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1SZ AMERIKOS
NUĖJO ATLANKYTI TĘVA 

KALĖJIME, LIKOS ISZ- 
VARYTI ISZ NAMU-

Providence, R. J. — Du vai
kai, kurie ėjo pokszfi dvide- 
szimts myliu in pavietava ka
lėjimu Howard, atlankyti jame 
savo tęva, likos iszvaryti isz 
namu per savo motina. Vaikai 
yra Henrikis 14 ir Aleksandra 
11 metu, Minus Jono Zienbo, 
kuris likos apkaltintas už žu- 
dinsta ir nubaustas in kalėjimu 
ant devyniolil^is melu.

Vaikui pailsiu, su pūslėms 
ant kojų, at ėja in kancolarije 
kalėjimo, apsako dažinretojui 
Linscott’ui, buk atėjo atkinky
ti savo tevdli ir-pasakyti jam, 
kad nuo kada jisai randasi už
darytas kalėjime, kokis tai sve
timas vvras tankiai atsilanko 
pas juju motina vakarais ir 
perbuna po kėlės dienas su ja
ja ir tankiai nuo jojo gavo 
muszti- Dažiuretojas kalėjimo 
juos pavalgydino, davė paveli- 
nima pasikalbėti su tėvu, o ka
da sugryžo namo gavo gerai in 
kaili ir iszvarvti in visztinv- 
czia per motina, kur miegojo 
per kėlės dienas, pakol kaimy
nai nepranesze apie tai palici- 
jai-

APLEISTA MOTINA 
BANDĖ ATIMTI 

SAU GYVASTĮ.
PhilAdalpIiia,* Pw -^.Keturi 

metai adgal vyras apleido savo 
pa ežia Mollie Viveli, 2!) metu, 
ir nuo tojo ’laiko nieko apie ji 
negirdėja. Nubodo motinai 
sunki naszta ir kovojimo su be
da ir iszmaitinimo szesziu vai
ku. Motere pagriebė revolveri 
ir ketino užbaigti savo gyveni
mą, 
Falco supratęs 
mano daryti, priszoko su tiks
lu atėmimo ginklo nuo moto
ras, bet pats likos paszautas in 
ranka.

NUŽUDYTA” PATI SU
GRYŽO VYRUI IN 

PAGIALBA.
Kansas City, Kans« — Klara 

Thompson, apie kuria valdž 
mane, kad jiji buv

Iowa,

Nubodo

bet burdingieris Pranas Di 
ka gaspadine

< <

e 
o nužudinta 

.(’arlisle, Iowa, atvažiavo in 
czionais apginti savo vyra nuo 
to užmetinejimo. Nescnei Kla
ra iszvažiavo pas savo gimines 
ir ta paezia diena likos 
ta

suras- 
kokia tai motere kulyje 

sziaudu nužudinta. Josios bo
bute sake kad tai Klara ir vy- 

aresztavotas-ras likos aresztavotas- Kada 
motere apie tai dažiilojo t nu
jaus. sugryžo namo apsakyda
ma kur buvo ir vyras likos pa
leistas.

NUŽUDĖ MOTINA SU 
“NEUŽPROVYTU”

REVOLVERIU.
Merrill, Wis. — Ludvikn 

Stocker, 48 metu, likos isznety- 
cziu nuszauta ant sniert per 
savo devynių metu sūneli Les
lie, kuris in motina szovo isz 

manydamas, kad 
jisai nebuvo “ užprovytas. ” 
Sūnelis buvo josios vienatinis 
Jciulikis.

PASIGĖRĖ IR VIENAS 
UŽMUSZE KITA-

Chicago. — Petras Sobol i ns- 
ki, .3611 VV. 55 ulyczios, likos 
uždarytas kalėjime už užmu- 
szima savo draugo Karoliaus 
MitciielPo, 1.305 W. 62 Place, 
kuri Sobolinskas nuszove po 
visai dienai <girtuokliavimo. 
Ant galo tarp draugu kilo bar
nis, Sobolinskis paleido kelis 
szuvius in dranga padedamas
ji ant vietos* . _

revolverio,
užprovyta

PENKIOS SESERS Juozas Pilsudskis Garsus Len-
/SUDEGE ANT 

SMERT
BRAVORĖLIS EKSPLODA- 
VOJO; NAMAS SUDEGE < 

DRAUGE SU 
MERGAITĖMS.

TĖVAS IR MOTINA GIRTI.)
I

Plymouth, Pa- — Oj toji pra
keikta prohibici je, kiek 
iszvare žmonių isz szio svieto 
kokios yra josios baisiosyra josios baisios pa
sekmes! Sztai praeita Ketver
go ryta, isz priežasties eksplo
zijos naminio bravorėlio, užsi
degė namas ir su juom penkios 
dukreles
Brolis, sesuo ir motina likos 
baisei apdeginti ir dvi szeiiny- 
nos neteko pastoges. Visos 
mergaites sudegė ant anglies 
kada miegojo. Ugnagesiai po 
užgesinimui liepsnos rado dvi 
isz mergaieziu glėbyje 
kitos, rodos viena kita norėjo 
apsaugoti nuo liepsnos. Patėvi 
ugnagesiai rado aht kiemo taip 
pasigėrus! kad negalėjo pasto
vėti. Motina badai taipgi buvo 
girta.

Valdže aresztavojo patėvi už 
varvina namie munszaines. 
Zmonys taip inirszo ant patė
vio, kad kerszino 
nes tai perjojo priežastį namas 
užsidegė kuriame žuvo penkios 
nekaltos mergaites kurios yra: 
Eleonora' 12,- M a re- Dm., Helena 
10, Ona 7 ir Agneszka (i metu.

Kaimyno namas kuriame gy
veno naszle Mare Lazuriene 
smarkiai apdege 
daug bledes.

Yra tai devvnios aukos nuo 
munszaines in laika dvieju san-

)S

Ignaco Szydlovskio. 
sesuo ir

viena

pakorimu,

J paneszdami

va i ežiu. Ana sau vai te AVilki 
Barre, sudege Morris Gerstei- 
nas, jojo pati ir du vaikai per 
eksplozija samogonkos-

MUNSZ AINES
( ( LAVONAS-

New York. — Flush inge ant 
Broadway federalis agentas 
insižiurejo in viena vežimą

) )

federal is 
viena

ant kurio buvo uždėta grabas 
su numirėliu, kuri labai atsar
giai veže graborius su savo 

Agentui pasirodė 
keista, kad niekas dauginu ne
lydi numirėlio, todėl jis su
stabdo graboriu ir pasižiurėjo 
in graba —ogi pilnas prikrau
tas 
vo graboriu, 
jo visa vežimą.

Teismas Bal. 28 d. vienok 
graboriu paliuosavo, nes agen
tas neturėjęs teises in 
žiūrėt. Tacziaus jo 
valdžion konfiskuotas.

padetoju.
su

todėl jis

sznapso Tuojau s areszta- 
Henry Jones, ir

< i
graba 

lavonas”

AR JEVA ISZTIKRUJU 
NESZIOJO FIGOS 

LAPELI?
New York. — Netikroji Jeva 

isz tūlo kabareto disputavo ant 
palicijos kas kiszasi tinkamo 
aprcdalo del moterių nes likos 
aresztavota už netinkama ap- 
siredyma. Palieije jai paliepė 
atneszti savo paroda idant su- 
dže matytu pats kaip toji nau
jausios mados Jeva iszrodo.

d’oji poniute yra Beryl Hal
ley, kuria aresztavojo kabarete 
szokant konia nuoga, turėda
ma ant saves tiktai figos lape
li. Dabar sudže turės apsvars
tyti ar tokis jevinis parodas 
yra tinkamas ar no ir ar tikrai 
Jeva nesziojo figos lapeli ar 
k i tok i pareda.

Pana Halley sako kad tame 
nemato jokio blogo ir turi pil
na tiesa neszioti tokius pare- 
duskoki jai patinka.

K ' I

kijos Jenerolas, Kuris
Laimėjo Revoliucije.

%
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INUBAUSTAS, BET SUDAS
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UŽMOKĖJO BAUSMIA 
UŽ JI. 

Mass-Boston, Mass- — Szimas 
Richman likos aresztavotas už 
varvina munszaines ir kada 

prisipažin >
munszaines 

stojo pviesz suda, 
prie kaltes. Sudže ji nubaudė 
užmokėti viena doleri bausmes, 
bet pinigu neturėjo. Tada pro
kuratorius apreiszke slidžiai, 
kad jisai užmokės už ji baus- 
mia, bet sudže nepriėmė jojo 
doleri tiktai pats iszemes dole
ri isz kiszeniaus 
bausmia už kalbininku-

Richman padėka vojo slidžiu i 
su aszarimiis ir 
namo, kur radosi jojo serganti 
pati ir asztuoui maži vaikai. 
Gal už tai sudže susimylėjo

užmok ėjo

greitai nuėjo

asztuoui maži 
už tai

ant žmogaus kuris tokiu bildu 
uždirbdavo ant užlaikvmo savo 
szeiinvneles.

10 METU VAIKAS 
PASIKORĖ

Pana, III. — Lauras
♦

Macha, 
deszimts metu vaikas papilde 
savžudinsta szanteje kur buvo 
sukrautos malkos. Vaikas pa
daro tai isz piktumo, kad ji 
motina taja diena nubaudė kad 
nesirado mokslą i neje. Iszbeges 

pasakė motinai kad 
gyvastį, bet motina

mane kad vaikas jaja tik bau
gina, bet kada nesugryžo vaka
re namo, pradėjo jeszkoti 
tikdama ji kabanti ant virvu- 
t es.

laukan 
atims sau

u z-

— Franco
24 metu, gavo divor-

bu-
svki

BUCZIUOTI SYKI IN SAN- 
VAITE PERMAŽA.

Cleveland, Ohio.
Nyszko,
sa nuo Prano Nyszko, 38 metu 
dėlto, kad jis prisipažino 
cziudamves žmona tik 
ant nedėlios. Teisėjas pripaži
no, kad tokis bueziavimas per- 
szaltas.

Tuju kuriu laikas pasibaigė 
už laikrasztl meldžiame idant . . ta . *a »

prisiunstu, nes busime privers
ti laikraszti sulaikyti,

REVOLIUCIJE LENKIJDI
UŽSIBAIGĖ PRAEITA 

SUBATA. PILSUD
SKIS LAIMĖJO.

\ arszava, (<eg. —Bilsuds- 
kis vra valdonu Varszavos, 

Vojciekovski ir 
premieris Vitos atsisakė nuo 
dinsto.

Generolo Sikovskio vaiskus 
likos atszauktas. Visi kareiviai 

gražinti in savo garizo-

valdonu 
prezidentas

likos su
ims.

Viskas apsimalsziuo, musziai 
paliovė ir dabar atsibus vienos 
dideles laidotuves tuju, kurie 
žuvo laike muszin.

Nieko negirdėt apie Lietuviu 
pasisekimą einant ant Vil
niaus.

I

einant

I’ecziu Prižiurejimas 
Vasaros Laiku.

Kada jieczius pastovi neku- 
kiek laiko,re n amas 

pradeda rudyti.
Reikia pavasary nuimti 

sas t riti has, iszvalyti suodis ir 
padėti kokioj nors sausoj vie
toj- Durys turi būti paliktos at
daros, kad
Kalkių szmotas 
grotu sutrauks visa drėgnuma 
ir neprileis rudžiu, sako Jung
tiniu Valstybių Agrikultūros 
Departamento N’anui Ekonomi
jos specialistai.

s

greitai

VI-

v id iis nos nd regt u- 
padėtas ant

Peczius kuris 
žiltų vandeniusziIdo garu ar 

turi būti pripildytas vandeniu 
iki v'irszaus, vasaros laiku.

PAS SZTOR,NINKA.
. r i

— Mamyte prisiuntė mane 
adgal su sziuom suriu, nes ja
me randasi kirmelaieziu.

Bet jam trumpa puse—•<*1

svaro.
— Tai no mus kalto, gal 

kirmėlaites suede kada nesziau 
adgal. *

LIETUVIAI INEJO IN LENKIJE
PASINAUDODAMI ISZ LENKISZKO7 SUMISZ1M0, 

MANO ATIMTI VIENIU, MUSZIUOSE TARPE 
LENKU ŽUVO APIE 2 TUKSTANCZIAI.

Silczijo. 
gramai 
link 

isz

- Lenkiszki tele- 
ezipnais pranesza, 

pasinaudodama 
revoliucijos, 

i rubožiu 
ir i rauke 
atėmimo 

sostą pyles 
Lenkai kuopi na

isz
Lietuva

I jcnkiszkos 
perėjo per Lenkiszka 
su daugybe 
ant Vilniaus, 
Liet uviszkos 
Lenku, 
kariumenc prie Schneidelniuk- 
lo, tiksle atspirimo Lietuviu.

\rarszava yra apsiaubta per 
keturis korpusus vaisko po va- 
dovysta generolo Rozvadovs- 
kio. Lubline atsibuvo smarkus 
musziai. Gallicijos praszczioke- 
liai pristoja prie Pilsudskio 
pulku dideliais skaitliais, 
ležkelio darbininkai nodaloidž

ri vėliaus paome su mažu atsi
spyrimu. Manoma kad valdžios 
kariuomene pasiduos in kėlės 

Kariszkos adminis
tracijos namas ir viena isz baž-
nycziu likos sunaikini i-, Visi 
kareiviai eina in pagini ha Pil
sudskiui kuris geidžo Lenkija 
iszgelbot isz politikieriszk'ii na

vi.<a
I*asikeleliai isznesze

valandas.

vaisko
t ikslo

nuo 
s a v o

o ge-

PATI IR 1,000 
DOLERIU

f L

ll
■ I

ŽYDU VELYKINE VAKA
RIENE PASIBAIGĖ SU 
MUSZTYNE. VARGSZAS 

APGAVO TURCZIU.

Szi met

t i didesni 
rankas

gu. Musziai platinasi po 
I jonkijo.
su dinamitu keliolika tiltu. 
Vilnius, Toninius, 'Phom ir ki- 

miestai inpuole in
revoliuci jonioriu. Vil

niuje vieszpatauja tikra pekla. 
Visi svelinitaucziai apleidi- 

neja miestą Varszava kur lai
ko muszin likos užmuszta apie

gabenti jokio tavoro del Pil- 500 žmonių- 
sudskio prieszininku- Lodžiuje 
visi fabrikai likos u'ždarvti.* 

Musziuose lyg sziolei tarp 
Lenku pražuvo apie 2,000 o 
daugelis sužeista.

Pilsudskis pareikalavo idant 
kabinetas prasiszalintu bet ant 
to nesutiko- Bet in kėlės va
landas po tam prezidentas Voj- 

su visais ka'bineto
sąnariais pabėgo isz Varszavos 
su aeroplanais in kita szali. 
Poznania us, 
pradėjo szturmavot miestą, ku-

vieko vs k is

in kita 
kada Pilsudskis

Kada generolas Sosnovskis 
ėjo isz Poznanians kovoti prie
szais Pilsudski, o būdamas jojo 
geras draugas, nelabai norėjo 
tai daryti, bet jam paliepta ei
ti arba gaus kulka in smege
nis. Generolas Sosnovskis ne
norėdamas Imti prieszu Pil
sudskio pats sau paleido kul
ka in galva.

Tai tau Lenkiszka 
nije” patys
a p la i k y m u i Ii uosy bes 
laikui-

“ po v st a-
pradėjo ėstis po 

po tiek

Isz Visu Szaliu
AR PANASZUS PAPROTYS 

BUTU GERAS 
AMERIKE?

— (’zionaiti- 
neje gubernijoj vieszpatauja 
juokingas paprotys tarp gy
ventoju. Kada jaunikis mergi
nusi su merga padovanoja jai 
visokes dovaneles po tuju isz- 
lygu kad jiji pasiliks jojo mo- 

Bet, ant nelaimes, jaigu 
mergina sulaužytu duota žodi 
savo myleinui, tai po bausmia 
gero suplakimo, turi jam užmo
kėti už sugaiszinta laika ne tik 

padovanotus saldumynus, 
pyragus ka jai pirko, bet da 
turi atlygint jamiiž sugaiszin
ta laika,
kuriuos isznesziojo vaikszczio- 
damas pas jaja, bet ir už dra
panas ir

I

Volga, Rosije. 
gubernijoj

t e re.

už

nupleszima czobatu

vodka kuria iszgero 
isz džiaugsmo mergindamasis 
su ja ja- Rusijoj motore turi už 
viską kentėti.

“STEBUKLAS” PASIRODĖ 
ANT SIENOS. |

Radomskas. — Kaime Okot- 
nike, Radomskam paviete, pa
sklydo tarp žmoni n paskalas, 
buk gyvenime nescnei mirusio 
Lauro Melczarko, pasirodė ant 
sienos prie lovos ant kurios ve
lionis mirė, jojo ranka ir koja, 
kuri barszkina iii siena ir ra- 
szo visokius žodžius kuom ue- 
baszninkas prasikalto būdamas 
gyvu.

Apie ta regėjimą praplatiho 
velionio pati ir duktė tarp kai- 
muocziu, kurie pa'leido paska
la toliaus ir dabar in kaima su
važiuoja daugybe žiopliu idant 
pareget ta ji u stebuklą.” 
palieije in tai insimaisze ir ne- • 1 • .1 V v • 1 ta • • •

Net

prileidžo žiopliu prie grinezios- 
Ant sienos raminsi koki ten 

pletmai, bet visai nepanaszus 
in ranka nei in koją.

NORĖJO PAŽIŪRĖT JOJO 
DANTŲ, DRAUGAS UŽDA

RE ŽIOTIS IR PIRSZTA 
NURIJO.

Varszava. — Ėjo ulyczia du 
draugai Antanas Strykovski ir 
Steponas Dževickis, isz jujn 
svyravimo buvo matvt kad 
abudu jau'buvo gerai užsigėrė. 
Abudu sustojo ir pradėjo kal
bėtis: “ 
gyvenimas nubodo.
ne’ 
valandas turėjau gerus laikus 
nes man mano m v lema užf un
dine keturis auksinius dantis 

jaja neužilgio apsipa- 
cziuosiu.

“Pas mane kitaip, aszpriesz 
szliuba savo 'mvlemai iszmu- 
sziau tris dantis ir už tai su 
jaja apsipaeziavau-”

Antanas užsispyrė pamatyti 
savo draugo auksinius dantis, 
pristūmė ji prie žy bin ties, ati
darė burna ir žiurėjo in viduri. 
Tas Stepui nepatiko, staigai 
uždare žiotis iKdraugo pipsė
tas pasiliko burnoje, — atkan
do kai Į) su žirklėmis.

Antanas sukliko isz skaus
mo, adbego palieije, kuri abu
du draugus nuvede ant palici
jos. Kada užklausta kur yra 
nukastas pirsztas idant ji galė
tu prisiut, tai Steponas pasakė, 
kad pirszta nurijo.
MEKSIKONAI KITADOS 

BUVO TIKRI 
MILŽINAI.

Topic, Nayarit, M ex- — Ka
pitonas W. D. Page, sugryžes 
tomis dienomis isz Meksiko, 
kur jeszkojo per kelis metus 
(linkusiu senoviszku aukso ka
syklų, sako buk, vienoje vieto
je užtiko kapus senoviszku 
Meksikonu, kuriu kaulai buvo 
po deszimts ir daugiau pėdu 
augszczio. Isz kaulu duodasi 
matyt, kad tieji senoviszki gy
ventojai turėjo po dvileka pė
du augszczio- Tasįii sztamas 
žmonių gyveno apie 800 metu 
adgal ir buvo turtinga ir ap- 
szviesta tauta žmonių.

Žinai Stepuk, kad man 
” “O man

— atsake Stepas, nes per 24
y

ir su

I1
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I

I
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Varszava- — rszimet ap- 
vaiksztinejo iszkilmingai Žy- 
diszkas Velykas kupezius Szlo
ma Lopak, su didele vakariene 

likos užprašytas 
vargingas

Mauszkus
keturis k i ei i k us Palestinos vy
no pagal paprotį Žydu, suval
gyta skani vakariene 
buvo nžganadytais.

Tuom laik vargingas gimi
naitis priselino prie fotelo 
Szlomo nuo kurio-paėmė nema
tant szventinta “apikojrem 
(maca) o kas jaja paims, gali 
reikalauti ka tik panorės, nes 
taip Žydi tiki.

Ant
kas

rPai asz pavogiau
ęsz 

vilti kad mano noras visiszkai 
dabar iszsipildys.

Sutiko ant to Szloma ir už
klausė Mauszkaus kiek nori. 
Mauszkus atsake kad mažiause 
t tiksianti doleriu. Szloma suti
ko noringai, bet ant tu iszlygu, 
kad Mauszkus drauge paimtu 
ir dnkteri už paezia. Mauszkus 
ant tokios propozicijos ne nore-

ant kurios 
taipgi giminaitis 

Fui a- Iszgerta po

szventinta
O

< i
galo Szloma 

paėmė mano
reni i 

4 i
ke linksmai vr

i.

ir visi

11

suriko: 
apikoj-

!” paszau- 
s ir turiu x

jo sutikti ir abudu susirėmė- 
Kilo ai vaj! ir piszkinimas per 
veidus, ant galo perskyrė juos 
szeimyna. Dabar ponas Mausz- 
kus užvede teismą pas augsz- 
cziausia rabinu idant tasai 
juos sutaikintu.

VYRAI NEDIRBA, MOTE- 
RES TURI JUOS 

UŽLAIKYT.
Moskva. — Bolszevikiszkam 

rojui tinginiams vyrams yra 
nes

v v ramsta

ana diena 
sūdąs nusprendė idant Mare 
Gastov, mokėtu savo vyrui ket
virta daii savo uždarbio ant jo 
užlaikvmo.ta

Gastov buvo kareiviu bol- 
szevikiszkam pasikėlimo ir ka
da sugryžo namo po karei, jojo 
Mariute 
nes nebuvo
su ja ja- Mare pasiliko pas mo
tina, o Gastov pas savo tėvus. 
Kada motore atsisako ji mai- 
tyti, užvedė teismą prieszais ja 
ir sūdąs priverto moterių idant 
jam mokėtu menesi no ponsije 
ant jojo užlaikymo.

gerai gyventi,

su juom persiskyrė 
tinkamas gyventi

SEPTYNES BAŽNYCZES 
PERMAINE ANT 

MOKSLAINIU-
Meksico City, Meksikas- — 

Prezidentas Calles, paliepė už- 
daryt septynes Katalikiszkas 
bažnvezes visose dalvse Tabas
co gubernijos, už tai kad kuni
gai jaises apleido,'Nekaip tai
kintis pagal valdžios tiesas, 
kas kiszasi t i keji'ttft^ ^’Uždary
tas bažnyczes Įierm^inys ant 
valstiniu mokslainiu.

ISZ WORCESTER, MASS.

Anta- 
prie

Worcester, Mass. — 
nas Stoczkus dirbantis 
naujos Lietuviu bažnvezios, 
pereita Sesztadioni netikėtai 
nupuolė isz 40 pėdu aukszto, 
bet ant laimes, ne kiek nesu- 

♦ 
25 

m., 107 Endicott St., inpykes 
apdaužo savo paezia. Ji aresz- 
tavo ji už tai. Kaipo bausme, 
teismas paskyrė jam užmokėt 
$10 pabaudos.

sižeide.
- Aleksas Kovalskis,
107 Endicott St.,
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Kas Girdėt
Pagal apraszvmus Italiszkn 

laikraszcziu, tai žymus Žyd isz • 
ki patrijotai veda su Vatikanu 
(Popiežium) derybas

net Anglu spauda gražiai kal
ba apie Valuskio pirmąjį sze- 
szeluku teatru. Alums rLietu- 
viams labai svarbu,* kątl tas 
musu tautioezio baUih’hias pa
sisektu, nes 
veikslu teatras
kultūros priemone, 
geriausios klotie 
uain veikėjui.

Isz Lietuvos

(Popiežium) derybas ant su
tvėrimo naujos Zydiszkos tau- 
tiszkos Rymo Kataliku bažny- 
czios Palestinoje. Kaip girdėt 
tai Popiežius badai ketina ant 
to sutikt.

Tame tikslo ketina būti pa-
*♦ J1 ’ • -V

Tame tikslo ketina būti pa- . ** * • * statytas per Vatikaną ir Žydus 
Palestinoje, institutas, kuria
me lavinsiukunigu jauni
perkriksztyti Žydai kurie gei- 
dže priimti Rymiszka-Katali- 
kiszka tikėjimą ir prigulėti 
prie Ryiniszkos-Katalikiszkos- 
Tautiszkos bažnvežios, o p 
maldas laikytu Žydu kalboje

Sutvėrimas tokios 
ežios 
žino istorije Rymiszkos Katali- 
kiszkos bažnyczios, kuri kilo 
nuo Zvdu-

Jaigu Žydai atkalbinės pa
maldas savo Zydiszkoje kalbo
je kaip tai daro panaszei Armė
nai, Maronitai ir kitos rytines 
bažnyczios, tai — pagal Rymo 
mokslą — Poną Dieva neužpy
kins.

Bet jaigu tautiszkas kunigas 
atkalba pamaldas Lenkiszkai 
ar Lietuviszkai, tai tuojaus ki
ti ant juju šukele dideli givalt

“ no-

Taut iszkos bažnvczios, pa- 
i‘.

bažnv-
nenustebins tuos, kurio

ir sako kad tai viskas yra 
v<»žna.”

Žydai guodoja viens kita o ir 
savo kalba, todėl ir Vatikanas 
juos guodoja.

Ana diena Anglijoj ant ge- 
Icžkclio stoties kilo didelis er
gelis. Vienas isz geležinkelio 
tarnu rado tnszcziame vagone 
dėžutė, kurioje radosi nukirsta 
mergaites galva- O kad nukirs
tos žmonių galvos nepriklauso 
pri(‘ keleiviu bagažo, tai apie 
tai tuojaus buvo praneszta pa- 
licijai- \’isi sujudo— palicije ir 
žinonys, visi mane apie dideliu 
žudinsta. Palicije apžiurėjus 
mergaites galva, apreiszke kad 
žudinsta turėjo būti papildyta 
kokia 30 metu adgal, nes galva 
buvo labai sudžiūvusi.

Palicije jeszkojo po doku
mentus, bet nieko svarbaus ne
surado. Kelios nužiūrėtos ypa- 
tos likos aresztavotos bet likos 
paleistos, nes nieko prieszais 
juos nesurado. Palicije nežino
jo ka daryti ir visi nuleido ran
kas.

Po keliu dienu atėjo in pali
cije locnininkas tosios galvos, 
kuris apreiszke policijai buk 
jisai renka visokius senus daig
ius ir pareikalavo sugrąžinimo 
dingusios galvos, kuria jisai 
pirko už didelius pinigus isz 
Angliszko anatominio institu
to.

Kada jojo užklausė diena ka
da toji mergaite mirė, tai atsa
ke, kad tai yra Egipcijoniszkos 
mumijos galva paeinanti nuo 
vienuolikto amžiaus priesz gi
mimą Krist ubo- Jojo tvirtini
mas buvo užtikrintas doku
mentais ir palicije jam mergai
tes galva sugražino.

dienomis atvažiavo 
Californijos, 

Vai tiekis Picture 
Sveczias atsi-

Tomis 
p. Valuskis 
prezidentas ' 
Corporation, 
lanke ir “Saules 
Apie ji buvo pirmiau raszyta 
spaudoj, kad jis 
krutaneziu pa v 
n i ja ir kelete : 
tus važiuoti in California, kad

isz
«i1

redakcijoj.

organizavo 
eilįslu kompa- 
ifetuvins artis-

Lietuviszkus krutan-dirbti
ežius paveikius. Dabar p. Va- 
luskis lankosi rvtu Lietuvisz- 
koše kolonijose, kad parodyti 
Lietuviams kaip Lietuviai ar
tistai gali loszti. Tu krutan
eziu pav'eikslu artistai visi esą 
Lietuviai. Ponas Vahiskis ke
lius metus studijavo garsiam 
Hollywood mieste, dirbo foto
grafu Fox Filmu kompanijoj, 
ežia susipažino Ikai su teknisz- 
kaja tos naujos dailės puse, 
taip ir bizniszkaja puse. Kas 
mato pirma filmą, labai giria,

kruthneziu pa- 
yrį galinga 

Velijant 
's musu ,jau-

Klaipėdos Miestas 
Pasveikino Lietuvius 

Ekskursantus.

viu

Gubernatoriui f

visi sveiki ir

Klaipėda, Gegužes 10d- — 
Lietuviai ekskursantai, kurie 
iszplauke isz Now Yorko Bal
tijos Amerikos Linijos garlai-

L1T(TANL\, atvyko in
Klaipeda szi ryta ir buvo su
tikti su didžiausiu entuziazmu, 
dalyvaujant
Uosto Prezidentui, Miesto Ta
rybai, organizacijoms, atsto
vams isz Kauno ir milžiniszkai 
mvniai žmonių.

Ekskursantai
reiškia savo didžiausi pasiten
kinimą sudarytomis* Baltijos 
Amerikos Linijos galimybėmis 
tokiu budu pasiekti Klaipeda. 
Klaipėdos Lietuviai neapsako
mai džiaugiasi tiesioginiu susi
siekimu tarpe Amerikos ir Lie
tuvos ir pataria visiems Lietu
viams szituo keliu gryžti atgal 
Amerikon. Ekskursantai sudė
jo geliu vainikuos ant kapo žu
vusiu Lietuviu karžygiu kurie 
buvo nukauti kovose paimant 
Klaipeda.

hi!

* 'L

Pant a pi ia i isz Indijos pa- 
puoszti su 18 karato auksiniais 
karolėliais, labai puikus bet 

paauk-
karolėliais
brangus.
suotos skaros.

GUODOTINl SKAITYTOJAI!

labai 
Padaryti isz

Laike bedarbes po visa Amerika, 
laikraszczei ir nemažai sukentejo, nes 
skaitytojai negalėjo atsilygint už pre
numerata, ir mes buvome priversti 
laukti goresniu laiku. O kad dabar 
laikai pasigerino, fabrikai ir kasiklos 
pradėjo dirbt, meldžeme paguodotu 
numerata, ir mes buvome priversti 
skaitytoju atsilygint su skola ir pri
siųsti užvilkta prenumerata.

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

Lehigh V alley
I EKSKURCIJA IN

NIAGARA 
FALLS

NEDELIOJ 30 MOJAUS 
$5.00 In ten ir adgalios 
Treinas apleis Mahanoy City, 9:50 
sukatos naktį 29 Mojaus ir pribus

Niagara Falls 7 valanda Nedė
lios ryta 30 Mojaus. Grįžtant isz 
Niagara Falls treinas apleis isz 
tenais 3 vai. popiet, sustojant ant 

i tu paežiu staaciju kaip ir vaduo
jant in tenais. (Eastern Standard 
Time)

Lehigh V alley 
Railroad

The Route of The Black Diamond

m

Valgiu Gaminimas 
fr'4-- IR--

Namu Prižiūrėjimas
Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti sria knyga 
Ir Ji • turėtu rastis kiek
vienam name. 162 puslapiu
didelio formato. Drūtais 
audeklinei! apdarais. Pre
ke tiktai $1.60

W. D. B00ZK0WSKI-C0.,
MAHANOY CITY, PA.

KAIP SZEIMININKE 
SVIESTA “ 

GUBINO.
PATRI- > >»

Ukmerge. — Prięsz Velykas, 
atvyko viena czigone in Dva
reliu kainui (Ukmergės aps.) 
“paskiausziniaut.”

Viena ūkininke rado boplnu- 
jant sviesta.
cziusi sako: '

sviesto!

Czigone pania- 
Ai poniute, kiek 

maža, sviesto! Gal poniuto, 
turit dar da palivanu, tai akz 
padarysiu, kad ir jie bus pil
ni.“

Szoiinininke, susigundo, at- 
noszo dar du tuszczius 
vanus“ 
sakvmu.
szeimininkci už durti ir 
toti jos žodžius.

4 4

pali-4 i

ir klaust* čigones in- 
Czigone livpe iszėiti

kar-
Szeimininkei

NORĖJO ISZGIALBETI 
SPIRITĄ; PATYS ŽUVO.
Palanga. — Balandžio 11 d.

6 vai. ryto, vienas pajūrio sar
gybos policijainkas, ' stovėjęs 
sargyboje netoli Szventosios 

phmate juroj, 
su

upes žioeziu, 
p I nd u moja nezi u s maišus 
blakinėmis spirito. Jis tuojau 
davė gandu, in kuri atbėgo dar 
du policini tikai, ir visi trys 
neatsižvelgdami jau gerokai 
siauczianoziOS audros, nustū
mė valti in jura, eme irtis no
rėdami sugauti blokines,
cziau pasiims kiek nuo kran
to, bangos apvožė valti ir pri
girdo visus tris policininkus.
Vienas isz žuvusiu, kurio pa

varde Strazdas buvo isz 
džiosios Lietuvos, o'kit i du

Klai-

ta**

• Sakai!is ir Bertulis isz
iszejus czigones vis szaukusi: 

krėsk, kriesk, ikrieslk...” i.
seimininke ta pati vis karto
jo. Pagaliau szeimininkci lei
do ineiti in vidų ir intake, kad 
po 2 — 3 vai. 
dengtu “palivanus.“ 
gretai išsiiieszdino.

smalsumo kankinama 
vos beiszturejo pora

landų ir atidengusi “p 
pamate kad visi tuszti

4 <1

ninke
vos

Di-

pali vanus.
atsargiai

Czigone
Szeimi-

n t i -

-, pėdos kraszto.
ir SUDEGINO SAVO SVAINI.

Vepriai, Ukmergės aps. — 
Balandžio 10 d. .'kariuomenes 
teismas nagrinėjo byla veteri
narijos 
kaltinamo padegus

va -

felezerio Juozo Bitino, 
savo svai

ni A. Stumbri. Bitiną teismas 
rado kaltu ir nubaudė sunkių
jų darbu kalėjimu iki 
galvos.

gyvosi*"!.

Tobulas Džiaugsmas.
Viena karta žiemos metu szv. 

Pranciszkus ėjo su broliu Leo
nu isz Peruzos in Porcinkuli; 
buvo taip szalta, kad jiedu dre
bėjo nuo 'szalczio. Pranciszkus 
paszauko broli Leoną, kuris ėjo 
pirmiau, ir lare jam: “O, broli 
Leone, duok Dieve, idant musu 
broliai visame pasaulyje pa
duotu szven t o gyvenimo pa
vyzdi; užsiraszyk, teeziau, kad 
ne tame yra tobulas džiaugs
mai”

Kiek toliau paėjus, Prancisz- 
kus vėl pasikvieti4 brdli Leona:

Ir . užsiraszyk dar,

Lietuviszkos Pasakos.
SURINKO Dr. J. BASANAVICZIUS.

VokiQCziukas iszmislino, ka 
su jais padaryt ir prižadėjo sa
vo mergaitei apgauti

: “Kaip brolis 
asz pasiversiu 

o szuniukai phmate

szuniu-
kus sakydamas: 
iszeis medžioti, 
in zuiki, 
nusigins mane; tada asz juos

I nuvesiu in svirną ir uždarysiu 
už devyni u durų: taip mes bro
liui gabi padarysime.“

I broliui in girria ir bemedžio- 
sztai tiktai

i

Iszejus
girna 

i)
apie kalneli, kur bnves, kur ne
buvęs, szast zuikis, o szuniukai 
kaip puls ant zuiko, kaip pra
dės vytis; nusivijo kad niekur 
nieko nematyt, 
juos nuvedė iii 
dės ir užrakino

NUTRUCINO SAVO VYRA

koresponden-

St. Seimą

nūs“
KLERIKALU RARTIJE 

PRALAIMĖJO.
Kaunas. (Geg. 11. kablegra- 

ma “Vienybes“
to). — Gegužio 11 Kauno aps
krity jau susikaityta už opozi
cija, 72,065 balsai, už klerika
lus 40,413 balsu. Laukite Dau
giau.

(Rinikmuose in
Kauno apygardoje 'klerikalu 
blokas gavo 56,961 baisa, o 
renkant antra seimą gavo 57, 
372. Tpigi rinkimuose in tre- 
cziaji šeima jie skaudžai pra
laimėjo. — Red.)
ISZEJO IN VAKARUSZKAS 

IR NEGRYŽO.
Balandžio men. 5 d. 
vai.,

Furženu 
£.v-

Stasys, 
Karcziauskas Jonas ir Ru- 
czinskas .Jonas iszvvko in ne
tolimame už Neries 
ruosziamas vnlkaruszkas ir iki 
sziol negryžo.
mo žmones pasakoja girdoje 
ta karta dideli szauksnia nuo 

bet vėliau vol 
Rytojaus 
nueje in

T..
Karmėlavos kaimo 

ventojai Paplauskas 
Jonas

kaimo

Alas teikiu kai- 
pa sako ja

Neries puses, 
viskas nusiraminę, 
diena nuuteikiecziai
Nerio pakrante pasitiurauti 
apie nakties truikszma vietoje 
nerado dvieju vaiteliu. Daro
ma

pakrante
J

iszvada, kad szie vvrukai 
bus besikeldami per Neri pri
gėrė.gere.

MIRĖ KARTU TRYS.
Czekiszke, Kauno aps. — 

Sz. m. Kovo men atlydėjo tris 
mažus karstus. Tai buvo trys 
vaikai visi vienu kartu mirė 
nuo szkarlatinos.
NORĖJO NUŽUDYTI SAVO 

MOTERIA.
Paežeriai, Jurbarko vale. — 

Kovo 13 d. naktį apie 10 ar 11 
vai. pil. Kisielius norėjo nu
žudyti savo žmona, vėliaus nu
žudyti jam nepasiseko. Viena 
antaki nuskrode, 
dare penkias žaizdas 
dvi skyles, peti ir krutinę su- 

, rankas supjaustė. Naba
ge moteris buvo apalpus ir at
sigavo tik apie 3 vai. 
Praszviuts nuvežta in Jurbar
ko ligonine.

Sako, kad iszgysianiti. 
sielius pabėgo, buk in Vokie
tija, kur turis antra žmona.

i Policija jo jeszko.
ISZEJO ISZ PROTO.

Lekecziai, 
(“V-bes“ kor.) — 

K.

galvoj pa-
1 sprande

raiže I

ryto.

hKi-

Sza'kiu api-kr. 
Lekecziu 

. ūkininkas K. Lebedžinskas 
iszejo isz proto. Jo pakvaiszi- 
mo jpriožaistis esaniti szlitoki: 

‘Pries kara. jisai paskolinės sa
vo kaimynui J. Danenui pini
gu ir Daneniutes dali buvęs 
atpirkęs už kelis simtus rubliu. 
Dabar teismas priteisė, pagal 
Somo iszlesto instatymo, nuo 
szimto rubliu tik szimta litu. 
Apygardos teisme truejo ad- 
vdkata Bulota, (“su taszku“), 
bet ir tas nieko negelbėjo. 
Žmogelis isz didelio susigrau
žimo ir neteko proto.

tas nieko negelbėjo.

IR UŽKASĖ.
Skirsnemune, Jurbarko vai. 

— Kovo 21 diena rastas neži
nia kur dingės praėjusiais me
tais pil. Czesnauskas. Ji rado 
pakasta žemoje ties jo namais. 
Kovo 22 d. apskrities gydyto
jas, apžiūrėjęs rado ji nutru- 
cinta. (Izesnnuskui dingus bu
vo i n tariama jo žmona nu
žudžiusi vyra. Dabar tardoma 
prisipažino, kad ji tik užkasu- 
si vyra, bet neprisipažino 
nuodijus, sako, radusi 
mailyj negyva, 

Vėliausjusi, 
kad

nu- 
kloji- 

tai ir pa'kavo- 
esa (pagrindo, 

Czesnauskiene nunuodi
jus vyra. Todėl jps (lukteri ir 
posūni suome ir nuvožė in 
szaltaja.

DIDELE UGNIS.
Židiszkai,

nuveža

Mažeikiu apsk. — 
Atvelykio vakarei kilo inieste- 

Degti pradėjo sza-

kiti trys

Ežereny apskr.—7 
kadmo staiga 

Bakutis su 
Ju mirties priežastis

ly gaisras.
jos M a iželio tvaria.1, vėliau ir 

gretimieji tvartai. 
Pute sziaurys va karys vejas ir 
dėlto ugnis smarkiai plėtėsi dr 
buvo pavojaus visam mieste
liui, bet vietines policijos nuo
vados viršininko dclka, gais
ras pavyko užgesinti. *Sudego 
,150 cent, miežiu, dobilu seklu 
ir keletą gyvuliu. Gaisro |>rie- 
žastis nežinoma.
NEKENTE VARGSZU ABU

DU NUMIRĖ.
Antazave,

Petraucziszkiu 
mirė ūkininkas 
žmona, 
tokia: Bakucziai, būdami tur
tingi ūkininkai,'l^aip šonu pa
žu ru žmones nekentė vargszu. 
O ežia, ju vienturte dukrele 
sumano iszteketi už neturtin
go vaikino. Dukteria iszteko- 
jus, saiko, tėvai mirė nuo sme
genų uždegimo.
“VELNIAI PASMAUGĖ.“
Kriaunas, Rokiszkio aps k r. 

— Bajoru kaime jaujoo raitas 
negyvas tūlas vaikinas, 'kuris 
ten kuretio pecziu.

“Ir užsiraszyk dar, broli 
Leone, kad jaigu musu broliai |ja1^ P() Dtiszkus 
gydytu ligonius, iszvarinetu 
piktas dva'sias, akliems gražin
tu regėjimą arba prikeltu nu
mirėlius — užsiraszyk, kad ir 
tame nebus tobulo džiaugs
mo-“

Ir dar 'toliau nuėjus, Pran
ciszkus tarė Leonui: “Ir užsi
rašyk dar, broli Leone, kad 
jaigu musu broliai žinotu visas 
pasaulio kalbas, visus mokslus 
ir rasztu's, jaigu jie galėtu pra
nešant ne tiktai apie ateiti, 
bot žinotu visas sielos ir sanži- 
nes paslaptis, 
kad ir tame 
džiaugsmo. “

Dar toliau nuėjus, Prancisz
kus vol pas'iszauke Leona ir ta-

Ir dar užsirašyk, broli 
Leone, Dievo avele, kad jaigu 
mes iszmoktunie taip kalbėt, 
kaip kalba angelai, jaigu mes 
pivžintnnie žvaigždžių tekėji
mą ir jaigu priesz mus atsida
rytu visi pasaulio turtai ir mes 
gautumėme pažint vi’sas gyve
nimo paslaptis — paukszcziu, 
žnvu, visu gyvuliu, žmonių, 
medžiu, akmenų ir vandeniu, 
— užsiraszyk, kad ir tai nebus 
tobulas džiaugsmas*“

Ir nueje dar toliau, Prancisz
kus vėl pasiszauke broli Leona 
ir tarė jam: 
kad jaigu 
tokiais pamokslininkais, kad 
visus stabmeldžius atvestume 
in Kristaus tikėjimą, — užsira
szyk, kad ir ne tame bus tobu
las džiaugsmas. “

Tuomet brolis 
klauso P ra n c i s z k a u s: 
gi, broli Praneiszkau, tobulas 
džiaugsmas

Ir Pranciszkus atsake: 
sztai kame: tame, 
kuomet mes pribusime in Por- 
cinkula purvini, suszlape, su
stiro nuo szalcžio ir bado ir pa- 
praszysime mus inleist, o vartų 
sargas pasakys mums: “Ko 
jus, valkatos, t rankutes pasau
lyj, suvedžiojate žmones, va
giate isz bėdinu žmonių iszmal- 
da, eikite 'isz ežia szalin!

re: 4 t

ir
— užisiraszyk, 

nėra tobulo

lTžsiraszyk dar, 
mes ‘galėtumo but i 

pamokslininkais,

4 4

Leonas
4 4

pa- 
Kame-

“O 
kad jaigu

“ ir 
mums vartų neatidarys- Ir jai
gu mes tuomet neužsigausime 
ir'su nusižeminimu ir meile pa
galvosime, kad sargas tiesa 
kalba, kad Patsai Dievas jam 
inkvepos taip pasielgt su mu
mis, ir szlapi, suszale ir alkani 
mes iszbusime ant sniego ir 
vandenyj ligi ryto be murmėji
mo priesz sauga, tuomet, broli 
Leone, tiktai tuomet bus tikrai 
tobulas džiaugsmas.“

osziųiiukn, 
pargryžo namo.

ba. 
t is, 
sako:

O tas zuikis 
svirną, o nuve- 

iiž devvneriu 
durų. Medžiotojas, pajeszkojas

ilgai nesulaukęs, 
Dabar sutiko 

ji sesele su Vokiecziuku ir kal- 
“ Dabar tau, broliuk, smor- 
jau reikės mirt.“ O brolis 

“Kad reikos mirti, tai
mirsiu: neką jau ežia padaryt. 
Pavėlinki! man tiktai paskuti-, 
ui syki pirti iszsivanoti: kad 
jau mirsiu, lai bent czystas, 
kad manes ne reiktu mazgot po 
mirties.“ 
pavėlino sakydamas: “ 
tiek, ar biski pirmiaus, ar biski 
paskiaus; ba mirs, tai mirs.

Sesuo sako: “ 
vanot is, ba bus bloga.

Mirusio 
rankose rastas Rožanczius ir 

Kai kurie pilie- 
, buk ta 

jaunuol velniai pasmaugė. Isz
visko galima spręsti, kad kie
no tai isz'pykcz/io jis buvo pa- 

pasitycziojant

Szkaplieriai. 
ežiai leidžia gandus

smaugtas ir 
jam in rankas indetas Itožan- 
czius.

INKLIMPO PURVYNĖJ.
Semeliszkes. — Traku ap

skrities. Balandžio 5 d. vietos 
girininkas vede pas save iii 
svoezius inkauszusius Sejne- 
liszkiu aviu ganytojus — 'ku
nigą Kraujali ir kun. Saulins- 
ka. Kun. Szauliųskas gatvėj 
inklimpo. Netoli Imves vienas 
Valstietis liaudininkas, pama
tęs kunigą Szaulinska purvy
ne ant pecziu isznesze isz ba 
los. Išgelbėtas kunigas Szau- 
linskas pradėjo rėkti sakyda- 
mate “asz visus liaudininkus 
iszunikinsiii!”

PAJE8ZK0JIMAI.
I

Asz Petrone Vaiczaitiene, po 
tėvais Kaminskiute pajeszkau 
Mares Kaminskienės. Gyveno 
Du Bois, Pa- Turiu svarbu rei
kalą, 
ant adreso.

Mrs- P. Vaiczaitis
1001 E. Mahanoy St.

Mahanoy City, Pa-

Ii

todel tegul atsiszaukia
(t.41

isznaikinsiu!”

save

Pajeszkau Juozą Lizduna, 
pirmiau gyveno Shenandoah, 
Pa. dabar nežinau kur. Jaigu 
kas apie ji žino, meldžiu pra- 
neszt ant adreso.

Frank Bužu na s
58 Stagg St., Brooklyn, N. Y.

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS L1ETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

(t.340

* v*,. ...bl V""
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Laidoja kunus numeireliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tinių, veseliju, pasivažinėjimo ir t .t 
520 W. Centre St. Mahanoy City, Pa.

Ai

priesz smerti biski pasilinks
minti, tegrajyk!” Brolis pasi
ėmęs savo skripka, inlipo 'in 
pirmesni ji medi ko greicziaii- 
sia, in agle, kur buvo lengviau
sia inlipti, ir pradėjo grajyt. O 
Vokiecziiikas, iszgirdes muzi
ka, pradėjo szokineti po agle. 
Tada paukštele atlėkus in au
si jam sako sznipžJdedama, kad 
Vokiecziiikas neiszgirst: “Gra
jyk ko ilgiausia: jau szuniukai 
pergraužė asztuones duris; dar 
vienos pasitiko, o tais pergrau
žė, tuojaus atbėgs czionais.“ O 
sesele sako Vokiecziukui: “Ne
duok jam taip ilgai grajyti: 
mum bus blogai.” Brolis pra
dėjo dar labinus grajyti, o Vo- 
kiecziukas, neklausydamas sa
vo mergaites, <la dauginus pra
dėjo szokti nuo visos szirdies, 
kad negali ir perstoti. Pauksz- 
tele vėl atlėkus sako suvisai ty
lomis: “
jau szuniukai atbėga.
trukus arini szuniukai ami-ar- 
ru-arru ant Vokiecziuko: kain • 
pradės ji draskyt, sudraskė, 
subiivo ji in skiautelas. Ir bro- 

tojes grajyti, iszlipo isz 
Dabar jis nukaldino

Grajyk, neperstok — 
” Neilgai

Vokiecziiikas jam
Vissakvdamas:

N e vėlink jam 
“ Bet Vo

kiecziiikas leido ji in pirti. Su
sitaisęs medžiu, brolis pradėjo 
kūrenti pirti ir.kūreno labai 
ilgai. Tuomet atlėkė paukszte- 
le, nusileido 'ant pirties lango 

“Kūrenk ko ilginus:
jau szuniukai pergraužė trejes 
duris: dar szeszes jie turi per
graužė, už kuriu jie užrakin
ti.“ Jis 
pirti, o 
ta: eis

ir sako:

palengva kūrena sau 
nerims- 

Nliejos in 
pirti, randa ji dar kūrenanti ir 
klausia: ‘

Vokiecziiikas 
pasižiūrėti-

Asz tariau jau 
O tas atsake: 

Kur ežia taip greitai norėti:

*
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Vi

lis, persi 
medžio.
geležini lenciuga, geležini usz- 
eczka, geležini rateli, geležini 
kuodeli ir geležines pirsztines, 
ir ant lenciūgo prikalės seseri 
prie sienos, pasakė: “ 
priverksi pilna uszeezka asza- 
ru, kol nesuverpsi kuodeli, o 
pirsztiniu nesuncsziosi, manu 
loskos nedastosi.“
kės seseri, ėjo brolis su savo 
.šuniukais vandravoti po svie
tą- Ėjo, ėjo, ir nuėjo in viena 
karalyste, kur buvo karalaite 
atiduota praryta smakui.

Kol ne-.

Taip pali-

nuėjės, kur

i-

‘Taigi ar da neiszku- 
renai pirties 
nusivanojusi. 
4 4

medžiai žali, nedega; ogi ir asz
noriu paskutini syki gerai pa
sikaitini i. “ 
ežiukui: “
ilgai trukti, tai mum nebus ge
rai.“ Vokiecziiikas, nieko ne- 
mislydamas, numano: 
pats, valandėlė anksezians, 
vėliaus mirs brolis.“ 
nes pirti, brolis pradėjo 
tis. O tuo tarpu atlėkusi pauk- 
sztole ant pirties’langelio sako: 
“Vanokis ko ilgiausia: jau ta
vo szuniukai pergraužė szeszes

ir Vokiecziiikas 
“Taigi ar da 

neiszsivanojai ? Asz’tariau, jau 
tave suvisai gatava kaip ant 
smerties.“

Paskutini karta priesz smer- 
ti noriu gerai iszsikaitinti ir 
iszsivanoti, kad ‘bueziau baltais 
ir grynas, 
miau ir mirti.

Taip ji Vokiecziiikas ir pali
ko. O sesuo sako: “ 
ilgai jam vėlini vanotis! tai 
mum nebus gerai.“ 
jas eina brolis isz pirties, o su
sitikęs sesele ir Vokiecziuka, 
praszosi j u pa veli n t pagrajyt 
priesz smerti- 
4 4

bloga. “
“Tai kas busi Grajino per visa 
savo gyvenimą, gali tat ir

O sesuo sako Vokie 
Neduok tu jam taip

Vokiecziiikas,
“Vis tas 

a r 
IsZkure 

vano-

duris, pasiliko dar trejos. 
Sztai tuo jaus 
ateina ir klausia:

Vandrauninkas tai iszgirdes, 
apsiėmė karalaite išliuosuoti 
nuo smerties. Karalius jau bu
vo ja pažadėjęs iszliuosuotojui 
už paezia ir puse karalystes. 
Vandrauninkas,
smakas ’turėjo ateiti, rado ka
ralaite laukiant smako, o prie 
jos buvo levas, mcszka, vilkas, 
lape ir kiszkis. Neilgai trukus, 
atlėkė smakas su trimi gal
voms. Musu VaJuljraniunkas už-... 
puolė ant jo su szuniukais ir su 
žvėrimis ir nukirto jam visas 
tris galvas, o liežuvius nupjo
vės susidėjo in sziksznine tar- 
ba. Paskui atlėkė kitas smakas 
su szeszioms galvoms. Ir tam 
nukapojo visas galvas, o liežu
vius, nu pjaustės, susidėjo in 
t arba. Pabaigus ta darba, sztai 
ir treczias smakas atlėkė su 
devynioms gallvoms. Susiėmus 
irsu'tuom visiems isz vieno, 
iiukirto jam asztuones galvas, 
o devinta kaip nukirs, tai ir vėl 
prigija. Taigi, mat, tas smakas 
turėjo žiedą, su kuriuom pasu
kus apie kakla, galva vėl pri
gija- Jau (langiaus nėra ka da
ryt. Taigi vandrauninkas, ta 
pasaugojęs, nukirto
pirma pirszta su žiedu, o pas
kui tuojaus galva. Taip perga
lėjęs nupjaustė visus devynis 
liežuvius ir sudėjo in savo tar
ka. Tai jau jis liežuviu turėjo 
imi pirmo smako tris, nuo ant
ro szeszis, o nuo treczio devy
nis, iszviso asztuoniolika liežu
viu. Tolinus bus-

smakui

"i. M < i f <
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O brolis atsake;

tai man bus links-

Kam taip

Iszsivano-

Sesele sako:
Nepavėlink tu jam: bus mum 

O Vokiecziiikas sako:

gali tat

W. Szneideris ir Sūnūs
GRABEORLAI.

Patarnaujame simpatisikat, 
mandagiai ir pigiai. 

Automobiliai veatuvėma 
krlksstynoma ir tt.

Bell Telefonas 90
215 E. Centre St. Shenandoah.

1
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MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

3-czias Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra genaus negu 10-tas Procentas be jokio 
saugumo.

> MERCHANTS BANKING TRUST 00., 
moka 3-ozia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir te 
suma kas-kart auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir czedina.
pinigus-in srita Banka d persitikrinsite ir matysite 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.
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SENELIS
VERTIMAS.

jau esąs

— pa

Žiūriu: jis viena
parceles, bet dar du, pagriebė 
vargsza už sprando, nubloszke 
ji žemen ir eme inuszti. Pri- 
szokes prie muszriku akies 
mirksnyje abu paguldžiau įr 
iszvadax^iu Gaspara. Tuo tar
pu daugiau subėgo ir nebega
le jau atsiginti, nors laikėmės 
iki pskutinosios. Iszkilo byla. 
Moterys pradėjo praszyti, kad 
visa musztyniit kalte pasiim- 
cziau ant savos, pasigailėda
mas vaiku tėvo, nes Gaspnriis, 
smarkiai snnuisztas, nustojo 
sveikatos, spiaude kraujais, o 
czia maži vaikai, ūkis, gryczio- 
je nuliūdimas, verksmas. Kas 
bedaryti: prisiėmiau kalte, na 
ir gavau kalėti asztuonis me
nesius.

— Ar sunku buvo? 
klauso senelis.

— Žinoma, kaip kalėjimo, 
nuobodu, neszvaru, belaisve, 
svetimi, nepažystami žmones, 
o juk kalėjimo visokiu ir yni. 
Bet asz buvau visiems paklus
nus, dirbau, kas tik buvo in- 
sakyta už savo ir už kitus; bet 
kad jau taip sunku butu buvę
— negaliu pasakyti. Viliaus, 
kad greitai pas savuosius gry- 
sziu ant paezios darbymetes — 
szienapjutes, visi 
maniau sau.
kau, rodos, kad pats Dievas 
jiems mane atsiuntė, taip nu
džiugo. Gasparas jau visai be 
sveikatos buvo, iszdžiuves, pa
geltos, nuolat kosėjo. Nors by
la laimėjo, bet, vargszas, nebe- 
sidžiaugo tuo nustojęs sveika
tos. Motorinis beszeimininkau- 
jant visur pasidaro 
o darbo tai buvo begales 
noro ir jogu dirbti 
giaus, todėl dirbau nežinoda
mas nei nuovargio, nei poilsio, 
kol visa sutvarkiau. Rudeni 
bobos pradėjo jau man pirszti, 
žinoma, asz apie tai pasisakiau 
kaip tikrai motinai, savo se
nukei, už ka gavau barti? •— ‘ 
Ar tau, sako duonos neužten
ka, ar neapsiutas, neapvilktas, 
be pastoges? Sau tave užsi
auginau, o ne žmonėms. Padė
kojau senukei ir tuojau visas 
pirszejas iszvaikiau. Gasparas 
rudeni, kaip atsigulė, taip ir 
nebekel: Advente palaidojome. 
Vargszas labai mažai tesinau
dojo isz to laimėtojo lau
ko... Gasparas gerybes nema
žai paliko, bet ir aszaru paka
ko: žmona ir motina ilgai ne
galėjo nžmirszti, tiktai vieni 
maži vaikeliai dar nežinojo kas 
tai yra lindėti tėvo

4 Bet pamažu turėjo apsiprasti 
ir nžmirszti, nes per ilga liga 
ii* namiszkiams x”argo užteko. 
Darbuose žvmes ir 
jokio nebuvo ir Gasparui 
rus, nes 
ir m^pL 
Kovo menesi malūne 
darbo turėjome. Ore buvo di
delis vejas. Asz tašyk stovė
jau prie lopszio ir grudus lei- 
džiau, tik kilus vėjui persisu
ko malūno dvselis — krito ant 
manes sunkus medis, o kaip 
toliaus buvo
Gana to, kad inznesze mane vi
sa sudaužyta, galva sužeista, 
žodžiu, nioko sveiko nebeliko. 
Kad nors ramiai butu davė 
numirti, bet tiek manim rupi- Iv** 1 . • i

pradžių ks, 
ir neapsiri- 

kad pats
A a.

4

betvarke, 
bet 

gau-dar

netekus.

skirtumo 
mi- 

ifbau iszsi juosės, kad 
be laiko galas priėjo, 

numesi malūne daug

medis,
— nebeatmenu...

■*l r.
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— Ne, — patylėjęs prabilo 
Antanas, — tarnauti jau nega
liu ir niekam nebesu reikalin
gas. Magduto beturinti kita

kamgi roikalįngas? Žiemai 
tinantis visos gerves ir 
skrenda už juriu mareliu, bet 
silpnosioms miszkuose atsieina 
pasilikti.

Antanui taip liūdnai besi- 
guožianti senelis pradėjo klau
syti, lyg ka nepaprasta kaž 
kur nugirdės.

— Ko taip klausote? — pa
klauso pamatęs tai Antanas.

— Girdžiu mažo kūdikio— 
n a sz I a i ez i o ver k sma, 
ka turi ir eikiva.

— Nieko nebeturiu.
— Nejau, isz

vyra, o asz, sveikatos nustojęs, 
ar- 
isz-

nepaprasta

pasiimk

isz-

tanias, .— atsiliepė senelis.
— Antrai kariuomenėj pa

žinau, dažnai pas mus atsilan
kydavo; apsalkhiejo apie musu 
~ lt A * ' .

namu 
eidamas, nieko nepasiemei ?

— Tiktai virvagali ir szia 
lazdele — kareziai nusiszypso- 
jo Antanas — tai visas mano
turtas.

O lča-gi — ir tai žmo-
gili prireikti gali.

— Prisirink szaku, 
riszk jas tuo paežiu 
galiu ir neszkis, nes ton, 
nueisi va, j u reikos.

Antanas, prisitaiko 
naszta ir užsidėjęs

su si
x’i rva- 

knr

žabu
ant pecziu 

pasienio už rankos akla Joneli 
leidosiir abudu leidosi kelionėn... 

Menulis szviete visam miszkc. 
Antanas visa laika 
aklaji, kad kur, miszsku 
mas, neužgriutu ant 
pakol iszejo ant kelio.

— Ar neiszalkai ? 
klausė senelis.
— Kur tau! Tokia skani ir soti 
jusu duonele?

Miestelyje savosios tu-
rite ? 
—Turiu.

saugojo 
eida- 

kelmo,

irz-

Inoje miestelin, nuo 
turgavietes pajuksimi kapupaf ūksimi 
gatvikei! ir ten rasiva ant kal
nelio maža grycziute, 
jos auksztos liesvos, 
manieji gyvena.

Menulis, 'kaip koks vargszu 
keleiviu draugas, szviete jiem 
kelia. Antanas, taiytum, visai 
nebejauto neisopanezios kojos, 
o aklasai, vietoj būti apsunki
nimu,.tiesiog pradėjo eiti koja 
in koja.

— Jums, seneli, sunku eiti? 
Aklam būti didžiausia

(>me ir apsunkinimas.
— Galima būti regineziam, 
betgi būti be szviesybes. Yra 

rankos, kur ima, ir rankos, kur 
duoda; kojoms — keliai tei
singi ir keliai klaidingi. Taip 
pat ir su akimis, mano mielas. 
Czia visa reikės palikti: ran
kos, kur ima, kojos,kur keliais 
klaidingais vaikszczioja, akys 
jesZkanczios szio pasaulio 
tusztumu; visa tai nustosimo, 
nes tai ne musu. Prie musu tik 
pasiliks — rankos, kur duoda, 
— kojos, kur teisingais keliais 
vaikszto ir musu sielos skais
tybes akys; taigi negali manės 
pavadinti nelaiminguoju, 
ir neregėdamas matau ir 
kur siuneziamas. Ar tu žinai

o prie 
tai ten

uola i-

o

SZIO

nes 
einu

kas isz musu sziandien aklas? 
Ar žinai katras katra vedai 
Ar žinai kokis kuriam yra 
siustas, kad iszvestu in kelia 
ir taika parodytu?

— Ka jus .sznekate?
žystate mane? Nuostabus da
lykas, del ko asz jusu niekuo-

Pa-

nosi, vedžiojo, gydė, tiek vargo 
ir iszlaidu padėjo, visa vasara 
ligoninėje izsgulejau ir po to 
visa likau l>e sveikatos ir nie
kam nebereikalingas...

— Manai, už tave silpnes
niu nėra f

— Gana jau, gana! — An
tanas ranka mostelėjo.

— Nelaimingesnių ir 
turtingesnių!

— Nėra!
—- O asz sakau, kad no tu 

pats nelaimingiausias ir dar 
busi reikalingas kam nors ir 
busi pats kieno nors globėjas.

In tuos žodžius pažiurėjo 
Antanas in seneli, pataisė, pri-

ne-

met nemaeziau.
— O asz tave pažystu.

Visokiu seneliu pažino
jau. Syki mažas, pas malu įlin
ka ganydamas, žąsis suleidau 
in avižas, už ka gavau gero
kai barti. Norėdamas szeimi- 
ninkams atkerszyti už barima, 
antra syki tycziomis suvariau 
in krūmus, kad lape iszgaudy- 

Taąyk 
man

kraszta, daug žinojo poteriu, 
giesmių, visoikiu istorijų, kad 
ir 'klausyti nenubosdavo. Dar 
su vienu ligonine gulėjau, jis 
turėjo dideles žaizdas ant ko 
ju, kad ir vaikszczioti negalė
jo. Tas taip pat mokėjo viso
kiu giesmių, beklausant jo 
giedojimu, visas liūdnumas ir 
nusiminimas nvko... Tuos.vi
sus gerai pamenu, bet jusu ne
pažystu.

— Ar 
pecziu ?

— Tai niekis: sztai ir mies
telis, nueje pas savuosius pa
silsėsite! Gera jums!

Senelis, lyg ka'ip ir regėda
mas, net greieziau pradėjo 
žengti; turgaviete praėjus in- 
suke kapu gaviken;
mu szunes iszbege puolės, bot 
pamato seneli, lyg pažine, ran
kas palaižė ir, paglostyti, gry- 
žo kiekvienas atgal in savo 
kiemą. Tr taip, nieko nesutiko, 
atėjo iki pat senos mažos grin- 

sulindusios žemesna,

lydės inrankiu.
— Turbut, 

dailyde? — palklaikse Antanas.
— Tas reikalingu prie ūkio 

— galėdavo ir mdkejo pasida
ryti.

1 •.'%! I <4

velionis buvo 
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At-bo, bet nieko nebeatsake 
szutines atnešta pieną paval
gydino nubudusius ligonius —
mergaite ir senuke- Tokios bu
vo silpnos, kad akiu neat-vo silpnos,

nespaudžia naszta

isz kie-

žemesne 
mažo

ežiu tęs, 
isz 'kurios girdeli buvo 
kūdikio verksmas. Senelis ati
daro kiemo vartelius, prieim 
nes 
ton. Isz 
szaltas, drėgnas oras. Antanas 
prieangy lukterėjo, pakol se
nelis uždege lempuke, kuri 
stovėjo ant priopeczkio. Dabar 
Antanas gerai galėjo insi- 
žiureti kur esąs: grytele be 
grindų, žemute, tamsi, palei 
sienas suolai, viduryje kabojo 
lopszelis, kuriamo verke iszal- 
kes 'kūdikis. Priėjės prie lop- 
szio senelis pasilenke ir

Antanas

dureles ir 
vidaus

A.

i nėjo grineziu- 
d vėl k tol ėjo

esąs: grytele 
tamsi,

vai-
kas nustojo verkęs. .......m,
numėtė žabu naszta, apžiurėjo 
pecziu, kuris jau senai 
iszauszes, szaltas. (’zia pat ant 
suolo pamate moteriszkes gal
va iszdraikytais plaukais, 
buvo devynių metu mergaite. 
Akeles in szviesa 
ji pažiurėjo in inejusius ir 
dusliu balseliu pranaszavo: — 
Bobų t, nepažystami 
gryczioj! t ........... r.....

I girdo silpnas suvaitojimas ir 
pasirodė dideliomis nuo karsz- 
czio akimis iszdžinvnsis 
das.

buvo

tai

insmeigusi 
inejusius

žmones
Ant peczians pasi-

vei-

Vandens! prasznibždojo 
drobanezios, sukepusios lupos. 
Valgyti noriu mergaite sude
javo.

Vandens atnesza! — ta
re siusdamas Antanu senelis— 
tiktai neužmirszk prie kibiro 

nes prievirvagali pririszti, 
szulnio svirties nėr.

Vandeni Remdamas Antanas 
atsiminė, kad virve, kuria isz- 
eidamas isz malūno pasiėmė, 
tikrai pasirodo esanti labai 
reikalinga. Ataiias, atneszes 
vandens, rado mergaite paval
gydinta; gailestingasis senelis 
pagirdo ir isztroszkuria senu
te ant krosnies, kuri in nepa
žystamus insižiurejus, net po
teriauti mėgino pradėti, bet, 
silpnumo pergalėta, vėl ramiai 
užmigo. Kūdikis lopszelyje 
jau miegojo.

— Kas-gi tos grycziutes sa
vininkas? — paklauso. Anta
nas, jau pats susipratęs 
kurti krosni.

— Jau r .enesis laiko 
pasimim

pa-

kai
jo

tu, o pats užmigau, 
atėjo kaž koks senelis, 
miegant saugojo mano žąsis ir 
pyne isz sziaudu bryli* Man 
pabudus davė duonos, sūrio, 
bryli dovanojo ir kalbėjo man, 
kad Dievas naszlaicziu neap
leidžia, bet tam reikia ir pa- 

rupintis, paklusniamežiam mpintis, paklusniąm 
būti, gražiai gyventi, kad net 
nebemenu, ka daugiau kalbė
jo. Verkiau klausydamas jo 
pamokinimu; szeimininka at

mesdamas žabu, ugnele ir va- siprasziau'ir daugiau jau ma-

Tai mano geras pažys-
landele, galva nuleidęs, tyloms nes neliesdavo, 
pedejo. '

— Mes malūne irgi visa 
patys pasidirbdavome, tai ge
ras daiktas turėti prie 
nagus.

— Dustelok ežia pat 
suolo, matau, esi pavargęs.

— Jus taip pat pasilsėki
te, seneli.

— Turiu eiti daugiau 
maisto jiems parūpinti. Ūksi 
pakol sugrysziu?

— Ar-gi galima palikti be
priežiūros nelaiminguosius Ii- patenkinti ir 
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kad akiu 
merkdamos gere ir tuojau vėl 
užmigo. Antanas net pradžiu
go pamatęs, kad ligony s pra
kaituoja, tat užklojo ir 

miegoti.
Pavalgydino ir nubu-

ne-
Iszkureno

<‘it i

goniusf Žinia, pasiliksiu.
— Dabar jie miega, gali ir 

tu miegoti. Sugrysziu pas ta
ve, o tuo tarpu tu jiems buk 
Dievo globa ir rūpinkis jais.

— Dar tiek turiu sveikatos, 
kad prižiurecziau ligonius, 
galite ramiai sau eiti, — atsa
ke Antanas.

Antanas jautėsi esąs gero
kai pavargęs, tad tuojau pra
dėjo snausti, bet vis dar nega
lėjo užmigti,
lindo vis in galva... 
atsiminimas’., keliones draugas 
— tasai nepaprastas senelis— 
jo nuostabus žodžiai.... 
na, bet sykiu ir malonu
jaute szirdyje, rodės, lyg esąs 
savo namuose, lyg savieji bu-

Apsiverke isz 
užmigo...

kliudė 
krosui, 
dusi valkeli: buvo tai sveikas- 
gražus kūdikis, maž daug, me
tu amžiaus. Antanas, pasiso
dinės ji sau ant keliu, grožė
josi vaikeliu, kurs, 
nes, pradėjo net žaisti ir 
votiszkai kliaugėti. Abu buvo

■ juokėsi... Tuo 
tarpu kiemo varteliai sugirgž
dėjo. Antanas, priėjės prie

taradaika

pasisoti-
sa-

Antanas, 
lango, pamate kaip ir pažysta
ma žmogų, 
lopsziii iszejo pasitikti.

— Tiesa senolis saike 
prabilo i nėjusi s.

Paguldes vaika

— Koks senelis? Kokia tie*
ša?

invairios mintys
Praeities

Liud- 
gera

tu priglaudo...
džiaugsmo ir užmigo... Paža
dino Antanu bildesvs in lan-

AtsikelcK apsidairė. Ugo- 
miegojo. Lauke 

kas stovėjo po

ga.
uis ramiai

Kas
Antanas

broszko- 
langu.
gryczios’, pamate 
isz miestelio su puodinele 
koj.

—Jus ligonius prižiūrite 
paklauso nepažystamoji.

— Asz.
Kažkoks aklas senolis 

anksti ryta buvo pas mane ir 
praszo naszlaiczianis pieno nu- 
neszti. Imkite. Asz vidun nei
siu, nes, turėdama mažu vai
ku, bijau užsikrėst i, bet nasz- 
laiczius, nelaimingus ligonius 
r(‘ika. gelbot. Ar visi dar tebe
gyvi ?

iszejes isz 
moteriszke,

niū

— Bus visi sveiki. Asz ne 
apleisiu Teužmoka jums Die
vas.

lis

— Nu-gi vakar pas mane 
kaž koks aklas senolis apsilan
kė elgetaudamas; asz pasi 
skundžiau, kad pas mane min-

asz pasi

tuvai suiro ir jau norėjau eiti 
pas dailyde miestelin, tada jis 
patarė — girdi, mano pažys
tamas, kurs po velionies Ra
polo maitina valde, dabar, sa
ko, prie naszlaicziu
esąs prižiūrėtojas. Jis ir sutai-

ra-

ligoniu

dar su maluniniku

gyvi viszti.
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Naminiai Paukszcziai
,ji* 4 * . Hį, * M k* ’!i *•»” *

Amerikos Agrikul
tūroje.

Pirmieji kolionistai atvežė 
naminius paukszezius in Ame
rika, 
industrija tik paskutiniame 
szimtmety žymiai iszsipletojo. 
Amerikos pijonieriai vartojo 
laukinius paukszezius, jiems 
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bet naminiu paukszcziu
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paukszcziai buvo
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Ana diena Konetike buvau, 
Apie viena szpieliu dažinojau, 
Norints brylius ant nosies turi 
Bet vaikine, mažai teinžinri.

Mokintu labai statosi, 
Mokslui tikybos prieszinasi, 

Mano, kad žmonim insakines, 
Ir bažnyczios neatlankines.

Bet niekas kvailio neklauso, 
Ba jo posmavimai eina 

pro ausi, 
Mato visi kad kvailys, 

Kaip nagelis.
Viena karta ir jis in 

bažnyczia nuėjo, 
Bet kvailiukas sarmata 

apturėjo, 
Kunigas liepe iszmosti, 

Ar gražiai iszvesti. 
Tai vyreli ne kas, 

Kad likosi iszmcstas.
Tam knygini viskas užkenkia 

Net prisiega, sako nereikia 
Szelauk su tokiu kumeliu,
Tegul eina prie gyvuliu.

* * ♦
i

Minersville j turime tokiu 
Lidtuviu, 

Tikru žalablekiu tarnu, 
Tai ne Lietuviai, , 

Tiktai pastumdėliai žalablekiu, 
Ba jaigu geri butu, 

Tai del tokiu už nosies 
vedžioti nesiduotu.

♦ * ♦

naminiai
daug prastesni- Pirm 1825m. 
plunksnos lovoms ir padusz-
* m. a A A A a'koms 'buvo populiariszkiau^i 
naminiu paukszcziu ' padūk
tai. Ir tik 1860m. miestu žmo
nes pradėjo vartoti naminiu 
paukszcziu mesa.

Pirmi du perinyežiu patentai 
buvo iszduoti 1847 metais, kad

! zeimininkas, 
žmona prie z keletą dienu. Se
nute su mergaite ta paezia li
ga — sziltinemis — serga, 
žmones bijo lankyti ligoniu, 
kad neužsikrėstu.

— Kas jas pržiuri?
— Asz. Ar tu nebijai i
— Vis viena karta rei'l 

mirti, nidko negelbės baime; 
bet kas bus su jais, jai nenu 
mirs, juk darbui nei senuke, 
nei vai/kucziai dar netiko; pa
tys negi užsidirbs?

— Dievas neapleis, 
rūpinsis globa galingesne 
ju silpnumą — rasis rankos, 
kur duoda, pažiuręs in 
gailestingosios akys.

Antanas pakūręs krosni, at
sisėdo ant suolo, pažiurėjo in

Kės

jais 
už

juos

tnieganezias, apf idaire po visa 
gryczia — in sienas^ lentynas,
ant kuriu pamate {nvairiu du i-

■

I

.
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nors tik keturesdeszimts metu 
vėliaus pirma praktiszka peri- 
nyezia iszrasta. Pirma Ameri
koj Naminiu Paukszcziu Paro
da laikyta 1849 metais. 1873 
metais Amerikos Naminiu 
Paukszcziu Draugyste organi
zuota. Jos svarbiausias tikslas 
buvo priimi i puikumo laipsni 
paskiriant dovanas 
paukszcziu 
laipsnis laiks nuo laiko page
rintas.

Sziadien naminiai pauksz
cziai užima svarbia vieta Ame
rikos agrikultūroj. Sulyg 1921 
m. cenzo, 90-8 nuoszimtis visu 
ukiu Suv. Valstybėse augino 
naminius paukszezius. Lengva 
laikyti naminius paukszezius 
nes jie maitinasi ant visokiu 
iszmestu produktu, žalio mais
to, žolių ir insektu.

1920m. naminiu paukszcziu 
produktu verte buvo $1,047,- 
000,000; gyvuliu verte buvo 
$924,000,000; vaisiu ir vaisiniu 
produktu $681,000,000; bulviu 
$340,000,000; tabako -229,000,- 
000.

Iowa ir Illinois valstybes už
ima pirmas vietas naminiu 
paukszcziu industrijoj.

Visztos sudaro 97 nuoszimti 
visu Suv. Valstybių naminiu

Amerikos

naminiu
parodoms. Tas

I
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Vienoje vietoje vaikinai ant 
Veselkos atsižymėjo, 

Mat ant vi vato szaudyma
* gurėjo, 

Panaudojo biles ir lazdas, 
Skaldė vieni kitiems galvas. 
Kaip dėdės su paikoms 

pribuvo, 
Tada ir pabaig'tuves buvo, 
Po 18 ddleriu užsimokėjo, 

O katrie užsimoket negalėjo 
Tai kozoje atsėdėjo- 

Davadniems tas ne atsitinka 
Tiktai girtuokliams nelaime 

patinka, 
Kad laikraszczius skaitytu 

Kitoki protą turėtu, 
Gaivu neskaidytu, 

Pinigu 'be reikalo nemetytu.

sysias. Kaip sake, taip ir 
dau ar sutaisysi ?

— Delko ne, o kur?
— Nagi viena syk buvai 

pas mane priesz dvejota metu
jias mane 

karve pi likote. Gera darba da
rai prižiūrėdamas naszlaiczius. 
Na, tai ateisi?

— Tuojau busiu!
Antanas, sugryžes gryczion, 

užmigdė vaika, apsiruosze ap- 
siruosze aplink ligonius. Susi
rinkęs nuo lentynų reikalingus 
inrankius susidėjo maRzelin. 
Isz po krosnies iszleido dvi pus 

Indaujoje rado
žiauberį duonos, bulviu, pasi
enio lazdele, dar syki in mie- 
ganezius pažiurėjo ir tylomis 
iszejo pro duris... fszeidamas 
isz kiemo pamato prie szulinio 
savo virvagali, paėmė ir, 
gryžes grycziuten, 
prie lopszio sakydamas:

—Atnesziai majku, vandens, 
dabar supk naszlaiti, kad ra
miai miegotu! Kol senelis su- 
grysz!

Bet senelis ligi sziai dienai

teeidamas

su-
pririszo

paukszcziu, ir 94 nuoszimti na
miniu paukszcziu vertes. 1920

1
I

cenzas raportavo suvirsz 359,- 
000,000 visztu ant Amerikos 
ukiu, 3,627,000 kalakutu, 2,- 
410,000 perlvisztu; 2,939,000 
žasu; 1,494,000 karveliu ir 231 
strusis.

Californijos Agrikultūros 
Kolegijos Po tilt ry Extension • 
Service rinko rekordus ant 29 
komercijiniu ukiu invairioso 
dalyse Califomijoj- Tu ukiu 
visztos padėjo 5,875 tuzinus 
kiausziniu arba kiekviena visz- 
ta padėjo 130 kiausziniu. Tyri-

■į

Jums žinomas tas sene-
— pašilei ra-czionvkszt is

vo dar Antanas.
— Ne pirma syk
Antanas lyg kaip ir miste-' nebegryžo...

4

macziau.

Kokia yra Sziandiene 
Moteriszke.

KAS DAUGIAU SUVALGO 
KIAUSZINIU.
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Apžavejanti gražuole —

priotel'ka ir drau-

sa
ko tas, kuris yra insimylejas.

Nedorybes virszune — sako 
sena teta.

‘ Geria use
go —sako jaunavedis.

Netikusi gaspadino — sako 
senovės szalininkas.

Brangus malonumas — sa
ko tas, kuris da ne yra vedos.

Goriausia pirkėja — atsako 
sztorninkas.

Mano sunaus nelaime — at
sako piktoji uoszvc.

Ligonbutes centras — atsa
ko daktaras.

Tas pats, kuomi ji buvo nuo 
amžių pradžios — atsako isz- 
minezius. —X.

Anglija ir Valija kasmet ga
mina 1,800 milijonu kiauszi- 

in Anglija 
kiausziniu invežama daugiau 
kaip 1,800 milijonu. Kiekvie
nas Anglijos gyventojas su
vartoja per metus 110 kiauszi
niu. Tuob udu Anglijoj suval
go per savaitę viena namini ir 
viena invožta kiauszini.

Kanadoj kiekvienas gyven
tojas suvalgo per metus 313 
kiausziniu, Amerikoj — 180 o 
Belgijoj — 213. Anglija dau
giausia kiausziniu inveža isz 
Danijos, Belgijos ir Olandijos. 
Mažiau inveža isz Rusijos ir 
Italijo. Szvariausi kiausziniai 
atvežam isz Olandijos, Belgi-

niu. Isz užsienio

Rusijos,jos ir Prancūzijos.
Moro»ko ir tolimųjų rytu kiau- 
sziniai yra labai neszvarus.

Pagerėjo Airijos ir Estijos 
kiausziniu ruszys. Norvegija, 
Szvedija ir Danija parduoda 
kiauszinius sulig svoriu.

* * ♦
In viena spykyze užėjau, 

Puikia komedija pamaeziau, 
Tamista saluninkftis už baro 

stovėjo,
Ir jojo guodotina paeziule 

atėjo.
Apie penki kostumeriai 

strapaliojo, 
Vieni gere, kiti jau riaugsejo, 
Ir kelios dukreles szvaistesi,
Kad užfundytu aluezio 

glamonėjosi.
Na ir gere, kaleinos nelaukė, 

O vienas nugaras užtrytavo 
net “palenkė,” 

Mergužėlės in szonus insireme, 
Po czierkele paėmė, 

Iszgere, ne nesusirauke, 
Ir da a'luczio po glasa

iszmauke.
Viskas butu gerai, 
Tiktai t įėji vyrai,
Bu r nu ne uždaro, 

Pliaūszke ir visaip iszdare, 
Vienas kiaule ka ten padare, 
Spykyzeje kereziojo negražiai 

pridarė,

LietuvisskM Graboriua

K. RĖKLAITIS
Laidoja numirėlius pagal 
naujausia mada Ir mokslą. 

Prieiname prekes.
■ "■ H,"

616 W. SPRUCE STIL, 
MAHANOY CITY, PA.

Bell Telefonas 149

p

nejimai 400 ukiu Missouri vals
tybėj parodo kad 1923m. kiek
viena ūke turėjo 160 visztu, ir 
padėjo 125 kiauszinius. Beveik
kiekviena ūke pardavė už 
$634.02 visztu ir kiausziniu per 
metus. * ’

Agrikultūros Departamentas 
iszleido kelis pamfletus apie 
visztas. Pamfletai pasiunsti 
ant pareikalavimo. Tarpe ju. 
yra “Poultry House” “Con* 
Struction”
“Natural and Artificial Incu
bation of Hen’s Eggs” (Bulle
tin 585),

Poultry House 
(Bulletin 574),

4‘Poultry Diseases 
(Bulletin 957).
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A. RAMANAUSKAS
LIETUV1SZKAS GRABORIUS

MILL A PATTERSON STS., 
ST. 0LAI& PA.

I8zbalsamuoja ir laidoja miruslut 
an| visokia kapiniu. Pagrobus paruo- 

niausiu.

* /

žinoma, iszei'li negalėjo, 
Ba vos ant kojų pastovėjo, 

Tai ir padalyti turėjo.
O ka, girtas, nežino ka daro 
Girtas vis kiairiiszkus 

szposus varo,

Bzi* nuo paprasęBiBUBio iki prakfl- 
Tarsamdo automobilius do) 

laidotuvių, voboHu, krikaatyniu Ir 
kitiems paaivažinfijimama.

BeU Telefonai 1878-M.
* 1 ' * k. J 1 ’ I f? ♦ u' I’A

Norints žmohys ant jo žiuri. 
Bet sahminkas negerai, daro, ♦ ' ♦ ‘17no iszvaro, 
Kad savo dukrelių isz salimo 

Karczemoje visaip atsiėina, 
No paiso ant nieko bile bizni 

varo.
lt

CAPITAL STOCK 1125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED

PROFITS 1628,152.09

Mokame 3-csia procentą tat 1 
•adltu piniru. Procentą pride- 1 
dam prie jusu pinlfu 1 Sanafo 1 
ir 1 Liepos. Moa norim kad ir 1 
jus turėtumėt reiklia su musu j 
banka nepaisant ar matai ar f

y >
Q, W. BARLOW, Vin-FHC " 1 
, J. E. FERGUSON, Km. , >

dam prie jusu pinigu 1 Samdo 
i
jus turėtumėt reiklia su mom
f -
didelis.

H. BALL, PreridenUs
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Isz Shenandoah, Pa.
— Rytoj (Utarninke) rin- 

Visi u kęsai privalo

3A.ULI4

I

kimai.. 
balsuoti-.

— Tankei po namus atsi
lanko sanarei Salaveisziu Ar
mijos rinkdami aukas ant mie- 
laszirdingu tikslu, kuriems ne
privalote atsakyti mažos pini
gines aukos. Vaikszczioje ir ki
ti kurie save perstatų Salavei-

Sereda Szv. 
su-

J ur- 
gis Valaitis (suims kriaueziaus
Valaiezio) su pana Savuky- 

aps i gyvens

— Praejta,, 
Jurgio bažnyczioje likos 
riszti mazgu moterystes

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU
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nas. Jaunavedžiai 
inieste.

— Dr. Franas Suma 
Nanticoke, ketinius
operacija ant ligonio įkrito ne
gyvas sirgdamas szirdies liga.

isz 
daryti

sziais, bethSalaveisziai yra pa
sirėdė in' molynas mandieras, j ])r. Suma apsivedė su Dr. He-

! isz She-1 
metai atgal

ant kepi(riu*ra»donas raikszte- Iena Rynkevicziute 
lis su paraszu 
mv.” v

Girardville, Pa. — Praeita 
Petnyczia Mateuszas Seliokas 
iszvažiavo in Lietuva atlankyti 
savo sena tęva ir motina- Jisai 
už keletos sanvaiezu gryž ad- 
gal in Amerika.

de, Mo. Poli ei js rekordai teis
me parode, kad jis buvo aresz- 
tuotas ežia, jau 40 kartu, bet 
tik pirmu kartu dabar tapo 
nuteistas kalėjimai!.
jis pasakė, kad iszejos jis tuoj 
važiuos Lietuvon, nes Ameri
koj jam pradėjo jau nesisekti.

4 - K.

(Kaip ir monologas).

---------- . ............. ... ■ ....... ....

NORĖJO SUDEGINT
“RAGANA”

I

Teisme

i*

Gvvenimo
laimiu suspaustas, žmonių isz-
niekiiitas ir užmir.-ztas klajoju

Galva

suvargintas, ne- NEKALTA 
PRAMINTA

MOTERE 
<<T> AAAKTA

— O kas sudegino musu kai
mai— klausė jieji ir užmėtė 
ant laužo. Liepsna isz pradžių 
neužėmė drėgnu balkiu tik ki
lo juodi dūmai. Nelaiminga isz

I pradžių reke, bet po kokiamRAGANA 
UŽMESTA ANT LAUŽO 

PER TAMSIUS 
MUŽIKUS.

laikui riksmai nustojo.
-L Žmonys! Ji j i nekalta!unkiu gyvenimo keliu, 

svaigsta, kūnas silpsta, kojos 
neremia. Bet kur prisiglausti, 
ka duos pavalgyti ir kur nak
vyne rasti?.. F 
gimines, kur žmones

kas tokis atbėgės paszauko. — 
Buvau josios grinezioje ir ra
dau ant stalo maldaknyge. Nu
traukite ja ja nuo laužo tuo- 
jaus!

Nuėmė, bet nelaiiriinga mo
tore ’puvo ja ii negyva, nes nuo 
durnu užduso. Suvažiavo ka? 
misije kuri surasze protokolą, 
aresztavojo apie dvideszimts

Chicago, Ill. — Cicero j eina 
streikas geležies liejlklos dar
bininku, 
buvo
st reik lauži u s.

laik-Moskva. — Rusiszki 
raszcziai raszo sekaneziai: — 

gyveno da 
vardu Našta

• Isz Wilkes-Barre, Pa. ap
linkines. — Per eksplozija ku- 

prigu- 
l ka
su i a r- 

Mateszla
Papula isz 

Plymoutho ir Gregorius Baln
iu isz Plymoutho. Visi randasi 
ligonbuteje.

— Kokis tai dreiveris nuto- 
mobiliaus pervažiavo per Mi
kola Dankulicza, 7 metu vai
ku, po turn pabėgo. Vaikiukas 
likos nuvežtas in Pittston o li- 
gonbutia kur ji daktarai 
gaivino.

— Tarnaite Maro Kuczins- 
kiute kuri turi užsiėmimą pas 
bunkeri Lloyd, Glen Summit, 
degino popioras užpakalije 
namo, nuo liepsnos pradėjo 
degti artimi krūmai ir girria. 
Mergina tai]) persigando su
prasdama ka padare, kad net 
apalpo.

bandoma 
surandant.

Gegužio 8 d. 
iszt.iko streikininku su streik
laužiais susirėmimas. Vartota

Nu-
streikininkas

Streikas 
sulaužyti,

Kur artimi, kur 
— bro

liai ?.. Gimiau tokiu pat kaip ir 
visi, gyvenau, dirbau, leidau 
jaunas dienas sn tais, kurie da
bar pasipnosze, sotus, o 
nuskurdęs, alkanas... Ir kodėl 
taip, o no kitaip yra ?
ju visi mane užrnirszot ? Kodėl 
gi szaliuates nuo manės jau
nystes draugai, kodėl, kodėl?.. 
Asz elgeta tik kurni, bet ne 
siela. Asz toks pat, kaip ir jus 
visi. Asz troksztu jums gero, o

z 
bKaime Vasilkovo 

ne sena motore 
Arlojeva, kuria visoje aplinki
nėje vadino “ragana,” o tai isz 
szitos priežasties: kokis tai 
vaikas insigavo in josios soda, 
ir insilipo in medi idant misi- 
skinti obuoliu. Tame laike i li
ejo in soda Našta, kuri badai 
taip baisiai pažiurėjo ant jau
no vagies kalbėdama kokius 
ton žodžius, kad vagis nukrito 
isz medžio iszsilauždiimas koja 
ir kelis szonkaulius.

Gyventojai pradėjo kalbeli 
kad jiji yra susineszus su vel
niu. Nuo tojo laiko niekas ne
norėjo susitikt ne kalbėti su ra
gana, nes visi sakydavo kad 
jaigu ant ko dirstelės tai tasai 
tuojau mirs.

Gyveno “ 
na, nuo kurios szalinosi visi. 
Motore labai nulindo, kad žmo
nys apie jaja taip mano. Nesi-

ri kilo Red Ash Vein 
Ijnczios prie Natlingham

Į sykiu, likos apdegintas i

atėjo žinia,

ragana, 
priežasties:trvs“Salvation Ar-

Salaveiszei skelbė Dievo Laidoutves atsibuvo .Panedeli. 
žodi 54 kalbose po visa svietą, Tap aezia diena 
szelpia pavargėlius ir daug buk velionio szvogeiis Franas 

iszmaitino laike i Rvnkeviczius, 58 metu isz Lu- 
Wil- 

Velionis apleido

szeimynu
straiko. Jaigu ateis prie jusu 
duru paaukaukite kiek galėda
mi.

— Balsuokite už Beidelman 
ano Guberantoriaus.

— Gerai pažystamas 
JonaSf Dombrovski,

58 metu, mire praejta Sereda 
namie,

daugelio

nandoah, Teofilius
Hanover, Juozas
kiai isz

laike i R y nice v i ežiu:s,

lt 
del

žemes mirė ligonbuteje 
kes-Barre.
Szenadori apie 40 metu atgal. 
Paliko czionais kelias seseres 
ir kitas gimines.

nominaeije 
virszininku tarp

Juozą mieste, 
ir tris 
atsibusLaidotuves

Lenkiszkoje

112 S. Catawissa uli. 
Paliko sūnūs kunigą Vlada isz 
Pottstown ir 
dukteria Kolkuviene 
brolius.
Utaminko ryta 
bažnyczioje.

— Balsuokite už Vare del 
Senatoriaus. lt

— Schuvlkill Railway Co. 
fitrytkariu kompanije nuo Pet- 
nyczios pradėjo pardavinet 20 
tikietu už du dolerius. Bus t ii 
daug pigesne kelione del žmo
nių, ypatingai del anglekasiu.

— Balsuokite už Brumma 
ant Kongresmono. lt

— Ponas Jurgis Am bu tas, 
23 South 10th ulyežios pertai- 
sineja savo namus pagal nau
jausia mada ir užveda
trikinia szviesa naujausio bu
do kuria užveda 
Boczkauskas.

— Kontraktoris Paseiq)ski 
tikrai vra “bizi man” 1 
dienomis nes stato nauja 
ma ant 900 E. Manket ulyczios 
ir pataiso'nama ant W. Maha-

elek-

Florijonas

tomis
i nn-

nov A ve. Da turi kelis dideliu ■ 
kontraktus kuriuos pradės ne
užilgo statyti.

— Kongresmonas 
Brummas kalbės szi 
ant Gedimino kliubo 
kimo.

Franas 
vakara 

susirin - 
Neužmirszkite suszelpt

Utamike savo balsais ir 
rinkime ji vela ant kongres- 
mono.

1SZ-

kad tebyris
Frank Brumm
!

— Utaminke 
ant visokiu 
kuriu rinksime ir kongresmo- 
na. Reike žinoti 
kongresmonas
pasiduoda vela ant kongres- 
mono kuri visi prival paremi 
ir iszrinkti, nes jisai daugiau
sia rupinasi apie ateiviu gero- 

I via ir paskyrė pirmutini Lie
tuvi miesto pacztorium p. 
Volsk i kuris yra,

pacztorium 
pirmutiniu 

Lietuviszku pacztorium musu 
paviete ir pertai atidavė kelia | 
del kitu ant politiszku dinstu. 
Brummas daug padėjo darbo1 
ant užbaigimo ; 
streiko ir buvo tame 
iningas. Brummo tėvas taipgi 
buvo Kongresmonu ir buvo ge
riausiu prieteliu Lietuviu 
kaip visi apie tai žino, todėl ir 
sūnūs eina tėvo pėdomis ir vi
sados užstoja už ateivius

Kliuksiu po visa pavietą 
yra prieszingi jam kad užstoja 
ir darbuojas del labo ateiviu. 
Todėl visi neužmirszkite duoti 
jam baisa szi Utaminka laike 

' nominacijų ir stengsime isz- 
rinkti ji kaipo prieteli Lietu
viu kuris del mus daugiau pa- 

kokie

prieteliu

tai

pop ievas

z plytgaliai ir revolveriai, 
szautas tapo
Thomas Hallwood, 39 m. am
žiaus. K. Szimkns teip-gi strei 
kininkaš gavo kulka 
Szimkns sake, 
streikininkai lengvai buvę su
žeist. Susi remi mas 
prie Greenlee liejyklos.

kojon, 
kad dar du

iszt iko

at-

NEPASISEKE JI ATVERST.

Tūlas reformatas karta sau 
maustė: “ 
rimo prohibicije 
draust žmonini

Na ir nuėjo ant rytojaus
žmo-

Dabar kad jau tu-
1 kodėl neuž

mik v t t1 t aba-

asz

Kodėl tamsuneliu kuriuos nubaudė 
nuo meto lyg penkių in kalėji
mą. Dabar žmonys meldžesi už 
nekalta duszia bet kas isz to 
kad jai atėmė gyvastį per savo 
tamsuma!

Kansas City, Kans. — Nors 
Kansas užima treczia vieta 
isz valstijų savo didumu, bet 
Lietuviu ezion visai mažai nes

nngleknsiu i'’T”0.8?

neapsileidžia Į 
didesnioms kolonijoms.
8 Gegužio kun. Vojtonis 

vakarėli su szo- 
palinksminimas ant ku

rio padare 193 dolerius pelno 
parapijos naudai.

Uetuviai turi savo 
Szv. Kazimiero bažnyczia,

pa sek-

Už

idarbavo ne kaip kiti
po iszrin-j politikieriai, kurie 

kimu apie mus užniirszta.

sarmata pasigirti kad cionai- 
tiniai Lietuviai

renge puiku 
kiais

Sztai
pa-

puikia 
mu

rinę mokslainia, parapijos sve
taine ir gerai iszlavinta Szv.

jus ^zulinate nuo manes. Ko- 
Aha jaueziu, ži-

J 
ne elge- 

ponai; 
linksmi

4 i

bet pasipuosze

ANT PARDAVIMO.

kat”
ant ulyezios atkalbinėti 
uis idant, paliauti rūkyti. Pir
mutini žmogų kuri sutiko pra- 
kalbėjo in ji: “Žmogau, 
perdaug rukai,’ 
žmogus atsake: 
daug.”

— Ar man 
kiek tu per diena 
gani I

4 <r.

) !

anogau 
ant ko 
“Taip !

tu 
jam 

rūkau

nepasakytum, 
surukai ci-

— Surukau apie deszinits 
ant dienos.

Po kiek moki už viena 
cigaru ?

Dvideszimts centu.
— Vajoi1, tai pareina 

du doleriai ant dienos
daug pinigo. O kai]) ilgai 
kai ?

net
—• tai

ru-

!>■vParsiduoda gera farma 73 
akeru, su vaisingais medžiais, 
gyvuliais, maszinerijos, ir vis
kas kas tik reikalinga del ap
dirbimo farmos.
dasi Cressona, Pa., kitados 
prigulėjo prie Martin AVagner* 
Atsiszaukit po sziuo adresu:

John Selesky,,
Cressona, Pa.

Farma ran- 
Pa.,

del, kodėl ?.. 
nau, matau sztai puikus rūmai 
juose susitelkė jus 
tos, ’ ’ 
aukso žiedai, pilni ir
jus veidai, man rodo jusu po
li i szk ūma.

Matau: fialai apkrauti gar
džiais valgiais, brangiais gėra
lais, girdžiu; jusu juoką, muzi
kos garsus. Matau, 'kaip gar
dus valgiai nuo stalu i 
brangiuijii 
tuszteja, stiklai putoja, 
veidai raudonoji!, girdžiu kal
ba jau jus garsėja ir muzikos 
garsai tik szelsta, szelsta.. 1 
az stoviu už ] 
klausausi, jaueziu... Matau jus 
ponais, o save elgeta, girdžiu 
jus kalba, < 
jaueziu, kad jus elgetos dva
sioje, o asz... kūne. Mano isz- 
vaizda baisi: veidas iszblysz- 
kes, liemuo nuo vargo susilen
kęs, mano kūno nuoguma vos 
uždengia lopuoti skudurai, bet 
siela mano skaisti, tyra ir są
žine gryna, nes mano gyveni
mas tik man priklausė ir mirti 
asz nesibijau. O jus gyvenot 
kitus isznaudodami,

svetimu vargu jus 
žibėjote!

spręskite: kas elgeta?
— Vincute.

gėralu

J

ragana” pati vie-

mažeja, stengė prisiartyt prie nieko,
buteliai

jus
jog greieziaumanydama sau, 

ar vėliau žmonys susipras ir 
gailėsis už savo klaida, melsda
ma Dievo idant tamsuneliai

O susiprastu, bei ant nelaimes at-
lango ir žiuriu, sitiko kitaip.

Buvo labai karszta diena.
Saule puikiai szviete, kad stai-

o asz tvliu iaucziu... K«i užėjo baisus debesys ant 
« Z*"4 a • • •

1.40)

ANT PARDAVIMO.

Namas ant dvieju szeimynu, 
kuriame randasi sztoras taipgi 

« • t • • y * • •gazolino stacija.
vieta invažiuojant in Tama
qua. Biznis gerai eina ir gva- 
rantuoju kad padarysite pini
go. Parsiduoda viskas drauge. 
Atsiszaukite ant adreso (M18

Tamaqua Comfort Station , 
Tamaqua, Pa.

Pirmiausia

dangaus. Staigai isz tamsaus 
dangaus trenkė perkūnas, su
žaibavo ir sudundėjo baisiai. 
Perkūnas trenkė in tvarta vie
no gaspadoriaus. Liepsna per
sigavo ant kitu grineziu, kur 
vejas nuneszc liepsna. Žmonys 
nuleido rankas stovėjo be žado; 
mane kad lietus užgesins ug*ni, 
kuris tame laike smarkiai puo
lė, bet ugnis platinosi kas kart 
daugiau. Isz viso kaimo nieko 
nepasiliko, tiktai viena grin- 
czele “raganos” kuri buvo ati
tolinta nuo kaimo grineziu.

Žmonys stovėjo ant kelio 
verkdami. Moteres rugojo ir 
garsiai ^erke. Ka galėjo veik
ti? Rugojimai nieko nepagial- 
hejo, reike karsztai imtis prie 
darbo idant ant žiemos turėtu 
pastoges.

— Ragana ant mus užtraukė 
taja nelaime! — paszauke vie
na isz bobų.

— Taip, taip, — paantrino 
kita./— Kodėl josios grineze 
nesudege, tiktai mus?...

— Sudegint jaja, sudegint,— 
paszauke treczia boba. Kad ir 
atstatysime savo grinezes, tai 
užtrauks ant mus kitas nelai
mes.

— Sudegint ja! Sudegint! — 
suszuko pusberniai. Ant laužo 
su taja boba!

Isz apdegusiu balkiu pradė
jo sukrauti laUža, kuris tuo
jaus likos sukrautas.

— O kaip jaja užtrauksime 
ant laužo? — užklauso vienas 
isz senesniu žmonių.

Niekas neastiliepo, visi tylė
jo, nes kožnas bijojo eiti pas 
ragana idant jiji neužžadotu. 
Ant galo vienas isz govados at
siliepė:

— Asz eisiu.
— Asz su tavim.
— Asz taipgi.
— Asz ir. Asz ir — pasipylė 

balsai aplinkui.
— Nustokite, ba jus apra

ganaus — kas tokis nusijuokė.
— Apsilaistysim szventytu 

vandeniu, tai mums nieko ne
padarys. — Ir visi nubėgo prie 
grinczeles “raganos,” kuri 
malszoi sėdėjo ant suolelio 
priesz grinezia. Nusidyvyjus 
motore pakilo nuo suolelio 
idant pasveikinti netikėtus 
svoezius, bet tieji pagriebė mo
terį ir Suriszo nuvilko prie lau
žo.

— Žmonys, ka jus su manim 
norite daryt! Ka asz jum pada
riau! — klausė baisiai persi-

522 Pine St.,
ANT PARDAVIMO. ‘

>
4

J ' >
Biznavas nams kuriame ran

dasi hotel is su salnnu, 15 rui
mu, geram padėjimo, mieste 
Liuisford, Pa. Parsiduos . pi
giai. Atsiszaukite ant adreso:

Commercial Hotel, 
(May 25) Lansford, Pa.
ISŽPOPIERUOJA IR MALA- 

VOJA STŪBAS.

iszlavinta Szv. 
Cecilijos kora kuriam vadauje 
vargoninkas P. J. Ewesh. Tu
rime ir savo biznierius kaip: 

buezerius,
, skalbinyczia, bilar- 

do ruimus ir t.t. Lietuviai gy
vena dideliam sutikime o biz- 
neriai daro gera bizni ir vieni 

______  ____ Gaila kad 
czionais mažai Lietuviu. 
Dirbtuvių ii’ nemažai mieste, 

gy
vuliu, įgeležkeliu visu kompa
nijų, szapu ir ratu lieji'kliu.

ir

4
k r iaucziu s

grosern inkus,

rna

dienos

na

ir sveti-

MOTERE ISZ MONROE PA- kitiems ncužvvdi 
VIETO SZTAI K A SAKO: mažai

na-

Mrs.
Reeders,

Pa ss inge rA. L- 
' Pa’ 

White’s Oil of Youth Linimen-

1SZ J nes yra daug skerdnyeziu
sako, kad Dr. Į v

Įas vra stebėtinas nes visa szei- j didžiausio muilo

DIDELIS SUSIRINKI-
MAS IR BALIUS!

tik tas linimentas jiems sutei
kė padengvinima. Galima pirk-
t i aptiekose arba grosernese.

VI-

Rengia Gedemino Klubas isz 
Panedelio 
Norke vi

1 kitu.

ATTENTION!
YOUR DRUGGIST
RECOMM ENDS

ROYAL PURPLE | orkiestra

PILLS

LADIES!

lieji'k 
fabrikai

— 30 diena szio Tnenesao 
Szv. Cecilijos koras renge sma
gu h■zvažiavimn arba pikniką 
ant kurio nžsikvieczia 
aplinkinius Lietuvius ant tojo 
puikaus pikniko, 
dainuos puikias

v g ra j is 
kins. Kožnas 
užkviestas. —Kansietis B.F.S.

visus

Koras pa- 
daineles 

smagius szo- 
v ra

o

szirdingai

mu darbu, 
sotinotes ii Dabar

Bus jau suvirszum tris- 
deszimts metu.

— Du doleriai ant 
per ti’is-desZimts metu, tai pa
sidarytu didele suma pinigu.

Ant galo reformat oris apsi
dairo sakydamas:

- Ar matai ta dideli 
ant kanipo ?
- Puikus ir brangus

mas ai’ ne?
— Teip.
— Matai, jaigu nebūtumei 

nikes savo gyvenime, tai gal 
sziadien tasai namas prigulė
tu prie tavęs.

Ant galo ruki kas 
kantrybes užklausė:

— Ar tu rukai ?
— Ne, asz niekados neda- 

lypstejau tabako savo gyveni
me.

jaigu

netek ia s

— Ar tu žinai keno namas 
ant to kampo?

— Ne.
— Tai mano. Pasilik svei-

Mahanoy City, Pa., 
vakara 17 Mojaus, 
cziauH saloje. Priesz balių 7 j 
vai. vakare bus laikomas 
suomeniszkas susirinkimas kas
link ateinaneziu rinkimu. Visi 
ukesai yra užpraszomi atsilan
kyti ant szio susirinkimo nes 
bus apsvarstomi svarbus daly
kai apie rinkimus. Balius pra
sidės tuojaus po susirinkimuo. 
Bus visokiu užkandžiu ir gė
rynių. Del szokiu grajis pinuos 
klasos orkestrą. Iužauga vy
rams 50c. Moterems ir mergi
noms 25 c.
Lietuviai Schuylkill Pavieto 
kurie esate užregistravoti 

kaipo Republikonai 
BALSUOKITE UŽ

GED. F. BRUMM
ANT KONGRESMONO

EKSKURCIJA
in New Yorka

NEDELIOJ 30 MOJAUS

$4* 00 Tikietas
•

Treiaaa apleis Mahanoy City 4:40 
ryte. Grįžtant apleis Jersey City 
(Exchange PI. Stacijos) 8:35 vak.

(Eastern Standard Time) ,

Railroad
CBuReate c/Hu Block. Diamond.

F

MALORIUS JI GIRIA.
Boston, Mass. — Juozas Stel-

malorius nuo S. mokas, kuris Angliszkai vadi- 
ii T-l • • I MChas. Aker, i

First St- Lehighton, Pa. iszsi- 
lauže sau koja ir sako kad Dr- 
White’s Oil of Youth Linimen- 
tas jam daug pagelbėjo. Gali
ma nusipirkti aptiekose arba 
grosernese.

DIDELIS KONCERTAS!

Tamaqua, Pa.,

.Rengia. . .

Para. Chorai, SS. Petro ir Povilo iaz 

po vadovyste Prof. P.

Dulke, ir Szv. Juozapo isz Mahanoy 

po vadovyste Prof. K. 

Koncertas atsibus,

City, Pa., 
Žalnieraitis.

NEDELIOJ, « gegužio - may 
VICTORIA THEATRE 

TAMAQUA, PA- 
Prasidės 7 valanda vakare

. . .Ant Naudo*. . .
SS. PETRO IR POVILO PARA.

TAMAQUA, PA.

INŽANGA 50c, VAIKAMS 25c
KChorai užtikrina kat patik* kas 

atsilankys. VISI ANT KONCERTO!

Stohnanu pereita sa-naši “Stolmanu,”
vaite gavo 3 menesius kalėji
mo už apmuszima

, Stelmokas buvo
Se-

Urszules
Sza,dienes.
South Bostono Lietuvis.
niaus jisg yvendavo Ruinfor-

6 LIE

kas. *

Pennsylvanijos Lietuviai
Kurie česato užregistravoti 

kaipo Republikonai
BALSUOKITE UŽ

Edward E. Beidleman
ANT GUBERNATORIAUS

Pennsylvanijos Lietuviai
Kurie ėesate užregistravoti 

kaipo Republikonai 
BALSUOKITE VŽ

WILLIAM S. VARE
Ant United States Senatoriaus

PARANKIAUSIAS 
KELIAS

Inlipkite Lai van New Yorke 
Iszlipkite Klaipėdoje.

JEIGU JUS NORITE VYKTI LIETUVON 
Ruoszkites ir prisidekite prie ANTROS jnilžiniszkos 

vasaros ekskursijos

Tiesiai in Klaipeda
*

LAIVU “LITUANIA” 17 LIEPOS
EKSKURSIJA RENGIA BALTIC AMERICA LINE IR KURIA PALYDĖS 

PACZIOS KOMPANIJOS ATSTOVAS.
Mes ar jusu agentas pasirupinsim iszgauti perimtus ir pasus. Reikalaudomi smulkesniu 
žinių ir informacijų kreipkitės in gyvenanti jus apielinkeje agenta arba tiesiai in

BALTIC AMERICA LINE,
8-10 BRIDGE ST. NEW YORK CITY

raganos,

Eiche ir Juengst - Raczinskas.
24'South 4th nlyczia, <r 7 t

Frackville, Pa.
Popieruoja ir iszmalavoja 

stabas grąžei ir gerai. Duokite 
savo tautiecziams tuos darbus 
o busite isz to užganadytais. 
Juengst (Raczinskas) yra Lie- 
tuvys ir privalote ji suszelptL

PARSIDUODA FARMA.

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

Mrs. Wm. Poszka

Pardavimo 
(M.18

R.D. No. 2 Box 67,
Pleasant Mount, Pa.

GYDIK1S SU ŽOLĖMS
Geriausias būdas gyditis su žolėms, 
nes žoles yra tai tyriausias vaistas 
gamtos surėdytas ir tik toki vaistai 
yra geriausi del -žmogaus kraujo 
atgavimo nes žoles yra sveikiausi 
vaistai vartoti del žmogaus kraujo 
kurios atitaiso Žmogaus krauja nuo
visokiu ligų. Mes užlaikome įvai
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 auysa 
užima, bemieges, szirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejusio kata
ro, balt-liges ir t.t po 85c. pakelis. 
Jeigu kenti koki nesmaguma isz vlrsz 
minėtu ligų, tai greieziaus kreipkltea 
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. tr'gausite visokiu žolių ir knygų 
kataloge. Reikalaujame pardavinėto
ju musu Žolėms po visus lietuviszkua 
kolonijas. Adresavokite sziteip:

M. ŽUKAITIS, 
2$ Gillet Rd. Spencerport, N. T.
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