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ISZ AMERIKOSIEKSPL().ZI.JJ;,KASYKLOSE
ŽINE DEL KAREIVIU
KOŽNAS TURI TIESA AP- 
LAIKYT CITIZENS POPIE- 
RAS KAD IR TARNAUTU 
TIK VIENA VALANDA.

UŽMUSZE KETURIS, 
SEPTYNI UŽGRIAUTI

IR DU ŽUVO NUO GAZO.

Philadelphia. — Akyva nu
sprendimą padare ana diena

Pittsburgh, Pa. — Kinlock 
kasyklose kurios priguli prie 
Valley (’amp Coal Co, Parnas- 
suse, 16 myliu nuo ezionais, ki
lo baisi eksplozije kuri užmu-

yakliszkas slidžia Thompson sze keturis anglekasius, du už-
isz Pittsburgho ezioiiaitiniain troszko nuo gazo o septynių
sūdo. Julijonas Umberto Della )lesul.alu|n jr mano kad likos
Valio ksztarnavo kariumeneje 
tik 11 valandų ir likos paleis^ 
tas Armistice Dienoje isz vais- 

. ko, o kada pareikalavo citi
zens popieras pagal duotas tie
sas visiems kareiviams, tai in- 

at- 
po p i eras

spektoriai pa'siprieszino ir 
si sake

na “discharge

jam duoti 
tvirtindami buk Valle buvo ne
tinkamas prie vaisko bet sli
džia Thompson staeziai pasa
kė, kad jaigu kareivis tarnau- 

’ tu trk valanda ar metus ir gau- 
” popieras, tai

jam priguli citizens popieros.
Daugelis kareiviu rasze pas 

mus apie tai, kurie buvo netin
kami in vaisku ir likos paleis
tais namo, bet dabar pagal nu
sprendimą sudžiaus Thompso- 
no, tai visi turi tiesa aplankyti 
popieras, ar jisai buvo tinka
mas ar netinkamas, bile buvo 
paszauktas ant tarnystes.

BAISI MIRTIS 
DARBININKO.

,, (’Įiiladelplva. 
vandatH'kas, 52 
mus Charles Lonnii c

-r Adomas Le- 
metn, dirbda- 

g Chemical 
Works, su kitais darbininkai 
miaiszydamas verdanežius ke- 
mikahis dideliuose katiluose, 
paslydo ir inpnole in dideli ver
danti katila. Nelaimingas žmo
gus iszvire ant>mert, tik jojo 
kaulus iszeme isz katilo.

vanda nekas,

s

' užgriauti. Keturis lavonus jau 
i iszgnvo. Kasyklos dirbo be pa

liovos per asztuoniolika metu 
ir tai pirma tokia nelaime to
nais atsitiko. Didesne dalis an- 
glekasiu buvo nigeriai.

Keliolika anglekasiniu in
spektorių ir inžinierių isz Mor
gantown, W. Va., atvažiavo ty
rinėti priežasti eksplozijos, bet 
lyg sziam laikui nieko nedaži- 
nojo, nes kasyklose labai szal- 
ta, net penki laipsniai žemiau 
zero.
200,000 ŽMONIŲ BE DARBO.

New York. — Pranesza, kad 
ežia bedarbiauja 200,000 darbi
ninku, Tiek ju yra žinoma, bet 
aiszku, kad ju skaiezius bus 
kur kas didesnis. Sako, kad be
darbiu skaiezius yra toks dide
lis del sziItos žiemos. Kada bu
na sunki žiema, tai darbininkai 
nors laikinai gauna darba prie 
kasimo sniego. Ne žiema kal
ta, bet tie, kūne badarbes lai
ku krauna milijonus. Nupigin
kite prtfgyvenimn darbinin
kams ir paleiskite milijonus in 
darba, pranyks ir bedarbiai.
MOTERE SUDEGINTA ANT 

SMERT.
Morristown, N. J.

ANT SENATVĖS NETEKO 
PROTO.

New York. — Turtinga Ame- 
rikonka senmerge, Morta Cod- 
man, 60 metu, ana diena iszte- 
kejo už buvusio Petrogrado O- 
peros giesmininko Maksimo 
Karoliuko, 27 metu amžiaus.

Brownstone, Ind. 
lys Aiidley Campbell, 82 metu 
senukas apsipaeziavo treczip 
kartu, pasiimdamas sau 18 me
tu mergaite Katre Walling.* 
Jauna motore dabar pasiliko 
moezeka devyniolikos Camp- 
helio vaiku, kurie yra daug se
nesni už jaja.

VARLE GYVENO
31 METUS UŽPECZE- 

TYTAM AKMENI.
East land, Tex. — Kada su- 

griovinejo sena suda, visi vir- 
szininkai susirinko idant ati
daryt kampini akmeni, ir pa
žiūrėt kas jam randasi. Po ati
darymui akmens, kuri užpecze- 
tino 31 metai atgal, rado kelis 
senus laikraszczius, keliolika 
variniu ir sidabriniu pinigėliu 
ir varle, kuri isz pradžių iszro
do kaip negyva, bet kada ga
vo oro, pradėjo atsigaivyt ir 
szokinet. Varle likos patalpyta 
in dežuke ir dabar yra rodoma 
tūlam krpme.
KASYKLOS PRADĖS VELA 

DIRBTI.
Hazleton, Pa. — Kasyklos 

Jeanesville, Beaver Meadow ir 
Oneida, kurios *buvo sustoja 
nuo 22 Sausio, neturėdamos už
kalbinimu ant anglių, pradės 
dirbti vela nuo 1 Kovo, pagal 
apskelbimą Andrew Mattey, 
distrikto pirmininko angleka- 

• siu unijos. Apie 6,000 darbinin
ku radosi be darbo. •

Ant 
plento Bernardsville, farmeris 
rado nežinoma motore, kurios 
drapanos buvo aplaistytos ga
zolinu ir visa buvo liepsnose. 
Po trumpai valandcliai nežino
ma motore mirė ligonbuteje be 
apreis/jkiino isz kur jiji ir ko
kia jos pravarde. Motore turė
jo apie 35 metus, pasirėdžius 
buvo in brangius kailinius ir 
szlebe.

Palicije tyra tosios nuomo
nes, kad motore buvo nužudin- 
ta.

DIDELE SAMOGONKA 
SUDEGE.

Danville, Pa. — Isz nežino
mas priežasties sudegė ezionais 
namas kuriame radosi didele 
samogonka, vertes 200,000 do
leriu. Taipgi sudegė apie 2,000 
galonu munszaines. Bledes pa
daryta ant puses milijono do
leriu. Tame laike nieko nesi
rado budinke.
VYSKUPAS IR KELI KUNI

GAI ARESZTAVOTI.
Meksiko City. — Vyskupas 

isz Taman lipas ir keli kunigai 
likos aresztavoti ir atvežti in 
czionaitini kalėjimą ant tyrinė
jimo. Priežasties ju aresztavo- 
jimo valdžia neiszduoda. 
liolika civiliszku

Ke- 
ypatu likos 

taipgi uždaryti kalejimuosia.

KUNIGAI PRIESZINASI 
PROHIBIOIJAI.

New York. — Bažnytine Blai- 
vystes Draugavę turėjo ezio
nais savo susirinkimą ant ku
rio padare rezoliucija panieki
nant tiesas prohibicijos, kaipo 
pripažindami kad daugiau pa
dare bledes ne kaip gero.

Episkopai u bažnytine val
džia iszsiunte pas visus . savo 
dvasiszkuosius gromatas su 
užklausyrtiu ar pritarė prohibl- 
eijai ar ne. Isz 5031 užklausimu 
atsake 3,000 dvasiszkuju kurie 
prieszinasi prohibįcijaį,
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SHARKEY KUMSZCŽIUO- 
SIS SU RISZKA.

. A i
k'

JACK SHARKEY ŽUKAUCKAS

II K
L i

•/

New York. — Jack Sharkey, 
(Žukauckas) sudėjo kaucija 
5,000 doleriu, kad kumszcziuo- 
sis su Jonu Riszko per pen'kio- 

12 diena Kovo,
Madison Square darže. Daug 
žmonių sudėjo laižybas kad 
Sharkev baisei suplieks 
ka.

likti raundu

Risz-

UNIJOS KASYKLOS
PRADĖS DIRBTI.

Canonsburg, Pa. — Chartiers 
Gas Coal Co., atidarė savo ka
syklas ir dirbs pagal Jackson- 
villes sutarti. Yra tai pirmuti
nes kasyklos kurios pradėjo 
dirbti pagal unijos iszlygas ir 
unijos darbininkus.

ARESZTAVO APSIGINKLA
VUSIUS ANGLEKASIUS.
Pittston, Pa. — Kada anglc- 

kasiai atėjo ant susirinkimo in 
Szv. Aloysiaus sale, nesitikėjo 
kad prie duru stoves ste'itinu 
policija, kuri dare krata ant 
kožno anglekasio kuris atėjo 
ant susirinkimo. Policija aresz- 
tavojo asztuonis Italijonus ku
rie turėjo revolverius.
TĖVAS IR KETURI VAIKAI 

SUDEGE ANT SMERT.
Pittsburgh. — Konstantinas 

Razakevicz, 45 metu, Steponas 
19 metu, Edipas 15 metu, Mil
da 11 metu, ir Stanislovas 7 
metu pražuvo deganeziam na
me, kuriame kilo eksplozija sa- 
magonkos. Vienas sūnūs Lud- 
vikas, 21 metu likos iszgelbe- 
tas per ugnagesius.

Paskutines Žinutes.

' Windbar, Pa. — Szimtas 
zaiku iszsigelbcjo isz degan- 
czio No. 42 mokslaines isz ryto. 
Bledes padaryta ant $25,000.

•[ Jersey City, N. J. — Ug
nis buvo priežastim dvieju nur
ėžiu ir 85 žmonys pasiliko be 
pastogių. Bledes dacina arti 
ant milijono doleriu.

U Wilkes-Barre, Pa. — Nuo 
1 Sausio, czionaitineje aplinki
nėje likos papildytos net szc- 
szios žudinstos. Jaigu taip to- 
liaus bus,’tai žudinstos pervir- 
szins miesto Chieagos.

11 Philadelphia. — Penkes 
deszimts merginu vos iszsigel- 
bejo isz Smith Harnett skrybė
lių dirbtuves, 'kada ugnis kilo 
ant antro laipsnio.

If Calexico, Calif. — Czio
naitineje aplinkinėje davėsi 
jaust keli drebėjimai žemes, 
kurie daugiau iszbaugino gy
ventojus ne kaip padaro ble
des.

v

GAL UŽBĖGS.

Girtas stovi ir su galva krai
po, — o praeigis paklausė:

— Ei tu girtuokliau, ko ežia'8 stovi ir da galva kraipai?
— Mat, brolau tieje namai 

boga vienas už kito, tai asz 
vaktuoju ar mano ne užbėgs, 
tąi tada inbegsiu in vidų.
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39 METAS

Isz Visu Szaliu gyvenimas indijoi
Mcrgaicziu Pardavinėjimas ir p n žymi

JESZKO SKARBO
SKARBAS SUSIDEDA ISZ
DAUGYBES AUKSO IR 
ŽEM0ZIUGU PASLĖPTU 
SENOVISZKAM MIESTE.

Angkor, Uombodia, Afrikas.
— Tarp tankumynu, puseziojo 
Angkor, randasi sugriuvęs se-, 
novtszkas miestas, kuris kita
dos buvo sostapyle tautos Klu-. 
nersu. Tar|į) tuja griuvėsiu ran
dasi užmūryta pOcziure, kurio
je tieji žmones paslėpė milži- 
nisz'ka skarda, kada ant juju 
užklupo nevidonai, keli tuks
taneziai metu adgal.

Toje peeziureje randasi auk
siniai stovVlai dievaieziu, isz- 
deti su brangiais žemeziugais, 
o tas, kuris juos atrastu, pasi-

Vogimas; Apsivedimas su 
Medžiu; Naszliu Skaitlis;

Nuotaku Amžius.

Priesz kiek laiko Anglijoj ki
lo nemažas bruzdėjimas del to,

kai — 20 metu.
Kad Indijoj 

nesiskaitoma, ta faktu aiszkiai
i valdžios raportas. 

Daugiau to, centrnlinej Indijoj 
praktikuojama mcrgaicziu isz- 
vogimas. Būriai vyru, kurie pa
prastai veda banditu gyveni
mą, užpuola gyventojus ir ati
ma isz ju jaunas mergaites.

su instatvmais •/

jaunas
kad Indijoj vis dar praktikuo- Xu<> tu užpuoliku tankiai ten-

kuris juos atrastu, pasi
liktu turtingiausiu žmogum 
ant svieto, nes ten randasi dau
giau turto ne kaip ikape Tut- 
ankhameno, 
ciesoriaus.

Ke 1 i o s ran c u zi sz k os
pedicijos jau isakeliavo in taja 
aplinkine su vilczia atradimo 
tojo senoviszko skarbo.
VESELKA INGRIUVO IN 
SKLEPA BET SZLIUBAS 

VIS TIEK ATSIBUVO.
Pressburg, Slovakije.— Tris- 

deszimts svodbininku, apalpo 
ir baisiai klykė.isz baimes, ka
da grindys sulužo karezemoje 
kur Veselka atsibuvinejo ir vh 
sas svodbinis pulkas inpuole 
penkiolika pėdu in skiepą, bet 
ant giliuko niekas nesusižeide. 
Kada svodbininkams apreiksz- 
ta kad jokio drebėjimo žemes 
nebuvo, visi apsimalszino ir 
pradėjo šzokti ir valgyti skie
pe lyg užbaigimui Veselkos.

28 ŽUVO TVANE
AUSTRALIJOJ.

Melborune, Australija. — 
Per iszsiliejinia upiu po visas 
dalis Australijos ir nuslidima 
kalnu, žuvo 28 žmonys o dau
geli nesuranda. Daugybe žmo
gių pasiliko be pastogių ir ne 
turi ka valgyt. Paežiam mieste „ 
G ra f tone padaryta bledes arti 
ant keturi u milijonu doleriu. 
Mieste Murvillumbaba vanduo 
kilo ant 20 pėdu.
SKERDYNE 1900 KINCZIKU 
KURIE PRIGULĖJO PRIE 

RAUDONŲJŲ.
Shanghai, Kinai. — Isz Kan- 

.tono atėjo žine, buk 1,900 ko
munistu likos suszaudyti, tarp 
kuriu buvo daug moterių ir 
merginu,, po paėmimui ' tojo 
miesto Vasario 20 per Kanto- 
niszkus kareivius. Taipgi su
imta 800 merginu kurios pri
gulėjo prie Komunistu Korpu
so, 900 raudonųjų komunistu 
ir daug ginklu.

Pang Pai, organizatorius ko
munistu Įiai'tijos, likos nužu- 
di ntas ir supjaustytas ant 
szmoteliu o kana iszdalino tarp 
žmonių ant ai minties. Jojo gal
va likos misiunsta iii Kantoną.

Centraliszk'a Banka Kantono 
paniekino visus pinigus iszleis- 
tus priesz 1928 meta o iii ju vie
ta naudoja Meksikoniszkus pi
nigus.

Egipcijoniszko

e k Jo

daug moterių ir

ir

jama vaiku snžiedotuviu siste
ma. Anglu valdžia negali to už- 
ginezyti, nes jos raporte, kuris 
lieczia Indija, paduodama dau
gybe faiktu. Tiesa, butu klai
dinga šakyti, kad nebuvo nie
ko daroma sustabdymui tos ne
lemtos sistemos. Tapo iszleisti 
gana asztrus įstatymai, 
riais einant tėvai yra baudžia
mi, jei jie verezia savo vaikus 
iki tam tikro amžiaus apsives
ti. Bet tie instatymai Indijoj 
yra tiek pildomi, kaip Ameri
koj, prohibicijos patvarkymai. 
Kai kurie Indusai bando ta su- 
žiedotuviu sistema praktikuo
ti net Anglijoj.

Bihar, Orissa, Bambay, Bo- 
roda ir Ilyderabado provinci
jose vienu metu amžiaus mer- 

yra sužieduojamos, o 
asztuoniu motu sulaukusios 
jos jau apsiveda. Net sziadien, 
sako Criston Carlyle, Indijoj 
yra papraseziausias dalykas 
matyti 30 metu amžiaus vyra, 
kuris eina su savo dcvvniu me
in amžiaus žmona. Ne retai pa
sitaiko matyti dvylikos ar try
likos metu mergaite, kuri turi 
jau pora ar trejetą vaiku. Nei 
vienoj szalyj nėra tiek daug 
moteru-naszliu, kaip ^’Indijoj. 
Tankilii jos yra visai jaunos — 
nuo deszimties iki penkiolikos 
mct,u amžiaus.

Nors 1909 m. Carrie Tenn
ant, Amerikiete, daug pasidar
bavo reformavime Indusu su- 
žiedotuviu sistemos, bot vaiku 
apsivedimas da ir sziadien yra 
papraseziausias 
Net griežti instatymai, drau
džianti pardavinėti vaikus, 
mažai prisidėjo prie mergai- 
cziu apsaugojimo. Mcrgaicziu 
pardavinėjimas ypacz yra pra
siplatinęs tari) 
žmonių, kur in mergaites žiū
rima lyginai taip pat, kaip in 
naminius gyvulius, kuriuos ga
lima parduoti už tam tikra pi
nigu suma.

Ea k tinai, 
mcrgaicziu trukumas, ten už 
jas brangiau mokama. Sziuo 
laiku Bombay provincijoj už 
vienu metu mergaite mokama 
apie saptyni doleriai, už dvie
ju metu — keturiolika doleri u; 
už trijų — $21 ir t.t. Žodžiu, 
kuo mergaite yra senesne, tuo 
ji brangesne. Neturtingi tėvai 
stengiasi nuo savo dukterų 
kaip galima greieziau atsikra
tyki del tos paprastos priežas
ties, kad kuo daugiau vaiku jie 
turi, tuo •sunkiau jiems gyven
ti. Vienok turėti devynių metu 
ar vvresne (lukteri 
ka,”" 
gera. No retai už jas mokama 
po 70 ir daugiau doleriu.

Indijoj, kaip ir kitose Azia- 
tiszkoše sząlyse, žmones apni

gailos

ku-

reiszkinys.

vaikus

žemesniųjų

kur pasirciszkia

“užsimo-
nes rinka joms yra labai

ATSAKIMAI.
A. D. Muskegon, Mich. — 

Tamistos sesuo norints ezionais 
yra gimus, bet iszvažiiuydama 
in svetima sklypą ir lenais ap- 
sįvede su svetimszaliu, patro- 
tina pilietybes tiesas. Ji viena 
gali atvažiuoti, bet vyro ne in- 
leis. . , ' , .
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ka iszkentcti isztįsiems 
mams ir net miestams. Kadan
gi tie banditai neturi pinigu, 
kad nusipirkti sau žmonas, tai 
jie stveriasi senoviszko budo, 
— vagia mergaites. Nors tie 
banditiszki žygiai yra asztriai 
baudžiami, vistick iszvogiinas 
mcrgaicziu vis dar nesiliauja.

Ne t t a rp. K r i k szcz i o n i sz k u j u 
Indijos sektu vaiku apsivedi
mas yra praktikuojamas. Dau
giau to, neturtingieji taip pat 
parduoda savo mergaites, bet 
jos turi būti mažiausia devynių 
metu amžiaus. Tarp auksztuju 
žmonių pasitaiko, kad tėvai 
moka vyrui už vedima ju duk
ters. Visi Indusai deda pastan
gų, kad ju dukterys apsivestu 
kol jos dar yra jaunutes.

Indusai praktikuoja daug 
keistu dalyku, 
savo
Sakysime, kuomet mergaite 
sulaukia tam tikro amžiaus ir 
neapsiveda, tai yra atliekamos 
keistos ruszies ceremonijos ir 
mergaite tajmpa, taip sakant, 
“apvesdinama” su medžiu, gė
lo arba vylyczia. Tikros vedy
bų ceremonijos invyksta, kai 
atsiranda jaunikiu.

Kfikszczionys daugumoj at
veju reikalauja religiniu cere
monijų. Magometonys žiuri in 
vedybas kaipo in civili kon
traktą, kuriuosoinant jaunikio 
pasiūlymas apsivesti turi būti 
priimtas liudininkams daly
vaujant. Po civiliu ceremonijų 
paprastai seka religines, 

skaitymo

k a i -

’4

kad iszpildyti 
religijos reikalavimus, 

kuomet

ku-

veda gan anksti. Apsivedimas 
jaunystėj (tiksliau —'kūdikys
tėj) Indusui yra natūralūs da
lykas. Celibatas arba atidėji
mas vedybų tolimesniam laikui, 
tarp Indusu yra retas atsitiki
mas. Kiekvienam tukstaneziui 
vedusiu mcrgaicziu, kurios turi 
no daugiau kaip 15 metu am
žiaus, tenka 600 nevedusiu. 
Dvidoszimt metu amžiaus mer- 
gaieziu, kurios nebūt u vedu
sios, Indijoj beveik negalima 
surasti. Vidutin'iszkai imant, 
mergaites Indijoj apsiveda tu
rėdamos 12 Vi pietus, o beillLU’

Celibatas arba atideji-

mergaitėms keturiolika metu, 
o berniukams
Bgit daugelyj provincijų tie in- 
statymai kol kas neturi jokios 
reikszmes, ypacz neturlinguju 
tarpe, kurie parduoda mergai
tes, kad sumažinus szeimynos 
iszlaidas.

Tokiu lai žinių paduoda < Ti- 
Kton Carlyle apie* Indija. Ka
therine Mayo savo knygoj 
“Mother India” 
kia tolygiu informacijų, bet ir 
ryszkiai apraszo tu nele.nitu 
paproeziu tragingas pasėkas.

K. A.

szesziolika.

savo 
ne lik šutei-

ISZ LIETUVOS
KUN. VINCAS BOBINAS 

PALEISTAS.
\ ilnius. — Tenka patirti, 

kad pereita antradieni paleis
tus isz Lukiszkio kalėjimo Vy- 
diszkin klebonas kun. V. įžibi
nąs, kuris sed(‘jo kalėjime nm» 
1927 motu Spalio menesio 5 d. 
Paleistas uždėjus 1,000 auk-, 
kaucijos.

MASINES KRATOS IR SU
ĖMIMAI LIETUVOJE. 
Radviliszkis. 

nakties metu
mieste invvko masines

- Sausio 14 
Radviliszkio 

kratos 
pas geležinkelieczius ir sziaip
darbininkus: S. Paiikszli, 
Riczku, Jankausko, Baltmana, 
p-le. Flegelyte ir kitus.

Tsztardžius, kai kuriuos
leido, o Paukszti, Baltmana ir 
Flegelyte iszgabeno in 
liūs, nors nieko intartino 
rasta.

S.

le

nz.iau-
ne-

(“V.” k or.) 
užsideee

rios susiveda prie 
isztrauku isz Korano.

Tarp Budistu vedybos irgi 
yra civiles. Gauti perskyras 
Budistams yra labai lengva. 
Zoroastros sekėjai vartoja tam 
tikras vedybines ceremonijas.

Nors vaiku vedybos Indijoj 
dar yra ’‘praktikuojamos, vie
nok vėliausi statistikos davi
niai rodo, jog apszvic'timas yra 
padaręs Indusams nemažai in
takus. Priesz keliolika metu 
dalyku padėtis ten buvo nepa
lyginamai blogesne.

Niekur ant svieto, sako Cris
ton Carlyle, nėra tiek daug 
naszliu moterų, kaip Indijoj. 
Tame nėra nieko nepaprasto 
kuomet mes atsiminsime, jog 
vyrai tankiai apsiveda su mer
gaitėmis, kurios yra tris kar
tus jaunesnes, negu jie. Indi
joj yra tukstaneziai naszliu, 
kurios turi penkis metus am 
žiaus! Kadangi naszlems yra 
uždraudžiama apsivesti, tai 
kuo jos yra jaunesnes, tuo ju 
likimas yra sunkesnis. Beveik 
kas penkta moteris ar mergai
te Indijoj yra naszle.

Vėliausi daviniai rodo, jog 
Indijoj vienu metu amžiaus 
mcrgaicziu nuotaku yra 9,847; 
mažiau nei penkių mdtu — 
325,987; mažiau nei devynių 
metu — 2,876,987, ir mažiau

/ J*
658,009. Tarp Indusu, Siku ir 
Budistu jaunu berniuku vedy
bos pastaruoju laiku žymiai su
mažėjo. Bet nežiūrint, in tai, 
Indijoj yra milijonai jaunuo
liu, kurie yru vedo ir turi szei- 
mynas.

Nuo 1925 m. prasidėjo dide
lis bruzdėjimas, kad sustabdy
ti vaiku vedybas. Likos priim
ti instatymai, kuriais einant 
nustatoma vedybinis amžius—

SUDEGE ŪKININKO 
SĄJUNGOS SANDELIS.i 

Rokiszkis.
Sausio 30 d. rvtinetv» •
isz vidaus puses Ūkininku Są
jungos sandelio. Sudegi* keturi 
vagonai linu, keturi vagonai 

cukrau^, 
N uostolia t 

Sandelis 
ant 500,000 

Sandeli tik szi pavasari 
pastate. Gaisro priežastis, spė
jama, esąs kersztas arba paežiu 
vedeju padegimas, kad užden
gus iszeikvotus pinigu 
ras tęsęsi 24 valandas.

keturi 
augliu, taipgi daug 
silkių ir benzino, 
siekia 800,000 litu, 
buvo apdraustas 
litu.

. Gaiš-

ir K. Levanavicziu

NAUJI ARESZTAI.
Sausio 12 diena buvo pada

ryta kratos pas sziuos I jvtio iu 
lųoksleivius: .1. Staskevieziu, 
A. Standi — Vaitakiemio >odž.

I *un>ko
miestelio. Be to, dar kratyta 
pas J. Sandu, O. Baliunaile ir 
Brili Punske, pas kuri buvo at
vykęs isz Seinų mok. J. Muri
nas. Jeszkota “dowodow dzial- 
alnoszei antypanstwowej. 
niekur nieko nerasta. Po
mokiniai: J. Staskeviczius, A. 
Stanelis, K. Levanavicziu 
Murinas ir nemokinys 
Brilis buvo suaresztuoti. nuva
ryti in Suvalkus ir isz len pa
leisti.

Szie visai nekalti akmens su
imti buvo laikomi tris diena".

” bet 
k ra t u

J.
P. A.

nei keturiolikos metu —
NAUJA MAMYTE.4

apsi paezia-Senas Motiejų 
vo antru kartu po mireziai sa
vo mot eres. Atvedė nauja boba 
in grinezia ir kalba in vaikus:

— Na, jus mano sieraiu- 
Atvedžiau jums nauja

s

kai...— 
motina!

— Ar taip 
nas isz vaiku — <» ar nauja mo
tina ir teveli kas dien tvy.*z- 

per galva kaip toji pir-kvs
•r

ma?
1

1
I*
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ADRESAI LIETUVISZKO 
AMBASADORIAUS IR KONZULU:

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

tikrino kad svietas kaip Stovė
jo taip ir stoves, pasidarė jam 
gaila kad padovanojo žeme ir 
stengėsi daugeli kartu idant 
užraszas butu pripažintas nolc- 
galiszkas. Nieko, negelbėjo, zo- 
koninkai žemes neatidavė. Po 
mireziai tureziaus, jojo gimi
nes stengėsi atimt žeme. Ant 
galo sūdąs pripažino puse tos 
žemes Noapolui 
gminai Ravelio,
Salerme. Ne szi ne ta puse ne
sutiko ant to ir teismas tęsęsi 
tolinus. Ant galo Italija pasili
ko karalvste ir'karaliszkas nu
sprendimas nutarė kad visa že
me turi prigulėti prie gmino 
Ravelio,
polius vela
visa I ta lijo dalbai* akyvai lauke 
užbaigimo tojo ilgo teismo ku
ris prasidėjo 927 mete ir trau
kėsi Ivg sziai dienai.

BALTOJI LELIJA

o kita puse 
provincijoj

Puikiu geliu (kvivtku) dar
želyje augo graži balta lelija. 
•Jinai žydėjo paeziamt* geliu vi
durį ir iszrodo kaip kokia ka
raliene. Lelijos gražumu visi 
praeiviai gėrėjosi, nors aplin
kui buvo daugiau kitokiu dai
liu gėlėliu,
žiai žydėjo. Bet nei viena galeli* 
ne galėjo susilyginti su baltaja 

ja lenko

MERGAITE IR 
DEGTUKAS 

' i-—" .

kurios taipgi gra-

Apie gerove Amerike jau 
tiek girdėjome paskutiniuose 
laikuose, kad net esamo pasi
rengia in tai in tikėt apie tuos 
palaimintus laikus, bet... yra 
kitaip.

Visi virszininkai, pradedant 
nuo paties prezidento lyg ma
žiausiam, prie kožnos progos 
kalba mums apie gerus laikus 
sziam sklype, kad jau geresniu 
negalime tikėtis. Visi in t a ja 
dūda puczia, dideli pramon>- 
kai, finanskstai, bankieriai, žo
džiu žmones kuriu darbas yra 
tik skaitymas pinigu nežiūrint 
ar laikai geri ar blogi. Matyt 
tiems ponuliams yra gerai, kad 
neužtemina jokiu pletmu ant 
sa ules 
v i o.
sotus alkanam niekados netiki 
kas aplinkui ji darosi, nes ji
sai toliau nieko nemato.

Nors tai teisybe, kad dalis 
Amerikoniszku gyventoju turi 
visko užtektinai ir džiaugėsi 
isz tos geroves, tai antra dalis 
žmoni u ir tai labai daug, ne lik 
nežino,
do, bet gyvena varge ir neda- 
tekliui.

Vi rszi n i ūkai da rbi n i n k i sz k u 
uniju apskaito, buk dabarti
niam laike Amerike randasi 
apie keturi milijonai žmonių be 
darbo, kurio negali gauti no
rint s jojo jeszko diena ir nak
ti. Galime priduri czionais ke
lis pavyzdžius apie taja gero
ve kokia sZi adieu v ra Ameri
ke.

Ana sanvaite New Yorke su
sirinko armije bedarbiu kuri 
nuėjo pas majora
idant miestas duotu 
duonos ir prieglauda, 
nesispiri u to jaigu butu czion 
gerove. Bet kaip rbdos ne tru
pinėliu nuo stalo neaplaikis.

O ka galima kalbėti apie 
tuk st anezius ir t ukstanezius 
anglekasiu Pennsylvanijoj, 0- 

suvir- 
ken-

Da bur miestas Nea- 
užvede teismą ir

visuomeniszko gerbu- 
Zinoinu daigtu yra, kad

Sztai ka skelbė daneszimai 
apie baisu bada Kinuose:

Kinczikai parduoda *savo vai
kus, idant aplai'kyli pinigu ant 
pirkimo maisto. Tuikstancziai 
žmonių keliauna per provinci- 
jo Sza ntung, maitindamiesi 
szaknimis ir žievia nuo medžiu. 
Ūkininkai pardavinėja žeme 
del szmotelio duonos ir parda
vinėja savo dukteres už kelis 
svarus szterlingu.

Stalyczioje provincijoj Szan- 
uli ant lauko 

1 irkstancziai 
žmonių, kurie pabėgo nuo ba
do isz kaimu, 
vaiku suszalo.

Sza ntung,

lung, Uzinare, 
daugiau kaip 25

m

Daug žmonių ir

kaip toji gerove iszro- PAJESZKOJIMAI

lelija ir visos priesz 
savo dailės galvytes.

Darželyj jiatvoryj augo nie
kam nevertos piktažoles: dilgi
nės, smirdėtos ir kitokios. Jos 
pradėjo lelijai pavydėti laimes.

r<vg jau ji tokia puiki, 
kaip kad iszrodo, — kalbėjo 
piktažoles kitoms gėlėms: — 
kam jus taip ja gerbei. Juk ju
su tarpe yra kur kas dailesniu. 

Puikiosios lelijos kaimynėms 
gėlėlėms paliko piktažoliu kal
ba, ir jos ome niekinti lelija.

Lelija nieko ne sako, tik nu- 
gražia balta gal ve

li per žalius lapelius rasos 
sidabriniais laszeliais ome gai
lios aszareles riedėt i.

Ne toli lelijos augo jos myli
mos kaimynes žaliosios rūtos. 
Girdėdamos taip niekinama no 
kalta lelija, žaliosios rūteles už
sistojo savo balt a ja kaimyne ir 
ome ja raminti maloniais žode
liais.

linko savo 
le,

Ne lindėk, — sako rūtos 
lelijai, — ir niekingųjų khlbu 
ne klausyk. Kas pats blogas,

Para., Kidulių Vai

Joe Pin
tai pgiJ

Pajeszkau 
kus, gyvena 
Jurgi Bedarbiežo, paeina isz 
Pnrvazninku Kaimo, Sudargu 

, Jo pusse
sere nori susiraszVti. Meldžiu 
atsiszaukt ant adreso: lt

J. Baltrusbat,
P. O. Box 204
(’ollinsville, III.

Pajeszkau

Walker’i, 
jiems 

Matyt,

savo pusbroli Ma- 
tausza Luckevicžiu, 22 
atgal gyveno po sziuo adresu: 
Mateusz Luckewiez, 88 S. S., 
11 th St., Pittsburgh, Pa. Kas 
apie ji žino ar jis gyvas ar mi
res, meldžiu praneszt už ka bu
siu dėkingas. (t.lG

Chas. Smilgcviczius
608 Van Ettin St.

Saginaw, Mich.

metai

Kas pats blogas 
tai ir kilus tokiais nori pavers
ti. Jos tamistolos gražumo ne
suteps...

Baltoji lelija 
uojautos žodžius, 

pakėlus galvute augsztyn 
dar puikiau žydėjo.

Kuriam laikui praslinkus, at 
skrido pas baltaja lelija 
dangaus balins aniuolelis ir ta
ri*:

girdėdama už- 
susirainino

ir,

s JSZ

Atėjau nuskinti baltaja 
lelija, kuria papuosziu Augsz- 
cziausiojo Danguje Sostą. Jau 
netoli ruduo, ir baisu, kad szal- 
nos nepagailint u jos grožybes.

Lelijos kaimynes sukruto ir 
atsigręžę in lelija. Matydamo:- 
tokin lelijos laime, jas kaip ir 
nerimastis apėmė. Bet aniuole
lis prabilo in jas:

— Nenuliiiskite,
turite laiko žvdeti. Ne kiaušy- 
damos piktažoliu, puoszkite sa
ve kuodailiausiai. O ateis toks 
laikas, kad ir jus asz atėjės nu
skinsiu

Ore smarkiai szalo, "sniegas 
snigo ir temo. Buvo paskutinis 
metu vakaras.

'Pa vakaru ėjo gatve vargin
ga. mergaite, maža vienplauke, 
basa. ,

Isz namu ji buvo iszejusi su 
klumpėmis; bei naudos isz ju 
maža turėjo. Tos klumpes buvo 
molinos, ir mergaitei 
Nukrito jai. nuo kojų, 
bant. per gatve; bijojo, kad no 
suvažinėtu jos ratai, 
klumpes negalėjo rast, aut raja, 
pagriebęs nunesze koks vaik
palaikis. ’Poliau mergaite gavo 

Jos kojos nuraudo, 
pamėlynavo nuo szalczio. Rau
donoje Įirikyszteleje ji neszesi 
degtuku, viena dėžutė ji turėjo 
rankoje. Per visa diena ne už 
skatiku nobuyo pardavusi.

Visa drebėdama szalcziu ir 
badu, slinko ji toliau 
vo žiūrėti in ja...

Ant ilgu szviesiu jos plauku 
nuleistu ant pecziu, 

sniego kąsniai krito; bet ji ėjo 
sau, ir liek. Pro langus visur 
matyli buvo žiburiai, ir visur 
kvepėjo kepta žąsieną, kiekvie
nas Naujuju Metu lau'ke. Ta vi
su laukiamąja szvente ir ji gal
voje turėjo....

Kortoje, 
kairu vieni labiau in gatve* bu
vo iszsikisze, varguole atsisė
do pasilsėti. Ji susitrauko. Sa
vo nuszalusias kojeles ^Irabirže
liu pridengė. Atsisėdus rados 
dar szalcziau, bet namo gryžli 
nedryso; ji nebuvo pardavusi 
nei vieno degtuko, nei vieno 
skatiko nebuvo ta diena gavu
si. ’Povas ja tikrai jirimusz, an
tra — ir namie buvo neszilta.

t edengo, 

paezios didžiausios sky
les buvo sziaip taip užkisztos

kad, einant kairi

Dar jus

eiti basa.

gražiai

j

POLICIJANTAS IN VAŽIUO
C JANTI DVIRACZIU.

Jloj, lieji saidvoku taip 
ne gali tu visada važinėti!

— Ka, ne galiu

smuko, 
bes ku

V i (m os

gaila bu-

tarp dvieju namu,

nei

ir namie buvo
rl’rol)oje juos slogas 
bet ir tas buvo skylėtas: pro ji 
<—nors

nukrito ir krisdama paliko pas
kui save ugnies ruožą.

— Tur būti, kas mirsztate
pagalvoji) mergaite, nes nio- 
cziuto kuri ja viena temylėjo ir 
kuri dabar jau mirus buvo, pa
sakojo jai,
nors isz szio pasaulio pas Die
va, krintanti Dangaus žvaigž
de.

Mergaite dar karta brukszte- 
lejo dektuka. Vėl viskas nu- 
szvito,'ir t uo nuszvitiniu stovė
jo priesz ja senoji niocziute, to
kiu pat, szviesi, spindinti, tokia 
pat faini ir mylinti, kaip ir ki
tados.

Mocziute! — suriko nia-
— Atsiimk piane pas 
Asz žinau,

sa- 
tu nueisi, kai 
tu pranyks!,

re šviesiau,

žvte.
VO; I 
užges degtukas; 
kaip skiltoji krosnis, kaip gra
žioji kopta žąsis, kaip gražioji, 
didžioji eglute!

Ir ji bruksztelejo visa dėžu
tė degtuku: norėjo kad senele 
ilgiau pabūtu su ja.

Ir degtukai 'insĮdoge taip 
skaiseziai, jog aplinkui pasida- 

uegu vidurdieni.
Niekados dar niocziute nebuvo 
tokia d'idele ir graži; ji pasi
ėmė mergaite ant ranku, ir abi, 
szviesios ir linksmos, pakilo 
auksztai, be galo auksztai nuo 
žemes; jos loke ir l(*'ke vis in 
auksztybes; ir ten, kur jos nu
lėkė, nebuvo nei szalczio nei 
bado, nei vargo — jos buvo pas 
Dieva.

fszauszo szaltas rytas. Kor
toje prisiglaudusi 
sėdėjo vargsze

prie sienos, 
mergaite. Jos 

skruostai buvo raudoni, lupos 
szypsojo — vargsze suszalo 
paskutine senųjų metu nakti.

Naujuju motu saule palėkėjo 
lies mažu lavonėliu. Sustingusi 

savo degt u-
kuriu viena dėžutė buvo

su

pasiszi Idyt i,

—— na tik 
žiūrėk kaip galiu ir leidosi to
lyn.

NESKAITO.
Slidžia: — Kiek turi metu*
Kaltininkas: — 29 ponas sū

džiau!
S. — O kad metrikuose sto

vi 31!

tu no skaitau.
Asz du metu sirgau, tai

ISZVENGE PEILIO
Skausmai nugaroje gal ir 

nieko nereiszkia, 
nenyksta — o ypacz 
jaueziates vis nuvargę, kada 

nemala, ar 
— tada

viduriai 
nemiegate 
saugokitės!

Vilkint i

o
be t jei jie 

kada

yra pa- 
jinga inkstn ir pus- 

szia- 
monkas dalv-

ligose. Nes kas
dien

9

t

f
!'■

m
fe®

reikszti operacija 
l’odel gerkite daug

ir vartokite Gold
f p

HAARLEM OIL

JeszkbMtc vardo GOLD 
MEDAL ant dėžucziu 
ir neimkite kitokiu. Viso
se r

kas, gaili 
rytoj, 
vandens 
Medai ha iriem oi) capsules

(vienatiniai tikro- 
Jos veikia 4 

diuretiszkas 
akstintojas ir gel
bsti inkstams 
kitoms

sios). 
kaip

ir
organams

aptiekosc. 35, 75, $1.50 Veikti.

STEBUKLINGAS LAIKRODIS
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Laikrodis naujo iszradimo, 
apie kuri dar neesi girdėjos. 
Apie jo praktinguma kalba 
žemiau paduotas apraszymas. 
1. — Padarytas isz geriausio 
metplo taip, kad gali būti ug
ny ir nesudegtu, ir gali iszlai- 
kyti per visa gyvenimą. 2. — 
Laiko laika geriau negu koks 
nors kitas laikrodis ir nesuve- 

2 liną nei minutos. 3.—Gvaran- 
tuotas ant 25 metu. 4.—Sve
ria 10 svaru. 5. — Turi skam
buti kuris taip smarkiai skani-

bina, kad ir sunkiausiai mieganti pri kelia isz miego. 6. — Nakties tamsoj 
nereikia keltis žiobt degtuką idant pamatyt kokia valanda, tik paspausk 
guzikuti ir visa laikrodi apszvieczia clektrikos szviesa. 7. — Gali būti kai
po kambarinis ar ofisinis varpelis del paszaukimo

Turi egzaminuojama lempute del isztyrimo

hio ir Virginijoj kurie 
szum deszimts menesiu 
ežia bada per straika, kuri ne
nori užbaigti operatoriai ka- 
sy*klu. Tieji vargszai nežino 
kas tai yra gerove. Nežino jo
sios ne juju moteres ir vaikai, 
kurie užlaiko savo gyvasti isz 
mažu atiku paaukautas per 
unije ir visuomeniszkas aukas.

Ne geresnis padėjimas viesz- 
patauja kasyklose Kolorado j, 
kaipo ir audinycziose Naujoj 
Anglijoj, kur vi's numuszineja 
darbininkams mokestis.

O taip, gerove randasi Ame- 
rike, bet ne visiems. Darbinin
kas tik tada turi gerove kada 
fabrikai ir kasvklos dirba.

PO DIDELIAI UGNIAI
FALL RIVER, MASS.

Dalis miesto, kur didele ug
nis padare bledes 
jonu doleriu. Buvo

ant 25 m i li
tai viena 

isz didžiausiu ugnių kokia ka
da atlankė szi miestą. Tukstan- 
cziai žmonių pasiliko be pasto
gių ir darbu, nes daugiausia 
siulege bizniavu namu ir fab
riku.

ir dangun nusinesziu, 
taip kaip szia balta lelija kad 
neszu. Piktažqles-gi liks rude
nio szalnoms ir supus.

Ka ta reiszkia? Leli ja ir ki
tos reiszkia ne kaltus ir gerus 

reiszkia 
Gerieji

žmones, 
nedoruosius
po mireziai li'ks paimti aniuolu 
Dangun, o 
laimes nereges.

piktažoles gi 
žmones.

piktieji žmones tos

$1,000 TIK UŽ 60 CENTU. B 
iĮRrk "J J

Sudas Neapoliuje, Italijoj, 
neužilgio perkratines paskuti
ni karta garsinga teismą, ku
rio istori'je traukėsi nuo 927 
metu.

Tūkstanti metu po Užgimi
mui Kristaus, kada tai visas 
svietas buvo perimtas dideliu 
baime, nes prana'szai inspejo 
kad bus pabaiga svieto ir su
naikinimas visu žmonių. Atsi
rado daug lengvatikiu kurie in 
laja pranaszysta intikejo lauk
dami paskutines dienos. Tarp 
tuju radosi ir tūlas turtingas 
Italas, kuris turėjo daugybe 
žemes tarp provincijos Neapo
liaus ir Salerme, o tarp tuju 
'dvieju aplinkiniu stovėjo ant 
kalno kliosztoris.

Locninnikais laukdamas pa
baigos svieto, padovanojo visa 
aavo žeme zoko-ninkams kliosz- 
toriaus San Tiffony. Kada pa
skirtas lai'kas pabaigos svieto 
|>asibaigė ir gęradejas persi-

X

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 sekuneziu li
gų: viduriu užkietėjimo, skilvio ne
matinio, nenoro valgyt, strėnų ir pe- 
cziu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), pcrszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj, ir 
kitu Ilgu. Atsiunsk 00c. tai gausi 
vaist-žoliu, kurios jums sugražins 
sveikata, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomarą, 
szirdies 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 kataloga. Reikalingi musu 
žolių pardavinėtojai visuose miestuo
se. M. ŽUKAITIS,
25 Gillet Street Spencerpoint, N. Y.

T7!
t

1 ( L

* ’V

T1KRIAUSES KABALAS
Arba Atidengimu Paslapcziu Atei
ties. Su pagelba kazlrom. Pagal 
Chaldeiszku, Perslszku, Gralklszku, 
Arablszku ir Clgoniszku burtinlku. 
Iszguldinejimas to kabalo yra labai 
lengvu Ir klekvlonam gali būti su
prastinu.

MORAL1SZKA KABALA
Katra Įsideda žmogaus ateiti. Su 
Salamono Nose.

TIKRIAUSIA BURYKLA
Sudėjo Clgonka Isz Egipto Rubiną 
Sulva. Del vyru Ir moterų". ———————■ II ,11 ■IIIMII M—, 
VISOS TRIS KNYGUTES n<- 
TIKTAI UŽ..............................4.0C.

Prlsiusklte mumis 25c. Gausite 
Visu tris knygutes per paesta. 
Pinigu* galite siusti etempomls.

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

Į

Į

A-BE-CELA arba pradžių skaitymo Ir 
raszymo, del valkams. - Preke 15c 

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

■' 'Ii

sziaudais ir kitais galais, 
Vejai visur pute.
Jos rankytes buvo beveik pa

stirusios "nuo szhlezio. Vienas 
degtukas galėjo jai padėti, kad 
butu drvsusi iszimti isz dėžu
tės, bruksztelti iii siena ir pasi
szi Idyt i pirsztus.

Pagaliau iszdryso. Isztrauke 
degtuką. Psz.sz! žybtelėjo, insi- 
dego. RAnka mergaite laike

, o jo liepsna 
buvo skaisti ir didyle, kaip žva
kes !

Ir tikrai buvo gražus tas ži
burėlis. Mergaitei rodėsi, kad 
ji sodinti priesz didele geležine 
krosui, žibaneziomis vario ko
jomis ir vario gaubtuvu. Kaip 
smagiai liepsnojo ugnis, kaip 
maloniai ji szilde! Mergaite jau

Ranka 
ties pat degtuku

buvo betiesianti ir kojeles prie 
krosnies susiszildyti, bet — ug
nele staiga užgeso, krosnis isz- 
nyko, ir jos rankose nudegusio 
degtu'ko galas liko.

’Mergaite kita braukė. Deg
tukas žybtelėjo, ir toje vietoje, 
kur -krito szviesa, siena radosi 
giedri, kaip duju apdangalas, 
ir mergaite galėjo matyti kas 
yra kambaryje. Stalas balta 
staltiese buvo apdengtas, jo vi- 

gražiausia parceliano 
lekszte szvytejo, toje kepta žą
sis, obuoliu ir slyvų prikim- 
szta, kėksojo ir gardžiai kvepė
jo. Trkas instabiausia: ta žąsis 
paskui staiga nuszoko nuo lek- 
sztes ir krapinedarna su peiliu 
ir szakutemis krutinėjo, 
tiesiai in mergaite eiti...

Bet ežia degtukas vėl užgeso, 
ir mažutėlė stora, drėgna szal- 
ta siena priesz save mate.

Ji inbrauke dar viena degtu
ką ir sziuo kartu prie puikios 
eglutes atsidūrė. ICglute buvo 
dar didesne ir gražesne, negu 
ta, kuria buvo maeziusi pro 
stiklo duris lobingojo pirklio 
troboje. Tukstancziai žvakių 
doge žaliose szakelese, ir margi 
paveikslėliai, kokiu matydavo

duryje

ome

ta, kuria buvo inacziusi
i

magazinu languose, isz aukszto 
in ja veizdėjo. Ju pasiekti mer
gaite isztiese rankeles, bet tuo 
tarpu degtukas vėl užgeso. Eg
lutes žvakutes ome kilti vis 
auksztyn ir pagaliau pavirto 
dangaus žvaigždėmis ir augsz- 
tybese žibėjo. Viena žvaigžde

*> t '

sėdėjo mažyti* 
kais, 
sudegusi.

— »Jos norėta
— kalbėjosi žmones.

Bet niekam ne in galva neat
ėjo, kiek daug jo> 
lyta, kokioje szviesyneji* jos 
nulėkta su mocziute in Naujų
jų Metu linksmybes.

sgražybiuma- 
szviesybeje

A. RAMANAUSKAS 
LIETUV1SZKAS GRABORIUS 

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

lazbalsamuoja Ir laidoja mlrualua 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 
szia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius de) 
laidotuvių, veseliu. kriksztyniu ij 
kitiems pasivažinėjimams.

Rali Telefonas 1B7R-M

1 JA

reikalaujamos ypato-:. 
akies, burnos, ausies, 

Turi clektrikos baterija gydymui ncrviszku
8. —
gerkles, nosies ir dantų. 9.

Turi savyje nesudegamąja bankine spintele dviems perskyri
mais, vienas pinigams, antras brang-akmeninis sudėti. Bankas aprūpintas 
slaptingomis durelėmis, kurias gali atidaryti tik žinanti paslaptį ypata. Su 
kožnu laikrodžiu pasiuneziame pilnas informacijas. Dabar pamislyk! kiek 
naudos ir parankumo gali turėti isz tokio laikrodžio. Nedaro skirtumo, ko
ki laikrodi pirktum, vis-gi geresnio už szita negausi. Nerasi žmogaus kam 
szitas laikrodis nepatiktu. Baterija tame laikrodyje gali užtekti ant keliu 
metu, o paskui labai lengva indet nauja. Tas laikrodis vertas $20.00 ma
žiausia, bet nies-gi del ju daugybos per trumpa laika pardavinesime tik p<» 
$10.95. Laikrodis yra tikrai tokis kaip paraszyta. Jei jums nepatiktu, gra
žiname pinigus. Taigi jai nori pirkti sau ar kam nors dovanu, tai pasiunsk 
mums rank-pinigiu tik $1.00, o mes tuoj iszsiusime szita laikrodi. Liku
sius užmokėsi gavės laikrodi kada atvesz in namus. Norėdamas pasinau 
doti proga, raszyk tuojaus. PRACTICAL SALES COMPANY,

1219 N. Irving Ave., Dept. 990, Chicago, III.

ligų. 10.

T

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

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

MERCHANTS BANKING TRUST CO., 
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta 
suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau 

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

--  . - - . - ---- -   - -    . - - . - - „ - - - -

del žmogaus kuris dirba ir czedina.

T

BALLSAND
Pakenčia geraus nešiojimo 

šlapiose kasyklose
gaus nešiojimo kasyklose ir 

Ball-Band’’ Lopacs ir Himiner rūšyse.

Padai storus ir drūti, su mažu prailginimu aut visų pusių

drutaus gurno pakęsti ii 
toks gumas vartojamas į

Reikia
U

nešiojimo

mažu 
apsaugoti viršų nuo aštrų akmenų.

“Ball-Band” čebatai ir kurpes smagus 
Balti, raudoni ir juodi.

Del visokio sunkaus darbo apie šlapias kasyklas prašykie 
“MISHKO” — “Ball Band” Odinio Danbo Kurpes. “Mishko” padai 
yra vandens nepermerkiami ir galima ilginus nešioti negu odinius 
padus. Žiurčk del raudonos bolgs ant kiekvienos kurkčs.

nešioti per visų dienų.
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Žiūrėk del raudonos bolgs ant kiekvienos kurkos.

Mishawaka Rubber & Woolen Mfg. Co. 
460 Water Street, Mishawaka, Ind.

“Namas Kuris Išmoka Milijonus Del Rūšies”

HIMINER
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Mano Tevas
(Serbu Anysakute.)

Pagalinus motina sako:
— Iszvede juodžiirka ?
— Iszvede, — atsake jis.
Juodu vėl nutilo, tiktai kar

tais motina szniurkszi, ir ma
tau ja verkiant.

— Dimitrai, del Dievo 
szvento meldžiu tavęs, praszau 
tavęs del vaiku, atsiskirk, ma-» 
no mielas, nuo velnio. Kas su 
juo bieziuliauja, tas prapuls ir 
ežia ir anoj pasauleje. Sztai pa
vyzdžiui Jovo, kortininką. 
Toks buvo pirklys, o dabar to 
sulaukė, kad rankioja svetimus 
skudurus ir po kaimus pirkinė
ją Žydams kailius. Argi tau ne 
butu gaila, kad asz ant senai 
ves tureeziau praszineti duo
nos, kad musu vaikams reiktu 
tarnaut pas svetimus žmones? . 
ir ji eme raudoti.

Tėvas kai]) suriks:
Ka tu dabar iszsimanei 

melsti manes del vaiku ir ap
raudoti mane, kai]) koki numi
rėli! Ko ežia dabar szlerpi del 
kokios ten kumelpalaikes ? Jei 
panorėsiu, rytoj deszimti tokiu 
nupirskiu!

Motina da labiau eme verkti:
— Žinau, Dimitreli, balan

dėli tu mano. Bet tie galvažu
džiai viską iszplesz. Mesk, ba
landėli tas nelaimingas, 
keiktas kortas! Jug tu žinai, 
kaip mes kruvinu prakaitu dir
bome. iki užsidirbome galvai 
pastoge. Už ka-gi mane turės 
iszvarvt i isz mano namu kokie 
ten paleistuvai?

Kas-gi tave varo.’
Tuo tarpu niekas dar ne 

s, jei tu nesi- 
! Tai darbas, 

paties Dievo prakeiktas.

varo, bot iszvarv 
liausi taip elgęsis
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Jau szimta karta sakiau 
ka<b nesakytum man pa 

mokslu ir nerėktum be kokios 
Ar jau asz proto no 

turiu, ir reikalinga man pati 
•— globėja?
Vargsze motina nutilo ir dau

ginus neverkę. Jos asm ros by
rėjo in vidų ir gule, ka*p ak
muo, ant szirdies.

Laikas bego,

lau,

priežastie

Parsinesze syki 
sidabriniu szauksztu.

o tėvas trauke 
tolinus ta pnt gyvenimą. Tan
kiai parsineszdavo jis pilnas 
ki.szones aukso. Kaip lengvai ir 
pranykdavo. Tankiai pareida
vo, jis ir be žiedu, be laikro
džio ir be silajaus, iszraszyto 
szilkais. Kartais parsineszdavo 
poru batu ir szvarkus, kita sy
ki — balna.
tuziną
Viena karta parvilko visa bo
seli džiovintos žuvies. Viena 
vakaru parsivedė juodąjį 
pat, musu paežiu juodaji. Ant 
rytojaus nupirko jam naujus 
pavalkus. Siksznos kabo lygi 
keliu ir plaka arkli per kojas. 
Tėvas insikinke juodaji in ve
žimėli, pastate prie k romo du
ru suoleli ir nuvažiavo per so- 
sodžiu. net žieželkos lekia isz- 
po arklio kojų.

Mes jau buvome prie to viso 
pripratę, tik motina vis verke 
ii- kankinosi. Bet kaip-gi ji ne- 

nesikankis? Musu 
visai sustojo, darbi-

- ta-

verks ir
pirkly ste 
ninkai viens paskui kita iszsi- 
skirste. Viskas ėjo tai]), kai]) 
užkeiktuose namuose, o pinigai 
vis nyko ir nyko.

Tėvo b i ežiu liai 
liaus vaikszczioti ir in
namus. Užsidarys, būdavo, di- 
džiamjam kambaryje, 
bvs keletą žvakių:

eme paga-
inusii

užsiži- 
raudonieje 

skamba, durnai rūksta, kortos 
cziuža, o musu tarnas Stojanas 
lik taiso visa laika jiems kava 
(o ant rytojaus rodo pinigus, 
kūrinos jis gavės nuo svecziu). 
O motina sėdi su mumis an
tram kambaryje; jos akys rau
donos, vt'idas iszbales, rankos 
liesos. Ji retkareziais sznibžda: 

Dieve susimylėk ant musu!” 
Tėvas visai atprato nuo na

mu. Visa laika jisai tylėdavo ir 
niekada nežiūrėdavo motinai 
in akis. Mus, vaikus, neglabas- 
eziuodaVo ir nebardavo. Vis 
taikstosi isz namu iszeiti. Tik
tai pinigu duodavo mums, kiek 
tik mos norėjom. Jei mums rel-
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ORALAIVIS LOS ANGELES NUTUPE ANT 
• LAIVO ANT MARIU.

Pirma karta atsitiko idant oralaivis nuluptu
Amerikoniszka

ant laivo
o-ant mariu. Paveikslas parodo milžiniszka 

ralaivi Los Angeles, kuris iszleke ant mariu szimta myliu ir 
nutiiĮ>c aut Saratogas laivo, iszbandyti, ar galima tai padary
ti ar ne. Bandymas buvo pasekmingas ir oralaivis vela nulėkė 
ant žemes.

o

k ėjo .nusipirk t i koki paiszeii, 
jis duodavo tiek, kad galima 
buvo visas tuzinas nusipirkti. 
Valgiui pirkdavo geriausius 
daiktus. Mano drabužiai buvo 
geriausi visoj mokykloje,
man visgi sunku būdavo, pa
žiurėjus in motina ir seserį. 
Juos dvi tarytum pasenejo, isz- 
blyszko, nuolat užsirūpinusios 
ir nuliudusios. Jos dvi niekur 
nevaikszcziodavo net per 
vos”
no szvente, vargu galima buvo 
nuvest jais in bažnyezia. Bet ir 
pas mus moters beveik neatei
davo. Ateidavo tik vyrai ir tai 
tik ‘‘valkatos 
jos motina.

Musu k romas 
nustojo pirkliavęs.

Eisiu asz ežia

“bSIa-
tai yra musu namu patro-

J I , kaip vadino

beveik visai

, — sako 
levas -- pardavinėti žmonėms 
už penkgraszi indigo! Tam yra 
Žydai. Motina negali ne žodžio 
tarti. Jis sako:

— Klausvk, 
Serbiszkai kalbu.

asz su tavim 
Jei tu nors 

iszsižiosi apie tai, asz rasiu sau 
kitus namus ir persikelsiu ten. 
Otų ežia sakyk sau pamokslus, 
kam nori. Insidek tai in galva.

O ji vis tyli, vargsze. Tik ma
tomai nyksta, kaip žvake, ir vis 
meldžiasi.

— Dieve, neaphusk musu.*
Dabar pamatysite, kas isz to 

iszejo.
Viena karta nakti atėjo jie 

visi pas mus. Su jais atėjo dar 
koks Pero ZelenbacZ’as, kuris 
pirkliavo kiaulėmis ir vesdavo 
reikalus su Vengru Pesztu. Jo 
ūsai buvo nusmailinti, kai]) 
ylos, plaukai per vidurį : per
skirti, ant skruostu užleisti 
bakendardai. Jis buvo riebus ir 
kresnas.'Kepure buvo ant. sza- 
lies, ant krutinės lenciugelis 
toks-pat, kaip kita-kart buvo 
mano tėvo. Žiedas ant pirszto 
lai]) žibėjo, net akys merkėsi. 
Jis vaikszcziojo virtuliuoda
mas in visas puses, kalbėjo bal
siai, dusliai, ir visa laika juo
kėsi savo mažoms žalioms aku
tėmis.

Sztai jie atėjo. Stojanas tuo- 
jans nubėgo kavos taisyti.

Užsižibino ketures
Durnai pakilo, kaip isz kamino. 
Jie geria kava, tyli kai]) Tur
kai, tiktai szlama kortos ir 
skamba raudonieje.

Buvo tai baisi naktis!
M (‘s su motina

žvakes.

užsidarėme 
kitam kambaryje. Ne ji, ne se
suo jau neverkę dauginus. J11 
veidai buvo nuilsę, akvs indu- 
busies ir žiurėjo lyg persigan
dusi os.

Tėvas buvo kelis kartus at
bėgės in musu kambari. Jis vi
sas buvo apsipylęs prakaitu. 
Stovi atsilapojęs džemndana, 
atsisegiojęs marszkinius, net 
plaukai matyti ant krutinės, ir 
pats susiraukęs, kaip Turkas.

Duok dar! — sako moti-
nai.

Ji tyli, kaip akmuo, atidaro 
skrynia ir duodu jam sauja 
raudonųjų, o jis juos dedas in 
skepetaite. Jis žiuri nelyginant 
koks beprotis in szalis, min
džiodamas kojomis ant vietos 
lygiai taip, kaip asz, kad drau
gai laukia manos ant lauko, iki

* f

at riekssesuo atrieKs prieszpiecziain 
duonos. Jis paimu pinigus, pa
lenkia galva in szali ir iszeina, 
kalbėdamas sali: “Tiktai 

tiktai tuos”! Apie tre- 
czia valanda po 
atbėgo jis, 
in musu kambari.

Duok! — sako motinai o 
jo veidas juodas, kai]) žeme. 
Motina priėjo prie skrynios ir 
matyt buvo, kai]) drebėjo joh 
kojos. Tuo kart pamaeziau isz 
po antklodes, kai]) ievas sudrė
bėjo ir atsirėmė in siena.

Greicziau, — sako moti
nai ir szhiostosi prakaitu nuo 
veido.

Mot ina duoda jam.
Duok viską! — sako ji 

— Paskutiniai deszimts rau- 
donuju! — atsakę motina. Bet 
tai nebuvo balsas, nebuvo ne 
sznibždejimas, bet kas-žin kas, 
panaszus in paskutini 
tanezio žmogaus atsidusima.

Jis pasigriebę pinigus ir isz- 
bego isz kambario.

Motina pargriuvo, nuleipusi 
pas skrynia. Sesuo suriko. Asz 
szokau isz Ipvos, Dzokica taip- 
pat iszszoko. Visi apstojome ja 
ir bueziuodami rankas kalbėjo
me: “mama, mamyte!”

Ji padėjo ranka ant mano 
galvos ir kas-žin ka susznibž- 
d(‘jo.

Paskum ji atsikėlę, užžibino 
szakali ir uždegę lempute 
priesz Szv. Jurgio paveiksią.

Eime, vaikeliai, pasimel
sime, kad Dievas mus iszgelbe
tų isz nelaimes. — Jos balsas 
skambėjo, kai]) varpas, o akys 
blizgėjo kai]) dangaus žvaigž
des. Mes pribėgome prie pa
veikslo ir atsiklaupėme priesz 

prie 
motinos, atgręžę in ja savo vei
dą, persižegnojo ir balsiai,su
kalbėjo, vargszas, puse 
musu”, nes tik tiek 
Paskum jis vėl persižegnojo, 
pabueziavo motinai ranka ir 

žiūrėti in ja. Isz jos akiu 
Ji žiurėjo in 

paveiksią ir in dangų. Ten, 
augsztai, buvo kas-žin kas, ka 
ji mate; ten buvo jos Dievas, 
in kuri ji žiurėjo, ir kursai ma
te ja. Ant jos veido atsimusze 
palaima, ir man pasirodė, kad 

Szven-
, Szven- 

kojomis dvesia. Paskum akys 
man aptemo, asz prisiglaudžiau 
prie jos drabužiu ir kaireses 
rankos, kuria ji mane priturėjo 
ir atkartojau tūkstanti kartų: 
— Dieve, tu matai mano ma
ma! Dieve, susimylėk ant tėve
lio! -- O |)askum ne pats neži
nau, kodėl pridėjau: — Dievo| 
užmuszk ta zelenbacz’a! — Il
gai mes tai]) meldėmės.

Paskum mot imi atsikėlė, pa
sistojo ant suolelio ir pabuezia
vo Szventaji. Sesuo taip-pat 
padare, o paskum ir mus pake
le. Ir mudu su Džokica pabu- 
cziavome Szventaji. Pagalinus 
motina paome saujele sudžio
vusiu vosilku, kurios buvo už- 
kisztos už paveikslo, indojo jas 
in stiklą su szventintu vande
niu, ir kas-žin ka sznibždeda

tuos”, i 4

sali:

pusiaunaktu 
bene penkta karta

s

mirsz-

ji, o Džokica atsiklaupė

‘ ‘ Teve 
mokėjo.

eme
riedėjo aszaros.

ir in dangų.

Dievo ranka a laimina, 
Dievo ranka ja laimina

hi u, ir kas-žin ka sznibždeda- 
nui, žegnojo jomis kambari. Vd 
liaus, ji atidarė tyliai duris, ant 

I

pirsztu galu priėjo 'jorie didžio
jo kambario duru ir peržegno
jo jas vosilkomis.

Kaip man tuokart buvo leng
va ant szirdies, koki jaueziau 
ramuma! Nieko panaszaus da
bar negaliu jausti.

Ka lik spėjo motina peržeg
noti didžiojo kambario duris, 
tuoj eme ten rėkauti. Nieko ne 
galima, buvo suprasti tik Zelen- 
bacz’as reke visa gerkle:

— Kas gal mane priversti 
da loszt i ? Kas ?

Paskum vėl buvo girdeli ne 
aiszkus riksmas ir barnis. Pa
galinus iszgirdome, 
dare durys, 
ir žmonių žingsnius.

Bet tėvas n’ejo in kambari. 
Mes bdreikalo jo laukėme. Jau 
iszauszo, mudu su Džokiea už
migom, o jo vis da nebuvo.

* • •

Kada asz pabudau, saule jau 
buvo augsztai. Asz buvau labai 
nuvargęs, bet negalėjau užmig
ti. Atsikėliau.
Viskas iszrode keistai ir liūd

nai.
Lauke viskas t vi u. Szviesa 

puola pro atvira langu, 
pa veikslo dreba žiburėlio 
nele. 
kasios, kai]) drobe, 
szlapios, veidai lyg vaszkiniai; 
jos graižo rankas, vaikszezioja 
ant pirsztu galu ir nieko nekal
ba, tik sznibžda maldos žo
džius, 
nieks musu 
mes nealkani, 
ežia musu mokyklon.

klausiau sa
ves. — Ar musu namuose nu. 
mirelis, ar galbūt dede sugryžo 
ir vėl reikia jis laidoti .’

Staiga kruptelejau, nes neno- 
” Dieve, 

” ir pas- 
Dievę, užmuszki Zelen-

* ■
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ka d a įsi
gini i me riksmus

o prie 
ug- 

Motina ir sesuo iszblysz- 
Ju akvs

sznibžda
nepusryczia vome
nepaklausia^

motina nesitin

Mes
li r

5

Kas t ai l

roms susznibždejau: 
susimylėk ant teveliu! 
kum u 
bacz’a!”

Apsiaviau ir iszejau isz kam
bario. Netyezia priėjau prie di
džiojo kambario duru, bet I įlo
jau turėjau sustoti, nes paju
tau kad motina nusitvėrė mane 
už rankos.

Asz atsigręžiau, bei ji nieko 
nepasukę, pridėjo tik pirszla 
prie lupu; paskum ])rivede ma
ne prie duru, kurios vedę kie
man ir tenai paleido., Motina 
vėl sugryžo triobon, o asz sto
vėjau prie duru. Žiurėjau in ja 
nesuprasdamas, kas ežia yra.

Paskum vėl prisiartinau ant 
pirsztu galu prie didžiojo kam
bario ir prisiglaudžiau prie 
rakto skylutes.

Žiūriu.
Viduryj kambario stovi sta

las. Aplinkui ji visaip sustum-.
dvi ar trys ap-

ir prisiglaudžiau

dytos kėdes;
v e r s t os. Ant g ri n d u i szme t y I a 
daugybe kortu, sumindžiotu ir 
sveiku cigaru,'sudaužytas puo- 
džikas; isz-po vienos kortos 
blizga radonasis, staltiese lyg 
pusei nutraukta nuo stalo. Ant 
stalo iszblaszkytos kortos, ap
versti puodeliai, cigar-galiai ir 

Ten pat keletas dyku 
guli

pelenai;
torieliu, tiktai ant vieno guli 
krūva pelenu isz pypkes. Ant 
vienos kėdės už stalo, nusiims
žes nuo duru sėdi tęvas. Jis pa-
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SIUVA CZEBATUS DEL 
KARALIAUS.

Ana diena atlankė Washing-
Alfredas Waller Bo-ton, I). ( 

reliam, karalisžkas sziauczius 
del Anglijos karaliaus Jurgio. 
Jojo tėvukas, levas ir jisai siu
vo ezebatus ir czevorvkus del e 
karaliszlkos szeimvnos nuo 18- 
.10 meto.

si rėmės ant ai kimi u 
rankomis gi

Asz žiurėjau apyilgiai 
kad nors krustelėtu, 
liktai, kaip sunkiai kvėpavo jo 
krutinę. Man malszesi galvoje 
visokios negeros minty 
nežinau kodėl, bet man rodėsi 
kad jis numiręs, 
jausi, kai]) numirėlis gali kvė
puoti. Paskum man rodėsi, kad 
jo ranka isz popiero, ir kad jis 
negali ja suduoti, ir kili tokie 
niekniekiai.

Dievas žino, 
eziau žiurejes pro skylute, kad 
vėl nebūtu prisiliėtusi motinos 
ranka. Motina ne žodžio man 
nesak(‘, parode lik savo meilio
mis akimis ant duru.

Pats nežinau, 
misi emes

, susiėmęs 
d va, ir nesijudina.

, o jis
Maeziau

Pats
1

ir asz stebe-

kaip ilgai bu-

gatves, vis
lia prast a i ;

kodėl staiga 
kepure pabueziavau 

molinai ranka ir iszbegau lau
kan.

Buvo Szestadienis.
Kada iszejau ant 

kas iszrode labai
kiekvienas dirbo savo darbu. 
Sodieeziai buvo atvežę ant tur
gaus duonos ir daržovių. Pirk- 
liai žiurėjo in maiszus ir eziu- 
pin<‘jo ėriukus. Polieijantas isz 
visos gerkles reke, rodydamas 
vežimams vieta. Vaikai vogė 
vvsznias. Kasztininkas vaiksz- 
eziojo gatvėmis ir reke, kad 
varytu nuo gatvių kiaules.

t TOLI AUS BUS]
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PAVOJUS!
pirmiems ’ 

ženklams persišaldymo ■ - • • « • . M . • •
Pasirodžius

gi 
krutinėję, patrinkite vikriui
su

DR. RICHTERIO .
h Inkaro Rūšies
Į PAIN-EXPELLERIU

Vaisbaienklis registruotas 
S. V. Pat. Biure,

Persitikrinkite,Persitikrinkite, kad.
Inkaro vaisbaženklis

k aL *1

ISZTRAUKOS ISZ 
TESTAMENTO

Kai numirsiu,
kur mylėjau,

mano ponios
J r paneles, 
Paminėkit abjekty via i, 
Kiek del jusu asz kentėjau. 
Kaip jus eziulpet mano svyus 
Egoistiszkai, be aiko, 
Keikei, varžeties ir dukot... 
Nors dabar paskelbkit taika! 
Paskutine mano valia 
Szlai iszdestau jums ant lapo;

> Netroszk inkilo granitu,

lj butų ant pakelio.
35c ir 70c vaistinėse, arba 

rašykite tiesiai i laboratorija.

F. AD. RICHTER* CO.,
Berry <Sc So. 5th Sts., 

Brooklyn, N. Y. >
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W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUV1SZKAS 
GRABORJUS MAHANOY CITY

Nei stovylorn mano kapo. 
Nesagstykite tos vielos 
Skarmalais, geliu neseki!, 
Ir tampydamos palupi 
Prie to ka])o nesedekit.
Lig pradėsiu szaukdams leipti 
1 r nustosiu gero tono, 
Pajeszkojusios Petrausku 
Užtaisyki! patefonu.
Jokios pompos! Ir saliutais 
Nebauginkit mano vėlės, 
Te po taure musu vyno 
Paragauja jus lupeles.
() užlyginusios duobe 
Džek batukais sumindžioki!, 
Ir pagrižusios namoliai 
Bent savaite neinedžiokil...
Mnao kapo kieta ])luta 
Nors devintinei nuszliiokit, 
Kvepalu drėgnu* pagerbki! 
Ir fokstrotą pasiszokil.
Jei kam upas jiatiirnautu,

9
kai]) veikia 

‘‘Granata ”.
Kai del pudros, preparatu... 
J us at rasit kita voką. 
Patikėkit: jus palikti 
Alau ir gaila ir liūdnoka... 
Komplijmentu neraszysiu: 
Jus gerai viens kita žinot, 
Tik nors mirsztant prispa- 

žinsiu,
Kad mane jus sugadinot!

S. Lauczius.

Atminimui literato 
Referuokite, 
Salio Szemerio

'**r "F

KREIPKITĖS PAS DR. HODGEN9 
Philadelphia Specialiste 

Visos Kroniszkos Ligos. .

Silpni, Serganti Vyrai ir Motera. 
Ne Serganti bet visgi ka tik pajiege 

dirbti. Apsisaugokite pavojaus.

Gydau pasekmingai katara, užkimimą 
dusuli, galvos užima, pilvo, kepenų, 
inkstui pūsles liga, rumatizma lum
bago ar neuritis ligas.

Kraujo ir Odos Ligas visuose pa
dėjimuose. Litiazkas vyru ligas.

Be operacijos ir patrtinima laiko.
Rodą ir patarimas dykan.

Tik kožna Utarninka, Sereda, 
Ketverga ir Petnycaia.

Ofisos valandos 9 ryte iki 8 vakare 
BAUSUM NAME.

4 S. CENTRE ST.
POTTSVILLE. PA.

Antras Floras,

4

i
Lyg szioliai nepersitikrinau 

Neatvirai kalbėjau, 
Su tais revoliucijonieriais. 

In ezion atbegeliais. 
,'l’ai dabar asz pasakysiu. 

Ir viską iszrodvsin: 
Iii ezion toki albegeliai.

Yra tai pabaigti latreliai.
Ka pridirbo Lietuvoje klastų, 

N'agyscziu, žydinsezin ir 
kitokiu nieku.

111 ezion pribuvia, ne nori 
dii*bt i.

Isz geradiisziu Lietuviu nori 
1 pasinaudoti, 

Po ajjygardas trankosi.
Jaigu kas priglaudžia, tai vie

nas pasilikęs dairosi.
Kai]) prisitaiko prie bakseliu. 

Ar prie masznčliu, 
\’iska suglomže, 

1 r su vėjais iszdume.
Argi del mus ne sarmata, 

Tupinet apie toki valkata, 
Ka nesavo pravarde neszioja. 

Ir visus a]>gaudineja.
Ne toki skarmalei socialistai, 

Ne toki latrai anarkislai. 
Tiktai tinginiai, 

Pleszikai ir vagys, 
Jaigu tikri revoliucijonieriai 

toki rakali nutvertu, 
Tai isztikruju pakartu.

Tegul tokis szpielius paima 
spat a, 

Ir prie darbo pripranta, 
Czion žmonių neapgaudines.
Revoliucijos dvasios 

neinkvepines, 
O jaigu prie darbo imtis 

nenorės,
Tai in Arkansus keliauti gales, 

Czionais kožnas valnysta 
kvėpuoja, 

Jokiu revoliucijonieriu ne 
reikalauja, 

Czion dykaduoniai giliuko 
neturi,

Kožnas isz savo ranku darbo 
žiuri, 

Czion ne yra jokiu caru, 
Nereike ne revoliucijonieriu, 
Keliaukite szpieliai in bol- 

szeviku rojų a d galios, 
Be pinigines dalios.

♦ * ♦

Vyrucziai, jaigu pasigerete, 
Tai norintfS juoku nedarykite. 

Arti Pottsvilles ana diena 
bnvaui 

Tai pats girdėjau,
Dvi vakaruszkos atsiprovinejo, 

Tai svetimtaueziai juoku ne
mažai turėjo,

Negana kad stuboje klykavo, 
Da ir ant poreziu iszsigavo, 
Tada jau net pradėjo staugt
Kaip peklos gyventojai 

klykant;
Anglikai per nakti nemiegojo. 
Ant “hunksu” plūdo ir rūgo jo, 

Isztikruju vyrai, 
Darote negerai, 

Jaigu jau suvis smegenų 
neturite,

Kad taip gyvuliszkai 
apsieinate.

Liet avi*xk«« Graborias ({ 
K. RĖKLAITIS 

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 4 
mokslą. Turin pagelbi- 
ninke moterems. Priei
namos prekes.
610 IV. Spruce Kt.< 

MAiiANUT crrr, va.
306 MAUKET ST-, 

TAMAQUA, PA.

51C IV. Sprue. SI

300 MAUK ET ST.,
■ j—

* —
Laidoja kunus numirėliu, 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, vošeliju, pasivažinėjimo ir t. t, 
S2O W. Centre St.. Mnhanoy City, P«.
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CAPITAL STOCK $125,000.00
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APSIVEDĖ SU 
DAINININKU.

Po'trumpai pažineziai, pato
gi Verną True Neičlig isz Wa- 
tdiing’ton, D.

baritono dainininkožymaus
isztokojo už

Reinaldo Werreurath iaz Wee
haw'ken, N. J.
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LIETUVISZKA
AGENTŪRA

Parduoda Szipkortes in Lietuva, 
Lenkija, Rusija ir kitas dalis ’ 
svieto. Parvcžu gimines ir darbi
ninkus (ant farmu) dirbti Ameri- » 
kon ir Kųnadon. Siuncziu pinigus. > 
Padarau Davernastis, Pirkimo ir 
Pardavimo Aktus Lietuvon ir Len-

. I' d' ■' 1 I. k * ' I ~ *

kijon. Praszau klausti informacijų 
sekąnczio adreso:

Z. JANKAUSKAS
(Notary Public)

769 Š. Second Street, 
Philadelphia, Pa.
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S SURPLUS Ir undivided
? PROFITS $623,358.62

> Mokume 3-ežia procentą ant 
C sudėtu pinigu.
> dam prie j ubu pinigu 1 Sausio ir

i

Procentą prido-
- - -j

1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalu su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.,' I

G. W. BARLOW, Pres.
J, FERGUSON, Vice-Pres. ir Kas.

Netoli nuo Szenadorio, yra 
dvi karezemos, 

Spykyzes vadinamos, 
O kas ten darosi,

Kaip vyrai bobas geniojesi.
Kad pinigu dudtu ant 

iszsigerymo,
Ar in namus parsineszimo. 

Bobos ne nori duot, 
Vyrai pradeda per veidus 

muszt,
Isz to būna juoku nemažai, 
Kaip bobos daro šildavai.

O*gi kliksmns, 
Nesvictiszkas plūdimas,

Ir,taip darosi konia kas diena. 
Lai Dievas nuo to gina 

kožna viena.
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ŽINIOS VIETINES SHENANDOAH, PA.
* I

— Gavėno.
— Garnys paliko patogia 

dukrele del barberio Szukio Bowers uli. mirė nuo uždegimo
į

t Petruką^, dvieju metu sū
nelis Prano Petraucko, 237 N.

ant 903 E. Centre uli. Įplaueziu. Laidotuves atsibuvo 
su pamaldomis

mo,
— Badai kasyklos Saint Seredos ryta 

Nicholas ir Suffolk bus uždą- Szv. Jurgio bažnyczioje.
rytos ant neaprubežiuoto laikorytos ant neaprubežiuoto laiko f Valerija, 13 metu my lo
ir paliepta anglokasiams isz- ma dukrele Alekso Valukonio, 

106 S. Grand'uli., įniro Shamo-neszti tulszeu ir dinamitą. Kea- 
dingo kompanija neužtvirtina kin ligonbuteje po trumpai li
no užginezina uždarymo kasy
klų, bet paskutinis gandas isz 
Pottsvilles sako, buk Read ingo 
kompanija iszduos penkis mi
lijonus doleriu ant pagerinimo 
ir pataisymo savo kasyklų. Vi
si užkalbinimai ant augliu 
kompanija stengsis aplaikyt 
laike vasaros ant žiemos ir pa
gal nauja sistema darbo, tai 
musu aplinkinėje ketina dirbt 
gerai. Priok tam kompanija 
užkalbino tūkstanti karuku in 
kasyklas ir kitoki materijola 
reikalinga del kasyklų. Kom
panijos inžinieriai jau kelis 
menesis peržiūrinėjo kasyklas 
tiksle pagerinimo ir kaip gir
dot, tai kaip pradės kasyklos 
dirbt, tai dirbs be paliovos. 
Kad tiejei paskalai iszsipildy- 
tu ir butu teisingi.

— Patarėm idant pinigė
lius be reikalo ir ant visokiu 
nieku neiszleidimd, nes nežinia 
koki gali būti laikai szia vasa
ra. Juk dabar galima inspeti 
kokia bedarbe gali užeiti szioje 
aplinkinėje, jaigu net kelios 
kasyklos sustojo dirbti ir keli 
tulratancziai žmonių neturi 
darbu. Geriau būti pasirengu
siu, ne kaip nuo kitu praszyti 
sOszelpimo.

— Garnys paliko patogia 
dukrelia del Jono Vaicziulio- 
niu ant Birch ulyczios.

— Girdot, kad priezeriu 
draugavo pareikalavo nuo po
licijos idant padalytu ablava 
ant keliu Urvu mieste kur susi
renka vakarais vedusios mote- 
ros ir praleidžia vakarus su 
svetimais vyrais. Pagal skunda 
tai badai vra keli ir Lictuvisz- 
ki urvai kur atsibuvineja so
domija.

— Del daugelio
mas Juozas Jurkszaitis, kuris 
kitados laike kriaueziu szapa ir 
buVo vienas isz goriausiu 
kriaueziu, o dabar dirbo pas 
kriaueziu Diamas 316 E. Cent
ro uli., pavojingai serga ir ma
ža viltis yra kad pasveiktu. Li
kos nuvežtas in ligonbute.

• t

žmonių

kad

pažysta-

Ir iszeme Die-

1’tarninko ryta 
laidotuves

atsibu
vo laidotuves a.a. Izabelės, 
dukters Antano Leskin su tri
mis misziomis Szv. Juozapu 
bažnyczioja ant kuriu dalyba
vo daugelis pažystamu ir gi
miniu. Nuliūdus szeimvna Len
kiu sudeda szirdinga padeka- 
vone prabaszeziui Klebonui 

ir kunigams 
Klevinskui ir Tiszkui kaipo ir 
del p. Mares Budrevicziutes už 
puiku pagiedojima, Sodalie- 
tems mergaitėms už patarnavi- 
ma ir neszima grabo ir žiedu ir 
Seserims Szv. Franeiszkaus už 
papuoszima altoriaus kaipo vi
siems tiems, kurie dalybavo 
laidotuvesia, lai visiems Die
vas atlygina sziintnropai.

a.a.

prabaszeziui 
K u n. P. (’zesna i

PRANESZIMAS.

Asz« Florins Žukas pirkau 
anglių bizni nuo Frano Stepa
nausko (Korės). .Jeigu jums 
prireikes anglių tai meldžiu 
Lietuviu mane paremti.

Florins Žukas,
411 W. Market St., 

iMahanoy City, Pa.
PADEKAVONE.

1.16

Szirdingai dėkojame Gerb. 
Klcb. Kun. P. (’zesnai už suren
gimą gražiu pamaldų už musu 
brangia dukrele Izabele. Dėko
jamo Kun. K. Klevinskui už 
gražu pamokslą, taipgi dėka 
kun. Tiszkui. Dėkojame Para
pijos Seserims už papuoszima 
gražiai altorių, ir visiems ki- 
tiepis kurie patarnavo dekavo- 
jam. Nuliūdę tėvai

A. Leskel.

gai. Lavomis likos atvežtas pas
332 E.dede .Joną Kataliona, 

M t. \’ernon uli., isz kur atsibu
vo laidotuves.

New Philadelphia, Pa. t Pet
ras Czurnis, 72 metu, kuris per
gyveno czionais 15 metu mirų 
ana diena. Velionis atvažiavo 
isz Lietuvos 45 metai atgal, 30 
motu atgal iszvažiavo in Mid
dleporta kur laike salima per 
25 metus bet vėliau sugryžo at
gal in New Philadelphia. Palai
dotas Ketvergi) ryta.

Chicago. — Vasario 13 diena 
darbe, urnai nuo szirdies ligos 
pasimirė Jonas Bankanskas, 
50 metu amžiaus, gyvenęs prie 
3906 W. 62 St. Jo žmona Zofija 
randasi ligoninėje po sunkios 
operacijos ir del jos krilingos 
padėties daktarai uždraudė 
praneszli apie jos vyro mirti. 
Ju duktė Helena, 15 metu am
žiaus, nuo gimimo yra pabėgė
lė —-’ligonis. Tad nėra net kam 
rūpintis laidotuvėmis. Velionio 
draugai ir kaimynai dabar ren 
ka aukas del laidotuvių. ------a\

REIKALINGAS DARBININ
KAS ANT FARMOS.

Ženotas ar pavienys. Ątsi- 
szaukdamas meldžiu atsakvl 
aiszkiai ant visu klausvinu ir 
indeti 2c stempa, kitaip ne 
gausit atsakymo.
kiek sveri, ar esi dirbos Ameri- 
ke ant farmos ir kaip ilgai, ko
kias maszinas gali valdyti ir 
pasitaisyt. .Taigų esi ženotas 
tai paraszyk kiek turi vaiku ir 
kaip seni, jeigu nenorite kad 
pati ar vaikai dirbtu tai visai 
neatsiszaukite. Būna visiems 
užmokėta pagal ju darbu. Gir
tuokliu taip noreikalaunam. 
Darbas daugiausia prie sodu ir 
abelnai viską auginamo, la
biausiai toki norėtum katras 
mokėtu ir mylėtu prie vaisiniu 
medžiu dirbti, gautu gera už
mokesti, katrie nemyli t gamta 
ir nemislinat apsigyventi ant 
fanuos bus geriau kad visai ne 
atsiszauksit. Ženotam duodam 
st ubą, malkas, muistą ir nuo 
$300 iki $1,000 pinigais. Pavio- 
nam duodam burda ir užmo
kesti pagal jo verte. Meldžiu 
a t s i sza n k d a m i p a r a szy t 
kiai kiek norėsite mokesties 
ant meto ir kaip greitai galite 
pradėti dirbti ir ant visu kitu 
klausiniu nes kitaip negausite 
atsakymo. Katrie mokat kar- 
penderiaut ar apie bites dirbti 
neužmirszkite paminėti. Adre- 
savokite szitaip. (tl7

Andrew Abraezinskas,
Catawissa, Pa.

kitaip 
Kaip senas.

auginamo,

a i HZ’

GERIAUSIA DEL
SILPNU STRĖNŲ

Ar jus keneziate del raiszumo mi
zerijos, skaudamu strėnų? Jus galite 
gauti beveik ūmia pagalba naudojant 
Johnson’s Red Cross Kidney Plaster. 
Jis szildo, szvelnina ir sustiprina silp
na nugara, maloniai masažuoja kū
no audini su kiekvienu kūno judesiu, 
tuo padedant atstatyti tinkama cir
kuliacija ir normale jėga. Johnson’s 
Red Cross Kidney Plaster teikia nuo
stabiai <reitu» rezultatus, d oi to, 
kad gyduoles persisunkia tiesiog per 
oda in apimtas vietas — skausmas 
iszcina, diegliai apleidžia, jėgos su- 
gryžta beveik urnai. Ir jus gaunate 
patvaria pagalba, irgi, del to, kad gy
duoles veikia nuolatos, kol plasteris 
laikomas prie kūno. Mėgink Rod 
Cross Kidney Plaster szianakt ir in- 
sitikrink, kaip greit jis paszalina silp
nu strėnų mizerija.

FASHION HAT AND 
DRESS SHOP.

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

Pasiuv’am visokias dresses 
gražiai ir nebrangiai. Taipgi 
parduodame skrybėlės,

/
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JUOKAI.
ISZMINTINGAS VAIKAS.

D

Laike katekizmo iszaiszkini- 
kunigas kalba vaikams

apie Adoma: “
vas Adomui szonkauli isz ku
rio sutvėrė moterių...

Aha! — atsiliepe jaunas 
Kaziukas — už tai mano teve-

UBAGO
MEILE

j
JLjjįjaftgjjĮr.1

Ant Tamaszaucku kiemo 
prie tvarto stovėjo Magde ir

lis visados kalbu, kad mamyte dabojo parsziukus idant Jie 
jam per szona iszlenda. *

NEGALĖJO ILGAI LAUKT.
Ar galetau gauti toileti- 

nes popieros ?
Ant nelaimes, iszejo.
O kada bus ? Ba asz ne-

*galiu ilgai laukt...

MUZEJUJE.
A įeina žmogelis in muzeju ir 

klausė virszininko:
—. Kas ton guli po stiklu?

Tas di'delis raudonas 
szinotas? Tai yra liežuvis cie
soriaus Kaizerio Vilhelmo.

— O tas mažesnis dalykas

didelis
I’a i yra liežuvis ei e-

szale ?
— Tai yra liežuvis to paties 

Vilhelmo, kada da buvo kūdi
kiu. *

PRIESZ SZLIUBA IR
PO SZLIUBUI

i.
O tu mano meilute, 
Mano saulute ir žvaigždute, 
Mano gyvasti, mano anioleli, 
Mano žiedeli, mano kūdikėli, 
Mano laime, mano žemcziugele 
Mano viskas, 'mano saldutėlė.

II.
O tu mano kankytoja, 
Mano gyvasties užtrueintoja 
Tu mane suodei, 
Ant amžių prapuldei, 
O, tu boba isz peklos, 
Neatstoji ne valkatos, 
Uždaryk savo snuki prakeikta, 
Duok man pakaju szvontn, 
Gana jau man dakakai, 
Per dienas munszaiuo lakai
Nelaimingas asz ant visados 
Nuo savo bobos prakeiktos.

—F. B.

Nosinis Kataras ir Asthma 
arba Dusulis.

Mainleriu ftuthma, Gerkline asthma, 
Bronkites, Gerklinis kosulis, Plautis, 
Sunkus atgavimas kvepo, Katariszkaa 
kurtumas ausyse, UŽymas galvoje, 
Galvos perszalimns. Užkimimas gal
vos, Isz priszakbo galvos skausmas 
Neapmokama gyduole naudojama su 
stebėtina pasekme per 80 metu. 
PREKE 25c. (užmokesti prisluskite 
pinigais no stempomis). 
parduodame vien tik per

THE HAMPTON LABORATORY 
724 MULBERRY ST. READING, PA. 
Pasinaudokite isz tos stebėtinos gy- 
dunleR už tnkia pigia nr*>ke.

lazrasta h

Valgiu Gaminimas 
NamuPrižiurejimas 

Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti szia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato* Drūtais 
audeklinais apdarais.

Preke tiktai $1.50
W. D. B0CZKAUSKAS-00 

MAHANOY CITY. PA.

Naujas Didelis 
Sapnorius jau 

Gatavas
Jau užbaigom daryt 

Nauja Dideli Sapnoriu. 
160 puslapiu, su dau
gybe nauju paveikslu, 
iszaiszkina visokius sa
pnus kokius žmogus 
gali sapnuot,
puikiai druęziai apda
ryta klotais* audeklineis 
apdarais. Preke su nu
siuntimu tiktai $1.50.

W. D. Boczkauskas-Co. 
Mahanoy City, Pa.

ėdant nesusipjautiii arba kad 
i neiszvorstu lovelio su szutytom 
bulvėm ir apibarstytom mil
tais.

Parsziukai vienas per kita 
knaisiojo snukucziais ir užga
nėdinti tokiu sau valgiu links
mai kriuksėjo, o Magde stovė
jo prie j u ir dairosi aplinkui. 
Laikais žiūrėdavo in edanezius 
parsziukus ir tada isz jos bur
nos tszsigiTsdavo pabarimo žo
džiai:

— Ar ne esi tu brude!...
Ir vėl tykus parsziuku kriuk

sėjimas, szuipinejimas. Lai
kais nekuris pusmeitelukas jn- 
silipdavo su visom keturiom in 
loveli, 
teszla sau pasisavinti.

— O kad tave peibelis tu 
bjaurybe! -~ 
tuojaus su 
laukan parsziuka isz lovelio.

Tegul btis pagarbintas!..
Magde atsisuko. Priesz ja 

stoVejo ubagas, biski plikas, 
biski pražilęs,^sn sveiku raudo
nu veidu ir pamėlynavusia no
sių. Jo visas stambus kūnas bu- 
vo atsirėmęs tik ant vienos ko
jos. Antros kojos vietoje buvo 
koja medine, prie, kurios 
pjauta koja sulyg 
pridrutinta. Ant sntorsztos ser
mėgos karojo modalius — per 
peti pakabinta tarba pilna pri- 
kimszta alnnržnos, o rankoje 
lazda su pusantro sieksnio il
gio botagu, ant kurio galo da 
pririszta vinis. Tai buvo di
džiausiu aplinkiniu szuneliu 
baime. Tas.jiclaimingas szune- 
lis, jaigu ubagas jam duoda to 
botago parlipanti.

.Magde, pasižiurėjo in diedą 
labai i^znainai.

— Ant -amžių... 
suduodama,įsu ranka per nuga
ra vienam parsziukai, kuris in
kų ado kitam ausi. <

Ubagas pasirėmęs ant lazdos 
tylėjo, žiu rodamas staeziai in 
mergina. Magde apėmė didis 
piktumas. — Nuo kiaulių sun
ku pasitraukti, o ežia priesz ja 
da toksai diedas, ubagas atsi
stojęs typso. Užsigryžo nuo jo 
pecziais ir suniurnėjo:

— Eikite pirkion, pas ga.s- 
padine... Asz ežia jums jokios 
ahnužuos neduosiu...

A-a... Kas ton man al- 
mužnal... Geras žodis, tai taip
gi almužna. Ir nors žodis, yra 
labai pigus, tai dėlto ilgas lai
kas jo negaliu sulaukti...

M e rg i n a ne a t s isza ūke, 
eik in parsziukus. Ubagas 'bu
vo susimaiszes kaip szuva, ku
ris lenda ka nors nustverti prie 
žmonių ir kurie jam iszkauszia 
nugara su' lazdomis ir bota
gais. Bijojosi prisiartinti, bi
jojosi pra’knlbi'iiti, noVs akys 
jam in virszu isz kaktos lindo 
— taip baisiai lokamniai žiu
rėjo in mergina Magde.

Ar ji gražesne už kitas 
Gink Moti'ua Dievo!
kada jis vaiske tarnavo, tiek 
daug visokiu merginu mato, 
bet dar kokiu!... Magde-gi pa
myk) del to, kad ji biedna, kad 
ji pas gaspadorihs tarnauja ir

szuipinejimas.

Knyga
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STATYS DIDELIA PRIEGLAUDA DfiL BUVUSIU KAREIVIU.
Kamandierius Frank F. Strayer, pirmininkas susivienijimo kareiviu kurie dalybavo 

Svietineje Karėjo, su kitais virszininkais, pasirasze ant planu, naujos prieglaudos del ka- 
Eaton Rapids, Michi-reiviu, kuri kasztuos arti keturis milijonus doleriu^ o kuria pastatys 

gano.

u'bagui labai prie szirdies lipo,! — tai asz koksai pa-

kaipo norėdamas visa

pyko Magde ir 
koja iszversdavo

nu-
kelio buvo

Ka,
labai patiko. Ir kada ji nuo jo'stumdelis?.. Ar asz cziabuvis

su meszlais ūpai- man koja vainoję nupjovė?...

ri in ja, kaip in savo maldakny-1 dirbti ant žemos nereikalauju, 
ges abrozelį, nenukreipia net 
akiu.

Pradėjo nedrąsiai:
i> — Na, ir kaip tenai ?... Ar
nori už manes iszteketi ?... ka ?..
t

už manos.

užsisukus stovi 
visa purvina,

užsisnaudus, Arba asz koksai vagis? Kad

draibszczius— tai ubagas žiu-Į Taigi asz nesi puolu szokti,

ba žemes neturiu. Bet 
pats ciesorius laiko savo apie- 
koje, alga gaunu kas trys me
nesiai. O ar asz diedas, ar ne 
diedas, tai jiems pasakysiu kad 

Sakau tau mergele: isztekek km diedu-buvau, diedu-esu ir 
Turėsi szventa gy- isz Pono Dievo loskos diedu iki

mane

isz Pono Dievo loskos diedu iki
vcnima. Tau neliepsiu nieko o smerties busiu o tie žmones, ka
nieko... Galėsi sau miegoti nors 
iki pietų, galėsi daryti, ka I 
tu norėsi... Asz tau 1.............
namelius pristatysiu... kibti 
paukszezio pieno tau negalėsiu 
niekur gauti... tik isztekek.

Susimaiszymas nuo jo veido 
nVko — su medine koja viena 
žingsni padare ir tuojaus atsi
rado prie Magdės szono. Pra
dėjo jai. vėl viską pasakotu 
pradėjo kalbinti.

Mergina buvo pasipiltus ii 
nieko neatsake. Nuo.jo nusisu
ko, susiraukė ir pradėjo par- 
sziukus nmszdi, j algų kuris 'ka 
blogo padarydavo. Bet ubago 
žodžiai jos duszion krito ir ten 
neskendo be jokio ženklo.

Biedna mergina, be levu iszr 
nugus, valkiojasi po svietą, ne
žino net, kiek turi metu. Visa
dos tarnauk, visados uždar-

( isz inanes juokiasi, tai kaip Po- 
įj-K nas Jėzus pavelys dar bus ge-

t ' 1 11^ X _visko in rai, kad kllr patvoruose gaus
pristatysiu...

Lo v ii- 
St varste

sau gala!
Mergina nusiramino, 

kas buvo tuszezias. 
parsziukus tai už ausu, tai už
uodegų ir in tvartu stumdė.

f

Nieko nesakė ubagui. Kvai
las mislina, kad jis no diedas — 
lai toji sarmata... Tai kad ner
sarmata. Tada inokccziau kaip 
ant svieto gyventi! Iszsimiego- 
eziau už visa savo gyvenimą. 
Ba turbūt ubago pirkioje

/

visados
— atsako biauk dabar jau ir nodiejos nc-

persimai n y t u. Sunkus 
mas — *

kibą

t • • *

• • • • 
Seniai,

f

kad bus lengviau ja pri kalbiu? 
ti, prie savos pt,įtraukt. Kad ji 
norints butu ne Tamaszaucku

| < ♦ f* l* ‘ • J •

tarnaite, kad ji norints butu ju 
duktė, kad ji butu kasžin ko
kia, kad turtingiausia, tai vis-
tiek jam butu gera pati ir ji 
jipn tiktu. Ba ji savy je turi ka 
toki, kad jam taip limpa prie 
szirdies. ĄJorgina yra tingine, 
kožnas aįie tai žino. Szventu 
dienu togtil bus kad ir daugiau
siai, ji nėpasikrutins — bet to-

. , _ ........ _ v A M - * a

kožnas agio tai žino. Szventu

kia tingihysWubitgui taigi la-
bai pritinka. In tokia apskre
tusia apsileidusią kaip ji, no- 
pažiūrėtu net ariekas, bet tasai 

nę&hilh delko, 
J1 7 i '■ 

■
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tusia apsilclc|it.sia kaijį) ji, no- 
pažiūrėt 
apskretimas, v

A r,
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mažai.darbo via mažai. Koks ten 
darbas bus? Ne žemes, nei jo
kio gyvulio. Gludocziau , sau 
nuo ryto iki tamsini nakeziai ir 
nieko tada neveikeziau.

Užtrenkė tvarto duris ir už
suko sukyne. O ubagas praszc 
ir kalbino.

— Mislini, kad ubago Juo- 
na tai tokia bloga?.. Aa.! Eik ir 
pereik visa kaima, kad kas 
taip valgytu, kaip asz valgau, 
kad kas taip nesirūpintu su vis 
kuom, kaip asz nesirūpinu. Al
gai man szienas pusta ? Ar kibą 
asz turiu padotkus mokėti? 
Žmogus alga turi, gerus žmo
nes lankai, duonutes ir mėsos 
susirenki ir tankiai sau ariel
kos iszsigeri... Tiktai isztekek 
už manės, mergele, isztekek už 
manės!

Ji ėjo palengva pirkion, die
das paskui ja lingavo per pur- 
vvna.

— Na, ir kaip gi ?. A f 
Magde atsisuko in diedą szo- 

nu. u
Palaukite dar dvi net lo

ir I lias.
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kad kada nors gyvenimas 
i g y ve ni

di rbk, dirbk ir dirbk, 
visados stovi ant tavo sprando 
ir da rėkia: •

Tingine!...
Niekam netikus!... 
Dykaduone!...
Kad ir in siena mestum, 

tai priliptum!...
Visi, juokiasi isz jos darbo, 

isz jos vai'kszcziojimo, isz jos 
purvinamo, isz jos iszrodymo. 
Viskas, ka ji tik daro — tai ne 
gera ka pasako — tai durna, 
apsirengia — tai juokinga. Va
ro, vaiko, rėkia pravardžiuoja, 
keikia,' o ežia prick tam vis 
reikia -dirbti. O arsziausia 
ankstus •. kėlimas rvtmecziais. 
Gaspadine ja vis su sziiltu van
deniu pažadina — žiema sxal- 
ta, tamsu, kuik ugni pecziuje.

Net pasikratė.
O tasai ubagas jai malevoja 

toki rojų. Taip kaip tyczia, 
taip kaip jis žinotu, kas jai 
kenkia...

Labai supyko ji ant 
žmonių.
stovėjo ubagas, tai ant jo ir 
visa savo piktumą iszliejo:

— Tai ko ežia dabar jus

visu
O 'kad arcziausia jos

— Tai ko ežia dabar jus 
puo manos norite... Pikta va
landa ta diedą a'tnesze. Kur tikz 
žengsi, jis visur paskui tave 
trapailineja ir neduoda jai pa
ku jaus !... Sarmata, negražu !-*- 
Kur tik parodysiu akis, tfisi isz 
manes juokiasi, biitk koksai
diedas paskui mane bcsimei- 
linda m a s vai k szbz io jas.

Pradėjo verkti. Szliioslc pur-
vi na veidą, o aszaroš .kaip žir
niai isz akiu krito. Verkdama 
kalbėjo: ’

— Ar 'tai jau neturite kitu 
sau merginu?... Ar tik maneAr tik ’jnąne 
viena pažlns'tato ir matote?... 

nuoNors' syki atsikabinkite 
manes ha reiks isz ežia pabėg
ti, ar kas jau.

Ubagas labai susijudino. 
Paskui didžiai supylkes atsilie
pė; " . *
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NIAGARA VANDENPUOLIS UŽSZALO.
Szaltis buvo taip smarkus, kad net Niagara vanden puo- 

visiszkai užszalo taip, kad 
žmonių dabar turi proga vaiksz-

lis (aut AmerPkoniszkos puses) 
vanduo visai nepuola. Daug 
ezioti ant ledo ir prisržiuret areziau tam gamtos stebuklui.

........... ■ — ......................................... -
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York o mieste
N

Arename New 
inkstu liga. Netapkite patys 

a pi e i sd am i diegimui 
ger-

auka,
s ka usma ms. Saugok i* t es, 
darni vandeni ir bandvdami

HAARLEM OIL
.CAPSULES'

Pasaulinis diuretiszkas akstintojas, 
garsus nuo 1696. Trejopo didumo. 
Visuos* aptiekose. Gvarantuojamas. 
Jcszkokite vardo GOLD MEDAL ant 
kožnos dėžutės ir neimkite kitokiu. 
.........Ą-'f ■■ .» ..i. .....

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszk&s 

■■ Dentistas Ifahanojuje.
Ant antro floro Kline Sztoro.

19 W. Center St. Mahanoy City

A. J. SAKALAUSKAS
LIETUV1SZKAS GRABORIUS 

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

atliekam rūpestingai ir graliai. Bu
site pilnai užganėdinti.

Isz Mahanojaus jeigu kas parei
kalaus mano patarnavime tai mel
džiu man tolefonuoti o prilosiu in 
deszimti minutu.

Nubudimo valandoje suteikiam 
geriausi patarnavimo. Palaidojimo

Telefonai 878.

666
yra tjd receptą* del 

Szalczio, Grippo, Malaria, 
Flu ir Tulžinio karszczio.

Užmuaza mikrobus. — Aptiekus*




