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ISZ AMERIKOS [
SZTAI PUIKUS

ATLYGINIMAS
APDOVANOTAS NE PINI

GAIS TIKTAI GERU 
DARBU, UŽ SURADI

MĄ PAMESTO 
TURTO.

TIKTAI

New York. — Nesenai vie
nas isz brekmonu Carl Newton 
ant Long Island geležinkelio 
rado moteriszka krepsziuka pa
likta ant sėdynės per nežinoma 
locnininke. Kada atidarė krep- 
sziu’ka, rado jame $25,000 ver
tes deimantu, $6,000 bankiniais 
ezekiais ir $80 pinigais, radosi 
ir pop i eros isz kuriu dažinojo 
prie ko tas turtas priguli. Buvo 
tai teisingas žmogus, ne prisi
savino to, kas prie jojo nepri- 
gidejo, norints tai galėjo leng
vai padaryti. Atidavė in kom- 
panijos ofisą. Supredontas gc- 

locnas’t iležinkolio sugražino 
prie ko prigulėjo.

Bet musu apraszymas ezio- 
naPs neužsibaigė. Locnininke 
neparodo savo dėkingumą del 
teisingo žmogaus per nusiunti
mą jam 25 centus už radini. O 
ne! Tok i s atsimobejimas galėtu 
ji permainyt ant vagies. Moto
re nebuvo bo jaukios ir be su
pratimo, pažino jojo teisingys- 
ta ir pagal jojo užsitarnavima 
jam atsimokėjo, i • J* 'i "I •žfnogel i s pi rm 1 a lise a pi a i ko 
pinigine dovana, tiek, kad ga
lėjo su savo szeimyna praleist 
dvi sanvaitos vakaciju. Bet tik
ra jojo užmokestis buvo, 'kad 
aplaiko nuo moteres puiku už
siėmimą su goru užmokeseziu. 
— Tokis tai buvo tinkamiauses 
atlyginimas isz kurio sziadien 
labai džiaugėsi nes nesirūpins 
daugiau apie ateiti ir kad ant 
senatvei ne teks darbo.

TARNAITE NUDURE ANT 
SMERT GASPADINE SU 

PEILIU.
Cleveland, Ohio. — Mrs. Da

rata Snyder, pati advokato, li
kos nudurta su peiliu ant smert 
per savo tarnaite Ona Zeman. 
Priežastis nužudinimo buvo su- 
sikivirezinimas tarnaites su 
gaspadine už neužmokejima jai 
algos per ‘kelis menesius. Tar
naite baisiai buvo užpykus, pa
griebė ilga mėsini peili ir d u re 
in krutino gaspadiniai kelis 
kartus.

VELUK PASIKART
KAIP EIT IN 
MOKSLAINE.

NE

^■K.) ft. 40 METAS
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PARDAVINĖJO
VELNIUKUS

VELNIUKAI 
NE PRASERGEJO APIE 

PRISIARTINANCZIA 
NELAIME.

BET JAJA

Pa.Allentown, Pa. — Rachael 
Treinhold, Zydolka, likos pa
imta per palicije už apgavysta 
ir nubausta ant trijų motu ka
lėjimu.

Frienhold ’ieno
pa leido paskala 

taip tamsuneliu Vokiecziu, ku
riu szioje aplinkinėje yra dide
lis Sikai t lis, bifk isz priežasties 
turinti “didele loska” ir susi- 
noszima su pikta dvasia, par
duos visiems tiems kurie nori 
jojo pagdlba — stovyleli, o ku
ris visame kožnam pagelbės, vi
sokiuose rupeseziuose ir nelai
mėse.

Biznis su velniukais ėjo pa
sėkimi nga i ir in trumpa laika 
kytra Zydolka praldbo. Bet ko
kis tai VilLninas Shiminsk, Sla- 
volkas, 
kalte ant savo vėl n i ubo, už ku
ri užmokėjo deszimts doleriu, 
kad gautis isz kalėjimo, per vė
lai suprato kad likos apgautas 
ir iszdave volui nik u pardavėja 
in rankas pailicijos isz kuriu 
ne greitai pasiliuosuos. Matyt 
ir jai velniu’kas neaproiszke 
prisiart inanezia nelaime.

gyvendama
užmiestyje,

didole lošk a

kuris geide mesti visa

FORDAS STATYS FABRIKĄ 
ROSIJOJE,^

New York. — Fordas padare 
kontraikta su Sovietine Rosije 
ant pristatymo per keturis me
tus f ordiniu automobiliu ir vi
sokiu daliu už 30 milijonu do
leriu kaipo pastatymo didelio 
fabriko ant diibimo fordukn.
LAIKE MERGAITE UŽDA

RYTA ANT PASTOGES 
PER TRIS DIENAS.

Petras
ir jojo pati

living t on, N. J. — Už tai kad 
jam tėvai nepavelino eiti in 
darbo, nes turi užbaigt moks- 
laine, penkiolikos metu An
drius Gerber, pasikorė skiepe 
laiko kada motina gamino va
kariene. Vaikas kalbėjo moti
nai kad jam sarmata sėdėti su 
mažesniais vaikais mbkslaineje 
nes jisai buvo didžiauses.

' 18 ŽMONIŲ SUŽEISTI 
EKSPLOZIJOJE NAMO.

Scranton, Pa. — Koki tai 
trys nežinomi vyrai padėjo di
namito po Sterling Maidcet 
sztoru, Dickson City, kuris su
ardė visa narna kaipo ir arti
mus namus o locnininka Sada- 
tclli ir Munley drūtis eksplozi
jos numoto net ant kitos puses 
ui y ežios. Drūtis eksplozijos bu
vo jaueziama ir girdėta už ke-
liti myliu.

Wilkes Barre, Pa. — Sumo
tas dinamito truko artimoje na
mo MiTcolo Martino, Port Grif-
fithe, vos noužmuszdnmas Mar
giene ir josios penkis vaikus.

RADO SKARBA
DVASE PARODE JAM 
URV0JE PASLĖPTA SKA

RBA, APIE KURI 
NIEKAS NEŽINOJO.

APIE

Eahlington, Va. —Kada Ed
vardas Hausman klaidžiojo po 
girria, užtiko nepaprasto didu
mo urvą (o kuriu czionaitineje 
aplinkinėje yra daug) apie ku
ria girdėjo nuo senu žmonių, 
bulk yra užkeikta ir kad joje 
novos pasirodinėja dvasios 1111- 
žudvtu 'razbaininku senovisz- 
kuose laikuose. Nepaisydamas 
ant žmoni u pasakų,- leidosi in 
giluma urvos Ir kada taip inojo 
kėlis szimtus mastu, atsisėdo 
ant akmens ir užsidegė pyj^kia. 
Si Įsėdamasis ant akmens, stai- 
gai pajuto, kad ji kas dalyps’te- 
jo isz užpakalio. Staiga! apsi
dairo ir paregėjo szeszeli mil- 

apredyta in drapanas pa
keliu szimtu

nuo

nuo

ranka

ir jojo 
paslėpt i 
nes tik

žino, 
einanezins 
metu adgal.

Mil'žinas (pamojo su 
idant eitu su juom ir nuvedė
prie sienos, kur rodos ne buvo 
matyti jokiu duriu, liet dvase 
milžinbpastūmė siena su pirsz- 
tu ir siena įprasi voro. Kamluvre- 
iVje sienos radosi keliolika, la
vonu kaulu ir indai pripildyti 
Iszjpanisžkais pinigais. Toliaus 
dvase davė suprast Hoiismanui 
kad jaigu palaidos ji 
draugo kaulus, tai 
skarbai pasiliks jojo,
jisai vienas žino kur jieji ran
dasi. . T. ♦ 1 ' . .

ITousmanas užkaso kaulus 
urvoje, sulietilibejo kelis poterė
lius ir nuėjo namo. Dabar ap
linkiniai gyventojai negali da- 
siprast kokiu bildu Uousmanas 
taip įtaigai pasiliko turtingu. 
Housmianas tyli 'kaip mūras j r 
ant užklausymo nieko neatsa
kinėja, tik kad ji patiko netikė
tinas giliukis..

AVi'lliamspoVt, Pa. 
Kravicz, Slavėkas, 
Eliza, likos aresztavoti už žve- 
riszka pasielgimą su savo duk
rele Katrute, kuria laibe uždą- ■ 
ryta ant pastoges per tris die
nas, neduodami jai valgyt ne 
gert.

Žmones tokiu pasielgimu ne
labu tėvu labai pasipiktino ir 
kaip rodos butu paėmė tiesas in 
savo rankas bet palicije juos 
uzxlare saugioje vietoje.

Kada mergaite atvede pas 
skvajeri, kalbėjo su aszaromis 
buk už maža pra'sfkaltima, mo- 
eze/ka jaja uždaro ant pastoges 
ir per tris dienas tonais radosi 
be valgio. Vaikai pamate Kai
ri nites iszblyszkusi veidą iper 
langa, pranesze savo tėvams, o 
tėvai davė žinia palicijai.
KOKIS GYVENIMAS TOKIA 

IR MIRTIS.
Hal'lbrook, Ind. — Andrius 

Karuža pagriebęs bnr ton Illi- 
nojuj svetimo vyro paezia, mo
tina trijų vai'ku ir priedo kelis 
sziimtus doleriu, atipiszkejo in 
czionais kur užsidėjo maža 
sztoreli, bot ‘kada nuskriaustas 
vyras d a žinojo Ik u r pabėgėliai 
apsistdjo, atvažiavo atsiimt sa
vo pa'klydusia paezia, bot su- 
gryžo su niekuom nes pati ne
sutiko smgiyžt namo su vyru; 
paleistuvinga porele gyveno 
toliaus. Praeita Subata Karuža 
likos sumaltas por truki. Kada 
parvežė lavona pas taja paleis
tuve toiji stovėjo su szluota du
ryse ir neinleido lavona innosz- 
ti in vidų, todėl žmones ji nu- 
nesze in koki tai tvartaIkur gu
lėjo kaiip gyvulys o ant ryto
jaus likos nuvežtas prastam 
bakse ant tosios vietos įkur. vi
sus pannsžius gyvulius užkasa.

i

PACZIULE ISZGERE SZE- 
SZES KVORTAS MUN- 

SZAINES IN TRIS 
DIENAS. 

Pa.

Kunigas P. Miežvinis ISZ VISU Szalill
746 RUSU PRAŽUVO DE- 

GANCZIAM LAIVE — ISZ 
TUJU BUVO 350 

MOTERES.
London. — Telegramas

si tinstąs isz Yokohomos, dano- 
buk .Japoniszkas laivas

Nusižudė
nuėjo pažiūrėt in
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Taipgi mirtinai paszove jauna mergina 
Elena Alytaicziute kuri jam nedave 

buczki. Kunigas badai kente ant 
nesveiko proto.

Liet uvisz-Harrison, N. J.
kas kunigas Povylas Miežvinis 
bii'vusis prabaszczi us Liet 11- 
viszkos
ežios Szv. Paneles Gailestingos

prabaszczi u s
K at a 1 ik i szlk os I >a žn v- 

paszove mirtinai 22 indu jauna 
mergina po tam pats sau atome 
gyvastį per nusiszovima. Mer
ginos pravarde yra Helena Aly- 
t niežint e, isz Kearney, kuriai 
paleido du szuvius ii\ ■krutino.

Sznndvmas atsi'buvo name t*
pas .Jonus Szilkaiczius, ipas ku
riuos atvažiavo'kun. Miežvinis 
su Helena an't piet. Sztai knpo
li i 'Sz ilk a i t i e n o pa sa'k o j o: “Gi r- 
de'jau pasi'kal’bojima,’tanp kuni
go ir Helenos; kunigas kalbėjo: 
‘Pasakyk man Hėlonuk, ar tu 
mane myli V ant ko mergina at
siliepė: ‘Nebukie kvailas kiini-

li, \juk K u esi kuni'gn o asz 
) !

Laiko pidu prie stalo kuni
gas paprasze Helenos idant ji 
pabneziuotu bet mergina tik 
nuisijuoke ant tokio parcikala-

vimo. Po Ipiet kada Szil'kaiiio- 
110 mazgojo torielkas kuknioje, 
o kunigas su Helena sėdėjo 
frnn’tiniam kambaryje, sitaigai 
iszgirdo tris szuvius. Nubėgo 
pažiurėti kas atsitiko ir rado 
mergina gulinezia an(t grindų 
su 'dviems žaiduliais krutinėjo, 
o kunigą taipgi gulinti mirsz- 
taiiti nuo kulkos su revolveriu 
rankoje.

Kun. Miežvinis buvo pra
baszczi um parapijos iki Vasa
rio menesio. Buvo Chicago ir 
Amsterdamo, N. Y. Panedelyje 
sugryžo namo ir užėjo pas Ai
ri sz i u kunigą Fitzpat ricka, ku
ris pa’licijaj kalbėjo buk kun. 
Miežvinis buvo labai 
kas, 
kalbėjo:

pri-

sza buk Japoniszkas 
Ugo, sudegė visiszkai ant ma
riu pakraneziuosia Karuczal- 
kos, diena 20 Gegužio.

Ant laivo radosi 700 Kusisz- 
ku imigrantu, terp kuriu rado
si 380 moteres ir merginos ir 
43 laivoriai. Manoma, kad tik 
keliolika lavoriu iszsigialbejo 
o szeip visi niiskendo ar sudegė 
ant smert.
VULKANAS VEZUVIUSZAS 
ATSIGAIVINO, 140 NAMU 

SUNAIKINO.
Torro Annunzita, Italije. —

ge'
tiktai jauna mergaite*.

niksi juoke ant tokio pa reikalą-

Pittsburgh, Pa. — Vincas 
Zanchi nesi!prieszino savo pa- 
cziuliai kad virdavo munszaine 
namie ir tankiai sau užsitrauk
davo kad ne karta turėjo jaja 
nunesz/t in lova girta, bet nega
lėjo ilgiau nuikenst kada jojo 
prisiegele pavėlino sau už 
dang. Zauchi užvedė tomis die
nomis skunda ant (persiskyri
mo, tvirtindamas savo užmeti- 
nejime Įnik su jaja ilgiaus ne
gali gyvent, nes jam gyvenimas 
su jaja dakalko ir kad in laika 
trijų dienu jojo motei-de isZgo- 
re szeszos kvortas munszaines 
neipriskirent prie to naminio 
alaus. Kada jaja už tai pabare, 
tai pacziule ji apdovanojo puo
duku su karsžta kava per gal
va. ZauczlCione iszsi'kalbinejo 
tuom kad yra priprato prie gė
rynių nuo kada užstojo prohibi- 
cije ir pradėjo daryti savo 
“sztopa, 
duos munszaines, tai atsiras ki
ti ka jaja u'žganadins.
GERAS NUSPRENDIMAS 

DEL ANGLEKASIU SU 
MĘLYNAIS VEIDAIS.

Harrisburg, Pa .— Compcn- 
seiszion Kamisije ana diena nu
sprendė kad ja ilgu angle'kasis 
likos apdegintas per paraka ar 
szuvi ir turi mėlynus ženklus 
ant veido, tai jam priguli ir už 
tai atlyginimas už subjaurini- 
ma veido ant viso gyvenimo.

Juozas Clemons isz Hudson, 
Pa., aiplai'ke 19 sanvaieziu su- 
szdlpimo, bet provijb^i atlygi
nimą už sulbjuurinta veid'a. Ka
misije jam pripažino da 56 san- 

j vaitos atlyginimo;

■pradėjo daryti
o jaigu vyras jai ne

t h I

— Senukas, 
Mikolas Sable, kuris

ŽINIA ATĖJO PER VĖLAI, 
NARSUNAS PASIKORĖ 

ISZ RUPESTIES.
Johnstown, J’a. 

65 metu,
40 metu adgal iszget'bejo 19 
žmonių nuo baisaus tvano kada 
prūdas truko ir už ka aplaiko 
keliolika medaliu, ana diena 
pasikorė skiepe savo namo isz 
ruipesties. Sabėl pataikė su au- 
•tomėbiliu in 8 metu vaikiuku 
Raymonda Poppi, nuvožė in li- 
gon’bule o pats likos uždarytas 
kalėjimo per visa diena. Senu
kas labai buvo nusiminęs ir 
klausinėjo por 
padėjimą sužeisto kūdikio. 
Priėteliai iszgavo ji isz kalėji
mo o daktarai 
kad kūdikis 
ežia diena, kada senukas pasi
korė, in kėlės minu tas po tam 
atėjo žino buk vaikiukas 
vens,

nusiminęs
telefoną apie 

sužeisto

jam aproiszke 
gal mirs. Ta :pa-

gy- 
bot jau buvo por volu nes 

Mikolo lavona rado kabanti 
skiepe.

NAUJI PINIGAI JAU 
PASIRODĖ.

Washington, D, C. — Alios* 
trszki ba likai jau aplaiko 
“saimipelius”'?
1, 2, 5, 10 ir 20 dolerines ‘bu- 
maszikas, kurios yra daug ma
žesnes už senas ir puikiai iszro- 
do. Pinigai 'bus praplatinti po 
visa sklypą 10 diena Julajau’s. 
Randasi naujos bumaszkos po 
50, 100, 500, 1,000, 5,000 ir 10,- 
000 dolerines, bot tuju da ne
matyt.

NEDORA MOTERE.
Lehighton, Tonin. — Marijo

na 'Longmay e r, jauna 30 metu

nervisz- 
ruiko 'daug paiperosu ir

“ Bdlszevikai 
paskui mane. ”

Kun. Miežvinis yra’gerai pa- 
žinstamas 
kineje
ozionais. 
ant proto.

seka

Mahanojaus ap’lin- 
nesenei atsilan'ke 

kad sirgo
nes

Manoma

RADO NETIKĖTUS SKAR- 
BUS KLIOSZTORIAUS 

SKLEPE.
Oporto, Port uga'l i jo. — Val

džios asesoriui alteja in czionai- 
tine katedra, surasžineti bažny
tini turtą,
skiepą. Vienas isz asesorių už
tiko skyle' mūre ir pradėjo 
krapsztyt su lazdele ir tame 
iszpuole isz murp a'kmuo, ati
dengdamas dideliu skylia apie 
kuria zokoninkai nieko nežino
jo, kurioje radosi paslėpta 
daug brangenybių. Tasai svar
bas badai paema 
szimtu metu ir 
aukso ir sida’bro, visokiu bran
giu bažnytiniu indu iszdetu su 
dididiais rubinais ir deiman
tais. Badai valdžia taji skarba 
užgriebs ir patalpins in mnzeju.
IŽDUODA 1,500,000,000

RUBLIU ANT GĖRIMO.
Kyg. — Naudojimas alkoho

liniu gėrimu Rosijoi baisei pra
siplatino terp žmonių. Sztai 
1928 mete Rosijoi Užgerta 40,- 
<800,000 viedru vyno o ant al
koholimis arti pus-antro bilijo
nu rubliu kas metas.
NUŽUDĖ VAIKA DEL

ŽMOGISZKU TAUKU.
Bzozkovica, Serbije. — Kai- 

muotis Pasicz prikalbino in sa
vo grinezia su n u čigono, vieti
nio'kalvio, kuri nužudė, su
pjaustė k ima ant szmoteliu po’ 
tam Užviro taip, kad tik kau
lai pasiliko. Kaimuotis tokiu 
budu norėjo aiplnikyt žmogisz- 
ku tauku, kurie ketino jampri- 
gdllMH prie suradimo dideliu 
įkalbu apie kuriuos jam pasa
kė burtininkas. — Kodėl burti
ninkas pats t uju skarbu ne- 
jesz'kojo, jaigu žinojo kur jie 
paslėpti o ne sa’kyti apie tai 
prastam kainiuoeziui ? — Ža
dintoju uždare kalėjimo ant 
deszimts metu.
SURADO TURTĄ SENUOSE 

LAIKRASZCZIUOSE.
Parvžiu

kurioje

nuo keliu
susideda isz

I

*’!« 
H 
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Torro Annunzita, Italija. — 
Lava iszsiliejo isz kalno Vezu- 
viszo užleidama kelis artimus 
kaimelius su 140 namais, 
slenka apie 500 pėdu per 
landa nuo kalno. Pavojus gra
sina sunaikinimo visos aplin
kines.
15 METU VAIKAS NUŽUDĖ 
PATĖVI ANT PRIKALBI- 

NIMO MOTINOS.
Kolomeja, Lenk. — Penkio

likos metu Mikola Kolodovs- 
kis stojo sude už nužudinima 
savo pa’tevio Hryca Solonyka 
kirviu ant prikalbinimo per sa
vo moezeka. Motina iszgalan- 
dijo kirvi ir kada patėvis už
migo, pabudino vaika, liepda
ma jam pasiimt kirvi ir kapoti 
tęva, po tam Mikola pabėgo ir 
pasislėpė krūmuose. Po suka- 
pojimu patėvio ketino nuneszti 
lavona in upia bet buvo jau per 
szviesu.

Vaikas laike teismo, teisinosi 
buk nakties laike girdėjo kaip 
patėvis barėsi su motina, todėl 
paszoko isz lovos ir. pagriebt- 
kirvi ir sukapojo patėvi. Badai 
patėvis lankei sumuszdavo pa
ežiu o karta norėjo ja ja par
duoti čigonams už 35 zlotu.

Sudas nubaudė vaika ant me-

Lava
va-

I

*!

kuri nužudė,

du atsikrato nuo asztiioniu vv- 
rn, surinkdama gana dideli 
tni’ta. 1

„Kada likos arosztavota, Jiie- 
ko sau isz to nedaro nes szpo- 
saudama kalbėjo kad tokiu 
kvailiu randasi pilnas svietas.

DU GAIDŽIAI PADARE 
DIDELIA SARMATA 

DEL VISZTU.
Salt Lake City, Utah. — Du 

gaidžiai turėjo “good 
” ana diena kada iszlin- 

do isz po visztinyczios giedo
dami garsiai (kakarieku! bet 
vaikszcziot negalėjo. Viszteles 
susirinko aplinkui ponus gai
džius stebėdamosios tokiu ne
mandagiu ipasielgimu. savo po
nu. Ant nelaimes pravažiuoda
mi du prohilbicijos agentai su
stojo ir prisižinrinejo anPsvy- 
ruojaneziu gaidžiu, iszliipo isz 
automobi'liaus, nuėjo prie visz
tinyczios, pradėjo uostyt na, ir 
suuosto dvi 150 galonu samo- 
gonkas po viszltinyczia. Gai
džiai priedia iszmestos Progos 
pasigėrė ir iszdave savo gas- 
padoriu kuri agentai areszta- 
vojo.

I

seni
t ainis

jau 
nauju pinigu: (po j

motero, ‘likos uždaryta (kalėji
mo kaipo pavijinga žadintoja 
ir netprivalanti rastis tarp žmo
nių. S^tai būdama patogi moto
re, visokiais budais pritrauk į- 
nojo' prie savos kvailius kurio 
limp o įprio josios kaip bites prie 
medaus. Josios būdas buvo su
sipažinimas su turtingais vy
rais o inikolki laika fiždnodavo 
jiems firuoianos, iszsiimsdama 
juos iii ana .svietą, .užgriebda
ma nužudytu turtus. Tdkiu bu-

n

t urojo

Paskutines Zinutės

Juk vi n Le Brun, 
jaunas vaikinas pirko visu mo
tu senus lai'kraszczius, tarp ku
riu lapu surado bumaszku ver

to kalėjimo prie sunkaus darbo ,r>0 tuksttancziu tranku. To-
o motina ant penkių metu.

t

Pa-

PENKIOS DIENOS DEL
* DARBO O DVI DEL 

PASILSIO.
Moskva. — Ukraijiniszkas 

Susirinkimas Darbininku, aps
varstė projektą kas kiszasi 
darbininku dienu darbo,
gal taji projektą, tai darbimn- 

. kai dirbs tiktai penkos dienas 
o silsesis dvi-Subata ir Neda
lia. Visos bažnytines ir revolu- 
cijonieriszkos szventes bus isz- 
brauktos.
JAPONISZKA MOTERE PA

GIMDĖ PENKIS VAIKUS.
Tokio, Japonije. — Vargin- 

vardu
v «

vas vaikino nuėjo in’banka per
mainyti titkdtantine birmaszka 
bet likos >tnejaus nužiūrėtas ir 
nuvestas in palieijos sieti. Tė
vas prisipažino prie visko o ty
rinėjimas parode kad tai buvo 
turtas įnirusio seno virszinin- 
ko. Turtas pripili š jojo seseru- 
nams kurie turėjo paskolint pi
nigu ant palaidojimo savo dė
dės, būdami tosios nuomones 
kad jisai mirė vargszu. yaiki-

— Ugnis kiloII Chicago.
skiepo Chicago ligonbuteje, ku
ri prasiplatino po visa 
Asžtuoniolika ligoniu likos iž- 
gialbetais bet keli likos sužeis
tais.

II Ba taria, Ohio. — 
žmonos likos užmusztais o dvy
lika sužeisti kada didelis Cin- 
cinati-Columbus bosas nusviro 
in szali 7 mylės nuo czionais.

H Friedrichshafon, Vokieti- 
jo. — Zeppelinas volą bandys 
atlėkti in Amerika 20 Juniaus 
jeigu bus tinkamas oras. Ora- 
laivis aplaiko naujus moterius 
ir tikisi kelione atlikti bo jokiu 
kliueziu.

11 Pittsburgh. — Trys žmo-

narna.

Trvs

go darbininko motore 
Fuijung-go, 29 metu amžiaus, 
ana diena pagimdė penkis vai
kus ant kart. Dvi mergaites 
pasiliko gyvos, o trys sūneliai 
tuojaus mirė. — Yra tai labai 
retas atsitikimas kokis atsitin
ka viena karta ant szimta mi
lijonu gimdymu.

Valdže vargingai szeimynai 
padovanojo penkis szimtus jo
nu kaipo dovana del motinos ' 
už pagidima tiek vaiku ant vie
no kart.
BANKIERIS ISZŽUDE SA

VO SZEIMYNA IR PATS 
SAVE.

Viodnins. —; Pralosze daug 
pinigu ant visokiu spekulaciju 
Dr. Hugo Syman, 52 metu, žy
mus virszininkas valdiszko pa- 
ezodumo banko, užmigdino sa
vo paezia ir du vaikus, nuszovc

nelis isz surasto turto aplaiko 
tiktai szimta franku. •
BAISUS DARBAS PASZE- 

LUSIO TĖVO.
Madryt, Iszpanija. — Septi

niu metu sūnelis tūlo stalio- 
riaus, iszeme tuni isz masznos 
szimtpostinia bumaszka, kuria 
perkirto pusiau su žirklėmis. 
Tėvas paregejas ka vaikas pa
dare, teip ant jo insiuto, kad 
kirto mažiuleliui per veidą su 
knmszcziu iszmuszdamas jam 
kelis dantukus, po tam pakorė 
ant balkes, aplaistė karasinu ir 
norėjo gyva sudeginti.

Ant giliuko tame laike atėjo 
motina kuri iszgialbejo kūdiki 
in pati laika nuo baisios mir
ties. Tik palicijaniai iszgeHiejo 
žveriszka tęva nuo inirszusios 
mpiios žmonių, kurie norėjo ji 
pakart už toki pasiegima.

nis likos sužeistais, kada dalis 
naujo namo statomas del Sears, 
Roebuck Co., sugriuvo rytinėje juos ant smert, po tam pats sau 
■■MHB -r" i......dalijo miesto. atmo gyvastį.

i

U Buenos Aires. — Dauge
li anglokasiu.dviejuosia kasyk
lose likos užgriautais per dre
bėjimą žemes provineijoi Men
doza. ValdŽe nusiuntė nelai
mingiems pagialba ant ju isz- 
gialbejimo jeiguj^ą randasi 
gyvi*..
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Kas Girdėt
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Žinios isz Nrtjoiko pranOšZa 
buk gyvenime ant 70-tos uly- 
czios, papildo savžudins-ta 44 
metu Fiorentina Carlson ir jo
sios 19 metu sunns Harry, at
sukdami krannka nuo gnzo. 
Priežastis ■sadžudinseziu buvo 
vargas, sūnūs buvo szofcriu bot 
darbo negalėjo surasti. Motina 
ir snnus priesz nusižudinima 
užkimszo visas skyles su pdpie- 
ra o net ir skVinte nuo rakto.

Baisus tai padėjimas sklypo 
kur novos gerove vieszpatauja. 
Milijonieriai nežino ka daryti 
su savo milijonais, o vargszai 
dingstu isz bado, daigu tieji 
didžtureziai norėtu užeiti pas 
tuos vargszus kaip |>adare 
Anglijos karalaitis Vali jos, tai 
surastu užtektinai vargszu ku
riuos galėtu suszelpti.

, Francijoj pradeda dirbti cze- 
verykiLs isz senu guminiu au
tomobiliniu ratu. Turėkime 
truputi kantrybes o iszgirsime 
kaip nesziotojai tuju guminiu 
ezeveryku susidanžinos kaip 
automobiliai.

Kokis tai Anglikas Anglijoj, 
kokiu tai stebuklu iszsisaugojo 
mirties nuo suvažinėjimo per 
automobiliu ir už tai paaukavo 
125 tukstancziirs doleriu 
mielaszirdingu tikslu.
Amorike butu žmones taip ge- 
radejirigi, tai in puse metu ne
reikėtų suszelpinet vargšzus.

ant 
daigu

Ant salos Santa Clara, Ku
boje, mirė kokis tai Jose Mar
tinez Melia. Daktarai nutarė 
kad mirė nuo szirdies ligos ir 
pradėjo lavona ipa rengi net ant 
palaidojimo. Lavona atvožė pas 
graborin ant balsamavojimo ir 
graboriue pradėjo imtis prie 
savo darbo, kad sztai nebasz- 
įlinkas pakele ranka ant ženklo 
kad yra g.was ir iii kolos miliu
tas visiszkai adgijo.

Keliolika 
mfesi nes 
karszta.

t Per .Decoration Dav Su v. 
Valstijose žuvo nuo automobi- 
bu apie du szwntai žmonių, 

prigėrė maudyda
ma ja diena buvo

Arti du tukstaneziai 
žmonių likos sužeista. Tik pa
ežiam New Yorke taja diena 
likos užmuszta 39 o Illinojuje 
nuskendo septyni žmones, 8 už- 
muszti per automobilius o du 
mirė nuo saules spinduliu.

Isz Paryžiaus pranesza buk 
Rusisziki 'kareiviai aplinkinėje 
Tomsko, SDberijoj, apsiaubė tu
la kaimu ir ismskerde 2,000 mu
žiku su maszininiais karabi
nais. Badai panasziai pasielgė 
bolszevikai ir Ukrajinoje, kur 
iszskerde 1,600 mužiku o ki
tur 500. Daugelis žmonių isz 
Kijevo pabėgo ir slankioje prie 
Rumuniszko rubežiaus, mirda
mi nuo bado.

KaimuOcziai visoje Rusijoje 
apsunkinti dideliais padotkais 
ir neturi ka valgyt. Paskiau- 
sjos žinios isz Rosijos danesza 
buk tonais ketina Imlti neužil- 
gio dideles permainos valdžioje 
ir nžsinc/sza ant revoliucijos.

Martinas Maloney kuris ne
senai mirė Filadelfijoj paliko 
paskutiniam testamento penkis 
milijonus dofleriu del savo dvie
ju dnkteriti, kardinolui Daug
herty $25,000, popiežiui $10,000 
ir daug tukstanežiu ant visokiu 
laMaringn institutu.

Sztai vaišiai antro apsipa- 
czravimo.

Neaenei redakftorins; “Sau
les“ buvo liudininku graudin
go atsitikimo pas trila skvajeri 
riet rili nuo Mahanojaus, ,pas ku
ri radosi du sieraiukni, ap- 
mttRZti ir apdraskyti, o jujn kū
neliai paimolynavia kaip rodoa 
lažiirku aplieti — mergaite tu
rėjo 10 metu o vaikas 8 metu.

- — - * 'a *Tevas geisdiuma's idant vai- L j -

kai turėtu inotiniszka prieglau
da, apsipaczravo su antra mo
tercinos pinmiitine nelabai se-

niai persiskyiv su sziudm svie
tu paUkdnmu. ketvertą vaiku- 
czin. Mažiuleliai nesitikėjo kas 
juosius lauke ipo , smerl savo 
mylimi a itsios motinėlės, kuria 
labai mvHeio ir naguodojo. olabai myHojo
kip i buvo del jujn viškiiom.

Kada tėvas atvožė aistra mo
tina po savo pastoge, namas 
stojosi del juju tikra pekla. No 
tik kn neturėjo motiniszkos 
meiles, bet buvo baisiai kanki
nami ir pWklti. Nornielaszirdin- 
ga moezeka, kada tėvas iszei- 
davo in d a riba, marino juosius 
badu, užtlarydama in miogkam- 
bari ant visos dienos, iszrauda- 
vo saujomis įplaukus, muszda- 
ma knmszcžihmis per veidus ir 
vi(sa k n na.

Vaiknc^irti ant josios regėji
mo drebėjo, o knda tėvas sn- 
gryždavo nuo darbo ir užklaus- 
davo kas juos taip sudraskė, 
uždėdavo kalte ant viens kito, 
bijodami kalbėti teisybe idant 
moezeka ant rytojaus ’da 
sziau juos nosumirsztn.

Ir tokiu budn nelaimingi 
kentėjo per ilga laika pakol tė
vas dažinojo visa teisybe. Su- 
gryžos tiria diena ankseziau 

iszmusze

pagiedojo, o

ar-

tida diena
darbo, iszmusze duris 

miegkambario ir iszleido vai
kus. Vienas isz vaiku many
damas kad tai moezeka a<tojo, 
norėjo szo'kti per Įauga, bot tė
vas ji sidaike. Ketvertą su- 
inusztu vaiku ipaemo pas juju 
teta isz kur du pabėgo o liku
sius teta nuvede tpas skvajeri, 
kuris atidavė juosius po prie
glauda pavieto.

Baisu regėjimą tieji 
mingi perstatė skvajero ofise. 
Net žmogaus gyslos stingo' žiū
rint ant tujn vargingu sierate- 
liu, pamelxmavia, su iszrautais 
plaukais ir iszbadojusiais vei-

pa- 
nu-

nuo

nelai-

Skvajeris Ii epo

ISZ LIETUVOS
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SENELIO
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PRANASZYSTA . r . ' . ' t ' . ‘ I '
______________ t L

NEPAPRASTAS SENELIS 
SULAIKĖ ŽMOGŲ IR ISZ- 

PRANASZAVO JAM 
ATEITI DINGO ISZ 

AKIU.

Žinbma Lietuviu drtrbnotoja 
G. rotkcviczftito, 
se ’ * 
met atsidūrus tarp panevėžie- 
cziu. Pasakojama taip:

Sziemet per tuos didelius 
szalczius važiuoja žmogus in 
turgu. Pavažiavus jam kiek gi
ria, arklys ima staiga baidytis, 
piestu szokti, in sza'lis metytis. 
Žmogus žiuri isz krūmu iszeina 
kažin koks senis ir ima praszy- 
ti sziltesniu drabužiu. Žmoge
lis isz pradžių teisinasi, netu
rįs su savim pasiėmęs. Tik stai
ga gaila jam pasidaro suszalu- 
sio senio, liepia jam toje pa
ežio jo vietoje palaukti, apgre- 
žia. a ridi, grižta namon ir pa
siėmęs kailinius važiuoja vol in 
girria.

Tojo pagziojo vietoje, vėl pa
mate seni bestovinti jojo griž- 
tanezio belaukianti. Nors artk- 

s prunkszczia ir 
senio baidėsi s, 
da seniui kailinius.

Senis, paomes kailinius, imn 
žmogų kvosti drauge su juo in- 
eiti truputi toleliai in giria. 
Žmogus palikes arklį, nuseko 
seni. Kiek paėjės, pamate (riš 
statines (baczkas) tarp krū
mu bestovinezias. Senis ir sa
ko : .

, “Liet. Žinio- 
paduoda pasaka? kuri szie-

Iv li esi liauja 
žmogus paduo

saule

LENKAI PAĖMĖ LIETUVIU 
PIRKLIU MEDŽIUS

Gegužes 2 d. Alytaus apskr.
■ " ' ‘ . j

iszgrebe isz upv^ Merkis, Lie
ties Maskaukos kaimu Lonkiįi 
iszgrebe isz upes Merkis, Lie
tuviu pirkliu plukdomus me
džius ir pergabeno savo pusėn, 
sukrovė ant kranto. Medžiai 
buvo [iririszti rnusii pusėje.
sukrovė ant k raid o.

SUŽEIDĖ ŽMONOS 
MEILUŽI.

Utenos pasienio policininkas

turinti meiluži. Nuvyko in- 
silikinti.' Rajo drauge šit jo 
žmona. Meilužis Bernotus spru
ko pro Įauga, bėgti. Grigonis in 
ji paleido 5 žilvius ir sužeidė.

NUSISZOVE MERGAITE.
Rokiszkis. — Balandžio
porsiszove per krutino Juo-

Rokiszkio

ti H gon i s sužinojo, kad jo žmo
na t

30
d., 
dyto. Ji tarnavo 
paszto instaigoj, bet del kažko
kio skundo buvo paliuosuota. 
Nėra vilties užlaikyti mergai
tes gyvybes. Ji buvo turtingo 
tėvo duktė.
TRAUKINYS SUVAŽINĖJO 

ŽMOGŲ.
J^oi mel io-Keda i n in t arpstoty 

traukinys suvažinėjo 
M ark u na. ,,

Nėra vilties užlaikyti

4* V

7 
Vlada

UŽMUSZE BERNIUKĄ.
Sziu metu,'Gegužes men. 13 

d., vežant in Vinczu st. studen
tą Bacevicziu, gyv. Gudelin 
T vai. illksniszkįti km., ark
liai pasibaidė aittobušo ir pro
dėjo smarkiai bėgti.'Rt. Bacc- 
viezius suskubo iszszokti

, o si 
kris (>aiJkniiskas 
musztas.

vežimo
isz

imdinys piomcilu-
mirtinai ,už

. .LL-—... .L ! - r. P IV * > noiuiiu
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Atsitiko, kad dvi dievaites
susitiko pamiszkej6 arti vieno 
didelio miesto; viena isz die- 
yaieziu vadinosi Urganda;
btjvo labai pikta kadangi jos 
liopapraszyta ant karaliszkos 
dukterios kriksztynu. Antra, 
Urgela, buvo tuo tarpu links
ma kadangi ji ant gražaus po
kylio buvo užpraszyta.'

j:
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LIETUVOS LAISVES PASKOLOS BONUS
\ PERKAME 18 PARDUODAME \

Taipgi perkam ir parduodam Amerikoniazkus STOCKS ir BONDS. 
Siuncziam Pinigu# . Paęstu arba Kabeliu ip viau^ pasaulio krpsatu*.

ZIMMERMANN & FORSHAY 
170 BROADWAY 
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, ' Rri i, 
dievaites, taip kaip pas žmo- gesni

de’liais.
szau.kt fotograffrjta idant, 
trauktu paveikslą mažu kan’ky- 
tiniu, kurio turi net ausis nu
draskytas, tailp toji prakeikta 
su sieratoms nedorai pasielg
davo.

Gaila buvo žiūrėt ant t uju 
iszbaidytu vaikeliu, 'kurie ne 
yra tvirti ar su jais žmones 
kalba ar nori vela juos kankyt.

AFoczeka likos paszaukta 
priesz sudžia idant iszsiteisin
tu isz savo nelObo pasielgimo 
su sierai ūkais.

Ant giliuko kad tokiu moeze- 
ku randasi mažai an't svieto ir 
lai szi’tas ah'si tikima s buna pra- 
sarga del kitu naszlin kurie 
mano vesti antra paezia ir te- 
gid isztyrineja j uju budus ge
rai priesz apsi'pacziavlfna.

al su

— Tu žiūrėk ii’ gerai sau 
galvon inšidek! (’zia matai, 
pirma statine — pilna vandens 
antroji—pilna javu, Ireezioji— 
pilna krauju. Kadangi tu ma
nos pasigailėjai ir man gera 
padarei, tai ir asz noriu tau at
simokėti ir perspėti. Žinok, ta 
pirmoji.šlaitine -pilna vandens 
—tai praslinkusi lietinga vasa
ra kuri jusu laukus vandeny pa 
skandino. Ta antroji statine — 
pilna javu, tai busimoji vasa
ra,

• I

TEMYKITE, PARSIDUODA 
PUIKI FARMA PIGEI.

Farma arti cementiniu*kelio 
(state road). Geri marketai, 
mokykla, bažnyczia, bankos tik 
viena mylia tolumo nuo for
mos. Farma užima 105 akeriu 
žemes, 70 akeriu ariamos, 
ganyklos, 5 
kitokiu vaisiuku medžiu. Vis
kas auga kuogeriausia. Visa 
ūkis užtverta drūta dratinia 
tvora. Budinkai geri su nau
jais stogais. Stuba 7 ruimu. 
Vanduo šluboj jr tvarte. Tvar
te randasi 2 arkliai, 7 karves ir 
4 versziai, 150 visztn ir kitokiu 
pai^kszcziu. Viskas parsiduo
da sykiu su farmos visais in- 
rakankiais ir maszinerijoms už 
$4,600. Reikia inneszti $2,000 
doleriu. Kita suma liks ant 5 ar 
6 nuoszimczio. Priežastis par
davimo yra kad likau naszlvs 
ir vienam nesmagu gyventi. 
Kas prirodys kupeziu arba pir
kėja aplaikys $200 doleriu at
lyginimo, už savo dalba. Atsi- 
szaukit ant szio adreso:

Frank Bartnszius,
R.F.D. No. 4

35 
akeriai py ežiu ir

(147.

Ulster, Pa.

REIKALINGAS.

Viėnnš darbininkas, ant far- 
mos dirbti tokius pat darbus 
kaip Lictnyoj pas gaspadoriu- 
Ūkininką. Darbas nesunkus ge
ram darbininkui. Meldžiu at
sismaukti sbkaneziu ridrosn; (lt

Frank Baritcich,
R.F.D. No. 4, Ulster, Pa.

Fu žiūrėk ir

sulauksite

matai

kada sulauksite didžius* 
derliu. Treczioji statine pilna 
krauju — tai ta treczioji vasa
ra, kuria atnesz jums dideli.ką
rą ir 
dins.

Ta pasakęs senis pražuvo.
G. Pctkeviczaite pastebi dar, 

kad pasakos esą 
per kelis žmonis kurie 
teipgi mate.

žmogų

visus kraujuje paskan-

užtvirtintos 
seneli

150,000 KENCZE BADA 
, VILNIJOI.

* “Ep’oka” pranesza kad Vil
niaus kraszto badauje 150,000 
žmonių. Vilniaus vise-vaivada 
Kirtiklis pareiszke, kad bado 
nelaime Vilniaus kraszto yra 
labai rimta ir gyventojai kiip 
skubi a i is i a i rei k a 1 ingi 
mos.

para-

MEILES AUKOS.
Pil. X (pavarde nežinoma) ir 

mergaite Kuzmickaite, gyv. 
Gudeliu I vai. Szimeku kaimo 
viens kita pamilo ir mane Ap
sivesti, bet mergaites tėvai ne
leido savo dukters už neturtin
go jaunikaiezio. Szis jaunikai
tis szovo keletą kartu in savo 
numylėtine, kuri isz karto ne
galėjo suprasti, ar jis isz tikrų
jų, ar gal juokauja, ji dar buvo
nutverusi jam už rankos, ku
rioj jis laike szantuva, bet tas 
vėl paleido keletą kiliku. Kuo
met mergina nugriuvo, tuomet 
jis sau porsiszove in krutinę ir \ M . i *vietoje mirė.

Kuzmickaite nuo keleto szu- 
viu sunkiai sužeista ir nuvežta 
in Kauno ligonine, o jos mei
lužio lavonas tebestovi 
iki prisibaigs isztyrimas.

vietoj

SUDEGE TROBA.
Raudondvario vrilricž., Už-

laidžių kaimo, A. Naseėkienešr -----------

sudego gyvenama troba su iri- 
ventorirtm.

' / ' • t I 1 t
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nes: tada jie geri, kada ju bu
rnoms geras, o 
kuom nors neužganadinti.

Gera diena,
— tarė.

— Gera diena, 
piktumu Urganda. — Pasitikiu 
kad ant kriksztynu, pas savo 
prieteliu karalių Mataquinn 
gerai pasilinksminai, linksmai 
praleidai laika.

i — O. labai linksmai. Sales 
buvo taip apszviestos, kad jau 
cziausi, kaip savo požeminia
me palocuj, kur sienos ir lubos 

isz žvilganczio 
paduota, geriausi 

valgiai ir gerymai, kvepiant i ir 
saldus, kad man pasirodė jog 
geriu isz kvietku žiedu saldu
mynus; o po tam visa draugija 
jaunikaieziu ir mergeliu, o vis 
visi marguose szilkuose!..
Juos buvo galima pavadinti 
rojaus paukszcziais, o szokiai!.. 
Szokta tiktai gražiausi ant 
svieto,

— Teip, 
girdėjau klernetus. O gal 
isz to didelio savo dėkingumo 
karaliszka dukterį apdovano
jai brangiausiomis dovanomis?

— Žinomas dalykas. Kuni- 
gaikszeziuto Ims .tokia graži 
kaip diena, jos balsės turi but 
ft . LiiH ' H ~ r . -t > '• 1 l J - m A M

padarytos 
krisztolo;

marguose

pikti, kuomet

mano sesuo

atsake su

žvilganczio

gražiausi

t<‘i p net ezional
tu
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lėlutėmis ir mažu szuniuku ka-
raliszkanu* darže, kur jai pauk- 
szteliai eziiilbedavo: “Tavo 
balsas, karalaite yra stebuklin- 

“ Tr 
“Tavo lupos 

labiau purpurines už musu žie
dus.” 
ga ir

is už musu giesmeles, 
rožes Sakydavo:

Karalaite jautėsi laimin- 
daugiau apie nieką ne- 

mislijo; buvo kaip kvietkn, ku
ri nežino, kad gali but nuskin
ta.

Viena syki sodne besi bevy
dama., iszgirdo riksmą ant ke
lio, einanezio in karaliszkus 
palocius; pakele akis ir pama
te puiku tuntą, kurio pirmiau
sia -ant balto arklio jojo toksai 
patogus jaunikaitis, kad jo pa
togumas jai 
Jos sžirdis pradėjo 
plakti ir ji pamislijo:

pirmu sykiu

labai surupe.jo. 
smarkiai

“Koks
jis patogus!” ir
jai atėjo galvon mislis, gal jei
gu tasai jauni kais praszytu jos 
rankos, ji jautusi labai laimin
ga.

Jaunikaitis taipgi ja- pama
tęs ir, apimtas ta grožybe, 
silaike. f

— O kad tu Imtum kara
liaus Mataquino dukterel- sn- 
szuko -—kadangi ja noriu imti 
sau už paezia, o už tave nerasi 
gražiausios esybes ant svieto.

Tr tarpo saves daugiau
kalbėjo, bet tik su pasistebėji
mu žiūrėjosi. Ju szirdys užsi
kūrė tokiu meiles jausmu, kad 
jo žodžiais negalima apsakyti.

III
Praszau sau insidemeti,

kiame tai nesmagume atsirado 
karalius ir karaliene. Nebuvo 
tai pasiuntinys, 
galima atsakyti,

su-

no

ji tik iszjuokįa. Torfuruojami 
(lukterės praszymais ir persi-
gande Icaralriiėzio grasinimais, 
karalius ir karaliene nutarė su
tikti su ju reikalavimaia ir 
kantrai laukti pasekmiti. Tai
gi po tam paskirta ir pats 
szliubas ir visoj karalystėj ne
būtu laimingesnes porukas už 
juos.

H. i ■ I
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20 METU ISZBUVO SKLEPE
Gyveno du broliai Lukosziai 

Juozas ir Jonas buvęs no visai 
tvirto proto. Juozas iszvažiavo 
in Amerika. Norėdamas pasi- 
liuošuot nuo brolio, jis pardavė 
ju bendros nuosavybes irki Sar
gausimi, su sąlygą, kad szis už
laikytu jo broli. Sargauskas 
Joną Lukosziu apkaustė rete
žiais ir uždare in tamsu skiepą, 
o visi mano, kad jis iszvažiavo 
iri Amerika.

Jonas Lukoszius iszbuvo 20 
metu, t.y. nuo 1906 iki 1926 m., 
kol apie ta gyvai palaidota 

pripuolamai sužinojo
viena mergaite, kuri ir pranc
ūze policijai.

Teismo Sargauskas 
uosi, negalėjos suvaldyti bepro- 
czio, dėlto turėjos ji uždaryti.

SZIMTAMETE LIETUVE.
Laikraszeziu žiniomis, .Ate 

Bruslevatiene gyvenanti Insru- 
teje, sziomis dienomis szvente 
savo 101 metu sukaktuves. Ts- 
rutes burmistras ir invairiOs 
organizacijos ta proga intoiko 
senutei gražiu dovanu. Be to, 
karai iaucziaus o berp rezidentą s 
yra jai pasiuntęs pasveikinimo 
telegrama.

Atsilanko pas senute sve- 
cziai pasakoja, kad ji visai ne
atrodo tokia sen, tebeturi gera 
atminti, gana stipri ir 
g’ia sunkaus darbo.

ni szk i-

senute

neven-

Iii'

IRMĘĮLEJE MOTERIMS
NEGALIMA PASITIKĖTI.

- ?z - ’ - ‘ F J ■ - _ v

Rokizkio ligoninėj priesz Ve
lykas mirė jaunas Bajoru vai
kinas, Milaknis, Jo mirties 
priežastis tokia. M. insimylejo 
savo kaimyno žmona, o kad 
meiloje buvo periszkadu, susi
tarė abu sykiu pasikarti. Mote
riai pasikovus, vaikinui pabai
so ir jis nupjovės virve paLiuo- 
savo ja nuo kartuvių. Tada abu 
susi t a re p r i š i g i rd y t i.

Keliose vietose iszkirto Ake
tes, bet del szaltos žiemos buvo 
giliai iki žemes inszalo. Tadu 
jie nutarė nusinuodyti. Mote
ries bute prisipylė abu po stik
linė užsuko, bet moteris prisi-

M ibi knis.

prasze, kad jai jis leistu trupu-
ti vandenin pamaiszyti. Ji tada 
nežymiai iszliejo uksuSa ir in- 
maisziusi vandenio sykiu su 
vaikinu iszgOre. Vaikinas su
griuvo ir pradėjo kanlcintis.

maisziusi vandenio sykiu sti

Užėjus moteries vyrui, jis dar
vaikinui bariliu galva prakirto. 
Vaikinas ligoninėj išsibuvo apI6 
jporia menesiu. Motėrė savo ait- 
kos nesigaili.Akori nesigaili.
l

i 
b

A;

t
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toksai gražus, kaip fleito gies
me, jos nusiszypsojimas bus 
panaszius žydineziai rožei, žo
džiu sakant turi turėti visas to
bulybes, o ant galo, kada pri
siartins laikas už vyro, jos vy
ru bus patogiausiais karalaitis.

— Stebuklinga! — 
Uganda sukandus dantis, 
asz savo puses noriu tavo ka
ralaitei pasirodyti geradare.

— O, sėsuo, nevelyk jai nie
ko pikto. Neisztark žodelio ku
rio po tam sugauti negalima. 
Kad tu pamatytum jauna ku
nigai kszcziute lopszelyj, 
naszi jaunam paukszteliui 
plunksna su rožinėm lūputėm 
tada nemokėtum ir negalėtum 
jos neapkensti.

— Taip, idant ja pamaty- 
cziau; ale asz jos nemaeziau. 
Tegul taigi bus patogi kaip 
diena, kadangi neturiu galybes

TV
Nėra dyvu, kad karalius 

karaliene po j u (lukterės szliu- 
bui negalėjo naktimis užmerk
ti akiu. Jiems nuolatos rodosi 
kad girdi riksmą, kad palociu 
durys atsidaro, ir kad tarp ju 
pasirodo karalaitis su persi- 
gaudymo pilnu veidu ir pablu- 
dvmu akvse. Vienok nakties *1

ramumo pliekas nepertraukda
vo: pamažu jiems gryžo ramy
be; misi i jo, kad pilna kerszto 
dievaite* savo užkeikimą at- 
szauke ir kada viena diena isz- 
budo, nusidavė in sosto sale, 
kur tuojaus turėjo atkeliauti 
pasiviesZeti ir gauti gimdyto
ju palaiminimus jaunieji.

Sales durys atsidaro.
— Duktė!- suszuko persi

gandęs karalius.
— Isolina!- praszneko ka

raliene.
Jau nesu jusu duktė ale 

jusu sūnūs, mano teve: 
jau Isolina, ale Tsolinas, mano 
mot ina.

Tr tai pasakos, naujas kuni- 
iszdidus

jusu suims

ko-

su 1

'Y

*
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nesu

gaiksztis, patogus ir 
pasukinėjo sau usus.

— Viskas prapulta! — tarė 
karalius.

— Baisvbe! — tarė kandie-

I

tarė
-Ir;

pa- 
be

to permainyti, tegul bus jos 
balsas, kaip fleito giesme ir te
gul jos vyru bus patogiausias 
karalaitis; tiktai....

— Tiktai? — paantrino ne
ramiai.

— Tiktai tuo laiku kada ji 
eis už vyro, isz mergaites pa
virs bernaieziu!

Galite insiveizdinti sau, kaip 
tasai pranaszavimas pergazdi- 
no Urgela! Prasze, .maldavo, 
idant savo prakeikimą at
smauktu — dykai. Urganda ne
norėjo klausyti ir su juoku, ku
ris miszke visus pauksžtelius 
pei’gazdino inkrito in žemo. 
Urgėla nukeliavo sau toliau su 
nuleista galva, bemislydama, 
kokiu budn apsaugoti kuni- 
gaikszcziute nuo to nelaimingo 
pranaszavimo pasekmių.

II
Kada kunigaiszcziute įsėli

na turėjo szesziolika motu, bn-
ve taip patogi, kad ant viso 
svieto tiktai ir kalbėta apie jos 
gražuma, o isz visu turtingiau
siu, ir galingiausiu monarku 
dvaru pribuvinejo pasiuntiniai

> ' ‘Ui < ■ 'im ' I "

su praszymu jos rankos.
Ale deja, karalius karalienė 

žinodami, kokia ju dukteries 
ateitis laukia, negalėjo jos nie
kam prižadėti; butu taip-įi bo- 
protiszkai iszleisti už vyro ku
ri po sžliubui turėjo paSidiioti 
nripaprastai permainai.

(

Paežiai Isoliriai, nežinaneziai
savo likimo, koksai ja turėjo
sutikt} iszOinant už vyro buvo
abejotina, ar iszeis kada už vy
ro, ar ne. Jai leista bowties Su

l1

kuriam butu 
ai e j u locna 

duktė, praszydama su a s žarom 
pavelyti ir 
beabejoi apsirgs

pridiegdama, kad 
jei jai neduos 

karalaiczio, o kartais dar gal: 
ir numirti. Isz antros puses ku- 
nugrti'ksztis Djamentas, cieso
riaus Golebndo sūnys, grasino, 
kad jeigu jai ta malonė bus at
sakyta, jo tėvas apszauks kare 
priesz neprieteliu iszsius
turiaš arba penkias armijas, ir 
vienos tokios armijos užtenka, 
kad pamuszti kelias karalystes. 
Reikėjo bijoties kerszto, jo:

ne.
Vienok Tsai in, atsisukdamas 

in duris, atsiliepė malonu bal
su:

* '■

i
I w

kė

Reikėjo bijoties kerszto, 
jam butu atsakyta karalaites 
ranka. Pasakyti ta koksai liki
mas Isolinoy laukia, 
vistiok kelio iszejimui, kadan
gi karalaitis vistiok no butu 
tikėjos, bet butu misi i jos, kad

i — Eik szcn,' brftTlgrattšiojr•• 
Djmontina! Delko taip laba* 
pabūgus* Pavydecziau tau ir 
labai to tavo raudono veidelio, 
jei jis tai netiktu.

Tame paeziame laike kada 
isz kunigaikszcziutes pasidaro 
bernaitis, kunigąiksztis persi
maino in mergaite o tas viskas 
stojosi dėkui Urgolai, kuri tuo 
bildu tai nelaimei galėjo užbėg
ti ir Urgano užkeikimą už ko
neveikti.

*

*
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nebutu
Skaitykite “Saule”
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TIESIOG IN KLAIPEDA
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Antra Sziu Metu Didžiausia Lietuviu Ekskursija

IN LIETUVA
TIESIOG IN KLAIPEDA

ISZVYKS ISZ NEW YORKO

18 DIENA BIRŽELIO (June) 1929

Laiva “LITUANIA”
' Baltic America Linijos

I ' 1 .
i i • b

SMAGIAUSIA — PATOGIAUSIA — KELIONE 
Atsižvelgdama in skaitlinga ekskursija Gegužes 18d. 
ir pildydama Amerikos Lietuviu norą, Baltic Amerika 
Linija nutarė ta norą patenkinti ir rengti ekskursija 18
... — - _ - - vL *diena Birželio.

LAJKO NEDAUG! RUOSZKITES!
Del visu informacijų kreipkitės iri vietos agenta arba

BALTIC AMERICA LINE
8 Bridge St.
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New York
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ISZPLAUKIMAI LAIVU ISZ NEW YORKO
P6L0NIA .. 12 Birželio
LITUANIA .. 18 Birželio

ESTONIA .... 3 Liepos
LITUANIA ... 20 LieposLITUANIA .
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Sieratuke
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Viename kaimo ant slenks- 

czio grinezios sėdėjo trijų motu
mergaite ir verke, oi! kaip 
gailiai veikė. Dideli aszaru la-!

Ji1

suiglostp su ventilis plan keliū^’, 
fiaeme ant ranku Sr nusinešė 
pirkion. Tonai atrasta paga
minti pusrycziai tie) vyresniu, 
o ant suolo stovėjo pilnas Min
das dieno su kosze, kas buvo 
skiriama vaikams.

Jau du bernaieziai, poros ir 
penkorin metu stovėjo prie tu 
pusrycziu ant suolo ir smagini 
valgė pieną su 
tarpan kri’kszta-tevus pastate

............. iiihrmwii 

padėti motinai jos darbe.
Kad tuo tarpu su trenksmu 

durys atsidaro ir vaiku būre
lis, vadovaujamas trylikos me
tu Karoliukas, 
ežion.

inpuola grin-

» A U 1j 19

StJV VALST. STATYS NAUJUS
I

VALDISZKUS NAMUS WASHINGTON, b. C.
»1 M
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PROTAVIMAS SENO
JAUNIKIO*
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§ Vyras ir jojo pūti yra pa- 
naszus in žirkles. Teip kaip 
žirkles, susideda isz dvieju pu
sei i u, negali joju atskirt, no
rints aszmons iszkrelptos in 

'szonus kitūip. 
kas in ju tarpa insigauna.

ijff :-/!• M
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$Mariute, Mariute, pave

lyk mums pasiimti uzboneli.
—t O man puodeli pajoszkok!
— Man nors maža bludeli 

kosze. Vaiku duok!
“ ' į — Einame iftiszkan vnogau- 

indojo jos rankutėn' t i! — rėkia linksmai vaikai ap-
I

Miszkan, miszkan! ir asz 
miszkan! — atkartojo 

į paskui juos Onute, pamaezius 
I vaiku linksmumą ir mislydama 
Imiszko atrasti savo mięla mo
tinėle.

— O tau ko tenai! — suri
ko Karolukas. — Vuogu rinkti.

Nemoki ir dar vilkas gali ta
ve pagriebti.

— Arba kirmėlė inkasti — 
pridūrė Kart rinka.

Kirmėlę ir vilkas mergaites

Į Onute, ‘ (
szaukszta ir tarė lipsznn ’balau:’spite vyriausia seseri.szai ritosi isz mergaites ako-.,

3 tai pienelis 
tęs.”

Ilgai nelau'ke iszalkusi sie- 
ratele. Su ifžsiganodinimo nusi- 
szypsojimu Inejaus griebėsi už 
dai'ho ir iszmintingai gynė sa
vo valgio dali nuo bemaieziu, 
kurie ja muszdami su szauksz- 
tais per burna norėjo atstumti 
nuo suolo. Bet Onute to visko 
m'paise, narsiai gynė savo už
imtos vietos ir norints aplieta 
pienu ir apdra'bstvta kosze, da 
laike ant savo vidtos kol nesu- 
ži'bo bliudo dugnas su maliavo- 
t(»m kvietkom.

Gaspadino su 
žiurėjo in ta vyro globa defl sie
ra t u kės, bot žinodama jo ncnit- 
mainoma 'būda ir jau pripratus 
sutikti su jo valia, tylėjo, tik
tai smagiais 
griotu tylėjimu 
savo neužganėdinimus 
mislia pasižadėdama atsakan- 
cžiame laike nubausti nemyli
ma mergailte už toki atkaklu su 
jos vaikais susilvginima. Bet 
ga ^padorius 
ateidavo 
reikėdavo
Matydamas ja susivėlusią, pur
vinuose ir suglamžytuose dra
bužiuose, tarė su 
paczia'i:

— Kodėl Onute priesz va- 
karv.kszczia nedelia negavo 
szviežiu drabužiu, taip kaip ir 
kiti vaikai! Pilna skrynia vi
sokiu •drabužiu paliktu jos mo- 
l...... . ................. , ..................... .
varko negidi aprengti? ' |pauksztelis uždarytas kletkoj,

— Neturėjau laiko — at-. . . . , . ....iširas* ir klabina vartelius nore- szove motėriszko; — pakanka , ... ..... .• ... • dama pasiliuosuoti isz to nes-ifzsiemimo su savaisiais vai-1 1 
kais, kad ežia dar turėtum sve
timus liuobti...

— Juk su‘tavo valia Onute 
pasiėmiau pas save. Buvai • .
linksma, kada su ja ja svkiu ga-L . .. ..., •' .? lotgahu kabinasi,vai melžiama karve ir kitokiusL._ ° __

i; 'prižadėjai vaika glo- 
dabar ii taip apleista,! ,’ nepadarytu, o apie maža mer- 
... . . gaito nei kalbos nėra. Onutekurie jos sieratyste la-

Žmones

liu ir krito ant purvinu marsz- 
kineliu, o dar purvinesniu mer
gaites kojų. Isz sopulingu lupu 
viTžesi graudus verksmas. — 
Mamute, mamute! imk Onute, 
imk! — kartojo mergaite, žiū
rėdama priesz save toli, tary
tum norėdama tenai pamatyti 
savo miela motina. Bet motina 
neiszgirsta szauksnio, pabu- 
cziavimu neiszdŽiovins aszaro
to veido, motiniszku apsikabi
nimu nepralinksmins nuliudn- 
sios mergaites. Jos motina gu
li ramiai su sudėtom ant kruti
nės rankom, apklota geltonoms 
pieskoms; nepakels savo numi
rusios galvos kad ateiti su pa- 
gelba savo mergaitei kaip tai 
seniau būdavo. Bet gal jos 
ezysta ir palaiminta duszia su 
vėjo paputimu 
svieto ant žemes ir 
prie savo vaikelio, nes nuliudu- 
si mergaite palengva nusirami
na, aszaros perstoją byrėjusios 
o mažos esybes mislyse persi- 
slato nesmiiai praslinkusiu lai
ko paveikslas 
iszbaltinta grinezia su moli
niais puodais žydineziu kviet- 
ku ant langu baltai aptaisyta 
lova o prie jos marga lopszeli, 
kuriame taip ramiai miegoda
vo; mato iszbalusia miela esy- 
l>e, szvariai apsirėdžiusią, su 

ir akimis:

(“Valgyk, valgdk, Onute, nes| — 
nuo tavo karvu- noriu

/

szauksnio,

neapykanta

atlėkė isz ano
susilaikė judėjimais ir 

apreikszdavo 
savo

Mato 
su

szvana nuolatos Onutei 
pagelbon, 'kada jai 

su vaikais valgyti.

i szk aibėj imu

apsszvariai 
szviesiais plaukais 
jauezia dar pabneziavimu sal
dybe szilta apsikabinimu... Tai 
jos matule, jos tikra matule,— 
o ne ta šu juodais plaukais ir 
piktom akimi,krikszto‘tėvo pa- 
t i kuri nuolatos ant jos rėkia, 
ja..tankiai ir plaka. Jo 
matule jai niekados 
smagumo nepadaro, — mielai 
ant ranku ncsziojo pienu kas
diena penėjo, szukavo, prausė 
ir sudėdavo rankeles, mokyda
ma poterėliu. — “Matule! Kur 
mano motinėlėklausia pati 
saves Onute ir atsimena ja sau 
gulinczia ant lovos su persi- 
mainusiu veidu ir dar sopulin
gai dojuojanezia. Po tam mato 
ja su uždarytom akimi ir sudė
tom rankom ant krutinės; kai
mynai paguldė ja naujon Juo
don vygen kuri visai nesiuba- 
vo; aplinkui Uždegta žvakes ir 
Icnnpukes taip kad Onute prie 
tos juodos vyges negalėjo pri
siartinti. Ir atėjo daug žmonių, 
verke, giedojo ir reke kad mer
gaite isz 'baimes net po suolu 
pasislėpė isz kur ja tik kurna 
isztrauke ir paėmus ant ranku 
ėjo paskui vežimą ant kurio 
mamyte gulėjo jr taip nuvažia
vo arti bažnyežios pas dideli 
darža kur labai daug kryžių 
pristatyta. Tenai in duobe ma
tule inleisti ir geltonomis pies- 
komis užberta, o ja, nepaisant 
veVksino ir hesimetymo, kriksz
to tėvas paėmė in glebi ir vežo 
per miszka toli, toli net iki tai 
grineziai kur jai buvo labai 
bloga, tai,p liūdna kad jai net 
kas skauda. — Asz noriu pas 

i_
•

ir nuo slenks- 
czio atsistojas, eina su iszties- 
tom rankutėm prie vartelių 
norėdama pasiliuosuoti isz to 
nemalonaus namo ir keliauti 
toli motinos jeszkoti. Bet var
tai ir varteliai uždaryti; visa
da juos uždaro idant vaikas isz 
kiemo negalėtu iszeiti. Tiktai 
žvirbldlis per tvora perioke ir

tikra
jokio ne-

mamyte! Noriu pas mamyte 
szaukia vaikelis

nebaugina, ba ju niekados sa
vo gyvenimo A ‘ "• T Uf 4 ' « f *vo gyvenime nemato ir apie 
tuos sutvėrimus visai negirdė
jo: jai vilku yra tas, kas ja pa
ėmė nuo mamytes, o ikirmole — 
juoda motėriszko, kuri ja mn- 

0 juk už miszko randas: 
tasai daržas su kryžiais, kur 
mamyte palaidota; taigi.verg
dama sako:- Asz noriu miszkan 
asz ošiu miszkan. — Tuszczias 
verksmas, dykas reikalavimas: 
Niekas nepaiso ant siolvartan- 
janezios mergaites. Vaikai pa
siėmė sau visokius indelius, 
iszbego isz 
ežios — ir uždare vartelius ei
na miszkan juokdamies, kad 

saldžiu vuoge-

sza.

visokius
grinezios ant uli-
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Bet beda tam,
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1 ; § Noroiko tam tikėt, ka1 i
Mifr ,
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ii

vaikai kalba prie tėvu, o vyrai 
prie paežiu.4

§ Moteryste tai yra puikus 
'1 * • * • 1 (t
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itiF inoja norėtu isz jojo kflgVei- 
(czinitso iszeiti.

Laikyk motore už žodžio, 
'o nuguri už uodegos, tai iszeina 
ant lygio.
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ju valdiszku namu
Andrius W. Mellon, ant kurio peeziii yra visa siinkenyHS Matymo

parodo modelius nauju namu, kokius valdže statys artimoji
kada bus užbaigti, tai Washinglonas bus viena isz puikiausiu sostą py liu ant svieto.

IMI Girtuokliu sugeltos duszios,
l’ž tat ir galvos tuszezios 

O kad ir iszsilblaivo, 
Tai iszrodo and kvailio.

Juk szirdeles net sarmata 
daigu kožnani name būna

t

k are žema 
Ar tai gerove, 

Ar del mus szlovo?
Tiek (o, kai j) pasikloja, 

Taip ir iszsimiegoja, 
Ne įmano vežimas, ne mano 

veža, 
Nes kas gero, (ai turi pro t 

maža.
♦* *

a

§ Patogi motore yra rojum 
del akiu, pekln del dusziu o 
ezyseziuin del kiszeninus.

§ Jeigu nori rinkt mergina 
už paezin, tai kaip būsi kękioje 
bos i odoje, kur buna daug mer-

a a a a 1' a f

na ii-
ii

I I t 
ateityje,
»’ I 

<

'■

kykla nuo jo reikalauta gimi
mo certifikatas. Tas rekordas

I(‘galiszkas da-

mokykla, gali

stovės kaipo 
rodymas kuomet tik klausimas 
apie josenuma ir kilme pakel
tas. Parodys kad jis jau gali 
lankyti mokykla, kad gali su
stoti lankyti
loszkoti darbo, gali balsuoti ir 
kad gali apsivesti. Tr kuomet 
uores prisiraszyti prie pasza 1- 
pines organizacijos parodys jo 
tikrus metus.

Vieni i k New Yorke labai 
daug
la kuomet tėvai ir 
net iivkamai 
certifikatus.

Labai tankiai patys ievai 
permaino vaiku vardus kuomet

nestisipratimu nuolat ki- 
gydytojai 

iszpihlo gimimo

gu tai insižiurokie katra terp 
joju bodysi ir žiovauja. Tsz to
kios merginos bunn 
ir geriause pati.

§ Gaila tokio vyro, kuris 
savo paezios bijosi.

§

1 ikiausc

M’ jjl

J

Tr niokiauses vyras sttsi- 
sarmatina, jeigu motore būda
ma kokiam susirinkimo bege- 
diszkai plovoja.

§ Žmogus turi dvi akis ir 
viena liežuvi, o tai del to„ kad 
matyt kur ir ka kalba.

§ Vienas paėmė mažiuke 
paezia, tai visi szauke: 
paemc!” O jis atsako:44
nejau ka darau. Už tat turiu 
pikto mažiau.” 
didesne, gyvata bjauresne.

In

»

ka jis 
asz ži-

Skulk i no randasi sport ūkas, 
Didelis kvailiukas, 

Kur mergina pamato, 
Net akis pastato, 

Su ko'žna kalbėt norėtu, 
Kad liktai susikalbėt galėtu, 

O biednas sžeszkutis, 
Beprotis sportutis.

Geriau mokykis skaityti,
* *7

O ne veju vaikyti,
Ba kai'p ‘kur nutvers, 

Tai da ir pakars.

— Juom patiprisirinks sau 
liu.
Maryte, negalėdama suramin

ti Onutės, isznesza ja verkiau- 
ežia ant kiemo, idant savo rik
smu nepabudintu tėvo, pati-gi 
lengvai perszokus per tvora, ei
na per daržu pas motina, 
kanapes ravėjo.

Onute pasiliko viena aptver- 
kieme. Kaipo

J

e

kurt

tinos, turi svirne, tai kodėl to tame aplinkui

szoVe moteriszke; — pakanka 
savaisiais vai

taip ji trankosi aplinkui tvo
ras’ ir

4 • • • • IM • • • M • • M* MIM • • •« 11 ** MMM MMUMMMMMl 
Už buteli arielkos, i 

Nesigaili ne dukreles, 
Tankiausia niekszai tėvai 

Daro labai negerai.
Susilaukė 16 meteliu dukrol 
Tuojaus tėvai jesz'ko ženteli, 

Nejeszko pagal josios szirdios, 
Tiktai tokio, katras pripila 

gerkles, 
l’ž guzute viską padarytu, 

,Niekiausia daigia papildytu. 
Taip ir su >savo dukrelėmsdaro, 
,. Priverstinai už. nokonaziamo • Gimimo Certifik a t ai

jau gimimas užrekorduotas ir 
certifikntas iszduotas. Kartais 
kuomet ievai, ar patys vaikai, 
nori iszgauti gimimo certifika- 
ta, net inkamai varda* paduoda. 
Nelabai senei sekantieji asme
nys kreipėsi prie Sveikatos De
partment o, New Yorke del gi
mimo certifikatu. Pirmoj „eilej 
matome asmeniu vardus antroj 

užregistruota

W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

magaus kalėjimo. Ale varteliai 
drueziai uždaryti, tvora auksz- 
ta, o ji maža ir nedrūta. D\tl<ai 

tJ, "įtaigi su rankutėm isz visu šapas save. Buvai h . ... ... . , J . . .. vo svhi vartelius stumia antlinksma, kada su la a sv.kiu ga- . . ... . .j .j . ii^u^.i.., .o. norėdama
juos perlaužti — tvorai ir var
teliams suaugės žmogus niekofla’hgtus

boti o dabar ji taip apleista, 
kad sarmata priesz Dievą ir 
žmones, I 

giliai
gaito nei kalbos nėra.
vienok vis vilties nemota, užei
dama, isz visu pusiu. Ant galo 

. . . • i i. i viename tvoros galeir dabar visaip kalba. r i . > vV < . .1 didesnę skyle. Kuogreicziau-
— Asz nidko neatboja apieĮsiai inkemsza ton skylen savo 

žmones ir ju kalbas, o
man vistiek nusipriklino, 'kad|gales pamatyti isztolo kelia, ci
nu t jo negaliu

kai giliai atjauezia.
mato tos mergaites nuoskauda pamato

vaikas galvele, džiaugdamos kad nors

pažiūrėti. Nuo- nanti in miszka. O gal jai pro 
latos verkia, dienomis ir nak- czionai bus gulima visai isz 
t imis, kad no't grinezia skani- kiemo iszeiti! Vaikelis bando, 
ba ir ilgiau negalima iszlaiky-Įsu sunkenybe perspraudžia vie

šu jaja pa rankute, ale toliau ne,ti; visokis palikimas su jaja na rankute, ale toliau ne, isz 
paimtas neužmokes už ta'susi-1vietos pasijudinti negali. Nori 
graužimą,
ežiu su tuo neapkencziainu isz-|ma, galvele jai instrigo. Vaiko- 
dykeliu. Teguli kas kitas ja sau

koki nuolatos ken- dabar iszlysti atgal — negali-

dy keliu. Tegu'l kas kitas ja sau Ii ui cze labai nesmagu, lotgalis 
glamonėja, o man duok ramvbe skaudžiai spaudžia kaklu 
su tuo užklydėliu.

Pasakius tuos žodžius, jau-Iriasi in sprandu. Onute dykai 
niausiu savo sūneli ant ranku stengiaisi iszeiti isz tu siustu,

spaudžia 
spaudžiat peti ir tiesiog ver-

niausiu savo sūneli aid ranku stengiaisi iszeiti isz tu slastų 
pūtime, ir, trenkus duris, isz|° kad jei tas nepasiseka, ji pra-

nuu m v*u i zj<i• 1---------- — ' ------ -- ------------------ -- -

Nepaisydamas paezios piktu- biau rėkti. Ale jos riksmo nie-

, trenkus duris, isz o kad jei tas nepasiseka, ji pra- 
rinezios iszejo sau in daržu, deda verkti ir paskui vis la-

mo, gaspadorius, sulaikęs vy-Įkas negirdi; arti jos nieko norą 
i užimti laukuose 

Onute nuprausti ir szvariai ap-|darbais, o kriksztatevis miega, 
rėdyti. Aut laimes taigi tuo paczih

Gera ir susimylejimo pilna laiku isz miszko gryžta su pil- 
M a rinte su .noru iszpildc tėvo Iriu uzboneliu vuogu Jievuto, 

Onutei kaimynu dūkto ir ežia pat fra-

riausia savo •ditk.tori, jai liepė ūa, žmones

.noru Užpildo tevo|riu uzboneliu vuogu 
palippima. Nuprausė ' 
suterszta ir sjiodina burniuke, Į mato sirateles nesmagu padeji- 
paskni purvinai rankeles ir ko- ma.

varo* 
Na ir sena jauti,

Tur mergina* imti.
Juk, senas vyras vargams, 

Sena mesn varnoms, 
Pirmutinis verszis kunigui 

Sena merga ubagui.
Tėvas dukters szirdios 

ne pergales, 
Mylėti neprivers,

Szirdis prie nieko ueprigu'li, 
'Eikliai katro krutyje guli.

O jus 'Įieiszmanus tėvai, 
Darote labai negerai, 

Versdami dulk tore teketi, 
Liepti nekeneziama mylėti.

Kalkis bus ju gyvenimas, 
Bus verksmas ir keiksmas

Tokia moteryste, 
Tai niekj’ste. 
Ir kvailyste. ■

Mat del j u geras žentas, nes 
tėvus girdo,

Visus juju norus iszpildo, 
Iszl'eisite dukrele ir gana, 

Bene mes su ja gy vensimo, ana. 
U-g i k a namie isžsedos, 

Beno ji’ji sėdėt norės!
Togh 1 eina, 
Tegul žinosiu iteguLfhužvista. 
Su senu džiaugsmo uotu ves, 
Per mielas dieneles aszaras 

ii.es,
Greitai moterystes Užsižadės, 

Su senu gyventi iienoros. 
J uis lovai negerai darote, 
Jaigu dukra jaunystėje už 

vyro varote,
Auginkite dorai ir mokslą 

duokite, 
O už Bilo kriukio tekęt 

neversk i t e, 
Ba kas tada bus,

!

>

Kokos -tavo vardas? Kiek tu
ri metu 
pilietis! 
k... ...v ...... 
bet darodvti tuos faktus vra •* ♦' 
kitas dalykas. Tik asmuo, ku
rio gimimas tinkamai užregis
truotas gali lengvai darodytĮ. 
Kadangi gimimo užregistravi
mas tik nelabai senei buvo in- 
vestas Suv. Valstijose, tuome: 
labai daug vyru ir motoru szia- 
dien jokiu būdu negali prista
tyt i gimimo certifikatus.

Gimimo rekordas yra labai 
svarbus dokumentas netik pa- 

visuome- 
neiszpasakytai 

sveti m- 
K u ome t

i?

klausymus

Ar esi Su v. Valstijų 
Mes visi galimo tons 

atsakyti teisi n ga.i -

‘ziam asmeniui bet
Jis yra ] 

s va rbūs dokumentas 
taueziu szeimynoms. 
vaikas pirma, karta lanko mo-

1OL

*

1 t “i

*

— O tu ežia ko inlindai! no-jeles, siisztikavo geltonus, susi
vėlusius ir jau seniai szukuo-|rl gal pasismaugti! —klausia 
tus‘plaukelius, aprengė mer
gaitė czystais marszkinukais ir 

> raibu žipomdiu 
ir ant galo jos gražu, ale labai 

toliu ir galėtu taip lekioti. Ir1 nuliūdusi veideli pabucziav 

pildo, veidelis traukosi o 
pos Mzvapa nuolatini skmula:—tLiepos menesio karsztu saules 
14Noriu pas mamyte”. — Tuo spinduliu, ir matydama, kad 
tarpu atidaryta vartai ir per tėvas po nakeziai nuilsės bega- 
juos inejo krikszto tėvas, pa- nant jauezius rengiasi gulti, 
žiurėjo in mergaite, pasilenkė, liepė Onutei ranini bovyties, o’tik 40 centu, liepa mano pabll- t •• 11 A * *• *4*1 1 * * I I V A •

t
nulėkė misako pusėn. O! kad'pot,am apvilko 
Onute galėtu but tokiu pauksz- ir ant galo jos

pastai y,dama uzbonel i ant že
mes ir bėgdama pagalbon kal- 
bineziam vaiku: Tolinus bus

o, 
vėl jos akeles aszaromis prisi-jPo tam apsukus jos galva, su 

nuo
ni-Įl ICllll JVH gilu

lu-’skepeta, kad apsaugoti

HOTELIJE.

Pakelevingas. — Kiek kasz-
tuoje pas tave nakvyne!

Gaspadorius. — Penkosdo- 
szimts centu.

Paikotėvingas. — Asz turiu

apszluostc jai Rszarotas akeles, pati rangėsi tazpiti laukan, kad dyt už tuos 10 centu greieziau. į » *
»p I <i

eile j kaip buvo 
rekorduose.
William Donofrio

Donofrio Guglielmo.
Edgar Falandrean

Edgar Ferdandi
Adolf Sussman

Eli Zausman
Benjamin Greenburg ’

Beni Grunbcrg
Mex Finoman

M ordeca i Feinam
William Steele

Philip Stell
Lena Zukeman

Lena Cuksoman

Laidoja kunus numirėliu. PiMUbdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t. t. 
520 W. Centre St; Mahanoy City, Pa.

GYDUOLE NUO ANGLEKAS1U 
ASTMA IR NOSINIO KATARO

Neapmokama gyduole vartuojama su 
stebetine pasekme per 30 metu, del 
Gerklines Astma arba dusulio, Bfon- 
kitis, Gerklines kosulio, Plauti, Sunku 
kvepavima, Užėima ir szalti galvoje, 
Priszakini skausmą tgalvos ir Lt. Gy
duole kuri visad gelbsti. Vieno mene
sio gydimas Preke 30c per paežta. 
Iszrasta ir parduodama vien tik per 

HAMPDEN LABORATORY
724 MULLBERY ST. READING, PA.

$1,000 TIK UŽ 60 CENTU.

I

Jack Connor
Jake^oner

Sveikatos Departmentas pra- 
szo visu prižiūrėti kad gimimo •> /> • a % « t i • •informacijos butu kuoteisin- 
giausia paduotos kad certifika- 
tai butu tinkamai iszpildyti.

—F.L.I.S.

AMERIKAS
I

—- •« pratarta trūksta, Kur man vargszui pasidėti, in katra szaili man bėgti,
Visas'knygas, visus rasztus, jau perėjau visus k vasalus, 
Del ’to visiems apraszysiu, savo kalboj apsakysiu, 
Veidas mano gražus buvęs, dabar 'kaip stiklas susikūlęs.
Neduok Dieve, ezion ant svieto žūti, szitoj vietoj 
Mano szirdis vis tiuli mins o galvele nusileidus,
Dienos, naktys nespa kainos, vis dumoju be at mainos,

Kaip keiks save ir jūs!
i,Toki ievai yra gyvuliai 

T r dideli kvailiai,
No turi teviszkos jaUslos, 

No sarmaitos.
Tai ddl jus gyvenimas, 
Tai jusu iszganymas.

Su guzute vijosi pradetuves, 
Su guzute sugertuves,

J

>Su guzute radynos, 
Ir kriksztynos;

Sū guznto laike szermonu
Per gužnte iszeinū isz namu.■ 4 ’ •»’ t • .,Juk svoiknimo kūne, sveika 

■dusze būna,

Kur man eiti, kur vaikszczio'ti, ar vis po Amerika vandravoti.
f I L 'I > 'J V1!' f’ * '< » ,| i fc „.• 'i Įk >į> „

Einu Aimerikc pas l<riikszczionis, ezion iszvydu tik Ipagoni's, 
Jio ant Dievo nedboja, Nodėliomi^ sėdi stuboja, 
Kožnas isz kriikszczioniu persivorezia ant pagoniu 
Dirba darbus ‘szventa diena, jiems Nedėlios neaipeina.
Ir mes visi dadbininikai, Lietuvos jauni vaikai, 
NencteJcim 'lengvos duonos, vėl u k duokit man juodos, 
liad ir savo geri namai, nuolat 'bare mano tėvai, 
Goriau klausyt mano levu ne 'kaip gyvent tarp žvoriu. 
Mano tėvai labai'bare, visokes klintis man dare, 
In Amerika nevažiuoti, bet asz paisai panorėjau, 
Tr in ežion atkeliavau ir in ezion atvažiavęs, 
Teisybe tuoj pažinti davės, innczinu juoda, maeziau balta. 
Macziau szilta, maeziau szaltn, oj man geda, didžios bėdos, 
Nerandu sau (lahar vietos, jau po laikui man atsiduoda, 
Kaip man Aimerikas' nusibosta, daugol žmonių ezion yra, 
Kur szi kraszta labai giria, o man žiūrint szirdis plyszta. 
Nieks ezion gero nopažysta, Amerikos duona kaip aguona, 
Bot be cento nieks neduoda, begeziau gixutai, anksti rytu, 
Kad mhnos ūieks nepavytu, kad regccziau Lidtuvelo, 
Kai'p tikra motinėle, asz iszvydes apsivorkezia.

t

Ka tas tūkstantis doleriu žmogui 
reiszkia, jaigu jis yra apimtas ko
kios nors ligos bei viduriu sugedi
mo? Toks žmogui yra susiraukęs, Ne
linksmas ir įnvairiu nesmagumu ap
imtas. Jaigu tokiam žmogui ir auk
sini kaina parodytum, tai jam malo
nesne butu sveikata, negu taa aukso 
kalnas. Taigi, jaigu jautiesi esąs ap
imtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaist-žoliu nuo 
bile vienos žemiau pažymėtu ligų ir 
atgauk savo sveikata.

Vaist-žoles yra nuo sekaneziu Ii- ' 
gu: viduriu užkietėjimo, skilvio na- 
malimo, nenoro valgyt, strehu ir >•- 
ežiu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapii.imosi lovoj, ir 
kitu ligų. Atsiunsk 60c. tai gausi 
vaist-žoliu, kurios jums sugražins 
sveikata, panaikins minėtas ligas.

Jaigu kenti nervu suirimu, gaWos 
skausmus, užima ausyse, nuomari, 
szirdies liga, tai atsiunsk 36c. o gau
si musu gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas”. Nervu li
ga yra labai blogas dalykas, bet mu
su Nervu Preparatas užbėga tai li
gai kelia ir suteikia žmogui ramu
ma. Atsiusk 10c. o gausi musu toliu 
ir knygų kataloge. Reikalingi musu 
žolių pardavinėtojai visuos# mlastdo- 
se. M. ŽUKAITTS,.
25 Gillet Street, Spencerport, N. Y.
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" K. Rėklaitis A 
' / Lietuvis akas Gra koriu* K

Laidoja numirėlius pa- 
l gal naujausia mada ir | 

mokslą. Turiu pagelbl- 
ninko moterems. Priei
namos prekes.

SIS W. Sprvca Str., 
MAHANOY CITY, PA.

306 Market Street, 
b TAMAQUA, - PA.
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už kvorta ir asztri tai Lietu-’ 
viams labai patiktu kad butu 
darbu.

310 metu adgal 1619m. tai lik
20 Nigeriu vyru buvo atvežta 
isz Kubos ant James upes lai
vams budavoti ta laika tai jie]

I ft

Su szituom Ketvei"gu 
mieste prasideda Ketvorgino 
pus-szvento del sztomiuku 
idant locnininkai bizniu ir dar
bininkai turotu trumpa pasilsi. 
Visi sztorai Ketvergo po piet 
bus uždaryti.

— Jonas Balgdanaviczius, 
gyvenantis a?ti Džiunksino li
kos aresztavotas už sumuszima 
savo prisiegeles, kuriai prisie- 
ge savo amžina meile. No gana 
to, iszvare ja isz stubos ir (lapai Washington, D. C., Balti

more, Philadelipbija, Najorka 
ir t.t. galėtu isz užpakalio pa
imti Wt tas niekada nepasida- 
ris. Kareiviu ir aficieriu apie 
800, senu 
apie 1,200 visokiu Civilnos Ka
res 1861 ir 65, Szpaniiszkos 18- 
98, Pasaulines Kares ir visokiu 
kitu kariu.

Diddle mokykla del Nigeriu 
ir'
taip kaip Universite apie 800 
studentu, llamiplon miestukai 
susisiekė bot Phoebus ir Ham/p- 
t<m nėra jokiu fabriku. 9 mylės 
in pietus per vandeni reikė yr- 
tis, miestas Norfolk in vakarus 
10 myliu, 
News, ten jau yra darbu nes 
laivus budavoja kariszkus, pa- 
sažierinins ir tavorinius, taip
gi taiso senus ir sugedusius. 
Bet nėra darbo del visu kiek 
darbininku norėtu gauti dar
bą. Mažai moka, prasti leberiai 
dirba už 25c. ant. vai., meiste
riai už 55c. ant vai., kairio jau 
po 80c. už vai. tai turi gerai ka 
žinoti. Gal kad atvažiavęs isz 
kitur tai ne u'ž pinigus darbo 
ežia negalėtai nusipirkti nes 
savųjų gyventoju perdaug yra 
o darbu per mažai ir dar vis 
maži naši.

Kaip man iszrodo kiek stnbu 
ir sztoru tuszcziu, visi ant par
davimo,kaipgi lotai ir farmos. 
Szita siauruma žemes ka Phoe
bus, Hampton, Newport News 
ir t.t. mažu kaimeliu, 31 metai

ant atsisveikinimo szovo pas
kui jaja.

— Pana Adele Banioniute, 
29 W. SonHh uly., turėjo opera
cija ant tonsilu padaryta per 
Dr. Knauer. Adele dabar yra 
daug sveikesne ir nepoilgam 
visiszkai pasveiks.

— Ona Szeiniutc, 81 W. 
Cattawissa uli., likos suriszta 
mazgu moterystes su Juozu 
Perkovskiu isz Shenadorio per 
kun. Poplika Lenkiszkoje baž- 
nyczioje.

— Dvieju
Mntk, 106 S. Grant uli. baisci 
apdegė kada josios szlebukes 
užsidegė siausdama aplink ag
nia ant kiemo josios namo. 
Mergaite gydosi namie.

t Antanina Panliukonieno, 
našlio, kuri per keturis metus 
gyveno Trentono peczeje, mirė 
Utaminko vakara po ilgai li
gai. Velione gimė Lietuvoje 67 
metus adgal atvažiuodama in 
Amerika jauna mergaite. Pali
ko du sūnūs: Ant ana Akrone, 
Ohio ir Ignotą namie kaipo ir 
viena duktere Elena namie ir 
broli Ignotą. Laidotuves atsi
bus Sifbatos rvta su bažnyti
nėms apeigomis.

— Artimoje kata'likiszkos 
akademijos, kuri randasi tarp 
Frackvilles ir Ashlando, ketina 
stoti katalikiszka ligonbuto del 
neiszgydomu ligoniu, kurioje 
rasis 400 lovos ir bus po prižiū
ra Szv. Pranciczkauš miniszkn. 
Statimas prasidės neužilgio.

— Vincas Valinezius, stu
dentas Piftsburgo Universitete, 
pribuvo namo ant vakaciju pas 
tėvus. Vincas yra geras futbo
lininkas kaipo 
Pitts kliube.

metu Mariuto

4 4 halfback

SHENANDOAH, PA.
— Mikola Kanaszevskis, TL 

Lloyd uli., norėjo sukapot kir- 
yuk.u Juozą Ropkevicziu, kuri 
Hdtiko prie savo paeziules isz 
netyeziu ir už tai likos uždary
tas kozojo. Ant giliuko žaidu- 
lis buvo lengvas ir Dr. Auszra 
susiuvo. Riksmo buvo užtekti
nai ir nemažai žmonių subėgo 
ant szauksmo “mordes!” Su
taiką padarys Pottsvilles sūdo.

mordes!

Windber, Pa. — Stella Zava- 
ckiene, motina penkių 
likos aresztavota 
munszaines už ka likos nubaus
ta ant vieno meto in kalėjimą. 
Motore prisipažino prie, kaltes 
ir kad pardavinėjo munszainc 
ant užlaikymo savo sierateliu. 
Mažiausius keturis vaikus pa
talpino prieglaudoje.

vaiku, 
už varima

Phoebus, Va. — Szitas pieti
nis kampelis 358 mylios nuo 
New Yoiko gal visai mažai gir
dėtus ir žinomas Lietuviams. 
Czia Lietuviai niekad negyve
no nes nebuvo jokiu darbu kad 
Lietuvys galėtu savo gyvasti 
užlaikyti. Patogioje vietoje sto
vi, galima-sakyti isz trijų pu
siu marios apsupa.- In Rytus 
aipie puse mylios Fort Monroe 
teveik tvireziause fortecija vi
soje Amerikoje ir placziam pa
saulyje, artilerijos, kreposnas, 
mokykla, varliai del Washing
ton, D. C., Baltimore, Aid., Phi
ladelphia ir t.t. Vidurine rytu, 
pietų ir vakaru kapitalistu tur
tai yra kad no szita fortecija 
tai gal Anglija bandytu inženg- 
ti bet negalima. Anuotos dide
les, 18 coliu ir 24 coliu, grana
tos 2,240 svaru sunkumo tekia 
greitai, taip kaip žaibas per 
debesius ir gali pasiekti 24 my
lės. Mes galimo spakainiai mie
goti už saitu vartu. Kad Ame-

rika patrotintu visa laivyne, 
Na'jonkas, Bostonas in sziaurus 
ir rytus taip pat yra aptaisyta. 
Pensykota, 
ant ^leksikos kojos, bet szita 
foriecija Monroe tai beveik vi
duryje Amerikos tarp pietų ir 
sziauriu nuo Boston, Mass. 597 
mytios, nuo Mobile, Alabama 
732 mylios. Tai kad ir jau in- 
lydtu neprietelius per Bostoną 
ar pietų Molliile tai tas nieko 
noga’Ietu pasiekti turtingiausio 
kraszto Amerikos. Bot kaip < 
Fort Monroe duris sumusztu^nu yra. Isz ju yra daugelis dak-

Florida (pietuose
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dar dusziu neturėjo taip kaip 
dabar beždžionkos. Už kiek Į 
laiko vėl juos iszvo'že in Kuba, 
ne vienas ne liko Virginijoje no 
visoje Aimerik((je. Dabar Ni-

4 

i

1

geriu Virginijoj 690,017 o vi
soje Amerikoje apio“12 milijo-

tarn, profesorių, advokatu, ku
nigu, milijonierių ir t.t. Du- 
sziaš turi 
žmones.

taip ka'ilp ir balti 
Beždžionkos ir gali 

kalbėti bet katros, nenori nes 
kareiviu namas ir reikėtų dirbti joms kad prade-t 

tu kalbėti kaip Nigoriai pada
re tai turėjo dirbti už dyką, 
taip kaip gyvuliai iki 1866 m. 
Bot dabar sziaurinese, rytinėse 
ir vakarinėse valstijose tai ge- 

Indijonu viską iszmokina riau yra pagnodojami už bal
tus ir geresnius darbus turi pas 
bagoezius.

Czfia s'trytkariai tai po seno
vės, dar vis du vyrai ant karo, 
už 5c. veža ir transfora duoda 
tai'p kaip 31 metus ad'gal. Szita

miestas Newport kompanija negali dideliu turtu 
padaryti kai!p Najorko ir kitu 
miestu, jau buvo raszyta apie 
ta. —A. Quota.

e—n 111 m ———

SKARBAS SAPNE
v

ŽMOGELIS SAPNAVO APIE 
SKARBA KURI ANT RY

TOJAUS ISZARE ANT 
LAUKO.

Chile, Argentina. — Ernos- 
tinas La Paz, vargingas ūki
ninkas, gyvenantis czionaiti- 
noje aplinkinėje, sapnavo nepa
prasta saipna kuris ant galo vi- 
siszkai iszsi!piMe. Sapnavosi 
jam kad laiko arimo dirvos isz- 
aro g 
seno aržuolo. Kada atidarė 
jflcryniois antvožą, rado joje ke-

elcžine skryne netoli nuo 
aržu oi o.

kaip asz pamaeziau pirmu .sy- Jiolika szimtu sonoviszku pini-
kiu tai visa žeme buvo dirbama 
apie 3,000 akeriu kur kas ga
lėjo augti. Viralus vožė in 
Washington, D. C., Baltimore, 
Philadelphia ir New York, ma
žiau gyven'toju buvo bet dau-

gu ir visokiu auksiniu indu.
W!'! 1

Ant ryto'jaus iszejo ant lau
ko art, užmirszes suvisai apie 
savo saipna. Beit ardamas isz- 
tikru'ju surado sena skrynia 
taip kaip jam sapne pasirodo ir

I

gian darbu. Dalbai’ ta visa žomo atsiminė žmogelis tuojaus apie 
~ . . -. - . f ” .. / -'v !> .. -. -
pa\nto, jau vėl bus gituos uz ftkarbu nepasiliko bet pavėlino 

už $10.00 ant menesio dirbti pardavė už gerus pinigus.

jau in pustynes galima sakyti nepaprasta sapnu. Valdžo t uju

30 metu. Nigeriu negali gauti .jnm .patfilailcyt sau, kuriuos
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PO 15-tai diena Juniaus ir iki tam
InvlMll IjtxvIaw W7a1 A J eulaikuj kolei vėl turėsime daugiaus 

Szeru parduoti, daugiaus užsakimu 
del Szeru ne bus priimti.
Suvirsz 40,000 aplinkiniu žmonių dar 
turi nusipirkia muso Preferred Stock. 
Jie atrado atsakima del užklausimo: 
“kur galiu padėti savo suezedintus 
pinigus kur būtu saugioj vietoj ir at- 
neszta regulariszka procentą?” Turite

>1111*'

da laiko iki 15 Juniaus pasinaudoti 
isz jųjų patirimo.

Buy your shorts 
from any tm*
ploye of the 
Company—they 
areowrealamen
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Cut out and Mail Coupon Below to Subscribe
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PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY
Preferred Stock Dept., Allentown, Pa.

(Mark X In □ meeting year requirements)
□ 1 wish to eubecribe for—.. 

of S974X) and accrued dividend per ehare. Send bill to me showing easet 
amount due.

□ ! wish to subscribe for____ ___ shares your t5 Preferred Stock on Easy
Payment Plan of tto per share down and *10 per ehare per month until 
W7XM and accrued dividend per ahare lias been paid.

□ Please ship...eharee your W Preferred Stock at W7AP and 
accrued dividend per share with draft attached through

.ft .
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W< maintain a 
Resale Depart 
ment to assist 
and advise ouf^ 
stockholders 
whomaywishto 
sell their shares
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uz
ant farmu kaip pirma nes jau 

o mokytas 
tai nenori sunkiai dirbti ant 
farmu, galima sakyti už dyka 
kaip ju tėvai ir dėdės dirbo.

Žiema yra vidutine, no būna 
szaita, ank^tywas pavasaris ir 
vdlyvas rirduo. Jau vysznios 
nunokia, bulves kasa, vuogas 
žeminos ir t.t. Apie kita node- 
lia jau rugius gales kirsti. Žo- 
liu 'labai daug tai vis reikė ra
vėti kaip daržoves augina. Bū
na labai szil’ta tai balti darbi
ninkai negali atlaikyti o juodi 
nenori dykai dirbti, tai farmos 
pavirto in pustynes.

Kaip Virginia buvo szlapia 
tai Phoebus buvo gyvas mieste- (t.47 
lis, turėjo apie 30 saliunu ir vi
si padare vidutinius gyveni
mus isz FoiU Alon roe jaunu ka
reiviu ir isz namo senu. Buvo 
6 Liotuvisžki Žydai su valgo
mais sZtorais, 3 su drapaniniu, 
bet kaip pasidarė sausa 1916m. 
tai visi isznyko taip kaip “Gri
go bites.” Du Žydai su valgo
mais kromais ir su drapanų dar 
yra, viena Kinieczio skalbiny- 
czia o pirma’buvo net 4 s/kalbi- 
nyczios. Kaip jau Žydai, Ara
bai ir Kiniecziai mažinasi tai 
jau miestelis žemyn dina. Žy
deliai dar padaro gyvenimu nes 
ant bargo duobia valgi ir dra
panas.

Phoebus ant knygų yra 3,043 
ypatos, 1920m. įgal dabar 
vargiai rastai 2,000 nes labai 
daugelis stubu tuszcziu yra. 
Czia žemo dar nepuri dugno nes 
kaip lija gerai tai visa vandeni 
sugeria. Ojsteriu ir klamsu 
kauszai matyt žemoje ir ant 
virszaus. Gal a|pio 3,000 metu 
adgail tai Atlantiko juros buvo] 
czia. Komu gira pigi, tik $2.00

visi beveik mdkvti 
sunkiai

Du Žydai su valgo-

*•*

A rge n t i nojo i r k i t oso dalyse

ANT PARDAVIMO.1f East Braintree, Mass. — 
Tris darbininkai likos užmusz- 
tais per baisia oksplozijo kuri 

, kuri 
teipgi padare blcdes ant $500,- 
000.

1] Cornwell, Ont. —(Keturi 
žmonis likos užmusztais o keli 
sužeisti, kada j uju automobi
lius likos pataikytas per Ca
nadian Pacific truki ant gryž- 
kelio.

Pietines Amerikos, daug tokiu kilo City Refining Co.,
skarbu žmones suranda kuriuos 
Isapanai paslėpė bėgdami nuo 
Indi'jonu.

Kotelis ir farma. Namas tu
ri 16 ruimu. Maudyne, vanduo 
ir visokios vigados stuboj. 
Fauna turi 45 akieriu, daug 
vaisingu medžiu, visos dirba-

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

Ant Antro Fioro Kline Sztoro
19 W. Centre St; Mahanoy City

METINIS SUSIRINKIMAS.

Szv. Juozapo Parapijos, Ma
hanoy City, bus laikomas Utar- 
ninko vakara 11 diena szio me
nesio, ant Norkovicziaus salos, 
8 valanda vakare. Visi para- 
pijonai privalo dalyvauti ant 
to susirinkimo nes bus daug 
svarbiu reikalu del apsvarsti- 
mo.

Užpraszo Komitetas.V

t

t Reading 
. Lines

h

16 DIENU EKSKURCIJOS 
IN

ATLANTIC CITY 
OCEAN CITY, Etc.

SUBATOMIS
Birželio 8 ir 22, Liepos 6 ir 20 

Rugpiuczio 3, 17 ir 31
Dubeltavas $7.20 Tikietas 

laz Mahanoy City, Pa.
Tikietai gerj ir ant Pullman Karu 
primokant regulariszka . Pullman 
prekes.
Tikietai geri ant bile kokio treino 
dienojo ekskurcijos teĮpgi ir ant 
to treino kuris iszeina isz William
sport 11:20 Petnyczios nakti. 
Galima sustot Philadelphijoi va
žiuojant ir grįžtant.

Ant Readlngo Geležinkelio

t

mos maszinos, arkliai, karves, 
visztoa ir antys. Priežastis par
davimo yra kad vyrui mirus 
sunku man ja apdirbti. Kreip
kitės ant adreso: (t.f.

Anna Konsavage
Locust Valley>

Box 144, R. F. D. No 1, 
Barnesville, Pa.

>

rĄV

CAPITAL STOCK $125,000.00 ' 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62 
■

■

^ 331 W. Centra St. Shenandoah, Pa.

I Ant. J. Sakalauskas 
į LIETUVISZKAS GRABORIUS 
į (Bell Phone 872)

Nuliudimo valandoje sutei- 
{ kiam geriausi patarnavime. Pa- 

laid o j ima atliekam rūpestingai 
<• ir gražiai. Busite pilnai užga- 
į nėdinti.
!

$4.00

Lehigh Valley 
EKSKURCIJA 

in New Yorka
NEDELIOJ 9 JUNIAUS

Dubeltavas 
Tikiete.

Specialiszkas Treinas apleis Maha
noy City 4:30 ryte. Grįžtant apleis 
Jersey City, Exchange Pl. Sta. 
7:20 vai. vakare Standard Time.

BASEBALL
YANKEES su ST. LOUIS

II 

ii :
New Yorke, 9 Juniaus

I
7'

| KRAUJO

Sloginimas e*
Žmogus lekiant su eroplanu per 
mares yra ne didesniam pavojuje 
i 
sloglnimo. Jeigu kraujagyslos yra 
užkietėja; juos gali trukti bite 
kada. Laikykite savo krauja, szir- 
di, nervus, plaucrius, Inkstus ir 
vidurius geram ^padėjime ir apsl-

>
negu žmogus su dideliu krauju

d i, nervus, plaucrius, Inkstus ir 

saugokite nuo pavolaus.
KREIPKITĖS PAS

Dr. Hodgens Specialistą
Tik Utarninko, Seredoj, Ketverge 
Nuo 9 valandos ryte iki 9 vakare.
Antro flora, 4 S. CENTRE ST. 

nArumcivir t m n a b . *POTTSVILLE, PA 
*• - - ..............

■ f

e

i

i
 Del Galvos Skausmo ir 

Nuralgijos, imkite
Quick Relief Tablets

Preke 25c Baksukas
Del Rumatizmo ir Skausmu

Peczuose, imkite ;;
• I

Co-Sal Capsules
Preke 60c Baksukas

APT1EKOJE PAS

Litschs’ Drug Store

Mokame 3-czia procentą ant i 
sudėtu pinigu. Procentą pride- ( 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 5 

. 1 Liepos. Mes norim kad ir jus < 
turėtumėt reikalą su musu banka S 
nepaisant ar mažas ar didelis.

Ge W. BARLOW, Pres.
! J. FERGUSON, VIce-Pres.irKas.

14 E. CENTRE ST. 
MAHANOY CITY, PA.
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Į
 ŽIŪRĖKITE
Lietuviszkas Plumeris

Uždedant ir Pataisom 
\ Blekinus Stogus. 

Inviftdam in Namus Szilumas 
ir Maudykles.

Su virsz-minStais Reikalais 
kreipkitės pas savo tautieti

Al. Ramaszauskas619 PINE HILL STREET
MINERSVILLE, PA....

Bell J’elefony JĮ0R£5

I

I,

Isz Mahanojaus ir Girardville* 
jeigu kas pareikalaus mano pa- 

\ tarnavime tai meldžiu man tele- 
i Tonuoti o pribusiu in deszimta 
S minutu. Bell Telefonas 872

A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

28 Frack St., Frackville, Pa.
Bell Telefonas 172

MILL & PATTERSON STS 
ST. CLAIR, PA.

Bell Telefonas 1430-R 
Ml. hr F

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusiu 
ant visokiu kapiniu. Pagrėbus paruo 
szia nuo paprasscsiauslu iki prakO 
niausiu. Parsamdo automobilius dt 
laidotuvių, veseliu, kriksztyniu t

»6 6 6
YRA TAI RECEPTAS DEL 

Szalciio Gripo, Fin, Dengue, 
Bilious karsączio ir Materijos.
Greitai veikia. Gausite aptiekoae. kitiems pasivažinėjimams. 
.....................„...n., m.......................  .................................................................................... .11 !■■■ . ■ .
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MERCHANTS BANKING TRUST CO.
•t ' 'f* kli W' * I '• k /
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Al

MAHANOY CITY, PA.
<—$——

3-czia Procentas nt1 jusu pinigus ir saugumas del jusu
> , ii ,L _ * ”

■■

pinigus yra gcrįaue negu 10-tas Procentas, be jokio 
saugumo. ‘saugumo. ‘

MERCHANTS BANKING TRUST 00, 
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. Dekite savo 
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matyaite
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