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ISZ AMERIKOS TURI KRISTAUS
ŽAIDULIUS

PARMERIS SUKAPOJO SU 
KIRVIU SAVO TRIS 

VAIKUS.
Durham, N. C. — Bay Ro

berson, farmeris isz Lebanon 
pavieto, likos aresztavotas už 
sukapojima savo trijų mažu 
vaiku, panaudodamas ant tojo 
kruvino darbo kirvi. Badai tė
vas susibarė su paezia ir kada 
norėjo ja ja sumuszti, motore 
iszbego laukan. Tada insiutes 
tėvas isz pasiutimo, pagriebė 
kirvi, inbego in stuba ir nc- 

vaikus sukapojo

MERGAITE SERGA TAJA 
LIGA 11 METU. 

TUKSTANCZIAI JA 
ATLANKO.

Woonsocket, R. T. — Laik- 
raszcziai pranesza, kad Naujo
je Anglijoje, jau penki metai 
isz lovos nekelia 23 metu Rose 
Ferron, kuri per 11 metu turi 
stigmatas — Kristaus kanezios 
ženklus galvoje, rankose, szone 
ir kojose (panasziai kokius tu
rėjo Szv. Franciszkus). Kas 

ant szmotu. Kada palicijc su Petnyczia Bose Ferron pralci-

LIETUVYS ATSIŽYMĖJO 
LOSZIMU GOLFO; GAVO 

DOVANA.
Union City, Conn. — Vela 

puikiai atsižymėjo rhusu tau
tietis Lietuvys Vincas Bur- 
kauckas (Billy Burke), kuris 
in paskutinius du metus atsi
žymėjo po Amerika kaipo ge
ras loszejas golfo, kuris ana

Isz Visu Szaliu
I

BAISI OPERACIJE

SENOVISZKAS
PAPROTIS

fe

ISZ LIETUVOS TROCKIS DA GYVAS

V. W. BOCZKOWHKI, Kfllttr 39 METAS

kaltuosius vzv. Franciszkus).

PATI SU DUKTERE MIRTI
NAI SUŽEIDĖ TĘVA 

LAIKE MIEGO.

ISZPANISZKAS KARALIUS 
NUMAZGOJO KOJAS DEL 

2G UBAGU; KOŽNA 
APDOVANOJO.

kaimynais atėjo in siūba, regi
nys jiems persistatė kaip ko
kioje ekerdinyczioje galviju.

Mikolas
20 metu, likos areszta- 

kerszinima naszliai

NORĖJO NUO TURTINGOS 
NASZLES 15,000 DOLERIU.

Shamokin, Pa. — 
Bondas,
votas už 
Mrs. Sarah Kulp, jaigu jam 
neužmokes 15,000 doleriu, tai 
jai sutrumpins gyvasti. Ben
das persekiojo turtinga naszle 
nuo praeito meto idant jam 
duotu pinigu. Ant galo paliepė 
jam ateiti pas ja ja, o kada atė
jo, du detektyvai paėmė po sa
vo globa Miką ir uždare kalė
jimo.
TĖVAS SU SŪNUMIS API- 

PLESZINEJO NAMUS.
Hazlctpn, I’n. ~ Antanas 

Szevakis isz West Hazletono
tėvas Leonardo ir Vlado, likos 
aresztavotas taipgi už tai, kad 
su savo vaikais apijdeszilieda
vo vasarinius namus (bunga- 
los) turtingu žmonių kas tik 
papuldavo in rankas. Sūneliai 
likos pirma suimti, po tam pri
sipažino kad ir juju tėvas jiems 
prigelbejo tame darbelyje. Pa
vogtus daigtus surasta pas 

sugražinti nuskriaus-jtfos ir 
tiems.
NUŽUDĖ PACZIA UŽ TAI 

KAD KALBĖJOSI SU 
KITU VYRU.

Szmulius 
Bali n, 70 metu Žydas, užtikęs 
savo paezia kalbant su kokiu 
tai svetimu Vyru, taip ant jo
sios inirszo, nuduro iaia suinirszo, nuduro ja ja

bet didžiau-džia kon t ėjimus, 
sius kas metai Didžioje Petny- 
czioje, kada prasivėrė žaizdos 
ir kraujas isz ju liuesai liejasi.

Kas nepapraseziausia szita- 
me atsitikime, 
trimis metais ji nevartoja jo
kio kieto maisto.
vandeni 
go.

Praeitais trimis metais Di- 
džioja Petnyczioja jai buvo šu
te i k a m i Pa sku t i n i e j i 
mentai. Nes tomis dienomis jos 
padėtis visados rodėsi pavo
jinga.

Praeitais
Ferron kasdien 
Komunija.

Szimtai žmonių, daugelis net 
isz Kanados, serganezia aplan
ko, kad gauti isz jos ranku 
Szv. Tereses medal i kelius.

Gydytojai, 
negali nusimanyti apie jos li
ga. Kai-kurie mate jau ne vie
na turinti stigma tas ypatų. 
Bet jie dar negirdėję, kad ser
ganti ilgus metus galėtu apsi
eiti be tinkamo maisto.
MILIJONAI SVECZIU

ATLANKĖ NEW YORKA.
Kew York. — Rapid Transit 

Comisije savo raportuose paro
do, buk praeita meta miestą 
New Yorka atlankė 365,317,000

Kožna diena 587,621 
keleiviai naudoja geležinkelius 
ir fores.
RUSISZKAS AUKSAS

LIKOS NUSIUNSTAS 
IN VOKIETIJA.

New York. — Auksas, kuri 
prisiuntė Rosi jo Vasario inene-

» o 
likos

kad praeitais

Geria vien 
retkareziais kada val-

es

Sakra-

penkiais 
priima

metais

kaip paprastai,

svecziu.

peiliu in szirdi. Po tam patskyje del Suv. Valstijų,
sau bando perpjaut gerkle, bet 
užmanymas nepasiseko ir da
bar kovoja su mirezia ligonbu- 
teje. Jojo motore buvo trisde- 
szimts metu jaunesne kuriai 
Szmulius labai užvydejo.
ŽYDAS PAAUKAVO $30,000 

DEL KATALIKISZKOS 
BAŽNYCZIOS.

New York. — Acziu dovanai 
Samueliaus R. Rosoffo, pama
tas po nauja Rymo Kataliku 
bažnyczios S. Sakramento pra
dėta kast ir neužilgio bus pa
statyta bažnyczia. Rosoffas pa
aukavo .30 tukstanezin dole
riu ant iszkasimo pamato. Pra- 
baszczius Loehr publieznai pa- 
dekavojo jam už taip gausia 
auka, iszaiszkindamas, buk 
Rosoffas ne yra jojo para pi jo
nu nes yra Žydiszko iszpažini- 
mo.

DIDELI SZTURMAI SU 
SNIEGU ŽIEMIU 

DALYJE.
Lincoln, Nebr. — Szturingu 

su ledais ir sniegu atlanko žie
mines valstijas kaip Omaha, 
Lincoln, Iowa, Minnesota ir ki
tas dalis. Kaip kur pripūtė tiek 
sniego, kad keliai likos užpus
tyti, geležiirkeliai sustojo.ėja, 
ir telegrafai suardyti. Keli 
žmones pražuvo. Arka asuose

iszaiszkindamas,

ir Kansuoso vamduo užliejo 
placzias aplinkines. x __  _

kuri 
valdžia nepriėmė, likos ana 
diena nusiunstas de'l Vokieti
jos — viso nusiunsta penkis 
milijonus doleriu.

Fra nei je norėjo gaut i del sa
ves t a ji miksa ir uždėjo arosz- 
ta ant jojo, 'bet valdžia jai ne
pripažino aukso.
ŽYMUS POLITIKIERIUS — 

CHAUNCEY DEPEW 
MIRE.

New York. — Po trumpai li
gai uždegimo .plaucziu, praeitu 
Ketverga mirė gerai žinomas 
po visa Amerika politikierius 
Chaunoey Depew, 94 metu am
žiaus. Depew gimė Peekskill, 
N. Y., jojo tėvas buvo Francu- 
zas. Buvo jisai prezidentu New 
York Central geležinkelio, se
natorium, ir buvo vedos du 
kartu, paliko našzlia ir viena 
sunu. Paliko turto ant 115 mi
lijonu doleriu.
SENIAUSES LENKAS 

PENNSYLVANIJOJ.
Chester, Pa. — Otonas Ku- 

czaczewski, 105 metu amžiaus, 
kuris randasi ligonbutejo sirg
damas szalcziu, geidžia apleis
ti ligonbuti kuogreieziausia 
idant pradėt kasti savo darže
li. Senukas gimė Lenkijoj 1823 
mete, pribuvo in Amerika 76 
metus migai. Sako jisai kad 
Amerikonai per smarkiai gy
vena todėl trumpai gyvena.

į _ kuris
diena laimėjo North ir South 
czampionata, kuris 
Pinehurst, N. C
auksini (medali ir 1,700 doleriu.

Lai'kraszcziai apie jojo, lai- 
mojima placziai apraszineja, 
tiktai gaila kad nepažymėjo 
jojo tikros pravardes 
yra Lietuviu.

Krutamuju paveikslu kom
panijos nutraukė jojo paveiks
lą ir prasze idant pakalbėtu ke
lis žodžius in mikrofoną, todėl 
galėsimo matyti ir girdeli kal
banti musu Lietuviszka czam- 
piona golfo.
PROHIBICIJOS AGENTAS 

TURĖJO DIDELE 
SAMOGONKA.

Kingston, N. Y. — Valdžios 
detektyvai ana diena areszla- t/
vojo savo dranga Danielių M. 
Murphy už peržengimą sausų
jų (ie.su, turėdamas viena isz 
didžiausiu varytoju arielkos 
ant farmos artimoje Kingstono. 
Agentai rado pas ji 10,000 ga
lonu visokiu gėrynių, samogon- 
kas kurios galėjo iszvaryt 15,- 
000 galonu munszaines kas me- 
nesis, pumpas, malasa, 'kornu, 
cukraus, brogos ir t.t. -

Murphy sudėjo $5,000 kau
cijos lyg 
leistas. Jisai taipgi prigulėjo 
prie slapto alinio bravoro kuri 
agentai nesenai konfiskavo. 
Buvo jisai prohibicijos agentu 
nuo pat pradžių — aresztavojo 
kitus, ant galo pats in beda pa
puolė.
OŽKA SUEDE DINAMITĄ; 

BIJOSI PRIE JOS
PRIEIT.

Aurora, 111. — Harry Gulicz 
džiovino dinamitą šluboje ku
ris buvo suszlapes ir iszejo ant 
kiemo su kokiu ten reikalu. In- 
eidamas iri kuknia pamate, 
kaip jojo mylema ožka nurijo 
paskutini szmota dinamito, ku
ri mane naudoti ant suardymo 
kelmu aut savo farmos. Gulicz 
baisiai inpyko ant ožkeles ir 
norėjo gerai suspardyt

reitai atsiminė 'kokia butu pa
sekme, jaigu pataikytu su koja 
in dinamitą. Isztrau'ke ožka la
bai mandagiai isz stubos, pri- 
riszo prie stulpo ir dabar lauke 
kada ožkele iszleks in padan
ges, nes bijosi prie josios prisi
artint.
DVI DUKTERES NUSIŽUDĖ 

ANT MOTINOS KAPO.
Saint Louis, Mo. — Baisiai 

nulindo, neteko savo motinos, 
kuri mirė praeita diena, velio
nes du'kteres Boruiea ir Phyllis 
Robinson, nuėjo ant kapo mo
tinos, abidvi iszgere truciznos 
ir numirė. Dažiuretojas kapi
niu užtiko abidvi susi'kabinu- 
sos už kaklu, sustingusias. Li
kos palaidotos szale motinos 
tam paežiam kapo.

atsibuvo
Billy aplaike

ir kad

pumpas, malasa, kornu

teismui ir likos pa-

nesenai

j bot
<r

PASKUTINES ŽINUTES

Grand Rapids, Mich. — 
Gas Light Co. likos sunaikin
tas per ugni kuris padare ble- 
des ant $250,000.

1[ Kittanning, Pa. — Anta
nas Berlinger, 50 metu, perpio- 
vo gerkle savo paežiai po tam 
pats sau. Paliko septynis vai
kus.

If Scranton, Pa.
visos kasyklos szioje aplinki
nėje pradėjo dirbti nuo Pane- 
delio, pilna laika. ___

— Konia

Lodžius.
Ka ra-

'jam vyriszka 
neteko daugiau

sanari per 
wriszku-

bet
vyras ve-

— Stanislava, 44 
metu, pati Mikolo Ovczarck ir 
josios 2.3 metu duktė Antanina, 
likos aresztavotos už tai, kad 
praeita m C n esi padare baisia 
operacijc ant tėvo, nupjauda- 
mos 
k a 
m o.

Priežastis tosios nepapras
tos operacijos buvo ta, kad Ov- 
czarekas susinesze su kokia tai 
moterėlė Groblevskienc 
kada toji ji pamėtė,
la sugryžo pas savo paezia, bot 
gyveno nuolatiniam nesutiki
me ir burdavosi o kelis kartus 
gerai apdaužė.

Idant vyrui atkerszinti už to
ki pasielgimą, užklupo ant jo
jo kada (asai miegojo, suriszo 
rankas ir kojas ir nupjovė vy
riszka dali kimo. Sukruvinta 
vyra atvožė in ligonbuti ir vos 
likos iszgelbctas nuo smert.

Motore likos nubausta ant <3 
motu o duktė ant 1 moto in ka
lėjimu. Mikui atsinores dau
giau svetimoteriauti.
SUPJAUSTĖ KUNIGĄ;

RAUDONŲJŲ 
SUSZAUDYTA.

Canton, Kinai. — Ameriko- 
niszkas goneraliszkas konsulis 

u žprotos tavojo

bet visas slaptybes

kurios veike-

303

raudonuosius pa-

Tur-

sziam 
tiktai

isz Hongkongo, 
valdžiai už bjauru pasielgimu 
Kiniecziu su kunigu James J. 
Lewis, kuri kareiviai baisiai 
supjaustė peiliais kada užklu
po ant katalikiszkos misijos 
Kiente Ching, provincijoj Ki- 
a ngsi.

Canton. — Mieste buvo dide
lis krutėjimas kada kareiviai 
suszaude 73
sikelelius. Praeita sanvaite li
kos suszaudyta 230 raudonųjų. 
TURKAI PRIPAŽYS KITUS 

TIKĖJIMUS.
Konstantinopolius. —

kai pagerino savo konstithcijo 
duodami liuosybe tikėjimą, pa
nasziai kaip yra Amerika. Lyg 

laikui Turkijoj radosi 
v a 1 d i sz k a s t ik ėjimas

mahometu ir visos prisiegos 
buvo daromos ant Allah o, bet 
dabar prisiegos atsibuna “ant 
unaro.“

I*o vienuolika szimtmecziu 
kova tarp menulio ir 'kryžiaus 
[įasi'baige. Dabar Turkai pri- 
pažys katalikisžka ir Žydu ti
kėjimus.

VOKIECZIAI PADIRBO 
ORINI MILŽINĄ.

F r i ed ri dk sha f en, Vok i e t i j e. 
— Apie Julajaus menesi, Dr. 
Eiikener, kuris atlėkė in Ame
rika su orą laivių “Los Ange
les” 1924 mete, mano vėla at
lėkti in Amerika su nauju ora- 
laiviu, 'kuris yra didžiauses 
ant svieto.

Dr. Edkener mano atlikti ke
lione po visa svietą ln laiką 12

‘kuris yra

lione po visa svietą lu lai’ka 12 
dienu su 20 pasažieriais. Badai 
ta ji oralaivi 'ketina naudoti del 
gabenimo pasažieriu isz Iszpa- 
nijos in Argentina, o kožna to
kia kelione kasztuos apie. 200,- 
000 auksiniu markiu (apie 
$50,000).

Manoma perlekt mares isz 
Vo'kietijos in dvi dienas. Tasai 
milžinas yra 770 pėdu ilgio ir 
100 pėdu ploczio, turi penkis 
mot orius, kurio padaro 2,800 
arkliu pajėgu ir yra pusantro 
karto didesnis už “Los Ange
les.“ , . 1 ‘ a

Ją,m ' mą I mm •

I

kunigu, diplomatu ir sve-

Moskva.

Madrid, Iszpanije 
liūs Alfonsas ir karaliene per 
Didiji Ketverga atliko seno- 
viszka ceromonijo ant atmin
ties, kaip Kristus mazgojo ko
jas savo apasztalams, panasziai 
padare del 26 ubagu, isz kuriu 
12 vvru ir trys moteres buvo 
neregiai.

Po nu mazgojimui kojų, uba
gai likos nuvesti in kita paka- 
ju ir kožnam padovanojo nau
jas drapanas, overkoti ar plos- 
cziu, apatines drapanas, mai- 
szeli su <30 szmoteliu sidabro ir 
guUbeli su visokiais vaisiais. 
Kada ubagai apleido karalisz- 
ka palociu, ant juju lauke di
dele myne žmonių, kurie atpir
ko nuo juju gurbelius vaisiu, 
užmokėdami 'jiems gerus pini
gus.

(Joremonije mazgojimo kojų 
atsibuvo karaliszkam palociu- 
je prie daugelio žen’klyvu žmo
nių,
t imžemiu.

Kada Austrijokiszkas cieso
rius Fra ne i sz'kus Juozapas bu
vo gyvas, panasziai darydavo, 
bet dabar tasai paprotis užsili
ko tiktai Iszpanijoj, 'kuris yra 
k a t ai i k i s^kas sklypas.

SOVIATU KARIUMENES 
UŽLAIKYMAS 

BRANGUS.
So via tai turės

iszduoti ateinanti meta 500 mi
lijonu doleriu ant užlaikymo 
savo kariuinencs ir užbegimo 
visokiu ergeliu, kurie kyla po 
visas dalis Ros i jos. Klementas 
Varoszilovas, karis/jkas ’kami- 
sorius, prisipažino atvirai kad 
kare ateitoje yra neiszsisaugo- 
jama ir kad Rosije turės per
eit da per kruvina szoki ir tai 
tarp savo žmonių. Szimet Bosi
jai užlaikymas kariumenes 
kaszl'avo suvirszum 375 milijo
nus doleriu,.

ATGABENO ALŲ SU 
EROPLANAIS.

Viodnius. — Eroplanai ir ba- 
lonai buvo naudojami ant pri
statymo niaus in lieteli, kuris 
stovi ant aukszto kalno Rax in 
kur atsilanko daug svecziu lai
ko Velykiniu szvoncziu. Praci- v
ta mota negalima buvo prista
tyti aluczio del svecziu isz prie
žasties blogu keliu, 'todėl szi- 
met locninin'kas lietelio panau
dojo keliolika eroplanu ant pri
statymo alaus ka ir pasekmin
gai padare.įai padare.

Paskutines Žinutes.
V Teheran, Persia. — Amir. 

Lashkar Abdullah Khan Tah- 
massysi, ministeris darbu, va- 
žiudoamas apžiurinėti kelius 
Lunistane, likos nužudytas per 
banditus.

11 Pittsburgh. — Janko Do
gelio viez, 39 motu likos už- 
musztas ir jo draugas Taniom 
szius Pajuk, 32 metu, mirtinai 
sužeistas per strytkari ant 
Pittsburgh Railway, kada ėjo 
namo.

11 Mexico City. — Tarp pa- 
sikoleliu ir valdžios vaisko, ki
lo smarkus inuszis kuriame už- 
muszta 84 pasikeleliu i ir 13 
kareiviu.

H Shamokin, Pa. — Angle- 
kasiu unija isz visu aplinkiniu, 
kur randasi kietųjų anglių ka
syklos, surinko

muszta 84 pasikeleliu i ir 13

PASKALAS KAD BUVO NU
DURTAS NETEISINGAS, 

BADAI ATVAŽIAVO 
IN LATVIJA.

VILNIUJE UŽMUSZTAS 
PROVOKATORIUS.

Vilnius. — Komunistu parti
jos insakymu tūlas Semionas 
Klimceviczius, Gudas, užmu- 
sze policijos agentu Gurina. 
Tas Gurinas trynėsi tarp Gu
du, iszsiduodamas dideliu Ko
munistu,
jis vėliau sutiko parduoti Len
ku policijai, kuri naudoti jas 
norėjo bylojo priesz Gudu pu
siau Komunistine organizacija 
— “Gromada”,
jai yra dabar Vilniuje teisia
mi.

Užmuszimas invyko ant gat
ves. Klimceviczius, palikes 
Gurina pradėjo in ji szaudyti 
isz revolverio, bet nepataiko. 
Gurinąs inbego in rostaurana, 
bet užmuszikas insivijo ir ežia 
ji mirtinai sužeidė.

Gurinas, 
apie Komunistu internaciona
lo organizuota banditu užpuo
limą ant Lenku miestelio Stol- 
bci ir norėjos ta atidengti Gro- 
mados teisme. Lenku laikrasz- 
cziains Vilniuje ir Varszavoje 
buvo uždrausta skelbti smulk
menų szio užmuszimo.

MIRĖ KLEBONAS.
Kalviai. — Traku apskrities 

Kaisziadoriu Vyskupijos baž
nytkaimis. Czia Kovo 6 diena 
mirė po sunkios ir ilgos ligos 
vietos klebonas, kun. Ignotas 
Kazakeviczius, 
metu amžiaus.
kunigu inszventintas 1885 me
tais. Kalviuose iszklebonavo 
18 metu. Buvo žmogus malo
naus budo, geros szirdies. Jo 
kūnas palaidotas vietos (Kal
viu) szventoriuje Kovo 9 die
na. Laidotuvėse buvo suvažia
vę 6 kunigai kaimynai ir susi
rinkę daug sziaip žmonių, ku
riu ne vienas aszaromis paly
dėjo savo ilgameti dvasios va
da in amžino poilsio vieta.

ŽVYRDUOBIŲ AUKOS.
Randelis, Rokiszkio ap. (V. 

kor.) — Kovo 3 diena vežant 
2 darbininku. Atkasus, vienas 
žvyrą isz žvyrduobių užgriuvo 
rastas dar gyvas, kuri nuvežė 
pas artima gydytoja.

Tuo.paežiu laiku Baltakar- 
cziu kaime, Panemunėlio vals., 
užgriuvo žvyras moteri, kuria 
atkasus rasta visa taip suknia 
žinta, kad po skūra visi kaulai 
ežiu žojo.
naszle, 
laiczius. 
keliu.
ŽUVO NUO TĖVO RANKOS.

Nauju Riecziu kaimo, Aly
taus apskr. gyventojai paste
bėjo, kad ju kaimo gj’ventojas 
Juozas Szaulys priesz menesi 
laiko kažkur dingo be žinios. 
Tėvas žuvusio sakosi nežinąs, 
kur jo sūnūs iszvyko ulioti ir 
negryžta. Pranesze policijai.

Juozas Szaulys buvo sava
noris. Gauta kaipo savanorio 
žemo pavedė Szaulys valdyti 
savo tėvui. Kada Juozas gry- 
žo isz kariuomenes, tėvas neno
rėjo užleisti žeme sunui ir kilo 
nesusipratimai. Dažnai pasi- 
peszdavo. Karta tėvas net pa
sakojo kaimynams, kad sūnūs 
negyvens. Dingus Juozui Szan- 
liui, jo brolis tuojau nunesze 
Mariampoles turgun parduoti. 
Isz visoko matyti, kad namie 
žinojo kur yra dingės sūnūs. 
Atvykusi policija padare visur 
krata namuose, laukuose pel
kėse, bet niekur nei lavono, nei 
kitokiu žymiu nerado. Pats te- 
vas Szaulys laiko kratos iszbe
go pas kaimyną ir iszbuvo iki

Klimceviczius,

sakoma y žinojęs

sulaukės, 66 
Velionis buvo

Nelaimingoji buvo 
ir paliko vaikus nasz- 
Žvvra veža taisvmui A

• ir iszsiunto 
miriksztu anglių straikioriams, | nakties.
21 vagonai maisto ir drapanų. Nors žuvusiojo lavonas ir no

apie kuri laik- 
pra-

»

raszo, buk kuopa

ĮįjYEON TROTZKYįĮĮj

London. — Leonas (Leiba) 
Trockis, kitados žymus vadas 
Bolszevikiszkos armijos, po 
tam likos iszguitas in giluma 
Afganistano,
raszcziai danesze buk 
eita sanvaite likos nužudytas 
tai paskalas buvo neteisingas.

Dabar Latvijos laikrasztis 
“Sevodnja“
Rusu perejo per Latviszka ru- 
bežiu arti Szilupos, tarp kuriu 
radosi Trockis su savo paezia 
M. Laszeviez, kamandieris re- 

ir generolas 
poll 1-

Visi nuva-

J

voliueijonieriu
Vazzettes, Latviszkas 
kiszkas veikėjas.
žiavo in Riežitsa.

•Trockis badai jeszko prasz- 
parto idant iszkeliaut in Vo
kietija ar Francija kur mano 
apsigyveni.

buvo rastas, bet visgi puolė in- 
tarimas, kad tėvas u dingusio
jo broliu susitarė ji nužudė. 
Pravestas tardymas dar labiau 
parėmė tokia versija ir žuvu
siojo tėvas Antanas ir brolis 
Vladas Szauliai liko padėti ka
lėjimam
Mariampoles apygardos teis

mas nuteisė, kad yra tėvas su 
nužudytojo brolius usitare nu
žudė Juozą Szauli, kad pasisa
vint jo žeme ir nuteisė kiekvie
na po dvylika metu sunkiuju 
darbu kalėjimo.
NUSZOVE SAVO DRAUGA.

Szeduva, Lietuva. — Kovo 8 
diena 1 valanda krautuvinin
ko J. Savicko 19 metu sūnūs 
Antanas pagriebęs tėvo 3,600 
litu ir 100 rubliu auksiniais pi
nigais leidosi bėgti in Brazili
ja. Sau dranga pasiėmė Kaži 
Nordona, kurs jau buvo 6 me
tus isztupejes kalėjime už žmo-
gaus uzmuszima.

Bet vargszui iki Brazilijos 
neteko nukeliauti, nes jo paly
dovas J\. Kordonas, palydėjęs 
ji tik iki Linkaicziu gelžkelio 
stoties, szesziais revolverio 
szuviais palydėjo in amžina 
Brazilija. Tai taip J. Savicko 
nūs Antanas gero palydovo dė
ka Kovo 13 diena vietoje Bra
zilijos liko nubudusiu tėvu ir 
giminiu palaidotas Szeduvos 
parapijos kapuose, ir tėvai ne
teko dar 4,100 litu sunkiai už
dirbtu pinigu.

Palydovas K. Kordonas Szo- 
duvos policijos 
pastangom dėka 
Sziauliu kalėjime.

SUDEGINO SAVO BROLI 
TVARTE.

Vilnius. — Kaime Talnovi- 
cuosia, sudegė tvartas su dau
geliu jevu ir gaspadorium J. 
Janūszkeviczium. Laiko slioc- 
tvos pasirodo, buk Januszkevi- 
czius buvo t vožia uždarytas 
tvarte per savo broli Antana, 
kuris Joną pirma baisiai sužei
dė ir invilko in t varta, po tam 
ji uždegė. Badai Antanas gy
veno su Jono paezia ir tokiu 
budu norėjo nuo jo atsikratyt.

szesziais

energingoms 
sėdijau

ie.su
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ADRESAI LIETUVISZKO 
AMBASADORIAUS IR KONZULUi

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

Washington, D. C.

Vaikas Iszgelbejo.
Truki nuo Nelaimes

•I

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

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

Kas Girdėt
automobiliuPramonysteje

8uv. Valst. dirba suvirszum 
* trys milijonai ir trys szimtai 

tukstancziu žmonių o apie ke
turi milijonai darbininku turi 
isz to užsilaikymą. Ant pageri
nimo ir padidinimo automobi
liniu fabriku praeita meta isz- 
duota du bilijonai doleriu, nes 
ir buvo isz ko iszduoti, nes vi- 
sisz'ka verte padirbtu automo
biliu buvo keturi bilijonai ir 
700 milijonu doleriu.

Berlyno miestas turi suvir- 
szum keturis milijonus gyven
toju; tiek žmonių suvalgo daug 
visokiu dalyku, nes pagal su- 
rasza, tai Vokiszkojc sostapy- 
leje sunaudoja kas meta 566 
tukstanezius tonu jevu ant 
duonos; 206 tukstancziu* tonu 

547 tukstanezius tonu 
bulviu; .390 tukstancziu tonu 
pieno; 100 tukstancziu tonu 
cukraus; 11,400 tukstanezius 
paukszcziu; 162 milijonus 
kiausziniu,

mėsos;

tonu

162
.310 tukstanezius 

vaisiu ir daržovių. In Berlyną 
pribuna kožna diena 15 trukiu 
su maistu.

Jau senovisžkuose laikuose 
žmones tikėjo, kad žemeziugai 
(brangus akmenai) inburia loc- 
nininkui koki turės gyvenimą. 
Žiedus papuosztlavo visokiais 
žemeziilgais su tokiais akme- 
nais kurie nurodinėjo kaip to
kius žiedus turi neszioti jaigu 
kas nori būti laiimingu. Tikėjo 
taipgi, kad kas aplaike netei
singu bildu žemeziuga, tasai 
turėjo nelaime ir negiliuki kaip 
parodo istorije dvieju garsin
gu deimantu.

Keturi szimtai metu adgal, 
Indusas Vinigere, atvožė iii Ve- 
nicije, Italije, dideli deimantą, 
kuri pirko kunigaiksztis Maro- 
sini, kartu su deimantu Indu
sas atvežė ir juodaji mara, nuo 
ko gyventojai pradėjo mirti 
kaip muses. Pats Marosini isz- 
bego in Florencijos miestą ap
sisaugoti nuo mirties, bet ten 
iszkeliaves, užsikrėtė ir trum
pam laike mirė.

Marosiniui mirus, deimantas 
gavosi in rankas Florencijos 
kariuomenes generolo, kuris in 
kėlės dienas likos nužudintas, 
o žadintojai pasiėmė sau dei
mantą. Po tam deimantas ga
vosi in daugelio ranku, bet kož- 
nas locnininkas mirdavo slap
tingu badu arba likos nužudin- 
tas.

Asz t uon iol i k t am szi m t met y- 
je deimantas pateko in Sant 
Sorimo kliosztori, o kad nepo- 
ilgam kilo Francuziszka revo- 
liucije, kareiviai apiplesze 
kliosztori ir pavogė deimantu 
kuri pardavė generolui La 
Srtlle pigiai. In kėlės dienas po 
tam generolas likos užmusztas 
kruvinam muszyje prie Lodi.

Po kokiam tai laikui deiman
tas gavosi in rankas Iszpanisz- 
ko diplomato Don Jose Mengal 
kuri girti laivoriai nužudė vė
liaus, bet visi likos suimti ir 
pakarti. Žiedas gavosi in ran
kas vieno laivoriaus kuris 
plauke in Amerika. Kelionėje 
keliolika laivoriu susibarė su 
laivo kapitonu, kuris liepe vi
sus pakarti už pirsztu. Kapito
nas pamatęs brangu žiedą ant 
laivoriaus pirszto, prisisavino 
ji sau, bet vos pasiekė Ameri
kos kraszta kaip likos nuszau- 
tas.

Po keliolika metu deimantas 
pateko in ranka* Angliszko mi
lijonieriaus, kuris taipgi stai
ga! mirė. Paskutinių locninin- 
ku tojo deimanto buvo Iszpa-

kareiviai

Mernktioftaf

♦<' <•> \ ■*
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Justinas Doeffler, 12 metu 
vaikas atsižymėjo narsumu isz- 
gel bodama s paša ži ori n i truki 
netoli Valley Stream, L. I. Pra
eidamas mate kaip du žmones 
padėjo kelis medžius ant gele
žinkelio. Pasiszaukes artima 
farmeri nurito medžius kada 
trūkis prisiartinojo. Už tai ga
vo auksini 'medali.

mis Sen or Habihvs, kuris plau
ke 1909 mete in Singapor. Ke
lionėje kilo baisi viesulu kuri 
laiva paskandino ir dabar su 
jojo locnininku tasai nelaimin
gas deimantas g 
mariu.

Antra istorijų taipgi parodo 
kiek raudonas deianantas pa
dare blogo ir buvo nelaimingu 
dčl jojo loenininku. Locninin- 

iie pa prasto raudono 
buvo kokis tai Ba- 

beras, Mongolijoj. Turėjo jisai 
deimantą ant pirszto kovojo 
prie Agroso, todėl taji deiman
tu ir praminė

uli ant dugno

kas tojo 
deimanto,

ISZKLAUSYTAS
ANTANUKO

PRASZYMAS

INFLUENZA
1' >. ' •' ' * . , ; ! į ? ? '■ f . > ■ f , ;i. '

Antanukas buvo ■neturtingos 
naszlos siuvėjos sūnūs. Gyveno 
jiedu su motina mažame mies
telyje. Dažnai Antanuko 'ma
mytei pritrukdavo darbo ir 
tad būdavo sunku, nes neturė
davo no už ka duono's nusi
pirkt’!. Jonukas ėjo devintus 
motus. Geroji jo mamyte isz- 

■ mokino Antanuką skaityti ir 
raszyti. Dažnai jam mamyte 
pa mėtodavo invairiu knygu- 
ezin, kas Antanukui labai pa
tikdavo ir pewkaitcs jis pra- 
szydavo daugiau.

— Mamyte, mamyte, — pa
klauso karta. Antanukais, — 
pasakyk, kam žmones laiszkus 
raszo, asz sziadiena skaieziau 
knygutėje, kad žmonos no tik 

, bet

Dažnai 
pritrukdavo

susiejo 4arp saves kalbasi 
ir laiszkus dar raiszo.

— Taip, A n tau ut i 
laiszkus,

4

Influenza yra staigi ir labai 
limpanti liga. Prasideda kaipo 
paprastas szaltis. Po dienos ar
ba dvieju dienu po užsikrėti
mu, žmogų 
krest i.
ir temperatūra augsztai paky
la, galva, akis ir visa knna pra
deda skaudėti. Liežuvis pa
belsta, balta, arba goltoniszka 
medžiaga apsivėlęs. Kvapas 
prastas. Akys apaszarotos. 
Pulsas neregulariszkas. Gerk
le pradeda skaudėti ir balsas 
apkimęs, prasideda cziaudeji- 
mas ir kosėjimas ir isz akiu ir 
nosies bėga. Gleivine plėvė yra 

Ligonis greitai nu
silpsta ir pradeda 'klejoti. 
Skrepliu ligonis iszspjauna la
bai daug.

Lengva, 
mas,

pradeda szaltis
Ttioj karsztis užpuola

apsivėlęs.
Akys

indegus.
pradeda

!
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WHITE STAR LINE
International Mercantile Marine Company 
Arcade-Union Trust Co. Pittsburgh, Pa.

DIDĘI.E VASARINE 
EKSKURSIJA 
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indegi- 
prasideda.mas 

Reikia 
k ars z t i 
tai g<*

, žmones 
raszo laiszkus, jaigu gyvena 
toli vienas nuo kito; tokiu'bil
du jie tarp savos susikalba.

Mamyte, mes ar turime 
kam raszyti? — paklauso An
tanukas.

— Ne, Antanui!, mes netu
rime kam raszyti laiszku, mes 
neturim nei giminiu, nei pa- 
žin'stamu, — atsake motina.

Antanukas užsimanste, pas
kui paėmė szmotuka popicros, 
Bodo ir parasze szitoki laiszka: 

“Gerasis Dievuli! Asz esiu 
sveikas ir mano geroji mamy
te taipgi yra 'sveika, bet mums 
sunku gyventi, nes neturime 
nei duonos už ka nusipirkti, o 
sziadien ir druska pasibaigė. 
Mamyte dažnai mini, kad Tu 
gerasis Dievuli, 
jeigu nori. Taigi 
Tavos,

influenza sirgda- 
gauti plaucziu i nd egi ma. 

Bet 'kartais plaucziu 
su influenza

rimtai temyli ligonio
nes jeigu neapsistoja 

di būti labai pavojinga.
Liga yra invairiu rusziu ir 

gal užpulti 'bile kimo da
bot papraseziausia krepavi

mo prietaisas ir po tam nervu 
sistema.

In trumpa laika szi liga ga
li užpulti daugybe žmonių, ir 
tuomet "'tapstu viena isz rim- 
cziausiu ir arsziausiu epidemi
jų. Szios ligos mirties rata 
augszta. nes nuolat ja. daugybe 
serga. Pati liga retai veda žmo
gų prie mirties, 
siminti kad influenza serganti 
labai greitai gali plaucziu už
degimas užpulti.

Kaip žodis
4 4

todėl 
Ii

bet turimo at-

nokite ant pasaulio didžiausio h 
“dideliu” garlaiviu keliu

ant laivo MAJESTIC
Užplaukiant 2 Diena Birželio-June

Isz New Yorko per Cherbourg ar Southampton
Prisidekite prie szitos milžiniszkos 
Lietuviu ekskursijos. Keliausite ma
loniai per visa kelione po vadovyste 
eksperto palydovo White Star Lini
jos ekspertu. Greiti parankus konek- 
cijos in visas szalis Lietuvoje.

NE ATIDELIUOKITE.
UŽSISAKYKITE VIETAS 

DABAR.
Kreipkitės pas muso gerus Lietu- 
viszkus agentus arba tiesog in

taip ir
nes il

>)szaltis 
žodis “influenza” yra 
prantamas, bet vistiek nėr pa
sauliui naujenybe.
paprasta szalti, sloga ir bron
chitis vadina influenza. Gal 
todėl kad visi influenzos atsiti
kimai net u r 
reisz’kimus.

Influenza labai greitai i$zsi- 
platiua, kaip matėme 1918 me
tuose, 
visose eivilacijos dalyse. Tai 
b u v o pad emi'szk a i 11 f luen za. 
Kuomet užpuola tik maža vie
tele ir nedaug žmoni u apserga 
tai cpidomiszka. Jeigu pasto
viai laikosi tai jau endcmiszka 
influenza.

Influenzos tikroji priežastis 
dar nežinoma, tik spėliojama.

Influenza praeityje puolė

4 4 

influenza

Ve-“Agra.
liaus žiedas pateko in rankas 
Indijos valdytojo, vėliaus ga
vosi in Angliku rankas ir likos 
atvežtas in Europa, kuri pir
ko Brunswick, Vokietijoj, ku- 
nigaiksztis, bet laike kares ji
sai buvo iszguitas isz
sklypo. Kur 'sziadien tasai dei
mantas randasi, tai nedažino- 
ta.

savo

visko duodi, 
asz pra'szau 

duokie mums ko reikia. 
Taip-gi man pravartu butu ko
kiu gražiu knygucziu paskai
tyti, nes asz labai tai mėgs
tu.”

Ir
Karvelis.

Sudėjo Ant anų lea’s 
užlipdė ji

nes

pasiraszo:
J ?

4 4 An t arnikas

Kai kurie

vienodus apsi- .■i

*

se,

Kaip kur darbai pasigerino, 
bet randasi ir tokiu vietų, o 
ypatingai didesniuose miestuo- 

kur daugelis tukstancziu 
žmonių slankioje po ulyczes be
darbo. Tokiam mieste kaip Fi
ladelfijoj žmones pradeda 
kensti bado, su szeimvnoms. To
dėl daugelis vagyseziu, apiple- 
szimu ir kitokiu prasižengimu 
atsibuna ant 'kasdieninio pa- 
redko, nes žmogus turi 
su szeimyna, 
Panaszus padėjimas yra konia 
kožnam dideliam mieste.

Musu aplinkinėje, Schuylkill 
paviete kaipo ir Luzerneje, 
Pennsylvanijoj, pradėjo dirbti 
apie dvideszimts kasyklų, ku
rios buvo sustoja nuo 'kokio tai 
laiko, todėl laikai 'pradėjo tru
puti pasigerint, bet žmoneliai 
negaus pėdos greieziau kaip 
už kokiu dvieju sanvaieziu.

žmones

gyvent 
o ežia nėra isz ko.

laiszka 
nunesze 

baznyezia ir ininete in dėžutė 
kur aukas renka, nes mane kad 
visi tie pinigai kuriuos žmones 
sumeta, eina tiesiog pas Dieva, 
taigi mane *kad ir jo laiszkus 
nueis pas Dieva. 

• • •
Viena vakaru iii varginga 

triobele ine'jo žmogus ir atno- 
Bze pilna pintine visokiu val
giu. Buvo tai klebono tarnas. 
Radęs laiszka klebonas tuojaus 
nusiuntė pas vargsza Antanu
ku savo tania. Tarnas palikes, 
iszojo. Nustebo vargszc mote- 
riszlke, nes 
l>asidare. Atidengus pintine 
rado laiszkdli ant kurio buvo 
paraszyta: 
liukui.”

Antanukas pamatęs raszteli 
snszuko: “Mamyte, iszklause 
manes Dievulis!

duona,
J 

m

nežinojo kas ežia 
Atidengus

4 4 Atsakymas Auta-

kuomet pasirodo beveik 
eivilacijos dalyse.
pademiszka

praeityje 
daugiausia tarpe 20 ir 40 metu 

tai jaunus žmones. 
Maži vaikai ir seni mažai nu
kentėjo. Szi liga dabartės be- 

jeigu ne

amžiaus,

l» <
I/. iŠ 

h

m

kitu, jeigu būtinai reikia taip 
daryti, tai nors dkepętaito ap- 
deng byrna.

Priprask rankas tankiai 
plauti ir nuolat laikyti szva- 
iJiai. Nedek pirsztu prie nosies 
ir prie burnos.

Nevartok kitu vartojamus 
szauksztus, puoduką, 

torielkas ir kitus in-

rankas

■ > •** j • h s >• kV.'y 
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Sierateles Rauda Ant 
Motinos Kapo

PAJESZKOJIMAI

A. RAMANAUSKAS 
LiETUVISZKAS GRABORIU3 

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

latbalcatnuoja ir laidoja mirualua 
ant viaokiu kapiniu. Pagrabne paruo
šai* nuo papraacziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius d«)
laidotuvių, ▼••elitų krikaztynlu fa
kitiems pasivažinėjimams.

Rali Telefonai 1171-11

ANT PARDAVIMO.

Parsiduoda namas po no. 2.38 
E. Malianoy Ave., Girardville, 
Pa. Namas statytus ant puses 
loto, lotas 30x150 pėdu. Dalis 
namo yra iszrandavota. Parsi- 
duos nebrangiai kuris atsi- 
szauks greitu laiku. Atsiszau- 
kit po 238 E. Mahanoy Avc., 
Girardville, Pa. (t.29

A-BE-CELA arba pradžia skaitymo ir 
rassymo, del valkams.

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

Preke 16c

Mamyte ■r

Rado Antanukas taip-gi ir 
dvi labai gražias knygutes. Isz 
džiaugsmo nežinojo ne kas da
ryti.

Pabucziavo mamyte Antanu
ką, o 
gosi kad ir jo meriko vaikuczio 
Dievulis iszklause ir nuo to lai
ko visuomet melsdavosi prie 
geriausiojo Dievulio.

Antanukas dabai džiau-

Ir tu, vaikeli, visuomet mels
kis, o Dievulis iszklausys pra- 
szymo.

Nosinis Kataras ir Asthma 
arba Dusulis.

Mainieriu asthma, Gerkline asthma, 
Bronkitęs, Gerklinis kosulis, Plautis, 
Sunkus atgavimas kvepo, Katariszkas
Bronkites, Gerklinis kosulis, Plautis, 
j

kurtumas ausyse, VŽymas galvoje, 
Galvos perszalimas, Užkimimas gal
von, Isz priozaklo galvos skausmas.

stebėtina pasekme per 80 metu.

pinigais ne stompomls). 
parduodame vien tik per 

THE HAMPTON LABORATORY
724 MULBERRY ST. READING, PA

Neapmokama gyduole naudojama au 
stebėtina pasekme per 80 metu. 
PREKE 26c. (užmokesti prisluskito 
pinigais ne etempomls). Iszrasta Ii

Pasinaudokite isz tos stebėtinos gy
duoles už tokia pigia preke,

I

veik visada veikia, 
vienoje vietoje tai kitoje.

Influenza galima i 
paprastai tiesioginiu 
netiesioginiu keli vienam 
menini nuo kito. Kiek yra ži
noma vanduo, pienas ir mais
tas nenesza užkrėtimus, bet 

invairus 
daigtai gali būti užkrėsti. Už
sikrėst .labai lengva nes liga 

galo limpanti,

užsikrėsti 
i arba ir 

as-

užkrėtimus
v a 1 go mo Ik ai n ba r i o

yra ‘be 
greitai plecziasi.

influenza

ir labai

Kuomet mtiuenza žmogus 
apsikrėtės ji labai greitai jame 
iszsivysto, kartais in diena. 
Jau syki influenza 'sirgus ne- 
reisžkia kad dauginus jos ne
sirgsi.

Szi liga ne visada ir ne visus 
lygiai užpuola.

Su v. Valstijų Vieszos Svei
katos Biuras sziam sezonui 
duoda sekanezius patarimus.

‘Nelankyk .prigrūstas vietas. 
Goriaus pdkscziiam iii darba 
eiti negu važinėti karuose.

Buk szviežame ore kiek tik 
galima.

Kvėpuok per uosi ir no per 
burna. Nelankyk .prastai

<

burna. rseianKyK .prastai ve
dintas vietas. Palkelk langus

Į

1

geresniu sveikatai
U » v

namuose ir darbo vietoj, jeigu
galima. Truputi per vėsus 
ikambari's geresniu sveikatai 
negu por karsztas. '

Gerai apsideng einant gulti. 
Vartok liuoaus drabužius per 
diena. Laikyk kojas sausai ir 
szi'ltai.

Nekosek ir necziaudek prie

f
a

a b rusus, 
stiklus, 
dus.

Nelankyk influenza sergan- 
czins.

Užlaikyk sveikata — varto
jant užtektinai vandens isz 
lauko r i viduryje; 
szvaru,

valgant 
tinkama maista; mie

gant mažiausia sopi yne’s valan
das 'kas dien; reguliuojant vi
durius. Gerai yra vartoti pas- 
turizuota pieną ir lemonada.

Nuolat buk linksmas.
— F. L. L B.

$1,000 TIK UŽ 60 CENTU
Ka tas tūkstantis doleriu žmogui 

reiszkia, jeigu jis yra apimtas ko
kios nors ligos bei viduriu sugedi
mo? Toks žmogus yra susiraukęs, ne
linksmas ir invairiu nesmagumu ap
imtas. Joigu 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 Ilgu ir 
atgauk savo sveikata.

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

Jeigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomaru, 
szirdios 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,
26 Gillet Street Spencerpoint, N. Y.

I

Ar tu matai motinėlė 
Isz po 
Ar tu
Kaip jai baisiai szirdi skauda. 
Tu Įiagimdžiusi mane penėjai, 
ir kuokarszcziausiai mylėjai, 
Tu loĮiszeli linguodama, 
Mane migdei dainuodama! 
Mane vaikszcziot iszmokinai 
Ir duonele man gaminai, 
Tu nuprausdavai burnele, 
Suszukuodavai galvele. 
O dabar tavęs jau nėra, 
Ir linksmybes man nėra, 
Skausmai jauna szirdi spaudže 
Vargai, bėdos duszia grauže. 
Kelkis, kelkis motinėlė, 
Nuraininkie savo dukrele. 
Dar nors syki npkaibinkie, 
Vargszes duszia nuraminkie. 
Gal tada viską užmirszus, 
Nors ir vėtrai siaust inirszus 
Nepamescziau tikro kelio, 
Kelkis, kelkis, matuszelo!...

—F.W.S.B.

- w 
žemiu dukterėle.’ 
girdi kaip ji rauda,

?

PARSIDUODA FARMA.

Su pilna proga, 
dantis žmogus 
bin, 
žųiogus jaueziasi pilnam ramu
mo ir nieko nebijo, sztai nepra
leiskite 
Side.

Karma vai- 
nebijo 

mažada rbiu
bedar

iau st raiku,

szios progos

It I). No.
Peter Szvilpa, 

o

.It I

.■ N 
f’ : iH

i

Lako 
(t.32

Tamaqua, Pa.

) Lie* nri Graboriut 
r K. RĖKLAITIS 5

Laidoja numirėlius pa- , 
į gal naujausia mada ir a 

moktda. Turin pagelbi- 
ninkc motorams. Prie!- 

' narnos prekes.
610 W. Nnric* Rt., 

MAHANOY CITY, PA.
300 MAHKKT KT.,

TAMAQUA, PA.

Petras Žilionis, 56 metu, ku
ris ginies Busoniu kaime, Sei- 

tėvo vardas 
motinos Antanina, 

nes jo

rijos parapijoj, 
Ignotas o 
Tegul jisai atsiszauke, 
sesuo Prane isztekejo už Juo
zo Utanavicziaus, jisai paliko 
20 margu lauko, todėl jo brolis 
nori atpirkti ta žeme ir tame 
dalykia ji pajeszko. Tegul jis 
pats ar kas kitas danesza apie
ji jo pusbroliui. (t.A.13

Ignac Borisas,
324 W. Market St., 

Mahanoy City, Pa.

Asz Marija Strutinskaite pa- 
jeszkau savo brolio Vinco Stru- 
tinsko kuris gyveno seninus 
(’leveland, Ohio. Asz jo sesuo 

Lietuvoje, Oginiu kai-
\bibalninku pasztas. Pre

gy venų 
mo, 
szau žinomus asmeniu* žinau- 
ezius jo gyvenamąja vieta arba 
patsai, broliuk, atsiliepk atra- 
szvdamas man laiszka.

Lietuviai Amerikiecziai, bu
kite ant tiek malonus suteikti 
man minėtas žinias.

M. Strutinskaite, 
Lithuania.

(t.29

Pajeszkau Magdalena ir Ka
zio Viliusziu, apie 16 metu at
gal gyveno Ilazletone, taipgi 
pajeszkau Povyla ir Agota 
Zmui.diuus seniau gyveno 
Hazleton, Pa., dabar nežinau 
kur. Meldžiu atsiszaukt arba 
jai kas apie juos žino meldžiu 
praneszti. (t.29

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

seniau

Meldžiu atsiszaukt arba

Gilberton, Pa.

LABAI PANASZUS.

— In ka panaszus tavo nau
jas brolelis? 1

— In mamyte truputi, ba... 
no turi dantų, taipgi truputi in 
tėvu. ba... no turi plauku. •tęva, ba no turi plauku. •

II

I
I
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i
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Petruko Gyvenimas
(Apysakaite).

v.
— Na, Petruk! — tarė sy

ki tėvas, — važiuosim miestan! 
Dabar pats tikriausias laikas

* M

duok jiems Dieve
baigia likuczius

iszpuola: telyczia pravalgein, 
arkliukas krito, o juigalios ge
ri žmones, 
sveikatos, 
szluoti.

Nutilo, galva nuleidęs užsi
mąstė. Bet neilgai; supurto gal 
va, padare isz pirsztu ragiu
kus ir duro Petrukui in pilvą, 
nusijuokė ir nustebės paklau* 
se, — Petruk, ko tavo pilvu 
taip iszpute, a? Palauk, atsi
rūgs ir tau, ateis laikas... Su
žinosi, kaip keptas vėžys atro
do!...

Praslinkus trims dienoms, 
grinczion prisirinko bobų; su
sėdo pasieniais, aplink motina 
ir draug su ja sustaugė viso
kiais baisais.

Petruko apvilko, apvyniojo 
visokiais rub-palaikiais, su juo
se su virvele, ant kojų užmovė 
dideles naujas nagines. Paskui 
paėmė už pažascziu ir isznesze 
ant gonkelio. Taip ir pasiliko

ir mirksėjo, 
nepaprastu gal-

aplink

jis ežia stovėti: kojas i.szžerge 
rankas iszskiete 
stebėdamasis 
ves ir stogu baltumu.

Prie griezios stovėjo pakin
kytas in roges arklys,
roges grūdosi sodiecziai ir Pet
ruko tėvas ju tarp<‘ stovėjo. 
•Jurgelis — durnelis, ilgame ži- 
pone, lyg in miszka inlindes, 
tupeziojo < zia pat, szukavo be 
reikalo ir mojavo ant arklio, 
nuolat pasitaisydamas smun- 
kanezia ant akiu skylėta kepu
re.

Nuoszaiiai, barzda ant kriu
kio padejes, stovėjo senis Kor
nelijus. Jis, kaip visuomet, bu
vo be kepures, ir vėjelis lėtai 
draike jo geltonai-žilus, senai 
szukuotus, plauku phiosztus.

Zuju Pilypas irgi ežia suki 
nejosi. Jis avėjo naujais batais 
su raudonais žirniukais vailo- i 1 * • • • • 1kais ir nauja arminika po pa
žastes laikydamas, jis pasižiu 
rojo iii Petruką ir priėjės prie 
jo linksmai tarė:

— O jusli juodmarge tai, 
pas mu-us... Ir tur būti isz no
ro vaizdžiau savo žodžius, in- 
rodyti, stūmė Petruką in snie
gą.

Sodiecziai garsiai szukavo; 
kam tai grūmojo.
— Besocziai! Iszsipenejo mu

su prakaitu! — Ir žvalgėsi in 
ta gala sodžiaus, kur stovėjo 
nauja graži trioba turtingojo 
Zujo.

— Sztai ir tu Simonai, 
miestan danginiesi, gal neužil
go ir man reikės bėgti! — kal
bėjo sudžiūvęs, kaip szakahs 
vyriszkis. — Et, trumpai sa- 

o skur-kant, ne gyvenimas, 
das!...

Petruko tėvas klausosi, pats 
gi in žeme žiuri, — bet visgi 
broleliai, ir sunku pers i skirti 
su gimtąją vietele! Panasziai 
lyg galva kirstu, — sztai kaip 
skaudu! Szito ir didžiausiam 
prieszui nevelyeziau, isz tiesu 
sakau!....

Isztiese rankas 
lyg ka praszytu.

Krikszczionys,
galvokie: seneliai ir prosene
liai mano gimė, gyveno tojo 
vietoje, prakaitu savo szlakstc 
szita žeme ir mirdami savo 
kaulus in ja-gi motinėlė guldė, 
Ach, ka-gi ežia jau ir bekalbė
ti!... .

— Nenusimink, Simonai,— 
kalba kas tai. — Dievas duos, 
neblogesni gyvenimu 
tiksi.

— Nuskriaustojo aszara — 
ji, brolau, veltui nežus, ne-e!...

— Na, su Ponu Dievu! — 
Numojo ranka tėvas. — Jur- 
giuk, nebaidyk arkli 
motina kurgi ?
Eiksz, sėskis su Petruku. Pet
ruk, eiksz ežia, durneli, asz ta
ve szionn aprausiu. Mat, sustl- 

ir aszaros akyse. Jau-

in žmones,

jus pats pa

sau ap-

!... Sėsk! O 
Stepanija!...

po jau..
nikis!...

Petrukas ženge, bet pasippi-

BANKA ANT RATU DEL KANADOS FARMERIU

buvęs, kur ne, vėl priszoko prie 
jo, timptelėjo už kojos, pake
liui, dar sudavė per galva ir 
Petrukas npsiverke.

Tėvas ji apėmė ant ranku ir 
insodino in roges.

— Pakaks jums, bobos, 
Saule jau pietuose. 

Ei, laikas!
Isz grinezios moterys iszve- 

de palaikydamos už ranku mo
tina ir pasodino ja greta 
Petruku.

— ()i, 
juk suszaldysit!

< >i, vargelis musu!
- durnelis gyvai in- 

įsilipo in roges, pasididžiuoda
mas atkiszo apsiūta vailoką ir 
kiek tik turėjo spėkų ome tam
pyti vadeles, 
tolėjo galva, 
Jurgeli; sukratė 
pats ne isz vielos.

j Tada Jurgelis paslėpė po sa 
vim vailoku ir laukiniu balsi, 
subliovė, isz kažin kur isztrau 
kės plauszini botaga.

Nuvažiavo.
Sodiecziai nusiimste 

res, linkeziojo 
kia, — Peliukui nesigirdi, ka 
jie ten szukauja: ausys pas ji 
stipriai užrisztos, iszkisztn tik 
nosis, ir akys mažuma atdaros, 
o akyse stingsta szaltos 
ros ir szaltis.

Sodžiaus gale, laikydamasi.* 
ųž tvoros, stovėjo senis Kornc 
Ii jus. \’ienas jis ežia: kas tai 
atvedė seni ir paliko. Jis mo 
juoja savo kriukiu nesustoda
mas, kaip užvestas! žaislelis, 
linkezioja in tuszezius baltus 
laukus.

Pravažiavo 
linksi

staugti.

reikėtų...

maszina einu nuo vienos
pa ran k urn o famie-

jums J

su

Dievulėliau.
Kailiniais ji

vaika

A ridi ūkas krip- 
pasižiurojo 

karczius,
iii
t»

kepu 
ir k a tai szan

asza

o senis vis dar 
ir visai ne in ta puse, 

kur Petrukas važiuoja. Petru
kui juokingai atrodo.

— Kam tai senelis taip.... 
tetusz ?

Tylėk, durneli....tai tau
neregįs, kloni o ja si.

J

lauko viduryj

ruka.
— .Juk irgi valgyli ger

ti praszo, kaip tu misliji ? Se
nis — mano, kaip atsidaro ta 
pati vaina, iszejo, 
valandos neraszo lyg akmuo in 
vandeni... Miclaszirdingi žmo
nes patarė miszias užpirkti: jp- 
girdi, gyvas, pasiilgs jo szir- 
dele, ateis pažvelgti in savo 
mažus naszlaiczius...

Boba triukszniingai atsidu
so ir galva palingavo.

Užpirkinejau ir miszias, 
o žinios no jokios....

Bobos galva taip apraiszio- 
ta, kad iszrodo nepaprastai di
dele, isz burnos gi durnai eina. 
Tarp kitko, Petrukas visa lai-

Juk irgi valgyti

ir nuo tos

VAIKO TEISE
MOKINTIS

vėl atrodo, buk tai roges su
kinėjasi vienoje vietoje, o eg
laites, kelmeliai ir sniegas —s 
viskas bėga atgal. Stebėtini da
lykai! Pirszteliai ant kojų ne
rimsta, gelia, 
ta ir gerkleje auga kamuoliu
kas, sunku seile nuryti.

Petrukas nuolat lyg apmir
davo nesveikaus snaudulio ka
muojamas. Jis regėjo sapna; 
visuomet, ir In pati: baltas —[i Į 
baltas laukas, per lauka begu 
senukas, panaszus in szventa- 
ji ir in seneli Koimebju, tik 
lazda pas ji kodėl tai raudona 
kaip ugnies liežuvėlis.

Bėga tas senukas ir nekaip 
negali pavyti Petruką. Sklaido 
rankomis, parkrinta ant snie
go ir pasidaro toks baltas, kad 
jo sniege jau nesimato. Vieton 
jo tuomet išzkila meszkęs, ir 
gausdamos varpeliais, viesulu 
skrenda ant Petruko, bet ir jos 
negali jo pavyti: Petrukas le- 

už meszkas, ir 
jog net baisu

ir galva svaigi

H c ;

Amerikoje pripažinta, kad 
kiekvienas vaikas turi tei'se 
mokintis. Visos valstijos ver- 
czia iki paskirto amžiaus mo
kintis, nes nemokinti piliecziai 

valstybei tegali
Vienok,

mažai gero
priduoti.
valstijose, yra leidžiama

nekuriose 
i vai

kam^ anksti apleisti mokyklas. 
Teise palikti nemokiu tai s yra 
legaliu daigiu sziosc valstijo
se. Dėlto kad tėvai (sutinka su 
tuomi, kad ju vaikai liktu Be
mokintais. Valstija nusileidžia

H BALTRUVIENE]

Per Velykas vienas pas savo I ir paleidžia vai'kus isz mokyk
lų, priesz iszmokstant suprasti 
kas tai yra pilietybe.

Bei ar tėvai visuomet sutin
ka/ Daug tyrinėjimu parode, 
kad svarbiausia priežastis, ko
dėl vai'kai taip greitai aplei
džia mokykla, yra lai neturtas. 
Dauguma molinu yra iiaszles, 
arba ju vyrai yra jas apleidę. 
Kitose szeimynose, tėvas gau
na labai mažai algos kad vai
kams dirbti yra Imtinai reika
linga. “ 
savo viena motina, 
let ūmom pragyventi, jeigu 
kai nedirbtu. Dar ‘kitoje 
mynoje ineigos buvo gana di
deles, bet ir szeimyna labai di
dele, taip kad deszimties metu 
vaikas ir turėjo dirbti. Daugu
ma tėvu apgailestavo, kad vai
ku negali mokyklon leisti. Mo
tinos sakydavo, “jei iszsigale- 

“jei mano vyras 
leiscziau visus

9 !

kurna atėjo, 
Ir prie savos paintuke namines 

t u rejo, 
Mat sveczes isz Hazletouo 

buvo,
Tni nuo savo kūmos gavo.
Toji boba sutikus, norėjo 

buteliuką gaut, 
Viską tam vyrui žadėjo, 

Bet gauti munsznines negalėjo.
Bobos negalėjo atsikratyt, 
'Turėjo knloka panaudot, 
Rožes kelis ypusiper terla, 

Parojo namo, palikes ta balda.
Boba va rant r iszeme, 
Palicmona prisiuntė, 

kasztus užmokėjo

Laike rugepjutes vakarinėje Kanadoje, milžiniszka kulema 
ukes ant kitos, kaldama farmennms kvieczius ir rugius. Del .didesnio 
rimus trauke paskui save bank i anl ratu idant farmeriams butu daugiau paranku dėti savo 
pinigus in banka ir tokiu bildu suezedina jiems laika ir ilgas keliones in miestus.

Į 
kvailas, kad neduok Dieve!...

Važiavo vis miszku ir misz- 
ku, staiga atsidūrė, lauko, o 

sodžius.
Petrukas akis iszpleto.
— Asz neisiu namo-o, — sn- 

žliumbe jis;
— »Asz miestan no-riu-ul...
Jurgelis-dumolis atsigryžo, 

sužiuro in Petruką, pažvelgė 
kam tai in dangų, pagalvojo ir 
garsiai nusikvatojo. Sodžių 
pravažiavo pro szali. Arel pra
sidėjo miszkas, dar tankesnis 
už anaji, Petrukui vis norėjos! 
paklausti motinos:

Kas ten, po rogėmis, vis cy
pia, lyg kas verktu, — ar no 
Onyke? — Bet taip ir nouž- 
klause. Sustingęs nuo nosies | ka temijo, kad durnus isz bnr- 
ligi kulnu, insikniaube in szio- nos leidžia ir arklys, ir telis Ii 
na ir užmigo, užmigdytas vie
nodu szla mojimu ir 
szukavimais.

Nubudo jau grinezioje. Isz 
kur atsirado grinezia — neži
noma.

Petrukas gulėjo ant krosnie^ 
ir tyliai verko, nes jam labai 
sopėjo kojos. Szalyj krosnies 
stovėjo susikuprinusi nepažins 
lama seno. Rankoje ji laike ži
burį ir szviete ant krosnies, c. 
motina maldas kalbėdama 
kuom tai tryne Petrukui kojas.

Ant grinezios sienų lingavo 
— blaszkesi senes szeszelis, 
kampuose lyg degutas juoda 
tamsa, ir joje knarkė nemato 
mas Petruko tėvas.

Kai nuvažiavo toliau, Jurge
lis kur tai pranyko. Jo vietojo 
sėdėjo visai nepažystamas vy
ras, rudas pasisziauszes, kepu
re pas ji in ati virszugalvi nu
smaukta.

Jis paukszejo pirsztinemis, 
viena in antra ir plonycziu 
vientvsiu balseliu dainavo dai
nas. Petrukas pažvelgė in ark
lio uodega, užriszta stambiu 
mazgu, ir akimis pradėjo jesz- 
koti tėvo. Tas žingsniavo pas
kui roges, — nėjo, o lyg ka 
minke vienojo vietojo, darbuo
damasis rankomis ir kojomis.

— Tetusz, žiu... arklys juk 
rudas paliko!

Tėvas szyptelejo ir galva pa
linkėjo. Petrukas žiurėjo in 
keturkampi lopą nepažystamo 
sodieczio nugaroje ir negalėjo 
suvaikyti savo mineziu. Jam 
dabar norėtųsi daug apie ka 
klausti tėvo: kur pndokim 
.Jurgelis, ar tik nebus jis pabė
gės in miszka ir ar nesuede ji 
tenai meszkos; ir del ko pas ru
da sodieti ausyje invert as aus
karas; ir kodėl pas ji, Petruką, 
taip skaudžiai 
pirszteliai
vis už nosies gnaibo...

Bot, užsisvajojęs apie ta vi
sa, Petrukas užmigo užliūliuo
tas rogių girgždėjimu ir bega
line vožėjo dailia.

VI.
f’er visa kelione vyko stebė

tini dalykai: Tai arklio spalva 
keitėsi, tai rogių priekyje pasi
rodydavo naujas vyriszkis, 
karta-gi vyriszkio vietoje bo
ba sėdėjo. Ji be perstojiino 

•tampo vadeles ir gafsiai link
sėjo in arkli, paskui pakreipus 
veidą iii Petruko motina ir isz- 
tempdanuis žodžius lyg dai-

»

maldas

senes

suszuko 
Žiurėk

• • •

ji> pats, pas tėti gi ant barzdos 
Apie tai 

Petrukas jau buvo pasirengęs 
pasakyti motinai, bet ji sėdi 
kur tai isz szouo. jam vargu 
galva pakreipti ir vargu isz- 
tarti, nes gerkleje pas jį anga 
koksai tai kamuoliukas ir kliu
do seiles nurvti.
Žalios letenos tiesiai isz misz

ko, skecziasi, plaukdamos at
gal, ir kiekviena letena pratie
sia Peliukui
lyg parodyt i norėdama, pati gi 
tuoj isznyksta užpakalyj, už
leisdama vieta kitoms lete
noms. Jaigu ilgai iii jas žiūrėti 
gal susisuka. Petrukas nukrei
pia nuo letenu akis ii' žiuri in 
szlinužianti po rogėmis kelia. 
Szliaužia jis iszpradžiu tiesiai, 
paskui pasisuka in szali ir pra
deda greitai, greitai
Petrukui darosi negerai, gai

šk am ba 
lyg ten

Jurgelio net sniegas iszaugo.

sniego krūvele,

su k ties.

kia greieziau 
taip auksztai, 
žiūrėti žemyn.

— Potrukail — 
jam syki in ausi. —- 
sztai jis, miestai-tai!

Petrukas subruzdo, pakele 
galva niio szieno

I taip ir paliko.
Roges bego. Buvo ne tamsu, 

no szviosu, o isz abieju rogių 
pusiu stiepėsi auksztos, iki 
dangaus, baisenybes, mažuma 
panaszios in rniszka ir in grin- 
ezias, bet su didžiulėmis, aki
mis in tris ar keturias eiles ir 
kiekviena akis lyg karsztai 
i ūkai tint a krosnis dege. Apa- 
czioje-gi baisybių bėga in vi
sas puses dideli ir maži žmo
giukai, zuja arkliai. Nesnspe- 
dami. viską apmatyti, Petriu
kas staiga paszoko ir insikabi- 
no in motina: jam in pakauszi 
paleido szilta kvapa ir garsiai 
suprmikszte baisus žvėris 
prunkszto ir žaibu praszvilpe 
pro szali, leisdamas garus. (J 
už minules vėl paszoko ant ko- 
ju-

Menuliai! 
szyilpiancziu balsu suriko jis. 
—- 'Tetusz, žiūrėk, menuliai — 
tat!../ Pakele pirsztino ir ja 
mojuodamas, rode in begalino 
eile iszkabinus auksztuose stie
buose spindanezius, 
menulius.

— /Poliaus bus:—

> iszsižiojo,

auksztos,

užkimusiu

Sll-

apvalus

I <1 S VĮllfa iv <a <į>r> t ijnui’/ix v

Su boba, susitaikė ir 20 doleriu 
užmokėjo.

Boba namon parėjus,
Ir da su savo vyru 

pasznekejus,
Sutarė kad ugadu gavo 

per mažai,
Volei pas vai ta davai, 

Da penkių doleriu provojosi, 
O ko ir gaut tikėjosi; 

Žmogelis ergelio nenorėjo, 
Penkis dolerius da primokėjo.

U-gi bobele tiek pinigu 
turėdama,

K i sze 11 i 11 je ncužla i kydama 
Pradėjo gert,

Ir -staugt.
Ir rodos kitokios nebuvo 

Paiiemonhs (pribuvo,
Ant ford ūko boba užsidėjo 
Ir in lakupa nupleszkejo. 

O kiek iszlupo nuo žmogaus, 
Tai pridėjo da (langiaus, 
Dabar žmonių neužkabis, 
Kliksmu jokiu nedaris.

s,

»

j
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\riskas taip 'brangu” 
“kad nega

vai- 
sze i -

cziau, arba, 
hutu gyvas, 
vailcus mokyklon.

Neturtas neturėtu būti prie
žastimi atėmimui vaiko teises 
mokintis. Nelabai senei dar 
kaip žmones manydavo, jeigu 
szeimynos galva numirszta 
tuojaus kiti nariai visi prista
tomi prie darbo. Bet dabar jau, 
kitaip manomia ir atrandama 
budai kaip pagelbėta szeimy- 
noms neatimant vaiku isz mo
kyklos. Dauguma valstijų mo
tinoms duoda pensijas, iki kol 
vaikai pabaigia mokyklas ir 
pradeda dirbti.

Kartais, nors ir nėra didelio 
szeimynai reikalo, visviena 
vaikai apleidžia mokyklas ne
suprasdami reikkalo mokintis 
ir kuriu tėvai, 
mokslo neturėjo, sako, kad nei 
ju vaikams nereikia. Tėvai, ly
giai kaip ir vaikai, nėra apsi- 
pažine su darbu, kur mokslas 
isziimtinai yra reikalingu. Jie 
tiki, kad vaikai mokyklose isz- 
moksta tinginiauti ir mano 
kad vaikams bus geriau, jeigu 
jie dirbs.

Toki tėvai ir vaikai neper- 
mato, kad už poros metu, tie 
vaikai, kurie mokinosi, gales 
gauti geresnius darbus ir ims 
geresnes algas. Bemoksliai te
gauna darbus, už kuriuos ma
žai apmokama ir mažai pažan
gos tegalima padaryti.

Tos tai priežastys del ko 
mokintis yra vaiko teise, ir 
valstijos yrp pareiga kiekvie
na vaika priversti mokintis, 
ypacz tokius, kuriems gresia 
neturtas, atfba (mokslo reika
lingumo nesupratimas. Visos 
Valstijos turi instatymus rei- 
ka'laujanczius, kad kiekvienas 
vaikas lankytu mokykla iki 
keturiolikos metu. Bet kaip 
apie tuos vaikus, kurie lanko 
mokykla iki paskirto laiko, 
bot kurie moksle padaro mažai 
[Mižangos, ir kaip tik greit ga
li tuojaus stoja darban.

Ar galima ka su jaispadary-

reikalo,

patys jokio

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $023,358.62

Kingstono merginos neturi 
budo lemto, 

Jaigu bažnyczioje guma 
kramto, 

Net kampucziai lupu iszszutc 
nuo seilių, 

Kad man diet darosi szlyksztu 
Ir tai ‘badai tbks gumas, 
Nuo seno czebato aulas,

Negalima sakyt kad tokios 
visos, 

‘ Tiktai tokios kelios.
Laikas jau didelis susivaldyti, 
Bažnyczioje gumo nekramtyti.

vojo gi zvimbia ir 
plonucziai varpeliai, 
butu inlindcs Zuju Pilypas ir 
armonika griežia.

Ilgai insiklausineja Petru
kas, sėdėdamas, primerktomis 

Jam palieka karszta- 
galva inJUS

Stebėdamasis žiuri Petrukas 
in platu baltuojanti lauka, il
gai net, toliau anos egles, kuri 
nemato, ir pagalvojęs, nuspren 
de, jog dėde Kornelijus gali 
matyti daug toliau, kaip jis, o 
gal net, oliau anos egles, kuri 
juoduoja ten, 
gale.

Invažiavo in tanku, užversta 
sniegu miszka. T\vlu. Kelias 
siaurutis, 
virtulioja tai in viena, 
antra szoiia. Arklys eina žings
niu, 
miszka 
atsiliepdamas. In roges tiesiasi 
žalios, sniegu nebartos letenos 
ir kliudo Petrukui per galva.

Isz pradžių jis mane jos tai 
ir bus meszkos, katras tėtis 
gali (Ietis už auczio. Bet tikro
sios mpszkos dar prieszais bu 
vo. 
staiga, gausdamos varpeliais, 
iszsmuko isz miszko ir praūžė 
taip greitai, kad negalėjo ge
rai ir inžiureti jas. Net Jurge
lis, rodos, iszsigando: jis pa
suko arkli in ^zali ir kone ap
verto rogių. Ir sunkiai tikėjo
si, kad tėvas m< szku nesibijo: 
jis irgi pabūgo ir imnaknojo li
gi keliu sniogun.

Petrukas, atsipei kejes 
baimes, užklausė:

— Tetusz, tai meszkos?
'Tėvas, žingsniuodamas regiu 

gale, žvilgterėjo in Petruką ir 
linksmai pliaukszterejo pirsz-

I >i, ir kvailas gi tu, Pet- 
tare jis*

Kornelijus

paeziame lauko

Tylu.
lyg gelda, ir roges 

tai Iii

nuolat prunkszdamas ir 
kas tai prunksztauja

Jos kaip tai netikėtai — 
taiga, gausdamos

Petrukas ženge, bet pasippi- tinemis 
, niojo dideles nagines, pavirto j —
ir susijuokė: Zuju Pilypas, kur ruk,

ik

— 11GJO,

gelia kdju 
ir kas toksai jam

isz
nuodams, kalbėjo:

I-i, motina, tavo beda— 
O tu sztai paimk 

mano padėjimą: jau kamuojuo- 
si, vargstu... Kaip tik ir Dio-

puse bėdos.

vas užlaiko, nežinau. Szitokiu 
sztai, szeszeta ant ranku...

— Jau taip | Boba botagu nurodė in Pct-

taip vis ir eis: lau-
, so-

akimis, 
karszta. 
sziena, užsuudo.

Taip keliavo Petrukas. Ro
dėsi, keliui jau ir galo—krasz- 
to nebus■
kas, miszkas, vėl lankas 
džius,, grinezios, grineziose gi 
svetimi vyrai, senes, vaikai... 
ir viskas tas kiekviena karta 
nauja. Petruką apszildo ir ve
ža toliau, toliau, — ir nežinia 
kur. Užmerki akis, — roget 
bėga buk tai atgal, atmerki

, —roges bėga pirmyn, tai

Mokamo 3-czki procentą ant 
sudėtu pinigu. Prpcenta prldo- 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
L Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalą su musu banka 
nepaisant ar mažos ar didelis.

akis

Užmerki akis
G. W. BARLOW, Pres.

I. FERGUSON, Vice-Pros, ir Kas.

Paženklino Savo Mylema Kaip Karve

t •i *

Pedro Dana, buvo labai užvydus savo my lemai Marei O.

y
* *

' ■ < Y ■

Thomas o ’kad josios niekas jam noatkidbintu, iszrežo litavus 
savo vardo ant josios (ka'ktos. Už taji darbeli likos nubaustas 
in kalėjimą ant moto ir neteko dabar savo mylemos.

Turite gerai apsvarstyti 
Jaigu norite gimine 

parsitraukti, 
Ne vienas ant praszymo 

giminiu, 
Siuncze szipkorte kad ir 

neturi pinigu 
Pasidaro -sau tik skolų 

Ba skolina nuo kitu,
O ar turi kokia isz to nauda 
Jaigu gimine įpribuna kada!

J

>

Sztai Brookline vienas savo pa- 
czios seseri partraukė, 

Ir kada jau susilaukė, 
Visas drapanas poniszkas 

gavo, 
Ir savo plaukus nuszpicavo. 
Ir ta Lietuviszka mergaite, 

Stojosi kaip miesto panaite, 
Sesute isz jos pagelbos jokios 

no turi, 
Grinorkele niekuom užsiimti 

nenori.
Per naktis bambiliais trankosi, 

Anksti kelti ne nori, kaip 
j budinu tik ra tvosi,

U-gi kad czion pri kontri, 
Tai dirbti nieko ne nori.

Ir ta grinorkele
Tai tikrai Žydo kumele^ 

In nielkus pavirsta,
Ir isz dorybes isztvirksta,

svainele,

ti! Žinoma, reikia pirmiausia 
mokinti visuomene, kad tėvai 
žinotu vaiku mokinimo verte. 
Kiekvienam vaikui turi būti 
duodama proga mokintis ta. 
prie ko jis labiausia palinkės.

— F. L. I. R

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUV1SZKAS
GRABORIUS MAHANOY CITY 

k . "k T.s F

PasamdoLaidoja kunua numirėliu, 
automobilius del laidotuvių, Icrlkaz- 

Taip, taip, veluk pasiliaukite, dniu, vosoliju, pasivaiinCjlmo ir 11.
620 W. Ceatra St., Mahanoy City,Tokiu isz Lietuvos netraukite.
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— Tai ir po Velykų.
— Szventes perejo malsziai 

mieste. Buvo ir tokiu ka isz di
deles linksmybes net buvo ap
svaiginti “ramybe”.

— Szokiu sale La k e wood 
Parke atsidarys ketvergą 
kara.

va-

Gilberton, Pa. — Diena 2.3 
iszplauks isz New Yorko in 
Lietuva sztorninkasį Antanas 
Lauruseviczius isz Meizvilles 
atlankyti savo tėvus. Andrius 
Szmulkis saliuninkas taipgi 
isz Meizvilles važiuoja atsivež
ti savo motinėle in Amerika, 
kaipo ir Jurgis Szidauckas 
sztorninkas važiuoja atlankyti 
tėvelius po 2.3 metu nesimati- 
mo su savo giminėms.

Pirmutine Elektrikin yczia Statosi Jordane

kūneli.

Tamaqua, Pa f Jurgis Mar- 
tinkus, 7.3 metu, kuris kitados 
laike Mahanojuj salima, mirė 
Coatdale ligonbuteje sirgda
mas apie desziints metu. Pali
ko paezia ir dukteria Zofija.

Frackville, Pa. — P. Anta
nina Gralauskicne važiuoja in 
Lietuva 2.3 diena szio menesio, 
kur atlankys savo gimines ir 
pažinstamus Leipalingio para
pijoje.

Patriką
8. Ta

pai ir i jos

— Jonukas Dūžy, ketnriu 
metu, 427 W. Maple uli., i li
ejas pas kaimynus inpuole in 
ceberi verdanezio vandens, bai
siai apsiszutindamas
Likos nuvežtas in* Locust Mt. 
ligonbuti kur vėliaus įnirę.

— Ant Hometown plento 
kožna diena pereina po .3,400 
automobiliu, pagal apskaitymu 
Readingo kompanijos sargu.

— Praeita Petnvczios va
karu palicije uždare kozoje gy- 
vulisz'kai pasigerusi
Stack iz Jacksono pecze 
me atėjo perdėti n i s 
McLaughlinus in kuri pasiutė
lis szove sužeisdamas lengvai, 
po tam paleido dvs kulkas sau 
in galva nuo ko mirė kelionėje 
in ligonbuti. Pasiutėli negalė
jo apmalszinti ir turėjo naudo
ti vandeni ant at vėsinimo. Kad 
tai butu “polanderis”
Imtu ji sinnczia ant smert.

— Izabele Akelaicziute ana 
diena Garden teatre puikiai at
giedojo 
Heart for You 
Mother”
žinomas musu tautietis Juodys 
isz Shenandoah.

m vBroken
Good-Bvc

“Pvc .1
” ir 

kurias parasze gerai
< 4

tai gal

— Juozą Tankonis trenkė 
in signolini stulpą norėdamas 
apsisaugot susimuszimo su ki
ta maszina.

— Readingo kompanijos bo
sai pradėjo eiti Pctnyczioje po 
visa aplinkine veždami

isz Pottsvilles ir kitu
pasa-

žierius 
miestu.

— Praeita 
vela atidarytas 
mas ‘‘
W. Centre ulyczios. Tieji

16 metu

likossanvaite 
taip vadina- 

lenciuginis sztoras” ant 
sz to

rai po teisybei parduoda tavo-
ra pigiau, ne kaip musu vieti
niai sztominkai gali parduot, 
bet ir nemažai skriaudžia mu
su biznierius, kurie vos užsi
laiko ant kojų. Musu vietiniai 
biznieriai szelpia žmonis, per
ka visokius t ikietus, duoda 
auka ir kas tik pasisuka su 

praszymu suszelpineja
“svetimi

Scranton, Pa. >— Genavaito 
Hughes, 16 metu likos užmusz- 
ta ant vietos, o josios drauge 
Helena Koczcniutc, 
mirtinai sužeista nuo ko mirė
vėliaus ligonbuteje. Mergaites 
<‘jo per Delaware ir Hudson 
geležinkeli. Lauke pakol trūkis 
perejo bet neužtemino, kad ki
tas bego isz kitos puses ir ka
da norėjo pereit per geležinke
li abi likos pagautos.

t ikietus, 
tik

kokiu
juos, o tokie “svetimi” insl- 
skverbia tarpe musu biznierių, 
neszelpia jokiu bildu ir par
duoda tiktai už “kesz” o musu 
vargingas biznierius duoda ant 
knygucziu ant szimto doleriu 
ir tankiai negauna visu savo 
pinigu arba visai žmonys neuž
moka. Kas duoda ant knvgu- 
cziu laike bėdos ar st raiko jai- 

o leu-

'l'risdeszimts norsiu isz 
Mercy ligonbutes iszbego nak
ties laike pusnuoges, kada ug
nis kilo ligonbuteje isz nežino
mos priežasties. Liepsna likos 
užgesinta su pagelha kcmikalu.

DŽENTELMONAS
POLITIKOJE

gu ne musu biznieriai,
” parduoda už 

ir paskutini doleri pa
ei ilginiai sztorai 
“kesz” 
ima nuo žmonių — kas ne turi 
pi-nigu, tam nebarguoje ne i 
penktuką. Nepaniekiname t 
kiu sztoru, nes tai del žmonių 
didelis parankumas, bet reikia 
ir savo biznierius szelpti, kurie 
ir jus neužiuirszta laike bėdos.

— Jau visi parengimai už
baigti ant laikymo vieno isz 
puikiausiu balių, kuri parengė 
Lietuviszkas Independent kliu 
has 16 Apriliaus ant Norkevi- 
cziaus sales. Szimtai 
užpraszyti isz visu s žali u.

už
k)-

sveczin

SHENANDOAH, PA.

— Jonas Vaszkeviczius, \V. 
Lloyd uli., likos pagautas per 
karukus Shenandoah kasvklo- 

su tryne jamšia, kurie baisiai 
koja';

t Petras Lukaszinnas, 
metu, gerai pažystamas gyven
tojas ant Heights mire praei
tu Petnyczia apie pusiaunakti 
po trumpai ligai. Velionis pa
liko dideliam nuliudime pa
ežiu, dukteres Ona ir Helena; 
sūnūs Juozą ir Alberta, kaipo 
motina ir brolius Tamosziu ir 
Juozą mieste. Laidotuves atsi
buvo su bažnytinėms apei
goms Szv. Jurgio bažnyczioje.

su bažnytinėms */

47

Visi užregistravo Republt- 
koniszki ukesai yra primenami 
kad Primaries 
mas kandidatu ant 
urėdu szimet bus laikomos 24 
diena Apriliaus, kurioje 
dienoje rinksime gerai žinoma 
politikiszka vada isz Skulkino 
pavieto Paul W. Houek, kuris 
eina ant delegato in naciona- 
liszka konvencija iszrinkti 
kandidata ant prezidento, ku
ris yra tinkamiausias žmogus 
ant tosios pasiuntinystes, 

prezidento 
tuos delegatu yra svarbus už
davinys.

Nuo kada ponas llonck ap
ėmė vadovysta ant Republiko- 
niszkos partijos musu paviete, 
toj partija per jo storom1 padi
dėjo ir padare dau 
musu aplinkines.

Todėl laike rinkimu delega
tu in National Convention, 24 
diena Apriliaus, neužmirszkite 
balsuoti ant Paul W. Houck 
kuriam priguli toji garbe, 
prigelbsti visiems kurie reika
lauja ir jo paszelpos.

už regi st rave

iszrinkimas

arba iszrinki- 
valdiszku

tai

nes
per

<r n gero d<d

> 
nes

GAL BUT IR TEISYBE — IR 
ANT TO GALI ATEITI,

prie

McAdoo, Pa. f Praeita Ket- 
verga dirbdamas kasykloje Jo
nas Stangaitis, 20 metu senu
mo likos sunkiai sužeistas ir 
mirė Suimtoj ligonbuteje. Ne
laimingas vaikinas paliko tė
vus, keletą broliu ir seserų. 
Laidotuves atsibuvo (Varniu
ko lyta.

Du ubagai sėdėdami 
bažnyczios Kaune, rugojo ant 
szlektu laiku kalbėdami:

Pirmas: — Szlektai mano 
mielas Petruk, yra musu Lietu
voje.

Antras: — Taip, mano Mi- 
koleli, viskas nuėjo ant szunc 
uodegos, 
bado.

Pirmas: — Matai Petruk, 
praszcziokelei nori idant Lie
tuva butu praszcziokiszka, po
nai idant butu poniszka, dar
bininkai idant butu darbinin- 
kiszka, bet kaip man iszrodo, 
taį bus musi| — ubagiszku,

jau veikos mirt isz
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pamala del 
naujos olektrikinyY'zios kuri stos prie Jordano upes, o kurios 
vandeni naudos aut varymo maszinu kurios daris eldktrika ir 
apszvies visa Palestina.

NAUJAS VITAMINAS

Nelabai senei buvo iszrasta 
kad žmogaus maiste reikalin
ga turėti riebalu 
krakmolo ir druskų. Po ilgiau
siu tyrinėjimu buvo surasta in- 

, kurios pa- 
“vitaminais.” Tu vi

taminu visos ypatybes nežino
mos.

Naujas vitaminas, 
pavadintas “factor II

t uret i balt vnm ?

vairios maisto dalys 
vadintos

isz radėju 
,” pridė

tas prie suraszo tu nesupranta
mu maisto daliu, kurios būti
nai reikalingos gyvuliu nor- 
maliszkai sveikatai ir augimui. 
Naujas vitaminas kepenyse ir 
kiek nors džiovintame piene, ir 
kiek iki sziam laikui žinoma 
yra būtinai reikalingas mais-. 
tas kai kurioms žuvims, ir be 
kurio jos isznyksta.

Nauja vitaminą iszrado (M. 
Bing ir W.

Dilley isz Cornell Universite
to. Jie per ilga laika bandė su- 

kodel kaikurioms žu
vims duota tik kepenys. Jie au
gino

yvnliu nor-

McCay,

žinot i

F. C.

Vyrai Klausanti
Savo Moterėliu

Buvo tai jau vėlybas laikas 
nakti. Kambarije vieno salu- 

didesniame mieste, sedejo- 
septyni abivatelei, o vi-

no 
me mes 
si 
t vos, < 
dienos karszcziui

los.
Czia pati paszauke kaip pa

siutus:
— Voliokis girtuokliau, vo- 

liokis! — Na ir sau bjaurei no- 
si smnusziau, žiūrėkite mejy- 
na kaip slyva.

— Taip, taip! visi geri, visi 
iszsisukinejote o ar teisybe'ar

du viedrus vandenio? Ne galė
jau, ba trukeziau!

— Tai vaikine praloszei — 
paszauke visi — ir turi dabar 
visus pavieszint alum!

Na ir Antanas pralosze.
------- -..njr-.—. - • - -

ANT PARDAVIMO.

i prigulė,joint- prie alines bros- ne niekus pasakojote. Man su-

SVETIMU KALBU 
ORGANIZACIJOS 

IR F. L. L S.

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

JVm. Konsavage, 
Locust Valley, 

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

vis kitaip ėjosi — ir taip An
tanas pradėjo:

— O ka, ar turejei kokius 
Kalbėk — paszauke

Idrutinoinesi alueziu po 
o jau buvo

me insiverte po kelias blauz- 
dynes in bedugni pilvą, d'ame 
vienam isz mus atėjo in guoge 
tokia mislis.

— Ar žinote 
czion linksminamės, rodos kad 

pinigu iszlaimejome, bet 
ka musu 'bobos veikia namie- 
je? Ka jos mums pagiedos ka
da sugryszinie namon po gai
džiu?!

Pradėjome galvot 
vot, ant pagalios ta nusprendė
me, jog kožnas sugryžes namon 
viską padarys ka boba reika
laus. Ant rytojus volei ketino
me sueit ir teisingai pasakyt, 
kaip buvo namieje. Jaigu kat
ras ne iszpildc noru paezios, 
tas turės del visu pastatyti 
alaus. Visi ant to sutiko.

Ant rytojaus isz anksto su
ėjome visi ant kampo ulyczios 
ir ka paregėjome, 
isz musu draugu miega 
ežioje baczkoje, o knarkė taip 
garsei, kaip triuba arkaniolo 
dienoje sūdo.

— Ka tu czia Juozai darai ? 
— paszau k ome.

Pabudęs ant szauksmo, isz- 
siniurkė isz baczkos.

k a darau 'l — 
Nugi iszpildžiau prisakymu 
mano paezios. Vos in stuba in 

tuojaus mane boba 
pasveikino žodžiais, jog jaigu

daug

vyrai, DIOS

ir rodą-

ergelius ? 
visi sykiu.

— Ergeliu ne turėjau, ba 
mano bobelka yra gera ir visa
dos apie mane rūpestinga.

— Bet ka nuo manes reika
lavo, tai ir isz jus ne vienas ne 
padarytu. Kada sugryžau n;v 
mo mane bobele meilei mane 
pasveikino saldžiai pradėjo 
szposuot.

— O ka teveli — kalbėjo — 
sziandien turi pusėtinai galvo
je; sunki tavo galvele ir ger
klelėje troszku. Asz kaip žino
dama pampinau tau poia vied 
ru szviežio vandenio; dabar 
gerk, gerk 
iszgaruos.

Taip kalbėjo gera pacziule; 
bet kaip czia ant kart iszgert

t.f.)

Adam C. Schaeffer
TIKRAS PRIETELIS DARBININKU 

ANT STATE SENATOR

|

4

Patvirtintas per Darbininku Orga
nizacijas. Stengsis panaikinti moterų 
taksus. Bandys investi Old Age Pen
tion. Ant Republikoniszko ir Demo- 
kratiszko tikietu. Praszo juso balso 
ir intekmes laike ateinaneziu nomi
nacijų

vandenio;
kol isz galvos ne-Kad Amerikos visuomene 

neapsipažinus su dideliu skai- 
cziu svetimu kalbu organizaci
jų Suv. Valstijose ir su ju svar
bumu yra Svetimu Kalbu In- 
formacijos*Biuro nutarimas po 
dvieju metu tyrinėjimo. Ir to
dėl ta organizacija inveda nau
ja skyrių, kurio tikslas bus 
perstatyti ir 
dint i Amerikos 

kalbu
darbais ir ju intekme. Skyrius 
bandys būti centru, kur tos or- 

galcs kreiptis del 
4 informacijų apie ka 

ganizacijos veikė ir del 
raliu informacijų ir patarimu.

Virszininetas Svetimu Kal
bu Informacijos Biuro tyrinė
jimas buvo vestas su lyg pata
rimo

aky riu,

s ve t imu

geria us su pa žiu- 
visuomene su 

organizacijų

E.

vaszilus ir bando duoti 
maistu su invairiais vitami
nais, maistu be vitaminu ir tik 
džiovinto pieno be jokiu vita
minu. Kepenys nebuvo duota 
pradžioje.

Zuvvs isznyko, bet kurios 
džiovinto pieno ilgiausia 

kepenys 
buvo duota žuvinis, kurios pa
siliko ir jos aut syk atsigaivi- 

s i 
reikalingumą 

svarbumą to kas vra rasta ke
penyse, bet kuris iki sziam lai
kui be vardo. —F.L.I.S.

gavo 
i.szgyveno. Galu gale.

im. Ir tas ju tyrinėjimą 
k i ai parode

usz-
ir

$4 oo
IN

Dubeltavas 
Tikietas

NEW YORK A
NEDELIOJ 

15 APRILIAUS -
Speciali* Trains.* Subato* Nakti

Isz Ryto
Shamokin ........................ 12:01
Mt. Carmel......................  12:10
Ashland ............................  12:47
Girardville...........................12:55
Shenandoah.........................12:35
Mahanoy City .................. 1:16
Tamaqua .......................... 1:45
Now Yorke pribus Liberty St. 6:35 
New York pribus W. 23rd St. 7:40

GRĮŽTANT—Apleis New Yorka 
nuo W. 23rd St. 6:47 vakaro, nuo 
Liberty St. 7:00 vakare.

Ant Readingo Geležinkelio

Shenandoah, Pa,

A. J. SAKALAUSKAS
LIETUV1SZKAS GRABORIUS 

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

Nuliudimo valandoje suteikiam 
geriausi patarnavima. Palaidojfma 
atliekam rūpestingai ir gražiai. Bu-

• _ _ _ *

site pilnai užganėdinti.'
Isz Mahanojaus jeigu kas parei

kalaus mano patarnavima tai mel
džiu man telefonuoti o pribusiu in 
deszimts minutu, Telefonas 8.73.

ganizacijos
kitos ur

ge ne-r>

buvo vestas su lyg
Carnegie Korporacijos, 

kuri korporacija pilnai tyrinė
jo ‘augusiu apszvietima’ per 
visas Suv. Valstijas, ir norėjo 
žinoti kaip Svetimu kalbu or
ganizacijos prisideda prie to 
darbo. Tuoj buvo rasta, kad 
nopaisiant kokis organizacijos 
tikslas — ar tai paszalpino or
ganizacija, ar atletiszkas kliu- 
bas ar daideS draugyste

t i jose, 
draugyseziu

ir s k ai ežius

tokiu
Tu organizacijų

be
veik visos organizacijos prisi
dėjo prie arba vede koki nors 
apszvietos darba.

Yra sus'irsz .300 svarbiu tau- 
tiszku organizacijų Suv. Vals- 

vlotini u
aiJba skyrių pa

duota iki 20,000. Bet kuomet 
pilnos informacijos bus surink
tos jos parodys, kad yra beveik 
du šyk arba dauginus 
draugyseziu.
turtas mainosi nuo keliu tuks- 
taneziu doleriu iki $14,000,000.

Darba naujo skyriaus ves 
Idiomas L. Cotton, kuris bend
rai veiks su organizacijos ke
turiolika skyrių. P. Cotton ban
dys taipgi kooperuoti su sve
timu kalbu organizacijoms, ir 
gauti ju parama, kad geriaus 
I) e rs t a t y t i A ni e r i'k i e c z i a i ns
darbus ir aspiracijas svetimu 
kalbu organizacijų sziojo sza- 
lyje.

Naujas skyrius bandys tyri
nėti svetimu kalbu organizaci
jų problemas. Ypatingai vaiku 
klausymą. Vedėjas naujo sky
riaus tiki, kad jo skyrius galės 
pagelbėti jauniems geriaus su
prasti ir vertinti ju tėvu pažiū
ras, ir paežiu laiku pagelbėti 
levams suprasti ir priprasti 
prie Amerikos aplinkybių. Bu
dai pagerinti jaunųjų skyrius 
irgi bus studijuoti. i

Naujas skyrius taipgi ban
dys iszleisti organizacijoms vė
liausias informacijas apie <im- 
rnigracijos ir natūralizacijos 
instatymus, kvotos statistikas, 
teismu nusprendimus ir kitas
informacijos kurios yra reika
lingos organizacijoms kad jos 
galėtu geriaus apsaugoti savo 
narius. — F.L.I.S.

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 

Dei it is tas Mah a no j u jo.
Ant Antro Floro Kline Sztoro

19 W. Centre St. Mąhanoy City

ve

ugi vienas 
t usz-

r?

Rengia Didžiausia Ekskursija in

UVA
Tai, 
iszpildžiau

veži i na u

galėjau isz pilnos baezkos pc 
ci el a diena traukt 
galiu nakti
Kaip matote mano paezios no
rą iszpildžiau, o 
kvkite.

— Kaip asz i nejau in stu
ba — pradėjo sakyt Pranas— 
rėžiau su kakta in adverija ir 
padariau dideli triukszma. O 
pati atsiliepė.

— Taip, taip paliudyk vi- 
tegul žino,

tai d a b;
baczkoje gulėt. h

dabar jus sa-

koki
3

sus vaikus, 
girtuokli tęva turi.

Asz tuojaus pabudinau visus 
klvke 
o asz

turėjau per nakti juos bovyt. 
o dabar

vaikus, tie jei verk e ir 
kaip isz kailio lupami,

Na ir savo iszpildžiau 
tegul kitas pasakoje*

— Asz — pradėjo Madas 
— eidamas per kukne paba
džiau spinta (szepa), jog net 
torielkos ir kitokį sudelei sn- 
terszkejo.

— O tu girtuokli! — pa- 
szau'ike miegstubeje boba, tuo- 
jaus viską sudaužykie.

— Paklusnus josios 
iszvercziau szepa tuojaus 
bliudai, pleczkos, 
puodai iszpuole su tarszkeji- 
niu ant aslos ir pasidarė pilna 
asla szukiu.

Atėjo kaleina ant Andriaus.
— Asz in st ubą i nei nu —. 

kalbėjo tasai — uždainavau 
savo paprasta dainele bet ma
no boba puikiai pasveikino:

— Ar tu dar mažai su gir
tuokliais prista ugei. 
girtuokliai! kiek 
isznesza.
Ir paėmiau dailiu knyga, pa

dainavau be pailsio penkiole- 
ka dainų, 
skaudei, ir užkimau; kada pra
dėjo dienytis, tada užmigau.

— O kaip man atsitaike,— 
pradėjo Jonelis. — Szitai ma
no iszmaisze isz vakaro teszla 
del pyragaieziu, na ir ant pa- 
tycziu pastate su gelda ant as
los kur man reikėjo eiti ir asz 
eidamas per st ubą su koja pa
taikiau in gelda.

Girtuokliau prakeiktas, ge
rinus padarysi, kaip insilipsi 
in maiszyma.

Ir inszokau in gelda, jog net 
maiszymas plūstelėjo in lubas 
ir net gelda perskilo.

— Gaila teszlos — 
ke Baltrus,—bet gaila ir mano 
nosies. Inejes in stuba, norė
jau pamažoli eit ant pirsztu, 
na ir kaip ten po kvarabu 
griuvau kniupszczias ant aš

valei
’ .° 

t oriel k os ir

Dainuok 
tavo gerkle

net gerkle pradėjo

paszau-

I.

l .v
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Seniausias Lietuvys Laivakorcziu 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.

LAIVAKORCZIU PREKES
Isz New Yorko in Klaipeda Laivakorcziu Treczia 

Klesa, Viena puse $112.00 Abi pusi $186.00
Ant mažesniu Laivu, Viena puse $107, Abi pusi $181 
New Yorka in Kauna Laivakorcziu Treczia Klesa 

In viena puse $125.00, Abi pusi $215.00
Isz New Yorko in Klaipeda, Antra klesa in viena 

puse $170.00, Abi pusi $340.00
Isz New Yorko n Hamburgą ar Bremena, Antra klesa 

klesa in viena puse $16250, Abi pusi $325.00
Isz New Yorko in Cherbourg Antra klesa in viena 

puse $157.50, Abi pusi S315..00

Norėdami keliauti in Lietuva laivu S. S. “M.XJESTTC” 
ir turėti greita ir smagia kelione vasaros metu per did- 
inari, privalote tuojaus užsisakyti sau vietas, tat gausite 
tinkamesnius kambarius, prie vidurio laivo, kame nejau
site jokio supimo laiko keliones. Visais keliones reikalais 
—pasportu, vizų, leidimu gryžti atgal in Amerika—tuo
jaus kreipkitės pas daug patyrusi soma laivakorcziu 
agentu GEO. J. BARTASZIU, kuris yra tarnavęs laivu 
kompanijoms ir Lietuvos iszerviams per 2.3 metus laiko 
ir pardavės szimtus tukstaneziu laivakorcziu. Už savo 
teisinga ir mandagu patarnavima sziandiena gauna szim
tus tukstaneziu padėkos laiszku isz invairiu pasaulio 
ikrasztu.
Czlonais, 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 Yoike 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 meldžiamo 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 ryto iki 3 popiet.

Isz Klaipėdos in

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 Banką o persitikrinsite ir matysite 
kaip tgi pinigas augą su padauginimu frocento,
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Dėkite savo




