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PRŪDAS TRUKO
STEBUKLINGA

MASZINA
NEISZMANELIS DAVE AP
GAVIKUI PADAUGINTI PI

NIGUS, NETEKDAMAS 
2,080 DOLERIU.

APIE 500 ŽMONIŲ PRAŽU
VO, BLEDES PADARYTOS 

ANT MILIJONU 
DOLERIU.
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PASILIKO MINYSZKA GIMĖ PO MIRCZIAI Isz Visu Szaliu
NETEKO $500,000 SAVO MOTINOS

!»

SAULE

DUKTĖ MILIJONIERIAUS 
INŽENGE IN KLIOSZTORI 
NETEKO TURTO; TĖVAI 

PROTESTONAI.

UŽGIMĖ INKŪDIKIS
KETURES VALANDAS

PO MIRCZIAI SAVO 
MOTINOS.

DJĮ-KART SANVAITIN1S LA1KRASZT1S “
IBZEHNA KA9 fflTABNINKA IB 2E3MXOZIA.
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New York. - 
s i žadėjo

Už lai kad isz- 
svietiszko gyvenimo 

priimdama veliona katalikisz- 
kos ininvszkos ir dabar vra ži- • •
noina kaipo Sesuo Maria Loyo
la, pana Gracije Minford, duk
tė milijonieriaus Lewis’o
ford, neteko.puses milijono do- 

perlauždama norą savo 
pasilikdama

M iii-

- Retas alsiliki-

i—mini m .n— « **

NORĖJO ŽYDELKOS
SZIRDI

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

JAIGU SUVALGYS ŽYDEL
KOS SZIRDI, TAI TURES 

VELNISZKA GALYBE.

2,500,000 : 
BADAUJA

ŽMONIŲ ISZ LIETUVOS
K E N C Z I AKINCZIKAI 

BADA PER VALDŽIOS 
APSILEIDIMĄ.

KAREIVIAI APIPLESZI- 
NEJA ŪKININKUS.

°*drdeta iii

lie i ja i atojas 
mo apgaviko:

Chicago. — Aleksandras Pa
smuk, Slavokas, 
dasidirbti didelio turto apie ka 
daginio kokis tai Abrahomas 
Frank ir sutiko jam pagelbėt 
pasloti turtingi! ir prižadėjo 
padauginti jojo 2,080 dolerius 
dvigubai.

Sztai k a Pasmuk kalbėjo pa- 
praszyti s u radi- 
“Frank paėmė

tris ilolerines bumaszkas, pa
merkė vandenyje, po tam liulė
jo in “stebuklinga maszina,’’ 
paspaudo guzikeli ir isz maszi- 
nos pradėjo piltis durnai.

Kada durnai prasisklaido 
maszinojo i 
dolerius. 7’ 
ka, isztraukiau visus savo sn- 
ezeJintus pinigus 2,080 dole
rius ir padaviau Frankui idant 
padarytu ant jtiju stebuklinga 
operacije. Judėjus pinigus in 
maszinuke, pradėjo eiti durnai 
kad net pripildo visa kambari. 
Kada <luinai isznyko, dingo ir 
Frankas su mano pinigais, o 
kada atidariau tuja prakeikta 
maszinuke, radau joje tiktai 
dėszianl riiu”

Palicije Franko nesurado, o 
gal jisai joszko panasziu kvai
liu kokiam užkaboryje su ke
liais tukstaneziais.

stebuklinga maszina,

Los Ang(‘los, Calif. — lkal
niuko dienu, be jokio porsei- 
gojimo siena milžiniszko St. 
Francis prūdo truko isz kurio 
iszsiliejo 62,000 margai
dens kuris užliejo visas aplin
kines — viso 1,544,000,000 ga
lonu vandens iszbego isz prūdo. 
Namai, gi’inczeles ir
likos nuneszti per vandeni, 50 
darbininku 
žuvo.

Prūdas radosi 
staeziu kalnu, 1 
augszczio penkes mylės ilgio.

A’aiskas likos iszszaūktas in 
pagelba nelaimingiems 

kinai* neteko visko.

prie prūdo taipgi

i tarp dv i (\j u 
buvo 185 pėdu

biniai
rado szeszis naujus 

l'ada nuėjau in ban-

1

ir
Walter Hinchliffe,

ISZLEKE IN AMERIKA.
New York. — Radio pranc- 

sza, buk Elzbieta Mackay 
kapitonas
iszleke eroplanu in New Yorka 
isz Irlandijos. Keli laivai ant 
mariu regėjo dideli eroplanu 
lekonti in szali Anioriko. Yra 
tai slaptingas iszlekimas apie 
kuri niekas nežinojo, pakol ero- 
planas neapleido Trlandija.

Jokiu žinių negauta ar ero- 
planaą pasekmingai atlėkė in 

Manoma kad 
• gazolino ir 

mares. Jaigu butu 
pasekmingai atlekia, tai butu 
buvo Newfoundlande Seredos 
rvla. Nekuria žmones sako kad 
nakties laike girdėjo ir mate 
lekenti dideli eroplana, be) ar 
tai buvo erojilanas isz Anglijos 
tai negalėjo spėt i.

DAUG ANGLEKASIU 
UŽGRIAUTA.

Mexico ('iiv. — Penkiolika 
darbininku sidabrinėse kasvk- 
lose Aurora, artimoje Tezint- 
lan, likos užgriauti, o kad ka
syklos užsidega, todėl nebuvo 
galima gelbėti

Amerika ar 
lekiotojai 
inpuolo in

ne.
neteko

uostytoji!

nelaimingus. 
Lyg sziam raszymui asztuonis 
lavomis iszirnla.
KUR DARO TIESAS, TEN 

JAISES IR LAUŽO.
Washington, D. (’. — Prohi- 

bicijos sznipu ir
munszaines virszininkas Har
ry Doiitblilt, laiko tyrinėjimo 
komisijos ant iszrodymo kad 
žmones laužo tiesas, pats vir
szininkas pasakė kamisijai kad 
paežiam Washingtono mieste 
yra nemažiau o gal ir daugiau 
kaip trys tukstaneziai butlege- 
riu ai4m vienas butlegeris pri
puola ant kožno 170 žmonių. 
Tieji butlegeriai pristato guzu
lo ir kitokius gerymus, ne tik 
prastiems žmonients, bet (iel 
kongresmenu ir visokiu val
džios virszininku kurio gei
džia turėti uždrausto sztopo.

noi’a 
min vszka.

nems

Piru ir

žnio- 
Se- 

kanti miesteliai likos užlietais: 
l?illmore, Now Halil,
Santa Paula, kuriuosia gyvena 
suvirszum szimtas tukstaneziu 
gyventoju.

Su trūkimu St. l^rancis prū
do, atsibuvo asztuonios baisios 
nelaimes t a ja sanvaito. Praeita 
P(*tnyczia laivas Lee užėjo ant 
uolos ii’ voš 163 pasažieriai li
kos iszg(*lbetais. Subalęje San
tos miestas Brazilijoj likos už
griautas ii1 apie 150 žmonių 
pražuvo. Nedėlioję eksplozijoj 
sidabriniu kasyklų žuvo de- 
szimts darbininku. Keli laivai 
siiitL’.nžv n t uolu. Italijoj 
drebėjimas žemes užmuszo kc-

♦
no-

lis žmonis. Colombo, Ceylonc 
25 žmonvs likos užmuszti 
laimėjo ant geležinkelio ii- 1.1. 
Buvo tai isztikruju nelaiminga 
sanvaito visosia dalysiu svieto. 
KIEK ŽMONES SUKRAMTO

GUMO.
(’zi ilgumas” 

1927
Chicago. — “ 

atnesze Wrigley J r Co., 
mete $9,767,347.09 uždarbio. 
Po užmokėjimui procento sze- 
i’ininkams ir kitus kasztus, pa
siliko pelno $3,494,390.34. Žmo-i Ii ko pelno $3,494,390.34. Žmo
nes daugiau kramto guma ne 
kaip užpraeitus metus.
MOTINA ISZPERE DUKRE- 

LIAI KAILI IR NUĖJO 
IN KALĖJIMĄ.

Kansas City, Kan. — Mrs. 
Christine Woodside, jauna — 
dar tik 34 metu amžiaus — ir 
graži vieszbuczio savininko, 
iszpere savo (lukteri, szeszioli- 
kos motu Loreno, kam ji nak
tims! zylioja. Duktė apskundė 
mama teismui. Teismas nubau
dė motina $100. Ji atsisako pa
bauda mokėti: goriau eisianti 
1(M) dienu in kalėjimą. Teismas 
sutiko bausme dovanoti, jei ji 
prižadėsiant i daugiau neperti 
dukters. Motina atsisakė toki 
prižadėjimu duoti, nes, pasakė 
ji, °

K

“ne sėdėti, bet 
taip ta purvina vieta

tai reiksztu, kad asz prisl- 
pažystu kalta”. Ne, ji eisianti 
in kalėjimą — 
dirbti:
iszvalysiu, kad jus no nepažin
site”, pasakė ji. Ir nuėjo. • 
ŽUKAUCKAS PRALAIMĖJO 
KUMSZTYNES SU RISKO.

New York.— Musu tautietis 
Žukauckas-Shai’key pralaimė
jo kumsztynes su Risko, Pane- 
delio vakara po 15 “raundu” 
kumszcziavimosi, norints vie
nas kito nepaguldė ant grin
dų, bet garhe likos atiduota 
Risk’ui isz Clevelando.

Žiopliu Madison Square 
Garden suėjo apie 41,000, ku
rie užmokėjo 100,000 doleriu 
pamatyti gero “failo,” bet vi
si buvo nusiminė szokinejimo 
isz kampo iii kampa dvieju 
žandapiszkiu, kurie viens kito 
negalėjo ingalet ir paguldyt.

1l raundu

lerin, 
tėvo 
Po mireziai tėvo aplaike tiktai 
5,000 doleriu.

Josios motina taipgi mirė 
palikdama suvirszum du mili
jonus doleriu, kurie likos isz- 
da'linti tarp keturiu vaiku, bet 
jaigu Gracije nebūtu permai
nius savo tikėjimo ir inžengus 
in kliosztori tai jai pripultu 
puse milijono doleriu, bet duk
rele iszsižadejo svietiszku 

ir turto ir nutarė 
žmonieins 

savo gvvoni-

iszsi žadėjo 
linksmumu 
tarnauti Dievui ir 
ne kaip praleisti 
ma ant nieko.
PALIKO TARNAITEI 40,000 

DOLERIU. 
New York, 

penkis
Per dvido- 

Mare 
radosi 

ant tarnystos kaipo tarnaite 
kada jo

sziints penkis metus 
Kirchmayer, 52 metu

pas Otto Herwitz, o Kana jos 
ponia ana diena įniro Los An
geles, Calif., paliko* jai testa
mento 40 tukstancziiis doleriu 
už teisinga ir isztikmia tarnys- 
ta. Velione paliko tiktai viena 
sunu, kuris Mare vadina 
tina”, nes 
nuo g
LINDBERGH’AS

MILIJONIERIUM.
Washington, 1). (•. — Pulki

ninkas Charles Lindbergh, tu
rintis 27 metus, bet jau pasili
ko locnininku pirmutinio 'mi
lijono doleriu ir kaip rodos, tai 
neužilgio surinks ir kita.

Pinigai jaunam lekiotojui 
plauke isz visu pusiu: dovanos 

procentai
Lt.,

“mo
ji pati užaugino, ji 

imimo dienos.

jaunam

nuo
knvgu,

valdžios, procentai nuo 
paveikslu ir 1.1., bot 
žmogui tasai turtasjaunam 

neapsuko galvos, o jojo moti
na da vis vra daraktorka ir 
mokina vaikus publikineje 
mokslainejo Dėtroite.

Chalukas negali iszduoti pi
nigu, ha kur tik atlekia ar at
važiuoja, tai niekas neima nuo 
jojo pinigu: gaza gauna dykai, 
kotelyje pergyvenimas dykai 
ir visu!* kur tik pasisuka tai 
viskas jam “

vra 
vaikus

f r i.”

New York 
mas buvo ana diena Sloane li- 
gonbiitcje del neszėzin motinu, 
apie ko’ki nebuvo 
asztuonis metus.

Tula motore, kurios pravar
de* daktarai ne nori iszduoti, 
pavojingai apsirgo priesz gim
doma. kūdikio ir min*. Dakta- 
ra i stengdamiesi iszgelbeli kū
dikio gyvasti, padare operaci- 
je pasekmingai ir kūdiki pri
ėmė ant svieto in kotures va
landas po mireziai motinos.

Buvo tai mergaite sverenti 
()'•> svaru

duži no jo nuo jos

r.^inniif'ii, Kinui.rr

merga 11 e
yra sveika ir gy- 

vens. Yra lai pirmutinis kūdi
kis tosios moteres kuri 
szvente savo gyvasti idant jo
sios kūdikis butu gyvas.

VALDŽIA PAPIGINS 
PACZTA.

Washington, D. C. — Guost 
byla ketina papigini paczta pa
gal 1921 melo ratas. Byla likos 
užtvirtinta per Paežio Komi- 

.Jaigu byla pereitu, tai 
(su

1

moteres pa-

pereitu, 
paveikslais)

sija.

post kartės
volą butu po viena centą. Siun
timas laikraszcziu (second 
class matter) taipgi butu 
žirni i ntas.

lai kraszcziu
nii-

ONA ŽINOJO KA NORĖJO.

Kunigas ka (ik apkriksztino 
atnoszta kūdiki ir tuojaus ren
gėsi suristi nauja porele maz
gu moti‘rys(os, užsiinislines už- 

už-mirszo vardu nuotakos ir 
klauso: kaip vardas?

4 < Katre” — atsake nuo-
laka.

Kunigas vis iižsimislinos už
klauso ta 
uždavė krikszto tėvams:

— Katro, ko geidi nuo Szv. 
Dažu vežios ?

pati klausymą koki

— Juozą! — atsake tuojaus 
meru i na.

NAUJOS MADOS 
PACZIULE.

isz darbo ir
sė

li nezia prie siuvamos maszi-

Vyras pareina 
ūžt i ko 
<
uos.

verkenezia paezia

Alano miela, kas tau at
siliko? ‘ko verki!

— Ba-ba-ba matai, norėjau 
tau prisiut guzikus prie kelnių 
ir jau treczia adata sulaužiau 
maszinojo ii* da 
siuvau.

.4 ..

guziko nepri-

PIRMI PIETUS IN KETURIOLIKA METU

I

.&• ■ ■
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Raymondas West, keturiolikos metu vaikas isz Chicagos,

BF-

Per ko
los sanvaites viso svieto laik- 
raszczia i 
badu

Lodžius. — Kaimietis Anu
pras Donupka isz kaimo Kos- 
tovicu, geide ingyti didele ga
lybe, kuri susilygintu su gaiv
ia* velnio. Susitikęs su kokia 
lai “ragana“
(žinoma už pinigus) kad jaigu 
suvalgys Žydeikos szirdi ta? 
ingys velniszka galybe. Per ko
ki lai laika jeszkojo Zydiszkos 
8zirdii*s ir apie tai užminė vie
tiniam kromininkui, kuris pa
suki* kainiuocziui kad jisai par
duos szirdi savo Soros už 300 
rubliu, ha ir taip gal neužilgio 
jo Sore mirs, nes jau sena. Gi- 
szeftas likos užbaigtas su 
lioms bonkoms guzutes.

Visa, ta kalba girdėjo Žydo 
dukrele, dvylekos metu senu
mo, kuri tuojaus pranesze apie 
tai motinai, o motina davė ži
nia policijai, kuri pradėjo tyri
nėjimą ir naktimis sergėt grin- 
ezia. Paženklintam laike atėjo 
Donuka ir su pagelba Žydo 
ėmėsi prie darbo.

Jau nelaiminga motore rado
si arti baisios mirties, jau pei
lis radosi prie szirdies,
sztai inpuolo keli policijantai 
in kambari, in laika užbėgdami 
baisia žudinsta.

Sena Žydą ir Donupka užda
re kalėjimo. Laike teismo susi- 
rinkia Žydai taip inirszo ant 
savo tautieczio kad Gojui par-* 
davė szirdi savo Sores kad ker- 
szino ji pakorimu. A-budu likos 
nubausti ant doszimts metu ka
lėjimo i’i’ie sunkaus darbo.

garsino
provincijoj 

Atsiszaukimai buvo 
in Amerika, Angliję ir 
sklypus idant atsiimsi u 
szelpa tiems vargszams.

Juk Kinuose paprastai 
melas mirszta daugiau kaip du 

vra ba-

idant

apie baisu
Shant ung. 
nusiiinsti 

kitus 
pa-

kas

ar
nes žmonių tonais

milijonai žmonių,
das ar ne,
yra daugiau, ne kaip žeme gali 
juos'iszmailyt, lodei ir milijo- 

ba neturi ka val-
ko

na i mirszta, 
gvt.V J •

Shantung
priežasl ies kares

J

kad

provincijoj 
, žmones 

galėjo nieko užaugyt ir dįybti 
ant ukiu, o kad ir kas užderėjo 

del 
Tonais nesiranda ark

liu, jaucziime asilu idant dirb
ti ant ukiu, o kad tonais taipgi 
nesiranda malku ne augliu, to
dėl kareiviai sunaudojo grin- 
czes žmonių ant padarymo ug- 

Jaigu kareiviai nebūto 
apiplcszineja ūkininkus, dide
li padotkai ii* prasiplatinimas 
netikrojo pinigu per 
vius, su kuriais mokėdavo ūki
ninkams už viską, tai badau
janti žmones sziaip taip galė
tu praleist žiema.

tai kareiviai pasiimdavo 
Penais nesirandasa ves.

nies.

ISZ

ne-

karei-

CZEREZVICZAIKA
IŠZSKERDE 

1,900,000 ŽMONIŲ.

SUOMIAI PRADĖJO KOVA 
SU PROHIBICIJA.

— Suo- 
pradejo stipria

Elsinkis, Suomija, 
miu spauda 
kampanija priesz prohibicija, 
nurodydama, kad ji, vietoje 
girtybe kraszte panaikinus ar 
bent sumažinus, dar labiau ja 
didina.

Laikraszcziai savo tvirtini
mus remia socialines tarnybos 
ministerijos paskelbtu prano- 
szimu, parodaneziu, kad viena
me tik Elsinfcyj girtybe 1927 
metais padidėjus 14 nuoszini
eži u.

Ministerijos praneszimu, del 
neteisėto degtines darymo, im
portavimo ir pardavinėjimo 
pernai buvo aresztuota 24,519 
žmonių,
aresztuotais 1926 metais. Del 
girtybes pernai buvo aresztuo
ta 87,190 žmonių, j u tarpe 2,516 
moterų, tuo tarpu kai 1926 me
tais buvo aresztuota viso 73,- 
829 žmonių. Pernai, be to, buvo 
konfiskuota 437,930 litru svai
galu, daugiausiai gryno alko
holio, ir sunaikinta 508 slaptos 
degt i nes varyklos.

palyginus su 20,532

sėdi prie stalo pirma karta savo gyvenime valgydamas pie
tus. Sirgdamas liga vardu “esophagus,”
gyt nuo užgimimo, tiktai per,skystimus užlaikyta jam gyvas-.
ti, bet daktarai ji iszgyde ir vaikas tik dabar pažino del ko

N
) 1

nieko negalėjo val-

DAUG ŽUVO DREBEJIME 
ŽEMES.

Teheran, Persija. — Didesne 
dalis miesto Nehandan, pro
vincijoj Sistan, likos sunaikin
tas per smarku drebejima že
mes Suimtos nakti. Namai ir 
didesni budinkai sugriuvo. 
Daug žmonių užmuszta ir su
žeista, bet kiek, tai tikrai da ne 
galima dažinot. Blodes milžl- 
niszkos.

sugriuvo.

; turi dantis burnoje.

Gyventojai gyvena 
taukuosią, nes bijo idant drebė
jimas nopasiantrytu.

Varszava. — Daneszimai isz 
Moskvos pranesza, buk bolsze- 
vikiszka slapta sznipu draugu- 

vadinama “Czerezviczai- 
nuo 1917 lyg 1921 meto

vc 
ka” 
iszžnde viena milijoną, devy
nis szimtus tukstaneziu, sep
tynis szimtus žmonių. Tame 
skaitiiuje radosi mokytoju 6,- 
876; daktaru 8,822; mokyiu ir 
poniszko stono žmonių 365,- 
380; dvasisz’kuju 1,249; karei
viu 260,025; darbininku 192,- 
366; kaimieczin 815,242. Bet 
skaitli tujų kuriuos iszžnde be 
jokio sūdo, rapartai neparodo.

Dabai1 bolszevikai graudina
si kad tiek mokytu žmonių isz- 
skerdo be reikalo nes dabar ju
ju koniii visai nesiranda idant 
prigolbot valdžiai vedime pa
red ko ii’ gydyme žmonių.

PASKUTINES ŽINUTES

susidaužė ant uolos,

11 Atėnai, Graikije. —Grai- 
kiszkas torpedinis laivas Pa- 
normos
bet niekas nepražuvo. Kapito
nas isz rupesezio norėjo atimti 
sau gyvasti.

11 Chester, Pa. — Westing
house Electric Co., eksploda- 
vojo garinis katilas užmuszda- 
rnas du darbininkus ir sužeido 
kelis.

II I^iiladelphia. — Prohibi- 
cijos virszininkas pardavė 42 
automobilius prigulinczius prie 
butlegeriu už 284 dolerius, ant 
licitacijos.

U New York. — 
Bullets”:-
ri pabėgo isz Brockton, Mass., 
praeita mota, likos aresztavota 
už hpiploszinejima namu. Mer
gaite pabėgo isz namu norėda
ma būti cirkusine aktorka.*

“Stella
17 metu mergaite, ku-

PRIESZVESTUVINE 
TRAGEDIJA.

Puszalotas. — Vasario men.
11 d. Jauku kaimo pi]. Sz. ron* 
go dukteries Nastazijos vestu
ves. I’radijo daryti alų, užrau
gė pirmutine statine (baczka) 
“zadot ko.”

Viskas gerai eina, 
ruosziasi, taiso kraiti, 
rūgsta, kunkuliuoja kamaroje.

Kažko jaunajai
eiti in kamara. Bet. vos tik in- 
ejo in kamara — pasigirdo 
sprogimas ir szauksmas. Subė
go namiszkiai atrado ja ima ja 
gulinezia an grindų, krau juose 
papludusia. Statine sudraskyta 
lubos iiszverstos, lentyną nu
mesta. Tuojaus buvo parvežtas 

l’uszaloto gyklytojas, kuris 
konstatavo dideli smogenu su
trenkimo žaiduli kairiame 
srnilkinyj, kuri užsiūta.

Ligom* visa laika gulėjo be 
sąmones ir vargu pasitaists. (Y 
už trijų dienu turėjo but i ves
tuves. Ant rytojaus atvažiavęs 
jaunasois parsivežti kraiezio, 
rado savo sužiedotiiK* be žado 
ir sąmones.

is

žaidu i i

Jaunoji 
alutis

prireikė

ARKLYS VESTUVĖSE.
Katycziai, Pagėgių aps.

Czia pas Viena ūkininką 
vestuves atsitiko isz dalies juo
kingas ir nepaprastas atsitiki
mas. Suėjo sveczini prie stalo 
pamate czia bestovinti ketur
kojį sveczia, arkli. Isz pradžių 
visi pamanė, kad tai vestuvi
ninkai juokaudami porsiredo 
arkliu, bet priėjo areziau. svo- 
cziai insitikino, jog tai tikras 
arklys, kuri teko iszpraszyti 
nuo puotos stalo per duris. Vi
si nuspren.de, kad tas ketui* ko
jis sveczias reiszkia bloga žen
klą, kas netrukus ir pasitvirti
no. Važiuojant svecziams isz 
vestuvių namu, tas pats arklys 
invirto in griovi. O jau dabar 
jaunasis turėjo apleisti savo ne 

e ir pikeziurnadora jauna mart 
uoszve.

per

NOREJO NUSIŽUDYT.
Vasario menesio 18 diena 

6:30 vaanda Kanto gatvėj 2 n r. 
pil. Kremeraite iszgere karbo
lio ruksztios, bet tuojaus buvo 
nuvežta in ligonbufe ir ten su
teikta jai medicinos pagelba.

KAIMU PESZTUKAI.
Novelini, 

r><, __
apsilanko 
vajokas 
nems, tvorų basliai ėjo darban. 
Kaž-kas vajokui K. peiliu isz- 
greže aki.

Rokiszkio v. —. 
kuisio 31 diena (’z. vestuves^ 

gaisus apylinkes 
Sukilus musztv-K.

AR ISZBADEJE, AR KAS, 
LIETUVOS ŽMONES?

Rokiszkis. — Saulio 30, 
dogus Ūkininku Sąjungos 
deliui, apdegusios prekes riog
sojo 14 parų. Vasario 12 buvo 
paskelbta iszpardavimas 
kiu. Silkei iszbuve 12 parų ap- 
gedo ir pradėjo dvokti, bet no 
žiūrint to, žmones pulkais rin
kosi ir pirko silkes. Daugiau
siai pirko tie, kinio važiavo isz. 
Rokiszkio gerai inkausze.

— Gana tau, kiaules vaiki*! 
— barėsi minia ant pil. Užtu- 
pię, kuris buvo prisikrovęs sil
kių pora maiszu, gūnia ir ser
mėgos skvernus.

— Po perk linais! Ar asz 
kumeczio vaikas, kad man ne
galima pirkti? — teisinosi pi
lietis.

Girdėtis ir apsirgimu nuo tu 
silkių.

Kultūringi krasztai griežtai 
draudžia pardavinėti sugedusi 
maista, kaip žmonėms, taip ir 
gyvuliams.

su
są n-

sil-

nuspren.de


ADRSSAI LIETUVWZKO 
AMBASADORIAUS IR KONZULU:

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

Washington, D. O.
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Lithuanian CMtiubta, 
21 Park Row, Naw York, N. Y.
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Lithuania^ Consulate, 
608 So. Dearborn St, Chicago, IU.
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Kas Girdėt

In

Ant davado, kaip toli gei
džia nusiirt nekuria prohibici- 
jos veidmainiai, kaipo norėda
mi taisės tiesas padaryti pir
mutinėms už visas kitas, gali
me dasiprasti isz inneszimo in 
kongresą, koki užmano kon- 
gresmonas Sproul isz Kansas 
valstijos.

Inueszimas tojo žmogaus 
geidžia padaryti tiesas, idant 
valdžios agentai turėtu tiesa 
daryti krata kožnam priva- 
tiszkam name, jaigu virszinin- 
kas prohibicijos mano kad ta
me name žmogus perženge pro
hibicijos tiesas.

Gal nesiranda tokio žmo
gaus, kuris manytu, kad tokios 
tiesos pereitu kongrese, o nd- 
riirts sausnju politikierių in- 
tekme yra gana drūta, tai ga
lime ant tiek užsitiket musu 
kongresmenams, jaigu
ant atėmimo ukasams ypatisz- 
kos laisves Suv. Valsrt., tai ge
rai ant to apsisvaratys pirm 
negu tokias tiesas nutars.

oina

Palaimintu dalyku yru del 
vyro ar mot eres jaigu turi ge
ra prieteli; viena žmogiszka 
ypata, kuriai gali užsitiketi vi
same; kuri žino gera ir bloga 
musu gyvenime; tokis kuris 
mus myli norint s žinotu apie 
musu blogus darbus; kuris kal
bėtu tikra teisybe apie mus 
kada svietas mus paniekina ir 
szandije isz mus; kuris duotu 
mums gera rodą arba papeiki
mą ar tai tada kada esame 
turtingi ar vargszai, bot toki 
kuris mus suramintu, prikal
bintu nepasiduot bėdojo ir nu
liūdime, kada visas svietas ap
leidžia tave ir palieka tave vie
na kovoti prieszais tavo nevi
donus. Bot ar yra tokiu priete- 
)iu ant svieto?

Didoli biznieriai ir pramo
ninkai nutarė szimet iszduoti 
daugeli milijonu doleriu ant 
apgarsinimu savo bizniu.

Dideles pramones nereika
lauja pamokinimu, 'ka turi da
ryti, ka jiems gero gali atnosz- 
ti apgarsinimai. Jieji supran
ta ir žino verte apgarsinimu.

Lai musu ponai biznieriai 
atsimena, kad pinigas iszduo- 
tas ant apgarsinimo laikrasz- 
tyje atnosza jam szimtini pro
centą.

Tūlas Lietuviszkas daktaras 
duoda gerus patarimus ka rei
kė daryti nelaimėje.

Del daugelio žmonių paten
ka nelaime darbe, važiuojant 
ar einant ir buna sužeisti, bet 
mažai rūpinasi apie tokius žai- 
dulius. Surūdijusia vinimi per- 
riduria ranka ar koja ir isz to 
niefco sau nedaro, o bet tokis 
Rusižeidimas kerszma smer- 
czia. Toki susižeidimai nuo vi
nių, szaka'liu ar kvtu atmatų, 
koki guli ant ulycziu, tankiai 
buna pavojingi, o ypacz vai
kams kurie bėgioja ant ulycziu 
o teyai tuom visai nesirūpina. 
Ka jie daro? U-gi paplauja 
kiek vandeniu, paakui da mui
lo su cibuliu irždeda, na ir ant 
to pasibaigė gydymas ir žai- 
Hulis vžtgija.

Už kokios sanvaites pasiro
do ženklai ligos, vadinamos 
lock jaw (žandu surakinimas), 
o jaigu toji liga prasiplatina 
tai pagalbos jau nėra. Suraki
na žandus, burnos atidary ti ne- 
trali, sutraukia burnos raume
nis ir tai tankiai taip kad žan- 
idakaulis trūksta, paskui para
lyžuoja kitas dalis kūno ir li-
gonis mirszta baisiose kanezio-
W I' 1

3 I

se.
Vietoje nuėjus pas daktaru

tuojaus po susižeidimui idant 
inskiopinus sužeistam antitok
sino, kuris tinkamai iszplautu 
žaiduli ir gyvastį apsaugotu, 
knis kasatuotu nedaugiau kaip 
7 ar S dolerius, tai žmones gy- 
dasi naminėmis gyduolėmis, o 
paskui... moka graboriui už 
laidojimu kelis szimtus dole
riu.

Skaitydami apie gyvenimą 
Linkoluo persi tikrinam kad jo
jo didumas buvo prigimtas ga
bumas pasinaudoti isz moks
lo kitu žmonių kad ir mažiau
siu. Kalbama apie Linkolnn, 
kad jisai galėjo akyvai apsaki
nėti visokos istorijos ir kad 

Užim-
v i sokes 

buvo geru kalbotojum, 
damas tuos, kurie jo klauso — 
bet Linkolnas ir mokėjo klau
syti. Klause jisai kantriai ir su 
atyda kožno apsakymo ir to
kiu budu«v pastojo garsingu. 
Konia kožnas ženklyva.s žmo
gus turėjo t a ji paprotį, kad 
jeszkojo pas kitus geros rodos, 
gal nevisados juju klausydavo. 
Žmogui, kuriam nuduoda, kad 
jokios rodos nereikalauja nuo 
kitu ir pats žino geriausia ka 
daro — tankiausia atsitinka, 
kad nieko nežino ir labai tame 
biustą.

La ūkiamas M ii joninis “Tė
vynės ’ ’ 
buvo iszsiunsta nariams. Gra
žiai iszleistas, pilnas paveikiu 
inžymosniu S.L.A. veikėju, ir 
ju rasztu.

Geriausias ir svarbiausias 
straipsnis priklauso plunksnai 
redaktoriaus S. E. Vitaiczio — 
jame paduota daug istorines 
medžiagos, isz kurios visi ku
šintieji S.L.A. istorikai seme 
žinių. Pasirodo, kad nuo 1901 
metu Susivienijimas nuo 616 
nahriu ir $15.40 turto iszaugo

nu įnoris jau iszejo ir

VALIO!!

v

taip, kad Gruodžio 31,1927 tu
rėjo 18,445 narius ir $1,051,77. 
30 turto. Tai yra puikus ir gra
žus augimas. Nuo 1922 motu 
iki 1927 motu skaieziuA nariu 
paaugo szosziais tnkstaneziais, 
o turtas virsz pnso miliono! 
Tai pastebėtinai inžymus 
greitais augirtias.

Kate Prapuolė
Rusu Pasaką.

ir

Linkimo S.L.A. sulaukti 'ki
ta milijoną ir Viii kart tiek na
riu.

Lietuvoje žodis I 4 ! I la-ponas, 
bai madoje ir visur vartojamas 
pa v.: pons kunige, pons ubage, 
ir 1.1. Net malonu klausyti, kai 
dvarininkas kalbasi su elgeta, 
duodamas jam iszmaldn sako: 
— “ponas ubago, ar tamsta no 
galėtum 
poterius 
ežias duszia?

sukalbėti penkerius 
už mano ponios pa-

KRE1PK1TES PAS DR. HODGEN9 
Philadelphia Specialiste 
Visos Kronisakos Ligos.

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

dirbti. Apsisaugokite pavojans.

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

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

Be operacijos ir patrtinima laiko.
Rodą ir patarimas dykai.

Kožna Sereda, Ketverge ir Petnyczin 
POTTSVILLE, PA. 4 S. CENTRE ST 

Bautum Name, Antras floras.

Kožna Utarninke, Shenandoah, Pa. 
Captital Theatre Name. Coal ir Main.

VALIO!!

1928 METAIS KETURIOS EKSKURSIJOS
LIETUVON

Tiesiog in Lietuvos Uosta

KLAIPEDA
/

* *
iv V

7Ti

A

A

y

Be Jokiu Persėdimu

Baltiko - Amerikos 
Linijos Laivais

10 Metu Lietuvos Nepriklausomy-
■?r bes Jubiliejaus Apvaikszcziojimui

Pirma Ekskursija
Lietuviu Judamuju Pa

veikslu Korporacijos
BALANDŽIO-APR 17 D.

Laivu “LITUANIA”
Ekskursijai Vadovaus
JONAS K. MILIUS

Treczia Ekskursija
“NAUJIENŲ”

GEGUŽES-MAY 29 DIENA
Laivu “LITUANIA”

t *. 1 If1 j. 41 .

Ekskursijai Vadovaus
NAUJIENŲ’ ATSTOVAS< <

Antra Ekskursija
“VIENYBES”

GEGUŽES-MAY 2 DIENA 
Laivu “ESTONIA”

I

Ekskursijai Vadovaus
ANTANAS KANDROTAS

Ketvirta Ekskursija
LIETUVOS VYCZIU

BIRŽELIO-JUNE 16 D. 
Laivu “ESTONIA”

Ekskursijai Vadovaus 
KAZYS J. VIESULĄ

PRALEISK SAVO ATOSTOGAS LIETUVOJE
KIEKVIENAS LIETUVIS privalo aplankyti savo gimtoji kraszta. 

Kas metai vis daugiau Amerikiecziu važiuoja atlankyti saviszkius Lie
tuvoje arba taip sau Lietuvoje pasisvecziuoti. 
pastangas, kad tie svecziai butu gerai priimti ir 
inspudžius isz Lietuvos

Lietuviai doda visas 
iszsivežtu malonius

Tas važiavimas tiesiog in Klaipeda ant Baltiko-Amcrikos Linil- 
jos be jokiu persėdimu prie dabartiniu aplinkybių yra malonus ir vi-
siszkai keleiviu nevargina.

Patartina visiems, kurio troszka pamatyti gimtoji kraszta neati
dėti, bet važiuoti pas savosius szia vasara su viena isz virszminėtu 
ekskursijų isz Amerikos tiesiog in Klaipeda.

Žiniom Kroipl»ite« in Vietos Agentu ar in Bendrove

BALTIC AMERICA LINE
8 BRIDGE STREET, NEW YORK, N. Y.

Union Trust Bldg. 315 So. Dearborn Str.
Pittsburgh, Pa. Chicago. Ill.Chicago, Ill,

d 6 * - * "r ■T
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Viename mieste mažoje grin- 
tdejo prič siauros gatves, gy
veno trys senutes. Jos turėjo 
marga kate, kuria labai mylė
jo. Karta eme ir prapuolė se- 
miežiu kate. Susirūpino senu
tes. Jos jesjikojo, jeszkojo bot 
taip ir nerado. Kaip ir kur
joszkoti pražuvusios kateJt? Ir 
sugalvojo taip: Paraszysime 
ant durn skelbimą ir pa skirsi
mo dovanu už suradimą. Ir pri
lipdo popiera su tokiu nžraszu: 
“Prapuolė kate. Kas ja suras 
gaus pusrubli radybų.”

Ėjo gat ve keli vaikai. Pama
to ant daru ir perskaito.

O pusrubli! Eisimo jesz-
koti.

Musu ikieme niaeziau 
valkiojosi, kažin kokia kate, — 
tarė vienas vaikas.

Musu sodo maeziau dvi 
kates — tarė kitas.

— Prie upelio maeziau var
les begaudanezia kate — tarė 
treczia s.

Va ilka i i szbeg i o jo i 11
szalis. Ir savo draugams, pra- 
ncsze linksma naujiena. Tie ir
gi nuėjo joszkoti kacziu. Senu
tes susėdo stalan pietų. Girdi: 
pnk, puk, puk! kas pabeldė in 
duris.

— Kas ten? 
nu tos.

visas

paklauso so-

— Mes. Kate atneszeme!
Atidarė senutes duris. Priosz 

jas stovėjo du berniokai. Vie
nas laike didele juoda kate.

— Sztai i mik i te!
("zia no musu kate.

— No jusu i Ant duru gi va, 
paraszeto, kad jums prapuolu
si kate. Dar-gi pusrubli rady
bų pažadėjote...

— Musu ne tokia, 
marga, su kaspinėliu.

— A... na gerai.
Berniukai

M ilsu

nubėgo. Senutes 
užsistūmė duris. Norėjo jau 
sėstis stalan, tik vėl: puk, pirk, 
puk!

Kus (on?
Kate atnoszome— Mes.

Tntkit(‘ gremžia u, M a bai dras
kosi...

Atidaro senutes duris. Prie 
slenksczio stovėjo kiti d ir ber
niukai su juoda kate.

■ Sztai imkite!
Bet ežia no musu!
Mums vis tiek!

jo jessdk oda mos ? savo kacziu. 
Viena szeimininko eidama pro 

gri utele, 
Kate atsirado.

Pabeldė in
atidaro:

sennezi u 
ant duru: i i

duris.

pastebėjo

Semites

STRENDIEGLIS
LUMBAGO IR

REUMATIZMAS
Piih j u h atsirado kate? 

Atidiiokite, tai mano!
Mok neturimo jokios ka-

»
(’zia priėjo

ko,

tes...

GREITA, TIKRA PAGELBA 
SU RED CROSS KIDNEY 

PLASTERIU. CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $023,358.02kita szeiininin- 
paskui treczia, ketvirta... 

Visas būrys ju atsirado. Visos 
ome rėkauti. Senutes aiszkino 
kad no tik neturinezios jokios 
svetimos kates, bet dar ju pa
ežiu yra prapuolusi.

Paczios paraszeto!... Da
bar turite atiduoti I

valanda galvoje pasiro-
Ivi kales. Kelios moterys

> 
ton pama-

Riks-

Ta 
de t 
puolė prie ju. Vriena pažiūroje 
sen nežili kieman — 
to kokia doszimti kaezin... Mo
terys eme jas gaudyti, 
mas, trinkszmas!

Pribėgo žmoni u pilnas kie- 
gaisrininku, 

kad užsidegė.

Kum kentėti kita diena, kuomet 
H7.is nuostabus plastcris gal greit nft- 
gelbeti jums sziojo nelaimėje? Red 
Cross Kidney Plusteris panaudotas 
prie skaudamos vietos, teikia szilu- 
ma, pagalba ir komfortą. Gyduoles 
persisunkiu in skausmo apimta vieta 
ir tarsi mngiszku Hudu paszalina vi
sus skausmus.

Raudonu flanele užpakaly palaiko 
Hziluma ir padeda gyduolei persi? 
sunkti per oda in skaudumus musku
lus, ir sąnarius. Mėgink Red Cross 
Kidney Plastcri szianakt ir insitik- 
rink pats, kaip greit szi sena gelbs- 
tanti gyduole paszalins strendiegU, 
reumatizmą ir lumbago. Visose vais-i 
tineso.

Mokame 3-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pridė
ti u m prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalą su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

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

..ająjamž-rw. it* * r .r.

Del
Rcumatišku gėlimu, neu

ralgijos, paprasto persi-
• * * skaudžių

iasinarini-
skaudžių

mas.
nes

Atbėgo ir 
pamano,

Vargszes senutes neturėjo kur 
dėtis. Kai moterys visas kates 
iszgaude ir žmones iszsiskirs- 
tc, viskas nurimo.

Tada isz kažin kur atsirado 
ir kaltininke. Ji pati parėjo. O 
kur ji buvo, senutes taip ir ne-

.1 urgis Szaltenis.sužinojo.

Lietnvissk** Graborlut
K. RĖKLAITIS

Laidoja numirėliui pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbl- 
n Ink e moterems. Priei
namos prekes.

610 W. Sprace M., 
Maiianot t’ITf. pa.

:io« mauki: r s r.,
TAMAQVA, PA.

6II] IV. Sprare SI 

:toa mauki: r s r.

I

JI®

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

Pasamdo

KAIP
Kaip tankiai jus

Laidoja kunus numirėliu, 
automobilius del laidotuviu, kriksz- 
tinlu, veseliju, pasivažinėjimo ir t. t. 
520 W. Centre St., Mahanoy City, Pa

<>

Mos

A. J. SAKALAUSKAS 
LIETUV1SZKAS GRABORIUS 

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

! *

Saldymo, 
rauinttr 
mų ar i 

Naudokite
DR. RICHTERIO

Inkaro Rūšies

PAlN-EXPflltRJ
Vu.*1»a>«tikli« reriatruotas

S. V. Pat. Biure.
Nėra tikrasis, be 

mųsu Inkaro vaisiui- 
ženklio. Vaistinėse 
po 35c ir 70c.
f. AD.RICHTCRACO. 

b<ry A 8a. Mb SU.
Brvablyn. N. Y.

" P™

ių, iMBinan 
iLisukumų

v J*. flllt*,4< i

kankina skausmai ir topuliui, pa- 
įkumu inkstų, kepenų ir pūslės.einanti iė* nesveikumu inkstų, kepenų ir pūslės, 

kada girdite sj draugišką klausimą? UžHikykite
I ■ A Al .  | t ▲ _ %

JUS

bayo sveikatą, kol Kalite.
Padarykite pradžią, naudodami Gold Medai 
Huurlėm Oil Capsules tuojau*. Drūtieji 
holandieėial šiuos vaistus vartoja jau su
virs 200 metų. Užpeėėtytose dėžutėse, vi- 

Trejopo dydžio, žiūrėkit, 
kad butų tas vardas ant kiekvienos dėžu-

Padarykite pradžią, naudodami Gold Medai 
v r i z-vfa ______ a... f______________ -

liolandietnai Aiuos vaistus vartoja jau su-
Trejopo dydžio, žiūrėkit,sose aptiekOMi.

I ‘ 
tJs.)

jaučiatės
HAARLEM OIL X « - « -HAARLEM OIL

ŠIANDIEN?

saugumo.
♦>

I »

• * « « * 4

-- 1HUUI8 VIS 
jeszkojome, lakstome. Duokite 
pusrubli!

— Bot mums nereikia sve
timos kates. Eikite sau!

Senutes užsistūmė duris. O 
berniukai nuėjo sau. Po valan
dėlės vvel: pnk, puk, puk! Ati
daro senutes duris. Žiuri, sto
vi trys berniokai su didele bal
ta riebia kate.

— Vos atneszeme. Praszo- 
mo imti...

— No. Czia ne musu. Eiki
te sau isz kur atėjo...

Nesusku’bo senutes nuo du
rti atsitraukti ir vėl barszikina. 
Atidarė. Prie duru stovėjo 
mergyte su balta kate.

— S'zita tamstų kate
— No. Musu marga su kas

pinėliu.
— Ne lamstu? O dovanu 

duosite? »
— Ne... Eik sau... ‘
Uždare duris. Ir vėl puk, 

puk, puk! Atidaro. Prie dura 
stovėjo keli vaikai su naujo
mis katėmis. Senutes ginasi 
kad ne ju o vaikai kisza kiek
vienas savo kate. Senutes, ne
tekusios kantrybes, užsidaro

daro senutes duris. Žiuri, sto- 
i

•> 
t

duris. O vaikai neszo ir nosze 
ir nesze vis nauju kaezin ir ki- 
szo senutėms. Toms nepriėmus, 
vaikai kates ežia pat mete sza- 
lin. Senucziu ir kaimynu kie
muose pasirodė dang skinkio-
janczhi ir kniaukianeziu ka- 
cziu. Isztisas dienas vaikai vil
ko kates ir nedavė senutėms 
ramybes.

Senutes nusprendė ir prie 
durn prilipdo nauja skelbimą: 
“Kate atsirado.” 4

Tuo tarpu visaune mieste ki
lo neramumu: kiekvienai szei- 
mininkei prapuolė kate! Taigi
daug szeimininkiu vaikszezio-

r .

I . *

Nuliūdimo valandoje suteikiam 
goriausi patarnavimą. Palaidojimu 
atliekam rūpestingai ir gražiai. Bu
site pilnai užganėdinti.

laz Mahanojaus jeigu kas parei
kalaus mano patarnavimu tai mel
džiu man tolofonuoti o pribusiu in

Telefonas 872.deszimts m in u tu.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

-------- $--------
3-czįa Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra gerinus negu 10-tas Procentas, be jokio

14 IH »' <« ♦ ui

MERCHANTS BANKING TRUST CO., 
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta 
suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir czedina. 
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.
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Ball Band” (Raudona Bolė) guminės kurpes 
rūšies ir 
l’akkurk 
ir jis tau 
drūtos itJa *
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Geras

Paklausk Seniausio Anglękasio 
Kasykloje.

Negalima daug žinoti apie gum^, į jį.
būdas pirkti gumines kurpes yra vardu pirkti 
< < 
angliakasiams turi reputacija del 
ilgaus nešiojimo per daugelį metu, 
bile angliakasio kuris jas nešiojęs, 
pasakys kad jos yra stiprios, 
smagios.

Lengva jas pažinti kuomet matai.
Raudona bolė yra ant
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del raudonos bolės.
kiekvieno Čebato ir kiekvienos kurpes.
Čiouais parodytos rūsys, Boot ir Hituiuer, 
padarytos del sunkaus nešiojimo kasyklose. 
Padarytos raudona, balta ir juoda spalva. 
Padai stiprus, drūtus, kaip tik tau tinkami. 
Peržiūrėk juos kuomet kita sykį nueisi į 
krautuvę.

Mishawaka Rubber & Woolen Mfg. Co.
460 Water Streat MUhawaka, Ind.

“Numas Kuris Išmoka Milijouiu Del RuAles*’
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oAntanas
ABBA KAS ATSIDUODA PO 

APVEIZDA DIEVO. TAS 
NEPRAŽŪSTA.

L
Saule slinko vakarop ir savo 

aukso spinduliais puosze kaip 
kad deimantais iszkaiszytas 
baltas kepures debesius skirian 
ežiu kalnu, pakoji kuriu stovė
jo ramus kaimelis gyventoju, 
papuosztas maža su auksuotu 
krvžiumi bažnvtaite.

Viename isz to kaimelio ma
žu nameliu gyveno naszle po 
mirusiam dailydai, turinti vie
natini sunu Antana, kurio ta
lentas jau nuo pat kūdikystes 
rode, kad reikia tik jam biski 
mokslo, idant pasiliktu geru 
drožlių.

Nelaiminga moteriszke nete
kus vyro, kuris apart dailidys- 
tes užsiiminėjo pravadninkyste 
kalnuose, vienkart gryždamas 
namon pervedės keliauninkus, 
nupuolė nuo uolos ir užsimuszv 
— nemažai d a tyre vargo ir 
sunkenybių gyvenimo. Szcsze- 
las vaikeliu invairaus amžiaus 
pasimirė ir ilsėjosi drauge su 
tėvu kapuose amžinu miegu 
miegodami, laisvi nuo gyveni
mo kart y bin ir vargu, Ii uosi 
nuo rupeseziu; vienatiniu smo- 
gesiu nelaimingos moteriszkes, 
vieinatinia viltim ir džiaugsmu 
buvo tad vienatinis jos sūnūs 
Antanas, kuris jau buvo suau
gusiu ir sveiku jaunikaieziu.

Vienkart Antanas pribuvo 
pas motina su linksma naujie
na, kad maži daigtai, kokius 
padare atkreipė atyda keliau
ninku, kuriuos vede per kalnus 
o vienas isz anų ragino ji prie 
tolesnio lavinimosi snicoristoj. 
kalbindamas idant pamestu 
gimtini kalina, keliautu in Flo- 

kur randasi garsinga
mokykla to amato, po užvaizdu 
tobulo profesoriaus, kad pasi
mokinęs dar galese 
“dideliu žmogumi“ 
reikalaus jeszkot pragyveni
mui vaistu pravadninkysteje... 
Antanas buvo linksmas ir uzsi 
doge jame didelis noras ke
liaut. in Florencija mokytis 
snicorystes, skubino su visa, 
pastanga namon, idant tuomi 
savo džiaugsmu pasidalyti su 
mylima sena motina. Apsakęs 
savo naujiena motinai, Anta
nas vienok nesnlinksmino jos, 
tacziau nuliudino. Szirdis jos 
pradėjo dabar nerimt, nubudo 
jojo baime ir graudumas, kad 
pražudo ir ta savo paskutiniu 

ir to 
koki

Antanas labai troszko to at
silankymo, kadangi mylėda
mas žydinezia, kaip pavasarijo 
rože, mergele, troszko ja turet 
bent arti saves, girdot jos sal
džius žodelius, pasakyt jai k n 
nors tokio, kas jai patiktu.

Motina Antano, kaipo d a tir
ta moteriszke seniai patomijo 
ta besimylejima vaiku; džiau
gėsi ji isz to labai, kadangi pa
žinojo gerai dora mergele ir ik? 
karta svajojo apie laimingumu 
savo, kokia butu, gavus už 
marezia dora Mariuka.

Tėvas ^lariukos, nors galo- 
Ijo gaut sau žentą turtinga ko
kiu nestokavo aplinkinėje, bot 
matydamas prisiriszima duk- 
tes prie gero jaunikaiezio, kal
bėjo:

kalbėjo Mariuko atsilankius 
viena karta pas mot ina Antano 
kuria po iszkeliavimui Antano 
dažnai lanke delei jos surami
nimo — kaip esmių nejaimin*
ga! Žinoto, metai jau baigiasi 
kaip Antanėlis iszkeliavo; jau 
nuo seniai visai norUszo gal 
iszsižadejo ir pamirszo mus...

— Nesirūpink, mano duktė 
•— ramino sena motina — jisąi 
sugrysz.
Dievas saugos ji nuo priepuo
liu. 4

Mergina vienok nenorėjo nu
siramini ir kalbėjo:

— Neužgincziju jums, bot 
žinau kad jau jis iszsižadejo.. 
kad atmintu, tai jog atraszytu
• 1 1 v • ♦ • i '

— Esmių tvirta kad

reneija,

kūdikioLaimingumas 
gimdytojams privalo būti visu- 
brangiausiu. Pininga ir turtą 
galima pražudyt ir vėl susigra- 
žint su pagalba ranku ir proto, 
duotu nuo Dievo, bet pražudin- 
tos laimes sugražint negalima. 
— Tegul duktė musu, kuriai 
rlaveme pažint dorybes brangu
ma, elgiasi pagal baisa savo 
duszios ir szirdies. Žmogui no
rą duota valdžia ant to, kad ga
lėtu griaut tai, ka Dievas per 
inkveptus in
jausmus surėdo;
prieszingai, norą geru žmogu
mi, nes nepildo Dieviszkos va
lios.

Buvo tad abidvi tos doros 
szeimynos laimingoms; dar lai
mingesniais buvo jaunieje ku
riu skaisezios meiles nieks ne
gesino ir nesistenge isz szirdies 
iszpleszt.

Slaluninkas būdamas priog 
tam žmogumi ambitnn, patyręs 
apie norą Antano kasi ink jo 
važiavimo in užrubeži delei isz-

ka-

žmogaus szirdi 
kas elgiasi

simokinimo snicoristeR amato 
buvo visai užganėdintas, 
daugi norėjo turet žentą, kuris 
savo vardu praaugsztina kitus. 
Tuo noringiau tiko ant susižie- 
davimo Antano su jo apsiskir
ta.

Jaunuju
temdo viens tik liūdnumo de
besėlis, o tuomi buvo mislis ar
timo persiskyrimo ju.

Besikalbėdami apmušti nėjo 
planus busianezio savo laimin- 
(rf) <r r*

laimes padanges

nanczio jam nepasako.
Daugelis pasakojo, kad Ita

lijos kaimuose banda žmogžu- 
džiu-plesziku, užpuolineja ant 
keliauninku ir apiploszinoja, oUkas pąsiprieszina žudo; gal Ir
Antanas pražuvo, pakliuvęs in 
ju rąnkas.

Tokios žinios padidino szird- 
geli Mariukos, tos Žinios pnili- 

jos kanezias naikinan- 
cZiias netik jos viežlyvuma, 
lipksmuma ir grožybe, bet Ir 
sveikatą; su kožnu diena pajė
gos jos silpnėjo. Velijo geriau 
mirt negu prislėgti meile ir isz- 
tikimysto Juozui, jausdamas 
kad negales savo prižadėjimo

dino
s

a
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teisingai pildyt, o dora merge- *’ h
ir bent žinia apie savo duotu, lie bijojo nedorybes, kaipo bal- 
kad sveikas ir gyvas. Ah, jis ' siaustas ligos, bijojo veidamai-

pasilikt 
kuris ne-

skubino

kokiom
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PALIKO JAI PUIKIA

yvenimo. Antanas žadėjo 
gryžt ne trukus prie savo nu
mylėtos,

buvo toks geras, argi jau atsi
mainė, ar pikti žmones ji nuve
dė kitu, keliu ir priverto pa
mirszti mus?

Senele ramino glausdama 
prie savo senos krutinės galva 
kenezianezios merginos, nors ir 
pati nemažesni skausmą jaute 
savo szirdije, kad mislijo, jog 
gal teisybe sako mergina, gal 
tikrai jis pamirszo ir iszsižade
jo ju patekės in draugyste pik
tu draugu; senele mislijo kad 
jos szirdies skausmas turi but 
daug didesnis už merginos, ku
riai juk gal atsirast dar no vie
nas, kuomet jai jei žuvo tas 
vienatinis sūnūs, jau nebus ki
to — bet stengėsi neparodyt 
merginai to savo skausmo Ir jam vienam iki mirsiant pasi
nei szroi k szt jai savo misliu — 
baisu vien stengėsi raminimu 
merginos su ramint ir pati sa
vo.

Meile niekad nebūna be liud- 
naseziu ir kartybių, ir neveltui 
sakoma, kad meile tai saldus į 
nuodai. Kad užsidega szirdyjo, 
liepsnoja kas kart karszcziau 
degindama krutino veržiasi 
pirmyn auga 
naikina, 
gauti meilia szirdis, besiveržan 
t i prie numylėtos szirdies idant, 
susijungt ant amžių urnai am 

randa drūta 
kliūtis, kuriu praszalint nein- 

tad meile skėsta in
’ ir prigtani esant jai dukteria

nystes ir bjaurinusi ja. Jeigu 
nebūtu tvirta tikyboje, jeigu ne 
butu motinos, geros Kriksz- 
cziones, gerai iszaukleta, gal 
butu kitaip, kaip ir daugelis 
ypacz szios gadinęs merginu, 

“Argi kas ten žinos, 
jog asz kalbėdama prižadu ji 
mylėt, godot ir isztikima jam 
iki smert būti“
tikrai?—Juk galėsiu guodot ir 
jo klausyt, 
kad neisztikimai 
tai vėl kas tai žinos!
Mariuką tokiu misliu bijojo ir 
visai ju neinloido in savo gal
va — misi i jo ji tik apie duota 
Antanui prižadėjimą ir pada
ryta duFzioje prisioga, kad tik

pasakius:

nekalbėsiu to

jei to bus vertas, 
ji mylėsiu, 

Bei

— Ar atsimeni — kalbėjo 
ji in savo vyra 
prižadėjai iszkcliaujant Anta
nui, jog musu Mariuku kas 
dien lankys jo motina ir patar
naus jai reikale?
kasgi kenkia, 
esą dora žmonele, ar nebūtu isz 
musu puses didžiausia nedory
be jeigu ir ta paskutini smagu
mą, koki suteikia jai atsilanki- 
nejimas pas ja musu mergaites, 
atimsime nuo nelaimingos mo- 
teriszkes? — Dievas prisakė 
būti biednu naszln globėjas ir 
užtarėjais, o tu nori niekint 
Dieviszkais prisakymais? Taip 
gi ar pamirszai, ka sakai, kad 
laime kūdikio brangesne turi 
but gimdytojams už viską. Ne 
norėk žudint jos, jog matai 
kaip sunaikino ja musu reika
lavimai nuo jus idant paauko
tu save tam, kurio, nemyli! — 
man rodos kad pat is galimo tai 
gerai suprasti ir matome.

Tėvas, kuris nesitikėjo isz- 
girst to nuo savo moteries, isz- 
girde dabar ta kol jojimą, neži
nojo ka turi atsakyt. Susigedi- 

>, kji 
buvo pasakos, ir jog pats spen
džia ant. kūdikio laimingo gy-

• • kaip patsai

Galinus, 
ar ta senole ne

TARADAIKA

kelio

krutinę
ir prieszinybes 

Vargas tam kad de-

užtvara

stengia, 
gilmes duszios ir ten gruzda, 
amžinai szirdi kankindama, ir
kaip kad nuodais sužeista szir
di marina. Apsirikusi 
kaip kad apinirszta, 
mirszta ta ka karta tikrai pa
mylėjo
kadangi jau kitos ypatos negal

szirdis 
boti pa

be kurios jam busią
kaip sake, liūdnas svietui* gy
venimas, o tuo labinus, kad Ir

jo ir mylėt, o kad priversta yra my-

ir norėtu neinstengia

heji pasilikus liūdės 
lauks sugryžtant.

Ne ne juto kaip veik 
diena ju persiskyrimo. Anta
nas atsisveikino su visais. Ma
ltini nka kaipo busiantis uosz- 
vis inteiko Antanui pusėtina 
suma pinigu, ragindamas idant 
pasistengtu parodyt ten—-savo 
spėkas ir nepamirsztu sugryžti 
prie laukiancziu...

Antanui ir kalbėt to neįti
kėjo, kadangi jis ta reikalą gal 
geriausiai atjauto, užtikrino 

prižadėjimu

atėjo
myli isz prievartos szalta

DOVANA. I< ' i llįl . *
Mrs. Al i da Rooney isz Alba

ny, N. Y., aplaike žinia buk jai 
paliko 850 tukstanezius doleriu 
Jonas A. Balfour, locnininkas 
deimantiniu kasyklų Afrike, 
kuris nesenei mirė. Trisdosimts 
metu atgal, kada Balfour sėdo 
ant laivo Albany iszkeliauda- 
inas in Afrike jeszkoti giliukio jo kad taip veik pamirszo 
sutiko jisai szita mergaite Ali- 
da Taylor, kuria labai pamylė
jo, ' ' 
puikia “lelukia“ kada uždirbs 
užtektinai pinigu. Bet vietoje 
lelukes aplaike da puikesne 
dovana isz kurios galės pasi
naudot lyg mirėžiai.

liks isztikima — tos prisiogos, 
to pasižadėjimo ji sulaužyt ne 
galėjo ir neiszdryso.

Mato vienok dabar kad bus 
priversta, sulaužyt ta pasižadė
jimo, kadangi, prisakymai Die
vo liepia godot savo tęva ir 
motina, roikos jai ju klausyt ir 
pildyt ju norą..
Juozas, vyriausias sūnūs vai

to isz to pat. kaimo, pasidabo
jęs mergina pasiskyrė sau už 
moteri (lukteri maluninko. Sa
vo norus apreiszko Mariuko^ 
gimdytojams, gavės pirma da- 
leidimą ant to nuo savo tėvo, 
kuris nesiprjeszino visai tam, 
nos pažinodamas dora mergele

maluninko, g u o d o j a m o 
aplinkinėj, bemato tame nuže
minimo savo vardo garbes.

Maluninkas tikėdamas kad 
Antanas iszsižadejo dūktos, net 
nusidžiaugė iszgirdes apie vai
to sūnaus norą. Neliek džiau
gėsi dėlto, kad gauna 
žentą“ 'kiek dėlto, 
baigs dūktos besikrhntimai ir 
kanezios, kad isztekejus už vy
ro, veik pamirsz ana savo isz- 
rinktini ir viskas bus gerai.

Mariuka nors žinojo pirma

VISO*

“puiku 
kad pasi-

vilti, kad netenka jau 
smogesio ir džiaugsmo, 
turėjo iki sziol žiūrėdama in 
savo dora sunu, matydama ir 
jausdama jo rūpesti delei jos. 
Kiek tai džiaugsmo suteikdavo 
jis jai savo doru ir tikrai pato
gu pasielgimu, kaip smagu jai 
buvo klausyt, kada laisvose va- 
landose, vieton jeszkot smagu- 

. mu kokiose žaislese,
mėgsta jaunuomene besilinks
mini, jis pasiėmęs smuiką isz- 
gavo isz stygų liūdnus tonus 
pritardamas joms ravo balsu, 
kuri siusdaves in kur tai tolt, 
toli, ir pats duszia skriesda- 
mas paskui tonus in anas gra
žias laimingas szalis..

Laimingumą moteriszkes di
dino dar graži duktė kaimynu 
^[ariuka.

Mariuka, buvo duktė turtin
gu gimdytoju; tėvas patogios 
ir tikrai doros mergeles buvo 
mahmiuku.

Antanas su Mariuka gyven
dami nuo ‘kūdikystes drauge 
buvo kaip-brolis su sesute ir 
mylėjosi nekalta broliazka mei
lia, kuri su laiku pradėjo persi- 
keitinet in ta meile, kuri risza 
jlvi duszias, kuri isz dvieju 
ypatų dar viena buiti vienaip 
jaustanezia, vienaip troksztan- 
czia vieno sau linkęjanezia.

Gedlyva mergina nors gėdi
josi iszreikszt kam nors savo 
jausmus duszios, atailankinejo 
vienok dažnai pas naszle po 
yisokiais pavidalais.

vienok jog savo 
iszpildys.

Motina Antano draugo 
Mariuka palydėjo iszkeliaujan- 
ti toli už kaimo. Abi verke 
gailiai atsisveikindamos jauni
kaiti, kadangi jom abiem jo 
buvo gaila netekti. Sena moti
na, nors gal paežiai sunkiau 
buvo skirtis su vienatiniu sū
num, ramino mergina, o snnut 
davinėjo savo patarimus, kaip 
turi svietur gyventi, idant ne
atsitolintu nuo Dievo, nes kas 
Dievo iszsižada, tam jau niek* 
ne būva szventn. Ji savo gyve- 
nime daug praleido datyrimn, 
todėl ir davinėjo patyrimus sū
nui tvirtai tikėdama in ju tik
rybe, in ju branguma, deloi ko, 
pagal jos persitikrinimo 
galima buvo turet ju už
svarbius. Mariuką girdėdama 
tuos pamokinimus motinos la
bai susigraudino, kad no galėjo 
susilaikyt nuo verksmo, senole 
ramino:

— Neverk mano duktė, Die
vas saugos ji nuo nelaimiu ir 
piktu žmonių, jei tik rūpinsis 
vengt amu

Palaiminus aunu, atsisveiki
no dar karta abidvi ir persi
skyrė sniszkeliaujancziu.

. Ik

su

ne
ne

let, 
meilia jausdamasi nevalnin'kia, 
amžinai nelaiminga.

Nelaiminga mergele jau da- 
tyre to nelaimingumo; jau da- 
tyre tos kartybes kokia jauezia 
apsirikusi szirdis, o nors nebu- jau apie Juozo meile prie jos, 
vo da tvirta, kad tas, kuri pa
mylėjo ir pamylėjo ant visados 
dora, szventa, skaisezia meile, 
iszsižadejo jos, bet tikėjo, kad 
jau jis jai kaip kad pražuvęs, 
nos jai ilgai nesugrysz, tėvas 
privers ja teket už kito — ko 
dora mergele neapsakomai bi
jojo, kadangi jaute jog negales 
iszpildyt to, ka turės prisiegt, 
kad jos szirdis negal kito my
lėt, o jaigu privers — bus am
žinai nelaiminga. Pažino dabar 
kad meile nors saldi, 
draug ir pavojinga, kad ji ne 
vienam surengia ateiti baisia 
ir nelaiminga. Ji buvo taip lai
minga, kaip nieks kitas, kada 
mato kasdien ji ir turėjo, bot 
dabar kada pamato, jog veik ji 
gal ant visados pražudint, jau
tėsi visu nelaimingiausia, jau
tėsi paniekinta, apleista.

Liūdnos jai ir ilgos buvo die- 
tekejo vienuodai nuobo

džiai. Taip praėjo sanvaites Ir 
menesiai, o nuo Antano jokio 
gando nebuvo. Mergina ’kas
kart daugiau kentė, kadangi 
jau ir tėvas pradėjo plūst An
tana kaipo vilika ir matyda
mas liustanezia dukteri Tušti
nosi ant jos kad mislija apie ta, 
kuris ir ji suviliojo. Daro jis ne 
karta pats sau iszmetinejimus, 
kad pats ragino Antana prie 
apleidimo namu ir iszkeliavl- ramybes, daugiau veikdamas 
mo in svetima szali... Klausine- su tėvu, negu ja kalbindamas, « a A * k ai * — . » a. m. *

bet po-

nos,

t aHB * 1— Ah, mylima motinėlė —

bet kada apie tai iszgirdo ir 
nuo savo gimdytoju, labai nu
lindo, kadangi mate neiszven- 
giama savo nelaime.
Juozas pradėjo dažnai lanky

ti namus tėvo merginos, kuri 
venge jo, nes kada tik turėjo 
laisva valandėlė, ypacz vaka
rais, kuomet tai Juozas lanke-
si, ėjo pas kaiminka naszle, mo
tina Antano, 
savo kartybes ir sunkenybes 
gyvenimo, o senele ramino ja ir 
linksmino kaip galėdama pra- 
naszavimu, kad Dievas bando 
žmogų ir suteikia jam liudnas- 
ti ir sunkinybes, idant potam 
geriau atjausti smagumą 
džiaugsmo ir suteiktos laimes, 
kad Dievas doru niekad neap
leidžia, kad keno szirdis surl- 
sza meilia tikra neperskirs ju 
niekas ir jei ne sziame tai kita
me gyvenime besimylintie susi-

Tokios kalbos senoles nepa
leido visai užgesti žvaigždei 

maiszkyda- 
sutoiKdavo

anai apsakinėjo

atjausti

jungs ir gyvens amžinai.

mergeles vilties, iszbalszkyda- 
vo nusiminimą, sutoikdu.M 
bent sziok-tiek smagesio. Vię-
vo nusiminimą

nok kad tas suraminimas buvo 
neilgas, nes Antanas vis neat- 
siszaukinejo, < 
insimylojusi mergina troszko

prižadėdamas jai prisiusi; veiiimo. Pradėjo teisintis, kad 
linkėdamas dukteriai laimes 
dėlto kalbino, kad pamirsztu 
apie Antana, kaip jis pamirszo 
apie ja. Kad motina atsake vėl 
jam, jog dar nežino ar Antanas 
iszsižadejo, ar no: gal dar su
gryžti ir kas butu tada, jaigu 
rastu isztekejusia ta, kuria jam 
pažadėjo, tėvas buvo užkariau
tas ir jau pamote visai norą 
ve.rsę dukteri teket už Juozo.

Mariuku nors nežinojo apie 
ta motinos sukoliojima z tėvo, 
ne levo atmainima pasielgimo, 
džiaugėsi, kajd ne viens isz ju 
nedraudė jai lankyt senos nasz- 
les, o ir tėvas net ne karta pats 
icpĮdavo nueit pas senele, da- 
sižinot ar Antanas neatraszc 
laiszko in motina.

Bet niekad nesusilinksmino 
nes vis girdėjo atsakima “ne“.

— Jis negyvena — kalbėjo 
tad mergele atsidusdama, — 
nes jeigu gyventu taigi ar neat

’s“, ku
ria taip gododavęs ir mylėda
vęs ir rodos man kad kas tas 
nėra galimu, kad jis jusu iszsi- 
žadetu. Mane del kitos mergi
nos galėtu pamirszti, bet moti
nos juk kitos niekur neras ir ne 
galėsiu niekaip kitaip sau isz- 
aiszkint delko pamirszo apie 
savo mylima ir mylinezia sena 
motina? Jis turėjo pražūt. — 
Jis pražuvęs...

Tolinus Bus.

kuris juodydamas ir niekinda
mas savo priesza Antana kai-
bėjo:

— Tik pamislyk, suprask, 
jei jis neiszsižadejo, kodėl ne 
raszo net laiszko. — Ar misli- 
ji, kad svietui’ nėra gana gra
žiu merginu? — .Juk Antanas 
dar jaunas, argi negalėjo pa
mylėt kitos ir tavos pamirszt 

Tikėk man, 
, o tave 

paliko ir tu del jo save nori

ir mane palikt?., 
kn'd Antan|iajur kita, 
r -\ • ■ ■': 
ant juoko palikt.

— Visur yra gražiu mergi
nu ir jaunam atrast kita yra ne 
sunku. Kad jis nebūtu rados 
sau kitos, tai jog raszytn, o da
bar pati žinai kad apie tave ne 
nori jau*ne žinot. • t
Tokios kalbos Juozo nors rūs

tino mergina, bet podraug su- 
t virti nėjo ja tikėjime, jog An
tanas tikrai atradęs sau kita, 
painirszo ja ir iszsižadejo. Gai
la jai buvo jo, 
pati nežinodama kodėl

bet nesi rūstino 
, arba 

negalėjo rustintis ant to vi Ii ko, 
kad ir norėtu, taeziaus Tuštino
si ant to žmogaus kuris stengė
si juodint ji, kuris jai buvo 
brangiausiu ir apie kuri tik ge
ras kalbas norėjo girdėt, o ne 
blogas.

Juozas tokioms kalboms vi
sai nepritrauko prie savos mer
ginos, 
nenorą prie jo taip, kad mergi
na nusprendė atsiprieszint Ir 
gimdytoju norams ir netekėt 
visai už Juozo, taeziaus pasi
likt sena merga, ir apleist gim- 
dytojiszkus namus, jei tėvas 
reikalaus nuo jos paklusnumo, 
bet niekad notikt ant ju noru ir 
nosulaužyt isztikimybes tam kn 
ris jai buvo geru, o kad dabar 
iszsižadejo kaltino tik ta, kuri 
ji nuo jos paveržė.

Tuotarpu tėvas Mariukos, 
kad Juozas skundėsi jam ant 
merginos szaltmno jam ir bėgi
mo jos nuo jo, stengėsi taipgi 
peikt Antana, o girt Juozą o 
kari duktė ir tėvo visai neklau
sė ir venge nokeneziamo vaiki
no, užsirūstinęs tėvas uždrau
dė atsilankinet pas motina An
tano.

Motina vienok už tai nupei-

kuris

taeziaus sutvirtino jos

raszytu in jus “motinėlė

A. RAMANAUSKAS 
LIETUV1SZKAS GRABORIUS 

MILL & PATTERSON STS 
ST. GLAIR, PA.

lasbabamnoja Ir laidoja Biroaitu 
ant Tiaokiu kapinio. Pagrabua paruo- 
asla nuo papraaoaiauaiu iki prakil- 
oiauaiu. Paraamdo automobiliua dal 
laidotuvių, vaaallUc krikaatynlu l| 
kitiama paaivažinljimama.

8«1) Telefonai 1B7B-M 
Vl,000~TIK UŽ 60 CENTU.

ko tęva, matydama kaip dideli 
inspudi padare ant dūktos tas 
rustus tėvo prisakymas, kad ne 
veltui at,bojo apie jos sveikata, 
ir gy vasti.

Žinomu yra tas, kad motina 
geriausiai atjauezia kūdikio

o mirtis kurįos jausmus, gera motina linkėjau- . « 1 • t • « ..... .ti laimes savo kūdikiui
neateitinejo, vien kad tuom 
tarpu Juozas nedavinėjo jai

, kaid 
pamate, jog duktė nemyli visai 
Juozo, neverto jos teketi už no

davo prekeju ir invairiu kėlei- kadangi mergina, kąip mino-
vju apie Antaną, apraszineda- jom, vengo jo, bot kada atsitiko 

a * « a-a ■ a • a i < L . . . .
mas jiems iszveizda jaunikai- kad negalėjo iszvengt, turėjo AA MiaIfA La11x««ežio — bėt nieks nieko surami- klausyt nedoru kalbu Juozo>

t • ’k ' t
t.

I

1 j" :

v

mylimo, nors kaipo dora mote
ris taipgi buvo paklusnu savo 
vyrui ir neaipripszino jam vien
nusprendę išmintingu budn 

teket už vaitukp 
J . \ ' '' k

Springvaleje sporteliu priviso, 
Negaliu pasakyti kiek bus 

isz viso, 
Bot toje apygardoje j u 

nestokas, 
Kaip tai sako nebrokas. 

O ir gero drabužio ne turi, 
Bot prie sport y stos priekabe 

turi, 
Norints smegenyse proto 

mažai, 
Tokiam tiek to, vis gerai, 

O kaip gaimasi in kita miestą, 
Ir su pinigais buna riesta, 

Tai ziogoreli kotelyje pa'lieka, 
Jaigu be pinigu kelione 

atlieka. 
O vyreli, lipnus ant mergų, 
Bet neturi giliuko ant ju, 

Visos nuo ju kreipėsi, 
Ir juokėsi. 

Geriausia sporteliai 
padarysite, 

Kaip su mulais draugausite, 
Mulas su kožnu susitaikys, 
Nidka ant juoko nelaikis.

fp

Rasztas Szv. mokina taip, 
O ne kitaip:

Kad akis už aki, gyvastis 
už gyvasti, 

Tolintis volei sako, 
Ir paveizda szitokia staJto: 
Jaigu katro akis piktina, 
Tegul iszlupa ir numeta;

Jaigu niekai ranka, 
Turi būti nukirsta.

Reifketu dabar da pridėt ta, 
Reikalinga daigta: 
Jaigu niekai boba, 

Tegul del szunu atiduoda 
Arba tegifl sukapoja,

Po tyrus laukus iszneszioja 
Jaigu dukra, vietoje butu 

f nekalta, 
Stojosi niekszas ir valkata, 
Virve su akmeniu prie kaklo 

prinaryt, 
Ir gilumoje mariu paskandyt, 
Jaigu sūnelis latraut mdka, 

Ir tėvams in akis szoka, 
Ne reike daug bart, 

Tiktai tuojaus pakart.
Taisės tiesas Mahanojiszkiai 

užlaikykite, 
Ir taip padarykite, 

Tada ramu gyvenimą turėsite, 
Ir niekad nedejuosite.

♦ • . ♦

“ Jurguti ratavok, 
Susimildamas doleruka duok 

Pinigu netekau, 
Jau dvi dienas nevalgiau.

4 4

Ka tas tūkstantis doleriu žmogui 
reiszkin, 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, jaigu jautiesi esąs ap
imtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaist4oiiu nuo 
bile vienos žemiau pažymėtu ligų ir 
atgauk savo sveikata.

Vaistažoles yra nuo sekanczlu li
gų: viduriu užkietėjimo, skilvio ne
matinio, nenoro valgyt, strėnų ir pe- 
cziu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj, ir 
kitu ligų. Atslunsk 60c. tai gausi

■ Vaist-žoliu, kurios jums sugražins 
sveikata, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomarą, 
szirdies ilga, tai atsiunsk 85c. o gau
si musu gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas.” Nervu li
ga yra labai blogas dalykas, bet mu
su Narvu Preparatas užbėga tai li- 
gąi kelia ir sutelkia žmogui ramu
ma, Atsiusk 10c. o gausi musu žolių 
ir knygų kataloge. Reikalingi musu

suturet ji nuo vartymo dūkta 
teket už vaitukp.

1 t

so. M. ŽUKA1TIS,
25 Gillet Street Spenaerpoint, N. Y.

*

Nugi tu pussoptinto szimtelio 
turėjai, 

Kur po velniu padėjai?
Tai jau ant kazyru padėjai, 
Netikiu, kad tiek daug 

pragertai, 
Tu rakali, kur tau galas, 

Jaigu jau sziadien tau badas?
Matai, sakiau ei Petrai, 
' Petrukai,
Bus tau vaikine negerai, 
Saujomis pinigus metai, 
Dabar turi beda matai. 
Oi Dievyti, Dievulėliau, 

Matau, gala lentos daejau, 
Ne pfietdliu, ne giminiu 

neturiu, 
Kaip Lozorius ant trakniu 

guliu, 
Jau kelis (kartus Pittstone 

lakupe gulėjau, 
Jau ir palicmonams Susipykau, 

Pilve kvarko kaip ropuže, 
Ir kukuoja kaip gegute, 

Vanduo vidurius iszplovo, 
Gelt viduriu nepaliovė, 

Smorties sulaukt negaliu, 
Bada vilkti turiu.

Taip dideliame mieste dedasi, 
Daugybe ant bedarbes 

skundžesi, 
In trumpa lailka praleido 

z szimtus,
O da kur galas bus.

Kaip žmogus pinigu neturi, 
Tai nors be baimes nakti guli.
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1 — Subatoj Szv. Patriko.
— Panedelyje pripuola Szv.
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— Alavine Harman likos 
aresztavota už padarymu nele- 

Juozapo-y- patrono musu para-1 galiszkos operacijos 
pi jos. ’Vaja diena bus atlaidai.

— Szi t ame numeri

ant Mrs.
vėlinus

r
‘‘Sau- j 

rasite Schuylkill pavieto 
raportu 

kuris parodo ineiga iii iszoiga 
1927 meto. I

Kasikius nevionaip dir- \ ▼ 1 u,. • 1 • 1 4*1 11
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i Hattie Iladdad, kuri 
mire Locust Mountain ligonini-
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Kontroleriuus motini

Nekurtos dirba tik p’ha.
keletą dienu ant savaites kitos

I
Ida szia savaite 

Buck Mountain, St.
Suffolk kasi k los 

Moren ir
kasi k los sustojo

Marijona Danavicz’nmo, 
. molina policijanto Juozo Dana 
vieziaus, Itž S. P ‘ 1 * "
czvstindanin szlebe 
nu stovėjo per arti pecziaus ir' 
gazolinas eksplodavojo. Liep-I 
sna apcnie 
Duktė

1*2 s. Bridge 
su

nil., j 
gazoli • ĮI

ir

visai nedirba. Kolso ir Boston 
Kun kasikius 
nedirbo, 
Nicholas
da stovi uždarytos.
New Boston
Seredoj ir nedirbs iki Panede- 
lio. Daug vyru randasi be dar
bo.

— A’atcsvillcj apsiverto di
delis pasažierinis bosas kuria
mo važiavo 2(> pasažioriai bet 
ant giliuko nieką nesužeidė tik 
pasažioriai turėjo invales bai
mes.

— Franas Chmieliauekas, 
kuris nužudo savo paežiu be 
jokios priežasties kada toji ra
dosi pas savo motina Frack vi 1- 
lej, bus tvistas szia sanvaite.

—• Girdot kad si ryt kariu 
darbininku straikas ketina pa
sibaigt už keliu dienu ir karu- 
kai vtda bėgios in Pottsville ir 
kitus miestelius. Mat Keadin- 
go kompanija aplaike nuo val
stijos pavelinima varyti bosus, 
(odei si ryt kariu kompanijai 
atimtu daug biznio kuri dabar 
varo bosus per

si rvt kariu
i

visus mieste
li us. Nutarta straika užbaigti 
ir vėl varvti strvtkarius.

f M y lema
czi ulskio, 1315 E. 
staigai mirė 
Velione

pati Jono
Pine

atsikėlė

Ma- 
uli., 

Utarniuko rvta. 
isz ryto pa

gaminti pusryczius, krito ant 
grindų ir pakol szeimyna da- 
siprato kas su molina atsiti
ko, jau buvo negyva. Velione 
gimė Lietuvoje 48 metus adgal, 
at važiuodama in Amerika tu
pėdama 24 metus. Paliko dide
liam nuliudime vyra, kuris lai
ko grosersztori, penkis vaikus, 
( In brolius .Juozą Kraipavicziu, 
Coaldalėj ir Adolfą Tamakve- 
je kaipo ir dvi seseris Ona Ka
po) isz Zanesville, Ohio ir 
Brown’iene, ('hieage.

Aplaikemc žine nuo mu
su nmzikaliszkt) veikėjo ir dai
nininko, p. Antano Sodeikio 
fcuri> pribuv 
ris pranesza, buk 
galėtu laikx ii koncertą 
minti menesi. Mylintieji muzi
kių ir dainavime, lai tuojaus 

Sodeika 
sekanezio adreso: A. B. Sodei- 

Struinskis, Box 342, 
Brooklyn, N. Y. Juk dvi dau
gelio p. Sodeika yra pažinsta- 
mas Malianojuj kada tai 
gonininkavo Malianojuj kelio
lika metu adgal po tam iszva- 
žiavo in Lietuva.

Ana diena likos areszta
voti du iszgamos kurie siiža- 
gejo penkiolikos melu Lietu- 
viszka mergaite kuri neužilgio 
ketina pasilikti motina. Abudu 
likos uždaryti Poltsvilles ka- V
Įėjime. Mergaite gyvena East 
End ir via .sieraiūke.

siismesza

ka, %

(Hiio

Antano
O isz Lietuvos, ku- 

Alahanojuje 
atei-

su p. ant

var-

Frank Madaffcr, 
likos 

niižudinima

k u ris 
pripažintas 

savo 
urvoje,

IftįG mote 
kalt u 
( 
Ringtone o 
teismą, He redo ji* likos pripa
žintas per džiiire Poltsvilles 
sude nekaltu ifž žudinsta ir pa
leistas isz kalėjimo.

už
Intugo paleistuviu 

vėliaus gavo nauja

ANT PARDAVIMO.

Ilotelis ir farma. Namas turi 
16 mimu, maudyne, vanduo ir 
visokios vigados stuboj. Far
ma turi 45 akieriu, daug vai
singu medžiu, visos dirbamos 
maszinos, arkilai, karves, visz- 
to ir aneziai. Priežastis parda
vimo yra kad gaspadorius pa
liegęs. Kreipkitės ant adreso: 

Wm. Konsavage,
Locust Valley, 

Boxl44,R.F.D.NoJ,
jt.f.) Barnesville, Pa.

molina tuojaiis. p 
Agnieszka 

kuri stovėjo prie stalo 
apsidi’gindama 

savi* baisiai. Abi moteres ran-
dadsi ligonbuleje.

gesyt liepsna

I ’aluliene, 
szoko

St. Clair, Pa. — Pati Alekso 
Brilans
Anthracite ligonbuteje Potts- 
vill po eieeriszkai operacijai 
(iszemimas kūdikio isz szono). 
Paliko vyra ir dvi (lukterės, 
seseria ir broli Newarke.

isz Shyentown

eieeriszkai

Edwardsville, Pa. —

mile

Anta
nas Potnekis isz Beaver Valiev 
1L Pope ir Vincas Kutnuski li
kos aresztavoti už nužudinima 
Tainosziaus ileese, 58 melu 
kuris 
mirė

58 .....
nuo aphiikytu žaiduliu 

ligonbuteje. Yra tai jau 
deszimta žudinsta Luzernos 
paviete nuo 10 Sausio.

žudinsta

Glen Lyon, Pa. — Puldamas 
tropais žemyn nuo užpakaliniu 
poreziu, kada sulužo paramas, 
Kranas Adomaviezius, 47 metu, 

kad in trumpataip susižeidė 
laika mirė.

Kingston, Pa. f Diena 27 A’a- 
persiskyre su sziuomsario

svietu Mykolas Truska, 42 mo
tu amžiaus, kurio laidotuves 
atsibuvo 1 Kovo. Velionis pali
ko dideliam niiliudimia mote
rių Klzbiela, sunu Algirdą 15 
melu, dukteria Darata 4 motu, 
tris seseris Labuiiene isz Swo
yersville, Pa., Kakoviczione 
Lietuvoje, Staniulioniem* New
arke ir Motiejų Buffalo, N. V. 
Velionis gyveno daugeli motu 
Newarke, kur paliko daug 
draugu ir pažystamu. Pamal
dos atsibuvo Liet uviszkoje 
bažnyezioje su trims miszioms-.

dal vba vo 
pažystamu, 

jiaaukavo daugybe visokiu žie
du ir vainiku ant atminties a.a. 
Mikolo.

Pa.,

kur

atsibuvo

Laidot uvesia 
giminiu ir

su

daug 
kurie

ISZ WILKES-BARRE IR 
APLINKINES.

Petras Kopczak, 38 me
tu isz Nantiko likos užmusztas 
No. 4 kasvklosia. Antanas Pau- 
pe isz Parsobo mirė nuo apde- 
gininiu kokius aplaike laike 
eksplozijos gazo Prospect ka
svklosia. Jeronimas Zukauckas 
40 metu isz Nantiko, likos už- 
musztas No. 18 kasvklosia Wn- 
namije.

ininiii kokius
guzor*

aplai ko

— Užtai kad nepildo prido- 
reneziai savo dinsto, policijos 
vadas David Bolton, miesto 
Edwardsville gavo “paszol 
von.”

David Bolton 
gavo 4 k

VAIKUTIS DEL 
ISZAUGINIMO.

Po mireziai motinos pasiliko 
vaikutis kuris dar 2 sanvaiczln 
senumo. Jaigu kas norėtu pa
siimti augyti ta vaikuti, tegul 
reipiasi ant adreso: t.23

(hiufras Stankoviezia, 
212 Broad St.,

Tamaqua, Pa. I"          »     ■■■■M....... —i.    «« -■■■   — nu..

PRANESZIMAS MAHANO- 
JAUS IR APIELINKES 

LIETUVIAMS.

Atidariau nauja krianeziu 
szapa. Padarau visolkius siutus 
pagal naujausia mada, taipgi 

ežy stiliam (dry-
sutaisom taip

kad isz senu padarom kaip 
naujus. Praszau kreiptis pas 
mane. (t.22

prosinarn,, 
cleansing) ir

Vincas Mitchulis
527 W. Centro St., 

Mahanoy City, Pa.(

SAULE
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Senatoriai Tyrinėja Gyvenimą Straikicriu ir ju Szcimyniu
atlanko szeimv- 

si raikuojanezi u angleka- 
kada pribuvo

l’olografislas
in Prince
nut rauke

Senatoriai
ims
siu o
dalo,
szita szeimyna. Senatoris Wag- 

New A’orko matvda- 
viena isz mergaieziu 
czeveryku,

noris isz 
mas kad 
net arėjo 
penkis dolerius.

savo

del si raikierin del juszaine
suraminimo, o komunistai pn- 
kurstineja straikierius ant sn- 
keluimo maiszacziu, bet stral- 
k i oria i pasipginejn malsziai.

Komitetas iszlyrinejo 
Piltsburgo distrikio ir 
padėjimas yra, pavojingas

Isz Lietuvos. gydydamas iszejo isz kantiy- 
bes ir del “prabos”
mirusio žmogaus plaukus. Už 

(poros savaieziu apturėjo maža 
i 
i « 
I

pasiunta

YRA DAR IR SZITOKIU
‘‘GYDYMU.”

Panemunėlis, Kokiszkio aps. 
' (“V-bes” kor.) — Panomimie-

♦ a-
ir l,n ‘, klu nėra ir vien tik sulig plau-

ežiuose moterėlės Vaikus 
1 szkrupido dar gydo taip: A 
kare iszejes isz gryczios i ■ 
mates pirma syki jauna menu
li, sustok vietojo, ir isz po ko
jų paimk žiupsneli žemiu. IAub 
žemiem patrink szkrupuluotas 

; vietas, paskiau persižegnok.
yra placziai 
pragarsėjo,

v ra
‘‘sargu,” sve- 

rianezin iki 200 svaru, apgink
luotu szanjamais ginklais ir 

(kurie dau-

kęso, sakoma, 
501 )-(>()() tokiu

prisamdyta 
sargu,

sza ujamai s 
lazdomis. Skobai
gumoje yra juodukai) patal- 

kilur pinti in laikinus barakus (ka- 
zarmes) kur pilna visokio bru- 
<lo ir isz kur vasarai atėjus, ga- 

snomenos ir valdžios. Patarti- Ii pakilti limpamu ligų <kpi<l<»-

buk

no
davė jai tik del st raikierin bet visos vl-

Sena t oria i 
ko kad turi 
narsumą straikierin motorams 
kurios yra ])asiszvonto 
vargu ir nodatekli del savo vv-
ru kurio kovoje del gerbūvio. 
Kempose rado daug sužeistu 
žmonių nuo polieijantu paiku.

ra part e sn- 
pri pažint

ną, kad valdžia imtųsi karsz- mijos. Komisija mini ir Penti
dideli ezian prie visiszko tyrinėjimo >vlvania ir Ohio Ke*lief komi- 

kęst i

Szis gydymas
nes

buteliuką gumbalasziu.
Nežiūrint in tokias komedi

jas, žmones nesiliauna siuntinė
je plaukus. Juk tai akiploszisz- 
kns apgaudinėjimas žmonių! 
Laikas but suprasti, kad stebu-

l

i

ne 
gydytojas 

nc«

va rtojimas, 
kaip sziuo bildu iszgijo vaikas

ku, nematydamas ligonio, 
vienas sąžiningus 
pasuulyj neat spės ligos ir 
nustatys gydymo.
NEKASK KITAM DUOBES; 

PATS INKRISI.
Szvekszna. — Gyvas pavyz- 

sziomis 
ienomis atsitiko czionai Bai- 

noriszkiu kaime. 
Buiszys buvo drauge 
pagautas negražiame? darbo —• 
karves vagystėje ir abu atsė
dėjo užtarnaut bausim*. G ryžtis 

.isz kalėjimo, Buiszio 
draugas, tikrasis viso nutikio 

turėdama vis dar 
kažin del ko pykti ant to žmo
gaus, nuo kurio pats buvo pa
vogęs karve, prikalbėjo Buiszi, 
kad tas tai}) artimesnis kaimy
nas, užduotu apvogtojo ūkinin
ko arkiams trucyznos, nuo ku
riu jie nopadvesią, bet tik sn 
džiusia Kiek jis davė tu nuodu, 
kiek nedavė, o likusius jia-lepc 
savo namuose. Užėjus syki jam 
labai stipriai galva

gydytojai negalėjo !(b’s szitam priežodžiui sziB., kurio 
iszgydyt i. 
pasitaiko, 
lianis jau —
KAUNO KALĖJIME ESĄ 

1,000 KALINIU.
Klai|>edoj iszeinas

38 nr. pranosza,

Mat, kas netvezia y r
tai kaimo žmone- 

‘‘stebukhis!”

i i Mentelei’
Alg. Zeitung” 
kad dabartiniu metu Kauno 
kalėjimo yra apie 1,000 (!) ka
liniu, kuriu apie 800 kriminali
niu ir apie 800 p’olitiniu nusi
kaltėliu. Daugumas jau 8-9 me
tus sėdi. Be sziu dhr ajiie 200 
esą aresztu namuose.
KAIP VOKIECZIAI

LIETUVIUS”.
Raguva, Panevėžio apskr. — 

Ka žmones neprasimano. Pas 
mus (kaip girdot ir kitur) insi- 
platino gandai,
stebuklingas Vokietijoj dakta
ras, sztai jo antraszas: Moor
man Leuzen a. Kibo, gydo vi
sokias ligas vien lik sulig jam 
pasiustu panku. Tamsus žmo- 
neliai, ypacz miestelenai, kerpa 
ligoniu plaukus, nieko
klausdami, siunezia tam ‘‘dak
tarui” 
apdėtu mokesniu vaistus, 
mokant po 25-50 litu. Tie vais
tai, vis vien kokia lika žmogus 
sergi, ne kas kitas, kaip desti- 
liuotas vanduo, valerijono, pe- 
linu arba kiti nekalti laszeliai, 

su lotynu užraszais,
vertes 50 centu, ir dar patari
mas, jei nepasvoiksi jis dar tau 
iszsius vaistu.

Vienas pilietis tokiu bildu I Birželio menesio
t

“GYDO

kad kokis tai

jiems

inkvopejas,

Ūkininkas 
su kitu

skaudei i, 
jis, jeszkodamas visur vaistu, 
užėjo paties paslėptus nuodus 
ir manydamas, kad tai bus ko
kie vaistai, užgėrė. Bet jau par
yčiai suprato apsirikęs.

st i prus,

ir užbaigtu nesupratimą tarpiteia, 
operatorių ir anglekasiu.

Kompanijų ginkluoti sargai 
szaudo in mokvklas, tvirkina 
moteris, 
d 

pristhtįneja mup-1 besBidlegerei

SLAPTINGAS į
RASZTAS i'

I 
pn- 

Tns 
nes

Adenas laivo kapitonas 
pasakojo loki atsitikima.
ail šit ik imas nėra negalimu 
Dievo valia visur pasireisZkia.
Paklausv kimo 
pasakojo.

Asz ir pirmasis vairi
ninkas matavome mazgus ir 
nusileidome žemyn, kad suži
noti vieta, kurioje randasi mu
su laivas. Gal ne visi žino kaip 

I aigi, 
vietos atliekamas taip, kad 
pagalba tani tilkro prietaiso ma
tuojama juru žeihlapyjo ilgi ir 
ploti ir paskiau atraudama vie
ta kur yra laivas. Bruce — taip 
vadinosi musu pirmasis vairi
ninkas — atsisėdo, kaip pa
prastai, savo vietoji* ir pasken- 

sk a i czi a vi m nose. Asz 
žvelgiau in barometru ir 
stebau: buvo kuo 
oras, o vienok barometras rodo 
besiartinanezia audra. Susirū
pinės iszejau ant dangezio, 
Bruce, 
me, nepasteb(\jo mano iszejimo. 
.Jis mane,’kad asz sėdžiu už sa
vo staliuko, nes 
nepakeldamas galvos, eme kal
bėt i:

k a

mat a vome 
žemyn,

tai daroma ?

do

.suorganizuola komnnis- 
lu, kuris varas agitacija priesz 
l’nited Stales 

Amerikos valdžia, 
nariams

Mine Workers 
To 

musza! komiteto nariams kompanijų 
larbininkus ir kitokias pikly-Į sargai pavelija atvirai varyti 

Pitlsburglio apylin- *

mokyklas, 
girt nok liauja,

unija ir
< > nesi-

Jaro. ivo naikinimo darbu.

kur? Jau menuo kaip 
juroje. Ar tamsta pasiutai?

--- Gal bill,
nok maeziau ji.

— Jei tai buvo

N no- 
dadi buvo tiek stiprus, kad 
niekas nelaimingajam negelbė
jo ir jis szio menesio K durna 
pasimirė.

ir gauna isz Vokietijos 
su- MIRĖ 116 METU SENELIS.

Kvbartai. — 1928 mete Sau
sio menesio 5 diena, atvykęs 
pas sunu Jonas Žemžiekas isz 
Ukmergės, sziu metu Vasario 
menesio 15 diena, sulaukės 116 
metu 8 menesiu amžiaus, pasi
mirė. Velionis ginies Szeduv<qi 
o gyvenos visa laika Ukmerge,].

Velionis gimęs

ta ledo
mato ant uolos gulinti 'pusamži 
vyra ir maža bernioką. Kada 
jūreiviai nuplaukė atvožė tuos 
žmones in laivu, Brueo 

suszuko:
Tai tas žmogus, kuri ma- 

cziau tamstos kajutėje!..
Norėjau atsakyti, bet tuo 

tarpu didžiausias uraganas su 
milžiniszkomis bangomis ome 

bot tenai metyti laiva. Iszdaviau palie
pimu pasukti laiva už lodo no

esamo

kapitono, vie-

svetimas
tai reikėjo ju ežia atvesti. Eik! ko ir 
tuojaus man ji atvesk, 
drebėjo.

— Pone

Bruce

uola ir nustebome

f 11

pa-

paszo- žinorna

•kapitonas
— Gerai.

pirmasis 
mazgus

suradimas
su

at sisodo,

pa- 
ini- 

gražiausias

antiszejau 
paskendęs s kai czi avi

lio valandėlės,

kaipilone, matai, 
” szia n re j 
vakaru il-

kapitono, oi kimi'

Nulipome žemyn, 
nieko ne’lmvo.

Matai, Bruce, kad melą- los ir tik toji ledine uola, o tei-
vai sakau asz.

Kapitone, tarė jis
si ilgia u pasakius, paslaptingas 
žmogus ir jo rasztas, iszgelbejo

praszau pa žiu nd i iii raszta ant mus nuo nuskendima. Praėjus
dali ūko.si a n ūko.

Priejau prie staliuko ir ra
ku r i oje 

Pasukite 

reisz'kia.

dau gabalu popicros, 
paraszyta:buvo < 4

laivu in vakarus per Vįo!
Nesupratau ka tai 

negalėjo puraszyti 
nei kitas isz jūrei

viu. Tuo tarpu Brueo tarė:

rasztas liepia

'Po raszto 
nei Bruce,

Ponas Szis

audrai

kapitono I 
mums pasukti 

tai negaiszykime.
Asz nieko panaszaus daryti

nemaniau. Bet pamanstes lie
piau sukti. Po keliu valandų 
kelio jūreivis sėd y gandro liz-

Auksinis Durklas

IKI2 meto 
2 diena.

ISZDAVE MOTINA.

mra i

pažengė pirmyn; 
iszsigandes sustojo, 

sėdėjo mano vietoje

— Ponas 
kad esame 45o8’40 
ploczio ir 42oF’G” 
gio, taigi nuplaukėme 96 maz
gus;— o nesulaukdamas atsa
kymo jurininkas tose:
puikiai plaukiame, tiesa ponas 
kapitone? Dabar pirma karta 
jureivis pakele galva ir insmei- 
ge akis ton vieton, kur jo ma
nymu sėdėjo kapitonas. Tyla.
\ Nustebės ir placziai atdaro- 

jnis akimis Bruce pakilo nuo 
staliuko ir 
staiga 
'Tas, kuri
ir rasze, buvo visai ne.pažinsta- 
mas vyras. Nors jūreiviu buvo 
(trasus ir smalsus, vienok jau
to, kaip linksta po juo kojos. 
Szoko ant laipteliu ir greitai 
pribėgo prie manes.

— Kas atsitiko Brueo?
— Kapitono, — sudejavo,— 

— 'ton apaeziojo yra žmogus, 
kuri sziadion pirma karta ma
tau. Man baisu.

— Svetimas žmogus? Isz

de (tam tikra vieta apžiūrėti 
jura), pranosze kad matosi le
do uolos, kyszanczios isz van
dens. Net rukus priplaukėme

nuėjau iii kajute, kur 
buvo iszgolbeti žmones 
buvo labai nusilpęs, bet netru
kus atgijo. Koks buvo jo 
džiaugsmas pasijutus Jaive su 
mvlimu sūnumi.

Lieka pridurti, kad priplau
kus mums prie kranto pagal 
paprotį turėjau užraszyti pa
vardes laive buvusiu žmonių. 
Iszgelbotasis pasakė ja taip 
neaiszkiai, kad paprasziau jo 
užsiraszyti paežiam knygoje. 
Kai}) nustebau, sulyginęs pa
slaptingojo raszto raszysena ir 
ta, kuria užsirasze nepažinsta- 
masis! PasirodėNi^anczios rai
de raiden vienodos.

Nuo to laiko vėl ėmiau tikė
ti in Dieva ir jo Apvaizda
baigė kapitonas pasakojima.

į
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ANGLISZKAS AMBASADO
RIUS IN PARYŽIŲ.

Sir William Tyrrell likos pa
ženklintas Angliszku ambasa
dorium in Paryžių. Ambasado
rius Tyrrell yra vienas isz žy-
minusiu Aiigliszku diplomatu.

6 6 6
yra receptas del

Szalczio, Grippo, Malaria, 
Flu ir Tulžinio karszczio.

Užmun» mikrobus. —• Aptlekose

LIETUVISZKA
AGENTŪRA

Parduoda Szipkortes in Lietuva, 
Lenkija, Rusija ir kitas dalis 
svieto. ParveŽu gimines ir darbi
ninkus (ant farmu) dirbti Ameri
kon ir Kanadon. Siuncziu pinigus. 
Padarau Davernastis, Pirkimo ir 
Pardavimo Aktus Lietuvon ir Len
kijon. Praszau klausti informacijų 
sekanezio adreso:

Z. JANKAUSKAS 
(Notary Public) 

769 S. Second Street, 
Philadelphia, Pa.

i

i

Už tavo gabumu plienini, 
Už prieszu sugriautus laivus 
Asz duodu tau durklą auksini 
Sidabro nulietus szarvus...

O musu meilingas valdono, 
Acziu tau, esi galingas 
Alau suteiki sziaja malone 
Užmano jiegas karingas.

Narsusis gynėjau tėvynės 
In mirti tien kartu veizėjęs 
Lai niekad prie tavo krutinės 
Kryžius nenustoja skambėjęs.
Sidabro szarvus užsidėjęs 
Numėtės ju ginklus anuos 
Geriausiais žirgais jodinėjo 
Nematęs likimo dienos.

Sulužo jo durklas auksinis 
Kai tik jis iszjojo kovon 
Pakirto ji kardas plieninis 
Jis negryžo žemelen savon.

—Jurgis Szalteni
- - , L 1 ■ *
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Reading’ 
tinęs

►

NEDELINE EKSKURCIJA 
1N

PHILADELHPIA
18 Morcziaus ir 29 Aprilaus

Specialia trelnas Suhatoe naktį.
Isz Iszeis

Shamokin ............................ 1:30
Mt. Carmel.............................. 1:30
/kshland •.••••.«••••••«• 2.21 
Shenandoah ....................... 2:00
Girardville.............................. 2:28
Mahanoy City (Preke $3.26) 2:49 
Tamaqua (Preke $3.25) 
Pribus in Philadelphia .. 
GRĮŽTANT—Apleis Philadelphia 
7:30 vvalanda vakare ta pat diena 
Standard Time. 

DUBUTAVAS 
TIKIBTA3

... 3:16
J. G:00

$3.50
Ant Readingo Geležinkelio
------ •—-...... - -.......

— Kuom tu norėtum būti 
Uzaluk, kaip tu užaugsi ?

— U-gi tuom burdingie- 
rium kuris randasi pas mus.

Burdingieriiini! Ko<lol!
Ba tada mamvte visados

♦

mane glostytu ir bueziuotu. '
Nosinis Kataras ir Asthma 

arba Dusulis.
i

Mainieriu asthma, Gerkline aathnuų 
I Bronkites, Gerklinis kosulis, Plautis, 

Sunkus atgavimas kvepo, Katariszkaa 
kurtumas ausyse, Užyinas galvoje. 
Galvos perszalimas, Užkimimas gal
vos, Isz priszakio galvos skausmas. 
Neapmokama gyduole naudojama sa 
stebėtina pasekme per 80 metu. 
PREKE 25c. (užmokesti prisiuskite 
pinigais ne steinpomis). Iszrasta 11 
parduodame vien tik per'

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

Padaro
Gyvenimą 

Maloniu 
Per septynias gentknrtes nami

nio Holandijo^ tautinis vaistas 
nuo inkstų, kepenų ir vidurių ne
sveikumų prisidėio prie padarymo 
šviesesnio, smaireanio gyvenimo 
kenčiamiems vyrams ir moterims. 
Pradėkite šiandien naudot Gold

srna iresnio
v y

naudm| m W ’ X > 1 > x Till l 1 ’ I (1 UI ” \ I Vl!|

i Medai Haarlem Oil Capsules, o pa- 
j matysiu, kaip gtemii piaityks jū-

visus aoti<-rų nesveikumai. Pas ’ 
korius, paisirfuoila trejopo dydžio
dėžulėje.

V HAARLEM OIL

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

Ant antro floro Klino Sttoro.
19 W. Center St. Mahanov Citv
KVITU knygele Draugystėm* del lea- 
moke j i m o pinigu ligoniams. Preke 25o 
KVITU knygele Draugystėms del Ka- 
sierlaus nog sudėtu pinigu ant*

Preke - - - tU.
W. D. BOCZKOWSKI-CO., 

MAHANOY CITY, PA.

susirinkimu.

i




