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SENAS KAREIVIS
BUVO KARESE 5 SKLY
PUOSE; TURI 101 METU, 
BET RANDASI UBAGU 

PRIEGLAUDOJ.

1

BAISUS PADĖJIMAS 
STRAIKIERIU

VALDŽIOS KAMISIJE 
SAKO KAD ŽMONES 

GYVENA KAIP 
KIAULES.

Detroit, Mieli. — Kapitonas 
Valpola Roland, užbaigęs kelis 
Europiszkus universitetus ir 
kolegije inžinierių Vokietijoj, natoriai 

da*lybavo karėse pen- jOgkuria ‘ * 
kiuose sklnmose ir buvo suti
kės Abrahomu Lincolna, kara
liene Vi k t ori je, ciesorių Fran- 

Juozupa, Li 
Kitcheueri,

Maksimilijoną ir kitas ženkly- 
vas ypatus, o ant jojo krutinės 
kabo daugybe medaliu už nar
su atsiženklinima kovose po 
penkioms vėliavoms, būdamas 
generolu Kiniszkoje armijoje, 
Meksike, Turkijoj, Anglijoj ir 
Amerike, ana diena 
szimta ir viena meta, bet ne 
tali'! žcnklyvu žmoni u, tiktai 
sn savo vargingais 
ubagu prieglaudoje czionais.

Ana diena senukas užbaigė 
raszyti antra knyga po vardu: 
“Mano tnrnysta po penkioms

ciszku 
Changa,

Hung 
ciesorių

pa*baige

Indiana, Pa. —Senatorių ty
rinėjimas apie padėjimą strai- 
kieriu ir kodėl operatoriai ne 
nori susitaikyt su unijos užma
nymais, daejo 'lyg tam, kad se- 

i baisiai paniekinėjo 
valdžia pavėlina, idant 

žmones tiek kentėtu ir gyven
tu tokiose a|)linkybesc, kokio
se gyvena straikieriai. Senato
rių kamisije patys savo akimi 
persitikrino kad straikieriai 
gyvena szantese pr.naszios in 
kiau'linyczias, o kaip kurios 
tai yra da arszesnes. Jujn szei- 
mynos kenezia szalti ir vargu 
ir didelis pavojus yra prasipla
tinimo visokiu ligų tarp tuju 
vargingu szeimynu.

Senatorius 
kad komunistu 
platineja savo propoganda tarp

sakoGooding 
sanariai pra
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°H.^!™Jlsz Visu Szaliu
40 ŽMONIŲ ŽUVO DEGAN- 

CZIAM TEATRELIJE.
Treviso, Italija. — Per kyli- 

nia ugnies krutamuju paveiks
iu featrelije czionais, likos už

upio

UNIJOS NUŽUDINTI
DU UNIJOS VIRSZININKAI 

NUSZAUTI ANT SMERT 
PER PRIESZUS. k

Pittston, Pa. — Czionaitine nmszta apie keturesdeszimts 
aiiglekasine kova tarp nesutin- žmonių — daugiausia vaiku ir 

i sužeista. Ugnis 
su nužudinimii dvieju vir-1 biexlcs mažai padare, bet žmo- 

unijos. nys iszsigande pradėjo grūstis 
revolveriecziu ' 1. 1----  ----- '...isj-i..

‘ ‘czek 1
9 kasyklose
isz In’kermono 

kasierius lokalo 1703, 'likos su- 
szaudvti kada važiavo namo 
automobiliuje ant Railroad 
ulvezios netoli savo namu.

Isz viso yra tai penkios au
kos anglekasinio nesupratimo 
konia in du menesius laiko. 
Campbell 'turėjo 55 metus, pa
liko paezia ir asztuonis vaikus 
o Reillv buvo nevedės. • '

Palicije su pagidba steitiniu 
karsztai jeszkojo žudiutoju po 
visa aplinkinia. Manoma kad 
tai makaroniniu darbas.

kancziu szaliu vela pfisiantri- apje užimtas 
no i 
szininku 
Naujos

Aleksa Campbell, 
veiman” No. 
Petras Rci'llv

anglekasiu 
aukos

v ra

važiavo 
ant

m W. ». •OCZKOWNKI, Pr««. A If 
f. W. BOCZKOWSn, KAlt»r 39 METAS

LENKU BEDARBIS DARBI
NINKAS NUALPO, GAVĖS 

ŽINIA, KAD JIS LIKOS 
MILIONERIUS.

Lodze, Lenkija.

ISZ LIETUVOSį

gavės žinia,

— 12 milionu

PIKTADARIAI NUŽUDĖ IR 
APIPLESZE MAITININ- 

KA KRIKSZCZIUNA,
Sziauliai. — Vasario 3 diena 

apie 7 valanda isz ryto rastas 
negyvai nuszautas, Szianliu ap. 
matininkas Krikszcziunas. Isz 
velionio dar paimta 500 litu.

Jisai ])irm to matyta Lauko 
gatvėj ties namu nr. 21, kur ne 
ramusis Szianliu rajonas, v
Žmogžudžiai stropiai jeszkoml.

RUSAI SUGRAŽINA LIETU
VAI DIEVO MOTINOS 

VAIZDA.
Sovietu Rusijos užsieniu rei

kalu komisariatas i 
Į Lietuvos pasiuntinybes
kvoje atstovui Radusziui, Pa
žaislio vienuolyno stebuklingą
jį Dievo Motinos paveikslu. Sa
vo laiku szis paviūkslas buvo 
iszgabentas Rusijon, 1x4 einant 
Lietuvos Rusijos taikos sutar
timi, turėjo būti gražintas Lie
tuvai.
DAR VIENAS PLECZKAITI- 

NINKAS PASIKORĖ.
Kuktiszkes, Utenos aps. — 

Vasario 5 diena p. Vinco Valiu- 
pasiko- 

Jurgis Pumputis

pi »rd a Ve 
i Mąs

Szianliu

—- Stanislav 
Įgnasiak, bedarbis fabriko dar
bininkas, nualpo, 
kad vienas jo gimine New Yot- 
ke, mirdamas, užrasze jam mil- 
žiniszka turtą 
doleriu.

Amerikos konsulas Varsza- 
voje, būtent, pranesze Ignasia- 
kni, kad New Yorke mires jo 
(lede, vardu Bobakovski, labai 
turtingas žmogus, ir savo tes
tamente palikes jam 12 milio- 
nu doleriu. Bobakovski buvo 
emigravęs ln Amerika dar 1863 
metais.
PRANCŪZAS ISZRADES 
MASZINA DEIMANTAMS 

ISZ ANGLIES DIRBTI.
Paryžius. — Inžinierius Ja

mes Basset skelbiasi
maszina, su kuria busią gali
ma isz paprastos anglies dirbti 
deimantus.

Mokslininkai sako, kad prie 
1,000 laipsniu karszczio ir 20,- 
000 ar daugiau svaru spaudi
mo anglis ima virsti deimantu. 
Basset sako 
maszina
3,500 laipsniu karszczio 
50,000 svaru spaudimo. .

MEKSIKOS VYSKUPAS 
DEPORTUOJAMAS.

Meksikos Miestas. —Tamau
lipas vyskupas Serafin Armo- 

ka Iii namas del kurstymu
maisztu prieez valdžia, depor
tuojamas in Suv. Valstybes.

Keturi klerikbln organizaci
jos “ 
vei Ginti

LENKAI ISZKASA
LIETUVIU MILŽINUS.

Vilnius. — Bedirbant kanali
zacija Katedros aikszteje, isz- 
kasta giliai ženn‘se 4 dideliu 
žmonių griaueziai, kurie sūdei i 
gerai užlaikytuose ažuoliniuo- 

karstuose, ir iszlike nesiipu- 
Galinias daiktas, kad be- 

kasant žeme ežia, kur senoveje 
buvo Lietuviu Szventaragio 
szventvkla. bus rasta ir dau
giau senovės Lietuviu brangiu 
iszkasenu.

Tik, kas jas prižiuręs ir nuo 
Lenku barbaru iszgelbes?

prie durti ir daug sumindžiota 
ant smert. Pulkininkas polici- 

automobiliu 
isztyrineli priežastį ugnies, li
kos baisei sužeistas, o jo szofe- 
ris užmusztas per apsivertima 
automobili aus.
25,000 KINOZIKU PASILIKO 

BE PASTOGIŲ.
Pekinas, Kinai. — Geltonoji 

upe vėla iszsiliejo isz lovio pa
gal daneszima Pagalbines Ko
misijos. Upe iszsiliejo aplinki
nėje Litsinghsien, provincijoj 
Shantungo. Asztuonesdeszimts 
kaimeliu likos užlietais o dvi
deszimts penki tukstaneziai 
žmonių buvo priverstais apleis
ti savo gyvenimus. Blcdes pa
daryta • •
Apie du 
prigėrė.

ir jos važiuodamas
J

t

iszrades

s e 
ve.

lio daržinėje atrastas 
rusis Jurgis Pumputis isz 
Plauciszkiu k., Linkmenų vals., 
Isz atrasto pas pakaruokli rasz 
tolio, 
pasikorimo yra suriszta su 
Pleczkaitįninku suominiu Tau
ragnuose.

BEGESYDAMAS ANGLIS, 
SUDEGINO NAMUS.

kor.) —

spėjama, kad priežastis 
suriszta

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU

draugais darbininku, ka reikėtų tuojaus 
užbėgti nes kitaip Suv. Valst. 
gali kilti ana r kijo.

Rossi tore. Pa., sūdąs uždrau
dė st raikieriams susirinkti baž- 

pamaldas ir 
giedoti giesmes. Tokis sūdo už
draudimas prieszinasi Ameri- 
koniszkai ypatiszkai laisvei ir 
turėtu būti uždraustas per val
džia. Jaigu sūdai naudos savo 
galybių, ant uždraudimo žmo- 
hieifis laisvės kokia ■dunda mu
su konstitucije, tai mes dau
giau neturime jokios valdžios, 
ir tas vaisina tarp žmonių 
anarkije — taip kalbėjo sena
torius Musser.

Senatorių tyrinėjimo kami
sije po užbaigimui savo tyrinė
jimo, perstatys kongresui sa
vo raparta ant užbaigimo tojo 
baisaus padėjimo tarp strai- 
kieriu.
JESZKOJO DARBO, RADO 

$52,000; GAVO DARBA IR 
DOVANU $1,500.

Brooklyn, N. Y. — Andrius 
Lubovskis, malorius, jeszkojo 
darbo per kėlės sanvaites 
vietoje surasti darbu, 
maiszeli pinigu ant ulyczios, 
kuriame radosi 52 tukstaneziai 
doleriu, kuriuos pamėtė auto
mobilius, kada pinigus veže in 
banku.

Teisingas Andrius sugražino 
pinigus, gavo dovanu 1,500 do
leriu ir darba su United States 
Trucking Co., ir dabar yru 
linksmas ir užganadytas.

vėliavoms ir kariszki atsitiki- nyteleje laikyti
Inai isz senoviszku laiku.

SZTAI SENIAUSIS 
GROMATNESZIS 

AMERIKE

i ant milijonu doleriu, 
tukstaneziai žmonių

kad jo padirbta 
sugebanti padarvti 

’ir

♦

P *

i

'Fr iNode-
A k

isz 
turėdamas 

J nuvažiavo

ra

PENKIOS DUKRELES ISZ- 
EJO ANT “STRATI). ” 

New York. — Jameses Tus
can©, atėjus nuliūdęs ant pali- 
cijoH stoties, apreiškė perdo* 
tiniui buk jojo penkios dukre
les iszejo ant “streiko
tins vakaru kada viena isz jujn 
norėjo nubausti už vėlyba su- 
gryžima namo, ir nuo tos va
landos visos dingo ir lyg sziam 
laikui neparėjo namo. Dukre
les turi nuo 10 lyg 19 metu. Tė
vas meldžia palieijos idant jai- 
ses sujeszkotu ir sugražintu 
namo, nes tėvas yra naszlys ir 
nefa kam prižiūrėti namo.

BURDINGIERIUS NUŽUDĖ 
SAVO GASPADORIU.

Hari
metu, prisipažino

Middlet own, N. Y. - 
Fairchild, 33 
buk tai jisai nuszove ant smert 

James Mc- 
kad negalėjo

savo burdingbosi 
Cart h y, už tai “ 
tolinus žiūrėti ant paniekinimo 
savo gaspadines 
ra.”

Ana diena kada vyras par
ėjo namo ir pradėjo daužyti 
veidelius savo prisiegeles, bur- 
dingieris szove in vyra už

per josios vy-

szove m 
muszdainas ji ant vietos.

Burdingieris ant užinetineji- 
mo palieijos, kad jisai gyveno 
meiliszkam ryszyje 

užginezino tai, 
gailėjosi savo 

ispadines ir už tai nuszove

su gaspa-
sakvda-dine, 

mas kad jisai

josios brutaliszka vyra.
PAMĖTĖ KATALIKYSTA 

IDANT ISZTEKETI 
UŽ ŽYDO.

New York. — Ana diena sto
jo priesz slidžia Lovy, Ona Sey
mour, katalikiszka mergaite su
Žydu Abrahomu Rothman, bet 
vos sudže Lovy pradėjo kalbė
ti žodžius kurie suvienytu juos 
ant visados, senukas tėvas, ku
ris tam apsivedimui buvo prie
šingas, nes jojo sunūs apsives 
su “ 
keiksmo žodžius ant savo sū
naus. Nuotaika suprato tėvo 
tiMa ir kad sunu iszgelbct 
nuo amžinos prapulties, atsisu
kus in tęva paszauke:

gojum”, pradėjo kalbėti

geriau
i ne

J “L 
priimsiu Zydiszka tikėjimą 
kaip tu turėtumei iszsižadot 
savo sunaus.” 
in glebi savo iparczia ir visi 
nuvažiavo namo Linksmi,

Senis pagriebė

padėjimo tarp
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— Szt a iToledo, Ohio. — fSztai se- 
niauses gromatneszis del De- 

Meissnerdės Šamo, Otto Is. ... v; i oohkj ., 
davė pensija 

atitarnavo pa
ltai ke savo

bet 
rado lyg smert,

kuriam

ILGA KELIONE IDANT 
SUIMTI KALTININKĄ.
Towanda, Pa. — Glenn At

wood, 25 metu, ana diena likos 
atvežtas isz I Ionol iri u, 5,000 
myliu tolumo iii czionais ir nu
baustas ant szimto doleriu ir 
szesziu menesiu iii kalėjimą už 
tai, kad sznipai rado jojo na
me paintuke munszaines. Val
džiai kasztavo apie penki tuks- 
taneziai doleriu idant kaltinin
ko siijeszkot ir nubaust.

valdžia 
nes 

ženklintus metus, 
dinsto jisai suvaikszcziojo 155,-
000 mylės, isznesziodamas 760 
tonu Visokio paczto per 62 me
tus savo tarnavimo kaipo gro
matneszis. Jisai tiek suvaiksz 
cziojo kad kelione butu pada
ręs aplinkui svietą szeszis kar
tus. Senukas loszia kas diena 
golfą ir suvaikszczioja kas die
na dvyleka myliu idant jojo 
kojos neatprastu nuo vaiksz- 
cziojimo.

Paskutines Žinutes.

kuris nužudo

UŽKLUPO ANT KUNIGO 
VAŽIUOJANCZIU SU 

SZV. SAKRAMENTU.
Kiekai, Lenki je. — Gaspado- 

rius Mikola Vlodarezyk 
kaimo Rendpvice, 
serganezia paezia,
atvežti serganeziai kunigą Li- 
burski. Kelionėje kunigas 
skambino varpeli o Vlodarczy- 
kas laike žibinte. Kada kuni
gas važiavo ant Krokuvos uly- 
czios gauja pusberniu pradėjo 
visaip iszjuokinet kunigą o 
vienas insidrasines net kirto 
kunigą su pagaliu o kiti baisei 
keike. Vlodarczvkas nesulaikė 
vežimo tik važiavo tolinus. Po
licija užklupo ant gaujos ir 
aresztavo dvyleka.

In kėlės valandas
tas kuris kunigą kirto, iszsilau- 
že ranka puldamas nuo tropu 
kalėjimo, o tas ka labiause kei
ke iszsidure aki ant vinies.

♦Sąjungos Tikėjimo Lais- 
” vadai bus isztremti 

in Las Ties Marias salas — 
nusikaltėliu kolonija 
niaino Meksikos pakrasztyj.

Keturi kunigai, kariuomenes 
vyriausybes suimti Jaliscoj, ta- 

Aleksikos
i

vakari-

po tam,

|\nt kelio, isz Mo
šų- 

isz tur

NETEKO KOJŲ, SKUNDŽE 
DAKTARA ANT $200,000.
Chicago. — Miss Sadie Hol

land, užvedė teismą prieszais 
daktaru Henry Schireson, ku
ris jai prižadėjo padaryt ope
racija ant padarymo tiesu ko
jų, nes merginos kojos buvo 
kaip lankai. Operacije nenusi
sek© pasekmingai ir turėjo 
tnerginai nupjauti abi kojas 
idant iszgelbct jai gyvastį. Da
bar mergina skundžia daktaru 
ant dvieju szimtu tukstaneziu 
doleriu. _____ _ ___ t

U J?io de Janeiro, Argenti
na. — Laike truKimo debesio, 
nuskendo 28 ypatos, kada van
duo užliejo maža kaimeli.

U Boston, Mass. — Jeremi- 
juszas Gcdjiun,
bankini siuntini 1926 mete, li
kos eloktrikiuotas czionais Pa- 
nodeli.

It Bruksela, Belgijo. — Ka
ralius Albertas staiga i apsirgo 
influenza bet nepavojingai.

11 Konstantinopolius. — Nuo 
nepamenamu laiku, niekad ne 
buvo sniego ir szalczio szimot 
czionais nukrito sniegas su 8 
laipsniu žemiau zero szalczio. 
Trys pėdos sniego nukrito per 
szeszias dienas.

U Salina, Kans. — John 
Crammer, 20 metu, užsmaugė 
savo kūdiki del to, kad buvo 
per vargingas ji iszmaityt.

SZOKIKE PASIRĖDŽIUS 
TIK IN PACZTINE 

MARKE.
Viednius, Austrija. — Juze- 

fina Baker, jauna nigerka ku
ri pasirodinėja czionaitiniam 
teatre kas vakaras ir nustebimi 
tukstanezius žmonių savo szo- 
kiu likos sulaikyta davinėti to
limesni perstatymą per val
džia.

Dr. Jerzabeck, sąnaris kleri- 
kaliszkos partijos innesze pro
testą prieszais mergina, ne del 
to, kad ji juoda, bet del to, kad 
mergina szoka nuoga turėda
ma tiktai viena pacztine mar
ke prilipdyta aut krutinės.

Tolinus dr. Jerzabeck sako-, 
del ko žioplei moka 100 tuks- 

taneziu szilingu in viena san- 
vaite žiūrėti ant liuogos szokl- 
kes, jeigu miesto raudasi szim- 
tni tukstaneziu žmonių neturin- 
cziu darbo ir ju szoimynos ken- 
czia bada.”
APSIPACZIAVO SU 60 MO

TERIMIS IN 30 METUS.
Kairas. — Isavi Sheriff Boy 

likos uždarytas kalėjimo už ap- 
sivedima 
moterims in laika trisdeszimts 
metu, po tam surasdavo kokia 
maža priežaste ir su moterimis 
persiški ritavo užgriebdamas ju 
visa turtą. Sudas ji iszrado ne 
kaltu, bet nutarė idant Boy už
mokėtu dviems paskutinėms 

‘ paezioms. po deszimts tukstan
eziu dgĮerįu atlyginimo.

per

4 i

po pargabenti in 
Miestą tardyti.
PER PASKUTINES TRIS 
SAVAITES SUIMTA 11,285 

DEGTINDARIU.
Maskva. — Per paskutines 

tris savaites Sovietu vyriausy
be, vesdama energinga.javu isz 
Ūkininku surinkimo kompanija 
konfiskavo 2,000 slaptu degti
nes varyklų ir aresztavo 11,285 
degtindarius bei slaptus nami
nes degtines pardavinėtojus. 
Isz visu ju bendrai surinkta 
daugiau kaip 
pabaudomis.

ITALAI APMALSZINO 
PASIKELELIUS.

Rymas. — Italijoniszki ka
reiviai po szesziu dienu muszio 
su pasikeleliais Tripoliecziais, 
Pietiniam Afrike, ant galo juos 
apmalszino. Penki oficieriai li
kos užmuszti ir dvideszimts 
kareiviu sužeisti. Pasikeleliu 
užmuszta ir sužeista apie trys 
szimtai.

JĖZUITAS MIRTINAI 
I NUDURTAS.

Kun. Tacchi-Ven-

ju bendrai
200,000 rubliu

Rymas. —
turi, Jėzuitas, kuris norėjo su
žeistas peiliu per 
žmogų.
kunigą su reikalu, ir'kada tas 
apsisuko, dure jam peiliu in 
kakla.

■ nežinoma 
Žadintojas atęjo pas

d u re

PAVOJINGA SZEIMYNA.

Ar sūnūs tavo jau apsi- 
su szoszesdeszimts paeziaVo?

— Taip (npsipacziiavo, bot 
i ne,jo i u labai pavojinga szoi- 
myna. 

O.......

■ •>

' <

Kaip tai ?
Matai apstpaeziavo su 

pana Dinamitas, o jojo uoszve 
vadinasi. po tėvais Bomba, o 
jojo szvogeris vadinasi Piszta- 
lictas. *

i..**, 4 i,

4'

Ežerenai (“V.” 
Zandariszkiu k., Degucziu vis., 
Ona Malakauskiene apyle ant 
gryczios puodą anglių. Augliu 
butą gerai neužgesusia. Vėjo 
pucziami, jie insidego ir uždegė 
troba.

Užgesyti nepavyko.
VILKAI UŽKLUPO ANT 

ŽMONIŲ.
Vilnius. ,r—’r-

lodecznos in Vileika ant 
gryžta nezi u ūkininku 
gaus, užklupo dvyleka dideliu 
vilku, kurie mėtėsi ant arkliu 
ir versziuku kurie radosi ant 
vežimu. Ūkininkai nuszove sze- 
szis vilkus o kiti pabėgo.

SUDEGINO KRYŽIŲ.
Renavas. — Renavo dvaro 

polivarke nuo senu laiku stovė
jo storas medžio kryžius. Vie
tos “kairiesiems” jis nepati
ko. Nors kryžius buvo dar tvir- •J
tas ir galėjo ilgus metus, 
jie ta kryžių nupiove ir stuk 
gino. Dabar eina tardymas ir 
reikia tikėtis, kad kaltininkas 
bus tinkamai nubaustas.

PANAIKINO LENKU 
PAMALDAS.

Duksztas, Vilnijoje. — Per
nai ežia Lenkeliai buvo nuo ar- 
civyskupo iszgave invedima 
Lenkiszku pamaldų, greta Lie
tu vi.szku, kurios cziouai nuo se
niausiu laiku buvo. Bet pasiro
dė, kad Lenkeli ateina vos 20 
žmonių, todėl dabar Lenkisz- 
kos pamaldos vėl panaikinta.
ANTRA KARTA NUODIJOSI

Pramones gatvėje policija 
rado pil. Ona Skripkaite kaž
kuo užsinuodijusia. Ligoninėj 
jai suteiktu pagelba. Pasirodo, 
pil. Skripkaite jau aqtra syki 
nuodijosi. Tik kelios dienos at
gal ji buvusi iszleista isz ligo
nines, 'kur buvo iszgydyta nuo 
n uod i j i mos i j >ase k m i u.
VILNIUJE PRASIDĖJO DI

DELES POLITINES BY
LOS TARDYMAS.

Vilniuj© Vasario 21 diena pra
sidėjo didele politine byla. Kal
tinami yra penkiasdoszimt sze- 
szi gudai, tariami gudu komu
nistu organizacijos nariai, ju 
tarpe'keturi buvo Lenku seimu 
atstovai.

Visi ji©kaltinami del bandy
mo nuversti esama social© ir 
politine tvarka Lenkijoje, at
skirti rytu kraszta, Gudija, nuo 
Lenkijos ir instoigti ten sovie
tu valdžia.

Kai kurie ju kaltinami dar 
del sznipavimo “ 
nes valstybes“ naudai.

South Haven, Mich. — Sau
sio 16 diena, einant iii 
ant U. S. 31 
kelio, liko t roko suvažinėt as ir 
sunkiai sužeistas Lietuvis Jur 
gis Burtninkas (Burtnick), 42 
motu amžiaus. Ant rytojau'. 
Sausio 17 diena, sužeistasis mi
rė. Laidotuves buvo Sausio 29.

Velionis Į/aJko nasžle ir pli
kis vaikus, 
Vra 18 m., 
tu.

Velionio gimines ir draugai, 
kurie norėtu gauti platesniu ži
nių gali kreiptis in velonio 
naszle, adresu: Auna Burtnick, 
P.O. Box 132 
Mich.

darbu 
(buvusio M-11 >

vyriausias 
o jauniausias 12 me-

kuriu

, South Haven,

kairiesiems

bet

Aberdeen, Wash. ■" —■ »1 Oll< I s
Grybas, 35 metu amžiaus, gy
venęs Aberdeen’e prie 1313 W. 
Hood St., bet per 14 metu gy- 

liko už- 
miszke ties 

kur jis dirbo 
Hobi Timber kompanijai. Jis 
liko užmusztas Vasario 1<> <1 
apie 4 valanda po pieta, kada 
ritantis nuo kalno rastas, pri
spaudė ji prie kelmo ir su- 
triuszkino,

venos Grays Harbor, 
musztas nelaimėj 
Pacific Beach,

• lt

kelmo 
taip kad veik ant 

vietos jis mirė. Velionis paliko 
Lietuvoj motina, dvi seseris ir 
broli. Hobi Timber kompanijai 
jis dirbo jau apie keturis mo
tus. — N.

Pittston, Pa. — I sz upes 
Ija<*kawanna likos isztrauktas 
lavonas nežinomo jauno žmo
gaus, jau gerai apipuvusio, ku
rio lavonas iszgulejo upeje jau 
menesi laiko. Manoma, kad tai 
lavonas kokio Lenko ar Lietu
vio. Lavono kiszeniu je rado pa 
veikslą jauno žmogaus su mer
gina. —..

PASKUTINES ŽINUTES

li Willemstead, Ciiraca, Ve
nezuela. — 400 studentu likos 
aresztavo! i už sukėlimą riau- 
sziu prieszais 
merai.

U Pittsburgh.
Elks’n sale likos

sukėlimą 
prezidentą Go-

N i geri u 
suardvta di- 

naniitu už tai kad skobai in ją
ją atsilankydavo. Keli žmones 
likos sužeisti.

11 Managua, Nikaragva. — 
Pasikelcliai užklupo netikėtai 
ant 36 Amorikoniszku karei
viu, užmuszdami 4 ir 19 sužei
dė. Kareiviai veže maistu ir 

vienos kaimy- amunici je del savo draugu in 
Vali.

veze
savo

'P1

r

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

Lithuanian Consulate, 
608 So. Dearborn St, Chicago, 111.

Kas Girdėt
St raikai kas metas Suv. 

Valstijose maži naši. Mete 19-
3 juju buvo 989; 1924—655;

1.2 o
šiam mete 1927 buvo tik 341. 
Bet s! vaikas st vaikui yra ne ly
gus. Gali būti st vaikas szapo- 
se “svetshoĮi”
keli tukstaneziai moterių ir vy
ru, o gali būt i st vaikas minksz- 
tu anglių kasyklose, kuris isz- 
meta isz darbo du szimtus tuk- 
staneziu tėvu,
maityti savo szeimynas, kaip 
tai atsitiko praeitam mete.

O

1925 1926—532; praeju

kuriame dirba

kurie t.uri isz-

prie

Fraucuziszka revoliucija du
rį tai su pagelba gihitinos— 
nukirsdami peiliu galva. Vo
kietijoj nukerta galva su kir
viu. Anglijoj sūdąs apsvarsto 
kukiu budu žadintojas turi 
mirti — paprastai ant kartu
vių. Austrijoj kare žudintojus. 
Bdlgijoj ir kardavo bet nuo I8
60 meto daugiau tonais nekare 
prasižengėliu. Danijoj taipgi 
nukerta galva. Iszpanijojnukerta galva, iszpanijoj uz- 
smaugė žmogų su geležine rin
ke vadinama “garrota.” Por
tugalijoj suszaudo, Lenkijoj ir

garrota.

re.

Nedrauskite Vaikams 
g Apsivesti su Kuom 

Mylisi.7i

T

mergaite taip 
susirūpinusia Maso tuo- 

h

M atydamas 
daug 
jaus atsileidi O kad t ik mu-— ~ jihic atpuvni''* \ (IU I I K U 1(1

, tycziau isz to tinklo bent koki

Politikieriai Skulkino pavie
te pradeda darbuotis. Ant kon
gresmeno 
publikoniszkos 

didžuves

iszejima — atsiliepe rustai. -—- 
Kokius tai turiu padaręs pla
nus!

ir delegatu ant re- 
konvenci jos 
kaipo ir ke-

M aso!—- Užmirszk mane, 
Parimo pasiduoti savo likimui

guli ant

Stovėdami prie altoriaus, 
laukdami idant juos kunigas 
surisztu mazgu moterystes, Mi
kalojus Masciarelli pasakė Ro
zalijai Deveckiutei, abudu isz 
New Yurko, in ausele: “ 
busim suriszti mazgu moterys
tes, tikiuosiu kad man paga
minsi valgiu? 
mazgosi torielkas, nesivaikiusi 
naktimis ir nelakstysi paskui 
kitus vyrus, 
t uos

Kada

aut laiko, isz*

Rože iszgirdus 
savo mylemo,žodžius 

trenke bukietą žiedu Nikui in 
veidą ir Veselka pairo.

Sztai moteres atsikrato nuo 
nevalninkvstes. Senoviszkuose 
laikuose, jaigu taip butu atsi
tikus, tai Rože turėtu užbaigti 
savo gyvasti kliosztoriuje ant 
pakiltos. Patagonijoj, taip at
sitikus, vyras jaja pastatytu 
prie medžio ir iszmusztu du 
pryszakinius dantis su akme
niu. Kituose sklypuose ji ji tu
rėtu pajuodinti savo dantis ir 
dirbti kaipo 
smert. Gilukningos Ameriko- 
niszkos moteres, kad paskuti
nėje valandoje gali a pre i k sz t i 
savo liuosvhe.

iszeis “didžuves” 
lis in Lcgislatura.

Lietuviai ne kitos tautos ne
mano statyti jokiu kandidatu 
ant urėdu, norints juju randa
si keli tukstaneziai balsuotoju, 
bet miega amžinai. Musu bal
sai, kaip paprastai eis del re- 
pulrlikonu ir demokratu — už 
ka aplaikys didžiausia garbe 
atlyginimo... stikleli munszai- 
nes arba kelis dolerius. O kada 
ir iszeina kokis Lietuvvs ant 
kokio mažo urėdo tai ir tai už- 
vydi, o kas mums teisingai pri
guli ir privalomo juos aplai- 
kyt. Politikieriai mums priža
da suszelpima, bet kada laikas 
ateina, I 
mirszta.
paskutiniuose 
Apgraužta kaula. Vos keli 
vo mažiukus dinstus, 
žmogui neapsimoka.

Kas mums pasilieka daryt ? 
Stoti drueziai prie darbo, pa
mesti užvydejima ir prieszta-

T
— tare Marietta pro aszaras. 

m.
Prisartino Rugsėjo 8 diena, 

Szveneziausios Panos szvente. 
Valtellano gyventojai po Įlietu 
apėjo procesija su Dievo Moti
nos paveikslu in netolima kop- 
lyczia. Tas daroma, pagal seno 
paproezio. Sugryžo suvargo ir 
isz laiko nuėjo atsilsėti, kadan
gi ant rytojaus ji lauke sunkus 
darbas. Prasidėjo' 
rinkimas, niekas tada m 
t inginiaut i.

Tiktai vieno Nencioni

Taip karszta! Oras sunkus, 
negali rainiai dūsauti. Gyvuliai 
tvartuose neramiai baubia. Net 
lauke negalima kvėpuoti. Sun
kus debesini kabo ant žemos, o 
taip tamsu, kad po savimi nie
ko nematyti.

Nencionio trioba
auksztos uolos kalnelio nuo ku
rio veda takas siaurut is. Neto-* 
Ii nuo ežia eina vieszkelis. Su 
szirdies plakimu nueina mer
gaite pakalniu. Pagalinus atsi
rado ant. vieszkelio.

Ale kas tai yra? £eme dreba, 
linksta. Ir tuojaus griausmas ir 
trenksmas kaip per baisiausia 
vėtra sakytum svietas sifbvres

Ir jau atlekia isz
kaimo baisus rėksmai žmoni n 
ir baubimai, gyvuliu.

Žeme vėl sdrebiji 
elta
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pastoris, da k la
že ugi* 

A ūgli-

Angliszkas 
ras Strapcot t, atvirai 
prieszais girt nuklysto 
joj, kuri baisiai pradėjo prasi- 
platint visur, o ypatingai tarp 
jaunu merginu.

Konia kožnoje karezemoje 
galima matyti jaunas mergai
tes gerent koktei'lus ir kitokius 
svaiginanezius gerymus.

Laiko prakalbos, kokia laike 
daktaras apie girtuoklysta ki
lo ana vakara didelis juokas. 
Kokia tai jauna mergaite, pa- 
szokus nuo sėdynės paszauke 
garsiai:

Protest a voj u prieszais“Protestavoju prieszais ta- 
mistos užmetinojima, kad mer
gaites geria! Juk asz pati isz- 
geriu in viena vakaru nema
žiau kaip 42 koktei'lus ir nepa-

mal szi a i kalbėjo

Jas tvirtina >

sigeriu!”
Daktaras

tolinus: Juk medecinos moks- 
kad alkoholius

kenke ant smegenų, bet nega
lima reikalaut idant alkoho
lius kenktu ant to, ko žmogus 
neturi. — Mergaite apleido sa
le užsi šarma tinus.

Kada 11 Kovo, 1878 mete 
arsi ilgas daktaras Du Mon- 

iszrasta 
Edisono fonografu del susi rin
kusiu žinunu, kokis tai profe- 
soris Bouilland paszoko szauk- 
damas: “Toki iszradimai yra 
tiktai apgavystes! Kas in tai 
gali tikėt idant maszina paan
trintu žmogaus baisa.”
rinkių profesoriai paniekino 
Edisono iszradima ir jojo isz- 
radeju.

Ka tieji ponuliai sziadien pa
sakytu jaigu isz grabu atsikel
tu ir iszgirstn radio?

ir B 
eel, perstatė ka tik

>

Susi-

Amerike žudintojus papras
tai elektrikiuoja ant kėdės ar- 
Jia juos pakarę.

'X<;.

>/ •>

Floridos,Robertas (Jondit isz Miami, 
plana su kiiriuom ketina nulėkti ant planiet 

bet ar sugryž tai nežine.m ingos keliones,

s.
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Lai-

Įėjo su užmerktum akim, o 
paskui greitai nutvėrė Mariet
ta i už rankos.

— O vaikeli.. Norėjau tave 
atiduoti tokiam žmogui! — at
siduso.

— Pats Ponas Dievas jo ne 
daleido. Garbinkime Jo miela- 
szirdyste! — atsake mergaite.

— Taip, dėkui Dievui ir Pa
nai Szvencziausiai — szvapejo 
senis. — Juk nėra nelaimes, 
prie kurios Ponas neprimaiszy- 
tu savo palaiminimo laszo.

Sergantis ėjo kas valanda 
silpnyn. Vakare jis apimpintas 
szv. Sakramentais. Po tu cere
monijų, senelis vėl nugriebė 
du k tori es ranka.

Marietta, dovanok man, 
tau prasikaltau!
Teve mano, 

nieko man apie tai verke mer-
Tr asz turiu tavęs ki

liai daug perjiraszyti. Panu*- 
N orėjau

da u <r

gait e.

nesakyk,

iszeiti

tai greitai apie tai už- 
Ka gavo Lietuviai 

rinkiniuose ? 
ga- 

kurie

viensravima viens prieszais kita 
rinkime žmogų kuris yra tin
kamas ant dinsto ir nerekauti 
po pakampes: “ana ve, ar jam 
to reike, juk jisai turi užtekti- 

Jaigu taip pasielginesi-nai!” 
me tai niekad savo Lietuvi ne- 
iszrinksime.

argiVelykos jau po szonu, 
neimtu gerai jirisiunsti laja su
driskusia maldaknyge ant ap- 
darymo kaip nauja idant turė
tumėt in laika aut Velykų. 
Prisiunskite, o bus jum apda
ryta kaip nauja in laika ant 
s z ve n ežiu.

Sztai ka raszo musu senas 
skaitytojas isz Chicagos:
“ G e rbi a m i ta m i s t os: 

nau del ko “Saule”
man patinka isz visu kitu laik- 
raszcziu kokius skaitau, 
pranta tik tiek, kad

— Neži- 
labiausia

Su- 
“ Saule ” 

nevienai partijai netarnauja ir 
nesiranda po padu jokiu drau
govių ir su niekuom nesibara 
kaip (ai kiti laikraszcziai turi 
paprotį daryti, tik skelbia tei
singas žinias ir patarimus o 
jaigu kas uždrožia per kaili — 
kas jisai nebūtu, tai teisingai 
pasako be jokiu iszkreipimu ir 
apdangstymu. Todėl suprantu, 
kad “Salde” vra nuo visu ne- 
prigulminga ir ar ne bus vie
natinis laikrasztis Amerike ku
ris nieko nesibijo. Todėl asz ji 
labiausia myliu skaityti ir vė
linu kad visi Lietuviai ji skai
tytu. Perskaitęs numerius, su- 
czedinu ir kada surenku kelis 
numerius, siuneziu juos pas gi
mines in Lietuva, nes Lietuvo
je ja labai myli skaityti. Acziu 
už kalendorių kuri jau po ke
lis kaistus perskaieziau. Linkiu 
kad sulauktumėte laimingai ki
to jubi'lejaus ir tarnautiirnet 
del visos Lietuviszkos visuo
menes Amerikoje, viso labo

Acziu A. B. už gerus linkėji
mus.

Amerikoje, 
jums linkiu. —A. B.

SZEIMYNA PAJESZKO
DARBO ANT FARMU.

.Jeigu kokiam farnierini rei
kalinga szeimyna kuri apsiim
tu dirbti ant fanuos, tegul at- 
siszaukia ant žeminus padėto 
adreso. »

John Choro vibch, 
MHlvillo, N. J.

t

R.D. No. 1

vinogradu 
'galėjo*

Tiktai vieno Nencioni trio- 
boje da žibėjo szviesa. Sodie- 
ezio sesuo atneszo 
szliubui suknele ir 
prie tos iszkilmybes daiktus 
nes ant rytojaus turėjo atsibū
ti szliuba s.

Moteriszke mislino, kad Ma
rietta, pamaezius tuos visus 

supirktus 
labai

Mari-

TI a riet tos 
kitokius

tuos
uz 

nusl-

pri-
sn

tai

kad turės*

gražus daiktus 
Baldo pinigus 
džiaugs. Ale labai potam nusi
stebėjo, kad ji in tuos parėdus 
nei nepasižiurejo. Toji pirmiau' 
žydinti, pilna gyvumo mergai
te, paliko iszbalus ir tyki. Su 
didele sunkenybe ja teta 
kalbino, kad pasimieruoti
szliiibine suknele. Kada teta ja 
apsitaisius matydama džiaugė
si, ji nieko nesakydama lik 
liūdnai n u s i szy ] įso j < >.

— Kad w p(‘r.siipainys,
persimainys -L ramino mote- 
riszke. — Macžiau jau ne viena 
nuotaka, kurios priesz szliuba. 
kruvinom aszarom verku o pas
kui po keliu dienu "dainavo 
kaip koksai vitorelis. Jau tik 
reikia pripažinti, 
laimiki!

Mergaite pradėjo verkti taip 
baisiai, kad net tetos szirdis 
suminksztejo. Ramino ja, viso
kiais budais ir kaip tik mokėjo 
bet viskas nuėjo per nieką.

Tėvas aplanke savo busima 
žentą ir vėlai sugryžo. Nuvar
gęs 
T 
apleido pasakius 
Sužiedotine, kuriai visi laimes 
pavidejo, 
viena.

Rerejo jau pusiaunaktis, 
Marietta da nėjo g 
ant lovos be jokio judėjimo, 
tiktai laikas nuo laiko ja dre
bulys sukratvdavo.

Turbūt mislina apie rytdie
na ir tos m i slys 
Ant galo nepamesdama 
ant saves vieszpatavinio, 
szoko. — Negaliu likties jo pa
ezia — dejuoja — negaliu, ver- 
cziau smertis! O, Dieve, atleisk 
man negaliu kitaip!

Susiėmė savo reikalingiau
sius daiktus ir suriszo riszulin. 
Eina potame prie durti tyliai 
atidaro, pereina pro tėvo kam
barį, atsidaro duris ii' iszeina 
ant kiemo.

Czia stovi persigandusi, kur 
eiti ?

baisiai

atsilsėti.tuojaus atsigulė
Pela taipgi mergaite tuojau?, 

laba nakt:.

pagalinus pasiliko

o
uiti. Sėdėjo

,|a smaugia, 
visai

pa-

si liks,

— Tai. vis viena. Tiktai isz 
ežia toli. Su noru sunkiai dirbs, 
kad jau isz ranku pirsztu net 
kraujas tekes, ale czionai nepn- 

kur ja nori apženyt su
žmogumi, kurio kasdiena vis 
labinu neapkenezia. Ne mistiną 
apie tai, kad palieka savo lova 
tokiame velnine amžiuje*, 
mistiną apie jo rūstumą ir apie 
žmonių kalbas, kada ant lyto
jaus neatras nieįcur nuotakos. 
O žmones veseilios taukia. Ji 
abelnai nemislina apie nieką, 
kaip tik apie ta baisu žmogų, 
nuo kurio dabar bėga.

no-

i, o
pargruvo kaipo perkūno 

isztikta. Palengva, atsigaivina 
ir (ik dabar viską pamato, kas 
atsitiko. Žemes drebėjimas bai
sus, didis, žemos drebėjimas.

I’aszoka greitai ir bėga atgal 
in kainui. Gailestis
mieliausio tėvo jos szirdii

namu ir 
*s so

puli atveria. Nori gryŽti tuo 
paežiu keliu, ale tuojaus persi
gandusi pasitraukia atgal. Vi
sas kalnelis prie kurio stovi tė
vo namai, atsivėręs ir ji eida
ma kol i k pasidariusion skylon 
neinpuolo. Skubinasi dabar ki
ta vieta, bile tik greieziau at
siekti namus.

Dabar pribuvo savo 
liet kur prapuolė t riol

daug žmonių po namu griuvė
siais, pertai ausztanl tuojaus 
pradėta griuvėsius kasti. Dirb- 

galint, liet niekur 
taip smarkiai nedirbta kaip 

grin ve
siu. Maso visokiais budais žmo
nes ragino smarkiau 
sius kasti ir visi labai stebėjosi 
kad jisai taip rupestingai gclbs 
ti žmogų, 'kuris visados jo taip 

Penai stovėjo 
ir pati Marietta, kuri Maso ra- 

idant kuogreieziau 
Maso

ta kiek tik
nedirbta

prie Nencioni triobos

daug neapkentė. re

griuvo-

ginu, 
kast u 
klausė.

Valanda po valandai slinko, 
nelaimingojo neatrasta

griuvėsius.
at
jos/

vieton 
>a? rp:’’ 

lai krūva griuvėsiu parodo vie
ta kurioj triobos stovėta. Tvar
tai, stovintieji už keliolikos 
žingsniu nuo triobos, visai no 
pajudint i.
isz tvarto bauliianczia
bet dykai jeszko tėvo. Tildomai 

Ryt nose

rik-

Mergaite paleidžiu 
karve,

guli po griuvėsiais.
apsireiszkia auszrine Marietta 
bėga pas
praszyti, kad sztai pamato Ma-

besidarbuojanl prie

kaimynusI pageliais

suga-

1

dvtos I riobos.
Mano tėvas guli po musu trio

bos griuvėsiais — skundžiasi 
Marietta — del Dievo meiles 
padėk ji iszgelbeti!

Po (am apsako ’jam, 'kaip ji 
norėjus pabėgti isz tėvo namu 
kaip nelaime ja vėl sugražino.

— Ak, Dievas mane nubau
dė, kad nurojau apleisti lova — 
pasakojo verkdama. — Ji nuo 
manes paėmė ir mane viena 
sierata ant szio svieto Įialiko.’

Bet tuszezioms skundoms ne 
buvo, laiko kadangi aplinkui 
vieszpatavo didžiausius nelai
mes.

Žmones pusnuogiai klaidžio
jo po griuvėsius ir
savo pažinstamu, giminiu.

vvrus d (d •f

griuvėsiais.

kad jie

joszkojo 
Vi

si buvo k'ain koki pusproeziai. 
Pradėta kaip kur griuvėsius 
kasti, bet kasimas ėjo be jokios 
tvarkos, be susiklausymo. Su 
didele sunkenybe pasiseko Mu
sin prikalbinti kelis
atjeszkojimo senio Nencioni 
gulinczio kur po 
Kada atėjo in vieta ir pamate 
baisu sunaikinimą, reikėjo vol 
ka rszta i j u p’Va szy t i,
dirbtu. Ir niekas negalėjo nei 
pamislyti, kad po tais storais 
griuvėsiais Imtu gyvas žmogus.

IV. j
Visa aplinkine. buvo sunai

kinta. Daugyboje kaimu 
ko nei vieno ciolo namo 
kurie stovėjo,

Perglilhi buvo vidurine 
vieta to atsitikimo ir pertai 
daugiausia nuo žemes drebėji
mo nukentojo. Reikėjo atstaty
ti visa. Skurdas buvo neapsa
komas. 60,000 žmonių liko be 

be jokio valgio, 
po griuvėsiais

noli-
tie-■ - '

greso sugruvi-
m u.

.4

pastoges ir 
5,000 žmonių
palaidota, o du syk tiek buvo 
sunkiai sužeistu. Tai buvo tuo
met tenai didžiausia nelaime.

Valtellano taipgi pražuvoT"

1

tos visos aukos buvo kaipo la- 
szas vandenio ant inkai!intos 
geležies, nes uolaiminguju bu
vo labai didelis skaitlius.

Nencioni atrandamo viename 
barake Darghellia. Abi kojos 
sumaltos, reikėjo piaul auksz- 
cziau keliu, o ir krutinę buvo 
gerokai sutrinta. Jisai atgavo 
jausmus ir kentėjo labai dide
lius sopulius. 
Marietta nuo

Diena ir nakti 
jo nepasitraukė

eziau tave..
svietai).

Tuo tarpu atneszta daugiau 
sužeistu, o tarp neszeju buvo ir 
Maso. Marietta ji |>ainaczius 
paraudo, bet podraug su nuo- 
steba žiurėjo in jo rublis

o 
sliedo. Žmones pradėjo netekti dau 
kantrybes, ba darbas buvo sun
kus* o

kalbėjo — uolos turėjo ji su
trinti. Eikime in kilus namus, 
kur yra daugiau nodiejos.

Mergaite* su 
prasze, idant 
liet da daugiau at kasinėtu. IT 
Maso ta pati paantrino. Vėl 
pradėta varyti akmenys. Pasi
rodo namini rankandu liekanos 
bet palies savininko niekur ne 
matyti.

— Padarome viską, ka ga
lėjome —- tari* vienas senesnis 
žmogus ir pailsės atsisėdo ant 
gulinczio didelio akmenio, liet 
tuojau palenkia galva ir jisai 
atgauna naujas sykis.

suszuko greitai,

diena, kaitri. 
Tai

nei

viskas dovanai —-
— uolos turėjo ji su

aszaromis pi
neatsitrauki u,

paantrino.

ir isz jo akiu skaito jam viso
kius velijimus. Rodosi ji dabar 
norėjo tėvui atitarnauti už tai, 
kad nurojo ji pamesti (a nelai
minga nakti, kada žemes dre
bėjimas pagimdė žmonoms tiek 

g nelaimiu.
Donas Baldo visai nepasiro

do. Ar gal jis buvo sužeistas ar 
užmusztas? Ar gal nežinojo 
kur NeMcioni pasidėjo? 
zm!

Sekanczia diena po Įlietu, ka
da sužeisti viniojosi nuo baisiu 
sopuliu urnai pas baroko duns 
užgimė nepaprastas judėjimą?-. 
Atbėgo tarnai, daro tvarka, 

ir dirbo IcuogroL 
a kis,

Turo- 
jo prisikabinės nauja žvilganti 
medaliu. Priesz kelias valandas 
jisai modaliu apturėjo isz kara
liaus ranku su kitais savo drau 
gaiš, katrie atsiženklino žmo
nių gelbejime. Jisai įsz to labai 
buvo linksmas ir ji jo visi pa
žintam! su ta dovana sveikino.
Marietta dabar pasilenko prie 

tėvo.

i

Kas

— a t si *

Tszgirdau dejavimus — 
— ežia po tuo 

akmeniu! Turime tuojaus pra
dėti darba, liet greitai!

Kaip stebuklingai tie žodžiai 
visiems palengvino! Isznyko 
pas juos visoks nuilsimas. Tuo
jaus karsztai puolėsi prie dar
bo, idant atrasti užversta nelai
minga žmogų.O

Perėjo dvi valandos ilgiausio
laukimo. Kas

dejavimas.

vis aisz

sunk iau-

kartas 
kiau girdėjosi isz po akmenio

Marietta puįbegua 
szauke tėvo kuonogražiausiais 
žodžiais, bet atsakymo nebuvo 
jokio.

Ant galo atversta
šioji uola. Liuosoj vietoj tarp 
uolos ir muro gulėjo kraujais 
apsiliejes 
dūsavo.

Bet negalima buvo jo paliuo- 
suoti tuojaus. Ant jo kojų gu
lėjo sunki skrynia, reikėjo ja 
atsargiai pakelti. Kada ant ga
lo ir skrynia pakelta, paimta ji 
sunkiai sužeistas ir be žfido ant 

isz lentų su

Nencioni
kraujai 

kuris dar

vėliau.
suprasta tos visos

neszcziu tuojaus 
kaltu paguldytas.

Tai buvo dvi dienos
Dabar tik 
nelaimiu vietos tuojaus atsius
ta kariuomene, kuri tuojaus 
sužeistiems pampino barakus.

Skurdas buvo labai didėlis. 
Gyventojai kentėjo bada ir vi
sokius vargus. Kaip del dides
nes nelaimes artimiausios die
nos atnesze vėtras su lietumi, 
ka pagalinus viską ir pabaigų 
naikinti. Gyventojai tada 
vono po grynu dangum.

Aukos plauko isz visu svieto 
krasztu. Popiežius Pijus X pir
mutinis’paaukavo geroka pini
gu suma,y o paskui su aukomis 
apsiskubino visi svieto monar
chai ir bagotesni žmones. Bdt

— Maso vra czionai — tarė 
•— tavo teve iszgelbejimas, tai 
jo užsitarnavimas. Jis isz visu 
savo šylu dirbo ir kitus ragino 
prie griuvėsiu kasimo. Ar ne 
nori už tai jam padekavoti.’

— Taip jam ir visiems ki
tiems — atsake senelis, kurio 
szirdyj buvo isznykus jau viso
kia neapykanta besiartinant 
sm<‘rcziui.

— Kur ji

riu vesi u kasimo.

t uojam.

vos.
viską vale 
cziausia. Serganti atvėrė 
atsuko galvas-, klausdami, kas 
veikiasi?

— Karalius ateis, 
liepe vienas isz tarnu.

Nusistebėjimui nebuvo pa
baigos. Nei vimias negalėjo su
prasti, kokiu budu karalius ga
lėjo atsirasti czionai taip trum
pame laike po tam nelaimin
gam atsitikimui. Kiti garbino 
jo geradejinguma ir jausmin
ga szi rd i. Karalius gavės žinia 
apie žemes drebejima gražiau
siame jo karalystes kraszte, 
tuojaus sėdo in automobiliu ir 
nukeliavo. Tenai visus sergan- 
czius ir nelaiminguosius rami
no. Taigi tokiu budu jisai pa
kliuvo ir in barakus Perghcl- 
lijoj. Su kožnu gražiai kalbėjo, 
prižadėjo paszelpa ir visi ji pa
mate labai džiaugėsi. Tai tikra- 
geradaringas žmogus, Italijos 
karalius Emanuelius.

Po
ta kelis sužeistus, kuriuos tik
tai ka mieste atrasta. Nencioni, 
gulėdamas su uždarytom akim 
ir sunkiai dūsaudamas 
szalia saves
vardu ir pel ji visa tas pervėrė.

— Tasai latras! — kalbėjo 
vienas isz žmonių, kurie sužeis
tuosius atnOsze. — Kas-gi apie 
tai mislvtu? Bet turbūt labai 

re i ta i praturtėjo.
Nencioni ir jo duktė su nuo-

steba klausėsi.
— Kalbate apie G ia 11 i no 

Baldo? — paklausė sergantis.
— Taip, apie ta vagi, ple- 

szika. Bet. dėkui Dievui ji jau 
turi po raktu.

— Ka jis padare? — atsi
liepė Nencioni susirūpinės.

— Jisai su savo vienu to
kiu kaip jis prieteliu priesz 
deszimt metu insilauže padob- 
ku uredan turbūt atmenate. 
Niekas, nežinojo, kas tai pada
re. Vakar isz po griuvėsiu i su
traukė viena pusgyvi žmogų 
kuris priesz smerti iszpažino, 
kad jis sykiu su Baldo apvogė 
padotku kasa.

Senis dejuodamas 
ant paduszku, Nekuri laika gu-

ai ? Pa p ra szy k te
gul ateina czionai.

Marietta pamojus
Maso prisiartino prie senio lo- 

Nencioni paėmė jam už
rankos ir su aszaromis akvs<* 
ilgai žiurėjo in jo gražu ir tei
singumo pilna veidą.

— Neapkencziau ilgai ta
vęs ir tavo... dovanok man nors 
ta, ba tavo tėvu prepraszyt jau 
negaliu — maldavo.

O kada susijudinęs vaikinas 
pasilenjce ant jo, mirsztanti 
su Marietta palaimino.

— Tavo apiekai atiduodu 
mano vaika, kuris dabar vie
nas pasiliks ant szio svieto... ne 
užmirszk jos!

Jauni žmones prie
atsiklaupė, o senelis juos palai
mino.

Ta paezia nakti ir numirė, 
bet numirė ramiai, nereikalau- 

M ari et tos

s ,]1

jo lovos

damas abejoti apie 
likimą.

Maso namai kaimo pirmiau
sia buvo atbudavoti. Tuojaus 
in naujus namus invede jauna 
paezia. Sykiu su ja inejo in na
mus tyki, rami ir didele laime.

keliu valandų vėl atnesz-

urnai
iszgirdo Baldo

apie

pavirto

Aukos
Išgelbstamos
Inkstu, skilvio, pūsles ir szla- 
pumo bėdos pavojingiausios 
nes puola giliai. Kreipkite do
me in pirma grasinimu. Gerkit 
daug vandens ir imkite

HAARLEM OIL
CAPSULLS

Pasaulinis diurctiszkas akstintojas, 
garsus nuo 1696. Trejopo didumo. 
Visuose aptiekose. Gvarantuojamas. 
Jcszkokitc vardo GOLD MEDAL ant 
kožnos dėžutės ir neimkite kitokiu.

CIT f, PA,
___ J W1MTAMAQUA, VA.

i

Lie*nTk.sk.« Graborlsa Q 
K. RĖKLAITIS

Laidoja ntnnireliuB pa- , 
gal naujausia mada ir | 
mokslą. Turtu pagalbi- 1 
ninka moteroms. Priei
namos prekes.
SIS W. Npr.c. Kl., 

■AHANOT
SOS SAKKKT 8T.
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SENBERNIO 
M IR TIS

žmona, 
iszeję in

In duris labai tykiai kaž-kas 
pabarszkino, bet daktaras tuo- 

■ jaus gi pabudo, užsižielbo lem
pa ir atsikėlė isz lovos. Jis pa
žiurėjo in ramiai bemieganezia 

užsimoto apsiausta ir 
kambari ligoniams

priimt. Tenai stovėjo senuko 
pilka skarele apsigaubusi, ku
ria jis isz karto nepažino.

— Musu ponui staiga labai 
bloga pasidaro, — tarė jinai,— 
ar nebusite jus, ponas daktare, 
taip geras, tuojaus gi pas ji 
ateit .’

Daktaras, pagalios, prisimi
nė jos baisa. Tatai buvo jo 
draugo, senbernio szeimininke. 
Daktaro buvo pirmutine min
tis: mano draugui jau penkias- 
deszimts penki metai, jo szir- 
dis jau du metai, kaip blogai 
veikia, gal lengvai kas-nors ir 
labai svarbaus invvkt.

Ir jis tarė senukei:
Asz t (tojaus važiuoju, ar 

jus manos palauksite f
— Ponas daktare, atsipra- 

szau man reikalinga grpieziau 
dar pas kilu du ponu nuva
žiuot.

Ir jinai pasuke pavardes vie
no pirklio ir vieno raszytojaus.

— Koki reikalą jus pas juos 
t u rite

— Ponas nori dar karta juos 
pa reget.

Dar., karta... reget L. 
Taip, ponas daktare. 
Jis kvieczia savo drau

gus, — pagalvojo daktaras, — 
reiszkia jis jauezia mirties ar- 
t urna...

Ir daktaru.* paklausė:
— Ar prie jusu pono kas- 

nors vra* 
<1.

Senuko atsake:
Žinoma, ponas daktare: 
nuo jo neatsitraukia: —

nabaszninko 
karieta.

tatai atsitiko.
Tarnas papasakojo daktarui 

gerai žinoma istorija, kaip po
nas staiga blogai pasijuto, pra
dėjo uždusi, paszoko nuo lo
vos, pradėjo pirmyn ir atgal 
po kambari vaikszeziot, grei
tai priėjo prie raszomojo stalo 
ir paskiau veloi in lova atsigu
lė; kaip jis dejavo ir praszyda- 
vogert, paskiau paskutini kar
ta, puki'lo nuo lovos ir, paga
lios, nupuolė ant priegalvio. 
Daktaras atydžiai klausė, pa
dėjęs savo dcszine ranka ant! 
iezblyszk usios
kaktos. Privažiavo 
Daktaras priėjo prie lango. Isz 
karietos iszejo pirklys ir klau
siamai pažiurėjo per Įauga in 
(laktara. Daktaras maszinaliai 
mostelėjo ranka, kaip tatai pa
dare pirma ji pasitikęs tarnas. 
Pirklys atgal nukreipė galva, 
lyg kad jis tam tikėt nenorėjo. 
Daktaras patrauko peeziais, 
pasitraukė nuo lango, ir, stai
ga nuovargi pajutęs, atsisėdo 
kodeje prie na'baszninko kojų.

Pirklys inojo atviram, gelto
nam palte, padėjo skrybėlė ant 
mažo prie dura staliuko ir pa
spaude daktarui ranka.

— Bet, jog, tatai žiauru,— 
tarė jis, — kaip gi tatai atsiti
ko/ ' I

Ir jis nukreipė in nabasznin- 
ka nepasitikėjimo žvilgsni.

Daktaras pranesze jam 
žinojo, ir po to pridūrė:

— Jaigu asz bueziau ir lai
ku ate.H?s, 
įiebueziau galėjos pagelbėt.

Tiktai pamanykite sau

> k a

vis viena, jau nieko

juo paskiaus

t
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kuriame laikosi visoki pasilinksminimai, parodos ir ker
nui at minties kariszku veikimu laike Švieti-

TARADAIKA
Na v v Pier” I /

svarbaus pranesztt
Kas link manos, — 

szypsena daktaras, 
dar nieko nuosta- 

kadangi asz — 
kreipėsi jis

— neretai .duodavote 
bizuiszku patarimu, 
ežia buvo reikalas

I nre

(lai 
pusi-

kuriuos jis norėjo

Szeimi niūkė 
girdėjo,

ga-

VO.
1 O, 
nuMosias

tarė pirklys, — sziadien ly
giai savaite, kaip asz paskuti
ni karta su juo teatre kalbėjau. 
Asz norėjau su 
vakarieniaut, bet jis vėlei tu
rėjo kažkoki tai slaptinga pa
siniai vma.

— Ar jie vis 
pas ji 
su liūdna szypsena.

Volei prie vartų karieta pri
važiavo. PirPlvs 
lango. Iszvydes 
karietos raszytoja, jis atsitrau
kė iii kambario viduri, idant 
nebūt liūdnosios naujienos pir
muoju pranesze ju. Daktaras 

portsigaro pa
prastojo ji

dar būdavo 
paklausė daktaras

priėjo prie 
iszeinanti iszJonu

Ir jinai iszejo.
Daktaras nuėjo atgal in mie

gamąjį ir, pakol greitai ir ty
liai rengėsi, jo dvasioje kaž
koks kartus jausmas pakilda- 

Taiai buvo ne tiek liūdna 
kad jis, gal but, netrukus 

gero, seno draugo,
kiek sunkus nujautimas, kad 
jie visi prie to artinasi, — visi, 
kurie dar priesz keletą metu 
buvo jauni.

Atviram fajetone, szilta pa
vasario mikli, atvažiavo dak- 
1aras in artimiausia, nedideli 
miesteli, kur gyvendavo jo ne
vedės dranga'*. Jis pažvelgė i u 
jo miegamojo Įauga; jis buvo 
placziai atvertas ir isz jo liejo
si silpna szviesn in 
tamsuma.
laiptais; tarnas atidaro duris 
mandagiai jam nusilenkė

SZVK

Daktaras
na k t ies 
pakilo

J
irjam 

mo>lcr»'jo ranka.
— paklausė,

A rgi
Kaip! 

dusdamas, daktaras. — 
asz pervelai atvažiavau.*

— Taip, ponas daktare, — 
atsake tarnas, — priesz bertai- 
Iii valandos ponas pasimirė.

Daktaras sunkiai atsiduso ir 
inejo in kambari. Tenai gulėjo

I1Z-

iszeme isz savo 
pirosa ir 
sukt rankose.

— Tatai mano paprotys nuo 
laiku mano tarnybos ligonino- 

- pastebėjo jis, kaip ir at- 
sipra-szydamas. — Kuomet asz 
nakezia iszeidavau isz ligonio 
kambario, tai, — ar asz ten da
rydavau paprasta Morfijaus 
iuekcija arba konstatavau mir- 

pirmasai mano už durti 
judesis buvo užrsirukyt papiro
są.

kukliai

r p

l<

ti,

paprasta

Ar jus
S

titrežinote, 
pirklys, — kiek laiko, kaip asz 
ncmaeziaii ne vieno nabasznin
ko? Per isztisus keturiolika 
metu... nuo to laiko, 
stalo gulėjo mano tėvas.

O tamstos žmona? 
Mano žmona tiesa 

regėjau

kaip ant

asz
pask u t i nese mi n u tese, 

bet... paskiau jau asz jos dau
giau neregėjau.

Inejo raszytojas, paspaude 
dalyvaujantiems rankas ir nu
kreipė in lova klausymo žvil <r.

jo negyvas draugas su pamely- sni. Po to, jis tvirtais žingsniais 
priėjo arezian ir tyliai pradėjo 
žiūrei in lavonu dalinai su pa
nieki nanezia. lupu iszraiszka.

Ir taip, jis pirmas, — pa- 
j<> galvoj mintis. — Jis

navusiomis, 
lu|K>mis ir sudėtomis 
tos drobules rankomis

su k a rėžia 
— tai (ame 
baus nebūt u, 
daktaras. O jus 
in pirklį 
jam 
but,
(art apie kokius nors paskuti
nius norus, 
lamstai asmeniszkai patikėt.

— v Tatai, žinoma, viskas 
Įima, — tarė pirklys.

pasiszaJino, ir 
drangai girdėjo, kaip jinai 
priešiška m bary j su tarnu szne- 
kucziavo. Kasz.ytojas vis dar 
prie lovos tebestovejo ir vede 
su nabaszninku slaptinga dia
logą (pasikalbėjimu).

—— Sztai jis, 
daktarui pirklys 
pastaruoju laiku dažnai su juo 
matydavosi. Galbūt, jis galė
siąs duot mums koki nors pa- 
aiszkinima.
Raszytojas 

kreipė savo žvilgsni in užmerk
tas nabaszninko akis. Jo ran
kos, kuriose jis laike* pilka pla- 

skrybele, buvo 
kryžmai ant pecziu sudėtos. Du 
antruoju buvo nustoję kantry-

Pirklys priėjo prie jo ir 
kostelėjo.

— Priesz tris

— tarė t vilai
— jis, regis,

nesijudino; jis nu-

ežiais bryliais t

bes.

d ienas, 
prakalbėjo raszytojas, — 
dvi valandi su juo po vynuogy
nus vaikszcziodavau. Jums in- 
domu, apie ka jis kalbėdavo ? 
Apie kelione in Szvedija, kuria 
jis rengėsi vasara atlikt, apie 
nauja Rcmbrandto paveikslu 
serija, kuri iszleista Londone 
pas Vatsoną, ir, pagalios, apie 
Santosn Diuinona. Kas link 
valdomos lekiojamos maszinos 

jis pasakodavo
apie visokius matematiszkus ir 

, kuriuos 
ne visisz-

(lakstytuvo)

asz

gretima

prio-
— Asz

pusiaii-at viromis 
ant bal- 
; jo reta

barzda buvo netvarkinga, ir 
ant iszblyszkusios ir drėgnos 
kaktos nupnldavo keletas žilu 
plauku. Nuo szilkinio elektrisz- 
kos lemputes a*bažuro, stovin- 
czio ant naktinio staliuko pul
davo ant priegalvio raudona 
szviesa. Daktaras at.vdžiai pa
žiurėjo in numirusi dranga.

— Kuomet jis buvo pas 
mus namie paskutini karta? — 
pagalvojo jis. — Asz pamenu, 
kad tuomet vakare snigo. 
Reiszkia, tatai buvo pereita 
žiema. Paskutiniu laiku mes 
labai rotai tesimatom.

Isz gatves pasigirdo arkliu 
kanopu dundėjimas. Daktaras 
nuo ,nabaszninko atsigryžo ir 
pažiurėjo in Įauga; nakties vc- 
[jas judino plonas medžiu sza- 
jkas. Inojo tarnas, ir daktaras į pakviest?

kilo
lai p dažnai žaizdavo klausimu, 
kam isz jo artimųjų pažinsta- 
mu esą lemta pirmam pereit 
paskutine kelione.

Inejo szeimininke ir su asza- 
romis akyse atsiklau'pe ant ke
liu prieszais lavonu, raudoda
ma ir laužydama rankas. Ra
szytojas meiliai padėjo jai ant

finu lojo ji klausinėt, kaip visa

....  .... . .... .. I1** ■   —  'f      
t i pasiust mus pakviest; būtent 
mus?

Taozinu, raszytojns skaitė 
esant nereikalinga jeszkot ko
kios nors ypatingos priežasties.

Musu draugas, —paaisz- 
kino jis, — pajuto mirties pri
siartinimą, ir nors jis ganėtinai 
pats vienas gyveno, ypaez pas
taruoju laiku, 
landoj, isztikruju 
bendrav i mu i sutvertoj 
pabunda 
aplink save žmones, kurio jam 
buvo artimi.

— Jis, jog, isz tikrųjų, turė
jo mylimąją, — pastebėjo pi r- Sunkus Atgavimas kvopo, Katnrluzkas

kurtumas ausyse, Užymas galvojo, 
Galvos perszalimas, Užkimimas gal
vos, Isz priszakio galvos skausmais 
Neapmokama gyduole naudojama su 
Btebotina pasekme per 30 motu. 
PREKE 25c. (užmokesti prijunkite 
pinigais n« stempomis). 
parduodame vien tik per
THE HAMPTON LABORATORY 

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

Silpni, Serganti Vyrai Ir Moterai 
Ne Serganti bet visgi ka tik pajiege 

dirbti. Apaiaaugokite pavojaus.

*NMM

raszytojiis

— bot tokioj va 
pirmiausia 

, rasit, 
reikalingumas reget

PAJESZKOJIMAS.

Pajcszkau Antano Antanai- 
ezio paeinantifS isz Szakiu Aps., 
Gelgudiszkiu Vals., Varkulu 
arba Krajuku Kaimo. Meldžiu 
atsiszaukt ant szio adreso:

Sab. Valantinas,
294 Suydam Si., 

Brooklyn, N. Y.

Vnls.

11.

Nosinis Kataras ir Asthma 
arba Dusulis.

Mainloriu asthma, Gerkline asthma, 
Bronkites, Gerklinis kosulis, Plautim,

klys.
— Mylimąją,

iBzraaU 11

tas,

ypaez dn-

— pakartojo 
raszytojas ir paniek i naneziai 
antakius pakele.

Czia daktaras pastebėjo, kad 
vidurinis raszomojo stalo stal- 
ezius buvo pusiau atviras*.

- Ar czia negali testamen-
- tarė" jis.
- Kas mums tatai apeina

— atsako pirklys,
t bortiniu melu. Visokiam atve- 
Ijuje jis turi Londone isztekeju- 
sia seserį. ...

Inojo tarnas. Jis kreipėsi pra- 
szant patarimu kas link Įialai- 
dojimo ir pakvietimu iszsiunti- 
nejimo. Kiek jam žinoma, tes
tamentas esą guli pas poną no- 

bet jis labai abejojąs, 
t mi butu kokie nors tuo 

parėdymai.

I

tara, 
idant 
reikalu padaryt 
Kaszytojui pasirodė tvanku ir 
karszta kambaryj. Jis atstume 
sunkia, raudona portjera, už
dangalu, prie vieno lango ir vi
sai ji atidaro. Plati banga nak
tinio vėjo iszsiliejo in kambari. 
Daktaras paklausė tarnu, ar jis 
nežinąs, kokiu tikslu nabasz- 
ninkas nusiuntęs juos visus 
tris pakviest, kadangi, kiek jis 
atsimenąs, jis jau keli metai 
sziuos namuose, kaipo dakta
ras, nebuvo. Tarpas, matomai, 
szio klausymo tikėjosi. Jis tuo
jaus gi iszsitrauke isz savo 
szvarko kiszeniaus dideli port
feli, iszeme isz jo popieros lak- 
szta ir pranesze, kad ponas jau 
priesz s(‘ptynis metus užraszo 
vardus tu draugu, kuriuos jis 

noro prie savo mir- 
Ir kuomet, 

jau pomis neteko sąmones, jis 
leido savo valia iszduot paro
dymą ponus pakviest.

[TOL1AUS BUS]

raudona portjera,

iszreiszke 
ties patalo reget.

l\ * Į

LIETUVISZKA
AGENTŪRA

Parduoda Szlpkortes in Lietuva, 
Lenkija, Rusija ir kitas dalis 
svieto. Parvežti gimines ir darbi
ninkus (ant farniu) dirbti Ameri
kon ir Kanadon. Siuncziu pinigus. 
Padarau Davornastis, Pirkimo ir 
Pardavimo Aktus Lietuvon ir Len
kijon. Praszau klausti informacijų 
sekunezio adreso:

Z. JANKAUSKAS 
(Notary Public) 

7G9 S. Second Street 
Philadelphia, Pa.

Rusija I

Gydnu paHckmingai kataro, užkimimu 
dusuli, galvos užima, pilvo, kepenų, 
inkstu, pūsles liga, rumatizma lum
bago ar neuritis ligas.

Kraujo ir Odos Ligaa visuose pa- 
dejitnuoso. Litiszkas vyru ligas.

Be operacijoo ir patrlinima laiko. 
Rodą Ir patarimas dykan.

Tik kožna Utnrninka, Snreda, 
Ketvertą ir Petnyczia.

Ofiaoa valnndoa 9 ryte iki 8 vakare 
BAUSUM NAME.

Antras Floraa,
POTTSVILLE. PA.

4 S. CENTRE ST.

.■II..'. « Ml

Del
Rcunratišku gėlimu, ncu

T

)

4

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

f i z i szk u s i sz t v r i n i u s 
asz, atvirai kalbant, 
kai supratau. Visokiam atveju- 
je apie mirti jis negalvojo. Ži
noma, paprastai taip esti, kad 
žinomam amžyj apie ja paliau
jama galvot.

Dktaras iszejo in
kambari. Czia jam, žinoma, bu
vo galima papirosas surūkyt.

Delko gi, isz esmes, asz 
vis dar czionai ? — pagalvojo 
jis, atsisėsdamas kodeje 
szais raszomaji stalu,
daugiau už visus turiu teise 
iszeit, kadangi mane, matomai 
pakvietė tiktai kaipo (laktam. 
Jog, musu draugyste su juo jau 
suvis nebuvo taip didele. Mano 
metais, — tolinus jis galvojo, 
— ir tokiam žnjogui, kaip asz, 
abelnai imant, esą negalima 
draugaut su tuo, kas neturi no 
jokios profesijos (amato) ir, 
abelnai imant, jos niekuomet 
neturėjo. Ka gi jis butu veikos, 
jeiigu nebūta buvęs turtingas? 
Groieziausia jis butu tapes ra- 
szytojum; jog, jis buvo labai 
gabus ir talentingas. — Ir dak
taras prisimino daug savotisz- 
ku ironiszku senbernio pasta
bu, ypaez, kas link veikalu ju 
bendro draugo, — raszytojo.

In kambari inojo pirklys ir 
raszytojas. Iszvydo daktara ant 
tiktai ka benaszlaujanczios kė
dės su papirosu drtntyse, kuri 
abelnai imant, 
spėjo užsirukyt, raszytojas pri
davė užgaulinga savo veidui 
iszraiszka ir paskui save duris 
uždaro. Dabar jie buvo ežia, 
vis-gi, bent kiek kitokiam pa
saulyj. i u

— Ar jus ka nors nuspėjo-.,

jog,

A-BE-CELA arba pradžia skaitymo ir 
raszymo, del vaikams. Preke 15c

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

esą

J

szis dar nesu-peties ranka, stengiamasis nu
ramint.

Pirklys ir daktaras stovėjo 
prie lango, nakties pavasarinis 
vėjelis žaisdavo ju plaukais.

— Keista isztikruju, — pra
kalbėjo pirklys,4— kad jis mus 
.visus priesz mirsiant liepe pa
kviest« Ar jis norėjo paprastai te / — paklauso pirklys, 
mus nnlink savo miriinw nnfnln, _ J

’ Arba, gal but, jam paklausė raszytojas. 
buvo reikalinga mums ka-nors'

mus aplink savo mirties patalu Ka taip? — iszkrikusiai

— Kas ji galėjo pąskątln-

Mokame 3-czki procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride- 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėtA'emala su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

W. HARLOW, Pres.
J. FERGUSON, Vice-Pros, ir Kas.

G.

Nelabai Sveikas Sziandien
skundaKaip tankiai, ta 

girdite isz žmonių kurie rods 
sveiki? Szitokia būkle gali 

[e-

Gerkite daug vandens ir pu

veju

Sz i tokia būkle 
ženklas. N

HAARLEM OIL
at

būti pavojaus 
užsileiskite.

Daugely
pasirodo

kad inkstai ne 
veikia kaip rei
kia. Tiems rei
kia pagelbos.

Po szimts knipeliu, taip man 
gerkle užsikiuiszo kad ne gie
dot negaliu, nes buvau Kana
doje ana diena ir ten szalli pa
gavau. O-gi ežia brolyti gavau 
puikia žinute isz Herkimero, 
na ir turiu ja ja putalpyt, nes 
labai svarbi ir gali būti pamo
kinimu del kitu suaugusiu vy
ruku ir moterėliu: Na ir vary 
siu:

I įeiki me r miestelis 
jorko 
i I go 
M a i r- 
kiine i

guli Nu 
leu gyvena 

szeinn na
sleite, leu gyvena nuo 

laiko szeimvna Juozo ir 
i D.... kurie gyveno suli
pei’ 35 

nnlves biesas 
Szet oho 
Bronius 
turi 64 metus, o Man 
tus. Na, ir tas gundytojas pri
siplakė prie MarOs su pagclba 
muiiszainoH ir laižyma josios 
ranku ir kada vyras iszeidavo

su
ir m v e

metus, bet ant se 
juos perskyrė, 

role al'losze kokis tai 
J uoz.as 
57 me-

1 :l I Bkaiulžtų . 
išiinarini-

ralgijos, paprasto perti- , * f 4 f lt*

B 
r

? K

M

šaldymo, 
rauinemi, 
mil ar issisukmnij 

Naudokite
DR. RICHTERIO 

Inkaro Rūšies

PAIN-fXPELlfRI
V^irba ’cnkliB rcgiMruntas

Fal. Biure.
Nėra tikrasis. be 

jnysu Inkaro vaisha- 
žcnklio. 
po 35c ir 70c.
r. AD. RICHTER aco.

Berry £. 8«?. 5th 8tl« 
Rrooht/n, N. Y.

S. V

11IUU

f

i
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Vaistinėse

Btffi

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

MILL & PATTERSON STS

• ST. CLAIR, PA.
••

lAzbalsamuoJa Ir laldoju miruilui 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 
Bzia nuo papraBCziausiu iii prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, veseliu. krikaztynlu Ii 
kitiems pasivažinėjimams.

Bell Telefonas 1B71-M

6 6 6
yra t*Į receptas del

Szalczio, Grippo, Malaria, 
Flu ir Tulžinio karszczio.

Užmunza mikrobui. —— Aptiekoaa

A. J. SAKALAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

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

mM

Nubudimo valandoje suteikiam 
geriausi patarnavima. Palaidojimo 
atliekam rūpestingai ir gražiai. Bu
site pilnai užganėdinti.

Isz Mahanojaus jeigu kas parei
kalaus mano patarnavima tai mel
džiu man telefonuoti o pribusiu In 
deszimts minutu. Telefonas 872.

$1,000 TIK UZ 60 CENTU. .

Ka tas tūkstantis doleriu žmogui 
reiszkia, jeigu jis yra apimtas ko
kios nors ligos bei viduriu sugedi
mo? Toks žmogus yra susiraukęs, ne
linksmas ir invairiu nesmagumu ap-

ai d y 1\ 11 l ‘dal 1>R‘G" imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk-
1 •• 1 1 • ♦ •(vienatiniailem oil capsules 
tikrosios). Pripažintas diure-

Jtoszkokito vardo GOLD 
MEDAL ant dėžucziu 
ir neimkite kitokiu. Viso- ’ 
sc aptiekbsc. 35, 75, $1.50

t isz k as a k st i li
to jas nuo 1696. 
Trejopo didu
mo, po antspau
du. Pilnai gva- 
rantuotas kaip 
garsinama.

«. »m r ~ r— y w 1 ■»*'■» •“ ■ m. an •■«■**«*■* » —■ «mm ■ im *« « . ■■■■■ i>

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

----------------------------------- -----------------------------------------------------------------

3-czia Procentas už jusu pinigus ir saugumas del justi
pinigus yra gerians 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 
del žmogaus kuxis dirba ir czedina.

• ■ ' . • » "T^. i «i '
del žmogaus kuris dirba ir czedina. Dėkite savo 

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

.. ......... ...........— <*—' '» —• .......    11 !" i'—’ ■> . IIL.I- -

b

Jeremiczi us.
o M ar

in darbo, tai priolaidini 
Mare gerdavo namine 
lavosi. Juozas vra malszau* 
budo žmogus, guodotas nuo vi 
su ir niekam blogo nepadaręs. 
Kada sugryždavo namo, ras
davo savo Maryte girta lovoje, 
vakariene neiszvirta ir stuba 
apleista. Žmones visa pasiel
gimą mate ir tuom labai pikti
nosi. Mare mylėjo linksmintis 
ir tik to jai reikėjo, na ir iu- 
puole in kilpas tojo suardyto- 
jaus malszaus gyvenimo D...

Bronius vra 50 metu senu
mo, turi Lietuvoje paezia, snnu 
.19 metu o kita 17 metu, jojo 
nelaiminga motore Lietuvoje 
turi ubagauj ant szmotelio 
duonos, o jisai czion Amerike 
svetimas bobas atkalbinėja 
vyrams, paima nuo juju pini
gus ir dui in kitur jeszkot i nau
ju auk u. ,

Maro apskundė malszu savo 
vyra Juozą ant persiskyrimo, 
užmesdama jam girt neklysta 
ir kitus bjaurius pasielgimus, 
bet liudintojai prisiege kad 
Juozą d a nebuvo mate girta ir 
visados buvo geru žmogum. 
Tris kartus skunde malszu 
žmogeli, bet negalėdama pri- 
rodyt sudui jokiu priežaseziu, 
ant galo josios advokatas pra- 
sze Juozo advokato idant susi
taikintu. Žmogelis nenoreda 
mas jokiu ergeliu, sutiko ant 
to ir atidavė Marei puse savo 
turto 1,750 doleriu, pasirasze 
ant persiskyrimo kuri aplaike 
7 Sausio, 1928 mete. Mare ga
vus pinigus iszsibostino pas 
savo meiluži badai in Chester, 
Pa.

Tasai Bronius derge Lietu- 
viszka kalba ir turi paprotį 
kalbėti: “co to ja panic dobro- 
dzieju a v kiszeni centą nie-

” Mare gavus nuo vyro pi
nigus davė priolaidiniui, na ir 
paskui ji nuzulino bet ar ilgai 
pas ji iszibus tai laikas parodis.

Taigi Miytlemas Taradaikeli, 
mes llerkimieeziai, meldžiame 
kad jus su kūma nuvažiuotu
mėt in Chesteri ir tiems pabė
gėliams duotumėt pipiru kad 
gy v e n a nelega 1 i szk a i.

* fn.»:____ i____________

ma.

I

I 

Į

l

I

sini kaina parodytum, tai jam malo
nesne butu sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jautiesi esąs ap
imtu kokiu nors nesmagumu, tui 
greit reikalauk musu vaist-žoliu nuo 
bile vienos žemiau pažymėtu ligų ir 
atgauk savo sveikata.

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

Jeigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomaru, 
szirdies liga, tai atsiunsk 85c. o gau
si musu gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu 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 kataloge. Reikalingi musu 
žolių pardavinėtojai visuose miestuo
se. M. ŽUKAITIS,
25 Gillet Street Sponcorpoint, N. Y.

'Uai matote kaip szetomis pa
vidale žmogaus suardo senuku 
malszu ir pavyzdinga gyveni
mą, kada reikėjo gyventi suti
kime ir meilėj e nes ant senat
vės viens kito draugavima rei
kalauja daugiausia.

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS L1ETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

PasamdoLaidoja kunus numirėliu, 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
riniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t. t.
S20 W. Centre St., Mabeuoy City, Pn.

*
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ŽINIOS VIETINES

—- Kovas-March
— Ncdelioj Si. Kazimierio. 

. • — St. Nicholas ir Suffolk 
da vis nedirba. Žmonių randa
mi daug bodarbo musu aplinki
nėje.

— Morea ir New Bostono 
kasikĮos ssustojo dirbia sere-
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VYSKUPAS DIRMAVOJA ŽMONIS ANT LAUKO.
Miami Beach, Floridoje, da

GALONAS MUNSZAINES IR 
DU AIRISZIAI.

— Pati saliuninko Juozo 
Czcczkaus, 300 E. Centre u h., 
likos nuvežta in Locust Moun
tain ligonbuto ant operacijos.

I

— Ketverge ryta atsibuvo 
gailios pamaldos ant atminties 
mirties a.a. Daminiko T. Bocz- 
kausko, nždetojaus “Saules” 
kuris mirė 25 diena Vasario o 
likos palaidotas 1 Kovo 1909 
mete.
kas jau silsisi kapuose 19 melu.

• < Saules
vožėsi 

vienam
ir

■ri

fif'

■

f 2fl

Sziuos Baisius
i

Pirko 
namon, 

užsinorėjo
Skausmus.

K n . -. V-r—

Dol grcicziauHios, pastoviuuMioB pn- 
gulboH dol nouraljfijoM Nknunmu, var
tok Johnson’^ Rod Cross Plnsteri. Jin 
pasžnlina az i u agonizuojanczlu prie
puoliu fikaunmUB tarsi mnffiszkni. Per 
40 metu Hzi gelbstanti, niekuomet ne
apgaunanti gyduole, yra kopifortaa 
kentėtojams del Reumatizmo ir Po
dagros, suirusiu nervu, uždegimu etc. 
savo umiu ir tikru veikimu.

Czin apie ji norą jokios paslapties 
— gyduole paszalina skausmus. Ir 
kiekvienas Red Cross Kidney Plaster 
turi pilna gydymo joga iki plasteris 
atlieka savo pilna darba paszalini- 
mui skausmo. Taigi buk tikras, kad 
vartojamas plasteris butų Johnson’s. 
Parduodamas visose vaistinėse.

Taigi, a.a. Boczkaus-do j ir nedirbs, iki panedelio.
— Isz priežasties tankaus 

pertuinainymo oro, daug žmo
nių sirguliuoja visokiomis ligo
mis. Daktarai dirba ant dvieju 
sziptn — diena ir nakti.

— Ana diena sugryžo namo 
isz Ashlando ligonbutes Edvar 
das Strielkus, 317 W. Mahanoy 
Avė., kur gydėsi ant sužeis
tos kojos kuria jam sužeidė 
kasyklosia. Edvardas vaiksz- 
czios nnt krukiu da koki laika.

— Phoenix ir Otto kasy
klos arti Branchdale, sustojo 
ant nežinomo laiko. Angleka- 
siams juiliepta iszneszti tulszes 
isz kasvklu.
t Pbiladclphijoi ana diena 

mirė Mare Stanevieziene, pati 
aptiekoriaus Jono Stanevi- 
cziaus. Ji ji įnirę po operacijos, 

ir trys vaikus, 
Joną Holev ežia 

v 

keletą broliu

SHENANDOAH, PA.
— Badai manoma statyti 

daugiau namu szia vasara ant 
kalno Shenandoah Heights.

— (laradžininkas S. J. Va- 
lukeviczius likos aresztavotas 
ir pastatytas po belą už neuž- 
mokejima taksu valdžiai ant 
parduoto gazolino. Badai taksu 
neužmokėjo nuo 8 lyg 9 tuks- 
taneziu doleriu.

Steponas Stepanaviežius 
21 metu, likos aresztavotas už 
pavogimą cigaru isz automo- 
biliaus kuris stovėjo prie Fer
guson hoteliaus.

Panedelio ryta

jo viens 
k voteriu,

nesiranda katalikiszkos bažnyczios, todėl vyskupas Barry
isz St. Augustine, turėjo dirm.ivone laikyti ant lauko, ant tos* vielos kur ketina neužilgio
statyti puikia bažnyczia.

Du Airisziai iszvnžiavo in 
artima miesteli pirkti galonu 
munszaines. Susitarė važiuo
jant, kad jaigu katras isz ju 
norėtu užsigeri,, tai turi kitam 
užmokėti už geryma. 
munsznine 
Kelione je
labai gert. Prisipylė puoduką, 
iszgcrc ir pagal sutarti, užmo
kėjo savo draugui kvotori. Po 
valandcliai ir draugas užsima
no iszsigert. Iszgore puoduką 
ir užmokėjo kvotori pirmam. Ir 
tokiu Qmdu pasiantrino trosz- 
kimas dvieju Airisziu ir pakol 
davažiavo namo, gere ir moke- 

kitam tiibm paežiu 
ant gailo isztusztine

galona ir buvo puikiai užsige
ria. Parvažiavo namo, reikėjo 
dabar pinigais pasidalyt 
pardavimu munszaines. Abudu 
buvo labai nusistebėja kad tu
rėjo tik viena kvotori. Jokiu 
budu negalėjo suprasti, kaip 
tas galėjo atsitikti, juk teisin
gai mokėjo viens kitam už kož- 
na puoduką. Ir lyg sziai dienai 
rūpinasi kaip tas galėjo atsi
tikt. *
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. T— Praeita
atsibuvo laidotuves a.a. Jono 
Subacziaus, ant kuriu tlalyba- 
vo didelis skaitlius giminiu ir 
pažinstamu. nes laidotuvėse 
radosi net 70 automobiliai. Tar 
pe giminiu kurie atvažiavo ant 
laidotuvių buvo Jonas Moliii- 
szis su paezia, Juozas Miliane
kas ir pati, Mikas Milauskas ir 
pati, visi isz Edvardsvilles, ir 
J. Yvaszka su paezia isz Du
ryea, Pa.

t Tamoszius Kuokelis,
metu, kitados gyventojas She- 
uadorio, mirė Panedeli Niaga
ra Pails, N. V. Velionis porgy* 
venn Amerike 30 metu ir pas- 
kiause laike hoteli. Kunaš li
kos atvežtas in czionais Ket
vergi* pas broli Petra po 328 E. 
Lloyd uli. Paliko brolius Petrą 
mieste. Joną Niagara Falls ir 
seseri Dcreszkeviczicne mieste.
■■    ■ '■ * ■'■■I— -OI IN UI .III   —— H. ■ ■I.N..    »
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Paliko 
teipgi tęva 
Mahnnojuje, ir 
vienas isz jn kunigas. Bus pa
laidota gal MaHanojuje.

— Daugelis mulu likos isz- 
t raukt i isz St. Nicholas ir Suf- 
folko kasyklų ir iszdalinti po 
kitas kasyklas musu aplinkinė
je. Paskalas apibėginėjo, buk 
Rcadingo kompanija pradės 
iszardyt St. Nicholas brokeri, 
bet pasirodė kad paskalai yra

1

v v ra

51

neteisingi.
— Slavoku bažnyczia jau 

beveik nugriauta. Ant senos 
bažnyczios vietos bus pastaty
ta didele nauja bažnyczia. Tos 
parapijos pamaldos bus laiko- 
ųma I/ictuviu bažnyczioje pra
dedant nuo ateinanezios Nedė
lios.
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Adam C. Schaeffer
KANDIDATAS ANT STATE 

SENATOR.

Del daugeliu pažinstamas 
Adam (’. Schaeffer i.sz Maha- 
nojaus, yra pasidavęs kandida
tu ant Stato Senatoriaus. Jisai 
yra patvirtintas per Darbinin
ku Organizacijas kaipo atsa
kantis vyras ant tojo urėdo Ir 
praszo visu ukesu ji paremti 
laiko nominacijų ateinanti pa
vasaryje.

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

Ant antro floro Klina Sitoro,
19 W Oenter 8t. Mahanov Citv
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$4.00 Dubeltavas 
Tikietas

NEW YORK A
NEDELIOMIS

4 Morcziaus ir 15 Apriliaus
Specinlh Treinaa Sukatos Naktį 
---------------- ■:------------------ ---------------- _ ■ ._... ---------- -------------------- .

Isz Ryte
Shnmokin ...........................  12:01
Mt. Cnrmcl .......................... 12:10
Ashland................................ 12:47
Girardville.............................. 12:55
Shenandoah ..................  12:35
Mnhanoy City ..................... 1:10
Tamaqua .............................. 1:45
New Yorke pribua Liberty St. 6:35
New York pribus W. 23rd St. 7:40

GRĮŽTANT—-Apleis New York* 
nuo W. 231 d St. 6:47 vakare, nuo 
Liberty St. 7:00 vakaro.
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Camels vadovauja bilionais ir vis, nuolat auga.
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Dies de Medina naujas mi- 
nistoris isz Bolivijos kuris ap
ėmė diusta ana diena Washing-
tone.

I

Kada dai'bininkai užbaigė gręžti aliejaus szulini Sinton. 
Texas, tasai užsidegė ir liepsna sieke net 3(H) padu in padan
ges. In viena para aliejaus sudege 40 milijonu kivbįszku pėdu.
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DAUGELIS ŽMONIŲ SPIRESI KAD SZIS PALOCIUS PRIGULI JIEMS.
Szitas pidocius Chateau de Chambord, Francijoj, kuri pastate karalius Franciszkus I

1 a 1 t • Ii t • • • 1 . k * .« w .ir kasztavo 800 tukstanezius franku, randasi teisme, nes 21 impedžiai užvede kova idant ji 
atimti nuo valdžios. Bet dabar atsirado kokis tai neregys, kuris sako, kad jisai yra arnikas 
paskutinio locnininko Dauphino ir jam teisingai priguli tasai palovius, kurio verte sziadien 
isznesza ant keliolikos milijonu franku.
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Bole) guminius ir vilnonius kojoms rciknienus — pri-

e,

i

“Sanins, karts Moka Milijonus <lel Rašies”
V

ii

<

Mi

žadčjiniij daugiaus dienų nešiojimo.
Suvirš dešimts milionų vyrų,moterių ir vaikų šiądien 

turi kokios nors rūšies “Ball-Band” kojinių reikmenų
Tas parodo kad negali klysti perkant guminius
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Prižadėjimas Kuris 
Niekuomet Nesulaužytas

Perki prižadėjimų pirkdamas “Ball-Band” ( Raudona
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čebatus, darbui kurpes, artikus, kaliošus ar vilnonines 
paųčiakas su Raudona Bole sau ir Šeimynai.

Drūti, liuonus ir gerai atrodanti.
Kiekvienos poros drūtumas yra geras taupymas.
Gauk* “Ball-Band” kojinius rciknienus pas tavo 

krautuvninka.
Mishawaka Rubber & Woolen Manufacturing Co.

460 Water Street Mishawaka. Indiana
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