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ISZ AMERIKOS

kli
šu joms

APGAVO DVI MERGINAS 
SU KURIOMS PRIŽADĖJO 

APSIPACZIUOT.
Kan'sas City, Mo. — Jonas 

Doe, susipažino su Susie Pat
terson ir Justina Lynu, 
rioms prižadėjo, kad
apsipaeziuos. Viena apio kita 
nieko nežinojo ir nuėjo ant pa
skirtos dienos in suda kur my- 
lemas ketino joju laukti ir ■su- 
dže surisztu mazga moterystes. 
Nesusilaukė nabagėles savo 
mylemojo, nes 
nuo joju pinigus ir brangeny
bes kokias turėjo ir iszpyszki- 
no isz miesto jeszkoti kitu pa- 
nasziu kvailiukiu.

nOba gėlos
tasai iszviliojo

NUŽUDINTA IR INMESTA 
IN VANDENI.

East Dedham, Ma’ss. — Arti
moje namo, upelukyje, kuris 
bego tuojaus užpakalyje, likos 
surastas lavonas Alicijos l’ke- 
viezienes, 50 metu, kurios gal
va buvo sudaužyta su kokiu tai 
szinotu geležies o aplink kakla 
buvo pririsztas didelis akmuo. 
Pagal daktaru apžiūroj ima, tai 
motore likos pirma nužudyta 
po tam inmesta in upeluka. Pa- 
licije jeszko kokio tai žmogaus 

vadindavo
ir kuris tankiai pas

kuris nužudinta
“Sugar,
Ukevicziene atsilankydavo.

GAUDAVO TIKTAI 10 
CENTŲ / NT DIANOS 

ANT IŠKilMA’lTINIMO.
Yonkers, N. Y. — Jonas Mai- 

nik, 23 metu, buvo paszauktas 
in suda ant iszaiszkinimo del 
ko sumusze savo paezia ir su 
jaja pasielgdavo bjauriai.

Jojo verkenti motore sako 
sudžiui: “Vyras mano suinu- 
sze už tai, kad nuo jojo parei
kalavau 70 centu ant visos san- 

Tankiai 
bodavau nevalgius ir kad ne 
geri kaimynai, tai butau badu 
numirus. ”

Ant ko Jonas atkirto: 
centu ant sanvaites 
mocz’.

CENTŲ A NT DIANOS

Vyras mano
V

vaitos pragyvenimo.

‘ ‘ 70 
ant sanvaites tai ‘tu 
Sudže nusistebėjo kad 

Jonas duoda savo paczialiai 
tiktai deszimts centu ant die
nos, pasodino Joną in kalėjimą 
ir liepe palicijantui iszt yri lieti 
visa teisybe nuo kaimynu, o 
jaigu tai teisybe, kaip motore 
tvirtina, tai sudže prižadėjo 
Jonui duoti “tu mocz” 
me.
“STEBUKLINGAS”

SZINIS SU PRASARGA.
Johnson City, Tenn. — Sena 

viszta farmerio Ray Stanpley, 
padėjo k i a ifszini ant kurio ra
dosi paraszyta: “ 
te, nes jau pabaiga artinasi.

f

tai sudže
“tu mocz k a loji-

KIAU-

Pa kutą voki-

Daugelis žmonių paregeja taji 
parasza, pradėjo daryti pakilta 
už savo nusidėjimus, paimdami 
tai už ženklą persergėjimo. Ko
mikai ir mokyti tyrinėja kiau- 
sžini ir priežastį, kokiu būdu 
atsirado tieji žodžiai ant luksz- 
to kiauszinio.

Kaip matyt, tai visztele 
pasilikti pranaszu.

gali

NARSI MERGAITE
ATĖMĖ NUO PATĖVIO RE
VOLVERI ISZGIALBEDA- 
MA MOTINAI GYVASTĮ.

Homcstead, Pa. — Galėda
mas! su savo insiutusiu patė
viu Kazimieru l’aka’szu, 50 me
tu, Helena I I metu podukte 
aut galo atome nuo jojo revol
veri su kuriuo ketino mrszauti 
josios motina, kuria patėvis 
baisiai supjaustė peiliu ir vos 
nenu pjovė pirszta, paszauke 
palicije kuri tęva nuvožė in ka
lėjimą o 
Takaszus a psipaeziavo 
kasziene praeita 
koki tai 
vos i s 
pinigus aplaikytus po pirmam 
vvrui.
VYRAS 18 METU; PATI 14 

METU ARESZTAVOTI.
Norristown, Pa. — Ant czio- 

naitines palieijos stoties randa
si 14 metu motore, už 
nesilanko in mokslaino 
18 metu vvras randasi uždary- 
tas už groteliu. Praeita sanvai- 
te toji porele susitarė pabėgti 
isz namu ir apsivedė. O kad 
per kolos dienas mergaite nesi
lanko in mokslaino, valdže nu
siuntė inspektorių isztyrineti 
priežasti, na ir aresztavojo jau
na moteria. Jaunas vyras yra 
Hugo Krause ir jojo pati Auna 
Bronx, 14 metu. O kad motina 

| nedavė dukreliai pavelinimo 
tJ’* * », T.inezevone ne 

legaliszkn, norints motina 
pati prisipažino, kad ir jiji tu
rėjo keturiolika metu kaip isz- 
tekejo.
SZERE VOGTAIS KORNAIS 

VOGTAS KIAULES VOG
TUOSE TVARTUOSE.

Rushville, Ind. — Aret-ztuo
tas už visztu vogimą, Fred 
Clevenger, 
prisipažino policijai, kad 
sus jo mažiuke 
ru, fa mieles

kuria

pirszta

motina in ligonbuli. 
su Ta- 
ir per 

laika, tankiai barda-
u jaja kad jam neduoda

mota

ant i.<• į ‘koji, 
vra

tai, kad 
o josios

vogimą
26 motu t'armervs

VI-

keturiu ak-

1

paszaru: 
gyvenamus namelius ir 

pasistatęs

gyvas ir negyvas 
inventorius yra vogtas: vogtas 
kiaules ir kitus susivogtus gy
vuliu szeres vogtu 
savo
tvartus su daržine 
vogtu materiolu ir vogtais in- 
rankiais; savo farmele apsi
tvėrė vogtty medžiaga; susivo
gęs visus ūkio padargus ir na
mams rakandus, etc.

Netrukus po szitos 
gero iszpažinties jo 
suburbėjo apielinkes farmerei 
atsiimti prapuolusiu savo 
kiaulių, karvių

Cleven- 
farmelcn

BAISI DEGTINES
TRAGEDIJA

LIETUVYS JONAS KAZ-
LAUSKAS UŽMUSZE 

PACZIA.

Prie niuszimo, 
vartojęs geleži nuo 
krosnies pelenams

Kazlauskas
irproso

isz kratyti 
rakta, kuriuos policija iszsi- 

’kaipo krimi-
■ V ' .

vezo su savim, 
nalizmo ini;ankius.

Dabar stubuko

- Kovo 30
A v. 
ko-

Brooklyn, N. Y.
d. ant 123 Metropolitan 
invyko žiauri targodija, 
kios dar senai Brook lyne tarpe
Lietuviu buvo girdėtis. Jenas 

3:30 
savo paezia 

ir buvo norėjos' pabėgti, 
su

imk.
“Kur 

Begu dakta- 
mano

Kazlauskas, 55 metu apie t 
po piet užmusze 
Anele, 
Vienok greitai policija ji 
gavo bobagnt Kent A v. 
Policijos klausiamas: 

atsake: “ 
nes nežinau kas 

J)

begi ? ’ ’
r°’
paežiu pasidaro.

su
Tuo tarpu 

jo namuose ant antru luini, jo 
pati jau negyva gulėjo ir k i t i
policmanai jau ten buvo.

Atvedus sugauta Kazlauska, 
pradėta kaniantiiieti: 
buvai pasiuntęs

Ogi buvau
> > rp 

paszauke berniuką ir
Kur tave buvo tėvas pa- 

Beriiinkas' atsake:
Tada detek-

4 4 

daktaru.

i 4'Kur Iu 
sunu ?” 

pas
i savo
pasiuntęs

Fuo tarpu policija
paklau-

se: “ 
siuntos?”
“Pas graboriu. ” 
tvvai ome Kazlauska muszti ir 

b/

priversti prisipažint i 
berniuką jiasiuntes 
boriu Garszva.

Tada Kazlauska tris valan
das stuboj kamantinėjo detek
tyvai. Jis visaip kalbėjo ir 
maine

Jis visaip 
žodžius,

kad jis 
pas

bot.

gra-

vi stiek
matosi aiszkF kaltybe. Todėl ji 

iszga-surakino in retežius ir 
beno kalėjimai!.

Veliones Kazlauskienės 'kū
nas tuo tarpu gulėjo ant grin
di!, 'kraujuose prapludes. Ji 
buvo sumuszta isz visu pusiu 
szonas inlaužtas, kakta 
pjauta, net auskarai isz 
isztraukti. Viena auskaru

gulėjo aut 
prapludes.

in- 
ausu 

sū
nus berniukas buvo jau kisze-
nen insidejes ir paskui polici
jai parode. Jis buvo kruvinas, 

žmones 
paša-

užrakinta.
Vaikas didesnysis vardu

Vienybes’’nas vra 17 metu: 
reporteriui a,,V............., 
buvo nuvežtas ligoninėn, 

apie

Jo
< i 

apsilankant

kurnant i lieja 
žingsnius.
----------------------, IU

i'

,ps 
km 

tėvo
Mažesnysis vra 12 t1

valdžia paėmė m

Isz Visu Szaliu BAIS,2."A-------  TĖVO
LAVONAS

VALIZOJE

DVARPONIS
BANDITU

NE SMAGUS ATSITIKIMAS 
JAUNOS MERGINOS ANT 

GELEŽINKELIO.

SU KIRVIU NUKIRTO GAL- 
VAS 3 SUNAMS O 

PACZIA UŽMUSZE 
SU SPRAGILU.

APIPLESZEDVARPONIS
MOTERE KURI APLAIKE 

AMERIKONISZKU 
DOLERIU.

I

I

Varszava.
metu; ta 
Vaiku Prieglauda.

Vi; i kaimynai sako, kad szi 
tragedija invyko del degtines, 
kuri tuose 
moliuose liejosi, kaip versme, 

galo sugriovė visa szei- 
tokios 

—V.
KOKIS YRA TASAI NAU

JAS ALUS IR KOKI 
TURI SMOKA.

Milwaukee, Wis. — 
kompanijos

uolavilinguose nu

ir aut, s 
myna bei privedė i>rie 
žmogžudystes.

Pailst 
valdi

ninkai parode, kokia, yra.
naujo alaus, taip

Malt ekstrakto, 
valdžia leido gaminti ir žmo- 

apt iekose 
leidimo.

B rowing

det is 
namo

. su- 
vadi- 
kuri

pardavineti
recepto ar

salyklo ck-

2%; vandens 71.25%

at- 
pat irti,

simine. Aledicina, 
teris, o 
alų neturis, 
skyseziumi,

PAVOGĖ RAŽANCZIU ISZ 
NUMIRĖLĖS RANKU.
Kenosha, Wis. — Palicije 

jeszko ezionais žmogaus kuris 
yra daug arszesnis už papras
ta vagi, kuris pasiėmė rožan- 
cziu kuri laike rankose mirusi 
mergaite gulinti grabelyje.

Buvo tai Mikolas Duda, bur- 
<lingierius, gyvenantis pas tė
vus mirusios mergaites. Atė
jus girtas namo, o kada užtemi
mo lavona mergaites grabe, pri
ėjo ir paėmęs rožaneziu isz 
mergaites ranku, dingo nežino 
kur. . . ___

prapuolusiu
, visztu, phigu 

ir kitokiu padargu; atvyko ir 
trijų medžio kompanijų atsto- 

kaip atgavus 
vogta isz ju sandeliu medžia
ga trioboms.
PASIRODĖ KAD KUNIGAS 

BUVO MOTERE.
Birmingham, Ala. — Brown 

Springse, netoli Birminhamo, 
vienoj negru bažnyczioj kuni
gavo per dvidcszimt dvejus 
metus kunigas Murry Lesley. 
Dabar pasirodo, kad tasai 
negru kunigas buvo ne vyras, 
bet moteriszke, vyriszkai per
sitaisius.
aLkszte, kai Lesley, automobi
lio sužeistas, buvo nugabentas 
in ligonine.

MOTERIS DAVE VYRUI 
NUODU ARBATOJE.

Wilkes Barre, Pa. — Byloje 
Eminos Nevelienos teismo ta
po perskaityta jos prisipaži
nimas, kad ji davė nuodu sa
vo vyrui arbatoje, idant jis 
įnirtu, o ji galėtu iszteketi už 

Vandermarko.

vai pažiūrėti,

pasirodo,

Paslaptis iszejo in

Arirszuj gyvenanti 
Smykowskiai (Lenkai) 
kojo “Vienybes” reporteriui, 
kad jie girdėjo baku riksmą 
apaezioje po jais, ir Smykows- 
kieno pro Įauga pradėjo rėkti 
in kaimynus. Paskui vaikas 
nubėgo policijon, bet kada po
licija pribuvo, tai jau tragedi
ja buvo invykusi, 
kas pabėgės, kuri paskui 
gavo.

Kazlauskai 
me 
gerdaves 
muszdaves. Kėlės dienas priosz 
tragedija, žmona buvusi isz 
namu iszejusi, 
jos iižmnszti. Vyras parsi- 
kviesdaves keikias ten dvi val
kata moteris, su jomis gerda
ves ir viską darydavo, — anot 
Lenkes kaimynkos, kad 
paszkuctva.” 
viena isz tu bobų metusi kor
tas, o vyras paezia inuszes ir ta 
valkata juokusis žiūrėdama. 
Policija ieszko ir tu dvieju 
moterų, 
lauszkas 
kai kada uždirbdavęs paežiai 
nieko neduodavęs. Ji maitinosi 
su pora vaikucziu kaip galė
dama.

Velione dar 
f 

cziuo.dama Vyra prasziusi: 
“Tik tiv, Ignuli, (nežinia, ko
dėl ji vadino Igniiliu, nes jo 
vardas Jonas) pamesk gert ir 
leisk nors man su 
vent!” 
tave užmusziu.

užmusze,

Vienybesir

o Kaziuus- 
pa-

tr S 
nesutikime.

ir

yvene didelia- 
labai 

žmona
Vv ras %1 

dažnai

buvusi 
uos vyras žade-

Vyras

“ net
Dar Sekmadieni

kaip liudininkių. Kaz- 
prastas darbininkas.

užvakar bū
vy ra

nes

vaikais gy- 
Bet jis sakes:

> > rn

burdingierio
Vyras mirė, bet policija pa
trauko ja ir burdingieriu at
sakomybėn.

“ Asz 
Uapaczia die

na kai užmusze, pa rojęs isz 
miesto visas raudonas ir sakes 
Smykowskiams:
asz pau žmusziu, galva sudau
žysiu, ausis supleszysiu.

| užilgo tas ir atsitiko,

“Sziandien
v

M No

Kvavas. — Baisia žudinsta 
papilde 60 melu Vladas Mikal- 
ko, gyvenantis Komorne, pa
viete Kudki,

Komorne, 
arti ezionais.

Nakties laike, kada visa szei- 
užmigo, Mikalka atne- 

kirvi isz tvarto, nužudė

Pana Zose Or- 
lauekiute gryždama nuo gimi
niu isz T’orunio namo, likos ap
dovanota per savo giminaite su • 
valiza pilna obuoliu. Baisybe; 
Kada atidaro valiza Varszave 
idant iszdalvt obuolius szeimv- • • 
imi pana Zose vietoje obuoliu 
rado valizoje kaulus mažo kū
dikio ii' kokius ten daktarisz- 
kus instrumentus.

Tėvai Zosės nežinojo ka da
ryti, kad tame adbego geležke
lio tarnas su tokia 'pat valiza 
kurioje radosi Zosės obuoliai. 
Valizos buvo permainytos per 
tarnu. Daktaras neradęs savo 
valiza užtiko gromata Zosės 
kuria buvo aplaikius nuo levu 
ir greitai 
valiza su 
sugrąžytu jojo valiza.

3,000 FILIPINŲ BE 
PASTOGES.

Filipinai. — Gal su- 
daugiau

žmoni u pasiliko 
be pastogių,'per sudegimu 400 
namu mieste Kainagayan, Ce
bu provineijoi. Grinczios pa
statytos isz lendrių ir sziaudu 

f/

doge kaip popiera.
Padegėliai yra aprūpinami 

per Raudono Kryžiaus Drau
gu ve.

POPIEŽIUS PASILIKS 
VALDYTOJUM SAVO 

SKLYPO.
Rymas. — Apiliegineja pas

kalas tarp valdžios virszinin- 
ku, 
žiuus su Italijos karalium.

\’aldže ketina sutikti ant ati
davimo dalies bažnytines 
vieszpatystes ir dali miesto Ry
mo su Vatikanu su szinotu že
mes ant kaireses puses Tybro 
upes. U’aiipgi valdže yra fiasi- 
rongusi atiduoti del specialisz- 
ko naudojimo truki ir stoti 
prie Vatikano. Popiežius mano 
priimti valdžios pasiulinima ir 
padaryti tinkama sutarti laike 
apvaiksztinejimo Asize, kada 
tai pripuola 700 metines atmin
ties Szv. Franciszkaus isz Asi- 
zo.
ATĖMĖ SAU GYVASTĮ ISZ 

UŽVYDEJIMO.
Poznanius. 

Vilda,

m v na
■ 50S

! savo tris sunirs 
jiems galvas.

Kada jojo pati Zuzana pa
budo ir szoko isz lovos, žudin- 
tojas pagriebė spragilą tiksle 
apmalszinimo nioteres, bet 
taip smarkiai kirto jog perskė
lė jai pakauszi ir ji mirė ant 
vietos.
t

nukibdamas

Užbaigos taji kruvina darba 
pats sau kirto keli 
kakla su kirviu nuo ko mire in 
trumpa
iszsigialbejo

S ypus per

Vienatinis ka

y kuri nesenai

žuvo karoję

užklupo ant Krav-

nusiuntė merginos 
prasz.vinu, kad jam

Manila 
virszum 
tukstaneziai

vra

kaip trys

1

I

Kiiii

laika.
nuo baisios mir

ties, buvo vyriauses sunūs Mi
kola, kuris ta vakara nuėjo 
gult ant kluono ir tik isz ryto 
dažinojo kas atsitiko grinezio- 
je nakties laike. Priežastis tų
jų žudinseziu yra 
nes

4 4

nežinoma 
kaimynai ir sunns aprei'sz- 

kc, kad tėvas per koki tai lai
ka daug gerdavo ir tas turėjo 
jam sumaiszyti protą.
< <

J

Drohiczinas. — Dvarponis 
turto Ludvinovo, Konstantas 
Rozvadovski susitarė su savo 
akamonu Grogoriu Vlosinsku 
apifileszti Mat runa Kravec isz 
kaimo Jaloėzo
aplaike kelis tukstanezius do
leriu isz Ameriko nuo valdžios, 
kaipo suszelpima už mirti jo
sios vvro, kuris 
tarnaudamas Amerikoniszkoje 
kari u mene je.

Dvarponis drauge su savo 
akamonu apsiginklavia su re
volveriais,
eienes aipie devinta valanda va
kare netikdtinai, reikalaudami 
nuo josios pinigu.

Isz pradžių motore mane kad 
ponas tik.daro szposa,” bet

kada Rozvadovskis pradėjo ja
ja snjaugt, o 
szo revolveri pi’ie krutinės, su
prato kad tai ne baikos ir pra
dėjo szaukti pagialbos.

Kaimynai iszgirdia riksmą 
adbego in pagialba ir netruko 
kelios minutos kaip ponas 
dvarponis su akamonu likos 
suriszti ir nuvežti ant policijos 
in Drohiczna, kur jiems atsino- 
res ateitoje Amerikoniszku do
leriu.

akamonas priki-

1

' H

DUSZIA DIEVUI, KŪNAS 
ŽEMEI, O GRIEKAI 

GIMINĖMS.”
Londonas. — Salford o die

cezijos protestonu vyskupas 
John Stephen Vaughan priesz 
mirsiant paliko szitoki testa
mentu'-savo giminėms: 
no duszia priklauso 
nes jis man ja inkvepe; mano 
kūnas priklauso žemei, nes jis 
isz jos paeina; mano griekai 
priklauso giminėms — lai 
juos pasima ir

Bet ar žinot, 
“grieku” minėtas tėvelis pa
liko? Ogi net 62,000 doleriu. 
KETURI UŽMUSZTI RAU

DONŲJŲ MAISZATYJE.
Varszava. — Laike parodos 

kuria surengė raudonieji mies
telyje Stryni, Karpatuose, kilo 
sumiszimas laike kurio likos 
keturi žinonys užmuszti, o dau
gelis sužeista. Palicije iszvai- 
ke niai'sztininkuš aresztavoda- 
mi daugeli.

PRIESZ SMERT PA
SILIKO KATALIKE

t

I iii 
:|1i

II

1'■ '"ill 

t'l
“Ma- 

Dievui
iszvaizda, 

Juo- 
malesai

nenis 
be jokio 
Sudėtis tokia:

Alkoholio 3.75% 
st ra ki o, siiidedanczio isz saly
klo cukraus ir salyklo ddksti- 
nu, su apyniais, 20%; proteinu 
3%; mineraliniu druskų, pie
no rugsztics ir anglies rugsz- 
ties,

Vieno Chicagos dienraszczio 
korespondentas specialiai 
lanke Palįsto bravorą.
kaip isz tikrųjų tasai alus at
rodo. Jis gavo paragaut, ir nu

sako re por
no alus. Panaszumo in

ne savo
ne skoniu.

das ir tirsztas, kai ' 
ir aitriai saldus.

Reporteris sakos 
viena vyno stikleli, ir jain už; 
teko. “ 
geros,” si 
“butu, tur but, reikėjo 
iii vaistine praszyt antidoto.

sakant, vartoti 
Mal eksrakta kaip alų netiks. 
Ji gales gerti po truputi 
liesveiksta ligoniai, kaipo sti- 
inulianta.
GRAIKISZKOS BAŽ

NYCZIOS SUSIVIENIS
SU KATALIKISZKOMS.

Aut Eucharis- 
tiszko seimo kuris atsiims czio- 
nais 22 ir 24 Birželio (Juniaus) 
menesyje, bus svarstoma suvie
nyti Graikiszkas bažnvezias su

Tame tiksle 
atvažiuos kun. K. Jemelka isz

C).O.

< 4 , >
>

iszgere(h

antra

Žodžiu

Jei bueziau dar 
ik o laikrasztini tikas, 

begi i 
, f

ta

Chicago.

Katalikiszkoms.

tik

aipasztaliszkos stalyczios 
Ciriliaus ir Metodo apsvarstyti 
taji dalyku. Graikiszku apeigų 
bažnyczios turi daug bažnycziu 
Lenkijoj, Lietuvoj, Rosijoi, 
C z e k o s 1 a v o k i j o j, Bulgari j o j i r 
A įnori ke.

Tosios dvi bažnyczios persi
skyrė da devintam 'szimtmoty- 
je, kada tai Graikiszka-Katali- 
kisžka bažnyczia atsimoto nuo 
Popiežiaus o pripažino patri- 
jarka Konstantinopoliaus už 
savo vyriausybe.

PASKUTINIOS ŽINUTES.
11 London. — Baisi viesulą 

prapute pro Madaupur 
trik te, Kalkutoje, 
ma 50 žmonių, 150 sužeista ir 
sunaikino septinis kaimus..

11 Pittsburgh, Pa. — 
tris menesius iszimta 
ant apivedinio 1898 o praejta 
meta tam paežiam laike 2017.

11 Kansas' City, Mo. — Czio- 
nais nupuolė ana dona net 15 
coliu sniego. Miestas iszdavo 
75,000 dolerius ant nuvalymo 
sniego nuo ulieziu,

Liet iivo.j,

dis- 
užmuszda-

Per 
laisnu

priklauso

apie susitaikinimu popie-

—- Ant ui y ežios 
gyveno nuo keliolikos 

metu geležkelio virszininkas 
Motiejus Džierz. Porele Įier 38 
metus gyveno laimingai ir nie
kados neturėjo jokiu nesupra
timu, bet kur velnias negali su- 
ardyt szcimyniszka sutikima 
tokiose porose, tai atsiunezia 
pagunda pavidale moleres ar 
merginos.

Susipažino Motiejus 'su jau
na mergina kuri tarnavo prie 
geležkelio bufeto. Kada moto
re dagirdo apie neiszlikimysta' 
savo vyro, nubėgo ant bufeto 
kur šukele armideri, iszplu'do 
mergina ir vyra. Už tai gavo 
nuo vyro per burna ir kumsz- 
ezia in krutinę, pats iszbegda- 
mas laukan per kitas duris.

Ona sugryžns namo pagrie
bė britva ir keliais pjovimais 
perpjovė gerkle ir atliko in ko
los miliutas. Kada vyras su 
baime sugryžo namo tikėda
mas, jog nuo bobelkos gaus da 
daugiau szunc-poteriu, užtiko 
jaja gulinezia kraujuose pa
plūdus ir tuojaus pranesze pa- 
licijai kas atsitiko.

r->.

Jie 
v u z

KUNIGAI APKRIKSZTYJO 
MIRSZTANCZIA 

VOKIETE.
—' T —

Nrl 1 pranesza to-

mane.
grie.ku

meldžiasi 
kiek tu

“BAISI KATRE”
SUIMTA

RUSISZKA BANDITE SU- 
NUŽUDE IR 

APIPLESZE DAUG 
ŽMONIŲ.

IMTA;

sSz.verillov.sk 
ga.s.

“Szalt.”
ki atsitikima, buvusi Mariam- 
poles ligoninėje. Ten sirgusi 
Vokiete Ona Hosebeinine ir 
buk reiszkusi nori priimti Ka
talikyste. Atbėgo pora kunigu 
(MažonisAir Tilvydis) ir atra- 

“reikalin- 
s” — ja ap-

llin

y

'I

i į

Ekatevinbur- 
gas. — Katre 1‘lanovskaja, ku
ri placziai buvo žinoma kaipo 
“Baisi Katre” ir vienatine Ru- 
siszka 'bandito Kosijoi, ant ga
lo papuolė in rankas policijos. 
Toji bandite apiplesze daugeli 
žmonių ir nužudė kelis tuzinus 
ypatų.

Mete 1921 “ Baisi Katre,” li
kos apkaltinta an’t suszaudini- 
mo Czitoje. Kada jaja iszvede 
ant kalėjimo kiemo ir kareiviai 
in jaja szove, Katre nudavė 
kad likos nuszauta ir sukrito 
ant žemes nuduodama negyva. 
Ne viena kulka josios nepatai
ko. Kareiviai manydami kad 
motore negyva, apleido kiemą, 
o Plaimvskaja, greitai paszoko 
isz vietos, gavosi per mūra ir 
dingo. Sziuom kartu nepasi
seks jai paantryt taji szposa.

5

Baisi Katre

dc, kad ligone jdno 
gas tikėjimo ticSb 
kri'ksztyjo. Ant rytojaus su
teikė Sakramentus ir inrasze 
in Ražancziu ir Szkaplierius, 
kuriuos ligone karsztai bu- 
cziavusi, džiaugdamosi, 
dabar ji jau Marijos duktė. 
Kovo men. 7 d.
mirė, kunigai atlaiko už jos 
duszia pamaldas ir rengėsi » 
Kataliku kapuose laidoti. Su
sirinkę Vokiecziai— gimines ir 
pažystami — netikėtai sužino
jo, kad velione jau Katalike. 
Vokiecziai pakele skandalą, 
iszpludo kunigu^ nudrasko 
Szkaplierius ir Ražanczius ir 
nuvožė kuna in Vokiecziu ka
pines palaidoti.

Jos vyras jau senai iszkelia- 
ves Amerikon. Ir prie szitos, 
visai mirsztanczios nopilna- 
protes, prikibo bent pustuzi
ni davatkų ir su kun. pagelba,

Jei
ap-

“kad

I lose Reiniene

M n
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perkriikszt ino Katalike, 
mirus gimines susirinko, 
rouge lavonu, nuėmė jai už ka
bintus Szkaplierius ir palai
dojo Vokiecziu kapinėse. Del 
szio invykio Vokiecziui žada 
iszkelti byla.

ATKIRTO GERAI.

Ne manoJosios tėvas: — 
ponuli, asz nenoriu, idant ma
no duktė butu suriszta visa 
savo gyvenimą su kvailu bal- 
vonu.

Jaunikis: — Taigi, taigi po
nuli, už tai aez noriu jaja pa- 
liuosuot nuo jojo. *
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Kas Girdėt
musu skaitytoju 

raižydamas apie baisia pasek- 
prohibicijos priduria

V ienas isz

sū
kurio pats
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nu a
kauti atsitikima, 
buvo liudintojum: ‘‘Kaipo sek
retorius draugysterotorius draugystes.... ir tai
per daugeli metu, turėjau tan
kiai proga atlankyt szeimy- 
nas kuriikse sanarei sirgo arba 
mirdavo, bet da man niekados 
neteko priesz užstojima prohi- 
bicijos matyti tokio isztvirki
me kaip sziadien užtinku dan
ge 1 iose szeimynose.

Ana diena nuėjau su prezi
dentu draugystes in viena na
rna, inteikti likusiai naszliai 
po-smertine paszialpa po mi
rusiam josios vyrui ir sztai ka 
mano akys paregėjo: Naszle su 
svecziais sėdėjo prie stalo, ant 
kurio stovėjo uzbonas su mun- 
szaine — visi jau gerai užsi
traukia — o maži vaikai, persi
gando t a ja orgija, verke, nega
lėdami suprasti pasielgimo mo
tinos su vvrais. Bet niekas antB1
ju netemino ir stiklelis apeida
vo tankiai, o
sze ir mus prie stalo, 
atsisakome

nuliudimia

gaspadine užpra- 
ZiuoinA, 

dalvbauti tokiam 
“nuliudimia” likusios naszles, 
ba net isz piktumo negak'jome 
susilaikyti isz tokio pasielgi
mo motinos, kuri nesenai buvo 
palaidojus savo vyra, o ežia 
apie keturi kandidatai jau 
laukia, katra isz juju iszsirinks 
naszlele.

Sztai vaisiai prakeiktos pro- 
Jaigu taip tolinus

keturi
vyra,

hibieijos.
bus, tai kaip tieji mažiuleliai 
iszaugs tokiose aplinkybėse, 
kuri demoralizuoja szeimynisz- 
ka gyvenimą?”

Argi ne puikus paveikslas 
palaimintos”

namuose galima
prohilnei jos !4 4

Daugeliuose 
panaszu paveiksią matyti kil
nia kožnam mieste.

Buvusis vyskupas 
iszvažiavo

Vilniaus
Matuleviezius iszvaziavo m 
Ryma isz kur iszplauks atlan- 
kvt Amerika szi meta.

Amerike randasi 20 milijonu 
automobiliu, arba daugiau, ne 
kaip visuose sklypuose isz viso. 
Ta<s pradėjo labai kenkt gele
žinkeliams o yra dideliu pavo
jum del žmonių, nes kožna me- 

žmoniu per
Todėl pekszti- 

automobilistams 
reiketu gerai atsimyt ant prie- 

‘‘a[>sisaugojenti ir Die
vas apsaugoja. ”

daugelis 
automobilius 
ninkama ir

ta žūva

žodžio

Sziadien, jaigu daktaras 
ateina apžiūrėti ligoni, tai pir
ma isztyrineja, kiek jojo kisze- 
niuje randasi doleriu ne kaip 
sveikata.

jaigu

Seniau kunigais, ne tik ka
taliku, bet visu krikszezionisz- 
ku tikėjimu būdavo tiktai vy
rai. Bet Hamburge motore Ku- 

užbaigdama teolo-
* giszka mokslą, pasirengė but i 

kunigu. Kada inszventins už 
keliu menesiu, aplaikis dinsta

nertiene,

kapelono prie vietinio kalėji
mo.

Da ne buvo girdėt apie toki 
atsitikima, kokis atsitiko Ha- 
genbeclio žverineziuje Ham
burge. Vienas isz didžiausiu 
žalcziu ‘‘boa canstrictor,” pra
dėjo pats save praryti, prade
damas nuo uodegos. Kaip yra 
žinoma, tai žaleziai nekramto 
savo aukas, tiktai gyvus nury
ju. Tasai savžudintojas taip už- 
sikarszcziavo ant savo kimo, 
jog iszrode kaip k ringei i s. Ad- 
bege dažiuretojai, stengusi isz- 
traukti uodega isz snukio žal- 
ezio, bet stengimai juju nuėjo 
ant niek ir žalt is užduso nuo 
savo uodegos.

ProhibistiH labai neapken- 
czia teisybes, ( ž tai, kad dak
taras James Empringham, 
dvasiszkasis, tikėdamas in tik
ra blaivybia, apreiszke, kad 
prohibicije yra tiktai dideliu 
juoku ir didžia use kvailybe ir

bausti. Kokiu bucini Sztai 
atsisak vma

per

ONYTE IR
M AR YTE

kad galima visur pirkti svai
gi nanezius gėry mus ir už (ai 
probibistai nutarė ji už tai nu-

suszelpti jojo li-
gonbute, kokia daktaras Em- 
pringham užlaiko del gydymo 
moterių ir vaiku, kurie negali 
mokėti už daktaro patarnavi- 
ma. Kas isz to ? Juk del juju I 
daugiau apeina užlaikyti veid- 
mainiszkos prohibicijos, ne 
kaip sveikata moterių ir vaiku.

probibiei jos,

Senoviszk uose
statydavo priesz

laikuose nu
mirėlius statydavo priesz sli
džia ir džiure, kuri nebasznin- 
ka teise panasziai kaip ir gyva 
žmogų.

Kgipte, lavonu nuneszdavo 
pas graboriu, kuris lavonu už- 
balsamavojo ir laike ji per 40 
dienu. Po tam nunesztas namo 
kur gailininkai apverkdavo ji 
per 3 
nunesztas 
szvento

la vena

0 dienu ir nakeziu, po tam 
prie 

ežero kur 
klausvda vo liudininkus•l
jojo gyvonima.

art įminusio 
sudže isz- 

apie

•Jaigu liudininkai 
davo kad nu'baszninkas buvo 
geru žmogum, tai perveždavo 
ji per ežerą ant kitos puses ir 

>. Bet jaigu liudinin
kas pripažintu, kad nebasznin- 
kas ne buvo geru žmogum, ta
da szeimyna mirusio uuneszda- 
vo ji adgal namo ir laikytas pa- 
tol, pakol szeimyna per pasnin
kus ir gerus darbus, gausiomis 
aukomis kunigui iszmelsdav/i 
atleidimu del mirusio ir tada 
aplaikydavo pavelinima ant jo
jo palaidojimo.

pripazin-

palaidoje

Europoje visi laikraszeziai 
plaeziai apraszineja apie užlie
jimą dalies Europos per mares. 
Toji naujiena ne yra nauja, nes 
apie tai pranaszavo garsus 
Nost radamus

pranaszavo 
o panasziai m- 

spejo 1909 mete Belgrade, ko
kia tai jauna .Bulgare, pagarsė
jusi kaipo szvies-mate.

Josios globėjas, tvirtina, kad 
st a ežia i skelbia 

k a
toji mergina 
stebuklus, 
moksliszka draiiguvd tyrinėji
me tokiu atsitikimu ir apie tai 
aprasze.

Vienas isz

persi 1 i kr i no

mokslincziu už
klausė Bulgares kas svarbiau
sio atsitiks ateitoje. Vos taji 

kalbėti, 
visa sudre

ateitoje, 
užklau'syma pabaigė 
kad sztai mergina 
liejo (žinoma, inpuole in mie
ga), su augsztai iszkelta galva, 
mergina priėjo prie dideles ka- 
banezios mapos ant 'sienos, pra-
t

Ii: “ateis didelis vanduo, dings 
pakraszcziai žemes, sugrius di
deli kalnai ir....” Staiga! akyse 
mokslincziu pasirodo ant ma
pos, kad iszmalavolos marios 
ant mapos pradėjo atgyt, van
duo iszkilo ant kranto, konia 
visa inapa Pranei jos ir Angli
jos likos panerta po vandeniu... 
Isz Anglijos pasiliko tik maža 
dalele žemes. Mokslincziai pri- 
sižiurinejo tam •stebuklui nn-

lojo rodyt su pirsztu ir kalbe- 
ateis didelis vanduo, dings

tirpia.

PAJESZKOJIMAS

Pajeszkau Brazinskaieziu ir 
paeina isz 

Dobravo Kaimo, Seiriju Para.
.Juozą Brazinska,

9

Suvalkų Red. Yra svarbus rei-
• * — -

kalas nes Antanas Bražinskas 
mirė ir paliko turtus be prie
žiūros. Gimines malonėkit at- 
siszaukt ant szio adreso.

P. Kazeczonis
1629 E. Reyniolds St.,

t.2!))

ANT PARDAVIMO NAMAS 
SU BIZNIU.

Springfield, Ill.

Namas su grosersztoriu, tri
jų lubu, 150 pėdu ilgio, 25 pė
dos ploczio prie steitinio plen
to ant Butting uliezios gyvena 
daug Lietuviu, artimoje Potts- 

Locininkas tik vienas 
nori

villes.
pasiliko, be szęimynos, 
parduoti kagreieziausia. Pre
ke tinkama del kožno. Atsi- 
szauky|e tuojaus ant vietos

F. E. Terrill,
Butting Str. Llewellyn, Pa. 
Arba galite dasiklaust “Sau

les” redakcijoj, tolimesniu in- 
fonhaciju. (t.A.6

pas:

Pažinau karta, dvi mokslo 
metu mergaites. Dažnai su 
jom susitikdavau'ir daug kal
bėdavau.

Iszejau syki in artima misz- 
keli pasivaikszt inet su Onyte. 
Buvo lai žiemos szventadieuis. 
Skaidriame, mėlyname dangu
je iszkilmingai karaliavo sau
lute, savo spinduliais gaivin
dama szalczio suvaržytąja že- 

Medžiai, kristalo karo- 
padabint i, nepaprastai 

gražiai žvilgėjo. 'Takas, kuriuo 
ujome, perlu nubertas buvo. 
Spinduliu mirgėjimu lyg koks 
pasveikinimas isz dangaus in 
žeme plauke. Krūtim', ta ste- 

grože pripildyta, 
galingai alsavo.

Mudu su Onvte ramiais A' 
žingsniais žvilganeziu taku in 
gražųjį puszyna žengeme.

— Koks tai gražus
— kalbėjau asz.

Dažnai

1

TARADAIKA

~ ~ ■ ■ t
Lietuviszkos Pasakos.

rime ir tas ponrts stovi su žir- 
, praszo visi, meldžia,praszo visi, meldžia

SURINKO Dr. J. BASAM AVI CZ1US

liai (

melo, 
liai s

buklingaja

ir v ve-

nebuvo.

nimas!
Buvo nejaukus ruduo, viską 

purvas ir migla lik sloge, jo
kios gyvybes niekur 
O sztai gražios žiemos dienos
ir baltas sniegas taip kelia sie
la ir stebuklingai 
pavasari aiszkina.
szvieczia ir lyg koki burtinin
ke viską aplinkui žavoja ir di- 
diji prisikėlimą pranaszauja...

— Taip, nepaprastai vis
kas malonu... — pritarė man ir 
Onyte. — Begalo asz myliu 
tas žiemos iszvakares, ta balta 
sniegą. —Xtese ji. — Tokiomis 
dieinrmhrvisas gyvenimo kar- 
tvbes užmirszli ir ruoszies 
naujam darbui, 
ryžimui atgimti....

besi kai bedami 
ir pasiekėme.

ateinantįjį
Saulute

nepaprastai

ir 
naujam pasi-

Taip
puszyna
viskas dar gražiau atrodė.

Visur ežia 
žumu dvelki',
linguojamos puszys 

ir iszkilmin* 
kokiu tai

miniu
Czia

dangiszku
Ramaus vėjelio 

jaukiai 
svyravo.

ir
gait1

maloniu

‘'•ra-

osze
()ras
stebėtinai sutvirtinaneziu kva
pu kvepėjo. Ir visur dangiSz- 
koji grože tvinte tvino.

Mudu ilgai vaikst i liejome, 
sprendėme invairiausius klau- 

ramiai szenkuezin- 
taip gražiai, 
taip szirdin- 

rimtuinas ir
mane.

patenkin
ta dvasia ir nauju jegu
nu.

svmus ir 
vome. Onvte vis I 
taip apgalvotai, 
gai atsako. Jos
jausmingumas sužavėjo 

Grvžom in miestą
kūpi-

t**•* *»• •»*

l’raejo kiek laiko nuo tos 
dienos. Gamta lyg aiszkiau 
besiartinant i pavasari

malonumas
Ir taip

Gamta
nuo

skelbė.

daug

Marele

Visur dangiszkas 
žėrėto žėrėjo, 
jaunos gyvybes siūle...

Szi syki asz jau tu 
vaikszczojau. Tiuzczias miesto
gyvenimas vėl mano siela isz- 
griaužes buvo ir verste 
mane su kuo nors rimtai, 
liai pasikalbėti. Tik mano Ma
ryte ne tam skirta buvusi. Tu 
vis'ka ji tuszcziuoju juoku at- 
sakinėjo. Norėdamas nors vie
na rimtesni žodeli isz jos isz- 
ganti paklausiau galu gale:

verte
gi-

pinti paklausiau galu
— Ar jau niekas Tamstos 

yvenime ir nesudomina ?
— Teip, niekas — juokda

mosi atsako ji man.
— Tai Tamstai ir

(T

gyventi
neindomu? — vėl paklausiau.

— Taip — ji vol juokais 
atsako.

— Tai koks Tamstos 
veninio tikslas?

Toks pat kaip ir Tams-
— juokėsi ji.

<r vb J
— paklausiau.

tos,
Nutilau.
Matydamas, kad jai neindo 

mu tokia ’kalba, pradėjau vi
sokius niekniekius plepėti. Pa
tiko jai. Ir ji taip nuszvito, 
lyg tik tuomi tegyventu.

G ryžos namo pasijutau
bai nuvargus, nepatenkintas ir 
taippat, kaip ir pirma alkana 
dvasia. O ana syiki buvau taip 
pilnas gyveninio, džiaugsmo ir 
jaunatves jogu...

♦

hi

♦ ♦ ♦
Sziandiėu asz labai daug su

tinku Marycziu 
negaliu rasti • e*

9 o Onytės vis

g u kieme
kad eitu iii vidu, ale jisai nuei
na; ant galo iszejo praszyt pa
ti jaunoji, o jisai ja capt! nusi
tveręs užsimetė ant žirgo ir nu
jojo sau; veseile susimaisze — 
taipiir parojome, kaip in node- 

O kasžin isz kur
tas ponas buvo? ar jo niekas 
nepažino?” ‘‘Kas ji pažins, 
niekas nepažino, tuom ir blo- 

O gal tau asz buvau 
brolycziai .”’ “Tylėk, durniau, 

nes gausi pagal

ga papnte. M i 4

- ’Tai jau lie kas,
Jaigu vyras asilas,

Jaigu savo bobeles nesuvaldo, 
Tegul loki žaibas suskaldo.

'Ten kur Skrantone,
Vyras boba praganė,

Net Masaeziužej užtiko
Bet josios, nepaliko.

Inkiszo boba in džela,
Ba niekas nustatė belą, 
Jaigu nulėpausis vyras, 
'Tai jau vyrueziai ne kas.

Da apie viena ti iksa ten žinau
Tam mieste girdėjau, 

Bet da palauksiu
Kita karta užsakus 

apszauksi u.

Buvau ant vieno baliaus 
Ant kurio buvo gana alaus.

Ba kriksztynas turėjo, 
Gaspadorius nieko nepavydėjo,

Su alum net laistėsi, 
Rodos sodomije darėsi. 

Ant pagalios susi vaidino,
Ir kilimus kuinai uosi pagadino,

j

m

Bet ir kuinui gerai atmokėjo 
Kaktoje bjauria skyle 

apt urejo,
Net saidvokai neiszsistovejo, 

t as bledes a pi urejo. 
vyrueziai, 
tai drueziai 

net uri, 
g a 1 i

Be r k a mies
•Gerai darote

Kaip musztis, 
Jaigu su kuom muszti

'Tai saidvokus pleszti
O jaigu viena ir nnbelsi, 

Tai Lietuva augsztai iszkelsi.
* * *

Apie Roczesleri bjauriai 
atsit iko, 

Vaikina nelaime patiko,
A t sirado keturi policmonai 

st u boja,
1 n lakupa nugabeno, 

Kur per naktele dejavo, 
Ant rytojaus 30 doleruku 

užmokėjo, 
Bet ir linksmybe turėjo, 

Sudže szliuba davė,
O paskui Veselka padare.

Isz pradžių niekas nepribuvo, 
Ba karezemos atidarytos buvo 

Bet kada karezemos likos 
nždarvtos

f I

9

Put

Misi i no kad gaus atsigerti
Ir pinigu nemokėti, 

viemvs su alaus baczkute 
Iii kujira kitam mete

J

9

'Tai ir sziadien sveikatos 
ne turi.

* * >:< , 1

'Ten kur apie Newarka, 
Nesakysiu miesto varda, 
Mėgsta kendes merginos 

Ir tai konia visos.
Už penktuką gali prisisavinti

r ii

*

9

9

Kad ir in Azije nusigabenti 
'Tai lyg' butu ne gražu,

I r be&edes su visu.
'Tame miestelyje yra 

sport ūkas, 
\ersziukas,x Iszlaižytas

Labai galingu nusiduoda
O lankiausia paliemonassu 

paika duoda.
♦

9

♦ * S*
Skulkino peczeje, 
Musu gubernijoje, 

Kaip tik parveža alaus, 
Tai svecziu gauna tuojaus. 
Atsivelka su bilems ir 

revolveriais
Ir sti kitokiais innagiais, 

Tai žmogeli in kaili duoda, 
Jaigu alaus ne duoda.

Ne senei keli girtuokliai 
Kaip beragiai gyvuliai, 

Kaip ne likos in grinezia 
inloisti, 

Tai net armonika .supjaustė.

9
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Apie tris brolius.
Kad buvo kita svk Irvs bro- 

lu iszmiutingi, o vienas 
durnius — visai kvailukas. Po
numirimo levu pasidalino jie 
viską in tris dalis ir pasistato 
visi po nauja svirniuka. 'riedu 
iszmiutingi, kada tiktai nulie- 
ka, vižas pina ir kabina in svir
nu kns, kožnas savo, o durnius, 
aut peeziaus gulėdamas, pele
nais bamba trina su lasziniais 
pasitepdamas, ligai ar trumpai 
jie taip gyveno — nežinau, tik
tai viena syki užprasze juos 
pas tolimus pažinstamus in ve
seile. 'Tie iszmintdngieji broliai 
insilaise naujus drabužius, mi
si szere

gražesniais but i O

pa-
žirgus 

iszmintingieji

gerai žirgus, Įiriesz ve
seile už keliu dienu jau pradė
jo praustis muiluotis, kad tik 

durnius gu
li sau ant peeziaus ir trina pe
lenais bamba.

Ta diena priesz veseile 
vakariais apsitaisė ir 
pasibalnoja,
broliai eina jau joti in veseile; 
durnius ju pra-szosi: “ broly- 

mane in ve- 
Ale kur jie tau 

liktai trink kau pele- 
nevambrijas; ar 
mes žmonyse per

JU 
ežiai, priimkite ir 

’ ’ I zseile draugi'!
priims: 
uais bamba

kad ir
geda aptnretūmom? Lipk 

namus!”

4 i

nori,
tave
ant peeziaus ir žiūrėk
Ka daryt ? nabagas užsiraban-
tavo ant peeziaus ir vėl nusi
tvėrė už savo darbo, o broliai 

in veseile. Žinoma
>s

ISZJOJO 
deni trumpi 
pradėjo temti, sutemo — ir 
naktis. Durnius nei žiburio lie

kam dykai balanas dar- 
Ik'

jis savo darba ir tamsu-
sa-

ru- 
dienos; tuojaus 

sutemo

bi ego; 
kv t'? I •
mojo galėjo dirbti. Kol jisai 
vo bambele tryne, tai jis užsi
manė eiti lauk' prasivedyt. Isz
ejo, pasikvaite, pasidairė ir jau 

• norėjo gryžl i ino vidnyiile isz- 
girdo atbėgant arklį 'ir apsisto
jo tarpduryje. Atbėgo žirgas— 
kad jau toks gražumas, kad 
net miela žiūrėt, net aki trauk
te traukia: 
žvaigždes žoi'e,

kaip

ginus.

■>)9 9 i 4 Kas

» j i <,

nevambrijas, 
valgymą! da jis mat, szmikius, 
mus erzis, — turi darba ir 
dirbk! Durnius nutilo, visi su
gulė ir sumigo.

Po keliu dienu 
vėl praszyt in veseile. Teka 
ant ra jaimesncji ‘ sesuo už to 
paties kavalieriaus. Vėlokus 
vyresnieji brolei taisosi drabu
žius naujus, kad net braszka, 
pirmos naujausios mados: o

veseile.
sesuo 

kavalieriaus

ateina juos
Teka

mados;
durnius nabagas trina sau pe
lenais bamba ir 
diena veseilios, 
ji joja iii veseile;

gana. Atėjo 
ir vėl v v reside- 

durnius vėl 
ju praszosi, kad imtu drauge,
ale jieji atsako ir palieka na
mus dabot.

I tumius gulėjo ant peeziaus 
giliojo, nusibodus gulėt, 
kele, iszejo lauk
ogi kad atlekia, kad atžvengia, 
kad afprunkszezia žirgas, kad

gulėt 
prasi ve

plaukai
o balnas ir pa

sąmonei dar dailiau. Atbėgus 
durniau, muszk man 

Durniui biski pa- 
sykio nenorėjo

i
rože. Nesuspė

ir sako: /‘ 
per ausi!’’ 
gai 1 o, dar isz 
muszt, ale kaip žirgas pradeji 
labai praszyt —
jo užkirst, kaip iszszoko isz an
tros ausies drabužiai, kad jau

gaspuikus, kad net miela! Žir 
vilkis t uos d ra

ses k ant manus!
sako durniui:
b u žius i
D U 1 11 1 U S > i

ant žirgo, ir marsz — latatai!
pijvijo brolius, 

užkirto Įio viena iszilgai svei
katos, pralenkė; nujojo in ta 
veseile, kur broliai nenorėjo jo 
imti, prijojo prie duriu ir su

lūžėjo visi veselninkai,

4 4

ir
: apsivilko

Jojo, jojo,

> 9

užsisėdo

namus dabot ir pecziu.
Durnius gulėjo, gulėjo; try

ne savo bambele; jau- sutemo, 
jau ir pusiaunaktis atėjo; jisai 
nulipo, iszeis laukan pasivė
dinti. Iszejo, prasivėdino ir jau 
norėjo eit in vidų, kaip iszgir- 
do, kad. jau attrinka, kad jau 
atbilda žirgas, kakla iszrietes, 
uodega iszputes, blizga, kaip 
salde, kojoms žemes ardo, kaip 
arte aria. Pribėgės priesz dur
nu, sustojo ir sako: “muszk 
man per ausi.” 
rože: ogi kad iszlindo isz kitos 
ausies drabužiai — kad dailu
mas, kad žėri, blizga, szvieczia! 
Durnius apsivilko jais, užsisė
do ant žirgo ir latatai! Jojo, jo
jo, 
viena, 
pertrūko, nujojo iri veseile, ir 
vėl visi praszo, kad eitu iii vi
dų, ale jisai ne eina, pakol ne- 
iszeis praszyt pati jaunoji. lūž
ėjo pati jaunoji, praszo, o jis 
ja capt! ant žirgo, užkirto dar 
viena, kad greieziaus begiu ir 
iszbildejo. Visi pradėjo rėkti: 

laikykit, laikykit — jaunaja 
nesza,” 
žiu kur atsidūrė.

Parlėkė 
in 

nusirengė 
nuėjo in grinezia, už

silipo ant peeziaus ir vėl už sa
vo darbu imsit ve re.

laukan pasive-

Durnius činkt!

prisivijo brolius; kirto po 
kad tu net drabužiai

i 4

ale kur tau, jau jis ka-

ži rga
tuos

dyt, užrakino
atsi-

namo, jaunaja ir 
svirnuka, drabužius 

svirnukyje ir

Pargryžo
kaip po menesiu gražumas, vis- broliai isz veseilios; jis ir klau- 
kas žėri, blizga. Pribėga, priesz

“dar
ausi!”

si a:

ii

w

k

kės rūksta.

man per
durnių, sustoja ir sako: 
niau, kir>k
Durnius uinklelejo, ogi kad isz
lindo drabužiai — kad gražu
mas, kad kaip menulis blizga, 
szvieczia; apsivilko d.urnius 
tais drabužiais, atsisėdo ant 
žirgo ir nujojo, kad tiktai dul- 

Prisivijo brolius,
kirto po viena iszilgai sveika
tos, pralenkė ir nujojo in vesei- 
le, ir vėl ji praszo in vidu; jisai 
neeina, pakol neiszeis praszyti 
pati jaunoji. Iszejo jaunoji; ji
sai praszo, kad nepyktu, ka ji
sai taip puikavojes; ežia neva 
szneka, neva ka, t iktai kapt! 
jaunaja nž raukys ant žirgo 
ir tiek teinate. Parjojo namo, 
atsirakino svirnuka, žiuri — 
stovi antra lova ir krėslas ir 
žirgui vieta. Pastate žirgą, pa
sodino jaunaja, nusirėdė, užra
kino svirnuka, atėjo iii grin- 
uže, užsilipo ant peeziaus ir 
trina sau pelenais bamba su la
sziniais pa s i t e pd a m a s.

,Ant rytojaus pargryžta ir 
vyresnieji broliai isz veseilios. 
Durnius ant peeziaus gulėda
mas ir klausia: 
ežiai, 
te?” 
nek, nes tokia buvo, kaip ir 
pirmoji; vėl jaunaja pavogė ir 
gana; dar ir mes nuo to pono 
gavome po bizūną in sveikata 

deszra 
“O isz 
“O-gi

neva
nž rankos

"i

svirnuka, 
lova

sviru uka, 
užsilipo

ant žirgo•»’

‘‘na ka, broly- 
veseile t u re j o-ar gera

“Jau veluk ne ne klausi
nes tokia buvo,

na ka, broleliai, ar gera 
veseile buvo Tie apsakė, kad 

ir viską, kaip tik kas 
kaip vėl ponas koks 

parvanojo, kaip 
, ir

4 •

niekai,
buvo:
jiem nugaras
jaunaja nusitveręs iszjojo
niekas jo nepavijo.

Durnius vėl paklausė:
asz tai padariau?

“gal 
asz tai padariau?” ale broliai 
jiji aprėkė, ir ant to viskas pa
sibaigė.

Kelioms dienoms praslinkti.* 
durnius ir sako: ‘‘na, broly 
ežiai, dabai- eikime pažiūrėt in 
sviruukns, kas ka turime. Isz
mintingieji broliai sako: ‘‘ 
me!” Nuėjo; pirmiause vyriau- 
sos brolis 
tvokst.!. iu,ker.K sitv^ svirnuko 
tvokstelėjo, vižos pakabarkszt! 
atsiliepo viduryj. Nuėjo pas 
antra: Ris vėl taip. Nuėjo prie 
durniaus svirnuko ir juokias, 
iszmintingieji broliai sako: 
‘‘kas czia bus da balsas tu 
tuszcziu sienų?” Durnius pasi
eniu szlega, 
svirnuko, riktelėjo: 
pradus tos 

žvengi

sako:

eiki-

pasiėmė szlega,

trinkt ! in kerte 
ogi kaip 

merginos dainuot, 
žirgai žvengi — kad miela 
klausyt! Broliai užpuolė pra
szyt, kad parodytu, kas tenai 
viduryje yra. Jisai isz pradžių 
nenorėjo rodyti, ale kaip pra
dėjo labai praszyti — parode. 
Lszinintingi broliai žiurėjo lie
žuvius iszkisze ausis iszplete ir 

“brolau, tau vienam tri 
ju perdaug, veluk pasidalyki
me, mes tau duosime po kolos 
deszimts poru vižu, o tu mums 
po mergina, ir paskui vėl galė
simo gyvent po senovei.” Dur
nius ant to sutiko, ir gavės ke
lis deszimt is poru vižu, vede 
jauniausia mergina, tada kaip 
iszmintingieji dvi 

užprasze in
anuos buvusius jaunuosius tu 

Durnius pasigėrės 
tai iszoko — visas

sako:

t?

dabar melvna 
rimbso per nugara.” 
kur buvo tas ponas?” 
kipszas ana žino.” ‘‘ 
buvau, brolycziai ?’ 
durnius. ‘‘Tylėk nevambrijas! 
kada ežia pili in ugni žarijas, 
ar nori akis 
darba ir dirbk, 

9

—dar

n1 
Gal tai asz 
’ užklausė 

Tylėk nevambrija

iszsiplikyt? turi 
o isz

tegul iszeina pati jaunoji, kepkavok 
Iszejo ir

stojo.
meldžia, praszo, kad tiktai in- 
eitu in vidu, ale jis nueina, sa
ko:“
tai eisiu, o kitaip ne.”
jaunoji, prisiartino, praszo, o 
jisai ja capt! už rankos, ant 
žirgo užsimetu ir — latatai! 
Dar veselninkai norėjo jiji su
griebt, ale kur tau, jau jo ir pė
dos atszalo. Parjojo namo, i il
si vede 'žirgą ir ta merga in 
svirnuka, žiuri, svirnukyje sto-

kitu ne 
nes gausi per vain- 

Durnius nutilo ir vėl vi 
kas buvo po senovei: iszmin- 

o durnius

b ra. 9 9
sės;

vyresniu- 
veseilo ir

tingieji vižas pyne 
pelenais bamba trina.

Praėjo taip netlele, ar (lan
giaus; praszo juos vėl in vesei- 

teka trcezioji sesuo, pati 
gražiausia.

9

I
merginu, 
kad szoko, 
tas vižas nuplesze!

[TOLIAUS BUS]

vi lova, krėslas ir dar kiti niek
niekiai, neat Imtinai reikalingi 
prie moterų gyveninio; užra
kino svirnuka, užsilipo ant pe
eziaus 
bamba.

J'am bdtrinant parėjo bro
liai; užkando ir jau taisosi gul
ti, o durnius užklausė ju: 

brolycziai, ar
Oi, jau, brolyti, ve- 

luk no neklausk; neverta no 
minavot, net piktumas ima.” 
‘‘Na tai kodėl? kaup tai?” “O 
taip: jojome mes, jojome, jau 
sutemo bejojau t, iszgirdom isz 
užpakalio kasžin ka atsivejant 
raita; prisivijęs mums rėžo po 
viena skersai nugaros 'ir pra
lenkė. Atjojome įn veseile, žiu-

fy veninio;

ir vėl trina pelenais

le
jauniausia, pati 
Iszmintingieji broliai siuvusi 
vėl drabužius, kad ko dailiau
sius. Isz vakaro apsirėdė eina, 
praszosi ir durnius, kad imtu 
ir jiji, ale kur tau ims; liepia
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SZIUPRI 
PASAKA

o bajoro

""*w

■

— Tai matote, — pradėjo 
Jomantas, pernai teko 
malime. Belaukdamas kol pri
eisiu malti, dribsėjau sziltame 
mahminko kambaryje su ki
tais vyrais ir 
k ėjome.

Iszejo mums isz kalbos apie 
tai, kad Kalėdų nakti valkio
tis, ar dirbti ka, tai didžiausia

buti

szi bei ta szne-

nuodėmė. Žodis po žodžiu, in- 
sikiszo ir Juras su savo pasa
komis. O jis tai tikras bedug
ni* pasakų maiszas.

Nors Juras tikrino, 
ne pasaka, bet tikra 
O kaip iszgirsite, 
patys pamatyti —

ir

kad tai 
teisvbe.

galesite 
pasaka ar 

ne..Man tai rodosi, kad teisybe
o ir kiti ta pat tvirtina.

Tai sztai kaip buvę. 
Žinote Girkalniu sodžių ?
— Na, t i dar nežinosi, — 

atsiliepe Baltrus. — Asz tenai 
pas Mart inkų bent pora mene
siu darbavausi.

— Tai, mat
esąs ežeras, o aut 
apželes miszku 
Biauri tai vieta.
didelis

’r 4’ I

H
111
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nuo
šo
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lioms dienoms. Paskui gryž- 
davo pesczias, žirgą negyvai 
užyares. Vėl sėdo ties dukters 
lova, vėl pasakojo apie karus, 
apie narsybe, tik apie karus, 
ne žodžiu neprasitarė.

Viena karta ties pilimi pa
sirodė senas, sunykęs žmogus. 
Rubai jo buvo visai suplysze

* 1 • V • 1 • < . • ™ « f
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negyvai

butu

V gyventidu glėbio ilsojausi. Varles ir1 žmogų, kuris gyventi nori, plauke isz visu pusiu gal szim- 
Visu tai mergaites galvai bu
vo neprieinama.

Bet užtat aukles kalbos la-
Aukle daug pa- 

prikontejaii! Nekarta norėjosi saku, dainų mokėjo, tai ir ba- 
baigti gyvybe tais paežiais (joro duktė jomis, 
nusismaugus, 
kfasztas, lankos, ežeras

didžiules
szlmnejo,
plaukius griaužė^..

Tu nežinai, bajore, kiek
prikentėjau! Nekartu norėjosi

žiurkes apie 
veįiju

mano 
bėginėjo,

a hz ba i jai tiko.

tas v yni ir apsigyveno bajoro 
pily.i-

Ir kas tuomet pradėjo tenai
i pami-

kad

Džiaugėsi bajoras, džiaugė
si visi jo žmones, tik nežinia, 
ar džiaugėsi tuo bajoriene. Ji 
vis ilgėjosi savųjų, 
nekentė.

Bet nieko nepadarysi. Kilo 
karas, bajoras nukabino 
sienos gerokai aprūdijusi 
nai kraujo ragavusi, karda
sėdo in žirgą ir iszdundejo.

Iszjodamas insake savo isz- 
t i kini iesiams t a rnams, 
bajoriene saugotu, nieko sve
timo pilių neiiileistu. O jei ko
kiu nelaime ras gryžes na
muose, tai tarnai savo galva 
užtai atsakysiu.

Ilgai bajoras kariavo, 
> isz ranku 

svetimas sznlis 
gyžo mi

nei 
nei isztiki- 
Bajoriene, 

savo 
tarmii

ras gryzes 
savo

kuo
ne

plaukai žili. Atrodė, l\ 
elgeta.

Inejo iii pilies vartus ir su
kniubo. Pamate žmones pri
bėgo, pakele ir suriko nustebo. 
rfai buvo vienas tu vyru, kurie 
bajorieues ieszkoti buvo isz- 
siusti.

Nesumane ir ka darvti. Aisz- 
ku buvo, kad bajorieues 
surado. O bajoras tuomet pa- 

bajorie-

ieszkoti buvo

il e-

mu tarnu 
žinia, jos 
kraszta
<r<
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darytis! Bajoras visai 
szo, svetimųjų dvasia persi
ėmė, su svetimais puotavo 
džiaugėsi ju kalba ir 
kalbėti ja ja.

Pilyj nebuvo vietos 
, bet

nios tenai skardėjo. Bajoraite 
kiaura nakti ežero krantu 
klaidžiojo, kol pamate atjuo
duojanti žvejo laiveli.

Nebijojo jau tėvo rūstybes
bajoraite. Žvejo pirkia ja pri
glaudę, o seno bajoro storos 
sienos, mirti ir geda siūle.

Tik viena žiemos vakaro, kai 
ežerai ir upes storu ledu, lau
kai ir medžiai sniegu nukloti 
buvo, žvejo kieman inejo žmo
gus.

— .Ei, kas tenai! — ruseziai 
suriko jis už durų.

Žvejas iszejo in prieangi ir 
inleido, manydamas, kad koks 
nors paklydęs 
glaudos ieszko.

— Tneik. Jei nuvargęs esi 
— pailsėk, pasiszildyk.
Inejo apdriskęs, bet biauraus 

veido vyras.
— Ar toli in senojo bajoro

, nr tai tylu 
vasaros vakara, ar tai žiemos 
naikti — lepino džiugino.

Papasakojo ir apie milžinus, 
kurie pamildavo vargsze dar
bininke, ir apie karalaite, kuri 
del artojo auksztus ritmus ap
leido.

pradėjo 111bet gimtasai 
i sap

navosi... Ju negalėjau paniirsz- 
ti. Nors gryžes, žinojau, gala 
ežia, rasiu,
lesi ir savo priesaika iszpikly
si.

Buvau jau 
Vos (kojas 
Iszvare mane su kitais vergais 
in lankus akmenis iu pili 
tiuli. Sargai mule mano silp
numą; mane, kad asz vis liek 
nebėgsiu, užtat ir ne taip jau 
a'kyvai seko. Pamatęs ta, tuoj 

bėgti. Nors nesiti- 
, b(>| 

kaip szmekla
* * 

vil
kus aplink kaukiant, bet ma- 

jie neužėjo. Tr nuo pleszriu

kad tu nepasigai-

veik 
darbo

lavonas, 
pavilkai!.

ri

tik-

Mergaite pasakomis i
1 1 • 1dyta, padoraus 

eziusi, ilgai

iszug- 
nema- 

prie

tai žmogui 
Atėjūnai
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m

veido 
rymodavo 

lango, bene ateis koks milži
nas, paims ja isz tu niauriu 
sienų ir nusives in laimes sza- 
li. O dvare ne tik milžinu ne
silanko, bet ir vargai iszsi
slapste.

Kas metasji augo, kas 
tas labiau ilgesys jai 
sloge. Niekas jai nepasaikojo 
kodėl pilyj taip tylu ir 
kai}) szeszelis, vietos nesuras
dama, isz 'kampo i u 
slank loja.

Pamėgo mergina ežerą, 
link auganezia giria, 
bangos 
pau.kszcziai 
buvo smagiau negu 
pilies sienose, 
nėjo viena.
miszka ir vis kažko lauke.

O kas ankstyba ryta iu eže
rą iszplaukdavo jaunas žvejas 

Antroj pusėj

kad

ty

ar

Per
keleivis prio

sake, kad gryžes be
nes galvos neteks.

Ilgai galvojo žmones, ka su 
parvykusiuoju padarius.

— tarė kiti.
nors.

liet l|!
r

sumaniau 
kejau tavo pili pasieksiąs 
began. Slinkau, 
giriomis, szimtakiais. o ne be 
bėgam Naiki i girdėjau ir 
kus 
nes 
žvėrių gyvas iszlikau.

Ir sztai asz gyvas,

me- 
szirdi jaunuojuPaslėpti ji, 

— Tegyvena kur 
bajoras sužinos?

ne metus karde 
paleido, po 
blaszkvdamasis. Kai t' 
mo, baisia nelaime rado: 
jaunos bajorieues, 

neliko.
mylimasai in 

nugabeno, o
ai papirkti, sykiu su jais 

iszkeliavo, o gal bajoro kersz- 
to pabūgę, kils sau iszsislapste, 
Pilis aprimusi liko. Rado ba
joras senas pilies sienas ir 
tik viena seni*, kuri dukterį 
prižiurejo. Bajoriene ja pali
ko: gal ir jos, kaip vyro, 
kėnio, o gal bijojo indis, kad 
kelyje isz vargo nemirtu.

Insiuto bajoras. Ka akimis 
pamate, ta Inoj nužudo.

bajoro

o
su

bene

Ne, brolau, tai}) daryli 
kareivis, ir 

privalo pildyti, kas jam insa-
nedera. Jis v ra

I1 ii

tėvas

kampa

pilies 
kuri

ky t a.
Slapstosi tikini bailiai, 

bet.gu jam galva kirs, 
ne- savo pareiga

rre- 
jisai 

atlikęs ramiai ir 
pintoje

reti.
*
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plcszkeno, 
ežiui bojoįkalba ir 

bajoro 
lyg

kam
šų

mirti galės ir savo g 
žemeleje kaulus paguldys.

Nežinojo kiti ir ka sakyti. 
Czia atsipeikėjo ir patsai vy
ras.

savo

ap- 
Ežere 
girioj 
— vi.;

niauriose 
Tai ir va ik szt i- 
Paežeriais,

ne 
ir gyvuliui.

nesitenkino lėbavi
mais }>ilyje, toli jie lankėsi po 
apylinkes neva medžioklei isz 
joja, ir skriaudė žmones.

Melde žmones Dievo,
d vara perkūnu sudegintu, 
skradžiais žemen migiaimzdy- 
tu. Bet tylėjo Dievas, ir 
kūnas negrasino.

Jaunoji bajoraite mate visa 
tai ir lindėjo. Ne tokie, jai ro
dėsi, turėtu Imt i milžinai.

Bego ji kas rytas ir kas va
karas slapczia su 
žveju |>asimatyti.

Ir žvejas inkalbejo bėgti isz 
tėvo rumu pas ji. Svyravo il
gai bajoraite. Bijoj tėvo rūs
tybes ir senovės aukles gailė
josi. Vis nesutiko.

Bet viena nakti bajoro pily
je buvo nežmoniszkas lėbavi
mas.

Seni gėrimai liūnais
baryje talkszojo, bajoras 
savo sėbrais imsgyviai juose 
vartėsi.

Sztai vienas, patsai biau- 
riausias, atsikėlė ir iszsvyravo 
in kita kambari. Simai visi jie 
mate bajoraite, senai visi 
gėrėjosi, bet ne vienas prakal
binti jos neiszdryso. 
nenaudėlis sumanė baisu dar
ba: jis ėjo in kambari, kuriame 
bajoraite su senute aukle mie
gojo.

Paszoko aukle 
jauti nieksza pamacziusi, ir 
tuoj suprato jo minti. Paszo
kusi savo kimu mieganezia ba
joraite uždengė.

Jisai iszsitraiike karda 
grasino senute užmuszias, jei
gu ji nepasitrauksianti jam

C*

I

kranto

J b 
Szalt is

netoli kaimo
j0 
piliakalni

Miszkas ne
bot kaip ineini iu

taip baime ir perima, 
iki pat kulnu kreczia.

Ant kalno virszunes ir apie ' Nors 
ji riogso akmenų krūvos. Va- juru 
sara tenai uogų, rudeni grybu vežti atgal.

aruodus pilk,

Visi
>sžmones bajoro kai pikti 

dvasios lenkėsi. Pauunte rai
tus vvrus iu 
k ra szt us

visus 
bajorieues 

danguje,
12*o

aut
i luinoje surasti ir

pasaulio 
ieszkot i. 
menulio, 

par-

ir rieszutu nors 
bet niekas tenai neina ju rinkt. 
Bijo. Netik bobos ar piemens, 
bet ir suaugusi vyra ne su pa
galiu neiszvarvsi 
metu, o ka jau 
nakt i!

Pasakoja, kad t ima i kadaise 
buvę dideli rūmai ir

net dienos 
kalbėt i apie

gyvenos 
kaž koks bajoras. Beveik, 
ko kunigaiksztis, 
boeziai jam priklausė.
ponas būvi
Už viena žodi, 
ma ar nusikaltimą be 
ros mirtimi bausdavęs. O tok
sai žiaurus pasidaręs sztai del 
ko.

Jisai be
Sako, net in Palestina kariau
ti Jeruzolima isz pagonu ran
ku atimti norėjos 
karas — musu

P s Ih‘

sa
lios ir musu 

Tasai 
žiaurus,

už nepaklausi- 
atodai-

tralo

galo meges karus.

Kur tik tai
jaubajoras 

tenai. Viena karta tarpe kitu 
turtu, parsigabenęs 
tiruos szalies gražia 
Ilgam laikui bajoras 
Nei karai, nei k i tok i 
mai jo nebeviliojo.

isz
mergina.
nurimo.
smagu-

s ve-

O "

Sėdėjo su 
jauna žmonele namie, 
B

szi 1 toj 
usztoj, ir džiaugėsi laime.
Ar ilgai jisai savo 

tenkinosi — nežinia, 
kas nuo laiko eme 
džiauti, nebeviliojo jo 
ežios žmonos akys, nei jos 
kaiszti buczkiai. Iszsiilgo ka
ro. O czia, kaip tyczia. karas 
ir pasitaikė. Atsitiko taip; kad 
nori nenori, o joti reikia.

Bajoras karo, žinoma, norė
jo ir nudžiugo taja proga, bei 
baugino ji sztai kas.

Jaunoji jo žmona, kolei dar 
savo kraszte buvusi, 
mylima vaikina. e1'
bajoras su kitais kareiviais ta 
szali kariavo, jos mylimasis 
su musiszkiais kovosi ir sykiu •r 

mus iu
mu

laime
Tik lai- 
nuobo- 

ne skais- 
nei

rp

Kai
turėjusi

musu

su kitais pateko pas 
nelaisve. Karui nurimus, 
siszkiai nelaisvius paleido, bet 
bajoras savo grobi dvare pa
siliko. Vaikinas gryžes iu sa
vo kraszta ir sužinojo, kad 
mylimoji svetimo vyro ranko-

Jisai prisiekt* žūt Imt, gy- 
negyva, gražinti

se.
va ar negyva, gražinti sau. 
Labai tos laimes ja turėti mu
su bajorui pavydėjo. Suteko 
ir kur ji randasi, ir kas ja turi.

Kaž kokiu bajoras apie 
sužinojo ir labiau negu 
aki žmona saugojo, 
bar ir bijojo, kad jam iszvy- 
kus karau, žmonos kas 
vogtu.

Priosz pat iszvykstant dar 
vienas invykis nuszviete senos 
pilies sienas: bajoriene gimdo 
gražia dukrele.

tai 
savo 

Taigi da-

liepa

Pasiimkite1 
kiek 

ten kur

žirgus ir 
kelia, lokite 

baigiasi, 
jos gryžt i 

Kas grysz be jos

Jic 
žeme

Be

aukso, 
nors 
bet ja suraski!, 
nedrvskite.
— namie gala ras. Nepasigai
lėsiu !

Tokia kalba . iszgirde, bajo
ro vyrai arsziau 
nubalo. Žinojo,
dabar nejuokauja.

Ir 
auksu
<r

\ esikil mam
— Tarė jisai.

Pusgalvi, juk tave 
gyvo nepa- 

— sujudo žmones.
M (d uoti asz ne 

noriu. Bajoriene suradau, 
ir patsai sveikatos netekau, ir 
bajoro auksa vėjais paleidžiau 
ir vos kojas iszvilkau, kad 
mirti gimtinėje.

Ka gi darys. N u ve.de ji pas 
bajora.

Šust ingo

ra

joras ne minules 
liks,

Tegu.

‘S pas bajo-

iszvilkau,

ba-

bet

pamatęs

kad
popieriaus 

bajoras

vyrai žirgais,
prisi krovė,

isz loke 
maiszais

i aklais apsikabinėjo.
Ka auksu neimsime, ta 

ginklu pribaigsime, 
vojo iszjodami vyrai.

Slinko diena po dienos,
tai po metu. Nei vyru, nei ba- 

ižinia, 
rado, žinodami kas

(lal-

me

jorieues.

bajoras 
apiplyszusi vyra, suprato, kad 
veltui žirgą varinėjo, veltui 
aukso ai k vojo.

— Isz kur tu ?! 
baisiai insiutes.
riene, kodėl lieparvedei ja ? 

iszklausy k,

— Suriko
— Kur bajo-

o
Juk namo tik 

ko bijo-Jei 
kad netektu szn- 

sznlyj.

tavo pi
lyje. Daryk, ka nori. Tavo in- 
saikymo noiszpildžiau.

Vai\gszas užbai.ge 
sugriuvo nusilpęs ties 
kojomis,
isz proto eidamas blaszkesi po 
platu kambari. Dabar, kai už
baigė vyras savo kalba, bajo
ras sustojo, pažvelgė in gulin
ti ties juo kuna ir suriko:-- t..:

Nelaimim
Na, ‘

Pa i viskas?!...
gas tik
jei tu

suvaitojo, 
neiszl ošėjai.

griebės karda persmoge
lai asz isztesesiu!
O’

gn-.
Tik kraujas pasipylė karsz-

pa
žino-

ta srove ir apszvirkszte bajo
ro rankas.

Isžkrito is/ jo ranku 
ir baisiai suklykęs, puolė ant
lavono.

— 1 r
džinu? — szauko ik

l>o

patsai

szuo pesczias

kardas

ilam asz 
i

.Juk jis tik ir buvo man
iszt i k imas.

• *Bet jau vėlu
Lavonas kraujivklane tvakso
jo.

su.

Ji
s;

nužu- 
ivo bal

y 

žvejoti. Antroj pusėj ežero 
gyveno, tai ten pakraszcziais 
žvejoj, bijodamas toliau 
plaukti, su senu bajoru 
tikti.

Instebejo mergaite 
na plaukanti laiveli ir 
josi juo. Jai rodosi, kad ten ir 
plaukioja milžinas, 
paimti turi.

Girdėjo ir žvejas,

iiii-
susi-

kasdio-
st e be

kuris ja

ja

I laba r

beinsvvruo- 
pamaeziusi,

kad 
noj bajoro pily j viena 
auga, kad ji labai 
karta ir jis žvelge 
s

pili ?
Bajoraite iszgirdusi apie jos 

levo pili kalbant, iszejo pažiu-
/

Ir pamate ta pati vyra, kuris
tuomet girias sena aukle nužu
dė ir ja isz tėvo namu isz v i jo.

A, sztai kur tu! — Suri
ko nudžiilges keleivis. — O asz 
tavos už szimto myliu jeszko- 
jau, kiti mano draugui ir žuvo 
del tavęs! Asz žirgu iTžvares 
turėjau kaip
vilkti i n to beproezio rūmus!

Buvo jau bepuoląs bajoraite, 
bet žvejas uola stojosi priosz ji.

Pamate pats vienas nieko ne- 
i n veiksiąs, iszbego pro duris ir 
pasileido in bajoro pili savo 
draugams praneszti ir juos pa
sitelkus, parvesti bajoraite in 
tėvo namus.

Nusiminė žveja pamatęs, kad 
ne tik savo mylimosios neteks, 
bet ir galva reikės padėti. Ver
kė raudojo ir bajoraite savo 
dali keikdama. Neturėjo ji kas 
užtartu, neturėjo, kas paguos
tu, priglaustu. Baisus likimas 
ju abiejji lauke ir tiktai klausė
si, kada subels žirgu kanopos 
j u kieme,
ginkluoti vyrai.

Ir prisiege vienas kitam sa
vo meile, visu pasauliu, kad 
gyvais iii j u rankas nepasi
duos.

■
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■se- 

diiiktc 
graži. Ne- 

in pilkas 
sienas, bene pamatys gražiaja 
bajoraite. Ir pamate paežerėj 
be va ik szt i ne ja nezi a. 
žvejo szi rd i s, kas

ir

kada sueis iu pirkia
Su judo 

i vis 
areziau ir areziau prie įhUos 
krantu pri})laukti mėgino.

Ir atsitiko taip, kad viena 
karta, žvejas iszdryso pri- 
plauikti prie kranto, ant kurio 
jaunoji bajoraite stovėjo.

Mete vienas iii kita žvilgsni 
paraudo...

Nuo tada 
dažnai karklynuose prie bajo
ro kranto tūnojo paslėptas, o 
žvejas su bajoraite ilgas kal
bas turėjo, v

Žinojo žvejas, kad jei bajo- 
sužinotu ju slaptus pasi

metimus — neisznesztii savo 
gyvybes.
sake. Užtat juodu tylomis, 
niekam ne žodžiu neprasitar
dami, dažnai matėsi 
me szile.

kelio. Bet senute velijo ge
riau numirti, negu savo auklė
tinė skriaudžiant matyti.

Nedorėlis senute kardu nu
smeigė.

Pabudo bajoraite ir pama
to baisu regini. Paszokusi 
isz lovos bego pas tęva g 
iezkoti, bet szi rado vos gyva, 
pastalėj kitu gėriku tarpe be
mieganti. Suprato, va rgsze, 
tėvo užtarimą nerasianti ir isz 
bego pro duris in tamsu pilies 
kiemą.

Niekszas vijosi ja kiek ga
lėdamas. Netoli vijosi, nes 
girtos kojos galvos neboklause 
ir jis kieme sugriuvo.

Antra diena vėlai 
senis bajoras. Paežiam plau
kai net susisziausze pamaezius 
kad jisai g 
du pornaikvojo.
Atsikėlė svyruodamas ir nu

ėjo pas (lukteri. Rado senute 
aukle ties dukters lova krau
juose negyva gulinezia, 
terš tik patala sutarszyta.

Pasiuto vėl senas bajoras. 
Suprato, kad ir duktei 
žmonos, neteko, 
kad jiems 
užpuolė pili žmonos 
kareiviai ir, aukle nužudė pa
vogė (lukteri.

Vėl kardas bajoro 
suszvito, vėl keletas dar 
lincziu žmonių gyvy lies 
.1°. _ .

Kas gyvas dar liko siiszau- 
ke bajoras ir insake, kad vy
tųsi bėglius nors iii 
kraszta, ir dukterį gražintu.

Pabūgo bajoro pykezio 
doreliai, sėdo in žirgus ir isz-

O l?a- 
sargu 
vyne,

1SZ

a i Iet is buvo.g*

Pajuto bajoras baisu darba 
padaręs. Nesigailėjo jisai 
tekes bajorieues, kita 
szirdi suspaudė.

ne*
gėla jo

— Kam asz

karta 
a rėžiau prie

z veja s
regini.

lo bos
ĮPilies languose matėsi szvie- 

sa ir skardėjo girtu balsai.
Juodas szeszelis uždusęs be- 

go ežero ledu pilies linkui. Be- 
go uždusęs, slysdamas kiekvie
nu žingsniu, griūdamas ir

ar jie liesų
jų laukia, 

, ar 
spruko

kau

atsisakė nuo savo tevvnes 
neieszkoje 

bajora
tiesiog 
auksu neszini, 
ežioms palike.

♦ * ♦

Liūdna buvo gyventi 
pilyje. Kas, 'kad ežeras czia 

pat per auksztus langus mate-

bajo
ro

si, kas kad giria szlamejo ap- 
gir- 

balsai.
link ir kas ankstvba ryta
dėjosi joj })aukszcziu
Liūdna dali vilko senos pilies 
gyventojai.

Bajoras, būdavo iszeis
lauka, taio iki tamsiai

III

mik-
ežiai ir dūlinėjo po girias, lyg
beprotis.

J(*i džiugino ji kas, tai tik- 
Prises, bu- 

valan-
domis žiuri in ja. O dulcte bū

va n de n s

tai maža dukrele.
davo, prie jos lovos ir

vo iii motina kai (<lu 
laszai panaszi. Arba paima ja 
už rankeles, vedžioja po pili ir 
pasakoja, kokie ežia garbingi 
protėviai gyveno, kaip jie iu 
kara jodinėjo, kaip džiaugėsi 
savo laime ir verlko liūdesiais. 
Kambariu sienos buvo senovės 
ginklais, daugeliu žygiu 
bin nukabintos, 
gaiš papuosztos.
Si

gro-
ra-briedžiu

Dukrai bepa- 
ikodamas, patsai savo ir bo- 

cziu žygius prisimini 
karta ir apsiverki*. Dukterų 
mylėjo be galo.

Bet savo tarnu jisai neken
tė, jais nepasitikėjo ir už kiek 
viena žodi, už kiekviena 

nusižengimą,

žygius 
apsiverki*.

‘S, UC

ma
žiau ra ižiausi 

baudė.
Metai slinko, duktė vis augo. 

O apie žmona ne garso negir
dėjo. Kaip in vandeni bajorie
ne dingo. Iszsiustu vyru 
vienas negryžo.

Bajoras kartais tiesiog siųs
davo. Dažnai liepe jis balnoti 
žirgą, ir užsėdės jf vesuln per 
I a nikus dūme. Tr dingdavo ko

ite

— Bajore, 
paskui bausk, 
mirti ir parėjau, 
jau, tai tik, 
nimi dvėsti svetimoj
Buvau, bajore, toli iu svetima 
szali slapta insilindes szunta- 
kiais, nepereinamomis girioms 
keliavau. Vienas likau, 
gai 'kitur pasuko,
apie juos negirdėjau. Bajorie-

Kaip vagis apie 
slankiojau,

Brau
ne garso

ne suradau.
jos aukszta pili 
kiekviena jos žingsni sekiau. 
Bet stipri sargyba ja saugojo, 
m---- ...ju,............:"::o gulėjo.

duoti; vis 
jėga pavogti 

“ne gy

ji užmusziau, kuo 
buVo ? — 
bajoras.

Pabugo pilyj gyvena 
nes bajoro, ome dar 
slapstytis nuo jo visi. O bajo
rui rodėsi, kad ji nori visi isz 
paszaliu užpuolė nu’žudyti. Už
tat pradėjo dar biasiau ueap- 

persekioti

ka lt as jis
Kartojo verkdamas

r>. žmo- 
labiau

ras

y

žvejo luotas jau Suprato,
žingsniu, 

keikdamas.
Dar keli žingsniai ir jis pi- 

lyje-

Tavo auiksas maisze
Nebuvo kam ji 

maniau, pasiseks 
bajoriene. O tu s: 
va, tai nors jos kuna man par- 
gabenkit, nors szirdi, kad ži- 
noeziau, 
plaka.”

Gyvos

nors 
jog

ikei:

ji jau kitam

nepasiseko

ne

paimti.
Isz auksztos pilies viena nie
kuomet kojos nekėlė 
ineiti negalėjau.
gai. Tik viena karta isz pilies 

Tai 
buvo ji, jos vyras ir du paly
dovai. Užsidegė kraujas. Kau- 

o k a

*, o 
Laukiau ii-

iu pili

iszjojo ketvertas žmonių.

kiau, kol pro mane jos, 
daryti taip ir nežinojau.

Asz netoli pilies, g 
Ilinojau. .Ii< ;ns pro szali jojant 
aptemo nežinojau 
Paspaudžiau žirgą ir žaibu 
puoliau juos. Kardu jos vyra 
stengiausi nukirsti, bot jis 

.i()g 
kardas tik oru niiuže nieko 
neužkliudęs. Staiga kirto man 
in galva vienas 
asz nugriuvau...

Nubudau auksztoj svetimų
jų pilyj. Bajoriene pažino ma
ne. Sukrato ji, bajore, 
skausmu, kai asz papasakojau 
kam asz ja puoliau. Jos vyras 

bet ji
Bot

pilies irioje

ka duras.
ir

uukirst i, 
laip mikliai iszsisuko, 

nu uže

palydovu ir

tavo

mane nužudyti norėjo, 
užtaro, ir likau 
kas ta gyvybe!
Amžinu vergu iszgijos likau, 

darbams, 
vari-

gyvas.

sunkiems

kesti savo žmonių 
žudyti juos eme.

Pamiszo t iesiog 
l'szsi gando

sems.
žmonos, 

viską ir bego isz pilies.

neisznesztu
Ta ir bajoraitei pa

ti ž ta t pabudo

Diena 
kaip gyvuli surakinta, 
nėjo, o nakti — požemyje kaip 
kirminas ant supuvusiu sziau-

mete 
Jei 

kas ir liko, tai bijojo dienos 
pasirodyti, 

tokia pat
kuri bajoro duk-

nesu- 
alaus 

nebuvo 
j u. Žmones isz- 

griuti eme; 
pražilęs be

paaugusi

vvnu. 
Bet

nieti! pilies kieme 
rriik senis tarnas ir 
sena aukle, 
tore auklėjo, liko pilyje.

Ir turtu,, sako, pilyj 
skaitomai buvo; 
pilni požemiai, 
’kam ragauti
bėgiojo, pilis ir 
viduj tik senis, 
protis slankiojo ir 
duktė kiauras dienas pro Įau
ga iii laukus žiurėjo. Ne kai
mynai iii juos nesilanko, blo- 

;•(> vardo ir bajoro beprotybes

ome:

’X1

tamsia-

viens, pats su duk
tere likes pilyj 
draskosi. Dar niekuomet nebu- 

;reta savos nematytu

irtu tarpe ant grin-

Bajoras

vo, kad 
narsiu, 
rengusiu

y kai žvėris

<>•
K

visuomet kovai
Jam

dūk-

M 
pabūgo.

Sziurpi vieta 
pilis.

liko bajoro

*

Jei kas beszviete 
apgriuvusios pilies sienas, tai 
tik jaunoji bajoraite.

Vos gimusia, motina ja ap
leido, aukles rankose auginta 
— lepinta. Tėvas pirma, daž
nai jos galva glosto, daug pa
sakojo. Maža dukrele nedaug

Bajore! — suriko jis in- 
beges kambarin, kur sėdėjo 
apie stala bajoras su svecziais 
— mes tavo dukterį po platu 
pasauli jcszkome, o tavo dūktu 
namie.

— Kur namie! — suriko 
bajoras. — Sakyk greieziau, 
nes kardui mano ranka dar ne
nusilpo.

— Clia-clia-cha! Bajore, 
negąsdink kardu. Pats ji val
dyti moku.

O tavo duktė namie. Už eže
ro ten pirkia stovi. Žvejas gy
vena. Cha-cha-cha! Ar žinai, 
bajore, kuo pakeitė tavo duktė 
sena pili?!

— Sakyk!
suriko bajoras. Duktė pas žve
jį?...

Bajore
'l

. I

G1

pasi- 
rodesi, 

kad ji kaž kas nori užpult nu
žudyt. Sargybai vyru nėra, 

bajoro 
sielvartu dalintųsi. Užtat pa
leido bajoras palcziai ganda 
kad kas turi stipria 
mėgsta vyną, ir alų, kuriu pi
lies požemiuose daugybe buvo 
-— tevyksta i n pili.

Nauji laikai tuomet 
Pakriko narsios vyru 
Kiti prie arklo visam 
JA ,

vyriu.

vyru
Nėra žmonių, kurio ir

) 

ranka,

s, kaip 
Ir mane jis,

bogirtuokliaujaiit, 
pasiusti — uždusdamas

rankose 
gu- 

pado-

— Gera žentą, bajore, turi. 
Geriausia žuvi kas diena tau 
sugaus. Taip, tavo duktė žvejo 
namuose. Ji savo lepiomis ran
komis 'žvejo kuna glamonėjo. 
Tai, bajore, tavo duktė!

— Užniuszti ja! — suriko 
bajoras. — Kas ju pasigailės— 
pats galvos neteks. Ant žirgu!

Ir pasipylė inszeles būrys 
ginkluotu vyru žirgus balnoti, 
beginklio žvejo laime griauti.

Isz po arkliu kanopų ugnis 
pylėsi, kaip jie leidosi 
aukszto pilies kalno in paežeri.

— Ežeru, tiesiog! — suriko 
bajoras pusnuogis lėkdamas 
pirma visu.

Bot ta -szventa nakti nelem
ta jiems buvo žvejo pirkios pa
siekti, _____
Pabaiga szitos Pasakos rasite 

ant ketvirto puslapio.

ūžėjo, 
gaujos, 
amžiui

ne-

e.

ĮTyžo. Iszpruso ir bajorai: 
ėjo iu karus, nesirūpino savo 
reikalais, girtuokliavo ir ple- 
szesi tarp savos. Tartum visus 
kažJkoki liga apėmė: O ta liga 
senai buvo jau prasidėjusi. Isz 
pietų szalies atėjo žmones, isz- 
kirto ąžuolynu, iszvaike vai- 

jo pasalkojimu ir suprato. Ži-' dilutes, in kitu Dieva li(*pe 
tikėti. <
žmones perkūną garbino. Na. 
dabar intikejo, svetimu 
piami, in kita Dievu ir 
go.

Tuo tarpu szvaistosi karuo
se prato žmones darbo, nes 
aitklas ju netrau’ke. Iszgirde 
bajoro paleista ganda,

mauras,

« 
nojo tik viena, kad tėvas 
kitais vyrais karuose prio- 
szams galvas skaldo, kad de
gino ir griovė prieszu miestus. 
Nesuprato, duktė, kam

su O iki tol, pasakoja,

lie- 
užml-

pasaulio

ne-

siskla’ule in visas szalis
joi as,
palike
norėdamas geliama szirdi juo 
užpilt i, nuramdyti.

vos, trejetą 
mirko su

sau 
jais

nuo

tai 
reikalinga buvo. Kam griauti 
narna, kuris taip stiprus, ro
dos, amžius uelkiono nelieezia- 
mas iszstoves. Ir kam muszti

t

ganda su-

Slinko dienos, menesiai. Nei _
apie (lukteri, nei apie iszsivi- 
jusius vyrus jokiu žinių nebu
vo. Ir dangus jau eme niauktis 
ruduo atėjo. Kai? nakti pilyje 
girti balsai skambėjo.

O menkoje žvejo pirkioje
, ne 

ankseziau. Ir juokas ir džiaugs
vakarais szvieto labiau

■?
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ŽINIOS VIETINES
— Tai ir po Velykų.
— Rusnaku Velykos 

met pripuola 2 diena Mojaus.
:— Kaip katram buvo 

daug AUeluja, bet iszsimiogo- 
jas vela all rait.

— Irena, keturiu metu 
dukrele Antano Dunsevicziaus 
isz Morejos, inpuole in ceberi 
verdanezio vandens, 
tindama baisei. Kūdikis likos 
nuvežtas in Ashlando ligon- 
buti.

— Anglekasiai turėjo ilgas 
szventes nes kasyklos nedirbo 
per ketures dienas, nuo praej- 
tos Petnyczios. Anglekasiai sa
ke kad neturėjo Kalėdas kaip 
reikėjo, nes pinigu ne buvo, o 
kad dabar gerai dirba ir pini
gėliu yra, tai ir szvente prigu- 
lincziai. Utarninke vela pradės 
visos kasiklos. ,

T Juozas Milleris, gerai ži
nomas visiems ^Mahanojic- 
cziams, kuris turėjo savo gyve
nimą kas ji priglaudo, mirė 
Schuylkill Haven prieglaudo
je, praeita Subata. Graborius 
Traskauckas pasiėmė lavonu 
pas save, o jaigu gimines neat- 
siszauks, tai bus palaidotas ant 
pavietavu kapiniu. Milleris bu
vo Lietuvis o jojo tikra pravar
de mažai kas žinojo ir isz kur 
jisai paėjo. Turėjo apie 70 me
tu ir tankiai giedodavo Loty- 
uiszkus miszpanis kada trupu
ti turėjo savyje --------- - ”

— Reikalinga

keturiu

szi-

117.

apsisziu-

smagumo.
merginos 

prie siuvimo rankovių prie 
marszkiniu “sleevers.” Dar
bas ant visados, atsiszaukite 
tuojaus pas Philip, Jones Corp, 
ant kampo Main ir Market 
ulycziu. (t. A.30

Isz Shenandoah, Pa.
— Martinas Sabol is, 35 me

tu, 329 E. Centre uli., likos 
skaudžiai apdegintas per gaza 
Maple Hill kabyklose. Po ap
žiūrėjimui per daktaru prie ka
syklų, Sabolis likos nuvežtas in 
Ashlando ligonbuti.

— Dentistas Jonas Bražins
kas bus surisztas mazgu mote
rystes su Į>. Franciszka Holt, 
14 Apriliaus Said. Szirdies Ka- 
talikiszkoje bažnyczioje Wash
ington, D. C.

— Locust Mountain ligon- 
bute likos atidaryta del publi
kos Panedelyje nuo 3 lyg 9 va
landos vakare. Pana Kurczins- 
kiute, supredeirte ligonbutes 
priiminėjo daugeli svecziu tą
ją diena. Furgesono hotelije at
sibuvo puikus pietus ant gar
bes atidarymo ligonbutes ant 
kuriu dalybavo daug ženklyvu 
ypatų.

Middleport, Pa. — Stcitine 
palicije užklupo ant rodhau- 
ze8 Mountain Hotel, tris mylės 
nuo czionais aresztavodami 
locnininka D. Saras ir viena 
apterszta balandėle Susan Ri
ley, kuri sakėsi paeina isz She- 
nadorio.

szeruošė.

Girardville, Pa. — Po mir- 
cziai Jono Stankevicziaus, kuri 
visi laike už varginga žmoge
li, pasirodė, kad jisai paliko 
gana dideli turtą susidedanti 
isz 15,0(X) doleriu — deszimts 
tukstanezius pinigais banke ir 
penki tukstaneziai
Paskutiniam paliktam testa
mento Stankcviczius padalino 
savo turtą sekaneziai: 
Valancziunui už miszes $300; 

. graboriui už palaidojimu $100; 
už automobilius per laidotuves 
ir valgius po szermenu $100; ir 
$200 ant stovylo ant kapiniu. 
Taipgi $2000 giminaieziui Juo
zui Czesnui Bridgeport, Conn., 
$100 del Lietuviszkos mokslai- 
nes Kaune; $100 del Lietuvisz- 
ku seseru Lietuvoje o del Juo
zo Slavinsko, iszpildytojaus 
paskutinio testamento paliko

K u n.

likusi savo locnasti. Zmonys 
labai nusistebėjo kada dagirdo 
apie taip dideli turtą kuri su- 
kuopino Stankeviczius.

Mount Carmel, Pa. — Alber
tas Gidaro, 17 m. ir Antanas 
Berkauckas, apleido namus ir 
lyg sziam laikui juju nesuras
ta, nes manoma kad'pasiėmė 
pedes iszkeliavo in svietą jesz- 
koti giliuko.

ISZ LIETUVOS

West Hazleton, Pa. — Pas 
mirs malszu, kožnas yra užim
tas savo veikalais todėl ir nie
ko svarbaus negirdėt isz musu 
aplinkines.

f Kovo 22 diena mirė Jo
nas La ha na ucka s, 39 metu, Al
lentown ligonbutije, sirgda
mas szeszis mdtus nuomario li
ga. Velionis paliko dideliam 
nuliudimia paezia ir keturis 
vaikus, Joną 15 m., Juozą 12m., 
Alberta 10m., ir Vincuką 8m., 
kaipo ir sena motinėlių Ali-1

lent own ligonbutije,

BĖGIMO KARSZTIS IN 
BRAZILIJE

Kur tik pasisuksi visur tik 
girdisi kalbos apie kelione in 

Rengiasi pavienai, 
isztisos

Brazilija.
rengiasi isztisos szeimynos. 
Daugiausia skubinasi važiuoti 
tie, kurie nieko neturi ir be 
darbo yra. Mariampolei Kauno

Baltijos Loydas”
insteige savo skyrių, kuriame 
kasdien žmonių jomarkas. 
Daugiausiai reikalaujami toki 
kuriež omo moka dirbti.

— Ar nesibijote in nežino
ma szali važiuot?
siau.

< < agentūra
savo 

žmonių

— paklau

Ar sziaip ar taip galas! 
szauckiene Hazletonc, ir broli Vis viena ežia diena už dienos 
Petra, Lietuvoje. Laidotuves reikės badu sprogti 
atsibuvo 26 diena su bažnyti
nėms apeigomis 
ant Lietuviszku kapiniu.

— Juozas Nevcras 
aresztavotas su dviem kitais 
draugais už su bjauri n ima 14 
metu mergaites, kada ja ja j r 
josios draugia iszveže automo
bilium in užmiesti, nutrauko in 
krūmus ir ten jaja sužagejo.

so n a

Lietuvoje. o ten
pasiseks insitaisyti, 

ir palaidotas venti, kaip anais laikais musu
diedukai kad Amerikon iszbe- 

likos prasigyveno! — visi, kokia

prasigy-

50 žmonių vienu balsu atrėžo.

NETIKRI PINIGAI.
Mariampolej 

(falszyvu) 
Netikras 

tamsesnis
Rochester, Pa. — Tūlas Pi- 

kauskas primuszo Berieki už 
lindima prie žmonos.

antroji puse

mau-

LATVIAI IR MOKA GERAI 
GERT.

Ir Latviai pusėtinai 
kia! i Jo pereitais metais isz-
gere 23 milijonus grėdu val- 
diszkos degtines. Kiekvienam 
Latvijos gyventojui, 

a ' . . * a

Latvijos gyventojui, indkai- 
tant ir mažus vaikus, metams 
iszeina po 6 bu tol k a s.

BIAURI MOCZEKA SULAU
ŽĖ MERGAITEI KOJA.

gy-
Utena. (“V-bos’ 

Czionai pasimirus 
vemtojo žmonai ir

k or.)
vieno 
likus dar 

trimis vaikams, jis vede kita
žmona. Bet ta labai nekesda-
ma vyro vaiku, jaunesnei mer-
gaitei
koja. Be to ankszcziau ja labai
muszdavo, tai mergaite (kuo-

iszti-
nesa-

(trejų metu) sulaužo

met. sulaužo koja), bijodama 
kad daugiau nemusztu, 
sasavaite kentėjo visai 
kydama tėvui. Net ir kai tėvas 
pamte, visviena ji bijodavo. 
Dabr gydytojai sako, jog var
giai beiszliks sveika koja. Tai 
moteriai kas padaryta, neteko 
sužinoti. Tai mat kokia pamo- 
cziu meilei...

priėmė

...   A Į.  .................................. I I I ■—I III ■ ■■NU, l ■ M .

Amerikos Istoriszkos 
Dienos.

APRILIAUS MENESIJE.

2, 17413

SZIURČI PASAKA.be Iftikraszcziu/’
1796 m. Jefferson’as tapo 

iszrinktas Suv. Valstybių vice
prezidentu, ir 1800 m. prezi
dentu. Tarnavo du terminu. 
Vienas isz jo pirmiausiu prezi
dentiniu aktu buvo paliuosavi- 
mas kiekvieno žmogaus kalėji
mo, 

4 4

Pabaiga nuo treczio puslapio.

i

Inlekus in pati ežero vidurį, 
ūmai trenkė perkūnas, prasivė
rė ledas ir visus žmones su žir
gais ežeras prarijo. Pilis liko 
tuszczia.

Prakeikė ja žmones, niekas 
ten kojos inkelti nedryso. Pili 
vejai arde, perkūnai trankė ir 
dabar jos nėra. Vien akmenų 
krūvos tenai beriogso.

Balandžio 2, 1743 gimimo 
Thomas Jefferson’o. — 

gimė Albemarle 
Apskrity, Virginijoj. Jo levas 
buvo didelis žemes savininkas. 
Amerikos (žmones pirmiausia 
apsipažino su Jefferson’u kuo
met jis buvo 
Susi rinkimo 
iszrinkt i 
Kontinentini Kongresą. Del to 
Susirinkimo, Jefferson’as pa
gamino dokumentą apie Did
žiosios Britanijos valdymą ko
lonijų. Jis narsiai pasako kad 
szalis priguli sžalies apgyven
to jams, kad savivaldy st e pri
guli kiekvienam žmogui ir kad 
Anglijos Parliamentas neturė
jo teises daryti instatymus 
Amerikai. Jis taipgi prasze pa
ramos Massachusetts valsty
bėj, kuri buvo pirmiausia nu
kentėti del nopasidavimo Ang
lijos valdžiai ir kuri pavadino 
kolonijas “valstybes.” Szis 
garsusis dokumentas padėjo 
Jefferson’o varda ant suraszo 
žmonių kurie ncisztikimi Bri
tanijai, ir kurie bus nubausti 
už ta.

Žmones visuomet sakydavo 
kad jaigu Jefferson’as klysta, 
tai Amerika klysta. Tas parodo 
kokia intekme szis žmogus 
turėjo.

Jefferson’as ‘buvo delegatas surengę 
pirmo tautiszko Kongreso, ku
ris buvo laikytas Philadelphi- 
joj 1775 metais.

1776 m. kuomet Virginia pa
skelbė savo nepriklausomybe, 
Kongresas paskyrė komitetą 

penkių nariu pagaminti 
deklaracija del visu kolonijų, 
i r Jefferson’as buvo to komite
to pirmininkas ir jis parasze 
garsia Nepriklausomybes Dek
laracija, kuria Kongresas pri
ėmė su kelioms permainoms.

diena 
Jefferson’as

“ _____________ a 1_____

narys Virginijos 
kuris suszauktas 

delegatus iii pirma

valstybes.

kuris buvo suimtas po 
Un-American Alien and Sedi

tion Laws,” kuri instatyma 
Kongresas priėmė .1898 m. Jis 

panaikino vidujinius 
taksus ir žymiai'sumažino tau
tos vieszas skolas. Nuo Franci- 
jos nupirko Louisianos terito
rija už $15,000,000.

Szis garsus ir mylimas Ame
rikietis buvo netik tautos tvė
rėjas, bet pirmos 
plomatas. Buvo 
chirurgas, gerai apsipažinęs su 
žemdirbyste, gabus szaulys, 
matininkas ir lingvistas.

Jis mirė Liepos 4, 1826 m. 
penkesdeszimts metu po pri
ėmimu jo Nepriklausomybes 
Deklaracijos.

Balandžio 3, 1783. Gimimo 
Diena Washington Irving. — 

Washington Irving, Ameri
kos pirmas garsus autorius gi
mė New York’o mieste. Del ge
resnio apsipažinimo su sziuom 
autorium patartina skaityti jo 
knygas.

Vėliaus bus atspairzdinta 
Lietuviu kalboj jo garsi pasa
ka apie Rip van Winkle.

Balandžio 6, 1909. Atradi
mas Sziaurinio Žemgalio — 

1898 m. Robert Edwin Peary 
; pirma ekspedicija 

j e s z k o t i S z i a u r i n i o 
“Windward

taipgi

kuri

ruszies di- 
advokatas,

Žmones pasakoja,‘kad tenai 
kas nakti, nuo kalno girdisi 
baisiausias klegesys ir tęsiasi 
iki gaidžiu.

O kiekviena Kalėdų nakti 
apie 12 valanda nakties, ežeru 

linkui nuilsusi

t

bėga pilies 
Bzmekla.

Ties piliakalniu dingsta ji, 
paskui pasigirsta balsai, rėka
vimai. Po valandėlės pasigirs
ta girtu baisus riksmai ir ark
liu kanopų bildesys. Nulekia 
nuo kalno būrys raitu szmeklu 
ir pasileidžia ežeru.

Ties viduriu visos jos dings
ta, tik vejas kažkaip baisiai, 
sziurpiai tenuszniokszczia. O 
antroj ežero pusėje, toj vietoj, 
kur buvusi žvejo triobele — 
skaisti žvaigždute nusileidžia.

Tai,

4

4

mat, ka senis Juras 
mums nupasakojo. — Užbaigė 
senis Jomantas. Abu klausyto
jai tylėjo....

: Galas :
GYD1K1S SU ŽOLĖMS

Geriausias būdas gyditis su žolėms, 
nes žoles yra tai tyriausias vaistas 
gamtos surėdytas ir tik toki vaistai 
yra geriausi del žmogaus kraujo 
atgavimo nes žoles yra sveikiausi 
vaistai vartoti del žmogaus kraujo 
kurios atitaiso žmogaus krauja nuo 
visokiu ligų. Mes užlaikome invai- 
riausias žoles nuo visokiu ligų kaipo 
tai nuo kosulio, kokliuszio, dusulio 
mainu ar bile kokios astma, viduriu 
užkietėjimo, skilvio nomalimo, strėnų 
ir pecziu skaudėjimo, lovoj szlapini- 
mosi, perszalimo, rumatizmo ir Lt. 
po 60c. Nuo norvu iszgasties, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auyse 
užima, bemieges, szirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejusio kata
ro, balt-liges ir Lt po 85c. pakelis. 
Jeigu kenti koki nesmaguma isz virsz 
minėtu ligų,, tai greieziaus kreipkitės 
pas mane. Asz tukstaneziams sutei
kiau sveikata su savo garsioms žolėms 
ka ir suteiksiu ir jumis. Pas mane 
galite gauti Didysis Szaltinis, Tilžės 
spaudos, pagal tikra 10 ir 6 spaudi
mą, puslapiu 092 su juodais mink- 
sztais apdarais po $4.75. Atsiųskite 
10c. o gausite visokiu žolių ir knygų 
katalogu. Reikalaujame pardavinėto
ju musu žolėms po visus |ietuviszkus 
kolonijas. Adresavokite sziteip:

M. ŽUKAITIS, 
25 Gillet Rd.

ATIDAVĖ PAIMTA GIRRIA 
IR POLICIJA.

Kaunas. — Lenkai
Tautu Sąjungos Tarybos pir
mininko Siualojo, reikalavima 
atiduoti Lietuviams užimta 
dali iKszebalio rniszko (ties 
Kernavą) ir gražinti paimtus 
8 policininkus nelaisvėn.

DIDELIS ISZGASTIS.
Vasario 24 d. keleiviu trau- 

Ma- 
tilta 

nuszoko nuo begiu 
paczto vagonas ir tapo per til
ta vilkte pervilktas, 
m a s i n i st u i q ps iž i 11 ve j us, 
kinys tapo sustabdytas ir vis- 

pasibaige iszgascziu;
nuostoliu jokiu y *
Žinovai sako, buk 

iki

Kovo 8 diena 
pasirodė netikini 
sidabriniu dvilicziu. 
dvbilitis lengvas, 
viena puse (su skaitly ne) ge
riau padirbta,
(suvycziu blogiau.) Krasztuo- 
se karboliu beveik nežymu, jie 
iszrodo lyg su peiliu inpjaus- 

Lenkiant tarp 
__  Trumpai ak i a už-

Johnstown, Ill. — Diena 15
Kovo uždaro East Mine ant ne
apsakomo laiko, per ka neteko ‘ linksta.

metus sunku atdkirti nuo tik
rojo, bet giliau insižiurejus — 
tuoj matyt, kad netikras pini
gas.

darbo 400 anglekasiu. Tai jau 
penktos kasyklos uždarytos 
kitos trys dirba tiktai po 

dienas <

, O 
2 ir 

3 dienas ant sanvaites. Zmonys 
labai suvargo, nes nuo dvieju 
metu tos kasvklos dirbo tiktai 
po 1 ar 2 dienas. Daug iszva- 
žiuoja jeszkoti darbu in Penn
sylvania, W. Virginia, Chica
go, Detroitą ir kitur. Daugiau
sia nukenezia varga apsivedė, 
nes pa Ii kia savo szeimynas isz- 
važiuoja vyrai kitur. Daug st li

nes jau daug Ėsz- 
važiavo. Patartina in czionais 
niekam nevažiuoti, nes darbu 
visai nesiranda.

bu tuszcziu,

y nes

Pittsburgh, Pa. — Nežino
mas vyras ant motorciklio, ku
ris paskui paliego, užvažiavo ir 
rimtai įsužeide Joną Kalvaiti, 
50 metu, gyvenanti po 66 So. 
18th St.

Catawissa, Pa. f Petnyczios 
ligonbuteje

tyti. pirsztu intekme ia arinio

kiniui isz Kavlarijos in 
riampole per Szosupes 
einant, nuszoko nuo

UGNIS SUNAIKINO VAR
GINGO ŽMOGELIO STUBA.
Naujadvaryje (Padovinio v.)

1. 8 vai.
K.

vakare, 
Szalaszavi- 

sudege dar nevisai in- 
rengtos st ūbos. Žino

Vasario 16 
naujakurio 
cziaus

(

gelis labai 
linkiai vargo — tarnavo sa
vanoriu kariuomenėj, mokino
si, valdininkavo, net džiova 
susirgo, kol savo lizdeli sukn

ia manta vertes 
priežastis •— 

Užgavėnių blynai

vargo

Sudegė vis 
2000 lt. Gaisro 
4 4 

uis dūmtraukis. Gaila žmoge
lio!

re.

y y ir medi-

kas

Greit 
trau-

isz

žemgalio. 
” pasiekė 

Sziaurini dali Princess Mary 
Bay kur ledai priverto apsisto
ti. Dviejais metais vėliaus jis 
pasiekė Cape Washington bet 
vėl nepereinamo vandens su- 

Kovos men. 1902 m.
pradėjo antra kelione, kėliau- 

y

Laivas

lt

Įnik ytas.iszgascziu; 
nepadaryta.

visai ne 
daug tereikejo iki traukinio 
iszsimaiidymo1 Szeszupeje.

SUGAVO VAGY.
Sustojus su vežimu Ūkinin

ku klubo kieme pil. 
ežiui tūlas Gaudeszius numovė 
rata. Beužniaiijant rata 
deszius Plilfaicziui 
pinignė su 130 litu, 
vagi suseko Jr in kalėjimą in- 
kiszo.

DIDELE UGNIS.
Pažėrų kaime Vasario 22 d. 

11 v. vakaro pas ūkininką Ja
nuli iszklo didelis gaisras. Su
degė bulvine ir tvartai su gy
vuliais: 5 arkliai, 5 karves, 10 
aviu ir 6 kiaules. Taip pat su
degė ir pats szeimininkas, ku
ris gulėjo prietvartyje. 
žastis — spėjama, 
kalte. Parojo užsigėręs, atsi
gulė su žiburiu, ir isz to žibu
rio turbūt iszkilb gaisras. Bu
vo pavojaus ir pnulžios moky
klai, bet dėka subėgusiu žmo
nių, mokykla apsaugota. Szei- 
mininko žiūrėdama in savo 
vyro sudegusi kuna, sake pa
silsėsianti. Mat nebuvo taikos 
szeimyniniam gyvenime, 
džiausiu priežastis — degtine.

Plikai-

Gau- 
iszt rauke 

Policija

, jaut per suszalusia Polar Sea 
bet plaukianti ledai priverto 

Liepos 6,1908,
“ Roose-

Per rovoliuoija, Jeffergon'as vei! .m Sziaurus. Rugsėjo (>, 1909 
pasauliui praneszta kad Peary 
pasiekė Sziaurini žemgali Ba
landžio 6, 1909.
. .Balandžio 9, 1865.
Civiles Kares.

Kovos men., 1865 m. genero
las Grant, vedėjas Sziauriniu 
valstybių armijų, nutarė už
pulti generolą Lee armija ne
toli Richmond, Virginia. Bet 
Balandžio 2, Lee su visa armi
ja isz 40,000 vyru, apleido 

keliavo in

atgal gryžti.
Peary paortiė laiva 
velt” ir pasekmingai

veikė pertaisyda-Virginijoj 
mas instatymus. Jo pastango
mis, senoviszkos Angliszkos 
pirmaginystes teises buvo isz- 
naikintos. Tikėjimo laisves in- 
statymas priimtas ir natūrali
zacijos i nstatymas buv-o pada
rytas liberaliszkesnis. Bet jam 
nepasiseke panaikinti instaty- 
ma draudžiant ingabenima 
vergu in Virginija. Jis niekad 
ncpamirszo vergijos klausymą. 
Keliais metais vėliaus, būda
mas Kongreso, jis siūle byla 
panaikinti vergija po 1800 m. 
Byla neperėjo — reikėjo tik 
vieno balso.

Po Revoliucijos Kares, 1784 
m. Kongresas ji paskyrė, su 
Franklinu ir John Adams, tar
tis su Europos szalims pirklys- 
tes reikalais. Sekancziais mo

jis buvo paskirtas Suv.
Valstybių atstovu 
1787 m. gryžo atgal in Suv. 
Valstybes ir Washington’o pra 
szymu tapo Valstybes Sekreto
rium naujoj valdžioj tuoj po 
preimimu federales Konstitu
cijos. Alexander Hamilton bu
vo Washington’o Iždo Sekre
torius— jis negalėjo tikėti kad 
respublika ilgai gyvuos, jis 
priėmė Konstitucija tik kaipo 
susitaikymą. Tarp Jefferson’o 
ir Hamilton’o nuo pradžios pa
kilo asztri kova ir aplink tuos 
abiejus iszaugo dvi politiszkos 
partijos, kurios net iki sziai 
dienai gyvuoja,
princijai permainyti. Jeffcrso- 
n’as yra insteigejos dabartines 
Dernokrati'szkos partijos, kuri 
pradžioje buvo vadinta 
publikoniszka partija. ’’

Net ir sziadien žmones mėgs 
ta prisilaikyti prie Jefferson’o 
pricipti. Visu pirmiausia jis ti
kėjo in lygybe. Sakydavo kad 
kilme, puikumas, apszviotimas 
ir turtas nedave žmogui teise 
kitus valdyti 'be ju leidimo. Jis 
syki 'sake “kad ’žemdirbis ga
li iszriszti moraliszka klausy
mą geriaus negu profesorius. ’ ’ 
Tikėdamas in viesza nuomone 
jis sakydavo “velyk laikrasz- 
czius be valdžios, negu valdžia

Užbaiga

BROLIU PIKTADARYBE 
ISZEJO IN AIKSZTE.

Sziauliai. — Bambalu kaimo 
Kruopių vals., 1923 metu Lap- 

, dingo J. Losber- 
gvveno su kaimynu 

seseria

s

Geisinger 
, 1 

jai 43 metu Ona Auksztiniene gag, Jįs 
imus J. ir P. Stankų seseria neve- 

parapijos Jog, Tuo metu jos nebuvo na
mie, o* jai sugryžus broliai pa- 
reiszke, kad jis iszvažiavos 

Sziu metu Sausio 
mėnesy Slankai buvo

rVta
Danville, Pa. įniro po operaci- Į kriczio men.

(po tėvais Navickiute) 
Smarliunu kaime, 
Veisėju, buvo apsivedus Lie
tuvoje, o 
1901 mete atvažiuodama in Latvijon.

y

(f 
y

pribuvo in Amerika

Pittsburga o 1903 metuose al

k: SU

Jis

iota rt i

Priė
jo paties

važiavo in Kulpmonta, po tam Losbergo žuvimo.
• * t A i J • «.• •nusipirko farma Cattawiss’ojc j 

kur gyveno lyg mireziai. Pali
ko dideliam nuliudimia savo dymo jo, nes, 

. su

Policijai 
Stankų,

J.suaresztavus 
jis prisipažino nužu-

> buk, nenorėjo, 
vyra Ignotą, deszimts vaiku ir kad su ju seseria
seserį Antanina, Lietuvoje, ir Kad geriau padengus nusikal-

j u
nenorėjo 
gyventu.

czionais daug giminiu. Diena įima, kartu nužudo ir jo arkli, 
laidotuvių da nepaženklinta, kuriuos užkaso darže, 
bet manoma, kad laidos ar Pa- ’ 
nedelyje ar Utarninke. Velio
ne buvo skaitytoja 
per daugeli 
mylėjo ir 
amžinam atsilsi.

laidotuvių da

metu 
platino.

I Losborgo
Atka- 

griauezius

tais
Francijoj.

Saules

sus J.
rasta perdaužtas kiauszas ir 
apie kakla apsuikta virve.

Di-

isz 40,000 vyru 
miestą nakezia ir 
vakarus, tikėdami pasiekti ki
ta dali j u puses armijos. Bet 
Grant juos kita diena pradėjo 
skėti. Per dienas ir naktis 
lenktynes nenustojo pakol Ba
landžio 8 d., Lee pasiekė maža 
miesteli Appomatox, Virgini
joj. Armija negalėjo tolinus ke
liauti. Prieszais pasirodo kita 
Sziaurine armija.

Lee nenorėjo pasiduoti, 
buvo priverstas. Balandžio 9, 
po piet, Lee ir Grant susiejo ir 
Lee pasirasze po pasidavimo 
dokumentu. Generolas Grant 
pavėlino prieszo kareiviams 
gryžti namon, pasitikėdamas 
kad jie daugiaus nekariaus. 
Tas užbaigė Civile arba Nami
ne Kare.

Spencerport, N. Y.

CAPITAL STOCK f 126,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,858.62

(F

bot Mokame 9-csia procentą ant 
■□dėtu pinigu? Procentą pride
dam prie jusu pinigu 1 Sausio 
ir 1 Liepos. Mes norim kad ir 
jus turėtumėt reikale su musu 
banka nepaisant ar mažas ar 
didelis.4 4

kuria labai Stankus buvo iszvykes Latvi- 
Lai silsisi jon ir priemes jos pilietybe.

1 Dabar isz ten gabenamas 
baudimui už žmogžudybe.

Lai silsisi jon ir priemes

ALLENTOWN MOTERE 
APLAIKE PASEKME.

Mrs. F. Mover, nuo E. Wal
nut St., Allentown, Pa. vartojo 
Dr. Whites Oil of Youth lini
menta del komu ir suspaudu ir 
aplaike greita palengvinimą.

P.

nu-
BIZNIAVAS NAMAS

ANT PARDAVIMO.
H. BALL, Prezidentas

G. W. BARLOW, Vice-Prea 
j. E. FERGUSON. Kas.

20 KELEIVIU ISZVAŽIAVO 
PER KLAIPEDA IN 

KANADA.
pranesza, kad 

Lietuvos in 
(Halifax)

“Kl. Žinios” 
per Klaipeda isz 
Kanada iszvyko

ĮJCUVli^ V 4 441444“. . . .. 1 • 1

Ta linimenta galima pirkti ap- J7?1111? P^’^Ja^ žemes ūkio dar-
tiekose arba grosernose.

11 Luksemburgo, statant su
griuvo 80 metru aukszczio ka
minas ir 10 žmonių vietoj už- 
musze, o daugybe sužeidė.

ANT PARDAVIMO.

(a p. bininku isz

Hotolis su 35 ruimais ir vie
la del salimo. Didelis namas vi
duryje miesto Tamaqua, Pa. 
Kreipkitės ąnt adreso

Crystal Restaurant
Tamaqua, Pa.

EXTRA PIGUS
PARDAVIMAS.

— F. L. I. B.

(A.15 ANT PARDAVIMO.

Li«tuvi«xk*a Graboriuc

K. RĖKLAITIS
tik vardai ir

Keletas namu geroje vietoje 
Mahanoy City ir Frackvillejo. 
Taipgi farma Locust Valley ir 
farma Barnesvilleje.

Chas S. Parmley 
Real Estate
17 S. Catawissa St., 

Mahanoy City, Pa.

(A.13

invairiu apskri- 
cziu būtent: Valdas Daukszas, 
Stoczkus Jonas, Kostas Kati
nas, Žakas Kazys, Miszkunas 
Klemensas, Leleckas Kazys, 
Uza Kazys, Lapienis Kazys, 
Szobrys Povilas, Petryla Pr. 
Greiviszkis Leonginas, Svirp
lys Leonas, Czepaitis Povilas, 
Daukas Alisas, Buzas Teopilis, 
Vaįtekunas Albinas, Hraikelis 
Gecelis, Turulis Vladus, 
Schutz Marta, Schutz I.da.

Bilietas vinoam asmeniui 
Klaipeda — Kanada sziuolaik 
kainuoja 118,50 doleriu.

Turulis

80 akru gera farma, lyguose 
laukuose, 2 mylios in miestą, 
12 kambariu stuba, 40x80 pėdu 
didumo tvartas ir kitokį reika
lingi budinkai. Geras sodas, 2 
arkliai, 9 kardės, 2 kiaules, 
visztu, turkiu, žnsu ir 1.1. Ma- 
szinos ir Buick automobilius. 
Viskas kaip ant delno. Preke 
$2,800. Inmokoti reikia $1,800. 
Taipgi turimo 2,000 kitokiu 
farmu ant pardavimo didžiau
siame pasirinkime. (lt

mylios iii miestą

V

šiame pasirinkime.
P. D. Androkus, Co.

Pentwater, Mich,
i

4 4 lie-

Puikus namas ant viso loto 
po No. 525 E. Centro St., Ant 
kito galo loto randasi namai 
ant dvieju familiju. Viskas ge
riausiam padėjimo. Atsiszauki- 
tc ant adreso.

H. J. Kirschner
Record American Ofise.

Mahanoy City, Pa.

Laidoja numirėlius pagal 
naujausia mada ir mokslą. 

Prieiname prekes.

(t.25

B19 W. SPRUCE STR„ 
MAHANOY CITY, PA.

Bell Telefonas 149

W. Szneideris ir Sūnūs
GKABEORIAI.

Patarnaujame simpatiszkai, 
mandagiai ir pigiai.

Automobiliai vestuvėms 
kriksztynoms ir tL

Bell Telefonas 90
215 E, Centre St, Shenandoah.

A. RAMANAUSKAS
LIETUV1SZKAS GRABOR1US

MILL A PATTERSON STS, - 
ST. OLAIR, PA.

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusias 
ant visokiu kapiniu. Pagrobus paruo- 
szia nuo papraseziausiu lld prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, veseliu. kriksztyniu tt 
kitiems pasivažinėjimams.

Bell Telefonu U71-M.

■>




