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37 METAS

ISZ AMERIKOS
SZEIMYNISZKAS

NESUPRATIMAS
GASPADORIUS UŽTIKO 

BURDINGIERI SU 
PACZIULE.

GERAI APDAUŽĖ, IR VOS 
NETEKO PIRSZTO.

Pittsburgh, Pa. — Ant South 
Side atsibuvo siūle akyvas per
klausymas szeimvniszko nesu- 
tikimo, kokis czionais tankiai 
užeina tarp nekuriu szeimyuu, 
o ypatingai ten, 

idant sau uždirbti,
kur porele 

“idant sau uždirbti,” priima 
kelis vyrus ant burdo, norints 
st ūboje yra mažai vietos del 
savo szeimvneles.

Viena isz tokiu szeimvnu vra 
N. gyvenanti prie South 17tos 
ulyczios. Vyras dirba per visas 
dienas, pati turi užtektinai 
darbo su vaikais ir burdingie- 
riais, bet norints 
mulas, bet atranda 
laiko ir ant pasiineilavimo su 
burdingieri u m. Ana va kara vy
ras sugryžes isz darbo užtiko 
savo mylenia paeziule su bur

in i eg-k am bary j e 
labai nemandagiam padėjimo. 
Vyras insiuto ant tokio regeji- 

pradedamas 
burdingieri, o 
mas apsigint, prdejo gaspado- 
ri kandžioti ir viena pirszta 
vos nchuknndo.“-

dingicrium

m o

dirba kaip 
valandėlė

aptaisinet 
tasai negaleda-

viena

Ant riksmo kaimvnai 
szauke palicije, kuri pesztukus 
aresztavojo. Ant palicijos nž- 
klausynio del ko N. pradėjo 
iniiszi, tasai norėdamas apgint 
paezia nuo sarmatos pasak 
kad tai buvo priežaste 
szaine. Bet palicije isztyrinejo 
priežastį tojo atsitikimo, sudže 
nubaudė burdingieri ant $50, o 
kad tasai neturėjo pinigu likos 
uždarytas in kalėjimą ant 25 
dienu.

Dabar vvras ketina užvesti 
teisina jirieszais burdingieri už 
sumaiszyina jam szeimyniszko 
gyveninio. Motore tyli kaip ne 
byle ir nieko apie taji atsitiki
ma ne nori kalbėti.

vvras ketina

pa-

O

mun-

O

PERKŪNAS UŽMUSZE 
MOTERĮ.

Wilkes Barre, Pa. — Laike 
didelio lietaus kuris perėjo per 
Wyoming pakalniu, staiga i su
žaibavo ir perkūnas trenkė in

Antano Adainskio, 42
metu isz Hanover, kada ji ji 
stovėjo po medžiu nuo lietaus. 
Motore paliko vyra ir penkis 
vaikus.

moteri

Baltimore

DIDELES UGNYS.
Baltimore, M d. — Užmiesty

je Canton, ugnis sunaikino dvi 
dideles’dirbtuves Bovd Co. ir 
Summers Fertilizer Co., pada
rydama bledes ant pusantro 
milijono doleriu.
Smelting Co. ir Central Chemi
cal Co. panesze bledes ant 
$200,000. Dvileka namu, 14 ta- 
voriniu vagonu ir keli laiveliai 
taipgi panesze bledes.

Atlantic City, N. J. — Chal- 
fonte hot el is, Clements Book 
Store ir Packer sztoras sudegė 
konia visiszkai aplaikydami 
bledes ant 150,000 doleriu.

Shamokin, Pa. —Seredos va- 
kara didelis fersztoris New
berry & Co., visiszkai sudege. 
Bledes padaryta ant 180 tnks- 
taneziu doleriu. Apie 20 szei- 
mynu buvo .priverstos apleisti 
savo gyvenimus. Ugnagesiai 
pribuvo in pagialba isz visos 
aplinkines.

DR. MIKOLAITIS f APSKUNSTAS 
----- 1 
VYROMIRUSIO VYRO PATI 

SKUNDŽE DAKTARA ANT 
$15,000 UŽ PRIVERSTINA 

OPERACIJA. .

Lawrence, Mass. — Dakta
ras Kazimieras Mikidaitis, li
kos pastatytas priesz civilisz- 
ka suda atsakyti užmetineji- 
mui naszles vyro kuri jisai gy
dė bet po operacijai mirė ir da
bar jojo motore reikalauja nuo 
daktaro 15,000 doleriu atlygi
nimo. Teisina užvede Barbora 

tvirtindama, buk 
Dr. Mikolaitis tyczia prikalbi
no josios serganti vyra Daini
ninką idant duotu padaryti ant 
jo operacije ant neiszgydoinos 
ligos, bet po operacijai įnirę di
dėlėse kankese. —K.

PADEREVSKIS ISZVA- 
ŽIAVO IN LENKIJA.

New York. — Subatoje gar
sus pianistas iszplauke iii Len
kija ant slapto užkviotimo sa
vo valdžios 
Pilsudskis 
tysta ant Lenkijos.
BJAURUS UŽKLUPIMAS 

ANT MAŽOS 
MERGAITES.

Trenton, N. J. — Ginkluota 
myne žmonių jeszko kokio tai 
iszgamos kuris užklupo ant 13 
metu mergaites Rožes Ta ra bet 
ir jaja baisiai sužagejo.

g ra beje

T _ 
Lauksziene,

lapto užkviotimo 
Manoma, kad jam 
pasiūlė preziden

m

A1 ergai te surado
prie kelio su perskeltu pakau- 
sziu, iszsukytom rankom ir su
pjaustyta ant viso kūno. Kada 
mergaite atsigaivino ligoubu- 
teje, apsako buk jaja užklupo 
kokis tai užmaskavo'tas vyras, 

per galva su 
po tam nuvilko per

kuris jai kirto
geleži a o
purvyną in laukus ir jaja su
bjaurino. Visi žmonys isz ap
linkines jeszko diena ir nakti 
tojo iszgainos.

ISZ ANSONIA, CONN.

Ansonia, Conn. — Isz 4 in 5 
Gegužes toks buvo atsitikimas 
Lietuviu szeimynoj,

Baruse vieži us papildek •liūs 
saužudvsti

— Ada-

nežinoma isz ko

Isz Visu Szaliu
PRANCŪZAI VELA BOM

BARDAVO DAMASKA.
DAUG UŽMUSZTA.

London. — Telegramai pra- 
nesza in czionais, buk Fraiicti- 
zai vėla bombardavo Dainuška. 
Szoszi sziintai gyventoju už- 
muszta tarp kuriu randasi 
daug moterių ir vaiku. Bom
bardavimas tęsęsi per penkio
lika valandų. Miestas užsidegė 
nuo granadu. Tarp žmonių ki
lo didelis sumiszimas. Ketures- 
deszimts Francuziszku ir 200 
Drusiszku kareiviu žuvb laike 
musziu ir bombardavimo. Ble- 
des mieste padaryta milžinisz- 
kos.

kuriu

tomis

Draugu ve, kur tuom- 
surado prieglauda, 

dienu nuėjo 
parūpina dar- 

sa-
kaleinos, atsisėdo ant gon-

iii

beli su savo drapanoms ii

NEUŽSITIKEK NEPAŽINS 
TAMIEMS NIEKADOS.

Lodžius. — Per du metus isz- 
buvus Francijoj ant uždarbiu 
Stanislova Stavickiene,
dienomis sugryžo in teviszke. 
Pribuvus ant stoties in Lodžin, 
o neturėdama gyvenimo nusi
davė in Krikszczioniszka Lab- 
da ringą 
laikinai

Vž keliu 
Draugu ve kuri 
bus del žmonių ir laukdama 
vo 
keliu laikydama ant keliu gur-

3,000 
franku suczedin'tus Francijoj.

Laukdama kaleinos, susikal
bėjo su kokia tai nepažinstania 
materia, apsakydama jai visus 
savo vargus ir bedas ir jos bai
me, kad jai kas nepavogtu pi
nigus gurbelyje. Nepažystama 
pradėjo - plėtot skepetaite 
priesz uosi Stavickienes kalbė
dama, buk ja ja j 
dint, nes yra labai

Tame Stavickiene 
kad jaja apima sunkus miegas 
nuo kurio negali atsikratyt ir 
tuojau užmigo. Kada pabudo, 
sargas jai liepe eiti namo, 
kancelarija uždaryta, 
gando nelaiminga motoro, kada 
prie saves .nerado 
drapanoms ir 
apie tai žino palicijai kuri pra
dėjo jeszkotd vagilkos kuri už- 
kUoroformavo moteria ir jaja

• plėtot

geidže atve- 
i nuvargus.

■pajuto,

nes
Persi-

gurbclio su 
pinigais. Dave

kios priežasties, tik tiek, kad apvogė nuo visko.
Adalius, parėjės vakare ir pa
vakarieniavęs pabueziavo kielk 
viena szeimynos nari ir pasa
kęs “good bye,” su vaikucziu 
nuėjo gult; pusiaunakty mote
ris iszgirdo vaikuti verkiant, 
kad papeš nėra; atsikėlusi ėjo 
in ta kambarį pažiūrėt ir rado 
Adaliu szalia lovos jau negy
va, 
res,

rood bve

Silvia
Ta

DIDELI TVANAI
RUSIJOJ

BAISI VIESULĄ ROSTOVE;
DAUGYBE LAVONU 

RANDASI ANT 
ULYCZIU.

DIDELES BLEDES.

Moskva. — Aplinkinėje Azo- 
vos mariu ir upes Dono, atlan
kė baisi viesulą, kuri buvo 
priežaste užliejimo miesto Ros
tovo, kur padaryta daug bla
des ir daugybe žmonių pražu
vo. Baisi vėtra iszpute vandeni 
isz mariu in Dono upia, isz ku
rios pasidaro tikros marios, už
liedamos miestą.

\randuo Dono upėje kilo ant 
19 pėdu in’laika keliu valandų.

Miestas Rostovas, stalyczia 
Donsku kazoku* turi apie 240 
tuk'stanczius gyventoju. Taip
gi likos užlietos aplinkines 
Volgos, kur vanduo iszgujo 
50,000 žmonių isz gyvenimu.

N i ž n y m- N o vg a r o d e randa s i 
be pastoges 26,000 ypatų o Ka
zane 16,000 ypatų. Bledes ap
skaito ant 20 mil i jonu doleriu.

likos užlietos 
kur

Banaszek, 110-

NELAIMINGA TRI-KAM- 
PINE MEILE.

Budom. —’ Szeimvuiszka 
tragedije atsibuvo miestelyje 
Klimo kuria visi gyventojai la
bai persiėmė.

Gaspadorius
rints jau t urejo 58 met irs ir per 
20 metu gyveno,pavyz<lingai su 
savo materia Marijona, pasiu- 
tiszkai insimylėjo in paezia sa
vo kaimyno su kuria turėjo 
meilingus

ISZ LIETUVOS
STATYS KAUNE TILTA 

PER NEMUNĄ.
Atatinkamu instaigu a bloj 

vai tariasi del vietos projek
tuojamam sąlyti tiltui per Ne- 

Yra dvi nuomones: L
sujungti Kanto gatve tiltu su 

ir 2. — Birsztono

muna.

Aleksotu 
gatve su Aeleksotu.

Balandžio 24 d. tam tikra 
komisija nutarė statyti tilta 

nes taiies Birsztono gatve 
daug pigiau jis apsieisiąs, 
gu statant kitoj vietoj.

ne-

KIEK PINIGU ATSIUNTĖ 
AMERIKOS LIETUVIAI.
Praėjusiais metais Ameri

kos Lietuviai savo giminėms 
iii Lietuva atsiuntė 30,528,100 
— arba miliona litu 
negu 1924 m.
PARVYKO ISZ AMERIKOS.

Pereito Sekmadienio rytu
Lietuvos

mažiau,

Sekmadienio
Kaunan parvyko ir 
vieszbuty apsistojo Jonas Ber-

20
savi

žietis su žmona isz Brooklyn 
N. Y. 'kur jie gyveno apie 
m. Ponas Beržietis vra 
ninkas dideles rubu gaminimo 
inmones ir “Vienybes” bend
roves iždininkas. Vieszes Lie
tuvoj ape 4 savaites.
atvyko Am. Liet, laikraszczio 
korespondentas Al. Buinic'kas 
isz N. Britain, Conn., Jonas 
Maszanauskas isz Brooklyn,

L. Domeika isz Phila.,

Vienybes
*

Drauge

Conn., 
isz Brooklyn

BEPROTIS NUŽUDĖ 
MOTERĮ. 

Kovo 8 d.,Tarpupc. —
Tarpupes kame, Sartinu vals. 

rasta nužu
dyta Vizgirdiene Marijona ir

4 metu

Tauragės apskr. J

sunkiai sužeistas jos 
vaikas.

Kriminalei policijai 
vus ir isztyrus dalyku, pasiro- 

*de, kad žmogžudys yra tos 
apylinkes gyventojas Zurai- 
tis Pranas, 
iszejo isz proto.

Nužudymas invyko 8 d. Ko
vo sekaneziose apystovose: P. 
Zuraitis, kaip beprotis, val- 

neszioda- 
geležine lazda. 

Beprotis užsuko Vizgirdienės 
kieman ir pradėjo lysti su 
lazda pre szunies, kuris smar
kiai pradėjo loti. P. Vizgirdie
ne, iszgirdusi szunies lojimą, 
iszbego kiemaJi pasižiūrėti, 
kas atvyko. Beprotis pamatęs 
savininke, užpuolė ja ir gele
žine lazda ja taip sumusze, 
kad ji vėliau mirė. Taipogi su
musze 4 metu jos vai'ka, kuris 
iszbego kieman iszgirdes moti
nos riksmą.

pribu-

vra

kuris pastaruoju

kaip beprotis, 
kiojasi po kaimus 
mas su savim

Ivsti

VISU

KIEK BUVO
UGNIU LIETUVOJE.

Praėjusiais metais visoj 
Lietuvoj buvo 
Gaisruose

niet a is
1122 gaisrai.

16 žmonių,žuvo 
susižeidė 96 žm. sudege turto, 
bendrai, daugiau kaip už 13 
mil. litu, o apdrausta buvo tik 
už 1,056,820 lit,u« Daugiausia 
gaisru kilo nuo perkūnijos ir 
neatsargaus apsiejimo su ug
nimi ir rukvmo.

SUDEGE IJARŽINE.
Linkaicziai, Radviliszkio v. 

(“V-bes” kor.) — Szu
treczia diena Velykų apie pie
tus užsidegė ūkininko Remei
kos daržine. Subėgus minėto 
gaisro gesyti ir baigiant sziam 
degti, už dvieju kilometru, ki
to lauko pakraszty užsidegė 
ūkininko Sniulio namas. Pada
re daug nuostolio. Pats 
Szniuolis buvo pirmame gais- 

nusi-

metu

re, ir likusios moterys 
gandusios nieko negelbėjo.

Tas kaimas nesenai yra isz- 
dalvtas in viensėdžius. Gaisro 
priežastis, nežinoma; tik 
Szniuolio, davės matytis, kilęs 
gaisras nuo supiltu nedagesy- 
tu augliu.

Trobos nebuvo registruotos.

nežinoma;

ISZLEPINTI VAIKAI.
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— su kaklaryszte pasiko- 
nuo grin

dų buvo tik viena pėda. Buvo 
palaidotas su pusiau bažnyti
nėm apeigom. Dideliam vargi 

mažus vai-
Adalius buvo dar 

1 metu.
— Gegužes 7 d. Mrs. Lit- 

viniene einant skersai gatves 
buvo permiibzta su motorcai- 
koliu ir sužeista randasi ligo
ninėj sunkiam padejine.

Mrs. 
(po tėvais 
ryta iszleidusi diedą in darba 
susikrovė visas savo drapanas 
ir geresnius dai’ktus in viena 
didele skrynia, ir pasiuntusi 
savo 6 metu dukrele pas savo 
seseri, — kad nematytu, kaip 
mama su kraieziu iszvažiuos; 
o ežia jau mat buvo gatavai 
t rokas del ponios ir

Spėjama, kad isz- 
buvusi innami,, 

kurs presz tai nesenai buvo 
iszvažiaves, 
buvo karszta Katalike (taip 
sakant, rabinu pamilt jos.) y.

paliko moteri ir 
k uczius.
jaunas •) 

♦ >

iszvežimo.
važiavo pas

T

• > 
«>

Mare Skucziene 
Dagi liūte). viena

kraiczio

Pone Skucziene

vakara 
pavalgia

J

MYLĖJOSI, BARĖSI IR 
ABUDU MIRĖ BAISIA 

MIRCZIA.
Lodžius. — Kazimieras Kur- 

pikas ir jojo 19 metu paeziule 
, mylėjosi karsztai bet ir

tankiai burdavosi, 
praleido meilingai, 
vakarienia, pasibueziavo ir nu
ėjo ant atsilsio. Po valandeliai 
Kazimieras atsikėlė, pagriebė 
kirvi stovinti szale lovos ir pa
kol paeziule gale'jo surikt, vy
ras uždavė jai ypa per galva 
po tam užkimszo jai burna.

Motore nuo ypo ir persigan- 
dimo gavo staigaus papludima 
kraujo, kad skepetaite isz bur
nos iszpuole o kraujas aptesz- 
kino visa lova. Antru ypu Ka
zys perskėlė pakauszi savo pa
ežius po tam pats sau perpjovė 
ranku gyslas. Kada kaimynai 
iszverže duris, rado abudu.ne
gyvus meilingam, glėbyje.
PILSUDSKIS LIEPE 

ARESZTAVOTI
GENEROLĄ HALERI.

London. — Generolas Ila lo
ris, kuris norėjo sutverti prie
šingu revoliucije prieszais 
Pilsudski, likos aresztavotas.

manoma

sminga

Lenkijoje, daibar 
iszrinkti nauja prezidentą in 
vieta Vojciekovskio, bet 'lyg 
sziam laikui neatsirado kandi
datas ant tojo džiabo.

su kuria
'susineszimus slap- 

cziai, prick tam Banaszek pra
dėjo n cap k oust savo paezia ir 
tankiai nemidlaszirdingai su- 
musždavo.

Tula diena vela sumusze la
bai savo paezia, kuriai pribu
vo in pagialba juju 27 metu su
nūs Adomas. Laiko muszio mo
lina pagriebė geležini puodą su 
kuriuom uždavė kelis kartus 
savo vyrui per galva. Banaszek 
sugriuvo ant grindų, po tam 
motina su sūnum iszbego in ar
tima girraite.

Mirtinai sužeistas levas da- 
sivilko prie lovos in kuria atsi
gulė ir in 
nuo sužodimu. Motina ir suims 
aresztavoti.

50 ŽMONIŲ PRAŽUVO 
TVANE.

Placeuza, Italije. — Žmonys 
matydami, kad niekur nepasi
slėps nuo kylanezios upes, 50 
žmonių užlipo ant tvarto sto
go. Vanduo bego smarkiai, nu- 
ncszdama tvaria ir žmonis ku
rie prigėrė. v
PADĖJIMAS ROSIJOJ- 

PAGAL FRANOUZISZKO
RASZTININKO.

Rasztininkas Henri Berand, 
Francuzas, nesenai atsilanki- 
nejo po visa Bosija 
gryžo namo, 
knyga apie tenaitini 'padėjimą. 
'Tarp kit-ko Berand raszo, buk 
tebyrioje Rusijoje stoka žmo
nių linksmumo ir juoko. — Gy
ventojai Aloskvos, Petrogrado 
(Leningrado) ir kone po visa 
Bosiję užmirszo juoktiis. Ba ir 
ko juoksis, jaigu nuo laiko, ka
da bolszevikai apėmė Rosi jo 
suszaude: 28 visk ūpas; 1,219 
kunigus; 6,000mokytoju; 9,000 
daktaru; 54,000 aficieriu; 70,- 
000 pallicijautu; 12,950 žemisz- 
ku locnininku; 355,250 mokytu 
žmoni n — inteligentu; 193,200 
darbininku iir 855,000 muziku.

Nėra ko stebėtis, jog žmonys 
iižmirszo juoktis tokiu padėji
mu ir vaikszczioje nulindo.

nemidlaszirdiiL^ai

treczia diena mirė

, o kada s li
pa rasze akyva

N. Y., 
Pa. ir Jonas Tarasauskas isz 
N. Britain, Conn? Svecziai jau 
žiurėjo “Tnszczias Pastangas” 

teatre ir futbolo 
Džiaugiasi inspu- 

Nor-
Amerikos 

laivyno t/ 
Washington.

— Va 1st. 
rungtynes, 
džiais. Visi parvyko p. 
kaus atstovaujamo
Valstybes laivyno laivu

George Washington.” Se- 
kanezia savaite atvvksta Pra
nas Bajoras, žinomas feljeto
nistas, “Vienybes” sekreto
rius.

NUŽUDĖ NAUJAGIMI.
Traupes valscz., 

kaimo Veri.kiene Mare, esant 
jos vyrui Amerikoje, sugyve
no su to pat kaimo Užkurėliu 
Juozu. 1925 m. Bugpjiuczio 
men. 5 d. Verikiene nuėjo su 
Užkurėliu in gretimo kaimo 
krūmus, 
su paskutiniuoju kūdiki ir ji 
jam atidavė. Užkurėlis indejo 
kūdiki in krūmus ir, apdengės 
žaliais, paliko, nuo ko tas mirė.

Kariuomenes Teismas sz. 
m. Balandžio men. 12 d. Užku
rėli nubaudė ketvirtais metais 
sunkiųjų darbu kalėjimo, 
Verikiene — pusantrų 
grasos ‘kalėjimo.
NORĖJO PAPJAUTI ŽYDĄ.

Llydavenai. — Czia Velvkii 
gauja mieste- 
apsiginklave 

geležgaliais ir peiliais isz pa- 
užpuldinejo žmones, 

szveuto- 
riaus vartelių gaude einan- 
czias moteris. Vienam žmogui 
užpuolė subado peiliu galva ir 
keletą sumusze. Pasigriebė isz 
bažnyczios numirolams neszti 
neštuvų astsinesze po kryžium 
ir, sugriebė einanti Žydeli, pa
siguldė aut nesztuvu ir rengė
si neva pjauti. Tas persigan
dęs pradėjo praszytis, ’kad pa

gyra, nes bijąs palikti 
naszle paezia ir vaikus. “Sztu- . ... W « ■

< 4

LENKAI VIS LAUŽO 
DEMARKACIJOS LINIJA.
Lenkai, matydami, kad nie- 

kasj u nedraudžia už demar
kacijos linijos laužynui ir Pa
gojo miszko pagrobimą
paliniju dabar varo nuolatini 

sistematinga linijos laužy-
Ties Du.kszto ežeru, 

pus linijos jie pagrobė i 
žemes sklypą.
czioniu apylinkėje Lenkai per- 
keldineja linijos 
musu puse ir tuo būdu 
pasiglemžti sau 
mes 
lyginti dvaru 
savo naudai.

ir 
ma. , szia- 

dvaro 
Be to Szven-

kuolelius in 
nori 

goresnes že- 
sklypa, giraite arba isz- 

žemiu sienas

Vienybes

Mociunu

(“V-bes” kor.)

Kažkaip atsitiko,

1925 m.

pagimdė prigyvęjita

naktį susirinko 
lio muszei'ku ir

tamsiu
Keli ju sustoję prie 

ga ude

leistu

koriai”

o 
metu

Žydeli prisiekdino, 
kad niekam nesakytu ir palei
do, o jei kam pasiskustu, gra
sino Kita karta tikrai papjau
siu ar užmuszia.

Pesztynes ir kraustymai ka
marų ežia ne naujiena. Jei ir 
toliau# taip tesis, tai rainiam 
žmogui bus ežia no gyvenimas,

dokumen-
ir pasislėpė. Kvota ir ki-

ARESZTAVOTAS PABĖGO.
Ežerenai.

— Priesz pora metu Ežerenu 
policija etapo keliu j n Utena 
Saveko k. pil. Kornieju Kur- 
czenko. Pakeliui apsistojo An
talieptėje.
kad palydovas paliko Kur- 
czenko kambaryje viena. Pasi
naudodamas proga pabėgti 
Kurczenko pagrobė ežia pat 
ant stalo gulėjusi pa’kieta su 
kvota, ir kitais jo 
tais,
tus dokumentus sunaikino, pa
liko tik savo paša. Po kiek lai
ko policija ji sugavo.

Kovo 23 Panevėžio A])ygar- 
dos Teismas sesijoje Ežerė
liuose nubaudė K. Kurczenko 
dviem menesiais' paprasto ka
lėjimo.

BRANGUS 
ATSISVEIKINIMAS.

Vabalninkas. — Kovo 27 d. 
in Szlekiszkius pas 
Vilksva atėjo isz g 
mo jo gerai pažystamas 
Kalvelis atsisveikinti 
iszvažiuodamas in
Pavieszejes

ūkininką 
eretinio kai- 

A. 
priesz 

Argentina, 
rengėsi KalvelisO ~

eiti namo. Szeimininkas ji isz- 
lydejo. Dar besikalbant ūžt li
pe ant triobos stogo varna. 
Svetvs, laikydamas lankoseV 7

szautuva, tuoj paleido in var
na szuvi. Varna nusirito. Po 
keliu žodžiu draugai iszsisky- 
ro. Staiga plyksta isz anapus 
stogo, kur varna tupėjo, lieps- 

Pa si rodo, kad 
ten buvo nukritęs isz szautnvo 
kamšatis ir
Puolėsi gesinti, bot nieko ne
padėjo, sudegę kietis ir kelios 
deszmt centneriu grudu. Gais
ro nuostoliu dali Kalvelis, ku
rio szuvis uždege trioba, atly
gino, būtent, davė savo kai
mynui 500 litu.

uos liežuviai.

uždege stogą.

Valgyk, ar palik, kaip no- 
pasakys iszmintinga moti- 
iszlepintui vaikui. “ 

dien dauginus valgyti negau
si.”

Kad nors tas vaiko iszlepini- 
mas yra jos kalte, ji turi žino
ti ka su tokiu vaiku daryti. 
Vaikas, palikes maista ant to- 
rielkos kelis sykius, reikalau
damas ko jis nori, tuojau ma
tys kad jis lengvai gali valdyti 
savo motina. Ir netik prie sta
lo valdvs tėvus. Kaslink val
gio, vaikai visuomet pasirenka 
ko akys pageidauja, ne kas 
sveika ir geras sveikatai. Jie 
niekuomet nepasirinks daržo
vių, kiaufsziniu, pieno, grei- 
cziaus įsaldžiu daigtu.

Vaiku specialistai iszmintin- 
goms motinoms pataria nepai
syti vaiku norus kuomet jiems 
maistas nepatinka ir jo neval
go. Matydami kad motinos ne
gamins ko jie rekalauja, iszal- 
ke, suvalgys kas paduota. Tė
vams neverta būti per daug 
rūpestingais.

Kitas dalykas jaigu vaikas 
negali valgyti nuo pavargimo, 
jaigu serga, arba jaigu nesibo- 
vina tyrame ore. Jau su tokiais 
vaikais sztriai negalima elgtis.

Vaikas dar mažytis būdamas 
turi iszmokt kad viskas nega
li būti jo vientik kad jis ju no
ri. Nuo pat mažens reikia ku-. 
dikiui duoti daržovių, vaisiu ir 
grūdines koszes, kad nors pir
mu kartu iszspjauna, nepatin
ka, nereikia sustoti duoti. Jai
gu maistas geras ir sveikais rei
kia duoti pakol prie to maisto 
pripras. Net ir augusioji turi 
prie visokio maisto priprasti.

, Nereikia pratinti vaikams 
duoti pinigu kad tarpe valgiu 
nusipirktu saldainiu, szaltos 
koszcs, ir pamusziai. J u pilvu
kai turi per diena ilsėtis.

Sergantiems vaikams nerei
kia duoti sveiko vaiko maista. 
Daugeli sykiu pasveikęs, to 
maisto daugiaus nevalgys. Jam 
visad primins liga.

Tegul tėvai kreipia atydos in 
savo maista ir pažiūri ar yra 
geras pavyzdis vaikams.

Iszmintinga motina su links
mumu, nuoszirdumu ir meile 
valdys savo iszlepintus vaikus.
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Vaikai labai Tėngvai gali in
gyti visokius pripratimus, to
dėl reikia prižiūrėti kad ingytu 
gerus ir ne blogus paproezius.
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Kas Girdėt
protas bus jaunas visados, kad 
ir musu kūnas pradės lenktis 
prie grabo.

YLOS MAISZE 
NEPASLĖPSI.J

■ — Atsipraszau, ponuli koja....

Paskutini rinkimai Pennsyl- 
vanijoj parodu 
szlapiuju ir sausųjų, 
kovodami už gera aln ir vyną, 
laimėjo pasekmingai iu\s isz- 
rinko Vare ant senatoriaus.

Gubernatorius
Smith’as pa s i ra sz©

a Įėjima tarp 
Sz lupieji

tiksle
1 lome

laikraszl is 
Companijon

New York’o 
ant bylos 

kuri duos žmonims pavelinima 
Novemberio rinkimuose bal
suot ar atmest įprohibicija ar 
priimt, bet galima tikėtis, jog 
po tuju rinkimu szlapieji lai
mes. Jaigu tai iuvyktu, tai ir 
kiti valstijai pauasziai pada
rys ir galima tikėtis, jog neuž- 
ilgio prohibieija gala gaus.

Kongresas turės atkreipti 
atyda ant žmonių pareikalavi
mu ir duoti geresni alų ir vyną.

Tukstancziai 
merginu

nuo 
visos

.Japonai sunaudoję kas me
tas nuo (> lyg 8 milijonus žal- 
cziu, isz kuriu 80 procentas yra 
sunaudojama ant iszdirbimo 
visokiu gyduolių, o likusius su- 

Ant sveikatoj!valgo.

Ar jus, tėveliai, kada gerai 
apmislinote apie savo vaiku 
akyvuma (ciekavasti) ? Gal ne 

būdamas už
vaikąs viso- 

, su piktumu 
'ik lauk tu pad- 

la, ko tu manos klausinėj! viso
kiu nieku, szalin, ne lysk man 
in akis.” 
žino, lead tasai 
mas, yra jojo didžiausiu užsi- 
tarnaviinu ir pagyrimu nuo ki
tu, jaigu tieji klausymai 
iszmintingi ?

Augantis kūdikis turi savy
je daug akyvumo, kada jojo 
protas pradeda 
pradeda mislyt 
dalykus, klausinėja visko ir 
nori žinoti kanuodaugiansia ko 
pats nesupranta. Ir ne bus už- 
ganadintn, pakol nedažinos ir 
neaplaikys užganadinant i 
sakvma. •r

Ateitis kūdikio priguli nuo 
to, kas jam atsakinės ant jojo 

jam 
akyvuma. — 

Vaikai yra lengvatikiai ir

jus,
savo

kiais klausymais

vienas isz 
klaustu per

paszaukete:

() kiek tai isz jus ne
vaiko akvvu-

apie 
klausinėja

v ra

kada 
iszsivystyt, 

visokius

at

navatnu klausvmn, 
užganadins jojo

kas

m- 
tikes in viską, ka jam kas pa
sakys, bet kada jojo protas isz- 
sivystys lyg tam laipsniui, ka
da gales pats suprasti tarp 
melo ir teisybes, tada neturi 
jokio užsitikejimo tam. kuris 
jam melagingai iszaiszkino ta, 
ka norėjo žinoti.

Aky v urnas ne tik yra pas 
vaikus bet ir pas suaugusius. 
Visi turime iszsivwstinet savo 
akyvuma, rūpintis viskuom, 
dairytis aplinkui, tyrinėt ir 
maustyti. — Per tai stojamos 
turtingais moksle ir prote.

Bukime kaip vaikai 
mokinkimes

pats 
teisybes,

t i k

visados,
akyvi, 

o musu

Kame yra priežastis kad mu
su Amerikoniszkos merghios 
ne nori užsitiketi savo moti
noms ?

’l\ime
"Woman’s
apskelbė kad priims gromatas 
nuo merginu idant iszreiksztu 
savo nuomone tame klausvmo. 

gi’omatu
pasipylė isz

Amerikos atsakvdamos ant to- •r

jo klausymo, kurios aprasze, 
kodėl josios ne norėjo už-sitiket. 
savo motinoms su savo slapty
bėms ir kode! daugiau to ne
daro:

Todid, kad 517 motinos pa
melavo savo dukrelėms, kas ki- 
szasi gimdymo ir 
draugavimo su vyrais; 1,228 
neturėjo laiko atsakyti dukre- 

2,965 neinteresa-

Petras Pasudinis važiavo pa
prastame kaimieczio vežime, 
placziu vieszkeliu, stropiai už
laikydamas slaptybe įsavo as
mens, in apskrities miesteli N, 
kur jis buvo pakviestas priimt 
gautu ananyminiu laiszku.

‘‘Nustverti... Nukristi jiems 
netikėtai ant galvos, kaip snie
gas...
mas veidą apykakle. — DaSii- 
leido szunybiu, žalcziai, lėbau
ja ir mano, kad jiems visa tai 
sausai apsieisią... Cha! cha! Tn- 
sivaizdinu ju nusigandimą, isz-

belebaudami iszgir- 
Stokite czion priesz ma- 

einanti tokias tai pnrei- 
!” Tai bus -sumiszimas!

— galvojo jis, uždengda-

pasekmes 
v y raks;

lems tt'isybes,
vosi visai joms ir juju užsitike-

2,660 netikėjo savo
f 

nuomones, kad 
buvo tikri anio»leliai ir nieko 
pikto nežino,

kada užklausė savo motinu 
svarbaus klausymo, 944 

visai iK'norejo klausyti patari
mu savo dukrelių ir 1.1.

merginu placziau 
sek a n ežiai:

j i mam s, 
dukrelėms

tojo

netikėjo
1,644 buvo tosios 

juju dukreles

i98 iszjuoke jai-7<

l 4

«< da-

Viena isz 
apie tai aprasze

Motinos visai ne nori klausv- • 
t i ko mes juju meldžeme. Musu 
szirdys yra iszalkia pasikalbėti 
su musu motinoms, bet josios 
tik mus iszjuoke ir sako:
žinosi iii laika” ir neturime jo
kio snsimy'lejimo nuo juju.

, kada buvome tokios, nie- 
nežinojoiiK' apie lytiszka 

draugavimu,” 
linos. Kas isz to? Musu szian- 
die-nines motinos dreba isz mu
su pasielgimu ir sako, kas isz 
to dabartinio svieto iszeis? Vi
si iszdykia! Sako, jog mos uo
tu rime sarmatos ir pasileido, o 
bet musu motinos 
kad dvideszimts penki 
adgal pauasziai darydavo bet 
tik kitokiu budu. Jaigu lie, tai 

musu tėvus,

mes, 
ko i

< 4 Ir

apie 
kalba mums mo-

užmirszta, 
metai

nebūt u pagavia
bet prie to neprisipazys.

Ar teisvbe motinėlės?

Valgiu Gaminimas
-- IR --

Namu Prižiūrėjimas
- 4 -

Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti szia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais 
audeklinei^ apdarais. Pre
ke tiktai . » . . $1.50

i
W. D. B0CZK0WSKI-C0., 

MAHANOY CITY, PA.

Tūkstantis Naktų ir Viena
ARABISZKOS ISTORIJOS

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

Drucziai Puikiai Apdaryta Audekliniais Iszmargintais Vyrszals
0ZTAI KA RASZO I3Z LIETUVOS 

APIE SZITA KNYGA

Gerbemauls Tftmlnt&l:—
Sulaukiau nuo Jubu alunczlamoa 

mano vardu knyga "Tūkstantis 
Naktų Ir Viena” 
szlrdinga aczlu Ir labai džiaugiuosi 
kad tokia knyga kaip “Tūkstantis 
Naktų ir Viena” apturėjau, nes man 
labai yra žlngeldu skaityti visokias 
istorijas, jas skaitydamas nei nepa^ 
■ijunti kaip laikas szvontal ir sma- 
gial praeina. Aaz visiems llnkėczlau 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
“Tūkstantis Naktų ir Viena” nes ja 
skaitydamas Žmogus apie viską tada 
pamlrsztl ir visokį rūpesniai nors 
ant valandėlės atsitraukia.

C u pagarba. , 
18 d. Gegužio 1921m. 

Dv. Palazduonys. 
Czeklszkos vai.
Kauno apsk.
LITHUANIA.

▼ardu knyga 
už kuria tariu

ŽOKA8.

Yra tai ketvirtas iszdavimas tos puikios knygos, tas
parodo kad žmonėms labai patinka. Teipgi galima
ja nusiusti in Lietuva. Preke knygos Amerike $2.00 
Preke knygos in Lietuva su nusiuntimu tiktai $2*50.
W. D. BOOZKAUSKAS.. OO. MAHANOY CITY, PA.
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, asz 
pats ji girta nemaeziau, neme
luosiu, bot žmones taip pasako
ja... Žmones ji taippat girto ne
mato, bot tokios žinios apie ji 
esą placziai vaikszczioja.. Tarp 
ponu, kaip nueinąs kur nors in | — Labai pigiai.
sveczins, arba in puota —- ne
geriąs... Namie esant gerai 
trukcz'iojas... Atsikėlęs isz ry
to, vos tik akis pra krapszto 
tuojnus prie degtines puolas! 
Tarnas alneszas

o jis I uojaus ir kita 
Ir taip diena isz dic-

kad ge-

jam stiklą
“* If ■degtines,

praszos...
uos dašipila... Bot nors ir geria 
nieko nopastob'iama, 
rias! Mokas
Kaip, Imdavo, musu Chochrin-

gasli ir nusistebėjimą, kuomet 
net i ketai 
šia: “ 
ne 
gas!
Cha!cha!

Pasigerejes užtekt i na i 
mintimis,
kalba sti savo vežeju. Kaip 
žmogus, troksztas but visiems 

v i su pirma -paklauso

Lai bus 
, >

Pasudinis
savo

savo 
užved©

žinomu, 
apie save:

— Ar tu pažysti Pasodini?
— O kodėl nei? — nusijuokė 

vežėjas. — Žinau ji, žinau.
— Kodėl tu juokiesi ?
— Dėlto, kad verta juoktios!
— Kiekviena paskuiiniausi 

rasztininkeli pažinsiu, tai butu 
gražu,
cziau! Delio jis czion prisiuns- 
tas, kad ji visi pažintu...

a, 
tavo nuomone

kad Paslidini nepažiu-

— Vis-gi dėlto 
Kokis jis, 
ras ? ka ?

— Nieko sau... — žiovauda
mas kalbėjo vežėjas. —Geras 
ponas, žinąs savo 
Dar du metu nesuejo, kaip ji 
czion prisiunstas pribuvo 
jau pasirodė, ka galis...

taip ypatingai jis

? ■ kaip ? 
ge-ge-

kalbėjo vežėjas, 
žinąs reikalus...

o

— Ka-gi 
padare ?

Daug gero. Tegul jam 
Dievas už (ai gausiai atlygina! 
Iszsirupino gelžkeli ]>ravest, 
musu apskrityje Cliochrinkova 
iszsodino... Niekaip nebuvo ga
lima ta Cliochrinkova ilgus mo
tus iszkrapsztyt... Buvo suktas 
ir pilnas szelmyscziu, visi val
dininkai su juo ėjo iszvien, o 
kai]) atvažiavo Pasudinis, Cho- 
chrinkovas nuėjo po velniu, 
kai]) szapas... Oho, brolyti Pa- 

, ne-e! 
Duok jam szimtus ir tukstan- 
czius litu ir tai nepaims ir nesi- 
teps nuodėmė savo sielos.. Ne!..

— Aeziu Dievui, kad mano 
nors isz szitos puses supranta 
j— pamanė sau Pasudinis su 
patenkinimu dvasioje, 
gerai!

— Jis mokytas ponas... — 
kalbėjo toliau vežėjas —neturi 
jokios puikybes...

Miisiszkiai važinėjo in ji su 
skundu, tai jis su visais kalbė
jęs, - y.... — • ”
spaudos ranka 
ti”— sako...

troro.

šūdini vyruti, nepapirksi

— Tai

visiems 
p ra sza u šeš

ką r sz t a s,

kaip su ponais: 

ti”— sako... Toks 
greitas... Žodeli pamaži nepa
sakys, o
trys! Jokiu budu nesutinkąs 
cit žingsniu, o vis szuoliais...

Musiszkiai dar žodeli nespė
jo pasakyt, 
/‘Duokite arklius!” 
in vieta nulpyszkejo...

Atvažiavo ir visa, kas reik, 
padare, nei cento nepaeines. 
Kur kas geresnis, negu jo 
pirmtakunas! Nora k a lygint, 
bet ir anas buvo geras. Tokia 
garbinga y pa ta, o niekas visoj 
gubernijoj nemokėjęs garsiau 
už ji iszrekt...

Kartais, kai]) kur važiavo, 
t ui isztoli per desziints kilomet
ru buvo girdėt, tiesa kalbant ir 
sprendžiant apie szio elgimąsi, 
gauni inspudžio, kad -szis ap
sukresnis ir gudresnis, negu jo 
buvusia pirmtakunas! Oho, da
bartinis turį galvoj proto szim
ta kartu daugiau negu reikia... 
Vien tiktai bloga... Jis geras 
visiems žmoniems, bet nelai
me: girtuoklis!

”Szo tau, kad nori!” pagal
vojo Pasudiiris.

— Isz kur tu. žinai — pa
klauso — kad asz... kad jis esąs

vis skubiai: viens, du

o jis jau szaūkia: 
ir tiesiog

— kad asz 
girtuoklis!

važiavo

A^ažiuoja kvailas pa
galys ir mano jau, kad niekas 
ji negalėsiąs pažint... O tuo t ar 
pu, kiekvienas bent kiek gud
resnis žmogelis atspėja...

— Kaip-gi atspėja ?
. Chocbi ’in- 

kova, kuomet tyliai važi įloda
vęs, pažindavo isz jo sunkios 
rankos. Taip jau atspėdavo, 
kad jeigu pasažierius druezini 
per burna muszas, tai niekas 
kitas nogah'jes but kaip tiktai 
Chochrinkovas... Pasndini taip 
pat iszkarto esą galima 
žint... Paprastas keleivis—pa
prastai apsieinąs, o Pasudinis 

Atva- 
in stoti ir 

'prikaisziot: 
tai jam dvokia, tai esą 
karszta tai per szalta... Lie])ia 
sau paduot viszt ienos, pa rei
kalauja užjuriniu vaisiu, pri
mena apie visokius saldumy
nus’, todėl jau stotyje visi su
žino, kad tas, kas turis tokiu 
prie valgio noru, turi but isz- 
tikro Pasudinis.
kas kalba in stoties virszinin- 

“Mano brangusai pone” 
ir suinteresuoja žmones del 
visokiu menkniekiu,

Lietuviszkos Pasakos.
SURINKO Dr. J. BASANAVICZIUS.

pa-

saves iHHszduot. kitaip sau pasielgiąs, 
žuoja,

kovas pradeda vos gert, tai ue tuojaus pradeda
tiktai apie lai žmones žinoda
vę, bet net ir szunys kaukdavo 
ir žvirbliai patvoriais eZlrszke- 

o Pasudinis

pa vyzdžiui,

per

Sukietėjusi szirdis.
Kita kart buvo vienas labai | Į|

bagolas ponas ir laiko pAswave 
daktara. Ponas ir daktaras su
tikdavo labai gerai, kada jie 
daugiausia drauge būdavo, 
sznekedavo ir gazietas ir kny
gas skaitydavo. O ju knygos ir 
gazietos buvo ne bile kokios, 
vis aukszto mokslo ir isz sve- 

l’aip besiska i lyda
le art a perskaito

t imu žemiu.

drauge

T 
m i jie viena

esanti Paryžiuje la-
Ta i -

nėšiui mirti. Bet vaiknas labai 
prasze ir ponas leido. Ant ry
tojaus vaikinas pradėjo valgyt 
pas poną ant tuszczvios szirdies 
keptus kiauszinius be duonos 
ir be druskos, kaip ir jo tet^as 
nebaszninkas buvo dares; tik
tai .suvalgęs kiauszini, szokda- 
vo in darža, išsiraudavo rope 
ir, nulupęs žieve duneziais ir 
nagais, suvalgydavo. Taip jis 
daro kasdien, per visa menesi. 
Atėjus paskutiniai
dienai, ponas su daktaru tikė
josi kad vaikinas mirs, bet jis 
pasiliko suvisai sveikas ir gy
vas, kaip ir buvęs. Tada ponas’ 
su daktaru, nusistebėjo, klausė

menesio

lyi

kaip jis padare, kad iszliko gy
vas. Tai-gi vaikinas papasako
jo, kokiu bildu jam pasiseko su
kietėjusią tėvo szirdi at- 
minksztinti. Dabar ponas ati
davė vaikinui suderėta antra 
szimta rubliu, o daktaras žino
jo, kaip atgaivinti sukietėjusią 
no keptu kiausziniu szirdi.

gazietose, 
bai garsi daktaru knyga, 
gi jie susirasze su knygoriu 
Paryžiuje ir nusipirko sau ta 
knyga. Kaip tik jie sula tiko 
knygos isz Paryžiaus, tuojaus 
ėmėsi ja skaityti ir rado, kad 
jai žmogus ant
dies kasdien po viena visztos | 

gerai iszkeptn ant i
žarijų, valgis b<> duonos ir be j 1(aralj„R/su'žila barala/jis isZ- i • • a •

ka i p mo
savo kam- 

rdant žmones 
nepastebėtu geriant, insakos 

raszomajam stale pada-

davė, 
kam to...
baryj ir

J 
Užsidaro 
laka...

geriant
savo
ryt atatinkama stalcziu su ru- 

Tame stalcziujo visuo
met turis degtines. Pasilenkia 
prie rurolos, patraukia ir jau... 
Karietoje taLp-pal vežasi deg
tines, portfolyj ant popioru...

— Isz kur jie žino? —- Nu
stebo Pasudinis. — O, Dieve 
Visagali, ir su tuo žmogus ne 
gali pasislėpt! E, kad juos vol- 

apkalbejimas ir

rele...
k a:

Arba jeigu tuszczios szir- Ne reikc skatiko niekinti.
kiauszini, Kita karta buvo jau pašones K 

t*

niai!... Koks 
szmoižtas...

— O jau kaslink paneliu... 
Tai didis mergininkas! (vežė
jas nusijuokė ir pasuko galva.) 
Tikras latras ir gana! Doszimts

Aviena 
nova jo

apie ji sukinėjasi... 
Anastazija Jonaityte, 
szeimininke; kita gi... kaip ji 
po szimts pypkiųpo szimts pypkių vadinasi? 
Aha, atsimenu, Liudyto Žemai
te — yra jo rasztininke. Vy
riausia ant visu — tai Anasta
zija... Ka ji nori, tai jis visa pa
daro... Suka juomi, nelyginant, 
kaip lapo uodega... Turi ant jo 
didele vafldžia ir intekme... To- 

niekas taip ir nesibijo, 
(’lia! cha! treczioji 

vol-gyvenanti Supyniu gatvėj... 
Begėdis!

— Net vardus aiszkiai a tino- 
galvojo kaisdamas, kaip 
;, Pasudinis.

vežėjas... kuris 
net mieste niekuomet nebu
vo!... Ak! Niekszybc, piktybe ir 
bjaurus liežuviai!

— Isz kur tu ta visa žinai ?— 
pa k 1 a u se s u s i c r z i n o s.

— Žmones kalba... Asz pats 
gir-

del jo 
kaip jos...

na s, j 
vėžys 
kas ?

Ir tai dar
Prastas 

mieste niekuomet

nemaeziau, ale nuo žmonių 
dėjau....

— Bene jau taip sunku suži
not ? Tarnas ir vežėjas, jog turi 
sveikus, neprikastus liežuvius.. 
Pagalinus ir pati Anastazija 
vaikszeziojant i po miestą ir pa
sigirianti, kad jai taip viskas 
esą laimingai klojasi... Nuo 
žmonių akiu sunku pasislėpti... 
Ot,'pavyzdžiui; tas pats Pasu- 
(li-nis, turi toki jiaproti, kad ty
kiai tardymus pravesti važiuo
jąs... Buvii'sis jo pirmtakunas, 
kaip jau turėdavęs kur iszva- 
žiuot, tai jau prieSz menesi lai
ko duodavęs žinot, o ’kuomet 
jau važiuodavo, tai tiek sukel
davo triukszmo ir bildesio, kad 
tegu Dieva-s apsaugoja! Ir pas-, 
kui ji vydavosi ir priesz ji va
žiuodavo ir ’isz 
žiuoja, būdavo, 
miega,
drožia ir-tik iszsigeres pradeda

Parėkavęs, 
kojomis 'patrepsejes, vėl iszsi- 
miegodavo ir iszvažiuodavo 
taip lygiai, kaip atvažiuodavo..

szonu. A t va
in vieta, iszsi- 

pavalgo, gerokai iszsi-

rėkaut ins taigoj...

tai jau 
galima prisiekti, kad tai Pa- 

Kvepia gi nuo jo ne 
kai]) nuo paprastu žmo

guli! kitai]), negu' 
stot v 

apszlakszto ja 
lie

pa statyt ties priegal-

slidinis.
taip, 
niu, eina gulti kitai]), 
visii žmones... Atsigula, 
ant 'kanapos, 
kvepianeziu vandeniu ir 
pia sau
viii tris žvakes. Guli ir skaito 
popieras... Jau ežia nereika
lingas joks virszininkas, nes ir 

net pažysta, 
vienas...

• T ‘ ‘ .
galvojo Pasudinis — kad 
szito ankszeziaii

tienos ir be užjūriu vaisiu pi
giai sužino. Viskas telegrafu 
žinoma... Nors nežinau kaip 
burna dangstytu, slėptųsi 
visuomet bus žinoma, kad va
žiuoja. Dar Pasudinis isz namu 
neiszsiruosze, o ten jau ji lan
kia ir viskas paruoszta! Atva
žiuoja, idant jujis sugriebt ant 
karsztuju prie nusikaltimo, 
atiduoti teisman, arba pa va
ryt koki-nor 'kyszininka, o szie 
juokiasi isz jo. Nors tu - 
didžiai gerbiamas ir esi 
t|i atvažiavęs leidžiame tau in- 
sitikrint'i, kad pas mus viskas 
tvarkoj

druskos, tai per menesi jo szir
dis sukietės kaip akmuo ir jis 

‘‘Tai navatnas daigias! 
ar tai gali but i ? ” 
saves ponas su daktaru, 
atsirasiu toksai žmogus, 
bojo tolinus ponas, ” 
ruom mes galėtumėm ta pada
ryti, asz diioeziau jam szimta 

Ponas kalbėjo taip ne

mirs.

rubliu.

katinas 
per

kas tai

K

l’eisybe, teisybe — pa- 
asz 

nežinodavau! 
O kas nori, tai ir be visz-

sako 
slap

Pasisuka, pasisuka

Dar pagiria, paspan-

mo..
na s

ir iszvažiuoja taip, kaip atva
žiavo...
džia visiems rankas ir atsipra- 
szo, kad padaręs tiek neramu-

Taip, tai tai]) luina! O po- 
gal, visai kitaip manyda

vo!/? Oho! Pas mus žmones esą 
apsukrus, vienas už 'kita gud
resnis. Pavyzdžiui kad ir szios 
dienos nuotikis... \ražiuoju sau 
iszryto tuszciomis, o ežia isz 
prieszingos puses važiuoja nuo 
stoties Žvdas isz bufeto.

lau'kia 
” Vi'k- 

Aj" gal neteisybe? Pasu- 
gal .dabar ruosziasi ko-

no ir užkandžiu.

‘‘Kur 
tu, žydpalaiki, lai]) skubini ?” 
— klausiu. O jis atsako: ”in 
apskrities miestą N, vežu vy- 

Ten
atvykstant Pasodino, 
riai ? 
din is 
lionen, užsidengia burna, 
idant, ji niekas nepažintu; 
gal ir važiuoja, galvodamas, 
kad niekam ir in galva nepa
reina, kur jis dabar randasi, 
tuo tarpu atrasi'as paruosztu 
sau valgiu, 
Važiuodamas,

‘‘S 

pakampiais isz jo tycziojasi! 
Tegu sau važiuoja, kad nori!

ai .dabar ruosziasi 
užsidengia

galvoja: 
paukszteliai!

o

gerymu ir kit-ko... 
tikrai 

jus,
rasit, 

Sucziupsiu
O paukszteliai

Dabartinis gi, kaip ka sužinas, Jau viskas paslėpta...
važiuoja slaptai, skubiai, idant , ^t^-alios! suszuko Pa- 
ji niekas nepastebetu ir niekas Vežk mane atgal in
važiuoja slaptai, skubiai, idant

Kur ežia tau! namus, 
tvarto!

Nustebės vežėjas, urnai pasu
ko arklius atgal in stoti.

— J. Naruszeviezius.

galvijas04 neszventinto

vienok

nepamatytu...
Iszeina tyliai isz namu, idant jo 
valdininkai nepastebėtu ir nie
ko nelaukęs sėda iii traukini. 
Atvažiavęs in stati, kurioj jam 
esą reikalinga isz'lipt,
nevažiuoja tvarkingai, paszto 
arkliais, tiktai suderąs sau ko- 
kia-nors sodieczio pastote. Ap- 
sivynioja visas, kaip boba, ir 
visu keliu kalba užkimusiu bal
su idant nepažintu.

Nors juokais raicpoQcis, kai
girdi, ka žmoiies apie ji paša-

»

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

Laidoja kunus numeireliu.' Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t .t.
520 W. Centre St. Mahanoy City, Pa,

* * /

kalbėjo tarp 
‘‘Kad 
” kni

su kat-

ant nieku, liet tuojaus pradėjo .. . . ... . . .jie abudu su daktaru klausine 
t i, ar ne 
gelis, 
apsiimtu kasdien ant tuszczios

ėjo syki pasivaikszezioti, o su 
juom kartu buvo dauginus po
nu. Taip sau besivaikszt inejant 
karalius, pamatęs ant kelio pi
nigą, pasilenkė, pakele ji nuo 
žemos, pasižiūrėjęs rado, kad 
tai buvo trys skatikai, ir insi- 
dejo in kiszeniu. Jaunesnieji 
isz palydu pradėjo szypsotis, 
kad karalius ir dar taip senas, 

žilo barzda, lenkėsi del trijų
skatiku. Karalius, viską maty
damas ir girdėdamas, neatsilie- 
pe nei žodi; tiktai parėjės na
mon, prisako kukoriui iszvirti 
pietus suvisai be druskos. Su
sėdus visiems pietų valgyti, vi-

i si valgiai buvo be druskos; kas 
vis negardu, ir nie- 

vis’i sėdi priesz

su
*•

atsirastu toksai žirni
ku ris už szimta rubliu

o tame
senas inna-

ka paims, 
kas ne valgo, 
savo valgi. Tada karalius, pa- 
szaukes viena tania, liepe pa
duoti žirkles, nukirpo tris 
plaukus isz savo žilos barzdos 
ir padavė 
“Eik in

žirkles

ta rnui sakydamas: 
kroma ir parneszk 

druskos už tuos tris plaukus; o
sakyk, kad tai plaukai isz ka- 

Tarnas isz- 
pirkti, kaip jam 

karalius buvo prisakęs; bet 
kur jis nuėjo, niekur ne gavo 

tris barzdaplau- 
isA’isur sake, kad

ralians barzdos!” 
ėjo druskos

’1

szirdies valgyti koptus kiauszi
nius be duonos ir be druskos, o 
po menesiui reiketu jam mirti.

Ne toli nuo dvaro, kur ponas 
gyveno, buvo sodžius, 
sodžiuje atsirado
mėlis, kuris turėjo jau užaugu
si sunu. Tas iunamelis pasimis- 
lino sau, kad jis smias ir r©ik©S 
jam neuži Igio mirti: tai kas, 
kad jis kokiais muitais grei- 
cziau numirses, užtat paliks sū
nui szimta rubliu. Taip ir ap
siėmė senelis už szimta rubliu 
per menesi kasdien pas poną 
valgyti ant tuszezios szirdies 
po viena kepta kiauszini be 
duonos ir be druskos. Senukas 
sau valgo ir vis buvo sveikas
tiktai kaip menėsis pasibaigė, 
jis ir numirė. Daktaras sure- 
vidavojo numirėli ir rado tik
rai sukietėjusią szirdi, tartum 
buvęs akmuo.

Senuko sūnūs, gavės szimta 
rublifi, prasze, kad jam atiduo
tu sukietėjusią levo szirdi. Po
nas; pasisznekejas su daktaru, 
atidavė. Simus, pasiėmęs su
kietėjusią tėvo szirdi, parsine- 
sze ja namon, pavarte rankose, 
pažiurėjo isz visu pusiu ir ome 
mislyti, kaip dabar ja vėl at- 
minksztinti. .Jis mirkė ja van
denyje, ruksztyje, surimi ir ki
tuose skystimuose, bot vis nie
kas ne maezino. Tai-gi nuėjės 
in darža, iszrove rope, nulupo 
jos žieve ir suskilto su peiliu: 
suskųstus ropes smulkmenas, 
spausdamas tarp pirsztu, var
vino sultis ant sukietejusios 
szirdies. Nuo tu sulcziu pradė
jo szirdis atsileisti, o
suvisai pasiliko minkszta. Da
bar jis apie ta nieko nesakyda
mas, eina prie pono su daktaru 
ir praszosi, kad jam duotu val
gyti kiausziniu už szimta rub
liu, kaip jo tėvui nebaszninkui. 
Ponas ne norėjo ta padaryti, 
dabar tikrai žinodamas, kad 
jaunam vaikezui reikės po me-

druskos už 
kius, norints 
tai plaukai isz karaliaus barz
dos. Taip ir sirgryžo be drus
kos. Taigi dabar karalius isz- 
trauke isz kiszeniatls tris ska
tikus ir padavė tarnui druskai 
nu pirkt j. Tarnas iszcjo. Ne il
gai trukus, jis parnesze už ka
raliaus rastus tris skatikus 
tiek druskos, kad visi gardžiai 
pavalgo ir dar liko kitam kar
tui. Tolinus bus.

paskui ir

CAPITAL STOCK |126,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $023,358.02

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

\ —
H. BALL, Prezidentas

G W. BARLOW, Vice-Praa.
j. E. FERGUSON, Kai.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA. 

--$_-----
3-czias Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
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 

Dėkite savo 
pinigus In szita Banka o persitikrinsite ir matysite 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.
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“SAULE” jl

įsu Musu Kariones.
Mažai temiegojo Onyte szia 

nakti; mislis, kas daryti, neda
vė no valandėlės ramumo. Juto 
ji viena, jog iszteketi už Sta
nislovo yra jai maž ne galimas 
daiktas. Tas jiersitilkrinimas 
suteikė jai tiek skausmo, nera
mumo ir nelaimes. Juk davė 
jam žodi, prižadėjo būti jo pa
ti, — kaip dabar atsakyti ? Ka 
galima manyti apie 
taip greit mainanti savo žo
džius ir laužanti prižadus? Ka 
pajus Stanislovas? Ar jis kal
tas, kad ji tai]) iszidealizavo ji 
ir permaino savo pažiūras ?... O 

st Ar pri- 
pažys tiesa toms priežastims, 
kurios jai visa laime daro?

— Ak, Dievo, kaip 
iszeiti isz tu pinkliu?K — tarė 
ji sau, rankas laužydama. 
O ka asz kalta, kad dabar te- 
paregejau, dabar tepažinau 

Teisybe pa
ir laiko nebuvo lyg- 

vaikas

*

Tas persitikrinimas

motina, ka ji pasaky

žmogų 
savo

giai nusuko kalba ir liepė jai 
paveizėti, ar gatava arbtn. 
Onyte paszoko kai]) isz miego 
ir nuėjo. Neilgai jau beviesze-

gatava
Lietuviu!

ne-
()nvte

jus, iszvažiavo namon.

aristokratyste. Kadangi vaiku 
neturėjo, o buvo turtinga, visa 
gimine atmindavo jos palai
kus, tekesi jai tarnavo ir klau
sė jos patarimu. Gyveno ji 
toli nuo Onvtos tėvu,
nuvažiavo ten viena. įsiklau
sius ja apie naujienas ir 
valgydinus, nuvedė 
jeneroliem* in salono. . Tenai, 
atsisėdus ant kanapos, parode 
jai greta stovinti foteli, tar
dama :
Atsisėsk ežia, noriu su tavim 

pasikalbėti.
Onyte užėmė parodyta vie

ta, o tetute taij) pradėjo:
— Geru daiktu n])ie 

dasižinojau, (hiyte!
jau, nesitikėjau... Važiavai ant 
kokio ten pokylio, ant 
buvo vien 
“clilopomanai

pri- 
ja poni

♦

Vakaro,
*

po
* p 

vakarienes
j Onyte priėjo prie motinos, pa- 

bueziavo jai in ranka ir tart*:
— Matuszelo, eikim in ma

no kambai’i! noriu tamstai pa
sakyti daug, daug... ir patar
mes pasiklausti.

— Matau jau nuo
ne

tavę 
nešit i ko

rykszezio, jog esi

eik i va!

i

Szvedai Suvienytose 
Valstyjose.

i lik rito vienas isz 
Ar negali jie to suprasti, jog 
deja dar stipriau pat raukia 
kartais, nekaip žmogus?

— Jie pagal savos spren
džia, Onyte; jiems suniko su
prasti tai, ko jie patys nega
lėtu pajusti.

Motina iszejo 
sodo raszyti laiszka. Trum
pas jis buvo ir neilgai rinko ji 
žodžius.

“Pone Stanislovai! 
tikrinau, jog mano 
sa i ’ ’ 
vadini kaprisu, tas 
brangiausias ir 
žmonių gyveninio, 
tau, jog gyventi kartu negalė
tume ir gražinu tamstai žodi ir 
žiedą. Tamsta sakai, 

paežiu”, be visu 
, t.y. myli tik ta,

o Onyte atši
lo iszka.

9

Porsi- 
“ kapri- 

nepereis greit. Ka tamsta 
man yra

teisingiausias 
Dėlto ma-

t'ulH

*

TARADAIKA

del])agarsojusi
ir -szviesaplaukiu 

žymiai prisidėjo prie

5il
rj

i
Sz ved i ja, 

sniego, ledu 
žmonių, 
Amerikos istorijom Pirmieji 
kolonistai isz tos szalies atvy
ko Amerikon asztuoniolika me
tu po atvykimu pilgrimu laivo 
“Mayflower.” Tie pirmieji ko
lonistai atvyko Amerikon su 
pagelba savo valdžios, kurios 
vedėjai norėjo kad Szvedija 
butu skaitoma su Anglija ir 
Ilolandija. Szie žmones apsigy
veno Delaware valstybėj kur 
Kziadien Wilmington’o mies
tas stovi.

Jie tuoj naujoj szaly insteige 
savo kolonija, pastate tvirto
ves ir i r ko žemes nuo Indi jo
nu. Isz viso dvylika ekspedici
jų Szvedu atvyko Amerikon. 
Savo kolonija vadino “Naujo
ji Szvedija,”
augo kad neužilgio iszsiplati- 
uo per'ketures valstybes 
1 a w a r e, Peni i sy 1 v a n i a,

Seniau-

■I

a

Swedish Lutheran bažnyczios. 
Leidžiamas per septynesde- 
szimts metu. Didžiausi sapvai- 
tiniai laikraszėziai randasi 
Minneapolis ir (’hieagoje, trys 
isz kuriu turi po 60,000 skaity
toju.

J u organizacijos seka kitu 
tautu organizacijos.
sios tikejimiszko.8. Pirmieji gy
ventojai tuoj pastate savo baž- 
nyczias ir dvejos isz tu vis sto
vi. Viena buvo pastatyta 1699 
metais kita 1700 metais.

Didžiausia organizacija, Swe
dish Lutheran (Jiurch, turi 
apie 1,200 bažnycziu ir parapi
jų per visa szali. Szic žmones 
turi daug kulturiszku ir ap- 

” Order of

HI
ill#
M 

j :.iI.1 us vyrai isz M-lles «k
pasiliauk i t

Kai j) pasigėrėt, tai no staugkit, 
A ugi i ka i pacly vyjo, 
Ir isz stabu isz ve jo.

Viename plotoe karCzemos 
arti neturi,

Kas nori zupes, reike eiti toli

J
r (!’
"i

L?

va ka
te k i a, 

kaip visados, — atsalke moti
na. — Na,

Nuėjo. Motina atsisėdo fo
telyje prie lango, o Onyte ant 
žemo suolelio prie jos kojų.

— MotuszoP, ar žinai del- 
ko iszvažiavo Stanislovas? Ne 

bet dėlto,

szvietos insteigu.
yra didžiausia ne-tike- 

ir turi
kurio 

1 Jtvonianai ’ 
mužikai! Gra

ži draugyste! Buriszkai su jais 
— kalbėjais, buriszkas turėjo

man
4 4

’ ? *

dabar 
szventas tiesas? 
sakius, 
sziol: juk dar 
suvis, kada daviau jam 
ir snsirisz.au ant viso gyveni
mo... Negaliu ir negaliu laiky
ti Jo žodžio, tebūnie kas nori!

Žinojo, jog reikės pasikal
bėti su Stanislovu, jog 
padaryti koki nors gala, bet 

tos valan
dos, jog norėjo ja knotoliansiai 
atstumti. Atsikėlė anksti ir 
nubėgo in soda. Vos dacjo lyg 
puses alėjos priesz ja atsisto
jo Stanislovai. Ji krupt<*lejo 
ir apstotojo ant vietos: nieka
dos jis nesikeldavo tai]) anksti 
ir jai ne per minti neperėjo 
susitikti su juo. Linksmai

nors
tai]) baugu jai buvo

buvau 
žodi

reiks

minti 
juo.

szy])sodamas, ta n* jis
Mat, kai]) atspėjau, jog

szyrvt anksti atsikelsi... Noro-
* k laba dienajau pasakyt tau “laba diena” 

ežia, he liudytoju... Na ka? ar 
jau mano mieloji vėl linksma 
ir gera, kaip visados? Turbūt, 
kaprisai per nakti perejo? Ka ? 
Lyg debesis buvai vakar va
kare... O už ka asz turiu ken
tėti? Tiesa, gal ir prasikaliau 
truputi, taij) nieko neatboda- 
mas ant tavo literatiszko dar
bo... mat, užkabinau 
savvmeile”.'.. 
man ir buk vela 
brangioji!

Paėmė jos rankas ir 
prie savo lupu. Bet Onyte isz- 
rove jas staigiai, nekantriai, 
ir atsitraukė nuo jo toliaus.

Jam veidas paraudo, 
užžibejo.

— Kas tai yra,. Onyte?... 
Asz, tavo sužieduotinis, 
liu ranku pabueziuoti!
stumk savo kaprisu pvrtoli, 
nes asz ne toks kantrus, kad 
nuolat kenteeziau! Ka 
reiszkia ?
tinis..

“autorių 
Už tai atleisk 

gera, mano

kaprisu

k ei e

akvs

nega-
Ne-

kenteeziau! Ka tai 
Asz, tavo sužieduo- 

Neužinirszk, jog turiu 
savo tiesas ir niekinti 
neleisiu! Ka asz tau padariau! 
Isz kokios priežasties priimi 
mane taip?

— Nieko man nepadarei... 
O asz jokiu kaprisu neturiu... 
Yra tai jausmai gilesni ir ne- 
pereinantiejie taip greit...

r„: L,
Bene kas isz

priežasties

saves

Pai kokie tai yra 
“iūt- 

’ toki inspudi padare

— Taip! 
jausmai ? 
voinanu ” 
ir atveri* szirdi nuo sužieduo
tinio? Vienok manau, jog dar 
nusiraminsi ir 
vo galvos kvailumus....

na- 
ezionai.

iszmobi isz sa- 
Bet 

asz nenoriu but i auka ju ir ve- 
lyju paeiti tau isz kelio... Tuo
jau po arbatos važiuoju 
mon ir nepagrysziu
kol nepraeis tavo fantazijos. 
O idant žinoeziau, kada tai at
sitiks, lauksiu nuo tavęs rasz- 
cziuko. Paraszius tau, kad at- 
vąžitioėziau — busiu pas tave 
toj paezioj valandoj... Su Die
vu!

— Gerai... paraszysiu..
Pasilenkt* priesz ja ir nuėjo. 

O po arbatos pasilikęs visiems, 
turis svarbius reikalus namie, 
iszv'ažiavo.

♦ ♦ ♦

Po pieta reikėjo Onytei va
žiuoti su kokiais ten reikalais 
pas tetute. Ta tetute, jos tėvo 
sesuo, buvo gan jau inaugusi 
moteriszke, jenerolo naszle; 
labai puikavos savo titulu,

bi! riszkas 
būti ir pasielgimas...

Tetute! Žmones tai bu
vo iszlavinti! Asz kartu su 
mama buvau... paklausk jos...

— ' Nepertniukinėk manės! 
Tai]) negaliu atsistebėti, 
mama tavo taip nepritinkan- 
cziai pasielgė... Tai draugyste

Atmink, jog esi ba
jore nuo tevu-prateviu ir jog 
musu familija
su mužikais! Ar jie iszlavintį, 
ar ne—vis tiek mužikas palie-

no tau...

jog

nesidrangavo

mužiku. Negali jie iszsila-ka
vinti tai]), kaip mes, kurie i.‘z- 
lavinima perimame kartu su

neper-
perimame kartu 

levu krauju... Palūkėk, 
traukinėk nerupi man žinot ta
vo nuomones! Girdžiu daikto 
dar blogesni: jog tu panieki
nai savo kalba, paniekinai vis
ką ir emeis mu-ži-kams ra-szi- 
ne-ti! Teisintis nėra ko: žinau 
ta isz tikru szaltiniu. Pradėjai 
mokytis Lietuviszkai, 
knygas, mokyti mužikus, drau 
gauti su jais

—ir isztiesus ranka pa- 
ant

raszvti

Dieve!... Onvte! 
yra ežia tavo pro

del reikalu kokiu, 
kad su manim susibarė....

— Barniai tarp susiniyle-
paprastas.— daiktasjusiu

Greit vėl sutiksita.
— Ak ne! no tokio barniai, 

On vte

jog myli 
“ f an

ka

eme 
pra- 

ant iszpa žiu ties

matiiszele! — Ir 
pasakoti viską nuo pal 
džios. Kaip 
atidarė ji savo szirdi motinai.
Pasakė savo kalba su Stanis
lovu, savo kanezias ir tetutes 
nžpuldinejmus.

— Mat, Stanislovas isz 
ežia nuvažiavo pas tetute, ap
skundė-mane ir praszo, turbūt, 
idant ji mane in dora kelia at* 

Matuszelo, tu noužpul- 
juk ant manes taij), kitip 

jie, jiasakyk, 
darvti ?

.1 1 O’ 
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kus, atsake:
— Bedna.

kentėjo per tas 
Asz veizejaus 

! negalėjau, kas tau yra, ir lau- 
man pasa’kysi... N 

tavos,

Stanislovas

mane 44; 
taziju ”, 
blogiausias žmogus turi savyj; 
inan-gi tamstos pavirszutihe 
iszvaizda, tamstos “pats”, be 
sielos, esi visiszkai, 
svetimas.... Sunku man noisz- 
pasa'ky-tai laužti savo žodi... 
Knita esu. Per lengvai ėmiau 
telki rimta dalyka... Sunku ži
noti, 
siu nesmaguma per 
a psi žiūrėj ima.
noti! Džiugina mane viltis, jog 
meile tokia pavirszutine, kai}) 
tamstos, pereina greit, 
tamsta atrasi sau y pa ta

pa ts ’ ’ 
vis iszka i

jog visgi t amstai su t (‘ik
są v o ne- 

Praszau dova-

vestu.
si taip, 

man dabar

glostydama Onytei plan-

1< < 1S

mono!
d v i

taip tai 
dienas! 

ir dasimislvti

pereina 
sau

kuria busi bvimingesnis.
Onyte.

puo-
a kin, v

11Z-

ir
su

t T

Užlaikydama a.'■•žaras, 
lanezias lyg žirniai isz 

rankomis 
nuneszo

drebanczioinis 
klijavo konverta ir 
pas motina.

: Galas : j

PAJESZKOJIMAL

štai veizel 
tevis
rode portretą, pakabinta

Buvo tai ponas isz 
ponu, ikasztelionas, aristokra- 

Ka-gi jis pasakytu apie 
tavo pasielgimą? Jis grabe ap
siverstu ir iszkeiktu tokia ne
verta anūke!...

Onyte nenoroms atkreipė 
galva ant portreto ir i n smeige 
akis in ji. Kaip vakar sode, 
blizgėjo jose 
iszlengvo drebėjo.

sienos.

ta...

nenorams

Kaip 
aszaros,

vakar sode 
ir lupos

Kaip per 
migla mate apskrita savo pra- 
tevio veidą su ilgais ūsais, 
paskusta cziupre, raudona 

k a ra bele

veidą su 
cziupre, 

kontusza ir aukso 
prie szono. Jo lupos szypsojo- 
si, mėlynos akys linksmai žiu
rėjo in savo anulke, kuri, isz- 
balusi ir drebanti, sėdėjo kaip 

O sudžia tuotarpii 
kalbėjo toliaus:

Visu tu kvailumu pasi
rodo jau pas(‘kmes! susibariai 
su savo sužieduotiniu, užgavai 
ji... davedei lyg to, jog turėjo 
iszvažiuoti ir laukti, kol tavo 
fantazijos pereis. Tavo laime, 
kad dar jis toks geras ir taij) 
tave myli: galėtu išvažiuoti 
visiszkai... Bet tu valdVk savo 

fantazijas! At- 
jis ne mužikas, bet 

ponas isz ponu! .Jis nedaleis to 
kad kokie .ten mužikai imtu 
virszn ant jo, ne! Nesi jau vai
kas, supranti gerai, jog gali de 
kavoti Dievui už tokia laime. 
Partija tai taip gera, jog daug 
daug tau jos pavydžia: nes jis 
ir ponas isz ponu, ir jaunas, ir

Tokios 
nebesulauksi,

Dėlto dar sakau: 
valdylk savo fantazijas! t) apie 
savo mužikus pamesk misliju- 
si!... Ir jeigu, sergek Dieve* 
kada 
Stanislova in 
“chlopomanu ”, 
neskaitvti už savo tetute! Isz- v

sižadesiu tada tavęs, kaipo tu 
iszsižadesi savo prateviu, savo 
herbu, savo pareigu gimines 
szlovei!

Pabaigė. Onyte vis sėdėjo su 
akimis in portretą insmeigto- 
mis. Aszaros drebėjo jau ant 
blakstienų, bet surinkus visas 
savo spėkas, neleido joms isz* 
silieti ant veido. Poni jenero- 
liene, pabaigus pamokslu, stai

teisme.

kaprisus ir 
mink, jog

turtingas, ir gražus... 
antros partijos 
nemislvk! 

9f

iszmainyti 
koki 

gali

norėtumei 
isz tu 
manės

kinu, kada 
užpulsią ant tavos, nebijok! 
Buvau kartu su tavim ant to 
pokilio, pažinau Lietuvius 
patrijotus ir ju 'idėja... Idėjos 
tai szventos, Onyte! Nerugo- 
slu asz ant tavos, bet džiaug
siuos, kad mano dukrele atra
do tiesu kelia ir žengia juo... 
Asz jau nejauna, iszauginta 
kituose idealuose — sunku 
man dabar imti darbuots del 
Lietuvystes; prisidėsiu tik 
tuo, jog nebusiu prieszinga jai 
ir kitus raginsiu prie darbo... 
Ir tave, Onyte, nors tavos ra
ginti nereikia... O Stanislovui 
reikia sugražinti žodi, Onyte, 
kitai]) negalima. Mano tai bu
vo kalte, kad leidau tau, to
kiam dar vaikini, davinėti žodi 
ir risztis ant viso gy :i: 
Bet maniau, jog myli ji, 
tikrai tada mylėjai... 
žodžiu neraginau y 
Žodi savo laužti sunku ir 
smagu, bet kito iszejimo nėra! 
Idėjas tavo — tai ne kaprizai, 

isz szirdies:

pažinau

ne,jauna, 
idealuose

prisidėsiu

e

gy veninio.
ir

asz juk
prie to...

ne-

neiszves jos tau 
perdaug pereme jos tave ir 
pagavo kartu szirdi ir protą. 
O jis geras vaikinas, bet gerai 

jo neperdirbsi ir neap
imtu

saikai,
ve/si Gyvenimas jusu
ak, kaip sunkus! Tu norėtumei 
augsztyn iszlekti, o jis tau, lyg 

prie kojų veržtus...
Pasibaigtu ar tuo, jog mestu- 
inei szalin savo idealus 
nyk tu me i greit isz 
Asz lyg to daleisti

akmuo 9

, ar isz- 
svieto...

negaliu... 
dėlto paraszysi pas Stanislova 
ir nusiusi jam žiedą...

— Matin:;ele! kaip tai bus? 
Juk tau vargai • susimažintu, 
man už jo isztekejus! Juk jis} 
tau žadėjo padėti reikaluose, 
surėdyti viską... Kiek asz tau 
vargo suteikiau, matuszelo!

— Niekus kalbi, Onvte! Už- 
teks mums... O jei ir be skati
ko patiktume, tai .kas? Ar-gi 
save parduotumei? Nėra
bekalbėti! daiktas pabaigtas! 
Žinoma, sunku bus ir jam... 
visgi turės pakenteti truputi;

nusira- 
rytoj

Ir nusira-

greit

ko

bet viliuos, jog greit
mys. Paraszyk laiszkeli 
anksti iszsiusiu...
mink, mano Onyte! Kitaip pa
sielgti negalima: blogai pada- 
rytumai, eidama už jo be mei
les, be sielų susivienyjimo....

— Man dar didžiaus Skam 
du, inatuszele, jog ir Stanislo
vas ir tetute mislija, asz d(*tto 
atmetanti ji, jog man in szirdi

9

Pajeszkau Antano Kakauc- 
ko, apie 10 metu /Vmerike, pa
eina isz Lictuvoš, Ingavangiu 
Kaimo, Szilavoto Para., 
jampoles Apskr. Yra

Mari- 
Apskr. Yrra labai 

svvarbi žinia isz Lietuvos, jai 
kas apie ji žino meldžiu, pra- 
neszt,’arba tegul pats atsiszau- 
kia. (t. 42

Ona l’adzevieziene 
1541 Seward Ave., 
Grand Rapids, Mich.

GUODOTINI SKAITYTOJAI!

Laike bedarbes po visa Amerika, 
laikraszczei ir nemažai sukentejo, nes 
skaitytojai negnlojo atsilygint už pre
numerata, ir mes buvome priversti 
laukti goresniu laiku. O kad dabar 
laikai pasigerino, fabrikai ir kasikius 
pradėjo dirbt, meld'žcmc paguodotu 
skaitytoju atsilygint su skola ir pri
siųsti užvilkta prenumerata.

W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 
MAHANOY CITY, PA.
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T1KRIAUSES KABALAS
Arba AtldengimaM Paslapczlu Atei
ties. Su pagelba kazlrora. Pagal 
ChaldelHzku, Porslszku, Graiklazku, 
Arablszku ir Cigoniszku burtiniku. 
Iszguldinejimas to kabalo yra labai 
lengvau ir kiekvienam gali būti su
prastinu.

MORALISZKA KABALA
Katra Uždeda žmogaus ateiti. Su 
Salamono Nose.

TIKRIAUSIA BURYKLA
Sudėjo Cigonka Isz Egipto Rubiną 
Sulva. Del vyru lr moterų.

VISOS TRIS KNYGUTES 
TIKTAI UŽ........................

PrUlusklto mumis 25c. Gausite 
visas tris knygutes per pnezta. 
Pinigus galite siusti stempomls.

W. D. BOCZKOW§^I-CO. 
MAHANOY CITY PA.

25c.

W. Szneideris ir Sūnūs
gra'beoriai.

I

Kai]) gerves szniurn trauke 
Kad skubintu vienas kita 

■szaukia.
O kai]) adgalios pareina

Ir ant tilto užeina,
Tai rodos kaimene varo

Kožnas baubia ir visaip 
iszdaro.

Ne vienas pajunta, 
Kaip in koza pasprunsta 

O ir už laja nakvyne, 
Turi gerai užmokėti vaikine.

Ant to vaitas nežiūri, 
Ir pinigus paima, jaigu 

katras ne turi,
Tai vyrueziai ne kas, 
Tokis protas menkas.

Pinigus pragerti,
I r da in koza patekt i

O da ir girti susimusza, 
Kudlas nuo gaivu nusipesza.

S u s i d r a s k o d ra b u ž i u s,
Su lupom nusiplesze usus, 

Tuojaus paliemonai atplaukė, 
Ka niekadeji.'s iii koza trauke. 
Su paikom apdaužo galvas, 
Eina in laktipa kaip asilas,,

Teip, Lietu vysta kelkime, 
Visa uždarbi pragerkrme. 
Juk kaip žmogus girtesnis,

Tai vaikine ir drąsesnis, 
Drūtesnis, 

Ir gaivesnis.
Užmirszta vargus ir bedas, 

Norint’s laikais buna ir ne odes 
Ba czioai kontri fri

Vis gyventi gali.
Kad ir bedarbe užėjus 
Ir kada konst i parėjus, 
Tai vis bėdos ne bus, 

Ba Amerikas gana platus. 
Negerai vyrueziai darote, 

Jaigu toki gyvenimą varote, 
Savo ir kitu-varda žeminate,

* * ♦

Savo trik'su nepaliaunate.
Ten, kur daug Lietuviu yra 

vienam paviete, 
Nedideliam mieste, 

Tarp nekuriu Lietuviu 
Užsidėjo draugyste butiegeriu.

Per girtavima.nesusivaldo 
Puldinėdami sau galvas 

skaldo 
Ne vienas kszsiivoliojo 

Ir susiduduoje.
O tai vis musu broliukai 

tai]) daro, 
Savo kvailumą varo, 

Kiek uždirba, spykyzese 
palieka, 

Eina namo kai]) jau ne 
turi nieką.

Už burda neužmoka, 
Gaspadinems in akis szoka, 
Tai gaspadines taip padaro, 

Kol isz bordo neiszvaro.
Su jais nesztukavoja

?

rr

t

3

ir ji taip greitai

-De-
Marv-

I 

9

Pėdo suarosztavoja 
() kada atima, 
Szluota paima, 

Laukan iszmeta, 
T r turi tada jeszkoti nauja 

vieta.
Ir biznieriai ne kitaip daro 
Pasigerusi laukan iszvai'o,
Tada neturi kur nakvot 

Turi purvyne gulėt.
Ne vienas sau galva kaso, 

Stovedamais už duriu praszo, 
Kad iszsigerti duotu, 

Ant nabagėliu susimylėtu. 
Pareidami nakezia isz» VI

ka rėžomos 9

Staugia rodos iszejo isz galvos.
—rį. « ■ ' U į----------- ‘ i* ■■ ---------— --------

rPatarnaujame simpatiszkal, 
mandagiai ir pigiai. 

Automobiliai vestuvėms 
kriksztynoms ir tt. 

Boll Telefonas 00 
215 E. Centre St. Shenandoah.
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ATTENTION!LADIES!
YOUR DRUOOIST 
RKCOMMRNOR .■K

ROYAL PURPLE
PILLS

v uz-

Vasa”
jimiszka organizacija 
iki szoszcsdeszimts tukstaneziu 
nariu.

Kad nors Szvedai neužsiima 
politika, daugelis Szvedu
ome svarbias vietas Amerikos 
gyvenime. Trys valstybes 
Amerikoje turėjo Szvedijoj gi
musius gubernatorius, ir szia- 
dien jie turi du senatorius Be

Trvs i

land ir New Jersey. 16o5m. ko-j naĮe įr kongresmenu.
lonija buvo priversta pasiduo
ti Ilolandams, ir vėliaus Ang
lams. Bet kitu tautu pasisavi
nimas kolonijos nesulaiko jos 
iszsi|)letojiina. Daugelis nauju 
žmoniu atvažiuodavo isz Szve- 
d i jos ir lodei jie negalėjo už- 
mirszti savo (autos ir kalbos.

Nuo 1638 motu isz Szvedijo 
žmones vyksta Amerikon. Po 
Amerikos Revoliucija tiek 

žmoni u atvyko, kad 1820 
tūlas ministrais nurasze 

Szvedijon persergėti žmones 
nevykti Amerikon nes ir taip 
ju perdaug buvo. Nuo 1638-17- 
79 apie apie keturesdeszimts 
d vie j i ministrai ir kunigai, 
apart kitu mokytu žmoniu, bu
vo pasi misti Amerikon isz 
Szvedijos. Bet daugiausia žmo
nių atvažiavo tarpe 1870 ir 18- 
■80 metu, daugumas isz kuriu 
nuvyko in vakarus.

Sulyg 1920 m. cenzo, buvo 
625,000 Szvedu Amerikoje, tai 
yra Szvedijoj gimusiu, ir su 
Amerikoje gimusiais vaikais 
skaitlius dasiekia 1,500,000. 
Daugumas sziu randasi vaka
ru valstybėse —- Minnesota, 
Michigan, Wisconsin, Iowa, 
Nebraska, South ir North Da
kota. Nuo tu valstybių matyti 
kad tie žmones daugiausia už
siima ukininkyste. 1920 m. bu
vo 60,000 ūkininku tarpe tu 
immigrantu. Tos skaitlynes 
yra augsztesnes už visu kitu 
tautu skaitlynes, apart Vokie- 
cziu.

Szioms dienoms beveik kiek
vienas Szvedas kuris atvyksta 
Amerikon turi koki nors užsi
ėmimą, tik apie 16 nuoszimtis 
neturi užsiėmimo.

Laikrafizcziu Amerikoje jie 
turi apie ipenkesdeszimts. Di
desne dalis ju tikejimiszki 
laikraszcziai, kas parodo kad 
pirmųjų immigrantu

Revoliucija

S

Tarpe pagarsėjusiu žmonių 
randamo John Ericson, garsus 
iszradejas ir budavotojas lai
vo N Monitor,” kurio kova su 
laivu 4‘ 
isz svarbiausiu Namines Kares 
punktu. Kitas iszradejas Dahl
gren, iszradejas 44Dahlgren” 
szaudyklu, taipgi visur pagar
sėjęs.

-i Monitor,”
Merrimac” buvo vienas

Dahlgren

į'ir

t

'fil

I
II 
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don 
m.

n

valstybėse —-
Iowa

REIKALINGA TARNAITE.

Reikalinga pus amžio mote
ris, naszle kad ir su vienu vai
ku prie namu darbo prie mažos 
szeimynos, mažu vaiku nėra, 
pastovi vieta, geros iszlygos ir 
pati gaspadine. Platesniu ži
nių suteiksiu per laiszka. Ra- 
szykit tuojaus po sziuo adresu:

J. G. Malinsky, 
P.O. Box 92, 

JVebrum, Pa.

Lehigh Valley
EKSKURCIJA IN'

NIAGARA 
FALLS

NEDELIOJ 30 MOJAVS 
$5.00 In ten ir adgalios 
Treinai apleis Mahanoy City, 9:50 
•ubatos nakti 29 Mojaua ir pribus 
in Niagara Falls 7 valanda Nedė
lios ryta 30 Mojaus. Grįžtant isz 
Niagara Falls treinas apleis isz 
tenais 3 vai. popiet, sustojant ant 
tu paežiu staaciju kaip ir vaduo
jant in tenais. (Eastern Standard 
Time)

Lehigh V alley 
Railroad

The Route of The Black Diamond

I
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Lietuvicxkaa Graborina

K. RĖKLAITIS
tikeji- 

miszkas judėjimas iki sziai die
nai pasiliko. Szvedai neturi nei 
vieno dienra'szczio. Sako kad 
tas del 'to kad daugumas ju 
žmonių yra ūkininkai ir tie 
ūkininkai praleidžia tik viena 
diena kas sanvaite del skaitv- 
mo. J u seniausias laikrassztis

“ Augustana ”
. ............. :

NAUJAS DIDELIS SAPNORIUS
ARBA ISZGULDYMAS SAPNU

Su 283 Naujais Paveikslais. 
160 Puslapiu.

8 coliu ilgio, 5l/2 col. ploczio

Laidoja numirėlius pagal 
naujausia mada ir mokslą. 

Prieiname prekes.

BĮ6 W. SPRUCE STR.. 
MAHANOY CITY, PA.

Bell Telefonas 149.yra
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NAUJAS DIDELIS
SAPNORIUS
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Pagerintas ir padaugintas 
iszleidimas. Sudėtas per se
novės ir szos gadynas astro
logus ir isztrauktas isz viso
kiu eenraszcziu. Iszguldanti 
kiekviena sapna ir kas atei
toje stosis. Su priedu plane
tų ir visokiu burtu. :: ::

Knyga puikiai drueziai 
apdaryta kietais audekliuois

į apdarais. «PREKE $1.50
W. D. Boczkauskas - Co., 

Mahanoy City, Pa.
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ŽINIOS VIETINES

— Oras daug atvėso.
— Antra diena Sekminu 

kasiklos nedirbo nes darbinin
kai neiszejo in darbu.

— Kita Nedelia ‘‘Sz. Trai-
ces »>

— Szia sanvaite pripuola 
ezvertis meto. Pasninkas Sere- 
doj, Petnyczioj ir Subatoj.

— Pagal paskutines atskai
tos parodo kati kandidatas 
ant Gubernatoriaus Beidelman 
likos 8iimu8ztas per Fisheri 
nes jisai aplaike suvirsz 11 tuk- 
etaneziu balsu dauginus už 
Beidelmana.

— Ant galo geležinkelio 
kompanije nutarė daugiau Ap
saugot automobilistus prava- 
žiuojanezius per geležkeli Vul
kane, nes pastatys sarga, kuris 
nevisados ten stovės, tiktai 
kada permainys vagonus prie 
kasyklų. Sziaip varpas ir ži- 
biaitys davines signolus kadi 
prisiartinos trukiai.

— Jonas Bukota, 
South uli., pirko farma Slab 
Town arti Zions Grove ir to
mis dienomis aift josios persi
krausto. Vėlinome giliuko nau
jam farmeriui.

— Pet n vežios 
žiavo pro miestą Barnumo cir- 
kusas kuris važiavo in Wil- 
liamsporta.

balsu dauginus

520 IV.

ryta prava-

važiavo

Isz Shenandoah, Pa.

— Marijona Benediktai!ie
na, 425 E. New York uli. sugry- 
žo isz vietines ligonbules kur 
radosi po operacija ant akme
nuku.

priskubinti— No m lama 
ugui pecziuje idant pagamini 
pusryczius, Helena Reczevskie- 
ne, 55 metu, 209 E. Penu, uly- 
czios, likos baisiai apdeginta 
nuo eksplozijos kuri kilo po in- 
pylimui kamino. Likos nuvež
ta in vietiniu ligonbutia.

Girardville, Pa. — Musu 
miestelyje bus nemažai krutė
jimo 31 Gegužio, kuria tai die
na ketina suvažiuoti daug 
žmonių, o tai isz priežasties pa- 
szventinimo naujos Szv. Vin
cento Lietuviszkos bažnyczios, 
kuris atsibus Panedtdyjc.

Szventys pats kardinolas 
Daugherty isz Filadelfijos ku
riam prigelbes daugybe kuni
gu ir keliolika draugyseziu. 
Parapija Szv. Vi urento malo
niai užkvieczia visus'aplinki- 
nius taiftieczius idant pribūtu 
ant paszventinimo nau,jos baž
nyczios ir daly bau t u taip pui
kiose ceremonijose.
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Bridgeport, Conn, f Kada 
Marijona 
pas savo
Vallace, mirė nuo apopleksijos 
tfirgdama penkes sanvaitos, 19 
diena Gegužio. Velione kita
dos gyveno Mahanoy (’ity per 
15 metu po tam persikraustė in 
Bridgeporta penki metai ad- 
gal. Paliko dideliam nuliūdi
me vyra Stanislova, keturis su
nūs: Frana, Mahanojui, Stanis- 
Jova Fairi’iekl, Conn., Kazimie
ra ir Vlada namie. Ta'ipo-gi pa
liko ketures dukteres A. Puke- 
licne Chicago, J. Szirkszniene, 
Bostone, J. Stanikiene Maha
nojui ir J. Vallace Bridgepor- 
te. Laidotuves atsibuvo 22 Ge
gužio su pamaldoms Szv. Jur
gio bažnyezioje o palaidota ant 
Szv. Tamosziaus kapiniu Fair
field, Conn. A. Pukolieno isz 
Chieagos taipgi dalybavo lai
dotuvėse.

Kolicziene 
dukterį

lankėsi
J uoziene

HF

Kingston, Pa. — Jau senas 
laikas kaip matėsi žinueziu isz 
musu kolionijos, ‘lyg rodosi 
kad jau visi musu raszejai lai-
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lu, tai nekaltinkime autorių. 
Juk mažai mes ju ir taip turi
me, o
bergždžia ^kritika inkainuosi- 
me, tai žinokime'kad musu sco-

jaigu ju darbus tik

PARSIDUODA NAMAS 
TAMAQUA, PA.

Alenute”

ir
programų tik 

kokias roles

Veikia ir musu Szv. Marijos 
Lietuviu Parapijos Choras, ve
damas varg. J. J. Szaucziuno, 
kuris jau nekarta yra palinks
minęs publika su gražioms Lie- 
tuviszkoms dainelėms ir vaidi
nimu teatru. Žmones su dideliu 
nekantrumu lauke musu choro 
parengiant vakaro. Ir sztai 
Geg. 9 diena (Motinu dienoje) 
choras davė pavasarini vaka
re susidedanti isz dainų ir vai
dinimo.
Pirmąją programo dali iszpilde 
miszrus choras sudainuojant 7 
daineles kurios publikai taip 
patiko kad iszszauke kaip ku
rias dainas atkartoti. Paskiaus 
suvaidino Operete “
kuriai žodžius yra paraszes p. 
J. Steponaitis, o muzika komy). 
A. Vanagaitis. Paminėjus tu 
dvieju veikėju vardus galima 
lengvai sprensti veikalo verto. 
Kadangi veikalas buvo suvai
dintas kaip jis reikalauja, tad 
nėra reikalo placziaus ąpie ji 
kallicti. Tad pasinaudodamas 
gautu gražum 
paminėsiu k s, 
vaidino.

A lenu tęs role atliko p-Ie A. 
Auta n vninte. Banaitienės ro
le p-le M. Sabai ia usk i u te, Igno 
role J. Venslauskas, Nastutes 
role A. Tameliute. Žydo role, 
A. Agurkis, Kulbienes role O. 
Ramanauskiute. Tarszkaus ro
le, V. Karaliūnas. Adomuko ro
le, V. Klimaviczius. Jaunimo 
grupe, choro nariai. Tarpe ak
tu solo padainavo p-le K. Pan- 
ląuskiute ir p. V. Lekeckas. Ju 
daineles labai patiko, ypacz p- 
les Paulauskiutes, kuri visus 
nustebino su savo augsztu ir 
gerai iszlavintu balseliu.

Czia dar turiu pasakyti kad 
Kingstone jaigu nori eiti in va
karėli tai turi pasiskubinti 
ankszcziaus, nes paskui vietos 
negausi atsisėsti. Tad 15 miliu
tu iki 7-tai asz jau buvau sve
tainėje, ir gerai padariau, nes 
vėliaus atėjo dugumas turėjo 
pasitenkinti paskesnėmis se- 

*s. Žmonių prisirinko ne 
tik savi bet ir svecziu buvo isz 
Wilkes Baniu, Plymouth, Pitt
ston, Scranton ir kitu mažes
niu miesteliu. Galima lengvai 
sprensti, kad žmonių buvo ga
na daug, jaigu choras padare 
gryno pelno $250.00. o iszlaidu 
turėjo apie $200.00 kaip teko 
girdėti, (’horas puse pelno 
$125.00 padovanojo parapijai 
in nauja kapiniu kryžiaus fon
dą. Daugiaus 
kaip tik džiaugtis mums turint 
toki chorą ir jo vadovu p. J. J. 
Szauczruna, kurie mus netik 
palinksmina savo puikiais pa
rengtais vakarais, bet dar ir 
parapija taip gausiai paremia. 
Linkejame geriausiu sekiniu ir 
laukiame daugiaus jusu tokiu 
prakilniu vakarėliu.

Dabar noriu keletą 
pasakyti apie veikalu 
te.” 
veikalas

dvnemi

nieko nelieka,

žodžiu 
“ Alenu- 

Vos tik ’spėjo pasinidyti 
“Alenute” tuojaus 

pasirodo ir daug skirtingu nuo
monių tarpe laikraszcziu. Vieni 
prielankiai prataro žodi, kiti 
pažymėjo tik fakta, kiti iszpei- 
ke taip, kaip tik ju galvos ga
lėjo iszmanyti. O kiti nieko ne
sako, matoma, nesuprato, ka 
ir sakyti: Mat daug urna y musu 
sziandieniniu redaktorių ne
žiūri in veikalą, ir jo verte, bet 
žiuri in žmogų kuris ta veika
lą parasze. Tai tame ir visa 
beda. Vieni kritikuoja kalba, 
kiti kritikuoja teknikos sunku
ma, treti Žydą, 'kad jau esą 
Žydo roles braukiamos laukan 
isz scenos ir daug kitokiu nie
ku. Asz pasakysiu kad veikalas 
Alenute tai yni geras ir szva- 
rus tinkamas scenai ežiu dienu, 
tik reikia ji pilnai suprasti.
Apie Žydą: Mes beveik visi 
lankomės ant invairiu teatru 

ko anglekasiu straiko butu isz-[ Amerikoniszku, argi ten mes 
« •‘Iii 1 1 1 ♦ !•mirė. Jie dar gyvuoja, bet tas 

nelemtas ilgasis straikas visa 
veikimą taip buvo suparalyža- 
ves, kad vargu buvo ir kas pa- 
raszyti. Dabar žmones jau pra
deda isz paleirgvo atsikruteti, 
tad ir visokis veikimas draugi
jų ir pavieniu gryžta in norma- 
Jeą vęfes. _—

4

nematome Žydo role vaidi
nanti Tai tuo labiaus musu 
jaunutėj scenaj. Nepamirszki- 
me kad pirmas dalykas, tai uz
ganedinimas publikos. Ir jaigu 
publika myli veikalus kuriame 

i ne-yra Žydo role, kodėl jiems 
pateikti ka jie norit Jaigu 
žmones reikalauja tokiu veika-

na eis ne pirmyn, bet atgal.
Alano linkėjimu butu, kad vi

si teatro mėgėjai pasektu pin 
vyzdi musu gerb. choro ir kad 
veikalu “Alenute” vaidintu 
kožna Lietuviu kolionija. Nes 
daineles ir muzika yra toki ma
loni, kad žmogus gali 'klausyti 
diena ir nakti, o vis negali pa
kakti. Kandidatas in

Korespondentą.

A lenu te”

Chicago. —

Dvieju szeimynu namas, ku
ris randasi pietinei dalyje 
miesto Tamaqua. Namas geram 
stovyje. Galima pirkti pigei ir 
lengvu iszmokejimu .su mažai 
kapitalo kaip pirkėjui geriau 
butu. Preke tiktai $6,750. In- 
mokc't galima pagal iszgalcs.

Clias. Zaniar,
209 W. Broad St., 

Tamaqua, Pa.

randasi

J.l)

LEHIGHTON MOTERE GE
RAI MISLINA APIE JI.

I Inlipkite Lai van New Yorke I
TavlinLrit*** I
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PARANKIAUSIAS 

KELIAS Iszlipkite Klaipėdoje.
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JEIGU JUS NpRITE VYKTI LIETUVON 
Ruoszkites ir prisidekite prie ANTROS milžiniszkos 

vasaros ekskursijos

Tiesiai in Klaipeda

j
i!:

LAIVU “LITUANIA” 17 LIEPOS
Priesz teisėju 

Rush buvo prasidejes nagrinė
jimas Onos Karbauslkienes 
bylos su Kataliku kunigu Bo- 
bel kuris kaltina Karbauskie- 
ne ir noprigulminguju kunigą 
S. Liuku, kad jie pagelba 
“blackmail” bandė iszgauti 
isz jo pinigu.

Jury pabaigta rinkti vakar, 
bet iszrinkus jury ir padarius 
pertrauka, jury einant in savo 
kambari, kun. Bobel advoka
tas padaręs paniek i nanezia 
Lietuvius pastaba (jis 
pasakęs: “ 
Lietuviai tave gali 
ti” 
del jury iszriūkimas liko pa
naikintas ir bylos nagrinėji
mas tapo atidėtas iki 
lio 14 d.

) J

kad jie 
bandė

padaręs
buk 
nes 

užmusz- 
), kuria nugirdo jury. To

E i va kun ige,

Birže-
— 1).

Brooklyn, N. Y. — Isz visu 
spėkų musu vaikiszikais žais
lais užsiimanti 
ruoszesi szturmuo^i Lietuvos 
konsulata, kurio vedėju yra 
Dr. Julius Bielskis. Jie pasky
rė savo spėkų sutuopima ant 
11:30 Subato ryte, bet kai sa
ko “Times,” 
nesze policijai ir szi 
dvylika raitu ir 
peseziu, neskaitant desetko 
detdktyvu. Prie to buvo kitoje 
puseje gatves nuo Park Row 
prirengta gaisrininku czirksz- 
le su ebganeziu vandeniu.

Ant paskirtos valandos nu
ėjo ties Park Row. 
diena, žmonių daug, automobi
liai visur važiuoja, dūzgia. 
Nei vieno Bolszevįko (ir net 
Lietuvio) niekur nematyt. Tik 

jodinėja.
klausinėja,

Komunistai

Dr. Bielskis pra- 
pri state 

dvideszimti 
neskaitant

Su batus

poliemonu tuzinas
Žmones dairosi, 
kas ežia per paroda bus. Vie- 

pol leistas sako, busiąssako
“fool’s parade” (kvailiu pa
roda), kitas sako, tai 

strike,” kitas
kad nežino, kas czia bus.

Ateina dvylikta ir vis 
vieno Komunisto nematyt. Po 
dvyliktos pasirodo viena 
liai apsirėdžiusi “drauge.

dar
vyru. Paskui ateina ir 
liszkas Mizara. Po penkiolikos 
vinutu ateina ir Bimba. Visi 
žiuri in policinėmis ir savo nu
siminimą slepia po 
tavimais:

nas
fool’s parade”

rier’s
“fur- 

atsako 1

ne

za-
apsiredžinsi 

Prie jos atsiranda pora
Ange-

4 < Aha J

Bimba pareiszkia,

prunksz- 
matai, kaip 

buožiu valdžia czia gerai ap
saugota.” 
kad esą musztis ir gaivu skal
dytis neapsimoka:, mat spėkos 
nelygios: asztuoni Bolszevi- 
kai priesz trisdeszimts polie
monu. Jeskevicziute, priėjus 
paklausia raito policmono, ko
kiu karu galima in Brooklyna 
davažiuoti, ir tuo 
niszka 
darbininku 
pasibaigė.

Ona Maleskieno, 38 me- 
199 Bedford A v.,

ir tuo “milži- 
Ameri'kos Lietuviu 

'demonstracija”

tu, 199 Bedford Av., mire 
Geg. 17 d., buvo laidota Geg. 
21 d. isz kunigo Paniuko baž- 
nyezios,

— Ona Pliauškus, 65 metu, 
103 No. 9th St., mire Geg. 17 
,d., buvo laidota Geg. 21 d. 
Mahanoy City, Pa. — V.

Kalvarijos 'kapinėse.

LIETUVISZKI REKORDAI

Visokiu Lietuviszku rekor
du, taipgi rekordai isz Lietu-
vos, dainos, polkos ir kitokiu, 
galima gauti pas gerai žinoma 
vargoninka P. A. Dulke, Ta
maqua, Pa. Ateikite ar atva
žiuokite -bile kada. 'Prieszais 
Lietuviu Bažnyczia, 232 Pine 
St., T«inaqua, Pa.

Mrs. James May, R.F.D. No. 
4 Lehighton, Pa. sako kad jau 
treczia bonkute vhrtoja Dr. 
Whites Oil of Youth Linimenta 
ir rekomenduoja 
skaudėjimo,
vabalėliu ir kitokiu atsitiki
mu. Ta linimenta galima pirk
ti aptiekose arba grosernese.

nuo galvos 
inkandima nuo

PARSIDUODA FARMA.

Farma 108 akeriu su budin- 
kais tiktai $1,700. Taipgi mai
nau fanmas ant miesto namu. 
Fanuos su gyvuliais ir maszi- 
noms. Raszyki'te angels'kai.

V. G. McMasters,
Dept. C. P. O. Box 275

Erie, Pa.J.4)

ISZPOPIERUOJA IR 
MALAVOJA STUBAS

EIOHE IR JUENGST 
24 South 4-th Ulyczia, 

FRACKVILLE, PA.

Eichc ir Juengst (Raczins- 
kas), popieruoja ir iszmalavo- 
ja st ubas, grąžei ir gerai. Duo
kite savo tautioeziams tuos 
darbus o busite isz to užgana- 
dytais. Juongst (Raczinskas), 
yra Lietuvys ir privalote ji 
suszelptL ■ ‘

I
EKSKURSIJA RENGIA BALTIC AMERICA LINE IR KURIA PALYDĖS 

PACZIOS KOMPANIJOS ATSTOVAS.
Mes ar jusu agentas pasirupinsim iszgauti permitus ir pasus. Reikalaudomi smulkesniu 
žinių ir informacijų kreipkitės in gyvenanti jus apielinkeje agenta arba tiesiai in

BALTIC AMERICA LINE,
8-10 BRIDGE ST. NEW YORK CITY

ELEKTRIKOS DARBININ
KAS UŽGANĖDINTAS.

Mr. Frank Clauss vvriauses 
elektrikus darbininkas prie 
Lehigh Valles geležinkelio Le
highton, Pa. raszo jog turėjo 
rumatizma rankoje ir petyje 
kad negalėjo pakelti savo'prie
taisas. Kili darbininkai jam 
patarė vartoti Dr. Whites Oil' 
of Youth ir viena bonkute jam 
suteikė greita palengvinimą. 
Gausite aptiekose arba groser- 
nese.

darbininkas
Trade Mark

Skausmai MUSKULUOSE, Gėlimą. SĄNARIUOSE, 
REUMATISZK1 Skaudėjimai 

Tuojaus prasiszalins nuo tavęs kaip 
tik nupirksi buteliuką

MESZKOS BALSAMO (
ir vartosi pagal nurodymą, kaip ir daugelis tukstaneziu kitu, 
ezianeziu vartojo ir vartoja.
aptiekoriu arba pardavėju tai prisi usk mums 35c ir 5c už pasiuntimą 
o

BEAR x 
BALSAM/

ken-
Jeigu negausi tuos yaistus pas vietini

mes tuojaus iszsiusim buteliuką Baisumo.
BEAR BALSAM PRODUCTS CO.

SHENANDOAH, PA.214 S. MAIN ST.

A. RAMANAUSKAS
LIETUV1SZKAS GRABORIU3 Tik tetas

◄ Reading
< lines .

►

MILL & PATTERSON STS
ST. CLAIR, PA.

•»

iBzbalsamuoja ir laidoja mirusiu* 
ant vinokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 
azia nuo papraseziausiu iki prakil* 
niausiu. Parsamdo automobilius de) 
laidotuvių, veseliu. kriksztyniu ii 
kitiems pasivažinėjimams.

Bell Telefonas 1373-M

EKSKURCIJA 
in New Yorka 
NEDELIOJ 30 MOJAUS

$4.00 Dubeltavas
Trcinat apleia Mahanoy City 4:40 

Grįžtant apleia Jersey City 
(Exchange Pl. Stacijos) 8:35 vale. 

(Eastern Standard Time)

LeTtfgliXaHey' 
Railroad 

«TheRoute of The Block Diamond

ryte.

Turime visokiu aprėdalu del
Vestuvių ir del merginu kurios baigė 

aukszta mokslą High
I

School,

I

DUBELTAVAS 
TIK1ETA3$3.50

IN

PHILADELPHIA
PER DECORATION DAY 
PANEDELI 31 MOJAUS 

ATIDARYMAS SESQUI— 
CENTENNIAL 1SZKELMES.

v
/

Kada mergina eina priimti savo Diploma — arba kada 
szliubo — visu akis in jia buna, atkreiptos — buna ji ji 
ir josios apredalas tame laike žinoma turi būti tinkamas.

Ateikite in musu sztora pamatyt, musu naujausios 
del merginu kurios szi-met baigė “High School 
dideli pasirinkimą visokiu 
ir galima pirkti už prekes

’ ’ arba 
baltu ir szviesiu koloru. 
ka manote mokėti

eina prie altoriaus laike 
tada tuom-laik karaliene

mados, puikios szlebes 
del vestuvių. Czia rasite 

Mados kurios jumis patiks

Po $16.75, $19.75, $25.00 ir brangiau.
HHiaiiiiiiiiHiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiniiiiiliiinHinnniiniiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii  iiiiihhhimhhihihiiiiihhihhhhiiimihhhiih

Puikios Szilkines
Apatines Drapanos 

del nesziojįmo po puikios 
szlebes, ir ka tik reika
laujate tai galėsite gauii 
musu sztore. Szviesi ko
lonai kad pritiktu prie 
szlebes.

IIIIIIIIIIIIIHlHIIIIIIIIIIIHHinilHIHIHIIIIIIMIIIIIIIIIII

Ilgios Szilkines 
Pirsztinaites
žinoma turi but balti — 
Kayser Brand — padirbti 
gerai, geriausios materi- 
jolos ir mados
Po $1.50 ir $2.00 , 

Szilkines 
Paneziakos

V

visokiu gausit musu szto-
re, ypacz H-300 szilkines 
paneziakos ir kitokiu
Nuo $1 iki $2.50

I

I

hS

ft

IX,

I

X

/>

// h f / /j

/ /J

/ '4z
į. A)

I ,4

//

LK t
r-»/

K,

X

i2

p

d

Tamaqua (Preke $3.25) 
Pribus in Philadelphia .

Specialiszkas Exkursinia Train**
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 

. 6:46 

. 9:40
Grįžtant specialia treinaa apleis 

Philadelphia 7:30 vakare ta pa
ežiu vakar in virsz-minėta* sta
cijas.

PANEDELI, 7 JUNIAUS 
Keturiu dienu ekskurcija su 

palydovu in 
WASHINGTON, D. C. 

Visi ekspensai apmokėti.
Apie daugiau informacijų raszykit 

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

Ant Readingo Geležinkelio

ANT PARDAVIMO.

ir

Gorsdtai 
Apjuosimai 
Gorset-lettes ir 
Brassieres
yra žinoma reikalingi, — 
visokiu madų ir didumu, 
balti ar baltai-raudoni

IWI

Vainikai ir Velonai 
dideli ir maži — keletą 
gražiu madų — jumis jie
patiks

Vainikai $1.35-3.50
Velonai $1.50-4.50
fBUiiMMtButtiiniMiimiitfiiKiMvtvufivMiimttennmm

Karteliai
naujausios mados ir viso 
kiu koloru — labai gra
žiai atrodo. Prieinamos 
prekes.
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SEIVERTS
ti “Uzganedinimas visados"

29 - 31 East Center St. Mahanoy City, Pa ■ 
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Biznavas nanis kuriame ran
dasi hotelis su salimu, 15 rui
mu, geram padėjimo, mieste 
Lansford, Pa. Parsiduos pi
giai. Atsibzaukite ant adreso:

Commercial Hotel, * 
(May 25) Lansford, Pa.

GYD1KIS 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 poeziu skaudėjimo, lovoj szlapini- 
mosi, perszalimo, rumatizmo ir Lt. 
po 60c. Nuo nervu iszgasties, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auyse 
užima, bemieges, szirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejuslo kata
ro, balt-liges ir Lt po 85c. pakelis. 
Jeigu kenti koki nesmaguma isz virsz 
minėtu ligų, tai greieziaus kreipkitės 
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 
kataloge. Reikalaujame pardavinėto
ju musu Žolėms po visus lietu visikus 
kolonijas. Adresavokite sziteip:

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