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ISZ AMERIKOSImijnszainFu/

SUDEGINO
LIETUVI

Isz Visu Szaliu UŽKASĖ GYVA
KŪDIKI ISZ LIETUVOS

A. KALVAITIS I
UŽMUSZTAS į FRANAS POSZKUS MIRĖ 

WATERBURYJ DIDELESE 
KANDŽIOSE.

DVASE KANKINA JI
UŽTRUCINTOS

JI RADO ŽMONES ANT 
KELIO NETOLI WATER- 
BURIO, SU PERSKELTA 

GALVA.

DVASE
MERGINOS PERSEKIOJA 

AMERIKONISZKA 
BANKIERI.

NELABA MOTINA UŽKASĖ
GYVA KŪDIKI, 
IN LAIKA LIKOS 
UŽTIKTAS IR 

ISZGIALBETAS.

LAIKA
BET

INMETE SENUKIA
IN SZULIN1

NUMIRĖLIS ATGIJO
Kaunas. - 

bu uolas
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Manchester, Conn. — Užper- 
eita Ncdeldieni žmones gryždd*'|«tf5t’is, 
mi isz bažnyczios rado viduryj 
kelio negyva Augusta Kalvai
ti, kuris dirbo tonai ant tabako 
Karmos.

Jo kūnas buvo da sziltas. 
Tuojaus buvo duota žinia poli
cijai. Paszauktas valdžios dak
taras apžiurėjo lavonu ir rado 
perskelta kakta ir virszugalvi. 
Keistas teeziaus dalykas, kad 
kraujo apie žaizdas visai ne
buvo. Gi isz pramusztos kaktos 
ir galvos kraujas turėjo smar
kiai bėgti. Daktaras yra tos 
nuomones, kad krauju kas nors 
numazgojo. Kdl kas, Kalvai- 
czio mirtis pasilieka neiszaisz- 
kinta paslaptis.

Kalvaitis seniau 
Waterbury ir dirbo

Bet jis

gyveno 
‘‘bresi- 

nej. ” Bet jis susipyko su savo 
žmona ir persiskyres su ja isz- 
važiavo in Manchester!. Jo pa
ti ir sūnūs pasiliko Waterbury 
ir gyvena tenai po No. 35 Wil
liams st. Iszgirde apie szita 
atsitikima, jiedu tuojaus iszva- 

.žinvnjn MuncJ ejdnri.
Policija negali suprasti, ko

kiu budu A. Kalvaitis galėjo 
susitikti mirti. Kad jis buvo 
užmusztas ne pleszimo tikslais, 
tai gali but aiszku isz to, kad 
prie jo atrasta $23 pinigu, laik
rodėlis ir gyvybes apdraudos 
popieros 250 ddleriu sumai. 
Taigi prisieina manyti, kad ji 
nudėjo kas nors turėdamas ko
ki piktumą. —K.
BUVO JAM NETEISINGA, 

PAĖMĖ JOS DANTIS.
Saint Paul, Minu, 

pana Rože Zweriszka, nenorėjo 
atiduot jam deimantinio žiedo, 
Bartlamiejus Xonoydas, paėmė 
josios netikrus dantis. Rože pa- 
szauke ji in suda idant jai su
gražintu dantis, nes. per dvi 
sanvaitos negalėjo nieko val
gyt ir per ta laika turėjo pasi
likti namieje nes sarinatinosi 
iszeiti be dantų ant ui vežios. v

Laike tasinimo atimti 
josios žiedą, 
isz josios burnos. Baltrus pa
siėmė dantis, manydamas kad 
turi tame tiesa, pakol Rože jam 
aiesigražys žiedo.

Sudže paliepė jam sugražint 
dantis, bet žiedo neaplaike, nes 
jaigu jaunikis ka dovanoja 
merginai, tai ne turi tiesos at
imti adgal.

Waterbury, Conn. - 
ta sau vaite ozionais mirė 
mu'uszainos nuodu Uranas •p- t 

kuris
pas t ula (Ina Sodor 
1430 North Main u Ii.

Prie jo buvo paszaukti keli 
daktarai, tu tarpe ir D-ras De- 
venis, bet iszge^bet Poszku jau 
nebuvo galima. Perdaug jis bu
vo namines degtines prisitrau
kęs, ir per daug szita degtine 
buvo nuodinga. Jis taip vaito
jo, toki baisu skausmu kentė
jo, kad prakaitas bego isz jo 
kaip vanduo. Visa lova buvo 
szlapia, visas matracas kiau
rai permirkęs ir po lova stovė
jo didžiausias klanas prakaito. 
Kada jis mirė, tai jo kūnas pa
juodo ir sustingo kaip kuolas. 
D-ras Crane, kuris ji paskui 
ravųlavojo, pripažino, kad 
Poszku pasmaugė munszaine. 
Nuo didelio iszprakaitavimo 
jo kūno mezginiai taip iszdžiu- 
vo, kad gyventi jis jokiu budu 
negalėjo. —K.

I’oszkns
nuodu

3 metu amžiaus Lin
gy ve n o nove dės 

po num.

kuris 
pripažino

GYVULYS, NE TĖVAS.
Už subjau- 

tikros dukreles 
39 motu, 

gyvenantis po 44454 South 
ulyczios, likos uždarytas kalė
jimo, 
kaltes.

Tėvas sužagejo mergaite 
kada motina buvo iszejus in 
miestą su reikalu. Kada su- 
gryžo namo ir dažinojo kas at
sitiko, pranesze apie tai palici- 
jai kuri gyvuliszka tęva uždare 
kalėjimo.

1 f r n d> Mi c 
rinima savo 
Jurgis Tvankievicz, 

po

po prisipažinimui prie

su žage jo

Kada

nuo
dantys iszpuole

DVASIOS PRIKALBINO JA 
ANT PERSISKYRIMO 

SU VYRU.

nes

v 
uz-

jai 
dva-

Milwaukee, Wis. — Berta 
Brown, 498 Mineral Ave., 
vede skunda prieszais savo vy
ra ant persiskyrimo, 
paliepė taip padaryti
sios” su kurioms kalbėjosi 
apie savo szeimyniszka gyve
nimą.

Motore prisipažino kad tan
kiai nueidavo ant spiritua'lisz- 
ko posėdžio ir pas burtininkes. 
Kada vyro advokatas užklausė 
josios kiek iszduoda ant mene
sio del tuju burtininkių ir spi- 
ritualistu, tai prisipažino kad 
konia puse pedes savo vyro. 
Sudže davė moterėliai puiku 
pamokslu liepdamas jai nuo 
szio laiko sėdėti namie ir klau
syti savo vyro ne dvasiu.

Varszava. — Meto 1902 isz- 
važiavo 
k a 
Weszer,

30 metu
vargingas 

rasztininkelis.
Amerika, apsigyveno Chicago

si dėjo 
permaino

o

influenzos

isz ozionais in Ameri- 
senumo Wolf 

bankinis 
Atvažiavęs in

ėmėsi už biznio ir neužilgio už- 
savo bankini kantori, 

savo pravarde ant 
Williamo Webbs, apsivedė su 
turtinga Zydelkaite ir ant galo 
pasiliko locnininku bankines 
firmos William Webb & Co.,
laiko Svietines Kares dasidir- 
bo milžiniszko turto.

Bankicrio szoimyna atlanko 
mirtis kuri paėmė jojo paezia 
ir dvi dukreles kurios mirė nuo 

Webb pasiliko
pats vienas ant svieto, norints 
pasiliko turtingu bet. prislėg
tas dideliu nelaime.

Kelios sanvaites adgal, atė
jo in Varszava groihata isz 
Chicagos, paraszyta per mili- 
jonieri Wcbb’sa. Szeimyna su 
baime persiėmė kad Weszer 
permaino savo pravarde ant 
Webb, o tai už tai, idant jojo 
palicijc nejeszkotu.
Webb raszo giminėms: 
trucinau savo

Sztai ka 
‘4 Už- 

mvlema Chana 
Lamet, kuri 'pirma karta 1910 
mete man pasirodė idant man 
praneszti apie mirti mano vai
ku ir paezios. 
pažysta prie

Lodžius 
mieras («ura'lczik 
laukus isz ryto, 
kia

- Kaimnotis Kazi- 
eidamas in 

ū žt eini no ko
tai moterių klupojanczia 

ant žemes, kuri paregėjus pri
siartinanti, greitai perszoko ir 
pradėjo bėgti. Kaimuotis pri
jausdamas ka toki pikta, leido
si paskui beganezia. Pasivijus 
jaja klausė ka loję vietoje da
re. Mot ere pabalo ir nieko ne
atsake. Tada kaimuotis atvede 
jaja aid tosios vietos, žeme .bu
vo ka tik sumindžiota ir daug 
ncmis’lincs pradėjo viena ranka 
kasti o su kita laikyti už ran- 
kos moterių. Vos pradėjo kas
ti, kad sztai pasirodė kūdikio 
rankute, pradėjo kasti grei- 
cziau ir ant galo iszkase kūdiki 
vos dvieju sanvaieziu senumo.

Kaimuotis pradėjo szaukti 
pagialbos ir tuojau subėgo ke
lios mot eres, kurios 
pusgyvi kūdiki in skepetas ir 
nunesze namo apipraust. Dak
tarai apžiurėju kūdiki pasakė, 
kad jaigu da butu buvęs už
kastas kėlės miliutas lai butu 

Iszgama motina, buvo 
metu Marijona Jaskevi- 

kaimo Malku, kuri 
atvažiavo in ■ Lodžiu jeszkoti 
darbo. Kūdikis atiduotas in 

o Marijona užda-

apsupo

GIMINAICZIAI NORĖJO 
ATSIKRATYTI 
DEDIENES IDANT 
UŽGRIEBT JOSIOS 

. TURTĄ.

NUO

Pereita vasara Birželio 21 d.
Pagrindžiu k., Pilviszkiu vals

SZIAULIU APSKRITIES 
VIRSZININKO 

BYLA.
Vvriausis

nagrinėjo apeliacijos 
byla buvusio Sziauliu apskri
ties virszininko Aleksandro 
Jasnanskio.

Jasnauskis buvo kaltinamas, 
kad 1920 metais, 
Sziauliu apskrities

, pasisavino .keturis polioi-
> faeto-

virszininko

! ko, i ‘ ‘
įjos arklius, pakinktus, 

na ir kitus daiktus.
Szi a u 1 i u a |),Vgar<I os 

A lek sand ra

Imdamas 
virsziriin-

ISZ PRADŽIŲ NORĖJO 
VAIKA, PO TAM ATSI

KRATĖ, IR VELA JI 
SUJESZKOJO.

metu 
gyventojas 

j ren- 
žinona 
turėtu 
Kokia,

J 
/‘Į!

■I
I

'9111
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NUŽUDĖ KŪDIKI IR PATI 
SAVE.

T ronton, N. J. — Mrs. M ay re 
Potts Applegate, 29 metu, nu
dūrė ant smert savo keturi u 
metu dukrele, po tam pati sau 
atome gyvastį per nusitrucini- 
ma. Vyras abudu lavonus ūžti- •r
ko ant lovos kada parėjo ant 
pięt. Motina laike kūdiki pri
spaudus prie krutinės. Priežas
tis žudinstos ir 
vra nežinoma.

>

savžudinstos

MERGAITE GYVA SUDEGE 
DEGANCZIAM NAME.
Manitowac, Wis. — Gertru

da Knuth, 11 metu, gyva sude
gė deganeziam name, kada na- 
ma’s užsidegė nuo parvirtosios 
lampos. Motina geisdama už
gesinti liepsna taipgi smarkiai 
apdegė.

APMAINYTOS MOTERES 
NESUTINKA SU SAVO 

KERMOSZINIAIS 
VYRAIS.

Ind.

” Tolinus prisi- 
savo nusidėjimo, 

apie mylema ir josios kūdiki ir 
pabėgima, ir nieldže giminiu, 
idant atrastu jojo sunu, kuriam 
palieka visa savo turtą vertes 
10 milijonu doleriu.

Raszo tolinus:44 
būtoje ir kaip rodos neužilgio 
mirsiu, nes mano mylemos 
Chanos dvase man ir dabar pa
sirodė, praneszdama 
neužilgio mirsiu.

Seni gyventojai pamena mei
linga tragedija Chanos Lamet 
su jaunu Wolf u Weszeru. Mer
gina pasilikus motina, 
nužiuretinu budu o jaunikis 
nopoilgam iszbcgo in Amerika. 
Kūdiki patalpino in prieglau
da apleistu vaiku Kūdikio .Jė
zaus.

Palicijc jeszko 
riam m'irsztantis

ir nieldže giminiu

Esmių ligon-

man jog

mirė

sūnaus k li
te vas paliko 

milijonus, bei da jojo nesura-
do.

LENKAI UŽSIMANĖ 
KARALIAUS.

London. — Moharkis'tai, tai 
nori idant vela

Jjonkije butu valdoma per ka
ralių, 
York,

yra tieji, ka

geidže 
ant ras 

karaliaus 
sostą.

Laikraszcziai pranesza kad 
didesne dalis Lenku nori pada
ryti isz Lenkijos vela karalys
te. Bet Angliję nemano atiduo
ti savo karaliūne idant valdytu 
Lonkije, nes ir taip turi gana 
ergelio užlaikyti savo sostą nes 
sziadien karaliszkas biznis ne
užsimoka o karimo ant galvos 
ir taip netvirta.
DVI MINYSZKOS SUDEGE 

DEGANCZIOJE 
LIGONBUTEJE.

Santiago, Chile. — Czionais 
sudegė lyg pamatu Katalikisz- 
ka ligonfbute provincijoj. Valdi- 
va. Perdetino ligonbutes ir jo
sios pagialbininke kaipo ir du 
ligoniai sudegė ant smert. 
Daug ligoniu likos sužeista ir

idant Duke of 
sūnūs Anglijos 

apimtu Lenkiszka

Anderson, Ind. — Praeita 
meta du kaimynai Teodoras 
Peters ir Arthuras Elbert isz 
Aleksandros, susitarė apsimai- 
nyt savo paezioms, ant ko mo
terėlės ir sutiko, paėmė divor- 
sus ir pradėjo gyvent su savo 
kcrmosziniais vyrais. Tas ant 
gero neiszejo, nes vyrams nu
bodo antrarankes bobos ir jai- 
ses pamote. Dabar moterėles 
skundže savo vyrus už apleidi
mą ir nedavimą joms pinigu 
ant maisto. . apdegė kada szoko per langui

įl 
"i* J 
J

. Ji

Priesz tris-deszimti 
Ukmergės miesto 
p. Stasys 
gei apsivesti ir 
jieszkojo tokia, 
kuo daugiausia turto, 
norėjo, tokia ir gavo — su di
deliu ukiu. Bot kaip ilgiau pa
gyveno, tai apstebejo žmonos 
viena trukumą, kuris reiszke, 
kad... jiems nelemta turėti in- 
.pediniu. Taip jie ir juodas ir 
baltas dienas leido dviese. Ne
toli nuo ju, kaimynystėje, pas 
viena mergaite, vardu Emilija, 
netikėtai atsilankė garnys. Za- 
rankauskas nuėjo pas Emilija 
ir praszo, kad vaiku pakriksz- 
tytu jo ir jo žmonos vardu. 
Taip ir buvo padaryta: metri
kose užraszyta, kad Emilijos 
vaikas vra Zarankauskas 
jo teisėtos žmonos sūnūs.

Garnio aplankyta mergaite 
Emilija isztekej už tikro to 
vaiko tėvo, Vlado G. ir vaikas 
gyveno pas juos, o Zaran
kauskas dūdavo pinigu užlai
kymui. Bet toliau jam perėjo 
noras turėti inpedini ir jis su
manė ji “numarinti, 
maža karsta 
in kapus ir kaip reikiant pa
laidojo. Po “laidotuvou’’ su- 
rasze mirinjo,m<>y-.ikag ir at
rodė, kad sūnūs nusiustas pas 
Abraomą, o tuo tarpu jis gy-‘ 
veno pas tikruosius savo tėvus.

1921 m. mirė Zarankausko 
žmona ir likosi jos turtas. Po 
mirties Zaranauskienes sesers 
dukterys teisme pradėjo jiesz- 
koti savo tetos palikimo. Bu
vusia jos vyras Zakrankauskas 
matydamas, kad gali netekti 
ūkio, pristatė teisman 
naus” 
kovės, žinodamos sudarytąja 
kombinacija, pristatė “sū
naus” mirimo 
rankauskas jau buvo bepralo- 
szias civile byla. Tada jis su
mano sujoszkoti ta buvusi jo 
“■sunu,” gyvenusi Kaune. Su- 
jeszkojes pristatė in teismą, 
nurodydamas, kad tiesioginis 
jo inpedinis esąs gyvas. Prie
sz i nga 
tas atsikėlęs

Zarankauskas 
sau 

kuri

teismas 
buvo 
sun

kiųjų darbu kalėjimo. Vyriau-
patvirt ino.

apygardos

Jasnauski
cziaus, ūkininkes naszles Onos nubaudęs dvejais metai."
Baltruszaitienos tarnaite įnik
(*/.ia iszgirdo einanti lyg isz po 
žemes žmogaus riksmą. Ji atsi

Ba įsas 
Bevaiksz- 

kažin 
J i

ap

mote-

kėlusi iszejo kieman, 
pasigirdo areziau. 
cziodama iszgirdo, kad 
kas vandenyje tauszkosi. 
persigandus šukele kaimynus.
Szie atbėgo su žiburiais isz- 
trauke isz szulinio pusgyve 
szeimininko Ona Baltruszaitic- 
ne. Kadangi Baltriiszaitiono 
isz vakaro anksti nuėjo gulti ir 
negalėjo inpulti pati szulinin, 
buvo intarta, kad tai piktada
riu darbas. Už kiek laiko atsi
peikėjusi Baltruszaitiene 
sake, kaip invyko.

Baltruszaitiene sena
riszke. Jos vyras buvo mires ir 
ji gyveno be vaiku vienu vie
na. Isz vakaro ji nuėjo anksti, 
gulti kletin. Nakczia ji iszgir
do baladojant iii duris, 
rodo, kad atėjo jos tolimi 
minaieziai — vyro sesers vai
kai Jurgis ir Petras Steponai
cziai. Kai ji juos insileido, jie 
paprasze paskolinti pleszkes 
rytoj in atlaidus važiuoti. Jai 
atsakius, kad ji neturinti 
pleszkiu, jie pareikalavo pas- 

Tecziau ir tai 
, sene 

sugriebė vienas už galvos, ki
ta už kojų, isznesze kieman ir 
inmete szulinin.
nesuprato, kasatsitiko, tik pa
sijuto bepuolanti in vandeni. 
Kai ji bandė laikytis virszuje 
vandens, tai Steponaicziai pra
dėjo metyti lentgaliais ir pa
gal iaus dure su ilga karezia 
bet laimei nepataiko, o 
insispraude ir

kleboną Visu užsigriebe stengėsi tyliai iszsi- 
Szventu parapijos, 10806 Wa-1 laikyti 
bash Ave., Roselande, 
laudama isz jo $10,000 atlygi
nimo už paniekinimą jos balso.

Kaipo dainininke, Ona Po
ciene žino .visa Lietuviszkoji 
Chicago ir už jos gražu baisa 
visi ja yra pamylėję; kaipo dai
nininke, pripažino ir ; 
vertino ir Lietuva, kurios ope
roj ji dainavo per dvejetą me
tu, vienok, kaip sako skundas, 
kun. Lapelis jos’baisa panieki
nės ir tūla laika atgal pasakos, 
kad už p-ios 
baisa neduotu ne $5. Skundėja 
sako, kad toks kun. Lapelio pa- 
reiszkimas pažeidė jos reputa
cija, ypacz tarp Lietuviu. Už 
pažeidimu reputacijos gi ir rei-, 
kala ujama at lyginimo.

mires, 
tai 22 
ežiute isz

prieglauda, 
ryta kalėjime.

KUN. LAPELIS 
APSKUNSTAS 

ANT $10,000
DAINININKE POCIENE 
SKUNDŽE KUNIGĄ BUK 

JISAI PANIEKINO 
JOSIOS BALSA.

Chicago. — Dainininke Ona 
Pociene užvakar Circuit teis
me užvedė byla priesz kunigą 
Petra Lapeli,

reika-

siąs

Pasi-
gi-

kelinti pinigu.
atsakius, Steponaicziai

Ji isz karto

kartis 
nelaimingoji

vandens, 
nebegirdėdami

virszujo
Steponaicziai, 
balso, tare ja nuskendus ir pa
bėgo. Jai rėkiant, iszgirdo tar
naite ir iszgelbejo. Baltruszai- 
tienc buvo apdaužyta iki krau
ju. Tardant ■ paaiszkejo, 
Steponaicziai nutarė

kad 
Baltru-

augsztai szaitiene nužudyti del to, kad

Onos Pocienės

KUR GERIAUSIA LAIKYTI 
KONSERVUS.

Uogų ir vaisiu koszes (jel
lies), marmaliadai, konservai 
ir daržoves bonkose turi būti 
laikyti szvarioj, sausoj ir ve
šioj vietoj. Geriausia ant siau
ru lentynų kad'tankiai juos vi
sus galima peržiūrėti. Jaigu 
būtinai reikia laikyti konser
vus virtuves szepoj tai geriau
sia padėti ant žemiausiu lenty
nų, kur no taip greitai jbos 
karsztis užpuls.

Karsztis ir drėgnumas suga
dina konservus ir jaigu viražus 
ne < ~
visus sugadinti. -

drt&ziai uždėti polesai gali

ji norėjo atszaukti sutarti, ku
ria jiems pavedama 7 
u kės.
Mariampoles apygardos teis

mas .Jurgi Steponaiti, 17 metu 
amžiaus pasmerkė keturis me
tus, o Petra Steponaiti, 19 me
tu amžiaus, trejis metus kalėti 
sunkiųjų darbu kalėjimo.
LIETUVOJE POLICIJA IR 

BAŽNYCZIOJE DARO 
TVARKA.

Jonava. — Sekmadieni 
navos bažnyczioje kokis tai 
vaikinas su panele nuoszalioj 
vietoj turėjo pasisznekcjima. 
Vienas maldingas pilietis pa
bare jiems pastaba, patarda
mas nesikalbėti.
ginezas, kuris tacziau neiszejo 
isz padorumo ribų. Netoliese 
buvęs policijos atstovas, V. P. 
i |isi maiše j u kalbon; k i lo er- 
myderis. Policininkas parei
kalavo vaikina vykti polici
joj!, taczau szis pareiszke no
ro vereziau eiti pas kunigą, 
kuris tuo laiku buvo bažny- 
czioje. Policininkas palydėjo 
vaikino, bot kunigas, matomai, 
byla iszsprendo Į-amiu budu.

margai

Jo-

Isz to kilo

Netoliese

Tribunolas
Sziauliu apygardos teismo 
sprendimą sumažinęs Jasnaus- 
kui bausme ik vieno menesio 
ir vienos savaites kalėjimo.
TURĖJO

PRIVERSTINAI.
Panevėžio

Kovo 4 d.

SZVENSTI

aps.Szc'duva, 
(“V-bes” 
isz klebonijos užsakyta szvesti 
kaip szv. Kazimiera (Lenka). 
Nuo ryto visos krautuves bu- 
vo uždarytos. Pradėjusius tur
gini važiuoti policija varo at
gal, sakydama: szvente, jokio 
turgaus nebus. Baugesnieji 
pileeziai, net isz už 25 kil. at
vyko, gryžo namo diena sugai- 
szc ir gyvulius suvargino; bet 
drąsesnieji nepasidavė ir vis- 
tiek pasiliko. Neužilgo prasi
dėjo turgus ir jomarkas. Va ka
re atidarė ir krautuves.

Viskas išėjo juokais. Turbūt 
ir pati policija nežiuoj, ar bus 
szvente arne. Žydai ir maži sa
vo Sizveutes žino, o musu Kata
likai, kaip jiems pasako isz 
klebnijos, taip daro.

LENKAI UŽKLUPO ANT 
RUBEŽIAUS.

Kerna vą, Ukmergės a p. — 
Lenkai puolė

k or.)

uokus.
JUOS,

ir

Padare
tuszczia nuveže

laidotuvou

Vasario 17 d. 
musu sargyba il
go jaus miszko

Pad-

minimo
Facziau Varr

u žeme 
sklypą apie 

15 hekt. Vasario 19 musu poli
cija praszalino isz 
miszko Lenkus.
sario 22 d. nakti vėl puolė in 
musu pasienio policija sudi- 
desne jėga.

Puolime dalyvavo ir Lenku 
raiteliai ir dideles gaujos pės
tininku su kulkosvaizdžiais ir 
granatomis; Lenku būrys
300 žmonių musu pasienio po
licija apsupo ir nuginklavo 
asztuonius policininkus ir vie
na mirtinai nuszve, o 
nutiko pabėgti.

Pirmo rajono pasienio poli
cija virszininkas, patyręs apie 
szi invyki, iszejo su 20 polici- 

sustabdvti

isz

vienam

niniku sustabdvti Lenkus 
einanezius gilyn Lietuvon, bet 
sutiko dideles gaujas su sinar- 
sutikb dideles gaujas su smar
kia ugnia einanezus. 
juos sulaikė.

SUMUSZE MIRTINAI NE
KALTA MERGINA.

Kreivėnai, Kupiszkio v. (“V.’

Vienok

kor.) — Szio k. du broliu L. 
vede abu žmonas, neiszsitarda- 
mi visai, jog ju laukia teismas. 
Po vestuvių invvkus teismui 
už mirtinai primuszima savos 
tarnaites už pavogimą 600 do- 
lariu, paskiau Jszejo aikszten, 
kad ne tarnatie pavogė, teis
mas priteisė abiem po pusant
rų metu sunkiųjų darbu kalė
jimo ir daug pinigu užmokėti 
tarnaitei už sveikatos atėmi
mą.

Vieno žmona žada atsiszliu- 
buoti.

REIKALINGA.
Merginos prie kukninos dar

bo ir prie stalu. Turi but ne
mažinus 18 motu. Kreipkitės 
prie: (A.27

Food Administrator,
Ashland State Hospital.

“su-
gimimo metrikas. Jiesz-

pristatė 
metrikas. Za-

szalis neginezijo, ka<l 
isz 44numirusiu” 

yra Zarapkauskas, bet jis fak- 
tinai yra ne ju sūnūs. Vadina- 
masis suims stojo teisman tre- 
eziuoju asmeniu, praszydamas 
priteisti jam ta ūki.

Visi szįe dalykai rode, kad 
ežia yra kažkas nedora ir by
la teko perduoti kriminaliam 
teismui. Kauno Apygardos 
Teismas Ukmergėje Kovo me
nesyje Stasi Zarankauska už 
pristatymą in teismą suktas- 
t not u metrikų ir asmens pava
dinto sūnumi, kad tik ingyti 
turtą, nubaudė pustrecziu me
tu sunkiųjų darbu kalėjimo.
Edvardą Zarankauska (Bort- 

kevieziu) už stojimą teisman, 
pasivadinus mirusios Zaran- 
kauskienes sūnumi, nubaudė 
pusantrų metu sitnkinju darbu 
kalėjimo.

Kauno
4

ISZ GIRARDVILLE, PA.

Girardville, Pa. — Praeita 
Petnyczia atsibuvo laidotuves 
su bažnytinėms apeigomis a.a. 
Antano Rakaucko, kuris miro . 
Panedelio diena. Velionis tu
rėjo 45 metu, paliko dideliam 
mVliudimia paezia, du sūnūs ir 
(lukteri. Prigulėjo prie Szv. 
Vincento draugystes ir Citi
zens kliubo. Graborius Rama- 
nauckas isz Saint Clair laidojo.
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Kas Girdėt
apmalszinįmoAnt apmalszinimo Ameri

ką ecz i u nuo gėry m o ir dirbimo 
munszaines, valdže sziniet pa
skyrė 24 milijonus doleriu ant 
priverstino iszpildymo prohi 
bicijos tiesu. — Argi tai no 
veidmainyste ir motinimas pi
nigo už dyka, priversti žmonis 
ant to, ko 
Amorikas ne
Prohihicija negales jokiu budu 
priversti ant žmonių czionais, 
nes josios ne 
noinvykdins,

visas milžiniszkas 
nori pripažinti ?

nori ir visiszkai 
kad ir iszduotu 

bilijonus doleriu.
Valdže meto žmonių pinigus 

iii gerkles grafterin ir virszi- 
ninku kurie isz to pasinaudoja 
gausei ir ne nemano priversti 
žmonis ant pildymo tuju kvai
lu tiesu.

Kitados buvo laikai, kad tė
vas galėjo užsiginti nuo savo 
vaiko, o vaiko motina negalėjo 
prirodyt, kad jisai meluoja, 
kad taiyra jojo vaikas.

Dabar daktarai paima kūdi
kio kraujo, prilygina ji su tėvo 
krauju ir tuojaus pasirodo, ar 
tasai vvras vra to kūdikio te- • •
vas, ar ne.

Szitas bandvmas buna nau
dingas no lik motinai, bet kar
tais ir tėvui, kaip tai pasirodė 
ana diena mieste Chicago, kur 
bizuieris Rudolfas Mondel isz- 
važiavo su prekystes reikalais 
ir per 14 menesiu nesimato su 
savo paeziuh*. Kada Rudolfas 
siigryžo namo, tuojaus atsilan
kė garnys ir atnesze mergaite. 
Mondel sako, kad szita garnio 
dovana nepriguli prie jo ir da
bar užvede teismą sude reika
laudamas isztyrineti ar tai jojo 
dukrele ar ne per prilyginimą 
kraujo isz visu trijų, (lai pasi
rodys ar isztikruju jojo krau
jas yra mergaitėje ar kito vyro.

ruju auksas yra tikras. Paszau- 
ke ziegorninka savo prieteli, 
kuris pasakė kad isztikruju 
auksas yra tikras ir geras. Už 
visa auksa reikėjo užmokėt 
$10,400 kuris buvo vertas ma
žiausia 45,000 doleriu. Že- 
brauckas pradėjo kasyti galva 
kalbėdamas: “ 
turiu, nes 
kaipo rank-pinigius ant namo, 
bet szkada paleisti toki intero- 

* ’sa. •
P. sutiko prisidėti prie to 

biznio; isztrauke isz banko ke
liolika tukstaneziu doleriu, ati
duodami jam o auksas pasiliko 
pas juos pakol Žebra nekas at- 

pinigus. Ant nelaimes, 
sugryžlanczio Ž. ant 

niek, nes jisai daugiau jam ne
pasirodė su pinigais o 
ne buvo niokuom kitu, kaip tik 
szinotas paauksuotos geležies.

Sziadien P. verkė ir rugoja. 
Bet jeszkok tu žmogeli vėjo po 

Žebra ne
kas dingo ir gal jeszko kitu pa- 
nasziu kvailiu kurie greitu bu
du geidže pralobti o gal ir pa
stoti ubagais.

45,000 doleriu.

Tiok pinigu ne
tik atsinesziau 500

prisidel i

nesz
Laukt*

auksas

laukus. Prasiminos

domini-eanis ne
paliauna staugti su savo kudi- 
kiszka kritika, ot, bile tik tu
rėti ka loti ir aht ko. Tai vis 
artymo meile pagal juju dog
ma ir mokslus. Geriau dvasisz- 
kieji tėveliai nuvalinkite nuo 
saves jusu žemiszkas nuodė
mės, o nekritikuokite kitu be 
reikalo, nes patys užsitarnavo
te ant didesnes kritikos. Nėra 
ko stebėtis, jnk “Quos Deus 
vu lt perdere, prius demon tat.” 

Saule” no ima ant saves 
priedermes nuolatos atsakinėt, 
ant domini-eanu staugimo, ir 
todėl pasako Amen.

i 4
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Draugo
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KIEK ŽMONIŲ MUSU 
KALĖJIMUOS^.

U ti

M

ti

LIį,

ffi L *

I' r

— taip nutarė 
sveikatos mi-

“Negana yra spjauti sau in 
delną ir nu>ipraust sau terla, 
bet reike praustis visiszkai ir 
ant viso kūno” 
me k s i k on i szk a s
nisteris, kuris iszdave szioinis 
dienomis ukaza, idant kožnas 
Meksiko gyventojas, kuris ne
siprausė (o tokiu yra daug 
Meksike) idant butu publisz- 
kai nuvestas in miesto prausi- 
nvezia.

Vienas isz tokiu “szvariu” 
Meksikoniszku ukesn, dagir- 
des kad pas ji ateina “szvarus 
pulkas” paimti ji in prausiny- 
czia, pradėjo bėgti ir tik ji su
laiko kulka ant pasidavimo po 
taip “baisia operacija.” 
nininkai miestiazkn prausiny- 
cziu dabar daro gera bizni.

szvariu

Loc-

Reiketu kad Dede Samas im
tųsi prie visiszko “iszczysti- 
nimo” Moksikoniszku purvu, o 
tada butu g€*resnis sklypas ir 
jojo gyventojai.

K o m e re i, j o s D e pa r t a m e n t a s 
iszleido pamfletą kuris 'paduo
da svarbias suimtu 1923m. ka
liniu statistikas. Kaliniu Suv. 
Valstybėse Sausio 1 d., 1923m., 
buvo 109,498. Yra sumažėjimas 
isz 1.7 nuoszimczio nuo Sausio 
Id., 1910m. kuomet buvo 111,- 
498.

(>irt urnas, laužymas probibi- 
cijos instatymo, ir netvarkin
gas apsiejimas sudarė puse 
prasikaltimu del kuriu žmones 
pasodinti in kalėjimus. 1923m.,
25.6 nuoszimtis visu kaliniu 
pasodinti del giVtumo, 1910m.
35.6 nuoszimtis. 1923m. del ne
tvarkingo apsiejimo 14.9 nuo
szimtis visu kaliniu, 1910 m. 
19.1 nuoszimtis. Laužymas pro- 
bibicijos instatymo sudarė 11 
nuoszimti kaliniu 1923m. kuo
met 1910m. buvo tik 1.6 nuo
szimtis. Sausio Iii. tik 4.8 nuo
szimtis visu kaliniu buvo mo
terys.

Per 1923m. 
menesius

ATYDA VISIEMS KA
REIVIAMS KURIE
TARNAVO SVIR
TINĖJE KAREJE

Suv. Valstijų Life Insurance 
galima dabar at'naujint sekan- 
cziai:

L-^Tieji, kurio turėjo insziu- 
renc ir nedalaike, buk priimti 
adgal, jnign atsismauks priesz 
2 Julajaus 1926 m;

2— Nereikia tau mirti idant 
aplaikyt pasziadpa, nes valdžia 
moka paszialpa laike ligos ar 
sužeidimo, paskolina pinigus ir 
moka dividendus'ant tavo poli
sus.

3— Kasztuoja mažiau ir yra 
saugi kaip valdžios bondai.

4— Tavo darbas gali būti pa- 
vojingiauses, ar tu busi kelio
nėje ar sėdi namie, tavo gyvas
tis vra uždrausta.

5— Gali atnaujini t a ji in szi ti
rone per paczta.

6— Reikė tik užmokėti viena 
menesi už insziurenc pagal se- 
noviszka. preke ir stoti po (lak
ta riszku egzaminu.

7— Prie insziurenc po smert 
niekas negali prie josios prisi- 
kabyt už skola. Taksu už ji ne
simoką.

8— Tuojaus
smurtine be jokio ergelio.

Veteranu 
bjuras kuris jum tame suszclps 
ir duos visokius patarimus yra 
žemiau. Raszykite idant jums 
prisiimsiu knygute No. 752 ku
rioje rasite visokes informaci
jos kaip kareiviai gali iszimti 
taji insziurenc. Raszykite szi- 
taip:
Philadelphia, 
burg, Pa., ar in Scranton, Pa. 

... - • -  -------------------- -- —
PARSIDUODA FARMA.

užsimoka po-

!)—Artimiauses

U. S. Veterans Bureau 
arba in Harris-

65 akrai žemos dirbamos, 30 akru 
busziai ir medžiai, 7 kambariu šluba 
ir barne su skiepu. Žeme yra derlinga 
purvas su moliu maiszyta, viskas ant 
jos auga. Kartu parsiduoda visi far- 
mos inrankiai ir maszinos. traktorius 
szesziolikos arkliu pajėgos, viena ku
liama maszina ir viena javams pjaut 
ir visoki farmos inrankiai. Taipgi 3 
arkliai, 5 melžiamos karves, 25 visa
tos. Farma prie miesto, arti gelž. sto
tis, ba'Žnyczia, bankas ir mokykla. 
Parsiduoda isz 
labai pigiai, tik už <3,000.
reikia <2,000. O likusius gales isz- 
moketi per 33 metus, su 6 procentu. 
Atsiszaukite greitai.

FRANK BARTEICH
R. F. D. No. 4 Ulster, Pa.

bankas 
priežasties senatvės

In nesat i

(t.3d

FARMOS ANT PARDAVIMO

-------—---------------------- mėsos, tegul lieka pavasarini.

LietUVlSZKOS Pasakos, vasariui, kad Ims sunkus dar- 
 bai. Molina ir neviro jiems tos 

mėsos; jie gavėjo, kad tik mesa 
liktu jiems iszejns arti. Iszva- 

jie viena diena visi trys

Jie norėjo, kad mesa liktu pa

SURINKO Dr. J. BASANAV1CZIUS.

Vilkas ir lape.
N

Kerdžių kas, 
galvijus, 
Viena karta atbėgo pas ji lape • 

“kodėl tu tok is esi 
plikas? jai nori asz tau pada
rysiu vaisia 
tik kaip parginsi 
padines papraszyK, Kad isz 
keptu ragaisziaus bandžiuke 
atnoszk czionai. 
klausė lapes. Jam 
iszkepe bandžiuko, 
dėjo ir atnesze. “ 
maeziusi kerdžių klausia tuo
jaus lape — 
“Atsinesziau, 
džius. Tada, 
i 4 
ke.” 
nusinosze ir iszedusi minkszty- 
ma pritaiso kerdžiui 
nunesze kerdžiui: “ 

savo galvos,

ganės dvaro
buvo

ir klausia:

žiavo
in miszka, motina viena namie v
liko. Žiuri, atvažiuoja pas ja
padegėlis, pasisakė esąs Pava-

\ isai plikas. 9nrįy (jo pavarde buvo tokia)

ir neimsi plikas; 
d vijus, gas- 

kadpapraszy k,

? ’ '1
ir

K e rd žiu s pa- 
gaspadine 

jis ja insi-
O k a — pa-

ar

sako

a'tsineszei ?” 
atsake jai kor- 

jam lape: 
dabar duok man la bandžiu-

Jisai ir padavė, jai, o jinai

vaisia, 
'laužk, su

kosint savo galvos,” bet tas 
gudrus būdamas, pasidėjo ant 
kelio ir laužo, o
yra toje plutoje, mote ja in sza- 
li. Bet lape dar prisispyrę, kad 
atiduodu jai viena telycziuke 
už tuos vaistus. Kerdžius ilgai 
nelaukęs — atidavė. Lape nu
sivedė ta telycziuke, prisiriszo 

i.°

pamatęs, kas

pati nubėgo irprie medžio
pasivogė rogutes. Pasikinkė te- 
lyezia in tas rogutes 'ir važiuo- 

Va'žiuodama tolinus 
vilką, 

& 4
ir mane” — o jinai sako: 
nelysk, sulaužysi man rogu
tes.*”
“kūma, kūma, priimk’ nors vie
na koja, asz toks pavargęs” — 
lape pasigailėjusi priėmė. 
4 i 

kita

ja keliu, 
pasitiko 
praszo lapes:

o

jisai tuojaus 
kurna priimk 

“tu
man

Tada vilkas vėl praszo:

pasiga i Įėjusi
Priėmei viena, tai priimk ir 

,” praszo toliaus vilkas.
Kūma, kurna

dulkėjo ir negryžo. Ponas ilgai 
lauke, bet, nesulaukęs, gryžo 
namon. 'Pas, jauniausos isz bro
liu, 'pargryžes namon ir atvo
žės daug mėsos, ome asakineti 
savo broliams, kiek tai yra 
kvailesniu už ju motina. .Jiedu 
džiaugėsi isz mėsos: jauniauses 
dar jiems pasako: “ 
kaip gerai, turime dabar 

A * A j

Lletuvlazkas Graboriaa

K. RĖKLAITIS
Laidoja numirėlius pagal 
naujausia mada ir mokslą. 

Prieiname prekea.

ir praszo jos, idant jam ka duo
tu. Motina iszgirdusi, kad jis 
save Pavasariu pa vadino—ati
davė jam visa mėsa, o padegė
lis linksmas dekavodamas isz- 
važiavo. Ant vakaro Kimus su- 
gryžo. Motina tuojaus pasigy
rė 
vusi jau pavasariui, 
t ai sūnūs didžiai 
vyresnieji sako:

jiems, kad visa moša atida- 
fszgirdo 

supyko ir du 
‘ ‘ užmuszkime

motina ir gana, ji tai padare, 
kad badu stipsime per darby
meti!” O jaunesnysis sako: 
“ne, nemuszkit, palaukit, asz 
eisiu per svietą ir jaigu nera
siu kvailesnes už savo motina, 

” Abu
du vyresnieji broliai sutiko; 
sako: “eik.“ —• Iszejo. Eina 
sau jaunesnysis brolis keliu, 
priėjo kiemą, žiuri, žmona visz- 
ta bemuszanti. 
mista
v i sztai to?” 
11

lada ja galite užmuszti.

“ U ž k a-g i ta- 
taip tvoji nelaimingaja 

klausia jos. 
Matai, tamista, priperejo tiek 

viszcziukn, o nei vieno papo 
neturi, kuo juos dabar pones?” 
— suszuko pikta boba.
juoko keleivis ir eina tolyn 
jeszkoli dar kvailesniu. Paėjės 
keletą versi u, žiuri, boba t voja 

“Už ka-gi juos, tams
ta, taip tvoji 
“Mat, 
czes, 
stogo, samanai žaliuoja, galėtu 
paėsti, tic-gi kvailiai nenori ei
ti.” 
Ivn.

verszius.

o nei

Prasi-

klausia jos. — 
pastaeziau jiems kope- 

norin, kad jie lysi u ant 
samanai žaliuoja

žmogus, klausdamas 
tai nepažystama

su kup-

Sena tai pasaka, kad leng
viausiu badu pralobti, — q ir 
pasilikti ubagu — yra žmonių 
kvailumu. Sztai nauja paveiz- 
da tojo kvailumo ir greito pra
losimo:

East Vandergrift, Pa., tula 
szeimyna P. neteko keliolika 
tukstaneziu doleriu. Apgarsino 
jieji kad parduoda narna. At
sirado kupezius ir pradėjo de
rėtis. Laike derėjimo atėjo ko
kis tai
apie koki 
žmogų. Niekas n<pie ji nežinojo 
bet daug kalbėjosi 
ežiu m ant galo tasai, kuris atė
jo pirkti narna užklauso jojo: 
“ko nori nuo to žmogaus?” 
Nepažystamas pasakė, kad turi 
truputi aukso ant pardavimo. 
Kupezius namo papraszo idant 
jam parodytu auksa; pradėjo 
apžiūrinei szmota, kuris svėrė 
13 svaru kalbėdamas kad tai 
tikras auksas.

Prasidėjo turgus ir sutiko 
ant 800 doleriu už švara. Pir
kėjas namo, kuris pasidavė sa-
ve kaip Žebrauckas, apreiszko 
del P., kad priesz pirkimą na
mo turi persitikrini ar isztik-

pirmus szcszis 
, 90,496, arba 54.4 

nuoszimtis, buvo vietiniai balti 
31,054, arba 18.7 
balti svetimtau-

ja

gyventojai, 
nuoszim'tis, 
ežiai, ir 38,821, arba 23.3 nuo- 
szimtis negrai.

1923m. didžiausia proporci- 
pasodintu del kiekvieno

100,000 gyventoju buvo negru 
— 797.1 del 100,000. Indijonai, 
Chinai, Japonai ir panaszios 
tautos užėmė antra vieta su 
666.9 del 100,000. Proporcija 
del baltu svetimtaueziu buvo 
488.5 del 100,000. Vietiniai bal
ti gyventojai turėjo mažiausia 
proporcija — 239.4 del kiekvie
no 100,000.

Del pirmu szesziu menesiu 
1923 m., statistikos ded in vai
riu svetimu ’tautu buvo sekan- 
czios. Paduotos skaitlynes yra 
proporcija del kiekvieno 100,- 
000 tos tautos gyventojų:

Pinlaūdija, 697.5; Meksika, 
612.9; Airija, 405.8; Austrija, 
317.7; Graikija, 296.1; Norve
gija, 293.2; Szvedija, 287.6; 
Lenkija, 274.8; Szkotija 233.3;

Didžiojoj Lietuviu Ūkininku 
Kolonijoj turiu 47 ukes ant 
pardavimo. Sztai keli barge- 
nai: ūke 40 akeriu, 2 arkliai, 5 
karves, 2 telyczios ir bulius, ,50 
visztu, jevai ir padargai, tai 
pirmas toks bargenas; kaina 
$2,300 inmoketi $1,500.

Ūke 80 akeriu, didelis sodas, 
upelis teka prie pat ežero, ne
toli Lietuviu bažnyczios ir mo
kyklas, 2 arkliai, 4 karves, dvi 
kiaules, padargai ir jevai; kai
na $4,200.

Ūke 100 akeriu žemes, pui
kus dideli budinkai, sodas, 
upelis teka, užsėta 38 akeriai 
dobilu ir 13 akeriu alfalfa; kai
na $5,300, inmoketi $1,500. Del 
platesniu žinių raszykit:

John A. Žemaitis
R. No. 1 Box 17 

t.33) Fountain, Mich.

KA ŽMOGUS ISZ MONROE 
PAVIETO SAKO.

Mr. Isiah Butz isz Bartons
ville, Pa. sako: “
tau be Dr. Whites Oil of Youth 
Linimento, nes po isz'bandymui 
visokiu liniment'u atradau kad 
Dr. Whites Linimenta’s yra ge- 
riauses,” Gausite aptiekose ar
ba grosernese. (Apg.

ANT PARDAVIMO.
Puikus namas ant viso loto 

po No. 525 E. Centro St., Ant 
kito galo loto randasi namai 

Rusija, 232.1; Vengrija, 228.0; ant dvieju familiju. Viskas ge
riausiam padejinio. Atsiszauki- 
te ant adreso.

H. J. Kirschner 
Record American Ofise,

Malianoy City, Pa.

praszo toliaus
Ijiipi* p i leme. 1 , um, ,\, < um, 
priimk ir trcczia, kad priėmei 

“ — o jinai: “lai jau dek.” 
Priėmei (ris? priimk ir ket- 

” Lapo
gntos jos snlužo. T'ada jinai sa-z 

“ka mudu dabar darvsi- 
me, kad rogutes sulūžo? Reikia 
man telycziuke pririszti prie 
medžio, to pastovi, 
rogutes pa vogį i.” 
gus, vilkas telycziuke papjovė, 
iszede vidurius ir prikimszo 
virkszeziais. Netrukus lape at
sivožė rogutes, pasikinko, va
žiuos; vare jinai, vare ta tely
cziuke— neeina, 
sako jinai — 
Kodėl telycziuke neeina? ft
dabar darysime mudu? —Beje 
kaip asz vežiau rogutes, 
cziau, kad ten arklys guli. Ei- 
va parsivesti!” Ir nuėjo juodu 
abudu atsivesti ta ark'Ti, rado;

i sako vilkui: “duok 
uodega

dvi
t <

viri a.

ko:

lape-gi
szen i

i priėmė, bet ro-

o asz bėgsiu 
Lapei nube-

‘ ‘ Kuinai — 
ka tu padarei? 

Ka
r

ma-

Niekad ne bu-

Lietuva, 232.1; Italija, 201.8; 
Jugoslavija, 178.8;
106.7; Danija, 101.5; Szvoicari- 
ja, 87.5; Vokietija, 79.8; Czeko- 
slovakija, 65.9.

Anglija, (t.25

' i

matote, 
’ mė

sos dauginus ir žinome, jog mu
su motina ne kvailiause ant 
svieto 
vale.

Apie Jonuką ir vagi.
Buvo vienas vaikinas vardu 

Jonukas, Jisai turėjo kumeliu
ke ir are su ja lauka. Pabaigus, 
parėjo namon ir rado molina 
sviesta mnszanl. .Ji davė jam 
sviesto ant duonos riekes. Tada 
Jonukas iszejo ganyti savo ku
meliuke po lauka. Vaikszcziojo 
jisai po lauka paskui tos ku- 
melitikes ir ta sviesta valgo. 
Apipuole ji muses. Gindamasis 
nuo ju už vieno rankos pakylė
jimo užinnsze du szimlu mušiu. 
Jisai sau m i si i na ka ežia dary
ti? Reikia toszi nulupti 
medžio ir užsiraszyti, 
szimlu dusziu užmusziau. Už- 
siraszes jisai, paome ta toszi, 
užsinėrė ant szniuruko ir užsi
kabino ant kaktos. Užsikahi- 

1a toszi atsigulė lankoje 
užmigo. Jam bemiegant, ateina 
žmogus pas ji; tas žmogus bu
vo vagis. Pažiūrėjęs jis ant Jo
nuko pamate1 toszi užraszyta, 

“isz vieno syk pakylėjimo 
rankos nužudžiau 2 sziintu du-

Pamatos kad jis tiek du-

i 
y !

per lai nžrnuszli jos ne-

nuo
kad du

nes

kad

616 W. SPRUCE STR„ 
MAHANOY CITY, PA.

Bell Telefonu 149

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETU VISZKA3 
GRABORIUS MAHANOY CITY

Laidoja kunus numeireliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir 1.1. 
520 W. Centre St. Mahanoy City, Pa.

W. Szneideris ir Sunūs
GRABEORIAI.

Patarnaujame simpatiszkat, 
mandagiai ir pigiai. 

Automobiliai vestuvėms 
kriksztynoms ir tt.

Bell Telefonas 90
215 E. Centre St. Shenandoah.

0

r

sziu.”
sziu nužudo, persigando ir ne
vogė kumeliukos, bet nuėjo 
sau.

A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

MILL A PATTERSON STS 
ST. CLAIR, PA.

••

Palingavo galva ir eina to- 
Panorejo gerti, inejo in 

viena triobele, nusistebėjo: bo
ba laksto vis isz grinezios in 
prieangi, pagriebs grinezioje 
koszes szaukszla ir lekia in 
prieangi pieno ir taip laksto 
be galo. “Kodėl, tamsta, nein- 
sineszi pieną in grinezia ir ne- 
pasistatai ant skuomios?” Bo
bele paklausė, pieną atsineszc 
ir pastate ant skuomios, bet ko- 
szo isznesze in prieangi ir vėl 
lakstyt pradėjo. Paliko ja ir ei
na in dvara: priėjo pirma prie 
kiaulių migio, žiuri, kiaule 
vaikszczioja szalyje duriu kru- 
kia; dar, isz namu 'pamatęs isz- 
einant ponia, eme kiaulei klo- 
niotis iki žemei. Poni, pama- 
cziusi ji bešikloniojanti, klau- 

ko nori nuo kiaules?”—

“poniute, pra-
szau jos idant butu taip maloni 
ir eitu pas mus in svoezias.” 
Poni pradėjo juoktis, net leip
ti,

šia: i i

Tas-gi atsako:

k u mėli u kės, 
Žmogui atsitraukus nuo 

Jonuko, tas, atsibudęs pasikin
ko kumeliuke ir nuvažiavo na
mon.

Vagis nuėjės toliaus 
pamato ožkos 
ežios po 
kad net baisu! Neeme ir tu, bet 
nuėjo toliaus. Mato vėl, avys 
vaikszczioja po dirva, tokios 
riebios, tokios riebios, kad jis 
nusistebėjo, kad po tokia dirva 
vaikszcziojo ir tokios riebios 
buvo! Irtu nevoge, tik jisai al- 

“po 
tokia gražio lanka vaikszcziojo 
tokios tos ožkos kudos; kas 
ežia gali būti, kad avys vaiksz- 
ezioja po moline ir akmenine ir 
tokios ricinos. Ir nieko nepa
vogė ta diena.

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 
szia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. Pnrsamdo automobilius del 
laidotuvių, veseliu. kriksztynlu Ir 
kitiems pasivažinėjimams.

Bell Telefonas 1373-M.

si si o jos

vogti, 
vaikszcziojan- 

lanka, tokios kudos,

CAPITAL STOCK <126,000.00 
SURPLUS IR, UNDIVIDED 

PROFITS <623,358.62

(»

sako sau vienas:

LADIES!
YOUR DRUGGIST
RECOMMENDS

ROYAL PURPLE
PILLS

rePoliaus bus.

ATTENTION!

ANT PARDAVIMO.

Mokame 3.czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride
dant prie Junti pinigu 1 Sausio 
ir 1 Liepos. Mes norim kad Ir 
jus turėtumėt reikalą su musu 
banka nepaisant ar maža* ar 
didelis.

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

GYDIKIS SU ŽOLĖMS
Geriausias bndas 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 nemalimo, strėnų 
ir pecziu skaudėjimo, lovoj szlapini- 
mosi, perszalimo, rumatizmo ir t.t>. 
po 60c. Nuo nervu iszgasties, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auyse 
užima, bemieges, szirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejusio kata
ro, balt-liges ir t.t po 85c. pakelis. 
Jeigu kenti koki nesmagumu isz vlrsz 
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
mu, puslapiu 992 su juodais mink- 
sztais apdarais po <4.75. Atsiųskite 
10c. o gausite visokiu žolių ir knygų 
katalogu. Reikalaujame pardavinėto
ju musu žolėms po visus lietuviszkus 
kolonijas. Adresavokite sziteip:

M. ŽUKAITIS, 
25 Gillct Rd.

b

po 
12-314

Parsiduoda trys namai, 
No. 315 Chestnut Str., .*> 
Mine Str., .Hazleton, Pa. 
inai, nesenai sutaisyti ir geram 
padėjime. Norintieji pirkt 
siszalikit po adresu :

Antans Bukantas, 
Box 77, 
Malianoy City, Pa.

vilkui: 
pririšai u

sako : 4 €

at
asz-gi pa kol- 
isz miego ai

prie 
arklio karties ir nusivosime ji 
pas rogutes. Vilkas davė. I7ap<‘ 

tu stovėk, 
siu arki i. Arklys
sibu'des, szoko ir nutrauko vil
kui uodega. Arklys nubėgo sau 
ir paliko juodu bestipsaneziu. 
Lape pirma sako: “ka dabar 
darysime? Reikia atsiskirti.” 
Ir nuėjo kiekvienas sau. Eina 
lapo viena keliu ir vėl susitin
ka kita vilką. fTas klausia: 
“kur 
intužusi ant visu vilku, sako: 
“eisime mudu dabar žuvauti, 
duok tik tu savo uodega, tai 
asz ant uodegos užrisziu ka- 
sziuke ir leisime in ekete.” 
Juodu nuėjo pas eketes, lape, 
vilkui kasziuke užriszo ir in- 
leido iii ekete. Priszalo uodega 
prie eketes — kaip ežia ja isz- 
traukti? — Lape dar pažiurė
jo, ar negalima kasziukes at- 
riszti ir paliko sakydama: “ži
nokis ir su (a kasziuke, sėdėk, 
kaip atszils, paliksi ja.” Ir nu
bėgo.

Apie tris brolius ir pavasari. 
I ■

Gyveno mažoje trioboleje vie
na sena motina su trimis sūnu
mis. Rudeni paskerdė jie mei
tėli ir prisitaisė mėsos spdytos 
ir rūkytos. Jr sako sūnūs įsoti
nai: “

vilką.
vaikszczioji ?”

Ras klausia:
Lape-gi,

1 >

nevirk mitins dabar tos

u

Ko-

kad pas mužikus kiaules 
svoeziauja. Pasako leisianti, te 
eina. “ Reikia, kad tamista dar 
arklį ir racziukns duotumei — 
negražu svoeziai pekszcziai ei
ti — sako keleivis. “Gerai”— 
sako poni, ir liepe pakinkyti in 
racziukns kopraseziausia arkli. 
O jisai dar praszo: “negražu 
svoeziai vienai atvažiuoti, rei
kia, kad ji su savimi turėtu 
bent keturis pabrolius.” “
kius pabrolius?” “Ogi meitė
lius taip nuo puses metu, arba 
ir didesnius. Poni juokdamasi 
liepe dar iszleisti in pabrolius 
keturis meitėlius. Tada keliau
ninkas, padekavojes, iszvažia- 
vo. Jam iszvažiavus, atvažiuo
ja ponas; poni jam juokiasi ir 
apsakinėja kad iszleidusi kiau
le su keturiais meitėliais pas 
mužiką in svodba; ka pas'juos 
toks paprotys, kad kiaules svo
eziauja. Vienok ponas greitai 
susipratęs, kad ponia apgavo, 
liepe pabalnoti kuogeriausiaji 
žirgą ir vysiąs paskui. Tas-gi 
vaikinas, nusivožęs kiaules in 
miszka, paskerdė, o iszkinkes 
arkli, važiuoja prieszais ponui. 
Susitikęs su juo ponas klausia:

ar nematei ka važiuojant ir 
n “Macziau,

atsako vaikinas, jai nori, tams
ta, asz pasivysiu, bet duok man 
savo žirgą, nes su tuo kuinu ne
pavysiu, ir skranda duok •— 
man szalta.” Ponas davė; tas 
atsisėdės ant gerojo žirgo nu-

4 4 
vežant kiaules?

skranda duok

* -i 4

L 34)

PARSIDUODA FARMA.

25 raguo-Farma 180 a keri u, 
tu, 2 arkliai, didelis tvartas, 
9 kambariu st ubą ir kiti 
kalingi budinkai, 
darines del fa r mos.
lios nuo miestelio, bažnyczios, 
mokyklos, 2 mylios nuo 
žiu kelio' stacijos, 
priežastis yra liga.

Mrs. Win. Poszka

re i- 
visokios pa- 

Pu so n iv-
u IIIii

4

gelo- 
Pa rd avimo 

(M.18

R.D. No. 2 Box 67, 
Pleasant Mount, Pa. Spencerport, N. Y.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA. 

-- $--------
3-czias Procentas už jusu pinigus if saugumas del jusu 
pinigus yra geriaus negu 10-tas Procentas be jokio 
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST OO.f 
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir U
siima kas-kart auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir czedina.
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.

Dėkite savo

u

I Ji
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G YVEN1MO 
PASAKA

Tai buvo gilioj senovėj.
Ant pat ežero kranto riokso- 

jo didis miszkas, 
augės. Jame buvo in va iriausiu 
medžiu, 
Žmonoms patiko 
turtinga vieta ir laikui bėgant 
tarpe ežero ir miszko iszaugo 
didis miestas.
ežia suvažiuodavo žmonių isz 
visu krasztu.
tik gėrėtis apylinkėmis, ežeru 
ir miszku, bet ir anksztesnio 
tikslo žadinami.

Prie pat paežio miszko pa
kriauszej, kur tykiai cziurlcno 
szaltindis, skirdamas pusiau 
puikia lanka, apaugusia in vai
riausiais žolynais, stovėjo ne
didele bakūžėlė. Pažvelgus in 
ja, regėjos, tai butelis darbo 
žmogelio, niekam 
Vienok ne. Joje gyveno gar
sus filosofas. Jis 
apylinke ir

amžinus

geliu, paukszeziu. 
szi graži ir

Vasaros laiku

Važiavo jie ne

nežinomo.

pa-

i * Sztai, tenai, toj 
galiūno miszko 

mo- 
len- 
gy-

žinojo visa 
kiekvienas,

klaustas rodo szia bakūžėle, 
sakydamas: 
pakriauszej
gyvenos musu filosofas — 
kytojas, priesz kuri mes 
kiames visi: jo dėka, mes 
venamo laimingai ir naudoja
mės pagarba ir meile 
‘‘Sztai jus matote ta
janezia lauka paežiam kraszte 
miszko ir keletą medžiu 
v°je.» 
su savo mokiniais”.

Ir pradėdavo pasakoti 
filosofo gyvenimą,

visu ”... 
žaliuo-

kru-
Ten jis moko ir kalbasi

t vkia pa va-

apie 
jo mokslą, 

apie suvažiuojanezius jo klau
syti.

Viena gražia,
kare, kai saulute leidosi vaka
rop ir rengėsi tarti 
sudie, filosofas sėdėjo 
kraszto ežero su savo moki
niais ir mokė.

Tykiai szlamej

paskutini 
ant

.H ir

tyriame, 
ore la-

varpas ir 
pabaigęs

o Hziintame- 
czio ąžuolo lupai ant gaivu mo
kiniu: ilgos ežero vilnys karts 
nuo karto ritosi smėlėtu kran- 
tiL szlapiuo. lygino
šzniokszdamos ritosi atgal.

Szen ir ten tamsiam mėlyna
me akiploty nardė, supami vil- 
niu, luoteliai žveju;
vešiam, dniskuotame
kiojo vandenų paukszcziai.

Sugaude kaž kur 
filosofas atsistojo, 
kalba. Tuomet prie jo prisiar
tino vienas isz klausytoju, sa- 

“ Mokytojau, atėjo 
vienas keleivis ir nori matyti 
tave.”

“Pakviesk ji czion”, — ta
re filosofas. — 
in mus eina.”

Nepažystamas prisiartino ir 
pažines filosofą, misi lenke 
priesz ji.

“Tu mokyties nori, 
klausė filosofas.

4 4

kydamas:

i 4 Sztai jis pats

filosofą,

»> pa

Taip”, atsake naujokas: 
Asz tyrinėjau daugeli moks-* i

lo szaku, gerai pažystu daile 
ir dabar atėjau prie tavęs fi
losofijos pasimokyti.”

“Pagalvok” klausė moky
tojas: “gal tu ne
nori mokytis, bet ko kita, 
vadini filosofija.”

“Ne, tiktai filosofijos: 
noriu iszmokti gyventi.

4 4

filosofijos 
k a

asz

filoso-

sojo.
tarė mo-

jaunikaitis ir 
kuris stengėsi

Ar tu filosofijos pirmiau 
mokeisi”, klausė mokytojas.

“Pats per save., ir, regis jau 
daug žinau, pasiliko dar isz
mokti, del ko žmones daro blo
ga, kada galėtu gera daryti ir 
tuo gal pnbaikeziau 
f i ja.”

Mokytojas gailiai nusiszyp- 
“Pažiūrėsime, ar tu gali 

pradėti mokyties,” 
kytojas ir tose lygiu tykiu bal
su:

“Karta eio 
sutiko seneli,
pakelti nuo žemes maisza mil
tu. Maiszas buvo gana sunkus 
ir kiekviena kart, kai senelis 
stengėsi užsimesti ant pccziu, 
maiszas slydo isz ranku ir 
puolė žemen.

Jaunikaitis pakylėjo maisza, 
bet sužinojęs, kad reikia vars
nas neszti tarė: 
jau nedrūtas ir sunku bus tau 
parsineszti, asz jaunesnis ir

ranku

4 i Tu seneli

ITALIJOS KARALIUS IR KARALIENE
r

;X 
fe

M

v

‘ ? 'A»M
. • -y-■$

■■
>'>

>•<

< I

■.-

y-
N

£'i>- •s
>x

M

A
M

-i

1 

t •

Ii
- -r

1
<4<r'-X-X'

. t * 6

&v
1

1 
J

motus, nes tu daug ko nepnste- 
bejai žmonių gyvenime.”

“ Einu, mokytojau, bet pasa
kyk man, ka privalau 
per sziuos dvejus 
klauso keleivis.

Apsigyvenk žmonose,

t

daryti 
metus,”

t

“Apsigyvenk žmonose, pri
sižiūrėk in ju darbus ir klausi- 
nek ju, kodėl jie

Keleivis, valandėlė galvo
jęs, atsake: “Nežinau.”

‘‘Tai gal atsakysi, kas žmo
noms reikalinga, o kas

klausė tolinu mokv-

APIE SENELE,
nerei-

vienu kari.

kalinga,
tojus.

“Ir szio nežinau, 
sakymas.

Bot gal žinai,

l i

J t buvo n t-

f

TARADAIKA

Nuėjau asz karta iii kepyk
la. Nusipirkęs duonos, norėjau 
jau iszeiti, bet tuom tarpu in 
vidų inejo sulinkusi 
kurios veidas buvo panaezus 
in suvytusi obuoli, o plaukai

senele,

kuriuose
o ku-

4 4

taip daro, o kita kart, kitaip ir darbuose reikia skubėti, 
s. suly- 
atsa ko

— pilki, kaip pelenai. Žiūrint 
in jos drabužius iszrode, kad 
ja nesenai apdrasko sziiiior 
taip ji buvo apdriekus.

riuosc no.”
“Ne, nežinau, 

keleivis.
Lengvas szypsenys apdengė valandėlei apsistojau ir nuste- 

veida mokytojo.
Szeszins metus priesz, 

re filosofas: “ 
jai ir tacziai atsakinėjai, o da
bar sakai, kad nežinai, 
ta u (1 a vo motai -p ra k 1 i k os 
galvojimo, jei tu 
tai, ka žinojai ?”

“xrrt ” atsake keleivis: 
visa

apvortink ju atsakymu 
ginęs su gyvenimu,” 
filosofas.

Prabėgus dar dvejoms 
tarns, keleivis vėl stojo priesz 
filosofą.

“Per sziuos dvejus 
lavinau protą savo ir 
nau dvasia savo gerai

i, vėl atsake
M.B AszB HįSJ
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me-
bes žiurėjau in ja. Mano galvo
je bujojo mintis, kad jai daug 
geriau butu gulėti grabo, negu 
gyventi tokiame skurdo.
— Ko nori, boba!—sziurks?/- 

cziai paklauso ja Žydas.
— Duok man ta bulkele, 

ka ant lango stovi — papraszo 
ji keistu, lyg isz požemio iszsi- 
veržusiu balsu, ir spausdama 
prie krutinės ranka, sunkiai 
atsikosėjo.

Žydas padavė jai bulka.
— Kiek? —- paklauso

MĮ

((U
” ta

tai visa tai žino-metus 
st ipri- 

, dar-

Isz Laurento telegrama gavau, 
Tuojans in ten forduku 

pasirengiau,
Idant nekuriuos sportelius 

nubaust,
Ir per klynus truputi užgaut.
Pasigiria in svetimus namus 

lenda,
Gaspadines intraukia in beda 

Skundže pas skvajerins, 
Tieji neiszmanus.

Kaip pribusiu, visus 
iszczystysiu,

Su kriukiu savo pavioszinsiu.
♦ ♦ ♦

Po szimts milijonu baczku 
raugytu velniu, jaigu bobeles 
trauke už daug munszaincs, tai
• w .
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KARALIENE
Italijos karalius Viktoras Emanuelius ir karaliene 

dien mažai turi žonklyvumo nuo 
kuris 15 melu

kaipo raudoniauses socialistas visam sklype. Sziadien Musso-
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KAKALIUS

apėmė valdžios vadeles,
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bais. Pažiūrėk, kiek mano t iks
las atsiektas,” tarė keleivis.

Klausyk manes atsideda- 
tare filosofas:

žmogų atlankė nelaime ir

( i

kada mmisteris 
adgal

szia- 
M ussolini 

buvo žinomas

lino žodis yra viskuom Italijoj, jisai yra tikru bosu 
ir karaliene yra tiktai vardu o ne valdytojais.

Luigi Eederzoni, kuris buvo 
Mussolino pirma ranka, pra
dėjo jam kasti duobeles ir pa
siimti valdže po savo ranka. 
Musolinį dagirdes apie tai no
rėjo nubausti savo priesza, bet 
taa suuodęs pavoju in 
prasiszalino isz sklypo.

laika
&•'

I

Didžiai nuparnesziu už tave.” 
vargo ir jaunuolis, kol nuneszc 
maisza vieton, prie upes, pade- 

maif za
senelis, 
i n lankoj

jo seneliui inkelti 
luotą ir kad 
irklu, dingo 
jaunikaitis nuėjo savo

m
emesis

upes,
keliu,

džiaugdamasis, kad galėjo ge
ra darvti artimui.

Kiek laiko 
nuolis pamate 
paupio vietoj
ir kaž ko jeszkanti, 

žemen,

prabėgus 
seneli

puolant i 
krūtinėn ir gailiai
Tada jis

karalius

K a-g i 
n 

užmirszai ii

y

■■■

iv

<•t'?

4

i

•• —* :'V

■<

t

,iau-
kietoj

vaikseziojanti
pagalios metu.
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FEDERZON’I

Ne< i J ” “asz 
nieko neužmirszau; visa tai, 
ka. asz ingijau per szeszins me
tus, pasiliko manyje, bei asz 
suprantu, kad mano visos žini
jos permaža in tavo klausimus 
atsakyti ir asz privalau isz la
ves moky ties.”

Imkite in savo tarpa, drau
gai nauja mokini ir savo žino
jimu gelbėkite ji,” 

skaiseziu
prasiskyrė filosofo

i, 
> Jei 

.jei 
tu ji isz nelaimes galėtai isz- 
gelboti, kaip tu pasielgtai?” 

”Asz paskubčiau ji gelbėt. 
U

mas,

ran ka,
i

f >

taBet jeigu žinotai, kad 
nelaime ateity suteiks jam lai
mes ar ir tuomet 
gelbėti?”

“Ne,”
keleivis:

paskubėtai
I i

nele.

tai.
Dvideszimt penki

atsake nusiminęs
‘Tuomet asz pala u k- 

cziau... su pagalba”...
“Jeigu tu nežinai, 

nelaime jam nauda, ateity
ne, tuomet ir gi skubėtai gel
bėti ?

Keleivis tylėjo.
“Matai,”

l

atnesz
ar

1 !

sake filosofas: 
tu dar mažai mastei apie gyve
nimą ir apie tai, galima 
negalima dalinti žmonių

tai,

se

con-

tarė filoso- 
balsu.

1

Hu ztu už tokia 
ir tiek daug 

praszai — dorojosi senele ir, 
pajuodusios

— A ik jau, 
mažyte bulkele

fa s rimtu ir 
Linksmai 
mokiniai ir davė vieta naujam 
draugui. Ir vol skambėjo gyva 

Kick- 
s sklaistė 

tamsumo ūkus nuo veido moki
nio ir jiems aiszkejo tai, ka.v 
pinniambuvo jam nesupranta
ma, netikslu.
savo grožy stojo priesz, nyko 
abejones ir prioszingumai, sle
gianti jos siela ir protą — ar- 
nionija jis jaute ten, kur pir
miau mato betiksli chaosa. Di
džios pasaulio tiesos 
viena po kitos, uždavinys 
veninio staiga.
prote, 
szviesa;

ir aiszki filosofo kalba 
vienas mokytojo žodi

kurs, sa
li 

penkiolika 
visi pinigai: 

dvidesziml

jau negražu, bet jaigu jaunos 
merginos isztrauke pleczkute 
isz bhimersiu ir gere munszai- 
ne tai jau tikra velneva!

Savo akimis maeziau, 
Ir tyczia žiurėjau,

Kaip merginos po blumersus 
grabaliojo, 

Pleczkutes su munszaine 
isziminejo.

O ka prie vyru meilei 
prisigretina, 

Už jojo teketi paketina, 
O ir prie kiszeniaus pritykina, 

Masznele su pinigais 
prisisavina, 

Ir gana.
♦ ♦ ♦

Jau gana, net man bėga seile, 
Kaip atsimenu apie ta veseile, 

Nesakysiu kur tai buvo, 
Ir keno tai Veselka atsibuvo.
Gana, kad buvo veselka 

Lietuviszka, 
O žinote, jog tada viskas 

pyszka, 
Galvos, nosys, stalai, kėdės, 
Kol nepribuna su paikom 

dedas.
Kožnas rankoves atkasojo, 
Bile innagi pasijeszkojo, 

Ir prasidėjo vaikine musztyne* 
O barszcziu galybe!

♦ » *

Union City randasi tokiai 
pusgalviu, 

Arba kaip juos ten vadinį 
avingalviu, 

Kurie ne turi jokio 
zmoniszkumOj 

Vyriszko supratimo.
Po langais klauso, ka kas 

kalba, 
Ar kas kalba malda, 

O ypatingai in kur jauni 
žmonys susirenka, 

Sau smagu vakarėli parengia, 
Po tam po miestą aploja, 

Isz to svajoja.
Džentelmonai taip ne daro, 
Tokius tik in paikszu narna 

uždaro, 
Katras po langais sustoja, 

Klauso ka kiti kalba stuboja; 
Tokiems vyrams didele geda^ 

O per tai gali papulti in 
didele beda.

daugiau...a» 
dar

bai in gerus ir blogus ir viena 
kart skubėti, o kita ne... 
dar pagalvok vienus
bet dabar mastyk ne apie žmo
nių gyvenimą, ju darbus ir 
mintis, bet apie tai, ar pats 
teisingai svarstai 
suprask gerai, ka tu žinai 
ko nežinai. Tuomet ateisi.’

H i k 
metus,

darbus
a r

ir darai;
ir

Pasaulis visam

isz vyniojusi isz 
nosines suglamžytu centu pun- 
deli, padavė Žydui, 
skaitos pinigus, tarė:

— Ui, kur dar 
centu ? Czia no 
bulka kasztuoja 
penkis centus.

— Asz neturiu 
už tokia maža bulkele....

— Tu neturi pinigu — asz 
neturiu bulkos, — pertrauke 
jos kalba Žydas ir, gražinda
mas jai pinigus, norėjo atimti 
bulka.

— Palauk, Žydo!
Miszukau asz, didžiai 

susijudinęs ir užmokėjau 
dui penkiolika centu.

Žydo akys nuszvito, 
turn jis buvo aukso maisza pa
motes ir vėl netikėtai surado. 
Senele griebė mano ranka, no
rėdama ja pabueziuoti, bet asz 
pasitraukiau in szali, pa jutęs 
begalino geda....

Kas del to kaltas ?

''ii

(

aiszkejo 
gy- 

paaiazkejo jo 
apszviestame 
jis suprato, apie

Ka tu
darai

Žy-tiesos 
kaI 1

Mokinys nuej
Prabėgo treji

muszantes 
verkianti.

prisiartino nž kitus 
prie senelio ir klausė, ko sene- filosofas tebemoko, 
lis ežia verkias.

“Kaip gi asz neverksiu, vy 
riausias sūnūs mirszta badu li
gojo, pati taip 
už paskutini si 
kau kaime duonos, parsivežiau 
upe,, vos ne vos iszkeliau mni- 
sza ant kranto ir negalėdamas 
neszti, ėjau pasidairyti, ar ne

galei u

skubiai

(h 
metai, 

greicziaii.
vieni 

(i a rbi ilgas

Prabėgo metai Viena gražia 8Znibžtla „zinda-.neezin ąžuolu

pat badauja;
katika nusipir-

Keleivis vėl stojo priesz fi- 
“Visa tai iszpil- 

in sakei; ne viena 
Dar

pamatysiu žmogų, kuris 
paneszeti. Tuo laiku kas pavo
gė ir maisza ir luotą. Szeimy- 
na mano turės mirti badu, 
atsako senolis.

4 4

mirt i

Kaip, regis, gera ar bloga 
padare jaunikaitis artimui,” 
klauso mokytojas nauja moki
ni.

“Vienam gera, kitam blo
ga,’ atsake keleivis.

“Kaip gi pavadint toks dar
bas, geru ar blogu,” 
mokytojas. Keleivis tylėjo, il
gai lauke mokytojas atsakymo 
ir nesulaukęs tarė: “Eik ir pa
galvok, ar galima žmonių dar

bingus.

Vienam gera,

art imui,

pa klausė

O

losofa ir tarė: 
džiau, ka 
valanda niekais 
jau visko žinau, visko pažystu 
ir galėsiu būti tavo mokiniu.

“Jei taip, tai-klausyk, 
mokytojas: “ 
ninkas insikuro soda: 
lyses, padaro placzius 
prisodino i n va iriausiu 
jaunu medeliu.
meksta szlapia žeme, pasodino 

pakalnėse, prie 
tekaneziu szaltiniu; kurios mes 
ta sausuma — auksztumose. 
Jauni medeliai denge gėlės nuo 
dideliu veju, lytaus. Pacziame 
virszuj sodno padare kudura, 
isz kurio vanduo auksztvn vir
ve ninsze ir krito dulkėms, gai
vindama visa tai, -kas aplink 
augo. Kai viskas buvo suda
ryta, szeimininkas atidaro var

vi.s irs.
gro-

pa k riauszose,

ne 
nenuėjo.

” tarė
Vienas szeimi- 

sukase 
takus, 
geliu,

Gėlės, kurios

vasaros ryta keleivis vėl stojo 
priesz filosofą.

‘‘Sziuos metus gyvenau 
taip, kaip insakei: rimtai 
svarseziau savo minti ir 
bus ir stoju drąsiai priesz 
ve, ’ ’ 

4 4

metus
ap- 

dur- 
ta-

4 4

O

kalbėjo keleivis.
Gerai,” tarė mokytojas: 

pasakyk, kas žmonėms gera, 
kas bloga?”

tarė

kolapai virszui galvos, ko taip 
aiszkia i rėkia vandenų pauksz- 
cziai, ka tvirtina nenuilstan- 
ezios ežero vilnys..., 
--------- J. bg. 
-____________ -—.—
KANTICZKOS arba giesmių knyga, 
paprastais kietais apdarais. Preke $1, 
Su geresneis apdarais, preke $1.50 

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

Levonas.
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Lukšio Imti ir ką tik iš Lietuvos Parvežti Nauji Įdomus
O 6

Krutanti Lietuvos Paveikslai
PIRMĄ KARTĄ
RODOMI AME

RIKOJ E

Tautiečiui! Ateikite 
pamatyti 
krutamuose paveik
sluose, kaip ji Šian
dien išrodo, kiek pa
žangos padarė per 
7 motus laisvo gy- 

Pamatykit

Lietuvą
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BUS GALIMA 
NUSIPIRKTI PA- 
VEKSLŲ 1S SE

KANČIŲ r----- 'J
Alytaus, 
Alvito, 
Birštono, 
Daugų, 
Darsūniškio, Dainos 
Dienos, Grinkiškio, 
Garliavos, Girkal
nio, čekiškio, Jur
barko, Joniškio, 
Kauno, Kėdainių, 
Kretingos, Kuršėnų, 
Kartėnų, š v. Kazi
miero Vienuolyno, 
Klaipėdos, Kalvari
jos, Krosnos, * Kel
mės, Lazdijų, Liud
vinavo, Merkinės, 
Mariampolės, Meii- 
h k i ų, 
šakių apkr., Nau
miesčio 
apskr., 
Paneviežio, 
Pašušvės, Palangos, 
Plungės 
Raguvos, Radvilišk
io, Raseinų, Raudė
nų, Šiaulių, Šiaulė
nų, Seirijų šventu- 
žerio, Skriaudžių, 
Skaudvilės, 
Taujėnų, Tauragės, 
Telšių, Triškių Ty
tuvėnų, Ukmergės, 
Vilkaviškio, Virba- » 
lio, yelįonos, Vilki-

Veiverių, žei- 
Lietuvos vy- 

Lietuvos

VIETŲ:
Anykščių, 

Airiogalos,
Babtų,

Dotnavos,
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«*veninio.
jos miestus, kaimus, 
įstaigas, kermošius, 
k ar uo menės i š k i 1- 
mite paminCjinuj ne- 
priklausomybės, ge
gužės 15. Iškilmes 
Vieluonoje, D. L. K. 
Gedimino mirčiai 
paminėti, Žemaičių 
rugiapiūtę, D z ū k.ų 
žuvininkus ir Įvai
rius kitus darbus. 
Atsilankymų anglų 
karo 
doje.
rodoma p u i k i k o- 
m e di j a CHARLIE 
CHAPLIN i n Easy 
Street, kuri prajuo
kins senų ir jaunų. 
Rodys ir aiškins C. 
G. Lukšis.
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Merkinės,
' ■«!Naumieščio

atėjo kitas 
ge-

J

Tauragės 
Nemakščių, 

Prienų,
>11

lus ir leido vaikszczioti
Visi gėrėjosi nepaprasta 
žybo sodo ir gyrė szeimininko 
iszminti.

Laikui bėgant
szeimininkas, ome mente, 
les, kurios mėgo szlapuma 
pernesze sausumon, kitas szla- 
pumon; takus vienus susiau-

bai dalinti in gerus ir
Tu dar jaunas mokyties filoso
fijos: tavo szirdis kieta, 
protas dar nesubrendęs. ”

Karcziai nusijuokė keleivis 
ir tarė: “ 
kiniu daug jaunesniu yra, 
mano plike jau baltuoja ir sa- rino, kitus perkase ir pravedė, 
kai, kad asz perdaug jaunas!”

“Kodėl mano žodžiai apden- 
liudesiu tavo veidą,” 

mokytojas: “Asz pasakiau,
o ne

Sztai tarpe tavo mo- 
o laivų Klaipe-

Taippat bus

ge tarė
4 ‘ Asz 

kad tu perdaug jaunas, 
Tavo viskas

Tu nežiūrėk, kad
perdaug senas, 
dar ateity.
isz iszvaisdos mano mokiniai 
jaunesni; jie ankseziau atėjo 
prie manes mokyties ankseziau 
iszlaike jiems užduota kvoti
mą. Nelauk ir tu, eik ir užsi
imk savo szirdimi ir protu ir, 
trejiems metams praslinkus, 
ateik prie manos.

Ka asz privalau daryti per4 4

tuos trejus metus 
keleivis.

“Apsigyvenk žmonose, gy
venk ju gyvenimu, gerėkis ju 
džiauksmais, vargais ir nelai
mėmis, pamąstyk apie visa tai 
ir suminksztes tavo szirdib, o 
protas iszsilavins. Eik netruk
do# laiko ir sngryszk po trejų

paklausė

kur jam tiko.
iszardv ir w.nduo teko jo upeliu 
žemumom

Vieni svecziai rado, kad ne
reikėjo keisti puiku sodo, isz- 
auginta iszmintingo szeminin- 
ko; kiti sake, kad reikėjo gėlės 
ir medžius persodinti,
niui duoti laisvai teketi, ir jei 
žmogus emes mentes, tai jis 
dar iszmintingesnis ir žino, ka 
daras.

Kaip tau regis, reikėjo per
sodinti žolynai 
szemininko ar ne?

“Jei kitas szemininkas buvo 
iszmintingesnis už ana, 
reikėjo,” atsako 'keleivis.

“O jei tu nežinai apie isz
minti kito szeimininko?”

Keleivis' tylėjo nuleidęs akis.
“Eik namo ir pagalvok, ar 

galima dalinti žmonių darbai 
in reikalingus ii* nereikalingus. 
Pagyvenk žmonose dar dvejus

Kudura suvis

vande-

4 4

iszmint ingo J >
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Paliūnės,
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Bridgoporte morezini katina 
atradau, 

Svetimoje stuboje užtikau, 
Kuris 'turi papratimu taip 

daryti, 
Kitu gyvenimą tik vis 

sumaiszyti.
Isz jojo priežasties vienas 
vyras moteria savo apleido, 
Atszalo nuo josios kaip 

szmotelis ledo,
O tai vis per katino priežastį, 

Motere vyras pamėtė.
Šlaistąs ant to katino jau 

uždėjo, 
O ir karabina užprovinta 

ten padėjo, 
Jaigu da in kur atvežlios, 

Tai ne užmirsz ne už nedėlios.
DAINŲ KNYGELE, teipgi tinkama 
kaipo eiles ir dekiiamacijos. 82 pus
lapiu, popierini apdarai. Preke 25e 

W. D. BOCZKAUSKAS-COM 
MAHANOY CITY. PA.

ŠilavoM,

Telšių, Triškių Ty
tuvėnų, T"------
Vilkaviškio, Virba I

Kam važiuoti ir iš- • 
leisti kelis šimtus 
dolerių del pamaty
mo * Lietuvos, kad ~ 
galima pamatyti už 
35c ant vietos.

Mahanoy City, Pa. Panedelije 19 Apriliaus, Parapijos Saleje.

•r mos, Varėnos, Vidu
klės, 
miu,

Bus rodoma

: riaU$ybčs, 
kariuomenės ir daug 

Lietuvos
t*

visoki 
vui

>okių 
izdeiių.

New Philadelphia, Pa. Utarninke 20 Apriliaus, Parapijos Salėjo.
Coaldale, Pa. Seredoj 21 Apriliaus, Parapijos Saleje.
Tamaqua, Pa. Ketverge 22 Apriliaus, Moose Hall Saleje.
Girardville, Pa. Petnyczioj 23 Apriliaus, Parapijos Saleje.

4

Shenandoah, Pa. Subatoj 24 Aptdliaus, New High School Auditorium Saleje.
Minersville, Pa. Nedelioj 25 Apriliaus, Minersville Opera House Saleje.
Kulpmont, Pa. Utarninke 27 Apriliaus, Lithuanian Lincoln Hali Saleje. 
Shamokin, Pa. Seredoj 28 Apriliaus, Parapijos Saleje.
Mt. Carmel, Pa. Petnyczioj 30 Apriliaus, Parapijos Saleje. 
Sugar Notch, Pa. Subatoj 1 < Mojaus, Parapijos Saleje.
Pittston, Pa. Panedeli ir Utarninke 3 ir 4 Mojaus, Parapijos Saleje.
Plymouth, Pa. Nedelioj Q Mojaus, Parapijos Saleje. Popiet ir vakare.
PERSTATYMAS PRASIDEDA 7:3Q VALANDA VAKARE. Inžanga 35c. Vaikams 15c.
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ŽINIOS VIETINES Isz Shenandoah, Pa.

-
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— Zuzana Jankauckiuto 1009 
E. Centre uli. aplaike liūdna ži
no isz Lietuvos, buk josios bro
lis Motiejus, mirė 30 Kovo. Ve
lionis pergyveno Mahanojui 
apie 20 metu, iszvažiimdamas 
in Lietuva kur mirė ant žemes 
savo tevisakes. .lojo pati mirė 
a-sztuoni metai adgal. Paliko 
tris vaikus czionais: Zuzana, 
ir Vinca mieste ir Juozą Det
roite, Mieli.

— Delegatai isz musu mies
to ant seimo S.L.R.K.A. kuris 
prasidėjo Pittsburge Panedely- 
je, iszkeliavo: Martinas Lapin-
skas, Jonas Žarnauckas, Anta
nas Leskauskas, ir kun. P. 
Czesna kurie perstatys 31 kuo
pa.

— Henrikis, sūnūs musu 
biznieriaus W. Rynkevicziaus 
bus surisztas mazgu moterys
tes su p. Elzbieta Bendinskiute 
28 diena szio menesio. Vincze- 
vone atsibus Szv. Juozapo Lie
tu viszkoje bažnyczioje. Svodba 
atsibus pas nuotakos tėvus p. 
Bendinskus ant 821 E. Centre 
i/lvczios.

— Kintamieji paveikslai 
apie Lietuva, kuriuos rodo p. 
Lukszis bažnytiniam skiepe, 
patiko žmonim labai Nedėlios 
vakara, nes susirinko pilna 
svetaine. Szi vakara (Panede- 
li) taipgi rodis tuos paežius 
paveikslus. Pelnas eina ant pa
rapijos.

— Ar girdėjote apie balių 
kuris atsibus 26 d. Balandžio? 
Szv. Magdalenos Draugyste 
rengia szita balių del parapijos 
naudos, todėl jos ir deda visas 
pastangas kad parengus koge- 
riausia idant patenkinti visus. 
Balius atsibus po bažnytinėje 
saloje, prasidės 8 vai. vak. Or
kestrą pasamdyta isz 
Jurbarko, dabar
džiausiu laivu Amerikon. Yra 
tai pirmutinis Lietuviszkas ba
lius szio sezono, todėl kas tik 
gyvas, seni ir jauni visi trauki
te in balių 26 d. Balandžio 
(April.)

Reikalinga
siuvimo

t Ona, mylema pati Mikolo 
Jeszkovicziaus, 34 motu, gyve
nanti po 331 Vj W. Washington 
avė., mirė apie 9 valanda, pra
eita Sereda Ashlando ligonbu
teje po pagimdymui kūdikio. 
Paliko dideliam nuliudimc vy
ra, dvi (lukterės, tris sūnūs ir 
motina Agnieszka Dugelienia, 
kaipo asztuonis brolius ir kc- 
tures seseris. Szermenys atsi
buvo pas broli po 12i2t N. Le
high ulyczios isz kur atsibuvo 
laidotuves su bažnytinėms 
apeigoms.

— Kuningas Dumezius isz 
Lietuviu parapijos neužilgio 
ketina atlankyti Lietuva. Kolei 
bus iszvažiaves jo vieta apims 
Kun. Dargis.

f Vincas Matuleviczius 324 
W. Arlington uli., gerai žino
mas gyventojas szio miesto, 
mirė praeita Ketverga nuo už
degimo plaucziu, 
tik trumpa laika. Velionis pa
liko dideliam nuliudimia pa
ežiu, penkis sūnus, tris dukte- 
res ir du brolius miesto. Prigu
lėjo prie Szv. Jurgio parapi
jos, keliu bažnytiniu draugys- 
cziu ir Moose. Laidotuves atsi
buvo Utarninko ryta su bažny-• Ą • •tinems apeigomis.

Pirmutinis kūdikis ku
ris užgimė naujoj ligonbuteje 
yra sūnūs Lietuves, Mrs. Ar
ti) uro Doran’ienos. Pagal pri
žadėjimą poni Kaziuniene loc- 
•nininke apliekos, padovanojo 
gimusiam kūdikiui auksine 
penk-dolerine o poni Ramonai- 

Liet u- 
Lalida ringą Draugu ve 

moterių padovanojo puiku bu
kietą žiedu.
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sirgdamas

tiene puiku vežimėli, 
v isz k a

paties 
vyksta di-

balių 26 d.

merginos 
rankovių prie 

sleeve r s.
prie
marszkiniu “sleevers. ” Dar
bas ant visados, atsiszaukite 
tuojaus pas Philip, Jones Corp, 
ant kampo Main ir 
ulVcziu. 

•r
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Paskutines Žinutes.

Market' 
(t.A.30
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UŽBRUTAS 
MALŪNAS 

(Apsakymas.)
I

Senio Daminiko 
puikiai male diena ir 
Kaimynai stebėjos, truputi pa

či pats malūnininkas 
Malimas buvo geras,

malunas 
nakti.

vydojo,
turtėjo.
mūrinis, tvirtas, geru žinovu
statytas.
per szimta. metru buvo isz- 

ir malimas stovėjo

Medžiai aplink ji

«

SUL®

NORI $50,000 UŽ 200 LAISZKU

Saint Clair, Pa. — Už keliu 
dienu bys 
pomnikas ant kapo mirusio Jo
no Kanckio kuris mirė du me
tus adgal ir palaidotas ant Vo- 
kiszku kapiniu czionais. PoYn- 
nika pastatis aid jojo atminties 
jojo mylema duktė Ona, puti 
graboriau’s A. Ramanaucko. 
Paszventinimas pomniko atsi
bus netolimoje' ateitoje.

pastatytas puikus

KAIP ISZIMTI
ARBATOS DEMES.

Kona, Havaja. — Kai
mas Hoopuloa, likos užgriau
tas per lava isz deganezio vul
kano Mauna Loa. Ant giliuko 
gyventojai pabėgo in laika iii 
saugesnes vietas.

U Spring Valley, N. Y. — 
Per ekspflozije katilo 
ežiaus, du žmonvs likos 
muszti.

U Wilkes Barre, Pa. — In- 
puoles in ceberi verdanezio 
yandens, nusiszutino baisiai 1|.?

žmonvs
prie pe- v uz-

ceberi

metu, Jonukas Vaicžiek 
damas ligonbuteje.

H Mount Carmel, Pa. — Su- 
batos vakara sudege didelis 
brokeris Alaska. Bledes pada
ryta ant $500,000. Liepsna bu
vo matyt net Mahanojui.

U New York. — In 3 me
nesius czionais mirė 169 ypa- 
tos nuo munszaines, o 314 nuo 
visokiu priežaseziu gorymo al
koholiams.

imr-

Valgiu Gaminimas 
» «-— IR--

Namu Prižiūrėjimas

Arbatos demes turi rudos me
džiagos kuri lengvai iszimta 
nuo materijos jaigu iszifnta 
kuomet dome szviežia, bet la
bai sunku iszimti jaigu pasilie
ka ant kiek laiko.

Gal dubinę rugsztis arbatoj 
laiko demes materijoj. Jaigu 
arbata su pienu arba Smetona 
tai lengva demes iszimti nes 
pieno baltpnas neduoda arba
tai taip stipriai apsistoti.

Iszimti arbatos demes reikia 
vartoti borakso su karsztu van
deniu. Jaigu demes ant med
vilnių ar drobiniu drabužiu ir 
tik keliu dienu senumo, tai pa
merk in boraksuota vandeni 
(puse szauksztuko arba viena 
pilna maža szauksztuka borak
so vienam puodukui vandens) 
ir iszplauk karsztame vandeny
je. Galima 
muilo demes iszimti, dedant 
puse colio muilo kiekvienam 
puodukui vandens. Reikia vi
rinti materija sziltame vande
nyje. Dvieju arba trijų sanvai- 
cziu senumo demes lengvai ir 
pasekmingai iszimtos 
randasi ant baltos skalbiamos 
materijos kuri gali būti virin
ta muiluotame vandenyje.

Kitas geras būdas iszimti 
arbatos dėmes yra dėti citrinos 
skystimo ant demes ir iszka- v

binti ant saules ant dienos ar
ba dvieju.

vartoti stipraus

jaigu

Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti iria knyga 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais 
audeklinei! apdarais. Pre
ke tiktai . , . . >1.50

W. D. BOOZKOWSKI-CO., 
t MAHANOY CITY, PA.

KVITU knygele Draugystėms del isz- 
mokejimo pinigu ligoniams.Preke 26c 
KVITU knygele Draugystėms del Ka- 
sieriaus nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. Preke - - - 26c.

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

A-BE-CELA arba pradžia skaitymo ir 
Preke 16c 

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

raszymo, del valkams.

kirsti, ir malūnas stovėjo at
viroje aiksztejo, visiems mato
mas. Alažiausias vėjelis judino 
jo sparnus, o kiek stipresnis — 
paszelusiai greitai suko.

Poilsio valandomis malūni
ninkas sėdėdavo prie lango ir 
žiurėjo in kelia, kuriuo veže 
žmones grūdus in maluna. Žiu
ri, patenkintas 
skaieziuoja kiek pelnys 
nanezia savaite.

Ir neapsižiurejo senis Dami- 
nikas, kaip palyginamai 
greitai jis pats pasidarė pats 
intakingiausias asmuo visoje 
apylinkėje. Per visa savaite jis 
buvo maluninkas, o Sekma
dieniais, 
liais pirktiniais rubais, atrodė 
tikras ponas. Eina sau per 
bažnyczios szventoriu su duk
terim, žmones ji sveikina, o jis 
sau szypsos ramiai gyvenimo 
pasitenkinimu apszviesta. szyp 
sena ir vos vos pakelia nuo 
galvos kepure.

Nieks apylinkėje 
priesz malunininka labai prie- 
szingai nusistatęs. Jis buvo do
ras ir sąžiningas.
su senatve atėjo ir godumas. 
Kartu su turtais didėjo ir jo 
szirdies kietumas: pasidarė 
griežtesnis su skolininkais, 
žiaurus su ne turtingaisiais, 
kurie neturėdami arkliu, 

maluna

kaip

irszypsos, 
atei-

, O 
apsitaisęs naujute-

pakelia

nebuvo

I3et kartu

su 
ne

ne
raginssziojo in jo 

duonai malti.
Viena karta, gražia 

maluninikas su dukterim sto
vėjo prie lango. Kalbėjos sau 
apie invairius dalykus, o svar
biausiai — apie ateiti, tokia 
szviesia, kilnia, kaip jiems ro
dės.

Malūnininko duktė atrodė 
visai poniszkai. Ji nebuvo pik
ta, bet 
žmonos

diena,

paprote inkaiuuoti 
malimo lango 

auksztumos paveldėjo isz savo 
iszdidaus tėvo.

— Na, k a, Onute,
— musu reikalai

isz

— sako 
einatėvas, 

visai neblogai.
— Juo geriau tau
— Ir tau, dukryte. Po 'ke

liu metu parduosim maluna ir 
busim ponais. Manau, kad ne 
vienas isz miesto ponpalaikiu 
norės tada su manim susigimi
niuoti.

teveli I

Duktė szypsojos.
Tuo laiku kelyje 

du žmones moteris ir gerokai 
paugejes berniukas.

— Tai, rodos, 
sunum.

pasirodė

natfzle Ka- 
zieno su sumini. — spėliojo 
Ona. — Ka jie nesza ant pe
cziu ? Tikriausiai, tai maiszai 
gimdų. Ka jau ir sakyti, geri 
darbdaviai toji naszlo su su
mini.

Ir ji taip prasijuokė
rodos,

kad 
darmalūno sparnai, 

greieziau omo suktis.
— Elgetos! Valkatos! —

murmėjo senis Daminikas, —
asz

susilenkusi nuo sunkios

SU

pamatysi, kaip maloniai 
juos pasitiksiu.

Ir jis pasiliko prie lango, 
atsirėmęs alkūnėm in langa ir 
iszkiszes laukan savo kiek pa
balusia nuo miltu galva. Žiu
rėjo, kaip moteris kopo in kai
na,
nasztos.

Tris kart ji silsojos, sunkiai 
dūsavo ir brauko rankove pra
kaitą nuo kaktos. Ir kada, pa
galiau, sunkus kelias buvo už
baigtas ir ji savo maisza
grūdais padėjo prio malūno 
vartų, visa krutino lengvai at
siduso ir pasako sunui:

— Na, Jonuk, jau mes ir 
vietoje.

Simus berniukas no daugiau 
vienuolikos metu, sunykęs, su
vargęs, irgi sunkiai dūsavo pa
ilsės.

r n
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Dr. Leonardas Ensminger isz Indianapoles, nuvažiavo in 
C’hicaga, kur susipažino su pana Marijona Grischeau. Meile

davo. Be tas jos patarimas at
rodo malūnininkui be galo 
protingas ir jis tuoj susirengė 
kelionėn.

.Dulkėtu keliu ženke jis in 
kaima, kur gyveno naszle Ka- 
ziene. Suszilo, privargo, kol 
pamate mažuli Ražienos na
muką, gale kaimo stovinti. 
“Kaip asz privargau dykas 
eidamas, — mano senis malū
nininkas. 7— O juk ji tada nc- 
fzo pilna maisza rugiu!”
sąžine, kaip mažutis kirminas, 
ome graužti Daminiko szirdi.

Alažutis naszles namukas at
rodo foniu, apaugusiu žaliais 
plaukais, kuriais maloniai žai
dė vejas. In ji ineiti gulima 
buvo tik pasilenkus.

Daminikas in namuką nein- 
ejo. Netoliese pamate siauram 
žemos ruožely dirbanti Kazie- 

Jona. Nusimetęs 
jis prakaituodamas

asz padovanosiu tau penkis 
maiszus miltu, 
per žiema.

— Neturiu laiko.
Duosiu deszimtl...

Bet juk asz nieko tau
Asz ne

Užteks jums

Ir

v • pazi-

■II. ■■1*11

gero 
meistras.

— Klausyk, Jonuti, asz tau

nepadarysiu.

su bobute pastatysiu naujus 
namus savo žemėjo ir padova
nosiu dosziimt kart daugiau 
žemos, kaip dabar turit.

Berniukas meto kastuvą ir 
sutiko eiti.
Kada jie prisiartino prie ma

limo, jo sparnai visgi, kaip 
mane Ona, patys nepradėjo 
savaime suktis. Jonukas laip
tais užlipo virszun. 
lipo ir senis malūnininkas 
dukterim. — 
.Jonuk,

buvo karszta, daktaras nurasze pas ja ja 200 mylineziu gro- 
matu bet neiszpilde duoto prižadejimo Mariutei kad su jaja 
apsives. Dabar Maro skundžo daklara ant 50,000 doleriu už 
sulaužymu savo žodžio, o grom atas perstatė sūdo kaipo lin
di n tojus.

Paskui ji 
su

Gerai žiūrėk, 
— karszcziavos Dami

nikas. — Nuimk burtus 
malūno — ir asz 
apipilsiu.

Berniukui smagu buvo- žiū
rinėti maluna. Laipiojo jis sau 
po visokius užkaborius, žiūri
nėjo, eziupinojo. Jam užsino
rėjo pasižiūrėti in lizdą, 
riame sukas 
volas ir malūnininkas, 
tęs nugara, pasakė:

— Lipk ant pecziu, Jonuk. 
Lipk ant galvos, tu nesunkus. 
Ka tu ton matai!

— Nieko, —

isz 
tave auksu

k įi
ma lu no spam u 

a t šla

s a v o
s.

— Sveikas, 
kai, pasveikino motina 
nininka.

— Asz jums atnesziau su
malti labai geru rugiu. Teisy
be, nedaug ju, bet užtai grūdas 
in grūda.

Gali tamsta savo maisza 
, — atsake malu- 
Mano malūnas to

nemint a.

ponas Pamini
ma lu-

tada pastebėjo, kad Ateikit
gal malūnas

mirė

noszti atgal
n in i ūkas. —
kinis niekais neminta. .Jam 
reikalinga kiek daugiau mais
to.

im | sp

— Bet pernai...
— Taip, taip.

jau to nepakartosiu. Supratai ? 
taip gerai suprato'

Dabar asz

M oi e ris 
kad aszaros kaip szviesus ka
roliai upeliu pasipylė isz 
akiu. Du maiszai, 
lis, o 
gulėjo greta, 
vif zeziuku. 
Argi tas g./J

kitas mažas
Iv g

JOS 
vienas dido- 
— Jonuko, 

suviszta
Vėl juos neszti? 

galima ? Tur but 
lunininkas pasijuokė — nejau-

4 4

imi-

i

gi jis butu taip žiaurus. 1 >

Jonuk, 
musu ru-

ponas

“Jis 
malu-

Ir 
lyg isz tikrųjų manydama, kad 
malūnininkas juokauja, ji pa
sako Simui:

— Einam,
.maluninkas paims 
gins ir duos baltu milteliu.

Ji paėmė vaiku už rankos, 
kurs žiurėjo auksztai in Įauga, 
piktai sznibždodamas: 
nesutinka, tas piktas
nininkas, jis nesutinka”!

Bet vos ji tik kelius žings
nius ženge, malūnininkas bai
siai piktas iszbego laukan ir 
isz jos maiszo eme pilnom sau
jom barstyti rugius 
nioteri ir snnu.

— Sztai jusu duona! 
kites ja greieziau, 
kad asz visa iszmotycziau, el
getos prakeikti!...

Ir grudu lietus pasipylė ap
linkui. Jie krito iii dulkėta ke
lia, moterį su vaiku ir, auksz
tai iszmesti, baršzkino, kaip 
sunki krusza in malūno sienas 
ir net stogą.'

b tiesiai in

Im-
jei nenorit,

Pasigirdo malūne kaž koks
nepaprastas susitrenkimas ir 
jo sparnai nustojo suktis, nors 
pilto gana stiprus vėjelis.

Senis Daminikas in tai 
atkreipė domes.
laiptais in maluna. O naszle 
tuo metu, iszgasdintn, susisie
lojusi, kėlei ant pecziu savo 
pusiau pratusztejusi maisza 
Malūnininko dūkto Ona juok
damosi in visa tai žiurėjo isz 
lango.

Greit pilkas naszles sijonas

ne-
Jis jau lipo

ir Jonuko balti marszkinukai 
pranyko tolumoje. Malūninin
kas Su dukterim nustojo juok-

malūno
Rodykle rodo vėjo se

tis ir tik 
malūno sparnai nesisuka.

— Kas tai butu ? — nuste
bo Daminikas. — Tur but ve
jas isz kitur pradėjo pusti.

Ir pakeles galva pažiurėjo 
in vėjo rodykle ant 
stogo.
naja krypti. Tuo laiku papūtė 

malūno 
bejėgiai 

lankstės, bet nesisuko. Vienas 
net pusiau perlūžo.

— Prakeikti elgetos! — 
pyko malūnininkas. — Sugai- 
szau del ju tiek laiko ir pra
žiopsojau veja. Dabar kas nors 
malūne pagedo.

Ir jis atydžiai apžiurėjo vi
sa maluna. Nieko nerado.

Kita diena atėjo darbininkai 
isz miesto.
Daminikas suspausta szirdili
ga i lauke garso, kurs prana- 
szautu, kad malimas tuoj pra
dės veikti.

Malūnas neveike.
— Po velniu!

smarkesnis 
amai

vėjas, 
krutėjo

nes sunu 
szvarka, 
kastuvu purino daržo žeme. 
“Sztai kur auga, juju rugiai!”
— pamano senis malūninin
kas.— Ir tas piemengalys lau
ka apdirba.

— Jonuk, Jonuk! — surė
kė senis.

Berniukas atsigryžo,
no Dominika ir, paraudės, tose 
toliau savo darbo.

Bet papratęs visada atsaki
nėti in vyresniųjų klausimus, 
pasakė: — Ko tamsta nori, po
nas malūnininke?

— Mano malimas sustojo 
nuo to laiko, kaip tu su
motina buvai pas mane atėji

— Asz nieko nežinau.
— Gal nežinai, o gal ir ži

nai. Mano duktė Ona insitiki- 
nusi, kad malimas sustojo del 
jusu. Mes jus nuskriaudem. ir 
Dievas mus baudžia, 
vėl pas mus ir 
atsigaus.

— Mano motina jau 
isz vargo, — atsake .Jonukas.
— Jau dvi savaites, kaip norą 
kam dirbti apie namus, nes 
bobute jau persona.
laukuose Neturiu laiko vaiksz- 
tineti sii tamsta.

Jis vėl stvėrė kastuvą ir tose 
d arba.

— Pas tavo nėra

na m u s, 
darbams

sekios
. — prikalbinėjo toliau malu-

jei eisinin inkus. — Klausyk: 
su manim ir pataisysi maluna,

Bet veltui senis

Tie miesto 
kvailiai moka tik pinigus imti 
o darbo neiszmano, — karsz
cziavos malūnininkas. —Reiks 
pakviesti musiszkiu — tie su
taisys.

Atsirado savi
Jie isztirde visa stogą,

darbininkai.
nuėmė 

sparnus ir sugaisze daug laiko 
ir pądeje daug darbo, nieko 
nopesze. Malūnas neveike, 
vejas 'tik klibino ir 
sparnus.

Jau dabar pas seni Domini
ka grudu nieks neveže. Ka ve- 
szi, kad nemala. Keli net eme 
teisman skustis, kad paskirtu 
laiku nesumalė.

Onas kraitis no didėjo, bet 
žymiai mažojo. Susirūpino, su-

o
lauže jo

sisielojo malūnininkas su duk
terimi.

—1 Asz nieko nesuprantu, 
kas ežia daros, — pyko Ona, 
— bot beveik tikra esu, kad 
ežia kalcziausia esanti toji el
geta naszlo Kazieno. Mes tada 
skaudžiai ji inžeidom ir nu- 
skriaudem. Gal ji žino, kas pa
sidaro malimui... Užburti juk 
neilgai trunka. Gal ji galės da
bar burtus jau prszalinti.

— O, kad ji sutiktu ta pa
daryti, asz nepagaileeziau jai 
duoti pat brangiausia dovana.

— Tai eik, tovo, bot buk su 
ja kaip galima malonesnis. Juk 
dabar visas musu likimas nuo 
j u priklauso.

Senis Daminikas 
klauso dukters patarimu, net

esu,

visada

ir kada ka nepagirtino patar-

atsake ber
niukas. — Bet ežia kvepia lyg 
musu duona.

Malūnininkas taip 
dino, kad vos ne pargriuvo. 
Jis atsirėmė in siena ir truks- 
taneziu balsu prasznibždojo:

— Asz pasižadu...
Bet Jonukas jau inkiszo sa

vo maža rankute volo lizdan ir 
iszszlavo isz ten visa krūva 
netikėtai pakliuvusiu grudu.

Ir tuo pat laiku malūnas 
pradėjo veikti.

susiju-
ne

(►
Suczype, su

girgždėjo mediniai 
ome ūžti girnos.

Nuo to laiko Dominiko ma
lūnas dirbo vol gerai, nesusto
damas nei diena, nei nakti.

O netoliese, slėny prie upe
lio, iszaugo mažutis, bot labai 
gražus namukas.

Prie jo priguli gana didelis 
laukas, o pavesi jam teikia se
nio Daminiko malūno sparnai.

Tai Jonuko namukas.

sparnai,

NESIBIJO UŽSIDIRBT ANT
SAVO GYVENIMO TARP 

NEMANDAGIU GYVENTOJU

u

(i

Miestelis Frontenac, valsti joj Kansas, Amerika, susideda
isz 22 tautu žmonių, tarp kuriu didesne dalis yra revoflvernin- 
kai ir kitoki prasižengėliai, o bet pana Helena Lesniak užsi
dėjo tonais patogumo parlora ir daro gera bizni. Josios kostu- 
moriai atvažiuoje isz visu aplinkiniu duoti sau padabinti tor
tas. Helena moka gerai szaudy t ir no vienam kostumeriui pa- 
kiszo laupa revolverio po uosi a, kada tasai norėjo su jaja už 
daug prietdliauti.
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