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ISZ AMERIKOS
NORĖJO BŪTI

FLAPERKA
SENA BOBELE NORĖJO 

BŪTI KAIP 16 METU 
MERGAITE KAD IR 

KASZTUOTU 
TUKSTANCZIAI.

rj acusc, U Y. — Kokia tai 
Tillie Dobižiene, kuri turi vy
ra, keturis vaikus ir 48 mete
lius, papaiko ant senatvės geis
dama kanecz iszrodyti kaip 16 
metu flaperkaite. Bobele pir
kinėjo pauderius, kvarbas, te
palus ir 1.1., bet ka gelbcs visi 
tepalai, kad jau motore sena? 
Pinigai iszplaukinejo kaip van
duo, vyras rugojo, bet ant 
niek. Poni TiHie pirkinėjo ir 
pirkinėjo tepalus, bet kas die
na veidelis iszrode bjauresnis, 

Vyras nekarta jai kalbeda- 
‘‘nedarvkie isz saves inon-

kes, ha negaliu tave no pabu
čiuot, nes savo burna supasz- 
kudinn su pauderiais ir tepa
lais. Apsiprausk gerai su mui
lu o pauderi palik dukrelėms.

Bet poni Tillie net drebėjo 
isz piktumo szankdama: 
tu senas grybe, tu nori kad ir 
asz buezia kaip tu. Nesulauksi 
tu to. Esmių ‘cziken’ ir gana.

Ana diena sutiko savo dran- 
ge,, k^ri., npsenei lankosi pas 
kokia tai moterėlė New Yorke,

vo:

> I

< 4 Oh

J !

kokia tai moterėlė New Yorke 
kuri permainydavo bjaurybes 
ant patogiu motorėliu. Tillie 
ant tos žinios net sudrėbėjo ir 
nutare duoti “papiksyt” savo 
sena terla kad jai ir kasztuotu 
tukstaneziai.

Gavus adrCsa tosios stebuk
lingos permainytojos bjauriu 
veidu, parasze kad pas jaja at
važiuotu. Kada toji atvažiavo, 
pirmiausia jai pasakė: “hun- 
dret dolars 'kesz, turėsi veideli 
kaip mergele, bet tau daug 
kasztuos ir nemanau kad galė
si užmokėt.” 
m u atsake: “ 
asz galiu užmokėt, juk turiu 
tris hauzus iszmdketus.

Veidu dabintoja 
kvailybe bobeles atsakydama: 

o, jaigu taip, tai už du tilks
ta neziu.s doleriu 
tavęs ant 
“eziken.

Tillie paome szimtine ir dvi 
szilkines kreipdiszino marszki- 
nius, kuriuos davė ant rankos, 
o kada pareikalavo nuo diedo 
du tukstanezius, kilo namie 
pekla. Vyras tiesiog pasakė sa
vo bobelei kad jaja nori ap- 

nuejo ant palicijos su 
skundu, kuri aresztavojo da- 

veidu, kuri jau 
daugeli tokiu pusgalveliii ap
gavo. Gerai kad viskas užsi
baigė tiktai ant szimtines ir 
dvieju gzilkiniu kreipdisziniu 
marszkiniu.

papi ksyt

4 i

ru

Tillie su piktu- 
ka tu sau manai,

y r

suprato

padarysiu isz 
amžių kaip tikra

kilo

gaut,

bintoja senu

NUŽUDĖ UNIJOS 
VIRSZININKA.

— Fra-
unijos

Wilkes Barre, Pa. 
nas Agatti, 40 metu, 
virszininkas, lilkos nužudytas 
savo ofise kuris talpinusi Min
ers Banko ant dvylikto laips
nio. Trys anglekasiai isz loka
lu No. 6 isz Pittstono ateja pas 
ji su skundu apie koki ten ne
supratimą, pradėjo in ji szauti, 

' paleisdami iii jo kana asztno
nos kulkas.

Viena isz revolveri n ink u su
ome, bet kiti du pabėgo. Agatti 
paliko paežiu ir asztuonis ma
žus vaikus, gyveno jisai Pitts- 
tone. 1
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SZITAS BIZNIERIS ŽINOJO 
KAIP APGARSINTI SAVO 

BIZNI.
Pittsburgh, Pa. — R. S. Fitz

gerald, laikantis sztora mote- 
riszku parodu, sumano nepa
prastu budu apgarsinti savo 
tavora ana diena, lead net pa- 
licije turėjo nemažai darbo da
ryti paredka prie kromo, prie 
kurio susirinko tukstaneziai 
žiopliu. Lange pastate motore 
(lele) aprėdyta puikiai, taip, 
kaip patogi motore turi Imti 
parodyta, ne ti’k ant virszans, 
bot ir po apaezia... Lauke prie 
lango radosi elektrikinis guzi-

“ Kas nori pa
matyti ka tokio puikaus ir nu
sijuoki szirdingai, tegul pa- 
szandžia szi t a guzi’keli.”

Po paspaudimui guzikelio, 
pradėjo suktis fanas, kuris pri
daro lange tiek vėjo, kad szle- 
bes stovinezios mot eros, kilo 
in virszu, o regėtojai galėjo ma
tyti puikes szilkiiH's panezia- 
kas, kelraisztes (garters) nau
jausias mados ir ta viską, ka 
motore neszioja po apaezia.

Praeigiai neduoda pasilsio 
stovineziai merginai lange ir 
spaudžia guzikoli be paliovos 

ant. laimes kad tai vra tik
tai parėdyta lele, nes kitaip, 
jaigu butu tai gyva mergina 
gal parautu szalti...

no ti*k ant virszans

kelis su paraszn:

NAUJAS VYSKUPAS 
KONSEKRUOTAS.

Cleveland, Ohio. — Szv. Jo
no katedroje, likos konsekrfio- 
tas kunigas Tamoszius C. O’
Reilly, kuris apims d i irsta vys
kupo Skrimtu diecezijoj* ir ap
sigyvens katedroje Scranton, 
Pa. Suvirsznm 500 kunigu dar 
lybavo ceremonijose o apie 
szi m t as kunigu
Scranton kaipo delegatai par
vežti nauja vyskupą in Scran- 
t’ona.
SAVO GYVASTYJE

NEMATE TRŪKIO NE 
STRYTKARIO.

Barro, Pa.
11 ungerford

Isz Visu Szaliu NEJAUCZIA
ŽAIDULIU

I SUĖSTI PER
ALKANAS KATES ISZ LIETUVOS

(r ir/.ikeli be

9

DARBININKAI 
APSISAUGOKIT.

Pittsb p’gh, Pa. — Darbinin
kai, kurie jeszkot invairiu dar
bu, patys nevažiuokit ir ki
tiems pasakykite, kad neva
žiuotu in sekamas vietas: New

Ilarnar-

ceremonijose
pribuvo isz

SZTAI BJAURUS '
ATKERSZINIMAS

—r-------m

JAUNIKIS INMETE SAVO 
MYLEMA IN SZULINI KUR 

ISZBUVO 10 DIENU.

ANGLEKASIS NEJAUCZIA 
PEILIO BADYMA IR IN- 

KALIMA VINIŲ IN 
KUNA.

TĖVUKAS IR ANŪKE SU
ĖSTI PER ISZBADE

JUSES KATES.

— Pana 
, kuri 

gyveno 11 unlock Creek, 13 my
liu nuo czionais, mirė ana die
na turėdama 78 metus. Per vi
sa savo gyvastį mergina nebu
vo maezius trūkio no strvtka- 
rio, nes visa savo gyvenimą 
praleido ant fanuos, kuria val
de szeimyna per 108 metus.

VALDŽIA DA NEISZLEIS 
MAŽESNIU BUMASZKU.
Washington, D. U. — Snv. 

Valstijų iždas apreiszke,
neiszleis mažesniu doleriniu 
bumaszku greieziau kaip 1927 
mete, nes permainymas maszi- 
nu ir kitokiu intaisu del spau
dimo pinigu da visiszkai nepa
baigta. Valdžia mane permai
nyt bumaszkas nuo $1 lyg $10,- 
000 ant kart, bet bankai užpro- 
testavojo, nes staiga permaina 
užduotu bankams daug darbo 
ir ėrgolio.

Wilkes 
Kandicije

ka d

iszvede Ona in

Prasidėjo

SUMISZIMAS BAŽNYCZIOJ 
LAIKE PAMOKSLO.

Gervaicziai. — Czionail ineje 
bažnycziojo kilo netikėta* sii- 
miszimas. Kada kunigas Jako
vams po pamaldų pradėjo pa

silsi rin- 
giedoti

Kunigas
buvo priverstas sustoti kalbeli 
pamokslą. Daug parapijoim po a 
pamaldų siisimuszi* ant szven- 
toriaus.

Bukaresztas, Rnmunije. — 
Užmiestyje miesto Jassos, di
deliam name, gyveno Anton 
Petreszko ir jojo deszimts me
tu anūkėlė. Senas Petreszko 
buvo t netingiausiu žmogum to- 

apli ūkinėje,

Viedniirs, Aust rijo. — Szim- 
tai (laidaru susirinko ana die
na universitete Draugoves 
Sveikatos Tyrinėjimo regeli 
nepaprasta žmogų, 30 metu an- 
glekasi Povyhv Diebel isz Szle- 
žinges, in kuri inkalinejo vinis 
ir bade jojo kurni sn peiliais, 
bet Diebel nejauto jokiu skaus
mu no neisztekcjo isz jojo ne 
laszelis kraujo. Tarp regėtoju 
radosi ir daug moterių isz ku
riu daugelis apalpo regėdamos 
tdki perstatymą.

Diebelis perdu re 
su peiliu, kad net galas iszejo 
per kita puse, rodydamas savo 
ranka susirinkusiems priesz 
isztraukiina peilio isz žaidulio, 
isz kurio ne laszas kraujo ne- 
isztekejo — skausmo jokio ir 
net u rojo.

’Uolia u s,

universiteto
Tyrinėjimo

san ranka

i);uno

bet buvo pū

mokslą Lįetuviszksai, 
ko žmonys pradijo 
1 jonk i szk a s gi esmes.

.)<• 
draug ir didžiausiu skupuoliu, 
anūkėlė mažiau aplaikydnvo 
ne kaip vargingiausio žmogaus 
dukrele, nepavolindavo jisai jai 
siausti su vaikais, tik turėjo 
prižiiirinet tėvuką ir visa na- 

Tevukas nuolatos buvo 
baimėje idant vagys neinsi- 
gantu in šluba ir ji neapiplesz- 
tu, todėl intaise spynas ant du
riu ir langu kurias niekas ne
galėjo atrakinti kaip tik jisai 
pats. Kožna vakaru einant gul
ti, jisai pats užrakindavo du
ris ir langus.

Senas Petreszko mylėjo 
bai kates, kuriu turėjo net 40, 
vadinamas molinas Rusiszkos 
kates, kurios buvo puslaukines 
ir kožnas ju bijojo.
retai kada iszeidavo isz namo 
o Onute turėjo iszvest kates 
ant szviežio oro kas diena.

Viena svki kaimynai ūžto- 
mino kad Onute nepasirodo sn 
katėms per kolos dienas. Taip 
perėjo kelios sanvaites, bet kai-

ma.
idant

UŽ ANTRA ŽMONA; SZESZI 
METAI KALĖJIMO.

Moeras Vatas 1920 motais 
Ramygaloje susivedė su jauna 
mergaite Cltaja. Kiek pagyvo- 
nos pastojo Lietuvos kariuome
nėn tarnauti. Atsitarnavęs ka- 
riuomeneje pas žmopa nogryžo 
Jonavoje susirado sau kita gy
venimo drauge Feiga su kuria 
buvo palaimintas Žydu sinago
goje.

Per kelis metus pirmoji žmo
na sujeszkojo pabėgusi vyra ir 
padavė teisman už dvi-vedy
bas.

Apygardos teismas Meera 
Vata nubaudė szesziais mene
siais paprastojo kalėjimo.

Guieziurs. — Kaime Viovir- 
ezinoi gyveno Kazimieras Ko- 
czinskas, kuris pasiūtiszkai in- 
simylojo in (lukteri gaspado- 
riaus Mi'kolo Petrancko. Už ko
kio 'tai laiko Kazys palomino, 
kad Ona nžsiduoda su kilu ir 
nutarė jai. inž tai atkerszinti. 
Tula vakaru
laukus novos su jaja pasikal
bėt ir [iriejas prie iszdžiuvnsio 
szulinio, inmete mergina, po 
tam malsziai nuėjo namri.

baisios kanezios
nelaimingoš merginos, negalėjo 
tikėtis jokios pagelbos, nes ap
leistas sznlinis radosi toli nuo 
kaimo ir buvo labai gilus.

Kaime žmones užtėmi no din
gima merginos ir pradėjo jo
sios jeszkoti, o kad josios nesu
rado po keliu dienu, žmones 
pradėjo kalbeli kad gal jaja 
pavogė kupeziai gyvojo t a voro 
ir iszveže kur in Brazilije.

Tik in dčszimts dienu nelai
minga likos atrasta netikėtu 
budu. Keli piemenukai sededa- x 
mi arti szulinio iszgirdo silp
nus vaitojimus szulinyje. Vai
kai isz bairiies nubėgo iii kai
mą ir apsakė kad “dvaso” 
toja apleistam szulinyj. Subė
go žmones su virvėmis ir ko- 
peezioms, inlipo in szulini ir 
ten surado merg'ina panaszia 
in giltine, nes taip buvo isz- 
džiuvus, bet da gyva. Su pagel
ba daktaru ir geros priežiūros 
mergina pasveiko, 
jauniki suome ir pasodino ka
lėjimo.

vai

la
'Poliaus, lasai nepaprastas 

žmogus -per savi-valdiszkas pa
jėgas, isz 
laszus kraujo kaipo ir isz kojų. 
Negama to, per savo vale pa
dare ant pecziu kryžių isz- 
spausdamas isz saves krauja 
ant to kryžiaus, rodos kad bu
vo iszdegiirtas ant jojo pecziu.

Ant galo baigdamas rodyti 
savo nepaprasta galybe valdy
me savo kūno, paliepė vienam 
isz daktaru szauti isz saidoko 
geležine vini in jojo krutinę. 
Vinis instrigo in krutinę ir be 
mažiausio skausmo Diebelis 
iszt rauke 
daktarams 
isz kurio 
neisztekcjo.

Daktarai pripažino, kad tai 
ne jokio apgavysta, nes Diebe
lis turi nepaprasta galybe su
valdyme savo kraujo ir skau
dėjimo kaipo ir jaustos.

MOSKVA TURI 2,157,628 
GYVENTOJU.

Moskva, Bosija. — Miestas 
Moskva, diena 1. Sausio szi me
ta turėjo 2,157,628 gyventoju, 
arba 122,400 daugiau ne kaip 
1927 meto. Mete 1927 Moskvo- 
je gimė daugiau kaip 54,000 
vaiku o mirė 28,560 ypatų.

pi’lvo iszleido kelis
Automis

ant
NUSISZOVE GARSIU 

MUZIKU GIMINAITE 
OZIURLIONYTE.

Sausio 2G diena

mynai neturėjo drąsos nueiti 
pažiūrėti kokia tame buvo prie
žastis kad ne Antono ne Onu
tės nematyt. Ant galo atvažia
vo taksonus rinkti padotkus, 
o negalėdamas insigaut in vi
durį Antono stuba, pasiszauke 
in pagelba kelis kaimynus ir 
iszverc duris. Vos duris iszve- 
re kad sztai pasipylė isz vidur 
iszdžiuvusios iszbadejusios ka
tes, kurios iszbegiojo po aplin
kine. Kada taksorius su kai
mynais rriejo in vidų,
ant grindų du žmogiszkus kau
lus, visai apgriaužti nuo kūno; 
buvo tai kaulai Antono ir jo 
anūkėlės Onutės.

Mano kad senis turėdamas 
koki priepuoli ir neturėdamas 
pajėgu atidaryti duriu o Onu
te nemokėjo, likos abudu už
klupti per iszbadejuses kates 
ir suėsti gyvais.

Kensington, Pa., Parnasus, Pa. 
Puckety Creek, Pa., 
ville, Pa., Harwick, Pa., Renton 
Pa., Russellton, Pa., North Bes- 

Pa., New Field, Pa., 
Bairdford, Pa., Bakerstown, 
Pa., Barkin, Pa., Logans Ferry, 
Pa., Rural Ridge, Pa., Indiano- 

Curtisvile, Pa., 
merville, Pa., Arnold, Pa. Visos 
virsz minėtos vietos yra, Alleg
heny Valley, Klonyje, 
nais yra angliakasiu streikas, 
kuris tęsiasi jau nuo Balandžio 
1 dienos, 1927 meto. Anglies 
baronai szia žiema iszmete isz 
savo 
angliakasius ir ju szeimynas, ir žasties bedarbes, William Fitz- 
pradejo dirbti su skobu pagel
ba už nupigintas algas. Czio- 
nais visur yra paskelbtas karo 
stovis. Valstijos ir kompanijos 
razbaininkai saugoje streiklau
žius ir tuo paežiu sykiu užpul
dinėja, — toki atsitikimu buvo 
gana daug.

Dabar unijistai streikeriai 
gyvena ant unijos greitųjų pa
statytose pasziurese ir kenezia 
didužiausi varga, neturi mais
to, drabužiu ne tinkamo vande
nio, o jau apie kitus gyvenimo 
reikalingumus tai negalima ir 
pamislyti. Todėl mes, streikie- 
riai, praszome visos Amerikos 
piliecziu, ir sziaip geros valios 
žmonių, kad mums pagelbėtų 
szitoje sunkioje kovoje už ge
resni duonos kąsni ir darbo są
lygas.

Peralta” plauke 
in Oakland

seiner i

iu, Pa.,

New Field 
Pa.

Gul

st ubu st reikuojanczi us

KUMSZTJNINKO KIECAL 
TĖVAS NUŽUDINTAS 

PER SUNU.
Grand Rapids, Mich. — Ta- 

moszius Kiecal, 74 metu, tėvas 
garsingo kumsztininko Stan 
ley Ketchel, kuris’ likos nužu-

VILNIS NUPLOVĖ 38 ŽMO
NIS NUO PERVAZO.

San Francisco, Calif. — Ka
da pervažas “
isz San Francisco 
su daugeliu žmonių gryžtanti 
namo, staigai užėjo didele vil
nis ir nuplovė nuo pervazo ne
mažiau kaip 38 žmonis be ma
žiausio persergejimo. Ant per
vazo (ferry) kilo didelis sumi- 
szimas kuri vos apmalszino 
darbininkai. Nekuriuos iszgcl- 
hejo bet daugelis nuskendo.

Paskutines Žinutes.
' Shamokin, Pa. —Isz prie

■patrick, 42 metu naszlys, pasi
korė ant lovos. Paliko tėvus ir 
du vaikus.

Ii Sisterville W. Va.|| K^*MVk>A V AAAVf

Sunkiauses kūdikis kokis kada i 
gimė West Virginijoj, pagimdo 
ana diena Mrs. George Kearns. 
Kūdikis svėrė 16^ svaru.

U Tokio, Japonije. — Per 
eksplozija ant Amorikoniszko 
laivo “Chuky” likos užmuszti

J14 laivoriai 
voriai.

iszgolbeta 21 lai-

BRANGUS JAUTIS.

tiktai p ra
il ra ugai Jj pri-

Tūlas turtingas gaspadorius 
leido sunu in kunigus, bet sū
nelis nesimokino, 
szvilpdavo su
si mist us pinigus nuo tėvo. Ka
da pasirodė, kad levo visi sten- 
gimai nuėjo ant niek, ir jau 
nieko isz gasipadorystes nepa
siliko, giliai atsidusęs kalbėjo:

— Alano Dieve, kiek tai 
karvių nuėjo ant
czro.

vieno jau-

ISZMINTINGAS TĖVAS.

dintas per farmori už kokia tai < Kostumoris: — Ka tai ženk
lina, ar tasai snarglis mano 
skus?

Barbens: — Nepykio tamis- 
ta, tai yra mano sūnelis ir asz 
jam pavėlinu sziadion 'skųst 
idant butu užganudintgs, nes

mergina, likos nužudintas per 
savo sunu Joną, kuris tėvui 
perpjovė gerkle. Badai sūnelis 
nužudė lova isz priežasties ne
padarymo teisingo testamento 
per motina, kuri užrasze visa 
turtą savo vyrui. sziadicn jojo varduves. *

U'žvvdusi

VARLE VIDURIUOSIĄ 
VAIKO. t

(Į

Berlynas. —- Vieno Bavari- 
jos miestelio gydytojas nesenai 
turėjo nepaprasta ligoni.

Tūlo ūkininko 14-os metu 
piemenukas ilgesni laika jauto 
dideli skaudėj ima viduriuose. 
Vaikas buvo nugabentas pas 
gydytoja ir porszviestas Rent
geno spinduliais. Pasirodo, 
kad jo viduriuose buvo užau
gusi didele gyva varle. Davė 
stipriu vėmimui sukelti vaistu, 
ir pavyko varle isz vidumi pa- 
szalint i.

Tyrinėjant varles

Pasirodo

atsiradi
mo priežasti, paaiszkejo, kad 
piemenukas, beganydamas lau
kuose gyvulius,
isz neszvaraus szulinio ir, ma
tomai, 
perą.

gere vandens

prarijo stipru varios

EUROPOJ DIDELI TVANAI, 
UŽGRIUVIMAI IR KITOS 

NELAIMES.
London. — Dideli tvanai ir 

viešnios nuo Anglijos lyg Rosi- 
jos ir Szvaicarijos padare mil- 
žiniszkas bledes ir nelaimes ir 
mireziu. Upe Rhine iszkilo sze- 
szes pėdas Glarise užliedama 
visa aplinkine. Vengrūosia 
kalnai nuslido, užgriaudami 
kelis kaimelius. Vanduo nune- 
sze tiltus ir telegrapus.

Anglijoj upes Wyo ir Der
went isziliojo, užliedamos ap
linkine, Derbyshire, kur daug 
gyvuliu prigėrė ir nunesze ke
liolika namu.

Krimo ir Kaukazo vanduo 
padaro milžiniszkas blodčs. De- 
vynesdoszimts kaimu ir mažu 
miesteliu likos užlietais Ukrai
ne je* Apie szitas žmonių pra
žuvo tęsia nelaimėsią.i

Vengrūosia

skausmo
paliepdamas 

.peržiūrėti žaiduli 
ne 1 aszukas kraujo

vini J gimi-

užtiko

Kaunas.
nusiszove apie 20 metu mergai
te, Gražina Cziurlionyte, duktė 
žinomo Meno Mokyklos moky
tojo, Pauliaus Cziui lionies. 
Tie Cziurlionys yra isz garsios 
Lietuviu menininko dailininko 
Mikalojaus OJurlionii's
nes, kurios vardas yra žinomas 
ir platesniame pasaulyj. Gen
tis Czhirlionis vra dabar susi-•
siekimo ministerijos valdyto
jas.

Nabaszniiike gyveno pas sa
vo levus Kaune, Ukmergės 
Plento 101 n r. Ji darbavosi M i-* 
nisteriu Kabinete^ o 
nors sveikata buvo 
riausi, draugi* su sesut 
lankydavo gimnazija, 
dar viena sesnesne 

kuriuos

valdvt

e

vakarais, 
n ('perve

iki rut r 
Turėjo

sesute ir 
, ,x... visus labai 
Kartais apimdavo ja 

kad žmones

broliuką 
mylėjo.
nusiminimas, Kad žmones pa
saulyj nesiekia būti kilnesniais 
bet paskęsta smulkiu žemu rei
kalu bangoje.

KONSTITUCIJOS
16-TAS PRIEDAS
25 VASARIO 1913

“Kongresas turi gale uždėti 
ir iszrankioti mokesezius ant 
ineigu, nepaisant kaip ineigos 
ingytos ir be padalinimo tarpe 
invairiu valstija, ir nepaisant 
cenzos arba gyventoju suskai- 
tymo.”

fUas Snv. Valstijų Konstitu
cijos priedas duoda valdžiai 
gale padidinti savo finansiszka 
turtą.

Kad nors ir kiekviena valsti
ja t ii r i savo ypatingus taksus, 
bet valstijos negali imti muito 
už tavoms. Ir valstijos negali 
invest i taksavimo formas ku
rios susikirstu sn valdžios tak- 
savimu.

Vi»i' muitai turi būti vieno
di per visas Snv. Valstijas, ir 
negalima imti muito už tavo
ms isz vienos valstijos in kita.

Kuomet Iždo Sekretorius pa
duoda Kongresui jo metini ra
portu, tas raportas yra tautisz- 
ko taksavimo pagrindis, nes 
Kongresas kartais priima sek
retoriaus iszrokavimus inval
idoms departamentams, kitus 
permaino, arba visai atideda.

I

Nėr galima sukelti federalei 
valdžiai pinigiV be Kongreso 
užtvirtinimo arba užgyrimo, 
nes tik Kongresas turi gale nu
statyti taksus, kurie pavėlinti 
po konstitucija.

Instatymai sukelti taucisz- 
kus inplaukimus turi prasidė
ti Atstovu Bute, kad nors Se
natas gali perkeisti. Buto Com
mittee on Ways and Means tu
ri iszskirtina kontrole sukelti 
inplaukimus kas padaro szita 
komitetą viena' isz svarbiausiu 
Kongreso komitetu.

Priesz invedima

Sausio 1G 
kapu

BUDAS PERSISKIRTI SU 
ŽMONA.

Vilkaviszkis. 
diena 9 valanda vakaro
gatvėj užsidegė Jono Banko 
namas. Gaisras tuoj buvo likvi- 

Policija konst alavo, 
kad gaisras kilo del paih'm’mo. 
klausinėjamas Bankas pradėjo 
pasakoti, kad turis daug prie- 
szn ir kad tai bus kurio nors ju 
darbas. Tacziau rvtdiena atv\- 
kės policijon prisipažino,
narna padegė pats, nes tuo bū
du norejes iszgyvendinti savo 
žmona, su kuria nesugvvena. 
Savo tikslą jis ir pasieki'.*. 
Nuostoliu apie 100 litu.

duotas.

kad

federaiiu 
ineigu taksu, szalis kolektavo 
pinigus nuo ingabentu t a voru, 
uždėjo muitą, ir ome taksus už 
invairius daigius parduotus 
Snv. Valstijose nepaisant kur 
produkuota; ome mokesti už 
dokumentus, kurie nebuvo le- 
gnliszkuk jeigu taksai neuždė
ti. Nuo pasaulinio karo taksai 
nuo. ineigu sudaro didžiausia 
inplaukima pinigu, kurie žy
miai sumažėjo kuomet asztuo- 
nioliktas priedas, 
alkoholinius gorymus, buvo 
priimtas. Priosz invedima asz- 
tuoniolikto priedo taksai nuo 
padarymo ir pardavimo alko
holiniu gėrynių atnesze milijo
nus doleriu inplaukoms.

— F. L. L R ginamai mažai sumai.

naikinant 
gory mus,

SUDEGE NAMAI SU VISAIS 
GYVULIAIS.

Suvemai, Klaipėdos ap.
Szio menesio 11 diena vakaro 
rel nežinomos priežasties nžsi; 
dege ūkininko Pelei ko galviju 
tvartai. Szeimyna jau buvo vi

gą i sra pastebėjo 
insivvravusios

sa sugulusi ir 
tik tada, kai 
ugnies traszkejimas pabudino 
isz miego. Todėl beveik nieko 
ir nepasiseko iszgelbeti: sude
gė 8 geros karves, 3 versziai ir 
daug paszaro. Nuostoliai dide
li, nes apdrausta buvo tik suly-



<■ 
B t; '■

I

’ į

SAULE

L i

!»

M

Ir

B

4

f

b'1!' r

H

Į

4

"Ui

iii

į

y

■ ■

ADRESAI L1ETUVISZKO 
AMBASADORIAUS IR KONZULU:

X

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

Washington, D. C.

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

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

Kas Girdėt
žmogau! Atsimink, 

%J^E^kad isz pelenu kilai ir 
iu pelenus pavirsi. Ar 

1u esi turtingas ar vargszas vis 
ta pati žemele tave uždengs 
amžinu miegu. Bukie tu palai
dotas praseziausiam ar pui- 

metaliniam grabe, 
vis tie patys kirminai tavo ku
na sues — ar tu bjaurus ar pa
togiausia motere su puikiu ku
rni — tie patys kirminai turės 
puota isz tavęs po mireziai.

Drebu nekurie žmones ant 
žodžio smertis! Bet tik tieji jo
jo bijosi kurie ant szitos aszaru 
}>akalnes buvo niekszai, bet ge
ri žmones yra apsiprato su tu
ja smereziu o 
szui, kuriu gyvenimas buvo 
sunkus ir vėlinu unt gulo pasil
sėt nua tu visu žemišku vargu.

Juk szv. 
ke: ” 
valandėlė,” 
prasi ir kada tavo amžins baig
sis neturėsi jokios baimes.

Liūdna skirtis 
Įima i s laike tojo 
silsiu, ” 
rotas akis mirsztancziu 
mylimųjų kurie skiresi ant am- 
žiu su mumis, be vilties pasi
matymo, bet nuo to žmogus ne
gali apsisaugo! — turi mirti.

Todėl atsiminkim mes, gy
vos dulkes, tuja Pelenu Diena 
ant atsiskyrusiu 
m uju; jaigu tikime, kad yni už- 
grabinis gyvenimas ir užmo
kestis už musu gerus darbus, 

poterėlius 
už tuosius, kuriuos Dievas pa- 
szauke in savo Dangiszka Ka

nes mes patys nežino
me valandos ne dienos, kada 
turėsime apleisti ir atsiskirti 
ant. amžių nuo musu mylemuju 
ant szio svieto.

Lai tieji, kurie 
jau su mumis, guli ramybėje 
amžinam atsilsi ir tegul Die
vas priima jujn duszes tarp 
savo palaimintųjų Dangiško
je Karalystėje.

praseziausiam 
kiaušiam

y pa tingai varg- 
gyvenimas

Fraiiciszkus paša
nt simin k ant smerties kas 

<> prie josios pri-

su savo my- 
“ amžino at

lindau žiūrėti in asza-
savo

musu mvle-

už musu 
sukalbėkime kelis

ra lys t e,

persi skyrė

knyga susideda isz trijų szimtu 
ir vieno pergaminu (skaros) 
lapu, apdaryta in medinius ap
darus ir paraszyta su ranka 
Gotiszkbms litaroms (pana- 
szios in VokJszkas litaras.)

Apsakymai skelbia, buk toji 
nepaprasta biblije atsirado 

Cze- 
kuose. Tūlas zokoninkas, kuris 
už koki tai sunku nusidėjimą 
likos nusprenstas ant mirties, 
pasiszauke velnią in pagelba. 
Aniolas tamsybes pasirodė jam 
nakties laike, diktuodamas 
jam ilga raszta, kuri zokonin
kas su pagelba szetono, para
sze per viena nakti. O kad sze- 
tonas jam prigelbėjo pabėgti 
isz kliosztoriaus, lodei už laja 
pagelba zokoninkas iszmalayo- 
jo paveiksią savo iszgelbeto- 
jaus ant pirmo lapo tosios kny
gos.

Kada 1648 mete, Szvediszkas 
generolas Konigsmark su savo 
armija inejo in nugalėta mies
tą Praga, pasiėmė su savim 
draugo su kitais dalykais ir 
taja ‘‘velniszka bibliie.” Nuo 
tojo laiko

klioszt oryje
biblija 
Poblazoee,

laike,

pasienio

velniszka biblije.
toji knyga dabar 

randasi tarp kitu senoviszku 
ir knygų karaliszkam 
e Sztokholme, kur visi 

gali jaja matyti, bet atidaryti 
ja ja yra rustai uždrausta.

raszt u

akyva knyga 
paszvensta klausyme,
d i joj, pa ra sze

su musu prabobute 
Pro feso ris Vischer t fl

ap ra sz in o ja viską

Profesoris teologijos Vischer 
isz universiteto I trech, Holan- 

‘‘ar bib-
liszkas žalt is isztikruju kalbė
jo Rojuje 
Jeva f’’ 
je knygoje 
ka girdėjo apie žalczius viso
kiuose szimt-mecziitose*ir kur 
tik juos garbino nekurie žmo
nes savo tikėjimuose. Tasai 
profesoris davadžioja, kad žal- 
tis Rojuje buvo tikras o ne isz- 
mislas žmonių.

Tasai žalt is isztikruju kal
bėjo. Raszo apie tai Maižic- 
szius, o juk Maižieszius neme
luotu... Tikri pranaszai raszo, 
kad zveHs negali kalbeli, bot 
profesoris Vischer davadžioja, 
buk Jeva ne del to galėjo su
prasti žalti, kad jisai garsiai 
kalbėjo in jaja, bet kaipo žmo
gus gyvenantis Rojuje, bunan- 

gamtos ne kaip mes 
žmo- 

gvventuinem 
su gamta, 

galėtumėm

szvlesus 
mes

t is areziau 
sziandieniniai 
nes. Jaigu 
areziau ir daugiau 
tai gal isztikruju
suprasti reikalavimus ir pasi
elgimą žvėrių. Bet profosoris 
Vischer užmįrszo paraszyti, ko
kia kalba 'žąltis kalbėjo in de

ar Žyd isz kai,

apieprostituezin; apie 90 nuosz. 
veneriku apsikreczia tomis li
gomis pros! it nežili.

(•zia kalbėta liktai apie ai:-, 
inregistruotas prostitn- 

bot vra kelis kartus (lau
pau slaptu prostituezin. Tokiu 

budu visu prostitucziii Kauno 
mi*‘st(‘ bus ne 222, bot gal dau
giau 1,000, isz 
nuosz. bene vra •r
Veneros (užkrecziamomis) 
gomis. ”,

Alytuje esanti valdžios 
ligonine

... ■    — „k-

Mano Tevas
*

i 4 

virus, 
tos, 
<>•

kuriu apie 80 
apsikrėtusiu 

li-

uz- 
j adei si lilaikoma 

viams, kur priimami vyrai ir 
oferys; ten esą 50 lovų. Karo 
ligoninėj esą 20 lovų Lietuvos 
leitenantams, ir dabar <la Kau
no ligoninėj steigiama 
lovų klinika 
gydyt.

Jeigu isz
Kauno mieste 800 serga Vene
ros ligomis, lai nesunku 
prasti, kiek tenai turi but už
krėstu vyru!'

ten esą 50 lovų.

12-kos
veneijps ligoms

n,
1,000 prostituezin

su-

STRENDIEGLIS IR 
MIZERIJA GREITAI 

PASZALINAMA

Red Cross Kidney Plasteris 
Veikia Tarsi Magiszkai

Jus galite beveik urnai paszalint 
asztrius skausmus ir nuszipusius 
dieglius dvi Strcndieglio, Neuralgijos 
ir kitu Reumatizmo priepuoliu su 
Johnson’s Red Cross Kidney Plaster. 
Nuo momento, kuomet szis nuosta
bus, senas gelbstantis plasteris yra 
panaudojama prie skaudamu vietų, 
jis teikia—szilima, szvelnina ir rami
na sujaudintus nervus ir paszalina 
skausmu ir mizerija tarsi magiszkai. 
Jus gaunat patvaria pagalba (la ir 
del to, kad gyduoles Red Cross Kid
ney I’lasterio nuolat sunkias per oda 
in apimtas vietas taip ilgai, kol plas
teris laikomas prie kūno. Buk tikras 
pareikalaut didelio Red Cross Kidney 
Plasterio su raudona flanele užpaka
ly. Visose vaistinėse. —«... . ............. ..  .

Nosinis Kataras ir Asthma 
arba Dusulis.

skausnius

Mainieriu asthma, Gerkline asthma, 
Bronkites, Gerklinis kosulia. Plautis, 
Sunkus atgavimas kvepo, Katariszkas 
kurtumas ausyse, Užymas galvoje, 
Galvos perszalimas, Užkimimas gal
vos, Isz priszakio galvos skausmas.' 
Neapmokama gyduole naudojama su 
stebėtina pasekme per 80 meta. 
PREKE 25c. (užmokesti prisluskite 
pinigais ne stempomis). Isurasta Ir 
parduodame vien tik per

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

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

(Sūrini Apysakų!e.)

Turėjau tuokart asztuonis 
metus ir, žinoma, negaliu visu 
mažmožiu atsiminti; lodei ap
sakysiu tiktai tiek, 
pamenu. Mano vyriausioji 
šuo ir žino sziek-tiok apie ta at
sitikima; o 
nieko nenumano. Asz no kvai
las jam apsakinėti. Ir molina 
pasakojo apie tai, man užau
gus. Bet levas no žodžio.

J is, tai yra, .mano levas

1 iki a i viena karta už tat, kad 
tas yžmirszo nžkirnszti

ir tokiu budu 
kibiras

kaip

bu rojau tuokart

ki<‘k pats
S<’-

jaunesnysis brolis

, dė
vėjo Turkiszkus drabužius. Asz 
gerai pamepii jo apsivilkima. 
Raudonu szilku džemndanas 
(vestos pavidalas) iszsi’uvine- 
tas keliomS|0ilems aukso vin
geliu; ant dzemadaim cziureze, 
žalios gcdumbęjszvarkas. Sila- 
jus (szikszninė juosta ginklui 
prikabini i) papuoštas auksu; 
už tos juostos užkisztas piszla- 
lietas su elephanto arba szla- 
puolio kaulo rankena ir peilis 
su sidabro kriaunomis. Ant ,si- 
lajaus t rambalas (szilkine 
juosta), kurio kutai isz kaire- 
sos puses nuleisti žemyn. Keli
nes suszilkiniais kutais ir pla
tus batai pridengia lyg pusei 
bhltai apautas kojas. Ant gal
vos kepure, truputi ant szalies; 
rankose ilgas ei bukas su ginta
ro mundsztikiu, po juosta isz 
deszinos puses užkisztas kap- 
szinkas, iszraszylas 
stiklo karieliukais. Vyras, kaip 
matote, net miela pažiūrėti!

Jo būdas — nors jis mano le
vas, bet kad jau pradėjau pa
sakoti, tai nehor ka slėpti —■ 
buvo keistas, ypatingas.

Jis visada būdavo piktas ir 
° jei

t rambalas

a u lesu ir

but n

reikiant boseli, 
iszbogo beveik 
vyno. Dauginus ne karta prie 
jo no ra likos nepridėjo.
labai intikedavo tėvas, siųsda
vo ji in
sur, kur tik roikoio. Ar žinot*' 
už ka ji iszvaro? Del nieku. Ji

visas

Jam

sodžius pinigu ir vi-

s 
pamate l’roka “ metant are
lius”. A t (»i na Broką per szven- 
ta Jurgi k roman ir nori sutarti 
ant ateinnncziu motu.

Broką

Tėvas 
iszeme devynias dešimtis ska- 
t i k u i r sako:

—- Szlai tavo alga! Tu man 
nereikalingas, eik sau, snsi- 
jieszkok tokia vieta, kur gale- 

noredains, mefvti

eik sau

ku ? Ir kepure pirkau.
Ar jis tau pardavė?
Pardavė.
O kas ežia per...?

Bot ežia ievas šnaira pažiu-

asz I ik sakau...

> ( ■’ * ' r
Kad tau, Bind t re] i, sma

ginus buitu’nusilaisyll, — atsa
ko motina.

Ar-gi pats nemoku užsi
žibinti žvakąs, ar gal pasigėrės 
ir negalėsiu surasti ?

Ne, Dim i troli, — aiszki- 
no motina,

K a tu sakai? Tunbut tu
nori, kad'kaimynams iszrodyt u 
jog musu namuose yra ' szer- 
mens. '

Jums rodos, kad jis taip isz- 
Iikruju kalbėjo? Jam

rojo in motina, ir jinai nutilo.
Tėvas emo vilktis. Žiūriu isz 

Iszsif rauke isz 
mazgeli kumsezios 

didumo ir Inete ant stalo. Maz
gelis suskambėjo; buvo jame 
vieni raudonieje.

— Sze, — sako
— ir iszejo virtuvėn, 

pasiėmė

po antklode 
pajuostos O I

I

— padek!

tikrųjų (kalbėjo? ;iam ruper- 
kaimynai! .Jis tik norėjo, kini 
motina nematytu, kada jis par
eina ir iszoina,
ne pats nežmojo, ka daras. Jis 
norėjo, kad molina miegotu ir 
tuokart, kada ji visai nenorėjo 
miego, kad tik jis galėtu dary
ti, kas jam patinka, ir neturėtu 
nejokio rupesezio.

Gerdavo jis visai maža ir tai 1 žmogus.
suima pamenu, kad jis tankiai 
imdavo man** ant keliu,, kada 
asz buvau da visiszkai mažas. 
Jis darydavo man szvilpynes

ir isz piktumo

Motina pasiėmė mazgeli 
dviem pirsztam, tarytum koki 
biauru daikto.

Kam jie mums, — 
ji soserei, — tie pinigai?

sako 
Tai 

prakeikti pinigai.. Velnias juos 
isznesz lygiai taip-pat, kaip ir 
atnosze!

Kita kart 
tina,

Imu, kiek 
arelius!

P rok a užsitrauk*1 
kepure, emo graudžiai verkti ir 
praszylis, ka<l jam dovanotu.

Sugraudino tas dalykas te-, 
va, asz gerai maeziau, bet gal 
jums rodos, kad tėvas dovano
jo? Dieve saugok! Iszeme tik 
isz kiszenesda viena raudonąjį 
i r padavė jam:

Sze, ir keliauk sveikas!
l’roka iszejo, o jis gailėjos] 

iszvares ne už szi ne už ta gera 
darbininką.

Jis niekada nejuokaudavo ne 
su mumis, vaikais, ne su moti
na, ne su kitais. Ypatingiausiai 
jis elgdavosi su molina. Nega
lima. pasakyti, kad jis, gink 
Dieve, Imtu muszes ja, kaip tai 
kartais esti pas žmones. Ne, to 
nebodavo. Bet jis būdavo del 
jos visada szaltas, piktas, biau- 
resnis nekaip svetimas! O ji, 
vargsze, buvo gera, kaip ange
las, rūpinosi juo, kaip perekle 
viszta savo viszeziukaię. Jei jis 
užgaudavo ja, ji lik skurdžiai 
apsiverkdavo. Belo, ji dar tu
rėjo slėpti aszaras ir nuo jo ir 
nuo musu. Ji niekada niekur 
su juo n’eidavo, ne užsiminti 
nedrysdavo, kad kur-nors ja 
nusivestu. Jis baisiai nenorėjo, 
kad motina maiszytusi in jo 
pirklyste arba kitokius jo rei
kalus, 
tėvui:

— , Dimitrai, 
duodi Sinusai
<Y

ant akiu,

1 i k vvna.<)

,l»s

rakes” 
na neimdavo, ir jei perkant 
reikdavo paragauti, tai tuoj 
iszspiaudavo ir susiraukdavo.

Ka-gi jis veikdavo visa link
ti kavinėje? — paklausite.

Taigi ežia ir yra visa nolai-

4 < ne in bur-

pasakojo man mo- 
buves visai kitoks 
Ir asz pats kaip per

visai I

man
isz žilviezio ir imdavo su savim 

kuriose
Taigi ežia ir yra visa nelai

me! Kad jis butu gorės, tai da 
maža butu bėdos. Bet... ka ežia

e.
ii jo gyvenimas sutrum-

bot pasiguosti

kalbeli, patvs pamatysit
Toksi 

pino mano molinos amži bent 
per puse. Ji tik liedavo skur
džias aszaras, 
nebuvo kam.

Viena karta sugryžo jis vėlai 
namo.... Nieko. Ant rytojaus 
taip-pat. Nieko. Staiga motina 
pasergėjo, kad laikrodėlio jis 
net uri. Persigandusi 
.jo:

klausia

Dimitreli, knr-gi tu de
jai laikrodi?

Jis susiraukė,
s a ko:

nusigręžę ir

pjaudavo 
nuo to laiko, kaip

m pievas, 
Bet 

siisibieziuliavo su kasierium
su Makavines Kratų, 

aptiekoriumi Albrechtu ir fini
šu keliais kitais, viskas persi
maino ir visai kitaip apsiverto, 

nekenezia. 
tuoj at-

sziena.
jis
M i ežiu.

Jis nuolat piktas, 
jei kas jo klausinėja, 
kirs:

Žiūrėk savo darbo! Ar 
neturi ka veikt, ar ka?

Tikrai galima sakyti, kad jis 
ir pats gerai nusimanė biauriai 
elginsis, bet jau, matyti, nela
basis ji buvo apstojęs ir noisz- 
leido isz savo nagu.

Tr visgi, nors tūlam gal isz- 
rodyti juokingai, vienok, tik
rai imant, 
gHR. T‘ ■

Pi k ra i

jis buvo geras žmo- 
Piok tiktai, kad...

Syki grvžo jis gryžo namo 
apyvėliai ir no vienas. Molina 
labai nusistebėjo.
kiemą, tyloms kalbėdami, pas
kum inejo arklyden. Netrukus 
iszgirdome iszjojant nrkli, 
negalėjome suprast i, 
yra.

asz no ak-1 
Man žinoti,

Porojo per

mokėdavo liktai liepti, 
nepadarytum, ka jis liepe, —, 
tad saugokis! Visada jis reika- 
kalaudavo, kad viskas 
taip, kaip jam patinka, ir nie-
ka'H negalėjo jam priesztaraiili. 
Užpykęs plūsdavo ir keikdavo 
paskut iniais žodžiais. O užpyk- 
davo del
Būdavo susiraukia, kramto 
apatine lupa, rarto’deszini 
sutraukia antakius4, o 
akys net blizga. Prieik prie jo 
tuokart ir pasisakyk nemokė
jęs lėkei ju!

Asz ne pats nežinau, 
taip jo bijojau. Nar gerai 
duos jis man — tai kas isz to? 
Bet asz drebėdavau, kaip tik 
jis pažiūrėdavo in mane. Kaip 
tik žvilgterės in mane, ir imu 
drebėti, kaip apuszes lapas, ne 
pats nežinau kodėl.

Juokdavosi jis labai rotai, ir 
tai ne taip, kaip visi kiti, 
menu — turėjo jis ant 
mano jaunesni ji broli ir davė 
jam in rankutes savo laikrodi. 
O Džokica, kiek t ik galėdamas, 
stengiasi inkiszti jam in burna 
laikrodi ir rėkia, kai)) tik in- 
manydamas, nes levas nenori 
prasižioti. Mudu su sesere liep- 
stava juokais, bet ir tėvui, ma
tyti juokingai, iszrodo nes kai
rėj! lupu kertele kelis kartus 
sziek-tiek prasisziepe ir odele 
aplink kairėje aki truppti susi
trauko— tai buvo labai retas 
atsitikimas. Taip jis juokdavo
si tuomet, kada 
kas-nors, isz ko visi kiti truk
davo juokais.

Dar pamenu, 
numjrus mano dedei, su kuriuo 
tėvas turėdavo bendrus reika
lus ir kuri labai mylėjo. Tetu
te, motina, sesuo ir mes, vaikai 
visi rėkiamo, verkiame, 
k i ame, 
jam tas visai nerupi; ne asza- 
roles neiszliojo, ne neatsidūso 
ne karta. Tiktai neszant velio
ni isz namu, sukrutėjo apatine 
jo lupa; jis atsiszliejo prie da
ru, pabalo kaip drobe, ir tyli...

Karta pasakęs ka-nors, nors 
jam galva kad kirstu, neper
mainys, nors paskum ir pats to 
gailėtųsi.

Atsimenu, kaip jis iszvare 
tarna Broką. Buvo matyti, kad 
jis gailiuosi taip padaręs ir 
kad jam gaila gero žmogaus, 
bet permainyti žodžio nepano? 
rojo. Ta Broką jis mylėjo la
biau, nekaip visus kitus tar
nus. Jis muszo ji, kiek pamenu,

mažiausio daiktelio, 
susiraukia,

nsa, 
juodos

ko* I ei
su-J

Bot viena karta sako ji

kodėl tu ne
jau

— Nusiuncziau Belgradan 
pataisyt i.

Juk jis gerai ėjo.
— Man rodos, 

las ir no kurezins.
ar mano laikrodis gerai eina ar 
negerai.

Ka-gi motinai daryti ? Ji, ži
noma, nutilo’."’",'

Girdžiu, ji paskum skundžia
si soserei:

— O, sunku! Viską jis pra
leis ir ant senatvės reikos sve
timi marszkiniai skalbti.

O vol viena karta, apie de 
valanda sugrvszta

Ant galvos puiki 
avikailiu kepure, 

lenciugelis

kas
ir 

tai

Kada jis netrukus inejo trio- 
bon, asz ėmiau knarkti, 
sesuo taip-pat 
gauti. Tėvas pasakė: labas va
karas, ir nutilo, 
motina tyli,
kas bus tolinus.

“rakęs”?
greitai gausime naujos; knr-gi 

tu \usa ja dėsi?
Kai|> jis užpuls ant jos:

Ar t u alkana, ar ka ? A r 
tau ko (rūksta? A ? Pinigai pas 
(avės! Jei tau ju pritruks, pa
sakyk man. Bet in mano reika- 
bis nesikiszk!

Motina nutilo.
Ir su kitais jis maža kalbėjo. 

Kavinėje jis turėjo1 savo kuo
pele; ir tiktai su savo bieziu- 
liais 'kartais’ sznekucziuodavo. 
Visu labiausiai jis gerbe kuiną 
Ulijona. Buvo tai vienintelis 
žmogus, kuris galėjo jam saky
ti ka norėjo. Kartais (evas net 
bijodavo jo.

Mus, vaikus, kaip ir motina 
jis mylėjo; apie tai negalima 
buvo abejoti. Bet apsieidavo su 
mumis labai asztriai. Negaliu 
atsiminti ne vieno tokio tarpo, 
kada jis butu aiszkiai parodęs 
savo meile. Nakti užklodavo jis 
mus, kada mes, būdavo, nusi- 
spardome, neleisdavo eiti prie 
szulinio arba laipioti po me-

Bet ta-pati daro ir kiti 
levai; tikai kiti pe rk a va i k a ma 
ir saldumynus ir auksuotus po
pierėlius ir guminius sviedi
nius, kurie szokineja 
eziaus medžiu.

In bažnyczia jis eidavo tik 
per szventa Jurgi, o in kavine 
kas- diena. Mos vakarieniauja
mo, o jis pasiima pypke, užsi- 
kisza už juostos kapsziuka ir 
eina sau! Vasara pareidavo 
apie devinta valanda, o žiema 
ir ankseziaus. Bot kartais atsi
tikdavo, kad ir vidurnaktis at
eina, o jo kaip nėr, taip nėr. 
Tas dalykas baisiai varginda
vo mano motina irseseri. (Tuo
kart. asz da nežinojau, kas' tai 
yra valkiotis po kavines.) Iki

Jis

mano
apsimetė mie-

Ir jis tyli ir 
o asz vis lankiu,

[TOLIAUS BUS]

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

szimt a
isz kavines.
As'trachanio
ant krutinės aukso
pirszto storumo, po juosta pisz-
taliota**, auksu ir brangiais ak
menimis apdarytas. Buvo ma
tyti, kad ji labai geram upe.

Inejos, iszsitrauke isz pajuos
tes laikrodi, buk tai norėdamas 
pažiūrėti, kelinta valanda.

— Ar jau gavai laikrodi ?—
— Jau pa-

va, 
kai, ar Graikiszkai, ar Lietu- 
viszkai.

ar Lotvniš-
Pa

ranku
PasamdoKariszki debesiai kabo ant 

Rusiszkos padanges. Kur tik 
žmogus eina ar su kuom kalba, 
galima tuojaus suprasti, kad 
tarp žmonių viešpatauja ko
kia tai baime, prijautimas pri- 
siartinanezios nelaimes. Bosiję 
yra jau persitikrinus kad grei- 
cziau ar vėliaus bus užklupta 
per savo kaimynus ir ant to pa- 
sirengineja visoms pajėgoms.

Slaptoji palicije O.G.P.U. už- 
kllipinėja naktimis ant nužiū
rėtu namu ir aresztavoja gy
ventojus, nužiūrėtus suszaudo 
naktimis o kitus varo in Si be
riję arba užflarineja kalėjimuo
se — sziadien kožnas yra nu
žiūrėtas Soviatineje Rosi joj.

. Mokslu i nesc vaikai yra mo
kyti ir lavinti kariszkam moks
le o net ir mergaites mokinasi 
musztro ir šaudyti isz karabi
nu. Kaip viena mergaite iszsi- 
tare: ‘‘
kyšime tikrus karabinus ir mo
kysimės szaudyti. Mergaites 
turės tais paezes tiesas ka ir 
vaikai, nes czionais abi lytis 
turi lygias tiesas, o jaigu kils 
kare lai visi inžengs in Raudo
nąja Armija plakti Angį i k us.”

Tok is tai sziandieninis pa
dėjimas bolszevikiszkoje Rosi-

Mieste Toledo, Obajuj, tūlas 
Lenkas nuėjo in kalėjimu ant 
szesziu menesiu ir turi užmo
kėti 500 doleriu bausmes už 
tai, kad intaise šluboje kareze- 
ma. Tasai žmogelis intaise kru
na kuknioje, kad jaigu pasuko 
in kaire puse tai ėjo vanduo, o 
jaigu in deszine puse tai bego 
munszaine. Bet jojo kaimynai 
iszdave ji in rankas sznipu ir 
jisai likos nubaustas. Szkada, 
kad negavo patento ant savo 
iszradimo, pakol nuėjo ant at- 
silsio in kalėjimu.

Laidoja kunus numirėliu, 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, vesoliju, pasivažinėjimo ir t. t.
520 W. Centre St.. Mabanoy City, Pa.

6 6 6
yra ts* receptas del 

Szalczio, Grippo, Malaria, 
Flu ir Tulžinio karszczio.

Užmusza mikrobus. — Aptiekosa 

$1,000 TIK UŽ 60 CENTU.

paklausė motina, 
taisytas?

— Pataisytas. •— ■ atsake.
— Kokis-gi ežia tavo 

oiugelis?
— Lenciugelis, 

ciugelis, — sako ji 
balsu.

■J
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len-

kaip len- 
bet meiliu

— sako motina

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

— Matau, 
bet iszkur ji gavai ?

— Pirkau.
— O ta kepure ? Tokia ke

pure maeziau tik Miežio, mies
to kasieriaus.

Ku 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
matinio, 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 minėtus ligas.

Jeigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomaru, 
szirdios liga, tai atsiunsk 85c. o gau
si musu gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas.” Nervu li
ga yra labai blogas dalykas, bet mu
su Nervu Preparatas užbėga tai li
gai kelia ir suteikia žmogui ramu
ma. Atsiusk 10c. o gausi musu žolių 
ir knygų katalogo. Reikalingi musu 
žolių pardavinėtojai visuose miestuo
se. M. ŽUKAITIS,
25 Gillet Street Spencerpoint, N. Y.

f

atsitikdavo
džius. G. W. BARLOW, Pres.

J. FERGUSON, Vicc-Pres. ir Kas.
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Neužilgio ir mes aplai-

Francuziszka Bibliszka Drau
gavę, paduoda akyva apraszy- 
ma apie taip vadinama “Sze- 
Itono Biblija” kuri Lotyniškai 
Vadinasi ”
(Knyga Milžinu) paeinanti isz 
dvylikto szimtmeczio.

(ligas liborum”

Toji

»> 20 Sausio numo-Lietuva 
ryje raszo:

Pas mus prostitutes skaito
mos laisvai praktikuojanezio- 
mis. Pasirodo, kad registruoja
mu prostituezin .slcaiczius Kau
ne auga. 1923 mete ju butą apie 
60, 1924 mete apie 80, 1925 mo
te jau apie 20,1926 mete — 159 
o 1927 mete Groudžio menesio 
31 diena — 222.

“Apie 100 prostitucziu gyve
na 16 butu, tai vra kiekviena- 
me hute apie 6-8. Isz to matyt, 
kad Kaunas turi 16 vieszuju 
namu, tik ju laikytojos (moti
nos) nenesza jokios atsakomy
bes.

“999

4 4

4 4

prostitutes atvirai 
praktikuoja Kaune. 176 buvo 
susirgusios Veneros ligomis. 
Kiek jos apkrėtė vyru, nėra ži
nių, bet kitu szaliu apskaitlia- 
vimai rodo, kad vyrai gauna 
Veneros ligų daugiausia isz

atsitiko augsz-

szau-
o tėvas tyli, tarytum

jis pareidavo, jiedu niekad no 
užmigdavo, nors ir auszti pra
dėtu. Sėdi, ant lovų, neiszdrys
ią ne žvakes užsižibinti, 
baisiai pykdavo, radęs žvake 
žibant. Viena karta pats girdė
jau, kaip jis murmėjo parojęs 

1 * *

nes jis

volai namo:
r— Kam ta žvake szituo Jai-

LIETUVOS LAISVES PASKOLOS BONUS
PERKAME IR PARDUODAME

Raszykite del informacijų: — Dept. S.

ZIMMERMANN & FORSHAY
NEW YORK170 BROADWAY

FIRMA insteigtn nuo 1872

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

.-------- $—---- . .
• *

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

MERCHANTS BANKING TRUST 00., 
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta
suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir czedina. Dėkite savo 
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite
del žmogaus kuris dirba ir czedina.

kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.
■>
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I Miszko Sargas f

Karta, vasaros vakare, gry- 
žau asz isz medžiokles važiuo
tas. Bevažiuojant per miszka, 
nžejo lietus su perkūnija. Dan
gus apsiniaukė, pakilo smarkus 
vejas, ome baisiai žaibuoti ir 
griaudžioti, neilgai trukus pra
dėjo lyti. Asz turėjau sustoti 
važiavęs: paliko visai tamsu; 
arklys ome klupti ir klimti. 
Sziaip taip palindau po kuplu 
knimu. Susirietos ir apsisupęs 
veidą kantriai laukiau vėtros 
galo, tik sztai, staiga sužaiba
vo, ir man pasirodė, kad prio- 
szais ant kelio stovi augsztas 
žmogus. Ėmiau insispyres žiū
rėti in ta szali — tas pats žmo
gaus pavidalas tartum iszaugo 
isz žemes pagal mano ratus.

— Kas tu.’ — paklausė 
aiszkiai skambąs balsas.

— O tu pats kas? 
klausiau ir asz.

— Asz szio miszko sargas, 
— atsiliepo balsas.

Asz pasisakiau savo pavar
de.

pa-

tamsta namo

oras, at-1

RUMUNIJOS
MINISTERIS

Naujas ministeris isz Riimu- 
Hon. George Gretziano, 
uesenei pribuvo apimti 

dinsta in Washingtona,

11 įjos 
kuris
>a v o
D. (

Washingtona

Durys sugirgždėjo ir sargas, 
palenkės galva, inžengo 
sleugsti. Jis 
nuo aslos, priėjo prie stalo ir 
užžibino ja.

— Gal tamsia nepriprato-^ 
prie szakalio? — prakalbėjo jis 
ir papurto galva.

Asz pasižiurėjau in ji. Reta? 
teko man matyti tokiu vyru! 
Jis buvo augszto ūgio, placziu 
pecziu, liemeningas, kaip ąžuo
las. Isz po szlapin marszkinlu 
puolė in akis jo galingi 
mens. Juodi ūsai dabino jo rim
ta ir drąsu veidą; isz po suau
gusiu placziu antakiu narsiai 
žiurėjo nedideles rudos akys. 
Jis truputi insireme rankomis 
in szonus ir atsistojo prieszais 
main?.

Asz padekavojau jam ir pa
klausiau, kaip jis vadinasi.

— Vardas mano Jurgis, at
šaki* jis: — bot žmones prami- 

mane Vilku.
—• A, tai tu Vilkas!
Asz dar akyliaus pažiurėjau 

in ji. Asz buvau jau girdėjos 
pasakojimus apie miszko sarga 
Vilka, kurio visi aplinkiniai 
sodiecziai bijojo lyg ugnies. Jie 
kalbėjo, kad dar nebūvi* ant 
svieto tokio biauraus sargo: — 
Glėbelio žabu neduos pasivog
ti; visuomet, nors pats vidur
naktis Imtu, ne nepasijusi, kaip 
ant tavęs užpuls, ir tuokart ne 
nemėgink prieszintis, 
rus, girdi ir guvus, 
nias... Ir niekuo prie jo nepri- 

ne arielka, no pini- 
niekaip jo nepriviliosi.

Jau ne karta geri žmones ren
gėsi jam gala padaryti, bet ne 
— negali.

Mat, kaip sznekejo ap- 
— o asz tamstos linkiniai sodiecziai apie Vilka.

Taip, tai tu Vilkas, at- 
’ v.y‘ Sako, tu nie-

— A, žinau! 
važiuoji!

Namo. Bet regi, kas per 
oras....

— Taigi, bjaurus 
sako balsas.

Baltas, kaip sniegas, žaibas 
nuszviete miszko sarga nuo 
galvos iki kojų; akies mirks
nyje smarkiai trenkė perkūnas. 
Lietus paplūdo daug didesnis.

— Ne greitai pereis, — ta
rė sargas.

— Ka darvti!
— Asz galeeziau lamsta In 

savo triobele nusivesti, — kal
bėjo žodi po žodžio sargas.

— I’adank ta malone.
— >Seskis tamsta in ratus.
Sargas priėjo prie arklio 

snukio, paėmė už apinasrio ir 
timtelejo isz vietos. Pradėjo 
važiuoti. Asz laikiausi insiki- 
hes in ratu sėdynė, kuri suposi 
lyg laivas jurese. Vargszas ark
lys slinkiai vilko kojas, teszkin 
damas per dumblyną, slydo, 
klupo; sargas lingavosi priesz 
jienas in deszine ir kaire, lyg 
kokia szmekla. Mudu važia
vom gana ilgai; ant galo mano 
vadovas sustojo.

Sztai mos ir namie, po
nuli,— prataro jis rimt ii balsu.

Vartai sugirgždėjo, keletas 
szunveziu ome svkiu loti. Asz * •’ 
pakėliau galva 
szviesos pamaeziau 
triobele viduryje plataus ap
tverto kiemo. Pro viena lange
li szviete silpnas žiburys. Sar
gas privedi* arkli iki priean
giui ir pabeldė in duris.

Tuoj, tuoj’ — suskam
bėjo laibas balselis, sutrepsėjo 
basos kojos, užkaisztis sugirgž
dėjo ir mergyte dvylikos metu, 
perjuosta miline juosta, su lem- 

pasirode ant

prie

ne

per
pakele lempute

Asz buvau jau

rau-

ir prie žaibo 
nedidele.

simeilisi: 
gaiš;

— stip- 
kaip vel-

pute raukytoje,

Paszviosk ponui, — tarė 
in ja sargas:
ark Ii nuvesiu po pastoge.

Mergyte dirstelėjo in 
ir nuveju in trioba. Asz nuse
kiau paskui ja.

Sargo triobeleje buvo vienas 
kambarys, pajuodavęs nuo du
rnu,/einas ir dykas. Nuplysze 
kailiniai kabojo ant sienos. 
Ant suolo gulėjo vienvamzde 
szaudyklo, kortoje krūva sku
duru; du didoku puodu stovėjo 
szale pecziaus. Szakalys doge 
ant stalo, liūdnai pagaudama 
liepsnoti ir užgesdams. Paezia- 
me kambario viduryje kabojo 
lopszys,. pririsztas prie linges

Mergyte užgesino lempute, 
atsisėdo ant mažutes kėdelės 
ir ome deszine rankyte supti 
lopszeli, kaire ja — szukali tai
syti. Asz apsidairiau aplinkui 
szirdi man suspaudė: nelinks
ma ineiti na keži a in prastuolio 
trioba. Vaikelis lopszelyjo kvė
pavo sunkiai ir greitai.

— Argi tu ežia viena! — 
paklausiau asz mergytes.

" — Viena —»• prataro ji vos—' Viena 
permanomai.

V.W...V . |

— Sargo, — prasznabždejokuczio
Tu sargo duktė!

ji.

mane kartojau asz: — girdėjau 
ruti, apie tave, 
kam nenuleidi.

— Priederme savo atlieku, 
— atsake jis rimtai: — nepri
dera pono duona dykai valgy
ti.

Jis Iszsitrauke isz pajuostes 
kirvi, atsitūpė ant aslos ir ome 
skaldyti szakalius.*

— Ar-gi tu be paezios? — 
paklausiau asz jo.

— Taip, — atsake jis — ir 
smarkiai kirto su kirviu.

— Ar tai ji mirė?
— Ne.... taip.,...įniro, — pri

dūrė jis ir nusigręžę.
Asz nutilau; jis pakele akis 

ir žvilgterėjo in mane.
— Czia buvo atsisukęs vie

nas miesezionis, tai su juos isz- 
sivilko, — skaudžiai nusijuok
damas, tarė jis. Mergyte akis 
nuleido; vaikelis pabudo ir su
riko; mergyte priėjo.

— Szia, duok jam, prakal
bėjo Vilkas, kiszdamas jai iii 
ranka sutepta rageli — sztai, 
ir ji pamėtė, trauke jis toliaus 

į pusbalsiai, rodydama ant vai-

I Jis nuėjo iki dura, sustojo ir

Gal lamsta, pradėjo jis: 
— musu duonos nepratęs val
gyti, o asz tik duonos turiu.

Asz nealkanas.
Tai kaip tamstai patin

ka. Asz užkaieziau vandens, 
bet neturiu arbatos... Eisite pa
žiūrėt, ka veikia tamstos ark
lys.

Jis iszejo, trinktolejos duri
mis. Asz antra kartu apsidai-

UŽSIMANĖ BŪTI 
SENATORKA
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žudyk. JUsu ponas, pats žinai 
sues žio-kaip.

Vilkas nusigręži*, 
drebėjo, tartum ji drugys kra
to. Jis lingavo gal Va ir dūsavo.

— Paleisk, — atkartojo jis, 
neiszpasakytai nusiminęs: —- 
paleisk, susimildamas, paleiski 
asz 
verte...

J

Sodietis
NEREIKALINGAS

PAVOJUS

riau po vidų. Trioba f/utirodė 
man dar liūdnesne, neknip pir- 

Kartus kvapas atvėsusiu 
durnu ode man gerkle. Morgyie 

•nesijudino isz vietos ir nekėlė 
akiu augsztyn; ti'k laika nuo 
laiko stumdo lopszeli ir bailiui 
tnrkcziojo ant peties 
džiaiicziuK rnarszkinolins; 
nuogos kojeles kabojo nesiju- 
dindamos.

— *Kuo tu vardu? paklau
siau asz.

— Vierute, prataro ji, dar 
labinus nuleisdama žomvn savo 
liūdna veideli.

Sargas i nėjo in v id n ir atsi
sėdo ant suolo.

— Lietus liaujasi, 
jis truputi patylėjęs: ■ 
nas liepsi, 
isz miszko.

Asz atsistojau. Vilkas paemc 
szaudyklo ir apžiurėjo ja.

Kam ji ? paklausiau asz.
Miszko siauezia... Pas 

Kumelkalni kerta modi, — pri
dūrė jis, pažiūrėjęs in mane.

Ar-gi isz ežia girdeli? 
Nuo kiemo girdėti.

Mudu iszojom dviese. Nusto
jo lijo. Netoliose dar besistįlin
do juodos krūvos debesų, rot- 
kareziais szvystels ilgi žaibai; 
bet staeziai ant musu gaivu bu
vo matyti kur-ne-kur tamsiai • * 
molynas (langus; 
žibėjo pro skystus, 
kianezius debesėlius.

mn. i

užmokėsiu žio-kaip. Badas 
vai.kucziai cypia, 

žinai. Sunku, žio-kaip einasi.
— Bot vis tik neik vogti.
— Kumelėle, tose sodietis-. 

— kumelei bent, nors ja bent...

pats

Spjaudymas ant gaiviu vis 
pasilieka labai pavojingu ir 
bereikalingu paproeziu. Gra
žiai iszaukloti vaikai niekuo
met nespjaudo, taipgi retai 
matysime motoriszke su sziuo 
baisiu paproeziu. Mes visi ži
nome, kad kartais reikia bur
na isz valy t i bot tam tikslui sko-

PAJESZKOJIMAI
i • 
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Pujeszkuu savo szvogeri An
tanu Alaska, paeina isz Radzu- 
skiu Kaimo, Punc'ko para., Su
valkų apskr. 191R meto gyveno 
New Haven, Conn. Jei kas apie 
ji žino meldžiu praneszti:

Juozas Lukaseviczius,
21 Anderson St., 

New Haven, Conn.

lt.

vienintelis gyvulėlis ir lorn... .' rn vartojamos.

nušilai-
jos

>

— tarė 
jei po- 

asz iszvosiu tamsta

žvaigždeles
<r n raitai le- 

Medžin 
pavidalai, lietaus aptaszkyti ir 
vėjo sujudinti, skyrėsi isz tam
sos. Mudu emeva klausytis. 
Sargas nusiėmė kepure ii’ pa
kreipė ausi.

Žio... žio kui’, —prataro 
jis urnai ir isztieso ranka: —* 
mat, kokia naktele iszsirinko.

Asz nieko negirdėjau, kaip 
tik szlamsojima lapu. Vilkas 
iszvedo arkli isz padangtes.

Bot taip gali nusiduoti

drauge
eisiu.

1
— pasako jis balsiai: — asz ji 
pražiopsosiu.

Asz su tavim 
ar nori ?
Gerai, atsake Vilkas ir 

pastmjm arkli atgal; mudu j: 
bežiūrint sugausi va; paskui asz 
tamsta palydėsiu. Ei va!

Mudu iszejome. Vilkas 
ėjo pirma, asz paskui ji. Dievai 
ji žino, kaip jis kelia pažinojo, 
bet jis sustodavo tik rotkar- 
cziais ir tai tik paklausyti, isz- 
kur eina kirvio balsas.

— Mat, murmėjo jis sau po 
nosim: — ar girdit ? ar girdit ?

— Bot kur? — klausiau asz.
Vilkas trukeziojo peozius. 

Mudu nusileidome in iszdžiu- 
vusi upeli, vejas nutilo ant va
landėlės. Roti kirvio kirezia; 
pasiekė ir mano ausi. Vilkas 
žvilgterėjo in mane ir linkterė
jo galva. Mudu ejome toliaus 
per paparezius ir dilgynes. 
Pasigirdo duslus ir ilgas brasz- 
kejimas....

— Pargriovė..
Vilkas.

Tuo tarpu dangus vis 
giedryn, miszko vos-vos 
szvisti. Mudu ant galo iszsiri- 
tome isz upolioi

— Palauk tamsta ežia, tarė 
pasznabždoms sargas, susilen
kė ir, pakele augsztyn szaudy
klo, pranyko tarp kūlynu.

Asz ėmiau klausytis isztem- 
pes ausis. Per nenustojanti vė
jo užima buvo lyg girdėti ne
toli silpni balsai: kirvis atsar
giai kapojo szakas, ratai girgž
dėjo, arklys prunkszte...

— Kur? sustok! — staiga 
lyg griauto sugrovo 
Vilo balsas.

— Kitas 
vergsmingai, 
Prasidėjo imtynes.

suniurnėjo

ėjo 
omo
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Mrs. Lilije Ford Foickort isz 
North Plainfield, N. J., pirmi-
ninke Moterių h’opnblikonisz- 
ko Kliubo, apszaukc savo kan
didato ant vaistinio senato
riaus in Su v. Valst. sonata ant 
sausojo likieto.

juos. Pas nukirsta medi, ant 
žemos, krutėjo sargas; jis laike 
užgulės vagi ir suko jam diržu 
rankas ant nugaros. Asz prisi
artinau. Vilkas pasikėlė ir pa
state vagi ant kojų. Asz pama- 
cziau szlapia sodieti, apsiden
gusi skudurais. Menka kume
lėlė pusiau pridengta kortuotu 
plausziniu apdangalu stovėjo 
czia-pat su ratais. Sargas ne
kalbėjo ne žodžio; sodietis taip 
pat tylėjo ir tik galva krato.

— Paleisk ji, sznipsztelejau 
asz in ausi Vilkui: —- asz užmo
kėsiu už medi.

Vilkas tyloms pagriebė arkli 
už kareziu kaire ranka: deszi- 
neja jis laike vagi už diržo.

— Na, judinkis, verszi! — 
suniurzgėjo jis ruseziai.

— Kirvuką sztai paimk: — 
meldo sodietis.

— Jis neprapuls! 
sargas ir pakele kirvi.

Mos pasijudinome isz vietos. 
Asz ėjau užpakalyje... Lietelis 
ome vėl dulkti ir netrukus pra
dėjo pulti srovėmis. Vargiai

geležinis

balsas suriko 
kaip kiszkis • « •

— Ku-ur, ku-ur! — roko
Vilkas uždusdamas: ~ neiszsi- 
snksi....

Asz szokau bėgti in ta szali 
ir bežiūrint atsidūriau

>
pas

‘paleisk!• . .. — - - 
ra u ne isz savo valios: nuo ma
nės reikalaus. Jums valios duo
ti ir netinka.

— Paleisk! Vargas, Jurgu
ti, vien vargas... paleisk!

Žinau asz jus!
Bet paleisk!
E, bet ka su tavim ežia 

kalbėti: sėdėk ir tylėk, o kad 
ne, tai žinai mano! Nematai, ar 
ka, pono?

Vargszas nuleido galva že
myn... Vilkas nusižiovavo ir 
pasidėjo galva ant stalo. Lietus 
dar vis nesiliovo. Asz laukiau, 
kas bus.

Staiga sodietis • iszsitiose. 
Akys jo doge ir veidas buvo 
užkaitės.

— Na, to, osk, te, užsiryk, 
te! — riktelėjo jis, primerkęs 
akis ir perkreipė lupas: — te, 
galvažudyj prakeiktas, gerk 
Krikszczionio krauju, gerk...

Sargas atsigręžę.
— Tau sakau, 

sziau, kraugeryj, tau!

Sakau, negaliu. Tai da-

myn...

tau, judo-
f

— Ar tu girias, ar ka, kad 
užsimanei keikti? — isztare 

Ar iszsargas, nusisfabejos, 
galvos iszojei, ar ka!

Girtas!...— nirniM... bene už tavo 
pinigus, velne prakeiktas, žvė
rie, žverie, žvėrie!

— O tu... asz tau...
— O man kas? Vis 

pražūti, ka asz veiksiu be ark
lio? Nutvalyk — vienas galas; 
ar badu ar taip — vis tiek. Te
žūna viskas: pati, vaikai, — te- 
dvesia visi... O tave, palauk at
sieksimo-!- r- •• ....... .

V” i Įkas atsistojo.
— Muszk, muszk, — 

ko sodietis
• muszk, sztai, sztai, muszk.... 

mos atsiekėme sargo trioba. ■“<
Vilkas paliko suimta,ja kuine- 1,11 11 J! .i^-

vien

tarė

suri-
inirszusiu balsu:

Mergyte skubiai paszoko nuo

insivede 
atleido jam

netardama ne žo-

* — Ticz! lyg griauto sugrio
vė Vilkas ir ženge du žingsniu.

— Liaukis, liaukis, Jurgi, 
— neisztveriau asz .tylėjęs: —
Tegul jis sau...

— Netylėsiu — roko tolinus 
nelaimingas žmogus: 
tiek, kaip nudvėsti. Kraugeryj 
fu, žvėrie! Ar nenujos tavęs

lele viduryje kiemo, 
sodieti in trioba, 
truputi diržą ir pasodino ji kor 
tėjo. Mergyte, kuri buvo užmi
gus szalin pakuros, paszoko ir 
nusigandus,
džio, omo ant mus žiūrėti. Asz 
atsisėdau ant suolo.

— Bet-gi ir lyti ome, — ta
rė sargas:• __ ___ _______
(eroti. Ar nenęri prigulti?

— Dėkui,
— Asz ji del tamstos in ka

maraite uždarycziau, —- tose 
sargas, rodydama in sodieti: — 
tik, mat, užkamsztisv..

— Palik ji ežia, 
sėdi, pertraukiau asz Vilka. C]C8 j0 grasinimo, ir jau buvau

— teks tamstai Ink- K'ltinnf Pfilauk. neilgai tu ežiu

tegul jis

maneSodietis dirstelėjo in 
skersomis. Asz ryžausi, kad ton 
ir kas-žin kas butu, iszvaduotl 
vargsza. Jis sėdėjo nesijudin

pilvą pusi. Pasmaugs tavo, vol- 
ne, palauk!

Vilkas pagavo ji už peties...
Asz szokau vargszui pagalbon..

—: Nesikiszk tamsta! suri
ko ant manos sargas.

— Asz nebuczian nusigan-

kolos ranka, bet turėjau begalo 
nusistebėti. Vilkas vienu truk
telėjimu nutraukė nuo sodie- 
czio ranku diržą sucziupo ji už

dams ant suolo. Prie lemputes apikakles, užsmaugė jam ke- 
szviesos asz galėjau matyti jo į___ _ ; ; ‘
liesa, rukszleta veidą, nudribti- iszstume ji laukan.
szviesos asz galėjau matyti jo pure ant akiu, atidarė duris ir

neri-sius rudas blakstienas, 
mastingas akis, sudžiūvusias 
rankas.... Mergyte atsigulė ant 
grindų pas paežius tėvo kojas 
ir vėl užmigo. Vilkas sėdėjo 
prie stalo, pasirėmęs galva ant
ranku. Svirplys svirpe per lan
gus; mes visi tylėjome.
• — Jurguti, 
staiga sodietis dusliu dreban- 
cziu ir balsu — ar girdi? Jur
guti.

— prakalbėjo

J badas

— Ko tau reik?
— Paleisk.
Vilkas tylėjo.
—• Paleisk... mat 

paleisk.
— Pažystu asz jus, — 

ožiai atsako sargas: 
sas sodžius toks — vieni vagys.

- Paleisk, — melde sodio-
—urėdas... suode žio-kaip^.

paleisk!
■— Suede... Vogti niekam no 

valia.
— Paleisk, Jurguti

tu s- 
• jusu vi-

tis:

■
»•#

• 4

nepra-

j

v'

t riobon ir

— Eik velniop su savo ark
liu! suriko sargas jam paskui, 
bet žiūrėk, pakilusi tu man ki
ta karta...

Vilkas sugryžo
ome grioztis kortoje.

— Na, Vilkai, — 
asz ant galo:—asz stebiuosi isz 
tavęs, tu, matau, puikus vyras.

— E, ka ežia tamsta, — per
trauko jis mano, apmaudams: 
— tik nepasakok, meldžiamas. 
Asz jau tamsta palydėsiu, — 
pridūrė jis: matyt, tamsta ne
sulauksi giedros.

Ant kiemo subeldė sodioezio 
ratai.

isztarjau

Bakteriologistai senei iszra
do, kari žmogaus meiles turi 
daugybe džiovos, influenzos ir 
szalezin poru. Nuo gatvių sci
les labai lengvai innosztos in 
namus ir tonais perai grasina 
sveikata kiekvieno szeimvnos 
nlirio.

Ypatingai lengvai vaikus už
krėsti, ii’ sziadion pripažinta, 
kad beveik visi musu prigrūs
tu miestu 
nors užkrėsti kokiu 
krėtimu. Kol fiziszkaa 
prioszinimas yra gana stiprus 
adkratyti perus, žmones neuž
krėsti pavojingoms ligoms.

Prisidek prie szios baisios 
kovos — isznaikinti -džiova, — 
pats nospjaudyk ir mokink sa
vo vaikus nespjaudyti.

*— F. L. I. B.

gyventojai, kada 
nors už

pusi-
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Jau kad boba netikus tai 
netikus, 

$uo visu bobų atlikus, 
Mažas krūtis turėjo, 

Vaikeliu penėti negalėjo, 
Katras tik užgimė, 
Netrukus numirė, 

Sako iri vyra: pirk karvute, 
O su karves pienu girdysim 

beibukej 
Jaigu Ipirvukes neturėsime, 
Ne vaikeliu neužauginsime. 

Vyras sutiko, nupirko karve.
Ir namon parvedė, 

O kad karve buvo labai 
pritvinkus, 

Turėjo labai intrauktus 
speinus, 

Boba užsitraukus buvo, 
melžt negalėjo, 

Su tuszcziu vied ra in stubu 
parėjo, 

tu bestije, buliu 
nupirkai, 

Ar tu rakali apjakai!
Ir rože per galva su viedru 
Net prakirto kakta diedui.

Diedas žaiduli paeziupinejo, 
Isz kurio labai kraujas tekejo, 

Ir da roke: “tu bestije, mane 
prigavai, 

Vieton karves, buliu nu- 
. pirkai.”

Vvras su luom paežiu viedru 
palėido,

Ir bobelei krauja isz galvos 
■ paleido, 

Boba kruvina in paiicije 
nulėkė, 

Keturis paliemonus paszauke 
Tieji smarkiai nutvėrė 

žmogeli, 
Kaip vilkai avinėli.

Žmogelis klausė, už ka ji 
kaltina, 

Ir in paliėije gabena?
Ir apsakė nuo pradžių kaip 

buvo, 
Kada paliemonai persitikrino,

Ir sako: (i

netikus

Pajeszkau savo pusbroli Ma- 
tansza Luckovicziii, 22 motai 
atgal gyveno po sziuo adresu: 
Matousz Luckewicz, HR S. S., 
lltb St., Pittsburgh, Pa. Kas 
apie ji žino ar jis gyvas ar mi
ręs, meldžiu praneszt už ka bu
siu dėkingas. (t.16

Chas. Smilgeviczius 
60R Van Ettin St., 

Saginaw, Mich.

Pajeszkau savo brolio Vin- 
contoKadiszio paeina isz Lie
tuvos Žaliosios kaimo, Liubavo 
Para., Kalvarijos Apskr., Su
valkų Red. Pirmiau gyveno 
Montello, Mass, dabar nežinau 
kur. Jei kas apie ji žino mel 
džiu praneszt ant szio adreso:

K. Kadiszius, 
R9 Up Powderly St

Carbondale, J1.15)
• f

a.

Tai mat, ka užsigerus boba 
padaro, 

Kokius tai triksus padaro. 
Tas atsitiko netoli Szenadorio, 

Netolimam boro.
* ♦ ♦

In Mikadu ana diena ant 
szermenu nuvažiavau, 

Ten daug riebiu bobelių 
regėjau, 

Kad jas galas, kaip taukines, 
Ant dvaro peniuos.

Girdejrtu, kaip vyrai in darba 
iszeina, 

Bobeles in kuopa sueina, 
Namine riaukė, 

Per dantis visus trauke 
Šlubos joms neapeina

O norint vyrai pareina, 
Randa siūba priterszta, 

Suvis neapvalyta.
Blakes ant lovų manevras 

daro, 
O szirdelos yra j u be galo, 
Burdingieriai varga turi, 

Lovose neiszguli, 
Keike ir kasosi, 

Gremžasi ir draskosi, 
O valgis kaip jovalas, 

Niekam netikės.
Barszeziai karsztu vandeniu 

apszutyti. 
Žali, nedavirti,

Kaip in bliuda pažiurai, 
Tai ant dugno pekla pamatai. 

Pati girdėjau, kaip ten bu
vau, tai raszau, 

Susivaldyti jus tpraszau, 
Ba kaip kita karta in ten 

i atsilankysiu, 
Tai nieko neužslepsiu.

A-BĘ-CEL.A arba pradžia skaitymo ir; 
raBzymo, del vaikams. - Preke IGo 

W. D. BOCZKAUSKA3 . CO., 
MAHĄNOY CITY, PA.

TIKRIAUSES KABALAS
Arba AUdaagimaa Paalapola AUi- 
tiaa. Su pagalba kaalram. Pagal 
Chaldalazku. Parak aku. Gralklaxku 
Arabiszku ir Cigontaiku burtiaiku 
lazguldlnejlmaa to kabala yra labai 
leagraa ir klakTiaaam gali būti au- 
praatlau. ,

MORALISZKA KABALA
Katra Įsideda imogaua ateiti. 8u 
Salamono Nose.

TIKRIAUSIA BURYKLA
Sudėjo Clgonka lai Egipto Rubląa 
Sutra. Del vyru Ir moterų.

VISOS TRIS KNYGUTES 
TIKTAI Už....................

Priaiuakite mumla Sic. Gausite 
visai tris knygutes per paeita. 
Pinigui galite alinti įtampomis.

W. D. BOCEKOWSKI-CO.
MAHANOT CITY PA

Žmogeli paliuosavo, 
Boba kalta iszrado.

Vyras su paliemonais 
susitaikė

Kelis dolerius už turbacijo 
inteike,

Bobele karve? speinus ap- 
oąi upinejo,

Na ir del beibes pienulio

— Mat, iszsibarssfldno! 
sumurmojo jis: — parodysiu 
asz jiems! • • • a *

Po puses valandos Vilkas at
sisveikino su manim miszko 
pakrasztyjo.

Skaitykite “Saule”
1 . ‘ I

asz jiems! • ••

4

l

i f

25c.

czi upinejo,
• 1 v 1*1

turėjo.
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ŽINIOS VIETINES SHENANDOAH, PA. * •
t Marijona, 51 metu mylo

ma pati .Juozo Tankclovicziaus, 
20 South Grand uli. mirė praei-

— Seredoj teipgi pripuola ta Sereda, palikdama dideliam | 
Amonikonine stzvente užgimi- *1’‘ !....... 1 1-2
mo diena Prezidento Washing
ton©.

— Seredoje pripuola Pele
nu Diena. Yra tai pradžia ga
vonios.

Amoni kūnine švente užgimi-

Vaikai parapines moks- 
apvaiksztinesluinos apvftik.szhnes gimimo 

dienu Jurgio Wasiiingtono su 
tinkamu programų.

— Praeita Sereda Szv. Juo
zapo bažnyczioje likos suriszti 
mazgu moterystes Alfred Gra
ham su pana Julije Klima- 
szauckiute, duktė Jurgio Kli- 
inaszaueku, 34 E. South uli.

—■ Ponia Milbutiene, viena 
isz Tamakves darbuži mot (‘ro
le aht tautiszkos dirvos ir po
nas R. Matuleviczius lankosi 
rodysi oje “Saules” ana diena.

— Seredos ryta atsibuvo 
laidotuves Kazimiero Sabo su 
bažnytinėms apeigoms. Pamal
das laiko kun. Matulaitis isz 
St. Clair ir 
Maizevillcs

A. Boulei, Shenan- 
.1. Skrobulei, K. Lavini

kun. Tiszkus isz 
ir prabaszczius 

kun. Czesna. Kūnas palaidotas 
ant Szv. Jurgio kapiniu Shena- 
dorije. Ant laidotuviu dalyba- 
vo sekantieje isz kitu miestu: 
S. Bražinskai, Kulpmont, Pa.; 
Urbonai ir sunns, Mount Car
mel, Pa.;
doah;
keturi sunūs ir dvi dukters, A. 
Šulinskai, Czerniuuckai
liam Penu, Pa.; Mare Kubiliene 
MiddlejMirt, Pa.; W. Letzai, 
New York; Subacziai ir duktė, 
M. Lazauckai, Skaudžiai, Ba- 
keriene, Zebenskiene, J. Vaka
ris, N. Jaroma, Shenandoah; 
Žalnieraieziai, J. Martinaitis 
isz Sugar Notch, Pa.; J. Sabas 
ir sūnūs, Coaldale, Pa; Bresli- 
nai, Lansford, Pa.; J. Kenes- 
kis, Tammpia, Pa. ir daugelis 
žmonių isz aplinkines. Brolis 
velionio isz Filadelfijos negalė
jo pribūti ant laidotuviu 
pavojingai serga.

t Nelaba mirtis vela atlan
kė szeimvna Antano Loskevi- 
cziaus (Laskey) ant 536 W. 
Spruce ulyczios iszpleszdama 
tėveliams ju mylema dukrelia 
18 metu Izabele kuri mirė Pet- 
nyczios vakaru apie 6:45 va
landa, kuri sirgo tiktai dvi sa
vaites. Velione prigulėjo prie 
Sodaliocziu mergaieziu (Dau
guvos antro skyriaus. Paliko 
didžiausiam gailestyje tėvelius, 
seseria Zofije, du brolius Anta
ną ir Joną. Laidotuves atsibus 
Utarninko ryta su bažnytinėms 
apeigoms ant kuriu užsipraszo 
visas gimines ir pažystamus. 
Graudinga, kad taip jauna 
mergaite turėjo apleisti szi 
svietą ir jausdamasi kad jau 
pabaiga gyvenimo artinasi at
sisveikino su visa szeimvna žo
džiais: “jau mirsztu, likiti 
sveiki visi

Wil-

W.

nes

jau mirsztu, 
mano milimieji to

relei, sesute ir broleliai

Raiteliene,

” ir su 
tais žodžiais nutilo jos balselis 
ant amžių.

— Szi vakara, 7-ta valan
da bus suriszti mazgu mote
rystes Marijona
417 W. Market u Ii., su Antanu 
Klimczausku.

— Subatojo kun. Czesna sn- 
riszo mazgu moterystes paną 
Marijona* Krasnickiute nuo E. 
Pine ulyczios su naszliu Myko
lu Szileikiu. Veselka atsibuvo 
pas nuotakos tėvus. Nuotaka 
prigulėjo prie vietinio Lietu- 
viszko bažnytinio koro.

— Del daugelio žmonių ži
nomas Gilbertono vandeninis 
szaftas, kuris per 30 metu isz- 
traukinejo vandeni isz Readin
go kasyklų, likos apleistas ir 
bus suardytas. Dabar vandeni 
pumpuos isz Gilbertono ir Dra
per kasyklų. Tosios pompos 
pumpuos viena kubilą vandens 
ant kožno tono anglių, kas duo
da suprasti, kiek tai vandenio 
subėga in kasyklas.

FASHION HAT AND 
DRESS SHOP.

118 W. Market St., 
Mahanoy City, Pa.

nuliudimia vyra, tris dukteres, 
viena sunu, du anukus ir broli 
Antaną Jusovieziu. Laidotuves 
atsibus Ket vergo ryta su apei
gomis Szv. .Jurgio bažnyczioje.

Riverside, N. J. Ligoninėj 
ežia mirė 45 metu Lietuvis dar
bininkas, Juozas Szvagždys, 
kuris iszkrito isz i roko, kuri 
szoforiavo, ii* tapo jo sumaltas.

Žinios isz Lietuvos.
NELAIME KAMPINIU 

KAIME.
Szi u metu Sausio menesio 19 

diena Kampiniu kaimo, Veive
riu vai., Iragingai mirė ukinin-

Warne ligmibuteje kas juozas Kazlus.
mirė po operacija

Girardville, Pa. f Praeita 
Pet n veži a 
Pottsvillej 
ant galvos in kur buvo nuvež
ta ketures sanvaites adgal, A-. 
lieije, 18 metu, mylema dukre
le Jono Banuszkcvicziu 145^. 
Arlington nli. Paliko dideliam 
nelindime savo tėvelius ir ke
turis brolis.

»

Sunburj’’, Pa. f J. Karbauc- 
kiene, 56 motu, mirė pas savo 
duktere S. Pauls, po ligai trijų 
menesiu nuo szirdies ligos ir 
uždegimo plaucziu, po tėvu va
dinosi
pergyveno

Juzefina Gedviliute, 
Amerike 32 metus, 

kitados gyveno Shamokin ir 
Mahanoy City, velione likos pa
laidota Shamokin su trimis mi- 
sziomis Lietuviszkoje bažny- 
cziojo. Velione paėjo isz Kau
no radybos, Raseinių pavieto, 
Kaltinenu parpi jos. Paliko di
deliam nuliudimia vyra, ketu- 

tris sūnūs, du
a

ros dukteres, 
anūkas, kaipo pusbrolius Petį 
Mahanojuj ir Juozą Shamoki- 
ne.

Sheppton, Pa. t Ona, 55 me
tu, mylema pati Jurgio Lenar
to, motina Dulinskienes isz Ma- 
hanojaus, mirė praeita Petny- 
czia, sirgdama koki tai laika. 
Velione paliko dideliam nuliū
dime vyra, (lukteri Dulinskie- 
ne, Mahanoju/j, Mathowsicne, 
Clifton, N. J. ir du sūnūs Jur
gi ir Juozą namie. Laidotuves 
atsibuvo su bažnytinėms apei
goms Shepptone.

Lost Creek, Pa. t Užpraeita 
Subata mirė .Jonas Draugelis 
50 metu senumo nevedus vvras. 
Jisai krito negyvas szirdies li
ga. Buvo palaidotas praeita 
Subata. Paliko 3 brolius Kazi
miera Draugeli isz Detroit, An
taną isz Brooklvno, Simona isz 
Lost Creek, ir viena sesere Ma
re Kisziene isz Oklahomos stei- 
to.

Pittston, Pa. — \ ela maka
roniniai užklupo ant vieno sa
vo tautieczio, prie Szv. Roko 
bažnyczios, o norint s jojo pati 
žiurėjo ant to visko, bet nega
lėjo savo vyrui pagelbėt. Sam 

33 metu, likos perszau-
tas du kartu in galva ir mirti
nai sužeistas per du tautie- 
ezins kurie priguli prie tos pa- 
czios unijos. Viena suėmė o ki
tas paliego.

G rečio,

Albany, N. Y. — Trūkis (N. 
V. Central) užmusze Ieva ir su
nu ant kryžkelių Nedėliojo Va
sario 12d., West Albany krasz- 
te. Tai buvo Nicholas, 72 metu, 
ir Antanas, 49 metu, Bernata- 
vieziai (Barnetts), kurie tapo 
netikėtai trūkio parmuszti ir 
mire. Nicholas Barnett paliko 
savo moterį, Petronėlė, ir tris 
flnkteres: Mrs. Mitchell, Mrs. 
Barnett ir Mrs. Daniels didžia
me nuliūdime.

Antanas paliko sunu Anta
ną, motina ir tris seseris.

f

Pasiuvam visokias dresses 
gražiai ir nebrangiai. Taipgi 
parduodame skrybėlės. (t!6jin czionais.

Freehold, N. J. f Marijona 
Milinskiene, 
Thomas nli., 
warka pasijeszkoti kokio užsi
ėmimo, nes per bedarbe vy
rams sunku surasti koki darbu. 
Per apsižioplinima paiicijanto 
kuris važiavo automobilium, 
trenke su juom in nelaiminga 
motoro nuo ko mire Hudson li- 
gonbuteje. Velione paliko di
deliam nuliūdime savo vyra ir 
poakes dukreles. Palaidota 17 
diena su bažnytinėmis apeigo
mis. ant Airisziu kapiniu. Mi- 
linskai praeita mota gyveno 
Newark© isz kur atsikraustė

30. metu, nuo 8 
nuvažiavo in Ne-

ATVEŽE PASVEIKINIMĄ ISZ ALASKOS

Sausio 19 diena isz pat ryto 
kūle javus motorine 

Darbui inpusejiis, 
viena darbininke nupuolė nuo 
javu kraite ir pat (‘ko ranka in 
maszina. Velionis, nelaimingą
ja begelbėdamas ‘pats liko at
skilusios maszinos dalies 
musztas.

KAUNO BEDARBIAI.
Kaunas. — La'ikraszcziu pra- 

neszimu, Kauno Darbo Biržoj 
Sausio 1 diena buvę insiregis
travo 434 bedarbiai, kuriu 297 
vyrai ir 137 moterys. Bedar
biams buvo pasiūlyta vykti už
darbiauti in miszkus. 
vvkti tik 17 žmonių.
KIEK ATSIUSTA PINIGU 

ISZ AMERIKOS.
Spaudos žiniomis, per 1927 

metu 9 menesius Amerikos Lie
tuviai yra atsiuntė savo gimi
nėms Lietuvoje 19,814,000 litu. 
UŽKASĖ GYVA KŪDIKI.
Sausio menesio 16 diena 

Sziauliu valscz. Liepom k. Ona 
Burakione pagimdžiusi kūdiki 
užkasė ji gyva žemoje.

Tardant ji pasisakė
dž/iusi del to, kad sunku esą 
auginti. Vaikžude motina pa
traukta teisman.

velionis 
maszina.

už-

Sutike

nuzu-

—- - - - f

KAM DIRBTI KAD 
NEREIKE.

Teta: — Jonuk, ar tavo tė
vas kur dirba?

.Jonukas: — Ne.
'Teta:— Kodėl jisai nedirba?

— Kam jam dirbt i,
U *I •

t
Jonukas

jaigu diedukas da gyvas
praneszimasT

Asz Florins Žukas pirkau 
augliu bizni nuo Frano Stepa
nausko (Korcs)i Jjeigu juųis 
prireikes aiigliu tai meldžiu 
Lietuviu mane paremti.

Florins Žukas,
411 W\ Market St.

Mahanoy City, Pa.

1.16

y

k <keadin^>ai ►

EKSKURCIJA IN

PHILADELHPIA
Per Washington Birthday
SEREDOJ 22 VASARIO

Specialiszkas Ekskurcijos Treinas

Isz # Iszeia
Shamokin .............................. 5:10
M t. Carmel ........................... 5:10
Ashland .................................. 5:53
Girardville.................................5:59
Shenandoah ......................... 5:40
Mahanoy City (Preke $3.25) 6:22 
Tamaqua (Preke $3.25) .. 6:46 
Pribus in Philadelphia . .

GRĮŽTANT—Specialiszkas ek- 
kursinis treinas apleis Philadel
phia 7:30 valanda vakare.

DUBELTAVAS
T1KIETAS

9:40

$3.50
Ant Readingo Geležinkelio

V

✓

• memieo. •>
<r«M

Szi tie keturi Ėsk i moša i su savo szunimis atvožė pasveikinimu

•• waC» *• ■ *

žmogus

Plunksna 
______ ----- 

Viena karta tūlas 
susipyko su turtuoliu, dolei pi-
nigiszku reikalu, ir nuo to lai
ko pradėjo jo neapkęst i, kaip

gubernatoriaus. o no L
George A. Parks isz Alaskos del James J. Walker, majoro miesto New Yorko. Ėsk i moša i at

liko 3,026 mylės keliones.

JURGIS WASHINGTONAS 
VYRU VEDĖJAS

PIRMUTINIS AMERIKOS 
PREZIDENTAS. GIMĖ 22

VASARIO 1732. MIRĖ
GRUODŽIO 1799.14

7

8 .

Militariszkas Vedėjas pasek
mingos revoliucijos ir Suv. 

prezidentas 
Jurgis Washingtonas, yra dė
kingos tautos visu 
kaipo “

revoliucijos
Valstijų pirmas

guodotas 
savo szalies tėvas,

labiausia kaipo garsus Ameri- 
invedė 
naujai

? y bet

kos diplomatas, kuris 
valtlvmo buda

gi m ilsia i Tėspul >1 i k a i.
Su insteigimu originaliszku 

valstijų (13) nepriklausomy
bes, naujos rnszies valstybe gi
mė. Kaipo popularis militarisz- 
kas didvyris,
galėjo pradėti monarchija, ke
li jo militariszki drangai ta ir

I

nepaisė bet koliav

t virta

Washingtonas

j ragino, bet jis ju neklauso ir 
’O “ 

tu domokracijos keliu, 
ru

nekeliau- 
” Vaka-

Europos civilizacija buvo 
(insteigta Amerike, kuri nebu
vo monarchija ir neturėjo tau- 
tiszko tikėjimo. Nebuvo kuni
gai kszczku,
kitu tituluotu žmonių.

grafipir baronu ir 
“Visi 

vyrai gema lygus”.... tas tari
nys Jeffersono indetas Nepri
klausomybes Deklaracijoj ta- 
po 
jos prasniežodis ir kiekvienos 
valstijos konstitucija ta pripa-

k

W a si i i ng t o na s g i me 
Virginijoj. Jo levai paėjo isz 
Anglijos. Jam labai jaunam bū
nant jo tėvas mirė, ir sulaukės 
szeszioliktus metus Washing-

damas, kad nauja respublika

■ tik paprastai gali žmogus žmo- 
' gu neapkęst i.

Nukeliavo* jis prie žynio 
žadėjo jam gausiai 
kad szitas jam padėt u.

Į — Ar nori, asz pasiusiu ant 
jo pikta dvasia, kad nusmaug
iu ji nakezia ? — užklauso ra
ganius.

Ne, juk tada vi^i jo 
manta teks jo inpediniams, o 
asz atliksiu be nieko. Ar negalį 

Ipadalyti ka kita ?
— Ar nori, asz nueisiu ink 

dangaus ugnini lietu, kad sude
gintu jo visa manta ir jis isz- 
nesztu tik savo gyvybe?

— Ne, nes tada pasiliktu jo 
laukas, kurio negali ugnis 
naikinti.

— Ar nori, 
upe isz krantu iszeiti, kad in- 
bingusios vilnis, užliedamos jo

ir
užmokėti,

Sll-

asz priversiu

Gage, iszvyko isz Bostono in 
Lexingtona kur Hancock gyve
no. Tonais juos pasitiko ap
ginkluoti pilioeziai pavadinti 
“minute men.” Tr taip Revo
liucija prasidėjo.

Adams patarė Kontinenti-
niui Kongresui iszrinkti Jurgi prezidentą trecziu kartu, Wa- 

Kontinentines shingtonas atsisakė, taip da
rant, pradėjo preeu.Lt
ris iki sZiai dienai sektas szio-isz,.a a]1 l! a. anKn daiktu, 
je szalvje. Washington's pasL I .. .,

.... . n i 1 n i Lr v f i

buvo per jauna ir negalėjo ves- leuka, ji paskandintu ir pada-

minute men.

Washington:; 1 
armijos vadu. Armija toms die
noms buvo beveik gauja. Jis 
buvo iszrinkta. Jau 
reikėjo militariszko genijaus 
kad permainius (uos vyrus in 
organizuota pulką, kuris galė
tu- kovoti Anglijos gerai iszla- 
vintus kareivius. Bet Washing
tonas ta padare su pagelba to
kiu draugu isz anapus At lindi
ko, kaip Baronas Von Steuben, 
Kocliambeau, Lafayette, Kosz- 
cziuszko ir Pulaski. Po dauge
li sunkiu metu, ir daug apga- 
lejimii Washingtonas, kuris la-

gauja.
czionais

ti kita ginkluota kova. Jo kri- r.vBi nevaisingu?
tikai su juom tame nesutiko, Ne, nes tada pasilikt u jo 
bet Washingtonas tvirtai lai- garbe, knrięs jokio tvano pajo-
tikai su juom tame nesutiko No, nes tada pasiliktu jo

kosi ir nedavė jiems perkalbėti. ^a neinstengs nunoszti... Pasa-
Kuomet atėjo laikas ‘ rinkti

raut, 
ris

pradėjo pree
e, hpp da- 
edenfa, ku-

kyk, kad dar tu gali padaryti?
— O, žmogau, 

nusisziepo raganius, — jei jau 
tavo neapykanta tokia didi, tai

k viriai

trauke isz politikos tuoj po jo 
A t s i svei k i n imo Praka Ibos, 

kurie I
i arba pasirinkimu.

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

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

I?

Lke*uTi»vk** Grnborlu*
K. RĖKLAITIS

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagalbi
ninke moterems. Priei
namos prekes.
SIS W. Spruce St., 

MAHANOY CITY, PA.
80S MAICKKr 8T.,

TAMAQUA, PA.

priesz kuri niekas nėra galėjas 
atšilai k v ti.

— Tai d nok szi a man ta 
daiktu! — suszuko žmogus, — 
ir gavo mažute, stamantriai ap- 
riszta riszuleli, kuri kuogrei- 
cziausiai atriszo. Bet kaip didis 
buvo jo nusistebėjimas, kada 
liszulelyje pasirodė niekas ki
tas, kaip paprasta raszomoji 
plunksna.

— Kas tai per paslaptis sle
pias plunksnoje? — su nuosta
bu užklausė žmogus.

— O, tu kvailyj! — suszu- 
tu regiamai ne

žinai, kiek žmonių pražudo 
vartojimas szito menko daly
kėlio.

man“Atsisveikinimo Prakalbos,” 
tiems, kurie buvo “pilioeziai 
gimimu arba pasirinkimu.” 
Szitoje prakalboje jis davė 
gražia sutrauka, kurt vėliaus 
tapo Amerikos tautiszki trosz- 
kimai.

Jo prakalba szauke 
Amerikieczius prie savo 
lies tarnystes. Laisve turi būti 
užlaikyta per unija ir brolisz- 
ka meile, sake Washingtonas. 
T ...........................
pat kaip žįmigus turi teisingai A 
elgtis. Teisingumas ir gera va
lia turi valdvti visa tauta. Rei- 
kia isznaikinti kares dvasia. 
Amerika, praszalinla nuo kitu 
didžiųjų tautu gineziu ir inte
resu, 
ru draugu ir prieszn, turi už
laikyti prietelyste visu tautu.

'Prjais motais po pasitrau
kimui isz politikos, 
Washingtonas mire savo na
muose Mount Vernon, Virgini-

1783m. tuoj po Revoliucijos 
Kares pabaiga Kongresas in- 
sako pastatymu ........ __
gini Washingtonui. Bet poli
tiszka neapykanta sulaiko isz- 
pildijima szio iusakymo. Di
dysis Wasiiingtono stovylas 
Washington, D. buvo pa
statytas tik Vasario 21d., 1885 
m. szimta metu po Revoliuci
jos karei.

Musu aostapylo sziadien ne- 
szioja Washingtono varda, ir 
turimo Washingtono valstija 
vakaruose. Beveik kiekvienas 
miestas szioje szalyje užvardi
no gatve arba viesza kelia — 
Washington. —F.L.IS.

UGNINES MANEVROS ANT KARISZKO LAIVO

bai daug pasimokino nuo Ro- 
chambeau, suome Brittu vada 
Generolą Cornwallis, York
town, Virginijoj, ir priverto jo 
armijos pasidavimu.

Washingtonas kaipo diplo
matas. Konst it ucijiniame Sei
me 1787m., Jurgis Washingto
nas buvo vienbalsiai iszrinktas 
kandidatu in prezidentus. Bet 
Washington ui nepatiko poli- 
tiszka vadovyste. Jis toms'die
noms rasze, 
vieta valdžioje su “jausmais 
panasziais prasižengėlio, kuris 
eina prie savo nužudymo.”

Szitoms dienoms Suv. Vals
tijose buvo apie keturi milijo
nai žmonių. Szalis buvo labai 
biedna. Szita maža tauta pra
dėjo savo politiszka ir ■socia- 
liszka konstrukcija taip kaip 
Groku filazafai tik maustė in- 
vvkdinti senoviszkose dienose.

Washingtonas tuoj pradėjo 
sunku darbu, ome organizuoti 
federale valdžia. In szeszis me- 

suorganiza- 
, vieszos

kad užeme pirma 
su “j

uos! us Kongresas 
vo federalius teismus

Washington© administraci- sk°los parūpintos. Ir Kongro-

žino.
Jurgis

apsiėmė pagelbėti valsti
joms su paskoloms. Du sykius 

g-

sas

per dviejus terminus Washin 
tonas nukreipė kare, supras-

T"

visus
sza-

lauta turi teisingai elgtis taip\ i ko raganius — 
kiek

neprivalo turėti per ge-
A. J. SAKALAUSKAS

LIETUVISZKAS GRABORIU9 
(Bell Phone 872)

331 W. Centre St., Shenandoah, Pfe

Nubudimo valandoje suteikiam 
geriausi patarnavima. Palaidoj ima 
atliekam rūpestingai ir gražiai. Bu-

I site pilnai užganėdinti.
Isz Mahanojaus jeigu kas parei

kalaus mano patarnavima tai mel
džiu man telefonuotl o pribusiu in 
Jeszimta uiinutu.

stovvlo Jur

Telefonas 872.

A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS CRABORIU9

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

■ ■■■!
lasbalsamuoja Lr Laidoja mlrwdot 
ant riaoklu kapiniu. Pagraba* paruo- 
azia nuo papraacziaucta IM prakB- 
niauaiu. Paraarado automobiliua del 
laidotuviu. Teoeliu- krlkastyniu * 
kitiama paaivalinfijimama.

Hall Talcfonaa W71-U
* 1

tonas apleido mokykla ir tapo 
• žemos matininku. Keliais me
tais vėliaus jis prisidėjo prie

■ Virginijos milicijos, kur gavo
• • • a k . • 1 • « ••

I
puiku militariszka prasilavini- 
ma. Kada Amerikos kolionijos 
susikirto įru Anglija, Wayhing- 
tonus' stojo už kolionijas, gi
nant ju teises. Jam “Stamp 
aktft$ buvo “I
mas kol i on i ju Ii uosy bes. ’’ 1769 
motais iis sake, kad “turime

y y

baisus užpuoli

motais jis sake^ kad 
užlaikyti x musu praboeziu 
mums palikta nepriklausomy-

Jis buvo delegatu in pir-be.”
ma ir antra kontinentini Kon
gresą.

... • . . - *

Vakaro Balandžio 18d., 17-
75m. Britt it pulkai, po vado-
p i__ Ji - . -

Amerikos vedėjus, John Han
cock ir Samuel Adams, ir juos 

po

vysto Generolo Gage, gavo in- 
sakyma suarosztuoti dviejus 

a a a" 'a '

/
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Sztai parodo manevras ant kariszko laivo Dėdės Šamo, kaip laivoriai turi pasielgti

nusudinti. Brittu pulkai,
1 ..V... * ■

.11

an't laivo kada ant Jojo iszkiltu ugnis. Dėdės Šamo flota sziadien randasi ant 
Guemtanamo suspaudoje, Kuboje. 

Ik

manevru

preeu.Lt



