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ISZ AMERIKOS
GYVULISZKA MEILE
TELYCZIA INSIMYLEJO IN 

BRIEDI IR PABĖGO SU 
JUOM IN GIRIA.

Bangor, Maine. — Prie di
džiojo automobiliu kelio, kuris 
isz Bangom miesto eina per 
Maine’o girias in Bar Harbor 
uosta, stovi kaimelis vardu 
Luceme-in-Maine. Pereita va
sara to kaimelio szerifas Brew
ster atidavė dvi gražias savo 
telyczias in vasaros ganyklas 
pas farmeri Carle netoli East 
Bucksporto. Viena tu telyeziu, 
matyt, prozai.szko budo daige- 
si suiting žole ir gerai priedus 
ramiai sau stovėdavo ir paten- 
kinaneziai gromuliuodavo gro
mulį. Kita būdavo užsimaseziu- 
si, nuliudusi dideles ir roman- 
tingos jos rudos akys vis žiūrė
davo kaž kur in toli ir kaž-ka 
svajodavo. Ar žmogaus ranko
mis pastatytas tvartas jai ne 
tiko, ar atiksztą ganykla dva
sia jai siege, tai suprasti buvo 
nelengva. Tik viena buvo aisz- 
ku — telvczia buvo nerami.

Viena gražu ryta, kuomet že
lėta ganykla buvo da nikų pri
dengta, farmerys Carle nuėjo 
in pieva, bet romantingos tely- 
czios paprastoj vietoj jau no 
buvo. Pradėjęs po miszka jos 
jcszkoti, jis pastebėjo ja toli-1 
minusiam ganyklos kampe di
deliam tankumyne pasislepu' 
šia. Bet'ji he vieha’tenai buvo. 
Su ja romansavo dailus raguo
tas briedis. Telyczia žiurėjo gi
riu karaliui tiesiog in akis ir, 
matoma, labai juo gėrėjosi.

Užsigavęs, kad farmeris be 
jokios politikes
juodvieju meile, briedis prunk- 
sztelejo piktai ir, karingai sa
vo dideliais ragais pakratęs, 
straktelėjo per aukszta tvora ir 
dingo girios tankumynuose.

Telyczia stovėjo valandėlė 
nežinodama ka darvti. Bet il
gai nelaukdama ji szvistelejo 
szilkuota savo vuodega farme
ri ui “good by”
ra paskui savo meiluži.

Tai buvo 1926 mote, Liepos 
menesi.

Praėjo savaites, praėjo me
nesiai, o pasileideles telyczios 
vis nebuvo. Apielinkes fanne- 
nai tankiai ja matydavo brie
džio kompanijoj, bet ji vis nu
duodavo ju nepažystanti ir tuo 
su savo kavalierium szaudavo 
girion.

Bet atsitiko stebuklas Szio- 
mis dienomis farmervs vėl ra
do ja savo ganykloj. Ji sugry- 

" žo. Bet sugryžo jau visai kito
kia. Dailiai riestas jos kaklas 
jau nudribęs, ir dailios jos 
akys jau nedega romansu, kaip 
kitąsyk degdavo. Szelmis gi
riu karalius ja prigavo. Priga
vo ir pamėtė. Nepaisydama gė
dos ji sugryžo prie savo sesers. 
Sugryžo ir apsiteliavo. Buliu
kas iszrodo paprastas,
spalvos, su juoda galva, 
kjis isz jo bus, kaip jis iszaugs,

pertrauke

ir rove per t vo-

baltos 
bet

tai da nežinia. Ar jis turės bu- 
lio ragus, ar briedžio, tai pa
rodys ateitis. Tuo tarpu far- 
meriai turi daug kalbu ir kiek
vienas savaip pranaszauja.

NUŽUDĖ TĘVA UŽ $28.
Anaheim, Calif. — Alvinas 

Pineda prisipažino 
buk jisai su pagelba savo dvie
ju broliu, nužudo savo sena tę
va idant paimti nuo jojo 28 
dolerius, kuriuos turėjo kisze- 
niuje. Alvinas pasidalino pini
gus su broliais — jam pripuo
lė asztuoni doleriai kaipo dalis 
už nužudinima tėvo. Visi likos 
uždaryti kalėjime.

szerifui,

SUBMARINAS KURIS NUSKENDO SU 40 LAIVORIAIS
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ft 39 METAS

Sztai submarinas S- 
susidure su kitu laivu ir nu
skendo arti Provincetown 
Mass., su
viso 4D žmonių. Žemiau parodo 
tris aficierius Weller, Pilch ir 
McGinley, kurie taipgi žuvo. 
McGinley, kurio teipgi žuvo. 
Dabar praeita sereda narikai
iszeme isz nuskandvto subma- 
rinio 4 lavonus laivoriu.

NEŽINOJO KAD LIKOS 
APVOGTAIS.

Vilkija. — Bruzes kaime, 
Vilkijos valscz. vieno ūkininko 
grinezioje naktį buvo girdimas 
kasžin koks szlamejimas, to 
szlamojimo priežasties niekas 
nėjo iszaiszkinti, manydamas, 
kad tai ka nors veikia invairio- 
se vielose guli szeimynos na
riai. Ryto metu pasigesta dra
bužiu, pagalviu ir kitokiu da
lyku. Tuomet paaiszkejo ir 
kas buvęs tas szlamejimas.

* ,

Parduota
ir

VARSZAVA TURI PIRMA 
NUSILEISTI O NE 

KAUNAS.
Varszava. — “Associated 

Press
< 4

Lietuvos rubežiu buvo 
toks žmonin-keleivin judėji
mas bet derybos iszlyginti 
sutikimus tarp Lietuvos 
Lenkijos regis dar toli už kal
nu.

“Tarp tu, 
gauti leidimus atvažiouti Kau
nan, 
Varszavos dienrasezio “ Knrjer 
Warszawski”, kuris savo laik- 
raszcziui suteikė pasikalbėjimo 
su Voldemaru tekstą, kuri api
budina w kaipo labai 
sprandiszka 
I virtimi.

4 4

” pranesza:
Paskutinėmis dienomis per 

szioks

ne-
ir

kuriems pavyko

buvo ir korespondentas

“ k iota- 
. Voldemaras mat

Alliance, Wi 
Sisley, 
ketures už keturi u 

Senukas pa-

Isz Visu Szaliu PRANASZAVIMAI
ANT 1928 METO

sena gal i ii
VISI PASILIKO VIENOJE 

SZEIM YNOJE.
s. — Charles W. 

79 metu, iszdave savo
(lukterės 

broliu (’olerikus.
silikes vienas, nutarė taipgi 
apsipaeziuot, na ir sumanė sn- 
sigiminiuot su savo ženteliais 
ant tikrųjų, apsipacziįlodamas 
su juju naszle motina Sara E. 
Colerik, 59 metu. — Visi džiau
gėsi kad viskas pasiliko vie
noje sze i mynoje.

SMARKUS SZALCZIAI;
DAUG ŽMONIŲ SUSZALO.
Now York. — Po vias Suv. 

Valstijas užėjo dideli szalcziai, 
kad iwt 08 žmonos suszalo ant 
smert paežiam New Yorke ir 
kitur daugelis mirė nuo susza- 
limo. Norints sniego mažai, bet 
sza 11 i s pa s i 111 i sz k a s.

Philadelphia. — Czionais isz 
priežasties smarkiu szalcziu li
kos uždarvta deszimts inoks- 
laines, per ka 3,000 studentu 
pasiliko namie. Devyni žmo
nes suszalo o daugelis randasi 
ligonini tose.

Chicago. — Szaltis nepapras
tas czionais, nuo kurio mirė 
daugelis žmonių ir suszalo. 
Blodes ant ežeru dideles, badai 
keli laivai nuskendo.

i r

UŽMUSZE PACZIA 
SU “ TUSZCZIU” 

REVOLVERIU.
Trov, N. Y. — Emili je Brasz- 

keviez, motina vienuolikos vai
ku likos netikėtai nuszauta per 
savo vvra. Brnszkevicz tame 
laike czvstino revolveri ir ma
ne kad iszeme visas kulkas. 
Pakli'bino kelis kartus vamž- 
di ir netikėtai isz revolverio 
iszleke viena kulka, pataikin
dama moteriai in szirdi.

’Norints ji palieije uždare ka
lėjimo, bet tuojaus paleido ant 
palie.pimo sūdo ir pastatytas 
po kaueije lyg teismui.
ISZEME KETURIS LAVO

NUS ISZ SUBMARINO.
Provincetown, Mass. — No

rikai iszgavo keturis lavonus 
isz paskandyto submarine S-4 
kuriame rado mirti 41 laivoriu. 
Pirrniause iszeme .lavonu pul
kininko .Joseph McGinley isz 
Norristown, Pa. Kitu pravar
des da neisztyrineta.

GERAS ATSITIKIMAS.

Tūlas keliaujantis zokonin- 
kas mokėjo restauracijoj už 
valgi ir geryma. Matydamas 
tai studentas atsiliepė*. .

— Teveli, kad 
cziau tavo pinigus!

Zokonininkas: — O asz tavo 
iszminti!

Studentas: — Tai ka turėtu
mėm!

Zokoninkas: — Abudu nie
ko! *

asz ture-

PO SMERT
KANKINASI

DVASE NETURI RAMYBES 
UŽ NUŽUDINIMA 

DARŽININKO.

Kettering, Anglija, 
diena likos parduotas 
dvaras kuris kitados prigulėjo 

grafo Harringtono. 
dvaru naujas pirkėjas gavo ir

Dvase Baltos Panos

— Ana 
senas

prie Su
4 i 
per daugeli metu pasirodinejo 
tam dvare.

Pagal senu žmonių apsaky
mus, kurie girdėjo ta istorija 
nuo savo dieduku tai toji pana 
labai užpyko ant savo dažinin
ko kuris pasėjo žiedus daržoli- 
je kuriu labai neapkentė ponia 
tojo dvaro ir taip ant jo inir- 
szo kad pagriebus spata ūžda
vo jam per galva ir užmusze 
ant vietos.

Navatna, kad ne daržininko 
dvasia kankino gyventojus bet 
tos panos, kuri po josios mir- 
cziai pasirodo ir neturi atsilsiu 
kapuose už papildyta žudinsla.

kuri

-6

PAVOJUS GRASINA SVIE
TUI, DAUG PERMAINŲ 
LIETUVA SUSIVIENYS 

SU LENKIJA.
» 1*

Paryžius. — Nauja inspetoja 
svirtiniu p ra i ui sz a v i m 11 
dore Daniels apgarsino 
pranaszystas ant 1928 meto. Ji 
sako, buk svietas stengsis gy
venti didesnėje šutaikoje no 
kaip praeituosia laikuosia. Vo- 
kiecziai pames stengimus ant 
sukėlimo kitos kares o imsis 
prie darbo ir didesnes vertei- 
gyslos., Rosjjoj užeis dkleles 
perainos bet viskas apsimal- 
szys ir vela užeis visiszk^is pa- 
kajus. Italijoj bus kruvini su
sirėmimai prioszais Mussolini, 

susidraugaus su
Lietuva ir pastos milžiniszku 
Europinu sklypu.

Amerika neturės tiek intok- 
mes ant Europos kiek 1927 me
to. Fordas daug nukentės ant 
savo biznio ir neteks dali savo 
milžlniszko turto Szimet mirs 
vienas isz Europiniu valdonu. 
Europoje iszkils keli žonklyvi 
Vyrai kurie nustebins visa 
svietą. Žiema bus labai asztri. 
Pavasarije atsibus keli smar
kus tvanai Europoje ir Ameri- 
ke. Viesulos, drebėjimai žemes, 
dideles ugnys ir kitos nelaimes 
padarys žmonoms daug blodes.

Lenkija

mTeo-
savo

< t
Ukrainiszkas

Uolos” danesza,

NENORI KAD KUNIGAI 
NESIPACZIUOTU.

Lvavas. 
laikrasztis
buk 50 delegatu Ukrainiszkos 
inteligencijos Przcmisle, 
sze protestą in popiežių

sura- 
prie- 

szais Graiku Kataliku vyskupą 
,Juozą Kacilovski, kuris geidžia 
invest i savo diecezijoj idant 

Isz tos
savo diecezijoj 

kunigai nesipaeziuotu. 
priežasties kilo daugelis pro
testu ne tik isz szalies kunigu, 
bet ir privatiszku ypatų, kurie 
sako, kad geriau butu idant 
kunigai turėtu paežius.

. /

5 AMERIKONAI UŽMUSZT1 
32 SUŽEISTI.

Managua, Nikaragua. — Pa- 
nedeli atsibuvo smarkus mn- 
sziai tarp Nikaragviszku pasi- 
keleliu ir Amerikoniszku w ka
reiviu, kuriuosia likos užinus?^ 
ja penki Amerikonai o 32 su
žeisti. Ant pasikeleliu szaįies 
likos užmuszta 50 ir sužeista 
apie 250 o gal ir daugiau. Mu- 
sziai atsibuvo artimoje Sandl- 
no. Pasikeleliai buvo gerai ap
siginklavę ir užklupo ant Ame
rikonu isz nežinių.

Valdže sumanė dabar
siunsti in tonais tūkstanti ka
reiviu apmalszyti ant tikrųjų 
pasikclelius, ir stengtis suimti 
juju vada Sandino, kuris ne
duoda ramybes Nikaragvos 
valdžiai. Sandino geidžia pats 
apimti valdžia 
prezidentą.*

'P

nu-

ir praszalinti

PARDUOTA DAUG MEDŽIO.
Miszku departmente vakar 

in vyko varžvtines.
virsz 22,000 sztuku ąžuolu

eglių už 6,291,600 
lit. Varžvtineso dainavo An-

Vokietijos firmos.
Medžiaga bus apdirbama vie- 

Ažuolai bus kertami lyg

gi i jos ir

toj.
1931 metu Gegužes 1.

musu

PAGIEDOJĘS TUOJAU MI
RE PRIE NUMIRĖLIO.
Skomantai, Szveksznos vai.

— Lapkriczio 25 diena 
kaimo ūkininkas J. Žarka nu
ėjo vakarop in kaimynus pasi
melsti ir pagiedoti mirusiojo 
savo kaimyno budyneje. Bet 
czionai, begiedodamas prie nu
mirėlio staiga pats pasijuto su
silpnėjęs ir bežiūrint pasimirė. 
O buvo dar visai sveikas ir sti
prus vyras 59 metu. Kaip kar
tais netikėtai užklumpa žmogų 
mirtis*-/“

kad padėties raktas 
ne Katine, bet Varszavoje.

Voldemaras tvirtina, kad 
Varszava turinti pasiūlyti Lie
tuvai pasiūlymu iszriszti Vil
niaus klausymą, Rubežiu ati
daryti tol bus negalima iki 
ginezai del to rubežiaus nebus 
patenkinaneziai iszriszti. Vol
demaras, sakoma,

4 t

tik

PABĖGO JAUNIKIS NUO 
ALTORIAUS, PALIKES 

JAUNAJA.
Viekszniai. — Lapkriczio 26 

diena turėjo invykti sutuoktu
ves pilieczio G. su p-le A. Jau 
buvo ir in bažnyczia ateje. Ku
nigui prie altoriaus giedant, du 
vyrai ir jaunoji jaunaji stipriai 
snemo laike. Kunigui 
riszti jaukas jaunasis
ir pro duris laukan. T'aip bego. 
kaxl net kepure bnžnvczioje li
ko.

emus 
spruko

NUSZOVE MOTERĮ.
Kapszaudraves dvaro, S 

vos valscziuje savam buto lap 
nuszauta Kaze Astrauskiene,
33 metu amžiaus moteris. Pik
tadariui jeszkomi.

KIEK YRA LIETUVOJE 
SVETIMSZALIU.

Kaunas.

ila-
O

— Vidaus reikalu 
ministerijos svetiniszaliu refr- 

niet u
(>

sziurent liros žiniomis, 
Spalio menesi Lietuvoje bu v 
13,998 svetimszaliai. Pilietybė
mis jie taip skirstomi: Anieri
kos — 218; Anglijos — 94; Ar- 

71 ;
o.

K; Latvijos

GULĖJO GRABE PER 120 
VALANDŲ.

Berlinas. — Klube Stuttgar- 
to, ana diena likos atidarytas 
stiklinis grabas kuriame per 
120 valandų g 
fakiras Toka Mari. Klube su
sirinko apie septyni szimtai 
žmonių matyti tuju stebuklu. 
Isz vidurio grabo buvo sujung
tas elektri kinis varpelis su 
klubu. Kada jau atėjo laikas 
atidaryti graba, varpelis pra- 
neszc kad fakeris jau pabudo. 
Graba atidaro prie daktaru 
akiu, kurio peržiurėjo gyva na- 
baszninka kuris iszgulejo užpe- 
czetytam grabe per 120 valan
dų. Kada Tokio Mari atsikėlė 
pareikalavo tiktai stiklą van
dens ir puoduką kavos.
268 ŽMONYS PRAŽUVO SU 
LAIVU LAIKE SZTURMO.

Nikolajevsk, Rosija. — Lai
ke didelio szturmo kuris siau
tė ant Juodųjų mariu, nusken
do laivas “Ogdžioja” 
pasažieriais. Nors kiti laivai 
atplauko jam in pa'gelba, bet 
jau buvo už vėlu.

gulėjo Indusas

su 268

11 Indianapolis, Ind. — Bo
bute Mrs. Ella Shonlo paskan
dino savo dvi anūkėlės vonojo 
ir pati atome sau gyvastį kada 
ju motina buvo užėjus in mote
rį szk a k laiba loszti kazyras.

! .H % ' '4 . u

pareiszkes 
kad Lietuviai neims jokios ini
ciatyvos, nes tuo parodytu, 
kad jie sutinka su dabartino 
padėtimi. Tad jei Varszava at
sisakytu padaryti pasiūlymu 
Vilniaus klausymu, tai Lietu- 
vhi-Lenku deiwbos susi vestu 

apie visai smulkuezius
klausimėlis.”
ARKLIU ISZVEŽIMAS ISZ 

LIETUVOS.
• Kaunas. — Per sziu metu 
pirmuosius 3 menesius isz Lie
tuvos Užvežta 8,010 arkliu, 
pereitais metais tuo pat laiku 
buvo iszvežta 2,000 su virszuni. 
Arkliai daugiausia iszvežami 
iii Vokietija ir Danija.
LAISZKU KRAUSTYTOJAS.

Plunges paszto instaigoje 
paskutiniu metu buvo pastebė
ta kraustymas pinigu isz laisz
ku ateinaneziu in szi paczta. 
Padarius tyrinėjimą nustatyta, 
kad sziuos laiszkus kraustyda
vo to pat paszto instaigos tar
nautojas Krionka Julius, kuris 
sulaikytas prisipažino vogęs 
pinigus isz laiszku, ateinaneziu

>
vedi jos
— nn i;
_ o

*— *

Tur
ai.);

profesijom!

220;

ves

LIETUVOS GELEŽINKELIU 
PAJAMOS.

Kaunas. — Geležinkeliu sto- 
cziu pajamų Spalio menesio 
grynais pinigais gauta 2,840,- 
000 litu.

Isz placziuju geležinkeliu 
gauta 2,586,000 litu. Isz siau
rųjų 254,000 litu.

Be to už invairius perveži
mus skolon geležinkeliu valdy
ba dar turi gauti apie 700,000 
litu. Tokiu budu viso Spalio 
menesio pajamų bus apie 3,540, 
000 litu.
INVIJO IN SZESZUPE IR 

NUSKENDO.
Pilviszkiai Vilkaviszkio a p. 

— Per jomarka Pilviszkiuose 
30 Lapkriczio apie 7 valanda 
vakaro būdamas neblaivas J. 
Starkus, Parausiu kaimo, susi
vaidijo su vietiniais miestelio 
degtinininkais. Užpultas gau
jos, muszeiku ir gelbėdamasis 
nuo ju inbego in Szeszupe. Sro- 

neszamas nelaimingasis
dar ilgai szaukesi pagelbos, bet 
pagelbės niekas nesuteike.Taip 
ir nuskendo Szeszupejc. Lavo
nas kol kas nesurastas. Del szio 
invykio vedamas tardymas.

NETIKĖS SŪNŪS.
Vanagai. — Vilius J. isz mu

su kaimo, savo motinos naszles 
vienatinis sūnūs, turėjo apsi
rinkęs sau gražia mergele, ku
ri prie to turėjo dar gražu ūki 
ir, kas svarbiausia, gerai sugy
veno su savo busima uoszviene. 
Jau buvo viskas prirengta ves
tuvėms ir svecziai sukviesti. 
Kadangi jaunikis nebuvo dar 
pilnametis, norint pagreitinti 
vestuves, jis buvo pripažintas 
tokiu per teismą ir tada gavo 
isz savo motinos jam priklau- 
sanezia tėvo palikimo dali su
moje 4,000 litu. Bet gvaes pi
nigus musu jaunikis niekam su 
diev nepasalkes, iszdumo in Vo
kietija, palikdamas motina ir 
sužieduotine nevisai maloniojo 
padėtyje. Savo draugams pa
bėgėlis paraszes esąs Vestfali
joje ir dirbąs paprastu darbi
ninku.

in szi paszta. Padarius tyrinė
jimą nustatyta, kad szi uos 
laiszkus kraustydavo to pat 
paszto instaigos tarnautojas 
Krionka Julius, kuris sulaiky
tas prisipažino vogęs pinigus 
isz laiszku, už ka traukiamas 
atsakomvben.
PESZTUKAI IR ’

LAIKRASZCZIAI.
Kamajai. — Apylinkes jau

nimas labai mėgsta girtauti, o 
insigeres pesztis. Lapkriczio 2 
diena Kvapiuose bevakaroda- 
mi, baltakes sukirszinti, vyrai 
taip susiposze, kad vieno net. 
gjwybo pavojuje, o kiti — vieni 
lengviau, kiti sunkiau, sužeisti.

Kamajuose negalima gauti
pirkti atskirais numeriais jo
kiu laikraszcziu. Kai kuriems 
kaimiecziams užsiprenumeruo
ti laikrasztis ilgesniam laikui 
nepatogu ir biangu. Jeigu bu
tu pardavinėjami laikraszcziai 
atskirais numeriais, kaimie- 
cziai dažniau pirktu, ypacz ru
deni ir žiema. Labai butu pa
geidaujama, kad paszto instai- 
goj butu pardavinėjami svar
besni laikraszcziai atskirais 
egzemplioriais.
LENKAI SIUNCZIA

KARIUOMENE VILKU 
MEDŽIOTI.

Varszava. — Lenku vyriau
sybe organizuoja kareiviu kuo
pas vilkams medžioti. Del szal
cziu ir gilaus sniego iszbadeje 
vilkai Lenkijos rytuose pasida
rę taip nuožmus, kad gaujomis 
užpuldinėja žmones ir kaimus.» 1 1

gentines — 2; Aust rijos - 
Belgijos — 3; Brazilijos 
(Čekoslovakijos — 83; Danijos
— 61; Estijos — 62; Italijos 

1,787; Lenkijos
— 6; Norvegijos — 4; Olandi
jos— 12; Palestinos— 13; Per 
sijos — 1; Prancūzijos — 12; 
R n man i jos — 20; S.S.S.R. 
111; Suomijos — 20; f
— 21; Szveicarijos — 
k i jos — 1; Vokietijos
Vengrijos — 18; Graikijos
11; Dancigo — 7; Saaro sritine 
—-2 ir be pilietybes i n va iri h 
tremtiniai — 879.

Svetimszaliai 
skirstomi taip:

Invairiu amatininku —1,084; 
dvasininku — 60; inžinierių 
67; gydytoju — 49; techniku— 
81; pirkliu — 630; mokytoju 
328; moksleiviu — 340; invai
riu kitu specialistu
tarnautoju valdžios instaigoso
— 97; tarnautoju privaeziose 
instaigose — 509; žemdirbiu 
1,123; be verslo (svecziai pas 
gimines) — 388; juodadarbiu
— 4,493; vaiku iki 17 metu am
žiaus 
dirbti
1,405 žmones.

VILKAI SUDRASKĖ 11 
MERGINU.

Viednius. — Vienuolika kal- 
miszku merginu isz Mara novos 
kaimo, (Čekoslovakijoj, 
sudraskytos per alkanus
kus, kada ėjo namo per gi i ria 
isz artymo miestelio isz bažnv- 
czios. Ant rytojaus einanti 
žmonvs surado tik kaulus mer
ginu.

2,182;
ir sziaip kitu

negali nežili

likos
vi 1-

Paskutines Žinutes.
Du 
su- 

kada

nuo 7 lyg 25 
Priežastis žu-

V Washington, Pa.
vaikai Jameso Woodward 
ddge deganeziam name 
motina buvo iszejus in miestą.

tl Wilkes-Barre, Pa. — Jo
nas Mader isz Swoyersville4, nu
žudo savo motore po tam pats 
bando nusiszaut. Motoro paliko 
devynis vaikus 
motu senumo.
dinsto buvo nmnszaine.

V Moskx'a, Bosija. — Mas
koliai taip pamylėjo radio kad 
ju dabar randasi daugiau kaip 
250,000 su 49 stotims. Net mu
žikai tolimam Sibire klauso 
radio kas diena.

1i Little Rock, Ark. — Ke
turi vaikai W. G. Denbv sude
gė deganeziam namo bot tėvas 
iszsi'golbejo.

11 Newark, N. J. — Keturi 
vaikai Mikolo Angelo 
deganeziam name.
ant pastoges.

sudegė
Visi gulėjo
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HAMERIKA DEL 
AMERIKONU”

SZI ATSITIKIMA RASZE 
JAS GIRDĖJO KLIUBE 
“AMERICAN LEGION”

Kas Girdei ?” pa(Vieloje
>ikalbėsim su jumis mieli skai
tytojai apie >varbu klausymu: 
“Amerika del Amerikonu“ 
kaip nekurie Amerikonai pasi
elgia su 
sziam

PREZIDENTO
< ’V ' * " C " 1 / s

^A-watiaf

***'>

ir

kaip 
stengsi uosiu

W WLIRJ.ui

Paveikslas Frano O. Lowden 
isz lllinojans,. kuri repiibliko- 
niszka parti jo ketina pastatyt 
kaipo kandidatu ant preziden
to Snv. Valstijų atiunaneziuo- 
se rinkimuose.

nusistebėja. girdėdami
nes buvo

apie 
jaunu

f nfarp

foreigii(‘riais, 
apraszyme

jum iszreikszti.)
Dideliuose krėsluose siūlėjo 

keli vyrai buvusieji kareiviai 
Svietinejv Karėje ir kalbėjosi 

savo atsilikimus
vyruku radosi ir keli 

miesto biznieriai kurie lankiai 
ateidavo in kliuba pasikalbėt 
mi boi.sais.

Pasibaigė kalbos ir susirin
kę nežinojo apie ka tolinus kal
bėti. Ant galo kas tokis pra
dėjo kalinu i apie ateivius ir 
imigraeijc ir kalba atsigaivino 
gana karszlai apie szi klausy
mą. Vienas isz biznierių John 
Phel|is (norints tai jojo netik- 

pra varde) kietos szi n lies
žmogus ir pasisziauszes Airi- 
>zis, pristūmė savo krėslą ar
eziau pecziaus, uždegė cigara 
ir pradėjo kalbėti piktai:

Amerika vra <1(4 Ameriko- 
reikėtų stengtis padaryti

rūstesnes tiltas idant rubežiu 
visai uždarvt ir neinleisti ne e
vieno “nžrubežiiiio szaszlavo.” 
Ka gero atnesza mums, kad in- 
loidžiame in musu kontra vi
sokius szaszlavus isz Europos? 
^'ra tai. žmones kuriu negali- 

gadina mums
bizni — atnesza mums sarma
ta, baj God. jieji yra visiszkai

ra

4 4
* 4 nu.

ma iszmokvti...

no gini
“ J ii‘ji

bai
Weslcotta kalbanti,
tai vienas isz tuja žmonių, kil

savorie 
nuomones

nu,

nelankiai iszreiszkia 
publieznai. Mylėjo

me ji visi, bei ne vienas jojo 
nepažinojo areziau. *

Sėdėjome inalsziai, laukda- 
ir melsdami Dievo, idant

Westco'lt duotu pipiru Phelps- 
ui. Ne ilgai turėjome laukt, ve
la \V(‘stcott atsiliepe:

“Jaigu draugai pavėlinsite, 
tai apsakysiu jum atsitikima 
isz tikro gyvenimo, kuris jum 
geriau iszaiszkins laji punktą 
prie kurio asz priduriu szi at
sitikima. ’ ’

Visi praszyt i 
savo 

ant galo ant musu

* 4

da be jokio iszsiaiszkinimo. 
Antru kartu Bensonas užsispy
rė kad .Jokūbo tvora buvo kė
lės pėdas ant jojo lauko ir pa
reikalavo inžinieriaus idant 
lauka iszmieruotu, iszmetįlie
damas Jakuliui kad jam pavo
gė szmota lauko. Ant galo pai;- 
gi......- ---------

inžinieriaus 
iszniieruol n,

Hgai laukti an'l galo pasznuke 
sziurksztai: ‘.‘Ko nori?”

Jokūbas atsikosėjo, 
uosi ir p ra kai he

nori

abeno inžinierių kuri's m* tik 
ka rado tvora m* savo vi(*to,įo, 
bei kad Bensonas pnstati* tvo
ra keliolika pėdu ant Jokūbo 
lanko ir da turėjo 
kasziiis. Isz los priežasties Ben
sonas pasiuto |sz piktumo ir 

I pri'siege atsimoket 
tam foreigneriui.

Tanu* laike kari*
9 I

užmokei i

4 4 prakeik-

Tnme laike kare Europoje 
iesesi jau kelis metus, bet žmo
nes ant farm n dirbanti sunkiai 
mažai rūpinosi tuom nereika
lingu praliejimu Rraujo. Kad 
sztai, kaip perkūnas; isz pui
kaus draugaus, atėjo žine apie 
paskandinime 
laivo ir inžengimas Ameriko in 
kare.

Kaimelis, kuriami* gyveno 
Jokūbas ir B(*nsonas, pabudo 
isz miego. Susitvėrė draugoves 
Raudonojo 
lai pardavinėjo Bondin 
k a gerai pamenate.

Jokūbas S., nebuvo perse
kiojamas taip ilgai, pakol kas 
tokįs, nepriminė žmoniems.... 
kas tok is! — 
“ Polanderiu 
pirko

I jisitanijos

kariame*

j ♦

Kryžiaus, kmnite- 
s,—apie

neprimine
kad Jokūbas vra 

ir kad da ne- 
bondu. Kuopa 

“patrijolu” nusidavė pas Jo
kūbą, iszaiszkimlami kad Ann*- 

pinigai, 
t ar yra tavo 

nes 
tavo kontras.”

1 » 
jokiu 

pat rijol u ) >

rikui yra reikalingi 
kalbėdami kad “ 
privalumu pirkti bolidus, 
tai tavo ievyne,

Mano kontras, mano tevy- 
”— paantrino Jokūbas, 
norėdamas

v ra

4 <

ne? 7— paantrino joicunas, ro
dos norėdamas iszriszti koki 
tai sunku uždavinį.

“Szinr, juk (‘si Amerikonu!
Ar ne?”

. Joki/bas

Szinr, juk

su

Senas 
niisiszliiostc

“Mano vaikas, nigno vai... 
— žodžiui jam apmirė ant lupu.
“Mano vargingas vaikas, 
užsiraszyli in vaisku... liet Die
ve 'mano, neturiu drąsos mis- 
lyl apie tai. Argi nesiranda ki
tokio dinsto tarnystos,
mano vaikas net iį rot u muszlis 
an'l frunt()?”

B( • n so n a s sze t o n i sz kai 
juoke szaukdnmas: “
žengtu prie ligoniu pulko -- 

nesza sužeistus nuo 
pleeiaus, toki neka-

kad

daktarus, bet tieji tik sakyda
vo, “jaigu ndbutu sudeginti 
plaucziai, tai da butu sziokia 
tokia pagel'ba del ('žalio.

Jokūbas buvo priverstas pa
skolinti pinigu alft namo idant 
užmokėti daktarams, o morgi- 
džius paskolint u pinigu gavosi 
iii rankas Bensono.

(’žalis dažinojas

jaigu

19

ausi- 
O gal in-

< 4

li vi isz 
mas: “

ir žiurėjo nudžiugęs 
asznru stovi n- 

Jokūbo, kuris iszejo su

lieji, ka 
kariszko 
riauna...

O ar tanb* ne yra jokio pa
vojaus kad ji užmusztu?” — 
užklausė drc'baiicziu balsu Jo
kūbas.

Bensonas dabar pradėjo szi- 
“ l’olanderio” kalbeda- 
Nepavojinga ? Heli, yes!

Visi in juos szaudo kaip in an
tis,” 
ant byra nežili 
ežio 
skaudžįa szirdžia.

Ant rytojaus (’žalis 
sze in kariumene, kaipo peksz- 
(ininkas ir in kėlės dienas po 
tam iszvažinvo in abaza niokv- 
I i>.

Perejo szeszi menesiai. X'ža
lis parvažiavo namo atlankyti 
Ieva, kuris gėrėjosi isz savo su- 
nelio Amerikoniszkoje mandie- 
ro.jt*.

Nepoilgam, 
radosi (’žalis,

Jokūbas da daugiau 
svisiriipino. Po 

kiam laikui nuvažiavo in mies
teli kur užrasze $50. del Kan
jono Kryžiaus,

Franci je 
paseno

li žs i ra-

divizijų kurioje 
likos nuvežta in

11 k'O-

o kada aplaike 
groniata nito sūnaus, da paau- 

$50. del Salaveisziu Ar-
O

ka vo 
mi jos, kada

apie lai, la
bai slisiriipino, apreikszdamas 
levui, 
daktarams^ melsdamas levo, 
jaigu numirtu, kad už aplniky- 
la paszialpa, atmokėtu tuojaus 
Beiisonui.

Su asznromis senukas kulbe- 
Kaziuk, mano Kaziule- 

api<\ mirti. J)a 
imt pajėgu surinkti 
akerio daugiau ne 

mano k’Aimvnai. Duosiu

kad valdžia užmokės 
melsdamas

gyvastį.”
Kaimynai

lis idant Jokūbas 'galėtu lip
ia j kyli citizens popieras ir net 
visas kaimelis jam norėjo būti 
už liudinlojns. Jokūbas tankini 
kalbėdavo: 'Kodėl pirma api(* 
lai nežinojau? Kodėl man nie
kas to nciszaiszkiid) kas tai yra 
imtura'lizaeije ?” 1

Akyvai mes klausėm
a'psukymo idant ne vieno žo- 

nepraleist, ant galo 
pnjiiokimiiu'ziai ai -

pradėjo darbuo-

jojo

ir nesuprantate tojo ohalsio ka 
Amerikos de) Ameri-

, -c Westcott,
baigdamas savo apsakymu.

Phelps, supratęs pamokini
mu per apsakymu kareivio da 
nenorėjo pasiduot, todėl už
klausė kal'betojaus su panieki 
na nežili szypsu:

M y lemas drauge, pasakyk 
man isz kur t n t iek žinai apie 
ta Bensona f Mano Dieve, juk 
tu galėjai pats sutverti laja is- 
lorije. Isz savo

reiszkia
9 9komi

b 4

4 4

užklausė

|o:
Ii.
asz I urin
nuo vieno
kaip
sau rodą. Ncpnvelinu tau kaL 
heli apie mirti. 'Piktai tave, 
viena-1 ariu ant svieto.” ’

Noriais le\uis stengėsi pa
lengvint sunui, bet tasai kas 
diena ėjo silpnyn. Viena vaka
rą Kazvs mirė.

Perimti rnpesczhi seno žmo
gaus, kaimynai susiprato kadi 

*1 1 * 1 • 1 • •

4 4

m* kalbėk i o 
gi<

mirt i.

puses, tvirtai 
Įtikiu kad pats iszmislinai tuja 

Well, likiuosiu kad senis isiorije, idant mums geriau isz- 
aiszkinti savo klausymu: Ame- 
rikas dvi Amerikonu. , 

valandėlė malszumo.
Visu akys buvo atkreiptos ant 
We>ieotto, ir su akyviimu kož- 
nas lauke ka ant to klausvnio I 
Bensonas atsakys.

Ant galo Westcott atsistojo, 
lirstelejo narsiai in akis 
Phclpso ir atsake su didele pa- 
guodone:

I Įrangai!

t

padare (('viii skriauda, suėjo in 
phgelba
rengti ant laidotuvių, o miesto 
American Legion iszsiunte ke-||auk 
lis kareivius atiduoti draugui 
paskui ini patarnavima.
mymii pasiėmė nuliūdusi tęva 
namo su kuriimm persėdėjo vi
sa mikli.

Bet senas Jokūbas negalėjo 
nusiramini mirezia mvlemo su- 
mins.

seniui. Pradėjo pri-

del i o
Phelps ’as
si liepe: 

4 4

gavo popieras.
“Dell, yes, -

eot t,
isz to labai užganndiiilas.

“O kas atsitiko,su Beilsimu 
ir rporgedžiu ?” 
tas bizni(*rius, 
Bensono.

Westcoll truputi giliai 
maiiKte, rodos kovojo 
mįslėmis, po tam volą pradėjo 
pasakot:

“Senas
siramino,
sveikaios
giszku del visa. Prienų'

azuotus kareivius, ku

1 9

atsiliep(» \\ esi - 
popieras gavo ir buvo

— užklausė ki- 
keikdamas ant

i uzst- 
su savo

Kai

t žejo

narsiai m

mano

b ’

“Draugai! — turite 
apsakymu priimti už tikra at- 

atejo prie paprastos 
f ■ 

Į

į nu apie kuri jums kalbėjau.

• lokalias truputi sa

ir buvo labiau drau- 
pas sa-

si! ikima!
vi>a t a ji atsitikima ir 
laktus. Asz

Žinau labai gerai 
visus 

esmių tuom Benso- 
».

I

v o du g 
rie buvo
...... < o 
vast i.
Uamie pas Jokūbą. Pastate 
vo budės szale 

pavėlindavo, ] 
visame. Kaip

s<
priversti gyventi ant 

idant iszgelbet savo gy
ja u t esi kaip 

sa
kink

< I i rdej<> ir pafasze
FAV.S. Boezkauskas.

Kareiviai Nosinis Kataras ir Asthma 
arba Dusulis.

budės 
sveikata 
bedavo jam visame. Kaip ne- 
senei girdėjau, tai Jokūbas da-

Stojosi sz.allu, du labiau laimiu

minio ir
I

prigel Į Mainieriu asthma; Gerkline asthma, 
llmnlzilnu fZnrlrHnia Vztaillia PltriH.Bronkitcs, Gerklinio kosuliu, Plautis, 

Į Sunkus atgavimas kvepo, Katariszkai 
į kurtumas ausyse, Užymas galvoje,

bar turi net szeszis tokius ne-■ Galvos perszalimaa, Užkimimas gal
inio kuriu'vos, Isz prhzakio galvos skausmas, r • « . ' X * ._ 1 _ _ _ __ 1_______ JI _ 1____

gus kareivius,
paseno, pražilo ir szaliuosi nuo nepriėmė ne cento, už viską ka Neapmokama gyduole naudojama su

ateidavo jiems padarydav
jam iii pagelba ant farmos, bot džiaugėsi i>z juju kalbėdamas:*
žmonin. Kaim vnai

nesuramino levo

o. Jokūbas stebėtina pasekme per 30 metu. 
PREKE 25c. (užmokesti prbduskite 
pinigais ne stempomis). Iszrasta b

tas nt'siirnmiiio levo sužeista 
szirdi. Kazys buvo jojo viena
tine viltis, vienatine gyvastis, 

neteko geriausio drau
go. Džiaugėsi isz atsilankymo' Jacob.”

() kas kiszasi Bensono? Well, 
užsisarmat i no kad 

taip szamli- 
Kažys buvo-no ir tiek jam dakako, kad pa

iniojo per 
s jok u ha, perprasze 
ir jojo akyse snple-Į 

godžiu kai
po Kalėdų dovana. Jokūbui isz 
džiaugsmo, 

Ant g
giau isztart kaip tik: Kodėl, 
kodėl asz pirma nežinojau, kad 
Amerikonai yra toki geri žmo
nes

■‘Mano Dieve, 
tureli prie saves
Jauni kareiviai pamylėjo labai
seni vadindami

kaip tai malonu j parduodumr vien tik per
THE HAMPTON LABORATORY 

724 MULBERRY ST. READING, PA. 
Pasinaudokite isz tos stebėtinos gy
duoles už takia pisria preke.

t iek sunn. I 4

dabar Pat her4 i.11

pa k ra t e su galva 
ant ženklo kad juom ne yra.

“Well — -del Dievo!” 
szauke vienas isz komiteto — 
beezinkim, kad jisai da neturi 
citizen popieras ir atsigryžda- 
mas in Jokūbą užklausė: 
iu esi na'l uraliza vol u ? ”

— atsiliept* Jokūbas 
nusistebėjas.

apie ka jus

pa-
viena del LIETUVISZKA

AGENTŪRA
Parduoda Szipkortes in Lietuva, 
Lenkija, Rusija ir kitas dalis 
svieto.
ninkus (ant farmu) dirbti Ameri
kon ir Kanadon. Stuncziu pinigus. 
Padarau Davernastis, Pirkimo ir 
Pardavimo ALtus Lietuvon ir Len
kijon. Prašiau klausti informacijų 
sekanezio adreso:

Z. JANKAUSKAS 
(Notary Public)

769 S. Second Street 
Philadelphia, Pa.

lasai taip 
l’olanderioISZ 7 1

atėjo [lenktas 
vajus ant bondu, pirko net dvi 
po szimta doleriu
savos o kita del mvlemo vaiko. J f

Jokūbas lankiai susiraszine- 
jo su sūnum. Ant 
los nuo (’žalio
Tr.la diena aplaike Jokūbas 
lideli koperta isz Washingto- 

konia apalpo, 
p rija u t c; kas k o pert e

4 4

galo groma- 
visai paliovė, 

aplai ke
morgedžiu,

Jokūbą,
sieme

Asz Kuczia pa 
szi rd i ngai

ka imvim...
Jokiihas nesiskundė, nes ži

nojo kad sumins privalumu bu
vo eiti in kare:
mirsimu, kovojo už savo nauja
Ievyne, Amerika, 
nei tiriu tėvynės.“

V ienas isz kaimynu davė Jo- sze ir sudegino mor 
kubui rodą, idant iszimlu citi
zens popiern»Ly' u uke-

Rusija
Parvežu gimines ir darbi-

asz ?( )Tula
t

no

4 4

pradėjome 
idant Westcott pradėtu 
apsakymu
prispyrinejimu, Westcott pra
dėjo:

Apie 1910 mete, tūlas Lie
tuvis atvažiavo isz Lietuvos, 
vardu Jok ubas S. ir apsigyve
no Pennsylvanijoj. Jojo sūnūs 
Kazimieras, kuris drauge pri
buvo su juoin, buvo viskuom 
del jojo — nes užėmė vieta mo
linos, tarnaites ir tėvu. Viena 
duktė ir sūnus mirė su influen
za priesz at plaukimą iii Ame
rika, pati mirė isz nubudimo 
ir skausmo szirdies po mirėžiai 
vaiku. Jokirbas S., buvo tai 
vyras api(* G0 metu, o Kazimie
ras, kuri mes vadinom (’žaliu, 
buvo iszmintiiigas, drūtas vy
rukas apie 14 metu. Ivaranda- 
vojo jie sau farm ūkia ir apsi
gyveno ant josios.

Isz pradžių buvo jiems sun
kus gyvenimas. Ne buvo pri
pratę prie Amerikoniszko Įšil
do apdirbimo lauko. Bet^ Cza- 
lis buvo iszmintingu vaikinu, 
greitai iszmoko . 
galėjo susikalbėt 
niais farmoriais, bet jojo tėvas, 
retai kada apleisdavo farma ir 
vi'sai nesirūpino susipažinti su 
kaimynais, nes bijojo žmonių 
apkalbu ir iszjuokimu. Jokū
bą.'. prigelbinejo sunui ant lau
ko, turėjo viena isz puikiausiu 
sodu aplinkinėje ir 
kaip mos vadiname 
jur own biznos.

Locnininkas fanuos nuo ku
rio Jokūbas randavojo farma 
pavadysim Benson, buvo kaip 
lai sako “didele žuvis” 
ru baudžiauninku, kuris viso
kiais budais dakako Jokūbui 
ir jojo sunui. Del ko jisai nenu
kratė tojo jungo ir neiszkelia- 
vo kitur, tai to nesakysiu jum. 
Buvo labai darbsztus ir nema
žai nustebino savo kaimynus 
kaip in keturis metus po tam 
pirko 30 a keriu žemes ir pasta
te sau maža grinczele. Farma 
kuria pirko, radosi prie Benso
no farmos kuris tankiai lep- 
szavo priesz kitus kad “hunk- 

dakako visame ir juos 
paniekindavo.

Kartu Jokubę kiaules gavo
si iii Bensono kernus ir nema
žai padare bledes, liet Czalis 
užmokėjo už padaryta skriau-

ir vargszas 
nes jau 
randasi. Gromato^įe buvo para-

da labiau nusistebėjas. “Asz 
nežinau apie ka jus kalbate, 
ko jus norite ir ka tai ženkli
na nat liraiizaeije ?

“Well, I’ll be damned!” — 
paszauke 
piktumu.

kart lis

szvla:

keli
‘ f ’ 9 

pat ri jotai su

vos szirdis neply- 
galo negalėjo

■

sm szio sklypo ir priimtu nauja szo. 
Senio veidas j 

sak vdamas:

dan-
<»Kariszkas Departa

mentas labai apgailestauja kati 
lamistai turi praneszti nema
lonia žinia apie jusu snnn, ku
ris likos sunkiai sužeistas ir 
zuotas ant garbes lauko, 

visko pasakyti 
gromatoje buvo paraszyta, liet 
maž daugiau kaip girdėjote.

In menesi laiko po tam, kari 
ir likos pasiraszyta 

Kalėdas,

4 4

už savo. veidas 
‘ ‘ A rgi

tevvm?
praszvito
galiu tai padaryt. Skauda man 

kad negaliu pasilikti 
lovvnes už kuria 

paaukavo savo

O

ir apsiverkė graudžiai.
Na ir ka pasakysite ant to 

mano draugai? Argi nematote

szi rd i, 
ukesu 
mn no

SZ1OS 
sunūs

skaudina
— ai kirto

erzina i 
mus, ar ne Phelps ? 
kitas žmogus vardu Bikner —

ar

ir 
#»* Tris perejo

“bet ar tu kada apmanstei 
kiek tautu czionais randasi isz 
kuriu kilo Amerikonai? Ar ga
li užginti, kad czionais nesi
randa tokio žmogaus, kuris sa- 

“ American,” 
liktai Indijonas turi laja liesa, 
o ir tasai grynas Amerikonas 
negali save vadinti tikru Ame
rikonu. Juk Amerika susideda 
isz visokiu tautu kokios ran
dasi ant svieto, todėl, jaigu tu 
kalbi “Amerikas 
komi, tai kalbi teisingai.

“No!’ 
drąsuoli?
de kad tai buvo Westcott, vie
nas isz nauju nariu kiiiibo.

........  “ 1 ' “Ameri- 
norints

ve galėtu vadinti

del Ameri- 
I 4

atsiliepė kokis tai 
isz ano galo. Pasiro-

“'Fai ne tiesa kad 
kas dvi Amerikonu, 
tai yra gana geras vardas, tik
tai jaigu yra isztartas 
gai ir atjaustinai. Juk 
siuneziarnv laivus atvežti t uo

selio 
musu kapitalistai 

szaszla- 
nes tiems 

maliavojariie pui
kius paveikslus apie musu auk
sini sklypu, o kada pri buna, ka 
mes jiems duodame? Pavėlina
me jiems skensti! Jaigu tiems 
žmoniems pavėlinamo perženg
ti musu rubežiu, tai privalome 
ir jais rūpintis idant isz t uju 
“Europiniu szaszlavu”— kaip 
tu Phelps iszsitarei — pasida
rytu geri Amerikoniszki uke- 
sai. Tai yra ženklinimas obal- 
sio “Amerika del Amerikonu 
visam reikszme tojo žodžio.

Kas tokis pradėjo ploti del
nais. Atsiliepe keli balsai: — 
“puikiai, drauge, fain, kalbe- 
Xie tolinus.”

at jaustinai.

Į
l, . ’

• . )

Angliszkai ir 
l su aplinki-

Irai va i 
ant bondu, bet Jokūbas juju 
nepirkinejo. Tuom laik Benso
nas 'buvo paskirtas agentu re
krutu, nutarė .Jokūbui dakakt 
ir iszpildyt .savo prisiega atsi- 
mokejimo. Bensonas inskun- 
de valdžiai idant Jokūbą ir jo
jo snnu uždarytu kalėjime* kai
po negeistinus svedimžemius ir 
pakursiinejo jaunuomene prie- 
szais (’žali.

Ant galo in kėlės sanvailes 
po tam, senas Jokūbas nuėjus 
in miesteli 
bjura taip 
board,” 
laike prie stalelio. Pamate rn- 
einanti Jokūbą, bet liepe

9 9

kas

4

4 4

4 4

leiski
mės

gyveno 
“ maind

, 4

užėjo in kariszka 
vadinama “

Bensonas sėdėjo lame
Draft

pusi ba igė 
taika. Apie Kalėdas, parvežė 
('žali namo apverktinam padė
jime, su sudegintais plaueziais 
nuo guzo, 
granada ir kitais sužeidimais 
bot aplaike gai‘bo nuo valdžios 
uz narsumą laike muszio. Ži
noma miesto gyventojai atida
vė jam prigulinezia 
užrasze apie tai 
miesto atsitikimu.

(’žalis kas Mien ėjo menkyn, 
i paszauki* geriausius

koja sutoszkinta per

i n
garbe ir 

knygas

jam' Jokūbas

SIUS 
kontro,

vai ’’
vargszams

szaazlavus”
O

idant tieji 
atvažiuotu,

4 4

4 4 ir tik-

9 9

Buvome visi Ja-

sums J >

Mokinkimes Nauja Kalba Esperanto
VADOVĖLIS ESPERANTO KALBOS

Szita knyga nauja ir dar lietuviams mažai yra žinoma, o pasaulyje 
jau placziui vartojama kalba ESPERANTO, 
matiszka yra neiszpasakytai lengva ir vidutiniszkai prasilavinęs žmo- |

Knyga susideda isz 170
Preke su prisiuntimu tiktai $1.00.

Esperanto kalbos gra-

gus ja gali iszmokti in viena diena laiko?
puslapiu, miera 5x7 ir puse coliu.
Kas pirks szia knyga, tam priedu dykai duosiu paaiszkinima kaip ga
lima in trumpa laika iszmokti Esperanto kalba. Užsakinius ir pinigus 
siuskite sziuomi adresu:

A. S TRECZIOKAS
197 Adams Street, Newark, N. J.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
1 MAHANOY CITY, PA.

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

MERCHANTS BANKING TRUST CO., 
moką 3-czia Procentu už jusu sutaupytus pinigus ir ta

* M . m ė « v ar . ■ . a •

1 • TA . a vi

suma kasdcait augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir czedina.

• e t • . ■ • i • ra •

Dčkite savo 
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.

.... I, II I X— ■ e     II in | ——    ■  .................... * ■■■> *«. !■>■» I

i . ( * ■ t

pinigus in ązitą Bunka o

* >f,$ / /
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SMAGIOS GUMINES KURPES

tinka-bolc) guniinds kurpes(raudona> > yra

Patčtuyk raudoną bolę ant kic-

Padarytos iŠ

4"

■i

>

v

M I

A

Mis|iawaka Rubber & Woolen Mfg. Co.
460 Water Street Mi»hawaka, Ind.

“Namas Kuris Išmoka Milijonus Del KnAles’’

Drūtos kur privalo būti drųta.
Padai truputį pailginti tip

as t r ii akmenų.

Lengva pažinti tuos gerus debatus if guminius kAlošius 
kuomet juos matai, 
kvienos jKiros.
Zemiaus parodytos rūsys, Lopac ir Himiuer, padarytos 
angliakasiams. Drūtos kur privalo būti drūta. Gumas 
tvirtas ir ilgai nešiojantis.

v

■ 'Vi''
. ■

A

Gumines kurpes, kurios kasdien nešiojamos, privalo būti smagios. 
Tas reiškia, turi būti tinkamai pritaikintos prie kojų - ne per 
šiaurios ir ne per liuosos.

“Ball Band 
miausios.

■■ J, .

“■

B

*

t1 ■ 4

••

?*

BALL^BAND
7

f • ■ • •• • *•

saugoti viršų nuo

Jos duoda ilgaus nešiojimo ir tikro smagumo.

balto, raudono ir juodo gurno. Prašyk 
tavo krautuvninko tau parodyti.

r

v V

4. '
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c1) BEDARBIAI

Liesas, nusus(*s Generis sede- 
Jis nuszalo. Jis 

visa mikli susirietos virtuvėje 
prasėdėjo ir svajojo. Bet nieko 
gera jam in galva neparėjo.

Bet ir kas buvo galima su
galvot ?
kaip jis

jo virtuvėje*.
Ka-gi daryti!

*

c
c 11

pn-
klausė jis. — Ar verkt su jais? 

.Jie drauge nuėjo per gatve. 
— Genori, eiva in aikszte, 

— tarė garbanius.
Aikszteje buvo daugybe žmo 

Didžiau,sis susigrūdimas 
buvo prie doru suvytarpines 
kasos.

— A r yra pinigu ! 
klauso vėl atėjusioji.

— Ltiknriaujam, -
> mažas žmogelis

tamsias gatves tiesiog in dirt- geltonu veidu. Draugai prisi- 
tlives. Jau buvo szeszta valau- junge prie Inukiancziujn.

^eptynios
be darbo. Vaikai ba

dauja, žmona badauja ir jis 
pats žinoma, irgi badauja.

Penkta valanda isz lyto jis 
... Tusz-

sa vaite* niu..
suvyta rpiiu

pa-

tykiai iszejo isz namu 
ežias pilvas ji varyte vare poi se

- prato- 
visiszkai

grūdosi

užvaizdus.
.lis volei juos pavaro. 

Darbo norą.

duris.

At idarvkite! — suszuko

Už 
da, daugelis susirinko. Papras- kiek laiko minia pradėjo siū
ti darbininkai, anglia’kasiai ir biiot.
prekiu krovikai. .Jie
pri<* kontoros (ofiso) ir lauko juodbarzdis vyras, pabeldos in

Pinigu! — pasigirdo isz
— suszuko paskutiniu eilių, bet niekas ne 

jis — ir sziandien nėra ir ry-|sir6de. Kuomet užimąs padidė
toj nebus. Gal but. visa menesi 
nebus.

Generis
iszejo isz kiemo.
in gretima kasykla.

Bet j<> net noinleido 
jau buvo szimtai savu 
biu.

•markiai pasisuko ir

jo, isz visu pusiu pasirodo po
licininkai.

Imkite juos! — suszuko

NORI LĖKTI IN
RYMA

< b 4

,XJ

• I HF j

>•
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fex\

Paua Myrtle Brown, joszko 
žmogaus .su pinigais, 
pirkt n jai eroplana, 
išžioki) in Rynia, parodyt 
tu i kad ir merginos nesibijo
lėkti per mares su eroplanu.

kuris nu
lies mano 

svie-

kada jis buvo galima ežia gaut 
ankst v ha m—ypaez

ryj.)
Bot. jiems nesisekė. Vienoje

vietoje tarnaite padavė jiems,

pavasa-

.lis nudūlino i vienas, eidamas pirmyn in mi- kaip elgetoms, szmoteli duonos
Į

- ton '
bedar

ivimas. Jo klausyt buvo i
ku. Judėjimas minioje* vis di- 
dėjo. Žmonių bangos plaukda
vo prie rotuszes ir atgal at- 
szliedąyo. Visa mase didžiai sii-

1 judėjo. Tokia didele vargo kie
kybe* daro nejauku inspudi. 
Tarsi dideh* sriove skurdo, 
vargo ir bado apjuosdavo 
szlas namu sienas.

Policija!

ii ėjau k u 
sriove

auk-

praskambė
jo ryszkus kliksmas. Minia at 

(szlijo nuo rotuszes. Bot’t at a i ne 
.’buvo bėgimas. Minia pasiimu-
| ko in balsu garso.

Tegu eina! szauko ma
ža moteris. — Ko jiems r<*ikia ? 
Musu kraujo?

— Tegu ateina! pritarė
kili.

Balsai didėjo. Dabar jie loke 
isz visu pusiu,

Alus apsupo - - tart* gar-
benins.

mTegu apsupa, 
moterie. — Vis-viena

atsidu
ri su

I

suszu-

so 
noiszmuszia.

Bet jie szaudo, —
ko senis, Atsitraukdamas atgal.

Ir dar kaip skaudo! —
— dau-
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KRE1PK1TES PAS DR. HODGES 
Philadelphia Specialist* 

Viso* Kronlaakoa Ligos.
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Sžlai* 
Ilickinan,

l *y |r y JT t W 
žmlint ojas

i* | ■ s- i ■
William 

18 metu, kuris su
pjaustė maža mergaite Marion
Parker po tam atidavė tėvams. 
Ant galo žadintoju suome ir vi t » • « .T.

Silpni, Serganti Vyrai ir Motera* 
Ne Serganti bet visgi ka tik pajlefe 

dirbti. Apsisaugokite pavoja**.Tik toji mano kurna, 
Savyje turi perkūną, 

Kaip lik kada pasivėlinsiu 
Ir aid laiko nepribusiu, 

'l’ai tuojaus pradeda rugot, 
Kad turi mane užvaduot, 

Tylėk mano kurnate, 
.Jau to nebus szi rd n te, 

Ir pradedu:
Iii Szenadori kokis tai 

sportas pribuvo, 
Badai isz Ohajaus, ir smarkus 

buvo,
Tnojaus kerszino del visu, 

sumuszimu.
Kaip lik in viena karezoma 

atėjo,
Su savo driitiimu girtis 

pradėjo,
Bet su hmm gerai neiszkirto, 

X’ienas vaikinas su stiklu in 
kakta kirto,

Ženklą gera padare, 
Ir per duris iszvan*. 

Tai mat,

f
Gydati pasekmingai katara, užkimimą 
clunuli, galvos užima, pilvo, kepanti, 
inkstu, pūsles liga, rumutizmą lum
bago ar neuritis ligas.

Kraujo ir Odo* Ligas visuose pa
dėjimuose. Litiszkas vyru ligas.

Be operacijos ir patrtinima laiko. 
Rodą ir patarimas dykan.

Tik koxna Utarninka, Serrd*, 
Ketverg*. ir Petnyczia.

Ofiso* valandos 9 ryte iki 8 vakare 
BAUSUM NAME.

4 S. CENTRE 3T.
POTTSVILLE. PA.

Antra* Flora*,
uždaro kalėjimo. Žndinata at
sibuvo Los Angolos, (’aliforni- 
JV.I- ( -

d

CAPITAL STOCK 1125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS 1623,358.02

pir-
(jiedu ja atsargiai paslėpė.) 

Prieszakiniai atgal pasidavė. Kitoj vietoje juos apysenis po- 
Minia pavyko iszsklaidyt.

Mus labai maža, —
popiet

< nia.

Visas kelias buvo bedar- Į 
biais nusėtas. Neknrie koliojo- szuko juodbarzdis, 
>i, neknrie niurnėjo. Didžiuma 1 ezionai sugryžkile. 
ėjo tyliai, 

nežinojo, ka.Jis
galvas panėrė. i — 

darėt. Nu- nioje.
. ’ .. I at

Popiet... —

su-

suaidėjo mi

Abu prieteliai irgi leidosivyko in viena vieta, kur jis ka- 1 
daisia buvo samdomas smėliui ; re, neg’ pirma. Nuo aikszte 

pirma, 
in

na- 
s jie 

Nuo aiksztos 
svarbiausia

kast. Prižiūrėtojas tiktai pasi-įnog’ 
juoke: , iszejo

Mes patys paskutine die-(žiurėjo in perpildytas visokio- 
na dirbamo. Darbas jau neapsi
moka. rytoj pabaiga.

Jis neknri laika

Jie 
got ve,

inžiurėjo
žemkasius, lyg kad szildesi szi- , 

skleidė. Po į
I |O.
i sza.

mis gėrybėmis krautuves. Lyg 
kad sumuszti, bego jie puosz- 

Iniomis gatvėmis pakol nepate
ko in savo kvartalu.

Prie kasyklų vartų jie susie
ina bi jonas iszvyniojo mai- 
ir jie pradėjo rinkt anglis, 

iszvartydavo su- 
iszalusius akmenis, sužeidė ligi

luinoj, kuria d arba 
1odūlino toliau.

Dabar ji> keliavo, pats neži 
įlodamas kur. Buvo užsukęs in (Jie kantriai 
gelžkeli, bene ten gausias dar 
helio. Buvo nuvykęs pas darži- krauju kelius ir rankas ir abu 
niūkūs kur jis keletą kartu bul- drebėjo nuo szalczio. Bot 
ves kaso. Darbo niekur nebuvo, kas jau buvo priesz jus suran-

Vienuoiikta valanda jis iszle-1 kiola.
1o nuėjo namo.

Žmona, sėdėjusi su vaikai 
virtuvėje liūdnai in ji pažvel-! stebėjo.

Kuomet jis tyliai atsisėdo į < 
ant suolo, ji garsiai eine i 
dot. Į

Vaikai irgi pradėjo žliumbi, imui szruotu. Jie nudžiugo, kad 
besedis ant grindų. I laimingai gavo pasprukt. Ge- 

rankulemis grindis Irai, kad nors maiszas pasiliko!
Maisza jiedu isz.krete in gar-

I

vis

nas szunimis užpjudė. Nusimi
nė jie toliau nuėjo. Isz parko 
Generis nusprendė dar karta in 
gelžkeli nueit laimes iszmogint. 
Bet ten tiek daug norineziu su
rinko, kad jiems nuo savo už
manymo noroms nenoroms pri
siėjo atsisakyt. Jie apsisuko ir 
nuėjo in aikszte.

Aikszte buvo žmonių kimsz- 
te prikimszta. Rodėsi, kad isz 
viso kraszlo bedarbiai susirin
ko. Vargas ir neturtas mėtėsi 
akysna. Drabužiai kabojo ant 
ju kaip ant daržiniu baidyklių 
Geltoni nukamuoti veidai... Su
sikūprinusios figūros,. Tnpuo- 
lusios, indubusios akys ir vei
dai....

•Jie stovėjo būreliais. Kur-ne- 
kur susirinko 
Susieida vo 
vo.

rvszkiai szauke balsas 
gelis jau parpuolė.

Maža moteris grūdosi 
mvn. Garbenius ir Generis mė
tosi paskui ja. Bet. jiems neda
vė toli nueit. Minia juos stume. 
Panika didėjo. Daugelis gar
siai roke. Daug buvo kruvinu. 
Kraujas tekėjo per iszblyszku- 
sius veidus.

.Jie buvo
bet tatai jiems nepavyko, 
nia juos savo judėjimo nusine- 
szo.

Visa 
Žmones

AsZ viena, trejetą vaiku 
sudejavo iszblysz- 

Ar-gi asz kai-
maitinu, —
kusi moteris.
ta, kad jie dabar alksta ?

— Stokite, stokite! — szau
ko maža moteris.

bemėgina. sustot, 
Mi

aikszte
P*

iszvaikvdavo. Nuo 
pasuko 

gatve. Galve buvo perdaug 
idant tokia mase sutal- 

spaudimas,

— .Jog mos 
niekame nesą me nusikalto!

Grandine policininku artino
si. Jie smūgiais varo atsiliku
sius. Viens isz raiteliu, iszyy- 
des, kad pabėgėliai sustojo mė
tosi. in juos riszczia.
— Prasiszalinkit, sumindžio

siu! — suszuko jis ir pastale 
midi piestu lies prieszakinos 
eiles galvomis.

Minia . apmirė
Daugelis uždengė akis. Bet 
klys, iszvydes lies savimi dide
le žmonių mase, padare žingsni 
in szali.

Žiūrėkite! suszuko se
nis, stovėjęs užpaklinose oilese, 
’— gyvulys goresnis už žmogų.

Pribėgo keli policininkai.
Ar kojos atpuolė, ar ko

kis-velnias ? —- 
tas ir storas 
mostelėjo savo 
Generis

isz baimes.
ar-

f M k va i Lak sport ei i,
Kam neiržvlarei savo žioteli! 
Sztai ir pnliemonas adbego

Viską is z klausi ne j o, 
Milžiną namon nuvedė,

Ir in lova paguldo, 
skvajeri stojo,

go.

minios.

Prasidėjo

Jie mažai surinko, 
j trukus jie susidūrė 
Jie leidosi bėgt, bot jis juos pa-

su sargu.

.Jie pasislėpė in krūmus. Šar
mu-j gas iszvydes, kad ju negalis 

sueziupt pasiuntė jiems pavy-

Vaikezas, 
pradėjo rankutėmis grindis 
daužyt. Sėdėjusi szalia*jo mer- 

aite uždengė veidą savo ma-

I
I
i

binio rusi ir volei iszejo in inies 
in kita. Jie 

kurioje
žais pirszcziukais. Sūnelis pri- ta, be't dabar jau 
siglaudv prie lango.

Verkė isz bado.
dėlto, kad vaikams nebuvo kas
valgyt Vaikai — dėlto, lead ju 
burnoj jau trys dienos duonos 
trupinio nebuvo.

Genelis patsai su džiaugsmu 
apsiverktu, bet jis žinojo, kad 
tatai nepagelbesia. Badas isz to 
nepraeisiąs.

— Nejaugi ir 
bus pinigu?

— Gal Imt, ir bus

Moteris —

sziandien no 
paklauso žmona, 

atsa
ke jis, — asz popiet nueisiu 
in rotusze (rūmai miesto vai-

I

Dvylikta valanda jis pakilo 
ir apžiurėjo kambarį.

m •

keliavo link krosnies 
geležis tirjiinama.

(’zia jie rinko iszmestus gelž
galius. Apart ju atėjo ir kiti 
bedarbiai: Visi jau žinojo, kad 
popiet reikia aikszteje susi
rinkt. Bet niekas nežinojo susi
rinkimo tikslo.

Gal but, demons!raeija ?
— isztare 
galvis

* •

Jis,

dybos).

na.

t ra

fu ko ! — paklaust* žino-

— Nieko, — 
tolėjo jis.

Nieko neliko, ka jie butu 
a lojo paimt., 

kianeziu balsu.
graibozdai nereikalingi — tarė 
viikar pirklys, — pas mane ir 
taip visko prikimszta. Kas isz 
manos juos nupirksias.”

paklausė

cr r*

niūriai burb

4 *

tarė ji vor- 
Mums jusu

savo nuomone žila- 
seniH.
Arba eikiva in burniis- 
suszuko moteris skar

malais apsisupusi.
Gal but, duosią pinigu ?

I ’a s i k a 1 be j i ma i nea t i t ra u k e 
juos nuo jeszkojimo. Jie lazdo
mis ardydavo krūvas iszmestos 
netinkamos geležies, ir dėdavo 
szmotus geležines rudos, kurios 
jiems pasisekdavo surast, in 
maiszus ir ragažes.

Laikas nuo laiko at važiuoda
vo mažas traukinėlis ir isznies- 

kruvas szlako,

sima st,

— Na, o kiti ? 
vvrns.

Vaikiszczias visur
4 4

bu-
Pas mus

isz viso priemiesezio,
vos. Visur atsakyta, 
baldai
mums nėra vietos jiems sudėt ”, 
sztai ka kalba jie visi.

Vyras iszejo, giliai atsidusęs. 
Žemai jis susitiko garbiniuo
toji Fabijono.

— Ir tavo bliauja? — pa
klauso Fabijonas.

— Taip, — atsake Generis 
•— nuo pat ankstybo ryto.

— Tatai virsz žmogaus jo
gu! — suszuko garbanius...

Generis rttszcziai sueziaupe 
lupas.

re.

davo naujas 
likuczius netinkamus krosnyje 
tirpdint geležines rudos. Jie 
atsitraukdavo ir paskiau dar 
su didesniu pasiryžimu pulda
vo in dar karszta mase, josz- 
kant tinkamu szmoteliu.

Bet ir ežia juos veikiai pava- 
Vis-gi jie suspėjo surinkt

du maiszu geležio^ szlako ir nu
tempė juos in miesto centra tū
lam pirkliui, kurs juos supirk
davo. Už tai jie gavo vionioli- 
ka centu.

Garbenius nusipirko duonos, 
kuria jis, matomai, buvo keti
nes narniszkiams nuneszt. Bet 
kuomet jie inejo in parka, jis 
neiszkente ir ja, suvalgė. Ba
das draskė jam viduriijs.

go rok os 
ir prasiskirs!yda- 

usijaudine.
sai. B(*t,

Kalbedavo
Girdėjosi szauksmo bal 
abolnai imant viskas buvo ra
mu.

Garbenius ir Generis prie 
pat rotuszes prisigrūdo. Jie 
klausėsi kalbu. Bet niekas nie
ko tikrai nežinojo. Daugelis no 
žinojo, 
Tarsi

ir Generis 
prisigrūdo.

leidosi begi, 
radosi ir skirstosi in 

szalis. Volei mėgino susirinkt. 
Juos volei
aiksztos žmonių minia 
in 
siaura, 
pint.
dauguma sumindžiojo.

Bet persekiojimas nesi liovė. 
Policininkai varo prieszais sa
ve atsilikusius, kaip banda.

Garbenius 
vb smūgi 
galva paliete 
smūgis. .Jis sukliko, kaip gy
vules 
lengvino, 
visu jogu.

gumine lazda ga
in peczins. Pask'u i 

skaudus lazdos

O kada priesz
Da <35 dolerukus užmokėjo, 

O ta daktarėli, ka krauja jam 
paleido, 

Isz cypęs paleido;
Da las sportelis daugiau 

aplaikys,

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

G. W. BARLOW, Vice-Prea.
J. E. FERGUSON, Km.

Jaigu adgal in Ohaju

*

nonusi'beldys

lu viena Skulkino miestą
atsilankiau

JOS. P. MILAUSKAS
LUtuviczka* Skvajeri* m

suszuko auksz- 
polrcininkas ir 
gumine lazda, 

pajuto smūgi in pa- 
kauszi. Policininkai už ginklo
nusitvert*.

ko jie.
Bot minia nesijudino, 

szingai, lyg 
glaudė.

N u leistos

Ant vieno si ryto patraukiau, 
Smarkiai sau gunglinau 
Na ir ant kokio tai baliuko

delko
Tarsi szauklvs
miestą — isz vieno galo in ki
ta: bedarbiai turi aikszteje su
sirinkti. Draugai prie arti
miausio būrelio prisijungė. Mo
teris, ant kokio tai paaukszti- 
nimo stovėjusi sako prakalba. 
Maža ir liesa, bet gyvomis aki
mis ir tvirtai apibrėžta burna, 

musu gvveni-
— Trisde-

iu* ežia 
perbėgo per

a t (*jo. apkuidažindavo 
sukniu-

Bet tatai sopėjimo nepa- 
Jis leidosi begi isz 

Begauczioj minioj 
buvo keli tukstaneziai. Polici
ninkai nesiliovė pabėgėlius' per 
sekiot. Jie 
drebanezias senukes, 
basius senius.

Bet minia nesiskirsi e. Prie 
miestyj jinai vėlei, susiliejo in 
didele mast*.

Tatai policija privedė in pa- 
szelima. Jie pradėjo stumt už
pakaliniu 
lia i s.

Iszsiskirstvkit! — szau-

Prio-
kad areziau susi-

pakilo

— szauko kita,

— \’<* koks 
mas! —, kalbėjo ji. 
szimts metu sunkaus kasdieni
nio darbo, paskiau nieko nėra, 
o po to badas ir džiova. Vaikai 
mirszta, kaip muses, o vyrus 
sodina ir grūda in kalėjimus,

— Tatai pas juos vadinasi 
teisingumas,
aszarom pasriuvusi.

Visi kalbėjo ir iszvien szau
ko, nusitvėrė už galvos ir skun
dėsi likimu.

— Delko mes daleidžiam, 
idant su mumis taip pasielgtu! 
— insikiszo jaunas vyrukas.

Taip delko? — pa karto
jo moteris, vis dar stovėjusi 
aukszcziau už kitus. — Jog net 
gyvuliui neleidžiama badant!

Padarykim demonstraci
ja! — pasiūlė vaikinas.

— Ve tatai butu gera
D/J 4

mes daleidžiam

pritarė* Generis. — Sziandien 
iszryto jau apie tai buvo kalbė
ta.

Tuo tarpu aikszte vis dau
giau ir daugiau prisipilė žmo- 

lyg kad mieste buvo

galvos
akys drąsiai žiurėjo in polici
ninkus.

— Na-gi, suduokite man!— 
suszuko maža moteris, pirmyn 

Bet žmonių sriove savo jude- pszszo'kanl.
— Taip suduokite, 

kilo mus! — nut vėrė jo žodžius 
senuke. —■ Vercziau mus visisz- 
kai iižmuszkito! — ir jo’s isz- 
blyszkes v(*i<las pa krypo in po
licininkus.

Policininkai 
smagius.
Ilgasni Generis, ant kurio trys

s»
M uszesi,

trempi juos ark- 
kaip padūko,

šio nepagreitino. musz-

mes,

galvose 
a

aplamai
paklauso

užėjau. .
Juk per Kalėdas, 

Randasi visur pleczkutes 
Kožnam name užsitraukė, 

Kaip laukiniai kauke, 
Visokiais balsais, 

Szuniszkais ir kiauliszkais. 
Žinoma, kad prie girtavimo, 

Musztis užsimano, 
O kad ant vieno aki turėjo 

Puolėsi prie jo ir muszti 
pradėjo.

Ilgai nelanko, 
Ant žemes partrenke, 

Gaspadorius namo stojo gelbet 
Prie inusztuko priszoko ir 

pradėjo kalbėt:
Kas do vienas esi 

Kad musztis drysti?

J

■‘j

la-

Prioszingai, 
jinai lig kad sutramdė eisena. 
Pirmose priemiesezio 
minia staiga sustojo.

-— Kodėl
imant, bėgamo ? 
maža, moteris Gonerio, greta su 
ja bėgusio.

Kodėl, iszt ikruju ? 
re savo ruožtu Generis.

Ar-gi mes neturime tei- 
pasakyt, kad mes badau

ja m? Ar-gi mes neturime tei
ses praszyt pagelbos? — suszn- 
ko volei moteris.

Ar-gi tatai draudžiama? 
niurjai pakartojo Generis. 

Minia ome lęcziau žingsniuot. 
— Reikia sustot, — insikiszo 

mažas siuvėjas blizganeziomis 
a kimi s.

— Reikia, reikia 
senuke,
ant kojų iszsilaikyt.
M

sos

pradėjo leist 
Pradžioje in vyrus.

l i

( 4

Tuojaus duris parode 
Stūmė laukan, net isz nosies

burbulas pasirodė.
Mat, su nosia in duris pataiko,

Apdraudžia nuo ugnies namus, 
automobilius Ir kitokius daigtus 
goriausiose kompanijose. Atlieka 
visokius legallszkus reikalus.

32 W. PINE ST.
MAHANOY CITY, PA.

W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABOR1US MAHANOY CITY

PasamdoLaidoja kunus numirėliu, 
automobilius del laidotuvių, krik**- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t t. 
520 W. Centra St.. Mahanoy City, Pa.

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

MILL A PATTERSON STS 

ST. CLAIR, PA.
»»

[Bsbalaamuoja Ir laidoja mlnidul 
ant visokiu kapiniu. Pastabus paruo- 
szla nuo papraacziauaiu iki praktt- 
niausiu. Panamdo automobiliui del 
laidotuvių, vąšeliu, kriksstynlu l| 
kitiems pasivažinėjimanyų

Roll Talafnnaa 117Z-MKaip isz stu'bos laukan braukė 
Ir k a jis perpykęs daro?

Ugi visztu szante atidaro, 
Skriaudžc viszteles, 

Nusuka joms galveles, 
Palauk tu rakali, 

Ir tu nusįsukt sprandą gali!
# # *

In Ilomestoda atsilankiau, 
Daug funiu iszgirdau ir 

maeziau.
Yra ežia ir geru žmonių, 
Bet vra ir niekam tikusiu. 

Dirstelėjau ant vieno atryto 
O buvo tai isz pat ryto, 

Kada in viena st ubą i nejau,
Tai visko pamaeziau.

Buvo ten ir puikios szermenys, 
Ant kuriu radosi kokis tai 

pavionys,
Kuris statėsi savo už geriausia 

kantorių, 
Giedodamas prie baru,

Bet kada iszsižiojo, n u.springo, 
Ir nežino kur dingo.

6 66
yra receptas dal

Szalczio, Grippo, Malaria,

policininkai užpuolė, pargriu
vo ant žemes. Už jo nupuolė abi 
senukes 
sios.

isz j u suszuko.
— A-a... — beviltingai szau- 

kio kita, — ve kaip jie žudo ne 
kaltus žmones! t

Bet policininkam nepavyk
davo tolinus pasislink!. Mote
rys puldavo pirmyn ir užtver
davo jiems kelia.

— Muszkite bobiszkas szu- 
kes! —^ suszuko ju virszininkas 
sedejusis ant arklio. Už jo ma
tėsi daug raiteliu.
mėtėsi in minia.

minia paeidavo.
mindžiojo

pirmoj oilej stovejli GYDIKI3 SU ŽOLĖMS

Galas, viena Geriausiai badas gydltis su žolemi, 
nes žoles yra tai tyriausias Taistas 
gamtos surėdytas ir tik toki vaistai 
yra geriausi del žmogaus kraujo 
atgavimo nes žoles yra sveikiausi 
vaistai vartoti del žmogaus kraujo 
kurios atitaiso žmogaus krauja nuo 
visokiu ligų. Mes užlaikome įvai
riausias Žoles nuo visokiu ligų kaipo 
tai nuo kosulio, kokliuszio, dusulio 
mainu ar bile kokios astma, viduriu 
užkietėjimo, skilvio nemalimo, strėnų 
ir poeziu skaudėjimo, lovoj azlapinl- 
mosi, perszalimo, rumatizmo ir Lt 
po 60c. Nuo nervu iazgasties, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auyse 
užima, bemieges, szirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejuslo kata
ro, bult-liges ir Lt po 85c. pakelis. 
Jeigu kenti koki nesmagume isz vine 
minėtu ligų, tai grelcziaus kreipkitės 
pas mane. Asz tukstaneziams lutei- 
kinu sveikata su savo garsioms žolėms 
ka ir suteiksiu ir jumis. Pas mane 
galite gauti Didysis Szaltinis, Tilžės 
spaudos, pagal tikra 10 ir 6 spaud’ 
ma, puslapiu 992 su juodais mink- 
sztai8 apdarais po |4.75. Atsiųskite 
10c. o gausite visokiu Žolių ir knyga 
kataloge. Reikalaujame pardavinėto
ju musu Žolėms po visus lietuviukui 
kolonijas. Adresavokite szitolp:

M. ŽUKAITIS. 
25 QiUst Rd.

— tarė 
negalėjo

;iau reik vyriszkumo!
— Cbo-cho.. — pridūrė lie

sas angliakasis. — jog isztiosu, 
mes nuo bėginio sotosni nebu
sime.

kuri ilgiau
Dau-

neinis, lyg kad mieste buvo 
vien tiktai bedarbiai. Isz prie
miesezio žmones keliavo 
glaustomis eilėmis.

Triukszmąs didėjo. Nuotaika 
buvo pakilusi.

— Pinigu! — szauke vieni.
— Demonstracija! — szauke esą neturi bėgt. Esą butu geda 

tost ta nesąmoningą bogima;

su-
Jis staptelėjo. Paskui ji kiti 

sustojo. Jie nesi rouge policijai 
pasiprieszint. Bet visus tokis 
jausmas apemo kad jie daugiau

kiti.
Žodis ubadas0 vis tankiau 

girdėjosi. Jis buvo visu lupose, tarė senukas visu kurni virpo- S • • _ j •! A • I
_____ t t

Kvartaluose, kurie buvo sza- skambėjo. Bet minios balsas no |
- _ * . * « *

Jog mes irgi žmonos —

Jis kureziai visoj aiksztoj damas.
j — Ar-gi mos kalti kad dar

lia parkp jie volei pradėjo .buvo panaszus in triukszmin- bo negaunamo)—padavė baisa 
1 - 1 4 / rZ* 4-1 ? * /Wa* <11 f/l* A I AP I (111 rvt * o ia! 1 nri v v r> I Ijf • t ■ Ir r» 4 t L* Iklausinėt, ar nėra darbo. (Kai- ga. Tatai buvo groieziaų deja- apiplyszes vuikiuksztis, ' 4

I . '>
j . * ’ > . <•

UI •

b
f 1

M
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Jie risezia

Szi karta
Policija 
žmones. Žmonos rėkdami pra
dėjo skirstytis.

Visos prioszakines eiles val
kiojosi ant žemos. Kruvini, su- 
muszti kūnai užklojo szali gai
vi. Szirdi veriantis dejavimas 
ir raudos pripildo gatves;

szvaisto

— niimm . ■ »..i ■■ ■ imi   —m

KANTICZKOS arba giesmių knyga,
paprastai* getais apdaraii. Pręke *1, 

ajoczKAusi/ 
MĄtaANOY CITYF-
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Flu ir Tulžinio karszezip.
Užmušta mikrobu*. —* Aptiokoio■
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Spencerport* N. T.
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f. ŽINIOS VIETINES SHENANDOAH, PA.
■*i, — Petnyczioj pripuola Tris 

Karaliai. ’
— Subatoj Rusnaku kale-

dos. zevski, Juozas

Leonas Urbanski,

*

♦

I

Y

į."

į

I >
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si

U

žeistais

— Kasi klos pradėjo biski 
geriau dirbti. Gal tai isz prie
žasties dideliu szalcziu.

— Szeszi žmonys likos su
per eksplozija po-

eziaus name Chester Di Romu
aldo ant 1337 E. Market ulv- 
czios praėjusi Panedeli. Sze 
mpia buvo iszvažiavus in svo- 
czius ir tame laike vandeninis 
katilas užszalo. Kada užkure 
pecziu, staigai truko katilas 
sužeisdamas visus kurie buvo 
apstoja pecziu.

— Po rinkimu miesto rodi- 
selmonu nepaskirc ne vieno isz 
musiszkiu ant jokio dinsto, o 
net ir praszalino musu tautieti 
Piusza Juodeszka kuris per 
daug metu buvo 
d a žiūrėt oja s
ainiu alarmu. Slavokiszka po- 
licmona Dudoka teipgi pra- 
szalino o in jo vieta paženkli
no A iri szi. Tai mat vis taip pa
sielgiu su mumis, o mes už tai 
juos szialpiamo laike rinkiniu, 
po tam numeta mums apgriauž- 
ta kaulo. Ka daryt ? Kad tu ir 
skradže žeme nueitum tai mu- 
siszkiams negali kitai]) per- 
tikrint.

— Frank Fott, [talijomis ir 
karalius

l’

miest iszku 
eloktrikinio ug-

— Miesto rodininkai pažen
klino sekanezius policijantus: 
Vaidas policijos Jonas Roko- 

pulkininku
Hentz, Victor Bekovski, Vin
cas Snyder,
Juozas Donavicz, Jonas Czcpu- 
linskas, St. Dombrovski ir kiti.

Filipas Paserbskis, ku
ris likos sužeistas per automo
biliu ana diena, turėjo opera- 
cije ir peržiurojima per eksrei 
spindulius.

— .Jonas Alboszta, 324 S. 
Ferguson uli., mirė praeita Se
reda namie. Paliko paezia, duk
terį Toszaitiene ir Koncekicno 
Mahanojuj, Tailorieno, Singac, 
N. J., Dyeriene, New Yorke ir 
broli Prana Ashley, Pa., kaipo 
ir dvi sosores czionais. Laido
tuves atsibus Subatoje su baž
nytinėms pamaldomis Szv. Ka
zimiero bažnyczioje.

— Daug žmonių 
szia sanvaite in Pottsvilles sū
dą ant teismu. Sude tikras at

su
ka -

Uraganas
I

Iszgirdns skanibuti, virėja 
iszejo isz virtuves, atidarė du
ris ir

...... ......       . .—m 
tyliai nudireno i n savo kam'ba- 
ri, sznibždedainas atėjusi jam 
galvon sakini:
In Tavo rankas atiduosiu ma
no s’uda!

Vieszpatic!

Alboszta

lankosi

puskas žmonys slankioje is?
do in suda laukdami savo 1

nereikalingai gaiszin-
Nauji

luinos 
darni laika.
Ilieks ir Whitehouse 
savo dinstus. 
Koch ’as

paleist uvingu ur-“ karalius”
vu, likos nubaustas per sudžia 
Koch’a ant 16 motu už padegi
mu klebonijos Mahanoy Plane.

— Szi vakaru 7 konselme
nui Antanas Tarnu Ion is , Piu- 
szas Urboną, .Juozas Gabužda, 
Davy Lyons, Wm. Bradley, 
Harrv Martin ir Thomas Price 
turės savo metini bankicta ar
ba vakariene.

A. t A.
ADOMAS SLAVICKAS.

. Sero d os vakaru apie 8:30 va
landa* po ilgai ligai persiskyrė 
su sziuom svietu, del daugelio 
pažinsi amas ir senas gyvento
jas Adomas Slavickas, 32 S. 
Wyoming uli., Hazleton, Pa., 

pulkaus amžiaus 75sulaukęs 
metu.

Velionis buvo szvogeris isz- 
duotoju “Saules” nes apsive
dė su iszdavoju sesere Ludvi- 
ka Baezkauskiuto, kuri mirė 
keliolika metu adgal. A.a. Ado
mas pribuvo in Amerika su tė
vais 'būdamas jaunu vyruku. 
Paojo isz Suvalkų gubernijos, 
Liudvinavos parapijos, Kulo- 
ku kgimo. Pergyveno Ameriko 
snvirsz 60 metu ir kitados lai
ke salima Hazletone, po tam 
apsigyv’eno koki laika Maha
nojuje ir po m i rėžia i pa ežios 
vėla apsigyveno savo name 
Hazletone.

Paliko tris

savo

dukteros Ona 
Gowers ir Antanina, Mahano- 
juj ir Regina kuri gyveno su 
tėvu, taipgi viena sunu Miko
la, kuris yra vargonininku Vic
toria teatre Mahanojuj, broli 
Antanu ir seseri Beckiene, liaz- 
letone, 2 brolius Konektiko ir 
viena broli Bostone kaipo ir 
daugeli giminiu ir pažinstamu 
po visas dalis Ameriko. Velio
nis buvo mokytu žmogum ir la
vinosi moksle Iv 
v o gyvenimo

ir r> pabaigai sa-
ir perdėjo Ki- 

nisZka žodyną ant Lietnviszko 
kuri padovanojo 
‘‘Saules 
dvi

redaktoriui 
F. W. Baezkauskni 

mirti. 
Taipgi parasze daug brosziuru

> y

sanvaites priesz

apie filozofije, evoliucije u z-
grabini gyvenimu ir daug ki
tokiu moksliszku rasztu.

Lavonas likos atvežtas ant 
paszarvojimo pas (lukteri Ona 
Gowers’iene, 823 E. Centro uli.
Mahanoy City, Pa., isz kur bus 
palaidotas Subatoje ant Lietu- 
viszku kapiniu szale savo pa- 
czios.

M

tai.
I

iideido in vidų Kirilą 
Brevkova, atėjusi svecziuosna 
pas szeimininka Terentjeva.

Kirilas Brevkovas buvo vy
ras augalotas; balsas jo buvo 
skardus, juokiantis, veidas 
linksmas, 
szviesiai raudona .nosimi ir žai- 
ža ru oja nezi om is a k i mis.

Užtekdavo vieno žvilgtereji- 
trikampi,

ir.
In kambari inejo pats Te- 

rentjevas ir nuoszirdžiai pasi
sveikino su svecziu.

I į . ■

pimai!? — paklausė ji 
keistu rimtu tonu.

Kirilas Brevkovas suvirpo.
,— Po szimta pypkių! Asz, 

rodos, per daug priplepėjau! 
Dovanok,

Svetimi žmones pastebi.., Nu
kamavote jus mane kad jus
prasmegtume!! Qal but inan ir

PAJESZKOJIMAI

juokiantis, 
atviras, papuosztas

kuriomo i n szita
virszunes sudaro dvi akys ir 
nosis — ir jau galima buvo pa
sakyti, kad Kirilas Brevkovas 
gyvena sziame pasaulyje be 
jokio ruposezio, linksmai, daug 
valgo, daug kalba, visur randa 

pasiQnhsminti ^r 
visas

gyventi pasiliko tik viena-kita 
sanvaite, o asz turiu tylėti?!... 

jumyse pasigailėjimo.
Bene jus dar pasigailėsite! Sve
timas žmogus pasigailės,'

nubalusi tamsta, Pe
pa sakys : 
” Q jums 

le dirba del jus, kvaile
*

> 
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poniute! Tamstai 
czia esant tikrai nepadoru bu
vo tai prjsiminti.

Ji paszoko.
— Tai jus isz tiesu ri-im-

ira

tai

V"

■

5v

>

. T

tiesa... 
1 a gėja 
biednns...

4 l

I J H Ih?ligonelis 
kas? Bi-

< <— Labai, Kirilai! Tuoj ir 
žmona iszeis.

Atėjo ir žmona.
Tai buvo liesa, geltonplauke 

moteriszke su • auksztai ties 
kakta iszkeltu plauku kuodu.

— A, ponia Ona! 
džiaugiuos iszvydes tamsta! 
Praszau rankute. Ar senai ta
rn i st a isz užsienio?

— Užvakar.
žvilgterėjus i n 

dirbtinai ramiu tonu paklauso:
— O jus, ponai, kaip pra

leidote laika be manes?
Kirilas Brevkovas noTejo pa

sakyti, kad pirma karta dabar 
mato vyra nuo jos iszvažiavi
mo užsienin, bet laukiantis po
nios Onos veidas pasirodo jam 
tokiu keistu, kad jis, tartum 
ka slėpdamas, pasakė:

Visa ko pasitaikydavo.
kažkaip ne

Labai

Ir vyrus,

O": J 
tail

*t
tai?!..

Jos balse pasigirdo kažin 
kas tokio, nuo ko vyrus susme
go in kupra ir nusijuokė tru- 
pueziu, skystu juoku.

— Mano brangioji! Nejau
gi tu nematai, kad mes juokus 
laidom? Tau-iszvykus asz nie
kur nebuvau, visa laika sėdė
jau namie. Ir su Kirilu net ne- 
simatcVa.

Vyras mane, kad Brevkovas 
irgi tuoj prasijuoks ir nura
mins žmona, 
tai patiko.

— Nejaugi Tamsta, p. Ona, 
toki niekai sujaudina? Na, ir 
kas-gi czia isz tikrųjų baisai!.*}5/ 
Visi vyrai taip daro, pasilik
dami vienok mylineziais... Del 
kokio nors pripuolamo susiti
kimo su cirko szokeja, 
ketu... * **• ’Žmona, uždengus rankomis 
veidą, 
dama:

— Jus l>egedžiai, pasilei
dėliai... niekszai...

— paszoko isz
Gana!

Bet Brevkovui

ir gerai, (’hne-chnė!
Ir, atsisėdus ant grindų, ji 

užsiliejo aszaromis.
— Laukan! —

I

t

TV * ,5

f -r* %
H

ik * ? >suriko Te- 
rcntjevas. — Sze tau pinigus, 

t imk paša ir iszeik isz czia. Ei
kit jus visi po velniu! ...

Terentjevas pagrobė skrybė
lė, užsismaukė ja ant akiu ir 
iszjbego. Girdėt buvo, kaip tren
kė prioszkambario durimis^

Pelageja pasikėlus nuo grin
dų ir-gi iszejo.

1 sze i dama nusilenk o Kin
iui ir tarė:

— Dekuoju labai ponui! 
Nors tu vienas• pagimdei nasz- 
le!

Nustebės Kirilas pakaso pa- 
kauszi ir, murmėdamas sau kaž 
ka po nosimi, ome vaiksztine- 
ti patusztėjusiame kambary.

IV.
Ahiiku kambary 

szlamesys.
V'ogcziomis iszejo

Grisza, bet, pamatęs Brevkova, 
atszoko, mete an t grind u kaž 
koki poperiuka ir leidosi duru 
link.

Asz Marcele Balczunieno su
trimi kūdikiais pajeszkau savo 
vyro Stanislovo Balczuno. Jis 
mane paliko 16 diena Rngpiti- 
czio. Jo kaires rankos pirszto 
galas nukirstas, nuo mažiuko 
pirmas. Aukszczio 5 pėdu ir 6 
coliu. Mylintis iszsigerti ir isz- 
sigerC’S myli daug kalbėti. Jis 
dirba isz kaires rankos. Nore- 
eziau sužinoti kur jis yra. Mel
džiu atsiszaukti arba kas apie 
ji žino malonėkite praneszti už. 
ka busiu labai dėkinga. Pra- 
ncszkite ant sekanezio adreso:

Mrs. Marcella Balchunas 
514 Oakland St., 

Ashland, Pa.

medžiagos 
kad bendrai visas jo gyverti
mas yra lydimas laimingu, ne- 
idėjiniu juoku, labai retu musu 
amžiuje.

— Labas, 
laikaisi ?

— Dėkui, ponuli, 
toliau!

Palauk, palauk...
Bet kas-gi tokio su tavim, cio- 
cvt f!

Jis pagrobė rankomis raudo
na, karszta nuo virtuves kait
ros Pelagejos veidą ir pasuko 
i n szviesa.

Juk tu, ciocyf, i n žmogų 
nepanaszi! Bone sergi ?

— N.,.ne! — sumurmėjo 
iszsigandusi Pelageja. — O gal 
kas v ra ?

-— Juk it u nubalusi, kaip 
drobe... Tikras lavonas, nors 
i n graba dek. 
busi sirgusi?

Tamsiai raudona Pelageja 
tikrai iszbalo, ir matyt buvo, 
kai]) sziurpulys ja nukrėtė.

— Nejaugi sirgeziau?!
— Ciocvt!

nepažinstamas, 
tave, tai tikrai jialaikytu už 
szinekla a?ba Ihhmo; Pali tu

I ’ ' ■ I * ' J 1 U' m.

baltytelato, o
turn drugys krėstu. Na ir su
menkėjai, sunykai...

Virėja atsiduso, pliauks^te- 
rojo drūtomis rajikomis ir su
sirūpinusiai nuguženo in vir
tuve, o Kirilas Brevkovas, pa
lydėjęs ja Unksmių, szviesiu 
žvilgsniu, inejo in sVecziu kam
bari.

’Czia ji pasitiko dvylikos me
tu berniukas Grisza. Manda
giai pasisveikinęs su inejusiu 
jis pasako:

— Liabas
Tėvelis tuoj iszois.

Kirilas Brevkovas, padaręs 
rimta ir niuru veidą, pirsztu- 
galais prisiartino prie Griszos 
ir sanmokslininko balsu pra- 
sznibždejo:

Pelageja! Kaip

Praszau
neroi-— Nejaugi ? — 

paprastai nusiszypsojo ponia 
Ona. —• Sztai kaip! ' 1

— Pri e progos! — a t si k re i - 
po Brevkovas i n vyra. — Va
kar asz sutikau laja Lenke!

— Kokia ?
rentjovas.

— Nagi taja, žinai... kaip 
ja ten... Stase; kuriai tu sukne
le npipylei tuomet vynu. Pri
siminė ir tave.

, Tai /sakydamas Brevkovas 
reikszmingai mirktelėjo 
re n t je vu i.

Bet sziam nereikejo ženklo: 
Torentjovas gerai ])ažino link
sma būda savo draugo szposi- 
ninko ir to(|el pasiryžo palai
kyti jo sumanymą.

Jis padaro nusigandusi vei
dą ir pagraso Brevkovui pirsz^ 
tu. > ’

t3)sndžios 
apėmė 
sudžia 

su-
Dabar 

prezident u
dzin. Daugelis nauju virszinin- 
ku užėmė savo dinstus o kiti 
gavo ”

v ra

paszol von.

- Izidorius
19 Docem-

Cleveland, Ohio.
Jakubauckas mire 
bėrio ir likos palaidotas 22 die
na su bažnytinėmis apeigomis. 
Velionis sirgo 9 sanvaites li- 
gonbuteje.

Pittsburgh, Pa. — Daug czio
nais mirė žmonių nuo namines 
per szventos, o ana diena buvo 
nauja auka tosios bjaurybes 
ypatoje John Smolensk is, 
motu, kuris likos surastas ne 

per savo gaspadine.

auka tosios

EI...
į >

—■.•nustebo Te-

Tc-

gyvas

Portage, Pa. 
Paint is, mire 
džio ir likos palaidotas 
na Gruodžio, ant Lonkiszku ka
inui u czionais. Velionis paliko 
< 
re,

t Stanislovas
19 diena Gruo- 

00 die-

lideliam nuliūdime savo mote- 
du sūnūs ir viena (lukteri, 

kaipo ir du brolius Skrantone, 
Pa. Paėjo isz Szapuru kaimo, 
Kapeiamiesczio parapijos. Pa
liko daug giminiu ir pažinsia- 
mu kietųjų augliu apielinkeje.

NELAIMES
KASYKLOSE

MAŽINASI
Nelaimingi atsitikimai Suv. 

Valstijų anglių kasyklose Spa
lio mėnesyj buvo priežastimi 
177 mircziu, tai yra 39 mažiau* 
už pereitu metu nelaimingus 
atsitikimus, sako raportas Suv. 
Valstijų Kasyklų Biuro. 40 
mircziu atsitiko Pennsvlvani- 
jos kasyklose ir 137 kitu 
stiju kasyklose.

Per Spalio menesi, 44, 000,- 
000 tonu minksztuju anglių ir 
7,404,000 tonu kietųjų anglių 
produkuota, 
menesio buvo
ezei už kiekviena milijoną tonu 
minksztuju anglių kasyklose ir 
5.40 nuoszimcziai kietųjų aug
liu kasyklose. Pereitais metais 
buvo 3.34 nuoszimcziai kietųjų 
anglių kasyklose.

Surinkti Kasyklų Biuro
kordai per metus iki jiabaigoje 
Spalio menesio parodo 1,825 
mirtis, iszkasta 505,641,000 to
nu anglies arba mirties rata 
3.61 nuoszimcziai kiekvienam 
milijonui tonu. Pereitais mo
tais, paežiam laikui, buvo 2,037 
mirtys iszkasta 526,536,000 to- 
nuanglies.

Kitais žodžiais,

vai-

Mircziu r\ita del
3.11 nuoszi įli

re-

verk e balsiai gu k ežiu o- 1 .

— Kirilai!
v i etos Te re n t je va s.
Užtenka! Onyte!... Juk tai jis 
viską pramane...

Nedrysk paliesti mane, 
begėdi!'Asz tau ne Iszpane!

■— Poniui! — pratarė Brev-
Jis daugiau taip ne-

pasigirdo

mažasis

suszuko

Tikras lavonas,
Bene karsztlige

raudona

i

Jei kas kitas, 
sutiktu dabar

akys dega, iar-

ponas Kirilas.

f

— Ar pasisakiai tėvui?
— K a tokio ?

Kad tu neprileistas prie 
egzaminu.

Grisza bailiai žvilgterėjo in
blizganezias Brevkovo akis.

— Kaip tai neprileistas?! 
Asz prileistas.

— Ta—ai p?
kovas

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
pentistas Mahanojuje. 
Ant antro floro Kline Sztoro, 

19 W. Center St. Mahanoy City

1927 metu 
pirmu deszimts menesiu ra ta 
yra pagerėjimas isz 7 nuoszim- 
cziu.

Asztuonios “dideles” nelai
mes 1927 metuose atėmė 155 
gyvastis sulyginus su 1926 me
tu 14 “dideliu” nelaimiu, ku
rios atėmė 306 gyvastis.

kovas.
darys, jis pasitaisys... Ona at
stume vyra ir, smarkiai tren
kusdurimis, nuėjo in miega
ma ji.

Prasidėjo istorija! — pa-
♦ *

f l

Del mano mirties

Pajeszkau darbu in dirbtu
ves arba in kitokes vietas. Asz 
esmių paprastas darbininkas, 
tad jeigu reikia kur darbinin
ku (labor) tai praszau duoti 
žinia ant szio adreso.

-Joseph VinkcN’iczius
450 E. Seventh St.,

So. Boston, Mass.

— Kirilai! Juk. tu pasiža
dėjai t.vleti.

K i ri las ‘ p i*h žydo. Misti f i kaci - 
ja pavyko puikiai.

-— Tylėt T Bet juk asz žinau, 
kad p. Ona fnotoriszke pažangi 
ir tpdol atleis vyrams ju mažus 
prasižengimus tuo labiau, kad 
tai dideliu pinigu nekainuoja. 
Kiek tu tuomet užmokėjai? Ar. 
tik ne szimta- keturiasde-ne 

t 4
Szimta keturiasdeszimt, 

— patvirtino Terentjevas. —r 
Be to, tarnams iszmecziau de- 
szimt.

Winona žiurėjo tai in viena, 
tai in antra, bet, pagaliau, ne- 
iszkentus suszuko:

— Abu jus meluojate! No
rite pasijuokti ir paerzinti ma
ne. ’ • ■ •?

Brevkovas niekuomet; nega
lėdavo sutikti, kad jo

taip lengvai butu inspeja-
< ■ -

Mes juokaujame? Cha- 
Taip, p. Ona, mes

szimt

sai ” 
mi.

cha! Gerai 7

nutiesė Brev- 
Tamsta tai]) manai ? 

Na, tai sveikinu! Laimingas, 
kas tiki... Che-che!...

Jis atsisėdo kėdėn ir, nuduo
damas dideli huliudima, nulei
do galva.

Gaila man tamstos, Gri- 
Inkliuvai negražion isto-sza...'

rijom..
— K ko-kion?
— O-gi tokion, kad asz 

sziadien kalbėjau su jusu di
rektorium Urugvajevu. “Kaip

— klausiu: —..Grigui 
“Labai blo-

— sako. — Posėdyje nu-

sekasi,
Terentjevui ?” — 
gai,”
tarta neprileisti ji prie egza- 

Mat, koki dalykai, po-minu.” 
naieziuk!

Jei Grisza sziek tiek akyliau
butu insižiurejes in Brevkova,butu insižiurejes in Brevkova 
tai butu pa teini jos, kaip vir
pejo ,jo pilnos lupos ir kokiu 
lįnksmumu spindėjo jo deiman
tines akutes... Bet Griszai da
bar nebe tas rūpėjo. Intraukes 
galva in siaurus poezius, jis

m szpo-

vos link-

juokaujam! Nepalaikyk, tams
ta, musu žodžiu rimtais.

Truputi patylėjęs, jis vėl at
sikreipė in Terentjeva:

— O žinai, kaslink tos Is
panes Marenitos tai jau tavo 
gryna teisybe!

Terentjevas jokios Ispanės 
Marenitos nepažino, bet dabar 
jis tartum praszvito:

— Matai, asz sakiau, kad 
mano tiesa.

— Taip, taip,
te rojo galva Brevkovas.—-Per
siskyrus &u.tavimi, ji nudume 
pas ta žongleri.i Cha-cha! O 
tuomet'*taip norėjo intikinti 
tave mylinti.

Czia Brevkovas kvanktelėjo 
sau pirsztu i n kakta.

— Be to, jau senai rengiuos 
paklausti.: *rr bene tu tiktai ta 
rvtmeti įbusi inkiszos mhno ki- *
szenen ta geltona szilkine ko-

i /">■'/ t ■ ■. i»’ ■'
- . > • . • '

Argi ji buvo pas tave? 
— nusikvatojo Terentjevas. —■

Ponia Ona sėdėjo, kaip sn- 
—; pik-

paklausti.:

jine?

bene tu tiktai ta
v ■ '■it ■ ; k.'1’’ i

O mes tiek jeszkojome

stingusi, nuleidus akis,
ta, jlįesi...

— Ar jus isz tikrųjų rim-
* (J. 1 » , » ’■ ' ' ,

• » ■

sake vyras, kasydamas pakau- 
szi. — Ir reikėjo tau prasima
nyti?!...

Sėdėdamas kėdėje Kirilas 
Brevkovas juokėsi, tartum ma
žas vaikas.

— Kas tau? 
BrevkoVas.

— Grisza riktelėjo: 
begu!... Amerikon!..

Kirilas, pakeles poperiuka, 
perskaitė: ‘‘
praszau nieko neintarti. Kaltas 
direktorius Urugvajevas. Isz- 
važiuoju su Iliku in Amerika. 
Pastaba: nežinojau, kaip pra
dedama toki laiszkai ir todėl 
parasziau apie mirti. Bet, abel- 
nai, važiuojame in Amerika. 2- 
ros klases mokinys Gri. 
rentjovas.

Te-

Alytaus Valscziaus ir

HI. c
— Onute! OnutH Atidaryk 

man. Mesk tas kvailybes. Mes 
juokavome...

Tyla buvo atsakymu.
— Onute, Ona! Ka tu ten 

darai!? Atidaryk! Kirilas no
rėjo paju.okuot isz tavęs, o tu 
ir intikejai... Cha-cha.

Nėmeluok! Nors dabar 
•atsiminęs^ musu

praeitu laiku santykius:, vis 
vien tavo menki pasiteisinimai 
nepadės...

Už duru pasigirdo gukezia- 
vimas. Paskui viskas nutilo. 
Tacziau po valandėles durys 
atsidarė'if isz miegamojo isz-

eainuaiiiii

nemeluok

ėjo p. Ona su skrybėlė ant gal
vos ir czemodanu rankoje.

— Asz iszvažiuoju pas te
ta. Praszau nėjoszkoti manes

Grisza prie visa ko. Man butu 
per sunku ji dabar matyti; Su
die, p. Brevkovai. 

ill'll * '

— Ponia Ona, — pribėgo 
prie jos Kirilas. — Nejaugi 
Tamsta intikejai? Juk mes 
juokus laidom!!

Ji silpnai nusiszypsojo ir pa
lingavo galva.

— Kėnielnok, 
vai. Draugyste didelis dalykas, 
bet niększu nereikia užstoti.

— Ona!...
— Szalįn!! Baigta..
.Ji atstume vyra ir, auksztai 

iszkolus galva iszejo isz kam
bario (dar 10 minueziu priesz 

“szi- 
“auksztai pakel^-

Kirilas dar kelias minutes
trankėsi-tuszeziamc bute. Pas
kui jam pasidarė nejauku. Jis 
apsirengė, iszejo, užrakino du
ris ir, atiduodant kiemsargiui 
rakta, pareiszke jam:

— Tercntjevu szeimyna isz- 
važiavo užsienin ir tau pado
vanojo visus daiktus už iszti- 
kima tarnyba.. Stenkis, Nikifo? 
rai! ’ '

Ir pats juokdamasis nuėjo 
gatve.

Dovanu $10 tam kuris pir
mas pranesz apie Antanu Ja
kuli, ar gyvas kur ar mires, pa
eina isz Lietuvos Radžų n u Kai
melio,
Apskriczio. Pribuvo in Ameri
ka 1893 mete gy veno Connecti
cut State 1901, paskiaus girdė
jau gyveno Brockton, Mass. 18 
motu kaip negirdėjau apie ji. 
Turiu didžiai svarbu reikalą 
apie ji žinot, jo giminaitis Jur
gis Adomaviczia. Sztai adre
sas: , t.J.23

Jurgis A^lomaviczius, 
75 Lee Park Ave.,

• Wilkes-Barre, Pa.

ISZAISZKINO GERAI.

Pajeszkau savo broliu Karo
liu ir Petra ir sesele Alena Ma- 
culioniu, jie paeina isz Stara- 
poles pav., Jevarąvo G mino, 
Igliaukos Para., Slamansu kai
mo. Jei kas apie juos žino ar 
gyvi ar mirė, meldžiu praneszt 
aut szio adreso: (t.F.20

Sam Masulon,
* Box 383,

Greenville, N. C.

viskas veltui. Prirengkite I;

i

p. Brevko-

tai ji pasiryžo iszeiti isz 
to namo” su 
ta galva.”)

— Kad tave szimtas velniu 
paimtu, — sukeikė Terontje- 
vas jau visai atvirai. — O tu 
ko ežia?! Ka tau ežia reikia?

— Alan ? — iszsivepe i nėju
si Pelagdja. — Ot, ko, kad jus 
visi isznaudotojai ir krauge
riui. Jums tik naszles krauju d1* . . . . •
gerti, kad ja greieziau in ka
pus nuvaryti. Sztai ko jums * * a - -  » - - > • •
reikia! Taip!? Praszau atsily
ginti, asz iszeinu.

f

— Ar isz proto iszsikraus- 
tciLKas tavo kra u ja geriat

— Gali tamsta intiketi!...

i

— Teveli kas tai roikszti: 
Lietuviszkai, Angliszkas žodis 
Miss?

— . Tai pana, mano vaikeli, 
kaip Miss Brown, Miss Smith 
ir taip toliau.

— Aha, tai jau žinau. Tai 
Miss Sissippi ir Miss Sūry bus 
panos.Sissippi ir pana Sura. 
(Missippi yra upe o Missouri 
yra valstis. 0 

1 *

EKSKURCIJA 
in NewYorka

NEDELIOJ 8 SAUSIO 

$4.00^eltavas Tikietas 
Trcinus apleis Mahanoy City 4:10 
valanda ryte ir grit isz Jersey City 
7 :20 valanda vakare.

Lehlgli^iilley 
Railroad

--------------- --- ------------------------------- .. ■ e . ■ ..
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Laid n ja numlraliua pa
gal naujausia mada ir ;
inotoda. Turtu pagalbi
ninke motereraa. Priei
namos prekes.
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Rcumatišku gėlimu, ncu- 1
ralgijos. paprasto persi- I 

w • • < • * v • . ,1

i^sinarini-
skaudžių jšatdymo,

raumenų,
mų ar issisukiuny

Naudokite
DR. RICHTERIO

Inkaro Rūšies

PAIN-EXPELLtR>

O

Vttiabalenk1im rrwUtruoUi* 
S. V. Pat. Biure,
Nčra tikrasis, be 

mųsu Inkaro vaisba- 
žcnklio. Vaistinėse 
po 35c ir 70c. J
F. AD. RICHTER ICO. ’sįi

B«rry L 8a. 5th Sto.
Bnrtklyn, N. Y. 5

i,

A. J. SAKALAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

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

Nuliudiir.o valandoje euteikiam 
geriausi patarnavime. Pa laidoj ima 
atliekam rūpestingai ir graliai. Bu
site pilnai uigančdinti.

Isz Mahanojaus Jeigu kas parei
kalaus mano patarnavima tai mel
džiu. man telefonuoti o pribusiu in 
deszimta minutu. Telefonai 878.

A-BE-CELA arba pradžia skaitymo ir 
raszymo, del vaikams.

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

Preke
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