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ISZ AMERIKOS PRAKEIKIMAS
ISZSIPILDE

LIETUVYS NORĖJO 
SUKAPOT PACZIA

PO TAM PATS SAU PERSI
PJOVĖ GERKLE; MOTERE 

MIRSZTANTI LIGON- 
BUTEJE.

VAIKAI IR MOTINA KONIA 
VISISZKAI APJAKO NUO 

KAIMINKOS PRAKEI
KIMO.
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LIETUVIU NELAIME
AUTOMOBILIUS PASLYDO 
BET VISI ISZSISAUGOJO 

MIRTIES.

Patogi Meksikoniszka 
Mergaite

SPYKYZES

Pittsburgh. — Baisiai sunui- 
szes Savo paezia Ona, 30 metu, 
po tam uždavęs kelis smarkius 
žaidulius su kirvuku, Stanislo
vas Mikonis,
liautis McKees

30 metu, gyve- 
Rocks, 

czionais, persipjovė sau 
le mirdamas t nejaus. Motere 
randasi Ohio Valley ligonbute- 
je mireztanti. Liudintojais to
sios baisios 
dvi dukreles

arti 
gerk-

•buvo 
Franciszka, 10 

metu, Agnieszkutc, 7 metu ir 
trys burdingieriai.

Pagal palicijos apsakymo 
tai Stasys parėjo namo užsige
rės o kada pati užklausė kur 
buvo, Stasys nenorėjo pasakyt 
ir isz to kilo įbamis ir nuejas 
in kiiknia atsinesze 
kerszindamas 
szimu jaigu

tragedijos

kirvuką 
užmu

ša v o
moterei 

neuždarvs t
žioties. Motere slinko prie du
riu idant iszeiti laukan. Tame 
Stasys pribėgo prie jos užduo
damas kelis ypus su kirvuku, 
motere sukrito ant grindų kaip 
negyva. Dukreles matydamos 
kas atsitiko, isabego laukan 
klykdamos ka<l tovas užmusze

* 1 .. ; * - * * - i *mamyte. Kaimynai subėgo in 
pagelba, o kada inejo in vidų, 
pamate Mikoni taipgi gulinti 
ant grindų su perpjauta gerk
le ir kaklu. Kada ji guide am
bulance Rzale sužeistos paezios, 
įnirę jisai tuojaus.
UNITED CIGAR SZTORAI 
PARDUOTI UŽ 100,000,000

DOLERIU. |
New York. — Ana diena at

sibuvo vienas isz didžiausiu 
bizniavu pirkiniu kada 3,200 
United Cigar sztorai likos par
duoti del George K. Morrow ir 
jojo brolio už 100 milijonu do
leriu. Tieji sztorai raminsi po 
visas dalis Suv. Valstijų ku
riuose parsiduoda cigarai, ken- 
des, maistas ir daug kitokio ta
x’oro.

George Morrow pribuvo isz 
Kanados 25 metai adgal o szia- 
dien yra vertas daugiau kaip 
200 milijonu doleriu.
PALIKO NELABAM ŠUNE
LIUI TIKTAI 5 DOLERIUS.

“ Palieku 
sunui ir 
sau užsi- 

To-

Reading, Pa. — George Pae- 
korton, gyvenantis no toli czio
nais ant farmos arti Paulton, 
likos apskunstas per savo mo
tere už apleidima josios'ir sze
sziu vaiku ir nedavimu prigu- 
linezio užlaikymo, už tai pamo
te savo paczi'a, kad toji noisz- 
pilde pataisa ir gailesti už pa- 
darvta skriauda savo kaimin- 
kai Agotai Straub.

George kalbėjo sude buk jo
jo pati ir szeszi vaikai 'beveik 
visiszkai apjako per prakeiki
mą kaiminkos keli metai ad
gal už tai kad jojo pati isz pik
tumo iszdure akis koliolikoms 
antinis su dratu savo kaimin- 
kos ir už tai kaiminka užleido 
prakeikimu ant Paekerton’ie
nos ir josios vaiku kad visi ap
iaktu ir patol tasai prakeiki
mas ant juju gules pakol Pac- 
kertoniene neperpraszys arba 
neužmokes jai irž papildyta 
skriaudi!.

Paszauktas daktaras už liū
dintoji! aiszkino buk Packer- 
toniene taip persiėmė tuoni 
prakeikimu, maustydama apie 
tai diena ir nakti, jog kožna 
karta kada pagimilydavo kū
diki, tai buvo apjakes. Kaip 
tasai teismas užsibaigs tai ne
galima spėti. Bet galima isz to 

“ne<larvk 
kas. tau

j«>

ve rgo.
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Penfiobl, Pa. — 
penkis dolerius savo 
svietą kuriame gali 
dirbti ant pragyvenimo, 
kis buvo paskutinis testamen
tas mirusios Mrs. Madelines 
Aleksander kuri paliko visa 
savo turtą $29,000 del savo vie
natines dukters Elsie S. Alek
sander.

Priežastis tokio mažo pali
kimo sunui buvo ta, kad už gy
vasties motinos sūnelis neman
dagiai pasielgdavo su motina 
ir josios neguodojo.
ISZŽUDE VISA SAVO
SZEIMYNA IR PATS SAVE.

Royal Oak, Mich. — Hans 
Nielson, 45 metu, nužudo visa 
savo szeimyna susidedanti isz 
paczioH ir keturi u vaiku, po 
tam pats sau pasidarė mirti.

Nielson aplaistė karasinu 
savo mieganezia paezia po tam 
uždegė o vaikus užtroszkino 
gazu. Badai Nielson buvo ne
pilno proto ir tankiai bardavo- 
si su paezia. Pribuvo jisai 12 
metu adgal isz Denmarko ir 
djjfho Fordo automo’biliu dirb
tuvėje.

tėvai galėtu taip

imti paveizdi kad 
blogai savo artymui 
nepatinka.”
TĖVAI ARSZESNI UŽ GY
VULIUS; BAISIAI PASI- 
ELGINEJO SU VAIKAIS. 
Union City, N. J. — Emilias 

Hilo ir jojo pati likos uždaryti 
kalėjime už baisu pasielgimo 
su savo trimi vaikais: 8, 7 ir 5 
motu. Vaikus pradėjo kankyt 
nuo praeitos Scredos lyg Ket-

Tevai pririszo vaikus
už pirsztu po tam pakorė ant 
duriu, plakdami juos nemiela- 
szirdingai, laikydami juos pa
kartus per septynes valandas. 
Vaikai parode savo žaidulius 
smle isz kuriu labai stebėjosi 
visi kurie juos mate ir negalė
jo tikėti jog
brutaliszkai pasielginet su sa
vo vaikais. Tėvai iszsikalbine- 
jo 'buk turėjo vaikus nubausti 
nes vogė pinigus ir nemanda
giai kalbėjo in burdingierius. 
Vaikus patalpino prieglaudoje 
del apleistu vaiku.
NUSZOVE PALICIJANTA

UŽ JOS SUŽAGEJIMA.
Jersey City, N. J. — Alicije 

Coitbett, K) metu, prisipažino 
buk ji paszove mirtinai palici- 
janta George O. McHale, kada 
miegojo.. Ant palicijos mergai
te sake buk gyveno -pas Mc
Hale keturis metus ir vra sie- 
rata. Palicijautas užklupo ant 
mergaites tris kartus ir jaja 
sužagejo. Ant galo negalėda
ma tojo nužeminimo ilginus nu-

»
užsi-

Worcester, Mass, 
vio Antano Martisziaus, 
102 Hamilton St. 'kelione 
kele didele WoreeMt ;ery sensa
cija. .Jis, jo žmona Elena, Jo
nas Kaulakis, Juozas Kainam 
didis ir Antanas Jasiunas isz
važiavo No. 
“ Auszreles” 
liausko ūky, kuris del lietaus 
neinvyko. Nedėliojo antra va
landa važiuojant arti 
Village, juos 
laime, kaip raszo

Martiszius 
myliu per vai.' 
ga kitam karui pasipainiojus, 
savo maszina sulaiko, o kaip 
tik lynojo, tai asfaltinis 'kolos 
buvo labai slidus — taip Jo 
maszina ir leidosi nuo pylimo 
iii pakalne kuliais verstis. Ap
siverto dvi eiles ir jauni mr 
deliai neleido daugiau verstis. 
Jei ne medeliai, tai žemai 
anti upe jau butu gal ir 
pašutinę kelione.... 
nusistebėjimas, kada tik 
ha i mažai automobiliu apga
dino, o patys visi liko nei kiek 
nesužeisti. Maszina nuvežus In 
garadžiu, belaukiant pataisy
ta ir vėl susisėdo nuvažiavo In 
namus.
PAKLUPDĖ SAVO AUKAS 

PRIESZ ALTORĖLI IR 
, VIENA NUŽUDĖ.
New York. — Trys 'banditai 

insigavia in namus, užklupo 
ant Ononto Vitali ir jojo drau
go Orlando Dittiio, reikalauda
mi kur turi paslepia pinigus, o 
kad abudu nenorėjo prisipa
žint, 'banditai paklupdė abudu 
priesz altorėli Szv. Roko, api- 
plesze savo aukas ant 162 do
leriu ir spyrėsi da ’daugiau. 
A'budu vyrai klūpodami prie 
altorėlio nenorėjo meluoti to
dėl tylėjo ir neiszdave kur pi
nigai paslėpti. Tada banditai 
szoveinalbudu užmuszdami Vi
tali o 'dranga mirtinai sužeidė. 
GAVO RYKSZCZIU UŽ

PLAKIMĄ PACZIOS IR 
'50 TUKSTANCZIU 

DOLERIU.
Port (’alborne, Ont. — Sudas 

nubaudė czionais tula 
vyruką, ateivi F. Propinczuka

— Liet il
gy v. 

su-

Oxford link in 
pikniku p. Bi<»-

\V biti
ne- 

? y

30

isztiko baisi i
‘ ‘ Vien vbe.

važiuodamas
greitumu, stai-

es- 
ju 

Bet koks 
la-

X

RYKSZCZIU

konst i, paėmė jojo revolveri 
pridėjo prie jojo pilvo, 
merke, patrauko vamiž<li ir per- 
szove.

TABAKAS PRIEŽASTIM 
PERSISKYRIMO.

Fargo, N. Dak. — Sudas isz- 
klausoH Jono Neustodtorio del 
kokios priežasties geidžia per
siskyrimo nuo savo pacziules, 
tasai pasakė buk jojo paeziulo 
no tik ka ruko paperosus bet 
ir traukia taboka in nosi nuo 
ko jau neteko proto. Sudas ji 
perskyro o moterėlė uždare in 
paikszu prieglauda.
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“SPYKYZES’’ MOKA ANT 
METO 32 MILIJONUS 

DOLERIU KYSZIU. < «
Kandidatas 

majoro, Wil-

Isz Visu Szaliu
New York. - 

ant miestiszko 
Ii am Bennett, laikytoje politi- 
kiszko'je kalboje aut susirinki
mo, kalbėjo buk slaptos kar- 

k czemos arba kaip jaises vadi?. 
I na “spykyzes”
I nemažiau kaip

doleriu kvsziu ■ •
1 virsziniiiku ir politikierių.

randasi 
32,000

ZEPPELINAS
JAPONIJOJE

“PARIS”LAIVAS “PARIS” SMAR- 
KEI APDEGE — BLEDE 

$3,000,000.
Franci jo. — Daugiau

moka ant meto
32 milijonus 
lel palicijos,
•b)

<

U

(Pana A oreli je Colomo, viena
patogiausiu M ck s i k o n i sz k u 

mergaieziu bus perstatyta szi 
rudeni del Washingtono, D.( 
draugavęs ant 
ketina atsibūti 
kilme.

I

M i ėst o Now Yorke 
tokiu vietų suvirszuni 
o kožna užmoka per metus ne 
mažiau kaip po tūkstanti do
leriu kvsziu o
in kur lankosi t u rėžia i 
ka <laug daugiau.

nekurios vietos 
užmo-J

Ilavre, 
kaip tūkstantis Amerikoniszku 
keleiviu ketino plaukti namo 
ant laivo “Paris,” kail sztai 
ugnis kilo viduryje laivo kada 
stovėjo prie doko. Cgnis pada
re blodes ant t riju milijonu do
leriu. Penki szimta i 
paczto* likos iszgelbtda isz de- 
ganezio laivo. Didesne dalis

White 
“Olvm- 

o kiti pasiliko pakol ap

PADARE 6,880 MYLIU IN 
101 VALANDAS ISZ 

VOKIETIJOS PER 
SIBERIJE.

isz

1

baliaus kuris
su didele isz-

(’liieago. — Kokis 
Stremmels, Žydas, 
kronui

das likos ta;i'pgi 
prie alaus,

i i , , . .. — ... ............................- — t j ■ j. r-i- i........ r n

PRIVERTĖ ŽYDĄ PRIE 
VALGYMO KIAULIENOS.

tai Lou 
a t ėjas in

Manago, Graiko, rado 
ji su draugais geriant alų. Zy- 

užpraszytas 
bet tasai atsisaki

nėjo kiek galėdamas, bet ant
galu likos priverstas prie isz- 
gerimo kėlės bonkutes. Grai
kams to buvo per mažai ir ra-, 
gino Žydeli idant užkastu tru
puti kiaulienos. L.....  __ _
nuo to
taip užpyko, kad pagriebęs ke
le, kerszino siiteszkinti Žydui 

nesuvalgys kian- 
'persigandes su

tiko ir ant to, ir kaip pats vė
liaus prisipažino, suvalgė apie v
puse svaro mėsos. Žydas vė
liaus apskundė gaspadoriu kad 
ji įpriverte prie valgymo tref- 
nos mėsos, bet sudže teisina at
metė sakydamas kad tai nejo- 
kis prasikaltimas.

ATSISVEIKINO SU 
KŪDIKIU, PO

TAM PASIKORĖ.
Ph'iladelphia. — Manydama 

kad jau nepasveiks isz savo li
gos ir kad tik bus sunkenybe 
savo vyrui, Ona Sonins, 35 
metu, pagriebė jauniausia kū
diki, meilei pabucziavb po tam 
huejo 'n skiepą ir pasikorė. Vy
ras atsikėlęs isz ryto nematy
ti aunas paezios pradėjo jeszko- 
ti ir užtiko josios lavona ka
banti nuo paipos. Nelaiminga 
paliko szeszis vaikus. Josios 
vyras dirbo per visa diena o 
parėjus isz.dijriio turėjo dirbti 
namini darba ir prižiūrėti vai
kus. 'Todėl motere 'buvo nusi
minus ir nutarė pasidaryti sau 
mirti.

Paris,

maiszu

Didesne 
sėdo ant

ęanezio laivo, 
pasažieriu 
Star kompanijos laivo 
pic” 
degusi laiva pataisys.

Žinios

KINAI SU RUSAIS DA VIS 
PESZASI.

Tokio, Japonije.
isz Mukdeno pranesza buk Ru
sai užklupo ant Kineziku Man- 
(‘znrijoj, bot po keliu valandų 
muszio turėjo trauktis szaliu 
palikdami 18 užmusztu karei
viu ir daugeli arkliu; Kinezi
ku žuvo 25 ir apie szimtas su
žeista.

Kinai dabar pradėjo mobili- 
zuot da szimta tukstaneziu ka
reiviu, kuriuos siuns ant Mau
džia rijos—Sjberi jos rubežiaus, 
kur tikisi smarkaus susirėmi
mo su Maskoliais.

Tautu Lyga stengėsi sutai- 
kint Kinus su Rusais ir noda- 
leist prie didesnio praliejimo 
k ra ujo.

KETVERGE ISZLEKS IN 
AMERIKA.

Tokio, Japonije. — Orą bū
vis Grafas Zeppelinas padare 
6,880 mylės isz Vokietijos, at
lėkdamas in 
rningai. T..1. 
pasveikino orini svcczia is^- 
k i įminga i ir pavieszino 60 žmo-* 
ui u — pasažierius ir oralaivio 
darbininkus. Oralaivis atgabe
no taipgi 
paczto.

Perioke

Japonije pasek- 
rukstaneziai žmonių 

svcczia

50,000 szmoteliu

tašai milžinas per 
Si beri jos pustynes kur nieko 
nemato per kolos dienas tik de- 
ganezes milžiniszkas girrias. 
Kelione isz Vokietijos in Japo
nije užeme koturos dienas.

Dirba r mekanikai peržiūri
nėja oralaivi kuris ketina Už
lėkti in Amerika Ketverge o 
turės padaryti d a 5,420 myliu 
per Pači f i ko mares in Ix»s An
geles, Kalifornija ir tiesiog in 
New Yorka ir kelione bus už
baigta aplink svietą.

Paskutines Žinutes
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Kada Zvdas
atsisakė, gaspadorius

( 
galva ja i gi i
1 ienos. Žvdas

ISZ PAVYDUMO ATKANDO 
SAVO PAOZIAI NOSĮ.

Detroit, Mich B irdamas 
baisiai pavydus isz savo mote- 
res patogumo, Jokūbas Morri
son, darbininkas ant strytka- 
rio, nukando jai nosi laike bar
nio. Po mikandimiu pabėgo o

TĖVAS PAVOGĖ SUNUI KŪDIKIS GIMĖ SU 
, PACZIA.

New York. — Franklin B. 
Hecks užvedė skunda prieszais 
savo jauna paezia už svetim- 
moteriavima ir apleidima jojo, 
paduodamas priežastį viso to 
ergelio savo tikra tęva. In 
trumpa laika ipo apsipacz i avi
mai, tėvas palbego su jauna
marte in Bostoną. Motina jau
no Hecks’o daginius kur jo
sios vvras iszkeliavo su mar- 
czia, nukeliavo paskui juos ir 
abudu rado vienoje lovoje tū
lam butelyje. Jaunamarte ap
sikabino savo noszvi ir neleido 
ji namo, kalbėdama kali ji dau
giau myli kaip jojo sunu ir su 
juom gyvens. Senas

>

gyvens, senas Hecks 
taipgi jeszko persiskyrimo nuo 
savo paezios. 
miszinvs!

Argi tai ne

26metu Maskolių, kuris many- n(1|.in(s ndjo joj() jcszkojo
damas kad gali su savo pacžiu- 
le pasielgti czionais kaip du

per kėlės dienas, bot nesurado.
Motere likos nuvežta in li-

žinojo Amerikon i s^kas tiesas 
ir kad czionais vyrams už
drausta pasielgi net su moteri
mis kaip su g 
apskundė už plakimu ir už tai 
likos nubaustas sanvaite kalė
jimo ir doszimts rykszcziu per 
nuogus peczius.

Bet jam toji bausme likos 
palengvinta per netikėta 
“plcisteri” kada kalėjimo 
sargas a t nesze Propinczukui 
in jojo kambarėli telegrama 
kad jojo bilietas laimėjo Ang
lijoj ant arkliniu lenktynių 50 
tukstanezius doleriu ir bus 
tuoj prisiunsti jam pinigai.

bet PHCziule gOn|)Uįe ]<ur daktarai turėjo

^valiais, todėl ji do -bjauriai.

likusia dalele nosies nupjaut 
nes buvo pavojus užtrucinimo 
kraujo. Dabar moterėlė iszro-

pe r 
kada

Sa ligoki tos patogios moterė
lės idant ir jum jusu vyrai pa- 
nasziai nepadarytu nes patogi 
motere be nosies tai kaip ark
lys be uodegos.

DARE TAIP, KAIP 
MOTINA DARE.

Arlington, Mass. — Antanu
kas, szesziu metu amžiaus ir 
Magdute, trijų metu amžiaus,
vaikai Edvardo Almon to, ne
karta mate kaip j uju motina 
maude mažiulelia sesute cebe- 
ryjo. Abudu vaikai sumanė ir
gi isamaudyt savo sesute kada

Žmogelis perskaitęs telegrama 
taip nudžiugo kad krito ant 
grindų ii’ apalpo.

BUTELIS UŽMUSZE 
VAIKA.

Alexandria, Va. — Vienuoli
kos motu sūnelis Williamo 
Germondo nesze isz skiepo tė
vui buteli naminio alaus. Ma
tyt vaikas sukrato ai ii nes 
bonka truko ir stiklai sulindo 
vaikui in gerkle. Vaikas mirė 
in keloH* minutlis , atvežtas in 
ligon’bute. - šuto tik užmigo vandenyje.

Darbininkiszkos 
Žinutes

FAŠISTU ŽENKLU 
ANT SZONO.

Rymas. — Isz Auhonos mies
telio pranesza kad ten tūla mo
teriuke vardu Amilije Mare
li ni pagimdė dukrele ant ku
rios szono randasi ženklas pa- 
uaszus in fašistu ženklą: ryksz
cziu kūlelio su kvszaneziu isz 
vieno galo kirviu.

Motina sake kad būdama 
neszczia ji tankiai žiūrėdavo 
in didele elektrikino fašistu 
ženklą (emblema) iszkabyta 
ant miesto ui vežios.
MAISZATIS LENKISZKAM 

KALĖJIME.
VarszaVa, Lenkije. — Vienas 

(alinis likos nžmusztas o try
lika dužiuretoju maž-daugiau 
sužeista laike sumiszimo kali
niu kalėjimo Kielce. Kaliniai 
užprotestavojo prieszais netin
kama valgi ant kp dažiureto- 
jai visai netemino, ant galo
kaliniai šukele maiszati su • 
kruvinoms pasekmėms.

H Winnipeg, Minu. — Di
dele lignin Lloydmiiuteri, Sas
ka., sunaikino 26 namus, dvi 
bankas ir paczta. Ugnis dege 
per dvi dienas. Gyvascziu ne
pražuvo.

H Little Rock, Ark. — Pen
kios ypatus sudegė ant smert, 
per eksplozije gilzinio pecziu- 
ko nuo kurio užsidegė namas. 
Visi tame laike miegojo ant 
virszaus.

11 Moskva, Rosije. — Už 
skelbimą laisves, Nikolas Bu- 
czarin, bolszevikiszkas virszi- 
ninkas likos isztremtas isz ko
munistu partijos kuria la'bai 
paniekinėjo.

U Tamaqua, Pa. — Jonas 
Deltuva, 35 metu, isz 1-----Coal
Dale, Pa., likos užmusztas No. 
11 kasyklose. Paliko paezia ir 
keturis vaikus.

U Tamaqua, Pa. — Agentai 
užklupo ant fa urnos Miko Me-
szinsko kur rado 750 galonu 
samogonka, 1(M) baczku brogos 
ir daug munszaiines.

TRUPINĖLIAI
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Hazleton, Pa. — Darbai pra
dėjo pasigerint po visa aplin
kini a, daug žmoni u pradėjo 
sugryžti kurie iszvažiavo jesz- 
koti kitu daibu, kuriu nesura
do.

— Locust Mountain arti 
Shenandoah, Pa., Readingo 
kompanija statys nauja broke
ri in kuri atvež anglis isz kitu 
kasyklų ant iszczystymo, da
bar stato namus del 700 darbi
ninku. ' #

— Susquehanna kompani
jos kasyklos pradėjo dirbti 
daugel lose vietose.

Pa.,

— Rabn ir Lansfordo ka
byklos prigulinezios prie Lo- 

motina iszejo in sztora su rei-. high Coal & Navigation Co., 
pradės dirbti szi menesi ir pra
dės naujus stripinsus.

kalu pirkti maisto ant piet. 
Vaikai iszeme isz vyges maža 
sesute, inde jo in ceberi kuria
me motina skalbė drapanas ir 
paleido mažiulelo, daugiau ne
si rūpindami apie jaja.
motina sugryžo, rado kūdiki 
negyva. Vaikai sau isz to nie
ko nedaro manydami kad se-v

SENUKE 138 METU DIRBA 
KOŽNA DIENA.

Nemesdad, Vengrai. — Mar- 
gyta Hegyja, kuriai suėjo ana 
diena 138 metai, gpvaiksztine- 

. jo savo gimimo diena tarp 862 
ainiu. Senuke verda kuknioje 
del savo szeimynos kas diena, 
dirba darželyje, akis turi svei
kas ir per visa diena randasi 
ant kojų. Josios vyras mirė 40 
metu adgal. Senuke labai my
li kada darželyje susirenka No- 
deliomis jaunos mergaites ku
rioms myli apsakinėti apie sa
vo jaunas dienas, koki tada 
buvo laikai kada jaunos mer
ginos stengėsi kodaugiausia 
iszmokti virti ir siūti idant 

, gauti gerus vyrus, <bet sziadien 
■ juju pageidimu yra puikiai

pasirėdyti ir mažai dirbti.

Kada

Harrisburg, Pa. — Julajaus 
menesyje kasyklose buvo 178 
mirtingos nelaimes o 13,302 su
žeidimai. Tu 7 menesius pramo
nėse ir kasyklose likos užmusz- 
ta 1,143 žmonos o 92,747 su
žeista. '<•>!>

Tėvas eina vakare 
vaikszczioti.

Motina sako dukteriai:
— Mare! Eik gulti, jau ir 

viszcziukai nuėjo gulti.
Teip, ale ir

viszta nuėjo su jais.
Mare atsako.

i

pasi-

i

Ant viso svieto sziadien 
randasi du milijonai automo
biliu daugiau no kaip praeita 
meta.

• Didesne dalis automobi
liu Jugoslavijoi yra pargaben
ti isz Suvienituju Valstijų.

Kasztas požeminio gele
žinkelio New Yorke kasztuoja 
miestui apie 175 tukstanezius 
doleriu už kožna mylia.

Jeigu užmoketumet po 
tris centus už kožna myle ke
liones ant saules, tai turėtu
mėt užmokėt už bilietą 2,790,- 
000 dolerius.

• Lyg 1 Sausio, 1928 metu 
ant svieto radosi 30,990,898 te
lefonai, o isz trijų Šuvienituo- 
sio Veisti juose, Amerike yra 
18,592,878 arba 60 procentas.

Londone statys krutanių
jų paveikslu toatra kuriame 
sutilps (Uugiau kaip penki 
tukstaneziai žmonių.

• Jeigu padėtum in banka 
$50,000 ant szoązto procento, 
tai tau atnesztu po $8,22 kol-
na diena ir gnlotUtti gyvent 
gerai. **•

%
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Ka t’lH.jd Amerikonai neisz- 
ras? Dabar turime užgestan- 
ezius paperosus ir zapalkas ku
rios paezios užgesta po nume
timui.

Nuo numestu 'paperosu kas 
metas kyla 60 procentas viso
kiu ugniu o per užsižioplinima 
rūkytoju, ugnys padaro bhsles 
per meta ant 90 initiljonu dole
riu. .

flK.” J U .. iiJlt.

New Yorke gyvena 38 tau
tos. Kožnu isz tu tautu turi 
restauracijas kur galima gauti 
valgius: 
kiszkus.

Vo-
Turkisz-

Francuziszkus, 
Runiszkus, 

kus, (Japoniszkus, Kiniiszkus, 
Imliszkus, Bulgariszkus, Žy- 
diszkus ir t.t., bet vusam New 
York o mieste nesi ramia no vie
nos restauracijos kurioje pa
gamintu ir paduotu visus val
gius pagal ^Vmerikoniszka bū
da.

Tūlas Najorkinis kukorius 
per tris menesius valgo visose 
restauracijose New Yorke bot 

taip vadina- 
szimt-procentines ręstau- 

Sunku surasti tokios 
restauracijos nes vrisoki valgiai 
paeina lisz Europiszkos kilmes.

Bulgariszkus, Zy

niekur neužtiko
mos
racijos.

Kožna meta beveik penki 
tukstaneziai mergaieziu dings
ta. be jokios žinios mieste Pa
ryžiuje, Francijoj. Pagal val
džios raparta tai du tukstan- 
cziafi pasilieka aukomis kup- 
cziu baltųjų tavoru kurias isz- 
gabena in Pietini Amerika ir 
in Iditas szalis.

Kitas tūkstantis mergaieziu 
pasilieka, palicijos rekorduose 
kaip dingusios urvose, nusižu
džiusius, dingusios be žinios, 
nužudytos lir t.t., o beveik du 
tukstanczriai daugiau nesu- 
gryžta ir nežino kur dingsta, 
kitus du tukstanezius pasiseka 
surasti arba paezios sugryžta 
pamo po kokliam laikui. ■

Palicije apskaito kad Paiw- 
žiuje kas diena atsitinka nors 
po viena žudinsta apie kuria 
niekas nieko nežino. Sakoma 
kad upeje Seine ant kožno su
rasto lavono iszpuoia po dvy
lika kuriu niekas niekada ne
suranda.

Ana diena buvau liudinto- 
jum sekanezio pasikalbėjimo 
tarp’ motinos lir dukreles. Gal 
užklausite kur tas buvo! Nėr 
ka minavoti kur ibuvo nes to
kiu atsitikimu galima surasti 
kožnoje apygardoje. Sztai ka 
girdėjau:

— Mamute, dovanok man, 
kad asz taip ilgai nebuvau na
mie. 
O

Dar ir dabar nebueziau 
ryžusi, jai tiie detektyvai ne

būtu parvežė.
— Kas atsitiko, vaikeli Ma

niau kad vakacįjas turėjai su 
kokiu vaikinu.

— Mamute, gelbėk įmanė, 
atimk mane isz tu poliemonn. 
Asz busiu gera, ndbebegsiu isz 
namu.

Jnsimaiszo detektyvas. Jisai 
sako kati jie aresztavo inerg- 
sze pusnuoge szokant su vy
rais. Detektyvas pranesza kad 
mergaite turi būti atiduota pa
taisos namams. Moina atsilie- 
plia;

— Darykit ka norit su ja. 
Mus neklauso tai svetimu pa
klausys. Nebūna namie, nedaro 
biznio namuose, kitur iszsivil- 
ko daužytis — po karcziamas. 
Gerai, kad aresztavot.

— Mamute, ne mano kalte. 
Asz dar neturėjau keturiolikos 
metu kaip tu man liepei vaiki
nus mylėti, kad jie peides pa
liktu pas mus už degtine. Po 
penkiolika doleriu palikdavo 
in vakaru vien isz dvieju vai
kinu, nors ir drese mano su
draskydavo. Tu, mamute, ma
ne dszmokinai, o dabar iszsrža- 
di.

Kalba detektyvas: Motina 
i szai žada, mes negalime tavęs 
iszgetbeti. Man rodos kad tu 
JHrK&lUb bet tavo motina sako

Kandidatas, Ant
Gubernatoriaus

v

M

Jonas Garland Pollard isz 
likos pa-

■ H

Williamsburgo, Va 
statytas ant kandidato guber
natoriaus Virginijos valstijos 
in vieta Williamo Brown 
1)11*1)1 ikoniszko kandidato.

J re-

1

ka hitą. Bet ot, pasakyk, kur 
.motina, kaip tu ja vadini, lai
ko degtine.

Mergszo verkdiuna:
— Pasakysiu viską!.

Mortal, nesakyk, vaikei 
tu mus suėsi.

Asz jus suėsiu, o mano 
suedetl — szaukia

gaite. — Man reikia eiti patai
sai keturiems metams del jusu 
degtines ir del jusu biznio. Tu 
mane isztvirkinai,
iszrižadi. Tu mane >iszmokinai 
vilioti su degtine dolerius, o 
dabar. . . dabar nenori manos 
gelbėti.

jau mer-

tu dabar

Kada mokslaines atsidarvs 
ateinanti menesi (ai dn kolegi
jos ;ir u n i v e rsi t e t u s in žengs 
apie dumilijonai studentu Suv. 
Valstijose. Yra tai daugiau no 
kaip hituose sklypuose.

Daugeliose Lietuviszkose pa
rapijose czionais Amerike žmo
nes yra neiržganadinti isz mo

li ž bažnytinius patar- 
Kaip kur isz tosios 

kyla nesupratimai 
visokį einezai o

keseziu 
Davimus, 
priežasties 
parapijose, visokį ginezai 
kaip kur ir sumiszimai.

Daugelis musu skaitytoju už- 
klausineja kiek kas privalo 
mokėti už patarnavimus ir ar 
yra kokia paskirta taksa.

Pagal Provincionaliszko Su
sirinkimo Plililadelphijoj 1880 
mete, taksai už'bažnytinius pa
tarnavimus likos paskirta 80- 
kaneziai, pagal pripažinimą 
Rev. James P. Turner, sekreto
rius mirurio arcivyskupo Pren- 
dergasto, Pliiladolphijoj, 
taip:

“Taksos (mokeseziad) pasi
liks tokios paezios szioje diece
zijoj ir kitose dliecezijose szios 
provincijos, kokios buvo lyg 
sziol'iai.”
už a privedimo pavėlini ma, pen. 
ki (bileilai; pavelinimas vienu 
užsuku, du doleriai; augsztos 
gailės hiiszios, dvudesziimt pen
ki doleriai; už giedotinas žela- 
miszes, penkiolika doleriu; už 

miszes,

yra

Ir sztai seka kainos:

tykes- niiszes, negie<lotinos, 
penki doleriai; už patarnavima 
laidotuvėse, tris dolerius. Lai
dotuves del vargszu bus laiko
mos dykai, be jokiu mokeseziu 
ar aukų.

Nėra jokios paskirtos sumos 
už kriksztus ne už suvinezia- 
vojhna (szliuba); tai priguli 
nuo žmonių ir savnoriai arba 
kas ka paaukauja.”

PARSIDUODA FARMA IR 
KOTELIS

56 akru žemes, 2 akrai gir
nos, 2 skaitiniai, sodas, 16 rui
mu namas, eletkriku apszvio- 
samas, bėgantis vanduo stuboj, 
didelis naujas tvartas. Randasi 
prie Pinegrove Pike, 3 mylės 
nuo Pingrove, Pa. Parsiduos 
pigiai del greito pirkiko. Apie 
dauginus kreipkities ant adre
so:

Jos F. Kempski, 
Brown Bldg

Port Carbon, Pa. 
Bell Tel. 2456-J.

(t.69
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ISZ LIETUVOS
/ ____ 1.» r*' « , M ’
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SUSISZAUDYMAS TIESKJ V U * X 1 £1 O

DEMARKACIJOS LINIJOS
Kaunas, 

v. 30 m in., 
sienio policininkas Astrauskas 
Juozas eidamas miszku nuo 
Panasziszkiu links Užaliju 
ka'imo api.e pusantro kilometro 
nuo administracijos linijoj

— I ji opos 28 d., .23 
Traku apskrity pa-

m išritu 
links

ČAULL
' ____ d, . I

moteriszkb nusinųodi.
JO DEL SUNKAUS SZEI-

'i*

MYNINIO GYVENIMO.
2“f JJcposAlytaus mieste, 

apie 12 vai. iszgere acto esen
cijos Kaleckiene Leonora ir po 
pųsvalaiulžio mirė.

Nusižudymo priežastis — 
sunkus szeįmininis gyvenimas
ir nesu taikų su vyru.
VAIKAS VAIKA NUSZOVE.

Liepos 4 d. I’aszvitinio vals.administ racijos 
krūmuose iszgirdo einant kelo- Kimszoniu km. Antanaiezio 6 
ta žmonių. Tamsoj negalėjo ju 1 metu 
pamatyti.
Nežinomi asmens leidosi bėg
tų Policininkas paleido in juos
2 szuviu. Bėgusieji a'tsiszaude 
isz revolveriu ir pasislepi*. Toj 
Vietoj rasta 2 sza u t u vo kovos 
szoviniai ir Lenku 
saga.

Ta pat diena 
Suminto

Suszuko 
asmens

»i stok.’’

imi formos

sza u t u vo beža i adų - 
nuszove Stasi Sznlku 14

±4• - ■ - -t.. ■■ -.1.

ISZ SKOTLANDIJOS *
, --------
Oraigneuk. — Jau praslinko 

keletas sanvaiczi'ų kaip nepa
sirodo jokią, žinęle isz mus gar
sios szalcles Scotland i jos 
si szalelo, garsus jos 
bot iidornu kodėl laikraszeziai 
mažai apie ja teirauj<‘si. Didu- ! 
mil prie kitu 'didesniu szaliu 
negalima priskaityti bet taip
gi ir ųevisąi menkute, skersai 
pokszezi'ftm pereiti užimtu lai
ko kokia pora dienu ir da reik
tų net gerai suskilti. Visa sza- 
lis tarpe vandeniu isz visu szo- 
nu o prie vandenio yra visisz- 
kai gražiu vietų in kurias ant 
pasilsio daugumas važiuoja 
nors ant vienos dienos tyru oru 
pakvėpuoti po metinio durnuo
se ar po žeme tvankaus oro 
darbo. Nors sunkios pas mus 
gana aplinkybes gyvenimo bet 
ant tokio viražui minėto isz-| 
važiavimo, 
taupindamas po keletą penu 
nuo pusmeczio ir daugiau kad 
tik kaip galint atsiekt, savo 
tikslą ir neatsilikt nuo kitu. 
Taip ir sziais metais iszvažia- 
vimai buvo milžrniszki, visus 
lygiai priskaiezius o Lietuviu 
tai visiszkai keistai, in vieta 
kad prastose aplinkybėse ir be
darbei vieszpataujant reikėtų 
ko laibiau laikytis vienybes o 
czion iszejo visai prieszingai. 
Lietuviai Darbininku Sąjungos 
renkdavo ekskursijas kas me
tas taip ir szimot tuo paežiu 
laiku surengė, bet atsirado bū
relis patrijotu jaunuoliu kurie 
tam pasiprieszino ir prieszin- 
ga agitacija varydami net po 
kitas kolionijas, surengė kita 
ekskursija in kita vieta (gaila 
kad tokius agitatorius 
mose kolioinijose gerai 
vaiszino).

Žinoma, buvo isz daugumo 
visokiu bet didžiuma jaunimo 
laikėsi vienybes, kur levai ten 
ir vaikai, tas ir vyriszkai, ra
dosi net keletas skysto proto ir 
isz suaugusiu kurie prie ju 
dalyvavo ir pasirodė prieszais 
didžiumos nuo seniai sureng
to sumanymo, nors ir priesziil
ga puse visokiom klintini truk
dė bet ekskursija pavyko 
blogai, nedaug ka. mažiau 
žiavo kaip kitais metais ir pel
no da atliks keletas svaru (sva
ras 5 dol.). Prieszininkam kaip 
girdėt, nepergeriause, nepavy
ko pasipelnyti, tas reikia pa-

■i I

, gar-j 
vardas|

•e

KELIAUKIT IN LIETUVA P
KLAIPEDA

Laivais Baltic Amerikos Linijos
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ŽEMIAUSIOS KAINOS TIESIAI IN KLAIPEDA 
IR ADO AL. P AT ARI AM PIRKTI LAIVAKOR
TES IN ABI PUSI, NES TUOMI SUOZEDINSITE 
SAU PINIGU.

* i

p Treczia klesa $107. Treczia klesa in ten ir J 
<U atgal tiktai $181. Turistine treczia klesa,

I Main Deck $129.50. Turistine treczia klesa
H in ten ir atgal tiktai $216. Cabin $147.50

sūnūs mirtinai isz levo 
szratin<m 
mas
metu amžiaus.

SZAUDYMAS TIES DE
MARKACIJOS LINIJA.

Kaunan — 
22 vai. 30 min. 
t ra c i jos linijos 
ties yihuszkiu dvaru 
girdeli szuviai pirmiau pare- 
beliu, o.po to irszantiivu. Viso 

100 sųviu. Kulip-

t*
4

Liepos 24, apie 
prie at Imi nis- 

pusej 
buvo

ftRevenue Tax” ir Pagalve “Head Tax” atskirai
7 , 

Kenk u Per “Vasaros Sezoną” važiuojant in Europa nuo 15 
Birželio iki 15 Liepos, o in Amerika nuo 1 Rugpuczio . 
iki 22 Rugsėjo, visos kainos padidinamos $7.50 
vienon galan, o $12.50 in abu galu.

prie17 val., 
policininkas 

Jaksztas patruli'avo 
marklinija, 100 metru nuo li
nijos Lenku pusėj jis pastebe- 

“ Pa
ku ri p taikydami in 

suszu'ko “
Jaksztas sustojo ir pa- 

szovimui. 
parpi-

1 
ežero

ties de-

Stok pasikalbę-

H

szautuva

jo 2 civilius asmenis su 
Kabeliais” 
ji 
si m.
ruosze 
Žmones su parabelin'is 
kalavo, kad jis paimtu szau- 
tnva ant. peties. Jaksztas 

“Kaukas auksztvn 
neiszpildžius szove viena syki. 
Civiliai paloli'do in ji 7 szuviūs 
ir pabėgo.

GINKLAI IR “SAMO- 
GONKA.”

Pas pil. Kulszicka Aleksan
dra, Pipliu kaime, Zapiszkio 
v., policija rado szoviniu, pa
rako, kapsuliu granatoms; kas
pinu kulkos va‘idžiams ir 

“sandelio sa
vininkas sulaikytas.
POLICIJOS AGENTAS PA- 

SZOVE KAUNO PILIETI 
Kaunas — Liepos 28 d. apie 

23val. Kriminal-i-nes policijos 
agentas Szancziuose VI Kran
to g-vej pamatęs einant i n tar
ti na asmeni norėjo patikrinti 
jo dokumentus. Tacziau agen
to stabdomas tas asmuo nesu
stojo, leidosi bėgti. Tada agen
tas szove isz revolverio ir su
žeidė nepažįstama. Nustatyta, 
kad sužeistas VI Kranto g-ves 
gyventojas Pranas Szvarcas.

policija veda 
tuo reikalu kvota. Szvarcas pa
dėtas miesto ligoninėn.
“NAMINES” BRAVORAS.
Stakių apskrity, Lekeczlu 

valscziui. Autoliszkio kaimo 
pas ūkininką Laurinaiti Prana 
ir Paukszti Juozą, 
ežius vienam ukv 
pelninga inmone—

szuko >,
SU-

ir

i( sa-
mogonkos.” Szi o

Kriminaline

, >

Bravori n hi

gyvenan- 
rasta labai 
“namines 

bravoras.-is sriek tiek visai 
paruosztu vartojimui to bra
voro iszdirbiniu.
kai dargi laike pas save Ru
su karo szautuva.

inmonininku 
namines” :

szautuvas. Jie trauiami atsa
komybėn.
ISZ VILNIAUS LENKAI 
ISZVEŽA SZV. KAZIMIE

RO RELIKVIJAS.
Gazeta Warszaws'ka

kad Lenkai ruosziasi 
iszvežti isz Vilniaus in Lodze 
Szv. Kazimierio relfi'kvijas, es- 
anezias Vilniaus ’katedroy. Re
likvijų pervežimaui sudarytas 
specialinis komitetas ir 'pats 
pervežimas invyksfias del to, 
kad Szv. Kazimieras vra Lod-, T r

zos pampi jos globėjas. Relik
vijoms padėti busiąs padary
tas puosznus sarkofagas.

Isz 
visa

< 4

C i
nt imtay?

atsarga ir

< i >, pra-
nosza,

AUTOMOBILIS MIRTINAI
SUŽEIDĖ ŽMOGŲ.

Kaunas — Liepos 29 d. apie 
10 vai. vakaro, isz miesto Uk
mergės plentu ėjo darbinlinkas 
Jonas Janusovas, 5-me kilo
metre nuo Kauno atvažiavo 
prioszais Automobilis garnį di
deliu greitumu. Janusovas bu
vo nutrenktas ir pateko po ra-
tais. Automobilis vilko ji ko-
kuis 10 metru. Žmonos norėjo 
sulaikyti szoferi, bet tas už
geso žibintuvus ir pilnu grel-
tumu midrože toliau. Žemoj 
liko kruvinas Janusovo lavo
nas. >■

paleista 70 — 
kos krito musu pusėj. Vilnisz- 
kiu ir Kaliakiemio kaimuose.
KARO TEISMO SPRENDI
MU SUSZAUDYTAS PA-

i

Kaunas, VII. 29 (Elta). — 
Pasienio policininns 
kas, pernai paliegęs in

SIENIO POLICININKAS
PETRAUSKAS.

Petrą tįs
ok n- 

puotaja Lietuva ir vėliau su
gautas Seinų apskrity, už szni- 
pinojima Lenku 
terot rištinius

naudai ir už 
būtent,aktus, 

už kėsinimąsi nušauti apskri
ties virszininka p. Volonsevi- 
cziu, in kuri paleido keturios 
szuvius, karo lanko teismo nu
teistas miriop. Teismo spren
dimas in vykdytas.

SURADO NUŽUDYTA SE- 
, FUKA.

Liepos 11 d. Kretingos ap., 
prie viesžkelio Gintaliszkes — 
Kalvarija rasta nužudytas se
nis Jurgių 'Jįtapolis, 60 metu 
amžiaus. 
t ' J-. „
eziaus. Policija spėjo, kad 
žudymas padarytas plešzimo 
tikslais, nes senis turėjo su sa
vim 700 litu, 'kuriu prie lavo
no nebuvo rasta.

Kretingos policija sulaikė 
Samauska Juozą, 28 motu isz 
Geldicziu kaimo. Plateliu vajs- 
cziaus, kuris intariamas Ra- 
polio nužudymu.

—- Kretingos apskr. prie 
Montiszkes priepl. jura iszme- 

Tai pasirodo esąs 
darbininko Vilhelmo Skarbo 
kūnas.
Skarbas gimė ir gyveno Klai

pėdoj. Kaip žuvo, 
nėra žinoma.

rn

\(sz Salantu

te lavonu.

apskr.

virszui 
kiekvienas stengėsi

sveti- 
nepa-

z

Baltic America Linijos laivu populiarumas Lietuviu 
tarpe priklauso ne vien nuo to, kad jos lavai eina

- tiesiai in Klaipeda bet ir nuo to, kad pasažieriams 
teikiama geras maistas ir patarnavimas.

f
ISZPLAUKIMAI LAIVU ISZ NEW YORKO

LITUANIA .. 31 Piuczio | ESTONIA .. 17 Rugsėjo
POLONIA ... 7 Rugsėjo LITUANIA .... 5 Spalio

Del visu informacijų kreipkitės in vietos agenta arba

BALTIC AMERICA LINE
8 Bridge St. New York

T

vals-
nu-

ne- 
va-

tuo tarpu

ATSAKIMAI

Pas mus szi vasara nebloga, 
oras gražus, szilumos ikisziol 
dideles da nebuVo, buvo pir
miau beveik permažai lietaus 
bet dabar jau pradėjo antra 
diena. Ant lauku užaugimai ne 

tik daržovėm 
Kelius visur

pas mus taip taiso kad net mie
la pažiurėti, prasto gyvento
ja us mbus stalas lygesnis už 
kelia.

Geras taipgi sumanymas, — 
dratus 

po

blogai atrodo, 
buvo per sausa.

A

Ant. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

(Bell Phone 872>
2 331 W. Centre St. Shenandoah, Pa. 

b:

f

Nuliudimo valandoje šutei- J 
kiurn griausi pitarnavima. Pa- j 
laidojima atliekam rūpestingai J 
ir gražiai. Busite pilnai užga- ! 
nėdinti. t

t

t

telegrafo
juos i n ved a
paųksztelems nelabai patinka, 
bet kad ir jie szelmiai godos 
neturi, ant dratu pulkai susė
da pasikalbėti o praeinantiems 
žemai žmoniems nevienam pe- 
czius ar galva aptinkavoja sa
vo meszlu, užtad ir sumanyta 
atkerszint, tegul lekia in gir
na o ne praeivius terszti.

— Szkotinskas.

panaikina o 
žeme, tas / Isz Mahanojaus ir Girardvilles j 

r jeigu kas pareikalaus mano pa- {
tarn avima tai meldžiu man tele- 
fonuoti o pribusiu in deszimts 
minutu. Bell Telefonas 872 I

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

likti nes aiszkuimo negavau su
žinoti. Goda u'ž tai jaunimo, pa
galvokit nuo ko jus skiretes, 
nuo savo tėvu, broliu, seselių 
ir giminiu, buvo ir tokiu ku
rie tėvai važiavo in vienas o 
vaikai in kitas ekskursijas. Ar 
nebūtu gražiau laikytis vieny
bes, veluk skirtis nuo svetim- 
taueziu o ne nuo savųjų? Tiki
mės kad daugiau to mus jauni
mas nepailarys nes jau sziais 
metais užsitranko dideli pa- 
jiiekinhnų ilr ųeinalonuma aky
se vietiniu svetiuntaueziu.

Moterėles pas mus darbuo
jasi neblogai, draugija moto
rin' susitvėrė ir kol kas laikosi 
net jau ir koncertus lavinasi, 
Gabbe už tai moterėlės, Dieve 
jum padek pasehmingai ir ant 
toliau dantbuotis, gal ir pla- 
cziai ka nuveiktu bet aplinky
bes novel i na. Vienos gyvena 
isz paszelpu, kitos turi paezios 
dirbti pas farmerius ar kitur 
kur del pragyvenimo, vargas 
visus paliete ir isz jo sunku 
i subėgti.

Randasi keletas ir neblogai 
gyvemtneziu, kuriu

Ant Antro Floro Kline Sztoro 
19 W. Centre St; Mabanoy City

GYDUOLE NUO ANGLEKAS1U 
ASTMA IR NOSINIO KATARO

Neapmokama gyduole variuojama su 
stebetine pasekme per 30 metu, del 
Gerklines Astma arba dusulio, Bron- 
kitis, Gerklines kosulio, Plauti, Sunku 
kvepavima, Užėima ir szalti galvoje, 
Priszakini skausmą galvos ir t.t Gy
duole kuri visad gelbsti. Vieno mene
sio gydimas Preke 30c per paczta. 
(szrasta ir parduodama vien tik per 
. HAMPDEN LABORATORY

724 MULLBERY ST. READING. PA.

K. Rėklaitis
Lietuviszkaa Graboriui

WilkesLukas,
Siuntom jums 

gropiąta bet 
pacztas sugražino viską adgal. 
Prisiunskite geresni adresu.

ANT PARDAVIMO.

— Petimi 
Barre, Pa. - 
laikraszti o ir Laidoja numirėlius pa

gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbi- 
ninke moterems. Priei
namos prekes.

516 W. Spruce Str., 
MAHANOY CITY, PA.

306 Market Street,
: - PA.

v 
t!Kotelis ir fąrma. Namas tu

ri 16 ruimu. Maudyne, vanduo 
ir visokios vi gaidos stuboj. 
Farma turi 45 akieriu, dųųg 
vaisingu medžiu, visos dirba
mos maszinos, arkliai, karves, 
visztos ir antys. Priežastis par
davimo yra kad vyrui mirus 
suriku man ja apdirbti. Kreip
kitės ant adreso:

Anna Konsavage,
Locust Valley,

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

REIKALAUKITE
fas Visus Lietuvius

♦ Sztorninkus

BIRUTES
Saldainiu isz Lietuvos
Jeigu Tamstų Sztominkas 
ju neturi, praneszkite mums

(t.f.

A.

*

jo vardu ir adresa kad mps

V
TAMAQUA,

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

Laidoja kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, vcseliju, pasivažinėjimo ir t. t. 
S20 W„ Teatre St; Mabanoy City, Pa.

A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

28 Frack St., Frackville, Pa.
Bell Telefonas 172

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

Bell Telefonas 1430-R /
ST. CLAIR, PA. 7

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Paprabus paruo- 
szia nuo papraszcziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, vesellu, kriksztynlu ir 
kitiems pasivažinėjimams.gyvemtneziu, kuriu moterėles 

visokiais budais vyrus skriau
džia taiip kaip garsi siuveczka 
kuri pati sint visiszkal nemo
ka o kas tik ka pasiūti užpra- 
8zo viską apsiima, miera sziek 
tiek numanydama paima o isz 
Žydelio daigia paėmus už vy
ro piuiigus ant išmokėjimo 
atiduoda užprasziusiai drabu
ži už mažiau kaiip Žydui turi 
męketį, bet garbe ir pasidi
džiavimas kati gerai pasiuva 
ir nebrangiai. Taip jr pa? mus 
randasi* panašai u atsitikimų 
kuriais moterėlės vyrus ap-« 
gauna, 

t

įjl i I • < %

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.
—:

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

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

mąžiaų kaip Žydui turigalėtum jam pasiusti pasiu- 
lymą.
LITHUANIAN IMPORTING GO 

818 E. SIXTH ST. 
SO. BOSTON, MASS.

.......  L N ■ .... ... IWI .. „■

lymą.
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Gilius Profesorius
X MAUIjIU

I

Dr. Truchard, medicinos 
rimtumus, Paryžiaus universi
teto profesorius, garsus chi
rurgas, pagalbos Legijos, ka
valierius likosi paskirtas me- 
decinos Akademijos sanaru. 
Kad pagerbus savo nominaci
ja, ta vakarų savo palociukuo- 
se, prie Avenue du Bois, pa
rengė pietus del savo p liete
liu.

Svocziai, jau susirinkę salio- 
ne, lauke profesoriaus sugry- 
žimo. Matomai ji užlaiko ko
legų pasisveikinimą, arba ki
tos kokios ten ceremonijos. 
Įraukta jo kas valandėlė. Tuo 
tarpu atėjo Inikrasztininkas, 
norints gauti naujas žinias in 

Ponia Tru-

Pritchard

I

savo laikraszti.
chard prasze jo palaukti, bet 
tasai atkaklus reporteris ap 
reiszke, kad jam nereikalinga 
matytis su paežiu profesorium 
pakaks jam užduoti kelis klau
simus, kas žino jo gyvenimą n 
darbus. O taipgi tarp užpra 
szytn atsirado daktaras Rucft 
mokintinis ir prietelius to 
naudingo chirurgo. Pone riu- 
chard taigi jo prasze, idant jis 
suteiktu reporteriui informaci
jas ir nuvede juos abudu vyro 
kabinetan.

Laikraszti ninkas
pradėjo kalbėti apie reikalu.

-— Rytoj turiu paraižyti 
straipsni -apie* daktaru

tuojaiK

'III
■■’■♦H1 >■ ................   I ■ ■

Sergajdis yisas sudrebėjo.
— N<‘,

ties!
nesiduosin pjausty-

■

I

't

minga operuotu ligoniu.

’v6 negalima. p ♦ -
— D r. Truchard priešai- 

ninku i mkalauja, idant pa
duotu pavardes ir adresus lai-

I

— Tai piktas tikėjimas ir 
pikta valia, žinomas dalykas, 
kad tp negalima padaryti, nes 
tai daktaro paslaptis.

— Kodėl vienok d-ras Trn- 
chard niekados operacijų nc- 
duro Ligonbutyj, žpio;iiu aky
se, bet tik savo lomioj klinikoj 
prie uždarytu duriu.

— Ba ligonbucziuosc 
inst runientu,

npra 
reikalingu dei 

tos operacijos. Be to, tai tur
tingu žmonių liiga; toji liga 
terp biednu beveik 
ka. /

noatsitin-

i

Tru- 
cluird isz priežasties jo iszrin- 
kimo in akademija. Ar galo- 
cziau taigi nuo pono dasižino- 
ti kokie jo titulai, 
prie garbes?

— 1 >;dkiii maloniai ponui 
suteiksiu nurodvmus — atsa
ke Dr. Rueff. — Pirmiausiai 
profesorius atsižymėjo 1901 
metuose iszguldymais apie ve 
žio liga. Jo studijos atkreipė 
uty d a ant kepenų kentejimu. 
Jisai yra specialistas tose ri
bose ir dauguma savo operaci
jomis isztobu lino technika. Pa
galios iszrado viena, ir visoj. 
Europoj jis su savo operaci
jomis pagarsėjo. Priesz ta isz- 
Sadima, kada kepenų pravedi 
mas užsikimszdavo tulžies ak

kam 
atei

prigulinti

maloniai

meneimis ir nebūdavo, 
sakoma “keliaujantis,” 
davo neatbūtina smertis terp 
baisiausiu kaneziu. Profeso
riaus Truchanl operacija ati
daro pravedima, ji iszvalo ir 
padaro visame kame tvarka.

— Kaip seniai tokio- ope
racijos daroma?

— Pirmu kartu profesorius 
padare operacija pirm poros 
metu.

— Ar ir ponas mėginai tai 
darvti ?

— Niekados neturėjau pro
gos. Paprastai tokius serga n- 
ežius siuzdavau in mimo mo
kytoju klinika. Bet jo .metodą 
žinau pakaktinai, kad kiekvie 
name atsitikime suvartojus.

— Koksai procentas nepa
sisekusiu operacijų?

— Labai mažas, 
penki ligoniai <ant kiekvieno 
szimto mirszt-a po peiliu arba 
• a a a A a ---------

Kaip tik

isz nesisekusiu operacijų. Ta
me atžvilgyj apgarsintos sta
tistikos patikrina apie tos mo- 
tados (iszganinguma. Leidžia 
jos tvirtinti, kad žmogus su 
sveika szirdžia gali iszlaikyti 
operacija be jokio pavojau*.

Reporteris greitai užsiraszi- 
Po valandėlei tylėjimo

— 2inau, 
goję.f ’

nėjo.
paklausė:

— Ar ponas žino, kad pa 
si rodo straipsnis labai neprie-k 
lankus del Dr. Truchard ?

“Mokslo Peržval
Ji parasze Leclerg, di

džiausias profesoriaus neprie
telius. Norėjo tuo straipsniu 
užkenkti jo iszrinkimui in 
Akademija.

— Leclerg iszvede, kad ope
racija yra žmogžudyste, kad 
jos iniekas negali pragyventi. 
Mėginimai, daryti Vokietijoje 
pasirodė nelaimingais.

— O ž.inari ponas, ka Dr. 
Truchard atsako ant to užpuo
limo? Kad Vokiecziai yra “ 

arba kad turėjo 
instrumentus, 

pagaliau, ka<l dare operacijas 
per vėlai, kad pa geibu jau bu-

iszrinkimui

Submarinas “Iszgelbėtaš” In 23 Minutas

szeriai,” 
szva rilis

f ti
no- 

arba

— Danį dar viena užmeti- 
nejima pono mokytojui; nako 
kad jis yra labai brutaliszkas 
su pacijentais.

— Ir priesz. ta užmetimą 
apsigynė sztai laja savo bro- 
sziura.

Rueff pasiėmė ja nuo biur- 
ko ir skaito:

— Clrirurgams 
brutaliszkumas; 
būtinas 
muose. 
yra baimingas 
kurie 
chirurgus praszydami 
bos, paskutinėj valandoj pasi
rengė pasprusti, pasislėpti po 

Pagalios 
lci< timas v ra i 
Jei operacija yra

9

priesz pacijento valia, 
to gali pasakyti: 

Lengva taip sakyti, tam k<as 
pjausto. Jei patsai butu pjaus
tomas, užgiedotu kitai j): At- 
sakvsiu: “ 
žmonėmis, 

veži,

— Tokiame atsitikime po
nui lieka dvi valandos gyveni-

Galima mėginti kitokie 
budai... kompansai isz ledo.,., 
in czirszkimai... viskas, bile 
tik ne operacija... ant operaci
jos nesutinku.

Dr. Rueff nekarta sutikda
vo asztrus ligoniu pasiprieszi- 
nimus, teeziau jam buvo stebė
tina tokio garsaus operato
riaus pasiprieszinimas.

— K n taigi liga padaryti 
gali isz žmogaus! — pamišlijo 
ir jau neąispyre, bet pasikvie
tė ant szalios serganezio 
ežia.
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užmetama 
jis yra neat- 

rei kalas j u 
Kiekvienas

Net paeijentai
savnoriai kreipiasi pas

pagcl-

užsiemi- 
serga ntis

reikia ji atlikti 
varta, 
Kas-gi ant 

4 4

serganeziojo 
nereikalingas, 

i reikalinga, 
nors su prie-

Juk ir mes esame 
taip pat 
akmenis 

uždegimą ir

galime 
gauti veži, tulžies 
slaptosios žarnos 
tam panaszias kenksmingas li
gas. Ir tokiuose atsitikimuose 
esame vertesni pasigailėjimo, 
nes geraipžinstame savo padė
jimą ir neduosime sau inkalbe- 
ti, kad mums niekas negresia. 
— Nepaisiau t to einame ant 
operacijos stalo narsiau už be
mokslius ligonius.”

Tuo tarpu isz kaimyniszko 
kambario iszsigirdo žingsniu 
atbalsis. Dr. Rueff pertrauke 
skaitymą ir apreiszke:

Profesorius gryszta. Galėsi 
ponas isz jo locnu lupu gau
ti informacijas.

# * 
Atsidarė durvs* 

nia Truchard, o ant jos veido 
apreiszke misi mill imas.

— Pone! — praszneko mal
da uja nezia i in d-ra Rueff — 
tegul ponas eina!... greieziau!.. 
mano vyras susirgo!... Parvežė 
ji pus gyvi....

Truchard priesz valanda kri
to ant gatves, 
parbloksztas.

*
Inbego pa

— Poni — praszneko pasz- 
nabždomis — greita operacija 
neatbūtinaI Kaip ponia misli- 
ja: ar galima operacija atlikti 
priesz sergancz’io norą ?

Ponia Truchard leido dr. 
Ruoff veikti pagal savo.pažiū
ras. Liepė jai paszaukti t įlo
jau s du fel’dszerius.

Sergantis temijo įsu baime 
in ta suokalbi. Iszejus pacziaj 
per dūris, pasiszauke Rueffa.

— Turėjote suokalbi — ty
rinėjo. — Asz tai gerai žinau. 
Bet atkartoju: operacija nepa
siduosiu! Tai butu piktadarys; 
te. O po tam tu nemokėsi tip 
atlikti!

— Galiu 
chirurgą...

— Nei jokio.

paszaukti įrita

Nei vienam 
netikiu... net sau paežiam.

— O vienok tokios opera
cijos ponui nusisekdavo.

Truchard apie tai nutylėjo 
ir kalbėjo toliau:

— Ne, tik zobova su žmo
gaus gyvasezia.,. Laikais ope
racija! pasisekdavo... bet... — 
susilaikė ii r patylomis
re: — ne taip lankei kaip tvir 
tinau... Mano statistikos...

Mokintinis 
ežiais.

p ridu-

sujudino pe-

kaip perkūno 
Ant laimes su 

juo ėjo du prieteliai: pakele j* 
ir pargabeno namo.

Mokintinis ji apbarszkino ir 
uždavinėjo klausimus. Pastato 
savo mislyse diagnozė.

— Ka kolega; atradau? Kas 
man yra ? — klausinėjo nera
miai Truchard.

— Brangus mokytojau, pa
vojuje randasi ne szirdis, kaip 
mislijau pirmiau bet kepenys 
— atsake Rueff.

— Tulžies suekmenejimas?
Isz pradžių turėjau vil

ti, kad tik akmenaa, bet ma
tau, kad yra užatakuota ir ke
penų pavedimas.

Sergantis mirtiai nubalo.
— Ar tikrai ? — paklausė.

.— Taip isztyriau visus li
gos simptomatus, kuriuos po 
nas profesorius ta/ip smulkmc- 
niszkai isztyrei ir apraszei.

— Thigi esu jau pražuvęs?
— Arman pasitiki brangus 

mokytojau?
— Visiszkai.
— Tokiu budu iszgelbesiu 

poną profesorių ir tai taip, 
kaip ponas gelbėjai kitus.

Serganczio akyse apsireisz- 
ke baime.

— Nesiduosiu operacijai! — 
suszuko.

— Juk ponas profesorius 
žino, kad operacija neatbūti
na. Ponas pats tokiame atsi
tikime nįeko nelauktum.

<įį, krm#ztinw stovėjo turtingi 
mli pytai.

Bet tuose miestuose ir so
džiuose buvo girdimas baisus 
triukszmay kuris pergazdino 
karalių ir kada jis prisiartino 
prie vainiko, tai iszvydo kad 
žmones žudo vienas kita del

Tai buvo seniai, labai seniai, 
daug tukstaneziu metu nuo to 
laiko praėjo. Giliu juriu-marin 
dugne sėdėjo juriu karalius
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, ,..... didžiausiu, laike 
manevru pasiskandino idant iszbandyt kiek ima laiko ji isz- 
gelbet jaigu ant tikrųjų nuskenstu laike nclaiirp.es. Laivai ji 
iszgelbejo in laika 23 miliutu su naujausioms prietaisams.

r ■

joja. Jo lupomis kalba no gar
sus chirurgas, bet sergantis, bi
jantis peilio.

D-ras Ruoff pamojo felczc- 
riams. Du dideli vyrai puolėsi 
ant d-ro Truchard, tuojaus ji 
suvaldė. Vienas ji laiko už ko
jų, kitas už ranku, o d-ras 
Rueff dėjo jam 
maska su chloroform.

Ligonis inestesi, puldinėjo 
tampėsi. J^amažu vienok pas?- 
prieszinimas ėjo silpnyn, bal-

Amerikos submarinas V-4

kilus už ranku 
ant burnos
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vienas isz

sas nyko, pagalios viskas nu
siramino. Ant rytojaus visuose 
diienraszcziuose pasirodė se
kant is praneszimas:

Praneszta mupis žinia41 , apie 
smerti garsaus chirurgo pro- 
fejjori'aus Truchard. Numirė po 
kepenų operacijai, tokiai taigi 
operacijai, kuria pats 'iszrado 
ir daugumai sergantiems gy
vastį iszgejbejo. Mokslas pa- 
nesze milžiniszkus nuostuolius.

GALAS.

niai ateidavo isz visokiu van
denų iszreikszti jajn savo isz- 
tikimylx‘s jausmus; juru žu
vys slankiojo po kojų juriu 
valdono, ji genbe ir mylėjo.

Apsirėdęs juriu karalius bu
vo ilgais rūbais, užsimėtės ap
siausta, iszausta isz vandens 
rožių, kurio galai'buvo nusitie
sė virszirie vandeniu per dau
geli myliu.

Rajikose karalius laike laz
da o ant galvos buvo skaiseziai 
raudonu karolių, vainikas (ka
rūna). Nors karaliszkas sostas 
stovėjo juriu dugne, bet pra
kilnus ir galingas karaliaus 
liemuo sieke palies juriu pa- 

, o vainikas iszkilda- 
virszni vandens, buvo ap- 

vamlens augmenų, 
vadindavo žmones;
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po-
Jo akyse buvo troszki- .

— Dabar nėra kalbos apie 
tikra procentą — tarė. — Turi 
me mėginti operacija. Tai vie
natine iszsiigelbejimui lenta.....

— Neteisybe! Galiu laimin
gai iszeiti to atako ir dar gy
venti kelis menesius kol mano 
kitas jjarbloksz.

Nutvėrė mokintini už 
ties.
mas gyventi.

*
Ponia Truchard inejo in 

kambarį ir davė d-rui Rueff 
ženklą, kad jau viskas pareng
ta. Seragantis pamate ta duo
ta ženklą. Suprato, kad jab 
jam nėra pagalbos, kad nega
les apsiginti nuo peilio. — At
siminė jis pasiprieszinimus pa- 
cijentu, guldomu su prievarta 
ant operacijos stalo. Žinojo, 
kad ir jis nuo to negales isz- 
sigelbeti. Bet žinojo taip kad 
toji operacija yra piktadarys- 
kad nei vienas operuojamas jos 
nepragyveno, 
kos apie laimingas operacijas 
buvo tikra melagyste.

Per du metus daro beva'iąin- 
gus mėginimus.. Negalėjo jn 
pertraukti, nes butu nukentė
jus jo garbe ir turtas. Tos ope
racijos pastate ji iin chirurgu 
eiles, kurie gaudavo milžinisz- 
kus pini gust, ir atvėrė jam 
Akademijos vųrtu^.

Urnai per veidrodi pamate 
du feldszerius. ;

Tie ėjo tyliai, pasfislėpdami.
— Nesiiartinkite prie manes!

— suszu'ko nusiminusiu balsu.
— Duokite man dar valandėlė 
laiko. Turiu ka tokio 
baus pasakyti...

Buvo, kaip žmogus pasmerk
tas ant smerties, kuris norėda
mas pratęsta egzekucijos laika, 
pasirengęs net meluoti.

Isz jo burnos krito be jo
kios tvarkos žodžiai:

visi..
Esiu niek- 

Malones, mielaszirdys- 
Asz ne noriu mirti I

Rueff klausėsi to iszpažini- 
timo su didžiausia baime. Mo
kytojas, kurį uuo daug metu 
gerbia, pats save vieszai skun
de. Prisipažino, 'kad yra azar
te tanas, žmogžudis. Tai noga-

— sergantis kla-

* * 
inejo

Žinojo,

kad jo statist!-

Negalėjo j n

— Mirė visi.... 
racija negalima.... 
szas.u 
tęs!...

li mos dulktas

svar-

ope

virsziaus 
vo 
skleistas 
kaip juos 
isz tikro-gi tai buvo ilgi juriu 
karaliaus plaukai kuriuos kil
nojo bangos.

Juriu karalius sėdėjo soste, 
teise ir (lavinejo savo insaky- 
mns.

Karalius ilga laika nuolatos 
vis sėdėjo sųvo soste ir ant ga
lo tiek nuvargo, kad užsimanė 
atsilsėti. Jįų atidėjo in szali 
karaliszkaja lazeĮa ir nusiėmė 
nuo galvoj vaįnika. Bet sztai 
karaliaus akys pamate nepa
prasta jiaveiksla; Raudoni jo 
vainiko karoliai 'buvo apdeng
ti juoda žeme, o ant žemes au
go miszkai, pasikėlė kalnai,

Brolis ėjo priesz broli, sunūs 
priesz tėvu, girdėtis buvo 
kliksmai, keiksmai, mirsztan- 
cziuljn vaitojimai... Visur — 
neapsakomas vargas, begali
nes nelaimes ir vis tai del szi- 
to aukso!

I’ada užpykęs karabius tren
kė kanklėmis per karima to
kiu smarkumu jog keli laivai 
sudužo in pakraszcziu uolas; 
rustyibe liepsnojantis karaliaus 
kvėpavimas silkele jurose aud
ra; smarkios bangos, 
ūždamos, plakėsi 
ežius.

Karalius tfbicim rankom nu
tvėrė stiebą ir Įniko ji judinti 
kad nugramzdinus 
j u rin gelmes.

Bet stiebas stipriai laikėsi 
tik isziro keli miestai, pražuvo 
keli tiikstaneziai 
Bet ka 
sau je 1 o! Pa s i 1 i k u s ie j i 
užgriuvo ant mirusiųjų turto 
ir pasiklare dar didesni nesuti
kimai.

Tada juriu karalius kareziai 
apsiverkė ir nukeliavo in savo 
povandenine valstybe didžiai 
sau iszmetinedarnas tai kad 
savo vainiką iszpuosze auksu 
ir deimantais.

teva,

I 

111

baisiai 
in pakrasz-

vainiko in

žmonių... 
reiszkia szita žmonių 

gyvais
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Mergeles, ka darysite, 
Kaip dresiukiu rankoves 

pridurs i te, 
Kojos nuogos, rankos nuogos 

net už alkani u, 
Kas bus po perkūnu!

Skalbt ir diszius mazgot, 
Butu gerai, nes maine turi 

isz vaduot,
Ba dukrele jau panele, 

Netikus skalbt, tai ne prasta 
mergele, 

Jaigu su ba'inbiliais lyg pusiau 
nakt valkiojosi, 

Paskui makaronus gyniojosi 
Tai turiu ilgiau pagulėt, 

(Jerai pasilsėt, 
Taip mamyte,

Iszskal bk droš u to, 
O suprosyk gerai, 

Kad nesijuoktu sportukai. 
Tai vej mamelei darbo 'bus,

9

Kiek katras galėjo.
Ant galo pribuvo koks 

szpicukas,
Kaip vadina sportukas, 

(Ut.c *r valgė nes alkanas 
buvo,

O kada galvoje neteko 
szulo 

Pradėjo kvailiuot
Ir merginas zagabavot 

Merginos nuo jo szalinosi 
Ir saugo josi,

Jis prie vienos prikibo, 
Ir szokti vadino.

Na ir su kumszczia in veidą 
užgavo,

Kada szokti su ja ja negavo. 
Kaip tas iszeis tdi nežinau, 
Nes apie tai da nedažinojau, 

Del tokip gerai ne bus, 
Ba susitarė mergeles gerai 

. u'žskus,
Ir tokia sarmata padarys, 

s Kad daugiau 'mergeliu 
neužkabys. * » # 

i

Plvmonto nekurios moteriukes 
darbszios labai, 

Seda ant pasilsiu retai, 
Ir szirdys yra gailios, 

Neužmirsz Iblakes niekados.
Už tai blakių daugybe, 

O svieto galybe.
O ir gera pdmieti turi, 

Katrie už hurda neužmoka 
sznairiai žiuri,

Priek tam labai paezedžios, 
Szl.uot.os noperkal niekados,

9

9

9

Tai vej mamelei darbo bus 
Kol rankoves,prisius, 

Ba nemoka sint dukrele, 
Tai turi sint mamele,.

O jus tingines, 
() jus szlapnoses.

Tingines ir naktines valkatos, 
xJuk jus neisztekesite už 

vyro niekados.
Ne valgi virt, 

Ne darbeli dirbt, . 
Tiktai ėst ir miegot, 
Ir bamlbiliais važiuot.

* ♦ ♦
Ashles k svetingos bobeles, 

Meįlios visos jufju 'duszeles, 
O jau katrie fundina, 

Del tu meile būna gana.
Kaip vyrai in dafba iszeina, 

Tai in karezėma Nueina 
Ten gere ir uliavoja, 

Kaip namo gryžta net 
svyruoja.

>

Sarmatos jol^įo^pieturi, 
Ant (nieko nežiūri, 

Pasiusima ųayę varo, 
Net del doru moterių sarmata 

daro. 
♦ ♦ *

Vienoje vietoje M... Veselka 
atsiprovinejo, 

Viskas gražiai ojo, 
Daug žmonių nebuvo, 

Tiktai gimines ir pažinstami 
pribuvo, 

Jaunavedžius apdovanojo,
I 1 * • • '

*

■U
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Ba kaip szluota pleszti, 
Kam tuosius kampus szluoti?

Duriu nereiko atidaryt, 
Kad n(>rs kiek iszvedyt, 
Tegul ra ugniai smirdi, 

Jhk smarves ausys negirdi, 
Apie vyrus nepaiso, 

Lovų niekad netaiso;
Jau ka szvarios tai szvarios 

Niekur kitur tokiu neras.r v-» 1 i

9
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YRA TAI RECEPTAS DEL

Szalczio Gripo, Dęngue,
Bilious karszczio ir Materijos. 

Qreitai veikia. Gausite ffptiekose.

KRAUJO
.. . .

Sloginimas
Žmogus lekiant su eroplanu pėr 
i 

negu žmogus su dideliu krauju
I lt J t a •

miszkai, pasikėlė kalnai, 
tarp kalnu buvo daubos, žalia
vo pievos: po miszkus knibž
dėjo invairios žvėrys, lygumo
se ir pakalnėse apsigyveno 
žmones. Vis tai taip linksmai 
iszrode juru karaliui, visur bu
vo matyti gyvenimas ir grožy
be! Ir juriu karalius isz 
džiaugsmo suplojo delnais: jis 
niekad nieko panaszaus nebu
vo regejas, jis* negalėjo ati-l 
traukti savo akiu nuo szio ste-| 
buki ingo reginio.

Bet po kokio laiko — turi 
Imti perėjo keli metai, kurie 
juriu karaliui iszrode neilgi — 
jis su pasibaisėjimu pastebėjo

Apžavėti nas paveikslas 
ant vainiko gyveni

mas pasibaigė: buvo regeti lik 
pliki kalnai, taipogi baltavo 
iszmetyti tai szen, tai ten in
vairiu sutveriimu kaulai, vieto
mis apskleisti juros žolėmis.

Tada karalius nulindo:
— Oj, paveikslas 'buvo tok

sai gražus!.. Kodėl jis negalė
jo ilgiau patvereti!—

Ir sztai juriu karalius šuva-

tinkančius dirbti valdinius ir|.“"fe 
insako pastatyti toki stiebą 
kuris iszkiltu lyg 
pavirszaus.

jog 
nyksta;

Szita yra Receptu 
Aptieka

Iszpildome visu Daktaru 
receptus. Jeigu ju>o dak
taras negyvena mieste, 
atneszkite jo receptą in 
muso aptieka, mes šutai- 
sisime gyduoles.

————

Litschs’ Drug Store
14 E. CENTRE 8T. 

MAHANOY CITY, PA.

>1,000 TIK UŽ 60 CENTU. I

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

Vaist-Žoles yra nuo sakinėsiu 11-

t

dino visus savo tarnus, visus eu: viduriu užkietėjimo, skilvio no-
< I   • • «   A _ A    flį 

ežiu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po’I (asthma), perszalimo, skaudėjimo po 

vandeniu krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapir.imoii lovoj, ir

Netrukus žmones stvėrėsi už fe A,fe’k fe 
darbo ir kada stiebas buvo pa-fe^‘pan7ii^ mto.’tM. ? 1 vaist-žoliu, kurios jums sugražins

baigtas, karalius pritvirtino Ja|gU kenti nervu suirimą, galvos * 
savo vainiką, gausiai iszpųo- skausmus, užima ausyse, nuomari, 
szes auksu ir deimantais. Įszirdies liga, tai atsiunsk 35c. o gan- 

Tukntancziui metu praCju8fe“TN^X^^ 
viena karta juriu karalius tu-labai bloga8 dalykas, bet mu-

szlrdies liga, tai atsiunsk 35c. O gau
si musu gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas”. Nervu Ii-

ri teise iszkelti galva ant van-lįu Nervu Preparatas užbėga Ui H- 
deniu pavirsziaus ir iprisižiu-|<*i kelia ir suteikia žmogui niū
rėti? kaip ledžiasi saule.

Bet lyg szio laiko karalius
dar nei karta nepasinaudojo
szita teise:

— Nieko, — mane jis, —
negali būti gražesnio už mano

ma. Atsiusk 10c. o gauti musu žolių 
ir knygų kataloge. Reikalingi musu 
žolių pardavinėtojai visuose miestuo
se. M. ŽUKATTIS,
25 Gillet Street, Spencerport, N. T.

karalija. — 0 dabar jis labai 
nekantriai laukia tos valandos 
kada jam pavyks pasidžiaugti 
savo darbu.

I, Reikėjo laukti dar beveik 
visa tūkstanti metu? bet juriu 
karaliui tai

mares yra no didesniam pavojuje
Į , .
sloginimo. Jeigu kraujagysles yra |laikas — ir laukiamoji diena 
užkietėja; juos gali trukti bile 
kada. Laikykite savo krauja, szir- 
di, nervus, plauczius, inkstus Ir 
vidurius geram padėjime ir apsi
saugokite nuo pavojaus.

KREIPKITĖS PAS
pr. Hodgens Specialistą

Tik Utarnjnke, Seredoj, Ketverge

užkietėja; juos gali trukti bile 

di, nervus, plauczius, inkstus Ir

Nuo 9 valpndpB ryte iki 9 vakare.

Antro floro, 4 S. CENTRE ST.
POTTSVILLE, PA,

■*

nope ii a ha i ilgas

pagaliau^ atėjo.
Linksmas karalius pasiėmė 

su savimi kankles, kad užgie
dojus linksmybes giesme in sa-l 
vo daVba žiūrint ir iszkple sa-l 
vo galva viražui vandens.

Vainikas jam pasidarė dar 
gražesnis, labiau apgyventas, 
skaistesnis negu buvo pirmu 
kartu.

1 Dideli laivai sūpavosi bango-!
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CAPITAL STOCK >125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS >623,358.62

Mokame 3-ciia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride
dant prie jūsų pinigu 1 Saugią ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 

"turėtumėt reikalą su musu fe*“ 
nepaisant ar mažas ar didelis.

—

G. W. BARLOW, Pros.
J. FERGUSON, Vice-Preairl>ą,
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ŽINIOS VIETINES

Gerai bus žinoti moto
ristam kurie važiuoju in Wil
kes-Barre, kad naujas vaisti
nis plentas in 
einantis isz

sve- 
sngryko

Wilkes-Barre, 
Samuel Springs 

netoli Nescopeck Pass, bus ati
darytas del motoristu 30 Au
gusto.

— Seseris Szv. Juozapo pa
rapines mokia i nes sugry žo isz 
Pittsburgo, kur radosi ant va- 
•kaciju koki tai laika ir silse- 
josi po sunkiam darbui.

— Po trijų menesiu 
cziavimosi Lietuvoje
namo paeziule Adomo Sadauc- 
ko ant E. Pine uli., 
not kad Adomėlis buvo iszsil- 
gias pacziules ir priėmė jajn 
karaliszkai. Su ponia Sadauc- 
kiene atvažiavo teipgi ponios 
Matulevieziene isz Tamakves, 
ir Daminika Mickuniene isz 
Du Bois, kurios pasisvecziavo 
kėlės dienas pas Sadauckus, 
sugryžo namo Nedoloje.. Ne- 
girdejome kokes naujenas at
sivežė, todėl negalime 
apie tai raszyti, bot kelione bu
vo laiminga ir linksma.

■Į* Rože Mažeikiene, j>o tė
vais Dunn, 56 metu, pati An
tano Mažeiko isz Morejos, mi
re piisiaunakt Panedelio ryta. 
Velione sirgo keliolika mene
siu, gimė Anglijoj, laidotuves 
atsibuvo Ketverge ryta Airi- 
sziu bažnyezioje. Paliko du sū
nūs, tris (lukterės ir kolos sc- 
seis Anglijoj.

Nedelos nakti po neku- 
dalis miesto atsibuvo 

munszaines revolucijos, kuriu 
insteigtojai turėjo nusiduoti 
pas daktarus idant juos 
fiksytu” 
tas tortas.
Imnka suplojo noselių savo vy
rui ant E. Market uli. Ant W. 
Pino uliezios kitas likos su
pjaustytas su stiklu musztyne- 
je ant kriksztynu. Ant E. Ma
hanoy avė., arti parko badai 
tūla inirszus paeziule 
atkasti savo vvrui

o reike ži-

visko

I l’ O’ •
I

. I 

t T H
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rias

“su- 
o ypatingai sudaužy- 

Tula paeziule su

arti
norėjo 

uosi, bet 
būdama per maža, nepasielce ir 
gavo už tai per terla.

— Ponstva St. Gegužei su- 
gryžę isz Lietuvos praeita Su- 
bata po trumpam pasisveczia- 
vimui tevvynejo.

Isz priežasties taisymo 
moto- 

per
kelio in 
ristai turi imti 
Hillso poeze ir High Point ar
ba per Robinsoną ir N. Eight
“» Till. ’ g’

Park Place, 
“detour I »

ulycze. Kada bus kėlės 
tas bus apie tai apgarsyta.

UŽKVIETIMAS

pabai

SHENANDOAH, PA.
Ponas Petras Brukąs su 

su num Albertu su-pa ežia ir 
gryžo ana diena isz ilgos moto
rines keliones po Kanada, Uli- 
noju ir Micliigana kur vieszi- 
nosi pas gimines i 
mus. Detroite lankosi pas gi- ML
minos ponios Bruk ienos. Žo
džiu, kelione buvo labai smagi 
ir pamokinanti.

Girardville, Pa. j- Emilije, 
mylima pati Stanislovo Klin- 
sevieziaus, mirė namie Pres
ton Hill, arti czionais. Paliko 
dideliam nuliūdime savo vyra, 
asztuonis vaikus ir broli Joną 
Si mana v i ežiu Konotike.
dotnves atsibuvo Ketverge su 
bažnytinėms apoigiomis o pa
laidota ant Szv. Kazimiero ka
piniu Shenadori je.

— Szv. Vincento 
ežioje likos surisztas 
moterystes pana 
Stoczkcliute isz

Džurenko isz 
L J

jt rį.U 'i iliW <»'*» an i |
LU ipfei I p A'
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tudaeniBzkuoHO rimbuose, su'ja apsiženyti, Mattson butu 
auksino’broszka ir su sunkiui turejas gera priežasti
| ti r»/kl t t v no Irn 'Iii n 411 uni ' I i»n n 4n mo ninriratn 4 t* 1

kaklo.
Negalėjo taigi jai prieszin- džiaugsmu. Bet akyvaizdoje
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Kiek Pinigu Praleista 
Iszdeportuoti Negeis

tinu Ateiviu

rūbuose,žystama per daugeli žmonių ir 
prigulėjo prie bažnytiniu drau- 
guviu. paliko vyra du sunns 
ir dvi (lukterės kaipo, dvi sė- 
seres. Veliones duktė Jeva įni
ro Sausio menesije o josios 
žentas Zangola mirė Kovo mc- 
nesije, todėl mirtis atlanko ju- 

ir pažinsta*) ju szeimyna tris kartus szimet.
Laidotuves atsibuvo
Ii su pamaldomis Szv. Juozapo 
bažnyezioje.

— Policija 
kendžiu fabriko Wilkes-Barn* 
Maid Candy Co. Pit t.stone, km 
rado slapta dirbtuve munszai- 
nio. Užtiko ten 1000 galoninc 
katilo, keturis katilus po 10,- 
000 galonu ir deszimts brogi- 
niu kubilu po 5,000 galonu, ku
rio buvo verti 100,000 doleriu.

— Lavonai penkių anglo-' 
kasiu kurie žuvd per eksplozije 
No. 3 szaftc, 26 Gegužio 1927 
mete, kada, už kasyklų, iszpum- 
puos 25,000,000 galonu van
dens, po užsidegimui kasyklų, 
bus .neužilgo iszimti ant palai
dojimo.

— Nedėliojo raszytojas lau
kėsi szioje aplinkinėje, maty
damas daug svarbiu reginiu 
terp sziu aplinkiniu Lietuviu, 
tik gaila kad neturėdamas lai
ko negali atsilankyti pas ne- 

.kuriuos pažystamus 
jus nuo kuriu dagirstu 
na n jonelių. Bet jeigu 
kokias naujienas malonėkite 
daneszti in redyste, kurios bus 
naudingos del visu. — Sveczes.

Panode-

užklupo aut

Lai-

Jurgiu 
City, N. 
po saldžiai kejioniai
V(‘US.

bažny- 
mazgu 

Agncszka 
miesto, su

Jorsev
kur jaunavedžiai 

apsigy-

Mass. — Žinomas 
Lietuvis M. B. už svetimoteria
vimą užsimokėjo $50 baudos. 
P. Carroll — $20. Lietuvis M. 
B. yra labai sulenkėjęs ir sust- 
vėdes galicijonka, labai in Lie
tuvius vis isz aukszto žiuri. V.

— Elektra sunkiai sužei
dė p. S. Žicziu: sudaužė gftlva, 
sulaužė szonkaulius. Gydomas 
Szv. Jono ligoninėj. Pasveikti, 
gydytoju manymu, 
ža vilties.

Lowell,
skaityto-v

daug
turite

NAUJA STUDIJA.
labai ma-

New York. — Automobilius 
suvažinėjo 
gyven. po. nr. 92 Horatio St.

Ji sunkiojo padėty

B. O.’ Januszoniu,

mergaite.
ligoninėj. Gal mirs.

tos dienos kadJ 
sausieji nepultu szlapiu viete
lių. Lietuviai vieni kitus skun
džia, o svetimtaueziai tib juo
kėsi, nes Airiu nelabai kas 
persekioja ir jie užlaiko savo 
užeigas. Mat, jie vyrai politic 
kieriai.

Isz visu krasztu AmorL 
važiuojaI lietuviaikos Lietuviai važiuoja ežia, 

bet ne visi nusidžiaugia. Dar
bu, kaip matyti, nelabai gali 
auti. .Jei nori darbo, tai turi 

Sunku ir 
'priežastis. iBet

(fn
už pinigus pirkti.
suprasti', ’kur

isz kitu
laikykit i<

patariame
taut iecziams
kas darbu turite.

kolonijų
‘s, kur

— V.

Eotografistas J. I).

Paveikslas
f ■ »

Senis Mattson gyveno viena
me isz szimto namu, tverian- 
eziu žuvininku sodyba, namu 
taip panasziu in save isz savo 
sudėjimo, micros, langu, doru 
kad buvo galima ant visu na* 
mu pasakyti, kad tai vienas na
mas, nes visi jie tarp savos ne
turėjo jokio skirtumo.

Visi tos sodybos namai buvo 
pripildyti vienodais rakandais, 
visuose languose stovėjo moli
niai puodeliai su 
kvietkomis, 
buvo toki patys iszlandai ir ko
ralai, visos 
puosztos vienodais pa,veiks

li’ pagal seno paproczio 
visi tu namu gyventojai vede 
vienodus gyvenimus.

Ant senio Mattson lovos ka
bojo jo rmotinos paveikslas. 
Taigi viena nakti sapnavosi 
jam, kad tasai paveikslas isz- 
lindes isz rėmu, nulipęs gražiai 
nuo sienos ir in ji prakalbcjas:

— ’ Žonykis, Mattson.
Senis Mattson ome motinos 

paveikslui aiszkinti kad 
padaryti negalima: turėjo juk 
septynes-dcszimts 'ir du metus. 
Bet paveikslas atkartojo dar 
garsiau:

Apsiženysi .Mattson.
Senis 'Mattson savo motinos 

paveikslu labai guodojo. —Tai 
buvo nuo daugelio metu jam 
geriauses rodininkas svarbiau
siuose jo gyvenimo reikaluose. 
Kiek tik kartu paklauso to pa
veikslo rodos,

vienodomis 
ant visu komodų

1 sienos buvo pa- 
vi e uodą is

lais.

tas

lenciūge! in,
i per- 

pn kabintu ant’traukti ta moteryste ir ta'i 'bu
tu padaręs su didžiausiuHU

tis. — Dave žodi kad apsiženys jos 'lieviltiszku jausmu neture- 
ir motinos paveikslas vėl alsi-1 jo progos suteikti jai senovisz- 

1 ~ ’ L _
i - V a* *

Szliubas atsibuvo po tam, 
praslinkus dviem nedeliom, o

ka laisve
Hc

i^fll

“ Central Piro
po No. 321 E. Ccn-

Taunis 
atidaro nauja fotografijos ga
lerija, po vardu 
to Studio”
tre St., Mahanoy City, Pa. Pa
veikslus trauko dienomis ir va
karais. Reikale 'atsilankykite 
pas savo taut i et i.

Lehigh V alley

$4.00

EKSKURCIJA
in New Yorka
NEDELIOJ 1 Septemberio

Dubeltava* 
Tikietaa

Specialiszkns Troinas apleis Maha
noy City 4:30 ryte. Grįžtant apleis 
Jersey City, Exchange PI. Sta. 
7:20 vai. vakaro Standard Time.

BASEBALL 
Giant* su Boston

New Yorke 1 Septemberio

Susivienijimo Lietuviu Ame
rikoje Kuopa 211 isz Mahanoy 
City, Pa., užpraszo visus ap
linkinius Lietuvius Ir Lietu
ves dalyvauti ju susivažiavime . 
arha pasilinksminime ir vaka
rienei kuri invyks Subatoj 31 
Augusto, nuo 2 vai. popiet iki 
12 valandai nakezia, Lakeside 
Parko svetainėje. Pirmos kla- 
sos orkestrą. Vakariene 7 vai. 
vakare. Inžanga vyrams $3. 
mote rems $2. Užkvieczia Ko
mitetas,

Juozas Vizbarą, Prez.
Juozas Aleksinas, Kas. 

Jonas Nevalia, Sek.
Aiulrius Rėklaitis 

Aleks. Kupstas.

PAMESTA.
(t.70)

15 Augusto Lake wood Par
ke, laike Lietusiu Dienos pa
mečiau didele suma pinigu. 
Kas rądo praszau praneszti in 
“Saules” ofisą o puse tu pini
gu bua paskirta tam kuris ra
do.,
Juozas karaszauckas

KANDIDATAS ANT 
KOLEKTORIAUS TAKSU.

Musu tautietis Juozas Kara- 
szanekas yra pasidavęs kandi
datu ant Kolektoriaus Taksu 
ant Demokratu tikieto. Jisai 
gimęs Ir užaugės ežia Mahano- 
juje. Kalba keletą kalbu ir to
dėl yra tinkamas vyras pildy
ti ta urėdą. Jisai praszo savo 
tautfeewir jr-irepamimtlr laike 
nominacijų 17 d. Septemberio.

Fitchburg, Mass. — Praeita 
žmoniųsanvaito tukstanezei 

rog<‘j<> praleidimą pro czionais 
orlaivio Los Angeles, kuris lo
ke* in Gardneri ir kitus mies
tus. Orlaivis ta paezia 
sugryžo 10 valanda 

pirma karta
sugryžo
Yra tai
czionaitinei gyventojai
t a ji orini milžiną.

diena 
vakare.

idant
regetu

ISZ WILKES-BARRE IR 
APLINKINES.

f Ona Mertaitiene, 55 me
tu staiga mirė namie ant 51 
Main uli., 
lizinus.
Antana ir tris sūnūs

Hudsone nuo para- 
Velione paliko vyra 

, visi na
mie. Laidotuves atsibuvo Utar- 
ninke su pamaldomis Szv. Juo
zą po bažnyezioje.

— Jonas Zalicis, 43 Sand 
uli., Pittstone, likos aresztavo- 
tas už sumuszima Kazimierio 
Visigaiczio su kiiS’iu, kuriam 
pažeido peti.

— Lavonas Stanislovęs Ber- 
nackiutes, 24 metu, isz Lin
wood, kuri dingo isz namu Va-

24 metu,

sario menesije, ’kada iszejo isz 
namu, likos surastas upeje ne
toli Nantiko. Kūnas buvo la
bai supuvias. Palaidota bažny
tinėms apeigomis Szv. Kazi
mierio bažnyezioje Plymoutho. 
Velione paliko tėvus, septynis 
brolius d r seseris. Kokiu bildu 
dingo tai lyg szioliai neisz- 
tyrineta.

t Mylema pati Vinco Dru
gelio, mirė pas savo dukteria 
Kramerienki, Duryojoi, nuo 
senatvės.’ Velione pergyveno 
czionais 45 metus ir buvo pa-

◄ Reading 
lines >

►

/

$3.75

$3.25

Dubeltavaa 
Tikieta* 

1N 

Atlantic City 
ARBA 

DUBELTAVAS 
T1KIETA3

IN

Philadelphia
AR

Willow Grove 
Nedelioj 25 Augusto 

Speciali* Treinaa Subato* Nakti 
Mahanoy City ..................
East Mahanoy Junction .. 
Tamapua ...........................
Pribus in Philadelphia .... 6:05 

GRĮŽTANT—Specialis trelnas 
apleis Philadelphia 7:15 vakare 
Eastern Standard Time.

2:49
3:04
3:16

Nupigini*** Vakacijos in Pamare* 
ln Atlantic City, Ocean City ir tt.

Subatoj 31 Augusto 
$7.20 in ten ir adgalios 

hz MAHANOY CITY
Tikietai gterį ir ant Pullman Karu- 
primokant regulariszka Pullman 
prekes.
Tikietai gcfri ant bile kokio treino 
dienoje ekskurcijos tojpgi ir ant 
to treino kuris iezeina isz William
sport 1L:2O Potnyczios nakti.
Galima sustot Philadelphijoi va
žiuojant ir grįžtant.

Ant Readingo .Geležinkelio

visados gerai 
iszeidavo. Bet tasai naujas pa
liepimas drueziai jam parupo, 
jis buvo to|m prieszingas bot 
kadangi ir pats paveikslas su 
tuo savo paliepimu prieszinosi 
savo loonai opinijai.

Mattson, nors užsimiegojas, 
atsiminė, kas stojosi, kada pir
mu kartu norėjo ženytis.

Tojo valandoje, kada rengė
si in szliuĮia, išzsžoko isz sie
nos vinis į ant
motinos tasai paveikslas ir nu
krito su rėmais ant grindų.

Tai 'buvo persergėjimas, bet 
Mattson in tai neatkreipe aty- 
dos.

•Netrukus to savo žingsnio 
gailėjosi. Jo moteryste nors 
buvo trumpa bet nelaiminga. 
Kada rengėsi antru kartu szliu- 
ban, vėl vinis isz sienos iszkri- 
to ir paveikslas nupuolė.

Sziuo žygiu jau nedryso pa
veikslo valiai prieszintis. Pa
bėgo nuo i

kurios kabojo

bego nuo savo merginos, isz 
veseilios ii r nuo svecziu, sėdosi 
ant laivo ir gavės darba kaipo 
j ureivis, 'iszplauke aplinkui 
svietą. Ir tik praslinkus porai 
metu iszdryso sugryžti in savo 
gimtini k alma.

Ir sztai sziadien tasai pats 
paveikslas nuslenka nuo sie
nos ir liepia jam ženytis.

Nežiūrint dideles jpaguodo- 
nes prie to paveikslo, Mattson 
pamislino kad motina isz jo 
pasijuokia.^

Bet paveikslas neprarado sa
vo seno roiszkimo ir 'balsu, ži

ga spa dinoms, 
žuvis ąnt tur-

nomu kadaise
porkanezioms
gaus, aiszkiai atkartojo:

. Apsivesi, Mattson.
Senis Mattson pradėjo tei

sintis ir atsipraszineti kad nie- 
sodyboj ncpasiolgckas visoj 

kitaip, kaip visi.
Juk ir motina visuomet sto

vėjo anUsargybps senu papro- 
cz'iu ir tradicijų. O tojo sody
boje ndbuvo paproczio žonytis, 
turint soptynes-deszimt ir dar 
du metus. l

Tuokart motinos paveikslas 
isztiese ranka, papuoszta žie-•______________________ _ _ i_____ a.- •

dais ir 1 aliai asztriai Mattso- 
nti'i prisako 'būti paklusnu.

O mbtinos matynihs szventa- 
dieniszkuose ru'buoso jame vi
sados pagimdydavo baime.

t

O motinos matymas szvonta-

Jai ji (butu iszmaliavota su 
skepeta ant galvos, su nažutka 
ir skurin'iuipriekaisztu, sutep
tu žuvu kraujais ir luksztaįs, 
t.y., tokiame padėjimo kokia
me žuvis pardavinėdavo, Matt
son gal butu ta viską ptaloidos 
pro ausis, bet ji kalbėjo szven-

rado romuose.
* * ♦

Ant rytojaus senis Mattson 
iszbudo, būdamas pilnas bab 
mes. Neatėjo jam nei ant mfs- 
liu pasiprieRzinti motinos pa
veikslui, kuri regis žinojo ge- prarado styra, vejas sulaužė 
riau už ji, kad tas viskas jam 
iszois ant gero. Bot sudrėbėjo 
pamislyjas -apie ta. motinos 
prisakyma.

Ta paezia diena 
meile biedniausio 
negražiausiai dukterei. Ji bu
vo 'maža, galva in peczius in- 
traukta, ir su atsikiszusin žan- 

Liko priimtas, paskirta 
diena, kurioje turėjo eiti in 
miestą ir duoti ant užsakų.

Pasirodo kad Mattsono po- 
pieros netvarkoje. Tasai pabė
gimas priesz moteryste pagim
dė visokias imaiszatis. Pasto
rius turėjo raszyti in konsisto
rija. Negalėjo duoti szliubo 
neturint leidimo tokiam žmo
gui. kuris savame laike priesz 
pat szl'iuba i subėgo svietan. Vi
sas tas reikalas vilkosi.

Senis Mattson vaikszcziojo 
in miestą, viena syki ant nedė
lios. Laukdavo pastoriaus 
kanceliarijoj kol visi kiti inte
resantai atlikdavo savo reika
lus ir iszeidavo. Tuokart tik
tai pasikeldavo nuo suolo ir 
klausdavo ar pastorius dar ne 
gavo isz konsistorijos atsaky
mo.

sakyma.
Pastorius žiūrėdavo in sene

li ir stebėdavosi kad tokiame 
veliume amžiuje meile pas ji 
taip daug k.arszta ir juo neap
einama.

— Ar Mattsonui greitai 
reikia szliubo? — paklausdavo 
kaip kada.

— Ha! Ko greiežiau! — at
sakydavo s u žiedo Vinis. /

— O ar ne geriau butu vi
sai atsisakius nuo tos mote
rystes? Juk Mattson jau ne 
jaunas.

— Tegul ponas pastorius 
nesistebi — atsakydavo — ži
nau, kad ošiu senas, bet turiu 
ženytis. Turiu ir viskas!

Ir taip ateina kas nedelia — 
per visa pusmeti vaikszczioja, 
nes tik po szesziu menesiu isz 
konsistorijos parėjo leidimas.

Per ta laika senis Mattson 
neturėjo ramumo no ant valan
dėlės. Kur tik pasirodydavo: 
porto, ant rinkos, net ant ma
riu, žukliaujant, nuolatos girdė
davo iszjuokimųs: v

— Žiūrėkite — kalbėta, ba
dant pirsztais — eina senis 
Mattson, jaunikis, numylėtinis.

Kas arsziausia, jis pats, la
biau dar ir už kitus mate, kad 
yra juokingas.

Motinos paveikslas bemažko 
ji isz proto neiszvare. 

# ♦ #

Po pietų ta nedelia, kuria ap
garsinta jo pirmas užsakus, 
senis Mattson, norėdamas pra
silenkti žingeidumo ir apkal
bu, klaidžiojo paimaromis ir 
nuėjo taip sau laibai toli, net 
iki mariu liktarnes. Tenai at
rado savo sužiedotine. Ji ver
kė. Paklausė jos, kodėl ji liūs* 
ta? Gal nori eiti už kito? Ji 
stovėjo nuleidus akis ir su 
pirsztais krapszto liktarnes 
siena.

iszreisz k e 
žuvininko

»
♦ *

netrukus pakilo rudenio vėtra.
Mažos sodybos vienas valtis

1929 th.

du.

nėjo.

Dar no! — gaudavo at-

Mattsonui

Gal ka myli? — klausi-

Ne, nieko — atsake.
Tuo paežiu laiku iportan 

plauke valtis. Sodintis prie 
styro vaikinas nusiėmė skry
bėlė ir jai pa s!i kloni o jo. Matt
son patemino kad jos akys su
žibo.

— Tai taip? — pamislino.
Myli gražiausia vaikina isz 

visos musu sodybos. Tas juk su 
tavim neapsiženys. Jau net ge
riau eiti už manos,
kito. *♦''

Jiali jo sužicdotlne -butu my
lėjus kita, jai ’butu buvus vil
tis, kad tasai kitas panorės su

ne laukti

i

Per

stidbus ir ana nunesze not ant 
Sando vilmu.

Valtyje buvo Mattson su ki
tais penkiais žuvininkais. Ban
ga juos vare per dvi dienas ir 
per tris naktis; kada pagalios 
jie iszgolbeta, 'buvo pusiau nu
mirė nuo szalczio, Įvado ir bai
mes. Mattson nuo to atsitikimo 
sveikatos jau nentgayo.
du metus dar sirguliavo ir pa
galios numirė.

Tada žmones pradėjo stebė
tis, kad jam tai-gi priosz ta ne
laiminga atsitikima užsinorėjo 
žonytis. O negalėjo sau iszsi- 
rinkti geresnes paezios. — Ji 
gražiai prižiūrėdavo. Jai butu 
jis apsirgęs būdamas naszliu, 
be abejones 'butu tuojaus nu
miręs. O taip, nors du metus 
sau pagulėjo. Dokui dabar rū
pestingumui apie nebaszninka, 
naszle užkariavo sau abelnn vi
su pagarba.

— Lengvai suras sau antra 
vyra — kalbėta.

Visa sirgimo laiko, kasdie
na, senis Mattson apsakinėjo 
paežiai paveikslo istorija ir vi
sados pridurdavo:

— Paimsi ji man mirus — 
pagalios paimsi visa mano tur
tą, kas tik liekasi.

— Duok man raimvbe. Ne
kalbėkime apie tai — gynėsi.

—r Kodėl ne. O atmink, ka
da vienas ar kitas norės su ta
vim žonytis, pasižiūrėk ant mo
tinos paveikslo. Sakau tau, 
niekas visame kaime taip daug 
moterystes reikalu nepažins
iu kaip tasai paveikslas.

Isz viso 12,908 ateiviai iszde
portuoti isz Suv. Valstijų me- 
Lais’*— fiskaliszkais metais bai
giant Birželio 30 d., 
Tas ju iszdeportavimas vald-
sziai kainavo net $926,040, ar
ba už kiekviena iszdeportuota 
asmenį net $71.47.

Net 5,600 buvo iszdeportuo
ta iii Europa; 2,800 in Kanada, 
3,300 in Meksika ir liekami in 
Azija, Afrika ir kitas pasaulio 
dalis.

Isz tu iszdeportuotu ateiviu 
net 1,900 ateiviu liuosnoriai 
iszvažiavo. Viename atsitiki
me, valdžia turėjo užmokėti 
net $1,107.43 iszdeportuoti vie
na latciyi.

Daugumas tu ateiviu buvo 
iszdeportuoti todėl kad neturė
jo tinkamu immigracijos viza. 
Bot kriminalai ir asmenys ku
rie tapo visuomoniszkos sun- 
kenybos irgi sudarė gana dide
li skaitliu iszdeportuotu.
_______________ — F. L. I. B.

————— ■■ ■ ■ ——X
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Studentas klausia profeso
riaus: — Kas tai yra stebuk
las?

Profesorius paėmė už ausies 
ir pa t a sės klausė:

— Na ar jauti?
Studentas---- Oi skauda! jau-

cziu jaucziu.
— Nit matai, tai butu ste

buklas, jeigu nejaustumui.
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HENRY HOUCK
Kandidatas ant 

JUDGE of COMMON PLEAS 
Nominacijos 17 Septemberio

. ... « .................. .... ................. ■■

Mahanojaus Lietuviai 
Balsuokite už

W. D. BOCZKAUSKA
Kandidatas ant

ANT SCHOOL DIRECTOR
Praazo juto balso ir intakmas.

I

ORPHANS
COURT

f >

-

JUDGE 
WILHELM

Kadidatas ant Re-Elekcijos

Patvirtintas per suvirsz 90 procentą Advokatu

NOMINACIJOS 17 SEPTEMBERIO
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