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VARGINGA SZEIMYNA GY
VENO VISZTINYOZIOJE.
Olean, N. Y. — Gal niekas 

netikėtu, o bet teisybe, kad ar
timoje Humphrey likos surasta 
szeszi vaikai, motina, tėvas ir 
diedukas kurie gyveno viszti- 
nyczioje, vienam kambaryje 10 
pėdu didumo. Drapanos ant vi
su buvo suplyszia, plaukai nuo 
keliu metu nekirpti o czevery- 
kai buvo be padu. Visi gulėjo 
ant sziaudu ir turėjo tik maža 
pecziuka ant susisziklymo ir 
virimo valgiu. Motina vaiku 
yra nepilno proto o tėvas nuo 
kokio tai laiko radosi be dar
bo. Visus nuvožė in Salaveisziu 
prieglauda.

UGNIS LIGONBUTEJE, 
VIENAS SUŽEISTAS.

Szv.Providence, R. I.
Juozapo katalikiszkoje ligon- 
buteje kilo ugnis ant ketvirto 
laipsnio Panedelio diena ku
rioje radosi 418 ligoniu ir apie 
tuiznas vaiku. Ugni užtiko 
norse Julija Harding kuri tuo
jaus pranesze perdetiniams. 
Minyszkos, norses ir daktarai 
visus ligonius isznesze isz tos 
dalies ligonbutes kur Ugnis 
prasidėjo. Vienas ugnagesis li
kos sužeistas. Bledes pailaryta 
aut keliolikos tukstanezi 
lenu.

TRŪKIO NEtXlMEJE ŽUVO 
16 ŽMONIŲ, 80 SUŽEISTA.
Kenosha, Wis. — Greitasis 

elektrikinis trūkis prisigrūdęs 
ekskursininkais važiuojanti in 
Chicaga ant kelio Chicago 
North Shore ir-Milwaukee, pa
taikė in tavorini truki kuris 
buvo nusiritęs nuo begiu. Pa- 
sažierinis trūkis insirito in 
grabe, vagonai užsidegė ir vos 
isžgelbeta 16 užmusztus pasa- 
žierius o 80 sužeista ir nuvežta 
in ligonfbutes.

no jaja iszsipilde

TVIRTAS TIKĖJIMAS 
JAJA ISZGYDE.

New York. — Szirdingai ti
kėdama kad maldos ir pusi, 
szventimas po globa Szv. Anta- 

iszgydys,
troszkimas Malvinos Bonutte- 
los kuri negalėjo paeiti per 
szesziolika metu. Motere buvo 
be valdžios ant vienos kojos 
nuo 28 metu ir nuolatos buvo 
priversta gulėti lovoje, melsda
ma Dievo ir Szv. Antano idant 
sugrąžytu jai sveikata. Ana 
diena pajuto kad koja adgavo 
savo pajiegas ir buvo tvirta 
kad gales vaikszczioti. Atsikė
lus isz lovos pradėjo‘žengti pa
lengva ir su džiaugsmu persi
tikrino kad isztikruju sugryžo 
valdžia in koja. -Sziadien 
vaikszczioja, be pagelbos kriu
kio, kaip kožna motere. Dakta
rai tUom stebėtinu iszgydymu 
yra nusistdbeja.

BANDITAI PAPELNIJO 
$132,000.

Cincinnati, Ohio. — Bandi
tai insigavo in auksoriaus szto- 
ra, Frano^ Herschedc, sudaužė 
kasa ir pabėgo su 100,(MM) ver
tos deimantu.

Coral Gables, Fla. — Du ne
žinomi banditai apiplesze Co
ral Gables banka ant 20,(MM) do
leriu ir iszpiszkėjo isz miesto 
su automobilium.

Indianapolis, Ind. — Du ban
ditai prispyrė dvi darbininkes 
ineiti in kasa Fishers Hamil
ton Cęunty Bank, sukimszo 12,- 
(M)O doleriu in maiszus ir pabė
gi : . _____
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4 UŽMU8ZTI, 3 MIRSZTA 
KELIOLIKA SUKEISTI 

EKSPLOZIJOJ OAZO.

Keturi 
užmusztais.

Minersville, Pa. — 
an gi ek ase i likos 
trys mirtinai sužeisti ir kaip 
rodos turės mirti o keliolika 
sužeistais per eksplozije gazo 
Lytie kasyklose, kurios prigu
li prie Roadingo kompanijos. 
Užmuszti yra, D. Mickeviczius 
isz Lost Creek; iViidrius Ne- 
met isz Kulpmont ir William 
Davis isz Phoenix Parko. Mir
tinai sužeisti yra: C. Cook isz 
Pottsvilles; R. Hubler isz 
Phoenix Parko ir W. Koval- 
czu'k isz Ix)s Creek, visi nuvež
ti in Warren 1 i gon bute Potts
ville.

Eksplozije kilo szesztam lo
veli je, gengveje apie 2:30 va
landa Utarninko po piet, bet 
nieko nežinotina lyg 4:30 va
landos, kada kiti anglekasiai 
ėjo in darba ant naktinio szip- 
to.

Lvtle kasyklos vra
• t <

isz didžiausiu czionaitineje ap
linkinėje kurios guli myle 
kelio nuo Minersvilles ir Phoe
nix Parko arba szeszios mylios 
nuo Pottsvilles. Priežastis eks
plozijos da neisztyrineta.

vienos

kurios

BURDINGIERIUS NUŽUDĖ 
KŪDIKI KĄD TASAI PER 

DAUG VERKE.
Boyerstown, Pa. — Padūkęs 

isz piktumo nuo kūdikio verks
mo, burdingierius Pa s k vai 
Nattureno, būdamas ant bnrdo 
pas Angelina Racco, pagriebė 
verkenti kūdiki, prispaudė prie 
krutinės kad net sulaužė szon- 
kaulius o 
skausmo sukliko da labiau, 
že y pa su 
per veidą ir užsmaugė.

Žadintojas metes kūdiki ant 
lovos apmalszinejo motina ir 
du kitus vaikus su kuinsztemis. 
Ant riksmo subėgo kaimynai 
ir palicija bet 'žadintojas pabė
go.

burdingierius

Racco, pagriebė

kada kūdikis isz
re

le u m szczi a kūdikiui

‘KETURI EVANGELISTAI.’
Bryson City, N. C. — Mrs. 

Hastings Messer ana diena pa
gimdo kvadrukus — visus sū
nūs ir visus pakriksztino: Mo
tiejus, Morkus, Lukoszius ir 
Jonas ant atminties keturių 
evangelistu. Visi sveiki ir gy
vens.

MAŽAI TOKIU VAGIU 
SZIADIEN RANDASI.

Yonkers, N. Y. — Seredoje 
pamėtė kokia tai motore savo 
masznele su pinigais kurioje 
radosi ir josios adresas. Ant ry
tojaus aplaike 
masznele ir popieras su 
matele kurioje talpinos! tas: 
“Guodotina poni, atsiuneziu ta 
viską kas tavo maszneleje ra
dosi, kuria pametei vakar bet 
30 doleriu kuriuos radau masz
neleje nesugrąžinu nes man 
yra kibiau reikalingi ne kaip 
tau. Tik i uosi u kad mano kalte, 
man vargingam velniui, dova
nosi kad pasilikau pinigus.
K G romą ta 'buvo puikiai snra- 
szyta ir galima buvo dasiprast 
kad žmogus buvo gero mokslo.

su

savo pamesta 
gro-

MOTINA PASIKORĖ ISZ 
GAILESTIES.

Fairmont, Ohio. *— Sustingu
si kuna Mrs. Elenoros Darry, 
57 metu amžiaus, rado kabanti 
kuknioje josios sūnūs kuris pri. 
buvo jaja atlankyt taju diena.
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Lueio Luisaga ir kapitonas 
VasiĮuez, 
rengėsi lėkti Įier Atlantiko ma
res už keliu menesiu isz Pran
ei jos in Ne\v Yorka su Junkers 
iiŲiiioplanu.

Boliviszki lekiotojai SENAM SKLEPE SURADO 
KANKIU INNAGIUS PER 

INKVIZICIJE.

Barcelonia, Iszpanije. — Lai
ke kaimo pamato ant statimo 
namo, užmiestije, darbininkai 
užtiko ant skiepo senoviszko 
namo,
metu atgalios ir žmoni

rado

ISZ LIETUVOS
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SCHUYLKILL PAVIETO . 
SALUNAI UŽDARYTI.

Philadelphia. —Siidže Kirk
patrick isz United District sū
do tarp daugelio teismu už lau
žymu prdhibicijos tiesu spren
dė ir
randasi: 
M i nersvi lies

BAISUS GAISRAS VAIKU 
NAMUOSE.

Kaunas. — Kilo gaisras Žy
du vaiku namuose (Pilies g. 
13 Nr.). Rajonas tirsztai užsta
tytas mūriniais ir mediniais v
namais su visokiomis galeri
jomis, balkonėliais ir 1.1, in 
gaisro vieta atsiskubino mies
to ugnagesiu komanda, 2
vanoriu gaisrininku ir karisz- 
kn 1 gusaru pulko komandos.

Dege H aukszte. Dūmai pra
si vožė iii III aukszta, kur bu- 
vo vaiku bendrabutis. Apie 
40 vaikucziu buvo jau mirties 
glėbyje. Per durnus nieko ne
buvo matyti, girdėti tik bai
sus vaikeliu verksmas ir riks
mas. Ugnhigesiai isznesze

h
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sus vaikus. Jie buvo nugaben
ti vienais niarszkineliais 
gretima Žydu ligonine. Gydy
tojai suteiki* pirma pagelhu 
nukentejusiems nuo tirsztu du
rnu ir smalkiu vaikucziama. 
Kiti tik smarkiai persigandij. 
Deja vieno nepavyko algai*, in 

nelaimingas

kuris sudegi* apie 60 
s apie 

ta ja vieta buvo kone visai už- 
mirszia. Paszauktas ant tosios 
vietos palicijos kamisorins, 
pradėjo toliau isztyrineti taja 
skiepu kuriame rado Nepap
rastus atminimus isz Iszpam- 
jos inkvizicijos. Ateja in di
deli požemini kambarį
tenai visokius innagius kurias 
nuadojo ant kankinimo yrasi- 
kalteliu: lova iszklota Zu vi
nimis, kepure su vinimis in 
kuria indedavo žmogaus galva 
ir insmeigdavo elu didelius vi
nis in.smegenis, ezebata in ku
ri indedavo žmogaus koja ir 
pripildavo verdanezia smala. 
Kampe |stovejo kaulai inotc- 
res dviem vinimis ininusz- 
tais in akis ir kitokius vel- 
niszkus intaisu del kankinimo 
žmonių. Kamisorius liepe su
rinkti tuosius daigtus ir pa
tu Ipyti valdiszkam rnuzejui.

j

iszklota /
kepure su •it

Isz Visu Szaliu
SUSILAUKĖ 129 METUS 

VALGYDAMA SILKES 
SU KAVA.

Latvija. — Ona Kreis- 
žinoma kaipo seniause 

mirė

ti: nelaimingas užtroszko
pnuisykloje kartu su savo szif- 
neliu.

Gaisras per pora
buvo likviduotas. Apdegi* pu 

kambariu 11 aukszte.
Prie ligonines susirinko mU

mnsiszkius tarp kuriu 
Jonas Zimonda isz 

turėjo užsistatyti 
kaucija ir sajunas bus uždary-

PENKIOS VALSTIJOS JAU 
PANAIKINO SAVO PRO- 
HIBICIJOS INSTATYMUS
Washingtonas. — Asociaci

ja kovai su prohibicijos amen- 
dmentu pranesza, kad
šziol jau penkios valstijos pa
naikino savo prohobicijos vyk
dymo instatvmus. Tos valsti- 
jos yra: New Yorkas, ^Jary-

Monta- tas aut meto laiko. Ilipolito 
na ir Nevada. Asociacija tikis, 
kad netrukus dar kelios kilos 

tokius
panaikinsianezios.

Valstijose, kur prohibicijos 
tapo panaikinti,

Volsteado aktas, žinoma, tebė
ra galioj, liet jo vykdymu pa
liekama žinotis paežiai federa- 
linei vyriausybei.

Yorkas
landas, Wisconsinas,

valstijos instat vnius

instatymut

“BAISUS BANDITAS.“
Pittsburgh. — Ana diena ko

kis tai gražiai pasirodęs žino-

nos
;iim priėjus prie stovinezios pa- 

Franciszkos Sobieski utes, 
pasilenkė, capt už kairoses ko
jeles ir nutraukė... pantapliu 
nuo josios kojeles kalbėdamas:

Nesmagu man tai daryt betc <

turiu ji turėt. Dovanok man!”
Su tais'žodžiais banditas dingo 

Franciszka galėjopirm negu 
nuo dyvu atsikvotet.

Banditas tokiu 'budu 
plesze”
Priežasties pavogimo kairio 
pantaplio ueda'žinota. .

ŽMOGUS, MESZKA IR MUSE

Jacksonville, Fla. — Tūlas 
medžiotojas czionais turi isz- 
mokyta meszka su kuria buvo 
nuejas in girria medžioti. O 
kad medžiotojas buvo pailsės,1 
atsigulė po* medžiu ir saldžiai 
užmigo. ^Meszka sėdėjo arti sa
vo- pono ir sergėjo nuo nelai
mes. Ant kart nutūpė muse ant 
nosies medžiotojo. Meszka pa- 

geide praszalint 
ir kaip uždavė su letena per 
muse kad toji susiplojo kaip 
lapelis bet ir nosis pono nema
žai nukentejo kad turėjo nusi- 
duot in ligoirbute ant pataisy
mo.

api-C (

jau septinta mergina.
pavogimo

regėjus muse

Los Angeles, Calif.

MUNSZAINE UŽTRUCINO 
.VAIKA, MERGINA AP JA

KO O DU APSIRGO.
Donal

das Ashworth, 16 metu, mirė 
nuo inunszaines, Miss Mario 
Bent, 17, apjako o 'du kiti pa
vojingai apsirgo ir randasi li- 
gonbuteje. Visi yra studentai 
isz augsztesnes mokslaines ir 
buvo iszvažiave automobilium 
in rodhauze ant geru laiku. 
Trncinanczia munszaine parda
vė jiems kokis tai nežinomas 19 
metu butlegeris kurio palicija 
sziadien jeszko. ;

Ivaszkevieziaus salimas ir Jo
no Do na Ieško szapa 
lej,
Shenadorio likos uždarytas 
kaipo ir .Petro Grebliko. Sudas 
praszabno teismą ant uždary
mo salimo Stanio AI ii buto Ta- 
nutkveje.

Frackvil- 
salumis Antano Kozak isz 

likos

Neuž ilgio
ge^žinkelis

NAUDOS DIDELIUS PA- 
SAŽIERINIUS BOSUS.

I’liiliulelphia. ■— 
Pennsylvaui jos
druge su Gray Ii on nd kompani
ja pradės varyti didelius pasa- 
žieriniusįbosns tarp Now York, 
Chicago, Saint Louis ir Phila
delphia. Diena pasažieriai ga
les prisižiurineti puikioms ap
linkinėms o nakezia isz suolu 
permaino ant. lovų panasziai 
kai Į) daroma su P ui Įmano va
gonais ant geležinkeliu. Tikie- 
tus galima Ibus pirkti ant kož- 
nu stoczin.

ISZNESZE VISA SZEIMYNA 
IN PADANGES. 

Mieli. —Stroudsburg, Mich. — Fre
das Elmoore, anglekasis, padė
jus szmota dinamito po lova 
paezios ir trijų metu dukreles, 
kurioje a'bidbi miegojo o kita 
szmota padėjo po lova miegan- 
czio szesziu metu sūnelio ii; už
degė knatu. Dinamitas truko 
iszneszdamas in padanges vi
sus iszskiriaut mergaites kuri 
apsisaugojo 
stebuklingu budu.

baisios mirties

N. Crump

PASKANDINO SAVO 
KŪDIKI.

St. Paul, Minu.— 
pririezo akmeni prie kaklo sa
vo mažos dukreles ir inmote in 
upe kuri tuojaus ir nuskendo o a . * . ■< • ■tai padare ant paliepimo savo 
antros paezios kuri ji prispyrė 
kad isz[)ildytu josios vclniszkn 
noru nes baisiai neapkentė 
mergaites kuri jai primine jo
sios motina. Žmones butu pa
korė nelaba motina jaigu pali
cija neimtu jaja iszveže in ka
lėjimą.

ANT SZOKIU.
'Pirmas sport as: * —

- Neturiu

Ko tu 
taip su kojoms sziuruoji, rodos 
kad ant ledo eziuožil

Antras sportas:
ezebatu tai paėmiau Juozo ezo- 
verykus o kurie man yra per-

J * *1

. .... MjU į, t ■■ [• MM <.4*4 ■»l dideli.

Ryga, 
leriene, 
gyventoja Latvijoj, mirė ana 
diena, susilaukus puikaus am
žiaus — 129 metus. Per pasku
tinius dvideszimts metus senu
ke daugiau nieko nevalgydavo 
kaip tik silkes ir gerdavo juo
da kava ir tokiam valgiui buvo 
dėkingu kad susilaukė taip ži
los senai ves.

SNIEGAS UŽGRIUVO 12, 
SUŽEIDĖ 14 ŽMONIŲ.

Bologna, Italija. — Dvylika 
žmoni u likos užgriauti ant 
smart, 14 sužeidė o apie dvide- 
szimts nesuranda per nuslydi
ma daugybes sniego nuo arty- 
mo kalno kuris sugriovė 40 na
mu kaime Villa di Mezzo.

Gyvuosius surado joszkoto- 
jai kurie gavosi prio juju per 
iszkasima tunelio sniege.

li kos

SOVIETAI PER METUS UŽ- 
DARE 1,370 BAŽNYCZIU.

u Bedie- 
kadviu Draugija 

isz bendro
J >

me-

.Maskva, — Rusijos 
skelbia, 

50,000 bažnycziu 
skaieziaus Rusijoj, 1929
tais buvo uždaryta 1,370 baž- 

Per pinnus vienuolika 
v i eszpa ta v i mo me

tu buvo uždaryta 2,000 <baž-
nveži u.

Terp I929 metais uždarytu 
1,119 

namu,

n veži u. 
bolszeviku

1,870 bažnyeziu buvo 
kriksžczioniu maldos
126 sinagogos, 1.26 ‘moczdtes 
ir viena kalmuku szventvkla.

SOVIETAI SUSZAUDE 
VALDININKĄ DEL 

MILIJONO VAGYSTES.
Oslo, Norvegija, Vas. 24— 

Iszkilo in aikszte, kad iszt i ki
mi sovietu valdžios valdinin
kai apvogė savo legacija Nor
vegijoj iki vieno milijono rub
liu (500,000 doleriu).

Vienas tu valdininku, lega
cijos sąskaitininkas, buvo par
gabentas in Maskva ir suszau- 
dytas.

Terp tu vagiu buvo vienas 
czekos agentas. Orlovas, atvy*- 
kės in Oslo kaip diplomatinis 
sovietu kurjeras, ir vienas so
vietu pilietybe priemes danas,

t

Jenseil vardu. Pastarasis din
go su $164,000.

Kaii vagyste buvo susekta
daugelis legacijos nariu buvo 
priversti gryžti in Rusija, bet 
kai kurio ju atsisakė palikti 
Norvegija, _

Ivalanda
'llf, '

ra

nia žmonių. Moterys klausine*
vaiku likimą.

Rusisz- 
Izvėsi ia” pn- 

“ Lygos Ne- 
isz Leningrado, kurie

BOLSZEVIKAI MANO 
ISZGUTI (?) POPIEŽIŲ 

ISZ VATIKANO.
Moskva, .Bosija, 

kas’ laikrasztis. “
talpino rezoliucija 
tikėliu“ 
protestuoja priesz insikiszima 
kitu sklypu in tikejimiszkus 
persekiojimus Rosi joj, — tarp 
kit-ko raszo sekaneziai:

“Galite jus paniekinot mus 
savo juodam surasze kiek jums 
patinka bet prisiartina diena 
kurioje betikej^niszki darbi
ninkai permainys jusu Vatika
ną (kur gyvena Popiežius) ant 
muzejaus, isz kurio toji baidyk
le nuo žvirbliu — popiežius 
Rymiszkas — bus iszstumtas ir 
pastatytas szale szamano (už- 

d vaši u) Si beri jo j,keikto jas 
kaipo paminklas tukstaneziu 
metu apgavyseziu ir 
darbeliu.”

“Pirmyn, laisva-maniai dar
bininkai! Po vadovysta komu- 
nistiszkos partijos ir soviatu 
valdžios eikime pirmyn idant 
iszpildyt savo užduoti!”

lt uni gu

DVYLIKA MOTERIŲ 
NUSKENDO.

Budapeszt, Vengrai. — Dvy
likti moterių kurios plauke ant 
turgaus in Satoralija per upe 
Budrog, nuskendo per apsiver
tima luotelio. Viena neiszmaue- 
le pradėjo szposauti ir siūbuo
ti luoteli, kitos persigando alsi, 
stojo ir luotelis su visoms apsi
verto. sz viso radosi asztuonio- 
likamoterių, isz tojo skaitliaus 
tiktai szeszios iszsigelbejo.

ĖJO PEKSZOZIAS 
ISZ SIBERIJOS

IN JUGO SLAVIJA.
Belgradas, Jugo-Slavija. — 

Jonas Vargu, gyventojas isz 
kaimo Ada, sugryžo namo ana 
diena isz Siborijos in kur buvo 
nusinnstas in nelaisve laiko 
Rusiszkos revoliucijos pra
džioje Kvietines Kares. Visa 
tuja ilga kelione isz Si'berijos 
atliko pekszezias in du metus 
laiko.

f
■ ................................................................. .........

— O ka Juozuti, ar druezei 
mama musza!

— Lyg tote ne, žinai! Juk
1 • Jft •ir tave tąnkei pliekia.

jo apie savo
Sielvartas apėmė visus. Kiek 

sužinojusios, kadnusiramino, 
vysi jszgel 1x4 i ir tik vienae m i 
re...
\ 4 1L 'i 1 « 1 ' "Vw'

I
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APIPLESZE KELETĄ 
KRAUTUVIŲ.

Isz Mariampoles pranesza- 
ma, kad ten suimti du valsty
bines Rygiszkiu Jono gimnazi
jos mokiniai, kurie kaltinami,
esą apiplesze kelias krautuvės,' 
Vienas isz
Be to, isz gimnazijos paszalin- 
ta dar v i eita mergaite, rodės, 
teip pat už vagiliavimu. Suim
tieji viens yra VII kits V! kla
ses gimnazistai.

Szitoki reszkiniai yra labai 
liūdni ir reikėtų kuo greieziau- 
siai jiems kelia isz paežiu pa
grindu užkirsti.

ju sėdi kalėjime.

KIRVIU SUKAPOJO 
ŽMOGŲ.

sukapojo kirviais

Žiniomis isz Kretingos, nak
tį in Sausio 31 d. Genezių dva
re, netoli Darbėnų invyko ne
paprastai žiauri žmogžudyste. 
Nežinomi piktadariai pleszikai 

ūkininką
1 jaukuti ir jo žmona (Lanku
tis 63, žmona 70 metu). LaU- 
kucziai gyveno nuoszaliai, to
dėl niekas negirdejo to užpnb- 
limo. Isz apžiūrėjimo galinta 
matyti, kad piktadariai norėjo 
Lankuczius apipleszti. Vienas 
intariamas asmuo jau suimti|R. 
Policija toliau tardymu tesimi.

, • f

GAISRAS VIENKIEMY
Arasario 2 d. Rokiszkio aps

krity Juodupės valscziuj Tar
tai iszk i u vienkiemy sudege 
ūkininko Petro Gornio tvartas 
ir klojimas. Drauge sudege jr 
beveik visas turtas — gero 
arklys, kafve ir kiti padar
gai. Gaisras kilo del neatsar
gaus elgimosi su ugnimi.

*

gerkle.

PERSIPIOVE GERKLE.
Vasario 2 d., Szakeriszkiu k. 

Alovės v. gyventojus Tiinyhi 
nesant Iniekam troboje skus
tuvu persi rože sau
Kvocziant pauiszkejo, kad jis 
buvo nepilnaprotis ir ta ke
tines iMuiaryti reniai.

Sužeistasis nugabentas 1n 
Alytaus apskrities ligonine. ,
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Kas Girdėt
PANA “EUROPAM

—

ATSAKIMAI
Mums

Federaliszkam sudo Birming
ham, Alabama, likos atlosztas 
sekantis atsitikimas kas kisza- 
si prohibieijos.

Mrs. Jim McHanoy, 56 įmetu 
motore su szesziais vaikais li
kos nubausta ant szeszin me
nesiu in kalėjimą už turėjimą 
penkių bonkucziu naminio 
alaus ir puse kvortos arielkos.

Sndže iszskaito moteriai

bonkucziu
- •

_________i,

laikosi

*
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iszskaito 
bausme kada vaikai 
szlėbes motinos. Josios vyras, 
turintis 60 metu likos atiduo
tas ant penkių metu proUiacijos 
už ta pati prasižengimą.

McHaney kaimynas, Ansley, 
taipgi likos aresztvotas už ta 
pati prasižengimą pas kuri ra
do daugian uždrausto sztofo.

Ka daryt — tiesos yra tiesos, 
sūdo nusprendimo negalima 
permainyt ne kritikuot bet at
simena mums atsitikimas apie 
kuri neseniai hukraszcziai ra- 
sze kaip tai New Yorke surado 
klinba'in kuri prigulėjo turtin
gi ir ženklyvi žmones kaipo ir 
visoki politikieriai kur gerda
vo geriausius gerymus. Bet 
apie juos nieko negirdėt ir kad 
juos butu aresztavoja. — Gai
lestingas tai priminimas. Tei- 
singyste(?) apiaiko tiktai tur
tingi o vargszus užrakina in 
kalėjimą už paintuke.

girdisi žodis

be szirdies, 
pasinaudojaneziu

4 <

Puikiai tai iszrodo kaip gir
disi, kad tasai ar tasai dasidir- 
b<> didelio turto. Bet navatnai 

“dasidirbo” kuri 
panaudoja milijonieriai, kurie
dasidirbo tojo turto su skriau
da savo darbininkams ar dar
bininkėms, kurie paszvenczia 
savo sveikata o nekarta ir gy
vastį del tinginiu, kurie save 
vadina tureziais 
be dvasios”
isz žmogiszku szeszeliu.

Amerike jieji yra galingi, 
moka uždengti savo vilko go- 
dulyste puikiais žodeliais o bet 
kalba ir apie meile artymo, ge- 
radejinguma ir 1.1. Panasziai 
atsitiko su locnininkais 5 ir 10 
centiniu sztoru. Moterių darbi- 
ninkiszka unija neseniai iszty- 
rinojo buk “milžiniszkas pasi
sekimas 5 ir 10 centiniu sztoru 
ne eina drauge su mokeseziu 
merginoms kurios tuose szto- 
ruose diri)a.

Alergines tuose sztoruose ap. 
Jaikineja varginga mokesti ir 
neužtenka joms ant iszsimaiti
nimo. Merginos paprastai ap- 
laikineja po 12 doleriu ant san- 
vaites. Draugavę *isztyrinejo 
6,000 merginu kurios dirba 
tuose sztoruose. Tiktai 17 pro
centas vargsziu aplaikinejo po 
18 doleriu ant sanvaites. Apie 
70 procentas aplaikinejo ma
žiau kaip po 15 
sanvaites o likusios 
kaip po 10 doleriu.

Nėr ko steibetis kad milijo
nieriai su skriauda darbinin
kams surenka milžiniszkus tur
tus kuriuos vėliaus praleidžia 
ant savo smagumu ir velniszku 
puocziii.

milžiniszkas

J

5

bM

doleriu ant
mažiau

so

Skelbimai, dainos, muzika ir 
kiti pasilinksminimai per ra
dio yra tiktai vos septyni u me
tu senumo, kurio sziadien kinu.

40 milijonu žmonių Suv.
Valstijose. Tokiu skelbemuju 
stoeziu turime 610 kuriu intai- 
symas kasztavo 25 milijonus 
doleriu o 7,500 žmonių turi už
siėmimus kuriems kompanija 
moka ant meto 15 milijonu do
leriu. Frtbrikai radio turi 100,- 
IKM) darbininku kurie uždirba 
200 milijonu doleriu ant meto.

Praeita meta parduota radi
ju už 600,000,000 doleriu, 
laika szeszin metu,
lyg 1928 pardavysta radio pa
sididino nuo 60 lyg 600'milijo
nu doleriu. Kada prezidentas 
Hooveris pasiliko prezidentu, 
jojo kalba girdėjo tam paežiam 
laike 65 milijonai žmonių.

O kokis bus radio ateityje 
kada ne tik girdėsimo bet ir 
matysime kalbanczins žmonis

• t »Tj

In 
nuo 1922
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MHe. Aliki Diplapakou kuri

B. Z. Scranton, Pa.
n (‘paeina in ka kas tiki ir ko
kiu jisai yru tikcjimiszku pa
žiūru. Alums yra gori szliup- 
tarniai, dievoeziai, bedieviai, 
szventakupria.i ir 1.1, bile yrn 
geri ir dorus žmonis. Mos nc- 
sudijem no jokio žmogaus — 
visus lygei, mylime — t i kybo 
nedaro jokio skirtumo. Neno
rimu no vieno tranki per dan
tis, 
Rasztu 
mvlekite savo 
pats savo 
szvta

I

SAOUffl
. * ■ ■' • > '<• 1 ' 'LL ,■ i, ,i . h Ii,, I i I „I .I.,,,. .   .. ..... ,,

v

DARŽOVES REIKIA 
VISADA VALGYTI
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Isz Lietuvos.
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LIETUVOJ VĖL VIENAS 
NUTEISTAS SUSZAUDYTI

Kaunas, vas. 21. — Teismas, 
pasmerkė mirties bausmei Szo- 

i, kuris bu
kai! inamas del komunisti- 
Įiropogandos Lietuvoje.

DARYMO SUEZ 
KANALO

Daržoves yra taip pat reika
lingos prie kiekvieno valgio, 
kaip ir duona jei norime, kad 
kurias butu tvirtas ir sveikus. 
Szciininitikės kartais pamirsz- 
ta tai ypacz žiemo slaiku, kuo
met sunku gauti szviežias dar
žoves. Per (lažnai valgis susi
deda ti’k isz mėsos, duonos ir 
bulviu, o toks maistps neduoda 
vaikams užtektinai tu dalyku, 
kurie jiems reikalingi kad aug
ti ir normaliszkai vystytis, ir 
taip-pat nėra, užtektinas užau
gusioms. Reikia dar priedu, 
kaip pieno, kiausziniu, ir kitu 
daržovu apart bulviu.

I

/

i ■ 1

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRASOMUS 

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

Bell Telefonas 143<r-R

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrobus paruo- 
szia nuo papraszcziausiu iki prakil
niausiu. Pa r samdo automobilius del 
aidotuviu, vcseliu, kriksztyniu ir ki
tiems pasivažinėjimams. Isz Frack- 
villes, Port Carbon ar isz kitu arti
miausiu miestu jeigu kas pareikalaus 
mano patarnavimo, meldžiu man duot 
žinia o pribusiu in trumpa laika.

kuris bu-loma Kagna, Žyd a
v o 
uos

Pasmerktasis padavė prezi
dentui Smetonai malones pra- 
szyma ir m'anoma, kad mirties 
bausme jam bus pakeista kalė
jimu iki gyvos galvos.
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ba. tas netinka su Szvcnln 
mokslu, kuris raszo 

artimu kaipo 
nes jame nepara- 

kad mylėtum tik tokio 
ar tokio tikėjimo artima.” Tik 

“velniu ” 
užkabina be reikalo ir jo-
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velniu kada

PUOLĖ PO TRAUKINIU.
Radviliszkis. — Tarpustoty 

Gustonis — Labu, 33 kilomet
re, keleiviniam traukiniui isz- 
einant isz Dapszoniu sustoji
mo vietos, nežinomas jaunuo
lis puolė po traukinio ratais.

sudraskyt a Iš
rasti dokumentai Alton-

4
*

tadu duodame
mus
kios priežasties.

1<\ M. K. Brooklyn, N. Y. — 
nereikalingai 

baugini.
savo

I
1 r-*^id8
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Panos draiki-laimėjo titulą
likos iszrinkta ant pato- 

kontesto kaipo “Pana
> >

gurno 
Europa 
mo parodos.

4 4 i

kaipo 
ant Svirtines patogu-

bet <la ir daugiau ji pagerins 
ir per radio varys visokes ma- 
szinas!

Kokia tai moterėle lllino- 
jaus valstijoj sudegino savo 
vyro medines kojas idant jisai 
negalėtu lankytis in kareze- 
mas. Ar-gi tai ne szyksztumas 
tosios moteres? Kas-gi girdėjo 
idant vyras paslėptu savo pa
ežiai josios parėdus, pauderius, 
kvaebas ir kitokius pai'belius 
idant jiji negalėtu eiti in mies
tą? Oj tos moterėles!

Apie nepaprasta pasiszvonti- 
ma moteres danesza isz Kalku
tos.

Indijoje deginimas naszliu 
draugo su mirusiu vyru nuo se
niai yra uždrausta bet atsirado •*
motore kuri tai pati iszpildo. 
Buvo tai motoro ženklvvo In- 
duso Saililino. Kada -daktarai 
apreiszke moteriai kad josios 
vyras tik pergyvens kėlės va
landas, Saililinione'apsirodė in 
puikiauses szlebes, aptepė vei
dą ir kojas raudona kvarba, at
sigulė szale savo vyro ant lau
žo, aplaistyto su gazu ir pati 
uždegu — pakol spėjo kas pri
būti in pagelba, motore sudege 
drauge su savo vyru.

- w ' .............O

praleis tris dienas 
sztoruose jeszkodama sau tin
kamos szldbos po tam neszios 
tiktai tris dienas ir numes iu 
kampa. Bet vyi'as in tris miliu
tas nupirks sau siutą kuri ne
szios per tris metus.

deginimasr>

Mot e re

AMERIKOS
ORLAIVINKYSTE

viena
yra

Dieniniai ir

(Iriaivinkystes pasaka
isz puikiausiu moder- 

niszku laiku pasakų. Sziadien 
keliavimas orlaiviais yra pap
rastas dalykas.
naktiniai orlaiviai nesza paež
iu per insteigtus kelius.

1928m. suvirsz 50,000 
pasazieriu vartojo orlaivius. 
Birželio 30 d. 1929 m. oro ke
liai apsupo net 10,000 myliu 
su 263 apsistojimo vietų turė
jome 27 radio stotis ir 7 radio 
valdytas sz v i esą s.

Suv. Valstijų
Departamentas paženklina rei
klius stiprioms elektros szvie
noms, kad lakūnai galėtu rasti 

kelia nakeziu. Taip pat 
prižiūri nusileidimo vietas.

iszlavin-

Per

Komercijos

na keži a. 
nusileidimo 

Departamentas turi 
lūs inpektorius, kurie atydžiai 
iszegzuminuoja orlaivius ir 
laukimus, kad apsaugojus pa
ša žierius ir paežius lakūnus.

— r. L. L B.

savo

I

nauju
ir

pri 
labai

Į DYKAI 
j Kožnani 
' siusi m 
J stebėtina illu- 
1 struota knyge
le kuro j rasite 
daug 
iszradimu 
stebėtinų daik

I

I

tu. Raižykite tuoj i n (lodami kelias 
sztampun del persiuntimo. Adresas

PRACTICAL SALES CO.
1219 N. Irving Ave. Desk S. 

Chicago, III.

I

Tamista nereikalingai mus 
kndikiszkai baugini. Klaida 
kožnas žmogus savo amžiuje 
gali padalyti, o ir tamista no 
esi be to. Kam karszczinuti ? 
Tas mus neapeina kiek tamis
ta. skaitai laikraszcziu. Karsz- 
cziavimas žmogui jokios nau
dos neatnesza, t ik parodo koki 

turi
jeigu žmogus daro ka 
svarstimu, tai du kart tiek ap-

Klaida pa-

skvstuma JT galvoje, 
su ap-

laiko paguodonos. 
t ai s v ta.

Detroit, Mich, 
pažinsiu

nes

Jeigu kas 
K rišt opa iii 

nuo 1540 Evans Avė., tai mel
džiam jam praneszti kad pi

J u ozą

a 
siustu mumis geresni adresu, 
nes riacztas sako kad jio tc-

Raszeme jam 
laiszka bet ir ths laisz- 

mmnis atgal gryžo.

nais ne 
teipgi 
kas

pacztas 
randa.

TAI DEL TO.

Toji Pušiaifiene 
labai gera žmona, jaigu apie ja 
nieko negirdėti.

Tai del to jog neturi jo
kios prietelkos ir niekur ne ei
na, no$ turi savo vyra vaktuo: 
ti.

rp I urbti!

/
r

I

i

tlį 
r p*

Pavasario karsztis arba jia- 
vrges jausmas, koris pasirodo 
žiemos pbaigoje, yra isz prie
žasties, kad žiemos laiku ne
buvo valgoma užtektinai vai
siu, ir daržovių. Galima patai
syti invairias daržoves taip, 
kad szeimyna pamėgs jas ir 
net vaikus galima pripratinti 
valgyti tas daržoves, kuriu jie 
nemėgdavo.

daro 
viri

na per ilgai. Tas atima skoni, 
padaro kitas negardžiomis, o 
dažniausia, didele dalis mine
raliniu druska iszverda, ir jos 
yra labai reikalingos žmogaus 
kūnai. Suv. Valstijos Žemdir
bystes Departamento specialis
tai sako, kad jei norima, kad 
cibules tu,retu 'geresni skoni, 
reikia jas virti gerai vande
niu apsemtas ir neuždengįtamu 
inde.

«. y;5
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Žeimiu in kėsDažnai 
klaida, kuomet daržoves

Valstijos Žeindir-
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Nuo kada liktis atidarytas 
Suez kanalas tarp F ra nei jos ir 
Egipto

1

suėjo jau szeszesdc- 
szimts melu. Ant tos atminties 
likos pastatytas szis pamink
las kuris rasis ant kranto ant 
put rubežiaus.

J

Apžiurėjus 
vona, 
so Meskeliuno vardu. Savižu- 
dys buvęs 25 m. amž., Panevė
žio 'apskr. Vieszintu valez. gy
ventojas.

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

1
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up

dirbystes Departamento. Pap
rastai indas pavilktas cinku ir 
kariais truputis cinko gali su
tirpti ir ne tik nuduoda nepri- 
imnu skoni bet g 
žastis baisios il
gos.

Nesenei

oĮidi būti prie- 
notiketos li-

SUSTOJO NEMUNAS IR 
VILIJA.

Kaunas. — Po viso men. nc- 
szalto oro, kuris tęsęsi nuo Ka
todu szvoncziu nuo 29 Sausio 

stipriau 
pri o 8

sustojo 'Ne-

II

n

dvylika vyru gere 
po bonka kokio ten gerymo ir 
ant syk juos baisus vėmimas 
užpuolė. Cbomiszkas isztyrino- 
jimas parode, kad bonkose ra- 

Iszt yri n ėjimas pa-

vakaro pradėjo kiek 
szalti ir Sausio 30 d. 
laipsniu 
mu na s 

31 
krito 
rogių kelio

szalczio 
ir Vilija.

1 Sausio ir I Vasario isz- 
sziek tiek 

vis dar 
kaimieeziai žiemos kelio labai

Laidoja kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, voseliju, pasivažinėjimo ir t. t. 
520 W. Centre ir 603 W. Mahanoy St.

i#

CAPITAL STOCK >125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS >623,358.02

sniego, 
nėra,

bet
o r

dusi cinko, 
rodo, kad 
biaurintiis.

Valdžios ehemikai vedė isz- 
tyrinėjimus su lemonadu, pie
nu, vandeniu ir t.t. Laike juos 

Neleisk maistui ar gerymui. per nakti galvanizuoto gole- 
pastoveti nors ant trumpo lai
ko iii g 
da, ir nevartok loki 
darant prezorvus ar uoga ki
sielių, ir jame nelaikyk gira ar 
vaisiu gerymus, yrA- persergė
jimas isz

I *e rse rgej imas N eva r to t Ga 1 - 
vanižuoto Galežies Indus.

nlvanizuoto geležies in- 
inranki

erymus, 
Su v. Valstijų Žoni-

gerymas cinku

na kt i 
induose, 

atsitikimuose 
subiaurinti. 
virszininkai i

su-

galvanizuoto
Beveik visuose 

i gervinai cinko 
Todėl sveikatos 

iszleido persergė
jimą priesz vartojima tokiu in
du del maisto ir gervrrto

-- F.L.I.S.
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VISOS PASTANGOS BUS PASZVESTOS PADARYT KELIONE ATMINTINU 
INVYKIU PILNA IN VAIRUMU IR MALONUMU DEL TU KURIE JOI DALYVAUS

ŽEMIAUSIOS KAINOS TIESIAI IN KLAIPEDA
$107.00 
$181.00

Iszplaukiimas Laivu 1930 Meto.Trcczia k lesa in viena puse.................
Treczia klesa in abi puse................... ..
Turistine treczia klesa in viena puse . . $123.50 
Turistine treczia klesa in abi pusi (min.) $204.00 
Cabin klesa ............................................. $142.50

Promenados Dėnis: Už vietas turistine klesa 
ant Promenade Dėnio nuo Gegužes 1-nios iki 
Lfepos 15 in Lietuva, o in Amerika nuo Rugpiu
czio 1-mos iki Rugsėjo 30 kainos padidinamos 
sekamai: $7.50 in viena puse o $12.50 in abi pusi.

Vaikams: Nuo L metu iki 10 metu amžiaus 
puse kainos. ' Kūdikiams. Iki 1 metu amžiaus 
$5.50 in vienu puse. In abi puse $11.00.

U.S. Rcvonue Tax ir Head Tax atskyriam.    ........  —-------------------- <------—---------- .. r...~

SMAGIAUSIA, PATOGIAUSIA KELIONE

Laivas 
__

Isz New Yorko Laivas

LITUANIA 
ESTONIA

ESTONIO .... 20 Vasario 
...... 8 Kovo 
. . 3 Balandžio

LITUANIA >. . 17 Balandžio 
... 1 Gegužio 
. . 17 Gegužio 

LITUANIA .... 26 Gegužio

POLONIA
ESTONIA

Tesiai isz Klaipėdos 
------- --- .ę---  

POLONIA .... 27 Gegužio 
LITUANIA .... 16 Birželio 
LITUANIA ... 22 Liepos 
ESTONIA . . 18 Rugpiucsio 
LITUANIA .. 26 Rugpiuczio 
POLONIA .... 16 Rugsėjo

Del informacijų ir laivakorcziu kreikites tuojaus pas savo vietos agenta. 
Nelaukite paskutiniu dienu.

Baltic America Line
8-10 Bridge St. New York, N. Y. 
Union Trust Bldg., Pittsburgh, Pa.
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315 So. Dearborn St. Chicago, Ill.
616 St. James St. Montreal, Canada.
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svarbiausolaukia, nes ratais 
labai bloga atsivežt isz misz- 
ko medžiu. Sziandie 2 Vasario, 

vėl labai neszaltas ir ra-

nes

oras
mus, staeziai ]>avasariszkas.

Mokame 3-czia procentą ant 
rudėtu pinigu. Procentą pride- 
dam prie juru pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalu su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

LENCIŪGAS SU
4,000 RUBINAIS 

SURASTAS GRABE.

Cairo, Egiptas. — Laiku jesz- 
kojimo senoviszku užlieku ne

artimojo • Sfinkso, 
ga I 

prigulėjo prie kokia senovisz-
ko kunigaikszczio, taipgi su
rasta puikus'lenciūgas iszsody. 
tas su 4,000 rubinais, kaipo ir 
daug

na m gralio 
surado auksine vaza kuri

kitokiu senoviszku indu.
Ii

PAJESZKOJIMAS.

Asz Ona Gedraicute, po vy- 
Maculiene pajeszkau savo 

lrauge Marijona Meszkaucki- 
to po vyru Talockiene. Paeina 
isz Baseinu apskriezio, Skirs- 
nemunis parapijos, Pantvarze 
kaimas. Meldžiu kas ka apie ja 

atsiszauktn 
(1.19

ru 
t

arba ji pati kad 
sziuo adresu:

Mrs. Anna Maculis, 
Box 126, B. F. D. No. 3, 

Richmond, Mieli.

UŽVYDI.

Ka darai, kurna ? Kodėl 
iszimineji fotografija isz albu
mo?

— Todėl kad indetas in tar
pa merginu o asz to ne noriu.

DORA PATI.

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

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

Ant Antro Jfloto KJine, Sztoro
19 W. Centre St; Mahanoy City

f» t * * » (O 4

K. RĖKLAITIS
Lietuviszkas Graborius

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbi- 
ninkc moterems. Priei
namos prekes.
516 W. Spruce Str., 
Bell Telefonas 149

MAHANOY CITY, PA. 
306 Market Street

Bell Telefonas 441-J 
a TAMAQUA, - PA.

H 
tt

GYDUOLE NUO ANGLEKASIU 
ASTMA IR NOSINIO KATARO 

Neapmokama gyduole variuojama su 
stebetino pasekme per 80 metu, del 
Gerklines Astma arba dusulio, Bron- 
kitis, Gerklines kosulio, Plauti, Sunku 
kvepavima, Užėima ir szalti galvoje, 
Priszakini skausmą galvos Ir Lt. Gy
duole kuri visad gelbsti. Vieno meno- 
sio gydimas Preke 30c per paezta. 
Iszrasta ir parduodama vien tik per 

HAMPDEN LABORATORY 
724 MULLBERY ST. READING. PA.

wK

Ar tu neneszioji juodos 
d rose s? Juk <la nėra nedėlios 
kaip vyra pakavdjai! t

— Tai mat kūmute, mani) 
vyras labai juodu d rėšiu neken. 
fe tai asz noriu ir po smart del i 
jojo iirtikti!

NEBŪK ŽILAS.

Stebuklingos gyduoles kurios 
panaikina žilima plauku, 

slenkima ir pleiskanas.!»

Szias gyduoles privalėtu tu
rėt kiekvienas kuriam žyla, 
slenka arba pleiskanuoja plau
kai. Nora nieko už jas geresnio 
iki szioloi iszrasta. Kreipkitės 
noatidoliodįuni ilgiau. Kaina
$3.00 deže.

JOHN SKINDERIS
Universal, Ind.Box 54,

’ 7 I
J
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>1,000 TIK UŽ 60 CENTU.
Ka tas tukstantii doleriu imogui 

reiszkia, jaigu jis yra apimtai ko
kios non ligos bei vidurio sugedi
mo? Toks žmogus yra susiraukęs, ne
linksmas ir invairiu nesmagumu ap
imtas. Jaigu tokiam žmogui ir auk
sini kalba parodytum, tai jam malo
nesne butu sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jaigu jautiesi esąs ap
imtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaist-žoliu nuo 
bile vienos žemiau pažymėtu ligų ir 
atgauk savo sveikata.

Vaist-Žoles yra nuo sekancaiu 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, szlaplnimosi lovoj, k 
kitu, ligų. Atslunsk 60c. tat gausi 
vaist-žoliu, kurios jums sugražins 
sveikata, panaikins minėtas ligas.

Jaigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima atisyse, nuomari, 
szirdies liga, tai ataiunsk 35c. o gau
si musu gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas”. Narvu li
ga yra labai blogas dalykas, bet mu
su Nervu Preparatas užbėga tai li
gai kelia ir sutelkia Žmogui ramu
ma. Atsiusk 10c. o gausi musu žolių 
ir knygų kataloge. Reikalingi musu 
žolių pardavinėtojai visuose minėtuo
se. M. ŽUKAITIS,
25 Gillet Street, Spencerport. N- Y,

į

I

’■

■w|

iii

■ACiife

- 4' M

1*

■■i kfc



'!i|l

Ant Svieto
APYSAKA ISZ PRAEITES

Verte F.W.S.B.

IV.
Mano turtas piniginis.

Nusipirk sau bilietu ant pie
tų — perserginejo mano drau
gas Tamoszius, matydamas jog 
asz isz savo kasos semiu lyg 
isz kokios skarbinyczios.

— Turiu lyg pirmam...
— Tai mažai brolau... nu

sipirk ir ant kito menesio. Gy
venime aplikanto pietus yra 
priesz viską o tu matai susine- 
szei su taja Klementina in pa
žinti ir grajini role adatoro... 
Toki daigtai mano pone, kasz- 
tuoja... Ant velnio tau reike 
to... pamatysi padabins tavo 
aut frico, tai boba perbėgi kyt- 
ra ir pataikins tave prigaut ir 
apeziulbt kaip dūdele!

Nusijuokiau ant tokiu per
sergėjimu nes czion matau jog 
tas užsiėmimas manim ponios 
Klementinos ir jos apgloba isz- 
verineja jame pavydumu.

Tuolaik atsilankymai mano 
pas ponstva Katkoviczius sto
josi kas kart tankesniais. Pone 
jau pažinstanie kiek nor, o apie 
poną galiu pasakyt kad buvo 
tai žmogus doras, guodotinas 
angsztai. Užimtas visados stu
dija ekonomijos polieznos, tas 
žmogus tvėrė augszta teorija 
apie pruce žmogaus ir laike už 
nuskriaudima savo szloves ir 
vertes kisztis prie eksentrieznu 
pasielgimu savo paezios. Nega
lima pasakyt kad jos nemylėjo, 
jog nebuvo persitikrinęs jog ir 
ji ji ji myli nes žinodamas taip 
pasakysiu, Kazokiszka būda 
jK)nio> Klementinos, žiurėjo 
ant to visko szaltai ir ant lupu 
jo nebuvo matyt ne rūstybes 
ne juoku o tiktai pavdžone, ko
kia tai nesusijudinanti:

Nekarta buvau Hudintojum 
svarbiu scenų tarpu ju, ypatin
gai kada ėjo apie pervirsz val- 
na pasielgimą josios su jaunu- 
mene. Poni Klementina buvo 
staigi ir prie mažiausios progos 
iszkalbinejo jam visas silpnas 
jo szalis.

— Mano mielas, ka-gi turė
jai kada paeziavaisi su 
nim . Ne pasisakyk ne paste- 
levau tau frako prie szliubo?.. 
Moralizavot tai moki, sėdi lyg 
ausn ekonomijoj politieznoj o 
tas viskas ka tau gero atnesza 
ir ant ko tinka? Asz ekonomi
jas politieznas žinau ir supran
tu apie jaja: turėt ka...

— Klimce negreczna 
praszau tavęs, 
prie svetimu.

— Ko turiu stebėtis jaigu 
teisybe?.. Ponas Vladislove, 
sakau tau — tarė szirdingai — 
Kazimieras mano yra dorybes 
žmogus iszmintingiauses, ge- 
riauses, davadnas, jog ji iszrin- 
kau sau, nors nieko neturėjo... 
nes ne praktieznas. Su tokiu 
turtu kokius turime pamėgink 
randikis ir gyvenk ar turėsi to- 
kes vigadas? Turi rakta — da- 
duoda iszimdama isz kisze- 
niaus pundą raktu, padavė vy
rui — imk-gi, imk ir randykis

o prisiegiu

ma-

esi, 
temyk, kalbi

--------------------------------------“

atsako ženklinancziai: 
jaigu noreezia but pavydus tai 
soniai mane galas paimtu su 
iritacija.

— Navirtnas esi! — paszau
ke mesdamasi jam ant kaklo — 
nori būti pavydus bot nemoki.. 
o asz tau pasakau jog isztikro 
vėlinu sau idant tose ekono- 
mieznose popierose budintusi 
tos jausies. Mislini jog del mo- 
tores jaunos ir gražios mielas 
yra tokis susiraukimas vyro. 
Kalbu staeziai,. — 
riau, geriau velintau idant ma

h

B A.0,12 B
I

— Ba apostolorum, myle kelio in ten mano Tamoszius atsigryžda- 
mas ant lovos* iri siena — kas 
ant nakties mislina apie pini
gus. .. Pasznekosime ryt.

O kad bud u nebuvau pana
šaus in rriano draugo, ta ciela 
naktele persėdėjau nualinda
mas apie ateiti. Tukstanczius 
i szmeti nejimu dariau mano 
va Įnamystėje budo jog ne rūpi
nausi atrast kokio naudingo

v *

III

M

j ne iszkoliotum ir bartum tai ži- 
' I noczia, jog mane myli... O

ekonomieznaj...
ryt neturėsime pietų.

— Bet-gi brangi, asz negi
nu ir nesakau jog neturi talen
to... Žinau jog esi motore 
praktiezniause sviete, vienok 
ant vakarykszcziu...

— Tai kas ten kokio navat- 
no ka pagyriau Stanislova, nes 
yra vaikinas gražus ir puikus 
szokikas o asz atvira motore ir 
myliu teisybe? pasakot. Asz ir 
poną Vladislovu myliu, o kas 
isz to?

Ponas Kazimieras mostelėjo 
su ranka ir rengėsi iszeit isz 
pakajaus..

— Su pavelinimu praszau 
ne begk! — paszauke sulaiky
dama ji už rankoves nutverus

, III

ir adgal apsunkintas daugybe 
visokiu t a voru dastatinojant 
del ponios nave t ir tokiu kaip 
sardelkos ir szipkos. Isz prie
žasties dastatinejimo tu tavom 
poniai Klementina i per tarpi-

mas ant lovos in siena

1 s’- i1, J , ',.i. / 1 luZ,',.;'Wv ■ V - N ,l1 ; ■

buvo inažas, pridengiau isz vir- 
szaus skepetaite nuo nosies.

O kad tave antis sutrep^ 
paszauke Tamoszius

= ..  . ....p m mi

—i
;ip 'I, i'

m nese

ninkysto mano iszsidavemo in 
korespondencija su jaja kurio
je pamažėl i pradė jau inspaudi- 
not tūlus iszroiszkimus labinus 
kiszancziuosius i 
negu pavestoj man komisijos, ant vėjo pinigus kuriuos ;ne 

Kazy t i, go- Numaniau jog (as nonžriisti nė
jo mano ponios, del to-gi pavė
linau sau kas kart daugiau, kas 
kart toliau užtvirtindamas am
žina prisiriszima gatavimo šu
kavimo gyvasties ant jos palie- 

ir kituos 
prižadėjimus.

Mano poni ir ant to nieko, 
nes kas kart da jauslingiau su- 
spaudinėjo mano ranka, kas da 
laibiau sujudinėjo mano jaus
iąs ir iszverinejo didžiausi pa
klusnumą del jos nes ka tik pa
reikalavo turėjau dastatyt o 
dariau ta viską noringai nes jos 
žodžiai per gromatas kurias tu. 
riu da ir sziadien priverstinojo 
prie to.

“Mylimas pone Vladislovo! 
Žinau, jog tavo dora szirdis ant 
mano praszymu gatava yra, ri
kiuosiu sziadien 
keliu ypatų tarp tu poną W.

mano ,junl<v< užtemimo o čia praleisdinejtiu

pimo. . tame dalvke

atsilankymo
> 

Europiszkos szloves l’ortcpijo- 
nisto, praszau tavęs <lel to-gi 
i da nt n u pirkt u m man deszra 
bet tiktai stora ir trumpa ir 
kad turėtu apie szeszis svarus. 
Autose mano jaunesne duos tau 
servietuke del suvyniojimo, po. 
tam suvyniosi in popiera ir at- 
neszi... Lauksiu pono su ne- 

o jaigu ntneszi taikantrumu
gra ž i a i pa dėka vos in.

K lement i na.
Tiktai no imk

J >

del to atsilankinejo 
ponios Klementinos viso-

Prasarga: — r. 
nonas plonos ir ilgos nes tokia 
negerai pjaustyt ir yra niekai, 
neezysta, geriausia nupirkt ant 
rinkos, ne pas mėsininkus.

Pripažystu jog man nepatiko 
tas josios praszymas deszros, 
pradejjiu pykt ir dnnksot, dry- 
sati navet vaik'szcziojant dide
liais žingsniais po pakaju isz- 
mest tuos'žodžius: u Ar ji ji pa
siuto!”.. Bet... iszžengiau in 

* miestą, nuėjau ant rinkos ir nu
mirkau jatkose deszra tokia ko
kios prasze, suvyniojau in pa
luke kaipo kūdiki in vystyklus 
• r po tam apsupęs in popiera — 
tnarsz ant tarnystos in Voržb- 
na suvis tokiu prisakymu neuž- 
ganadintas. Velintau geriau 
idant reikalautu krokodiliaus 
kaip komedijoj Fredrijejs — 
bet deszra?.. hm... tas labai 
navatna.

Tuolaik lakta tasai ypatin
gas padidinimas iszeigos mano 
ant to pirkimo užvadavime po
nios Klementinos buvo priežas
tis nemielo atidengimo. Audek
linėm krepsziukyje pasiūtame 
per motina mano isz kurio se
niau per tris menesius — ne
laime! likosi jau tiktai ketur- 
rublines popiemkes.

taip kalbėdamas szaltai pa
mokslą, invesdineji mane in ne
kantrybe. Esmių, nemoku būtie 
falszyva ir kitokia nebusiu.

Vėliau kada davė sau žodi 
saugotis garsiu ginezu užves
tos likos knygos skundu in ku
ria abudu isz ponstvos Kotke- 
vieziu užraszinejo savo prasar- 
gas ir temijimus apie pasielgi
mą linksmn-gi dalyku, buvo 
matyt Nedėliojo laike priėmi
mu nedeliniu kurie ta diena at- 
sibuvinejo, tai ponas tai poni 
bėga kas valanda in kita paka- 
ju ir tuojaus pamydami gerai 
užraszinejo savo patemijimus 
ir skundus. Kada akcija ėjo gy
viau tai yra linksma pone Kle
mentina, kuri patemijus, jog 
Kazimieras per daug raszo die- 

knygose, pamesdavo
sveczius ir draugavo salone ir 
nedavus pabaigt raszymo vy
rui isztraukindjo jam isz ranku 
knygas szankdama cielu balsu:

— Melas, tikras melas! — 
palauk asz tau tuojaus atra- 
szvsiu.

Nedėlioję, kaip pasakiau bu
vo Nedeliniai susirinkimai pas 
pone Klementina: kalbu pas 
pone nes vyras visame stovėjo 
ant antros vietos. Vyrai turėjo 
pirmybe 
name
k i ir su ilgais plaukais ir su 
trumpais, arba literatai, isz. 
duotojai, literatai, poetai, ar
tistai dramaezni. Kada tu sto
ka vo rekrutavojo jaunuomene 
at si'ženk I i ne janezi a patogum u, 
smagumu, manevrose o ant ga
lo, szokiuose.

Žmones Ibe ženklinimo ir be 
titulo, jaigu rasdavosi ten at- 
grajindavo smutna role figu. 
rantu... Isz moterių pirmybe 
turėjo tos kurios atsiženklinejo ; 
patogumu o ypatingai pasirė
dymu.

Kiek toji motore jeszkojo 
spasabu ir spasabeliu idant 
pritraukt ir prilenkt prie savos 
kokia nors ženklyva esybe. Pri
žadinėjo pribuvimą tūlos pa
žinties, tvėrė atskaitymus, or- 
ganizavojo koncertus, teatrus 
amatoriszkus, vakaruszkas su 
szokiais ant kuriu padavinėta 
naminio darbo puikes konfitū
ras. Kas turėjo ta nelaime pa
ragavimo kada tu deliciju, jau 
turėjo prie jos koki tai priri- 
sziina ir negalėjo iszžengt su 
atsispyrimui paklusnume, kada 
ji privestinojo prie nesmagiu 
graju draugiszku.

. Del manes salonas ponios 
Klementinos buvo tikra moks- 
laine draugystes ir pažinimo 
svieto gyvenimo nes už tai per 
ilgifs metus turėjau prigulet už 
jos locnasti. Tarnavau jai su 
cielu pasiszventimu ir jaigu pa
reikalautu nuo jos paliudinimo 
apie mano buvimą ir gyvenimą 
pas jaja, negalėtu kitaip para- 
szyt kaip tik taip, jog tarnavau 

isztikimai, blaivai ir dorai.”
Pripažint turiu jog gražios 

akutes mano protektorkos bis- 
kuti sumaisze man galva — in- 
simyĮėjau! Kiek kartu parsiėjo 
man paežiam pamislyt apie tais 
jausiąs, plaukai atsistojo ant 
to, ka pasakytu mano motum 
dasižinojus jog drysau akis pa
kelt ant moteres vyruotos ?! To
dėl saugojausi iszsiduot tame 
dalyke, slept savo jausiąs ko- 
rupestingiause o bridau sal
džiai toliaus apjokime.

Užsimano pone mano szir- 
dies, i hz važiuot ant vasarinio jokios vilties pagelbos,—slfclok-

< i

I szi r-

— Žinai ka Tamosziau, jau 
asz pinigu neturiu — atsilie
piau in ji sugryžes isz Veržbno.

— Asz niekad neturiu 
sake krapsztydamas dantis pu i 
-kini apteisyta plunksnele.

—- Ir kas'bus?
— Niekas — atsake nepai

są neziai susukdamas poperosa. 
— Asz tau isztikro esmių kiek 
kaltas bet taip-gi neturiu... 
prižada man ant nauju motu 
gratifikacija prisiunst...

— Lyg Nauju metu da'apie 
keturi menesiai..,

— Gal gausi alga, pasakoja 
jog esi loskoje,..
kios rodos neduosiu. Sakiau, 
pameni, pjrk sau daugiau bilie
tu ant pietų... o tu u'žsimanoi 
niekniekiu knygų su l.abroze- 
liais...

Pasakyk man, ant velniu tau 
jii reike... Pamėgink, ar tau 
Ijaszkeviczius duos pietys už 
knygas... pamėgink.

— Sz lėk tai, ponas Vladis- 
I love, — pamisliuau sau notekes

at.

Asz tau jo-
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gyvenimo in Verzbna; kas ant- tai, ka-gi dabar czion padary-pasakyk, esi pavydus ? gyvenimo in Verzbnn; kas ant- ’tai, ka-gi dabar czion padary- 
— Arba asz žinau ar asz ra durna buvau sveoziu pas jaja siu, isz kur pagalba gausiu.

Na, eik gult, kalbapsmiu pavydus ar neesmiu—marszteniodamas, per pedes’ r -

i

UŽGANA vt
t

PADARYMAS
*

I

TARADAIKA

7 '•

lentų — paszauke Tamoszius 
pamatęs riekute duonos kuria 
jam parnesziau. — Ka ar tu no
ri mane badu numarini?’!

— Nedrysau, — 
jam teisindamasis 
prie pietų tneparagavau duo^ 
nos, idant nepadaryt skriaudos 
La'szkiaviczini.

— O tu prasezioko tikras 
paszauke 

valgydamas Meisteri n e duona
7 }—pamtysi ryt.. 

Į — Tamoszius savo prižadė
jimu iszpilde nes ant rytojaus 
popiet isztraukinejo isz kisze- 
niu visokius szmotelius duonos 
ir kalbėjo su puikumu:

— Te, te ir da te, diį ezion 
turiu viena, to ir kita ir da te!

Tai-gi tokiu spasabu visa se
kanti menesi djo taip musu 
gaspadorysta nes kaip tai ant 
trijų dienu priesz pirma pritru
ko mums cukraus o suvienytoj 
kasoj buvo jau tik apie keli 
skatikai.

— Reikė kur pasiskolint... 
— prancsziau Tamoszini.

— Kalbi niekus, — 
man draugas, — kas-gi ten ap- 
likantui paskolins... Nesakau 
jog kriauezius, sziauczius arba 
skalbėja duos ant bargo bet už
mokėk gatava skatiku tuojaus! 
Iszvaikszcziok ciela Varszava 
ir mėgink — gal nuo draugo.

— Ant to nedrystu — atsa
kiau staeziai — mano draugai 
tai ponaieziai. v

■— Užtvirtinu jog toki pa- 
tys kaip tu ir asz tiktai nuduo
da ... Ir pas mus biuro buk vi
si turtingi. ..

— Bet ka-gi ?
— Reike paszaukt koki kre

mini nka ir tuolaik ka nors par
duot. Padarykime krata musu 
rakandu.

Trumpa buvo krata, viskas 
buvo ant musu isz drapanų... 
inarszkines neturėjo vertos del 
kupeziaus ant pardavimo pas 
mane buvo tiktai viena Iszpa- 
nine kepure, aksomine su szil- 
kiniu kutu o pas Tamosziu vie
na vasarine kamzole su iszsiu- 
vineta krutino. Puse szlafroko, 
kaipo isztaukuota nuo czystihi- 
mo czeveryku, ne jokios vertos 
jau neturėjo.

— Ir ant ko-gi czion szankt 
prekika? —• klausiu sudedamas 
in komoda musu pardayamus 
daigtus — už tai jis nieko ne
duos. ..

Tamoszius tylėjo vaikszczio- 
damas su puikumu po pakaju o 
czeverykai girgždėjo jam pui
kiai ir garsiai jog tas girgždė
jimas pradėjo mane kirkini.

— Eikime in biurą, nėra ka 
mislyt.

— Duok-gi tu pakaju ir ne- 
perszkadink man... Hm! •,— 
paszauke po valandai su blįz- 
ganeziu žvilgerejimu — turi
me cukru!

Akyvas esmių isz kur?

atsakiau
o navet

isz Chmiolninko!pats, bet motina su prakaitu 
procevodama per du motus rin*? 
ko tuos pinigus del manes o J labai gardžiai 
asz czionais per kelis menesius 
lira leidau ant nieko didesne 
puse, negalėjau dovanot sau to
kios piktadarystes, priminda
mas kruvina procc motinos ir 
noklausyma jos pamokinimu. 
Apsiverkiau • labai ant galo 
jausdama® save baisiai nelai
mingu kankytas iszmetinbji- 
mais san'žines, užmigau ausz- 
tant.

— Kelkis-gi, ba jau septin
ta! — paszauke Tamoszius pil
damas arbatos in puodeli.— 
Ko taip paiksziai iszrod'ai? — 
klauso matydamas mano pamė
lynavusius antakius. —Ant ko- 
gi tau tie verksmai ir gailes
tis.. . Czion reike rodą sau da- 
vinet o ne verkt kaip kūdikis.. 
Gerk-giba atausz ir dekavok 
Dievui už sziadien, aplikantai 
matai tai kaipo oriniai pauksz. 
cziai kurie ne aro no sėja no in 
aruodus krauna o muistą turi.

- Gerai tau szposaut jog 
kunigas tau utsiunezia...

— Dievaži, jaigu taip turč
iau už k a nuvažiuot pas ji, pri- 
pasakoezia jam kiek tik tilp- 

Skupnolis, penkesde- 
anksinu o jis už vienas 

paima szimta...
Klausyk, raszyk pas motina.

— Negaliu, ji ji neturi.
— Hm, jaigu neturi tai pa

darysime apsvarstinima; kiek 
du turi?

— D vide szi m i s 
au lesinus.

— Asz ir da kiek turiu — 
iszvorsdamas kiszeniu

tu... 
szi mis 
’aidotuves

asztuonis

'V

✓

atkirto

kalba 
kainzoles isz kurio iszpuole ant 
stalo keli deszimtukai ir keli 
variokai. — Yra trys auksinai 
be penkių skatiku. 1.

• — Didelis kapitalas 1— at
sakiau su nusiszypsojianu.

— .Palauk, turiu da tris bi
lietus ant pietų, o tu kiek?

— Irasz tris iki pirmui, 
bet stubos, arbatos, bulkos, 
cukr us, ž va Ices, neskaitant cze- 
batu kuriu jau reikalauju.

— Nerėike ju pleszinet del 
meiles, vaikszcziojant in Vierž- 
bna tai ant ilgo laikytu. Ponui 
patinka tarnaut ponei Klemen
tai... Tarnauk, tarnauk, vel
nio tu ten sulauksi ir užtarnau
si. Ant galo dalykas suvis ki
tas. Ant pirmo, kada gausiu 
tuos penkesdeszimts auksinu, 
pirksiu bilietu pietiniu o už li
kusius ir ka tu da turi, užteks 
ant užmokėjimo raudos, ant 
cukraus et ceatera... Nuo szia
dien eisime ant puses algos.

Kaip tai ant algos ? — 
klausiu fliusidy vines.

— ’ Nežinai kas tai ant puses 
algos?.. tuojaus tau iszaiszky- 
siu. Einasi ant pietų kas antra 
diena tai ir viskas! Dedu czion 
tiktai tokia iszlyga jog tas, ku
ris valgyt pietus, turės atueszt riu susigėdijąs, 
duonos kiszeniujo kitam. Ponas 
Laszkiaviczius nedalina duO-

, guli kepalai ant stalo, su
vyniok szmota tai ir bus gerai. 
Nuo sziadien pradekime pa- 
czedus būti o tuo laik rūpinsi
mės būti apie darba ... Asz jau 
nekarta 'buvau ant puses algos 
ir esmių papratęs, tu-gi szia
dien eisi ant pietų.

— Kaip-gi, ‘busi ciela diena 
nevalgęs ? — kalbu su pasigai
lėjimu, matydamas gera szirdi 
Tamosziaus.

I 

nuvyta, tiktai pamyk apie duo
na!

Buvau taip teisingas jog su
valgiau pietus nepalytejas duo
nos 01 
gyt, su didele baime idant nie-' del iszkreipe akis ant augsz-

Gerai tau taip kalbėt — 
-r- nes

nos

i

(Senelio Pasakojimas.)

No yra ku kalbėt, pasta-

i

i “ Labai yra geru daigtu kas 
moka raszyti, tai tokiam žmo
gui daug geriau ant svieto gy
venti, bet ne visi ant gero taja 
Dievo dovanele sunaudoja. 
Vieni raszta ant gero naudoja 
Antri su rasztu kitus aploja,

Bet su tuom taip sati pagadina, 
Ir in beda save inklampina.

Juk*ir liežuvis, 
Yra galvažudis, 

Nuplesze szlove artymui, 
Liežuvis daeda kaimynui.

Bet liežuvis,
Tiek blogo nepadarys, 

Ba sznokta vejas iszsklaidis 
O rasztas pasiliks.

Ne vienas raszo in Lietuva, 
Pas gimines, motina ir tęva, 

Kad kaip ponas gyvena, 
Norints turi vargo gana. 
Perskaito tokia gromata, 
Tuo jaus viską pameta, 

Paskutine parduoda sermėga,
■ * Ir in Amerika'bėga, 

Kaip pri'buna baisiai peikosi 
Kad paklauso melo, pats 

keikėsi, 
Tai vyrueziai no kas, 

Tokis niekai rasztininkas

>

f

Reike kalbėti visada teisybe,
Ne raszyti jokia melagybe 
Ba su rasztu blede gali 

padaryti, 
Kita in beda nuklampyti.

Atsiranda ir tokiu szpicliu 
Ka raszo varde kitu, 
Bjaurindami kitus, 
Niekame nekaltus,

Ir nebijo kito varde raszyti

r

J

— O tavo sidabrinis mede
lis už egzaminą... vertas rubli...

— Medelio neparduosiu, tai 
vienatine mano atmintis isz 
mokslainiu.

tarė su iszmetinejimu 
sziadien tavo kaleine ant pietų.

— Ha, tai-gi parduot — ta-

Nesirūpink taip baisiai! 
— atidaryk langa ir paszauk 
promininka, gal asz taip suda
rysiu jog paskolinsime kaip 
nors ir medeli apginsime.

Tose szalyse Varszavose Žy
deliai pirkinojanti skudurius ir 
visokius senus rakandus buvo 
visados ant pagatavo. Anksti 
isz ryto galima buvo kas-dien 
girdot priesz langus aut uly- 
cziu o tankiausia ant Hemu ju 
aiszku skambanti baisa “Han- 
delisz! kandelisz! Pirhkt parh- 
dot!” 
kiszt per langu galva ir nios- 
tolt su ranka o už keliu minu- 
tu turejali toki kupcziu paka-

taip jog gana buvo isz-

Baudžiavos laikuose musu 
parapijoj klebonavo tūlas ku
nigas kuris, kaip žmones kal
bėjo, paėjo isz turtingos kil
mes. Jis valde palivarku su di
deliu žemes plotu. Kad ta že
me apdirbus, varydavo prie 
darbo parapijonus. Tieji-gi, 

Ikaipo baudžiauninkai, nuolan
kiai jo klausydavo. Negana to 
kad parapijonai jam baudžia
vos dienas atidirbdavo bet tan
kiai nekuriems užduodavo už 
nuodėmės atgaila, apdirbti ir 
apsėti plotus jam priklauso
mos žemes. Prie tokiu aplinky
bių, su vienu isz jo parapijonu 
sztai kas atsitiko:

Buvo pavasario laikas. Mi- 
s klebonas sėdi klausykloj 

is savo parapijonu 
Prisiartina

Ir pravarde ne savo padėti. 
Tankiausia toki szeszkai, 

Žino kad iszeis jam negerai 
Po laikui graužėsi.

Net plaukus peszasi, 
Kad padare negerai, 
Suvis kvailai.

O kiek tai valsczio raszti- 
ninkeliu,

Suode Lietuvoje vaiteliu, 
Toki pisoreliai pinigėlius 

renka, 
Padeda vaitelio ranka,

0 rasztininkelis iszsimeluoja. 
Netrukus vaiteli iszparduoda, 

* * ♦
Hei tu, isz Hazletono kazo

kiszka nagaiktt, 
Susivaidyk nes 'bus tau baika 

Vyra in sienas nedaužykie, 
Per dienas ji nekramtykie. 
Po teisybei kokia ten vieta, 

Per kelis tokius ir apgyventa, 
Ypatingai toki kurie boboms 

pasiduoda,
Ant sprando junga uždėti 

duoda, 
Tenais kelios galiot-bObos, 

Pasiuto staigai rodos, 
Už plauku viena kitai rove, 

Ant veido spjovė,
Pas vaita tuoj nubėgo, 

Apskunsti norėjo;
Tasai jaisos iszvare, 

Ir gerai padare.

MAŽAS PRANUKAS. I

Poni in tarnaite: -—Mano 
Tekle, tai negerai jaigu kas va
karas iszeini ir lyg pusiaunakt 
nesugryžti.

Tekle: — Kad praszau po
nios, 
jaja ant stacijos.

prižadėjau tetai palydėt

Tame mažas Pranukas atsi
liepė: — Tegul mama ne drau: 
džia Teklei iszeitinoti; josios 
teta likosi kaplanui ir gavo 
nauja mandiera su galonais!, 

■     .............................. ■!! —
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— Jurgi, del ko tavo bro
lelis jau antra diena kaip ne

■joje savo. Paprastinai tokis ateina in mokykla? Ar jam
’X i /MM llm tl rl it < < * M i« auž tai ka galėjau su vai-, Žydas garsindamas savo han- kas ’kerike?

kivs nepatemintu, inkiszau in oriausiu piontru žinodamas kur 
kiszoniu mano surdoto o kad jeszkot savo szelpiku. (Da bus.kiszoniu mano surdoto kad jeszkot savo szelpiku. (Da bus.

r

Tėip, ponas profesoriau.
0 kas jam!
U-gi kelnių ne turi.
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net/is kleboi 
k|4bsydama 
nuodėmių. Prisiartina prie 
klausyklos, nurudavusia ser
mėga apsivilkės žmogelis ir 
tarp kitu nuodėmių pasisako 
suvalgius, isz slobnumo, penk- 
tadienyj, szutinta kiauszini.

— Kaip tu, parmazone, dn - 
sai taip daryti?! Ar nežinai, 
asile, kad isz kiauszinio iszeina 
gyvas visztukas. Suprask, 
kiauszinis yra gyvas daigtas, 
todėl priskaitomas prie mesisz. 
k u valgiu. U'ž szia nuodėmė tau 
bus atgaila: rytoj ateisi man 
užarti ir apsėti, savo sėkla, žir
niais, marga man priklauso
mos žemes. Tik tuomet bus tau 
nuodėmės atleistos.

Noroms nenoroans žmogeliui 
užduota atgaila pildyti reike 
)ies kitaip nuodėmė nebus at
leista. Bet jis ir-gi buvo gud- 
ras; eidamas namon sztai ka 
iszgalvojo: Nuejas pas susieda 
nupirko žirniu, mat, savo ne
turėjo, pargabeno juos namon, 
paliepė savo moteriai užvirti 
puodą vandens ir tuomi vande
niu žirnius apipilti. Kada tas 
buvo atlikta, susikrovė vežimė
liu žirnius, arkla, akeCZias ir 
nuvažiavo klebonui žemes ap
dirbti. Nuvažiavęs dirva isz- 
are, iszakejo ir pradėjo sėti. 
Pribuvo ir klebonas. Pamatęs 
tokius didelius žirnius (mat 
gerokai buvo pabrinkę) klau
sia:

— Geras žmogau, kur tokiu 
stambiu geru žirniu gavai?

— Nupirkau, dvasi szkas te
veli, — atsake žmogelis.

— Tu geras žmogus. Tavo 
nuodėmės atleistos — tarė kle
bonas ir apsigryžes nuėjo na
mon. * :

Nuo sėjos praeina sanvaite 
laiko. Klebonas eina pasižiure-

visztukas.

ti kaip tie žirniai dygsta. Žiu
ri, dar ne vienas neiszdygcs. 
Palaukes kėlės dienas vėl nu
eina — dar nedygsta. Pasianau. 
ke tu žirniu sėjėja ir klausia:

— Prioteliau, pats maeziau 
kada sėjai žirnius ir stebėjausi 
gražumu sekios bet pasakyk, 
meldžiamasis, kame priežastis 
kad jie nedygsta taip ilgai?

Nedygsta todėl kad jie 
yra užszutyti — ramiai atsake 
žmogelis.

— Kaip tu, balvone, galėjai 
sėti užszutytus žirnius? Tu juk 
žinojai kad jie nedigs. Man tik 
marga žemes užtersziaį!.. .

— Sėjau todėl kad parody
ti teveliu! jog isz užszutytu žir
niu vaisiaus nėra ir ‘būti nega
li, ka dabar ir pats matote, o 
per iszpaŽinti tvirtinot kad isz
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szutyto kiauszinio iszeina gy
vas visztukas. Kaip isz uŽmu- 
tytu žirniu nėra vaisiaus taip 
įr szutytas kiauszinis nėra gy
vas daigtas. Vaidinasi, teveli^ 
kalbėjot© neteisybe.

Isztares ežiuos žodžius žmo
gelis skubiai nere per duris 
laukan.

--J. Mikolaitis.
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Nuo vakar... 
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ŽINIOS VIETINES

Yra tai pradžia Ga-

Kazys Dumczius veža

— Subatoj jau pirma diena 
Morcziaus.

— Kita Sereda “Pelenu 
Diena ’ *.
Venios.

• _________

anglis, perkrausto naminius 
Jaigtus ir t.t. Kreipkitės ant 
adreso 629 W. South St. Szelp- 
kitėsavo tautieti. (t.18

— Lehigh Valles kasyklos 
Park Place ir Springdale dirbo 
Serodoje o Bukmautas da vis 
nedirba.

— Arti Mahanojaus agen
tai suome du trokus su alum 
kuriuos vare kokis tai Hoover 
isz Pittstono ir »Sullivan isz 
Shonadorio. Trokuoso radosi 
70 baczku gero alaus. Abudu 
dreiveriai likos aresztavoti.

— Vladas Supranaviczius, 
W. Pine uly., turėjo operacija 
Ashlando ligonbuteje ana die
na ir pradeda pasveikt.
t Gerai žinoma p. Katre 

Kolasiene (Žilinskiute) kuri 
gyvena Wilkes Barre, neteko 
savo mylimos 17 metu dukreles 
Julandos kuri mirė Utarninkc 
ir bus laidota Subatoj isz namo 
397 N. Washington St., Wilkes- 
Barre. Nuliudus szeimyna už- 
praszo visus pažystamus ir gi
mines isz Mahanojaus ant lai
dotuvių.

' — Laikrasztis
Digest” isz New Yorko geisda
mas isztyrinet ar žmones nori 
prohi'bicijos ar ne, iszsiunte po 
visa Amerika 20 milijonu post- 
kareziu ant kuriu yra klausy
mai: ar permainyt prohibicija, 
ar* atmest ar užlaikyti Iii Ma- 
banoju taipgi likos prisiunsta 
keli tukstaneziai tuju post kar
ėsiu ir kožnas privalo jais pa- 
ženklint irnusiunst adgal.

— .Sharkey (Zukaucko) — 
kumsztynes Ketverge 

(szi vakara) ne bus garsinama 
per radio isz Floridos. Todėl

< i Literary

Scott

nelaukite nes negirdesite.» *
Serodoje atsibuvo ka- 

riszkos laidotuves Lenkiszkoje 
bažnyczioje Mikolo Kaizero, 26 
motu kareivio isz Plattsburg, 
N. Y. kazanniu, kuri nužudė du 
civiliszki vyrai ir vienas karei
vis. Kaizoro lavona surado su 
sudaužytu pakausziu artimoje 
kazanniu.

— Panedelyje, Kovo 3, 1930 
atsibus paskutinis balius 
priesz Gavėnia. Pirmutinis to
kia balius szioj apylinkėj. — 
Kringeliu Balius. Kringeliu 
kringoliuku, užkandžiu, gery- 
mu ir sziokiu bus visokiu. 
Ateikite visi pasilinksminti 
priesz Gavėnia. Pradžia lygiai 
8 vai. vakare. Vieta — Norke- 
vieziaus sale. Baliu rengia ir 
visus kvieczia atsilankyti Szv. 
Juozapo Parapijos choras.(tl8

paskutinis

PAS PIENIŲ.

!

i? — -

Pieniuviene in savo tarnaite: 
— Klausyk Keide, ar jau dapy
lei vandenio in pieną ?

—• Isztikro m'isiukc nepa
menu ...

— Tai mat kokia žiople, 
jaigu nepameni tai tuojaus da 
dapilk!

^BALIUSYga
Puiku balių rengia S.L.A., 

303 kuopa, Subatoje, Kovo Ima
diena, 1930 Juotkos svetainėje, 
E. Centre St., Shenandoah, Pa.
Pradžia 7:30 vai. vakare. Or-

INVEDE UPE DES PERES IN PAIPAS
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kestra Mahanojaus. Inžanga 
vyrams 50c. Motcrems 25c.

Gerb. Lietuviai ir Lietuvai- 
tea! Esate kviecziami atsilan- 

in augazeziau paminėta 
balin ir tinkamai laika praleis
ti fiu-SLA. 303 kuopos nariais. 
Sziame , baliuje Mahanojaus 
Mainieriu Orkestrą gros viso
kius szokius. Taigi atsilankiu
sieji galėsite 'smagiai pas i szo k. 
ii, pasilinksminti ir atlikti mie- 
laszirdystes darba nes dalis 
pelno nuo szio parengimo bus 
skiriama SLA. Naszliu ir Nasz-
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in augazeziau paminėta
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St. Louis inžinieriai beveik užbaigė milžiniszka darba invest! pa! pas upe Dos Perės
ant svieto.! >kuri czystys miesto sanitariszkama (sewer pipes). Yra tai didžiauses < i sewer

*

II Philadelphia —- Anglinis 
guzas užmusze Frana II. EI-
more 60 metu o lųhsvaigino jo
jo paežiu du Vaikus ir mareze, 
kuriuos vėliaus atgaivino li
gonini! oje.

PILNA PUIKYBES
* » ’’V T1 1 ri!|r , ' ■

Po smertei vieno grafo liko
si duktė, kuri gyveno puikem 
palocije, paliktam po tėvu, o 
labai ji ji kėlėsi in puikybe, 
jog isz grafu paėjo. Viena die-

11’

Vyrai ir moterys 
viršaus 50 mėty 

amžiaus

................... .......... .... 1 " 'T' ~.... ' ' '

Worcester, Mass. — Emilija 
Keszetaitc, asztuoniu metu 
Lietuvaite, eidama namon isz 
mokyklos antradieni per pie
tus su kita morgąitc, nesuspė
jo perbegt per kelia, kur va
žiavo New York, New Haven 
ir Hartford traukinys. Trauki
nys ja pasivijo ir nutrenkė ke
lias pėdas in szali. Jos draugu 
pirma bego ir perbėgo, bet 
Emilija negalėjo taip greit 
bėgt, tai vijosi ana. Nelaime 
atsitiko arti Pietines Dirbtu- 

da daugiau savo kompozicijos VC8> American Steel and Wire 
kur dirba xdaug 

Lietuviu. Vienas žmogus mate

SHENANDOAH, PA.
— Profesoris J. A. Žemai

tis, vargoininkas Szv. Jurgio 
parapijoi, pardavė nauja kom- 

' pazicije “Pas Motinėle” del 
R.C.A. Victor ponografo kom
panijai, Camden, N. J. Nauja 
veikalėli galima gauti ant vo
leliu del piano, reordu ir na
toms kožnam muzikos sztorc. 
Prof Žemaitis ketina pristaty
ti ponografo kompanijoms

asztuoniu ISZ WILKES-BARRE 
IR APLINKINES

gon bulėje.
11 Shamokin, Pa. — And- 

• riiis McCormick kuris ketinu 
apsipaeziuot su Miss Darata 
VVilliams Seredoje 
rastas v negyvas 
Priežastis

.dies liga.
I 1f Rymas. — Kardinolas 
Merry Del Vai, mirė Seredoje 
po operacijai pendesaitis.

| H Detroit, Mich. — Kas to- 
kis padėjo bomba po Federal 
Steel Co., dirbtuve, kuri pada
re bledes ant $25,000 ir sužeido 
viena darbininko.

11 Dominica. — Pa si keleliai 
laimėjo revoliucije užimdami 
prezidento palociu ir visa ad- 
ministracije be pražudimo gy- 
vasėziu.

?,i likos su- 
gėrądžiuje. 

mirties buvo szir-

na atėjo pas ja ja duktė bied- 
no muloriaus sakydama:

—*■*' Tevafe mano guli 
smerteino patalo ir liepe man 
papraszyt szviesiausos grafai
tes pas save nes turi ka tokio 
sVarbo pasakyto.

Ant ko grafaite pilna puiky
bes atsake:

— O-gi ka jis turi man ka 
toki sakyt! Eikie sau, ‘asz ten 
ne landi si u po kokos ten gūž
tas!

Už valandos velei atbėgo to
ji mergina ir pritroszkus pa- 
szaukc: Tegul panaite einu 
greitai pas mano tęva kuriam 
yra prisakyta per nabasznin- 

I ka grafo, kad pasakytu man 
tėvelis 'apie uszkavotus pini
gus ir brangenybes laike vai-

ant

Išrodo ir jaučiasi 20 metų 
jaunesniais įdėję žiedą jau
nystės į sustingusius musku

lus ir sąnarius.
Sustingimas: A, tai pasakyta 

pasaka apsireiškiančio seno am
žiaus. Nė vienas vyras ar moteris 
negali būti vikriais, jaunais ir 
energingais kuomet sųnnriai sus
tingę ir muskulus pradeda skau
dėti ir gelti nuo mažiausio jų iš
tempimo.

Bet nenusiminkit — jus turite 
išbandytų ir patikrintų draugų, tai 
patikimųjų Pain-Expellerj su In
karo vaisbaženkliu. Išbandytas 
dėlto, kad šis galingas Linimen- 
tas yra naudojamas visam pasau
ly nuo 1867 metų. Patikrintas 
dėlto, kad niekuomet nesuvylė 
urnai ncpalcngvindamas visokių

X
nos, ir jog tada paliepta paša-

kompozicijų.
— Panemuniecziu

Panedelio vakarą ant Mahers invyki ir sykiu su vienu gydy-

kompanijos,
balius

— Teisėjas Jones paskyrė 
mirties bausme pirmo laipsnio 
žmogžudžiui, policisto Kru
kausko nuszovi'kui Tavzai. Pa
klausu jo, ka turi in tai paša 
kyti, jis maiszytu anglu kalbu 
atsake: “
dot fellow before.” 
gana nervavos, kol iszdavc 
savo sprendimą ir paskyrė ji 
in kalėjimą su elektros kėde. 
Žiūrint viso dalyko, iszrodo 
gana baisu žmogų pasiust mir-

MINISZKA IR 8 VAIKAI 
SUDEGE DEGANCZIOJE 

MOKSLAINEJE.

Mo, I never killed 
Teisėjas

didžiau- toju, kurs irgi lauke iki trau-111 ,elek)tros kec!ei,! Ir Pn’ 
siu ir nasekmingiausiu Aplo kinys pereis paėmė mergaite teisėju! buvo gaua suk-MU ir pastnmiu^muMu. npit I j t ; kus dalykas savo užduoti at-
penki szimtai poru sveteliu isz ir nunesze ja m tos dirbtuves • \ antros nusės
visu aplinkiniu dalibavo pui- ligonine. Ji jau buvo numirus ’ ,V \1 e, .Tnn in. yra pavojingas žmogus vi šuo-

sales buvo vienas isz

kiame pokylije.
— Du apsiginklavo bandi

tai sulaiko taksi dreiveri WilJ 
liam Davis artimoje perloriaus 
kaipo atimdami nuo jo visus 
pinigus ir automobiliu.

— Kaziukas Visocku, 3 me
tu kūdikis isz William Penn, 
likos baisei apszutintas priesz 
piet Serodos diena, 
inpuole in 
vandens, 
grindų.

Kūdikis 
cebori verdanezio 

kuris stovėjo antstovėjo

, 15 
i^z Ringtoųo, 

kuri gyveno pas Antana Ur
boną, 401 E. Lloyd ulyczios, 

in deszini

— Jadviga Plazinskiute 
metu mergaite

401 E.
perszove save m deszini szo-
na su tikslu užbaigimo savo

Likos tuojaus nu-
Locust Mountain li-

gy vast ies. 
vežta in 
gonbute kur randasi pavojin
gam padėjime. Jadvigute teip- 
gi iszgere truciznos kad grel- 
cziau apleist szia aszaru pa
kalne. Priežasties 
tos nedažinota.

savžudins-

Hazleton, Pa. — Ant susi
rinkimo laikyto per Lietuvos 
Vyczius likos svarstyta idant 
pertaisyt kliubo ruimus. Drau
gavęs Owles ruimai likos pa- 
randavotais ir bus (pertaisy
tais pagal naujausia mada: 
pirmas laipsnis susidės isz bl- 
blijotekos ir su i rinkimo sale, 
antras laipsnis bus pasilinks
minimo ruimas ir szokiu kai
po ir biliardo ruimas. Kamba- 
rei jau buna pertaisomi ir gal 
užbaigs apie 1 Apr i liaus. Vy: 
ežiu kuopa laikosi druezei ir 
eina vis pirmyn ir kaip girdot 
bus viena ir drueziausiu sziojo 
apylinkėje.

ta.

Toronto, Ont., Canada — Va
sario 2 d., priesz 3 d., ryto 6 
vai. Policija gatvėj rado Lie
tuvi Joną Diržauska užmusz- 

Policijai nugabenus ‘ iin
miesto ligonine dar prakalbėjo 
pasakydamas savo varda ir 
pravarde ir užbaigė savo gy
venimą. Jo užmuszimo, prie
žastis neaiszki: vieni skelbia, 
kad Lietuviai 'patys pradėjo 
muszti tik pavedo Rusams ar 
Lenkams užbaigti, antri vėl, 
kitaip. Intariama yra Selves- 
travieziono ir Szmeszkiute, ku
rios sėdi už grotu.

laicziu Fondan. Visus kvieczia aiszkumai paaiszkes bylos ko- 
Komitetas. liu, Gedą Lietuviams!

Gal visi

iMF1'

! ežiam teisėjui buvo gana sun-

nuo sunkiu sužeidimu. Jau to
jo pat vietoje invyko kelios 
panaszios nelaimes in trumpa 
laika, tai gelžkelio vyriausybe 
daro isztyrinejima.

Apart jos tėvu Simono ir 
Agotos (Tamulevicziuteš) Ka-
szetu, mergaite palieka tris 
brolius, Prana, Joną ir Alfon
są; ir tris seseris Juozapina 
Elena ir Birute, 
invyko isz namu 
gatves, iketvirtadienio ryta; 
su bažnytinėm apeigom Ausz
ros Vartų bažnyczioje palaido
ta Notre Dūme kapinėse.
t Margarieta Petroniene 

Juozo Petronio žmona, 
trecziadienio ryta,
ta, po trumpos ligos. Ji palie
ka savo vyra: tėvus V. Navi
kus: ir tris brolius, Antana,

M. Petrone

! 

Laidotuves 
232 Vernon

iketvirtadienio

> 
mirė 

Vasario 19-

-ir tris brolius, 
Albina ir Vinca, 
turėjo 25 metus ir veike szio 
miesto 
draugijose. Ji priklausė prie 
S.L.A. 57 kuopos. Laidotuves 
invyks szesztadienio ryta 
bažnytinėm apeigom 
Vartų bažnyczioje 9 
ryte. _____

Mount Carmel, Pa. — Juozas 
Kizen, 40 metu, kuriam sutren-

Lietuviu invairioso

su 
Auszros 
valanda

ko krutinę laiko darbo Potts 
kasyklq.se randasi Ashlando 
kasykloje kaipo ir Vladas Szl-

menei, kuris užpuola ir nužu
do kita toki pat žmogų.

Liko tik viena iszeitis 
gu jo byla dabar priims auksz- 
cziausias Vaisi. Teis., o vėliau

t r

• • 
,|C1-

gubernatorius skirs diena mir
ti. Jau nepįrmas lietuvis ežia 
in elektros kode sėda ir duszia 
atiduoda Abraomui sudeginti.

I

Šokančios poros vedasi:
— Pranas Pozilas su Stella

Dominyto, 
man.

abudu isz Inker
M

Juozas J. Povilaitis isz
Nellie A,Wilkes-Bap’e, su 

Subacziute, isz Lvnnwood.
— Franas 1Brusokas isz 

Pittston su ♦Mare Vilinskaite 
isz I nice ima n. ■

Mirė sekantieje:
t Katre Barama u skiene, 

60m., 438 Hughes St., Maltby. 
Palaidota su bažytinemis apei
gomis in parapijos kapines.
t Josefa Bugnaitiene,

m., 453 Vaughn.iSt., 
Palaidota su bažnytinėmis ap
eigomis in parapijos kapines.
t Vincas Stankoviczius, 49 

m., isz Plymouth. — V.

Barama u skiene

35 
Luzerne.

- Gervajas Castner,— Gervajas Castner, 32 
metu, isz Avokos, prisipažino 
prie nužudymo savo paezios ir 
supjaustima josios lavono su 

a a * aa >a a *manevski 53 metu, sužeistas in 
galva, ir teipgi randasi ligon- 
buteje. t ,

Maizeville, Pa.,—Szv. Ludvi- 
ko Parapija laikys dideli‘Card aiszkyt. Badai Castnoris nuo 

kokio laiko labai gerdavo. .
11-1- ’ lur“’

Wilkes Barre, Pa. t Utarhin- 
ko diena nelaba mirtis pakirto 
jauųą žiedeli, 17 metu Julanda, 
duktore ponstyos Mikolu Ko- 
la«u, 397 N. Washington St. 
Velione lankėsi i’ri augsztesne < « * a • a i

* t

Party,’ Petnyczioj, kuris prasi
dės 8 valanda vakare.

Gary, Ind. — Bailey Branch 
biblijoteka Gary Public Lib
rary, 1501 'Madison Str., 
garsina visiems Lietuviams, 
buk aplaiko nauja siuntini 
daugybe Lietuviszku knygų. 
Norintieje ju skaityti, tegul 
atsilanko in biblijoteka.

ap-

$4.00

Lehigh V alley 
EKSKURCIJA 

in New Y orka 
NEDELIOJ 2 Morcziaus

Dubsltavas 
Tikletas

Speciallszkas Treinas apleis Maha
noy City 4:80 ryte. Grįžtant apleis 
Jersey City, Exchange PI. Sta. 
7:20 vai. vakare Standard Time.

pjuklu, stuobrį indejo in mai- 
sza o rankas ir kojas paslėpė 
po skiepą. Del ko teip pada
re, pats gerai nemokėjo isz-

lasu, 397 N. Washington St. 
Velione lankėsi iri augsztesne 
mokslaine ir buvo szviesi stu
dento. Paliko dideliam nuliu- t • ’ ,1_ 1^1* ? _
dėde Vinca Žilinską mieste
dime savo tėvelius, broleli ir 
dede Vinca Žilinską miesįe. 
Laidotuves atsibus Subatos ry
ta su bažnytinėms apeigoms 
ant kuriu užsiprriszo visas gi
mines ir pažinstamus. Poni Ko-, 
laisa. yra dūkto mirusio Petro

i 1 i £-« Ijf # v A f •'i ii ir* i/ C 4-< r

4

c i' t i 1 1 1

ta su bažnytinėms apeigoms 
a . A a 'a •

Žilinsko isz Mahanoy City. * *

— Taisydamas vandenino 
pampti Last Chance kasyklose,
Avokoje, Jonas Mazur, 24 me
tu, dalypstejo olektrikini drū
ta ir likfis užrtiužztas ant vie
tos.

dalypstejo olektrikini dra-

',1/1

-

The Pas, Mamtoba, Kanada. 
— Sesuo Margarieta ir asztuo- 
ni vaikai žuvo liepsnoje, kuri 
kilo Cross Lake Indijonu 
mokslą ineje, 
szokdama per Įauga iszlaužc 
abi kojas. Sudegia vaikai ne
turėjo da 9 metu amžiaus. Tū
las žmogus atėjo in czionais 
pekszczias, 55 myliu tolumo, 
laike didelio szalczio, pranosz- 
ti apie nelaime. Valdže 
siuntė in tonais eroplana 
gyduolėms ir atvežti sužeista 
minyszka in ligonbuti.

Lake 
o sesuo Jeanne

isz-
su

kyt panaitei kaip sueis 20 me
tu.

O kad jau vos gyvas tai bi
jo kad ne numirtu nieko apie 
tai nepasakos panaitei apie ta- 
je vieta, kur pinigai paslėpti, 
pasakyt.

Dabar grafaite paszokus, ir 
konia tekina bego pas mūri
ninką, bet kada in grineze i nė
jo, tai buvo numiręs. Isz piktu- 
mo ir gailesezio, ka tiktai ne
pasiuto; liepe visose vietose 
jeszkot, kone puse palociaus 
sugrove bet niekur skarbo ne
rado.
jog per savo puikybe, teip do
ra žmogų valandoje, smerties 
nuludino o pati tiek skarbo ne 
teko.

skausmų, kaip tai Neuralgijos, 
Ncuraičio, Reumatizmo, Galvos 
Skaudėjimo ir t. t.

Pain-Expelleris su Inkaro vais- 
baženkliu tuojaus išima skaudė
jimų ir sustingimų iš girgždančių 
sąnarių ir muskulų, kaip niekas 
kitas to nepadarys!

Nusipirkite bonkų (tik 35c. ar 
70c.) artimiausioj vaistinėje tuo
jaus, šiandie, ir pirm atsigulimo 
panaudokite Pain-Expellerj sulig 
nurodymų. Rytmety atsikelsite , 
gatavi kad ir 10 mylių eiti — jus 
juoksitės net iš tokios minties,

Reumatizmo, .Galvos

kad buk senstate. Apgr.—No. 90A

♦
SKAITYKITE "SAVLE

*

*

♦

m

į Ant. J. Sakalauskas t .. ......
Visa gyvasto gailėjosi

REIKE DERĖTIS.

į LIETUVISZKAS GRABOR1U3
! (BeU Phone 872)

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

Lietuviszki Bonai
Jei porit pirkt ar parduot 
gaunant gera kaina, rasžy- 
kit del informacijų dykai 
in Dept. 4

Kurt H. Schurig & Co
50 BROADWAY 

NEW YORK

Vi.
1

6 6 GTabletai
Praszalina galvos skausmą ar neural
gija in 30 minutu, sustabdo persza- 
įima pirma diena, ir sustabdo malaria 
in tris dienas. Gausite aptiekose.

666 teipgi gyduolėse—gerti

Reading^
* a> U. • ' N■ lines y

►

Praleiskite
• f * I 1

Visa Diena 
szitam dideliam 
mieste

z

NewYork

$4. oo
' ■ f

Viena Diena

Ekskurcija
2 Morcziaus

Dubcltarac 
Tikletas

Visada yra ka naujo ir 
žingeido pamatyti Now 
Yorko. Paimkite vai
kus ar sudarykite parti
ja tarpo savo draugu.
Readingo geležinkelio 
ekskurcija Nuteikiu ste
bėtina progi^ visiems

A Now Yorko.
Isz
Shenandoah . .
Mahanoy City
Tamaqua . ... ^

praleisti linksmai diena

l*sei* 
12:35 

. 1:16 
lt 45

Grįžtant: Apleis New 
York March 2, West 23- 
rd St. 6:47 P.M., Liber
ty St, 7:00 P.M.,; Eliz- 
abeth, N. J., 7:32 P. M.

Kreipkite* ant stacijų 
ar rausykite pas John 
M. Rolin District Pas- 
senger Agent, Will-
iamaport,.Pa. del dau
giau* informacijų.

ai-Atėjo ubagas ir praszo 
mužnos.

— O tu valkata, ar negali 
dirbti?'Sžtai sukirsi man veži
mą malku, tai gausi pietų ir 15 
kapeikų.

— Um... pažiūrėsiu, o kas 
bus ant pietf..

Nuliudlmo valandoje šutei- J 
kiam geriausi patarnavime. Pa- i 
laidojima atliekam rūpestingai S 
ir gražiai. Busite pilnai užga- i 
nėdinti.

Isz Mahanojaus ir Girardville* E 
jeigu kas pareikalaus mano pa- j 
tamavima tai meldžiu man tele- l 
Tonuoti o pribusiu in deszimta I

Bell Telefonas 872 iminutu.

Vienas numeris 10c. TADp|įlll||/AQ 332 W. BROADWAY 
Adresas t«r I AlUHl iniVAO SO. BOSTON, MASS

Pas mus taipgi galima gauti raszomosios maszinelcs su lietuviu raidė
mis ir kitokiu naujenubiu. Klauskite laiszku indedant 2c stempu.

TARPININKAS

□
ATIDARYTA KOŽNA SUBATA VAKARAIS 

NUO 7 IKI 8 VALANDOS
. Muso kostumeri&i giria muso banka, ir ėse užganėdinti 

su jos patarnavimu ir gerumu.
Muso klerkai gali su jumis susikalbėti Lietuviszkai.
Muso banka turi daugiaus Lietuviszku szerininku negu 
bile kita kokia banka Mahanojuje.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
. ■

■-*
4

ft

o MAHANOY OITY, PA.
Member' of The Federal Reserve System * •(i* 1 I.  "" ■'

DIREKTORIAI
D. F. GUINAN

JUOZAS MACIEJUNAS
ANTANAS DANISEVICZIA
JOHN J. MORAN
GEORGE OLIVER

R

t I

WILLIAM K. MILLER 
JAMES A. DOLPHIN 
JOS. B. REING 
P. C. FENTON

f

<

kasyklq.se



