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ISZ AMERIKOS
DU LEKIOTO J AI ISZLEKE 

IN HAWAJA BET 
NEPASISEKE.

Oakland, Calif. — Eropla- 
nas po vardu “City of Oak- 

iszleke ant salos Hawa-land” 
jos ir po keliu valandų ten bu
vimo ketino tuojans adgal su- 
gryžti in Amerika.

Lekiotojai Ernie Smith ir 
Emory Bronte ke’tino parodyt 
svietui kad galima in lenais 
nulėkti ir adgal sugryžti pa
sekmingai. Savo tikslo nopa- 
sieke, nes ink rito in mares ne
turėdami užtektinai gazolino. 
Abudu iszgialheti per laivu-

MEILINGA PORELE NUSI
ŽUDĖ AUTOMOBILIUJE.
Culgary, Altą. — Užvydeji- 

mas buvo priežaste nužudini- 
mo Hazle Riseon per Steponą 
Koreka, kada abudu važiavo* 
au'tomdbiliuje. Korek pirma 
užmigdė savo mylema, po tam 
jaja nuszove ir pats save.

LAIKE SŪNELI 
SUPANCZIOTA IDANT 

SĖDĖTU NAMIE.
Saint Clair, Pa. — Detektv- 

vai jeszkodami keliu vaiku už 
aipipleszima sztoro, atėjo jesz- 
koti vieno pas Miką Delniga 
idant aresztovoti 10 metu sū
neli Joną, kuris badai taipgi 
dalybavo tame apipleszime. 
Kada inejo in stnba, motina 
nžginezino buk Jonukas ran
dasi naiaio, l-ut kada jai detek
tyvai apreiszke, <lel ko Jonu
ko jeszko, tada motina i nejus 
in kita kambarį a'tvede Jonu
ką supaneziota lenciūgais. Mo
tinu aiszkino, kad turėjo su 
juom taip pasielgti, nes vaikas 
yra nepa'klusnus ir tankiai in- 
puola in visokes piktybes 
draugaudamas su piktais vai
kais.

v i sokes

ISZGAMA SŪNŪS PUIKIAI 
ATSIMOKĖJO SENAI 

MOTINAI.
White Plains, N. Y. — Apie 

nėžmoniszka pasielgimą sū
naus Povvlo Matei ko isz Yon- v

keršo daginio palicije bet nie
ko negalėjo tame užbėgti. Šu
nelis* isz,vare isz namo savo 78 
metu motina Zuzanna, paliep
damas jai apsigyveni visztiny- 
czioje. Senuke neturėdama kur 
pasidėt, apsigyveno visztiny- 
czioje, kur gyveno per tris san- 
vaitcff, da tu nebuvo gana, tai 
sennkia skandžiai sumusze ir 
mete iii jaja akmeniu iszhiuž- 
dainas jai ranka. Senuke likos 
nuvežta in ligonbnti. — Pui
kiai atsimokėjo sūnelis saVo 
motinai už davimu jam gyvas
ties ir iszairklejima.
NUŽUDĖ KUNIGĄ, PAPIL

DE 8AVŽUDINSTA.
Chicago. — Trys metai ad

gal atsibuvo tragedijų Rusisz-t 
koje cerkvėje Szv. Mikolo, ka-l 
da popa*? Stasink laike pamal
das. Kito popo pati Strutins- 
kio, ad bogus prie altoriaus pa
leido in ji« kelis szuvius, už- 
muszdama ji ant vietos už tai, 
kad popas Stasink, apšmeižė 
josios vyra, buk jisai nepildo 
teisingai savo dvasiszku prie-, 
deriniu ir t.t.

Strutinskiene buvo mokyta 
moteriszke, rasztininke ir mo
tina dvieju vaiku. Sudas jaja 
paliuosavo už zudinsta, pripa
žindamas, kad jiji tada buvo 
nepilno proto ir likos patalpin
ta įpri ogiausi oje del pamisze- 
liu Kankakee. Ana diena jiji 
iszbego isz prieglaudos ir pa- 
Biskapdifio upeje. 

ATSISAKĖ LAIDOTI
KUNIGAS NENORĖJO
PALAIDOTI UŽMUSZTU
VAIKU

BUVO KRIKSZTYTI.
KURIE NE-

Niagara Falls, N. Y. — Ne
paprastos 'laidotuves atsibuvo 
czionais ana diena

Hen rikes

I

Isz Visu Szaliu
♦ 4,000 SUŽEISTA

moti va

ant Szv. 
Traices kapiniu, bet grabai li
kos neužkasti tiktai patalpyti 
koplyczioje amt Oakwood ka
piniu. Yra tai lavonai motinos 

Pavlovos ir josios
bzesziu vaiku, kurie buvo už
muszti ant skerskelio per loko- 

arti Sugar ulyczios, 
bet tėvas iszliko gyvas isz to
sios nelaimes.

Henrika ir du vyriausi vai
kai vra katalikais ir ketino vi- 
sus 'palaidoti ant Szv. Traices 
kapiniu, bet tame pasiprieszi- 
no kunigas Slivinnkas, buk ke
turi vaikai Pavlovo nebuvo ap- 

Tevas 
vaikai

m

slidžiai

REVOLIUCIJE
AUSTRIJOJE

SUDEGINO ROTUŽIA IR 
KITUS NAMUS.

DAUGELIS SUŽEISTA 
KELI UŽMUSZTI.

DREBEJIME ŽEMES 
PALESTINOJE.

BLEDES PADARYTA 
SUVIR8ZUM 

$5,000,000.
ANT

VARGSZE, NEGALI 
ISZSIMAITYT ANT 

$24,000 ANT METO.
Cleveland, Ohio. — Mrs. He

lena Grassd'li, pasakė
laike teisino ant persiskyrimo 
nuo m'Vo vyro Kdvardo, tur
tingo fabrikanto, kad 24 tuks- 
taneziai doleriu duoti jai ant 

neužtenka ant
kuri turi palinksmint sa

vo sveczius. Toji vargsze sako 
atlaikydavo po $1,800 ant me
nesio 1920 mete 
persiskirt nuo vyro, bet dabar
sako kad to jai neužtenka. Pri- 
siduotu jai keli geri rimbai.

ne-

kriksztyt i bažnyczioje. 
spyrėsi kad likusieji 
butu palaidotais su motina ant 
szventvtos žemes arba 
szventvtos be skirtumo. Daly-
kas atsimusze .pas vyskupą ir 
nežino kaip tas viskas 
baigs, bet (uom kartu visi ran
dasi koplyczioje ant tauliszku 
kapiniu-

Pasielgimas kunigo Slivins- 
kio suerzino daugeli parapijo
ms kurie sako kad kunigas tu
ri tiesa visus palaidoti, nes vai
kai priėmė krikszta p rot ėst o- 
nu bažnyczioje ir kriksztas 
yra teisingas.

ŠURAD& TRIS SUKAPOTUS 
LAVONUS MOTERIŲ.

New York. — Artiihoje Bat
tery Park, likos surasta lavo
nas sukapotos moteres. Palici- 
je i^žejo ant podsakio žudins- 
tos name po 28 Prospect Place, 
Brooklyne, kur surasta da du 
lavonai sukapotu moterių. Ge
ležkelio jarduose vėliaus su
rasta moterisidkes galva suvy
niota in senus laikraszczius. 
Palicije tolimesniam tyrinėji
me datyre, buk tai lavonai din
gusiu Sarah Brown well, 69»me- 
tu, Seimą Bennett 48 metu ir 
Evdlina De Martino 18 metu. 
Pirmutine buvo nužudinta del 
josios pinigu; antra nužudinta 
kada gynėsi nuo vagies kuris 
ant josios užklupo o treczia li
kos sužageta ir nužudinta.
KŪDIKIS SU 43 PIRSZTAIS.

Charlotte, S- C. — Nigerka 
Sophie Whiteman, atnesze sa
vo kūdiki in ežio nait i ne ligon- 
hute ant operacijos, melsdama 
daktaru idant padarytu ant jo
jo opęracije nes turi už daug 
pirsztu. Daktarai net nutirpo 
kada nurėdė kūdiki ir pare
gėjo ant jojo ranku 18 pirsztu 
o ant kojų 25 pirsztnkus. Ži
noma, buvo tai maži pirsztukai 
ir kūdikis negaliojo vaikszczio- 
ti isz tos priežasties. Daktarai 
nupjovė nereikalingus pirsz- 
.tukus ir dabar kūdikis vaiksz- 
czioja gerai.
DIDELI KARSZCZIAI; 

DAUG ŽMONIŲ MIRĖ.
. Washington, D. C. — Per 

tais kėlės dienas, kada tai di
deli karszcziai vieszpatavo po 
visas dalis Suv. Valstijų, daug 
žmonių krito nuo saules spin
duliu ir daug randasi ligonbu- 
tese.

In laika ke|iu parų mire Now 
Yorke 43, Chicago 19, Phila- 
delphijoi 10, (Ponnsylvanijoi 
18, Baltimorej 9, West Virgi
nijui 15, Konektilko 7 ir taip 
toliaus, — viso aipie du szim- 
tai.

Daugiausia žmones kenezia 
nuo karszc^iu Ęytuoej. su21..

ll u bažnyczioje ir

iržsi-

kriksztas

> pirsztukus. Ži-

pragyvenimo, 
meto,

kada sutiko

MEKSIKONAI UŽMUSZE 
32 PASIKELELIUS.

Meksiko City, Mex. — Mu- 
szije, kuris kilo tarp valdiszkn 
kareiviu ir Meksikoniszku pu
si keleliu artimojo Xoxovilta 
ir tęsęsi per pehkcs valandas, 
likos nžmuszta 32 pas i keleliai 
ir asztuoni valdiszki kareiviai. 
Buvo tai katalikai kurie pasi- 
prieszino prieszuis valdžia.

KONIA VISAS MIESTELIS 
ISZDEGE.

Washington,
mas mažas miestelis Avella 
konia visas iszdege,. kada u 
uis kilo garadžiuje Juozo Pc- 
neskio. Visa bizniava dalis 
miestelio iszdege. Ugnis pada
re bledes ant (it) tukstaneziu 
doleriu- Isz Koneczeko hotelio 
vos iszsigelbejo gyvais 
svoeziai. Ugnagesiai

Wel'lsbuigo
, nes 

nagesiu.

Pa. — Arty-

ir- rS

keli 
isz Bur- 

pri-
micstelv- v

I). ('• — Nuo
mi rėžiu ir ne'lai-

gettstown ir 
buvo im pagelba 
je nesirado ug
SU V.’VALSTIJOS TROTINA 

PER META 8 BILIJONUS 
DOLERIU PER LIGAS. 
Washington 

visokiu ligų,
miu sklypas nukenezia pini- 
giszkai ant aszluoniu bilijonu 
doleriu kas metas, tai yra tiek 
pinigo netenka žmones per li
gas, mirtis ir 1.1, kaipo ir vi
sokios dirbtuves kuriose žmo
nes dirba.

Isz priežasties mireziu žmo
nes ir kiti aplaike bledep ant 
dvieju bilijonu doleriu o per li
gas net szeszis bilijonus dole
riu.

už k a likos 
pagal nuo-

TĖVUKAS ISZMETE SAVO 
ANUKA PER LANGĄ.

Erie, Pa. — Keturi u mene
siu kūdikis iszpuole per langu 
ir Užsirnusze ant vietos prie 
namo ant 1226 Holland avė., 
kuri laike ant ranku diedu
kas Stanislovas Dzierniak, 50 
metu amžiaus,
aresztąvotas, nes 
monia kaimynu, diedukas ty- 
czia iszmete kūdiki per 'Įauga, 
nes turėjo kūdiki nudlatos ne- 
szioti ir liūliuoti. Ant ipalici- 
jos diedukas aiszkino, kad ta
me laike siūbavo kūdiki ant 
rakinezerio, kad sztai kūdikis 
pėrsisvere isz ranku ir pats 
iszpuole. '

V i e d 11 i u s, Austrijoje.—Mine 
inirszusiu žmonių šukele mai- 
szati artimoje Parlamento, su
degindami miesto rotuže ir pa
loviu Teisiirgyst.es iministerio, 
kuriame sudegė visokį svarbus 
dokumentai.

Ant galo policija turėjo pa
naudoti masziainius karabinus 
idant apmalszyt maistininkus. 
Apie 200 likos •sužeisti o badai 
keliolika užmuszti, bet da nc- 
galcma a ps vai^ty t i kiek isz vi
so sužeista ir nžmuszta. Mai- 
szatis prasplatino 
dalis miesto su 
kraujo.

Isz Bailino daneszama buk 
Vied ui ujo ulyczios yra užklo
tos su užmusztais ir sužeistais 
niaisztininkais, Po uždegimui 
rotužes policija paleido dauge
li szuviu in iniiSzusius maiszti- 
ninkusu muszdami apie szimta 
žmonių o gal ir daugiau.
18 TIKEJIMISZKI

FANATIKAI SUDEGINO

ir po kitas 
praliejimu

v o

SAVE GYVAIS.
Kijevas. — Telegramas pra

nesza isz Sihtjrijos, 'bdk aplin
kinėje Kuslanajo, asztnonidli- 
ka tikejimiszki 'fanatikai 
(kvailiai) užsidarė save cerk
vėje, po tam uždegė ir giedo
dami szventas giesmes, sudego 
ant snuTt deganeziam ina'ld- 
narnyj-

Tikslas tu'ju staeziatikiu bu- 
pasiaukavimas savos ant

baisios mirties, idant iszgial- 
bet Ievyne nuo holszevikisz'kos 
valdžios. Taip su'degusiu rado
si asztiionios moteres su ketu
riais vaikais.

ATRADO KARALIENES 
KASYKLAS.

Adena, Arabije. — Apie ke
turis szimtus myliu nuo-czio
nais, likos atrastos skarbu ka
syklos karalienes Sabos (Szy- 
bos), kuriu jeszkotojai seno-' 
viszku užlieku jeszkojo per 
dvideszimts motu. Tose kasyk
lose da ir aziadien suranda 
auksa, sidabru ir kitokes bran
genybes. .Kasyklos randasi

✓

(josios ne-

Kasyklos 
Of iro žemoje.

Karaliene Saba 
velniukai) iszeme isz tuja ka
syklų trisdeszimts tonus auk
so ir žemcziu'gu, kuriuos pado
vanojo karaliui Salamonui ka
da pas ji atsilanko.
VAGIS APIPLESZE 

BAŽNYCZIA.
Varszava. — Szvento Petro 

bažnyczia Janove likos 
pleszta nuo visokiu 
papuo'szu ir indu ana diena per 
nežinomus vagius, kurie paenic 
dvi pu ik ės monstrancijos —- 
keturis kielikus verties szCsziu 
tukstaneziu doleriu. Vagin nt 
suse'kta nes manoma 
bego in Prusus;
INSMEIGTA ANT STOVIN- 

CZIOS SZAKES.
Czonstakava. — Barbora, 26 

motu duktė Mikolo Pelko, (lojo 
sziena tvarto prie paU stogu. 
Kokiu tai budu paslydo ir nu
krito žemyn taip nelaimingai, 
kad pataiko ant stoviezios sza- « • • n _!_♦

Nelaiminga mergina

api- 
auksiniu

kad i'sz-

Jeruzalemas. — Da ir szia- 
dien ant tikrnju nežinoma kiek 
žuvo •žmonių 
Transjordane nuo 
žem<‘s praeita sanvaite 
manoma

Palestinoje ir 
drebėjimo 

, bet 
kad skaičius daeis 

lyg (ukstanCzio žmonių o arti 
keturi tukstahcziai likos su
žeista. Bledes daeis lyg penkių 
milijonu doleriu.

Aplinkines, kur drebėjimas 
žemes davėsi jaust daugiausia 
iszrodo kaip kariszki laukai po 
baisiam musziui. Tukstancziai 
audekliniu budukin pastatyta 
del benamiu. Laivai plauke 
del vaugszn isz visu sklypu, o 
Žvdiszka-Amerikoiuszka 
di'kaliszka d rangu ve 
gyduoles ir kitokius reikalin
gus dalykus del sužeistųjų.

Amerikonu nežuvo drebėji
me. Prieglaudos ir sierai u na
mai .Jernzalcme, Nazarete ir 
Bethlejuj likos nedalypsteti. 
Daugiausia bledes drebėjimas 
žemes padare Nab'lo, Reine, 
Ludd, Ramlehe, Hebrone, Je- 
rike ir Jeruzaleme. Gal žuvu
siu ir sužeistųjų bus daugiau, 
kada tikros žinios hteis isz 
Transjordanijos, kur miestai

BRANGUS 
BOKSZTE MARIAVITU 

BAŽNYCZIOJE.
Krokuva. Darbininkai 

taisydami sena Marijavitu 
bažnyczia, nuėmė nuo bokszto 
kamuolį, kuris buvo 'sutrukęs. 
Kada kunigai ji sudaužė, rado 
vidinije daug brangiu dalyku, 
o ypatingai senoviszku pinigu, 
senu kalendorių ir apraszimus 
nuo 1624 ly 1822 melu. Taipgi 
surasta atminties medalis isz 
1833 meto. Isz surastu dokn- 

pasirodo, kad boksztas

SURADIMAI

sena

praeita

r>

me- 
sinnczia

Amman ir FsSalt ^augiausia 
nukuntejb. Bledos daeis įfal* 
daugiau kaip ant penkių mili
jonu doleriu.

nukentėjo. Bledes
baugiausia 
daeis tfal

BJAURI ŽUDINSTA.
Lvavas. — Huczulczinc, Ivo

nai Habczuk iszžude visa savo 
szeimyna susidedanezia isz 
septynių ypatų ’drauge su savo

susidedanczia

motina ir sosere. Zudinsta pa
pilde už tai kad pralaimėjo 
teismą už kelis margus žemes, 
kuriuos norėjo apgavingu bil
du atimti nuo motinos.

Visus nužudė, szaudamas in 
juos isz karabino kada jieji
miegojo. Žadintojas pabėgo ir 
jojo da nesurado.

ISZGAMA MOTINA, DAVE 
KŪDIKI SZUNIEMS.

SUĖSTI.
Sandomirs. — Nevedusi 

mergina Mare Szavacz isz Jor- 
kovicu pagimdžius kūdiki už
smaugė ipo tum iszmete laukan 
szuniems ant suedimo. Kaimi- 
ninkams užtominus kad szune? 
ka toki drasko, priėjo arezian 
ir su baime paregėjo kad tai 
lavo’ei's kūdikio. Policije nela
ba motina aresztavojo už ka 
likos nubausta ant deszimts 
metu.

NUBAUDE MOTERIA ANT 
SUSZAUDIMO.

Maiskva. — Laivyno tribuno
las Leningrade pasmerkė mir
ties bausmei Nadezda. Klepiko
va, buvusio Rusu Baltijos lai
vyno virszininjco naszle. Ji bu
vo kaltinama del siuntimu 
Anglijai informacijų apie So- 
vietijos kariuomenes dalykus.

kaltinama del siuntimu

Priesz dvejetą savaičzitr Kle- 
pikovos vyras buvo 'pasmerk
tas suszaudyti, o ji pati nuteis
ta trejiems metams kalėjimo.
Prokuroras buvo labai nepa
tenkintais paskyrimu moterisz- 
kei tokios lengvos bausmes, ir 
iszroikalavo naujo • teismo su 
naujais teisėjais. Antrojo teis
mo procedūra buvo trumpa, ir 
Klepikova pasmerkta Suszatb

kės, insmoigdama sau per vi
durius. _
likos atvežta in ligonbnti kur dyti. o* vyras buvo pirmiau su-

jin trumpa laika mirė. szaudytaą. 4 < i ■ t

dalykus patalpini,

Dabartine agon- 
Anglu,

mentn, 
ne buvo taisomas nuo 300 me
tu. Visus 
muzejui.
STANDARD OIL SKOLIJA 

RUSIJAI 50 MILIONU. 
Beri i nas. — Pranesza, kad 

tarp Amerikos Standard Oil 
kompanijos ir Sovietu Rusijos 
naftos sindikato tapo padary
tas “big deal.” .

Standard Oil kompanija pa
tampa Rusu konserno pardavi
mo atstovas,
turą, susidedanti isz 
Vdkiecziu ir Francnzu kompa
nijų, kuri turėjo 
Rusija, 
Standard Oil kompanija sutin
ka duoti Sovietu Rusijai 
skolos nuo $50,000,000 iki $75,- 
000,000.
UŽDRAUDĖ PIRKTI PA- 
CZIAS TURKESTANE. 
Moskva. — Turkestanas ran

dasi Azijoj, bet priklauso Ru
sijai. Iki szioi vyrai tenai ga
lėjo paezias pirktis ir galėjo ju 
turėti po keliata. Kitaip sa- 
ki|uU t^nui žydėjo du.ppli.ęain|.

reikalu su
bus likviduota. Už tai

pa-

jh. Bot dabar isz A’szbado pra- 
neszama, 1<ad Turkestano Ko
munistu partijos Centro Komi
tetas padaręs nutarimą, 
drausdamas Komunistams szi 
tomis teisėmis naudotis. Kiek
viena Komunistas, kuris bus 
sugautas praktikuojant poli
gamija, vedant perjauna Tur- 
ketano mergaite arba perkant 
sau paezia už pinigus, Bus trau
kiamas in valstybes teismą ir 
prie to da bus teisiamas parti
jos teismo.

Ar szitas nutarimas palie- 
czią tiktai Komunistus, ar jis

u z

* j #

taikomas ir kitiems, žinia aisz- 
kiai nepasako.

Paskutines Žinutes.

ant

H Los Angeles, Calif. — 
Kunigas Patrikas O’Regan, 90 
metu kapelionas Szv. Vincen
to ligonbuteje per 17 metu, mi
re ana diena. Buvo jis seniau
siu Vincentiniu kunigu 
svieto.

1[ Madrid, Ispanije. — Pa- 
lencijoj Nugriuvo tiltas kada 
trūkis ėjo su geležkelio virszi- 
ninkais ir svecziais laike ap- 
vai'kszcziojimo — 19 likos už- 
muszti ir 32 sužeisti.

H Rock Island, 111.
mCs Crosswhite, 64 metu po ap- 
sipaeziavimui su Jessie Milan 
20 metu, in sanvaite laiko nu
žudė ja ir pats save. Priežastis 
buvo nesupratimas tarp poro:-, 
bot nežino už ka....

U New Yorkas — Penki gar
singi Amerikos lekiotojai ku
rie nesonei perioko per mares 
isz Now Yorko in Europa, tai 
visi Panedoli ryta sngryžio iii 
New YoUka kur buvo iszkel- 
mingai priimti. Lekiotoji! var
dai yra Komandierius Rich
ard E« Byrd, Clarence 1). Cham 
borlin, George O. Novillo, Bert 
Acosta ir Bornt Balchen.

H Utica, N. Y. —- Arti Sols- 
ville, Ontario ir Western loko- 
motiva trenke in troka kuria
me važiavo szeszi žmonys. Visi 
likos užmuszti ant vietos.’ -S4. 7

lencijoj Nugriuvo tiltas

— Ja-

38 METAS

ISZ LIETUVOS
LENKAI PERSEKIOJA 

LIETUVIUS.
Rakelijos kaime, anapus de

markacijos linijos, 
szone, nei isz szio,

Smalku 
nei isz to 

Lenku policijos kareiviu būrys 
puolė krėsti kaimo gyventojus. 
Iszknise net mnszlvnns ir mo
terų rubus, jeszkodami kažko
kios literatūros. Nieko n« rade, 
suome 8 kaimo gyventojus, bet 
iszlaike pora parų paleido.

PABĖGO SU 25,000 LITU IN 
BRAZILIJA.

Lietuvos Pieno Perdirbimo 
Bendrovių Sąjungos I 
kas Saurnsaitis Jonas, 
Juozo gim<‘H 1901 mete 
du kaime ir vaUczinj., J 
apskrityj gyvenęs Kaime, 
Auksztaicziu

gyvenos 
galvojo

kasinin-
, simiis

Barz
žak i u

17 ni. 
pasisavinęs paminėtos bendro 
ves pinigu apie 25,000 litu sziu 
metu Birželio 12 diena per Vir
balio punktą iszvyko užsienin. 
Jisai turėjo užsienio
viza Brazilijon, kur, matyti, 
nuvyko.

paša su
i r

GERI KAIMYNAI.
Rokiszkio apskriezio, 

liu valscziuj, Pakapines kaimo 
ūkininkas Antanas Leikas pra
nesze policijai, kad nežinomi 

metu pa
rinktu raktu atrakinę jo sirna, 
iszvoge visus grūdus. Iszaisz- 
kinta, kad tai padare pranesze- 
jo kaimynai Jonas Rinkei i- 
czius, 
ir Barbora Pleitiene, 
riuos iszkraczius

, kad 
piktadariai nakties

A lu

Jonas 
Justinas Ramanauskas 

pas ku
ras! a dalis 

pavogtu griidu ir tardomi visi 
jie prisipažino kaltais ir pa- 
aiszkino,'kad padaro ta vagys
te visi isz anksto susitarė.
APSIDŽIAUGĖ PRANCŪZI

JOS PYRAGAIS.
Kaunas. — Sziuomis dieno

mis in Kauna pawyko per de 
szimti žmonių peniai iszvyku 
siu in Prancūzija darbo je z- 
koti. Visi jie nuskurdę, skun
džiasi savo dalia.

Isz pasikalbėjimo su jai?
, kad visu iszkeliaviisin 

jeszkol i
tlti 
Prancuzijon

i na< I *
kad visu 

darbo 
padėjimas labai sunkus, l ik nr 
daugelis sziaip taip i nsil a Įsi
gyvena. Darbas nelengvas; uz 
darbis menkas, kad siisikrau 
turn saktiko juodai dienai, nesą 
ko ir galvoti.

Parvykusieji pasakojasi pa 
tys pardavė viską, ka tik turė
jo ir gautais pinigais atvažiavę 
iki Berlino. Kadangi pinigu 
nebuvo sz Berlino mi Kauna a; 
eje pešti. Szie žmones nenori 
daugiau ne galvoti apie kokia* 
nors naujas keliones, o juo ia 
biau, kur nors in užjūri emi 
gruoti. Namie kad ir 
sako, tai tavo kas nors atjaus, 
o nžsienyj esi be pasigailėjimo.

Jie de'koja Dievui, kad pasi
seko gyviems gryžti in Lietu 
va.

PO 15 METU KALĖJIMO.
Kaunas. —• 2ydelka Chaja 

Rusentai ir Žydelis Pufo M oi 
soi gavo po 15 metu kalėjimo 
isz Lietuvos karo teismo už ga
benimu Lietuvon 100 kilogra
mu svorio Komunistines litera
tūros.
MINSKE SUIMTI LIETU

VIAI STUDENTAI.
Utro”

vargsi,

“Utro” praneszimu Minsko 
szio menesio 21 diena 
du Lietuviu studentai ir 
nas universiteto dėstytojas. Su
imtieji kaltinami už tai, kad 
savo laiku pranesze Lietuvos 
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czinsko szpionaža, kuri,

suimt i 
vie-

valdžiai apie generolo Klesz- 
j kaip 

žinome, Lietuviai susiaudė*
<

irgyst.es


■
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ADRESAI LIETUVISZKO 

AMBASADORIAUS IR KONZULUi
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Lithuanian Legation, 
2622 16-th Street. N. W., 

Washington, D, C.

■

Lithuanian Consulate, 
21 Park Row, Now York, N. Y.

* •
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Lithuanian Consulate, 
608 So. Dearborn St., Chicago, Hl.

Kas Girdėt
iusi neszaBalkanuose vela 

ant kruvino šziJkio pagal pra- 
naszavima AVthuro Ponsonby 
is?rLondono, kuris yra sekreto
rium Darbininkiszkos .partijos. 
Tasai žmogus žino gerai Kuro- 
piszka padėjimą ir kalba se
ka neziai: ’

“Kariszki debesiai vela ren
kasi ant vakarinio franto ir 
pradžioje 1930 meto Italije pa
statys penkis milijonus gin'k- 

Turkai ir J li

ra ndasi pavo-
nuo Italijos užklupimo, 

susivienijo su Turkais ir gali 
pastatyt mažiausia du milijo
nus kareiviu. Ang'lije tuom ne
sirūpina ka Italije mano dary
ti Balkanuose, bile tik italije 
duos pakaju Eraneijai. Bosiję 
prižada pagialba 'Turkams jai- 

1 • 1 1 1 J 1 • •

luotu kareiviu, 
godavai, kurie 
juje

prižada pagialba 'Turkams jai- 
gu bus užklupta per Italije. 
Badai Lenkije ir Lietuva taip
gi bus iszdraškyta arba paim
ta per kita sklypą, nes tieji du 
paskutinei sklypai nemoka sa
ve valdyti ir gyvens visados 
nesu! i kimo. ”

Liūdna ateiti pranaszauja 
Ponsonby, bet tai tikra teisy
be.

»> 
ateiti

Norints Lietuvoje valdžia 
uždraudė gyventojams iszva- 
žineli in užrubeži ir uždraudė 
apie tai garsinti laikraszcziuo- 
se ir plakatuose, 
žmonių da vis iszkeliauna in 
Brazilija ir Argentina.

Lietuvoje

bet "daugybe

Stebėtina, ;kad taip dideliam 
mieste kaip (’hieage, 
iszgere daug vandenio, turėda
mi kožn<un name bravorėli ar 
samogonka.
('liicagos 
yra ten

žmones

kad 
kuriu

piji isz,imta gi;i|iyesiu apie
800 lavonu. i ■ VM MALDOS GALYBE

Aipskaityla 
gyventojai

,074,(MM) dusziu iszge
re per diena po 28 galonus van
dens. Tai stebėtinai yra daug, 

v ra labai

«> o

O ga'I Uhicagas 
“drai ?”

Szimet užstos didele auto
mobiline kova tarp automobi
liu fabrikantu. General Motors 
kompanije, 'badai padirbs nau
ja automobiliu kuris bus pi
gesnis už Kordo.

Tas privers keliolika ma
žesniu kompanijų susi vieny t in 
viena sn kitoms- Apskaitoma, 
kad 10,(MM),(MM) jaunu Ameriko
nu szirne't rengėsi pirkti auto
mobilius ir milijonai senesniu 
nepasiliks užpakalyje, 
da ne turi kartike bet
pirkti. Well, bus tai geriau del 
žmonių.

k u rie 
mano

United Mine Workers unije 
nžprotestavojo kompanijai Le
high Coal Co., Imk Panther 
Creek Valley aplinkinėje, ka- 
syklu bosai pardavinėja auto
mobilius del anglekasin. Vir- 
szininkai sako, buk tokis bosu 
pasielgimas yra nelegaliszkas 
ir turi būti uždraustas, nes jai- 
gu bosai pardavinėja darbinin
kams automobilius tai tas gali 
būti priežas'te davimo geres
niu darbu del t uju kurie perka 
nuo bosu automobilius o ki
tiems gali užkenkti darbuose.

Suvirszum tūkstantis žmo
nių pražuvo Palestinoje o maži 
Arabiszki kaimeliai ir mieste
liai sugriauti per viena isz 
smarkiausiu drobejiinu žemes 
kokis atsitiko praeita sanvai- 
te, o kokio nejauto nuo 1837 
meto, ’kuris 'tame mete užimu- 
sze suvirszum 4,000 žanoniu.

Sziame drebejime žemes ko
ma visi namai sunaikinti Jc- 
ruzaleme o keli 'tukstaneziai 
žmonių sužeisti. Lyg sziai die-

Lietuviu labai mažai atva
žiuoja isz Lietuvos in A įnori? 
ka kaip parodo valdžios skait
lį. .Meluose 1913 ir, 1914 atva
žiavo iii Amerika 8,940 Lielu- 
viszku merginu turinezios dau
giau kaip dešimts melu 
žiaus, o sziadien 
26 metuose 

merginu.

Istoriszkas Apraszymas Isz 
4-to Szimtmoczio 
Krikszczionybcs. 

r

‘>■’7w« > i

am-
1925 ir 19- 

atvažiavo tiktai

nopa pras

IV.
Drožė j o Dirbtuvėj.

Dijonizas visuomet pats ryt- 
meczinis iszbusdavo isz miego, 
bot sziandie, po vakaryksz- 
(•ziapi nnvargimui, pamigo il
giau, 
da iszbudes, 
gasis jo pedagogas, kuris be
mieganti tuojaus pažadino. 
Ji pažadinus upreiszke, idant 

pasiri'iiglu in 
nes 'kartais galis su-

po

Gal pats butu ir negreit 
kad ne rūpėsi in

augina daug

žiūrėti to 
mo.

Sziandieniniuose 
tuose laikuose ateina ant svie
to ir nepaprasti gyvūnai, bet 
mažai atkreipė ant saves aty- 
dos isz priežasties atsiradimo 
jn daug.

Sztai aplinkinėje Cornebonc, 
sza'le Bontoune, Anglijoj, fer
meris Pinland
karvių. Ana diena viena isz ju
ju atvedė versz.iuka, kuris nu
stebino nemažai visa aplinkine 
ir daugybe žmonių ateina pa

ne pa p r a s't o su t v e r i -
Versziukas turi galva szu- 

nies, uodega ir kojos panaszios 
in kiaules ir iszgere jisai sze- 
szis galonus pieno ant dienos 
isz bonkos.

Nepaprastas versziukas yra 
gyvas ir sveikas, o norint s loc- 
nininkui siūle už ji didelius pi
nigus, bet jojo ne nori parduo
ti.

kogreiezia ilsia 
mokykla, 
siveluot i.

Romoj senose gadynėse die
nos mokslas prasidėdavo te
kant saulei, pertai Dijonizas, 
skubindamasis mokyklon, net 

6 F

pamirszo savo levams pasaky
ti “gera diena” i r. juos pasvei
kinti. Tėvas tyczia ta rvtmeti 

e/ 

su vaiku nenorėjo 
nes buvo pasirengęs

matyt ies, 
ji diena 

atlankyti naujoje mokykloje ir 
tonai tuokart, žinoma, ji pa- 
verszti savo pusėn. Motina 
taippat nenorėjo

JO ERGELIAI PRANYKO.

Mr. John Olexi isz Summit 
Hill, Pa. raszo: “Turėjau odos 
liga ir gavau palengvinimą 

White’s Oil of 
Youth Linimenta, taipgi turė
jau .dieglius kojose ir tas lini- 
niontas praszaflino dieglius-” 
Ta linirnonta galima visur 
pirkti arba tiesiog nuo Kirst 
National Laboratories Lehigh
ton, Pa.

Nosinis Kataras ir Asthma 
arba Dusulis.

raszo: 
gavau 

vartojant Dr.

re
praszallino dieglius- 

galima 
nuo

Mainicriu asthma, Gerkline asthma, 
Bronkitcs, Gerklinis kosulis, Plautis, 
Sunkus atgavimas kvepo, Katariszkas 
kurtumas ausyse, Užymas galvoje, 
Galvos porszalimas, Užkimimas gal
vos, Isz priszakio galvos skausmas. 
Neapmokama gyduole naudojama su 
stebėtina pasekme per 30 metu. 
PREKE 25c. (užmokesti prisiuskite 
pinigais no stempomis). Iszrasta h 
parduodama vien tik per

THE HAMPTON LABORATORY 
724 MULBERRY ST. READING, PA. 
Pasinaudokite isz tos stebėtinos gy
duoles už tokia pigia preke.

PARSIDUODA PUIKI 
FARMA.

Gera, puiki farma 75 akieriu 
žemes, visa užsėta, 2,000 vai
singu medžiu. Labai tinkama 
vieta del Lietuvio nes arti kai- 
mvnai 
vieta.
elektriką,
st ūboj- Lygus kelei 
murketu. l’/j mile in žiemius 
nuo Oi%vigsburg, Pa.
bėga per farma. Gera proga in
gyti farma ant kurios galima 
padaryti gera pinigą. Kreipki
tės ant adreso arba atvažiuoki
te pamatyti.

Juozas Balsis
(Irwigsbur

užsėta

gyvena 
Geri

ir ne nuobodi 
budinkai 

telefonas

R.K.D. No. 1

locna 
vanduo 

arti geru

J

Upeliai

(t.f.

(f, Pa.

EKSKURCIJA

in New Yorka
NEDELIOJ 31 LIEPOS

Tikietas
Treinas apleis Mahanoy City 4:10 
valanda ryte ir griž isz Jersey City 
8:45 valanda vakare Standard Time. 
Baseball Yankees ir Cleveland 

New Yorke 31 Liepos

Railroad
ofThe Black. D1aobmk<

JOS. P. MILAUSKAS
Lietuviszkas Skvajari*

Apdraudžia nuo ugnies namus, 
automobilius ir kitokius daigtus 
geriausiose kompanijose. Atlieka 
visokius legaliszkus reikalus.

32 W. PlflĘ ST.
MAHANOY CITY, PA.

-,11 ............ ........■ ................................

žinoma 
pusėn.

savo vaiko 
graudinti priesz iszeisiant isz 
namu, portat atsiklaupus pasi
meldė ir ji pavedė Dievo Ap- 
veizdai. Vargsze motina jokiu 
bildu tu savo mineziu negalėjo 

vaiko laime, 
mastv- 

nno

atsikratyti, k’jd 
pagal jos iszmintinga 
ma, turėjo paeiti vientik 
tikrųjų Dievui pažadu, kokius 
kitus sykius buvo padariusi.

Tn mokykla kelias ėjo szalop 
Eu trapo, Krikszczio- 

Eu trapo bo-
ežiai

szali dirbtuves,

. , 7 ; ,  ,1 ■ I, UI III y

susis artistas su iszdidųmųtp^ 
sieme angli. Pamirszo ir šĄyo 
belaukianti pedagogą.

Valandėlė maste, kaip turis 
“gerojo piemens’;

paveiskla, bet tuojaus eme ant 
plytos raszyti. Iszsyk jam buvo 
tingu, ranka drebėjo, 
paitezymas menkai sekesi, 
galios ir anglis pasirodo per 
daug kietas; ant.plytos pusi lik
davo nežymus ženklai, neaisz- 
kumai. Vaikas su anglimi pir
miausia nupiesze 
meni” 
ti insu piemens lazda rankoj. 
Drožėjas labai stebėjosi jo 
aukszta ir tobulamintimi.

— Kur tu tokius paveiks
lus iszmokai dirbti ? — su nuo- 
steba paklauso. — Panaszn 
paveikslą vostik in antruosius 
motus tai da nevisuomet mane, kad nesugryže nei Dijonizas, 
mokinys gali iszmokti ir atlik
ti.

Jaunikaitis tuos žodžius ,iš
girdės labai linksminosi. Dro
žėjui jis nieko neaįsake, tik 
skubino baigti savo paveiksią. 
Palei piemens kojų da padirb
dino gulinti avinėli.

Užbaigus jam paveiksią, 
drožėjas keliose vietose patal

pa ta i syta s i szrode 
Dijonizas

sieme migli. Pamirszo ir šAgO

nupioszti

todrfl
Pa

■ ■ — ■„ , ,, .I.-1 — —   »   

f Aurius dabar^eidmnas vienas
i • 1 1 ft* I . i •! .

drožėjo 
nies, dirbtuves.

galima sakyti, visi buvo 
drožėjais, nes jau jo prosenelis 
Szv. Petro ir Marcelino kata- 
humbose, kaipo garsas drožė
jas ant sienų buvo iszpaiszytaa. 
Einant pro
pi ak tul< o si ii k tele ji mas ir kal
to czerszkejimas Dijonizo pa
gimdo pagunda,idant nors ant 
minutos sustojus ir pasižiurė
jus in drožėjo 
pedagogas jam |)):i.szuekejp, 
ka'd galis mokyklon susivėluo
ti, bet jaunikaitis jo neoaklau- 
se ir užėjo drožėjo dirbtuven. 
Dijonizas inejes dirbtuven pi.r- 

pasiprasze d rože,jo, 
idant jam leistu in i n va Irius 
artisztiszkus darbus pasižiūrė
ti.

Artistas draugo su savo pa- 
sarkofaga, 

kurio visa priszakine puse tu
rėjo but iszdrožta. Jaunikaitis 
teini jo in darba. Viską matant 
jam szirdis plyszo. Jis geide 
toki pat darba atlikti. Galop 
nutvėrė gulinti ant varstoto 
skaptuku. Aa, kad vakar bu- 
cziau turėjos toki daikta, inav 

pa vei ksla i katakumbose 
butu kitoniszkesni.

Rbitropus, .matydamas vaika 
atydžiai žiūrinti in jo darbus, 
szypsodamasis atsiliope:

O gal tu norėtum drožė
ju likties?

— O ir kaip dar, labai, bet...

Tai būdas gana lengvas. 
Visuomet pradedamas 
cziansiuoju darbu. Pirmiausia 
iszmok iszkalti raides, paskui 
mažus paveikslėlius, invairius 
ženklus ir kvietkas, pagalios 
galėsi imties už sunkesnio dar
bo.

— Asz jau su vinimi iszdro- 
katalkumbosc 

regyklas 
Raszto.

— Taip? Tai tu jau moki 
pieszti ? Labai gerai. Turiu ežia 
viena neužbaigta darba. Czia 
turbūt iszkaltas pąraszas; Ge- 
ronti vivas in Deo (Gcrontl- 
jau, gyvenk Dievuj) ir szalep 
to paraszo tur but 
mens ’ ’ 
guli toji plyta, gali tuojaus im
ties darbo. Pirmiausia viską 
isztepliok su anglimi ka turi 
padaryti, o paskui dirbje.

minusia

Velt uidą rba.
pri.sziv'kejp

dejeju dirbo didi
1 • • f *

no

bet...

žiau
1

prasz-

paimtas isz
invairias

<szv.

4 ‘ gero pie- 
paveikslas. Sztai ten

Tasai darbas jam labai pati
ko ir dabar nuo jo atsikratyti
jokiu budu negalėjo. Netrukus 
nusimetė savo virs/aitini szvar- 
ka ir stvėrėsi darbo. Kaip gąr-

I

liįpsireiszkusiu la
ka 

sziandie ir vakar buvai nutep
liojęs, tik ne del i szd y kuino 
padarei? Turi gerai suprasti, 
jog dvasiszka's apszviet imas 
yra virsziausias kitu mokslu. 
Kaip tai dailiai, mano brangus 
Dijonizai, ir patsai Ciceronas 
kalba: Tautus ėst innatus!

— Tautus ėst innatu. 
se toliau jaunikaitis — i 
bis cognilionis amor^t scien- 
tiae, ut nemo d n bi t a re pas’.dt, 
quin ad eas res hominum nata 
ra nulla einoluniento invitata 

(Didis insimyleji- 
ta lent an ir m o ksla n yra 

s ne

šit i krinti su. 
vyj talentu. I jkr\ laikais,WUgnlvo.i<>, kas galėjo alsitik-t 

ti, kad Dijonizas su mokykla 
apsilenke. Vergui gana aisz- 
kiai buvo apsakęs visa kelia in 
mokykla ir ar jisai butu galė
jos suklykti. Gal Dijonizas jo 
ncipak’lause,‘bot ir tasai negali-* 
mas daigias, nes Dijonizas pa- 
nasziai negalėtu elgtics. No 
jaugi jo motore butu susino- 
szusi su archidijakonu ir butu 
suardžiusi jo visus siekius ir 
norus? Ne, ji tokiu szposu nio-

, o ir patsai

U**'.1*' Kaip tai suspėsi me! Su-1

tegul

< i

po alyvų medžiu* sedin-1 kuomet nepadarytu
Damazas niiotikiii, su panasziu 
darbu nesutiktu.
vai'kas neatvyko mokyklon? 
Pirmiausia reikia viską patirti 
namie.

Sugryžes namo,
ežio palei duris vergo iszgirdo

go ra.j i pie-

'.atsake, tik

jam

kai p 
pra-

mok v k los. 
kla sustojo.

Viktorino

s e. 
naturaliszku. 
džiugus net rankom suplojo.

Kuomet Dijonizas buvo už
imtas virszuj minėtu darbu, jo 
pedagogas retu žingsniu 'pats 
vienas slinko link

Atėjės palei moky- 
Lauke daugiau 

pusvalandžio, bet nemato atel- 
nanezio paskui save jaunikai- 
czio. Dar bertaini praleidus, 
gryžo atgal jo jeszkoti. Pake
liui pedagogas sutiko savo pa
žystamus ir ežia vėl užtruko 
dar koki pusvalandi. Pagalios 
sngryžo in Eutropo dirbtuve.

Dijonizo levas Korius, anksz- 
ziau, nekaip buvo kalbėjos, isz(

sirenge pas Viktorina. Jo norė
ta savo sunu perstatyti ir pa- 

Jo' nuomone Dijonizas
jau seniai turėjo 
Idoj.

būti mokv-

— Neabejoju, garbus Vik
io r i na $-—Atarė pa sveik i nes. pro., 
fesoriu
symu ir atsakymu pažinai ma
no sūnaus aukszta, 
apszau.kiina.
liepei pasakyti

kad isz poros Iklau-

Teisingai — atsake Vik-
— Ta's viskas, k a t i: 

vakar kalbėjai ir ka Ha*
mane ganėtinai

zmo-

prigimta 
Gal jam kariais 

isz atminties 
kuria Cicerono kalbu? Iszkal- 
no, bepawigirimo prisipažystu, 
jog jisai mažytis, o gana in di
deli artistą panaszus. Kad isz- 
gir.slume't jo kal'ba, tai sttybe- 
t u motes.

torinas.
man 
bar pasakoji 
pertikrina, jog tave dievai la
bai garbingu sūnumi apteiki?. 
Jisai iszauksztys Roma ir sa
ve draugo. Jaunikaitis gausiai 
apteiktas mokslo dovanomis. 
Ypacziai sziandie tokie
nes’pageidaujami, kuomet tik
rojo talento atsieina 
su žiburiu. Bet...

— Asz isz savo puses viso
mis spėkomis jo talentą didi
nau. O dabar tavo mokykloj, o 
juo labinus po tavo priežiūra, 
turės geroka žingsni nužengti 
pirmyn. Apie ta, visiszkai nc-

jeszkoti

abejoju.
■ * I

jegsiu, padarysiu. Bet...
Puriau, viską ka tik p n<1*

— Asz žinau, žinau gerai— 
pertrauke karžygis — taig: 
nuo sziandie tavimi viliuos Ir 
tau pasitikiu.

Juk žadėjai sziandie sa
vo vaika atsiusti mokyklon, 
tuo tarpu bus jau geras pusva
landis, o vaiko vis da negaliu 
sulaukti ateinant ? Kas atsiti
ko?

— Ka? — atsiliope su is»- 
gaseziu karžygį s, iszginles mo. 
Rytojaus Viktqrino žodžius. — 
Sakai jis peatejo,? Juk asz pats 
maeziau per langa, Ikuomet jis 
rytmetyj su pedagogu iszejo.

— O rasi tasai vergas su
klydo ?

— Tie pedagogai niekam 
tikusioji sutvėrimai. Jiqms nu
sitikėti jokiu budu ncgąliina. 
Eisiu tat tupjaus toirauties, pos
sitiketi jokiu budu

’ 1' ”

tąi negirdėtas daiktas.

Bet delkogi

nuo stovi n-
)

nei .pedagogas. Kurios tatai da 
syki tuo paežiu keliu nuėjo at
gal pas Viktorina. Eidamas 
praeinaneziu klausinėjo. Nie-
kas nieko apie jo vaika nežino
jo ir ne buvo niekur jo mate.

Praėjo ir szalop Eutropc 
dirbtuves, bet pastaroji jam vi
siszkai nerūpėjo. Pas Viklo.ri- 
na sugryžete vaiko nerado. Pu
rius persigando.

Kame galėtu būti? Ar tik ne 
Laterane. Nuvyko skubiai ir 
iri ten, bet taipgi nieko nerado. 
Ant Kariaus veido . pasirodė 
szaltas prakaitas. Sngryžo vėl jeszkau

y

klon.da suspėsime.

prask, kad jau bus geroka va
landa, kaip mokykloj lekcijos 
prasidėjo, Juk neužbaigta dar
bą galėsi atlikti rytoj.

— Palūkėk tnųniti,
jis pabaigs — prabilo pats Eu- 
tropus, žiūrėdamas in dirbanti 
jaunikaiti. — Jaigu jau susivė
luotu, tai tik viena bertaini 
galima ir suvėluoti. Tas nieko 
neužkoniks.

Byloj asz ežia vėl busiu 
— atsiliepė Dijonizas, mesda
mas szalin kalta su plaktuku. 
Ir užsimėtės nuometą, isZbego 
isz dirbtuves. Netoli Viktorino 
namu sutiko tęva su archidija 
konu.

Tėvo rustus nuolatos veidas 
nusiblaivė ir prisiartinęs prie 
vaiko jam tarė:

— Bet, vaikeli, kur tu bu
vai iki sziam laikui. Atsimink, 
kad asz ir motina tavimi labai 
rūpinomės!

Dijonizas tat tėvui smulk- 
nieniszkai iszpasakojo, 
budu jisai patekės drožėjo I

kokiu 
‘bi 

tropo dirbtuven ir ka tenai dir
bės.

Kūrins pamirszcs savo pri
gimta rustuma ir džiaugdama
sis isz sūnaus atsiradimo, lip- 
sznu balsu tarė:

— O asz -toksai
Daugiau valandos tavos visur 

’°tai dabar skubinkimės 
minti nuliudušia motina,

Eidami namo, pasuko in Eu- 
t ropo dirbtuve. Korius kadangi 
nenorėjo dirbtuvei! užeiti, ta! 
su

neramus.

s... te
iti uo

ra p ri at u r.
mas
taip prigimtas, kad nieką 
gali abejoti , idant žmogaus

nesi
Skubintu net ir tuokart, kada 
visiszkai anuose nemato jokio 
pelno).

— /Poliaus bus:—

, idant 
prigimtis prie tu daiktu

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $023,358.62

bet nei vaiko nei peda
gogo da nebuvo, 
ramino. Savo 
siela mylėjo 
galvon

namo
Veltui saVi

va ika

motina verkia. Ta
šu ra

skverbėsi ar

— Nejaugi 
butu taip

su visa 
o tuotarpu jam 

mintis,
kartais tame dalyke nebus jo 
moters kaltybe.

— Gailestingas Dieve! 
suszuko pagalios.
motoro, kaip sake, 
pasielgusi!

Šumane la dalyką praneszti 
policijai. Rengėsi visus 
tarnus iszsiusti miestan vaiko 
jeszkoti, kad tuo tarpu jo kam
barin inžengo Dijoniza. Su vie
nu in vyra žvilgterėjimu 
prato, kad jis buvo

Prisia rtiuus
pakaluse:
11 ll

szes.

savo

su- 
susimal- 

arėžiau jo

- Kame gi mano vaikas
- Kūrins iszpradžiu bandė 

meluoti, bet paskui vi’sa teisy
be iszpažino.

Dijoniza vyrui ant to nieko 
ne atsakydama, tuojaus 
klaupė ir eme molsties

— O Vicszpatie!

7 i

a t si-

atsidu
so. — Kur mano vienatinis vai
kas? Ai, nuteiusk jam savo an
gelu, idant jam neatsitiktu ko
kia nors nelaime! Sugražink, 
geriausiasis, man mano vaike
li !

Jai besimeldžiant inejo 
von mintis, ar ’kartais jos vai
kas nebus pas arehidijakona, 
kadangi ir jis pats Viktorino 
mokslui buvo prieszinkas. /Pa
ežiuos žinodama 'savo vaika 
nuo mažr.mcnes

gal-

savo
ji esant pa

klusnu, negeidė viisai ir minty
ti, kajtl jos vaikas panasziai tu
rėtu elgties. Vyras iszgirdes 
arcbidija'kono varda, tuojaus 
nusiskubino pate ji.

Tuo tąrpu dabar, brangusis 
skaitytojau, gryžkimo drožėjo 
dirbtuvei! pasižiūrėti. Darbas 
su anglimi jau buvo užbaigtai. 
Drožėjas jau n ika i ežiu i | >ada ve 
plaktuką ir kaltuku ir lie*pe ant

4’ ■ .

tos murmulinete plytos iszkalti 
mipieszta anglimi paveiksią. 
Dijonizas daugelio drožėjo pa
mokinimu nelabai norėjo klau
syti, bet tuojaus griebėsi už 
darbo. Tuotarpu dirbtuven in
ejo pedagogas.

— Vaiko, in mokykla! — 
atsiliope senelis ir nutvėrė jam 
už rankos.

Vaikas tuojaus ranka isz- 
trauke ir savo darba užiman- 
cziai dirbo.

— O mano Dievuli! — pri
dūrė su niiosteba pedagogas, 
pamatęs nupieszta ant murmu- 
lines plytas paveiksią. — Ar
gi tu pats toki dailu paveikslu 
mipieszoi? Ir dabar nori ji da

griebėsi

iszkalti. Tu veiki tikrus stebu- 
klus, nėra kalbos. Ęot atsimink 
mokykla!* »

— Palauk valandėlė, tuo 
jau^! Ve, tik galva užbaigiu, o 

Moky-pa'skui pasiskubisime.

iii

ir
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Mokome 3-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride- 
dain prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalu su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

archidijakonu atsisveikino 
ir nuėjo sau toliau, o arcliidi- 
jakonui luo tarpu pampo pa
matyti vaiko darba, dėlto vie
nu vienas ir užėjo.

Drožėjas archidijakonui isz
pažino, jog jaunikaiezio daria

nnlemijo
>

jis visai netaisęs ir 
apie prigimta jo talente. Paga
lios melde Damazo lankiau pas 
ji lanky ties.

Damazas sulyginęs sziandie- 
nini Dijonizo darba su vaka- 
rykszcziu, suprato, kad szian- 
dieniip,s jo darlias buvo daug 
tobulesnis. Tatai -pasiryžo Jo 
neapleisti ir ji vėl atiduoti Pa- 
triarchurn’o mokslam

Sugryžes Dijonizas
pirmiausia puolėsi molinai ant 
kaklo, apsikabino ir pro asza 
ras bueziuodamas melde dova
nojimo už ta nusižengimą. Jai 
taipgi apsakė, kur buvo ir k a 
veilke, Dijoniza jo žodžius isz- 
klausiu's, nei kiek nesistebejo. 
Mintino ji nuolatos apie Dievo 
Apveizda. Tsznanjo 
maldavo, idant 

in

nnnio,

savo vvro a 
vaika leistu 

mokvties in Patriarchuin a. 
Purius matydamas, tuojaus su
tiko su jo»s norais.

Kuomet archidijakonas atsi
lankė, Purius su viskuom bu
vo sutikės. Tik jam dabar svar
biausia rūpėjo, kad kuom Dijo 
nizas nebūtu, by tik darbai n* 
sugaiszintu karžygio kilmes. 
Damazas pasižadėjo tame da
lyke atkreipti savo atyda.

Beveik isztisą diena'Dijoni
zas savo kambarėly j iszbuvo ir 
nuolatos meldėsi, by tik jo at
gal negrąžintu pas Viktorina. 
Tacziau netrukus nusidžiaugė, 
kada tėvas ji pas save pasiva- 
dines tarė:

— Leidžias tau 
Patriąrchum’e priduriu tau da 
sekanti uždraudimą: per išti
sus motute tau draudžiama imti 
rankosen ir piesztukas, ir kal
tas, ir teptukas. Kokia nebūtu 
teplione, per minėta laika tau 
draudžiama. Asz norecziau per

mo'kvties *<

-

II. BALL, Prezidentas
G. W. BARLOW, Vicc-Pre*.

J. E. FERGUSON, Kas.

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUV1SZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

PasamdoLaidoja kunus numirėliu, 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu? vesoliju, pasivažinėjimo ir t. t.
520 ,W. Centre St., Mahanoy City, Pa.
 \

Lietuvisikas Graboriua
K. RĖKLAITIS

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

6IS IV. Spruce St., 
MAIIAMOT CITT, PA.

MOS MAItKKT ST ,
TAMAQUA, PA.

GYDIK1S SU ŽOLĖMS
Geriausias būdas gyditia su žolėm*, 
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 pccziu skaudėjimo, lovoj szlapini- 
mosi, perszalimo, rumatizmo ir t.t. 
po 60c. Nuo nervu iazgasties, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auyse 
užima, bemieges, szirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejusio kata- 
ro, balt-liges ir t.t po 85c. pakelis. 
Jeigu kenti koki nesmaguma isz virsi 
minėtu ligų, tai greiciiaus kreipkitės 
pas mane. Asz tukstaneziams sutei
kiau sveikata su savo garsioms žolėms 
ka ir suteiksiu ir jumis- B*s mane 
galite gauti Didysis Szaltinis, Tilžės 
spaudos, pagal tikra 10 ir 6 spaudi 
ma, puslapiu 992 su juodais mink- 
sztals apdarais po |4.75. Atsiuskit* 
10c. o gausite visokiu žolių ir knygų 
kataloga. Reikalaujame pardavinėto
ju musu žolėms po visus lietuviszkus 
kolonijas. Adresavokite azitoip:

M. ŽUKAITIS, 
25 Gillet Rd. Spencerport. N. T

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA. 

s—$—

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

MERCHANTS BANKING TRUST CO., 
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta 
suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir czedina.
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite

Dekite savo

kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.
.................................................. . 11 ■ ------------- -

*



a •

Il

H, t "BAULK"

Q/įtly ginimas

fare
I wmwsswmsssi,

CHICAGOS VIENATINE MERGINA ADVOKATE.

‘/i

*. •>

i iw»
P

A

< ė

Kalėjimo sargas inejo ln ka
lėjimo batsiuviu dirbtuve, kur 
Džimi Valentinas stropiai tem
pe anlt kurpalio batus, ir nuve
dė ji in rasztino, kuri buvo di
džiuosiuos ritimuos. Ten virszi- 
ninkas inteiko Džimi amnesti
ja, kuria ryta guberuatorius 
pasirasze. Džimi nuobodžiai ja 
paėmė. Jis iszsedejo apie de- 
szimti menesiu, <nors buvo teis
mo pasmerktas keturius metus 
kaleli- Jis mane sėdėti no il
giau kaip tris menesius. Kada 
žmogus su tiekuo draugu už 
kalėjimo sienų, kaip Džimi Va
lentinas, patenka in narva, tai 
greieziausiai, ir plaukus never
ta jam kirpti.

— Na, Valentinai,
kalėjimo virszinin'kas, — jus 
ryt ryta iszeisit. Pasitaisykit 
ir pasistenkit but žmogum. Du- 
szioje jus geras vaikinas. Mes
kit laužyti seifus ir dorai gy
venkit.

— Asz? — nustebės paklau
sė Džimi, — bot asz ne karto 
gyvenime neiszlaužiau seifo.

— Žinoma, žinoma! — nusi
juokė virsziniirkas, — žinoma, 
ne. Bet kaip gi altsitiko, kad 
jus atsiuntė ddl tos Springfildo 
bylosi Gal but, jus nenorėjot 
inrodyt savo “alibi,” .nenorė
dami sukompromituoti labai 
aukszto asmenis? Arba, gal but, 
del to, kad senas teisėjas, bjau
rybe, turėjo ka nors priesz jus! 
Su jumis, nelaimingomis auko
mis, visados kas nors pana- 
szaus esti.

— Su manim? — taip pat 
kaip ir lig szidl rodydamasis 
liūdnas ir doringas, 'tarė Dži
mi: — bet asz savo gyvenime 
Springfilde nebuvau!

— Nuveskit ji atgal, — nusi- 
szypsojo virazininkas 
renkit jam iszleidžiamus dra
bužius ir ryt septinta valanda 
iszleiskit. Pagalvokit, Valenti
nai, apie mano patarimu.

Penkiolika minueziu asztim
tos ryto Džimi stovėjo virszi- 
ninko rasztineje. Jis buvo ap
sivilkės blogai pasiutu kostiu
mu ir apsiavęs storais girgž- 
daneziais batais, kuriais vals
tybe suszelpia savo priversti
nus iszleidžiamus svcczius.

Klerkas (raszt ininkas) in- 
teike jam geležinkelio bilietą 
ir penkių ddleriu banknotą, 
kurio padedamas instatymu 
nuomone, jis turi tapti doru pi- 
Jiecziu ir pasiekti pasisekimo. 
Virszininkas davė jam cigaru 
ir paspaude jam ranka. Valen
tinas, 9762 Nr., buvo inraszy- 
tas in ‘knyga, kaipo guberna
toriaus amnestuotas, — ir mis
teris Džemsas Valentinas pa
teko in saules szviesa.

Nekreipdamas dėmesio in 
paukszczin giedojimą, žaliųjų 
medžiu szla mojimą 
kvepejima Džimi 
ežiai in restoranu. Czia jis pa
ragavo pirmo laisves džiaugs
mo, kuri sudarė koptas visz- 
cziukas, baltojo vyno butelis, 
paskui seko cigaras, vienu 
laipsniu geresnis už ta, kuriuo 
ji virszininkas vaiszino. Isz 
ežia jis neskubėdamas nuvyko 
in stoti- In pavargėlio skrybė
lė, kuris sėdėjo ties stoties an
ga, jis inmete ketvirtadali do
lerio ir insedo in traukini, o 
per tris valandas atsidūrė ne- 
tdli Sztato sienos, nedideliam 
mieste. Czia jis nuėjo in kokio 
Maiko Ddlano kavine ir pa
sveikino vienui viena prie ka
sos stovinti Mailka. ,

— Gailiuosi, Džimi, kad tai 
mes negalėjom ankseziau at
likti, — tarė Malkas: — bet: 
mums teko kovoti ir guberna
torius vos neapgavo musu. 
Kaip jautiesi?

— Puikiai! — tarė Džimi. 
Raktas pas jus?

Jis gavo rakta ir pasikėlęs 
virszum atidarė užpalkalineje 
namu dalyje esanezio kamba
rio duris. Viskas buvo tokioje 
padėtyje, kaip jis paliko. Ant karta jis atsėdės savo laika be 
grindų gulėjo Beno Praiso gu- jokiu siHrirmpinimu, amnosti- 
zikas, kuris isztruko isz to gar- j u ir panasziji kvailybių! 
pąus sznipo .apykakles tuo me-1 I

Rozalije Miler, ana diena užbaigė pasekmingai egzaminu 
ant advokato. Pana Rozalije v os pabaigė 20 metus, užbaigė 
mokslą Kent College del advokatu, viena isz 200 studentu.

sekė

alibi,

pa-

ir geliu 
nuėjo sta

<1 
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tojai draugingi.
Misteris Mpenceris pareisz- 

ke, kad mieste jis pasiliks ke
letą dienu ir susipažins su vi
som sanlygom. Ne, k'leikas gar 
Ii nesirūpinti ir nesza.uk t no- 
szejo. J i s -pats nusinesz in vir- 
szu savo czemodana, jis gana 
sunkus*

Misteris
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* ?< > i/ 7

J i
'V

>, i'\

1 4.

MIEGANTIS PERAS

tu, kada jis Džimi inveike ir 
suome.

Atitraukęs sudedama lova, 
Džimi atstumo sienoje lenta ir 
isztrauke dulkėta czemodana. 
Jis atidaro ji ir meilingai ome 
žiūrėti in geriausia visam Ry
tu krasztc laužomuju instru
mentu rinkini. Tai buvo pilnas 
asortimentas, padarytas isz 

užgrudyto plieno, 
grąžtu, kabliu,

specialiai
paskutiniai grąžtu, kabliu 
prakalu, parakeziu ir sankabų 
pavyzdžiai, o
trys paties Džimi iszrastos 
naujienos, kuriomis jis didžia
vos. Per devynis szim'tus dole
riu kasztavo juos padaryti N. 
vietoje, kur profesionalams 
panaszus daiktai gaminami.

l’ž pusvalandžio Džimi nu
sileido žemyn ir inejo in kavi
ne. Jis buvo skoningai apsirė
dęs, jo 'kostiumas taip gulėjo, 
kad leido intarti, jog jis suma
naus siuvėjo siutas. Džimi nc- 

nu-

tai p pat ir dvi 
Džimi

sze gražiai iszvalyta ir 
szluostvta czemodana.

— Viskas (vaisoje! — nai
viai paklausė Malkas Dolanas.

— Mano? — nustebintas jo 
tonu paklauso Džimi: —asz ne
suprantu! Asz — New Yorko
amalgamirudtu, t ruinpai, 
cziumpaneziu sausainiams rep
lių atstovas!

Szis pareiszkimas taip pati
ko Maikui, (kad Džimi buvo 
ežia pat priverstas iszgerti 
stiklą seltcro su pienu. Svai
giųjų gėralu jis nelieto.

Už savaites po Valentino 
9762 Nr., pa'loidimo 
indomus Seifo Ricamonde In
dianoje iszlaužimas, kur jokio 
nebuvo nurodymo kas

Buvo iszneszta viso 
u on i szimtai 

vėliau 
apdraustas

sa vaitos 
Nr„

9 

atsitiko

pleszi- 
asz- 

Dviena
kas. 
< 
savaitėm 
patobulintas, apdraustas nuo 
plesziku seifas, Logan Sporte 
buvo iszgrežtas, kaip suris, .pa
imta tūkstantis penki szimtai 
doleriu pinigais: vertybes po
pieriai ir sidabras nekliudytas. 
Tai pradėjo interesuoji pleszi
ku medžiotojus. Paskui buvo 
iszlaūžtas senoviszkas -banko 
seifas Džeferson Siti, isz kurio 
pleszikas pagriebė apie penkis 
tukstanezius doleriu. Dabar 
nuostoliai buvo pakali karnai 
dideli, kad jais Ben Praisas 
užsiimtu. Palyginęs praneszi- 
mus, jis pastebėjo nuostabu 
pleszimo metodu vienodumą. 
Visas vogimo vietas isztyres, 
jis tarė;

— Tai dendi Džemso Valen
tai no autografas. Jis vėl pra
dėjo savo darbu. Pažiūrėkit in 
szi kombinuoja užrakta, — jis 
taip pat lengvai iszrautas, kaip 
lietingu motu rope. Jis vienas 
turi intaisus, kuriais tai gali
ma padaryti. Pažiūrėkit dar 
kaip szvariai szie sraigtai isz- 
ranti. Džimi nidkados negrežia 
daugiau, kaip viena skyle. 
Taip, mali rodos, kad czia mis- 
teru Valentinu kvepia. O kita

doleriu*
patent uotas

ir panasziji kvailybių!
Bon Praisas žinojo Džimi pa-

proezius ir pažino ji bedirbda
mas Springti Ido
džiulis apetitas, greitas iszny- 
kimas, nebuvimas draugu, ge
ros draugijos (pamėgimas, — 
tai visa padėjo tam, -kad mis
teris Valentinas pagarsėjo mit
riu plesziku.

Sužinota,

byloje Di-

savo czemodanu iszejo 
traukinio Eltnore 

kuris buvo už

kad Ben P raiša s 
ome sekti gudru pleszika ir 
turtingieji, turintieji patentuo
tus seifus nurimo.

Viena diena Džimi Valenti
nas su
isz paszto 
mažam mieste
penkių myliu nuo didžiojo ge
ležinkelio. Panaszus in dikta 
jaunuoli, kuris gryžta isz Ka- 
ledžo namo, Džimi ėjo lentomis 
grinstu t rot noru in vieszbuti.

Jauna lady priesz ji perėjo 
skersai gatve ir inejo in duris 

, viražui buvo iszkaba: 
Džimi Va-

9
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kuriu, viražui buvo 
‘4Elmore Banlkas.” 
lentinas pažiurėjo jai in akis, 
staiga užmirszo kas jis ir pa
sidarė kitoniszku žnfagum. O 
ji nuleido akis ir trupinti pa
raudo* Elmore retai pasilaiky
davo vyrai iszvaizda ir elegan- 
tnmu panaszus in Džimi.

Džimi nutvėrė už apykakles 
vaikezą, kuris szypsojosi ant 
banko laiptu, tarytum jis buvo 
vienu banko akcionieriu, — ir 
pradėjo ji klausinėti apie mies
tą kartkartėmis vaiszindamas 
ji deszimties’centu pinigėliais. 
Netrukus jauna lady iszejo isz 
banko ir, tarytum isz savo 
a uksztybiu 
jauno vyro su czemodanu 
ėjo savo keliu.

— Szi lady ar ne misis Poli 
Simpson?, — aiszkiai klastin
gai pak'lause Džimi.

atsake vaikezas:— 
tai A na bele Adams. Czia jos 
tėvo bankas. Kam jūs atvykot 
in Elmora? Ar czia jusu auk
sinu retežėlis? Asz turėsiu bul
dogą! Ar jus nebeturite dau
giau pinigu?

Džimi nuėjo in 
Vieszbuti”, 
f o D. Spensero vardu ir užėmė 
kambari. Jis prisilenkė prie 
biuro ir pareiszke klerkui savo 
platforma: 'jifį pranesze, kad 
atvyko an Elmora norėdamas 
rasi butą ir pradėt prdkyl)a. 
Kaip sekasi avallines pirkliams 
mieste? Jis mano apie avali
nes prekyba, — bet ar verta 
pradėt?

Klerkui Džimi manieros ir 
kostiumas padare ip^pudžio. 
Jis pats buvo silpnai paauk-’ 
suotai Elmoro jaųnuomehei 
kaip ir inados paveikslas, ‘bet 
tik dabar jis pamate savo silp
nybes. Stengdamas pamėg
džioti Džimi manieras jis davė 
reikalingas informacijas.

Taip, avalines prekyboje ga
lima laitikti gero pasisekimo. 
Mieste nėra speeiales avalines 
krautuves. Avaljne parduoda
ma manufaktūros ir univerea- 
lese krautuves©. Prekyba viso
se srityse eina gerai. Jis tikisi, 
kad misteris Špenceris apsi
gyvens Elmoro. Sziamo mieste 
gyvenimas malonus ir gyvon-

tarytum isz 
nopasftebedama 

, nu-

— Ne,

“Plantatorių 
užsiraspe ten Ral-

Rlafns Spenceris, 
neniksas, kuris gimė isz Džimi 
Valentino pelenu, 
nu,-kurie a'tsiradonisz staigios 
ir stiprios meiles liepsnos, — 
jis pasiliko Elmoro ir laimin
gai gyveno. Jis atidaro avali
nes krautuve ir sėkmingai ve
dė prekyba.

Jis turėjo didelio pasiseki
mo visuomenėje ir surado ežia 
daug draugu. Jo szirdies t rosz- 
kimas iszsipilde, — jis susipa
žino su Anabelo Adams ir dar 
labiau jos puikumu snsižave- 
j()-

Metu pabaigoje mistero Ral
fo Spenoero padėtis buvo to
kia: jis užsitarnavo visuome
nes pagarba, jo avalines pre
kyba žydėjo ir už dvieju.savai
eziu turėjo invykti jo jungtu
ves su Anabelo. Mistcrui 
Adamsui, 
ežiam provincijos bankininkui 
Spenseris patiko, o 
tiek pat juo didžiavos, kiek Ir 
mylėjo. Jiis buvo mistero 
Adamso ir isztekejusios Ana* 
belos seseries szoimynoje savas 
žmogus.

Viena kip’ta Džimi atsisėdo 
prie stalo ir para'sze szi laisz- 

n c pavojin
gu vieno savo senu 
afdresu in St. Louis.

Brangus drauge!
Kita trecziadieni 

valanda vakaro buk pas Siuli- 
vana Litl-Roki. Asz noriu, kad 
tu likviduotum kai kuriuo.' 
mano reikalu's, o taip pat 
noriu tau padovanot savo in
strumentu rinkini. Asz žinau, 
kad tu norėsi juos gauti — an
tro tokio asorlmento tu nenu
pirksi ir už tūkstanti doleriu. 
Žinai, Bill, asz mecziau 'savo 
sena amata — ju metai. Asz tu
riu puikia krautuve, 
dorai ir už dvieju 
rengiuosi vonti puikiausia mer- 
gatie. Tiktai doras gyveninis— 
tėra tikrais gyvenimas. Dabar 
asz ir už miliona noliescziau 
svetimu pinigu. Po vestuvių 
asz parduosiu savo krautuvė 
ir vyksiu in vakarus, kur ma
žiau pavojams, kad man senas 
sanskaitas primintu. Tikėk 
BilijIkaJd ji angelas! Ji man ti
ki ir asz jokiu bud u nepadary
siu nedoro žingsnio.
buk pas Si ui i, — asz noriu tave 
matyt. Instrumentus asz atve- 
sziu su savim.

Tavo senas draugas Džimi.

6 6 6
yra tai receptas del

Szalczio, Grippo, Malaria, 
Flu ir Tulžinio karszczio.

Užmuua mikrobus. — Aptiekose

Anabelo. 
't i pinga m

ka, kuri pasiuntė 
savo

f

isz pelo-

darbsz-

Anabelo

draugu

devinta

asz

gyvenu 
savaieziu

5

Būtinai

331 W. Centre St
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A. J. SAKALAUSKAS
L1ETUVISZKAS GRABORIUS 

(Bell Phone 872) 
Shenandoah, Pa.

Nubudimo • valandoje suteikiam 
geriausi patarnavima. Palaidojimu 
atliekam rūpestingai ir gražiai. Bu
site pilnai užganėdinti.

Isz Mahanojaus jeigu kas parei
kalaus mano patarnavima tai mel
džiu man tolefonuoti o pribusiu in 

Telefonas 872.
1----------------

deszimts minutu.
• .. .....................- ■**•*

Valgiu Gaminimas
l*’:- r*---- IR---- r*

Namu Prižiūrėjimas
Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti szia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais 
audcklinais apdarais.

Preke tiktai $1.50
V ...............-

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

Į-

TARADAIKA

Randasi tokiu apgaviku 
Ka neturi ne lemtu ezeveryku, 

Ne sveikatos ne turi, 
O bot apsipaeziuot nori* 

Apie viena bcduszi žinau, 
Ohajui ji užtikau, 

In (mergina insimylejo, 
Bet szliubo gauti negalėjo, 
In parapija ir neprigulejo, 

O ir pinigu neturėjo. 
Kas bus? reiko rodą daryti 

Reikė prie kunigo pulti. 
Sziaip taip insiprasze, 
Pampi jonu insirasze, 

Tiktai 6 dolerius užmoktojo 
Ir jau tikieta turėjo, 

Da'bar laksto visur, 
Giresi kad iikiota tur

>

A
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Mislina, kad mergina mylės, 
Ir su ja,ja susivineziavot gales

9

?

Juk ant visko yra spasabai 
Kad ir su apgavysta, bile 

gerai. # • •
Viena narsi mergina 

Už kokos ten popieras 
apskundė vaikina 

fai net 30 doleriu bausmes 
užmokėjo, 

Ir visokiu triksu iszsižadejo 
Mergina su tuom sau 

pagadino 
Ba visus Nevarko vaikinus 

nuo savos nubaidino. 
Czionais yra tokiu merginu 

Kad apie sarmata visai nežino 
Bambiliais važinėja, 

Kaip apsvaigusios klykauja. 
Oi bus džiaugsmas del tėvu, 

Ir sarmata del Lietuviu, 
Ba tas ant gero neiszeis, 

Kada tokios in metus ateis, t 
* ♦

. . . | I t ' 1 t i * * % * ■ » , 4 .

Mikisrakse tas girtavimas, 
Tai jau ne kas, 

Pažinau viena vyra, 
Labai žmogų gera, ‘ 

Buvo labai vyras darbszus

r

I

9

Turi paežiu ir kelis vaikus, 
Kol dirbo sunkiai, 
Viskas buvo gerai.

Bet kada jengvesni darba 
gavo,

Ir blakes žmogeliui atsigavo, 
Pradėjo po karezemas 

valkiotis,
O ir naktimis trankytis.

Pasileido kaip ubago botagas 
Dabar stojosi žmogelis 

niekszas.
Geriau žmogeli pasitaisyk, 
Ant savo smerties atsimink.

Ba isztikiTiju raivinsiesi, 
Kaip duszia iszstumtie 

rengsiesi.* * ♦
Baltimore du prūsokai 

vienas Lybas, 
Antras Frydas, 

Gyvi po t angarai, 
Pasielgi ne ja negerai, 

Nuolatos moteres ir 
merginas užkabinėja. 

Ne įpraciti nedavineja.
Argi jau ten nesiramla 

Lietuviu,
Jaigu nciszlupa kaili del 

tu skerprusiu, 
Kaip Klnksai nurėdytu, 
Su smala iszsmaluotu, 

Plunksnoms apibarstytu 
Ir ant vėjo paleistu.

Bet pirmu reiko buksvas 
nutraukt, 

Kelis virvagalius per traukt 
Ir kad karszti apmalszyt, 
Reiko szaHa maudykle 

padaryt.
• Tai mat du prūsokai, 

Nususia notangarukai, 
Lietuviu motorus už nieką 

, laiko,
Ir merginas bosivąiko;

Duokite per klyną, 
Ir siunskite pas Martyna!

9

9
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KANTICZKOS arba giesmių knyga, 
paprastais kietais apdarais. Preke *1, 

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

Yra apie milijonas džiova 
serganeziu Suv. Valstijose. 
Yra ir daugelis, kurie nežino, 
kad ta liga serga. Idant apsi
saugoti nuo tos ligos yra rei
kalinga kas diena sveikai gy
venti.

Kalbant apie perus, reikia 
atsiminti, kad nevisi perai kū
nui pavojingi; nekurto net yra 
naudingi. Žmonoms reikia ap- 
sipažinti su invairiais perais, 
kas ves prie apsisaugojimo nuo 
pavojingu peru, neleidžiant 
jiems insigauti in kuna* Vie
nas mikroskopinis peras vadi-

I uberele 'bacillus” yra 
pavojingiausias. Tas peras ga
mina -ir iszdimda nuodus, ku
rie užmnsza gyvybe, aplink sa
ve. Daugindamas jis pleeziasi 
iszpalengvo ir greitai, per vi
sus plauczius, gale ir užmusza 
žmogų, kuriame 
liausiu laiku, 
tas peras dažniausia insigauna 
m kuna kūdikystėje ir esti ne
veiklus tol, kol nepasitaiko 
jiems proga pradėti augti, li
tai yra kada kūnas nusilpneja. 
Visiszkai sveikas kūnas tiems 
pe ra m s n e į >a ge i'< 1 a u ja ma s.

Persidirbimas, 
gyvenimo ar darbo vietos, blo
gas valgis ir nekurios ligos nu
silpnina kuna duodama 
rams progos vystytis, 
kūnas taip nusilpnintas, 

’greitu laiku tvirtinamas tinka- 
,mu gyvenimu, džiova iszsiples.

Pirmiausias to pero veiklu
mo ženklas kūne yra atsiradi
mas, dažniausia plaucziuosc 
mažo guzuko, vadinamo džio
vos spuogucziu. Egzaminuo
jant ta guzuką mikroskopu, 
galima matyt kad tai krūva 
negyvu pievelių kuriose perai 
jau gyvena. Aplink ta guzuką 
yra celei i u eile apsigynimui už- 
kariaujaneziui perui. Jei to pe
ro nuodai yra užtektinai tvir
ti, arba jei celelcs aplink perą 
persilpnos jos bus sunaikintos 
ir iszpalengvo daugiau ir dau
giau plaucziu pievelių bus su
naikinama. Ir taip pleeziasi 
kol beveik visi plaucziai paga
dinti. Kada negyva pievelių 
krūva pasiekia oro Iriu bele, 
žmogus ja iszkosti lauk, ir jo
sios vietoj pasilieka skyles. 
Kada ta skyle didėja, kiti pe
rai insigauna iszlauko ir gelbs
ti džiovos 'perams plėtotis, ku
rie galo priveda prie džiovos.

Bet, jeigu kūnas užlaikomas 
tinkamose aplinkybėse; gerai 
valgant,
tyro oro, jo celelcs bus taip 
tvirtos, kad pero nuodams už- 
atakavus jas, jie negales ju už- 
muszti, bet tiktai suerzins. Tas 
suerzinimas permaino ccleles 
nuo apvaliu in ilgas, kurios 
iszlengvo kietėja kol padaro 
tvirta -siena apie perą ir nelei
džia perams plėtotis.

FARMA ANT PARDAVIMO.

KARSZCZIO
NUGALĖJIMAS

Suv.

namas 4 4

randasi. Ve- 
yra atrasta, kad

neszvarios

pe- 
Jeigu 
nėra

gaunant užtektinai

F.L.IS.

smagi

Gera farma, 45 akieriu, Lo
cust Valley, arti Mahanojaus 
ir kitu vietų, visa apdirboma. 
Didelis namas su salunu prie 
gero trakto, linksma,
apelinke. Turi but parduota 
isz priežasties nesveikatos loc- 
nininko. Preke pigi todėl pasi
skubinkite.

Wm. Kunsavage, 
Lpust Valley 

Barnesville, Pa.

t.f.

Lehigh Valley
EkSKURCIJA IN

Niagara Falls 
ar Buffalo

NEDELIOJ 24 LIEPOS 

$5.00 In ten ir adgalios 
Ekskursinis treinas apleis Maha- 
noy City 9 valanda subatoa nakti 
o grįžtant adgal apleis Niagara 
Falls. 2:30 popiet, Buffalo 2:45 
popiet, Standard Time.

1 * i f ‘ '

Lehigh Valley 
Railroad

The Route of The Black’Diamond

Vasaros karsztis jau czia.
Vienok, nėra nieko nesvei

ka us apie karszti, jei žinosime 
kaip ji nugalėti. Viduj ir lau
ke, kiekvienas szeimynos na
rys gali prigelbeti prie nuga
lėjimo.

Viduj: Neinsilcisk mušiu, di
džiausio vasaros pavojaus. 
Ziiirek kad sietai geri ir jei 
muse insigauna,. tuojaus už- 
muszk ja arba sunaikink žino
mais mušiu naikintojais. Lai
kyk valgius szvariai. Szvarus 
valgis ilgiau laikys. Kas san- 
vaite plauk szaldytuvo vidų.

Lauko: Ndbus nei mušiu nei 
uodu, jei kiemas bus szvariai 
užlaikomas ir nebus jame pri
krauta visokiu nereikalingu 
daigiu, kaip senu drabužiu, po- 
pieru ir puvnncziu dalyku. Isz- 
matu kibirus reikia dažnai 
plauti verdaneziu vandeniu ir 
reikia juos laikyti gerai už
dengt us.

Vyrui: Nekrauk nereikalin
gu lasziniu ant savo kūno. Ne- 
persiva'lgyk nes persivalgy
mas, visuomet pavojingas tam 
kuris sėdantis dirbu, dar pavo
jingesnis vasaros laiku. Val
gyk szviežias daržoves ir daug 
insirpusiu vaisiu. Gerk vande
ni, ypacz tarpe valgiu. Vengk 
alkoholio — alkoholis yra dau
gybes saules užmuszimu prie
žastimi.

Vyrai, kurie sunkiai dirba, 
ir kurie turi pakensti dideli 
karszti, pavyz<lin tie kurie tu
ri kūrenti didelius peczius ir 
dirbti prie karsztos geležies,

nes

dažnai nukenezia nuo mcszlun- 
gio. -

Motcrci: Nepripildyk pilvo 
saldžiais gerymais, kurie tik 
didina troszkuli* Dėvėk szvie- 
siirs liuosus drabužius. Nepa
tartina gulėti pamary, nepri
dengta galva, ir leisti karsz- 
tiems spinduliams kaitinti. 
Drungna maudyne priesz atsi
gulsiant labai palengvina ir 
greit užmigdo.

Mažam Vaikui: Atmink, kad 
mažytis daugiau nukenezia 
nuo karszczio negu užaugės. 
Laikyk ji kuo vėsiausiojo vie
toje, liuosiuos drabužiuos, kuo 
ju mažiau, tuo geriau. Kasdie
nine maudyne mažam vaikui 
yra svarbu. Duok jam atvirin- 
ta ir atvėsinta vandeni gerti. 
Vartok tiktai certifikuota ir 
pasteurizuota pieną ir laikyk 
ji szaltoj vietoj. Žiūrėk, kad 
muses nevaikszcziotu ant pie
no bonkos.

Vaikams: Tnsakyk vaikams 
negerti vandens szaItiniuose 
pakely, isz senu szaltiniu arba 
tinas. Žiūrėk kad jie žaistu ve
šioje vietoje, kuomet esti 
karszcziausias dienos laikas, ir 
kad eitu anksti vakare miego
ti.

Svarbi ir būtina taisykle yra 
ta, kad jie niekuomet nedetu 
pirsztu in burna. Žiūrėk, kad 
daržoves ir vaisiai kuriuos jie 
valgo yra szvariai nuplauti.

Gale, patarimas visiems: 
Nekalbėk apie karszti. 
Neskaityk apie karszti. 
Nežiūrėk in termometrą.

— F. L. L B.

Juozas Karaszauskas
L1ETUVISZKAS AGENTAS

Apdraudžia namus, rakandus, 
automobilius ir visokius kitokius 
daigtus nuo ugnies. Teipgi kito 
kius apdraudimus kokius tik kas 
reikalauja. Geriausios ir didžiau
sios kompanijos amerike.

; 137-139 W. CENTRE ST. 
; MAHAN O Y CITY, PA.

A. RAMANAUSKAS 
LIETUV1SZKAS GRABORIUS 

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

Iszbalsamuoja ir Laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 
ssia nuo papraaesiausiu fri prakil
niausiu. Paraamdo automobilius do) 
laidotuvių, voaoliu* krilmstynlu la 
kitiems paalvažinfcjitnama.

Ml Telefonas 1B7VN.

nesza.uk
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ŽINIOS VIETINES SHENANDOAH, PA.
— Utarninke pripuola Szv. 

Vincento de Paulo.
— Ateiviu inspektoriai mu

su paviete padare ablava ant 
deszimts i.....................  n.........
in Amerika apgavingu budu' 
isz Meksiko, kurie likos pasta
tyti po 500 doleriu kaucfjos. 
Visus iszsiuns in tonais, isz kur 
pribuvo.

— Visos kasi klos Leliigb 
kompamijos 

sziandien dirbti. 
sikHos Rea-dingo 
Hillso ir Mapel Hill sziandien 
pradėjo dirbti, visos kitos ka
si k los nedirba-

— Beisbole tarp Mab.ano- 
jaus ir Mount Carmel kliubu 
buvo loszta Su baloje West End 
parke. Montkarmiszkiai laimė
jo 4 prieszais 3.

— Dentistas 
kas, aptiekorius B. Milius ir J. 
Rice lankosi kolos dienas At
lantic Cit v.

— Nedėliojo buvo nemažai 
automobiliui nelaimiu musu 
aplinkinėje, bet ant gilu ko gy- 
vaseziu nepražuvo. 
siTsidurimas automobiliu atsi
tiko arti Tamakves.

— Seredoje bus suvinezia? 
voti mazgu moterystes 
Helena Jurczikoniute 
Franu Sabalaucku isz Summit 
Hill.

Valles

darbo— Laiko darbo Indian 
Ridge 'kasyklosią likos skan
džiai sužeistas in ranka Jonas 
Szukars'kis, E. Centre uli. Gy-

ateiviu kurie gavosi namie.

pradėjo 
Tik dvi ka

le ompani jos

r. Tacelaus-rn

Smarkus

pana 
su p.

— Ana diena lankosi re
dakcijoj ponai Jonas Macevi- 
czius su 
isz Ashley, 
spaustuve “Saules.” 
atlankė ir p. Kaznnieine, She- 
nadoryje. Ponas Runkeviczius 
isztarnavo Denies Šamo kariu- 
meneje 30 mot ii, <lalybavo Isz- 
paniszkoje karoję ir ant Fili
pinų Salų daugeli metu. Lai
ke Svietines Karos buvo in
spektorium 12-coliniu armotu 
ir tūla diena iszgialbejo gy
vastis 50 savo draugams ku
rie neuždaro gerai anuota ir 
butu visi pražuvo bet jisai pa
matęs pavoju greitai uždare 
armota, szuvis eksplodavojo, 
bet nieką nesužeidė, nes kitaip 
butu visi liko iržmuszti. Laike 
tojo darbo likos jam suteszkin- 
ta ranka.

Pranu Kunkeviczium 
Pa., 
Saules.

gėrėdamiesi
Taipgi

— Ana diena farmerio Juo
zo Bogdanavicziaus isz King- 
tono užsidegė automobilius ant 
E. South ulyczios, bet ugnage- 
siai greit užgesino.

— Alma Klit’sch, 1
likos užmuszta isz nežinių per

, arti Sil- 
Abi szeimvnos ta

ren-

o
• > metu,

Posto t nik a Subatojc 
ver Creek.
dien iszsirenge uogaut ir 
gesi važiuot namo. Postas no
rėjo apsukt t roką ant kelio ne 
matvdamas stovinezios 
kalije mergaites kuria palaike 
ir pervažiavo, nžmuszdamas ja 
ant vietos. Mergaite tik kėlės 
savaites atgal užbaigė mokslus 
Vokiszkoje mokslaineje.
szeimvnos labai nulindo isz t 
staigios ir neprimatomos nelai
mes.

uzpa-

Abi
os

— Ket vergo
Yorke atsibus kumsztvnes tar- 

kiimszt vninku

va k a ra New

ga'lesite isz- 
'kumpszlynes

kas isz Middleport

po garsingu
Jack Dempsey ir Jack Shar
key (Žukausko). Jeigu turite 
Radio stuboj tai 
girsti pasek mes
per W-J-Z stacija.

— Ponas Petras Petraus- 
o, Nedėliojo 

lankosi Mahanojuje pas broli
Aieka Petrauska ir sesere p. 
Izdanavicziene. Teipgi atlanko 
savo draugus ir pažinstamps.

— Flo Electric Co. (Flori
jonas Boczkauskas), 314 W. 
Pino ulyezia, del didesnio pa
lankumo žmoniems iszstalvs 
savo radio aparatu lauke idant 
žmonys galėtu iszgirst kumsz- 
tini muszi taip Sharkey (Žu
kausko) su Dempsey. Kumszty 
ne prasidės apie 8:30 Ketver
go va'kara. Florijona's užkvie- 
czia visus idant ateitu ir pa
klausytu kaip musu tautietis 
daužys žandus savo prieszui. 
Jaigu ta vakara lytu, tai mu- 
azis bus atidėtas ant kito vaka
ro, __________

: --r- — - ■ •
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Baltimore, Md. — Boleslaw 
Janowski apskundė tei'smui 
savo uoszve, Napierkowskiene, 
už atszaldyma žmonos szirde- 
les. Esą, jo žmonos motina pri
kalbino dukteri vyro nemylėti 
ir jeszkoti divorso.

Nupuolęs nuo troko ant 
Juozas St epu- 

būtis isz William Penn, likos 
barsei hpdraskytas ant veido 
ir ranku. Likos apžiūrėtas per 
daktara namie.

t Graborius Vladas Valu- 
keviezius, West Coal ui. iszva- 
žiavo žuvaut in liauto Dam. 
Vakare su draugais rengusi va
žiuot namo ir kada priėjo prie 
automobiliaus staigai sukrito 
ir in trumpa laika mirė. Pali
ko paezia, kelis vaikus ir bro
lius.

■f* Praeita S u balos ryla mi
rt' Ona Griniene, pati salunin- 
ko Jono Ori.no. Nabaszninkc 
sirgo ilga laika ant invairiu li
gų. Buvo 58 metu senumo, per
gyveno Amerike 37 melus. Pa
liko duktere 
navieziene ir 
.1 uoza,

kurio važiavo,

Veronika Anta- 
4 sūnūs: Joną, 

Adolfą, ir Kazimiera. 
Laidotuves atsibus Seredos ry
ta. Laidos graborius Minkevi- 
czia.

ne

Du Bois, Pa. — A. a. Juozas 
Yonuszonis žuvo nelaimingai 
15 d. Birželio 830 valanda ryte. 
Dirbant ant geleži n kelio, atė
jus traukiniui velionis pasi
traukė in kita puse kelio ir
ipatmnijus isz kilos puses atei- 
nanezio traukink), pakliuvo po

T raukinis velioni par- 
bloszke in geležines tilto szt a il
gas ir sunkiai sužeidė. Po trijų 
valandų nelaimei tikus, velio
nis galutinai su sziuo pasauliu 
atshikvre. Dideliam nuliūdime 
paliko moteri, tris sūnus ir dvi 
dukteres, vyriauses sūnus 17- 
kos metu, jauniauses 10 metu. 
Velionis paliko du .broliu, vjįe- 

Amerikoje kita Kanadoj,

juom. I'raukinis

žiaus.

na
dvi seseris ir sena teveli Lietu
voj. Velionis buvo 39 metu am- 

Prigulejo prie trijų 
draugijų, Neprigulmingo k bu
bo D.L.K. Vitauto ir Š, L. A. 
153 kuopos kurioje buvo pir
mininku tai kuopa nupirko 

vainiką.
Birželio ant 

kur velionio 
turėjo pirkus lota, tai 

mylima ženteli palaidojo 
greta uoszvio. Laidotuves bu
vo iszkilmingos, lydėjo 
tos 'draugijos ir apie 16 auto- 

va-

tai kmxpa 
gyvu 

Palaidotas 18d- 
Airiu kapiniu 
uoszve 
ir

gražiu 9 geliu

mine-

mobiliu kuriais ly-detojai 
žiavo. Lai buna lengva ilsėtis 
sza 1 toje žemelioje.

N o red am i platesniu 
kaslink velionio 
Yonuszonio 
antraszu:

Mrs. V. J. Yonuszonis
DuBois, Pa.

mirti 
raszvkite 

e/

znuu 
J u ozo 
szituo

737 W. Long Ave.

Minersville, Pa. — Antanas 
Barauskas, 38 metu, prigėrė 
Marlin Dame Petnyczios vaka
re. Szeszi vyrai Petnvczios die- 
na susitarė nueiti maudvti’s In 
prūdą, o kada nuėjo namon ne 
užtemino kad Antano nesi ran-, 
da tik kada atėjo namo, gaspa- 
dine užklauso kur pasiliko An
tanas. Pradėjo jeszkoti ir sura
do drapanas, bet jojo niekur 
nesirado, tada pradėjo jeszkoti 
vandenije ir ant galo pasiseko 
.Juozui Semeniui surast jo la
voną. Velionis pribuvo in szia 
aplinkine nesenei isz Pitlsbur- 
go aplinkines kur dirbo 
minksztosia augliu kasyk losią.

38 metu

aplinkines

Hazleton, Pa. — Seredoje 
lankosi (ponstva BolOstovai 
Levickai Mahanojuj pas 
daktoriu “Saules 
Boctfkauskus.

> 9
re*
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AsKley, Pa. — Darbai ežio 
nais eina neszlektai, dirba po 
tris ir ketures dienas. Karsz- 
cziai dideli, bet žmoneliai turi 
kuom atsivedyt, nes turi užtek
tinai karszto ir sza 1 to sztopo.

Kini. Juozas Kazlauc- 
vi karas
lankosi kolos dienas pas 

Mikola Medeli ant

J uoząs
, jsz Waterbury,ka's, ’ 

Conn., 
savo dede 
62 South Main ulyczios.

— Ponas Kazimieras 
netik a ana diena žuvavo 
Creek pagaudama's lydeka sve- 
renezia dvyleka svaru, viso pa
gavo apie dvideszimts žuvu. 
Czalukas yra geru žveju ir su
pranta gerai būda žuvycziu.

apie dvideszimts

Shamokin, Pa.

Ko 
Pine

SAULE

I

*1. »

LAIVORYSTES REZERVISTAI TURI SAVO KARISZKA LAIVA.
gavo 

kuris randasi Washington Navy Yard. Tasai laivas pildė pa

Isz Lietuvos.

namo.

•surike 
szove ir

serganti žmona, vaikai 
Pleszikai, nepaisydami

i

— Darbai 
czionais eina kaip ir kitur, dir
ba tik po kėlės dienas ant 
vaitos.

— Nedėliojo 
Juozienia

sa-

lankosi
Paltanavicziene

vo seseria p. F. W. Boczkaus-
Sau-

pas 
'sa

pati redaktoriaus “ 
isz Mabanoy City kaip al

kieno
les”
lanke ir savo kita sesute Mari
jona Naujelienia.

Saint Clair, Pa. — Pottsvil- 
les ligonbuti mirė Jeva Pinka- 
sevieziene, 46 metu kuri radosi 
lenais kėlės dienas ant gydimo. 
Velione 
vaikus.

paliko vyra ir kol iš

Paėjo isz Suvalkų red. M a ri

kaimynu-*

Scranton, Pa. — Sziomis die
nomis mire szie Lietuviai:

— Juozas Kaleszinskas mi
re po ilgos ir 'sunkios ligos; 
amžiaus turėjo 40 metu, Ame
rikoj pragyveno apie 20 metu.

9

ainpoles apskr., Garliavo para
pijos, Grabavos kaimo. Paliko 
savo jauna žmona dideliam nu- 
lindime’ su dideliu buriu mažu 
yaikpliu. Velionis Kaleszinskas 
buvo geras ir doras žmogus, už 
tai visu aplinkiniu 
buvo mylimas.

— Urszule Matuleviczione 
na^zle mirė greita mirezia. rPu- 
rejo 48 metu amžiaus, paliko 
du sūnūs. Paėjo isz Vilniaus 
vedybos, Nemajūnų parapijos, 
Mecziunu kaimo.
Abudu buov palaidoti su baž

nytinėms apeigoms ant Lietu
viu kapiniu.

— Pas mus yra net trys 
Lietuviu bažnyczios — dvi Ry- 
miszkos ir viena tautiszka. Se- 

Szv.
me-

k u n. Jonas

Laivorystes rezervistai Suv. Valtsiju, kuriu randasi 27,026 su 5,176 bficieriais, 
savo kariszka lavinimo laiva, 
sėkmingai tarnysta laike švieti nes kares pakraszczionsia Iria ndijos.

STIPRUSIS KALVIS
Syki in miestą keliavo vie

nas neturi i ngas kalvis* Pailsės 
atsigulė pakloję ant 
pasilsėti. Uodai ir i 
spito nuvargusio kalvio veidą 
ir czinlpe isz jo kraujo. Kalvis 
supykęs davė su ranka per vei
dą ir nubaido visus uodus, dali 
ju nžmuszdamas. Suskaito už- 
musztuosius uodus, 
viso dvideszim'ts keturi: didė
lėmis 
skrybėles' 
ri nuo vieno smūgio.

. pieveles 
muses ap-

buvo is-

užsirasze
J

l (

bala sūrio (mat kelionėj reikė
sią pasistiprint i, ir iszejo misz- 
ko linkui. Miszke atradoM iszk e 
paukszcziams gaudyti pinkle. 
kuriose jau vienas žvirblis pa 

isz
m 
in

tekels buvo.
spąstų žvirbli, suvyniojo ji 
skepetaite ir eina toliau, 
milžinu pili.

Pasigirdo baisus ūžesys

Kalvis paėmė

toliau

tai - 
si vksas dreba! Pro auksztu eg- 

at einant 
kuris eida- 

kel ia 
ro

ve. Pamatęs kalvi milžinas su
riko:

liu virszunes matėsi 
didžiam milžinui, 
mas per miszka ir sau

ailH skindamas medžius lauže irraidėmis 
Dvideszimts ketu- 

y 9

Atėjus in miestą bijojo žmo
nes karžygio, kurs vienu muszi 
mu dvideszimts kelurius nude- 
j°-

Netoliosie miesto buvo giria, 
kurioj baisus innirszes szernas 
gyveno,
žmones gazdino. Žmonos 
prasze, ar 
gis to baisaus žverio 
hint. Kalvis suliko. Pavakarėj 
iszojo in 'bagire,

Einant

3is labai aplinkinius 
pa- 

negaletu szis karžy- 
nugala-

kame szernas 
buvo. Einant pro koplytėlė 
puolė visu innir'szimu baisusis 
veris ant kalvio. Kalvis 
tarpu inbego in koplytėlė o pas 
kui ji ir žvėris. Bet szernas vi
su smarkumu

t no

in miestą pašakojo

puolė tiesiog 
prie altoriaus, tada kalvis i*sz- 
bego isz koplyczios ir duris už
dare. Taip tai baisusis uždary
tas liko.

G ryžos 
v

kalvis, kaip ji's pamiszkeje bai
su žveri sutikės, bet nieko 
laukdamas paemes ji už ausii 
ir in koplytėlė invilkes. 
stebėjosi ir bego

no

t ukas!
stipresnis, 

skaulais Pir- 
aukszt v n

Na koks czia per nyksz- 
Jei tu nebusi už mane 

asz tave su visais 
utriuszkinsiu.

m i ausi a i bandykim V

mesti, kuris aukszcziau nume-
— tarė milžinas ir pa

emes akmeni sviedė in aukszt:
ir tik už pusvalandžio vol nu
krito. ’ 
iszeme

sime

> J

žinai atneszc didžiuli girnų ak
meni ir visu smarkumu sviedė 
in lova, manydami kad kalviu: 
nei vieno sveiko kaulo neliks. 
Tuo tarpu kalvis isz už pc
cziaus iszlindes puolė in mil
žinus szaukdamas: “Taip! Jus 
vaikezai! Asz jums dabar paro
dysiu, kaip pipirus kulia!

Iszsigande milžinai spruko 
kuogreieziausiai lauk ir jau pi
lies niekad nebelanke.

Kalvis gryžo in miestą. Žmo
nos sveikino ji, szis paspkojo, 
kaip jis visus tris milžinus be 
dideliu sunkumu paemc ir ge
rai prikūlęs po viena pro lan
gus lauk iszsvaidinejo.

Džiaugėsi karalius ir leido sa
vo dukleri už kalvio. Jaunave
džiai dar ir dabar tebegyvena, 
jei nenumirė. — Vytis.

neš sveikino ji, szis pasakojo 
a a • w a 4 ■

l'ada kalvis juokdamas

Trumpi Telegramai.

kad tai

ku
inu 

szunv- B'1

IR ANT KELIU PUOLUS 
NEGELBĖJO.

Pereitu metu Gegužes 11 die
na Czekiszkes miestelio gyven
toja Ida Gileviczaite važiavo 
vakare su prekėmis isz Kauno 

Pravažiavus Raudon- ,
d vari sutofno. Privažiavus ne 
tolima miszkeli, staiga iszejo 
isz miszko du nepažystami vy
rai, pradėjo klausinėti vežiką, 
kur važiuoja, paskui 
“rankas auksztyn”
perszove vežikui Oreliui Krū
velių i. smakra. Orelis Kruvelis 
puolė ant keliu, praszydamas 
dovanoti gyvybe ir neatimti 
paskutiniu jo centu, neš namie 

liko.
pra-

szymu ir brauningo rankeno
mis sudavė per galva, atėmė 
isz vežiko Orelio Kruvelio 60 
litu ir isz važiavusios Idos Gi
leviczaite irgi muszdnmi atėmė 
ridikui su 135 Itais. Pasigrobė 
dar geliu szimtu litu vertes 
prekių pleszikai pasislėpė.

Polciija nustatė,
darbas garsaus plesziko Kra- 
povicko, pabėgusio isz Kauno 
sunkiųjų darbu kalėjimo, 
ris Jonavos apylinkėje 
spėjo pridaryti aibes
biu žmonėms. Sugautas pleszi- 
kas Krapovicika^ prisipažino 

į del pleszimo ir nurodė savo 
dranga Prana Gudinska, kuris 
irgi tuojau liko sueziuptas.

Kauno apygardos teismas 
pleszikus Kropovicki ir Prana 
Gaudinska nuteisė po deszimti 

| metu sunkaus kalėjimo.
Tribunolas

Vv- 
•r 

pe reita 
Szesztadieni patvirtino pleszi- 
karns skirta bausme.

liausis

Ii

— • Praneszama buk Wil
kes-Barre strytkariu kompa- 
nije, Lehigh Traction Co., Jed
do Highland ir Pardee kasyklų 
kompanijos, statys dideli prū
dą St. Johnse dirbti elektriką, 
kuris pristatys pajėgas del vi
su tuju kompanijų kuriuos 
naudoje eletrika nuo Pennsyl
vania Power and Light kompa-
mjos. ___  1

niausiu bažnvezia vra 
Juozapo. Ji uždėta 1892 
tais. Randasi ant N. Main avė. 
Joje klebonauja 
K u ras.

Antra bažnyczia yra t aut isz- 
V v

ka. Ji uždėta 1913 metais. Ran
dasi ant Oak St. Szita bažny
czia turi gražia ūke su prie
glaudos namu vertes $35,000, 
gražias kapines vertes $10,000, 
bažnyczia, klebonija ir svetai
ne vertes apie $50,000 Tautisz- 
kos parapijos vadu yra darbsz- 
tus ir sąžiningas žmogus — 
vyskupas onaJs Gritenas. Jis 
ežia darbuojai jau asztuntas 
metas ir daug yra pat lares ge
ra.

Treczia bažnvezia vra szv. 
Mykolo. Ji randasi ant Jack- 
son st. Tai yra labai maža baž
nytėlė, kurios pabudavojimas 
leszavo vos tik apie $2,700. 
Czia klebonauja senelis kini. 
Lopeta.

Kunigas Kuras iszvažiavo in 
Lietuva po 34 metu gyvenimo 
Amerikoj Savo vietoj paliko 
kita kunigą. Kun. Kilias žada 
kreitu laiku sugryžti atgal.

, kad pas vys
kupą Gritena atvažiuaj i'sz Lie
tuvos trys Ijietuviszki kunigai 
ir vienas vargonininkas.

Teko girdėti

—K.

T
■ isz (kiszenes žvirbli ir 

sviedęs auksztvn sako: “Tenc- 
sza mane velniai, jeigu mano 
mostas akmuo .dar nukris. 
Taip ir buvo, kalvio sviedinys 
nekrito žemyn! Tuomet supy
kęs milžinas paėmė dideli uolos 
gabal ir tai ji 
net vanduo isztriszko. 
tu taip padaryk,” 
nas kalviui. Kalvis vėl juokda- 
mos iszieine sūri ir taip ji su
spaudė,, kad net pienas isz
triszko. “ 
džiu, kad net pienas trykszta' 
— sako kalvis milžinui.

Tada milžinas pasikvietė ji 
in'savo pili, puikiai pavaiszino 
ir in minkszta lova paguldo. 
Milžinai tarp savos tarėsi, kaip 

ir visi sutiko, 
kad ant lovos reikia užmesti 
didelis malūno akmuo. Kalvis 
nemiegodamas visas ju kalbat? 
gipdejo ir greitai isz lovos isz- 
szokes pasitslepo už pccziaus. 
Apie vidurnakti visi trys mil

suspaudė, kad 
“Nagi 

sako milži-

pienas 
Sztai asz taip span-

|)ats
Jis pakvietė szi nužudžius

Visi 
koply telen 

baisaus žvėries iszvysti.
Apie tai sužinojo net 

szalies karalius.
kalvi pas save ir prižadėjo jam 
savo dukterį, jeigu tik jis misz
ke gyvenanezius pilyj tris mil
žinus nugalabintu. Kalvis pa
galvojęs sutiko. Pasiėmė nuo 
karaliaus sziek tiek pinigu, ga-

11 Hazleton, Pa. — Arti 
'J’ri'.skow per apsivertima au- 
lomobillaus, likos u’žmusztas 
Edvardas Dubrinskas, 23 me
tu ir trys draugai sužeisti.

gua. — 
genero

lo Saudino, arti Ocolal, užklu
po ant 2(H) Amerikoniszku ma
riniu kareiviu. Kokia buvo pa
sekme tojo muszio tai da ne- 
dažinota.

V Manaqua, Nikara
Liberatiszki kareiviai

11 Spartansburg, 
Susi rupines ilga liga 
Dock Bradley, 36 metu
<r -- ------- - -------------------

, fa nuo r is I 
, atsi

pilė ant dinamito ir likos isz- 
nesztas in padanges in szmote- 
lius. Paliko paezia ir 6 vaikus.

, nes ne bu-Laidotuvių nebuvo 
vo ka laidoti.

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

Ant antro floro Kline Sztoro.
19 W. Center St. Mahanov Citv

ne 
kad ne 

kurioje pa-

ir 
tvartas

STAMBI VAGYSTE.
Kamajų miestelio gyvento

jas Zilberis Oszeris pranesze 
policijai, kad jis esąs stambiai 
apvogtas. Isz nerakintos dėžes 
jo bute isziinta auksiniu Rusu 
pinigu, Amerikoniszku doleriu 
ir vekseliu viso 10,000 litu su
mai; del vogimo jis intaria sa
vo tarnaite Kiselyte Ona. Su
laikyta minėtoji tarnaite vogi
me prisipažino, bet pinigu 
gražina, teisindamosi, 
randa tos vietos, 
šlepe.

GAISRAI LIETUVOJE.
Kaunas. (L.Ž.) — Per pas

kutiniu dienu perkūnijas kilo 
gaisru ir sudegė trobesiu: Me- 
genu kaime, Kėdainių apskri- 
tyj, Antano Skorupskio tvartas 
1,000 litu vertes, Budu kaimas 
Kėdainių apsrkityj Marszalkos 
Jono svirnas 1,000 litu ir gyve
llama's namas 1,900 litu, Mar
szalkos Vinco klojimas, tvartas 
ir svirnas 2,700 litu, Maczionio 
Antano tvartas 1/200 litu 
Linkausko Teodoro
1,500 litu, Degugiriu kaime, 
Pagiriu valscziuj Ukmergės 
apskriezio Galiausko Miko klo
jimas 3,970 litu, Padramu kai
mo, Giedraicziu valscziuj, Kre
tingos apskrityj, Galdiko tro
bos ir Darbėnų klebono jauja, 
viso nuostoliu 2,100 litu.

Pokrovu kaimo Stakliszkio 
valscziaus sudegę Jankausko 
Juozo gyvenamoji troba. Pade
gimu intaria atskirai gyvenusi 
nuo savo vyro Jankausko žmo- 
npa. Kaltininke suimta.

SUNKI LAIKAI.
Palanga. — Nors Birželis in- 

pusejo,

SOUTH DAKOTOS LEGISLATURA ATLANKĖ PREZIDENTĄ.

vienok czionai szalta, 
nuolat lija. In 'kurortą niekas 
nevažiuoja, bulves supuvo, va
sarojus nyksta. Žmones begalo 
nusiminė, K lai ped iszkia i 
riai parduoda namus,
Visi susirupine tik klausia, kas 
bus toliau.

no- 
ukius.

Klausimas Sav>

PASISKAITIMO KNYGELE No.
--------- |

Puiki Pasaka apie Juoda. Peria — 
Bausme Dievo
žinos — Virokas Smerties — Dzūko 
Pasaka — Dapildymas Nedatekliaui 
Jubiiėjinio po Grunvaldo Muszio su 
Kryžiokais 1410 mete — Sudas Dievo 
— Turtingiausios Moteris Amerike — 
Priežodžiai, — Visokios Mįsles. .15c.

W. D. BOCZKAUSKAS1 - COM 
MAHANOY CITY, PA.

...... WBO

KVITU knygele Draugystėms del iss- 
mokejimo pinigu ligoniams.Preke 25c 
KVITU knygele Draugystėms del Ka- 
sieriaus nog sudėtu pinigu ant 

Preke - - - 25c. 
W. D. BOCZKAUSKAS - CO.t

susirinkimu.

MAHAHQX CITY, PA,

Prezidentas Coolidge su savo paežiui® ana diena priėmė sąnarius legislatures jr juju 
piiczos isz South Da kotos. Prezidentas visus szirdingai pasvei kino, pavieszino saldu vandene 

' liu ir apvedė juos po sąyę vasarini narna kuris randasi tarp “ Juodu j u Kalnu.
i '/ ; . : ' f, I
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