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ISZ AMERIKOS
Sziame 

perduotas

SUĖMĖ LIETUVI 
PRIGAVIKA

Worcester, Mass, 
mieste ■ suimtas ir
Providence, R. L policijai Lie
tuvis Augustas Miszkinis, 
m. amžiaus, isz Waukeegan, 
III. Jis isz Vinco Szelevicziaus 
buvusio Providence gyventojo, 
dabar gj’vonanczio Pawtucket, 
iszviliojo prigavingu budu 
$5,000 ir juos pasisavinęs.

Miszkinis, 
tu trijų, kurie iszviliojo 
“Chicagos milionieriu 
000, snszolpti 
turezius vargszns žmones.

amžiaus, isz

prigavingu

r mi)J

manoma, vienas 
. ” $w,Z 

Providence bo

17 m. am-

gyv. 702 W

mariu.
kranto nuplaukė,

G.

nuo

JAUNAS LIETUVYS INSZO
KO IN MARES IR 

PRIGĖRĖ.
Baltimore, Md. 

žiaus Liet u vys jaunuolis Jur
gis Maczauskas,
Ix>mbard St., su 18 draugu ir 
draugiu iszvyes Patapsco ka
nalo — prigėrė.

Jie buvo pasisamdė isz 
Knoll io lai va ir iszplauke ant 

Kaip tik laivas
Maczauskas 

tuoj szoko in vandeni ir pradė
jo plaukti in krauta atgal. Tuoj 
vaikinas ir pasinėrė vandens 
gilumuose. Draugai staiga pa
suko ir laivą in krantu vėliaus 
jo nesugaudami, skubiai pate
lefonavo policijos stoeziai.

Policija prietaisais ieszkojo 
keUltTh?; ftu**puse valandas ir 
nerado. Boieszkodami pamėto 
savo 4 kablius. Lavona surado 
vėliaus. Buvo didelis vejas ir 
manoma kad jaunuolio lavonas 
nunesztas in mares ar gelmes.

ATLYGINIMAS TĖVUI 
ANT SENATVĖS.

Milwaukee, Wis. — Pakol 
tėvas turėjo turtą po savo vai- 
'džia, dukrele Mrs. Orville 
Rooks pasielginejo su savo 82 
metu senumo tėvu mandagiai 
ir duodavo jam skanius val- 

. gins, pasodydavo ant pirmuti
nes vietos prie stalo ir rūpino
si idant jam ant nieko nesto- 
kuotu. Tėvas manydamas kad 
su juom tai]) pasiolgines lyg 
smert aprasze dukreliai visa 
savo turtą už josios gera szir- 
di. Apsiriko senukas tuom nes 
dukrele gavus visa tėvo turtą, 
pormaine savo būda tuojaus, 
priversdama savo tęva valgy
ti drauge su szunim skiepe.

Senukas su aszjiromis buvo 
• prispirtas jeszkoti teisingystes 

snde kur vela adgavo 
turtą Ir nuėjo pas svetimus gy
venti.

NEGALĖJO ISZGELBETI 
SUNKIOS PACZIULES.

Rahway, N. J. — Ona Dov- 
naviezione, 55 metu, traukda
ma vandeni isz szulini©, inkri- 
1o galva pirmyn ir prigėrė 
penkiose pedoso vandens. 
Nors josios vyras adbego in 
laika bot negalėjo nelaimingos 
iszgefbet nes moterėlė svėrė 
268 svarus. Kaimynai isztrau- 
ke lavona su pagelba virvių 
kurias pririszo už kojų. <

MIESTAS TOLEDO
PASIDIDINO

Toledo, Ohio. — Tomis die
nomis iszejo isz spaudos nauja 
miesto gyventoju knyga kuri 
parodo buk mieste randasi 
327,798 gyventoju o namu

ketnrTh £ W*puse * va landas"

pėdose

savo

327,798 gyventoju
mieste randasi 58,016. Tarp 
gyventoju randasi 60,000 dar
bininku dirbaneziu fabrikuo
se, , turi 43,212 vaikus kurio
lankosi in mokslaines. Žodžiu, 
miestas Toledo auga paskuti-

LIETUVISZKAS AKTORIS 
ARESZTAVOTAS IR ISZ- 

SIUSTAS ATGAL IN 
LIETUVA.

• T

Chicago. — Sziomis dieno
mis deportuotas isz Jung. Val
stijų už kriminalini prasikalti
mą art. Vanagaiczio grupes 
dzimdzininkas poetas Akiras- 
Biržys. Jis buvo nuvažiavęs lit 
Sodus, Mich., su kitais artis
tais praleisti važncijes.

Buvęs gerai iszsigeros ir 
pradėjęs nepadoriai elgtis.

SZEIMYNISZKAS NESUTI
KIMAS PRIVERTĖ MOTE- 

RE NUŽUDYTI SAVO 
VYRA.

Somerville, Mass. — Per 
daugeli motu szeimyniszko ne
sutikimo Mrs. Angel i no Bru
no, 32 motu ir josios vyro An
tano, pasibaigė 
ežios kada in
szuvius kada jisai miegojo. Po 
žudnstai motore malsziai alsi-;,.; 
sėdo ant krėslo 
go ; ..

Amerikiecziai ji pagavo gerai atsitiko.
Taja uakti porele barėsi be

veik visa uakti o

Isz Visu SzaliuL

MOTERS VIETA PRIE 
VAIKU IR PECZIAUS.

A?

Rvmas.

moteres kan-
ji paleido tris

Turėti moteris, 
dalyvaujancrzias politikoj, pro- 

ir

rn
A*

MUSZTYNE
UŽ PINIGUS

* <

Pradeda Isz Jaunu
Dienu

nepadoriai
F'

o sunus isz’be-
pas kaimynus praneszti kas

kyboj, bizri^jc,
profesijoj,
nuostuolis
reiszke Mussolini: moterys, ku

mpinami tik savo

tu tu 
Italu

pramonėj 
didžiausias

pa-veislei,

apmusze, bet jam pavyko isz ju 
ranku pasprukti. Jie paszauke

Iii

J41 METAS

ŽMOGEDŽIAI SUVALGĖ 
16 YPATŲ.

Antverpas. — Telegramai 
isz Francnziszkos Congo pra- 
nesza I

■

H

* ■'

I

joje senus Len

SURADO SENOVISZKUS PI- 
NIGUS ISZ 1848 METO, SU- 

SIMUSZE IR PABĖGO.

Darbi- 
t i I ta

kampa geleži 
nes skrynes kuria greitai isz 
kasė ir rado 
kiszkus dukatus. Norints sten-

savo radini bet 
patemino ir 

jo tiksle atėmimo.

Donbnas, Prusai. — 
ninkai st at yda m nauja 
per upe Visla, vienas isz ju Ra 
senka, 20 metu amžiaus, pato 
mino duoboje

Sztai 16 menesiu Tracv B 
Diinway isz Saint Louis, Mo

Ibuk žmogedyste pasi
daugina ,kas kart daugiau Ma- 
taba ir Sangha aplinkinėse o 
ypatingai kur murinai yra pa
sikelia priesz 4>altuosius. Gau
ja murinu užklupo nesenoj ant 
dirbtuves, užmnsze 16 darbi
ninku, suede kaipo ir telegra
fiste kuri radosi mažoje hudy- 
keje prie geležinkelio. Tan- 
tiszkas vaiskus po vadovyste 
Francuziszkii afiaierin nuke
liavo <in vieta pasikėlimo idant 
nubausti ‘žmogodžins.

TURTINGAS UBAGAS.
Moskva, Rotiije. — Tomia 

dienomis in vietine ligonbute 
atėjo senas žmogus nnt gydy
mo. Prie užraszu prisipažino 
jisai kad yra ubagu <ir pridavė 
kad jaign laike jojo mirties, 
norėtu sudėti ant ranku m/i- * 
nvszkos keliolika rubliu ku
riuos turėjo 
saves. Minvszka 
užklausė: 
randasi!” Ubagas atsake: 

nežinau, nes neskaieziau.

j

1

vai kais, 
auklėjimu, bei

į rios
, jn sveikata’ ir
padeda savo vyrams kasdieni
nio gyveninio kovoji*, yra ru- 

iszis, kuriu Italija pageidauja.
Italijos moterys ne kiek t n 

eisiu ir turėjo. Joms buvo su

l'

1

-- -. n, . . I 11motore mojo įcisi
kada v v ra s

policijc ir jis buvo nrcszhiotns. nucj0 nnt „tnilsio
knmbnri ir paleido iii vyra' teiktu teise rinkli iii savivaldy-

5Teisėjas reikalavo $10,000 kau- j
szuvi.fSužeistasis paszoko ant 
kojų ir norėjo atimti revolveri 
nuo mot o ves

eijos. Lietuvos atstovybe Wa
shingtone in szi nemalonu rei
kalą insimaisze ir jai pavyko 
Akirn-Birži iszsukti nuo Ame
rikos teismo.

111

bet toji paleido

bes, bot savivaldybes panaiki
nus, ir tu teisu neteko. M©le

gal i rinkti in kai kurias 
, bot paezios

iildl

rys
t' ii

I te

geni užslėpti 
kiti darbinlinkaii 
mėtėsi ant 
Akimirksnyje sudaužo skryne
ir pradėjo tarp saves m u sztis 
ir Ui ūkti a ūksi mus pinigus. Su- 

60 szmote- 
dažinojus

kuris ruko pypke kaip senis ir 
visai neserga. Norints vaiku
tis myli rūkyti cigarus, bet 
jam smagiausia rūkyti pypke. 
Pradėjo rūkyti pykia kada tu
rėjo meta laiko. Tėvas ji isz- 
mokino tik ant juoko, bet kada 
vaikas priprato prie rukimo, 
tėvas negalėjo ji nuo to papra
timo atkratvt ir dabar suruko 
po deszimts ir daugiau pypkių 
ant dienos.

da du szuvius in vyra nuo ko darbininku unijas 
sukrito negyvas. Motore apsa- renkamos negali būti. Moterių 

i buk per daugeli inteligencziu profesionaliuImmigracijos departmentas ke papcjjaj
metu vyras pasielgdavo su ja- 

nežmoniszkai ir
visa reikalą paėmė in savo rau
kas ir ji deportavo in Lietuva, 
kaip sako, su ta sąlygą, kad 
jis bus teisiamas už szi prasi
kaltimu Lietuvos 
mo teisme.

Ak i ra s- Biržys buvo pasiskel
bęs visur kaipo Lietuvos ke
liauninkas aplink pasauli. Jis 
kai-kur ir pasipinigavo. Tikslo 
neatsieke. Be laiko buvo gra
žintas in tevvne.

ja 
daugiau tojo nukonsti.

negalejo

la-

kriminalia-

bai mažai tora.
Faszistai turi insistoige tam 

tikru moterių organizacijų, 
kaip tai 
gait e, 
ris,” 
sztis pagimdyti kuodaugiausia 
faszist uku.

radėjui vos gavosi
liu. Valdže
skarba pradėjo daryti 
bot darbini n kati tuoj 
užrubež.
kelis auksinius

Y ra

apie 
k ra ta 

dingo in 
surado da

NELAIMES -ANT 
GELEŽINKELIU.

Harrisburg, Pa. — Asztuo- 
nosdeszimts viena ypata likos 
užmnszta likos sužeista 
ant geležinkeliniu skerskelių 
in laika szesziu menesiu Penn- 
sylvanijoj. Viso buvo 519 ne
laimiu isz kuriu 483 buvo au
tomobiliniu. Praeita meta už- 
muszta tiktai 86 ypatos o 256 
sužeista. Visokiu nelaimiu bu
vo 486. In tuosius szeszis me
nesius, 65 ypatos likos užmusz- 
ta susidūrime automobiliu ir 
trukiu o 232 sužeista; 14 peksz- 
tininku likos užmnszta.

MOKĖJO GERAI VIRTI; 
GAVO MILIJONIERIŲ 

UŽ VYRA.
Homestead, Pa. — Už tai 

•kad mokėjo gerai virti valgi, 
sziadien pana Mildreda Trux- 
all, 24 metu, 
Reeve, 25 metu

niaii metais daug greieziau ne
kaip praeituose metuose.

per dvi sau-

yra pati Povylo 
, sunus Cleve

land© milijonieriaus, po susi
pažinimui tiktai 
vaitos.

Reeve susipažino su Mildre
da laike vakaciju Vermillion, 
Ohio, kur su savo drangoms 
gyveno girnoje tuo jaus prie 
grinczeles milijonieriaus ir jo
jo draugu. Reeve nubodo pa
ežiam virti valgius ir paprasze 
Mildredos idant jam pagami- 
netu valgius. Kada Reeve su- 
gryžo namo ir rado savo tėvus 
iszvažiavusius in Europa o ne
galėdamas valgyti valgius res
tauracijoj nes jam labai pati
ko virimas Mildredos, atvažia
vo in Homesteada melsdamas 
merginos idant pasiliktu jojo 
kukarka ant viso gyvasezio 
ant ko su noru pristojo.

AGENTAI NEGALI DARYTI 
KRATA NAMUOSE.

Washington, D. C. — Pro- 
hbbicijos kamisorius Doran 
iszsiuntinejo virtiems agen
tams persergejima kad neturi 
tiesa daryti krata privatisz- 
kuose namuose jeszkoti saide- 
rio ir vaisiniu sulcziu 'be va
rant© ir jaign neturi davado 
ka<l tuose namuose pardavinė
ja tuosius gerymus. Jaigu žmo
gus dir'ba saideri (obelini ge- 
ryma) arba vyną del savo nau
dos ir ji neparduoda, tai netu
ri tiesos konfiskuoti tuos gery
mus.

■

I
I

Pieskoso
ir sidabrinius 

pinigus. Yra tai dukatai isz 
Lenk'iszku laiku isz 1816 moto. 
Isz viso galėjo ju būti apie 
500. Skylėjo kur skarbas likos 
surastas, taipgi surado puiku 
kardu Ibet miisztynoje likos su
laužytas.

Tuojaus po 
sklydo paskalas Įnik darbinin
kai rado kliriszka Lonkiszka 

cent valinio sarba nuo 1848 meto, kuris su- 
ekzekutyvo parėdymus priesz sidejo isz keliu milijonu duka-

moterių
Mažoji Italijos Mer- 

.Jauna Italijos Mote
(i

) ) ii

bot ju visu tikslas— ru<>-
4 4

maszneleje prie 
isz akvvumo 

o kiek tu pinigu 
Ubagas

i t M

Pradėjo skaityt ir pasirodė 
ka<l joje radosi beyeiik de
szimts tilksta neri u rubliu. Se
nelis kalbėjo buk tai jojo tur
tas kuri suezedino per 35 mo
tus.

180 ŽUVO TVANUOSE
MANDŽIURIJOJ.

s Tokio, Japonije. — Isz Muk-* 
dano danesza buk 180 žmonių t . • te I, d '* ' .J, " _ * * I' ‘

ISZ VIENUOLYNU GALIMA 
PADARYTI NAUDINGA 

KRASZTUI ŪKIAI.
Mask va.

Maskvos

■

NEPAPRASTAS PASOGAS 
MIRUSIOS MOTERES.

Kana, Kreta. — Tūlas Fran- 
cuzszkas afieierius, apsigyve
nęs nuo
Kretos, apsipaeziavo su tenai- 
tine tautiete kuri mirdama pa
liko jam dvi pacztines markes 
isz salų Mauretaniszku. Tosios 
pacztines markes cziadien yra 
vertos arti 60 tukstaneziu fran
ku. Kokis tai žiaunas markiu 
darodino idant juju neparduo
tu nes verto tuju markiu kyla 
kas metas. Pri'buves in miestą 
Kana, afieierius patalpino 
markes bankoje o iszkeliauda- 
mas in savo tėvynė pasiims su 
savim.

aplinkine pa-Northampton, 
, arba 
23,148 

likos su-

23,148 ŽMONIŲ DINGSTA 
NEW YORKE KAS 

META.
New York. — Praeita meta 

dingo ezionais tiek žmonių kad 
galima butu pripildyti, tokius 
miestus kaip
Mass., Greenville, S. C. 
Ottumwa, Iowa. Isz 
ypatų kurios dingo, 
rasta 22,426 arba 97 procentas 
pagal metini ra part a palicijos. 
Daugiau kaip 12,000 ypatų da 

ir nežino 
. i*

MERGINOS BE PANCZIA- 
KU NEINLEIDŽIAMOS 

IN BAŽNYCZIAS.

nesurasta

Iowa.
dingo

f -ilWnr.llC'Wjjk,.

kur dingo.

George L.

— Pravda skelbia 
sovietu afieierius, 

ilgo laiko ant salos
F
r \

1 ■

pasilikusius Rusijoj© vienuoly
nus.

.Caro laikais visoj Rusijoj bu
tą tukstaneziai vienuolynu su 
szimtais tukstaneziu zokonin- 
ku ir zokoninkiu visokios ly
ties. Sovietu Sąjungoj belike 
viso 292 vienolynai, 
jau 211 vienolynu ir devyni sy
nodal esą uždurti. Isz tu 64 
paversti in valstybines farnaas, 
33 in kliubus ir teknikos mo
kyklas, 21 naudojami kaip gy
venami namai ir 27 perduoti 
vietų Sovietams valdyti, o isz 
dvieju padaryti stiklo fobrikal.

— Pravda raszo, kad pasi
liko vienuolynai osa vartojam: 
kaip kontrreyolucionieriu san
deliai draudžiamiems daiktams 
susikrauti. Viename Riaza- 
niaus synode rasta 600 pūdai

i “Angliszkoh 
nuodu, dinamito ir 

, 33b

isz kuriu
Harrison, N. J. — Merginos 

ir moteres kurios lankydavosi 
in Szv. Kryžiaus Ibažnvczia be 
paneziaku, ne bus inleidžia- 
mos ant pamaldų. Toki ukaza 
iszdave kunigas
Fitzpatrick ir kiti katalikiszki 
kunigai. Kunigai tvirtina buk 
tai geda moterems lankytis in 
hažnyczias su nuogoms kisz- 
koms o ypatingai kada ateina 
in spaviedui, kas labai arzina 
kunigus.

KIEK ISZKASTA KIETŲJŲ'grūdu, ' kelios
bombos,” 
begaline daugybe gėralu 
baksai su audiniais, labai daug 
persiszku kilimu i p 75 siuva
mosios maszinos.

ANGLIŲ IN 6 MENESIUS.
Harrisburg, Pa. — Tn szeszis 

menesius nuo pradžių metu, 
Pennsylvanijos kietųjų anglių 
kasyklos iszkase 29,042,122 to
nu augliu o praeita meta tam 
paezJiam laike iszkasta 29,391,- 
011 tonu. Minksztuju anglių 
iszkasta 59,167,816 tonu. Prie 
kasimo augliu neteko gyvas-
ežiu 217 žmonių kietose kasyk
lose o 208 minksztose kasyklo
se.

ZEPPELINAS PASEKMIN
GAI ATLĖKĖ NAMO.

Friedrichshafen, Vokieti jo. 
— Oralaivis Zeppelinas perio
ke per mares isz Now York© 
namo in laika 55 valandų ir 24 
minutu, kuri pasveikino tuks
taneziai žmonių. Po trumpam 

dienu leisis in
kelione po svietą, po tam vela 
sugryž Hn Amerika.

pasilsiu1! trijų

BOBŲ SLAPTYBE.

Placzburniene — Ka asz tau 
pasakysiu kumute, tiktai nie
kam nesakyk.

Ar žiniai Puslaitione nuola
tos su savo vyrais alų gere 
kaip pats buna darbia.

Liežuvaitiene — Tai ve, asz 
jau senei apie tai žinau. Man 
sako Didburne, o joi sake Nau- 
jenb o toji girdėjo no Dantuo
tos ir tai po didele*slaptybe.

Viename

RUSISZKAS EROPLANAS 
ATLĖKĖ IN AMERIKA
Omsk, Sibęrije. — Rusiszkas 

“Soviatu Žeme,” 
iszleko Seredos ryta in New 
Yorka, atlėkdamas isz Mosk- 
vos in ezionais in 13 valandas 
ir 53 miliutas, tolumo 1368 my
lės, padarydami apie 100 my
liu in valanda. Eroplanc ke-

eroplanas Žeme,

liauna penki vyrai: Sterligo- 
v«s, 
Szesztakov ir Futvajevas.

Eroplanas turės atlikti apie 
14,000 myliu per Siberije, Alas
ka, Seattle, San Francisko ir 
Chicaga.

Szeszta'kov, Bolotof, A.

tu bet kada pribuvo žiopliai 
jau skarbo nebuvo.

TURĖJO SZOKTI IN 
SZULINI.

Kinai. — Aplinki-

•II* I

Pekinas,
nėjo Szen Szu ir Kansu, valdže 
ėmėsi karsztai prie iszniaikini- 
mo rujcymo opium. Vienas isz 
tonaitiniu virszininku suomes 
kaltininku ant karszto darbo, 
liepė jam iszdurti akis ir nu
kirsti abidvi rankas. — Tokis 
ha r ba r i.sz k urna s 1 a'ba i su j ud i - 
no gyventojus kad mėtėsi ant 
grinezios virszininko kuri nu
žudo aiba. geriau sakant, su
draskė ant szmoteliu jojo šil
ini. Virszininkas geisdamas ap
sisaugo! panaszios mirties in
szoko in artima szulini. Myne 
inirszusiu žmonių pradėjo me- 

akmenius ant
galvos virszininko ir tokiu bu
du panesze baisia mirti.

KAREIVIS KAREIVIUI 
SPAVIEDOJOSI.

Marsilie, Francije. — Atva
davo kareiviai isz Moroko ap
sakinėja buk vienas isz juju 
buvo labai sužeistas ir parei
kalavo kunigo. Generolas nu
siuntė tuojaus pas kunigą bot 
tasai buvo nusidavęs palydėt 
neibaszninka ant kapiniu. O 
kad kuniigas neatėjo, o karei- žudinsta kuria gaspaidorius isz 
vis buvo mirsztantis, pribėgo 
prie jo greitai kitas^ kareivis 
ir atsiklaupęs prie gulinezio 
paszauke: “Broli, asz ertmių

tyt in szulini

afieierius

MOTINA PASKANDINO 
VAIKUS IR PATI SAVE.

P

Cirkevnica, Vengrai. — Mo
tore Mate Ganiau, pati turtin
go virszininko, būdama Buda- 
peszte, staigai neteko proto ir 
paskandino savo du
mariose. Butu ir treczia pa
skandinus bet pri'begia žmones 
atome kūdiki nuo papaikusios 
motinos. Laike sumiszimo pati 
inszoko in mares ir prigėrė.

vaikus

J

t i * ii> /f ’ , ♦ t •

žuvo per tvanus kurie taipgi 
padare milžiniszkaa bledes del 
gyventoju. ■ Vanduo nunesze 
tiltus todėl trukiai sustojo oja. 
Tik vienam kaime žuvo 82 ypa
tus kada vanduo staigai užlie
jo visa aplinkine.

Paskutines Žinutes

Indianapolis in New

JI Pittsburgh. — Didelis pa- 
sažierinis bosas Greyhound Li
nes sudege arti Scotts Hill, 
aplaikydamns blodes ant $15,- 
000 o pasažieriai $5,000. Bosas 
ėjo isz 
Yorka.

U Brooklyn, N. Y. — Kom- 
presinis oro katilas truko dirb
tuvėje makaronu užmuszda- 
mas i____________
keturiolika. Locninkas likos 
aresztavotas už neprižiūrejimn.

U Wilkes Barre, Pa. — Už
darytas kozoje už girtuoklysta 
Fredas Beilnar, 30 metu isz

du darbininkus ir sužeido

NUBAUSTA ŽUDINTOJA.
Opolus, Aust. — Mergina ei- Larksvilles, pasikorė ant savo 

dama ii*z ezionais in Szkoca nu
žudo savo kūdiki ir užkasė 
prie plento netoli Naklin. Už
kasta kūdiki vado daŽiureto- 
jas plento — po tam iszsidave 
kad ta pati mergina papilde.

T*i
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TĖVAS 42 VAIKU.
Quobeck, Kanada. — Tuo- 

jaus prie ruibelžiaus gyvena Le
vi Brosson, Francuziszkas-Ka- 
nadiotis farmer i s. Nosenei pa
siliko jisai tėvu 42tro kūdikio; 
36 isz j u yra gyvi ir gyvena vi
sose dalyse Amerikos ir Ka
nados. Bresson yru vedos ke
turis kartus o kožna isz jojo 
paežiu pagimdo jam po dvynu
kus o paskutine net trynukus. 
Bressonas taipgi turi anuku ir, 
pra-anuku taip, kad jojo szoi-

«•

: “Broli, asz 
katalikiszkas kunigas karei- 
viszkoje tarnystoje. Turi pro
ga liszpažii'ntii man 
kus iir gausi atleidima.”

Po tam pasilenk© prie mirsz- 
iszkliause spavedni. 

mMszlai ir už-

savo grie-
,»

»•

tanezo ir
Kareivis mirė 
ganadinancziiai.

NEMIELASZIRDINGAS 
BARONAS.

— . Kaimelyje

Ate.

Berlynas.
Ringmundhof apsirgo vienas 
bernas, ligonio draugai ir pali- 
cijantas norėjo ji paguldyti 
kur ton po dvaro pastogia, bet 
Vokietis, baronas, neinsileido 
ligonio ne ant kiemo. Vargszas 
gulėjo ant lietaus ir szalozio 
per kolertn valandas o kada ji

Vildargo pavažinėjo o kuri tu
rėjo gyva kūdiki ant ranku. 
Sudas nubaudo jaja ant ketu
ri u metu in kalėjimą. Mergina 
prisipažino prie kaltos saky
dama kad turėjo papildyti žu- 
dinsta nes neturėjo isz ko mai- 
tytis ir kūdiki o priek tam nie
kas josįos nepriėmė ant tarnys
tes su kūdikiu todėl nutarė 
nuo jojo atsikratyt.

i I

ŽMONIŲ TAMSUMAS.
Pskov, Lenk.

na is užmiestyje studentas Ne- 
krosoV rinko ant lauko žoles. 
Kaimuocziai mane kad jisai 
platina influenza todėl ji su
ėmė Ir per dvi valandas tyri
nėjo po tam kerszandami už- 
muszimu jaigu vela sugryž <in 
szia aplinkine. Pas studentą 
surado dantiims milteliu ku-

i

Arti ežio-

myna sziadien susideda isz 150 atėjo draugai .atlankyt, rado
> Į 

J I
♦

ypatų.' tų 1 ''i <
F '

* V » J/

*•

jau sustingu^ VH d'l

riiios palaike už trucizna. Kai-
muocziai paliuosavo studentą.

diržo. Lavona surado ant ryto- 
ja««-

fiaeramento, C ''* 
Pėnki Kinezikai likos 
ti ir sudego ant anglies sugryi- « • B • B « > • » V
lis bosas susidūrė su kitu ir Už
sidegė.

K Poplar Bluff, Mo. — Lajį- 
ko gaudimo žuvu, Arthur^

Calif.m. -w-

užmusi-

darni nuo Veselkos kada did©-

sidege.

Ramsey, rado ojsteri, kuriam 
talpinosj pluki peria už ku 
aplaike nuo anksoriaus 2; 
doleriu.

MOKYKLOJE.
Daraktoris

KMf

*> t
I

»
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— Pasakyk map 
Baltinti, kiek yra minutu ady- 
poja ?

B _ Asz seendien ponas da
raktoriau ne galiu pasakyti ha 
musu ziegorius pagadintas.

įtROMIA.
— Tai kupcziUs nieko no 

nuleist už ta ©eiki!
— Dievaži ne galiu, del tik

ro tėvo no neleistam
— Tai buk sveikas.
— Tai del ko buk sveikAs.
Jaigu ask ne nulosiu tai nik. 

po pati nuleis.
♦ . j I

’inin

• ••

mii

*
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ISZ AMERIKOS
Sziame 

perduotas

SUĖMĖ LIETUVI 
PRIGAVIKA

Worcester, Mass, 
mieste- suimtas ir
Providence, R. I. policijai Lie
tuvis Augustas Miszkinis, 53 

amžiaus, isz Waukeegan, 
Ill. Jis isz Vinco Szelevicziaus 
buvusio Providence gyventojo, 
dabar gyvenanezio Pawtucket, 
iszviliojo
$5,000 ir juos pasisavinęs.

Miszkinis, 
tu trijų, 
<4

000, suszelpti

in.

prigavi ngu burtu

manoma, vienas 
kurie iszviliojo isz 

Chicagos milionieriu”
Providence be- 

1 u rėžius vargszus žmones.

$10,-

JAUNAS LIETUVYS INSZO
KO IN MARES IR 

PRIGĖRĖ.
Baltimore, Md. 17 m. am

žiaus Lietu vys jaunuolis Jur
gis Maczauskas, 
Iximbard St., s

gyv. 702 W: 
u 18 draugu ir 

draugiu iszvyes Patapsco ka
nale — prigėrė.

Jie buvo pasisamdė isz G. 
Knollio laiva ir iszplauke ant 

Kaip tik laivas 
kranto nuplaukė,
mariu.

1.

nuo 
Maczauskas 

tuoj szoko in vandeni ir pradė
jo plaukti in kranta atgal. Tuoj 
vaikinas ir pasinėrė vandens 
gilumuose. Draugai staiga pa
suko ir laiva in kranta vėliaus 
jo nesugaudami, skubiai pate
lefonavo policijos stoeziai.

Policija prietaisais ieszkojo•r ■ • ’

keUirTh?; Ml puse valandas ir 
nerado. Beieszkodami pamoto 
savo 4 kablius. Lavona surado 
vėliaus. Buvo didelis vejas ir 
manoma kad jaunuolio lavonas 
nunesztas in mares ar gelmes.

ATLYGINIMAS TĖVUI 
ANT SENATVĖS.

Milwaukee, Wis. — Pakol 
tėvas turėjo turtą po savo vai- 
’džia, dukrele Mrs. Orville 
Rooks pasielginejo su savo 82 
metu senumo tėvu mandagiai 
ir duodavo jam skanius val- 

xgiii8, paso<ly<lavo ant pirmuti
nes vietos prie stalo ir rūpino
si idant .jam ant nieko nesto- 
kuotu. Tėvas manydamas kad 
sn juom taiy) pasiolginos lyg 
smert aprasze dukreliai visa 
savo tnrta už josios gera szar- 
di. Apsiriko senukas tuom nes 
dukrele gavus visa tėvo turtą, 
permainė savo būda tuojaus, 
priversdama savo tęva valgy
ti drauge su szunim skiepe.

Senukas su asza romi s buvo 
• prispirtas jeszkoti teisingystes 

sode kur vela adgavo savoadgavo 
turtą ir nuėjo pas svetimus gy
venti).

NEGALĖJO ISZGELBETI 
SUNKIOS PACZIULES.

Rahway, N. J. — Ona Dov- 
navieziene, 55 metu, traukda
ma vandeni isz szulinio, inkri- 
to galva pirmyn ir prigėrė 
penkiose pedoso 
Nore josios vyras 
laika bot negalėjo nelaimingos 
iszgelbet nes moterelo svėrė 
268 svarus. Kaimynai isztrau
ke lavona su pagelba virvių 
kurias pririszo už kojų. .

MIESTAS TOLEDO 
PASIDIDINO.

Toledo, Ohio. — Tomis die
nomis Iszejo isz spaudos nauja 
miesto gyventoju knyga kuri 
parodo buk mieste randasi 

gyventoju o 
mieste randasi 58,016. Tarp 
gyventoju randasi 60,000 dar
bininku dirbaneziu fabrikuo
se, , tori 43,212 vaikus kurio 
lankosi in mokslaines. Žodžiu, 
miestas Toledo auga .paskuti
niais metais daug greieziau 
kaip praeituose metuose.

vandens, 
adbego in

327,798 namu

ne

grupes

LIETUVISZKAS AKTORIS 
ARESZTAVOTAS IR ISZ- 

SIUSTAS ATGAL IN 
LIETUVA.

Chicago. — Sziomis dieno
mis deportuotas isz Jung. Val
stijų už kriminalini prasikalti
mu art. Vauagaiczio
dzimdzininkas poetas Akiras- 
Biržys. Jis buvo nuvažiavęs In 
Sodus, Mieli., su kitais artis
tais praleisti važaeijes.

Buvęs 
pradėjęs nepadoriai elgtis. 
Amerikiecziai ji pagavo gerai 
apmusze, bet jam pavyko isz ju 
ranku pasprukti. Jie paszauke 
policije ir jis buvo aresztuotas. 
Teisėjas reikalavo $10,000 kau
cijos. Lietuvos atstovybe Wa
shingtone in szi nemalonu rei
kalu insimaisze ir jni pavyko 
Akira-Birži iszsukti nuo Ame
rikos teismo.

Immigracijos depart men tas 
visa reikalu paėmė in savo rau
kas ir ji deportavo in Lietuva, 
kaip sako, su ta sąlygą, kad 
jis bus teisiamas už szi prasi
kaltimu Lietuvos 
mo teisme.

Akiras-Biržys buvo pasiskel
bęs visur kaipo Lietuvos ke
liauninkas aplink pasauli. Jis 
kai-kur ir pasipinigavo. Tikslo 
neatsieko. Be laiko buvo gra
žintas in tėvynė.

SZEIMYNISZKAS NESUTI
KIMAS PRIVERTĖ MOTE

RE NUŽUDYTI SAVO 
VYRA.

Somerville, Mass. — Per 
daugeli metu szeimyniszko ne
sutikimo Mrs. Angeline Bru
no, 32 metu ir josios vyro An
tano, pasibaigė -moteres kan- 

ji paleido tris

Isz Visu Szaliu MUSZTYNE
UŽ PINIGUS

Pradeda Isz Jaunu 
Dienu

gera i i szs i ge re s i r 
nepadoriai

kriminalia-

NELAIMES ^ANT 
GELEŽINKELIU.

Harristburg, Pa. — Asztuo- 
nesdeszimts viena ypata likos 
užmnszta **____
ant geležinkeliniu

232 likos sužeista 
skerskelių 

in laika szesziu menesiu Penn- 
sylvanijoj. Viso buvo 519 ne
laimiu isz kuriu 483 buvo au
tomobiliniu. Praeita meta už- 
muszta tiktai 86 y pa tos o 256 
sužeista. Visokiu nelaimiu bu
vo 486. In tuosius szeszis me
nesius, 65 ypatos likos užmusz- 
ta susidūrime automobiliu ir 
trukiu o 232 sužeista; 14 peksz- 
tininku likos užmuszta.

MOKĖJO GERAI VIRTI; 
GAVO MILIJONIERIŲ 

i UŽ VYRA.
Homestead, Pa. 

kad mokėjo

yra pati Povylo 
sūnūs 01 eve-

Už tai 
gerai virti valgi, 

sziadien pana Mildreda Trux- 
all, 24 metu, 
Reeve, 25 metu,
lando milijonieriaus, po susi
pažinimui tiktai per dvi san- 
vaites.

Reeve susipažino su Mildre
da laike vakaciju Vermillion, 
Ohio, kur su savo draugėms 
gyveno girnoje tuojaus prie 
grinczeles milijonieriaus ir jo
jo draugu. Reeve nubodo pa
ežiam virti valgius ir paprasze 
Mildredos idant jam pagami- 
netu valgius. Kada Reeve su- 
gryžo namo ir rado savo tėvus 
iszvažiavusius in Europa o ne
galiamas valgyti valgiu^ res
tauracijoj nes jam labai pati
ko virimas Mildredos, atvažia
vo in Homesteada melsdamas 
merginos idant pasiliktu jojo 
kukarka ant viso gyvasezio 
ant ko su noru pristojo.

AGENTAI NEGALI DARYTI 
KRATA NAMUOSE.

Washington, D. C. —
hbbicijos kamisorius Doran 
i szsi imtinojo viriems agen
tams pereergejima kad neturi 
tiesa daryti krata privatisz- 
kuose namuose jeszkoti saide- 
rio ir vaisiniu suleziu be va- 
rauto ir jaigu neturi davado 
kad tuose namuose pardavinė
ja tuosius gerymus. Jaigu žmo
gus dilba saideri (obelini ge- 
ryma) arba vyną del savo nau
dos ir ji neparduoda, tai netu
ri tiesos konfiskuoti tuOR go ry
mas.

Pro-

MOTERS VIETA PRIE 
VAIKU IR PECZIAUS.

Rvmas.
A1

rr

pasiimi go
ežios kada in
szuvius kada jisai miegojo. Po 
žudnstai motere malsziai alsi- 
sodo ant krėslo o sūnūs iszbe- :

• Turėti moteris 
as politikoj, pre- 

pramonej

fl I

"‘"'ii
'"i41 METAS

ŽMOGEDŽIAI SUVALGĖ 
16 YPATŲ.

Antverpas. — Telegramai 
isz Francnziflzkos Congo pra- 
nesza ibuk žmogedyste pasi
daugina kas kari daugiau Ma- 
taba ir Sangha aplinkinėse o 
ypatingaii kur murinai yra pa
sikelia priesz baltuosius. Gau
ja murinu užklupo nesenoj ant 
dirbtuves, užmnsze 16 darbia 
ninku, suode kaipo ir telegra-- 
fiste kuri radosi mažoje budy- 
kejo prie geležinkelio. Tau- 
tiszkas vaiskus po vadovyste 
Francuziszkii afioierin nukc* 
liavo in vieta pasikėlimo idant 
n 11 ba u st i ‘žm oged ži u r.

TURTINGAS UBAGAS.
Moskva, Korijo. — Tomis 

dienomis in vietine ligonbute 
atėjo senas žmogus ant gydy
mo. Prie užraszu prisipažino 
jisai kad yra ubagu ir pridavė 
kad jaigu laike jojo mirties, 
neretu sudėti ant ranku mfi- 
nvszkos keliolika rubliu ku- 

turejo maszneleje prie 
isz akvvumo

o kiek tu pinigu 
Ubagas atsake: 

nežinau, nes noskaiezian.” 
Pradėjo skaityt ir pasirodę 

kad joje radosi beveik de
szimts tnkstaneriu rubliu. Se
nelis kalbėjo buk tai jojo tur
tas kuri suezedino per 35 me 
t us.

180 ŽUVO TVANUOSE 
MANDŽIURIJOJ.

x Tokio, Japonije. — Isz Muk-» 
dano danesza buk 180 žiponiu

M
'ii'H 
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ASURADO SENOVISZKUS PI
NIGUS ISZ 1848 METO, SU- 

SIMUSZE IR PABĖGO.
V

iirw

lito
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dalyvaujanfezi
kybo j, biznoje, 
pro lesi joj, 
nuostiiolis
reiszke Mussoliili: moterys, ku

mpinami lik savo vaikais, 
auklėjimu, bei 
ams kasdieui- 

kovoje, yra ru- 
kuriu Italija pageidauja.

Italijos rhoterys ne kiek tu 
» su- 

.. .eise rinkti in savivaldv- 
bot savivaldybes panaiki- 
ir tu teisu neteko. Molo

ku ri a s

butu 
Italu

ir 
didžiausias 

veislei, pa

į rios 
ju sveikata* ir i. 

go pas kaimynus praneszti kas į)n(1e<hi savo vyri 
nio gyvenimo 
szis, '

atsitiko.
Taja nakti porele barėsi be

veik visa nakti o kadavvras'
Inuėjo imt iitsilsio, motoro inejo[teisiu ir turėjo. Joms buvo

in kambari ir paleido in vyra teikta tei
bos, 
nūs, 
rys gali rinkti in kai 
darbininku unijas, bet paežius

szuvi.(Sužeistasis paszoko ant 
kojų ir norėjo atimti revolveri 
nuo moteres bet 
da du szuvius in vyra nuo ko

toji paleido

sukrito negyvas. Motere apsa-(renkamos negali būti. Moterių
bukko palicijai buk per daugeli 

metu vyras pasielgdavo su ją
ją nežmoniszkai ir negalėjo 
daugiau tojo nukensti.

23,148 ŽMONIŲ DINGSTA 
NEW YORKE KAS 

META.
New York. — Praeita meta 

dingo czionais tiek žmonių kad 
galima butu pripildyti, tokius 
miestus kaip Northampton, 
Mass., Greenville, S. C., arba 

23,148

inteligeneziu profesionaliu la
bai mažai tora.

Faszistai turi insisteige tam 
tikru moterių organizacijų, 
kaip tai 
gaite, 
ris,” 
sztis pagimdyti kuodaugiausia. 
faszistuku.

moterių
( 4

M 4 i

bet ju visu tikslas — ruo-

kai p

Iowa.Ottumwa, Iowa. Isz 
ypatų kurios (lingo, likos su
rasta 22,426 arba 97 procentas 
pagal metini raparta palicijos. 
Daugiau kaip 12,000 ypatų du 

“ ‘ ‘ ‘ ' t iF nežino kur dingo.nesurasta f "**“

organizaciju 
Mažoji Italijos Mer- 

Jauna Italijos Motc-

Maskva.
Maskvos 
ekzekutvvo A

Darlri- 
til ta

kampa geleži

joje senus Len-

gesi užslėpti 
kiti darbini! n kai 
mėtėsi ant

apie 
krata 

dingo in 
surado da

ji
•>

!

r
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Sztai 16 menesiu f ra c v B
vX-.

T ra c v B. 
Dunwav isz Saint Louis, Mo.e/ i •

kuris ruko pypke kaip senis ir
Noriu t s va ik u- 

rūkyti cigarus,

>4li V

nežine kur dingo.
w *

MERGINOS BE PANCZIA- 
KU NEINLEIDŽIAMOS 

IN BAŽNYCZIAS.
MerginosHarrison, N. J.

ir moteres kurios lankydavosi 
in Szv. Kryžiaus įbažnyczia be 
paneziaku, ne bus inloidžia- 
mos ant pamaldų. Toki ukaza 
iszdavo kunigas Georgo L. 
Fitzpatrick ir kiti katalikiszki 
kunigai. Kunigai tvirtina buk 
tai geda moterems lankytis in 
bažnyezias su nuogoms kisz- 
koms o ypatingai kada ateina 
in spaviedni, kas labai arži na 
kunigus.

KIEK ISZKASTA KIETŲJŲ 
ANGLIŲ IN 6 MENESIUS.
Harrisburg, 'Pa. — In šzeszis 

menesius nuo pradžių metu, 
Pennsylvanijos kietųjų anglių 
kasyklos liszkaso 29,042,122 to
nu augliu o praeita meta tam 
paežiam laike iszkasta 29,391,- 
011 tonu. Minksztuju anglių 
iszkasta 59,167,816 tonu. Prie 
kasimo anglių __•_rj y______ •
lose o 208 minksztosc kasyklo
se.

ISZ VIENUOLYNU GALIMA 
PADARYTI NAUDINGA 

KRASZTUI ŪKIAI.
— Pravda skelbia 

sovietu centralinlo 
parėdymus priesz

pasilikusius Kusijojo vienuoly
nus.

Caro laikais visoj Rusijoj bu
tą tukstaneziai vienuolynu su 
szimtais tukstaneziu zokonin- 
ku ir zokoninkiu visokios ly
ties. Sovietu Sąjungoj belike 
viso 292 vienolynai, isz kuriu 
jau 211 vienolynu ir devyni sy
nodal esą uždarti. Isz tu 64 
paversti in valstybines Luinas, 
33 in kliubus ir teknikos mo
kyklas, 21 naudojami kaip gy
venami namai ir 27 perduoti 

, o isz 
dvieju padaryti stiklo fobrikal.

— Pravda raszo, kad pasi
likę vienuolynai esą vartojam? 
kaip kontrrevolucionieriu san
deliai draudžiamiems daiktams 
susikrauti. Viename Riaza- 
niaus synode rasta 600 pūdai 
grudu, kelios

nuodu, dinamito ir 
begaline daugybe gėralu, 33b 
baksai su audiniais, labai daug 
persiszku kilimu i;- 75 siuva
mosios maszinos.

Denbnas, Prusai. — 
ninkai statyčiam nauja 
per upe Visla, vienas isz ju Ra 
senka, 20 metu amžiaus, pate 
mino duoboje
nes skrynes kuria greitai isz 
kaso ir rado 
k'iszkus dukatus. Norints ston- 

savo radini bet 
patemino ir

tiksle atėmimo. 
Akimirksnyje sudaužė skryno 
ir pradėjo tarp savos musztis 
ir rinkti auksinius pinigus. Su- 
radejui vos gavosi 60 szmote
liu. Valdže dažinojus 
skarba pradėjo daryti 
bet. darbininkai tuoj 
užrubež. Piešk ose
kelis auksinius ir sidabrinius 
pinigus. Yra tai dukatai isz 
Lenkiszku laiku isz 1816 moto, 

palojo ju 'būti apie 
500. Skylėje kur skarbas likos 
surastas, taipgi surado puiku 
kardu Ibot miisztynejo likos su
laužytas.

Tuojaus po 
sklydo paskalas buk darbinin
kai rado khriszka Lonkiszka 
sarba nuo 1848 meto, kuris su
sidėjo isz keliu milijonu duka- 

prvbuvo žiopliai,

Isz viso p‘

Yra

aplinkine pa

tu bet kada 
jau skarbo nebuvo.

ii '. . 1,«i , .<0||l#*’*l

»
nu-

ir 2 
vietų Sovietams valdyti

Viename

grudu 
bombos

J
11 Angliszkoh

i neteko gyvas- 
cziu 217 žmonių kietose kasvk-

ZEPPELINAS PASEKMIN
GAI ATLĖKĖ NAMO.

Friedrichshafen, Vokieti jo. 
— 'Oralaivis Zeppelinas perio
ke per mares isz New York o 
namo in laika 55 valandų ir 24 
minutu, kuri pasveikino tuks
taneziai žmonių. Po trumpam 
pasilsiu1) trijų dienu leisis in 
kelione po svietą, po tam vela 
sugryž Hn Amerika.

RUSISZKAS EROPLANAS 
ATLĖKĖ IN AMERIKA
Omsk, Si byri je. — R usiszkas 

eroplanas #1v***v,

iszleko
Yorka, atlėkdamas isz 
vos in czionais in 13 valandas 
ir 53 miliutas, tolumo 1368 my
lės, padarydami -apie 100 my
liu in valanda. Eroplane ke-

TURĖJO SZOKTI IN 
SZULINI. -vwr i , y—

Pekinas, Kinai. — Aplinki
nėje Szen 8zu ir Kansu, valdže 
ėmėsi karsztai prie isznaikiui- 
mo rūkymo opium. Vienas isz 
tonaitiniu virszininku suomes 
kaltininką ant karszto darbo 
Ii epe jam iszdurti akis ir
kirsti abidvi rankas. — Tokis 
barba r iszk urnas laibai sujudi
no gyventojus kad mėtėsi ant 
grinezios virszininko kuri nu
žudo arim geriau sakant, su
drasko ant szmoteliu jojo su
nik Virszininkas geisdamas ap
sisaugo! panaszios mirties in
szoko in artima szulini. Mvne 
inirszusiu žmoni u pradėjo mė
tyt in szulini akmenius ant 
galvos virszininko ir tokiu bil
du panesze baisia mirti.

KAREIVIS KAREIVIUI 
SPAVIEDOJOSI.

Marsiilie, Franci jo. — Atva
davę kareiviai isz Moro k o ap
sakinėja ‘buk
buvo labai sužeistas ir pa rei
kalavo kunigo. Generolas nu
siuntė tuojaus pas kunigą bet 
tasai buvo nusidavęs palydėt 
neibaszninka ant kapiniu. 

< A M

vienas isz j uju

/ BOBŲ SLAPTYBE.

Placzburniene — Ka asz tau 
pasakysiu kūmute, tiktai nie
kam nesakyk.

Ar žiniai Puslaitiene nuola
tos su savo vyrais alų gere 
kaip pats buna darbia.

Liežuvaitiene — Tai ve, asz 
jau senei apie tai žinau. Man 
sake Didburhe, o jei sake Nau- 
jen6 o toji girdėjo no Dantuo
tos ir tai po didele slaptybe.

Žemo ) t“Soviatu
Seredos ryta in New 

Mosk-

liauna penki vyrai: Sterligo- 
vas,
Szesztakov ir Futvajevas.

Eroplanas turės atlikti apie 
1’4,000 myliu per Siberije, Alas
ka, Seattle, 
Chicaga.

Szesztakov, Bolotof, A.

San Francisko ir

TĖVAS 42 VAIKU.
Quebock, Kanada. — Tuo- 

jaus prie rnbėžiaus gyvena Le
vi Bresson, Francuziszkas-Ka* 
nadietis farmoris. Nosenei pa
siliko jisai tėvu 42tro kūdikio; 
36 isz ju yra gyvi ir gyvena vi
sose dalyse Amerikos ir Ka
nados. Bresson yru vedos ke
turis kartus o kožna isz jo-jo 
paežiu pagimdo jam po dvynu
kus o paskutine net trynukus.

III ■' I ■■ f

‘ , O
kad kumigas neatėjo, o karei
vis buvo mirsztantis, pribėgo 
prie jo greitai kitas kareivis 
ir atsiklaupęs prie 
paszauke:

gulinezio 
paszauke: “Broli, -asz esmių 
katalikiszkas kunigas karei- 
viszkojo ta riestoje. Turi pro
ga -iszpažii'ntlL manga iszpažii'ntii man savo grie
bus iir gausi atleidima.”

Po tam pasilenkė prie mirsz. 
tanezo ir 
Kareivis mirė 
g’

.

I

Bressonas taipgi turi anuku ir, 
pra-anuku taip, kad jojo szei-

visai nesergia.
tis myli rūkyti cigarus, bet 
jam smagiausia rūkyti pypke. 
Pradėjo rūkyti pykia kada tu
rėjo meta laiko. Tėvas ji isz- 
mokino tik ant juoko, bet kada 
vaikas priprato prie rukimo, 
tėvas negalėjo ji nuo to papra
timo atkrntvt ir dabar suruko

A

po deszimts ir daugiau pypkių 
ant dienos.

apsigyve- 
ant salos

NEPAPRASTAS PASOGAS 
MIRUSIOS MOTERES. f

Kana, Kreta. — Tūlas Fran- 
cnzszkas aficierius, 
nes nuo ilgo laiko
Kretos, apsipaeziavo su tenai- 
tine tautiete kuri mirdama pa
liko jam dvi paeztines markes 
isz Halu Mauretaniszku. Tosios 
paeztines markes cziadien yra 
vertos arti 60 tukstaneziu fran
ku. Kokis tai žiaunas markiu 
darodino idant juju neparduo
tu nes verte tuju markiu kyla 
kas metas. Prabuvęs in miestą 
Kana, aficierius patalpino 
markes liaukoje o iszkeliauda- 
mas in savo tėvynė pasiims su 
savim.

aficierius

MOTINA PASKANDINO 
VAIKUS IR PATI SAVE.

*

Cirkevnica, Vengrai. — Mo
tere Mate Ganiau, pati turtin
go virszininko, būdama Buda- 
peszte, staigai neteko proto ir 
paskandino savo du vaikus 
mariose. Butu ir treczia pa
skandinus bet pri-begia -žmones 
atome kūdiki nuo papaikusios 
motinos. Laike sumiszimo pati 
inszoko in mares ir prigėrė.

iszldanso spavedni. 
mMsz-iai ir už- 

anadinaneziai.
NEMIELASZIRDINGAS. 

BARONAS.
— Kaimelyje 

vienas

' i
Berlynas.

Ringmnndhof apsirgo 
bernas, ligonio draugai ir pali-- ,0 t 1 •

cijantas norėjo ji paguldyti 
kur ton po dvaro pastogia, bot 
Vokietis, baronas, neinsileido 
ligonio ne ant kiemo. Vargszas 
gulėjo ant lietaus ir szalczio 
per kolosu.valandas o kada ji

NUBAUSTA ŽUDINTOJA.
Opolus, Aust. — Mergina ei

dama isz czionais in Szkoca nu
žudo savo kūdiki ir užkaso 
prie plento netoli Naklin. Už
kasta kūdiki rado dažiureto- 
jas plento — po tam iszsidave 
kad ta pati mergina papilde, 
žudinsta kuria gaspadorius isz 
Vii dargu pavažinėjo o kuri tu
rėjo gyva kūdiki ant ranku. 
Sudas nubaudė ja ja ant ketu- 
riu metu in kalėjimą. Mergina 
prisipažino prie kaltes saky
dama kad turėjo papildyti žu
dinsta nes neturėjo isz ko mai- 
tytis ir kūdiki o priek tam nie
kas josįos nepriėmė ant tarnys
tes su kūdikiu todėl nutarė 
nuo jojo atsikratyt.

Ii W ' 1 11 '' ! I

ŽMONIŲ TAMSUMAS.
Pskov, Lenk. Arti ezia- 

nais užmiestyje studentas Ne- 
krosov rinko ant lauko žoles. 
Kaimuocziai mano kad 
platina influenza todėl

1

myna sziadien susideda isz 150 atėjo draugai tatlankyt, rado J • A!» •

I

ypatų.
i

t
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■ ■ '. jau sustingusį.

m uos
saves. Minvszka 
užklauso: 
randasi ?
4 4
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4 4
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žuvo per tvanus kurie taipgi 
padare milžiniszkas bledes del 
gyventoju. • Vanduo nunesze 
tiltus todėl trukiai sustojo ėja. 
Tik vienam kaime žuvo 82 ypa
tus kada vanduo staigai užlie
jo visa aplinkine.

jisai 
ji su

ome ir per dvi valandas tyri
nėjo po tam kerszindami už- 
muszimu jaigu vela sugryž in 
szia aplinkine. Pas studentą 
su rudo dantims milteliu ku
riuos palaike už trueizna. Kai-
muocziai paliuosavo studentą.

ill I

* 1*

*11
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Paskutines Žinutes r

fl Pittsburgh. — Didelis pa- 
sažierinis bosas Greyhound Li
nes sudege arti Scotts Hill, 
aplaikydamas blodes ant $15,- 
000 o pasažieriai $5,000. Bosas 

Indianapolis in Nowėjo isz
Yorka.

U Brooklyn, N. Y. — Kom- 
presinis oro katilas truko dirb
tuvėje makaronu užmuszda- 
mas du darbininkus ir sužeido 
keturiolika. Locninkas likos 
aresztavotas už neprižiurejimn.

fl Wilkes Barre, Pa. — Už
darytas kozoje už girtuoklysta 
Fredas Beilnar, 30 metu isz 
Larksvilles, pasikorė ant savo 
diržo. Lavona surado ant ryto
jaus. • ,

U Sacramento, Calif. -4- 
Penki Kinczikai likos užmusi- 
ti ir sudege ant anglies sugryjĮ-

Calif.

darni nuo Veselkos kada dide
lis bosas susidūrė su kitu ir ui-lis bosas susidūrė su kitu ir vidu

ti Poplar Bluff, Mo. — Laj;-
ko gaudimo žuvu, Arthumįk

sidege.

Ramsey, rado ojsteri, kuriame 
talpinos; pluki peria už kurt*
aplaike nuo auksoriaus 2,00b

I

doleriu.

MOKYKLOJE. 'fltlll

•>Daraktoris — Pasakyk man 
Baltruti, kiek yra minutu ady-
noja f

B — Asz szendien ponas da
raktoriau no galiu pasakyti ba 
musu ziegorius pagadintas.

1

KROMIA.
kupczihs nieko no 

nuleisi už ta ceikit
Dievaži ne galiu, del tik-

Tai
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ro tėvo ne neleistam
— Tai buk sveikas
— Ta i del ko buk sveikrts.

•• ••

Jaigu nsk no nulosiu tai nik. 
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KALBA PULKAUNINKO 
SU RUSISZKU SALDOTUM

4

SAULE
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jeigu sutiktum ant uli-
' i

Uzmiiaztau ji, ponas pild
ai sake nusiminęs

H
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Nonints sausieji užgine»ina 
kad prohibicije Amerike pa
daro žmoniems daug gero bet 
girtuoklyste ir visokios ligos 
prasiplatina baisiai no tik ant" 
vvru bet ir ant moterių.

Institutas Keeley del gir
tuokliu jau negali priiminėt 
ligoniu ir turi padidint savo 
Itigoribnte o tai isz priežasties 
ligų prasi platinančiu nuo gir
tuoklystes tarp moterių. Sako
ma kad ligoniu ateinanti mota 
pasidaugins daug daugiau isz 
priežasties prolwbieijos.

Amerike

Francis Wood- 
isz Jello, 

doleriu

Kalbėtojas 
ward, milijonierius 
užmokėjo 3,500,000 
idant atarikratyt nuo savo pa- 
cziules Persis Davis Wood
ward, kuri a plati ke du milijo
nus doleriu ir del dvieju vaiku 
po 750 tukstaneziu doleriu. 
Milijonieriaus Woodward tur
tas iszneszji ant 30 milijonu do
leriu.

Badai priežastis persiskyri
mo buvo meilingi susineszimai 
su Francuzaitems Paryžiuje, o 
vela vyras užmetinėjo moteriai 
kad ji ji turėjo už daug jauni
kiu.

Gerai persiskirt tuivziams 
jaagu turi milijonus ant ko sau 
vargszari negali paveliut ir turi
gyvent drauge su savo paeziu- 
leins.

Ant seimo daktaru Wash
ingtone, likos paiiiekinta ko- 
bjauriausia tebyre pfohibicije. 
Dr. T. C. Chalmers isz Forest 
City, N. Y., užvardino alkoho- 

“vienatiniu budu kuris
• gelbsti ir prailgdna žmogaus 

y vesti?*
Likos paniekinta ir iszjuo- 

kinta visus žymius prohibici- 
jonierius kurie uždraudže 'žmo-

H u

g

uiems gerti o patys turi pilnus 
skiepus geriausiu gerymu.

Nėra ko stebėtis, jaigu ge
riausi daktarai pyksta ant po
litikierių ir tikejimiszku veid- 
madnrili kurie kisza nosis in ne 
savo reikalus.

Aplie tai kas yra gera ir svei
ka ar bloga del žmonijos, turi 
rūpintis patys daktarai 
politikieriai ir 
kvailink

o ne 
tikejimiszki

adgalTrys szimtai metu 
Olanderiai pirko Manhattan 
sala ant kurios sziadien stovi 
miestas New Yorkas, nuo In
dijon u už 24 dolerius — žino
ma ne pinigais tiktai tabaku, 

karolėliais ir kito
kiu tavoru. Sziadien tasai 
szmoteFis žemes vra vertas asz- v
tuonis bilijonus doleriu už 14,- 
209 akerius žemes.

Nesenei keturkampinc pėda 
žemes New Yorke likos par
duota už 800 sdimtus doleriu o 
trys szimtai metu adgal pirko

žibueziais, 
tavoru. Sziadien

už 17ta dali vieno cento.

Meksikos prezidentas Emi
lio Portes Gil sziomiis dienomis 
panaikino tiesas baudžent pra-
^kaltelius mirezia. Taipgi ma
no panaikinti visus teismus 

’ “džiure” 
o naudoti tam tikra kamisije 
kuri nusprendines bausme kal-

perkratinejimus per

tininkams o tai del to kad 
“dŽiure” susidedanti isz dvy
likos žmonių, tankiai neteisin-
gai ninbaudže žmogų dsz ypa- 
tiszkos neapykantos.

Tūlas prohibicijos agentas
Pennsylvanijoj apreiszke buk 
turėjo iszgerti 58 kvortas 
munszaines idant aplaikyt 
nors viena davada kad žmones 
lauže pTohibicijoB tiesas. Isz 
to dnckia&i matyt kad iszdirbi- 
mas munszaines 8uv. Valstijo
se yra iszgeriama per paežius i • * e ii S 11 • « ■prohibicijos sznipus 
jeszko davadu(f).

kurie

Kryžius ant Golgotos ta j i 
neiszgelbes kuris pats savo 
szirdyje jojo nepastatys.

f

Valdže apdovanojo modaliu
Charles Browne, sarga Mount 
Rainier valdiszkam parke už 
iszgelbejima gyvaseziu keleims 
keleiviams kurie inkrito inkurie inkrito 
prapulti nuo kalno.

Amerikos

daktaro įlo

gyventojams li
gos kasztuoja kas metas 3,729,- 
925,296 dolerius per meta, pa
gal apskaityma
mer Folks. Apskaitė jisai buk
žmones per ligas iszduoda kas 
metas ant daktaru 120 milijo
nu doleriu; dispensariu 2,233,- 
824 dol., ligonbueziiu 404,501,- 
572 dol., del prižiūrėtoju ligo
niu 151,900,000 dol., už gyduo
les 700 milijonu doleriu; ant 
dantų 280 milijonu doleriu; ne
tekimo uždarbiu per visokes 
ligas 1,245,000,000 dol., užbe- 
gimui ligų 72,290,000 doleriu. 
Prie to daktaras Folks priskai
to kad žmones miria nuo ligų 
patrotina 12 bilijonu 
uždarbiuose.

Pagal 
tai

doleriu

Iszt raukta. isz Times.

Ant plataus bulvarus Peters 
burge, <‘jo pasivaikszcziodrimi 
ponas pulkaunykas su ponu 
parucznyku.
Tarp ju traukosi gana karsz- 

ta kalba o kaip kada ir ginezai. 
Ponas pulkauninykas tvirtino, 
> . a . « a . Bbūk Rusiszkas kaimnotis, pa
imtas in vaiska, ne tik ka grei
tai buna nutaszytaš isz savo 
paikumo, <1>et greitai pasilieka 
iszlavintu visame ir pastoje in
teligentu ir iszmintingu žmo
gum.

Ponas parueznykas tame prio- 
szinasi ir užginezina, jog isz 
knmo negalima padaryti isz- 
mintinga žalniori liepe ponui 
pulkaunykui Ji sulaikyti ir 
persitikrint — užduoti kelis 
klausymus — ant ko pulkau
nykas noringai sutiko.

— Hei! Žalnieriau, prisiar
tink czionais, — paszauke po
nas pulkaunykas.

— Klausau! — atsako žal- 
nieriš persigandęs, atiduoda
mas prigulinezia garbe.

— Klausyk vaike ir gerai 
supraski ant užduotu klausi
mu, kuriuos tau užduosiu idant 
galėtum gerai ant ju atsakyti 
—kalba meilei parueznykas.

— Pagal paliepima, ponas 
parneznike, iszstenejo bai
mingai žalnieris.

— Tai klausyk: Ka tu pa
darytum laike vainos, jeigu su
sitiktum su neprietehim, 
paveizdos, su Francuzu?

— Ne žinau, ponas paruez
nyke — sustenėjo žalnieris.

— Bet apsvaratyk, pamis-

turn, , 
ežios bulu?

kaunyke — 
žalnieris.

— Ka? tu užmusztuin bulu 
už ka?

— Atsitrauktai! su garbe, 
ponas pulkaunuke ir sų pared- 
ku!

— Kvailas esi, atsiitrniiktt 
h u garbe ir pa red k u priesz gy
vuli!

—- Pagal jusu paliepima po
nas pulkaunyke, paimtau ji už 
rankos ir nuvestau in kazdrmo 
idant nepadarytu sarmatos ant 
uliezios.

— Tik tu gerai temyk ka 
kalbi, — atsiliepė pulkauny
kas vos susilaikydamas isz pik
tumo — bulu paimtum už ran
kos. . . nuvesti in kazarrnes? 
Tik temink gerai!

— Ne žinau, ponas pulkan-

ponas pili-
A *

garbe,

lyk.

ant

nyke!
— Na, tik tu tomyk gerai!.. 

Paimtum už ragu ir nuvestum 
ant policijos idant nepadarytu 
bledes arba nelaimes. Ar teip?

— Teisybe, ponas pulkau
nyke, paimtau už ragu ir nu
vestai! ant policijos, idant ne
padarytu bledes arba nelaimes.

— Na tai gerai! — tarė už- 
ganadytas puTkaunukas. — O 
dabar temink gerai ir apsvars
tyk ta gerai, pakol atsakysi 
nnt mano užklausimo.

— Pagal jusu paliepima, 
ponas pulkaunyke — atsiliepc 
persigandęs žalnieris.

— Pasakyk dabar, ka tu 
padarytum, kad mane
turn ant uliezios.... mano 
pranti ?

— Užmusztau poną pulkau
nyką !

— Ka tu kalbi pasiutėli? 
Užmuązt savo pulkaunykai 
Apsvarstyk ‘ka kalbi. •

— Atsitrauktai! su garbe, ir 
paredku!

— Ar tu suvisai no tokai 
proto, vaike — juk no esmių 
meszka, idant bėgtum nog ma
nos. Absvnrstyli gerai!

sutik-
, su-

MANO GYVENIMAS AMERIKE
Jir ‘ -ytr-i II-JI
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Esmių vienas, kaip pauksztelis, svetimoj szaleloj, 
Atskirtas nuo teveliu, palikau broli ir sesele,
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Ne isz kokios įbedus, vargo, tik isz padūkimo,
lĖjau in Amerika, jeszkoti ponystes ir mandrmrto. , 

Ne taip stojos, kaip maniau, greit turtingu stoti, 
Tr iszejau in ta szali laimes, turto sau jeszkoti, 
Turtus dykai ezion neduoda, reikę juos uždirbti 
Varga, bada ir pažaras, ezion reik datirti.
O Tu Dieve, Sutvertojau, dangiszkasis Pone, 
Liūdnas yra gyvenimas, Amerikos szono,

I u i

I I

I •.

Fabrikai, kasyklos sustoja, nėra kur užrlirbti, 
Nėra ne cento ne dolorelio, reike badu mirti.
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Jaigu gaunu koki darba, baisu apsakyti, 
Kas tai yra per sunkenybe, sunku apraszyti,
Ranku, kojų kaulai braszka nuo darbo sunkenybes,

/I '

I

Motiejus ir Petras buvo du 
kaimyai. Ūki juodu turėjo ma
ža, žemes menka ir nederlinga. 
Abudu vargo sunku vargą ir 
nors dirbo kiek galėdami, nie
kas jiem nesisekė; ne karta 
juodu neturėdavo ne ’ sausos 
duonos kąsnelio.

Bet sztai viena diena pavy
ko Motiejui sugauti kiek ža
vu. Parsinesžes namon, liepe 
jas savo žmonai iszvirli vaka
rienei. ’ " '■* * t Į

Motiejiene tuojau patiekė 
(pagamino vakariene ir po va
landėles abūdii srėbė skania 
žuvti sriuba).

Tik netikėtai kažin-kas su
beldė in duris. • f

— Kad tavo kur galas.... 
sumurmėjo Motiejiene, kuo-

Kūnas tirpsta kaip vaszkas nuo ilgines karsztybes.
Nesitikėjau kad man reiks taip sunkiai dirbti, 
Kaip atsimenu tėvynė, ima aszaros man byrėti, 
Jau praėjo jaunos dienos ir linksmos daineles, 
Man ne miela Amerike ne jaunos paneles.
Tėvynėje būdamas, daug ton ju mylėjau,
O per nelaba kvailysta atsiskirt su joms turėjau, 
Kad galeeziau ir turecziau pauksztelio sparnelius 
Lekczia iii tėvynė brangia, pas savo tėvelius.
Atlankyczia motinėlės ir tėvelio kapeli, 
Suraminczia szirdole pas savo broleli, 
Jau nubodo ir iszsiilgo man ezion gyventi, 
Tik nedaleisk Vieszpatio Amerike numirti.
Vis žmones ežia paskendia Sodomos griekuos*, 
Kunigus irlbažnyczes paverto ezion in niekus, 

gaunam gera darba ir daug pinigu,
Czia nereike bijot Dievo, bažnyezios ne kunigu.
Czion visokios nedorybes baisiai insiszaknijo,
Kad ir isz geriausio krikszczionio pagonu ingi jo, 
Mota doleri ant stalo sako: ‘‘tai mano Dievas, 
Jis mane nuo bado gelbsti kaip geriauses tėvas.
Spaudže szirdis žiūrint ant tokio latrelio,
Ant gero krikszczionio - kataliko, Lietuvos brolelio, 
Jisai neiszmano ir nežino kas tai Dievas yra,
Y V* te • • 4 B * J • * te B te . ’ i r.

jai gu

greicziausiai

»>

pagriebus nuo- 
stalo dubeni (bliuda) ir slėp
dama ji iii indauja.

— Nebijok, nieko neduosi
me, — tarė Motiejus ir, priė
jės prie duriu, ruseziai suszu
ko: kokis velnias czia tave ne- 
szioja?

— Esiu iszalkes, pakelevin- 
gas, — atsiliepė tykus balsas 
už duriu, — meldžiami duokite 
ko valgyti.

— Iszgrausz, — bumptelejo 
Motiejus, — mes patįs neturi
me nieko, eik sau szalin.

Vargszas pakelevingas atsi
duso ir nuėjo.
Iszauszus pavasariui Petro dir
va taip tankiai ir tarpiai emo 
žaliuoti kaip dar niekad 
buvę, o Motiejaus dirvoja su
žėlė beveik vienos tik piktžo
les. Stebėjosi Motiejus, bet dar 
labiau nustebo atėjus szienplu- 
tei ir rugapiutei. Jo dirva bu
vo kone tuszczia, o Petras tu
rėjo supraszyti kaimynus Iri 
talka, nes vienas neinstenge vi
su javu suvalyti. Jo kluonas 
buvo pilnas, reikėjo net kūgiai 
laukuose krauti, o kviecziai 
tai užderėjo, kad isztisus me
tus vien pyragais gale|u misti.

4

nėra
Kada iszgirstt taip ji kalbant, net aszaros byra, t
Tie seneliai susilenkia, jau jam žeme kvėpė, 
Per ta girtuoklysta ir proto jam neteko, 
Poterėlius jau užmirszo, ner ka kalbėti, 
Dievo prisakymus, nežino kaip tur* kalbėti.
Neapeina jiems ne Dievas, ne baisiausia mirtis, 
Užsigėręs rieczia galva kaip tureziaus sartis, 
Ant galo mieli broliai, meskit in szali girtybe, 
Dorai gyvenkit ir paguodokit nuolat dorybe.

ll.

Ne žinau, ponas paruezž i nu n u 
Su v.

apskaityma 
turtai

Valst. kas kart daugiau gau- 
rankas moterių, 

visu
rankose. .Tai-

privatiszki

nasi in
apie 40 procentas
randasi moterių
gu taip tolinus eis tai in laika 
dvylikos metu Amerikonkos 
pasiliks locnininkems didesnes 
dalies visu turtu Amerike.

139 mot eres ap- 
juju i ne i gos per

du milijonus doleriu 
o tiktai 123

nyke.
žinoma,

Jau 
turtu

Mete 1928, 
reiszke kad 
virszina 
metines ineigos
vyrai turi panaszias ineigas;

metines inei- 
doloriu o 
panaszes

44 mot eres turi 
gos po 
tiktai 42 vvrai turi 
i neigus.

Sz'iadi(‘n didesne 
sziu didžiausiu 
szerai randasi 
rikoniszku moterių.

4 milijonus

! dalis sze- 
geležinkelįu 

rankose Ame-

Ministeris Kariszkos
1 f I iii 1į

Laivorystes

Naujinusias paveikslas Er-
nešto L. Jahncki isz New Or
leans La., kuris yra ministeriu 
kariszkos laivorystes Wash
ingtone, D. C.

ITALUONINIS PRIEŽODIS
Jeigu motore teip butu kojo- 

sia greita, kaip liežiuvije, tai 
galėtu pagaut žaiba ir peczl’u 
užkurt.

Tūlas nuobodus manijakas, 
kurs sau inkalbedavo kas va
landa kita liga, skundėsi dak
tarui, jog negali ne sėdėti, ne 
gulėti.

— Tai tamista pasikark, — 
atsake nekantrus daktaras.

— Tik pamislyk, 
užmųsztum ji.

— Teisybe ponas paruezny-
kau, užmusztau ji.

— Tai gerai, vaike, o dabar 
klausyk. Ka tų piųlarytum, jfii-, 
gų sutiktum trisdeszimts 
Francuzu? ,

— Užmusztau juos — atsa
ke žalnieris.

— Tik pamislyk, vaike, ju
ju trisdeszimts, o tu tik vienas, 
jie tave užmusztu. *

— Szventa teisybe 
parueznyke.

— Tai ka tu darytum?
— Ne žinau, ponas parucz-

— atsake sųsimaiszes

sutiktum

nyke, 
žalnieris.

ponas

Na, tik pamislik.... 2i- 
in- 

veikti, atsitrauktum nog plc- 
cziaus su garbe.

noma, negalėdamas juos

— Pagal jusu paliepima, 
ponas parueznyke, 
tau su garbe ir paredku.

— Tai gerai. O dabar to
myk gerai,'ko klausinesiu. Ka 
darytum, jeigu sutiktum girta 
drauga ant uliezios?

— Užmusztau ji, — atsako 
tvirtai žmlųieris.

— Bet kam turi užmusztnet 
girta žalniori, 
gerai ?

— Atsitrauktai! su garbe ir 
paredku! — atsiliepė tvirtai 
žalnieris. .

— Ka tu kalbi vaike? atsi
traukti priesz girta žalniori?

— Teisybe, ponas parųczni-

<atsit rauk

tik apsvarstyk

ke.
— Tai ka tų darytum 

girtu draugui
— Ne žinau, ponas paruez

nyke, — sudejavo sųsimaiszes 
žalnieris.

— Apsvarstyk gerai vaiko, 
juk teisybe, kad paimtum ji už

A A A 1

su

Apsvarstyk gerai vaike

rankos ir nuvestum in kazar- 
me, idant ne padarytu sąrma-
tos ant uliezios.

— Pagal jusu paliepima, 
ponas parueznyke; paimtau už « 1 • 4 • trankos ir nuvestau in kazar- 
me, idant nepadarytu sarmatos 
ant uliežios.

— Žalnieriau!
pulkaunykas.

— Klausau, pono pulkau
nyko — atsiliepo jau suvisąi 
iszbaidytas žalnieris.

— 1
nok... Hpi... Hm... Ka tu dary-

. »!!»• I ' *

— suszuko

—F.

Apsvarstyk gerai!
Tai teisybe. Paimtau po

na pulkaunykai už rankos ir 
nuvestau in kazavme idant ne
padarytum sarmatos, — iszta- 
re neatsiduses.

— Kvaili! suvisai ne tokai 
proto, ezion ne eina apie tavo 

bet apie tavo 
pulkauninką. Apsvarstyk ge
rai....

Žalnieris

girta dranga 1

y porigandes lyg

UŽ DORYBE.
I I

’" Grigas rado* lO kopuiku vh-’ 
lydamas pakaju pono Szotumo 
Ponas Szotumas 
pinigėli tarė:

neduodamas

— Paimk sau vaikiu 
imk del saves už tavo dorvbc.

Tn nedelia vėliau, dingsta p.
brusloto kiszo-

pa-

Szotumui isz 
niaus rublis ir paklausė:

— Klausyk Grigai, ar tu ne
pnškutininm, net pajuodo ant rubliaus mano bruslote?
veido ir greitai atsako be atsil- 
sio:

— Teip, pagal jusu paliepi- U
< B . k »«te

ma, 
ka už ragu ir nuvestau ant pa

Itadail, Į!l(inZHll! Į/VZllVZ, 
bet pasilikau del saves už do- 
rvbe.

praszau pono

paimtau poną pulkauny- . 'rill«s dievobaimingas ba.jo-

licijos, idant nepadarytum jo
kios bledes arba nepatiktu ko-

— Da, ezort z toboj!....
— Paszol von!.... — per-

kia nelaime...

— Paszol von!....
trauko jam pulkaunykas ir nu
ėjo su parueznyku paraudona-
tos isz piktumo.

NET ŽVANISI.
* A

Adomas sugryžta girtas vi- 
dunakteja nuo mitingo. Pati 

japi 
o jis

atidarius duris, duoda 
smarku ypa per žanda, 
nnt to.

t roja ausi ja man skamba?

SMUTNA PABAIGA.
~ ■" ■ '■ - — - - -

Isz ryto pažįno jaja, 
Ir insimylejo merginoja. 
Po plot linksmai kaliojo, 
Vienas in antra insimylojo. 
Bet vąkaro tas tasėjo,

In sprandą nuo jos tėvo aptu
rėjo.

•Iii'

Po velniu! Duszule, ka-

ras visados palikdavo melstis 
kokioje zokininku bažnyczioje, 
kada visi žmonis 
Viena karta, 
pasilikęs meldėsi khipszczias; 
brolis kliosztoniaus kuriam nu
sibodo laukti, sumislijo szposa. 
Užlindės už didžiojo altoriaus, 
kada bajoras meldės, atsiliepc 
storu balsu:

— Eik laukan kvaily, te 7 
gausi nieko.

Bajoras iszsigando, paskui 
biskutį atsikvepės, pasijuto už
gautas ir atsistojęs tarė:

— Valia Tau, Vieszpatio 
Dieve, duoti, arba neduoti ale 
nevąlia bajoro vadinti kvailiu.

iszeidavo.
kaip paprastai,

ne-

ANT STACIJOS.
•te ( . ■ o

• A 1- ( ft

Kunduktoris — Ei, mister, 
ezion no gali in ta vągona ses-
ti tai specialiais vagonas del 
prezidento.

— Nugi ir asz prezidentas
i

- , . —. . - - ‘ - -
A. RAMANAUSKAS

■■• 1 , A .

LIETUVISZKAS GRABORIUS
28 Frack St., Frackville, Pa.

Bell Telefonas 172 .J
B II 4 . B-il

MILL & PATTERSON STS., 
r 3T. OtAIR, PA.

Bell Tolefohas 1430-Rf fe
Iszbalsamuoja Ir laidoja mirusius 

ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 
szla nuo papraszcziausiū Iki prakil
niausiu. Parsamdo automobllhis del

f

ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo-
J \ K I '*'< I . ' ' > - . M i U Ate A

y a t ruuuaiu* ruramnuu uuvuiuuuinuo uoi
Tomyk gorfti ir atšaki- lafdotuvlu, vejelių, krikaztyniu ir

kitiems pasivažinėjimams.

nuo draugystes.

r**
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M

PAJESZKOJIMAI
*' "*» * (" t* • ♦ jftj r m' į-1 —

Pajeszkom darbininko dirb
ti visus ūkės darbus ant visa
dos. Raszydami pažymekit 
kiek norėsite ant menesio Ir 
ar patyręs darba ar ne. Mylint: 
svaigalus tegul neatsiszankia. 
Atsakymą duosime kiek vie
nam kuris atsiszauks sziuo ad
resu: (t.65

Wm. Ambrose,
R. F. D. No. 1, 

Hookstown, Pa. 
t I 

I 'H ■ ■ ■ . ......        H- ■!

FARMOS — FARMOS!

Raszydami

J

LietuviuMilžiniszkoj Lietuviu Ūkininku 
kolionijoj Amerike. Yra tai puikiau
sia ir tinkamiausia aplinkine de| Lie
tuvio. Sekanczlos farmos turi būti 
greitai parduotos už labai pigias 
prekes.

40 akeriu'farma su gyvuliais, ma- 
szinoni, javais ir budinkais už $2,700.

80 akeriu farma su gyvuliais, ja
vais, geri namai, už $4,500.

55 akeriu farma, geri namai, misz- 
ko, už $1,300.

333 akeriu dvaras, puikiausi bu- 
dinkai, puikiausi galvijai, 1 mylia in 
miestą, $13",000 ant iszmokejimo.

Peter D. Andrekus, Co.,
Pentwater, Mich.t.65)

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

Ant Antro Floro Kllne Sttoro 
19 W. Centre St; Mahanoy City

6 66
YRA TAI RECEPTAS DEL 

Szalcrię Gripo, Flu, Dengue, 
Bilious karszczio ir Materijos, 
hrtitai teikia. Gausite aptlakoae.

*

Bilious karszczio ir Materijos.
A A .Ik

MERCHANTS BANKING TRUST CO. 
MĄHAN0Y CITY, PA. 

—|—$---------
3-czia Procentas už jusu pinigus ip saugumas del jūsų 

saugumo.
piųigus yra gerinus negu 10-tas Procentas, be jokio

1 , ' V ' ‘ ' JI

MERCHANTS BANKING TRUST 00.
moka 3-czįa Inocentą už ju.su sutaupytus pinigus ir ta

. suipa kas-kart aijgau didyp. Yrą tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir czedina. Dekite savo 
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite 
1 » i • i • ____T-l * i

dol Uogaus kuris dirbą ir czediną. Dekite savo

kaip tai pinigas augą su pądąugiųiiąų procento. 1

t

4 « H’

Sode visi medžiai linkte buvo 
palinkę nuo vaisiu. Pardavės 
javu ir vaisiu, Petras trumpu 
laiku tiek iszrinko pinigu, kad 
nupirko du gražiu arkliu, ke
lias karves, pasitaisė triobas Ir 
nupirko paežiai dovanu virtine.
brangiu karieliu, kuriu labiau
siai pavydėjo jai Motiejiene.

Motiejui vėl reikėjo vargas 
vargti.

— Kas pasidarė su Petru? 
ne karta galvojo Motiejus. — 
Ar jis pinigus kur rado, ar ait
varas jam atnesze. Gal velnini 
duszia yra pardavės? —

Negaledams suturėti savo 
smalsumo, jis nuėjo pas Petra 
ir stacZiai jo užklauso:

— Pasakyk man, kaimyne, 
kaip tu taip greitai pralobai?

— Isz tiesu nei asz pats ne
žinau — atsake Petras — kar
tais asz pats tuo stebiuosi. 
Prasidėjo tai maždaugiau vie
ni metai atgal. Viena karta sė
dėjau su paezia vakarieniau
dami, neturėjome daugiau nie
ko, kaip tik švara duonos, 
kaip sztai kaži-kas subeldė In 
duris.

— Ka ten Dievas atveda? 
paklauso mano žmoną.

— Ėsiti iszalkes, pakelevin- 
gas, — atsake kaži-koks tykus 
balsas, — noriu valgyti.

Asz insileidau in vidų ap
driskusi elgeta, daviriu jam va
karienes ir atnesziau kuli szau- 
du, kad turėtu kur atsigulti. 
Buvo tai sunykęs, ^vargingas
žmogelis, bet jo veidas spindė
jo kokia tai nepaprasta szvie-
fca. Kita diena anksti ryta jis 
parėkavo jo mums už vieszna- 
ge ir iszeidamas tarė:

— Nesigailėsi nei tu,— Nesigailėsi nei tu, nei 
tavo žmona vakaryksztes jusu 
vakarienes. Priėmėt mane, pa
valgydinote, už tai <isz jums

4 • -t' « •f «> •

palieku laime.
, Įr nuo tos valandos» viskas 
mums sekasi, Vieszpąts Dievas 
laimina musu darba. —

Motiejus atsiminė dabar ana 
ir vakara ta pakelevingąji. Ir 
atsidusę jis liūdnai, žiųoda- 
mas, kad įai^e du sykių nie- 
kacį neateiną.

*

4

ju.su
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Kas Girdėt Iszgelbejo Gyvastes 
Keleiviams
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Nonints sausieji užginezina 
kad prohibicije Amerike pa
dare žmoniems daug gero bet 
girtuoklyste ir visokios ligosi 
prasiplatina baisiai ne tik ant’ 
vyru bet ir ant moterių.

Keeley del gir- 
negali priiminėt

O 
prasiplatina 'baisiai ne tik ant

Institutas 
tuoktiu jau 
ligoniu ir turi padidint savo 
ligonlbute o tai isz priežasties 
ligų ^rasiplatinancaiu nuo gir
tuoklystės tarp moterių. Sako
ma kad ligoniu ntoinanti meta 
pasidaugins daug daugiau isz 
priežasties prolnbicijos.

Kalbėtojas Francis. Wood
ward, milijonierius 
užmokėjo 3,500,(XX) 
ięlant atsikratyt nuo savo pa- 
czjiules Persis Davis Wood
ward, kuii a pl alike du milijo
nus doleriu ir del dviejų vaiku 
po 750 tukstaneziu doleriu. 
Milijonieriaus Woodward tur
tas isznesza ant 30 milijonu do
leriu.

Badaii priežastis persiskyri
mo buvo meilingi susiueszimai 
ku Prancūzaitėms Paryžiuje, o 
vela vyras užmetinėjo moteriai 
kad .jiji turėjo už daug jauni
kiu.

Gerai persiskirt
jaigu turi milijonus ant ko sau 
vargszan negali paveliut ir turi 
gyvent drauge su savo paežiu- 
lems.

isz Jello, 
doleriu

tnrcziams

Ant seimo daktaru Wash
ingtone, likos paiiiekinta ko- 
bjauriausta tebyre prohibicije. 
Dr. T. C. Chalmers isz Forest 
City, N. Y., užvardino alkoho
liu “vienatiniu budu kuris 

• gelbsti ir prailgima žmogaus
gyvAsti.”

Likos paniekinta ir dszjuo- 
kinta visus žymius prohibici- 
jonierius kurie uždraudže 'žmo-

vienatiniu badu

iriems gerti o patys turi pilnus 
skiepus geriausiu gerymu.

Nėra ko stebėtis, jaigu ge
niausi daktarai pyksta ant po
litikierių ir tikejimiszku veid- 
maanihi kunie kisza nosis in ne 
savo reikalus.

Aplie tai kas yra gera ir svei
ka ar bloga del žmonijos, turi 
rūpintis patys daktarai 

irpolitikieriai 
kvailiai.

o ne 
ti koji m isz k i

adgalTrvs szimtai metu
Olanderiai pirko Manhattan 
sala ant kurios sziadien stovi 
miestas New Yorkas, nuo In- 
dijonu už 24 dolerius — žino
ma ne pinigais tiktai tabaku, 

karolėliais ir kito
kiu tavom. Sziadien tasai 
szmoteJis žemes vra vertas asz- (F
t norus bilijonus doleriu už 14,- 
209 akerius žemes, ’i *

Nesenei keturkampine pėda 
žemes New Yorke likos par
duota už 800 sžimtus doleriu o 
trys szimtai metu adgal pirko

žibueziais, 
tavoru. Sziadien

už 17ta dali Vieno cento.

Meksikos prezidentas Emi
lio Porte8 Oil sziomis dienomis 
panaikino tiesas baudžent pra
sikaltėlius mirezia. Taipgi ma. 
no panaikinti visus teismus 
perkratinejimus per “džiure” 
o naudoti tam tikra kamisije 
kuri nusprendines bausme kal
tininkams o tai del to kad 
“dŽiure“ susidedanti isz dvy
likos žmonių, tankiai neteisin
gai nnbaudže žmogų 'isz ypa- 
tiszkos neapykantos.

Tūlas prohibicijos agentas 
Pennsylvanijoj apreiszke buk 
turėjo iszgerti 58 kvortas 
munszaines idant aplaikyt 
nors viena davada kad žmones 
lauže prohibicijos tiesas. Isz 
to duodasi matyt kad iszdirbi-
mas munszaines Suv. Valstijo- 

yra iszgerdama per paežiusse ;
proliibicijos sznip 
jeszko davadu(t).

us kurie

Kryžius ant Golgotos taji 
neiszgelbės kuria pats savo 
szirdyje jojo nepastatys.

f. f

Valdžo apdovanojo medaliu 
Charles Browne, sargu Mount 
Rainier valdiszkam parko už 
iszgelbejima gyvaseziu keleims 
keleiviams kurie ink rito in 
prapulti nuo kalno.

i k

Amorikos gyventojams li
gos kasztuoja kas metas 3,729,- 
925,396 dolerius per meta, pa
gal apskaityma daktaro Ho
mer Folks. Apskaito jisai buk 
žmones per ligas iszduoda kas 
metas ant daktaru 120 milijo
nu doleriu; dispensariu 2,233,- 
824 dol., ligonbuczrtu 404,501,- 
572 dol., del prižiūrėtoju ligo
niu 151,900,000 dol., už gyduo
les 700 milijonu doleriu; ant 
dantų 280 milijonu doleriu; ne
tekimo uždarbiu per visokes 
ligas 1,245,000,000 dol., užbe- 
girnui ligų 72,290,000 doleriu. 
Prie to daktaras Folks priskai
to kad žmones miria nuo ligų 
patrotina 12 bilijonu doleriu 
uždarbiuose.

žimui u 
privatiszki turtai Suv. 

Valst. kas kart daugiau gau
nasi in rankas moterių. Jau 

visu turtu 
randasi moterių rankose. Jai
gu taip tolinus eis tai in laika 
dvylikos metu Amerikonkos 
pasiliks locnininkcms didesnes 
dalies visu turtu Amerike.

Mete 1928, 
reiszk e kad 
virszina 
metines ineigos 
v v ra i turi

Pagal apakai tyma 
tai privatiszki turtai

rankas moterių, 
apie 40 procentas

139 mot eres ap- 
juju i ne i gos per

du milijonus doleriu 
o tiktai 123 

panaszias ineigas;
44f moteres turi metines inei- 

4 milijonusgos po 
tiktai 42 vyrai turi 
ineigas.

Oi 
sziu
szerai randasi 
rikoniszku moterių.

šiądien didesne 
didžiausiu

doleriu o 
panaszes

1 dalis sze- 
geležinkeliu 

rankose A mė

Ministeris Kariszkos
Laivorystes

Naujinusias paveikslas Er-
nešto L. Jahncki isz New Or
leans La., kuris yra ministeriu 
kariszkos laivorystes Wash
ingtone, D. C.

ITALIJONINIS PRIEŽODIS
Jeigu motore teip butu kojo- 

sia greita, kaip liežhivije, tai 
galėtu pagaut žaiba ir pecziu 
užkurt. <

Tūlas nuobodus manijakas, 
kurs sau inkalbedavo kas va
landa kita liga, skundėsi dak
tarui, jog negali ne sėdėti, ne 
gulėti.

— Tai tamista pasikark, — 
atsako nekantrus daktaras.

KALBA PULKAUNINKO 
SU RUSISZKU SALDOTUM

Tsztraukta isz Times.

■ <

Ant plataus bulvaros Peters 
burgi’, ėjo pasivaikszeziodhmi 
ponas pulkaunykas su ponu 
parueznyku.
Tarp ju traukosi gana karsz- 

ta kalba o kaip kada ir ginezai. 
Ponas pulkaųninykas tvirtino,
buk Rusiszkas kaimuotis, pa
imtas in va taka, ne tik ka grei
tai buna nutaszytaš isztai Inina nutaszytas isz savo 
paikumo, /bet greitai pasilieka 
i.Hzlavintu visame ir pastojo in
teligentu ir iszmintingu žmo
gum.

Ponas parneznykas tame prie- 
szinasi ir užginezina, jog isz 
kaino negalima padaryti isz- 
mintinga žalnieri liepė ponui 
pulkaunykui 
persi tikri n t — užduoti kelis 
klausymus — ant ko pulkau
nykas noringai sutiko.

— Hei! Žalnieriau, prisiar
tink czionais, — paszauke po
nas pulkaunykas.

— Klausau! — atsako žal
nieri š persigandęs, 
mas prignlinczia garbe.

— Klausyk vaike ir gerai 
supraski ant užduotu klausi
mu, kuriuos tau užduosiu idant 
galėtum gerai ant ju atsakyti 
—kalba meilei parneznykas.

— Pagal paliepima, ponas 
paruczni’kę, — iszstenejo bai
mingai žalnieris.

— Tai klausyk: Ka tu pa
darytum laike vainos, jeigu su
sitiktum su nepriotehim, 
paveizdos, su Francuzu!

— Ne žinau, ponas parucz- 
nyko — sustenėjo žalnieris.

— Bet apsvarstyk, pamis-

.ji sulaikyti ir
— užduoti

atiduoda-

ant

lyk.

nyke.
Ne žinau, ponas parucz-

žinoma— Tik pamislyk, 
užmųsztum ji.

— Teisybe ponas paruezny-

■ ■■■■» ■ ... . . . M, ... <i i

turn, jeigu sutiktum ant ull-

Užmusztau ji,
ežios bulų ?

ponas pul- 
atsake nusiminė#knunyko —■ 

žalnieris.
— Ka! tu užmusztuin buitį 

už ka!
— Atsitrauktau su garbe, 

ponas pulkauniike ir sų pared-
k u!

— Kvailas esi, atsitraukt! 
su garbe ir parodku priesž gy
vuli!
i Pagal jusu paliepima po
nas pulkaunyke, paimtau ji už 
rankos ir nuvestai! in kazrirmo 
idant nepadarytu sarmatos ant 
uliezios.

Tik t n gerai temyk ka 
kalbi, — atsiliepe pulkauny
kas vos susilaikydamas isz pik
tumo — bulu paimtum už ran
kos. .. nuvesti in kazarrhes? 
Tik temink gerai!

— Ne žinau, ponas pulkau-
nyko!

— Na, tik tu temyk gerai!.. 
Paimtum už ragu ir nuvestum 
ant policijos idant nepadarytu 
bledes arba nelaimes. Ar teip!

— Teisybe, ponas pulkau
nyke, paimtau už ragu ir nu
vestai! 'ant policijos, idant ne
padarytu bledes arba nelaimes.

a ■ I Illi ijl—t. 11 / I**. * f f f
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MANO GYVENIMAS AMERIKE
T

' ■ į

Esmių vienas, kaip pauksztelis, svetimoj szaloloj, 
Atskirtas nuo teveliu, palikau broli ir sesele,

y
' i. - * > 4

*

Ne isz kokios bėdos, vargo, tik isz padu kimo,
____. . ’ A ■ ’ •« ■ v . • . • <■F į

Ėjau in Amerika, jeszkoti ponystes ir mandninlo. , 
Ne taip stojos, kaip maniau, greit turtingu stoti, 
Tr iszejau in ta szali laimes, turto sau jeszkoti, 
Turtus dykai czion neduoda, reikę juos uždirbti, 
Varga, bada ir aszaras, czion reik datirti.
O Tu Dieve, Sutvertojau, dangiszkasis Pone, 
Liūdnas yra gyvenimas, Amerikos szono| JI lllliuin J l CV > vuuiiun, 4iiuvjinun nariai ,

Fabrikai, kasyklos sustoja, nėra kur uždirbti, 
Nėra ųe cento ne dolerelio, reikė badu mirti.
Jaigu gaunu koki darba, baisu apsakyti^tiuliu I/<I, uoihh j

Kas tai yra per sunkenybe, sunku apraszyti. . . - ■ ,, - - t|, : : '» 
Ranku, kojų kaulai braszka nuo darbo sunkenybes, 
Kanas tirpsta kaip vaszkas nuo ugnies kar'sztylies.
Nesitikėjau kad man reiks taip sunkiai dirbti, 
Kaip atsimenu tėvynė, ima aszaros man byrėti,

9Jau praėjo jaunos dienos ir linksmos daineles 
Man ne miela Amerike ne jaunos paneles.
Tėvynėje būdamas, daug ten ju mylėjau, 
O per nelaba kvailysta atsiskirt su joms turėjau, 
Kad galeeziau ir turecziau pauksztelio sparnelius, 
Lokczia in tėvynė brangia, pas savo tėvelius.
Atlankyczia motinėlės ir tėvelio kapeli, 
Suraminczia szirdole pas savo broleli, 
Jau nubodo ir iszsiilgo man czion gyventi, 
Tik nedaleisk Vieszpatio Amerike numirti.
Vis žmones ežia paskendia Sodomos grickuos

i

* I

J»
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— Na tai gerai! — tarė už- 
ganadytaš pulkaunukas. — O 
dabar temink gerai ir apsvars
tyk ta gerai, pakol atsakysi 
ant mano užklausimo.

— Pagal jusu paliepima, 
ponas pulkaunyke — atsiliepe 
persigandęs žalnieris.

— Pasakyk dabar, ka tu 
padarytum, kad mane 
turn ant uliezios.... mano 
pranti!

— Užmusztau poną pulkau
nyką !

— Ka tu
Užmuszt savo
Apsvarstyk ka kalbi. •

— Atsitrauktau su garbe ir 
paredku!

— Ar tu suvisai no teka i 
proto, vaike — juk no esmių 
meszka, idant bėgtum nog ma
nės. Apsvarstyk gerai!

sutik-
su-?

kalbi pasiutėli!
pulkaunyko T

y

Kunigus irbažnyczes paverto czion in niekus, 
Jaigu gaunam gera darba ir daug pinigu, 
(‘zia nereike bijot. Dievo, bažnyczios ne kunigu.
Czion visokios nedorybes baisiai insiszaknijo, 
Kad ir isz geriausio krikszczionio pagonį! ingi jo, 
Meta doleri ant stalo sako: atai mano Dievas, 
Jis mane nuo bado gelbsti kaip geriauses levas.
Spaudže szirdis žiūrint ant tokio latrelio, 
Ant gero krikszczionio - kataliko, Lietuvos brolelio 
Jisai neiszmano ir nežino kas tai Dievas yra, 
Kada iszgirsti taip ji kalbant, net aszaros byra.
Tie seneliai susilenkia
Per ta g
Poterėlius jau užinirszo, ner ka kalbeli
Dievo prisakymus, nežino kaip tur’ kalbėti.
Neapeina jiems ne Dievas, ne baisiausia mirtis, 
Užsigėręs ricczia galva kaip tureziaus sartis, 
Ant galo mieli broliai, meskit in szali girtybe 
Dorai gyvenkit ir paguodokit nuolat dorybe.

J
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jau jam žeme kvepo, 
irtuoklysta ir proto jam neteko,

trisdoszimts
/

kau, užmusztau ji.
— Tai gerai, vaike, o dabar 

klausyk. Ka tų padarytum, jųi-, 
gų sutiktum 
Francuzu!

— Užmusztau juos — atsa
ke žalnieris.

— Tik pamislyk, vaike, ju
ju trisdoszimts, o tu tik vienas, 
jie tave nžmusztu.

— Szventa teisybe, 
parneznyke.

— Tai ka tu darytum!
v •

ponas

Ne žinau, ponas parucz-
— atsake sųsimaiszesnyke, 

žalnieris.
t

— Na, tik pamislik.... ži
noma, negalėdamas juos in- 
veikti, atsitrauktum nog ple- 
cziaus su garbe.

— Pagal jusu paliepima, 
popus parueznyke, 
tau su garbe ir parodku.

— Tai gerai. O dabai* te-

'atsitrauk-

myk gerai,'ko klausinesiu. Ka 
darytum, jeigu sutiktum girta 
dranga ant uliezios!

— Užmusztau ji, — atsake 
tvirtai žalpieris.

— Bet kam turi užmusztnet 
tik apsvarstyk

•I
girta žajnieri, 
gerai ?

— Atsitrauktau su garbe ir 
paredku! — atsiliepė tvirtai 
žalnieris. ,* * I

— Ka tu kalbi vaike! atsi
traukti priesz girta žalnieri?

— Teisybe, ponas parųczni-
ke.

—- ‘Tai ka tų darytum su 
gjrtu draugui

— Ne žinau, ponas parucz- 
nyke, — sudejavo sųsimaiszes 
žalnieris.

— Apsvarstyk gerai vaike,
juk teisybe, kad paimtum ji už

me, idant ne padarytu suima-
. ' — . M 1 . » »'

rankos ir nuvestum in kazar-

tos ant ulic?ios.
— Pagal jusu paliepima, 

rankos ir nuvestau in kazar- 
me, idant nepadarytu samatos 
antuliežios.

, Žalnieriau!

ponas parucznyke; paimtau už

— suszuko
pulkaunykas.

— Klausau, pono pulkau-
nyko — atsiliepo jmi suvislu 
įszbaidytas žalnioris.
I

nek... Hp>... Hm... Ka tu dary
«+ L <i f’ t " * 11 J I V » ' * *

Apsvarstyk gerai!
Tai teisybe. Paimtau po- 

pulkaunyka’ už rankos ir'
nuvestai) in kazaimo idant ne
padarytum sarmatos, — iszta- 
re neatsiduses.

— Kvaili! suvisai ne tokai 
proto, czion ne eina apie tavo 

bet apie tavo 
pulkauninko. Apsvarstyk ge- 
rai....

Žalnieris

girta dranga

peri gan dės lyg 
pahkutiniam, net pajuodo ant
veido ir greitai atsake be atsil- 
sio:

— Teip, pagal jusu paliepi
ma, paimtau ponu pulkauny
ką už ragu ir nuvestai! ant pa-

piiimtau poną pulkauny-

licijos, idant nopadųr^tum jo
kios bledes arba nepatiktu ko-

— Da, ezort z toboj!....
— per-

kia nelaime...

— Paszol von!
trauko jam pulkaunykas ir nu-
ėjo su parucznykų paraudona-

V •Iives isz piktumo.
. «.■ ,■ ■ --.Į ............................ ...

NET ZVANISI.
 ' \

Adomas sugryžta girtas vi- 
mitingo. Pati 

duoda jajn 
0 jis

4

dunakteja nuo 
atidarius duris, 
smarku ypa per žaiūla,' 
ant to. •

— Po velniu! Duszule, ka
troje misija man skamba!

SMUTNA PABAIGA.
, I .t r » * t

................... 1

Isz ryto pažino jaja,
Irinsimylejb merginoja.
Po piet linksmai kalbėjo, w* * 1 •Vienas in antra insimylęjo.
Bet vakarę tas tašėme,

In sprandą nuo jos tėvo aptu
rėjo.
-.4 - - -I - _ Į  -1 — ■-

A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

( *
4

i

Frackville, Pa.

- - -
MILL & PATTERSON ST^., 

ST. CLAIR, PA.
Bell Telefohaa 1430-R

4 ■ ■■ . . ■

28 Frack St., !
Bell Telefonus 172

........
I

ST. OLAIR, PA.
___  < - i . .i

J

Įszbalsamuoja Ir laidoja mirusiu* 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 
szla nuo papraszcziatislu iki prakil
niausiu. Panamdo automobilius del

ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo-

•f T # t t niUuHlUt JTurBiunuu uuvviiivuinun uui
— Tomyk gerai ir atšaki- laMbtuviu, vesėllu, krlksztynlu ir 
rk... HpL.. Hm... Ka tu daryj kitlams pnilvnŽlnOjimams. n

F

UŽ DORYBE.
I

Grigas rado* TO 'knptnkn Vh-' 
lydumas paka.ju pono Szotumo 
Ponas Szotumas 
pinigėli tarė:

—• Paimk sau va ik i a 
imk del saves už tavo dorybe.

Tn nedelia vėliau, dingsta p. 
brusloto kisze-

atiduodamas

pa-

Szotumui isz
niaus rublis ir paklauso:

— Klausyk Grigai, ar tu ne 
radai ruhliaus mano brusloto?

— Radau, praszau pono, 
bet pasilikau del saves už do
rybe.

Tūlas
ras visados palikdavo melstis 
kokioje zokininku bažnyczioje, 
kada visi žmonis 
Viena karta, 
pasilikęs meldėsi klupszczias; 
brolis kliosztoniaus kurtam nu
sibodo laukti, sumislijo szposa. 
Užlindės už didžiojo altoriaus, 
kada bajoras meldes, atsiliepe 
storu balsu:

Eik laukan kvaily, no-

praszau pono

dievobaimingas bajo-

iszeidavo. 
kaip paprastai

gausi nieko.
Bajoras iszsigando, paskui

biskutį atsikvepės, pasijuto už
gautas ir atsistojęs tarė:

— Valia Tau, Vieszpatio— Valia Tau, Vieszpatio 
Dieve, duoti, arba neduoti alo 
nevalia bajoro Vadinti kvailiu.

ANT STACIJOS.
>> < 1 1,1 ’ , kX <*. > . *i <, •
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Motiejus ir Petras buvo du

H
■j

kaimyai. Ūki juodu turėjo ma
ža, žemes menka ir nederlinga.
Abudu vargo sunku vargų ir 
nors dirbo kiek galėdami, nie
kas jiem nesiseke; ne karta 
juodu neturėdavo ne sansos 
duonos kąsnelio.

Bot sztni viena diena pavy
ko Motiejui sugauti kiek žu
vo. Parsineszes namon, liepe 
jns savo žmonai iszvirti v^ka-

Motiojiene tuojau patiekė 
(pagamino vakariene ir po va
landėlės abūdii srėbė skania 
žuvo sriuba).

Tik netikėtai kažin-kas su
beldė in duris.

— Kad tavo kur galas

rienei.
ii

i

4
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PAJESZKOJIMAI
. ’ ! ............

Pajeszkom darbininko dirb
ti visus ukos darbus ant visa
dos. Raszydami pažymėkit 
kiek norėsite ant menesio Ir 
ar patyręs darba ar ne. Mylint: 
svaigalus tegul noatsiszaukia. 
Atsakymo duosime kiek vie
nam kuris atsiszanks sziuo ad
resu: (t.65

Wm. Ambrose,
R. F. D. No. l, f 

Hookstown, Pa.
S ii ..    .....................-———............. ..... >

FARMOS — FARMOS!

Raszydami

p

Lietuviu

r M .

sumurmėjo Motiejiene, ‘kuo- 
greieziausiai pagriebus nuo. 
stalo dubeni (bliuda) ir liep
dama ji in indauja.

— Nebijok, nieko neduosi
me, — tarė Motiejus ir, priė
jės prie duriu, ruseziai suszu
ko: kokis velnias ežia tave ne- 
szioja!

— Esiu iszalkes, pakelevin- 
gas, — atsiliepe tykus balsas 
už duriu, — meldžiami duokite 
ko valgyti.

— Iszgrausz, — bumptelejo 
Motiejus, — mes patis neturi
mo nieko, eik sau szalin.

Vargszas pakelevingas atsi
duso ir nuėjo.
Iszauszus pavasariui Petro dir
va taip tankiai ir tarpiai omo 
žaliuoti kaip dar nicKaėl nėra 
buvo, o Motiejaus dirvoja su
žėlė beveik vienos tik prktažo- 
los. Stebėjosi Motiejus, bet dar 
labiau nustebo atėjus szienplu- 
tei ir rugapiutei. Jo dirva bu
vo kone tuszczia, o Petras tu
rėjo supraszyti kaimynus ln 
talka, nes vienas neinstengo vi
su javu suvalyti. Jo kluonas 
buvo pilnas, reikėjo net kugiffb 
laukuose krauti, o 
tai užderėjo, kad isztisus me
tus vien pyragais galo|u misti. 
Sode visi medžiai linkte buvo 
palinkę nuo vaisiu. Pardavės 
javu ir vaisiu, Petras trumpu 
laiku tiek iszrinko pinigu, kad 
nupirko du gražiu arkliu, ke
lias karves, pasitaisė triobas Ir 
nupirko paežiai dovanu virtine 
brangiu karieliu, kuriu labiau
siai pavydėjo jai Motiejiene.

Motiejui vėl reikėjo vargas 
vargti.

— Kas pasidarė su Petru! 
ne karta galvojo Motiejus. — 
Ar jis pinigus kur rado, ar ait
varas jam atnesze. Gal velniui 
duszia yra pardavės? —

Negalėdama suturėti savo 
smalsumo, jis nuėjo pas Petra 
ir stačiai jo užklausė: ;

— Pasakyk man, kaimyne, 
kaip tu taip greitai pralobai?

— Isz tiesu nei asz pats ne
žinau — atsake Petras — kar 
tais asz pats tuo stebiuosi. 
Prasidėjo tai maždaugiau vie
ni metai atgal. Viena kerta sė
dėjau su paežiu vakarieniau
dami, neturėjome daugiau nie
ko, kaip tik svaru duonos, 
kaip sztai kaži-kas subeldė ln 
duris.

j

iecziai

Sode visi medžiai linkte buvo

Milžiniszkoj Lietuviu Ūkininku 
kolionijoj Amerike. Yra tai puikiau
sia ir tinkamiausia aplinkine de) Lie
tuvio. Sekanczios farmos turi būti 
greitai parduotos už labai pigias 
prekes.

40 akeriu'farma su gyvuliais, ma- 
szinom, javais ir budinkais už $2,700.

80 akeriu farma su gyvuliais, ja
vais, geri namai, už $4,500.

55 akeriu farma, geri namai, misz- 
ko, už $1,300.

333 akeriu dvaras, puikiausi bu- 
dinkai, puikiausi galvijai, 1 mylia in 
miestą, $13,000 ant iszmokejimo.

Peter D. Andrekus, Co., 
t.65) Pentwater, Mich.

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

Ant Antrd Floro Kline Sstoro
19 W. Centre St ; Mahanoy City

fiį- 6
YRA TAI RECEPTAS DEL 

Szalcrię Gripo, Flu, Dengue, 
Bilious karszczio ir Materijos. 
Greitai veikia. Gausite ąptiekosa.

Peter D. Andrekus, Co
f į 'I

— Ka ten Dievas atveda? 
paklausė mano žmonų.

Jpl ‘ • • • 11 1 ‘ •

Kunduktorta — Ei, mister, 
czion ne gali in ta vagona ses
ti tai specialiais vagonas del 
prezidento.

— Nugi ir asz prezidentas 
nuo draugystes.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MĄHAN0Y 0ITY, PA.

---- ;----$---------
3-czia Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jūsų

ti tai specialiais vagonas del 
prezidento.

Į r

I

k"

Bilious karszczio ir Materijos.
r
 m BaL 1 V 1 * ■ 'rf t ’ • H J l
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piųigus yra geriaus negu 10-tas Procentą#, be jokio 
saugumo.

MERCUĄNTS BANKING TRUST 00.
moka 3-czįa Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta

. suipa kas-karf aijgau didyų. Xra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ip czedinų. Dekite savo 
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite
del ^žmogaus kuris dirba ir czedinų. Dekitę savo

4

r

kaip tai pinigas augų su pądųugiipmų Procento.

X į Į . v
.4 i * i

— Esiti iszalkes, pakelevin- 
gas, — atsake kaži-koks tykus 
balsas, — noriu valgyti.

Asz insileidau in vidų ap
driskusi elgeta, davidu jam va
karienes ir atnesziau kuli szau- 
du, kad turėtu kur atsigulti. 
Buvo tai sunykęs, ^vargingas 
žmogelis, bet jo veidas splndė-"' 
jo kokia tai nepaprasta szvie-

Buvo tai sunykęs, tv argingas

sa. Kita diena anksti ryta jis
■r

padekavojo mums už viešzna-
ge ir iszeidamas tarė:

— Nesigailėsi nei tu, 
tavo žmona vakaryksztes jusli

nei

vakarienes. Priėmėt mane, pa
valgydinote, už tai as? jums

V • * « • 1 * 1palieku laime.
Įr nuo tos valandos» viskas 

mums sekasi, Vieszpats Dievas 
laimina musu darba. —

Motiejus atsimįne dabar ana 
f ’ ............................*
atsiduso jis liūdnai, žiųoda- 

fl'll* 1 1* •

ir vakara ta pakelevingaji. Ir

mas, kad taupė du sykių nie-
* « * •kad neateina*

I 
K
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Geras Qiriqs
Sargas

'Ui >.

Gražus Apraszymas.

Szimiene jau mažiausiai tre- 
cziu kartu sziadien iszejo isz 
pirkios ir su atyda žiurėjo in 
miszko puse. Nekantrumas 
aiszkiai ant jos veido matėsi. 
Priesz ja bajtavosi tuszti, snie
gu apkloti laukai, 'besitęsiant 
keliomis varsnomis net iki pa
ežiai painiszkei,

— Jau taip vėlu, o jo vis 
dar nėra — kalbėjo pusbalsiai 
in savo, pasisukdama migai in 
pirkia — pas Grikus jau vaka- 

0 maniszkio kaip
taip nematyt isz

maži dar

rione valgo, 
nematyt, 
miszko.

Pirkioj ant krosnies kūrinė
si graži ugnele ir apszviete pla- 
rziai ir gana ruiminga pirkia, 
kurios viduryj stovėjo stalas, 
užtiestas balta isz storo nami
nio audeklo skotortim. Aplink 
stula sėdėjo keturi 
vaikai.

— Juozuk! — atsiliepė Szi. 
miene in savo vyriausia aunu, 
dvylikos <me(u paaugeli — sė
di ežia ir žiopsai in tuszezius 
bliudus o žinai gerai kad grei- 
cziau jums neduosiu vakarie
nes kol tėvas nesugryž. Ot, ge
riau paimtum kepure ir pasi
bėgėtum takueziu in miszka, o 
tenai aplinkui apsidairytum ar 
nematvti kur tėvo!

— Kad taip szalta, mamy
te! — atsiliepe berniukas, o jo 
neužganėdinta iszveizda nuro
do kad ’jam nelabai norėtųsi 
szilta pirkia apleisti.

— Ar tu matei ji
ko motina — koks isz jo ber
naitis. Tavo tėvas tai gali per 
isztisas dienas po sniegus tran
kytis ir szalti o jums dykaduo
niams tai nei nosies isz sziltos 
pirkios nesinori iszkiszti. Tuo
jaus man turi eiti!
A FfBėmaitiš tiligiai

snszu-

pats vienas 
pasakyk kad

pasikėlė 
nuo uslano ir pradėjo jeszkoti 
kepures.

— Tiktai gerai apsidairyk 
— pridūrė tuojaus — kad tau 
paežiam kas neatsitiktu. Jai
gu kartais kas tavęs paklaus
tu ka tenai veiki 
tame laike tai
mums parsziukas isz kiemelio 
pasprūdo, tai jo 
pranti?

.Juozukas tik sumurmėjo sau 
po nosia o iszeidamas pusi žiu
rėjo liūdnom akimi in savisz- 
kius ir duszioje gailėjosi kad 
tai jis taigi Ibuvo vyriausiu sū
num ir kaipo toksai turėjo ei
ti jeszkoti tėvo.

Szimiene tuo tarpu pradėjo 
triustis aplink vakariene. Juk 
tai sziadien kuezia,
priesz Kalėdas, tai ir valgio, 
nors be uždaro, buvo daug vi
sokio. Įszeme taigi pirmiausia 
isz szepos popieroj suvyniotas 
plotkelęs ir padėjo ant vidurio 
stalo. Po tam pasižiurėjo in 
yerdanezius ant krosnies puo
dus.

jeszkai. Su

viliju

— Na, viskas surengta o 
gal bus gardu ir valgyti — kal- 
liejo viena sau užsimislinus 
stovėdama prie krosnies.—Ka- 

tasai Szimas taip ilgai vei
dą tame szile? Kad jrfm tik 
kas blogo neatsitiktu. Visados 
asz ji dyausdavau kad del tu 
keliu menku kiszkiu ar tai 
stirnų turėtu Ivsti kur nerei-

< * < Ik
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Pasakojam^, kad tai kokis už
klydėlis isz svieto, kad su nie
ku nesugyvena ir burtus su
pranta. Isz tikro, inan labai 
koktu ir bijausi.

Vaikai tuo tarpu nusibodeja 
ilgu laukimu, pradėjo patylo
mis laužyti plotkeliu kampus 
ir jai Szimiene ant laiko to vis
ko uebutu pamaezius, tuojaus 
butu isz plotkeliu neliko lię 
mažiausio trupinėlio.

— O, perstokite jus, szesz- 
kai! — suszuko ji piktai ir su
davė areziau swlincziam vai
kui per rankute. 'Persigando 
vaikai pabėgo nuo stalo ir pir
kios vienam kampe visi susi
glaudė.

Szimiene iszbogo vėl isz pir
kios 'bet netrukus dar nekan
tresne sugryžo.

Ar taigi Dievo leidimas 
ar kas?

Kas kartas neramybe jos vis 
didinosi. Priėjo prie krosnies 
bet tuojau vėl pripuolė prie 
lango. Ant kiemo jau visai bu
vo sutemus.

Pagalios sugryžo ir Juozu
kas.

Isz tikro, inan labai

t

Povo niekur nematyt— T
mamyte! — atsiliepe dar bū
damas ant slenksezio — bet 
girdėjau szandymus.

’Toli?
Nežinau, mamyte, 

pasirodė kad

ant

mamyte

J

bet 
kur

ramini kam- 
o jos szirdis 

Net ne

man taip 
prie pilies, du kartu szauta ir 
tai tuojaus vienas paskui kita.

Du kartu! ir tai ties pi
lių! .Juk tai tenai gyvena nau
jas liesnikas. Motina szven- 
c/iailsioji, susimilk ant musu! 

Czia Szimiene priklaupė prie 
Dievo Motinos paveikslo ir 
pradėjo karsztai melstis. Kelis 
kartus jai rodosi kad girdi ra
mius‘žingsnius bet tasai girdė
jimas tik jos ausims buvo nu
duotas. Vaikai 
puošė szvapejo
plake kaip koksai kūjis 
patemijo kad ant krosnies ug
nele baigė kurvtis ir pradėjo 
gesti.

Supratlyvas Juozukas maty
damas kad motina to nemato, 
pats kelis pagalaiczius malku 
užmėtė. Ilgu jam buvo ir taip 
jau o buvo priek tam alkanas 
ir nekantriai vakarienes lau
ke. O ežia tėvas kaip ant piktu
mo isz miszko vis dar negryžo.

* * *

Szimienes vyras buvo vidų- 
tiniai pasilaikantis gaspado- 
rius; neturėjo perdaug lauko ir 
szirntu ne skaitė, bet už tai bu
vo blaivus ir davbsztus o priek 
tam geras vyras ir geras vai
kams tėvas, taigi jam ir sekėsi 
ne prascziausiiri. Vienatiniu jo 
negerumu buvo tai papratimas 
medžioti o kad ant savo lauku 
nebdvo kas szaudyti, taigi pa
sislėpusiai lankydavo artimus 
grafo miszkus ir tankiai labai 
gausiai isz 
žvėrienos.

Pati jam ne karta iszkalbi- 
nejo ta grieszna kaip ji iszsi- 
reikszdavo o priek tam pavo
jinga pa junki ma; bet jis nuo
latos tvirtino kad žvėriena, tai

kurvtis ir

pasilaikantis

ten parsincszdavo
t

• r

nėra jokia locnastiš keno vieno 
nes ja Dievas lygiai visiems 
žmoniems sutvėrė o taigi nėra 
jokia vagyste. Prie to ramino 
ja savo mitrumu jai miszke at
sitiktu bent kokia nelaime, ir 
užtikrino kad toksai liesnvkas* • *

dar neužgime, kuris ji užeitu 
ant karszto darix>.

Kaimynai, kas tiesa, tankiai 
szvepedavo apie jo sauvalisz-
kus medžiojimus, net grafo

Tas (Szlma atkaklum taip man! 
daug padare kad net mirus se-j 
nam Vincui ir pastojus visai 
nepažihstamam liosnikui, ne
pertraukė niekados savo tu 
medžiojimu ir nuolatos pasiti
kėjo savo mi trupiu i ir gudru
mui.

Sziadion vėl pavakaroję isz
ejo miszkan.

A $nepažiristamam liosnikui

— Kol pataisysi vakariene
kalbėjo paežiai — gal «asz su- 
grysy.iu, o nors porai dienu tu
rėsimo vėl mėsos užtektinai. 
Jau ir taip gana seniai nieko 
nenuszoviau, o tau ko4)ijotis 
visai nėra reikalo. Sziadien ku- 
czia,
musu liesnikas

iszkilminga diena, tai ir 
, regis, namie 

sau sodos nes kam tokioje die
nojo norėtųsi po miszkus val
kiotis.

Szimiene kaip paprastai, tai 
ir dabar ji nuo to sudraudė. 
Ypacz sziadion turėjo koki tai 
nepaprasta pik|o atjautima. 
Bet tas nieko negelbėjo. Szi
mas isz jos tos baimes net pra
dėjo-juoktis, pasiėmė muszkie- 

pasikiszes po sermėga,ta ir
nuėjo sau takeliu in miszka.

* * *
Szimo pirkioj ant seno laik

rodžio iszmuszo asztunta. Vai
kai iszalke visos dienos pas- 

, nekantriai reikalavonekantriaininku 
sau vakarienes.

Visa vakariene ant nie
ku nuėjo — kalbėjo Szimične 
— ir tai vis del jo to grieszno 
ypatingumo. Taip ilgiau nega
li but. Rytoj eisiu pas kunigą 
ir miszes szventas užpirksiu. 
Gal jam Dievas suteiks geres
nes mislis ir nuo to grieko sau
gos.

Laukti ilgiau 
jai buvo

nesnenorėjo 
vaiku. Taigi 

jiems inpyle skystimėlio 
vaisiais, in kita, bliuda pataiso 
klecku su aguona pienu ir ne
kuria valanda su užsiganedini- 
mu žiurėjo in savo valgan- 
ezius vaikelius.

— Dave man Dievas vaike
lius — pamislino sau pati vie
na, davė taip pat jiems ir val
gi ir apvedala ir nereikia kur 
ten jeszkoti sau grieszno už
darbio. Nes ar sziaip ar kitaip, 
visgi tas pasilieka grieku: juk 
tie miszkai ne musu tai ir žve- 

nepriklauso. Te
gul sau jis kalba ka tik nori 
bet nors karta turi tai pamesti, 
norints turėtumėm* ir susipyk
ti. Kad tik jis kogreieziausia 
sugryžtu nes ir pati ošiu alka
na o vienai valgyti — tai visai 
neparanku ir net negardu.

Iszejo vėl isz pirkios pasi
dairyti ir pasiklausyti, bot ir 
dabar nieko nemato, ne iszgir
do. Praėjo koksai pusvalandis, 
neramybe ja apsiauto.

— Kas-gi jam galėjo atsi-

gaila

savo

sau

su

— Eik szalin nuo manes, 
moteriszke! Nesi glausk prie
^4 ‘ k* A' A A •

baidyti. Belt ant nelaimes, vie-

mena mums• • 
Jis

m

tikti.
Urnai lauke iszgirdo netoli 

pirkios ‘žingsnius, bet žings
nius garsius ir skubius. Ar-gi

o

tai ten Szimas galėtu but? Se
niau juk jis gryždavo isz misz- 
ko palengva, paslaptomis 
idant jo katras isz kaimynu ne
pamatytu. Ne! tai turbut ne 
ji*. t . •

Jos szirdis laibiau eme plak
ti. Priemenėje iszgirdo garsius 
mindžiukavimus ir pirkios du
rys su trenksmu atsidarė. Szi- 
miene net paszoko nuo persi- 
gandimo.

Toje valandoje ant slenks- 
ezio atsistojo jos vyras Szimas 
bet persimainęs kad sunku bu-

* .A A W m "

palengva,

Nei tai

žmogžudžio, nes kraujais savo 
rankas susitepsi! Arba geriau 
paimk kirvi ir mane ant kart 
ant vietos užmuszk! Ir taip jau
mano visas gyvenimas ant nie
kti nueis, ar vėliau, ar anksz-.’ . - ‘."’Z ' d cziau, vis viena!

— Vyre! kas tau pasidarė? 
Ar proto netekai, ar-gi kqs ki
tas atsitiko? — szauke aszaro-

kū nueis, ar vėliau 
cziau, vis vienai

mis apsibūdama. pati, kad tuo 
tarpu iszgazdinti tęvo lauki-
niu žvilgterėjimu vaikai pasis- 

tamsiausiame . pirkios 
tau 

Sakyk,
man, juk asz tavo pati, gal ga
lėsiu tave suraminti.

J r nutvėrė abiem 
vyro galva ir su prievarta pri
spaudė prie savo 
krutinės.

— Szimuli — pradėjo pra- 
szyti szvelniai,
kaip žirniai ritosi — pasakyk 
man,
miszke, juk paslėpti priesz ma
ne tu neprivalai. Nusiramink,

lepc 
kampe — kas 
žmogau?

pasidaro, 
papasakok

rankom

sopulingos

o jos aszaros

kas tau atsitiko tame

toj iszszauto ir tuszczio vamž- 
džio atlosziau gaidį ant pri- 
miiszto vamzdžio. O ežia kaip 
ant tos nelaimes liesnikas ne
pasitraukė, bet prie manes tik 
keliais žingsniais prisiartino. 
Atvėrė lupas ir norėjo ka pa
sakyti ... Nelaime stojosi... 
Szuvis suu'že ir liesnikas be jo
kio sudejavimo parkrito ant 
žemos... Toje valandoje me
nulis isz 
pasidaro szviesu. Žiurau, ežiu 
iriesz mane guli liosniko lavo

nas. Veidas iszbales o isz kak
tos kraujas sunkiasi... Plaii- 
kaii man ant galvos atsistojo, 
mirtina mane baime apėmė, po- 
tam nusiminimas ir neapsako
ma gailestis. Visa valanda sto
vėjau, kaip prie žemes prikal
tas, žiūrėdamas in savo nelai
minga auka. Pagalios 
dėta man isz ranku iszkrito o 
jos barszkejimas dar labiau 
mane jiergazdino. Rodosi man 
staiga, kad szetonas jau savo 
nagus prie manos tiesia. Pra
dėjau bėgti, nežinodamas pats 
kaip ir kur. Ilgai, ilgai, taip po

po medžiu iszlindo,

unusz

, * 1 I • 1 • • * * IV«VI | f II JV 14 1 • „I I C 4 4 j ’41 fa 41l| VC4 A | / J 74 J

nesu upink bepi otiszkai jai sn. mjSzka. trankiausi ir pats nesu -
grieszijai pasi-tai vereziau 
melsk: nusiramink!

Szimas pradėjo sunkiai dū
suoti. Szirdingas paezios gla
monėjimas ji suramino. Po va
landėlei pakele galva. Akys 
ligsziol laukines būdamos, pra
dėjo virsti szvelnosnem, pasi
rodė jose nusižeminimas gai
lesį is ir sopulis.

— Žmona! — pr/idejo pa
lengva — pasakysiu tau viską, 
iszsispaviedosiu, kaip ant spa- 
viednes tiktai vaikus suguldyk 
ir užmigdyk. Tegul nors jie le
vo piktadarybes negirdi ir ne
žino.

Verkszlondama pamaži bet 
tikėjosi iszgirsti isz vyro lupu 
ka tokio baisiausio ir periman- 
czio, Szimiene iszpilde jo norą 
o i>o tam vėl szalia jo lovos at
sisėdo.

— Ka asz nelaimingas pa
dariau! — kalbėjo Szimas išž
ioto ir su matoma |l | * ■ M '•

kia. Dėkui Dievui valgyti tu
rime ko, bet pas ji tas viskas 
niekis, tarytum kas 'žirnius in 
siena barstytu. Žino gerai ir 
net oiekarta man paežiai apie 
tai sake, kokia tai didele baus, 
me ji gati patikti jai ji kas su
imtu, o vienok vaikszczioja ir 
vaikszczioja. Seniau, tai buvo 
kas kita, senas Vincas mus kū
mas ir geras prietelius, tai ka
da nužvelgdavo maniszki ei
nanti su muszkieta in miszka 
tai tyczia jis in kita puse pa
sukdavo idant su juo kartais 
nesusitikti.

gerai ir

miszku valdyboje tas buvo da- 
simislyta bet kad Szimas ne-
paprastai buvo mitrus ir kyt- 
ras mužikas ir jam tas paliu
dyti buvo sunku, taigi už tai 
atvirai ant jo neužpuldinėta.

Lyg sziol ndbnvo taipgi ir 
tikro pavojaus. To miszko 
kampo kur gyveno Szimas,

dyti 'buvo sunku, taigi

liesnikas senas Vincas buvo 
Szimo geriausiu prietelium. O 
kad gerokai mylėjo pavalgyti 
ir iszsigerti, o Szimas prie 
kiekvienos progos nepamirsz- 
davo ji priimti ir npsigailejo 
* * i * *

vo pažinti. Sugry’žo be musz- 
kietos ir be kepures, rankos 
buvo kruvuios, drapanos ir 
plaukai sutarszyti. Drebėjo vi
sas kaip apuszinis lapas o nu- 
blapkusianąe veide matėsi nu
siminimas ir baime.

Jėzau Nazarietis! — su
smuko Szimiene — kas atsiti
ko?
. Szimas vietoj atsakymo nu
žengė kelis žingsnius pirmyn
ir krisdamas ant lovos užsi
dengė burna rapkom.

I
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Ikaralius emanuelus
IR PIEMENUKAS OSZKU
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žmonis

j daigu buliuką atprovinejato, 
IrPai nauju skrybėlių nesidėkite, 

Geriau blokines insi taisyki to 
rrai norints guoges cielnK 

turėsite.
I *Sztai vienam miesto, 

Badai Ohajo st ei t o, 
Baliukas atsibuvo, 

In kur daug girtuokliu 
pribuvo.

Kada jau guoges inszilo, 
i Tuojaus revoliucije pakilo
Tuojaus cup, lup, susikabino. 
Mažiukas diezkini ypa uždavė, 
Badai dideli žaiduli padaro.

I Diezkis mažiuleli nutvert 
norėjo, 

nei'Ugalejo.

J

Lisbone žmonis pasakojo 
mikia pasakėlė apie jauna pie
menuką oszku ir Portugalijos 
karalių Emanuela. Laike pa
sivažinėjimo karaliaus su an- 
foinobilUm po aplinkinių ne to
li Busaeo, kur karalius Ema
nueles gydosi, karaliszkas pul
kas sutiko su patogum piemo- 
puku. Karalius Emanuelus kal
bėjosi gana ilgai su vaikineliu, 
kuris atsakinėjo ant visu klau
simu gana iszmintingai ir be 
jokios baimes. Kožnas tuojaus 
dusi prato, jog va i kinelis 
dasiprato su kuom kalba. Ant 
užklausimo Emanuolaus, ar 
moka skaityt, atsake:

ne

y ■
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pranta kaip 
mo.

Szimas nutilo ir dabar žiure- 
Prie kokio tai 

galo priėjo! Buvo jam gerai 
ant, svieto, labai gerai, tiktai 

!“ nesistorojo suvaldyti savo pa- 
junkimu ir 
szi ngas 
priveda ji 
Kas da'bar?
Inas ant nieku nuėjo, nes žino-l 
jo gerai kas jo laukia. Szale jo 
nusiminus pati verke, o jame 
staiga užgimė suomenes iszme- 
tinejimai. Iszbales liosniko la
vonas nuolatos jam priesz aids 
stovėjo.

Ir vėl pradėjo trankytis isz 
pasiutusio nusiminimo. Norėjo 
pakilti nuo lovos bet pati su 
prievarta ji sulaikė. Biednioke

asz sngryzau na-

jo priesz savo, 
g

sztai toksai prie- 
tiesorrfs pasielgimas 

prie piktadarybių.
Visas jo gyvęni-

gailestimi

del suraminimo ne žodžiu atsa- 
kaneziu jau nesurado. Visas 
gyvenimas, visa j u laime taip

ant veido. — Dievas mane nu-’ 8ta»ga mokais .nugarmėjo.

suims nugabens

melskis nors

Bet vaikine,
O ve, ma'žiukas skabrus buvo.

Tai in diezkio nagus ne 
pakliuvo,

Mat, mažiulelis paliego, 
Tai ir nutvert negalėjo.

Pas vaitu ir prova atsibuvo, 
Kur mažiuku nusztriopavo,
O kad ant kart užmokėt 

negalėjo,
Tai nuo kitu pinigu

. pasiskolijo.
Tai tau balei,

Kad juos paralei, 
Veluk neatprovineti, 

Ne tokio triubelio neturėti 
Ba ne tiek naudos,

I
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Kiek nuotrotos 
t r bėdos.

Emanuelaus,
° Ne, 'Ik*t 

motinėlė mano iszmokino ma
no kalbėti “Sveika 'Maria” ir 
primena man kožna vakara, 

neužmi rszt u sukalbėt 
Sveika” už dnsze nebasz- 

nyko tėvo o antra už karalių 
kuri nuszove Lisbone. 
karalių apėmė didelis gailestis 
iszgirdes tuosius žodžius. Isz- 
emo knygute, parasze kelis žo
džius ant vieno lapelio, o isz- 
pleszias padavė vaiki neini, kal
bėdamas idant atiduotu moti- 4
nai, kuri tegul nusiduoda su ja 
pas prabaszcziu, kuris jai per
skaitys.

Kunigas pasakė nnsisteboju- 
siai moterei, jog tai karalius 
Emanuelus parasze tuosius žo
džius savo locna ranka. Ant 
korteles buvo paraszyta: “Pa
laiminti tegul buna tėvai kurie 
tokiu būdu iszaugina savo val
kus. — Emanuelus, Karalius.” 
Tuom paežiu laiku inteike ku
nigas moterei pinigus, kurios 
buvo nusiuntęs <ant jojo rankn.

Puiki tai paveizda del kitu 
tėvu ir vaiku.

61,000 TIK UŽ 60 CENTU.

Sveika Maria
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Ka tas tukatantii doleriu žmogui 
reiszkia, jaigu jis yra apimtu 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 tu aukso 
kalnas. Taigi, jaigu jautiesi uu ap
imtu kokiu nors nesmagumu, : tai 
greit reikalauk musu valst-Žoliu nuo 
bile vienos žemiau pažymėtu ligų ir 
atgauk savo sveikata.

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

Jaigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomari, 
szirdies liga, tai atsiunsk 35e. o gau
si musu gausius vaistus, taip vadina
mus “Neriu 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 žolių 
ir knygų kataloga. Reikalingi musu 
žolių pardavinėtojai visuose miestuo
se. M. ŽUKAITIS, . *
25 G ills t Street, Spencerport. N. Y*

* * ♦
Yon kerše vienas neti k is

• Kokis tai plikis, 
Vieno paezia atkalbino, 

Puikius ryimus jai pagamino. 
Dabar velei del kitos lizdą 

riktuoja, 
Ir jau pinigus pikiuoja, 

Iszmintingi badai neduos, 
Gal proto atstos, 

Tada pabijos, 
Ir rimbais apdovanos. 

Oho, kaip gudrus plikutis,
Meilus kaip katutis, 

Moka prie žmonių gretytis, 
Labai doruin rodytis. 

♦ * ♦
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Kur ten paibeliuose, 
Badai Arkansuose, 
Randasi arklys, 

Pasileidęs gyvulys.
Atvažiavo in viena vieta, 

Pastate savo karieta, 
Arkli prie tvoros pririszo, 
Sėdėjo ilgai, apie arkli 

užmirszo.
Jisai sau lėbavo, 

O arklelis biednas dūsavo. 
Vienas 'žmogelis susimylėjo, 
In bogia inlipo, baisiai daug

—- Szimuli, 
tegul tau Dievas ta prasikalti
mu atleidžia, juk tu tycziomis 
to nepadarei.

Szimas pnsi'žiurejo in paezia, 
gailestis suspaudė jam szirdi. 
Ne, jis jos palikti negali. Turi 
gyventi ir liktis laisvu. Urnai 
jam atėjo in galva pabėgimas, 

keiksi ^ar n°i)US Per vėlu; kol ap-

mane
už

baude labai sunkiai, bot neno
romis dasileidžiau piktadary
bes. Jau gal paskutini karta su 
jumis esu: rytoj »ateis, 

sudan ir
smerti turėsiu užmokėti smer- 
timi. O tu manjes gal neverksi, 
nes pasibjaurėsi žmogum, ku
ris savo rankas sutepė nekalto 
žmogaus 
mane už tai, kad visus nainisz- 
kius intraukiau in tokia geda.

— Dieve mano! — szvapojo 
Szimiene. — O pnaszydavau ta
vęs nuolatos ir tau kalbėdavau: 
nevaikszcziok, tai griekas Die
vo rustinimas, ka veiki, ale tu 
manos nei klausyti nenorėjai ir 
taip taigi turėjo tas viskas pa
sibaigti.

— Brrr!,— kalbėjo toliau 
Szimas — kas per baisus maty

kraujais, ir

mas! dar man vis jo iszbales, 
kruvinas veidas nuolatos stovi

...., Sziandio pavn- 
nuejau sau in miszka. 

Misliju sau tenai sziandie nie
kas to miszko nesaugos, tai gi-

priesz 
karėj

akis

liau insileisiu ir ten sau pasi- 
.jioszkosiu geresnio 
Nuslinkau taigi toli, 
pat pilies. Pasitaiko digtokas 
ožys, man akys prasžvito ji pa- 
maeziusi 
šzoviau
d'žiau. Tuo kart ėmiausi ji ap
taisyti. Muszkiota atspyriau 
prie medžio, ,sžale savos ir be
veik jau savo daiba turėjau

uždarbio.
net prie

Nieko nelaukdamas 
ir ant vietos piigul-

si žiūrės ir jo pėdas suseks, su
spės dar per rubežiu perbėgti. 
Tenai teisingumo ranka jo ne
pasieks, gerai sau dirbs, nauja 
gyvenimą pradės o po tam pas 
save ir savo paezia parsi
trauks.

Toji viltis ji atgaivino. Kaip 
beprotis paszoko nuo lovos ir 
puolėsi prie duriu, nepaisyda
mas persigandusius

sa v o

paeziospersigandusios 
riksmo.

Staiga sustojo, kaip inkas- 
tas. Tarpduryj pasirodo koksai 
tai žmogus. Szimas u'ž galvos 
sau nusištvere, suklydusias 
akis insmeige atejunan^ir bai
siu balsu suriko.

Toli aus bus.

nusištvere

siu kaišu suriko.

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS L1ETUVISZKAS 
GRABOR1US MAHANOY CITY
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Laidoja kunus numirėliu. Pasamdo
Mr

padare, 
Kaip tai natūralistai galvavo, 

Kad tai ne vienas darbavo. 
Žmogelis darbo turėjo invales,

Kol bogia iszvales, 
Sėdo ir iszva'žiavo su geda, 
Dabar nesirodo niekada.

0 ta paezia dienu, 
Atsitiko ir kita naujiena: 

Tame paeziame pleise, 
. Kitas da geriau pataisė,
In kepure *Įcasžin ko pridėjo, 
In kaimynui ant poreziu 

padėjo.
In kaimynui ant poreziu

I
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CAPITAL STOCK |126,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS 1623,358.62

Mokame 3-cxia procentą 4int 
sudėtu pinigu. Procentą pride
dam prie jusu pinigu 1 Sausio hrTai vis maitelo Indijoniszkai, 

O ne žmoniszkai.
Ne vieno pati krajuj ir vaikai 

() pats czionais pasielgia

Užbaigta kad urnai UŽ saves automobilius del laidbtuylu, kriksz- 
I

S2O W.. r^n.tra Sts Mahanoy City. Pa.

—.........  T**

S?ita yrą Receptu
Aptieka 1

Iszpildome visu Daktaru 

taras negyvena mieste,

iszgirdau žingsnius. Persigan
dęs greitai pasikėliau nuo že
mes ir atsisukęs pažinau nauja 
liesnika. Jo išbalęs veidas net 
žibėjo sutemoje o ėjo sau ra- 
J • • • t ■ * i*

tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t.' t.

mįai prie m&nes, nors 'be jokio •„1.1.. A!l_ _ __ I_ 'ginklo tik su lazda, rankoje. 
Baime mano tiesiog supanezia- 
vo. Mislinau sau: turbut jis 
manos dar nepažino, atstaty-
siu priesz ji muszkieta gal per
si gas ir pasitrauks szalin nes 
man stovėjo ant paties tako o 

.... . . i *.i 
nelaimingas! pabėgti. Taigi nutveriau dyi- 

ii‘ cieliuoju tiesiog in 
liesnikas (miszko sargas) tai Mdekavodavo ir in jo daibqg Dievo meiles, pasakyk kas at-'ji. Dievas yra mano lįudiiito-

Įl

' — Ka asz padariau 1 ka asz 
padariau! — sząuke užkimusiu

jam no valgio ne gorymo, taigi 'sziau! Oj, 
■ Vyreli!

balsu. — Užmusziau ji! užmu- 
> asz 1

Bot tasai naujas liesnikas Vincas j^m už tai a|-| — Vyreli! fteimuli! Del vamzdi

asz tuokarf galėsiu sau ramiai

T 1

receptus. Jeigu juso dak^ 
taras negyvena mieste, 
atneszkite jo receptą in 
muso aptieka, mes šutai-muso aptieka, mes sutai-
siaiine gyduolei

I

Litschs’ Druii Store
ii i

Pievas žino, koks yra žmogus, žiūrėdavo tik pro pirsztus. sitįko? Ka užmuszoį? pasakyk jum kad asz ji norėjau tik pa
. . .. I ‘'
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gyvuliszkai, 
Verke žmonele su vaikais ir 

bada kenezia 
O tas no keliu litu ne

Į > pasiunoz/ia.
Tokio gyvulio neužsimoka ne 

barti, 
Tiktai tuojaus pakarti, 
O kad gęri vyrai butu,

j - Tai patys s ūda padarytu, 
Į Įr kaip szuni pakibytu.

A
1

j

t t ♦
SKAITYKITE “SAULE*
T t ♦ ♦ ♦

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

G. W. BARLOW, Pros.
J. FERGUSON, Vice-Pres.irKas.
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GYDUOLĘ NUO ĄNGLEKASIU 
ASTMA IR NOSlNlO^KATARb

Neapmokama gyduole variuojami
1 20 matu.-

•n 
stebetine pasekme per 30 metu/del 
Gerklines Astma arba dusulio, Bron- 
kitis, Gerklines kosulio, Plauti, Sunku 
kvepavima, UžSima Ir sxalti galvbje, 
Priszaklni skausmą galvos ir t.t. Gy
duole kuri visad gelbsti. Vieno mėne
sio gydimas Preke 30c per 
iszrasta Ir parduodama vien 

ha: 
724 MUL’ f

Gerklines Astma arba dusulio, Bron-

h
MPDEN LABORATORY
LLBERY ST. READING.
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I Ketverge pripuola In 

Dangų Ėmimas $zv. P. Mari
jos.

I

-

į 1

f

r “Liotu-
Szimet spe-

h

— Ketverge pripuola Lio- 
tuviszka Diena, kuri bus laiko
ma Lakewood parke. Tukstan- 
cziai musu tautiecziu suva
žiuos in taji puiku parka pa
simatyti su kūmais ir kūmu
tėms, kurie suvažiuos isz dau
geliu vietų ant tojo 
viszko atpusko.”
jama, kad žmonių daugiau su
važiuos ne kaip praeituose me- 
t uose.

— Jurgis Starinski, 54 mo
tu, Slavokas, 609 W. Center 
uli., kuris sirgo koki tai laika 
nupuolė nuo cimentiniu trepu 
ant kiemo, perskeldamas pa- 
kauszi, nuo ko tuojaus ir mirė. 
Paliko paezia ir kelis vaikus. 
Prigulėjo prie Rusnaku para
pijos.

k
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szeimvna 
lankosi kėlės

b
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— Ponas Vladyslovas Sta
nciką (Stankus) su 
isz Filadelfijos, 
sanvaites pas gimines ir pažys
tamus Shenadorije, Hazletonc, 
Girardville ir Tamakveje pas 
broli ir pas Pangonius mieste. 
Prie tos progos atlanko ir Re- 

Saules.“
— Marijona Tamkevicziuto, 

sugryžo po sanvaitei vakaeiju 
pas tėvus, atgal in Misericor- 
dia ligonbuti kur baigė moks
lą norese.

— Ponstva Kazimierai Jur- 
cziukoniai su szeimvna isz Nia- 
gra Falls, N. Y. ana diena hm-, 
kosi pas p. Jurczikonienes mo
tina Morta Raczukienia Mount 
Carmel ir pas gimines Tamak
veje ir Coal Dale. Prie tos pro
gos atlankė ir redakcijc 
les” 
ko automobilije.

— Tik dabar dažinota buk 
dvi sanvaites adg 
na suriszo mazgu 
pana Fiorentina Mockaicziute 
(duktė naszles Mockaitienes) 
su .Jonu Adamsonu isz Saint 
Nicholas. Jaunavedžiai apsi
gyveno mieste.

— p. Judita Cziaucziniute 
isz Harrison, N. J.,

pas p. Ona Bud- 
rpviczfiene ant W. Pine ulv.

ANT PARDAVIMO.

b

“Sau
su reikalais. Kelione atli-

ai k nu. Czes- 
moterystos

svecziavosi
keletą dienu

Namas ant S. Main St. At- 
siszalikit ant adreso: (t66

Geo. Mayer,
93 S. Main St., 

Mahanoy City, Pa.

Vartuoti Automobiliai
Parsiduos Pigiai

1 HUDSON 7 Pasažieriu Sedan 
1926 meto ...

1 HUDSON 7 Pasažieriu Sedan 
1925 meto .............. $350

1 FLINT Victoria už .. $175

... $500

KOVAL BROS.
CENTRE IR D STREETS 

MAHANOY CITY, PA.

LIETUVIU 
DIENA

15 AUGUSTO 
Lakewood Parke

Važiuokite ant treino o 
iszvengsite susigrudima 

automobiliu

Extra specialiszki treinai 
isz Mahanoy City
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Dubeltavas Tikietas

ANT READINGO 
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SHENANDOAH, PA.
— Prohibicijos agentai ana 

diena užklupo ant salimo Ka- 
zimierio Jurgelio, 115 N. Mar
ket uliezios, kur surado sama- 
gonka ir daug sztopo. Tame 
paežiam laike teipgi užėjo iii 
šaltina Jono Danielaucko, 146 
Balliet uliezios, Frackville ir 
Vinco Buliuko ant 21 Lehigh 
uli., kur rado daug sztopo. Vi
si turės stoti ant teismo.

— Juozas Maironas (!) 51 
motu, 212 W. Mt. Vernon till., 
guli vietiniojo ligonbuteje nuo 
szuvio pocziiiosia, paleista per 
nežinoma, ypata, kada Juozas 
grybavo ant Locust Mountain 
kalno. Policija jeszko kaltinin
ko.

suvaldyti 
savo automobiliaus arti Minors 
banko, .Jonas Dudas isz Frack- 
villes vos apsisaugojo baisios 
nelaimes, o Aleksa Gobis ap- 
laiko lengvus sužeidimus, ka
da auto užėjo ant said voko. 
Maszina likos sudaužyta o Du
das turėjo iszsiteisint priesz 
policije. Badai kieravojimo na
tas pagedo ir negalėjo maszi- 
nos suvaldyti.

Negalėdamas

Juozas
kuris prigėrė ana

Baltimore, Md. — 
Makauckas, 
sanvaite likos atrastas Pia n ode
li jo po piet, 
nesze labai toli 
nuo vietos prigėrimo. Lavonas 
buvo apgriausztas per žuvis 
teip, kad tėvai galėjo vos pa
žinti savo vienatini sūneli. Se
ni loveliai pasiliko be jokios 
apglobęs, nes levas serga szir- 
dies liga ir drugiu; negali nie
ko dirbti, nes sūnūs juos už
laikydavo.

— Pas 
jaunimas

kuri
y

vanduo nu- 
apie 15 myliu

Baltimoreje 
pradėjo labai
mus

gir-
tuokliaut laike prohibicijos to
dėl ir b(‘ laiko keliauna in ka-
pus.

III. f PersiskyrcKewanee, Ill. f Persiskyrc 
su sziuom svietu Antanas Bai-
lokas, 68 metu amžiaus, pergy- 
venias Kewanee apie 30 metu, 
kur ir mirė nuo uždegimo plau- 
cziu. Parvežtias nuo darbo ser
gantis mire in penkta diena. 
Laidotuves atsibuvo su bažny
tinėms apeigomis Szv. Antano 
bažnyczioj. Paliko dideliam nu
liūdime motore, tris sūnūs — 
du namie o vienas kariumonej, 
tris dnkteres, viena Lietuvoje 
o dvi Peorijoi. A. a. Antanas 
rengėsi važiuoti in Lietuva pa
dėti savo kaulus tėvynėje, bet 
nesusilaukė ir likos palaidotas 
szioje laisvoje žemeleje. Velio- 

nuo daugeli 
?s. ’ ’

nis buvo 
skaitytojom “Sauk

motu

Chicago, f Raymond Aidu
li menesiu amžiaus, 4609 

mirė Keno-
kas,
So. St. Louis Ave., 
sha ligoninėje. Jo tėvas, moti
na ir brolis ir dar trys Chica- 
giecziai važiavo automobiliu. 
Netoli Kenoshos ju automobi
lius apvirto ir užsidegė. R<ay- 
inondas ir mire del apdegimo.

Sužeisti kiti važaivusieji. Ju 
vardai ir adresai yra tokio: 
Charles Aidu-kas, <36 metu, gy. 
4609 So. St. Louis avė., jo pati 
Dora 39 motu ir kitas ju suims 

Joseph Markwons 41 
gyv. 6426 Langley Ave., 

jo žmona Vera 40 metu ir ju 
duktė Alma 13 metu.

4 metu; 
metu, g

—N.

Cleveland, Ohio. — Liepos 3 
sziu metu apsivedė gerai žino
ma Lietuvaite, Julijona Szepo- 
ralite su Stanislovu Kiltis isz 
Niagara Falls, N. Y. Szliubas 
buvo Szv. Jurgio Ibažnycziojo 
su trijoms miglioms. Kun. V. 
G. Vilkutaitis suniszo mazgu 
moterystes, du svetimi kuni
gai laike mliszes, vienos buvo 
už dusziia a.a. Vincento Szepo- 
raiezio, jaunavedės tėvelis, ku
ris mirė Gegužio 20, 1926. Ki
tos miszios buvo atlaikytos 
ant 'intendijos jaunikio teveliu, 
Kutis szdimynos, kurio gyvena 
Colchester, Conn, ir tier tolima 
negalėjo dalyvauti vestuvėse 
sūnaus.

Bažnyčia buvo dailiai pa- 
puoszta, žmonių skaitlingai 
prisirinko. Vargonininkas p.J.

f
Czižauskas su jaunuoliu choru 
giedojo laike misziiu. p. M. Czi- 
žauskiene, gerai žinoma daini
ninke papuosze hažnyezios pa
maldas 'maloniai giedodama 
solo. Ant saitu "Vestuvių buvo 

.isz tolimu 
jaunikio se-

P. Schmit-iene, 
“ “ i, Ba r- 

Bora Kutis isz New York City.
p. Szcporaitcs

suvaliavo sveczin
krasztu, kaip tai:

szvogoitis Maloniai isz

Niagara Falls

šuo ir 
Niagara Falls.
sesuo isz

(Kulienės) 
visi gimines suvažiavo ant szi
tu vestuvių kaip: Szeporaicziai 
isz Philadelphijos su sunnm 
Vincu k u hi s 
New Jersey valstijoj;
medicinos mokinys, dūkto Iza
bele,
draugo Paulina isz Camden, N. 
31. Kazimieras Szeporaitis 
dūk tore Elzbieta 
su du k tore 
Sk virki one ir 
skiene, visi isz Wilkos Barriu. 
Kun. F. Gelum'bis ii r Ona. Ge- 
1 nmbaite ’isz Niagara Falls, N. 
Y., ponstva Žviniai isz Lorain, 
O.

Puota ir 'balius buvo Lietu
viu svetalinoje kur yi'i’sz 200 
žinomi u matosi ir daugelis Cle- 
velando žymiu gyventoju kaip 
taį: p. Mal'iolis su žmona, pir- 

, ponstva 
d a i uli ni n kai, ponst- 

pbotographas, 
DoRaioia, Lietuvisz- 

kos bankos sekretohins, ponas 
Uhbszaitlis, Lietuviszkos 
kos T r. , 
tuviszkas graborius ir dar ke
letą.

Liepos 6ta: jaunavedžiai 'isz- 
dviem sanvaitem in 

Colchester, Conn., New York ir 
Albany, po kelionini apsigy
vens Niagara. Falls, N. Y.

Musu Julijonai dalyvavo di
delis pulkas, ir visi gražiai ir 
mandagiai apsiėjo. Pirmas pul
ko buvo jaunosios brolis Kazi
mieras, 12 metu su pus-sesero 
Elzbieta isz Wilkes Bariu.

Pirmas pji-broljs buvo V’m- 
cas Seporaitis (brolis) su Bar
bora Kutis isz Kew York An- 

(brolis) su 
Alena Grigute. Henry Salczius 

Alena Seporaite (sesuo). 
Jonas Seporaitis 
B’eresa Kundrotu. Juozas Obe- 
raitis isz Wiles Barriu su Pet
rone Palubinsiute, Jonas Drau
gelis su

vra
su 
advokatas

Juozas,

High School mokino ir

su
F. Obernitis 

rPcrose,
Autose Pusziin-

! c
Petrone

f

I

i .

r

Iszbandymas Kariszko Oralaivio 
war-..
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m'i n i n k a s S. L. 1L K. A. 
Czižauckai, 
va Bart kai, 
ponstva

ban-
p. Jakuliu liekas, Lie

važiavo

tanas Seporaitis

su
(brolis) su

ios vestuves be galo svar-

Teresa Oberaite isz 
Wilkes Barriu, Stasius Bulke- 
vice su Mae Misiute.

O
bios nes p-le Szeporaite (Ku
liene) visiems gerai žinoma, 
visuokuos reikaluos patarnau
ja savo aiszkia Lietuviszka 
kialba,
dirbo ofiso Lietuviu Taupymo 
ir paskolos banke, 
patenkinti jos 
Daug darbavusi
parapijos, ir prie buvusio Teat- 
raliszko Choro, del visu pasi
darbavus spaudinime ir rasztu, 
ėjo pareigas fin. rasztininko 50 
tos 'kuopos S.L.R.K.A. kui 
daug nuveikė sutvarkime kny
gų, a beina i musu Julijona mum 
buvo labai naudinga ir reika
linga visame. Gaila visiem kad 
iszvažiavo palikdama mus 
kraszta. Bet tikimės kad gera: 
susipažinus su pone Kuliene 
Niagra Falls Lietuviai turės 
kuom pasidžiiiot 
Verta ja ja a rėžiau

Visi Clovelandiecziai linki 
jauniem daug laimes ir 
meilaus gyvenimo.
Reporteris isz toli atvažiavęs.

aiszkia 
daugiau kaip 2 metus

visi buvo 
patarnavimu, 
veikaluos del

v • palikdama

savo tarpo;
susipažint.

ilgo

Ant. J. Sakalauskas į 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 3

(Bell Phone 872) d
331 W. Centre St. Shenandoah, Pa. j

Nuliudimo valandoje sutei
kiam geriausi patarnavimu. Pa
laidojimu atliekam rūpestingai 
ir gražiai. Busite pilnai užga
nėdinti. ,

Isz Mahanojaus ir Girardvillea 
jeigu kaa pareikalaus mano pa
tarnavimu tai meldžiu man tele- 
fonuoti o pribusiu in deszimta 
mlnutu. Bell Telefonas 872

I
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Pajeszko Szitu 
Žmonių 1

ir Zofija, kilę isz Bracziu km.,
Seiriju v«l. Alena isztekęjust
už Sziaidio. Amerikon iszvyke 
1^11 ar 1912 m. leszko gimi- 
nhitis Juozas Czereszka. n' A -r »

Pranevicziute-LeonaVicziene L 
seniauStase, Jurgio žmona, 

gyvenusi So. Sixth St, Jersey
City, N. J. Einant gandais^ ji.

m., ir Anele Raczyte, gimusi« 
apie 1904 m., idle Isz BūdVie-1 
ežiu km., •’Kėtnrvalakio Vai., • 
Vilkaviszkio apskr. Tėvu var-^ 
dai Martinas ir Urszule. Sc-" 
niau gyvene Baltimore, Md. 
Juos pažinojęs John Grebliaus-,’

*' # t Mif*' -- *

iszvažiavusi su Feliksu Ix»ona- 
vieziu in Bridgeport, Coriiį., ar 
Boston, Mass.

t
I

niau gyvene Baltimore,
oo

L

Voluntoei

■ ■ ■

z '''

“Volunteer” 
apllinkinoje Los Angeles, kuri valde pulkininkas Kari Lange. 
Oralaivis nusilcidinejo ant mariu ir vėl pasikeldavo in ora.

Oralaivis turėjo pasekmingus bandymus

ISZ LIETUVOS
GIRTI DARBININKAI UŽ
PUOLĖ POLICIJA SIMNE;

12 ARESZTUOTA.
Isz Simno gauta žinia, 

iszsigerusiu darbininku būrys 
isz 
t riukszma, 
vius ir juos muszti.

Vietines policijos punkto ve
dėjas vyr. polio. Szvetkauskas

kad

12 žmonių pradėjo kelti 
užkabinėti praei-

su policininku Dudavicziu no
rėjo triukszmadarius nuramin
ti, bet tie iszsyk mane prieszin- 
tis’ 
lope. Liko tik keturi 
nieji “ 
jos klausyti.

Kai policininkas norėjo juos 
arosztuoti, 
puolė su peiliais ir akmenimis. 
Szvetkauskui perpiove kelnes. 
Kai vienas isz triukszmadariu 
priselines visai arti puolė poli
cininką, norėdama indurti, tas 
kiek atsitraukė ir, nematyda
mas kitokios, iszoities, in pub
lika paleidę szuvi. Puolikas 
mirtinai sužeistas, fPuo momen
tu triukszinadariai iszlakste, o 
sužeistąjį pasiseko nugabenti 
pas artimiausia gydytoja.

Bet po keliolikos minuezin 
iszsigere darbininkai, isz viso 
apie 1.2 žmonių, vėl užpuolė po- 
licije. Policija buvo priversta 
užsidaryti vietos paszto instai- 
goj, isz kur paskambino netoli 
ganykloj buvusiems ulanams 
ka(| tie atvyktu in pagolha.

Atjojo 30 ulanu su policijos 
pagelba triukszmadarius nura
mino ir visus 12 suome.

In invvkio vieta iszvvko 
Alytaus apskrities v i rszi įlin
kas, karo komendantas ir poli
cijos vadas. Nukautasis puoli
kas nuo žaizdų įniro. Tai Jonas 
Vilkaviczius, isz Naujamies- 
cziu kaimo, Turžėnų valscziaus 
Kauno lapskrities.

DVILYTIS GYVULYS
Dogucziai, Zarasu apskr. — 

Netoli Degucziu Aloksejaukos 
vienk. pas ukinink. A. Petraus
ką, kiaule atnesze 10 parszi ti
ku isz kuriu vienas yra dvily
tis ir auga draug su kitais. 
Žmones isz to labai stebėsi, nes 
apylinkėje iki sziol tokiu reisz- 
kiniu nebuvo.
ISZ DIDELIO ATSARGUMO; 

NELAIME.
Deltuva. Liepos men. 11 d. 

važiuojant isz turgaus nežino- 
maln vyrui su žmona, susitiko

paskui iszbegiojo ir pasis- 
“drases- 

kuric nenorėjo polici-1

darbininkai juos

vieta 
apskrities

auga d rang su kitais.

automobili. Arklys nesibaido, 
bet moteris del didesnio atsar
gumo, szoko* isz ratu. Boszok-o-----7 ---- j .............. -
dama iszsilatiže koja.

Pažymėtina, kad Lietuvos
i 'atsargios.moterys yra labai

Kartais isz tokio atsargumo 
isztinka ir nelaimiu.
DIDELIS

RAMYGALOJ.
Liepos 2 d. Ramygalos mies

tely kilo didelis gaisras. Sude
gė 23 gyvenįmiuji namai, Žy
du sinagoga iy kelintas h.ogyye-

GAISRAS

ge 23 gyvenamieji natriai, Žy
du sinagoga iy kelintas negyve
namu trobpsiri;?Nųoiiituoliu apie 
300,000 lituj apdraustu trobe
siu buvo nedaug. i

Gaisro motu miestely prasi
dėjo panika. Isz iszgasczio mi
ro 60 motu šono Chaja Kaganio- 
pe. 2 asmenims apdogo rankos, 
vienas szaulys sužeidė ranka.

Isz Panevėžio buvo atvyko 
Ramygalon gaisrininkai. Gais
ro priežastis dar noaiszki, spė
jama, kad tai buvo neatsargu
mas.

ro priežastis dar noaiszki, spe-
• 1 1 • 'B A

LIETUVOJKI E K
AUTOMOBILIU.

Sziais motais jau inrogis- 
truota Lietuvoj 1250 automo
biliai. 1926 metais buvo tik 430 
1927 m. buvo 580, gi 1928 m. 
buvo apie 900. Vienas autb ten
ka
Amerikos vienas auto 5 
Anglijoje — 45 žm.,

.3500 gyventoju. Jungi.
žm., 

Kinuose 
—35,000 žm., SSSR — 9000 žm.

GAISRAS VEISĖJUOS.
Isz Veisėju gauta, žinia, kad 

ten invykes didelis gaisras. Su
degė apie 15 namu. Tacziau isz 
oficialiszku instiaigu žinių apie 
gaisra dar negauta.
SUGAVO USCILOS 

UŽMUSZEJUS.
Gegužes pradžioj Vievio vals- 

cziuj buvo teroristu užmusztas 
Viktoras Uscila, sv-arhns liudi
ninkas Galinio byloj.

Dabar krim. policija jo už- 
muszejus sugavo. Jie atvyko 
isz anapus demarklinijos in 
Lietuva ir netikėtai pateko in 
policijos raukas.

Uscila užmuszes Feliksas Pa- 
szkeviczius su savo szesziais 
draugais ji iszsivedos nakti in 
misz’ka ir nuszovos 
mas už tai, kad jis
Kauno ir Traku apskrities ple- 
czkaitininku organizacijas. .

Kvota krim. policija baigė ir 
padavė kariuomees teismo val
stybes gynėjui.

ANT PARDAVIMO.

korszvda- 
iszdavo

Kotelis ir farma. Namas tu
ri 16 ruimu. Maudyne, vanduo 
ir visokios vigados šluboj. 
Farma turi 45 akieriu, 
vaisingu medžiu, visos dirba
mos maszinos, arkliai, karves, 
visztos ir antys. Priežastis par-

visokios
daug

mirusdavimo yra kad vyrui 
sunku man ja apdirbti. Kreip
kitės ant adreso:

Anna Konsavage
Locust Valley,

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

(t.f.

Lehigh Valley 
EKSKURCIJA IN 

Niagara Falls 
ar Buffalo .

SUBATOJ 17 AUGUSTO 

$5.00 In ten ir adgalios
Spccialiszkas treinas iszeia isz 

Mahanoy City 8:20 valanda Su
katos vakąra ir pribus in Buffalo 
5 valanda ryte, o in Niagara Falls 
6:15 valanda ryte. Grįžtant apleis 
Niagara Falls 3 valanda popiet o 
Buffalo 4 valanda popiet Standard 
Time.

reldgliWler
Railroad

K3>

REIKALAUKITE
Pas Visus Lietuvius 

Sztominkus •

BIRUTES
Saldainiu isz Lietuvos
J eigų Tamstų Sztominkas 
ju neturi, pranes^kite mums 
jo varda ir adresa kad mes 
galėtum jam pasiusti pasiū
lymą.

LITHUANIAN IMPORTING CO
818 E. SIXTH ST.

SO. BOSTON, MASS.

Sztominkus

R*

Boriseviczius Kazys, Balt
raus sūnus apie 56 mėtų am
žiaus, Amerika jo apie 25-30 m., 
gyvenos iki 1923 m.,- Shenan
doah, Pa., kilęs isz Czekiftzkes 
miestelio Kauno avsk. Paiesz- 
ko brolis Simonas.

Jurkszaitis Stasys, iki 1927 
gyvenos Firestone af * tai 

Goryen St., Akron, Ohio, P. O. 
Box 258. leszko sesuo Marcele.

Lukoszius Aleksandras, arba 
Lukoszeviczius, Antano sūnūs, 
kilos isz Raudonės vai., Rasei
nių apsk., 
valstybėje ir neva mires. Svai- 
bu ta fakta patikrinti.
Mitkeviczius, Edvardas, Ame

rikon atvykęs 1906 m., isz 
Mintaujos, ir seniau gyvenos 
37 Partition St., Hudson, N. Y.

Jaras Petras, seniau gyve
nos 1030 E. Pine St., Mahanoy 
City, Pa. Amerikoje apie 
metu. leszko sesuo Luce.

Dargia Pranas, kilos isz Tel- 
sziu miesto ar apskr. 
ko jo nuo 1893 m., 
1924 m., gyvenos 323 Carie St., 
Schenectady, N. Y. 1924 m. 
sunkiai susižeidęs fabrike h 
spėjama mires. 
Zose.

Stasiszkis Kazys, kilęs isz 
Kamajų vai., Rokiszkio apskr., 
seniau gyvenos Big Four, W. 
Va., Box 23. Nuo'1928 m. sesuo 
negauna laisžku ir spėjanti, 
jog brolis yra miros.

Martinaitis Napoleonas, apie 
60 m., amžiaus iki 1924 m. gy
venos 601 Third Ave., Brook
lyn,-Ni * <•

Jackeviczius Jeronimas, ki
lęs isz ar nuo Janavos, Kauno 
apskr., Amerikoje apie 18 m., 
seniau gyvenos 146 Ferry St., 
Newark, N. J. ir Boston, Mass. 
Motina, neturi žinių nuo pat 
karo laiku.

Baziliauskas Juozas,
Viszinskiu kaimo, Gelgau- 

val., Szakiu apskr.

raus sūnūs apie 56 mėto ,am-

m.

gyvenęs Kentucky

Ameri- 
seniau iki

leszko sesuo

kilęs
isz 
diszkio 
leszko tėvas Antanas.

Brazaicziai, Kazimieras, Juo
zas ir Motiejus, kuri laika gy
veno pas V. Vengraiti, 32 Mor
ris St., W. Lynn, Mass ir vėliau 
iszvyke dirbti in

Szakiu

i anglies ka
syklas Mahanoy City ar She-

Sedos vai., Ala-

nandoah, Pa. leszko brolis Pra
nas.

Kalaszauskai, Juozas ir Mo
tiejus, kilęs isz Veiveriu vai., 
Skriaudžiu km., Mariampoles 
apskr., Amerikoje apie 30 m. 
leszko brolis Kazys.

Perminąs Antanas, kilęs isz 
Rubiku km.,
žeikiu apsk. Amerikon atvykęs 
dar priesz kara, bene in She
nandoah, Pa. leszko tėvas Sta
sys.

Perminieme Marijona, kilusi 
isz Raseinių apsk., priesz kam 
gyvenusi Glasgow, Anglijoje, 
po karo iszvykusi Amerikon.

Stasiulis Juozas, apie 30 m.
amžiaus, kilęs isz Szakenu vai. 
Sziauliu apsk. Iki 1923 m., gy
venos Adah, Pa. Box 54. lesz
ko sesuo Olese. , ,

Sinkeviczius Ignas, Ameri
kon atvykęs 1907 m., tarnavo 
Amerikos Qirmijoje, sužeistas 
kare, 1921 m., gyvenęs 356 Ha
nover St., ar 475 Mitchell, Mil
waukee, Wis. Nuo 1921 m., nė
ra jokiu žinių.

Slabosevicxiai Antanas, Vac-
las ir Justinas, kilo isz Rasenu 
ą'psk. Antanas gyvenos Pitts
ton, Pa., ir žuvęs anglies ka
syklose ar tai nuo gatvekario 
sužeidimo, 1921 m., Vaclas gy
venos Manipold, Pa., Washing
ton Co., irgi mainieris. Justi
nas “Shelskis“ buvęs polici
ninku Pittsburgh, Pa. ir West
ville, Pa., vėliau pastojęs ka
riuomene, dalyvavęs, ekspedici
joje in Meksika. Reikalinga 
tikru žinių apie juos. leszko 
sesuo Adolfina.

kas, 425 S. Paca St., Baltimore,- 
Md. leszko sesuo Ona.

Icszkomieji arba apie juos 
ka nors žinantieji maloniai 
kviecziami atsiliepti sziuo ad
resu:
Consulate General of Lithuania

15 Park Row,
- New York City, N.Y.

JUOKAI.
Tūlas uredninkas skundėsi

• J' . - — • ■** • • . * * * * savo perdetiniui, buk jojo viry 
szininkas pavadinęs asilu, ir ka 
jis turi daryti su sziuo atsitiki
mu ! 4 * ' .

Apskųsk .ji už iszravima 
atsakeurodiszko sekreto — 

perdetinis juokdamas.

Žmogus, eidamas pro pagra- 
ba užklausė vieno isz Ivdincziu.• T
ka laidoja!

— Nežinau,
klaustas, — ale man rodosi ta, 
ka grabo guli. ' ••

— atsako už-

Virėjas inejes in kambarį sa
vo ponios, paklausė, ka turi 
padaryti ant vakarienes. Ponia 
namu užpykusi ant vyro, su. 
kuriuom ka tik barėsi, atsake 
piktai:

— Szimta velniu!
— Tas tai ponams, ale ka 

tarnams turiu pataisyti! — 
klauso virėjas.

I

DELAWARE 
RIVER 

EKSKURSIJA 
Nedelioj 25 Augusto į

!
»

• F • •*

Praleiskite visa diena ant 
Delaware upes su visokais 
__________________j regynais, plan-I stebėtinais

i kiant pro Navy Yard, For- 
I tecu 5r kitokias iržimantas 
; vietas po tam per nauja 
I Delaware kanala ir Chesa
peake Bay.

Muzike
Moderniszkas Wilson Line 
Garlaivas—City of Chester

PIGIA PREKE
Gaukite plakatus apie szita 
iszvažiavima nuo iRcadingo 

Į Geležinkelio stacijų

I
I
vietas po tam per nauja

Užkandžiai

Readingo Geležinkeliu--------------- --- ------ =

K. Rėklaitis J
Lietuviarkaa Graberiaa V

Laidoja numirėliui pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbl- 
ninke moterems. Priei
namos prekes.

516 W. Spruce Str. 
MAHANOY CITY, PA.

306 Market Street.
PA.TAMAQUA.

•t

Naujas Didelis 
Sapnorius jau

Gatavas
' e

Jau užbaigom daryt . 
Nauja Dideli Sapnoriu. i. 

160 puslapiu, ’bu dau
gybė nauju paveikslu, 
iszaiszkina visokius sa- I
pnus kokius žmogus 
gali sapnuot. Knyga

• * a a w e • «. puikiai druosiai apda
ryta kietais audeklinei! 
apdarais. Preke ra nu- 

. siuntimu tiktai |1.50.
i

J

W. D. BoczkauskdbCo.
Mahanoy City, Pa.




