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ISZ AMERIKOS ^“„S..L!^
PAVOGĖ 33 CENTUS — ANT 

VISOS GYVASTIES IN 
KALĖJIMĄ.

Buffalo, N.\Y. — Iszrastas 
kaltu už pavogimą 33-ju centu 
nuo žmogaus kuri sulaikė ant 
ulyczios su revolveriu, Robert 
Ayres, n i geri s, likos nubaustas 
nnt viso gyvenimo in kalėjimo, 
pagal Bailinęs tiesas.

New Yorke keli metai adgal 
perėjo taip vadinama Baumes 
tiesos, kurios baudžia žmogų 
ant visos gyvasties in kalėjimo 
jaigu papildo ta pati prasižen
gimo tris kartus.

APLAIKE $4,000,000 BET 
DIRBA UŽ $20.

New York. — William Plan
kinton, 21 metu, vienas isz tur
tingiausiu žmonių Milwaukee, 
Wis., vėlina sau dirbti už 20 
doleriu ant sanvaFtes ne kaip 
valdyti keturis milijonus dole
riu,'kuriuos jam paliko po mir- 
cziai jojo tėvas.

Jaunikaitis sziadien dirba 
prie Grand Central Building, 
kuri stato jojo diedukas J. C. 
Stewart, n jaunas Plankinton 
mokinasi inžinicrvstes. Sako 

“Noriu būti liuesu ir pa
stoti žmogum per savo ranku 
darbo, o ne būti dykaduoniu 
kaip tai doro kitu milijonierių 
vaikai.“

inžinicrvstes.
jisai:

NELAIMES
PE{ĮNSYLVANIJOJE.

• Sausio 
menesyje Pennsylvanijoj atsi
buvo 165 nelaimingu mireziu ir 
11,975 sužeidimu visokiose 
szakose pnvmonystes. Ant ke
liu užmuszta 24, kasyklose 40, 
ant geležinkeliu 43, kompensei- 
szion iszmoketa del 5,736 apie 
d n milijonai doleriu.

• TIKRA AIRISZINE 
SZEIMYNA.

• Greensburg, Pa. — Szcimy- 
na Susidedanti isz desaimts gai
vu, gyvenanti tik ^vienam di- 
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Harrisburg, Pa. —

kuriamedeham •kambaiyje, 
taipgi radosi 17 ožkų, 50 visz- 
tnį dvi kiaules ir du arkliai, li
kos surasti per sveikatos in- 
spektori’ A. G. Gessler, Penn 
tOMiiship arti Grapeville.

Szeimyna susidėjo isz tėvo 
Tamosziaus Patriko, 45 metu, 
jojo paezios Onos, 44 metu, ir 
asztuoniu vaiku nuo 1 lyg 14 
metu — visi miegojo vienam 
lopszyje ir vienoje lovoje. Szei
myna turėjo mažai kuom užsi
klot ir mažai maisto.

Tęva aresztavojo už nemai- 
tinima szeimynos ir nedavimą 
prigulinezios priežiūros, vai
kus ir motina patalpino varg- 
szu prieglaudoje. — Isz t ikru j u 
huvo tai tikra Airiszine szei
myna, nes panasziai Airisziai 
gyvena savo žaliojo tėvynėje.

DABAR IN AMERIKA
INLEIS 492 LIETUVIUS.

Washington. — Prezidentas 
Coolidge inteike senatui senai 
laukiamas naujas kvotas, ku
rias rekomenduoja priimti. Su- 
lyg j u Lietuviu kvota huo 344 
padidinta iki 492 (pernai, kada 
Coolidge rekomendavo “natio
nal origins” 
tai Lietuviu kvota buvo 494.) 
Szita kvota ineis in galia nuo 
Liepos 1 dienos sziu metu, jei
gu kongresas vėl nesuspenduos 
jos veikimą kaip tai padare 
pernai metai.

Daugiausia padidinti gauna 
3,565. Italu kvota su- 

Rusu 
1,241, Francu 529. Lenku kvo
ta padidinta nuo 4,978 iki 
6,090. Latviu nuo 142 iki 243.

priežiūros,

sistemos kvotas,

Airiai 
mažinta 102 asmenais,
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ELEKTRIKIUOTAS
AMĖRIKOJ U G E S 
LIETUVYS, MIRĖ ELEK

TROS KĖDĖJ UŽ 
ŽMOGŽUDYSTE.

nuszautas

Boston, Mass. — Charles
town o kalėjimo (Bostone) bu
vo nužudytas elektros kėdėj 
Jeronimas Gaidžiunas, 21 motu 
amžinus Liotuvys. Jis buvo nu
gos Amerikoje. Jo tėvas mirė 
da jam mažam būnant. Su Je
ronimu liko dar du naszlai- 
cziai. Motina atidavė visus tris 
juos in Kataliku prieglauda. 
Jokios apszvietos neturėdamas 
jaunuolis tuojaus isztvirko, su
sidėjo su bomais ir pradėjo 
pleszikauti. Rugpiuczio 29 die
na, 1925 metais Cambridge’ujo 
buvo užpultas ir
banko karjeras Ross, kuris ve- 
ž;e pinigus Ward Baking kom
panijos darbininku algoms. Del 
to užpuolimo buvo suimtas Je
ronimas Gaidžiunas. Kadangi 
aiszkaus prirodymo priesz ji ne 
buvo, tai byla tęsęsi labai ilgai, 
bet galu gale vi stiek ji nuteisė 
mirti. Ir sziandien Gaidžiuno 
jau nėra. Kaipo dievotas Kata
likas, priesz mirti jisai iszsi- 
spaviedojo, ir Kataliku kuni
gas Murphey palydėjo ji ligi 
pat elektros kėdės. Angliszkai 
Gaidžiunas vadino save 
rtiiah Gedzium,”
vardžiavo “Jerry the Pole.

“ Jere-
o kiti ji pra-

* 9

Tėvas Geresnis Pilizo- 
pas už Sunu

Szinuliuosia gyvena ponas 
Qovydas Gesunhaut, kuris turi 
Kaune sunn studentą universi
tete. Ant szVencziu sūnelis at
važiavo namo. Tėvas jo užklau
sė:

Nu, ka tu ten mokiniesi 
tam universitete?

— Kam klaust? Asz moki- 
niuosiu pilizopijos.

— Nu, kas tam do pilizopi-

0

jo!

las,

Nu,

davest

Pilizopije tai toks moks- 
su kuriuo pagelba galima 

viską užtvirtyt ir darodyt.
— Juk ant to mokslo nerei

kė idant man ka turėtumei da- 
vadžiot?

— Asz tau galiu 
kad tu czion ne esi.

tai gerai, parodyk 
man kad asz czion ne esmių.

— Teisybe — sako sunūs— 
kad esame Szinuliuosia ?

— Nu, taip.
— Nu, jaigu tu esi Sziau- 

liuosia, tai ne esi Kaune.
— Ne.
— O kaip ne esi Kaune tai 

esi kur kitur.
• Taip.
■ O kaip esi kur kitur, tai 
esi Szi a ui i uosi a ir ne esi

czionais. Nu, ar ne taip?
— Labai gerai — sako tė

vas ir tuom paežiu laiku 'tviksz 
telejo šuneliui per žanda...

— Kam tu mane niuszi ?
— Asz tave musziu? Juk 

asz ne esmių czionais, tai kaip 
asz tavo galiu muszt ?.

ne
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GERAI ATSAKE. .
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ISZ LIETUVOS
DEMARK—LINIJATIE

LENKAI KILNOJA 
KARIUOMENE.

Kaunas. — Lietuvos valdžia 
nemažai susirupinusi kad isz- 
ilgai demarkacijos linijos Len
kija pradėjo staiga kilnoti ir 
koncentruoti kariuomene.

Be to, Kaune kilę gandu, kad 
in Socialisto Pleczkaiczio armi
ja instoje Lietuviu kariuome
nes dezerferiai. Kaip žinoma, 
Pleczkaitis jau senai darbuoja
si su savo gauja i neri veržti Lie
tuvon įr laimėti Valdžios kon 
trole.

Laikrasztis
yra nuomones, kad Lenki

« 4 Lietuvos Ai-

NUŽUDYTA DU SENI 
IR VIENAS JAUNAS 

ŽMOGUS
PRIEŽASTIS; SZEIMYNOS 

DIDUMAS.

Metine szvontc ir lavinim?)si diena Japoniszku ugnagesiu H’okio miesto. Paveikslas 
palydo Japoniszkus ugnagesius prie ciesoriaus palovio. Kozna1 kompanija turi savo vėliava 
ant kurios randasi numaris kompanijos ir isz kokios vietos yra.

—■»   —     I ii-iii ■' - — '■ '1 —1,^,11—. '« .*»

Isz Visu Szaliu SUDEGINO. 33
ZOKONINKU

SUKAPOJO RAGANA
sutar-

GYVAS NUMIRĖLIS
SURISZA JAM KOJAS IR 

RANKAS, UŽSIUVA IN 
MAISZA IR INMETA 

IN MARES.

INSIUTE KINISZKI KAREI
VIAI APIPLESZINEJA KAI
MUS, ŽUDO IR KANKINA 

GYVENTOJUS.

SŪDĄS PRIPAŽINO TIESA 
NUŽUDINIMO ‘RAGANOS’ 

PALEIDO
• KALTININKUS.

I R

das” 
ja mėgina Lietuva suprovokuo
ti, paezioj Lietuvoj sukelti su
irtos, kad tuo budu priversti 
jos valdžia veikiau pradėti de
rybas sienų atidarymo 
ežiai padaryti.

Autoritatyvese sferose spė
jama, jog Lietuvos su Lenkija 
derybos esanezios be jokios 
vilties. Greicziausi Tautu Są
jungos Taryba, kuri susirinks 
Kovo menesi, isznaujo aptars 
1 Jctuviu-Lenku ginezus.

Kopenhaga. — Czionais ro
dosi garsus perstatytojas Ber
nardi kuris mc/ka iszriszti vi
sokius mazgus ir atidaryt viso- 
kes spynas ir panezius. Ana 
diena apgarsino kad sudės lai-
žybas su bile kuom ant tuks- 
tanezio koronu, jaigu neiszpil- 
dys vieno perstatymo. Paliepė 
jam suriszti kojas ir rankas, po 
tam indejo in maisza kelis sun
kius akmenis ir suriszta Ber
nardi ir inmete in mares. Tokiu 
pat budu inmeta in mares nu
mirėlius isz laivu.

Nežinomu budu Bernardi isz- 
siliuosąvo isz savo paneziu ir 
in puse minu'tos iszplauke in 
virszų.

Ana diena Bernardi paantri
no perstatymu prie miesto Lo- 
Irken prie keliu tukstaneziu 
susirinkusiu žmonių. Liepė sa
ve suriszti per paskirta 'kamisi- 
jo isz pristovos virszinjnku, 

keliu laivoriu 
ir dvieju daktaru. Maisza szi 
karta užsiuvo drueziai iii kuri 
indejo 160 svaru sunkumo ir 
supaneziota

gyva nebasznin'ka 
mares.

Iii 28 sekundas Bernardi isz
plauke in virszu. Ran'kas turė
jo Kuosas, bet kojos radosi da 
maiszo. Nudžiugus myne nune- 
sze ji ant ranku in ho'teli kur 
jam iszkcle bgnkieta, iszmoke- 
jo tūkstanti koronu, bet savo 
slaptybes niekam neiszduoda.

AFRIKIETE PAGIMDĖ 9 
VAIKUS ANT KART. z

London. — Czionaitiniai laik- 
raszcziai aplaike žino isz Kut- 
tah, Vakarinėje Afrikoje, kuri 
priguli prie Anglijos, buk tū
lam kaime, no toli nuo Kuttah, 
motore pagimdė devynis kūdi
kius ant kart — tris sunūs ir 
szeszes mergaites. Motina svei
ka ir džiaugėsi, kad josios di
dele szoimyna yra gyva ir kaip 
ro'dos augs..
ATRADO DIDŽIAUSES

DEIMANTO KASYKLAS.
Cape Town, Afrika. — Na- 

mdqualonde, likos atrasta vie
nos isz didžiausiu ir turtingiau
siu deimanto kasyklos kokiu 
nesirado da ant viso svieto. 
Sakoma, kad deimantu yra

prist ovos 
majoro miesto

t 4
Berną ixi i

Laike piet tūloje szoimyno- 
jc, likos atnesztas telegramas 
kuris apreiszko mirti tetos. Tė
vas perskaitė telegranda ir dirs
telėjo aplinkui. Visi sėdėjo su 
gailesezia ant veido. Mažas 
Kaziukas godžiai žiuri ant mė
sos ir bulvių, apsidairo aplin
kui ant galo nedrąsiai užklau
so tėvo: ' , l.j

— Tėtuli, ar tuojaus roike 
verkti, ar po piet? * t las po savo globa.

I Fan ko w, 
Kiniszki kareiviai degina kai 
mus,

Kinai. Tusiu t c

žudo ii

t ukstancziaikeli
Pasiutėliai kankino

pilvus, nu- 
rankas o

i

Szegcdin, Vengrai. — Ketu-
11 raga- 

likos paliuo-
r i vyrai kurie tikėjo in 
na s
šuoli nuo bausmes nužudinimo 
senos moteres. Turėjo jieji ser
ganti. dranga, kuris jiems pa
sako, buk apsirgo nuo apraga
navimo nes pas ji tankiai atsi
lankydavo sena ubage. Ir tame 
laike, kada ligonis apsakinėjo 
apie tai savo draugams, sztai 
iriojo loji sena ubage melsda
ma aukų. Senuke nieko nega
lėjo atsakinėt ant užklausymu 
kokius jai uždavinėjo draugai 
serganeziojo.

Ka daro tieji tamsunai? Pa
griebė senuko,
grindų ir sukapojo jaja ant 
szmotu su kirviais po tam su
degino pecziuje.

Augszcziauses sūdąs pripa
žino, buk aplinkinybe parode 
buk senuko turėjo būti ragana, 
jaigu užginezino užmetinejima 
vyru ir turėjo tiesa jaja nužu- 
dinti, todėl visi likos paliuo- 
suo'ti nuo bausmes.

>» ana diena
KAUNO APSKR. RUOSZIA- 
SI INVESTI PRIVALOMA 

PRADŽIOS MOKSLĄ.
• Kaunas. — Kauno apskrities 

valdvba ruosziasi invest i
snm apskrityj privaloma pra
džios mokslą visiems mokslo 
amžiaus vaikams.
... — . . t•

Joniszkis. — Nakti isz 4 in 
5 Vasario Mala venų kaimo, 
Sziauliu apskr. ir 
pil. Petras Czepaitis 
tęva 56 metu, motina 52 motu 
ir broli 28 metu.

N u žudymo pri eža s t i s 
didele szeimyna, i 
norėjusi teketi jo 
mergina. Iszžudydamas szeiina 
P. Czepaitis tokiu budu norėjo 
ja sumažinti. •

Žmogžudys suimtas. Veda
mas tardvmas. Kaiman atvyko 
policija ir teismo bei medicinos 
ekspertai.

PASIKORĖ.
Kuktiszkes. — Utenos apsk. 

Vasario men. 5 diena apie 12 
valanda dienos, pil. Valiulio 
Vinco daržinėje atrastas pasl- 
korusis Pumputis Jurgis 
Plauciszkiu kaimo, Linkmenų 
vals. Isz atrasto pas pakaruo
kli rasztelio, spėjama, kad prie
žastis pasikorimo yra suriszta 
su Pleczkaitininku suėmimu 
Tauragnuose.

valseziaus 
nužudė

po r
in kokia no.

• pamylėta

Žmogžudys suimtas.

i >75

vi- “ILGU BE DRAUGO”

4

i

(Ant atminties musu mirusio 
draugo Stepono Zaborskio, ku
ris tapo nužudytas Sausio 31. 
diena, 1928m.)
Jau nutilo bažnytinio varpo 

fireduliiuras aidas
Ir isznyko isz mus tarpo 

pažinstamas veidas;
Su pruski m ka ta i reiszkia, 

draugai mieli
Varpai liūdnai gaude, 

nulydėjom in kapus
Steponą Zaborski.

Aszarose plusta tavo brolio 
akys, 

gelia szirdis. 
Pu nematai to liūdnumo

* *Tiio reikalu dabai 
po apskriti mokyklų inspekto 
riai, 
busimoms reformoms, 
klausiama valscziu \
kaip jos žiuri ir supranta szias 
reformas.

Szvietimo ministerija, — jei 
savivaldybes pageidauja, —lei
džia ir padeda investi privalo
ma pradžios, mokslą.

Seinų apskrityj, 
bei pageidaujant, 
jau veikia privalomas pradžiom 
mokslas.

VEJAS DOLERIUS SĖJO.
Kaunas. — Vasario 9 diena 

prie Cziurlionio gatves smar
kus vejas neszdamas isz pa
kampiu invairias sziukszles 
pradėjo pusti po 5, 10 doleriu 
ir 100 litu banknotus. Praeiviai 
ypacz tuo momentu buvę kon- 
kes tarnautojai, ju prisigraibs
to. Bet daug negalėjo sugaudy- 

“ gamtos kri-

važinėja

paruoszdami mokyklos
Atsi-

valdybu

parmetė ant

apipleszineja, 
kankina žmonis be jokios mie- 
laszirdystes. Ana diena užklu
po ant Leyang miestelio, kuris 
susideda isz penkių tiikstan- 
cziu gyventoju kur atsibuvo 
baisi skerdyue žmonių. Badai 
iszžudinta 
žmonių.
baisiai jaunas merginas ir mo
te ros, isz pjaudami 
pjaudami kojas ir

i vai'kus teszkino in mums.
Paleisti kareiviai isz kariu- 

menes neturėdami kur pasidėt 
be maisto,

vieliniu komunistu partijos ir 
pradėjo skerdynes ir apipleszi- 
mus.

Negana to, pasiutėliai užklu
po ant vietinio kliosztoriaus, 
kuris randasi ant artimo kal
no, visus zokoninkus — skait- 
liuje trijų szimtu — uždaro vi
duje, po tam padegė kliosztori 
isz visu kampu kuris sudege 
drauge su zokoniūkais.

ir prisidėjo prie

Paskutines Žinutes.

savivaldy- 
investas ir

Steponai,
.0,O visiems 

r
Nei žodžio negirdi...
Taip neseniai aplankei gimtini

x kraszta
Motinėlė senatvėj pamatyt, 
Nežinodamas kad neužilgo 
Netikėta mirtis tave geide 

paimt.
Pralinksminai savo malonumu 

jos
Prie krutinės karsztai 

mylavai,
Palikes ja prie seseles ir brolio 
Pas mus vol sugryžai.
Jokia darbas tau nebuvo pei

su n k u s
Dirbai tiek metu del gero 

žmoni n,
O tie kieta-szinlžiai niekszai 
Nužudė tave be jausmu.
Tuszczias liko kampelis

“ Bank ut e ?
. . *

Nėra kam tavo vieta užimt.

« irna
inmete in

— Ana

liek, kad guli ant virszunes že
mes ir lauke kad juos kas su
rinktu. Valdžia apome kasyk-

skaiezius neinini- 
tur but, priskirti prie tu

Didžia rūsiai

DABARTINĖJE RUSIJOJE 
YRA 165 TAUTYBIŲ 

GYVENTOJU.
Mo^kva. — Esą apie 60 tau

tu gyventoju, kuriu kiekvienas 
skaiezius sudarus apie 10 tuks- 
taneziu žmonių.

Lietuviu 
mas,
kurios turi iki 10 tukstaneziu.

Gausiausios skaieziumi szios:
70 milijonu, 

Ukrainiecziai — 25 mil., Balt-
gudžiai — virsz 4 mil., Kirgi
zai — 4 mil., Uzbekai — 3 mil. 
ir 760,000, Pavolges Totoriai—- 
2,260,000, ‘Žydai — 1,897,000, 
^loldovanai — 1,300,000, Ar
mėnai —.1,126,000, Gruzinai — 
1,094,000, Czuvaszai — 1,062,-

— 1,044,000.
Likusiu invairiu tautu nėra po 
milijoną gyventoju. 

«

Yra viena tauta turinti tik 
apie 10() asmenų, tai Tszkaszim- 
cziai.

000, Vokiecziai

NESUPRATO.

-1- Magduk, ar jau termo- 
meteris nuėjo in viražu?

'i *— Kaipgi galėjo, nueiti, 
jaigu kabo imt vinies! *

11 Havana, Kuba.
diena įniro czionais Sopi nei Je 
Vergara, kuri nesenoi pabaigė 
ilga amži susilaukdama 135 
metus. Paliko apie 300 gentkar 
ežiu.

][ Billings, Mont. — Konia 
po visa Montana davėsi jaust 
d robe j i mas žemes, 
jok i os nepadaryta.

U Kittaning, l’a. — Septyni 
sztorai sudege czionais nakties 
laike. Bledes 
$600,000.

11 Peckskill, N. Y. — Du 
blokai sztoru likos sunaikinti 
per ugnia apie 
ryto.
000.

bet bledes

padaryta ant

3 valanda isz 
Bledes daeis lyg $1,200,-

tūlas butiegeris

PROHIBIOIJOS 
VEIDMAINEI.

Isz kur ‘ Franas gavo 
tiek pinigu?

—• Alatai,
prižadėjo jam duoti gera pro
centą nuo nauju kostumerlu 
kokius jam pristatys.
norėjo jam padaryt szposa ir 
nusiuntė jam adresus visu na
riu kurie priguli prie Sausu ju 
Draugavęs — Civic Dry En
forcement League. ,

— Na ir'kas atsitiko?
— ,Ugi sziadien Franas ap- 

po procentą nuo parduoto szto- 
podel tuja nariu. *

Franas

Na ir ‘kas atsitiko?
Ugi sziadien Franas ap-

mirti
9 metu

t i ir vejas szi uos 
tūlius“ nusinesze toliau.

Szio apsireiszkimo priežastis 
tuo tarpu neiszaiszkintos.
PASMERKĖ MERGAITES 

UŽMUSZEJA.
Mariampole. — Kariuome

nes teismas pasmerkė 
Ant. Andriulioni už
mergaites A. Bacziulytes nužu
dymą.
KOCZELU ATKERSZIJO UŽ 

VYRO PA VILIOJIMĄ.
Kaunas. — Vasario 6 diena 

pagyvenusi moteriszke prie pa- 
Komendanturos užpuolė 

, gana gražia panele ir 
pradėjo muszti ja koozelu, 
szaukdama: — asz tau parody
siu kaip atinuszineti nuo manos 
vyra, 
musztis liovėsi 
paaiszkino, 
tai, kadtoji panele paviliojusi 
jos vyra, o ji pasilikusi su ket
vertu vaiku be jokio aprūpini
mo. Nukentėjusi, pasinaudoda- 

laikinomis paliaubomis 
spruko in szali. “Atentatas“ 
buvo isz anksto gerai apgalvo
tas, nes isz namu specialiai at- 
sinoszta koezelas. Po 
sziui“ moteris koezela paslėpė 
po skvernu ir nuėjo namo.

ežios 
jauna

ma

Susirinkus

kad muszanti už

publikai 
bet publikai

<4 Atentatas

<( nni-

<zirdi

*

O skausmingos musu szirdy 
Turės su laiku nurimt...

Julijona Szoporaitis, 
Cleveland, Ohio.

KLEBONIJOJ.

uzsa-

— Bijokio tu Dievo, žmo
gau, juk turi jau 86 metus ir 
da ateini pas mano su 
kom ?...

— Tai darau tik del mano 
vaiku jegamasteli, kad nebūt u 
sieratoms...

— O kiek metu turi tavo 
vaikai?

-— U-gi vaikas turi jau szo- 
szesdeszimts keturis metus, o 
mergaite jau pabaigė penkes- 
deszimts szeszis.
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ADRESAI LIETUVISZKO
P! I'lii1' Iff i

AMBASADORIAUS IR KONZULU:

*
Lithuanian Legation, 

2622 16-th Street, N. W
Washington, D. C.

•»

I Lithuanian Consulate,
21 Park Row, N^Yoi% N. Y.

Lithuanian Consulate, 
608 So. Dearborn St., Chicago, Ill.
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Kas Girdėt
Dn motai adgal likos pakar

tas Antanas Jakubauckas, 
prastas darbininkas isz Sie
ringos novos už nnžudinima 
savo keturiu mdtn sūnelio, bet 
tasai žmogus panesze bausmia 
mirties visai nekaltai Berline, 
Vokietijoj.

Bobute, arba motina Jaku- 
baucko, prisipažino ant mirties 
patalo, buk tai jiji nužudė vai
kiuką ir kad josios sūnūs visai i 
nieko apie tai nežinojo, kad 
tai ji nužudė savo nnukeli.

Todėl Vokiszka Lyga Prie
nais Baudimą Žmonių Mir- 
czia, dabdr garsina, kokia tai 
yra pasekme nubaudimo žmo
gaus nekaltai ir kad bausme 
mirties butu visai praszalinta, 
kad daugeli kartu žmogus vi
sai nekaltai buna nubaustas 
mirezia ant pripažinimo liudi
ninku.

Deszimts milijonu moterių, 
kaip parodo suraszai, kurios 
užridirbineja ant savo užlaiky
mo orionais Amorike, pasikeli- 
neja prieszais dabartini padė
jimą szeimyniszko gyvenimo. 
Tosios moterėles sako, kad jom 
nereike paneszti tuju sunkeny
bių kokias turėjo juju motinos 
ir mocriutes.

tosios

BAULK

I

PIRMUTINIS METALINIS ORALAIVIS YRA DIRBAMAS KALIFORNIJOJ.
Pradžia dirbimo metalinio

I. -

Hl*' /

PRIE KO PRIVEDA 
GIRTAVIMAS

Jonas Molinas — pradėjo vienuolikta 
kulbei senukas, buvo jaunu,
gražiu vaikinu, drneziansiu ap- 
..-.kiliojo ir kn*tik buvo apsi-I i n k i 
paezinves, 
musu kaimo.

kada
r

apsigyveno

zas buvo n ir jiji. Nes 
, kn fili ženklina; abudu darb- 
szns, pzedino, duodavo sau ro-

f

Vargas žmogų nepaniekina, 
niekur no yra pasakyta jog 

tieji kurio sueina in pora be 
pripildintos auksi

niais inri amžinai konsti var
go.

Dirbasi, užsiezedina, perkasi* 
pirmiausia maža szmoteli dir
vos,

Vargsn
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su goriiĮn
saugoki?

a d vua 
valgiu, ba kitaip... 
lazdos! Supratai ? j.

Juozukas verkė, buvo susir- 
ges ir alkanas, ines pieną? ist*: 
d ži u v o k ru t inese U rszules, i.sz- 
semta vargu ir nipesdzin. 
laiminga paėmė 
ranku, stengdamasi ji npm^h 
szinti bneziavimais.
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szinti bneziavimais.
Neužilgio iszmusze vienuo*
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r *

%likta adyna ant artintos hažnyr 
ežios. Neturėjo nieko'pagapiUb 
to, ba ir nebuvo už ka nupirkt. 
Žinojo Joną, jog padarys ta, ka 
prižadėjo.

Ant* galo randama sau plau
kus isz galvos puolė ant spasa- 
l)o ir pastanavijo ji iszpildyt.

Jonas tnom kart gulėdamas 
ant pilvo, su nosia in žole, lau
ke po medžiu. Balsas žingsniu 
atrimusze in jo ausi. Paszoko, 
o paregėjus ateinant paezia su 
dideliu gurbu uždengtu dro
bule, paszanke užkimusiu bal-

TAIKOS KAMISORIUS.
Nicholas Titulesco, užrubeži- 

nis Kumunijos ministeris, turės 
padaryti taika tarp Franci jos 
ir Vokietijos kas kisznsi užė
mimo Beno arba Rainlando. Ti- 
tulesco yra szviesUs žnfogus ir 
žymiausias diplomatas 
poje.

po tam didesni ir statosi 
grin ežia.

Sztai ko galima buvo tikėtis 
nuo jaunos poros, matydami 
juosius tni'p gerai suoja in po
ra ir tokius darbszus.

Nes Jonas, norints buvo ty
kus ir baimingas, viena diena 
likos intrauktas per savo drau
gus in karezema.

— Kas tai! Juk ir tu esi 
žmogum! Po nogiu! Jaigu taip 
dirbasi, kaip tu, tai galima sau 
ir pavėlinti ant trupinėlio 
linksmumo!., nuo laiko in lai
ka. Kas lamo blogo?

Ir susima iszos, 
davėsi insitraukt in karezema.

Gero, reke ir losze isz kazy- 
ru o Jonas sugrvžo namon tru
puti linksmesnis ne kaip pa
prastai. Urszule susiraukė, nes 
nieko ant to nekalbėjo. Pirma 
karta sau užsitraukė, o pirmas 
tai da ne yra papratimu, kaip 
tai kalba žmones.

In nedelia po tam turėjo al
si mokėt savo draugams. Po 
tani a tojo kalei na ant ko kito 
ir taip ėjo pakaleina aplinkui 
be galo. Alus ir arielkele jam 
nudavė goresne su kožna die
na.

Trumpam laiko Jonas stojo
si girtuokliu, nejaustu gyvu
liu, o Urszule, jojo auka gyvu- 
liszku apsiejimu ir tikra mu- 
czelninke. Nes nebuvo viena isz 
tu moterių, kuri tai pameta sa
vo grinezes ir vaikus eidama 
pas kunigus ant pasikalbėjimo. 
Ir isz tu nebuvo, kurios tai ei
na in karezomas ir tonais vi
saip juos plusta ir su kliksmais 
ir keiksmais varo juos namo.

, jaigu 
taip padarytu mano pati! 
Kumszczia jai užkisztan žioti! 
— kalbėjo Jonas.

Ant nelaimes! tąsoj žmogus 
pasiliko nevahiinku gerymo. 
Varginga UTJftulė nežinojo ka 
pradėt su savim, matydama 
savo vyra, kuri labai mylėjo, 
nupuolusi taip žemai, jog ne
sirūpino suvis isz kur imdavo 
duona, sviesta, mėsa, pieną ir « ’ 'L

Euro-

kuri iszrado kapitonas '1'. B. Blate (paveikslėlisoralaivio
ant kaireses). Oralaivyj sutilps keluresdeszimls pasažieriu. Visas oralaivis bus padarytas 
isz duralumino, kuris yra lengvesnis ir kietesnis už alumina. sn:

nemažiau kaip trys szimtai ko
ronu ant keliones. Girdėdama 
tai, lengva tike moterėlė ir geis
dama pamatyti savo brangu 
sūneli, padavė “dangiszkam 
agentui”
ir nubėgo pas kumuTes pasida
linti linksma žinia, kad josios 
sūnūs neužilgio pribus isz ro
jaus jaja atlankyt. Bet 
tas”
nyje su trimi szimteliais.

1927 METO PAJAMŲ 
TAKSAI k

padavė
tris szimtus koronu

“agen-
dingo kaip akmuo vande-

Pajamų Aktas isz 1926 metu 
reikalauja iszpilydma ir pri- 
siuntima pajamų taksu blankus 
ne vėliaus Kovo 15 diena kiek
vienais metais. Kuris
siunezia blunka in laika turo1 
užmokėti bausme, 
bausme yra net 
taksu, kuris
skaitytas prie taksu.

Kas turi mokėti taksus?
Sekantieji turi po prisiega

liuosavimus kokius turi vedos 
žmogus. Pav. naszlys, kuris sa
vo namuose užlaiko sena moti
na ir duktero sakykime tik 17 
metu, turi paliuosavima isz 

“szeimynos gal-$3,500 kaipo
ir dar $400 už motina 1r

nepa-

pavėlinti

— Ant galo atėjai, tingine! 
Ka tai tokio sunkaus atneszi. 
Greicziau tn nieksze!

Prisiartino,

Amerikos žmones dabar val
do ir vartoja 2.3,000,000 auto
mobiliu. Per metus iszleidžia- 
mn $2,500,000,000 naujiems au
tomobiliams ir apie treczdalis 
tos sumos naudotiems automo
biliams; $550,000,000 išlei
džiama guminiams ratams, 

pataisymams;

$550,000,000 
guminiams 

$750,000,000
$700,000,000 už taksus ir $500,- 
000,000 už gazoliną.

Priede to viso automobiliu 
fabrikai duoda darbo 4,000,000 
/žfnoniu, arba iszmaitina 
000,000 — 16,000,000 žmonių.

12,-

25 
nuoszimt is

Kartais ta 
nuoszimtis 

pri-

1 Ve% pirmu 
asmeniszka

pri vers t a s,

padėjo gurbą 
priesz vyra ir pasirėmus prie 
medžio grandžiai pradėjo 
verkti.

— K a tu man czionais atne- 
szei tu pasiutėlė? — kalbėjo, 

drobule nuo

graudžiai
regp.pis 
Urszule.

Žmones vra navatni sutvėri
mai, žino nuo ko bėga, — bet 
nežino prie kokio miero. Pro
fesores Barnard isz tūlos kole
gijos apreiszke, kad užeina to
ki atsitikimai, kad jauni žmo
nes privalo apsivesti, bet jaigu 
lame mato, kad ju sveikata ar
ba kitos priežastys nepavelina, 
neprivalo turėti vaiku, o ypa
tingai, nors pirmutiniuose me
tuose a ps i vedimo. Isz
priežasties kilo taip vadinami 
“draugiszki”

Isz augszcziau minėtu pažiū
ru, vaisiai tokiu apsivedimu 
sziadien yra toki, kad jaunieji 
žmones rodos paprastai kalba: 
“Pabandykime apsivesti, jai
gu man nepatiks, tai pabandy
siu da karta, juk moteryste ne 
yra jokia szventenybe kurios 
turime bijoti, yra tai kaip ta- 
voras arba pirkimas czevery- 
ku, kuriuos reike taikyti ant 
kojų, patol pakol patiks.”

Toki apsivedimai naikina 
verte sakramento moterystes, 
nes apsivedimas turi būti svar
besnis, draugiszka meile tarp 
dvieju ypatų, kuri tai meile 
laike vedusio pagyvenimo au
ga ir susivienija dvasiszkai 
dvieju ypatų.

Tieji, kurie nuo paprasto ap- 
aivediino szalinasi
bėgti paskui ka naujo, many
dami, kad tai bus kas 
nio,
RR.

apsivedimai.

ir geidžia

> *
“geres-

bega nuo lietaus po sto-

mokyti
innesze užmanvma

4 C

lo, o 4 < I ?

leli, skubinkime, idant mums 
ne numirtu.

Nes kurna Ilguose, praeida
ma iszgirdo juju kalba, o pa
skubinus in kaimu apsakė žmo
ni m apie Jono pietus ir pakurs
to visa kaima priesz ji.

- Turite juos! — suriko pa- 
ateinanezius Joną ir 
— Muszkit! muszkit!

be miolaszirdystos... užmnszki- 
te ji! Turite žmogedi 
es ir jusli vaikelius!

Ka! ka! szauke kalvis, 
prispausdamas prie krutinės 
Juozuką, kuris persigandęs 
riksmu ir inirszusios mynios, 
pradėjo verkt. — Norite žmog- 
odžio’.. gerai, nes žiūrėkite, ne- 
suedžiau kūdikio, toji motore 
melavo jums! •

Susilaikė mvne

• • • da sti

nutraukdamas 
gurbo.

Ant kart suriko baisiai, ba 
gurbe gulėjo jojo mažas Juozu
kas, iszbalcs kaip smertis.

— Didis Dieve! kalbėk! ka 
tai ženklina? Ar asz protą pa
trol inau ?

Susimaiszes ir iszbnlos atsi
kreipė in paezia:

— Kalbėk? Meldžiu tavos, 
Urszulele.

Urszule atsako malsziai:
— Valgyk, mano mylemas 

valgyk! Tai
pasiliko. Dirstelek, vos gyvas. 
Ne turiu jau del jojo krūties, 
negali jau gyvent... tavo vyra,

va“ 
kitus $400 už duktere, isz viso 
paliuosavimas yra $4,.300.

Normale taksu ra ta sulig Pa
jamų Akto yra 
$4,000 numuszant
paliuosavima, kreditą už užlai
komas ypatus, ir 1.1, ir .3r; kitu 
$4,000. ir 5% kitu.

1927 motu taksu blankos tu
ri būti pasiustos taksu kolekto
riui lamo distrikte, kur taksu 
niokotojas gyvena neveliaus 
Kovo 15 d. 1928 motais. Taksai 
gali buti užmokėti pilnai arba 
keturiomis dalimis, tai yra Ko
vo 15 d., Birželio 15 d., Rugsė
jo 15 d., ir Gruodžio 15 d.

Asmenys, kuriu pajamos pei 
metus paėjo nuo pigu ir novir- 
szijo $5,000 t uri vartoti paja
mų taksu blanku (form 1040A.

Kuriu pajamos paėjo nuo 
inimant ukininkvste

pardavimo kokiu 
, arba randu, 

nors suma mažiaus $5,000 turi 
vartoti didesne blunka —Form 
1040. Form 1040 taipgi reika
laujam atsitikimuose kur pa
jamos yra dauginus $5,000 nc- 
paisiant ar nuo algų, biznio, 
profesijos arba kitu taksuoja- 
mu sznltiniu. — F.L.T.S.*

Susilaikė myne, iszleido iaz 
ranku szakes ir kūjus, pradėjo 
iszplust liežuvininke, kuri prie 
tokio karszczio invede žmonis, 
vadindami jaja pasiutėlė ir ra
gana.

— Duokit jai pakajn — pa- 
Fzauke Jonas — tai asz buvau 
pasiutėliu, nes jau juom no es
mių. Ant meiles Dievo! Urszu
le ir kūdiki is mirszta isz bado, 
duokite jiėrtisduonoj Ir pieno, 
asz einu in kalve praszyt meis
terio idant paskolintu kiek pi
nigu. Isz mano tai priežasties 
mirszta isz bado!

Nuo tosios dienos nepaliovė 
žmones vadint Joną žmog- 
edžiu, nes jisai tankiai atsako 
del nopažinstamu kurie ant jo 
žiuri kaip ant žvėries:

— Taip, už biskio but an pa
silikęs žmogedžiu, nes iszejo 
tai man ant gero, ba.netikiu 
in priežodi: “Kas 
gers ir ant toliaus,” 
kau geru žmogum nuo tojo lai
ko, aeziu tam atsitikimui apie 
kuri visas kaimas gali pasakyt.

Nuo tosios dienos, Jonui pa
sivedė gerai, nusipirko pirma 
viena szmoteli dirvos, po tam 
pastate maža grinezele ir da 
pripirko daugiau dirvos ir gy
veno malsziai ir meileje su sa
vo paežiu. —F.B.

pristatyti blankas ir užsimokė
ti reikalaujamus taksus.

1. Kiekvienas nevedus žmo
gus, kurio pajamos 1927 mete 
buvo $1,500, arba dauginus ir

2. Kiekvienas vedos, kuris ne 
gyvena su vyru ar žmona, ku
rio pajamos 1927 mete buvo 
$1,500.

3. Kiekvienas asmuo 
gyvenantis su žmona arba vy
ru, f ‘ 
$.3,500 arba dauginus, ir

4. Kiekvienas asmuo, vedos 
ar nevedes, kurio visiszkos pa
jamos buvo $5,000, arba dau
ginus.
.Jeigu vyro ir žmonos bendrai 

uždirbta $.3,500 arba dauginus, 
abieju pajamos turi būti pažy- 
-.............     i Mankos ar
ant atskiru blanku. Jeigu žmo
na neiszpildo atskira 
tai v v ra s 
pažymėti savo žmonos

Taip ir nepilname- 
ežiu vaiku pajamos 
pažymėtos.

Persiskyrė asmenys pajamų 
taksu reikale skaitomi nevede.

(gross) pajamos 
Iždo Departamento regu

lom ju, inima “ 
ma, asmeniszkos ar profesijo- 
naliszkos tarnystes, pelną nuo 
pardavimo nuosavybių, nuo- 
szimezius, randas dividendus, 
pelną ir visus kitus pinigus.

“Grynos” (net) pajamos ant 
kuriu taksai uždėti yra suma 
kuri lieka kuomet invairus pa- 
liuosavimai, iszlaidos, blogor 
skolos, taksai, aukos ir 1.1 nu- 
muszta.

Paliuosavimai yra $1,500 no 
vedusioms ir $3,500 vedusioms 
gyvenant drauge ir sziemynu 
galvoms. Apart to, taksu mo
kėtojus gauna paliuosavima 
isz $400 del kiekvieno užtai- 
kanezio asmens jeigu toks as
muo nesulaukęs 18 motu am
žiaus, arba jeigu negali pats 
savo užsilaikyti del protiszku 
arba fiziszku trukumu. Tokie 
asmenys neturi būti taksu nio
kotojo gimines ir neprivalo gy
venti taksu mokėtojo namuose.

i i iv f ioii csr/V J > >

1927 mete

vedos

jeigu tu metu pajamos buvo

kn-niotos ant vienos

Chicage kelios san vai tęs ad
gal atsibuvo suvažiavimas dak
taru ant kurio keli 
poneliai”
idant daktarai, kurio gydytu 
žmonis ant kaimu ir mažu 
miesteliu turėtu mažiau moks- 

ponai profesoriai
rie gydVtu žmonis didesniuose 
miestuose turėtu daugiau 
mokslo.

Argi tai iszmintingas užma
nymas? •r

Juk tai butu tikra žudinsta, 
siunsti in mažesnes apiolinkes 
daktarus su mažesniu mokslu o 
po tam toki daktarėliai persi
keltu in didesni miestą, nes 
jiems niekas neuždraustu pa
mesti bloga rietą ir persikelt 
in didesni miestą, kur in kelis 
metus po tam pasiliktu 
cialistais”

turėtu

pajamas.

11 
suli

Visos
<r

viskas kas man

4

biznio 
arba

) 
nuo 

nuosavvbiu

1)1 anka 
ant jo blankus turi 

visas

turi būti

pilna atlygini-

taip, viską ka suvalgai... Ati
duodu ji tau ant suedimo... Pa
lengvink jojo kentėjimus...

Žmones da vis tiki in viso
kius burtus, užžadus, raganys- 
tas ir apg'avystas ir gal neku- 
rie pasiliks tamsuoliais lyg pa
baigai savo gyvenimo. Gal juo
kingiausiu atsitikimu lengva- 
tikystes atsitiko gminoje Ka- 
ritna, ant Vengru.

Atėjo pas viena kaimuote 
kokis tai jegamastis apreiksz- 
damas moteriai, kad drauge su 
josios annum likos užmusztas 
laike Svietines Kares ir abudu 
dabar randasi rojuje. O kad la
bai liūdėjo atlankyti savo te- 
viszke, todėl pasirnpino trum
pa praszparta nuo Szv. Petro 
ir žengė ant žemes.

Po teisybei praszparta isz ro
jaus no taip lengva aplaikyti 
bet galėtu ji aplaikyti ir del 
pavo draugo bet tai kasztuotu

i

ne- liuosavimai, iszlaidos,

kad

Nofccziau matyt 
padarytu

Nosinis Kataras ir Asthma 
arba Dusulis.

Mainicriu asthma, Gerkline asthma, 
Bronkitcs, Gerklinis kosulis, Plautis, 
Sunkus atgavimas kvepo, Katariszkai 
kurtumas ausyse, Užymas galvoje. 
Galvos perszalimas, Užkimimas gal
vos, Isz priszakio galvos skausmas. 
Neapmokama gyduole naudojama su 
stebėtina pasekme per 80 metu. 
PREKE 25c. (užmokesti prisiuskite 
pinigais no stempomis). įsirauta ir 
parduodame vien tik per

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

“spe- 
ir luptu žmoniems 

kaili. Argi farmeriai ir kai- 
muocziai negali pasinaudoti isz 
tu paežiu daktaru ka ir turtin
gi žmonos didesniuose miestuo
se.

Sziandieninis daktaras
gali už daug 'turėti mokslo 
smegenyse. Juk kaimo gyven
tojai negali sau iszsirinkti spe- 
cialistus.ant kožnos ligos, kaip 
tai daro žmones didesniuose 
miestuose, nes ant to jiems ne
užtenka. •

Delegatas daktaras Norm/in 
Walker isz Edinburgo, toki už
manymą at mete ir paniekino, 
iszaiszkindamas kad sklypas 
turi turėti daktarus tiktai vie
nos klasos ir tai klasos augsz- 
cziausio daktariszko mokslo 
lygiai del visu žmonių — ar ji
sai turtingas ar vargszas. Pas
kui jojo iszmintinga baisa ir 
kiti daktarai jam pripažino 
teisybe.

y. •

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

W. D. BOCZKAUSKAS - C6.,W. D. BOCZKAUSKAS-C6 
MAHANOY CITY, PA.

*
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331 W. Centre St

A. J. SAKALAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

(Bell Phone 872) 
Shenandoah, Pa.

Nuliudimo valandoje suteikiam 
geriausi patarnavimo. Palaidojimu 
atliekam rūpestingai ir gražiai. Bu
site pilnai užgančdinti.

Isz Mahanojaus jeigu kas parei
kalaus mano patarnavimu tai mel
džiu man telefonuoti o pribusiu in 
denzimts minutu.

k

Žodžiai “protiszki ir fiziszki 
trukumai“ reiszkia netik su
žeistus ir silpnaproezius bet ne 
sveikus ir pasenusius.

Taksu mokėtojas, kad nors 
nevedes, kuris savo namuose 
užlaiko viena arba dauginus 
giminiu, skaitomas “szeimynos 
galva’” ir gauna tuos pat pa-

Telefoną, 872.
i

KVITU knygele Draugystėms del isz- 
mokejlmo pinigu ligoniams. Preke 26c 
KVITU knygele Draugystėms del Ka- 
slerlaus nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. Preke • • • 26c.

f
f 

f t,.!

daržoves. Žodžiu, viską ka už
dirbdavo, ėjo ant gerymo in 
karezema; buvo tai baisybe; 
buvo pražuvęs!

Po truputi nelaiminga Ur
szule iszbalo ir sudžiūvo bai
siai, josios vargingos raudo
nos akys jau negalėjo verkti, o 
isz mažo Juozuko, tik pasiliko 
szeszelis o .Zonas rodos nieko Ii
nematė ir ne jau toj ik giliau in-

Ir padėjo ji ant keliu mažiu
lei!.

Ant regėjimo to mažo sutvė
rimo kuris vos galėjo atidaryt 
akutes, sujudino szirdi kalvio, 
o staigai atiduodamas kūdiki 
Urszulei, puolė ant keliu 
szauk damas.

— Dieve Dieve! taip, esmių 
niekadejum, nes pasibaigė jau 
viskas, ka nukentėjai per ma
ne... Nustosiu gert... Prislegiu 
tau... ant galvos musu Juozu
ko... i\r man atleidi ? Pasakvk 
Urszule.

Vargsze buvo už daug susi
judinus idant jam ant to atsa
kyt.

— Kelkis mano mvlomas v v- 
re, czionais gali mus kas nužiu
rę f.

puolė

priežodi: gere, tai 
ir pasili-

puolinėjo in girtuoklysta kada 
jojo pati kensdavo didesni ba- 
da.

Viena diena sugryžes namo 
po pusiaunakti, gerai užsitrau
kęs, puolė ant lovos kaip gy
vulys su drapanoms.

Ant rytojaus atsikėlė ir isz- 
gere visa puodą vandeps, nu
ėjo in szepa ir radęs szmoteli
sudžiuvusios duonos suvalgė, 
kerszindamas paežiai jog isz- 
pers kaili jaigu jam ne atnesz 
vienuolikta adyna gorus pie
tus.

— Po szimts velniu! Jaigu 
žmogus taip dirba kaip asz, tai 
reike ir valgyti.

Ka-gi galėjo atsakyt ant to 
Urszule- Tylėjo ir nieko neat
sake.

— Atsimink! — dadavo bū
damas jau už durti. — Žinok 
jog lauksiu tavęs po medžiu,

1 . J *

i'
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— Taip, duokie man inažiu-

F

SVEOZIAS ISZ EGIPTO.
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Karaliaus sunns Mohamed 
Aly Ibrahim isz Egipto, kuris 
ana diena pribuvo in Amerika 
ir atlanko prezidentą Coolidgu. 
Karalaitis neiszrodo ant Eglp- 
cijono — drapanos žmogų per
maino visados, _maino visados.

U1 1 1 ■

f i

Skaitykite “Saule”
❖ ❖ ❖

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. Knyga 
puikiai drueziai apda
ryta kietais audeklineis 
apdarais. Preke su nu
siuntimu tiktai $1.50.

W. D. Boczkauskaa^Co^ 
Mahanoy City, Pa. ‘t

I
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žmogaus.

SENBERNIO 
MIRTIS

— ---- įį

Daktaras paėmė isz tarno 
ranku raszteli ir perskaito ja
me penktas pavardes: apart 
pavardžių t riju dalyvaujan- 
cziu, tenai stovėjo dar vieno 
draugo vardas, priesz du metu 
numirusio, ir dar vienas — vi
siszkai nežinomo
Tarnas paaiszkino, kad tasai 
pakulinis osa buvo fabrikantas 
kurio namuose nabaszninkas 
priesz devynis ar deszimti mo
tu dažnai lankydavosi, jo ant- 
raszas osa dabar užsimoto. Da
lyvavusieji godingai ir baimin
gai vieni in kitus pasižiurėjo.

— Kaip tatai paiszkinti?— 
paklauso pirklys. — Ar nebuvo 
pasiryžęs jis pasakyt kokia 
nors prakalba savo paskutinėjo 
gyveninio valandėlėje.

— Sau paežiam pomirtini 
žodi ? — pridūrė raszytojas.

Daktaras pažiurėjo in atvira 
raszomojo stalo stalcziu ir stai
ga pastebėjo voką, ant kurio 
didėlėmis Lotyniszkomis raidė
mis buvo du žodžiu paraszyta:

Mano draugams”.
— O, — suszuko jis, paėmė

voką, pakele ji ir kitiems paro
de.

i i

— Tatai — mums, — krei
pėsi in tania ir padare jam gal
va ženklą, kad jis ežia esą ne
reikalingas. Tarnas iszejo.

— Mum?
szytojas 
akimis.

-s?
placziai

— prakalbėjo ra
nt vertomis

Jog, ežia negali but jo
kios abejones, — tarė daktaras, 
— kad mes turim teises ji at- 
pleszt.

— Mes privalome, — tarė 
pirklys ir visus knypkius (gū
ži kus) užsisegė.

Daktaras paėmė isz stiklines 
b‘kszteh‘s maža peiliuką, pra
pjovė voką, iszeme isz jo laisz- 
ka ir užsidėjo akinius. Ta mi
nute pasinaudojo raszytojas, 
idant paimt sau lapeli ir ji isz- 
t ies.
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PLANUOJA NAUJA PAN-AMERIKONISZKA PLENTĄ.
Ji* ■’ ę .11 * * „ 1 < i • j , . f ,. i . ,, f

Kongresinonai McLeod isz Michigan ir kongresmenas Co
le isz Town, pirmininkai keliu komisijos, peržiūrinėja planus 
ant padirbimo naujo Pan-Anierikoniszko plento isz Snv. Val
stijų in Kanada ir septyniolika sklypeliu Pietines Amerikos.

i

ninio.

esmes, 
Asz

* *

O! —- snszuko daktarai 
ir pats savo balso nepažino. 
Raszytojas meto in daktaru 
skubiai pikta žvilgsni ir pradė
jo tolinu, smarkiau ir tykinu, 
neg’ pirma, skaityt:

— “Tatai, tiesa pasakius, 
niekas kitas, knip tuszczia sva
jone, kadangi asz, isz
nieko priesz jus neturiu, 
jus visus, saviszkai, net labai 
myliu, panasziai, kaip ir jus 
mano mylite. Asz jus neskaitau 
esant menkais, ir, jeigu asz ka
da-ne-kada isz jusu pasijuok
davau, tai niekuomet asz vis-gi 
isz jusu; nesitycziojau. Niekuo
met, ir už vis mažiau tose va
landose, apie kurias jus sun
kiausiai ir gyviausiai insivaiz-

dojos ir, lig kad, 
ežiai in ji žiurėjo.

nime laikotarpis, priesz ketu- Raszytojas paemo laiszka, in- 
riolikn arba penkiolika metu, dėjo ji nepastebimai sau in kl- 
kuomot jo gydymo karjiero.; szenin ir po to atidarė duris in 
pasitaiko kaž kokio nesmagu-1 gretima kambari. Isz loto jia 
mai, ir iszkrikos ir priėjės bo- priėjo prie pasznryofo natyasz- 

kiu mate, kaip jis ty
liai Žiurėjo in lavoną, kryžmai

pasitaiko ’kaž kokio nesmagu- gretima kambari. Isz loto Jis
4 ' • » < • 1 ‘ . ifi ‘ C Y K ' f • •

Iveik prie pamiszinio, jis jau bu- Į i)inkd, ir 
vo nustatęs plana apleist mies
tą, žmona ir vaikus. Tuo pat 
laiku jis tuomet pradėjo ūži, 
vest nepastovu lengvo pobū
džio gyvenimą, kuriame žymia 
role loszdavo viena keista, iste- 

rringa moteris; paskiaus jina:ringą moteris; paskiau? jina: 
deltai kito meilužio nusižudo. 
Kaip po to jo gyvenimas isz 
loto inejo in buvusias vėžės, 
apio tai jis visiszkai negalėjo 
atsimint. Bet anam sunkiam 
laikotarpy j, kpris praėjo taip 
pat, kaip ir atėjo, pąnasziai in 
liga, — tuomet gi ji žmona ir 
apgaudinėdavo. Taip, žinoma, 
taip buvo isztikruju, ir jam vi
siszkai aiszku, kad jis, aplamai 
imant tatai visuomet žinojo. Ąr

PAJESZKOJIMAI
Asz Ona Lenktaicziuke po j 

vyru Zebleckiene, pajeszkau

ant pecziu rankas susidėjęs.
Paskiau jie iszejo. ♦

PriosTJkambaryj pirklys tarė 
tarnui:

—■ Kas link palaidojimo, tai 
jog vis gi labai galimas daiktas rcs0: '

I

savo vyro Jono Zeblecko isz 
Lietuvos paeina isz Jurbarkp
miesto, mane apleido su mažais 
vaikais jau treti metai. Yru 
svarbus reikalas, meldžiu atsl- 
szaukt arba jei kas apie ji žino 
meldžiu praneszt ant szio ad-

t

Ona Zebleckieno,
1329 S. 2nd. Si., 

Philadelphia, Pa.

vaikais jau treti metai. Yru

lt.

I
3

s

I
I

kad tostamontė pas notaro esa
ma kokiu nors parodymu.

Ir nėužmirszkite, — pri
dūrė daktaras — nusiųst tele
grama jusu pono seseriai g>’vc- 
naneziai Londone.

— Suprantama, neužmirsziu oiiau
—• atsake tanias, atidarant po- (Pa«» dabai* nežinau kur. Turiu

szvogerio 
jis pir-

Pajeszkau savo 
Vinco Amilevicziaus, 

gyveno Edwardsville, Rodos tai ne kas, 
O bet yra tai bjaurus daigtas, 
Motina apie 60 meteliu turi, 

Dukrele, naszfle, nieko nežiūri, 
Xa ir žmonių nesisarmatina, 

Varo savo ir gana. 
Tos bobeles vyras, 
O naszleles levas, 

Negali nieko sakyti, 
Turi žmogelis kaip pelute 

tylėti, 
Ba jaigu nubaust jais norėtu, 

Tai nuo burdingicriu in kaili 
gautu.

Tūnojo žmogelis kaip po lapu, 
Tyli ant paezios ir dukrelių 

darbu, 
Ba boba su dukrelėms bosauja, 
Rojaus linksmybes ragauja, 
Dievas kantrus, bet ant galo 

nedovanoja, 
Tokios po smert graudžiai 

pakutavoja. 
• • •

Tai szirdeles ne juokas, 
Isztikruju tai stebuklas, 

Vilkesberyj misinkiai bur- 
dingierius davė in kaili, 

Ir nuėjo pro va pas skvajeri.
Tai negirdėtas daigtas, 

Kad tokia prova sudytu vaitas, 
Arija, kad burdingierius ant 

tiek prasikalstu, 
Kad misi ūkei kaili iszbelstu, 
Bet sziadien viskas ant svieto 

mainosi, 
Visaip dedasi.

• e *

Girdėjau, kad Baltamareje 
pas kėlės, 

Atlankė ganus mergeles, 
Dovaneles paliko, 

Del dvieju ant sykio. 
Kokio sztamo tosios dovanos, 

Tai niekas nedažinos.
Vieni sako nuo leibuku, 

Kiti, kad tai nuo prusuku. 
Vėl, ka daryti, bile dovana, 

Vo’t yra, ir gana, 
O ko laukt, — imk, durniuke, 

Bile duoda, kvailiuke, 
Lai Dievas laimina, 

Juk garnys turi tojo t a voro 
gana.

/ Taigi szirdeles, 
O da apteiks kėlės, 

Musu Lietuviszkas mergeles. 
Juk BaRamarejo tokiu mergų 

Yra desetkai tuzinu, 
Ir tai apnokusiu, 
Ir apszarmojusiu, 
Kone su žilais, 

Ant galvos plaukais.
Tai vis szirdeles grybas, jai

gu ne rudmėsė, 
Tai vis grybas ir lepsze.

» ♦ ♦
Visi sako kad Nantikas, 

Tai niokas, 
Del geru žmonių gerai, 

Žinoma, visur yra niekszai, 
Dabar nekurie ausis nuleido, 
Kaip Dievas bedarbe užleido, 
O katras kiek graszio turėjo, 

Tai del merginu ant gumo 
prafundijo, 

Nedaliomis in bažnyczia ne 
eina, 

Ba Nodeliomi priesz diena 
namon pareina, 

O ir skrybėlės sumankytos, 
Pinigu neturi nusipirkt kitos.

Vargszes jus mergeles, 
Ar nors isz jus geroves 

sulaukti galės, 
In leides pavirtote, 
Suvis isztvirkote!

No mergeles, 
Ne panelės,

Paezios nežinote kokios, 
Esate tautos., I - -- - I -

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas

svarbu reikalą, meldžiu atsi- 
szoUkt ant adreso:

Kaz. Birštonas,
W. Frankfort. 111.

narna duris.
Dar ant laiptu juos pasivijo a.^ku, kuu ap.uuHU i rnmto;jas< 

imant tatai visuomet žinojo. Ąr 
gi jinai nebuvo arti prie to, |*;„f 
idant jam visame kame prisi
pažint? Ar gi jinai nedarydavo 
aiszkans spėjimo? Priesz tryli
ka arba keturiolika metu... 
Kuomet gi tatai tikrai buvo? 
Ar gi tatai nebuvo viena karta 
vasaros metu, laiko atostogų 
keliones... vėlai vakare, viesz- 
buezio terasoje?..

Pirklys stovėjo prie lango ir 
žiurėjo in szilta pavasario nak- 
ti. Jis labai norėjo prisimint 
savo numirusia žmona. Bet ne 
žiūrint in dedamas pastangas 
intempt savo atminti, pradžio
je jis visuomet regėdavo tiktai 
pats save pilko ryto szviesoje, 
kaip jis stovėdavo tarpduryje 
juodame szvarke, gaudavo už-

lt.

Box 211,— Asz galiu jus abu pavė
žint, tarė daktaras, kurio lauke 
jo fajetonas.

— Acziu, 
asz eisiu pokszczias.

Jis jiems abiems spustelėjo

Asz Liudvika SIruvieno pa
jeszkau savo Kriksztu dnfctere 
Adele Enciuto pirminus gyve
no Cleveland, dabar nežinau 

Praszau atsiszaukt ant
szio adreso: (lt

L Struviene, \ 
87 Summer St

So. Manchester, Conn.

pasziopian-

— Jeigu jusu žmona ir nu
mirė pereitais metais, — tarė 
ramiai daktaras, — (ai, tuo ne
mažiau, visa tai osa teisybe.,

Raszytojas skersai ir iszil- 
gai vaikszcziojo po kambari, 
keletą 'kartu galva kratydavo 
ir, pagalios, prakosze per dan
tis: “rupūže” — dirstelėjo pa
vymui to žodžio, lig kad kai 
kokio tai daikto, kuris ore isz- 
si.sklaidė. Jis buvo bemėginai 
iszszaukt savo atmintyj jaunos 
esybes paveiksią, kuriu daugu
ma jis skaitydavo jau senai 
esant užmirsztais, bet jis nie
kaip negalėjo iszszaukt to, ko jauezianezius ranku spusteleji- 
norejo, dėlto, kad jo žmonos

rupuze

apie kurias jus sun- • 9 • • • • •
dinate. Ir taip, isz kur gi toji'suteikt jam daugiau smagumo;

a • • • v * • a • ’ • • • • • • e •

mus, in juos atsakydavo ir in 
kūnas jau suvytą ir negalėjo jo nosi skrydo sunkus karbo- 

Tiktai
fantazija imasi? Gal but, jinai , ir be to, jinai gan senai paliovė 

. • a • A • • ! * • A • • « •

— turo pirklys,

rau kas ir pradėjo leistis žemyn 
in gatve, link miesto, gėrėda
masis szilta pavasario naktimi.

Raszytojas drauge su dakta
ru atsisėdo in fajetonu. Sod- 

pradejo paukszęziai 
ežiui be t. Fajetonas (briczkole) 
pravažiavo pro pinkli, ir visi

nuošė

kur.

• f

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS JR UNDIVIDED 

PROFITS $023,858.02

pravažiavo pro pinkli 
trys mosikavo skrybėlėmis, 
mandagiai ir ironiszkai, visi — 
su vienoda veido iszraiszka.

— Ar greit mos paregėsime 
teatre kokia nors nauja tams
tos drama? — paklauso raszy- 
tojaus daktaras satfo senu to
nu. Tasai papasakojo apie ne
paprastus sunkumus, atsiradu
sius prie pastatymo jo naujos 
dramos, kuri, žinoma, — jis 
tpris prisipažint, — užlaiko ne 
girdėtus antpuolius ant visko 
galimo, kas skaitoma žmogaus 
szventenybe. Daktaras lingavo 
galva ir neklauso. Neklause sa
ves ir patsai raszytojas, kadan
gi dažnai kartodami sakiniai 
senai jau isz jo burnos nulėko 
kaipo atmintinai iszkalti.

Prieszais daktaro namus jie 
abu iszli'po isz fajetono, ir faje
tonas nuvažiavo.

Daktaras paskambino. Abu 
stovėjo ir tylėjo. Kuomet pasi
girdo tarno žingsniai, raszyto
jas tarė:

I

— Labanakt, brangus dak- 
Ir po to, krupezioda- “ - • • • 1 1 •

ir visi

žinoma, Mokamo 3-czio procentą ant 
Rudėtu pinigu. Procentą pride- 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio Ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalą su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

gemanti isz szirdingo ir, esme- but jo mylimąją. Bet dabar ji 
je, prakilnaus noro nepalikt pasidarė jam knž kuo kitu, — 

isz kur kas didesniu ir labiau pra- 
: jinai tapo drauge, 

vot taip, jeigu asz nors karta tikra gj’venimo bendrakeleive, 
pajusezinu mažiausi atjautima besididžiuojanti jo nuopelnais, 
to, ka žmonos atgaila vadina.” Į besidalinanti jo apsivylimais ir 

paga-’ giliai suprantanti jo prigim- 
pareikalavo ties esme. Jam pasirodė esant 

nauju balsu, galima, 
gi paprastai

noro 
tiek daug melo pasaulyje, i 
jo iszehiant ? Asz galeeziau gal- kilnesniu:

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

— Perskaitykite gi 
lios iszvada.
daktaras
Pirklys 
laiszka isz ranku raszvtoians,.md, tiesiog mėgino isz jo atimt ....................................  • , 11 j • • i •• ; • 'i v

savo
— Tatai mums vintams, 

tykiai tarė jis ir apsikniaubė, 
atsirėmė alkūnėmis, in raižo
moji stala, taip, idant szviesa 
nuo kabanezios elektros lempu
tes pultu tiesiog 
Daktaras pasiliko besedis.

— Gal but, juH garsiai per
skaitysite, — tarė pirklys.

Raszytojas pradėjo:
— “Mano draugam 

pert rauke, szypsodamo
— Taip, ponai, 

karta paraszyta. — Ir po to, su 
nenugalimu ramumu, tose:

“Priesz penkiolika minueziu 
asz iszleidau paskutini k vapa. 
Jus susirinkote aplink 
mirties putnia ir 
drauge szi laiszka perskaityt... 
jeigu jis dar mano mirties va
landoje užsiliko, pridursiu asz; vo, žinoma, santykiai visiszkai 
dėlto kad, jog, gal atsitikt, kad 
in mane geresne nuotaika atei
sianti...”

— Ka f — paklausė dakta-

ant popieros.

S” 
s: 

ežia

. Jis

dar

mano 
reiigiat ies

ras.
— Ln mane geresne nuotai

ka ateisianti, — pakartojo ra
ižytojas ir toliau skaitė: —“i 
asz nuspręsiu panaikint szi 
laiszka, kuris jog man neatne- 
szias ne mažiausios naudos, o 
jums mažiausiai, priduosias la
bai nemalonia minute jeigu ga
lutinai kam nors isz jusu neap- 
nuodinsias buities”.

neapnuodinsias 
buities? — klausiamai pakar
tojo daktaras ir pratrynė savo 
akiniu stiklus.

— Greieziau, — 
klys prislėgtu balsu.

Raszytojas tese.
“Ir asz klausiu pats sa

kas do keistoji fantazija 
(svajone) traukia mane szian- 
dien prie raižomojo stalo ir 
verezia paraszyt tokius žodžius

V- • « « A «

Jeigu

tarė pi r-

ves,

kad senasai viengun- 
paemc gis, po intekme piktojo jaus-

I* »■”

kurio pirsztai iszsiskete lig kadttai, ko jis slaptai pavydėdavo, 
paralyžiuoti, smarkiai akimis ; būtent gyvenimo draugo. Dėlto 
perbėgo lapeli ir pabaigoj se- kokia 
knnczius 
“tatai, mano brangus, 
piktasai likimas ir asz nieko 
ežia ji negaliu pakeist. Visos 
jusu žmonos man priklausyda
vo, — visos. ”

Pirklys urnai sustojo ir laisz- 
ko pradžia pažiurėjo.

— Kas ten pas jus? — pa
klauso daktaras.

Laiszkas priesz devynis 
motus paraszytas, 
kl vs.

isztikruju, visi tie daly- 
žodžius perskaito, kai turi reikszme?

ir nsz

trisde-
$1,000 TIK U2 60 OENTU.

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 vaistažolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtu ligų ir 
atgauk savo sveikata.

Vaist-žoles yra nuo sekaneziu li
gų: viduriu užkietėjimo, skilvio ne- 
malimo, nenoro valgyt, strėnų ir pe- 
cziu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutino, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj, ir 
kitu ligų. Atsiunsk 00c. tai gausi 
vaist-žolia, kurios jums sugražins 
sveikata, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomaro, 
szirdies liga, tai atsiunsk 85c. o gau
si musu gausius vaistus, taip vadina
mus “Norvu 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 katalogu. Reikalingi musu 
žolių patdavinetojai visuose miestuo
se. M. ŽUKAITIS,
25 Gillot Street Sponcerpoint, N. Y.

jo pa-
Pa skinu s.

žvd i n-

liaus ir geliu kvapas, 
ilz lėto jam pavyko iszszaukt 
atminfyj savo žmonos paveiks
lus.

Bot pradžioje tatai buvo tik 
paveikslas paveikslo, del to 
kam jam prisiminė tiktai dide
lis, auksiniuose romuose at
vaizdas, kabantis svecziu kam- 
garyje ties fortepijonu ir vaiz
duojąs patogia ponia,
szimtios motu, puoszpiai pasi
rėdžiusia. Ir tik po to jis isz- 
vydo jauna mergele, 25 metu, 
iszblyszknsia ir bailia, 
siūlymą priėmusią,
prieszais ji iszplanke 
ežios moteries figūra, greta su 
iuo sėdėjusios teatralinėje lo- 
žoje, nukreipus žvilgsni in sce
na, ir viduj toli nuo jo atsisky
rusi. Po to jis prisiminė geidu
linga žmona, kuri su netikėtu 
puosznumu ji pasitiko, kuomet 
jis isz ilgos keliones sugrj'žo 
namo... Tuojaus pavymu už to 
jam prisiminė nervinga verksz- 
lenanti ypata, pavargusiomis 
akimis, 
nuodijusi jam gyvenimą. Pas
kiau jinai volei pasirodo, szvie- 
sioj rytmetinėj suknelėj, pavi
dalo szvelnios, baikszczios mo
tinos, budinti prie patalo ligo
to kūdikio, kuris irgi turejes 
numirt. Pagalios, jis iszvydo 
iszblyszknsia esybe, gulinezia 
nesijudinant su liguistai — nu
leistais burnos'kampais ir szal- 
tais prakaito laszais kaktoje, 
kvepianeziam eteru kambary, 
— esybe, jo dvasia pripildžiu-

Jam pri sl
at sitikimu isz 

praeities ir artimesniu taikli, 
kuriu neretai pasitaikindavo jo 
turtingame inspudžiais daili
ninko gyvenime ir pagal ku
riuos jo žmona arba szypsoda- 
vo, arba verkdavo. Kur visa 
tai dabar dingo? Taip pat pa
balo, kaip ir toji tolimoji va
landa, kuomet jo žmona mėtėsi 
in glebi niekingo žmogaus, be 
apsimastymo ir, gal but, net be 
sąmones; visa tai beveik taip 
pat užgeso, kaip atsiminimas 
apie ta paezia valanda mirusioj 
galvoj, gulinczioj ten, ant su
glamžytu priegalviu. Gal but, 
tatai buvo net molas, kas ten 
laiszke paraszyta... Paskutinis 
kersztas galingo, dikto žmo
gaus, žinojusio, kad jis esą nu
teistas amžinam užmirszimui, 
žmogui parinktam, ties kurio 
veikalais mirtis neturi galios?

buvo mino daugelis

tarė! —
mas sznirplemis, jis isz loto isz- 
tare: — asz savo žmonai nieko 
nepapas^kosju. •
'' Daktaras pažiurėjo pro szali

* A « ' A A A. a• A

- t aro pir-

Tolinus, — pareikalavo 
raszytojas.

Pirklys perskaito: I I tatai bu-

Su vienaskirtingo pobūdžio.
asz gyvenau beveik, kaip ve
dos, per daugeli menesiu. Su 
kita — tatai buvo tai, kas, pa
prastai imant, vadinasi kvailas 
ir neapgalvotas atsitidrimas. Su 
treezia dalykas net prie to pri- 

ir ėjo, kad asz buvau besirengiąs 
podraug su ja numirt. Ketvir
ta, mane su kitu prigaudine- 
janezia, asz strimagalviais nu
leidau nuo laiptu. O viena isz 
ju tiktai viena karta buvo ma
no meiluže. Dabar, mano bran
gus. galite laisvai atsikvepi. 
Tatai, jog, ne beda... Gal bnt, 
tatai buvo geriausios mano... ir 

valandėlės.
Taip tai, mano prieteliai. Dau
ginus neturiu ka jums pasakyt. 
Dabar asz snlankstau savo 
laiszka, ir tegu ji guli mano ra- 
szomajam stalcziujė, ir tegu 
laukia, pakol asz ji blogoj min
ta iko esant nesunaikinsiu arba 
kol jis nebusiąs perduotas jums

jusu gyvenimo

savo bloga nuotaika

Tiktai labai galimas daiktas. sia kankinancziu pasigaileji-
Bet net, jeigu tatai butu teisy
be, — tai tas vis gi pasitiksiąs 
menkas kersztas ir prie to, vi

mu. Jis žinojo, kad visi tie pa
veikslai ir dar szimtai kitu, su 
nesuprantamu smarkumu pra-

ir in ji maliniai nusiszypsojo. 
Durys atsidarė, jie drueziai pa
spaude kits kitam rankas, dak
taras isznyko priemenioj, ir 
durys užsidarė. Raszytojas nu
ėjo.

Jis palytojo savo szonini ki- 
szeniu. Taip, tonai buvo laisz- 
kas. Pilnoj cziolyboj užantspau 
duotame voke ji rasianti jo 
žmona tarp jo palaikų. Ir su re
ta vaizduotes iega, 
kada pas ji apsireikszdavo, jis 
jau girdėjo, kaip ji ant jo kapo 
sznabždanti:

— Tu prakilnus... didis...
Galas.

kuria kai

J

J t *4

šokiam atvejuje labai nevykęs, slinkusieji prieszais jo protini 
Daktaras žiurėjo in gulinti žvilgsni, perstatydavo viena ir

LIETUVOS LAISVES PASKOLOS BONUS
U

nuo kuriu inspudžio asz 
kuomet jusu veiduose neregė
siu? ir jeigu asz net ir gale
eziau tatai padaryt, tai smagu-

prieszais ji popierds lakszta it 
svajojo apie savo senstanezia, 
miela, kuklia žmona, kuri da
bar miega namie pasilikus. Jis 
svajojo taip pat apie savo tre
jetą vaiku, ■ 
kuris sziemet pastojo savano
riu in pulką, apie suaugusia 
dnkteri, kuri buvo taip meili ir 
patogi, kad nesenai esą vienas 
ir garsus dailininkas puotoje 
paprasze leidimo nupieszt jo»

ta paezia esybe, priesz du metu 
in karsta jnletata. Jis ja ap
raudojo, o po jos mireziai pasi
juto laisvas. Jis turėjo toki 
jausmą, lig kad visu szitu pa-

_  npį0 vyriausi, veikslu jis turėjo iszsirinkt via-

’ «F----- --------- -------------- -- Jį----- y—------- -------- ” -------- ---- ii i V A'AA v V

ta valanda, kuomet asz gulėsiu paveiksią. Jis galvojo apie sa-
nie- nnt savo mirties patalo. Su-

diev
Daktaras paėmė laiszka isz 

pirklio ranku ir imdavę, buk 
mas butu perdaug menkas del atidžiai perskaito ji nuo pra
to, idant tarnaut pasiteisinimu džios ligi pabaigos. Paskians

> *
vo jaukius namus, ir visa, apio 
ka jam buvo nabaszninko kal
bėta rodęsi jam ne tiek esant ne 
galimu, kiek greieziau esant

* y----------- — - -----O----- —

tuojaus darau ir prie to su jis pažiūrėjo in pirkti, kuris
» . a A « • . « • ' . a « — —

na, idant gaut koki nors ata
tinkama jausma, dėlto, kad da
bar geda ir rūstybe beiegiai le
kiojo tusztumoje. Jis stovėjo

klaustina ir nesvarbu. Pas ji 
beveik nebuvo jausmo kad jis“ 
dabai* ka tai nauja sužinojo.

kiojo tusztumoje.
nežinant ka daryt ir žiurėjo in 
sodo namelius, kurio spindėjo 
menuliui szviecziant geltonu ir 
raudonu atspindžiu ir 
tiesiog iszblyszkusiai — 
žytomis sienomis, už kuriu bu
vo tiktai oras?

— Labanakt, — tara dakta
ras ir pakilo. Pirklys atsigryžo.

rodesi 
nuda

jausmu atviriausi© pasitenki- stovėjo kryžmais rankas susi- ’Jam prisiminė keistas jo gyve- bevoįkt.
— Man irgi ežia nėrrf“ kas

• r . - '
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PERKAME IR PARDUODAME 
Raszykito del informacijų: — Dept. S. 

ZIMMERMANN & FORSHAY
170 BROADWAY NEW YORK

FIRMA instoigtn nuo 1872

c r

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA. 

--------$--
3-czia Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu

I

pinigus yra gerinus negu 10-tas Procentas, be jokio 
saugumo, ‘

MERCHANTS BANKING TRUST 00.,
moka S-ozja Procentą ?ž jusu sutaupytus pinigus ir ta

• • L ... . . w
del žmogaus kuria dirba ir czediua.
Buma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau 

Dėkite savo 
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite
kaip1 tai pinigas auga su padauginimu Procento.

T—
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Dentifltas Mahanojuje.
Ant antro floro gllno Sstoro.

- 1 t * b. __
19 W. Center St. HkUnpy W
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ŽINIOS VIETINES
Nno szio Panodelio Le- 4 J thigh Valles kompanija uždrau

dė rinkti anglis nuo dortban- 
kiu po bausmia areszto. Tas 
paliepimaa ne tik lytini mies
to, bet visur kur tik Lehigh ka
syklos randasi.

■f Ana diena mirė 16 metu 
809 E. 

Mabanoy Avė. Traskauėkas už
siėmė laidotuvėms.

— Radio Klubas, kuris tu
ri savo ruimus ant W. Mapl

Nedėlios va k a ra t li
pui k u

l j

Anastazije Pineliute,

e
ulyczios, 
rojo puiku programa kuri 
“brodkestino” nuo 5:45 lyg 
7:30 vakare. Programas buvo 
užtganadinan’tis ir girdėtas po 
visa Amerika, 
programo reike 
pridėt ne tik varda miesto bet 
ir aprei'kszt kad Mabanoy (’ity 
randasi 
gramas 
nanezia Nedelia.

— Julijonas Greimas, bar- 
Shaino-

programa 
nuo

tik rengėjams
neužmirszt

Pennsylvanijoj. 
bus paantrintas

Pro- 
atei-

su-
5.37

beris, nusikraustė in 
kus, kur uždės savo bizni.

— Viktorius, 12 metu 
nelis Mikolo Sanavaiczio,
W. Market uli., kuriam buvo 
padaryta operacije ant pende- 
saitis Ashlando 
greitai sveiksta ir 
sugryž namo.

Lietuvos Visuomene \APIE ŪKININKĄ IR
—___ . * *«■ A M * ' ’ " Į

Sveikina ir Kvieczia 
Brolius Amerikieczius
New York. — Vardu Lietu

vos Generalinio Konsulo 1*. 
Žadeikio gauta isz Kauno se
kanti telegrama:

“Broliszkai 
merikos 
vos 
mo sukaktuvėmis ir nuoszir- 

I džiai kviecziame visus apsi- 
doklnma-

kas, ir jisai turėjo tiktai Viena 
sunu ir duktori, Jam viskas ge
rai ėjosi, tiktai sūnūs ne turėjo 
jokio giliuko, ba kad kąda jis w I • i • • M i • M 1 •

su Lietu-
Nepriklausomybes a t g i j i -

Generalinio

sveikinamo A 
I lietuvius

paezinle geisdama jam padary
ti netikėta npvaikszcziojimn 
ant garbes jo varduvių, paren
gė puiku vakarėli, pakyiesda- 
ma jo draugus, printolius ir gi
mines. Na ir suvažiavo visi 
ant paskirto valandos pas p. 
Gibaviežius, ko Kaziukas visai 
nešitikejo ir mano, kad sveczei 
atvažiavo ant kokios konvenci
jos, bet su hura! pasveikino Ii 
linkėjo Kaziukui 'kanuoilginu- 
sio gyvenimo, sveikatos laimes 
ir visko to, kas žmogui gyveni- 

! me yra reikalinga.
Vakarėlis praėjo linksmai 

buvo szokei, dainos
cijos, solo ant piano, skripkos 
ir kitu instrumentu o apie pu- 
siaunakt ponstva Gibavicziai 
pasodino svetelius prie skanios 
vakarienes, stalas net buvo su
linkęs nuo visokiu gardžiu už
kandžiu.

Tarp užpraszytu svecziu pri
buvo isz Shenadorio: Jur. Ma- 
liszauekai (McCloskey), A. Ra
žai, T. Dagiliai, poni Karpauc- 
kieii(‘ ir poni Mare Dagiliene; 
Mount Carmel: K. Lukasevi- 
eziai; Pottsvilles: L. Gint her; 
Wilkes-Barre: B. Gibaviczius, 
Dr. J. Ažukas, A. Gibaviczius; 
p. Julije Kuncieno; Nanticoke: 
p. Jeva*Sarpalienc;
P. V. Gibavicziai; Minersville: 

V. Gusta i ežiai,
1 iiiakszevieziai; Mabaiiiov Ci t v: 

Juozas Miliauckas su 
ir redaktorius F. W.

Boczkauskas su paezinle.

2 Liepos
4 A

< 4

Kings! ono:

lankyti szimet Lietuvoje Ge
gužio 15 dienos iszkelunose ir 

Dainos Szventejo.” 
Amerikos svecziams priim

ti suorganizuotas 'komitetas,
susidedąs, isz Generolo Nage- 
vieziaus, Užsienio 
jos. Generalinio Sekretoriaus 
Baluczio, 
soriaus Žemaiczio, ‘‘Droves” 
bendroves direktoriaus Dau
girdo, Žurnalisto Karoso, Lie
tuvos Banko
Kaupo, Operos solisto Kipro 
Petrausko, antros 
virszininko 
dailininko Antano Ztnuidži- 
n a v i czi a us-Žema iczi o.

Keik. M-

U n i versi lėto profe- 
jcmaiczio,

direktoriaus

apygardos 
pulk. Skuczo ir 

Antano
J >

ligon būtyje, 
neužilgio

SHENANDOAH, PA.
Juozas Ragažinskas, .306 

., likos sužeistas 
praeita sanvaito ir nuvežtas in 
Locust Mountain ligonbuti.
t Jonas Paulukas, 46 metu 

isz William Penn mire praeita 
sanvaito. Velionis paliko pa
ezia, 6 sunns, dvi dukteres, dvi 
seseres Paulukaitiene ir Drig- 
naitiene Brooklyne, kaipo ke
lis brolius ir sesutes Lietuvoje.

t Jurgis Jurkeviczius isz 
West Penn, likos mažai sužeis- 

. tas kasyklosia ir bosas paliepė 
jam eiti pas daktara, bot Jur
gis nuėjo namo, pavalgo soeziai 
vakariene ir nuėjo in skiepą, 
kur staigai sugriuvo ir ant vie
tos mirė. Jurkevicziai nesenei 
atsikraustė isz Shamoku. Ve
lionis paliko paezia iraugytinc 
Jevute.

Septynių metu Albertu- 
ke, dukrele Antano Staniszklo 
5 N. West uli., likos sužeista 
per automobiliu kuriamo va
žiavo Aleksa Varkowskis isz 
Mt. Carmel. Sužeidimas nopas- 
Vėjingas.

Praeita Subata atsibuvo 
laidotuves Tamosziaus Kuoke
lio, kuris mirė Niagara 
kuriose dalvbavo
žmonių kaipo ir sesuo Deresz- 
kevieziene, broliai Jonas ir 
Petras, kurie nuoszirdžiai (le
kavo ja visiems už atida vi ma 
paskutinio
Tamosziui ir 
Sakalaucko už 
ma laidotuvių. Velionis taipgi 
paliko Lietuvoje seseri Marce
le ir brolius .Jurgi ir Bernarda.

W. Pen n uli

Falls 
daugelis

patarnavimo 
del

a.a.

J. Kirkauckas 1

skvajera 
paezinle

KAIP AIRISZIU ZAKRISTL 
JONAS PASAKĖ ŽMONIM 

PAMOKSLĄ.

Kunigas Doyle, mažo mieste
lio “prabaszczius” sirguliavo 
taip, kad jam sunku buvo atlai • 
kvt miszias. Tad Nedėlios ryt
metį liepos paszaukt sena za
kristijoną, vardu Maikel, ir 
liepe jam pasakyt susirinku
siems žmonėms bažnyczioj, kad 
deliai jo neualeiimo, nebus 
m isziu

grieko 
ju.

Senis atsake:

4 4

jo negalėjimo, 
ir todėl jiems nebus

1 jei jie nei szkl ausys

Ir“Gerai! 
ruoszesi jau iszeit isz kleboni-

Bet kunigas, prisiminės, 
dar jam tarė: “Žinai ka — pa
sakyk da, kad ateinanti Ket- 
vergą, vakaro bus klausomos 
spaviednes, o Petnyezios ryta 
žmones galės priimt Komunija. 
Toliau: ateinanezioj 'Nedelioj 
bus kolekta naudai popiežiaus. 
Kad yra rastas bažnyczioje 
pundelis ir, kad jo savininkas 
gali ji isz zakristijos pasiimt. 
Kad: Utarninke bus szvente 
szvento Petro ir Povvlo. Kad 
Seredojo Džianas Mikarti ir 
Mare Doyle “susiženys” szitoj 

žinotu,
J 

tegul pranesza

jos.
Žinai ka —

rastas

“susiženvs 
ir jei kasI bažnyczioj 

kad jie jau yra ženoti, vienas 
ar kitas, tai 
apie ta kam priguli.

Senis Maikol iszklauses ku-
ve 

Ponios

JO SUNU
' < ’ ——-——— ■

Buvo kitados vienas ukinin-vo nuejas pasivaikszcziot, tai 
, kaip czįa labai jam viskas pati- 

ho tai jis per ilgai truko ir pn-

tai ar

si vėlino su pusryežiais. Norint 
senis suprato Jono melagyste 
bot jam nieko ne sake, o Jonui 
tai jau ne tiek pusrycžiai rūpė
jo kaip tos panos, bet jis bijojo, 
seniui apie tai praneszt.

Taip ant rytojaus vėl senis 
ėjo ant maldų ir Joną paliko 
virt pusrycztus, bet ir tada Jo-

ir turėjo koki skatiką, 
pamesdavo arba pavogdavo.

Ne po ilgam ir tėvui abudu 
numirė ir liko tik vienas Jonas 
su šešure. Kada Jonui niekas 
nesisekė, tai turėjo sesuo ženy- 
tis, o Jonas buvo ju taip 
kaip už hemą ir jam kiek kada nas tn padare ka ir vakar. Tn- 
norejo tai primoto. da senis tarė:

Viena mota szvogeris jam 
pasėjo miežiu, mislydamns kad 
jam seksis nor ant lauko gy
vent.

Iszpradžiu miežiai buvo ga
na puikus, 
szturmas su leidais, Jono mie
žius iszmusze, o aplinkui niekc- 
no no nekludo. Po tam sėjo ir 
kita karta, bot ir tada tas pats 
atsitiko.

• Matydamas Jonas kad ežia 
jau gero nebus ir jo

bet po tam pakilo

Telegrama pasirasze Gene
rolas Nageviczius, kaipo komi
teto pirmininkas, ir p.p. Savic
kis ir Blavosczianas, 
mitoto nariai.

Prie to kas aukszcziau pasa
kyta reikia pridėti, kad

1) szis Lietuvos .sveikinimas 
ir pakvietimas turėtu pasiekti 
per Amerikos Lietuviu spau
da kiekviena Lietuvos iszeivi 
Amerikoje ir paskatinti ji prie 
szios progos atsilankyti savo 
senoje tėvynėje Lietuvoje, ku
ri yra dėkinga savo užjūrio su
narna ir dukterinis už nuolati
ne pagelba.

2) Amerikos svecziai atvy
kę Baltic America linijos lai
vais tiesiog iri Lietuvos uosta, damas: 
Klaipeda, ar kitais keliais at
vykę i u 
stoti Virbali — gaus tenai vie
tojo arba ir paeziame Kaune 
visas informacijas del dalyva
vimo 
kelmese Gegužes 
Dainos Szventejo, Liepos 
na sz. metu.

.3) Lietuvos žmonos trokszta 
Amerikos iszeivius pagerbti ir 
tuomi moralėje prasmėje, atsi
lyginti už suteikta pagelba at-

pasirasze

kaipo ko-

pa nebežino gelžkelio

y.

■L
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VAIKAI BASI BET SZUNES TURI CZEVERYKUS.
rukatancziai vaiku Amerika no turi ezeveryku, bet Cool-

zr'
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Vis tu man turbūt m c* 
luoji. Ka matei kaip vandeni 
semeį? x

'Persigando Jonas ba mate 
n • • 1 . *

i L apsakė visa teisybe.
Tada senįs jo paklauso.
— Ar tu norėtum viena isz 

ju gaut už paezia?
— Taip — atsake Jonas ir 

eme praszyt senio kad tik jis 
nes jis 

esą be ju negalėtu ne ant svieto 
g>rvent.

Tada senis davė jam 
idant jis tos, kuri jam geriause 
patiks sparnus pavogtu kada ji 
maudvsis.

Kita ryta Jonas pasilsopes 
lauke gplbin a tiek on f.

— Kada toš atlėkė jis insi-

kad nuo senio ne pnsislopfi nn

tik jam butu pagalba,
jau gero nebus ir jog ne turi 
jokio gilukio iszsirongo in svie
tą jeszkot gilukio. Sesuo Ir 
szvogeris ne norėjo būti jam 
prioszingi, g 
ve gana maisto o ir 2 rubliu pi
nigu ant kelio.

Jis iszejo, ir ėjo nežinodamas 
in kur. JCjo per visa nedele ir 
ant galo daejo dvara. Inejo jis žiurėjo katra jam grąžiause, 
in ta dvara ir praszes pono ant 
tarnystes.
isz kur jis ir in kur eina. Jonas <
jam viską apsako nuo pradžios1 in gulbes ir nulėkė, 
ir kad eina gilukio jeszkot. Po
nas davė jam avis ganyt ir pri
žadėjo jnm 2 rubliu. Jonas isz- 
gyne avis in lauka, ir tame at
bėgo vilkas ir visas avis papjo
vė. Parojus namon apsako po
nui apie savb negiliuki, tada 
ponas atidavė jam 2 rubliu tar

ražiai iszrenge da-

Ponas jo paklausė jo.

p

Kad tavo toks negilukis, 
asz- 

t.au atiduodu tuos 2 rubliu, gal
o eini giluko jeszkot, tai

ta isz mano rankos geriau sek
sis.

Jonas padokavojo ir iszejo. 
Ėjo volei ciola nedele pakol 
priėjo kita dvaro. Teipos-gi ir 
tam dvaro ji tas pats patiko 
kaip ir pirmuthiem ir gavo 
rubliu. Taip jis turėdamas jau 
net. 6 rublius ėjo tolyn. Ėjo vėl 
ilga laika ir inejo in girria. Isz 

,pradžių buvo platus kolos 
tam siauresnis o ant galo ir su
vis isznyko ir turėjo lyst per 
visokius bruzginus. Taip ant 
galo persi gavus jam per viena 

tai kad tankumyna rado lygia pieva ir
AZ4 A T > * ’

jąuHtusi Lietuvoje kaip namie [įf e.i° jis tolyn. Tolinus atrado 
ir skaitlingai

Nepriklausomybes . isz-
15 diena ir 

2 die-

statant nepriklausenA Lietu
va. Sziam o ne kitam tikslui ir 
pernai buvo suruoszta Kauno 
taip vadinama uAmerikiecziu 
Sanvaito.” Visa ko Lietuvos 
visuomene

rodą

pavogė jos sparnus ir pakavo-
Panos iszejo isz vandenio 

dvi sparnus pasiėmė ir pavirto 
> o trcęzla 

niekur ne galėjo rastie 
sparnu. Taip jie eme Jono prn- 
szyt kad jai atiduotu sparnus, 
nes Jonas ginesi kad jis apie 
jokius spaniuš nieko ne žino.

savo

Matydama pana kad nieko ne 
bus tarė:

Na, kad tu mane mokc- 
jei pagaut tai gerai, bet dabar 
aprėdyk mane, ba asz taip ne 
galiu būtie. ' ' ;

Tada Jonas atidavė jai puse.

o

pu

Visa ko 
nori yra 

broliai ir seseris Amerikieeziai prūdą. Patiko jam tas daiktas

'Uukstancziai vaiku Amerike no turi ezeveryku, bet Cool- 
idg’o privatiszkas sekretorius Clark turi szuni kuriam duoda 
pasiūti brangius ezovorykuczius idant szuo “nepagautu szal- 
:ti.”

szuo 4 4

los ir linksmai gyveno. Pasil- 
soja pora dienu vėl pati nu
siuntė ji pas kupcziu. Kada Jo
nas nuėjo, gavo staltiese ir vi
sokiu szilku, už kuriuos užmo
kėjo 25 rublius. Kada parne- 
SZ°’ • 
mo ir siuvo per 7

nuo tavos ji ne pirks ir lieps 
pas kita eiti, tai tu eik ir pas 
ana, o kada anas no pirks tai 
vėl gryžk pas ta pati tai jis 
turės nupirkti, ba kitu tokiu 
bagetu visoj karalystėj nosi- 

vel pati ėmėsi prie siuvi- randa.
Jonas paemes ta divona nu-........ _ . nedeles. Ka- Jonas paemes ta divona nu-

da buvo gatava, padavė Jonui ėjo pas jam gerai žinoma kup- 
ir liepc neszt pas ta pati kup- ežiu. Kada parode kupeziui, 
ežiu ir liepe tiek imti kiek kup- tas paklauso kiek nori, nes Jo- 
ezius duos. Paėmė staltiese Jo- nas vis taip sake kaip ir pir- 
nas ir niineszo.pas ta pati kup- ma. Tada tas knpczius tarė: 
ežiu. Inejo in knkne ir liepe 
ponui duot žilio kad jis atne- tavęs jo nepirksiu nes mano pu- 
sze ka parduot. Vos spėjo po- se turto beveik ne verta szito

Ar tu žinai ka, asz nuo

77.0 ka parduot. Vos spėjo po- se turto beveik no verta szito 
nui duot žino apie ta žmogų tai ^ivono, bot tu nueik pas mano 
ponas tuojaus liepe ji inleist. 
Kada inejo, ponas paklauso ka 
dabar turi parduot, tada žmo-

t a i posgi ba go t as i r

gelis iszvyniojo staltiese ir pa
davė jam. Tada kupeziqs pa
klausė kiek nori už ta staltie
se, nes Jonas nesako kiek. Ta
da knpczius pamislino, paėmė 
Joną už rankos, nusivedė in ki-

į , • e , f # . • Hiill # . L, ■. • If 4

ta riuma ir parode kampe sto-

savo drabužiu ir parsivedė pas 
Po t hm abudu su seniu 

Senis
seni.
aprodė kaip galėdami, 
davė jiem palai minima o po 
tam ir szliuba.

Jonas gyveno linksmai su sa
vo mylema, ant galo tarė ji in
• • H*"

.P: . .
— Ar-gi mos ežia vjsada 

szitoj pustynej busime, turime
eiti in svietą. Senis yra seniu

< 4 * "t

tai jis gali ir pustinoj būtie o 
tik bus mus ir pa t am kai tai ka

- - _ *

jie szitoj girrioj veiks. Jog tu

vint didele skryne pinigu ir ta-
' H '1, ' * * «

re:
— Szitie- pinigai tavo.
Jonas norėjo paemes skryne 

nesztio, nes nei isz daigto nega
lėjo pajudinti Ilgai nemislines 
pasiėmė kolos saujas pinigu, 
iszejo ant ulyczios ir pamate 

su b Ii ūda i s,, ya ž i u o j a n t.Žydą i \ ”r, / ’. . ” J 
Pęiejo prie Žydo-ir paklausė:

— Ka nori už savo\szita ark- v. ' - « ‘ • J
T’’’ - — -------— -r - , UI « lt

• W *** 1 • » < “ . » . • . «

Zvda
Ii su vežimu?

s atsake:
— .Penkesdęszimtis rubliu.
«_ _ A « W k- ~

broli, jis
da nieko nuo tavos no pirko tai 
gal jisai nupirks.

Jonas paklausė ir nuėjo pas 
ana.

Kada tas apžiurėjo ir klauso 
ka nori, Jonas sake ta i j) kaip 
ir pirmam kupeziui. Knpczius 
pasikasė galva nes gaila jam 
buvo isz ranku paleist taip pui
ku t a vora, o nupirk t negalėjo, 
ba kad butu pirkęs tai jau jam 
butu niekas ne liko.’Tada tarė:

— Ar žinai ka, asz szito di- 
vono nepirksiu nes mano visi 
turtai tiek ne verti kiek szitas 
divonaa. Nuneszk tu ji pas ma
no broli kuris yra bagotesnis 
už mane, o kuris yra akvatnas 
ant tokiu daigtu, ha maeziau 
pas ji kaip jis nupirko nho vie- I IV* 1no žmogaus staltiese ir abru- 
sa, eik pas ji tai jis gal ir szi- 
ta nupirks.

«— Jonas sugiyžo pas ana 
o anas pamatęs ji paklauso: 
i — O ka, ar pardavei?

Jonas atsake:
— Judu tik siuneziate ma

ne vienas pas kita ir neperkat. 
Kada nuėjau pas ana, jis liepo 
eit pas jumis, bn sako esate 
bagotesnis už ji tai kad ir pirk
si tai da ir tau liks, o jis kad 
pirktu tai jau jam niekas ne
liktu.

Szitas knpczius 
valandėlė ir tarė: •

— Asz nuo tavęs ji pirksiu, 
bet pinigais neduosiu, tiktai 
duosiu taip kuom jaigu norėsi. 
Szitas miestas yra visas mano, 
tai puse tau atiduodu ir ati
duodu puse žemes kiek turiu ir 
Vandeniu ir 70 laivu, tai asz 
mislinu kad tau bus gana.

[TOL1AUS BUS]

. Iszsieme tuo jaus 50 rubliu ir i
d a turi 6 rublius jsz kpriu vis 
d a galėsime gyvent.

Tszsirenge jiedu in kelione, 
senis palaimino juos ir jiedu 
iszejo. Ėjo ilga laika per girria 
ir ant galo priėjo kokia tai ka^ 
ralyste paėjo tolyn rado ir 
miestą. Nuėjo tada Jonas in

užmokėjo Žydui. Žydas neturi 
kur bliudu dėt. Jonas’matvda-

* ’ ‘ v ‘ * t «r •

mas kad da Zvdas ilgai už-
* . ‘ t r , —

mas kad (ja Žydas ilgai 
truks su tais blindais,' tarė:

jis stubele kurioje gyveno tik
tai labai senas pustelninkas. Tn

atsilankvtu in! 
minėtas szvenles, kurios 
inspudingumu pralenks 
kada buvusias iszkilmes.

Isz si 
linkėti 
ežia ink
maloniu inspudžiu parsivežti.

V

savo 
visas

‘— Te tau kita 50 rubliu ir 
mesk juos ant žemes.ėjas pas pustolninka pagarbino 

Dieva ir praszesi in nakvyne. 
Pustelninkas meilei ji priemn 
ir klausinėjo 
kaip pas ji 
kaip jis ten gyvęno jau buvo 
60 metu, o da ne jokis žmogus 
ne buvo jo radęs. Taip Jonas

Žydas paetrie pinigus, sukro
vė bliudus -szale ulyczios ir •f 
pardavinėjo, o Jonas pasuko 
prie .duriu kupeziaus ir susto-
T L < V • ■ .

Nuėjo tada Jonas in 
miestą ir pasirandavojo sau 
ruimą su visu inrengirnu už 3 
imbliš o trys da jiem liko. Ap
sigyveno jie tam name pasilso-

J

graboriausĮnigft, nuėjo in bažnyczia ir 
ž puiku parengi- ka žmonėms pasakė:» <

■ ir ponai: Kunigas Doyle serga 
grieku.

ivo puses pavelysiu sau 
visiems Uotu vos sve- 
laiimingos keliones ir

Uetuvos 
kelioneb

isz kur eina ir 
galėjo daeit, ba

Tamaqua, Pa. f Panedelio

ir tas nėra “grieku.” Ateinan
tis Ketverges, tai bus pirmoji 
Petnvczia. Utarninke bus 
laidai (szvente) Džiano Mikar-

at-

rvta apie treczia valanda mire J’ ^leres Doyle. Atęinanczia 
po kūdikiui Julija, -18 motu ; -Ve.Ielin popiežių5 bus ežia ir 
niyleina pati Anupro Stankevi-' pnsnnis savo kolekta. Seredo.r 
oziaus ant Dutch Hill. Velione ■ šventas Petras ir Szventns

po kūdikiai Julija, bus ežia ir

septynis vaikuspaliko vyra, 
(penkis po pirmam vyrui Jur- 
kevicziui) broli kunigą Antanu 
Miluką, Philadelphijoj ir pus
broli Bid. Miluką, Mahanojuj.

Frackville, Pa. f Aplaikerne 
žinia kad Nedėlios vakaru mi
rė Ignas Kak nevi ežius, kitados 
buvo gyventojas Mahanojaus.

New Philadelphia, Pa. —Kun. 
Mozūras prabasczius.Szv. Szir- 
dies Lietu viszkos parapijos, 
iszkeliavo in Mt. Clemens, 
Mich., gydytis ir pasilsėt nuo 
sunkaus darbo. Kunigas Dar
gia apėmė jo vieta pakol kun.

in Mt.

Mozūras riesugrysz.

Minersville, Pa. — Taigi, Ne-
delioje* pripuolė Szv. Kazimie
ro, o kad p. Kazimieras Giba- 
viezius iszrinko taji patroną už 
savo globėja, todėl jo mylemu

P, Zadęiki.^, 
Lietuvos Gon. Konsulas.

ja pora dienu potam jo pati ta
re ;

Povylas “ženysis” szitoj baž- 
nyczioj, ir kiekvienas, 
sakytu, kad jie neturi but 
noti,n 
ta pundelije zakristijoj.

“ženysis” 
ir kiekvienas kuris

11 že- 
ras priprodyma suvynio-

6 6 6
yra receptas del

Szalczio, Grippo, Malaria, 
Flu ir Tulžinio karszczio.

UimuiM mikrobus. —• Aptiakoea

Lietnvissk** Graborlus

K. RĖKLAITIS 
Laidoja numirėliai pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagalbi
ninke motereros. Priei
namos prekes.
lis IV. HU,

MAHANOY CITY, PA. 
80S NARKKr 8T-.

TAMAUUA, PA.

W|

ARTI SUKVAILEJI- 
MO DEL STRĖNŲ 

GĖLIMO?
Johnson’s Red Cross Kidney 

Plasteriai teikia Greita, 
Tikra Pagialba.

Greita pugialba yra patikrinta be
veik nuo pat momento, kuomet jus
panuudoalt Johnson's Red Cross Kid
ney Plasteri prie skaudamos vietos.

Szlldanti, švelninanti, szi senoji 
gyduole pašalins asztrius skaus
mus ir atszipusius diegimus strėno
se, sustiprins ir suteiks nusilpu
sioms muskulams galimybes atgauti 
tvirtuma, ir visus trukumus pasza- 
lins tarsi magiszku budu.

Gyduoles persisunkiu per oda ir 
eina tiesiog in silpnas skaudamas, 
vietas, nusilpusius muskulus, malszi- 
na skausmą, gaivina nusilpusius ner
vus ir atstato liuosa veikimą musku
lu.

Del greitos pagialbos — buk tik
ras pareikalaut didelio Johnson's 
Rod Cross Kidney Plasterio su rau
dona flanele užpakaly. Visi vaisti
ninkai Juos parduoda.

apsake apie visa savo negiliuki 
ir jog eina gilukio jeszkot, ir 
kad pas ji nėtyczia atklydo. 
Tada senis tarė:

— Kad tu eini gilukio jesz
kot tai likis pas mane.

Jonas tiko ant to ir pasiliko 
abudu su pustelninku to stube- 
b\

Vieną ryta senis eidamas ant 
maldos liepe Jonui kad paga
mintu pusryczius.s Jonas paė
męs viedra nuėjo pas ta prūdą 
parneszt Vandenio, bet nuėjus 
pas prūdą pamate kad atlėkė 3
gulbes. Tuojaus tos gulbes mi-
sileido pas prūdą numoto nuo 
savos plunksnas if Stojo 3 ph- 
nos kurios suėjo in prūdu mau-
dytis. Jonas ilgai žiurėjo m 
jais ba da jis savo gyvenimo 
taip puikiu panų no buvo mn-
tęs, o viena jan/labiauso pati
ko. Kada jos iszsimaude vėl pa-
eme plunksnas, pavirto in gul
bes ir nulėkė.

Jonas su vandeniu parojo Ir 
rado jau seni pareinant nuo 
maldų. Pustelninkas jo paklam
i ------------ ■“ •

nas pasako kad lię, nes jis bu
se ar jau pusrycžiai gatavi Jo-

Ii

— Na jau dabar laikas im
tis prie darbo. Paėmus ji popio-* 
ros parasže kortele ir liepe Jo
nui eit in krautuve ir parneszt 
ka jam duos. Jonas nuėjo pa
rode kortele ir gavo koki tai 
daigta in popiera susukta. Už
mokėjo 2 rubliu.

, Jonas labai rūpinosi kas bus, 
ba jau pinigu ne turėjo ne ska
tiko.

Kada jis parėjo, su pundeliu 
pati iszvyniojo ir tai buvo 
abrusas ir visokiu szilkiniu siū
leliu. Tada pati oinesi prie siu
vimo. Siuvo per 3 dienas. Kada 
buvo gatava padavė Jonui ir 
liepe nesat parduot kur pas be
gota kupcziu ir prisako idant 
no sakytu kiek nori tiktai imtu

- ? _ - ‘ ' » I

t is prie darbo. Paėmus ji popio-
' • * * *' '' * A _ -J

‘ *tiek kiek jam knpczius duos.
Na, ir kupezius davė jam 500 
rubliu 7“; ----- --------- ’
no pas kąrali'no buvo ' tokio 
abrqso mates.

Jonas gavės tiek pinigu, isz 
džigugsmo net szoko nes jau

nes jis savo gyvenime

• f

mislino kad badu reiks mirt o 
tįT ‘7, ’

Inejes in vidų, paome skry- 
ne su pagelba kupeziaus tarnu 
ir inverte in vežimėli ir parva
žiavo pas paezia.žiayo pas paežiu. Bet negalė
damas tos skrynios panešzt, tai 
eme su kepure pinigus seme ir
nuneszęs in st ubą, pyle in kam
pa. Kada buvo jau mažai.skry- 
neje, tada su visa innesze in 
stuba.

Džiaugęsi Jonas labai isz to
ba jau neturėjo baimes apie ba
dą ir nenorėjo jokio užsiėmi
mo turėt, bet jo pati tarė:

___

ta pasiūti, tai tada asz mislinu 
kad ja.u-daugiau nereikes man 
sint.

Taip jio da pasilsėjo po siu
vimui staltieses kėlės dienas ir 
vėl davė Jonui raszteli ir liepe

Da turiu asz viena daig-

eiti jpa$ kromininka nugurkti.
Jonį# nuėjo ir gavo su tuom 

raszteliu divpna su kuriuom 
dengo lovas ir .visokiu ezilku,

Jonas nuėjo ir gavo su tiiom

tiek dfiug kad už ta viską už
mokėjo 700 rubliu.

Kada parneszo, pati ėmėsi ■ ik • m a

nesiūs. Kada 'buvo gatava vėl
prie siuvimo ir siuvo pey 7 mo-

ežia tiek-pinigu kuriuos jo pa- Pas pati
• l 1

— Jaigu szitas ■ kupezius
t i tik in tris dienas uždirbo. 
Džiaugėsi tada isz savo paežiu-

kupcziu, tardama: I

pa m i si i no

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

MILL A PATTERSON STS 
ST. CLAIR, PA. 

------------- - rgj, 4L 

iMbalsamuoja Ir laidoja mlrwrftf 
ant visokiu kapiniu. Pagrabua paruo* 
uia nuo paprasesiauaiu Iki prakil* 
niauidu. Panamdo automobiliu del 
laidotuvio, rueliUf krikastynla H 
kitianu paaivažinijimama, 

iuu T«ufnna»

W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY 
.... ' ■

•s

PasamdoLaidoja kunūs numirėliu, 
automobilius del laidotuvių, krikn- 
tiniu, veseliju, pasivafinijimo ir t. t. 
520 W. Centre St.. Mahanoy City, Pa,
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— Nno szio Panodelio Le- 
high Valios kompanija uždrau
dė rinkti anglis nuo dortban- 
kiu po bausmia areszto. Tas 
paliepimas ne tik lytisi mies
to, bet visur kur tik Lehigh ka
syklos randasi.
t Ana diena mirė 16 metu 

Pineliute, 809 E.

4 h

iii

4

>

Anastazije
Mahanoy Avė. Traskaudkas už
siėmė laidotuvėms.

— Radio Klubas, kuris tu
ri savo ruimus ant W. Maple 
ulyezios, Nedėlios vakaru tu- 

puiku programa kuri 
brodkestino

Lietuvos Visuomene 
Sveikina ir Kvieczia 
Brolius Amerikieczius

-----------r.-----------------------------------------1 r ; .. ~ ; _................. .

APIE ŪKININKĄ IR
i:V j Jl

i

rojo puiku programa 
“brodkestino” nuo 5:45 lyg 
7:30 vakare. Programas buvo 
nžganadinan'tis ir girdėtas po 
visa Amerika, 
programo

I
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tik rengėjams 
neužmirszt 

pridėt no tik varda miesto bet 
ir aprei'kszt kad Mahanoy City 
randasi Pennsylvanijoj. Pro
gramas bus 
nanezia Nedelia.

— Julijonas Greimas, bar- 
Shamo-

rei ko

Pennsylvanijoj.
paantrintas atei-

beris, nusikraustė in 
kus, kur uždės savo bizni.

— Viktorius, 12 metu sū
nelis Alikolo Sanavaiezio, 537 
W. .Market uli., kuriam buvo 
padaryta operacije ant pemle- 
saitis
greitai sveiksta ir 
sugrj ž namo.

Ashlando ligonbutyje, 
noužilgio

SHENANDOAH, PA.

VAIKAI BASI BET SZUNES TURI CZEVERYKUS.
rnr^kstancziai vaiku Amerike ne turi czeveryku, bet Cool-

JO SUNU
. j. . ’ ; —---- --- —--- -
Buvo kitados vienas ųkįnin-vo nuejas pasivaikszcziot, tai 

, kaip czįa labni jam viskas patl-
New York. — Vardu Lietu- 

Generalinio Konsulo P. 
Žadoikio gauta isz Kauno se
kanti telegrama:

“Broliszkai 
merikos 
vos 
mo sukaktuvėmis ir nuoszir- 
,.žiai kviecziamo visus apsi
lankyti szimat Lietuvoje Ge
gužio 15 dienos iszkelnnese ir 

Dainos Szventejo.” 
Amerikos svecziams priim

ti suorganizuotas 'komitetas, 
susidedąs, isz Generolo Nage- 
vieziaus, 
jos. Generalinio Sekretoriaus 
Baluezio,
soriaus Žemaiczio, “Droves” 
bendroves direktoriaus Dau
girdo, Žurnalisto Karoso, Lie
tuvos Banko direktoriaus 
Kaupo, Operos solisto Kipro 
Petrausko, antros apygardos 
virszininko pulk, 
dailininko 
navieziaus

VOS

linksmai, I dži 
dainos, tiekiama-1

pacziule geisdama jam padary
ti netikėta apvaikszcziojimn 
ant garbes jo varduvių, paren
gė puiku vakarėli, pakyiesda- 
ma jo draugus, priotelius ir gi
mines. Na ir suvažiavo visi 
nnt paskirto valandos pas p. 
Gibaviežius, ko Kaziukas visai 
nesitikėjo ir mano, kad sveczei 
atvažiavo ant kokios konvenci
jos, bet su hura! pasveikino ir 
linkėjo Kaziukui kanuoilgiau- 
sio gyvenimo, sveikatos laimes 
ir visko to, kas žmogui gyveni
me yra reikalinga.

Vakarėlis praėjo 
buvo szokei,
cijos, solo ant piano, skripkos 
ir kitu instrumentu o apie pu- 
siaunakt ponstva Gibavicziai 
pasodino svetelius prie skanios 
vakarienes, stalas net buvo su
linkęs nuo visokiu gardžiu už
kandžiu.

Tarp užpraszytu svoeziu pri
buvo isz Shenadorio: Jur. A1a- 
liszauckai (McCloskey), A. Bu
žai, T. Dagiliai, poni Karpauc- 
kiene ir poni Alare Dagiliene; 
Mount Carmel: K. Lukasevi- 
eziai; Pottsvilles: L. Gintlier: 
Wilkes-Barre: B. G iba v i ežius, 
Dr. J. Ažukas. A. Gibaviczius; 
p. Julije Kunciene; Nanticoke: 
p. Jeva*Sarpaliene; Kingstono: 
P. V. Gibavicziai; Minersville: 
J. Kirkauekas, V. Gustaicziai
Luakszevicziai; Alahainoy City: 
skvajera Juozas Aliliauckas su 
paeziule ir redaktorius F. Wi 
Boezkauskas su paeziule.

J

— Juozas Ragažinskas, 30b 
W. Penn uli., likos sužeistas 
praeita sanvaite ir nuvežtas in 
Locust Mountain ligonbuti.

f Jonas Poniukas, 46 metu 
isz William Penn mire praeita 
sanvaite. Velionis paliko pa
ežio, 6 sūnūs, dvi dukteres, dvi 
seseres Paulukaitiene ir Drig- 
naitiene Brooklyne, .kaipo ke
lis brolius ir sesutes Lietuvoje.

t Jurgis -Jurkeviczius isz 
West Penn, likos mažai sužeis- 

. tas kasyklosia ir bosas paliepė 
jam eiti pas daktaro, bet Jur
gis nuėjo namo, pavalgė soeziai 
vakariene ir nuėjo in skiepą, 
kur staigai sugriuvo ir ant vie
tos mirė. Jurkevicziai nesenei 
atsikraustė isz Shamoku. Ve
lionis paliko paezia ir augytine 
Jevute.

*— Septynių metu Al bert li
ke, dukrele Antano Staniszklo 

likos sužeista 
per automobiliu kuriamo va
žiavo Aleksa Varkowskis isz 
Mt. Carmel. Sužeidimas nepa
vojingas.

f

laidotuves Tamosziaus Kuoke
lio, kuris mirė Niagara 
kuriose dalvbavo 
žmonių kaipo ir sesuo Deresz- 
kevieziene, broliai Jonas 
Petras, kurie nuoszirdžiai de- 
knvoja visiems už atidavima 
paskutinio patarnavimo 
Tamosziui ir del graboriaus 
Sakalaucko už puiku parengi-1 
ma laidotuvių. Velionis taipgi 
paliko Lietuvoje seserį Marce
le ir brolius .Jurgi ir Bernarda.

KAIP AIRISZIU ZAKRISTI
JONAS PASAKĖ ŽMONIM 

PAMOKSLĄ.

Kunigas Doyle, mažo mieste
lio “prabaszczius” sirguliavo 
taip, kad jam sunku buvo atlai- 
kvt miszias. Tad Nedėlios rvt- 
meti liepos paszaukt sena za- 

vardu Al a i kol, ir 
pasakyt susirinku-

prabaszczius

kristijona,
Ii epe jam
siems žmonėms bažnyczioj, kad 
deliai jo negalėjimo, nebus 
misziu ir todėl jiems nebus 
4 4

jo negalėjimo, 
ir todėl jiems 

grieko”, jei jie neiszklausvs
jn.

Senis atsake:

&N. West ui i.,

Praeita Sukata atsibuvo

Falls, 
daugelis

del

kas, ir jisai turėjo tiktai Viena 
sunu ir dukterį, Jam viskaM ge-

sveikiname A- 
Lietnvius su Lietu- 

N epri k la usomybes a t gi ji-

rai ėjosi, tiktai sūnūs ne turėjo 
jokio giliuko, Hm kad kgda jis 
ir turėjo koki skatiku, 

/ M.

2 Liepos
4 4

4 4

Užsienio Keik. Ai

Un i versi t e t o profe- 
Žemaiczio,

Skiiczo ir 
Antano Zmuidži- 

-Zemaiczio. ))

szios
senoje tėvynėje

- - - * “ " “ - * f
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, tai ar 
pamesdavo arba pavogdavo.

Ne po ilgam ir tėvai abudu 
numirė ir liko tik vienas Jonas 
su šešure. Kada Jonui niekas 
nesisekė, tai turėjo sesuo ženy- 
fis, o Jonas buvo firie ju taip 
kaip už berną ir jam kiek kada 
norėjo tai primėto.

Viena meta szvogoris jam 
pasėjo miežiu, mislydamas kad 
jnm seksis nor ant lauko gy
vent.

Tszpradžiu miežiai buvo ga
na puikus, 
szturmas su leidais, Jono mie
žius iszmusze, o aplinkui niekc- 
no no neklude. Po tam sėjo ir 
kita, karta, bet ir tada tas pats 
atsif iko.

i Matydamas Jonas kad ežiu 
jau gero nebus ir jog no turi 
jokio gilukio iszsirenge in svie
tą jeszkot gilukio. Sesuo Ir 
szvogoris ne norėjo bttti jam 
prieszingi, gražiai iszrenge da
vė gana maisto o ii 
nigu ant kelio.

Jis iszejo, ir ėjo nežinodamas 
in kur. Ėjo per visa nedalo ir 
ant galo daejo. dvara. Inejo jis 
in ta dvara ir praszes pono ant 
tarnystes. Ponas jo paklauso 
isz kur jis ir in kur eina. Jonas 
jam viską apsako nuo pradžios 
ir kad eina gihikio jeszkot. Po
nas davė jam avis ganyt ir pri-

*

bot po tam pakilo

. o rubliu pi-

k*o tai jis per ilgai truko ir pa
sivėlino su pusrycziais. Notiht 
senis suprato Jono melagyste
bot jam nieko ne sake, o Jonui 
tai jau ne tiek pusrycziai rūpė
jo kaip tos panos, bet jis bijojo, 
seniui apie tai praneszt.

Taip ant rytojaus vėl senis 
ėjo ant maldų ir Joną paliko 
virt pusryežius, bot ir tada Jo
nas ta padaro ka ir vakar. Ta
da senis tarė:

— Vis tu man turbnt 
luoji. Ka matei kaip vandeni 
sėmei ?
/Persigando Jonas’ ba mate

ir apsakė visa teisybe.
Tada Seriįs jo paklauso.

ju gaut už paezia?

ome praszyt senio kad (ik jis 
tik jam butu pagalba,

mc-

I

I
kad nuo senio ne pasislėps na

Ar tu norėtum viena isz

Taip — atsako Jonas ir

nes jis 
esą be jn negalėtu ne ant svieto 
gyvent.

Tada senis davė jam 
idant, jis tos, kuri jam geriause 
patiks sparnus pavogtu kada ji 
maudysi s.

Kita ryta Jonas pasilsopes 
lauko gulbių a tiek on t.

— Kada tok atlėkė jis insi- 
žiurejo katra jam grąžiause, 
pavogė jos sparnus ir pakavo-

rodą

♦
idg’o privatiszkas sekretorius Clark turi szuni kuriam ducxla 
pasiūti brangius czeverykuczius idant szuo 4 i

Ji.” 
1

los ir linksmai gyveno. Pasil
ieja pora dienu vėl pati nu
siuntė ji pas kupcziu. Kada Jo
nas nuėjo, gavo staltiese ir vi
sokiu szilku, už kuriuos užmo
kėjo 25 rublius. Kada parne- 
sze, vėl pati ėmėsi prie siuvi
mo ir siuvo per 7 nedeles, Ka-

nepagautu szal-

nuo tavęs ji ne pirks ir lieps 
pas kita eiti, tai tu eik ir pas 
ana, o kada anas no pirks tai 
vėl gryžk pas ta pati tai jis 
turės nupirkti, ba kitu tokiu 
hagotu visoj karalystėj nesi
randa.

Jonas paemes ta divona nu
ėjo pas jam gerai žinoma kup
cziu. Kada parode kupeziui, 
tas paklausė kiek nori, nes Jo
nas vis taip sako kaip ir pir
ma. Tada tas kupozius tarė:

— Ar tu žinai ka, asz nuo

da buvo gatava, pagavo'Jonui 
ir liepe neszt pas ta pati kup
cziu ir Hope tiek imti kiek kup
ezius duos. Paemo staltiese Jo
nas ir nnncsze.pas ta pati kup
cziu. Inejo in kukne ir liepe 
ponui duot žino kad jis atne- tavos jo nepirksiu nes mano pu- 
sze ka parduot. Vos spėjo po
nui duot žino apie ta žmogų tai divono, bet tu nueik pas mano

* 1 • • ♦ * t • 1 I t V • “ 1 • *1 A *

Panos iszejo išz vandenio 
dvi sparnus pasiėmė ir pavirto 
in gulbes ir nulėko, o treczia 
niekur ne galėjo rastie savo 
sparnu. Taip jie eme Jono pra- 
szyt kad jai atiduotu sparnus, 
nes Jonas ginesi kad jis apie

' jo.
I se turto beveik ne verta szito

jis taiposgi bagotas irbroli,
da nieko nuo tavęs ne pirko tai 
gal jisai nupirks.

i Jonas paklausė ir nuėjo pas 
ana.

Kada tas apžiurėjo ir klauso 
ka nori, Jonas sake taip kaip 
ir pirmam kupeziui. Kupezius 
pasikasė galva nes gaila jam 
buvo isz ranku paleist taip pui
ku ta vora, o nupirk t negalėjo, 
ba kad butu pirkęs tai jau jam 
butu niekas ne liko. Tada tare:

— Ar žinai ka, asz szito di- 
vono nepirksiu nes mano visi 
turtai tiek ne verti kiek szitas 
divonas. Nuneszk tu ji pas ma
no broli kuris yra bagotesnis 
už mano, o kuris v ra akvatnas 
ant tokiu daigtu, ba maeziau 
pas ji' kaip jis nupirko nlio vie
no žmogaus staltiese ir abru-

ponas tuojaus liepe ji inleist. 
Kada inejo, ponas paklauso ka 
dabar turi parduot, tada žmo
gelis iszvyniojo staltiese ir pa
davė jam. Tada kupezius pa
klauso kiek nori už ta staltie- 
se, nes Jonas nesako kiek. Ta
da kupezius pamislino, paome 
Joną už rankos, nusivedė in ki
ta ruimą fr pa rodo kampe sto
vint didele skryne pinigu ir ta
rė:

— Szitio- pinigai tavo.
Jonas norėjo paemes skryne 

nesztio, nes nei isz daigto nega
lėjo pajudinti’. Ilgai nemislines 
pasienio kėlės saujas pinigu, 
iszejo ant ulyezios ir pamate 
Žydą su bliudais,.važiuojant. 
P riejo prie Žydo, ir paklausė:

— Ka nori už sa vo szita ,ark- 
li 3 u vežimu? . ’ •

žadėjo jam 2 rubliu. Jonas isz- 
gyne avis in lauka, ir tame at- nes Jonas ginesi kad jis apie 

jokius sparnus nieko no žino. 
Matydama pana kad nieko ne 
bus fare:

— Na, kad tu mane mokė
jai pagaut tai gerai, bet dabar 
aprodė mane, ba asz taip ne 
galiu būtie. ’

Tada Jonas atidavė jai puse 
savo drabužiu ir parsiVedę pas 

Po thm abudu su seniu 
Senis

Telegrama pasiraszo Gene
rolas Nageviczius, kaipo komi
teto pirmininkas, ir p.p. Savic
kis ir Blavoscziunas, kaipo ko
miteto nariai.

Prie (o kas aukszcziau pasa
kyta reikia pridėti, kad

1) szis Lietuvos sveikinimas 
ir pakvietimas t urėtu pasiekti 
per Amerikos Lietuviu spau
da kiekviena Lietuvos iszeivi 
Amerikoje ir paskatinti ji prie

progos atsilankyti savo 
Lietuvoje, ku

ri yra dėkinga savo užjūrio sū
nums ir dukterinis už nuolati
ne pagelba.

2) Amerikos svecziai atvy
ko Baltic, America linijos lai
vais tiesiog in Lietuvos uosta, damas: 
Klaipeda, ar kitais keliais at
vykę in paru'bežino gelžkelio. 
stoti Virbali — gaus tenai vie
toje arba ir paeziamo Kaune 
visas 
vimo 
kelinėse Gegužes 15 diena ir 
Dainos Szventejo, Liepos 2 die
na sz. mo'tu.

3) Lietuvos žmones trokszta 
Amerikos iszeivius pagerbti ir 
tuomi moralėje prasmėje, atsi
lyginti už suteikta pagelba at-

bego vilkas ir visas avis papjo
vė. Pa rėja s namon apsako po
nui apie savb negiliuki, tada 
ponas atidavė jam 2 rubliu tar-

— Kad tavo toks negilukis, 
o eini giluko jeszkot, tai 
tau atiduodu tuos 2 rubliu, gal

asz. galiu būtie.
sta isz mano rankos goriau sek-Ir“Gerai!

ruoszosi jau iszeit isz kleboni
jos. Bet kunigas, prisiminės, 
dar jam tare: “Žinai ka — pa
sakyk da, kad ateinanti Ket- 
vergą, vakare bus klausomos 
spaviednes, o
žmones galės priimt Komunija. 
Toliau: ateinanezioj 'Nedelioj 
bus kolekta naudai popiežiaus. 
Kad yra rastas 
pundelis ir, kad jo

J >

Zinai ka —

Petnyezios ryta

bažnyczioje 
savininkas 

gali ji isz zakristijos pasiimt. 
Kad: Utarninke bus szvente 
szvento Petro ir Povvlo. Kad 
Seredoje
Mare Doyle “susiženys” szitoj 
bažnyczioj ir jei kas žinotu, 

ir kad jie jau yra ženoti, vienas, 
tegul pranosza

I Džianas M įkarti ir 
“susiženvs 
ir jei kas

a.a

Tamaqua, Pa. f Pa nedali oI

ryta apie treczia valanda mirė 
po kūdikiui .Julija, 48 metu 
mylemu pati Anupro Stankevi- 
oziaus ant Dutch Hill. Velione 
paliko vyra,
(penkis po pirmam vyrui Jur- 
kevieziui) broli kunigą Antanu 
Miluką, Philadelpliijoj ir pus
broli Bal. Miluką, Afahanojuj.

septynis vaikus

ar kitas, tai 
apie ta kam priguli.

Senis Alaikol iszklausos ku
nigą, nuėjo in bažnyczia ir ve 

: “Ponios 
ir ponai: Kunigas Doyle serga 
ir tas nėra “grieku.” Ateinan
tis Ketverges, tai bus pirmoji 
Petnyczia. Utarninke bus at
laidai (szvente) Džiano Alikar- 

i ti ir Mares Doyle. Ateinanczia 
I Nedelia popiežius
pasiims savo kolekta. Seredoj 
Szventas Petras
Povvlas 
nyczioj, 
sakvtu, kad jie neturi but 
noti‘,” 
ta pundelije zakristijoj.

' ka žmonoms pasako:

Frackville, Pa. f Aplaikerne 
žinia kad Nedėlios vakaru mi
re Ignas Kakneviczius, kitados 
buvo gyventojas Mahanojaus.

New Philadelphia, Pa. —Kun. 
Mozūras prabasczius.Szv. Szir- 
dies Lietuviszkos parapijos, 
iszkeliavo in Ait. Clemens, 
Mich., gydytis ir pasilsėt nuo 
sunkaus darbo. Kunigas Dar
gia apėmė jo vieta pakol kun.
Mozūras riėsugrysz.

Minersville, Pa. — Taigi, Ne
dėlioję* pripuolė Szv. Kazimie
ro, o kad p. Kazimieras Giba- 
viezius iszrinko taji patroną už 
savo globoja, todėl jo mylemu

g riek u.

bus ežia ir

ir
“ženysis” 
ir kiekvienas

Szventas 
szitoj baž-

kuris 
(‘ ze

ros priprodyma suvynio-

6 6 6
yra tj»Į receptas dal

Szalczio, Grippo, Malaria, 
Flu ir TuLžinio karszczio.

Uimuiw mikrobus. —. Aptiakoeo

H 

'■i

Lie*nvlssk*« Graborlus 

K. RĖKLAITIS
Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
moksle. Turin pagalbi
ninke motei-ovns. Priei
namos prekes.

SIS W. Sarte* Mk,
■ AHANOT CUT, PA. 

BOS NARKKr ST., 
TA1AUUA, PA.

i i frr

informacijas del dalyvą- sis.
Nepriklausomybes isz Jonas padekavojo ir iszejo. 

Ėjo volei ei ola nodele pakol 
priėjo kita dvara. Teipos-gi ir 
tam dvare ji tas pats patiko 
Irnnn ir nirniiitininm ir onvri Okaip ir pirmutinėm ir gavo 
rubliu. Taip jis turėdamas jau 
net 6 niblitis ojo tolyn. Ėjo vėl 
ilga laika ir inejo in girria. Isz 

statant nepriklansJunV Lietu-Lpradžiu buvo platus kele 
_ _ *5i • • ivva. Sziam o ne kitam tikslui ir 

pernai buvo suruoszta Kauno 
taip vadinama “Amerikiecziu 
Sanvaite.” Visa ko Lietuvos 
visuomene nori yra tai,

S po 
tam siauresnis o ant galo ir su-
vis išznjrko ir turėjo lyst per 
visokius bruzginus. Taip ant 
galo persigavus jam per viena 

kad tankumyną rado lygia pieva ir 
broliai ir seseris Amerikiecziai prūdą. Patiko jam tas daiktas 
jaustųsi Lietuvoje kaip namie įr tolyn. Tolinus atrado

tai labai senas pustelninkas. In t • • •• * *

seni.
aprėdo kaip galėdami, 
davė jiem palniminima o po 
tam ir szliuba.

Jonas gyveno linksmai su sa
vo myloma, ant galo tarė ji in ♦ •

— Ar-gi mos ežia visada 
szitoj pustytiej buąimo, turime 
eiti in svietą. Senis yra seniu 
tai jis gali ir pustlnoj būtie o 
tik bus mus ir patanikai tai ka

. . k . - - -V _ '

eiti in svietą. Senis

Visa 
nori

atsilankvtu in
J

ir . skaitlingai
minėtas szventes 
inspudingumu pralenks 
kada buvusias iszkilmes.

Isz savo puses pavelysiu sau 
linkėti visiems Lietuvos 
ežiams laimingos
maloniu inspudžiu parsivežti.

P. Žadęikis, 
Lietuvos Gen. Konsulas.

jis stubelo kurioje gyveno tik-
kurios savo 

visas

svo- 
keliones ir

ARTI SUKVAILEJI- 
MO DEL STRĖNŲ 

GĖLIMO?
Johnson’s Red Cross Kidney 

Plasteriai teikia Greita, 
Tikra Pagialba.

ėjas pas pustolninka pagarbino 
Dieva ir praszesi in nakvyne.
Pustelninkas meilei ji priėmė 
ir klausinėjo isz kur eina ir 
kaip pas ji galėjo dacit, ba 
kaip jis ten gyveno jau buvo
60 motu, o da ne jokis žmogus 
ne buvo jp rados. Taip Jonas
apsakė apie visa savo negiliuki 
ir jog eina gihikio jeszkot, ir 
kad pas ji netyczia atklydo. 
Tada senis tarė:

Kad tu eini gilukio jesz
kot tai likis pas mane.

Jonas tiko ant to ir pasiliko 
abudu su pustelninku to stube- 
le.

Viena ryta senis eidamas ant 
maldos liepe Jonui kad paga
mintu pusryczius.s Jonas pae-

ir jog eina gihikio jeszkot

mos viedra nuėjo pas ta prūdą 
pamoszt Vandenio, bet nuėjus 

panaudosit Johnson's Red Cross Kid- pas prūdą, pamate kad atlėkė 3

Greita pagialba yra patikrinta be
veik nuo put momento, kuomet jus

ney Plasteri prie skaudamos vietos, gulbes. Tuojaus tos gulbes BU- 
i Iii «i >i 4 i C7vnln Ina ntd ctvl uAtinii .

gyduole paazalins asztrius skaus
mus ir atszipusius diegimus strėno
se, i
siems muskulams galimybes atgauti 
tvirtuma, ir visus trukumus pasza- jais ba da jis savo gyvenime 
lins tarsi magiszku budu.

Gyduoles persisunkia per oda ir 
eina tiesiog in silpnas skaudamas, 
vietas, nusilpusius muskulus, malszi- 
na skausmą, gaivina nusilpusius ner
vus ir atstato liuosa veikimą musku
lu*

Del greitos pagialbos — buk tik
ras pareikalaut didelio Johnson's 
Red Cross Kidney Plasterio su rąu- 
dona flanele užpakaly. Visi vaisti
ninkai juos parduoda.

Sėdanti, švelninanti, Hzi «e»»il1 Bileido pas pnlda numoto nuo 
duole paazahns asztriuH Hkauti- . . . t . . _saves plunksnas it stojo 3 pfi-
, sustiprins ir suteiks nusilpu- Dos kurios suėjo in prtida mau

dytis. Jonas ilgai žiurėjo m

saves plunksnas it stojo 3 ph-

Jonas ilgai žiurėjo m
<■ ' ■ • • '*1 " •

taip puikiu panų ne buvo ma
tes, o viena jamzlabiauso pati
ko. Kada jos iszsimaude vėl pa-
tęs, o viena jamzlabiauso pati

jie szitoj girrioj veiĮcs. Jog tu 
da turi 6 rublius isz kįriu yls 
da galėsimo gyvent.

Tszsirenge jiedu in kelione, 
senis palaimino juos ir jiedu 
iszejo. Ėjo ilga laika per girria 
ir ant galo priėjo kokia tai ka^ 
ralyste paėjo tolynralyste paėjo tolyn rado ir 
miestą. Nuėjo , tada Jonas in 
miestą ir pasirandavojo sau 
ruimą su visu inrengimu už 3
rublis o trys da jiem liko. Ap
sigyveno jie tam name pasilse- 
ja pora dienu potam jo pati ta- 
re:

Na jau dabar laikas im-
------- I •* .' _ _ ♦ I. I /*J 

ros parasže kortele ir liepe Jo
nui eit in krautuve ir pamoszt 
ka jam duos. Jonas nuėjo pa
rodo kortele i r gavo koki tai 
daigta in popiora susukta. Už
mokėjo 2 rubliu.

Jonas labai rūpinosi kas bus, 
ba jau pinigu ne turėjo ne ska
tiko. > ; ’**

Kada jis parejo.su pundeliu 
pati iszvyniojo ir tai buvo 
abrusas ir visokiu szilkiniu siu-

tis prie darbo. Paėmus ji popie

k t

staltiese ir abru- 
,ša, ęik pas ji tai jis gal ir szi- 
ta nupirks.

—• Jonas sugryžo pas ana, 
užmėkejo Žydui. Žydas neturi o anas pamatęs ji paklausė:

— O ka, ar pardavei?
Jonas atsake:
— Judu tik siuneziate ma

ne vienas pas kita ir neperkat. 
Kada nuėjau pas ana, jis liepe 
eit pas jumis, ba sako esate 
bagotesnis už ji tai kad ir pirk
si tai da ir tau liks, o jis kad 
pirktu tai jau jam niekas ne
liktu.

Szitas kupezius pamislino 
valandėlė ir tarė: ’

— Asz nuo tavos ji pirksiu, 
bet pinigais neduosiu, tiktai 
duosiu taip kuom jaigu norėsi. 
Szitas miestas yra visas mano, 
tai puse tau atiduodu ir ati
duodu puse žemes kiek turiu ir 
vandeniu ir 70 laivu, tai asz 
mielinu kad tau bus gana.

(TOLIAUS BUS)

Ii su vežimu?
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Zvdas atsake:
— .Penkesdęszimtįs rubliu. 

. Iszsieme tuo jaus 5Q rubliu ir

kur bliudu dėt. Jenas matvda- * « •
in*a s kft d da Žyd as i Iga i už
truks su tais bliudais,- tarė:

* L* , * 7'— Te tail kita 50 rubliu ir 
mesk juos ant žemos.

Žydįs paethe pinigus, .sukro
vė bliudus szale ulyezios ir 
pardavinėjo, o Jonas pasuko 
prie diiriu kupeziaus ir susto
jo- . • . .

Inejcs in vidų, paemo skry-
ne su pagelba kupeziaus tarnu 
ir invertd in vežimėli ir parva
žiavo pas paežiu. Bot negalė
damas tos skrynios panekzt, tai 
eme su kepure pinigus seine ir
nuneszes in stuba, pyle in kam-
pa. Kada buvo jau mažai.skry- 
neje, tada su visa inncszo in 
šluba.

Džiaugęsi Jonas labai isz to
ba jau neturėjo baimes apie ba- 
da ir nenorėjo jokio užsiėmi
mo turėt, bet jo pati tarė:

— I)a turiu asz viena daig- 
t a pasiūti, tai tada asz misi i nu

lėliu. Tada pati omosi prie shi- ja.Ujdaugiau noreįkes man
vimo. Siuvo per 3 dienas. Kada 
buvo gatava padavė Jonui ir 
Hope neszt parduot kur pas ba
gota kupcziu ir prisako idant 
ne sakytu kiek nori tiktai imtu
tiek kiek jam kupozius duos.
Na, ir kupezius davo jam 500

nes jis savo gyvenimo• *rubliu nes jis savo gyvenime 
ne pas karali'ne buvo tokio 
abriso matos.

Jonas gavės tiek pinigu, isz
eme plunlęsna^, pavirto in gut
bes ir nulėkė. \

Jonas sq vandeniu parėjo Ir džigugsmo net, ssjoko nes jau
JIL J___ .i, ii* * < « •* .rado jau seni parbiiiant nuo 

maldų. Pustelninkas jo paklau- 
se ar jau pusryčžlai gatavi Jo
nas, pasakė kad ne, nes jis bu-r, " ".* 1

I
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mistino kad badu reiks mirt o 
ežia tiek pinigu kuriuos jo pa
ti tik in tris dienas uždirbo. 
Džiaugėsi tada isz savo paeziu-

sint. •
Taip jie da pasilsėjo po siu

vimui staltieses kėlės dienas ir 
vėl davė Jonui raszteli ir liepe
eiii,paš kromininka n įmirkti.

Jonas niiejc ir gavo su tuom 
raszteliu divpna su kuriuom 
dengo lovas ir visokiu špilkų, 
tiek daug kad už ta viską 
mokėjo 700 rubliu.

Kada jpąruesze, pati ėmėsi 

nesiūs. Kada ’buvo gatava vėl

A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

MILL A PATTERSON STS
ST.CLAIR, PA.

ritbalBamuoja Ir laidoja minudol 
ant viaoldu kapiniu. Pagrabtu pan»o> 
uia nuo papraaealauaiu iki pmkiL 
aiauaiu. Paraamdo automobUiua del 
laidotuvių, teaeliu. krikaatynlu M 
kitiem* paaivažinijimama.
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kitiem* paeiTežiniJimame,

dengo lovas ir visokiu ezilku |L * J 1 .1 1 . 1 V i • i ♦ v
mokėjo 700 rubliu.

prie siuvimo įr siuvo pop 7 me-
»' " r L ' .A I* * * * • . J ‘

liepe Jonui neszti pas ta pati
Ikupcziu, tardama:

— Jaigu szitas kupozius
1 i ■ i 'I • i'i . »w l,,wl

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS L1ETUV1SZKAS 
GRABORIU6 MAHANOY CITY

PasamdoLaidoja kunūs numirėliu, 
automobilius del laidotuvių, kriksa- 
tinlu, veseliju, pašivažinljimo ir t. t. 
S20 W. Cantre Si.. Malianoy Uty. Pa,

parejo.su



