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ISZ AMERIKOS
KVAILYS IR GANA, GERAI 

KAD TAIP PADARE.
Scranton, Pa. — Pirmiausia 

inmetes 600 doleriu in pecziu, 
Petras Cruciani, 40 metu, gy
venantis Jessupe, pasiėmęs 
szmota virves, malsziai nuėjo 
in girraite, puse mylės nuo šlu
bos ir pasikorė.

Lavona užtiko jojo svaine ir 
kiti kaimynai, kurie nubėgo 
paskui ji tikslu iszgialbejimo 
nuo atėmimo sau gyvasties, bet 
kada ji surado Petras jau ka
bojo ant szakos negyvas.
GERIAU MYLI SAVO SZUNI 

NE KAIP PACZIA.
Baltimore, Md. — Mrs. Elvi

ra Al i va, .52
ma prieszais savo vyra Juozą, 
už tai, kad jisai apsileido vedu
siam gyvenime, atszalo nuo sa- 

daugiau myli 
szuni,

Jessupe,

metu, užvedė teis-

vo paczinles ir 
savo buldogą szuni, su ku- 
riuom taipgi guli vienoje lovo
je jau metas laiko, o 
ežiai paliepė gulėti ant pasto- 
ges'

Sudže iszgirdes toki skunda 
prieszais vyra, perskyrė mote- 
ria nuo tokio szun-mylio vyro, 
paliepdamas jam mokėti 18 do
leriu ant san va i tęs ant ūžia i k v- r •
mo paezios ir dvieju (lukteriu.

Sliva sutiko mokėti paszial- 
pa, kad tik jojo motore duotu 
jam ramybe ir jojo szuni u i.
SZVOGERIS

SZVOOF.RIUI JOJO PAr 
CZIA IR SU JAJA 

APSIPACZIAVO.
Detroit, Mich. — Praeita mo

ta mirė pati Fabijono Zerevi- 
czio, palikdama nubudusi Fa
bijoną su keturiais mažais vai
kais. Fabijonas pasilikęs nasz- 
liu ir negalėdamas prigulin- 
cziai prižiūrėt vaiku, nurasze 
gromata pas nebaszninkos se
seria Mauda Perpiciene in J li
gosią viję,

savo pa-

ATKALBINO

praszydamas juju 
idant atvažiuotu in Amerika 
dažiureti jojo vaikus ir būti 
jiems motina.Uerpicai atvažia
vo ir apsigyveno pas szvogeri. 
Per koki tai laika viskas ėjo 
kuonogoriausia, bet ant nelai
mes szvogerka inpuole in aki 
Zevicziui o ir motore pamy
lėjo savo szvogereli. Ant galo 
daejo prie to, kad Perpiciene 
užvedė teismą ant persiskyri
mo nuo savo vyro, užmeti neda
rna jam, kad su jaja nedoraiau
pasielgdavo ir persiskyrima 
aplaike. In asztuonis menesius 
po tam “

nes Mauda isztekejo
iszbndo via isz mai- 

sza," nes Mauda isztekejo už 
savo szvogerObo. Porpicas da- 
siprato viską ir dabar apskun
dė szvogeri už atkalbinima jam 
paezios pareikalaudamas 500 
doleriu atlyginimo.už paverži
ma jam moteres.
NIGERIS SURADO SKARBA 

BET MAŽAI TUOM 
DŽIAUGĖSI.

Albany, Ga. — I’lciso Riley, 
nigeris farmeris, yra vienas isz 
tokiu žmonių, kuris netiki in 
staigu gilinki. Ana diena ar
damas ant savo dirvos, iszare 
geležini puodą, kuriame radosi 
trys szt angos ežy st o aukso. 
Kožna isz trijų sztangu yra 
verta po 50 tukstaneziu dole
riu.

Nigeris nieko sau nedaro isz 
tojo netikėto skarbo ir dirbo 
lyg vakarui, o kada atėjo pas 
ji baltas kaimynas, apsakė jam 
apie radini. Baltasis žmogus, 
J. M. Warner, nusiuntė sztan- 
gas arba plytas aukso in Wash- 
ingtona idant isztyrinetu juju 
tikra verte. Tuom kart nigeris 
dirba tolinus ir visai nesirupi- 
pa apie savo radini.
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IR TAI VADINASI 
ŽMONIS? Isz Visu Szaliu PRIGAVO KETURES iISZ LIETUVOS

NASZLES

VT. D. BOCZKOWRKI, Preu. 1 Mfr 
r. W. BOCZMOWKMI, K4ltor
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BURDINGIERIUS . GALI 
GULĖT VIENOJ LOVOJ 

SU GASPADINE.

Boston, Mass, 
žuviai pranesze anądien polici
jai, kad viename Back Bay 

neleistini 
Buvo pasakyta, kad 

Sheldonu kambary, 
pats Sheldonas per nakti dir
ba, jo bnrdingieris Bakeris gu
li vienoj lovoj su jo paezia.

Policija nuvyko nurodyton 
vieton ir apie 6 valanda isz ry
to pabarszkina in duris. Bur- 
dingioris Bakeris atidarė duris 
ir pasirodė vienais naktiniais 
rubais. Jis prisipažino gulėjos 
venoj lovoj su Mrs. Sheldon. 
Moteris taipgi prisipažino prie 

aresztavo. 
visuomet 
savo gas-

S

— Pikti lie-

viename 
apart monte 
dalvkai.

da rosi

kllOlTlPt

to. Policija Bakeri
Teisine jis pasisako 
gulis vienoj lovoj su s.,. 
padine, bet kartu taipgi guli 
ir szeimininkas Sheldon.

pat vi r-Paszauktas Sheldon 
tino tai. Sako, pas mus yra tik 
viena lova, tai mos 

mano pati 
Bakeris

gulim visi 
trys: mano pati ant vieno 
kraszto, Bakeris ant kito 
kraszto, o asz pats vidury.

Ta nakti bnrdingieris gulėjo 
nes szei-su gaspadine vienas, 

mininkui reikėjo dirbti.
Miesto teismas iszklause vi

sus ir pareiszke, kad tame ne- 
i nieko bloga. Jei žmones del 

iszroka vinių 
tinka gulėti trise vienoj lovoj, 
tai ju dalykas.

ekonominiu su-

MILŽINISZKAS 
KINCZIKAS

San Francisco, Calif. — Ana 
diena ant laivo prezident Lin
coln atplaukė isz Kinu Lin Yu- 
Ching, vienas isz didžiausiu 
Kincziku kokis kada pribuvo 
isz Kinu. 'Puri jisai 81/.' pėdu 
dydžio, 38 metu ir svėrė 412 
svaru.

Turi
38 metu

Kitados tasai milžinas 
prigulėjo prie ciesoriszkos 
gvardijos Pekine. Rodysis ji
sai su cirku su.

prie

prabaszczius isz 
Si na los, • geras

NUŽUDĖ KATALIKISZKA 
KUNIGĄ.

Nogalez, Arizona. — Kuni
gas Gregorio Esparragoza, Ka
ta likiszka s 
Badiraguato
draugas ir sekretorius genero
lo Floros, likos nužudintas, ka
da gulėjo lovoje. Žudinsta at
sibuvo po miszparu kada kuni
gas nuėjo miegoti. Gaspadine 
rado jojo sustingusi kurni, ka
da nuėjo pabudyt ji ant misziu 
ant rytojaus.

TRYS VYRAI NEGALI AT
LANKYT VIENOS PACZIOS 

KALĖJIME.
Bedford, N. Y. —

Gorgbam,
del žmonvs

Virgini je 
negali suprasti, ko- 

•sziadien yra to
kiais beszirdžiais. A'irginija li
kos uždaryta pataisos namo, 
už lai kad negalėjo atsakyti sa
vo szirdeles <lel trijų vyru, su 
kuriais apsivedė in laika sze- 
sziu menesiu.

Pataisos namo virszininkai 
neinleidže trijų vyra atlankyti 
savo pacziule ir jaja suraminti 
josios nubudime,mes sako kad 
tai “tu mucz” del 19 metu 
mergaites.

tu mucz 9 >

APGARSINIMAS. i

Paskutines Žinutes.

TURTINGAS
UBAGAS

UBAGAS —- LOCNININKAS 
PUIKAUS PALIVARKELIO 

IR DAUG PINIGU 
BANKOSE.

Varszava. — Palieijantas 
aresztavojo 60 metu ubaga Szi- 
mana Lipiamska už nuobrodu- 
ma ir nemandagu pasielgimu 
su praeigiais, kurie jam nieko 
neaukavo, kada melde 
pimo.

Palicije isztyrinejo, bule Li-

suszel-

pianskas dasidirbo milžinisz- 
ko turto per ubagavimu ir turi 
puiku pa'livarkeli gminoje Ry- 
se kaipo ir dau 
koše liaukose.

Kada jojo užklausta del ko 
, Lipiaus- 
isara užsi- 

žiemos

<r pinigu kelioli-

užsiima ubagavimu 
kis atsake: “Per v: 
imu gaspadoryst a, o 
laike negaliu sedot ant ukes ir 
turiu važiuoti in Varszava, nes 
per daug pamylėjau savo dar
bą be kurio negaliu rimti.”

Lipianski pasodino in kalė
jimą ant szesziu menesiu kur. 
t nres gera pasilsi.

I ’er

RAGANOS” PIRSZTAI PA 
GULDO SVEIKIAUSIA 

ŽMOGŲ IN LOVA.

ulyczes šia liLodžius. — Po 
kioja kokia tai slaptinga senu
te, kuri užsiiminėja uba'gavi- 
mu, pasirodžiusi in skarmalas, 
galva apsukta in suplyszusia 
skepeta, o tas, kuris su ja ja su
sitinka, papuola in pavoju.

jojo melsdama 
nustūmė nuo saves

Ana diena ėjo ulyczia Mari
jonas K. Ubage prisiartino prie 

aukos, bet K. 
ubage,‘bet 

toji pirma dalypstejo jojo ran
kas savo ’ pirsztais kalbėdama 
kokius tai nesuprantamus žo
džius. Vos K. nuėjo kelis žings
nius, mirtinai apsirgo ir turėjo 
'būti nuvežtas namo kur pergu
lėjo ketnres dienas.

Panaszns atsitikimus turėjo 
ir kelios moteres, kurias uba
ge dalypstejo ir sirgo per ko
los dienas nežinoma liga. Pali
ejo jeszko tosios slaptos uba
ges, bet lyg
rojo giliuko jaja suimti.

sziam 'laikui uotu-

ADGYJO NABASZNINKAS. 
PRALEIDO BAISIA NAKTĮ 
TARP KITU NEBASZNIN- 

KU LAVONYCZIOJE.

KOŽNA SUSILAUKĖ KŪDI
KI, KURIE SŽAUKE 

udadam BEį. TASAI
KURIE

PAPA”
HAZERKOP 

PABĖGO,

NUBAUDĖ UŽ ISZJUOKI- 
MA TIKYBOS APEIGŲ. 
Skuodas.

sario t) diena Skuodo nuovados
nagrinėjo in- 

met u 
va- 

v i k a ra

Sziu motu Va

Kun no,

“Pabėgo nuo manės pati su 
burdingicrium. Kas man pra
neša kur jie randasi, tai tam 
iszmusziu visus dantis.” *

Vilnius. —- Jankelis Laika 
prikibo prie szillosios 
les Dvaira K iszen ha u m, 
in dvi san va i tos su jaja apsi
vedė pas koki toil pakampiui 
rabinu. Sako jai, buk jisai yra 
kupezium, bet tuoln lai k netu- 

, ri pinigu.
Praėjus kelioms sauvaitems 

Laika
kiipcziuim, nes nieko nedirbo ir 

ni(*ka nosiriipino liktai

Prisikėlimo bažnv- 
czioje pakrikszlytas 29 m. Ki- 

per 
krikszla pasirinko vardu Pet
ras 'Tuoj po krikszto ’ 
tuvaite 'Tekle Kontrvinaite, 

( imi m i

il iot is (’zim z:is, * kuris

U Lizbonas, Portugalijc. — 
Czionais davėsi jaust gana 
smarkus drebėjimas žemos ku- 

padaro mažai bledes, bot
lel žmonių baimes buvo užtek
tinai.

,h '11
4 'ii
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pasi rode, kad

ris
(

naszle-
ua, ir

no vra

apie 
gulėdavo per dienas ir valgy
davo ka jam Dvaira pagamin
davo.

Poni Dvaira ant gi 
to motina. Atėjo diena, kurioje 
kc’lino atsilankyti garnys, bet 
Jankelis suvuodes kad ne vis
kas gerai pasiėmęs skvernus po 
pažaste dūme isz miesto palik
damas Dvaira aszarose. Per 
tris metus niekas jojo nemato 
nuo tosios dienos. Szt a i ana 
diena kada Dvaira ėjo ulyczia 
su savo dukrelia, įtaigai pare
gėjo einanti .lankeli, pakele di
deli gival't! ir žmonys prigial- 
bejo jai suimti vyra, kuris tu
rėjo eiti in rabineta. Vėliaus 
pasirodė, kad ponas Laika bu
vo didžiausiu tinginiu, 
spccialiszkumas buvo apsiv 
t i su jamioms naszlaitems, jai- 
ses apvaisini ir vėliaus iszdum- 
ti isz miešto —• pas kožna apsi
gyvendamas tiktai lyg garnio 
atsilankymui. Lyg sziam laikui 
pasiseko jam sutverti keturis 
lizdus, kožname palikdamas po 

bakora” kurie sziadion ver-
U J J

kurie 
papeš.

do pasiju-

kurio
e s-

4 4

k e slavo 
vede skundus
mo nuo tojo hazerkopo.

s jeszko kitu
J ,

Naszles už- 
ant |)ersiskyri- 

Tuom 
‘ ‘ szil-

Lvavas. — Czotkave atsitiko 
nepaprastas atsitikimas apmi
rimo žmogaus kuris vėliaus 
adgijo. \rirszininkas banko Ro- 
galskis atvažiavęs pas savo 
broli ant vakariju

atvažiavęs pas
, nenorėda

mas tingimiauti, pradėjo kirsti 
malkas del greitesnio praleidi
mo laiko.

Ant nelaimes sužeido sau du 
pirsztus taip baisiai, kad dak
tarai tūrėjo jam abudu nu
pjauk Rogalskis netekes daug 
kraujo laike operacijos, apmi
rė ir nepabudo. Daktarai mane 
kad mirė ir patalpino ji lavo- 
nyczioje kur radosi kiti lavo
nai. Nakties laike Rogalski pa
budo ir pradėjo szaukti pagia‘1- 
bos, bet ji ‘niekas negirdejo, nes 
namas, 
atitolintas gana toli nuo ligon- 
būtos. Dažiuretojas ji surado 
gulinti ant grindų apalpusi.

Kada ji vela atnesze in 'ligon
buti, pergulėjo jame tris die
nas bet isz priežasties apslobi- 
mo ir persigandimo, mirė antru 
kartu ant tikrųjų.

kuriame gulėjo buvo

lai k Jankeli 
tu naszleliu.
NORĖJO NUŽUDYT RUMU

NIJOS KARALIENE IR 
KARALAITI.

Zofije, Bulgarije. — Isz prie
žasties 
pasikėlimu Bulgarijoj 
liszka szeimvna

visokiu nesupratwnu ir 
, kara- 

randasi dide
liam pavojuje. Ana diena revo-
liucijonieriai sumano nužudyt 
karaliene Marijona ir josios su- 
nu karalaiti Mikalojų, bet ant 
giliuko suraszas likos atideng
tas in laika ir visi likos aresz- 
tavoti. Suokalbi ant nužudini- 
mo karalienes ir josios sunaus, 
surengė brolis 

Karolius
mirusio k a ra

ku ris norėjo
surengė 
liaus, I x << i. z 111,, 
pats apimti Bumunkszka sostą.

GIRRIOS DEGA
22 NAMAI IR BAŽNYCZIA 

SUDEGE.

Toms River 
naitineje aplinkinėje 
dega isz visirszaliu. 
apsiaubė maža

N. J. -— Czio- 
girrios 

Liepsna 
miesteli Plea

sant Plains, nuo kurios sudoge
namai ir bažnyczia, 700 žmo- 

buvo priverstais apleisti 
gyvenimus. Ugnagesiai 

isz visu aplinkiniu pribuvo in 
pagialba gesini girres.

Ant giliuko vejas persimaino 
ir piiestelis likos iszgialbetas, 
bet gyventojai nesugryžo, nes 
yra baimėje kad gal ugnis gali 
isz naujo kilti.

*)9 
ui u 
savo

KANTICZKOS arba giesmių knyga, 
paprastais kietais apdarais. Preke *1, 
Su geresneis apdarais, preke *1.50 
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'Taikos 'Teisėjas 
domia byla. Praeitu 
Gruodžio menesio 7 diena 
kare, pakvietė vietos 
kiin.‘ K. Prolgauski pas ligoni 
pas kaž-kokia Jonaitaite, ku-Į 
rios buto visa ta tuviui mi\uj • i • . •• .rr indomumo. Karo motu is bu-girtuokliaujama. I.......;...........
ėjo. Kuu. Prielgauskiui 
kant szventas apeigas, 
pasigirdo triukszmas, paskum 
žmones inejo vidun su pasi- 
biaurojiniu papasakojo, kaip 
vietos chuliganai P. V’aitkus ir 
du broliu Noreikai 
isz kunigo ir isz

diena buvo J 
Kunigas im

at lio- 
už duru

t vežiojęs i 
apeigų, kal

boje taip biauriai, jog nei vie- 
pa kartot i tu žo- 

vietos 
žmo-

protokola ir in- 
Tai-

dzin.
nas nedrvso

Rytojaus diena 
dekanas, sukvietęs tuos 
nes, surasze 
teikė Valstybes Gynėjui,
kos teisėjas priteisė minėtiems 
paileideliams po tris menesius 
kalėjimo. Publikoj buvo girdėt 
balsu, kad to per maža!

KALINIU MAISZTAS.
Kovo 29 d. trauk. Nr. 7. bu

vo vežami kaliniai isz Kėdai
nių in Szaulius. Einant trauk, 
tarp-stoty Gudžiūnai — Bai
sogala kaliniai puolė lydauczia 
juos policija. Puolusiu kaliniu 

1 nukautas, 1 sunkiai
tas ir 1 lengvai sužeistas. Pa
bėgti niekam nepasiseko; tiek 

nuga-

suzeis-

gyvieji, t iety sužeistieji 
bent i in Sziaulins.
AISZKEJA KUN. BAKSZIO 

UŽMUSZEJAI.
Tsz patikimu szaltiniu 

tonr žiniom aiszkeja, kad pra
ėjusiais metais nužudė Merki
nes kunigą dr. Bakszi du Len
ku žvalgybos agentai isz Drus
kininku.
KIEK GYVULIU ISZVEŽTA 

UŽSIENIN.
Praėjusiais metais isz iLetu- 

vos užsieniu iszvežta 
tukstanezius arkliu 

raguoeziu, 
easu;

gau-

apie 23 
apie 16 

tuksi., raguoeziu, 48 tukst. 
kiaulių ir, easu; visztu apie 
300 tuksaneziu. Arkliu ir ra
guoeziu iszvežta beveik tiek, 
kiek 1924 m., bet kitu gyvuliu 
ir paukszcziu daug mažiau. *

VAGIS ANT VAGIES.
Vilnius.— “Kur. Wilenski’ 

pranesza kad priesz kelias die
nas isz Vilniaus netikėtai pa
bėgės magistrato sekvestrato- 

(mokeseziu

>

rinkikas), 
paaiszkeje 

15,000 
ne visa 

(lienrasztis 
pastverta

vodc Lie-

Petras Czinszas ginu1 
mieste. Jo tėvas buvo 
ta.s Penkių metu (’zimziuka 
pasivogė Rusu karininkai del

Barcolonia, ispanij(‘. — 
trūkis susimiize 

su Lavoniniu arti czionais. Ne
laimėje likos užmiiszta szcszios 
ypntos o daug sužvigta.

r 
lt

Balt -gūdžiu

advoka Į Ekspresinis

Vo 
vėliau stojo savanoriu 
tuvos kariuomene 
bekovodamas r" 
vo sužeistas. Dabar Czinsz 
dirba invalidu dirbtuves'*.

LENKU SPAUDA PIUDO 
VALDŽIA PRIESZ 

LIETUVIUS.
Kaunas, 

raus Lietuviu 
sekiojimo \’ilniaus kraszte, 
kas paskutiniuoju laiku ypacz 
pasireiszke i 
mokyklų uždarinėjimu, Lenku 
spauda kursto valdžia nau-1 
jiems žygiams priesz Lietu ' 
vius “ 
Jkrcipia vyriausybe dėmesio 
in neva Lietuviu varoma 
paganda priesz Lenkija, 
pagunda ynacz padidėjusi Vil
niaus ir Szvenczioniu apskri
tyse. Nurodydamas in visa eile 
Lenku vyriausybes žygiu 
priesz Lietuviu tautini judėji
mą, laikrasztis priduria, 
Lietuviu gyvenamose 
faktinai esąs investas apsiaus- 

Tacziau ir tokios 
priemonės 

pripažinimu,

su
I laba r

batalione 
in Lie 

ir jos eile 
prie- z.i is

(I
/Dallas, Tcx. — Isz prie

žasties nuolatiniu lietu, iszsi- 
liojo konia visos upes. Asztuo- 

Daug ble- 
padary t a fa rmeriams.
Scranton, Pa. — 1000

I Jallas,
M?

i
I ui žmonos prigėrė.
1 dės

<r

Anglekasin siistraikavo No. 1 
kasiklosia Dunmore,'kad bosas 
praszalino kelis darbininkus 

į nuo darbo be jokios priežasties.
51 Philadelphia 

nigeriai pražuvo

»I

Nežiūrint žiau 
gyventoju per 

Vilniaus Septini 
ugnije, de-

mysiniu Lietuviu gancziam namo. Nekurie užsi-

valdžia
priesz

Gazeta W’arszawska
vvriausvbe

vvriausvbes
• ♦

1 I

inusze szokdanii per langus.
Pekinas, Kinai. — 50,000 

pabėgėliu atėjo in miestą apsi- 
skerdyniu per

<

HllOj saugot i
. Maiidžinrus kurie degina kai-

IV I 4 I 1 < 4 n 14 f» I < 4 | I | | ( 4 /.uruliairo-1
pro-* . > ri mus ir ziuhna žmonis.

kad 
vietose

ties stovis, 
drakoniszkos priemones, pa-j 
ties laikraszczio ----- -v- 
nepajegianezios nuslopini Lie
tuviu gyvemtoju tautinio samo-

Priespandos 
dar labiau erzinanezios gyven
tojus, kuriu tarpe nepasiten
kinimas didėjąs.

Sziomis dienomis 
markacijos linijos Lenku 
gybiniai nuszove 

nesuprasdama
reikalaujant

liejimo augimo.

gybiniai 
miete, 
kalbos, nesustojo

mis
Pradėjus tardymu 
kad jo butą surinkta 
auksinu. Kadangi dar 
esu i.szt irta, tai 
spėja, kad jo busią
apie 20,000 auksinu.

Apie vogimus ir 
mus pas mus dabar taip daug 
girdėti, kad darosi inspudžio, 
jog vagis sėdi ant vagies. Bet 
nėra ko labai ir stebėtis, Jeigu 
jau prokuroras (Ilurczyn’as), 
kurio pareiga žiūrėti, kad kiti 
nevogtu, pat vagia, ta 'ka be
kalbėti apie toki menka valdi
ninką, kaip sekveitratorius.
SUGAUTI LENKU SZNIPAI. «

Kovo 20 d. Kaune sulaikyti 
Ad. Dobrovolskaite 
Skapa, praeitais 
szinipinojima Lenku naudai 
pasmerkta 10 metu kalėti sun
kiųjų darbu kalėjime. Pasikei- 
cziant su Lenkais politiniais 
kaliniais, ji buvo kartu su ki- 
taisg ražinta Lenkams. Dabar 
vėl atsibeldė in Lietuva szni- 
pineti. Kovo pradžioje Ukmer
gėje taip, pat sulaikyti du Len
ku sznipai.

iszaikvoji-

Žukaite, 
metais už

de- 
sa r- 

viena kai- 
Lenku

prio

< Port (’arbon, Pa.— Igno
tas Stanis, 41 metu, likos už- 
musztas Dagio Hill kasyklose 
Petnycziojp. Paliko paezia ir 
k(*lis vaikus.

<1 1 Jurant, (Jkla.
tris 

užmmzdama -keliolika xmoniii 
ir sužeido daugeli kaipo pada
re daug bledes.

ve tra nunesze
— Baisi 

kaimelius,

Mahanoy City, — Violeta 
Mockaicziute (podukte S. Ge
gužio) likos iszvežta in Gei.Mii- 
ger ligonbuti Danville ant ope
racijos.

51

I

Moskva. — Daugiau kaip 
savo įgyveni-200,000 pamėtė

mus jeszkodami saugesniu rie
tu, nes upe Moskva kilo ant 30 
pėdu iszsiliedama po visa ap
linkine.to sargybai.

IMM

TURI PUIKIAUSES DU OBELES ANT VEIDU.
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nutarė isztvrineti katra isz 
duobutes ant veido. Padare 

gaieziu ir iszrinko 20 
metu Ona Lapczikiute kaipo patogiau^* mergaite su puikia 
metu Ona Lapczikiute kaipo patogiausi mergaite su puikiau* 
sioms duobutėms ant veido.

Biznieriai isz Kenosha, Wis 
merginu mieste turi pnikiau^e 
kontesta kuriame dalybavo apie 200 merj
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SAULE )

Kas Girdėt
--4 - .. .— ......

gali bųti brangesnis vardas del

1 v

ii

Rusiszkas rasztininkas, Jur
gis Popov, paskelbė vienam isz 
Parvžiniu hiikraszcziu kruvina *
suntsze septynių motu valdy
mo soviatines ezerezviezaikos 
kuri prasidėjo nuo 1917 meto.

Pagal valdžios snrasza, tai 
sovietai nuo 1918 lyg 1922 ato- 

gy vast is 12,(MM) žmoniems
miestuose, bet tas nesiskaito 
kiek nužudė kaimuose ir kitur, 

iszpildo .11,891 
be sūdo nužudo 

apie 20,(MM) žmonių. Namines
karos ir revoliucijos paėmė su- 
virszum 400,000 žmonių, badas 
pac-me daugiau kaip du milijo
nus auku tarp kaimuoeziu, o 
miestuose apie puse milijono.

Puikus skaitlis del Sovieti
nes Rusijos in septynis motus!

tuju, kuriems tiiovas pavėlina 
džiaugtis ir draugauti sziam 
gyvenimo su laja, kuri apdo
vanojo jam gyvastį pavojuje 
paaukavimo savo gyvasties, 
kurt su pasisziauszimu ir 
džiaugsmu žiuri ant tuju, kurie 
su skausmu žiurėjo ant savo 
giYndytoju kurios atidavinėjo 

josios akyse

New Yorko Valstijos 
Miestai ir tu Miestu 

Industrijos.

me
r
I Oficialiszkai 

egzekucija;

f'

Pagal surasza trijų žymiau
siu akiniu daktaru, tai Europo
je randasi 300 tnkstaneziai ne
regiu. Daugiausia neregiu ran
dasi Rosijoi ir Balkanuose, kur 
akiu ligos labai yra prasiplati
nę isz priežasties apsileidimo. 
Sklypuose kur gyventojai kal
ba Vokiškai, turi 37 tukstan- 
ezius neregiu. 'Lodei Europoje 
randasi 300 tnkstauicziu ypatų, 
kurios nemato dienines szvie- 
><>s. veidu savo ]>aeziu, vaiku ir 
levu.

risi sz-
na-

r
isz Hong Kong, Kinu, pmno- 

sza buk babtistu misije Wu 
(’how, likos užklupta per atsi
vertusius Kinczikus ir
kai sunaikinta. Likusiais 
mais užsiėmė Amerikoniszka 
valdže.

Negalima stebėtis Kinczi- 
kams, kad ne yra nžganadinti 
isz Krikszczioniszku apasztalu 
ir K rišt ūso mokslo, ha, argi ju
ju ]ledoms ne 
agentai, knpcziiis ir fabrikan
tai 
atimti laisve 
sivertuses tautas?

Kada misjjonierins su kry
žium rankoje kalba apie bro
li szka meile, paskui ji eina vir- 
szininkas arba kareivis su ka
rabinu rankoje, duodamas ki
tokia paveizda Kristuso moks
lo, visai kitokia, ne kai]) misi- 
joniorius mokina.

Patys pirma pasilikime dva
sioje ir darbuose musu kriksz- 
czioniais o tada pradekime mo
kyti pagonns. Sziadien veid- 

atvortinejimo yra 
taip aiszki, kad net pagonisz- 
kos smegenys Kincziku ir mu
rinu aiszkiai tuja veidmainys- 
ta mato ir supranta.

Geriau padarytu 
Amerikiecziai, idant pirmiause 
iszmokytn savo brolius meiles 
artymo ne kaip Kinczikus. — 
Duokime pagdnams pakaju.

užsiėmė

stebėt is

ateina padotku

k rikszezion isz,ki, idant
ir isznaudoti at

b

■if
■

k
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su New York

mainvste •F

turtingi
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miela žinoti, kad 
svieto tokia ypa-

savo gyvas!i ir 
mato meile ir pa lai minima!

Kaip tai miela turėti moti
na !...

Kai]) tai 
randasi ant
ta, kuri myli drueziau ir ilgiau 
ne kaip prictolis arba mylerna, 
juk prietelis ir mylerna aplei- 
džo tavo kada skambėjimas 
aukso tavo kiszoniuose paliau
na, o mot ina.... Jiji dalinasi su 
tavim laime, nelaime, beda ir 
varga, o kai]) jiji džiaugėsi tu
rėdama gera sūneli, kuris pa
stojo “diddliu, ”
gali džiaugtis isz laimes savo 
sūnelio ir verkti graudžiai isz 
jojo nelaimes, kuris ir butu pa
žemintas ir uždarytas kalėji
mo.

Prietelis tave apgaus, pasi- 
jeszkosi kita; mylerna tave ap
gaus, kita puls tau in glebi, pa
ti tave apleis, 
turėk pinigu
skainbyk auksu, bet motynos 
sau nenusipirksi už auksu....

Dievas duoda tau motina tik 
viena karta ir karta atima, lo
dei jaja guodok ir mylėk pakol 
da gyva ant svieto!

taip, motina

gausi kita, tik 
Užtektinai ir

Socialdemokrato užtinkame 
labai skaudu
(raszo “Tėvynė,“) viena. Lie
tuvos kareivio įkuriame apra- 
szoma sekamas baisus atsitiki
mas:

‘ ‘ Betarnaujant
nėjo susirgom džiova, 
kaulu, kiti plaucziu. Kiek lai
ko pagydė Karo Ligoninėje, 
ir negalėdami 
szalino isz ten. Suli 

virszininku

nusiskundimą

kariuome- 
vieni

Gerai užsimokėjo Vokiecziai 
Volly, Berlirfe, kuris užbaigė 
ana diena ilga pasninku, ap
leisdamas savo stikline kletka 
kurioje pasninkavo per 44 die
nas ir tiek naktų. Pavėlinta 
jam gerti tik vandeni ir rūkyti 
paporosus ir ^usidrutint dva
sišku penu isz kunigu ranku. 
Sudžiuv<o tasai žmogelis — 
baisiai. Ineidamas in stiklinio 
kletka svėrė 130 ©varu, o kada 
ja ja apleido po 44 dienu, svėrė 
vos szimta svaru.

Laikq tojo ijgo pasninko Yo- 
lly surukę penkis tukstanezius 
paperosu, iszgero 400 bonkas 

ir m4aike *>00 nžpra-sodos M 
szymu nuo mqtcriu ant apsipu- 
cziavimo puo Vqkietaicziu, ku-

4 4

iszgydyt. pra- 
g apskri- 

cziu virszininku sutikimu, 
perkele in apskrieziu ligoni
nes. Apskr. ligoniuose pagy
do 4 inen, įrjnaty^ipį, kad 

nepagydoma, irgi 
pradėjo sznairuot, kaip groi- 
cziau praszalint. Ukmergės 
ap.qkr. praszalino priesz Ka
lėdas, o Telsziu apskr. virši
ninkas j). Petrauskas pasiel
gė tikrai Katalikiškai. Va
sario* 29 d. atėjės policinin
kas insako krausivtis

lauk, 
iszraszvt i.

pareiszkc: ‘jei mes 
sveiki, tegu

duoda liudvma’.
nusileido ir padėjėjas Ambro- 
zaitis iszbeges in gatve pra
dėjo gaudyti einanezius žmo
nes, varyti, in ligonine, kad 
iszneszjul igonius in gatve. 
Suvaręs* apiep enkiųs su lo
vomis iszneszo in gatve. Buvo 
naktis ir ligonai Beturėdami 
kur eiti, guli lovose ant gat
ves! Begulint atėjės ligoni
nes pirmininkas p. Grukaus- 
kas iszvadino Bolszoyikqis ii* 
t.t. Kareiviai tarnaudami ka
riuomene,; ir nustoję sveika
tos sztai ko susilaukė. Apie 
7 vai. atėjo pats nuovada, jo 
padej, ir penki policininkai 
patys aprengė ligonius ir ap
supę isz visu pusiu, nusivedė 
sustatyti protokolus ir užda
ro in szaltaja. Džiovininkams 
tdkia nakvyne labai ‘in svei
kata’ buvo. Ryta policinįnkai 
nusivedė in ligonine atsiskai
tyti su ligonines daiktais, ir 
vėliau paleido, Insakę,, kad

liga yra

kareiviam 
jau jus

tiems 
girdi,nes,

Bot szio
esam

isz-
‘jei

gydytojas
Policija ne

iszneszful igonius in

rios sukrato, naudingumu tokio 
žmogaus, Jcuris butu goru vyru 
ir nerugotn, jai g u jam pacziule 
inqiagamintu valgio in laika.

Laike tojo pasninko atlankė 
ji 45,<)00 žmonių kurie mokėjo 
už bilietus. Volly aplaike 20 
procentą pinigu ir jam tas pas
ninkas gerai užsimokėjo.

Argi gali būtiMotina!....
Dievui Hzvontesnis vardas, ku
ri musu lupos grtletu isztarti su 
didžiausia paguodone! Argi

eikit, kur norit, 
gonine. Ir einam niekur nieko
negaudami.”

tik ne in h-

MAIN1ERIS ISZ 
FRACKVILLES 

NUSISTEBĖJO.

Fr. John Stichiciki, 
Lehigh Ave., Frackville

422 S. 
, Pa. 

raszo: “Turėjau sunku persza
lima ir kosuli, todėl vartojau 
“Dr. Whited Lung Healer 
ir in tris dilenas iszsigydžiau.
Visi gori aptiekoriai ir gro- 
e ©minkai parduoda 
White’s gyduoles.

y y

y y

i t D r.

tybej. 1924m. 3,181,000 svaru 
vilnos nukirpta. Tais paežiais 
motais valstybes obubliu pro
duktu parduota už $25,000,000.

Pol i't iszka i New York ’as pa- 
dalintas in 43 kongresinius 
di'st riki uis. Piliecziai iszrenka 
51 senatorių (torminas-dviejii 
metu), ir .150 surinkėju (termi
nas-vienas metas) valdyti vals
tybe. Susirinkimas susirenka 
kas met. Valstybes gubernato
rius iszrinktns ant dvieju me
tu. Balsuotojai turi bu'ti piliė- 
cziai, mažiausia dovynes-de- 
szim'ts dienu, turi valstybėj 
iszgyvont i 

kol u ris

/

Lietuvisžkos Pasakos.
'nlW

ranka vagiui sukti, bot atėjo 
karalius ir sako: “ 
nedarykite, tatip paleiskįte, tik 
d įlokite jam valgyti.” 
damas dar sako kvailiui: 
nori ta arkliuką,
man isz kitos karalystes kogrn- 
ž’iausia pana, tafta asz tau ati
duosiu arid i su balnu.

nieko jam Lletuvlaskaa Graboriaa

K. RĖKLAITIS
Iszleis^ 

“ jai 
lai atvežk

SURINKO Or. J. B AS AN A VICZIUS.

APIE TRIS BROLIUS IR 
AUKSO OBUOLIUS.

Laidoja numirėliu* pagal 
naujausia mada, ir mokslą.

f-Prieiname prekes.
o miestas netik 

Amerikos svarbiausias uostas 
ir finansinis centras bet yra 
didžiausias industrijų centras. 
Szio miesto svartjiausios in
dustrijos yra drabužiu, mebliu, 
maszineriju, cukraus, tabako ir 
cigaru, tauku dirbtuves, ir lau
žikai iszk u inst rumoml u 
kai.

Buffalo — drabužiu 
au'tomobiliu daliu,
ir statymo medžiagoj industri
jos, liojinycziu ir maszinu 
dirbtiiviu produktai. Buffalo

fabri-

, miltu, 
aeroplanu

liojinycziu ir 
produktai.

seka Pillsburg’a plieno ir ge
ležies produktais. Miestas gau
na milžiniszkos elektrines jė
gos nuo Niagara 
visai netoli to miesto.

Albany — soMtapylo — turi 
daugeli geležies 'liojinycziu, 
kurpiu, czebatu, pianu, karto
nu, saldainiu, marszkiniu ir 
kalnieriu fabriku. 

t

Rochester — 
sius auginyeziii 
Valstybėse, 
visokios se 
žolėms. Czionais taipgi rauda
si drabužiu, kurpiu, czebatu, 
geležiniu daigiu ir fotografisz- 
k u reikmenų fabrikai.

rracuse — gamina automo- 
, automobiliu dalis, 4ru- 

, plytas, inžinus, katilus, 
porcelinius daigius, soda, skal
biamas maszinas, 
maszi neles,

sk ryboliu, 
daigiu fabrikai, 
elekt riniu 
cukraus dirbtuves 
dirbtuves.

l’tiea — daugelis 
medvilnu ir 
fabri k u, 
czin dirbi u v (‘s 
ukiu inraiiikiu, ginklu ir dra
bužiu dirbt uves.

rl’ 
pii] miestas, 
vieta kalnieriu 
produkcijoj.

New York’as turi labai ma
žai anglies, bet daug vandens. 
Didesne dalis žemes ariama 
žeme, nes ypatingai vaisinga.

Fa'll s, kurie

v ra svarbiau-
cen'tras Jung.

auginam.i
klos ukems

czion
ir dar

o
Dilius 
kus

kauru,

maszinas 
ir t .t.

raszomas
Yonkers — 

guminiu 
elevatorių ir

mot ori u dirbt uves, 
ir maszinu

vilnoniu, 
megztiniu daigiu 

vargonų fabriku, po- 
?s, gariniu inžinu,

I’roy pravardžiuotas kaime
nes užima pirma 

ir mArszkiniu

dalis
nes yjiatini

1920m. vakstyb(\i buvo 193/195

žemes
gJ

ukes. Apskirtai imant, kiekvie
na ūke turėjo !()(>.8 akrus že
mes, ir kiekvienos vert©, aps
kritai,'buvo $!),879. Palys savi
ninkai operavo 151,717 akiu, 
akiu manažieriai operavo 4,- 

7(), arenduotojai 27,102 arba 
17.3 nuoszimti. 25,776 ūkinin
kai buvo svetimszaliai. ksz ku
riu daugiausia buvo Vokiecziai 
(5,838), ir Italai (1,782). Vien- 
t ik Wisconsin’e yra dauginus 
pioninycziu negu New York’o. 
New York’e yra (langiaus aviu 
negu bile kitoje Atlantiko vals-

37
nuoszimti.

mazi ansi a 
dienu, turi

vienus molus, aps- 
monesius ir 

miesto trisdeszimts dienu. Bal
suotojai, gyvenantieji miestuo
se, kuriu cenzas suvirsz 1,200 
turi užsiregistruoti pirm negu 
gali balsuoti.

Valstybes legalkszkos szven- 
t.es yra —Sausio 1 (Nauji Mo- 

12 (Lincoln’o
O‘>

rasm

krityj

(Lincoln’
(Washing-

Turi ingus sodžiaus ūkinin
kas turėjo sodną. ’Lamo sodne 
augo viena obdle su auksiniais 
obuoliais. Gžlomino ūkininkas, 
jog nuo tos obeles kas naktis 
dingsta po viena obuoli.
ūkininkas turėjos tris suims: 
du iszmintingu, troezia kvaili 
ir viena lama. Gailis obuoliu 
ūkininkas liepė per nakti da
boti sodną pirma tarnui, o pas
kui sunum iszmint ingiem, 
idant sugautu, kas obuolius 
vagia, 
nuėjo

sunuin
sugaut u,
Bot tie, biski padaboję, 
ir atsigulė — Ini]) isz- 

miegojo visa nakti. žinoma va
gies nesugavo,

•) 
t)

tai), Vasario 
Diena), Vasario 
ton’o Gimimo Diena), Gegužio 

0 (Kapu Puoszimo Szvente), 
Liojios 4 (Nepriklausomybes
Szvente), Darbo Diena, Gene- 
raliu Rinkiniu Diena, Spalio 12 
((.’dlumbus diena), Dekavones 
Diena ir Gruodžio 25 (Kalė
dos.)

Informacijai tu, kurie dar 
neturėjo progos tapti .lung. 
Valstybių pilioeziais, paduoda- 

in va irius inslatvmus kurio 
ateivius. Now York’e 

i medžioti, tik 
jaigu iszsiima .speciali leidimą. 
Ateiviai bus samdyti kaipo 
darbininkai vioszui darbui tik 
jaigu negalima tokioms dar
bams gauti užtektinai pilie- 
cziu. Ateiviai negali būti mo
kytojais mokyklose. Ateiviai 
gydytojai negali praktikuoti 
szioj valstybėj, tik jaigu pada
re pirma paroiszkima tapti 
Suv. Valstybių ipiliecziais.

— F. L. I. R.

Tada 
ir 

nors visi

Ml

y y

Gruodžio 25

iu,

obuoliu-gi kas 
nakti — vienas mažiau, 
kvailvs sako: “asz dabosiu 
nuėjo nakvoti sodne, 
isz jo juokėsi. Kvailys užsili])o
ant medžio su auksiniais obuo
liais, laukia, laukia, iki vidur- 

nesnaudžia, — žiuri 
paežiam vidur-naktyjo atlekia 
puikiu-puikiauses
nuskynė viena obuoli ir nulėko 

'Tada tik
iszsimiegojes

nak'l ies,

paukszt is,

me 
licczia 
ateivis neg;

ga u t i

szo: < i

ra- 
t,urojuu

CATASAQUA ŽMOGUS 
RASZO LAISZKA.

Mr. Harry J.,Smale, 18 First 
Ave., \Y. Cata^iuqua, Pa.

“Neperseniai.
sunku perszalima, pirkau bon- 

“Dr. Xyiiitjo’s Lung Heal- 
paemiau szauksztuka jo 

ir Aliejau gulti, 
perszalinias dingo, 
aptie'kose arba
ŽMOGUS ISZ,

BLOOMINGDALE 
UŽTARĖ UŽ JI.

L. I I. Shingler isz Bloomin 
dale, Pa. K. D. 
ton, Pa. sako:

kute 
e r, .

ant rytojaus 
Gausite 

irrosernese.
) !

kia magiszkai.
vei

(r- r»

No. 2 Lehigh- 
“ Dr. White’s 

Oil of Youth Liuimentas“
Kentėjau nuo 

diegliu kojose ir blauzduose 
ir po intrynima gerai su “Dr. 
White’s Oil of Youth Linimen- 
tu”, aplaikiau greita paleng- 

Niekad nenoriu pasi
likti be bonkutes to linimen- 

Gausite aptiekose 
grosernese.

vinima.

to.“ arba

Tūkstantis Naktų ir Viena
ARABISZKOS ISTORIJOS

* *

PUIKI DIDELE KNYGA. 27 ARABISZKOS ISTORIJOS 
704 Dideliu Puslapiu.704 Dideliu Puslapiu. 150 Paveikslu.

Druczūu Puikiai Apdaryta Audekliniais Iszmargintais Vyrszala
8ZTAI KA RASZO ISZ LIETUVOS 

APIE SZITA KNYGA

lakstantis Nalda

<4

Gorbemasl* Taml*tal:—•
Sulaukiau nuo ju*u alunczlamo* 

mano vardu knyga
Naktų ir Viena" u* kuria, tariu 
■zirdinga aeziu ir labai džiaugiuosi 
kad tokia knyga kaip "Tūkstanti* 
Naktų ir Viena" apturėjau, nea man 
labai yra žingeldu skaityti visokia* 
iBtorljaa, jaa akaitydamaa nei nepik 
aljunti kaip laikas azvental ir ama- 
giai praeina. Aa* vlaiema llnkėczlau 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
"Tūkstantis Naktų Ir Viena” ne* ja 
■kaitydamas žmogus apie viską tad* 
pamlrsztl ir visokį rupescslal nors

'Tūkstantis

pamlrsztl Ir visokį rūpesniai 
ant valandėlė* atsitraukia. 1 ■ i “ * ■

Su pagarba, .
18 d. Gegužio 1921m.
Dv. Palązduonys, 
Czeklszkea vai.
Kauno apsk.
LITHUANIA. /

ŽOKAS,

<•*' ■

Yra tai ketvirtas išdavimas tos puikios knygos, tas 
v a V » * ___ * a — aparodo kad žmonėms labai patinka. Teipgi galima

ja miBiusti in Lietuva. Preke knygos Amerike $2.00 
Preke knygos in Lietuva su nusiuntimu tiktai $2*50.
W. D. BOOZKAUSKAS 00. MAHANOY OITY, PA.

v I i t

Kaip mu-

Bie W. SPRUCE STR., 
MAHANOY CITY, PA.

Bell Telefonas 149

1

lys
t i

sziu.

jam labai ji patiko.

kvailys nuėjo 
gulti; iszsimiegojes ant ryto
jaus papasakojo tėvui apie ta 
paukszti. Iszgirdes tėvas, liepe 
visiems sunams imti po žirgą 
ir vytis paukszczio sujeszkoli. 
Iszmint i ugi sunūs paėmė sau 
po gera j i žirgą, k vai Ii ui-gi pa
liko nusususi ma'ž-gyva kuiną. 
Du vyresnieji broliai iszsiskai- 
de ant geru žirgu, kvailys-gi 
koneverkdamas, ant savo kui
no nujojo in miszka. ’Pen pama
te vilką parbėganti; isz iszgas- 

nežinodamas kur dingti, 
krito nuo kuino. Vilkas kuiną 
suode. Kvailys eme grandžiai 
verkti. Gaila jam buvo kume
lio ir nenumano, ka tolinus da
ryti. Tada vilkas, pasigailejos 
jo, *sako: “sėsk ant manės, asz 
tave nuvežszili pas ta pauksztiv 
kurio jeszkai“ — ir davė jam 
lazdele sakydamas: “prijojės 
vartus, ar tvora, ])amosuok su 
ja — vartai atsidarys, tvoros 
atsilenks; kur suduosi per spy
na — atsirakys.“

Bėga vilkas kvaili neszda- 
mas, ka pribėgi prie vartų, pa
mosuos su 'lazdele — vartai at
sikelia, pribėgs prie tvoros — 
tvora isz-siskirsto, tai]) važiavo 
iki vid urna k Vieš. Paežiam vi
durnaktyje prilėkė prie kara
liaus dvaro. Vi'lkas sustojo: 
“eik, sako in kvaili, in tuos na
mus, prie kiekvienu dura pa
mosuok su lazdele, durys atsi
darys; paskutiniojo kamarai
tėje rasi ta paukszti. Pauksz- 
tis gražus, bet kletka dar gra
žesne, vienok klctkos neimk, 
lik paukšti viena!“ Bet kur 
ten kvailiui klausyti! Nuėjės 
kai]) tik pamate puikiąją klet
ka, ima ja kariu su paukszcziu. 
Suskambėjo pajudinti skamba
lėliai, atsibudo dvaro tarnai ir 
sugavo kva'ili. Vienas sako, už- 
muszti ji reikia, kitas, rankas, 
o kitas, kojas sukti; bet kara
lius atėjės sako: 
kito.“

Liepe pavalgydinti ji, paskui 
sako .kvailiui: “jai nori gauti 
(a paukszti, atvesk man isz ki
to karaliaus dvaro gražuji ark
liuką, 
paukszti su kletka.“ 
kvailvs ko

sau.

ežio,

y y

sakydamas: r

k i

y

tai]) pakis-

prie kiekvienu

už ji a*sz tau atiduosiu 
Iszejo 

neverkdamas ir 
meldžia vilko, kad ji nuvežtu 
pasta arkliuką. Isz pradžių 
vilkas nenorėjo, bet sugraudin
tas, davė kvailiui žoles szakele 
insakydamas; “
duriu pamosuok su ta szakele 
o saigai kris ant vietos, durys 

to 
arkliuko, imk tik arkliuką, 
balno nejudink, nors daug gra
žesnis už arkliuką.” Vėl nuvo
žė ji vilkas, nuėjo, žiuri, ark
liukas gražus, balnas dar gra
žesnis. Kur jis paliks! Tuojaus 
griebė už balno, suskambėjo

atsidarys, bot priėjės prie

skambalėliai ir sugavo ji tar
nai. Vienas sako, koja, kitas,

i

J

” Vėl 
meldžia kvailys vilko, idant 
vežtu pas ta pana. “ 
du ja paimsime?” sako kvai-

’ °
Lauk pats ežia, asz ja iszno- 

Szoko vilkas per tvora, 
pagavo pana ir vol per (vora 
su pana prie kvailio su'gryžo. 
Pasodino juodu sau ant spran
do ir veža in karatliaus d va ra, 
kur arkliukas buvo. Reikia 
mainyti prtna ant arkliuko.

Pagailo kvailiui panos! Ta
da vilkas'pasivertė in pana ir 
sako: “atiduok mane, nebijok, 
asz jus pasivysiu.” Džiaugėsi 
karalius gavės pana, pasodino 
prie stalo, pristato visokiu val
giu ir vaiszina, o pana tik in 
Įauga žiuri: kaip tik tarnai įau
ga praveri* iszszoko pana per 
įauga ir dingo. Pasivijo vilkas, 
kvaili su pana, pasodino ant 
savos, arkliuką szale vedasi ir 
tai]) keliauja visi pas paukszti. 
('zia vilkas pasivertė in arkliu
ką ir kvailys gavo už ji pauksz 
t i su kletka. Karaliūnas atsi
sėdo ant arkliuko ir jojo me
džioti in miszka. 
miszka nusislebojo, 
ome zuikius gr 
ji, tas, to ir laukes, nusispardo 
paskui zuiki ir dingo. Pasivijo 

palydėjo iki jo 
nevažiuok 

paklo-

1)

Džiaugėsi

T njojęs in 
arkliukas 

nulyti, paleido

vi Įkas kva'i Ii, 
tėvo dvaro ir sako:
per 
niais.

kaima,
J,

4 < 
važiuok

Atsisveikino su kvailiu, 
tas padokavojo vilkui ir va
žiuoja. Bet kur jis važiuos j>a- 
kloniais, važiuoja per kiemą 
girdamasis. Jo du broliai pa
mate, ka jis atveža, atome nuo 
jo viską ir pana ir arkliuku ir 
paukszti; pagi 
musze ir kuna 
nialis. Varnos akis jam isz'lesb 
ir kuna pradėjo lesti. VžuodOs 
maita, atbėgo ir vilkas, paži
nes kvaili, apsiverke. Žiuri, af- 

tada vilkas 
i už kojos.

riksmą, 
ir ome

i liaus ji flat i už- 
iszmete paftlo-

lekia varniukas, 1 
varniukui 

varniuko 
sena varna

melsti, idrtnt vilkas paleistu jos 
“Paleisiu, sako jai vil

kas, bet pirma atneszk man gy
vojo vandens isz dvieju u pi u 
vaistui in dvi pleczkutes. 
Pi'iriszo varnai pleczkute prie 
Sparnu; varna nulėkė, —- po 
valandai sugryžo su vandeniu. 
Vilkas isztepe tuo vandenin 
kvailio kuna — tas ir atgijo. 
Tada davė vilkas kvailiui tokia 

Eik, sako, in 
savo namus ir ten, inlindes in 

” Nuėjo kvailys, 
namie rado visa’s lėbaujant, in- 
lindo in kardina irome žaisti. 
Visi tu namu svecziai, nuo to 
žaidimo ome szokdami musztis 
gauva in lubas, 
grindis ir tai]) visi gala gavo.

r

ko.

sugavo 
iszgirdusi 
atlėkė ir

valka.

y >

dimna muzika.

kamina, žaisk.

i l

kojomis in

Vada kvailiui liko visa tevisz- 
Toliauš bus.

PARSIDUODA FARMA.

2.) raguo- 
t vartas, 

rei- 
visokios jm-

Farma 180 akeriu, 
tu, 2 arkliai, didelis 
9 kambariu šluba ir kili 
kalingi budinkai, 
darines del farmos. Puse my
lios nuo miestelio, bažnyczios, 
mokyklos, 2 mylios nuo 
žinkelio stacijos, 
priežastis yra liga.

AJrs. Wm. Poszka,
R,D. No. 2 Box 67, 
Pleasant Mount, Pa.

O

gele- 
Pardavimo 

(M.18

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS
GRABORIUS MAHANOY CITY 
*

Laidoja kunus numeireliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz> 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir 1.1. 
520 W. Centre St. Mahanoy City, Pa.

W. Szneideris ir Sūnūs
GRABEORIAI.

Patarnaujamo nimpatlAzkal, 
mandagiai ir pigiai. 

Automobiliai vestuvėm* 
kriksztynom* ir tt.

Bell Telefonas 90
215 E. Centre St. Shenandoah.

A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

MILL A PATTERSON STS., 
ST. CLAIR, PA.

lazbalnamuoja ir laidoj* mirusios 
ant visokiu kapiniu. Pagrabu* paruo- 
szia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobiliu* del 
laidotuvių, veseliu. krikaztyniu ir 
kitiems pasivažinėjimam*.

Bell Telefoną* 1878-M.

t M * i I

CAPITAL STOCK >125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED

PROFITS >623,358.62

Mokame 3-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride
dam prie jusu pinigu 1 Sausio 
ir 1 Liepos. Mes norim kad ir 
jus turėtumėt reikalą su musu 
banka nepaisant ar maža* ar 
didelis.

H. BALL, Prezidentą*
G. W. BARLOW, Vice-Pr**. 
j. E. FERGUSON, Ka*.

GYDIKIS SU ŽOLĖMS
Geriausias būdas gyditis su žolėms, 
nes žoles yra tai tyriausias vaistas 
gamtos surėdytas ir tik toki vaistai 
yra geriausi del žmogaus kraujo 
atgavimo nes žoles yra sveikiausi 
vaistai vartoti del žmogaus kraujo 
kurios atitaiso žmogaus krauja nuo 
visokiu ligų. Mes užlaikome įvai
riausias žoles nuo visokiu ligų kaipo 
tai nuo kosulio, kokliuszio, dusulio 
mainu ar bile kokios astma, viduriu 
užkietėjimo, skilvio nemalimo, strėnų 
ir pecziu skaudėjimo, lovoj szlapini- 
mosi, perszalimo, rumatizmo ir t.t. 
po 60c. Nuo nervu iszgasties, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auyse 
užima, bemieges, szirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejusio kata
ro, bult-liges ir t.t po 85c. pakelis. 
Jeigu kenti koki nesmaguma isz virsz 
minėtu ligų, tai greieziaus kreipkite* 
pas mane. Asz tukstaneziams sutei
kiau sveikata su savo garsioms žolėms 
ka ir suteiksiu ir jumis. Pas mane 
galite gauti Didysis Szaltinis, Tilžės 
spaudos, pagal tikra 10 ir 6 spaudi
mą, puslapiu 992 su juodais mink- 
sztais apdarais po >4.75. Atsiųskite 
10c. o gausite visokiu žolių ir knygų 
kataloga. Reikalaujame pardavinėto
ju musu žolėms po visus lietuviszkus 
kolonijas. Adresavokite sziteip:

M. ŽUKA1TIS, 
25 Gillet Rd. Spencerport, N. Y.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

3-czias Procentas už jus u pinigus ir saugumas del jusn 
pinigus yra geriaus negu 10-tas Procentas be jokio 
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST CO., 
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta 
suma kas-kart auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir czedina. Dėkite savo 
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysiu 
kaip tai pinigas auga sn padauginimu Procento.

del žmogaus kuris dirba ir czedina.
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Szvies-plauke Mariu 
Pana.

in drumsto stiklinio

kojom,

UNDINE.

Keletą metu jaunas žvejys 
Simas Puta plaukiojo tolimo
siose pietų jurose jūreiviu. Pa
galiau jis gryžo in gimtaji kai
meli Pabaltojo. Buvo tada va
sara Simas daug privargo tar
naudamas jūreiviu ir todėl 
kiek laiko nutarė nieko 
dirbti: neplaukti 
žvejais žvejoti, 
vakaruszkose.
norais gulėjo jis sau vienui 
vienas smėliu kopose juros pa- 
kraszty ir žiurėjo in jura, lyg 
ko ten jeszkodamas. Jo daž
nai klauso, ko taip atydžiai 
stebis in jura, bet jaunas jūrei
vis ir pats negalėjo to iszaisz- 
kinti.

jos pavir- 
sziaus. Ir vėl Simui užsinorėjo 
szokti jūron’, bet isz vandens 
urnai iszkilo szvieS-plauko un
dine ir liūdnu balsu pasakė:

Dabar jau

v -

• “SAULE”

“Un-
Asz maniau

linu ir garsiai surikau: 
dines, undines!..” 
tik dar kiek Simą pagąsdinti 
pakankinti, b pas'kul phrodyti, 
krtip karszta mano meile. Bet

— Jei tu ligi saules paši- pajutau, kad žeme po rtuinb 
—- prn-1 kojom skirias,

■I

ne
su draugais 

ueužti kaimo 
Isztįsomis (lie

sa u

— Žiūriu, — sako, — kad 
ramiau ir linksmiau nuo to da
ros.

Ji verte dirbti, kad iszsklai- 
dytu savo liūdesius, bet darbas 
Simui visai nesisekė. Ir paliko 
ji ramumoje, manydami, kad 
karszta pietų saule iszdžiovino 
jo smegenis.

Karta vakare
paežiam pajūry ir 
skestanezia juru 
saule. Diena pute stiprus rytu 
vejas ir jura nerimavo: putojo, 
uže ir didelėm bangom plovė 
smėlėtus krantus. Vos tik už
geso vandens pavirsziuje pas
kutinis nusileidusios
spin,dūlis ir ilgi szeszoliai pa
slėpė toluma, Simas pamate 
gana toli nuo kraszto tarp 
bangu mažute sala, kurios nie-

Nustebes

sėdėjo Simas 
žiurėjo in 
platumoje

saules

Simas 
kraszto

ja buleli. Bet dar didesnis buvo 
pamate,

kad ten nebuvo.
žiurėjo jaunuolis in ta mažuti, 
taip netikėtai atsiradusi žemes

jo nustebimas, kada
kad saidoje kas tai gyvo kru
ta. Geriau insižiurejos, pažino, 
kad tai esanti mergele. Ji buvo 
nepaprastai graži. Lengvutis 
baltas rūbas donge jos kuna ir 
plevėsavo nuo vėjo.

“Undine”,
apsidžiaugė: žvejai tiki,

pamanė Simas ir 
kad 

pamatyti undine — laime. Bet 
ežia Simas pastebėjo, kad mer
gele stovi staezia kietoje žemo
je. Undines stovėti ngali: vie
toje kojų jos turi žuvies uode
ga.

Nusigando jaunas jūreivis, o 
mergele stovi ramiai ir 
in ju puse.
Simas szoko in mažuti 
ir eme irtis areziau salos, 
eziau stebuklingos 
.Ji trauke tos mergeles 
miszkas grožis ir mintis, 
ji gali žūti juroje.

Kuo areziau prie salos plau
ke jaunas jūreivis, tuo neaisz- 

inžiureti

žiuri
Kiek atsipeikėjos 

laiveli
ar-

mergeles.
neže- 
kad,

kiau galėjo inžiureti sala ir 
mergele. Vėliau jis jau net ome 
abejoti, ar isz tikrųjų yra toji 
sala ir ar tikrai stovi joje mer
gele, o ne baltos putos putoja. 
Priplaukęs prie tos vietos, kur 
jo apskaitliavimo tikrai turetu 
būti matyta sala, jis rado tik 
baisia szelstanczias putojan- 
czias bangas. Ilgai dar plau
kiojo Simas vienon ir kiton 
pusėn, bet salos nebuvo.

Nusiminęs, 
gryžo Simas in sausuma. Bet 
nespėjo jis žengti koja ant 
kranto, kaip vėl pamate juro
je mažute sala ir joje mergele. 
Gerai kaimis iszmatavo tos sa
los atstumą nuo kraszto ir vėl 
pilnas vilties nuplaukė in ju
ra prie mergeles. Bet pasikar
tojo tas pats, kaip ir pirma. 
Regėjimas palengva pranyko;

priplaukė,

nepatenkintas

vos jis areziau 
gryžias sausumon, Simas 
aiszkiai mate stebuklinga 
ir mergele.

Simas vos tik

o 
vėl 

sala

ne verkė isz 
apmaudos. Pavargęs jis krito 
in dar szilta smėli ir gulėda
mas maste, ka jam daryti. Bu
vo labai szilta ir tvanku. Jo 
kūnas buvo taip sukaitės, kad 
jis negalėjo daugiau iszkesti ir 
nutarė iszsimaudyti.

Bangos meilingai ji apglėbė 
ir IS2 karto atvėsino jo karszti. 
Tik urnai pajuto, kad kokia tai 
jėga traukia ji in dugną. Norė

i - ■ -

jo atsigryžti ir plaukti 
kraszta, bet negalėjo: kaip jis 
ne dirbo rankom ir 
kaip nesistenge, bangos ji vis
trauko in jura. Nusigandęs 
jau ruoszes mirti, bot urnai, 
didele banga ji pakele ir jis 
aiszkiai pamate netoliese šalč
io ir jojo mergele.
jis kiek galėdamas greicziau 
plauke saleles linkui. Bangos 
jam irgi padėjo ton pusėn 
plaukti. Nespėjo Simas koletą 
kartu mostelėti rankom, kaip 
buvo jau prie pat saleles, bet 
rhergelo kaip tik tuo pat laiku 
dingo juroje.
mas pastebėjo, kad naktis bai
gės ir saule jau kilo rytuose 
isz tolimųjų juros pakraszcziu.

Privargęs, sujaudintas sėdė
simas mažoje salotoje ir 

Bet veltui jis 
O

Apsidairęs

jo Mimas mažoje 
dairės kraszto.
žiurėjo — žemes nesimato, 
juk jis negalėjo nuplaukti taip 
toli, kad auksztos 
augusias kopos 
nykti isz akiu.
Sėdėjo jūreivis smėlyje, ban

gos uže ir szelo 
mėgino vėl szokti 
plaukti in ta. puse, kur turėtu 
būti krasztas, bet smėlio salele 
ji lyg pririszo prie 
rodo, kad nematomos 
traukia ji szalin nuo vandenio. 
Baime gimė jaunuolio szirdyje 
ir jam pasidarė ilgu sausumos 
ir žmonių. Valandos trauke, o 
jis vis susitraukęs smėlyje sė
dėjo ir nemato aplinkui jokio 
gyvybes reiszkimo — nei laivo 
buriu, net nei žuvėdrų. Viesz- 
patavo mirties ramumas, ir 
kad ne juros užimąs, atrodytu, 
kad Simas uždarytas vandeni- 
niam karste.

Labai stebėtina, kad Simas, 
visa diena sėdėjos saloje, neju
to bado ir troszkulio. Taip pat 
nebuvo ir szalta, nors 
szlapiais marszkiniais 
kos buvo.

Saule leidos in vakarus. .Ju
ra nurimo, ir tik prie 
vanduo uže, lyg

puszim ap
galėtu pra-

aplinkui.
jūron ir

Jis

saves ir, 
rankos

ramumas,

vien 
apsivil-

tose bangose Simas 
kaž
ne

saleles 
bangas kele 

kaž koki paslaptinga joga. In- 
sižiurejes, 
pamate plaukiojanczius
kokiu padaru. Žmones 
žmones, žuvys — ne žuvys. Jio 

, su- 
szokyje, 

Simas ilgė i 
žiurėjo in juos ir pagaliau in- 
sitikino, kad tai 
moters ir vaikai, 
kojų visi turi uodegas, 
uodegom jie linksmai pliausz- 
ke vandeny, kad vanduo tysz- 
ko aplinkui ir putojo. Kartais 
tie padarai atsigryždavo Simo 
pusėn ir žiurėjo in ji. Tada ir 
Simas aiszkiau mate, kad jie 
visi žalia-plaukiai ir žalia-akei 
moters in savo plaukus turėjo 
insipynusios juros geliu vaini
ku, gintarą, blizganezius ak
menėlius ir juros žvaigždes.

Simas irgi užsigeidė kartu 
su undinėm pažaisti vandeny 
ir norėjo szokti jūron, bet pa
mate, kad viena undine duoda 
jam ženklą, ji perspėdama. Jis 
pažino, kad tai yra toji pati 
mergele, kuria jis mate si

žaidė, plaukinejo vandeny 
kos lyg 
vaike viens kita.

linksmam

v ra 
tik

vyrai, 
vietoje 

Tom

saloje.
Tai buvo nepaprasta undine: 

szviesus ir
žuvies 
baltos

spinduliai

vesiu 
bangusuptis

Tik szvies-plauke

josp laukai buvo 
denge visa jos kuna, 
uodegos ji neturėjo ir 
mažutes kojytes mates isz po 
ilgu plauku.

Saule jau nusileido, ir nespė
jo jos paskutiniai
paskęsti juroje, kaip stebetini 
juros gyventojai iszplauke in 
vandens pavirsziu, užganėdin
ti eme kvėpuoti tyru ir 
vakaro oru ir 
virszunese.
undine, kuria labiausiai SimAs 
norėjo areziau pamatyti, 
po vandeniu ir jos 
rodo miglotas, neaiszkus.

Isz lengvo temo. Juros žmo
nes pavargo bežaisdami, ir 
vienas po kito pranyko gelmė
se. Bangos aplink sala nurimo. 
Simas sėdėjo prie pat vande
nio ir pasilenkeš žiurėjo in ju
ros giluma.

Atėjus pusiati-nakcziui, jis 
iszgirdo vandenyje kaž kokius 
ne arazkius garsus, lyg dejavi
mą ir verksmus. O jura rartii 
ir ne viena mažute bangele ne

liko
veidas at

bežaisdami

rodymo szbksi ih jnra.
žūsi. Sžiandiena diena sulygsta 
su naktimi ir visas pasaulis 
pilnas stebuklu. Patekės in ju
ra, tu turėtum iszgyvėnti jojo 
su juros žmonėmis szinita me
tu, kaip ir asz gyvenu. Bet asz, 
pragyvenusi juros vandenyje 
szimta metu, pasenau t ik vie
nais motais, todėl , 
žmones szimta kartu leeziau ir 
ilgiau gyvena, kaip sausumos.

— Kas gi tavo, gražuole 
mergele, užbarė? — paklauso 
Simas ir didele užuojauta gir
dėjos jo.balso. — Kaip tu pa
kliuvai in jūra ?

Szvios-plaukes undines 
lynoso akyse sužibo karsztos 
azaros ir ji papasakojo Simui 
savo gyvenimo istorija.

— Man buvo septyniolika 
motu — pasakojo undine. — 
Buvau linksma, darbszti, ir to
dėl daug kam isz musu kaimo 
jaunuoliu szirdis 
Su jais buvau meili 
bot nemylėjau no vieno.
kui atsirado vienas —; ir asz ji 
nepaprastai karsztai pamylė
jau. Jis buvo jūreivis ir vadi
nos Simas Puta.

—■ Vieszpatie!.

kad jūros

mo-

pa veržia u. 
, nepuiki,nepuiki 

Pas-

— susznko

taip

Gedi- 
ir niekad 

savo myli-

nustebės Simas: — tai juk 
mano vardas!.. Bet mano die
duko ir mano tėvo dieduko ir
gi buvo toks vardas, kaip ir jo 
Senuolio, kuris tur-but tai bu
vo mano pra-diedukas. Jis bu
vo jurininkas, kaip ir asž.

— Tur but, taip, — atsake 
undine. — Tu, kaip du van
dens laszai, panaszus in ji.

— Keista!.. — stebėjos 
Simas.

— Viskas stebuklinga... Pa
mylėjau asz Simą Puta
karsztai, kad ir apskaityti sun
ku, kad net geda buvo, 
jaus asz savo meiles 
nedrysau būti su 
riiuoju berneliu meili, kaip su
kitais kaimo berneliais, prie- 
szingai — su Simu Puta visa
da badavau griežta, pikta, lyg 
jo neapkęsdama. Kaip galeda- 

savo jausmus 
pražucziau 

jei jis mane pabucziuotu 
sužinotu, 
tarpu mano 
buvo jo buczkis. Buvo vasara. 
Atėjo ir tas laikas, kada diena 
susilygina su naktimi.
kaimo buvo vakaruszkos. Jau
nieji žaidė ir szoko. Apie pu- 
siau-nakti a«sz iszejau in juros 
krauta kiek atvesti 
szirdis liepsnojo be g 
ta meiles ugnimi.
smarkus vejas ir jura nerima
vo. Simas iszejo paskui ir eme 
garsiai kalbėti, 
perrėkti bangu 
mane myli ir nori siusti 
mane pirszlins. Asz net drebė
jau isz susijaudinimo ir 
džiaugsmo, bet vis nenorėjau 
pasiduoti ir 
(t

imi stengiausi 
slėpti. Asz, rodos, | y 

arba 
O tuo

>
kad ji myliu.

gyvenimo svajone

Mnsn

— mano 
jalo karsz- 
Pute gana

stengdamasis 
kad 
pas

užima,

susijaudinimo

riktelėjau jam:
Niekad asz už tavos netekė

siu... Asz noriu laisva būti! 
Jis labai užpyko nes
mato mano jausmus ir žinojo, 

Pas tave 
kraujas!

y y 

aiszkiai

kad tik ji erzinu, 
tur but, žuvies 
suriko jis piktai — 
riau pritiktu g 
juroje su undinėmis, 
žmonių tarpe!” 
butu man 
erzinau asz ji — 
vešu ten!...

4 4
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“Tau ge- 
jyventi szaltoje 

negu 
“Žinoma, tai 

J1

Kaip gera ir 
nu- 

Priojau 
Bangos 

pliairszke prie kojų. Buvo be 
galo liūdna, kad Simas kalba 
apie mano szaltaji krauju, ka
da szirdis dogo liepsna. Simas 
stipriai griebė rankom mano 
peczius ir stengės • atitraukti 
huo juros. “Ne pikta-žodžiauk, 
mergele! — pasakė jis, 
drebėdamas. — Sziandiena su
silygina naktis su diena; dvy
likta naktis ežia pat. Žiūrei^ 
dabokis, kad undines isz tik
rųjų tavęs nepagautu!” Nusi
gandau tai iszgirdusi, bet to 
nenorėjau rodyti. Isztrukau isz 
Simo ranku, nubėgau kiek to-

su

didžiausia laime!
( c

Gerai butu 
plaukti pas jas!...
prie pat vandens.

Ne pikta-žodžiauk 
visas

/

( bangos nifthė 
gaubia ir traukia in juros gel
mes. Girdėjau, kaip baisiai su
tiko Simas ir szoko paskui ma
ne in jura; paskui netekau są
mones. Atsipeikėjau labai gra
žiame urve juros dugno. Aplin
kui augo kaž kokie 
labai gražus augalai, 
kui plaukiojo daugybe invai- 
riu žuvu ir gyvuloliiL Kvėpuo

ta i p pat lengvai, 
Neužilgo aplink 

susirinko krūva

nau save beszirde, negailestin
ga. Bet to nepakeisi: vandens 
žmonės nepažisth jokiu liįpi 
nėi kurtei, nei dvasios, sato mi
rusius jio laidoja linksmai 
šzbkdami ir dainuodami; joi 
mylimasis apgauna undine, ji
nusijuokia ir pamyli kita. Net

nematyti
o apliii-

vau lygiai 
kaip ir ore. 
piane susirinko krūva juros 
žmonių — undinių senu, jaunu 
ir vaiku. Jie nustebo žiurėjo In 
mane, glostė, czupinejo plau
kus, kojas. Pats seniausias ju, 

augalu barzda, 
laukia.

Jis pasako, kad turėsiu gyvon- 
, o gal ir 
mano nė- 

“ Pirmame 
moty —sake jis — tavo 
vaizdu, bus žmoniszka ir todėl 
nelabai vikriai galėsi plaukio
ti, antrame ■szimt-moty tarpu- 
pirsztyse pas tave atsiras plo
vos, trecziamo kojos suaugs in 
krūva, apidengs žvinais 
tada jau tapsi tikra 
Jei norėsi — galėsi 
už vandeninio žmogaus, 
pradėjau verkti ir aimanuoti 
o jis mane ramino, 
sako, gal tau ežia 
patiks, bet greit 
geriau gyvensi, kaip 

daug

r>

didėle juroS 
papasakojo kas inline

Ii juroje szinita metu 
du szimtu, jei nieks
isžgelboš. szimt- 

isz- •

i r tu 
undinė, 

iszt o keti 
Asz

Pradžioje, 
ne viskas 

apsiprasi ir 
žemojo* 
laisvos:

J
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Czia. pas mus 
niekas vienas kitain nekliudo 
kiekvienas plaukia san, kur 
užsimano. Nieko uždrausto ir 
nežinomo czia nėra; dirbti ne
reikia. Todėl mes 
linksmi ir užganėdinti.
pavoju mes nepažystam — vi
si juros gyviai mus gerbia. O 
jei Baltijoj juroj ir atsiranda 
kad kokia didele pleszri žuvis, 
ji mums nieko nedaro, 
mes valgiui netinkam. Tik vie
no mes turime labai bijotis, ir 
tu taip pat, tai smiles spindu
liu... ' Jei nors vienas saules 
spindulėlis palytes mus, tada 
iszgclbejimo nėra, ir tas, kuri 
toji nelaimo iszt i ko, ini rszta ir 
virsta putom.”

Pradžoje asz maniau, kad 
niekad negalėsiu paprasti gy
venti juroje ir buvau net pasi
ryžusiu tuoj iszplaukti in pa
virsziu, pažiuro!
karta in žmonių pasauli, m 
saule ir mirti. Bet dar vos tik 
szvito, o asz
plaukinejau: man isz tikrųjų 
patiko laisvai lankstytis, nar
dyti minksztam vandenyje. 
Taip asz ir apsipratau
d in i u gyvenimu. Juru žmonos 
labai gori, linksmi ir vaiszin- 
gi; su jais gerai gyventi. Ir 
greit slinko mano naujojo gy
venimo dienos. Bucziau visai 
laiminga ir nemanycziau apie 

gyvenimą^ 
kad dvi mintys nestovėtu nuo
lat mano galvoje. Pirma — 
kad asz niekad nejausiu sall
ies szihimos. Toji mintis neap
sakomai mane kankino. Daž
nai, iszplaukusi in pavirsziu, 
atsiguldavau szlapiam pa

liokai! trial 
laukiau saules tekėjimo; bet 
nors gyventi eme virszu, ir 
paskutine valandėlė priešz 
saules tekėjimą greit smukda- 
vau in juros gelmes. Antra ma
no szird-gela buvo • kad jau 
daugiau kažin kodėl nemylė
jau žmogaus, kuri priesz tai 
taip karsztai mylėjau; nežino-

sau J

visada taip 
.Jokiu

maniau

nes

paskutini 
pasauli

;jau 
man

linksmai

su uii-

gryžima in senąjį

szlapiam
kraszczio smėly ir

virsZU 
valandėlė

jau asz taip pat nei gailesezio, 
no atgailos. Per keliolika metu 
teko iszgirsti, kad mano buvęs 
mylimasis vedo kita mergele, 
bet mane mažai tas sujaudino, 
o kaip sužinojau per kiek lai
ko, kad senis žvejys Simas Pu
tu mirė, tai net pralinksmėjau. 
No rūpėjo man taip pat ir ma
no tėvai ir gimines, ir kada jie 
visi iszmirę, asz ne truputi ne
verkiau. Verkti jau asz senai 
pamirszau.

Dažnai nUsigasc|ftvau, kad 
pasidariau nejausminga. Vadi-

buvo bueziuoti spruta, negu 
žuvi, o baisus padarai bema
tant pranyko juroje. Vėl nuri
mo jura, 
pasidarė lygus, kaip stiklas.
Datlguje ja n sžviete raudona 
ausžra. '

“Dabar Ims pats baisiausias 
darbas! — pamahe Simas: — 

su tuo gerai apsi-

vandens pavirszius

<1

jei kūdikis nčtyozia. pakliūva 
in šaulės szviesa ir virsta puta, 
tai motina no kiek nosusigrau- 
dina.

,Bet tas nuolatinis lihksmu- 
mas gimdo manyje kaž-koki 
bai^u jausmu; jaueziau dva
sios tusztuma, ir rodos, kad 
kas tai atomo isz manos daik
tą, kuris yra man pasauly 
brangiausias. Bot i ė ta tiiszt įi
ma. vis jaueziau neaiszkiai, no- 
ryszkiai, lyg 
j ima sapne.

Sziandiena 
sžimtas metu, kaip 
būro; asz galiu atgimti ir 
džiaugtis šaules spinduliais ir 
verkti karsztomiš aszaromis, 
jei tik atsiras žmogus, drėsus 
ir pasiryžęs —asz iszsiliuosuo- 
siu isz piktųjų burtu.

— Alau pakaks drasnntio! — 
karsztai susznko Simas. — E- 
siu jūreivis, prates prie invai- 
riu bai'sybiu. Nieks n Opa sakys, _ k ‘ j*. JL - —_j "

į

jaueziau 
rodės,

man

galvos skaude-

sukako 
mane uz-

lygiai
■6

vol

kad asz kada nors bijojau. Vis
ką padarysiu, kad Hik pamaty
ti tavo veidą saules szviėsojo.

— Taip — apsidžiaugė įgu
dino. — Žinok, kad pagyvenusi 
vandenyje, asz daug pagraže- 
jau.

Ir ji giliai atsiduso.
Ka-gi asz turiu daryti, 

kad tavo iszgol'bcti ? — paklau
so jūreivis.

Ji dar karta atsiduso ir at- 
sa k e:

—- 'Puriu tAU pasirodyt i 
trejopoje iszvaizdoje, ir tu kas 
karta privalai pabucZiuoti ma
no. Jai nors akimirksniui tavo 
šerdyje gims baimes jausmas 
—viskas žus. Tada asz turėsiu 
gyventi juroje dar’szinita me
tu, visados linksma ir nematy
ti skaisezios saulutes. Bet ir tu 
nesurasi sau laimes. Todėl ap- 
simaustyk gerai.

Simas ir klausyti apie tai ne
norėjo.

— Greicziau 
burtus! — prasze jis. — Asz 
gerai save pažystu ir esu pasi
ryžęs.

— Prisirenk prie visko!...— 
pasako dar undine ir pranyko 
juroje.

Nepraėjo ir minutes, kaip ju
ros gelmėje pasigirdo kaž koks 
užimąs.

yda mos pakilo dideles ban-
Vanduo pasidaro dumb

luotas ir kraujuota's. Simas ne
bijodamas in tai žiurėjo. Urnai 
isz juros in sala iszszoko dide
le ir baisi žuvis. Ji piktai mu- 
sze uodega smėli, žiojo dideli, 
a’sztriais dantimis nusagstyta, 
žioti ir stengėsi praryti jūreivi. 
Bet žinias nenusigando, stip
riai rankom apglebo žuvi ir pa- 
bueziavo jos baisiaja žioti. Ir 
jam pasirodo, kad jis bueziuoja 
ne žuvies, bot mergeles sziltas

(r
n

gos.

I

tau

pradek tuos 
jis.

Sznypszdamos ir ran-

luputes. Baisus padaras tuoj 
iszsmuko isz jo ranku ir prany
ko vandeny. Ban'gos nurimo, ir 
vėl ramumas užvioszpatavo. 
Dangus rytuose pasidarė kiek 
szviesesnis, ir viskas rode gra
žu ryta. Simas 'stovėjo, kovon 
pasirengęs ir lauke, kas bus to
liau.

Ir vol eme virti vanduo. Pa
kilo dar didesnes 'ir baisesnes 

Jura pajuodo, kaip 
Vanduo sutirsztejo ir 

Atsivėrė
juros gelmes ir isz ten paleng
va iszs’linko be galo baisus tva
rinys — juros sprutas. Jis vi
sas buvo apaugės dideliais vik
riais ir slidžiais pirsztais, se
nos puszies kamieno storumo, 
visas aptrauktas dvokianeziom 
pelkom ir judaiičžiais spaugais.

•J*1 tr

bangos.
smala.
pasidaro lyg klijai.

Didele galva maskatavos in vi
sas puses, o 
piktai ir gūdžiai' dabojo kiek
viena jaunuolio judėsi. Baisus 
spruto pimztai suspaudė Simą, 
glamžė ji, ezinlpe jo kana, bet

V1*
kraujuotos akys

jis nenUsigAndo he trupilcziu- 
ka: grėit stvėrė abiem rankom 
baisybes galva, surado lupas irbaisybes galva, surado lupas ir 
pabiicziavb. bar ihaloniau jam

H
k

i
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I
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TARADAIKA

li

bot ašz ir 
dirbsiu.”

Bot trecziu kartu jura ne ne
su judo, nekilo baigos. Tik Vos 
ma tom a s vai id e n s pa v i nszi a u s 
judėjimas pranaszavo naujojo 
stebuklo pasirodymą. ‘Preczias 
stebuklas buvo pati szviesplau- 
kc undine — gražuole. Szvie- 
sus plaukai bangavo aplink jos 
kuna ir lengvutis baltas rūbas, 
kaip ūkai donge ja.

Ji iszejo isz vandens in sale
le ir atsistojo priesz jaunnji jū
reivi, laukdama buczkio.
dabar, tokia artima ir aiszki, 
ji pasirodė Simui dar gražes
ne, dar geresne, negu pirma. 
Ryto duszreles spinduliai vi- 
liojancziai žaidė jos plaukuose 
ir veideliuose, nuo kuriu lotai 
viens po kito krito (yrus van
dens laszeliai.

Pamate Simas gražuole taip 
arti saves, laukia n ežia jo bucz
kio, ir ji netikėtai apėmė ma
lonus ir sakius ne tai laimes, ne 
tai gėdos jausmas. Jis net ome 
mahyti, kad tai viskas yra sap
nas arba klejone — ir nedryso 
isz karto prispausti prie kruti
nės gražm/le ir ja pabueziuoti 
in taip gražias ir viliojanezias 
luputes.

Perėjo keli svyravimo aki
mirksniai. Mergele žiurėjo in 
ji liūdnomis ir raginaueziomis 

jos lupos lygakimis;
sznibždejo. Simas atsipeikėjo: 
stipriai apglebo mergele ir pri
spaudė prie savo karsztos kru
tinės. Bet jau buvo pervelu: 
tuo pat laiku,kaip jo degan
čios lupos prisispaudė prie 
mergeles lupu, isz juros pa- 
kraszczio iszkilo keli saules 
spindulėliai ir aipszviete dre- 
banezios undines kuna. Ji dar 
pabueziavo Simą, bet burtai 
nebuvo nutraukti. Jau buvo 
vėlu. Tyliai, lyg negyva, isz- 
smuko undine isz Simo glėbio. 
Jis neinstenge jos iszlaikyti. 
Pakilo bangos ir vėl nunesze 
szviesplauke gražuole in juros 
gelmių karalija. Jis dar pama
te liūdna mergeles žvilgsni, 
pilna meiles ir gailesezio. Tai 
buvo miTsztantis žvilgsnys.

Tuo pat meti! pranyko ir 
smėlio salele, kurioje jaunuo
lis stovėjo. Kaip bangos nuri
mo, Simas pamate, kad stovi li
gi pusei vandeny. Netoliese 
matėsi krantas, Su savo puszi- 
mis apaugusiomis kopomis ir 
jis nesąmoningai eme plaukti 
prie jo.

Simas Pilta nuo to laiko tik
rai neteko, proto. Jis kalbėjo, 
bet niekas tu kalbu negalėjo 
suprasti ir niekas joms netikė
jo. Jis nieko nedirbo, neplaukė 
su žvejais in jura, bet isztiso- 
mis dienomis ir szviesiomis 
giedriomis naktimis stovėdavo 
auksztam krante atydžiai žiū
rėdamas in jura, ir niekas ne
galėjo suprasti, ko jis ten jesz- 
ko...

LADIES!
YOUR DRUGGIST 
RKCOMMKNDS

ROYAL PURPLE
PILLS

ka tai

ATTENTION!

PARSIDUODA FARMA.

65 nkrai žemes dirbamos, 30 akru 
busziai ir medžiai, 7 kambariu stuba 
ir barne su skiepu. Žeme yra derlinga 
purvfts su riiollū niaiszyta, viskas ant 
jos auga. Kartu parsiduoda visi far- 
mos inrnnkiai ir maszinos. traktorius 
szesziolikos arkliu pajėgos, viena ku- 
1

ir visoki farmos inrankiai. Taipgi 3 
arkliai, 5 melžiamos karves, 25 visz- 
tos. Farma prie jniesto, arti geli, sto
tis, bažnyczia, bankas ir mokykla. 
Parsiduoda isz prįežasties senatvės 
labai pigiai, tik už $3,000. Inneszti 
i
mokėti per 33 metūs, su 6 procentu.
"i L k □'.» ii! i > 1 *

FRANK BARTEICH
R, F. D. No. 4

purvas su riiollū niaiszyta, viskas ant 

mos inrnnkiai ir maszinos. traktorius 

llama maszina ir viena javams pjaut

bankas ir mokykla.

reikia $2,000. O likusius gales iss-
_____ - AM ’____ ___

Atsiscaukite greitai. (t.34
FRANK BARTEICH

Ulster, Pa.
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Nodyvai jaigu Lietuviai 
iszsižada savo praeities, 

O ir IJetuviszkos pravardes, 
Jaigu tėvo pravarde iszsižada 

Tai vaikine ir tikėjimą po 
kojų pamina.

Asz del tokiu duosiu rodą, 
Katrie permaino pravarde 

ir varda, 
Kad ir permainytu savo 

morda, 
In užpakali užsuktu, 
Tada kožnas pažys, 
Jog tai veidmainys.

Jaigu nori būti tok is nedoras, 
Tegul uosi ir ausis nupjauna 

o bus Amerikonas.
Tiek to, tokiu kvailiu yra 

rte daug,
Su tokiais kvailiais szelank, 

Lai kūkaliai tarp Lietuviu 
ne buba, 

Eina ant sausu balu ir suvis 
pražūna, 

Kaip davadni vyrai pasiliks, 
Tai del visu tautu patiks.

* * *

Vienoje poezeje smarki 
vcselka atsibuvo, 

Net vaikine stuba sugriuvo, 
Ir porezius sudaužė, 

Visus langus iszdauže. 
Bambilius važiuoti nesamdė 

Ne rado pinigu, nors 
kis Zenius gramdė, 

Ant karuko in miestą 
pleszkejo 

In kuri vos inlipti visi galėjo.
Ir daugiau funiu ten buvo, 

Kaip du in kaili gavo,

s

Daug apie tai galetau 
padainuoti,

Bet dabar turiu paliauti, 
To visko ne skelbsiu, 
Del saves pasiliksiu.

Geriausia srveczia papraszyt, 
Paskui nugirdyt ir aprabyt, 

Czikage ne kitaip buvo. 
Vienas in latru rankas b 

pakliuvo* 
Mat, in viena urvą susirinko^ 
Tuojaus namines parvilko, 

Gere kiek tik tilpo, 
Net kojų nepavilko.

Paskui da susimusze, 
Galvas perskalde, akis 

permuszo, 
Na ir užmigo kur sėdėjo, 

O kada pabudo, vienas 80 
doleriu neturėjo.

Jau tasai, tai bus kytresnis, 
• Ir isžmintingesnis, 

In tokes urvas nesilankys, 
Namieje sėdės “Saule” 

skaitys.
Czika'giecziai iinkia ant 

girtavimo, 
Paskui ant latravimo. 

Moka vogt ir bemeruot, 
Su peiliais vajavot.

4

* * *

In Szenadori nulepsejau, 
Apie puikius triksus 

dažinojau, 
Buvo tai pedes diena, 

Nuciupinau in narna viena 
Kitoje stuboje vyru balsus 

iszgirdau,
Ir tuo jaus dasipratau: 

Ba apie ejniki kalbėjo,
Ir labai krumpliai braszkejo. 

Po doleruka losze,
O ir tai ne vienas pralosze, 

Visa uždarbi padėjo, 
Ir viskas nuėjo.

1

O kada stiklą alaus norėjo, 
Tai prie szinkoriaus priėjo, 
Pradėjo rankas bucziuot, 
Kad alaus ant bargo duot.

’> •
T R*

DAINŲ KNYQBLB, teiprl tinkama 
kaipo piles ir dekliamacijos, 92 pus
lapiu, popierini apdarai. , Preke S|« 

W. p. POCZKAŪStAS - C0.» 
MAHANOY CITY. PA,

•HM..." • .arikMM*
MAHANOY CITY. PA.
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ŽINIOS VIETINES
—- Oras daug atvėso.
— Apie 20 szeimynui kurie 

gyvena kompanijos st ubuose, 
Buck Mountain peczeje, aplai- 
ke paliepimu nuo kompanijos 
kad i szsi k raustytu isz tu stubu 
in 10 iki 30 dienu laiko nes tos 
stubos kas kart po biski slenka 
žemyn in kasiklas ir tokiu bu
do neyra saugu gyventi tose 
st ubuose.

— Apribus jau baigėsi.
— Ketverge pripuola Szv. 

Petro kankytojaus.
— Kasyklų pede praėjo 

malsziai mieste, nes žmoneliai 
ne turi laiko ant siautimo.

f Subatoje atsibuvo laido
tuves trijų menesiu senumo 
mylėtino kūdikio Vlado Galins- 
ku. Graborius 
laidojo.

Draugystes Moose teat- 
Hippodrome

— Vinces Strielukus, 317 W. 
Mahanoy Avė. kuris dirba del 
Readingo kompanijos, turėjo 
pavojinga atsitikima Subatoje. 
Važiuodamas ant vežimo, stai- 
gai suhižo vežimo dyselis ir ne
galėdamas suvaldyti arkliu 
iszpuole isz vežimo, kuris pa
gavo Vinco szona, galva ir 
sziaip skaudžiai apibružino 
veidą. Gvdosi namie, •i

Isz Shenandoah, Pa.. r

t Juozas Januloviczius, 49 
metu, 324 W. Coal uli. likos 
baisiai sužeistas Packer No. 2 
kasyklose, per nupuolimą ang
lies. Abi kojos sulaužytos, pa
ežiai ir krutino labai suspausti. 
Likos nuvežtas in vietiniu li- 
gonbutia, kur mirė Petnyczios 
vakaru.

Traskauckas

ras “Hippodrome” atsidaro 
szi vakaru su puikiu perstaty
mu ir paveikslais.

— Kazimieras
1001 E. Mahanoy Avė., pertai
so savo narna pagal naujausia 
mada kaipo ir Jonas Krukas, 
938 E. Mahanoy Avė.

f Marcelius Lapinskas 337 
W. Pine uli., ka tik aplaike 
liūdna žino, buk jojo brolis Mo
tiejus, kuris gyveno Herrin, 
Hl., mire Vasario menesyje. 
Turėjo 57 metus, paliko paezia, 
du sūnūs ir (lukteri kaip ir bro
lius: Marcelin Mahanojui; Juo
zą ir Kazimiera, seseris Urbo
niene ir Petravicziene Miners
ville; dvi seseres Lietuvoje Va
lentiene ir Lakitskiene ir moti
na 93 metu kaipo ir viena pus
broli Viktorą Lapinsko mies
tu. ęime Suvalkų guber., Daug- 

Kumecziu kaimo, 
Marijampolės Apskr., Padovie- 
niu vals.

— Nuo Ntslelios prasidėjo 
czedinimas szviesos, bet ne mu
su aplinkinėje tiktai Filadelfi
joj. Todėl važiuodami isz mies
to ant Readingo trukiu neuž- 
mirszkite kad trukiai iszeina 
valanda ankseziau.

— Szi vakara atsibus baž
nytinėje svetainėje tikras seno- 
viszkas balius, kuri laikys 
Magdalenos Moterių Drauga
vo.

— Per menesi Gegužio-May, 
kuris yra paszvenstas del gar
bes Motinos Dievo, bus laiko
mos pamaldos ► 
bažnyczioje kožna Nedeldieni 
Sereda ir Petnvcziomis.

t Praeita Subata 
piet Suffolk kasykloje per nu
puolimą anglies, likos ant vie
tos užmusztas Juozas Balonis. 
Nelaimingas vyras paliko du 
brolius ir tris seseres, taipgi 
patėvi Ignotą Brazdžiuna. Lai
dotuves atsibus Utarninko ry
ta isz namo jojo szvogerio Zig. 
Petruseviezio 437 W. Maple St. 
Graborius Traška nekas laidos.

Ateinanczia Nedelta vai- 
priims pirma I

szu pa ra p.,

v

Varczaitis,

.1 uozapo

priesz

Magdalenos drau-

val. va k.

— Szv. 
gystos balius atsibus szi vaka
ru Balandžio 26 d., parapijos 
saloje. Prasidės 8 
Rpngejos turi prirengė gardžiu
užkandžiu ir skanaus gervino. 
Muzika grajis smagiausius 
Lietuviszkus szokius, todėl bus 
proga seniems 
niems pasilinksminti.
yra pirmutinis Liotuviszkas 
balius szio sezono, todėl atsi- 
lankvkit 
linksmai.
25c. v v rams
Visus kvieczia Rengėjos.

— Jaigu norite aptverti ci- 
cemtu kapus ir kitokius pana- 
szius darbus, tai geriausia jum 
padarys cimentinis kent fakto
rius Adomas Butkus 1136 E. 
Centre Si.

— Reikalinga 
prie siuvimo 
marszkini u ‘ ‘ sleevers. ’ ’ 
bas ant visados, at-siszaukito 
tuojaus pas Philip, Jones Corp, 
ant kampo Main ir Market 
ulycziu. (t.A.30

REIKALINGA.
Merginos prie kuknines dar- 

Turi but ne- 
Kreipkites 

(A.27

g ra,j i.s

jau-kai f) ir
Szit as

ir praleiskite va k a ra 
Inžanga mot erom s 

vaikams 15c.50c.

— Garnys ana diena pra
lėkdamas per No. 5 N. West

paliko ponstvai Antanui^ui i. ] 
Staniszkiems, patogia ir sveika 
dukrele.

— Artimoje Bear Valley 
likos surasti kaulai žmogaus, 
kuris badai yra Aleksa Kovaez, 
kuris radosi ant burdo pas 
Szeikienia ant Marion Heights. 
Aleksa dingo isz namu 1921 
mete.

iszkrato 
burna su sz)il

I

Liūdnumas suspaudė Petre- 
• * * a A■

11

TIKROJI MEILE.
Raszo Eug. M-ne.

1 

Mate, kad jau jolio szirdi.
viltis turės pranykti. Bet ausy
se kas tai sznibždejo: nesibi
jok, ji sugryž prie tikrosios 
meiles.

Žinodamas, kad Teklyte jo 
nemyli, sumanė jis apleisti ta 1

iriaf* .<1

Trys motai jau praslinko nuo 
to laiko, kaip Teklyte su Pet
reliu, užbaigė savo dienos dar
bus, susėdo ant suolelio sode, 
gėrėdavosi gamtos gražumu, 
žiūrėdavo in žvaigždes ir sva
jodavo; kiekvienas jeszkodavo 
savo žvaigždes, ir radę pradė
davo kalbėti apie szi bei ta. 
Teklyte buvo labai pripratus 
prie Petrelio, kad ant jo žiūrė
davo kaip ant tikro brolio, nes 
savo neturėjo. 'Petrelis gi ki
taip manydavo apie Teklyte,— 
tikėdavosi, kad ateis kada nors 
laikas, kada jis ja gales vadin
ti “sava ja.” 

m

Teklyte buvo daili mergele, 
todėl ir vaikinai apie ja sukda
vosi, kaip bites apie medų. 
Teklyte tik ant vieno aki turė
jo, ir tas laimingas bernelis bu
vo netolimo kaimyno vientur
tis sūnūs, Jonelis. Jisai per žie
ma isz važiuodavo mokintis i n 
miestą, o parvažiuodavo in sa
vo teviszke praleisti vakacijas. 
Bet miestas ji pagavo in savo 
nagus. Mokslas jam pradėjo 
mažai apeiti. Pinigus, kuriuos 
tėvai pri si u lįsdavo del mokslo, 
ėjo kaip vanduo draugystėje 
negeru mergaieziu ir vaikinu. 
Todėl ta vasara, kada Jonas 
parvažiavo pas savo tėvelius, 
Teklyte labai nudžiugo, nes ti
kėjosi linksmai praleisti szia 
vasara. Jonas matydamas, kad 
Teklyte nebega nuo jo, labai 
nudžiugo, nes ir jam mat norė
josi užmirszti malevotas pane
les, o laika praleisti nekaltos 
mergeles d r a u gy st e j e.

Nulindo Petrelis,
mas Teklvte su Joneliu besi- 
draugaujant.
kiekviena diena ji rasdavo lai
ko tam “ palaįdunui, ”
net ir žodelio nenorėdavo pra-

Viena Nedeldieni, isz- 
klausės miszias, Petrelis isze- 
jes isz bažnyczios netikėtai su
tiko Teklyte. Pradėjo jis kal
bėti, ir perspėjo ja, kad ji tiek 
daug laiko nepaszvestu del Jo
nelio; nes gandas eina, kad jis 
yra palaidūnas.

— Petrai! tu man pavydi
Jis

kaima ir eiti pas savo dede, ku
ris senai kvieczia, kad ji-s pas 
ji atvažiuotu dirbti, nes pats 
jau sensta, o visi vaikai aplei
do ji iszvažiuodami in Ameri
ka. Parojęs in namus susidėjo

• • • * * "V
visa, kas jam priklausė, ir pa- 
raszes, kur jis iszvažiuoja, ap
leido ta kaimu, iszsineszdamaę
vien tik svajones.

Tuom tarpu Teklyte neri- 
mast’avo atėjus ant paskirtos 
vietos, nes jau gera pusvalandi 
iszlauke, o Joneli-s nepasirodo. 
Dar palaukėjus ilga laika ir 
nesulaukus jo, sunkiai atsidu
so ir nuėjo in namus. Namisz- 
kiai klausinėjo, kas per prie
žastis jos liūdnumo; bet ji nie^ 
kam nenorėjo sakyti, nes jautė
si apvilta. Iszejo in sodną ir at
sisėdus

'Hi

Kulpmont, Pa. f Zuzana Ku
ri nskiene, mirė praeita Pa ne
dali,po trumpaoi ligai uždegi
mo plaucziu. Velione turėjo 63 
metu, paliko tris (lukterės, Ve
ronika, Albina isz New Yorko 
ir Kazimiera namie, kaipo ir 
brolįSzneideri, graboriu Sze- 
nadorije. Laidotuves atsibuvo 
Subatoje su bažnytinėms apei
gomis Italu bažnyczioje.

MOKINA PATOGUMO.
Miss Louisa Koppel isz New

/a

ant Suolelio, pradėjo 
graudžiai verkti. ' 
liūdnumas spaude jos szirdele, 
ir ausyse i1 * —

žodžiai: Gal jis ir teisybe kai-

Koks tai
J ▼Orleans, La., 

kaip bnti patogioms ne tik ant 
kūno, bet ir dvasioje. T’uri apie 
200 mokiniu.

mokina merginas

skambėjo Petrelio
- - - - i ‘ ’

Q.38 
merginos 

prie 
Dar-

rankoviu 
“sleevers.

GEROS FARMOS PIGIAI.

bėjo. Pagailo jai Petrelio, — 
jis toks visados geras buvo del 
jos, ir jis ja myli gal ne tokia

Wilkes-Barre, Pa. — Mies
tas neužilgo statys nauja tilta 
per upia Susquehanna, kuris 
prasidės nuo Market ulyczios.

— Gyventojai Miners Mills 
su miestu

Pa n a sze i keti
na padaryt ir Parsons.

k a vasaros

bo ir prie stalu, 
mažiaus 18 metu.
prie:

Food Administrator
Ashland State Hospital.

ANT PARDAVIMO.

Puikus namas
po No. 525 E. Centre St., Ant 
kito galo loto randasi namai 
ant dvieju familiju. Viskas ge
riausiam padėjimo. Atsiszauki- 
te ant adreso.

H. J. Kirschner
Record American Ofise, 

Mahanoy City, Pa.

ant viso loto

(t.25

ALLENTOWN MOTERE 
PAGIRIA.

Clinta Hansman, N. 12th. St. 
Allentown, Pa.
esiu 71 metu senumo, ir ruina- 
tizmas mane teip kankina jog 
vos tik kaip kada galiu pasto
vėti. Sunaudojau viena bonku
te “
Linimenta pagal direkcija ir 
aplaikiau toki greita paleng
vinimu kad vėl galiu atlikt sa- 

i vo darbu. Asz vėliniu kitiems 
naudoti
Youth Linimenta.

sako: (t Asz

Dr. White’s Oil of Youth

Dr. White’s Oil of 
Klauskite 

aptiekose arba grosernese.

< I

< U • 1 1 4 t \ <11- j 
komunije

szveistorius
631 W.

t Readings 
s. lines

►

$3.50
IN

PHILADELPHIA
NEDELIOJ 2 MOJAUS

DUBELTkVAS 
tikietas

kai
Szv. Juozapo bažnyczioje.

— Bažnytinis 
Juozas Va Įtik on is,
Spruce uli., serga nuo kokio tai 
laiko su szalcziu.

t Atlankydama savo duk
teria Brooklyne, N. Y., Morta, 
pati Martino Tamidonio, apsir
go ant uždegimo plaucziu, inir-1 
dama 8 valanda Subatos vaka- 
ra pas sav.o sunu Antana, kuris i 
laiko buezerne ir groserne 530 
W. Mahanoy Avė., Velione pa
liko dideliam nubudime savo 
vyra, sunu Antana, (lukteri! 
Morta pati Kaz. Žyczio, Brook
lyne, kaipo seserį Franciszka 
Pilaviskione, Bayside, N. Y. ir . ......... n nn. ,. T . . ... . . . A Philadelphia 7:30 vakare ta pa-broli Lietuvoje, kaipo ir penkis <lia vnkar in vir8Z.mlnįtas ,la.

) cijas.

tPANEDELI, 7 JUNIAUS
> Keturiu dienu ckskurcija su 
f palydovu in

I
 WASHINGTON, D. C.

Visi ekspensai apmokėti. 
Apie daugiau informacijų raszykit

G. O. ROPPER, D. P. A. 
Williamsport, Pa.

Ant Readingo Geležinkelio

vyra,

Pila viskione, Bayside, N. Y. ir

Speciali* Treina* Subatoa Naktį >

Isz Isz ryto
Shamokin .......................... 1:30 1
Mt. Carmel.......................... 1:30
Ashland ..............................  2:21
Girardville.............................2:28

'(Shenandoah ...................... 2:00
Mahanoy City (Preke $3.25) 2:49 
Tamaqua (Preke $3.25) . . 3:lt 
Pribus in Philadelphia .... 6:00 « ■ - ... ..

Grįžtant specialis treinas apleis

nutarė susi vieny t 
Wilkes-Barriu.

Newark, N. J. — 53 metu Jo
nas Voveris, nuo 250 Jefferson 
St. gavo tiek muszti nuo Ka-

Pranckaiczio, 
guli

271 New 
rimtame 

ligonbuty. 
Jam sudaužyta žandi-kauliai, 
szon-kauliai ir galva. Daktarai 
pasakoja, kad jie dar nesą ma
te taip sumuszto vyro.

Detektyvai isz Voverio pa
tyrė, kad jis turėjo gineza sn 
Pranckaicziu saliuue po No. 
424 Walnut St. Voveris iszejos 
ant gatves ir ėjos namo, kaip 
Pranckaitis ji puolės ir par- 
muszes spardo. Pranckaitis ta 
viską už gineza. Voveris yra 
savininkas saliu n o. — V.

zio 
York A v. kad 
padėjime miesto

anūkėlius. Szi menesi p. Tamu- 
loniai butu apvaiksztineja savo 
50-metines sukaktuves vineze- 
vonos. Velione paėjo isz Cibi- 
lieku kaimo, Marijampolės ap- 
skriezio. Laidotuves atsibus 
Seredos ryta su 
apeigomis ant kuriu užpraszo 
nuliudus szeimyna visus savo 
pažystamus, gimines ir kitus. 
Graborius Rėklaitis laidos.

bažnytinėms
G. O. ROPPER, D. P. A.

įlraborius Rėklaitis laidos.

Amsterdam, N. Y. — Lietu
viu yra apie 3,000 gyventoju ir 
visi sutikime gyvena, o gal už 
tai, kad labai susiorganizavę in 
draugijos visokes kuriu yra 
apie 15 ir in partijos visokes 
kokiu tik yra ant svieto tai ir 
pas Amsterdamo Lietuvius ra
site tas visas partijos. Kada 
vieni surengė koki pasilinks
minimą, szokius arba teatra ar 
koncertą ant vienos svetaines, 
tai kita partija renge ta paezia 
diena ant kitos svetaines, ir 
žmonys susiliko ant gatves 
praszo kad eitu pas juos, o pas 
kitus neeitu ant kitos svetai
nes, ir da visokiais žodžiais ap- 
8/neižia vieni kitus. Eidami 
gatve, vieni vienu szonu, o kiti 
kitu szonu, ilgas nosis rodo su
sitiko vieni kitus, o gal tai yra 
naujausios mados pasveikini
mas — rodyt ilga uosi? Taip 
kaip pas AngOikus “alo” ir da 

| kepure pakele susitiko kur vie
ni priguli prie parapijos užsi
moka po 10 doleriu ant motu ir 
užlaiko ba'žnyczia ir kunigavo 
kiti netpriguli prie parapijos 
tik pinigus prageria arba pra- 
kazyriuoja ir vaikszczioja ap
driskę kaip varnu sukapoti, sa
limas nuo salimo, o daugiause 
tokiu yra pas mus s'ingoluku 
ka taip gyvena kaip koki zoko- 
ninkai pustynese.

Yra ir goru singe’liu ka labai 
gerai užsilaiko ir gražiai gyve
na ir pinigu turi in valos tik 
merginu brokas pas mus Ams
terdame kad pri'butu isz kur 
kokis tuzinas merginu tai gau
tu po gražu ir bagota vaikina, 
ba yra isz ko iszsirinkt., koki 
tik norėsit, isz kokios norėsit 
partijos ir isz kokios ^Iraugys- 
Iom isiZuirinUi

• •

ant kitos
susitikę

tęs įszsirinkti.

Pas mus yra keli saluninkai 
kurie savo pacziules iszpaude- 
riuoja veidelius, u'ž baro pasta
to kad biznis geresnis salime 
butu; girtuokliai daugiau pi
nigu pragertu, žiūrėdami ant 
gražios moterėlės saluninko, ba 
kuris daugiause pragėrė, tai 
dar ponas salų n ink a s ir pas 
merginas su automobiliu ta vy
ruką nuveža. Mat kokia meile 
tarp Lietuviu Am.4tcrdamij, pi
nigus isz kiszcniu 
kaip pasigeria,
pc mazgote, ka bara szluosto, 
apdaužo po kdlis kart us, bot už 
tai nepyksta, ba visi sutikime 
gyvena ir pavydėjimo jokio 
pas mus nėra, j kad net vyras 
parveda kita- vyra pas savo 
raoteri bile tik tas gerai užfun- 

. dina. Atejas in st ubą salunin- 
kas munszaines, 'buezeris mė
sos, kepėjas duonos, bosas ge
resni darba už tai duoda kaip 
in s'tuba tankiai atsilanko svo- 
cziuose.

•Visi sutikime gyvena — mei
le kodidžiausia. tarp visu žydi. 
Nesenei nupirko farma netoli 
už miesto ir ant tos farmos in- 
sitaise kapines Ir dali kapiniu 
pardavė del pkrajinu. Dabar 
yra laidojami lavonai, ant tu 
paežiu kapiniu, Lietuviu ir Tik
ra jin u ir visi sutinka gerai. Da
bartės netoli kapiniu pastate 
svetaine del szokiu, nuo kapi
niu apie 300'pcdu,
laike kas Ncddlia atsibuna pik
nikai ant tos svetaines invairiu 
draugyseziu Lietuviu, ir visi 
gera bizni padaro ba žmones 
ateina atlankyt mirusiu kapus, 
o paskui visi trauke in (a sve
taine susiramint. Tai kaip ima 
ramytis, tai kitas taip nusira
mina kad net kita dienai namo 
sugryžta, pernakvojo pakelyje, 
ba jau namai buna per toli, sa
ko: kad nereike už burda mo
kėt gaspadiniai — ir visi suti
kime gyvena.

Kaip kada tkoki nedeldieni 
buna piknikas ant tos svetai
nes ir atveža^ numirėli laidot 
ant kapiniu, .tai 
“amžina atsilsi” 
o kiti prie baro svetaines gie
da “saulute raudona, vakaras 
netoli, eisime mudu gulti mer
gužėle mano,” 
disi kaip gieda. Palaidoja 
mireli, ateina ip ta pasilinksmi
nimo vieta kad atgaivyt savo 
gailestinga szįrdi, tai kaip už
sipila ant savo tos szirdies, ge
ros rukszties, tai net pradeda 
nepoilgam szokti ir tada jau 
tas visas nuliūdimas nubėga in 
sza’li nuo jo.

Gal kitam mieste Lietuviai 
to nemylėtu ir isz to piktytusi, 
bot pas mus Amsterdaini Lie
tuviai, visi sutikime gyvena ir 
už tai nepyksta vieni ant kitu, 
visi sutinka gerai (J).

<—Be part y vi s.

Nep ra 1 e i dk i te d y k a i 
jaunas dienas, 
te ant senatvės ir 
bes, painaudokite isz szitu pa- 
siulinimn, o tikrai busite lai
mingi ir turtingi ir nieko nebi- 
juosite. Szitai 40 akru farma, 

s, arti 
budin- 

Kita

su vo 
apsirubežuoki- 

ant bedar-

tik-

meile, kaip Jonelis. ‘'Eisiu, 
perpraszysiu Petreli; tegul jis 
ant manes nepyksta.” 
lūs ir nusiszluosczius aszaras, 
pasileido bėgti per pieva in ta 
kraszta, kur Petrelis kiekviena 
Nedeldieni, neturėdamas ka 
daryti, ateidavo in paupe su 
knyga ir atsigulęs ant minksz- 
tos žoleles skaitydavo balsiai. 
Bet kaip ji nusistebėjo, kad 
nerado jo toje vietoje. Pasuko

Atsike-

vieni gieda 
ant kapiniu,

vieni ir kiti gir- 
nu-

PAGELBĖJO MOTEREI ISZ 
SCHUYLKILL HAVEN.

Mrs. J. M. Lotz, ft.F.D. No. 1 
Schuylkill Haven, l’a. 
“Spalio menesyje 1924 
sunku perszalima ir isz jo pa
siliko broncho-pleurisy.
mano paliko su viena džiovin
go plaucziu. Gulėjau lovoje per 
13 sa vieži u ,ir kas 
pagelbėjo tai

raszo:
, gavau

Tas

vien 
“Dr.

White’s Lung Healer”. Nuo jo 
kosulis visiszkai prasiszalino. 
Visada laikau bonkute tos gy
duoles savo name, 
aptiokoriai ir

“Dr. White’s

man 
buvo

Visi geri
grosern inkai 

gy-

po

parduoda 
duoles.

ANT PARDAVIMO.
—.—

Parsiduoda trys namai,
No. 315 Chestnut Str., 312-314 
Mine Str., Hazleton, Pa. 
mai, nesenai sutaisyti ir geram 
padėjimo. Norintieji pirkt 
siszankit po adresu:

Antans Bukantas 
Box 77, 
Mahanoy City, Pa. 

KVITU knygele Draugystėms del isz- 
mokejlmo pinigu ligoniams. Preke 25c

KVITU knygele Draugystėms del Ka- 
slerlaus nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. * Preke - - - 25c.

W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 
MAHANOY CITY, PA.

t. 34)

- Preke - -

Na-

at-

juod-žeme, ligus lauka 
miesto ir geras kelias, 
kai, sodas, preke $1800.
40 akru geros žemes su bud in
kai s, gyvuliais, padargu,
tai $2500. Kita 80 akru geros 
žemes su bud i akais arti mies
to $2200. Karma 160 akru ge
ros žemes su budinkais, gyvu
liais ir padargu už $6000, Far
ma 240 akru geros žemes su 
bduinkais ir gyvuleis už $6500. 
Farma 40 akru juod-žemes, ge
ri dideli budinkai, sodas, gy
vuliai, padargu, viskas už 
$4500. Farma 40 akru, naujas 
budinkas,, gera žeme tik viena 
mle in miestą $2500. Farma 
80 akru juod-žemes- ligus lau
kai su budinkais $3800. Farma 
160 akru geros žemes su bu- 
dinkais, tik viena mile in mies
tą $5500. Farma 80 akru juod- 
žemes, dideli budinkai, daug 
gyvuliu, padargu, $6500. Far
ma 60 akru ant kranto ežero, 
juod-žeme, sodas, budinkai 
$4000. Visos minėtos farmos 
galima pi ik t ant iszmokejimo:

P. D. And rokus
107 Avė.,

Pentwater, Mich.

padargu,

sodas,

y

matvda- *

Nes mato, kad
♦ • *1 • «

o jam

tarti.

laimes, jeigu taip kalbi.
mane myli ir sako, kaip tik 

tai tuomet 
— atsake

kaip ant

ji link namu, kur jis gyvenu. 
Aplinkui buvo tylu, nes kaip 
Nedeldieni, tai kiekvienas eina 
ten, kur jam patinka. Buvo li
ke vien seneliai, kurie sau sal
džiai snaude. Patylomis Tekly
te atidarė duris. Apsidairė ir 
nieko nematydatna, prisiartino 
prie stalo, nes jai akyse puolė 
popierėlis. Paėmus perskaitė ir 
rankas nuleidus sunkiai atsi
duso. Iszejo in kita kaima, tas 
reiszke, kad jis ja apleido ah^ 
Visados. Nežinomas liudnuidas 
suspaudė jos szirdi. Aszaros 
paezios veržėsi isz akiu; tuo
met ji suprato, kad tai nebuvo 
broliszkas prisiriszimas prie 
jo, bet tai buvo tikra meile.

Praėjo keli metai nuo to lai
ko. Lauke Teklvte Petrelio su- 
gryžtant, bet veltui. Suprato 
Teklyte padarius didele klai
da. Jonelis, kuris kalbėjo jai 
meilius žmlėlius, pranęszc tė
vams, kad jau apsivedė sii tur
tinga mlcsczionka. Petrelis,

Aplinkui buvo tylu, nes kfiip

Visados. Nežinomas liūdnumas

(r

(>

t.35)

ATŠALIMAI.
A. D. 'Custer, Mich. — Jaigu 

yra pilnu 'citizcnu ir jojo vai
kas yra ginies ezionais, tai ga
li atvažiuoti in Amerika, tiktai 
turi konsului pristatyti dava- 
dus kad turi popieras ir metri
kus vaiko gimimo.

K. P. Pittston, Pa. — Nieko 
apie ta atsitikima 
kiek tik aplaikeme isz Lietu- 
viszku laikraszcziu isz, Lietu
vos. Goriausia tamista faszyki 
pas kunigą i n l aja vieta, o gal 
aiplaikysi daugiau žinių apie ta 
atsitikima.

nežinom

mokslą užbaigs, 
mes apsivesi va, 
linksmai Teklyte.

— Žmones negerai apie ji 
kalba, sako kad jis tėvo sun
kiai uždirbtus skatikus pra
leidžia ant nieku,
mergaieziu, kurios myli links
mus laikus praleisti, —. kalbė
jo Petrelis.

— Tai yra melas! Jeigu jis 
kitas mylėtu, tai no nekalbėtu 
su tokia prasta kaimo mergele, 
kaip asz. Prie to, jis mane pri
žadėjo sziandien nuvežti in 
miestą ir sake nuvešiąs i n 
teatra. Asz prižadėjau važiuot, 
— biski lyg užpykus kalbėjo 
Teklyte.

— Kaip žinai, Teklyte, taip 
ir daryk, — liūdnai atsake 
Petrelis. Asz ilgai slopiau nuo 
tavos, bet asz tave myliu, 
mesk ta Joneli!
ieszko tokiu draugu, 
pats yra, o mudu apsiveskiva 
ir laimingai galėsimo darbuo
tis draugo.

Pa-
Tegul jis sau 

koks jis

Valgiu Gaminimas

Namu Prižiūrėjimas
Kožna moteris ar mergina X— t___ r

mos ir

Ka ant to sakai

tinga mlcsczionka. Petrelis- 
kurio ji dabar taip iszsiilgūs, 
negryžta pas ja. Ka jai buvo 
daryti? Liūdnumas spaude jos
jauna szirdele, prapuolė linlę$- 
mumas nuo veideliu, o ju vie
toje matėsi aszareles. Ant galo

• « • < * « Te"

niurnas nuo veideliu, o ju viė- . • . • 1 A « 1 ‘1
mete in szali savo puikybe ir

privalo turėti szia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais 
tfudeklineis apdarais. Pre-
ke tiktai .... S1.60 

W. D. BOOZKOWSKI-CO., 
MAHANOY CITY, PA.

A-BE-CELA arba pradžia skaitymo ir 
raszymo, dol vaikams. - Preke 15c 

W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 
MAHANOY CITY, PA.

raszymo, dol vaikams.

Jis yra miesto 
pauksztis, o mes esamo kaimo 
paukszcziai, tai todėl 
turimo vengti tokiu draugisz- 
kumu, kurio gali musu laime 
sudrumsti.
Teklyte?

— Ka? Tu nori, kad asz už 
tavos oieziau? — nusistebėjus 
užklauso Teklyte. — Bet, ' juk 
tu gerai žinai, kad asz tavos 
taip tikrai nemylėjau niekuo
met, kad galeeziau tapti tavo 
moteris; mano akyse tu visuo
met buvai tik brolis. Tas yra 
negalimas1 daiktas. Prie to asz 
perdaug ilgai užsisznekejau, 
nes ant dviejų asz turiu būti 
paskirtoje vietoje, tuomet mes 
važiuosime in miestą.
pasakius apsisukus ir nuėjo.

— Tu

parasze Petreliui laiszka, pri
mindama apie jo meile del jos, 
ir prasze, kad jaigu dar jis ja 
myli, kaip mylėjo, kad sugryž- 
tu pas ja. Su nekantrumu Tek
lyte lauko atsakymo. Praėjo 
kelios dienos, bet Petrelis vis 
nesirodo. Sulaukus Nodoldieni 
nuėjo ant to paežio suolelio, at
sisėdo, kur sėdėdavo su Petre
liu ir graudžiai apsivorke. Nes 
mate, kad jau ir Petrelis jos ne
myli, kad jokio atsakymo ne
duoda. Tik staiga pajuto keno 
tai rankas apie save. Pakele 
galvele ir kaip nusistebėjo pa
mačius Petreli priesz ja sto
vinti. Nenorėjo savo akimis ti
kėti; bet jis ten buvo.

— Ka, Teklyte? Matai, kaip 
sunku pabėgti nuo tikrosios 
meiles? — linksmai nusijuokė 
Petrelis.

— Taip, Petreli; dabar asz 
jau ja nepaleisiu nuo saves. — 
Ta sakydama apkabino Petre
li. Petrelis jautėsi septintame 
danguje. Trys metus turėjo gy
venti vien tik svajonėse. Bet 
dabar iszsipilde jo svajones, 
nes gales Teklyte vadinti “sa
va ja.”

ii Vienybe * ’ Oct. 15 192$
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