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ISZ AMERIKOS
NESUTIKO ANT UŽVARDL 

MO KŪDIKIO — TRYS 
ŽUVO.

Atco, N. J. — .Juozas Pas- 
<|iicle, farmeris, pasiliko tėvu 
sūnelio kuri jam apdovanojo 
jojo paeziule ajjztuones dienas 
adgal. Motina potuju dienu at
sikėlė isz lovos ir mausto koki 
vardu duoti mažiulelini ant 
krikszto, na ir ant galo nutarė 
ji apkri'ksztyt vardu Benjami
nas po pirmam vyrui kuris mi
re nuo influenzos 1919 mete. 
Antras vyras Pasipiele nesuti
ko ant to idant jojo sūnelis tu
rėtu varda pirmo vyro savo 
paezios. Motina užsispyrė ant 
savo. Isz to kilo nesupratimas, 
vyras staezei pasiuto isz piktu
mo, pagriebė revolveri, paleis
damas in silpna moteria du 
sznvius. Atbėgus .5 metu duk
rele isz lauko ant balso szuvio, 
pradėjo verkti, tėvas ir in ja 
paleido szuvi in galva. Pasiu
tėlis supratęs ka padare nubė
go in krūmus už namo ir lenais 
sau paleido szuvi in krntinia, 
kur ji vėliaus surado palicije. 
Pasiliko 3 metu vaikutis kuris 
pasakė kas atsitiko, nes jisai 
iszliko gyvas, pasislėpdamas 
isz baimes po lova. Kūdikis li
kos atiduotas in sierateliu na
rna.

KUNIGAS PRISIPAŽINO 
PRI1FGRAFTO.

Atlanta, Ga. — Czionais pra
sidėjo bila buvusiu kalėjimo 
dažiuretoju, už ėmimą dideliu 
kysziu nuo turtingu katininku, 
kuriems pristatinėjo visokius 
smagumus ir teip nekankino 
kaip paprastus kalininkus. In 
taji veikalu teipgi likos i urnai- 
szytas kalėjimo kapelomis — 
kataliku kunigas Tamoszius p. 
Haydon, kuris prisipažino, kad 
kysziai buvo imami, kada isz 
trijų turtingu butlegeriu Harn, 
Goldbergo ir kitu paimta apie 
vienuolika tukstaneziu doleriu. 
Pats kunigas buvo tarpininku 
terp butlegeriu ir virszininku 
kalėjimo. Kunigas gavo isz to
sios sumos 
100 doleriu.

I

vvro

už savo darbu 2,-

NORĖJO SUDEGINT SAVO 
VYRA, PATI SUDEGE.
Detroit, Mich. — i 

kas priežodis sako: 
duobeles kitiems, nes 
ja inpulsi.’’ 
ra i iszsi pildė
Lawrey, 27 metu motcres, kuri 
mirė nuo baisiu apdeginimu li- 
gonbuteje nuo gazolino, kuri 
užpylė ant lovos kurioje gulėjo 
josios vyras su tikslu sudegini
mo jojo, bet liepsną pagavo ne
dora motore o vyras iszsigiul
bėjo sveikas.

Josios vyras apsakė pa lie i ja i 
buk dienoje szliubo viens ki
tam prisiege, jog katras isz ju- 

duota žoili ir ap- 
tai gales 

Kelt

Senovisz- 
“nekask 

pats in 
'Tas priežodis tik- 

ant Del.sėdės

ju sulaužys
gandi nes viens ’kita, t 
nužudyti prasikaltėli. įveies 
dienas priesz tai mot ere užme
tinėjo vyrui buk jisai laksto įju
kitoms moterimis, 
isz lovos, atsinesžę, bonka ga
zolino su kuria aplaistė lova ir 
numėtė deganczia
Prie lovos buvo atidarytas lan
gas, vejas impute liepsna nuo 
lovos ant stovinczios motcres 
kurios marszkinei užsidegė 
akimirksnije. Ant riksmo mo- 
leres pabudo vyras, kuris sten
gėsi užgesyt liepsna, bet mote
to baisei apdegė, mirdama ant 
rytojaus. Vyras tik rankas a p- 
Pidęginoi ... __ _ _ _

At si kėlus

zapaika.

CESARISZKA OPERACIJE 
ANT MIRSZTANCZIOS 

MOTERES.
Los Angeles, Calif. — Sidney 

Kalni, 35 metu ir 18 menesiu 
mergaite likos užmuszti, kada 
juju automobilius susidu j/ su 
kitu. Pati Kaliu'o, kuri važia
vo drauge Ii kirs
žeista mirė po keliu val./idu Ii 
gonbnteje. 'Tik v ienas

mirt in;^ su -

<onbiiteje. Tik vienas sąnaris 
pasiliko isz Visos szeimynos ir 
tai po mireziai visu jisai už^i- 

Stebetina, ka/la visakada
o jisai užgi

mė! Motina buvo ncszaze ir ke
tino pagimdyti už keju dienu. 
Daktarai matvdami kad moti- e
uos negales iszgialbet, nutarė 
pailaryti ant josios cesariszka 
operaeije (iszgavima kūdikio 
per szona.) Vaikutis svėrė sep
tynis svarus atėjo ant svieto in 
valanda po mirezei motinos.
GERIAU PASILIKTI PRIE 
MOTINOS PRIELAIDINIO 

NE KAIP PRIE TĖVO.
Pittston, Pa.

Wisniewski isz
apskundė 
idant jam 
kuriuos 
juju
Pittstona.

Kada

me.
szeimvna iszmire

— Stanislovas
Jersev Cit v 8 •

M iskevieziu 
sugrąžytu vaikus, 

pasiėmė drauge 
mot ina

Joną

at bėgdamas

sud/.e

SU 
in

Wilkes Barre
isztyrinejo visa teismą, pasiro-
de, jog Wisnivwskio 
kai ne nori sugryžti prie tev 
tik pasilikti su motinos prie- 
laidiniu. Sudže nusprendė, jog 
keturi vaikai pasiliks su M i 
kexl^bim .priežiūra 
džios, kuri
laukines ir temys ant juju isz- 
auklejimo.

M iskeviezius
vaikus Visniews-

trys vai- 
o

val-
vaikus tankei at-

norėjo gerva-
Jei atiduoti vaikus Visniews- 
kiui po mirezei juju motinos, 
bet vaikai ant to nesutiko ir 
nenorėjo sugryžti pas tikra tę
va, nes jisai apie juos visai ne
sirūpindavo, nenorėjo juos da- 
žiuret ir neturėjo del juju jo
kios pastoges.

4 ARESZTAVOTI UŽ DIR
BIMĄ MUNSZAINES.

PalicijeXew Castie, Pa. - 
atėjus in narna Jokūbo Znraw- 
skio, užtiko slaptas duris ve- 
danezias in kambarį kuriame 
rado didelia samogonka, bro- 

* gos ir daug munszaines. Pali- 
l<4je aresztavojo Zurawski, jojo 
broli Vlada ir du 
ler’us.
AUKOS KVAILO PRANA- 

SZAVIMO PABAIGOS 
SVIETO.

Brooklyn, N. Y. —- 
pranaszavimas apie
svieto, buvo priežaste daugeliu 
nelaimiu ir savžudinscziu.

J. MichalowJki, 38 metu, 541
4ta ulycze, Bay Kidge, atė

mė sau gyvastį nuo staigaus ti- 
, kuris

bridi u Kie-

K vaitas 
pabaiga

kejimiszko

kurie buvo

papeikimo 
pasikorė ant duriu.
t Kitas Lenkas ant 12tos ulv- 
ežios teipgi atome sau gyvastį 
isz baimes.

Toki pranaszai,
priežaste visokiu nelaimiu pri
valo kaboti ant sausos szaos, o 
ne garsyt žmonim apie ta, ko 
patys nežino.
NORĖJO ISZ KUNIGO ISZ- 

GAUTI 500 DOLERIU .
. * i i ? J > i •

Chicago. — Isz vieno katalir 
k u kunigo, raszo “Tribune 
norėta iszgauti 500 dol.,

pa a i sz k e j o S t o c k y a rds

raszo f, > 
užva-

ka r 
teisme, kuriame byla veda tei
sėjas Borrelii.

Auka turėjo būti kun. T. J. 
Bobai, Szv. ( 'iriliaus ir Meto
dijaus parapijos klebonas, 

50 gat.
dijaus parapijos
Hermitage avė. ir
Aresztuotas Stanley Linkus, 29
m., 5304 Leland avė.,
Anna Kirby, 40 m.,*6725 Evans 
avė.

ir Mrs.

■ *M»

\
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Amerikos Valdžios Eroplanai Tures Manevras.
n

Isz Hampton Komis, Va., iszplauks keli laivai su 60 visokius areoplanais ir apie tuks-
I ’a veikslas parodo kaip

&

tanlis lekiotoji! in Havajų, kur drauge su flota duris manievras.
krauna areoplauus aut laivo. Yra tai pirmutine tokia keliom* in tolima vieta.

. . |.--y ... .. ... ................ . ....... *•*       ..

ISZ LIETUVOS
Iinwi—lli I ■!

BEDA, APIPLESZIMAI, 
j PERSZOVE KUNIGĄ, VISI 

pasislėpė į RENGĖSI IN AMERIKA.

M Wb ByV--------
F. W. BOCZ1OWMM!, KBitor

ZKOWMKI, Pro. & Mfr M 36 METAS

•si
•HH|i JI 1

PASZAUKE PALICIJE IN 
PAGIALBA.

Pending. Pa. Suimto jo 1 ' Ii Mrs. E. Keese davė telefoną in'! 
palicije idant prisiunstu in jo- i! 
sios namus 
Palicije mane buk turėjo atsi
tikti kokia nelaime ar žudiiis- 
ta ir nusiuntė pilna automobi l 
liu palicijantu iii pagialba. Ka-1 

st ubą mot ere 
laike už plauku penkiolikos 
metu vaika kuris nenorėjo im
ti ricinavo aliejaus ant iszva- 
limo viduriu, melsdama palici-l

stovėjo pasiliko ant kiemo prie 
savo aiitoinobi liaus. Pajutę, 

I kad atbi 
lucre laukan ii

'kelis palicijantus.

da i nėjo visi iii 
plauku

aiitomobiliaus.
•ga kaimynai, pleszikai 

i-siog per Įauga, 
l isziu'szdami ji su visais rėmais 
Į ir sliklais. \'ieni ju pabėgo au- 

1 oinobi 1 i u je, kiti
miszkan, o vienas

lis buvo tuojaus pristaty- 
■ tas 'Tannloiio policijai ir pasi- 
Isake esąs John Kodmaii

la|

itas

jautu idant jai tame darbe pri ! 
gialbetu. Palicije neturėjo tie
sos maiszytis in vaiko užsispy
rima ant pri\<*rtimo ji imti ne 
geistino aliejaus ir nuvažiavo 
su keiksmais.

PLESZIKAI UŽKLUPO ANT 
FARMERIO IR APIPLESZE.

Taunton, Mass.
Subatos nakti penki 
ginkluoti banditai užpuolė I 
ino Kcarnso namus ant jo far- 
mos apie .*> mylios 
ton, Mass. Kearns yra 
konas, bet jis

Pereitos 
ar szeszi 

To-

nuo Taun- 
Ameri- 

žinomas ir tarp 
Bostono Lietuviu, nes jis yra
vedes O. l'lczinskaite, kuri sa- 

k k vJ, t T<
rolėj kaipo talentuota szo-

vo laiku pasižymėjo 
jos ’ ’
kike ir aktore, l’lvzinsku szei- 
myna yra gerai žinoma apie 
Shenandori ir Philadelphijoj.

Užpuolimas ant Kcarnso na
mu daromas jau nebe pirma 
karta. Jis yra pasiturintis žmo
gus, o kadangi
szalini, tai užpuolikams lengva 
pabėgti, nors szi syki vienas ju 
buvo sugautas.

Pereitoj Suimtoj buvo jau 
aĮ)ie 8 valanda vakare, kaip in 
duris kažin kas pabarsz'kino. 

per stiklą p. Ona
Kearns įminate du jaunu szva- 
riai apsirengusiu vyru. Ir kaip 
tik ji pravėrė duris paklausti 
ko jie nori, jie tuojaus atkiszo 
jai revolverius
nuo durų insibrioVe 
Pirmutinis ju klausymas buvo: 

žmonių un

mte

gyvena liuo

Pažiurėjus

ir nustūmė ja 
in vidų.

“Ar yra daugiau 
mie! Kur 'Tomas Kearns P’ 

szeimi idnka, 
■ galva ir 

parmuszc ji ant žemes pradėjo 
krėsti jo kiszenius. Kaip tyczia 
jis turėjo ta vakaru prie saves 

gatavais Įiinigais ir 
czeki ant $2,000. Banditai pa- 

, czeki ir da 
i jo pirszto dideli 

deimantini žiedą.
Moteris tuo tarpu uzbeko 

ant antru lubu, 
apie tai kaimynams, ir atida
riusi Įauga pradėjo szaujitis 
pagialbos. Banditu dabar buvo 
stub^j, rodos, ja u keturi, p įeiti

pat iAtradę 
banditai kirto jam per

$3,200

ome tuos pinigus 
nulupo nuo

užtelofonavo

RENGĖSI IN AMERIKA.
buvo siigaii- j

I

ISZ
I losi ono.

. po $20,00(1 kaucijos.
Jis

NARSUS KŪDIKIS. .
Dorisa Metzler isz (’hieagos, 

metu, yra 
s su

t riju 
mergaite. 'Tęva 

visokius 
mergaite stipriai
kojų Ir niekad nenupuola.

bi lieja

nepaprasta 
ja ja i szd ir

bė tszposus, 
laikosi ant

Paskutines Žinutes.
London, 

in laikaK i n uosiu, 
vaitos iszmire nuo

(’Imo Tung

Ju- 
trvs vai-
Mrs

Pu, 
v ienos šu n

imi lo 1650 
žmonių, tukstanezei serga.

Passaic, N. J. - 
lijo ('andor ir josios 
kai,, nuo 5 lyg 8 metu, užtrosz
ko nuo gazo. Vyrhs sugryžias 
isz darbo užtiko lavonus.

* Chicago.
je kemikalu Chicago Evening 
A merienn spaustuvėje, 
sužeista 25 darbininkai.

Atėnai.

f-

Per eksplozi-

likos
4

Badai p re mie- 
ris Patezicz isz Jugo-Slavoki- 
jos 'likos nužudytas per koki 
tai Kroata. Daug y|)atu likos 
aresztavota.

* FortHancock, N. J. 
doris Į)unski,
Brooklyno, likos surastas ne
gyvas su kulka krutinėję. Pri
gulėjo prie 77 pulko artilerijos,

~~ 1/4-
41 metu isz

Isz Visu Szaliu
■"■ill
lilĮI

i'fH

kurie
reikalu mi-

atgal,
badas ir
Maskvoje negalėjo

Lietu
va galiose,

egza-
Maisto siuntimas

PURICKIO BILĄ UŽ 
SZMUGLERYSTA.

J’eroita wvnitc Kaune prasi- 
dėjo buvusiojo užsienio reika
lu ministerio kun. Purickio bv. 
la. Kartu su juo kaltinama vi
sa eile kitu klerikalu, 
tarnavo užsienio 
n isterijoj.

Kun. Purickis buvo nutver
tas szmngeli varant treji metai 

kuomet Kusijoj buvo 
Lietuvos atstovvbc 

gauti mais
to. \’algomieji daiktai tuome* 
bvo siuneziami jai isz 
vos u žpeczet V tuose 
kaipo “diplomatinis bagažas, 
ir ant rubežiaus nebuvo 
minuojami,
buvo užsienio reikalu ministe
rijos, tai yra. 
žinioje.

Nors vagonai su maistu nie
kad ni'buvo egzaminuojami, tc- 
cziaus viena gražia diena Pu
rickio piieszininkai trys, tokius 
vagonus Mažeikiuose 
ir liepe atidaryti,
buvo Purickio paraszyta- 
tai ir cukrus.’’ 
atlupta antspauda ir 
atidaryta, pasirodė ne 
ir <*u k rus,’’
kajinas, bižiuterija 
draudžiami daiktai. \ ienų žo
džiu. pasirodė szmugelis, kuri 
varo pats Lietuvos užsienio rei 
kalu ministeris ir visu kriksz 
czioniu demokratu Ivderis

kini. Purickio

sulaikė
Ant vagonu 

‘‘Mil 
Tecziaus kada 

vaironas 
t 

“miltai 
bet sacharinas, ko- 

ir kitokie

m

■*Ui

1
M
I
J

Kana*

ROSIJE UŽKALBINO 1,250,- 
000 BACZKU MILTU 

KANADOI.
Toronto, Kanada. —

diszkos melnyczios aplaike mil- 
žiniszka užkalbinimą nuo Ko
si jos ant pristatymo milijoną 
ir czverti miltu kuriu verte <la- 
eina ant dvileka milijonu do
leriu rusiszkais pinigais,
siszka valdže užmokės kompa
nijoms už miltus, kada prista
tys in New Yorka. Apie 165 
t rūkei turės
Idant miltus nugabenti in Ro
si je užims net 2i laivai.

Bu-

Yorka.
nuvežti miltus.

BAISI EKSPLOZIJE KASY- 
KLOSIA —131 ANGLKKA- 

SEI PRAŽUVO.
Berlinas. Praeita Ketver

ge pusiaunakti kilo baisi eks- 
plozije guzo kasyklosia Dort- 
munde. Keli anglekasiai kurie 
stengėsi iszgialbeti kitus isz 
tojo pragaro 
nuo gazo.

Isz skaitlio

patys užtroszko

a

a
I

I

; 1

II'/]

i
I
I

"■ i

I

J

Ii

Merkinei. — Sunkus gyveni
mas pas mus Lietuvoje, viekas 
brangu o 
Iii u nėra r y / j 
purvino, tai gal niekur tiek ne
siranda kiek ezionais, kaip ka
da ir klumpiu sunku isztraukti 
isz purvino.

Pas mus atsirado daug viso
kiu plesziku, kurie žmonis su
laiko ant kelio ir atima viską. 
Merkine 
pakauszi.

In taji palaiminta Amerika 
da vis nelcidže, nes visi yra pa
sirengia keliauti. Liet u voje ei
na paskalai buk vela atidaris 
kelia in Amerika — visi lauke 
su nekantrumu apleisti Lietu
va. — (Toji žine yra neteisinga 
ir tegul Lietuvoje žmonis ne 
turi vilties, jog kelia atida-

— 11 e< I a k t o r i s.)
Szita gromata raszyta isz 

Lietuvos del brolio M. Meresz- 
kevieziaus isz E.
Conn., Amerike.

labiause drobužei o 
isz kur užsidirbti.

I f

eina szilta po Grabnycziu, o

ris.

kunigą

jog

g romą t a

perszove m

lia rt ford

PRIE KO VEDA GIR- 
TUOKLYBE.

Vaszkni, Biržų apskr.
Kalėdų szventes Vaszkn miosr 
tely buvo vestuves, kur 
vavo vietines policijos

Per

daly- 
nuova- 

dos policininkas Gautis Bolys. 
Visiems svecziams gerai inkau- 
szus prasidėjo pesztynes. Gau
tis, pats būdamas girtas ir be- 
skirdamas 
vienam

mnszeikas, drožė 
piliecziui revolveriu 

pewr galva, ir netikėtai 
ve ris iszszove, 
pil. Smolskiui
kuris netrukus 
Smolski-nunesze

revol- 
kulka patalke 
Jonui iii galva, 

mirė. Jonu 
in kapus, o

policininku Ganli Boli nuvarė 
inkalejima. 'Tai kokios liūdnos 
girtybes pasekmes!

INSILAUŽIMAS. '
Klovainiai, Sziaul. apskr.

Gruodžio 20 diena 
pie valanda

vakare, a- 
niekam nc- 

kambariuose,šaut klebonijos 
nežjnoini vagys iszlauže klebo
nijos Įauga ir inlinde vidun at
lupo klebono komoda, pagrie
bė klebono J. Stakausko pini
gaus, apie keturis ar penkis 
szimtus litu; pinigu dalis buvo 
invairin organizacijų ir para
pijos. Vagys kol kas nesusek-

Taigi, dar szitas atsiįiki- 
na-

ta.
mas parodo, kad pinigu
muose nereikia laikyti.

♦ 'T T

demokratu 
kun. Purickis.

Kilo skandalas. Purickis pa
liego in užsieni. Kada viskas 
nusiramino, jis vėl sugryžo, tol 
cziairs klerikalu valdžia neno
rėjo jo bylos kelti, nes manoma 
kad prie szito szmugelio pri
guli da didesniu klerikalu tū
zu, negu Purickis, 
lai prasidėjus 
iszeiti aikszten.

Kaunas, Vas. 11. — Vyriau
sias tribunolas iszteisino dak
taru Puricki ir kitus kaltina
mus Vasario 10. . Bvla tęsęsi 
septynias dienas. __
TAI BENT “DIDVYRIS.”’

— M li
po ra.

ir kad bv- * 
visi jie turės

Sudargas, Szakiu ap 
su parapijoj yra viena 
kuri tarp saves jokiu Imdu 
negali susitaikinti, nors dar 
tik antri metai, kaip apsivedė. 
Del vyro žiauraus apsiejimo su 
žmona, ji turėjo ji pamesti ir 
sugryžti pas savo tėvus. Jis vi
siems giriasi negalįs be žmo
nos apsieiti.

'Taigi norėdamas jis motery
ste pasinaudoti, Kalėdų pirma, 
ja diena begryžtant žmonai 
drauge su kitais 
ežios, jis pagiry pastojo žmo
nai kelia ir grasindamas ki
tiems brauningu, kad jo nelei
stu, tempe žmona 
noredailias ja iszžaginti. 
drąsesniems vyrams pagrasi
nus, kad nepiktintu vieszai mą. 
žesniuju ir nekeltų ergeliu, jis 
žmona paleido, bet drauge ja 
lydėjo ligi namu visaip 
damas iszmisliodamas ir tersz- 
damas 
džiais.

Jos tėvai praneszo apie tai 
Kidulių policijai ir dabar eina 
tąsymas dvi jo Uikio begedisz- 
k'6']Welgi ‘ 
“didvyriui“ ' 
tyti “szaltoji. 
stojimą ir. 
apsiejimą ?;..

saves
susitaikinti,

isz bužu v-

iu krūmas, 
Tik

138 auglekasiu, 
tiktai septynis iszgialbejo gy
vus. Visa aplinkine persiėmė 
nuliūdimų, szimtai žmonių su
bėgo prie kasyklų, motcres su 
verkenezeis vaikais stovėjo nu- 
liudia prie kasyklų su vilczia, 
jog gal juju 

gyva.
milema vyra da 
Eksplozije buvo 

teip smarki, jog nekuriuos an- 
glekasius sudraskė 
toliu. .. ..

... . » At '■   Daktarai, nornės, uguagcsei, 
palicije ir vaiskak pribuvo in 
pagialba. Apie antra valanda 
iszneszta isz kasyklų 110 lavo-‘ 
nu. l’gnis kilo po eksplozijai 
kuri doge per kėlės dienas. • (

Stovinczios moteruk prie 
szafto klvke baisėta balsais ir 
keike kompanijos vii’szininkns, 
o draugai pražuvusiu szauke: 
“Žiūrėkite ka mes turime pa- 
aukaiitLuž ta menka mokesti 
po žeme, būdami tokiam pat 
pavojuje kožna diena. Tai au
kos godžiu kapitalistu!’’

suras

n
II

ant szmo-

moteruk

savo mur

PASIUTĖLIO DARBAS.
Wilhelmsburg, Vokietija. — 

Prie Harburgio, susivaidijo tū
las darbininkas su
ežia ir josios motina. Isz piktu
mo pagriebė ilga peili ir prėdėt 
jo abi mot eres badyti. Po tam 
iszmete per Įauga. Marczios de- 
szimts metu sesuo, insikabino 
in lau'kan metama ja motina, 
drauge su jaja likos iszmesta, 
bet amt gilukio 
Manydamas, jog
užsimusze, pasiutėlis perpjovė 
sau gyslas rankosia ir pats isz- 
szoko per Įauga. Visi likos nu
vežti in ligonbute.

nesusižeido. 
abi mot eres
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40,000 VAIKU SERGA 
INFLUENZA.

London. — Influenza pagul
dė in lovas 40 tukstunezius vai
ku einanezius in niokslaines. 
Po visa Angliję toji liga baisei 
platinasi, kuri sulaikė biznius, 
dirbtuves ir valdžios veikalus. 
Nekuriosia dalysiu Anglijos ir 
Szkotijos vieszpataujc tymai. 
Daug vaiku mirszta.
MOTINA NUŽUDĖ SAVO 
NAUJEI GIMUSI KŪDIKI.
Lodžius. -— Sargas namo su

rado ana diena lavonu naujei 
gimusio kūdikio vikude ir pru- 
nesze apie tai palicijai. Toji 
praliejo sznipinet ir neuž’dgto 
surado artimoje girr’aiteje tar
naite Szelevska. Laike tyrinė
jimo mergina prisipažino prie • 
kaltes. Mergina pribuvo isz 
Vilniaus nesenei. ’ LjKbs4 nu

švietė bausta ant szesziu menesiu in
I k (liejimu* v _

ke i k -

ja bjauriausiais žo-

Kažin ar tam
V • • •

■ JkII

mfĮ’HĮ

ji

I j

Ii'

k'o '(neigimo.
neprisięis pama-
M

koki
Už kelio pa- 
papiktinanti

SZIOS GADYNES JUOKAS.
t *

— Ar tavo szvogeris raszo 
isz Mamlžiurijos isz vainos?

— Jau nuo puses metu pa
liovė raszyti. Negauna Įrticžti- 
nos markės.

— Del ko?
t

— Del to jog aname sviete 
markiu neparduoda. 
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SAULE

KAS GIRDĖT
Paskutiniam iiumarije Vo- 

kiszkam metrasztije “Prens- 
Hische Jahrbuch” 
straipsnis apie 
sklypus terp kitko profesoris 
Pelekersam rašo, buk Lietu
va būdama mažiuleliu sklypu 
gulinti terp Lenkijos

„ — ——» > »„ 1 h  i w -

daug prieteliu, gere geriausius 
gėrimus.
/O turezei teipgi nesirūpina 

apie prohibicfje, nes jieje turi 
gana gero “štopo” sklopuo-

I t
talpinusi |s

baltikinius

4 4 sztopo ’ ’ 
šia, gere kiek inmano. Aršiau
sia per prohibicije nukoneze 
darbininkas, 
szaine, 
basi ir turi 
kas prekes

jos, negali tikėtis ilgo gyvavi-Į •nn;nv-ini^ 
mo ir turės prigulei prie vieno

ir Rosi-
1

prohibicije
Jisai gere mun- 

apjaksta, serga, truci- 
mokėti pasiutisz- 
nž stikleli ? truciz- 

nos, o bntlegerei pa»toji]Į mili
jonieriais,. „ valdže nigonozo 
‘ ‘ • l • atlaikyti

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMĘLIU.

1 1 ■' 1

Montello, Mass. — Montelloj 
biivo aresztuofi szio lietuviu 
vaikai: Juozas Navickis, Jonas 
Miszkinis, Adomas Szimkus. 
Juozas Norkus, Juozas Talevi- 
ezius, Petras
nas Norveisza ir

«

riję ir aplinkinėje kurie nulin
do dagilio aįiie josios mirti 
Paliko dideliam nuliudiniia try- 
ra penkes dukteres ir viena au

do dagine aįiie josios mirti.

dos ryta su
Franciszkauf 

bažnyczioje, kn-

valdže
teipgi nosy vietoje

j

«® savo kaimynu. Daugeli Lie- 1U1U(111 is/ i«9nu*tai paima kiti.
szeimynutuvišku szeimynu jauezesi 

Jiuo senei Lenkais, kalbėdami 
Lietuviszkai ir per^ieinia Len- 
kiszku kultūra turi didesni pri
jautimu Lenkijai lie kaip savo 
tėvynei. Tiktai Žydai, maža

Praeita meta ant viso svieto 
radosi 22,904,425 telefonai isz 
kuriu 14,347,395 yra Suv. Vai-

. « • • i • J • t.A * Į

Ant kožno szimto
stijosia, o Europa turėjo tiktai 
5,863,684.Tiktai

dalis miesezioniu, viršininkai ĮXmerikoniszku gyventoju prb
ir kunigai susideda isz valdisz- 
ko elemento Lietuvos. Lietu
viškas kaimietis no yra jokiu 
valdišku paramų.
“Preussische Jahrbuch 

guli prie šviesiausiu laikrasz- 
cziu Vokietijoi, kuri skaito 
mokyti žmonis o kuri redaguo- 
je mokĄ’ti istorikai.

puola po 13 telefonu o Europo
je tik vienas. Amerike ant 100,- 
000 gyventoju yra szeszi mili- 

I jonai telefonu.
pri- ---------------------

ATŠALIMAI.

■ -4V "I, #' ____

Lietuviszkos Pasakos.
SURINKO Dr. J. BASANAVICZIUS.

L ' ■■ ■ •" » ■ #L *^"0 J-į ■ ■'*! 1"

Atbėga tas diedas išsižiojęs, 
žmogeli,

susidedąs isz

Miszkinis, Fra* 
E. G i nelies, 

Visi jie yra tarp 12 ir 15 metu 
amžiaus, ir buvo suimti už insi- 
laužimą in tūlos Mrs. Wash
burn narna po Nr. 975 N. Main | 
St. Namas esąs labili turtingas.

25 kambariu im
pastaruoju laiku niekas jame 
negyvenęs, taigi iszdyke vai
kai užsimano pažiureti, kas ja
me andasi, ir sakoma, kad iri* | 
silaužo pridaro daug blodies 
Tėvams isz to netiktai didelis 
nesmagumas, bet gali prisieiti 
da ir už pridarytus nnostoliur 
atlyginti. — K.

4 l 
skaitytoju, bet retai

►Sau* 
iria-

Sagiz 
Vienok kad 

nesi garsi nani,

Czia buvo

K. V. M. Westfield, Mass. — 
Klaida pataisėm, nes tai buvo 
musu paežiu priežaste.

B. S. Philadelphia, 
neužilgio pradės darbuotis ant Į Užims laiko peržiūrėt knygas 

karisZku nelais- apie tamistos užklausyma. Ka- 
viu kurie pateko in nelaisvia da surasime tai apie tai prane- 
musziuosia už Vilnių. Lenkai szime. L_________ _
sugrąžys Lietuvius, o Lietuvei turi laiko sujcszkoti greito at- 
Lenkus. Įsakymo ant nekuriu užklausi-

------------- Imu.
Miss V. S. Wilkes Barre, Pa. 

pasekmingai atbuvo kelione su Į— Here is our answer in Eng- 
areoplanais po visa svietą, bet Įlish 
šimet aplėks po Europa, Pic- 
tinia Amerika ir Azije. Negana land that your father does noil 
to, musu lekiotojai ketina nu-1approve of your making dates 
lėkti iš New Yorko in Pekiną, with the boys. He is right, that 
Kinus, Panama ir Brazilije. Isz father of yours who was doing 
San Francisko in Honolulu ir just that sort of a thingyears 
isz New Yorko in Angliję. ago. Trust him; he knows more 

than you can have forgotten., 
pavieto Try being Just a Reg’lar Pal to 

(Bostono apskrities) grand ju- your Dad. See how much safer 
ry slaptam jmsedy apkaltino | you will feel and 

time, 
that you can be' depended J 
upon, he will allow you to have 
a beau. Remember, he is re
sponsible for you and, having 
been a boy once himself, he 
knows so much better than 
yon, the temptations his little 
girl may be to other young 
fellows.

Lietuviška
drangije Raudonojo Kryžiaus,

Lenkiška ir

permainymo

Praeita meta musu lekiotojo i

Panodeli Suffolk

keturis katalikiszku rasztu lei
dėjus kaipo visuomenes apga
vikus ir siikczius, ir jiems 
areštuoti iszieido varantus. 
Apkaltinti asmenys priklauso 
stambiai firmai, kuri užsiima 
leidimu katalikis'/ku knygų. 
Vienas tarp ju yra žymus ad
vokatas, o kiti sziaip stambus 
klerikalu politikieriai.

Jie kaltinami tuo, kad melo 
ir apgavystes keliu pardavinė
jo tikintiems žmonėms szerus 
ir sake, kad už surinktus pini
gus išleisia dideli penkių to
mu veikalu, kur busią apraszy- 
ti visi kataliku veikėjai ir ju 
nuopelnai Amerikoje. Veikalo 
vardas —“The Catholic Build
ers of the Nation” (Katalikai 
szalies statytojai.)

are

Prohibicije — toji nelaime 
Amerikoniszkos tautos — pa
dare savo. Poteisybei ne vienas 
žmogus, kuris naudoje kaip ka
da svaiginanezius gėrimus, ne 
nori josios suszelpt ir pildyti 
tiesas Volsteado, bet prohibici
je daro saviszkai ir gana. Mies
tai, valstijei, pavietai — žodžiu 
visas sklypas yra priverstas 
laikyti speeialiszkus agentus- 
dykaduonius, kurie sznipineje 
po visus kampus ar ne suras 
iizxlraiisto vaisiaus, bet ne vie* 
nhs isz tuju šnipu ne yra pro- 
hibicijoni^tu.

Kaipgi viena su kitu sulai
kyt? Niekados nesiduos sulai
kyt taji bloga invedima, todėl 
demoralizacije platinasi baisei. 
Visuomene visiszkai yra sude- 
moralizavota. ViOni del to, kad 
gerdami laužo tiesas; kiti, kad 
patys dirba gerymus; iy toki 
ka norėdami iszgert gera stik
leli arielkos arba alaus po sun
kiam darbui, keike valdže ir 
viską kas ant svieto randasi.

Tūlas pricszininkas prohibi- 
cijos New Yorke pasakė labai 
iszmintingai:4 ‘ Neduokite kon
gresui gerti per viena sanvai- 

.tia, o proliibicije velnei tuo
paims. -Teisybe, jog ne vienash paimk.”
isz ponu kongresmenui ar tai 
sausas ar szlapes, nesirūpink ar 
žmonis trueinasi nuo munszai-
nes ar ne, nes jisai gyvenda-

M'įahingtonę, turintis

Pa.

Kodak toris ne visados

requested: You say you 
Just a Regular Flapper
as

, in a short
when vour Dad learns 

can

PAJESZKOJIMAI.
Paieszkau mano vyra Ado

ma Subati kuris mane paliko 
su dviem vaikais Maryte 7 me
tu ir Pranuku 5 metu. Paliko 
mane Balandžio litą. d. 1923. 
Girdėjau kad pereita vasara 
gyVeno Brooklyn, N. Y. Jeigu 
kas žino apie ji ar jis gyvas ar 
mires meldžiu praneszt, arba 
tegul pats atsiszaukia nes asz 
noriu gauti nuo jo persiskyri
mą. (t.15

Amilia Subatiene
1020 E. Centre St., 

Mahanoj' City, Pį.

1

Paieszau pažinstama Petra 
Norusevicziu, gyvena apie Lu
zerne ar Wilkes Barre, Pa. Jei
gu kas apie ji žino meldžiu 
praneszt arba tegul pats atsi
szaukia.

Ignas Kyguolis
839 W. Coal St.

Shenandoah, Pa.

Akron, Ohio. —- 
toks atsitikimas. Pas tūla Liže 
P. buvo ant gaSpados tūlas iri* 
namvs M. W. Nantu szeiminin- 
kas, Lizos vyras, patemijo, kad 
ten jau negerai darosi su jdpa- 
cziute, todėl Hope innami pra- 
szalinti; bet innamis pasirodo 
stiprai jo lizde insitupojes, ir 
apie iszcjima nenorėjo ir gir-ir gir
dėti Tik su policijos pagolba 
naši šoke ta gegužiuką isz lizdo 
išbadyti. Bet Ližei nesmagu 
vienai paliko, todėl ji vis kur 
turėdavo su savo griesznu mei 
lūžiu susitikti. »

Viena karta Liže sumanė nu
eiti pas meiluži. Kaip sumanė

Viena rvta dar 
Liže prisitraukė 

munszaines, pasiėmė puse par- 
sziuko ir atėjo pas meiluži. Tik 
nelaime tiko, kad pataikė ne 
in meilužio kambari, kur jisa; 
miegojo pas kita szeirnininka. 
het iii kambari S. J., taipgi 'n* 
namio, kuris tuo tarpiVsirgo. 
Kaip mes liže baikaudama pnr- 
HZiena ant ligonies!
<relis tai]) nerrigando, kad tu 
rojrt sirti Visa menrtsi virszaus. 
Imramys iszgirdo atėjusia laže 
ir atbėgės ]>asieme ja ir nusi- 
uesze savo kambarin, sakyda- 

Swtinama, sv.vtmama!’ 
Ta iszgirilo szeimininko vaikai 
ir matydami, kad svetima mo
teris atėjo pas jii innami, 
jau s suorga 11 i zi iv o 
na

taip padare, 
labai anksti,

Tas žmo-

mas: 4

Asz Marijona Babaviczienc 
pajeszkau sesers dukteres Ma
rijonos Monkevicziutcs, isž Pa- 
gurniu Kaimo, Alovės Para., 
Alitaus Apskr., apie 10 metu 
kaip Amerikoje, apie 6 metai 
adgal gyveno Worcester, 
Mass., dabar nežinomoJcur. Jei 
gu kas apie ja žino meldžitf

M ' ■ • (t.12.
Mrs. Mary Babaviczienc 
344 Roger Williams Ave.

praneszt

Phiilipsdalc, R. I.
GYVENIMAS SZVENCZIAUSIO9 

MARIJOS PANOS,
.. ■■ • į

VitM pilnas aprassymas apla 
Oyranima Ssr. Marijos Panos. 
SS puslapiai. Pulld knygsls. 
Frake au prislimtimu tiktai 26c.

W. D. BOCZKAUSKA3XO, 
MAHANOY CI1X EA>

96 puslapiai.

nu. Laidotuves atsibuvo Sere 
bažnytinėms pa

maldomis Szv. 
lietuviszltoje 
nas palaidotas ant vietiniu ka
piniu. Graboriiis Minkeviczius 
isz ShenadoVio užsienio laido 
tu veins. Daug giminiii ir pažy
stamu dalybavo laidotu vesiu 
ir palydėjo aiit vietos paskuti
nio amžio atsilsio.

\ lurr-yrr-T

Saginaw, Michigan. — Nors 
Saginaw’O vra keliolika 
les”
tosi laikraszcziuoso isz 
naw’o žinueziu. 
mes tankiai ir
Aukose ir darbsztume parapi
jos labui nuo kitu kolonijų no* 
atsiliekam. Tai ne tuszczias 
pagiras bet faktas.

Vietine Szv. Jurgio parapi- 
į ja vos septinti metrii gyvuoja. 

‘ Parapijonu 1 
I perikias desziihts.
parapijos 
apie trisdeszimts 
doleriu. Skolos vra kettiri tuks

I 'HMi •

taneziai devvni szimtai doleriu.
Pirmu klebonu buvo kun. Jo

nas Gervickas. 1921 metais jo 
vieta užėmė dabartinis klebo
nas kun. Juozas Lipkus. Kaip 
anas taip ir szi ta s klebonas isz
vien su parapijonais darbuoja
si, užtai mums taip gerai seka
si.

— 8 d. Vasario parapija su
rengė marga vakarėli Juoz-- 
Ožeraiczio svetainėje. Buvo lo- 
sziami keli veikalėliai Anglu 
ir Lietuviu kalbose.

Lietuviszkai loszta: 
iszvažiavns, ’ ’ 
jele. Losze: E.

t no- 
“be- 

” ir dui grot! pritardami: 
‘svytinunszain, svytmunszain!' 
išgirdės toki koncertą 
žinia Lizes vyrui, 
su guzikuotais ” 
Liže, pamaezius, kad czia 
prastai, iszszoko ]iro 
parbėgo namon.

Tai matote, skaitytojai, kur 
nuėjo musu

ir dui grot!
savo

davė
Tasai atėjo 

dėdėmis; liet 
bus 

Įauga ir

y y

szoimyniszki gy
venimai, ta szventa ir graži so

por 
ll/y-

noves lietuviu nioterybe, 
prohibicija ir munszaine 
nuodijimą musu žmonijos...

Westfield, Mass. — Per nul
upsi žiopliu i ma korespon

dencijoj No. 12. buvo padaryta 
klaida. Vietoje būti L. R. K. A. 
Kuopa 97 tai buvo raszyta S. 
L. A., nes tokios kuopos tortais 
nesiranda. Mielioi klaida na- 
taisom — Redakcije.

su

New York. Kun. Szeszto- 
kas isz Auszru Vartų parapijos 
suriszo mazgu moterystes 
Eranoiszku Valinoni 
Ona Radvinskiute. Vestuves 
atsibuvo pas nuotakos tėvus, 
ant 31mos ulyczios. Viskas ojo 
kanuopuikiause, tiktai kokis 
tai vagis insigavo in vidų pa
imdamas du vyriszkus ir 3 nie

kotus. Duota žinot

mazgu
su pana

tai vagis insigavo in vidų pa-•_______ i ___f___ i__  ‘o
teriszkus
palicijai kuri vagiliu iii triim- 
ipa laika suome ant 26tos hly- 
ežios ir uždare kalėjimo. Yra 
tai Lietuvis (redaktorius nega
lėjo perskaityt pravarde nes

7

J'
Antanas Ramanauskas

Lietuviszkas Graboriuskis zeniaus

karaliunui akis sude-
, važiuoja.

, sa-
tn tiek kartu

uMILL & PATTERSON STS. 
ST. CLAIR, PA.

<XXXXXXXX^ Pasodino ji, o pati emc motina
vyt ir miegu migdyt; dasivijo 
motina, akis isz 
iszemc; dvi avies spiri indejo 
sugryžo,
jo ir, vėl susitaisė 
Ragana, sugryžus namon 

matai, tėvai,
vijaisi, o nieko nepadarei, asz- 
gi tam neprieteliui akis iszlu- 
pau, o toji kekše ir teip gala 

Ugi kad 'pažiūri in ki- 
tilc dvi avies spiri.

l<<>
laidoja miruniua

f

Iszbalsamuoja Ir 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 
Hzia nuo paprascziuusiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, veseliu, kriksztyniu ir 
kitiems pasivažinėjimams. 
Heli Tejofonas. 1873 M

*

ar tu neina- 
važi uo

liai do,žvi r b-

“Vai

pailsės: 
*xri czia

* 1 'M'2*

lius — tie miežiai nunokė 
k u nipu. ‘ ‘M aczi a u, sakei) Į l<a' P 
szituos mirtžius sejttu.”—“Vai 
tu, kvaily, man vakar —r užva
kar nuvažiavo; tavo miežiai, iii 
žeme sulindo, byra, ir tu sakai, 
kad matei, kaip szituos miežius 
[sojai;”
,begu atgal. Pana su karaliumi 
1 atsiverto vėl bėga... “
ar 'pavijai ?” sugryžus tėvui 

įklausė motina. - 
sako—tik toki

4 4

tokiu ponu 
jaut ?” Tas 'senis

Maeziau szemp

veseliu,

• '!*

‘4Na, lovai, tai toji keksze, Ar- 
szulc, irian teip padare!” 
Anuodu pai’važiavo iii jo levo 
karalyste. Atvažiavo in mies
tą; dabar ji sako: “eik tu pas 
tęva, ale žiūrėk ir manes nenž- 
mirszk!”

Na, o ka,’ džiaugė isz sugryžimo savo sū
naus, iszkele didele puota, tuo- 
jaus aprinko merga savo sū
nui, ome rengt svodba, žadėda
mas Simu ženyti ir jam pavesti 
karalyste. Tame mieste atsira
do labai graži pana, garsi siu
vėja, bet niekas nežinojo, isz 
kur ji atkeliavo. Kada jau ka
ralius surengė sv(xlba, suvažia
vo daugelis ponu ir karalių; 
karaliunas rengėsi jau važiuo
ti in bažnyczia vineziavotis— 
ugi žiuri, kad po soda vaiksz- 

šukes, vėl bėga. “Jau, sako ka- ezioja labai graži pana. Kara
lius liepe ja pašaukti; ji atėjo 

in in veseile, bet karaliunas jos 
nepažino: buvo užmirszes apie 

Atnoszkite, sako ta pana,

I*

Apsigryžo senis i r Vi h -
Karalius labai misi-

pavijai ? ’ ’
“Nepavijau

— muku-—lik tom seni radau, 
baidanti žvirblius nuo miežiu; 
klausiau, ar nematė važiuo
jant, tai sake matos, kaip tuos 
miežius sėjas, o miežiai nuno-

nedaug, apie kę žeme sulindo.”—“Vai tu 
.mv.-. Sziadicri gi Į 
niiosavt*bo verra Lenj įm^ o vįsį f

Sziadicri gi

tukslaneziu

kirst ir 
žvirbliai 

butu ir patys parlėkė: ten bu
vo dūkto ir žentas
pavysi, tai imk!” Senis, apsi-

kvaily, reikė miežius

vyk ir, ka

raliunas, man vėl szalta in pe
czius.” 
sena bažnyczia

Dabar ji pasivertė
, o ta karaliumi 

in sena kunigą ir sako;
tavos klaust u,

maeziau, 
szita bažnyczia staeziau. 
bėga tas senis suszilcs:

“jai- 
ar nematei

, kaip 
” At- 
“ žmo

geli, ar nematei czia tokiu po
nu važiuojant?” Tas kunigas 
szl u o j n ba žn y cz i a:

gu
ko, tai sakyk:

maeziau

ja. “
du karveliu ir du kvieczio gru- 

, pa-Atnesze du karveliu

dus

J. G. BOGDEN
322 W.Long Ave. DuBois, Pa

Lietuvtflzkat* Bankienu^ 
ir Laivakorozin Agentai-

Lietarieskas Graborlaa

K. RĖKLAITIS

Laidoja numirėlius pagal 
naujausia mada ir mokslą. 
Turiu pagelbininke moterių. 

Prieinamos prekes.

Bl e W. SPRUCE ST. 
MAHANOY CITY, PA.

Teleponas No. 149
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“Mamai 
—vaiku komedi- 

Vaiciekauskas, 
P. Vasiliauskas, P. Ožeraitis, 
M. Viltrakipte ir Anele Viltra. 
kiūto. 2)“Kūmutes”—komedi
ja. Losze: A. Zumcriute ir A. 
Ragickiiile.
nuolio su rabinu.

labai neaiszkei suraszyta) ku-
• į • • • • • \ris czionais yra gumas ir au

gias ir atvažiavo iisz Worces
ter, Mass.

I? ---------- 1---------------- ,

Minersville, Pa. f Antanina, 
my loma pati Jono Štravinskio, 
40 metu, mire praeita Sereda 
nuo uždegimo plaucziut Velio
ne buvo gerai žinoma Shcnado-

4 4

.Įsako, kaip szita bažnyczia sta- 
Vai tu, kvailyczia u.”—“ 

vakar—užvakar nuvažiavo; ta
vo bažnyczia in žeme sulindus, 
ir tu sakai, kad matei, kaip szi- 
ta bažnyczia statei.”
sigryžo ir nubėgo namon. —”0

Neda vi jau,

man

Senis al-

vie-.’D “Disputą

.1. Konccviczius,, M. Viltrakis, 
J. Leikus ir S. Vasiliauskas.

Kaslink vaiku loszimo, tas 
pažymėtina kad, nors neturim 

mokyklos, vaikai puikiai

ka, ar dovi jai f i 4
1.0870 - varo- ra,<° tcvaR» lik rndau ftenn baž‘ 
" w w * K,-i*w ♦ * Y B *• jrota • I * 0 « g < a * •
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savo i
savo roles atliko.
garbe už tai priguli, neš jie pa

valkus Lietuviszkai

nyczia ir kunigą, tai klausiau, 
ar neinate važiuojant ; tas sako 
matos, kaip ta bažnyczia statos 
o bažnyczia sena, in žeme su
lindus, sugriuvus ? I —“Vai tu

Ti. o.x <>»^a Pcva,lv, roiko bažnyczia griaut♦ J U Iv \ I « f , * t

art istai.
var-

tys savo 
mokina.

Vienuolio disputą su rubinu 
gardžiai jiublikii prijuokino. 
Mat losze parinkti
Ypaež ant užbaigos musu 
gonininkas Julius Koncevi* 
ežius ir M. Viltrakls, Žydu ro
lėse žmones iki soties prilinks- 
mino. Parapijai pelno isz to 

gero:vakarėlio taippat butą 
du szimtai dvidoszimts vienas 
doleris;

Už ka padėka priguli visiems 
kurie darbavosi prie to vaka
rėlio surengimo ir kurie jame 
atsilahke. Da pora motu pana
sziai, broliai it sesutes, iszvien 
su klebonu darbuokimės, o sko
los no cento neliks.

—V. Rutkauckas.
Chicago. — Czia tapo areš

tuotas Jonas Shemaitis, kuris 
su kitais bando apipleszti ki- 

“ezop- 
restoracija. Kinietis pra-

nieezio Hong Httng Lo 
su”
dejos szaudyti ir vagiliai pabė
gę, bet polcija sueziupo 
maiti. Po to aresztuota dar ke
li lietuviai, po 17 metu, kurie 

apvogime cigaru 
i ■ ’ . *
t * «’■

Swi<to Icdaunej, Ken-

She-

du. ’ ’
leido; pabėrė kvieczio grūdus 
—cine pati aukas abudu ir pra
rijo. Matai, sako ji, koks jis go-

— abudu prarijo, o patelei
neteko nei vienas. Lygei ir tu 
teip padarei: tu jau ir antra tu
ri paezia, o asz tavo tik viena 
turėjau ir to vieno netekau.” 
Dabar tas karaliunas atsiminė, 
kad jis antra paezia nori paini* 
Ii. Tada su anai vesoile pairo,

<FV* e J
Ant veseilios ir asz ten 

alų midų geriau, du- 
szioj neturėjau, pinigus ka- 

’ j, vyžų lobi 
akifln uemacziau.
Tolinus bus.

o su szitai jis apsiženijo ir 
vena. .
buvau.

cziarga žarseziau 
važiojau, i____ _

NESIKANKYK SAVES.
Jeigu jautiesi koki nesmagume sa> 

'/ije kaipo tai viduriu užkietejima, 
perszalima, kosulį, dusuli, sunkuma 
po krutinę, katara, strėnų skausmą, 
kraujo tingumą, iszputimus, ragavi
mus, galvos skausmą, Iszgastl, nes uo
lumą, nusilpnėjimą, mėnesiniu perio
dą nesmaguma, tai nesikankyk virsz 
minėtoms ligoms, bet gauk pas mua 
'oliu o suteiks jum pagelba ir svei 
kata, kaip ir daugeliams jau suteikia. 
Musu žolių sekanezios prekes: Del 
kraujo valimo, palengvinimas mėne
siniu, nuo kosulio ir kokliuszo, nuo 
trenu skaudėjimo, viduriu uŽkieto- 
iimo, rumntizmu, nuo dusulio ir džio
vos, szlapinimosi lovoje, vandenines 
Ugos, kiekvieno pakblis po 60c. Nuo 
<ervu ligos, iszgasties, galvos skau- 
lejimo ir svaigimo ausyse ūžimo, pa
kelis po 8oc. Nuo galvos ir nosies ka
taro 85c.. Nuo balt-liges del moterių 
85c. Geriausi gumbalaszai 50c. Pa- 
lango trajanka 60c. Poplaiszkai 85c 
Vuo plauku slinkimo ir pleiskanų isz- 
valimo 60c. Visu metu gyvenimas 
Szventuju apdaryta >7.50. Atsiųskite 
10c. o gausite musu visokiu žolių ir 
k nygu kataloga. Reikalaujame parda 
veju musu žolėms, knygoms ir popie- 
tiu gromatonuu.. LM. Žukaitis, 
151 Hudson Ave. Rochester, N. Y.

d

ir kunigą imt, tai ten buvo 
duktė ir žentas; buk tu namie- 
asz vvsiu.” 
vėl bėga. “ 
nas, 
__ J 4 I 
motina.
verto in ežerą, vežimą paverto 
in luotą, ji insodino ir liepė ne
žiūrėti niekur, ir nieko nekal
bėti. Atbėga boba iszsižiojus, 
pailsus: “sveiks gyvas, žente, 
eik szen, nors pasikalbcsiva; 
eik szen, gryžk pas mus, ar tau 
negeriu buvo, kad tu apleidai 
mus? eik szen, nors atsisveiky- 
shne: lik sveikas, žente, kad 

Karaliūnas

tai GERAS VYRAS.

O tiedu atsivertė 
Jau, sako karaliu- 

, man karšta in peczius. 
Tai blogai, dabar atsiveja 

? >

i»
Sudžia: 

netikins

Kine toji pana pasi

—• Tai tu esi niekam 
vyras, jeigu vakar 

emei szliuba o
jauna paezia suinuszei. Už tai 
eisi in koza ant dvieju nedeliu.

Ponas slidžia susimilk, tegul 
ir mano pati eina su manim in 
k ozą, ba kaip jauna boba be

j^igu 
sziadien savo

Ant. J. Sakalauskas 
LIETUVISZKAS GRABOIlIUS 

IR BALSAMUOTOJAS

Laidoja tunui Numirėliu pagal Nau* 
įausta mada 

automobilius
Pigi preke. Taipgi 

visokiemspristato 
reikalams

Parduoda visokius paminklus, dide
lius ir mažius už pigiausia preke, to* 
del jeigu pirkaite POMNINKA tai 
kreipkitės pas mane, nes au galiu ju
mis pigiau gerinus perduoti negu kiti. 
133-33B W. Ceatre St.. Mabaaey City

d

vvro bus?...
sveiks
nors DAŽINOJO.

<a Petreli uz

lik sveikas, žente
nieko nekalbi...”
ome ir pažiurėjo — boba lapt ir 
iszlupo jam abidvi akis. Kada 
boba, apsigryžus, nubėgo, jie, 
atsiverto, atsisėdo ir verkia: 
n

atsisėdo

Jaumlkis: — xvuvn, 
dvieju menesiu apsipaeziuosiu 
su tavo sesute Onute ir busi * mano mažiukas sz vogė ris.

Petrukas: — Ar sziteip? O 
ar tu džiaugiesi isz to?

J. — Kaip tai?
P. —*

na, sako, dabar ka asz dary- 
siu su tayimi nemataneziu!

,Nu-gi mama sake va
kar: Kas Onute gaus už pa
ežiu, tgi rots pasidžiaugs!

■ W'

CAPITAL STOCK. >125,006 00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS >623.858.62

■ Jh
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kaltinaini 
krautuves

singtone, palei Calumet ežerą, 
isztilrie didėle nelaime, kurioj 
vienas lietuvis užmuštas, o du 
lietuviai gdl mirtinai liko su
žeisti. 1

Penki dt|rbipinkai, prisikro
vė sunkiu daiktu kėlėsi keltu* 
vu elevatorių; Urnai virve nu
truko ir elevatorius nukrito 
žemen. Pranas Jonikas, 324 
E. 116 St., veik ant vietos liko 
užmuštas. Kiti keturi darbi
ninkai irgi gal mirtinai liko

isztikb didėle nelaime,

Pranas Jonikas,

sužeisti. Du jo ra kitutaueziai, 
o du lietuviai Vienas ju yra 
Antanas Daniunas, taipjau isz 
Kensingtono, o kito pnvardbs 
patirti neteko^ Visi keturi gu- 
liligoninej ir kovoju au ? mirti* 

Imi, j ... .
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Mokame 3-caia procentu ant 
sudėtu pinigu. Procentą pridedam 
prie juro pinigu 1 Sausio ir 1 
Liepos. Mos norim kad Ir jus 
turėtumėt reikale su muro banka 
nepaisant ar malas ar didelis.

i
i •

H. BALL, Prezidentas.
Geo. W. BARLOW, Vice-Pros.
Jos. E. FERGUSON, Karteriu*.

CHAS. 3. PARMLEY 
Real Ettatu Agent. Netary PabHe
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Regulariszkas valymas savo dantų 
su Colgate’s Ribbon Cream pagelbės 
jumis turėt sveikata ir linksmumą.
Colgate’s valo dantis pilnai ir saugiai.
Jis palieka burna szvaria, vėsia o ir 
gaivianaezia. Pirkite triubele šiądien.

Geri Dantis — Gera Sveikata
I 'h ' ■ ii"
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Jeigu norite pirkti ar parduoti narna 
tai keripkites pas mano, ass jumis 
ta reikalą atliksiu. Randavoju namus 
ir kolektavoju randas. Instiuriniu 
namus ir fornlcrius. automobilius Lt

Kampas Catawissa ir Market St. 
Maban* y City, Pa.

W. TRA8KAU8KAB
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY.

Laidoja kunui numirusia. Pe^mdo 
automobilius del laidotuvių arlkaa* 
tintu, ▼eaellju, pastva** ,nno ir tA 
IM Vi Coatre U* Midwwi Ci»g Eli s»l*„

Ik t
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KARALIENES PRIŽADAS.

Angliukai Paraižo Mary T. 
Waggaman, Lie tu visikai 

verte Jonas Tarvidas.

(Su Daleidimu Benzinger 
• Brothers.]

Bet Katryte netikėtai nugir
do silpna isz mirsztancziojo lu
pu baisa.

Dcde Jonai! Dede Jo-
— suszuko persigandn-

__ “ 
nai!” 
si. — “Kripiene, Dcde gyvas! 
Asz girdėjau ji alsuojant... tik 
rai giiMojau.”

— “Tau taip rodos, vaikeli, 
jis numiręs. Einam sakau! Ne
bėra jam pagelbės. ’ ’

— “Ne, Kripiene, ne! Klau
syk, klausyk!”— drobaneziu 
balsu kalbėjo Katryte.

— “Vandens...” 
do silpnas balsas: - 
vo meiles, vandens.

VOKISZKAS SZNIPAS SUIMTAS FRANCIJOI.
kuri

Iszvehgk Trumpiausius VAIKU PASAULYJE. 
Kelius.

Ana diena likos arosztuvo!
J

**>•
-
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Deportacijos Bilius.
------------------------------------------------------------------ -- . r • ■

Komiteto bilius žinomas, kai 
po 1925 m. Deportacijos Aktas 
remiasi ant biliaus 9803 origi
naliai Pirmininko Jolmsono 
innosztas, taip-pat talpina sa
vyje sąlygas perstatytas biliuo 

atstovu Haydeno 11. K. 
10606 ir Warkhiso H. R. 9817 
incsztnosC. Szis bilius dar nėr 
instatvmu. *

Szis bilius yra 
kaipė deportacijos 
18, 19, 20 Vasario

Mokslo Verto.
Everett W\ Lord isz Bofito- 

n’o’
Business. Administration 
senei užbaigė’ : * ' “ , 
mokslo studijavimą. Jis rado, 
kad užbaigimas Jceturiii metu 
angsztesnos mokyklos kurso 
yra vertas $33,600, ir kolegijos 
nrba techhiszkos mokyklos už* 
baigimas $72,000. ‘Nettiokihtaė 
vyras pradeda dirbti sulaukės

Priplūstai džiovėk ^Aflymas 
tęsiasi per ilga laika. Veiklus- 
žmogus, sužinojęs kad džiova 
serga, ir dažino,-jos lino gydyto
jo, kad tufri ilsėtis, lygiai isz- 
tieslas gulėti ant pccziu, nusi
gąs. Jeigu motina szehuynds 
apsergn jos pirmos mintys bus, 
kad nieks kitas negales atlikti 
jos naminius darbelius, jeigu 
ligonis tėvas szoimynos, jis ne
gales suprasti kaip žmona ir 
vaikai galės pramisti be jo pa
gelbės. Kad nors vietine džio
vos draugyste ir pasiustu ji in 
areziausin sanatorija jis neno
rės ten būti, nenorės sekti tos 
ligos žinovu patarimus, bet 
jam tik ropes knogreieziausia 
vykti namo, arba imti trum
piausia kelia.

Paprastai, džiova sergantie
ji seka viena isz dvieju keliu. 
Pirmas, tikėjimas in visus pri- 
gandingus džiovos gydymo pa
garsinimu.
Sergancziui,
skamba sekantieji: 
toks žmogus 
vartojant durnus isz stebuklin
go pecziuko, kuri 
rendavoti ant menesio 
“po vartojimu vienos bėnkos 
mano vyras 
darbo. ’ ’ 
seniai .gulėtu savo kapuose, bet 

su j u var- 
priveda

UniVoi’siteto College of 
, ne

interesinga

se

paraižytas 
sekcijoms 

m. 1917 m. 
generalio imigracijos instaty- 
mo, po kuriuo dabartine depor- 

tvarko-

14 metu, ir daugiausia uždirba 
bud a m a s 30 met u. Jis u žd i rba 
mažiaus kaip $1,200 in metus ir 
sulaukės'60 metu iszviso uždir
ba $45,000. Per laika, kuomet 
jam vertėtu lankyti augsztesiie 
mokykla, jis neuždirba dau
ginus kaip $2,000.

Vaikas užbaigęs augsztesne 
mokykla pradeda dirbti sulau- 

ir uždirba apie 
sulaukės 40 

iki 60 metu senumo 
uždirba $78,000.

Kolegija užbaigęs vyras pra
deda dirbti sulaukės 22 motu, 
ir Imdamas 60 metu uždirba 
$6,000, ir i’szviso uždirba $150,- 
000.

Vaiku Darbas Algerijoj.
Mažos mergaites Algerijoj, 

ateityje, gales pradėti dirbti 
divonu fabrikuose sulaukė 10 
metu, sulyg vėliausio nutarimo 
Algerijos Valdžios Darbo Ko
miteto. Tas komitetas nesenai 
sumažino motus nuo 12 iki 10 
metu.

jis beuždirba dau-
i

Uicijos procedūra yra 
ma ir 1924 m. Imigracijos Ak
to įSekcijti 20 kuri turi ryszius 
sup svetimžemiais jūreiviais.

Siūlomoji permaina yra žy
mi palengvinimu penkių ir tri
jų metu laiko, kuriuo kai-ku- 
rios ateiviu klosos gali būti de-

Wes< Ilazlotono moterėlės 
biski susilaikykite, 

Tankci iii karezemas nesi
lankykite, 

Ba kai]) pribusiu, 
Tai nesigaries]u, 

Duosiu net dulkes, 
Ir niekas nesusimvles.

Geriau grineze vaktuoti, 
Bnrdingierius prižiūrėti, 

Vakarienia padaryt i, 
Lovas pakloti, 

Ir blakes iszvaikyti, 
Va i k ei i us dažiuret i.

: K 4-’ *

Kriksztynos atsibuvo, daug 
gvecziu suėjo,

Isz kitos stubos kurna atėjo, 
Žinoma, pažiūrėti norėjo, 

Kaip ten einasi, 
Ar svetelei grąžei bovijesi 
Kada pietų Įnikus atėjo, 

Sveteles isZlcisti nenorėjo, 
Vieta prie stalo padare, 

Ir gaspadoris namo tarė: 
Seskie kūmute, valgysime, 
Bet pirmiausia atsigersime, 
O vienas užpakalije kėdės 

lauke,
Kaip motore sodo, kodo pa

trauko,
Vargszc smarkei klektelejo, 

Skausmu ir sarmata apturėjo,
O ka jau gavo, tai gavo tasai 

žmogelis,
Badai net per žanda aplaike 

kelis;
Ir du pas vaita pakvietė, 

Bau'sme gera turėjo užmokėti.
Poteisybei, tokis szposas ne

tinka,
Del nioteres nepritinka, 

Ba tai ne vyras ne vaikinas, 
Tiktai boba, silpnas sutvė

rimas.

i

"I 
■to

*

as \rdkiszkas 
jeigu ji pulicije nebūt u

sznipas, 
iszgialbejus iržmonis butu pakoria 

uždare kalėjimo.
kės 1.8 metu, 
$2,200 in metus 
metu, ir

portuojnmos. Viso*? klesos, ku- |— pasigir
dei Die- 

van-
i 4

meiles, 
dens!...

— “ Ar negirdi i 
vandens. Dėde Jonas...

— sunkiai

Jis praszo 
va rg- 

szas Dcde Jonas! Mes ji nega
lime taip palikti!’’ 
alsuodama tarė naszlaite.

— “Galime ir turime, vaike
li, palikti!” — ruszcziai atsake

— “ A«z turiu gyven
ti delei vargszo sūnaus, turiu ji 

vienas negales 
Asz turiu užlaikyti 

Einam! ’ ’
-- V illiuviis...” --  

dejavo mirsztantys. — 
ve, duokite vandens!

“Dede Jonai, 
atnesziu...

tarė Katryte.

” — Eik 
szauk ka nors pagelbon nelai
mingam Dedei Jonui.’’

— “ Del Dievo meiles, asz ne
galiu jusu taip palikti!’’ 
simanste valandžiukei 
riszke ir

— sake Katryte. pa- ka ?” — drebaneziu balsu pa
klausė Katryte. Toji mintis dar 
labiau nuliūdino jauna mergai
tes siela,
lėtu sukalbėti

* >

4 4
nuošė, be mudviejų 
reiszkia

4 4

J >

J u

Kripiene.

užlaikyti, jis 
gj’venti.
Timotiejų

“Vandens...
rr

• ••

a s//

vol su- 
Ct įlie4 4 

r ?
taip, asz 

atnesziu van- 
Tekins 

tamsoje.
dens!” 
nubėgo in grinezia, 
pati nežinodama kaip, surado 
stiklą ir prileido si vandens, 
atnesze mirsztancziam.

— “Pakelk Dedei galva, 
tarė Katryte Kripicnei,
4vg pastyrus tyliai stovėjo tam 
soje.” — O, praszau, pakelk 
vargszo Dėdės Jono galva, pa
laikyk iki asz 
vandens. Al aini, asz. negaliu!’’

11 

kui'i

iudnosiu jam

—Su- 
mote- 

nutilo. —“Nors gal 
taip ir geriausia. Bet dabar ne
bus traukinio be szesziu ryto 
asz žinau 
sas vielas, 
ros eiti.

*» •

1

, o 
kad jie nukirto vi- 

Asz... kas nors tu-
t 4 

-“Taip. skubėk,hknbek, 
tamsta, bėk pas Alarkunus ar
ba Puraus'kus, arba kur nors” 
— melde Katryte. — 
nelauk!” — 

4 4
nnvc.^ti in grinezia! 
Kripiene. 

4 4

4 4

q y ?
I

Nelauk1

Kad galeeziau asz jus
■ t»y tarė

> ’ _
“Mes nega-

Bet tamsta negali!
atsake Katryte. — 
linu* Dėdes Jono pajudinti, —

Eik,
Ales czio- 

s- 
szunys, o ir 

serges mus!
4 4

dar blogiau.
i>z meldžiu.

nai busime pasislėpė iki tams 
A’ ra 

angelai

ja in 
tamsia

blltll

Nei žodžio netarus Kripiene jnu‘rK(
iszpilde Katrytės insakymti. O 
ji, vargszc, mažoji i

ta...

— Kad jis nors ga- 
gaileszczio ak-

yra daugelis 
labai

4 (

tapo iszgydytas

gražiai
Szoks ir

i

Jis? Niekas czionai kal- 
nežino ka

g

gailosz- 
kiekvie-

galima pa-
1 arba,

gryžo atgal prie 
Kad nors tie žmones

rias dabar palieczia deportaci- 
buti depor- ■ 

A’alstybiu,
ja, bile kada gali 
tuoti isz Jungtiniu 
nežiūrint in tai, ar jie buvo įn- 
važiave priesz ar po invedimo 
deportacijos akto. Sekamas kle 
sas palieczia deportacija:

Ateivis, kuris invažiuoja per 
bile vieta, kuris iszvcngia in
spekcijos. arba kuris šmugeliu 
invažiuoja.

Ateivis, kuriame invažiuo-
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jaut nepažinsta jog iis idiotas, '
silpnaprotis, epileptikas, kvai
las, konstitutinis psiochonati- 
kas arba kroninis alkoholikas, 

nuteistas už bile 
prasižengimą po invedimo de
portacijos akto, už kuri jis nu
teistas vieniems metams kalė
jimu.

Ateivis, nuteistas daugiau 
negu viena karta už peržengi
mą ar norą peržengti Jungti
niu Valstybių instatvma, kuris 
lieczia degtine pardavinėjimo 
tikslus Watkins H. R. 9817.

Ateivis nuteistas priesz in- 
leidimą už morali pasileidimą.

Ateivis, kuris po priėmimo 
1925 m. Deportacios Akto, per
žengė ar kėsinosi peržengti Bal 
tosos vergijos ar 
Aktus.

Ateivis, pagclbejes bile ki
tam ateiviui deportacijos pa
liestam.

Ateivis
ateiviui ineiti priesz instaty- 
mus.

Ateivis pasamdytas ant 
Jungtiniu Valstybių prekybi
niu laivu, kuris neturėjo leidi
mo nuolatiniam apsigyveni
mu L

Galutinai nustatvta szitokia 
Deportacijos procedūra.

1. Ateivis po areszto va rantu 
iszduota Darbo Sekretoriaus 
arba bilo Darbo Sekretoriaus 
autorizuoto valdininko, 
romas.

2. Ateivis 
spektoriaus 
vaduojantis 
ririus iszleistoms taisvklems.

3. Imigranto inspektorius isz 
klausės ateivio girdėtus faktus 
pristato Darbo Sekretoriui.

4. Darbo Sekretorius duos 
insakvma ateivi paleisti arba 
deportuoti, pamatuojant gau
tomis žiniomis prie iszklausi- 
neiiino. Sekretorius gali reika
lauti daugiau žinių arba pa
liepti kitam inspektoriui kita 
iszklausineiima.

5. Deportacijos insakymas 
siuneziamas deportacijos pro- 
vizijai sulyg kuriuo jisai de
portuojamas, ir trumpai per
stata pamatus bet ne prirody
mus.

6. Ateivis nedeportuojamas 
kol nesuteikiama jam progų 
pasiteisinti priesz inspektorių.

7. Darbo Sekretoriaus nuos
prendis bus galutinas.

8. Teise;pasilikti Jungtinėse

toki pagarsinimai 
dais vartojami, ir 
lengvatikius vartoti pagarsin
tus vaistus, kurie neturi jokios 
gydymo jiegos.

Džiova sergan t ie j i 
dolerius
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Ateivis

ii lest is.’’
O jeiirn asz atkalbecziau 

jis suprastu ” — Pasilenkus 
prie Dėdės Jono, ji paėmė jo 
kietas rankas in savo, ir kalbe 
jo in nusidėjėlio ausi 
ežio žodžius, kuriuos
nas kataliku kūdikis moka.

Alinius balsai kaskart didėjo 
d art's i garsesni, 
bet Katryte to nepaiso.
K1

mandavojn minias. Timotiejus 
pasikėlė ir nuszlubavo prie var 
tu, bot Katryte pasiliko toli 
nuo to vi<o: ji klūpojo vargszc 
ir meldėsi už Dede .Tona, mol 
tiesi už savo tėvo broli.

nesiliovė szokineie

ir žiauresni.
Pasi-Į 

iplo svetimi balsai, balsai ka- visokius džiovos
I milijonus

sukrovė 
pirkdami 

gydymo vais-
tus.

Tik 
patarti apie klimato gydymą

geras

Pennsylvanija Prižiuro Savo 
Vaikus.

Pennsylvanijos Geroves Dc- 
nesenei iszleido 
parodo skaitliu

!l

pa r t amen t as 
raportą, kuris parodo skaitlius 
užlaikytu ir prasikaltėliu vai
ku, kuriuos užlaiko
niszkos ir privatiszkos institu
cijos.
institucijose, 8,000 namuose, 
16,000 szeimynose su motinos 
priežiūra, ir 32,000 szeimynose 
su pagialba biedmi vaiku di
rektorių. j —F.L.I.S.

i"|igydytojas gali

nes beveik kiekvienas ligonis 
reikalauja specialiu
Daugelis žmonių praleidžia sa
vo sunkiai uždirbtus pinigus, 
apleidžia szelmynas ir važiuo
ja in Vakarus kad tik pasvoik-

visuome-

į ii

gvdvmo.

I
1

Tokiu vaiku yra 20,000 
8,000 namuoseSzunvs

irioje. Tik sztai Timotiejus ne
paprastu balsu suszuko:

— “Spccialis, Specialist Vi* 
sas vagonas kareiviu ir ugnia
gesiu! Aeziu Dievui! Vvrai. 
jus tikrai iii laika!”

Tamsoje Miskambejo paž’ms- 
tamas baisas, balsas garsesnis 
už visus.

Kur

la siigrwszi.
gerieji
Tiktai tamsta cik!

—/‘Dįcvų, pasigailėk lavos, 
....... id, asz einu!”— tarė Kri
piene, žinodama, 

gelba ;
. Ji be go, 

szesziolikos metu mergaite.
— tarė Kat- 
moteriszkei 

jei pasidarė dar 
‘ar ilgai turės ei-

mergele, Pa-!
laike vandens stiklą prie lupu. v^Ųs. 
kurios nei karta noisztare jai 
meilaus žodelio. Bet minai Ka
tryte apie tai negalvojo; jo.‘ r.vt<'
szirdis buvo pilna meiles ir tamsoje
pasigailėjimo. Pasėtos jaunoji 
sieloje vienuolyno 
meiles sekios, dabar 
szioje valandoje, pražydo.

-— “A'argsztis Dede Jonas! 
O, asz negaliu ji taip czionai 
palikti. Negaliu vieno palikti, 
negaliu leisti jam numirti! Asz

namuose 
iszdygo,

baisiau: 
ti”

mus:

. kad
v ra vienintele
Skubėjo, tarsi

4Ar ilgai, 
pranykus 

nes 
4 < ?■

veikiai

> >

“ Nesi-
HZU-

Neilgai, jeigu taip bėgs 
Timotiejus, 

apginsiu

_ 4 4

—atsake 
bijok, asz tave
nvs ir a.<z! Ir asz manau lie an- 

•r

gėlai, apie kuriuos tu kalbėjai, 
taipgi neapleis musu. Taigimusu.

nesitikiu, kad jus czionai pasi- lnes visi galime tave gerai ap-
liksite, nes jis ne jusu dede, bet 
asz turiu pasilikti! Kažin ar 
mes negalėtumėm ji patraukti 
toliau po medžiais, tenai butu 
jam geriau... Ar nepakiltumėte 
iki asz nubėgsiu in vidų ir at- 
nesziu jam priegalvo

— “Tai tu manai ežia ir pa
silikti, tu kudkis, busi viena su 
tuo kietasziixlziu seniu?’’ — 
piktai szaipydamos paklausė 
Kripiene.

— “Asz turiu,” — 
balsu atsake Katrvte.*r

drebėjo isz baimes vargszc, — 
nes buvo tiktai trylikos metu. 
—• “Matai, jis mirszta, 
ta vargszas Dede Jonas!

4 4

silpnu 
Ji pati

mirsz-
1 T

Temirsztie, tu žiople, o 
kas tau! Ar nežinai, kad visi jo 
tprtai tau paliks?” — bare

- “Tai tu verti ma- 
o pati

Kripiene 
ne su Timotiejumi eit 
viena pasilieki?”

— uNe, ji nebus viena!” — 
praszneko Timotiejus, kurs vi
sa, laika klausosi jųdviejų kal
bos. “ Ji, mama, nebus viena 
nes asz, jos nepaliksiu! Jeigu 
ji czionai pasilieka, szunys ir 
asz pasiliekamo. Ar ne szunys? 
Mes .Katrytės taip neapleisime. 
Mama, nežinai Katekizmo pa
sakojimu, bet Katryte ir asz ži
nome: tamsta gali eiti in kal
nus o mes pasiliekamo.
bok, mama,,? -*• iszmintingai 

“nes laikas 
paszaukti ugniagesius pagel- 
bon.”

“Tiesa, eik, tamsta, eik!

tese berniukas r —•

? ysaugoti.
V’argszas

neužmirsz tos bai- 
po cedaru mė

gus buvo rau-

i saugojo

valdytoja, 
valanda

Sku-

1 !

mergaite 
sakvk.

— mano

— “ Kur mano 
vaike! sakvk greitai! 
kur mano mergaite, 
mažoji mergaite ?” 

15.
Gyvenimas ir Meile.

Tain, tai buvo tėvelis! tėve
lis! .Jisai insilauže pro mirties 
vartus iszgelbeti savo maža ja 
naszJaite.
* Bet ne, - jis tikrai gyvas 
sztai pribėgo prie medžiu, su
ome Katrvto ir spaude prie 
szirdies. Tikrai jisai nėra mi
ros; jis ja spaude dukrele, bu- 
cziavo ja, tai ne mirtis, bot gy
venimas ir meile, taip gyveni
mas ir meile.

— “Katryt! Katryt! 
brangioji! Aeziu Dievui,

‘ , » « ir / F

ti, bot daugelis isz ju tik la- 
biaus apserga. Galu gale, lėp
sta yisuomohiszkos sunkeny
bes ir juos tyri valstijos užlai
kyti. Jeigu pradžioje ligos bu
tu pasiliko namie, tinkamai pa
ilsėję, 
užtektinai szviežio 
tapo sveikais ir 
ežiais.

Du geriausi patarimai yra. 
vienas, eiti pas gera gydytoja 
ir antras, sekti jo patarimus.

Beveik kiekvienas miestas 
Suvienytose Valstybėse 
klinikos, kur nturtingi žmones 
gali gauti tinkama gydymą už. 
mokant labai mažai pipigu.

_ . ,..  ....... .. —F.ULS.

tinkamai pavalgo, gavo 
butu 
pilie-

oro, 
geraisO

turi

Narkotiko

Valgiu Gaminimas
-----IR----- ^9

Namu Prižiūrėjimas
Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti szia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais 
audeklineis apdarais. Pre- 

. . $1.50ke tiktai . .
“r---------- -

W. D. BOCZKUWSKI-CO.

Mano 
kad 

vėl galiu tave priglausti prie 
szirdies! Mano dukrele! Mano.. 

Ir karsztos aszaros isz tėvo

Timotiejus links
mino ja drobaneziu isz baimes 
balsu. Alotinai pranykus tam
soj isztikruju reikėjo jam ka- 
reiviszkos drąsos stovėti sar
gy boję prie savo mokytojos.

Niekados, o niekados, nei jis 
nei Katryte,
si os nakties 
džiais. A’isas dan 
dona gaisru pašvaiste apsiaus 
tas, o innirszusos minios balsai 
vis didėjo: juodu — g
mirsztanti, dejuojanti seneli 
dideliu dirbtuvių 
kurio žodžio priesz 
visi klauso.

Padėjęs galva ant minksztos 
priegalves, kuria Katryte jam 
atncsze, Dede Jonas gulėjo auk 
szlininkas ir stulpu pastatyto
mis akimis žiurėjo in raudonaji 
dangų. Ka jis mate, ka girdėjo, 
ka jaute, du jaunuoliu nežino
jo. Timotiejus su szunimis pa
sislėpė medžiu szoszeliuose,; o 
Katryte klūpojo prie Dėdės Jb^ 
no, thi vilgo jo sudžiuvilėias 
lupas, tai suraukszletu kakfaj 
kalbėdama meilius žodžius.

— “Kripiene nuėjo gauti pa
gelbės... pagolboė, Dcde Jonai. 
Neužilgo ji atvoB gydytoja, Dė
de Jonai, kad tamsta galėtu
mei sukalbėti poterėli priėėz 
mirti! Dcde Jonui, 
tnimpa poterėli!”

Jis nemoka poteriu!” — 
aitsiliepe berniukus.

“Manai jis visai

— viena

___ 4 i

nomo-

4 C

akiu byrėjo Katrytėj ant veido.
— “Teveli, mano brangusis 

teveli, laikyk mane, nes asz isz 
džiaugsmo mirsiu! Teveli!...

Drebantis Katrvtes balselis *
ntitilo, ji sudejavo ir viskas, 
rodos, jai isznyko — viskas tik 
tai rankos, kurios isztrauke ja 
isz aszaru ir vargu, spaude ja.

Mano Dieve, ji mirszta!
“Gydy-

aszaros

, M’

suszuko tėvas, 
tojau!”

— * * Tai, tai! Tiktai apa Ipo, ’ ’ 
—* ramiai atsiliepo gydytojas, 
atvažiavusia gelbėti Dėdes Jo-

— uNešzk ja in Vidh, kapi- 
Ysėlfc; teprižiūri. Buvo jai per- 
didelis džiaugėme smūgis,1 bet 

Asz turiu nūnai 
gelbėti tavo broli.

__“7
kapitonas: “Asz turiu rūpintis

* ”

"'A

tai niekis!
M

Daryk ka gali n tarė

apie Katryte.”
Tolinus Ims.

f
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Skaitykite “Saule”
♦ ♦ ♦

MAHANOY CITY PA

BOKSZTAS SZV. POVYLO KATEDROS GRIŪVA.
Didelis bdksztas Szv. ’Povylo katedros Londone pradeda 

gYiuti. Idant ji’pataisyt ir;užlaikyti ant ateities reikė milijoną

U
doloriū, kuri pradėjo rinkti nuo žinohiu po visa Anglijo.
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ANT MEDŽIOKLES.
' ■ 7 4 « 7 . ~ 'U 'į,

Ponas grafas vėl iiejpAtaib
• A. w . * L, 4 .. 4, . . • L. • , m < / a •

kėi t Nė ttli‘i‘ponas šziadieirgi
liuko. į

-r- Tai niekė, bat mathit po
nas, asz ilgai užtrukau Afriko
je, ant i slbnitimedžiojau/*tai
prie sMiitkiu žvėreliu ne pra-
tos ir ne galiu pataikyti.

* ♦ ♦

Daugelis vyru rugoje, 
Kad bobų neiszvaktuoje, 

O asz jum rodą duosiu, 
Ir staczei in akis pasakysiu:. 

Užraszykite “Saule” del sa
vo moteres, 

Tada nieko daugiau nereikes, 
Kada paeziule atliekamo lai

ko turės, 
Ant rakinezieriaus atsisės

Smagei supsis, 
Ir skaitis.

Jeigu, katrie “Saules 
turėsite

Tai ir nieko nežinosite, 
Bobele savo vyro nežiuręs, 

Už nieką jiji turės. 
Kita pamylės, 

Ir in svietą iszpleszkes, 
Bu kas “Saule” skaito, 
Tasai veju nesivaiko, 

Link sma i gy vena, 
Turi pinigo gana.

* * ♦

Vienoje vietoje Veselka at
sibuvo, 

Ir viena mergina pribuvo, 
Ten buvo ir daugiau merginu, 
Ba kaip apie veselka dažino, 

Tai prigarnio visokiu, 
Ant (linksmu szokiu.

Taigi, ta, apie kuria noriu 
sakyti,.

Ir josios mandruma iszsakyti,

n ne-

Žale drese turėjo, 
Tiii no kalbėti nenorėjo. 

Vienas vaikinas szale norėjo 
sesti, 

Mergele paszparkyti, 
Tai kaip stūmė nuo mavęs,- - -

Vaikinas rodos kvaitulį gavės, 
Nuo žemes paszoko, 

Prie mergicos priszoko, 
Norėjo už plauku mergina 

stverti, 
Ir parmusžes smaugti.

Žihoma, žmonis prie to ne- 
dahido,

Mergina per duris iszleido 
Liepė namo bėgt i,

> •
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pa geibo jes kitam

pasamdytas

uždą-
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i Imigracijos Tn- 
iszklausinejmnas 
Darbo Sekreto-

4

Valstybėse priklauso ant srio
Akto. F.L.I.S.
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PUIKI MALDA-KNYGELE 
“ANIOLAS SARGAS”
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Ne tieatfeižttik’eti

Vleoi reikalingo* maldo*. Litam!jo*, 
ifr 1.1.' Paikiai apdaryta mlaltastai* 
ėlrorinal* apdarai*, aalnmotl kraastai. 
Pra|» •« priaimntima tiktai Si.SO.

W. D. BOCZKAUSKĄS • CO 
MAHANOY CITY, PA.
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ŽINIOS VIETINES. Isz Shenandoah, Pa.
I

C _k__ Dirbėjai neteisingu kvo-; 
toriu praplatino pO'szia aplin
kine daug tuju pinigėliu, kurie 
yra padirbti isz aluminum.

— Katre Janayicziene, W. 
Mahanoy Avė. likos nuvežta in 
Ashland^ ligonbuti. 
serga pavojingai.

— Andrius Makeviezius isz 
Vulkano laike muszio su savo 
burdingbosiu aplaike tris du- 
rimus su peiliu in koja. Dr. 
Dunn susiuvo žaiduli kuris bu
vo keliolika coliu ilgio, 
žastis muszio nedažinota.

f Vtarninke atsibus laido
tuves Juozo Blusio, 28 metu, 
isz New Bostono, 
nuo džiovos, 
lik motina.

Motoro.

Prie-'

kuris mirė 
Velionis paliko 

Graborius Tras- 
• auckas užsienio laidotuvėms.

m

Snbata kun.
' w>na suriszo mazgu moterys- 

Jnoza Tinini su p. Petrone- 
Prbiute.

su
Shenadorio.

J Gerai žinomas

Praeita

; r s
lia 
Shurev

SAULE
r

— Kazimieras Bražauckas 
isz Turkev Run likos skaudžoi 
sužeistas p«r eksplozijo dina
mito No. 8 szlopoje kada tam- 
pavo skyle. Likos nuvežtas iu 
Ashlando ligonbuti.

Kun. DumcZius surisią 
motorystes rE(hvhrda I

liana’ Ona* Kur* 
Svodba atsibuvo

5 metu
Kalėdų mirė

mazgu
Misevicziu su
ezinskiutia.
pas W. Dowerus.

t Aldona Kalėda, 
dukrele Jurgio
Ashlando Ligonbutije. Mergai
te sirgo nuo praeito Gruodžio.

— Jonas Aleknaviczia pra
eita Nedelia lankosi Mahano- 
juje pas patinstamus ir gimi
nes su kureis per koki laika 
nesimato, nes pavojingai buvo 
susirgęs, bet dabar 
eina sveikvn.

kas dien

:W

BATHING BUTAS” ISZ(i

*<►*•*♦• • y y -•* t-*-'*'-*'v fHiB * ■■«**• y , ■-i

Requiem Aeternam.

buvo szesztadienio vakaras, 
buvo pasislėpus už 
debesėlio.

! >

'll M
A.r
1

Saule jau 
raudono deboselio. Naktis, 
spareziu žingsniu artinos. Bu
vo jau gerokai sutemo.

Nežinau <____ ___
mane spaude, bet buvo 
skaudu, o delko szirdis nerimo, 
asz pats nežinau... Paomes 
dranga, smuiką, bandžiau pra
kalbint jo szvelniuosins akor
dus. Bet niauriai jie sau nže, o 
mano liūdnumas didėjo. Atė
jės viduraslin dideles 
ežios ėmiau savo kompozicijas 
bandyt. Bet jos nesiriszo, o 
smuikas niauriai czirszkejo 
rėždamas savo disonansais ma
no ausi...

Staiga mano 
veidrodin. Prisiminiau 
no “Medūza.” Paijntau, kad 
baime mane užpuolė. Plaukai 
pasisziausze, o szirdis 
smarkiai plakti. Per kuna eme 
eiti sziurpuliai ir visas sudrė
bėjau, tarsi, mirtis but pažvel
gus man in akis. Baimo vis au
go, eme darytis baisu, rankos 
ir kojos nutirpo... Norėjau bėg
ti isz apytamses seklyczios, bet 

_______ to daryti neleido mano vyrisz- 
'iHLskaueku salono praperte lk’"n,,s- 1<l,rio no,nnŽH ži,"’s"i 

ant 7)28 ir 7)30 W. Centre uly- 
czios ir trvs namai ant W. Mar
ket ulyezios, parsidnos po vie- 

puse arba 
namas

Market ulvcznos M a ha no v Cit v 
Pa. Atsiszaukite pas 

Walter Zatusky 
25 N. Lehigh Ave.,

delko liūdnumas 
man

nežinau...

Bet jos 
niauriai

šokly- STUDENTAI PARENGĖ “VAIKU PARODA.
Studentai isz Wesleyan universiteto Bloomington, III., sumanė padaryti 

1 Visi pasirėdė kaip maži vaikai: trumpos szlcbes ir kelnaites,
“Vaiku Pa- 

ndkurios merginosrodą.”
buvo atvežtos iii mokslaine vaiku vežimeliuosia. Visi turėjo užtektinai juoku tiktai ponai, 

universitetas, o ju ti-profesoriai tuom labai sujudo ir paniekino paroda nes, tai metodistu 
liejimas ant tokiu szposu pasiprieszina.

o r

akys nukrypo
“Puti-

Gilberton, Pa. — Juozas M it. 
rikeviezius, .3.5 metu, paslydo 
ant ledo iszlaužĮdamas koja. Li
kos nuvežtas in 
gonbuti.

nuo kitu

Medūza. Am-žmones susirinko
tart? Indejo Antanina karstau ir žiną atilsi.
kaip liūdnai procesija trauke Luk- lavonu in kapus, o kiek jn nu

vežta?! Kiek ju czionai ilsisi!
gai trauke Visu Szventu litą- Kiek aszaru iszliejo jusu tėvo
nija. i liai,

Brangi Antaninele, apleidi 
Kur tu ke- 

sztai daugiau

ant palydu. Giesmininkai užtraukė
Taip, nūn vežam

i i

nenumirus -
- žiūrėkit,

f IPLAUKU.
Idant atsižvmet 

merginu, pana M. Bokser, Ru- 
siszka plauku iszdirbeja, pa
dirbo szita nepaprasta plaukio- 
jamo siutą isz moteriszku plau
ku, kuri perstatė ant parodos 
Parižiuje ir aplaike dovana.

ome
Ashlando li-

/
donaf h *1 eipgi

p. Ona Pakszi isz
f i 'I

das suvis ne lavono,
sziuosna. Giesmininkai gailin-

sztornin- 
kas Aleksa Szeina. 81 S. Cata- 

ulyczios, staigai mirė 
valanda Subatos rvta

wissa
t FCCZ l ii > <» iii u \ <<i i Mumiun i i <<, 
visai nesirgdamas. Velionis pa
liko tiktai viena dukrelia. Jo
jo pali mirė vienuolika nume
siu adgid. T'urvjo .56 metus ir 
pergyveno miesto apie .30 metu.

Kas bu*! girdeli daug 
klausvmu kas Ims Nedėlios 22 
Vasario (Feb.) parapijos sale 

ko Ims;
AteikitA 

pa mat y. J t

— S t an išlo
to metu, likos 

kuria sus
paudė jam dn kariikai. Packer
N<>. o kasvklosia. Gvdosi Ash- • •
lando ligonbuti.

taigi bus ir daug 
bus, bus ir daug bus.

o patys

jo.

kas gyvas 
kas bus.

-- Musu barberis 
padailino 

intaisvdamas

Juozas 
Ancercviczius. padailino savo 
szapa intaisydamas naujus 
fiksezm ius ir viena krėslą sne- 
cialiszkai del moterių. Bus tai 
vienas isz puikiausiu 
szapiu visam mieste.

J Su ba t oje mirė dvieju san- 
vaieziu senumo kūdikis Dau
girdu. Laidotuves atsibuvo 
sziadien po piet isz namo .5.38 
W. Spruce ulyezios.

— I ,a i

barber-

Dievas

valanda
ant kampo

randasi pavojingam

užmoka 
szimtkart visiems tiems, kurie 
dalybavo gailos pamaldosia už 
duszia a.a. Irenos Boczkaus- 
kiutes Panedelio rvta. — Bocz- 
kausku szeimvna.

— Apie deszimta 
Nedėlios vakaru
Main ir Centre ulyczio^, auto
mobilius pervažiavo maža vai
kiuku kuris ėjo drauge su mo
tina. Sužeistąjį nuvožė in ligon
buti kur 
padėjime.

— Szv. Magdalenos Moterų 
Draugyste rengia dideli balių 
Vasario 16 d. Panedelyje, po- 
bažnytineje saloje. Moteres de
da visas pastangas kad szita 
balių padarius kogeriausia. 
Parūpinta nauja 
*.r k ėst ra kuri 
- us szokius.

Todėl atsi-

Lietuviszka 
grajis puikiau- 

l’žkandžiai gar- 
u/jausi, taipgi bus skanaus ge- 
tymo, todėl užtikrinam kad 
busite patenkinti.
kinkykit visi, seni ir jauni pra
leisti vakara linksmai. Visas 
pelnas skiriamas nupirkimui 
slovylo su elektrikine szviesa 
del bažnyczios. Inžanga mote
rims ir merginoms 25c. vyrams 
7>0c. Kvieczia visus,
15) Rengėjos.

ANT PARDAVIMO.
--------- 'MCMMI;

Namas del vienos familijos, 
ant viso loto, ant kampo prie 
No. 436-438 E. Centre St. Atsi- 
szaukite in “Saules” ofisą.

Girardville, Pa. 
vas Bernackis, 
sužeistas in ranka.

New Philadelphia, Pa.
James Flood locnininkas kriv- 
tamuju pa veikslu teatri'lo. no- 
užilgio statys dideli murini 
teat ra už $45,000. Bus tai pui- 
kiaus(‘s tentas szioje aplinkinė
je ir didžiauses mūras visam 
miestelije isz ko žmonis 
pasidžiaugt.

gales

Hartford, Conn. — Czion Lie
tuviu mažas barelis, darbai vos 
slenka o 
brangus.

pragyvenimas labai 
Oras mainosi konia 

kas diena — vimia diena liję, 
kita sniegti ir t oi p ant permai
nos.

KONCERTAS!

Rengia Szv. Juozapo Para. 
Choras, Mahanoy t'ity, Pa. Pct- 

, Vasario 20, 
ant Mahanoy a1'

Vasarionyczioj vakare
1927). Atsibus
Township High School Audi
torium. Prasidės 8 valanda va
kare. Iužauga 77)c.

<r;
narius 

store

Tikietus 
( horo 
drug 
Music Store.

ai ima gauti pas 
arba

M a kirke varba
Miliaus

’s

NAMAI ANT PARDAVIMO.

Traškaucku salimo praperle

na, 
Te i p-g i

czverti loto, 
po No. 906 E.

t.f.l7) Frackville, Pa.
arba pas: dona Traškauska, 

907 E. Pine St.
Mahanoy City, Pa.

PARSIDUODA FARMA.

Gera 70 akeriu forma, arti 
Ashlando, Gordan, Locust Dale 
ir Barrv St a. Du namai, tvar- 
tas ir kitokį budinkai. Taipgi 
kita 3 Oakeriu forma su namu, 
tvartu ir 1.1. t.15

O. E. Welsh 
F.R.D.

ANT PARDAVIMO.
Ashland, Pa.

DUBELTAVAS 
TIKIETAS

PHILADELPHIA
Washington Birthday 

PANEDELI 23 VASARIO
Specialiftzkat Ekskursini* Treinas

Isz Isz ryto
Shamokin .............................. 5:10
Mt. Carmel ........................... 5:10
Ashland ................................ 5:53
Girardville ........................... 5:59
Shenandoah ......................... 5:40
Mahanoy City (Preke $3.25) 6:22 
Tamaqua (Preke $3.25) . . 6:46 
Pribus in Philadelphia ... 9:40

Grižtana Specialiszkas treinas 
Philadelphia Reading Terminal 
7:30 vakare in virs?, minėtas sta
cijas ta paezia diena. Tikietai 
geri tik diena ekskurcijos ir tik 
ant spcialiszko treino.

Ant Readingo Geležinkelio

)

Merchants Banking Trust Co. Banka
Mahanoy City, Pa.

namai, ant

402 W. Pine St. 
ga rad žilis.

prie

Puikus dideli 
dvieju familiju, po No. 401 ir 
403 W. Mahanoy Avė., 
kampo, ir namai po No. 400 ir 

, su buezerne ir
Viskas pa r si d uos 

drauge ar pusiau. Atsiszaukite 
tu o jaus ant adreso:

Fr. J. Sklera,
401 W. Mahanoy Avė., 

Mahanoy City, Pa.

ANT PARDAVIMO.
(tf)

Nauji namai Frackville, Pa. 
Preke $4,600 ant lengvu iszmo- 
keseziu. Teipgi lotai minėtam 
mieste. Apie dauginus dasiži- 
nokite ant adreso.

V. Lapinskas
601 AV. Mahanoy A ve. 

(t.f.) Mahanoy City, Pa.
DIDELIS PARDAVIMAS 

FONOGRAFU.

3-czUs procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigu yra geidaus negu lOtas procentas be jokio saugumo.

Merchants Banking Trust O o. Banka moka 3-czia pro
centą už jusu sutaupytus pinigus ir ta suma kas-kart
auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau del žmogaus kuris
dirba Ir csedina. Dėkite savo pinigus in szita Banka o 
persitikrinsite ir matysite kaip tai pinigas auga su pa
dauginimu procento.

Na ir 
d(*ta szalti

) t draugai.

insivaizdinau turis (nors ir 
szio tasyde but buvo galima ras
ti nebent kulnyje)... Baime di
dėjo, — griebiausi maldos. Pa
laimintas, 
Malda —
kainos. Taip ir 
Maria

t t
A ntaninele,

tik graudus:
t >

>»

O
o

Antaninele, 
savo namnezius? 
liauni, nes 
gryszi! Tu apleidi tuos namu- 
czius, kuriuose gimei? Czia tu 

szviesia saulėta ku- 
Czia mažutėli' buda- 

su ska isezia irsiu is

11C-

gali.kas melstis 
balzamas visuos rei- 

mano “Ave 
paszalinopaszalino iszgasti. 

Jaucziausi ramiau, bet negalė
jau suprasti isz ko galėjo kilt 
taip didele iszgastis. Dėkojau 
Dievui, kad nieko bloga neat
sitiko. *

♦ * *

Praėjo valailda. Vakaru rau
donis vis labiau apdengė 
vargszo žemeli?. MMdu su bro
liu linksmai sznckucziavomes 
ta tusi amo pr ieh ngyje.

Garbe .Jėzui Kristui

vis

“Garbe .Jėzui Kristui — tarė 
|)riojes kaimynas Jonas —Pra- 
szau į n szermenis.”

— Kas mirė ?! — suszukome.
— Mus Anttlhina — tarė su

sigraudinęs jok brolis.
— Del Dievo meiles, kas jai 

pasidarė, juk buvo suvis svei
kutėle?! — užjauezianeziai ta
re mano brolis...

Dar ka tai sziuodu kalbėjos, 
bet asz jau ju nobegirdejau. Vi
sas paskendau savo mintyse.

Laikas kaip tik atitiko ma
no baimes laikui. Supratau 
priežasti mano liūdnumo ir isz- 
gasties — aiszku nabaszninkes 
siela turėjo manojon paveik
ti...

Gal — maniau — mirtis pa
klebeno in mano gyvenimo rū
mą. O kas butu buvę, jei Tu, 
Vieszpatie, mane butam vie
ton jos aplankęs. Bucziau tu
rėjos stoti in Tavo teismą taip 
apsileidęs gerame, o toks uo
lus niek’szystose. Acziu Tau 
Vieszpatie, už suteiktąją ma
lone, kad lankei mano pasitai
symo. Vieszpatie, asz prižadu 
pasitaisyti, tik Tu man padek!

Veik kilo mintis, o gal -siela

J

pažinstami, o 
i mm ant jusu kapu veja žalino- 
| ja... Sveiki,

a

aplaist ydama

Viską apsiszvarino 
rytoj szveneziu 

Prisikepem pyragėlio, 
cukraus... Buvo 

nusileidus, ji pa-

galva -- lavonas.
“No, ji 

mano mama 
raudoni jos skruostai. Jos vei-

ji. rodos 
tik svajonėse paskendus.

Mykoliene pritarė nuomonei, 
imta lavonas gaivint i, 

ir szilti skudurai,
pražiodinta jinai ir nortJa pri
verst. kvėpuoti, bet veltui. La
vono lu'atgaivinsi. Visi vėl nu
tilo girdt'jos 
Antaninele, 
A ntaninele

Imta klausinėt apie lavono 
mirti. Mozūrai!iene kiekvienai 
žodeli aszaroms 
eme paša kol i:

--- Sziadien visa dienele be
gu, t rinse.
apsimazgojo, 
lauke.
nusipirkom
jau saulute 
ėmus pyrago riekute eina kar
vių melžti. Karves buvo 
vartus. T
atsisėdo ant žoles, pasiszaukus 
Jonuką prasze, kad asz atoi- 
oziau... Atbėgome ir nežinome 

ji baisiausio 
alpdama

pas*
ITupnti insimclže ir

ka bedaryt, 
ska usmo 
isztare:

— Oi Dieve, mamele, jau asz 
vis\ i(‘ii mirsiu. Kai su kuolu, 
rodos, kas man butu davės iii 
galva, skausmas isz 
na in žandus, nugarkauli”...

. ., o 
suspausta,

galvos ei-

Mudu emem ja vesti, o ji taip 
skaudžiai skaudžiai suvaitojo: 
“Jau ir kojeles neremia. Dieve 
susimilk ant manes nusidėjė
lės!”... — Paskui jinai.eme bu- 
eziuot ignoselius ir tucz tuojau 
mirė... t’žgeso daugiau ne žode
lio netarus... Oi tu, Autan...

Musu būrelis eme aszaras 
szluust v t i.
jom už Antaninos siela poterė
li. Moterys eme kalbėti apie in- 
kapes.

i ’ ’

eme
Suklaupė sukalbe-

♦ *

Praėjo trys
* 

dienos. Sztai

K
I te i

i

praleidai 
dik vste... 
ma žaidei 
drugeliais...

Czia jaunystelej laistei mo
tutes pasėtas puikiąsias gėlės. 
Sztai mm žaliuoja pilnas dar
želis kvepsniuju geliu... 'Pu pa
ti puiki, kaip lelija laistei ra
vėjai szias geldos, spaudei prie 
savo karsztos krutinės, buezia- 
vai jas savo raudonesnėmis už 
rožių žiedeli lupomis...

Czia vystėsi pirmieji gailes
tingumo darbai... Czia diege 
motute savo szirdin pirmuo
sius Dievo meiles diegus... 
Czia tiek atminimu, atsitikimu 
brangiu tavo szirdžiai ir tau Į si, 

isz

sa v o 
I )ievo

(’z i a

Visokiu modeliu ir didumo 
fonografu parduosiu už labai 
pigias prekes, iki 15 Morcziaus. 
Suczedinsite keletą desetku do
leriu pirkdami fonografa pas 
mane. Kad ir reikėtų mokėti 
$20 už tikieta atvažiuoti isz to
linus tai vis užsimokėtu atva
žiuoti nusipirkti fonografa ir 
suezedinti pinigo. Teipgi par
duodu visokius naminius daig
ius. Senus daigtus pataisau 
kaip naujus. Ateikite pamaty
ti mano tavora.*

L. WAS0H (Vaszkieviczia) 
Upholstering and Hardware.

1139 East Mahanoy St.
(Ant skersy nes, 12-tos ulyezios) 
MAHANOY CITY, PA.

’ DR. T. J. TACIELAUCKAS

tos mergelės paveikė iu mane 
kad asz pasimelscziau už ja...

Taip besvajodamas iszgir- 
dau brolio baisa: “O gal visi 
eisim pažiūrėt nabaszninkes ?”

— “Eime.”
*

&&
t;

7

♦ ♦

Už valandėlės buvom jau pas 
nabaszninkes namus. Sekly- 
czios langas mete szviesa, o 
sziaip.nopastebejom nieko ne
paprasta. ,

Inejus priemenion girdėjos 
graudi Moznrai'tienes rauda: 
“O Antaninele, o Antaninele, o 
tu mano, vargsze Antaninele!
Suėjom seklyczion ir priesz 
mu's akis gulėjo lavonas. In- 
smeigem jin akis ir greitai ne
galėjom rasti žodžio, kuri bū
tume gąleje Užtarti.
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Pirmutinis Lietuviszkas 
Dantistas Mahanojui.

< 2-r*t Flora* Klino Namo 
W. Centro St., Mahanoy City, P*.
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Ji gulėjo jaunute, tarsi, tik 
tik pragydus jęelele,, kuri pra
deda sklisti malonu kvapsni. 
Ant žemes patiesta paklode,, o
ant jos guli mergele porriszta

g

, musu pinntaku- 
• nai, neužilgo susilauksit nauju 
draugu; jau 
žengiame karstau...

Varpas pradėjo savo galingi1! 
balsu szaukti Antaninele baž- 
nyczion. Ir mus kada nors ji
sai pakvies.

Bažnvczios 
ežiai liepsnoja 
apnikusius altorius, 
liūs golems apstatytas, 
dega žvakių miszkas. 
tęs, Antaninos drauges, laiko 
rankose žibanezias žvakes, o 
persirisze rankszluoscziais gra* 
bnesziai atnesze ir lavonu... -

Prasidėjo goduliu Miszioa. 
Fisharmonija liūdnai skairtba. 
Jos tonai atsimusze nuo sztiltu 
muro sienų maiszosi... Kaimie- 
cziai užtraukė

“ Jobo ir kitas giesmes.
szirdies plaukianti giltine 

skambėjo szimta kartu dailiau 
negu iszdresoruoto choro diso- 
nantiszkas szukavimas. 
nesi jut i, kai sužimba . 
akis... Jauti, kad visu bus toks 
likimas... Meldiesi už gerosios 
krikszęziones siela...

Po Misziu kunigas taria ke
letą žodžiu. Jis pastebi, kad 
gerieji, nors ir netikėtai Viosz- 
paties aplankyti nežus. Jis ver. 
kenezius ramina

mes viena koja

I
skais- 

nuszviesdauH 
Kantafi- 

ant jo 
Mergai-

liktoriai

Amžina atil-
Ju

lį

si
į

■ 4

negaila jn palikti?!...
Nueik in kielele, 

pilnos skrynios margu undinė
lių, plonųjų drobelių... Ar tu ir 
ju neimsi, ar tau ir kraiezio ne
reikia?... Iszeini isz szio kieme
lio, nors mažo, bet gražaus, o 
tau jis negaila palikti”... Ana, 
eisiu per vartelius, ant kuriu 
rymodavai pindama gražesnes 
negu puikiausiu audeklu mar-
L

ten lieka

. Kini perginius — svajonėlės
laukeli, o tavo mylimi gyvule- 

ana, lindimi 
szeiniAninkes...

liai tavęs gaili.
i nykia neteko
Atsimink, kad tu daugiau ežio 

nei sudie\
brangiems na-

nai negryszi!.. T1u 
nesakai tiems 
mucziams ?!...

Veltui lavonui statyti pana 
szus klausimai jis ju negirdi, 
in juos domes nekreipia.

Skuba vežimai miestelin kur 
turi palikt lavoną. Sztai priva
žiavo sena kapinynu.*

Sustojo.

*

.1

I

Nun
aszara

■Į

i

tuo, kad be - 
Dievo valios, net plaukas nuo 
galvos nenukrintas, tai juo la
biau nereikia rūpintis, ar abe
joti apie gerosios krikszczio- 
nes iszganyma...

Po valandėlės Luksziu kapai 
vėl viena auka prarijo. Mo- 
zuraitienes graudus balsas ai
dėjo tarp vėjo siūbuojamu ber
želiu...

Requiem aeternam dona tibi, 
Domine!...
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’ ATGAIVINS UŽMIRSZTA “DVASIU MIESTĄ.

h-

9 9

Vidu riję Mojave pustynes, randasi užmirsztas miestelis kada aplinkui radosi kasyk-
los sidabro 1884 mete. Yra jisai žinomas ant mapos kaipo Calico, Kalifornijoi, bet del dauge
lio yra žinomas kaipo “Dvasiu Miestas.” <
R. Lane ir jojo pati, kuris yra visiszku virszininku tojo miestelio ir loeniniriku sidabro ka-
lio yra žinomas kaipo “Dvasiu Miestas. Jame sziadien gyvena tiktai.viena pora žmonių —

syklu “Oriental.” Lane pey daugeli metu dirba kasykiosia su vilczia atradimo turtingos si
dabro gyslos kuri tonais randasi 
<iy« g. ' ' ’ 'gyventojais kaip tai buvo .1884 mete.

' '-ii' '

o kada jaja suras, tai miesteli's vela atsigaivins ir prisipil-
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