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ISZ AMERIKOS
MOTINA 16 VAIKU NUBAU

STA ANT 18 MENESIU 
’ IN KALĖJIMĄ.

Fort Smith, Ark. — Alis. J. 
Port, 50 metu, motina 16 vaiku 
isz kuriu 12 yra gyvi, likos nu
bausta kalėjimu ant 18 mene
siu ir užmokėjimo 100 doleriu 
bausmes,
kaltes kad pardavinėjo ir dir
bo mnnszaine ant savo farmos. 
Kalte priėmė ant savos paliuo- 
suodama savo vyra, idant tasai 
galėtu prižiūrėt farma ir vai
kus.

DEGINO KŪDIKI ANT 
PECZIAUS.

Staunton, Pa. —
kad ji vaikai pabudino isz mie
go Nedėlios ryta, 
B ro n k, b u r (Ii n g i e r i u

prisipažindama prie

Užpykęs

Christian 
s pas Mrs. 

Parker, pagriebė viena isz jau
niausiu vaiku ir uždėjo ant 
karszto pccziaus kuri baisiai 
apdegino.
apie taji gyvuli, norėjo pakart 
bet ant giliuko pribuvo steiti- 
ne palicije ir nusivežė su sa
vim in Danville.
PERKELE SZLAPIA 

S K A R B A.
Pittsburgh. — Ana diena li

kos pervežta 490,000 galonu 
geros guzutes vertes milijono 
doleriu isz Peoria, Ill., isz val
džios magazino in Schenley, 
Pa. Guzute pirko magazino loc- 
nininkai ir pardavinės del me- 

c.Ar.tiik pro- 
jaja neisz-

s kuri
Kaimynai dažinoja

dikaljy^ ^i, t i k>ln
hibicijos agentai 
vogs ir neparduos del butlege- 
riu vietoje iszdalint del ser
gančiu žmonių.

NEREGĮS GYVENO SU 
NUMIRĖLIAIS PER j 

40 VALANDŲ.
Columbus, Ohio. — Kokis tai 

neregįs žmogus pergyveno na
me Tamo Paterson, 38 metu ir 

35 metu, kurie 
mirė nuo pervirszinio gerymo 
munszaines.

Neregįs nieko nežinojo apie 
juju mirti ir pergyveno tam pa
ežiam name 40 valandų, pakol 
jam palicije neapreiszke kas 
atsitiko. Name surasta dideli 
neparedka o ant grindų radosi 
daug tuszcziu bonku nuo mun
szaines.
DVASIA ATEINA ATSIIMTI 

SAVO SKOLA KAS NAKT.
Columbus, Ind. — Užmiesty

je randasi czionais senas ap- 
lei-stas viesznamis kuriame ki
tados gyveno žmones bet turė
jo isz josios iszsikraustyt isz 
priežasties kad joje lankosi 
kokia tai dva<se. Gyventojai ap
linkinėje apsakinėja buk kada 
uždaro langus tai ant rytojaus 
buna vis atidaryti o durys už- 
rakyios. Dejavimai ir visoki 
balsai duodasi girdėti nakties 
laiko o žiburiai užžiebti kož- 
nam lange. Advokatas Eming
ton kalba buk keliolika motu 
iulgal, toje karezomoje likos 
užmusztas kokis tai žmogus ir 

, apiplcsztas ant deszimts dole
riu ir tai jojo dvasia badai su- 
gryžta kožna nati.
MOTINA IR DU VAIKAI 

NUPLAKTI ANT SMERT.
Detroit, Mich. — Ona Podol- 

skiene ir du josios vaikai tu
rinti mažiau kaip po keturis 
metu*, likos surasti nuplakti 
artt smert juju name River 
Rouge. Treczias kūdikis ir li
ke* baisiai nuplaktas nuo ko 

‘ mirt.
Visu keturargalvos buvo su- 

datfžytos plaktuku, kuri sura- 
do Malę lavonu. Palicije jeszko

jojo paezios,

Podotekienes pirmo vyro ir an-
- . . fe JT 4

tro Kurie dingo po žudįnstąį.

NELABA MOTERE
LIETUVE PALIEPĖ BRO

LIUI SUMUSZT SAVO 
JAUNA VYRA, PABĖG

DAMA SU 65 METU 
SENIU.

Patrikas

<<(Nuo “Snulcs” Korespondento.)

Philadelphia, Da. — Ka jus 
darytumėte jaigu jusu motero 
pristo'tu 65 metu seni, pasi
kviestu savo muszeika broli ir 
jus, 11-ta vai. nakties, jums nei 
nesapnavus, užkluptu,, pri- 
musztu ir viską pasivogus, isz-

M

65 metu

užkluptu , <

c ii u? Sakysite gal kad tu i pa
saka isz 1001 nakties, bet taip 
tacziaus (ikrai invyko Rug. 20 
d., 1928 metais, p. Juozo M. Ga
linio namuose, po Nr. 923 Cal
lowhill St., Philadelphia, Pa.

Ponas Juozas M. Galinis yra 
dar jaunas ir 'szaunus vyras. 
Jis turi sankrovele invairiu 
mažmožiu ir gražiai gyvena. 
Bot jojo ipacziuliiai, matoma, ne 
patiko gražus gyvenimas su 
jaunu vyru: jiji užsigeidė se
nio kosuliu, pasak to poetos, ir 
pasininko sau ‘‘geresni,” 
30 metu “jaunesni” kavalie
rių, su kuriuom ir i'szdume. Bet 

, jiji -sztai 
vyrui isz- 

savo

ANGLEKASIS PER SAVO 
GYVASTĮ ISZKASE 135,000 

TONU ANGLIŲ.
Scranton, Pa.

McClaren apvaiksztincjo auk
sinei sukaktuves savo vedusio 
gyvenimo. Senukas kuris dirbo 
kasyklose per 46 metus iszdavc 
akyva surasza del susirinkusiu 
svccziu idant parodyt kiek 
žmogus gali per taji laika isz- 
kasti augliu. Dirbo jisai 11,250 
dienu arba 250ipor meta po že
me, o per taji laika iszdirbo 135 
tukstanezius tonu anglių arba 
po dvylika tonu ant dienos. rPo- 

senukas, 
jaigu tonas augliu parsidavė 
po tris dolerius tai isz viso pa
sidarytu 
anglekasis aplaike 
vai n in kyšt a po 
laika?

NAMINE KARE UŽ 
PROHIBIOIJE?

D. C. —

liaus apskaito tasai 
tonas

$405,000.— O kick 
už savo nc- 

žeme per taji

-sau 
jaunesni< <

tik

pi rm a neg u' i sz< 1 u me 
koki “tri'ksa” savo 
kirto: prisikalbino savo mu- 
szeika broli kuris p. Juozą Ga
lini dar sumusze... Mat, turbūt 
senis kavalierius nediy’so to 
daryta arba per silpnas jautėsi. 
Buvo taip: jau per tūla laika 
ponia Antanina Galiniene, po 
tėvais Tsonkiute, isz Brook
lyn, N. U, 
rn ne|M?rgražiausiai elgtis 
gal josios pareiszkimo, 
vereziaus su pudeliu (szuniti- 
ku) gulėsianti negu su savo vy
ru Galiniu. Na ir ant galo virez- 
mineta diena arba geriaus va
karu, 
miesto namo, buvusios Galinie
nės brolis trauke Galiniu! iii 
galva ir szis apsiliejo kraujais 
ir krito ant grindų be sąmones. 
Czia ipat buvo ir josios senis 
kavalierius bet tas neprisidėjo 
prie muszimo. Tiktai Antanina 
atneszus broliui “pokeri 
lino jam kad pribaigti.

Kuomet p. Galinis gulėjo ant 
grindų visas paplukęs krau
juose, tai jojo buvusi pacziulc 
viską susigriebus-suvogus te
ėjo savais keliais. Labiausia ka 
Galinis buvo nuskriaustas ta! 
kad jiji pasiėmė daug brangiu 
ir svetimu dalyku, būtent žie
du ir kitu brangenybių, kurios 
buvo ipas Galini kitu žmonių 
paliktos. Ir dar brangesniu da
lyku jiji pasisavino nuo p. Ga
linio, kurie jai visai nepriklau
sė. O tie yra daigtai-dovanos, 
kuriuos p. Galinis pats nuo sa
vo mirsztancziu teveliu isz Lie
tuvos parsivežė. Dabar jiji juos 
visiems rodo ir giriasi kad tai 
buk josios yra.

Tai matote koki dalykai de
dasi tarpe tokios “cnatlyvos” 
Philadelphijos Lietuviu! Bu
vusios p. Galinienės sesutes 
taipgi ne kokios szventos yra. 
Viena jau du kartus divorsuo- 
ta o kita dar tik viena karta. 
Broleliai ir-gi lankosi už gro
tu...
vadinasi

josios

pradejo su savo vy-
Pa-

4 • « • 
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p. Galiniu! parėjus lisz

J > siu-

cnatlyvos

— Isz 
dvieju 

per proibici
jos agentus, visas sklypas su
kilo priesz prohlbicijos valdžia 
kad toji duoda pilna liuosybc 
szaudyt žmones be jokios prie
žasties.

Kongresmonas La Guardia 
isz New York o isz tos priežas-

4 4 P a d e j i m a s t e by r i s 
nuo sziadien ne yra kova tarp 
szlapiuju ir sausuju, 'bet tarp 
pakajaus ir namines kares. 
Atei's diena kurioje agentai nu- 
szaus ne ta žmogų 
mane o žmones tada sukils ir 
susirčms su ginkluotoms my- 
nidms.”

Ir tas gali pakilti labai grei
tai Amerike nes prohibicijos 
agentai sulaikineja žmones au
tomobiliuose arba szauna in 
juos be jokios priežasties. Gy
ventojams prohibicije dakako 
lyg gyvam kaului ir nori nuo 
josios nusikratyt.
ISZAUGINO JUODA ROŽE.

Washington, D. C. — Tomis 
dienomis padavė praszyma 'ant 
iszdavimo patento Earl 
Thompson (isz Tampa, Fl'oVi- 

"V 1 • • • 4

Washington 
nuszovimo 

nekaltai
prieža'stics 
žmonių

ties sako:

nes

patento

I

Dabar buvusi Galiniene 
“Bessie Smith 

gyvena Philadelphijos 
niszkose’’ vietose... 7 , 
WISCONSINAS DIRBS

SAVO GUZUTE IR ALŲ.
Madison, Wis. — Ateinan- 

cziuose rinkimuose gyventojai 
valstijos Wisconsino balsuos 
ant dirbimo ir pardavinėjimo 
geros guzutes ir alaus. Užma
nymą padavė senatorius Get- 
telmdn isz Milwaukee. Viltis

U
ir 

po-

yra kad užmanymas buk fež/bdl-1 
suptas didumu balau. y

kaip sau

O

dos, kuris sako, buk jisai iszra- 
do būda auginime juodu rožių. 
Kada patentą 
gauti 100,000 doleriu 
iszradima.

Jau keliolika mctiradgal li
kos iszrastos juodos rožes, bet 
pasirodo buk už keliu dienu ant 
saules juodos rožes persi Mai
nydavo ant tamsiai raudonu.
BAISUS DARBAS NELABOS 

MOCZEKOS.
Princeton, Kans. —Pati Pet

ro Kaintner, kada jojo nesirado 
namie, dirbdamas ant farmos, 
nužudė savo du posūnius, per
ki rodama kožnam galva su kir^ 
viu o idant paslėpti savo kru
vina dalba, uždegė narna. Ant 
giliuko artimi taimeriai pama
to liepsna ir greitai atvažiavo 
su automobiliais ir ugni užge
sino, rado nužudytus vaikus. 
Nelaba moezeka likos tuojaus 
nuvežta in kalėjimą. Del ko pa 
pildė žudinsta tai pati negali 
duoti aiszkaus iszsikalbejimo.
MOTINA PASIKORĖ ISZ 

GAILESTIES KAD SU- 
MUSZE SUNU.

iPennsvillo, Pa. — Sustingu
si kuna Mrs. N. S. Masthope, 58 
metu, rado kabanti kuknioje 
josios sūnūs kuri* atvažiavo ją
ją atlankyti. Priežastis taip 
neiszmanau-s pasielgimo buvo 
sumuszimas jaunesnio eunaus, 
ku'ris motinai visaip dagriso ir 
buvo labai nepaklusnus. Senu
ke i'sz gailestios ir priek tam, 
kad buvo nerege per deszimts 
metu, nutarė atimi sau gyvasti 
h^'kaip rūpintis apie nedorybe 
savo sūnaus. ■

aplaikys, ketina 
už savo

savo sūnaus.

VELUK MIRTI NE KAIP 
UBAGAUTI.

Detroit, Mich, 
per bada o 
praszyti suszclpimo savo kai
mynu, Anastazija Iloblett, 24 
metu mergina, atome sau gy
vastį per inkvopima gazo. 
Priesz atėmimu sau gyvasties, 
sudegino visu-s davadus isz kur 
paėjo. Mergina pribuvo in 
miestu jeszkoti darbo bet per 
kelis unenesiu's jojo nesurado. 
Giminiu czionais neturėjo.
ISZALKES MIRSZTA SU 

SZAUKSZTU RANKOJE.
Philadelphia. — Kokis tai 

senukas, turintis apie 80 me'tu, 
i nejus in viena, isz czionaitiniu 
restauracijų, papraszc szmote- 
lio duonos drebantis 'isz pailsi
mo ir bado. Padavė jam toriel- 
ka sriubos, 'bet vos paėmė 
szauksztu in ranka, sukrito ant 
grindų ir mirė ant vietos. Prie
žastis staigios mirties budo isz. 
semimas pajėgu.
SUMUSZE VYRA IR JOJO 

' MYLIMA.
Dayton, Ohio. — May IIol- 

lenback yra smarki moterėle 
bet tomis dienomis iszrado pui
kia gyduole ant savo vyro už 
sulaužymu 

Ir

J Prispirta 
sa rm a t i iula m a s i

Mergiin.il

duotos prisiegos. 
May 'sutiko savo v v ra einanti 
su jojo mylima, kokia tai Edna 
Homers, ir nemanydama ilgai 
pradėjo pliekt savo vyro myli
ma, pakol toji nesuemus kojas 
po pažaįczia bego kaip 
Inirszus moterėlė

ant ulyczios

k o ži i as ipa’b u cz i avi -

Isz Visu Szaliu motere-žvėris
------ — MOTERE NUŽUDĖ KRIKSZ

TU TĘVA DEL JO TURTO.NUSIKRYŽIAVOJO
SAVE NEPILNO PROTO.

DELMERGINA DEL MEILES 
JĖZAUS KRISTAUS 

PANESZE BAISĖS 
KANCZES.

Rymas. — Nepaprasta žino 
atėjo isz Turino apie tarnaite 

apimtaskurios protas buvo 
karsztu tilcejimu. Motero pas 
kuria mergina radosi ant tar
nystes rado jaja nukryžiavota 
prie lovos.

Motore užtiko jaja kabante 
erszkccziu karūna ant gal- 

pažeisdama krutino kaip

le kojas ir

pa-

na i te,

su 
vos, 
Kristui buvo padaryta, prika- 

kairia ranka prie 
pagalves lovos ir kentėjo per
visa nakti baisės kaukes 
naszes in kaukes Kristaus.
Kada motore užtiko savo tar- 

buvo apalpus ir be pa
jėgu per isztokejima kraujo.

Kada jaja daktarai adgaivi
no ligonbuteje, mergina prisi
pažino buk tai padare del mei
les Jėzaus Kristaus, geisdama 
pasidalyti Jojo kentėjimais. 
Žmonis tuom atsitikimu yra la
bai perimti. Mergina nuvežo iri 
pamiszeliu prieglauda isztyri- 
neti jos protą.

VISA AMŽI MIEGA 
VYGEJE.

Paryžius. Czionais gyve
na 72 metu senukas Wallace 
Duncan, J 7
goti vygeje, kurioje, nuo užgi
mimo likos siūbuotas o savo 
gyvenime 
lovoje.

Būdamas janiausiu isz savo 
broliu, teip priprato prie vy-

kuris nepaliovė mie-

siūbuotas o 
negulėjo kitokioje

Kijevas. — Nesenei sūdąs 
perkratinėjo czionais akyva 
teismą. Kokis tai 82 metu senu
kas Ullireskas, būdamas tur
tingu radosi ant kvatieros pas 
savo kriksztu dukteria Kurna. 
Kelis menesius Kuzma iszsiun- 
tes visus isz grinezios, pagrie
bė kirvi ir vienu ypu nukirto 
mieganeziam senukui galva. 
Negana to, sukapojo kuna ant 
szmoteliu, indejo in'dideli gur
bą, liepc nuvežti ant stoties kur 
gclcžkclio tarnai atrado ji in 
ketures dienas.

Galva savo aukos i n met e in 
pccziu ir uždegė, 
pradėjo kepti pautienia. 
dinsta likos atidengta isz nety- 
cziu.

Sztai Kuzmiencs vyras rado 
tūkstantine rubline bumaszka 
ir pradėjo savo paezia nužiuri- 
net, duodamas žinia policijai 
kuru isztyrinejo viską. Kuz- 
mene kitados radosi ligonbutc- 
je del pamiszeliu žmonių ir pa
gal daktaru nuomone negali 
būti laikoma ant atsakomybes 
už papildyta žudinsta.

— Neseno i 
czionais

o ant anglių 
Su

44YELLOW BIRD” NUSI
LEIDO ISZPANIJOJ.

Santander,
Francuzu

Isz pa n i ja. 
monoplanas

DU KAIMELIAI SUNAIKIN
TI PER VULKANĄ, KITAS 

SUDEGE.
Hakoslate, Japonije. — Vul

kanas Komagatke, 25 mylės 
nuo czionais, atsigaivino su di
dėlėms bledems del aplinkinių 
gyventoju. Po tam atsibuvo 
drebėjimas žemes. Kaimelei 
Houbetsn ir Tomesawa likos 
sunaikintais, daugeli žmoni ir 
pražuvo.Miestėlis Sunshara su^ “i * V • t * • J • •degė. Geležinkelci nustojo ėjai 
Daugeli žmonių apleido savo 
gyvenimus Mon ir Omma. Ble- 
des milžiniszkos.

BROLIS NUSZOVE BROLI
Kleboniszkiu vals., Damira- 

vos kaime, A. Petraitis neat
sargiai elgdamasis su medžiok
les szautuvu pcrszove 
broli.

savo

Paskutines Žinutes

% M
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vejas, 
po tam at

kreipė savo atyda ant vyro: su- 
musze ‘jam stiklus, iszmuszo 
(l'anti, ‘pamėlynavo antakius ir 
su'sparde gulinti
pakol ji neiszgel'bojo isz ranku 
inirszusios moterėles 'adbegusi 
palicije ir nuvožė in ligonbuti.

BUCZIAVO PER ILGAI. 
v

'Brooklyn, N. Y. — Pacziulc 
Salamono R41binovi.cz taip my
lėjo savo Saliu kad ji bueziavo 
tankiai o
mas tęsęsi ne't po deszimts mi
liutu. Saliui nubodo toki ilgi 
buczkiai ir užvedu teismą ant 
persiskyrimo nes jam pertrau- 
kineja gi^zefta ir labai'sujudi
na nervas. Sudžo pasakė kad 
juos neperskirs, tiktai turi ei
ti namo ir susilaikyt ar pada
ryti arbitracije kiek minutuu 
pacziulc turi ji b nežino t. Abu
du ant to sutiko ir nuėjo namo. 
38 UŽMUSZTI PER

NUSLYDIMA KALNO.
Papayan, Colombia, South 

America. — Tukstancziai tonu 
žemes su a'kmenais nuslydo 
nuo artynio kalno ant mieste
lio Sevilla, kuri beveik visa už
griovė 'ir užmusze 38 žmones. 
Upe Quilcace likos užkimszta 
ir iszsiliejo po visa aplinkine. 
Gyventojai apleido aplinkine. 
Daug žmonių da nesuranda 
nes randasi po žeme.

GILIUKIS VALKATOS.
Didelis giliu- 

kis patiko valkata kuris nak
vojo apleistam tvarte artimojo 
miesto, kuri turėjo Jurgis 
Bruck. Valkata užtiko tvarte 
pora senu guminiu ezobatu isz 
kuriu vienam isz j u rado 200 
doleriu bumaszkoms. Sėdo tuo- 
jaus ant karuko ir nukeliavo :in 
New Yorka. Pakol apleido 
miesteli, nusidavė in restaura
cija, pavalgė gorus pietus ir 
fundi no visiems.
LIETUVA SUMOKĖJO DĖ

DEI ŠAMUI $84,732.55
Washingtonas. — Vienuoli

ka svetimu valstybių sumokėjo 
J. V. iždui $80,109,385.95 sa/vo 
paprastu pusmetinių karo sko
lų ir nuoszimcziu atoriokejimu. 
Lietuva užpraeita pusmetini

Colojnbia

New York.

kuri

jog daugiau isz josios nc- 
iszejo. Kada užaugo, gulėda
mas vygeje sutraukęs kojas o 
su keleis užsisiubdavo lyg mie
gui. Prirates prie tojo paprati
mo jau daugiau negalėjo nuo 
jojo atprasti.
VAGIS NUŽUDĖ MOTERE 

IR PADEGE GRINCZIA.
Suvalkai. — Vagis ir szmug- 

loris, 
kuris likos paleistas ana dienai 
isz kalėjimo, atejas pas Aleks
andra Lisowski ir su revolve
riu nuszove jojo paezia Ona, po 
tam szove in Lisowski du kart, 
bet nepataikė, iszbegdamas per 
Įauga laukan. Po papildymui 
žudinstos padegu grinezia, ku
ria ugnis sunaikino kaipo, 
tvartus ir gyvulius, budintojas 
pabėgo in Prusus. |
NEDORA BOBA, NORĖJO

NUTRUOYT VYRA.
Paraga. — Palicije atidengė 

czionais nepaprasta užsikeise- 
jiina ant gyvasezio tūlo žmoge
lio ir tai akyvu budu. Vienas 
isz miesezioniu aplaikes nuo 
paezto laikraszti, rado isznety- 
cziu užkiszta gromata kuri ga
vosi už apdangalo. Gromata 
buvo adresuota del kokios tai 
ponios S. Miesczionis atidarė 
gromata, kurioje rado baltus 
miltelius ir groma'telia su pa- 

“Inpilk szituos milte
lius in valgi o pabaiga jam bus 
labai lengva ir greita.”

Atidavė miltelius ir gromata 
in rankas palicijos, kuri iszty
rinejo buk gromata prigulėjo 
prie kokios tai Szegedienes pa
togios szinkorkos. Toliaus ty
rinėjimai iszrode, buk nedora 
motero mylėjosi su daktaru 
Kohmam, kuris nusiuntė jai 
truoizna idant užtrucintu savo 
vyra o po tam galėtu paeziuotis

Klemensas Ogulevicze,

b

raszu:

aiimolkejo $84,732.55,
fe

su jaja, ĄbiJįJfe įdaryti 
kalėjime. , VJ ;* . i ikalėjime , r ri
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“Yel
low Bird” kuris iszslkrido isz 
Old Orchard, 'Maine, U. S. A., 
kelione per Atlantiko in Pary
žių, nusileilo pajūry ties Comi- 
Ias25 mylėsiu vakarus nuo ežia.

Lakūnai. — Jean Assolant, 
pilotas; Rene Lefevre, naviga
torius, ir Armėno Lotti, radio 
operuotojas — buvo priversti 
nusileisti Iszanijoj del pristigi- 
mo gazolino. Apsirūpinę kuru, 
jie tęs toliau kelione in Pary
žių, iki kurio jiems beliko ke
liauti 500 myliu.
Pasirodė, kad “Yellow Bird” 

turėjo slapta pasažieriu, 22 m. 
vaikina vardu Arthur Sch
reiber, isz Portlando. Aviato
riai gabensis ji ir in Paryžių.
EROPLANAS NUKRITO IN 

MARES SU TRYLIKA 
PASAŽIERIAIS.

Folkestone, Angliję — Dide
lis pa'sažierinis eroplanas prigu 
liūtis prie Imperial Airway Co. 
kuriame radosi trylika pasažie
riu lėkdami isz Croydon,,Lon
dono in Paryžių staiga i sugedo 
ir nukrito in Angliszka suspau- 
da. Septyni pasažieriai likos 
užmuszti, terp kuriu buvo vie-

Hohen Neuendorf, Vokie
ti je. — Užmiestije, tūlam na
me, eksplodavojo daug amunL 
cijos, kuri padare daugeli blo^ 
dės visoje aplinkinėje.

,H Mount Carmel, Pa. — 
Skaitydamas savo pinigus ei
damas isz darbo ant geležinke
lio, Jonas Koons, 25 metu isz 
Kulpmonto, likos pataikintas 
per truki ir užmusztas ant vie^ 
tos.

1[ Viednius, Austrije — Per 
didelius karszczius kokie czio
nais vieszpatavo, 12 žmonių 
prigėrė o 182 apsirgo nuo sau
les spinduliu.

H Mount Carmel, Pa.
. K

Banditai sulaikė ant kalno 
duonini t roką Ray Snyder, at
imdami nuo jojo 400 doleriu 
kuriuos taja diena surinko nuo 
žmonių.

U Sayre, Pa. — Louis Bla
keman, likos nubaustas ant 4 
doleriu už pjovimą malku Nė* 
dcldieni, pagal senoviszkos 
Blue Law tiesas. >

SMUIKININKAS IR VILKAS

Vienas smuikininkas karta 
vėlai girtas gryžo isz gužynių. 
Be eidamas vargszas paklydo 
ir pateko vilko duobėn. Iszsi- 
gando musu smuikininkas. — 
Tai jau pabaiga mano gyveni
mo — mano sau....

—' Kas daryli? Pagalios 
griebia smuiką ir griežia. Pati
ko vilkeliui muzika ar ne — 
nėra' žinios, bet vilkelis sėdi Ir 
staugė. Smuikininkas groja, o 
baime visa kuna purto. Sztai 
nutruko dvi stygos, smuikinin
kas visai persigando. Paskui 
nutruko treczia styga. Smui
kininkas jau mirti rengias*.

I 1 • i • *1 V • A •Bet sztai ateina medžiotojai.
nas Amerikonas isz Reading, Jie iszgelbcj0 vargsza, smuikl-
Pa.

fe

i

I-

■ i*

*

ninka. Nuo to laiko smuikinin
kas jau naktimis girtas nesi- 
tranko. i

------------------------ . H
PASKUTINIS PRASZYMAB

Jieji h Atiduodu ponui tayo

SUGAVO VELNIĄ.
Vozdviženka, Rosije. — Tū

las gaspadorius Tczirkinas va
žiuodamas isz miesto in kaimu 
Szila, sustojo prie karezemos 
paliuopti arkli ir paežiam’ szt
ta užkasti ir iszsigerti vodkos. žiedą kuri man davei laike sn- 
Kada jau gerokai buvo inge* 
rias norėjo pasididžiuot kad 
turi daug pinigu ir iszsiemes 
100-rubline rode visiem karezo
moje. Nuvažiavęs jam nuo kar
ezemos keletą sieksniu, sulai
kė ji kokis tai nepažystamas 
žmogus, susiteptas veidą suo- 
demis, ir riktelėjo in Tczirki- 
na: ‘‘atiduok pinigus nes asz 
esmių volnes!” Bet Tczirkinas 
ne kiek nenusigando, pagrie
bęs velne, pasiguldė sau veži
mo ir nuvežo in palicija.

! Tonais pasirodo buk
niu” yra pusbrolis pono naczc- 
linko, kuri tuojaus ir paliuosa- 
vo. Tczerkoviu už pagavima 

I 4 - * a a a. ... K* m a* a*. * * *
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klausk o

žadėjimo. No galiu už tave isz- 
teket, ba myliu kita.

— O asz turiu pas tave tik 
viena praszyma.

— Na tai gerai, 
iszpildysiu.

—• Sztai praszytau idant pa
naite pasiimtu taji žiedą adga- 
lios ir praszytum tojo kuri my
li, idant no manes nupirktu. 
Noringai parduosiu ji 20 pro
centą mažiau ka už ji užmokė
jau.

H vėl-
IIII^HIBII ■ KMI

KA GIRTUOKLIS MISLINA.

4 ‘ velpio ’ *
3

užmokėjo 50 rubliu i> « t i ■ IJF t! W (MTfttl
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— O, kad turetau tuosius 
pinigus, kuriuos 
kiek tai

'.rx» 
A !**T *

pragėriau, 
ttjretuu da ant prage-
\ - ■—■ • •

fe

Mergiin.il
R41binovi.cz
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tuszczia dinerke nes namie tlVTtltme?^ žvėrys, iszgir-
dia balsų asilo, pųszųnkc: “Ma
no asilei i, ne esi geresniu asilu 
nuo tavo tėvo ir dieduko!” ;

I®
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Ameriko 
ypa't’mgai 

kada užėjo probi'bicije. 
Persiskyrimai tarp poru pasi
didina su kožnu metu, kuriu 
priežastys yra girtuoklyste ir 
paleistuvyste. Pagal valdžios 
apskaityma tai Suv. Valstijose

Ne morali 8z'k urnas 
baisiai platinasi o 
nuo

su
nesirado ne trupinėlio duonos. 
(Kasyklos mųsu aplinkinėje 
dirba tiktai podvi dienas o ne- 

«'kurios visai sbstojo.—R.) Lai-.
ke darbo tasai vargszas iszsi- 
iiudavo maist ų isz d merkiu sa
vo draugu. Ne butu to susekia, 
bet patiko ji nelaime ir viskas 
iszsidave. Kada parvežė varg- 
sza namo, persistatė lenais di
delis vargas o anglekasiai dasi- 
prato 'kur dingdavo juju maiš

(Kasyklos mųsu

randasi apie pusantro milijono tas. Vargszas parneszdavo duo
paleistuviu (o gal ir daugiau) 
o daug yra moterių pasimetu
siu su vyrais, kurios prie alto
riaus prislėgė isztikimysta lyg 
smert.

Priežastis tojo nemoralisz- 
kumo yra ųpsiautimas, bjaurus 
skaitymui, 
apsileidimas 
szlcbes, maža užmokestis, gir
tuoklyste, važinėjimas automo
biliais ir daug kitokiu priežas- 
cziu.

Sztai gera proga ir dirva ant 
kurios musu dvasiszkieji galė
tu darbuotis, nes musu jauna 
gentkarte seka pėdoms kitu 
tautu ir greitai, labai greitai, 
puola kas kart žemiau in pra
pulti o isztrankt isz tosios pra
pulties sunku nes ne yra kam 
paduoti paszelpinga 
tame daug kalti tėvai, kurie 
žiuri per pirsztus ant nelabu 
pasielgimų savo dukrelių.

uos isz kasyklų del sųvo szei- 
myne les.

Del nekuriu progresistu ir 
dideliu ” filozopu k prie

Kvailys gemų kas miliutą o
ir dabar vienas atsirado Ber
lyne, Vokietijoj, y putoje Hen
ri k io Breichmann, kuris ketina 
perlėkti su balionu per A II an
ti ko mares. Jaigu sunku per
lėkti su eroplanu ir tai su ina- 
szinų, tai 'kaip tikisi tasai Vo
kietis perlėkti mares I 
szturmo J

„n, ——BU ................ J, .............. .... .

Priderystes . 
Kelias

.............. .

Kur tai tolimame lušzczi'a-
» ' *' 1 1 j *' ’ " ■ .) * 1 ’ lt •

me in mažai apgyventame: 
kiaszke, kur kultiiros iszradi- 
mųi buvo dar visai ten nieRam 
nežinomi, būrelis žmonių pasų-

į. ' ► J , ' ) * ' • |f ’

me In mažai apgyventame:
'M1

nežinomi, bųrelis žmonių pasi
statė sųu namelius palei isz- 
džiuvusi ežerų.

Tarp tu žmonių gyveno taip, 
pat Olof Vallųndor. , Na tų ra-

laikeiliszkas daiktas, 'kad gyvenimo 
sąlygos toj vietoj; buvo per
da ug sunkios, bet Olof VaĮlųn-

I iri
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I
I
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Ieškok Raudono

kamuolio ženklo

to
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nepadorus szokiai, 
tėvu, t rumpos

ranku o

Bialobistane kada daktaras 
duoda gyduoles ligoniui, tai 
pirmiausia pats turi jaises pa
ragauji idant perlikrint ligo
niui kad jam gerai vėlina ir ne
geidžia ji užtrucint. Jaigu ligo
nis numirtu laike gydymo tai 
gimines mirusio turi tiesa pa
daryti mirti ir daktarui, nes 
jaigu susitarė priesz gydymų ir 
atleidžia ji nuo kaltes tai gerai, 
l>et jaigu to nepadaro, tai gali 
ji užmuszt o daktaras ant to 
turi sutikti ir priimti bausmių 
kaip priguli. — Kiek tai Ame- 
rike užmusztu daktaru ant to
kiu iszlygu!

Kaip rodos tai ‘AmeriRe da 
turime teisingu žmonių kaip 
parodo sekantis atsitikimas:

Isz Rock City, Iowa, keliavo 
kokis tai Ned Morfird in Alas
ka. Mieste Cheyenne, Wyom
ing, susilaikė idųnt duoti isz- 
skalbt apatines drapanas. In 
vienus marszkinius insiuvo 12 
bumasZku po szimt doleriu ir 
užmirszo iszimti. In kėlės va
landas po tam atsiminė apie 
pinigus, nuvažiavo in skalbiny- 
czia praneszti apie savo nelai
me, būdamas tosios nuomones 
kad pinigai likos iszskalbti ir 
sudraskyt i.

Nemažai žmogelis nusistebė
jo, kada atejas in skalbiny- 
czia viena isz merginu atida
vė jam dvylika bumaszku ku
rias rado marszkiniuose. Žino
ma už taja teisingysta aplaike 
gausia dovana.

Ne senei tūla kompanijų ku
ri užsiima pardavinėjimu viso
kiu paukszcziu San Franciske, 
apgarsino kad duos dovana 
szimto doleriu tam, kuris ųt- 
mys kiek viszta turi plunksna.

Tukstancziai ypatų atsiszau- 
ke ir mine: vienas parasze kad

4 4 
lutos rugoja, priminsim puikia 
])ųsaka:

Karta asilas užsispyrė Imti 
karalium visu žvėrių ir tame 
tiksle užsidengi levo kailiu. 
Atėjo in koki laika ant* žvėrių 
seimo. Nusistebėjo nciszpasa- 
kytinai kada patemino jog nie
kas jam neatiduoda prignlin- 
czios paguodones. Idant paro
dėt savo karaliszka

nuo-

“szviesv- 
be” notare užbliauti kaip le
vas. Ka nutarę tai ir padare.

bažnyczioj
atsitikimųs

Szventadieni

ISZ LIETUVOS_ 1 .

KAIP BAŽNYCZIOJE AP
NUOGINO VIENA PANELE

Kaunas. — Kai tik atszilo 
oras, moterys pradėjo neszioti 
patogius, lengvus rubus, o tie 
lengvi mažai pridengia kųna. 
Provincijoj tas labai smerkia
ma, ypacz senesniu žmonių ir 
kai kuriu kunigu.

Ve koks buvo
T.

bažnyczion atėjo gerokai apsi
nuoginusi panele. Ji atsistojo 
arti altoriaus, meldėsi, poteria
vo, bet kunigas in ja sznairo- 
mis žiurėjo.

Pasibaigus miszioms, insake 
tarnams isz bažnyczios ja isz- 
Vesti. Tie klausydami 'kunigo 
paliepimo, reikalavo, kad pa
nele iszeitu. Ta užsigavo. Kaip 
girdi, jin$ galite drįsti mane va
rvi i isz baž n vežios. Asz kriksa- 
czione ir noriu melstis.

Melstis, sake bažnyczios,tar
nai, — gali, bet tik nenuogų. 
Taip apsirengus piktini žmo
nes. Iszeik.

Panele, žinomų, nepaklauso. 
Buvo prievarta vedama. Kilo 
triukszmas. Panele spiriasi, o 
bažnyczios tarnai jų velka ir 
bevilkdami, netikėtai... sudras
kė panelei
vienais marszkiniais 
nyczios ja paszalino.

Suprantama, kad tai pųuęlpi 
buvo didele sarmata, be virszu- 
tiniu rubu ir dar, sako, sudras
kytais marszkiniais per mies
teli iki namu bėgti.

Po to, sako, prie bažnyczios 
yra pastatyti sargai. Jie aky
liai seka, kad taip apsirengu
sios moterys nepakliūtu bažny- 
czion. , . <

rubus. Beveik su 
isz baž-

PASZPOSIJO ISZ 
NUSIGEĘUSIO.

Rokiszkis. Pil. J. K. su drau
gais begerdamas degtine pas 
D. J. eme nusigėrusi K. M. isz 
Riboku km. nuvede in kirpyk
la ir ten užmokėjo Žydui Ber-

viszta turi suvirszuin szeszis kai, kad szis M-na 'nukirptų ir
milijonus plunksna! Bet 
riause atmine vienas žmogelis 
kad viszta turi 8,128 plunksnų. 
Už tai aplaike dovana.

ge-a

Beveik kožnas žmogus valgo 
obuolius, bet ar žino isz ko ta
sai obuolys susideda f Sztai tū
las komikas mums iszaiszkino 
isz ko obuolys susideda: albu
men fbaltymo), cukraus, gumo 
malic ruksztįes, galine ruksz- 
ties, striktos, vandens ir fos
foro. Visi tieji dalykai priduo
da žmogui gera sveikata ir pri-
duoda jenny st a.

Ne kurie sako kad Ąnjęrike 
bado, nesiranda, o bet isz se- 
kąnczįo atsitikimo galime dasi- 
prasti, jog ne visi turime val
gyti. Sztai Skulkino paviete,
aplinkinėje Mahauojaus, tūlas
ąjylekask ęitįųyę įn kasyklų?

Jau nuskuto plan-nuskustu.
kus, usus, barzda ir buvo be
pradedąs skusti antakius: tik 
szis žmogus iszsiblaive ir jau 
neleido save baigti szineleveti. 
Sugryžus jam isz turgaus na
mo, žmona ir vaikai nebepažiųo, 
savo tėvo: vaikai už pecziaus 
sulindo, o žmona eme verkti ir 
juoktis. > . . — Szaltinis.

t

MOTINA NUNUODIJO 
SAVO 5 METU DUKTERĮ
Virbalis. — Stuncziu kaimo 

Gegužes 5 dienu ūkininko S?, 
žmona ųoredama nusižudyti, 
pati iszgere nuodu ir davę ju

V

sayo 5 metu mergaitei. Mergai-
i

te tuoj mipe, o pati daktaro pa-
gelba atgaivinta, pasveiks.

Szioi iųvykio pnežųstip —* 
*“7 ^ * i nesugyvenimas. 

Szesztakųuskiene turėjusi mei- 
iHži. nmnszeimyninis

-W»« —I .

Daugelis isz apsivedusių po
ru gali mokytis harmonijos’be 
ėmimo muzikos lekcijų.

'rPreczia dalis ant

vokalus.
mano,

kvailiu 
svieto yra tosios nuomones kad 
supranta geriau teismus už a.d- 

PUsc dalios isz juju 
kad gali gydyt geriau

ligas už daktarus. Dvi-ketver- 
tys isz juju mano, buk geriau 
pasakytu pamokslų už kunigą 
o visi vra tosios nuomones'kad 
geriau surėdytų lai'kraszti 
kaip pa'ts redaktorius.

ne

susiszaudymas su
PLĘCZKAITININKAIS

Isz Utenos praneszamų, kad 
in 22 d„ nakti,Gegužes men.

IV-me administracijos linijos 
rajone, mėgino pereiti in musu 
puse 5 pleczkaitininkai.

Szie asmenys buvo ginkluoti 
revolveriais ir neszesi kažko-

_ I

kius pundus.
Patruliavęs tame rajone po

licininkas mėgino nežinomuo
sius sulaikyti ir szove keletą 
kartu reikalaudamas sustoti.

Pleczkaitininkai iszgirde szu- 
vius įr pamate policininku, 
ome atsiszaudyt i ir skubiai pa
sitrankė in Lenku puse. Tnvjr- 
kio vietoj, po susiszaudymo,

M 
lai krasz-

susiszaudvmo
rasta viena kepure’ir apie 
klg. pleczkųitininku 
tuko “Pirmyn.

PASIKORĖ DABOKLĖJ
Bartininkų dabokles namuo-■ ♦ ■' . . • < > 

se rastas
vaikas Jonas Mykolaitis.
buvo kaltinamas, kad pavogė 
6’00 litu, buvo atgabentas in 
Burtininku dabokle ir ten tar
domas. Rytojaus diena rastai 
negyvas. Jis kilęs isz to paties

J

pasikoręs 15 metu
Jis

' i

valsėziau Szulu kaimo.'

ARESZTAVO PRIE KĄPO.
Karai iauczius. — Ulenstein 

apylinkėj eidama per girių se
nute Vokietka užmuszta. Ras
ta negyva ir jau laidota. Savo 
keliu ieszkoti piktadariai. Mo
terėlės lųvona leidžiant in duo 
be stųiga, kilo intųrimas, esą 
jos vyras esąs ja nužudęs, Lai-
doja žmones tuoj visi sujudo ir 
tiek i nirto, kad buvo bes^umia 
ji in duobe ir jau norėjo drau
ge užkasti, taeziau policijų ji 
iszgelbejo ir aresztavo. Mano
ma, kad jis ir bus tikras žmo
nos užmųszikas, 
nesutiko. f 4

nes jie labai
< 1

VIS DEL TOS MEILES.
Kražiai. Gegužes 8 d., vie

nas jaunas vaikinas del kokios 
tai meilužes musinuodijo uksu- 
su (actu). Buvo pakviestas gy
dytojas, bet jau po laikę. Vie
tinis klebonas ųesusikųlbojo, 
tik ,dave pųskutini pųtepima* 
Po keliu valandų kraujas pra
si musze pro burnų ir jis mirų.

“PER BRANGIAI 
KAINAVO”

JoneliszRiai. — Panemuųelio 
vai. Szio kaimo pil. J. su savo 
draugais B. i r, V. prisigėrės 
degtines gryž!damas isz Rokisz- 
kio namo dar užsuko pus isz- 
tvirkeles paneles pasilinksmin
ti. Czia begerdamas J. minėtų 
draugu veikiamas, pasirasze

f

garantininku toms merginoms: 
ant vekselio 500 1. ir 200 1. 
blanko. () iszejes isz tos links
mos vieteles važiuoti namų, ye-
žimę neberado 2-j u centneriu 

sekiau, Sziomis gi dienoinįs tos 
merginos jau ir pinigu reika
lauja isz sAvo garantiniųko;

aViįu, kurias gavo isz valdžios « « a x" « a • .

anie gi draugai juokiasi: nieko 
sau, įįR |jer byąugifti kainąyo.sau, JįR ger bpąngifti kaiuayo

Jer mokėjo užsiganėdinti Idle 
kuę, kada 'apeidavo 
matcrijaliszkas.

Pastoriaus namai iszrode, 
kaip kokia piemcniszka szot- 
ra. Susidėjo isz trijų 
riu ir visi buvo beveik tusztib- n
t ei i. Stalai ir kėdės buvo pada
ryta prastai isz beržo medžio. 
Apart, tu trijų kambariu buvo 
dar vienas mažas, kuriame gu
lėjo kelios knygos, trys pypkes 
ir dar stalelis raszymui. Tai ir 
viskas.

Spinduliu blizgesius ir 
venimo grožybe toje sodyboje 
pridavė vaiRųi. Tikiu, kad tur 
ežiu namuose, kur taip-pat my- 
laujama ir auklėjamų vaikai, 
tenai negali tiek daug atjausti 
tu brangenybių, kaip ezionai 
pastoriaus namuose, kur 
kas atsidavė liudnumu ir pras
tumu ir tik vieni vaikai buvo 
papuoszalu., 
ander ir

reikalus
rd

*1 <0
\®

namai

kamba-

gy-

vis-

/ Tai-gi Olof Veli
jo pati dekavojo 

Aukszcziausiain už ta laime, 
plaiikianczia jiems isz tu bals- 
ganu galvelių, isz tu mėlyno 
akeliu ir ju linksmo ir mųlo- 
naus cziulbesio.

Pastorius neturėjo grųžyby- 
Jio dovanos. Kreipdamasis prie 
savo artymu, kalbėdavo kaipo 
žmogus in žmogų, o ne Kris
taus pasiuntinio balsu, reika- 
laudams nuo mažesniu broliu 
mokeseziu. Kada pastorius pri
siartindavo prie serganczio ar
ba mirsztanczio, tai sykiu su 
jnom ženge rųipybę ir surami
nimas. Vieni jo pasveikinimo 
žodžiui skambėjo karszta mei
le ir — buvo suraminimu ir pa
lengvinimu ’kentėjimu valan
dose, kada smertis iszsklesda- 
vo ant klonio savo platus spar
nus.

Atėjo pa vasaris ir sztai kal
iniui apsilųnke skarlatina, ku
riamė tai kaime gyveno vieni 
biejniokeliai. Nepermaldauja
mų smertis kirto vaikelius, 
kaip su dalgiu, 
sykiu, 
mažuliu 
bais, 
rant grabelius

smertis kirto
Ir kiekvienu 

iszneszant lavonėlius
4 * ,t 1 J ’ I 1 I f

apklotu baltais,
V

, ..r.v.v,... rų-
ir kiekvienu sykiu užęlų- 

i — pa s torių no 
Vai lander drebėdavo, žinodavo 
kadan-gi gerai, jog jos vyras, 
nemislydamas taja liga ųžkres-* - * y 1 

ti savo vaIRu, vaikšzcziodavo 
pas visus mirsztanczius ir pats• i 
1 
jiems akis už verdavo, 

ypatingaiŽmogusŽmogus ypatingai nuo tu 
serganeziu szalinosi tarp kuįu 
siaųzdavo epidejnij^b bet pas
torius ir■ - i111 r1 r daktaras — ne turi 
tiesus nei nuo vjeno serganczio 

< M . • Išszalintis.
Taigi Olof Vųllander vaiksz- 

cziojo prie kiekvienos sielvar-.
taųjanczios motinos ir stengėsi
♦ * 1 • • 1 • • 1 * j •in sopulingas szirdis įnlicti su- 
raminimo i1* su serganozials 
vaikucziųis mokėdavo kaip ręi- 
kių pfĮsikalbetį.

O Rada vakare sugryžųs in

raminiųin ir

savo pastoge, paimdavo aut Re-
liu Gutka, Anka ar Margarieta 
— tuokart pastorienęs szįrdl 
apnykdavo didis sopulis, ar 
kartais ir pas juos neinąs bels
tis baisus sveczias 
jų?

sopulis, ar

epįdemi-
JUT f , .

Ir atėjo ji in pastoriaus na
mus, 
jau gulėjo lovutėje, smaugia
ma karsztliges ir deganeziąs 
savo rankeles nuolatos tiese 
prie stiklo vandenio.

Viena diena Radų pastorius

tJ B [ t

Aukų po kelių valaiįau

prie stiklo vandenio ' A.

parėjo nųjnų, galėjoj jau tik
1 X- X .A -

»

Prųsįdejo ežių dabar, kova
dyiein VftŲcois pasįdžiųugti.

•. ' a a * <11 * 1 ' II ' <•

tųrp smerties ir meiles; tiRime,
i •! i š • ‘ i i i i 'k. tu •kad toji antra yra 
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Odiniai bateliai f-
! 4 !l ' > ‘ f !

vandens nebijančiais padais
/?

Kur Jūs dirbat: žemės paviršiuj, ar 
kasyklose, kur yra nors kiek vandens? 
{ei taip, tai čia Jums siūlome, avalynės, 

:uri Jums suteiks daugiau patogumo ir 

odiniais bateliais.

Miško batelių padai yra tiek stipr&s ir 
geri, kad dauguma angliakasių sakosi, jų 
vienų porų ilgiau avį nei dvi ar tris poras 
paprastų batų ar batelių.

Mishko bateliai pritaikomi Įvairiam 
vyrų ir vaikų batelių didumui, taip vadi
namos moccasin ir toe cap mados ir pa
prastais viršeliais tik vyrams. Yra taip pat 
pagamintų ir aukštais auteliais. Jūsų 
Ball-Band pardavėjas Jus gali aprūpinti. 
Būk tikras ieškot Raudono kamuolio 
ženklų. ;

MISHAWAKA UUDBER & WOOLEN MFG. CO., 460 Water Street, Mishawaka, Indiana
‘°' ’ //o--

BAL
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kasyklose, kur yra nors kiek vandens?

Jūs ja ilgiau avėsit, nei bet kuriais kitais 
odiniais bateliais.

’Šie yra Mishko avalynės išdirbystės 
bateliai, yra gaminami toj pačioj dirbtu
vėj. kurioj gaminama Ball-Band guminiai 
apavai.

Viršūs odiniai, bet padai ir kulnys yra 
tikri Ball-Band gaminiai, vandens apsau- 
gumu lygstų gumai.

/

Jusy

/

X

ino — mažas aniuolelis, nukra
tos nuo savo sparneliu žemes 
dulRos, isznyko.
jas grabelis baltas pasirodė ki
tu tarpe.

Ar tu,

fr sztai nau-

žmogeli, buvai kada 
nųmuose, isz kuriu buvo isz- 
vęrszta vaikas? Ir ar tu paty
rei jausmų, kad žmogaus gyve
nimas yra sunaikinta styga

Mažiausia smulkmena sukru
vina ir atnaujina žaizdų

Szitai stovi 
vaiko mylimas — 

vaikas jau niekados jo nepaly- 
tes! Tėvas žiuri silpnu regėji
mu kur in ‘kampa, kuriame 
svetimas žmogus nieko nema
to, ale ųszarota tėvo akis mato 
tenai vaiko zobova, su kuriaja 
neseniai dar jisai bovijosi. Jo 
akis mafo visur ta vaiku.

Motina pastiro žiuri kur toli. 
Ko tai jeszko... Ko tai szaukia.. 
Ir tiktai jos raudojimo atbal
sis jai atsako, kame nesimato 
jokio surminimo.

Praslinko vasara ir užstojo 
ruduo. Užstojo dienos szaltos 
ir’vetringos; slinko viesulai ir 
purtė t uis mažais nameliais.

Pastoriaus sodyba iszrode 
pilka ir joje buvo labai liūdna. 

Tirsztos miglos kamuoliavo- 
si pakalnėje. Isz iszdžiųvusio 
ežero ėjo koki tai nuodingi ru
kai. Gyventojus, kankino, tai 
sziltine, tai viduriavimas, tai 
vėl tifusas, pavojingiausia epi
demijų.

Pastoriene apsikųbinus savo 
vyrų maldavo jo:

Juk tu dabar pus mažus

sunaikinta 
ant. sum u sz t b' i n st r umėb to T

dytoju szirdyse. 
kružikelis,

i

I

gi ni

vaikus uevaikszcziosit Ar ne
teisybe? Asz taip drebu, taip 
drebu ir bijausi, kad ųeapsirg- 
t,ų Gutka ir Marga rietą.

—r NeRalbekimp ap>v tai 
mano miela,

— Pamislyk vienpk,
mano miela.

— Pamislyk vieppR, mano 
brapgus, kųs dar mums gresia.
Dabar difteritu tiktai kūdikiai

Raudonai
Kamuota BAND

, f

sų ra mini-reikalinga-meile ir 
mas!

Partorienc neatsakė nei žod
žio, tiktai savo vaikus glaudė 
prie krutinės, tarytum norėda
ma juos uždengti nuo viso pike
to, nuo nelaimiu...

Tuo tarpu kažinkas subeldė 
in duris.

Inejo vaikas.
■— Atcjmvpav poną ’pastorių 

idant nueitum pas namu staty
toja-.

SUDŽE HOUCK YRA KAN
DIDATU VELA ANT 

SUDŽIAUS.

praneszu

() kas tenai atsitiko ?
statytojas sake, 

jis isz lo- 
priesz 
pasto-

— Namu 
kad jis jaueziasi, jog 
vos nepasikels, taigi 
smerti jis nori su ponu 
riti pasikalbėti.

Pastorius liepe vaikui iszciti 
o pats pradėjo rungties.

— Eini? — aklause pasto-
rime.

Taip mano miela, iszei- 
turbut vėlai sngrysziu. 

js ir cik sau
nu ir
Taigi nelauk mane 
gulti.

Pastoriene sudrėbėjo. I 
kus staiga nuo kreses, priszoko 

apsikabinus

K
( ISZO-

joprie vyro, ir 
kaklu, pradėjo raudot i.

— Olof, susimylėk! Musu 
biedni, nekalti mažyezįai.

— Pastorius ilgai ii* szvel- 
niai jai plaukus glostė ir tyliai 
jai ka toki szvapejo ant ausies. 
Po tam pradėjo atsisveikinti 
su vaikais, o negalėjo nuo ju 
pasitraukti.

Pastoriene isztiese rankos.
— Olof, pasilik! Kur tu el-

šit
Pastorius susi la i ke 

la odeles.
— Žmona-tare-einn 

rystes keliu.

Dr. T. J, Tacielauskas

ant va-

pride-
f"

Pirmutinis LietuviszkaS^ 
Dontistas Mahanojujo.u '

Ant Antro Floro Klinc Sztoro
sęrgų, pas kuriuos tu nereikli*. 19 W. Centre St; Mahanoy City t ! ; <t • T* • 1* .. . 111 “ ■ m • —■■«! i ■ n—* —
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A RAMANAUSKAS
laųjt viųkszczioti. Jie mirdami
net suprasti negali tavęs ir tur
būt nieko net nepažinsta. Pa- 
inislyk^ juk tai visi bėga nuo 
užsikrėtusiu. Tu juk turi vai- 

J<UB.

L1ETUVISZKAS GRABOR1US
28 Frack St., Frackville, Pa.

Bell Telefonas 172
J7!1!11

Po trumpai valandėlei pas-

Sziimm pianeszu visiems 
Skulkino ukesams kad aisz es
mių kandidatu ant sudžios in 
Pott'svillvs Uommon Pleas Su
da Schuylkill paviete. Buvau 
paskirtas sudže per gubernato
rių Gegužio 1J428 mete in’vietu 
mirusio sudžiaus ųnt rekomen
dacijos visu advokatu. Dabar 
vela esmių ragintas būti kan
didatu ant sudžiaus per dau
geli organizacijų ir angliniu lo
kalu, advokatus, generaliszka 
anglini komitetą ir daugeli 
ukesu ir ant to sutikau idant 
Imti kandidatų ateinaneziuose 
rinkimuose.

Priimu nuoszirdžiai pagelba 
visu ukesu o kaipo •sudže pil
dysiu savo privalumu teisingai 
pagal mano prisiega ir mel
džiu visu suszelpti mane laike 
rinkimu. Su pagarba,

Henry Houck.

RODA TĖVO.

Tarfi tėvas iii sunu:” 
Brųngiauses sūneli,

Saugokis kaip pavietres:*’ 
Moterių ir szinkdi.”

Sūnelis ant to atsiliepė: 
“Teveli gera tavo rodą,

Nes kalba žmonis,
Nog tėvo imkie paveizda.

^„i^—. -i  J-211

Lehigh V alley
EKSKURCIJA 

in New Yorka 
NEDELIOJ 28 JUNIAUS

Dubeltavaa 
Tiki.ta. •fe

Specialiszkas Treina* aplota Maha- 
noy City 4:30 ryte. Grįžtant apleis 
Jersey City, Exchange PI. SU. 
7:20 vai. vakare Standard *ęime.

BASEBALL
Yankees su Philadelphia 
New Yorke 23 Jungus

• M

I

s
I f

$4.00

...  ...... ....... . ..m.

GYDUOLE NUO ANGLEKASIU 
ASTMA IR NOSINIO KATARO

Neapmokama gyduole variuojama su 
stebetine pasekme per 30 metu, del 
Gerklines Astma arba dusulio, Bron- 
kitis, Gerklines kosulio, Plauti, Sunku 
kvepavima, Užčima ir ssalti galvoje, 
Priszakini skausmą galvos ir Lt. Gy
duole kuri visad gelbsti. Vieno mene
sio gydimas Preke 30c per paėsta. 
Isirasta ir parduodama vien tik par

HAMPDEN LABORATORY 
724 MULLBĘRY ST. READING, PA.

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

Bell Telefonas 1480-R

Iszbąlsamuoja Ir laidoja mirusius 
ant visokių kapiniu. Pagrąbus paruo- 
szia nuo papraszcziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, vezeliu, kriksztynlu ir 
kitięms pąsi važinė j imhms.

torius liudnu ir minksztu balsu 
atsake:

— Ne mirsztantiem8 vai-.tvirte8ųe,kad toji antra yra tvirtesųe, 
bet Re ęzionai, aut szios aszant in /Kt i i • •

, .r. 7„ .p,
luike kuriaipe ėjo Rova tarp 
vilties, baimes ir neųžsitįkejl-

t

pųkųlnes. Praslinkus nedelial
L. a * * . * ai * . r . .

kams esu reikalingas, bet siel-
vaitaujantiems gimdytojams. 
Tu pati žipai geri alsia, kaip tai

♦ ___ . . vsuaugusiems ypacz žmonėms
r ■ i r 1 ■ < ' » 11 ■
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SLAPTINGA 
PIKTADARYSTE
Isz. Nieko Prie Milijonu.

Nepaprastas l>ot labai intere
suojantis atsitikimas kuri pa- 
|uis4kkosiu skaitytojams nėra 
tai visai iszmiMytas bet yra 
faktas kuris neseniai sujudino 
visa New Yorka apie kuri visi 
ka^lienu tik ir kalbėdavo nes 
tai buvo labai interesingas 
daigias.

Ilgai tos 
negalėjo isztirti. 
tektyvai sudėjo visas savo pa
stangas (am dalvkui pasiszven- 
te bet gilus szeszelis nuolatos 
uždengdavo ta stebėtina pikta
daryste. Tiktai po tam atsira
do viena jauna ir patogi mergi
na, dirbanti taippat detektyvo 
darbu Henrietta Bolton Rheydt 
kuriai pasiseko tos paslapties 
nnnbe pakelti ir atrasti stebė
tinus daigtus. Toji mergina po 
tam už tai visame sviete pagar
sėjo.

nea t jausdavo jokiu iszmctinoji- 
ųui sumęues — buvo tas del jo 
visai natūraliszkai.

No ant valandėlės tie daigiai 
jam nesudrumsdavo ramybes 
o viena 1ik kartybe Stuartui 
buvo tai bevuikiszkumas, ne
turėjimas vaiku.

Toji rūpestis laikui bėgant

labai

paslapties niekas
Gabiausi de-

♦ ♦ ♦

Ir sztai stebėtinas vienok tik
ras apsakymas:

Maždaug apie puse XX-to 
amžiaus atkeliavo isz Irlandi- 
jos in New Yorka jaunas vyru
kas, idant Amerikoj ingyti sau 

.turtus. Vadinosi William J. 
Stuart. Gimtiniame kraszte už
siimdavo mokytojavimu bet 
kadangi buvo energiszku žmo
gum, jiasiryžo pamesti ta savo 
amata kadangi mokinimas kai
mo abėcėles jam nesuteike jo
kio mitrumo ir lavumo prie ki- 
iokio darbo.

New Yorke William J. Stu
art isz pradžių perėjo dideli 
vargu ir buvo valandos, kad ji 
apsiausdavo nenoras, pamesda
vo tiesiog rytdienos vilti. Ant 
galo vienok apturėjo vieta ma
dų tavorn krautuvėje.

Toj savo

mokytojavimu

pradžių

naujoj vietoj pra- 
lejo neniiilMiancziai dirbti, tai

gi greitai užsitarnavo sau ge-
(

resno vieta, taip kad po keliu 
metu paliko firmos disponent u.

Stuarto darbdaviai turėjo 
dukterį kuri insimylėjo dispo-

vorKnip seniau, kasdiena inte
rese būdavo pirupitmis ir iszei- 
davo paskutinis. Ęinko (pinigus 
dql Elzbictukės.

Pordinbtas gyvenimas ir sze- 
szes deszimts metu ant sprĮin- 
do, iszspaude žyme ant jnilijo-, 
nierians. Kas kartas vis ’tan-* 
kiau mųmldavo ant sveikatos 
kati ant gi 
hi biurą, 1 
sėsdavo kresen.

Liga tuo tarpu pasibaisėti-! 
nai platinosi r daktarai S(uar-< 
tai uždraudė dirbti. Negelbėjo 
visokį uždraudimai — serga n- “ - - - 

.#1 
tai atsiminus jis susigraudino, tu užsiėmimu. Jis juose insigi- 

me ir už nieką negalėjo pames- 
ti.

Nuplaukę keli menesiai, pri
siartino Stuartui 
valandos, bet jis 
darbuotis. Su daktaru pagelba 
jam prailginta gyvenimas ir su 
vaistais priduota, jam reikalin
ga šyla.

Viena diena dar labiau kaip 
visados sergantis ir nusidirbęs,

I J’ 
pradėjo vis labinu sukinti taip 
kad kuomet moteryste paseno, 
nusprendė pasiimti svetima 
vaiku ir auginti už sava. 60 
metu Stųartas atsiminė sau Tr- 
laądija ir gimtini 'kaimu ir se
seri kuria ten paluko.

Pirmu sykiu per ilgins metus

akvvtHzduj gūdžios ir turėsi 
jam iszduot i visa savo darbą 
ant žemes rokunda. Atmink po
nas tai ir stengkis nuosikaudas 
atlyginti, kurias padarei Do- 
bęrtono szeimynai.

Turiu ka 
dirbti,’

■ ' ’ y:

savo darbu
% v «| . r v ’>*

svarbesnio
/ s' ■ '

Taip mislini ponas? Asz

k a

kad ant galo ji reikėdavo vesti osih kitokios nuomones. Helį
kur be sveikatos at si

lis negalėjo apsieiti be paipra
• A a * a ' f.

prikalbino savo paezia ir abu
du sodo laivan, nusiduodami iii 
Europa.

Biure ant valandėlės užgimė 
didelis nusidyvijimas. — Stu
art per 37 metus neapleisjayo 
ne valandos, visuomet ^būdavo 
užimtas, nieko be jo neveikta— 
a’teidavo pirmas, iszeidavo pas
kutinis, atlikdamas 
interesus.

Ar-gi William J. Stuart ant sėdosi už savo biuro kontroroj. 
senatvės turėjo persimainyti J 
Kam toji jam kelione del laiko 
praleidimo prie jo tokiu pąžiu- 

ant gyvenimo, kuris nieko 
daugiau nemieli no 

kaip tik rinkti'pinigus iškrau
ti juos vienon krūvon?

Nie’kas negalėjo suprasti jo 
tokio pasielgimo ir niekas ne
žinojo tos keliones priežasties.

Milijonierius pribuvo in Dub
liną. Czionai viename vieszbu- 
įyįje pidi ko paezia, pa'ts-gi pesz- 
cziąs nuėjo in kaima. Užlaiky
damas neturtingo keliauninko 
iszžiura, su dulkėtais czeba- 
tais ėjo sau keliu pro trio'bas

paskutines 
ne perst ojo

visokius

atėjau pas poną, ponas Stuąrt,
iilant' ponui 
budu galima tas [)ikta,s patai 
M v’t i I

parodyti kokiu -

syti.
— Gailiuosiu labai bęt nię-j

ko neduosiu.
— Neporiu pinigu. Praszau

4

I 
iįf

l
l j

>

, , - ■ f r

Tik tieji burdingieriai
Tai nedorus kavalieriai
Kaip katras prilimpa,

$

‘’DOMESTIC
RELATIONS”

I

TEISMAI
“Domestic Relations’’ (szei- 

miniszku sentikiu) teismai, ar
ba taip vadinamieji ” 
teismai, nelabai seniui insteig- 
ti.
apleidimo, neužlaikymo, persi
skyrimo, vuijiii apsaugos ir pa- 
naszus i

family”

Ne per seniausia szeimynu

atsitiKimai buvo polici
jos teismu paprastus dalykai

r u 
niekados

LlHO o<l l< IVvAIU Į/IV V * '<4

kad staiga jo regėjimą pritrau
kė prie savos iszveizda patogios 
mergaites, kuri isz szulinio se- , 

Mergaite galėjo

Kas valanda alpo ir turėjo var
toti szirdies veiklumą, kuri ne
atbūtinai norėjo pertraukti sa
vo plakimą. Nežiūrint in’tai jis 
pravierydavo rokundas, pasi- 
raszydavo ant popieru, iszdavi- 
nedavo paprastus paliepimus.

Kalbinėto duryse pasirodė 
tarnas, prancszdamas kad pas 
ji atėjo koks tai interesantas. 
Mirtinai sergantis 
rius nelabai noriai suteikdavo 
a u d i jone i jas.

Ar ateina su kokiu rei
kalu ? — paklauso.

Taip. Tasai ponas sako, 
kad turi labai svarbu reikalu— 
atsake tarnas.

— Papraszyk.
Dury

ko brangesnio negu auksas.
•— Neturiu 

brangesnio.
Atsitikimas taip noręjo, 

kad pažinau jusu seseriete Elz
bieta. Praszau jos rankos. My
liu ja ir ji mane.

Stuart pasiėmė drebanezia 
ranka stiklą su milteliais, ku
riais palnide gęstanti savo gy
vumą ir 'tarė:

Tuojau su ponu kalbesiu 
toliau.

Sunaudojo vaistus.
—- Kuo ponas užsiimi? Ko

kia užimi vieta.?
Esi u inžinierium ‘mecha

nikų. ’ ‘
— Kiek ponas uždirbi ?
— 30 doleriu ant nedėlios 

inplaukos netrukus 
Pagalinus ka tai 

mano tasai

1

nieko tokio

t

Prie gaspadines prikimba, 
Negali nuo jo atsikratyt, 
Ne isz grineziojj iszvaryt. 

Sztai nesenei taip atsitiko. 
Vienam mieste tas patiko, 
Ant bordo buvo vaikinelis, 
Gaspadorius vadinosi 

KreicJeris
O kad darbo neturėjo

y

y 

y

milijonie-

f u r -n «     *

‘ ‘ f i ilgėjimo ° aisitikiipus.
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Kartais teimas sprendžia už
laikymą kad nors ypątu nėr 
teisme. Jeigu vyrui praneszta 
pribūti teisme, bet jis ta pra- 
neszima ignoruoja, atsitikimas 
pavestas teismui. Varantai isz- 
duoti tik kuomet žmogus ne- 
pribuna teisme arba teismui 
praneszta kad jis ketina pa
bėgti. Teisdaris, turėdamas vi
sus faktus, duoda nusprendi
mą. Teismo insakymai gali bū
ti palengvinti bile kada p ra
ižant teismo.

Htaip daryti
Kur reikalinga 
probation” afi -

Nebuvo jokio privatiszkumo. . • „Ii. . . . t . . cierius vėl lanko namus ir ren-
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Apie dvideszimts metu atgal 
realizuota kad kaltu vaiku at
sitikimus neverta pavesti kri- 
minaliszkams teismams, ir at
skirus vaiku teismai buvo in- 
steigti. Ir tada advokatai ir ki- 
,i žmones pradėjo suprasti kad 
blogiausi vaikai paėjo nuo to
xin szeimynu kur tėvai nesu
gyveno arba buvo persi skyrę, 
\r vienas ar kitas tėvas negalė
jo juos tinkamai prižiūrėti.

Tyrinėjimas buvo padarytas į 
xeliose valstijose, isz viso 7,598 
vaikai iszegzaminuoti, ir rasta 
<ad beveik puse visu vaiku pa
ėjo isz suardytu namu. Pana- 
szus tyrinėjimas 1916 metuose 
parode, kad kotyirta dalis visu 
vaiku padėtu pataisos namuo
se paėjo isz suardytu namu ar
ia kur tėvai persiskyrė ir vai- 
<ai tikroj prasmėj nebuvo 
naszlaicziai. Galutinai visi pra
dėjo suprasti kad szeimynu yra 
draugijos svarbiausias fakto- 
•ius, ir szeimynos nariu prasi
žengimai reikalavo ypatingo 
gydijimo ir ne paprasto teis- 
niszko proceso. Ir tokiu budu 
‘Domestic Relations 
tmvo insteigti. 
iręiplis prie policijos teismu. 
Kad nors yra miestu tarpe di
džiausiu miestu kur dar szitokt 
teismai nesiranda bet kasdien 
skaiezius tu tesimu auga.

Invairiu miestu 
relations” 
jurisdikcija mainosi, 
imti Philadelphijos teismą kai
po pavyzdi, ta darome, kad 
daugelis teismu panaszus ir se
ka Philadelphijos teismą. Phi
ladelphijos teismai prižiūri vi
sus neužlaikymo atsitikimus, 
apleidimo, vaiku apsaugos ir 
panaszius atsitikimus. Kuomet 
skundėjas, paprastai szeimy
nos motina, apskundžia vyra, 
tyrinėtojas surenka visus f ak
tus,apie ta szeimynu. Jeigu 
skundėjas 
prie teismo tas tuoj surasta, 
bet jeigu pirma syki kreipiasi 
tai numeras jai paduotas ir ji 
turi laukti pakol poeiliui pa- 
szaukta. Tyrinėtojas viską isz- 
klausineja ir užsiraszo. Bet rei
kia tolesniu informacijų ir jai 
paliepta eiti namon ir bus pra
neszta kada tyrinėtojas turės 
visas reikalingas informacijas. 
Jeigu • szeimynai reikalinga 
greitos paszalpos, tai teismas 
praszo tinkamiausios organiza
cijos szeimynai teikti pagelbos. yeikalauk musu vaUt-žoliu nuo 
Tuoj vyrui laiszkas pasiustas, 
ir jis turi ateiti in teismą in 
penkias dienas nuo laiszko ga
vimo. Kuomet vyras ateina (90 
nuoszimtis atvyksta liuosno- 
riai), tas pats tyrinėtojas su
renka nuo jo reikalingas infor
macijas, kartais abudu paežiu 
laiku paszaukti ir abudu ant 
syk iszklausineti. Teismas pa-, 
siunezia laiszka in vyro darbo 
vieta sužinoti kiek jis uždirba. 
Kitas darbininkas prie teismo 
surenka informacijas apie tos 
szeimynos gyvenimą ir 
gyvenimo aplinkybes, 
šiedu ir kitu. Tyrinėtojas turi 
szita darbininko raportą kuo- Į" 
męt vyra ir moterių szaukia 
ant iszklausimo. Visos pustau-

visokias reikalingas infor
macijas.

.feign vyrui insakyta moto
re i mokėti paskirta suma pini
gu ir jai nemoka, tas kas me
nesi sužinota, be moters pra- 
neszimo.
mas
.Jeigu vyras pasodintas'kalėji
me moteris del kiekvienos die
nos jo sulaikymo gauna szo- 
sziasdeszimts penkias centus

Do-
•j r

<a

Už nemokejima teiš
gali nubausti kalėjimu.

a

■ ■

sulaikymo gauna 
penkias

in diena nuo apskriezio.
mestic Relations teismai 
vaiku teismai veikia iszvien.

— F. L. I. B.

s,

■

Del Galvos Skausmo ir 
Nuralgijos, imkite

Quick Relief Tablets
Preke 25c Baksukas

Del Rumatizmo ir Skausmą
Peczuose, imkite

Co-Sal Capsules
Preke 60c Baksukas

APTIEKOJE PAS

Litsclis’ Drug Store
14 E. CENTRE ST.

MAHAN0Y CITY, PA.

bet mano 
pasididins, 
ženklina mano tasai uždarbis 
jaigu pasiliksiu pono žentu...

Tuo ponas nebusi nieka- 
N i * i s z 1 e i s i 11 E1 zl) i c I o s 

žmogaus kuris uždirba. 30 dole
riu ant nedėlios. O dabar ponas 
eik isz czionai. Turiu atlikti 
svarbesnius reikalus, ne kalbė
ti su ponu. Pirmiausia turiu nu
mirti...

M i Iciades atsistojo.
susi m y Įėji - 

—Tiesog nesu- 
gali, atsirasti 

žmogus net smerties akyveiz- 
doj toksai beszirdis!

Dar nekuri laika sumainyta 
žodžiai tarp Stuarto ir Dobęr- 
ton. Dovanai jaunikaitis iszpa-

* “  L*/i ? * X. .12 -- J

ir ]<ad ta atkersz/iji- 
ma galėtu sulaikyti tiktai mo- 
terystes ryszys su Elzbieta. So- 

duris iszmętc 
atsisveikin

damas drobe jam in akis:
Nieksze, atmink kad net 

numiręs nuo mano pagiežos ne- 
iszsisuksi!

Vos tik užsidarė "durys pas
kui jauna sveczia, William 
Stuart apalpę. Kada jis atgai
vinta, liepe save nugabenti na
mo.

dos. UŽ

Kitur jeszkoti nuėjo
I sz tos progos,
Taip ‘geros, 

Pasinaudojo burdingieri 
Tasai noiszmanelis.

1 ’a ežia ga spa d o ri a us 
pri'ka'l’bino 

Saldžiais žodeliais jaja
pavadino,

Kad su juom in svietą 
iszvažiuotą,

1 r su juom apsivyniotu. 
Vyrui kas tok is danesze, 

Gromata apie tai paraszo
Kad su motore negerai, 

Aipsieina nepadoriai, 
Su burdingierium užsiduoda, 
Šuneliui, valgyti neduoda. 
Tuoj vyras sugryžo namo, 

Pradėjo jeszkoti paezia savo 
Nes jau per vėlai, 

Dingo ’kvailiai,
Jau kitur g

Užsidėjo sau sztora 
Bizni varo, 

Pinigus daro.
Kada

7

i ” teismai 
Nereikejo

J

■

atsidarė, i nėjo jaunas, 
be elegancijos bet szvariai ir 
gražiai apsirengęs juosvas 
blondinas su mažais tamsesnes

me vandeni.
turėti nedaugiau 18 metu o isz- 
rode tikrai, kaip pavasario 
au-szra. Dideles szviesios kasos spalvos už plaukus ūseliais, su 
kabojo jai ant pecziu, sveikatos 
raudonumas puosze jos veidus, sistate labui simpatiszkai. 
o be to dar laiba ir su stebuk
lingumo pilnom lūputėm.

— Dovanok, panaite — pra
kalbėjo jisai: — Leisk man at-

tikrai,

< lidelem žydrainem akimi, per.

nente, o gimdytojai tame nesi- h’KCiti vandenėlio.

Ar turiu laime kalbėti 
su ponu St nartu ? — paklausė 
engvai pasiklępipdamas.

— Tąip.
— Esi u Mi lciades Do’ber-

— Žmogau be 
mo. — suszuko. 
pranta kaip tai yvena pora

y

y

“domestic 
teismu pareigos ir 

Galime

žino, kad ‘atkersžyti už savo tė
vo vargus

boba dažinojo, 
Jog vyras josios jeszkojo, 

Burdingierius

prie.szino ir jaunieji sau ramiai 
a psivede.

Tuo badu Irlandietis pasili
ko firmos savininku, plėtoda
mas kiekviena diena vis pla- 
eziau ta interesą, kad ant galo 
mieste pasiliko auksiniu obuo- 

, tad turtas 
ipart to to-

Sa k v damas tuos žodžius ♦ I .
paėmė už viedro.

— Visados — atsake mer
gaite. — Bet tegul ponas valan-

lu. Buvo paezedus 
augo padalinamas < 
bulomis operacijomis isz pu- 
szalies.

Visos spekuliacijos užmany
tos per Stuarta pasirodydavo 
laimingos taigi prekybos svie
te jo intekme su kiekviena die
na didinosi. Jis buvo žinomas 
isz savo mitrumo ir nepapras
tos energijos. Po smereziai jo 
paežius tėvu, jis paveldėjo sau 
visa ta interesą pasilikdamas 
tuo budu ant syk turtingu žmo
gum.

Neatsisėdo jis ant 'pasisekimo 
liauni. Prieszingai kiekvienas 
naujas pasisekimas ji stūmė 
prie tolimesnio darbo jame už
gimė noras būti turtingu, pasi
likti milijonierium.

Ir priėjo prie tu milijonu, 
|>asise'kdavo jam kadangi kiek
viename jo užmanyme ir užsi- 
eipime. Tam pasisekimui daug 
prisitarnavo jo paties nenuils
tantis veiklumas. Tai 
žmogum peniem doras jo žo
džiui buvp galima užsitiketi, 
nieko jis neąpgaudinedavo, 
taigi per tai jis ir ingijo visu 
nusitikėjimą ir paguodone kas, 
teisingai pasakius, yra labui 
lengva kiekvienam milijonie
riui.

Apart tq gražiu budo pusiu, 
‘musu karžygis turėjo ir kitas, 
tamsės ir negražes puses. Ir 
apie tai tylėta, kadangi jas už
dengdavo auksas, kurio pas ji 
buvo pilnai. Ant to aukso bliz
gėjo, 'kaip tai tankiausia atsi
tinka, daug žmonių likimo asz- 
ąru, daug 'kruvino mesžlo ir

on.
Praszau sėstis pone Mil- 
Doberton. Koks re i kaciades

as? Palauk ponus!... .James Do- 
berton,
cago. Bet tasai numirė — kal
bėjo milijonierius kurio atmin
tis neapleido net smerties va
landoje.

Taip tai mano nebasz- 
ninkas tėvas — atsake jauni
kaitis. — Numirė mano nelai
mingas'levas, nes atsirado žmo
gus kuris ji privedė prie vargo.

Tuo žmogum asz esi u — 
patemijo
William Stuart. — Doberton 
buvo didis. Dare jisai man pa
vojinga konkurencija. Turėjau 
per isztisus metus pardavinetj 
tavoms žemiau pirkimo prekes 

Toksai mano 
žingsnis buvo geras. Doberton 
subankrutino.

— Mano tėvas numirė var
ge o plotina mane iszauklejp ir

ili s tiesog per 
kurisMilciadesa,

dele palaukia. Atnesziu stiklą 
nes isz viedro nesmagu gerti.

— Esi ponas suvargęs, gal 
norėsi užeiti pas mus pirkion 
ir kiek-nors atsilsėti?

Nebėgo. Už valandėlės su- 
gryžo neszdama stiklą. Paskui 
jauna mergaite skubinosi jos 
motina kuri atnaujino užprą- 
szvma užeiti ir atsilsėti.

Abidvi mo'teres užsisznekejo 
su svecziu.

— Tąi-gi ponas isz Ameri- 
k(is keliauji? — klausė motina. 
— Ar ponas tenai nesutiko kur 
mano ’brolio ? Dar jaunas vaidi
nas būdamas iszvažiavo ir da
bar nežinau kas su juom tenai su nuostuoliais. 
atsitiko.

— Gal praturtėjo. Jam te
nai gerai ir negryžta.

— Turtai man nieko nerupi. 
Neesi u, kas teisybe, turtinga 
bet ka turiu, ipakanku mums 
pilnai ir galime visados su bied- 
nesniais už save pasidalinti. Ot,

Brac.kford Street, Clri-

paktai juokdamasis

— Baisiausia man szalta! — 
szauke jis. Tolinus bus.

| Ant. J. Sakalauskas | g L1ETUV1SZKAS GRABORIUS 8 g (Bell Phoue 872) »
5 331 W. Centre St. Shenandoah, P*. 8Q j_ | <5
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tiktai savojo iszsiilgi.
■sykiu Williama J. 

Stuarta apėmė susijudinimas. 
Apsikabino savo seseri.

i Po k(»liu dienu jauna Elzbie- 
tuke iškeliavo su 
St nartu in New Yorka. Milijo
nierius visus savo turtus nuta
rė pavesti seserietei ir ja my
lėjo kaip tikras tėvas.

Ir szileziau ir kaip tai szvie- 
siau pasidarė Stuarto namuo
se, nuo kadi?jaunystes patogu
mas tenai apsigyveno kada 
Elzbietuike dainavo Ijrlandisz- 
kas daineles, senas William 
gailingai užsimislydpvo ir pra- 
szydavo mergaites idant ji il
giau dainuoju, afba nors kal
bėtu prigimtąją kalba . kurios 
jis nepųmirszo, nors tai buvo 

prakaito. Per svetimas *tragc-'jau gana senas laikas, 
dijas, (per 'konkurentu lavonusI T _ , .

veiklumas. buvo

Antru

savo dedo

iszniokino savo sveikatos ir gy
venimo kasztais, i
skalbėja. Klausyk ponas! Mo- 
teriszke pripratus prie pilnu
mo,

pasilikdama Busite pilnai užgu-

valdanti neseniai szirn'tus 
tukstaneziu doleriu turėjo 

svetimus
doleriu 

skalbti svetimus Skalbinius 
idant tuo budu užsidirbti neat
būtiniems reikalams!..,

—’ Neimk jai ponas 
pikta — atsake Stuart ramiai j 
ir szaltui —ja'i tiktai buvo ge
ra skalbėja ’tai viskas tvarkoje.

Mileįades turėjo pasinaudoti 
visomis valios svlomis kad nę> 
iszlietį sąvo piktumo. Regis ta
me turėjo svarbias priežastis.

— Nežinau ka ponui ant to 
visko sąiko suoinepe — isztąre 
per sukastus dantis. — Asz 
mislinu kad popo darbu žinoji- 

turejo ji priversti nakti
mis nemiegoti.

Nuliudhno valandoje 
kiam goriausi patarnavhna. Pa
laidoj ima atliekam rūpestingai ’ 
ir gražiai, 
nedinti.

Isz Mabanojaus ir Girardvillęa 
jeigu kas pareikalaus mano pa
tarnavimu tai meldžiu man tele- 
fonuoti o pribusiu in doszimts 
minutų. Boll Telefonas 872 

* 4 • i f.

mas

to UŽ

Asz

— Prieszjngai. Ąlipgoįląvai^ 
visados meilei ir rainiui, o Uz 
to, kas atsitiko, buvau visados 
užganedin’tas.

— Tuo arszian. Esi ponas 
lįjonieriąus, bet jis isz to titulo gyvenimo begi, bet taip nebu-' aj’ti tos valandos ’kudu sįosį 

1

lJ
d RtMlesi, kad po taja intekųie 

vciie keleR prie pasisekimo mi- wenas William permainys savo
. M . » • 1 fili’

1

U

I

i i

4

KRAUJO
Sloginimas

Žiogus lekiant su eroplanu per 
mares yra ne didesniam pavojuje 
negu žmogus su diegeliu krauju 
sloginipio. Jeigu kraujagyslos yru 
užkietėja; juos gali trukti bile 
kada. Laikykite savo krauja, szir- 
di, nervus, pluuczius, inkstus ir 
vidurius geram padėjime ir apsi- 
sriuffokitc nuo duvoIbur. ♦saugokite nuo pavoiaus.

KREIPKITĘS PAS
Dr. Hodgens Specialistą

1 Tik Utarninke, Seredoj, Ketverge
Nuo 9 valandęs ryte iki 9 vakaro.

I ' l ‘

Antro floro, 4 S. CENTRE ST. 
POTTSVILtE, PA.

J.* » **» *• * i r

Burdingierius visiku paliko 
Bėgti su jaja sutiko, 

Toliaps in platu svietą, 
In daug mažesne vieta, 
Kur ju vyras nesurastu, 
Nesuprastu juju klastų. 
Vyras in sūdą nusidavė, 

Pąhegėliu vardus padavė, 
Sudas kitaip ant to žiurėjo 

Pažiūrėti sztoro nuėjo, 
Liepe Kreicleriui -paimti 

Kaipo pleisteri prie žaidulio 
prilipyti, 

O užgis jojo 'baisi rona, 
Po iszgerimni alaus uzbona.

Sutiko asilelis, 
rrasai neiszmaimlis, 

Pa ežios daugiau no jeszkojo, 
Noriuts naktimis dejavo, 

Vietoje paezios, sztora turės, 
Pati jam 'daugiau nerūpės. 
Bet taip lengvai ne nueis, 

Jaigu ipaczia sueis, 
Ketina jaja užsmaugt, 

Liežuvi ir plaukus iszraut 
<0 M ai kinka, 

Taji vaikinuka, 
Sudraskyt ant szmoteliu, 
Arba uždaryt už groteliu, 
Bet kaip bus, taip bus, 

O dantis ant tikrųjų iszmusz. 
Oj tieji nejturie burdingieriai, 

Ne daro gerai, 
Jaigu 'kito paezia iszveda 

Po velniu nuveda. 
Bet ne visi taip daro, 

Kvailybes ant svieto iszdaro.
Yrą geru, 
Ir .padorų, 

Kurie nesirūpina apie tai
y

Į
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szeimvna.
pirmiaus kreipėsi 

surasta

visas
nuo su-

Kalba: “geda tam labai 
Kuris iuip daro, 

Motore isz kelio iszvaro.
Q dabar bus gana, 
Su laja iszgama.

GRABORIUS MĄHANOY ęiTY

W. TRASKAUSKAS
PipMJUTINIS HETUVISZKAS

■ ■■ ■ ■ ' '■

>

tjnlu, veseliju, pasivažinėjimo ir t. t.

Laidoja kunus numirėliu. Pasamdo 
qutomobilius del laidotuvių, kriksz-

I

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

< Mokame 3-czia procentą ant 
i sudėtu pinigu. Procentą pride- 
r dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
( 1 Liepos. Mes norim kad ir jus
> turėtumėt reikalą su musu banka 
C nepaisant ar mažas ar didelis.
> ..... . o

G. W. BARLOW, Pres.
J. FERGUSON, Vice-Pres.irKas.

$1,000 TIK UŽ 60 CENTU. i

Kh tas tūkstantis dolerid žmogų! 
reiszkia, jaigu jis yra apimtas ko
kios nors ligos bei viduriu sugedi
mo? Toks žmogus yra susiraukęs, ne
linksmas ir invairiu nesmagumu ap
imtas. Jaigu tokiam žmogui ir auk
sini kaina parodytum, tai jam malo
nesne butu sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jaigu jautiesi esąs ap
imtu kokiu nors nesmagumu, tai

bile vienos žemiau pažymėtu liga ir 
atgauk savo sveikata.

Vaist-žoles yra nuo sekaneziu li
gų: viduriu užkietėjimo, skilvio ne- 
malimo, nenoro valgyt, strėnų ir pe- 
cziu skaudėjimo, patrųkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj, ir 
kitu ligų. Atziunsk 60c. tai gausi 
vaist-žoliu, kurios jums sugražins 
sveikata, panaikins minėtas ligas.

Jaigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, ndomari, 

‘ szirdies liga, tai atsiunsk 35ę. 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 musp Žolių 

knygų kataloge. Reikalingi musu 
žolių pardavinėtojai visuose miestuo
se. M. ŽUKAITIS,

ndomari.

gos dętos viską tinkamai su- 26 Gillet Street, Spencerport, N. Y.
tvarkyti ir bpndyta suvesti vy
ra ir moterių. Kur reikia fizisz- 
ko ar protiszko egzamino ta 
viską atlieka tyrinėtojas. Nela
bai senei Chicagos Domestic 
Relations teismas iszdave pa
sekmes sveikatos isztyrineji- 
ipo tarpe visu, kurie kreipėsi 
pagalbos, ir buvo rasta kad be
veik 25 nuoszimtis žmonių, sir-

■'1,1 r

K. Rėklaitis
Lietuviukas Graborius

t

«

I *

go kojeia nors liga. Daugumą* 
a a a, . a. ' C 1

šio įy. Mohanoy City, p*, paiyzkiuą “girtuokliavimo” ir
sirgo norviszkoms ligoms, tas

5
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Laidoja numirėlius pa
gal naujausia inada ir 
mokslą. Turiu pagalbi
ninke moterems. Priei
namos prekes.

516 W. Spruce Str
I

306 Market Street, 
TAMAQUA,

Olų W • jprucc

MAHANOY CITY, PA.

PA.
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Vasara.
Vaikams vakacija.
Ateinanti Panedeli pri

puola Szv. Jono Kriksztyto- 
jaus. •

—-• Nedėliojo parapines mo
kyklos vaikai turės perstaty
mą užbaigimo mokslo del vai
ku kurie užbaigė mokslą ir už
darymą mokslą i nes an t vakaci- 
ju. Perstatymas bus 2 valanda 
po piet ir 7:30 vakare pobažny- 
tineje salėje ant kurio užsipra- 
szo visu parapijonu atsilanky
ti.

— Burmistras Edwards pra- 
sergsti visus sZtornnku's idant 
nepardavinėtu jokiu fąjerver- 
kiu ir žmones idant juju ne- 
szaudytu po bausme arba bus 
uždaryti 'kalėjimo.

— Aleksa Janule vieži us,
128 W. Market ulyczios likos 
surisztas mazgu moterystes su 

■ Mae Long, Airisziu bažnyczio- 
je, Ellengown. Veselka a'tsibn- 

St. Nicolas, 
apsigy-

Immbm*

vo pas Banonins
kur - jaunavedžiai ir 
ven’s.

Del Maiko Vilkaiczio 
redystejo 

isz Lietuvos
g romai arandasi

“Saules”
ateina ir atsiima.

t Vincukas, 
sūnelis

Y tegul

Antano

motina tame laike 
gonkelius

metu
>

Tras-

dvieju
Setevicziaus 

334 W.MahanoyAve., mire nuo 
apszutinimu Panetlelyj, kokius 
aplaike inpuhlamas in viedra 
verdanezio va m lens. Kūdikio 

mazgojo
užpakalyje namo, 

kūdikis paslydo ir inpuole in 
viedra. Buvo palaidotas Ket
verge ryta. Graborius 
kauekas laidojo.

— Isz 125 High School stu
dentu kurie užbaigė mokslus 
randasi ir musu tautiecziu vai
kai kurio atsižymėjo garbe ir 
mokslu, o tieji yra: Cecilije Bo- 
jevska, Franciszka Busznauc- 
kiute, Helena Czesko, Regina 
Leskaubkiute, Mare Mokoliute, 
Ona Pasiukevicziute, Juzefina 
Petruseyicziute, Mare Rama- 
nauckiuto, Mare Sonecka, Ade
le Svirskiute, Morta Tuniliute, 
Ona Trask anokiu te, Terese Va- 
lancviczinte, Jonas Dereszkevi- 
czius, Leonas Gudaitis, M. Kra- 
lik, A. Kulakauskas,
kailis, G. Palionis, A. Sadauc- 
kas, V. Stankonis ir J. Traš
ka ucka s.

— Anglekasiu unije persta
tė užmanymą idant
tuos savo draugus 'kurie nuo 
kokio tai laiko nedirba; idant 
visi tieji kurio iszdirba po 12 
dienu ant menesio, paaukautu 
po doleri ant menesio. Visi lo- 
kalai balsuos ar 
priimt ar atmest.

E. Moe-

suszelpti

u zina n vina

IN VIENA UNIJA.

Szlavejas ulieziu, stovėjo su 
szpricu laistė ulieze o sztai 
ateina puiki leido su ilga szle- 
be, jog net uodega velkasi. — 

Mudu abu
du prigulime prie vienos uni- 

poni jaje

Ir ture szlavejas

jos. Asz laistau o 
szluoji. .

TARP POROS.

Pati:- Oj tu girtuokliau; ke
ti k viena stiklą 

alaus ir tuojaus pareiti, o tu 
pareini .ryte.

Vyras: Dievaž, ne mano kal
te. Szinkorius ne turėjo smul
kiu isz dvieju doleriu, tai turė
jau sėdėt, kad tuosius pinigus 
atgerti.

PARSIDUODA FARMA.

tinai ižgerti

4G akoriu ūke parsiduoda pi- 
vgiai. Ant ukes randasi gražus 
jaunu pycziu sodas. 8 ©koriai 
girrios. Maszinerijos ir buliu
kai geram padėjime. 'Bėgantis 
Vanduo stuboj. Gyvuliu yra 
vienas tymas mulu, trys karves 
ir 75 visztos. Ant' ukes randasi 
graži vieta piknikams laikyti 
kur yra užtektinai gero vande
nio isz Maltinio. Del tolimesniu 
žinių atsiszatfkit po adresu:

G. Klingeman 
Locust Valley, Burnęsville, Pa.

SHENANDOAH, PA. GERIAUSI STUDENTAI
KARISZKOJE MOKYKLOJE

pas . ;
i

— Jonas Rcmeikis, 41. mo
tu, gyvendamas Girard Manor, 
prigėrė Pnnodolije ant farmos 
Vlado Januszlcevicziaus, 
kuri radosi nnt burdo. Lavonu
atvežė in miestą pas seseria 
Ramanauskiene. Velionis pali
ko czionais seseria ir viena Lie
tuvoje. Laidotuves atsibuvo su 
pamaldomis Szv. Jurgio bažny 
ežioje Serodos ryta.

— Pati Edvardo Žarskio, 
335 */2 S. Ja rd i n uli. likos bal
sei apszutinta praėjusia Suba- 
ta kada vandeninis katilas štai 
gai truko. Žarskione pirko se
na pecziu prie kurio radosi 
vandeninis katilas kuriame ra
dosi skyles ir buvo užkaltos. Po 
nžkurimui pecziaūs, kada van
duo užviro ir pasidarė garo ka
tilas sutruko ant szmoteliu. 
Motore tame laike sėdėjo prie 
pecziaūs ant siubynes su kūdi
kiu ant ranku, kuriam 
blogo neatsitiko.

— Praeita sanvaito likos 
suriszti mazgu moterystes pa
na Elziebcta A. Stabingrute su 
Vladu Audrovicziu, 20 N. Gil
bert uli., per kun. Klevena, Ta- 
makvoje. Elzbieta buvo norso 
Warne ligonbuteje Pottsville 
ir yra duktė p. Rutkauckiencs.

— Praeita Nedėlios vakara 
16 June,
Hum, 7:30 valanda vakaro, at
sibuvo didelis koncertas, kuri 
parengė bažnyczios korai ant 
naudos Szv. Jurgio parapijos. 
Koncertas buvo vedamas po 
dirckcijo prof. J. Zemaiczio, 

nusisekė pasekmingai. 
Violeta Mockaicziute, 

žymi smuikininke teipgi daly- 
bavo koncerte, suloszdama ke- 

artistiszkus szmotelius. Vi- 
atliko savo užduotos kanuo- 

puikiause.
— Petras Nielubovicz

nieko

High School Audito-

kuris 
Pana

lis
81

— Petras Nielubovicz, 19 
metu, gyvenantis ant W. Lau
rel uliezios, mirė ligonbuteje 
nuo sužeidimu kokius aplaike 
puldamas nuo siubynes patal
kindamas su galva in akmeni. 
Norints likos nuvežtas tuojaus 
in ligonbuti bet pasiliko be ža
do mirdamas. Paliko levus, 6 
brolius ir 2 seseres.

— Stanislova Dundzila, 411 
W. Center uli., nuvažiavo in 
Potts vilios ligonbuti ant gydi
mo.

— Sziomis dienomi's lanko
si pas savo teta Frankiene ir 
kitas g 
Pet ras

iminės ant Heights, 
Daunoras isz Panamos 

Kanalo, kur turi dinsta inspek
toriaus kanalo. Kelione -atliko 
su aulomobilium padarydamas 
net 2,400 myliu. Svecziuosis2,400 myliu, 
tris menesius.

P-

dabar 
reikalu 

vieta Chews Land-

Philadelphia, Pa. —Per tris- 
deszimls suvirsz metu jau 'kaip 
ežia Lietuviai gyvuoja ir lyg 
sziol dar neturėjo savo parko 
piknikam^ laikyti. Bet 
suprasdami svarba ir 
nusipirko
i n g, N. J., ir dabar nors vargs
ta kad pa'darius szia vieta ko- 
gražiausia. Tėvas 
darbavosi pats ir prasze kitu 
kad eitu, in talka idant galėtu 
sntaupinti pinigu. Dabar Bir
želio 23, 1929 jau bus pirmas 
parapijos piknikas ir krikszty- 
nos. Visi Lietuviai be skirtumo 
turėtu dalyvauti nes czionais 
paikas del visu Lietuviu, tai 
tos kriksztynos yra Philadel- 
phijos Lietuviu iszkiimo. Tai
pogi mums Lietuviams reikia 
iszreikszti padėkos žodi szio 
parko rengėjams, darbinin
kams ir visiems kurio kokiu 
budu prisidėjo prie szio parko.

Pagarba turi pirmiausia 
kun. J. J. Kaulakiui, už jo do
vana o kun. M. Daumantui ku
ris taip nenui'lstancziai dirba ir 
vargsta pagražinimui parko; 
taipgi Kteieliui ir Prandkunui 
ir kitiems kuriu vardus nepa
menu ar nežinau. O mes kurio 
negalėjome prisidėt i kaip nors 
lyg sziol tai paremkime tuos 
piknikus kurio bus laikomi > « • • •

Daumantas

turi

sziame parko o ypacz gausiai 
atsilankykime ant Kriksztynu. 
Nepraleiskime tos didžios Lie- 
tuviszkos iszkilmes bet visi in 
szi pikniku! —Varpelis.

■

tiarom.

atsa-
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Nuo kaireses yra: Horace Sykes isz Omaha, Nebr., Ray-
mond Hill isz Oakland, Calif., i r Fr^nas Blue isz North Caro
lina, kurie yra geriausi studentai su didžiausia garbe kurio 
užbaigė kariszkus mokslus Uni ted States Military Academy, 
West Point, N. Y.

Isz Lietuvos.
NUŽUDE DU SAVO SŪNŪS 
IR PATS PASISKANDINO

1 Panemunėlis — Matas Kiel a 
Ausėtos vienkiemio, 
nei i o valscziaus 
nužudo du savo sunu 
metu amžiaus.
tokio sziurpulingo darbo savo 
laukuose griovy nusiskandino.

Rastas laiszkelis, raszytas 
Mato Kielos ranka, kuriame 
nelaimingasis levas sakosi, nu
žudęs vaikus ir pats nusižudęs 
del ligos, kad paskui vaikams 
netektu vargo vargti.

Matas Kiela buvo turtingas 
ūkininkas, turėjo 107 ha. žemes 
su trobesiais.

i
Y

Panemu- 
gy vonioj a s, 

, 10 ir 13 
Pats tėvas po

laiszkelis 
ranka

SUĖMĖ DEGTINDARIUS
Kražiai. — Gegužes men. isz 

12 in 13 nakti Skaudvilės nuo
vados policija ir vietos szauliai 
padare kratų Pa dvaru inkų
Sodkalnio, Tisaicziu ir Užpel
kiu kaimuose, ir surado septy
nis slaptus degtines bravorc- 

“ęukri- 
pa rd uotu ves. Isz viso su

ėmė G aparatus degtinei varyti, 
7 didžiulius katilus, po 20 —30 
kibiru talpumo, 8 statines už
raugtos brogos, 
jau pagamintos

kratų Y

liūs ir penkias slaptas 
nes“

apie 90 litru 
” ir 

Visa 
inventorių” 

veži

“cukrines
daug invairiu inrankiu, 
ta degtindariu 
vos iszveže su

4 4

penkiais
mais. Suimti 8 asmenys.f

SŪNŪS NUŽUDĖ TĘVA.
— Kurkletiszkio
Rokiszkio vals- 

rastas lavonas. Tai pa-

Rokiszkis.
vienkiemy, 
cziaus, 
sirode esąs Jonas Krukelis, gy
venas Didejos kaime.

Nustatyta, kad ji nužudo jo 
sūnūs Tadas Krukelis. Tadas 
Krukelis suimtas ir tardomas.

X* 
pra'iiesza, kad Vil-

rc»6f!{ prhrt jie irn<r

-— Kas tau vargszeT — už- 
klausė vadas.

— Alkanas esmių! 
ke senukas.

Ir atidavė raaibaininkas pas
kutini kąsneli duonos, koki da 
prie savos turėjo. '

Ei na tolinus per girria ir isz- 
djo ant lanku,<pradėjo pulti 'le
dai ir pasidarė siuita,taip kaip

.. ------------ 1, ~WIIIW ...

Pasaka apie Vieszpati 
Jezu ir Razbaininkus

Apsakymas Senu Žmonių.

Ėjo Ponas Jėzus su szventu 
Petru per girria ir susitiko- su 
razbaininkais. Buvo tai kal
nuose kur ten Sarposia ar da . r* • * 1
tolinus.

— Tegul bus pagarbintas—r- 
tare Ponas Jėzus ir pasiklonio- 
jo žemai.

— Ant amžių amžinųjų, 
Amen, — atsake vadas razbai- 
ninku. — Kur einate?

Szventas Petras isz pradžių 
labai persigando, bet kada pa
mate, jog tarp saves taip pui
kiai kalbasi, apsiinalszino. Nc-

amžių

pakol Jėzus atsa-laukdamas
kys tuojaus atsiliepe:

— Jeszkoin almiiznos. — O 
todėl jog mate pilnus krepszius 
pas razbaininkus, o priek tam 
buvo goslus norints ir buvo 
szventu.

Prisizi tire jas
i . . .

111 <»'s jiems 
razbaininku paszaukc:

—■ Ei ki‘t su mani m!

vadas

—- E i k i' t su man i m!
O atsikreipęs in 'savo drau

gus kalbėjo:
— Tasai senis bus geras nc- 

sžioti krepszius ir malkas kirs
ti o tasai Jaunesnis — ugnį ku-
ryt ir patarnauti prie valgiu. ‘ t b e

Ir užklausė vėla: Ar einate? 
Pasikasė szventas Petras už 

pasiprieszint
razbaininkai apsi-

ka kal-

ausies, žinojo jog 
negalėjo
ginklavja in kirvius ir karabi
nus. Pasikasė Jakarta ir temi
ne ant Pono Jėzaus, 
besi

Ponas Jėzus 'linktelėjo gal
va ir atsiliepei -

. *. if *i * į / * <4 4

— Gerai, eisiu. .
Labai nusistabejo szventas 

Petras t uom atsakymu bet pa
siprieszint nedryso. Tik bijojo 
razbaininku o i r H u rojo klausy
ti Pono Jėzaus visame.

Tuojaus .razbaininkai paka
bino ant ^zvento Petro savo
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SOL LEVIT
Schuylkill County's Leading Jeweler

Didžiausia Auksiniu Daigtu 
Krautuve Schuylkill Paviete

X.

žiemojo. Net- dantys braszkcjo.
Žiuri: mažas kūdikėlis 

lauko guli ir verkia. •
— Ko tu verkit — užklau

sė antras raziba įninka s.
— Szalta man.
Ir tasai antras razbaininkai 

nusiėmė nuo saves kailinius o 
pasiliko lik marszkiniuose, net 
ledai jam kuna sukapojo, o 
marszkiniai .priszalo prie kūno.

Eidami tolinus, žiuri grinezia 
dega. Vaikai verkia szaukda- 
mi: mama! mamai

Trcczcs razbaininkas szoko 
in ugni ir isznešze motina ant 
ranku, net plaukus apsvilino ir 
baisiai apsidegino. - i

Ėjo tolinus įr užėjo in viena 
karezema pernakvoti. Tonais 
juos szinkarka pažino kaipo 
“gerus pauksztelius,” nusiun
tė merga idant bėgtu in palici- 
jc ir pas vai'ta. Aclbego vaitas 
su pallicije ir tuoj razbaininkus 
suriszo. Drauge paėmė ir Poną 
Jezu su szventu Petru.

Szventas Petras pradėjo 
graudžei verkti ir sznabždejo 
P. Jėzui in aufįi:

— Ar nekalbėjau Tau, Po
ne, jog prie tu niekszu inpul- 
sim in beda. Ka dabai; p^adc; 
si m ?
. Ant rytojaus vaitas nuvožė

Petras

ant

visus in miesto suda.
Apsiaubė juos 1 žandarai ir 

nuvedė in kambari o ant kėd
žių sėdėjo sudžios. Buvo juju 
trys, kaip ir tuju razbainyku.

— Vagoto? — klausė vy- 
riauses sudže, ka sėdėjo vidu- 
rije. . .

Ai *
I

Galima czia pirkti visokiu gražu į 
dovanu del Pabaigusiams Mokslą ir Į
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czia

del Vestuvių. Teigpi dideli pasirin
kimą naujausios mados szliubiniu 
žiedu.

26-28 N. Main St. Shenandoah, Pa.
S 
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dėjimu! Atsikreipęs in 
Petra prakalbėjo:

• — Eikime isz czionais!
Szviesa pasirodo jam ant gal

vos, razbainykai pirmiausia ji 
pažino, jog tai P. Jėzus ir puo
lė ant keliu priesz Ji szaukda- 
mi:

Szv. ant svieto novaikszczioje.
(Taja apysaka man kalbėjo 

senelis ir teip rasziau, kip ji
sai, kalbėjo. —r Raszejas.)

— Pone Jėzau, Tėvo svieto 
peržegnok mus, Pala'iipyk! .

Ir padare P. Jėzus ženklą 
kryžiaus ant ju gaivu, o 1 
trys persimaino ant obeliu me
džiu.

Po tam dingo isz akiu susi
rinkusiems kurie net dabar da- 
siprato jog tai Dievas czionais 
buvo. Sugriovė suda, idant nie
kas czionais n(?vaikszcziotu 
kur. P. Jėzus sudino p priesz

ANT PARDAVIMO.
s 

---------- --------- I

Hotelis ir farma. Namas tu
ri 16 ruimu. Maudyne, vanduo 
ir visokios vigados stuboj. 
Farma turi 45 akieriu,

visi I vaisingu medžiu, visos dirba-

Y

daug

4 » ' ! n

obcles pastate kryžių ir da szc- 
dien ten stovi.

Trys sudžius 
miesto.

Teip tai kitados būdavo — 
bet dabar nesiranda tokiu raz- 
bainyku o

iszvare isz

ir Ponas Jėzus jau

mos maszinos, arkliai, karves, 
visztos 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.

66 6
YRA TAI RECEPTAS DEL 

Szalczio Gripo, Flu, Dengue, 
Bilious karszczio ir Materijos. 
Greitai veikia. Gausite aptiekose.

I
— Mes.
—• Degi no t?
— Mes,
— U žmuszinejot ?
— Mes.
Nes.apie P. Jezu ir Szv. Pet

ra neklausinėjo ba razbainykai 
apsakė kokiu budu jieje prisl- 
kyro prie juju.

— Kokia bausme jiems duo
ti? užklausė vyriausias sudže 
sedinezio savo draugo prie de- 
szines szalies.

Tasai atsiliepe: Smerti!
— Kokia bausme jiems duo

ti ? užklausė draugo sedinezio 
isz kairios szalies.

— Smerti!
— Visi trys busite pakarti 

o judu galite eiti namon — at
sikreipęs in P. Jezu ir Szv. Pet
ra. ‘

Szv. Petras paszoko nog suo
lo ir ketino jau eiti, nes P. Jc- 
zusas pasilenkė ant grindų ra- 
szo su pirsztu.

— Ka tu raszai? — užklau
so vyriausias sudže.

— Raszau jusu viroka — 
atsako P. Jėzus.

— Kaip-tai, raszai 
ant grindų dulkėse?

P. Jezusu pakele galva tarė:
— Ka tu vakar padarei?
Pabalo sudže ant veido ir už

klausė:
— Del ko klausi?
— Alkana nuvijai nog sa

vo duriu su lazda, > 
Jėzus.

KELIAUKIT IN LIETUVA PER
KLAIPEDA

Laivais Baltic Amerikos Linijos

vi roką

ŽEMIAUSIOS KAINOS TIESIAI IN KLAIPEDA 
IR ADGAL. PATARIAM PIRKTI LAIVAKOR
TES IN ABI PUSI, NES TUOMI SUCZEDINSITE 
SAU PINIGU.

p
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Treczia klesa $107. Treczia klesa in ten ir 
atgal tiktai $181. Turistine treczia klesa, 
Main Deck $122; Turistine treczia klesa in 
ten ir atgal tiktai $203.50.

ir Pagalve “Head Tax” atskirai

Cabin $147.50 4

Revenue Tax > >

Per “Vasaros Sezoną“ važiuojant in Europa nuo 15 
Birželio iki 15 Liepos, o in Amerika nuo 1 Rugpuczio 
iki 22 Rugsėjo, visos kainos padidinamos $7.50 
vienan galan, o $12.50 in abu galu.

Baltic America Linijos laivu populiarumas Lietuviu 
tarpe priklauso ne vien nuo to, kad jos lavai eina 
tiesiai in Klaipeda bet ir nuo to, kad pasažieriams 
teikiama geras maistas ir patarnavimas.

’ 'L
krepszius o Ponui Jėzui pada
vė krctpszi su duona kuriame ir 
taip mažai buvo. Ėjo raz/bai- 
ninkai girria gera laika. Ant 
galo atsigulė ant pievukes ir 
neu<žilgio visi užmigo. Tada 
szventas Petras kalbėjo in Po
ną Jezu: . .. . .

— Begkime, nes da inpul- 
simo in nelaime per juos. •

O Ponas Jėzus . payrate su

J’ Z *

ISZPLAUKIMAI LAIVU ISZ NEW YORKO 
ESTONIA .

yventojai kuo 
para-

- .g 
reikalinga

BADAS VILNIAUS 
KRASZTE.

“Epoka” 
niaus kraszte badauja 150,000
žmonių. Vilniaus vicevaivada 
Kirtiklis paroiszke, kad bado 
nelaime Vilniaus -kraszte yra 
labai įimta ir 
skubiausiai 
mos.

BIEDNOMENES VARGAI 
DEL BLOGU METU.

Gruzdžiai. — Delei praeitos 
vasaros liueziu szioje apylinkė
je daugelis Ūkininku nėra inse- 
je žiemkeneziu javu, o ilgas pa
vasaris dar daugiau iszkankino 
gyventojus. Daug biednuome- 
nes kenezia dideli skurdą, nes 
ūkininkai nesamdo; jeigu kurte' 
samdo, tai už puse kainos veik 
už valgi.

; t ’ ' d ,

MEDYJE RASTAS KŪDIKIS
Pamestinuku dažnai pasitai

ko, pametami ant žemes, gat
vėj, priebueziuose, bažnyežioj 
ir Lt, bet vakar gal naujas bū
das atsitiko.

Kaune Vytauto kalno ąžuo
lyne, kur per dienas labai daug 
publikos, apie 3 vai. p. p. med
žio dreveje rastas inkeltas apie 
vieno menesio amžiaus kūdi
kis, j

e

visi užmigo.

aiva jog ne. Atsigulė ir Jisai
ant pievukes, padbjo ra-nkaszpo 

užmigo.
allva, primerkė akis ir rodos

* 1 ■.* ■■

_________

Szvolitas Petras stovėdamas 
d k i ' į . 4 r

I

ų ‘ . j, ,1 S

prie Jo, kraite su galva if nuo
latos zurzejb: Na pamatysi, pa
matysi... Palauk,,. - .

Kada razbaininkai ; pabudo, 
v • i___ i i _ * 11* J

O buvo j u net trys.

Y

užsidegė pypkesįįr ėjo toliau^.
1 • .1 ųj .

• <

Pavakaryje jau pradėjo ne
tekti duonos nes ponas Jėzus
kaip kada trupinėli pavalgy
davo bet szventas Petras ne 
czedino sau. Valgyt norėjo vi
si, jog vos stovėjo ant kojų. Ma
ža stokavo lyg sme?t.

O szitai žiuri: po medžiu gu
li senelis, Jsžbal/ąs' Jcaip drobu-

' /i ' t

lo ir dejuoja
\ • L

• t 4
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■ kalbėjo 
v

Dirstelėjo abudu sudžios ant 
savo draugo o ir visi žmonis, 
o ta;da Jėzus vėla užklausė se- 
dinezio po tiesiai szali :

Ka vakar padarei? į 
Kam klausi?

Jėzus atsiliepe:
— Kūdiki mažiuleli sumu- 

szei, net kraujas teko jo isz ku-
— Po tam užklauso sedin-no.

ežio jmt kaires szalies:
— . Ka vakar padarei?
— Kam klausi?. ».
Jėzus ir tam atsako:

(ji ’ 8
— Motina' savo iszgujai isz j! 

grinezios.«■ * IIVMAVM*

Dirstelėjo ant ju visi susirin- 
kusieje. Tykumas vieszpatavo 
saloje net, muses galima buvo 
girdėt lekiojant.

— Tada Jėzus atsikelias 
kalbėjo;

f Y VI »*■ * »— Uztiesa, uzbiesa Kalbu 
jum, tegul sudžią buna įe nusi-
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Uztiesa, uztiesa Kalbu 
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3 Liepos ESTONIA .. 10 Piuczio 
LITUANIA ... 20 Liepos LITUANIA .. 31 Piuczio
I
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Del visu informacijų kreipkitės in vietos agenta arba

BALTIC AMERICA LINE
8 Bridge St. New York

MERCHANTS BANKING TRUST CO. 
MAHANOY CITY, PA. 
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3-cziu 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. Dekite savo 
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite

..1

fi

i
r 
į 
th

kaiį) tai pinigas auga su padauginimu Procento.
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