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MAHANOY CITY, PA

h 39 METAS

ISZ AMERIKOS LIETUVYS
PASIKORĖ

PASIGAILĖJO
VAIKU

ARESTAVOTAS 
GIRTYBIA.

UŽ

PASISKANDYT, 
BET MOTINISZKA 

SZIRDIS PERGALĖJO 
IR

NORĖJO SAKOMA KAD SUARDĖ 
JAM GYVENIMĄ “MEI- 

LUŽIU LIZDAS?’
SUGRYŽO 

JIJI NAMO.

Denton

Waterbury, Conn. — Polici
jos stotije pasikorė Mykolas 
Zujus, 50 metu amžiaus Lietu
vis, kuris gyveno po numeriu 
125 Congress avė. 

buvo

kokia 
motina

Zujus buvo aresztuotas 
minksztuju gorimu krautuvėlėj 
kuria jo pati Katre užlaiko po 
numeriu 20 North Leonard avė.

Sakoma, kad Zujus atėjės sa
vo paczios biznio vieton girtas 
ir tuojaus pakeles gincza su ja. 
Jis norėjos ja muszti, bet už ja

Dotroit, Mich. — Apie var
ginga gyvenimu palicije daži- 
nojo ana diena name Stanislo
vus Glaskienes, 3425 
A ve., Hamlramke.

Kas tok is danesze palicijai 
buk motore apleido narna ir ke
tino papildyti savžudinsta. Na
mie paliko trejetu mažu vaiku 
nuo 7 lyg 12 metu, palicije ma
ne vaikus nusiunsti in 
prieglauda kad sztai
sugryžo isz ko visi nudžiugo, 
norints po taja pastogių vieszi- 
na badas ir vargas, nes mot ere 
neteko darbo ir neturi pinigu 
ant iszmaitinimo szeimyneles. 
(Gaškiene turi 35 metus ir per
siskyrus su savo vyru. Dirbo ji 
visur kur tik aplaikydavo dar
bą ir prižiurinejo vaikus kaip 
galėjo, o kada neteko darbo ir 
aplaike 9 dolerius paskutiniu 
užmokesti, apsiverkė nebage ir 
nutarė viską užbaigti. Indejo 
pinigus in koperta ir parasze: 
“brangus vaikeliai, daugiau 
manės nematysite, nes jau dau- 
gian-iNv’ąp-yvziu namon. Lai. 
Dievas jus laimina. Dovanoki- į

” Koperta su pinigais
padavė savo draugei idant nu- 
nesztu vaikams 
pasiskandyt.

te man.

o pati mane 
Bet mot i n isz k a 

szirdis ir meile del vaiku inga- 
]ejo ir motina sugryžo namo 
prie savo vaiku kovoti toliaus 
su vargu. Badai miestas jaja 
suszelps.

TĖVAS, TĖVU SAVO 
DUKTERS KŪDIKIO.

Shamokin, Pa. — Linda De- 
orio, patogi 14 metu Italijone 
mergaite pripažino pas skrajo
ji, buk josios tikras 50 metu 
tėvas, Justinas Deorio yra tė
vu josios kūdikio, kuris jau 
yra menesio amžiaus. Motina 
patvirtino pripažinimą dukre
les.

Kada palicije nuvažiavo in 
Filadelfija parvežti tęva namo, 
kur jisai gydėsi ant vėžio ligos, 
lasai iszgama bando atimti sau 
gy vast i. Likos uždarytas Sun
bury kalėjimo.

.Jaigu motina mergaites pri
pažino kad tėvas mergaites yra 
tėvu josios kūdikio, tai kur bu
vo josios akys, jaigu nemato 
isz laik pasielgimą savo vyro f
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47 AUKSOKASIAI UŽ
GRIAUTI PER UŽSIDE

GIMĄ KASYKLŲ, MANO 
KAD VISI PRAŽUVO.

Toronto, Kanada. — Aukso
kasyklose Trikins, kurios užsi
dėjo praeita Petnyczia, likos 
užgriauti 47 auksokasiai kuriu 
gyvastys yra pavojuje ir kaip 
manoma tai visi turėjo pražū
ti. Ugnis da vis smarkiai dega 
ir gal degs kėlės sanvaitos pa
kol pasiseks užgesinti.
MOTERE ARESZTAVOTA 

UŽ NELEGALISZKA 
OPERACIJA.

McAdoo, Pa. — Už padary
mu nelogaliszkos operacijos 
ant Helenos Klesz, kuri radosi 
ligonbuteje nuo tosios priežas
ties, kuria padare bob-daktar- 
ka Mary Lakus, likos aroszta- 
vota ir pastatyta po kaucija. 
Mergina kaltina Joną Puza 
Jcaipo tęva kūdikio.

užsistojęs J. Žukauskas, kuris 
szalia jos laiko buezerne.

Žukauskas už Zujaus žmona 
užsistojus, Zujus pasiutęs ir 
pradėjęs vartyti rakandus ir 
viską daužyti ir laužyt. Žu
kauskas 
žmones iszbege 
Zujiene taip pat pabėgo.

Kada pribuvo policija, Zujus 
stovėjo 
pats.

ir kiti buvusieji tenai 
iv.it ulvczioj?.

vienaskrautuvclej
Cigaru keisas buvo ap

verstas ir visi daiktai isz jo isz- 
barstyti po grindis. Kedee ir 

^-Ipgi buvo iszvartyti ii 
daug ju sulaužyta. Skrynes su 
tuszcziomis bonkomis. kurios 
buvo sukrautos viena ant kitos, 
Ztfjus’taipgi nuvertė ir sudau
žė daug bonku. Vienok polici
jai' jis nesiprieszino ir veda
mas visu keliu szaipesi. Bet po 
licijos stotije jo upas greit per
simaino.

Apie puse po 12 jisai buvo 
uždarytas už geležiniu grotu, o 

2 valanda po pietų buvo 
rastas jau pasikoręs. Jisai pa
sikorė ant diržo, kuriuo turėjo 
kelines susijuosės. vienas dir
žo galas buvo pririsztas prie 
toileto, o antras užnertas ant 
kaklo. Toiletas pritaisytas že
mai ir ore pakibti nuo jo nega7 
Įima, tai Zujus atsisėdo po juo 
ant žemes ir susilenke, kad kil
pa užsiveržtu. Ir taip sėdint 
nuovados sargas rado ji negy- 

Diržas tuojaus buvo nu
plautas ir bandyta Zuju atgai
vinti, bet negalėta.

Žmones, kurie pažihojo Zu
ju, sako kad blaivas būdamas 
jis niekad apie nusižudymą ne 
kalbėdavęs, bet kai tik pasiger-

9

grindis.

tuszcziomis bonkomis.

apie

va.

davės, tai tankiai sakydavęs 
kad pasidarysias sau gala.

Po jo paliko žmona Katrina 
ir penkis vaikus.

Musu korespondentas, kuris 
prisiuntė szita žinia, priduria 
nuo savos, kad Zujaus gyveni
mą suardęs 
Girdi: “
dabar kalba, 
kvailas, kad darydamas sau 
gala pirma neiszarde to meilu
žiu lizdo, kuris jam gyvenimą 
sugriovė.” —K.

“meilužiu lizdas.
Waterburio Lietuviai 

jog Zujus buvo
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PADOVANOJO $500,000 DEL 
SALAVEISZIU ARMIJOS.

# J’

New York. — Jonas Markle, 
milijonierius ir locnininkas ka
syklų, ana diena padovanojo 
puse milijono doleriu del Sala- 
veisziu Armijos ant pastatymo 
namo del vargingu 'ir dirban- 
cziu moterių ir merginu, ku
rios negali mokėti dideles ran
das pas kitus. Tasai namas bus 
užvardytas “John and Mary 
Markle Memorial”
tai pyti 400 moterių.

laibai puikus ir mielaszirdin- 
gas užmanymas pono Markelio 
kuris surinko savo milžiniszka 
turtą isz prakaito anglekasiu 
aplinkinėje Hazletono, Pa., bot

ir gales su
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Isz Visu Szaliu BANDITU
UŽPUOLIMAS

BAISI SKERDYNE
KINISZKI RAZBAININKAI 

UŽKLUPO ANT 
MIESTELIO.

NUŽUDE 5 YPATAS PAS 
KURIAS APSINAKVOJO.

VISI NUSZAUTILIKOS 
PER KAPITONĄ.

Hong Kong, Kinai. — Ame- 
rikoniszka Presbiterijonu Mis- 
sije Hoihow, Kaiman Salų, ap
laike žino Imk 500 kupeziu, ju
ju szeimynos ir keli misijonio- 
riai likos nužudyti per mariu 
razhaininkus.

Du Kiniszki m’isijonieriai li
kos taipgi nužudyti ir juju szei
mv nos. •<

Kazbaininkai atplaukė nak
ties laike ir. be jokio persergė
jimo pradėjo skerdyne nekaltu 
žmonių, apipleszdami kromus 
ir namus po tain padege mies
teli isz visu kampu. Visa tavo- 
ra su'krove ant luoteliu, pasi
ėmė da daugeli jaunu merginu 
ir moterių, kurias iszsiveže su 
savim.

Valdžia iszsiunte laiva idant
»

nes 
razbaininkai pasislėpė ant kal
nu ir jszsiskirste po tai kruvi
nai skerdynoi.
PIEMENUKAI SURADO 

DAUG SKARBO.
Lezos, Graikije. — Artimam 

kaimo keli piolnenukai gany
dami gyvulius girnoje, rado 
kelis auksinius pinigus paei-

Varszava. — Isz Lvovo pra- 
nesza apie szitoki atsitikima.

In Elodovo miestą, netoli 
nuo Lvovo, automobiliu atvyko 
keturi gerai apsitaisė ir inteli 
gentiszkai atroda vyrai, 
stoję pas 'dvarininku kapitonu 
Bilinski, jie pasiprasze nakvy
nes, nes jn automobilis esąs su
gedės, o

Kapitonas Bilinskis 
priėmė, kitiems dviem patarė 
vykti pas netolimus kaimynus.

Nakti kapitonas buvo savo 
svecziu pažadintas. Jie pa re i 
kalavo isz jo pinigu. Prasidėjo 
kova, ir abudu puolikai buvo 
nuszauti.

Bijodamas, kad kas blogo ne 
butu atsitikę kaimynams,
linskis sėdo ant arklio ir nu
lėkė ten. Bet jau buvo per vo
lu: jis rado visa szeima iszžu- 
dyta — szeimininka, jo žmona 
ir tris dukteris. Gryžus jam 
namo, netrukus pasirodė ir kit: 
du pleszikai. Kapitonas buvo 
prisirengęs, ir abudu juos nn- 
szove.

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

Da pirma karta Amerikos istorijoj likos padirbtas didžiauses stiklas ant svieto del
teleskopo (žiūrono), kuris turi 70 colius aplinkui o 11 coliu storio, 
Tasai stiklas bus indetas in teleskopą kuris randasi Perkins Universitete 
Idant stiklas atszaltu,

sverentis

jau buvo valcaras.
du jn

Bi-

3,500 svaru.
Delaware, Ohio.

reikėjo lauki i konia viena molą. Alliejo ji Washinglone.
>

mariniusSrazba'ininkus suimtu 
bet be. jokios pasekmes,

mieste Hazletone taipgi randa
si; yrius, kuris 

szeimv- ISZ LIETUVOS
randasi

si Sala ve i szi u 
rūpinasi vargingoms 
noms ir duoda prieglauda del 
vargszu. Ar negalėjo paaukaut 
pinigu del pastatymo tokio na
mo ' Hažletoąe, kur
sziintai naszliu su sierai ūkais 
pasilikusios po užmusziniui ju
ju vyru Markelio kasyklose. 
Bet ponas Markelis užmirszo 
apie taisės vargszes idant joms 
palengvinti juju vargus.’

KALINIS SUMUSZE 
KALINI KALĖJIME.

Pottsville, Pa. — Jonas Ka
minskas, 50 motu, randasi pa
vojingam padėjime nuo sužei
dimu kuriuos aplaike per ran
kas kito kalinio Juozo Mizaro 
isz Shenadorio, kuris nesenai 
perszove savo su n u. Manoma, 
kad Mizara yra nepilno proto.

VOLDEMARAS PATVIRTI- 
NA ŽINIA APIE DERY

BAS SU LENKAIS.
.1

Kaunas, r*- 
no 
pranesze 
jos derybos 
ginezui del Vilniaus iszsprost: 
prasidės Kopenhagoje, Danijo
je, Vasario 25 diena.

Vietos politikos žmonėms, 
kurie buvo nusistatė kovoti <lel 
Vilniaus iki mirties, toks pra- 
neszimas buvo visai netikėtas, 
ir labai juos nustebino. Jie ma- 

užsienlo

dryžos Jsz Berli- 
Augustinas Voldemaras

**•

kad Liotuvos-Lenkl-
asztuoniu metu

<•'!

RIAUSZES GERVECZIU 
BAŽNYCZIOJ.

Vilnius. — Sausio 15 diena, 
Gorvecziu Lenkai buvo šukele 
demonstracija bažnyozioj. Per
sižegnojus Lietuviszkai ir pra
dėjus sakyti pamokslą klebo- I « ♦ * . i • • • •.j, Vietiniai 

domoiTstratv-
Bu i vi n i Vietiniai

Paskutines Žinutes.
If Glasgow, Szkotija. — Per 

, visa

Bledes milžinisz-

EKSPLOZIJE UŽMUSZE 13 
ŽMONIŲ KASYKLOSE 

KUR ŽUVO 43 AN- 
GLEKASIAI.

Whitehaven, Anglijo. — Bai
si eksplozije kilo Haig kasyk
lose in kurias buvo i ne ja 21 
darbininkai ir inspektoriai per
žiūrėti kasvklas kuriose žuvo 
43 anglekasiai praėjusi Gruo
džio menesi. Inspektoriai norė
jo persikanot ar galima bus 
atidaryti kasyklas ir vos inejo 
kaip užsidegė gazas. Eksplozi
je užmusze 13 ant vietos.

n1ii kun. 
Lenkai pradėjo 
via i giedoti ir rėkti. Kunigas 
turėjos 
mokslą.

GYVA PAKASĖ.
Sziauliai. — Sausio 16 diena 

Sziauliu vals., Lieponiu kaimo 
pil. O. Burokiene pagimdo kū
diki, kuri, kaip vėliau tardoma 
prisipažino, tuojaus pakaso že
mėn. Bet paslaptis kaime nesi
laiko. Tuojau sužinojo policija 
kuri vaika surado.

O Burokiene pasisako, kad 
vaika nužudžiusi todėl, kad ne
pajėgsianti auklėti.
NARSI MERGINA IR NU

BAUSTAS NIEKSZAS.
No taip senai Varkaliszk’u 

kaime nežinomas vyriszkis už
puolė 15 motu mergina ir ja 
iszžagino. Kiek vėliau tas pats 
niek sza s, 
tuo pat tikslu 
mergina. Bet szios butą narsios 
ir ji pasiprioszino. 
isz ranku szautuva 
piktadariui 
smarkiai sužeidė. Vėliau polici
ja ji suėmė. .
KALĖJIMAS UŽSIDEGĖ, O 

SARGAS KAŽKUR 
MIEGOJO. *

Ka t vožia i. 
boklo

nutraukt sakyti pa

nanezius isz tolimos senovės ir 
jeszkodami toliaus rado da ke
lis pinigus ir ant galo daejo 
prie pecziures kuri radosi tarp 
krūmu, susilaikė, 
k a daryt.

Vyria uses isz ju insidrasines

nos nežinojo

ir turėdamas vilti kad da dau
giau suras aukso, susitaręs su 
savo draugais, suriszo kėlės 
viives, pririszo prie medžio ir 
drąsuolis insilcido in pecziu- 
re, melsdamas savo draugu 
kad ji neapleistu. Praėjo gana 
ilgas laikas, draugai negalėjo 
manyti kas su juoin atsitiko, 
bet gala virves laike drueziai.

Ant galo isz skyles davėsi 
girdei linksmas kliksmas kas 
davė draugams suprasti, kad 
daugiau aukso atrasta, szaūk
damas in juos, kad da daugiau 
czionais randasi auksiniu pini
gu. Tėvai nesulaukdami vaiku 
nuėjo jes»koti, 
buvo sutemia.
kiu vaiku, surado juos prie pe
cziures laikanczius virve. Da- 
žinoja tėvai kas czion atsitiko, 
greitini žino pasklydo apie su
radimu didelio skarbo. Visa 
gmina suszauke kitus idant da
ryti tolimesnius pajeszkojimus 
skarbo. Isz džiaugsmo net pa
aukavo didelia suma pinigu 
ant bažnyczios ir ketino atsi
būti dėkingos pamaldos ant ry
tojaus.

Kada susi rinkių jeszkotojai 
pradėjo szaukti idant pieme
nukas iszeitu ir parodytu kur 
randasi! skarbas, ’nulindo ne
mažai jog piemimukas visai ne- 
alšiliepe ir tik vieszpatavo 
grabinis tykumas pecZiureje.

Ant galo vieinas isz susirin
kusiu nusileido pats in skyle 
su žibinte, bet joje nerado nei 
gyvos dvasios. Matyt smarkus 
piemenukas surinkęs visa skar- 
ba pasJlepo kitur idant nepasi
dalinti su savo draugais ir su- • . 
rudes kita skyle nubėgo na
mon, liępdamas draugams lai
kyti virvia.

Ant visu klabinimu kur din
go skarbas, vaikas tyli kaip 
Mūras ir nieko nekalba. Ka to
nais surado taipgi apie taPnie-

no, kad Vokietijos 
reikalu ministerio Stresemanno 
graudenimai buvo priežastis 
tokio staigaus Lietuvos dikta
toriaus panorojimo pradėti su 
Lenkais derybas be jokio apsi
ribojimo.

LIETUVOS TURTAI.
Kaunas. — Cent rali nio Sta- 

tištiko Biuro žiniomis, Lietu
vos turtas, he Klaipėdos krasz- 
to, siekia: Žeme 4,752,500 hek
taru, 2,047,500,000 litu.

, 2,616,000- 
nekilnojamas 

turtas 2,000,000,000 litu. Gyvu
liai 1,000,600,000 litu.

Pramone 
600,000,000 litu. 
1,601 kilome!. 40,0,000,000 litu. 
Visa 8,664,100,000 litu.

gy v en t o j 11 i i sz p u o 1 a 
po 4,270 litu.

DVĖSENA VALGO?
Kupiszkis. — Gruodžio me

nesio 6 dienu pil. G. parsivežė 
netoliese nuo miestelio padvė
susios karves dali. Žmones kijl- 

‘ ‘ mesa ’ ’ Ii 
matinasi, bet yra pagrindo ma- 

'nyti, kad szi. mesa galėjo pa- 
| tekti in mėsos krautuves ir bu-
I * •' • *

bet tu- Reiktu saugotis tokio bjauraus 
daikto. »

supredentas
, ku-

kai 872,206 hektarai 
000 litu. Kitas

Misz-
szautuvu ginkluotas

užpuolė kita

Isztrukusi

melsdamas

nes jau gerai 
Eidami pedsa-

Varszuva. — 
Kurjer Codzienny
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NORĖJO APIPLESZT 
MAGAZINUS.

Illustrowany 
” pranesza

apie sziomls dienomis daryta 
pasikėsinimą užpulti karo san- 

, pa
st i ii-iszsiliejima upes Leven 

aplinkine Loch Lomonside li
kos užlieta.
kos.

H Hazleton, Pa. — Dr. Wal
ter A. Lathrop,
Hazleton State ligonbutes 
ris pildė ta ji dinsta per 30 me
tu mirė praeita Petnyczia.

U Reisterstown, Md.—Czion 
sudegė 12 sztoru ir apdege kiti 
paneszdami bledes ant 250 
tukstanezius doleriu.

1[ London. — Baisios viešn
ios su lietum padare daug 'ble
des Denmarke. Suvirszum 20 
žmonių pražuvo o bledes daels 
ant milijonu doleriu.

ant Vienam

MAŽA PERSZKADA.

inmoniu5,896
Transportas

ha, kad jis tokia

— Ar apsipaeziuosi Jonai 
su manim po tam...

— Kodėl ne? Noringai su'(į pardavinėjama piliecziains.
9tavim ąpsipacziuotau

riu maža perszkada.
— O kokia?
— Ba jau turiu paczia 

szeszis vaikus.
ir

ji smoge 
per galva ir

— Katycziu da- 
(kalėjimas) t ai p i n a s i 

antrame vienu privatiniu namu 
aukšte. Viena nakti tu namu 
gyventojai buvo prikelti isz 
miego nežmoniszku kliksmn 
vieno ten buvusio aresztuoto. 
Užbėgus auksztyn paklausti 
kame dalykas, 
aresztuotas, atsirado ugnis. 
Kadangi prižiūrėtojas, užraki-

kuriame buvo 
atsirado

del ills Vilniuj. Sargybinis 
stebejes nakti du žmones, 
kasius prie vieno sandeliu tro
besiu, suszuko “stok,” taezian 
nežinomieji krito ant žemes ir 
pradėjo szaudyti. Viena kulka 
kareiviui pataikė in koja. In 
szuvius ir sužeisto kareivio 
szauksmus atsilepe kitos sargy 
bos ir pradėjo užpuolikus vytis, 
bet del nakties tamsumos likus 
nesuimti.

stok,

sužeisto

VIS NEGERAI.

Sveczias hotelyje isz ryto ad- 
bega pas locnininka szaukda- 
mas: — Da man taip neatsiti
ko kaip szianakt! Per visa nak
ti gulėjau ant negyvos blusos!

— Jaigu pastipo tai nega
lėjo tamistos kandžio! — ap- 
malszino ji locnininkas.

— Ar taip! Bet neturėjau 
ramybes j>er visa nakti nes 
man nedavė ramybes ir atsil- 
sio tukstaneziai kitu hlusu ku
rios atėjo ant negyvosios lai
dotuvių. *

nes ant nakties kalini, pats 
nakvojo kitur, nesiseka taip 
greit atidaryti duris. Kaž kas 

i iszmuszo langa, 
kad iszeitu durnai ir nelaimin
gasis galėtu sziek tiek atsi
kvėpti. Pagaliau pavyko at
plėšti duris ir isznoszti beveik 
visai uždususi aresztantaf jo 
plaukai ir drabužiai bir.*) gero
kai apsvilo. Ugnis atsirado del 
paties aesztuotojo kaltes. Jis 
atsigulė su deganeziu papirosu, 
nuo kurio jam užmigus ?inside-. 

ežia, keturios avys ir visi javai, go jo pataline.

GAISRAS DIRVISZKIUOSE. sumanesnis
Dirviszkiu kaimo, 

vai., Ežerenu apsk. Antanas 
Gluszakovas vakare ojo su ži
bintu klojiman. Ten bebūnant

Girtas, laikydamasis ,už te- žibintas kaž kaip apvirto ir už- 
legrafinio stulpo, kalba:

— Taip, taip, iszrado tele- sziaudus. 
i _ 11 1 I T T •• •

Smalvų
KUPROTAS.

BUTU JAM BEDA.
— Mama, kodėl Filipas ku

protas ?
— Matai, kaip buvo mažas 

tai nesziote isz ranku iszmeto, 
tai likos kuprotu.

— Tai mamyte ir verbhida 
turėjo nesziote iszmost, jaigu 
ir jis kuprotas?

gulėjusiusszalimais
, Liepsną apėmė Visa 

grapa, po tam tęlegrapa be J klojima ir tvartus, kurie buVo 
dratu
-

444 <A L <!'••• 
daryczia, 
grapa be stulpu!

dogo

Bet ka asž vargszas'po tuo paežiu stogu. Sudogo: 
jaigu iszrastu telo- kumele, keturios karves, toly- 

# * * * “
t

ko neąako.
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I Kas Girdėt

savo 
ir 

Kaip ir

Ateinanczia vasara Republi- 
koniszka partija turės 
konvencije Kansas City 
Houston, 'Uoksuose, 
praeityje taip ir dabar delega
tai atsiveža su savim užtekti
nai “ramybes“ kad galėtu ge
riau gerklitioti ir iszrinkti kali

au t prezidento Suv. 
Valstijų. Isz pradžių prohibi- 
eijos valdžia 
perserginėjo

ra m v bes

dilinta

1 f

visus delegatus 
idant nesi vežtu 

mi savim jokio suraminanezio 
sztopo, nes sznipai daris krata 
koteliuose, bet tomis dienomis 
atszauke taji prasergojima ir 
nedaris kratos kūpamose, 
krepsziuose ir juju kambariuo
se.

kratos

■
•i

Poni Elzbieta Thomas isz 
Londono, Anglijos, turinti jau 
106 metus, sako, 'buk naujo 
sztamo flaperkos nedagyvens 
tuja motu kuriu jiji* sulaukė. 
Visas juju iszauklojimas yra 
nieko nwlaryti ir tik turėti ge
rus laikus. Sako senuke, kad 
jaunuomene sziadien daro kas 
jiems patinka, bet už tai atei
tyje sunkiai atpakutavos.

I

I

i

Pagal surasza Draugavęs 
Jezuso (Jėzuitu) tai nariu to
sios draugavęs 1927 mete buvo 
20,107, tarp tuja 9,417 kunigu, 
0,207 novicijuszu ir 4,423 bro
liu, arba 538 daugiau ne kaip 
1926 mete. Proyincije Italije 
turi 1,679, Vokietijoj; Austri
joj, Vengruose ir 1.1, turi 3,- 
822; Francijoj 2,866; Iszpanije 
ir Pietine Amerika 4,868; Ang
lijoj 3,337; Amerike 3,565. Mi
sijose dirba, 1,468 tėvu, 362 no
vicijuszu ir 480 broliu. Žino
ma, prie to skaitliaus nesiskai
to svietiszki nariai kuriu yra 
labai daug.

H’i
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Pi rmia usia iszmok ime 
(loti patys save!

Tarp daugelio kitu papro- 
cziu, kurie mus iszjuokina ir 
paniekina, turime paproti lai
ke apvaikszcziojimu, susirinki
mu, vakarienių ir kitokiu su
sirinkimu, pasodyti ant pir
mos vietos politikierius, kan
didatus ir kitas nuskurusias 
ypatus apie kuriuos szokame 
ir kloniojames ir gireme juos 
in padanges.

Yra tai paprastai pagyrimai 
neteisingi ir kvailus.

Iszkeldami juos in padanges, 
atidavimas garbes, szokineda- 
mi apie juos su bezdžioniszku 
nusižeminimu tokiems politi
kieriams, patys nužeminame 
musu tautieczius, kurie gal 
moraliszkai, protiszkai ir 
moksle pervirszina augszcziau 
tokius Amerikoniszkus politi
kierius, kurie ateina pas mus 
idant paglostyt ir paklepset 
per peczius maustydami tiktai 
kiek kvailu Lietuviszku balsu 
gales pagauti del saves.

Argi Airisziai, Žydai, Vokie- 
cziai, Skandinavai ir kitos tau
tos Amerike gyvenanti, užpra- 
klauso, o ne mes ju. Mes gali
me jiems daugiau pasakyt apie 
save, ne kaip jieji apie mus.

Argi neiszrodytu kvailu, jai- 
Lietuvys kalbėtu Airi- 

sziams apie Szv. Patriką, arba 
Vokiecziams apie Bismarką,— 
panasziai iszrodytu kvaila jai- 
gu mums Airiszis arba Vokie
tis kalbėtu apie Keistuti, Al- 
szineja Lietuvius ant savo su
sirinkimu, apvaikszcziojimu, 
slaptu politikiszkn mitingu ir 
.bankietu ?

Toki dalykai yra labai retus.
Svetimtaucziai pirmiausia 

gerbia ir atiduoda unarus pa
tys sau. Retai kada užpraszo

protiszkai

.1(110-

gu

apvaikszcziojimu

i 4 kas

miostiszka
pasakytu kokia 

visai neturi

virszininka

Lietuvi, kaipo sveczia, bet nie
kados su prakalba, norint# tu
rime tarp savųjų, žmonių sto- 
vineziu ant didesnio laipsnio 
iszminties no kaip toki 
tai asz” svetimtaueziu.

Svetimtautis priesz Lietu
vius puszinasi ir laiko už pa
niekinimą draugauti su foreig
ners, bet mes negalime nieko 
surengti be užprnszymo kokio 
svetimlaticzio, sudžiaus, advo
kato, politikieriaus arba koki 
kita
idant mums 
prakalbelia kuri 
jokio svarbumo.

Todėl duokime pakaju su to
kiu bezdžionkavimu, nustoki
me būti “povu ir papūga,” pa
žinkime savo verte, iszmokimc 
patys save guodei i, o tada op
iai kyšime paguodone nuo kitu.

Neužpraszinekime 
taueziu ant musu susirinkimu 
ir apvaikszcziojimu — lai jie 
patys užsipraszo. O kad pavė
linsime jiems ateiti pas mus — 
mes kalbėkime — lai’jieji mus 
girda ir kitus žymius T/ietu- 
viszkus pairi jotus.

Stokime szioj naujoj Tėvy
nėje prie darbo, ne kaipo tar
nai ir ponai, bet kaipo lygus su 
lygiais!

povn ir papūga,

svetim

LAUKINIS.
Afažas Petrukas: — AI amu, 

parodyk man norint viena kar
ta laukini žmogų.

Motina: — Gerai vaikeli tik
tai ne nžmig, o tuojnus Ietis 
girtas pareis, tai iszrodys kaip 
tikrai laukinis. *

KAS GIRDĖT 
PO KALĖDŲ?

E, Kalėdos, tos Kalėdos! 
Sako žmones: visos bėdos, 
Kiek tik j u pas žmogų yra 
Per Kalėdas vis pabyra. 
Vos pasibaigė Adventas, 
Laikas tas ramus ir szventas 
Vargo daug pakele Styvas,
Gal nematęs tiek kaip gyvas. 
Kuczias valgau pas kaimynu, 
Kurio didele szeimyna; 
Ir kurio dūkto Alena 
Man merga pasauly viena. 
Ten gražiai mane vaiszino 
Negailėjo valgio, vyno,
Vis tik krovė, vis tik nesze, 
Valgyt, gerti uoliai prasze. 
Bet Kalėdų pirma diena 
Nugirdau asz kad Alena

J

Szokti rengias eit in kaima. 
Na, manau, Dievo palaima! 
Reik ir man tenai nuvykti 
Ir mergelei tai patikti. 
Linksmintis ir asz juk moku 
Rodos, neblogai ir szoku. 
Tad ko laukti, ko žiopsoti? 
Jei patinka — reik daboti. 
Užsidėjau szvarka nauja, 
Nupirkau cuker’ku sauja 
Ir geriausia nusiteikęs, 
Lyg darbus didžius nuveikęs, 
Nuėjau pas Szepszcdiuka, 
Kur jaunimas linksmai dūko. 
Žiūriu—žmonių pilna gryczia. 
Na, manau, nejaugi sziezia 
Teks man laime apturėti 
Ir Alena sužadėti.
Senis Matas smuiku grojo 
O Jokimas bugnan tvojo;
Visi szoka, grindys braszka 
Net jiems prakaitas ti'k taszka. 
Atsistojau palei siena 
Ir dairausi, kur Alena, 
O ji mergsze, kaip kacziuke,

i

)

Grakszti, lengva ir laibuke 
Szoka sau ir nei nemano, 
Kad ja Styvio akys gano. 
Baigė szokti, atsisėdo. 
Kaip pažiūri, isz parodo— 
Alena tikra paųele, 
Nors tuoj vesk in miesto salo. 
Priėjau ir 'kviecziu szokti. 
Tad ir įteko man suvokti, 
Kad dalbar musu jaunieji 
Vis in szokius praszmatnioji 
Polkų, valsu jau nemoka, 
O fokstrotus tiktai szoka. 
Su Alena mes pakilom, 
Ir taip szokom, net suszilom. 
O visi kiti sustojo 
Isz džiaugsmo rankom plojo. 
Baigė polka, žerem vaisa, 
Taji szoki lengva, skalsu,

t

I

ATSAKIMAI.
Mrs. A.E. Pittsfield, Pa.
Lietuvos Ūkininkas” įszciria 

raszyk tamista ant to

INSTEIG1MAS TARP 
VALSTISZKOS 

KOMERCIJOS 
KOMISIJOS, 

n Mni <.. < < ■ ..r /
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Vasario 4d., 1887m.
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Al rs.
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Kauno, 
adreso.

S.L. Forest Giove, Montana. 
— 'Pamišta gausi atsakymą per , 
gromata apie siuntimą pinigu 
in Lietuva.

W.L. Phildolphia. —
Acziu už gerus velininms del 
“Saules”. Taip yra tokiu žmo
nių kaip tamistole raszai, bet 
ju nepaisom, nes tai daro isz 
pakurstymo kitu. ■,

L.At.M. Forest City, Pa. — 
Prisiuskie tamista senas mal
daknyges o bus apdarytos dru-
ežiai ir gražiai. Apdirbame ir 
kitokias knygas.

Korespondentui isz Port Car 
bon, Pa. — Aplaikcmo ilga rū
go j ima nuo vaiku ant savo tė
vu už nepadoru pasielgimą tė
vo su svetima, motore, kuris la
bai bjauriai skamba ant popiet 
ros., Žinomo kad tai yra teisy
be kad tėvas taip pnsiolege su 
svetima motore, o toji motina 
vaiku paniekino savo dorybe 
su tuom žmogum. Graudu skai
tyti toki danoszima ir nutarėm 
jo netalpyti, gal toji motina ir 
lasai tėvas lyg sziam laikui su
si prato ir apgailestauja
nedoro pasielgimo, todėl dane- 
szimo netalpiname ir užlaiky
sime ant tolimesnio laiko. Jai- 
gu nepasitaisys ateiti jo, o gal ir 
vaikai vėliaus gailėtųsi kad sa
vo rugojima apgarsino visam 
svietui.

savo

O paskui suktini sukom 
Ir kitaip da linksmai dukom. 
O suszile ligi galo, 
Atsisėdom sau prie stalo
Pasilsėti, pakalbėti 
Ir kaip szoka, pažiūrėti. 
Man besznekinaii't Alena 
Ir iszti’ko ta naujiena,

Kad priėjo Kuodžiu Petras, 
Pirmas musu kaime latras, 
I r Alena nusitveręs, 
Kaip tas sukezius nusigėręs

'Tempia szokti ja■ fokstrotą. 
“Alena,, sakau, ligota 
Ir negali daugiau szokti. 
Bet jis to negal suvokti;-

Kad Alena—man kaip žmona, 
Kad rengiuos pakeist jos stoną. 
“Tu, žalty, mergas vilioji 
Ir da vyrus mus kolioji”—

Szoko jis t u oja u s prie manos: 
“Negana dar tavo Anos, 
Su kuria ligsziol t ase i si...
Argi lauk isz ežia tu neisi?”
Re'kia man ir kumszezia graso, 
O /Vienai ranka tašo.
Ka gi buvo man daryti? 
Ėmiau Petrą asz daužyti,
C) jis irgi nežiopsojo 
Ir in galva man vis tvojo. 
Andrius Marma man padėjo, 
O prie Petro prisiszliejo

Jo keli draugai smarkuoliai 
Na, ir emem musztis uoliai. 
Andrius Petrui viena kirto 
Tas bematant aslon virto
Bet ir pats taip smarkiai gavo, 
Kad kaip girtas sulingavo. 
Kaip tolinu musztynes vyko 
Atminty man nebeliko,
Tik žinau dalyku viena, 
Kad guliu kelinta diena, 
Kad guzais burna isztino, 
Kad reik tepti terpentinu.
Tik dar gera, kad Alena 
Nepalieka manes vieno, 
Ir dažnai, isz kur nutrukus, 
Neiszkenczia neužsukus, 
Pas mane in szalta gryczia, 
Tad ir pradedam mes sziezia 
Kalba linksma ir malonia, 
Kaip isz mergos taps ji ponia.

—Slyvas.
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Lketuvisokas Graborlus ( 
K. RĖKLAITIS 5 

Laidoja numirėlius pa- 
gal napjausU mada ir | 
mokslą. Turiu pagelbl- 
ninke motorams. Priei
namos prekes.
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Priesz Amerikos Revoliiici- 
komercjja tarpo (Ang,lijos 

Sziauru Amerikoje 
.Anglijos parla-

jn 
kolonijų 
konl roliavo ‘ 
mentus, kuris, suprantama, bu- 

net 3,000 myliu 
tolumo nuo tu kolioniju. Tas 
buvo labai naudingas Anglijos 
pirkliams bet nelabai naudin
gas paežiams kolionistains, ku
rie vedė |>irkiyste su kaiiny- 
niszkoms kolionijoms. Po ka
rui su Anglija padėjimas 
por&įmaine. Kiekviena isz try
lika originaliszku kolioniju ve
dė pirklyste kaip jai geriausia 
atrodė, paskirdama savo tak
sus ir muitą. Kuomet kolioni- 
jos priėmė konstitucija 
džia neinvede jokiu aprūpini
mu reguliuoti komercija tarpe 
valstijų.

Bet kuomet konstitucijona- 
liszkas seimas susirinko, nariai 
pradėjo kreipt i ai yda in szita 
svarbu klausymą. Tie 
mate, kad negalimas daigias 
kiekvienai atskirai valstijai 
reguliuoti ir tureli savo atski
ras komercijos
Kad nors sziuom laiku nebuvo 
daug pirklyste# bet vistiek pa
dėjimas keblus.

'Tuomet seimas inkorporavo 
in konstitucija žodžius 

“Kongresas turi tiesa
oliuoti komercija.... tarpe in-

vairiu valstijų”
atsitikimas

v o Anglijoj, ,000 myliu

ne

vai-
4 •

nariai

regulacijas.

*

re-
o

1824m.

MEDŽIOJIMO
LEIDIMAI

ATEIVIAMS
Dabartiniu laiku, medžioji

mas užinteresuoja daugeli žmo
nių. Ir kadangi invairios val
stijos turi ypatingas irtedžiojl- 
mo inslatymus ateiviams, jiems 
yra svarbu su savo valstijos i ri
št atymais apipažinti. Suv. Vai-
stijn Žemdirbystes, Departa
mentas kasmet; iszleidžia su
trauk federaliu ir valstijų me
džiojimo instatyi'no aprūpini
mu, kurie pasiusti 
jams.

Instatymai lieczianli ginklus 
ir iszdavima medžiojimo leidi- 
mu mainosi invairiose valstijo
se. Taipgi medžiojimas turi sa
vo “atdarus” sezonus. Reikia 
žinoti kada galima medžioti ir 
kokius paukszczius ir 
galima gaudyt i.

Sekancziose valstijose nega
lima gaudyti elnius — Connec
ticut, Illinois, Iowa, Kansas, 
Kentucky, Missouri, Nebraska, 
New York, Oklahoma, Ohio ir 
Rhode Island. Keliose kitose 
valstijose galima gandinę!i lik 
per paskirtas dviejas arba (ris 
savaites. Ir tik tokius galima 
kuriu ragai aiszkiai iszsikisze 
isz galvos. Kaikurios valstijos 
apsaugoja nuo medžiojimo,

praszyto-

ai darus

žvėris

nuo medžiojimo

MAISZYTOS
SZEIMYNOS

PAVOJUS LIETUVYSTEI 
KATRIE ĄPSIVEDA SU 

SVETIMTAUOZIAIS 
AR PROTESTONAIS. 
f V » ’ '•

liku tikėjimo žmonių tarpe.
Kaip visos musu tautos, taip 

ir jos iszeivijos ateitis daugiau
sia priklauso nuo szeimynos 

Jei mes 
Į Amerikoje statome sziokiai to- 
11*s . • • • 1 •| kiai savo ateicziai ..pamal ns ir

Esamo Lietuviai Katalikai. 
Gyvename tarp daugelio tau
tybių. tikybų ir netikineziuju 
žmonių. Ju tarpe besimaiszy- 
dami daugelis musu nukryps- 
tame nuo tautybe# ir tikėjimo 
idealu, pasiduodamo svotiinujii 
intakai, phsoknme svetimuo
sius dievus.
Pavoju musu tikėjimui ir tau

tybei yra labai daug, 
daug individualines
gero# organizacijos ir szviesos, 
kad tiems pavojams atsilaiky
ti. 0 kad laikytis reikia, mano
mo, nieks apie tai abejoti nega
li.

Brangiausias žmogaus
tas yra nomirsztamoji siela, ku
ria turime saugoti nuo pražu- 

wimo, ‘Lietuvybe, kalba, už ku
ria szimtmoeziais musu boezini 
kovojo ir mirė, fszlaikyti 
kia, nes mums Lietuviams 
vra didele szventonvbe. f.l '

Daugiausia į >a vo j a u s

ant ju visa
staigu,
me ju ant smilcziu. Jie gali su
griūti.

I

»

I

Keikia 
pajėgos,

tur-

rei- 
.. .1’

musu 
brangiems idealams — tikėji
mui ir tautvboi vra isz maiszy * • * 
tu szeimvnu.
Alaiszvlomi# szoimvnomis va- 

f «

kurkęs, gulbes, laukinius antis. Lietuviu vedima svetini-.

eile tautiszku in- 
susimildami, nestatyki-

Tas musu ateities pa
matas, tai musu grynai Lietu- 
viszkos ir Katalikiszkos leimy- . 
nos.

Riszkimc savo jaunimu prie 
savu parapijų ir organizacijų, 
mdeiskime jam. Iilaszkytis ton, 
kur jo sielai tautybei susidaro 
dideliu pavoju.

Kuo daugiau musu organiza
cijoje bus jaunimo, tuo mažiau 
turėsimo maiszytu szoimynu, 
isz kuriu mažai tėra naudos

maiszvtu szeimvnu 
(era 

Bažnyežiai ir tautai.
— Draugas.
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GREITA PAGALBA DEL 
SUSTYRUSIU SĄNARIU 
SKAUDAMU MUSKULU.

in vyko, 
kuris priverto teismo nuspren
dimą sziame klausyme. Viena 
valstija bandė sutvarkyti savo 
teritorijos laivams plaukioja- 
ma vandeni. Teismas nuspren
dė, kad laivams plaukiojamas 
vanduo yra kontrolėj Suv. 
Valstijų valdžios ip. ji tvarko 
tedera les. valdžius! re.gulacijos. 
Tuoj po szituo nusprendimu 
gelžkeliai buvo i n vest i ir vol 
pakilo visokį nauji, problemai. 
Reikėjo iszriszti pasažieriu ir 

, reikėjo 
gelžkoliu linija

fazanus, ir kurapKas. Invairios 
valstijos paskyria kiek galima 
gaudyti. Maino valstijoj gali- 
viena eini per sezoną; 
ma pagautiarba užmuszti 
nūs, 10 aneziu, 8 žąsis in diena 
ir 25 kitus paukszczius atdara
me sezone.

Illinois valstijoj — 10 vove
riu, 15 triuszivi, 12 putpelių, 2 
laukines visztas, 3 
karveliu 15 slanku ir 25 kitus 
paukszczius.

Negalima gabenti medžioja
mus paukszczius isz vienos val
stijos in kita. Ir kaikuriose

5 faza- 
t i k

žinotu,
mažutis

fazanus, 15 •

t a voru ratu klausymu 
‘sutvarkyti geizKcnu unijas, 
traukiniu keliones, ir daugybe 
kilu dalvku.

188()m. gelžkoliu dalykai bai
siai susipainiojo. Kaikurioms 
žemi 1 i r bi szkoms pol i t i szkoms 
grupėms gelžkdliu insteigimas 
visai nepatiko, ir tos, su kaiku- 

gru- 
, . , „Mm.u nega

limu daigiu nuo gelžkoliu kom
panijų. Taip dalykai stovėjo 
iki 1886m. kuomet Suv. Valsti
jų Senatas pradėjo tyrinėti vi
sa tarpvalstiszkos. komercijos 
problema, 
problema. Komisija buvo pa
skirta, ir los komisijos rapor
tas buvo pamatas instatymo, 
kuris buvo prilipius Balandžio 
3d., 1887 m., ir kuris pavadin
tas 'Tarpvalstiszkas Komerci
jos Aktas.

Szita komisija valde tarp- 
valstiszku komercija, bet netu
rėjo teises kisztis in korporaci
jų darbininku ir darbdaviu 
reikalus.

Komisija gali reguliuoti kai- 
kuriuos komercijos reikalus. 
Gali reikalauti metinius rapor
tus isz gelžkoliu kompanijų, 
kurios užsiima tarpvalstiszka 
komercija, 
svarbios biznio statistikos.

-- F. L. I. B.

rioms industrialiszkoms 
poms, reikalavo visokiu

ypatingai gelžkoliu

darbininku

ir tie raportai yra

JAUSLI PAOZIULE.

Poni X. dažino ant kart jog 
jos vyra užmusze Yna i nose 
kalbėjo:

— Na, tai rots, nelaimei o 
da ketino Nedėliojo insiraszyt 
in Ungar u susivienijimą ir jan 
senei tam bicziul apie tai kal
bėjau, prigulėjo po teisybei in

♦> f’

♦ ir

tris draugystes, bet ka tai žen
klina tie keli szimtelei, tai tik 
ant alaus!.,,. K*

li- 
val sti jose pardavinėjimas 
pa u k.szczi u < t raudži ama.

Beveik visose valstijose kur 
dtiodmiii medžiojiiho leidimai, 
ateiviams leidimu mokestis vra 
augsztesnis negu piliecziams, 
kartais at('i\’is turi mokiu i net 
$50. (Minnesota valstijoj). Na
riai sezimvnos kuri 
apsigyvenus valstijoj

nuolatai 
gali me

džioti boleidimo atdarame se
zono ant savo žemes. Negalima 
medžioti kur savininkas užka

bs ženklą “
pirmiaus

bines ženklą “Nevalo medžio
ti”, pirmiaus reikia iszgauti 
nuo savininko leidimą. Kaikn- 
rioso valstijose medžiotojai tu
ri pranoszti valdininkams pa
sekmes ju medžiojimo, ir turi 
noszioti leidimo ženkleli užsek
ta iszlauko kuomet medžioja.

Medžiojimo Leidimai Atei
viams. Keturiolika valstijų 
aiszkiai draudžia ateivius me
džioti, tos valstijos yra Colora
do, Connecticut, Illinois, Penn
sylvania, AVest Virginia, New 
Hampshire, Ohio, South Dako
ta, Maryland, New Mexico, Ne
vada, North Dakota, I1 tab. ir 
Wisconsin.

New Yorko valstijos ateiviai 
turi iszgauti specialius leidi
mus isz Conservation Com-

t mieži n motoru, arba LietuvaL 
ežiu isztokejima už svotimtau- 
eziu.

Toks susima iszymas su sve- 
timtaueziiiis Lietuviams yra la
bai pavojingas. Jei kas praves
tu statistika, tuomet tikrai su

ka d tokiu maiszvtu
szoimynu visiszkai 
nuoszimtis prie Lietuviu laiko
si. Jei rasime viena jn nuo- 
szimti, tai busime laimingi.

Jau yra priimta manyti, kad 
Lietuvaite isztekejusi už 
limtauczio vra žuvusi 
tautai. No kitaip yra ir su vyru 
vedusiu ne Lietuvaite.

Dar puse bėdos, jei pusi t ai- 
ko susipor,iipp.. y jfliitKlo.. t ik';,į: 
mo žmonoms. Tuomet bent ti
kėjimo žvilgsniu klausymas 
yra iszrisztas ir szeimynojo 
yi.-a sziek-tiek vienodumo, nėra 
isz to iszeinancziu ginezu ir 
vaiku auklėjimo keblumu.

Bet visiszkai bloga tose szei- 
mvnose, kur Lietuviai susimai- 
szo su svetimtaucziais Protes
tantais, masonais, netikėliais. 
Tose szoimynose greitai atsi
veria pats pragaras. O kai susi
duria su vaiku auklėjimu, tuo
met visiszkai yra blogai. Tokiu 
szeimynn netenka musu tauta, 
netenka ir Bažnyczia.
Taip sakydami tikrai neklys

tame, nes Lietuviuose yra vie
na 
si — greitai iszsižadeti 
tautybes,

Ncsiblaszkyk agonijoj ilgiau, kuo
met Johnson's Red Cross Kidney 
Plaster gal suteikt Jums beveik ūmia 
pagalba. Nenusimink, jei kitos gy
duoles suteikė jums tik laikina pa
galba. Mėgink Johnson’s Red Cross 
Kidney Plastcri, kuris suteikia pat
varia gerove—szilima, jėga ir malo
nu nuolatini masažu skaudamiems 
sutrauktiems muskulams ir sustyru- 
siems sąnariams.

Naudingas efektas patvarus del to, 
kad gyduoles yra palaikomos pilnoj 
jėgoj tiesiog priesz oda prie skauda
mu vietų ir nuolat veikia iki plaste- 
ris laikomas prie kūno. Jeigu jusu 
muskulai ir sąnariui yru sustyro ir 
npimti skausmo nuo virszdarbio ar 
neinprasto darbo, nuo neatsargumo, 
Reumatizmo ar del kitu priežaseziu, 
gauk Red Cross Kidney Plaster vais
tinėj ir vartok ji — jus nusistebesite 
jo greitu ir nuostabiu veikimu. Par
duodamas visose vaistinėse.

rno žmonoms.

iszrisztas

masonais,

sve-
musu

f • M *

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $G23,358.62

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

G. W. BARLOW, Pres.
J. FERGUSON, Vice-Pres. ir Ka«.

didele silpnybe insigyvenu- 
savo 

no isz 1 a ik y t i poz i c i - 
jos, asimiliotis. Tarp kokiu pa
tenka, tokiais ir palieka.

Priesz ta silpnybe reikia 
griežtai kovoti ir kovoti orga
nizuotai Jaunimo szirdyse rei
kia skepyti kuodaugiausia tau-

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

MILL A PATTERSON STS., 
ST. CLAIR, PA.

isz 
mission.

New .Jersey valstijoj turtas 
turi dasiekti $2,IKK), vertes- 
pirm negu ateiviui bus lazduo
tas neapsigyvenusio ir ateivio 
leidimas.

Ateiviai lengvai gali gauti 
leidimus Alabama, Idaho, Io
wa, Kentucky, Louisiana, Ore
gon ir Toxas. Kelios valstijos 
reikalauja specialius leidimus 
nosziot ginklus. Paprastai, kad 
nors instatymai pavėlina atei
viams noszti ginklus bet drau
džia slaptai juos noszioti.

Patartina ateiviams, kurio 
nori medžioti gauti Farmers 
Bulletin. No. 1552-F apie “Fur 
Laws for the Season 1927-19- 
28.” —F.L.IK

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

Ant antro floro Klino Batoro.
Dentistas Mahanojuje.

19 W. Center 8t Mahanoy City

4*

tinęs stiprybes ir nusimanymo, 
kad labai yra negera sau gy
venimo draugo ir drauges jesz- 
koti svetimu tautu ir no Kata-

iBzbalAamuoj* ir laidoja mlrualoa 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 
szia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotnviu, vąšeliu, kriksztyniu if 
kitiems pnalvažinfijimams.

T«Ufnnaa

666
yra t?5 receptas del

Szalczio, Grippo, Malaria, 
Flu ir Tulžinio karszcrio.

U imliau mikrobus. —- Aptiekose 
___________________________________i . _

LIETUVOS LAISVES PASKOLOS BONUS
PERKAME IR PARDUODAME

Roszykite del informacijų: — Dept. S.

ZIMMERMANN & FORSHAY
170 BROADWAY NEW YORK

i FIRMA insteigta nuo 1872

*

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA. 

--------■$--------  
•ll

3-ozia Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
“fc a * • ■ ----- _ _pinigus yra gerinus negu 10-tas Procentas, be jokio 

saugumo.
MERCHANTS BANKING TRUST CO.,

moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta
—1 W * a. —— - - *suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau 

del žmogaus kuris dirba ir czedina. Dėkite savo 
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.
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del žmogaus kuris dirbai ir czedina.
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Motinos
Medalikas

In kūles dienas po tam atėjo 
pas Joną vienas isz fabriko 
darbininku, kuris buvo mates 
npgarsinima laikraszcziuosia. 
Pasakė jisai, jog pažinojo žmo
gų, kuris jam* karta primine 
laike pasikalbėjimo, jog ko
kiam tai vargingui studentui 
davė 30 rubliu. Tasai žmogus 
buvo dideliu niekadeju, kuris 
kožna skntika praloszdavo ar
ba pragerdavo.

— Kur jis randasi ? — pa- 
szauko susijudinęs inžinierius.

— Žinau tik tiek, jog vadi
nosi Audeklaitis, bet kur dabar 
randasi tai no žinau. Kaip man 
rodos tai nesiranda jįsai Euro
poje. Macziau 
kartu tada,
tarp Anglijos ir Transvaelaus 
ir kalbėjo man, jog ketina pasi
duoti in vniska. Ant galo prie 
nieko kito ne butu t Mees.

— Tai man užteks! — atsa
ke Jonas, džiaugdamasis nau
jiena ir užrasze sau pravarde 
nepažinstamo, kitados savo gc- 
radejaus.

ji paskutiniu 
kada pakilo kare

I*

*

IV.
Dabar gnodotinas skaityto

jas gal keliausi su manim in 
tolima szali Transvaelaus, kur 
atsibūvi nėjo baisi kare Bauru 
su Anglikais, už neprigulmin- 
gysta ir iszsiluosavima isz po 
Anglijos jungo.

Angliszkam abaze po vado
vyste generolo Bullerio, 
prie ugnies

Tai m asu senas pažinsi a- 
Karolius Audeklaitis, su- 

o da- 
Angliszkam

stovi 
jaunas žmogus, 

augsztas, su iszblyszkusiu vei
du.
inas
nūs turtingo kupeziaus 
bar akvatįlinkas

Likos iszgnitas antra 
karta isz tcviszko namo, slan
kioja po didesne dali Eurojios 
negalėdamas niekur aplaikyt 
sau jokio užsiėmimo, daejo prie 
didžiausio vargo, ir tada inžen
ge in vaisku kaipo nkvatnin- 
kas.

Czionais rado suvis kitaip ne 
kai|>*sau perstatinėjo, tai yra 
baisu varga, ilgus marszus, ba- 
da ir nuolatini keiksmą oficie- 
riu. Ant galo viena karta atėjo 
jam ant mįsles.

vaiske.

“Ko ilgiau tu
ri kentei ! Ar-gi ne turiu kara
binu prie szono, pabaigt ta sa
vo varginga gyvenimu. Kulka 
in galva, ir bus ]m> visam!“ Jau 
ketino sau gyvasti atimt, o pri
spaudęs ranka prie krutinės, 
kad sztai pajuto po mandiera 
ka tokio kieto. Buvo tai meda- 
]ikas, kuri jam motina buvo už
dėjus ant kaklo, kada apleidi- 
nejo narna paskutiniu kartu ir 
atsiminęs ant motinos, ne turė
jo pajėgu atimt sau gyvasezio.

— Na, ne! ne klausysiu pa
lindo szetono, bet dalaikysiu

taji varginga gyenima ir pasi
liksi! žmogum. Kada kare pasi
baigs pradėsiu dirbt, pakol ne 
galėsiu sugryžt in savo tevisz- 
ke. Tada da karta stosiu priesz 
Ieva ir parodysiu, jog ne esmių 
latru, kokiu jisai mane turėjo... 
O motin! motin! mislis apie ta
ve mane iszgelbejo nuo smart.

Mielaszirdvst o Dievo iszlai- 
mejo, szetonas patrolino duszia 
kuria tikėjosi gauti in savo le
tenas.

<r

Angliszko

Pradėjo szvisti diena, Jene- 
rolas Bulleris iszdave paliepi
mus ant marszo. Staigai nuo 
kalno puolė szimtai szuviu ant 
netikėtu Žalnierių. Isz kruinu, 
kalnu, medžiu ir žodžiu tarent 
isz visu pusiu puola szuvei ku
rie naikina glitas 
.vaisko.

Pasidarė didelis sumiszimas 
tarp Žalnierių, norints oficie- 
riai stengėsi visom pajėgom da- 
duot narsumo savo vyrams, bet 
tie neklausydami nieko, bego 
atgalios, palikdami pažeistus 
draugus ant pleciaus muszti- 
nes.. Baniai, paneszo dideli in- 
galejima taja diena, nepatro-j 
tindami ne vieno isz saviszkiu.

Ant rytojaus surinko pažeis
tus ir užmusztus ir nugabenu 
in ligonbute Kapsztata. Didelėj 
Halėj duodasi girdei nuolatinei
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SVEIKATA IR KAIP 
JA INGYTI.

J

*

PAJESZKOJIMAI savoPajeszkau savo dėdės Kazi
miero Pranio, 20 metu atgal 
gyveno Chicago j, buy o iszva- 
žiaves in Lietuva, girdėjau vėl 
sugryžo. Jeigu kas žino apie ji • 
ar jis gyvas ar miros meldžiu 
praneszt. (t.J4

Asz Leonora Szalkauckintc 
,po vyru pavarde Chmieliauc- 
kiene pajeszkau savo broli Ka- 

i raliu Szalkaucka, 4 metai atgal •W , -a • •
Sveikata yra vienas isz di- 

faktorįu dabartinėj 
civilizacijoj. Yra tai pamatinis 
akmuo, ant kurio statoma pro
greso ir laimes trioba. Sveika
tos ingyjimas yra prieinamas 
visiems, kurie lik paklausys 
civilizacijos instatymu.

Moderniszka 
minsi ant tikru

džiausiu
gyveno Pittsburgh, po tam isz- 

; važiavo in Minersville, nuo to 
laiko negirdėjau apie ji. Jei 

|kas žino ar jis gyvas ar mirė:- 
i meldžiu praneszt i ant szio ad

reso : lt.
'Mrs. Leonora Chmioliauckiene

5317 Carnegie Ave., 
Pittsburgh, Pa.

Win. Prines 
Box 24 Penu Sta., Pa.
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Mano brolis Baltrus Aleksan
dra viezia, 22 metai /Unerike ir 
gyveno Mahanoy City, po tam 
iszvažiavo in minksztas anglis. 
Paeina isz Kauno apskriezio, 
Kalvarijos valscziaus, Babri- 
ninko kaimo. Tegul atsiszau-* 
kia ant adreso:

Jonas Aleksandravicz,
217 E. Centre St., 
Mahanoy City, Pa.
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NAUJAS MOTORINIS LAIVAS.
Gyventojai Hainilton, Bormudoje, sveikina unuja atplau

kusi pirmutini motorini lai va “ 
arkliu pajėgu ir gali sutnlpyti 600 pirmos klases pasažierius.

Bermuda M kuris turi 13,500

sau i i nei ja 
ant tikru moksliszku

lakiu, ir jos praktiszkas pri
laikymas labai atsargiai ir 
smulkmeniszkai
Sziu t dienu sanitacija riszasi 
ne su teorijoms, bet su faktais, 
ir tinkamai iszpildžius visus 
reikalavimii's ves prie- panai- 

daug visokiu ligų ku- 
žmogus yra apsunkin-

re- !

iszdirbtas. Asz

Atėjo neužilgio szvente Ve
lykų.
ežiu nerimastis
Tėvas szeimynos apsirgo pavo
jingai, jog gydintojai abejojo 
apie jo gyvastį*. Buvo jau pri
einąs paskutinius sakramentus 
i r. Įiasi rengės
matyt jog da turėjo ka toki ant 
sanžines ir tankiai sznabždejo: 

.’-gi dabar randasi Ka
lvai! norints ji da kar

ame ponstvos Audeklai- 
ir nuliūdimas.

tas. 
daug

sesers

dejavimai. Sesers mielaszirdy 
tos eina nuo lovos in lova.

Tarp pažeistu randasi taipgi 
ir musu Karolius kuriam kulka 
perdnro viena plauti. Po keliu 
dienu karszezio, sziandien pir
ma karta atgavo savo iszminti. 
Su uusistebejimu dairosi aplin
kui ir ant artinanezios 
mielaszirdystes.

— Acziu Dievui, jog ponas 
atsigaivinai! — at si Hope sesuo 
— Baurai gana mielaszirdingai 
apsiėjo su tavim.

— Ach taip, bet man czio
nais taip skauda, — atsiliepė 
Karolius, pridedamas 
prie krutinės.

— Taii>, tonais perėjo kul
ka. Jaigu butu viena coli že
miau inejus, tai sziandien Im
tumei priskaitytas prie negy
vėliu.

Karolius sunkei atsiduso.
— Taip, taip acziu Dievui 

ir mano motinėlei jog sziandien 
da esi u gyvas. Po tam apsako 
sese n* i visa savo 
Klause jo apsakymo 
atvda.

Po kokiam tai laikui ligonis 
pradėjo ateilinel prie 
tos.

Viena diena, kadh jau pra
dėjo sziektiek vaikszcziot. vie
nas isz didesniu oficieriu atėjo 
in ligonbuti, kalbėjosi ilgai su 
perdetiniu ligonbutes. o ant 
gi

ranka

gyvenimą, 
su didele

sveika-

ligonbules, 
ilo priėjo prie Karoliaus.

Ar ]xmas vadiniesi ka
rolius Audeklai!is ! — užklauso 
ligonio, kuris nusistebėjo labai 
tuom užklausymu. Aplaikes už
tvirtinanti atsakymu nuo jo, 
oficieris iszemes kokia tai po- 
piera isz mandieriaus tarė:

— Po visiszkam pasveiki
mui, gali ponas sugryžt in savo 
teviszkia. Piningai ant kelio
nes guli pas mane. Kokis tai 
ponas klausinėjo apie tavo pas 
musu konsuli Viedniuje. Tenai 
dažinosi placziau apie tavo ne 
pa ž i n s t a m a ge ra de j u.

Karolius isz pradžių no 
norėjo tam tikėt, bet galėjo sau 
iszreikszt, kas taip apie ji rū
pinosi. isz pradžių mislitio jog 
gal tai levas per praszyma mo
tinos... Bet ne! Tai ne galėjo 
būti jo tėvas, ba tas ne galėjo 
dažinot apie jo būvi, 
galėjo būti, 
laužo sau

ant sinert, bet

Ach kur 
roli ns? 
ta paregecziau priesz sinert!“

Motina ir sesuo nuolatos 
melde Dievo idant sūnūs atsi
verstu ir sugrąžytu ji namo ir 
susitaikintu su tėvu.

Apie piet atėjo gromata pas 
kuri josios surūpinta, 

szirdi pralinksmino neiszpasa- 
kytu džiaugsmu. Dingusis sū
nūs danesza, jog sugryžta na
mo ant Velvku,

< l

Juozas Potrnszis (Pat
rik) pajeszkau savo dvieju pus- 
seseru Onos ir Mares Endru- 
kaieziukiu, Ona po vyru Kava- 
liauckiene, pirmiau gyveno 
Bostone dabar
Jeigu kas žino ar jos gyvos ar 
mirė, meldžiu praneszti 
atnagradysiu kuom 
Paeina isz

pirmia u 
nežinau kur. TAIP YRA.MINISTERIS APSIGYNIMO.

Generolas Wilhelm Groener, 
kuris laiko karos buvo minis
ter! n geležinkrdiii Vokietijoj, 
likos paskirtas per prezidentą 
1 linden burga kaipo ministeris 
apsigynimo.

Szukliu

Advokatas in savo paezia: — 
Asz ne žinau, ka tu mislini, tu 
to vaiko niekad nuo pikto ne
gini, ir kada noriu muszt, tai tu • • • • gini ji.

— Asz mat nuo tavos isz- 
mo'knn, juk ir tu didžiausius 
prasižengėlius gini.

kinimo 
riomis

Tas netik kad sutaupys 
doleriu ir centu, bet 

alinis daug skausmo ir liūde
sio.

Ligonis tai nciszvengiamas 
rūpestis, ( 
nimas sau, 
visuomenei; jis yra skola, o ne 
turtas. Sveikas kūnas reikalin
gas proto tinkamam vystymui, 
ir kad sektus su kitais tuomi 
žvilgsniu kompetuoti, žmogus 
turi savo sveikata prižiūrėti; 
sveiki žmones reiszkia sveika 
kompeticija., ir sveika visuo
mene reiszkia pasitiketina dar
bu, ir 
miestelis 
riausio gerbūvio be sveiku ap-

Delto, sveikatos ir 
inslatymu žinojimas turi 

reikalingiausia

laipinusiai apsunki-
savo szeiinynai ir

nei vjenas miestas nei
negali pasiekti ge-

linkybiu.
jos
Imt i
kiekvieno žmogaus mokslo, ir 
kuo ankszczian ingyjamas, tuo 

kata bet kaipo žmogus turintis geriau.

motina 1

dalimi

lt.

ne kaipo val-

užtikrinta sau būvi ir viela, su- 
griesz- 

ninkas, kuris po ilgam bludžio- 
jimui permaino savo gyvenimą!

Po valei prirengė tęva prie 
taip džiaugsmingos žinios, ba 
abejojo idant taip staigi žinia 
no Imlu pavojinga.

In kolos adynas po tam pri
buvo Karolius po levo pastoge. 
No galeeziau mielas skaityto
jau apsakyt lo džiaugsmingo 
suėjimo sūnaus su levu, motina 
ir sesore. Buvo tai isztikruju 
11 ž i a 11 gs i n i n gos Ve 1 y k os!

In kolos dienas po tam tėvas 
Karoliams* persikėle in amžina' 
atsilsi. Karolius po sinert tėvo 
padaręs paredka turto, sugryžo 
vela prie savo dinsto ir aplai- 
kvdavo kas diena didesne pa* 
guodone nuo savo duondavio.
Jaigu skaitytojai norėtu dau

giau ko tokio dažinot apie die
vobaiminga szeiinynele Karo-

g

gryžta kaipo atsivertos

liaus, tai tik tiek pasakau jo 
sesuo Ona inženge in minyszku 
klosztori kur pasiszvente 
naut lig sinert Dievui.

Galas.

f ar-

Kas tai 
ant to klausymo 

galva. Nekantriai 
lauke tosios valandos, kurioje 
gydintojas jam apreiksztu die
na apįeidimo ligonbuezio, idant 
kanuogreieziause galėtu reng
tis in kelione.

Kada Karolius gilukningni 
sugryžo in Europa ir atsiszau- 
ke pas Angliszka konsuli Vied
niuje, pasakė jam tenais, jog 
tasai, kuris apie ji klausinėjo^ 
buvo tai ne kokis Jonas Kryim
kis inžinierius, kuris ji jeszko- 
jo labai svarbiam reikale pas 
savi*. Karolius jau senei buvo 
nžmirszes taja pravarde ir tik 
tada dasiprato visko, kada sto
jo prieszais Krynska, o tasai 
primine jam, jo geradojinguma 
kada jam buvo davės 30 rubliu 
kada buvo iszalkes ir vargingu 
studentu. Dažinojas jog Karo
lius buvo gerai mokintas ir 
iszlavintu kupczystejp, fabri- PREKE 25c. (uimokesti prieiufkite 
kantas, uoszvis Krynskio davė 
jam užsiėmimu rasztininko sa
vo fabrike, o kuria su dėkingu
mu Karolius priėmė tuojaus. ,

A. J. SAKALAUSKAS
LIETUVISZKAS QRABORIUS 

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

Nuliudimo valandoje suteikiam 
geriausi patarnavima. Palaidojimą 
atliekam rupestirgai ir gražiai. Bu
site pilnai užganėdinti.

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

Sveikatos palaikymui, dau
giau neg kokiuose kituose at
silikimuose, “ž ‘ 
brolio nžlaikytojum, 
ri teises apleisi i 
na arba narna taip kad leidus 
ligai kilti. Vienas isz sveikatos 

tai szva'rmnas.
Namai turi butr~ užlaikomi 
szvariai viduj ir iszlauk. Rei
kia žiūrei i,'kad'namuose butu 
daug tyro 
butu |>astatytas 
daugiausiai 
szviesa ir tyras oras yra ligos 
didžiausi prieszai. Turime ne- 
perstojaneziai kariauti su vi
sais gyvūnais inimant žiurkes 
ir peles; reikia apdengti visus 
langus sietais, kad noin'lcidus 
mušiu ir uodu; laikyti kiemus 
szvariai ir žiūrėti, kad iszma- 
toms butu tam tikras viedras 
su tinkamu dangeziu.

Kaipo pagerintu sveikatos 
aplinkybių svambiausiu fakto
rių ateityj yra individualis mo
kinimas, ir^kiekvienas mokyk
los vaikas turi būti mokinamas 
sveikatos ir sanitacijos pama
tiniu reikalavimu.
mokinamas kaip apsiginti ko
voje su liga, kaip ir kovoje su 
isztvirkimu h* nedorais papro- 
cziais.

Kad geriau supratus vieszos 
, reikia pa- 

reikalingiau-

zipogus yra savo 
” ir netu- 

savo szeimy^

Telefonas 872.

Nosinis Kataras ir Asthma 
arba Dusulis.

Mainieriu asthma, Gerkline asthma, 
Bronkites, Gerklinis kosulis, Plautis, 
Sunkus atgavimas kvepo, Katariszkas 
kurtumas ausyse, Užymas galvoje, 
Galvos perszalimas, Užkimimas gal*
kurtumas ausyse, Užymas galvoje, 

vos, Isz prlszakio galvos skausmas. 
Neapmokama gyduole naudojama su 
stebėtina pasekme per 80 meto.

pinigais ne stempomls). Išvarta Ir 
parduodame vien tik per

THE HAMPTON LABORATORY
724 MULBERRY ST. READING, PA.

- ■ PAnlnaudokite iiz .tos •tehetlno».<y*
< duolss Mi tvkU pigi» pręks.
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reikalingumu, 
turi

oro 'ir kad namas 
, kad 

saules.
gautu 
Saules

Turi būti

in tai, kad

sveika tos problema 
žymeli keturis 
sius sanitacijos faktorius, bū
tent,

1. Barupinimas saugaus van
dens.

2. Maisto produktu sanitaro 
kontrolę.

3. Ųžkrocziamn ligų kontro
le.

4. Iszmatu sanitaro kontrole 
ir panaikinimas.

Atsižvelgiant
karsztliges, vaiku viduriu li
gų, koloros ir tam panasziu li
gų perai gali užkrėsti vandeni, 
vandens apvalymas dažnai rei
kalingas.

Kaip gauname tyra vandeni ? 
Seniau, buvo tai sunki ir daug 
kainuojama procedūra, bet da
bar, modcrniszkas mokslas, su 
fili davimo ir disinfekcijos bu
dais, netik kad iszkaszti sunia- 
žins, bet apveikė visus sunku
mus tuomi žvilgsniu, ir padare
gąlimu dajgtu finansiniai, kiek-
vienam miesteliui turėti užtek
tinai savo žmonėms tyro van
dens. Kada tyras vanduo gau
namas,

f i :
reikia atminti, kad

««i

biedniausio žmogaus sveikata 
tail) pat svarbi žmoniszku- 
i r sanit a riszkūmo žvi Igs- 
kaip ir turtingiausio žmo-

vra • 
mo 
niu,
gaus, todėl vanduo turi būti 
netik saugus, bot turi pasiekti 
visus mieste namus.

Maisto Produktu Sanitare 
Kontrole. 'Pas reiszkia, svar
biausiai, sanitarinis peržiūrė
jimas visu pieno produktu, nes 

niioszirncziu visu ligų isz 
?sanilarinio valgio 
užkrėsto pieno ir

00
priežast ies m 
paeina nuo
jo produktu. Pienas būdamas 
taip svarbus valgis, jo proble
ma vra svarbiausia isz visu ku- 
riiiomi visuomene buri susidur
ti. Žinoma, gyvuliai maistui 
vra uzmuszami sanitarinėse 
aplinkybėse, ir vietos kur me
sa pardavimui laikoma visuo
met 
visas 
s

nuoma, 
užmuszami

e

A sz Zuzana Skiriu te

o asz 
galėsiu. 
Kaimo, 

Naumiesczio Para. Taipgi pa
jeszkau dedu Andrukaiti.

Joseph Petri k, 
68 Main Ave., 

Passaic, N. J.
paei

nant i isz Szanliu Apskr., Kruo
pių Para., Braziszkiu Viensė
dijos, pajeszkau savo broliu 
Juozapo ir Pranciszkaus Ski
riu, jie abudu 1907 metais isz- 
važiavo in Argentina. Taipgi 
mano sesers Alena Rakauekie- 
ne ir Katrina Skiraite, Lietu
voje, 
siszaukt,

pajeszkau

jei dar gyvos meldžiu at- 
arba žinantieji apie 

jas meldžiu praneszt. lt 
Zuzana Adams

R. No. 1 Box 58A Berlin Md.

Naujas Didelis 
Sapnorius jau

Gatavas
Jau užbaigem daryt 

Nauja Dideli Sapnoriu. 
160 puslapiu, su dau
gybe nauju paveikslu, 
iszaiszkina visokius sa
pnus kokius i žmogus *

Knyga j
puikiai drueziai apda-

i

szvariai užlaikomos, bet 
pienas pardavimui pa- * 

kirlas turi Imli Sveikatos Vir
szininko peržiūrimas, ir gale, 
saugiausias pienas tai tas ku
ris pasteuiizuojumas. >

Pasteurizuolas pienas reisz
kia pieną, 
tikroje s 
ka, paskui greitai užszaldomas 
ir in bonkas supiliamas, ir lai
komas szaltai kol vartojamas. 
Nors pastuurizavimas neprilei
džia užsikrėtimo' vienok svar
bu, daug priežaseziu delei, kad 
pienas 
mo 
so. 
vereziamos

Pajeszkau savo dėdės Povy- 
la A st reiki, paeinanti isz Kau
no Red., Teisume Apgkr., Plun
ges Paszto, Jodienu Sodo. Gir
dėjau kad gyvena Chicago, III. 
Turiu svarbu reikalą, praszau 
atsiszaukt ant adreso: lt

Ignas M artosios, Box 1285, 
Easthampton, L. I. N. Y.

•IIIIIIIHHrtMIMUIMWHiMMUMUWinUWOMIHIiHHhlMMimur

gali sapnuot

ryta kietais audeklinei^ 
apdarais. Preke su nu
siuntimu tiktai $1.50. f 

į
W. D. Boczkauska^Co.

Mahanay City, Pa.
' ......... į .■ ’

kuris laikomas tam 
žilumoje paskirta lai-

pasiektu pasteurizavi- 
vietn szvarioso aplinkybe- 

Sza 11 akoszes dirbtuves pri- 
vartoti pasteuri- 

zuota pieną, ir jos dažnai Svei
katos Virszininko peržiūrimos, 
nes, senesniais laikais, didesne 
dalis i n va iriu ligų paėjo nuo 
užkrėsto pieno.

a Užkreckiomu Ligų Kontrole. 
Tai svarbiausia dalis sveikatos 
srity, ir kad ligas kontrioliuo- 
ti, 
niausiai apielinkej pasirodo, ir 
tai. galima sužinoti peržiūrint 
karts nuo karto, mokyklos vai
ku sveikatos stovi, ir nuo gy
dytojo, kuris visas ligas turi 
Svoi ka tos Virszini nkui

reikia žinot,, 'kokios daž-

Sveikatos Virszrninkui pra- 
noszti. Netik kad gydytojas iu- 

užkrecziamas li- 
delto kad tai instatymas, 

bet dėlto kad jis užsiinteresa
vęs žmonija ir jos progresu ir 
gerbūviu.

Visi vaikai turi būti inezie- 
pijami kol dar nelanko mokyk
los. Turi ’būti vėl ineziepijami 
tarpo 15 ir 20 metu amžiaus. 
Užaugusieji turi vėl būti in
eziepijami tarpo 35 ir 45 metu 
amžiaus, 
raupai pasirodo.

Rasztus apie sveikatos daly
kus galima gauti ant pareika
lavimo isz Suv. Valstija Svei
katos Departamento, Washing
tone. Reikia atminti kad ge
resne sveikatos padėtis gali 
būti invykinamas ir tas vos 
prie ilgesnio gyvenimo ir di
desnes laimes ir gerbūvio.

— T.L.I.S.
•VW

ri. praneszti 
gas

ir tuomet kada tik

................ ............... . ............ ■»' ■! ■■■ 
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Oj tu mano varge, 
Kas dėjosi tam Nuvarke 

Veselka atsibuvo, 
O ne daug svieto pribuvo. 

Szoko, uliavojo,
* O ir dainavo,

Dvi merginos isz kito miesto 
pribuvo, 

Tai del vyru džiaugsmo buvo 
Su sportukais sportavo, 

Vos galo negavo.
Iszsirinko sau sportukus, 
Iszblyszkusius szpieukus, 

Ant kitu no nežiūrėjo, 
Ba iponaiczius turėjo. 

Bet keli vaikinai susitarė
* Duris atidarė, 

.Sportelius ir mergužes lauk
e iszvare, 

Merginos vaikinus už ranku 
paėmė, 

Na ir in kur ten nusivedė.
Ka davė nesakysiu, 

Ant kito karto paliksiu, 
Tos dvi merginos ant tu 

sporteliu užklupo, 
Del abieju kaili iszlupo, 

Kas tokis t iii poną pas vaita 
paleido, 

Vaitas tuo jaus adbego, 
Abidvi poras in cypia 

pasodino, 
' Ant bausmes apsudino.

O ka? ar veselkn ne buvo gera 
Ar užmirsz Lietuviai kada ? 
A^z mhlinų.kad tosios

«< mergeles, 
Niekad ne norėtu tokios 

ve seiles.
* ♦ • #

“ f

Skrantu vaikinukai

hH

1

y

Taip kaip kvailiukai, 
Ant kampu džika trypė, 

Kaip pamato žmogų einant 
tai cypė.

Tiek to, paliksiu d<?*l kūmo 
Taradaiko.

Tegul jisai nuo kampu 
i, nuvaiko, 

Kad ant kampu nestovėtu, 
Žmonių neužkabinetu, 

Czion primysiu ir apie 
merginas. 

Žinoma, tik ne apie visas, 
Tiktai tais, kurios po st rytus 

valkiojosi, 
Tarp saves nuolatos peszasi, 
Per naktis po ulyczias ziliojesi, 

Už vaikinus vienos ant 
kitu loję, 

Szpigoms badosi, 
Už plauku kabinasi. 
Ana Nedalios diena, 

Buvo nuliūdus ne viena,
Viena kita pradėjo su nagais 

draskyt, 
Net buvo szlyksztu žiūrėt. 

O tai vis už vaikinus, 
Už Lietuviszkus naktigonikus, 

O nemažai tokiu naktigohiku 
tenais yra, 

Ka nori pažint mergina 
szczyra, 

Ąnt merginu nelaimes, isz 
artymu miestu, 

Merginu pribuvo ir norėjo kad 
sau vyra rastu, 

Tieji prie pribuvusiu mėtėsi,
Kožnas sau nauja rinkosi. 
Czionaitines nieksaes tai 

pamate, 
Net isz piktumo pasikratė, 
Tuojaus pradėjo landžioti, 
Apie pribuvuses merginas 

sznipineti, 
Kur tik pamato, 
'Nagus atstato, 

In ku-dlas insik^bina,
Visokiais bjauriais žodžiais 

iszVadina.
O spiegimas,

Ir tai taip yra visados, 
Ir szirdeles ne turi ne gėdos, 
Norints ir žmones apstoja, 
Josios apie tai nedboja. 
O jus trujnpa-plaukcs, 

Kvailes!
Jaigu,darbeli turite, • 

Tai malsziai užsilaikykite, 
Ir juoku visiems nedarykite.

t

*
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Šiądien apvaiksztinoja 
gimimo diena prezidento Lin
coln’o. Yra tai tautiszka szven- 
to ir bankus uždarytos. Szimet 
Pelenu Diena pripuola 22 diena 
Februariaus kaipo ta jmezla 
diena pripuola gimimo diena 
Washington©. Todėl apvaiksz- 
tines tais dvi\dienas.

— Utarninke Szv. Valenti
no, patrono mylineziu porelių.

— budintojas Chmielauc- 
kas, kuris nužudo savo paežiu, 
bus sūdytas Kovo menesije ir 
jau pasiėmė szeszis advokatus 
ant apgini tuo jo nuo elek t ri ki
rtęs kėdės.

— Perkūnas trenkė in skal- 
binyczia prie Ashlando ligon- 
bntes padalydamas bledes ant 
keliu szimtu doleriu.

— Už keliu dienu Rcadin- 
go geležinkelis vaiys didelius 
bosus in visas dalis pavieto. 
Jau pavelinima ant to aplaike.

?— Elzbieta Szimkicne ir 
Vincas Bludžins sziomis dieno
mis gryžo isz Wilgus, Pa., kur 
dalyvavo laidotuvėse And
riaus Bludžiaus.

— Dr. David Holland, likos 
paženklintas daktaru del Rea- 
dingo kompanijos.

— Laisnius ant apsivedimo 
iszeme Alfredas Graham su Ju
lija Klimczauskiute, abudu isz 
miesto. Szliubas atsibus Sere- 
doje, Szv. Juozapo bažnyczioje.

t Kazimieras Sabas 
vage) kuris pergyveno Maha- 
nojuj 24 metus, įnirę Subatos 
ryta pas savo dukteria 
M. Valskiene, 405 W. South uli. 
sirgdamas keturis menesius. 
Velionis gimė Lietuvoje 1870 
mete, būdamas jaunu žmogum 
atvažiavo in Shenadori kur lai
ke bizni po tam atsikraustė m 
Mahanoju. Prigulėjo prie Szv. 
Juozapo parapijos ir Gedimino 
draugystes.

t

laidotuvėse

(Sa-

Mrs.

t leno, Valskiene ir 
namie.

Paliko ket ures 
daktares Ijcskauckiene, Jusai- 

Marijonn 
kaipo sunu Latza isz 

New Yorko (Sabiene yra ve
dus antru kartu), seseria Lie
tuvoje ir broli Joną Pottsville, 
kaipo 16 anūku. Velionis paėjo 
isz Lietuvos, Budeles kaimo, 

Mariampoles 
apskr.. Veiveriu valscziaus, 
Skriaudžiu parapijos. Laidotu
ves, atsibus isz namo 98 Cata
wissa ui i., Seredos ryta su baž- 

apeigoms, kurioms 
grabori us Traskauc-

Suvalku giiber.,
Veiveriu

nytinems 
n^ieme 
kjAfi.

SHENANDOAH, PA.
f Ona Buseliene, 42 metu, 

mirė po ligai keliu sanvaieziu. 
Velione palikoVelione paliko tris (lukterės: 
(jha, Izabele, Alberta ir Beatri- 
cįja, tris brolius Antanu ir An
driu Navickus Pittstone, Pa. ir 
FjTdna Chicago kaipo dvi pus
seseres Mickuviene mieste ir 
Agnieszka Slavickiene Maha- 

Laidot uves
Subatos rvta.

miešti'

no j u j. atsibuvo

— Per eks- 
kasy- 
Nikas

Frackville, Pa.
pjozija gazo Lawrence 
klosią likos apdeginti 
Mickoviczius isz Gilbertono, ir
Vincas Banovicze, Aleksa Bar- 
cevskis ir Vincas Marconis isz 
czionais. Tiktai Mickcvicziu 
nuvi'žo in Locust Mountain 11- 
gonbuti.

Wilgu», Pa. f Andrius Blu- 
džius, senas Wilgus gyvento
jas mire< 4ta. d. Vasario 1928. 
Turėjo jisai 68 metus amžiaus, 
iszgyveno 35 metus Amerikoje. 
Paliko nuliūdime motore Roza
lija, ir 6 vaikus, Juozas, Alena 
ir Rozalija namie, Magde Gu
daitiene isz Starford, Pa., Vin
co# Mahanoy City ir Jurgis 
vaiske Califomijoj.

Tower City, Pa. — Septynių 
metu Jonukas, sūnelis Vincu 
Amalevicziaus, likos užmusz-

F»

tas per automobiliu kuri vare 
Oskuras Herb. Vaikiukas nouž-

Mftkevillo, Pa. - 
vakara, 15ta d. February, Szv. 
Liudviko Parapijos svetainėje 
rengiama Vakariene ir szokis. 
Szis vakaras bus vienas isz gra-

rnoszia gardžiau- 
o muzika, kopui- 

Pavalgė galėsit pasi- 
szokt iki vėlam laikui. Vaka
riene nuo 8 iki 10 vai. Po tam 

Visi privalo ant sžio
vakaro atsilankyt, visas pelnas 
parapijos naudai. Kvieczia 
sus Rengėjai.

žiausiu ir smagiausiu vakaru 
gaspadines 
siu valgiu, 
klausia.

szokiai.

vi-

♦

PRIESZININKAS SUV.
te?/®

AMERIKOS LIETU
VIU NUOSAVYBE

LIETUVOJE IR
LENKIJOJE

i
I

Olandijos Prezidentas Atlankė Kapa Nežinomo Kareivio.
t

Ashley, Pa. — Laidotuves a. 
a. Jono Koncwko, atsibuvo Su
imtoje su keturiomis misziomis 
Sugar Notch, bažnyczioje ku
rias laike prabaszcziai Kaza- 
cziunas, kun. Klos isz Plains, 
kun. Mrozievskis isz Scranton 
ir kun. J. Kazlauckas isz Wa
terbury, Conn. Daug žmonių 
dalvbavo laidotuvėse ant ku
riu taipgi pribuvo iszdavejai 

Saules” nes velionis buvo ju-
taipgi pribuvo

” nes< 4

ju pusbrolis.

Hazleton, Pa. — Da tokio pa
silinksminimo nebuvo szioje 
aplinkinėj kokia parengė drau
gyste Szv. .Juozapo, o bus tai 
kepta kiaules vakariene (pig 
roast) ir szokis, diena 18 Vasa- 
rio-Feb. ant Neverosant 
West Hazleton. Bustai vienas 

smagiausiu

Istfbuvus man paskirt i nins 
penkerius metus Lietuvon ir 
Lenkijon ir sugryžus trumpam 
laikui Amerikon, dauguma 
klausinėja apie dalyku stovi 
kaslink palikto turto. Ypatin
gai yra susirūpinę tie, kurie 
mano ankseziaus ar vėliaus 
gryžti Lietuvon. Todėl nore- 
cziau nors trumpai

sales

isz smagiausiu vakarėliu ko
kis da czionais buvo. Nesenai 
pribuvo
Klaipėdos kuria draugyste par 
gabens ant tojo

puiki orkiestra isz

vakarėlio ir 
griesz smagiauses polkutes ir 
valcukus. Neužmirsz.kite laja 
vakara atsilankyt, o to nesigai
lėsite nes svecziu ketina priimt 
isz visos Luzeroes pavieto.

Wilkes-Barre, Pa. — Mirė 
ežia, giminaite musu Patriar
cho, D-ro Jono Basaniaus—M. 
Žukauskiene, 54 metu, 331 
Beade St., Plymouth, Pa. Pali
ko viena dukterį jau užaugusia 
Chicagoje, ir kaip ji pasakoję, 
kad Dr. Jonas Basanius isz Vil
niaus esąs jos brolis, bet gal 
tik giminaitis yra. Palaidota li
kosi su laisvamaniszkomis ap
eigomis Lietuviu Tautinėse ka
pinėse, Wyominge.

54 motu,

— Mirė plaucziu liga Vin
cas Kruczas, 39 metu, 113 Oak 
St., Sugar Notch, Pa. Palaido
tas parapijos kapinėse su baž
nytinėmis apeigomis ten pat 
Sugar Notch, Pa. —V.

— Penki szimtai szeimynu 
gyvenanezios South Wilkes- 
Barre, Ashley ir Sugar Notch 
aplaike žinias nuo Lehigh and 
Wilkes-Barre Coal Co. idant 
butu pasirenge apleisti kompa- 
nieznas stabas 1 Apriliaus. Yra 
tai tiktai paprastas pareikala
vimas idant žmonvs 
daugiau raudos.

mokėtu

Chicago. — Ties Blue Island 
avė ir Leavitt str. 
gatvekario būrys moterų ir 
vaiku. Tuo laiku girtas Lietu
vis, Petras Žukas, gyvenantis 
1957 West 23rd Si., visu smar
kumu invažiavo in iszlipusi isz 
gatvekario žmonių buri. Par- 
musze kai kuriuos ir nenusto
jęs nuvažiavo namo. Vytis ji 
pasileido koletas taxi szoferiu, 
o kiti davė žinoti apie nelaime 
policijai ir paszanke ligonines 
pagelhos.

Žuko automobilis užmusze 
kūdiki, Chester Dobrowski, 15 
menesiu" amžiaus. Kita auka 
buvo Walter Kozlowski, 11 me
tu berniukas, užmuštas vieto
je. Treczias tai Sophia Wickla- 
czynska, kuri mirė vėliau Szv. 
Antano ligoninėje.

isz Ii po isz 
moterų

Apart sziu trijų, kurie pra
rado gyvastį, nukentėjo dar 
John ir Bessie Dobrowski, tė
vai užmusztojo kūdikio, ir Ed
ward Kozlowski, 14 metu ber
niukas. Visi sužeisti sunkiai. 
Gyvena jie adresu 2158 West 
18 Place. Žukas aresztuotas. 
Kai ji aresztuota, jis buvęs taip

VALSTIJŲ.
Gustavo Guerrero isz Salva

doro, delegatas in Kongresą 
Havanoje, Kuboj, yra priešin
gas Suv. Valst., idant kisztusi 
in veikalus Lot y n isz k u re pub
likų (’entraliszkoje Amerikoje.
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Lietuvi ft parvažiavę

pagerbimui

A (‘liaus seko dainos, sulai 
etai, 
riuo.fr

»» nesenai

Detroit, Mich. — Vasario 5d. 
sziu metu, Szv. Jurgio parapi
jos svetainėje buvo surengtas 
gražus vakaras 
vaikucziu kurie szimet užbai
gė szios parapijos mokykla. 
Buvo suioszta gražus veikalas 
“Kuprotas Oželis”, visi losze- 
jai savo užduotis atliko gerai. 
Po loszimui buvo iszdalinti di
plomai kuriuos gavo keturi 
vaikai ir deszimts mergaieziu.

, du-
smuikos ir piano «olai ku- 

iszpilde szios parapijos 
jaunuoliai-es nekuria ir vidu
tiniai jau prasilaCinia muziko
je. Garbe tėvams kurie nesigai
li leszu ir lavina vaikuczius 
dailėje.

— Kaip kitur taip ir czio
nai, didele bedarbe, dar daug 
žmonių be darbo, nekuria dirba 
-tik kėlės dienas savaitėje.

— “Detroit News
paskelbė kiek kokios tautos 
žmonių gyvena Detroito, tarp 
kitu buvo paminėta kad Lietu
viu Detroite esama 14 tukstan- 
cziu, bet patys Lietuviai sako 
kad czionai Lietuviu yra 16 
tukstaneziu. Lietuviai czionais 
gyvena labai iszsiskirsto po vi
sas dalis miesto, turi daugybes 
invairiu draugijų kaip tai Ka
taliku, Szventakupriu, Bolszo- 
viku, Komunistu, 
niu, 1 
Munszainieriu, Biznierių ir 
daugybe kitokiu. Visos gerai 
gyvuoja bot 
gyvuoja tai 
Munszaineriu. Belo, 
Lietuviu parapijos ir visos ge
rai gyvuoja. Seniausia ir gal 
but didžiausia tai Sfcvento Jur- 
gio parapija kur klebonauja

C’Zižauskas jaunas, 
, energingas vyras, 

jam szeimininkaujant szioj pa
rapijoj visos parapijos skolos 
žymiai maži naši. —V.S.

“ Sau les 
skaitytojus «sziatne‘reikale pa
informuoti.

Dabartiniu laiku ir szioj sza- 
lyj ne koks gyvenimas. Gi, kai 
kurie,
gimtynen, pasipirke ūke gan 
gerai gyvena/ kvti parsivežė, 
koletą doleriu ir sutvarkė sa
vo sena ūke irgi nęsiskundžia 
gyvenimu. Bet dauguma par
važiavusiu atranda savo nuo
savybė artimųjų arba svetimų
jų pasisavinta. Tokiu atsitiki
mu buna gan daug. Tai vis ju 
paežiu kalte, kad per nerangu
mą nesutvarko savo nuosavy
bes reikalu.

Sulyg Lietuvos ir Lenkijos 
instatymu kiekvienas iszeivis 
(emigrantas) iszbuves de- 
sžimts motu užsienin nustoja 
teisiu prie savo turto Lietuvo
je. Ypatingai tie, kuriu tėvai 
jau deszimts metu kaip mirė, 
arba jeigu j u turtu naudojosi 
svetimieji ir valstybei diokes- 
ezius mokėjo. Dangelyj atveju 
turtas galima atgauti ir Ame
rikoj esant arba sutvarkyti 
taip kad ir už 150 metu parva
žiavus turėtum Jeise prie savo 
nuosavybes. Nito jjaves patar- 
cziau visiems kurie mano gryž- 
ti tevvnon sutvarkvti savo tur- 
to reikalus t._____  __  __
ne pervelu.

—J u ęz;is A l'i sza u c kas.

ANT PARDAVIMO.

iszbuves 
motu užsienin

Komunini u 
Soe.ijalislu

Laisvama- 
Blaivininku, 

Biznierių

rodos geriausia 
Blaivininku ir 

yra trys

<vr

kun.
daUbszt us

J. Pužauskas 
energingas

Scranton, Pa. f Vincas Rujo
ta, 54 metu amžiaus eidamas 
namo nuo naktinio szipto, stai
ga i krito negyvas, nuo nežino
mos priežasties. Jo sūnūs Pet
ras kuris laja diena parvažiavo 
namo isztarnaves kariuomene,] 
lauke sugryžtanezio levo, bet 
susilaukė jo lavona. Velionio 
sesuo Poznanskiene pavojingai 
apsirgo sugryžus isz szermenu.

Velionis paėjo isz Szvontože- 
Seiniu apskriezio, 
Plymoutha 1891

mete o apsipaeziavo 1900 mete, 
jo motore staigai mirė penki 
metai atgal Scrantone. Paliko 
dvi daktares ir tris sūnūs. Bu
vo drūto sudėjimo vyras ir isz- 
dirbo kasyklosia 37 metus ne
turėdamas jokios nelaimes. Pa
liko broli Antanu Sujota, ka
reivi kuris buna Soldiers .Home 
California.

rio kaimb, 
pribuvo in

NEKANEOZNAI.

tu.

Kiek’ tu turi metu?
No žinau ar 60 ar 70 me-

Tai tu gerai no žinai.
Mat, pinigus tai skaitau
— . — * . . • • •

temines automobiliaus bego girtas, kad iszrodc, jog nenusi- ba gali dingt, inotai-gi no
skersai kelia ir likos ant vietos manas ne ka daro, nei kur ran- dings, tai ne skaityt no roika- 

— N< lauju.užmusztas. dasi. I*

A

Irlandijos Prezidentas Wni. T. Cosgrove, kuris lankosi Suv. Valst., ana diena atlanko
kapa nežinomo kareivų ant Arlington kapiniu Washing t one ir padėjo ant jo puiku vainiką.

JONUKAS
IR JO ŽĄSIS.

Jonukas turėjo asztuonis mo
tus ir ganė jau žąsis. Nebuvo 
jam sunku ganyti. Jonuko žą
sys klausė visame kame. Visu 
zasu Jonukas labiausia mylėjo 

žąsis di- 
su baltu

Baltakakle. Buvo tai 
dele, didele, 
kaklu ir labai iszmintinga. Bū
davo, kaiti k Jonukas suszuk- 
davo, kad neitu in vasarojų, tai 
Baltakakle tuojaus stodavo ir 
Sulaikydavo visas kitas.

Naszlaitis buvo Jonukas: 
turėjo nei teveliu, nei motute 
Dar maža ji paėmė dede 
save ir augino, kaip sava. Su-

pilka,

: ne
!S.

pas

I

rj’žo jis atkerszyti Jonukui Ir 
jo žąsims.. Isz karto mane lau
ke kur pagauti Jonuką ir atim
ti rubli, bet puiki mintis tuojau 
jam in galva atėjo. Apjeszkojcs 
savo kiszenius, rado 75 kap. 
ir sumanė anksti ryta eiti pas 
Petra ir nupirkti žasi. Anksti 
lyta atsikėlęs, tuojau nuėjo pas 
Petra, 
anksti

inrankis kvailiems kiaušy- Į janti po kiemą, suszuko.

« — — —e.— „ .. ..   

— Atiduok man ta rubli 
(greieziau! —suszuko piktu bal
su Jokūbas.

Ne, ne duosiu, — atsako 
Jonukas. Netingėk dirbti, tai 
ir tu turėsi.

— Ka, tu man dar pamoks
lus sakysi! — suszuko Jokūbas 
— duok greieziau, o ne, tai...

J/mukas nieko atsake, bet ži
nojo, kad tylėjimas geriausias 
v ra i 
mams ir pradėjo bėgti tolyn.
Žąsis visos tuojau pradėjo ga

genti no savu balsu ir, pulda
mos ant Jokūbo, roko: 
vagis!

i 4 Vagi s!

•*

Petra ir nupirkti žasi.

Pamatęs Petras taip 
Jokūbą bevaikszczio-

Jokūbai— Tu, Jokūbai, ko taip 
anksti czionai vaikszczioji ?

— Atėjau žasu pirkti,—at
sake Jokūbas.

gis!” . | — Gerai, — tarė szeiininin-
Inirszes Jokūbas ne žinojo kas, ir liepa Agotai iszleisti ža- 
i daryti ir pradėjo isz piktu- sis. Jokūbas rinkosi, rinkosi ir

kakus asztuoniems melams Jo
nuką jau leido ganyti žasu. Už 
gera ganymu dede Jonukui 
duodavo kas sanvaite po 20 ka- 

tiukamai kol dar P<?»ku. Ir sztai po penkių san
vaieziu Jonukas jau turėjo di
deli sidabrini blizganti rubli.

. Būdavo sėdi Jonukas Į{iuke ant 
akmens ir rodvdavo savo Bal- 
takaklei blizganti rubli, o szita 
isztiesus savo ilga balta kaklu 
norėdavo atimti isz Jonuko.

Staiga žąsis suklegėjo ir pra
dėjo bėgti visos 
Aps i d a i res aplinkui, 
pamate einanti keliu szluba Jo
kūbą.
sako, ii
vo isz kaimo in kaimu ir vog- i ’

Medine lova, 
springsai, jeigu kam reikalinga 
tai gali pigiai nupirkti.

szionvkas ir«r

338 W: Mahanoy St.
Mąhanoy City, Pa.

ANT PARDAVIMO.
' ’ j f 1 ? ..

Cigaru, kendžiu ir aiskrymo 
sztoras. Geroj vietoj ir biznis 
gerai iszdirbtas, galima ir 
kambarius randavoti. Parsi
duoda pigiai. Randa nebrangi 
Kreipkitos ant adreso.

106 E. Main St., 
Girat'dville, Pa.

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS
GRABORIUS MAHANOY CITY

„ Į ! ■ **1' 1 T I| ' H . .1
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a-
pas Jonuką.

Jonukas

Buvo tai žmogus kaip 
garankis vagilius. Eida-

ka daryti ir pradėjo isz piktu
mo žąsis akmenimims blaszky- 
ti, ta i Į), kad net kai kurioms ir 
pataiko. Matydama Baltakakle 
kad Jokūbas gali daug ko blo- 

I ga joms padalyti ir atimti dar 
isz Jonuko rubli, suszuko in 
savo drauges, tarytum sakyda
ma: “Sustokit! Ka jis czionai 
mumis akmenimis blaszkvs — 
pulkim mit 'jo visos.” 
tai pasako, tuojau visos žąsys 
puolė ant Jokūbo
žnybti jam in kojas. Mato Jo
kūbas, kad nieko nebus, ir nu
dilino savais keliais.

Saulute jau buvo visai 
miszko, kada Jonukas rengėsi 
savo žąsis varyti namo. Para
ginęs tuojau uždare jas kuten 

|ir pats po vakarienes 
gulti in kuto pas savo žąsis. Su
vyniojo Savo rubli ir, 

j.szvaHco kiSzeniun,

Kaip tik

ir pradėjo

ant

nuėjo

davo kas papuolė..Pamate Jo
kūbas, kad Jonukas turi rari- 
kose sidabrini i

• žu, kad Jonukas jo nepastebė
tu sį Laime, kad Baltakakle neuž-

Laidoja kunus numirėliu, 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tlniu^ vescliju, pasivažinOjimo ir t. L 
S2O W. Centre Sf.. Mahanoy City, Pa.

Pasamdo

$1,000 TIK UŽ 60 CENTU.
Ka tas tūkstantis doleriu žmogui 

reiszkia, jeigu jis yra apimtas ko
kios nors ligos bei viduriu sugedi
mo? Toks žmogus yra susiraukęs, ne
linksmas ir invairiu nesmagumu ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sini kaina parodytum, tai jam malo
nesne butu sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jautiesi esąs ap
imtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaist-žoliu nuo 
bile vienos žemiau pažymėtu ligų ir 
atgauk savo sveikata.

Vaist-žoles yra nuo sekaneziu li
gų: viduriu užkietėjimo, skilvio ne- 
maliino, nenoro valgyt, strėnų ir pe- 
cziu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku' slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj, ir 
kitu ligų. Atsiunsk 60c. tai gausi 
vaist-žoliu, kurios jums sugražins 
sveikata, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomaru, 
szirdies liga, tai atsiunsk 85c. o gau
si musu gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparątas.” Nervu li
ga yra labai blogas dalykas, bet mu
su Nervu Preparatas užbėga tai li
gai kelia ir sutelkiu žmogui r am li

ausi musu Žolių
l musu 

Žolių pardavinėtojai visuose miestuo
se. M. ŽUKAITIS,

si musu gausius vaistus, taip vadina-
1
ga yra labai blogas dalykas, bet mu-

ma. Atsiusk 10c. o gausi muši 
ir knygii kataloga. Reikalingi

M. ŽUKAITIS
T ” >\li > ■

■ 25 Gillet Street Spencerpoint, N. Y.
i1 frJ.il ' i ‘rf • <

M

ant galo pasako:
— Szita pilka su baltu kak

lu iszsi rinkau, 
ja?”

Kiek norite už

t indejes 
pakabinoi f « • i n o v <4 4 iv t j i r><4V 111 it * i • i/(4ikiiui nurul)1', ėjo pnjna- an( kuololio>,0 pats tuojau atsi

— 90 kapeikų — tarė szei
mininkas.

— 75 kap. duodu, — tarė 
Jokūbas, — daugiau ji ne ver
ta.

Sutiko szeimininkas atiduo
ti jau ir už 75 kap. Agota pra
dėjo gaudyti. Matydama Bal
takakle, kad kas czionai jau ne 
taip, pradėjo bėgiodama gagen 
t i keistu balsu. Užgirdės Jonu
kas, kad jo žąsis kas vaiko, isz- 

jbego pažiūrėti, ir matydamas, 
kad Agota gaudo jo mylima 
Baltakakle, pribėgės pirmas 
pasigavo ja ir laiko.

— Na, Jonuti, -— tnre szei
mininkas, — atiduok Jokūbui 
ta žasi, jis nori pirkti jai

gulė. Nuvargęs greitai užmigo.

Nebijok, Jonuli, — ine^|mirszo szios dienos atsitikimo
— Sztai!liai pasako Jokūbas.

tau atnesziau medini arkliuku 
pažeisti.

Nieko bloga nemanydamas, 
Jonukas sustojo, o jo Balta
kakle vis gadendama tarytum 
sakyte sake: 
žmogaus.”
Jonuko ir sako:

— Pažaisk, Jonuli, truputi, 
asz paganysiu tau žąsis.

— No galiu, —7 atsake Jo- 
Dede mane gali nu

bausti už negera ganymu.
Jokūbas sėdasi szalia Jonu

ko ir klausia toliau:
— Ka tu tenai rankoj lai

“Sergėkis blogo 
Priėjo Jokūbas prie

nukas.

kai ?
— Turiu rubli 

dede davė už gera ganymu, — 
atsako Jonukas.

— Pa rodyk man, — tarė Jo
kūbas. > . - ..... ■ -

Jonukas parode isztolo.
— Ka tu su juo darysi? —

> kuri yna n

vol paklauso Jokūbas.
— Nežinau, — atsake Jo

kūbas, — nieko dar apie tai ne 
maniau.

— Duok man 
pirksiu nauja kepure, nes jau 
toji suplyszus;^

y asz tau nu-

♦ ■1

No noriu — atsako Jonu
kas.

Atnesziu saldainiu 
Ne noriu,

Sju »-

nes asz juos
mažai mėgstu.

Užpyko Jokūbas, kad negali 
niekaip vaiko apgauti. Norėjo 
pulti ir atimti isz ranku Jokū
bo rubli, bot pamato ne toli 
arianti žmogų ir pabijojo, kad 
Jonukas ne szauktu pagalbos.

■

H’, 
tarė:

pasiszaukus visas drauges,

— Kaip tai? — k lauke nu
stebės Jonukas. — Dede, nori 
parduoti mano mylima žasi ?:

— Taip, pardaviau, —AUn-
/Jokūbas

— Jonukas mus taip labai 
myli, todėl ir nuims reikia jam 
kas gera padaryti, — turime 
saugoti jo rubli.

Ęaltakaklos sumanymui vi
sos žąsys pritarė ir apsiėmė ne
miegoti. Bet Baltakakte vėl 
prabilo;

— Ne, reikia mums visoms 
miegoti. Musu yra septynios, 
tai viena naktį viena saugosi
me, kita — kita ir 1.1. Sziu nak
ti asz saugosiu, — pasakė Bal
takakte. *
.Visos žąsys nuėjo gulti o Bal-

3
takakle priėjo prie duru, atsi
tūpė ir klausė, ar kas neateina.

Buvo vidurnaktis, kada visi
rainiai sau Miegojo. Jokūbas 
atsikėlė, apsirengė ir iszojo. 
Ėjo tiesiog pas ūkininką Petra> 
pas kuri Jonukas buvo, nes ži
nojo, kad Jonukas ir nakfti su 
žąsimis mie^a. Buvo priėjės 
jau prie kūtes ir kaip tiktai no
rėjo nueiti, tuojau isztikima 
Baltakakle pradėjo |*agėhti isz 
visos gales. Iszgirde kitbs žą
sys Baltaknldės gagenimu, ir 
jos visos pradėjo balsu gagenti. 
Iszgirdus kambaryje tarnaite 
Agota ^asU gagenimą prižadi-

jau prie kūtes ir kaip tiktai no-

no szeimininka sakydama, kad
žąsis kas vagia. Petras tuo.jau 
szoko isz lovos ir, sugriebęs 
nuo sienos szautuva, pribėgo 
prie lango ir szove du kartu in 
ora.

Nusigandęs Jokūbas kaip 
kulka pardūmė namo. Nenusi
seko Jokūbui vogimas, ir pasi-

szoko isz lovos ir,

ke szeimininkas, 
davė 75 kap. — atiduok jam.

— Dede, tai kam gi jam* ta_ *
žąsis?

— Valgyti, — piktu balsu 
atsake Jokūbas. — Riebi jau
na dari bus geras kepsnys. Ir 
pradėjo skaitytį pinigus.

Jonukas, matydamas, kad 
jau jo mylima Baltakakle par
duota, prispaudė ja paskutini 
karta prie szirdies, ir gailios 
aszaros pabiro jam isz akiu. 
Bet greitai puiki mintis strigo 
jam in galva.

— Dėde, parduokite man—
asz duosiu viena rubli, juk, re
gis, daugiau, negu 75 kapeikų, 
— tarė Jonukas. * ‘ ■

— Ka, tu nori pirkti T — 
klausė nustebės szeimininkas: 
Ne motjic pinigu be • Reikalo. 
Dabar ar vėliau reike^ 
parduoti. • » ■

— Atiduokite man Balta
kakle, — prasze Johukas. — 
asz 
bas.

P111*...... .

visos

rt daugiau duQ^jiegu Jokb-
■

Parduok, decte, Jonukui, 
jeigu jisai praszo, tarė Ago
ta, kuri labai mylėjo Jonuką.

— Na tai imkis^ Jonuti^— i\ a Tai imKis^ jonini j •*— 
tarė Petras, tu J&knbai rinkis 
kita. • • • •

r Ne manau \ asz-' kitos 
jeigu inan * nedavėterinktis, jeigu inan nedavėte 

szitos žavies, užpykęs Jokūbas 
nuėjo namo nieko nepeszės. ’

Nuo to laiko Baltakakle my
lėjo Jonuką - taip, - kad - paskui- 
ji visuomet vaikszcziodavo. Ji 
buvo laimingiausia už visas Ža- 
sis pasaulyje.

I i
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