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ISZ AMERIKOS
ISZVAŽIAVO TURTINGAS 

LIETUVIS IN LIETUVA.
Scranton, Pa. — Sziomis die

nomis isz musu kolonijos iszva- 
žiavo in Lietuva, Kastantas Zi- 
maviezius su szeimyna. Jis par
davė savo namus už 34,000 do
leriu, o dar vienus namus pali
ko prie ežero neparduotus. Be
to, spėjama, kad jis nemažai 
turėjo pinigu ir bankuose.

Zimaviczitts ne buvo senas 
Amerikonas. Jis iszgyveno 
Amerikoje tik apie 20 metu. 
.Jis turėjo karezema ir szis 

todėl 
tur-

Jis

biznis jam labai sekėsi, 
in greita laika jis tapo 
czium. Tszvažiuodamas in Lie
tuva sakėsi mano tenai visisz- 
kai apsigyventi.

Jisai paeina isz Vilniaus re- 
dybos, Traku apskriezio, 
Punios miestelio. Yra ... 
budo žmogus ir todėl jam vis
kas sukosi.

Jeigu daug tokiu pasiturin- 
cziu Lietuviu in Lietuva su- 
gryžtu, tai galėtu pakelti szali.
LIETUVIS IR LIETUVAITE 

PASZAUTI.
Chicago. — Du vaikinai ii 

mergina liko paszauti 
n i u sztoro, 213«r 
indukusio merginos 
kuriam nepatiko merginos flir
tavimas su kitais dviem vaiki
nais.

Pasazuti yra: sztorninko sa- 
; .V ŪJB1 koduk te A nn a B u d rus 117 

inefii, Lietuvi s Chanas Conrad,

nuo 
gero

saldai- 
S. Halsted St. 

vaikino,
)

inefii,Lietuvis Charles Conrad 
21 metu, sūnūs Simono Conra
do, savinir/ko czeveryku szto- 
ro Brighton Parke — 4341 Ar
cher Avė. ir Jack Rodenburg, 

•33 metu, 730 W. 21 PI.
Visi trys kalbėjosi ir buk ta- 

deita ”, 
merginos 

2d 
metu, kuris gyveno užpakalyj 
sztoro. Jis puolės mergina ir 
kirtęs jai in veidą. Conrad už
sistojęs už mergina ir parmu- 
szcs Johnsona. Paskutinis tada 
atsineszes revolveri ir perszo- 
ve visus tris jiems bandant pa
bėgti isz sztoro.

ISZEME ADATA ISZ 
SZIRDIES.

resi su mergina apie 
kas labai nepatiko 
vaikinui, Erskine Johnson,

i i

Peabody, Mass. — Penkių 
metu mergaite, Mare Zustaus- 
kiute žaidė virtuvėje ir netikė
tai perjos krutinę inlindo ada
ta in szirdi. Mergaite mirties 
skausmuosia krito ant grindų. 
Motina nežinodama kame daly
kas, tuoj paszauke daktaru ir 
nugabeno ligoninėn. Ten mei- 
gaitei skubiai padaryta opera
cija ir atrasta szirdi insmigu- 
si adata. Po operacijos mergai
te apie 30 minu t u laiko gulėjo 
kaip negyva. Vėliaus atsigavo 
ir dabar yra viltis jai pasveik
ti.
SUĖMĖ LIETUVI

BRAVORNINKA.
Naugatuck, Conn. — Lietu

vis Mikas Arnataviczia buvo 
insitaises puiku degtines bra
vorą girnoje prie savo namu, 
ant Cherry Hill. Bravoras buvo 
in rengtas moderniszkai ir va
re skania rugine. Vienok rugi
nes kvapsni užuodė blaivybei- 
sznipai ir ana Subata konfiska
vo netik gatava degtine,

ir pat:
Ko-

bet

BEVEIK ŽUDINSTA
LIETUVIS PALEIDO PEN- 
KES KULKAS IN PACZIA 
TIKSLE NUŽUDINIMO.

Ta-maqua, Pa. — Jonas Mil- 
buta, gyvenantis ant E. Union 
ulvezios, randasi Pottsvillcs 
kalėjime, o jojo pati Katre gu
li Coaldale ligohbutejo nuo /.ai
duliu kokius aplaike nuo savo 
vyro kuris in ja ja paleido pen
kis sznvius tiksle nužudinimo 
praeita Ketvergo ryta apie 
septinta valanda.

Nuo kokio tai laiko tarp Mil- 
butu kilo szeimyniszkas nesu
pratimas ir motore pen kės san- 
vaites adgal apleido Joną nusi- 
(Inodama pas savo motina Kat
re Kiduliene ant Penu ulyczios. 
Jonas gyvendamas tik ketures 
duris nuo uoszves, slankiojo 
tankiai prie uoszves namo vak- 

I tuodamas savo paezia.
Taji ryta insiverže in stuba 

su revolveriu rankoje ir pama
tęs savo paezia pradėjo pysz- 
kyt isz revolverio, paleisdamas 
penkis szuvius be paliovos, 
pirmutinis pataikė moteriai in 
peti, sukliksmu jiji sukrito ant 
grindų, antras pataikė iii ran
ka.

Kaimynai iszgirde szuvius 
subėgo pažiūrėt kas atsitiko, 
matydami Milbu'ta isz st ūbos 
begauti pas savo giminia in sa
lima ant Railroad uli. Palicije 
subegia pradėjo vytis paskui 
ir užtiko ji tupinti kampelyje 
pasirengusi .<xir»rii in- pirmuti
ni žmogų kuris žengtu pro du
ris. Palicijautas Stanley szoko 
ant Milbuto isztraukdamas 
jam revolveri isz ranku.

Paszaukti daktarai 
rėja sužeista motore, 
ja ja tuojaus nuvežti in ligon- 
bute ant operacijos. Milbuta li
kos uždarytas in kalėjimų pa
kol daktarai neda'žinos kokiam 
padėjimo sužeista motore ran
dasi, o jaigu pavojus praeis, tai 
Jonas turės pasirūpint kaucije 
lyg teismui.

Pagal raparta isz ligonbutes; 
ana diena, tai poni Miibutiene 
pasveiks, nes operacija buvo 
pasekminga ir kulkas išzemo.

randasi

Milini t o

ryta •r

iszgirde

VARGAI GARSINGO LE
KIOTOJO LINDBERGO.

VNew Yorkas. — Komando- 
rius Fitzhugh Green, Atlanto 
vandcnyna perskridusiu jauno 
lakūno, pulkininko Charles A. 
Lindbergho, sekretorius, žiur- 
nalo Popular Science raszo,

i
raszo 

kad Lindbergh galis gauti $1,- 
000,000, jei tik jis dabar vestu 
žmona ir jungtuvių ceremoni
jas darytu priesz 

| paveikslu kamera 
b| 000,000 daugiau

. ’ tuos biznio pasiulvmu
ICl r .... __ i

■krutamuju 
ir dar $6,- 

jei priimtu
kurio 

jam buvo padaryti nuo laiko, 
kai jis perskrido per Atlanta.

Per ta laika lakūnas gavės 
31/*: miliono laiszku ir 100 tuks- 
taneziu telegramų ir kablegra- 

pasiuly- 
ju tarpe

mu su invairiansiais 
mais ir linkėjimais, 
su pasisiūlymais teketi už jo. 
Jis gavės 14,400 pakietn, 5,000 

daugiau kaip $10, 
ženkleliu 
Daugiau

eileraszcziu 
000 vertes 
Jaiszkams 
kaip 500
kreipėsi in

paszto 
atsakyt i.

< <

peržiu- 
paliepe

NORĖJO INTIKTI VYRUI, 
LIKOS UŽDARYTA 

KALĖJIME.
Kenosha, Wis. — Pacziule 

Antano Liibndevskio, 40 metu, 
iszaiszkino sudžiui, kad už tai 
dirbdavo namine, idant užlai
kyti savo vyra namie kad ne
šit raukytu pas kitas 'kūmutes 
ir n op ra leidi nei u savo uždarbi. 
Sudže ant to nesutiko ir nu
siuntė motoro ant 30 dienu pa
kiltos.

Isz Visu Szaliu 300 GYVENTOJAI
PRIGĖRĖ TVANE

KITIEMS PALIKO
TURTUS

PUSE MIESTO UŽLIETA 
KADA DEBESIS TRUKO; 
MILŽINISZKOS BLEDES.

savo

James

savo slap- 
ran- 

už 30 s va
isa tos

o n

nusiveža visa bravorą
Arnatavicziu aresztavo.
kia bausme ji laukia už slapta 
daryma degtines, kol kas neži
nia. Arnataviczius tiesiuosi po
licijai, jog be degtines negalis 
gyventi ir ja darydavo ne par- 
davimui, o pats iszgerdaves 
Policija stebisi, kaip Arnatavl- 

,h ozia; galwlavo tick daug degti
nes iszgerti. __ _

artimu giminiu 
ji del paramos.

Laiszku daugiau gavo nuo mo
toru ir merginu, no kad nuo vy
ru.

Daugeli laiszku lakūnas 
Lindbergh atsakęs savo ranka, 
bet tukstancziai kitu nuėjo in 
gurbą be atsakymo.
13,000,000 CENTU

ISZMUSZTA AUGUSTO 
MENESYJE.

Philadelphia.. — Czionaitinc 
minyczia ('pinigu dirbtuve) 
iszmusze Augusto menesyje sn- 
virszum trylika milijonu centu.

Pridk tam iszmuszta 835,000 
dvideszimtiniu auksiniu ir 2,- 
407,000 ponksenėziu arba ni
keliu — viso u z 16,957,730 do
leriu vertes.
PAVEIKSLE RADO $5,000.

Philadelphia, Pa. — Perna: 
mire tula Mrs. Laura Rhoades.

kad ji turėjo

laiszku

MILIJONUS ATIDAVĖ KI
TIEMS, O PATS MIRĖ

BADU. •
įl i i ■(į

Adelaide^, Australijo. — 
Ana diena niire žmogus, kuris 
turėjo didžiausia gihki
gyvenime suradimo aukso, bet 
kuris to aukso negalėjo iszlai- 
kyti ra n k ošia.

Henderson Cramm, 
prigulėjo prie tu žmonių, kurie
apimti karszcziu jeszkojimo 
aukso Australijoj ir I860 mete 
surado ant Mount Morgan kal
no gysla aukso, bet 
tybe, \kur toji gysla aukso 
dasi, pardavė tiktai
ru szterlingu. Dabar 
vietos kompanija iszkase auk
so verties už szimta 
doleriu.

Vėliaus Cramm surasdavo ir 
kitas aukso gyslas kurias par
duodavo konia už dvka, nes tu- 
rodamas karszti jeszkojimoj 
ncapsisesdavo ant vietos idant 
naudotis isz savo gilu'kio, o ki
ti isz to pasinaudodavo ir da
rydavo milijonus.

Kada paseno ir 
vaikszcziot 
draugai turėjo paaukaut ant jo 
palaidojimo, 'f :

PIRięO MERGAITE UŽ 
100 DOLERIU.

Varszava. — Policije arosz- 
avojo koki tai Zigmantu Veša- 
laucka ir Juze Savickiene, kuri 
jau pardavė savo 16 metu duk
rai ia už szimtas doleriu. Moti
na taipgi aresztavojo.

milijonu

negalėjo 
ir ant galo mirė,

M

Gimines žinojo, 
pinigu, bet iszjeszkojo visa na
rna, o niekur j u nerado. Szio
mis dienomis buvo iszmestas 
vienas jos senas . paveikslas. 
Krisdamas paveikslas sudužo, 
ir pasirodė, kad už jo pamusza- 
lo isz užpakalio yrii 
daugiau kaip $5,000.

užk iszt a

Vdkietije. — 
norėjo 
sekre- 

Amerikoniszko konsulo
ji mirti-

Trumpi Telegramai.
If Dresden, 

Kokis tai Komunistas 
nužudyt Emilu Steger, 
toriu
cziona i s, suže i sdamas 
nai.

H Pottsville, Pa. — Panede- 
lio diena, buvo czioii atiden
gimas stovylo ant atminties Is- 
paniszku-Amerikos
Tukstancziai žmonių dalvbavo 
parodoje.

karei viii.

na* taipgi aresztavojo. Vosa- 
lauckas prižadėjo motinai kad 
jos dukrele bus puikei parody
ta ir daugiau nokės vargo, ant 
ko motina sutiko.
PALIKO TURTĄ

DEL SENU SZUNU.
Budapeszt. —

motore, Janina
ri gyveno atsitolinus nuo viso 
svieto, puikiam name su dvyle- 

ir dvideszimts ka

Sena turtinga
Popielka, kil

ka szuniu
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Varszava. — Kožna valanda 
didesnes bledes padaro van
duo, kuris iszsiliejo isz aplin
kiniu upių po visas dalis Pie
tines Lenkijos, negana to, ant 
nelaimes keli debesiai truko ri
da daugiau vanduo užėmė pla
tesnes vietas, ] 
bledes ant milionu zlotu.

szimtai žmonių žuvo
Kozlovo pavieje, Sta-| 

nislavovo apskrityje ir kitur.1 
Didesne dalis miesto, Stryj kai 
po ir Boryslovas yra užlieti 
ant keliolikos pėdu gilumo. Di
deles aliejaus dirbtuves taipgi 
užlietos.

Special i szkas 
mini stori u 
idant gelbėti benamius ir tuos 
kurie neteko visko.

Miestas Przemyslis, kuri lai
ke kares Rusai buvo apguliu 
kelis menesius, taipgi užlietas.

ISZ LIETUVOS
I

RADO PASMAUGTAS MOTI
NA IR DUKTERĮ.

Y lak i ai. — Liepos 24 diena 
Pucziu kaime, savo namuose 
rasta negyva piliete Nina Blin- 
dickiene, 40 metu amžiaus, 
Liuteronu tikybos, ir jos duktė 
Ženia, 8 metu amžiaus. Apžiu
rėjus lavonus, pasirodė, kad 

j abi buvo kažkeno pasmaugtos. 
Lavonai rasti kambaryj gulint 
ant žemos, apnmgti (birbo, k;i*

40 metu

padai v damos dieniais rūbais. Vienas langas

Trvs 
paežiam

susirinkimas 
likos suszauktas

FRANCIJE ISZVARE 1800 
NEGEISTINU ŽMONIŲ.

Paryžius. — Asztuonioli'ka 
szimtu negeistinu svetimszaliu 
likos iszvarvta
Augusto menesyje. Isz ‘ to 
skaitliaus du szimtai buvo isz 
Italijos, Rosi jos, Lenkijos, Vo
kietijos, Ispanijon ir Vengrų,

isz Francijos 
menesyje.

kurie platino komunistu moks
lus. Trys Francuziszki komu
nistai likos uždaryti La Santo 
kaleėime. Devyniolika komu- 
nistiszku laikraszcziu likos su
laikyta.

MOCZEKA KANKINO SIE- 
RATUKUS, PERKŪNAS 

JA UŽMUSZE.
Nogrudek. — Apie nepapras 

ta atsitikima apsakinėja pie
menukai, kokis atsitiko nese- 
nei Kopaczynce kaime.

Tame kaime gyveno' geras 
žmogelis Juozas Fronsik, bet 
padare ta klaida, kad apsipa- 
cziavo antru kartu.

kambaryj, kuriame buvo lavo
nai, buvo iszmusztas. Galima 

kad piktadariai 
smaugė savo aukas, 
padaryti pleszima, bet nieko ne 
paėmė. Eina dabar plesziku se
kimas.

| spėti, pa
rengusi

SULAIKYTAS “KUNIGAS.”

Vabalninke sulaikytas apga
vikas Vainauskas Antanas, 
kuris vaiksztinejo po kaimus 
dedamasis kunigu ir rinko ne
va misziomis pinigus.

Ta-

GRIUVA TRAKU PILIES 
LIEKANOS.

Varszuva. — “Rzeczpospoli
ta” raszo, kad Kestuczio pilies 
griuvėsiai Trakuos vis labiau 
griūva. Vilniaus ir Traku sta- 
rosta insaike apskrities inžinie
riui padaryt atatinkamu žygiu 
griuvėsiams apsaugoti,
cziau kai pradėta cementuoti 
pavojingiausios vietos, pries?, 
tai užprotestavo istoriniu lie
kanų kuratorius, kurs pareisz- 
ke, kad pilies iszlaikyrnas esąs 
jo žinioj. Dabar tarp starostos 
ir inžinieriaus isz vienos puses, 
o kuratoriaus isz kitos vvksta 

o griuvėsiai toliauginczas, 
griūva.

kad duotu melžti

gra-
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KIEK AMERIKONAI PAR. 
SIUNCZIA IN LIETUVA 

DOLERIU?
Statistikos daviniai isz 1926 

motu rodo, kad per Lietuvos 
bankus ir bankinius namus ir 
kontoras in Lietuva isz Ame
rikos persiusta 28,908,761 litas 
ir 31 centas.
UŽ PROCENTUS

MELŽIA KARVE.
Renavas, Mažeikiu aps. — 

Renavos.klebonas kun. Chodo- 
raviezius pavasario sėjai pa- • 
skolino nuajkuriui Norkui 100 
litu, o vieton garantijų liepi; 
atvesti melžiama karve. Nau
jakurys, norėdamas užsėti sa
vo lauka, o neturėdamas isz 
kur nusipirkti sekios, nuvedė 
paskutine karve. Nusibodo lie 
laszo pieno ypacz vaikams ir 
žmonai. Nuėjo pas kleboną ir 
maldavo,
karve, bet klebonas nedave. 
Sziomis dienomis žmona dienos 
metu nuėjo ganyklon, parsive
da karve ir iszmelže Kun. 
Chodoraviczius tuoj apskundė 
policijai, kad skolininkas pa
vogė jo karve.

Atėjo policija ir karve 
žino klebonui.
KIEK AUDRA LIETUVOJ 

PALIETE PASĖLIU.
Kaunas. — Iszaiszkinta, kad 

perėjusi Birželio menesi audra 
Aszmintos valscziuj, Mariam- 
poles apskr., paliete 1018 plo
to pasėlius ir daržoves. Palies
ta yra szie kaimai: N. Bagre- 
nu, Bagronu, Strielcziu ir A su
mintos kaimai ir isz dalies — 
Pagarszvio, Paszvinczio ir Ma- 
cziunu kaimai ir Uiepalotu 
dvaro. Nuostolius tiria Prienų 
rajono agronomas.

PRIGĖRĖ ARKLIAI.
Merkines klebono berna^ 

Liepos 13 diena plaudama << 
sziena maszina invažiavo m 
upe. Prigėrė arkliai ir pats vos 
liko gyvas, labai sužeistas. Ma
szina apdaužyta.
BANKO RASZTININKAS 

NUSIŽUDĖ.
Kretinga. — Liepos 31 diena 

nusiszove savo bute I/ietuvos 
banko rasztininkas p. Šilimas. 
Liko žmona su vaikais. Saužu- 
dybes priežastis — degtino.

I

1

PADEGE NAMUS.
Delnie’kai, Krosnos valscz.— 

Nakti isz Liepos 16 diena in 17 
nežinomi piktadariai padega 
ūkininko Jurgio Kloveno tro
besius. Sudege visai gyvena
mas namas, 'kietis, kluonas ir 
t vaitas. Nuostoliu padaryta už 
61,000 litu; minim trobesiai bu
vo apdrausti ant 32,000 litu.

ir

Moczeka 
neapkentė 

vaikus ir visokiais budais juos 
kankino ir marino o daugeli 
kartu nelaimingi turėjo gulėti 
szunc būdoje arba melsdavo 
sausos duonos nuo kaimynu.

Ana diena moezeka iszvarc 
mažiulelius in laukus ganyti 
gyvulius. Per visa diena lijo ir 
perkunavo, vaikai pasislėpė po 
dideliu medžiu o gyvulei iszbe- 
giojo po laukus. Apie tai da- 
neszc kiti piemens del moeze- 
kos.

Motore paszelo isz piktumo. 
Baisei supykus nubėgo in lau
ka netemindama ant persergė
jimo kaimynu idant he eitu iri 
laukus ir nemusztu vaiku, ,ba 
‘‘Dievas gali ja už tai nidiaus- 
ti.P Bet nubėgo ir radus val
kus po medžiu nomilaszirdin- 
gai pradėjo juos muszti ir keik
ti. Tame sudundėjo perkūnas 
trenkdamas in medi ir visus 
paguldė be žado. Subėgi a kai
mynai atgaivino vaikus, 
motina buvo be gyvasties. Da
bar žmonys po visa aplinkinio 
kalba

Bausme Dievo.

cziu kaipo daugybe visokiu isz pradžių baisei 
paukszcziu, mirė kėlės sanval- 
tes atgal.

Visa savo dideli turtą paliko 
ant perdirbimo namo ant prie
glaudos del szunu, 
paukszcziu. Idant gimines ne
galėtu pesztis už palikta turtą, 
senuke prisiekė kad buvo svei
ko proto ir turėjo ant to da'kta- 
riszka paliudima. Bet gimines 
užvedė teisina ant sumuszimo 
testamento ir pasidalinimu jos 
turto.

B

kacziu

A ■’
•<k.:

Hm

S:.
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Paskutines Žinutes.
1[ Du Bois, Pa. — Scszi dar

bininkai1 traukdami telefono 
dratus arti Triubliu likos už- 
muszti ant vietos kada drūtas 
užpuolė ant clektrikinio drato.

1T Rochester, N. Y. — Sella 
Biesada, 11 metu mergaite, ne 
teko abieju akiu kada bravorė
lis truko namie kuri prižiuri- 
nejo laike kada motina buvo 
iszejus in miestą.

1[ Logan, W. Va.
kės 500 doleriu kuriuos kas to- 
kis jam pavogė laike miego, 
Andy .Andrews, atsigulęs ant

— ]\ et o-

bet
I

Emigrantams Progos 
Amerikoje.

Daugelis žmonių vadina Snv. 
Valstijas proga szali. Gal nie
kur kitur žmogus tik su noru 
dirbti gali taip toli nužengti 
savo parinktoj profesijoj kaip 
czionais.

*

Sekanczios skaitlvnes imtos 
isz Su v. ValstPju 1920m. cenzo 
parodo immigrant!) pasekmin
gus užsiėmimus:

560,000 immrgrantu buvo 
ukiu savininkai arba užveizde- 
tojai; 425,000 buvo krautuvių 
savininkai; 73,000 fabriku sa
vininkai arba direktoriai; 28,- 

‘27,-
miuist rai;

bakst) dinamito, uždege, ir isz- 
leke in padanges. Narna taipgi 
suardė.

H Buenos Aires. — Per eks- 
pozijo fajerverku San Martine 
likos užim^zta 18 darbininku, 
o daug sužeista. ’ 
iszneszti in padanges.

1[ Hazleton, Pa. — 
pakiszo 60 szmotu dinamito po 
namu detektivo McKelvey, ku
ris sudraskė jo visa narna. Ant 
gilukio nieką nesužeidė.

1[ Pottsville, Pa. — Kas te
kis norėjo padegt kataliku 
ba'žnyczia Szv. Jono ant Ma- 
bantonga ulyczios. Kunigas už- 
fiiko plana in lai’ka ir Į)ranosze 
apie tai palicijai. .

• ♦

o daug sužeista.
• 1 • • 1 I

Visi narna:

000 fabriku užveizdetojai;
000 kunigai arba
23,000 t a voru ingabentojai ar
ba iszgabcnto’jaii; 15,500 ban- 
kieriai arba mokleriai; 13,000 
kasyklų savinin’kai arba už- 
veiziletojai; 13,000 vioszbucziu 
savininkai arba užveizdetojai; 
8,000 laivu kapitonai arba ka
pitonu pagalbininkai; 7,500 ad
vokatai arba teisdariai; 7,500 
artistai; 7,500 aktoriai; 6,000 
gel'žkeliu direktoriai arba vir- 
szininkai; 4,500 redaktoriai ar
ba raižytojai; 4,000 savininkai 
‘4transfer” kompanija; 3,000 
teatru savininkai ;lt£J»00 kole
gijų profesoriai.

ĮĮ[-Vj:

kad tai buvo tikra
>, Italai

4 i
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KELIONE MILŽINISZKU MEDŽIO TROPTU.
Szitie medžio troptai, kurie iszrodo kaip dideli cigarai, susideda isz szosziu milijonu 

pėdu medžiu kožnam, likos nutraukti ana diena isz Washinglono in San Dingo, Kalifomi- 
5 mt)t|iDnuH,aiiktn'por,Baėifiko mares,, usztuonosjdf^ 

,»' ■i ' '• *
jos, tolumo tuksint) 2:
uvimxia ink i 11 tmrltil l * '*4"1.......... ‘‘ —szimts tokiu troptu* ^.Qnijeaif y)ao

DAŽINOJO TEISYBES. <• ■■■ ■■ » .
Pirkike mėsos in buczeri: —

Kaip tu galėjai papjaut toki 
kuda ver.sziuka ant mėsos!
•uBiiozariflft Aafcttjąio.iMpftr • • *. . -pjoviau, jisai pats pastipo. *■ .-j-F.L.I.S,

f >
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ADRESAI LIETUVISZKO 
AMBASADORIAUS IR KONZULU:

i r 1
t ♦

f*
Į
I 
t

Lithuanian Legation, 
2622 16-th Street. N. W.. 

Washington, D. C.

Lithuanian Consulate, 
21 Park Row, New York, N. Y.

Lithuanian Consulate, 
608 So. Dearborn St., Chicago, DI.

Kas Girdėt
New York Central geležinke

lis ana diena 
sukaktuves szimto metu nuo 
uždėjimo tojo geležinkelio, ku
ris užaugo nuo 20 myliu lyg 7,- 
000 myliu.

Szimta metu adgal James 
Brisbane isz Botavijos, kuris 
vare paeztini vežimą isz Buff
alo in New Yoi’ka, padirbo ge
ležinkeli isz Rochesterio in 
Buffali. Jojo trūkis ėjo kada 
oras buvo tinkamas.

Po m i rėžia i paliko jisai 
dviems sunarns du milijonus 
doleriu szeru New York Cent
ral geležinkelio. Buvo tai gi- 
lukningas palikimas, nes vie
nas sūnelis praszvilpe savo mi
lijoną, todėl jojo geni karte tu
rėjo imtis prie darbo o antras 
mokėjo pasinaudot isz tėvo pa
likimo ir jojo gentkarte szia- 
dien yra milijonieriais.

ana apvaikszt i nėjo

žmones

.. i*

■ ♦
* ■

III - W i^Iiih g |

si t rauk t nekaip kas manoj JįjalV 
būti ilgiausiu istorijoj kasyk
lų.* Bet apib ta ji straika visuo
mene mažhi rūpinasi o tai isz 
priežasties kad: mažai intek- 
njes , 
bea’bejoniszka

paefare hnt "vcrtejgystes, 
1 rūpestis apie ji 

ir eina be jokiu sumiszimu.
Vidurinėje l’ennsylvani joj, 

kur dalba H sustojo ant tumu 
s Julajaus me

nesyje, < tyo ra’to v i a i 
dėti dirbti kasy'klns ant 
shop’ ’ 
lyje taipgi pradės dilbi i ant tu 
paežiu iszlygu. West Virgini
joj, kur randasi nejnnisles ka
syklos, darbai padidėjo ir isz- 
kasa daugiau augliu. Tas pats 
Rytu Kentnckijoj ir Virgini
joj. Illinojuj, kur junije laiko
si drueziai, kasyklos 
kaipo ir Indianoj ir Ohajuje. 
Augliu randasi zopostyje 62,- 
000,000 tonai 
ant 54 dienu.

laikines sutartu
mano pra- 

‘ ‘open 
iszlygn. Vakarinėje da-

nedirba

arba užtektinai

4 4

Sarajevo , 
kunigaikszt is

N e 1 a i m'i nga s autom cd) i I i u s 
kuriame važiavo 

Kranciszkus \ isz 
Austrijos ir jojo pati ir likos
jame nužudyt i, kas buvo prie- 
žasto prasidėjimo 'baisios Svie- 
tines Kares, likos ana diena pa
statytas vela ant licitacijos jau 
dvideszim’t-penkit u 
jojo niekas ne 
S 
tos dvasios.

bet

VYRĄS
J. kavalerijos pulkas, manev

ruojant, sustojo nakvot K. ap
skrities miestelyje. Tok is atsi
likimas, kaip p.p. karininku 
na k vyne, 
gyvent oja

visuomet veikia in 
labiausiai sujudi- 

naneziu ir inkvepianeziu būdu. 
K raut aviniukai, 
apie praleidimu užsigulėjusiu, 

ir surūdijusia 
paežiu geriausiu” 

saradinkn, kurios jau deszimt 
metu kaip guli ant lentynos, 
I ra k t ienai ūkai ir kiti pramoni
ninkai neuždaro savo inslaigu 
per visa nakti; karo virszinin- 
kas, jo rasztvcdys ir vielos val
dininkai apsivelka goriausiais 
mundirais; policija slankioja, 
kaip paszelusi, o su poniom 
velnias žino kas darosi!

K. miesto 'ponios, iszgirdn- 
sios besiartinant pulką, mete 
karsztus rundebius su uogomis 
ir iszbego in gatve. U'žmirszu- 
sios apie savo pavirszutine su
sivėlusią iszvaizda, sunkiai 

alpstant, jos 
pa si t i k t
marszo

svajojusioji

» f H n
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prjpleknsin 
deszrii ir
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paszelusi

iszvaizda 
kvėpuojant ir 
stengėsi iszeit pulką 

godžiai
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firi/laria'iii/tfeikainga 1 
se žmona.

— Tu

f

paklau

nereikalinga, 
idant tu nance

kl i ube;1 suerzi i)o j r n

Kuo mažiau žmones valgo 
mėsos, tuo brangiau turi mokė
ti už czevery'kus. Taip apreisz- 
ke National Shoe Drauguve 
ant savo susirinkimo.

valgo mažiau ,,,^,0, 
tai buna mažiau paskersta gy
vuliu ir to<lel randasi mažiau 
skaros o prekes 
kyla aiigsztyn.

žmones
Kada 

mėsos

ant czcvervku

Ne tik vaikai, bet motinos ir 
tėvai pradėjo valgyt daugiau 
saldumynu, aiskryma ir krain- 
tytdaugiau gurno ne kaip kita
dos. Pramones departamentas 
savo metiniam raparte apgar- 

••‘ sina, buk 1925 mete Amerikie- 
cziai sunaudojo gurno už $47,- 
838,(MM); aiskrimo už $286,175,- 
686; kendžiu už $379,081,411, 
bet tai yra tiktai 
o “

M* .

ka rtu, 
nori pirkti ir 

zalinasi nuo jo kaip nuo pik- 
Tieji, kurie ji pir

ko — keturi isz viso — pražu- 
jamo nelaiminguosia at si t i- 

kimuosia o keli žmones taipgi 
likos užmuszti per ji.

Dabar žmones ji
Velnio locnast'is,” 

rie ji varo, kalba kad turi 
niszkas akis 
varyti kaip reikia.

niekas

r m

ir godžiai klausėsi 
skambėjimo. Žiūrint in j u isz- 
blyszkusius, inkvepimu žerin- 
czius veidus, 'buvo galima pa
manyt, kad tie garsai kildavo 

vazdžiu, o
v o

4 i

> < nes

prami ne: 
o tieji, 'ku- 

‘ ‘ vel- 
ga li jine

FARMA ANT PARDAVIMO
Gera farm a 

c u st Valley,
45 akieriu, Lo- 

arti Mahanojans 
ir kitu vietų, visa apdirbama. 
Didelis namas 
gero trakto 
a peliuke.

; su salimu prie 
linksma, smagi 

Puri
isz priežasties nesveikatos loc- 
nininko. Preke pigi todėl pąsi- 
skubinkite.

Win. Kunsavage,
Locust Valley,

Barnesville,

m
smagi

but parduota

t.fz

Pa.

ne isz kareiviszku 
isz dangaus. — Pulkas! — kal
bėjo jos džiaugsmingai, 
kas eina!

O kam joms buvo reikalin
gas lasai nepaži'ustamas, nety- 
czia užejusis pulkas, kuris ry
loj praszv.itus iszcisias? Kuo
met paskians ponai 'karininkai 
stovėjo a'iksztes viduryj ir, su
sidėjo rankas in 
spręsdavo 
visos sėdėjo teismo tardytojie- 
nes bute ir viena kita pralenk
damos kritikavo pulką. .Joms, 
Dievas žino isz kur, jau buvo 

kad pulko vadas esą 
vedos, bet su žmona negyve
nąs, kad vyresniojo karininko 
szeįm.yuoj.e.sa.kasmet gema ,np- 

kad adjutantas 
i ins’imylejes in 

rafi'cne ir net karta

žinoma,

Pui-

rankas in užpakali
butu klausymą, jos

>

su žmona

Himne suerzino jr nujauvmaB, 
kad malonumo 'jau iidsama, 
pripildo jo dvasia užkąri .autojo 

Jis buvo smagus ir 
patenkintas, ir padėryt taip, 
idant visiems pasidarytu nuo 
bodu ir kartu, ir idant visi pa
jaustu, kaip menkas, niekingas 
tasai gyvenimas, kuomet eini 
patamsėję per gatve ir girdi,

jausmu.

žadėjo kaip pliuszkoja po kojoms pur
vynas, ir'kuomet žinai, kad ry
toj pabusi — ir volei nieko, 
apart degtines ir apart kortu! 
Sze tau ir gyvenimas! O, kaip 
tatai žiauru!

O Ona lrd-ne-led koja už ko
jos bepavilkdavo...
vis buvo po intekme 
muzikos, pasikalbėjimu

4
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man 
bet asz noriu, 
sedetumei. Ir taip turi Imt.

Ona ir klausyt nenorėjo, pas
kiau pradėjo maldaut, idant 
vyras leistu jai dar nors pus
valandi pasilikt; paskiau, pat- 
nežinia deliko, atsiprasze, pasi- 

ir visa tai paeznabž-
doms, szypsojant, idant publi
ka nepamanytu, kad jinai tu
rinti nesusipratimu su vyru. 
Jinai pradėjo intikrinefi, kad 
dar neilgai pasiliksianti, tiktai 
deszimt mimic,žiu, tiktai pen
kias minules; bet akczvzninkas 
buvo atkaikliai nusistatęs am 
savo pastatyt.

— Kaip nori, pasilik! Tik
tai asz skandalu padarysiu.

Ir, dabar besikalbant su vy
ru, Ona nuleipo, suliescjoir nu
seno.
lupas ir ka-tik neverkiant,

— ir vėlei
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lu San Nrancisco atplaukė pana Phyllis 
“Miss Australia” 

Miss San
po patogiausia 'mergina, 
togumo kon tente. Su ja ja stovi

Miss Southern California.<c ) J

ezyzes valdini'iikas ir daugiau 
Jis stovėjo prisiszlijes 

prie sienos, ir neatitraukė akiu 
Jo žmona, 

ilga-k a so,

nieko.

savo žmonos.
jnodpla u'ke, 

met u

nuo
Ona, 
trisdoszimties melu moteris, 
aszlriu pagurkliu, insipudrinu- 

ir insilčiupusi, szoko 
be paliovos.

4 4

von Alwyn, kai
li 11 ri dalyvaus pa- 

Erancisco” ir

kur.tai toli-toli — ant ddbosiu! 
veidas, bet jau 

malonu- 
pasrda re 

užsimanė

Ne vien liktai 
visas kimus reiszke

A kczvzninkui 
nepakeneziama;
isz to malonumo pasijuokt, pa
rodyt Onai, kad jinai pajustu, 
kad jinai esą užsimirszusi, kad 

suvis esą ne taip

■ m a...
Jis

si ir insilempiisi, szoko neat-
sikvepiant, be paliovos. Szo-
kiai ja nukamavo, bet; jinai pa- gražus, kaip jai dabar svajonė

jeilsusi kimu, o ne dvasia... Visa 
pasigereji - 

Kruti ne
figūra
ir pasitenkinimu.
si u buvo, ant veidu žaidė 

raudoni taszkeliai, 
šiai buvo grai'kszlus 
buvo 
nai prisiminė

,jos 
ma 
jos

reiszke

ant

gyvenimas

rodėsi...
Palauk

niurnejo jis. 
z is te,

.Jinai dai 
szokiu, 
, bliz

gėjimo, triukszmo; jinai kelia
vo ir pati saves klausdavo: už 
ka ja Vieszpats
nubaudė? Jai buvo kartu

Iszblyszkusi, sukandusi gaulinga ir tvanku nuo neapy- 
ji kautos, su kuria jinai klausy- 

nuejo in prieszkambari ir pra- davo sunkiu vyro žingsniu. J:- 
nai tylėjo ir stengėsi sugalvot 
koki-nors blogiausi, kareziausi 

K. ponios. — Poniute, įkur-gi ir nuodingiausi žodi, idant pa-

kad 
žodžiais

dėjo rengtis...
— Kur-gi jus? stebėjosi

jus taip skubinate, szirdele?
— Galva susopėjo, — kal

bėjo už žmona akezyzninkas.
Iszeje isz kliubo, vyras suJszeje isz k huno, vyras 

žmona ligi pat. narnu keliavo 
tylėdama. Akczyzn i n kas 
monos užpakalyj ir, žiūrint in 
jos susilenkusia, vargo prish 
ta ir nužeminta figūra, 
mine malonumu,

e jo

i

o-.
prisi-

kuris ji taip

UŽSIĖMIMAMS
LEIDIMAI

Su v. Valstijose, kaiip ir kito
se szalysO, yra nckurie užsiėmi
mai, kuriais žmones ateiviai ir 
vietiniai — negali užsiimti be 
leidimu, ir kartais net turi per- 

egza minus 
tinkami

eiti
yra

ir tuo pat laiku 
jos akezyzninko 

nesupykins, 
žodžiai? Blogesnes

szas negalėtu sugalvot.
O tuo tarpu muzika skambė

jo, ir patamse buvo kupina la
bai indomiu, kaitinaneziu gar
su.

leist ji vyrui
pajuto, 
jokiais
Kas jam

I padėties ir pikeziausi prie-

(us szaligatvese, parduotus isz 
gurbeliu, nuo vežimu ir auto
mobiliu. Dauginus svetimtau- 
cziu suaresztuoti už pražengi- 
ma szito insta'tymo negu bile 
kito ir vis del nesupratimo.

7. Akuszeres.
Beveik visos valstijos reika

lauja, kad akuszeres turėtu lei
dimus. Moterys gali gauti aku- 
szerystes leidimus tik po pa
sekmingu egzaminu, ir pirm 
egzamino turi mokintis akusze- 
rystes mo'kykloj. Certifikatai 
isz svetimu szaliu akuszerystes 
mokykla priimti szioje szalyje. 
Keturios valstijos kurios turi

I labai daug svetimtaueziu

I

parodyti kad 
atlikti darba. 

Czionais Amerikoje yra užsi
ėmimu, kuriuos tik Amerikos 
piliecziai gali sekti. Užsiėmi
mu rcgulaeijos mainosi invai- 
riose valstijose ir net miestuo
se. Sekanti sutrauka 'paduoda 
surasza užsiėmimu, kuriuose

, asz tau parody
siu, kaip maloniai szypsotis! —

— Tu ne gimna- 
ne panele. Senas snukis 

turis suprast, kad jis esąs sun
kis.

Smulkus jausmai pavydumo, 
py k ežio,

svajojusi mažojo apskrities žmogelio ne 
apykantos, tos paezios neapy
kantos, 'kuri randasi tai*p
žu valdininku nuo degtines ir' 
nuo sedinezio 
krebždėjo jame,

visi jude- 
, szvelnus; 

matyt, kad, szokant, ji- 
savo praeiti, la

sena praeiti, kuomet jinai szok- 
davusi institute ir
apie iszieklinga, linksma gyve
nimą ir kuomet buvo in.silikri-

* '*,♦'#*' ' I * i U » » O

misi, kad jos vyj’us busiąs bū
tinai baronas arba kuuigaiksz- 
tis.

A k ežy zi ii irk a s žiurėjo in
ir raukėsi isz piktumo... Jis ne
jauto pavydumo,'bet jam buvo 
nesmagu, pirma dėlto, kad pa- 
side'kojanl szokiams 
vietos kortomis losz>t;
jis neapkensdnvo stygų muzi
kos; (reczia, jam rodosi, kad 
ponai karininkai labai iszdi- 
džiai ir iszaukszto apsieina su 

, ketvirta,
ji piktino ir vedu riis- 

veide matoma

užgautos savy meiles,

ma užsiėmimu rei-
gyvi vaikai, 1 
esą be vi lt ingai 
kokia tai g 
kėsinosi nusižudyt. Joms buvo 
viskas žinoma. Kuomet po lan
gais szmaksztelejo liesas karei
vis žaliais marszkihiais, jos 
puikiai žinojo, kantatai tarnas 
leitenanto Rimszos esą, bėgio
jus po miestą ir jeszkas savo 
ponui “ant bargo” 
eziosios (degtines).
kus jos macziusios tiktai 
nanl pro szali ir in pee.zius, bot 
jau nusprendė, kad tarp ju ne
esą no vieno, kuris butu geras 
ir imlomus... Prisiplepejusios 
ligi ‘noro, jos pareikalavo in 
save karo virszininka ir klubo 
narius ir paliope jiems sziokiu 
ar tokiu budi! surengi szokiu 
va ka ra.

J11 noras buvo iszpildytas. 
Devinta valanda vakare gatvė
je prieszais kliu'ba aidėjo ka- 
riszkas orkestras, o paeziame 
kliubo ponai karininkai szoko 
iszsijuose su K. miesto ponio
mis ir pamdemis. Ponios jautė
si, kaip ant 
szokiais, muzika ir 
skambėjimu, jos visa siela at
sidavė laikinai 
visiszkai uznrirszo apie savo 
civilius. Ju tėvai r vyrai, nu- 

užpakalini plana 
prieszkam'baryj

lieso 'bufeto. Visi tie kasinin
kai, sekretoriai, rasztininkai ir 
užvaizdos, nusigėrė 
cine, sergantieji hemorojumi ir 
nerangus, puikiai pažirto savo 
ubagyste — neturtą ir in salo 
neineidavo, o tiktai isz tolo žiū
rėdavo, kaip jn žmonos ir duk
terys szokdavo su vikriais 
mikliais ir gražinis leitenan
tais. Tarp vyru radosi akezy- 
zes valdinikas Kazys Szalikas,

su-
l1925m. 1?k žmones su leidimais kalauja tokius reikalavimus.
galėjo dirbti. Kur nėr va'lstisz- 
kn instatyinu, tai miestai arba 
miesteliai reikalauja leidimu. 
New York’o miestas turi kai- 
kuriuos leidimu reikalavimus 
kokius pati New York’o vals
tija neturi.

1. Szoferiai ir 
f erini.

Trisdeszirnts-penkiose 
t i jose szoferiai ir “ 
szoferiai turi

Californijoj aplikantas turi už
baigti augsztesne
Illinois ir New Jersey valstijo
se turi užbaigti paprastos mo
kyklos asztuonias kliasas. 
Pennsylvanija rei’kalauja laike 
egzamino Vartojimą Anglu kal
bos. Kaikurios kitos valstijos 
taipgi reikaladja žinojimą 
Anglu kalbos. Kaikuriose vals
tijose moterys gali imti egza
miną su pagelba vertėjo. Mo
teris — ateive aiba vietine — 
negali užsiimti 
Massachusetts 
valstijos gydytoja turi pagel- 
biniūkūs ka atlieka ta darba.

6. Kūno Gniaužvmo Darbi- w

Dautgeli vietų Suv. Valstijo
se kūno gniaužymo darbinin
kai gali sdkti savo užsiėmimą 
tik prisilaikant prie kaikuriu 
regulaciju. Turi iszsiimti leidi
mus ir tie leidiniai iszduoti tik 
žmonėms, kurie gali prirodyti 
kad gero bmlo ir tinkamai pa- 
silavine. Daugelio vietų gro
žybes salonu savininkai turi 
turėti leidimus.

Apart virsz-minetu užsiėmi
mu kaikurie miestai ir mieste
liai turi kitus užsiėmimu reika
lavimus. Pirm negu naujai-at- 
vykes gali pradėti savo bizneli 
arba atlikti koki darba, apart 
paprasto darbo, turi apsipažin- 
ti su savo vietos leidimu regu- 
lacijoms. Jeigu žmogus nepri
silaiko prie instatymu suaresz- 
tuotas ir turi užsiuioket baus
me, ir nežinojimas instatymo 
jam ncpagelbes.

Naujai-atvykes ras, kad ir 
dideli miestai turi savo ypatin
gus reikalavimus. New York’e 
barzda-skucziai netur turėti 
leidimu, bet vksosc kitose užsi
ėmimuose leidimai reikalauti.

Daugelis valstijų reikalauja 
profesijų leidimus. Paprastai 
dantistai, advokatai, gydyto
jai, vaistininkai, veterinarai, 
mokytojai ir slauges turi turė
ti leidimus sekti savo pa-szau- 
kimus. I f *

mokvkla.
wholesale 

s suvir-
4 4 

suma daei 
szum ant bilijono doleriu. Prie- 
!žastis naudojimo tuju smagu
mu yra probi'bicije.

retail ♦»

Kiek intekmes turi Ameri- 
koniszkos paczinles 
vyru, parodo sdkanti 
jnas laike seimo draugavęs 
Moose, 'kuri laike ana diena 
Filadelfijoj. Moose draugavęs 
generaliszku direktorium yra 
James Davis kuris taipgi yra 
minint erių darbo Suv. Valsti
jų. Davis kalbėjo apie pustre- 
czios valandos in susjrinkusius 
delegatus, kad sztai vaikas at- 
nesza jam grornatelia. “'Tai

- apreisz- 
raszo:

ant savo 
s atsitiki-

romatelia. f I
kurioje

Džimai, tu kalbi per ilgai, su- 
Irumpyk savo kalba, nes dele- 
cr r* 
ti.” 
darbo Suv. Valstijų, turėjo už
baigti savo prakalba ant pa
liepimo savo paežiu les, o 
galai suplojo delnais užgana- 
dinti.

. Kur randasi kitas sklypas 
ant svieto kuriame pati valdy
tu ministers darbo ir lieptu jam 
uždarvti savo burna?

jam 
nuo mano paežius, 
k e delegatams, 
4 4

gatai pradeda žiovaut ir snaus- 
ministerisNa ir Džimas,

dele-

Minksztu kasyklų straikas, 
kuris jau tęsęsi penkis mene
sius ir da ketina ilginus per-

Nosinis Kataras ir Asthma 
arba Dusulis.

Mainieriu asthma, Gerkline asthma, 
! Bronkitcs, Gerklinis kosulis, Plautis,
Sunkus atgavimas kvepo, Katariszkas 
kurtumas ausyse, Užymas galvoje, 
Galvos pcrszalimns, Užkimimas gal
vos, Isz priszakio galvos skausmas 
Neapmokama gyduole naudojama su 
stebėtina pasekme per 30 metu. 
PREKE 25c. (užmokesti prisiuskite 
pinigais ne stempomis). 
parduodama vien tik per

THE HAMPTON LABORATORY 
724 MULBERRY ST. READING, PA. 
Pasinaudokite isz tos stebėtinos gy
duoles už tokia pigia preke.

IsZTHSta ii

noro,

A nglu kar- 
Karinin- 

ei-

ja

nebuvo 
antra

žmonos.

kas svar-

prie

gyvenimo, 
kaip peles...

Sulaukės mazurkos galo, jis in- 
ejo in sale ir prisiartino

Ona tuo laiku sėdėjo
su karininku ir,
vėdykle, keikei ingai merkdavo 
akis ir pasakojo, 
kadaise Peterburge!
(Jos lupos buvo szirdele sude-

ir jinai taip iszturdavo:

asztuonias
mosuodama

•kaip jinai
szokusi

“taxicab” szo-

JOS. P. MILAUSKAS
Liet u visikas Skva jeria

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

32 W. PINE ST, 
MAHANOY CITY, PA.

Lietuvlazka* Graboriua

K. RĖKLAITIS
Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbi- 
ninke moterems. Priei
namos prekes.

6 I fl IV. Npruce M., 
MAHANOY CITY, l'A.

3()tl MAIIKKr ST.,
TAttAOUA, 1* A.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

-------- $--------  
3-czia Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra gerinus negu 10-tas Procentas, be jokio 
saugumo.

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

Dekite savo

sparnu. Sužavėtos 
muzika ir pentinu

pažinežiai ir 
užnrirszo apie ;

vyrai,
ėjusioji in 
grūdosi prie

nusiszpi-

esybe girta, siaura ir'pikta, su 
didele 'kirpta galva ir riebio
mis atsikiszusiomis lupomis.
Kadaisia jis 'buvęs universite
te, skintos daug raszytoju kla- 
siszku veikalu, gražiai dainuo
davęs, o dalbai* jis kalbėdavo 
sau ir kitiems, kad jis esąs ak-

tos
Pas mus Piutiurbiurge”)-
— Onyte,

su k rioke akezyzninkas.
1 s z v y d u s p r i e sz a i s

jinai susigėdino, 
toks nusilakęs, paniuręs ir pa

4 <

eiva namo!civiliais
blausia, 
lyben žmonos
pa s i gc re j i i n o i sz ra i sz‘ka...

— Bjauru žiūrėt! — niur
nėjo jis — netrukus jau ketu-

metii sukaksiu, ne prastas vyras... 
o irgi mat, pri

plaukus suraito, 
užsidėjo! Koketuoja, 

mirksi ir iusivaizdinu, kad ta
tai viskas

Ak

resdeszinit 
odos, ne veido, 
si pudrino, 
gorseta

suraito

save v v- v
Ona 'pradžioje kriiptobjo, 

kad jos esą

Eiva

vai s-
J !taxicab 

iszsiimti leidi
mus. California, Illinois, Mas-

, Michigan,saehusetts Michigan New akuszcryste 
valstijoj. Tos

Inamo! — pakarto
jo akezyzninkas.

— Kodėl?! Jog dar anksti!
—■ Asz tave praszan eit na

mo! — tarė akczvzininkas su e
pertrauka, darant pikta veidą.

— Kodėl? Nejaugi kas at
sitiko? — susirūpino Ona.

— Nielko neatsitiko, bet asz 
noriu, idant sz'ia minute tu ei
tumei namo... Noriu, ve tau ir 
viskas, ir praszan, 
mo.

Ona nebijojo vyro, I 
buvo geda kavalieriaus 
nuostabiai ir 
ežiai žiurėjo in akczyzninkg. Ji 
na i pakilo ir pasitraukė su vy
ru in szali.

Ka tu ežia prasimanei? 
— pradėjo jinai burzgė t -—

s e

pas ja esą gerai isz- 
saky’kite, kokia jusJ

nedirstolejo in

eina... 
graži!

Ona taip atsidavė szokiams, 
kad ne karta 
savo vyra.

— Žinoma, kur ežia mums 
mužikams!

Dabar mes virsz etato... 
Mes versziai, apskrities lokiai! 

,0 jinai — baliaus karaliene, ji
nai, jog ant tiek dar užsilai'ke, 
kad net karininkai ja gali in
teresuotis. Rasit, ko gera, dar 
insimylot u.

Szokant mazurka akezyznin
ko veidas persikreipe isz pik
tumo. Su Ona szoko tamsus ka
rininkas iszverstomis akimis ir 
totoriszkais žandais. Jis rim
tai ir su jausmu dirbdavo ko
jomis, darant asztru veidą ir 
tail) kraipydavo keliais, kad 
buvo panaszus in žaislu tyto 
(lelo), kuria ipatraukiama už 
virvutes. O Ona, is^blyszkusi, 
virpanti, gražiai rodanti lie- 
meni ir užverezianti akis, sten
gėsi nuduot, kad jinai led-ne- 
led telieczianti žeme, ir mato- 
mai, jai paežiai rodėsi, kad ji
nai no ant žemes esanti, ne ap
skrities miestelio kliubo, o ka'ž-

szirdo akczvzniib
kas. —

be atsisaky

bet jai
1, kuris 

pasitycziojan-

New York ir Pennsylva-

la uja
valstijų reika-

barzda-sku-

Yorkas ir Pennsylvania - sep
tynios valstijos kuriose randa
si daugiausia svetimszaliu tu
ri toki instatyma.

2. Szvinoriai.
D v i d e s z i m l s -1 r i j <) se v a 1 s f i j o - 
vyras negali užsiimti szvi-

noryste 'be leidimo. Valstijos, 
kurios rei’kalauja leidimus yra 
Illinois, Massachusetts, Michi
gan, 
nia — penkios valstijos kurios
turi daugiausia svetimszaliu.

3. Inžinieriai ir ugnageslai.
Keliose valstijose inžinieriai 

turi iszsiimti leidinius priesz 
einant dirbti. Massachusetts, 
New Jersey, Ohio ir Pennsyl
vania reikalauja leidimus. Be 
leidimo negalima būti ugnage- 
siu Massachusetts ir New Jer
sey valstijose.

4. Barzda-skucziai.
Szesziolika

leidimu 
ežiams. Connecticut, Deda ware

, Rhode Is
lande ir Wisconsin turi tokius 
in statymus.

5. Elektrikai.
Keturiose valstijose — Mas- 

aachusetts, Minnesota, 
essee ir Washington, elektri
kai turi iszsiimti leidimus.

6. Ta voru pa'buoziai (pirkli- 
ne fojai.)

Beveik visur Suv. Valstijose 
negalima pardavinėti tavorus 
ant gatvių aiba po namus be 
leidimo. Tas lieczia drabužius, 
mausta, saldainias ir laikrasz- 
czius. Lieczia daigius iparduo-

Kodėl asz turiu eit namo? Jog Illinois,' Michigan,
dar nėra ne vienuoliktos valan
dos !

u z— Asz reikalauju, ir 
baigtas kriukis! Malonėk ke
liaut — ir bus viskas baigta.

— Paliauk pasakojęs k vai-
t •

lystes! Keliauk pats, jeigu no
ri.

Akczyninkas iszvydo, kaip 
pasigėrėjimo iszraiszka isz lė
to slinko nuo jo žmonos veido, 
kaip jai buvo geda, 
kentėjusį —f 
lengviau dvasioje pasidarę.

r— Kodėl asz tau dabar pa-

ir kaip ji 
ir jam lyg kad

A

Ten n-

—F.L.I.S.
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Ko Žmones 
Nemato

■
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Girdėti neramus, nuilsės ma
žo vailko alsavimas.
ežiais — gilus atdusis, krupu- 
lingas, skausmo ir iszgasczio 
pilnas suszukimas — ir vėl ne 
lygus alsavimas...

Vaikas sunkiai serga. Mirsz- 
ta.

Prie jo sėdi ir ji ir jis — tė
vai. Motyna ir tėvas. Ji trupu
ti pabalusi, neiszsimiegojusi, 
girtomis akimis. Jis — rauksz- 
leta kakta, susirūpinusiu, pa
geltusiu veidu, apszepusiu se
nai neskusta barzda. Akys pri- 
gernsios ir truputi lyg miglo
tos. Tik truputi — melsvos.

Abu sėdi ir žiuri — in vaika. 
Žiuri in jo nevienoda alsavimu, 
i u jo pusiau primerktas akis. 
Mėlynos, bet dabar truputi pa
raudusios. Seka jo lupu virpu
li. Balstelejusiu, mažiueziu lu
pu.

Retkar-

I

nes. Taip, tuo mohih.inAir: jis 
tėvas, jei palieka mirsztanti 
kūdiki ir eina krėsti szposu ?... 
Ne, neiszvcngiama — reikia 
eiti. Duona... badas...

Laikrodis greitai skaito mi
nutes. Valandėlė jis dar dvejo
ja. Atvirose duryse.

Ir taip tylu, ir taip skurdu, 
ir taip liūdna... Rodos, ims kas 
ir pravirks.

Staiga jis apsisuka ir žengia 
laukan.

— Ne, neik! — suszunka ji. 
Bet durys jau uždarytos. Ir ne* 
atsako, nei aido.

Skausmo
virkšta vaikas.

Vž lango tamsus vakaras. Ir 
sznltas vejas, 
taus laszai. I 
mirties drebulys.

o
— smulkus rudens

žeidžiAmas p ra-

, ir smulkus lie- 
Piliki szeszeliai ir

Ii

— Man reikia bit...
— Cit!... —- tyliai nutrau

kia ji.
— Miega?...
Tyla.
Girdėti kaip laikrodis skaito 

minutes. Trumpas — bet dabai 
takias ilgas minutes.

...Džan! džan! džan!..
— Penkios...

Jau penkios, — pakar
toja jis ir keliasi.

Vaikas neramiai alsuoja... 
Jos veidu perbėga baimes sze- 
szclis.

— Penkios.... Man laikas ln 
cirką... — ir ima rengtis.

— ln cirką, in cirką.... — 
bevaliai kartoja ji ta žodi. Vie
na ir ta pati — in cirką...

...Taip, jam reikia eiti in cir
ką, nes kitaip badas pravers 
lusznos duris ir savo negailes
tingomis rankomis ims smaug
ti...

...Taip, jam reikia eiti in cir
ką, nes ten jo laukia būrys 
nuobodžiau janeziu 
niu, iszsiilgusiu margai apvilk- 

.... Jo. juokdario szposu... ir szirdyj 
tylaus prakeikimo.

...Taip, jam reikia eiti in cir
ką, eiti, — nors ir paliekant 
namuose mirsztanti kūdiki. 
Reikia eiti, jis — cirko klou
nas...

.los galva, slegiama sunkaus 
skurdo, pamaži nusvyra ir vėl 
du nurieda aszara. Didele — 
lyg žirnis. Ir tokia skaidri.

Jis jau apsirenge. Neramiai 
dar kažko dairosi.. Lupos keis
tai virpa. Sziandien jam sunku 
iszeiti isz namu. Sziandien, kai 
mirtinai serga jo kūdikis.

Nuo kaktos nubraukia szal- 
to prakaito laszu ir susisagsto 
apsiausta.

Laikrodis skubiai skaito mi
nutes. Dabar jos tokios trum
pos.

Jis kovoja.
isz jo veido, kad jam sunku.

Bet., cirkas., duona., badas..
Prieina 

vaika.
— Nebudink!...

nes ton

t •••

dvkadno

Aiszkiai inatvt

ir nori pabucziuoti

sustabdo

sau

sie- 
sienos. 
aiszku 

ima dangstytis

te

ji.
Gerai, jis nebueziuosias. Jis 

,tik norejes in ji pažvelgti.
— Ach, tas cirkas...
Begestanczios rudenio

les spindulys žvilgteli pro lan 
ga. Pilkai rausvas spindulys... 
Pilkai rausvos kambario 
uos, mažo kambarėlio 
tiek retai tematanezios 
saules veidą,
szeszeliai. Juodais ir tamsiais.

Kambarėlio apstatas 
kas. Vargingas.

Sienomis slanko szeszeliai. 
Gal tamsaus vakaro, gal grei
tos mirties.

Jis žengia prie duru, prave
ria jas ir stapteli. Stapteli ii 
žiuri in kūdiki. Per vaiko vei
dą szmekezioja balzganai raus
vi szeszeliai.

Tyln, tylu.
Jis Movi atvirose duryse ir 

kovoja.
...O jei mirs?... Ne, ne! O jei 

mirtų, mirtų kudikis, kai jo te- 
vo nęra namuose. Jei mirtų, 
kai jo tėvas cirke juokina žino-

men-

*w a •vo norą namuose. Jei mirtų,

■ !■■■■-■ ...................................... ...

masto. -
...Jis, kuris cirke ir karalius, 

turtuolius, ir linksmas juokda- 
ris, ežia toks bejėgis, tdks 
vargszas, toks nelaimingas.

/W
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tai jis ne negalvoja. Menka 
valandėlė, bet dabar ji tokia il

DID

f1

Gatvėje 
lietus.

Vieni kažko ir kažkur 
ba. Kiti — vos velkasi.
giiose ima szviesti an k st y bosni 
žiburiai. Volus ruduo.

, Jis susigūžia in savo sudė
vėta apsiausta. Lyg susikupri- 

Ir ima sparcziai, truputi 
svyruojancziu,

žingsniu žengti.

sku-
Lan-

na. 
netvirtu, 
pasigėrei io 
Reikia skubėti. Jo ton jau lau
kia. Laukia jo juoko, jo mitru, 
drąsiu judesiu, szuoliu...

Paveluos — gali netekti tar
nybos — to vienintelio savo 
menkos buities užlaikytojo.

Ir jis sugreitina žingsnius. 
Pro szali praeina stipriai iszsi- 
kvepinusios, iszsipuszusios po
ros. Kvepalu dvelkimas ir szal- 
toko rudens vėjo, szvytuliuo- 
janezio nugeltusi parko medžio 
lapa, pūstelėjimas 'keistai ji 
sziurpina.

Jis užsisega atsisegusia savo 
apsiausto saga. Apdilusia, pi
gia saga. ,

Užsega ir neramiai dirsteli 
in kita gatves puse. — Ten po 
nu aukle skubiai nesza in na
mus vaika. Mažuti vaika.

Staiga! — Gatves nerimstan- 
czio siautulio pirma lyg nu
slėptas, dabar vaizduotėj at
gimsta ir jo mylimo kūdikio 
vaizdas. —

...Mažo, serganezio, mirsz- 
tanezio kūdikio iszbalusios lu
putes, nuvargusiai užmerktos 
alkys, neramiai alsuojanti kru
tinę... Viskas aiszkiai atsistoja 
priesz jo akis. Tik lyg truputi 
miglotai...

.Jis žvilgteli 
szvieczianti, 
oru apsupta gatves

lyg

auksztai 
vakaru

primerktos akys ani 
garbamai-

. .. n v <«1
szvie-

m 
miglotu 

žibintuvą
— ir jam pasirodo: iszbahisio-.* 
luputes,
kaktos iszsidraPke
tęs. Pasirodo ži'bintnvo gelsvai 
palkszvoj mirganezioj 
soj....

.Jis perbraukia ranka sau pei 
veidą — ir vėl pilka, 
miesto gatve, skuba praeiviai 
vežikai, ūžesys ir žibintuvai.

Jo kūdikis... O kai]) jis norė
tu būti dabar prie jo. Bet jis ji 
paliko serganti, mirsztanti... 
Paliko bado spiriamas ir eina 
in cirką.

Sviruojancziu žingsniu, nie
ko nejausdamas jis pasuko in 
kita gatve. Pro szali įpraszvil- 
po automobilius. Keistai spin- 
de užpakaline raudona autpmo-

szlapi

— Cha — cha — cha... — 
staiga, ne pats nejusdamas, 
nusikvatoja asztriu pagiežos 
juoku ir aptemusiomis akimis 
pažvelgia in toli. Bet ten — tik 
aukszti, pilki murus, trobesiai.

— Dan, dan... din-n-n!... — 
nutęsiamai iszmuszu miesto 
boksztc laikrodis szeszias.

Lyg szaltu vandeniu aplie
tas pabunda jis isz savo min 
ties svaigulio ir ima skubiai 
eiti.

Keli Hkersgatviai 
netoli cirkas. « 
baltuoja stogai, žmonių kam- 
szatis, margos iszkabos, skelbi
mai.

Jis prasistumia pro žmones 
ir skubiai inneria vidun. Ten 
jau jo laukia. Jis mato ant sie
nų ir visur, visur didėlėmis 
skaitlencmis paraszyta 12. Ta: 
jo numeris cirko.

3.
— Tamsta pavėlavai, — 

truputi ruszcziai mesteleja jam 
cirko vedėjas, 
t — Truputi, 
sindamasis, nei tai atsipraszy- 
dainas pasako jis.

— Skubdk rengtis.
Jis apsirengia, 

marga, aukszta kepure, apsi 
mauna dryžuotas 'kelnes, užsi
velka rainuota szvarka. Ir pa
sidaro toks juokingas, bei 
drauge ir pasigailėjimo vertas 
Apdaras verezia ji in keista, 
kaž/kaip kvaila ir paszaipa bū
tybe, tacziau gilios, pilnos liū
desio ir gi los akys, nelaime? 
iszbraižytas asztriomis rauksz 
lemis veidas sielos skausmu 
paslėpti kietai sucziairptos lu
pos ir visa kažkaip sumenkus 
jo lytis — szirdi veria.

Prie jo prieina kitas klounas, 
cirko juokdarys ir prataria:

— Blogai, brolau...
— Blogai...
— Pinigu nėra....
— O man vaika's mirtina; 

serga,
— Taip, blogai..., o juoktir 

reikia.
— Ir szokti,
Juokdarys suvargusiai 

duodamu vikrumu, 
ant kulno ir pažengęs keletą 
svyruojancziu žingsniu, vol at- 
sigryžta in ji:

— Tavo sziandien pavojin
gas numeris. Gali nudribti isz 
tiek auksztai...

— Na, ir kas?
— ?...
— Nudribsiu 

Ar bus blogiau ?
— H-m-m... 

žiūrovai ir tokie kvaili. Susi
renka — ir kvatojasi del keliu 
tuszcziu žodžiu, juokiasi, ploja. 
Linksma jiems, gražu patinka! 
O nežino, kad tas, 
juokina, džiugina, pats visai ne 
si juokia, pat's krutinėjo daž 
niausiai gilu skausmu slepia.

Cirke pasigirdo smarkus plo 
j imas.

— Bravo! Bis! bis!... 
cha-cha!...

Nuo scenos in užkulisi inbe- 
go cirko szokejas. Piktai mete 
žemen aukszta, marga kepure 
ir prisisziejes prie sienos pra
taro:

iszmuszu

— ir jau 
Jau matyti jei

XrvirxF.:.. 1

— nei tai tei-

Užsidodr

ir džiaugtis.
, nu

apsisuku

— ir tiek...

Niekszai tie

kuris juos

Cha-

biliaus lempute. Lyg kraujo 
varsa.

Bet jis to nepastebejo. Jis ei
na ir, rodos, labai skubinas:. 
Bet jis ne nesistengia skubin
tis. Ir kam, jei kūdikis mirti
nai serga... Jo galvoj, akyse ir 
visur tik 'viena mintis — ser- do skardaus juoko ūžesys. Pu- 
ga-

Staiga jis sustojo prie dide
lio, gražaus namo duru ir per- 

« • . • ‘ 'k - .

— Kvailiai!...
— Tu pabaigiai? — 

klauso juokdarys.
— Taip.
— Na, tai asz einu...
Iszejo ir tuoj cirko pasigir-

pa-

blika net dūko.
...Cha-cha-cha, hi-hi-hi, cho- 

cho-cho, cha-cha!... — kvailiai 
aidėjo pigus kvatojimas.

Jis priszliejo in dekoracija ir 
lauke savo eiles. Pro szali 
szmakeziojo cirko artistai. Sce
noj kvatojo juokdarys. Juoko

skaito ant ju parasza: “Gydy
tojas...“

Szviesi viltis szvisteli jo vei
de ir jis rengiasi praverti du
ris. Paima už geltonos varinėt* 
rankenos ir staiga siekia in ki- 
szeniu... pinigu.

— Ach!... Nėra
vilcziai nuleidžia ranka. Lyg lis—kūdikis mirtinai serga!

kritenama nerimo publika.

»

— ir bo-

iino laimes rumu angos nusigro 
žia jis, aiszkiai jausdamas be-
jeguma net ten, kur sprendžia* 
ma jo kūdikio gyvybę.0 V

Valandėlė stovi vietoje ir
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ga. Jis i'szsitempia ir pasiren
gia szokti. Visi kvapu užgniau- 

, že laukia.
I Jau... jau 
dar pažvelgia in publika ir pa
mato — maža vaikuti. Krūpte
lėja ir no jucziomis, lyg iszsi- 
gandos nusigręžia. Bet minti 
jau atgimė — kūdikio 
Mintis, kuria juo labiau

No! Staiga, jis
I

Miss Myrtle Vais t cd, 17 me-

s 
serga.

1 AUlllLlF), ĮMUKI JK** lltl/liui slo

pins, juo labjau ji liuks, pleses.
Ir szlai, ten prieszaky, tie

siai ties virve, ant kurios turi 
nuszbkti, pasirodo rausvoj 
szviesoj skausmo iszkreiptos 

.luputes, pabalęs veidelis, isz
gasczio pilnos akys.

nesusi laiko, nori pri- 
' glausti ta silpnai alsuojanczln 
krūtinėle, szoka... ir nepataiko.

pasirodo

t

i *i

TARADAIKA

SKILVIO
NEMALIMAS

% ■ ■T’ 1 k. ’ ,

’ ! -. n /

m
4

Jis nori

Cirka hmkrefczia sziurpas.
Isz keliolikos metru auksz- 

czio jis tiesini in žeme..
Pasigirsta iszgasczio szauks-

mas.
** * *

Tuo laiku namuose mirė 
kudiikis.

jo
* * *

likos iszrinkta kaipo pato- 
, kuri daly- 

patogumo konteste At
lantic, City, N. .J. Pirmutine 
mergina buvo Lietuvaite, o 
kad slaptai apsivedė, todėl li
kos iszmesta isz kontesto o in 
josios vieta iszrinkta Miss Vai
si ed.

tu, 
ginusia mergina 
baus

pjautu pievų. O isz tos pilku
mos ome ryszketi mažos, paba
lusios luputes, primerktos ake
les, skausmo iszikreiptas vei
das.

Jis nciszturejo ir pats nejus
damas garsiai suszuko:

— O-o!..
— Kas tau? — nustebės pa

klauso grota stovis kloun
— Nieko... Duok,

skausmo iszikreiptas

kad asztrus durnai
‘ta karczia

as. 
gal turi, 

papirosą... — paprasze, ir ga
vės užsirakė.

Mane,
padės užmirszti
minty — kūdikis serga... Min- 

i, kuri užvaldė ji visa...
Pamažu vinguriuoja baltu 

durnu juostele, įkyla ir sukasi 
maži, palkszvi kamuoliukai — 

mažos luputes, 
primerktomveidelis,

tiesiai
Pil-

papiroso

O-o!... — kažkas sudejuoja.
— Cha-cha-a 

nori nusijuokti.
— Nutilk, sudraudžia.

. Ir staiga cirko tyla pertrau
kia nustebimo, iszgaszczio, ne 
suprantamos baimes ūžesys.. 
Publika siaubo 
bėgti laukan.
ne klausia — kodėl?

In scena pas nukritusi subė
ga draugai klounai. Vilgo kak
ta szaltu vandeniu, kuo įmany
dami gelbsti. Atsiranda cirko 
vedėjas.

Nieko. Atsigavo. Krisdamas 
jis tik smalkiai susitrenkė. Isz
gaszczio, skausmo ir karezios 
gėlos pilnomi akimis jis pasi
žiūri in susirinkusius ir misi- 
szypso.

Tamsta, nuo szios dienos isz 
tarnybos atleistas, — pasako 
jam cirko vedėjas ir palengva 
nueina in szali.

— kaž kas

• pagauta imu 
Pacziau niekasm

Vienas -žmogelis isz 
Szenadorio raszo 

Apie savo vangūs ir 
manos praszo, 

Kad patalpyczia, 
Jo vargus apraszyczia.

Czionais per 15 metu 
pergyveno, 

Susirinkęs graszio, 
jpacziuotis užsimano, 

Laimingai pradėjo gyventi, 
Supirkęs daigtelius lengvai 

pradėjo kvėpuoti.
O kad jau viską turėjo, 

Pacziule taip in ji prakalbėjo: 
“Ar žinai, laikysimo 

burdirvgierius, 
Tai nauda sziokia tokia bus, 
Asz taria turėsiu užsiėmimą, 
Ir nenuobodu gyvenimą.“ 
Na ir per kelis metus taip 

traukosi, 
Sziaip taip ‘bobele laikėsi, 

Bet toks laikas užėjo, 
Jog naminis ramumas nuėjo, 

Nekurie vyrai darbo kitur 
jeszkoti nuvyko, 

Tiktai senbernis užsiliko. 
Rodos buvo davadnas senas 

Amerikonas,
Iszrode davadnas, o szirdyje 

balvonas,
Isz pradžių maniau, kad 

tai szventas vyras, 
O ežia supratau, kad tai 

* tikras velnep.
Jau jisai namie gaspadorius, •

9

A J. SAKALAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

(Bell Phone 872) 
Shenandoah, Pa.331 W. Centre St.,

Nuliudimo valandoje suteikiam 
geriausi patarnavima. Palaidojimu 
atliekam rūpestingai ir gražiai. Bu
site pilnai užganėdinti.

Isz Mahanojaus jeigu kas parei
kalaus mano patarnavima tai mel
džiu man telefonuoti o pribusiu in 
dcszimts minutu. Telefonas 872.

Ir misi i na u — kas ežia bus, 
Asz pradėjau nuo burdo 

varyti, 
Jis vali, prie manes 

prisikąbyti.
Užmuszt mane žadėjo, 
Ir net muszt pradėjo, 

Asz žandaru paszau'kiau, 
Ir nuvest in koza liepiau. 
O ka? mano boba pankui 

nulapsejo, 
Ta kumeli iszvalnijo,

Vaitas liepe nuo burdo iszeit 
Ir pas kitus nueit.

Mane su boba perskyrė, 
Nežinau, ar gerai padare,

O norint ta užbaigt, 
Turiu czion da pertraukt

o tarp ju vėl: 
iszbalos 
akys...

Jis stovi ir pamažu leidžia 
pro drebanezias lupas tirsztu 
durnu kamuoliukus. Pilku du
rnu didelius kamuolius, lyg no
rėdamas užtemdyti vaizduotėj 
suszvitusi regini. Stovi ir gir
tomis akimis žiuri
priesz save — in durnus, 
kus papiroso durnus.
'— Na, cik! Jau laikas, — 

suduodamas jam per poli, pa
ragina juokdarys.

Jis atsipeikėja ir apsidairo. 
Susivokia kur esąs, nerangiai 
numeta surūkyto
munsztuka, parbraukia viena, 
antra syki ranka per veidą ir 
žengia .in scena.

Laiminga tau!...
Jis to negirdi ir, rodos, kaip 

ka tik isz gilaus sapno pabu
dęs, apsiblaususiu veidu ir ne
tvirtu žingsniu dingsta už de
koracijų.

Pa'sigirsta plojimas.
Jis žemai nusilenkia ir pra

deda Pats nejusdamas nesąmo
ningai, inprastu budu lipa vir
vėmis, supasi ant laiptu, szoka 
šzuolius...

Jam rodosi kad tai ne jis dir
ba, kad jo sąmone paliko ten, 
toli už cirko sienų — prie ser- 
ganezio kūdikio.

Raudona szviesa ji erzina ir 
primena kraują, todėl jis dirba 
beveik užsimerkęs.

i’szrodo juokingas 
apdaras ir raudoną szviesa nu-

Keistai
■ I ■■ Lszviestas iszbalos veidas, lank

stus liemuo, vikrus, nors dabar 
truputi sustingo judesiai, pa

Ir staiga jo galvoje kilo ta 
tikra, baisi, ji bauginanti mis- 

............ !...
Jo akyse emo szmeszeltuoti 

kaž (kokie rutuliukai ir viskas 
_ k .... ' i _ . I .

aplinjcui insiganbe neaiszkion
pilkumoj. Lyg rudenio miglon, 
kuri plauko rytais virsz nu-kuri plauko rytais virsz

vojingos pozos
no j sz viešo j.

Pagaliau jis užlipo in pat

— visa raudo-

GYD1KIS SU ŽOLĖMS 
Gerinusias būdas gyditis su žolėms, 
nes žoles yra tai tyriausias vaistas 
gamtos surėdytas ir tik toki vaistai 
yra geriausi del žmogaus kraujo 
atgavimo nes žoles yra sveikiausi 
vaistai vartoti del žmogaus kraujo 
kurios atitaiso žmogaus krauja nuo 
visokiu ligų. Mes užlaikome įvai
riausias žoles nuo visokiu ligų kaipo 
tai nuo kosulio, kokliuszio, dusulio 
mninn ar bile* kokios astma, viduriu 
užkietėjimo, skilvio nomalimo, strėnų 
ir poeziu skaudėjimo, lovoj szlapinl* 
mosi, porszalimo, rumatizmo ir t.t. 
po 60c. Nuo nervu iszgasties, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auyss 
užima, bemieges, szirdios drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejusio kata
ro, balt-liges ir t.t po 85c. pakelis. 
Jeigu kenti koki nesmaguma isz virsi 
minėtu ligų, tai greieziaus kreipkitės 
pas mane. Asz tukstaneziams sutai
kiau sveikata su savo garsioms žolėms 
ka ir suteiksiu ir jumis. Pas mane 
galite gauti Didysis Szaltinis, Tilžei 
spaudos, pagal tikra 10 ir 6 spaudi 
ma, puslapiu 992 su Juodais mink- 
sztais apdarais po >4.75. Atsiųskite 
10c. o gausite visokiu žolių ir knygų 
katąloga. Reikalaujame pardavinėto
ju musu žolėms po visus lietuviszkui 
kolonijas. Adresavokite sziteip:

M. ŽUKAITIS, 
25 Giliai Rd.

9

Kad ta boba su juom vela 
susinesze, /

Ir abudu ten kur po velniu 
iszsinesze, 

Dabar drauge gyvena, 
Ir gana,

Žmogelis dabar labai nulindęs, 
To visko datyres.

yra geriausi del žmogaus kraujo 
nes žoles yra sveikiausi ♦ * ♦

Ten kur prie Union City 
užkaboryje,

Dedasi per bobas tikra 
bjaurybe, 

Dorybes jokios ne turi, 
Ti*k kur munszaine, žiuri. 
Katra myli, tam ir valgi 

pataiko,
O katras nefundina, ta ant 

juoko laiko, 
Gero valgio nepagamina, 

O ir da bambadieriais 
padabina.

Mergicos pas save vadina, 
Už ka namine vyrai joms 

fuųdina.
Vyrai juju negali iszsižiot, 

Ne savo bobai in kaili duot
Ba tuojaus vaida padaro, 
O ir savo diedą iszvaro.

✓

>

Spencerport. N.'Y

W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABOR1US MAHANOY CITY

virszu. Intempta virve pamaži, 
nežymiai virpa. Užlipo ir va
landėlė sustingo drąsioj pozoj.

Dabar jis turi szokti “ 
Tarpas toks pla-1

Pasamdo

TTX 1 ••

ties szuoli.
m i r-

99

Laidoja kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriliss- 
tlniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t. t. 
S20 W. Centre St., Mahanoy Cityį Pa.

f

j

Skilvio nemalimas gali būti 
priežastimi bilc ko'kios ligos, 
kuria galima surasti tik per 
gera fizini iszcgzaminavi-ma.

Kuomet skilvis nenori priim
ti valgio, kuomet atsiraugiama 
ir jaueziama rfkau^mas skilvy, 
tuomet skilvis nemala. Jei kas 
nors taip jauezia-si turėtu grei
tai kreiptis prie gydytojo.

Dažniausiai skilvio ncmali- 
mo priežastis yra netinkamas 
valgis. Gal kartais per daug 
valgoma arba valgis nėra tin
kamas, mba <pergreit valgoma. 
Atsižvelgiant ant kiek skilvis 
yra skriaudžiamas stebėtina 
dar kad jis dirba. Žmones pri
pratę skilvi pri'kimszti netin
kamais valgiais ir kuomet 
skilvis nebegali dirbti, tada sa
koma, kad skilvis nemala. Kad 
apsisaugojus nuo to'kiu aplin
kybių reikia regnlariai valgy
ti tinkamus valgius, neper- 
daug, ir gerai juos sukramtyti.

Apart netinkamo valgio yra 
dar kitu skilvio nomalimo prie- 
žaseziu. Taip vadina liga ap
pendicitis yra viena, da‘žnai ji 
yra pradžia vėžio Irgos vidu
riuose. Inkstu ligos prasideda 
su skilvio nemalimu; taippat ir 
kepenų ligos turi artimus ry- 
szius su skilvio nemalimu.

Atsižvelgiant in tas pavijin
gas ligas, kuriu pirmiausia 
ženklas yra Skilvio nemalimas, 
galima paklausti — kodėl ne
surasti ligas kuomet jos pasi
rodo, laiku kuomet jas galima 
dar iszgydyti ? Kodėl laukti 
taip ilgai, kad sužinojus tikrai 
kokia skilvio nomalimo prie
žastis, tiktai gale atrasti, 'kad 
kokia nors pavojinga liga yra 
jau iszsigalėjus ir jau nebeisz- 
gydoma? Kad apsisaugojus 
nuo tokios padėties reikia daž
nai lankytis pas gydytoja. Jei 
bus atrasta, kad skilvio nema
limas yra tik pradžia kokios 
nors pavojingos ligos bus gali
ma ja iszgydyti ir prailginti 
gyvenimą. Bet jeigu tik spėsi, 
gali inspeti negerai, ir jei skil
vyje rasis votis ar vežis, bran
giai turėsi atsilyginti už klai
da.

Adszku, kad kuomet skilvis 
nemala, tam yra priežastis, ir 
taip pat aiszku, kad tinkamu 
gydymu, ta priežasti galima 
panaikinti. Niekuomet niein- 
gauk paproezio imti invairius 
vaistus po valgiui kad apsisau
gojus nuo skilvio nemalimo 
pasekmių. ;*i

Gydytojas turi invairius bu
dus, 'kuriais suranda, nuo ko 
skilvio nemalimas paeina. Jei 
nesijauti gerai po valgiui, ir 
jei atmainius ir sureguliavus 
valgi vis nejauti geriau, tuo
met ilgai nelaukęs kreipkis 
prie gydytojo, ir klausyk jo pa
tarimu. —F.L.I.S.

<

I

CAPITAL STOCK >125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS >623,358.62

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

♦ • ♦ ♦

Tiliponą isz Mont karmų 
gavau,

Prie ausies dudukia pridėjau, 
Sakau: — alo, alo bus dėr? 
Telepone kom from wer?

Girdžiu mergina kalba viena. 
Kas padavė žinos apie mus

Baltruvieniai!
Norėjau daugiau daižiuot, 
Bet mergina isz ’baimes 

turėjo sustot.
Gal buvo gilti; 

Kad patrotino vilti.

H. BALL, Prezidentas
G. W. BARLOW, Vice-Praa.

J. E. FERGUSON, Kas.

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABOR1US 

MILL & PATTERSON STS., 
ST. OLAIR, PA. »

laibalsamuoja ir laidoja mtraalui
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo
šia nuo papraaciiausiu iki pHkiL 
niausiu. Parsamdo automobilius dsl 
laidotuvių, vąšeliu, kriksstynlu ka 
kitiems pasiTaiinėjimams.

Bell Telefoną*
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; ŽINIOS VIETINES
. ------------------------------------------

SHENANDOAH, PA.
— Sziandien Labor Day.
— Vakacijos užsibaigė U- 

atsidaro visos mok-<arniWke
slaines.

— Ponstva Juozas ir Tek
ia Alons'kai, pasisveeziave ke
lis menesius Mahanojuj, sugry- 
•žo namo in Du Bois, Pa.

— Vincas Valinczius 
liausiąs sūnūs Vinco Valin- 
cziaus, iszvažiavo Nedėlios

— Jonas Dulckis, likos skau
džiai sužeistas puldamas in 
sziuta Maple Hill kasyklosia.

— Kazimieras Kurszvietis 
i - ------- • 1
Locust Mountain

patarnavimo del mano mylemo 
vyro, o vaiku lovelio.

Ona Rapoliene ir vaikai.

Grand Rapids, Mich. — Czia
K. Jakimaviczius 
teisman tris Lietuvius

patraukė 
Jurgi 
ir D.isz William Penu sngryžo isz Lapinsku, K. Mecloni’ i

Locust Mountain P 
kur iszgulejo (levynes sanvai- tinime szmeižtu priesz ji, už ka

ligonbutes Grigaiti kaltindamas juos pin-

v v-
suims 
iszvažiavo

rvta in 1’ittJburga kur instos 
in Fnivesiteta mokytis ant 
dentisto.

— Tamoszius 
su szeimyna

lankėsi Mahanojuje 
pas gimines ir pažinstamus. 
Jie atvažiavo su nauju Willys- 
Knight automobilium, 
kasztavo suvirsz $3,500.

f Panedelio ryta atsibuvo 
laidotuves gerai žinomo seno 
gyventojaus Kazimiero Bende
riam*, 502 W. South ui i 
įnirę praeita Petnyczia. Laido
tuves atsibuvo su bažnytinėms 
apeigoms. Paliko paezia, viena 
sunu ir tris (lukterės ir prigu
lėjo in vietine paszialpine 
d ra ilgu ve.

— Maliszaucku fordukas, 
kuris stovėjo malsziai prie na
mo kokiu ten bildu pradėjo ei
ti žemvti B ulvczia, trenkda- • •
mas in Goldman nt u ba.

Nedelioj 
gimines

mokvtis

1M ra vieži us 
isz Mincrsvilles

vietine

•t

tęs. jis turėjo susipykti su savo 
Lietuviszkas Draugisz- žmona. Jakimaviczius skun-

su

kas Kliubas ant W. Oak uly-Įdžiasi kad tie paminėti vyrai 
norėdamas 

apie

..... ... y...> ..... . ui.u.oi n«»v. |..

pradėjo statyti puikia pagarsino jog jis 
ic ant dvieju laipsniu, I gauti sau paezia

kuris

kukis

Naujausi Priežodžiai
Kur arklius kausto, tai 

galima sakyti ten da nesiran
da taksikebiu.

• Varnas varnui akies ne- 
iszdurs, ha priguli prie tos pa- 
czios partijos.

• Ant (Vagies galvos kepu
re dega, bet apsieis ir be ugna- 
gesiu.

Kalnas su kalnu nesileis, 
bet žmogus su skolininkui vi
sados.

Kas cento neezedina, ta
sai turi turėt daug doleriu.

Pažyt poną galima ant 
aulu ir tai todėl tiek ju vaiksz- 
czioja su pantapliais. —F.

< Reading
< lines

$4 .oo

b

Dubeltavas 
Tikietas

IN

Atlantic City
Matykite Rolling Chair Paroda 

Petnyczioj 9 Scptemberio

Isz ryto 
. . 5:00 

. . 5:10

Isz
Shamokin
Mt. Carmel
Ashland ..............................  5:43
Girardville.............................5:49
Mahanoy Plane.....................5:56
Mahanay City (Preke $3.75) 6:10
Tamaqua (Preke $3.75( .. 6:30 
Pribus in Philadelphia .... 9:30
Grįžtant—Ekskursinis treinas ap
leis Philadelphia 11:30 nakezia

Ant Rcadingo Geležinkelio

Fr. W. Boczkauskas
ANT 

SCHOOL DIRECTOR

In Balsuotojus stengsis palengvint ir suma
žini tai^taksas del žmonių nes 

Sclllivlkill Pavieto! I’.avio,.nv.i kamiHorini turi taja 
1 IlOLHl lt* 4 O UKH Lilei iu7r'lllL»t! Irti

ezios | 
svetaine 

’kuri bus viena isz puikiausiu 
svetainių mieste. 

i

— Albertai Lapinskiutei, 11 
metu ir Sieliai Pinkiuskiutei, 
13 metu, užsinorėjo būti 
singoms akt orkoms 
tarė važiuoti in 
kur mane lavintis ant tuju pro
fesijų. Mergaites atvažiavę in 
Mauch (’bunk, likos suimtos 
per palicije ir adgabentos ad
gal namo. Tėvai priėmė, pabė
gėlius ir pirtys iszmokino kaip 
būtie ak t orkoms, pirmiausia 
pradedami mokslą nuo sėdynės 
idant prolas greitai nueitu in 
galva. Mergaitėms ant visados 
atsinorejo būti aktorkoms ir 
prižadėjo 
mokslai ne lavintis ant geres
niu dinstu.

“gar- 
ir abi nu-

New York a

tėvams* kad cis in

Wilkes-Barre, Pa. — Ant su
sirinkimo sąnariu Vytauto 
kliubo, 
Lietuviszki

sana riu 
likos užtvirtinti visi 

kandidatai ant 
miesztiszku ir pavietavu urė
du tarp kuriu randasi Charles 
Raiša ant Rdkorderio, Jurgis 
Joncza ant Konsulmono ir ki
tus. Suvirszum 300 sanariai to 
kliubo sunkei darbuojasi del 
labo Lietuvvstes ir iszrinkimo 
savo kandidatu. Kitas susirin
kimas atsibus Moose saloje 12 
Sept, ant kurio privalo visi su- 
važiuot. Laikykitės vienybes ir 
balsuokite už savo kandidatus.

New Britain, Conn, t d. 
Rugpiuczio netikėtai mirė Mo
tiejus Ragelis, palaidotas 17 d. 
Rugpiuczio su bažnytinėm ap- 

Marijos Airiu ka-
Laidotuvese dalyvavo

dideliam

eigom Szv. 
pinese.
daug giminiu, draugu ir pažin- 
starnu, palydėdami 68-niais au
tomobiliais. Paliko
nuliūdime motore Ona Rage
liene (po tėvais Vinikaicziute), 
5 (lukterės isz kuriu jauniau
sia 17) metu, 2 sunu, 3 seseris 
Amerikoje ’ir 1 Lietuvoj, 1 bro
li Amerikoj ir 1 Lietuvoj.

Velionis buvo 52 metu am
žiaus, Amerikoje iszgyveno 36 
metus o su savo motore iszgy
veno 30 metu. Isz Lietuvos pa
ėjo Seinų apskriezio, Lazdijų 
parapijos, Jurcziunu 'kaimo.

A.a. Motiejus 14 d. Rugpiu
czio anksti ryta, 5-ta valanda, 
iszejo ant savo lotu (kurio ran
dasi szalia miesto) pasirinkt 
daržovių, ir apie 9-1 a valanda 
praeiviai užtiko negyva. Dak
tarai tvirtina kad galvoj buvo 
gysla trukus nuo ko staigai mi
re. Velionis prigulėjo prie 3-ju 
paszelpiniu draugyseziu: Szv. 
.Juozapo, Szv. Andriejaus ir L. 
F.N. Kliubo. Lai buna jam 
lengva szios szalios žemeleje.

Su didolia gailesezia tariame 
szirdingai aeziu visiems gimi
nėms,
miems už dalyvavimu laidotu- 

ir atidavima paskutinio

draugams ir pažinsta-

vėso

LAKESIDE
PARKS

RAY MILLER IR JO GARSINGA BRUNSWICK 
RECORDING ORKESTRĄ

9

Grajis Szokiu Saleje LAKESIDE PARKE, PANEDEL)
VAKARA per LABOR DAY, 5 SEPTEMBER!©

Geriausia Orkestrą kuri szimet grajino Lakeside Parke

Szokiai nuo 8:30 iki 12:30.
IN2ANGA ANT SZO KIU SALES 50 IR 75c.

i “ 
gauti sau pnezia melavo 
savo amži ir persistatė jaunes
niu negu jis tikrai buvo.”

Pareikalavęs kad jie at- 
szauktu ta savo melą. Jakima- 
viezius sako kad tie vyrai vie- 
szamo susirinkime užtvirtino 
jog taip tikrai yra kaip jie sa
ko. Jakimaviczius reikalauja 
isz ju $10,000 atlyginimo. — D

GERAS PRILYGINIMAS.
Aficierius žiuri in zerkola 

pasirodęs in mamliera ir klau
sė savo dienseziko:

— Na, kaip asz 
naujoj mandieroj?

— Kaip lovas, ponas Api- 
čieriau! 'buvo atsakymas.

— O ar tu kada matei 1c-

iszrodau

va ?
— Gyva tai nemaeziau, bet 

ant paveikslo maeziau, 
Ponas Jėzus jojo ant jo in Jo
ni žalėm a.

Diensczikas gavo per ausi už 
toki atsakyma. • ‘

kaip

TURĖJO KETURIS TĖVUS.
Prabaszczius tūlos parapi

jos, iszejas pasivaikszcziot, su
tiko 12 metu mergaite kurios 
užklausė:

— O isz kur tu Mariuk ei-
ni?

— Politika verda kaip karsz- 
tas vanduo, ikandidątai apsi- 
garsino save ąnt visokiu urė
du, tarp kuriu randasi ir kelio
lika Lietuviu ant visokiu urė
du po visa pavietu.

Mahanojuj turime vos kelis 
Lietuvius, kurie turi 
urėdus, nok ant’didesniu nepri
leidžia, bet ir tuom užganadin- 
ti esamo lyg laikui. Sztai bū
damas prispirtas nuo daugelio 
musu taiitiecžiu idant turėda
mi savo perstntytoja Mokslai- 
niu Direktorium- ir rūpintųsi 
musu reikalais, likos pastaty
tas aiit tojo urėdo p. F. W. 
Boczka.uskas, redaktoris ”San- 

apie kurio tinkamumu 
ant tojo urėdo visi žino. Todėl 
myiemi tautiecziai ir Mahano- 
jans ukosai dabar turi gera 
proga iszrinkt savo tautieti ant 
tojo dinsto. Nors karta parp- 
dykirpe savo galybių svetim
ta ueziams, kad nemiegam, kad 
galime ir turime savo tautieti 
iszrinkti, kad turime ginklą 
kovoti už savisžkius, nes jau 
didelis laikas idant, pradetu-

vanduo, kandidatai apsi-

du, tarp kuriu randasi ir kelio-

— Nesziau pietus tėvams.
— Tėvams? Tai kiek tu tu

ri tėvu?
— Keturis.
— Keturis? Net keturis? '
— Taip, pinnutini dangu

je, antra tave/trebzla krlkszto 
o ketvirta mano. • )

inaziiS'

les

mem krutėti karszcziau politi
koje, o ateitoje galėsim iszrink
ti savo žmonis ant didesniu 
urėdu ne kaip sziadien. Kada 
politikieriai supras musu galy
bių, tada atsidarys jiems akys 
ir su mumis nepasielgines kaip 
su mažais vaikais. Baisa vilnai 
ant Mokslainiu Direktorių at
sibus kožnam vorde, tbdel. lai

' t *'* 1 | s

visi ukesai isz visu vorduqpa- 
si rodo k uosk ai 11 i ngi a us i a/ į 10^

0 * Mi "Vnoje 20 Septeniberio ir balsuo
ja už F. W. BoczkansM (ant 
School Director kaipo i r del ki
tu savo kandidatu. ’tu savo kandidatu.

6^66f

'■ ~"yra tai raceptaa -Jėl 

Szalczio, Grippp, Malaria,
■ Flu ir Tuliinty karszezio. .. .Uimuiri r*ukrgt>ya. ^Aptiekoae

............. .....

Gromata nuo Prezidento Golden
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C. J. GOLDEN, Prcsioiny
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BALSUOKITE UŽ JAMES 
KIRCHNER IR JAMES 
WALTON ANT COUNTY 

KAMISORIU.

James II. Kirchner isz Ma- 
banov Cit v 'ir James Walton 
isz Poltsvilies, repu’blikonisžki 
kandidatai ant pavietavu ka- 
misoriu—<’ounty Commission
ers, stengsis palengvint takso
nu sunkenybes sziam paviete 
ir stengsis suezedint jums pi
nigus, nes per kelis metus ad- 
gal ta'ksoriai nesze sunku jun
ga ant sprando mokėdami di
deles taksas ant žemiszku loc- 
naseziu. 'Pik pažiūrėkite ant 
savo kv'itu kokia kėturiu metu 
adgal. Argi nebuvo tai tikra 
sunkenybe mokėt tiek taksu?

Kirchner ir

tiesa ir jaigu bus iszrinkti tai 
prižada savžiningai ta iszpil- 
dyt.

Todėl mes turime juos neat
būtinai iszrinkt del mu.su gero, 
<lcl gero visu taksonu ir del 
gero pavieto idant nuimtu taji 
sunku junga nuo musu spran
do.

DEDE SAMAS,
GARSIAUSIAS

AMERIKIETIS

1

♦

Todėl

V /
’.f

4

i
I 

♦

f

NESUPRATO KA JAI 
PAVOGĖ...

Tarnas Jonas stovi sude už 
vagysta. Tarnaite Ona buvo už 
budintoja, ir sudžia užklauso 
josios:

— Ar Jonas ir tau ką pavo
gė?

Ona paraudonavo isz sąma
tos atsakydama:

— Taip ponas slidžia, jisai 
Walton pavogė man vainiką... •

rp

Pagelbekit Mumis!
Sumažinti Juso

t j 6

T aksus A

■ J Lietuviai Schuylkill Pavieto 
Balsuokite už

J. H. KIRCHNER X
J. R. WALTON X
Ant Pavietavo Kamisoriu
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Anglckasiu Unijos, Distrikto No. 9 Gromata patvirtina A. C. Schaeffer kaipo tinkama

d

:V« kandi,data ant Recorder of Deeds.
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3OO Dime bank building

Shamokin. Pa,
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July 27, 1927.
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Mahanoy City, Pennsylvania.

Dear Sir:
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The. membership of the United Mine Workers
—   • *1« _ *

Organization have requested I express roy.opinion of
your record, as a member of the General Assembly-from 
1913 to 1924, inclusive, as it relates - 
measures in the State of Pennsylvania*

’ 3 # . ..

say, during your term as a member of< 
the General Assembly you supported, all labor measures

i

to labor
A'

>

t I raust

one hmxdred-percent*
?p * i

■ 7
r.

t X

I understand you aro now before the voters
. _• — . - . . - - - — 1^ ’•Aof Schuylkill County for the office of Recorder of ' 

Deeds, your past record on behalf of organized labor 
is such that all members could with a clear conscience
DeeAs, your past record, on behalf of organized labor

’’ v

» 4 .'i1 ■■

v> W i

say, you are entitled to^any o£fi°f you^might seek fOR** 

in justice to the voters should .be elected, 
. ‘ I ■ '

| JVU <** A V v va. «?VW<a» -A*

you have proven to be a true friend of the people and .
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With best wishes, I am
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Very truly yours,

President, Dlstriot.9.
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GIMĖ 1 RUGSĖJO, 1812

Tikra gimimo diena /Dėdes 
Šamo nėr žinoma, bet tikėta, 
kad jis gimė Rugsėjo ld., 1812 
m., Troy, New Y.orke. Jis dar 
gyvas, sveikas, drūtas senis ir 
tikėta, kad dar 'gyvens per 
szimtmeezius. atrg nukentėjos, 
visko mates. Jo gimimo metais 
kareiviai isz Anglijos atvyko 
in jo namus ir bando ji isznai- 
kinti ir atimti jo visas žemes. 
Penkias-deszimts met u vėliaus 
jo dvieji vaikai susipesze ir 
steilge užbaigti szeimyni'szkn 
gyvenimą ir pradėti atskiras 
szeimynas, bet Dėdės Šamo na
mine kare gerai užsibaigė ir 
szeimyniszkas gyvenimas liego 
kaip po senovei. Pasakojama, 
kad Dėdes Šamo levas buvo 
“Brother Jonathan.”
voliucijos Kare kuomet tik 
Jurgiui Waszingtonui reikėda
vo reikmenų, jis kreipėsi prie 
Jonathan Trumbull, Connecti
cut valstijos gubernatorių. Ir 
gubernatorių vadindavo 
ther Jonathan,”
fiuomet rado bildu pagelbėt i 
Waszingtono armijai jos kovo
je su Augiais. Amerika ir jos 
visi žmones pamylėjo Brother 
Jonathan. Bet per 1812ni. ka
re, Dede Samas u žeme “
ther Jonathan” vieta. Visi Suv 
Vatlstiju valdžios militariszki

I daigtai buvo užmarkiuoti su 
U. S.” Troy, New 

Yorke, tomis dienomis daigtu 
inslpėktorium buvo Samuel 
Wilson. Militariszki vyrai ji 
vadindavo Dede Samu. Ir galu 
gale vardas Dede Samas buvo 
vartojamas vieton Suv. Valsti
jų, ir per pasaulini kara Ame
rikos kareivius kitu sza'lin 
žmones vadindavo “sammles.” 
Kaiknric- žmones tiki,., kad 
Francuzai pradėjo vadinti A- 
merikos kareivius “sammies,” 
nes Amerikiceziams atvykus 
Francijoj, Francuzai norėdami 
vadinti juos draugus ju kalbo
je vadino juos “les ainis,” ku
rie žodžiai panasziai skamba 
“sammies.” .—F.L.I.S.
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Per Re-

4‘bro- 
nes jisai vi-

bro-
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inicialais i <

saminies,

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

Ant antro floro Kline Sttoro.
19 W. Center St. Mahanov Citv 

ANT REKORDERIAUS 
Lietuviai Schuylkill Pavieto
Balsuokite už Savo Tautieti

Valteri Zetauska
Isz Frackville, Pa.

ANT KORONERIAUS
Balsuokite už

Dr. Wm. Dougherty
Isz Frackville, Pa.

BALSUOKITE UŽ 
JOSEPH P. DANDO 

ANT COUNTY TREASURER

Lietuviai Schulykill Pavieto 
Balsuokite už

G. FRANK BRUMM
Ant Judge of Court of

Common Pleas

Mahąnojaus Lietuviai Pirmam
* «i M B * m wVorde Balsuokite už

JONAVIZGIRDA
ikiAnt Konsolmono Pirmo Vordo

ANT RECORDER OF DEEDS 
Balsuokite už

A. C. SCHAEFFER
Isz Mahanoy City, Pa.
Darbinihku Prietelis 

Praszo juo balso ir intekmes 
Lietuviai Schulykill Pavieto 

. Balsuoktie už

James H. Kirchner 
Ant Pavietavo Kamisoriaus 

Praszo juso balso ir intekmes
Prižada numarinti taksus.

mu.su



