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ISZ AMERIKOS!
ANGLEKASIS NUPLAKTAS 1 

ANT SMERT.
Washington, Pa. — Eidamas 

in darba in Richeyville kasyk
las, kurios priguli prie Vesta 
Coal Co., likos nuplaktas ant 
smert Jurgis Stanaviczius, 37 
motu, straiklaužis, per nežino
mas ypatas ant formos W. A. 
Deans. Keli kruvini kuolai bu
vo surasti netoli, kas parodo 
kokiu budu nelaimingas likos 
užmusztas. Matyt žadintojai 
buvo pasislepia ant farmos pro 
kuria juju auka turėjo praeiti 
ir ton ant jojo užklupo. Detek
tyvai jcszko žadintojų.

CHMIELIAUCKAS 
KALTAS

PRIPAŽYTAS KALTAS
LAIPSNYJE

ŽUDINSTOS.
ANTRAM

SUDŽE ISZBARE DŽIURE.

Per sze-Pottsville, Pa.
szes dienas džiure apsvarstinc- 
jo koki vi roką nusprensti ant 
Fra no Chmieliaucko isz Maha- 
noy City, kuris szidtam krau
ją.), be jokios priežasties nužu
do savo paezia Julije, pas jo
sios motina Frackvillej metas 
laiko adgal. Ant galo, po tiek 
dienu, 10 džiuros laikėsi ant 
pirmo laipsnio o du ant antro 
laipsnio ir ant (o sutiko.

Whitehouse iszbare 
neiszrado Chmic-

Shamokin, Pa. —

PRASZE MOTINOS 
PALAIMINIMO PRIESZ 

NUSIŽUDYMĄ.
“Grcicziau

mamyte, duokle man savo pa
laiminimą, nes jau eisiu!” T*"*' 
kalbėjo Viktoras Amonia in 
vo sena motinėlė, pavalgos pus- 
ryczins ir pakol eoną motina 
galėjo dasiprasti ka jojo žo
džiai ženklina, paleido sau kul
ka in galva ir ant vietos atliko. 
Jojo szvogeris ir szvogorka bu
vo budintojais tojo nelaimingo 
atsitikimo. Priežastis 
dinstos badai buvo nesutiki
mas su paezia, kuri užvede 
skunda ant persiskyrimo ir 
teismas ketino atsibūti szia 
sanvaite.

Taip 
sa-

savzu-

BRANGUS DOLERIS.
♦ i,r *-u • *■ *4

Waycross, G a? v J

pirko tikieta ant krutamuju 
paveikslu padedamas ant lan
gelio sidabrini doleri. Kasier- 
ka Mrs. Frank Adams patemi- 
no nepaprasta doleri, peržiurė
jo areziau ir persitikrino kad 
tai labai retas senoviszkas 
Amerikoniszkas doleris paei
nantis nuo 1804 meto, kuriu 
sziadien labai mažai randasi. 
Tūlas bankas pasiūlo moteriai 
1250 doleriu už taji doleri bet 
jojo nepardavė.
NUŽUDĖ PACZIA KAD JIJI 

BUVO PER JAUNA.
Smethport, Pa. — Mikolas 

Ross, 63 metu, tėvas szeszioli- 
kos vaiku, prisipažino buk ji
sai nužudė savo 43 metu pa
ezia už tai, “

paleisdamas in ja ja

Kas tok i s

kad jiji buvo per
jauna,” 
viena kulka, o kada toji gulėjo 
ant grindų ir melde vyro idant 
daugiau neszautu, tasai nusi
juokęs paleido antra szuvi in 
krutinę.

Ross buvo tosios nuomones 
kad motere, (jojo antra pati) 
kuri pagimdė jam szeszis vai
kus, užsidavinejo su kitais vy
rais.

ISZŽUDE VISA SAVO 
SZEIMYNA.

Lovdon, Iowa. — Czionaiti- 
nis pacztorius Lambert Meier, 
30 metu, nužudė savo paezia, 
tris vaikus ir pats save. Badai 
pacztorius panaudojo valdžios 
pinigus ant savo naudos, o ka
da pacztiniai inspektoriai apie 
tai dažinojo, praszalino ji nuo 
dinsto ir užvede skunda. Žmo
gelis isz sarmatos ir rupesezio 
papilde žudinstas.

MOTERIASUŽEIDĖ 
PATS SAU ATĖMĖ 

GYVASTĮ.
Allentown, Pa. — Gus Web

er, 65 metu buezeris, porszovc 
mirtinai Mrs. Ida Kemmerer, 
kuri pardavinėjo tikietus prie 
krutamuju paveikslu teatrelio 
po tam pats sau paleido kulka 
in smegenis. Buezeris pasiu- 
tiszkai insimylejo in moteria, 
kuri visai nenorėjo su juom

IR

kalbėti.
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Prenumerata Kasztuoja: Amerike ant viso meto $3.00 
Europoje ir Kanadoje $4.00 ant viso meto.
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UGNYS VISUR
SUDEGE

DEGANCZIAM 
NAME.

LAVONAS

DVYNAI SUDEGE, TĖVAI 
BAISIAI APDEGE.

Lalrobcx Pa. 
picni'-Ayczioje

Reubeno Meyoro kur at- 
szermenys 

ir
Mrs.

Sudžo 
džiure kad 
liauckn kaliu pirmam laipsny
je žudinstos, nes gana gerai ži
nojo kad Chmieliauckas užsi
tarnavo ant elektrikines kėdės 
už tokia žudinsta.

Chmieliauckas turi
uis vaikus ir buvo boileriu Ma
ha nojuj, buvo labai 
savo paežiai, tankiai 
suniuszdavo ir karta 
s 11 k a n (1 ži o jo k ru t i ne.

A teinanti panedeli jisai bus 
apsudimeu-j manoma kad ne 
mažiaus gaus kaip 15 iki 20 
metu in kalėjimą.

asztuo-

užvvdus 
baisiai 

net jai

— Ugnis ’kilo 
Latrobe Dairy 

Co. ir prasiplatino in garadžiu 
užpakalyje kuriame radosi 50 
automobiliu, padarydama bla
des suvirsznm ant puses mili
jono doleriu. Taipgi sudegė na
mas
si bu viliojo 
William Kirschner ir taip 
greitai pra'siplatino kad nebu
vo laiko iszneszti grabu, su la
vonu ir sudegė drauge su na
mu.

Medora, Ind. — Per oksplo- 
zije gazinio pccziuko kilo eks
plozija nuo kurios užsidegė na
mas, sudegė ant smert dvynai 
ir mirtinai apdegė tėvas How
ard Gilbert ir jojo pati.

Petersburg, 
czionais sunaikino puse 
tefio padarydama bledes 
80 tu'kstancziu doleriu.

Washington, Pa.
kilo Berns d non keptuvėje kuri 
kerszino prasiplatinimu po vi- 

padaryta

j3lA, 30 KOVO 1928 (FRIDAY, MARCH 30, 1928)

GIRTAS TĖVAS INMETE 
KŪDIKI IN VERDANTI 

VANDENI.
Pitt'ston, Pa. > 

chini, dvieju metu vaikiukas 
mirė ligonini t oje nuo baisiu ap- 
szutinimn kokius aplaike kada 
ji tėvas inmete in ceberi ver- 
danezio vandens. Tėvas parėjo 
namo isz darbo g'orai užsigerės 
ir pati jam buvo parengus van
deni iszsipraust, Kūdikis tame 
laike labai verkė o tėvas nega
lėdamas nukensfi vaiko kli'ks- 
mo, pagriebė ir inmete in van
deni. Mažiulelis mire in trum
pa laika.
MEKSIKONISZKI

BANDITAI APIPLESZE 
200 PASAŽIERIUS.

Mexico City, Mcx. — Ant 
Pueblo geležkelio, penkesde- 
szimts

•Balsy Lut-

! L

Pa. • — Ugnis 
mies- 

ant

Ugnis

te W. D. BOCEKOWNKI, Pro. AW • !*• " w® m v tv hm ■ • rr0i< r. W. ■OCIKOWMI, Kilter
te 39 METAS

miesteli.

ISZ LIETUVOS
SUDEGE ANYKSZOZIU 

BAŽNYCZIA.
omis dienomis netikėtai 

kilo ugnis Anykszcziu bažny- 
czioj, Lietuvoje.

Gaisra žmones pastebėjo tik 
tai tada kai ugnis pradėjo 
veržtis pro 
gaisrininkai ir miestelenai. Del 
bažnyczios auksztumo ugnia
gesiai. sunkiai užlipo ant stogo, 

ant bažnyczios lubn 
nos

Isz Visu Szaliu
Sz

ugnis 
langus. Atvyko

9 

žmogus pasaulyje 
Jis esąs

SENIAUSES ŽMOGUS 
PASAULYJE.

Kaip pranesza laikraszcziai 
seniatises
gyvena Norvegijoje.
149 metu amžiaus. Iki 111 me
tu jis iszgyveno kavalierium. 
Būdamas 132 metu amžiaus jis 
liko naszlys ir norėjo antru 
kart apsivesti, bet neradęs po
ros.

Nežiūrint amžiaus 
tvir-

3,000 RUSU ŪKININKU 
NUTEISTI KALĖTI.

Ryga. — Maskvos laikrasz- 
ezio ” Izviestija” praneszimu, 
javu auginimo srityse Sovietu 
teismai praeita menesi dirbo

Izviestija

SZUO GERAS AKTORIS 
BET MENKAS NAMU 
į . S£jaGAS., 

.‘s, Calif. - 
paveikslu 
szuo

Los Angele 
krutamu j u 
police jskas 
norints yra geru 
kaipo sargas prie namu yra vi
sai netin'kamas. Ana diena in 
jojo ponios Mrs. Ixic Dunean 
narna insilauže vagys kurie pa
vogė daug brangenybių, kada 
szuo sau ramiai miegojo kam
putyje stuboje.

Garsus 
aktoris 

Rin Tin Tin, 
aktorių bet

BAISI SAVŽUDINSTA 
DARBININKO.

Homestead, Pa. — Nusimi
nęs isz blogos sveikatos ir pi- 
nigiszko ergelio, 

44 metu,
Antanas Va

kare, 44 metu, darbininkas 
Homestead Steel Works, iszei- 
damas in darba pasako savo 
sunui: “likie sveikas sūneli, ei
nu in darba paskutini kdrta.” 

Vakaras alėjas in darba, ati; 
daro dideli fnrnisa ir szoko 

aiva pirmyn in agni. Pakol 
jojo draugai galėjo atsikvotet 
nuo baimes ir isztraukti nelai
minga, tasai buvo sudegęs ant 
anglių ir tik jojo apdegusius 
kaulus isztrankc isz furniso.
NENORI GYDYT 

TUKSTANOZIUS
ANT KART.

Mexico City, Mex. — Suvir
tum 7,000 žmonių apleido gy
venimą 4‘stebuklingo dakta
ro ’ ’ 
sa l<e

ir 
o

“stebuklingo
Kino Fidcncio, kuris atsi- 

gydyt ant kart dideles 
mynes žmonių. Tasai stebuk
lingas daktaras taipgi atsisako 
gydyt žmonis kurie gimė rai- 
szi arba daryti operacijos.

Nesenai pas taji nepaprasta 
žmogų atsilanlkc daugiau kaip 
30 tukstaneziai isz visu daliu 
Meksiko ir Amcriko. Aplinkui 
jojo gyvenimą žmones apgulė 
kaip ant kokio atpusko. '
VISZTELE PADĖJO DIDELI 

KIAUSZINI.
Shocnersvillc, Pa. — Visz- 

tele ant fanuos Alberto Kelch- 
nero, padėjo milžiniszka kiau- 
szini, Ikuris yra asztuoniu co
liu aplinkui o szeszis colius il-
gio. Viduryje totjo milžino ra

sa miesteli. Bledes 
ant 70,000 doleriu.

PALICIJE ŽUDINO - 
KALININKUS.

Miami, Fla. — Miesto pulki
ninkas palic.ijos ir septyni pa- 
licijantai likos aresztnvdti už 
nužudiniina septynių — o gal 
ir daugiau kalininku kurie dir
bo ant keliu. Sudas iszklauscs 
užmotinejimus nusistebėjo to
kiu pasielgimu palicijos ir lie
pė visiems stoti ant teismo už 
taip žvcrisrica, nežnioniszka ir 
nepaprastadarba palicijos ku
rie pasielginejo su kalininkais 
arsziau kaip su žvėrimis.

geležkelio, 
banditu sulaiko truki 

apipleszdami du szimtns pasa- 
žieriu,
nūs.

Sulaikymas I r u k i o a ts i b u vo 
27 mylės nuo Mexico City.

Banditai buvo labai manda
gus vyrai, kloniodamiesi mo- 

paliepe atiduoti 
brangenybes 

moterių apalpo, o viena butu 
užspringus nuo baimes kada 
žiedus insidejo in burna.

RAUPAI ANGLEKASIU’ 
KEMPEJE. /

Pittsburgh. — Kasyklų vir- 
neužgi neziųa kad 

liga pasirodė straikie-

po tam pabėgo in kal-

t erinis 
savo

visas 
Daugelis

szi įlinkai
ran pu
riu kempeje Montour prie No. 
10 kasyklų Library, Pa. Visi 
žmones kempejtj likos iuczio- 
pinti idant liga nepraši platin
tu o kasyklos likos uždarytos. 
Ligone
ežio angldkasio su didele szei- 
myna. Pravardes neiszduota. 

Ir

yra pati straikuojan-

M O T E R E MIRĖ 
NUO INKANDIMO 

PASIUTĖLIO.
Montreal. — Mrs. Sara Mar

coux, 49 metu, mire nuo inkan- 
dimo per pasiutėli, laike barnio 
Patriko Diena. Už josios mirti 
likos aresztavotas Albertas 
Skute, 56 metu, 'kuris prisipa
žino, buk inkando motore ka
da buvo insiutes nuo arielkos. 
‘Pasai szuniszko budo žmogus 
inkando da tris kitas ypatus 

gelbėti moteriųkurios subėgo 
nuo pasiutėlio.
DARBININKISZKAS 

PADĖJIMAS 
PENNSYLVANIJOJ.

Harrisburg, Pa. — Pennsyl- 
vanijoj darbai sumažėjo ir ne 
toki kaip tikėjosi. Raportai isz 
visu szaliu pranesza buk ezove- 
ryku dirbtuvėse darbai gerai 
eina ir priiminėja naujus dar
bininkus. Statymo narnu pra- 
monystojo darbai visai nusilp
nėjo, nes žmones nauju namu 
nestato, nes nėra pinigu. Ang
lių kasyklose darbai stovi ant 
vietos ir tulkstancziai angloka- 
siu randasi be darbo. Plieninė
se daugelis fabriku nedirba. 
Farmeriai da nereikalauja dar
bininku, nes darbus ant ukiu 
da nepradėjo. Fabrikai dirba 
tiktai puse laiko. Geležinkeliu 
szaposo darbai taipgi susima
žino. Daugelis anglokasiu va
žinėja isz vietos in vieta jesz- 
kodami darbu. Daugelis angle- 
kaslu atvažiuoja in Pittsburgo 
aplinlkincs joszkodami darbu, 
o nekuria net užimineja vietas 
straikieriu idant užsidirbti ant 
duonos, nepaisydami ant savo 

me-dosi kitas kiauszinis paprasto broliu, kurio nedirba jau 
ididumo. tas laiko..

J ' * ■«*»
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Inejimo 
nebuvo, nes Vokiecziai karo 
metu sprogdindami bažnyczios 
boksztus, ta i ne j ima užgriovė.

Visiszkai sudegė priesz kara vėjo 
pastatytas altorius. Daug baž
nytiniu daiktu iszgclbeta. Pa
rai jieczei buvo suvežė medžia
ga per kara sugriautiems 
bok sz t a m s at st a tv t i. 
teks vėl viską isz naujo pradė
ti. Ugnies atsiradimo priežas
tis dar neisztirta. 
ka,d zakristijonas arba vargo
nininkas per neatsarguma nu
mėto kur nors degtuką.

UŽ KIEK LIETUVOJ 1927 
METAIS ISZGERTA 

DEGTINES.
1927 metu Lietuvoj

Dabar

Spėjama J

Laike 
iszgerta spirito ir degtines už 
40,924,556 litu 87 centu skai
tant be buteliu gryna skysti
mėli. Už butelius sumokėta 
287,216 litu 35 centu.

Iszsi geru s reikia ir pa kor
tuoti. Kortu iszpirkta už 90, 
608 litu 70 centu.

P risk a i ežiu s baudas, dena- 
turata ir kitką gausimo isz- 
laidu suma 42,058,551 litu 12 
centu.

Kaip manai? Ka butu gali
ma buvę padaryti už tiek pi
nigu ?

tokio 
Norvegas visai sveikas, 
tas ir iszrodo 60 metu seniu.
VILNIAUS LAIKRASZCZIU 
REDAKTORIŲ STREIKAS.

Vilnius. — Paskutines tris 
dienas Vilniaus gyventojai tu-

> ypatingos privilegijos 
pirktis laikraszczius, kuriuose 
jokiu žinių nebuvo.

Dalykas toks, 
karo cenzūros 
raszcziu redaktoriai paskelbė 
streiką. Del to laikraszcziai isz- 
cjo isz spaudos su trims pusla
piais visai tuszcziais, o ketvir
tu užpildytu vienais skelbi
mais.

PASLAPTINGA GALVA- 
ŽUDYSTE.

Vakar ant geležinkelio begiu 
tarpustotyje Radviliszkis-Lin- 
kaieziai, 121 kilometre nuo 
Kauno, rastas nuszauto pil. 
Antano Savickio lavonas. Nu- 
szautasis kilęs isz Szeduvos 
miestelio.

Nužudymo aplinkybes dar 
tuo tarpu neiszaiszkintos. Eina 
tardymas.

kad a sz trio s
Vilniaus laik-

121 kilometre 
rastas

kiles isz

noje, tardydami bylas ūkinin
ku, 
parduoti javus 
džiai.

To tiesinu vaisiai toki, kad 
Pavolgio miestuose per praei
tas dvi savaites 3,000 ūkininku 
buvo nuteisti invairiems termi
nams 
iki vienu metu — kalėjimo, 
ju javai konfiskuoti.

Del valdžios pavartotu 
triu priemonių, javu surinkimo 
programas beveik pabaigtas. 
Iki ateinanezios piutes Rusija 
duonos tęsęs, teeziau tolesnis 
javu eksportavimas sustabdy
tas.

aresztuotu del atsisakymo
Sovietu val-

nuo szesziu menesiu 
o

asz-

36 ARESZTAI UŽ 
SUOKALBI PRIE-

SZAIS SOVIATUS.
Ryga. — In czionais danesza 

telegramai isz Maskvos, buk 
trisdeszimts szeszios ypatos li
kos aresztavotes per O.G.P.W. 
(Sovietu slapta policija) už 
padarymu suokalbio prieszais 
Soviatu valdžia ir sukėlimo 
revoliucijos. Taip tu randasi 
keli oficieriai, keli kareiviai ir 
privatiszki žmonys.
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AMŽINASIS ŽYDAS

285 SZEIMYNOS BUS 
ISZMESTOS ISZ KOM- 

PANICZNU STUBU.
Columbus, Ohio. —- Straikie- 

riu szeimynos, kurios da gyve
na kumpanieznose st ūbose O- 
hią distrikte, ‘aplaike paliepi
mą nuo sūdo idant apleistu stu- 
bas 1-ma diena Apriliaus, nes 
prieszingai bus iszmcstos ant 
uiyežiu.

Viso 285 szeimynos pasiliks 
be pastogių. Unijos virsziniii- 
kai stato naujus barakus idant 
taisės szeiinynas pa tai pyti po 
paslegia ir duoti jiems prie
glauda ir maistą.

KUNIGAS PALIKO 10,000 
DOLERIU.

West Chester, Pa. — Kuni
gas Martinas Meres, prabasz- 
ezius kataliku Slavoku Inižny- 

Szirdies, Phoenix
ville, paliko 10,000 doleriu tur- 
to( ?) Kun. Meres mirė Austri
joj in kur buvo nuvažiavęs at
lankyti gimines. Paliko 3,500 
parapijai, 2,300 kardinolui, 1,- 
000 del misijų Afriko, 500 del 
misijų Kinuose, 
les seminarijai,

Badai vela pasirodė ant pustynes 
Arabijoi. Akyvas pasikalbėjimas 

su aficierium.

ežios Szv.

300 St. Char- 
Overbrook ir 

500 del kliosztoriu Europoje.
PACZIULE ISZGERE 100 

BERTAINIU GUZUTES
IN KETURIS METUS!

Los Angeles, Calif. — Nega
lėdamas ilginus nukonsti gir
tuokliavimo savo paeziulos C. 
0; Julian, turtingas aliejaus 
kaperius užvede skunda prie- 
szais savo pacziule ant persis
kyrimo. Laiike perklausymo 
vyras prisiege buk jojo paežiu- 
le per keturis motus iszgere ne
mažiau kaip szimta bertainiu 
guzutes ir per ta laika nebuvo 
blaiva no ant vienos dienos, 
tiktai sziadien, kada turėjo sto
ti ant porklausinojimo. Sudžo 
davė jam persiskyrimą mid to
kios girtuokles, :

— Buvo tai priesz 
kada vienas stalius

DIEVAS TURI PO SAVO 
GLOBA NASZLE IR 

SIERATUKUS.
Kaunas.

Kalėdas,
(stalorius) pasiskolino isz kai
myno pipigu, 
ir atidavė; bet staliaus žmona 
tuokart nebuvo namie ir ne
matė prie kokiu liudininku jis 
gražino skola.

kurinos paskui

Tripolius. — Tūlas korespon- si po svietą pakol asz nesu- 
dentas laikraszczįo, prisiuntė gryžsziu.
akyva žinia apie suradimą per 
Italus ant pustynes Arabu, 
“Amžina Žydą,” kuri Arabai 
laike didelėje paguodoneje.

Italu aficierius paėmė ji in 
nelaisve, o kada pradėjo kal-

Po kiek laiko boti su tuom seneliu kuris tu- 
stalius mirė !ir mirdamas pa” rojo baltus kaip sniegas plau

kus ir barzda lyg keliu, dažino
jo, buk jisai vadinasi Ahasvc- 
rus, buvo sziauczium isz ama
to ųr turėjo trisdeszimts metu 
kada nukryžiavojo Kristų. Afi
cierius tokiu prisipažinimu la-

sake savo žmonai, kad pinigus 
atidavė, tik nepasako prie ko
kiu liudininku.

menesi kaimynas 
pareikalavo isz veliones! žmoV 
nos skolos. Toji 
jam skola atiduota dar priesz 
jos vyro mirti. Kaimynas nie
ko nepaisydamas pradėjo by
la. Teisėjas davė 14 dienu lai
ko pristatyt liudininkams, ku
rie mate, 
pinigus, 
ežius, 
su

Praeita

atsake, kad
nusistebėjo,bai nusistebėjo, manydamas 

kad senelis ne turi pilna protą. 
Ant galo aficierius užklausė:
“Tai tu turi būti ‘Amžinu Žy
du’ ?” Senukas atsiliepė: 
“Ant nelaimes esmių tuom, ku
ri taip ’svietas praminė. Užgi-

9 9

Kas tolinus atsitiko su senu
ku, ar ji Italai pacme in ne
laisve ai* jiems iszsprudo isz 
ranku, tai to niekas nežino.

Pradžioje 19-to szimtmeczio, 
atsirado “Amžinasis 

kuris panasziai kal
bėjo, kaip tas ka likos surastas 
Tripoliuje. Vėliaus buvo maty
tas Danijoj, Szvedijoj ir kitose 
dalyse svieto ir lai vis priesz 
Velykas.

Seni
* Amžinasis Žydas

taipgi 
Žydas,”

užraszai parodo buk 
“Amžinasis Žydas” buvo ma
tytas 1720 mete Monachium; 
mete 1631 Lipske, 1604 Pary
žiuje ir 1572 Madride. Vysku
pas Povylas Eltzen isz Szležin- 
ges mate ji ir su juom kalbėjo 
1541 mete. Buvo tai augsztaa 
vyras, vaikszcziojo basas, tu

miau Joruzalemo, o jau konia rcjo baltus plaukus ir ilga

kad stalius atidavė 
Liudininku neprista- 

pinigai busią iszieszkoti 
policijos pagelba. Nežino

dama liudininku, vargsze mo-
teriszko parėjo verkdama na
mo ir pradėjo melstis. Viena 
diena pro atvira Įauga in mo- 
teriszkes kambarį iszleto inle- 
ko vabalas, blizgantis kaip 
auksas. Vaikai sujudo ji gau
dyti, bet tas pasislėpė už spin
tos. Motina, norėdama vaiku 
norą patenkinti, atitraukė nuo 
sienos Spinta ir rado vabala ir 
senu metu kalendorių. Vaikai 
vabalo pasižiurėjo ir vėl ji pa
leido, tik mažoji Maryte pra
dėjo žiūrinėti in kalendorių ir 
atvertus viena lapa, sako moti
nai: “
paraszas! 
skaityti:

ir t.t. Motina

Mainyte, sztai tetuszio 
Tai tarus ome 

“sz. m. Vasario me
nesio 19 diena atidaviau skola 
prie liudin....”
nudžiugo ir pristato teisėjui 
liudininkus. Viskas paaiszkejo. 
Kaimynas buvo apkaltintas už 
neteisėta pajeszkojima,

du tukstanezius metu kaip 
trankausi be pasilsio po svietą 
isz priežasties viroko koki ant 
manes teisingai iszdave. Visur 
jeszkan mirties, bet veltui! Ne
siranda ant svieto bjauresnio 
padėjimo kokiu yra mano!”

Toliau senukas kalbėjo, buk 
drauge su didesne dale gyven
toju Joruzalemo, nužinrinejo 
Iszganytoju už paprasta apga
viką. Kada Jezu vedo per uly- 
czias, noszdanias sunku kryžių, 
ir puolė priesz jojo duris, jisai 
tame iszbego laukan szaukda- 
nias in paezia ir vaikus idant 
pažiūrėtu in akyva regėjimą.

Kristus pasikėlęs 
Ahasveruso idant jam pavėlin
tu truputi pasilsėt ant jo 
sle’nksczio, bet tasai paszauke: 
“Traukis isz czionais ir oikie 
tol lauš.” 
ranką tare in ji: 
gio atsilsėsiu, bet tu trankysio-

• »

prasze

Iszganytojas iszkeles 
“Asz neužil-

barzda. Tasai apraszymas tai
kosi su seneliu Tripoliuje. 
Daugeli kartu “Amžinasis Žy
das” bando atimti sau gyvas
tį, bet niekad jam tas užmany
mas nepasisekdavo ir turės 
laukti pakol Kristus vela ateis 
ant žemes paliuosuot ji nuo 
taip baisios bausmes.

Galima visaip manyti apie 
taji atsitikima, bet reiko pri
pažinti kad pasirodymas “Am
žinojo Žydo” 
tai visokiose dalyse 
apie ka 
užraszai, turi tame būti sziek 
tiek tcisvbos.

per tiek motu ir 
svieto, 

nžtvirtina senoviszki

11 Udine, Italije. — Aplinki
nėje Friulian smarkus drebeji- 

žemes suardė geležinke
lius, telegrafus ir sugriovė 
daug namu. Badai trisdeszimts 
žmonių likos užmuszta o szim- 
tas sužeista. , . J

mas
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Kas Girdėt
procentas gyvena kaip ° šuo 
su kate.”

Kaip galima tikėtis nuo in
teligentu jaunu moterių, pa
žindamos szeimyniH/aka szian- 
dienini gyvenimą idant sektu

Duosnumas
Amerikoniszki laikraszczini

daug raszo apie plakimą vai-1 paskui savo motinas? Ne, jo- 
« • A • • 1 • * • A ' • • « W * * • • •ku kaip tai nesenai atsitiko sios geidžia gyvenimo kuris 

kad tūla motina paguldo savo butu atsakantis pagal juju 
paaugusia dukrele ir uždavė mokslą, jos nesutinka ant pa
per sėdyne keliolika “blynu;” 
dukrele apskundė motina ir ta savo motinu. Mokslas, koki 
vietoje užmokėti bausme moti- seme universitete, kolegijoj ir 
na nuėjo in kalėjimą.

Toki atsitikimai Amerika 
vra labai tankus. Norints Ame- •f 
rikonai vra kurti ant visokiu 
prasižengimu, lineziavimu, už- 
muszimu laike žaidimo arba 
prie darbu, bet turi dideli at- 
jautima prieszais plakimą vai
ku.

Vaikai daeja lyg asztuoniu 
metu, pradeda rodyti savo nc- 
prigulmyste, būdami tvirtais 
kad tėvas ar motina nedrys ju
ju bausti kuniszkai isz prie
žasties baimes priesz tiesas. 
Turėdami toki 
nieko sau nedaro isz persergė
jimu tėvo ar motinos. Mergai
tes jau nuo dvylikos ar ketu
riolikos metu zulina po uly- 
czes lyg vėlybai valandai, ei
damos in teatrelius paezios ir 
ant visokiu zobovn arba tran
kosi bambiliais po visokius ap
leistus kelius kur sustoja ir 
daro “petting parties 
bjauriau.

Užteks pereiti po ulyczias 
vakaro, o konia kožnam tam
siam užkaboryje arba ant por- 
cziu galima užtikti jaunas po
reles “snarglius” susikabinę. 
Tėvai, norints gerai apie tai 
žino, bet nedrysta nubausti sa
vo vaikus, nes jiems kerszina 
sūdo bausme.

Taip nesiranda kituose skly
puose. Duokime sau Lietuvoje, 
Szvedijoj, Danijoj ir kitur vai
kai gerai žino kad jaigu prasi
žengs tai lauko juos

sida v i mo vvrui ir nova In ij> k v s-

snarglius

užtikrinimą,

f » ir da

“hlynine 
party” kurios labai bijo.

Kas-gi girdėjo idant dukrele 
arba sūnelis Europoje drystu 
kam pasakyt kad gavo per sė
dynė ar per sprandą kumszty- 
niu nuo tėvo ar motinos? Bet 
Amerike tuojaus vali fuis skva- 
jeri arba in palicije ir ima le
vus už sprando traukdami juos 
in suda.

Juk kuniszkas nubaudimas 
(žinoma no brutaliszkas) yra 
kanecz reikalingas vaikams, 
be bausmes vaika neužauginsi 
pridereneziai. Nekarta drąses
ni slidžios publieznai suduose 
apreiszke idant tėvai nubaustu 
kuniszkai vaikus nes kitaip ju
ju vaikai iszkryps isz doraus 
kelio. O kad taip isztikruju 
yra tai matome tai suduose del 
nepilnamecziu.

“Harp- 
apgarsino, kad 

su

apsipa-

Nesenai laikrasztis 
er Work lev” 

•»

Amerikoniszkos merginos 
universitetiszku mokslu neno
ri teketi už vyru, ne turėti vai
ku. Ant iszsiunstu užklausv- 
mu per taji laikraszti in visas 
moteres, turinezios sziadien 
augsztus moksliszkus dinstus 
ar tai prainonysteje, valdžioje 
ar kitur, atsake, kad apie ap- 
sivedima ne nemislina. Tik ke
lios atsake kad yra bjaurios ir 
vyrai juju ne p ra s ze 
cziuoti.

Kodėl mokytos merginos ne 
nori būti paezioms ir moti
noms? Juk rodos nėra ant svie
to patogesnio daigto kaip mo
kyta (inteligente) motina.

Atsakymas lengvas. Gyveni
mas pas tėvus, koki turėjo na
mie, mate nuo tėvu ir giminiu 
koki gyvenimą turėjo ir tas isz- 
vere ant ju nemalonu inspudi 
ir kad apsisaugot punasziu ne
sutikimu ir klaidu kokias pa
pilde kiti — pasiliko senmer
gėms.

Akyvu faktu yra kad ant 
kožno szimto sziandioniniu 
apsivedimu, septynesdeszimts 
yra laikomi už nelaimingus. 
Vyrai ir moteres graudinasi 
kad inžengo in luomą moterys
tes. Penkosdeszimtas procen
tas tuju neuzganadintu poru 
yra persiskyrė, o dvideszimtas

szimto

kitose mokslainese davė joms 
proga gerai suprasti ir isztyri- 
net gyvenimą ir todėl spiresi 
laimingo pagyvenimo vedusia- 
me gyvenime. O kad tosios lai
mes negali turėti tai vėlina pa
silikti senmergėms, no kaip už- 
riszti akis sau ir kitai ypatai.

Tai-gi pasikėlė merginos. Ir 
tasai pasikėlimas gali pasibaig
ti liūdnai del visos žmogiškos 
veisles, pakol szeimyniszkas 
gyvenimas nebus pagerintas ir 
lygiai padalintas tarp vyro ir 
moteres neužstos užganady- 
mas.

Prietelis duos tau gera rotla, 
svetimas paduos tai paszialpi- 
ne ranka o gimines uždarys du
ris priesz tavo uosi kada eisi 
pas juos melsti pagclbos.

neužstos

Lailkas užsimokėti už laik- 
raszti kaipo ir atnaujinti pre
numerata del giminiu Lietuvo
je, nes laikrasztis bus sulaiky
tas.

ATSAKIMAI.
JAV. Chicago. — Vest abu Vj 

Pa., randasi aplinkinėje Pitts- 
burgo, yra, labai mažas kaime
lis (pecze) kur randasi mink- 
sztu anglių kasyklos kur taipgi 
žmonys randasi ant st raiko.

M.Š. Waterburv,
Linksmos Valandos 

formato neturimo, 
spaudos, bet jaigu tomistą turi 
senus numarus, tai galime jais 
apdaryti ir padalyt isz ju pui
kia knyga.

K.B. Mount Carmel, Pa. — 
In tikejimiszkus dalykus nesi- 
kiszame ir apie tai garsyti yra 
nemalonu del laikraszczio. 
Kožna parpija turi savo admi
nistracija, kunigą ir komitetą, 
o jaigu kas tarp jus užeina tai 
visuomenei tas neapeina, 
tai vra lokaliszkas reikalas ir 
turi būti apsvarstytas tarp jus 
paežiu.

Paskutines Žinutes.

i i
Conn. — 

” mažo 
Iszejo fyz

nes

H Canton, Ga. — Smarki 
viesulą kokia prapute per Che
rokee pavietu užmusze aštuo
nis žmonis ir sužeidė daug ki
tu.

Il Mexico City, Mex. — La 
Gailia likos nžmirsztas pasike- 
leliu vadas Ignacio Robles ir 
asztnonioHka pasikeleliu.

New York. — Mis. John 
D. Kaine, turtinga motore, mi
rus, paliko 350 tukstancziiis 
doleriu <101 pastatymo Milliard, 
Conn., prieglauda del paliegu
siu vaiku. — Ir sakoma kad 
milijonieriai yra skupus žmo
nes?

Meksiko City. — Trys 
Amerikoniszki lekiotojai užsi- 
muszė kada juju eroplanas nu
krito Toluca.

II New York. — Dvide- 
szimts pasažieriu likos sužeis- 

kada trūkis Long Island 
nusirito nuo sztangu Sunny
side.

Meksiko City.

ti

Chicago. — S. Jaroszcwicz,
125£l W. Chicago avė., nužudė 
savo žmona, kuri buvo nuo jo 
pasimetus ir pats pavojingai 
pasiszove.

— Pirm keleto dienu užsi 
musze Antanas Skinderis, se
niau gyvenęs Bridgoporte. Jis 
dirbo tunelyje. Nupuolė in 
szafta (szulini) kokias 40 pėdu 
Ta paezia .diena mirė.
KVITU knygele Draugystėms del iss- 
mokejlmo pinigu ligoniams. Preke 26c 
KVITU knygele Draugystėms del Ka- 
sleriaus nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu.

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

Preka - .

—— G.

26c.

Nedideliame Rytu 'miestely
je gyveno vienas teisingai ti- 

pasekejas), 
ir turėjos gera dvara, na

mus ir ūki, bet negalėjas pa
dengi visu savo reikalavimu 
pajamomis nuo žemes. Buvo 
a isz k u, kad jam reikia užsiimi 
szalia su kaimo akiu, kokia 
nors prekyba arba amatu. Bet 
miestelis menkas, apyvarta ne
teikdavo jokios vilties rtždar-) 
biui. Ir sztai jis pardavė savo 
sklypą žemes, paverto visa li
kusi turtą in pinigus ir persi
kėlė in.dideli miestą.

Kaip ir kiekvienas atvažia- 
velis, jis nuėjo in vieszbuti, 
isznuomavo nuo szeimininko 
kambarį ir insitaise jame. Isz- 
tisas dienas jis vaiksztinedavo 
prekybinėje miesto dalyje, žiū
rinėjo in deszine ir in kaire ir 
galvojo, nuo ko ežia pradėjus; 
gi vakare sėdėdavo pas save 
namie viszbutyje ir prie juo
dos kavos kalbėjo su nauju pa
žinsi amu apie savo planus.

Jam patardavo tai viena, tai 
kita. Bot ne vienas isz siūlytu 
bizniu jam nepatiko. Vienas at
rodė jam jierdaug varginan- 
cziu; kitam, jis truko pinigu ir 
visi jie, in krūva paėmus, at
rodo jam netikrais ir teduo- 
daneziais maža pelną.

Karta, bastydamasis gatvė
mis, jis praėjo pro szventykla 
ir pamate joje didžiule minia 
žmonių, klausiusiu chadžos pa
mokslo.

— Ehe, — pamanė teisin
gai tikis, — turbut chadža skel
bia ka nors indomu, 
žmones taip susieina prie jo.

Pagalvojo — ir pats inejo in 
szventykla.

Chadža savo 
ko:

kis 
nors

(Mahometo

savo
nuo

jeigu

pamoksle sa-
I

| Teikite dovanas netur
tingiems! Ka jus atiduosite ne- 

, Alachas gražinsAlachas

tos prekybos

turteliams
jums deszimtcriopai!

— 1’alauk, — 'pamano tei
singai tikis,
asz ir imsiuos! Teikti dovanas 
net arteliams užsiėmimas ne- 
vargingas; Alachas — skolų 
mokėtojams iszgalis; tas daly
kas geras, o ir tikras, jeigu jau 
chadža skelbia isz paties ko- 
rano.

Jis nuėjo isz szventykios in 
savo vieszbuti ir pradėjo teikt 
dovanas neturtėliams. Teikė 
dovanas ta diena, teike kita.

^zeimininkas norėjo inkvept

— Geradari, pasilik ir sau 
ka nors!

— O, no!—atsake teisingai 
tikis. Kuodaugiau asz iszdaly- 
siu neturtingiems, tuo geriau, 
juk asz gausiu deszimtcriopai!

Ir jis dalino savo turtą, kol 
pats nepasiliko su tuszcziomis 
rankomis.

Tuo tarpu atvažiavo nauju 
gyventoju. Szeimininkas atėjo 
ir pareiszke:

— Mielas bieziuli, man rei
kalingas tas kambarys sve- 
eziains, kurie 
Paliuosuok ji!

— Pamanyk, kszeiminiuko: 
kur man dėtis, jeigu tu mane 
iszvarysi.’ — nusiminime su
szuko geradaris.

Žmogui, iszdalinusiam ne
turtingiems visa savo gera, 
szeimininkas negalėjo nusidėt 
ir tarė jam:

— Gali dar pabūt pas ma
no. Apaczioje kavinėje, asz tu
riu kerte. Jeigu tu ton truputi 
susiriesi, tai puikiai galėsi 
miegot.

Visa ] 
vargszas, 
kortoje.

jam proto ir tarė:

iszgali mokėt.

puse metu miegojo 
, susirietęs kavines■

Karta vėl atėjo szeiminin- 
kas ir pareiszke jam:

— Klausyk, bieziuli, mies
te greitai bus muge — man rei
kalinga kiekviena mano namu 
kertele. Tavo vietoje turi per
nakvot turtingas pirklys. Juk 
tau ir taip buvo jojo ankszta.

— Bot kur-gi man dėtis f 
O kas man darbo? Vie

nok, ar žinai ka? Mano kieme

stovi didelis visztininkas kaip 
tiktai dabar esąs tuszczias. 
Naktys dabar sziltos, tu ten 
puikiai insitaisysi.

— Hm... dėkoju tau! — at
sako suolgetejes geradaris. Ir 
nugyveno visus motus viszti- 
ninke, kieme.

Atėjo pavasaris, vėl atėjo 
szeiinininkas ir pareiszke:

— Klausyk, asz prisipirkau 
visztu — man reikalingas visz
tininkas. Eik lauk isz ežia!

— Gerai, bet kurgi man dė
tis?

PERĖJIMUI VISZTOS ANT PARDAVIMO. GERIAUSIA DEL
SILPNU STRĖNŲKotelis ir f alina. Namas turi 

16 ruimu, maudyne, vanduo ir 
visokios vigadoft stuboj. Par
ma turi 45 ajeieriu, 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 Vaiky, 

Box 144, R.F.D. No 1, 
Barnesville, Pa.

Parinkti perėjimui visztas, 
turimo atsiminti, kad visztos 
žmogui nauda nesza kianszi- 
niais, ir kad veislei reikia pa
rinkti tam tikslui geriausias 
visztas, ypatingai tas kurios 
deda didelius kiauszinius. Ge
rai prižiuromos visztos prade
da kiauszinius dėti savo am
žiaus szesztaime 'menesyje, ir 
auginimui geriausia leisti pe- 
retis pabaigoje Kovo menesio, 
Balandžio viduryje ir vėliau
sia Gegužes mėnesyj. Peranks-

t.f.)

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

O asz ka žinau? Anglių
ii'uv tyvos iszperetos visztos nor la-1 

bai naudingos nes jas reikia 
per ilgai szerti ir noatnosza jo
kios naudosi

Dedanczios visztos geros tik 
keturiems metams, nes ketvir
tuose metuose dėjimas sustoja 
ir jas ilgiau nereikia laikyti. 
Ga'idi reikia parinkti paezios 
rases, kuriai viszta priklauso,1 
bet no paežio lizdo, nes jaigu 
gaidys ir viszta priguli prie 
paties lizdo versle greit su- 
silpnes ir lengvai užkreeziama 
visokioms ligoms. Gaidi reikia 
irgi laikyti tik per keturis me
tus, antrais metais yra tinka
miausiu veislei. Vidutinio di
dumo visztoms vienas gaidis 
užtenka 10-14 visztoms, didė
lėms visztoms vienas gaidis 5 
arba 7 visztoms.

Kiausziniai perėjimui turi 
būti szvioži ne dauginus kaip 
1,0 dienu senumo. Irgi nereikia 
maišyti szviežius ir paseneju- 
sius kiauszinius. Perėjimui 
kiausziniai turi būti szvarus, 
jaigu noszvarns tai pirm de
dant in lizdą reikia juos gra
žiai numazgoti szaltu vande
niu ir padėt priesz saule, kad 
padžiutu. 'Pavasary 
niai gali stovėti ilgiau bet va
saroj ne privalo ne sanvaite 
stovėt, nes kiauszinio poluksz- 
tine pievele kietėja ir visztu- 
kai negali persikalti. Nepatar
tina perėjimui visztas leist 
ankseziau Vasario viduryje 
kad visztukai atsirastu Kovo 
menesyje, kada atsiranda vi
sokį žalumynai, be kuriu labai 
sunku auginti visztukus.

Per keturesdeszimts szeszias 
valandas nereikia duoti jokio 
lesalo, nes turi užtektinai try
nio isz 'kiauszinio. Jaigu visz- 
tnkas ankseziaus lesintas gau
na žarnų gnngrina ir nyksta. 
Ir tas pats su visztūkais isz pa
senusiu kiausziniu.
sias visztuko maistas turi būti 
kiauszinis sumaiszytas su ža- 
liumynais, ka'ip salotoms, ko
pūstais ir kitoms daržovėms. 
Kiauszini nereik per kietai isz- 
virti. Kiauszinio treczdali su- 
maiszyk su du-trecz daliais ža
lumynu. Galima pagaminti isz 
miežiniu kruopu kosze. Tik 
reikia smulkiai sumalti, gali
ma paimti viena kvorta kruo
pu su viena kvorta tirszto pie
no ir viena kvorta žaliumynu- 
Reikia uždėti ta valgi ant len
tukes kad visztukai lengvai pa
siektu ir nesumindžiotu. Rei
kia visztukus lesinti kas dvi 
valandas, vėliaus kas tris va
landas, 
visztukai vra alkani. Visztu- 
kui sulaukus szesztos sanvai- 
tos galima duoti vienu kruopu 
ir jeigu galima lengvai gauti 
kernu tai kernus galima su- 
maiszyti su miežiais. Nepatar
tina vartoti vienus kornus. 
Kuomet visztukai paauga tai 
jau patys turi pasijeszkoti 
maisto. Permainomis galima 
jiems duoti sukapotu bulvių, 
morkvu, kopūstu lapu, salotu 
ir kitu daržovių. Kur galima 
patartina tuos žaliumynus pa
džiovinti žiemai ir priesz var
tojant suszutint ir sumaiszyti 
su bulvėmis.

Visztoms nereik perdaug 
duoti grūdu nes perdaug nu
tuks ir nebus geros kiausziniu 
dėjimui. Nuo ryto reikia visz
tas paleisti an't lauko. Syki pa
lesinti ryte ir antru kart tuoj 
po piot. Jaigu visztos tingi, ar
ba tupi per daug vienoj vietoj 
reikia jas pabaidyti. Žiemoje 
visztas ant lauko reikia paleis
ti tik apie pusdieni.* —

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

vi.sua
vi rsz

kambaryje yra vietos, 
met pasilieka 
augliu. Jeigu nori...

— Asz pasiruoszes. Juk ta
vo visztininke buvo ne geriau!

Ir sztai vargszas pasitaiso 
savo patalu anglių kambaryje 
ir nugyveno ten du metus, pra
leisdamas savo menka buvoji
mą, kaip sunkia naszta.

Viena puiku ryta, juodas, 
kaip puodis, iszlindo isz savo 
kambariuko. Jis nuėjo in mies
tą, atsisėdo ant akmens, susi
maustė apie savo prakeikta 
gyvenimą, apie tai, kaip butu 
gerai padaryt jam galas, ir isz- 
siblaszkiusiai ome krapsztyt 
lazda smėlyje: staiga ■.— kas 
tai? Kas žibterojo taip rysz- 
kiai?

Jis pakele radini — tai pa
sirodo brangus akmuo. Jis ome 
at kasi net smėli ir neužilgo isz- 
kase dožele, beveik supuvusia, 
bet pilna brangenybių.

Skubiai surinkęs brangeny
bes ir nuvalęs jam, jis nubėgo 
in prekybine miesto dali. Auk
sakaliai užmokėjo jam už radi
ni paskirta suma.

Jis tuojau nuėjo iii vieszbu
ti, užsikabino augliu kamba
ryje ir perskaitliavo pinigus; 
pasirodo lygiai deszimteriopai 
palyginus su tuo, ka jis buvo 
iszdalines neturtingiems — ne 
dauginus ne mažiau!

Jis džiaugsmingai užmokėjo 
svetingam szeiinininkui už bu
tą, suvyniojęs insidejo likusia 
suma in savo diržą ir pasuko 
savo pėdas linkui szventyklos.

Ten vėl buvo juodai juoda 
nuo žmonių, susirinkusiu klau
syt chadžo. Teisingai tikis pra
sistūmė iii prieszaki paklausyt 
apie ka kalba.

— Teikite dovanas netur- 
kalbojo chadža,— 

ka jus duosite neturtingam, 
Alachas gražins jums desziiib 
teriopai!
- Ei,_ .

teisingai tikis. — Tai, ka jums 
pasakoja tas gudrus pamoksli
ninkas, tikriausia tiesa, asz tai 
savimu isztyriau. Alachas už 
viską atiduoda deszimtcriopai.

darydamas jis stato 
tokias mažas sanly-

T.
tingiems,

vietele

apie tai

kiauszinius.

kiauszi-

Pirmiau-
žmones! — suszuko

Bet tai 
sziokias 
gas’: puse metu reikia nugy
vent kavinėje, motus visztinin- 
kc ir du metu augliu kambary
je. Jeigu jus norite visa tai pa
daryt — jušu valia. Kas lie- 
czia mane, t ui asz prisisotinęs 
iki kaklo ir daugiau neduosiu 
neturtėliui ne vieno mažyczio 
pinigėlio. V r
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KREIPKITES PAS DR. HODGENS 
Philadelphia Specialiita 

Visos Kronisskos Ligos.

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

dirbti. Apsisaugokite pavojaus.

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.
Rodu ir patarimas dykai.

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

Baueum Name, Antra* florae.
«mm*m**■•■II i i w iim

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

I* J

<»

PasamdoLaidoja kunns numirėliu, 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu veseliju, pasivažinėjimo ir t. t. *i
520 W. Centra St.. Mabanoy City, P*

Lehigh Valley
iF^xanion>

JI

J*

331 W. Centre St.,

arba geriausia kaip 
vra alkani. *

F.L.I.S.

Jį
i1>i

.V

A. J. SAKALAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

(Bell Phone 872) 
Shenandoah, Pa.

suteikiamNuliudimo valandoje 
geriausi patarnavimo. Palaidojimą 
atliekam rūpestingai ir gražiai. Bu
site pilnai užganėdinti.

Isz Mahanojaus jeigu kas parei
kalaus mano patarnavimo tai mel
džiu man telefonuoti o pribusiu in 
deszimts nrinutu.

K

$4.00 Dubeltava*
Tilcietna

NEDELIOJ 1 APRILIAUS

SPECIALISZKAS TREINAS 
Apleti Mahanoy City 4:40 ryte. 
Grįžtant apleis Jersey City, Ex
change Place Sta. 7:20 vakare.
--------—-----r- .-------------

7:20

$1,000 TIK U2 60 CENTU.

I

Telefonas 872.

ywr'wj '

51RcumatiMcu gėlimu, ncu- j
ralgijos,

Ka tas tūkstantis doleriu Žmogui 
rciszkia, jeigu jis yra apimtas ko
kios nors ligos bei viduriu sugedi
mo? Toks žmogus yra susiraukęs, ne
linksmas ir invairiu nesmagumu ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sini kaina parodytum, tai jam malo
nesne butu sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jautiesi esąs ap
imtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaist-žoliu nuo 
bile vienos žemiau pažymėtu ligų ir 
atgauk savo sveikata.

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

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

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

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

iBzbalsamaoja ir laidoja mlruaiu* 
ant visokiu kapiniu, Pagrabus paruo- 
szi* nuo paprasczlausiu iki prakil
niausiu. Par samdo automobilius del 
laidotuvių, veseliu. kriksstyniu h 
kitiems pasivažinėjimam*.

Bell TeUfnna* 1I71-M
kitiems pasivažinėjimam*.

Gyve-

mmo
Džiaug-

smas

v

I

ii

i

I

11J

H

pcrsi- 
skaudžių 

išsinarini- | 
mų ar ilsisukumų 

Naudokite
DR. RTCHTERIO

Inkaro Rūšies

PAIN-fXPELLERi
Vaizbaienklif rrtfiatruotai i 

S. V. PaL Biure,
Nėra tikrasis, be ' 

inųsu Inkaro vaisba- I 
ženkliu. Vaistinėse ' 
po 35c ir 70c.
F. AD. RICHTER A CO.

Btrry *. *•. 5lh SU.
Brūkly,. N. Y.

paprasto 
šaldymo, 
raumenų,

Atlik Ui

\t

3 i

■'till

Nosinis Kataras ir Asthma 
arba Dusulis.

Mainicria asthma, Gerkline asthma, 
Bronkites, Gerklinis kosulis, Plautis, 
Sunkus atgavimas krepo, Katariszkaa 
kurtumas ausyse, Už yra a* galvoja, 
Galvos penzalimas, Užkimimą* gal
vos, Isz priszakio galvos skausmo*. 
Neapmokama gyduole naudojama au 
stebėtina pasekme per 30 meto. 
PREKE 25c. (užmokesti prisiuakite 
pinigais ne stempomis). Iszraata lt 
parduodame vien tik per
THE HAMPTON LABORATORY 

724 MULBERRY ST. READING, PA. 
Pasinaudokite isz to* Btebetino* gy
duoles už tokia pigia preke.

...  ■' #■- ....... 11 ....................-

Lie*uvitakat Graborint
K. RĖKLAITIS

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbi- 
ninke motereros. Priei
namos prekes.

51C IV. Sprue* St., 
htlUNOT CITf. PA.

:J0« aiBKKT ST., 
TAMIQVA. PA.

. _ _ . — _   — .!.* 'um1'"..111 1 T y**- M

51C 1Y. Sprure Si

:to« juukkt st.

skaisti oda, vikrios kojos, veiklus protasŠviesios akys
—tai sveiko žmogaus teisė.

Palaikykite savo inkstus, kepenis ir vidurius gerame 
stovyje, o jūs būsite veiklus ir drūtas, nors turėtumėte 
70 metų—arba kažin kiek metų! Per septynias gent- 
kartės—nuo 1606 metų—Holundai pasitikėjo savo *‘ho- 
landiškais lašais,” kaipo pagelba dėlei užlaikymo svei
katos ir drūtumo.

Tas vaistas patarnaus ir jums. Išbandykite jį &iai>«
dienų. Žiūrėkite, kad ant kiekvienos dėžutės būtų rarJ 
das Gold Medai ir atmeski
te visokius klastavimus— 
pamėgdžiojimus. Gaunama 
pas visus aptickorius, tri
juose daugiuose.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.-- $--

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

MERCHANTS BANKING TRUST CO., 
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta 
suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir czedina.
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.

Dėkite savo
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ARBA KAS ATSIDUODA PO 
APVEIZDA DIEVO, TAS 

NEPRAŽŪSTA.
HM
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na, > >

kadangi lyg 
ir veidas buvo

Sveika Marija, malones pil- 
susznabždejo savnoriai 

mano lupos; kokias tai stebėti
nas jausmas apveikė visa mano 
duszia, visus pajautimus; ro
dėsi man kokia tai galybe urnai 
parnesze in gimtines kaimeli, 
kad esmių savo teviszkes na
melyj kad girdžiu tavo, brangi 
motin, malda, ta malda, kuria 
mane maža mokinai, kuria vė
liaus kas vakaras suklaupė 
abudu kalbėjome; pajaueziau 
tuos paežius jausmus su ko
kiais būdamas kūdikiu kalbė
davau ° Sveika Marija”, kada 
bažnyczioje suskambėdavo var 
pas. Gailaus duszioje mano su- 
miszo visi jausmai, akyse pasi
darė tamsu, ausyse suosze kai- 
pi kad miszkas laike vėjo, puo
liau ant keliu. Ne žinau kaip il
gai gulėjau, 
kniupszczias
szlapes nuo aszaru. Vienok pa
sikėliau ramus su'kokia tai vil
tim ir ramybe duslioje. Skam
bąs laikrodėlio pažadino mano 
duszioje jausmus, kurie sukrė
tė ja, mintis laimingos ne kal
tos kūdikystes, mintis laimin
gos jaunystes, mintis meiles ta
vo brangi motin ir Mariukos, 
ntidenge priesz dvasiszkas akis 
du paveikslus: paveiksią pra
eities mano, ne kaltos, laimin
gos praeities ir paveikslas bai
saus mano padėjimo, arba da
bartinio gyvenimo... Isztikro 
kas butu su manim vykę po in- 
tekme tokiu datyrimu ir inspu- 
džiu, jeigu ne juokai mano 
draugu, kurie gere, dainavo ir 
juokėsi linksmai, atsiminė apie 
mane, radę kaipi be jausmo, 
pradėjo gaivint ir ragint prie 
gėrimo. Jie iszblaszke visus 
mąno.jausrous suteiktus man 
mintimis — bet ne buvau jiems 
dėkingas už tai, tacziau pajau
eziau prie ju visudidžiausia ne 
apykanta, bet turiu pasideka- 
vot savo tvirtybiai, kad perga
lėjau tuos jausmus ir neparo
džiau jiems nieko, tuo labiaus, 
kad apsvaiginti ir tamsoje ne 
mate gerai mano veido... Iszsi- 
teisines kad turėjau baisu sap
ną ir esmių labai nuvargęs, to
dėl reikalauju ramybes atitoli
nau juos nuo saves. Pasilikęs 
vienu puoliau ant gultos neisz- 
sirenges ir apsiliejau kareziom 
aszaroms. Gulėjau per kokia 
tai valanda be jokios mislies, 
vien apgailestavau savo nupuo
limą, gailėjausi už savo nusidė
jimą priesz Dieva ir priesz ta
vo brangi motin, kaipo ir priesz 
Mariuką, kuriai jog prislėgiau 
amžina meile, o vienok pamir- 
fczau ir tuomi suteikiau jai ne 
mažai, kaip man rodos skaus
mo szirdies. Potam nuspren
džiau gelbėtis isz tu szetonisz- 
ku žabangų, nusprendžiau pa
bėgt nuo banditu ir metavonla 
bent perpraszyt už nusidėjimą. 
Ncmislijau visai kad brangi 
Mariuką taip ilgai lauktu ma
nes, bet...

— O Milimas Antanėli — 
pertrauke mergina, ar taip blo
gai sprendei apie mano ir ma
no meile?

— Atleisk man mylima mer
gele, bet argi buvau vertas ta
vo meiles, argi neužsipolnijau 
unt pamirszimo!

— Nekalbėk apie tai Anta-

I

'SAUDS'- I

ze. Nusprendžiau naudotiesi isz 
geros progos. Nekuria nusigėrė 
jau miegojo kur kas puolė, kiti 
gere szukaudami, iszreiszkine- 
dami savo velijimus. Priėjau 
prie ju ir taip-gi nuduodamas 
linksmas pradėjau ragint visus 
prie.gorimo, patsai saugodama
sis nuo pasigėrimo. Galinus nu
duodamas girtas atsitraukiau 
ir nuėjau sustatyt sargus. Ži
noma, sustaeziau juos pagal 
savo pienu taip, kad turėt kelia 
pabėgimui. Netrukus tyla aba
ze apsivieszpatavo: visi sumigo 
akmeniniu miegu, tada nuejan 
in szetia, kame buvo surisztas 

Tamsoje, paleidęs ji 
, užklausiau ar butu

pasirengęs pasirižt prie bėgimo 
isz nelaisvos drauge su innnim. 
Nelaimingas prekejas 
intikejas man pastvėrė 
kaklo ir bueziavo isz džiaugs
mo, iszreikszdamas tuomi man 
savo dekingyste. — Apsupau ji 
skraiste ir paemes pinigus Jo 
paėmiau už rankos ir

Antanas paszoko iszskete užtrukai, o ten. gal tėvai tavęs
rankas, o mergina puolė jam laukia ir nerimsta apie tave;

mano

in glebi!
Meile numylėtos mergi- 
pergalejo Antano

pre kojas, 
isz rvsziu

iszsyk
už

paėmiau už rankos ir nusive- 
džiau. Žinomu man buvo kiek- 

k rūmelis,
uola ir plaisza, kaipo ir kur ta
kelis ir kur stovėjo pabalnoti 
arkliai. Taigi nors naktis buvo 
tamsi, kas da geriau buvo, pa
bėgimas buvo nesunkus. Priėjo 
prie arkliu paėmiau du goriau
sius isz ju, susėdome, leidomės 
žinomu keliu, idant kūoveikiau 
šiai atsitolint nuo abazo ir isz- 
vengt hesivijimo banditu.

Viskas nusiseko gerai; nepa
taikome ant jokiu kliueziu — o 
kada pasiekėme ta vieta, ku
rioje ne reikėjo atbot banditu 
sulaikome begi arkliu, idant 
arkliam duot pasilsi ir patiems.

Tada ramiai jau jojome — ir 
taip jojome kelias dienas, kol 
pasiekėme rubežiu ir kol neper
jojome jo,

vienas kiekviena

kur jau nereikejo 
baisetiesi banditu. Tame laike 
mums bejojant turėjau pakak
tinai laiko su pažint mano drau. 
ga, arba iszgelbetoja isz bandi
tu valios su visom ypatybėm 
mano gyvenimo. Kada jam ati
daviau pugiliaresa su visais ja
me buvusiais pinigais, kurios 
paėmiau da 
banditu, ir laikrodėli, prekejas 
labai nusistebėjo. Norėjo man 
visus tuos pinigus atiduoti — 
neėmiau; siūle bent puse, norė
damas atsimoket už iszgelboji- 
ma jo isz banditu nelaisvės, bet 
kad asz jam ir buvau dėkingas, 
nes per ji ir pats iszsigelbejan, 
neėmiau, atsakydamas, jog ne 
noriu jokios atmokesties nuo to 
kuris buvo priežastim mano 

ant gero kelio do- 
prekejas buvo sujudintas 

ir asz pats, dekavojom

pinigais, 
nejudintais nuo

sugryžimo 
ros, 
kaipo 
viens kitam, o prekejas net ta
da sutiko, kada priėmiau nuo 
jo pinigu bent ant savo reikalu, 
kol pasieksiu teviszkes nameli.

Persiskyrem szirdingai atsi
sveikino. Pasilikęs vienas, nes 
nrkli paleidau, pradėjau smar
kiai eit linkui tos szalies, kur 
maeziau savo duszios akimis ta 
maža brangu szirdžiai nameli, 
bet blaszke mano duszia ne
tvirtumas ar rasiu d a jame ta, 
kuri man dabar buvo taip bran
gi ir kuria troszkau matyt 
idant perpraszyt
manim jai kanezias; 
jau rast ne mylimos Mariutės. 
— Ali, szirdis mano kauke isz 
skausmo tuomet! — sunku tai 
iszrcikszt. Troszkau turėt spar
nus, idant pasikelt ir nulėkt 
knoveikiausiai in ta vieta, kur 
buvo visa mano duszia, trosz
kau tik pamatyt da karta jus, 
pamatyt ta gimtines lizdeli ir
pntgaiszt kur erdvibese kaip kavoju Dievui kad jis saugo- 1..I1. XT^U..4 R......-Z I • . . ‘_____

už suteiktas
nesitiko-
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sugryžt prie tavęs gyvu. .
Ėjau tad per visa diena Ir 

nakti ir tik sziandien vakaro 
priėjau kalnus kuriais nekarta 
vaikszcziojau... Szirdis
taip sujudo, kad rodėsi auksztn 
jai buvo krutinėjo! Pradėjau 
nusileisdinet palengvėlė žemyn 
in kloni, 
lojo prisisotint regykla! Kada 
taip ėjau ir sotinau pasiilgusia 
duszia ir akis pažystamu pa
veikslu gimtines szalies, urnai 
iszgirdau baisa varpo, kuris 
atsiliepė boksztc bažnyczios, 
kurioja pažinau 
Tęva, 
prie maldos, 
meldžiausi karsztai, gal karsz- 
oziau negu kada-nors savo 
veninio, 
ir Dievo Gimdytojai 
veizda 
nuo amžinos pragaiszties.

Po valandai vėl ėjau skaity
damas triobas kaimo, kaipo 
kad del persi tikrinimo ar vis
kas da randasi, ka palikau. 
Maeziau ten namus Mariutės, 
ton musu grinczele. — O motin! 
ar supranti kaip graudinuosiu 
jog apleidau ta ramu, tyku to- 
viszka lizdeli, kur buvau ir bu
eziau buvęs 
laimingas.

Pradėsiu vėl senoviszkai do
rai gyventi, 
teisingai — bot jau ne ežia tū

ta brangu lizdeli, 
savo nepato-

o duszia mano nega- gi,

ta dangiszka 
szaukdamas maldingus 

Puolės ant keliu

gy-
Je k a vedamas Dievui 

už Ap- 
ir iszgelbcjima manos

ir po sziai dienai

dirbti sunkiai Ir

riu apleisti 
kuri sutersziau 
gu ir nedoru gyvenimu 
prasiszalint in ten kur nieks 
manos nepažysta, kur svetiniu 
busiu visiems ant visados. — 
Tu brangi Mariuk pamirszk 
mam* savo atmintije už ka 
sziandien ne su džiaugsmu, 
vien su didžiu skausmu ir kar
tybe dokavo ja u tau, 
bus man užbaigt 'gyvenimą 
jaigu žinosiu kad tu be manos 
esi laiminga, kad pamirszai ta, 
kuris tau piktu už meile atsi
mokėjo.

Mergina apsiliejo aszaromis, 
nežinodama, 
nia atsakyt 
tokio jo

savo
ne

at mintiję

turiu

lengviau

nors ant 
kas jai 

g-

gal a tja usdamas

ar gal no'galeda- 
jam kn 

reikalavimo,
iszpildyt nebuvo, galimu dai 
tu.

Antanas,
jos jausmus, kalbėjo:

— O brangi mano! nenoriu 
taip dideles aukos nuo tavos; 
negali pasilikt motoria 
gaus, kurs buvo vadu banditu.
Ne, to niekados negaliu reika
laut nuo tavos! Meldžiu pa
mirszk, ei'k kitu gyvenimo 

bot tau da 
po kojų kloja; 
te laime

žmo-

ei'k kitu 
erszkecziu takeliu 
jaunyste rožes 
buk laiminga
tau savo dovanas isz

beria
ragosavo 

gausos.
— No mylimas Antanėli!— 

matau kad mano laime pražu
vo; negaliu but laiminga kada 
manos iszsižadi.

— Bogi turetumiai tiek ne 
a py kautos prie musu — prita
rė sena motinu — kad be gai- 
lesties nori apleist savo sena 
motina ir ta kuria ir sziandien 
tai}) labai myli. No, sunau! mos 
tavos jau neleisime nuo savos; 
turi ] jusi likt pas mus. ^N e rin
ka liūgai taip labai žemini sa
ve, kadangi žinoma, ji>g ne isz 
liuoso noro pasilikai draugu 
nedoru žmonių, toks tavo buvo 
likimas, bet jog ir tarno padė
jimo mokėjai Imti doru, kaip 
galima sprenst isz tavo apsa
kymo; tvirtai tikiu, jog neesi 
papildęs piktadarystes, neturi 
ant savo sanžines sunkios nuo
dėmes.

—- Užtvirtinu jus tame; de-

r>

dulke. Neimtumei brangi mo
tin verkus ant nupuolimo tavo 
kūdikio tada jei būtumei isz- 
vydus mane lavonu, gal sma
giau tau butu, o asz laiminges
nis gal bueziau i nes nežinodar 
mas mano nusidėjimo laimin- 
tumiai mane, kaip laiminai isz' 
leidžiant in svietą mislydamn 
kad visados buvau geru tavo 
sunumi — bet sziandien mano 
iszpažintis, atjaueziu — labai 
žeidžia tavo motiniszka szirdi 
—bet atleisk man, kitaip nega
lėjau pasielgt, kitaip būti ne- 

gas, bet apsvaiginti snaude ir galėjo — noras matymo tavęs, 
tik žiurėjo in užabazi nesiru-

heli...
n BiMWii W Taigi pert raukiau savo 

apsakymu; klausykit kantriai, 
dar apsakysiu kaip pabėgau. 
Apsvarstęs dalyku persitikri
nau jog reikia but atsargiam. 
Apmislijos plona, iszejau isz 
savo szetro. Geras plonas mano 
draugu liepė jiems isztusztint 
visas bonkns vyno, taigi gero, 
arba nenoroms pyle sau vyną, 
apart sargu, kurio taip gi nors 
rūpestingai pildo savo parei-

jo mane nuo to.
— Taigi neturi ko sielvar- 

pavesk

nos pergalėjo Antano nu
sprendimą. Glamonėdamas nier 
gėlo kalbėjo insijauslines:

- - Kuom-gi kitu tau, bran- 
atsimokėsiu jai ne

Priimk ja, mano szirdis tau nie
kad neatsimaine ir neatsimai- 
nis iki paskutiniam jos gyveni
mo bridžiui. Bet turiu jus pa
likt bent ant trumpo laiko, ka
dangi negalimu man yra daig
iu taip, kaip esmių pasirodyt 
žinomoms. Eisiu ant keliu die- 

musu artima miesteli, 
idant sutvarkyt savo reikalus.

— Bet ar sugryžszi, Anta
nėli 1 — klauso glamoniai my
linti mergele.

— Sugryžszi u 
mano numylėta;
mano galeje idant pamirszt ta 
kuri iszgydo mano duszioj žaiz*- 
das ir 
dus.

Ir kaip kad del pade k a vo
lios, 
savo meiles 
pabueziavo 
szirdingai prie savo krutinės.

— Oda ba r, < l u k t e m ano, — 
tarė motina — laikas jau tau 
eiti namo; labai ilgai piis mus

todėl eik vaikeli namo, bet ten 
niekam dar nepasakok kas bu
vo priežastim tavo pus 
užtrukimo.

— Argi ncžinauX! ir

nu m

buk

mane

nesu-

meile.

raini
nėra jau tas

su tarpine abejones le-

kaip kad del užtikrinimo 
mergelei, karsztai 
ja prispausdamas

KONSULIS PAJESZ- 
KO SEKANCZIU 

ŽMONIŲ
I
I

Janulaicziai, Petras ir B.G. 
Pirmas gyvenos Grand Rapids, 
Mich., o 
W.Va.

Szimauskis, Albertas, priesz 
kara gyvenos ar tai Washing
tone ar tai Washingtono vals
tybėje.

Praisziene, Marijona, Ameri
kon atvykus priesz kara ir gj’- 
venus kur tai apio Washingto- 
na.

• Bul’as, Aloizas, girnos Liepo
joje, priesz kara gyvenos Wa- 

dabar gimines ne

antras Moundsville,

Ale ižas

shingtone 
turi žinių.

Fitutis, Jonas, jau apie 20 m. 
kaip esąs Amerikoje ir gyve
nas Pittsburgh, Pa,

Gribauskas, Antanas, Ameri-

> Vincas,

prantn to, jog ežia reikia užlai-
JI at-kyt didžiausia .slaptybe 

sake mergina rimtai.
Dar karta atsisveikino An

si i ku- 
riuom dabar nesinorėjo 
skirtis, kurio gaila ;
labai, o žinojo kad rytoj neras

tana labai szirdingai, 
dabar 
kurio

i

TARADAIKA

Ėdrus Velnias
Czian-su kaž-koks Lį ir jo 

žmona labai gerai drauge nu
gyvendavo. Vyras numirė dar 
nesulaukęs ket ures-deszimties 

Kuomet ji paguldo in 
nenurimstanti naszle 

prikalt antvožo. Rytais 
, kuomet jinai, ei- 

paliaudavo

niotu.
karsta,
nedavė 
ir vakarais 

paproeziu

iszvykes
gyvenos mieste

kon iszvykes priesz 1-8 metu — 
gyvenimo vieta nežinoma.

Sidaravicziai, Matauszas ir 
Raidas ir Mare Sidaravicziute- 
Jariene, isz Mnriampoles apsk., 
Klebįszkio valscz.

Delikai, Adomas ir Aleksan
dras, isz Kruonio miest., Traku 
apskr.

Brazys
priesz kara, 
“Vitiburk” (gal Pittsburgh’e, 
Waterbury ar taip panasziai 
miesto.)

Dobrikis, Andrius, Amerikon 
atvykęs 1903 mete, gyvenos 
Gilberton’e, Pa., daba r apie ji 
gimines jokiu žinių neturi.

Doringai, Jonas ir Villiamas
Amerikon gana senai atvyko, 
gyveno gal ir gyvena Bavonne, 
N. J.

Pilipauskas, Aleksandras gy
venas ar tai Atlantic City ar 
kur nors apie New York’a. Rei
kalas svarbus.
Macko'viczius, Juozas, iki 1923 

metu gyvenęs Ansonia, Conn. 
Dabar motina apie ji neturi jo
kiu žinių.

•Vaitkevicziu-s, Antanas (To
ny Watkins), isz Riotayo, Tel- 
sziu apskr. Amerikon atvykęs 
1904 ar 1905 metais ir gyvenos 
Now York’e.

■, Juraitis, Antanas,
910 S. 3rd. Street, Brooklyne, 
bet Konsuato tuo adresu raszy- 
tas laiszkas sugiyžo.
Ruseckaite-Velivieno Gnu, ki

lusi isz Garliavos valscz., Kau
no paskr., per ilga laika gyve
nusi Girardville, Pa. Jau nuo 
1922 motu tėvas neturi žinių— 
yra labai susimpines.

gyvenos

taut, pavesk save apglobei 
Dievo, Jo Motinos Szvencziau- 
sios, o jie tavos neapleisi

— Taip yra — pritarė da
bar linksmiau mergina. —Die
vas tavo iszgolbojo ir gali di“ 
džiuotis tuomi kad pcrgalojei 
piktybe svieto ir sugryžti da- 
tyrtas ir persitikrinęs kas daro 
žmogų laimingu.
brangus Antanėli,* jog asz ta
vimi niekinu, nesikrimsk vėl
tu, nes asz tavos neapleisiu ir jįkiu žinių negauną! 
esmių f ■ 1 ' 4 ’ — .

noras perpraszyt tave už mano kuria mylėjai ir kuri tave' žieožiu kaimo, Vaitkuszkes vi
tinvilrnlfiHm nrivnrtn Tnnnr* ' mvli tn nnnain mnilin nnolrv AtvirttMKriri n

Urodeckas, Vladas (Walter 
Horodecke), ilga laika gyveno* 
Detroit, Mich., bet dabar jau 
apio keturi metai kgip gimines

ir busiu tau ta paezia Skominas, Juozas, isz Grau- 
................. ____ _ __________  ______________ -- - --- .. .. ... ...... . J., 

pindami tuoin kas veikiasi aba-1nusikaltimą tau priverto mane > myli ta paezia meiliu. I Ukmergės apskr., Amerikon at

Nemislik,

jai 
jai buvo

A « ’Į 
jo ežia, kadangi Antanas keti
no priesz tekant saulei iszeit in 
miesteli. Atsisveikino ir sena 
motina, kuri jau dabar nebuvo 
nuliūdus ir vėlindama labos 
nakties iszejo.

Antanas pasilikęs su motinu, 
puolė drauge su ja ant keliu ir 
abudu pradėjo melstis vėl taip 
pat maldingai kaip melsdavos 
kitados, 'bet dabar szirdis mo
tinos ir sūnaus perpildintos 
buvo dekingystes jausmais, o 
duszios perpildintos buvo tvir
tu tikėjimu in Apvcizda Die- 

dekavojo 
karsztai kad daleido jiems su
jungta malda, siaust prie jo isz 
to ramaus, tyko namelio, 
maldai sugulė in pasilsi.

— /Toliaus bus:—

vo kuriam

s

abudu

Po

vykęs 1907 mete. Gyvenęs apie 
New York’a ir Pittsburgha.

Narkovicziu.s, Aleksas, neva 
gyvenęs Portland ar apie Port
land, Me. Jeszkojft A. Dargi s.

Bernotai (Bernotą), Tadeu- 
szas ir Mykolas, sūnūs Andrie
jaus, virsz dvideszimties metu 
gyveno Amerikoje, gimines jo
kiu žinių apie juos neturi.

P i e t e ris, K a z i m i o ras, 
priesz d id i ji

darK a žirni oras 
kara Amerikon 

atvykęs ir neva buvęs paszauk- 
tas J.A.V. kariuomenėn. Ar jis 
gyvas ar mires — žinių gimi
nes neturi.

Benuszis, Antanas, gimęs 
Lietuvoje, dabar gyvenas Bal
ti moreje.

Czekaitis, Pranas, isz Lietu
vos iszvykes priesz kara, gy
venęs Brooklyne ar jo apylin
kėse ir neva buvęs paszauktas 
J.A.V. kariuomenėn.

Szeszelgiai, Petras, Nikoda- 
mas ir Emilija,
Panemunėlio valscziaus, Ro- 
kiszkio apskr., Amerikon atvy
ko priesz kara ir gyveno kur 
(ai Pennsylvanijos valstybėje.

Butkeviczius, (Butkus) Jo
nas, gyvenas kur tai apie Buf
falo, N. Y., neva Niagara Falls-

kon atvykęs 1889 ar 1900 meto, 
gyvenęs Bostono ir neva mires 
1920 metę. Tikslios žinios la
bai reikalingos.

Jeszkomieji arba apio juos 
ka nors žinantieji asmens nuo
lankiai praszomi atsiliepti 
sziuo antraszu:
Consulate Gen. of Lithuania, 

15 Park Row,
New York, N. Y'.

Antanas

isz Neveria,

EI i z a I > o 111 p o r t i n i e s t a s, 
Miestelis gana davadnas, 
Nors puikiai intaisytas, 

Tik neszvariai užlaikytas.
Lietuviu v ra labai davadnii 

Bet daug
>

Kaip lai dI

yra girtuokliu
žyd be rn’ui, 

Brie bile žmogaus saliune 
prisikabina, 

Jaigu del t uju bjaurybių 
nepnridina.

Tuojaus musztyne pradeda, 
Ir ne atsikabina,

u vyrai isz Bajones 
atvažiavo,

Mat kokį ten reikalą turėjo. 
Užėjo in saliuna pas 

pažinstama
Nuo seniai žinoma, 

girtuokliai atsivilko 
vos kojas pavilko.

Tiedu davudni nenorėjo su 
jais užsidėti,

Ne žodelio kalbėti, 
Sarmntinosi tokiu •skarmalu 

Pa s i go r u s i u p u sga 1 v i u.
Ir pagriebė stiklus, pradėjo 

mėtyt,
Bet negalėjo pataikyt, 
P Ba girti buvo,

- Net strapaliavo.
Tokiu žydbemiu nestokuoja 

Po visas pa bu Ikes vėl nes 
neszioja,

Už burda neužmoka, 
Davadniem žmoniem in akis 

szoka.
(J kaip gerai žmones padarytu 

Kad tokius driskius isz 
miesto iszvarytu 

Žinoma palicijos papraszytu, 
Kad da su paikom kaili 

iszbubnytu 
Taigi, iszbubnytu, 
Terlas ir uždarvtu.

Sztai du 
Jog

3

Ten kur Amsterdame 
Mieste ne mažame, 

Pusėtinas būrelis yra Lietuviu, 
Bet maža nauda isz j u. 

Retai kas laikraszti skaito 
Tiktai munszainc paiso,

Ba kokia-gi per nauda del j u 
Del tokiu tamsintu?

y

Skarbalius, Juozas, Amcri- įkaito., paskui in szali padeda,
Tuojaus in karezema 

nusiduoda
O kaip buna jau per daug — 

iszveme.

praszomi

PAJESZKOJIMAS.

Pajeszkau mano broliu Joną 
ir Adoma Degutis paeinanti isz 
Suvalkų Rod.,
Apskr., Barlniku Vals., Vink-
snnpiu kaimo, keli motai atgal 
Adomas 

f

Vilkaviszkio

gyveno So. Milwau
kee, Wis., o Jonas gyveno 
Grand Rapids, Mich., dabar ne
žinau kur. Meldžiu atsiszaukt 
ant ■szio adreso.

Mrs. Anna Lankas
Box 66, Colp, Ill.

I ■ t •* ' II ' * ■ *
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LIETUVISZKA 
AGENTŪRA

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

Z, JANKAUSKAS
(Notary Public)

769 S. Second Street,I

i
Philadelphia, Pa.

Per pedes diena, 
Pataisė ne viena, 

Ypatingai pas gyvanaszles, 
Arba pas senyvas inergszes. 
Szenadoryje tokiu daug 

gyvena, 
Kas pas jaises dedasi, tai 

jau gana,
Kur jaunikiai iszverte plikes, 
Trauko vilkdami paintukes 

Munszainelia, kimeliu
Džinu ir vynu. 

Taja diena gerus laikus 
turėjo, 

Valgo, gero, kiek tik norėjo, 
Vienas isz plikiu namo parėjo 

Ir kiszenius apžiurėjo, 
Trisdeszimts doloruku nerado, 

lt. O žinojo gerai kas juos turėjo,
Ba neseniai juos cziupinojo, 
Sugryžo adgal pas misiuke, 

‘ Ar ne gaus su pinigais savo 
masznuke,

Bet gaspadine pagriebė kirvi, 
Per sprandu y pa uždavė,

O smarkiai psiajuku davė, ba
dai gyslas prakirto,

Net sužeistas ant grindų 
/parvirto,

Už toki bjauru gyvenimu, 
Ir svetinga priėmimą, 

Gaspadincle isz namo varo,
Ba isz tokiu girtuokliu ne 

________ , turi gero.

Dr. T. J. Tacielauskas 
Pirmutinis Lietuvisskas 
Dentistas Mahanojujo. 
Ant antro floro Kline Sztoro.

19 W. Center 8t. Mahanoy City

kuomet jinai 

prieszais karstu verkt, naszle 
pakeldavo antvožą ir ilgui žiu
rėjo in savo vyro lavonu.

Czian-su tikėta, kad in sep
tinta nakti po mireziai ateinąs 
pragaro sargas paimt nabasz- 
ninko vole ir niekas nenorėjos 
ta. nakti namie pasiliki. Nuzz
le nuvedė savo vaikus in sau
gia vieta ir pati viena pasiliko 
saugot karšia, sėdint gretimam 
už uždangos kambaryj. Apie 
pusiau-nakli ledinis dvelkimas 
visus namus pripildo ir lempo
se užgeso szviesa ir led-ne-led 
tik viena lempute silpnai blyk- 
oziojo. Netrukus po (o per Įau
ga inlindo didelis velnias, dau
giau kaip szeszin pėdu anksz 
ežio, rudais plaukais ir apva
liomis akimis. « 
koje laike geležine szake, 
toje virve, idant nabaszniuka 
suriszus. Bet vos tiktai jis isz 
vydo ant staliuko prieszais 
karsta loksztes su valgiais, jis 
tuojaus-gi mete savo szake, isz- 
leido isz ranku virve ir godžiai 
mėtėsi gert ir valgyt. Tuo lai
ku vyro vėlo, meszlnngingai 
krupeziodama, su verksmu 
cziupinejant baldus, artinosi 
prie moteres ir pakele uždan- 
gala. Moteris raudojant ja ran
ka nutvėrė. Jinai (vole) buvo 
szalta, kaip ledas. Žmona ant 
greitųjų suvyniojo ja in kal- 
dra,

mint

Jis vienoje ran 
o k i

su

idant nuo rudojo velnio 
paslėpus.

Kuomet
gert ir valgyt, jis pradėjo jesz- 
kot vėlės, kuria atėjo paimt.

velnias pabaigi*

Žmona garsiu szauksmu szau- 
ke pagelbon savo vaikus. Ru
das velnias susigedines taip 

savogreit iszdume, kad net 
szake užmirszo.

Moteris padedant savo vai
kams padėjo in karsta kaldra, 
kurioje buvo suvyniota vyro 
vele. Lavonas staiga atgijo ir
pradėjo kvėpuot. Žmona ir vai
kai iszeme ji isz karsto, pagul
dė in lova ir davė jam iszsi- 
gert isz ryžiu darytos degti
nes. Boszvintant nabaszninkas 
visiszkai sugryžo prie gyvybes 
ir jausmu. Tuomet gi pradėjo 
tyrinėt geležine szake, velnio 
ant greitųjų palikta. Tatai bu
vo viena isz tu szakiu, ant ku
riu mirusiųjų atmineziai degi
nama popieriniai pinigai.

Vyras ir žmona dar gyveno 
drauge virsz dvideszimties me
tu. Moteris jau buvo szeszesde- 
szimties metu, kuomet jinai 
viena karta nuėjo melstis in 
dievaiezio, 
szventykla.

Pakeliu jinai 
žauliu, vedusiu paskui save ru
dąjį velnią retežiais apkaus
tyta. Tatai buvo tas pats ruda
sai velnias. Jis pažino ja ir tu
re:

miesto užtarytojo

susitiko du

— Pasidekojant mano ėd
rumui, tu tuomet su manim 
ana szposa suloszei. Sztai jau 
dvideszimts metu kaip asz 
vaikszczioju deliai tos klaidos 
retežiais apkaustytas. Bet szia- 
dien užstojo mano diena, idant 
su tavim atsiteisus...

Moteris sugryžo namo. Jinai 
ta paezia diena apsirgo ir nu
mirė.

i

— ,»

Šiandieniniai 
Laimėtojai J

Ar jūs atsiekiate, kas jums pri
klauso, o gal kūniški nesveikumai 
jums kelių užkerta? Jūs. ffalite 
turėt jaunatvės vikrumą, sveikatą, 
stiprybę ir pasisekimą* jeigu pa
laikysite savo kūną tvarkoje.

'’J HAARLEM O»U

•* rauliniai atrhuas tyru vandrna itada* 
ryn stcbuAikia.

vUub apfkkartM*, 
Ątnu^ktt ’ 

paBiUgdiinjunua,

uaftv pa*
Ui* gauna*

<rrjopu«M 
t isukelU

H
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BUCK MOUNTAIN KASI
KLA PRADĖS DIRBTI 

KITA UTARNINKA
H1

w
PARK PLACE KASIKLA 

Į UŽDARYTA ANT NE
ŽINOMO LAIKO.*

r

I f L
MaizeviUe, Pa. — Ateinan- 

ežia Nedėlia 3 valanda po piet, 
bus paszventinimas naujo var
po Szv. Ludviko bažnycziojc. 
Kunigas Dinnczius paszventins 
varpa ir pasakys pamokslą, bus 
taipgi daugelis svetimu kuni
gu. Užpraszo visu atsilankyti 
ant paszventinimo pamaldų.

i —Kun. Tiszkus.

BATTLE!
f

I*

M

Coal Dale, Pa. — Poni Mari
jona Ra^levicziene su sunum 
Kazimieru iszkeliavt) in West
ville, III., pasisvoczhiot pas gi
mines kuriu nuo senei neinate 
kaipo ir atlankyt ’szvogeri Vin
ca Miliaucka kuris pavojingai 
serga.

nera
liava 
iszeidavo laik-

H
I

ii

PAVEIKSLAI PARODANTI SUTRUKUSI PRŪDĄ KURIS ^JKV

PADARE DAUG BLEDES IR SZIMTAI ŽMONIŲ PRAŽUVO

“sirgo džio- 
nes pinigėliai nesirito isz

McAdoo, Pa. f Vincus Szums- 
per 30 metu pergyvenos 

czionars mirė po ligai keliu sa- 
vaieziu. Velionis paliko paežiu 
ir du sūnys.

kis,

Džiaugsminga žinia iszdave 
kna diena Lehigh Valley Coal 
Co., kad Bukmauto kasyklos 
pradės dirbti Utarninke, 3 die
na Apriliaus, kurios buvo su
stoja per du menesius, nuo 4tos 
Februariaus.

Suvirsjmm asztuoni szimtai 
darbininku su savo szeimy- 
noms nemažai nukente per su
stojimą tu j u kasyklų, bizniai 
Mahanojuj, Tamakveje ir ki
tuose miestuose 
va”
darbininku kiszeniu.

Lehigh Valles kompanija 
praeita seredos vakara uždare 
didelis Park Place kasikla 
kurioje turėjo užsiėmimą su
virs* tūkstantis vyru ir vaiku. 
Kaip ilgai toji kasikla stoves 
tai nežino. Girdėt kad kompa
nija ketina padaryti reikalin
gus pataisymus apie kasikla ir 
tas užims mažaiusia keletą me
nesius.
J___JL.!J ■ A 1

ŽINIOS VIETINES

Jersey City, N. J. — Praeita 
menesi persiskyrė su sziuom 
svietu vyras Zofijos Vilczins- 
kienos, 208 Washington uli., ir 
likos palaidotas su bažnyti
nėms apeigoms. Velionis pali
ko moterių, du sūnūs ir viena 
duktere. Likusi naszlc raeldže 
savo giminiu ir pažinstamu 
idant su jaja susiraszytu, nes 
randasi didėliam nuliudime.

ISZ SKOTLANDIJOS

— Nedėliojo pirma diena 
Apriliaus. — Nesiduokite pri- 
sigaut.

— Nedėliojo pripuola \’er- 
bu Nedolia.

— Nekurios kasiklos pra
dėjo biski gerinus dirbti. 
Nicholas ir

st.
Suffolk kasiklos 

da vis nedirlui. Buck Mountain 
kasikla pradės dirbti kita U- 
tarainka o Park Place kasikla 
likos uždaryta ant 
laiko.

nežinomo

— O kad 1 Apriliaus diena 
pripuola Nedėliojo, todėl asz- 
tuoniu valandų darbo inkuri- 
mo diena del angle'kasiu bus 
apvaikszcziota Panedelyj. Vir- 
szininkai unijos iszdave palie
pimą idant visi anglekasiai su-
silaikytu nuo darbo ta ja diena.

— Juozus Rėklaitis 
žiavo in Ashlando ligonbuti 
gydytis.

nuva-

SHENANDOAH, PA.
— Bosas einantis in Shena- 

dori isz Mahanojaus susidūrė 
su troku Zdanavicziaus isz 
Nanticoke. Kelios y pa tos likos 
sužeistos.

— Juozas Suboka, Juozas 
Gabutis ir Jonas Verboszis li
kos artJšsitavoti Detroite in 
kur pabėgo po apipleszimui 
Elite Ice Cream dirbtuves ke
lios sanvaites atgal ant G77 
doleriu. Policija davė žinia in 
Detroitą ir ten juos pagavo. 
Prasižengėlius atgabens atgal 
ir uždarys Pottsvilles kalėji
me.

•f Juozas Zelinska's, gerai 
žinomas gyventojas, mirė Pa- 
nedclio ryta Locust Mountain 
ligonbutyjo po ilgai ligai. Ve
lionis gyvouo pas Aliszauckus 
po 28 S. Emerick uli. Paliko 
broli mieste, prigulėjo jisai 
prie Adomo draugystes. Laido
tuves atsibuvo Petnyczios ry
ta su pamaldoms Szv. Jurgio 
božnyczioje.

— Pacziulo Juozo Vaicziu- 
no isz Maple Hill, turėjo ope
racija Ashlando ligonbuteje ir 
pradeda greitai pasveikti.
t Gerai žinomas gyvento

jas Szimanas Bemauckas, 32 
S. Emerick ui., mirė Nedėliojo. 
Velionis paliko penkis sūnūs ir 
dukteria Tamkeviczione, bro
lius Stanislova, Waterbury, 
Conn., ir Joną Lietuvoj, kaipo 
dvi seseros Balcziunienc Brook 
lyn, N. Y., ir Morta Lietuvoje. 
Laidotuves atsibus su pamal
domis Szv. Jurgio bažnyczioje 
Bubatos ryta.

/
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(Nuo “Saules” Koraspondanto.)

Craigneuk, Skotlandija. — 
Kiekvienas ar didelis ar mažas 
sutvėrimėlis reikalauja pasil
siu ir novisada jėgos velija. 
Taip ir asz ka buvau prižadė
jau in gerbiama Saule isz Sco- 
tijos žineles surinkęs daduoti, 
tuom tarpu truputi užtrukau 

reikalai daug kliudo o
prick tam ir sveikata keletą 
kartu trukdo, bet dabar ir vėl 
kol žineles surinktas iszbaig- 
siu, apie Škotijos szalele, žine
les gerbomiems skaitytojams 
suteiksiu.

Laukia žmoneliai pas
nekantriaudami pavasario, bet 
jo visai da negirdeti. Jau Die
vui dėkui S 
peš szvente o žieminiai apreda- 
lai da reikia pilnevoti kad ki
tas pirma neapsivilktu ir ne- 
iszeitu kur in miestą, o liku
siam namie kol minėtas
gryžsz, atsisėdus ugnele kurs- 

o kiti vėl laukia nekan- 
kad galėtu iszeja

nes

tytas nevien mus kolioni jo j bet 
ir aplinkinėse kuriose buvo lai
komos misijos. Stebėtina yra 
kas juos paragino lankytis 
in Szv. Bažnyczia kurioje ne
vienas keletą, metu ar desetku 
metu nesilanko, beklausant pa
mokslu Tėvo Kazimiero kaip 
teko paregėti toki ar toki ap- 
siaszarojusi ir kas juos sugrau
dino, kas jiems davė visiszkai 
kitokia minti ir manstyma. Ne
senai kalbėjo kad nėra Dievo, 

sielos (duszios), žmogui
viskas valia, reike ant szio pa
saulio pasilinksminti, o czion 
iszgirdo Dievo pasiuntinio žo
džius, apsiverkia su graudžia 
szirdžia ir savo iszsvajotu ti
kėjimu ir gyvenimu nedorybė
se nenžsitiki.

Baigentes Szv. Misijom mus 
kolionijoj, ant padengimo leszu 
misijonieriui atvažiuoti isz Lie
tuvos ir vėl atgal sugryžti ži
noma reikėjo pereiti per sta
bas ir parinkti tam auka. Au
kavo visi pagal iszgalejima bet 
atsirado ir boproeziu kario rin
kikas labai i n žeidė iszmc t i ne
darnas kad renkat aut prageri- 
mo. Kur czion protas tokio 
žmogelio; rinkikai eina visa
dos dviese, vienas ima pinigas 
o kitas užraszo, o tas suraszas 
sinncziamas in vietini laikrasz- 
ti ir garsinama aukautoju var
dai, pravardes ir suma aukos. 
Kitas vėl atsirado kad paaisz- 
kinus kam renkama atsake: 
tai gal durniai ir sudės. Czion 
ir vėl matyti kad to’kis žmoge
lis su protu turi maža pažinti ir 
nežino kuri paskaityti už dur
na, ar visus aukautojus ar vie
na neprausta terla iszreisizkusi 
ir visus inžeidusi.

Da viena juokinga pas mus 
negaliu iszkcsti per 

Buvo 
vienas vietinio laikraszczio 
platintojas pas mus vadinamas 
agentas. Platino gerai kas Su-

czion 
rinkikai

mus

. Juozapas, peni-

su-

tyt,
triaudami
ant žoleles dutki ar einiki pa
traukti, nežinau gal kol szita 
žinute pasieks gerbiamus skai-
tyloj ns, gali ir pas mus pra- 
szvisti skaistus pavasaris, bet 
dabar kol kas da jis isz po
sniego vos 
rod v t is.

Pas mus Craigneuke dabar
tiniu laiku invyko keletas ver
tu paminėjimo atsitikimu. Pir- 

beveik galima priskirti

I

invyki iszkcsti 
laikraszt'i nepaminėjus.

vietinio

batu per Lietuviu stabas ne- 
sziodamas ir darbas ėjo pasek
mingai, bet ant nelaimes, kada 
tik reikdavo laikrasztis neszio- 
ti ir už laikraszczius pinigus 
kolektavoti, jau visuomet ba
davo smukles atdaros, žinoma 
ir reikdavo nuovargis atgaivin
ti. Uodos czion nieko nebuvo 
matyti blogo visados iszeidavo 
lygiom kaip pas mus vadina 
daugumas klier. pabaigus rink- 

už laikraszczius visada 
kopuj kiauše,

raszcziu isz koleios desetku ne- 
joks nelikdavo, taipgi ne pini
gėliu nelikdavo, na ir ko czion 
bedavot, viskam gerai kad ge
riau negali būti. Bet po neku
riam laikui atsiranda koki tai 
iiiekszai ir už/ gera pasidarba
vimu platintojui piktu atmoka; 
pareikalauja net per teisina kė
lėt os svaru (svaras angclskas, 
lygus pen'k.iems doleriams), o 
isz kur ju 'imti; buvo kas Su- 
bata padaryta atskaita ir ly
giom iszeita, o už ka dabar tie 
svarai? Stebėtina, tai matot 
gerbiami skaitytojai kokios 
ant szio pasaulio teisybes, kaip 
po teismui reik žinoma ir su 
kasztais dideliais mokėti kas 
sanvaito, tai yra visiszkai blo
ga mažiem uždarbiam 
Viena karta man net; pagailo 
iszsikalbėjus apie tokia padėti, 
kaip gailestingai susiėmęs ran
kas net prite Dievo szaukesi: 
Dieve, Dievo, kodėl mane ap
leidai ir užmirszai; bet truputi 
pagalvojus vėl puolė man min
tys kitokios, pirmiau prie Die
vo nesiszaukei kad U ve aplei
do, ba pats buvai Dieva aplei
dęs ir visados eidavai vienas in 
smukle ant susiraminimo 
pasakei ne karta: man gerai, 
Dieve, eime su manim drauge 
susiraminti, tad ne dabar jo
kios paguodos negali tikėtis ir 
reike kosti kad ir ne smagu.

— Szkotinskas.

Stebėtina, 
skaitytojai

esant.

no-

pradeda neaiszkiai

mus
prie galvosūkio. Sztai jo užda
vinys: Vaikai turi kas per 20 
metu kiti arti 20 ir mažiau, o 
Tote su Mama tik szi menesi 
ženijosi. — Atrodo czion gana 
juokinga bet tai yra tikra tiesa 
kuria gali daugumas patvirtin
ti ypatingai A. Szim— kuris 
dalybavo vestuvėse kaipo gros- 
foderis, nekurto iszrado kad jis 
ir szliuba davė bot tas netiesa, 
apsivedė kaip reikalinga o ka 
apie Lietuviszko paproezio gul
tu ves ar keltuves tai asz nega
liu nieko apie tai paaiszkyt ba 
reik teisybes laikytis, ta tai ga
lėtu gerbiamas grosfOderis pla- 
eziau paaiszkyt.

Pas mus ant pradžios gavė
nios buvo Szventos Misijos Te- 

Kazimioro kurios baigsis 
pabaigoje gavėnios ir matyt 
isz visko kad buvo reikalingos 
jau pirmiau, nes žmones, kaip 
matyt, gerokai sujudino ir ga
li būti isz to nemaža nauda. At
sirado žmonių kurie visiszkai 
nežinojo kur yra Szv. Bažny- 
czia ir ka jojo veikia, o per Szv. 
Misijas nors no visada bet bu
vo matyti atsilankius. Tas už- 
szaleliu atsilankymas buvo ma-
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Be Jokiu Persedimu

Baltiko-Amerikos 
Linijos Laivais

Metu Lietuvos Nepriklausomy
bes Jubiliejaus Apvaikszcziojimui
10

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” 
Ekskursijai Vadovaus

NAUJIENŲ’ ATSTOVAS4 4

•5

i

Antra Ekskursija
“VIENYBES”

OEGUŽES-MAY 2 DIENA 
Laivu “ESTONIA”

Ekskursijai Vadovaus
ANTANAS KANDROTAS

Ketvirta Ekskursija
LIETUVOS VYCZIU

BIRŽELIO-JUNE 16 D.
Laivu “ESTONIA”

Ekskursijai Vadovaus
KAZYS J. VIESULĄ

Lietuviai deda visas

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

Kas motai vis daugiau Amcrikiocziu važiuoja atlankyti saviszklus Lie
tuvoje arba taip sau Lietuvoje pasisvecziuoti.
padangas, kad tie Bvecziai butu gerai priimti ir iszsivožtu malonius 
inspudžius isz Lietuvos •

Tas važiavimas tiesiog In Klaipeda ant Bultiko-Amcrikos Linil- 
jos be jokiu persčdimu prie dabartiniu aplinkybių yra malonus ir vi
siszkai keleiviu nevargina.

Patartina visiems, kurio troszka pamatyti gimtąjį ktaszta neati
dėti, bot važiuoti pas savosius szia vasara su viena isz virszminčtu 
ckskurslju Isz Amerikos tiesiog in Klaipeda. ,! j .' 1. 'r1

Žiniom Kreipkite* 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.
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Sztai siena sutrukusio St. Francis prūdo Santa Paula pakabioje.
rimtus žmonių kada tieji miegojo ir neturėjo proge
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Drauguvo suszelpineja t uosi 
so savo turto per užliejimą juju farmu ir namus.
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parodo prūdą
Prūdas
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Paveikslas 
priesz trūkimą sienos 
buvo pastatytas tik du metai 
adgal. Žemiau parodo budin- 
ka kuriame daro elektriku isz 
szio prūdo o kuri vanduo nune- 
szo su keliais darbininkais ku
du prūdas truko.

Adam C. Schaeffer
TIKRAS PRIETELIS DARBININKU 

ANT STATE SENATOR1 r 'f i ' 1 r 1 a

Patvirtintas per Darbininku Orga
nizacijas. Stengsis panaikinti motoru 
taksus. Bandys investi Old Age P<j:i- 
tion. Ant Ropublikoniszko ir Domo- 
kratiszko tikiętu. Praszo juso balso 
ir intekmes laike ateinaneziu nomi
nacijų

t

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

Mokamo 3-czki procentą ant 
sudūtu pinigu. Procentą pride
dant prlo jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir Jub 
turėtumėt roilcala su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

1 Liepos.

A

G. W. BARLOW, Pres.
J. FERGUSON, Vice-Pros, ir Kas.
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Mapu (žeiulapis) parodo kelia kur vanduo daugiausia

I

padaro bledos kada San Francisko prūdas truko ir aplinkinia 
kuria vanduo užliejo.

/




