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1SZ AMERIKOS
ISZMOKO MYLĖT

LIETUVE LOSZE TEATRE 
ISZMOKO MYLĖT IR 

PABĖGO SU 
OYVANASZLIU.
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UNIVLK?Nenuškėnrfamasis Laivas Plauks isz Paryžiaus in New Yorka Isz Visu SzaliuG™™

Herkimer, N. Y. — Pas vie
na Lietuvi, kurio pati buvo 
bobdaktare (akuszere), atsi
kraustė kokis tai gyvanaszlis, 
Vilnietis, kuris turėjo Lietu
voje paezia.

Gyvanaszlis likos fabrike su
žeistas ir liko nuvežtas in li- 
gonbuti. Gaspadinele būdama 
miolaszindingo budo moterėlė, 
lankiai atlankydavo ligoni. Vi
si mane kad tai daro isz dide
les mielaszirdvstes.

Ant galo pasveiko gyvanasz- 
lis ir sugryžo namo. Gaspadi
nele da daugiau pradėjo juom 
rūpintis. Vyras dasiprato kad 

užėjo kokis velnias,” 
gy vanaszliui neszt is

isz stubos von. Po teisybei, tas 
ir iszsinesze, bet su juom <1 ra il
go ir moterėle. Negana to, toji 
per suda pareikalavo nuo savo 
vyro, idant jai atiduotu jos da
li namu — mat turėjo namus 
apsirasze ant abieju vardu. >.

Bailai pabėgėliai iszvažiavo 
in Detroitą, kur ketina užside- 
K kvJfi i'iZiiioka — salima.

Priežastis to visko vra ta: v
Trys metai adgal czion atlo- 
sze teat ra po vardu 
važiavo” i

Quebec, Kanada. — Vokisz- 
ki lokiotojai: kapitonas Gun- 

Koehl ir Airiszis Fitz- 
maurice atlėkė in Newfound- 

praeita Petnyczia 
diena Apriliaus. Eroplanas nu
sileido ant mažos salos Green
ly Island, nes neturėjo užtek
tinai gazolino. Eroplanas tru
puti susidaužo, bet lekiotojai 
pataisys ir užbaigs savo kelio
ne in New Yorka. Keli eropla- 
nai nulėkė in pa'gelba Vokie- 
cziams ir sutaisyti Bremen ero- 
plana.
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paliepė
ezia

i “ Dėde at- 
ir‘ roV turėjo Onos 

Garnienes toji moterėlė, kuri 
iszmoko kaip mylėti vyrus, na 
ir taip iszmoko, kad iszpiszke- 
jo su gyvanaszliu. —V. 
KONIA KOŽNA SZEIMYNA 

TURI PO AUTOMOBILIU.
Washington, D. C. — Konia 

kožna szeimvna Snv. Valst. tu
ri po automobiliu, 
skaitymą Bureau 
Roads, nes 1 diena Sausio, 19- 
28 meto, buvo vienas automo
bilius del kožno 5.13 žmonių. 
Naudojimas automobiliu Ame
rike pasididina apie penkta 
procentą per meta. Praeita 19- 
27 meta buvo 
20,230,429 pasažieriniu ir 
896,886 trokiniu automobiliu.

Valscziai aplaike nuo laisnu 
301,061,132 dolerius. Paežiam 
New Yofke randasi suvirszum 
du milijonai automobiliu; Ca- 
lifornijoj 1,693,195; Delaware 
47,124; Illinoj u j 1,438,985; Ma
ryland 270,935; New Jersey 
712,396; Ohio 1,570,734; Penn- 
sylvanijoj 1,554,915; Texas 1,- 
111,407; West Virginijoj 245,- 
815 ir 1.1.
APVOGĖ SAVO 

GASPADORIUS.
SchuyQkill Haven, Pa. — De

tektyvai surado jauna mergai
te Katre Szerkszniute isz Mc
Adoo, paleistuviu name, kuri 
laiko Zofije Zapackiene, ir su- 
aresztavojo už pavogimą 85 
ddleriu nuo savo gaspadoriaus 
Perlos, kuris laiko Exchange 
hoteli netoli Lehighton. Po 
vagystei Katre pribuvo in Ma- 
hanoju po tam pasislėpė minė
toje urv’oje. O kad pavogtus pi
nigus sugražino, todėl jaja ne- 

- skunde.
KOKIS TĖVAS, TOKIS IR 

SŪNŪS.
Doylestown, Pa. — Iszsirin

kes ta paezia vieta kurioje jo
jo tėvas pasikorė penki metai 
adgal, Arthuras Bethman, 19 
metu, pasikorė tvarte ant tėvo 
farmos. Priežastis savžudins- 
tos yra nežinoma. Simus pasi
korė ant to paties balkio ant 
kurio tėvas pasikorė.__

pairai ap- 
<>f Public
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DREBĖJIMAS ŽEMES 
BULGARIJOJE

KELI MIESTELEI SUGRIU
VO, DIDELES BLEDES 18 

UŽMUSZTA IR DAUG 
SUŽEISTA.

Zofija, Bulgarija. — Pietinėj 
dalyj Bulgarijos kilo smarkus 
drebėjimas žemes 

sunaikino

ISZVEDE PIRKTI KARVE 
NUŽUDĖ ABIDVI IR 

APIPLESZE ANT 
320 ZLOTU.

9

Lekiotojai sveiki ir 
džiaugėsi kad kelione per ma
res buvo pasekminga.

Yra tai pirmutinis 
mus eroplano per 
mares isz Europos in Amerika, 
nes kitos maszinos dingo ant 
mariu su savo pasažieriais 
kaip: kapitonas Nungesser ku
ris iszleke isz Parvžiaus in 
New Yorka, Mojaus 8, 1927 — 
žuvo. Kunig. Lowenstein 
draugais iszloke isz U pa von, 
Anglijos in Kanada, Augusto 
8, 1927 — žuvo. Kapitonas 
Hinchliff e su motore Mackay, 
iszleke isz Anglijos in New 
York. Morcziaus 1-3, 1928, ir 
jieji žuvo.

'Trys eroplanai kurie pasek
mingai atliKft* kelione in Eu-

perleki- 
A t laid i ko

su

mingai dtlnU* kelione in 
ropa isz Ameriko buvo: Kapi
tonas Aleoek su draugu, Ju- 
niaus 14, 1919. Charles Lind
bergh Mojaus 20, 1927. Cham- 
berlinas su draugu Juniaus 4, 
1927. 'Taipgi perioke By rd Ju
niaus 29, 1927. Pražuvo Brock 
su draugu Augusto 27, 1927.

Vokiszkas eroplanas 
men” 
ria i s, 
land i jos in St. Johns 2,048 my
lės, o isz ten butu padare 1,138 
mylės in New Yorka jaigu ne 
butu juos patikę nelaime.

EKSPLOZIJA SUARDĖ SZO- 
KIU SALE; 33 UŽMUSZTI.

West Plains, Mo. — Szokiu 
sale kuri radosi virszui gara- 
džiaus likos suardyta per baiso 
eksplozija gazolino, 
musze 33 szokikus 
smalkiai sužei,de.
po eksplozijai, kuri prasiplati
no ant artimu namu. Visi ap
linkinei namai neteko langu. 
Bledes milžiniszkos. 'Tame lai
ke radosi saloje apie penkes- 
deszimts poru szokiku.

NORI PRASZALINIMO 
PROHIBICIJOS.

New York. — National Re
publican kliubas, (Irauguve su
sidedanti isz keliolikos tuks- 
taneziu nariu, ant paskutinio 
savo susi rinkinio padare rezo- 
liueije idant prohibicije butu 
praszalinta ateinaneziuose rin
kimuose. Taipgi nutarta idant 
delegatai iszHnkti in Nation
al Republican Convention pri
žadėtu savo “platformiai” pa
naikinti prohibioije ir duoti 
kožnam valscziui tiesa valdy
mo salunu ir gerymu.

ISZKEPE 300,000 PAJŲ.
Hillsboro, Ill. — Gal dau

giausia pajų Amerike iszkepo 
Mrs. Ben. Wilton, kuri prigel- 
binejo restauracijoj savo vyro, 
nes per laika vienuolikos metu 
toji mcderele iszkepo 300,000 
pajų, o jaigu juos sudėti viens 
prie kito, tai pasidarytu szniu- 
ras 30 myliu ilgio. Per tuos me
tus taipgi iszvire 2,465 amsus 
(k umpi us-szinkas).

“ B re- 
su savo trimis pasažie- 
pa.dare isz Dublino, Ir-

kuri už- 
ir apie 20 

Ugnis kilo

plat formini

kuri iszra
do Francuziszkas inžinierius M. A. Remy. Laivelis turi motori su 600 aVkliu pajėgu ir ketina 
perplaukt mares iii dvi dienas.

VELA “STEBUKLAI”
SZVENTOS
STOVYLELIS PASIRODĖ 

“KOSZEJE.”

TERESES

Elizabeth, N. J. — Nuo Ver
bų Nedėlios tukstaneziai žmo
nių atlankinejo namus Mikolo 
Fitzgerald ant 151 Fourth nli. 

nepaprasta 
kuris 

koszeje džello. Kada juju 
nūs Edvardas 32 metu atsisė
do valgyt 'tuja kosze 
maža stovyleli bliudelyje ir ge- 

pasirode .kad

regeli 
Szv. 'Tereses y

rai i.nsitemines,

namus

stovvleli f •
pasirodė

su-

y užtemino

s a tukslancziai 
a t lanki net

t.M yra panaszus in stebuklin
ga Szv. Teresa arba “Žiedelis 
Kristaus.”

Zine apie tai pasklydo po vi- 
aplinkine ir

žmonių pradėjo 
Fitzgeraldu narna pamatyti ta- 
ji stovyleli.

Edvardas vra labai dievuliai- 
mingas vaikinas ir nesonei nu
siuntė $25 auka aid pastatymo 
Szv. Teresos slovvlo San An- 

Tex., ant atminties to-tonio, Tex., ant 
bios szventos mergaites.

Sz 
vesi 
ir visur, bet 
koszeje džello, tai nepaprastas 
dalykas, 
tai taip nurodo. — Szventieji 
koszeje nesirodo.

paveikslai da- 
v i etoso 

idant pasirodytu

'. 'Tereses 
matyt daugeliose

y

o gal Airisziams 'tik-

MEKSIKONISZKI 
BANDITAI APIPLESZE 

PASAŽIERIUS.
Mexico City, Mex. Ant 

plento tarp szio miesto ir (’u- 
crnaraca,'gauja banditu užklu
po ir apiplesze keli 
bilius kuriuose 
via i (turistai), 
iniii pasažieriu, 
go in kalnus,

automo- 
kelei- 

apipleszi-

s
važiavo
Po 

banditai pabe- 
pako1! kareiviai

pradėjo paskui juosius vytis.
Deszimts banditu užklupo 

ant pasažieriniu bosu tarp Ve
ra Cruz ir Boro del Rio, apiple
sze pasažierius ir pasiėmė su 
savim kėlės 
iszpirkimo.

GERA PRIEŽASTIS DEL 
PERSISKYRIMO.

Hagerstown, Md. — Kada 
paeziule Wi’lliamo N. Auderso- 
uq sugryžo namo vėlybu laiku 
ir pradėjo nusirodyt, josios vy
ras pa teini no ant josios pato
giu poeziu dvi litaras “J. D.”, 
padarytas su mėlynu alaveliu.

banditu

mergaites tiksle

Nesitikėjo moterėlė kad vyras 
užtėmius Ii t aras 
buvo aiszkus, kad tai darbas 
kokio tai mylimo. Ant galo 
prisipažino Elute kad trankė
si su kokiu tai kareiviu Jesse 
Dodd, po rodhauzes, rūke pa- 
perosus, gero ir svetini-vyra
vo. Sutižę paženklinta motore 
perskyrė nuo josios vyro. ,

davadas

ISZ LIETUVOS GRANADAS
LENKU KAREIVIU 

PLESZIKAVIMAI.
Kovo menesio 15 d. naktį 5 

Lenku kareiviai poroje demark 
linija isznosze isz ūkininko 
Sesztoko Jono 
Kalviszkiu kaimo rūsio keletą 
maiszu bulvių.

Szis LenRu 'kareiviu pleszi- 
ka v ima s buvo pastebėtas musu 
pasienio sargy bos ir 
pėdsakus nustatyta, kad ju bu
tą 5 žmonių.

Prie kalbamojo ūkininko rū
sio buvo pastatytu sargyba, nes 
buvo manyta, 
pleszikavimai gali pasikartoti.

Ir tikrai, Kovo menesio 17 
diena, apie 2 valanda 6 Lenku 
kareiviai perėjo demarklinija 
tikslu pakartoti savo pleszima. 
Musu policininkas Lenku ka
reiviams perėjus demarklinija 
45 žingsnius musu pusėje 

kas ežia eina

isz
gyvenanezio

pagal

kad panaszus

su
stabdo szukiu: “kas ežia eina” 
o iszgirdes Lenku komanda Ir 
ginklu braszkejįma paleido In 
juos 10 szuviu. Lenkai atsaky
dami in lai 7 szuviais pasitrau
kė atgal.

Apie szi Lenku kareiviu ,do- 
marklinijos peržengimą pleszl- 
kavimo tikslu praneszta Lenku 
kordono virszininkui.

PASILENKE IR MIRĖ.
Truikinai, Kretingos aps. — 

Szio menesio 6 diena czio- 
nvksztis ukirtin'kas Lukoszius 
pietų laike ėjo in kieti 
neszti mcsOs. Inejes k let in pa
silenkė prie statines, norėda
mas iszimti mėsos, 
krito auksztynin'kas ant žemes. 
Pastebėjo tai namiszkiai tuo
jau inneszo ji in kambarį, kur 
jis už keliu sekundų pasimirė. 
Nabaszniiikas turėjo apie 70 
motu amžiaus. Spėjama, kad 
jam nuo pasilenkimo bus tru
kęs galvos kraujo indas, kas Ir 
buvo priežastim tokios staii- 
gios mirties.
Ąžuolas prispaudė ir

SUGLAMŽĖ.
Uigsziai, Pagėgių aps. — Ne 

senai ežia atsitiko nelaimingas 
invykis. Darbininkas Petraitis 
ir ūkininkas Rauba važiavo isz 
Di)dž. Lietuvos parsivežti mal
ku. Bekertant jiems medžius 
vienas ąžuolas virsdamas pri- 
bloszko Petraiti prie žemos. Ne 
laimingasis su baisiomis kan- 
cziomis sziaip taip buvo isz- 
trauktas isz po modžjio ir par
gabentas namo. Skubiai buvo 
pakviestas gydytojas, kurs ra-

pa rsi-

bct staiga

do be kita sunkiu vidaus su
žeidimu ir tris szonkaulius in- 
laužtus. Mažai tėra vilties, kad 
jis pasveiktu. Petęraitis buvo 
stropus darbininkas.

EKSPLODAVO
UŽMUSZE . 24

SUŽEIDĖ 68.
YPATAS >

KARALIUS EMANUELIUS 
VOS NEUŽMUSZTAS.

M i'lan, 
kaus Gulio Cesare 
vojo 
praeita Sereda su baisioms pa- 

nžmuszdamas

Hali jo.
y 

elekt rikiais

— Ant rin- 
eksploda- 
granadas

sėkmėms, užmuszdamas 24 
y patas ir 08 sužeidė. Karalius
Emanuelius, kuris ketino pra-

30s

z

ifc
Wl

? v

KARALIUS EMANUELIUS 

važiuot pro tuja vieta dalybau- 
ti atidaryme foro, vos apsisau
gojo nuo mirties, nes jaigu bu
tu nesusiveli nes kolos'miliutas, 
tai butu b 11 ve s s u (l ra s k y t as ai i't 
szmoteliu su kitais.

Didele myne žmonių susi
rinko ant pleciaus laukdami 
atvažiuojanezio karaliaus ir 
Mussolinb, kad sztaii su-baisiu 
trenksmu kilo eksplozije. Ke
turiolika isz nžmusztuju buvo 
baisiai sudraskyti, kad nega
lima buvo pažinti juju. Neku
ria likos užmuszti ant ulycziu 
o kiti namuose.

^.Telegramai isz Conn dane- 
sza, buk surasta bomba ant ge
ležinkelio ketino iszneszti in 
pa c 1 a i įge s truki k u r i uom keti
no atvažiuoti Mussolinas in 
Milana. Keli nužiūrėti likos 
aresztavoti.

PASKUTINES ŽINUTES

1[ Chicago. — Nebraskoje, 
Iowa, Wistkonsino ir Minesoto- 
je nupuolė suvirszum peda 
sniego ir pradėjo szalti. Far- 
meroi aplaiko dang bledes.

• 1f Bombay, Indija. — Asz- 
tuoni žmonys likos užmuszti 
maiszatije torp ti'kojimiszku 
kvailiu Travankore, kada vie
ni kitus neinleido in maldana- 

inii.

• •

Sukatoje, 
kuris sunaikino miestelius 
Chirpu, Bugas ir keliolika kai
meliu. Nemažiau kaip 18 žmo
nių likos užmuszta ir szimtai 
sužeisti. Bledes milžiniszkos.

Konstantinopoli ujo, 
ir kitose dalyse Ik

Rymo, 
Lima ir kitose dalyse svieto 
davėsi jaust drebėjimai žemes. 
PER VELYKAS SUSIŽEIDĖ 

332, O 18 UŽMUSZTA.
Varszava, Lenkije. — Len- 

kiszki vaikai ir suaugia žmo- 
szvensti 

Velykas pa na szi a i kaip Ame- 
rikoniszki vaikai szvenezia 
kol virta .Julajans, tai szaudy- 
mais, 
ir revolveriais

nes turi | papratima

vaikai

bomboms
Podel per szias

fajerkrokiais, 
T -

Velykas susižeidė 332 ypatos o 
gal ir daugiau, o 18 užmuszta.
KOKIA MEILE IR DORYBE 
YRA SZIADIEN BOLSZE- 

VIKISZKOJ RUSIJOJ.
Moskva. — Bolszevikiszki 

laikraszcziai raszo apie pasiel
gimus nekuriu Komunistu, ku
rie likos aresztavoti už immo
ral iszk a pasielgimu. Arkangel- 
ske likos aresztavoti vyriauses 
prokuratoris gubernijos ir jo 
du pagolbininkal už sužageji- 
ma merginu. Sibire, perdetinis 
zapalku fabrike Tomske, dar
bininkai tau) inpyko ant jo už 
žagejima merginu fabrike, kad 
tūla nakti ji pagavo ir iszromi- 
jo. Tasai iszgama iii laika asz- 
tuoniu menesiu sužagejo konia 
visas mergaites, o tos, 'kurios 
jam nepasiduodavo, praszalin- 
davo nuo darbo.

Ant szveneziu
Kniažova kaima isz Pirogovo 
vyras su moterių. Keli jauni 
iszgamos pasigavo moterių ir 
sužagejo o vyra smarkei ap
daužo. Du isZ iszgamu teismas 
liepė suszaudyt. Kievo gauja 
iszgamu užklupo ant keliu mo
terių, 
bes ir smarkei apdraskė kada 
nuo ju gynėsi. Už tai likos nu
bausti ant dvieju metu kalėji
mu. Dabar Komunistai suprato 
savo, ik va i lybe ir pradėjo ru- 
pintis platinimu doresnio gy
venimo tarp jaunuomenes, bet 
pirmiau isz to visko judkdavo- 
si, norėdami investi laisva mei
le Rosijoj. Soviatai patys da
bar nerimastija kad ju mote- 
res ir duktores gali inklupti in 
rankas tuju begediszku gyvu
liu.

ISZBADEJA KINCZIKAI 
PARDAVINĖJA SAVO 

DUKTERES.
Sanchai, Kinai. — Provinci

jose Szantung ir Chili prasi
platino baisiai badas isz prie
žasties noužderejimo, todėl 
penki milijonai 'žmpniu keli
onių bade ir daugelis mirszta 
ir serga 'bado liga.

Pagal daneszima misijonie- 
riu, tai tėvai parduoda savo 
dukteres, deszimts metu ir vy
resnes už deszimts Kleksiko- 
niszku doleriu (penki Ameri- 
konisz'ki doleriai) o jaunesnes 
po penkis dolerius, tiems kurie 
jaises nori. Norints mergaites 
taip pigios, bot nesiranda ant 
j u kucziu, nes ir kupeziai pi
nigu neturi, o ežia pifkta tftvo- 

J rn roiko maityt ir rodyt.

Varszava. — Užsibaigė ana 
diena teismas 28 metu Bronis
lovo Skoniecžko, kuris baisiu 
budu nužudė dvi seseres, 70 
metu Marijona Szymanskicne 
ir 60 metu Anele Zebrovskiene 
isz Plotinu, tiksle apipleszimo.

Nuteistasis nuėjo pas Ane
le, kuria prikalbinėjo eiti 
juom pirkti karve, nes žinojo 
kad Anele mane pirkti karve. 
Prieja prie geležinkelio sudau
žė moterei baisiai galva po tam 
užsmaugė ir paslėpė krūmuose 
szale geležinkelio, paimdamas 
nuo nužudinkis 320 zlotu, už 
kuriuos ketino pirkti karve.

In kėlės valandas po tam su
gryžo namo pas Marijona, sa
kydamas jai, buk Anele negali 
sau duoti rodą su parvedimu 
karves namon ir ikad eitu jai 
in pagdlba. Sesuo nedasipras- 
dama nieko blogo ir rūpinda
masi ergeliu sesutes nuėjo su 
juom, nes jisai pasisiūlė eiti 
su jaja ir parodyt vieta, kur 
josios sesuo randasi.

Kada žadintojas radosi gir
noje su savo auka, rože jai per 
galva su akmeniu, po tam taip 
ilgai smaugė pakol neužsmau- 
ge ant smert, paslėpdamas jo
sios lavona-krūmuose ir pats 
kuomalsziausia nuėjo namo 
kur pavogtus pinigus paslėpė 
po pas t og i a.

Palicįje su pagelba ^szunu 
atrado lavonus ir žadintoja pas 
kuri taipgi rado pinigus.

Sudas nubaudė ji ant pako-

seseres

su

pribuvo in

kurioms nuplesze szle-

nouižderejimo,

rimo. Žadintojas turi jauna 
paezia ir tris mažus vaikus.
CHILE NUPUOLĖ SNIEGO

ANT 24 PĖDU; 200 
SUSZALO.

Santiago, Chile. — Los Girv- 
nes aplinkinėje nupuolė 24 pė
dos sniego. Visa aplinkine už
snigo, per ka suvirszum 200 
žmonių suszalo 'kaipo ir 20,000 
gyvuliu. Da niekad taip nepri- 
snigo szioje aplinkinėje kaip 
szi paskutini laika. Valdžia nu
siuntė eroplanus su pagelba del 
nelaimingu gyventoju.
KIEK NUKENTE SVIETAS 

PER S VIETINE KARE?
Tautu Suvieny- 

Kamisije iszleido
Parvžius.

tn Kninisije iszleido akyva 
knygute, kurioje purodo, knd 
Švieti ne Kare kasztavo 37 mi
lijonus žmogiszku gyvaseziu ir 
362VSj bilijonus doleriu pini
gais.

Viso svieto vieszpatysczm 
kariszku kasztu 1926 ir 1927 
metais daejo isz viso tik 31/: 
milijonu doleriu, o tai tik vie
na szimt-dalis, ka surijo Didy
sis Karas.

Ant muszio lauku laike ka
res užmuszta 10,135,622 žmo
nes, per ta ja kruvina skerdyne 
gimimu sumažėjo 20,850,000 o 
mirbingumas padidėjo 6,016,- 
000.

Szituos suraszus Suvienytu 
Tautu Kamisije 
valdiszku suraszu 
patyseziu kurios 
Sietinoje Karėjo.

U Kalkuta, Indija. — Pro- 
vincijosia Agra ir Udah badas 
prsiplatineja smarkei nuo ku
rio lyg sziai dienai mirė apie 
deszimts tukstaneziai žmonių. 

U Philadelphia. — Bernas 
Denski, nužudo savo paezia 
Katre, už tai kad gyveno su 
prielaidiniu ir atsiskyrė 
vyro. Vyras pabėgo.

surinko isz 
visu viesz- 

dalvbavo

nuo

t
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ADRESAI LIETUVISZKO 
AMBASADORIAUS IR KONZULU:

me, szaudysime arba iszguiši
mo. ’ ’

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.

Kas Girdėt
Del ko Meksikoniszka val

džia persekioja ir szaudo kata- 
likiszkus kunigus ir juos isz- 
guja isz Meksiko? Stengsimės 
skaitytojams trumpai apie tai 
iszaiszkiut.

— Dilieji ir Szveutoji San- 
vaite kaipo ir Velykos Meksi
ke, perėjo malsziai ir be jokiu 
maiszacziu nuo kada ergelis 
prasidėjo prieszais kata lik isz- 
kus kunigus 20 menesiu adgal.

“Meksikas sunkiai darbuo
jasi užvesti civiliszka valdžia 

” pasakė prezidentas
Calles. Bet persekiojimai vis 
nepaliauna, nes nuo 1 Kovo, 
apie 300 kata'likiszku pasikė
lei™ ir 40 valdžios kareiviu li
kos nžmuszti musziuose.

Tame paeziame laike,
szios ypatos ir vienas kunigas 
likos suszaudvtais San Louis 
Potsi, už atvira*sukyliuna prie
szais valdžia, o trys szmugle- 
riai ginklu taipgi likos suszau- 
dytais.

Suvirszum du szimtai kata
liku likos aresztavoti iii sze- 
szes sanvaites ir 30 už szniug- 
leriavima ginklu. Tarp tuju ra
dosi asztuoni kunigai, dau
giausia už laikymu misziu bet 
vėliaus likos iszguiti isz Mek
siko.

Daugelis banditu

Meksike,

sze-

kovoje 
prieezais valdžia vardan kata
likystes, bet isztikruju yra 
banditais ir pasikeleliais netu
rėdami jokio susineszimo su 
katalikisžku veikimu.

Pats prezidentas Calles dn- 
nesza del korespondento Lon
don Daily Express, kuris gyve
na New Yorke raszydamas jam 
sekaneziai apie Meksikoniszka 
persekiojimą kunigu:

“Už tai kovojame prieszais 
dvasiszkuosins idant nesimai- 
szytu iii valdžios administraci- 
je kaip tai darydavo senovisz- 
kuose laikuose, kad be kunigu 
valdžia negalėjo nieko nuveik
ti. Buvo priverkti suszaudyt 
apie 50 'kunigu kurie buvo ar- 
sziausi maisztinirikai prieszais 
valdžia.

“Katalikiszki kunigai nepri
valo gauti tiesas u kęso ir bal
suoti ir pamoki tiesa piliety
bes tada, kada prisiege del 

, tai
tos valandos, kada 

prisiege isztikimysta. del Ry
mo, nestai'p turi daryti del po
piežiaus, kas parodo, kad ne
gali būtie pilieeziais del kito 
sklypo ir sudėti kitam cieso
riui arba prezidentui isztiki- 
mystes paklusnumu.

Musu tautiszki kunigai yra
baisiai netinkamai iszrno'kvti 
ir tas yra pradžia visu nesu
pratimu, nes iszmokyti pagal 
būda kokis kuvo szimta metu 
adgal. Nekuriuose miestuose 
radosi 300 kunigu ant 15,000 
gyventoju, bet sziadien val
džia paskyrė viena kunigą del 
kožno 5,000 žmonių.

L4Ne taip labai seniai, Iszpa- 
niszki kunigai ir vyskupai tu
rėjo daugiau turto ir žemes ne 
kaip valdžia, žmones daugiau 
klausydavo dvasiszkuju
kaip virszininku ir daejo prie 
to, kad kataiikiszka bažnyczia 
norėjo apvaldyti visa sklypą, 
todėl buvome priversti apmai
nyti juos rustu bildu, o tieji 
kurie neklauso valdžios, buvo 
suszaudyti arba iszguiti isz 
sklypo. Sztai priežastis szian- 
dieninio ergelio Meksike ir pa-

‘nežiuręs savo biznio’ ir 'kisz 
toliaus savo nosis in valdžios 
reikalus ir nepi<lnavos savo 
brevijorių, tai juos porsekiosi-

svetimszalio vatklytojaus 
yra, nuo

< 4

ne

kol dvasiszkioji, kaip jus sakot

Daugiau vedusiu žmonių ra
dosi suduose Allegheny pavie
te praeita meta ne kaip ringe
liu. Sūdo ra part a i parodo, buk 
312 paeziuotu vyru ir 08 mo
tutes stojo suduose su visokiais 
ergeliais o tik 291 ringeliai ir’ 
18 merginu.

DUONOS IR MILTU 
INDUSTRIJOS

KADA VALGYSIME?

Aplaikome daug gromatu su 
u/Jdausvmais idantvisokiais

prisiunsti adresu to ir to žmo
gaus arba atsakyti ant kitokiu 

ir informacijų per

Amerikos szeimyna užmokė
jo apie asztuonis ir puse centu 
už kepalo duonos per paskuti
niu trijn-metu periodu, įpranc- 
sza Federal l’rade Commission, 
kuris nosenei tyrinėjo duonos 
ir miltu industrijas.

Tas ju tyrinėjimas parode, 
kad insteigos, 'kurios užsiėmė 
duonos produkcija ir iszdalini- 
mu, nuo jcviecziu lauku iki su
vartotoji!, pasidalino tuos 8.55

Kada valgysime?
paprastas

v ra la-

klausymu 
paezta, bet žmones iižmirszta 
indeti pacztine marke ant at
sakymo, tinlel, jaigu neaplai- 
kote atsakymo ant jusu užklau- 
symo, lai tas buna ženklas kad 
užmirszote prisiimsli marke. 
Jaigu reikėtų savo kasztu atsa
kyti ant visokiu klausymu tai 
kasztuotu per meta nemažai 
pinigo. Bukite mandagus ir 
apie tai ateitoje neužmirszkito.

P. .L Kennedy and Sons, Now 
Yorke iszleido “ 
holic Directorv” 
Kataliku skaiezius J. Valsty
bėse paduodama 19,689,049. 
Taigi, praeitais metais priaugo 
205,752 žmonių.

Visoj szalyj yra 25,773 kuni
gai ir 18,283 I 
gu skaiezius 
bažnveziu 642.

Tuo paežiu laiku 
seminarijos atidarytos ir szia
dien yra 141 seminarija, kurias 
lanko 14,432 studentai.

Preitais metais keletas hier
archijos nariu mire. Bet in mi
rusiu vieta paskirti nauji ir to
dėl visoj szalyj arkivyskupu ir 
vyskupu skaiezius nepasididi- 
no.

Parapijiniu 
szalyj yra 7,061 arba 66 dau
giau, Tas mokyklas lankanczlu 
mokiniu 2,281,837 arba 114,596 
daugiau.

Katalikisz'ku 
prieglaudų yra 351, arba 55 
daugiau. Visose prieglaudose 
iszlaikoma 51,961 vaiku ir mer
ga i ežiu.

Be to yra 147 namu seneliams 
arba 19 tu instaigu daugiau.

Praeitais metais Katalikv- 
ben Įversta 33,991 žmonių. Tai
gi 1,760 žmonių mažiau, 
1926 metais.
Kaslink paties Kataliku skai- 

cziaus, tai patemyta tas, 
kai-kurios arkivyskupijos jau 
ilgi metai, kaip kas metai pa
duoda ta pati Kataliku skai- 
cziu, 
ni.

Official Cat-
1928 metams.

paduodama

bažnvezios. Kuni- 
; priaugo 783 ir

5 nau jos

mokyklų visoj

naszlaicziams 
arba

negu

kad

bet kai-kurios toli dides- 
Sztai Philadelphijos arki

vyskupija padavė 20,000 žmo
nių priaugimu. Detroito vysku
pijoj 1927 metais
skaiezius priaugo net 80,000 
žmonių.

Kataliku

A-BE-CELA arba pradžia skaitymo ir 
raszymo, del vaikams. Preke 15c

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

T1KRIAUSES KABALAS
Arba Atidengimas Paslapczlu Atei
ties. Su psgelba kaztrom. Pagal 
Chaldelszku, Perslszku, Gralklszku, 
Arablszku ir Cigonlszku burtlnlku. 
Iszguldlnejlmas to kabalo yra labai 
lengvas Ir kiekvienam gali būti su
prastinu.

M0RAL1SZKA KABALA
Katra iszdeda žmogaus ateiti. Su 
Salamono Nose.

TIKRIAUSIA BURYKLA
Budėjo Clgonka Įsi Egipto Rubiną 
Sulva. Del vyru ir moterų.

VISOS TRIS KNYGUTES 
TIKTAI UŽ......................

Prlalusklte mumis 25c. Gausite 
visas tris knygutes per paėsta. 
Pinigus galite siusti stempomls.

W. D. BQCZKOWSKI-CO. 
MAHANOT CITY PA,

25c.

1.15 centu
0.41
5.11
1.28
0.60

industrija 
szioje szalyje

? 9

9 >

9 2

9 9

žymiai
per

cent us sekaneziai: 
Ūkininkas gavo 
Maluninkas gavo 
Kepėjas gavo 
Pardavinėtojas 
Gelžkeliai ir kiti

Kepimo 
i szsi vyste
pereitus kelis motus.

1923m. Induli riju Cenzas už- 
rasze 18,739 duonos ir keptu
ves produktu insteigas, kurios 
samdė 202,143 žmones.
20,006 buvo savininkai, 19,524 
apmokami valdininkai ir 162,- 
613 darbininkai.

Pagamintu produkte 
buvo $1,123,000,000.

kompanijos,

sz tu,

verte

57 kompanijos, tnrinezios 
278 kopimo insteigas, produka
vo 30 nuoszimti visos Suv. Val
stijų duonos produkcijos 1925 
metais. AVard, General ir Con- 
tinmital kompanijos -turi apie 
140 kepimo insteigu.

1923m. 167 insteigos produ
kavo džiovi litus pyragėlius. 
Samdyta apie 39,891 darbinin
kas. Algų iszmoketa apie $40,- 
499,790. tais metais, 'kuomet 
produktu verte buvo $211,789,- 
000.

Miltu malimas v ra. vienas 
isz seniausiu industrijų;
kuomet žmogus pradėjo varto
ti grūdas maistui, jis turėjo 

nors būda su-

džiovintus

nes

grūdus maistui 
iszinišlyti koki 
malti grūdus. Per 2,000 metu 
ranku akinensvmuszimas buvo 
vartojamas. Pirma malimo ma- 
szina buvo iszra.sta Italo net 
priesz 2,000 metu.

Kansas, 
miaus buvo komu prAdukavi- 
mo valstija, dabar prod irk uoja 
pirmos ruszies kvieczius, ir 
szinrtąi malūnu Kansas valsti
joj ir artimuose valstijose ma
la kvieczius.

Tarpe 1820 ir 1830metu, Ro
chester, N. Y., Richmond, Va., 
ir St. Louis, Mo. buvo didžiau
si malimo centrai szioje szaly- 
je. Bet iszradimas maszinerijos 
malti kietus kvieczius invede 
nauja industrija Minneapolis 
Kansas City ir Buffalo.

Kiekvienus Suv. Valstijų 
ventojas suvartoja baczka (196 
svarus) miltu kas mot. i Kas 
met daug Amerikos miltu (per

inėtais net 13,000,000 
baczku), eksportuota in kiek
viena szali pasaulyje.

1923m. 5,232 miltu analiniai 
samdo 53,174 žmones.

kuri valstija pir-

kvieczius

gy

eitais

TOKI KAI JISAI,

iMatau kad laikraszcziai 
raszo tankiai apie kokius ten 
“idiotus”, 
k i tai žmonys?

— Sziur, asz tau iszaisz- 
kinsu, kad tieje žmonys — tai 
yra, kaip tu... *

pasakyk man, ko-

f

CAPITAL STOCK $125,000.00 
'SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

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

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

“Kada valgysime?” yra la
bai paiprasitas klausymas. 
Paprastai roiszkia, kad žmogus 
yra alkanas. Bet ar neimtu’ge
rai apsipažinti su 
valgomo?” ir “

Turime regulariszkai valgy
ti tris valgius in diena. Pusry- 
czius turime pa valgyti priesz 
einant dirbti, nes labai bloga 
bandyti dirbti be jokio užkan
džio. Naudai tu, kurie per rie
bus ir nori sumenkęti — ir ne
reikia ban'dvti'visokius sumen- 
kejimo budus, be gydytojo pa

yra pavojinga eiti

isz didžiausiu ir 
iszmetvtu4 4 

kodėl?
k a mes 

9 9

no virszaus

t <11’1’1110 —

be ipiisryeziu. Noroik daug val
gyti, dik užkasti ko nors. Ir no

nų ryt i pusry- 
bis'ki

reik per greit 
ežius. Daug 
ankseziaus atsikelti ir ilginus 
pavalgyti negu pradėti diena 
be geru pusrycziu. Tas greitas 
rytinis skubėjimas nekenks 
sveikatai isz pradžia 'bet. jau
sime pasekmes už keliu metu.

Apsieit i be

gu r i aus

purtini oKas
Gyveno paezianie kaimo ga

li', viename
gražiausiu kaimu
Lugudoro kalnuose. Grintele ju 
maža, juoda, buvo ant pat kal- 

ir savo mažais 
klangeliais žiūro,jo in apžėlusia
kadgiais, szilojeis ir visokiais 
medžiais pakalne.

rl’oj mažoj g rintei e j juodoj, 
su stogu žalioms samanoms ap- 
žiJiisiii, medžiu pavėsyj, visoj 
gamtos puikybei, gilioj, pilnoj 
poezijos tykumo] Saverija gy
veno taip laimingai, kaip tik 
galima perstatyti, szalia jauno 
vyro su ž<‘rinczioms akims, 
raudonoms lupoms kaip krumu 
uogos, in kuriuos jis vare savo 
avis, tverianezias vienatini, jo 
turtą. Vardas jo buvo Antonio. 
Jis taipgi nuo a|)sivedimo su 
maža jo sapnu karaliene buvo 
su visu laimingu.

Ant nelaimes, vienok, 
tūlo laiko laime
nianktiesi. Jau perėjo du me
tai nuo apsivedimo, o vaiku ne 
turėjo ir nematyt buvo kad 
greitai sulauktu. Buvo liūdna 
ateitis, labai liūdna.

Tszmeldimui sau dideles lai- 
Antonio karsztni meldėsi, 

vaikszcziojo

*

&

sandvicziu.

vidurdieniilio 
valgio ir prasta ekonomija. 
Jeigu per daug vidurdieni val
gysime, taipgi negalėsimo tin
kamai atlikti savo daryba. Rei
kia neskubėti bet atsisėsti prie 
stalo ir povaliai pavalgyti kad 
nors valgytume tik

Jeigu dienos maitingiausias 
maistas — tai yra pietus — 
valgytas vidurdieni tai jau tu
rime imti laiko pavalgyti ge
rai ir povaliai. Bet beveik visi 
žmones pietus povaliai valgo 
nepaisiant ar vidurdieni ar va
kare. Gerai kad visa szeimyna 
susirinktu prie pietų ir papa
sakojau!, savo visus atsibi'ki- 
mus laikas labai greit, ir links
mai bėgs. rUas pagelbės maisto 
virinimą. Vaikui turi pietus 
valgyt i vidurdieni.

Kuomet pietus valgome na
mie (ai szeiminlnkc viską pa
gamina ir mums ne re i k a t ydos 
kreipti in pasirinkimą maisto, 
bet 'kuomet restarano arba kur 
kitur valgome, 'tai jau turime 
žinoti ka valgyti, turime svars
tyti ko musu kūnas daugiais 
šia reikalauja. Maistu galime 
padėti grupėse1. Pirmoje grupė
je turime kiausziuius, pieną (ir 
jo produktus), tai pienininkys
tes grupe. Antroj grupėj ran
dasi daržoves ir vaisiai, 
ežia g 
dūktu

r upe, yra mėsos ir

Tre- 
ni'pe yra griidiniu pro- 
grupo, kaip tai makaro

nai, duona, grudai ir 1.1. •Riebu
mu grupe inima sviesta, alie
jus, lasziuukus ir 1.1. Saldainiu 
grupe inima saldainius, niedu, 
sirapus, ir 1.1, ir szeszta arba 
paskutine g
žuvies grupe.

Normaliszkus žmones reika
lauja kokio nors maisto isz pir
mu trijų kasdien. Nevalgyk per 
daug mėsos ir per daug 'kiau- 
sziniu, 
užmirszime valgyti saldžiu 
daigiu sveikatai tas nekenks. 
Yra lengvinus nepridėti 'kelis 
svarus prie svarumo negu ipa- 
mesti juos, v

Žmogus kuris atlieka sunku 
fižiszka darbu sudegina dau
ginus kuro negu vyrus ar mo
teris kurie per diena sėdi. Szi- 
luma paeina nuo maisto degti
nio viduryje muskulu ir jeigu 
tie muskulai ne.turi maisto tai 
patys iszsibaigia. Todėl reika
laujamo (langiaus maisto per 
žiema negu vasaroj. Taipgi to
dėl žmogus kuris per menkas 
arba kuris neszioja mažai dra
bužiu turi dvi porcijas grūdi
niu produktu ipavalgyti, arba 
laiks nuo laiko gerti stiklą pie
no. Kaip žmogus sensta turi 
vis mažiau ir mažiau valgyti ir 
ypatingai turi užlaikyti rogu- 
larisžkas valgymo valandas.

—— F. L. I. B.

ir jeigu per ilga laika 
valgyt i

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

MILL & PATTERSON STS., 

ST. OLAIR, PA.
I 

iBcbaleamuoja ir laidoja minului 
ant visokiu kapiniu. Pagrabue paruo-

niaueiu. Paraamdo automobilius da) 
iaidotuviu, veseliu, krlksstynla l| 
kitiems pasivažinėjimams.

ula nuo paprMCsiauflu iki prnkil-

iaidotuviu, vesoliu, krikMtyhlv M 
kltioina pasivalinėjimama,

BdU Talafonai HII-R

nuo
ju pradėjo

APKALTINTAS UŽ 
ŽUDINSTA.

II. Leslie Quigg, praszalintas 
nuo dinsto pulkininkas palici- 
jos Miami, Ploridoj, kuris su 
palieije nukankindavo kalinin- 
kus ant smert, kada dirbdaA’o 
ant plėniu ir 'kitu valdiszku 
da rbu.

Burtininkas pradėjo szokius 
in ka szypsodainas žiurėjo An
tonio. Labiau negu kada nors 
norėjo jis juoktis isz burtinin
ko. Urnai apėmė ji baime. Pep

in akmeni už- 
pradejo jo

o

pe atsikreipęs 
dengta skoterte, 
klausinėti kokioj ten instabioj 
(gal tai buvo Lotyniszka) 

'akmuo atsake liūdnu balsu toj
paezioj kalboj. Toj paežio va
landoj žvakes užgeso nors no 
buvo no mažiausio vejalio ir 
Peppe stovėjo toliau atsikreipė • ii *1not i>rie Antonio kuris drebėjo 

|kaip labiausiai 
cziant ir tarė:

— Akmuo 
binas pasakys 
nuimtas ar ne.

> — Kai p ?

drugio k re

sako jog kara- 
ar užbūrimas

paklausė Anto
nio kaipo prikeltas raganiaus 
balso.

— Ar ne užprovytas tavo 
karabinas ?

— Ne užprovytas kaip Die
va myliu! — suszuko piemuo.

Tai paimk ir szauk in 
jaigu iszszaus tai bus ženk-

I

mes 
Kalbėjo novenas, 
in szventas violas, ėjo basas, su 
atidengta galva in Bit to. in 
bažnyczia Madonnos dei Mira- 
eoli. Užpirkinejo dievmaldys- 
tes su giedotoms miszioms, ža
dėjo Madonnai tiek svaru ge
riausio vaszko, 
sūnelis. Aliskas buvo veltu.

Grintelej buvo luszczia, ty
ku, ne buvo girdėt vaiko riks
mo, nebaladones supamo lop- 
szio, 
jo kam dainuoti migdant. Abu
du baisiai norimojo ir paleng
va žudo visas viltis. Bet viena 
karta atlankė Saverija vienu 
drauge su paslaptingu iszveiz- 
džiii, pasisveikinusi, tarė:

Argi isztikro nieko ne
žinote kūmute? Peppe Longu 

kodėl jus neturite!

vus ant vyno daržu Don Gio- 
vannio ir Julgio Luppeddu.

toisvbe.. bei..— rreisybe..
Na, pažiūrėsime. Rytoj su juo 
pakalbėsiu.

-— Oi, kad panorėtu nuim
ti tuos burtus — su persiemi- 
nm suszuko Saverija.

rTa nakti
gražus vaikiukas 
ant rytojaus

svaru 
kiek svors jo

nebaladones 
vargsze Saverija ne turo-

žodžiais 9

man sake, 
vaiku.

— Ktylel ? klausė nusl- 
štebejusi Saverija placziai ati
darydama akis.

— Todėl — tose anoji, ma
žindama baisa. — Del Dievo 
buk jus žinote gerai kad Peppe 
yra garsiu raganium, ben visi 
žmones taip kalba.... Ir jis pats 
man ta pasakė, kad per jo pri
sidėjimą jus neturite vaiku.

— Dieve susi m v lėk! — su- B-
szuko Saverija, juokdamasi, ir 
greitai darydama ženklą szven 
to kryžiaus.

Kaip visos

1

žeistu, 
žvilgėjimą

no
net iszrode in- 
galo, pamatęs 

pinigo,
4

kaimo moterys, 
intikejo in visokius niekus u 
užkerėjimus: net viena karta 
loenomis akimis mate vaiksz- 
eziojanezia kalnuose balta dva
sia, bet kad Peppe, nors ir di
džiausias raganius, galėtu ta 
padaryti, tai jai rodėsi jau per 
daug. Bot anoje, inžeista neti
kėjimu Saverijos, vis tvirtino 
savo ir tiek prikalbėjo, kad ant 
galo pertikrino.

Aut galo nusiminusi ir nera
miai Saverija paklauso:

— Bet pasakykite man,
jis ne galėtu nuimti to užkerė
jimo jeigu norėtu ?

Rodosi kad ne, jis pasa- 
— kad už nieką am 

Turbūt jis turi koki
piktumą an jus vyro.

Besileidžiant saulei, ant di
delio arklio sugryžo Antonio, 
neszdamas krepszi pilna ka tik 
padirbtu suriu ir sviesto. Jam 
kavojant darbo vaisius in kei- 
nore ir valant arki i, Saverija 
viską jam papasakojo. Visai 
nesijuokė, ti'k piktai sutrauko

ir Peppe

ar

ko man 
svieto.

tankius Llakst ienas ir pakrai
po galva. B(įt kada jau viskas 
buvo tvarkoj, pienas pakavo- 
tas, arklys prie ugnies liepė 
paantrinti visu istorija.

— Bet kas atsitiko tarp 
jųdviejų su Peppe? Kodėl jis 
taip baisiui kerszija — paklau
so Saverija.

— Nieko... — atsake Anto
nio gal dėlto, kad visada isz- 
juokiu jo burtus.

— Tai blogai, labaį blogai! 
Ar np matei kaip užleido žio-

e i,

abiem sapnavosi 
ir tuojaus

Antonio nuėjo 
pas kaimo burtininką praszyti 
nuimti užkerėjimą, bet tas ne
klausyti ne norėjo.

Buvo tai ne paprastas tipas 
tasai raganius. Gyveno kaip 
visi žmones, gal net geriau nors 
nieko ne dirbo. J’eisybe, apart 
visokiu vieszu burtu, kuom net 
gyrėsi, kaip isznaikinima žio
gu, iszgydyma serganeziu aviu 
tik kokiais ten paslaptingais 

už ka neeme ne jokio
užmokesnio, naktims priimine 
jo skaitlingus sveczius.

Matyt Antonio Fitaip apie tai 
mane nes, matydamas, kad ne 
jo gazdinimai, ne meldimai ne- 
gelbi, nuėjo viena nakti ir pa
žadėjo dvideszimti lyrų auksu, 
kad tik nuimtu baisu užkerėji
mą. Isz pradžių Peppe ne 
rojo klausyti, 

bet ant
auksinio 

truputi atsileido.
— Tai gerai — tarė — pa

darysiu ta tik besigailėdamas 
Saverijos, ne del tavo praszy- 
mo nes tu ant pasigailėjimo ne
užsipelnai, tu visada juokiesi 
isz manes.

Antonio užsigynė
paskyrė jam susitikima naktyj 
vietoj labiausiai kalnuotoj ir 
tuszczioj. Aviniukas turėjo at- 
sineszti ne užprovyta karabi
ną, skoterte ir dvi žvakes. An
tonio paliko pinigus ir ant vis
ko sutiko. Vienok atsiradęs ant 
tamsaus kelio, su piktumu su
gniaužo kumszczias, pagrūmo
ję in szali sugriuvusios griute
les, isz kurios ka tik iszejo ir 
nusijuokė.

Sekanczioj naktyj Antonio 
pirmutinis atėjo in paskirta 
vieta. Buvo ta vieta kalnuose 
baisiausia ir tuszcziausia, stati 
pilna ravu, menulio szviesa fan

Naktis
nemažiau-

apszviesta.
tyki,

tastiszki
buvo szviosi, 
sias vejalis ne suszlamszte, pa
slaptingai, be krutėjimo stovė
jo žydinti krūmai, tamsios rie
tenos, kvepianezios 
tarp uolu apšviestų

kvietkos 
raudona 

szviesa, bosileidžianczio menu
lio. Piemuo padėjo karabino, 
kurio taip kaip Peppe li(‘pe, ne 
užpro vi jo, skotert e,
prie uolos ir lauko.

Neužilgio atėjo ir Peppe ir 
jo žodžiai buvo: 

pusnaktis.

žvakes

pirmutiniai
“tikras laikas, pusnaktis.” 
Greitai isztieso skoterte ant di
delio akmens stovinezio toliau 
nuo kitu inkiszo žvakes in že
me ir liepo piemeniu ant va
landėlės atsigulti ant pilvo.

Kada Antonio atsikėlė ant 
skortertes pamate uždegtas 
žvakes ir karabinu.

orą 
las kad užbūrimas nuimtas.
Antonio buvo prisirengęs ant 

visko bet ne ant nieko pann- 
szaus: prisiartino prie kalban 
ežio akmens paėmė 'karabinu ir 
szove...

Peppe puolė ant žemes ne ne 
sustenėjo su perszauta szir- 
džia.

Vietoj szauti in ora Antonio 
szove in raganių.

Po tam atsitikimui nors bu
vo persitikrinęs kad karabinas 

Antonio norėjo 
bėgti bet pamislijas kad nieks 
apie tai nežino., susiringavo 
skoterte paėmė žvakes ir kara
biną ir sugryžo in kaimu eida- 
mas uoloms kad nepalikti ne 
jokio pedsakio.

Niekada 
tams drąsus 
akims

sau

su perszauta

ne iszszaus.

netikėdamas bur- 
žibanezioms 

niekada nemo 
kejo sau iszaiszkinti negalėjo 
suprasti, kas atsiliko ka,d ak 
niuo prakalbėjo, 
užgeso ir 
Tik in

su
piemuo

kad žvakes 
karabinas iszszovo. 

devvnis menesius vė
liau, kada pneme in glebi din 
ta kai}) isz bipnzo nulieta vai-
ka kuri pagimdo Saverija gal 
lejosi kad neszove iii orą.

Negalėdamas vienok isz nu
mirusiu prikelti raganiaus, nn- 
ejo užpirkti iniszias už jo du- 
szia.

A. J. SAKALAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

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

Nubudimo valandoje suteikiam 
geriausi patam avi m a. Palaidojime 
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 872.

$1,000 TIK UŽ 60 CENTU

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

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

Jeigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomare, 
szirdies liga, tai atsiunsk 85e. 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 kataloge. Reikalingi musu 
žolių pardavinėtojai visuose miestuo
se. M. ŽUKAITIS,
25 Gillet Street Spencerpoint, N. Y«
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jo, jis buvo vargingiausias. Jo ri jotui tiesa sake! Kada tai ir

ino kraszto
REGINYS! _• ••

Novele.

Versta S. Czeiczio.
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Artinos vakaras. 
Nuo paskui inuju 

spinduliu sniegas mirgėjo to
lumoje, kaip akys užmato. Mir

saules
J rus kaip ir Vytautu ir liepe 

gejo ant krumu, kurie patys, 
niekieno nepasodinti, iszaugo 
plyniame lauke ir ant medžiu, 
kuriuos žmones pasodino palei 
rava ir ant plataus vieszkelio, 
kuris, kaip balta juosta rangė
si in tolnnus vakarus.

Keliu
Naste.

Vargsze ‘mergaite nejautė 
szalezio, kuris reže jos liepsno- 
janezius veidus, nei vėjo, kurs 
nenuilsdamas plesze ir draike 
sudėvėta sijoną, supę ji apie 
jos kojas ir veržėsi per skylėta 
skara sulaikydamas krutinėję 
kvepavima.

Nejautė, kad kas jai skaudė
tu.

Ausyse skambėjo ne sūkurio 
bet malonus žo

džiai, kuriuos tai]) neseniai jai 
Vytautas kalbėjo:

— Likis su Dievu, Naste ir
— .P gryzta 

bet mintys plaukia atgal.
Vietoj pilkojo žiemos dan

gaus, kurs lyg dūmais traukė
si priesz jos akis, — mato tris 
Vokiecziu žandarus, kurie, sa- 
votiszkai pasipuosze, nike il
gas pypkes, ant kuriu buvo nn- 
pieszta kaž kokios 
kiekviena skirtingai.

Viena isz ju Naste geriau
siai atsiminė, kaip, kad ir ma
tytu ji dabar.
piesztas, neva karys ar genero
las, su nepaprastu veidu.

Jis žiuri žiauriai, lyg gyvas, 
apaezioj para>zyta 
pavarde.

— Kas žino, 
žmogus.*.. Ka jis

Žandarai kalbasi tarp saves 
užkimusiais balsais ir juokiasi. 
Ketvirta priėjo isz szono n 
klausėsi ju kalbos, bet in ja no

Toliau mato Naste ?žmoniu 
būreli. .Ju m*i vienas nekalba, 
nesijuokia. Vaikai nulindo vei
zi in Dievo pasauli.

Yra ten ir Szimkiem* naszle, 
kuri pas Juszka pribuisziszkai 
gyveno — turi ketvertą vaiku 
ir visi, kai]> pupos — ir senis 
Juozas, kuriam vasara mis/.ke 
medis koja sulaužo, ir Žvirgž

dys, kurs priesz savaite savo 
žmona palaidojo ir vaikai liko 
<— vvresnvsis berniukas dvv- 
lika metu teturėjo.

Yra ir kvaila Marijona, kuri 
eina isz sodžiaus in sodžių isz- 
maldos praszydama.

Mato ir senelius Taszkius; 
jie pavydi vaikams, kurie se
nai mirė ir dabar guli sau ra
iniai po mediniu kryžiumi szal- 
tojoj ž.emolej; o juos, senuose 
metuose vien Dievas žino kur 
gali nublokszti!

O, Motina Dievo! Kiek czia 
žmonių be prieglaudos, be pa
blogės!...

Prie stulpo 
blizganeziomis akimis, Vytau
tas.

Nedaug 
in Naste kaž kaip 
iszdidžiai, kai]) niekad 
rodavo.

Ir prisiminė
maža,

szvilpimas.

nuo rubežiaus ėjo

gryžki in namu?

kurs priesz

I

ypatos ir

Fa i buvo nn-r r

Vokiszka

kas ežia per 
galvoja

stovėjo ramus,

jis kalba, tik žiuri 
keistai ir 

nežiu-

nieks nepažysta — yra isz toli- man geri žmones ranka nelai- 
Jo motina kur 

dirbdama, mirė.
[Svetimi ji priglaudę, bet ir ten 
I vargai... .

Sunkus metai. Kaselis neuž- 
derejo — neturėjo ko valgyti. 
O! Žino mažas Kaziukas, kas 
per Įiauksztis yra badas!... Bot 
vis-gi turėjo jiastogo ir. užuo
jautos reiszkianti žodi.

Atsivedu ji tas pats žanda-

jam in svietą eiti. Ir dabip

mojo pratiesė. Kaip Dievas ma
to!. Kol man ranku užteks, o 
tau duonos truks, dalysimos 
viskuo, kaip broliai... Ir man 
ne taip sunku bus eiti palei 
svetimus.... Ir, jei Dievas leis 
gryžti — gryszime drauge..

Nastės szirdis lyg plaktuku 
plake. Iszaunant isz namu jai 
buvo labai szalta, tad ir pasiė
mė net dvi skaras. Dabar nusi
ėmė yiena ju, 
gaubė ja drebanti nuo sznlczioį

VINCZEVOJO VIENA
Fugai Lieher, 101 metu ana 

diena atlanko savo kaiminka 
Ida Goldberg, 107 motu, kuriai 
vinezevojo ilgu metu ir geros 
sveikalos. A'bi senukes randasi 

del senu Žydu

KITAI ILGU METU.
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nuolat stumiu ji pirmyn, kaulini)) drebules lapu, Kaži. . 
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• tykiai sruvena isz 
akiu.

in savo vaterlanda eitu; juo- 
reke, sukinėjosi, kaip Ir 

Bet^ Ka- 
eiti. Žiuri 

jis paraudonavusiomis akinus 
in svetimus žmonos, kurie sto
vi susibarė ir-gi tokie nulindo, 
— ir baimes sziurĮUiliai ji kre- 
ezia....

kesi, 
ka gudraus sakytu., 
ziukns toliau nenori

I — a e, 
kia balsu, 
nežino ka daro. .xve,
nusigandęs metasi priesz žan
darą ant keliu, apkabina jo ko
jas ir apkabina jo kojas ir bn- 
cziuodamas jas, pro verksmus, 
kartoja:

-— Susimylėk, 
sai pone! Leisk likti man czia 
leisk!...

Bet pono žandaro szirdis bu
vo kieta, kaip akmuo.

Susikeike Vokiszkai, sueziu- 
])o naszlaiti ir taip ji stūmė, 
kad vargszas vaitodamas par
griuvo ant žemes.

Kiekvienam,

Kazio lupos dreba o aszaros 
melsvųjų

neverki
... t::.

nudrėksta, jau ir kraujas nu
stojo begos.. — ramino Naste, 

ranka balta

prieglaudoje 
New Yorke.
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neisiu! — szau- 
galu gale ir pats 

Užsiverkei?

gailestinga-

lyg rėplomis, 
suspaudė szirdi tas reginys; ir 
tas žandaras, kurs sziek tiek su 
žmonomis Lietuviszkai kalbė
davo, labai teisingas žmogus, 
pradėjo, draug su kitais, guos
ti vargsza vaiku.

Bekrisdamas Kaziukas 
kruvino sau ranka

su-
in asztru

— Nusiraminki, 
mano vaike. Matai

užriszdama jam

J

Pik oda
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tas traukdamas tinklą kai sau
lute leidosi tolimoje vakaru 
szalyje ir paskutinieji jos spin
duliai žaidė lygiame ežero pa- 

e 
vasaros

leli, ryt bus jau visai gerai... O 
dabar matai.. Greit tave Vy
tautas pasiims... taiigi, nereikia 
tau nieko bijoti, nei verkti. 
Dievas yra sn mumis. Eiki su 
Juo in svietu. O gerasai, Jė
zau! Lai saule auksine jiems 
szvieczia, lai aniolai juos sau
goja nuo pikto....

Susijaudinusi daugiau negu
lėjo kalbėti; jos žodžiai sken
do gerklėje.

Žmonos žiuri, bet kas ju siū
losi* dedasi — Dievas težino.

Czia prabilo sziurksztus:
Asz turiu dvi poras pirsz- 

tiniu, sztai, Kazy, pasiimk jn 
viena sau.

— O man, —
maža

Kazv

nei

< K

virsziuje...
Dažnai pavakarį, 

kaitros nuvarginta, ir sunkaus 
darbo, bego Naste prie tylaus 
ežero....

Lengvas vejalis glosto jos 
skaisezins veidelius — jai leng
viau darosi kvėpuoti. Vakaro 
rasa byrėjo ant jos basu kojų..

smėlėta

sako kitas, — 
kepure per maža, nusipirkau 
mieste sau kita — ana turiu kl- 

Kiksz ežia, mažutėli, 
kaip tau tinka!

Vladienes vaikai turėjo ke- 
eta bulkuezin, jas gavo ryta 

mieste ant kelio

szeneje.
Žiūrėk,

Tik priėjo smėlėta krauta 
būrys laukiniu anezin, naru ir 

— viskas su 
kliksmu ir ūžesiu pusi leido nuo 
kranto.

Klausant tuos garsus, nyks- 
tanezius begalinėje molynėje ir 
tos daineles,

pilkųjų bekasu

nuo kopėjo.
akmeni, bet t no jau nustojo ve r- Kiekvienas dalijosi, kuo

• • • 1 f * 1

’lik žiurėjo, k ak(»s ir vaitojes
tai galvodamas, in ta žiauruji 
žmogų. Akyse mirgėjo liepsne
les, lyg tos, kur tamsia nakti 
skraido ore; ir sueziaupe stip
riau iszblyszkusias lupas ir 
daugiau notare ne žodžio. Gal 
galvojo sau,

patvoryj, 
susimvlet i

suszalti
geriau norėtu kur 

negu pra- 
tokio žmo-

gaus.
Nors sziu žmonių jis visai ne 

pažino, bet kaž kas trauke ji 
prie ju, nes atsistojo ju tarpe 
ramus. Kiekvienas mielaszir- 
dingai žvelgė in vaikeli, turin
ti per svietą eiti, gal mane: ka 
gal uždirbti toks nusilpęs vai
kas. naszlaitis? Lszsikiszo prie
kin kvaila Marijona.

Vejas iszdraike jai isz po su- 
plyszusios skaros posmus juo
du plauku; ant kaklo bet var- 
kej ])ynesi eiles invairiu karo
lių. Isz po tankiu antakiu, liūd
nai žvelgė pora juodu, žerin- 

kurios mokėjo isz-ežiu akiu, 
metineti...

Nors ir žodžio netartu, su
prastu žmogus

. O sako ta pati, ka ir
Visas

k a sako jos

Pasaulyje

Nustu paskui 
kaž koki maža, apiplyszusi 
vaikezu. Vienintelis, kaip stul
pas; neturėjo nei motinos, 
giminiu: buvo naszlaitis. 
Vardas Kazys. Jis taip verke, 
jog szirdis Įilyszo klausant... 

paakiai pamelynave, 
veidai indube, nuvargo — gel
tonai mėlyni. Szalta jam: dre
ba, lyg drugio krecziamas. Vel
tui vynioja mažutes rankutes, 
veltui nori suszilti. Per sudras
kytas in szmotus rankoves, 
matosi plikos, sunykusios al- 
kupes. Suplysze batai noslcjna 
laibu, raudonu kojų, ant kuriu 
bira sniegas. Už pliko kaklo bucziaviinu. 
fikverbiam szaltas vejas.
I

J nesąs,

net 
Jo

ak v s 
kiekviena gera szirdis 
skausmas, kaip veidrodyje, at
sispindėjo Marijonos akyse.

Priėjo prie žandaro arti, arti, 
o paskui, i.sztiesus in ji ilgus 
pirsztus, tave garsiai, kurczlu 
balsu:

Tylėk, nesijuok tu taip 
žmogau, girdi.’...
nieko nėr amžino... Po vasaros 
eina ruduo, paskui žiema, 
pavasaris ledus laužo! Ir vėl 
viskas isz eiles, isz naujo.. Žiū
rėk! Danguje Dievas galingas 
ir teisingas!

Priesz Jo valia — dul
kes yra žmonių insakymai. Kai 
Jis panorės — nupus jas.... Ir, 
kaip perkūnas vasaros kaitro
je, trenkia Jo žvilgsuys, degi
na ir nustelbia žemiszkas ga
lias...

— Žmogau, 
sziandie, koks,
vaikus, ryt likimas laukia

Tie žodžiai giliai instrigo 
kiekvienam in szirdi....

\'ytautas, kurs visa laika 
stovėjo sukandės dantis, prisi
traukė Kaži prie saves ir pri
glaudę naszlaiti, szirdingu pa-

žinai

» galė
jo, ne visi, kurio ežia buvo, tu
rėjo pergyventi ta liūdna regi
ni ; skaudu, 
iszt remtųjų. Neszviote jiems 
danguje skaisti saulute ir sza- 
lyje in kuria ėjo, buvo apsi
niaukė....

Juk ne amžinai buna žiema..
Ateis dienos laisvos ir links

mos....
Nastės mintvse viskas suko

si, maiszesi, kaip miglose.
Ir mato paskui Vytautu, ku

ris žiuri in ja-kas karta liūd
niau ir dėkoja jai už ta, ka ga
vo jos namuose: už szirdi, pa- 
szalpa — kuria jos geroji mo
tule, dabar, per Naste, atsiun
tė. Bet tai]) viskas jai neaisz- 
ku buvo... Jos akys, kaip ir rū
kas aptrauko, kad nieko nebe
žino kas ;
nemato žmonių, tik kurezia, 
baisia tamsa.... Ir negirdi dau
giau jokiu atsisveikinimu 
kalbu, 
džius:

neteisinga likimą 
Neszviote

ėjo,

H II! I 
H
II

gal, Dievo Motina

galvoje 
maiszesi kaip

8

i f

kalbėjo ir tos paezios tėvynės 
sūnūs — joks valkata!

Vargsze Naste.’ Jos 
viskas sukėsi, 
verpete.

— Kur dabar jisai 
[sznabždejo iszbliszkusiomis lu
pomis. O, j
leis man ji vėl pamatyti; Dan
gaus Karali(*i)e! susimylės ant 
manės. Nejaugi tai nėra Jos 
galioje, kad pikta in gera pa
versti L.. . s

rTaip besidžiilgindama pake 
Dabar jau 

o ji, vietoj,

pasaulyje, 
czia
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spėti kas jam buvo.

Inejo iii grinezia. Su motina 
ta pati kalba, tie patys klausi
mai. Bet ir ji galėjo tik tiek su
prasti, kiek ir Naste.

Visi susėdo. Urėdas žvalgėsi 
palei balty!as sienas, kur kabė
jo tamsus, pirkti atlaiduose, 
paveikslai ir virsz ju buvo nu
kabė szvestn žolių žiupsniai ir 
geltonos, 
ežios.

Nastei szirdis nerimo, jaute 
kad žandaras nekreipe nuo jos 
akiu ir nuolat Vokiszkai ka ta? 
kalbėjo, lyg juokais.

Už skareles užsikisze 
)>ianezios rūtos szakeles,
rias jai diena Vytautas buv
ai neszes. Suprato, jog Vokie
tis norėtu, kad ta gele jam duu 

lurio ežero per vandens tylu tu. 
mane sau, kad nie

kur negali but i nei puikiau, nei dėjo tvarkyti jniodus

vaszkines grabny-

J

k ve
li m

kur plauke isz vi-

pa virsziu

geriau nei linksmiau....

I

Motina tokia gera ir, darbi- to Vytauto, j/
kiekviena diena, 

gali, tvarko grinezia ir 
lįs giesmes gieda;
)ali dangų
Matauszas,
)a ka galėdamas,

Karta, 
apžiurėjo visa.
O*

ninke J kaip 
szvcn-

T 
le galva in virszu. 
taip buvo tamsu, 
kad gryžiis in namus 
apie visa kita 
vienui viena stovėjo 
verba.

Staiga krustelėjo ir,

vietoj 
užmirszo 

tik 
]x>

metus 
paskutini žvilgsni in praeitu 
vieszkeli, kuris nyko tamsumo
je, skubiai, lyg norėdama nžsi- 
mirszli, ėjo in sodžiaus ppse.

Naktis skleįdo kas karta 
juodesnių* szeszelius nuo st o 
vineziu szalia ravo palinkusiu 
verbų ir nuo miszko, kurs pla- 
cziai tūnojo prie ežero...

Naste apsidairo a])linkui ir 
kiek nusiraminusi, stipriau in- 

, nes szalt is

kas

skara 
smarkiau ja

sisuko in 
pradėjo smarkiau ja krėsti. 
Aplinkui ne gyvos dvasios.

Pute pietų vejas apiberdn- 
mas gamta smulkiu sniegu. 
Nors ir bėgt e bego Naste, vie
nok negalėjo suszilti. Sukniu
busiais pirsztais vos galėjo pri- 
laikyti skara; kojų ne nejauto. 
Reikėjo tik miszka pasiekti, 
ten gal, butu ramiau?...

Isztikruju, girioje ncsigiide- 
tik sniegas 

kai]) plunksnos
jo vėjo staugimo, 
biro ir biro 
ant kelio.

Žinojo ji kelia taip gerai, jog
Ausigryzo ui pecziu ir pra galėjo užmerktomis akimis pa-
.* ' 1 ” i, neri-

; maudama, kad taip ilgai nema-

ale atsiduri* darvs

ežia snN ekart a 
ir szakas
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Ar žinote kad Kemdone 
puiki vieta, 

T<m raudasi ir Li<4iiviu tauta 
Žinoma ten juju gali matyti

Ir a u L ko pažinti.
I’-gi ant jn apsiejimu, 

Ir ])asielgimu,
Merginos pas save vadinasi, 

vyru kabinasi,
O ir vaikinus ant burdo 

vadina,
O mom del saves vardu 

pagadina;
szi kart nutylėsiu.
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Apie jai
Kai]) nepa^itaisys, lai gerai 

pakoeziosiu.
*

SOS

|

♦ ♦ ♦
Kelis metus Skulkiue boba 

su vyru gyveno,
Na ir ant galo svaiguli in 

galva gavo, 
Priežastis buvo ta, 

Ne kita:
Badai cigonka su kazyrom 

ja i nu bure,
Kad atsiskirs su vyru katra 

turi,
Na ir nesenci i ai p |)adare, 

Josios kvailumas jaja iszvare. 
Kitam meilė prižadėjo, 
Savo vyro iszsižadejo.

Du vaikelius paėmė —trijų. 
Dukrele dvieju metu, 

Tasai josios prielaidinis
42 metu, 

Nuskustas, be u su, 
Ant senyvo iszrode, 

Bu jau žili plaukai pasirodė.
Boba 23 metus turi, 
Ne sziek ta i iszžiuri, 

Kas tame kaltas, nežinau, 
Tiktai tiek pasakau:

Jaigu vyras josios butu 
s t ra g u s, 

Butu apdaūžiąs bobai ragus, 
Ant bobos per pirsztus žiurėjo,

Tai ir susilaukė ko norėjo.
• • #

Ten kur apie Montkarmes, 
Badai ant pakalnes, 

Tula biznierka savo vyreli 
pamest norėjo.

Bet iszsprukt isz namo 
negalėjo.

Vyras bobelkos norus 
dasiprato,

Tuoj viską surasze ant 
ra purto, 

Bausme atskaitė, 
BobcJka su savo padėjimu 

susilaikė.
Oj tu kvailiuke, kam tai]) 

tau daryt,
Reikėjo pas mane tiligrapa 

at varyt, 
O asz butau gera rodą davus, 
Ir butum turėjus gerus ugadus.

reiti namo.
Vytautu žole piove 
kurui rinko.

— O, Dieve! Kur jis dabar? 
— Vėl loji mintis instrigo jai 
in galva, — tai]), ji eina in mo 
tūles grineziute, o

’ Kodėl, o, Jėzau sal- 
, tai]), o ne kitaip 

yra?... Kam bausti, jei iu*kal-
Ls nori tik 

iszmeginti geruosius žmoiK's?!.
Nuo tokiu mineziu, kurios, 

kai]) naktiniai paukszcziai su
kosi jos galvoje, rodėsi Nastei, 
jog ji taps tokia pat, kai]) jos 
broliukas Matauszas. Jai pasi
daro gaila ir ilgu... Tik daba/ 
užgirdo arklio kanopų dundė
jimą ir sniego girgždima. Isz

Galu g
inejo; o su juo ir paskutinieji 
saules spinduliui....

Pagarbino Visagali ir nuste
bs pažvelgė in

! szalt vszium.*'r
Abu priėjo pri(‘ stalo ir, vėl

I

jai Našlei 1 
palenki i. !

o 
norėt u 

vargszas, ir-gi d i r-1 be 
o Vvtautas.

tai buvo žiema, 
g)

gyvulius paszere, atsistojo prie 
Titomis užstatyto lango ir žin
ojo in ta platu, ilga, topoliais jam Lietuviszkai.

Bet kas jai. paprastai mer
gaitei prie to, ka jie kalba? Gal 
naujus mokesezius nori žve
jams uždėti, ar kokia bausme, 
kad, gal netaiku Vytautas tin
klus tiese 
suvaryti visztu 
grūdus ] 
Tik užgirdo grineziojo kas 
kart smarkesnius inrodineji- 
mus ir per atdaras duris pama
te, kaip Vokietys kaž koki po
pieti iszemc ir ji skaitė, paskui 
ka tai Vokiszkai graso musz- 
damas kumszczia iri stata. Jai 
pasidaro neramu; atsistojo ant 
slenksczio.

— Mato, 
žiuri tai in raszta, tai in žanda
ru, kas karta vis smarkiau in- 
sižiarėdamas ir toks iszbales, 
])ersimainos.

Girdi,bet labai neaiszkiai, ka 
tai kalba:

— Isz kur gi asz bueziau?.. 
Bot ne, to negali būti! O, Die
vo Motina!... Tai viskas czia 
paraszytu ir karaliszkas para- 
szas. Naste, mane, 
naszlaiti vėl isztrejnia!

Ir kam gi prisiminti ta die
na; o mano galingasai Viesz- 
patie! Ta nakti tai]) skaudžia 
ir tamsia, kai jokios žvaigždu
tes ne buvo danguje ir ta ryta, 
kada saulute nebosi rodi* rytu 
szalyj, tik debesys, sunkus, 
kaip szvinas, riogsojo....

Taip slinko dienos viena po 
kito# vis liūdnesnes iki pat 
sziai dienai. Ir ne viena Naste 
aszaras liejo. Netik sziame ra
miam, ant ežero kranto, sodžiu- 

bot visoje, placzioje tėvyne- 
Kiek žmonių Hko.be paslo- 
, be duonos kąsnio!...

Kai]) g 
motina ir nesveika broliuką ir

žandaru su eina 
džiausiąs

kai'
as])jidorysl(* ir pradėjo klausinėti Vytautu. Ko ga], Vieszjiat

gerai 
szalt vszius

Vok isz kai

nusodinta
Siūlas

Motinavieszkeli.
verpo. Siutas greitai sukosi 
donas ir lygus,

urzgė IT-IT-t'r-fr....
^latauszas perriakinėjo šie- 

e grūdas ir jie taip byrėjo jam 
sz rpnkii vienas po kito, lyg, 
<ad gailios aszaros dabar jos 
Jojamos.

Simas Margius, 
lapeczyj, inkiszes

o ra t (‘lis tik

D

nesuprato
(urėdas) aiszkino

Iszejo isz grinezios

kur gi anie 
, Jėzau 
o ne

- , O O -•**%*•

kurios dar karto nekreipė in tai domes.
piuslenkstcj rankiojo. Bct atsiminė, 'kad vienui viena 

’ / grineziojo kas lauke....
Taip. Kas tai važiavo.

grineziojo
guledamas 
galva tarp

.- -5s?aP- 
nuodamas, urzgė, kai]) ir jau- 
e, jog kas ateina.
Ji, tuo laiku žiūrėdama prie- 

:<in, galvojo apie daugeli daly
ku, bet apie viena labiausiai: 
už savaites turės būti jos pir
mas užsakus su Vytautu... Jos 
szirdis kaž ko nerimo ir ilge-

Atidare duris ir iszejp 
n’iesenin.

’Fui, buvo
medžiai be lapu stovėjo sodne; 
szakos iszkeltos in virszu buvo 
apipiltos liesileidžianczios sau-

puse

aplinkui ja dedasi; i<oju, kartas po karto, I.vį
— /Poliaus bus:—

tik

, nei
tik tuos Vytauto žo-

— Liki su Dievu, Naste, ir 
rvžki in namus..'..
Ta prisi minus aszaros 

pradėjo iszlengvo riedėti 
jos veidą.

Ka darys ji dabar? Namie
laukia

<r r>
kaip Vytautas

ly’’
■'

R:’vX.’ ■ ■

M &

vel 
per jjosi.

viena vi- les szviesa,

įfc J®

vėlus ruduo... ir
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kaip ir kiti

nuo kurios 
dangaus buvo paraudę...

Joks lapelis nekrustelėjo — 
taip buvo tyku aplinkui. Ore 
draikėsi voratinkliu sidabri
niai siūlai, pasikabindami ant 
ilgos szulinio svirties, ant tvo
rų ir ant pakrypusios bakūžes 
sziaudinio stogo.

Tyku aplinkui, tik pauksz-
ežiai

varaszan

mano galingasai Viesz-

si jai in
skrisdami, in sziltus tik debesv

ar žinai tu 
tave ir tavo 

f 4 •••

laukia akla motina, 
brolis, kurs, mažas būdamas, 
nukrito nuo pecziaus ir nuo tu 
pamiszo.

Kai]) instengs ji
siems duona uždirbti?

Kol tėvas buvo gyvas nuo
mavo dali ežero, 

o žvejai.
Paskui Vyt aulas — kuri se

nas žvejas apleista vaika nasz
laiti priglaudę ir iszaugino — 
po tėvo mirties, dirbo ant vi
su. Bet jo jau nėra namie...

Tukstancziai mineziu bruke-
galva ir jokios nebuvo 

szviesesnes — visos tamsios, 
kai)) žiemos dangus ir sunkios, 
kaip akmuo... Sustojo, kad pa
silsėjus ir szirdžia nurinkus. 
Nuleido ant krutinės galva ir 
atsirėmė in sona verba, kuria 
nekarta, pavasari, apsupdavo 
sodžiaus vaikinu būrys... Vpjo 
staugimo kaip ir girdi ji aida 
lekianczios isz tolimosios sza- 
lies daineles aidus:

Oi gaila man tavos, 
mergele,

Oi gaila man tavos,
' gaila ’ ’.

krasztus, in ilga trikampi su
sibarė, gagena tarp saves kas
karta garsiau.

Nuo dvaro pust 
kai, pastebėjo kaž kokius žmo-^ 
nes. Akis uždėjo ranka, kad go
riau pažinti. Kai]) sziandie tai 
butu, viską atsimena.

Tai buvo urėdas ir

‘s, dar tolo-

I

gos

tarc
nemirsi badu. Ma-

Nebijoki, yaiko, 
Isz visu tu, kurie ten stove- Vytauias,

žanda
ras. Priėjo, pradėjo ju klausi
nėti apie Vytautą: isz isz kur 
jis, kada atėjo,'kaip seniai czia eiti su Vytautu? 
gyvena, kur gimė?... Isz dalios 
gerai negalėjo susikalbėti, nes 
žandaras tik Vokiszkai kalbc- kipias perskyrė, — • < 1 ’I . 1 Į . . .. A T_- .1 _ 1__ _ A

Nekurtu dainavo ju Vytu u- ‘kaž ko iszsigandcs; sunitu ai-1 jimo, kaip ir ji, tu paežiu kalbu

galėjo Naste palikti

< i

I

1
Jau jis isztremtas...
Už ka-gi juos tas baisus Ii-

• nesu-
jo ir urėdas buvo lyg nesavas, prato, juk buvo to paties tiko
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PATOGIAUSES
STUDENTAS YALE 

UNIVERSITETE.
Charles Bingham, vienas isz

septynių sunu senatoriaus
Connecticut, Ii-

sunu
Bingham isz 
kos iszriaklas kaipo patogiau- 
ses, mandagiauses ir iszmint i lį

st udentas visam Yale 
universitete.
gi a uses

LietiiTiaska* Graboriu* (j 

K. RĖKLAITIS , 
Laidoja numirėliu* pa
gal naujauido mada ir į 
mokela. Turtu pagelti- 
ninke moterems. Priei
namos prekes.

610 W. Sprue# SI..
MAUANOY VU Y 

110(5 NAIiKKT NT-, 
TAMAQVA, PA

h ‘

Viena rūtele daug bambadie- 
riu ant burdo turėjo, 

0 tieji ra’kaliai užmokėti už 
1 burda nenorėjo,

O mo torele penketą vaikucziu 
turėjo, 

Tai ir iszmesti negalėjo.
Juk kur bambadioriai pradeda 

a lankytis,
Ten ir bosiene negali laikytis. 
Bobele su bambadieriais prova 

turėjo. 
Bet ir nieko neiszlaimejo,

Ant galo szorif&s bobele isz 
st ūbos iszvare. 

Ir nežinau ka toji bobele 
padare.

W, TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS UETUVISZKAS 
GRABOR1U5 MAHANOY CITY

PasamdoLaidoja kunus numirėliu. “ ' ‘ I
automobilius del laidotuvių, klikų- 
tiriu, veeeliju, panivąžinftjitnb Ir t. t.
520 W. C«atr« St., Mahanoy City, Pa.

I
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*— Szi vakaro Independent 
Kliubo “Select Dance.’’

— Praeita Petnyczios nak- 
ti vagys insilanžo in magazinu 
Mahanoy City Wholesale Gro
cery Co., paimdami daug popc- 
rosu, cigaru ir kitokiu tavoru 
Verties ant 1,500 doleriu. Vik
toras Lapinskas, kuris yra pre
zidentu tos kompanijos,
nesze apie vagysta policijai 
kuri karsztai jeszko plesziku.

— Mahanojuj randasi radio 
broikdeasting station’’ 

duoda programus du kart ant
sanvaites. Bet lyg szioliai ne 
buvo jokios prakalbos Lietu- 
viszkoje kalboje pakalbėt ke
lis žodžius apie musu miesteli 
ir praneszt svietui, kad M alta
noj us d a gyvuoja.

— Kasyklos musu aplinki
nėje dirba gerai iszskiriant St.\ 
Nicholas kasyklas, kurios da 
uždarytos ir nežinia kada 
dirbs.

Union City, Conn. — Praeitu 
- ’ .t . __ -’Ll-j su savo
pažystamais ir prietoliais se
nas gyventojas Motiejus Stau
gaitis iszkeliaudamas in Now 
Yorka su savo motoria Petro
nėle, (hiktere Ona 19 metu, ir 

Franciszku 12 metu, 
kur sės ant laivo “ 
17 diena szio menesio iszplank- 
ti in Lietuva kur atlankys sa
vo sesutes, brolelius, gimines 
ir pažystamus ir jaigu tėvynėj 
patiks gyvenimas, tai ir pasi
liks. Ponstva Staugaicziai per
gyveno Ameriko 26 metus, pa
likdami New Yorko sunu Joną 
kuris vra manadžeriu Swift K: 
Co. ir Juozą taksidreiveri. Po
nas Staugaitis yra senu 

’’ skai t y tojum ir 
laikraszti iii Lietuva idant ži
not u

Subata atsisveikino

sumini
Lituania”

.......—          ■» I ■■ II lt !■ II XII ■■ ■  

Brooklyn, N. Y. — Ant kam
po Eagle ir Franklin gatvių 
policmanas Metzgers rado ne 
gyva žmogų, kuri nuvežus in 
St. Catherine ligonine, rastas 
pasimiręs paprasta m i rezla. 
Žmogus pasirodo esąs Mikas 
Golžin.is, 50 metu, nuo 113 
Eagle St. Jo lavonu atsiėmė gi
mines.

Isz Lietuvos.
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Alų nugabeno in 
t rokoI ) veiveriai

— Readingo ir J^ehigh ka
syklos permaino daug bosu nuo 
Paneddlio ir praszalino kelioli
ka rasztininku ofisuose.

— Prohibicijos agentai su
ome vagonu ir t roką su 400 
pusbaczkiais gero alaus Park 
Place isz kur ketino siunsti iii 
Filatlelphia.
Filadelfije. 
pabėgo.

J Sirgdama tik nuo praei
tos Petnyczios, Antanina, 31 
metu, mylema pati Aleksandro 
Prikockio, 409 W. Market u Ii., 
mire 1 valanda Panedelio ryta. 
Paliko dideliam nuliūdime vv- 
ra. Paėjo isz Pa'krojaus para
pijos, Karaszlio kaimo. Laido
tuves atsibus Ktftvorgo ryta su 
pamaldomis Szv. Juozapo baž- 
nyczioje. Graborius Traška ne
kas laidos.

SHENANDOAH, PA.
— Visi tieje, kurie geidžia 

iszimti citizens popieras, no- 
rikalauje važiuoti in Pottsvil
le ant egzamino, nes gali tai 
atlikti mieste dienomis 18 ir 19 
szia sanvaite Konsulo Kamba- 
riuosia, kur juos perklausines 
valdiszki inspektoriai, 
mirszkite dienos.

I
O

Gilberton, Pa. — Vandeninis 
szaptas, kuris per daugeli mo
tu isztraukinejo vandeni isz 
dvieju 'kasyklų su milžinisz- 
kais kubilais paliovė savo už
duoto ana diena nes dabar’asz- 

pumpos 
szapta

b

tuonios elektrikines
pumpuos vandeni
naudos del inleidimo darbinin
ku ir medžiu in kasyklas.

O

l
Mahanoy Plane, Pa. - 

miestelis padare dideliu 
dejyste del M a ha no y City gy
ventoju nupirkdamas

oZIS
gera-

les

dedasi

I

“Ark- 
aniolo Triuba”, kuri tiek pri
baugino penkto vardo gyven
tojus Mahanojuj laike ugnies. 
Toji triuba radosi ant Vokie- 
cziu ugnagesiu stoties ir pada
re daug neramumo. Dabar ta 
triuba pirko Mahanoy Plano 
Hose Co., kuri uždės ant savo 
ugnines stoties ir baugins žmo
nis kada kils ugnis.

Frackville, Pa. f Onute, sep
tynių metu, mylema dukrele 
Juozo Subacziaus, mirė Ash- 
lando ligonbuteje praeita Su
bata po trumpai ligai. Paliko 
dideliam nulihdbnia tėvus, se
sute ir du broliukus.

“ Šau
lį žs i ra szc

kas dedasi Amorike. 
Priesz sėdima ant laivo sve- 
czinosis kėlės dienas su sūnu
mis, mareziomis ir anūkėliais. 
Laimingos keliones p. Staugai- 
czianis.

J Balandžio 9 diena Bush
wick ligoninėje mirė žinomo 
Lietuviu veikėjo ir gero tėvy
nainio, Juozo Rugio duktė — 
‘Helena Rūginte, Ji buvo da vos 
apie 26 metus amžiaus ir buvo 
jau baigianti siekti prie slau
ges (nurse) profesijos Bush
wick ligoninėje. A.a. Helena 
keletas dienu atgal staigu su
sirgo, rodos plaucziu uždegimu

VARSZAVOJ ARESZTUOTA 
LIETUVAITE SZNIPE.

Vilnius. — Sziomis dienoms 
VaVszavoje tapo aresztuotas 
jaunas vaikinas, del kurio su
sidaro fuivotiszko triifkszmo ir 
laikraszcziai pilni vis kitokiu 
žinių. Vieni sako, kad szis vai
kinas buvęs atėjės 
atstovybes narna, 
slaptu žinių Rusijai
tuviu-Lenku derybas. Kiti spė
ja, kad jis esąs isz Rusu monai 
chistu organizacijos Vilniuje, 
kur buvęs ruosziamas suokal
bis priesz Rusu “polpredo” at- 

a t vykę.-

in Sovietu 
praneszti 
apie Lie-

SOVIETAI apvaiksztineja inkurima republikos
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, Ansonia, Conn. —
Subata, 7 diena Apriliaus pui
kiai padeklamavojo su dideliu 
pasisekimu, 10 metu Monika, 
dukrele Ponios Elzbietos Ku- 
likauckienes, per radio isz sto
ties WICE. Taigi, Monika vela 
parodys savo gabuma, grajin- 
dama ant piano pirma Subata 
Mojaus menesio 5 diena nuo 1 
lyg 3 valandos po piet. Yra tai 
gal jauniause Lietuvaite Ame- 
rike, kuri siuntinėja savo bal
seli ir muzika per radio po vi
sas dalis Ameriko. Kas turi ge
ra radio tegul “intunina” ant 
IWICE ir isžgirsta muzikes mu
su mažos tautietes.

Praeita

Elizabeth, N. J. — Anglisz- 
ki laikraszcziai pranesza, kad 
czia likos aresztuota jauna 
Lietuve
liene, kuri laiko saliuna po nu
meriu 183 First St. Ji kaltina
ma pardavinėjimo svaiginamu 
gorimu. Ja inskundo kita mo
teris, Stella Zigriskiene. Kuo
met policija padaro Szeralie- 
nes saliune krata, 
apie 10 goreziu munszaino ir 
keletą bonku vyno.

Skundėja Zigriskiene papa
sakojo teismui szitokia istori
ja: 

4 4

aresztuota 
komuniste,

tai rado

ir pasirgusi vos keletą dienu 
mirė palikdama nuliūdime sa
vo tėvus, brolius ir seseris.

Rugiu szeimyna 
yrag erai žinoma, 
niausiu Brooklyne 
ir visada Lietuviu reikaluose 
dalyvaujancziu. Antra a.a. He
lenos sesuo, Suzana, 
kejusi už geri žinomo Lietuviu 
gydytojo, Edwardo Žukausko.

Gimines ir draugai labai ap
gailauja a.a. Helenos, kuria 
liktines buvo lemta nepasiekti 
savo kilnios profesijos ir taip 
jaunai skirtis su sziuo svietu. 
Lai ji ramiai ilsisi szioje žeme
lėj! — V.

B rook lyne 
kaipo se- 
gyventoju

vra iszto- 
t/

stovą Bogomolova ir 
ji apie tai perspėti.

Bet treczia ir bent

esąs

tikrinusi
“ jauni-

” esąs — persi rėdžiusi 
mergina Valentinavicziute iszv 
Vilniaus.
KOKIU YRA TAMSUOLIU.

Czia tūlas lai-
na-

versija yra 
kaitis

1 
kad szis

czi- 
visa

Mano vyras maliavojo Szc- 
ralienei kambarius, kurio ran
dasi virszuje saliuno. Kada jis 
pabaigė darba, Szoraliene už
mokėjo jam 30 doleriu ir už- 
fundino pora drinksu. Nuo tu 
drinksu mano vyras apsvaigo 
ir paliko be proto. Kada jis at
sigavo tai pajuto, kad kaireji 
akis užmuszta ir 30 doleriu din
ge. Kada mano vyras sugryžo 
namo ir man ta visa istorija 
ppasakojo, tai asz labai porpy- 
kau, nuėjus pas Szoraliene nu 
pirkau už 50c. munszaino 
apie tai pranesziau policijai.

Szoraliene pabusta o
užstato. Jos bvla bus auksztes- 
niamo teisme. — K.

JUOKAI.
GERIAU MYLĖJO 

PUSBROLI.
— Tėtuli, mama myli tave 

geriau už dede Petra.
— Iszkur tu žinai, kad ma

ma myli mano daugiau ?
— Ba in tave kalba:

myliu tave!
liu tave, guodėju 
kalba tiktai: 4 4

‘ ‘ m y- 
in dede

Ir 
> > 

$300.

Waterbury, Conn. — Lauk
damas Kristaus nu’kryžiavoji- 
mo, Tarnas Rūbas, 27 motu am
žiaus Lietuvis, 
baigti szi gyvenimą ir pažiūrė
ti, kaip einasi anam pasaulyje, 
kur numirė keliauja. Ant dra 

sakosi iszsigeres mas- 
o parėjės na-

BIJOJO KAD IR JA TURES 
SUVALGYT.

Virdžinijoj kokis tai nigeris 
atėjus ant farmos klausdamas 
farmerio, ar jam neduotu ko
kio darbo. Farmoris užklausė 
jo kur jisai pirma dirbo.

— Taip mister, paskutinius 
deszimts meneshis dirbau ant 

tonais

r Pa u rage. — 
kas atgal vaikszcziojo per 
mus czigones ir isz ranku spė
damos ateiti už tai isz lengva
tikiu ome po lituką.

Užėjusios pas viena pilieiti 
sužinojo kad jis su žmona ne
turi vaiku ir kad jiedu ju nori 
turėti. Czigones tuojau pasisu
ki* kad žinanezios priemonių 
kaip turėti vaikus ir kad net ru
kus jie gali susilaukti. Kad ta 
priemone pasisektu gerai 
gones turinezios, apeiti
Tauragės miestą kas kainuoja 
10 litu. Nelaiminga porele duo
da 10 litu. Rytojaus diena atė
jusios czigones jau praszo 200 
litu. Zmoneliai isz visos szir- 
dies tikėdami in czigoniu bur
tus ir norėdami 
gražiu inpodiniu 
paskutinius litukus kiek turėjo 
ir dar trūkstamus paėmė isz 
savo innamiu ir lengva-)in'k&- 
maszirdimi atidavė burtinin
kėms. Bet czigonems isezjus 
susigryžo cfca apgauti ir ome ju 
jeszkoti. Bet jos dūme ir iszdti
me szunies takais...

Zmoneliai isz visos szi r-

susilaukt i 
su rankiojo

ANT PARDAVIMO.

irgi nutarė už

sos JI?
Ii on k u ir kitko, 
mo dar apmusze jauna savo pa- 
czia ir nakties laiku atsukinė
jo visus gazo kranus. Bet jo 
žmona per miega pajuto gazo 
smarve irp abudus iszsigelbė
jo. Rūbas likos aresztuotas ir 
nuteistas 30 dienu szaltaja. 
’Peisine Rubiene skundėsi, kad 
vyras tankiai musza netik ja, 
bet ir maža savo kūdiki, kuris 
da neturi 10 menesiu. —K.

Jersey City, N. J. — Užmi
gęs ant stalo kuknioje, Jonas 
Andrejauckas, 42 metu, ap
vertė lampa ir likos baisiai ap
degintas. Jonas laja diena tin
kamai apvai'ksztinejo ir buvo 
iszsigeres. 
kitus vyrus 
užgesino ant jo liepsna 
darni kad nelabai apdegė, ir ne 
szauke daktaro. Kada isz ryto 
vyri rengėsi eiti in darba, rado 
Joną sustingusi.

r>

Jo riksmas prikėlė 
isz miego, kurie 

many-

Trumpi Telegramai.
H Manaqua, Nikaragva. —• 

Aplinkinėje Jicaro, Ameriko
nai užklupo ant bandos pasl- 
keleliu sužeisdami asztuonis. 
Amerikonu nesužeista.

11 Philadelphia. — Episko
pai u Szv. Miklo sieratuku prie
glaudoje kilo ugnis. Miniszkos 
iszvede visus vaikus pasek
mingai be jokio sumiszimo ir 
uolai mes.

1

maris

farmos seno Sturma n-, 
ant kalno.

— Kodėl ji pametei?
Matai, tasai senas far- 
sziadien mane iszsiuntc

in miestą, idant pirkti deszimts 
svaru druskos, bet asz ne eis:u 
atgal ir nepirksit druskos.

Kodėl nesugryszi ?
Jau negaliu iszkentet il- 

Isz pradžiųgiaus tojo valgio.
szio meto pastipo jam kiaule, 
sena l’armerka, apsudijo ir da
vinėjo mums valgyti josios me
sa,

O dabar ana
o

po tam pastipo ožka, ir vol 
farmerka apsudijo ir turėjome 
suvalgyti. Du menesiai atgal 
pastipo karve ir vela ja apgudi
no ir turėjome valgyt pa'kol ne 
pabaigėm mėsa,
diena mirė sena farmerka, 
sziadion farmoris mane iszsiun- 
te pirkti deszimts svaru drus
kos bet asz nepirksiu ir neeisiu 
atgal pas ji, ha jau man daedo 
toji sūdyta moša. *

GALI ISZRODYT GERIAU.
Pirma kurna einatni in baž- 

nyczia: — Ka tu ten nešzi po 
pažaste?

Antra kurna: —- Ugi mano 
maldaknyge Szaltini, kuri at
sivežiau su savim isz Lietuvos 
tai brangi mano atmintis.

Pirma kurna: — Tai kodėl 
neduodi ja apdaryt. Asz sar- 
matycziausi neszti to!<ia suply- 
szusia knyga in bažnyczia.

Antra kurna: — () kur ja 
duosiu apdaryti? Jau senai no
rėjau duoitį uždėt naujus vir- 
szus, bet nežinau kur siunsti.

Pirma kurna: — Ugi nusius- 
kie in redakcija szio laikrasz- 
czio o isz senos knygos tau pa
darys kaip nauja*

Antra 'kurna: — Acziu tau už 
gera rodą. Kaip pareisiu namo 
tuojaus nusiusiu knyga ant ap- 
darymo. *

/

daug vai- 
visos dirbamos

lietelis i|* farma. Namas turi 
16 ruimu, maudyne, vanduo ir 
visokios vigados stuboj. Far
ma turi 45 akieriu 
singu medžiu,
maszi nos, arki lai, karves, visz- 
to ir aneziai. Priežastis parda
vimo yra kad gaspadorius pa
liegęs. Kreipkitės ant adreso:

Wm. Konsavage, 
Locust Valley,

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

BALSUOKITE UŽ

PAUL W. HOUCK
ANT NATIONAL DELEGATE 

Praazo juao balto ir intekmes

t.f.)

BALSUOKITE UŽ

R. H. KOCH
ANT NATIONAL DELEGATE 
Praszo juso balso ir intekmes

KVITU knygele Draugystėms del iss- 
mokejimo pinigu ligoniams.Preke 25c 
KVITU knygele Draugystėms del Ka- 
sieriaus nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. Preke - - - 25c.

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

Naujas Didelis 
Sapnorius jau

Gatavas -
........ .

Jau užbaigom daryt 
Nauja Dideli Sapnoriu. 
160 puslapiu, su dau
gybe nauju paveikslu, 
iszaiszkina visokius sa
pnus kokius 
gali sapnuot,
puikiai drueziai apda
ryta kietais audeklineia 
apdarais. Preke su nu
siuntimu tiktai $1.50.

žmogus 
Knyga

f

W. D. Boczkauskas -£o. 
Mahanoy City, Pa.

f
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Raudonas Piečius4 4
IMaskvoje buvo pripildytas žino n i mis isz priežasties apvaiksz- 

ps republikos. Kalbėtojai bolsze- 
, užstojo Soviatu valdžia,

J1 "

cziojimo deszimts metu sukaktuviu nuo inkurirno soviatinc 
vikams iszgyrc in padanges kiek tai gero aplaike nuo tada kada 
bei ne visiems patilto lasai gerumas, bet turėjo tylėti ir iszsis klaidvt namo nuleido nosis.

PARSIDUODA FARMA.

Su pilna proga. Farma val
dantis žmogus nebijo bedar
biu, mažadarbiu nei straikn, 
žmogus jaueziasi pilkam ramu
me ir nieko nebijo, sztai nepra-
leiskite
Side.

szios progos. 1 ai k e 
(t.32

Peter Szvilpa
R. I). No. 2, Tamaqua, Pa.

■        f" .'".I.

“SAULE“SKAITYKITE

REIKALINGAS.

Vyras ant farmos, kuris su
pranta farmos darba, kad ne
imlu girtuoklis ir ne per senas. 
Su pirmu laiszkii meldžiu pa
žymėti kiek reikalausit algos. 
t.31) Peter Szvilpa

R.l). No. 2, Tamaqua, Pa.

Adam C. Schaeffer
TIKRAS PR1ETEL1S DARBININKU 

ANT STATE SENATOR
t 

■L 
i

Patvirtintas per Darbininku Orgn- į 
nizacijas. Stengsis panaikinti motoru 
taksus. Bandys investi Old Age Pcn- 
tion. Ant Rcpublikoniszko ir Demo- 
krntiszko tikietu. Praszo juso balso ' 
ir intekmes laiko ateinaneziu nomi-1 
nacijų

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dent istas Mahanojuje.

Ant Antro Floro Kline Sztoro 
19 W. Centre St. Mahanoy City

SKAITYKITE SAULE

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA. 

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

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

DIDSI.E VASARINE 
EKSKURSIJA 

m LIETUVA

WHITE STAR LINE

Važiuokite ant pasaulio didžiausio laivo, per greita 
“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- 
vjszkus agentus arba tiesog in

International Mercantile Marine Company 
Arcade-Union Trust Co. Pittsburgh, Pa.

I




