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ISZ AMERIKOS
GALĖJO ISZSIRINKTI 

LENGVESNI BUDA 
MIRTIES.

Lock Haven, Pa. — Aplais-
les savo lova karasinu, Fili pas 
Krape, 77 motu, uždegė szieni- 
ka po tam szoko ant liepsnos 
ir nusiszove ant smert. 1 gna- 
gesiai pribuvo in laika iszgel- 
bet narna nuo sudegimo.

Krape buvo vedėju vietinio 
bažnytinio koro, bet nuo kokio
tai laiko sirgo nciszgydoma Ii- 
ga, kas ji pristūmė prie atėmi
mo sau gyvasties.
AUTOMOBILIU NELAIMES 

DIDINASĮI.
Harrisburg, Pa. — In septy- 

nes dienas Pennsylvanijoj bu- 
22 mirtinu nelaimiu o 283 

likos sužeisti per automobilius. 
Isz tojo skaitliaus deszimts au
tomobilistu likos užmuszti ir 
dvvleka žmonių ant ulycziu, o 
136 automobilistai sužeisti ir Į 
97 pcksztininkai.

ŽUDINSTOS AMERIKE 
DAUGINASI.

Washington, Pa. — Pagal 
apskaitymu Fredriko L. Hoff- 
mano, tai baisetinai prasiplati
no žudinstos po visas 
Ameriko.

Hoffmanas apskaitė buk 
didesniuose miestuose praeita 
meta likos nužudyta 3,642 ypa-
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98 PASIK E LĖLIAI 
UŽMUSZTI KAIPO IR 

KAPITONAS IR 
DU KUNIGAI.

Mexico City, Mex. — Per 24 
valandas tęsęsi kruvinas inu- 
szis tarp katalikiszku pasike
leliu ir valdžios vaisko ant for
mos San Isidora, distrikte San 
Francisco del Rincon. Pasike
leliai pasislėpė in vietine baž- 
nyczia, sžaudami isz boksztu 
in vaiska ant galo vaiskas per
galėjo iiasijkelelius paimdami 
48 in nelaisve, užmusze 98, kai
po ir kapitoną Anaya ir du ku
nigus. Po 
bažnyczia sudegdama lyg pa
matu.

Valdžios vaiskas taipgi pa- 
nesze bledes — du aficieriai li
kos užmuszti ir asztuoni karei
viai. Generolas Rivas ir sze- 
szioliko kareiviu likos sužeisti.

musziui užsidega

SZUO ŽUVO GELBĖDAMAS 
SAVO DRAUGA ARKLĮ.
Bremen, Ohio. — Būdamas 

geru draugu arkliui, sudraugu arkliui, su ku- 
iriuom konia užaugo ir visados 
draugavo, fermerio szuo — 
buldogas,

farmerio
atsisakė bėgti isz de- 

ganezio tvarto ir drauge su
<

VAIKAS PRALEIDO 191 
DOLERIUS ANT 

AISKRYMO.
New York. — Ludvikas Ste- 

fainicz, 15 metu, pasiėmęs isz 
tėvo knparo 191 dolerius, pra
dėjo juos praleidinet su savo 
draugu .Tames McNamara, 15 
metu, ant aiskrymo (eskimo 
pie). Vienoje vietoje pirko ais
krymo už $22.50 ir suvalgė ir 
tokiu budu praleido visus pini
gus. Ant galo tėvas
Ludvikeli mirsztanti ant uly- 
czios nuo suvalgymo liek ais
krymo ir sziadien vaikas guli 
ligonbuteje, o 
levas padaris ant jo suda.

surado

kada pasveiks

PADEKAVOJO DIEVUI 
KAD JOJO SŪNŪS 
LIKOS UŽMUSZTAS.

Newark, N. J. — Kada pra- 
ueszta Petrui Catena, buk jojo 
sūnūs .James, 21 metu, likos nu- 
szautas ant smert laike szau- 
dymo su palicije, levas siūlė
jas rankas paszauke:
Dievui už tai. Alapo sūnūs bu
vo tikrai pasileidęs

< I Acziu

Miestas kuris beveik visas likos užgriautas per nuslydima kalno
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Paveikslas mums parodo miestą Santos, Brazilijoj kuris pusiau likos užgriautas per
Nelaime atsitikonuslydima kalno Serrat. Daug žmonių likos užmuszta ir szimtai sužeisti, 

nakties laike.

ISZ LIETUVOS

48 PRAŽUVO DRE- 
EJIME ŽEMES

SZIMTAI SUŽEISTI, DAUG 
NAMU SUGRIUVO 

DIDELES BLEDES.

Konstantinopolius, Turkije.
— Septyni smarkus drebėjimai 
žemes davėsi jausti Smirnoje 
Subatoje po piet. Didesne da
lis kaimo Seidikeni likos su
naikintas. Visi telegrafai likos 
suardyti per ka negalima ap
lankyti teisingu žinių.

Keturesdesziints asZtuoni, o 
gal ir daugiau žmonių pražuvo 
o keli szimtai sužeisti; bledes 
milžiniszkos.

Senoviszkas miestus Smirna, 
Mažoje Azijoj, kuris 178 mete 
likos sunaikintas, penktam 
szimtmetyje likos apiplesztas 
per Totorius, 1922 mete taipgi 
konia visas miestas likos su
naikintas per drebejima, 2,(KM) 
žmonių užmuszta, 2,600 namu 
sugriuvo ir tukstaneziai žmo
ni n sužeista.

Udine, Italije. — Gyventojai 
miestelio Tohnezzo vela persi
gando kada drebėjimas žemes 
sukratė visa aplinkine bet ble
des nepadaro. Buvo tai antras 
drebėjimas in viena sanvaite.
MERGINA ATNESZE KŪ

DIKI IN BAŽNYCZIA 
DEL JAUNIKIO

Varszava. — Bažnyczioje 
Szv. Aleksandro, ketino atsi
būti szliubas Edwardo M. isz 
Mokotovo su tūla Varszavos 
mergaite. Keliolika automobi
liu su svodbininkais atvažiavo 
in bažnyczia, žvakes likos už
žiebtos ant altoriaus, vargoni
ninkas e>edo prie vargonų ir 
pradėjo grajyt Veni Creator, 
pulkas merginu su vaikinais 
sustojo szale jaunavedžiu. Jau
na porele jau ketino būti su- 
riszta mazgu moterystes, kad 
sztai kokia tai nuvargus mer
gina priėjo prie stovineziu jau
navedžiu su vaikucziu ant ran
ku, apie dvieju metu ir paszau-

“Edvardai, sztai tavo kū
dikis. Pasiimkie ji kaipo szliu- 
bine dovana ddl tavo paeziu- 
les, nes tai yra tavo!”

Bažnyczioje užstojo grabinis 
tykumas. Jaunavedis paraudo
navo kaip rože, nuotaka vos 
susilaiko nuo verksmo, užsiden
gė veideli su velionu ir nekal
bėdama ne žodelio, pradėjo ei
ti isz bažnyczios, o paskui jaja 
visi svodbininkai ir nuvažiavo 
kožnas pas save, o prie bažny
czios pradėjo 
akyvu žmoni u.

Jaunikis iszsmuko isz bažnv- 
zokristijos duris 
“jaunystes prasi

žengimą” kuris jam padare to
ki szposa.
STUDENTAS NUSIŽUDĖ JO

DRAUGAI ŠUKELE 
REVOLIUCIJA.

Przemislius, Lenkija. — Pra
nas Srokovski, 14 metu stu
dentas, puolė po trukiu ir likos 
sumaltas in szmotus. Savžu- 
dinsta papilde už tai, kad pro
fesorius ji iszjuoke kad vaikas 
insimylejo in aktorka. Studen
tas taip užpyko ant profeso
riaus kad jam uždave’per vei
dą. Kada Franas atėjo namo 
tėvas jam pasakė, kad jam vie
tos nesiranda po jo pastogių ir 
turi nesztis von.

Visos mokslaines dienoje lai
dotuvių buvo uždarytos ir visi 
studentai dalybavo Frano lai
dotuvėse. Po laidotuvių stu
dentai nuėjo in mokslainc, su
daužė visus rakandus ir pana- 
sziai padare profesoriaus na-

Sukilime likos sužeistu -
daugelis studentu per policija.

Isz Visu SzaliuNUSZAUTAS DIDELIS 
VILKAS.

Rudamina. — “Zelionkos”
valscziuj,tikrai pasileidęs vaikas. 

Asz isz.daviau tukstanezius do
leriu apsaugodamas ji nuo vi- 

ergeliu. Nors dabar tu-

i n i sz k e R u d a n i i n os 
Seinų apskr., per pasktuiniuo
sius dvejus metus vilkai isz- 
naikino daug stirnų. Dažnai 
isz po nakties rasdavo po 2-3 
sudraskytas stirnas. Be to, 
daug žalos padare vilkai ir vie
tos gyventojams.
suruoszti nebuvo galima, 
daugi vilkai tam miszke negy
vena. Dienos metu, žmones

BAISI BAUSME
■ drauge 

arkliu sudegė liepsnose.
Tvarto durvs buvo atidarv- 

tos, bet arklys pririsztas buvo 
ir negalėjo iszbegli. Kada ug
nis kilo, szuo adbego in 
mus, perserget žmonis apie ne
laime ir tuojaus ve*l sugryžo in 
tvaria, kur jisai bando arklio 
saita nukasti. Kada užgesino 
liepsna, rado szuni gulinti sza
le arklio sudegusi.

JAPONAI ŽaIjKE 
LINDBEROH'O.

Washington, D. (’. — Val- 
dže aplaike žino, buk visa Ja
ponije lauke idant Lindbergh’- 
as atlėktu pas juos in sveczius.

Japonijoj jau nuo seniai api- 
begineja paskalas buk Lind
bergh’as ketina perlėkti per 
Pacifiko mares in Japonije.

šokiu 
rosiu sziek tiek ramybes.

PASKUTINES ŽINUTES

Zl-

na- Sena-

tos, arba deszimts žudiuseziu I 
ant kožno szimto tukstaneziu 
gyventoju. Daugiausia žmlins- 
czin atsibuvo Memphis* Alaba*, 
ma. Philadolphijoj nužudinta 
172, New Yorke 338 ir 1.1.
PRIVERTĖ DUKRELIA GU

LĖTI VISZTINYCZIOJE. 
Uniontown, Pa. — Jonas 

Dunbar ir jojo pati likos aresz- 
tavoti už nedora pasielgimą su 
savo trvlikos metu dukrele 
Onuka, kuria priverto gulėti | 
Vi<i7.liiivp7.u>io n si L- i i m i va ir rrui- rn i i • „• r ■ • • • i...^lodei visoje Japonijoj daroma 

pasirengimus
visztinyczioje naktimis ir ma
rino badu. Pati D u n baro v ra 
mergaites moezeka.

Kaimynai mergaite mait i no 
per keturos dienas ir negalėda
mi ilginus nukensti moezekos 
pasielgimu, praneszc apie tai 
palicijai kuri tėvus aresztavo- 
j°-

Mergaite pavojingai apsir
go, nes persiszaldo visztiny-

mares

ant priėmimo 
I Lindey. Ar isztikruju Lindey 
leks in Japonije tai to neuž
tvirtinta.

Paskutiniai telegramai pra- 
nesza buk Lindv tikrai mano 
lėkti antru kartu per Allantiko 
mares, atlankyti Europa 
sije, Kinus ir Japonije sugryž- 
damas namo per Pacifiko ma-

>

If Dele ware, Ohio, 
torius Frank B. Willis, kandi
datas ant prezidento 
Valst. ketinąs kalbeli susirin
kusioms žmonoms apie savo 
kadidatura, staigai apsirgo ii 
mirė. B J - ' -» *

1f Cleveland, Ohio.—Georgo 
Romus, milionioriszkas bu tie

kų ris nužudo savo pa
ezia ir laike teismo likos pri
pažintas kvailu, dabar likos 
iszrastu sveiku ir bando iszsi- 
gaut isz kalėjimo.

Ii Lima, Ohio. — Broadway 
trūkis ir tavorinis trūkis susi
dūrė dvi mylias nuo ezionais.

likos su
keli randasi

gėris,

ant

apie

Apie 20 pasažieriu 
žeisti isz kuriu 
pavojuje mirties.

U Cannes, Francije. — Kū
ju rgi s 
25 metu,

mesdamasis 
trukiu kuris ji sumalė.

Ro- žastis savžudiaslos nežinoma.

nigaiksztis 
Lobkevicz, 
savžudi nsta

Kristinas 
papilde 

po 
Prie-

persiszaldo 1 - 1 *«.< B *41» • T
ežioje ir dabar guli ligonbute- res. Allt tos keliones padirbta
je-

RADO VARLE 750,000 METU bando. 
SENUMO — GYVA.

Denver, Colo. — Ana diena 
likos atvežta varle isz Fred
rick, Oklahomos, kuria surado 
viduryje akmens, kuri jame 
pergulėjo nemažiau kaip 750 
tukstaneziu metu, paeinanti 
nuo IPleistonsconiszko perijo- 
do, kada tai svietas pradėjo 
tik formuotis. Matyt, kad var- 
liukc invežliojo in moli, kuris 
likos užgriautas per akmenis 
ir tonais suakmenijo. Nors var
le yra akla, bet sziaip szokine- 
ja ir yra užganadyta kad po 
tiek metu yra gyva. Likos nu- 
siunsta in Smithsonian Insti
tuto muzeju Washingtone.

jam naujas eroplanas, kuri ana 
I diena Lindbergh ’as gerai isz-

SIRGIMAI IR MIRIMAI PER 
1927 METUS.

’ Sveikatos departamento 
nioinis per 1927 metus visoje
Lietuvoje susirgimu užkrcczia- 
momis ligomis buvo; gripu 41, 
015, mirė 174, trachoma 31,103; 
tymais 2,333, mirė 33; džiova 
2,209, mirė 16;
2 421 •
•) 
«)

lyties ligomis 
skarlatina 1,038,

0; viduriu sziltine 784, 
34; dėmėtąją sziltine 482, mi
rė 52; kokliuszy 371, mire 6; 
difteritu 364, įniro 19; niežais 
303; rože 236 j ra u pa i s 148; 
gimdymo sziltine 146, mir(f 6; 
angina 718, kruvinąją 101, mi- 

pasiutusiu 
. 28; sme-

rože 236 f

sud raškytas stirnas.

Medžiokles 
k a-

UŽAKMENAVOJO MOTERE 
KURI ISZTEKEJO UŽ 
ANTRO VYRO, MANY

DAMA KAD PIRMAS 
MIRĖ.

mirė 
mirė

148;

re 32; drugiu 36;
gy vu 1 i u a i) k and ž io t i 
genu uždegimu 25, mire 7; rau
pais 3 ir gryžtamaja sziltine 2.
LENKAI ATIDARINĖJA 

LIETUVISZKAS 
MOKSLAINES.

Vilnius. — Inspektoris moks- 
luiniu Szvcnczioniu pavieto pa
vėlino atidaryti 

9

mokslai ne
M i kai i szk i uosi a.

rr
Dienos metu

juos mato 
o in miszka ateina

RADIO PRIEŽASTIS 
ŽUDINSTOS.

Chicago. — Fredas Law
rence taip pamylėjo radio, kad 
persėdėdavo prie jojo beveik 
visas naktis, kas labai i n py ki
no jojo pacziule. Ana naktį pa
ti atsikėlus isz lovos nuėjo in 
Fredo kambari melsdama jojo 
idant paliautu Varyti radio per 
visa naktį. Isz to kilo barnis, 
motore pagriebė rovoQvori, pa
leido szuvi ir užmusze Freda 
ant vietos. I

MILISZAUCKAS NU- 
SPRENSTAS ANTRAM 
LAIPSNYJ ŽUDINSTOS.

Wilkes Barre, Pa. — Povy- 
las Miliszauckas isz Hudsono 
likos pripažintas per džiure 
kaltu antram laipsnyje už nu- 
žndinima savo paezios.

Miliszauckas prisipažino kad 
savo paežiu tankini sumuszda- 
vo diržu idant paliautu gir- 
tuokliaut, nes isz to turėdavo 
daug sarmatos ir paniekinimo 
nuo žmonių ir ant galo negalė
damas ilginus nukensti t uju 
paniekinimu, davė jai tiek kad 
nuo to mirė.

Sudžc da nciszskaite Mili- 
szauekui viroka ant kiek ji nu
baus kalėjimu.

UGNIS SUNAIKINO BE
VEIK VISA MIESTELI.

Salisbury, Md. — Ugnis su
naikino ezionais 56 bizniavus 
vietas ir 31 privatiszkus na
mus. Tarp sudegusiu budinku 
yra bažnyczios, teatras, kote
lis, geležkelio stotis ir kiti. 
Bledes padaryta arti ant trijų 
milijonu doleriu. Badai trys 
ypatps sudegė ant smert.

Kutszan, Persija. — Tula 
motcriszke, malami ir darbszti, 
dirbo sunkiai ant užlaikymo 
saves ir vyro, kuris buvo dide
lis girtuoklei, ir tinginys. Kar
ta tasai netikėlis pamėtė paezia 

keliu dienu”. Praslinko 
metas- nesugryžo. Gal mirė nuo 
girtuoklystes. Ir vėl praslinko 
keli metai o motore buvo tosios 
nuomones kad pasiliko naszle. 
A tsi rado darbsztus 
isz to paties kaimo, 
juom apsivedė. Vela metas 
praslinko — porele gyveno lai
mingai.

Sztai ana sanvaite 
namon josios nelabas vyras. 
Visas kaimas inirszo prieszals 
motore už isztekejima antru 
kartu. Kaltininke nuvedė pas 
muilą (dvasiszkas ir Persisz- 
kas sūdąs). Muilas pažiurėjo 
in korana (knyga provu) kur 
rado vienatine bausme už toki 
prasižengimą, tai yra užakmo- 
navojimas.

Norints Mahometonu tikėji
mas pavėlina vyrui turėti dau
giau kaip viena paezia, bet 
moterei yra uždrausta apsivesi 
daugiau kaip viena karta.

Kaltininke “kaipo paveizda 
kitoms moterimis, apvedė pir
miausia po visa miesteli su ati
dengtu veidu, ojo basa tylėda
ma su dideliu kantrumu. Po 
tam indukusia minia ant vietos 
egzekucijos iszkase duobe tri
jų pėdu gylio. Motere be pa-, 
n* S 
ro.dos rengėsi ant miego.

ž m o 11 es da ugi a usia 
laukuose, 
tik naktimis pamedžioti stir
nų. Lazdijų girininkijos giri
ninkas p. Sinkeviczius Stepo
nas, pasinaudodamas szviesio- 
mis naktimis, po ilgu pastan
gų, nakti isz 3 in 4 diena Kovo 
nuszove labai dideli vilką. Po 
pirmojo szuvio, būdamas sun. 
kiai sužeistas, vilkas puolė me
džiotoja, bet antru szuviu bu
vo nudėtas. fTai yra didžiau
sias vilkas isz kada nors maty
tu szioj apylinkėj. Medžiotojo 
nuomone, ežia liko tik vienas 
mažas vilkas — patele. P. Sin
keviczius per pastaruosius 5 
metus nuszove 5 vilkus. Tai ar 
nebus tik jis Lietuvoj paemes 
rekordą vilku szaudvme. • r
NASZLAITE APSIGYVENO 

BAŽNYCZIOJE.
Mariampolo. — Žiemos szal- 

cziams spirginant, viena vaka
ru bažnyczios sargas užrakinė
damas bažnyczia patemijo pus
nuoge,
kamputyje susirietusią. Papra- 
szius iszeiti ji atsakius, kad 
esanti naszlaite — levai pasi
mirė, giminiu neturinti, —lau
ke suszalsiant i ir jau kelinta 
naktis bažnyczioje nakvojanti, 
nors vejas neužpuezias. Sargas 

buvo ne perma Ida uja -
mus ir naszlaite nugabenęs in 
klebonija, kur ji visa savo is
torija pasipasakojus.
VERSZIS SU SZUNIES 

GALVA, KOJOS ISZAU- 
GE ISZ KRUTINĖS.

Viszakio Ruda, Mariampoles 
ap. — Sausio menesio 16 diena 
Skindeliszkes kaimo ūkininko 
Margaiczio karve bosivorsziįlo
dama sunkei susirgo. Pakvies
tas pagalbon kontrol-asisten-

ant

vyrukas 
na, ir suj

Lietuviszka
gminojeRytas”

Tas parodo, 
kad tai netiesa ka garsina ne 
kurie laikraszcziai, 
kai neuždraudžia
turėti savo mokslai nes.

i i

buk Len- 
Lietuviams

Bombininkai Darbuojasi “Rotten” Chicago
I

Ana diena bombininkai padėjo bomba name Manuel Rud
man kuri suardo visa vidurį namo. O kad rinkimai Chicago 
ketina būti ateinanti menesi todėl pricszininkai vienas ant ki
to užpuldinėja ir drasko dinamitu ju gyvenimus ir kerszina
nužudininiu žymiu ypatų. Praeita sanvaites naktį kaip 11:20 
valanda, sprogo bomba, padėta prie namu Siįv. Valstijų se
natoriaus .Deneon’o, 457 W. 61 Place. Kokioms penkioms mi
nutėms vėliau sprogo bomba prie namu teisėjo Swanson, 7217 
Grandon Avė., kuris priklauso Deneen’o szalininku republiko- 
nu grupėj. Szi paskutine bomba sprogo vos spėjus teisėjui 
Swansoiiiii pravažiuoti ties ta vieta, kur bomba buvo padėta.

2-3 sekundas ankseziau bomba butu sprogusi, tai 
tuo laiku butu buvęs 6—7 pėdu tolumoj nuo ekspliozijos vie
tos. Kaip matote, viena politikierių grupe kaltina kita. Kas 
kaltas? Dievas žino. Faktas yra tas, jogoi padėtis Chicagoje 
tikrai ° rotten/’ kad vieni stambiausi miesto politikieriai 
rąnda pasiteisinimo tik kaltindami kitus. r

Kad kokias o 9

sugrvzo
ko:

ap i ply szu s i a me rga i te

rinktis pulkus

? >

žioma,

tas pusvalandi pasidarbavęs 
iszeme negyva verszi, kuris vi
sus labai nustebino. Galva bu
vo maža, 
sprandas drūtas, kaip vieninc- 
czio’verszio; dvi plonytes ko
jos iszaugusios isz krutinės, o 
dvi storesnes kojos atvirksz- 
cziai iszaugusios ant nugaros; 
liemenys du, kuriuodu baigias* 
kaip normaliu vorsziu galūnė
mis. Ta nepaprasta verszi kar
ve pagimdo 2 menesiu anks-

panaszi in szunies,

cziau prįesz laika.

albos kitu, atsigulė in duobe 
Se- 

niauses gyventojas miestelio, 
pakele dideli akmeni nuo že
mes meto su visom jogom ant 
nelaimingos moteres kuri ne- 
iszdavo ne mažiausio balselio. 
Po tam visa gauja surinkus ak
menis, pradėjo mėtyt ant gn- 
linczios moteres ir trumpam 
laiko uždengė nelaiminga kurni 
akmenais.

Vakaro isz po akmenų isze- 
mo lavona muczelninkos ir pa
laidojo ant kapiniu pagal mu- 
zuhnoini tikėjimą.
Valdžia in tai insimaisze, nes 

nuo keliolikos metu atgal tok i s 
nubaudimas moteres yra už
draustas. Apie dvideszimts 
žmonių jau likos ąresztąvoti.

ežios 
keikdamas

me.

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

Washington, D. C.
••

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

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

kuri toki kaina nusiims in 
mokslaine ant keliu menesiu.

Privalumu palicijanto yra 
sergėti paredko, o 
peržengė tiesas, paimti ji aut 
atsakomybes ai‘ba in suda, bet 
nepanickinet ji publiczuai. Jai
gu apie tai phieziau žmones 
apsvarstinetu, tai neturėtu to
kios neapykantos prieszais 
Amerikoniszka palicijauta.

neapykantos

jaigu kas

NEPRALEISTINA PROGA 
SZIMET LIETUVA 

APLANKYT.
1 t "1 ■ ■ *

Szie, JOies luotu Lietuvos no- 
i sukaktuvin, 

kiekvienam Lietuviui
prikhuisomyhies
metai, ? * ’

ir nenžmirsztini

Kas Girdėt
Ii u,

: : J' ■ t /

Isz Lietuvos. Petruko Gyvenimas
(Apysakaite).

bol-

Pagal daneszima Rusiszku ir 
užrubežinių laikraszcziu, padė
jimas vidurinėje boHszev'ikisz- 
koje Rosi jo j su kožna diena 
buna pavojingesnis.

Neužganadinimas isz
szevikiszkos valdžios Stalino 
kyla tarp kaimuoeziu ir jau da- 
ejo lyg tam laipsniui, kad 
tarp valdiszkn virszininku ei
na paskalas kad kaimiecziai 
rengėsi sukelti revoliueije. Pa
vojus tonais yra tuom didesnis, 
kad raudonoji urmije ir prole
tary jutas vietinis susideda
daugiausia isz sunu kaimie- 
cziu, kurie, kilus pavojuj atsa
kytu savo isztikimvbes Stali- 
nui. Po praszalinimui Smirno
vo, dabar karsztai darbuojas: 
idant valdžia apimtu žmogus 
su geležinia ranka, kuris mo
kėtu pcrlaužt upa kaimuoeziu. 
Soviatiniai virszininkai yra 
baimėje, kad ne yra sztant duo
ti kaimuoeziams už kvieczius 
tokius produktus, kuriu kai- 
mhocziai kanecz spiresi.

Iszvcžimas soviatiniu kvie- 
cziu paskutiniam mete vos da- 
ejo lyg dvieju milijonu tonu, o 
mete 1913 iszvežta isz Rosi jos 
dvylika milijonu tonu. Ketvir
ta dalis kaimiecziu piktai žiu
ri ant komunistiszkos kviecziu 
gaspadorystes ir isz tokios ad
ministracijos ne yra užganady
ti, todėl galima tikėtis kad kai
miecziai gali bile diena sukel
ti revoliueije prieszais sovia- 
tus.

Pagal perspejima Rusiszku 
kaimuoeziu, a teinant ist mene- 
sis ketina būti pavojingu, ku
riame revoliueije ketina kilti.

Jaigu tasai perspėjimas isz- 
sipildis, tai atsidus soviatiniai 
valdytojai, bet ne ant ilgo, bn 
su vasara ateis taip vadinamas 
prieszpjutis, o su juom badas, 
kuris yra piktu ir pa vėjingu 
prietelium.

vietinis 
sunu

Žmones kailiu kad ne vienam 
sklype ant svieto žmones taip 
neapkenezia ir paniekina pali
ci jan ta kaip Czionais Ameriko. 
Paimkime Anglijoj, Francijoj 
ir kitur, kožnas ukesas, darbi
ninkas ar biznierius ar tai mi
lijonierius laiko palicijanta už 
savo prieteli.ir globėja.

Bet tuose sklypuose niekas 
negirdėjo idant palicijantas 
sulaikytu ka toki ir ji panie
kintu visaip ar tai prasikalto 
ar ne. Jaigu žmogus peržengė 
tiesas, palicijantas suraszo pro- 
tokula, aresztavoja arba palei
džia kaltininku su paliepimu 
stoti in suda, bet niekados ji 
neiszvadina, iszkeike arba pa
niekina, kaip tai daugeli kartu 
atsitinka Suvienytose Valsti
jose.

Orionais tankiai
kad palicijantas kamiszku pa
sielgimu, visaip iszvadina au
tomobilistu, norints jame sėdi 
vaikai ir jojo pati arba gimi
nes.

Žiūrint ant tokio kamiszko 
pasielgimo Amerikoniszko pa
licijanto arba kaip mes ji va
diname “steitiniu,” žmogų ap
ima piktumas. Kituose civHi- 
zavotuose sklypuose tokis pa
sielgimas yra uždraustas. Bet 
Amerikonai matyt pirmam ge
resniam burlokui mundieroje 
duodasi paniekinot publiczuai 
ir sau nieko isz to nedaro.

Tankiai girdisi, kaip noku- 
rie sako, kad geriau užmokėti 
penkeadeszimts doleriu baus
mes, ne kaip klausyt kamiszku 
žodžiu isz palicijanto žioties. 
U kęsai privalo tokiuose atsi
tikimuose praneszti valdžiai,

atsitinka

kuna deszimts co- 
“gubninis 

Tasai ponulis nesi-

Kokis tai John Willard, ku
ris rodosi su cirkusu, guli isz- 
tiesti savo 

todėl vadinasi
žmogui/’ 
rūpina apie drapanas, nes jai
gu per ilgos tai iszsitiese pagal 
drapanų ilguma. Willard sako 
kad tame nėra nieko stebėti
no, nes kožnas žmogus gali tai 
padaryt per nuolatini prakti
ka ir tas visai nekenkia žmo
gaus sveikatai.

Oficialejc kataliku Direkto
rijoj, tik ka iszleistoje, yra pa
sakyta, kad skaitlis kataliku 
Amerikoje pereitais metais pa
didėjus 205,753. Isz viso katali
ku Amerikoje dabar yra 19,- 
689,049. Bažnycziu yra 18,293, 
o kunigu 25,773. Keturi isz ju 
yra kardinolai, trylika arki
vyskupai, 99 vyskupai.

Kompanija Sears Roebuck & 
Chicago, kuri daro dau-C°, 

ginusia bizni su pagdlba kata
logu ir per paczta, uždirbo pra
eita meta gryno pinigo 25,022,- 
553 dolerius. — O tai vis per 
platu apsigarsinima laikrasz- 
cziuose.

K o žna meta S u v. Valstijose 
pasidaugina penkesdcszimts li- 
gonbueziu. Sziadien juju ran
dasi 9,646 kuriose yra 35!),445 
lovos del ligoniu. Taipgi yra 
du tukstaneziai mokyklų del 
nersiu. Dažiuretoju ligoniu 
(norsiu) yra .‘M0 tukstaneziai 
moterių arba konia trvs norses 
del kožno tukstanezio gyvento
ju.

Sztai kaip žmone meldžesi
bolszevikiszkoje Kosi joj:

Senas kaimuot is klūpojo, 
cerkvėje priesz paveiksią szv.

kaimuot is

i

midai 
yra. brangus 
metai. Tas, kas pažino Lietuva 
priesz Didiji Kara, turėtu pa
matyti Lietuva po 10 metu ne- 
prigulmingo jos gyvenimo. 
Kam yra svarbi Lietuvos atei
tis privalėtu jos dabarti pama
tyti. Jei ketinama kada nors 
atsilankyti tenai, berods nėra 
geresnius progos ta padalyti, 
kaip szimet.

Gaunamos isz Li(‘tnVos 
niomis, 
invvks svarbios, 
ko bei kultūrinio pobūdžio isz- 
kilnies, kuriomis gyvai intere
suojasi visa Lietuvos visuome
ne.

1. Gegužes 15 diena Kaune 
iszkilmingas Lietuvos Respu- 
bl i kos neprikla usomybes 
metu sukaktuvių apvaiksžczio- 
jimas, dalyvaujant Lietuvos

ARESZTAVOJO KUPOZIUS 
GYVOJO TA VORO.

* ■ f • :

Vilnius
policija aresztnvojo

—- Netoli Vilniaus 
banda 

kaperiu, kurie užsiiminėjo gy
vuoju ta voru. Virszininku tos

Stebėtinai, kokia daugybe vi
sokiu keistu dalyku pasitaiko
placzinme pasaulyje Petrukui | lai baltuose

zi-
szia vasara Lietuvoje

visuomenisz-

prakeiktos bandos yra Žydas 
Rubinszteinas isz Varszavos, 
kuris turėjo kontraktu ant prl 
statymo daugeli merginu in 
Berlyną.

Pagal dokumentus surastus 
pas ji ir jo draugus, tai pasi
rodė, kad tieje szetonai iszvc- 

isz Vilniaus 221 merginas, 
kurias iszvože in Brazilija, Ar-

isz Varszavo

merginu

10

dalyvaujant Lietuvosji mas 
vyriausybei, svetimu valstybių 
atstovams, kariuomenei, visuo
menes organizacijoms ir Ame
rikos svecziams.

2. Lietuvos Žeme
pramones VH-ji paroda Kau
ne. Ati.daryinasi nvyks 28 die
na Birželio ir trauksis iki 
Liepos.

. Antroji visos Lietuvos 
nu Szv
diena Liepos. Milžiniszkas pa

darini s pradėtas 
jau senei. Lietuviszkos dainos 
galingas aidas 
Gedimino pily j.

4. Pramintu pernai metais 
keliu, Lietuvos Szauliu Sąjun
gą ruoszia ir szimet 
kiecziu Savaite,” 
szimet 3-9 diena Rugsėjo.

Reikalingas
kaip tuose parengimuose daly
vauti, kiekvienas gali 
Lietuvos Konsulatuose 
nyj, pas ekskursijų palydovus, 
ir paezioje Lietuvoje, valdisz- 
kose ir kitokiose instaigose.

Praneszdamas apie tai Ame
rikos Lietuviu užinteresuotai 

turiu garbes prl- 
kad Lietuvos Generali

nis Konsulatas, New Yorke, ir

>s ūkio ir

Q 
O d.

o u “Dai-
ente” invvks Kaune 2

siruoszimo

visuomenei 
durti,

y

ze

gentimi ir kitas (Lilis Pietinio 
Amcriko. Visus suėmė ir už
dare kalėjimo.

ANTROJI AUTOBUSO KA
TASTROFA VILKIJOJE.
Kovo menesio 5 diena apie 4 

valanda vakaro, autobusas Nr. 
2157 važinėjos tarp .Jurbarko 
ir Kauno, važiuodamas Vilki
jos kalnu, matyti, stabžiams 
sugedus visu smarkumu pasi
leido pakalnėn. Szoferis 
busa, pasuko in viena
galvi, kur autobusas ir apvir
to. Tokiu budi: iszvengla dide
liu nuostoliu.

auto- 
skers-

Bet 'vis dėlto, 
trys keleiviai sužeisti, isz ku
riu panele S. sunkiai sužeista. 
Autobusas nukentėjo mažai.

atsiskambes

u Ameri
ka r i invvks

informacijas y

gauti 
užsie-

Parakcijos. Tame ineina tūlas Lietuvos Konsulatas, Czikago- 
svecziams 

pasu ir 
kiek ta: 

reikalauja apystovas ir 
džiama instatymais.

žvmus virszininkas užklausda- v
mas klupojanczio:

“Meldiesi seni?”
“Taip, justi didylbe.
“O gal meldiesi už mus
“Taip, mddžiuosin už jus.”
“Kokis tavo tikėjimai? Mel

diesi dabar už mus kaip seniau 
meldeisi už cara. Ar nors kada 
ka isZmeldei ?”

“Taip, j asu didybe, argi jo
jo neužmusze?!”

y y

•T > f

Virszininkas dasiprato kad 
senukas meldžesi kad ir juos 
velniai paimtu, bet nieko apie 
tai nesako ir paliko senuką 
klūpojanti.

ATSAKIMA1.

Fricui T.... isz Klaipėdos 
Kraszto, Lietuvoje. —Acziu už 
prisiunstus rasztus. Kas kisza- 
si pini'giszko atlyginimo už ta- 
mistos darbu, tai negalime ant 
to sutikt. Aplaikomo daug vi
sokiu rasztu isz Lietuvos, ku
rie visai yra netinkami nes to
sios paezios žinutes randasi 
laikraszcziuose atsiunstuose in 
Amerika, o kitas visai negali
ma sunaudoti nes yra be “jo
kio smoko.’’

ANT PARDAVIMO.

Kotelis ir f ar ma. Namas turi 
16 ruimu, maudyne, vanduo ir 
visokios vigados siūboj. Far-
ma turi 45 akieriu, daug vai
singu meldžiu, visos dirbamos 
masrinos, atkilai, karves, visz- 
to ir aneziai. Priežastis parda
vimo yra kad gaspadorius pa
liegęs. Kreipkitės ant adreso:

t.f.).

Wm. Konsavage, 
Locust Valley,

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

je, darys Lietuvos 
visus palengvinimus 
vizų gavimo reikale,

lei-

Patartina nei vienos dienos 
pasirūpinti isz

savo

>
New York

negaiszti ir 
anksto reikalingus kelionei do
kumentus, kaip tai .Amerikos 
valdžios leidimas sugryszt: 
(re-entry permit) gimimo be: 
vestuvių metrikus isz Lietuvos 
del gavimo Lietuvos paso kas 
dar jo neturi etc.

Tegul tat bent syki pagarsie- 
jusi Amerikos Lietuviu kolio- 
nija pasirodo Lietuvoje 
gale ir skaitliumi.

■ ' P. Žadeikis, 
Lietuvos General. Konsulas

15 Park liow,
$1,000 TIK UZ 60 CENTU.
Ka tas tūkstantis doleriu žmogui 

reiszkla, jeigu jis yra apimtas ko
kios nors ligos bei viduriu sugedi
mo? Toka 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 no- 
malimo, nenoro valgyt, strėnų ir pe- 
cziu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szląpinimosi 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 sutelkia žmogui ramu-

Nervu Preparatas užbėga tai Įi

ma, Atsiusk 10c. o gausi niusu žolių 
ir knygų kataloge. Reikalingi musu 
žolių pardavinėtojai visuose miostuo- 
m. M. ŽUKAITIS,
26 Gltlct Street Sponccrpoint, N. Y.

•Pfc

UŽMUSZE SU BOTKOCZIU.
P. Oželis Vasario menesio 1 

diena, iszvažiavo in Pilvisz
ki u s tih’gun. 
gyvenas 
Vincas, sužinojęs apie 
iszvvkinm in 
kinkė arkli 
iszvažiavo

iszvažiavo
Tame pat kaime 

Seliokas 
Oželio 

y Pai
msi dėjo kirvi ir 

in Oželio 
Grvžus Oželiui 
prie jo pribeg
Vladas ir pasako, kad Seliokas 
kertas jo sėdyboj medžius. 
Oželis žinodamas Selioko bū
da, pasiėmė su savim seniūną 
Pridotka ir nuvažiavo perspo- 

liautusi 
Atvažiavus

T 
ūkininkas

Pilviszki
y

sodyba, 
isz Pilviszkiu, 

o jo sūnūs Oželis

t i Sėli ok a 
kirtęs
jiems ]>as Selioka, kilo tarp ju 
ginezas. Pagaliau sušimusze. 
Seliokas drožė pradžioj su bo
tagu, bet vėliau atkreipė bota- 

botkoeziu
Oželiui per galva, 

Atga- 
sužalotas na- 

trumpu laiku mirė. Gy
dytoju nustatyta, kad Oželio 
staiga mirtis invyko nuo 
smarkaus kiauszo sumuszimo 

ant smegenų

kad szis 
medžius.

y

go kita gala ir su
taip drožė 
kad szis tuojau krito, 
bentas sunkiai 
mon,

mirtis

ir iszsi liejimo
kraujo. Pamatęs Seliokas pei- 
drasu žygi padavęs, sakosi da
bar buk jis tik norėjos su- 

Seliokas dabarmuszti Oželi, 
kalėjime.

PAJESZKOJIMAS.

e>

Pajeszkau Magdalena ir Ka
zio Viliusziu, apie 16 metu at
gal gyveno Hazletone, taipgt 
pajeszkau Povyla ir Agota 
Zmui.dinus seniau gyveno 
Hazleton, Pa.',

Meldžiu atsiszaukt arba 
jai kas apie juos žino meldžiu 
praneszti. ' . (t.28

Mrs. Mary Busyla, 
Box 5, Hazleton, Pa.

Povvia 
seniau 

dabar nežinau
kur.

ANT PARDAVIMO.

Parsiduoda namas po no. 238 
E. Mahanoy Ave., Girardville, 
Pa. Namas statytas ant puses 
loto, lotas 30x150 pėdu. Dalis 
namo yra iszrandavota. Parst- 
duos nebrangiai kuris atsl- 
szauks greitu laiku. Atsiszan- 
kit po 238 E. Mahanoy Avė., 
Girardville, Pa. (t.29

Li«tnvl*ak*« Grcborlat
K. RĖKLAITIS 

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada Ir 
moknla. Turiu pagalbi* 
ninke motorams. Priel- 
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kur . vyrai visa žiemų bulves 
veža,
ten vyną dirba.

Petrukas nekaip negalėjo su
prasti, kam reikia keltis nuo 
viliojanezei szilto sziandu szie- 
niko, kai grinezioje dar tam
su.’Ir nežinia del ko tas reika
linga kiekviena diena praustis 

vanduo praustuvėje
szaltas kaip ledas, jis patenka 
už apykakles- ir cziurkszliais 
bėga per pilvą — kam tas vis
kas? Nusiprausus reikia stotis 
ant keliu. Motina aūdamasi na
gines paskubomis kalba mal 
das, Petrukas per nosi paskui

' 1. « ^4 z. . n .

1 moję vienus už kojų, kitus kur 
pakliuvo. Aukszcziau — ange
las ėvero ant svarstyklių žmo
gaus duszia; dar aukszcziau— 
sedyjp szventieji rojuje, o ap
link Mzventuosiu stovėjo ango- 

! marszkiniuose ir 
pute in dideles dūdas.

Kuomet iszvažiavo szitas se
nis, Petrukas stipriai susimas
tė. Diena dar galima buvo gj -

taip ir

dar ir szeszi nesukako, o nesy- 
ki teko iszgirst apie balta due 
na su razinkomis.
duona tik mieste moka iszkep- 
t,i, miestas-gi randasi kur tai vent i, bet vakarais tamsumoje 
toli, tur būti miszke, 
sodiecziai tankiai 
Kaip jis atrodo —tas Petrukui 
nežinoma, bet ten randasi sžl- 
tos kepures 
kazyrkais, 
kos, 
prastos ir si: varpeliai 
pas Zuju Pilypą.

Petrukas kol kas dar bekel
ių U bėginėja, pusi szo k ėdamas, 
nosis pas ji kaip guzikiukas ir 
visuomet drėgna, akys, lyg du 
mėlynu karoliuku; plaukai li
niniai, ilgi, 
akiu 
reti in viražu —sztai koks Pet
rukas.

— Na,

Sz i tok i a

in

su lilizganczials 
žibalas ir armonl- 

mažinkes ir didesnes, pa- 
s, kaip

visuomet jam ant 
nžsmunka ir kliudo žiu-

nusmuktkelni, — 
dažnai sako tėvas, užsimesda
mas Petruką sau ant peties, — 
susiveržk pilvą, broli, ir 

greitai miestanrėk man: 
žinosim!

— Važiuojam

veidą;

jiems-gi isz tu bulvių

kur pasidarė pavojinga: 
važiuoja, žiūrėk iszlys isz kur-nors kip- 

sziukas, 
už ko j u.
Paveiksią su Jndosziumi, Pet

rukas sapnavo daug na keži u 
isz eiles ir vis kitoniszkai: tai 
jis, Petrukas, 
siems angelams pusti dūdas, 
tai kipszai staiga nutverė ji, 
grūda sykiu su 
in ::gni.
Nubudęs jis prisispyręs klau

sinėjo akla j i Korenlijn:- tuoj 
viską norėjo žinoti: kaip bus 
ten ant paskutiniojo teismo su 
juomi, su mamaite su teveliu. 
Jis užsilipęs seniui ant keliu, 
su baime žiurėjo in jo barzda 
ir klausinėjo:

— Seneli, 
i n mes ?

— Na-a jau ir in ugni... — 
szvepliojo senis. Kur jau ten 
toki tave.. Pas tave vaike, du
szia szvari, — angelėlio. Tavo 
dalykas nepergiidriausias; 
grieszyk, sztai ir rojuje...

— Mane ant svarstyk Ii u pa
dės, — užsimąstęs spėliojo Pet
rukas. — Seneli, 
grieszyti ?

Senis 
Patylėjęs, 
kalbėjo.

— Negrieszy t i, 
tu visai nesunku: 
tėvelius, 
Didelis dalykas 
liai, oi didelis! Atmink szita.

— O asz nemoku gerbti...
Petrukas nutildavo, galvojo, 

kaip ežia iszsisukus; nieko ne 
suprantant,
Kartais jis pradėdavo galvoti 
apie savo siela ir ji visuomet 
jam atrodo baltu lekeneziu 
karveliu. Senai tas būvi), bet 
tikrai toki pat karveli Petru
kas kur-ta i mate. Kas gali ži
noti, sapne tas viskas buvo ar 
isz tikrųjų; anas karvelis spar
nus iszskiete, kabėjo ties auk
siniais vartais, o greta stovėjo 
du vyru auksinėse sermėgose: 
gal būti kaip tiktai sziczia ir 
buvo rojus. Bet kai vienas isz 
tu vyru paėmė Petrukui už 
pasmakrio, 
isz szauksztelio in burna ka
ta: tokio ruksztaus, Petrukas 
nusigando ir smarkiai sublio
vė.

ir bematant nutvers

padeda baltie-

nutvėrė ji 
grieszninkais

ar mane in agni
ziu-
va-

sems.
sutinka<111—11 ■■■ 
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Petrukas, — o kam?
— Žinoma, kam: 

Duona myli graužti?
— Mvliu. v

Ta-tai ir yra... O duonos, 
tai norą. Sztai tu ir galvok da
ba rties..

Petrukas neturi jokiu žaislu, 
bot užtai pas ji randasi pail
gas, žalio stiklo, skrituliukas, 
katra jis užantyj nesziojasl. 
Pavasari, meszla veždamas, tė
vas rado szita skrituluka ir pa
dovanojo ji Petrukui. Daržo, 
už klojima, auga sena dreviuo- 
ta puszis. Ant jos placziu sza- 
ku galima atsigulti, arba pa
svirti ant ranku ir suptis. Pet
rukas dabar nuolat sziczia at
bėgdavo, užsikardavo ant szi- 
tos puszies kiek galima auksz
cziau ir prispaudęs žaliąjį 
stikliuką sau prie akiu, stebė
jo ta vieta, kur turėjo būti ste
buklingai — slaptingas misz- 
kas, dangus ir saule — viskas

gyventi. ne-

o kaip tai m-

irgi susimąstydavo 
at si d ūksėdavo ii

tas tau bn- 
gerbk savo 

sztai ir viskas ežia.
J vaikei, levo-

pagerbti tėvelius.

kartoja:
— Dievuliau, duok sveika

tos... ir tetusziui ir mamytei... 
Dievo tarnui Petrui...

Toje vietoje Petrukas, atsi
sėdės užpakaliu asloje, 
viena syki 
klausdavo:

— Mamyt, tai asz, tas tar
nas Petras? Ne Zuju Pilypas?

— O tu melskis, ir tikės... 
Melskis paskubėk.

Ir Petrukas tese:
— Tarnui Petrui, kndikiui 

seselei Onai, seneliui Komell- • • jin...
Szita Kornelijų Petruko tė

vas, toks didelis vyras, nosi- 
sarmatina vadinti teveliu. Tik 
syki, tas buvo nesenai, kuomet 
dar senelis gyveno Petruko 
grineziojo ant krosnies, tėvas 
pavadino ji kaip tai keistai.

— Kelmas tu senas, volte- 
dis, miszkini! — szukavo to 
vas, lakstydamas po grinezia. 
— Jau nudvestumei bent syki, 
sprogena girgždanezia, žmonių 
nekainuotume:!

Ir ta karta senolis iszojo gy 
vent i in kita grinezia pas teta 
Nastazija. Ji taipogi vadina 

ir Petruko to-

kiek-
atsigryždavo ir

Ji 
seneli tetusziu, 
veli broliuku. Ju nesuprasi.

— Amžina atilsi, —tingiai
- senelei 
broliukui

bamba Petrukas:
Teklei, kūdikiams;
Steponui, broliukui Tichonut. 
seselei Marijai, kareiviui Ka 
listratui....

Lopszyje pradeda

per skrituliuką atrodė vieno
dai, 
kraszto, lygiai taip pat 
rojus sodnai, — 
Petrukui jau daug kas buvo 
žinoma isz mamaites pasakoji
mu.

Miesto tarp szitu sodnu ne
simato, bet jau lengva ji sau 
insivaizdinti: jis turi būti bai
siai (Jidelis, didumo, beveik iki 
dangaus, visas žalias ir pas ji, 
reikia manyt, yra szitokia bur
na, isz kurios be paliovos lie
jasi žibalas ir iszrieda dideli 
kepalai baltos duonos su aki
mis isz stambiu razinku.

Veikiausiai, kad mieste g}’- 
vena pats Ponas Dievas, 
gali isz ten atsiusti invairiu 
invaiviausiu dalvku.

Isz kur, kaip ne isz miesto, 
buvo atvažiavęs nesenai ir 
anas senis su pilka barzda ir 
plaiskanuota, lyg bulve, rau
dona nosimi.

Kuomet szitas senis atidaro 
savo kronicli, Petrukui net 
dvasia užeme, o akys ant kak
tos iszvirto, taip 
buvo tame kromėlyje visokiu 
neregėtu daiktu. Czia krūvo
mis gulėjo kaspinai, veidrodė
liai, abrozeliai, gaidukai, szvil- - * - .

skaiscziai-žalia, be galo ir 
, kaip 

apie kuriuos

Petruku i 
kitas i n pyle jam

Jis
F

taip daug

pines — viską ir per diena ne 
iszskaitysi.

Dar buvo paveikslėliai, o 
ant paveikslėliu karaliai, viso
kios pasipuoszusios ponios iv 
szventieji. Bet vienas paveiks
las, pats didžiausias, kuri senis 
pardavė bobelei Onai už skn- 
ruliu puda, priveikė Petruką 
visai, ežia jis savo akimis pa
mato viską, apie ka taip mėgo 
pasakoti senas diedas Kamell- 
jus. Ant szito paveikslo sode-

paveikslėliai,

pasakoti senas diedas Kamell- 
f 

jo didelis, visas juodas ir bal
sus kipszas su szakemis ran
kose; ant keliu pas ji pat Ju- 

Czia patdoszius su inasznn, P ‘ 
mažiukai kipsziukai, spirgino 
ugnyje gricsznįnkus, prirai-ugnyje gricsznirikus,

' IL

Tetruko tevelia garbenuotas 
linksmas ir labai juokingas: 
moka gaidžiu giedoti, kleksėti 
viszta, tai ims ir sukranks kaip 
varna. Jis labai drąsus ir tvir
tas, kad nesibijo nei meszkos, 
nei vilko; jis sakosi, jog galis 
juos sau patupdyti in kiszenc, 
ar už užanezio. Vos tik užstojo 
žiema, jis iszejo in miszka va
lyti degutą. Jam taip patiko 
miszke gyventi, 
pasirodydavo 1 
niais:
das, kaip peczdangtis, ji sun
kiai buvo galima pažinti ir 
Petrukas atbulas traukėsi nuo 
jo; tevas-gi staiga atsistodavo 
keturiomis, kriokdamas piktai 
vartė baltomis, juodame veide, 
akimis. Petrukas pasibaisėda
mas kabinosi in motinom 
skvernus ir garsiai spiegė, te
vas-gi sėdosi viduraslyj, rode 
baltus dantis ir kvatojo.

— Koks-gi tu Petruk, esi 
zuikelis! — kalbėjo jis. — Ir 
koks-gi tu esi da vyras? Rope 
tu neszutinta, sztai kas tu esi! 
— Na, eiksz, durneli, nesibai
dyk...

Szia žiema ir motina irgi 
pradėjo iszeiti isz namu. Kėlė
si, kuomet grinezioje dar Im
davo tamsu, kuro krosui, penė
jo krūtimi Onyke; vyste ja ir 
ėjo dirbti, palikdama Petruką 
už idideli.

Eidavo ji kur tai toli,, per 
lauka, kaip syk in ta vieta,

spiegti 
Onyke. Motina nusilenkia in ja 
ii\ ęznabžda visokius 
žodelius.
mas laukia maldos pabaigos, 
krapszto nosi ir galvoja apie 
nežinomus broliukus, apie pa
slaptinga kareivi Kalistrata, 
katras turi būti, labai didelis, 
stiprus ir moka pusti dūda.

Kartais, nebegalodamas ga
lo sulaukti, Petrukas atsisto
davo keturiomis ir stengos: isz- 
kiszti galva pro tarpkojį, bot 
ta padaryti, labai sunku. Tuo
met jis pasispirdamas ranko
mis, pradeda spardytis auksz- 
tyn kulnais. Darydavo taip iki 
tol, kol nesudribdavo nugara 
ant aslos.

Motina iszcidama prisakine- 
j°;

meilius
Petrukas, klupoda-

— Žiūrėk, Petruk, Onyte, 
neskriausk mergelka!
ežia duonyte... pakramtyk duo
nytes, ir in skurleli, ir in bur
na jai... Sziczia sztai saldintas 
vandenėlis. Pilk jai in rageli ir 
po truputi.

Sztai

t

į
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į

jog namo jis 
tik szventadie- 

jis, ateidavo visas juo-

/
'M

1

po truputi... Kad nepaspring
ti:! Žiūrėk gi... senolis ateis pa
dės...

Viską szita Petrukas pralei
džia pro szali: jis jau žino, ka 
ir kaip reikia daryti. Bet lupos 
ima pomaželi pūstis ir prade
da virpėti, kuomet gi motina 
jau prie duru, jis ncbeiszlaiko:

—: Mamy-yt, ir asz su ta
vim!... ,

— Negalima, vaikuti! Aez 
greitai, greitai...

Iszeina. Grincrioje tylu ir 
nyku. Petrukas kakta in duris 
insispyres, tampydamasis 
bliauna, szluostydamas marsz- 
kiniu skvernais akis. Vėliau, 
nežinodamas ka veikti, jis Už
gerdavo isz butelio, duona už
sikardamas, Onykes saldinta 
vandenėli, o buteli dėjo in se
na nagine ir vežiojo po asla.

— .Tolinus bus:—

KVITU knygele Draugystėms del les- 
mokejimo pinigu ligoniams. Preke 25c 
KVITU knygele Draugystėms del Ka- 
sierlaus nog sudėtu pinigą ant 
susirinkimu. Preke ... 25c, 

W. D. BOCZKOWSKI-CO., 
MAHANOY CITY, PA.
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(^Antanas
Turi Pavojinga Darba Kokio Vyrai Bijo B&iikalbant ėjo drauge prie

ARBA KAS ATSIDUODA PO 
APVEIZDA DIEVO, TAS 

NEPRAŽŪSTA.
'--- ---------------- r -- .

IV.
eidamaMariuku eidama namon 

svarsto ir miglino kaip turi pa
sielgt; szirdis jos smarkiai pla
ke kada pamilino arba užklau
sė savos, kas bus jeigu jos 
gimdytojai dažinos viską apie 
Antano gyvenimu svetur? Ne
ramybe ir baime ja apėmė. 
Troszko turėti toki prieteli, 
kuris jai pritartu, kuriam ga
lėtu ji ji patikėti savo slaptybe 
arba kanezias, idant jeszkoti 
jame pagelbės ir rodos. Taip 
bemislydama, parojo namon ir 
nesibelsdama nuėjo in kamara 
gult. Motina vienok girdėjo jos 
sugryžima ir atėjo su žiburiu 
pas ja. Į

— Taip volai sugryžti na
mo Mariuk .* — Labai nerimas
tis eme mane ir negalėjau už
migti.

— Be reikalo motinėle rū
pinotės manim; neesmin kudi- 
kiu, nieko blogo man neatsiti
ko: buvau pas naszle sena dai- 
lidiene ir užtrukau...

Balsas jos vienok taip drebė
jo kad patemijo lai motina ku
ri paimta dar didesnes neri
masties prisiartino prie dūk
tos ir užklausė.

— Kas-gi tau dukrele, ko- 
gi taip susijudinus ir visa dre- 

girdejai ka blogo apie 
Antanu ? Seniai sakom tau su | 
tėvu 
nes vargini ir naikini savo 
sveikata ir pajėgas kaipo ir 
jaunyste liūdnoms mislimis ir 
besiilgimu...

— O motinėlė mano — tarė 
mergina apsikabinus motina 
už kaklo 
no kanezios 
nes Antanėlis jau sugryžo.

Motina nusistebėjo is 
tokia pasaka dūktos, 
veido apsireiszke taipgi kokis 
tai szeszelis džiaugsmo. Atsi
sėdo ant kraszto lovos, klaus
dama akimis iszaiszkinimo.

Mariuką kuriai sunku buvo 
slepi priosz motina tu jausmu, 
kokius jaute, nusprendė pati
kėt jai slaptybe žinodama kad 
motina del jos laimes viską pa
sirengus buvo padaryt kas tik 
jos galėjo buvo. Todel-gi viską 
iszpažino motinai, nieko neuž- 
slepdama isz girdėto Antano 
apsakymo, o motina su neisz- 
reiksztinu jausmu klauso to ap
sakymo dūktos, pati nežinoda
ma ka turi atsakinėt, vien pa
tarinėjo ir lingavo su galva.

Taip! — tarė pagalinus 
Antanas isztikro nors pate-

l.i.' Ar

idant pamirsztumei ji, 
naikini

apsikabinus
— jau pasibaigė ma

il* besi ilgėj i mas

/.girdus 
ant jos

■!

ko in piktu žmonių draugyste, 
nepasiliko tokiu jau kaip jo 
draugai, tikiu kad jo iszpažin- 
tis, kuriu man atkartojai yra 
tikra. Dievas ji iszgelbejo nuo 
pražuvimo, dorybe jo likos 
iszbandyta ir dabar ant jo do- 
rybes galima pasitikėt bet at
siras pikti žmones, kurie, 
ir neteisingai žemins jo garbe 
ir plesz szlovo.

— Motinėlė, brangi —- kal
bėjo Marinka, — meldžiu ta
vęs nekalbėk to, ka tau pasa
kiau niekam. Supranti kad rei
kia laikyti tai iki kolai k slap
tybėje; jis prasze manes idant 
niekam nepasakot. O motin! ar 
žinai kaip labai nerimsta apie 
ji ir bijau idant jo nauja ne
laime nepradėtų spaust...

— Nelaimingas mano kū
diki, suprantu viską ir padary
siu del tavęs viską, p pati su
prantu kad reikia ežia nžlai- 
kyt slaptybėje — juk tai tik
ras stebuklas Dievo veikias! — 
privalome palaukt kas bus to
linus. Bet kas bus jeigu ji pa

valdžia ir nubaus ?..
O motin! Nekalbėk man 

to. Asz ncpergyvmicziau tokios 
valandos. Tu motinėlė juk ne
norėsi savo 
matyt.
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Mrs. T. V. Wcsella (naszle) isz Oakland, California, turi 
dinsta boksztu taisytojos ir žalaiinimo kryžių. Paveikslas pa
rodo narsia naszlelia malavojant bokszta.

lauji pasilsiu,lauji pasilsio, nusiramink Ir 
užmigk, pavedu^ viskal DieviC 
kurio suvedimo žmogus negal 
atmainyti; .Jis bus malonus.

Ir da karta atkartojus veli
jimą geros nakties ir savo rodą 
idant daug nemislytu, nes ne 
gales užmigti, iszejo isz mieg 
t u ves dūk les.
tu kalbi? Juk asz jo neiszduo- 
siu
gu

Tolinus ,bus.

— bet jeigu iszsiduos, joi- 
viskas be mus iszeis in 

aikszie ir jeigu ji paims — ka- 
gi mes darysime ? Juk neapgin
sime ir neiszgelbesime.

Dievas ji iszgelbejo isz 
draugystes nedoru žmonių, 
Dievas apsaugos ji nuo toles
niu nelaimiu, 
tavęs brangi 
tvieturnei
niekam nepasakytumiai 
Antanu.

idant
bet tik meldžiu 

motinėlė,
ir ne puses žodelio 

apie

Gerai, gerai! — atsake 
motina. — Nereikalingai tuo 
mi krimtiesi, niekam nepasa
kosiu tik nusiramink ir už 
migk.

Mergina
už kaklo
rankom žiurėjo in ja 
tarsi, akimis dekavojo motinai 

klauso po

tik

laikvdama» *

apsikabinus
motina 
abiem 

liūdnai

nemislytu užmigtu, pati 
savo rodos. Atsigulus 
visai pamirszo apie 
jos galvoje nesutilpo

už prižadėsima ir 
draug ar isztikro neniekina jos 
numylėta Antanu, ar isztikro 
linki jai Antano. Motina, kaipo 
užtikrindama dukteri pabuezia 
vo ja ir pasikėlus pasako.

Laba nakti — buk rami 
ir nemislyk daug, labai reika- 

Motina kuri rūpinosi ramy
be dūktos, kuri rodi jo idant 
daug
neseko 
in lova 
miega;
mislis kurios viena kita isztre- 
minodamos szaliu viena kita 
gražindamos, viena kita sek
damos nedave ramybes protui 
no ant bridžio laiko. Apmisli- 
nejo invairiausius pienus, ar 
ne butu gerai nuėjus pas kle
boną, iszpažinus jam viską ir 
praszyt jo patarimo? Vienok 
tokias mislis iszstuminejo jai 
isz- galvos naujos prieszingos 

Mislijo apie nuraszy-
ma Iniszko in Norinbergija 
pas prekeja idat praszyt jo 
paliudijimo Antanui, 
tai moteriszk( 
sunku 
ežiu.

Svarstė taipgi ar nobutu go
riausiu dalyku, jaigu apsakyt, 
visa dalyka vyrui, arba tėvui 
dūktos, klaust jo vyriszko pa
tarimo, jis gal kaipo 
dauginu turi ’• 
duotu iszganino.* rodą, bet vėl 
atėjo mislis draudžianti isz- 

jaigu jis
Antano nu-

mislys

bet ir 
’.pildyt buvo 

del daugelio priežas-

o dar baisesni paveiksiątos, 
to sielvartojos insiveizdineda- 
ma, buvo visudidžiausios bai
mes paimta ir mato, kad nors 
ir priderėtu iszpažint vyrui,

kaimo.
Mariuką tuomtarpu 

nubėgus in kaimu nubėgo tie-, 
siog pas naszle, idant persorg t 
Antaną nuo pavojaus.

Laimėjo ant
veik F*//.Socialistu Tikietor

Jėzau Marija gelbėkit’
tarė baimes paimta inbegut-

in buteli naszles.
Bet nesuspėjo apsakyt nasz- 

I ‘ \ ‘ ' *■
sidare ir ant slonksczio stojo 
nepažystamas, klausdamas:

— Tai ežia gyvena naszle, 
motina Antano?

— Czia pono! — atsake 
drobaneziu balsu atbodama 
apie savo vienturti naszle.
— Norccziau su juo pasikal

bėt ir tai būtinai sziandien, 
kadangi rytoj gryžtu namon. 
Reikalauju jos sūnaus Anta
no.

Bet nesuspėjo apsakyt nasz- 
loi ne kas yra, kada durys at-
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Niekur jo, ponas nerasi
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na (meras Trockio vardus) |i 
szios bendromenes nari!

— Kuo ji kaltini ? - 
klauso rabinas.

Kaip buvo iszkeiktas 
Trockis

•IHlwmiHilWMNimHHIMliM••••••••»»« iHhll.IHlHHIHt

sinagogojeĘkatorinoslavo i 
susirinko visa apylinkes Žydu 
bendruomene. Po pamaldų isz- -----------
ir prakalbėjo: ¥ » . a * ¥P •
ėjo prie altoriaus senas Žydas

i

Kaltinu Leva Brnnstei- 
(tikras TrockioF
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ha priosz savo tėvu insakynnis, BALTRUVIENEII
Iiikaltinu tuo, kad jis yra Žydu 

ir visos žmonijos prieszas!
— Sunkus tai kaltinimas, 

— pasigirdo balsas, — reika
laujam prirodymu!

Vėl pasigirdo senio balsas:
szios ben-

/ a venos, 
Tenai tai rots szvarios bobos,

Džiovai, net geda, 
Kaip in sztora munszaines 

bėga. 
O tie biedni vaikai. 

Begu paskui ir bliauja kaip 
orukai, 

Murzini ir pusnuogiai, 
Kaip Indijonukai laukiniai. 
Jau kad s pa šabo tureczia. 
Ta i 1 u os i u s k ud i k e 1 i u s 

paredyczia,
Ba szirdis žiūrint plyszta. 
Kaip tosios bobeles taip 

darvti drvsta. • •
Juk ir paezios iszrodo kaip 

. raganos.
Susivelia plaukai ant galvos. 

Veidas iszpu-stas, nosis kaip 
.slyva, 

Neszdama bonkute net svyra.
Vvra savo už niek laiko. 
Valgi suvis nepataiko, 

Pilnos lovos blakių, 
Ir vabalu visdkiu. 
Paczios snniuria, 

Purvinos ir apskurta, 
Iszrodo kaip čigonu veisle, 
Net bėga isz burnos seile;

O misiukos, 
O kiauliukes!• • •

In Bridgepristova nusi-
• beldžia u, 

Ten rots puikiu bobelių 
pamaeziau, 

Kaip tik vyrai in fabrikus 
iszeina, 

Bobeles in viena vieta sueina.
Pikniką ant gero pradeda, 

Geria, klykia ir gieda, 
O tas giedalas?

Kaip szunu staugalas, 
Kožna saviszkai, 

Kapsiszkai ir dzukiszkai, 
Pasigėrus riaugezioja, 

Už gaivu laikosi — dejuoja, 
Namon, pars i v eik a, 

Da paima 'buteliuką, 
Pripilta ant žolių. 

Ant visokiu šzaknu.
O tie vargszai vyrai kiek 

prikenezia,
Tai szirdeles ai beezia, 
Ramybes jokios ne turi, 

Pasmelia iszžiun.
Valgis ne kam tikes, 

Nuo visu valgiu atlikęs, 
Lovos ncpaklotos, 

Blakes noiszvaikytos, 
Net ir paduszkose szvirpliai 

czirpina, 
Gulinti nebaga ramina.

Sunku tokias bobas pataisyt, 
Ir szvarumo iszmokyt, 

Lauke gimė, lauke stips, 
Nevala lyg smert pasiliks. 

• • ♦
Kur ten Ulinojuje, 

Peczeje nedidelioje, 
Kokis tai bizūnas užsitraukė, 
Ir bobai už nosies patraukė, 

Ant galo susirupeziavo, 
Viens kitu apkumszcziavo, 
Bobele vaikezą pas vaitu 

nugabeno, 
Vaitas vaikezą ant 30 do- 

leruku nusztriopavo;
Ne gere, ne valgė ir užmokėjo, 

O badai ne pinigu neturėjo.
Nosinis Kataras ir Asthma 

arba Dusulis.

Balt i more j ant vienosZ /

Izabele MacDonald 
dūkto buvusio Angliszko pre- 
iniero, likos iszrinkta ant pro
le uratorkos 
tikieto.
■-*" ■ I- ........... t

besibovijo, kada in kaima in- 
važiavo graži karieta pakin- 
kinta puikiais arkliais ir nu
stebėjo gyventojus užvažiuo
dama in prasta kaimeli nusa
lęs. Du ponai iszsedo isz karie
tos, o Marinka iszbegus isz 
grinezios mėtėsi vienam isz ju 
in glebi ii* sveikindama kalbė
jo.

—■ Dabar brangus mano jąu 
nesiskiriu nuo tavęs; ’ sunku 
man gyvent be tavos, ho, nelei-

/
Miss

!&l

— Kiekvienas 
druomenes narys yra mano liu
dininkas, visa Rosija, visas pa
saulis yra mano liudininkas.

Užvieszpatavo gili tyla, pas
kiau pasigirdo rabino balsas:

— Taip, prirodymas pakan
kamas, ka daryti?

Tuomet pasigirdo balsas 
ežia esanezio Trockio tėvo:

— Lovas Bronstein priva
lo būti iszmestas isz Žvdu ben
druomenes... Privalo būti isz- 
keiktas ir iszmestas isz Dievo 
draugu tarpo.

Visi pakartojo: 
prakeiktas!”

Rubinas priėjo prie Trockio 
tėvo ir paklailse:

Ar nori, kad tavo sūnūs 
butu iszkeiktas amžiams?

Šonas Žydas pagalvojęs ir 
pasimeldęs, tarė: — Tebūnie 
iszkeiktas amžiams!

Pasigirdo riksmas, kažkokia 
Žyde pargriuvo.

Buvo tai Trockio motina. 
Tuo tarpu ėjo iszkeikimo apei
gos: atkalbėta septynios mal
dos, užgesinta septynios žva
kes, kas reiszkia, kad iszkoik- 
tasls turi isznykti isz gyvųjų 
atminties.

— atsiliepc ihergina, nors isz- 
krestumiai visas kavonias, ne 
rasi jo, o męs neiszduosime. — 
Jis niekam blogo nepadaro ir 
ginsime ji.
Taip kalbėdama mergina isz- 

dave nepažystamam, žinan- 
ežiam jau, jog tai duktė mol- 
ninkienes, savo slaptybe, arba 
meile prie jaunikaiezio, kaipo 
ir baime kokia turėjo delei 
Antano, kuri matomai turėjo 
už prasikaltusi ir saugojo nuo 
policijos. Nepažinstamasis su

C 
kuri dabar taip drąsini iszžen- 
gi a apginimo numylėto, 
nereikalingai, 
mas tikrai stebėjosi ir suprato 
merginos jausmus, ir tarė:

— Nebijok mergaite, 
tavo Antanui nieko blogo nc- 
ncszn — tik turiu pas ji svar
ini reikalu.

Mergina iszgirdus atsakymu 
nopažinfctnmo ir supratus kad 
savo meile prie Antano iszda- 
vo nopažinstamam, susigėdijo 
ir nuleido akis. Baime jos din
go pati nežinojo kodėl; mato
mai suprato, kad tas jeszkoto- 
jas Antano tikrai yra geru 
žmogum ir nejeszko jos numy
lėto pragaiszties.

— Na paszauk tik tu ji —• 
tarė besiszypsodpmns nepažys
tamasis — jaigu tik arti kur 
randasi, o persitikrinsi jog ne
reikalingai ji slopiai nuo ma
nes

Mergina pažiurėjo in nepa
žinsi ama bosisverstvdaraa 
nežinodama ar tikėt ar ne. Ali 
jaigu ji žinotu kas yra tas no 
pažinstamas ponas, 
turi daryt, bet dabar...
atsidaro durys ir ant slenks- 
czio stoja Antanas.

Ant jo veido nematyt bai
mes, tacziau neramumas ir 
linksmas nusiszypsojimas. Da 
daugiau sulinksmėjo ir net 
pradžiugo iszv.vdes ežia nepa- 
žystama poną, kuris veik prisi
artino prie Antano ir szi rili il
gai abudu vyrai pasisveikino.

Dabar patyrė motoriszkes, 
jog tuomi ju nepažystamu bu
vo prekejas isz Norimborgijos! 
Džiaugsmas visas jas apėmė, o 
sena naszle isz džiaugsmo ap
siverkė.

žinan-

kad kaipo isztikimai paežiai gerumu pažiurėjo in mergele
nedera slept nuo jo nieko to 
padaryt sziame karte negali 
idant nožu.dint kūdikio. Nelai
minga moteriszke 
praleido bemiegėj ir nemažai 
nuvargino boblaszkanczios jos 
duszia smarkios visokiu mįs
lių bangos. Galinus nutarė kad 
geriausia liūs, jaigu nueis pas 
kleboną klaust jo rodos, o be 
tos negalimu buvo jai apsieiti.

Buvo tai Nedėlios diena, ka
da moteriszke iszklausius ml- 
sziu szventu bažnycziojo drau
go su duktere Marinka nuėjo 
pas kleboną, pažinstama pava
pi jonam isz savo gerumo.

Daly re jodvi pas ji matomai 
mielo priėmimo ir suraminimo 
kadangi gryždamos namo bu
vo visai linksmos ir ramios.

Kada buvo pusiaukelėj nuo 
namu prisiartino prie ju nepa
žystamas vyriszkis ir manda
giai užklausė motinos:

— Atleiskite man motin už 
trukdymą, bet bukit malonios 
pasakyt man kur czia gyvena 
naszle, moteris mirusio daily- 
des. Man rodos jus isz to kai
mo.

visa nakti

idant 
laiko 

idant su-

Taip. Apie naszle Dai- 
Ivdiene klausi tamista? — at
kartojo melininkiene, 
padaryt sau valandėlė 
del apsimislijimo,
prast priežasti klausymo apie 
ta dalyku kas turi būti slapty
bėje stengėsi suprast ar ne
jeszko tas nepažinstamasis 
Antano.
pralėkė per jos galva mislis, ar 
nesą jis gal persiredžiuslu 
banditu, ar kokiu slaptu poli
cijos agentu. Atsargi ir akyva 
moteriszke mate reikalą neisz- 
reiszkinet tuo jaus nepažinsta- 
mam, bet klaust jo delei kokio 
reikalo klausia 
naszle toks ponas, 
iszžiurejo nopažinstamas, to
dėl ir atsiliepe:

• Ar galeeziau patirt ko- 
reikala ponas turi prie 

naszles? Risza mane su ja ypa
tingai dalykai....

Taip? Gal giminiojates?
Nes i gi m ini u o j a i n e, bet 

artimi pažystami ir prieteliai. 
Norėjo pažiūrėt in dukterį 

bet tos jau nebuvo.
Kurgi dingo taip veik,

tas
Su žaibu smarkumu

apie
ant kokio

biedna

k i

vyras ta graži mergele?—klauso no- 
minties ir gal

pildyt tai: kas 1 lis 
patyręs apie to’ 
puolimą, apie u ri paklydima, 
užsirūstins ir nusprens nieka
dos neatiduoti tokiam žmogui 
savo kūdikio? Atjauto, kaipo 
motina kuomi toks tėvo pasi
elgimas butu 
jau 
bet 
dukt<

— Isz po akiupažinstamas.
dingo.

— Skubu, jai buvo namon 
tai ir nuėjo, atsake melninkio- 
ne. '

Sakote su naszle pasipažys- 
tat gerai, gal žinoto apie jos 
šonu Ant ana, ar yra namieje*

Moteriszko beveik pastiro

ant socialist iszk o

pasigirdo

4 4 Tebūnie

nors
kad nepažysta-

asz

ir

žinotu ka
Tome

V.
Linksma buvo name liję nasz- 

les Daili,dienos po apsilanky
mui prekejas isz Norimbergi- 
jos. Antanas noroms-nenoroms 
turėjo priimt pinigus, kokius 
geras prekejas padovanojo 
kaipo dovaiia sužieduotiems, o

, kokius 
prekejas padovanojo

I 
atsisveikindamas, inpsaudc An 
tanui in ranka aukso laikrodė
li, ta kuris nubudino jannikai- 
tijo mintis praeities, ant at
minties to, jog per ta laikrodė
li iszsigelbejo pats ir iszgelbe
jo isz nevalios banditu preke-, 
ja.

— Imk ji —kalbėjo preke- 
jas — tegul jis tau primena 
visados Ta Motina ir Užtarito- 
ja Krikszfczioniu Marija, kuri . _ ■ - _ A -

siu daugiau — kalbėjo gi amo
niai žiūrėdama jum in akis pri
siglaudus prie jo krutinės.

— Kas-gi ežia? — kalbėjo 
kaimynai viens kitam, stebe- 
flamiesi.

Antanas Dailidu, kuris
buvo pražuvęs bet žiūrėkis ko
kiu sngryžta. — Nekurie jau 
žinojo Antano atsitikimus 
pasakodami kitiems 
i iž vy de j im o jau sm u s.
liaus tvirtino, jog Dievas gau-

—— lo
džiau gosi, jog doras jaunikai
tis nepražuvo.

Dabar jau ir melai n kas gė
dijosi to savo pasielgimo kad 
vert<‘ (lukteri pamirszt Anta
nu, dabar savo žentu didžiavo
si, ka,dan-gi garbino ji visas 
kaimas. Geras prekejas padare 
Antanu ponu, kokio kaime ne 
buvo.

In ketures sanvaites vėliaus 
visas kaimas, arba visi gyven
tojai jo, seni ir jauni kiūtino 
in bažnyczia, puikiai iszpuosz- 
ta, priosz kuria užvažiavo ke
lios karietos, 
važiavo Antanas su savo sužie- 
dotine ir prekejas su sena An
tano motinu, leuri kaipo atjau
nėjo, bejausdama visu laimin
giausia.

Antanas nuvede savo isztiki- 
ma sužiedoline prie Altoriaus, 
idant ten nžtikrint jai amžina 
savo meile ir globa.

Susijudinimas visu buvo di
delis kada klebonas po suriszi- 
mui jaunavedžiu pasakė gražu 
pamokslu iszimta isz Antano

Ir 
naikino 
Visi ga-

J

šiai už dorvbe atmoka

Ilga Kelione su Maža
Valtele

B

Zl.' '

Ą
'■f.

,■>

■f

o puikiausioja $
V M

K.<i-
M ■

Y’»■

f

H

M- Vr lt’''’

I *•

/
y

y

f.

.41

i®
■ ■< ,

W

C

, < ■ «* V

jį

o
>:■

į? į 4

'.V: 
z »• .

*(

7' W
*-‘'Z i•^1
'i
J

t

į

gyvenimo, užbaigdamas ji pa
garbinimu Szvoncziausios Ma
rijos Panos, malda: ‘ ‘ Sveika 
Marija, malones pilna!” — Vi
si esanti© su aszarom akyse ir 
tikru maldingumu balsu atkal
bėjo malda del padekavones 
Dievui ir Marijai Panai, o 
gryžtant jaunavedžiam namon 
visi garsiai iszreiszkinejo savo 

; “Lai 
—Galas.

velinimus szukaudami: 
gyvuoja dori!”
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Charles Seilitz ka tik pabai-
ge ilga kelione isz New Yorko 
in Miami Florida mažoje val
telėje 12 pėdu ilgio. Padare tai 
isz laižybu. Kelione jam už
ėmė du menesius.

0

W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS L1ETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

B
ra

CAPITAL STOCK ? 125,000.00

Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t. t. 

W. Centre St.. Mahinov City, Pa

A?J. SAKALAUSKAS
LIETUV1SZKAS GRABORIUS 

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

Laidoja kunus numirėliu.

Mainleriu asthma, Gerkline asthma, 
Rronkites, Gerklinis kosulis, Plautis, 
Sunkus atgavimas kvepo, Katarisskas 
kurtumas ausyse, Vžymas tavoje, 
Galvos perasalimas, Užkimimas gal
vos, Isz priazakio galvos skausmas. 
Neapmokama gyduole naudojama su 
stebėtina pasekme per 30 metu. 
PREKE 25c. (užmokesti prišlapkite 
pinigais ne stempomh). Užtarta ir

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

Nuliudimo valandoje suteikiam 
geriausi patarnuvima. Palaidojima 
atliekam rūpestingai Ir gražiai. Bu
site pilnai užganėdinti.

įsa Mahanojaua jeigu kas parei
kalaus mano patarnavime tai mel
džiu man telefonnoti o pribusiu in 
destimts minutu.

SURPLUS IR UNDIVIDED 
PROFITS $023,358.62tavo iszgelbejo ir daleido pa

daryt dideliai isznaszn ir gera 
darbe, to primena tau malda;

I

r

* j • Mokame 3-czin procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride
dant prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos.

Procentą pride-
Sveika Mari ja“...

♦
Buvo tai Nedėlios diena. 

Žmones sugryže isz bažnyczios
4 . * ’ a.(f a.

: kaipi kad girdėjo'jo girt jaunikaiti ir, kaip žmo-’šiuose ir besikalbėjo, jaunuo-

insimylojusiai susipratus,
iszgirdus toki kląusima, bet

kad Jaigu butu
no kuniszkais jausmais, koks nevidonas Antano, julk

*1 * * * • ••!•.* . • * « « * F t »fkndikio mirties 
t

Mariuk, duktė mano, ka tokia. karte sielvarta dūk- nes sako, kelt in padangos.

Ii duszia in jaunikaiti taip atvirai neklaustu, prade -! ir papietujo, seni sėdėjo pave- 
knini Irwrl rrir/lntn 1 i,. l-.ilv. I

I mene ir vaikai linksmai sau

C 1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
> turėtumėt reikalu su musu banka 
c nepaisant ar mažas ar didelis.
J G. W. BARLOW, Pres.
C J. FERGUSON, Vico-Pres. ir Kas.

parduodame vien tik per

Telefonas 872.

t



SAULIS
yii",L<

i!

I

1

ŽINIOS VIETINES
I -------

I

Vaito.

Balandis — April.
Didieji ir Szventa sau-

Hazleton, Pa. — Supreden- 
tas L. V. kasyklų Robert 
Evans, apgarsino buk prade
dant ateinanti Utarninka pra
dės dirbti Hazleton Shaft, Der- 

Tomhicken. Kelios
szliopos Eckley’jo pradės dirb
ti už keliu dipnu.

Trys Bruole
Parasze Žemaitis dol Žemai- 

cziu pagal juju Kalba.

Pasikalbėjimas Anglekasiu su Senatorių
■Ilgu. II IKI IS—————*—— ■■ « II

PAMOKINIMAI

ji
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11
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•— Schuylkill pavietas tru
puti pasididino, nes szimot pa
sidaugino gyventoju ant 2,894. 
Užgimė 6,272 vaikai o mirė 
3,378 ypatų.

— Readingo angline kom
panija didesnuose miestuose 
atpigino preke anglies nuo 50c 
iki $1.00 ant tono pigiau.

— Readingo kompanije ap
laidaus nuo valdžios pavelini- 
ma valyti pasažierinius bosus 
po Skulkino pavietu, dabar 
praleis apie milijoną doleriu 
ant pirkimo bosu.

ringer ir
Bova trys bruole: do pruo- 

tinge, vuo tretysis durnis. 
Pruotingeje suseruokava eite 

Worcester, Mass. — Juozas y opali žoveis gaudyto; mat, 
Adamkaitis mirė praeita 
vaite.Palaidotas Penktadieny j. 
Lieka vienas sūnūs Jonas.

— Vincas Valentukeviczius 
118 Sterling St., mire Sekma
dienio lyte. Laidotuves atsibu
vo Trecz i ad i eny j.

— Pranas Skarauskas pa- 
liadotas Trocziadienio ryte No
tre Dame kapinėse. — A.L.
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— Florins Žukas, 
krausto in nauja vieta po No. 
515 E. Mahanoy St. Jaigu ju-

perai - Burlington, N. J.

1

mis prireikes anglių tai kreip
kitės ant naujo adreso.

SHENANDOAH, PA.
I ■■

— Antanas Peczkanis likos 
apdegintas per eksplozija gu
zo Locust Mountain kasyklo- 
sia ir likos nuvežtas in ligon- 
buti.

sa-

— A.T

les
“ Šan
kini n

— Antra 
diena Kovo atsibuvo laidotu
ves a.a. Jonas Gedminas su 
bažnytinėms apeigoms. Velio
nis buvo skaitytojum 

per daugeli metu,
labai mylėjo ir platino tarp sa
vo draugu. Gaila kad kores
pondentas nepranesze isz kur 
velionis paėjo, kiek metu turė
jo ir ar buvo vedės ar ne.

anei netoreje kuo ieste. Pasi
derini meszkeros, pasiiemo ter- 
bales, 
iszdume 
mirko mirko tas sava meszke- 
res, 
cr vakars, vuo anodo nieką ne- 
posze e r gana.

Tretysis <’

prisevarpsto sloikun er 
y paapi. Nuvejusiu

bet nieks nounki'ba. Atėjo

durnis, iszejo out 
kelc. Keliu važiavo žyc. Tas 

i ciela maisza žuviu. 
anam nemhtant, inse-

žyc vežios 
Durni s, i 
lepa y rages, atresza maisza
cr prisekesza pelną tinti žuviu.

Parėjės nomei, sosekure ng- 
ni, žuvus kep ir traten, kep ir 
(rateli. Bruole klaus:

— Bene pekluo to tas žuvis
gava;
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— Packer kasyklos 2, 3 ir 
L. V. pradės dirbti Utaminkc 
per ka apie 800 darbininku tn- 

Tos kasvklos sto-

szei-

F t
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res darbus, 
vėjo nuo 1 Kovo.

— Septynįos ypatos 
mynos Frano Bartosevicziaus,
240 Florida avė., ant Heights, 
nusitrucino valgydami žuvis 
isz blesziniu. In laika paszauk- 
ta daktarus, kurie iszpumpavo 
nesveika valgi ir visi sziadien 
iszejo isz pavojaus, 
sanvaite szeimvna
Rev. Stitler taipgi užsitrucino 
valgydami maista 
niu.

Praeita 
pastoriaus

isz bleszl-

East Vandergrift, Pa. — Ko
vo 25 diena patiko baisi mirtis 
Justina Rūkas, kuri vėlybam 
vakare žinonys surado ant ge
ležinkelio su nupjautom kojom 
negyva. Laidotuves atsibuvo 
28 diena, su pamaldomis Szv. 
Kazimiero bažnycziojo ir pa
laidotas ant Szv. Gertrūdos ka
piniu. Velionis paliko dideliam 
nuliudimia paoria, 7 dukteres 
ir du sūnūs, Lietuvoje motina 
ir tris seseris; turėjo vos 45 
metu, Ameriko iszgyveno 18 
motu, prigulėjo R. K. Susivie
nijimo. Isz Lietuvos paėjo isz 
V ižu kaimo, Tauragės valstijos 
Utenos apskr.
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— Kokis tai pasiutėlis va
žiuojantis automobiliinn arti
mojo prūdo pataikė ir gal pa
vojingai sužeidė Joną Sipau- 
liu nuo Penn ulyczios, o jo bo
de Petras Pranckeviczius, 
S. Chester uli.,
in szali. Tame laiko ėjo keliu 
p. Brukai ir mate visa atsitiki
ma sulaikvdami automobiliu v
kuris norėjo pabėgti, bet buvo 
priverstas sužeistąjį paimti ir 
nuvežti namo.

— Pati politikieriaus P. W. 
Houck, apsisaugojo netikėtos 
mirties, kada utomobilius sn 
sidure su motorcikliu kuri va 
re Franas Dimitroff isz Frack 

Houckienes sužeidimai
yra lengvi ir nesiranda jokiam 
pavojuje.

Detroit, Mich. — Tūlas Jo
nas Lavinko, 45 metu, intaria
mas kaipo profesionalis latras 
pateko in policijos nagus už 
sutartina sznmgelyste su savo 
paezia isz.v i liejimui isz vienos 
naszles isz Pittsburgo, Antani
nos Lomieh, pinigu. Jo pati 
pripirszo, ir jis ta naszlo apsi
vedė ir iszviliojo apie $1,000. 
Jis paskui su savo tikra paezia 
iszvažiavo in Kalifornija, kur 
tapo susektas ir pargabentas in 
Detroitą teismui.

VAIKAS — UBAGAS.
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Girardville, Pa. f Antanas 
Valiukonis, 47 metu, mirė pra
eita Ketverga nuo uždegimo 
plaucziu. Velionis paliko pa- 
czia, tris sūnūs, tris dukteres 
ir seseri Lietuvoje. Laidotuves 
atsibuvo Panedelio ryta su pa
maldomis Szv. Vincento baž 
nyczioja.

nuo

Melrose Park, IU. — Neka
rto yra tosios nuomones, kad 
szitoja apygardoje randasi ma
žai Lietuviu. Czionais gyvena 
350 Lietuviszku szeimynu, ku
rie gyvena sutikime, tik ar
džiausia kad da neturi sutveria 
savo parpijos, bet yra viltis li
tas neužilgio invyks, kada 
gausime kunigą. Turime h 
septynes Katalikiszkas draugi
jas, bet smarkiausia veikla 
Labdaringa Kuopa, kuri dabar 
rengėsi prie atloszimo 
vaitos,” 
landžio ant Vaiszuno svetai
nes 15 ir Lake uli. Rengėja?

Ti-

invyks, 
Turime

“Gena-
kuris invyks 29 Ba-

kvieezia visu atsilankyti, 
kietai dabar parsidavineja po 
50c o prie duriu 65c. Szis vei
kalas bus rodomas pirma kar
ta pas mus. — Labdarys.

Chicago. —Nužudytas Joseph 
Sakalauskas, 41 metu, siuvė
jas, 4829 Nevada St. Nežinomu 
du vyru vakare automobiliu 
atvažiavo szale jo namu ir ji 
pakvietė laukan ir nuszove 
dviem szuviais.

Paszautas Sakalauskas pa
imtas in Szv. Onos ligonine mi
le, B*

Ko verki mano vaikeli?
Ponuli, mano tėvas ne- 

negy va,gyvas, motina negyva, visa 
szeimyna iszmirus ir kada par
einu namo be pinigu tai mane 
visi musza be miclaszirdystcs, 
kad net pamelynauju isz skaus
mo. *

Ežeraiie, — atsake dur-
— Nuekit cr susegaudy- 

set... Opai i e suvesam nekimb.
Bruole paklausė er nuveje y 

ežerali. Tame ežeralie bova de- 
dele daug ncužszalosiu e'kcla- 
liu. Anei, tata, kap oje er in- 
krota!

Tuo dorniou ir tereiktoje. 
Ons didele džiaugies bruoles 
nusekrates.

Netolo sodno bova vesele. 
Durnis dedele panorėjo y ton 
vesele nueiteis, bet tuoks, 
kuoka ons bova, ecte nie kuo
ko mado negalioje. Anuo dro
buže be bova veine skindele, 
ons tep bova nuskaręs, kap jau 
daugiau nieks nabgal nuskar
to; ons bova sovosam puspli
kis. Vuo eolo nuor. Kon da
ria! Nuėjo er veiz pruo longa: 
graži, reibi muotriszka didele 
skanius (laktus kep, ded y pal- 
meskus er nesz y stala. Dur
niau seiles uruleš pasilcda 
biogte, guorezes varv! Kap tik 
ana iszejo y geroje troba, uns 
strik y užpeczki cr ožlinda.

Vesele bun kap bovusi, niek 
nie myslyto nemcslei, kad dur
nis užpeczkio sied. Puo geruos 
valanduos, kap vėso apsespa- 
kajeje y troba inejo jauns er 
didele grąžos vyrs. Tas tata bo
va tuos gaspadenes kavaliers.

Bene tavi budelis apsto
jo, kad sziuokiu negeru laiku 
atėjo! — suszo'ka parauduona- 
vusi, kap ruože, ta gaspadene. 
— Asz dabar ūctDro nie valon-

bet tuoks

Juk pri muša

I

Skaitykite “Saule”
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TIKRIAUSES KABALAS
Arba Attden<tma* Paslapczlu Atei
tie*. Su paselba kazlrom. Pagal 
Chaldelszku, Perslszku, Gralklszku. 
Arablazku ir Cigoniazku burttnlku. 
lazguldlnejlmas to kabalo yra labai 
lengva* Ir kiekvienam gali būti su
prastinu.

MORALISZKA KABALA
Katra Įsideda Imogau* ateltL Bu 
Salamono Nose.

TIKRIAUSIA BURYKLA
Sudėjo Clgonka Įsi Egipto Rubiną 
Salva. Del vyru Ir moterų.

VISOS TRIS KNYGUTES 
TIKTAI Už.....................

Frlelusklte aauml* 25c. Gausite 
visa* tris knygutei per paeita. 
Pinigu* galite siusti stempomls.

W. D. BOCZKOW8KI-CO.
MAHANOY CITY FA.

deles liuesuos 
vesele, bene nežiną.

Ton tarpu isz antruos truo- 
buos kažin kas jeme braižyteis. 
Er gaspadene er anuos kava- 
lierios didele perseganda.

— Lysk y užpeczki! 
tvers, kas bebus... — Suszoka 
ana. Kavalierius nieką nelau
kęs sprudun'kt e r i n lindai

Vesele bun, kap bovusi; vc- 
szuok,

> nieks nepaineslei, kas už- 
peczkie dedas...

Diirnis bova didele iszalkes! 
Ui kap iszalkes! žuvis prarc- 
je, bot kon ten jos... Gaspade- 
no, nuoriedama pamylieto sava 
kavalierių, kesz anam bliuda 
mosuos. Durnis lyge dale jam 
ir ied! Gaspadene kesz kuo- 
szes, ons kabon so sau jo — mat 
szaukszta netor! Pasostrajcjo- 
sis, tata, tyl, nieką nesuka — 
beje, kad nepasakyto vosclnin-, 
kams!

Durnis prijedes saka:
— Da'bar mona polns pelvs, 

asz dainiousiu! Palau, koke cze 
daineke...

— Sosomeldams tylėk... Juk 
pajos!

— Nu ta douk mon sava 
kelnes...

Pasestrajcsis nuscvelka or

se ;
VU o

Nu-

try p, mozeka ricž,

25c.

atcdeve..a
Puo valonduos durnis . viol 

saka: **
— Asz dairiioiiBu!.. Man 

linksmo...
— Ar patrakai
— Nu ta douk sermiega...
Atedevo er sermiega. Pa^kou 

ons viol žad dainioute... Iszvy- 
liojo er marszkęnius er žalosz-

Naujas Didelis 
Sapnorius jau

Gatavas
Jau užbaigom daryt 

Nauja Dideli Sapnoriu. 
160 puslapiu, su dau
gybe nauju paveikslu, 
iszaiszkina visokius °&~ 
pnus kokius žmogus 
gali sapnuot. Knyga 
puikiai drueziai apda
ryta kietais audeklineis 
apdarais. Preke su nu
siuntimu tiktai $1.50.
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W. D. Boczkauskas-Co. 
Mahanoy City, Pa.
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natorius Burton Wheeler kalbantis 
in anglekasi O. E. Barr ir jojo paczi
tone apie padėjimu straikuojaneziu anglekasiu minksztu ka
syklų aplinkinėje. Kada Barr Btigryžo namo likos praszalin- 
tas isz darbo ir dabar tyrinėjimo senatoriszkas komitetas ji 
vela paszau'ke in Washingtona liudyti tolinus.

a 1 kuris liudijo Washing-

Bukie drąsus ir nesibijok#

nevidonu, jaigu da turi laiko 
prasiszalyt nuo ju.

Jaigu dvi szirdys plak- 
viena prie kitos, tai apie s

*

neužmirsz niekados.
Jaigu per staigumą iszsi- 

, tankiausiu ertarei nekaltai 
geli del saves padarei.

Tasai iszmintingu yra, 
katras žino ka kalbėt pridera.

Tyku žmogų visi vadinu 
doru, bet tok is ir niekam gero 
ne padaro.

Jaigu kitu neapkalbinesi, 
pats neprieteliu neturėsi.

Velne tuom tik užgano- 
dysi, jaigu nuolatos keiksi.

Niekas taip brangiai ne*
kaszluoja kaip kas tau ka do
vanoja.

KasKas “Saule” skaito ir už 
ja užmoka, tasai bado kentėti 
nemoka. , — F. |

Dr. T. J. Taciela Kas
Pirmutinis Lietuvis
Dentistas Mahanojuje.

Ant antro floro Kline Sztoro.
19 W. Center St. Mahanoy Oitj

A-BE-CELA arba pradžia skaitymo ir 
ranzymo, del vaikams. - Preke 15o 

W. D. BOCZKAUSKAS -CO., 
MAHANOY CITY, PA.
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SKAITYKITE “SAULE”
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ka, or kapaleszio, er batus, 
veskon, veskon...

Durnis, apseriedes anuo dra- 
božes, panuorieje eite szuokte. 
Patruopejes, kad nie voina ne- 
bier, smukszt pruo duris 
iszsmoka, sava skorles 
szens... Vuo tas kavalierios pa- 
lo'ka užpeczkio suvesam plekši.

Puo geruos valanduos dur
nis a ten pruo go roses 
mozekanta auan užriež 
szus, kad net ausys linksi.

Paszuoka, apsesoka, kap ge
ram žmogou kad rok er saka:

— Jus ežia, veiszat balia- 
vuojet, vuo nežinuot kas ton 
anuo truobuo dedas...

Gaspadenes ronkas‘kojos už- 
terpa...

Ten užpeczkio y r veto!
—• Veto! Vuo muocninkė

liau! Veto!
— Jei douset magaryežiu 

asz anou galu iszvaryte!
— Ko r cze • jau 

Dundam, doūda m.
— Cze ons piga

sava

er

ei' 
ne-

d u ris, 
mar

J

nedousi!

tozeje

kio 
Vi ei

a o

or
Tas 
v i ei

nebebus! 
Atvyrinket karszta vondens!
, Prisikes7.es kiszenes pyniu- 
gun, pasijemes sena knynga, 

y ton truoba, kor veto
insemote. Valonda paskaitė er 
szjioksz so vandenio... Užpecz- 

u—u—u r—soorzge.
skaita b re r b 

szlioksz... Viol — u-u-ur.
patys matot 

yr! Velne, ek lauk geroujo 
kad ne veša katela pelo!.. — 
Durys bova adarenietas iki ga
la. Veto, pliks, striikt laukuou 
— teik kas anou er bemato! 
Vuo durnis prisiszokes, prisi- 
veiszejes, stirninus be voina ga
la er pyningone paroje nomei y 
sava truoba'lo er salde ožmoga.

f kad
o

FARMOS — FARMOS.
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Pirkite farma didžioj Lietu
viu ūkininku kolonijoje, kur 
randasi snvirsz 400 Lietuviu 
ūkininku, kurie turi 4 draugi
jas, 2 nuosavus svetaines ir 
bažnyczia. Szitoj kolonijoj yra 
labai geros žemes už lai ežia 
tiek daug Lietuviu yr apsigy- 
venia. Asz kaipo 
ūkininkas 
jau 14 metu kaip Lietuviam.- '* 
patarnauju ūki u pirkimo, tai i. 
szimot surinkau daugeli 
žiu ūki u ant pardavimo visokiu 
didumu ir prekių. Del platesniu 
žinių raszykito ant adreso:

J. A. Žemaitis,
R, No. ], Box 17, 

Fountain, Mich.

seniausias
szioj apylinkėje ir
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Adam C. Schaeffer
TIKRAS PR1ETELIS DARBININKU 

ANT STATE SENATOR

Patvirtintas per Darbininku Orga
nizacijai!. Stengsis panaikinti motoru 
taksus. Bandys invest! Old Age Por
tion. Ant Ropubllkoniszko ir Demo- 
kratiszko tikiotu. Praszo juso balso 
ir intekmes laiko ateinaneziu nomi
nacijų

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

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

Inzbalnainuoja h* laidoje m Irai lai 
ant visokia kapiniu. Pagrėbus paruo- 
ezia nuo paprasczlausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobiliu* da) 
laidotuvių, vesoliu, krikntynla lg 
kilioms pasivažlnfijimama.

Bali Talafona* 117I-M
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Rengia Didžiausia Ekskursija in

LIETUVA>

Seniausias Lietuvys Laivakoreziu Agentas Amerikoje

GEO. J. BARTASZIUS
Didžiausiu ir Greicziausiu White Star 

Linijos Laivu “MAJESTIC”

2 Diena Birželio June} 
Keleivius isz New Yorko in Klaipeda ir Kauna palydės 
placziai Amerikos Lietuviams žinomi palydovai: P. Ze
non, L. Straukas ir Juozas Mokola.
Kauna bus prirengti specialiai traukiniai.

Isz Klaipėdos in

LAIVAKORCZIU PREKES
Viena puse. Abi pusi 

Treczia Klesa in Klaipeda .$112.00 $186.00 
Treczia Klesa in Kauna $125.00 $215.00 
Antra Klesa in Klaipeda $170.00 $340.00 
Reike Prie Kožnos Laivakortes Pridėt $5 Kares Taksu

Norėdami keliauti in Lietuva laivi c S.

I
į.

Tridcszimtas-pirmas regulariszkas czvertinis 
protcnlas ant $7 Preferred Stock, ir szesz- 

tas regulariszkas czvertinis procentus 
ant $6 Preferred Stock
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“MAJESTIC” 
ir turėti greita ir smagia kelione vasaios metu per did- 
mari, privalote tuojaus užsisakyti sau vietas, tat gausite 
tinkamesnius kambarius, prie vidurio laivo, kame nejau
site jokio supimo laike keliones. Visais keliones reikalais 
—pasportu, vizų, leidimu gryžti atgal in Amerika—tuo
jaus kreipkitės pas ’ daug patyrusi sena 
agenta GE(’). J. BARTASZIU, kuris yra 
kompanijoms ir Lietuvos iszeiviams per 23 metus laiko 
ir pardavės szimtus tukstanezih laivakoreziu. Už savo 
teisinga ir mandagu patarnavima sziandiena gauna szim
tus tukstaneziu padėkos laiszku isz invairiu pasaulio 
krasztu.
Czionais, isz Amerikos krasztu, pulkai Lietuviu glau
džiasi prie savųjų, kurie yra jau isz kalno persitikrino, 
kad ju praszymai ir reikalavimai bus greitu laiku isz- 
pildyti.
Isz kitu miestu keleiviai bus New Yorke patikti stotyse 
ir palydėti in laiva. Nakvynes gaunamos ant vietos. Val
giai ir gerymai pritaikyti tikrai Lietuviszki. Bus koncer
tai ir szokiai kasdiena ir bus judami paveikslai rodomi 
praszalinimui nuobodumo.
Visokiais reikalais meldžiame kreiptis sekaneziu adresu:

GEO. J. BARTASZIUS
498 WASHINGTON ST. NEW YORK ciTY, N. Y.

Ofiso valandos kasdiena nuo 8 ryte iki 9 vakare. 
Nedoliomis nuo 10 ryte iki 3 popiet.

laivakorcziu
tarnavęs laivu

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. Dėkite savo 
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite
del žmogaus kuris dirba ir czedina.

kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento, 
—--------------------- ------L:.L—
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