'ties tūloje czionaitineje 
bažnyczioje, kerszindama už- 
muszimu kunigo ir vedejo ko- 
io ir už pertraukimą bažnyti
niu pamaldų. Badai Lesevi
cziene atėjus ant pamaldų pra
dėjo sukerti maiszati o kada 
likos paszaukta palicija ant 
jos apmalszinimo, moterė pa
bėgo namo ant S. 5-tos uly. Ka
da likos atvesta priesz skvaje- 
ri, pasirodė kad motete trupu
ti serga proto liga ir badai 
bus nusiunsta in prieglauda 
del pamiszeliu.

'Tamaqua, Pa. — Greenwood 
brekeris, kuris 'prigulėjo prie 
Lehigh Navigation Co., yra isz- 
draskytas p anglis dabar siun
tines in Tamakves brekeri 
iszczystinimo.

ISZ KANADOS

ant

— Kalėdos artinasi ir žino
ma be alaus negalima apsieiti, 
todėl užsisakykite sau priesz 
laika gero Kolumbijos alaus 
pas vietini agenta Antana Ku- 
cziauska,537.W. Mapel SE Jo 
telefono numeris yra 456-M.

1B yflT jk ¥ JK 7 Ji FI stengiasi kuodaugiausia durnu’ 
/■Zf XX. / V J“i į I intraukti kad paskui juos, kaip 

į isz kamino iszleisti in virszu.
Į Bet kas czia. Petrukas lyg 
į pradeda kvaišta galva pasida-. 
. re lyg sunkesne.

— O gal nuo szito bjaurybes 
jpaperoso? — galvoja Petru- 
, kas. — Et, tuszčžia jo, daugiau 
Į neberu’kysiu — tarė mesdamas 
I in szali nesurukyta paperoso 
gala. ■ •

Galva kuo toliau, tuo darėsi 
sunkesne. Petrukui buvo ne
smagu. Pradėjo visas drebėti, 
eme lyg kas tašyti.

Iszlindo isz rugiu, atsistojo
- nieko ne

gelbsti. Czia ilga laika Petru
ką eme szaltis ir drebulys krės
ti, taše kokis tai pasibjaurėji
mas, pats negalėjo suprasti kas 
su juo darosi. •<

— Tai nežinojau tu pasiutu
siu nuodu- — unksdamas .mur
mėjo Petrukas. — Na, bet 'kol 
gyvas busiu, tai jau ne asz buA 
cziau, kad asz ju imeziau in 
burna; tai pamokinimas man. 
Kita (karta žinosiu Ika su juo 
padaryt. Užteks mano gyveni
mui rūkymo. ..

Ant galo, sziek tiek pasidarė 
geriau. Petrukas spjaudyda
mas ir galva kratydamas kiū
tino namon. <

Kieme susitiko Antana.
— Kas tau, Petruk, toksai 

iszbales, ar kas negerai? — 
klausė, lyg ka suprasdamas, 
kame daljtkas, Antanas.

— Nieko, ,— atsake, nenorė
damas aiszkintis, ir ėjo sau to
liau.

— Palauk, Petruk, gal tu rū
kei?— erzino Antanas —ir 
kaip-gi nutiko, ar gardus pa- 
perosas, gal dar mainysime ki
tu.

— Pasidėk sau, tuos nuodus. 
Asz jau pasimokinau ir kita 
karta žinosiu ko vertas rūky
mas, — piktai atszove Petru
kas ir greitai nubėgo in grin- 
czia.

Visa savo gyvenimą Petru
kas stipriai isžlaike tsavo priža
da. Su paniekinimu ir gailes- 
czia žiurėjo jis in atsidavusius 
tam blogam inpratimui. Daž
nai jam ateidavo in galva mai
nai ir pirmas jo bandymas rū
kyti ir tuomet sakydavo: “O 
gal kad ne tas paperosas, asz 
dar didesnis vergas 'bueziau tu 
nuodu, naikinaneziu sveikata. 
Ir jeigu visiems taip pasek
mingai gelbėtu paperosas kaip 
man, tai linkecziau kiekvienam 
isz karto užsirūkyti, — bet už
sirūkyti gerai, kad užtektu vi
sam gyvenimui.”

------- *-------
Buvo gražus vasaros Nedek 

dienia. Saulute isztisa diena nu
sidirbus slinko in savo aukso 
rumus atsilsėti kad rytoj anks
ti stojus in darba kartu su 
žmonimis.

Ore ne taip buvo karszta tai
gi ir jaunutis Petrukas žaidė 
kieme su savo vyresniuoju bro
liu Antanu. Jiems bežaidžiant 
pasigirdo ratu bildėjimas. Pet
rukas, metes žaidimą, kaip tik 
spėjo atidaryti vartus atva-|

Į žiuojancziam dedei. Dede, svei-jkul. vejag pUCZja_
kindamasis su Petreliu tare: a,;,,

LAIVAS “PHILADELPHIA” NULEISTAS ANT VANDENS.
Philadelphijos dirbtuvėje kariszku laivu ana diena likos nuleistas ant vandens nau

jas kariszkas laivas del Dėdės Šamo kuris likos apkriksztytas “Philadelphia” per Mrs. 
George H. Earle, pati gubernatoriaus Earle isz Filadelfijos. Laivas slenka in vandeni po 
pakriksztinimui.

SHENANDOAH, PA
■— Motiejus Kalėda, eida

mas namo su alga kuria aplai- 
ke taja diena už darba Ellen- 
gowan kasyklose, likos sulai
kytas ant kelio ir apiplesztas 
ant 45 doleriu, visus kiek turė
jo prie saves. Plesziku nepaži
nota kurie atkiszo in ji revol
veri su paliepimu iszkelti ran
kas in virszu.

Žydo suktybe 
iszejo in virszu

Setokas sugryžes in teviszke 
tuoj pareikalavo nuo Žydo pi
nigu, tukstanczio ir penkių 
szimtu doleriu, kuriuos Žydui 
buvo paskolinės. Žydas visai 
ne klausyt nenorėjo apie tai, 
kadangi liūdinėjai, kuriu aky- 
vaizdoje Setokas davė Žydui

— Miestas yra puikiai pa-1 pinigus, jau abuu buvo numi- 
redytas su žibureis ir eglelėms. re. Žydas didžiai isz to džiau- 
ir iszrodo tikrai kaip Kalėdinė 
szvente jau artinasi.

t Vasilius Rusevicz, 42 me
tu, 519 W. Mount Vernon uly., 
likos ant vietos užmusztas 
Knickerbocker kasyklose per 
dalypstejima elektrikinm dra- 
to kada liedavo karus su ang
liais. Paliko paezia, kelis bro
lius ir seseris.

— Ana diena iszsieme lais- 
nus ant apsivedimo Raulas Pa
žas, 412 E.Arlington uly., su 
Mare Buszkevicziute, isz tos 
paezios vietos.

t Po ilgai ligai mirė czio
nais gerai žinomas Antanas Ra- 
meika, 52 metu, tėvas daktar- 
kos Mares Rameikiutes. Velio
nis gimė Lietuvoje, pergyven
damas Amerikoj apie 32 me
tus. Dirbo jis per daugeli metu 
Home bravore. Prigulėjo prie 
vietines Lietuviu parapijos. 
Paliko paezia ir penkis vaikus. 
Laidotuves atsibuvo praeita 
Subata su apeigomis Szv. Jur
gio bažnyczioje.

—• Palicijos vadas Downey 
prasergsti tėvus kad stengtųsi 
savo mažus vaikus sulaikyti 
nuo velkiojimosi naktimi po 
ulyczias ir jeigu nesiras namie 
devint a valanda vakare tai .bus 
nubausti o tėvai turės mokėti 
bausme už peržengimą tojo in-'- 
sakymo.

Toronto. — Praeita sanvaite 
atsitiko czionais sekantis skait- 
lis automobiliniu nelaimiu: bu
vo 25 susidūrimai kuriuose už- 
muszta devynios ypatos. Skait- 
lis viso meto parodo buk 54 
ypatos likos užmusztos, 3,135 
sužeistos o automobiliniu ne
laimiu 'buvo 6,172.

Stratford. — Leslie Ward,
13 metu, iszejas ant medžiok- uluuIIiao „„
les pei'SZOVe sau pirszta kuris pėdu. Czia jau daugybe gražiu namu 
kabojo tik ant trupuezio sku- j Pastatyta ir kas-kart pribuna dau-

. . (glaus gyventoju. Parsiduoda pigiai
UOS. ApriSZeS pirszta skudure-1 todėl gera proga pirkti dabar o ne- 
11U nuėjo . per sniegą daugiau laukt kolei preke pabrangs. Kreip-

] kites in “Saules” ofisą. t.f.

PARSIDUODA LOTAS

Du lotai- krūvoj, Park Crest, arti 
Lakewood ir Lakeside Parku prie 
State kelio. Loto didumas 80 per 100

kaip myle kelio namo. Kaida j 
perženge slenksti namo, puolė 
apalpęs nuo skausmo. Vaika 
nuveže in artima ligonbute.

Parry Sound. — Nors ugna- 
gesiai stengėsi visom pajiegom 
užgesinti deganezia publikine 
mokslaine Dunbratone, 'bet to-' 
ji sudegė lyg pamato. Vaikai, 
nudžiugo kad turės ilgas Kalė
dinės vakacijas.

ŽOLIŲ ISZPARDAVIMAS
Trukžoliu, Ramunėlių, Liepos-žie- 
du, Valerijonu, Puplaiszkiu, Kat- 
metiu, Senesu, Apvyniu Ciobraliu, 
Czemerieziu, Kadagiu vuogu, Na- 
szleliu, Aleru szakniu tik po 60c 
svaras už kožna. Saruoczio 60c 
už puse svaro. Geriausia stambi 
trajanka 3 pakeliai tik už $1. 
Kitokiu visokiu žolių pakeliuose 
$10 vertes tik už $5 iki Kalėdų.

M. Žukaitis, Spencerport, N. Y.

gesi kad prigavo Araba, kad 
nieko anas be liudintoju nenu
veiks nes kas-'gi darodys jog 
jis skolino pinigus nuo Arabo. 
Todėl drąsiai atsake anam ant 
reikalavimo:

— Uj, skųsk mane in suda 
jeigu asz nuo tavęs ėmiau pi
nigu.

Arabas nulindęs sugryžo na
mon kadangi neturėjo vilties 
jau visai kasQink atsiėmimo pa
skolintu Žydui pinigu. Užklau
sus tarnui Setdko, del kokios 
priežasties f jo ponas nuliūdęs, 
szis kaipo isztikimam savo tar
nui — o gal ir dėlto idant pasi
dalint su ijtfom savo kartybe — 
atsake: •

— Ko-gi neliūsti, geras ma
no Lokmanaii, jeigu tasai pra
keiktas Žydas užsigina jog ne- 
emes suvis nuo manes tukstan
czio ir penkių szimtu doleriu. 
Liudintoju nėra — pasimirė —- 
kaipgi darodyt jog tikrai jam 
paskolinau tiek pinigu?

— Kokioj vietoj, pone, davei 
jam savo pinigus? — klausia 
Lokmanas.

— Ant didelio akmens susė
dome ir ten atskaicziau jam 
juom — atsake Arabas. — Ak
muo randasi pakalnėje kalno 
Orebo.

— Kokio pobūdžio tasai 
niekszas Žydas? — klausia 
Lokmanas.

— Sukczius, szalbieris, ko
kiu reiktu^jeszkot.

— Bet
kiu reiktu^eszkot.

— Bet ftsz klausiu ar 
žmogus lėtas, --ar smarkus, 
gudrus, ar kvailas?

— Tiek apie ji žinau kad ga
liu pasakyti jog tai apgavikas 
pirmo skyriaus.

— Gerai, pažiūrėsim ar tik
rai jis pirmo skyriaus apgavi
kas. Daleisk tik man, pone, o 
asz tavo pinigus nuo jo, teisin
gu budu, be jokios apgavystes, 
tikinėsiu atimti.

Arabas apskundė Žydą in 
teismą. Vieton Setoko, nuėjo 
jo tarnas Lokmanas. Žydas 
taipgi be baimes atėjo ant pa- 
szaukimo, kadangi buvo tvirtu 
jog Arabas negali darodyt jog

tai
ar

jis nuo jo skolino pinigu nes 
nėra liudintoju. ..

Lokmanas atsiliepe in su- 
džia.

— Stulpe teisingystes, atsi- 
szaukiu in tave vardan pono 
savo, skunsdamas szi neisztiki- 
ma ir neteisinga žmogų už pri- 
siisavinima mano pono pinigu, 
tukstancziu ir penkių szimtu 
doleriu.

— O ar turi liudintojus ku
rie gali patikrinti teisybe tavo 
skundo; reikia czia žmonių, ku
rie savo akimi mate kaip tavo 
ponas davė szitam žmogui pi
nigus.

— Tieji žmones, kurie savo 
akimi mate kaip tas neteisin
gas žmogus priėmė nuo mano 
pono pinigus, jau negyvena, — 
atsake ramiai Lokmanas. . — 
Bet žinau kur yra tas akmuo 
ant kurio mano ponas paskaitė 
Žydui pinigus ir jeigu szvie- 
siausias teisdarys daleidžia at
gabeni ana akmeni in czia, ti- 
kiuosiu jog akmuo liudis. '

— Laibai noringai, — atsake 
sudžia ir tasai ėmėsi prie savo 
darbo.

Atlikęs savo dalykus, su
džia, kada jau .sesija baigėsi, 
iszvydes czia da beesanczius 
Lokmana su Žydu, klausia:

— Na, ka, ar jau turite savo 
nebyli budintoja.

Žydas besiszypsantis atsako:
— Szviesus sudžia, veltui ak

mens lauki, nors ir iki ryt 
lauktum tai akmens czia nema
tysi nes jis labai didelis ir la
bai sunkus, reiketu daug žmo
nių ir laiko idant atgabent ji 
in czia o ir nuo czia už. szęsziu 
myliu atitolintas.

—Sztai yra paliudijimas ak
mens! — suszuko \Lbkmanas.— 
Sakiau akyvaizdqpe garbingu 
teisdariu jog akmuo Jiudis; jei
gu Žydas žino apie ta ji akmeni, 
jo diduma ir vieta kur jis guli, 
be abejones prisipažino kad 
ant jo gavo pinigus nuo mano 
pono.

Žydas, susimaiszes. turėjo 
dabar prisipažinti o'teisdarys- 
te pagarsino nusprendimą su- 
lyg kurio tapo neisztikimas ir 
neteisingas Žydas pririsztas 
prie to akmens ir vargintas pa
teli pakol atidavė visus į»pini- 
gus.

Setokas už tai savo gudriam 
ir sumaningam tarnui gausiai 
užmokėjo kadangi tik per ji at
siėmė savo pinigus..

— Na, Petruli, kad jau tu 
man atidarei vartus, — te tau 
už tai lauktuvių — ir iszemes 
isz kiszeniaus, pripylė pilna 
Petruko sauja saldainiu. Tuo 
tarpu prisiartino ir vyresnysis 
Petruko brolis Antanas.

— Jau tu, Antanai, pasivėli
nai saldainiu, — na tai asz tau, 
jau kaipo vyrui, duosiu užsirū
kyti. — Czia dede pajeszkojas 
iszeme tris paperosas ir pada
vė juos Antanui.

— Ar namie tėtis ? — paklau
sė dede.

— Namie, — atsake Antanas.
— O kur jis yra?
— Ot> nuėjo in sodeli prasi

vėdinti; eikszete, dede, nuvesi- 
me. — Vaikai nuvede dede in 
sodeli ir sugryžo in kiemą.

— Žinai ka, Petruk, — tarė 
Antanas, žiūrėdamas in Petru
ko rankutes.

— Ka-gi? — paklausė Petru
kas.
. — Mainykime mudu lauktu
vėmis. Asz tau duosiu viena 
paperosa, duok tu man saldai
niu.

— Gali. tu. juos sau pasidėti 
o ne man siūlyti,atsake Pet
rukas.

t* SIENINIAI KALENDORIAI "Ei
Del saves arba in Lietuva j^Csiusti.
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W. D. Boczkauskas - Co., 
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— Na, na, Petruk, žiūrėk, 
ąr-gi tu juos suvalgysi visus? 
Tiek daug turi, duok man ke
lis, — melde Antanukas.

Petrukas, pasižiurėjas in 
rankutes, pamate kad isztikro 
nemažai turi saldainiu todėl 
atskaitęs padavė saujele Anta
nui.

— Na matai, kai iszteks ir 
tau ir man; te tau už tai viena 
paperosa.

— Ka asz su brudu veiksiu, 
— tarė paniekinaneziai Petru
kas.

— Na, tai imk, ka veiksi! 
Tai ant galo, gali ir parūkyti, 
pažiūrėsi, kaip gardu, — tarė 
Antanas brukdamas Petrukui 
in rankutes papirosą.

Paemes paperosa Petrukas 
paeziupinejo, pavarte...

— O gal ir isztikruju jisai 
gardus, reikes parūkyti. — Ta
res tai insidejo inkiszeriiu.

Ant rytojaus Petrukas neti
kėtai rado kiszeniuje vaka- 
rykszczia paperosa.

— Na, dabar, — galvoja sau 
Petrukas, — eisiu, gal rasiu 
degtuku ir užsirukysiu kaip 
ponas.

Suradęs degtuku, bet bijoda
mas kad kas neužtiktu kur už
kampyje berūkant, Petrukas 
patraukė in laukus. Nuejas ge- 

i rokai nuo namu, inlindo in 
tarp-rugia, atsisėdo, iszsieme 
paperosa. degtukus ir užside
gęs užtraukė durna.

— Nieko sau, — kraipyda
mas galva, — tarė Petrukas, — 
gerai, žiūrėsime kas bus toliau.

Ruko. — Tik vereziasi du
rnai, Petrukas vis nori kad du
rnai augszcziau rugiu .iszkiltu o 
paskui žiuri kad jie iszleto 
sklaidosi ir nyksta virszuje. 
Jau beveik pusę surukę bet vis

C. F.REKLAITIS
Mahanojaua Isztikiraiausi* Graboriua 

:: Gabiauaiaa Balaamuotojaa ::
Geriausia Ambulance — 

n. patarnavimas s z i o j 
pu) apelinkeje. Bile ko- Oi 
Sy kiam laike; diena ar 

nakti. Visada turi pil- 
na pasirinkimą meta- 

W ’ liszku ir kieto medžio Y
Į j Grabu. Laidoja nu- 1
H mirelius pagal naujau- I
|| šia mada ir mokslą. Į

Turiu pagialbininke 
J] moterems. Prieinamos J!

prekes.
DU OFISAI: 

MAHANOY CITY;516 W. Spruce St 
Bell Telefonas 149

TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 
Bell Telefonas 5.38-J

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunua numirėlius. Pasam
do automobilius del Laidotuvių, 
Kriksztiniu, Vesieliu, Pasivažinėji
mo ir t. t. Bell Telefonas 78.
S20 W. Centre St., Mahanoy City
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