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ISZ AMERIKOS
BOSAS NUŽUDĖ

DU ANGLEKASIUS
NUŽUDE IDANT ATLAIKY
TI JUJU POSMERTINIA.

NUBAUSTAS ANT 
PAKORIMO.

Pikeville, Ky. —Czionais 
sibaige teismas Williamo IL 

buvusio supredento 
anglių kasyklų už nužudinima
dvieju anglekasiu tiksle apga
vimo insziurenc kompanija ant 
$85,000. Nužudytais vra Henry 

1

Turner,

uz-

Wilson uinglekasis ir nežino
mas žmogus, kuris likos palai
dotas kaipo Williamas Turner, 
mat supredentas po žudinstai 
dingo, paliepdamas szeimynai 
nežinoma žmogų palaidoti savo 
varde ir tokiu budu aplaikyti 
posmertine.

Turneriui (ame prigialbejo 
jojo pati isz Trenton, N. .1. jo
jo sesuo ir uoszvi-s. Po žudins
tai Turneris pabėgo in Austri
ja pakol viskas apsimalszytu, 
bet kada paslaptai sugryžo de
tektyvai insziurenc kompani
jos ji suseko ir areszta’vojo. 
Turneri iszrado kaltu ir kaip 
rodos už tai bus nirsprenstas 
ant pakorimo.

— GAL 
1 J 

Kruvinas

BAISIAI SUBADĖ PEILIU 
SAVO MATERIA, 

MIRS.
Detroit, Mich. —

muszis kilo name po 9536 Mc
Dougal Ave. Kaimynai prane- 
sze policijai, buk tam name nu
žudyta motore. Tuojaus pribu
vo keli palici jauta i su pat rule 
ir persitikrino kad Helena My
ka, 31 metu isztikruju randasi 
vos gyva, nes likos baisiai su
badyta peiliu ir gulėjo paplū
dusi kraujuose. Motore turėjo 
supjaustyta veidą, rankas, ko
jas, krutinę, galva ir veidą — 
buvo tai fiaisus reginys kad net 
palicijantai pripratę prie vis
ko net sudrėbėjo paregeja mo- 
teria taip baisiai 
Kaimynai parode
tams in kur pasislėpė tasai, ku
ris moteria taip baisiai subadė 
peiliu*

Palicije inejus in parodyta 
narna, užtiko lovoje Vlada Vik- 
1ia ra vieniu, kuris turėjo su
pjaustyta voidri ir visas buvo 
sukruvintas. Jojo drapanos bu
vo supjaustytos 
Matyt motore 
taipgi nuo užpuoliko.

subadyta, 
palici jun

kuris

ir kruvinos, 
naršei gynėsi

ATMETE DIDELI TURTĄ 
DEL MEILES.

Cleveland, Ohio. — Mariute 
Kasnic, 19 metu, dirbdama 
g rose r sz toryje, a t mete 
vertes 170,000 doleriu, 

už vyro

19 metu,
tu rta 
idant 
kuri

savo testamente

galėtu iszteket 
myli.

Dede merginos G. K. Kąsnio 
turtingas farmeris isz Omaha 
Ne'bra'skos,
užrasze Mariutei visa savo tur
tą, su tom iszlygom, kad pasi
liks motore Frano Doelnaro, 
gyvena nezio Omą h oje. Pagal 
testamenta, turi jiji iszteket už 
Frano no vėliaus kaip už dvie
ju metu, jaigu to nei^zpildys, 
tai visas turtas dacinanti-s lyg 
170 tųkstanczįu doleriu pasi
liks Frano Doelnaro.

Mariute sako:
Frano ir ne noriu mano dėdes 
turto tiktai meiles. Myliu la
bai tūla vaikina Isz Clevelando 
ir visi pinigai ant svieto nepri-

NUSKRIAUSTAS
VYRAS

LIETUVE MOTERE 
NUSZAUTA

PACZIULE PASIĖMĖ PINI
GUS IR BURDINGIERI 

IR ISZPLESZKEJO 
NEŽINE KUR.

Chicago. — Netikėta baika 
padare savo vyrui Ona Kava- 

gyvenant i ant S. 
Campbell uli., kuri ne tik ka 
apleido savo vyra Stasiuką, bet 
pasienio su savim vyro sueze- 
dytus 4,700 dolerius ir da ma- 
garycziaus savo burdingieri 
Joną Labacziauska, kaipo ir 
kelis auksinius žiedus ir auk
sini ziegoreli vyro, vertes viso 
apiv ‘00 doleriu. Kada Stasys 
atėjo isz darbo, rado gyvenimo 
viską augsztyn kojom ir gro- 
matele ant stalo kurioje buvo 
paraižyta:

“Iszvažiuoju su Jonu in toli
ma szalele. Ne jeszkokie mud
viejų, nes jiesurasi ir iszduosi 
pinigus be reikalo. Galetau tau 
iszaiszkyt geriau mano pasiel
gimą, bet tu ne esi tokiu kvai
liu idant nesuprastai del ko ta
ve pamccziau. Jonas mane my
li, todėl busiu su juom laimin
ga. Ka su savim darysi tai man 
neapeina — pasikark isz gai- 
Jesczio jaigu nori. Ltkie svei
kas ant visados, tavo Ona.”

Stasy® pranesze apie pabėgi
ma pacziules palicijai, 
sujeszkotu jojo pinigus 
paezia, pęs josios daugiau ne
geidžia ir nenori idant pas ji 
sugryžtu. O gal Jonas laikysis 
prie Onos pakol pinigai laikys, 
po tam spirs in kampa.

lauckiene
kuri

savo

tavo Ona.

idant 
o ne

BANDITAI NUŽUDĖ PRO
KURATORIŲ IR DU 

KITUS VYRUS.
Chicago. — William Mc- 

Swiggin prokuratorius ir jojo 
du draugai likos nužudytais 
per banditus su m-a'szininiu ka
rabinu, kada tasai stovėjo ant 
ulyczios ir kalbėjosi su savo 
draugais. Buvo tai atkerszini- 
mas prokuratoriui už tai, kad 
jisai nusiuntė in kalėjimą ke
lis butlegerius už szmnglerys- 
ta alaus. Visas policijos szta- 
bas jeszko banditu ir lyg sziam 
laikui pasiseko suimti apie 
•szimta nužiūrėtu.
dinsta papilde Italai, prieteliai 
aresztavotu szinugleriu.

pasiseko suimti
Badai žu-

Sta-

už apgaudinėjimu 
ant keliu tuks-

ana diena pardavė 
, bet ne ant

viesz-

PARDAVINĖJO LOTUS; 
BET, ANT KAPINIU.

Hamtramch, Mieli, 
nislovas Gurak, negali gyventi
be apgaudinėjimo savo ar tymu 
geisdamas greitu budu pralob
ti pinigais kitu žmonių. Vos 
iszejo isz kalėjimo kur buvo 
uždarytas
tūlos moteres 
taneziu doleriu, kad ana diena 
volą pakliuvo in palicijos ran
kas.

Gurak
kitai moteriai lota 
statymo namo, tiktai ant amži
no atsilsio ant... kapiniu.

NUSIŽUDĖ CHICAGIETIS, 
BENE LIETUVIS?

Rockford, Ill. — Sunaikinęs 
visas žymes ant savo mantos, 
kad nebūtu galima pažint, kas 
jis buvo, vietos Illinois viesz- 
buty nusižudė kažin (koks vy
ras, kurs atvykęs in ta
būti knygoj buvo insiregistra- 
ves vardu “Anthony Wigitis 
isz Chicagos.” Jis rasta szi 
ryta savo numery susmukęs 
kėdėj, negyvas, tebelaikąs ran
koj sugniaužtas revolveri.

Vyro butą apie 33 metu am
žiaus, vidutinio ūgio, szviesaus 

vers manos isztekoti už kito.”[veido; ganu gražiai apsitaisęs.

4 < Ne myliu
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SALIUNINKELIETUVE, 
LIKO PLESZIKU NU

SZAUTA BEGINANT 
SAVO VYRA.

Chicago. — Beginant savo 
vyrajiuo puoiku, Penktadienio 
nakti tajio nnszauta Mrs. Peter 
Cha pu Ii s, jos vyro Petro s* 
ne prie 4458 S. Donore Si. 
pasimirė tuoj po vidurnakezio 
German Deaconess ligoninėj.

Petras Chapulis ir du kos- 
tumeriai buvo užpakaliniame 
kambryje, o Chapulieno 
nž baro, kada apie 
nakti in saliuna inejo trys vy
rai. Vienas ju paprasze Cha- 
pulienes degtuku ir jai degtu
kus paduodant, visi trys iszsi- 
trauke revolverius ir pradėjo 
in Chapuli szaudyti. Chapulie
no irgi pastvėrė revolveri, isz- 
bego isz už baro ir savim pri
dengusi vyra, pradėjo szaudyt 
in puolikus, kurie pradėjo at
buli trauktis prie duru 
dydami. Paskutine 
pcrszove Chapulienc. 
isz kostumeriu taipjau 
paszautas in koja.
BANDITAI NUŽUDĖ 

KASTERIU, PAIMDAMI 
6,000 DOLARIU.

Piadelphia. — Dienos laike, 
kada Samuel Holt, 
Armour Packing Co., įsztrau
kos isz banko $6,(M)0 ant isz- 
mokėjimo darbininkams, likos 
užkluptas per kelis banditus 
kurie radępi automobilinje, 
paleisdami in ji keliolika szu- 
viu ir pagriebia pinigus iszva- 
žiavo isz miesto. Policijc ban
ditu da no suome.
NORĖJO SAU PRISISAVYT 

MIRUSIO PUSTELNIN- 
KO TURTĄ.

Willkes-Barre, Pa. — Praėj
iu meta artimoje Dureyos, mi
re žmogus Justijonas Jaczevs- 
kis, kuris gyveno pats vienas 
kaipo pustelninkas. Po jo mir
eziai, pasirodo, kad tasai pus
telninkas paliko turto szimta 
tukstaneziu doleriu.

Velionio brolis, 
kalbinius da tris vvrus isz Du- 
reayos, padare testamenta 
idant parodyt valdžiai buk tai 
įnirusia ji padare palikdamas 
visa ęavo turtą del ju, bot ve
lionio seseris Mare ir Julija 
Jaczevskios kurios dabar ran
dasi Europoje, pasiprioszino 
prieszais taji testamentą už- 
vesdamos teisina priesz broli 
ir jo draugus idant nepaimtu 
visa turtą. Sudus dasiprato 
kad ne viskas randasi pared- 
kia, paliepė pavietavam de- 
tektivui Powell sznipineti apie 
Jono pasielgimu ir ant galo 
isztyrinejo visa apgavysta 
aresztavodamas visus, ik prie 
turėjo pastatyti po $5,000 
kaucijos lyg teismui.

Pustelninkas likos surastas 
negyvas arti savo 
bakūžėlės praejta meta.
NUMUSZE MOKESTI 

ANGLEKASIAMS.
Morgantown, W, Va. — Ang

lekasiai dirbanti Gilbert Davis 
Coal Co., arti czionais, dirbo 
už suinažyta mokesti nuo pir
mo Apriliaus ir apie tai nieko a « m 1 ••

visa

iliu- 
.1 i

buvo
11:30 vai.

, szau- 
kulka ir 

Vienas 
tapo

kasierins

Jonas pri-'

ant

vargingos

nežinojo, kad jiems kompanije 
numuszo mokesti. Dabar ang- 
lakasiai nenori dirbti už sumu- 
žyta mokesti ir kasyklos likos 
uždarytos. Jaigu Gilbert kom
panije, kuri yra didžiausios 
kasi klos* czionaitinejo aplinki
nėje, nesilaikys prie angleka- 
siu kontrakto, tai anglekasiai 
tuojaus pradės straika.

DVI PACUOS
IR DU NAMAIi

PER 13 METU GYVENO SU 
DVIEMS PACZIOMS DVE

JUOSE NAMUOSE — 
VISKAS ISZSIDAVE.

’ ' ' 1 ' 1 ‘i» ' • 'Ii

Now York. Bunkeris 
Frank II. Biggs, prigulintis 
prie kompanijos .Jewett, New
man ir Co., per trileka metu ve
dė dubel'tava gyvenimu su 
dviem's pa ežioms.

Biggs likos arcsztavofas už 
apvogimu konlpanijos ant de- 
szimts tukstaneziu doleriu, sa
kydamas: “
ma 'septynioms

Suardžiau gyveni- 
y pa toms, — 

mano dvieju moterių ir keturiu 
vaiku — todėl vogiau idant už
laikyti dvi szermvnas.

• T

Freeporte, L. L gyvena jojo 
tikra pati 2o melu kuri aiszki- 

“Visa toji i st o rijo nuduo- 
rnan labai juokinga. Sztai 

vaikai, 'sztai musu 
— netikiupuikus

na:
da
musu I rvs

namelis
idant tai butu teisybe!

Biggs per tryleka metu gy
veno ]\lanliattane su antra mo
terių kuri turi Szesziu metu sū
neli, jiji atviri prisipažino:atviri

Gyvenau su Biggsu per tri
leka metu. Jojo pati nieko apie 
lai nežinojo kad jisai gyvena 
su manim. A'sz žinojau kad ji- 
sdi turi >szeiinyna. Negaliu už
ginti, kad mes labai mylėjomės 
ir gyvenome laimingai.

--------------- -y.-----------------

Isz Lietuvos.

Jįjį

BAISUS UŽMUSZIMAS.
Pakuojus. -— Sz. m.

29 d. ežia invyko baisi trage- 
“ pa

gerėk a i 
pradėjo ikor-

dija būtent: Susirinkęs 
jaunimas

Kovo

Isz Visu SzaliuKARAL™.
NUŽUDĖ 11 YPATŲ

LAIDOTUVES
BANDITO

--------- - --------- ... ----------- --------- ,A ...... ____________ _______

ISZ LIETUVOS
I
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LIGONIUDAŽIURETOJA 
ŽUDINO SAVO AUKAS 
TIKSLE APIPLESZIMO 

NETEKS GALVOS.

Francije. —Nimos, Francije. — Sudas 
pripažino kalta Antoneta Seie- 
rri, 35 metu, dažiuretoja ligo
niu, už nutrucinima savo myle- 
mojo ir de-szimts kitu ypatų, 
kuriuos prižiurinejo laike li
gos, kuri 
nukirtimo 
vakaru kada nužudo savo mv- 
lema, 
mirė,

likos nubausta ant 
per gilotina. Ta,ji

2,500 ŽMONIŲ PALYDĖJO
BANDITĄ ANT 

KAPINIU.

VOGĖ NUO TURCZIU 
DALINO TARP 

VARGSZU.

IR

ralius, nes ant 
dalvbavo

ISZ
1 i k os

1919
Skola užsitraukė se

ka ro 
daugeli

I

žangusis” 
ibzsigero po to 
tuoti.

Galu gale priėjo prie to, kad 
būdami girti susiginezijo tar- 
pu-savy del kokio tai menk- 
nieko. Vienas isz ju pil. Sake- 
viezius, staiga pagrobęs nuo 
stalo peili dure in krutinę pil. 
Šimeliui, kuris nugabentas in 
namus,
ko mirti.

Kaltinamasis pil. 
ežius vietines policijos sulai
kytas ir perduotas Radvilisz- 
kio nuovados teisino tardyto- 

del patraukimo teis-

dažiurinejo jiji pakol 
(> po jojo mireziai isz 

džiaugsmo pasigėrė ir szoko 
aplinkui lavonu. Tikslas žu- 
dinseziu 'buvo apipleszimas sa- 

Kada sudže 
iszskaite jai viroka, pasako: 

Esi viena isz palci'stuvingian- 
savo gyve

lysi girtuokle, 
paleistuve, tingine ir veidmai
ne, o tai viskas isz priežasties 
Svietines Kares, nes draugavai 
su didžiausiais paleistuviais ir 
papratai prie tojo gyvenimo. 
Sudas permaino bausme mir
ties ant viso gyvenimo in ka
lėjimu už tai, kad isz pradžių 
Antoncta Oiuvo gera dažiure
toja sužeistųjų kareiviu ir ne 
vienam iszgialbejo gyvasti, to
dėl sudus ant josios susimylėjo.

įf • ' >. * | R HT „

NUKIRTO PRIESZININKUI 
NOSĮ IR DALI ŽANDO SU 

DANTIMI.
Belsk. — Kaime Zalutyne 

tankiai kyla visokios musztv- v v

nes su baisioms pasekmėms, 
bet szi karta gyventojai dagir- 
do apie viena isz baisiausiu. 
Laike barnio tarp Petro Vie- 
liszko ir Miko Kosniaro, Petras 
kirto savo kaimynui Mikui su 
špatu per veidu kud net nu
kirto uosi ir dūli žando su dan
timi. Sužeistąjį nuvožė in li
gonini t i, o Petra in kalėjimu.

vo mirusiu atiku.
v i rok ajai

< i

siu moterių kokia 
n i me maeziau.

bet namie neužilgo te-

Sake v i-

UO-

jo žinion, 
mo atsakomvben.
ISZTRAUKE VILKUI 
DEGA, BET TASAI IR
PUIKIAI ATSIMOKĖJO.
Mieliunai, Alves v., Alytaus 

apskr. — 55 m., senukas B. Z. 
iszejo medžioti Kovo men. 7d. 
Senukas medžiodamas pavar
go. Lauke pradėjo snigt. Senis 
priėjės prie iszdegusio ąžuolo 
sustojo pailsėti. Pasistatė sza- 
lia saves szautuva, 
pypke ir pradėjo snausti. Stai
ga ka tai sudundėjo, pribėgo 
prie ąžuolo dreves ir 
pasturgali droven. 
isz 
vo, bet insikibo už 
Vilkas, matyt, irgi 
buvo. Pajutęs, kad jau 
.jam laiko už uodegos, vilkas 
szoko bėgti, gi uodega jam nu
truko. Be to, vilkas isz baimes 
seniui baltus kailinaiezius taip 
apdergė, k.d net biauru ir pa- 
žureti, senis isz baimes parbė
go-namo, palikes szautuva prie 
ąžuolo. Dabar jau treczia sa
vaite senis serga, isz lovos ne
sikelia.
KANTICZKOS arba giesmių knyga, 
paprastais kietais apdarais. Preke $1, 
Su geresneis apdarais, preke |1.50 

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

užsidegė

inkiszo 
Senukas 

baimes nepogriebe szautu- 
uodegos. 
nuvargęs 

senis

Ajacco, Korsika, Italije. 
Ronce Roma net t i, vienas 
garsingiausių bandit u, 
palaidotas ana diena kaipo ka- 

jojo laidotuvių
daugiau kaip 2,500 

žmonių isz visu aplinkiniu. Ta- 
ji banditu nužudo vienas isz 
jojo draugu ant palįepimo pa
licijos už ka aplaike dideliu do
vana. Dabar mirusio bandito 
drangai jeszko tojo Judosziaus 
kuris paėmė kruvinus skatikus 
nuo valdžios už atemirna jojo 
gyvasties. 'Tarp gailininku ra
dosi nužudyto visi draugai, ap
siginklavę, atiduodami jam

LIETUVA ATMOKĖJO SA
VO PENKIŲ MILIJONU 

SKOLA FRANCU AI.
Kaunas. — Lietuva baigė 

atmokėti savo skola Franci jai, 
kuria buvo užtraukusi 
metais,
kaneziu budu: tuoj po 
Fra nei ja pasigavo 
Vdkietijos vagonu ir lokomo
tyvu, kuriu pati suvartoti ne
galėjo. Lietuva gi tuo paežiu 
laiku neturėjo vagonu perte
kliaus, o ju būtinai reikėjo, nes 
ėjo karas su Bolszevikais ir 
Bermontininkais. Todėl tam 

nuvažiavo
Franci ja ir nupįrko garvežiu 

sumoje 5,087,376

tikra komisija in

JI
fjįi
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ISZVEME VANDENI SU 
ŽUVUKĖMS.

Varszava. — Prie stovinezio 
palicijanto atbėgo kokia tai 
jauna moterėlė szaukdama: 
“Groicziau eikie su rtianim ant 
ano kampo guli žmogus isz ku
rio iszszoko gyvos žuvukes!” 
Palicijantas su nusistebėjimu 
nubėgo ant parodytos vietos 
kur jau buvo susirinkę didelis 
bu rys žiopliu žiuri neziu ant 
gulinezio žmogaus, kuris turė
jo uždarytas akis su rankoms 
sukryžiavotoms ant pilvo. Pa
licijantas vos dalypstejo gulin
ti, kad sztai jisaii tik hik! ir isz 
burnos pasipylė vanduo ir ke- 

” inkiszo
in automobiliu it- nuvožė ant 
palicijos kur da kelios žuvukes 
iszleke jam isz burnos. Ant 
palicijos “ligonis” iszaiszkino, 
kad nuėjo pas savo dranga kur 
gerai užsigėrė. Idant parodyt 
szposa savo draugams iszgere 
bonia vandenio kurioje rado d 
ma'žos auksines žuvukes, eida
mas isz laižybu kad tai pada
rys be jokios sunkenybes.

at įduodami 
paskubinia gafbia.

Banditas Romanetti 
buvo banditu, bet ir geradu- 
sziu del vargszu, nes atimdavo 
turtą nuo t uju, kurie turėjo už 
daug ir iszdalindavo tiems, ku
rie neturėjo nieko. Amata ban
dito pradėjo nuo tada, kada 
nužudė tęva savomylemos, ku
ris pa'siprieszino savo dukte
riai idant už jojo netekėtu. Nuo 
tada Romanetti parbėgo in kal
nus, kur valde apie 500 bandi
tu. Metines ineigos turėjo apie 
25 tukstanezius doleriu, ku
riuos iszdaliifdavo tarp varg
szu. Kada ji užkasė in kapa 
draugai szauke: “Su Diev mu
su vade, atkerszinsim už tavo 
mirti kruvinai.” Laidotuvėse 
nebuvo matvt ne vieno žanda
ro.
KUNIGAS IR 60 PARAPIJO- 

NU ARESZTAVOTI.
Mexico City, Mex. — Kuni

gas Ludvikas Cerda, prabasz- 
czius Zitacuare, likos areszta- 
votas ir 
,per valdže nž tai, kad skambi
no varpa laike maiszaties ku
riame likos sužeista keliolika 
žmonių.

Isz Colima danesza, buk le
nais likos arosztavoti szeszes- 
deszimts parapijom! kurie lai
ko susirinkimą protestuodami

bei vagonu 
franku.

Pirma dali skolos Lietuva 
Franci jai atmokėjo 1923 mo
tais, duodama 1,684,972 fran
ku. Bal. 30, 1924 metais atmo
kėjo vcl virsz milijonu franku, 
pernai du suvirsz milionu, 
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lios žuvukes. “Ligoni

RUSAI NUŽUDĖ VISKUPA 
KLIOSTORYJE.

Lu'b'linas. — Žinių agentūra 
Universal danesza, buk arci- 
viskupas Baaiilovskij, vienas 
ifez tvertoju naujos neprigul- 
mingos Ukrajiniszkos bažny- 
czios, su keliais kunigais likos 
nužudytas laike sinodo Lub- 
linskam kliosztoryje. Valdžo 
tyrinėja visa atsitikima.

ne tik

•bažnyczia uždaryta v v

prieszais vaklžios tikejimiszka 
pritipaudnna.
VODKA PRIEŽASTIS DAUG l 

ŽUDINSCZIU SIBIRE.
Moskva, 

gonka, 
kaimuoeziai, yra svarbiause 
priežastis visokiu nesupratimu 
tarp kaimuoeziu. G irt neklysta 
užima antra vieta, treczia vieta 
užima moteres, kurios myli 
gerti ir aplaikinet visokes do
vanas už paleistuvinga gyve
nimą. Sūdai yra pripildyti vi
sokiais teismais, kad negali 
spėti kimsztį prasižengėlius in 
kalėjimus. Viso atsibuvo net 
6829 teismai in laika trijų me
nesiu. Va gysta yra

kuria
Vodka ir samo
va ro slaptingai 

v ra

dabar paskutine dali 
1.202,218 franku.

Francijaituva 
nieko.

> O 
arba 

Dabar Lie- 
neskolinga

M

• ’

3,500

♦ •

KIEK SVETIMSZALIU.
Iki Kovo 1 d. Kaune ir ap

skrityje užregistruota 
svetim-szidiu. Isz ju apie 2,500
be pilietybes, apie 400 isz 
Jjitvijos ir apie 600 isz Vokie
tijos. Visoje Lietuvoje svetim- 
szalu priskaitoma apie 13,000. 

. ............ ~ *
APSILEIDIMAS; NELAIME.

M erginio v.,
— Szio vienkiemio, 
virszytes vestuvėms, Vasario 
7 d. gaspadines “beczirszkin- 
damos” invairius “skanėsiu^” 
taip inkaitino krosni, kad se
nai bevalytas kamino spaliai 
užsidegė, taip, kad vestuvių 
svecziai,

I II. 
'lt!1

-

. į

Kupiszkio
E. Jud-

V.

H

I

tkuriu buvo labai 
daug, vos suskubo užgesinti 
neiszsipletus liepsnai ant lubu. 
Jaunavedžiams ir visiems da
ly vaujantiem buvo didelio isz- 
gasezio ir sugadinta gera upa.

Su pauasziais 
“czirszkinimais”
neprižiurejimu reikia 
ginu.

gaspadiniu 
kamino 

atsar-
ir

LIETUVOS UŽSIENIO 
MINISTERIS ATSI

STATYDINO.
Kaunas. (Elta. Pasztn isz 

Lietuvos Pasiuntinybes Wash- 
ingtone). — Balandžio 22 die
na Lietuvos užsienio reikalu 
ministeris prof. M. Reinys at- 
sistatvdino.

Užsienio reikalu
pareigas eina mini oris pirmi
ninkas Dr. L. Bistras. ,
VIETOJ TRAKTIFRiU — 
ARBATINES SU SVAI
GIAISIAIS CERYMAIS.
Rokiszkis. - 

kyje nėra nei
riausKo yra trys i 
svaigiu gorimu I r

i’"misterio

baudžema 
mirezia, o ypatingai virszinin- 
kai kurio apvogia valdžia vi
sokiais budais. Lyg sziam lai
kui pakarta ir suszaudyta 627 
virszininkai. 

—— i i—i——ii »■ ii——p
ATSAKYMAS.

J. D., P. M., J. K. ir kitiems 
isz Szkotijos. — Jusu protestas 
prieszais “Szkotieti,” “ 
nagi” ir t.t. yra už daug ypa- 
tiszkas užpuldinėjimas kurio 
negalime tal'pyti, nes už daug 
apraszote apie jojo privatiszka 
gyvenimą kas visai laikraszty- 
je netinka. Todėl netalpinome. [ szefta

Ta-

...
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Szkotieti Rud-

Szimct Kokisz- 
viou » traktie- 

r.'incszimui 
u avės, vie

na alino ir vienas k ubas. Dau
giau traktierių niekui nestei
gia nes neapsimoka. M it. trak
tierius visi konkurroj i. ir klu
bai, ir arbatines, ir valgyklos. 
Traktieriams suinažo nu arba
tiniu okaiezius padidėjo.
cziau isz ju moralei naudos ir
gi nėra, nes jos veik visos (isz- 

Baivybes arbatine) 
sulptai pardavinėja svaigiuo
sius gėrimus. O dar labiau gir
tuokliaujama valgyklose “prie 
pietų,° ‘‘vakarienes” ir t.t., 
ypacz pil. J. R. valgykloje. 
Turgadienyje — tai ežia tik- 

Matyti, 
geradeju 

nepersekioja, nes jie szi 
varo visai ramiai.

skyrus

vakarienes

riausias traktierius, 
kad niekas szi u

M
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Kas Girdėt
T 1I Simus garsaus Zydiszko ra

bino Wise isz New \ orkt>, isz- 
sižadejo publioznai ”tikėjimo 
savo tėvu.”

Ka daro jojo tėvas? Ar mota 
ant jojo prakeikimu, ant sū
naus kuri lavino ant rabino?

Senas tėvas .tiktai apreiš
kė, kad tai

publioznai
11

AC.
“vienatinis ir gar- 

bingiąusos dalykas kuri sūnūs 
galėjo padaryt,”
iilant jojo sūnelis butu vei(L 
mainhi.

Argi .jaunas . Wise palięve 
būti Žydu, atsižadėdamas tėvu 
tikėjimo! Ne. Žydu ir ant to
liau* pasilieka, norints pamėto 
Zydiszka tikėjimą, ir net pa- 
rasze knyga “Ateitis Žydu.

Juk jaigu karta yra Žydu, 
tai ir juom pasilieka ant viso 
gyvenimo. Bet tukstaneziai 
Lietuviu ezionais Ameriko, isz- 
sižadedami savo tikėjimo, isz- 
sižada taipgi ir savo tautos.

Kas vra arszesnis?

nos nenorėjo,

būti Žvdn, atsižadėdamas tėvu

rasze knyga

Dviejose bažnycziose Kansas 
No., atsitiko nepaprastaCity, 

kova prieszars Dieva. Vienoje 
bažnyczioje garsus rasztĮnin
kąs. Sinclair Leyvis, užsilipeą 
ant pamokslinyczios paszauke 
in -susirinkusius, 
rankoje laikrodėli: “Sztai pro
ga Dievui parodyt ka Jisai ga
li. Lai Jisai mane, trenka negy- 

savo galybių. Lauksiu 
Bet Dievas

ga r su s

laikydamas

BAULK

I,

H

t

vu su savo galybių.
deszimts minutu.” 
nepriėmė jojo kerszinimo, nes 
da Lewisui laika’s neatėjo. x

Kitoje bažnyczioje senyva 
porele 83 metu, apvaiksztinejo 
savo auksines sukaktuves vin- 
ezevones. Senukai melde Dievo 
idant juos užlaikytu gyvus da 
kelis metus idant sulaukti 

> savo vaikeliu 
bet kada porele

metus 
džiaugsmo nuo
ir anūkėliu, 
priiminėjo palaiminimu, mete
les gyvenimo draugas staiga i 
sukrito prie altoriaus, miixla- 
mas tuoju us. Senukas nepra
ūžė mirties _ ___

C

nuo Dievoj o bet 
staigai mirė ir gana, o perkū
nas in luewisa netrauko.

..... .. .... .' *

Edinburge,* Vokietijoj 
diena mirė - žvmus

I

i
priprato

#■

ana 
malorius 

Alefcsander, kuris, norints gi
mė jJk ranku, bet pagarsėjo |>o 
vis# svietą kaipo geras malo
nus. Nuo kūdikio
naudoti kojų pirsztus prie vi
sokio darbo, galėjo malavot ir 
raszyt. Malavoje jisai puikius 
paveikslus su kojoms jr pats 
net apsiskusdavo barzda.

i

ir metu

ULr
I

Fi

t
i

į

A sz t no nesdeszi m ts 
naszle isz Commune, Castella, 
Iszjianijoj, prijausdama kad 
neiržilgio mirs, paliko testa
mente idant laike josios luido- 
t n v iu^niekas neliudetu paskui 
jaja. Spvo administratoriui pa
liepė pasamdyti szokikes, or
kestrą ir juokdarius idant jo
sios lavonu lydėtu ant kapiniu 
szokdftmi, dainuodami ir kape
lyje grajy t u linksmus szokius.

* ‘ga i liniukai 
in naszles narna, kur

į

B *
!

I

Po,'Iaidotin’hi, 
sugryžo 
iszkrauta visos baczkos geriau
sio vyno isz skiepo, kuriuom 
svecziai vieszinosi ir konia visi 

didelio gailesezio”l'SZ 
gere.

11 pasi-

*

I

I

u
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Grofiene Piečio, pati Italisz- 
ko generolo lekiotojo, pabėgo 
nuo vyro su savo šuneliu, nes 
jaja tankiai jisai plakdavo ir 
spardydavo. Motore pabėgo in 
Sardonije, o vyras vijosi pas
kui jaja su areoplanu, dasivi- 
jes, atemo jai sūneli, palikda
mas jaja ant Dievo apveizdos.

Toji porele apsivedė isz mei
les. Bet jauna Amerikonka, 
pripratusi prie savivaldystos 
ir laives, klausydavo savo Eu- 
ropiszko vyro nes ji mylėjo, 
bet anį galo buvo to už daug, 
ir pamote ji.

“Jisai mane, kad asz ant 
visko sutiksiu ir busiu jojo ne- 
valninke. Jisai mAn paliepdavo 
ka turiu daryt ir in ka turiu pa 
siredyt ir nepavelindavo ant 
piefco kas jam nepatikdavo,”—

kalbėjo poni Piečio^ Isz pra
džių Italas iszi^idinejo visokes 
priežastes, pa tam .pradėjo 
plakti pacziulę ir ant galo 
spardyt. In tai insimaisze uosz-

Lietuviszkos Pasakos.

ve ir užėjo persiskyrimas. Tai
gi, kvailas ir pasiszinuszes ma
karonus plake paczia už tai 
kad jiji norėjo būti jam nopri,- 
gulminga.

Lietuvis

SURINKO Dr. J. BASĄNAVICZIUS.

paczia už tai Apie žydą ir žmogų.
■ • 'U ' 1

Žydas, važiuodamas keliu,
ezionais Ameriko 

tankiai duoda savo prisiegęliai 
per žandus norints ne yra tiek 
inteligentu kiek Ttaliszkas ge
nerolas. Lietuvis plaka savo

pamoto pinigus; ar’ten ju daug 
buvo, ar mažai, to negaliu žino
ti. G ryžta jis atgal joszkoti ir 
sutiko žmogu. “ 
gan, ar neradai mano pinigai.

valdžia ant žmonių — ka tik 
norėjo su žmogum, ta ir daro. 
Viena karta kunigaiksztis pa- 
prasze kunigus ant pietu pas 
save; kunigai atojo pas kuni- 

w gaikszti abudu, klebonas, ir ka- 
mendorius. Jiems bevalgant, 
pradėjo kunigaiksztis klausti 
kamendoriaus, delko jisai tok
sai riebus? Kunigas atsake: 
“asz neturiu nei jokio rupes- 
czio, už tai ir riebus.

UŽKAMPESE.
Liūdnas Apsakymas.

‘ ' 1 I . > '■'< , ■
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banga ji -apėmė. Ant stalo 
mirksėjo mažute žibaline lem
pele, o k-anhpe prie peeziaus ty
liai vqrko Geldaitiene. Užpecz- 
koje girdėjosi dejones.

Mokytojas nusimetė apsiaus-

*!•

",~T „r.; ta ir priėjo prie lovos. Pasilen-
— Mokytojau, mokytojau

— roke kas tai lauke, smarkiai 
baladodamas in langine.

Mokytojas saldžiai miegojo

pacziule kada užsigėrė isz prie- j Žmogus ginasi: 
žasties tamsvbes
Lietuves ima Įlinkima ir sėdi 
sau malsziai ir nenori lasyti sa
vo vyra po sudus (ne visos.)

Isz to duodasi suprast, kad 
Lietuviszka motore yra 
ginklavusi in kantrybia 
Ameri'konkos neturi.

Plakimas mot eres, paezios, 
motina vaikus, nežiūrint, ar 
vyras yra girtas ar trezbas, ar 
tai inteligentas generolas, pa
rodo 
ma, kad 
vyro ir gali 
jam patinka.

Bot sziadien su užstojimu 
apszvietos, lygybes moterių su 

plakimas moterių 
nedalo i d žema, 

vyras yra 
szeszku, kuris plaka savo mo
terie kuriai prisiege prie alto
riaus meile, pngiiodono, apgin
ti jaja nuo viso pikto ir mylėti 
lyg smerk

Miinszaiiie ir tamsybe tarp 
musu, duoda tamsiam Lietu
viui narsumą plakimo savo ne- 
valninke's moteres. Bet ateina 
laikas kad ir musu moterėlės 
atsikrato nuo tos novalninkvs- 
tes ir vvro kumszczios. • .

arba vargo.

apsi- 
, ko

sonoviszka barbariszku- 
motore vra locnastis 

jaja daryti kas

v v ra i s — 
v ra 
tokis

su

Tsztikruju 
paskutiniu

New Yorkas vra didžiauses <K
miestas kuriame ulycziniai ka
rtikei (stryt-kariai) 
dauginusia žmoni u.
aplinkinėje randasi suvirszum 
szeszi milijonai žmonių ant vir- 
szutiniu ir 
arba konia 
ant dienos.

perveža
Mieste ir

ulycziniu karu k u 
po tris milijonus

»« M H <’ » ė -M * l» M i

Jaigu prisiuneziate in redak
cije pinigu arba money-order’i 
(ai bukite malonus paraszyti 
nors trumpai, iuž ka prisiųn- 
cziato. Redakcije aplaižydama 

ant dienos 
už ka pinigai

szimtns gromatū 
negali inspeti 
prisiunsti.

Viltis yra. motina 
katras gyvena 

greitai pasensta.
Tas,

)

kvailiu.
viltyje

ANGLEKASYS LABAI JI
GIRIA.

se-William Bonnętt, 78 m. 
numo anglekasys isz Junedale, 
Pa. sako jog kentėjo nuo mai- 
nierio dusulio per daug motu 
ir gavo palengvinimą 
l i

nimenta.” 
aptieikose arba grosernese.

PARSIDUODA FARMA.

nuo
Dr. White’s Oil of Youth Li- 

Galima nupirkti

Farma 180 a keriu, 25 raguo
tu, 2 arkliai, didelis tvartas, 
9 kambariu stuba ir 'kiti rei
kalingi budinkai, visokios pa7 
darines del farmos. Puse my
lios nuo miestelio, bažnyczios, 
mokyklos, 2 mylios nuo gele
žinkelio stacijos, 
priežastis yra liga.

Mrs. Wm. Poszka, 
R.D. No. 2 Box 67, 
Pleasant Mount, Pa.

LADIES!
YOUR DRUOaiST 
RKCOMMKNDI

ROYAL PURPLE 
PILLS

Pardavimo
(M.18

ATTENTION!

LEHIGH COUNTY ŽMOGUS 
SAKO: *

Herbert V. Oswald, R.D.D. 
No. 2, Alon town, Pa. sako savo 
draugams jog turėjo sunku 
kosulį ir perszalima ant kruti
nės ir ikad bonkute 
White’s Lung Healer 

J - «. i I 't - 11 l J A ♦

“Dr.
White’s Lung Healer” v 
pagelbėjo. Grigaite aptiekose

r 
f — r' ! H h ♦

arbą grosernese.

Nu, sako, žmo-
■ * • >, 

I

Ne, nėra- 
sako. Bet tas žydas todatų” 

žmogaus neleidžia nuo savos ir
jis ji dabar pabaus. Žydas pa
ėmė savo ratukus, 
arkli, in ratukus pridėjo sziau- 
dn, ta žmogų paguldo ir savimi 
vožė per suarta dirva, tat jis ji 
sutrankysiąs. Po valandai, at
sisukęs ant žmogaus, klausia: 
“na, žmogau, ar gerai?” Žmo
gus, persigandęs, sako: “nege
rai, kur ežia bus ger^i, jau su
trankei, visi kaulai skauda.” 
Žydas su tnom žmogum nuėjo 
in trioba, sako tat žmogus, ati
duos pinigus, bet kaip tas žmo
gus nueina prie dauginus žmo
nių, tai jis ginasi neturis pini
gu. Taip žydas dar ji baus; kur 
jis ji dabar dės? iszrukys du
rnuose! Erne pakūrė pecziu, ati
darė duris, pats žydas užsilipo 
ant pecziaus, 
žemai; žydas jau visai troksz- 
ta, žmogus-gi dar nieko nejau- 
czia. Žydas jau aptroszkes sa
ko: “na, žmogau, ar atiduosi

Žmogus dejuoda- 
“atiduosiu, kur ne
negaliu datnreti.

iszkinke

o žmogų , paliko

ežio, už tai ir riebus.” Kuni- 
gaiksztis 'sumanste kunigui už
duoti rūpesti; prisako, kad 
jam už tvijn dienu toki atsaky
mą duotu :>kiok kunigaiksztis 
vertas, ka mislyjo, ir kur yra 
vidų ris pasaulio? O jai nepasa
kys, tai bus didžiai nubaustas. 
Kunigas, numanydamas, kad 
gali blogai jam iszoiti už nepa- 
sa'kyma, didžiai susirūpino, 
kad per tais dienas taip labai 
sublogo, kad net pažinti nega
lima buvo. Treczia diena, o dar 
kunigas nei vienos mislies ktf- 
nigaikszczio nežino! Tame pa- 
cziame miesto ,buvo labai drū
tas melninkas, panaszus in ta 
kunigu, ir sueiti su kunigu tu
rėjo. Sutikės 'kunigą vaiksz- 
cziojanti, matydamas, kad taip 
kunigas labai sublogęs, klau
sia: “kas nutiko, kunigėli, kad 
taip pablogės? ar sergi ar taip 
susirūpinai kuom?” 
a'tsake molninkui: “
notumei mano rupesni, tai su-

‘Tai pasakyk, mdldžia-

sapnuodamas, kad lauko jau 
pavasaris ir jis, pabaigęs dar
bą, vaikszczioja gražiose pie
vose.

Smarkiau subaladojns in lan
gine, mokytojas urnai pabudo, 
iszsigando ir kiek supyko. Isz- 
tikruju, nemalonu, juk isz kve- 
paneziuju, pavasario gražiai 
iszkaiszytu lanku, 
sugryžti in szalta, drėgna kam
barį ir iszgirsti lauke užeisian
ti žiemos veja.

O in langine vis baladojo. 
Mokytojas atsikėlė isz sziltos 
minksztos lovos ir nustebės 
priėjo pVio lango.

— Kas ežia? 
kiek sumiszusiu balsu.

— Mokytojau

pažiurėjo in ta, 
sveikaji greitąjį

staiga vol

paklauso

Kunigas 
kad tu ži

prastūmei 
gan.” “ 
masis?” klausoj 
nigo. Kunigas visa
•savo rūpesti. “Nesiflipyk, tarė 
melninkas, — asz tamsta iszva- 
duosiu isz to vargo, tiktai kaip 
eisi pas kunigaikszti, pirma už
eik pas mane.” Kunigas nieko 
neapmanstes, bet atėjus laikui 
paskirtam, eina pas melninka, 
o paskui žada eiti pas kuni
gaikszti. Atėjus jam pas mel- 
ninka, o paskui žada eiti pas 
kuęiigaikszti. Atėjus jam pas 
melninka, melninkas liepe jam 
duoti savo drapanas; apsidd- 
res kunigo drapanomis, jis eina 
vietojo kunigo pas kunigaiksz
ti, dar eidama*)> viduryje dva
ro insmeige 'laidele. Inejes in 
kunigąikszczįo seklyczia, pasir 
sako atėjės iszpįldyti užduotos 
shvo.

įlinkas atsake;.
Kristų už. IrisdciszHnts skatiku 
pardavė, tai kunigaiksztis esi 
pigesnis. ’T“0 kur yra vidurys 
pasaulio?”,. “

se prastas dol manes gyveni-* dvaro insmeigiau lazdele, tai 
ten pats vidurys pasaulio, o 
jai man netiki, tai gali ir per- 
mieruoti.” 
kunigaiksztis: 
nu?” Melninkas atsake:

na, 
pinigai ?” 
mas sako: 
atiduosiu; negaliu datnreti.” 
Vėl žmogus, kaip prie kitu 
žmonių, sako neturis. Vargszas 
žydas, ka jis veiks? ves jis da
bar ta žmogų skandyti, ar ne
pabijos tas žmogus. Paėmė žy
das vadeli, kaip 
sieksniu ilgumo,

vedasi in vandeni.
žydas brenda pirma, o 

žmogų veda paskui. Žydas jau 
hibrido lyg, kaklo, ,o,'žmogus 
dar tik lyg juostai; taip brido, 
brido žydas, ir paskendo, o 
žmogus iszJiko.

Apie muse ir ute.
Viena karta susitiko, pakelė

je muse su ute. Muse klausia 
uties: .y u tu te, kur eini? 
nu in Gudus.”
tau Žeroaicziuose ne gerai?’ 
4 <

< <

Žmogų ir 
Pa t s

kodcl taip su'blo-
i'ky K, m 
m^lhiiįrtcas ku-
♦ 1 . ‘11

ponas mo
kytojau! Simus mirszta, gal 
Imtum taip geras ateiti pas 
mus... Gal žinai kokiu vaistu?

«— Geldaiti, tai tamsta? — 
paklausė dar mokytojas. —Ne
jaugi Antanas mirszta?

—- Blogai visai.... kriokia... 
orą tik traukia, tik traukia...

— Palauk, asz tuoj, apsi
vilksiu...

Greit apsivilkės, mokytojas 
iszejo gatvėn. Aplinkui buvo 
tuszczia ir tamsu. Vejas pri
pustė didžiausius sniego kal
nus ir klampoti buvo be galo 
sunku. Sulinkusios, sniego pri
slėgtos triobos niūriai žiurėjo

ko. .
—1 Antanai, kas gi- brolau, 

tau pasidaro?
Tn ji žiurėjo pavargusios, gi

liai i nd ubu si os akys, lyg pa- 
gialbos praszanczios. Gražus 
veidas buvo iszbales, atsimai
nęs. Geldaitis atneszo žiburi 
prie lovos. Jo szv'iesojo moky
tojas, slopindamas szirdyje di
deli gailesti, 
dar nesenai
jaunikaiti ir jautėsi, kad jau 
nebeilgai gales ta kova tęsti.

Paemes isz Geldaiczio ranku 
žibini, mokytojas priartino ji 
visai arti ligonio veido ir net 
suriko isz nustebimo: ligonio 
lupos ir burna buvo lyg ugni
mi apdegtos ir atrodo kaip Viib 
na didele pūvanti žaizda. Ma
rinamas gyvenimas d velke jo 
isz gilumos tos žaizdos.

— Ka jus su juo padarėt? 
—atsigryžo mokytojas in Gel
daiti, piktas, sujudintas. — Jus 
ji sudeginot !

Geldaitiene pradėjo 
džiai verkti, o Geldaitis tik gi
liai atsiduso.

— Norėjome kaip geriau, 
. Dievo valia.
Bet mokytojas jo neklauso. 

Kiek galima daugiau isztrau- 
kes žiburio knata, atsiklaupęs 
prie lovos, jis liepe Goldai!ic- 
nei greitai duoti saldaus pieno. 
Po to atsargiai arbatiniu 
szaukszteliu pradėjo pilti pie
ną pro žaizduotas ligonio lupas 
in burna. Ligonis pradėjo jn-

o

grali-

nuo trijų 
pririszo ta

’ \ j t f K iw 
0 delko, ar

Ne, atsake utis, Žemaicziuo-

4 i

mas. Vos insimeeziau in vieno 
Žemaiczio apykakle 
besitaisanti vaikus
kaip szis pajutęs drožė mane iii 
kerte su visais marszkiniais. 
Paskui atėjo sena bobele ir, su
griebusi tuos marszkinius, eme 
juos ir inmote in vandeni ma
ne skandyti. Ne gana to. Vos 
iszreplioj.au ant yirszaus, kaip 
atėjo m{iz,a mergele ir inmete 
mane in katila. Mažne, smerti 
gavau, kad pradėjo Ugne de'- 
ginti. O kd asz buvau Guduo
se, su
sau ramiai
man nieko pikto,.nedare. Gryž- 
sziu dėlto atgal in Gudus.

ir buvau 
porėti

visa szeimyna galėjau 
gyventi; niekas

”“O 
man, atsake muse, daugiau pa
tinka Žemaicziuoso. Ten, kad 
asz buvau, ir pati gerai iszmi- 
tan ir vaiku vaikus paauginau. 
Ink risi u būdavo in bliuda, ar 
vaikas, ar gaspadorius paemes 
su puse szaukszto patovo isz- 
meta.mane ant aslos, isz ko ir 
pati gerai pasivalgau ir vaikus 
papeneju. O kad nuėjau in Gu
dus, galėjau badu numirti. 
Prasidės, būdavo valgyti 
barszczius ir inkrisiu in bliuda. 
Czia paemes in szaukszta vai
kinas pirma nucziulpia ir kad 
drosz in asla, tai net kaulai su- 
traszka. Negalėdama ilgiaus

būdavo

isztureti.gryžtu altgal in Že- 
maiezius.

Apie riebu kunigą ir gudru 
melninka. -

Vienas kunigas, dar kamon- 
dorium būdamas, labai buvo 
riebus, drūtas, kad per pilvą
kojų negalėjo matyt. Greta tos 
bąžnyczios, kur tas kunigas
* m ' "m m a <• a -a abūvą, buvo dvaras didžio kuni-

r < i i *

gaitaezio,. kuris turėjo didžia

r k ■ I ‘

*

Kunigaįksztis klausė: 
kiek asz esmių vertas?” Mel- 

“kad žvdai

Sztai viduryje

pats vidurys

Dar t oi i aus klausė 
“ka asz misli- 

“mis- 
lini, kad su kunigu kalbi, o ne
žinai kad su melninku.” Ir taip
melninkas iszliuosavo kunigą 
nuo 
kos.

bausmes kunigaiksztisz- 
Toliaus bus.

4 ■*i"* 
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ALLENTOWN MOTERE 
APLAIKE PALENGVINIMĄ

H Walnut, 
Pa. naudojo 

Dr. White’s Oil of Youth Li- 
prio.s- 

reita pa-

Mrs. F. Mozei’, 
, 1St., Allentown 

< i 

nimenta” del kornu ir 
paudu ir aplaike 
lengvinimą, 
menta aptiekose arbo groscr 
nese.

<r
Gausite ta • lini-

A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

v- ........... - 4

MILL 4 PATTERSON STS., 
ST. CLAIR, PA.

r “ ......... - - ' ~ ‘ >

Iszbalsamuoja ir laidoj ar, mirusius

szia nuo paprasęziausiu iki' prakil-.
i-

ant visokiu kapiniu. Pagrabup paruo-

niausiu. Parsftmdo automobilius de! 
laidotuvlu, vescliu- kriksztyniu ir 
kitiems pasivažinėjimams.

Bell Telefonai 1878-M
........... ..  ■■■ i 1 ............ i 1111111 ■'■■■ 

Lietuvhzka* Greboriua

K. RĖKLAITIS
. . I1. - J

Laidoja numirėlius pagal 
naujausia mada ir mokai*.

Prieinam* prekei.

b

. . i1. - j

Laidoja numirėlius pagal

518 W* SPRUCE STR., 
MAHANOY CITY. PA.

Bell Telefonas 149
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mažu langu tamsiais žioeziais. ^V^i galva, matyti, pienas jo
— Kasgl Antanui? —klau

sia mokytojas 
aukszta,

szalia einanti 
kailiniais apsisupusi

Geldaiti, kaip basliais ilgomis 
kojomis sterieziuojanti 
sniegą.

Dievas žino.
Gal perszalo?
Rodos ne. Gryžo praeita 

pehktadiciH isz miszko, iszba- 
los, dreba.

-MF... ■BU

i

žaizduotoje burnoje šukele di
deli skausmą.

. “Niekas ,negelbes” — pa
manė mokytojas ir nulindęs at- 

per sistojo. Pažiurėjo in ligonio
c

Szona, sako, duria.. 
Per nakti dejavo, o ryta jau ne
atsikėlė.

— O gydytoja ar vežet?
— Kur ten su tais gydyto

jais... Jie žmonos iszdidus, be 
pcnkiasdeszimties litu ne ne
krust... Kumele mano irgi pas
kutiniuoju laiku pradėjo sirgu- 
liuot, o
nori. Kunigą atveže vakar Ga
linis... Maniau gal tas padės,

— ir Geldaitis giliai atsj-

svetimu praszyti nesi-

bėt... 
duso.

— Ne kunigą, o gydytoja 
parvežti privalo jot: apsii'go — 

ydytL.. žmęgaus gyvy-reikia, g
be už viską brangesne.

— Gvdem. iirvdem,,,
»

Gydem, gydem 
O kąs-gi gydė? 
Gi Kazieno... bobaJi 

gudri, invairiu gydymo budu 
žino... Isz karto gąsdino Alta
na, kad liga isz szono iszvary- 
ti. Isz szautuvo prie pat jo. au-
sies netikėtai įszszauti liepe, 
pelenais aplinkui lova apibėrė 
ir dar daug, visokiu budu me,- 
gino, bet niekas negelbėjo. Ta
da isz Trupęikiu puti pakvietė 
Dunduli, gal, sakome, tas su
pras. Jis isz knyga mokas gy
dyti ir apie vaistus supranta i. 
Atsivežė net keturias bonkas 
invairiu skystimu... Pas .ji, sa
ko, jogos iszduksta, ir reikia 
jam jegu in vidurius inpiltį, 
nes be j u žmogus kuip ir miręs. 
— Kuip gi, klausiame,, tai pa
daryti? — Tai ne jusu dalykas, 
sako, asz tai moku padaryti. 
Matomp: žmogus žinąs, nusi
manąs, ir praszomo su žmona-r- 
gydyk, atlyginsimo kuo ga-
lim... Sulygome ant dcszimties 
litu... Na ir gydo. Virino, smar- 
vino, paskui davė Antanui ger
ti. Iszgere nabagas — ir akis 
iszvorte, tik traukia pro atver
tas lupas orą, pleszia, drasko _ ' i i. ‘
marszkinius... Nuo to laiko ir 
kalbėti nustojo.

Priėjo prie Geldaiczio grin- 
czios. Mokytojas, pasilenkęs 
žemose duryse, inojo pirmas.
Senai nevadinto, tvankaus Oro

f- ■" 'i 1

>
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jaudintas sznibždejo mokyto
jas. — Ji reikia pamokinti? * ;

j° 
aszaras kalbėjo toliau Geldai
tis'.

— Teisybe sakant, jis priesz 
duodant Antanui tuos vaistus, 
klausė: duoti, ar neduoti; gali 
sako, gelbėti, gali negelbeti... O 
vaistai, sako, smarkus... Pama
niau: vaikas jau sziaip ar taip 
kasdiena eina blogyn... Duok, 
sakau... Ir davė, tegul ji szim- 
tas paibeliu... Važiuoju dabar 
karsto... Pakeliui užsuksiu pas 
(a žmogžudį ir sudaužysiu 
kaip velnią... , '

Geldaitis rydamas asiaras 
iszejo pro duris, o mokytojas 
pa žvalge in užpcczke. Kelios 
moterėlės, 
kopinejos 
rengdamos.

Ramus, gražus gulėjo Anta
nas, kietai sueziaupes apdegin
tas hums, lyg slėpdamas nuo 
visu savo baisios mirties prie
žastį. V. Andriuszka.

Žinau asz, kad nunuodi-
— braukdamas nuo veido

greitos linksmos, 
numirėli, jiapie

Jli

1

W
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CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED

PROFITS $623,358.62 r
", * 1 * t

Mokame S.czia procentą ant y 
sudėtu pinigu. Procentą prid«- 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ( 
ir 1 Liepos. Mes norim kad ir > 
jus turėtumėt reikalu su musu C 
banka nepaisant ar mažas ar > 
didelis. f

H. BALL, Prezidentas
G W. BARLOW, Vice-Praa, 
J. E. FERGUSON, Kas.

W. Szncideris ir Sūnūs
GRABEORIAI.

1

o

teva ir motina. Geldaitiene at
sirėmusi in peeziu, verke gai- 
1 • • I < ’ » I z'M t 1 • t •

-------- J, 
rankoje 

žiburį, i^sį.y)i.u^t,es .žiurėjo Jn, 
sunu ir mažncziai, žiburio pa
gimdyti, szeszeliai greitai slan
kiojo jo veido raukszlesė.

Mokytojas gyliai apsivilko

liomis aszaromis, 
laikydamas vienoje
žil>ui;į, uOraiAlį

o Geldaitis

apsiausta ir iszejo in gatve.
Kai po kiek laiko gryžo, Gel

daiczio grinflzioje jau bpvo su
sirinkęs gana didelis žmonių 
būrelis. Susėdo už stalo, mie
guistais, barszkaiicziais bal
sais giedojo giesmes.

Geldaitiene itžpeczky balsu 
reko. Ja ramino kelios moterė
lės. Geldaitis, ilgais kailiniais 
apsivilkės, botaga rankoje lai
kydamas, stovėjo prie durti. 
Mokytojui inejus, jis stvėrė ji1 i • • • • •• 2 t *

už rankos ir patraukė in savę.
—- Nesakyk, mokytojau; 

niekam apie Antano liga... Su
važiuos policija, daktarai, 
pjaustys, tardys... Vistiek jau 
Antano nesugražinsi....

— Tai jau Antanas mirė?
— prislėgtu balsu paklauso 
mokytojas.

— Mirė,.. Dieve duok dan
gų, žemai galva nuleidęs atsa
ke Geldaitis ir dvi dideles 
aszaros nuriedėjo per rauksz-? 
lotus skruostus.

— Nesakyk niekam, moky
tojau, nuo ko jis įniro, tik bė
dos man daugiau padarysi.

— Bet juk tas Trupoikiu 
Dundulis jums sunu 
rugsztimi nunuodijo... Jis turi 
už tai atsakyti, dovanoti ne
galima! Daug tokiu gydytoju 
atsiras Žmones marinti — su-

polieija

dvi dideles

sieros

Patarnaujame simpatiszkal, 
mandatai ir pigiai. 

Automobiliai vestuvėm* 
kriksztynoms ir tt.

Bell JęJefanaa.^o
215 E. Centre St. Shenandoah.

W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS LIETUV1SZKAS 
GRABOR1US MAHANOY CITY7
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PasamdoLaidoja kunus numeireliu. 
automobilius del laidotuvių, krilus- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t.t. 
520 W. Centre St. Mahanoy City. Fa.

GYD1K1S SU ŽOLĖMS
Geriausias būdas gyditis su žolėms, 
nes žoles yra tai tyriausias vaistas 
gamtos surėdytas ir tik toki vaisthi 
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- 
riausiaš žolės nuo visokiu Him Uibo 
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 auyao 
užima, bemieges, szirdies drebėjimo, 
vandenines ligose užeisenejusio kata
ro, balt-llges ir t.t po 85c. pakilt*

atgavimo nes žoles yra sveikiausi

vandenines ligose užfiisenejusio kata
ro, balt-llges ir t.t po 85c. pakėUo- 
Jeigu kenti koki nesmaguma isz vitsa 
minėtu ligų, tai greieziaus kteipkitas 
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 992 su juodais mink-
sztais apdarais po $4.75. Atsiųskite 
10c. o gausite visokiu žolių ir knygų 
kataloga. Reikalaujame pardavinėto
ju musu žolėms po visas lietuviszkua ( 
kolonijas. Adresavokite sziteip:

M. ŽUKAITIS, ' į
25 Gillet Rd. Spencerport, N. Y.

— < : t it.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
” L- MAHANOY CITY, PA.

—------$--------
3-czias Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jura
pinigus yra gedaus negu 10-tas Procentas be jokio
saugumo*

MERCHANTS BANKING TRUST CO., 
moka S csia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta
suma kaskart, auga didyn. Yra Ui saugiau ir geriau 
' ’ ‘Z ” • Dekite savo
pinigus in saitą Banka o; persitikrinsite ir matysite
del žmogaus kuris dirba ir esedina.Hia

kaip tai pinigas auga sn padauginimu Procento.
■ ........... ■ ....... ....... .. . ..................  ■ . i, "■ ......... ... ....................................... r..... ,>■«■■■ ■ ■
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Neapžiojo
Buvo vėlyba žiemos naktis, 

Vilkiszkiu sodžius ir dvaras 
seniai jau ilsėjosi, kada staiga 
pragarsėjo skambutis ir pasz 
tos porines roges insisuko in 
soda,.

Ant to atabalsio sujudo so
džiaus szunes, ne vienos trio- 
bos durys atsidarė ir tarpduryį 
kaliniais apsisiautęs szeimi- 
ninkas atsistojo, domiai žiūrė
damas kas sziame laike su
drumstė jo poilsio ramybe. 
Tuo tarpu roges skrydo per 
soda lyg žaibęs, lydimos szunu 
lojimu ir pasisuko ant dvaro.

Czia po gonkomis sustojo ir 
isz rogių iszszoko ilgose mesz- 
kenose vyras, paskui jo, mo
teriuke. Bliktelejo dvaro lan
ge žiburys ir su liktarna ran
koje iszejo priesz Ragutis szei- 
mininkas.

Iszejo ir nepaprastu i nuste
bo: buvo tai ponai, nauji dva
ro savininkai.

— Dobrv wieczor! — tare 
ponas, — o ka mielas Ragutis 
nesitikėjai musu?

— Isztikraju,
Ragutis, sziokiam szaltyj, — 
patemijo peczius traukydamas 
— isztikraju!... bet praszau in 
vidų.

Vežikas tuo tarpu susisuko 
kieme ir nuskambėjo per soda, 
svecziai suėjo in seklyczia.

Ragutis pastate liktarna ant 
stalo ir iszbego pro duris, per
bėgės per priemene iii brazdė
jo in antra rūmo gala ir dre- 
haneziu balsu snsznibždejo 
trumpai: — žiburi duok, 
tina.

atsako

ha Įsu
mo-

— Kas nutiko? — iszszo- 
kus isz lovos ir užsi motu lama 
sijoną, teiravosi žmona, — 
kas?

teiravosi

Ponus, biesas atnesze,
ot kasi — prisikiszes paaisz- 
kino žmonai — Ragutis, degk 
lempa ir ka nors — ant greitai 
taisyk jiems esti. Katre paža
dink! lai ugni sukuria!

— Na sze tau! — tarė žmo
na — ko gi viDkosi! arenda juk 
visa nuvežei 1

— Visa, bet kaip asz pri
miniau apie nauja sutarti, tai 
tuojau numaniau kasžin ka, 
jis mikt, mikt, nei atšakesnei
prisakė... duok motin lempa!
Žmhha kaip tik uždegė lempa 
ir padavė vyrui, kuris ja 
griebė ir skubiai iszejo.

Ji stovėjo kaip stovėjusi, 
piršta prie burnos pridėjus 
užsimaseziusi, nusiminusi: — 
ne su gerumu atsiplove! — 
nutarė, kamaros duris pravė
rus suszuko: — Katrele, kelk 
Katrele, svecziai nebuvėliai 
invirto, reikia ka nors patai
syti valgyti ir lovos pakloti!...

— Svecziai? ar giltine at
nešė? — murmėjo mergaite 
sznabždedama lovoje, 
griebdama drabužiu, 
tokie gaspadinele?

— Naujieji ponai! — aiš
kino szeimininke.

— Juk jie mieste?
— Taigi isz miesto 

balde, ne su gerumu, 
kas nors yra!

— Ka gi taisysime? — už
klausė Katre raižvdamos ir v 
žiovaudama.

~ Kurk ugni, o ka, kiau- 
szinee praplaksiu ko kito, ir 
reikia drumuli, užvirinti ar
batos išvirti! — na, na regėsi
me! — pridėjo imdama nuo 
gembes sandelio raktus.

Tuo tarpu in seklyczia inejes 
Ragutis su lempa, jau rado 
savo sveczius nusirengusiais, 
prie stalo sėdėjo pone szilku 
rūbo, raibuodama, ant pliko 
kaklo, blikeziojo aukso tieziu- 
]is atit plonuczio retežėlio, ant 
ranku pliku iki alkūnes žibėjo 
bransoletas;, galva augsztai su
purenta ir augarbiniuotą, isz
rode lyg dideli avikailio kepu
re, prie jos smulkaus 
Rankoje laike czerkute 
sriubeziojo vyną, kuri mato
mai su savimi atsivežė, užkan- 
džiodama su kasžin kuo isz di
delės popierines dėžės stovin- 
czios ant stalo, szalip bonkos

su-

n esu si -
— kas

atsi- 
ne, czia

ved o.
ir

___ ______ / ___________ _ 
su mielinu, atpleszta skarda 
ant kakliuko. :

Ponas buvo gan diktas, pa
gyvenęs žmogus, dideliais* juo
dais usnis, kurie susukti rieke 
akiu,.kumpa uosi, apžabojęs 
nosiniais akiniais, kakta su
traukęs, lupas iszputes, atsi
vertė, sulendes rankas in keli
niu kiszenes, vaikszcziojo isz- 
ilgn kambario. Buvo tai typns 
ypatingas kvailiu, kurio savo 
iszvaizda, gestais, stengiasi 
pridengti abejotina verte savo 
asmens, tipas piniginio aristo
krato pažystanezio verte savo 
kiszenes. Ponas, da pora sy
kiu per kambari perėjos stai
ga sustojo priesz Raguti ir 
protekcijonaliszkai taksznoda- 
mas ji per peti tarė:

— Mano Raguti, sziandien 
jau vėlu, bot rytoj isz ryto apie 
pirma valanda ateisi pas ma
ne su knygomis, supranti isz- 
laidu knygos noriu matyti, ir 
inplauku, taipogi atneszi man 
kontrakta, tikiuosi, kad pagel-
besi man sutvarkyti reikalus, pasinaudojo szita dispozicija 
nes nuo to prigulės musu geri | ir linkėdama geros nakties isz-

„ 2_____ 1 j isneszdama
isz ten koki tai keista inspudi 
kurio nemokėjo pavadinti, vien 
jaute lygu akmeni ant szirdies.

♦ * ♦
Auszo jau, kada Ragutis 

pavalgęs pusryti ėjo per pri
mine ir išgirdo smarku bel- 
dyma lyg su lazda in grindis.

Atidarė iszlengvo seklyczios 
du ris ir i szsi ga n do: 
manksztydamosi stovėjo 
duryj seklyczios, po vien ke
purių ant galvos, ūsai taipe-gi 
buvo užriszti kurie dare ji pa- 
naszu in szuni su kaganezin, 
rankoje laike skėti ir smarkiai 
bade su juo in grindis.

Raguti pamatęs, atsikvepės a « * a • a

do jaut arba per kokius szoi- 
myniszkus pokilius giminei 
suVažiavus. J .

Stato viską, dėjo ant stalo, 
tuo tarpu Katre alkoriuj braz
dėjo taisydama ponams lovas.

l Ragutienes kakta prakaitas 
nupylė besidarbuojant po tu 
poniszku žvilgsniu, kurie di
džiau ja degino no kaip gied
ros saules spinduliai, vasaros 
laike, rugiu renkant.

— Tai tu turbut Ragutie- 
ne? — užklauso pone su saldžiu 
szyptelejimu lupu, pone Ragu- 
teno! ir susijuokė merkdama 
vyrui.

— Ta pati, atsake jnoto- 
riszke raudonuodama ir neži
nodama Ikur (Jotis prisiglaudo 
prie szilto pecziaus. z

— Na, netrulkdysime tams
tos, dabar ne busi mums reika
linga, tarė pone 
kiausyno in torielka, ir 
patys arbata insipilsime, gali 
tamsta eiti.

Ragutiene su pasigėrėjimu

— dedama 
mes

ar blogi sentikiai tolimesniam | ėjo isz seklyczios 
laikui.

Ragutis tylėjo knibinėdamas 
liktarnos ranktūri po valandos 
prabilo:

— Kokias knygas ponas 
nori matyti? Jokiu knygų pas 
mus nėra ir nebuvo, dagi ne 
asz, no žmona ne raszyti ne 
skaityti nemokame.

Ponas augsztyn.
Kaip gi jus gyvenate* be kny
gų, be sanskaitu ?
imasi ūkininkauti! — pridėjo 
atsigryždamas in žmona ir su 
ranka rodydamas jai in 
guti. ... ■ ...

Ji uosi surauko ir peczius 
sutrauko cziupdama koki tai 
saldumyno. Raguczio 
smarkiai sudungsnojo, 
kiu kutuliu ant veido apsi- 
reiszke piktumas.

— Nauji laikai, nauji 
a a • • ■ a ar ' > ' «

raszvti

paszoko:

ir tokie
ponas 

vi-

Ha-

szirdis
smar-

— Nauji laikai, nauji gi
rioj kirtėjai, — tarė iszlengvo, 
su senu ponu nercikejo mums 
jokiu rasztu, jokiu Iknygu, kas 
buvo sutarta atidavėme, ir 
sziaip be sutarties žiūrėjome, 
kad jam'nieko netruktu, nes 
ne ponas, bet tėvas mums bu
vo, keno jeigu ne jo triūsu mo
kykla sodžiuje tapo, mano du 
vaikus in gimnazija siuntė, ot 
ir kurioj dienoj amžina atilsi 
pasakys ir kokios czia knygos 
ar kontraktai galėjo būti ’kada 
mes lygu vienu szeimyna gyve
name ?

— Bet toliau taip ne bus, 
mielas Ragutis! — pertrauke 
ponas szypsodamas su paty- 
czia, dede mėgo laikyti už ra
gu karve, o visi milžo, o asz 
turėdamas karve žiūrėsiu isz 
jos ir pelno!

Ragutis šyptelėjo, taip, tai 
taip, b°t ir pamilžti reikia mo
kėti, įkartais spardosi ir gyvu
lys, bimbalai apninka!...

— Nesibijok Raguti, 
dabar sudiev, ryt pasikalbėsi
mo placziau, gali dabar eiti!

Ta isztąros nusisuko ir 
ėjo prie stalo. 
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— maste Ragutis iszeidamas 
isz kambario, atsibaldė nepra- 
szomi mokytojai!..

Czia susitiko priminėje su 
žmona, kuri nesze garuojan- 
czia kiauline, o paskui jos ėjo 
Katre su verdaneziu drumuliu.

— Na, ka sake? — užklau
sė ji tykiai vyro.

— Ka ten sakys!— atsake 
Ragutis ir su žymiu panieki
nimu pamojo su ranka — 
neszk, neszk, kaip atliksi pa
kalbėsimo! — paląuk duris at- 
atidarysiu! Atdarė seklyczios 
duris ir suleido moteriszkes, 
kurioms ir kojos užmirė i nejus.

Ragntiene kokiu tai ne savo 
balsu prabilo lenkdama galva:
— praszau isz keliones pasiso
tinti, nieko gero neturiu ot 
nors kiauszineles, tuoj arbatė
lės pripilsiu!

Czia pastaezius ant stalo 
kiauszyne baltame pusbliudyj 
nuėjo in spinta, kuri prie dura, 
sienoje nmuszta, talpino savy
je naminius' saldainius,, medų, 
sūri, cukru ir svečiuindus, 
iszimamus vien kunigui kalo-

suszuikn: kodėl langines neuž
daryto, szviesa neleidžia mie
goti, da tik szeszta valanda!.. 
nieko negaliu priszaukti.

— Nėra pas mus langiny- 
ežiu, — tarė Ragutis, — sena
sis ponias iki auszros po pus- 
ryczio būdavo, diena pas ji 
prasidėjo tai ir darbas buvo!

— A,a,a!, tarė ponas 
kniausdamasi in lova ir atsu
kęs pasturgali nusisuko 
sienos.

~ Raguti, mano mielas Ra
guti! — sucypė pone — per 
visa nakti Kogutas kroke, asz 
visai be miego! iszneszk, 
neszk!

Ragutis juokdamasi uždare 
seklyczios duris ir ingyžes in 
trioba papasakojo apie ponu 
nelaimes: — Kogutas kriokė 

pilvą

A,a,a! ponas

ant

i sz-

na

nu-

Kame buvę gudroeziai’

Kogutas 
kartojo ‘ susiimdama 
Katre, Ragulieno ir piemenys, 
Kogutas ir da kriokė o 
jus biesas!

’— Reikia jiems arbata 
neszti! —tarė Ragutiene jau 
drumulys iki puses nuviro!

— Ar bludiji?! jiedu ne
mano Jkelti, langinycz'ias pra
szo uždaryti, kada pasakiau, 
kad nėra, sustenėjo, užsidengė 
galva su apklbte ir nusikniau- 
sze ant sienos, pats miegas pas 
juos dabar — patemijo Ragu
tis, — klausykite, kada ims 
vol baldyti tada pradekit rū
pintis apie odosi, pridėjo juok
damasi ir paemes kirvi iszejo 
pro duris*

Apio dvylikta pasigirdo vėl 
isz seklyczios baidymas, Kat
re prirengta bliuda vandens 
hunesze praustis.

Nemažai nustebo pamaezius 
pone, kuri visai kitaip dabar 
iszrodo kaip vakar:

Didžiausis kūgis plauku su
raitytu ir su garbiniuotu gulė
jo ant stalo,, szalip dantys su 
smegenimis syk, buvo inmerk- 
to in stiklą vandens, apvali 
skrynute su miltais ir ploksz-

jiems

kad

ežiu pindreliu, žiksznine lyg 
knygele prikiszta visokiu in- 
rankiu: replikiu, žirklaicziu, 
kabneliu, ylų ir t.t. Pone sėdė
jo priesz veidrodi, kuri mato
mai atsivožė, sėdėjo baltuose 
marškiniuose aptais iszdabin- 
tuoso, ir su juodu dažu tepa 
blakstienas ir antakius, ne
lemtai raipyjdamasi ir mark r 
stydamosi lygu pindrelelis su 
dažais paliete akis.

Katrei, vandeni inneszus in*

blakstienas ir antakius,

« M

“SAULE” ' *•* r

domu buvo kuo ilgiau užsi-
likti kambaryje, prisižiūrėti 
tiems nepaprastiems darbams, 
bet pone patemijus ja stovin
ėsią, tarė imdama nuo stalo 
lyg sidabro rindeleli: 
pieno indek, supranti, 
pieno! — aiszkino rodydama 
su pirsztu in blizganti 
liuką.

ežia, tarė imdama nuo stalo
— ežia 

ežia

link nuduodama buk nemato 
nieko.

Pone tuo tarpu, nieko nepa'i- 
sedama atsiliepo iaz kampo: 
— pietus bus v ozotyre god ži
ną, dabar tas Ra, Ra... kaip

7. i •
— Ragutis lai antroj pas

jis T užmirszau!

rindo-

suprantu —

man© ateina, — pertrauke po
nas, domiai žiūrėdamas in ver-

AMERIKOS ISTORISZKOS DIENOS 
KURIE PRIPUOLA MOJAS MENESYJE.

kuri su pajuodintomis

dama pusryti, plakdamas stik
linėje koki tai tamsiai ruda 
migzinfi.
— Pasakyk lai ateina, at

kartojo o dabar man vandens 
atnoszk — pridėjo trumpai.

Mergaite vienok stovėjo ne- 
drysdama atsisukti kur pono 

vaiksz-
eziojant, paėmė bliuda ir isz- 
ėjus už dura nusispjovė su pa- 
sibiaurojimu.

Iszpylus vandeni inojo in 
taro in

prausėsi, iszgirdus ja

pripilta

— Suprantu, 
kartojo mergaite led sulaiky
dama jnoka pažvelgus in po
nia, 
akimis, be plauku iszrode lyg
nupeszta pelcda.

Inpuohis in trioba, kol szei
mininke pieno inpylo ji pasa
kojo apie matytus dyvus ir 
visi iszsijuoke iki aszaru.

— Te neszk, neszk! — juok
damosi kalbėjo szeimininke, 
paduodama Katrei

Mergaite sutai
sius rimta veidą iszejo atgal.

Ponas state ant stalo kažin 
koki sakybalda, pamatęs in- 
neszta pieną, paemes isz Kat
rės ranku, padėjo ant to sa- 
kybaldo ir prikiszo deganti 
degtuką. Mėlyna ugnis bluk- 
telejo augsztyn ir apėmus rin
deliuka cypdama blnkcziojo.

Czia nemažai buvo dyvai, 
bet atsisukus da didesnius pa
mato, nuraudonavo ir nežino
dama ka daryti apsisuko ap-

I • - - • L J - I .11 -I-

rindeliuka.

I

TARADAIKA
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Bus vyrucziai ne gerai, 
Netrukus bus darbu mažai, 

Jau ant to iszrodo, 
Kompanijos jau dantis rodo. 
Darbai po Amerika sumažės, 
Žmogus vos an t maisto 

uždirbti galės, 
O jaigu gerti norės;.

Tai vandenėlio atsigerti gales. 
Amerikonai savo biznius 

pardavinėja, ‘ 
Del “polanderiu”

0 ar jieji parduotu, 
Jaigu apie tad nežinotu?

Jaigu Dievas duos, tai tuju 
laiku sulauksime, 

Bėdos gana pamatysime.

siūlinėja,

i
Tankiai pas mus raszo, 

Ir prisigulė praszo, 
Kad visokius latrelius 

pamokyti, 
Katrie megzta ant Dievo 

pliovoti.
Juk ant to yra rodą, 

Tegul iszmintingi in kaili 
> duoda,

Oytegul duoda gerai, 
Kad net brasZketu kaulai. 
0 žinote, kad ir szuo loję, 
Kada pas ligoni kunigas 

važiuoja, 
Ir tok i s žmogus, ka loję, tai 

kvailys,
Dievui jokios bledes 

nepadarys.
Szunii su lazda atsiginsi, 

O toki besmegeni -su 
kumszczia alpmalszysi.

Mano rodos paklausykite,
O in kaili duokite, 

Jaigu tokiam vale pliovoti,
Galite snuki uždaryti.

» Bėdos už tai ne bus, 
•Norints apskųs, 
Dabar nutylėsiu,

Kitu kartu padainuosiu.
* ♦ ♦

Daug po strailtui beragiu
• priviso,

Dieva sukniso,
Didvyriai prie 'bizniu imasi >
Prie Ubondroviu,? plakasi 
Pardavėjai Upaju” ir 

‘ ‘ va j u ’ ’ garsinasi, 
Ir szventinybems dangstimasi.

MDa kaip kur “apszviestunai

<

♦

randasi,
In tarpa Lietuviu skverbėsi, 

Dideliais eave etaltfosi.
Gi vai t Ii isz kur tąja

i f . .

♦

trioba ir juokdamasi
szeimininke:

— Užtrefn'ijo mums bliuda
ta “Kogutiene” netikėsi gas
padinelo! — czia ka tai mer
gaite pas'ilenke in ausi szeimi
ninke pasakojo ir abi juokėsi. 
Nesijuokus Ragut’iene tarė:

— Nedyvai, juik ir
metu bonigstant nevidonams, 
ir sarmatos neturėjimas, fui! 
Juk ir tas pat buvo? 
klauso mergaites1.

inkir-

— uz-

(TOLIAUS BUS.)

i
I

mandrybia gavo, 
Ar gal nuo mulo su knriuom 

neseniai draugavo? 
Kulnių nepakėlė,

Ir toki va rgsza i Lietu vysta kol e 
Vienoje apygardoje, 
Najorko valstijoje,

Czia nereiko apie tikyba 
paisyti, 

Gali ka nori daryti.
O kad ir in džola pasodys, 
Arba ant virves pakabys, 

Tai nieko ne kenke, 
Juk ir szuni ant virves 

patempė.
Ne nori, no tikėk,

O jaigu negali tylėt, 
Tai vaikine pasikark, 
Arba kur gala gauk.

Gegužes 6, 1882 — Pirmas 
linieesiu Neinleidimo Insta- 

tymas Priimtas.
biivo priimtas po dideles agita
cijos On lif orai joj, kur buvo la
bai daug Chinu darbininku. 
Nuo 1850 iki 1860 m. 41,397 
Chin a i a’tvažiavo in Gan Fran
cisco, isz tu, 6,500 sugryžo Chi- 
nijon, ir 1860m. Snv. Valstybė
se ju buvo- 34,933, daugiausia 
Californijoj; 1870m. huvo 62,- 
376, arba padidejįmas dsz 27,- 
000 in doezimte metu. Kuomet 
pirmieji Chinai atvažiavo in 
Amerika, darbai buvo brangus 
ir sunkn buvo gauti namu tar
nu;. Bot kuomet žmones mate 
kad jie 'buvo praacziausios 
kliasos immigrantai, ir kad jie 
taip pigiai dirbo, kad visi tuom 
prieszinosi. Kur tik jie gyveno, 
szvarumo nebuvo. Pakilo dide
le agitacija. Ir tos visos agita
cijos užsibaigė su priėmimu in- 
statymo draudžiant Chinu in- 
važiavima. Kuomet instatvmas v 
perejo, buvo truputi suvirsz 
100,000 Chinu Suv. Valstybė
se. Keturias dešimts metu vė
liaus ju bnvo tik 60,000. Chinai 
negali atvažiuoti Amerikon 
kaipo immigrantai ir rnegali 
tapti Suv. Valstybių t pilie
cziais. Bet czion Amerikoj gi-

o
Szitas aktas

L

mc skaitomi piliecziais.
Gegužes Antras Sekmadie

nis. — Motinu Diena. Gegužes 
!), 1914m. prezidentas Wilsonas 
iszleido proklamacija, paski
riant Gegužes menesio antra 
sekmadieni kaipo 
Diena.’1

* '»

pirmas gariaivrs keliauti per 
Atlantiko Okeana. Erne 22 die
nas perplaukti.

Gegužes 25,1803. — Gimimo
Diena Ralph Waldo Emerson.
Ralph Waldo Emerson, Ameri
kos poetas ir filosofas, gimė 
Gegužes 25, 1803m. Bostone. 
Norėdamas tapti ministeriu, 
pradėjo tam tikslui mokintis 
1823m., ir vėliaus buvo asisten
tas Second Church, Bostone. 
Kuomet jis vyko Europon 18- 
36m. jau apleido savo paszau- 
kima, ir angryžete Amerikon 
pradėjo raszyti. 1847m. jo eiles 
pasirodė ir jis regulariszkai 
pradėjo iszleisti invairius rasz-

■
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Padarytumėte gerai 
Kad tokius szpielius

Tada už nosių kitu neVedžiotu 
Kaip'triiisukai tylėtu.

♦ : ♦ ♦
Vienoje vietojo revoliucija 

atsibuvo,
Keli in nevale pakliuvo, 
Airisziai su I tali jonais, 

Bet Lietuviai pasirodė 
cimbolais.

Buteliai piszkejo, 
Kraujas isz makaulių leszkejo, 

Po 35 dolerius kožnas 
užsimokėjo, 

Namon apsilaižia parėjo^
. Vyrucziai, tokiu budu 

Lietuva neisžkelsite, 
Ti’k daugiau visa tauta

1 **■ ’> nužeminsite,
Paguodones neturėsite,

y e ■ i

į paszdkytumcte, 
Ir gerai kaili išdirbtumėte.

Bet Lietuviai pasirodo

Isz Ameriko bėgti turėsite.

t
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Skrybėlaitė su szi audiniai s
ruiidinoliaif). Skrybėlaite yra 
isz žalios gelumbes.
—MOTERIAI ISZ PENNS- 

BURGH LABAI PATIKO.
' ' %; <į H 1 * ' * ' ’

Mrs; Raymnd Xlamman isz 
Pennsburg, Pa; raszo kad stu- 
boj visada laiko bonkute uDr.
White. Oil of Youth Lilli-
menta1? nes labai geras del 
diegliu viduruose, ■ galvos 
skausmo, reumatizmo, dantų 
giolimo, gerkles skausmo, ir 
i.t Ta linimenta galima pirkti 
aptiekoae arba grosernosę;

, ' r. . , f
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” Mokinos 
Ir nuo tos dienos iki 

sziandien Amerikos žmones 
tinkamai apvaikszczioja ta die
na. Ta diena “carnation” 
kvietkos nešiojamos — raudo
nos jaigu motinos gyvos, ir 
baltos jaigu motinos mirė. Pa
prastai, vaikai ta diena pasiun- 
czia savo motinoms kvietku, 
arba kokia nors maža dovane
le.
■. Gegužes 13,1607 —Szioj die
noj, Jamestown buvo insteig- 
tas Virginijoj. Miestas buvo 
apie 32 mylės nuo upes intakos,

tus. Emerson ’as mire Balan
džio 27,1882m. Jis užima vieta 
tarpe Amerikos poetu.

Gegužes 30, Kapu Puostimo 
Diena. — Gegužes 5,1868m. ge
nerolas Logan, viršininkas 
šios respublikos armijos, isz
leido insakyma paskiriant Ge
gužes 30,1868m. kaipo diena 
apdailinti kapus xĮraugu, kri
tusiu sangojant savo szali. Tas 
irtsakymas pradėjo apvaiksz- 
cziojima 44atminimo” dienos. 
Žodis “papuoszimas” ir ne 
“atminimas” buvo vartotas 
pirmame insakyme. Bet gene
rolas Logan nebuvo pirmas su
manyti “Atminimo Diena.” 
Liepos 9, 1865m. po Appoma- 
tox kova, Virginijos moterys 
lanke kapines ir dėjo kvietkaa 
ant kapu žuvusiu kareiviu. 
Nuo tos dienos iki sziam laikui 
paprotis užlaikytas pietinėse 
valstybėse. Georgia, Florida, 
Alabama ir Mississippi paski
ria Balandžio 26 d. kaipo kapu 
papuoszimo diena. North ir 
South Carolina paskiria Gegu
žes 10d. Gal yra todėl kad pie
tuose kVietkos ankszcziaus 
pradeda žydėti negu rytuose.

Gegužes 31,1819. — Gimimo 
Diena Walt Whitman. Walt 
Whitman, Amerikos poetas <i- 
mė West Hills, Long Island; N.

“ atminimo 
papuoszimas 

? J

ir beveik skersai dabartini 
Williamsburg miešta. Miestas 
buvo pirrfia Anglu apsigyveni-

ji

mo vieta naujame sviete. 1609 
m. Jamestown turėjo 50 arba 
60 nameliu, su viena bažnyczia. 
Kad nors miestas buvo Virgi
nijos sostapyle,” nebuvo pasek
mingas. Sziadien ten randasi 
griuvėsiai.

Gegužes 24,1819. — Pirmas 
Laivas Plauke Per Atlantika. 
Szioj dienoj laivas “Savan
nah” iszplauke isz Savannah, 
Georgia in Liverpool. Buvo

Duriu ir langu sietus 
ręikia sudėti anksti 
pavasario laike.

Yra trys budai atsigynimui 
nuo mušiu namuose; neinsilei- 
džiant ju visai, su sietu pagel- 
ba; vartojant mušiu popiera ir 
nuodus, kad panaikinus tae 
kurios insigauna; panaikinant 
visas ju veisinimos vietas.

Entomologijos (Mokslo apie 
vabalus) Biuras randantis 
Jungtiniu Valstybių Agrikul
tūros Departamente, yra daug 
sykiu iszaiszkines kodėl pa
prasta muso yrą tokia pavojin
gą viesznia. Kiekvienas mo
kykla lankantis vaikas supran
ta kad szis gyvūnas veisiasi 
meszlyne ir puvaneziose .isz- 
matoso, ir jai insigauna in na
mus visa ta neszvaruma nesza 
ant maisto, perduodamas jam 
pavojingus ligų mikrobus, ir 
kad namas sietais apsaugotas,

Biuras

didele pagalba apsisaugojimui 
nūn ligos*

Geros szeimininRes užduotis
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Y. Būdamas 12 metu turėjo ap
leisti mokykla ir turėjo eiti 
dirbti. Pirmas darbas buvo 
prie laikraszczio Brooklyne. 
Vėliaus tapo mokytojas Long 
Island’e. Jis buvo ‘4 Brooklyn 
Eagle” " .
New Orleans redaktorius. Vė
liaus jis dirbo su tėvu būdavo* 
jant ir parduodant mažus na* 
mus. Bet 1885m. pagarsėjo kai* 
po Walt Whitman, poetas. Per

ir kito laikraszczįo -

kelis metus jis ra'sze invairius 
rasZtus. Whitman mire Kovq 
26d. 1892 m. Europoje Whife 
man žinomas kaipo geriausia* 
Amerikos poetas. Jo eiles verą* 
tos in daugdi svetimu kalbu,
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galima’ ankstyvas muses, kol , 
jos dar . negauna progos veisi- 
da nuo 120 iki 159 kiauszinukU 
nimui. Individuate muse pade*

l

vienu sykiu, ir per vasara pa-
deda po tiek nuo dvieju iki kė- 
tnriu sykiu. Szie kiauszinukai 
iszsiperi 24 valandų dienu, ir 
miegojimo periodas nuo trijų 
iki szesziu dienu. Praėjus nuo 
dviėjn ir puses iki dvidešim
ties dienu nauja muse jau de
da kiauszinukus. Kitaip sa
kant, nauja mušiu veisle vidur
vasary prasideda nuo kas IX 
iki 14 dienu.

Keletas mušiu paprastai ih> 
sigauna in namus, ar tai duris 
darinejant ar per plyszius. Visi 
valgiai turi būti gerai uždeng
ti, kad muses negalėtu ju pa
siekti. Iszdelio'jant musėms 
nuodus kaikuriose vietose na
muose daug pagelbės isznaikl- 
nimui tu kurios netikėtai insi- 
gavo. Pasekmingas musėms 
nuodas tai sumaiszymas trijų
majų szauksztuku komerciji- 
nio formaline su puskvorte pie
no ar pasaldinto vandens*

Yra aiszku isz nužiūrėjimo 
visu mušiu paproteziu, kad sie
tai ir musėms nuodai butu ne
reikalingi jei vietos kur muses

yra anksti sudėti sietus in lau- .veisiasi butu naikinamos ar 
szvariai užlaikomos. ,
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gus ir duris, ir užmuszti kiek
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ŽINIOS VIETINES
— Gegužis — Mojus.
— Union Paving kompani

ja kuri iszpila cimentu Centre 
ulyczia, dirba nauja cimentini 
kele Lakewood parke,
bus užbaigtas in laika kada 
parkas atsidaris.

— Nedėliojo losze beisbole 
su 

Adoo West End parke. Mika-

— Szita Ketverga, 6 diena, 
musu žymus biznieris Juozas 
Anceteviczius, 409 W. Centro 
uli. apvaiksztines 20 metines 
sukaktuves savo biznio barbe- 
rystes. Musu tautietis AncerO- 
viezius gimė Lietuvoje, pribu-

kuris

Mc-Ma ha no ja n-s kliirbas
< i__

diszkiai laimėjo.
— Viktorijos teatre buvo 

laikomas muzikaliszkas vaka
rėlis kuriame dalybavo visi 
miesto korai. Lietuviszkas ko
ras taipgi eme dalybas ir atsi
žymėjo puikiai, nes publikai 
patiko labai Lietuviszkos dai
nos.

— Musu West End ugnage- 
siai kurie parduoda tikietus, 
rugoja kad žmonis nesuszelpe 
juju nepirkdami tikietus. Juk 
nežinote kad gal reikalausite 
musu bojsu suszelpimo laike 
nelaimes. Musu ugnagesiai rei
kalauja jusu suszelpimo, nes 
be juju pagialbos neturės kuom 
gesinti deganezio namo.

. — Thomas Steck 
isz Jacksono peczes

ajriszis 
pasidarė 

sau gala praeita subatos va> 
kara, kada isz nežinomos prie
žasties isz revolverio paleido 
szuvi sau in galva ir krito ne
gyvas ant vietos.
t Nedėlios po piet, mirė ge

rai žinoma naszlc Elzbieta 
Doczkiene kuri sirgo tik trum
pa laika. Velione pergyveno 
Saint Nikolas apie 35 metus o 
Mahanojui viena meta. Paliko 
viena sunu Joną ir tris veduses 
dukteres: Stankevicziene,
Smalauckiene ir Randžicnia 
New Philadelphijoj kaipo ir 
broli Antana Kry’pa. Paėjo isz 
Suvalku gub., Bakrojaus kai
mo. Laidotuves atsibus Sere- 
dos rvta su v
maldoms isz namu dukters 
Stankeviczienes 325 W. Bine 
ulvezios. Graborius Traskauc- 
kas užsiėmė laidotuvėms.

— Vincas Budreviczius, 335 
W. Mahanoy Avė., kuris buvo 
duonkepiu del Mahanoy City 
Baking Co., pirko duonkeptu- 
ve Sunlight Baking Co., Cum- 
berlande, arti Sunbury, Ba. 
Vincas vra sunum naszles Bud- 
reviezienes, 334 W. Bine uli., 
kuri laiko grosersztori. Vėlina
me Vincui gero pasisekimo 
liauja m biznyje.

žinoma

Stankevicziene

bažnytinėms pa
narnu

tD

H

I

' — Daug vaiku ir mergai-, 
ožiu priėmė pirma komunije 
Szv. Juozapo Liet, bažnyczioje 
Nedėliojo. Sesers puikiai pada
bino altorių. Prie altoriaus bu
vo pastatytas puikus bromas 
isz lelijų, pro kuri musu vaike
liai 4‘jo priimti S. Sakramcnta 
pirma karta. Kun. Czesna pa
sakė puiku pamokslu iszreiksz- 
damas svarbumu Sakramento. 
Koras puikiai padainavo tin
kamas giesmes. Daug priguli 
padėkos del vietiniu seserų, 
kurios iszlavino vaikuczius 
kaip reike pristoti prie Dievo 
stalo. Puiku vainiku žiedu ant 
stovy]o Motinos Dievo paauka
vo poni Rozalije Bružinskiene.

vietiniu seserų 
iszlavino

>

Ii

I ■t
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— Jonukas Klemczevskis, 
505 W. Railroad ulyczios, dvie
ju metu vaikiukas, likos patai
kintas per automobiliu bet vi
sai nesužeistas tik truputi ap
draskytas.

i

l

I *

— Praeita subatos nakti 
mire del daugelio lietuviu pa- 
žinstamas Edvardas Hennesy 
kuris laikydavo salimus ant 
Center ir Main ulycziu. Jisai 
sirgo ant uždegimo plaųcziu.

I. 
II 
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— Parsiduoda geras medi
nis baras tinkamas in sztora. 
Atsiszaukite pas sztorninka 
Mot. Abramavicziu, 511 W. 
Mahanoy Avė. 2t

— Jaigu norite aptverti ci- 
mentu kapus ir kitokius pana- 
szins darbus, tai geriausia jum 
padarys cimentinis kontrakto- 
rius Adomas Butkus 1136 E. 
Centre St. . _ (t.38

k**-'

damas in Amerika su savo tė
veliais būdamas jaunu vaiku.

Dirbo sunkiai kasyklose lyg 
anglinio st raiko 1902 mete. Per

pas

bizni nuo Jokūbo
312 W. Centre

bet būdamas tvir- 
vyruku plauko

straika iszvažiavo in Filadel- 
fije kur iszinoko barberystes 

geriausius vyrus tame 
dinste. Sugryžes in Mahanoju, 
pirko savo
Kisieliaus po 
uli., isz lenais persikrausto in 
407 W. Centre uli., kur ir szia- 
dien gyvena. Sunki buvo Juo
zo pradžia,
tu ir teisingu 
naršei pirmyn ir sziadien yra 
vienas isz progresiviszkiausiu 
biznierių, pirkdamas locnasties 
narna 409 W. Centre kuri per
taiso, indejo naujus fiksezerus 
ir szapas yra vienas isz geriau
siu intaisytu visaim paviete po 
20 metu sunkaus darbo. Szapo- 
je užsiima ypatiszkai ne tik p. 
Ancereviczius,

u z 
j uju

bet prigialbsti 
jam jojo sūnūs Juozas ir Anta
nas Raitelauckas. Isz priežas
ties sziu sukaktuviu p. Ancere
viczius geidže iszreikszt savo 
nuoszirdingiausia padekavone 
visiems Mahanojiecziams 
juju suszelpima biznije,
prietelysta ir atsilankymu pas 
ji. Ateitoje tarnaus visiems sa
vo kostumeriams kanuoteisin- 
giause ir dabins jusu veidelius, 
o del moterėliu ir patogiu rū
telių kirps plaukus kanuopui- 
kiausia. Redyste “Saules” vė
lina p. Ancei'evicziui sulaukti 
sidabriniu sukaktuviu ir ka- 
nuodi<lžiausios pasekmes biz
nije.

Isz Shenandoah, Pa.
del— Garnys buvo geras 

szeimynos Antano Litkevicziu 
isz Lost Creek, nes paliko pas 
juos ana diena dvynuezius isz 
ko labai Antanas nudžiugo ir 
prižadėjo pirkti dubeltava ve
žimėli.

— Nuo elektrikiniu dratu 
užsidegė namas Mikolo Rusa- 
nevieziaus ant 522 W. Colum
bus uli. 
bledes.

— Petnyczioje buvo Read
ing© pede. “Sergancziu” buvo 
užtektinai matyti po miestą.

— Lokalus No. 807 prie 
Maple Hill kasikiu ant savo 
susirinkimo nutarė kad saliu- 
ninkai ir kitokį biznieriai, ku
rie dirba kasiiklosia,
mesti savo biznius arba dar
bus kasiklosia. Saliuninkai pa
prastai turi geriausius darbus 
ir kontraktus, pas kuriuos at
silanko visoki boselei ant gud 
taims duodami jiems geriau
sius darbus. Labai iszmintin- 
gas nutarimas.

padarydama mažai

turi pa-

New Philadelphia, Pa. f Po 
trumpai ligai praeita Petny- 
czia mirė Vincas Lcskeviczius, 
60 metu, palikdamas paezia, 
sunu Vinca, ir dukteria Ona, 
kaipo ir seserį Teresa Ancere- 
vieziene, Mahanojui. Velionis 
pergyveno Ariieriko 30 metu, 
gimė Lietuvoje Suvalku ‘gub., 
Kalvarijos par., . Rudaminos 
pa v. Laidotuves atsibus Sere- 
dos ryta su bažnytinėms apei
goms.

— Lietuviszkoje bažnyczio
je prasidėjo 40 valandų atlai
dai Utarninke. Daug svetimu 
kunigu pribuvo in pagialba 
vietiniui prabaszcziui.

Tamaqua, Pa. f Vincas Pet- 
keviezius, likos užmusztas No. 
14 kasyklose prigulinezios prie 
Lehigh kompanijos Subatos 
ryta. Velionis turėjo apie 41 
metus, paliko dideliam nuliūdi
mo paezia ir du vaikus kaipo 
ir broli Frana Middleporte. 
Prigulėjo prie S.L.A. ir Vytau
to draugyseziu. Laidotuves at
sibuvo Utarninko rvta subaž- 
ny finoms apeigomis S.S. Pet
ro ir Bovylo bažnyczioje.

N. Philadelphia, Pa. — Bal.
24 karve ragais atpleszo Gra
jausku vaikiukui lopuke

i dantų. Gydytojas lopuke 
siuvo ir sako, kad sugis;
sako, kad reik geros priežiū
ros.

lino 
su- 

bet,

Worcester, Mass. — Domi
cėlė Potkeviczieno jeszko per
siskyrimo nuo Antano Petke- 
vieziaus, kuris nežinia kur yra 
dabar. Jos advokatas yra Benj. 
Mendelsohn, 931 Slater Bldg.

— Valkijozai užpuolė ir 
primusze Ignaca Kalita, 40 m., 
prie jo namu, 118 Washington 
St. Kazys Piktelis eidamas pro 
szali, pamate jig ulint be žado, 
paszauko policija, kuri nuga
beno Kalita in ligonbuti. 
sunkiai ;
žandikaulis turbūt perlaužtas. 
Atgijęs žada, jis pasisakė, kad 
nuo jo atomo $200. Detektivai, 
betyrinėdami, nužiūrėjo tris 
vaikezus, kuriuos aresztavo ir 
laiko tardymu, kol Kalita 
pasveiks.

— Temijant

Jis
apdaužytas, vienas

kol

prohibicijos 
pasekmių eiga, kas-kart labiau 
matyt, kad tos
munszainas, pavergia ne 
suaugusius gyventojus

pasekmes — 
vien 
szio 

miesto, bot jau kaito ir vaikus 
savo auka. Pereita savaite, 
Providence St. mokykloj, 
metu vaikas pasirodo sesejai 
visiszkai girtutis.
nužurejus ji,

Pereita
11

Mokytoja 
pasiuntė ji in 

Igonine, isz kur buvo paliuo- 
suotas sekanezia diena, iszsi- 
pagiriojes. Policija, ir moky- 
klo virszininkai tyrinėja, jesz
ko kas'nugirde vaikiu

Pentadieny, policija areszta- 
vo Antana Radvila, 15. m. mo
kini, už neszįina ir 
galiono niunszaino.
bus Federaliniame teisme.

.2 — A. L.
Port Carbon, Pa. — Balan- 

angliu-kasy kloję

truejima 
Teisiamas

džio 23 d.
Eagle Hill, patiko nelaime Lie
tuvi Igną Steini. Vos pradėjus 
dirbti dienos darba isz virszaus 
puldamas akmuo prispaudė ne
laimingojo galva ir pirm pri
buvimo pagelbos nelaimingasis 
jau buvo negyvas. A.a. Ignas 
buvo dar nesenas žmogus pa
ėjo isz Pajevonio par. Vilka- 
visZkio Apskr. Paliko nuliudi
mia moteri, tris dukteres isz 
kuriu viena isztekojusi gyvena 
New Phila. du punu'S, viena 
broli Lietuvoj, du brolius Ash
ley, Pa. viena St. Clair, Pa. se
sei r Brooklyn, N. Y. ir sziaip
daug giminiu Amerikoj.

Velionis gyveno keletą metu 
Szkotijoj ir 1910 metais atva
žiavo Amerikon ir gyveno ke
letą metu Reading, Pa. vėliau 
New Phila, Pa. o 'paskutiniais 
laikais nusipirko savo namus 
ir gyveno Port Carbon, Pa.

Vdlioniis buvo linksmaus bu
do žmogus, visu buvo gerbia
mas ir turėjo daug pažystamu 
tad ir in laidotuves prisirinko 
daug žmonių atiduoti paskuti
ni patarnavima savo mirusiam 
draugui. Kadangi velionis 
daug metu gyveno Now Phila- 
delfijoj laidotuves buvo su 
bažnytinėms apeigoms buvo 
New Phila. Lietuviu bažny- 
czioj kuria gyvu būdamas rė
mo sulyg isZgales ir palaidotas 
vietinėse Lietuviu kapinėse.

Lai ilsisi kūnas ramybėje 
Amerikos žemelojo o Vieszpats 
lai priglaudžia tavo siela in 
palaimintųjų karalija.

Kadangi

Newark, N. J. — Miesto li
goninėje buvo apra išžiota s 
Juozas Kernagis, nuo 186 Now 
Yrk Avo., kuris, sakosi, ,por 
neatarguma porsįszęveą ranka.

SAHLB

Wilkes Barre, Pa. — Ugnis

irt

sunaikino plovinyczia anglių 
prie Hillside Coal Co., Avoko- 
jo, padarydama bledes ant 
$75,000. Artimoje Plains, slide- 
ge viosz-namis Mountain 
House. Bledes padaryta ant 
$8,000.

viosz-namis

Ateja
isz piktumo užsitraukė

............ ■*■",111 ,

Detroit, Mich. — Darbai pas 
mus eina blogai, .daug darbi
ninku likos paszalintais isz 
dirbtuvių, o kokio ir dirba, tai 
tik puse laiko. Žmonoliai turė
dami daug laiko eina žuvauti, 
bet vanduo szaltas tai ir žuvy
tes nesiduoda suimti.
namo,
namines.
t Diena 27 Morcziaus, mi

re Petras, mylimas sūnūs Petro 
ir Antaninos Smoleku (Smolu- 
ku) turėdamas vos 19 metu, 
kuris gimė Mahanoy City. Pa
liko dideliam nuliudimia teve- 
lus, 2 brolius ir 3 sesutes'. Ba
ladotas su bažnytinėm apei
gomis ir palaidotas ant Szv. 
Kryžiaus kapiniu. Kun. Berei- 
szis pasako puiku ir graudin
ga pamokslą. Kas isz giminiu 
norėtu dažinoti tolimesniu ži
nių apie musu gyvenimą, tegul 
raszo ant szio adreso: 
Smolek, 3932 C. Str., 
Mich.

Peter 
Detroit,

Alden, Pa. t Jonas Stalevi- 
czius apie 20 metu, gyvenantis 
Hanover, nuejas pas dentista 
isztraukti danti nuo ko užsi- 
trucino kraujas ir in sanvaitia 
laiko nelaimingas jaunikaitis 
mirė. Jonas buvo gabus vyru
kas, grajino ant saksofono ir 
darbavosi daug del Lietuvys
tes labo. Laidotuves atsibuvo 
pirma diena Mojaus su bažny
tinėms pamaldomis ir likos 
palaidotas ant Vanames kapi
niu.

Detroit, Mich, f Jurgis Gri
gaitis, mirė po trumpai ligai 
uždegimu phpicziu ir likos pa
laidotas praeita Sereda su baž
nytinėms apeigoms Szv. Jurgio 
bažnyczioje. iPaliko dideliam 
nuliūdime paezia Marijona, ke
turis sunūs: Frana, Jurgi, Juo
zą ir Petru ir vienu (lukteriu 
Ona Kugrienia —- visi gyvena 
Detroito.'Pcrjilga laika gyveno 
kitados Mahanojuje kur buvo 
gerai žinomas. Likusi nuliūdus 
szeimyna sudeda visiems szir- 
dinga aeziu už atsilankymu ant 
laidotuvių.

■* f 11,1

Sugar Notch, Pa. — Nupul
dami s 'nuo trepu, kuriais lipo 
žemyn, Juozas Baraseviczius, 
burdingicrius, nusilaužo spran
du mirdamas arit vietos.

Juozas Baraseviczius

Craigneuk, Szkotlandija. — 
Jau praslinko kelios sanvaites 
kaip nes'ikalbejom apie savo 
koliioriijos atsitikimus, juokin
gus, graudingus, ir rimtus, jau 
buvo laikraszty minėta gal kas 
ir atmena, kad gryžszim vėl 
prie suaugusiu gyvenimo, ir 
apsiejimo, ir lisztieso negalima 

kad rodos suaugia,

bėgdamas

pasisveikinimo

i
- ------------ -------—r"-------- ------ —

szviestieji didvyriai;
Kitas vėl supykęs už koki 

menkn'idki, o gal’ ir greieziau 
pats kaltesnis būdamas taipgi 
nekalbos keletą menesiu ar ir 
daugiau, o gatvėje matydamas 
kad reikės susitikti, galva len
kia kožemiausia
greitai pro szaly, kur ežia pro
tas, ir apszvieta prisižiurekit 
in nerazumnus sutvėrimus, 
kaip jie susiposza, ir susikru
vina, o praslinkus kelioms va
landoms, ar da mažiau susiti
ko jokio piktumo neturi, nors 
pa si v u esto
ženklu, geda tfu,' — o isz sza
li es žiūrint tai atrodo visiszkai 
kitaip, ir kol viską nepermatai 
sunku suprasti del ko tas žmo
gelis taip galva lenkia priesz 
nekuria ypata taip nusižemin
damas,'žinoma tokiu nedaug 
gal ant vienos rankos pirsztu 
suskaitytum, Na isztieso ir vi
sur tokiu inteligentu nepor- 
daug kur patys savos baidosi 
ypacz kada kepeliusza užside
da.

Ant galo kam czion apie 
juos kalbėti, senus tabalu sun
ku szokt iszmokyti, taip ir 
czion, jie vistick kokiais buvo 
tokiais ir pasiliks. Praslinkus 
nckurima laikui vėl apie juos 
pakalbėsim, gal toliau truputi 
proto gaus, ar tas pats iszga- 
ruos, turim laiko, rinkimai da 
toli, o
reikszta, kad kolei jis preziden
tu btis, tol negeistinos jam ypa
tus prie draugijos nebus.

Dabar pradėsim apie Cicili
kus, ju taipgi randasi pas mus 
keletas bet tikru tai isztieso, 
visiszkai mažai, — kandidatu 
in cicilikus tai yra pusėtinai 
daug, vieni iszsirengia isz na
mu sakydami savo žmoneliai 
kad eina in bažnyczia o nužiop- 
lina in kokia nors cioilistiszka 
instaiga (nes isz namu'žmone
le varo kad eitu melstis), kiti 
neva cicilikais vadinasi bet vi
siszkai ne daleles nepildo, vien 
ka in bažnyczia neeina, ir tikė
jimą niekina,'bet prisiėjus rei
kalui ar kriksztas, ar szliubas 
in bažnyczia,
mas! Ir kaip galima pavadyti 
toki minkszta-protiszka tikėji
mą asz nežinau ne vardo, o ku
nigai isz dalies yra kalti kat 
tokius ir priima, kuris savo 
laiko ar szioki ar kitokį tikėji
mą, tam ir pritinka, ir niekas 
už tai nepapeiks kad koks jis 
yra tai savo ir pildo. Bet kata
liku taipgi negalima paglostyt 
kurie tik ipz vardo tokiais bu- 
n?’.kitiem vaikai, kitiem kokia 
nors vieta aukszto vardo prie

pono prezidento iszsi-

vot ir ciciliz-

vieniem trukdo moterys,

sza bet minėtasis daigtus pa
ėmęs pinigu neduoda, iszrasda- 
mas kad jam da priguli dau- dos atnesza po $15. Randasi 
giau (o visai be teisybes). To
kiu budu tik padare aszaru kad 
sunku ir apsakyti. Czion tai 
aiszkiai iszeiira katalikiszko ti
kėjimo pricszingumas, in vieta 
—artyma gelbėk, tai artyma 
skandy k. 

•
Skestancziam paduok ranka 

— sskestanti pastumk, ir 1.1. 
Bus jau gana, jau tamsu, o ži
burį žibyt neužsimoka reik pe
nai taupyt, važiuoju ant atsil- 
sio bet nemažiau ir vėl kaip 
ant dvieju sanvaieziu, po tam 
vėl pasikalbėsim isz eiles nuro- 
dios laikraszty, o dabar sudiev

—Szkotinskas.

ANT PARDAVIMO.
Namas del 2 familiju. Ran-

MUNSZAINES
NEVIRSIU.

tuojaus prie kasyklų kur gali
ma gauti gera darba. Priežas« 
tis pardavimo yra jog savinin
kas eina gyventi ant farmos. 
Atvažiuokite 
kreipkitės ant adreso.

Ant. Brazunes
Tuscarora, Pa.

MAHANOY CITY MOTERE 
JI GIRIA.

Mrs. Catherine Smith, 233 
E. Mahanoy St. raazo kad nau
doja “Dr. White’s Blood ir 
Nerve Tonika” su gera pasek- 

Ji taipgi giria “Dr. 
White’s Lung Healer” gyduo
le. Tos gyduoles parsiduoda 
aptidkose ir grosemese.

— Ar asz kvaila! — suszuko 
Joniene. — palauk, asz parody-

pažiūrėti arba
(t.36

Or

me. giria

Raszo Eug. M—ne.

— Ar tu girdėjai naujiena 
apie Baltru? — klauso Petrie
ne.

— Na, o kasgi jam nutiko?— 
nusistebėjo Antaniene.

— O gi žinai, Jonas, Bal
traus brolis, apskundė savo 
tikra broli už virimą sznapso; 
na, tai ji aresztavo ir pasodino 
in 'szaltaja vienai savaitei, ir 
dar turėjo užsimokėti 8 szim
tus doleriu pabaudos. Ar nege
da, kad tai tikras brolis taip 
padarytu? Tai prie ko svietas 
daejo — brolis broli in prapul
ti varo! Asztuoni szimtai, tai 
pinigai, — aimanavo Petriene.

— Nesuprantu; juk Baltrus 
ir Jonas taip dailiai sugyven
davo, kad kiti net stebėdavosi; 
isz kur pas juos rasdavosi toks 
prisirrszimas prie viens kito; o 
dabar, žiūrėk neprieteliais vir
to. Ka tu sakysi? — vis stebė
josi Antanierte.

— Tai mat, sziixlele, tai bu
vo kol buvo nevede. O dabar 
vedė, ir mat moterys padeda 
broliams susipykti.tarp save.?, 
tai iv broliai viens kito rieap- 
kenezia. Asz tau papasakosiu, 
kaip buvo. Baltruviene gerti 
nemėgsta, o Joniene tai traukia 
pusėtinai gerai; karta Joniene 
atsilankė pas Baltruviene in 
svecziirs ir lauke iszsižiojus, 
kada ta pavaiszins ja su sznap- 
suku; o ta tuo tarpu neturėjo 
namie, tai ne nesirūpino apie 
tai. Noiszkentus Joniene pa- 
prasze degtines; Baltruviene 
norėdama jos norą iszpildyti, 
iszejo pasiskolint nuo kaimin- 
kos buteliuko. O žinai, szirdele 
kad sziais laikais nereikia toli

siu, ar asz kvaila, ar no. Žinau 
ji turi teise virti, bet juk gale-, 
jo pasipraszyti mano pagelbos, 
asz bueziau parodžiusi, kaip 
pigiai ir dąųg gali padaryti; 
bet net, m^n nieko nesako ir 
pasidarė; palauk, asz jai parot 
dysiu!....

Kuomet Joniene apsilanko 
pas Baltruviene, ta tuojau da
vė paragauti savo darbo eznap- 
so. Joniene paragavus tuoj su
prato, kad jos *sznapsa8 yra 
daug gardesnis, negu kad ji 
padaro. — Vat ragana, — ma
ne sau gerdama Joniene, — 
•jeigu mano pirkėjai paragau
tu jokios, tai jau sudiev pini- 
gelai, — dauginus pasgeiai, — aaugiaus pas mano 
neatetu!... — Žinai, Baltruvie
ne, kad tu ir moki gera sznap
sa padaryti. Daryk dauginus, 
tau seksis gerai iszparduoti, 
— kalbėjo veidmaininga Jo
niene. ...

Tai. turto negi susi
krausi, vat bus patiems, ir gal 
dar kokiam pažystamam duo-
siu; o taip, ima ja szunys, dar 
gali pagaut bedirbant, tai tik 
dauginus bėdos butu, — aisz- 
kinotfi Baltruviene.

— Tai mat, ims ir pagaus! 
— nusijuokė Joniene. — Asz 
jau oielį metai kaip verdu, o 
ne szuo nesulojo. Nesibijok 
nieko, virk drąsiai.

Pasiseko Baltruviene pasi
pelnyti su tuo sznapsu. Paėmė 
noras dar syki virt. Užgirdo 
apie tai Joniene ir nieko ne
laukus praneszc policijai, kad 
ten ir ten sznapsa verda. Poli-
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draugijos, minėtos klintys pro- ... . .
gai .pasitaikius prasisznli'no, ar, ol.tl- ^ant.. Sav“s ;znnPso. ~
garbingos in valdyba vietos
neteko, meta jau viską, ir kata
likybei pirmas prieszas, o kan
didatas in Cicilikus, ■— bet su
tikimas tarp abieju nepeikti
nas užsigaulidjimu ant vieni 
kitų mažai, o tarpais tokia vie
nybe kad nežinai ne katras ko
kio tikėjimo ir katras tikėji
mas geresnis.

Tokiais ir kitokiais apsieji
mais save digeziai žemina, ir 
rekale kokiam nors pasikalbė
jimo priosz cicflistus no žiop

užtylėti 
vaiku tėvai, ir ant balso atro
do tikri vyrai, o taip beprotisz- 
kai apslieina, maži būdami vi
siszkai save, ir savo varda že
mina, ant gatves susitikę su 
kuom nors asabiszka nesutiki
ma turint, tokius 'žodžius var
toja kad net szlykszfu apie tai 
pagalvoti, o ka raszyti, ar laik
raszty dėti tai jau nėra ne kul
bes, tai gali kiekvienas supras
ti kad pas mus randasi koletas 
gerai apszviestu, ir giliai kul
tūroje iszlavintu vyru, jau mo
terys kdliom eiliom geresnėm 
apszvietime stovi, nors jos ne
turi savo draugijos, ne svetai
nes, ka- susipieto kur nors in 
stirba, ar ant gatves, kūmute su 
kūmute prisiplepa invales, isz- 
sidurnina viena kita nemažai, 
bot be jokio piktumo gražumu 
mažai kitokiu žodžiu girdisi 
kaiip durnele - durniuke, ir už 
piktumą to ‘nelaiko no taip 
kaip mus kalakutai vyrai, jai 
kuris už koki menknieki supy- ka. Žinoma tai iszgirdes groi-

telt negali, nes jie minksztati- 
kybe prirodo su faktais, ir 
bjauriais katalikais vadina.

Randasi pas mus ir per daug 
Dievotu kataliku kurie ba'žny- 
czioj rodos Dieva visu glebiu 
pagriebs, bet pažvelgk in jo ap
siejimus tai net plaukai sukru
tes. Patarle sako: “genys mar
gas, o svietas da maigesnis,” 
taip ir czion . randasi vsiokiu 
žmonelių, ir visokiu reikalėliu. 
Pasitaiko nekuriam suvargti, 
ir greitos pagelbos jeszkoti, ar 
kad savo szeimynele, pavalgy
dinti, ar kita svarini reikalą 
atlikti, eina pas geradeja isz- 
tikima praszyti paskolint keliu 
svaruku, bet kaipo dievobai
mingas katalikas pasako kad 
duosiu, be't atnesžk man in zos- 
tova laikrodėli, retežėli, ir kit-

ko, jau tas nekalbos koletą me
nesiu su ta ypata, ar tai czion 
vyriszkumas pagalvokite ap-

<ai sugryžta pasako viską pa
ežiai kuri taipgi pasuko kad 
tokiu galimą užvioryt, ir nunc-

I ♦

visur jo pilna. Na, tai Joniene 
ir isztusztino viena pati bute
liuką. Gerdama vis kalbėjo, ko
dėl ji namie nepasidaro del sa
ves; mat butu daug gardesne ir 
pigiau negu pirkti. Prižadėjo 
duoti aparatus ir dar pamokin
ti, kaip virti. Baltruviene isz- 
klause ir sako, kad pasikalbės 
“su diedu,” 
sutiks, tai mėgins koki karta ir 
pavirti del saves. Jau gerokai 
inkauszus Joniene atsisveikino 
su savo broliene ir iszkeliavo 
in namus.

Kuomet Baltrus sugryžo na
mo isz darbo, tuoj moterėlė pa
pasakojo apie Jonienės gera 
paturima. Baltrus pagalvojo, 
kad nebutu proszali; ko neisz- 
gers, tai parduos, — juk pirkė
ju netrūksta. Abudu ilgai dar 
kalbėjosi, kaip jie daug par
duos ir kiek daug pinigu už
dirbs. Arit rytojaus nuėjo in 
krautuve ir nusipirko reikalin
gus daigius, nepraszydami Jo
nienės pagelbos.

Joniene dagirdus, kad Bal
trai be jos pagelbos, insitaise 

bravore” .ir pasidarė degti- 
44^7^1 begalo užpyko ir bambėjo 
savo vyrui; kad ji atkerszys 
tai mandrei Baltruvienei.

— Na, kas tau galvoje, kad 
jie daro; juk pati jiems pata
rei, o dabar dūksti, — kvaila 
boba ir tiek! Juk ji tau nieko 
ne sako, kad tu savo namus in 
kareziama pavertei, — barėsi 
Jonas, * ’ - • *4 • I

ir jaigu jau tas

u

nes
ji atkerszys

cija nesnaudė, tuoj pribuvo ir 
atrado Baltruviene prie darbo. 
Tuoj ja in vežimą, ta raugyma 
lauk, biski paėmė inrodymui 
ir veža in policijos stoti. Tei
sėjas buvo geras blaivininkas, 
todėl labai baudė kuriuos pa
sigavo. Pasodino Baltruviene 
in szaltaja iki Baltrus nepasi
rodys. Kuomet tas atėjo, tai 
paleido jo moteri. Ant ryto
jaus tęisejas nuteisė jam sa
vaite in kalėjimą ir 8 szimtus 
pabaudos užsimokėti. Tai mat 
kokiu žmonių, esama; pirma 
duoda patarimu, o paskui 
skundžia, — užbaigė Petriene.

— Vaje tu mano, tai nela
boji! Ar neatsitiks kada ir Jo
nienei atsidurti tokiame padė
jime; ja vertėtu.
nuodija žmonos, tai gerai, o ki
tam pavydžia ir del saves isz- 
sivirti, — įkalbėjo Antaniene. 
Na, tai bus ir sudiev, einu da
bar pas Jokubiene, — papasa
kosiu naujiena, gal dar neži
no; na, tai bėgsiu, sudiev.

— Sudiev, — atsake Pet
riene, ir nuėjo savais keliais.

Teko, girdėti, kad Baltrus 
atsedejes savaite ir užsimokė
jęs pabauda, gryžes namo bra
vorą suskaldė in szipulius. O 
Baltruviene irgi apskundė Jo
niene, tai ir tai kiszene pa
lengvėjo ant keliu szimtu. Kar
ta sueje visi in krūva, viens 
kito persiprasze ir nutarė dau
giau tos munszaines nevirti; 
jeigu jau toks baisus troszku- 
lys užeis, tai tik alueziu ji nu
varys.
priesz instatymus, nes ar 
ankszcziau ar vėliau turėsi nu
kentėti už laužymą irisakymu.

Mokykla pinigus kainuoja.
t r
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Kaip pati

Nes neapsimoka eit 
nes

— Vienybe,
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