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ISZ AMERIKOS PALIKO JAJA BE 
SKATIKO

INGRIUVO IN
KASYKLAS

MOTERS I S Z E J O ANT 
KIEMO, ŽEME INGRIUVO 

IN KASYKLAS IR JIJI 
DRAUGE.

Scranton, Pa. — daigu Ona 
Medirkiene, 45 metu, nebūtu 
turėjus gero balso, tai gal Im
tu sziadien negyva, bet turėda
ma drūta baisa, tas buvo josios 
iszgialhejimu nuo ba'isios mir
ties.

Ana diena iszleidus in dar
bą savo vyra apie 6 valanda ry
te nuėjo pažiūrėti savo viszte- 
liu ant kiemo. Vos ženge koja 
laukan, kad sztai žeme po ko
jų nuslinko ir žeme su moterc 
ingriuvo in kasyklas ant ko
kia 20 pėdu gylio. Niekas ne
mato nelaimes.'Motore pradėjo 
rėkt ir szaukt pngialbos, tame 
žeme pradėjo da daugiau apsi
mest ir mot eres pajėgos pradė
jo jaja apleidi net i. Suėmus vi
sas savo pajėgas užspiege kiek 
galėdama. Praeinantis kaimy
nas iszgirdo baisa, 
tuo jaus atsinesze kolos 
kopeczes ir iszgialbejo 
minga motore isz gyvo 
nes po iszgialbejimui mpteres 
daugiau žeme .... ....menais 
Nugriuvo in taja vieta kur mo
tore gulėjo tik keliolika minu- 
tu adgal. , h < •

atsinesze
adbego ir 

ilgas 
nelai
ką po,

SUĖMĖ KELIS BANDITUS
KURIE PAVOGĖ $104,250.
Detroit, Mich. — Det ekt v- 

vai aresztavojo czionais Juozą 
AVisocki, 32 metu, kuris daly
ba vo užnmszime sargo ir iszne- 

padangės 
vežt

automobi-szimo in 
liaus, kuriame veže $104,250 
del iszmokejimo pedes angle- 
kasiains arti Pittsburgo. De
tektyvai jau surado $30,000 isz 
tu pinigu užkastus ant Wisoe- 
kio farmos Bentleyvi’lle, kur 
taipgi rado automobiliu kuria-

Jojo szvogerka 
ji iszdave palici- 

jai. In kėlės valandas po tam 
detektyvai taipgi arivztavojo 
Povyla Javorski. Szie iszdave 
penkis kitus draugus kurie da
lydavo tame užpuolime, ku
riuos palicije tikisi suimti ne
užilgio.

Javorskis taipgi prisipažino 
prie kitu užpuolimu su savo 
draugais kaip: Pittsburgh Ter
minal Coal (’o. paėmė $69,000; 
Mollenaycr, Dec. 1925 nužudė 
k a si e riu Gump paimdami $46,- 
000; Beadlinge nužudė kasyk
lų kasieriu paimdami $23,000, 
ir da kitokius apipleszimus pa
pilde kitoje daly 
jm

BAISI VĖTRA UŽMUSZE 
28 ŽMONIS.

Little Rock, Ark. — Baisi 
viesulą kuri prapute pro Ben- 
tona, Ketvergo vakara, buvo

28 žmonių ir 
apie 50 siižeido. Daugeli namu 
likos suardyti. Bledes daeis 
ant szjimhr tukstaneziu dole
riu.

PALIKO SAVO TURTĄ 
KATEI.

Las Angeles, Calif. —

me pabėgo. 
Glovackiene

priežiMuo mirtie

“Kit
ty Boy”, jienkiu metu senumo 
kate, pasiliko turtingu ir ne- 
reikefc gaudyt žiurkių lyg pa
baigos jojo devynių gyvasez/iu. 
Jojo locniniinke Mrs. Elzbieta 
Lynch, paliko katei apie ketu
ris tukstanezius doleriu del už
laikymo. Szeimyna kuri sutiks 

f»U8 dykai na-
ma pakol kate bits gyva.

VYRAS PASIĖMĖ M O T E- 
RES $14,000.

ISZVAŽIAVO IN TĖVYNĖ 
PAS SAVO PIRMA 

PACZIA.

Bethlehem, Pa. — Erna A la
me! u, rodytoja skrybo-gi 1,32

liu isz Akron, Ohio, kuri apsi
vedė keturi menesiai adgal su 
Szimu Dragoricziu isz czionais, 
neteko savo vyro ii’ 14,000 do
leriu ana diena.

I) ra gori ežius 
A krona,
ir apsipaeziavo.

atvažiavęs in 
suJipažino <su

Mergina par
davė savo bizni UŽ $2,000 ii' na
rna už $4,500, isztrauko isz 
banko $7,500 lir atvažiavo su 
vyru in Bethlehem. Pinigus in- 
dejo in banka ant vyro vardo. 

Tuoin laik Sžimas iszvažia- 
pasirujiint

už $4,.500,

r p

Fan ma

Newark ’a, 
paszparta ir laivakorte tiksle 
isžvažiavimo in tėvynė, bet 
parasze paeziulei, kad uždeda 
czionai's bizni ir kad neužilgio 
pargabens jaja pas save. Al o-

ira-

VO 111

tore nekantriai lauke dienos 
kada aplaikyls nuo vyro žinia 
idant pas ji atvažiuoti. Ant g" 
lo nesulaukdama jokios žinios 
iii du mendsius, pradėjo 
prasti ka toki blogo, nuėjo in 
banka, kur dažinojo, buk Szi- 
mas isztrauke visus pinigus ir 
iizjjllauke in tėvynė pas savo

su-

pirmyfhlt* dlKZiule.'su keturiais 
vaikais. EmAia pasiliko be ska
tiko ir vyro. Badai per konzuli 
stengėsi sujeszkoti vyra ir ad- 
gauti nors kiek pinigu.

NELAIMINGAS NAMAS.
New York. — Ant 300 Sęc- 

stovi 
kuri

ond 
plytų narna 
dino “užkeiktas namas.” Ke
li menesiai adgal jame ant ant
ro augszto koklis 
pasikorė, 
troszko gazu. Ana diena rado 
prie duru koki tai Italijona ne
gyva su perszauta krutinę.
POTERIAI NEISZGYDE;

TURI SUGRAŽYT $15,000.
Newark, N. J. — Emilius O. 

Sperber, kuris yra evangelistu 
ir laiko pamokslus po visus 
miestus, pri kalbi no Mrs. Zuza
na llennel idant jam užraiszytu 
josios turtą vertes $15,000 o ji
sai jaja iszgydys isz ligos su 
pagialba poteriu. Bobele sutiko 
ant to ir užrasze jam savo tur
tą, bet in kėlės dienas po tam 
mirė.

Dabar gimines užvedė teis
mą idant Sperber sugražintu 
veliones turtą ka ii' turns pada
ryti.
ŽMONA MIRĖ, 

VYRAS NUSIŽUDĖ
PO TRAUKINIU.

Newport, Minn. — II. Bose 
turėjo Chicagoj bizni. Žmonai 
mirus, jis pasiėmė savo dveje
tą vaikucziu ir broli ir iszvyko 
in Minneapoli. Dcfl mirties my
limos žmonos jis buvo la'bai 
susikrirnte's. Važiuojant trau
kiniu, netoli nuo Newporto jis 
szoko i’sz vagono priesz kita 
isz prieszingos puses bėgusi 
traukini, ir buvo sutriuszkin- 
ta's ant szmotoliu.
PASISKAITIMO KNYGELE No. 1»9

avenue, stovi raudonas 
’s, kuri visi užvar- 

užkeikta's namas.

tai žmogus 
po tam motore už-

gimines

Puiki Pasaka apie Juoda Peria — 
Bausme Dievo — Klausimas Sav- 
žfnes — Virokas Smerties — Dzūko 
Pasaka —• Dapildymas Nedatekliaus 
Jubilėjinio po Grunvaldo Muszio su 
Kryžiokais 1410 mote — Sudas Dievo 
— Turtingiausios Moteris Amerike — 
Priežodžiai, — Visokios Misles. ,15c.

W. D. BOCZKAUSKAS • CO., 
MAHANOY CITY, PA.
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DJLKART SANVAITIN1S LA1KRASZT1S
I8ZEINA KAS CTAIUNINKA Ui £EĮ\1£YCZ1A.

Ftanumerata Kasztuoja: Amerike ant vist) metd fS.OOj 
Europoje ir Lietuvoje $4.00 ant yiao plato.

“SAULE”

IJ

LMazkos Ir Pinigus visada siuskite tik ant szlo adreKU
Į W. D. BOCZKAUSKAS - CO.,
I MAHANOY AND A STS., MAHANOY CITY, PA.
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Isz Visu Szaliu
-------- —

ČIGONAI
ŽMOGŽUDŽIAI

SLAVOKIJOJ JIE PAPJOVĖ 
12 KAIMIECZIU,

MOTERŲ MESA ESANTI 
KAIP PARSZIENA, O 

VYRU KAIP SENA 
JAUTIENA.

Budapest. Slovakijos ry
tuose iszsiilave baisus kaniba
lizmas. Pasirodė, kad Čigonai 
tonai oda žmogiena. Laikrasz- 

sako, 
, esąs

lis “
kad Čigonu ’kanibalizmas, 
daug bjauresnis, negu laukiniu 
kanibalizmas Paeii’iko 
Kad Čigonai (‘da 
ūkininku gi ’

Lidove Novinv”

salose, 
pastipusius 

iii Įvijus, tai yra žino
ma visoj rytu Europoj, bet kad 

lai likjie valgytu žmogiena 
dabar iszeina in virszu.

Cze k os 1 o v a k i j os 
ome 26 Čigonus, 
liata ju moterų, 
prisipažino prie

Sil-valdžia
tu tarpe ke- 

ir tardomi jie 
kanibalizmo. 

Jie prisipažino papjovė 12 ūki
ninku, bet valgiui tinkamu ra
dę tik penkis. Aloteriszkes me
sa labai gera, pasakojo vienas 
Čigonas; ji gardi ir minkszta, 
kaip jauna parsziena; bet vyro 
netikusi — 'kieta
jautiena. Seno vyro visai nega
lima esą valgyti.

Virimu užsiima Čigonu mo
terys, kuribs vSiinlesineja žmo
giena ir paskui szutina ja kati- 

visokiais

kaip sena

I I ■ III—.......... .III 4 —. I ■ I II .! I.-------------------------- ------------ --------------- - ' - .... -...................
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SKARBAS SKIEPE
TARNAITE RADO DAUG 
VISOKIU BRANGENYBIŲ 
PASLĖPTUS 1831 METE.

Kielcai, Lenkije. — Akyva 
suradimą atrado skiepe po na- 

SzėZ(‘kocinnois(‘.
Vanda Lu'beckinte, 
skiepą atsineszt viedra anglių 
kur dalis 
griautas.

mu
L I

». W. BOCMOWtKI. KllUr
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— Privatiszkos žinios pra
nesza Amerikon, kad Mikolas 
Szleževiezius, buvęs liaudinin
ku partijos lyderis ir Lietuvos 
premjeras, pasitranko isz Sei- 

part i jos

BLOGAS PADĖJIMAS IN
TELIGENTU.

Szakiai. — Nuo 1920 metu 
isz Kauno in Szakiu apskriti 
pradėjo siuntinėti tremtinius; 

'rarnaite ka kurie tu tremtiniu apsigy- 
nuejo in veno Sznikiu apskrityj ir

pamato buvo 
Semdama

j ziupcliu, pataikė in puodą ku
ris suskambėjo. Akyvuinii.per
imta,

su
augi is su

110- 
, gryžo in savo nuolatines vietas 
-| nors ir buvo karo stovis nuim- 

Po Gruodžio 17 dienos

ka toki palaike, atkasė 
daugiau anglių ir užtemino po 
anglimis pamato skylėjo puodą 

I kuri pramivsze su szi upeli ii. 
džiaugsmo

38 METAS
□

SKLYPAS KURIAME
NEVAGE

Europoje raminsi keli skly
pai, kur septintas Dievo prisa
kymas: “ne vogk” 
jamas 
kai, kur apiple.sztimai 
ženklina kaip užtemimas 
les arba drebėjimas žemos. 
Tikraii sunku in tai intikeli, 
bot yra toki sklypai kur sveti
mo locnast’is yra laikomas kai
po kokia szventinybe.

Tosios cnatos laikosi ypatin
gai Žiemiu dalyse. Finlandijoj 
gyventojai neturi prie duriu 
jokiu spynų, nes yra nereika
lingos ha vagiu ten nėra. Szve
dijoj, kur 18-tain amžiuje už 
paprasta vagysta kankino bai
siai o ir sziadien baudže už to
ki prasižengimą plakimu su

yra guodo- 
sa vžinisz- 

1 iek 
sau-

“ne vogk
i)- pildomas

kur
mo ir isz liamliniihku 
iszstojo.

— Laikrnszcziai pranesza, 
kad laukiama didelio 
niaus Lietuviu isz 
atvykstant pasivieszot i szimet 
Lietuvoje ir savo akimis 
tirti padėti.

i:

skai- 
Amoi’ikos o

tas. Po Gruodžio 17 dienos 
perversmo vėl Sziikiu apskri
tys susilaukė nauju politiniu 
tremtiniu ir ju dabitr net apie 
20 prisirinko. Turiningiausias 
tretiniais yra Lilksziu piieste- 
lis nes ir dabar jame trys t rem
ti na i sėdi. Padėtis 
tremtiniu nėra taip bloga, 
dirbdami pas ūkininkus gauna 
ir pragyvenimu. Daug bloges
ne padėtis inteligentu; jie pas 
ūkininkus neturi ka veikti, tad 
jie apsigvemi miesteliuose, kur 
pragvonimas tremtiniams kai
nuoja nuo 80-100 litu menesiui.

nėra,
C V

pa

iszloi- 
o serija, 

D-ro Basanavicziau-- 
Markiu

pramuHze su 
s ukl i ko 

Vanda kada 
daug visokiu brangiu auksiniu! 
žiedu, 'dukatu, perlu ir daug 
kitokiu senovi'szku auksiniu 
dal vku. t

Pagal apsakymu senu gyven
toju, tai tosios brangenybes ba
dai buvo paaukautos per tur
tingus žmonis ant 'sukėlimo 

povstanes ’ ’ 
mete. Taji skarba turėjo po 
v o globa 
Mikolas Li/beckis 
gai mirė nuo koloms 
damas su įsavini in kapa slap
tybių kur rudosi tasai skarbas 
idant ji nesugnie’btii maskoliai. 
Visas bramgenybos buvo ati
duotos in valdžios muzeju.

UŽDRAUDĖ AUSTRIJOS 
KUNIGAMS SZOKTI.

.Draga, -r- ’Kveniggraco vys
kupas apgarsino per bažnytini 
laikraszti, uždrausdamas 
s'iems kunigams ir studentams 
kad Tiesilankvtu ant szokiu. <<
Vyskupas aplaiko daug 'skun
du buk kunigai ir studentai at
silankydavo ant szokiu ne tik 
publieznose vietose, bet dary
davo szokiu.s klebonijose, pa- 
kviesdami savo parapijonkas 
isz ko kildavo skandalai.

ISZ 
pamate puode

senov i'szku

žmonis
Lenkiszkos < i

paprast u 
nes

— Paszto valdvba 
džia speciali ne paszt 
pavesta 
atminimui pagerbt i.
pieszini dirbo dailininkas A. 
Varnas. Leidžiama ženklai po 
15, 25, 50 ir 60 centu. Visuose 
bus D-ro J. Basanavicziaus at 
vaizdas.

183.1 
sa

in e rg i n o s diedukas
kuris 's tai - 

pasiim-

b uždarbio jokio 
tremtiniai inteligentai 
isz geru žmonių auku.

todėl
gvvena

VĖL AMERIKON.
M a r i a m p o 1 es M ok y t o j u 

minarijos tikybos mokytojas 
Kun. Juraitis sziomis dienomis; 
iszvažiavo Amerikon. Tikybos 
pamokas hnikimvi dėsto
narijos direktorius kun. Dam
brauskas. Tai jau per pora me
tu penktas kunigas isz Mari- 
ampules iszduine in Amerika.

BAISI i TRAGEDIJA. ' r t f*
Krosna

Se

semi-

— A'isi rimti Lietuvos žmo
nes ir veikėjai labai pasipikti- 

“L. Žinių” 
ir reikalauja kad valdžia ko- 
greieziausia /piktadarius su
sektu ir skaudžiai nubaustu.

Žinia, fkad D-ras Grinius 
L i e t u v ybes Nre t e r a n a s,

apsivedė cerkvėje su Ruse pa
sitvirtino. Orloviene, vienok 
tikrenybėje yra surusėjusi Uo
tu ve.

no iszbombavimu

senas

I) ra si že n gi m a Įlinkimu 
r. m bu per peczius.

Paklausvkite ka raszo Gus- 
tavas Olekovskis, kuris nese- 
netatlanko Sztokholma, atlan
kyti tenais savo jiažinstamns. 
Iszvažinodamas vakaro, lauk
damas trūkio ant mažos sto
ties, tare in savo dranga:

— Palauk truputi pakol 
asz eisiu in bndyke nusipirkti 
laikraszti.

Sztai kaip pats Olekovskis 
“Atėjau prie 

budy kės, bet neregėjau parda
vėjo. Laukiau koki laika, nusi
stebėjau, paregėjus paguldytus 
laikraszczius ii’ knygas

apie Jai raszo:

— Paskutiniu laiku paste
bėta, kad laiks nuo laiko pra
dėjo vėl rodytis slapti emigra
cijos agentai, (kurie invairiais 

inkalbinoja pilieczius
emigruoti in užjuri (Argent i- 

Brazilija ir U.) Kiek ža
los padaro tokie neatsa'komin- 
gi agentai savaime supranta
ma.

budais

o kas 
stebėt i niaus ię kad ant toriel- 
kos gulėjo xapie 30 karimu 
smulkiais pi iii gai s. Ant galo 
netekau kantrybes, klausiu 
sargo, kur randasi pardavėjas 
laikraszczin.

—r Pardavėjas

kantrybes,vi-.prismo-4 i

J

vieszoso

tiems 
kurie 

moikv-

griežtai 
mer- 

jienu?

luošo su 
kais.” 
KUNIGAMS NEVALIA

MOKYT MERGAICZIU.
Boma. — Kongregacijos Ta

ryba nustatė I a is v k les 
Ka t a 1 iik u 11 va si sz’k i a ms 
mokytojauja
klose. Kiekvienas kunigas mo
kytojas turi but užgirius savo 
vyskupo. Tokiam kunigui yra 
griežtai draudžiama gyventi 
tuose namuose, kur yra mote
rų. Vadinasi, jis negali ir gas- 
padinc laikyti.

Tolinus, 'kunigams
draudžiama mokytojaut i 
gaieziu mokyklose, ir 
nevalia mokyti mergaieziu pri- 
vacziai.
NEŽINOJO NIEKO KAS 

ANT SVIETO ATSITIKO.
Petropavlosk, Kamczatka. — 

Nužudinima's caro ir jojo visos 
szeimynojs, užėmimas Besijos 
per bolszevikus ir apie baisia 
Svietine Karo, tik dabar daži
nojo gyventojai gana dideles 
salos kuri gulj tarp Bering su
smaugus ir Atakos in kur at
plaukė pirmutinis laivas in 
laika penkiolika metu.

Rusiszk'i ggyventojai ir Eski- 
niosai nemažai nirsi'stebejo isz- 
girde tokias naujienas ir kad 

į Bosiję daugiau nevaldo
15 METU MERGAITE

APVOGĖ 8 BAŽNYCZIAS.
Paryžius. — Asztuoiriois baž- 

nyczios parapijoj Lenyres, li
kos pakaleinioje apvogtos nuo 
visokiu brangenybių kaip: vo- 
tivu, auksiniu lenciugu-su kry
žiais, bažnytiniu papuoszu ir 
kitu brangenybių. Gyventojai 
toms vagystėms labai susirū
pino o palicije szni'pinejo be- 
vaisingai vagiu. Ant galo už
ėjo ant pedsak'io vagies. Bet 
nemažai nusi’stcbcjo visi kada 
vagis pasirodė kad tai yra pen
kiolikos metu mergaite Olga 
Chevalier, gyvenanti pati vie
na mažoje stubeleje Loverney. 
Palici'je padarius krata pas ja
ja rado visus pavogtus daigius 
skiepo.

caras.

na,

Nuo

150 NUSKENDO SU 
LAIVELIU.

<Chungking, Kinai. — Szim- 
tas penke.sdeszimtis žmonių nu
skendo drauge su laiveliu 
Chougfu ant Yanglse upes. Di
desne dalis isz paskendoliu bu
vo kareiviai. Mo'torinis laivelis 
susimusze ant povandenines 
uolos ir nuskendo in kėlės mi
liutas.

pasi-

................ ,1. 1^- —. -. -

LAISZKAS
ISZ LIETUVOS

Ih'isiunsta nuo Vlado Sujoto 
Szventažeriu kaimo del 

A.}B. Sujoto in Soldiers Home, 
Calif.

“Daugelis žmonių pasirengi- 
neja apleisti szi kaimeli ir va
žiuoti in Brazilije, nes nogale- 

bndu pragyventi 
jau už

dirbti ant duonos. Dvarus isz- 
* j išdalino ki- 

kareiviams 
girrias 
vaikus 

tai dabar žmonys

isz

mo jokiu
Lietuvoje, uoga lema

pardavė, žemo 
tiems ypatingai 
katrie žeme neturėjo, • 1 • 1 • III *iszkirto Hour vil’kai 
augino, tai dabar žmoiiys ten 
gyvena. Visi žeme lengvai ap
dirbo su savo szeimynoms be 
samdinin/ku. Katrie turi mažai 
žemes tai sunku yra pragyven
ti, ha nėra kur užsidirbti pini
go.

Uoszvis Samauckas mirė 10 
Vasario .1927, badai ji užmusze 
arklys nežino kokiu budu kada 
važiavo in Seirijos miesteli. 
Gal inspyre, nes radome ji pa
kelyje arti Szventežėrio pali
varko Burokavo. Jisai'turėjo 
tonais Icolonijo nusipirkęs da 
priesz kare. Velionis turėjo 50 
motu. 1 . * .i ........

— Vasario 8 diena 
Krosnos spirito varykloj na’k- 
czia sugedo aparatas. Ji patai
syti nuėjo Teofilius Vilcziaus- 
kas. Jam inejus in varykla ir 
pradėjus taisyti, kitas pilietis 
mėgino ineiti su žiburiu,
žiburio užsidegė spirito gazal 
ir visa varykla suliepsnojo, o 
T. Vilcziauskas, baisiai apde
gęs, atvežtas in Mariampoles 
ligonine, kurioje ant rytojaus, 
baisiuose kentejimuose, 
mirė.
BAISUS ATKERSZINIMAS 

NUSKRIAUSTO VYRO.
A’asdailes, Raguvos vals. — 

Gyvenantieji Vaszdailiu vien
kiemy Gasiunai dėliodavo val
stybiniame mistike lapėms nuo
dus, kuriems kaimnias Kra
sauskas labai pavydėdavo. 
Viena karta Gasiuna! dėliojo 
nuodus, gi Krasauskas pasiry
žo szunimis juos 
Nieko nelaukdamas 
pora szunu 
cziau j 
szunes paviję

Sziomis dienomis Kauno po 
licija sulaikė viena toki pie
vinei jos agenta Cha ima Baril- 
kina gyvenanti Obeliuose; pro. 
vincijoj jis vadinamas Barrl- 
ka. Tardymo inrodyta, kad mi
nėtas Barilkinas registravo 
norinezius emigruoti ir turėjo 
santykiu su Szvedu Amerikos 
linija. Be to nustatyta,'kad Ba
rilkinas Skatindamas pilieczius 
važiuoti in užjuri ramybe. Ba
rilkinas padėtas Kauno kalėji
mai!; byla perduota karo ko
mendantui. • ,

Barilkinas

labai kad Vidaus

iszpiudyti.
, paėmęs 

, jis leidpslAiyti tu
jų negalėjo pavyti^Tik

Teko patirti,
Reikalu Ministerija daro pa
stangų nelegalius emigracijos 
agentus iszgaudyti ir atatinka
mai nubausti.

—- Pardavėjas! O kam jisai 
tomistai reikalingas?

— Noriu pirkti laikraszti.
— Tai pasirinkie sau tomis

tą koki nori.
O pinigus kam paliksiu! 
Padek ant torielkos. 
Kad neturiu smulkiu.

Juk tenais randasi smul
kiu pinigu ir pasidaryk pats 
sau reszta.

— Bet kur jisai yra? Neno
riu vartoti jojo pinigu.

— Tai ilgai t a mist e lis lauk
tum ant jojo!.Jisai ateina vėlai 
nakezia kada apleidžia pasku
tinis trūkis. Jojo czionais nie
kados nėra. Isz ryto ateina, ati
daro budykia, padeda laikrasz- 
ezius, palieka smulkiu pinigu 
ant torielkos ir eina in darba. 
Jojo pati kupc^iauja ant tur
gaus per visa diena, kur par
duoda daržoves. Dukrele atne-

o
apniko Gasiu- 

nus. Szie numėtė gabalu nuodu 
nuo kuriu «zuo vietoje nusi- 
kapste. Szeimininkas, tai ma
tydamas, labai inpVkes pasakė 
kad atkerszvsias.

Sausio 30 diena Gašlūnas va
žiavo per Krasausko lauka. 
Krasaus'kas iszbego su szautu- 
vu ir nieko nelaukdaihas szovo 
tiesiog iii Gasiuna, kuriam su
žaidė peczius ir galva, 
pat sužeistas arklys

Taip
1 1 \ 1 parbėgo

namo ir parveža jau be sąmo
nes 25 metu Juozą Gasiuna. 
Krasauskas tuojau buvo bro
liu Gasiunu smarkiai sumusz- 
tas ir atiduotas policijai. Ligo-• •

uis nuvežtas in ligonine.

PARAPINĖJE MOKYKLOJE

— Sziadien musu minysz- 
ka ūždavo toki klailsyma, ant 
kurio ne vienas vaikas negalė
jo atsakyti.

— Iz dat so ? O ka ji ji klau -
80 ?

— Užklauso katras isz vai
ku iszmusze langai *

— Grvže isz Vilniaus Lietu
viai po D-ro. Basanaviczi ius 
laidotuvių, sako:

“Vilnius in apsilaukusius 
padaręs liūdna, kartu ir sunku 
merdejanezio miesto inspudi. 
Neszvara, •slkiutlas ir vargas 
rodo miesto ekonominiai kul
tūrini nusmu'kima. Namai ne 
remontuoti, nuskurę, szalti; 
gyventoju upas prislėgtas. Val
dininkai kad ir augszto mokslo 
tegauna algos po 180 zlotu in 
menesi (zlotas lyguą 11 cen
tu).”

Lietuviai sako, kad gyvento
jai matyti kažiko laukia,
jie dar netiki, kad ju gyveni
mas tvirtai nusistatęs.

kad

TIE JIE NESUPRANTAMIE- 
JIE ŽODŽEI.

— Ar pasakini tain svecziui 
kad asz da esmių negi iže? — 
užklausė poni savo tarnaites.

— Užmirszau kaip tasai 
vadinasi. Bet pasakiau jam, 
kad poni da neturi ant savos 
marszkiniu ir turi ta, kaWhmIm.

sunku atminti. •

ra- 
au- 

vaiku Szvedijoj yra 
mus.

sza vakarinius laikraszczius, 
vakare paima visa uždarbi.

Reike isz to viro stebėtis, 
szo tolinus p. Olekovskis, 
genimas
visai kitokis ne kaip pa- 
Kūdikis pas mus yra arba zo- 
bovele, ai'ba vargu; giliuku ar
ba nelaime visuomeniszka. 
Szvedijoj vaiku nematysi am 
ulycziu nereikalingai i?z kuriu 
iszauga visoki prasižengėliai 
— visai juju tonais nesiranda. 
Visi vaikai nuo 7 lyg 
randasi mok- laimjo.
vaikai ne yra del glamonėjimo 
ir linksmybes tėvams ir rupes- 
cziti sklypu. Tenais daugiausia 
rūpinasi apie vaiku sveikata, 
linksmybe ir yra patogesni ne 
kaip kur kitur.

Ir todėl visa slaptybe Szve- 
dijos yra, kad niekas nevagia.

nelaime

14 metu
Tenais

KVITU knygele Draugystėms del iss- 
mokejimo pinigu ligoniams. Preke 25c 
KVITU knygele Draugystėms del Ka
steria u s nog audetu pinigu ant 
susirinkimu. Preke - - - 25c.

W. D. BOCZEAŪSKA^JVtO., 
MAHANOY CITY, PA.
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ISZ AMERIKOS
INGRIUVO IN

KASYKLAS
MOTERE I S Z E J O ANT 

KIEMO, ŽEME INGRIUVO 
IN KASYKLAS IR JIJI 

DRAUGE.

Scranton, Pa. — .Taigų Ona 
Medirkione, 45 metu, neimtu 
turėjus gero balso, tai gal bu
tu sziadien negyva, bet turėda
ma drūta baisa, tas buvo josios 
iszgialbejimu nuo baisios mir
ties.

Ana diena iszleidus in dar
bą savo vyra apie 6 valanda ry
te nuėjo pažiūrėti savo viszte- 
lin ant kiemo. Vos ženge koja 
laukan, kad sztai žeme po ko
jų nuslinko ir žeme su motore 
ingriuvo in kasyklas ant ko
kia 20 pėdu gylio. Niekas ne
mato nelaimes.'Motore pradėjo 
rėkt ir szaukt pagialbos, tame 
žeme pradėjo da daugiau apsi- 
sest ir moteros pa jogos pradė
jo jaja apleidineti. Suėmus vi
jas savo pajėgas užspiege kiek 
galėdama. Praeinantis kaimy
nas iszgirdo baisa, adbego ir 
tuojans atsinesze kėlės 
kopeczes ir iszgialbejo nelai
minga motore isz gyvo kapo, 
nes po iszgialbejimui mpteres 
daugiau žemt ~~ .....nonais 
sugriuvo in taja vieta kur mo
tore gulėjo tik keliolika miliu
tu adtfaL »*- «* ^ * - •

automobi

SUĖMĖ KELIS BANDITUS 
KURIE PAVOGĖ $104,250.
Detroit, Mich. — Detekty

vai aresztavojo czionai^ Juozą 
Wisocki, 32 metu, kuris daly
ba vo užmtrszime sargo ir iszne- 
szimo iii padanges

kuriame vožė $104,250 
del iszmokejimo pedes angle- 
kasiams arti I’ittsburgo. De
tektyvai jau surado $.30,000 isz 
tu pinigu užkastus ant Wisoc
ki o farmos Bentley vi'] le, kur 
taipgi rado automobiliu kuria
me pabėgo. 
Glovackiene

liu us,

Jojo szvogerka 
ji iszdave palici- 

jai. In kolos valandas po tam 
detektyvai taipgi aresztavojo 
Povvla Javorski. Szie iszdave *
penkis kitus draugus kurie da
lyba vo tame užpuolime, ku
riuos palicije tikisi suimti ne
užilgio.

Javorskis taipgi prisipažino 
prie kitu užpuolimu su savo 
draugais kaip: Pittsburgh Ter
minal Coal Co. paėmė $69,000; 
Mollenauer, Dec. 1925 nužudė 
kasieriu Gump paimdami $46,- 
000; Bea (Hinge nužudė kasyk
lų kasieriu paimdami $23,000, 
ir da kitokius apipleszimus pa
pilde kilote dalyse Suv. Valsti- 
ju.

BAISI VĖTRA UŽMUSZE 
28 ŽMONIS.

Little Rock, Ark. — Baisi 
viesulą kuri prapute pro Ben- 
tona, Ketvergo vakara, buvo 
priežaste mirties 28 žmoni u ir 
apie 50 sužeido. Daugeli namu 

, likOJI suardyti. Bledes daeis 
ant s'/jimtif tukstaneziu dole
riu.

PALIKO SAVO TURTĄ 
KATEI.

Los Angeles, Calif. —“Kit
ty Boy”, penkių metu senum,o 
kate, pasiliko turtingu ir ne
reikės gaudyt žiurkių lyg pa
baigos jojo devynių gyvaseziu; 
Jojo lociiiniinke Mrs. Elzbieta 
Lynch, paliko katei apie ketu
ris tukstanezius doleriu del už-4 
laikymo. Szcimyna kuri sutiks 

dyka* nn-
jna pakol kate bits gyva.

PALIKO JAJA
SKATIKO

fe

Ii *' ■■ i
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PtcnumBrata Kasztuoja: Amerike ant viso metf |8.00j 
Europoje ir Lietuvoje |4.00 ant viso pietų,

Lfctizkos ir Pinigus visada siuskite tik ant fczlo adreWl
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fe 38 METAS

VYRAS PASIĖMĖ MOTE- 
RES $14,000.

Bllsz Visu Szaliu --  
ČIGONAI

ŽMOGŽUDŽIAI
ISZVAŽIAVO IN TĖVYNĖ 

PAS SAVO PIRMA 
PACZIA.

SLAVOKIJOJ JIE PAPJOVĖ 
12 KAIMIECZIU,

SKARDAS SKIEPE ISZ LIETUVOS ŽINUTESISZKAUNO
TARNAITE RADO DAUG 
VISOKIU BRANGENYBIŲ 
PASLĖPTUS 1831 METE.

— Akvva 
suradimą atrado skiepe po na
mu 
Vanda

Kielcai, Lenki,jo.

Szčzekocinnose.
Ln'beckiiile,

metu, rodytoja skrybe
Bethlehem, Pa. — Erna Ala- 

git, 32
liu isz Akron, Ohio, kuri apsi
vedė keturi menesiai adgal su 
Szimu Dragoricziu isz ezionais
neteko savo vyro ir 14,000 do
leriu ana diena.

Dragoriczius atvažiavęs in 
A krona, susipažino su Emma 
ir apsipaeziavo. Mergina par
davė savo bizni už $2,000 ir na
rna už $4,500, isztrauke isz 
banko $7,500 'ir atvažiavo su 
vyru in Bethlehem. Pinigus in- 
dejo in banka ant vyro vardo.

Tuom laik Seimas isz va žin
ių Newark’a, pasirūpint

at važiavęs

vo in Newark’a, 
paszparta ir laivakorte tiksle 
isžvažiavimo in Ievyne, bet 
paraszo paeziulei, kad uždeda 
czionai's bizni ir kad neužilgio 
pargabens jaja pas save. Mo
tore nekantriai lauke dienos, 
kada aplaikjts nuo vyro žinia, 
idant pas ji atvažiuoti. Ant ga
lo nefniaukdama jokios žinios 
in du mėnesius, pradėjo su
prasti ka toki blogo, nuėjo in 
banka, kur dažinojo, buk Szi- 
mas isztrauke visus pinigus ir 
ibzpGaukc hi tėvyne pas savo 

su keturiais 
vaikais. Emhia pasali ko be ska
tiko ir vyro. Badai per konzuli 
stengėsi sujeszkoti vyra ir ad- 
gauti nors kiek pinigu'.

NELAIMINGAS NAMAS.
New York. — Ant 300 Sęe- 

ond avenue, stovi raudonas 
plytų namas, kuri visi užvar
dino “užkeiktais namas.” Ke
li menesiai adgal jame ant ant
ro augszto koklis 
pasikorė, 
troszko gazu. Ana diena rado 
prie dura koki tai Italijona ne
gyva su perszauta krutinę.
POTERIAI NEISZGYDE;

TURI SUGRAŽYT $15,000.
Newark, N. J. — Emilias O. 

Sperber, kuris yra evangelistu 
ir laiko pamokslus po visus 
miestus, jirikalbino Mrs. Zuza
na llennel idant jam užralszytu 
josios tarta vertes $15,000 o ji
sai jaja iszgydys isz ligos su 
pagialba poteriu. Bobele sutiko 
ant to ir užrasze jam savo tur
tą, bet in kėlės dienas po tam 
mirė.

Dabar gimines užvede teis
mą idant Sperber sugražintu 
veliones turtą ka ir turės pada
ryti.
ŽMONA MIRĖ, 

VYRAS NUSIŽUDĖ
PO TRAUKINIU.

Newport, Minn. — II. Rose 
turėjo Chieagoj bizni. Žmonai 
mirus, jis pasiėmė savo dveje
tą vaikucziu ir broli ir isz v v ko 
iii Minneapoli. DeH mirties my
limos žmonos jis buvo labai 
sasikrinite's. Važiuojant trau
kiniu, netoli nuo Newporto jis 
szoko i’sz vagono priesz kita 
isz prieszingos puses bėgusi 
traukini, ir buvo sutriuszkin- 
ta's ant szmoteliu.
PAS1SKAITIMO KNYGELE No. 199

Pirmu

in

užkeiktais namas.

tai žmogus 
po tam motore už-

Puiki Pasaka apie Juoda Peria — 
Bausme Dievo — Klausimas Sav- 
žlnes — Virokas Smerties — Dzūko 
Pasaka —• Dapildymas Nedatekliaus 
Jubilfljinio po Grunvaldo Muszio sU 
Kryžiokais 1410 moto — Sudas Dievo 
— Turtingiausios Moteris Amerike — 
Priežodžiai, — Visokios Misles. . 15c.

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

MOTERŲ MESA ESANTI 
KAIP PARSZIENA, 

VYRU KAIP SENA 
JAUTIENA.

o

Budapest. Slovak'i jos ry
tuose iszsidave baisus kaniba
lizmas. Pasirodė, kad Čigonai 
tonai ėda žmogiena. Laikrasz- 

Lidove Novinv”t is “
kad Čigonu kanibalizmas, 
daug biauresnis, negu laukiniu 
kanibalizmas Pači liko
Kad Čigonai ėda pastipusius 
ūkininku galvijus, tai yra žino
ma visoj rytu Europoj, bet kad 

tai tik

sa ko, 
, esąs

salose.

jie valgytu žmogiena, 
dabar iszeina in virszu.

Czekoslovakijos valdžia 
eme 26 Čigonus, t n tarpe ke* 
l’iata ju moterų, ir tardomi jie 

kanibalizmo.
Jie prisipažino papjovė 12 ūki
ninku, bet valgiui tinkamu ra
dę tik penkis. Motoriszkes me

lą ba i gera, pasakojo vienas 
gardi ir minkszta

kaip jauna parsziena; bet vyro 
netikusi — 'kieta,

prisipažino prie

sii-

sa
Čigonas; ji

kaip sena 
jautiena. Seno vyro visai nega
lima esą valgyti.

Virimu užsiima Čigonu mo- 
tery.% kuribs vsunlesinoja žmo
giena ir paskui szutina ja kati
luose su visokiais ‘‘prismo- 
kais.”
KUNIGAMS NEVALIA

MOKYT MERGAICZIU.
Roma. — Kongregacijos Ta

ryba nustato taisykles tiems 
Kataliku dvasiszkiams, kurie 
mokytojauja vieszose moky
klose. Kiekvienas kunigas mo
kytojas turi but užgirius savo 
vyskupo. Tokiam kunigui yra 
griežtai draudžiama gyventi 
tuose namuose, kur yra moto
ru. Vadinasi, jis negali ir ■gas
padinc laikyti.

Toliaus, kunigams 
draudžiama mokytojauti mer- 
gaieziu mokyklose, ir jiomsį 
nevalia mokyti mergaieziu pri- 
vacziai.
NEŽINOJO NIEKO KAS 
ANT SVIETO ATSITIKO.
Pe tropą v lošk, Kamezatka. — 

Nužudinima's caro ir jojo visos 
szeimynois, užėmimas Rusijos 
per bolszevikus ir apie baisia 
Svietine Kare, tik dabar daži- 
nojo gyventojai gana

visokiais

griežtai

dideles 
salos kuri gnlj tarp Bering su
smaugus ir Ala'skos in kur at
plauko pirmutinis laivas in 
laika penkiolika metu.

Ru&iszki gyventojai ir Eski- 
mosai nemažai nusistebėjo isz- 
girde tokias naujienas ir kad 
Bosiję daugiau nevaldo caras.
15 METU MERGAITE

APVOGĖ 8 BAŽNYCZIAS.
Paryžius. — Asztuon'iois baž- 

nyczios parapijoj Lenyres, li
kos pakaleinioje apvogtos nuo 
visokiu brangenybių kaip: vo- 
tivu, auksiniu lenui ug iv su kry
žiais, bažnytiniu papuoszu ir 
kitu brangenybių. Gyventojai 
toms vagystėms labai susirū
pino o palicije sznipinejo be- 
vaisingai vagiu. Ant galo už
ėjo ant pedsak'io vagies. Bet 
nemažai nusistebėjo visi kada 
vagis pasirodė kad tai yra pen
kiolikos metu mergaite Olga 
Chevalier, gyvenanti pati vie
na mažoje stube'leje Loverney. 
Palicije padarius krata pas ja
ja rado visus pavogtus daigius 
skiepe.

į

BLOGAS PADĖJIMAS IN
TELIGENTU.

Szakiai. — Nuo 1920 metu 
isz Kauno in Szakiu apskriti 
pradėjo siuntinėti tremtinius*H* |H) 1IH- punivjv i^iunuiiuu 11 v i11t i i1 i u r* , , - * 

Tarnaite ka kurie tu tremtiniu apsigy- iszštojo.
veno Szmkiii apskrityj ir 

skiepą atsincszt viedra augliu,* gryžo in savo nuolatines vietas 
kur dalis 
griautas.

nuėjo in no-

— Privatiszkos žinios pra- 
neszn Amerikon, kad Mikolas 
Szleževiezius, bnves liaudinin
ku partijos lyderis ir Lietuvos 
premjeras, pasitraukė isz Sei
mo ir isz liaudininku

SKLYPAS KURIAME
NEVAGE

Europoje randasi keli skly
pai, kur septintas Dievo prisa- 

“1H‘ vogk” 
ir pildomas 

kur

pamato buvo su
semdama anglis su 

j ziupoliu, pataiko in puodą ku
ris suskambėjo. Akyvninu per
imta, ka toki palaike, atkaso 
daugiau augliu ir užteinino po 
anglimis pamato skylėjo puodą 

praniųsze su 
isz 
pamate puode 

daug visokiu brangiu auksiniu! 
žiedu, 'dukatu, perlu ir daug 

auksiniu

k ii i i 
01 

Vanda
sukliko 

kada

szi upeli ii. 
džiaugsmo

kitokiu senovi'szku 
da'l vku. t

Pagal apsakymu senu gyven
toju, tai tosios brangenybes ba
dai buvo paaukautos per tur
tingus žmonis 
Lonkiszkos “povstanes” 183.1 
mote. Taji sk'arba turėjo po sa
vo globa merginos diedukas 
Mikolas Lidieekis, kuris 'Stul
gai mirė nuo koleros, jiasiiih- 
damas su 'savim in kapa slap
tybių kur radosi tasai skarbas 
idant
V i sos b range n y bes 
duotos in valdžios

ant 'sukėlimo 
povstanes

ji nesugpiektu maskoliai, 
buvo ati- 

muzeju.
UŽDRAUDĖ AUSTRIJOS 

KUNIGAMS SZOKTI.
Praga. *K veniggrnco vys

kupas apgarsino per bažnytini 
laikraszti, uždrausdamas vi
siems kunigams ir studentams 
kad nesilankytu ant szokiu. 
Vyskupas aplaiko daug '.skun
du buk kunigai dr studentai at
silankydavo ant szokiu ne tik 
publieznose vietose, ket dary
davo szokius klebonijose, pa- 
kviesdami savo parapijonkas 
isz ko kildavo skandalai.

150 NUSKENDO SU 
LAIVELIU.

Chungking, Kinai. — Szim- 
(as penkesdeszimtis žmonių nu
skendo drauge su laiveliu 
Chougfu ant Yangtse upes. Di
desne dalis isz paskendoliu bu
vo kareiviai. Alo'torinis laivelis 
susimusze ant povandenines 
uolos ir nuskendo in kolos mi
liutas.

WRI ■■■■> Į — ■■ I, ■ ■W. — .1 ■ II »

LAISZKAS
ISZ LIETUVOS

Prisiminta nuo Vlado Sujoto 
isz Szventažeriu kaimo del 
A?B. Sujoto in Soldiers Homo 
Calif.

Daugelis žmonių pasirengi-
- * - « - - • • I _ * -

»)

4 4

noja apleisti szi kaimeli ir va-
V • a A ■ ♦•"te • 1 • • * *1žinoti iu Brazilije, nes negale- 

jokiu būdu pragyventi « v **» || • -Vmo
Lietuvoje, 
dirbti ant duonos. Dvarus isz- 
pardave, žemo isMalino ki
tiems ypatingai kareiviams 
katrie žeme neturėjo

nogaleiria jau už-

gir rias 
vaikusiszkirto Hour vilkai 

augino, tai dabar žmoiiys ten 
gyvena. Visi žeme lengvai ap
dirbo su savo szeimynoms be 
samdininku. Katrie turi mažai 
žemos tai sunku yra pragyven
ti, ba norą kur užsidirbti pini- 
g°*

Uoszvis Samauckas mirė 10 
Vasario 1927, badai ji užmusze 
arklys nežino kokiu budu kada 
važiavo in Seirijus miesteli. 
Gal inspyro, nes radome ji pa
kelyje arti Szventožėrio pali
varko Burokavo. .Jisai turėjo 
tonais kolonijų nusipirkęs da 
priesz kare. Velionis turėjo 50 
motu. » < 4 • •> . •

(nors ir buvo karo stovis nuim
tas. Po Gruodžio,17 dienos 
perversmo vėl SzAldlį apskri
tys susilankė nauju jioliliniu

* J K * i .

tas.

tremtiniu ir ju dabih' net apie 
‘20 prisirinko. Turiningiausias 
tretiniais yra Lvksziu piieste- 
lis nes ir dabar jame trys trem- 
tinai sėdi. Padėtis paprastu 
tremtiniu norą taip bloga, nes 
dirbdami pas ūkininkus gauna, 
ir p ragy veniniu. Daug bloges
ne padėtis inteligentu; jie pas 
ūkininkus neturi ka veikti, tad 
jie apsigvona miesteliuose, kur 
pragvenimas tremtiniams kai
nuoja nuo 80-100 litu menesiui, 
o uždarbio jokio nėra, lodei 
tremtiniai inteligentai gyvena, 
isz geru žmoni u atiku.

nėra,

VĖL AMERIKON.
Mariampoles Mokytoju Se

minarijos tikybos mokytojas 
Kun. Juraitis sziomis dienomis 
iszvažiavo Amerikon. Tikybos 
pamokas laikiiuvi dėsto semi
narijos direktorius kun. Dam
brauskas. Tai jau per pora me
tu penktas kunigas isz Mari, 
ainpoles iszduine in Amerika.

BAISI TRAGEDIJA.'” '
Krosiln. — Vasario 8 diena 

Krosnos spirito varykloj nak
ezia sugedo aparatas. Ji patai
syti nuėjo Teofilius VilcziaiiR- 
kas. Jam inejus in varykla ir 
pradėjus taisyti, kitas pilietis 
mėgino ineiti su žiburiu. Nuo 
žiburio užsidegė spirito gazal 
ir visa varykla suliepsnojo, o 
T. Vileziauskas, baisiai apde
gęs, atvežtas in Mariampoles 
ligonine, kurioje ant rytojaus, 
ba i si nose Iken t eji m uose, 
mirė.
BAISUS ATKERSZINIMAS 

NUSKRIAUSTO VYRO.
Vasdailos, Raguvos vals. — 

Gyvenantieji Vaszdailiu vien
kiemy Gasiunai dėliodavo val
stybiniame misJke lapėms nuo
dus, kuriems 
sauskas

> f

pasi-

kaimynas Kra- 
labai pavydėdavo. 

•Viena karta Gasiunai (leliojo 
nuodus, gi Krasauskas pasiry
žo szunimis juos iszpiudyti. 
Nieko nelaukdamas, paomcs 
pora szunu, jis leicJpsLvyti tu-
cziau ju negalėjo ^0^ytLį/rik 
szunes paviję ; _
nūs. Szie numoto gabalu nuodu 
nuo kuriu <szuo vietoje nusi- 
kapste. Szeimininkas, tai ma
tydamas, labai inpMkos pasakė 
kad atkerszysias.

Sausio 30 diena Gasiunas va
žiavo per Krasausko lauka. 
Krasauskas iszbego su szautu-

apniko Gasiu-

vu ir nieko nelaukdarhas szove 
tiesiog ih Gasinna, kuriam su
žeidė peczius ir galva.
pat sužeistas arklys parbėgo 
namo ir parvežė jau be sąmo
nes 25 motu Juozą Gasinna. 
Krasauskas tuojau buvo bro
liu Gasiunu smarkiai sumusz- 
tas ir atiduotas policijai. Ligo
nis nuvežtas iii ligonine.

PARAPINĖJE MOKYKLOJE

mhup

— Sziadien musu minysz- 
ka ūždavo toki klausymą, ant 
kurio ne vienas vaikas negalė
jo atsakyti.

— Iz dat so? O ka ji ji klau-
so?

I» »■' i W

ku iszmusze langn? *
Užklauso katras isz vai-

1 ji i kraszczia i pranesza, 
skai- 

Ameri.kos
kad laukiama didelio 
cinus Lietuviu isz 
atvykstant pasivieszeti szimet 
Lietuvoje ir savo akimis 
tirti padėti.

pa-

iszloi- 
serija,

— Paszlo valdvba 
džia special i ne paszto 
pavesta D-ro Basanaviezinu.-. 
atminimui pagerbt i. 
pieszini dirbo dailininkas

kvinas: 
jamas 
kai, kur apipleszimai 
ženklina kaip užtemimas 
les arba drebėjimas žemes. 
Tikraii sunku in tai intiketi, 
bet yra toki sklypai kur sveti
nio locnast’is vra laikomas kai
po kokia szventinybe.

Tosios cnatos laikosi ypat in
gai Žiemiu dalyse. Finlandijoj 
gyventojai neturi 
jokiu spynų, nes yra nereika- 

j Iingos ba vagiu ten nėra. Szve-

yra guodo- 
>a vžinisz- 

tiek 
sau-

O

prie duriu

Markiu
A. dijoj, kur 18-tain amžiuje

Varnas. Leidžiama ženklai po paprasta vagysta kankino bai-
O’S15 25, 50 ir 60 centu. Visuose 

bus D-ro J. Basanavicziaus at 
vaizdas.

no iszbombavimu ŽiniųJ’

— Visi rimti Lietuvos žmo
nes ir veikėjai labai pasipikti- 

“L.
ir reikalauja kad valdžia ko-
greicziausia ,piktadarius su
sektu ir skaudžiai nubaustu.

— Žinia, kad D-ras Grinius 
senas Lietuvvbes
apsivedė cerkvejo su Ruse pa
sitvirtino. Orloviene, vienok 
tikrenybėje yra surusėjusi Lie- 
t u v e.

Veteranas,

— Paskutiniu laiku paste
bėta, kad Įniks nuo laiko pra
dėjo vėl rodytis slapti emigra
cijos agentai, kurie invairiais 
budais inkalbinoja niliocziusinkalbinoja pilioczius 
emignioti in užjūri (Argenti
na, Brazilija ir 1.1.) Kiek ža
los padaro tokie neatsakomin- 
gi agentai savaime supranta
ma.

Sziomis dienomis Kauno po 
Ii ei ja sulaiko viena toki pw- 
vincijos agentu Chaima Baril- 
kina gyvenanti Obeliuose; pro. 
vincijoj jis vadinamas Bartl- 
ka. Tardymo inrodyta, kad mi
nėtas Ba vilkinąs registravo 
norinezius emignioti ir turėjo 
santykiu su Szvedu Amerikos 
linija. Be to nustatyta, kad Ba
ri Ikinas skatindamas pilieczius 
važiuoti in užjuri ramybe. Ba- 
rilkinas padėtas Kauno kalėji
mai!; byla perduota karo ko
mendantui. ' z

kad VidausTeko patirti,
Reikalu Ministerija daro pa
stangų nelegalius emigracijos 
agentus iszgaudyti ir atatinka
mai nubausti.

< i

— Grvžo isz Vilniaus Lietu
viai po D-ro Basanaviczi uis 
laidotuvių, sako:

Vilnius in apsilankusius
padaręs liūdna, kartu ir sunku 
merdejanezio miesto inspudi. 
Neszvara, Skurdas ir vargas 
rodo miesto ekonominiai kul
tūrini nusmu'kima. Namai ne 
remontuoti, nuskurę, szalti; 
gyventoju upas prislėgtas. Val
dininkai kad ir augszto molkslo 
tegauna algos po 180 zlotu in 
menesi (zlotas lygu^ 11 cen
tu).”

Lietuviai sako, kad gyvento
jai matyti kažko laukia, kad 
jie dar netiki, kad ju gyveni
mas tvirtai nusistatęs.

TIE JIE NESUPRANTAMIE- 
JIE ŽODŽEI.

— Ar pasakini tam svecziui 
kad asz da esmių neglize? — 
užklausė poni savo tarnaites.

— Užmirszau kaip tasai 
vadinasi. Bet pasakiau jam, 
kad poni da neturi ant saves 
marszlciniu ir turi ta, ka 
sunku atminti. •

;o- 
su

šiai o ir sziadien baudže už t 
prasižengimą plakimu 

rimbu per peczius.
Paklausykite ka raszo Gus- 

tavas Olekovskis, kuris neso- 
nef atlankė Sztokholma, atlan
kyti tonais savo pažinstamns. 
Iszvažiuodamas vakare, lauk
damas trūkio ant mažos 
ties, tare in savo dranga:

— Palauk truputi pakol 
asz eisiu in budyke nusipirkt i 
laikraszti.

Sztai kaip pats Olekovskis 
“Atėjau prie 

budykes, bet neregėjau parda
vėjo. Laukiau koki laika, nusi
stebėjau, paregėjus paguldyt ns 
laikraszczius ir knygas 
stebetiuiausio kad 
kos gulėjo apie < 
smulkiais pinligais.
netekau kantrybes, 
sargo, kur randasi pardavėjas 
laikraszczin.

—r Pardavėjas? O kam jisai 
tamistai reikalingas!

— Noriu pirkti laikraszti.
— Tai pasirinkie sau tamis- 

ta koki nori.
—- O pinigus kam paliksiu? 
—- Padek ant torielkos.
— Kad neturiu smulkiu.
— Juk tonais randasi smul

kiu pinigu ir pasidaryk pats 
sau reszta.

— Bet kur jisai yra? Neno
riu vartoti jojo pinigu.

— Tai ilgai tamistelis lauk
tum ant jojo! Jisai ateina vėlai 
nakezia kada apleidžia pasku
tinis trūkis. Jojo ezionais nie
kados nėra. Isz ryto ateina, ati
daro budykia, padeda laikrasz
czius, palieka smulkiu pinigu 
ant torielkos ir eina in darba. 
Jojo pati kupc'Jiauja ant tur
gaus per visa diena, kur par
duoda daržoves. Dukrele atno- 
sza vakarinius laikraszczius, 
vakare paima visa uždarbi.

Reike isz to viso stebėtis, ra
szo toliaus p. Olekovskis, au
ginimas vaiku Sz ved i jo j yra 
visai kitokis no kaip pa^ mus. 
Kūdikis pas mus yra arba zo- 
bovele, ai'ba vargu; giliuku ar
ba nelaime visnomeniszka. 
Szvedijoj vaiku nematysi ant 
ulycziu nereikalingai hz kuriu 
iszauga visokį prasižengėliai 
— visai juju tonais nesiranda.

14 metu
Tonais

k i

sto-

apie .tai raszo:

o kas 
ant torieL 

30 karimu 
. Ant gal<> 

klausiu

o

nelaime

Visi vaikai nuo 7 lyg 
raudasi mok1 Minoje, 
vaikai ne yra del glamonėjimo 
ir linksmybes tėvams ir rupos- 
cziu .sklypu. Tonais daugiausia 
riųnua.-i apie vaiku sveikata, 
linksmybe ir yra patogesni ne 
kaip kur kitur.

Ir todėl visa slaptybe Szvo- 
dijos yra, kad niekas nevagia.

KVITU knygele Draugystėms del Iss- 
mokejimo pinigu ligoniams. Preke 25c 
KVITU knygele Draugystėms del Ka- 
sieriaus nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. Preke - - - 25c.

W. D. fiOCZKAŪSK'A^ J’ČO., 
MAHANOY CITY. PA.
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Pi> visa Amerika, valseziai 
>t(‘iige'»i permainyt tiesas kas 
kiszasi apsivedimu nepilname- 
eziu vaiku ir niergaieziu. Dnu- 
geliose valstijose* yra paprati
mas iszlvisti mergaites už vyru 
kurios turi v

Tekis apsivedimas negali 
Imti laimingu. Daugelis tokiu 
moterių - vaiku pasiliko szian- 
dinem naszlelems, nes vyrui 
nubirdo gyvenimas su kūdikiu, 
kuri?
apie gyvenimą 
res, apleidžia jaises 
kada Dievulis

os 12 ar 15 metu, 
apsi vedimas

Iii

I

neturi jokio supratimo 
vedusios mote

li ypaez 

apteikia juos su
keliais vaikiicziais. Tokia ap
leista moterėlė, neturėdama isz 
ko muilytis pasileidžia ant ke
lio prapulties.

Naujos tiesos ne tik uždraus 
lokiu mergaicziii, 

vaiku
smetona po no-
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šia

ap>i vedima 
bet taipgi dusi lytės ir 
kurie da turi “

pakol pamislys apie* tę
vi sz kurna.

Ana diena isz('hicago> likos 
iszsiunsta didžiauses siuntinis 
kviidžiu per Michigan Central) 
ir Li'higli \ alles 
kurias iszsiunte Curtiss Candy 
koihpanije in Xew Yorka. Bu
vo tai kendes va<linamos “Ba
bv Rmh” — viso 2,121,600 
sznioteliu. sverent 400,000 sva
ru. Yra tai antras siuntinis in 
trumpa laika o szesztas in Ka- 

»s \ a 1st i jas.

geležinkeli,

lifornija ir Pietini
Vim> iszsiunsta i u New York 4,-
12l,6(Mi sznmteiiu t uju
Ruth.” Amerikonai myli syl- 
ilumvnus.

z tai kokia

4 * Babv

lai> via ’ ’ turi 
moteres palaimintoji' bolszevi- 
kiszkoje Rosi joj:

Ros’ijoj nevalo pavaryti tar
naites. neužmokėjus jai isz vir- 
szaiis trijų menesiu algos. Bet 

loena paezia galima pava
ryti kad ir ta paezia diena, ka
da su jaja 
pyksta 
kio*. algos, 
kamisoriu.

savo

susibara ar susi- 
gali iszvaryti be jo- 
Tik reiki’ nueit i pas 
iszimti persiskyri

mą ir lieki liuosas.

Trys metai adgal, Jonas J. 
Dunne isz 
pra ?t u 
via

New Yorko buvo 
da rbininku.

milijonierium, turi kelioli
ka lenktyniniu arkliu, puiku 
narna ant Staten Island kaipo 
ir Lake Hopatong, N. J. Kokiu 
budu tasai vargszas in taip 
Irumpa laika dasidirbo mili
jonus? laja slaptybia iszriszo 
valdžioj agentai, kurie jeszko 
Dunne,', kaipo vaiki dideles 
kuopos butlegeriu ir szmugle- 
riu. ln laika *trijii metu Dunne 
mi savo draugais pardavė

Sziadien

l’aja slaptybia iszriszo

UŽ 
daug milijonu doleriu alaus ir 
kitokiu gerymu. .laigu ji 
ras,

šu
tai greitai surinktas tur

tus gali dingti per įnikti. Bet 
toki ponuliai žino kaip isz- 
sprust i>z ranku valdžios.
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ln Londoną atvažiavo pana 
Ona Maijd Halhm, tiksle pra
platinimo naujo mokslo gydy
mo save per drūta vale savo 
noro. Pana Halhm via Ainiui- « --. •
konka. Isz jaunu dienu pergy
veno ji ji baisės dienas ir dideli 
rūpesti, nuo ko neteko regėji
mo o plaukai pražilo. Daug 
kentėjo taipgi nuo smegeninio 
kaulu skausmo.

Tula diena kada jaja nuvo
žė in
moksląl1 ♦

’H
■t,i

n
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|k

bažnyczia, iszgirdo pa
st pie neapnibežiuota 

sav-vale. Thmm pamokslas isz- 
ven* didele intekme ant josios, 
h^igryžus namo, sėdo prieszais 
zerkola, ka darydavo kas die
na, nuolatos inkalbedama in 
have, kad ateis diena kurioje
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linsia, paliksią ji ra <<5*stfdJUplO/ ne drąsumo,' ir ndu-4 j- i. * f L.. L • .? • 1* w w
da, o kaip pirmiau Livėsaitę...

— Malonėkite! <— pasakė 
tarnaite lydėdama ja in 4<abL

— Daktaras tuojiuip., 
Seikite. /, <" hfw

Vanda ir atsisėdo in minksZ

— Sudie..Įyaė jinai jau. nesi vadino ..Vau
• • 

paaaik^i

pase vadinusi Vanda Liverai- 
te, iszsiraszjusi isz ligonines, 
pasijuto, padėtyj, kokioj dar 
niekuomet pirmiau nebuvusi': 
be prieglaudos ir be cento ki- 
szeniuje. Kas bedaryti?

Jinai pirimi-pirminusiai nu
vyko in liauka ir užr,itale ten 
/«avo auksini žiedeli—vieninte
le savo brangenybe. Jai yž žie
dą davė penkliti, bet... k a pi|’.<< 
si, už penkliti ? l’ž tuos pinigus 

s, trum- 
he miksėtos

nota.
lis.. A w

. ■
.‘.Irt1 ■ atsiminė 

ir padavė per-ta kode.
Taip ir pasakysiu; pawko- 

linkite!— galvoji) jinai. — l.’a*-

tarė jinai, pa
sisukusi link duru.

Hm!... O kas gi man už
mokėsiąs už daPba? paklauso 
besijuokia nežili balsu Finke-

I

Ak, taip... -
Vanda, paraudo 
kriksztui penkliti, kuri ji buvo 
gavusi už užstatyta žiedą.

Iszejusi iii gatve, jinai paju
to dar didesne goda, negu pir
ma, bet dabar jau jai ne del ne
turto buvo geda. .Jinai jau ne
pastebėjo, kad neturinti auksz- 
tos skrvbele? ir madnos bliuz- 
keles. Jinai keliavo galve, 
spjaudo kraujais, Ir kiekvie
nas raudonas s k rėpi i s kalbėjo 
jai apie jo? gyvenimą, nedora, 
sunku gyvenimą, apie tuos pa
žeminimus, kokius jinai nu- 
kontodavusi ir dar kentesianti 
rytoj, per sanvaito, per metus 
— visa gyvenimą, ligi pat mir
ties...

“O, kaip tatai baisu! — 
>znabždejo jinai.
no, 
ga
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galvoji) jinai, -
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tai busią mandagu, deltų, kad 
su manim pažintyj. 
kad tarnaite, isz cm
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nenupirksi ne madno 
pos bl i lįsk utos,
s'krybeles, ne bronzin/'S spalvos 
bateliu, o lie szin daiktu jinai 
jautėsi tarsi nuoga. Jai rode^i, 
kad ne tiktai žmones, bet net 
arkliai ir szunos žiuri in ja ir 
juokiasi isz jos prastu drabu
žiu. Ir jinai tiktai apie drabu- 

klausimas 
va įgysianti ir 

ne kiek jai
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a kimia.

kokius

jis esąs 
Tiktai, 
iszeitu. Prie tarnnito-i nepator

Ir delko ji czja stoyi?” 
Už penkių miliutu atsidarė

durys ir i nėjo IGnkcJis, auksz- 
tas, juodplfiukis peVkriksztas 
riebiais žandais ir iszpiistomL 

Žandai, akys, pilvas, 
storos akys — visa taip nuo
szlyksztn inkiru ir binurn. kad 
jinai net susiraukė. Renesanse 
ir Vokiecziu kliube jis papras 
tai Imdavo “insiszumi jes,’ 
daug pinigu mergoms iszleis- 
daves ir kantriai nukentėjos ju 
szposus (pavyzdžiui, kuomet 
Vanada iszpyle jam ant galvos 
alaus, tai jis tiktai misiszypso- 
jo ir pagrūmojo jai pirsztu): 
dabar-gi jis turėjo pamirusia, 
mieguista iszvaizda ir žiurėjo 
rimtai, szaltai. kaip virsziiiin- 
kas, ir kaž-ka kramto.

— K a paša k visi te?
Jis,

ITunto, A ukiioeliun 
Kame muszyji? daug Kinezikii pražuvo aut abieju <• žaliu. 

Kinuose sziadien yra labai pavojingas ir nežino ka ip I
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Maszininiu karabinu pulkas sergsti pakraszezius Yatiglso 
vaiskus mnszasi su Kantoniecz iais 
Padėjimą?

r I *

kur

oji namine kari* užsibaigs

gi

!

insiszmni je?

vėla praregės.
lengva
ma, plaukai 
nugarkaulis iszgijo ir tas vis
kas atsiliko per drūta sav-vale 
ir i nt i koji ma pati savim.

Poni Daliau, kuri turi daug 
pašokėju A įnori ke, Anglijoj ir 
Kanadoje, dabar randasi Ang
lijoj, kur sutvėrė kliuba tiksle 
praplatinimo mokslo kaip žmo
gus turi gydyt savo per drūta 

Jiji tvirtina, kvid jaign 
ži imt u

Isztikruju, pa- 
pradejo atgauti regeji 

vela pajuodo
f
ir

PAJESZKOJIMAS
NR. 6

Szie .asmenys, gyvena 
rikoje, yra jeszkomi:

Ambrazeviezia
Padovenio
apskriezio. Gyveno kadaise De
troit, Mieli.

Balanų 
vaiku,

A mo-

vai.,
Vladas 

Al ariampolii
ISZ
‘S

Rugp. 8 d., 1926 m., Peter La 
pan brolis.

Liangertas Vincas isz
! merges ap. Gyvenos Chieagojo.
I

rp

Ul<-

Feodore

Kad nors pažystama vyra

vale, 
žmogus žinotu galybe 
?inegenn. tai Imlu ponu 
sveikuti ts._________

Palaimintas ta<sai Amerikas 
kuriame randasi Rojus visokio 
sztanm ubagu:
tautiszku, politikiszku, ir Die
vas žino kiek da kitokiu. Ne
praeina dienos, kad ant žino- 

neužkluptu koki ubagai, 
kolektoriai, rinkėjai 
kiloki. Vos žmogus iszima ran
ka i?z kiszoniaus, 
ba rsz k i n a iii duris 
ant ulyezios praszydamas 
kos.

Nubodo žinomoms tieji nuo
latiniai ubagavimai, ypatingai 
lai k uosi 
pragy veninio.

gaus

savo
savo

tikejimiszkn,

auku ir

tai volą kas 
arba sulaiko

au-

* kada pinigu stoka ant

didelis gi-
< lenais, kur už Maižie- 

sziaiis laiku pienas ir medus 
tekėjo, lai sziadien, kai) 
lijo paėmė po savo 
lemtina, tonais pradėjo plaukti’ 
guzule su alum.

Taip apreiszko vienas Ang- 
liszkas parlamento sąnarys ka
da apvažinėjo Palestina, nes 
kaip siuntinys sako, padaugin
ta tonais skaitlį patentu (lais- 
nii)' ant karczcmu ypatingai 
Jeruzaleme, kur kitados užte
ko trisdoszimts karczcmu tai 
sziailien juju randasi net trys 
szimtai.

I *a lest i m »j< 
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KAS JI PRALENKS
VALGYME 0RANDŽIU?

Kada Harrv Murrav isz Flo
ridos daginio buk Howard 
Stribling iwz Oiiicinnatos, Ohio, 
suvalgo 63 oramlžius (poma- 
ranezm) ir apszauktas gąlin- 
czium, tndh Murray nuvažiavo 
in Cincinnatti eiti isz laižvbu 
su juom, kad suvalgys dau
giau, mis neeenei .suvalgė 86, 
bet (’incinnaioje laimėjo laižy- 
bas, pralenkdamas bavo prie- 
sza .suvalg.vdamas 65 maudžius 
in tris vatlanda's arba 2 dau
giau už savo pricsza.

Juliajaus 
(’liicagoje, 

Avė.

Jono ir 
gyvenusiu

adresu 41 <88 Evergreen
But k (‘V i ežiu s Stasvs isz Re- 

cziones kaimo, Žaslių 
T .
na Leonora But kevieziene.

Butkiene Anici'ta, isz namu 
Staneviczaite, jos vyras Petras 
Butkus Amerikoje vadinasi 
Peter Bovle.

kaimo, 
Fraku apskr. Atsiliepi’ jo žino-

vals.,

Amerikoje
Gyvmio kadaise 

Chicagoj adresu: 1328 Heat h 
A ve.

Clirzonovicziiis Mykolas isz 
Tytavenu vai., Raseiniu apskr. 
Gyveno kadaise Chieagojo.

Duleba .Juozas isz
vai., Biržu-Pa
veno kadaise Chicago|(‘.

isz~Žaga'res?
Gyveno kadaise Flart^ Mieh.

Dauniene .Ieva įnirusio Lie
tuvoje, Užvenczio vai., Prano 
IJaunio žinomi.

Dogelis Zigmantas 
kablio vai.,

1328 Ileal!

Pabirže1 
jvalio apskr. Gy-

I Ja n via. J U (iža s

isz Gir 
Raseiniu apskr., 

Gvveneis Racine, Wise. 
Juozas isz 

rn
Eimantas 

miesezio vai., 
Gvvenos Chiė

Nau- 
Taurages apskr. 

a gojo.
Gerdžiumvs Ignas isz S'kiek- 

Žeimelio
G vvenes

niu Įkainio, 
Sziauliu apskr. 
Tuscan. Arizona.

((I rzybowski
Tuscan,

Grvbauskas
Juozas, Gabrio suims,
East Chicago, Ind.

Lapan .Juozas

vai., 
1925

v
/

fn'V(Hic^
* * • <

Madeiskis-Globuo, 
isz buvusio Sedlecko redybos, 
Novo Aleksandrovsko apskr.

Mespis Vincas, Jurgis, Jonas 
Dzidoris, isz Panevėžio apskr. 
Gyveno (Ticagoje.

Mikalauskas Stanislovas isz 
Plunges miesto. Gyveno kadai- 
se Chivagoje.

Pakalnis Jonas, suims Jono, 
gyvenaip'zio Lietuvoje’. Gyve
nęs adresu 453G So. Sacramen
to A ve., < 'liicagojo.

I’lalakis Pranas.
Chieagojo.

Rutkauskas
Aluntos, 
no

(I vvenos

ISZ
(I vve-

Donatas 
l’tenos apskr. 

kadaise (’liieagoje.
Skamlvila Vladas isz JĄta

venų vai. Raseiniu apskr. At
siliepė jo žmona Juze Sknudvi- 
liem*.

Sza t k a u.sk a s 
nevežio miesto.

Juozas isz Pa- 
Gyveno pirm

karo Chieagojo.
Parnasui linus Jonas g.v venos,» K V

Atsiliepi* jo

_ r
M ilwau'kee. \\’is.

‘Fui kori as Augustas isz \ iesz- 
vilos vai., Klaipėdos kraszto.

Tumi’iias Jurgis isz Aluntos 
vai., Utenos ap.
žmona.

W’lic'kus Jonas isz Plungės. 
Gvvono kadaise Chieagojo.

Aukszcziaii iszvardyti asine 
nys sziuomi y ra Yraszomi at
siliepti, ir kiekvienas kas ka 
nors apie juos žinotu, yra pra- 
szomi suteikti žiiuiu. Bot kokia 

bus tinkamai invortina-žinia
ma.
Lietuvos Konsulatas Chieagoj.
Rni. 1232 608 So. Dearborn St.,

Chicago, Illinois.

žiu-s tegalvojo, 
apie tai, ka ji 
kur nakvosianti 
ga h’ o s n e k v a rsz i n o.

suti'kcziau... galvojo jinai.
Asz pasiskolineziau 
Man no vienas neatsakytu, dėl
to, kad ”...

Bet pažystamu vyru 
sykis, ne®imate. 
butu sutikt

Renesans”, bot in “Renesan- 
mano, kaipo apsirėdžiusią 

sziais prastais rubais ir be 
skrybėlės neleisią. Ka. bedary
ti? Po ilgo dvejojimo, kuomet 
jau in k i rojo ir vaikszeziol, ii1 
sėdėt, ir galvot, Vanda nutarė 
imtis paskutines priemones: 
nueiti in koki nors pažystama 
vyra tiesiog in Imta ir papra- 
szyt pinigu.

“Tu ka-gi nueit? — galvojo 
jinai. — In.Mika negalima — 
vedos... Senis Rudis dabar tar
nyboje”... ’

Vanda prisiminė dantų .gy
dytoja Finkeli, porkrikszta. 
kuris priesz triis menesius pa
dovanojęs jai brasleta ir ku
riam jinai viena karta vakarie
niaujant Vokiecziu k Ii u be isz- 
pylusi ant galvos stiklą alaus. 
A tįsimi n us apie* ta Įkinkei i, ji
nai nepaprastai nudžiugo.

“Jis tikrai duosiąs, kad tik
tai namie užklupczia... — 
vojo jinai, einant in ji. 
jei neduosiąs, tai asz jam 
visas lempai sukulsiu.”

Kuomet jinai jau buvo beį
einanti link daptu. gydytojo 
duru, jos planas jau buvo pa- 
ruosztas:. jinai juokdamosi in- 
begsianti laiptais, inszoksianti 
iii daktaro kabinėta ir parei
kalausianti 125 litus... 
kuomet jinai patrauko skam
buti, tasai planas ‘kažkaip sa
vaime iszejo iisv. galvos. Vanda 

ka rsz 
ko su ja ankseziau

pinigu...

i 4

sa ! t

vakare 
, bet in

, kaip 
.J u nesunku 

kavinėje
nežiūrėdama?

pa

rūbais ir

ga I - 
O 

ten

Bot

klause
Vanda.

Vanda pažiurėjo 
tarnaites veidą, in 
Finkolio figūra, kuris, mato
mai, jos nepažino, ir paraudo...

— K a pasakysite? 
kartojo jau susierzinės 
gydytojas.

— Dan... dantys sopa... - 
susznabždejo Vanda.

— Aha... Kokie

Diove ma- 
kaip žiauru ir nnodomin- 

t»»
Bel... kita diena jinai jau bu

vo Renesanse ir ten pat szoku- 
si. Ant jos buvo nauja, didele 
raudona skrybėlė, nauja mad
ini bliuzkele ir bronzines spal- 

bateliai. Ir vaiszino ja va- 
, atva-

VOS 

m

žiaves isz Kazane-.
karione* jaunas pirklys

Oi

rimtam
nul likusia 

kuris.
FARMOS! FARMOS!

— pa- 
dantu

dant vs ’
Kur?

Vanda atsiminė, kad ji tu
rinti viena kiaura danti.

sos...
Žemai isz doszines pu- 

— tarė jinai.
I Lm..:! Iszsižiokite.

susiraukė,Cinkeli? susiraukė, sulaiko 
alsavimo ir ome nesveika dan
ti tvrinet.

— Ar sopa ? — ų>aklrtnso jis; 
krapsztydamas danti k a ž-k il
ki u gelžgaliu.

— Sopa...
d a. — k 4

— sumelavo Van- 
Priminus jam, — gal

vojo jinai — tai jis isztikruju 
pažintu... Bet... tarnaite! Ko ji 
ežia stovi ?

Ei ūkelis staiga susznypszte, 
tiesiog jai inkaip garvežis, 

burna ir tarė:
— Asz tarautai nepatariu ji 

plombuot... Isz szito danezio 
jums jokios naudos

Nepirkit prastu ukiu kur pustyne- 
se. Norinti apsigyventi ant geru že
miu ir tarpe savo tautos žmonių, tai 
pirkit ūke Didžioje Lietuviu Ūkinin
ku Kolionijoj. Czia Lietuviai ūkinin
kai turi 4 draugijas, 2 svetaines ir 
bažnyczia, kas reiszkia tikra Lietu
viu apsigyvenimą.

Jau 4 7 Lietuviai yra pirkę ukes 
per mane. Todėl ir szimet surinkau 
daugeli gražiu ukiu ant pardavimo. 
Asz kaipo seniauses ūkininkas szios 
apielinkes galiu suteikti geresni ir 
teisingesni patarnavimu negu mies
tu agentai. Del platesniu žinių raszy- 
kite ant adreso:

John A. Žemaitis
R. No. 1 Box 17

(M.29

Fountain, Mich.

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS L1ETUV1SZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

Laidoja kunus numirėliu, 
automobilius del laidotuvių, kriks?#-. 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t. t. 
520 W. Centre St., Mahanoy City, Pa.

Pasamdo

mi rūsio
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PAGAVO PAVEIK SLA IN LAIKA.
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J** • •.

JOS. P. MILAUSKAS
Lietuviazkas Skvajeris

Apdraudžia nuo ugnies namus, 
automobilius ir kitokius daigtus 
geriausiose kompanijose. Atlieka

Szvedijoj
tovejo pasirengęs nutrauk-

Kada senas magazinas parako (Jrangeshurge 
likos sunaikintas, t’otografistais stovėjo pasirengęs nutrauK- 
ti ta ji paveiksiu. \risi gyventojai ‘miestelio apleido ji pri'csz
eksplozije.

»

PAS DAKTARA.

paprastos 
gali nepri-

szal ta
šo

mi! vore

visokius legaliszkus reikalus.
32 W. PINE ST. 

MAHANOY CITY, PA.

Mes Duodames u mu r-
Jus nebijokite... Isz

staiga pradėjo bijot ir 
cziuoties,
esą niekuomet nebūdavo. Jinai 
buvo drąsi ir atvira tiktai gir
tu vyru kompanijoj, dabar gi, 
paprasta:^ rubais apsirėdžiusi 
pasijutusi rolėje 
praszytojos, kuria
.imti, jinai pasijuto nedrąsi ir 
priislegt a.
baisu.

“Gal-but, jis apie mane jau 
užmirszo... — galvojo jinai, 
dvejodama truk t ei t skambuti. 
•— Ir kaip asz in ji eisiu to
kiais rubais pasipuoszusi ? Tar
si elgeta ar kokia-nors miestie
te...”

Ir nedrąsiai paskambino.
Už duru pasigirdo žingsniai, 

tatai buvo tarnaite.
— Ar daktaras namie? 

pgklause jinai.
Dabar jai esą butu maloniau 

jeigu tarnaite butu pasakiusi 
“ne,” bet toji, užuot at sakyt 
inleido ja in prieszakini kam
barį ir nuėmė nuo jos paltu. 
Laiptai jai pawirode gražus, 
iszdidus, bet isz viso to gražu
mo mėtėsi akysna didelis veid
rodis, kuriame jinai pamaeziu- 
si muskurelo be auksztos skry
bėlės, be madnos bliuskaites ir 
be bronzines spalvos bateliu 
Ir Vandai pasirodė kei«tay 'kad 
dabar, kuomet jinai buvo bedi-, 
nai apsirėdžiusi ir panaszi in 
suveja arba skalbėja, jojo atsi
rado goda ir jau nebuvo no to

Jai buvo goda ir

vis-viena 
nebusią...

Dar kiek laiko jiakrapsztes 
danti ir suterszes lupas ir bur
nos vidų Vandai Hayo tabaku 
atsiduodaneziais pir>ztais, jis 
velei sulaikė alsavimu ir inki- 
szo in burna kaž-ka
Staiga Vanda pajuto baisu 
liejimą, suszuko ir 
Finkeli ’už rankos...

— Nieko, nieko... 
me jo jis
to danezio jums vistiek nesą 
jokios naudos... Reikia drąsiai 
in viską žiūrėt.

Ir kruvini, tabaka atsiduo
da utie j i pirsztai pakele . prie
szais jos akis isztrauktaji dan
ti, o tarnaite priėjo ir pastato 
t ies jos burna leksztele.

Namie jus szaltn vande
niu burna iszplaukite... — ta
ro Finkelis: — ir tuomet krau
jas sustosiąs...

Jis stovėjo prieszai ja pavi
dale žmogaus, kuris laukias, 
kuomet gi, pagalios, prasisza-

Patarimus Dykai
Kas turi lotus ar namus 
nusipirkę Youngstowne, 
ar nori pirkti savo nuo
savybe ar pribūti in 
Youngstown, 0. tai mes 
teisingai patarnausime.

Mes kalbam lietuviszkai

J. P. Sabel Realty Co.
303 Mahoning Bank Bldg. 
YOUNGSTOWN, OHIO

no, >,
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MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

-------- $--------
3-czias Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusi 
pinigus yra genaus negu 10-tas Procentas be jokio 
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST CO., 
moka 3-ozia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta 
suma kas-kart auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir esedina. Dėkite savo 
pinigus įn ązita Banka o persitikrinsite ir matysite 
tyip tai pinigąą auga nu padauginimu Procento.

I

kurį atėjo pas ji ant egzamino, 
pa liepdamas jai nusiredyt .

Meldžiu nesi šarma t vt.
Juk daktaras tai taip kaip ku
nigas ant spaviednes...

•■mw

kalba 
daktaras iii jauna moterėlė )

Taip, taip, ponas dakta
re — atsiliepė parausdama nio- 

bot priesz spaviodin 
*

torele
ku nereike nusiredyt!

- i .. ii

Ii W

i

na i apsirėdžiusi ir panašai

t

K Mi 
.:< l!i. .

del žmogaus kuris dirba ir esedina.
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Atsitikimas Senuose 
Rūmuose.
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II.
Miestuko monotoniszka gy

venimą painvnirino dar vienas 
invvkis* atkeliavo isz Kauno 
ir apsigyveno jaunas ka tik 
mokslus iszejes gydytojas. 
Kam knm, o Balnio gyvenime 
tas invykis padaro didele ai 
mnina. Jis netrukus su gydy
toju susipažino ir susihieziolia
vo.
va iik sz.cz i o jo in įkainius, 
kiojo apylinkėj ir bendrai lei
do, kaip mokėdami, 
laisva ji laika.

Karta vėlu vakaru gryžtant 
in miesteli abu 
keistųjų sodyba.

— Sakyk, brolau, kas ežia 
gyvena ? — paklauso gydyto
jas. — Kiek kartu eidamas pa
manau, ir vis kažkaip nepa
vyksta pasiteirauti.

— O, kad tu žinotum, ko
kie ten paslaptingi sutvėrimai 
gyvena!~ 

xro Balnis.
— O kas gi ?
Balnis smulkiai papasakojo 

savo kelione in dvaro ir gan 
. tus inspudžius.

iszejes

Dabar jau juodu abu
siau

vnsaros

pažvelgė in

perdedamas prata-

— Stebėtina — atsijiepc 
gydytojas. — G mirus, matyt 
pramuszt-galviai ėmėsi darbo, 
jei jau taip žmones su rėmais 
vaiko ir niekas ju nesusuka

— O asz manau, kad ežia 
ne pramnsztgalviai, o stacziai 
— žiurkes: tokiam name jie 
gali būti szunu didumo. () jei 

, dar prie ju szokiu prisideda 
(l/.iustancziii lentų braszkeji- 
mas, tai silpnos valios žmogui 
pabuvus keliolika valanda in 
temptais nervais pakanka, kad 

, ne tik su langu, bet ir su visi 
iszbegtu — atsiliepė

Balnis.
— Bet juk tie visi invykiai 

padare in žmones inspudžio’ 
Turbūt vi>a apylinke tiki, kad 
dvare velniai naktimis szvais 
1 osi.

siena

— Žinoma. Kitaip ir nekal 
ha apie dvaru, kaip tik 
vaiduokliu gūžta.

Gydytojas susimasto. Balnis 
taip pat, nieko nesakydamas 
laikydamas sznekta baigta t\- 
lojo ir ėjo greta.
Ar žinai brolyti, ka ’ — štai 

ga prabilo gydytojas. — Per 
nakvokim tame dvaro; jei kas 
atsitiks— iszaiszkinsim ir tuo 
iszsklaidvsimo

apie

susidariusius 
prietarus. Sutinki?

vienas— Asz net vienas buvau 
manes padaryti panaszn žygi

— Klau
suliktu insi

— atsiliep© Balnis, 
siau ir senio, ar 
leisti; pasakė nieko priesz ne
turėsiąs.

Ihiikn! Ir juo greiezian 
juo geriau. Dabar ir laiko dari 
ginu turime.

— Bet reikia apsiginkluoti 
—inspejamai pastebėjo Balnis.
— Maža kas gali but i gal ko
kie degtindariai, ar banditai 
slapstosi,

— Ir ne tik apsiginkluosi m 
o paimsim ir 
gert ko noTs.
neįižmigl ūme. 
pasiimsim.

ffl ‘ *

ar

užkandžiu, isz- 
Roikia juk, kad 

Knvga kok i a

— Tai ikada mes keliausim ?
— Nors ryt vakare, 

sake gydytojas.
Gerai ryt pavakare dar 

priesz saulelaidi asz užeisiu

~ at-

4

asz 
in tamsta ir droszim.

Cz.in jie priėjo gydytojo 
ma ir iszsiskvre.

na-

n r.
Gerokai priesz saulelaid; 

mokytojas Balnis su krepsziu 
rankoj iszejo isz savo namu ir 
plneziai nužingsniavo gatve. 
Krepszely kliuksėjo geroka 
krupniko bontka, deszros lan
kas ir nemažas puskepalis duo
nos. Pradaręs gydytojo namo 
duris, (lydytoja pamate jau 
pasirengusi.

— Koks tu greitas? Asz ty- 
czia anksezian iazejtiu, norėda
mas

priesz

lhA
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4 ( JAU PIETUS PAGAMINTI” DEL AMERIKONISZKU KAREIVIU NIKARAGVOJE.
Nikaragvoje,. Managua, 

nais raudasi keli t uk.‘taneziai daryt i paredka. lai-
Sztai musu Amerikoiiisz k i boj>ai, tarnaudami*! kariame n(‘je 

eina atsineszti sau Valgi laike piel. J uju te 
ke pasikėlimo tenaibiniu gyventoju.

pri-
— Galėsim po 

nepa h

bėjo Balnis.
— Kas dabar tokia gražiu 

diena, kambary sėdi...
kiszo gydytojas 
lankus pasivaikszrziot i,
kenks. Apžiuresim ir to stebė
tinojo dvaro soda: juk, jei na- 
muosi1 mirusieji szvaislosi, tai 
ar maža gali laukti stebėtinų 
dalyku ir sode, juoba, jis kaip 
tu sakei apleistas.

šit rauki1 isz ryszulio 'knyga ir 
(‘ino skaityti. Daktaras atv- 
džiai klausėsi, dari1 pastabas. 
Kartais, skaitymą pertrauke, 
abudu jie ginezijosi del yieno 
ar kito dalyko ar del pasakytu 
mineziu ir taip toliau.

Pagaliau Balnis pajui 
gy d y t o j a s u žs 1111 d ().

— Girdi, nemiegok!

Daktaras

sikait vma

o, kad

O gal kambary liko, taip pat 
užkankintas. Balnis su somit 
apžiurėjo visus kambarius, bet 
nieko nerado. Senis tail) pat 
nemato, kad kas nors butu ėjos 
isz rūmu, nes naktį jis budrus 
ir jei kas vaikszto, pajunta.

Isz jo puses daugiau ne-

Guziku Fabrikai.
. . h V ’ll* > .' u W * >' 1 * '** »

Dvi (no tine cenzą iszdirbysz; 
ežiu imta 1926m. •suro’kavo 289 
insteigas su 12,000 darbininku, 
kurie 1925m. produkavo guzi- 
kus. Algų ikz,mokėta $10*893,- 
000, suvartota medžiaga kaina*, 
vo $12,373,000 ir produktu ver
te buvo $32,458,000.

Guzikai gaminami isz invai-
riii medžiagų — isz perlu arba 
luksztn, isz augmeninio szlapio 
kaulo, celinliodo, kaulo, stik
lo, medalio ir isz galalito. Isz 
tu insteign arba fabriku, 111 
randasi New York’o valstijoj, 
47 New Jersey valstijoj, 43 
Iowa, 14 Pennsylvanijoj ir lie
kamos kitose valstijose.

NE KOŽNAS YRA TOKIU 
flSKUPU.

4
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BALTRUVIENE

Springdale viena turi ilga 
liežuvi, 

Aplodama kožna' praoigi
* Lietuvi

O ir in sztora a'tejus 
užsipuldineja

j

I’AJESZKOJLMAL

Mano pusbrolis-Antanas Ta- 
mosziunas paeinantis isz kai- 

Jezno parapijos, 
Vilniaus guber. Taipgi mano 
draugo Povylo Rogevieziaus 
isz Vilniaus guber. Kitados gy
veno Shenadori po tam iszva- 
žiavo in Lawrence, Mass. Mel
džiu atsisznukti ant adreso.

.Joseph Grigas,
1.29 E.-Lloyd St., 

Shenandoah, Pa.

mo Nibrių

t.M.28)

Pajoszkau Mares ir Jievos 
Bii'liuniiitiu, paeinanezios isz 
Gicialankio kaimo, Nemunai- 
czio Para. Seniau gyveno apie 
Pittsburgh, Pa., dabar nežinau 
kur. Turiu svarbiu žinių isz 
Lietuvos, tegul atsiszaukia ant 
adns'-o. lt

- ža
dino Balnis. —Gali nežinia kas

Gydytojas pasiėmė taip pat prisisapnuoti. Neužmirszk km 
ryszuleli, kuriami1 gana rysz- 
kiai kyszojo boukutes gurkly<.

— Kaip matyt, musu isz 
tekliai dideli; gaila butu, jei kovojo 
visa tat dvasioms tektu pa- knyga, kalbėjo, žiovavo. Gydy- 
stebejo Balnis.

() dar blogiau gali Imt i, 
jei kartais mes patys visa 
sunaudosiu!.

— Per viena nakti daug...
Kalbėjosi .juodu apie1 

majų naikti, tacziau kuojuo'kin- 
giausiu tonu. Ir isz tiesu, jo
kios baimes ne szeszelio nejau 
te Balnis jianasziai ramus, dar 
net labinu kalbus. Netruko jie 
pasiekti senąją sodyba. Balni> 
kaip žinąs, drąsiai ėjo pirmas, 
o priėjės budeh1 pasibeldė. Pro 
duris iszlindo vėl ta pati galva 
ir pažinusi Balni praskleidė 
plauku gniužus jn sziiljs, (uo 
rodydama, 'kad ji szypsosi.

— Sveikas selink. Zadejn 
in minus inleisti nakvynei, tai 
ir atejbm.

Senis truputi 
kins.

soda.
Gydytojas nubusdainas mur

inėjo ir vėl snūdo. Balnis ilgai 
su miegu, skaito savo

pa

ta<

busi

I ininigo pato

vėl ta pati

niiižus in sząl.is

I

suraukė anta-

Alex Pi Ikon is 
Box 83 Somervulle, Conn.— Už kožna bnczki ,i nulo

siu tau po kvotori in bankuti 
— kalbėjo Petrukas iii 
mylema.

Po kukiam tai laikui. Petrų 
kas ūžt eini no kad bank uteji- 
randasi. daug pinigu.

— Isz kur tu gavai tiek pi-
— užklauso nusistebe-nigu ?

gu bicziuliszka! — pyko Bal- jas Petrukas.

savo

Bot toji 4 < baisiai

Pajoszkau Kazio Lukaszavi- 
cziaus, paeina isz Suvalkų Re- 
dybos, Seinų Apskr., Leipalin
gio Valf.ez., Vilkininku Kaimo, 
pirmiau gyveno Scranton da
bar nežinau kur. Ar jis gyvas 
ar miros,
meldžiu praneszt.

Adolph Petraiiskas, 
Lucerne Mines, Pa.

Visaip ant žmonių plusta ir 
iszradineja.

Badai savo Vestine karaliene 
prasi mino,

Arkamn Indijonu novos 
gimine, 

karaliene“
yra. neszvari, 

Bjauresne už juoda nigeri.
Duosiu jai kolos nodelcs 

ant pasitaisymo, 
Ant josios grinezios iszvalymo, 

O jaigu ir tada nieko 
nepagiąlbes, 

Tada ir Dede Ta radai k a 
man prigialbes

J a ja apmalszyt, 
'Su koczioln pavieszyt.

jei kas apie ji žino

Maldt, bailio esama, 
kad, nebežvolgdamas kaip man 
(*inaši, spruko kur kojos nesze. 

Bendrai, Balnis buvo bai
siausiam upe. — Velniszkas 
sapnas, — apibudino jis nak
ties invyki ir padavęs kiek t(m 
pinigu senukui, iszkidiavo

, visa 
ly loja.

Kai jis, pasiruoszos daugybe 
sziiirkszeziansiu žodžiu, inszo- 
ko in gydytojo butą, szis atro
dė tik ka atsikišęs 
minusiai prausėsi.

uis. -

Balnis

— AT tai tu manai, ‘kad vi
si yra t.okeis skupuoleis kaip 
tu! — atsiliepė Mariuto

m

lt)

SULAIKYKIT SLOGA 
KOL NEPERVELU.Lehigh Valley

EKSKURCIJA INna
if V- Red Cross Plaster’is teikia 

greita smagumą.
tojas taip kietai 
gioj ikedej, kad Balnis, po ke
liu mėginimu iszjudinti dran
ga atsisako nuo tos minties ir 
leido jam knarkti.

'ame name buvo paszolu- 
ligi sziurpo, tylu, ’frasz- 

kejo tik aut stalo degdama 
žvake. Net gydytojo alsavimo 
nesigirdėjo. Balnis no juokais 
susirėmė su miegu: kaž kas 
jam sake, kad miegoti nedera, 
bet blakstienas (artum kas 
medum isztepe; sunkios lape, 
limpa, ne noatpleszi ir taip sal
du. Balnis užinerke akis, 
\'iskas —~ ir zv^vke ir daktaras 
ir kambario baldai su sumo
mis — susiliejo in. viena ir nu
plaukė kaž kur. Su visu tuo 
buvo bepradedąs 
Balnis, b(»t staiga 
peržvelge kambarį. Viskas bu
vo ramu ir tvarkoj.

— Prisnusiu — 
nutarė Balnis ir,

Vi 
šiai, sziurpo, tylu, 

ant

kaž

Su visu 
plaukti ir 
nubudo ir

mo
i

kdlia phas’d amas r>. PITTSBURGA * ♦ *

ir kuo ra- 
l'a pamatęs, 

Balnis susi ingo vietoj.
brolyti, — pradėjo 

prikaiszioti gydytojas, — kaip
toki tavo elgesį pavadinti, bet 

mus ji vadina kiaulyste, 
pabūgai,

A \ <L

pas
nobenorejai eiti 

reikėjo pasakyti. Dabar — 
lankiu jo ligi pusiaunakezio ir 
keikdamas einu gulti.. Nors isz 
vienos , puses gerai: .-kurpiaus 
žmona apsirgo, tai turėjau po
rai valandų nakties metu dar-

D >.

Isz tiesu, po ilgos kalbos pa-
aiszkejo,ikad Balnis pas gydy
toja la diena nebuvo nžejes ir 
jis kiaura nakti namie iszbuvo.

s su Balniu vietoj jo in 
to ne pats Bal-

1

NEDELIOJ 3 APRILAUS 

$5.00 In ten ir adgalios 
Tikintai bus geri ant terino kuris 
iszeis isz Mahanoy City 9:45 vai. 
Subatęs nukti 2 Aprilaus. Pribus 
in Vhtsburga 8:15 vai. Nedėlios 
ryta 3 Aprilaus. Grįžtant apleis 
Piltsburga Nedclioj 3:55 popiet.

Lehigh V alley 
Railroad

The Route of The Black Diamond

Laimingi tieji levai, ka turi 
daug dukterų,

O jaigu randasi kur pusėtinai 
vaikinu,

Tai szirdeles nesipeikc, 
Goresnio gyvenimo tėvams 

nereike.
Vyrai parodo puikiai dukreles
Nuperka kotą ir kolos dreses, 

Kaip tai Pittsburg© kelios 
tokios yra,

Kurios myli sriaubi namine 
ir byra.

() tos pa gan s k os szaiposi, 
Ir isz tos kvailybes t vežiojosi.

J

Neatsargu duoti slogai pereiti be 
jokios atydos. Influenza arba plau- 
cziu uždegimu gali baigtis. Jeigu tu
ri sloga arba jauti ja ateinant, vei- . 
kit skubiai. Gaukit ta sena isztikima 
greitai veikianti Johnson’s Red Cross 
Kidney Plaster ir uždek ant krutinės. 
Szis stebuklingas pagelba neszas plas* 
teris yra dvigubo dydžio paprasto 
plasterio ir neskyletas. Patogus var
toti. Duoda veik ūma pagelba — szil- 
do, palengvina, saugoja-gelbsti pa
lengvinti sukepima ir sujudinti cir
kuliacija. Praszyk vaistininko didelio 
Johnson’s Red Cross Plaster su rau
dona flanele užpakalyje.

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas
Dentistas Mahanojuje.

Ant antro floro Kline Sztoro.
19 W. Center St. Mahanoy Oity

FARMOS IR NAMAI!
-n-------

Puikiausia Lietuviu kolonija Anio- 
rikc, taipgi smarkiai auganezioj vie
toj. Lietuviai nelaukite didesniu pir
kiniu kaip szitio. Pasirinkite viena o 
busite be baimės nuo bedarbes, pra- 
szalinsite nesveikata ir netikėta su
sižeidi ma po žemo kasyklose ir fab
rikuose. Kol da esate prie sveikatos 
paduokite savo ranka o mes jus isz- 
trauksime isz pavojaus.

120 akru geros žemes, geri budin- 
kai, 40 akru girios, prie upes, 400 
vaisiniu medžiu, arti miesto. Preke 
$2,200, inmoket galima $1,100.

55 akru vipa dirbama ūke, geri bu- 
dinkai, arti miesto. Preke $1,200. In
moket $600.

160 akru geros žemes, geri budin- 
kai, 15 akru sodo, 2 mylės in mies
tą, 35 akru girios. Preke $4,500. In
moket $2,000.

80 akru geros žemes ir geri budin- 
kai, 10 akru sodo. Arti miesto. Pre
ke $l,6j)0. Inmoket $800.

169 akru žemes, geri budinkai. 
Gyvulei, jevai, maszinos. Viskas už 
$8,500. Inmoket $^,000.

100 akru juod'žemes ir molio^ ge
ri budinkai, daug gyvuliu. Arti mies
to. Preke $8,500. Inmoket reiko $9,- 
500.

175 akru žemes, murino stuba, 12 
ruimu, tvartai, 45 karves, 20 aviu, 10 
kiaulių, 4 arkliai, traktieris ir visos 
maszinos, puse mylės in miestą. Pre
ke $11,000. Reiko inmoket $6,000.

80 akru geros juodžemes, geri bu
dinkai, daug gyvuliu ir maszinu, 2 
mylės in miestą. Preke $6,500. Rei
kė inmoket $3,500.

40 akru ūke, nauja stuba ir tvar
tai, prię upes, gyvuliai ir padargas, 
viskas už $2,500. Reike inmoket $2,- 
000.

40 akru ūke prie kranto ežero* 
puikus sodas ir giria, maži budinkai.

♦ » ♦

Dzievaž, tosios mano seseles 
Ne turi proto ne tiek, kiek 

senos viszteles, 
Po nogiu norints per Gavėno 

siųst paliautu, 
Taip daug neiszdykautu. 
Duotu man senolei kėlės 

dienas pasilsėt 
Su savo pažinstamoms 

pasikalbėt 
Bet kur tau, szamtai 

telegramų pribuna 
Kožnas szauke, kur 

Baltruviene buna, 
Kad pas mus neatitraukė, 

Kožnas pilna gerkle szauke.
O ka daryt, 

Turiu po svietą lakstyt, 
Sztai in Edvardsville nulėkiau 

Tenai s apie viena moterele 
dagirdau, 

Buk su nokiu ten sporteliu 
suėjo, 

Savo vyra ant lentynos uždėjo. 
Da gerai taji nėbageli, su 

sportu apdaužė, 
Vos jo neužmusze, 

Bet žmogelis ant tiek da 
drąsos gavo, 

Kad muszant sporteli, 
prisiegavo, 

Sportelis suuodęs nelaime, 
-Nepasiliko ilgiaus tam kaime.
i

y

a era nu o.'vai.kai...Et 
galvos.

— Niurzg(‘damas 
in budele ir pasiėmęs 
nusivedė in rumu.s.

Polesiu tvaikas

sugrvzo 
raki us

ko ragauti, iszti

apsigyveiisim ?
Ar negera 

kuriam

dabar m1 
taip veiku Balniui. .Jas pasiro
dė, kad jis kapinėse atsiduri1. 
Gydytojas taeziau tarsi nieko 
nejuto.

— No tokiu kvapu man te
sąs valandas

anatomikumiios beriogsant, — 
paaiszkino savo isztverme gy
dyt ojas.

Bet kuriam ežia kamba
ryj mudu
paklausė Balnis. — 
butu ta pati, kuriam ponas 
Pszepadalskis galu pasidaro. 
Patys sau, taip sakant, isz kar
to tapsime nebailumo 
džiai.
Gydytojas apžiurėjo šildomą

jį kambarį ir liko visai paten- 
k i ntas.

— Ko goriau benorėti! Sztai 
asz ir in ta paezia k(‘de atsisė
siu kurioj ponas Pszepadalskis 
paskutine nakti sėdėjo — pa 
reiszke daktaras, sėsdamas ir 
pakeldamas dulkiu d(‘b(i>i.

Balnis buvo besurankios uo
si, bet gydytojas pamokinamai 
pabrėžo: 
tapsi.“ 
kitam kambary-patogia kode; 
atsineszo ir pasidėjęs antroj 
stalo‘pusėj, atsisėdo.

Saule jau nusileido. Kamba
ryj tpins^i tirsztejo. \ry ra i užsi
žiebė žvake, pasidėjo aut stalo

pa vyz-

Dulke buvai, dulkt1 
Balnis nurimo, surado

4 l

ro vol veri uš ir prhdejo kalbėtis. 
Kiek laiko praslinkus, pradėjo w • t m • . • • i .e . • <■užkandžiauti ir tusztinti bon- 
kas; '

Žodžiu liko pamirszta ir ju 
tikslflH ir visa baisa. 
kapJmtnie ne viena ausim 
par<4kszdnini atsargumo. Ka

Elgėsi 
ne-

sąmoningą) 
kiek pašilai 

sės kėdėj užm(‘rke akis.
Vol, kaip pirma, viskas su

tirpo ir isznyko. Balnis užsnū
do.

Kiek tas miegas truko, Bal
nis nežino. ’Tik jis pajuto, at
vėręs akis ir bežiūrįs in gydy
toja. Keistas daiktas darėsi; 
priesz ji kėdėj sėdėjo ne 
tojas, bet nepažystamas vyras. 
Balni paėmė szinrpas, tacziau 
atsibusti ir pakrutėti jis nega
lėjo. Nepažystamasis in ji m- 
kyriai ir kersztingai žiuri; jo 
rudos akys... Balnis atsiminė: 
tai ponas Motiejus Pszepadals- 
kis, kurios paveikslas'kabo ki
tam kambaryj. Balnis aiszktai 
junta pavoju, jis stengiasi isz- 
tiesti ranka prie revolverio. 
Nepažystamojo akyse siiszvin- 
ta paszaipa ir dar aiszkian 
ryszkeja jo kraugeriszkumas.

Kur gydytojas? — toli
mu aidu dingleleja Balnio gal
voj mintis. — Kur jis?
• Gydytojo niakur nėra. Jo vie
toj sėdi kUas žmogus... sztai 
kyla isz vietos. Jo pirsztai su
lenkti, jis ruosziasi smaugti. 
Taip, iK'pažiiiistamasis persi- 
svere per stala ir pagriebė Bal- 

gcrkleS. Pa-szelusi kova.
stiprus ir vikrus.

gvdv-

ili už 
Balnis
Smaugti nesiduoda. Kova ilgai 
tęsęsi, kol pagaliau Balnis' nu
budo sodo. Jo rubai buvo ap
draskyti, rankos subraižytos.

Pas ji stovėjo senis.
— Na, matai, ar asz nesa

kiau? — iszskosdamas rankas 
tarė jis Balniui. Anga sienoj, 
lango vietoj, liudijo kokiais ke
liais Balnis ežia 'pateko.

Balnis 'neturėjo ka sakyti. 
Jis turėjo tokia kova, kokios 
niekada neturės. Bot kur gy-

ir

pasėdėti pas tavo, paste-’da kalbos iszsiseme, Balnis isz dytojas ? Argi jis pabėgo kur,
1 *

I

K a 
dvara keliavo 
uis u (‘gal ėjo pasakyti.

Galas.’

LACKAWANNA PAVIETO 
ŽMOGUS PATARIA

Mr. Joseph Sawko, 1514 Main 
St., Beckville, Pa. raszo: “Var
gino mane dusulis per ilga lai
ka ir niekas man nepagelbejo 
pakol pradėjau vartoti 
AV Ii i te ’s
Pateminau jog gavau palengvi
nimą nuo pirmos boukutes.

Dr. Whites Lung Healer gyduole 
75c bonkute, drauge su Dr. Whites 
(Black Crow) Cold ir Grippe pigul- 
kas 25c praszalina bile koki pcrsza- 
lima. Parsiduoda visur. ad.

pradėjau vartoti Dr. 
i Lung Healer gyduole.

v *

y

Nosinis Kataras ir Asthma 
arba Dusulis.

Mainieriu asthma, Gerkline asthma, 
Bronkites, Gerklinis kosulis, Plautis, 
Sunkus atgavimas kvepo, Kuturiszkas 
kurtumas ausyse, Užymaa galvoje, 
Galvos perszalimas, Užkimimas gal
vos, Isz priszakio galvos, skausmas. 
Neapmokama gyduolę naudojama su 
stebėtina pasekme per 30 metu. 
PREKE 25c. (užmokesti prisiuskite 
pinigais ne stempoinis). lęzrasta ii 
parduodama vien tik per

THE HAMPTON LABORATORY
I

Pasinaudokite isz tos stebėtinos gy
duoles už tokia pigia preke.

724 MULBERRY ST, READING, PĄ.
Preke $800.

Platesniu žinių suteiksime per 
laiszka. (t.23

P. D. Andrekua 
Box 107 ' Pentwater, Mich.

T

Juozas Karaszauskas
L1ETUVISZKAS AGENTAS

Apdraudžia namus, rakandus, 
automobilius ir visokius kitokius 
daigtus nuo ugnies. Teipgi.kito 
kius apdraudimus kokius tik kas 
reikalauja. Goriausios ir didžiau
sios kompanijos ameriko.
137-139 W. CENTĘE STf

MAHANOY CITY, PA.

v
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Lietuviukai Graboriui I 
K. RĖKLAITIS

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagalbi- 
i 
narnos prekes. 
61« W, Nprucf* Kt 

30(1 MAHKKT 6T.,'

J?
ninke motorems. Priel- 

/ z f
>

Spruce
MAIIANUY CITY, 1>A

/

I

.We I 4
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CAPITAL STOCK >125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS >623,858.61

Mokame S.cxia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą prido- 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio 
Ir 1 Liepos. Mes norim kad ir 
jus turėtumėt reikale su musu 
banka nepaisant ar mažas ar 
didelis.

H. BALL, Prezidentas
G. W. BARLOW, Vice-Praa. 
j. K. FERGUSON, Kai.

i Bet volei ansineszo kitam 
pleise su taja bobele, 

Pagiedosiu kita karta apie 
taja kvailele.

Tai aut sziadien Ims gana, 
Norints viemv pasilsėsiu diena

* Turiu knOeez atsilset, 
Po tam vela po svietą t rapse t.

A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

MILL ėk PATTERSON STS.,
8T. GLAIR, PA.

! 1 •

Įflzbalzamuoja ir laidoja miruiiut 
ant visokiu kapiniu. Pagrabuz pęruo- 
zzia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. Panamdo automobiliui do) 
laidotuvių, vezeliu. krikzztyniu If 
kitiems pasivažinėjimams,

3oU Tolafonas 1878-M.

GYD1KIS SU ŽOLĖMS 
Geriausias būdas gyditia bu 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 in vai
riausias Žoles nuo visokiu ligų kaipo 
tai nuo kosulio, kokliusxio, dusulio 
mainu ar bile kokios astma, viduriu 
užkiotSjimo, skilvio, nemalimo, strėnų 
ir pecziu skaudėjimo, lovoj szlapini- 
mosi, perszalimo, rumatizmo ir t.t. 
po 60c. Nuo nervu iazgasties, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auysa 
užima, bemieges, szirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejusio Icata- 
ro, balt-liges ir t.t po 85c. pakelis. 
Jeigu kenti koki nesmaguma isz virst 
minėtu ligų, tai greteziaus kreipkitės , 
pas mane. Asz tukstaneziams sutai
kiau sveikata su savo garsioms žolėms 
ka ir suteiksiu ir jumis. Pas mane 
galite gauti Didysis Szaltinis, Tilžės 
spaudos, pagal tikra 10 ir 6 spaud’ 
ma, 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 lletuviszkus 
kolonijas. Adresavokite sziteip:

M. ŽUKATTIS, 
25 Gillet Rd. Spencerport, N- Y»
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ŽINIOS VIETINES
— Sziadien pinna diena pa

yra tai pavasarinis 
susi'lygininia^ dienos su nak- 
czia.

vasario;

— Miestas nutari? kad visi 
automobiliai sustotu ant rau
dono signolo o daugiau nebus 
pavėlinta apsukti ant kaireses 
ar deszines kada raudonas sig- 
nolas žiba. Visi turės sustoti 
kada raudonas signolas žiba.

— Praejta sanvaitia keli 
vaikai likos sužeisti per auto
mobilius. Laikas idant polici- 
jo daugiau prižiūrėtu automo
bilistus kuriems nerupi žmo
gaus gyvastis.

t Ketverge vatkara 
Vincas Jakubonis,

1872 metu turėdamas 55 me
tus, gyveno czionaitineje ap
linkinėje 35 metus. Paliko di
deliam nuliudimia paezia Elz
bieta, vedusi sunu Fra na, Juo
zą ir Edvardą Ikaipo ir padūk
to Mrs. Julijo Petrey ir dvi 
soseres Lietuvoja. Velionis dir
bo Glen Alden kasyklosia pei
30 metu. Laidotuves atsibuvo 
Panedeli 14 Kovo su dksporta- 
cije kūno isz namu. Pamaldos c< 

per 
asis’tavojo

LAIKAS TAI PINIGAI I

mirė 
metu,45

po ilgai ligai. Velionis paliko 
paezia Ona, dvi dnkteres Ane
le ir Ona, ir du sūnūs Juozą ir 
Viktorą, broli .Juozą mieste ir 
Antana Plymouth, Pa., seseria 
Ona Medeliene Frackville, o 
Lietuvoje Ieva ir seseria Mag- 

Paejo isz Suvalkų
gubernijos, Puneku parapijos, 
Radviliszkiu kaimo. Amerike 

25 metus. Prigulėjo 
prie S.L.R.K.A.
atsibuvo su pamaldomis Szv.
Juozapo bažnyczioje Panedelio 
rVta.

r. P. Marijos baž- 
1 nežiūra, 

kuriam asis’tavojo kunigai 
Sziupszinskas ir Aleksa Pana 
Marijona Dapkovicziute giedo
jo puiku solo “Avė Marija.” 
Likos palaidotas ant Szv. Ka
zimiero kapiniu Pittstone. Nu
liūdusi szeimvna sudeda karsz- 
ta padėka vonia visiems tiems 
kurio dalvbavo. laidotu virsią 
ir padovanojo puikius žiedus 
ir vainikus.

atsibuvo 
n y ežioje kun.

Avė Marija.

dalena..

Worcester, Mass. — P-le Va
lent ina Paltanaviczaite, 
ma Worcesterio pianiste skam
biu per radio, WTAG stotyje 
Penktadienyj, Kovo 11 diena.

žino-

Laidotuves

Vela pasklydo po mies
tą ir aplinkiniu liegalines gro- 
matos. Tosios gromatos yra 
suneziamos pas žmonis nuo ne
žinomu ypatų su reikalavimu 
kad paraszytu devynes tokias 
paezes gromatas pas savo pa> 
žystamus už ka aplaikys nuo 
Dievo didelia malonia. Geriau 
kad aplaikia tokia gromata. 
sudegintunud, nes tai tik ne
reikalingas rūpestis ir jokios 
naudos neatnesza niekam.

— Ketverge ryta atsibus 
gailės pamaldos už duszia Pau
linos, Vincuko ir Albino, pa
ežius ir suniis Juozo Aneerevi- 
cziaus, ant kuriu užpraszo vi
sas gimines ir pažinjstamus.

— Lukszio isz Lietuvos par
vežti krutami paveikslai bus 
rodomi dar antra karta Pane- 
delyje, Kovo 21 <1. Szv. Juozapo 
parapijos saloje, 7:3t) vai. va
kare. Kurie dar nemato turėsi
te proga pamatyti kaip musu 

Lietuva progresuoja,tevvne 
pamatysite taipat ir kitas Lie
tuvos grožybes. Tad pasinau
dokite, proga, nes daugiau ne
matysite (t 2.'>u

Isz Shenandoah, Pa.

>

— Praeita Petnyczia Maple 
Hill kabyklose, trys angleka- 
siap likos baisiai apdeginti ir 

vietine ligon'buti. 
Kranas

nuvežti in
Apdeginti yra: Franas Pet- 
ranekas 48, 412’4 B. Ferguson 
uli., Vladas Brazinski, 412 S. 
Ferguson ir Andriui- 
233 E. Llovd uli.

Robbel,

Frackvlle, Pa. — Sakydama 
kad “geriau -kad mano sūnelis 
įnirtu ir eitu in dangų kur jam 
butu daug geriau ne kaip ant 

Mrs. Edward Hi- 
nuszove

szio svieto
28 metu, nuszove ant 

smert savo keturi u metu sune 
Ii. Tėvas tame laike buvo isze- 

o kada 
st ubą

nie,
> >

jas ant keliu miliutu, 
sugryžo, rado pilna 
žmonių o pati stovėjo su revol
veriu rankoje. Motore badai me 
teko proto.

Wilkes Barre, Pa. — Jauna 
porele czia gavo po penki u 
metu peklos isz rojaus t i kieto, 
persiskyrimą (divorce) 
teisėja Fine.
buvo suriszti tuo painiom maz
gu per kun. P. B. Paukszti,

per
Andrulevioziai

Lapkriczio 25, 1919 ir po pen
kių metu, kaip ji teisine sake 
“peklos”, reikėjo skirtis, nes 
vyras su ja apsiėjęs, kaip žvė
ris (ko ji negalėjusi pakęsti. 
Dabar Onute yra laisva. — V.

Kingston, Pa. f Franas Pet
rauskas, mire czionais 11 die
na Kovo, sirgdamas tiktai dvi 
dienas. Velionis gimė Prienų
parapijoj, Suvalkų gubernijoj

Ji vra įkvieeziama vėl skam
bint per radio trumpoj ateity. 

Kazys Lausis, 41 metu, 
del nesveikatos iinusiminęs 

darbo stokos iszgore nuodu sa
vo namuose, 100 Gleason St. 
Sekmadionyj popiet. Nuvežtas 
in miesto ligonine, jis tuoj mi
rė. Pal?xo paezia, sunu ir (luk
teri.

— Ignacas Jocius 35 metu, 
nupuolęs laiptais prib 14S Mil- 
bury St., persiskelo iralva ir 
tuoj mirė bevežant 
ligonine. .
11 Spruce

galva 
in miesto 

Jocius gyvena num. 
st., bet su kitais bu

vo nuėjės iii sveczius pas 
Bukauskiene, 148 Millbury St. 
-Jocius, biski insigeres, vienas 
iszejo namo, ir belipdamas že
myn nelamingai nupuolė.

Juozas Gerulis, 67 metu 
amžiaus, mirė miesto ligonine; 
pereita sanvaite. Laidotuves 
atsibuvo Penktadienio ryte isz 
jo dukters namu.

Lillian E. Biitkeviczieno 
mire Belmont ligoninėj. Palai
dota Notre Dame kapinėse.

— Antanina Anksztutyte 
mire Belmont ligoninėj, sekant 
ilga liga. Palieka seseri, broli 
ir patėvi.

Vincas Suiiklis, 27 metu 
buvęs kareivis, mirė staiga sa
vo namuose 473 Southbridge 
st. Lieka žmona Maro (Jan
kauskaite), tėvai, trys broliai 
ir dvi seseris. Palaidotas Szv. 
•Jono kapinėse.

— Matilda Daukszieno mi
ro miesto ligoninėj neilgai sir
gti s. — A. L.

K.

LIET. PILIECZIU KLIUBAS 
MAHANOY CITY, PA.

svarbu susirinkimą
Kovo,

La ikvs 
Nedėlios 
Auksztakalnio svetainėje ant 
East Pine St. Susirinkimas vra 
užszauktas del atnaujinimo ir 
permainymo Kliubo ant pa- 

.‘Zelpinio, bus taipgi priimami 
nauji nariai
kitokiu svarbiu dalvku

—Komitetas.

va k a ra

ir apsvarstvmas
‘(t.24

ANT PARDAVIMO.

Namai del dvieju szeimynu, 
ant puses loto, prie 524 W. Ma- 
hanoy St. ir 525 W. South St. 
Atsiszaukite ant adreso:

526 W. Mahanoy St., 
Mahanoy City, Pa.t.f.)

9

EKSKURC1JA 
in New Y orka 
NEDELIOJ 3 APRILAUS 

$4.00D“įe/to^ Tikietas 
Treinaa apleis Mahanoy City 4:40 
ryte. Grįžtant apleis Jersey City 
(Excrange PI. Stacijos) 7:20 vale.

(Eastern Standard Time)

LelilgliTMlcy 
Railroad 

thsWeats cfTke Bieck. Diamond

Didele Pietų Amerikos Iv- 
v 

guma loke greitasis traukinys. 
Artinos vakars. Paskut inio va
gono atviroje verandoje 
minksztoje kedeje sėdėjo stam
bus pirklys, kilimo Lietuvis, 
Pranas Pranaitis, arba Ameri
koniszkai Frenkas Fronklejus 
isz Kalifornijos, ir nekantravo. 
Važiavo jis labai svarbiu rei
kalu in Naujaji Orleanu ir py
ko, kad turi sugaiszti kelionėj 
taip ilgai.

Jis iszome dideli laikrodi ir 
pažiurėjo in ji. Po kiek laiko 
vėl iszsiemos pažvelgė.

— Gaila laiko! — sumur
mėjo po nosia. — Kiek tai asz 
per ta laika bueziau 
reikalu vietoje, 
visgi reikia.

Tu veranda iszejo dar vienas 
keleivis. Atsirėmęs in rams- 
czius, jis žiovaudamas isz nuo 
bodunto žiurėjo in greitai abi- 
szaliai slenkanezias apylinkes.

Kelias ėjo in kaina, bet trau
kinys vis dėlto, nesumažinda
mas greitumo, kaip pauksztis 
skrido pinny n. Staigiame ge
ležinkelio pasisukime, paskuti
nis vagonas tai}) smarkiai pa
krypo in szali, kad vos nenu- 
szoko nuo begiu.

Pasirėmęs ant ramseziu ke
leivis, storas žmogus, paszoko 
ir vos galva žemyn nenukrito 
isz vagono.

— Velniszkas važiavimas! 
— piktai suszuko jisai.

Pranui rodėsi, 
nys važiuoja 
greitai, bet isz mandagumo jis 
pritarianeziai linktelėjo galva.

Storas žmogus norėjo dar ka 
tai pasakyti, bet Pranas iszsi- 
t rauko 
laikraszt i,

i •

atviroje

af likos
Bet važiuoti

kad t rauki- 
nepakankamai

i sz k i szenos d i d ž i a u si 
užsidengo juo, tuo 

parodydama, kad tuszczioms 
kalboms laiko gaiszinti nema
no.

kad tas

— Asz teisėjas Braunas. 
Važiuoju in N. Orleanu. Kada 
mes Urnai busim? — mėgino 
dar storhsks keleivis sznekinti 
Prana, bet jiainates,
nekreipia in ji doipos, supykęs 
i nėjo in vagono vidn.

Traukinys vis leko pirmyn. 
Jau boveiik isutemot lodei Pra
nas, piktai sviedęs laikraszti 
in bedugne szalia vagono, irgi 
i nėjo vidun. Pirmame skyriuje 
minksztamo, suole gulėjo iszsi- 
tieses storas teisėjas, antrame 
nieko nebuvo. Czia Pranais

Susirangęs
minkszto suolo jis užmigo.

Praėjo gal valanda, 
jam pasirodo, kad traukinys 
sustojo ir kažkas i nėjo in jo 
skyrių. Nieko nebodamas Pra- v

nas apsiverto, ant kito szono ir 
Traukinys loke

apsistojo.
ir 

ant

Urnai

vėl užmigo, 
pirmyn.

Greitai po to pasigirdo bai
sus szauksmas, vagonas palin
ko deszinen, pakilo in virszu ir 
traszkedamas nukrito ant kai
riojo szono. Apmiręs isz bai
mes I’ranais buvo prispaustas 
suolu iii siena. Aplinkui girde-
• ’ W C e w Ajo hi^tanezio medžio, dužtan-
ežiu stiklu ir traszkanczios ge
ležies užima. Po to kas tai ne
toliese 'Sprogo, elektra užgeso 
aplinkui pasidaro neiszpasaky- 
tai tylu ir tamsu.

Pranas mano, kad atėjo ga
las. Jis ir kvėpuoti jau nedry- 
so.

Pasigirdo duslus stenėjimas/
— Pone teisėjau! — suriko 

Pranas ir net pabūgo savo bal
so, 
kus.

Atsakymo nebuvo.
— Pone teisėjau! 

kartojo Pranas.

toks jis buvo tylus, neaisz-

pa

— O!... Galva! Galva! —• 
stenėjo kažin kas.

Bet tai buvo ne teisėjo bal
sas, "

— Mis!.. Panele!..
bet ipalonus, motoriszkes.

P Tamsta 
sužeista ?

— Sužeista? — atsake ma
lonus balselis. Isz balso atrodo 
kad ir pati moteriszke nesu
pranta, kas su ja atsitiko.

“Man, rodos, niekas neatsi
tiko,” pamano Pranas. Skaus
mo, jis nhjaute, bot gulėjo kaip

; nei atsisėsti, nei

Tamsta

spastudse; nei atsisėsti

ns wmse—aasM^a i u n w ■ ■» ■ »■■■■—

atsikelti negalėjo, priispaustas 
sunkiu minksztu suolu.

— Na, tikiuosi mane greit
paleis isz to narvelio! — pra- 
sznibždejo piktai po nosia.

Tas jam gražino pirmy'kszti 
pasitikėjimą savimi. Jis vėl at
siminė pirmykszti pasitikėji
mą savimi./ Jis vol atsiminė 
apie inoteriszke, su juos kalbė
jusia. Gal jis galėtu jai padėti ’

— Tamsta sužeista? — pa 
klausė jis vėl.

— Tur but ne!

m vi i-

Tik man 
kiek sutrenkė galva ir, be to, 
•turiu sėdėti prispausta. ■

Tai tamstai daug 
goriau negu man. Asz turiu
gulėti, ir labai nepatogiai, po 
velniu!

Pasigirdo tylus juokas.
— K a ? Tams ta d a r j u ok i e-

A...

si?!
— Juokiuos isz bėdos! Bot 

tamsta, rodosi szau'kei kaž ko
ki poną Brauna? Kur tas po
nas? , z

— Gretimam įskyriuje. Po
ne Brauno! Pono Brauno!

. Niekas noatsiliopo.
— Jis turėtu’ girdėt i mano 

baisa. Tur būti su juo kas nors 
atsitiko.

— Tai gal jis užmuiszta! —• 
paklauso nusigandusiu balsu 
moteriszko.

— Tikiuosi, kądi ne. Many
kime, kad jis gyvas,sveikas ii' 
linksmas kaip ir mos .

— Kodėl tamsta manai, kad 
man linksma.

Todėl kad tamsta links- 
pajiele! Sakau “panelet”ma 

nors ir nematau tamstos tam
soje. Bet esu insitikines, kad 
kalbu su jaunute panele, ir tai 
vienintele mano paguoda tose 
prakeiktuose aplinkybėse. Be 
to lengviau apsiprasti su min
timi, kad dabar leidžiu bran
giausi laika dykai. Laikas — 
pinigai! Tie žodžiai man dau
giau, negu kam kitam reiszkia. 
Asz turiu rytoj būti N. Orlea
no biržoje.

-— Asz tamstai užjaueziu.
— Jjcksi tipnsta areziau su* 

sipažinti? Miyio vardas
asz,

Fren
kas Frenklojus, ir asz, kaip 
sakiau pirklys isz San Fran- 
cisko. Kur tamsta važiuoji?

— Tpip pat in Orleaną pas 
dede in sveczius.

- \ iena ?,
— Tamstai tur but isz dan

gaus nukritai. Juk Amerikie
tes visada virnir važiuoja ir 
eina be palydovu. Gal tamstai 
tas nepatinką?

— No truputi. Bot kilimo 
todėl nereikia 

jei kai kada mano 
pažiūros pasirodo Europietisz- 
kos. Mano levas buvo/Pranas 
Pranaitis, o asz Frenkas Fren
klojus, Amerikoniszkai...

— Ta ms ta tu r bu 11 u r i nl a 
ežia pažinti San Frinciske?

asz Lietuvis, 
stebėtis,

— Gal no.ri paklausti —'■ ar 
daug žmonių pažystu! Poniu 
asz visiszkai nepažystu. Mano 
laikas paszvostas tiktai dar
bui. Todėl, jau turėdamas tris- 
deszimt su virszum melu, dar 
nevedžiau. Asz, žinotė, noriu »
vesti, bot tik eikite, nėra laiko. 
Be to tie visi formalumai — 
tai tik laiko gaminimas.
Mano laikas, mano brangiau
sias, veltui leidžiamas laikas!

Panele kiek laiko tylėjo.
— Man rodosi, tamsta be 

reikalo, jaudiniesi, pone Fren- 
klejau. Kalbėkime apie ka 
nors kita: bus linksmiau.

Teisybe! Kalbėkime apie 
kitus dalykus.., 
papasakokit kaip jus atrodot.

— Kaip atrodau ? Bet juk 
tai ne taip jau lengvas daly
kas... Nuo .ko gi pradėti ?

— Pradekite tuo, kad buk 
tai stovite prie didelio veidro
džio. ;

gura.

0!

Pavyzdžiui.

Gerai. Matau gražiai fi-

Pui/ku!
Veidais kiek ilgokas,.............

Angliszkas. Mano motina buvo 
Anglo. Plaukai szviesus, net 
labai szviesus. 
no®. Nosis oi

Akys — mely- 
,. ta nosis! —- 

ja tur būti asz paveldėjau isz
senelio, Žemaiczio, Lietuvoje.
Ji labai didele. •

— Didele nosyte. Puikiau-

šia, toliau, panele, toliau.
— Namie mane tyczia juo

kina kad pamatyti veideliuose 
duobutes.

— Duobutes, kaip tai gra
žu! Toliau...

— Jau daugiau nebežinau 
ka ir sakyti. Teisybe, veidas 
kiek spaugotas.

— O kaip tamstos vardas.
— Mare.
f—Mare?! Tai mano 

minusias vardas.
— Binot ka, pone Fronkle- 

jau. Man rodos, kad tamsta, ne 
pirklys... Juk pirkliai patai
kanti moterims nemoka.

— Binoma. Tamsta labai 
pastabi. Tik užmirszot pridur
ti, kad pirkliai paprastai mo
terims maža maloniu daiktu 
pripasakoja todėl, kad neturi 
laiko. Dabar asz turiu laiko, 
todėl esu nebe pirklys, bet san- 
timentalus Lietuvis. O juk visi 
Lietuviai, kad tamsta žinotum, 
puspoetai. Dabar turiu laiko, 
todėl pasiryžau ji tinkamai isz- 
naudoti ir pergyventi mažuti 
meiles nuotyki. Tamsta juokie
si! Palaukit pabaigsiu! Mis 
Mare, papasakojusi apie savo 
iszvaizda, tamsta suteikėt man 
dideli džiaugsma. Jei leisite, 
asz irgi papasakosiu apie sa
ve.

NAUJAS BRAZILIJOS

II

— Puiku. Pone Braune, pil< 
dyk tamsta savo pareigas.

— Duokit vyno!...
— Tamsta vyno gausi tik 

vestuvinius formalu.atlikęs 
mus.

— Nejaugi tamstos rimtai 
manote susituokti tokiose apy- 
stovose! Juk tai tiesiog nein- 
manoma! O ar mis Mare sutin
ka teketi?

i i i . ? ________ K -Taip! — tvirtai pasako

ii

■

toji.

Amerikoni-szkas...

Tamstos vardas?
Mare (Jhoczkis, bet tai

Tikra pa
varde — Stoczkis... Mano tė
vas Lietuvis.

— Choczkis? — nustebo 
Pranas. Choėzkis! Lyg pažins- 
tamaf. Teisėjas kalbėjo toliau 
pakiliu, graudžiu balsu:

MINISTERIS.
Ana diena pribuvo in Wash- 

ingtona, D. C., naujas Brazili
jos ministeris Mario da Uosta 
Guimareas, kuris perstatys sa
vo valdžia Amerike.

— Mare Cnoczkis! Teises 
vardu klausiu tamsta: sutin
kate būti Fi^nko Frenklojaus 
žmona ir būti jam isztikima 
ligi mirties?

— Taip, sutinku.
— O tamsta, Frcnklejau?
— Sutinku.
— Mare Choczkis ir Fren-

kas Frenklojus, einant instaty- 
mu duota man teise, padarau 
jus vyru 
man savo rankas.

Pranas,

ir žmona! Duokite

— Praszau! Man bus malo
nu a rėžiau su t amwta susipa
žinti. Bi‘t asz jau tamsta insl- 
vaizduoju: juk visi biržos 
pirkliai atrodo vienodai?

— Nejaugi! Netikiu.
— Jei noi4it, asz jums pasa

kysiu, kaip atrodot?
.— Na?... Praszau... Indomu.
— Tamsta auksztas, isz- 

džiuves.
— Teisingai. 0 mano vei-

juk visi

—• Frenkai!
.Jie pnsibucziavo.
— Dabar užžiebk degtuką 

I>ranai.
— Ne. Palauk dar. Musu 

nuotykis taip i adomus. Tik pa
manyk: mes prispausti vagono 

, kas valandėlė
gali mus sutriuszkinti užejes 
kitas traukinys — o mos bu- 
c.ziuojnmes!

Pasigirdo duslus 
m a s.

skeveldromis

st one j i-

das ?
— Gražiai nuskustas, ilgo

kas. Kakta raukszleta. Akvs r 
pilkos, protingos, kur kartais 
žaibai žaibuoja. Nosis plona, 
lupos siauros, visada tvirtai 
sueziauptos.

— Jus tur but mano pa- 
žinstat ? Kur mane tamsta ma
tei?

— Niekur. Juk taip atrodo 
visi biržos pirkliai.

— Ir jie tur but tamstai 
nepatinka ?

— Priešingai. Mano tėvas 
taip pat biržos pirklys. O szios 
ruszies žmones — mano idea
las.

Pranas net sujudėjo paten
kintas ir smoge kakta in že
mai palinkusias lubas.

— Po velniu! — suriko jis 
piktai užsimirszes, ir griebė 
ranka už kaktos.

— Kajus sakot?
— Mis Mare, asz nutariau, 

kad mano brangus laikas tuose 
spaustuose nežuvo! Asz viską 
trumpai iszdestysiu. Mis Mare, 
praszau būti mano žmona! Ar
timiausiame miestel v mes sil- •> 
situoksime ir in Orleaną va
žiuosim vede.

Pasigirdo linksmas juokas.
— Jus juokiatės? Gal tams

ta manai, kąd asz szposauju?
Bot juk tamsta manes

nematei!
— Tamsta papasakojai apie 

save. To užtenka!
— O jei asz sumelavau!
— Ne! To negali būti. Asz 

pasitikiu. Tamsta irgi turi man 
tikėti. Asz užeziupau kiszenė
jo degtuku ir galeeziau viena 
ju uždegti. Bet kam? Asz pasi
ryžęs susižadėti su tamsta tam
soje. Sutinkate?

— Gerai! Sutinku...
Pranas pradėjo rangytis, 

stengdamasis atsigulti kaip ga
lima areziau miss Mares, dabar 
jau jo sužadėtinos. Pranas in- 
sireinc in suolą, intempe rau
menis ir pajudino. Suolas pa
slinko in szali.

—— M a re! —

— 1 «

— Mare! — su sz u ko jis.
— Ko tamstai, pone Frenk- 

lejau ?
— Pasilenk areziau, Mare. 

Dar areziau prie tavęs pri- 
slinkcz'iau, bet negaliu: asz lyg 
prikaltas.

Pranas jaute arti savos ma
lonu kvopavima.

Maro, mano miela\ iHuiv, mano nueiti, —
pra&zau, — viena, t’ik viena pa- 
buczi avima!

— Pone Braune! — suriko 
Pranas. — Pone Braune, tams
ta* gyvas?

—‘ AI
— Kur tamsta?
Pranas eine daužvti kumsz- 

cziu in lentų siena kairėje pu
sėje.

Viena lenta kiek atszoko.
— Pone Braune!
— Asz!.,. Asz ežia!
— Jus sužeistas?
— Oi!... Mano kojos!... Gal

voje ūžia, o
kažkokiu dideliu sunkumu: ne
galiu ne pajudinti... Troszku- 
Iv-s kankina...

Pranas kiek galėdamas pa
silenkė ir griebė savo ryszule- 
. i.

senai jau spaudės 
Mares ranka, prasznibždejo.

— Pasilenk kiek gali in ma
no puse, Mare: pasistengsiu 
pro plyszi inkiszti rankas. Jus 
matote musu rankas, pone 
Braune ?

— Ne. Bet asz jaueziu jas. 
Sveikinu jus. Jus sujungti vi
sam amžiui... Dabar duokite 
v v no. 

•r

musu rankas,

— Imkit, imkit, pone Brau
ne, — pasakė Pranas ir jaute, 
kaip drebanezios teisėjo 
kos greitai stvėrė bonka.

Po kiek laiko pasigirdo:
— A.’!! Gerai!... Puikus vv-

ran-

nas.

kojos prislėgtos

susi-

in kita

5

— Turiu bonka Kaliforni
jos vyno, pone Brauno...

— Duokit greieziau, 
mildamns! Asz sudegsiu isz 
troszkulio.

Pranas pro padaryta sienoje 
skvle inkiszo 'bonka 
skyrių.

— lanki t.
Bet tuo laiku jo galvoje blik- 

telojo nauja mintis, ir jis vėl
atitraukė bonka.

— Kur gi bonka? Duokit... 
— karszcziavosi Braunas.

— Matot, pone Brauno, asz 
noriu praszyti jusu mažo pa
tarnavimo... Jus — teisėjas?

— Taip.
— Kartu su manimi, kupė, 

nelaimes kalinama jauna pa
nele... Vienu žodžiu: mes tuoj, 
neatidėliojant, norime susi
tuokti.

Mis Mare net suszuko isz nu
stebimo.

— Frenkai, del Dievo mei
les! Ka tamsta prasimanai?

— Nenoriu gaiszinti laiko, 
Maryte. Jei tu pasitiki mani
mi, kaip asz tavimi, tai mos su
si t uoksim.

— Bet musu sutuoktuves 
nebus pripažintos ?
.— Kodėl. Juk kiekvienas 

teisėjas, sulyg szios szalies in- 
st a tyma is, privalo kur tas ne
būtu sutuękti kiekviena my
li nezia porele. Mare, tu sutin
ki?

♦1 " ' > i

Mis Mare sunkiai atsi^Mflp*
— liet del visa ko prasžy- 

cziau uždegti degtuką. . ,
- No. Tu tapsi manė Iflįo- 
nemaeziusi manos, kaip.ir'

ir

situoksim.

norime

na,
asz tavęs nemaeziau. •

— Juk tu nieko nežinai
apie mano tėvus, apie mane a.

«l I ■ ■ ■ ■

tinki?
— Jeigu tas neiszvengia-

; , "K
■ *

Be kalbu,-Maryte! Qu-

ma — sutinku.
i ■ink

— Dabar jums goriau, po
ne? — paklausė Mare.

— Žinoma, daug geriau jau- 
caiuosi, ponia J'renklejieno.

— Mare, mano miela žmo- 
szniliždejo Pranas. —nele!

Kaip asz dabar troksztu aj>- 
glebti tave ir pabueziuoti!.... 
Dabar galiu uždegti degtuką.

Tuoj po to czerksztelejo deg
tukas ir Silpna jo szviesa ap- 
szviete gražu, meilu jaunos 
Pranaitienei veideli ir džiaug
sminga, energinga Prano vei
dą. Abu likopilnai vienas kitu 
patenkinti. J u džiaugsmui ne
buvo ribų.

Ne greitai dar iszginlo jie, 
kad kažkas atsargiai skirsto 
vagono skevehlra.4. Po kiek 
laiko tirszta tamsuma, kur 
kankinosi ir džiaugėsi vos tik 
susituokusi jaimuju porele, in- 
niverže siauras szviesos spin
dulėlis;

— Atsargiau! - 
Pranas.

—Atsargiau! —
darbininkai virszuje.

Pirmiausiai buvo paleista isz 
spąstų Mare. Paskui iszlipo ir 
Pranas.

Mare stovėjo geležinkelyje, 
kukliai sudėjusi rankas. Szvie- 
si uose jos plaukuose'auksu žė
rėjo saules spinduliai.

Pranas priėjo prie žmonos:
— Maryte, niano miela, pa

galiau asz tave galiu prispaus
ti prie krutinės!

Ir jie szirdįngai pasibuezia- 
vo.

suriko

pakartojo

ANT PARDAVIMO.

Turiu tuszcziu lotu, priva- 
tiszku ir del biznio namu, taip
gi barber shop ir pool-ruimi. 
Randasi Tower Citv ir Reiner
ton. Geri keliai atvažiuot isz 
visur. Atsiszaukit pas 

, Joną Kasputi
Reinerton, Pa.

ANT PARDAVIMO.

(t.25

Box 22

Biznavas namas prie 528 W. 
Centro St. Tcipgi namai ant 
dvieju Szeimynu ant kito galo 
loto. Parsiduos už prieinama 
preke. Kreipkitės ant adreso:

Walter Zetuskey
300-302 Zetuskey Bldg.

Frackville, Pa.t.f.)
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