
I
I

M

Jį

A

/

LITHUANIAN SEMI-WEEKLY SAULE (ŠUNĮ 
PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY

i i *

13
r >

K

ESTABLISHED IN 1888. YEARLY SUBSCRIPTION $8.00 
Advertising Rates on Application,

PUBLISHED BY 

W. D. BOCZKOWSKI - CO
MAHANOY AND A STR., MAHANOY CITY, PA,

No. 18
JL- .

fe BNTBKBD AT THB MA H ANOT OITT. PA/ BNTBRBD AT THJB MAHANOT OITT. FA., \ 
IFOm-OFFIOB AB BBOOND O KAMA MAIL MATTHH.J

ISZ AMERIKOS
■..» . ..

MINYSZKOS GALI 
SUGRYŽTI ADGAL

IN MEKSIKA.
Mexico City, Mex. — Ukazas 

valdžios likos atmestas kuris 
uždraudė minyszkoms mokyti 
vaikus parapines© mokslaine- 
se nuo kada prasidėjo persekio
jimas kataliku Meksike, bet po 
tuju iszlygu kad nesi k i sz in 
valdiszkus veikalus ir kad mo
kys vaikus tiktai tikėjimo.

SŪNŪS LAIKE TĘVA O 
MOTINA MUSZE VYRA.

Mayville, N. Y. — Stanislo
vas Sobczakas apskundė savo 
paezia Apolonija ir savo aunu 
Franciszku už sumugzima jojo 
bet sudie teismą iszmete isz 
sūdo ir liepė visiems eiti namo.

Sobczakas užved© Skunda 
kad sūnūs ji laike už ranku o 
pati ji plake su diržu ir dure 
su žirklėms. Motina gyvena su 
devyniais vaikais o tėvas gy
vena pas svetimus žmonis.

ISZ BADO PAVOGĖ 
DALI KARVES.

Millville, N. J. — ’Leonas 
Roun, 50 metu, neturėjo darbo 
ir neturėjo ne cento prie du- 
szios, bet buvo baisiai alkanas 
del mesutes. Insigaves in vago
ną, papjovė karve, iszreže gera 
szmota mėsos, inside jo in vai- 

\ ku vežimėli ir mesute nuvožė 
namo. Gaspadine namo paregė

jus Leorra su
kruvintos mėsos taip persigan
do kad net apalpo o kada atsi
gaivino, paliepė jam nesztis 
laukan. Daugiau jau nepasili
ko kaip inmesti mesa in upe.

Negana to, Leonas likos 
aresztavotas už papjovima kar. 
ves ir pastatytas po kaucija ir 
turėjo užmokėt 75 dolerius už 
karve. Brangus pietus, ar ne!

KUDŽIAUSES ŽMOGELIS 
ANT SVIETO.

San Francisco, Calif. — Gal 
kibdžiauses žmogus ant svieto 
ana diena apsipaeziavo. Juom 
yra Andrius Scott, 26 metu am
žiaus, pus-szesztos pėdos augsz- 
czio sverentis tik 37 svarus o 
jojo drauge yra pana Daisy 
Hall, 19 metu, kuri svėrė 148 
svarus. Mazgu moterystes su- 
riszo skvajeris.

Katla skvajeris suriszo pore
le, užklausė nuotakos: “ar ra
si savo vvra kada mivesi na- 
mo ir žiūrėk kad ji tau vejas 
nenupūsta,”
kabino savo “giltine 
cziuodama atsake: “ 
auksini lenciugeli prie ranku 
man ji niekas
Scott’as rodineja save cirku- 
suose po visas dalis svieto.

tai nuotaka apsi- 
” ir bu- 
pririsziu 

0 
nepavogs.

NENORĖJO ISZPILDYTI 
VYRO PALIEPIMUS.

Brooklyn, N. Y. — Eleonora 
Kantnor jeszko persiskyrimo 
nuo savo vyro Leonaldo už tai 
kad josios vyras priverezia ja
ja ant iszpiklymo nepaprastu 
dalyku. Sztai nekurio paliepi
mai ir norai tojo paikszo: už
draudė moteriai iszeiti in mies
tą be jojo pavelinimo, turi lai
kyti keturis bunlingierius ir 
jam atiduoti pinigus, būti tar
naite artimam name, ateiti iii 
sztora ir prigelbet darbe sze- 
szes valandas, idant prižiūrėt u 
blusu suėsta szuni kuri jisai 
rado ant ulyczios; tolinus kad 
Eleonora nebuvo vertu tojo 
szunio kuri jis rado. Motore tu
ri tiesa atsikratyti nuo tokio
vyro ir kaip nalos aplaikys 
persiskyrimą.
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SHARKEY — ŽUKAUOKAS 
LAIMĖJO KUMSZTYNES 

IN TRIS RAUNDUS.
Ringside, Miami,'Fla. — Mū

su tautietis Sharkey—Zukauc- 
kas isz Bostono laimėjo volą 
kumsztynes, tuom kartu su 
Scott’u isz Anglijos, supliek
damas ji in treczia raunda. 
Musztynejo prisižiurinejo šū
vi rszum 25 tnkstaincziai įmo
nių kurie nebuvo užganadinti 
isz taip smarkaus muszib musu 
Lietuvio kuris paguldo savo 
priesza in taip trumpa laika.

JACK SHARKEY
Ta pati vakara kumszcziavo. 

si Tommy Loughran isz Phila- 
delpbijos kuris sumusze Pierre 
Charles isz Belgijos, pagirdy
damas ji iii 10 raundu. Jonas 
Risko isz Cleveland© supliekė 
Vittorio Campolo isz Argenti-

Inos in deszimts raundu.

Gaga

NUŽUDĖ PACZIA SU 
PLAKTUkU O PATS SAU 

PERSIPJOVĖ GERKLE.
Newark, N. J. — Tamoszius 

, groserninkas, nužudė sa
vo paezia su plaktuku po tam 
atome sau g 
mas gerkle.
baisaus atsitikimo 'buvo gimi
naite nužudytos nioteres, Olga, 
kuri atvažiavo isz Irvingtono. 
Teta iszsiunte Olga ant uly
czios idant apmalszytu rekau- 
janezius vaikus prie sztoro o 
kada sugrvžo rado teta gulin- 
czia ant grindų pasui avus krau
juose su perskeltu pakausziu. 
Tyrinėjimai parode buk Gaga 
pradėjo kvailuoti ir nekarta 
kerszino atimti sau ir paežiai 
gyvastis.

yvasti pcrsipjairda- 
Lindi ntoja tojo

DIDELIS ĖDIKAS.
Glenside, N. J. — Ant laiky

tos czionais vakarienes keli 
svecziai iszsitare, katras isz j u 
suvalgys daugiausia. Tarp už- 
praszylu svecziu atsirado ko
kis tai “Hungry Jim” isz Ne
wark©. Tasai atsisėdo iszalkes 
prie stalo ir paezystino sekau- 
ežius dalykus: tris visztas, 30 
bandukių, kvorta agurku, tri£ 
tuzinus kitokiu ^bandukių ne
skaitant duonos. Kada atsi
traukė nuo stalo da buvo alka
nas ir nuėjo in spykyze ta vis
ką nuplaut su 28 stiklais nir- 
biro ir paintuke munszaines. — 
Tokiu J imu gal niekas nelaiky
tu ant b u rdo.

Hungry Jim

NEPAPRASTA NELAIME.
Bayonne, N. Y. — Nepapras

ta nelaime patiko Mrs. Helena 
Varila kada stovėjo ant forta- 
pijoninio kresluko idant paka
bint paveikslu. Szale kresluko 
stovėjo siuvama maszina o ant 
josios didele 'bleszinc su alie
jum (oil can). Nelaiminga mo
tore paslydo ir puolė ant kres
luko tiesiog ant tosios bleszi- 
nes kurios galas pere jo per de- 
szine ranka nes puldama isz- 
tiese ranka ojaigu to nebutu 
padarius tai galas bleszines bu
tu inlindcs in szona. Daktarai 
sako kad turės ranku nupjauti.

SAUSIEJI DREBA
ŽYMUS ŽMONES PRIESZI- 
NASI PROHIBICIJAI IR 

KAIP RODOS VALDŽIA 
SUGRĄŽYS ALŲ.

t e
Washington, 1). C. — Daug 

ženkivvu žmonių iszreiszke sa.! 
v<> nuomone įniko kongresinio 
perklausymo ar da smarkiau 
kovoti

MOTERE SERGANTI DŽIO
VA, PRIRISZTA PRIE

MEDŽIO, MIRE.
Madison, Wis. — Isz* kokios 

nežastiės Mrs. Klara Stuvet- 
i likos pririszta prie medžio,

AI n di son, Wis. -
pr 
ra 
mirdama nuo iszsominio pajie- 
gu ir uždegimo plaucziu, yra t

Patogi IP*šia pty be. del pal icijos. 
mot ere- ■

Isz Visu Szaliu
I ■ »............. ..

GYVA ŽIBINTIS UŽDEGE 
VISA FABRIKĄ; SZESZI 

PRAŽUVO.
Bod fo rd sh i re, Angli- 

f a brika
Luto n,
— Bėgdamas per

37 metu, sirgdama imt skrybėlių visas liepsnose, kurio
7 O i V • 1

uždegimo plaucziu, turėjo būti drapanos
iszneszta ięsz lovos ir pririszta 

visai praszalint. Už praszaiini- j medžio, tik pusiau apšilo-į 
ma, savo nuomones iszreiszkc, <D'bis, ant szalto oio n mnc 
žymus žmones kaip:

Du Pont, Richard Pitcairn 
prezidentas
Glass Uo., Johnsonas isz Now 
Yorko kuris perstato drauguve 
advokatu, Dr. Franklin ir dau
gelis kitu kurie visi liudijo kad 
prohibicija yra niekai ir

už prohibicija ar jaja'

Pittsburgh Plate

negalėdama prisiszaukt pagel- 
Jokiu pedsakiu aplinkui 

medi nebuvo.
bos.

t

mLIUDNAJ^ABAIGA LIETUVOS *
If. I». BOCZKOWRKI, Free. a Mf.
F. W. BOCZKOWHKI, Btilor. 41 METAS

KOKIS ŽM 
MAS TOKIA IR JOJO 

MIRTIS.

•Te AUS GYVENT

“ jai- 
gu valdžia nori prispirt žmones 
ant pildymo tiesu su bagnietu 
tai tokios tiesos no yra tiesos” 
ir privalo 'būti praszalintos. 
Arba jaigu valdžia skyrė pali- 
cija ant užlaikymo prohibicijos 
del jaunuomenes nuo gerymo, 
tai da greieziau ejs po velniu.

Szlapieji turės savo perklau
symu szia sanvaite bet negales 
pristatyt užganadinaneziu da. 
vadu del ko valdžia neprasza- 
lintu prohibicija. Sztai nuomo
ne žymiu ypatų apie prohibici- 
j»:

1
jos geležinkelio
Du Pont yra prieszingi probi- 
bicijai.

2— :-Moteriu draugavus po vi
sa ikmerika geidžia praszalini- 
mo' prohibicijos kuri isztvirki- 
no jaunuomene.

3— Deszimts žymiu szlapiuju 
kurie kovojo už prohibicija 
sziadien jaja paniekino ja.

4— Prohibicija padare

Josios vyras sėdi kalėjimo už 
nepadoru pasielgimu su jaja. 
Palicija jeszko neseniai paleis
to žmogaus isz kalėjimo kurio 
motore labai bijojo.

MILŽINISZKAS VĖŽYS 
ISZ JAPONIJOS.

New York. — Tomis dieno
mis profesorius Bushford pa
dovanojo milžiniszka veži del 
muzejaus naturaliszkos istori
jos kuri aplaike isz Miura Vi
soki, Japonijos. Vėžys yra di
dumo torielkos o jojo kojos su 
rėploms turi dvylika pėdu il

gy vena gilu- 
3,000 pėdu zJapo-

i užsidegė nuo pe- 
cziaus, praplatino ugni perri
ša fabriku, kuris sudegė lyg 
pamatu kaipo ir szeszi darbi- 

į įlinkai. Daugelis merginu ka
irios dirbo fabrike, szokdamos 
per langus, baisiai susižeidė ir 
iszsilauže kojas.

BANDITAI SUDEGINO 
KATALIKU MISIJAS.

Hankow, Kinai. — Banditai 
apiplesze ir sudegino kataliku 
misijas Tsenchinghu ir Lachin- 
gov, 
Kada 
kad banditai ateina, pabėgo in 
Shasi ir tokiu budu iszsigelbe- 
jo nuo mirties. Banditai aplais. 
te misija su 'aliejum ir uždegė.

ELNIAI UŽPULDINĖJA 
ŽMONES.

Sziemet dažnai pasirodo el
niu tokiose vietose, kur ju pap
rastai niekada nebūdavo. Be 
to, jie pasidarė ypatingai drą
sus ir užpuldinėja žmones, net

“nuo dirželio lyg žirge- 
pasiliko visoje aplinkine-

prie namu. Daug ūkininku jie 
jau apstumdė, o kai kuriems 
keletą kartu vos pavyko iszsi- 
sukti isz elnio ragu. Dabar 
apie pana.szu atsitikima pranc- 
sza isz Kuokoraicziu. Netoli 
Kukoraicziu miszko didelis ei-

i
flII
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1J r ez i < lentas Pen n sy 1 v a 11 i - 
, Atterbury ir

isz 
virszininku veidmainius, imc, 
jus kysziu ir laužytojus tiesu 
visuose miestuose.

5—Prohibicija padare isz 
jaunuomenes girtuoklius isz 
mergaieziu paleistuves, kalėji
mai pilni prasižengėliu, ligon- 
butes pilnos kvailiu, žudinstos 
pasidaugino o butlegeriai daro 
milijonus.

Už keliu sanvaieziu žinosime 
kiek žmonių balsavo ant isz- 
siunstu postkareziu 
raszti Literary
iszsiunte 20 milijonu postkar
eziu del žmonių idant balsuotu 
už prohibicija ar prieszais.

Kaip girdėt tai valdžia turės 
prisilenkt ant žmonių balsu ir 
duoti 2.75 procentini alų. Lauk, 
sime kantriai.

ELEKTRIKIUOTAS UŽ 
NUŽUDINIMA MERGINOS.

Columbus, Ohio. — Dt. Ja
mes Snook, buvusis profesorius 
universitete, likos elektrikiuo-

per laik- 
Digest kuris

120 myliu nuo ezionais. v

m i si jo'ideria i dagi rdo

Kielcai, Austrija. — Trylika 
myliu nuo miesto gyvena kokis 
tai gaspadorius Gahas kuris 
gyveno netoli plento ir arti 
karezemos. Kada Gahas da bu
vo vąiku, eidavo prie kareze
mos ir nutraukdavo nuo veži
mu katj tik papuldavo in ran
kas. Ir kaip senas priežodis sa
ko: 
lio,”
je garsingu del visu o ir bai
sus nes žmoniems visame daka. 
ko o nekurie praminė vadu va
giu. Gere kiek tik galėjo, ne 
eidavo in bažnyczia ir keikda
vo szventinybes. Ant galo pri
sipildė saika jojo nedorybių. 
Niokadejus važiavo in inaluna 
o kad kėlės ėjo pro karezema, 
sustojo ir prisigėrė kaip nesu- 
tverimas. Pribuvęs in maluna 
vos spėjo iszmest maiszus isz 
vežimo, atsigulė ant žemes ir 
užmigo.

nias užpuolė maža vaika. Ta- 
cziau vienas ūkininkas iszgir-
do pagelbos szanksma ir von 
tik spėjo vaika iszgelbeti.

sesija 
žiau-

gi o. Tieji vėžiai 
mosc mariu 
niszko.se mariose.

MYLIMA ISZTEKEJO 
UŽ KITO, JAUNIKIUI 

TRŪKO SZIRDIS.

Chicago. — Antanas Tulka 
atidavė paskutini patarnavimu 
sziam gyvenime savo mylimai 
kuria mylėjo nuo jaunu dienu, 
būdamas jai broliu prie, iszte- 
kejimo su kitu vyru. Kada pa- 

, griuvo ant
ir pakol galima buvo 

paszaukt daktara, Antanas jau 
buvo negyvas. Motina Antano 
kalba kad jam szirdis truko isz 
gailesties.

re jo isz baznyezios 
grindų

Tris sanvaites adgal buvo 
persitikrinęs kad ji mylima 
myli szirdingai. Bet kėlės die
nas adgal susipažino mergina 
su kitu vyru ant szokio, kuris 
jai labiau patiko už Antanu. 
Naujas mylimas praszo kad už 
jojo tekėtu, likos priimtas ir 
ana diena atsibuvo vinezevone. 
Antana papraszc 
tasai neatsisako.

už svotą ir

PAVEIKSLAS ANT 
VERSZIO SZONO.

Sharpsburg, Pa. — Sidney
SholT, farmeris yra locnininku 
nepaprasto versziuko ant ku
rio szono randasi paveikslas 
žmogaus veido. Kokiu budu ta- 

; vor- 
sziiiko szono to farmeris negali
sai paveikslas 'atsirado ant

■ • r, n------ •

iszreikszt. Davinėjo jam 500 
doleriu už ji bet farmeris ji no

Hix. Su aszaromis atsisveikinę- pardavė.

tas praeita Petnyczia už nužu- 
dinima daraktorkos Theoros

jo su savo paezia ir gailėjosi už 
savo darbu.

TURĖJO DVI PACZIAS 
PER 24 METUS.

Norrisvillo, Del. — Griffen 
Wakefield gyveno per 24 metus 
su dviems moterems tam pa
ežiam namo panasziai kaip 
l^urkiszkas Baszas. 'Pik tada 
viskas iszsidavo kada moteres 
susibarė isz pavydumo viena 
kitai ir iszdavo Wakefield in 
rankas policijos, jšudže paleido 
ji ant liuosybcs už tai kad abid
vi paezes užlaikydavo prigu- 
lincziai per tiek metu ir kožnai 
užganadindavo visame. Protes- 
toniszki dvasiszkieji Nedėliojo 
pasako karsztus pamokslus 
apie tai pažemindami Wake- 
fielda ir sudže už toki gyveni
mą ir nusprendimą sūdo. • _

DVASE ATEINA ATSIIMTI 
SAVO SKOLA.

Sykesville, Pa. — Keturios 
mylios nuo czionais randasi se
na karczeima kurioje kitados 
gyveno žmones bet turėjo isz 
josios įszsikraustyt isz priežas
ties kad joje atsilanko dvasios. 
Gyvenantieji aplinkinėj© 'žmo
nes pasakoja buk kada uždaro 
langus tai ant rytojaus buna 
atidaryti o durys užrūkytos. 
Dejavimai ir visoki 'balsai duo
dasi girdėti nakties laiko o ži
buriai matyt kožnam lange. 
Advokatas Rollin Powers kal
ba buk trisdeszimts metu 'ad
gal, tojo karezemoje likos už- 
muszta kokis tai nežinomas 
žmogus ir apiplesztas ant dvi- 
deszimts doleriu ir tai gal jojo 
dvasę sugryžta naktimis.

■durys užrūkytos.

LAVONAS KŪDIKIO 
SPAVIEDNYCZIOJE.

La bodą, Austrija. — Czionai- 
tinejo bažnyczioje likos suras
tas lavonas neseniai gimusio 
kūdikio spaviednycziojc. Visi 
pajeszkojimai motinos už
smaugto kūdikio ‘buvo bevai- 
singi ir tik ana diena pasiseko 
suimti nelaba motina. Buvo tai 
vietine daraktorka mokslaines, 
kuria aresztavojo.

NIGERKA SUEDE PENKIS 
VAIKUS.

Sala Haiti, San Domingo. — 
Laikrasztis

motinos

Diario“Lisiu 
skelbė sekanezia žinia:

Haitiszka motoro Liberina li
kos 'aresztavota už žmog-edys- 
ta. Motore prisipažino kad su
valgė nekurias dalis kūno trijų 
v a i k u i r d v i e j u merga i cz i u.

Valdže seniai uždraudė val
yti žmogiena bet laikas nuo 

gyventojai Haiti žudo 
vaikus ant padarymo juodu 
burtu in kuriuos labai tiki, lai
ke tokiu apeigų gere nekalto 
kūdikio krauju ir valgo kuna.

g. 

laiko

KINISZKI BANDITAI 
NUŽUDĖ 2 KUNIGUS

IR 3 MINYSZKAS.
♦

London. — Telegrafas isz 
Hongkong danesza buk katali- 
kiszkas vyskupas Versiglia, 
kunigas Caravario ir trys Ki- 
niszkos minyszkos likos nužu
dyti per banditus artimoje Šni
pine.

Banditai spyrėsi nuo juju 
500 doleriu o kada kunigai at
sisako mokėti pinigus, iszveže 
visus in kalnus ir ten szaltam 
kraujuje nužudė. Trys kunigai 
nuėjo in kalnus dorotis su ban
ditais bet atojp per vėlai.

PAVOGĖ AUKSINI KIELIKA 
IR ISZBARSTE KOMUNIJA.

Rymas. — Visos bažnyczios 
laiko miszes idant melsti Dievo 
už paniekinimą Jojo szvento 
vardo ir szventvagysta kokia 
atsibuvo Szv. P. Marijos baž
nyczioje. Kokis tai nežinomas 
szventvagis insigavo nakties 
laiko in bažnyczia, atmusze 
cimborija isz kurio paėmė pui
ku auksini kiolika o Komunija 
is^barste ant ulyczios.

Nežinomi bažnytiniai vagys 
apiplesze keliolika bažnycziu 
czionais ir palicija ant juju 
pedsakio da neužėjo, «r»

Pravažiuojantis Žydas, loc- 
nininkas malūno, paregėjo kad 
jisai guli negyvas. Insidejo in 
vežimą ir nuvožė pas szalty- 
sziu bet szaltyszius nusiuntė 
lavona adgal pas Žydą kur ant 
vežimo gulėjo per kėlės dienas 
del parodymo žmoniems pa- 
veizdi girtuoklystes ir 
galas yra girtuoklio.

ti Siurliui atšakiu 
kažkokiusu

III
kokis

DANTYS ISZAUGO NOSYJE.
Tai n© juokai bet 

tikras atsitikimas kad iszaugo 
dantys nosyje vienai mergaitei 
ir iszbuvo ten pakol mergaite 
daejo lyg trylikos metu ir tik 
ana diena dantys likos isz. 
trauktas. Dantys buvo keturiu 
coliu ilgio.

London.

Teisingos Teisybes
DaugumasDaugumas vyru negali 

suprasti kodėl mot eres ji ne
myli.

Kožna bjauri motere ne
tiki zerkolui.

Jaigu žmogus viską ap
sako ka žino, niekados nebus 
už iszmintinga palaikytu.

* Kožna motere yra tosios 
nuomones kad ji j i tiek verta 
kiek aukso atsvertu.

* Juk tau nieko nekasztuo- 
ja mandagumas (grecznumas) 
o tas tankiausia apsimoka.

Jaigu žmones užmirsztu 
ka sau iszmetineja nepasiseki
mą tai butu laimingesniais.

* Patogumas ir turtas tiek 
motoro nedabina kiek puikus 
apsiejimai.

Jaigu katram jaunikiui 
nesiseka gyvent tai tegul apsi- 
paeziuoja —dviems lengviau 
gyvent ir nešzti bedas.

* Su plika ar žila galva prie 
mergos nesiartink nes tokio 
mergos 
ubago.

* Moteros verksmo negali 
supaisyt nes verke isz džiaugs
mo ir isz piktumo.

* Mergina patinka nelaime 
kuri pati tosios nelaimes jesz
ko.

* Mergina ar motere kuri 
moka save guodot priverezia 
prie guodojimo josios niekiau
sia vyra.

* Kaip motere stoja prie
vėjinio arba vandeninio malū
no ir pradeda kalbėt tai vėjinis 
sustoja o vandenini u i vandenio 
neužtenka bet motere nepaliau
na kalbėti. —F.

7

nekenezia kaip szuo

ISZVIRE SAVO UOSZVE.
Raseiniai. — Kauno A py g. 

teismo iszvažiuojamoji 
Raseiniuose nagrinėjo 
rios žmogžudystes byla.

Raseinių ap. Betygalos vals. 
Kaupine susitarus su kaimynu 
Siurlin kažin kur eiti. Sinrlys 
sutartu laiku atėjės, bet mar- 

s, kad senoji
nepažinstamn 

žmogum iszejus Kaunan. Nuo 
to sykio senes Kaupienės nie
kas nemato, bet kaimynai atė
jo Į>as Kaupus pamate senes 
ant lovos kojos užkabintus 
szkaplierius ir minis. Kitas 
kaimynas kažkur kraujo dė
miu radęs. Tuojau buvo pra
nerta policijai ir 
tardymas.
rasta sudeginti kaulai. Chemi 
ne laboratorija nustatė, kad 
tai yra žmogaus kaulai.

Teismo posėdy 
Kaupiene nieko nepaaiszkino. 
Spėjama, kad Kaupiene savo 

b

prasidėjo
Tyrinėjant buvo

teisiamoji

uoszve iszvire, o paskui kau
lus sudegino.

Kauno 
už savo 
nužudymą Kaupiene pasmer
kė visa amžių kalėti.

11 • 1' __________;____________

KULKA PIPRO
PETRAUSKO KAMBARY.
Kaunas. — Lietuvos spauda 

pilna apraszymu ir sensacijų 
del paslaptingo, tiesa, gana 
baisaus invykio. Anksti ryta, 
apie 6 vai. p. Petrauskui dar 
miegant, o p. Petrauskienei 
(artistei Žalinkeviczaitei) kū
diki penint, staiga in kambarį, 
pro įauga dideliu trenksmu in- 
szvilpe sprogstamoji kulka ir 
inlindo in siena, kurioj buvo 
nuo elktros szviesos ir paka
bintu srubu, labai panaszu

a py ga rdos t eismas 
uoszves toki žiaurn

labai 
žmogui szėszelis.

Name kilo trukszmas. 
szaukta policija. Dalykas ti
riamas.

Tam paežiam name gyvena 
ir Užsienio reikalu ministerjs

Pa-

Dr. Zaunius, taip pat Muzikos 
konservatorijos pr. Marini irm a • • — “

Lietuvos ministerio Amerikos
Jungt. Valst. žmona p. Balu- 
tiene. *

Kas ir kokiais tikslais szo- 
ve, kol kas neisztirta.

v:s

zo 
triukszma.

MUSZTYNES RENAVE.
Kur girdisi, kur negirdėsi, o 

Renavo (Telsziu apsk.) 
muszasi ir muszasi. Sztai sziu
metu Sausio 13 d. Renavos 
muszeikos, kurie nesenei gry- 

isz kalėjimo, vėl pakele 
Muszt ynos© daly

vavo Jonas ir Stepas Mitkui.
Jie užkabino važiuojanezius 
keleivius pil. Daugnius, gyv. 
Asteikiu kaime. Szie vėl inmu- 
sze kitus, manydami, kad tie 
tikrieji muszeikos. Ypatingai 
nukentejo J. Akaviekis, gyve
nas Renave. Ta pati vakara 
buvo užpulti ir kiti keleiviąi.

Ypatingai

1
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Kas Girdėt
spausdina eks-

I
Kada tattle at- Imaveže in su-da.

kimszo baczkas idant paragau
ti tai baczkose rado tik czysta 
vandeni! Visai prioszingai kaip

“Naujienos” 
komunisto Kazio Sabaliausko, 
sugryžusio isz Rusijos, mipa- 
sakojmus, kas dedas tame so- ’ 
vieeu “rojuj,” in kuri pirma 
jis pats intikejes. Apie szeimy- 
uos r vaiku padėti jis pasako
jo tokiu dalyku:

•«j 
laiko, 
pamatei kita merga arba vy
ra, tai eini in tam tikra instai- 
ga, užsimoki 20 kapeikų ar 
dangau, ir gauni perskiras. 
Jei turi prigyvenęs 
skirtumo ir-gi nedaro.

Pati reikalauja, kaip Ame
rikoj sakoma alimonijos. Tū
li duoti. Bet sztai apsivedei su 
kita. Antroji reikia užlaikyti. 
Na, tai tu pirmoji, kad ir su tu
zinu ar pus-tuziniu vaiku, mai
tinkis kaip iszmanydama pa
ti, ba tavo vyras jau turi ki
ta maitinti.

Esma tokiu, kurie yra 
de ir skyrelis po penkius 
szeszius kartus. Paskutines ve
dybos skaitosi szeimvna. C) to*

buvo ant svodbos Kanoje, Ga
lilėjoj, kur Kristus permaina 
vandeni ant vyno.

rojuj,

Apsivedei, pagyvenai kiek
Kas nors nepatiko ar

Įaugau,
vaiku —

ve-
ar

skaitosi szeimyna.
primosios — tai naszlaicziai ir 

Ir todėl, naszlal-naszlaites.
ežiai ir naszlaites, ir, kaip mes 
vadiname, benkartukaSi,. pasis
kleidė teip placziai, kaip pla
ti yra sovietu Rusija.

“Būriai vaku gatvėse. Plau
kai, tur but, niekuomet žirkliu 
nemato. Szaszuoti.

Vienas bernaitis ir mergszo 
pusplikis, kitas neva skranda 
apsivilkės. O tos skrandos vie
nas skvernas nukastas ar nu- 
plesztas, gi kitas žeme velkasi.

(’teles ir tos, matyti, neri
mauja veisdamosi tei*j> szaszu,

s, 
jeigu turi ka devet.

matyti,

kuriuos kudi-

skarmalus —

po drabužiai 
kiai dovi, 
Jos replioja pavirszum, ritasi 
per kakla, per 
j<al saules spinduliuse pasi
maudyt, o gal delai to kad vi- 
<os nebesutelpa aplink viena 
nelaimingo "kūdikio kūneli tr 
t<><lel cszko kelio in platesni 
pasauli iszeiti.

Sztai prisiartina pietų lai
kas. Valgyklos kur darbo žmo
nes susirenka užkąst. Czia pa
sirodo būriai vaiku. Jie laukia, 
kad vyresnieji pavalgy t u. 
'kai pavalgys,
stumdamiesi, grusdamiesi puls 

valgykla trupiniu rinkti, 
liekanų gaudyti, jeigu tik juos 
inleis vidun. Bet ir viduj ma
žai teras kuo pasinaudoti, ba, 
mat, Rusija tai ne Amerika— 
liekami darbo žmonių valgyk
lose mažai teužtiksi.

O
tai jie, vaikai,

in

Žodin žegnotis“žegnoti-s” nėra Lie- 
tuviszkas. Lotynu kalboje yra 
žodis signore, kas musiszkaj 

ženklinti,

M

'nauja apga vysta
'«* 1

APGAVIKAI NORI PIRKTI 
BIZNI, PASKUI SIŪLO 
RUSIJOS “AUKSINIU 

IR
DEIMANTU.”

PINIGU”
< 4

OAU L» JU '-—;—~ v-’ ■■ ■. -C* * > f Sidabro
___ ■ _.

Isz Moskvos ateina žino kad 
kareiviai isz Turkestantszko 
pulko peksztininku, kuris sto
vėjo Samarhande, palys 
szau'ile savo aficieriu Akinieva, 
už tai buk jisai buvo sumini 
garsingo popo Rasputino, ku
rio susilankė su tūla tarnaite 
prie cariszko dvaro. Komisija 
isztyrinejus visa dalyku, už
tvirtino taji pasielgimu karei
viu ir kareivius už lai nenu
baudė.

Gal ateityje kareivini pana- 
sziai ])asielgines ir su sovieti
niais virszininkais kaip jau ant 
to užsincsza.

ISZ

su.

'l’ulas filozofatl pasakė-: kad 
ne tas yra mokytas ir garbes 
vertas kuris daug mokslu isz- 
ejas, bet tas, kuris daug moks
lu iszojas, suprato savo kvaily
be ir aklvbe. *

Scranton, Pa. 
savuicziu atgal

— Apie poni 
in Scrantona 

atsbaladojo kažin isz kur nie
kam ežia nežinomas žmogus ir 
pradėjo landžioti terp Lietu
viu, sakydamas, kad noris nu
sipirkti ežia ikoki nors bizni. 
Kur tik pamato ant lango L'ie- 
tnviszka užrasza, tuojaus užei
na ir pradeda kalba. Pasisako 
esąs isz Pittsburgh o ir jo pa
varde esanti Szidlauskas.

Czia jisai pradėjo savo žn- 
likiszka bizni szitokiu budu: 
\’i(‘iia vakarii jisai nueina pas 
J. Balczieti, susipažino ir pra
dėjo kalba. Jiems bekalbant, 
kaž kas pradėjo duris balado- 

Balczietis iszeina kinkau 
randa apdirskusi

žmogų. Driskius kitaip nekal
ba, kaip tik Rusiszkai. Balczie- 
tis negali su juom susikalbėti; 
tuomet Szidlauskas nori pa
tarpininkauti ir papraszo, kad 
“bkulna 
du

Kasiklos
■ I ...................... m

Karalius Gustavas III važia
vo karta per Dalekarlija. Jis 
labai skubinosi ir, nors arkliai 

vis ragino 
Nebuvo 

jog n asilei-

teko kaip žaibas, 
važiuoti.grciczijiu 

taigi ko stebėtis, jog nusilei
džiant nuo stataus kalno, tm* 
ko diszlius, ir karalius negalė
jo toliau važiuoti. Dvuriszkhii, 
kate tiesa, iszbarc vežėja, b(‘t 
tas nieko nepadėjo. Kad kara
lių nebūtu ilgu laukti, patarė 
jam nukeliauti ton 
kaiman. Per miszka 
ba ži i y ežios hoksztas, 
<>•

ti.
pažiūrėti ir

netoli man, 
matėsi 

o kadan-
i tai buvo nedelia, turėjo baž- 

nycziojo but pamaldos. Czional 
vietos buvo linksmesnes, lau
kai geriau iszdirbti, terp alks
niu tankumyno bego 
upelis 
karalius

4

Nora ko bi,joties/' kad 
czionai galėtu būti kokios pa
gundos'— tarė karalius ir ne
kantriai pradėjo barszkint su 
pirsztais in stalu, stebėdamas, 
jog taip ilgai atsakymo ne
gauna.

i >- \ *uAUm • L •* W*J4 • • '•*& ■**»’*•■' "*.> «*.>».■■ M.* u*

su apriszta galva
IIMI .................. — .1 ■

me žmogus 
geležiniais paneziais apkaltas 
ir, pamatos kleboną papraszo, 
kad leistu jam su klebonu pn-

BuVo • tai Olavas

f
%, „ ■!,«

k M1. K«»'

-K'i ’V1^ r*‘i 4 U*

. 4^>j I
1

si kalbėt i.
Svardas.

— Apart tavęs ir manės— 
niekas 

jarn nežinojo, kur yra sidabro kal- 
Prakeikta tegul buna va-

Klebonas norėjo isžpasakoti pradėjo jis kalbėti — * A .A * . < to W R tkaraliui nzita kas labai 
ant szirdies gulėjo bet negale- na s.
jo niekaip iszdrysti, ant galo landa, kurioje mes ji atrado- 

ur tikrai pi’ii’szai me! Nuo to laiko meile,’ vieni 
josi, mane su broliu, persimat-

r

paklauso,
Szvedija eina kitos žemes.

Karalius pažvelgė i 
iszaukszto stebėdamasis , 
drąsiam užklausimui, bet nie
ko neatsako.

Jei isztikro taip yra

1

Ji u£* < ..1 u. uiW

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

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

Bell Telefonas 143U-R

H

ant visokiu kapiniu. Pagrabua paruo-
Iszbalsamuoja ir laidoja mirasius 

ežia nuo papraszcziauriu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobiliu* del 
laidotuvių, veseliu, kriksztyniu ir ki
tiems pasivažinėjimams. Isz Frack-

A

i

ant jo no in neapykanta. Vakar inn- 

man uždauže per galva, o asz 
ji nžmusziau...

Busiu pakartas

jo dviem besibarant, jis pagaliu
i f

vilios, Port Carbon ar isz kitu arti- • 

žin'au tai.
minusiu miestu jeigu kas pareikalaus 
mano patarnavimo, meldžiu man duot 
žinia o pribusiu in trumpa laika.

... .
i t *' -

kalbėjo tasai tolinus 
czionai esantis klebonas galė
tu karaliui pristatyti daugiau 
pinigu negu jam reikia.

— Sakei priesz valandėlė 
kad czionai žmonos vra netur
tingi.

— rl\is tiesa, bet jei kara
lius malonėtu paklausyti apsa
kyčiau jam kokiu budu vieti
nis'klebonas galėtu jam pagel
bėti.

t ai

Pas tiesa, bet jei kara-

♦
V; i rgsza i mano vaikai!

— Nusiramink — pertrau
ke. klebonas — atiduosim jiem 
teisingai viską, kas tau prigu
li.

nenoriu!
nei veinani no-

asz

’’ I

I 
iP

— Szitai to 
Prižadėk man, 
duosiu nei skatiko. Kitaip ne
numirsiu rainiai.

Nustebo klebonas, bet prL. 
žadėjo. Atrastas turtas jau jo 
nelinksmino: ar-gi tikrai tur
tas nelaime tik atnesztu. Sztai 
dar jo nepalytėjo, o jau keturi 
dori žmones stojosi prasi kai
leliais. Kas bus toliau T Dievas 
pavede jo globai parapijonu 
duszia^, ar turi jis tiesa iszsta- 
fyti jas ant prapulties pavo
jaus?

Patinka man tas klebonas— 
pridėjo karalius.

Tuo tarpu žinia apie sidab
ro kalno atradimo pasklydo 
po kaimus žmones nustojo dirb
ti ir jeszkod'ami sidabro val
kiojasi. po miszkiis.

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

Laidoja kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotnvia* kriksz- 
tiniu, vosdiju, pasivažinėjimo ir t. t. 
520 W. Centre ir 603 W. Mah.noy St.’

sraunus
Ta pat valanda, kada 

užvažiavo prie baž- 
nyczios, pamaldos, pasibaigė 
ir žmonos pradėjo eiti laukan. 
Karalius labai nusistebėjo juos 
pamatęs, nes niekados nebuvo 
matos augesniu vyru szaunes- 
niu merginu, 
tiek 
jog

Ka pasakysite* ant to kad vie
nai mergaitei levai davė var-

Žvaigžde?” 
suprasti kaipaugsztai žydi ci
vilizacija tarp mus. Ar ne atsi
ras ateityje ir tokiu ka savo 
vaikus užvardins visokiais var
dais kaip “klumpe,” “nag.v- 
ne,” “ 
t.t. Juk jaigu kas nustoja ’būti 
žmogum tai. turi ir nežmonisz- 
kus vardus savo vaikams davi
nėti.

Juk jau turime kelis 
krivaiezius,” tai vyrueziai best 
ka galima gauti! aneziosuodina sauja

da 4 4 Isz to galima

“klumpe,” 
lopszis,” “

i 4 
perkūnas” ir

i 4 Kriviu

PAJESZKOJIMAI
p u s-b roli. 

isz G eiga- 
Szakiu 

Kregdanciu Kai-

savo

Valscziaus,

Pajeszkau 
Juozą Endriukaiti 
diszkiu 
apskriezio, 
mo. Girdėjau kad gyvena apie
Pittsburga bet nuraszius laisz- 
ka negavau jokio atsakymo. 
Tegul pats ar kas kitas atsi- 
szaukia sekaneziu adresu o 
jam prisiusiu sztcmpa ir užmo
kėsiu kasztus laiiszko.

Mr. S. Valantinas,
294 Suydam St., 

Brooklyn, X. Y.

žmogeli leistu iii vi- 
padaro. 
praszo 

valgyti, skusdamasis, kad pa
bėgės nuo bolszeviku isz Rusi
jos ir ežia jam sunku susikal
bėti. Besikalbant jiisai Užsi
traukia Ruskn auksiniu pini
gu ir klausia, ar jie ko verti 
szioje szalyje. Szidlauskas ima 
derėtis ir viena, pinigą nuper
ka Paskui Szidlauskas klausia 
driskiaus, arszis neturi ko (lan
giaus isz Rusijos atsivožės’? 
Driskius iszsikrapszto isz už- 

“d(‘iman- 
tu.” Szidlauskas ima. tais 
“deimantais” labai indomauti 
dorotis ir kalbinti, 
cziotis irgi pirktu. Bnlczietis 
pirkti tccziaus pirkti nosis'ku- 
liino, sakydamas, kad noris sū
naus pasiklausti. Szidlauskas 
patarė, kad Balcziotis su su- 
nuiiLsiuritiktu ji. ir driskiu ki
toje vėlojo. Bet kada Balcziotis 
nuvažiuoja jnurodyton vieton, 

)

11

ka Balcziotis ir 
Apdriskęs žmogut i s

)

Szidlauskas

kad Bal-

(lt.

Pajeszkau savo draugo Jo
no Glaksnio. Paeina isz Birsz- 
tono Parapijos, 
Kaimo. Jisai dirba kietu aug
liu kasyklose ir gyvena Pitts
ton, Pa.,
paežiam arba kas ka apie ji 
žino atsiszaukti sziuo dresu:lt.

Mr. Juo. Bugalaviczius, 
Box 330,

Daisytown, Pa.

Naudžiumi

apylinkėj. Meldžiu

tai tenai nebuvo nei driskiaus 
nei Szidlausko; jiedu jau pas 
kita, su tais “deimantais” bu
vo nudrože*.

Panasziai 
luoti tuos “deimantus 

lam Puskunigiui. Szidlauskas 
sutiko puse pinigu 
už juos, bet vstiek nepavyko. 
Galu gale Szidlauskas nueina 
smuklei! pas Joną Norkų. Ra-

<

4 4 deimantais

jie mėgino par- 
ir tu-

inmoketi

Moterys turėjo 
szvelnnmo ir rimtumo 

butu galėjusios gyventi 
gražiausiuose po loci nose.

— Su Szvecijos karalium 
nėra taiip prastai, kaip misll- 
ja jo prieszai — pagalvoję jis 
— pakol turiu tokius žmones 
galėsiu kraszta apginti.

Liepė dvariszkiams pranesz
ti žmonėms, kad atvažiavo ka
ralius ir nori pa kalbėt su žmo
nėmis. Jiems greitai aplink su
sirinkus, kalbėjo in juos apie 
sunku vieszpatystes padėjimu 
inpainiotos in karo su Danija 
ir Bosija. Galėtu gal savo ne
prietelius nuveikti, bot ka- 
riumeneje yra daug iszdaviku: 
Karalius reikalauja isztikimos 
kariumenes, pats taigi važinė
jas per ta kraszta, reikalauda
mas nuo savo tautieeziu žmo
nių ir pinigu tautės iszsihioka- 
vimui.

Kaimieeziai iszklause jo ty
lėdami ir neparodo' jam nei 
džiaugsmo, nei prieszingumo. 
Ant galo vienas isz ju iszejo 
prioszakyn ir tarė:

Nešit ikejome

LOCIJOS

in

o mes tuo (arpu susitar

1— Gali sakyti 
ralius tokiu balsu, 
mio norėdamas,

— Karta penki tos parapi
jos žmones iszsirenge medžio
ti briedžiu — pradėjo klebo
nas. — J u tarpe buvo du ka
reiviai, vioszbuczio savininkas, 
valstietis ir vietinis klebonas. 
Ta dienu jiems visai nesisekė 
ir jie atsisėdo atsilsėti szneke- 
dami jog visoj girioj nerti nei 
trupuezio žemes pritinkamos 
iszdii bimui, tiktai uolos ir ba
los su pelkėmis. Toje valando
je klebonas patemijo ka toki 
sptildanti po samanomis. Koks 
tai ypatingas akmuo — tarė— 
iszrodo visai kaip szvinas. Ki
ti greit atsistojo ir szaudykliu 
kotais nuvalė samanas pama- 

gysla szviesaus me-

atsake ka
ta r vt u m •*

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $628,358.62

i J' Jr i. M

Ii 
iII

t

te placziu 
tnlo.. .

...... .. nepa-

Tuo tarpu klebonas suszau- 
, apsako apie ne 

laimes, kilusias isz to atradimo 
i r' a p rei szk e 11 i e k a m nopa sa k y- 
sias slaptos, kur yra k'alnas 
ir pats jo nepajudinsiąs, 
lasai metalas tikrai yra pra
keiktas, tai-gi tu nelaimiu jis 
visai nenori net girdėti. Jei jie 

gyvens, 
su jais 
spirai s 

jezkoti anos kasyklos, apleis 
juos ant visados ir jau negryž.

Ka-gi jie atsake.* — iiž-

k e juos visus

y

nes

Mi

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

G. W. BARLOW, Prcs. j 
J. FERGUSON, Vico-Prcs.irKa«.

*

•II

*

. j

Ar kuris isz j u 
žino metalu? pertrauke ka
ralius, atmerkęs viena aki.

— Ne, jie labai pradžiugo 
dėlei to iszradimo ir nutarė 
pasiusti kleboną in Faluna dar 
sižinoti, kas tai iper metalas. 
Priesz tai prisiekė nieke nie
kam neiszduoti, kad jie atra
do turtus. Kiekvienas daro sa
vo užmanymas ateieziai ir ta
rėsi palikti turtingais.

Kalnu kasyklų virszininkas 
Palone apžiurėjo atvežta ga
balėli ir paklauso 'ar daug to
li tokiu akmenaieziu savo pa
rapijoje.

t— Visa 
klebonas.

Virszininkas pakalbino ji in | savo paslaptį pasakytu ! — pa
klauso karalius.

— Del kraszto gerove* pa- 
s jis ta dalyko..

suszuko kara-

sugryž prie darbo ir 
kaip seni'au, pasiliko 
ant visados; jeigu jie 

kasyklos,

. Mjog klebonas
y prižadėjo

•MlniHfraiO 

klauso karalius.
— Suprato, 

rūpinasi ju gerove
daugiau nemislyti 'apie sidab
ro kaina. Nuo to laiko gyvenu 
neturte, bet yra laimingi.

visas
iszgclbejimui, tai 
ma jis priversti dabar,

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

Ant Antro Moro Kline Sztoro
19 W. Uentre St; Mahanoy City

K. RĖKLAITIS
Lictuviszkat Graboriua

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbs
ti inke moterems. Priei
namos prekes.
516 W. Spruce Str 
Bell Telefonas 149

MAHANOY CITY, PA. 
306 Market Street 

Bell Telefonus 441-J
TAMAQUA,

Jei klebonas paszvente 
shvo svajones j u dusziu 

k nogi gali- 
kad

•>
ėt sako

sulaukti 
czionai Pono, karaliau Gusta
vai, ir todėl nežinome, ka tu
rime atsakyti. Eik Zokristijon 
ir pasisznekek su musu klebo
nu,
sime.

Karalius
kristijoj atrado tiktai 
ūkininką su sukietejusiom nuo 
darbo rankom, ‘apsidariusi, 
kaip ir kiti, ilgais baltais kai
liniais.. ,

Mislinau atrasiu czionai 
kleboną — 
ralius.

Tariamasis ūkininkas pa rau
do ir žemai nusilenkė, nedrins- 
damas prisipažinti, kad jis yra 
ganytojam toje parapijoje.

Karalius atsisėdo didžioje 
kraseje, kuri iki szolei stovi 
žokristijoje ir dabar papuosz- 
ta yra ant virszaus aukso ka
rūna.

kaina —
,.r t j .j. i.paklausė, bet zo- 

senado ji viena namieje' ir tuoj pa- 
szauke “drinksa,” padedamas 
ant baro $50. Norkus iszsikrap- 
szte pundą pinigu iszmainyt 
penkdeszimte, bet Szidlauskas 
staiga pakiszo jam revolveri 
po uosio, atėmė isz 
virsz $400 ir abudu “kupezei 
pranyko ir daugiau ežia ju ne
matyti.

Szidlausko

PA.
■I#peti ir tarė:

— Žiūrėkite, kad gerai ta 
nes tai I darv

rankom, GYDUOLE NUO ANGLEKASIU 
ASTMA IR NOSINIO KATARO 

Neapmokama gyduole variuojama au 
stebetine pasekme per 30 metu, del

I< lai y k a s u v a r t o t u m e t, 
yra sidabras.

Klebonui galva apsisuko isz | Uus — 
namo | liecziai 

praneszti draugams apie dide-

dori ir darbsztns pt 
yra geresniu krasztni 

turtu, 'kaip sidabras ir auksas, 
le laime, juos sutikusia. Visu I Tegul ta kasykla ir toliau lie
pi rmu sustojo priesz vieszbu-1 ka slaptoje.

Dvariszk(‘i atėjo 
kad vežimas jau pataisytas.

— I Karalius maloniai atsisveikino 
I su klebonu ir iszejo isz zokris-

Gerklines Astma arba dusulio, Bron- 
kitis, Gerklines kosulio, Plauti, Sunku 
kvepavima, Užūima ir szalti galvoje, 
Prfszakini skausmą galvos ir Lt. Gy
duole kuri visad gelbsti. Vieno mėne
sio gydimas Preke 30c per paczta. 
Iszrasta ir parduodama vien tik per 

HAMPDEN LABORATORY
724 MULLBERY ST. READING. PA

d ž i a ugsmo. Skubi uosiapsidairęs (are kaNorkauso 
bus 

(kry-

reiszkia žymėti,
Lotyniszkai 

signare”
žium save paženklinti.) Vokie- 

segnen, kuris 
yra savo skambėjimu pajiaszus 

signare
jei szk i a laiminti.

Kaip isz istorijos
Lenkai priėmė krikszta isz 
Vokieczin. Tada jie ir pasis
kolino isz Vokieeziu. Tada jie 

Vokieczin

žegnotis
“Cnicem se

ežiai turi žodi

m ir I Jetuviszkai

žinoma,

ir pasiskolino isz 
kalbos segnen, perdirbę jo isz- 
tarima in savo
Vėliau (XIV aru.), kada Lie
tuviai kriksztijos, Lenkiszkas 

buvo su
lietuvintas in žegnotis.
žodis 4 *

4 » 4zagnac su

žegnac šie”

t ,

Amcrikoni.szkos fanuos nu- 
piiolineja, net ir artimoje di
desniu miestu. Ant Long 
land, artimoje New York o, far- 

randavojasi taip pigiaimon
kad ant dienos numusze daribi- 
ninkui mokesti nuo 4 aut 3 do
leriu o
na minką <ianar mi cioiemi o 
kitados mokėdavo po 110 dole
riu ant menesio.

darbininkui su užeinu y- 
mmka dabar !><> doleriu

Stebuklai sziadien atsitinka 
mlbnlai. New Yorke prohibiei- 
jos agentai užtiko vienam skle. 
pe keliolika baczku gero vyno 
ir pastate kelis palicijantus ant 
sargybos, po tam baczkas nu

Asz Ona Gedraicute, po vy- 
savo 

draugo Marijona. Meszkaucki- 
te po vyru Talockiene. Paeina 
isz Raseinu apskriezio, Skirs- 
nemunis parapijos, Pa n t varžo 
kaimas. Meldžiu kas ka apie ja 
arba ji pati kad atsiszauktu 

(t.19

ru Macidieno pajeszkau

szino adresu:
Mrs. Anna Macu lis,

Box 126, K. F. D. No. 3, 
Richmond, Midi.

APIE VISKĄ.

Praeita meta isz Ameri-

vedžiojosi 
smukles vietinis Rusas, 
dabar yra arcsztuotas ir lai
komas tardymui be užstato. 
Szi Rusa vietiniai Lietuviai 
žino kaipo “ Bigltussian Joe.’* 

Szidlauskas yra 6 pėdu 
aukszczio, gali sverti 200 sva
ru, juodais plaukais, turi ūsiu
kus, apie 35 metu amžiaus, pui
kiai apsirėdęs, dev juoda kie
ta skrybėlė, ruda palta, kalba 
puikiai Rusiszkai, Lenkiszkai 
ir Lietuviszkai; atrodo moky
tas ir inteligentiszkas vyras 
kaip raszo apie tai Keleivis.

po 
kuris

be

v ra czionai

Indijoj užmusza KAD TEIP TAI TEIP.

kos likos iszsiunsta in Vokieti
ja raszomuju mas'zitmkiu — 
(typewriters) 25,000.

Ant pristatymo biliardi
niu “boliu”
kas meta 40 t u kata neziu sloniu.

Ketvirtu dalis Latvijos 
susideda isz dideliu girnų isz 
kuriu pristato medžius po visa 
Europa.

* Rio Grando klonyje ran
dasi siivirszum penki milijonai 
citrinų medžiu. -

* Palma, Balearic, Salose 
gyveno George Bemstein dau
geli metu kuris kaip mano, 'bu-
vo kuprotas bet kada mirė ir 
daktarai ji peržiurėjo, rakio 
kuproje visokiu brangenybių 
vertes 50,000 doleriu.

I

Gyveno po vienu stogu vir- 
vinirikas i r'aptiekorius. Karta 
nusiuntė virvininkas slūgine 
in aptieka, idant |)arnesztu 
trucyznos ant pelių, aptieko- 
riiis nodave, tardamas: — Ne
galiu duot nes gal nusitrucint.

In kelinta diena, pati aptie- 
koriaus nusiuntė slūgine pas 
virvininka idant parnesztu ke
lis mastus virvukes, o

Ne
vi r vi- 

įlinkas atsake: — Ne galiu 
parduot nes ponas aptiekorius 
gal pasikart.

i

i

Ar turite ezionai gera 
kleboną? — paklauso jisai.

Szis neturėjo drąsos kara
liaus iszvosti isz paklydimo Iii 
atsake: klebonas uoliai garsina 
Dievo žodi ir nori taip gyventi 
kaip mokina.

Karalius pastebėjo kad 
nas valstietis 
dvasiai ir tarei

— Man-gi matosi jog pat
sai nesi juo visiszkai užganė
dintas?

! 1 ' i /i/ ' ' ■ - ■ 1 ■

Yra sziok tiek atkaklus 
ir nekurio tvirtina buk pat 
vienas nori visa parapija val
dyti — atsako klebonas neno
rėdamas pats save girti.

— Visai neprastai turi jus 
czionai valdyti, nes, Į,.* 
patemijau vioszpatauja 
nui gori piytirocziai ir senovisz- 
kas Statumas.

— Žmones czionai yra do
ri, gyvena taipogi toli nuo 
svieto, neturto ir nuoszaliai, 
Jei butu pagundoms iszstatyti 
nebūtu gal geresni už kitus.

so-
a( saki nėjo ne-

» ‘i ■

.. .... ...

atsake klebonas neito- 
" -r.' 7 ' ■ ■ / ■ ’ ' r1'

kiek asz 
czio-

Žmones cžionai yra do
W . t J, ' * i

jtf
įra *į-

!«?>*!>

t i, bet nustebo pamatęs juoda 
vėliava,,in duris atremta.

— Kas czion numirė?
paklausė.

— Pats g
Sako bernas — isztisa nedelia Į bažnyežios.

— Ar kalbėjai su musu kle-
— I lakia use vienas isž

praneszti
I

i’aspadorius — at- tijos. Minia stovėjo dar prie!

gere ir szukavo jis, sakydamas 
atradęs kasyklas ir noreika-1 bonu ? 
Jauja jau daugiau dirbti.* minios.

Nulindo klebonas ir nuėjo — 
prie antrojo savo draugo, Per-1 liūs 
šono, .bet tasai iszgirdes, 
tai yra sidabras, rankas 
nusiminimo lauže.

Ak, asz nelaimingas!— 
maniau tai e'santi 

dali 
pardaviau Olavui Svarelei už 
.100 doleriu.

. Karalius
akis a tvoros ir klausos su'atsi-

■

Klebonas sugryžo namo

suzsuko —
4 *1

mika (metalas) ir savo

Ktt'lbojau atsake kara- 
- laimingi esate turvda- 

* i
4

jog I m i toki ganytoja, 
isz

KAD JAU ŽYDAI TAI 
ŽYDAI.1

senini jau buvo
r

dėjimu.
— 1

ir per berną pranosze* Olavui 
Svardui ir jo broliui, ka dasL 
žinojes savo kelionėje. Jam be- 
svaijojant apie pastatymu gra
žios klebdnijos ir puikios baž- 
ii.yczi.os; iJraneszta ka-d Perso
nas isz nusiminimo nusižudė.

Ant rytojaus nuėjo jis pas 
Ola va pasikalbėti su Ofilvn Ir

Kadn innskolius Žydus pra
dėjo imtie in vaisku ir apie ke
lis tukstanezius surinko, no
rėjo viena pulką isz ju pada
ryti ir su krikszczioneis no 
maiszyti. Apvilko visus in

’"iVA

žios klebėnijos ir puikios

jo broliu apie anas kasyklas, 
ant kelio pasitiko vežimu,1 su 
sargyba apsiausta: sėdėjo ja-sargyba apsiausta: sėdėjo ja-

w',

i

mandieras, davė ginklus ir lie
pė traukt ant Volineš per gir- 
res. Tada rabino sūnūs tare in 
gubornatori.gubornatori.

— Vitisie bulliarodie!
del mus ne duos kokia 60 Žal
nierių ?

— Na szto!
Nu, kaip mums razbai-

ninkai užpuls, tai kas mus at-

ar

■

gins i

>1,000 TIK UŽ 00 CENTU.
Ka tas tūkstantis doleriu žmogui 

reiszkia, jaigu jie yra apimtas ko
kios nors ligos bei viduriu sugedi
mo? Toks žmogus yra susiraukęs, ne
linksmas ir invairiu nesmagumu ap
imtas. Jaigu tokiam žmogui Ir auk
sini kaina parodytum, tai jam malo
nesne butu sveikata, negu tat aukso 
kalnas. Taigi, jeigu 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 eekanesiu Il
gu: viduriu užkietėjimo, skilvio ne- 
malimo, nenoro valgyt, strėnų ir pa
ežiu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku alinki
me, pleiskanų, oslaplnimosi lovoj, h* 
kitu Ilgu. Atslunsk 60c. tai gauti 
vaist-žoliu, kurios jame sugražint 
sveikata, panaikins minėtas ligas.

Jeigu konti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima apsyse, nuomari, 
esirdles liga, tai atslunsk 35c. o gau- - 
si muau gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas”. Nervu li
ga yra labai blogas dalykas, bet mu
su Nervu Preparatas užbėga tai li
gai kelia ir sutelkia žmogui ramu
ma. Atsiusk 10c. o gausi musu Žolių 
Ir knygų katalogą. Reikalingi musu 
žolių pardavinėtojai visuose miestuo
se. M. BUKAITIS.
2> GllTet Street, Spencerport, N- Y.
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Ant Svieto
APYSAKA ISZ PRAEITES

Verto F.W.S.B.

Tuo lai k pažiurėjas žemyn 
per langu iszvydau ant kart 
net tris Žydus kurie neszdiuni 
ka tik gal nupirkia koki ton 
sena apredaln barėsi tarp sa
vos, plesze vienas kitam isz 
ranku, pa keline jo ant szviesos
ir jeszkojo jame praplyszusiu| 
virtu. Szankiu antru kartu, jie 
nieko, tiktai varvaluoja ka to
ki, laikydami pakele nupirkta 
lakinona ir suvis nepaiso navet 
ant to jog praoigiai per trotu
aru stumdo juos in visas sznlis.

Ant galo vienas da jaunas 
raudonais poisois 

su galva ir kaip 
striela leidosi prie bromo mu
su kameniezios.

Raudonplaukis .lankelis in- 
ejo in musu pakaju, kaipo va
dovas priesz musztjme, vienu 
metimu akies apžvelgė musu 
situacija, klausdamas nepai
są nezi a i :

— Ka pirhkt .*
Sztai szita kepure akso- 

— tarė Tamoszius.
Nu, kas tai irhaf — kal

ba apžiūrėdamas su ypatinges
niu tomijimu aksomine kepure 
— tai isz teatrinis?

Ne, tai Iszpanine kepure 
isz tikro aksomo, dabar vėliau-
s

Žydelis 
linkterėjo

mine

Tu

-

ĮN1 : *

1

r'?

įlfli lj

■Ik!

KJ *-* ^ *-■ «
■ i

su

klausdamas

iojo madoje.
Iszpanijoj.’ 

mum 'buk 
ežiai iii akis.

Kas 
atdliepe 
Tamoszius

mas
ži urėdą - 

nesuprantam

s tu do kupezius — 
isz tolo stovėdamas 

Tamoszius. — Mano Vladislo
ve, turėjai ka czion szaukt tai 
kokus fricas skudurniiikas, na
vet ne ant tavoro nieko nenu
mano.

Su perhprlmszimu pono, 
tokius parhedalus ne perh- 

kn..ko daugiau gal ? t
— Neparodysiu nieko dau

giau pakol to nenupirksi — 
kalba guodotinai ponas Tamo
szius prisiartindamas prie Žy
do.

M 
situsztinejo, drabužis pirmiau; vui 
anksztas, veržentis •da’bar sto-į mano 
josi platus, didelis, todėl negrą-; kas velniu in ton turės laiko 
sino iszaugimu. . 
pripažint turiu aplinkybe toji pabaigsi.., 
ne daug mus apeitinejo; visa-| —* Vis da Szviesej daug 
Jos buvome linksmais, 1_____

(<

J

M M .. ■< - i ■

paimk Vieszpatie duszc
tai tuolaik ciolas pul-

Mornliszkai subėgi ir iszves dnsze pakol

— Vis da Szviesej daug 
kalba galiu prezesui bus lengviau nuo 

pilna szposu, juoku isz knsdio* manes— atsako su ciolu akom-
niniu ergeliu — ateitis da ap- panementu mikcziojimo.
sunkinta vilczia. Tamoszius at
rado darbo, nors kas tiesa, isz 
antros rankos bet vis davinė
ja nti mums szioki toki uždarbi. 
Pcrraszinėjome mes virokus po 
deszimts skatiku nuo laiszko. 
Mainydami vienas kita raszy- 
me, kada vienas diktavo o kitas 
užvadavo raszanczia maszina, 

‘J patai kome, pare ja isz biuro lyg 
vėlybai nakeziai, padaryt apie 
vienoj rankoj taliakierka su ta- 
asztuonesdeszimts laiszku ir 
tik tada turėjome rūpesti kada 
mums ant to pritrukdavo ma- 
terijolo. Pcrraszinejime tu arci- 
voikalu 
k ingus esmių 
geram mimanymui kftjdekso 
Napoleono I ir tiem jenerolisz- 
kiem žodžiams: “visiem abcl- 
nai ir kožnam atskirai... pa
svėrus ir du kurta pasvėrus o 
ant galo: Pavedame ir prisako
me visiem kamarninkain sudu 
ir t.t.. .. “

Ant galo ir ponas prezosas 
atsiminė apie mane.

Paskirta likos man alga me
tine Lenkiszku 
szimta i, 
padaryta buvo iszkilmingu 
spasa'bn, toje paežioje dienoje 
persimainė in nemalone, pavė
lins man skaitytojai ta ji atsi
tikima apsakyt placziau.

Kelis kartus ant nedėlios po
no prezeso peržiūrėjimas atsi
būvi nėjo 
Apie 
sidarinejo' durys 
guodotinas slaptas rodaunin- 
kas tam paežiam iszlekieravo- 
lam szlafroke ir nuszleivuotuo. 
se pantaplinose 
vienoj rankoj ta'bakierka su ta
baku o kitoj raudona languota 
skepeta judi uosi ly 
sija apsiambtas gr 
šokio sztamo ir

vietines Tcmidos, de- 
lyg 

numanvmui 
•r

sziai dienai

— Akyvas esmių del ko?
— Ba asz mirdamas turėsiu 

užmerkt dvi akos o Szviesus 
ponas primerks viena 
jau!...

— Prezesas, kuris tikrai tii- 
rejo viena aki 
atsakymo.

—— Del
kaip tu... tai ir vienos akies 
per daug — atsake užpakaliu 
atsigryžes in kalbanti o kitiem 

. uredninkam davė pamokinimą.
jog pas ji niekas ne gali bui 
mandru iszminlingn ir mokau 
ežiu szposaut kaip tik jis pats 
ir tas kūrėm pavėlins. Dabai 
mikeziojentis neteko visiszka 
malones pas prezosa 
cielus motus jau daugiau 

ivo paszposavimu.

tai ir

užpyko tokio

.pa regėjimo tokio

ir pei 
m

užkabino si
Kahcelarijoje terp jaunume 

nes kuria vadino szpicais ki 
toko ėjo diskusije.

— Moki obortasa ? pa
klausė manes urnai dvi dienai 
priesz tai.

Negalėjau suprasti
manes reikalai!je. x

—- Na ko teip pa statei aki; 
Klausiu ar moki szoktie obor 
tasa!

ko nuo

<*

Atidarys Palociu “Biltmore del Publikos
f;Wio

Ii

į

‘‘ Biltmore ’’ Asheville
kartus

>* r •IJi

te

ant sajivaites

M

..IŠ’ 'X,

užka turim duot 
tam Ispaniniu? 

Rubli.
Gal nunešt ant Prhagu

Ai vai, kokis jam tavor-
)

ka! 
has!

už
dari s ponui 

iszeit,

— Na, tai eįk-gi sau su Po
nu Dievu — tarė draugas mano 
imdamas už peties Žydą.

— Ka daugiau .*
— Kepure...
— Kiek jam kasztuoja? de- 

szimts skatikus... irh tai ant 
iszarhdimo o gal irh tiek ne
verktas, pavėlins ponas asz pa- 
szauksiu mano dranga.

— Tamoszius* nudavė 
rūstintas, atidarė
kupeziui praszydamas 
kuom pabūgęs kupezius pakele 
preke ant penkių skatiku, ant 
galo su desperacija paaukavo 
20 skatiku.

— Tikome 'ant dvideszimts 
penkių. e

— Ka daugiau ’ — klausė 
vela Žydas — gal koki žipona, 
kokius senus drhapanus...

— Hasis ir tas bet tuokart 
nupirk szita kamzolo — kalba 
Tamoszius pakeldamas už apy
kakles augsztyn.

Žydas tiktai paniekinaneziai 
nusijuokė ir nenorėjo jos navet 

_ in ranka paimt.
— Bet apžiurek-gi kokis 

iszsiiivinejimas, kaip puikiai 
padarytu nes kamzole yra tik
rai Paryžinos mados...

— Kam man Parhyzines, 
tegul jam bus Varhszavini, ali 
ka kastoje?

Neaprųs^hieslu, Ilgu derėji
mu, gana to jog keli auksinai 
su sunkia proce iszgauti nuo « a a a • a »

apžiurek-gi

*

1.1 
i»

nes
buvo

jog
auksinu trys 

malone toji

ori ginai n u spasabu. 
isztunta adyna anksti at

kabinote ir

laikydamas •F

y g su proce- 
mja szunu vi
ngio. Važny- 

czius Vincentas kaipo prietelis 
davinėja žinia apie kiek galėjo 
apie ta 
mas: “akuloriai žemai.” 
ženklino jog prezesas neužpy- 
kes o jaigu gavome telegrama 

kož- 
nas pasirengė ir laukia, audros 
baisios arba huragano, nežino
damas kur perkūnas trenks.

— O kur tas demagogas?— 
klausia savo nosimi balsu, ro
dydamas ant tuszczios vietos 
prie biurko kur sėdėjo papras
tinai iszpuoles isz malones 
uredninkus.

Jaigu akuloriai buvo augsz
tai tai baigėsi ant to prisaky
mo kad neteko dienines mokes- 
ties, o jaigu žemai tai sziaip 
taip praeidavo.

— Ka senas 
uszkabino pažinstama isz mik- 
cziavimo, isz kurio mėgo pusz- 
posaut atsakymu — ’kaip-gi 
einasi gydyniinas tavo akme
nuko po liežuviu?

— Po, po, po,... ne, pro, 
pre, pre. ..

Pabaigsi kada sugryžinesiu 
—■ pertrauke jam plodamas 
per peti — neturiu laiko laukt 
ir ėjo toliaus.

Jeigu jo kitose* salese kas 
ne inpy'kde tai už puse adynos 
sngryžinejo volei ir liepe pa
baigt jam jio pradėta atsaky
mą.

pribuvimą daduoda.
Tas

jog “akuloriai augsztai

iszpuoles isz

Demos tonose

— Po, po, po.. .
— Laikykis ko — pertrau

ki nėjo preszesas paslinkdamas 
kode — gal tau bus lengviau, 
del ko-gi nedarai kurcijes kai-i 
po Demostensus ha?

— Varszavoje tas ne gale
rnas. .• i

Del ko ?
Czion no yra, mariu, o>»*» Ml J

toko kuracije nusiseka tik prie 
mariu — akmenukas po lietu
viu be* mariu ne iszgydomas,

— Nusijuokė prezesas ir jei
gu turėjo norą kalbėjo toliau

Žydo vėla paluobino liūdna 
musu kasa.

Pnsojo kito menesio gyveni
mas musu pasigerino biski nes vėlėj szposaudamas ypatingai: 
iszcigos
dvigubai mažesnes buvo per lengvai numirt ba kaip atda-

A M

J

George W. Vanderbilt’o painei us
L C., likos atidarytas del žmonių du
d ant galėtu matyti jame senoviszkas artistiszkas užliekas.

— Moku!
— Na tai man nusipraus- 

susiszukuot pasirodyt in fraki 
ir ryt apie adyna 9-ta ant ba 
liaus pas Zyda.,.. Tcipo-gi tu 

kalbėjo ro
dydamas su tabakiorka ant. ko 
liu mano draugu.

Po iszejimui apaiszkino ma 
no draugai jog prezosas gi vie 

> a a a a

tu, tu ir tų.. .

sutikime suna sutikime su vienu Žydu 
bankierium Varszaviniu, kuri; 
turėdamas visokius veikalui 
su randu stengėsi apturet ma 
lone prezeso ir kenezia vism 
mužikiszkus szposus jo. Priek 
tam vesdavosi ant vakarusz 
ku savo biuro uredninkus km 

szoktie, tokius kokiu; 
prezesas liepdavo grajint mu 
zikantam, o 
klausyt, ba randi jo kaipo savi 
locnaste be jokios ceremonijos 

Ponas prezosas paėjo giml 
mu isz Krokąvo ir tai 
buk isz prasto žemo stono, 
viską kas jam priminėjo 
lis gimtas, guodoje ir mylėjo 
o prie to teipos-gi skaitosi ii 

szokis vadinamas 
^obertasu?’ Jo vyriause dūkte 
buvo auka to szokio, su kurt 
turejova iszsisukinet pakaloj- 
na.

— Ar girdi tu isz Chipelnin- 
ko! — tare in mane vesdamas 
už rankos dukterį mažo ūgio 
in vales patoga juodakaite — 
pamegink-gi to, žinai: “A za* 
warcai od komina.”’

Pamėginau — obertasas su 
užmetinojimu kojas nusiseko 
kanopu'.ikiause, prezesas plo-

zeso bu”o priežastie poni Kle- 
mentina. Motoro toji, prię ku
dos karsztas prisiriszimas ma- 
io kasdien augo užsimano ant 
mkaktuviu dienos gimimo vy
ro inteisyt namini tent ra. Apie 
tiek galėjome pažintie jos bū
da, pas pone ta greiezinų ojo 
padarydam as nągu misi is. I n 
Ivi dienas viskas buvo pareng
ta ir gatava sztuka iszrinktu 
’olos perraszytos ir iszdalinlos, 
dekorasijos apmislintos režy- 
3ris isz teatro ir praszitas.

Ponas busi pirmutiniu myli
mu — tarė tomirigai žiūrėda
ma man in akis —asz jio my- 
’ema. Ka ar užganadintas esi?

Galėjau tiktai už ciela at- 
:a'kvma
mano

už ciela 
pabucziuot 

ateinanczios I
turėjo

gimtas

navatnas 
obertasu.

visi turėjo ji<

never.
o 

sza

jo in delnus isz džiaugsmo o 
po Vakarienėj liepe 
karta paszokt... ir 
priežasties aplaikiau dinsta 
kancelisto su trijeis szimtais 
auksinu metines algos apie ka 
dasižinojau ant rytojaus nuo 
paties prezeso.

— Ne rūpestinga proeo ma
no biure prie kurio sėdėjau 
akmeniu nuo 8 isz ryto lyg ant
rai po piot ne gražus ir be 
klaidu rasztas raportu, tiek no
gi liavo kiek vienas obertasas 
ant baliaus pas Žydą. Smutna 
toi teisybe nes isztikro teip bu
vo, talentas kojose pastate ma
no an kojų; tuose laikuose mu
su virszininkas tokiu spasabu 
laike didėlėje vertoje nuopel
nus nes nuopelnus suvis kito
kio dalyko ir dinsta gavau no 
perteisinga rūpestinga ir pri- 
gulencze proeo per kelis mene
sius biure, o per viena szoki 
keliu minutu ant baliaus pas

mum d a 
isz tos

Zyda...

rankeles 
mylemos 

Žodžiu man pritrūksta ant ap- 
raszymo mano džiaugsmo ko
kis apėmė mane,

— Tiktai

v;

iszmokvkic 
rai roles mylemo ant nieko ne
gaišint turi grajint turi su cit 
lu priemimit... tas gali būtie’ 
ponuj...

Ar ponas mislina jog tas me- 
dnimas iszeis manyje nors 
ant pasiszvontiino jaustom j

Mano mielas pone nenu- 
lavinek teip nekaltu. Per jau
nas esi idant isz tavo akiu no 
but galimu pažintie ka knisli
ai... Pasakysiu tau, jog mu 

savovet laikas per toli sieki 
jausies ir mišiose...

Sugryžiau namon 
nes, pradėjau mokintis

gc-

°?

1

užsimisli- 
roles 

mylemo, vaikszcziodamas di-

i | 4v . j- i.,.. .

lyg kas po kojomis suskambė
jo; pasilenkęs jis rado pusėti
na kropszi kupina aukso ir si
dabro pinigu. Nudžiugo jis, ra
dos toki turtą ir skubiai gryžo 
namon.

— Dabar nei asz, nei kudi- 
Bedirbdamas, jis karta! kis nežinosime kas tai yra 

labai porszalo ir turėjo apie szaltis ir badas! Dabar nereiks

BUK TEISINGAS
Viename kaime gyveno var

gingas
‘ sunkiai dirbo pas ūkininkus ir 

maitino kūdikėli, kaip galėda
mas.

darbininkas Jonas;

HI

"a S
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deleis žingsneis po pakaju su 
eielu persiemimn su didybe 
jauslu pripildinejeneziu szird: 
mylemo. Karsztije ir pasikėli
mo szirdies tverdavau abiem 
ran'kom ir savo glebi orą, ka
da ėjo dalykas apie prispaudi
mą. my lemos esybes prie k im
ti nes.

goi perdaug prie tos sraviz- 
džlo! — 
me Tamoszius.

Apie ka. kalbi tai?
Ugi apie Klimee nuo ant-

f

Tu matau brace užsido-

kalba man su iszkel-
n

Pamink, kalbu tau prie- 
g apsigaut tu apsi-

ro piont ro.. .
Pirmiause j i ji ne yra jokiu 

srnvizdžalu, kaip ponas sakai, 
nes labai o labai meili motoro. 
Kita ne esmių insimylejas su
vis. .,

toliszkai jo 
gausi. ..

Už ka-gi tu mane lai-t 
— klausiu uszsirūstinęs.

Už frica isz Chmoluinko 
Tamosziau...
Boba tuszcze kaip bacz- 

ka nuo vyno o szalta kaip ledas 
navet vyras jai nepavydė
jo. Gaila tavo tu kasztu jaus
lu nusisilinsi 
nusvilinsi!

milini-lll»

kai ?

vyras

sau sparnelius

Kalbėk tu sau ka nori 
— mislina tuo lai k o asz ži
nau jog pavydėjimas per tavo 
atsiliepė... Ir veloi pradėjau 
skaityt o po tam deklemavot 
savo karsztos meiles, jausiąs, 
szirdis, mano drebėjo jog jijl 
supranta viską, 
suprast.

viską privalo turi
Tolinus bus.

BAISUS PADĖJIMAS SMOGUI NIEKAD
-------  NĖRA GANA

Juozas: — Ka tu Mikuti? 
jau pamotei savo dinstto’? Juk 
buvai už berną pas vaita Barz
duosiu? ,

' ' . ! I. %

Mikutis: — Teip, bet 'nega
lėjau inlaikyt tokio maisto:

Juozas: — Kaip tai? Ar dai- 
nejo už daug?

Mikuti: — Ba mat'a'i. .. pir
miausia pastipo versziukas tai 
turėjome ji su valgy t.

*

Juozas: — Po velniu su to
kiu valgiu!

Mikutis: — Da to ne gana... 
Po tam pastipo kiaule, apgu
dino, iszrukino ir tu turėjo su- 
valgyt.

Juozas:
kiu gaspadorium!...

Mikutis: — Ant galo tona 
diena numirė moeziute, moti
na vaidenos. ,

J uozukas:

—— Ka

Po velniu su to-

O Jėzui i!...
Ar ir taja apgudino?

Mikutis ; ——m Ana va... No 
į buvau kvailas laukti!... kaip

Mikutis: Ana va... No

Vienas žmogelis eina keliu 
‘1 Tiems 

niekad nerto gana;
ir taip sau kalbasi: 
žmonėms
turi tukstanezius ir dar jiems 
maža, kad taip asz turecziau 
bent szimta rubliu, ttoi man už- 

Taip jam bekalbant 
ateina žilas balta barzda sone- 

“Eikszen pas ma
ne, asz tau duosiu pilnto karti 
auksiniu pinigu; tik žiūrėk, 
kad pildamas neiperpiltum, jei
gu nukris nors vienas pinigas 
žemen, nieko negausi,, 
džiugo žmogelis iszvydes krū
va aukso, augsžta ligi bažny- 
ezios bokszto. Seme pinigus

tektų. ’ ’

lis ir sako:

Nu-

rieszkucziomis, prisipylė pilna 
karti su kaupu, o krūvoje nuli
so ne ženklo nėra. Užpylė ant 
kaupo dar viena stouja, pinigai 
laikosi, pila kita — pasiseko.

L. A A . A kj

’ V’ 
Galas Meiles ir patrotijimas tik boba iszleido paskutini lis suszuko: 

malOIieS prezeso ln.vcip<», mujauo la^ imnv I HVgawM meni
__  9 ; Prie užmuBzimo mano atei- gtou, tegu) pątys suėda na basz-1 Tuomet ž 

tai kasa musu ne taip greit isz-' tysi lupas idant pasakyt Die-f tęs ir patrotijimo malones pro-' nyko!

ant bilietu pietiniu Tau mano mielas tai bus malones prezeso

<
f

T

i kvapa, tuojaus isz, ten pabe- [ negausi nieko.

s*

t
i
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dvi savaites gulėti lovoje; ga- man elgetauti, 
le ligos jis nebeturejo jau nei 
skatiko pinigu, 
duonos 
kini, nebuvo ko valgyti.

Dar visai silpnutėlis atsikc- ir neuždirbai jut... Tu bnti- 
le jis isz lovos ir mano, kas jam nai turi juos sugražinti tam 
daryti. Mano jis ilgai, bet nie- keno jio yra!
ko gero pramanyti negalėjo; 
liko jam tik

Bet po valandėlės jis prade- 
noi kąsnelio' jo vėl kitaip saprotauti; tai su- 

nci jam nei kudi-. Žines balsas jam kalbėjo: “Juk 
pinigai no tavo: tu neužpelnei

Jonas paklausė sąžines bal- 
vienas kelias: so. Anksti, ryta nunesze jis pi- 

eiti elgetauti. Labai jam kok-1 nigus kaimo seniūnui, praszy- 
tu pasidarė, labai jis gėdijosi damas apskelbti, kad jis va- 
ir nedryso, bot ka daryti ? sun- kar pinigus radęs. Pinigu sa
ku buvo jam ir kūdikiui ba- vininkas greit atsirado: tai ba
du mirti.

Sutemus, jis pusiau ligotas 
nuvejo pas kaimynus pagelbos 
maldauti; baime ir koktumas 
kankino ji, 
prie.svetimu duriu.

— Kad Dievas duotu man 
greieziaus sveikata kad gale- 
cziau sau ir kūdikiui kąsni 
duonos uždirbti! O, kaip sun
ku, kaip geda elgetauti!...

Taip manydamas, jis norėjo 
gryžti namo, bet pajuto, kad 
dj ' F | • ii* *
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Ne viena moterėlė sako: 
Turiu drese siūti, 

Negalių siuveczkos gauti, 
Pati nemoku, noriuts maszina 

turiu, 
Bet dreses pasiūti negaliu.

Teisybe, ne Viena maszina turi, 
O pasistaezius in jaja žiuri 

Ne siūlo nemoka užvesti 
Pagadina maszina, turi 

iszmesti.
Iszmani motoro ar mergina, 

Greitai siuvimą perima, , 
Pirmiausia raukia vaikams 

szlebukes, 
O toliaus ir szokias tokias 

jokutes, 
Toliaus ir raperi sau pasiuva, 

Sena suardo ir ant to kita 
kerpa.

Isz pradžių lyg nenusiduoda, 
Vienok buna gerai kad ir ne 

pagal mada.
Ne reike ant to nustoti. . 

Reike siūti ir norą turėti, 
Juk ir siuveczka nenupuole 

isz dangaus,'
Kožna, kad tik norės, dreses 

rauks.
Jaigu misiukes iszmokstate 

munszaine raukti, 
Turite iszmokti ir reperius 

raukti.
O vyralms daug tuom 

palengvinsite,
Ba tiek pinigu už dreses 

neiszduosite.
Pirmiausia isz prasto sztofo 

siūkite, 
Kaip pasiseks tai isz geresnio

i
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gus;

vo turtingas mėsininkas isz 
artimo miestelio. Jisai labai 
džiaugėsi, kad pinigus rado 
teisingas ir sąžiningas žmo- 

jis gausia apdovanojo
varginga Joną ir labai jam de- 
kvojo.

Kaimo gyventojai, iszgirde, 
apie
uosi visi 'suszelpti vargsza. 
Nuo to laiko Jonui jau nerei- 
kejo elgetauti ir badas jo na
mu niekuomet nebelanke.

Jono teisingumą, skubi- 
visi 'suszelpti

lf

J

Kad ant to užsispirczia.
Da ir raperi suraukczia, 
Ir sarmatos netureczia.

Juk kožna geras žirkles turite, 
Tai kirpti žinau, galite. 

♦ ♦ ♦
Isz visur ateina ti Ii grafai

kad net mano galvoje duzge. 
Isz visur szauke:
, Baltruvienelo pribuk, 

Taisos misi tikos pakoeziok. 
Dzievaž negaliu, persipleszti 

Negaliu in visur pribūti.
Juk tik taip daro priesz gala, 

Tosios misiukes alabrada, 
Dievuliau mano, kas isz to bus, 

Isztikruju Lietuviszka tauta 
pražus.

Kas isz tu vaikeliu bus, 
Kaip suaugs ir ateis in metus?

Sumuria kaip cigonukai,
. Auga kaip Indijonuka5, 
Nieko nežino ne apie mokslą 

tikybes, 
Pilni indikimo kaip bjaurybes. 
Paveizdos nuo mamos neturi. 

Vaikeliu savo neprižiūri, 
Vos vyras spėja in darba 

iszeiti,
Misiukei reike pas kūmutes 

eiti.
Grinczioje vaikus palieka, 

Nesirūpina apie nieką, 
Kole alkani isz lovos, 

Ne mato per diena savo mamos.
Neturi kaip reike paroda,

Ka nutvėrė tai suediu,
Ant ulyczios iszbega, 

Pusnuogi, argi tai ne geda! 
Nebus gero isz tokiu vaiku, 

Ba neturi paveizdos nuo tėvu,
Ant ulyczios Angliszkai keike 

Kaip padukia slauge.

KAS LABIAU RUPI
Viena karta kunigas eida

mas per kaima, pamate ūki
ninką szukuojant savo arkli.

— . Pasakyk man, brolau,
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Gaila žmogeliui palikti tiek 
aukso, dar griebe saujele, bet 
vos tik uždėjo ja ant kampo, 
bu’bt ir nukrito keli pinigai že
men. Priszo'kes tas žilas seno- 

“szalin, gobsze, >>
žmogelis suprato 

kad Žmogui niekad nėra gana.
■ n
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traykite, 
Tada ’busite sztant szird'žiukes,

O ar žihoto? katra mėgsta: 
rėdytis,

Turi mokėti pati sau ir drese
1 , ‘ sintis.
Gali ‘sau ir kitom drese 

pasiūti,
() ne su kūmutėm guzute 

gerti, 
Pameskito mitingus ir geryma, 
Tegul kožna siuvimu užsiimu,

kiek atidedi laiko arkliui nu
valyti, jeigu jis taip gražiai 
iszrodo? paklausė kunigas, 
prieijes prie ūkininko.

— Kas dien apie pora va
landų, kunigėli, — atsake ūki
ninkas, nusiimdamas kepure.

O dabar pasakyk man

ml

Mir j
d

■:

Ba katra manos paklausia, 
Dzievaž gerai iszkirs. 

Asz ir siuvau, 
Kaip jaunesne buvau, 
Dabar jau negaliu, 
Ba laiko neturiu, 

Ir jau družnu akiu, 
• O bet da galeozia,

4

m uuour pasanyK man 
atvirai, — klausė toliau Irani-, 
gas, — kiek kas-dien atidedi 
laiko savo duszios reikalams ?

Na, tiesa pasakius, — 
prisipažino ūkininkas, — kas 
lytas kalbu poterius ir įkas va 
karas taipo-gi, bet trumpiau, 
nes labai noriu miego; szvon- 
tomis dienomis einu in bažny- 
czito, bet pamokslo no visada 
klausau 
kalu atsiranda.

— Jeigu taip, — tara ku
nigas, — tai tosz malonecžiau 
būti tavo arteliu, negu tavo du- 
szia, nes matyt, tau arklys 
daugitou rupi ir daugiau atide
di jam laiko, negu savo dn- 
sziai.
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juk miesto tiek rei-

Jeigu taip,
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ŽINIOS VIETINES
— Žiema vėl atsinaujino.
— Menesi s Kovas. Senu
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ISZ WILKES-BARRE IB 
APLINKINES.

t Vincas Strimas,

■■»® ■'fi , .J .

Isz Lietuvos.
VYSKUPO PALAROKO

SŪNĖNAS NUSZOVE 
SAVO MYLIMĄJĄ.

Kaunas
roko sūnėnas Tomas Paltaro-

* *
'- i įj

ORO KELIAVIMASTamaqua, Pa. Fredas 
Keioz, 62 metu ir jojo sūnūs 
Jurgis, 20 metu, likos uždaryti 
Pottsvilles kalėjimo už sužago- 
jima 14 metu mergaites kurios 
pravarde palicija neiszfdave;

— Tarp Tuskaroros ir Le
wistown Mrs. Charles Smith, 
37 metu, likos užklupta per ne
žinoma žmogų kuris jaja skau
džiai suteriojo bet pravažiuo
jantis automobilistas jaja isz
gelbejo in laika.

IR KVAILYS GERAI 
ISZDARO

I

Ka tik užsibaigė antra New 
Yorko orplaukystes paroda. 
Trims dienoms vėliaus tautisz- 
ka oro paroda atidaryta St. 
Louis, Missouri. Pradžioje Ko
vo men., kasmetine Pittsbur- 
go oro laivu paroda bus laiky

.58 ip., 
plaucziu uždegimo liga, 113 
Logan St. Paliko tris sūnūs, 
dvi dukteris ir žmona. Palai
dotas su bažnytinėmis apeigo
mis in parapijos kapines, 
Georgetown.

•j* Mikas Urnaviczius, 
m. Mares Norvydienes inamis, 
216 Oak St., Sugar Notch. Pa
laidotas in parapijos kapines 
su bažnytinėmis apeigomis.

t Juozas Misziukaiti's, 43 
m. plaucziu uždegimo liga, 357 
S. Meade St. Paliko žmona 4 
sūnūs ir dukteri. Palaidotas 
su bažnytinėmis apeigomis :n 

kapines,

1

f

žmonių patarle yra: jaigu Ko
vas ateina kaip avinėlis tai 
iszeina kaip levas.

. — Utaminke pripuola die
na Szv. Kazimiero, Visiems 
“Ozalukams” vėlinamo links
mu varduvių.

. — s Seredojo Pelenu Diena. 
Barstykite pelenus ant galvos, 
muszkities in krutinės ir kal
bėkite: Dieve mano atleisk 
kaltes mano, nes isz dulkiu pa
stojau ir in dulkes pavirsiu. 
Neužmirszkite apie savo myle- 
n^us ‘katruos Dievas paszauke 

. in karalyste savo.
— Readingo kasyklos Ma-

hanoy City ir North Mahanoy' gt;

‘Čzalukams” vėlinamo links-

o sziandiennedirbo Subatoj, 
visos Reodingo kasiklos nedir
bo.

— Subatoj apsivedė Juozas 
Grigalunas’ su Juozafine De- 
reszkevicziutc.
Grigalunas’ su Juozafine De-

a.ps k r.)
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Gcorgc-parapijos 
town.

T Agota Sendzikieno, 470 
__________ Palaidota su 
bažnytinėmis apeigomis kun. 
P. B. Paukszczio, in parapijos 
kapines, Georgetown.
t Adv. Lopatto isz Lietu

vos gavo kablegrama, kad ežia 
per 30 m. graboriaves ir Ed
wardsville buvęs Peoples Bank

— Badai ant Vulkano kai- direktorium p. Burba, mirė.
■ Priesz pora motu in Lietuvano likos sulaikyta tūlas auto- Priesz pora motu in Lietuva 

mobilistas ir apiplesztas. Nėra jįs iszvažiavo sveikatai patai-
tame dyvo, žmonių daug ran- syti. Mirė sulaukės 55 m. Kita- 
dasi be darbo todėl ir panaudo- dos buvo uolus 

rėmėjas.
draugu ir giminiu. Czia, rodos 
paliko ir turto, kuris pagal jo

— Naujas tiltas tarp Home- norą, paskirtas inpediniams. 
town ir Hazletono jau likos už. Tvarko Lopatto.
baigtas ir dabar užbaigs dirbti
nauja kele kuris po juom eis. de:

ja visokius budus idant kur do. 
leruka sugaut.

“Vienybes” 
Czia paliko daug

Sekanczios poreles apsive

Viso turės 1599 pėdu iszkasti — Jonas Abromaviczius su 
dali kalno po tam dės konkretu. Elze Karosaite, abu isz Pitts- 

tono. Sujungė kun. J. J. Alek- 
t Pereita Ketverga 4:30 sa.

vai. po piet mire Katarina Sta.1 
szaitiene (Czerkevicziute), 45 rijona Vyszniauskaitc, abu isz 
metu amžiaus, sirgus tris me- Exeter. Sujungė kun. J. Ka- 
nesius. Velione paėjo isz Lietu- zakatis.

Jonas Kalnaitis su Kat-vos, Phitiszkiu parapijos, Sar-

Jonas Miszlinas su Ma-

ginęs kaimo. Paliko nubudime ro Lenkinto, abu isz Lee Pnrk.
vyra Andriu, dvi dukteres Ma
rijona ir Emilija, sunu Juozą, 
dvi seseres Ona Mineikiene ir 

Maha- 
ir broli

Marijona Staszaitiene, 
, seseri 

Velione
nojuj, motina 
Lietuvoj.

— Pavogė keletą visztu So. 
Empire St., 
visztas Anthracite St. Lietu- 

; viu. Pavogė Igno Valcionio au- 
, , . 1 tomobliu, ____

1KZsyveno St. Surado rytojaus diena, jau

taip pat pavogė

tomobliu, 63 West Thomas

Mahanojuj 23 metus. Laidotu- apdaužyta; 
ves atsibus Utarninko ryta 9ta | Vagiliu 
vai. su bažnytinėms apeigoms .ka(] net ir (]nr0 rinlto s‘uįome- 
ant kuriu užpraszo visas gimi- jįmo> _ y.

t Praeita Suliata atsibuvo 
laidotuves Yolandos, 
mylemos . dukters Mikolo 
Kolesar, 397 N.
St. kuri mire Mercy ligonbu
teje po trumpai ligai. Velione 
yra duktė, Katrės Kolesar, (po 
tėvais Žilinskiutes isz Maha-

ves atsibus Utarninko ryta 9ta | Vagiliu

nes ir pažinstamus. Rėklaitis 
graborius.

PASKUTINIS

^BALIUS^S
PRIESZ GAVĖNIA

— Panedelyje, Kovo 3, 1930 
atsibus paskutinis balius 
priesz Gavėnia. Pirmutinis to
kia balius szioj apylinkėj. — 
Kringeliu Balius. Kringeliu, 
kringeiiuku, užkandžiu, gery- 
mu ir sziokiu bus visokiu. 
Apteikite visi pasilinksminti 
priesz Gavėnia. Pradžia lygiai 
8 vai. vakare. Vieta — Norke- 
vieziaus* sale. Baliu rengia ir

ežia tiek priviso,

17 metu 
J. 

Washington

levais Žilinskiutes isz 
nojaus).

— Lietuviszkū moterių kliu- 
bas, laike savo metini bankiėta 

Utarninko 
vi-

Terminal hotel i je 
vakara. Daug sveteliu isz 

ap 1 i n'k i nes d a 1 y ba v o.sos

t Jurgis 
metu, 
ant 217 Willes avė.

Kavalauckas, 56 
isz Parsono, mirė namie 

Velionis 
visus kvieczia atsilankyti Szv. ' paliko paezia, ir sunu Adoma
Juozapo Parapijos choras.(tl8 ii’ penkis povai kilis. Laidotu-

SHENANDOAH, PA.
ves atsibuvo Suimtoje su pa
maldomis Szv. 
bažnyczioje.

Franciszkaus

Staiga susirgus szirdios— Jadviga Plažinskiute, 15
metu mergaite kuri save per- liga kada atėjo ant szermenu 
siszove preita savaite, mirė Ii- savo sesers, Mikoliene Micke- 

133 E. Third uli.
f .Vincas A. Lažauckas, 27 isz Wyoming, mire kone ant

gonbuteje. leviczienc,

metu, 227 Ohio avc., Heights, vietos. Velione paliko vyra ir 
mire ligonbuteje praeita Ket
verga nuo sužeidimu kokius 
aplaike Ellengowan kasyklose. 
Paliko paezia, dukrelia Eleo
nora, tęva ir dvi seseres.

— Kas tdkis pavogė Sta
sio Cibulskio automobiliu ku
ris stovėjo ant South Main 
ulyczios praeita Petnyczia.

Nedėlioję laike pamaldų 
kunigas badai su dviems pali- 
cijantais atmusze spynas ir zo- 
viesus parapines svetaines. Pa
rapinis komitetas nepavelino 
laikyti susirinkimą kokiam tai 
kliubui be pavelinimo komite
to. Kunigas pasiszaukcs du pa- 
licijantus panaudojo sekanti 
būda ant atidarymo. Komite
tas užves (o gal jau užvedė) 
teismą už sunaikinimu parapi
nio turto. Visi lauke su akyvu- 
mu kas isz to visko iszeis.

septynis vaikus.

Cuddy, Pa. — Czionais Lie
tuviu randasi in keturesdo- 
szimts szeimynu ir keletas pa
vieniu kurie yra visokiu pažiū
ru bet visi gyvena sutikimo. 
Darbai labai sumažėjo ir ka
syklos dilba po tris dienas ant 
sanvaites, uždarbiai maži o 
žmogus su szeimyna vos pra
gyvena nuo kada straika pra
laimėjome tai ir uždarbiai su
mažėjo. Czionais randasi tik 
minksztu anglių kasyklos. Ne 
toli nuo mus randasi miestas 
Pittsburgas kur randasi daug 
visokiu fabriku bet ir ten dar
bai sumažėjo o žmonių be dar
bo randasi daugybe. Oras pas 
mus iszrodo ant tikro pavasa
rio, diena 24ta VasdTio smar
kiai griaudėjo ir palijo.

uždarbiai maži

✓

Kam neteko susidurti su kal- 
miecziu gyvenimu ir neteko 
pergventi kartu su jais ju 
jais ju džiaugsmu ir vargu. 

Sztai, kad ir Smilgių apy
linkėje (Panevėžio
Praėjusiu metu rudeni nuodi-1 
josi viena mergaite. Praslin
kus kiek laiko, priesz Kalėdas,

Kairiuiias O balandžio men. orplau- 
mylejo savo dar jaunas gra- sziais metais net du norėjo 
žias tarnaites. O viena tarnai- kartis, bet buvo sulaikyti. Ben- 

i jau 
ne naujena kad pasikaria žmo. 
gus ar mergaite susilaukė gar
nio su dovanėlėmis, nes tokie 
dalykai czia pasitaiko dažnai 
net po kelis kiekvienais 
tais.

Žmones paskendę 
šiame dvasios skurde. Kasdie
nine kalba —- apkalbėjimas, 
apszmcižimas vieni kitu. Kai
mynas kaimynui Skolindamas 
pinigus lupa kuo aukszcziau- 
sius nuoszimczius, jeigu galėtu 
— neturėtu godos ir dvigubai 
iszplcszti!

Vyskupo Paltu

kas, 40 motu 'vyras stambus pasikorė vienas Mataraku kai-
ūkininkas gyveno nevedės ir

e

mo ūkininkai

te Bražauskaitc jau buvo pa- drai, Smilgiecziams visai 
žadejes vesti.

Bet 1928 m. Rugsėjo 27 d.,
Paltarokas savo mylimąją nu-

— Kun. Klevena-s suriszo 
mazgu moterystes pana Mar- 
garieta Zakarauckiute su p.
Albertu Wassilu isz New Phi- 
ladelphijos. Jaunavedžiai ap
sigyveno czionais.

• - ■ - - ■ -I

Minersville, Pa. f Praeita i kalėjimo.

nas Rynkeviczius, 24 metu, ku- ]co proto, nes pavyzdžiui, kai 
ris likos ii'žmusztas per szuvi Paltarokui užeidavęs upas, jis 
kasyklose. Velionis paliko pa- iszbegadves isz trobos in soda 
ežia (po tėvais Scmeniute) ir lauka ir auksztielninkas apvir-

szauna. Aresztuojamas ir trau
kiamas tiesom

Sziauliu apyg. teismas 1929 
m. Rugs. 24 d. Paltardka nu
baudžia 6 metais sunk. darb.

, Teisiant kilo stipriu 
Ketverga likos palaidotas Jo-j abejonių ar teisiamas yra švel

czia 
viena sunu. Laidotuves atsibu
vo su
Szv. Franciszkaus Ibažnyczioje. 
Aift laidotuvių atvažiavo pons
tva Marcelius Lapinskai ir 
Vincas Juodeszka su

Mahanojaus.
Paulauckas laidojo.

■>

tes, ilgas valandas voliodavo- 
sis. Ir bendrai. Paltaroko kai
mynai liudijo, kad teisiamasis 
esąs nenormalus.

Jįziauliu apyg. teisme gynė- 
motina jas praszo patikrinti Pultaro- 

Graborius ko protą,, tacziau teismas su 
tuo nesutiko ir Paltaroka už 
savo mylimosios nužudymą 
nubaudė 6 met. kalėjimo.

Sausio 17 d., Paltaroko ape
liacijos skundu, nagrinėjo Vyr; 
Tribunolas.

Teisiamojo ' gynejasl 
Prietelei ir gimines netikėtai adv. R. Skipitis paprasze pa- • • .i j •• t • y *1 i _ •_r* a xr m

^bažnytinėms apeigoms

isz

•mylimosios
V

me-

bąisiau-

kystes paroda vėl sugryž New 
Yorkan. Ir rudeny penktas 
tarptautiszkas Oro Kongresas 
bus laikytas Hague, Holandi- 
joj, ir dar vėliaus orplaukys
tes paroda invyks Paryžiuje.

aiszkiai perstoto kas 
daroma aviacijos dirvoje.

Komercialiszka aviacija vis 
kūdikystėje bet labai greitai 
auga.

Isz New Yorko in Bostoną 
iii viena valanda ir keturias- 
deszimts penkias minutas — 
dvi keliones in diena, 14 kelei
viu, trijų enžinn maszina” yra

Tas 
v ra

se-

Langdon, Alta. Kanada. — 
Diena 22 Februariaus Ponstva 
V. Barronai apvaiksztinejo sa
vo 25 metines sidabrines 
kaktuves vedusio gyvenimo.

sti
pris.

susirinko ta ji vakara ir pada
re “surprise party.” Visi pra
leido linksma vakarėli, o buvo 
sveteliu in 30 ypatų, kurie pa
dovanojo ponstvai Baronams, 
puiku sidabrini kielika pilna 
kvepeneziu žiedu. Ponstva Ba
ronai susilaukė szeszeta Vai
ku savo gyvenime, kuriems da
vė prigulinti mokslą kaip: 
duktė Anele yra daraktorka; 
Viktoras telegrafistu, Viktori
ja telefono operatorka, o jau
niausi Petronėlė, Jonukas? iir 
Valentukas randasi namie. 
Sveteliai linksminosi lyg vė
lybai nakezei po tam vėlinda
mi kanuogeriausios klioties 
gyvenime ir sulaukimo lauksi
mu sukak tu viu, 
mon ant atsilsio.

tikrinti protą. Vyr. Tribuno
las su tuo sutiko ir pakvietė 
eksportais dr. Blaži, dr Oželi 
ir dr. Katorga, kurie konsta
tavo, kad Paltarokas tikrai 
yra nenormalus. Tikrai, teis
mui nepavyko iszaiszkinti, ku
riais sumetimais Paltarokas 

Ta

ncnormalisz-
•! i''. •,

Trib. Sziauliu 
panaikino.

a py g.

nusidavė nu

REIKALINGA GASPADINE.

j naszle 
apleidus nesenesne 

metu ir ne jaunesne 30 metu 
del vedimo parodko namie Ir 
prižiūrėjimo vaiku. Jie iszoina 
in mokslą inc. Nenoriu kad 
iszeitu neapsirengia ir neval
gė. Asz esu naszlys. Del pla
tesniu žinių atsiszaukit laisz- 
ku raszydamos ar turit vaiku 
ir kiek. Atsiszaukit sziuo ad
resu : ę

Mr. Wm. Prclgau
771 Agate St.,

St. Paul, Minu.

Lietuve mergina 
vyra

ai
42

(t.20

ANT PARDAVIMO.

Parsiduoda farma su nauju 
tvartu, tik pereita vasara pas
tatytas. Priežastis pardavimo 
moteres mirtis. Del daugiau 
informacijų atsiszaukit laisz- 
ku sziuo adresu:

Mr. Ig. Aukštinis
R. No. 4,

(t.19

savo mylimąją nužudė.
liūdna invyki buvo galima pa
teisinti viėn tik 
kūnui;

Vyr.
teismo sprendimą
PaltarokiVC iszteisino ir nutarė 
siusti in Kalvarijos psichiatri
ne ligonine.''

—i................ ........ .

GUŽIKAS ISZDAVE 
I «

Del i n vykusios sziomis die
nomis balsi o.4

ŽMOGŽUDĮ.

žmogžudystes
Da rbe n u, p ra i icszm a, 

kad Kretingos .policijos suim- 
asmuo

netoli praneszma

pasirodė* esąs J.tas
Lankutis, nužudytųjų giminai
tis. Žmogžudį iszdavo susekta 
nusikaltimo vietoj saga, kuri 
atitiko jo rubu sagas.

M ' *

LIETUVOJ NUŽUDYTAS 
DAKTARAS AVIŽIENIS.

telegra f o, agentu ra
pranesza isz . Kauno Vasario 
24 diena,

Žydu

kad Žeimely tapes 
nužudytas daktaras Avižienis. 
Del jo nužudymo policija sue-
naus Žeimelio apjelinkeje pen
kis ihtariamus Žydus.

'Smulkesniu žinių apie D-ro 
ŽydunužudyinaAvižienio 

agentūra nepaduoda.

KARIASI,ŽMONES
O GARNIAI 

LANKO MERGINAS.
Daug kas sako ir lai'krasz- 

cziuose raszo, kad Lietuvoj 
kaimo gyvenimas labai gra
žus ir geras. Toli gražu — no. 
taip gali raižyti ir sakyti tik

Catawissa, Pa. tas, kam neteku būti kaime.
(•JllllllllllllinillllllllllllllllllllilHIIIHIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIHIIliaiHIHIIIHI

ATIDARYTA KOŽNASUBATA VAKARAIS 
NUO 7 IKI 8 VALANDOS

| Muso kostumeriai giria muso banka, ir ose užganėdinti
• _ J _ • • _ __an irta nnramaviniii iv franimn

! 
I

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

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
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MAHANOY CITY, PA<
Member of The Federal Reserve System 
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DIREKTORIAI 
D. F. GUINAN

JUOZAS MACIEJUNAS WILLIAM R. MILLER
ANTANAS DANISEVICZIA JAMES jt. DOLPHIN
JOHN J. MORAN JOS. B.HREING
GEORGE OLIVER P. C. FENTON
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JUNGIA VALSCZIUS.
Krutuvenai —• Pasziauszc 

(Sziauliu ap.) — Sausio 13 d. 
Sziauliu apskrities valdybos 
saloj invyko Krutavenu ir Pa- 
sziauszes valscziaus Tarvbu 
bendras posėdis susijungimo 
tikslu. Nutarta isz abieju vals- 
cziu padaryti viena valscziaus 
savi-valdybe ir jos bustino: 
vienus metus nukelti in Basi- 
lioniu miesteli, kuris yra Kur- 
tavenu vai. ribose, netoli plen
to, kitus metus in Bubius.

• DEGE PRIEGLAUDA.
užsi- 

nuo per daug 
krosnies,

Kaune, Pilies g, 13 nr. 
doge, tur but 
pri kūrintos _______ r
vaiku prieglauda, kurioje buvo

Per

kitus gaisrininkai vargais ne
galais 
trijų

Žydu

daugiau kaip 50 vaiku, 
gaisra vienas vaikas žuvo

iszgelbejo. Gaisras po 
valandų buvo uzgesnv 

tas. Nuostoliai siekia ligi 50,- 
000 lit.

KOJOS
Be pa raly žaus, iszkrypusiu 

kojų, ir kitu nesveikumu nuo 
susižęidimu, ir panasziai, dau
guma kojų liga paeina isz ne
gerai pritaiknitu kurkiu, nc- 
tinkanezio stovėjimo ir vaiksz- 
cziojimo, nesimanksztinimo, ir 
padu muskuliu silpnumo. Ge
rai pritaikintos kurpes, geros 
ir tinkamos formos, daug pri
sidedu prie pataisymo silpnu 
letenu, invairiu nuspaudimu 
“kornu

.Manksztink

invairiu 
ir skaudamu nariu.

kojų 
va i kszcz i o d a m a s a n t 
galu kelius kartus in diena Ir 
kitokiais budais.

Manksztink visa kuna. Plauk 
kojas kasdien. Jei tai negelbs
ti. eik pas chirurgą. Krautuvė
se perkamieji lenkimu paleng- 
vintojai tiek gali pagerinti 
kaip kad raiszam krukes. Su
kumpusius pirsztus, nuospau
da ir daug kitu ligų chirurgai 
labai lengvai praszalina. Ko
jas gali skaudėti del nesvei
ku dantų, tonsilu, tokiu nesvei
kumu atydžiai turi but isziesz- 
kota. Vien tik letenu leksztu- 
mas be kitu kokiu nesveikumu 
gali neturėti jokios svarbos.

Senovėj, laukiniai žmones 
visuomet basais vaikszcziojo 
ir szioms dienoms toli nuke
liavome nuo ju pripratimu.

- F.L.I.S.

Ant. J. Sakalauskas |
LIETUV1SZKAS GRABORIUS Q

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

y )

pirsztus 
pirsztn

Ą

/
/

Nuliudimo valandoje autel
iu kiam geriausi paturnavima. Pa

laidojimą atliekam rūpestingai 
ir gražiai. Busite pilnai užga
nėdinti.

,; i “i i. '• ’ i '| ' "" ‘

Isz Mahanojaus Ir Girardville* 
jeigu kas pareikalaus mano pa- 
tarnavima tai meldžiu man tele
fonuos o pribusiu in deszlmts 

Bell Telefonas 872

i
/ 
/

s 
/ minutu.

✓

✓
Z

S®ak| Prienų ’szilo gj’veno 
daržininkas, kuris turėjo tris 
sūnūs, tai ir ne kas gyvenimas 
buvo. Priesz 40 metu, Prienų 
girriose labai daug vilku buvo 
privisia. O kad tasai biednas 
žmogelis ne galėdamas <savo< 
digtokos szeianynos iszmaityt 
naudojo visokius spasabus: 
dege anglis, viro smala, dirbo 
gialdas, szauksztus ir ta viską 
kas žmonim laukininkam bu
vo reikalingu. Bet vis buvo 
knapu ir gana. Susimislino jis 
spasaba gaudimo vilku duobe- 

Prikase daugybe duobiu
ant vilkiniu taku ir ne pablu- 
do tame, ba kas nedele jeigu 
ne du, tai norint viena vilką 
duobėje rasdavo. Vienu tarpu, 
nežinia isz kokios priežasties | 
pradėjo vilku ne rast duobėse 

labai paprastas apgarsinimas ii' butu ne žinojęs priežasties, 
jeigu nuo sūnaus jauniausio ne 
butvj dasižinojes, kuris buvo 
nepilno proto, jog jis kas die
na anksti nusiduodavo pas 
duobes, o radęs vilką, su vir- 
vagalu, padaręs kilpa, užnariJ 
nes už kaklo, isztraukdavo isz 
duobes, padėdavo ant žemes, 
o kada tasai nuo prismaugimo 
pradėjo atsigaiveluot, tada 
kvailukas suplodavo rankomis 
vilkas paszokdavo ir nubėgda
vo in bruzginus. Kvailiukas isz 
to turėdavo džiaugsmo ne ma
žai. Tai dabar žinote del ko se
nis ne rasdavo vilko duobėje.

— Tai matai, vaike, — kai 
bėjo tėvas, — tu vilkus palei
di o isz ko mes misime?

— Jau asz tetuk daugiau 
gyvo ne paleisiu, užmusziu ir 
namon pamesziu.

— Gerai, vaike, 
padaryto,

Ant rytojaus da priesz diena 
nusidavė durnas Antanas iiv 
szila apeitie duobes. Ir užtiko 
vienoje duobėjo inpuolusi Žy
dą sėdinti vos gyva nuo dide
les baimes. Antanas reže su 
kucium Žydui per galva ir ant 
smert užmusze. Užmuszias už
sidėjo sau ant poeziu, parneszo 
namon ir inneszias in darži
naite mete negyvėli ir sziau
dais uždengė, o atejas in grin- 
cze, rado tęva ir visus suki
lusius tarė:

— Na, tote, jau ant manes 
ne rugosi, ba parnesziau ne ži
nau ka ar stirna ar teip koki 
žveri.

C i

szioje szalyje.
Yra suvirsz 30,000 myliu in- 

steigtu oriniu keliu Suv. Vals
tijose ir suvirsz 10,000 tu my
liu vakare
lėkimui. Tik per vienus metus 

keliai insteigti — 
nuo St. Louis iki Omaha; nuo 
Tulsa 
Oakland
Milwaukee iki Green Bay; nuo 
Louisville iki Clevelando; nuo 
Washingtono iki New Yorko; 

Clevelando iki Buffalo;

pažibinta nakties

sekantieji

iki Ponca
iki San

City;
Jose;

nuo 
nuo atsiga i vėluot

nuo
nuo Indianapolis iki Chieagos 
nuo Kansas City iki Minnea
polis; nuo Los Angeles iki 
Kansas City 
bus galima lėkti nuo 
iki. vakarinio kranto in nuo 24 
iki 34 valandų.

Nauji oro keliAi sujungti su 
Kanada, Meksika, Centra line 
Amerika ir Pietine Amerika.

Beveik 32 Suv. Valstijų oro 
linijos nesza ekspresą, 47 nc- 
sza paczta ir 61 oro linijos ne
sza keleivius.

neszti

mu) Los Angeles 
Neužilgo 

rvtinio
ji- 1.1.

Meksika teip turi 
o busi geras sūnūs.

1929 m. 85,000 
k ei e i m i u neszti ir 8,000,000 
svaru paczto perkelti 
mis su 49,000 keleiviu 1928 m. 
ir 4,000,000 svaru paczto.

Bet saugumas vis pasilieka 
didžiausia problema inodcr-

Kad nors 
labai daug atlikta apsaugoti 
lekiojima, nelaimingu atsitiki
mu gana daug invyko.

Teisybe, kad oro keliaviams 
labinus iszvystytas Europoje 
negu Amerikoje. Beveik kiek
viena Europos 
viena ar daugiaus oro linijų. 
Austrija, Belgija, Czekoslova- 
kija, Danija, Finlandija, Fran
ci ja, Vokietija, Anglija, Veng-

Lenkija, Rusija, 
Iszpanija, Szvedija, Szveicari
ja — visos turi savo oro lini
jas.

Orinis 
pasiekė

niszkos aviacijos.
g atlikta

rija, Italija,

su lygi-

rudo tęva ir

sostapile turi

iszpacztas 
Londoną

dienos vidurdieni. Pacztas tar
pe Berlyno, Vokietijos, ir Bar
celona, (Iszpanijoj) ima apie 
24 valandas. Imperial Rail
ways Londone užlaiko regula- 
riszka keleiviu, paczto ir eks
preso . tarnyste tarpe Ixmdoii 
ir Paryžiaus — kelione isz 225 
myliu, — nuo 1 iki 5 ‘kelionių 
in diena. Specialiai ekspresai 
sziadien lekia tarpe Londono, 
Amsterdamo, Hanover, ir Ber
lyno; tarpo Paryžiaus, Colog
ne,Essen, Mulheim ir Berlyno.

Dclei szio iszsi vysti jimo, 
Europa turi daug kuopuikiaiv 
siu oro stoeziu. Svarbiausi yra 
Croydon, Londone,’ Le Bourget 
Paryžiuje ir Templehof, Ber
lyne. Kiekvienas turi apie 400 
akru žemes. F.L.l.S.

Berlino 
sekanczios

szio

GERAI PASAKĖ.

Tėvas: — Ar žinai Agotėlė, 
vakar Maika prasze kad tave 
iszleisczia už jo, vienok turėjau 
htsakyt o tai isz tos priežas
ties, pirmiau turi isztcketi ta
vo trys vyresnes sesutes Ona, 
Mege ir Keide.

Agotėlė verkdama sako: — 
Tai mat teisybe, vis man ant 
kerszto. Juk 'žinote kad jau
nesni vaikai pirmiausia eiAa 

in Invn. . Igulti in lova.

'Tėvas su džiaugsmu o ir abu
du brolei ir molina nusidavė 
in daržine ir kada pamate ne
gyva Žydą visi nusiminė 

galo prakalbėjo:
irgyva

tėvas ant
— Ka tu geresnio padarei, 

juk tu isz Prienų Morkeli kro- 
mininka užmuszei!

Durniui ne totais, apsisu
kęs iszejo isz kiemelio ir tiesok 
nudrože keliu in Prienus.

Likusieji tupjaus suprato 
jog ne ko jisai nuėjo in miestą 
kaip tiktai pasigirte Žydams, 
jog vena isz juju užbelde.
Tuojaus Žydą nuvilko in szi- 

la, ir iszkase duobe paslėpė, o 
ant vietos užmusfto Žydo, pa
pjovė ožka ir sziaudais užde- 
j°-

Gal in pora adynu p.arsiveda 
kvailas Antanas apie desetka 
Žydu ir nuo policijantus ir už- 
vedias in daržine, parode su 
pirsztu vieta uždengta sziau
dais. Žydai su policija pakele 
sziaudus ir rado gulinto negy
va ožka.

— U j, tu chazer tu gojau! 
tai ne Žydas tiktai ožka!

— Asz mislijau, jog tai Žy
das ba turi barzda kaip ir jus 
visi.

Žydai ir policije spjaudyda
mi sugryžo atgal in miestą.

Da ir sziadien apie tai ne už- 
mirszo,- norint jau 60 
praslinko.

tuojuus

metu

6 6 Glabletai
Praszalina galvos skautma ar neural
gija in 30 minutu, sustabdo porsaa- 
Įima pirma diena, ir sustabdo malaria 
in tris dienas. Gausite aptiekose.

666 teipgi gyduolėse—gerti




