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ISZ AMERIKOS BESZIRDE MOTEREI BAISUS

KAREIVIAI
NORI ALAUS

BALSUOS P R I E S Z A I S 
PROHIBICIJE.

SAKO LAI ŽMONES APIE 
TAI APSVARSTO.

New York. — Edvardas Spa- 
fford, knmandierius American 
Legion (Susivienijimas buvu
siu kareiviu Svietineje Karė
jo) apreiszko, kad legionas bal
suos 15 Gegužio, po visa Ame
rika, ar prohibicije užlaikyti 
ar visai jaja atnlesti.

Savo nurodyme Spafford sa-' 
Valdžia negali ilgai gy-ko: “ 

vuoti kuri savo tiesu noprispi- 
ro, tokias tiesas turi prasžalint 
kuriu žmones nenori. Kovojo
me už Suv. Valstijos baisioje 
karoję ir kovosim vela, bet 
žmonių norus turi iszpildyt. 
Jaigu žmones geidžia prohibi
cijos, tai valdžia turi prispirti 
juos ant užlaikymo tuju tiesu, 
bet jaigu nenori tai turi pra
šalint butlegerius ir kitus vi
sai ištremti. Negalime ilginus 
nukensti ant apgavingu virszi- 
ninku, butlegiTiu, kurie pasto
ja milijonieriais parduodami 
trueizna žmoniems, uždarinėji
mą kliirbu, restauracijų ir kitu 
ntimu už mažus prasižengimus. 
Todėl musu sanariai American

apie Ha i jipsvarstc- ge
rai ir da'bar balsuos ir parodys 
ar valdžia da tolinus ketina 
žmonis erzint ar duos geresni 
alų.”

SAVOSUDAUŽĖ SAVO VYRO 
GALVA SU PLAKTUKU, 
KAD NEGALIMA BUVO 

JOJO NE PAŽINTI.

Painesvdle, Ohio. — Patogi, 
jauna, puikiai pasirėdžiusį 
Mrs. Velma West, 21 metu 
duktė turtingu teviL isz East 
Cleveland, sziadien’randasi už
daryta kalėjime už n u plak ima 
savo vvro Edvardo b*'
ant smert su plaktuku.

To žudinstai nuvažiavo in 
Clcvelanda kur losze isz kazv- 
riu su kitoms moterims ir nie
ko sau isz to nedaro, pakol ne
surado josios vyra sukruvinta 
ir baisiai sudaužyta. Negana 
to, kada vyras da buvo gyvas, 
suriszo jojo kojas ir rankas ir 
toliau daužė per galva su plak
tuku.

Thji

puikiai

J 26 metu

vakara Wdst’ai nuėjo 
pas daktaru, nes vyras sirgo, o 
kada sugryžo namo, vyras pra
dėjo ka toki iszmetinet links
mai paežiai ir ant galo pavadi
no jaja bjauriu žodžiu, kurio 
motere negalėjo nukensti ir 
taip ant vyro paszelo kad ma
tydama gulinti plaktuku, kirto 
jam per galva o kada tasai gu
lėjo be žado ant grindų, pradė
jo jam daužyti galva kad net 
smegenys isztiszko.

Palicije isz pradžių nežinojo 
kas galėtu .papildyt taip baisia 
žudi nsta, o kada ant galo 
aresztavojo beszirdžia paežiu, 
toji užsi<legc paperosa ir szal- 
lAi, be jokio susijudinimo ap
sakė apie žudinsta shvo vyro.

MOTINA PRIVERTĖ 
SAVO MERGAITE ANT 

PALEISTUVYSTES.ARGI NORĖJO NUŽUDYT 
KARDINOLA?

i Scranton, Pa. — Franas Nu
lio, 35 motu Italas, likos užda
rytus kalėjimo Carbondale, nu
žiūrėtas bandvme 
kardinolu Daugherty isz Fila- 
dclphijos, kada tasai pribuvo 
in czionais dnlvbairti ceremo- t
nijose paszventininie kampinio 
akmens po nauja katalikiszka 
ligonbuto.

Nolio buvo pasislepcs ant 
risztnvones augszcziau tos vie
tos’kur ketino stovėti kardino- 
las/ Užtemino ji netikėtinai pa- 
licijantrts ir tuoj nutraukė isz 
lenais. Surasta ant jo revolve
ri ir ilga peili. Italas iszsikal
binėjo buk buvo girtas ir neži
nojo ka dare.

VAIKAS NUŽUDĖ GIRTA 
TĘVA.

Camden, N. J. — Idant isz- 
gialbet motinos gyvastį, 13 me
tu Juozas Cueinotta, turėjo 
szauti savo tęva Jamesa, 
metu. Juozukas parejas isz 
mbk,slainės, matydamas kaip 
tęva* vijosi paskui motina su 
rcn-olvęriu rankoje ir szauda- 
mas in jaja, suprato kad tėvas bar neteko darbo apie trys 
nori motina užmuszti.' Nitboges 
in szepa pasiėmė karabina, pa- gali dirbti, o pastatymas naujo

j

nužudyti

pasislepes

nu-
38

leido szuvi kuris pataikė tęva 
ir ant vietos užmusze, tame lai
ko, kada tėvas buvo atkiszes 
revolveri szauti antru kartu in 
motina. Tėvas buvo parojus isz 
miesto pusėtinai užsigerės.

KA GERO PADARE 
PROHIBICIJE?

Washington, I). C. — Szimet 
likos aresztavota 64,986 žmo
nes už laužynui prohibicijos tie
su visokiuose! prasižengimuo
se. Isz tu užmokėjo bausmes 
$5,775,225 o 36,546 žmones li
kos uždaryti kalėjimuose. Nu
žudyta asztuoniolika valdžios 
sznipu, o sznipai nužudė ketu- 
resdejizimts du žmones.

80 MIRĖ VESTUOSE NUO 
SZALCZIU; VIESULOS, 
TVANAI IR SNIEGAS,

. tą,. r J— 11^ '■«««>

AUTOMOBILINE
KOVA

11 
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KOVA TARP GENERAL

DAUG BLEDES.

K on in

kaeije.

niu.

Wasliington, D. ('.
po visas Suv. Valstijas praei
ta sanvaite žmones nnkentęjo 
daug nuo szalczin, viesulu, tva
nu ir snieginiu szturmu. Apie 
asztuonesdeszimts žmoniu pra
žuvo nuo sza'leziu ir visokiu ne
laimiu, o užimtai sužeisti. Keli 
laivai ant Lake Erie nuskendo 
su žmonimis. Szturmas prapu- 
te* nuo 'mariu lyg mariu, kuris 
kaip kur sulaikė visa komuni- 

Tvanai Naujoj Angli
joj padare-milžiniszkas bledes.

Paežiam Chicago mire nuo 
szalczin apie penkiolika žmo- 

Buffalo viesulą padaro 
bledes ant milijono doleriu.
Kanadoje szaltis buvo 51 laips
niu žemiau zero. Ant Mestu 
kaip kur likos užpustyti1 gele
žinkeliai per sniegą.
MEILE IR ISZTIKIMYSTA 

NET IR PO SMERT.
Seattle, AYash. — Keli mene

siai adgal mirė Charles A. 
Moodie, kuris turėjo szuni var
du “Jęrry,” kuri labai mylėjo, 
o szuo jam už tai atsimokėjo, 
būdamas labai prisiriszes prie 
savo pono. Kada vožė lavonu 
ant kapiniu, kurios yra apie 22 
mylės tolumo nuo miešto, szei- 
myna pasiėmė su savim szuni 
drauge.’ *’ »

'Po palaidojimui pono, szuo 
buvo nulindęs ir kaip ne savas. 
Nuo tos dienos dingdavo kas 
diena nežino kur, o namo par
bėgdavo tik vakarais. Vdlionio 
pati negalėjo

kuri labai mylėjo

d a s i prast kur
Chambersburg, Pa. — Kada szuo per visa diena lakstydavo, 

Katlina Addlesbcrger, 15 me
tu, radosi ant pamaldų, kurias 
laike evangelistas ir sugraudi
no klausytojus kad sugryžtu 
prie Dievo ir iszpažintu savo 
nusidėjimus, Katlina taip su
sijudino jojo pamokslu kad at
sistojus pradėjo apsakinėti at
virai savo kaltes. Mergaite kal
tino savo motina, nes toji nela
ba motere priverti nėjo jaja ant 
paleistuvingo gyveninio su vy
rais. Ant josios pripažinimo, 
palicije padare ablava ant mo
tinos namo, kuria aresztavojo, 
kaipo ir keturis vyrus ir dvi 
sutersztas 'balandėlės. Mergai
te likos atiduota in rankas Vai
ku Drauguves.

bot ana diena kapiniu sargas 
davė jai žino, buk Jerry ran
dasi ant kapiniu kožna diena 
ir guli per visa diena ant kapo 
savo pono neprileisdamas prie 
jo nieką. — Niekas tokios isz- 
tikimystes neturi kaip szuo del 
savo pono net ir po smert.

KOMPANIJOS PARDAVI
NĖS KOMPANICZNAS 

STUBAS.
Philadelphia, Pa. — Phila

delphia Coal &• Iron konųfani- 
je, kuri turi dau 
kasvklu kuriose 4

st u bu prie

MOTORS IR‘FORDO 
KOMPANIJŲ.

1
■||

ISZNESZE IN PADANGES 
VEJADARI.

Cokeburg Junction. ’ 1>a- “ 
\'ejadaris arba fanas, kuris da
rę ora del Wilson kasyklų, pri- 
gulinczios prie Kulnį broliu isz 
Pittsburgho, likos isznesztas in 
padanges per bomba kuria, 
kaip mena, turėjo padėti strai- 
kioriai. Isz tos priežasties da-

szimtai žmonių, nes be oro ne-

fano užims kelis menesius. Ble- 
des padaryta ant keliolikos 
tukstaneziu doleriu.

ISZSIUNTE VISA VAGONA 
DRAPANŲ DEL 

STRAIKIERIU.
Shenandoah, Pa. — Isz czio- 

naitines aplinkines likos isz- 
siunsta pilnas vagonas senu 
drapanų del straikuojaneziu 
anglekasiu ir jujn szoimynu 
kurie st ra i kuoja vyturi nėjo
dalyje Pcnnsylvanijos. Vago
nas su drapanoms likos isz- 
siunstas in Pittsburga kur pa
dalys drapanas straikioriams 
da priesz Kalėdas. ,da priesz Kalėdas.

(y 
O

* gyvena angle- 
nutare taisos st ubas 

parduoti žmoniems kurie jose 
gyvena. Badai priežastis par
davimo yra kad anglines kom
panijos jokios naudos neturi 
isz tuju šlubu, nes gauna ant 
menesio tiktai nuo 5 lyg 10 do
leriu ramios, bet jaigu žmones 
norį pataisymo stabu, tai pa
tys' turi tai padaryt.

TURĖS PAŽENKLINTI 
KIAUSZINIUS.

Harrisburg,. Pa. — Pennsyl- 
vanijoj. tiesos reikalauja idant 
visi kiausziniai kurie randasi 
magazinuose (cold storage) tu
ri būti paženklinti su marke 
kaipo toki, nes daugelis sztor- 
ninku ir tarnieriu pardavinėja 
juos kaipo szviežius. Kas to 
neiszpildys, tai bus aresztavo- 
tas.
BANKIERIUS NUŽUDĖ d!j 

SŪNŪS IR PATS SAVE. 
Pasadena, (-alif. — Franas 

E. Stevens, turtingas bankie- 
rius, isz nežinomos priežasties, 
nužudė savo du.sūnūs: Jurgi 
13 metu ir Fra na 20 metu, po 
tam pats sau paleido kulka in 
krutinę. B-ankicrio pati negali 
suprasti del ko tėvas taip pasi
elgė, nes labai mylėjo savo Vai
kus ir niekados nerugojo ant 
juju.

kasiai

*■ ** ’
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SAULE”jDJLKART SAN VALTIMS LAIKRASZTIS “

J8ZEINA SAU HTABNINKA IB EMiOLCZU.

dwavniMrata Kasztnoja: Amerika ant rUo meto II.OA 
Baiopoje ir Lietuvoje |4.00 ant xiia peM*
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SUNKU iSZRISZTI PADEJIMAISZ LIETUVOS
LIETUVOS IR LENKIJOS

* 39 METAS
1

4 * 1

Fordo kom- 
desžihits

Detroit, Mich. 
panij(» garsina, buk 
milijonu žmoniu mate jojo nau
ja automobiliu., 
dirbti i 
praleista du milijonai doleriu 
ant jojo pagm’inhno, pakol pra
dėjo ji diitbti ir pardavinėti už 
tftip maža preke, 
nes 
žinia,

kuri turėjo
per aštuonis metus ir

Dabar žmo- N I ' i'
pradėjo interesuotis nauja 

buk Fordo prieszininkai 
General Motors kompanija ma
no sumažinti 300 doleriu ant 
vieno isz savo szesziu cilindc- 
riniu aulomobiliii, o tuoni yra 
Chevrolet, daigu General Mo
tors dėlaikys savo kerszta, tai 
automobilius Chevrolet kuri 
dirba General Motors kompa
nijų, kasztuos. tiek, kiek naujas 
Fordas. — Žmones isz to pasi
naudos, o kompanijos tarp sa
vos kovos.

Ekspertai apskaito, kad 
skelbimams dienraseziuose sa
vo 
liams

apskaito

M

ta rpTe by ris liesuti kimus
Lietuvos ir Lėnkijos, yra kio- 

Tarptaut isz- 
k os 1 j.vgos. Deloga t a i i sz A ng- 
lijos, Franeijos, \roki<‘tijos ir 
Italijos, negali suminkszlyt 
neapykanta tarp tuju dvieju 
tautu. Ergelis tęsęsi nuo seno
vės, o ypatingai nuo kada Len
kai užėmė Vilnių septyni metai 
atgal. Tokiu bildu tautiszkas 

•( klausymas visados buna pavo
jum Vidurinėje Europoje. Vil
nius turi maiszytus gyventojus 
Lietuvius ir Lenkus, o Lietu
viu lenais vra mažiausia 
labai juos erzina.
nius kitados buvo Lietuviszk.- 
sostapile ir atimta nuo Lietu
viu, tai sunku jiems užmirszti 
skriauda ir dovanoti Lenkam:: 
už laja vagys!a.

O kad Lenkija geidžia prisi-

tas rieszutis del

negali

kas
O kad Vil-

not uri
o-

vos.

ežiai pyksta kad jisai perskyrė 
Rytinius Prusus nuo Reicho. 
Lenkai prieszinasi kad 
pilnos valios ant Baltike prist

'Taipgi yra nežili įėjima
kad Soviatai taipgi rija 
ant nekuriu szmoteliu Balt i ko. 
Visi pabaltijos sklypai — Lie
tuva, Estonia, Finlandija ir 
Latvija — yra nerimast i ja 
kad ant ju užklups Rusai, 
vieni kitiems taip užvydi, 
viens kitam neduoda prietelin- 
gos rankos praszalinime 
pavojaus.

Reikia gailėtis kad Voldema
ras, Lietuviszkas premieris, ir 
Pilsudskis ne yra upe ant susl- 

in tekine 
tai

Estonia i

vra 4
ju užklups

po

seile

O 
kad

tojo

tu iki’iiio būdami 
ypatiszko piktumo.
negalima ne mislyt,
du sklypus prileisti prie kares.
Ir nėr abejones kad pasiprie-

plakt prie Baltike, tai nostebe- szintu Lygos užtvirtinimo. Bet

Apie 
kad tuos

PAMĖTĖ SAVO UKI.
Stuszkuniszkiu dvaro savi

ta- 
ir 
ir

ninke (Ukmergės aps.) p. SI 
vins'kiene pamėtė 
neapmokėtus
jau 2 menesiai kai nežinia kur 
iszyvko.
DAR LIETUVIU SUĖMIMAI.

Vilnius. (Elta) —
Aido

savo uki 
darbininkus

Vilniaus 
praneszimu, Punsk 

apylinkes Lietuviszkuose 
tižiuose padaryta daugybe 
kratų ii

9 k 
praneszimu, < I

so-
padaryta

uiimta szie Lietuviai 
gyventojai: T’rakiszkiu «<»-
džiaus: Cibulskas, Staskvvi- 
czius, Križauskas ir Murauskas 
ir Valincziu sodžiaus: Szupin- 
skas, Vanzelis, A’alinczius ir 
Ivoszka. Visi suimtieji nuvary
ti in Suvalkus ir pasodinti ka-

Trakiszkiu

naujo modelio automobi- 
iszga rs i ii t i

penkias dienas iszleidos $1,- 
o 
Eojjdo

iszleide dar $400,000.
General Motors kompanija 

skelbimams

300,000, 
jaut i e ji

Fordas pci*

pirkliai,, pardavine- 
automobilius,

lai kraszcziuose 
pereitais melais iszleidus $!),- 
372,000.
NELAIMINGOS

MEDŽIOKLES.
Pa. — Pen ns vi- 
kada prasidėjo

i

tina. Danzigo (Klaipeda) k;-- 
ridoris likos sutvertas be jo
kio apsvarstimo ir todėl visi isz 
jo yra ncužganaclyti. Vokie-

kaii) butu geriause užbaigti to
ji klausymą ir nesupratimą, tai 
reikia gero diplomato.

—Philadelphia Inquirer.

Įėjimam Isz viso Suvalkų kalė
jimo sziuo laiku sėdi keliasde- 
sziint Lietuviu.

VILNIUJ 10,000
PIKTADARIU.

A’ilnius. — Ryszyj su dažne- 
janeziais \'ilniuj nusižengimais 
“Dziennik Wilenski” 
kad X'ilniaus 
i n regi st ravėsi

Isz Visu Szaliu Lietuva 
Susitaikė9

KETURI SVODBININKAI 
UŽMUSZTI PER 

GRANATA.
Vilnius.

I

raszo, 
policija turinti 

pas save apie 
10,000 piktadariu.

Tas pats laikrasztis prano- 
sza, kad sziomis dienomis tarp 
Lvdos ir Baranavicziu buvo 
padarytas pasikėsinimas priesz 

.Ant begiu

1

!■!

11
I

I
j

1

•«

I

keleiviu traukini, 
buvo suversta akmenų ir palu*- • 
giu, bet maszinistas traukini 
paskutiniu momentu sulaikė ir 
katastrofa buvo iszvengta.

VILKAI LIETUVOJE.
Kampiszkes, A. Panemune:’ 

vals. — Szios apylinkes misz- 
kuosc priviso szimet daug vil
ku kurie žmonėms pridaro 
daug žalos. Sztai vieno ūkinin
ko avis vilkas insivijo net iii 
kiemą. Ūkininkas griebėsi sza- 
kiu ir ome ginti guiti vilką pri
laukus Nemuno linkui, szauk- 
damas kaimynus pagelbės. Vil
kas isz visu pusiu suspirta 
ko plaukti per Nemuną, 
ninkai pradėjo 

kad ji ]
Szie subėgo szakemis,

1

Netoli niię ęzio- 
miis, mažam kaimelyje, atsiti
ko baisi nelaime, kada Veselka 
ėjo isz bažnyczios namo. Kas 
tokis surado granata ant ke
lio, parjiesze namo ir pradėjo 
peržiurinel o kiti svod'bininkai 
apstojo aplinkui akyvai prisi- 

radiniui. Sztai
truko 11 ž m u s z < 1 a m a s

Harrisburg 
van i jo j, 
medžiokles sezonas, likos už- 
niuszta 5<8 medžiotojai po visas 
dalis valstijaus o 268 sužeista. 
Bet kaip rodos tasai skaitlius 
pasididins 
pabaigs savo 
szaudami vieni in kitus.

NELAIME SUGRYŽ- 
TANCZIO KORO.

gies
mininkai isz Lenkiszko koro li
kos užmuszti o asztuoni sužeis
ti, kada juju liosgs likos patai
kintas per Twentieth Century 
Limited ekspresini truki laike niolika anglekasiu likos uz- 

su muszta o asztuoni baisiai ap
deginti, per baisia eksplozije 
gazo kuri kilo augliu kasyklo
se miestelyje Sama. Po eksplo
zijai kasyklos užsidegė ir da 
sziadien dega. Užmusztuju an
glekasiu negalima buvo iszira- 
ti, o sužeisti patys iszvežliojo 
isz kasvklu. v

TINKAMA BAUSME DEL 
NELABOS MOCZEKOS.

Varszava. — Czionaitiniam 
sude teseAi teismas prieszais 
jauna moezeka Zofijos Vacval
tį ienes kaimietes isz Slupco ku
ri likos apkaltinta už mirti ke
turi u metu podukreles. Nemie- 
laszirdinga toji motore iszsiim
tinojo kūdiki laukan laike di
džiausiu szalczin, aprodyta tik
tai iii plonus marszkinukus, už
duodavo tankiai etoro ir alko
holiams idant greieziau įnirtu 
ir kad butu vienos bumelis 
mažiau mailyti, idant butu 
daugiau ddl josios vaiku.

Isz tosios priežasties mergai
te mire. Sudas apkaltino nela
ba moezeka ant penkių metu 
kalėjimo.

- — r> >

nuo
sezonas,

pako1! medžiotojai
kvaila sportą

Dunkirk, N. Y. — Du

nakties kada pute viesulą 
sinegum. Isz : 
mirs.

sužeistųjų keli

Paskutines Žinutes.

11 Washington, D. C. —Val
džia apskaitė buk Amerikui 
kąsztavo insimaiszimas in Svie 
tinia kare nemažiau kaip 35 
bilijonai doleriu — $35,000,000 
000. O kur žmoniu gyvasties?

II Pennsburg, Pa. — Trys 
darbininkai likos užmuszti o J ' 1 . I
szešzi sužeisti kada lokomotiva 
trenkę in bosą kuriame važia
vo in Phoenix Utility Co., dirb
tuve.

,11 Washington, D. C. — Val
džios rapartas parodo, buk nuo 
1 Jąnuariaus lyg 1 Julajaus 
Amerikoj užsimusze 112 lekio- 
tojai nelaimėse su eroplanais o 
188 susižeidė.

II Baltimore, Md. — Per gė
rimą trueinanezios munszaines 
sužiedotiuas Bray McDonald, 
jo mtylema Katre Gray ir kita 

Į motore mirė kankese.
U Tokio, J a poni jo. r— Dll 

Japoniszki kariszki eroplanal 
susimuszc ore isz kuriu vienas 
užsidegė. Keturi aviatoriai li
kos užmuszti.

H Calcutta, Indija. — De- 
gaueziam name czionais, pra
žuvo^ mdtereS) 6‘vaikai ir 22' 
vyrai. Ugnis kilo nakties Ųvl-

žiūrinėdami 
granatas

PADARE SUTAIKĄ SU 
LENKAIS PRIŽADĖDA

MA GYVENTI PRIETE- 
LYSTEJ IR SUTIKIME.

Geneva. — Ergelis tarp Lie
tuvos ir 
cz ionais 
s 1 a p t os k on fe ren c i j o s 
Pilsudskis su Voldemaru stojo 

Pilsudskis

Lenkijos užsibaigė 
pasekmingai laike 

lygos.

abudu jaunavedžius, taji ku- viens priesz kita.
viena; priėjus prie Voldemaro paszau- 

asztuoni likos
Grinczia taipgi likos

ris granata laike ir da 
svod’bininka o 
sužeisti.
suardyta per eksplozije.

18 ANGLEKASIU UŽMUSZ- 
TI EKSPLOZIJOJ.

Oviedo, IszĮianije. — Asztuo- 
anglekasiu likos

11 New York. — Rūpinda
masi apie nepasisekimą bizni- 
je, Jenina Richter, 47 motu pa
sikore ant korsotinio szniurelio 
kuri pririszo prie' duriu. Jos 
v)rras surado lavonu dvi valan-

Idas vėliau.
• 4*

*

i

ko: i i 

m i ngai 
užduoti

4 i

noriu 
siuntiniui 

Ar bus kova

szo- 
l’ki- 

užhr-

Pakol užbaigsim pasek- 
szi susirinkimą 

Lietuvos 
viena klausymą:
ar pakajus ?”

Voldemaras nok rust elejas ne 
Prtkajus!” Su- 

siuntiniu
akies atsake:
dundėjo delnai visu
ant tojo atsakymo, o Pilsudskis

“Jaigu pakajus, tai 
mitnos’czionais daugiau nerei
kia, 
ministeriš Zaleskis.

užbaigė:

i i

szaukt i 
pasiimtu. 

, kuolai 
dar vandenyje ji užbadė.

munieczius,

POSUNIS NUSZOVE 
PAMOTE

Kaunas. — Pasandravio dva
re, Sziluvos valse/.., Kaseiniu 
apskr. Lapkriczio 4 diena apie 

evoi - 
nuszauta pil. 

33 m»‘tn

o iszlygos taikąs užbaigs
Parvažia

vus namo, paliupsu giedoti po 7 valanda vakaro dviem r
veriu szuviais 
Kaze Ast rauskieno, 

supratimo su musu kaiiiiiuka amžiaus.
Sziluvos polieios 

mis nusikaltimas iszaiszkintas 
ir nusikaltėlis sulaikytas. Pa- 

Lenkija. si rodo, kad nusikaltėlis yra nu- 
szautosios posūnis Liudas 
trauskas, 19 motu amžiaus, ku
ris tardomas prisipažino nusi
kaltimą padaręs del szeimyni- 
nio nesugyvenimo ir pasipelny
mo tikslu.

visas bažnvožias ”fTe Deum” 
ant pasekmingo užbaigimo nc-

Lietuva.
Tftikos iszlygos jau likos su- 

raszytos ant kuriu turės pasi- 
Lietnva ir 

Klausymai apie Vilnių bus vė
liaus a |)s varsty t i.

London, t— Ift “ 
graph” dienraszti isz Genevos 
praneszama, kad sutartis, ku
ria Voldemaras ir Piludskis tu- 

, Tautu Sąjun
gos nariams spaudžiant, susi
dės isz sekamu punktu:

1. — Lenkija prisižada pri
pažinti pilna ir galutina Lietu
vos Nepriklausoma valstybę.

2. — Dabartinis taip vadina
mas karo stovis tarp abieju 
szaliu bus atszauktas ir bus pa
naujinti normalus rysziai, ne
atnaujinant, vienok, diploma
tiniu ar konsuliariu santykiu, 
tik paszto, telegrafo, gelžkeliu 
ir prekybos.

Tautu Sąjungą paskirs

pastango-

raszvt

Daily Tele-

res pasiraszyti

• 9

3. — Tautu Sąjungą paskirs 
komisija, kuri aplankys abi 
szalis ir patyrinės gandus apie 
Lenku mobilizacija, apie Len
ku partisan u veikimą ir kitus 
juodus darbelius parubežiu.

DAUGYBE PADEKAVONU
UŽ KALENDORIŲ

ko-

Aplaikome kas dien sziintus 
gromatu su gerais velinimais ir 
padekavonems už taip puiku 
Kalendorių ant 1928 meto, 
kio skaitytojai nesitikėjo ap-
laikyt. Ant tu visu padekavo- 
niu atsakom visiems “szirdin- 
ga aeziu” ir džiaugėmės kad 
galėjom patikli ir užganadinti 
musu skaitytojus, 
pribuna ir nauju 
kurioms siuucziame taipgi ka
lendorius. Todėl lai seni skai
tytojai nevilkimi su užmokes- 
tim nes negalimo gvarantuoti 
ar turėsimo užtektinai kalen
dorių.

I 1

Daugelis 
skaitytoju,

1

i H

1
I
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ADRESAI LIETUVISZKO 
'AMBASADORIAUS IR KONZULU:

t. 
t k

f
t

Lithuanian Legation, 
2622 18-th Street. N. W..

.Washington, D. C.

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

Lithuanian Consulate,
808 So. Dearborn St., Chicago, HL

—------------------------ ---------r—
laike tvano su pagelba dvieju 
grabu. Perkins matydamas 
kad vanduo apėmė visa aplin
kine ir nebuvo galima gelbėtis, 
sukalė du grabus drauge, in 

o in kita 
jojo motere ir tokiu budu nu
plaukė prie 
iszgclbetais.
bas yra naudojamas del gyvų
jų, o bet szi karta iszgcl'bejo 
dvi gyvastis nuo mirties.'

Perkins

viena atsisėdo jisai

kalnelio ir likos 
-No visados gra-

ISZ SKOTLANDIJOS
Craigneuk, Skotlandija. — 

Atleiskit imi n, gerbiami szv le
sios Saules skaitytojai, kad il
gai užtrukau su savo pasižadi’-' 
jiinu. Praėjusiam a p raszy n te
buvo paminėta kad apie jauni- 

bus placziau apraszyta.
Tad ka buvau užsnūdęs trupu
ti, bet neužtylesiu visiszkai, ir 
dabar tesiu savo pradėta dar
bu toliau. Žinau gana gerai kad 
tas vieniem patiks,
visai ne, bet asz negaliu to žiū
rėti, ir reikia raszyti kaip yra 
ba už maža krisleli pagražini
mo ant manės taipgi nekurto 
visa tulži iszlieja, su melagin
ga i s pagra ži n i ma i s,
gėdisi pasiūlytos dovanos pen
kių svaru reikalauti. Czion kad 
lik ar neims faktas neteisybei, 
bet už tai nėra ka pykti, reikia 
tik praszyti kad raszytu ir tei
sybes laikytųsi, o su laiku pro
to i ilgaus,
Dabar gryszim

ma
r

Kas Girdėt
—n., II.-—. .-.I i-.- ■ ■ --

randasi daugiau 
kaip du milijonai moterių ku
rios dirba kas dien iszskirent 
savo paprasto naminio darbo. 
Didesne puse t uju moterių

Amerike

puse 
dirba, nes yra priverstos dirb
ti ir prigelbet savo vyrams, bot 
kita dalis dirba kad už uždirb
tus pinigus galėtu pasirodyt.

Musu pramonystese kas me
tas žūna daugiau žmonių ne 
kaip Svietineje Karėjo žuvo. 
Kas diena pražūna po 63 dar
bininkai o kas nietas 105 tuks- 
taneziai <buna sužeisti isz kuriu 
daugelis yra netinkami dau
giau prie jokio darbo.

Meile yra tai valgis: prastas 
bet skanus isz , 
sveikas ir sudrutinantis paau
gusiam amžiuje; o ant senatvės 
žadinti bet jau nesutriovanti.

gady-Dabar vra iszradimu 
ne. Tai kiekvienas, norintis in- 
neszt ant svieto ku nors nauja, 
galvoja, suka smegenis, kad ka 
nors iszradus. Lietuviai nuo to 
ir gi ne pasilieka, 
iszra d o 
vinima ”
tai iszradinia: 

4 4

o ki liein

Sztni tūli 
pagcrtniina-pnleng- 

Lietuviu raszvbos. Ve
4 <

Moqekaa visuomet vaizduo- 
Artinasi balta 

Ah noriu mvlxti, bet 
nenoriu bunt nivlimu.
kės vrahvkite v mano saaskai- • • » 

rtihqia baqka barlikn.

fiauriaa. 
fienia”.
.m J > i 4

4 4

” “Pro-

taa”. “I
Y niuusuu sostinee Vilniun 

»>
4 4

vsiverfx Lenkai.
Na, užteks.
Ka manot apie ta

? Man atrodo labai kyaL
1 iszradimas!’* Toki iszra-

4 4 iszradi-
ma ’ ’ 1
las “
dima priimant, prisieitu kiek
viena m savo galvoje padaryt 
revoliucija. .Jeigu but naudinga 

t nieko to- 
Dabar gi del to keist ra-

jaunu dienu; permnjna daryt, tai

Nekurtose dalyse Indijos da 
randasi barbariszkas paprotis 

naszliu ant laužo 
mirusiu

deginimo naszliu ant 
drauge su mirusiu jos vyru. 
Tenaitinei gyventojai sukrau
na dideli laužu ant kurio pade
da nebaszninka. o szale jojo at
sigula gervalei jojo likusi nasz- 
le. Tokis moteres pasiaukavi- 
mas reiszke meile ir 
mvsta moteres del mirusio sa
vo vyro. Laužu uždega, o szim- 
tai susirinkusiuju gai'lininku 
klykia ir szoka aplinkui laužu, 
liepsna apima negyva ir gyva 
anka.

Tokis atsitikimas buvo nese- 
nei aplinkinėje Barb, Indijose. 
Ant giliuko baisiai apdeginta 
motore nusirito nuo laužo in- 
puldama in vandeni. Tame lai
ke adbego Angliszka palicije 
ir iszvaike tikejimiszkus kvai
lius.

kio.
szyba, kad tūliems sunku isz- 
mokti, tai nėra reikalo. Jaigi- 
kuriems vra sunku iszmokti 
dabartine raszyba, ir ji keblu
mu daro, tai nereikia ne naujo 
‘ ‘ iszradimo. ’ ’

Jaigu taip mainys Lietuvisz- 
ka kalba, tai seni visai 
kės skaityti o jaunesne
karte visai ant jos nežiuręs.

nemo-
geni-

MALDAKNYGES
isztiki-

Balsas Balandėlis arba
II

570

*

i

r
i

I

ta

I

I1

Senas Jonas D. Rockefeller 
iszvažiavo in Florida ant žie
mos. Jisai myli krauti milijo
nus ir myli loszti golfą. Kaipo 
geras krikszęzionis jisai nuėjo 
Nedelioj in bažnyczia. Bet ka
da vargszas eina in bažnyczia, 
laikraszcziai apie tai nieko nc- 
raszo. Kitaip su tnrezium. Apie 
atšilau kinui seno milijonie
riaus in Dievo narna, placziai 
apie tai apraszinejo laikrasz
cziai, noriuts ant vieno mel- 
dženezio tureziaus 
tukstaneziai vargszu.

Da ilgiausia 
daugiausia

szai.

pripuola

I

■H .

P

o
žaidžia tureziai

vaimold že si n

r
i
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Profesoris anatomijos Vicd- 
niaus universitete, daktaras 
Ferdinandas Hochstetter isz- 
rado nauja būda balsavojimo 
kunus mirusiųjų, kurie net už
laiko savo borva ir po smert, 
bet ta iszradima laiko didėlėje 
slaptybėje. Profesoris jau dau
geli lavonu užbalsamavojo ku
rie gali pergulėti szimtmeczius 
ir yra geresniais ne kaip Bgip- 
cijonu būdas.

universitete,

No. 185
Mažas Sznltinelis Dievo Myliotu.
Nnujnusis spaudimas su Officium su 
dadėjimu litanijų, maldų ir giesmių 
prie Paneles Szvencziausios.
puslapiu, puikiai apdaryta drūtais 
minksztais skurineis apdarais su ka
bute, auksuoti lapu krasztai.. . .$2.50

No. 166 Balsas Balandėlis, tuoj 
pati knyga kaip virszuj parodyta, tik 
apdaryta plonais kietais skurineis 
apdarais..................................... $2.00

No. 187 Mažas Naujas Aukso 
Altorius, didei naudinga maldų kny
gele, pavesta visos Lietuvos Kataliku 
Jaunuomenei. Graži knygele puikiai 
ir drueziai apdaryta minksztais sku- 
rineis apdarais, auksuoti lapu krasz
tai, preke tiktai......................... $1.50

No. 188 Aniolas Sargas; yra tai 
naujausia malda-knygele, su bažny- 
czios aprobatu, 448 puslapiu, visos 
reikalingos maldos, skurineis minksz
tais apdarais, puikiai iszmarginta, au
ksuoti lapu krasztai...................$1.50

No. 189 Vainikėlis, 
maldų knygele, mažiausia knygel lie
tuviu kalboje. Skurini juodi minkszti 
apdarai, auksuoti lapu krasztai, 302 
puslapiu, didelis aiszkus drukas $1.00

No. 190 Visuomet, malda-kny
gele katalikams lietuviams visokio 
amžiaus. Puiki maža knygele, 25tf 
puslapiu, baltos celluloides apdare- 
llais, su kolioruotu paveikslėliu ant 
virsziaus, auksuoti lapu krasztai be 
kabutes. Puiki knygele del dovanoji
mo vaikams ir mergaitėms

No. 191 Kanticzkos arba giesmių 
knyga, paprastais kietais apdarais 
Preke ......................................... $1.00

No. 193 Gyvenimas Szv. Marijos 
Panos, 95 pus. Popierinais vyr. . .25c

Katekizmas,

Mažas

katalikiszka

$1.50

No. 194 Trumpas 
pagal iszguldima Kun. Pilauskio, su 
nekureis naudingais padėjimais. 10c

No. 195 Maldele
Szvencziausio Veido Viesz.
Jėzaus Kristaus......................
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kaimiecziu 
Szvediszkoje provincijoj Da Is
land, yra tvirtas tikėjimas, buk 
tenaitinis lipdukas tikrai in- 
speja kada bus karo, nes laike 
pakajaus lipdukas neduoda 
vandenio bet prisiartinant ka
rei pradeda vanduo teketi 
smarkiai. Paskutini karta upe- 
lukas tekėjo 1914 mete, o da
bar žmones randasi dideliam 
nerimastyje, kad vda kare už
stos ant svieto.

Tarp A litro p,

Arcibrostvos 
Musu 
. .10c

No. 196 Stacijos arba Kalvarija 
Viesz., Jezuso Kristuso.................10c

No. 197 Graudus Verksmai arba 
Pasibudinimas prie Apmislinimo Kan- 
ezios Vies., Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pūgai seno- 
viszka būda.....................................10c

No. 198 Gromata arba Muku Mu 
ka musu iszganytojaus Jezuso Kristu
so, peraszyta isz gromatos rastos gra
bo musu iszganytojaus Jeruzolime. 
Užgyventose szalyse per katalikus, 
kožnas nezioja ta gromata apsiūta in 
puiku ceikl ant stuczkeles pakabina 
kaipo szkapleri. ............................. S«

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

i

kad net

ir karsztis apleis, 
prie virszui 

pažadėto apraszymo apie jau
nimą.

Pas mus jaunimo randas: 
gana dikinkas būrelis, bot kaip 
praėjusiam apraszyme buvo 
minėta kad nėra vienybes, nėra 
sutikimo, skaudu szirdžiai da
rosi net ir pamislijus apie atei
ti matant tokia jaunimo nevie
nybe, pagalvokit patys jauni
me kokiais esate, ir už ka nesu
tinkate. Atminkit patarle kad 

Pas mus 
jaunimo yra kelctos rusziu, ku
rie savo nevienodumu dikeziai 
skiresi nuo vieni kitu.
randasi (bet apie jaunimu vi
sur kalbant nesiskiria ne, vai
kinai, ne merginos), kurie no
rėtu auksztos garbes pasiekti 
bet neinstengia, už tiesa atlie
ka vietom ir gera darba, Szv. 
Bažnyczioj tarpais gerai, tar
pais blogai pagieda, ir jai kada 
nenusiseka nėra ko stebėtis, ba 
nejoki užsiėmimą be klaidu ne 
rasim. Bet ir blogume netrūk
sta. Ju tikslas vieniem per sa
ve lavintis kas yra negalima, 
ba netrukus iszeitu
kita kalba, bet jau ne Lietu- 
viszka. Czion tarp svetimtau- 
cziu augia mažai supranta apie 
priežasti nemalonumo, kad ski
rias nuo kitu, ypatingai nuo 
reikszme Lietuviszku žodžiu, o 
da tuos paežius kaip reikiant 
neparaszo, neisztaria, pertai ir 
greitu laiku mes senesni jau no 

gieda, ar An
gliškai, ar kitaip kaip. Antra 
vietines Szvento .J uozapo drau
gijos sąjungos. Czion didis jau
nimo nesupratimas, ir apsilei
dimas, kad beveik nemalonu ne 
ra s zy t i, pagalvokit 
draugijos nebus, kur tada 
kalni prisiėjus 

at liksit.

jaunimo

‘ ‘ Vienybėj galybe. y ?

Vieni

negalima 
visiszkai

suprasim ne ka

■ 8AULK
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Užtad ir bažnytinio giedojimo 
eina klausyti, Bet jau kilos pu
ses ožys didesnis už juos. Vie
tinėj svetainėj ant koncertu ne 
eina, bet pasitaikius progai ki
toj kolonijoj koncertą loszti ir 
tiems patiems tada ir prieszai 
eina. Tad pagalvokit jaunink’ 
kam ežia skriauda darot, ne ki
tiem kaip tik vien draugijai 
kuri jus auklėjo, isz mažens, 
dovanai davė svetaine del pra- 
silavininio sziek tiek Lietuvvs- 
tes, o dabar už tai toks atsimo- 
kejima^, labai gražu.

Da kita yra dalis 
kurie niekur nepriguli,

jaunimo 
nieko 

nesidarbuoja, bet ir Lietuvys- 
visiszkai prieszi n gi.

Kartais ir bažnyczioj 
Kartais ant, koncertu. Bet da 
kita yra dalis nemaža jaunimo, 
apie kuriuos jau net raszani 
graudu darosi, loki ka jau nie
kur nepriiguli, ir iicsidarbuoja, 
bet atvirai galima 
kad prieszai 
tokiu ka jau sunku susikalbėti 
Lietuviszkai, ir gėdisi 
dyt kokiu jis yra.
viu bet kokios draugystes vi
siszkai szalinasi, prie paskui i- 

ruszies svetimtaucziii de- 
ir su tokiais draugauda

mi greit in beda pakliūva, 
tokius geri svetimtaueziai 
savo tarpa nepriima ir toki vi
siem Lietuviam geda daro. Asz 
manau kad Amerikoje jau vis
ti ek kitaip esą. t

Pasitaiko I a ik raszcziuos ras
ti apii’ veikimą jaunimo kituos 
krasztuos, kaip malonu darosi 

apie ateiti, bet pas 
Kandi taipgi laik- 
apie jaunimo lei

džiama. laikraszti, 
jaunimas gėdisi net savo vieti
ni laikraszti in rankas paimti.

t ei ne
matvti.

pasakyt i 
I Jiet uvyst e. Yra

pasiro- 
Nuo Liet u-

nes 
dasi,

ba 
in

gerai jai 
rei- 

sueisit, ir koki

pagalvojus 
mus kas?1 
raszcziuos

o pas mus

Atleiskit draugai asz ežia kal
bu tik apie vietinius, bot kad p

....... .—-——i.— .... , .................. ..........

Kaip Sukcziai Apgaudinėja
r Emigrantus
Ne vienas kitas patyrimas 

taip greit ne i szba i g s ateivio 
pasi‘1 ikojima in szia szali kaip 
pametimas sutaupytu pinigu, 
ai'ba algos, per nesaugu didėji
mą kapitalo. Ateivis, apleisda
mas savo szali, svajoja apie 
szios szalies progas

<41

I

X

ii

mes agentai prikalbina ji inde
li pinigus in lotus. Ateivis ne
mato tuos lotus priosz nupirki
mą. Jam teisingai skamba 
agento žodžiai. Kaip szilame 
atsieikime taip ir kituose ne- 
reik pirkti to
Priosz indodant sunkiai 
dirbtus pinigus in bilė su man,v- 

reikia isz anksto gerai ir 
nuodugniai visa reikalu iszty-
rinoti.

Agentai kartais 
ateivius prisidėti prie sumany- 

knrinos veda

ko nematai.
už-— algas ir 

kiek jos bus galima sutaupyti. 
Ir kuomet tie pinigai -sidLCziu 
ut imi i jau jo pasil ikejimns ge
rokai sukratytas. 

4

parodo pageidavimas dideliu 
korporacijų 
darbininkus 
ir neteisumu. Tos kompanijos 
sziuom klausymu veikia isz
vien su Beller Business Bur
eau, 
per 41 sujungtus ofisus dide- vardu. Kuomet apgavikas ap
ijuosė iiv. Valstijų miestuose ir 
per foreign Language Infor-' 
mat ion Service, kuri organiza
cija pranesza 
laikraszczihnis 
naujus suktybe

ma

ilalvkas yra rimtas. Ta

apsaugot i savo
nuo apgavyse.ziu

su Better 
kuri organizacija veikia

apie 
?S

t i ket i, kad

svetimu kalbu 
vi šoki us 

budus, kad 
apsaugojus musu naujus pilie- 
czius nuo snkeziu.

Neiszmint inga
kaip lik grei't ateivis atvyksta 
Amerikon jis pameta savo 'lau- 
tiszkuma ir tapsta dalis szios 
sZalies visai užmirsžant szali, 
isz kurios paėjo. Atvykęs czid- 
nais jam gerinus apsigyventi 
kur randasi nors kiek jo tan- 
tieeziu. Jis perka isz tu krautu
vių isz kuriu anie perka, ir jis 
dinba kompanijose kurtose dir
ba jo laul iecziai. Kad nors sza- 
iis jam i 
panaszios in jo szali. I’er kiek 
laiko jis patenkintas pasilikti

ARTI SURVAILEJb 
MO DEL STRĖNŲ 

GĖLIMO?
Johnson’s Red Cross Kidney 

Plasteriai teikia Greita, 
Tikra Pagialba.

Greita pagialba yra patikrinta be
veik nuo pat momento, kuomet ju« 
panaudosit Johnson’s Red Cross Kid
ney Piaster! prie skaudamos vietos.

Szildanti, szvelninanti, szi senoji 
gyduole pnszalins asztrius fskautJ» 
mus ir atszipusius diegimus streno- 

sustiprins ir suteiks nusilpu-RC,

prikalbina B'c,nR muskulams galimybes atgauti

“ stambus 
Bet tik vardai tu 

biznierių pasirodo agento sura- 
szuosc, tie vyrai visai 
apie tuos sumanymus.

mu, 
biznieriai. ’ ’

nežino 
Jokiu 

budo ncpavėlintu vartojimu ju

upras kad

paaiszkinta

leidžia miestą su surinktu ka
pitalu, tada ateivis s 
apgautas.

Ateiviai irgi prikalbinti in
deli pinigus in invairius iszra
di mus. Jiems
szinitai atsilikimu kur žmones 
paturtejo remiant iszradimus. 
Nuo T’aidiszko Biuro rekordu 
sunku sprensti kokios apga
vystes apgaudi’nepa invairiu 
tau žmones. Bet tyrinėjimai r* 
do kad lengviausia apgauti 
ateivius jeigu ju kalba yra var
tojama. Apgaviku taktikos isz- 
destytos kituose stYaipsniuose.

Nela’bai senei susiorganizavo 
degucziu kompanija tikslui ga
minti deguczius ir degucziu da- 
rvmui maszinas. Maszina kuri

nauja bet aplinkybes J“". turėjo ««new!ti Kero pelno
visiems investoriams buvo Ita
lo iszrasta, ir tode'l flabai daug

r

tvirtuma, ir visus trukumus pasza- 
lins tarsi magiszku budu.

Gyduoles persisunkia per oda ir 
eina tiesiog in silpnus skaudamas, 
vietas, nusilpusius muskulus, malszi- 
na skausmą, gaivina nusilpusius ner
vus ir atstato liuosa veikimu musku
lu.

Del greitos pagialbos — buk tik
ras pareikalaut didelio Johnson’s 
Red Cross Kidney Plasterio su rau
dona flanele užpakaly. Visi vaisti
ninkai juos parduoda.

WALNUTPORT MOTERE 
GIRRIA DR. WHITE’S 

GYDUOLE.

Mi'K. \Vni. H. Rchrig isz Walnut
port, Pa., ruszo: “Duodu jums žinoti 
jog Dr. Whites Lun-ge Hea-la yra 
geriausia gyduole del pcrszalimo ir 
kosulio. Mes regulariszkai vartoja
me ta gyduole del sustabdymo ko
sulio musu vaikams ir patariu vi- 
siems vartoti laike reikalo ir galite 
apgarsinti szi laiszka jaigu norite.”

First National Laboratories Ine., 
Wholesale Distributors, Lehighton,

Pa.
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W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS LIETU VISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITYypata'svetimu tarpe svetimoje !laiu '/•''"'•'■esuota. Kompani- 

szaiyje. arba Ja tuoj organizuota Italu Ita-Bei ankscziaiis ,» 
vėliaus jis nori žinoti kas 
loji Amerika.
liuosuoja
intekme. Jis pradeda eksperi
mentuoti su Amerika. Ir pasi
sekimas ar nepasisekimas jo 
pirmu tyrinėjimu yra pama’l i il
gas faktorius jo pasisekimo ar
ba nepasisekimo kaipo Ameri
kos pilietis.

Jo noras 
me r i k a

kur ir pas mus Škotijoj sziek 
tiek jaunimas kruta, ale vieny
bes visur diidis trukumas. Ar 

gražu paduoti vieni ki
lioms meilinga ranka, nors tie 
kurie sziokiu ar kitokiu budu 
darbuojasi, 
isztantejusius jau nėra ka kal
bėti. Susila.’ikyti'iszvien, vieni 
kitu kokius prasikaltimus at
leisti, ir užmirszti, kaip butu 
gražu pažiurę!i kad 
tarp mus skaistaus 
broliszka meile, ir vienybe. 'Ta
da atsirastu visokio veikimo ir 
gyvumo.

Man raszytojui szio straips
nio taipgi yra labai nemalonu, 
kad vieni kitus atmetat, ir pa
niekinai, asz jau nuo keleto 
metu prie jaunimo darbuojup- 

[siu visokiais budais. J’ad ir da
bar noriu kad užszvistn saules 
spindulis iii mus jaunimo kru
tinės draugingoj meilej, o asz 
sziek tiek sutvarkęs, ir nuro
dęs kelia prie koncertu pagal 
iszgale duodamas pat a rimą, ir 
pamokinimą, jau noreczia pa
silsėti ir ant jaunimo sureng
tu koncertu visuomet prižadu 
lankytis kolei iszgalesiu... 
Dupk Dieve kad nors truputis 
broliszkos vienybes pasirodytu 
tuom kart butu kitas apraszy- 
mas man linksmiau raszy t i, 
dabar jau sudie.'

— Szkotinskas.

nebut u

ba apie visiszkai

užžvdetu 
jaunimo

v ra
Po Įlinki pasi

imu savvo tautystes

su A-
apie

apsipažinti 
veda ji maustyti 

mokslą arba apszvietima. (’zjo
nais randasi vieszos mokyklos, 
bei jas užbaigus, jos nogvaran- 

darba ir augsztas 
ai užbaigti.

randa kaip nors, 
kad yra kitos insteigos, kurios 
prižada gerus dalbas ir geras 

in labai trumpa laika. 
Norėdamas labai

tuoju gera 
algas kuomet kur
Bei ateivis

algas

lams. Kuomet žmones 
pinigus, 
skriaust i.

Nuo to pavyzdžio neturime 
spronsti, kad Halai lengvai už- 
interesiioti visokioms degucziu 
daryme iszmisloms, arba net 
degucziu industrija. 'Tie-Halai 
dėjo pinigus tik, kad iszradc- 
jas buvo Italas, ir kad Italai 
agentai ėjo per Italus inkalbi- 
nant tautieczius prisidėti.

Kitas pavyzdis inima Skan
di na v m 
ežius dolertu in vaisiu kompa-

Tos komĮianijos agentai 
buvo Skandinavai.

Nežinodami szio 
proeziu ir praktikos svetimsza- 
liai greieziaus klauso savo tau
tos agentu. Ir su tuom faktu 
apgavikai labai gerai apsipa- 
žine. 1 —KL.T.S.

pamėtė
tik Italai buvo U ll- Pasamdo

nija.

•kurie indojo tukstan-

šalies pa-

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

GYD1KIS 5Ų ŽOLĘM9

Geriausias būdas gyditis su žolema, 
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 invai- 
riausias žoles nuo visokiu ligų kaipo 
tai nuo kosulio, kokliuszio, dusulio 
mainu ar bile kokios astma, viduriu 
užkietėjimo, skilvio nemalimo, strėnų 
ir pecziu skaudėjimo, lovoj szlapinl- 
mosi, pcrszalimo, rumatizmo ir t.t. 
po 60c. Nuo nervu iazgasties, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auyse 
užima, bemieges, szi r dies drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejusio kata
ro, balt-liges ir t.t po 8 be. pakelis. 
Jeigu kenti koki nesmaguma isz virst 
minėtu ligų, tai greieziaus kreipkitos 
pas mane. Asz tukstaneziame sutai
kiau sveikata su savo garsioms žolėms 
ka ir suteiksiu ir jumis. Pas mano 
galite gauti Didysis Szaltinis, Tiltas 
spaudos, pagal tikra 10 ir 6 spaud* 
ma, pualapiu 992 su juodais mink- 
sztais apdarais po $4.75. Atsiųskite 
10c. o gausite visokiu Žolių ir knygų 
kataloga. Reikalaujame pardavinėto
ju inusu žolėms po visus lietu visikus 
kolonijas. Adresą vokite bziteip:

M. ŽUKAITIS,
Rnenearoort. N. ▼

Iii’
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greitai pro
gresuoti jis prisiraszo prie vie
nos isz tu insteigu. Jo tas Didė
jimas kapitalo in apszvieta 
nieko ncpelni — jo pinigai žūs
ta ir maždaug pasitikėjimas in 
Amerika.i

Arba ateivis apserga. Jis 
skaito arba kas jam papasako
ja apie kokias 
d uolos, kurios 
gražioms bonkuteins ir ant ju 
užlipdytas praneszimas skaito 
ji tuoj 
boukute ir jo laime jaigu blo
giau nesijauezia po vartojimu. 
Vėl jo pinigai dingsta.

Ateivis, norėdamas tail) gra
žiai apsirėdyti kaip Amerikio- 

prisiraszo prie vadinamu 
suit clll|b.s.,, 

pinigu nusipirkti kostiumą ir 
tiki, kad jeigu nusipirks lote
rijos bilietą arba bilietus, tai 
gal jis laimes kostiumą. Bet 
apgavingas vedėjas to kliubo 
pasiėmęs visus sudėtus pinigus 
apleidžia miestą. Vėl ateiviui 
lieka tik patyrimas ir negali 
sveikai manyti apie Amerika.

Pi'gus daigiai tam tikrose 
krautuvėse irgi gal pavilioti 
ateivius. Aplankęs tokia krau
tuve tiki, kad jau nusipirko ge- 

liargeuu, bet isz t ikro tie

G 6 6
yra t«< receptas del

Szalczio, Grippo, MaJaria, 
Flu ir Tulžinio karszczio.

Užmusza mikrobus. — Aptiekose

pasitarima atliksi!. Dabar 
didžiuojaties kad jum duoda 
vieta del pasimokinimo giedo- 
1 i Szv. Bažnyczioj. Bet pagal
vokit atsiskyrėlei, ar ilgai jum 
duos. Jau Lietuviu prieteliaus 
gerbiamo senelio klebono jėgos 
menksta.Jau senelis, laikui pri
siėjus numirs. Tada nereiks ne 
jus, ne jus giedojimo, ežia prie 
paminėtu priguli nedidele jaii- 

Da kita svarbi 
priežastis jei kurios merginos 
priosz keletą metu 
m e n k n i e k i susi p yk o 
nėra atleidimo, jei ji eis, tai 
asz neisiu, ir taip toliau, ir tas 
per metu metus. Kur ežia pro
tas brangus jaunime, gal kas
dieninio poterėlio reikszme no 
supranti, o gal nieks ne neisz- 
aiszkino. Ten aiszkiai pasaky
ta—At'leisk kaltes, kaip ir mes 
atleidžiam saviems kaltiems,— 
ir koks ežia atleidimas kad ke
lis metus piktumą laikyti, o da
gi Bažnyczios giedoriai. Kito
kiem tai tas visiszkai nenau- 
jiena.

Kita dalis jaunimo jau dau
giau prie Lietuvystes linkus, 
vietiniai draugijai darbuojasi, 
rengia indomus koncertus. Pa
dainuoja grynai Liotuviszka!. 
Bažnytėlėj Szv. dažnai lankosi, 
nepriesztaraudanii kad ant ;ju 
koncertu virsmui minėti neatei
na, jie ir jos visuomet gatavi .b * — A

nimo dalele.

už koki 
jau tada 

jei ji eis

kolei

Naujas Didelis 
Sapnorius jau

Gatavas
Jau užbaigem daryt 

Nauja Dideli Sapnoriu. Į 
160 puslapiu, su dau
gybe nauju paveikslu, 
iszaiszkina visokius sa
pnus kokius 
gali sapnuot,
puikiai drueziai apda
ryta kietais audeklinois 
apdarais. Preke su nu
siuntimu tiktai $1.50.

f*

žmogus 
Knyga

I

Į 
'k 
j 
1

i

apserga.

ypatingas gy- 
parduodamos

Nusiperka

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

Ant antro floro Klinc Sztoro.
19 W. Center St. Mahanoy City 2r Giiut Rd.

I

t is
4 4 Jis neturi gana

ru
daigiai yra niekniekiai.

Apsigyvenęs Amerikoj jau 
pet kiek laiko, ateivis nori nu
sipirkti kiek nors žemes, arba

l

LIETUVOS LAISVES PASKOLOS BONUS
PERKAME IR PARDUODAME

siuneziame pinigus in LIKUTVA užmokami greitai po 
AMERIKOS DOLERAIS arba LITAIS, per kėbulu 

Raszykitc del informacijų: — Dept. S.

ZIMMERMANN & FORSHAY
170 BROADWAY NEW YORK

FIRMA insteigta nuo 1872

Teipgi 
gvarancija 
ar per paczta.
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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 

Dėkite savo 
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite

H
del žmogaus kuris dirba ir czedina.Iota, arba ūke. Jis mato, kad jo 

draugai turi savus namus, ar
ba greieziaus, skaito pagarsi
nimus laikraszcziuose, ar’ba že-

W. D. Boczkatitkas-Co.
Mahanoy City, Pa.'

A-BE-CELA arba pradžia skaitymo ir 
• Preke 15c 

W. D. B0CZKAUSKA3 - CO.» 
MAHANOY CITY, PA,

Graborius Vernon Perkins ir ranymOt del vaikam*. -
jojo pati isz Waterbury, Ver
mont, iszsigelbejo nuo mirties

• •

susitaikyti, gyventi vienybėje,
!

r

i

>1

kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.
"T—111 ■ 1 ■ T *■'      ■   r
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Paveikslas Gyvenimo
4? , Pati Naujo Belgijos 
įi Ambasadoriaus 
Mill 1K

Į

Skaistus dangus žėrėjo žval- 
gydamis o isz netolimo kalno 
kilo pilnas menulis — darže 
žiedai žydėjo o ju kvapsnis toli 
skirstėsi.

Gabriele tiktai pati viena na- 
slugine kur-tai)nie radosi:

iszejo, lekajus su ponu iszsiba
ladojo, ba užmiesti davinėjo 
koki tai baliuka.Gabriele nieko 
pikto nemislijo, kas laikais ga
lėjo atitikt. Atsidarius langu 
virszutiniuose savo pakajuose 
žiurėjo per langa. Kitas tame 
lake butu snaudės, bet Gabrle- 
liai kitokios misles painiojosi 
galvoje. Žiurėjo in aplinkine, 
bet jos mislys kas-žin kur laks
tė. Nu'bodo jai žiopsotis, prida
rė langinyczia o pati sėdo ant 
kėdės. — Pakajuose buvo tam
su. Sėdėjo taip apie puse ady- 
nos, szitai iszgirdo sznabždeji- 
ma kuris ja sujudino; pakele 
akis; kokis tai
inusze ant langinyczios, 
jaus atsidarė ir per įauga in- 
szoko kokis tai žmogus.
Gabriele kliktelejo, nepažins- 

lamas stojo kaip nudiegtas.
— Ar ežia kas yra ?! — pa- 

k la use.
Tr jau norėjo vela bėgt per 

langa, kad sztai užeziuope Ga
briele, kuri paszokus nuo kė
dės norėjo bėgt.

Del Dievo! — paszauke 
Gabriele.

Tylėk! — paszauke ne- 
pažinstamas, sukandės dantis; 
— tvlek 
miela.

Gabriele nutilo ir apeziuopa 
jeszkojo duriu.

Tas žmogus, insižiurejas ge
rai, užstojo d<4 jos kelia.

Klausyk, nieko nebijote. 
Leisk mane — tarė Ga-

szeszelis atsi- 
t no

jaigu tau gyvastis

briele.
Ne iszeisi isz ežia, ba ta

vo nusigandimas mano iszduo- 
tu; klausvkite tiktai manos, o 
plaukas tavo nuo galvos ne 
nupuls.

Gabriele atgalimi paėjo.
— Kas esi per vienas ir ka 

reikalauji! — paklausė.
— Paslėpki mane. Pabėgau 

isz kalėjimo. Smulkiausias su- 
miszimas, galėtu juos ant ped- 
sakio užvest... Del Dievo, mel
džiu tavos ponia ne prapuldiki 
mam‘s!

Balsas nepažinstamo taip bu
vo gailus, jog Gabriele pradėjo 
nesibijot ir insidrasino, del to 
ant praszynio kaltininko prisi
lenkti.

—- Nesibijok — tarė ji — 
bot kokiu budu ežia inpuoliai?

Matydamas, jog ežia no 
matyti gyvos dvasios, mislijau 
jog ežia niekas ne gyvena ir 
del to norėjau jame pasislėpt.

— Ar tai tavęs joszko?
Ar girdi?! — pertrauke 

nepažinstamas, tverdamas jai 
už rankos.

Ir isztikro toje valandoje da- 
v<‘si girdot sujudinimas 

poilgam galėjo su
žalai ori u Ir 

buvo tai

r».

e

ant

Ponia! — tarė jis, bukie

verstines prieglaudos, 
tiktai kantri,

isztare taip

ti ly ežios; ne 
prasti žingsnius 
barsZkejima szobliu; 
sargai, kurie leidosi ])askui 
pabėgėli. Praėjo pro narna no 
susilaiko; kalininkas atsipeikė
jo, ant pirsztu prisiartino prie 
lango, ir pravėręs langinyczia 
žiurėjo ant kur Žalnieriai nuė
jo.

kantri, nenoriu naudot isz pri-
Bukie 

o kada sargai 
atsitolins, eisu kur kitur jesz- 
koti pasislėpimo.

Tuos žodžius
graudžiai, jog Gabrieli' atsake.

Butu pasiutimu tuojaus 
iszeitie, idant savu noru papul
ti in rankas?....

— Tiek to, bet manės gyvo 
(langiaus nepaimtu. Ilgai ken
tėjau apkaustytas, pakolei pan- 
cziu ne sutriuszkinau; dabar 
kada gavausi ant szviežio oro, 
esu ponn savo noro, ir velyk 
pražūt ne kaip vela in kalėj!- 
|ua sugryžt!...

mano laikvsi 
diena, 

pa»-

Pradėjo ta moteriszke gailė
tis ir tarė:

— Ko dauginus reikalauji 
nuo manos!

— Paslėpus
per nokti ir rytoj per 
pakolei no apsimalszins; 
kui duosiu sau rodą.

— Kur ponas nusiduosi ’
— In Prusus.
— Ton ne drąsu gyvent — 

asz girdėjau kaip tenais gyve
nau...

Ar ponia gyvenai Prn- 
?... kokioje szalije?
Poznaniuje...
Poznaniuje?!.... ar ponia 

laikais nepažinojai tenais Ga
briele Z.?

Gabriele sudrėbėjo — ir in- 
sižiurinejo in kalbanti norėda
ma iszprast jo veidą tamsume, 
sume.

suose

— Pažinojau — atsake dre- 
baneziu balsu — delko klausi?

Kalininkas tylėjo ir už 
landos prakalbėjo:

— Jaigu ponia pažinojai ja, 
tada ir mano pravarde butu ži
noma ?

— Kaip-tai T
— Asz esmių

va-

Kazimieras
B.

Ka>? ponas! —• kliktele
jo Gabriele.

Asz matau jog apie ji 
girdejei; mane apkaltino, jog 
asz ja norėjas užmuszt, bot vie
toje jos, užmusziau kita mote
li, kuri tonais radosi — sūdąs 
mane apkaltino — gal ir ji tam 
visam intikejo kaip visi intike- 
jo...

— Ar tai tikrai ?
Gabriele.

Kalininkas nieko ne atsake 
ežia ve 
me laike kalininkas verke, ta
me moteriszke tarė:

— O vienok tave 
prie negyvos

paklauso

‘la valandėlė tylėjo, o ta-

I

Ana diena atvažiavo Belgi
jos ambasadorius apimti vieta 
W’asliingtone, D. (’., drauge 
savo paezia 
de Ugne.

SU

kiinigaikszeziute

pabaigt

privertė 
prie negyvos moteriszkos sza- 
le mano miogstubes, rado taip- o 
bgi sztilieta. ' ■ ■

— Viskas mane kaltino, 
vienok ne mislijau apie žudin- 
sta.

— Ar tai galima būti! — 
paszauke Gabriele — meldžiu 
tavęs, papasakok man.

Ka-gi maezys, no intike- 
si ponia mano pasakai.

— Sa’kvk o intikesiu.
Kalininka po valandėlei ta

re:
del

mokslą, 
o

saves

o 
ant galo 
prietelka

skaitymu 
kad

‘SAULE/-
■ W I !■!■■■ H III | ■ | — , I — „ I I |

mane Eugeniuszas A. dideliai 
susimaiszes ir paszauke:

— Po velniu, gelbek 
ba dideliam esmu rupestiji 
viskas iszsidavo; name sūdrioji 
diena darosi; turiu bėgt; o vy
ruti esmių nuogas be jokio ska
tiko jaigu gali pažyczyk 
kelis rublius ant kelio.

Kraujas man puolė in galva 
paszau-

I I

MMl

iii

■

mane, 
‘5

man

usilaikyli, ro-

— priszokes prie jo 
kiau:
Jis nusijuokė szetoniszku juo

ku.
Negalėdamas s

žiau pusėtinai per žanda jog 
net įszsitiese ant 
tuom mano kraujas atsigaivi
no,

Eugeniuszas 
pnas, ] 
domi veidu jog net aky 
bėjo isz piktumo.

— O dabar

grindu ir

IH

t o nesi t i kodą -
pakilo nuo žemes su ran-

• | • j * | • v •
S JO Zl-

asz tariau — 
jaigu turi suviję sziek tidk įmu
ro, tada turi eiti su manim ga
lelis ant szobliu.

— Gerai, gerai!

pasikiszau po

— paantri
no drebėdamas isz piktumo.

Tuojaus nukabinau nuo sie
nos dvi szobles, 
skvernu ir nusidavem in soda.
Radome ligia vieta ir užpuole- 
mo ant vienas antro; ne ilgai 
galejomes, asz rėžiau jam per 
kakta ir iszsitieso ant žemes, o 
asz priszokes atsiklaupiau jam 
su keliu ant krutinės, o szoble 
at kiszes paszaudciau :

4 UV

Japoniszkas Kariszkas 
Pasiuntinis

e

Brie Japoniszko diplomatisz- 
ko korpuso likos alsinusias ka
pitonas 
W’ashingtona 
ka mokslą.

Nobuielii Obata in 
t v ri net i karisz-

na.
pa-

— turi Jmti

Obata

— Ne... niekados!
szauke Gabriele 
liuosas.

— Ir ka asz veiksiu ant 
svieto? kalbėjau su tavim po
nia — ir matau jog mano ne
kaltybe intikojei... tai gana...

— Ponas turi isz ežia bėgt., 
ba asz nuniircziau jaigu tu ras- 
tumois kalėjimo.

— O teaip ir kokiu dalyku ?
— Nesirūpink, asz ežia esu

TARADAIKA

1
i

i 
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viena.
— Ar viena?
Gabriele

paszauke:
užlaužo rankas ir 

4
— Tėisybe! ne viena!... m* 

viena!... ba osmu pririszta, prie 
—- 11 kad 

bueziau nuo tavos to negirdė
jus — dabar jau po visam ir 
atidarei akis mano, ba viskas 
iszsidavo!

Sztai Užkaito Gabrieles 
dai ir paszauke drasei: 

Norint

niekszo sutvėrimo!
Mano kuiną

vei-

"1

M
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Vyrai, vyrueziai, jau gana, 
Kas do kvaralba?

Jau mot eres pradeda taisytis, 
Visame valdvtis.

Baltruviene 
pasako,

Ir da in akis apsako, 
Kad bobeles taisosi. 

Ir in kuopas raszosi.
O ka, gerai daro, 

Ba kas isz ju bus ant galo? 
Bobos snierti prijaueze, 

Jau ui' taip gere ir nesiaueze. 
Bo'beles iszganyma nusi

pirk! ne ja, 
iszloidineja,

() vyrelis gerus laikus turi, 
Ant jokiu szvontinybiu nežiūri. 
Tankiai sau gerai užsitraukė. 

Ant savo bobų darbu no 
nesiųsi rauke,

O ar žinote, kad senmergių 
prisiveisė, 

Apie ka žino vyrai visi,
Isz pradžių bujojo,

Gere ir lėbavo jo, 
Sziadien ir vyrai szaTmasi, 
Jau už mergicas ne ėdasi. 

Bet Dievulis ir jaises aprūpino, 
Vieta gera pagamino, 

Netrukus kliosztori pastatys, 
Ir visas isz turgaus iszejusias 

ten patai pys,
Bus tai geriausia vieta del visu 

Meilėje iszgesusiu,
Tik nežinau ka su senais 

sportais padarysiu, 
In kur juos pat ai pysi u?

Nekuriu jau taip palopys 
dreba, 

Nusiskust negali niekada. 
Ant veido daug riaukszliu, 

Ant kuodynes randasi plauku 
žilu, 

Ir ne vieno virszugalvis 
prasikala,

Tegul gauna gala.
• • •

Viena gaspadinele burdin- 
gieriu pamylėjo, 

Del to, kad buvo davadnas(f) 
Ba apie 900 doleriu turėjo, 
Tas vyrukas buvo blaivus, 

Ir jojo būdas dailus.
O kad moterėlė apie tai žinojo, 

Prie jo prisiklepojo, 
Suėmė reikalingus rakandus, 

Ir tris savo vaikus, 
Nusipirko tikietus po 15 

doleriu, 
Nepaliko ne trejetą vaiku, 
Vyras parėjo isz darbo, tuo

jaus persigando,
Ba ne paezios ne vaiku nerado. 

Tai mat ir dievuotas, 
Būna niekam nevertas.

Tojo apygardoje da ir kita yra 
Ka nepaiso apio savo vyra, 
Per dienas ir naktis gere 

su kitais, 
Užsiduoda su niekais, 

O kad vyras ne jauslus, 
Tai ir toji po velniu iszrunis.

• • •
Žmones, protą turėkite, 

Laike szermenu negiedokite.
Nesenei vienoje vietoje szer- 

menys buvo,
Susirinko keli šluboj, 
Ir kaip giedot pradėjo, 

Žmones isz visur adboginejo, 
Kaip ant dyvu žiurėjo.

Vyrueziai meskite taji 
papratima, 

Juk tai visus žmonis juokina, 
Jaigu Lietuvoje tas patinka, 
Tėi Amerikc visai netinka. 

-.........* ■ ' ..... . ..............................1 ■" ■■■" .. .................. " ............... . ■

Kalininkas tuo ant valandė
lės pertrauki' kalba, o Gabriele 
paklauso patyku vos girdėtu 
balsu:

Tai tas baronas S. vadi
nosi kitados Nugeniuszu Ars- 
kiu?

vos Dievo!... Nelaime 
. ne pa- 
Ba ronas

mano pats lyg 
sziol buvo paleistuviu; knzyr 
ninku — vitfka nukeneziau ba 
turėjau kęst, bet jaigu likos ža
dintoju ir sulaužė prisioga, ta
da su juom no galiu būti...

Kazimieras jiagriebe jos ran 
kas ir nuolatos bueziavo.

Gdbriele dirstelėjus in langa 
paszauke:

— Del
gal patikt, maniszkis 
baigė ir pasi|aise. — 
S. gali kas valanda sugryžti, 
ba tai jo laikas kuriame parsi- 
baladoja isz naktiniu paleistu- 
vvscziu. Reikia tartis. Toje 
szopoje randasi jo drobužei, 
persiredyk greitai — nueisi in 
mano pa ka jei i — niekas in ji ne 
eina, ten lyg laikui būtie... 
paskui....

Ka paskui — paklausė 
kalininkas drebėdamas.

Asz duosiu ponui pasz- 
. iszvažiuosi...
Kur?...
1 n Poznaniu.
O paskui?... ka padary

Ar apsizenysi — ar... ir 
jau norėjau smeigi.

— Apsiženysiu! apsiženysiu 
paszauke tyku balsu.

— Ar prisieki?...
— Prisiekiu!...
Parnesziau ji iii savo st ubą, 

užduota rona no poilgam iszgi- 
jo; pasiliko tiktai ant kakto:- 
ne mažas randas ir in kelis me
nesius apsižonijo su duktere 
Erso kuria buvo apdaręs. Ne 
poilgam vienok kada goradu- 
szis ti'vas atidavė jam in ran
kas pasoga dukters — Euge
niuszas Arskis pamėtė paezia 
ir pats pabėgo nežinia kur..

In metus po tuom atsitiki
mui, pribuvau ir asz in Varszn- 
va. Daug radau ežia, savo drau
gu, taip tarp vaiskavu, kaipo 
ir tarp uredjninku. Viena 
diena, 
cziot — kokia tai 
juodai pasirėdžius 
man in peti. Dirstelėjau ir su
stojau nusidyvijas, pažines po
nia Arskiene, duktere Erso. Pa 
klausiau pirmiausia, ar jos vy
ras atsirado. Ji atsake, jog bus

— rl’aip, ponia.
Ar ta randa ant kaktos 

ne vainojo gavo ?
Kur-gi! Asz dasižinojau 

nuo savo priet(‘liaus, apie mer
ga, to praminto barono ir no
rėjau ja parserget apie tai, jog 
jos jaunikio Įiati randasi \’ar- 
szavoje jau bus kelios dienos; 
ir bueziau jai bažnyczioje apie 
tai pasakęs, bet baisiai apslo- 
bau ir vos mano parvedė mano 
priet cl is 
parsitrauki' 
Kada pradėjau sveikata at
gaili, pastanavijau su juom pa- 
simatvt ant keturiu akim O 
kad negalėjau su juom sueiti, 
pasirodžiau in molinas kelnes 
ir tokia jau jeke, apsiaviau il
gus ezebatus, užsidėjau maska 
ant veido ir pasiėmęs sztilieta, 
nusidaviau iii jo gyvenimą. 
Buvo advna szeszta anksti 'ka- •>
da asz piktumu apimtas nuėjau 
pas ji. Bijojau eiti per bromą 
kad manos nesulaikytu, perszo- 
kau per sztakietus o iszmuszes 
langa i nejau iii pakaju.

Susijudinau labai, 
dausi po stogu kur 
buvo. — Baime apeme'mane ir 
jau norėjau bėgt, kad sztai ūž

ti ž kokio tai

ga

Reikia tartis.
d ra buže]

o

..sj||

1

garbingai 
paskui apie dinsta, 
pasijoszkot del 
gyvenimo.

Turėjau šlubele po pastoge; 
szale stovėjo puikus murintas 
namas. Maž kada žiopsojausi 
prie savo langelio
apie meilinga paraszyma 
szitai pakėliau akis ant pasza- 
linio namo. Dirstelėjau, 
mano akys aptemo. Prie lango 
sėdėjo jauna j 
motu mergina.
žiurėjau tuo mano szirdis doge 
ugnia meiles. Ne galiu tau po
nia iszpasakyt 
sztai trumpai 
savo patogumu liginosi aniuo-
ams...

Žiurėjau (kaip in kokia die- 
vysta ir tame jos akeles susiti
ko su mano...Trenkimas perku- 
m taip manes nebūt sujudinęs, 
<aip tos akeles, ir sziandien ro
dos matau ir jaueziu, net mane 
degina...

Nuo to laiko mylėjau ja 
rint isz tolo, o 
ma karta savo gyvenime. Vie
na karta norėjau nueiti pas ja 
ir pult po jos kojų idant iszvert 
del jos savo meile, o paskui per 
langa szokt žemyn ir sprandą 
nusisukt. Nebuvo tos dienos 
idant ne verkeziau kaip mažas 
kūdikis jog negaliu su ja kal
bėt.

\'isaip mano galvoje vertes! 
ir taip ilga laika save vargi
nau. Isz tos neri mastės pasida* 
viau in vaiska, o parbuvęs du 
motus pamecziau; o kad no tu
rėjau kur keliauti ne jokiu gi
miniu, gavausi in Szvaicarije. 
Ta puiki aplinkine, pradėjo po 
valei mano pareiga apmalszi- 
not. Be būnant tenais pasipaži
nau isz nežinių su turtinga l’a- 
milija Ersu. Ponas Krsas bu
vo naszlys ir turėjo dvi dukte- 
res labai patoges; o namie su
ėjau in pažinti su savo vienžie- 
miu Eugeniuszu A. Isz tos pa
žinties labai džiaugėsi ir gyve
nome kaip broliai. Ne poilgam 
vienok pažinau, 
naityje talpinos! daug nedory
bes. Graijo isz kortu — gyrėsi 
su melu apie savo narsumą — 
paikino moteris ir mergas, — 
leido kas diena daugybe pini
gu, o isz kui* juos turėjo, neži
nojau. Mylėjosi jisai dukterį 
pono Erso, — nekaltoji mergai
te, kuri aklinai prisiriszo prie 
jo. O Ikad asz žinojau jo būda, 
labai bijojau idant, merginos 
ne sudarkytu. Ir mano prana- 
szavimas iszsipilde, ta mergai
te stojosi afiera to paleistuvio, 
kuris ne hemi^lino su jai ženy- 
tis.

Traukėsi tai kelias nedelias, 
o asz nežinojau ka ežia pradėt

net
pa r t a..

gal szosziolikos
Juonį ilginus

jos patogumo, 
pasakysiu, jog

no-
mylejausi pir-

— Mano pasakojimas 
tavos iszrodvs navatnu... Viena 
ypata norccziau iszvesti isz 
klaidos.

— Kokia ypata?
— Gabriele Z. Turiu ja 

rast norint ant galo svieto.
Gabriele sudrėbėjo ir tarė:
— Meldžiu tavos, kalbėk — 

asz tau duodu žodi ir prisiekiu 
jog ji apie tai dasižinos.

— Gerai jaigu taip ponia 
praszai ir duodi prižadejima, 
tada kalbesiu...

Savo jaunas dienas pralei
dau pas tolimas gimines. 'Povas 
numirė kada turėjau szeszis 
metus, nieko ne paliko del ma
nos, teaip tik gera varda; moti
nos ne tekau, kada turėjau de- 
szimts metu. Apsieratintas nuo 
gimdytoju jauslos, o Imdamas 
prie giminiu stūmiau varginga 
gyvenimą. Nuolatos buvau nu
lindęs ir troszkau idant kada 
norint iszeiti isz po apiekos 
nedoru giminiu. Ant galo turė
damas penkiolika metu, mano 
apekunas pasakė, jog turiu rū
pintis apie save. Nusiuntė ma
ne in miestą, kur buvo moiksli- 
nyczia ir atsisveikindamas in- 
teike man penkiolika auksinu.

Žinodamas jog neturiu jokio 
turto pradėjau inislyt 
mokslą, per ka mylėjo mane 
profesoriai o'ir draugai moks
lo. To>kiii spasabu gavausi pas 
viena obyvatoli ant kvatieros, 
kur gavau už dyka prieglauda 
ir valgi. Taip pabaigiau žemes
nius mokslus ir gavausi in uni
versitetą in Varsziiva, dirbda
mas nuo ryto lyg vakaro. Nie
kas man ne rūpėjo, kaip tik — sztai viena ryta inpuola pus

i szvesi i

su-

apie

kurant kvatieros, 
liga dvi nedidins.

sveikata siu?

atvažiuosiu in

Hi

jog tame po-

u redjninku.
kada iszejau pavaiksz- 

moterisz'kc 
stuktelėjo

su

popa dienu kaip ežia atkeliavo 
ir dasokc jog jos pats ežia ran
dasi. Asz ja suraminau — o da- 
žinojas kur turi kvatiera, pri
žadėjau dėl jos būti pagelba — 
atsisveikinau.

In pora dienu būdamas
mano prietelium bažnyczioje 
Panos Marijos, paregėjau klu- 
pojanežia prie altoriaus mote
riszke, kurios sztoltas ir visas 
apsiėmimas primine del manes 
mano numylėta. Rodos kas te
kis man in ausi kalbėjo: Tai ji 
— paėjau pora žingsniu, mano 
užsiklepojimas buvo teisus. Ne 
pažinstama apsidairė... Kas ap- 
raszvs mano susimaiszvma ? tai 
buvo ji! Džiaugsmas ir graudu
mas apėmė mane, ir taip atome 
mano valdžia, jog
prie sienos prisiremt...

— Kas tau, 
mano prietelis —

— ar pana Gabriele Z. 
taip tave sujudino? labai pa-
bludai ir užtai tavęs gailiuo-

net turėjau

— paklausė 
pabąlai ’kaip

in

kada ra- 
Gabriele

kliuvau su ko jo 
daigto.

Dirstelėjau ir szaltas drebu
lis parbt'go mano sąnarius. Gu
lėjo ant žemes lavonas nužu- 
dintos motoriszkos... o tai bu
vo...

jo pati. Kas
gc-

siena

— Kas jai buvo, — paklau
sė staigai Gabriele.

— O tai buvo, 
tolinus stojosi ponia žinai 
riause. Kada toje paezioje va
landoje inejo Eugeniuszas ir 
kada iiaregejo mano norėjo 
bėgt, — bet susiprato, nusijuo
kė ir tuojaus padare larnma, 
ant tkurio atbėgo policije suri- 
szo mane. Bueziau viską iszda- 
ves, bet kada paregėjau per du
ris veidą pamos 
viską užmirszau, 
kui dažinojau, jog
ežia to niekadejaus, 
ja daryti nelaiminga ir visa 
kalte ant saves prisiėmiau.

pasakęs kalininkas sto- 
langinyczia vejas atidarė

ir jau rodėsi lauke szviesa. Ga
briele įkuri lyg sziol sėdėjo su 
nuleista galva ir paszoko nuo 
vietos, dirstelėjo in kalininka 
o tas pamatęs jos veidą puolė 
ant keliu ir paszauke:

Gabriele!...
Ta pati! ta pati Kazi- 

kuri buvo priežastie
tavo kentėjimu, asz tavęs pra- 
szau, užmirkszki apie vis’ka...

— Ar-gi intiteejai man po
nia — intikejai in mano ne
kaltybe. Dabar gali mane vėla 
paimti ir 'kentėsiu be rupes- 
ties, ir valgysiu pripuvusia duo

Gabrieles Z. 
o kada pas- 
jau lil^oš pa

nelio rėja n
sm...

siau.

vyro.

Kode! klausi ? — paklau

Del (o, jog jau ji eina už
Tai 

jo...

— tai

— Už kokio?
— Už jauno barono S. Yra 

tai narsus vyras, ir geras Žal
nierius o priek tam turtingas. 
Jaigu ji norėtai pažint
žiūrėk; ana, tas su aksominiu 
žiponu — su randu ant kaktos.

— Eugonhiszas Arskis! — 
surikau ir nutirpau.

Mano draugas buvo tvirtu, 
jog asz pradėjau paikiot ir pa-
klausė:

— Kazimierai, tu sergi ir 
nutvėrė priverstinai už rankos 
ir iszteinpe isz bažnyczios.

— Paskui abudu pasikalbė
simo tenais!

— Ir asz
Poznaniu...

— Didis Dievo! — paszau
ke susiėmęs rankas.

— Neužmirszk tarė Gabri
ele, nuo sziandien už szesziu 
dienu pasimatysime bažnyczio
je Poznaniuje, padavė jam ran- m A • • J *1 • • 1ka ir ne pasijuto, kaip ju lupos 
suėjo ir karsztai pasibucziavo 
ir ta buvo pirmutine prisieka 
ne atsiskyrimo.

— O ka veiks baronas S. 
paklausė Kazimieras.

— Baronas S. atsake Ga
briele... Paliksime ji su paka- 
jum, rūstybe jaigu ne ežia tat 
tenais ji dalypstes — tai pasa
kius, parode su pirsztu auksz- 
tyn,

Nosinis Kataras ir Asthma 
arba Dusulis.

Mainieriu asthma, Gerkline asthma, 
Brookites, Gerklinis kosulis, Plautis, 
Sunkus atgavimas kvepo, Katariszkas 
kurtumas ausyse, Už y m as galvoje, 
Galvos perszalimas, Užkimimas gal
vos, Isz priszakio galvos skausmas. 
Neapmokama gyduole naudojama su 
stebėtina pasekme per 30 metu. 
PREKE 25c. (užmokesti prisiuskite 
pinigais no stempomis). Iszrasta b 
parduodam? vien tik per

THE HAMPTON LABORATORY 
724 MULBERRY ST. READING, PA. 
Pasinaudokite isz tos stebėtinos gy
duoles už tokia pigia preke.
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CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

mierai t

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

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

J. E. FERGUSON, Kas.
T

———« 11 - ■ — ■ —gan—

Graborini

K. RĖKLAITIS
Laidoja numirdius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turin pagalbi
ninke motorams. Išriti
namos prekas.

__ __ _  J ii r n e* M.•
■ AHANOY CITY, PA.
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ŽINIOS VIETINES

— Dienu 22 
puola pradžia žiemos ir 
trumpiausia diena.

— Nežinomi vagys apvogė 
Coinnmnitv Cigar sztori am

Gruodžio pri- 
y ra

Commit ni t y L rga r szt < >ri 
113 E. Centre ulycziųs praeita 
Ketvcrga. Paėmė 700 doleriu 
pinigais, daugiau nieko nejudi
no.

— Praeita Ketvcrga mirė po 
ilgai ligai gerai žinomas senas 
gyventojas Harrison Ball, 66 
Dietų, kuris gimė Minersville, j 
Pa. Velionis kitados laike lum- 
berjardi, prigulėjo prie dauge
li draugyseziu ir buvo prezi
dentu First National banko. 
Paliko paezia, viena sunu, dvi 
dukteres ir broli Frana mieste.

— Pijuszas Juodeszka szir- 
dingai dekavoje visiems tiems,
kiirie kokiu nors budu priside- 
prie laidotuvių ir paaukavo 
žiedus del jo mylemos mirusios 
paezios, kurios laidotuves atsi
buvo praeita Sereda.

— Mahanojui ir aplinkinė
je praeita Petnyczia ir Subata 
buvo gana smarkus szaltis, 
apie 2 laipsniai augszcziau zero 
bet sniego nebuvo.

— Girdėt kad paskalai api
bėgi no ja prie kasyklų kad ka
byklos ketina dirbti geriau, bet 
kada, tai tikrai nežinia.

— Schuylkill paviete ezi- 
met iszvme tiktai vienas bravo
ras laisnus ant dirbimo alaus, 
tai yra Yuengiing Brewery 
Co., kuris dirba tiktai nirbiri, 
o kaip kada pasiseka ir geres
ni padirbi.

Gal da priesz Kalėdas 
galima tikėtis kad strytkariu 
straikas užsibaigs, kuris prasi
dėjo nuo 1 Oktoberio. Biznie
riai isz visos aplinkines pradė
jo ruguti kad bosai neužima 
strytkariu, nes žmones turi il
gai juju laukti ir nesiranda už
tektinai vietos. Badai abidvi 

sutiko ant mokeseziu ir
pasiraszys ant iszlygu.
hzalvs

biznie
čiai vkn

— Szclpkite savo 
rius pirkime visokiu 
ant Kalėdų, juk žinote, kad lai
ke kokio reikalo ar nelaimes 
inusiszkis greiezian suszelps no 
kaip svetimtaueziai. 'Lodei pri
valote* savuosius remti viso
kiais budais. Miešti* turime vi
sokiu biznic’riu kurie* parduo
da tavora da pigiau kaip sve
timtaueziai. Paimkime* musu 
ziogorninka Stankevieziu,
.■imu parduos koki auksini daly
ką deszimts procentu pigiau n<* 
kaip kiti ziegorninkai. Ir taip 
konia pas visus biznierius.

jis

ISZ SHENANDOAH, PA.

Naszle po gruboriui \ in- 
cui Ix'vanavicziui ana diena 
iszdave egzaminu graborystes 
ir bulsamavimo drauge* su savo 
žentu Tamoszium O’IIarcn.
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Ryte 
12:01 
12:10 
12:47

D ube 1 ta v as 
Tikietas 

NEDELINE EKSKURCIJA 
IN

NEW YORK A
Nedelioj 18 Decemberio

Specialia Treinas Subatoa Naktį

Isz 
Shamokin ... 
Mt. Carmcl .. 
Ashland.........
Girardville..............................12:55
Shenandoah........................... 12:35
Mahanoy City .................... 1:16
Tamaqua ............................. 1:45
New Yorke pribus Liberty St. 6:35 
New York pribus W. 23rd St. 7:40 

GRĮŽTANT—Apleis New Yorka 
nuo W. 28rd St. 6:47 vakare, nuo 
Liberty St. 7:00 vakare.

Ant Re&dingo Geležinkelio
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AMERIKOS 
AMATAI 

»

Į..- 4

i

Nelabai senei Amerikos žmo
nes rupinosi invest i gyveninio 
reikmėmis. Kadangi piesziniai, | 
stovylu statymas ir puikus 

a a a - a a a a a •

Į gi gyvenimui, lodei amatai pir
miausia iszsivyste.

Per ilga laika dirbėjai stikli-l 
ui u t a voru, laikrodžiu, mdblu 
ir kalviai, audėjai ir puodžiai 
turėjo Imti patenkinti su isz- 
diUbimu labai paprastu daigtn, * 
ir negalėjo kreipti atydos in!

r *■ *

„U ft

itriobosini nėr būtinai reiki) Ii n-

mini žmogn kuris galės kalbeli idan't studijuot žrnogiszka vei
dą ir visa burnos krutėjimą. Viduryj tojo guminio žmogaus 
rasis fonografas.

ISZ LIETUVISZKU
KAIMELIU

PAJESZKOJIMAI
7

n

Vokiecziai Dirba Didžiausi Oralaivi

M irę 
368 Stan

ton St. Palaidotas Lietuviu ka-1 
pinese Wyoming, Pa.

Jeszko persiskyrimo per 
teismą V. Kodlauskiene, 
Parsonage- Si., Pittston, nuo sa
vo vyro Juozo, isz Duryea. Ap
sivedė Gegužes 17, 1922. Skun
džia už žiaurumą, neužlaiky- 
ma ir isz namu isziuetima.

— Gavo kalėti

Wilkes-Barre, Pa. 
Kazys Pi Ii pa v i ežius,

Jnjcszkau savo szvogerio 
Jurgio Burbos, pirmiau gyve
no Shenandoah, dabar nežinau 
kur. Taipgi pajeszkau savo 

gir-

savo

Taipgi pajeszkau 
draugo Fra n o Shemkonio, K.. 
(lojau kad gyvena apie Detroit 
Mich. 'Turiu

21 I

ežia visa 
szaika vaikezu, tarpe* ju ir Lie*- 
tuvis, Juozas Pagurskis • isz 
ūkiu, kur dirbdavo klastas po 
ūkius ir visi dabar atsilsės 
per szeszis menesius apskrities 
kalėjime.

Viena Lietuviu szeimy- 
na yra visi policistai Detroite, 
Mich. Priesz ke*h*ta metu jie 
apleido Plymoutha ir iszkelia- 
v<> jeszkoti laimes. Kaclo 
Del roite.

jeszkot i laimes.
Tevas ir keturi

ja
Šli

nūs, visi viename mieste — po- 
(ran- 

Bracziulis policis
licistai ir visokiu 
gu). Aleksa 
tas, tai szęimynos tevas; sūnūs 
Juozas yra |Milicijos 
vas; Aleksa — 
Pranas ir Kapok
Tai didele retenybe ir ju pa
veikslus ežia patalpino in dien- 
raszti, kaipo buvusius vietinius 
p i I i eczi u s gy ven toju s.

glitu (

S-

detekt i- 
yra sar/.emtas; 

as — policistai.

- v.

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

MILL & PATTERSON STS..'

ST. CLAIR, PA.

lazbalaamuoja Ir laidoja mirusiai 
ant visokiu kapiniu. PagrabuH p aru o- 
szia nuo papraseziausiu ibi prakil
niausiu. Parnamdo automobiliu* dc) 
laidotuvių, veseliu. kriknztyniu b 
kitioroa pasivažinėjimams.

Bali Telefonas 187B-M

Valgiu Gaminimas
---- 1|<-----

Namu Prižiūrėjimas
Kožna moteris ar merging 
privalo turėti szia knyga 
ir ji turtėtu rastis kiek
vienam namo. 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais 
audeklinais apdarais.

Preke tiktai $1.50

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

KVITU knygele Draugystėms del isz- 
mokejimo pinigu ligoniams. Preke 25c 
KVITU knygele Draugystėms del Ka- 
sieriaus nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. Preke • • . 2So.

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

Preke • •

svarbu reikalą 
jaigu kas apie juos žino mel
džiu praneszt ant adreso

Ignas Svetkauskas 
Box 183

J

H

Cuddy, Pa.

Pajeszkau savo broliu Karo
liu ir Pel ra ir sesele Alena Ma- 
culionin, jie paeina 
poles Pav., 
Igliaukos Para.

isz Stara- 
J c va ravo Gtnino, 

Asz j u tikras 
brolis Simanas noriu kad at-
siszauktnmet ant adreso.

Sam Masulon 
Greenville, N. U.

lt.

Asz Jonas Barkauskas paei- 
isz t žu kalni u Kaimo,na nl is

pajeszkau Juozo Nevulio, szvo- 
gerio, Juozą Barkausku ir Nel
lie Giedj'inckiule, mes visi to 
palio kaimo. Turiu svarbu rei

ns Burka nekas likos 
maiuose.

kala, Vine 
užmusztus maiuose. Girdėjau 
kad gyventi Amsterdam, N. Y. 
Meldžiu atsiszaukl ant adreso.

Jomis Barkauskas
309 Pottsville St., 

Minersville, Pa.L 109)

Asz Ona Juknike
Bundziene pajeszkau savo bro-

po vyru

lio vaiku Juozapa Jukna arba 
Jukneviczia. .Jisai seiliaus gy
veno Raseinių Apskr., ir Para., 
Biliūnu .Dvare, dabar nežinau 
kur. Jaigu kas apie ji žino, 
meldžiu praneszti o tam duo
siu $5 dovanu. Atsiszaukit ant 
szio adreso:

K. Bnndza,
260 Sanders St., 

j\thol,. Alas^.

(t.102

*5

PAIKUS GURBINEI 
SIENINIAI KALENDORIAI 

ANT 1928 METO!

Kas prisiuns Viena Doleri aplajkys 
4 Puikus Gurbiniua Sieninius Kalen- 
dorius ant 1928 meto,. Prie kožno 
kalendoriaus yra prisiūta szvontuju 
kalcndoris su pasnykais. Kalendoriai 
turi kropsziuka del szuku, špilkų ar

Puikci iszmarginti irszepccz.io.
išspjauti.

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

••

ATYDA DEL TARNAUTOJU
KARIUOMENEJE.

Visi kareiviai kurie tarnavo S vie
tinėje karėje nuo 6 Apriliaus 1917 
iki 11 Novemberio 1918 mete turi 
tiesa prie Bonuso kuris jiems priklau
so. Todėl privalote iszpildyti aplika
cija priesz Naujus Metus ir paduoti 
in artimiausia skyrių American Le
gion Post, t.D.30

grožybe. Bet stf Amerikos ko
lonistu paturtejimu, jie pradė
jo reikalauti no tik naudingu 
bot ir labai gražiu daigtn.

• i > 4*

Kolonijose (kaip Su v. Vals
tijos toms dienoms vadinamos) 
stikliniu tavoru iszdiVbimas 
buvo pirthiausias amatas, ir 
stiklas buvo pirmas iszdirbtas 
preyduktas iszriunstas in kitas 
sząlifi. Garsiausias stikliniu ta
voru iszdii’bejas buvo William 
Steigei isz Ponnsylvanijos.

Sidabriniu/ daigtn iszdirbi- 
mas buvo antras amatas iszsi- 
vystyti szioje.szalyje. Szita in
dustrija pilnai ifzsivyste Bos
tone po Paul Ketere,. kuris is
torijoj žinomas ir . kuri eiles 
“Vidurnaktine Kelione’ Paul 
Keyoro” iszgarsino per am
žius. Paul Kove re buvo netik 
jojikas tos ncužmirsztinos ke
liones, bet buvo Amerikos gar
si aus i as s i dribt*a - k a 1 i s.

Toms dienoms isz>dirbimas 
indu ir daigiu isz Angliszko ci
no buvo populariszkesnis už 
sidabravimu, bot industrija be
veik sustojo 1840 metuose.

La ik radžiu industrija buvo 
koncentruota Connecticut ir 
Massachusetts valstijose, kur 
Thomas ir Wi'llard szuimvnos » 
per ilgiausia laika buvo pir
mieji Amerikos laikrodžiu ga
mintojai. Kad nors Willardm in tojai. Kad nors Willard 
szeimyna sonoU bustojo daryti 
laikrodžius bet'dar sziadien in- 
vairios firmos1 gamina 
jo ’ ’ 
bird iszrudo.

Dfvvniolikto
pirmoj dalyje meblus dii4bo 
________i__ '_ u..... .............. :____

“ bail
iai k rod i, kuri Simon Wil-

szimtmeczio

i

I

1

*
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Tėvo Noras
* ' . * ’ K < *

Tavo’ mokyklos draugui vic- 
szint, tu negerbtai savo moti
nos. Lai tai,,sunau, daugiau 

« 4. 1 / k < -

nepnsikartOja!niekad-niekad
J’avo nemanddigUM pasielgiirins 
man. tavo tėvui, kaip peiliu

'szirdi varste. ’ ' 4 J
I

Sūnau! Atsimenu, kaip kęlc-
tas im tu.atgal, tavo moiinnjie 
viena naktį iszrymujo ant tayo
lovele s pasilenkUfi, tnvu Ųlstfvi-. 
niu klnusydrimp. Ji tuoiįiot 
veik kruvinomis ašaromis 
vorke. Ji drobęjo ,lsz bairries, 
kad tave, sunau, nenustojus. 
Asz bijojau, kad ji nenumirt u... 
Atsiminęs tai, asz dar labinu 
insidemejau tavo netikusi cl- 
tfesi. * . .

Sūnaiti Ar J u gali $avo moti
nos i

Ji tudipet
kruvinomis a^zaromia

<

negerbti?! To4 motjnos, 
kuri tail atiduotu* met. lai
mėti, jei. t ik galėtu tave noru

•i
ri

į

r

ris yra dirbomas Friedricbslane, Vokietijoj. Kada tasai.ova
lai vis lbus pabaigtas, bus didžiausiu ant svieto, kuris gales 
perlėkti mares. Oralaivij bus vietos del dvidoszimts pasažie- 

gami ilsis valgiai delriu ir turi clektrikine kuknia kurioje 
žmoni u.___ _______ Ja-------

Djuncan Phyfe New
William Saverv Philndolphijoj 
ir

4

Yorke,Įsius amatninkas.
Kad nors Amerikos dvide- 

John Goddard, Newport, szimtiniame szimtmety aidab- 
Rhodo Islande.

i ‘

vienai valandėlei isz knnčtiu 
iszgcl'beti? Savo motinos, kuri 
tau atiduotu viską, kuri. Au
kautu savo gyvgsti, kad tik ta
ve laimingu padarius!

Klausyk, sunau — Infcrtėhfyk 
mano ‘ **
sau, kad tau y pa skirta sunkiu

.žodžius.. Insivaizdink

*

Ir tu firmų i rakaliai ir auksoriai dirba or- 
mehlai buvo toki puikus, kad Iganizacijoms, kaip tai garsiai 
galima lyginti su Europos ge- Gorham kompanijai ir Tiffany 
riausiais meldais.

Moliniu indu industrija ne
buvo la'bai pasekminga nes ko
lonistai mėgo vartoti labai gra- 

isz Anglijos ir Chinljžius isz Anglijos ir cnimyos 
partrauktus indus ir visokius 
bliudus.

Maszinorijos invedimas pa
dare žymiu permainų. Fabri
kai pastatyti, darbai padalinti, 
dai'ho valandos nustatytos ir •r 
trumpesnes, algos augztesnes. 
Vienas darbininkas neturi vi
sa darbo atlikti.

Sziadien stikliniu tavoru iu-

kompanijai. New Yorke, bet 
visi tie darbininkai atlieka 
kuopiiikiausia darbu.

Kad nors sziadien neturime 
tokiu gražiu laikrodžiu kokiu 

Spri(‘sz szimla metu procjuknvo 
SerK Thomas, bet laikrodžiu 
i szd i i Tftr s t c žy m i a i prog vėsuo
ja. Sziadien laikrodžiu ‘ dalys 
v ra vienodos ir inVairios’dhlvs
♦ »• > A.

dienu pergyventi. Bot, sunhu., 
visu sunkiausiu dįonp bus la.
kurioje tu savo nįąGpos netek
si »>. •

Kada tu užaugsi, iy busi vy
ras, kada tave nelaimes* Su
spaus, gal ne karta tau sunau, 
užeis noras užgirsti savo ipoti- 
no^ ba'lsa, išvysti jo.s isz^kes- 
ta» rankas in kurias tu galė
tum pulti ir pasiskun^ti savo

I
I

nelaimes, kad.tave niekas ne
glaudžia, niekas nepaguodžia. 
Kaip sunku ir skaudu tubrtiet 
bus prisiminti .tie liūdni nudti- 
kiai, kuriais tų, neloiTningakėi, 
savo motina im-knudinai! Siu 
na u, neturėk vilties gyvenimo 
rasti ramybes, jei tu savę mo
tina sielvarton busi inhenken.

Tu gailėsies, praszysi atjėi- 
dįmo, gerbsi jos ptminti — bet 
viskas bus veltui. Tavo so n žino 
neduos ta n ramybes. Nuolan
kus ir t a ve mylintis motinos 
paveikslas visados liksis tavo 
atminty. Tu visuomet matysi 
jos. 1 imiesi o ir .si ei vartos įsz- 
raiszka, kurie tavo siela kan- 
kysl... ,

Sunau! 
tzveneziausias. žmogaus jaus
mas! Ir nelaimingai tas, kuris 
tatai neigia. Tegul niekad, isz 
tavo lupu neisziiveržiu žodis, 
ižguunantis. ta, kur j tąu gyvy
be suteikė. Ir jei dar karta taip 
atsitiktu, tegul ne levo baiihe, 
). szirdinga-s tavo sielos palie
pimas meta tave po jos |coju, 
kad galėtumei savo motinos at 
leidimo iszmaldauli, kad J14a- 
vė pabueziuvimu nuplautu nuo 
tavo gaivos nedėkingumo žy
mes!, »

Sunau! Asz tave myliu. Tu 
man brangiausia visam pasau
ly retenybe. Tu mano viltis. Tu 
mano Svajones. • Bet, sunau, 
man but daug geriau matyt ta
ve mirusiu, ne kad motinai ne
dėkingu -esant..: . •

Taigi, \sunau, gerbk ir ’ niy- 
lek savo mbtina!... ‘ ‘

BANGOR MOTERE 7 
DŽIAUGĖSI.

Mrs. ,Wm, J. įtuRhcs, 712 rMark<£ 
St.,'Bangor, Pi., sako: “Nagaliu ju
mis užtektinai padakavoti Už 'ta geri

yra maszinu gaminamos. Kad 
nors ] 
džius dari*
pasta moju laiku, daugelis pa
tyrusiu Szveicaru atvyko A- 

zius 
Ann'i ikoniszku budu, bet kuris 
budus iszti'kruju pradėtas 

vėliaus atga
bentas Amerikon.

Sziadien labai daug svetim- 
szaliu dirba prie 
amatu.

per daugeli inet.u laikro- 
Amerikiecziat bet

dustrija yra la'bai svarbi. Ame- merikcn gaminti Jaikrotlzi
rikos nuparvnotas stiklas labai 
gražus ir skirtingas. Louis 
Comfort 'Uiffany, sunns iustci- 
gejo g 
meniu 
“Tiffanv 
skaitomas

garsios Tiffany brang-ak- 
kompanijos pagamino 
r ’ > langus. I?. Tiffany 

•garsiau-Amerikos

rasti ramybes, jei tu savo mo-

iszti'kru.ju 
Szveicarijoj .ir

Amerikos 
—RL.I.S.

MIESTAS SAN DIAGO GREITAI AUGA
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Kalifornijoj, likos nutrauktas isz oro per croplana.
San Dingo pasidaugino dvigubai in laika szesziu metu ir ketina būti neužilgio didesnis 
San Franciska. •

Vėlybas Kersztas
f " . ■ ~~ ' ■ t

Suozon galvoje Czai-czia- 
sian g^uno kaž-koks Czian- 

To žmogaus sunns apsi- 
devvniolikos metu r

Jaunavedžiai 
kursztai viens kita mylėjo. I|ž . - ’ . A La a A ’ •

šzenei
ved-c su
mergele Sziu.

I kalbas Szandunio dialck-

v u z

menesio laiko po siisivinczia- 
vojįmo jaunoji moteris sutaisė 
vyno, paszauke savo vyra ir ta
re jam:

— Tatai persiskyrimo tau
re: Likimo lemta, idant mes 
nutrauktume ryszius, mus su
jungusius. Atėjo mano valan
da. Asz jos negaliu iszvengt. 
Patarle sako: “Vyras ir žmo
na, kaip paukščiai missske; 
esant pavojuje kiekvienas sten
giasi pirmutinis pasprukt.” 
Po mano mireziai manes ne
raudokite. Užmirszkite mano..;

Tatai pasakiusi jinai prade-

kaip paukščiai misjske;

jo krupeziot. Paskiau jinai sta- 
cziai iszwitieSe ir mete taure,
kuri dar buvo jos rankoje. Ji
nai visiszkai atsimainė. Isz jOs
burnos iszeidavo vyri«zkas bal-4 ’ i •*

sas, 
te (tarmėje):

— Ar tu pameni, kaip 1574 
motais tu ir dar vienas mane 
Tin-Koan-Czu-Liu nužudote...

Ir žado netekusi jaunoji mo
teris pradėjo mii'szt sau per 
veidą li>gi krauju; paskiau ji
nai pradėjo save durt peiliu ir 
žirklėmis badyt kunti.

"Visa szeimn suklaupusi ant 
keliu maldavo korszintoja, 
idant pasigailėtu. Niekas ne
gelbėjo. Per tris dienas jauno
ji motoro raitėsi kentėjimuo
se.

* 3 t Hk 'Tuomet (1zian-szen-ci pa
kvietė labai pragarsėjusi bon
za. Kuomet tasai inejo, korszin- 
toja's suszuko:

— Pleis'kanuotasai! 
kanuotasai! (nuskusta bonzos

Czian-szen-ci

Pi eis-

galva panaszi in pleiskanas).
Eik sza'lin, szalin!... •

Bonza tarė Czian-szen-ci.
— Jinai randasi valdžioje 

kersztingos dvasios, ‘kuri jos
lai'kotarpyj dvieju amžių jesz- 
kojo. Kuo vėliaus ateina kersz-

tuo jis esą baisesnis. Aszt as, 
szi'atsitikima skaitau esant be- 
viltingu... • •

Tatai pasakęs, bonza iszejo.
Jaunoji moteris nuinire.,'Taip 

niekuomet ir niekas nesužinojo 
už koki, praeityj papildytą
si kalt ima, moteris numirė to
kia ‘barnia mirtimi.

Tasai atsitikimas invyko.Lu- 
czžon 1764 metais antram mė
nesyj.

■" ■ - i . 11 ■ ■■ ■"1 ,   ifc»" r»    ■"

A. J. SAKALAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

(BeŲ Phone 872)

nu-

(BeŲ Phone 872) /
331 W. Centra St., ShenandoąV, Pa.

Nubudimo valandoje suteikiam 
goriausi patarnavima. Palaidojime 
atliekam rūpestingai ir gražiai. Bu
site pilnai užgančdinti.

Isz Mahanojaus jeigu kaa parei
kalaus mano patarnavima tai mel
džiu man telefonuoti o pribusiu in 
deszimts minutu.

St.,'Bangor, Pi., sako: “Negaliu ju- 
mirt užtektinai padekavoti ūž ta geri 
ka bplaikeme nuo* Dr/ White’s Lup-ge 
Hea-la gyduoles. Minu .bobute 85 
metu senumo, iki mažiausio vaiko 
vaitoja ta gyduole nuo kosulio au 
geriausia pasekme. Pripalinstam Dr. 
Whites Lun-ge Hea-la kaipo geriau
sia gyduole nuo kosulio.“

First National Laboratories Ine., 
Wholesale Distributors, Lehighton,

Ta.

Ijos.p.milauskasI
LiatuvUakaa Skvajerh

Hea-la gyduoles. Minu bobute 85
* •

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

I

Telefonas 871.
Szkotinskas.

visokiu! lefalisskua reikalu*, *■
32 W. PINE 8T. \

MAHANOY CITY, PA.
...................................................
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