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ISZ AMERIKOS
BAISI TRAGEDIJA

DEMBINSKIS NUSZOVE 
JAUNA SAVO PACZIA SU 
JUODVEIDŽIU VIENOJ 

LOVOJE.

South Bend, Ind. Leono Dem
binskio namuose atsitiko kru
vina tragedija. Dembinskis 
yra da jaunas vyras, vedės vos 
septyni metai, 
nedirba, nes serga džiova. Jo 
žmona Klemcntinaj buvo vos 

metu amžiaus, stipri ir 
karszta moteris. Pereitos Pet- 
nyczios va k ra, Dembinskis pa
rėjo namo apie 11 valanda ir 
rado prie savo žmonos nigeri 
daktaru Curtisa. Moteris pra-, 
dėjo aiszkinti, kad ji staiga su
sirgusi ir turėjusi szuktis dak
taro pagalbos. Gi daktaras 
liepė Dembinskini tuojau eit 
in aptinka ir parneszti vaistu. 
Dembinskis iszejo aptiekon. 
Bet eidamas pro namo szona 
jis iszgirdo, kad daktaras ir jo 
pati jau miegruimy sznekasi. 
Dembinskis sugryžo atgal, in- 
ejo ant pirsztu, in kukne, pasi- 

indejo kelias

tragedija.

bet senei jau

07J i

omo karabinu, 
gilzes ir ant pirsztu nuėjo in

Tenai ji

ft

PAMĖTĖ KŪDIKI
VI. ŽUKAUSKAS SU ŽMO
NA KANADOJ ARESZ- 

TUOTI IR NUTEISTI 
KALEJIMAN.
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DU-KABT SANVAITONia LAIKBAfiZTIS “SAULE”
JPZEINA KAS ŲTARNINKA IB FETNYCZIĄM t

Prenumerata Kaaztuoja; Amerika ant viso meto I8.0Q 
Europoje k Kanadoje |4.00 ant viso meto.
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41 METAS

ISZ LIETUVOSIsz Visu Szaliu
I —•—*
ilŽGAMA BROLIS
i ___
Į KANKINO JAUNESNI BRO-
| LI PER 15 METU TIKSLE 

APĖMIMO JO TURTO.
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BOLSZEVIKAI BAISEI 
PASIELGS SU

JAUNA MERGINA.
Moskva. — Apie baisu ir 

nepaprasta atsitikima, prane- 
sza Londono laikraszcziai, ku
ris atsitiko netoli Stakropoliu- 

prie upes 
žinoma,

pradėjo persekioti tikėjimą ir 
tikejineziiios. T.
vaikinai sutiko 
szkala jauna Zydelkiute, duk- 
toro Zydiszko kupczians, nuviL 
ko jaja ant vietiniu kapiniu ir 
tonais nukryžiavojo ant vieno 
stovinėzio didelio kryžiaus.

Iszgamos prikalė josios ran
kas ir kojas, po tam i n kai o po 
vini in 
mire baisiose kankesia. 
gina nenorėjo pasiduoti i

Apie KAIP KUN. PETRAICZIO 
“ASTRONOMIJOS OBSER
VATORIJA” VIRTO MUN* 

SZAINO FABRIKU
Kai Baseinu apskrity buvo’ 

anais motais parceliuojamas 
Znmkaus dvaras, tai gyvenan
tis kun. Petraitis nupirko to 
dvaro centra 
mi.

Minskan), radosi‘K1 i|
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Valgos.' Visiems 
kad bolszevikai

jo, 
v ra

M
"Winnipeg, Kanada. — AJa- 

nas Žukauskas ir jo žmona 
Veronika buvo tenai areszta- 
voti ir nuteisti 4 menesiams 
kalėjimai! už tai, kad paliko 
triikije savo maža kūdiki. Abu
du Žukauskai teisme prisipa
žino prie įkaites.' Angliszki 
laikraszcziai priduria, kad at
sėdėjo 4 menesius bausmes, 
abudu Žukauskai busią depor
tuoti atgal Lietuvon, isz kur 
jie yra Kanadon atvažiavo. 
Teisėjas pasakos: “Tokiu žmo
nių Kandoj mes nenorime.”

Bet tolinus Anglu laikrasz- 
tis parodo ir priežastį, kodėl 
Žukauskai savo 'kūdiki pamo
te. Jiedu atvažiavo isz Lietu
vos pareita vasara. Rudeni 
gimė kūdikis. O darbo Žukaus- 

negalejo gauti. Nutarė 
jiedu važi ui t i isz Winnipego in 
rytus. Kūdikis jiems buvo di
dele naszta. Ir je nutarė palikt 
ji t rauki je, manydami, kad 
gal kokie turtingi žmones pa
ims ji auklėti. Bet policija ra
dusi traukiny pamesta kūdiki 
pradėjo jeszkoti tėvu.

nas Žukauskas ir
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NAUJAS PROHIBICIJOS 
VIRSZININKAS.

Col. -L. G. Nutt likos paženk
lintas per prezidentu apimti 
dinsta prohibicijos virszininko.

kas

manydami,

Berlynas, Vokietija. --- Kas 
; tokiA pranesze policijai, kad 
' aplinkinėje Breese, netoli P>er- 
lino, randasipas ūkininką, 
žmogus-bezdžiorio, ant galo'pa- 
licije 
teisvho 
do. ‘

Pas
Oundermana

p(»rsitikrint
i i *

it važiavo
ir sztai ka tonais ra

turtinga
rado

ant. proto jojo jaunesni, broli

Frys bolszevikai
einauezia iii

daraktoriaus
susirgo (mat gyveno

ŽĄSYS ISZGAZDINO VAIKA 
ANT SMERT.

Lewisburg, Pa. — Edvardu- 
kas Pi t took, asztuoniu metu li
kos taip iszgazdintas per žąsis 
kada siautė prie namo kad mi
re in valanda laiko neatgauda
mas pomietes

szirdi ir 
priežastim jojo mirties.

kada pa
ti under-

ga s padori u 
serganti

! 
kuri laike per 15 metu užda
ryta ant pastoges, o 
licije inojo in vidų
manas teip paszelo, kad ji rei
kėjo suriszti. Kada palicije in- 
ejo in kambarėli kuri-ame buvo 
uždarytas jojo brolis,

kožna aki. Žydei kiūto
Mer- 

iszgii- 
moins o lieji už tai baisiai : 
kerszino nekaltai merginai.

Palicijo visus aresztavojo 
bet po sliestvai paleido visus 
po kaucije szimta doleriu.

ISZMETE LAUKAN 
PAVEIKSLA JĖZAUS, 

PASILIKO NEBYLIU.
Varszavn, Lenk. — Buczka- 

rise, paviete
mok šiai ne je ant sienos paveiks
las Vieszpaties Jėzaus kuri pa
kalbino locnininkas namo, kuris 
buvo kataliku.

Kada motina 
mirtinai
mokslaineje) ir melde ka-d jai 
atvestu notarijuszn nes nori 
padaryti paskutini testanumta, 
notaras atejas patemino pa
veiksiu Jėzaus (notaras buvo 
užsikiotejns komunistas) atsi- 
gryžos in kolos stovi n oze s mo
teres paszaukc: ” 
tai von!”

Iszmoskite

bai silpna
Vaikas turėjo lu

tas buvo

it-

T

rado ji

kun.

ir
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su istorine pilj- 
Tos pilies hokszte 

Petraitis sakosi intaisysias at# 
tronomijos observatorija.

Placziai buvo kalbama
laikraszcziuose buvo raszyta, 
kad kun. Petraitis yra didelis 
astronomijos žinovas, turis 
tam reikalui visus astronomi
jos n raukius, 
ris Ii ar
dzin tarpe visu pasauly esamu- 
teleskopu.

\’ictiniai žmones lauke, ka
da tas Lietuvos 
kas”
dvs isz -auksztu boksztu dan
gų*

Centras buvo pavestas 
dyti 
ežiui.

Praslinko 5 metai, o 
boksztuos jokiu permainų ne
simato. Garniai kas 
kaip ir priesz tai, 
vaikus, kaklus patiesdami ka
leno dantimis, o -apie astrono
mija kun. Petraiti ir dangau# 

pradėjo

t-

/

Io teleskopą tw
ill vietos savo dl-

SZIMT AMECZIU
- KRASZTAS.

Paskutinis Bulgarijos gy 
ventoju suraszymas parode, 
kad tame Balkanų kraszte isz 
5,500,000 milijonu 
bemaž 
apie ir daugiau kaip 100 metu 
amžiaus, 
amžiaus 
Bulgarijos kalnu gyventojai. 
Mat, kalnuose yra tyras svei
kas oras. Dauguma szimtame- 
eziu su d a 1X) moterys.

Bulgarijos 
su raszymas

irv-

gyventoju
du tukstaneziai turi

Koq>en)i- 
parvesz žiūroną ir paro-

«
M
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gulinti ant supuvusio szeiniko, 
pilna vabalu, brolis buvo ap- 
želias plaukais ir turėjo hagus 
kelis colius ilgio. Paregėjęs in- 
einanezius žmonis norėjo pa
sislėpti po szenikū, baubdamas 
nežmoniszku balsu. Oras kam- 
barelije buvo dvasinis, grindis 
pilnos žmogiszko moszlo, o bla
de ant grindų radosi kokis tai 
valgis sumaiszytas sii miltais 
ir vandeniu.

Laike slieetvos Gundermo- 
nas prisipažino, kad po tėvais

, o 
,-jaunesniam broliui motina už- 
rasze 13 tilksta nežili markiu.

Pinigus prisisavino sau, 
jaunesni broli uždare ant pas
toges ir lauke jojo mirties per MANILOJE SUDEGE 1,000 
penkiolika metu, 
potycziu brolis gyveno. Gun- 
dermona uždare kalėjimo 
žverisz'ka pasielgimą su

M a (I r y t, 1szpa n ij o

Tokio matuzeliszko 
pasiekia daugiausia

giminaieziui
val-

Z. Petrai-
"'Ji 

fl 

'"■i

I 
" 'S 

f1i 
'i
■I

MEILE PRIEŽASTE 
SAVŽUDINSTOS 

ZOKONINKES.
— Kliosz-

torije San Josepho de Cony 
aplinkinėje Vigo, papilde bai
sia savžudinsta, jauna zokonin- 
ko Serapiną Saucho.

UŽVYDUS MEILUŽIS NU
KIRTO NASZLEI GALVA.
Logana, La. — Silvia Padag- 

gio, jauna ir patogi naszle li
kos uužudinta kada o jo in dar
bą. Motoro apleido narna apie 
7ta valanda isz ryto eiti in 
darba in hoteli. Žmones užtiko 

slenksezio namo su

pilie#

■vasara, 
vesdavoNelaiminga perpjovė san 

gerkle stiklu, kone atpjaudama 
sau visa galva, po tam dasivil- 
ko prie lanįo ir szoko žemyn. 
Zokoninke inženge in kliosz-^ 
tori isz priežasties nepasiseki
mo meilėje ir del to atėmė sau 
gyvastį. Mergini! paėjo isz tur
tingos szoimynos isz Barcolo- 
nijos. v

pradėjo jeszkoti tėvu. Toron
to mieste ji pastebėjo, kad Žu
kauskas iszlipo isz trūkio ir 
neszesi kūdikio drapana i tęs, 

ioLkio rteturejo. Taigi ir

atiduotas Vtliku Globos Dran- ...» V*" •
gijai ir neužilgo tenai mirė.

miegruimi. 
savo jauna žmona ir 
daktaru jau nusirengusius lo
voje. Nieko nelaukdami. ’ 
tuoj ir szove isz virszaus. Km-1 sulaiTr“ (hos. Ju kūdikis buvo

pamate 
n i geri

ka pataiko daktarui in pakau- 
šzi, isžc^b Kiaurai pef burna ir 
inejo moteriszkei in burna. 
Abudu buvo ant syk užmuszti.

Tuomet 
vien.% 
o kita

Daktaras
Dembinskis da szove 
karta žmonai krūtinėn, 
karta žemiau.

Tame pat kambaryje miego
jo trys maži Dembinskiu vai
kai. Pabudę nuo szaudymo jie. 
pradėjo rėkti,
nuėjo in policija ir pasidavė 
aresztui. Ji pastate po $50l- 
kaucijos. Vaikus policija tuo 
tarpu -atidavė Dembinskio gi
minėms.

Shansi, Kinai

nuvirto.

o Dembinskis

KALINIS NUŽUDĖ DAŽIU- 
RETOJA IR PATS 

NUSIŽUDĖ.
Trenton, N. J. — Charles E. 

Evans •bandė iszhegti isz vais
tinio kalėjimo, nužudė dažiure- 
toja Frana Butcher, pažeido 
tris kitus o matydamas kad jo 
užmanymas neinvyks, pats sa
ve nusiszove. Evans buvo apsū
dytas ant viso gyvenimo in ka
lėjimu.

VAIKUS MARINO BADU 0 
SZUNIS SZERE.

Pittsburgh. — Roland Clay- 
metu, daugiau rūpėjoton, 35 

jam jojo szunes ne kaip septy
ni vaikai už ka likos aresztavo
tas ir daluir persėdės kalėjime 
11 menesiu.

Tėvas augino szunis ir juos 
szere kogeriausia bet apie sep
tynis vaikus visai nesirūpino o 
paežiai duodavo tiktai <lvido- 
szimts doleriu ant pragyveni
mo. Motore ant galo pasiskun
dė sudui, na ir tėvas liko® 
aresztavotas irž apleidiona savo 
szeimynos.

LIKUOZIAI NUO SZUNU
BUVO JOSIOS MAISTU.

Martinsville, Ohio. — Mrs.■ ’ Martinsville, Ohio. — Mrs. 
May Leisenring užvedė teismą 
prieszais savo vyra už nežmo- 
nlszka pasielgimą su jaja. Mo
tete pasako <buk josios vyras 
ežere savo du szunis eu ge
riausiu maistu o kas pasilieka
f ai ji'ji priversta ta valgyt. Su
die davo persiskyrimą.

PENKIOS ŽUDINSTOS IN 
VALANDA LAIKO.

Brooklyn, N. Y. — Susiki- 
nž padalinima pelno 

ateiviu
Vincento

vi rožine 
szmugleriavime ateiviu isz 
Brazilijos, Vincento Tradici 
nužudo savo dranga laike szau- 
dvmo.

Ta paezia valanda Arthuras 
Lafredo supykęs kad jojo pati 

, adbeges su 
nuszove uoszvia, 

paezia ir sunu. budintojas pa
bėgo.

nuėjo pas motina 
revolveriu

KAS TURI SMARKESNE 
MOTERE UŽ SZITA.

Kansas City, Kau. — Gusto- 
vas Shumans laike teismo kal
bėjo sudžiui buk jisai savo pa
ežį ule myli ir guodoja bet ne
galėdamas ilginus nifkcntet jos 
žveriszku pasielgimu, buvo pri
verstas jeszkoti persiskyrimo 
nuo josios už sekanezius daly
kus: tankiai jiji ant jojo kru
tinės ir su krėslu 'brūžino jam 
kaklu, meto kelis kartus ziego- 
ri iii ji, kirto in verda su pei
liu, iszlauže kelis szonkaulius 
ir sudegino jojo kelnes, barda- 
yosi per visa naktį neduodama 
jam užmigt, iszpeszdavo 'sau
joms plaukus, apipylė veidą 
at ramentu kada gulėjo, inpyle 
pamazgų in tabaka, iszmete 
visas knygas in tvarta ir ne
duodavo jam niekur iszeit per 
kvies sanvaites uždarydama ji 
ant pastoges. Sud'žo
daugiau klausyti ir davė varg
szu i persiskyrimą. — Kas turi 
“saldesne” moterėle už szita?

nenorėjo

Paežiui#

KETURIOS POROS 
DVYNUKU

Allentown, Pa.
Darni n i ko Paskvella, barberio,
ana diefta apdovanojo ji dvy
nukais — sūneliais. Yra tai jau — - ( . . - .
ketvirta pora in keturis metus. 
Kada jojo daktaras užklauso 
ar yra ivŽganadintas ta ja dova
na tai Daminikas patraukęs
paežiais atsako: 4 * Ai1 no konta 
help, wattfda use!”

/ b

jaja prie 
perpjauta gerkle o galva kabo
jo tik ant gysleles.

Už taji darba likos nužiūrė
tas ir aresztavotas kokis tai 
Nikolas Podapolis, Graikas

aresztavotas
i I odapolis, A.miimo, 

kuris ka'binosi naszlci in akis 
norints pats turi tėvynėje pa- 
czia ir .keturis vaikus. Nekurie 
kaimynai aiszkino buk Silvia 
nekarta jiems kalbėjo kad Ni
kolas jai kelis kartus kerszino 
nužudyti jaigu nesutiks ant jo
jo noru.

— Name 
pryczerio

Vaikai pry- 
užtiko prie

NEPAPRASTAS 
ATSITIKIMAS.

Newberry, 
presbitorijoniszko
Rev. Duncott randasi kate kuri 
žindo keturis katukus ir didele 
žiurke. Kate nežino isz kur at- 
sibala'dojo ir po keliu dienu at
vedė kacziukus. 
czerio ana diena
kates keturis žindanezius ka
tukus ir didele 'žiurke. Žiurke 
siaueze su katukais ir žinda 
drauge su jais o kate apsieina 
su jaja lygiai kaip su visa sa
vo “szeimyna.” — Yra žinoma 
kad kate didžiausiu nevi
donu žiurkių o bot" gyvena 
draugiszkai.

szeimyna.

aplaiko 80 margu lauko

O

bet ant tu

už 
savo 

broliu o serganti nuvožė in li- 
gonbuti.

- Dak-

NAMU; 5,000 BE PASTOGIŲ.
Manila, Filipinai. — Du žmo

nos likos užmuszti o daug su
žeista ir apdegu baisioje ugny
je kuri isznaikino tūkstanti na
mu per ka 5,000 žmonių pasili
ko bo pastogių— viso liet pen
ki blokai. Keliolika vaiku žuvo 
ugnyje. Raudono Kryžiaus 
draugavę suszelpinejo padegė
lius.

MIRTIS KERSZINA BADU 2 
MILIJONAMS KINOZIKU.

Tukstau- 
cziai Kincziku jau mirė nuo ba
do o du milijonai turės mirti 
jaigu pagalba greitai nepribus 
del t uju vargszu. Mete 1929 
czifinaitiheje apielinkeje isz- 
mite trys- milijonai Kincziku 
nuo 'bado o da du milijonai isz- 
mirs lyg J u niaus menesio. Gy
vulius skerdžia ant maisto o 
vežimus sudegino ant kuro. Ti- 
fusas smaugė tukstanezius. 
Tukstaneziai žmonių nusižudė 
idant nekentei bada. Daug vai
ku nužudyti per 
nekentėtu bada.

žiūromis žmones 
mirszti.

Szj ųavąsan pusirpdt

sma uge

tėvus idant

Raudono

1 H

gV • A

kirmėlė 
skundėsi

Motoro
vidų-

KIRMĖLĖ MOTERES 
VIDURIUOSE. • **■ - «l

A nnomasse, Franci j a. 
tarai yra nemažai nusistebėja
liga tūlos Francuziszkos kai
mietes, 55 metu, kuri gyvena su 

viduriuose, 
ant skausmo

riuoso ir nuėjo ant rodos pas 
daktaru. Daktaras nuvežė ligo
ne in ligonOiute ant peržiūrėji
mo per eksrei spindulius. Ne
mažai nusiste'bojo kada spindu
liai parode viduriuose kirmė
laitė 20 coliu ilgio. Manoma 
kad motore 
nuryti su v
padare operacija 
molai te gyva o mot ere pasvei
ko.

turėjo kirmėlaitė
v a nd e n i u. I) ak tarai

5 iszeme kir-

SŪNŪS NUŽUDĖ MOTINA 
IR TĘVA.

Durohostoja, Lenk. — Czio-. 
nais likos nužudytais su kir
viu Jonas ir Marije Liebero- 
vai. Palicijo atvažiavus daryti 
sliestva surado Juozą ir Vaslo- 
va, sūnūs nužudytu, kaipo ža
dintojus, kurie vėliaus prisi
pažino prie to kruvino darbo, 
prisipažindami, ‘kad negalėjo 
ilginus kentėti bjauriu pasiel
gimą su jeiseis per tėvus. Ta-* 
ja diena kilo toro szoimynos 
barnis ir inuszis terp sunu ir

T

NELABAS DARBAS BOBOS 
“RAGANOS.”

Wetherill, Pa. -— Mrs. Ra
chael Siddon likos paszaukta 
in suda už “raganysta” ir da
rymu uždraustu operacija ant į kaip 
innmi i «• irA/Inmti ’ •

raganysta

jaunu merginu ir vedusiu mo
terių kurios geisdavo atsikra-

TAI ROTS MOTERIŲ 
DIEVOBAIMINGUMAS.

t < ' * ,r

Fazaso, Italije. — Szmugle- 
rei panaudos visokius budus 
ant apgaudinėjimo valdžios 

tai nesenei atsitiko czio- 
' nais. Tonais randasi stebuklin- 
įgas paveikslas Motinos Dievo,

tyt nuo vaiku. Motorus atva- prįo kurio trauke pulkai žmo-
žinodavo pas jaja isz Readingo, 
Allentown, Kaštono ir aplinki
nes. Už tai likos pastatyta po 
$10,000 kaucijos o kad niekas 
nenorėjo pastatyti už jaja kau-
cijos, likos uždaryta kalėjimą.

Ant skundo pasirasze asztuo- 
niolika moteriu ant kuriu toji 
“ragana” padare operacijas. 
Dvi jaunos merginos prisipaži
no buk pas “ragana” pagimdė 
kūdikius bet tujn kūdikiu nie
kad neregėjo.

Detektyvai 
skiepą tosios motoras su vil- 
czia surasti kelis lavonus ar 
kaulus kūdikiu,

I ■ ** • *■

pradėjo kasti

niu isz Tiridliaus ir kitu aplin
kiniu. Ana diena rubežinei 
sargai užtėmi no, kad nuo ko
kio tai laiko, tarp dievobaimin
gu pilgrimu, randasi daug mo- 

kuriuos ateina mi ma- 
j ausi a i juos 

glamonėjo. Ilgai temino ant 
tujn moteriu ir ant galo erne 

' apžiurinėti tuosiu
Ir ka radot

Sztai nebuvo tai 
tiktai galvos cukriaus, paro
dytos in kūdikius. Kontraban
dos tokiu budu parncszdavo 
daug cukriaus isz Austrijos in 
Italije.. v

toriu 
žais kudikeis ir 
glamonėjo.

l 4 kūdikius 1 >

kudikoi

tėvo. Motina užstojo už vyra 
ir abudu likos nužudytais. Žu- 
dintojus uždare kalėjimo.

VESELNINKAI NUŽUDĖ 
IR PAŽEIDO 18

Bolgiados, .1 ugoslavi,je. — 
Du veselninkai, kurie nepado
riai pasiclginejo ir likos isz- 
mesti laukan kaimo Uoke, isz-- 
trauke revolverius 
szauti iu
dvi y patas o 
taju pabėgo.

2

BEVEIK VISA BANDA
ČIGONU NUSITRRUCINO.
Londonas. — Dvideszimts 

szeszi čigonui likos nutnicinti 
valgydami įneša kuri buvo už- 
trucinta, kuria aplinkiniai gas- 
padoriai isz Becerros buvo pa
mėtė del vilku. -

Mesa buvo pamesta ant lau
ko del iszbadejusiu vilku kurie 
užklupdavo ant gyvuliu laike 
dideliu szalcziu, tiksle isznaiki- 
nimo ju. Čigonai neturėdami 
maisto, užtiko mesa ir suvalgė. 
Tik du čigonai isz visos ban
dos apsisaugojo ‘ nuo mirt ies 
nes buvo iszeja in kaitna pru- 
szyti valgio.

Visas kaimas ibiivo katali- 
kiszkas o moteres taipgi buvo 
katalikes. Niekas nepaklauso 
paliepimo notaro. Tasai užpy
kęs, pats nutraukė paveikslu 
nuo sienos ir iszmete laukan 
bet dicydbaimingos moteres po 
iszdjimui notaro paėmė pa
veiksią ir nusinesze namon. No
taras ant rytojaus pasiliko ne
byliu'.

hz; jMvųsari pusir^tle ; 
vumus: buvo keli muro Iro- 
besiai, plytos parduodamo* 
vietos g
kur parkviest! meistrai pasta
te gyvenama 2 auksztu namn. 
Kalbėjo, esą buvę remontuoja, 
mi pilies rūsiai isz vidaus.Po to 
pilis pradėjo vaistais kvepėt 
naktimis, paskiau ir dienomis.

Pereito Gruodžio 19 d. pilie# 
rusins aplanke policija, 
rado modern i szka 
“samogonkas” 
lėtu atskiru kambariu 
Petraiti su visais modern i sz- 
kos “astronomijos” pabūklais 
nugabeno Jurbarko policija# 
nuovadom

plytos 
yventojains, ir isz kai

kur 
i n rengt a 

bravorą su ko- 
ir Z.

SZILTA ŽIEMA VEIKIA 
ŽMONES...

Rokiszkis. — Czin <l>ir nie- 
kas neatmena tokiu metu, kad 
butu buvę taip ženklingi. Tio 
vyrai, kurie ženijasi per 20 
metu ir sau žmonos neiszsirin- 
ko, sziemet pardavė kaili mo
terims. Yra tokiu kaimu, kur 
susitaiso 10 vestuvių ir iszeinn 
penkiasdeszimtiniakos kvark- 
szes. Gamta ir rodo savo insta- 
tymus. Davatka — pavasari
ninke turėjo inproti visas mer
gaites szmeiszti, buk jos nakti- 

“žūklauja.” Tokie szmeiž-
tai mergaites sulaikydavo nuo

Sziemet

mis

isztokejimo. Sziemet pati 
szmeižiko isztekejo. Bet pasi
rodė, kad jos vyras nesveikaa* .. ih
ir kas tamsia naktele eina “tu- 

Kitas vyrukas labai

11
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pradėjo 
vidų užmuszdami 

pažeidė 18, 
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GRAJINO ANT SKRIPKOS 
PER 33 VALANDAS.

Paryžius. —Neseniai tūlas 
muzikantas isz Austrijos graji
no'aut skripkos 'be paliovos ptr 
24 valandas bet supliekė ji ana, 
diena Antanas Lenuzza, gyve
nantis Nancy, 
ant skripkos
per 33 valandas po tam apalpo. 
— Nėr ko stebėtis kad neteko 

, pajėgu. ( .

kuris grajino 
“Marsilianka”

3 GAL NUSISPARDIS.

klauti.”
tikėjosi burtais ir gavo žmo- 

“ burtininke.”na

Mužikas:— Praszau 
daktaro, ar mano boba iszeis 
isz tosios ligos? .

viskas eis gerai.
M.— Ar nusispardys?

pono

Daktaras:— Turėkime vilti,
| 11

v Sziauliu apskr., ūkininko 
sūnus, užejes pa«

........ .  ■ ■ M llll.l. |

UŽ SZIAUDUS — TĘVA 
PEILIU NUDURE.

Nnislaiib'ko km., Meszkiiczlu
t

Juszkaus 
kaimynu ir iszgeres vrena ki
ta burnele, pažadėjo duoti kai
mynui sziaudu. Bet kai parejd 
namo, tai tėvas sziaudu neda
vė. Tada sūnūs puolė tęva an 
peiliu. Laimei; peilis buvo 
menkas, o tėvas storai apsiren
gęs, tai paliko tik drabužini' 

t Sapnavau, jog ta-J perdurti. Simus patrauktas at- 
\ Isakomvben. :;

ISZSIGANDO.

Pati in savo vyra kuris ka 
tik buvo atsikėlęs:

— U-gi kas tavo plaukams, 
kad taip pasisziauszia?

Vyras:— A-ha, ne bus pasi
sziauszia -r 
vo motina atvažiavo! sakomyben. ;1

■
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-Stebuklingas 
Iszgelbejimas 

Nuo Smert

I
. .............. .■Jr- * -*■;ka. Laikyti# save už dora tai 

ne sztuka bet būtie ir likti© 
tikrai doru tai szttika. Apjuo
dini kita tai ne sztuka bet su
gražint gera vardu tai sztuka. 
Pasigert ant kriksztynu, vosei- 
lin ar sz(‘rmenn tai ne
bet pasilikt 'blaivam, tai sztu
ka. Praleist laika tai ne sztuka 
bet ant gero praleist tai sztu
ka. X '

K 7*t r^r *• 7 r*1 > ■,¥|iį" '; j» <

KAS GYVO
L*. i,. - ...... 7 * .

noiszjuokinet isz josios kada 
ja ja 'klupojąnczla

priesz maža altorėli Szv. Juo
zapo, o buvo tai menesije Ko
vo.

“Viena diena 
atgalios, padovanojau jai pul
ke dovana ant josios varduvių. 
Pabūgus, 
dekavojo, bet dadave nedrys- 

in manb:

maeziau
1 \ w

I

v

7 Ju<L’ 
... ......milijonu 

sziadien be 
svieto.

T >

szesziolika
raminsi

dalyse
Dailv Herald

visose
i 4

Apie 
žmonių 
darbo 
Laikrasztis 
iszeinantis Londone, paduoda
skaitli bedarbiu sekaneziai: 
Vokietijoj milijonu, Suvie
nytose Valstijose 6 mil.. Rosi- 
joj 2 mil., Anglijoj 2 mil 
ponijoj l 
jono.

Bot Amerikoniszkas 
nal“ 
milijonai Ibe darbo.

*'•»

., Ja
mil., Italijoj mili-

i 4 
apskaito kad yra in

Jour-
25

Laikraszcziai pranesza kad 
Lietuvoje jau leidžiama Lie- 
tnviszkoj onciklopidija. 
darbu rūpinas 
das.“

Enciklopedijai redaguoti su- 
asmenu 
redaktorium

i 4
Tuo

Spaudos Fon-

daroma 4 asmenų komisija. 
Vyriausiu redaktorium pak
viestas prof. Vaclovas Biržisz- 
ka. Sumanytoji onciklopidija 
apims 400 spaudos lanku arba 
6000 puslapiu ir sudalys ketti
rtus storus tomus. Visa encik- 
lopidija bus leidžiama 4 spau
dos lanku sąsiuviniais; vieno 
sąsiuvinio kaina busianti 4 
litai. Viso iszeis apie 100 to
kiu sąsiuviniu. Keli enciklope
dijos sąsiuviniui bus iszleisti 
dar szimet. Visas enciklopedi
jos leidimo darbas busią gali
ma atlikti per 5 — 6 metus.

valdžia apgarsino 
buk nuo sziadien baus mirezia 
visus tuos kurie padirbinės ne
tikrus pinigus ar tai Rusiszkus 
ar kitu vieszpatyscziu. Nese
niai 'banda padirbėju pinigu 
buvo teista Berlyne kuri prisi
pažino buk padirbo apie mili
joną Rusiszku rubliu.

Kam soviatai turi bausti mir
ezia žmonis už darymą pinigu 
kad mano juos visai isznaikyt?

Šoviniu

Per pakorimą Jevos Dugan, 
Arizonoje, likos pakarta už žu- 
dinsta, buvo tai 26ta‘motore 
kuri užmokėjo savo gyvastemis 
už atėmimu kitiems.

Asztuonios moteres likos nu
baustos mirezia 
asztuonios 
deszimts kitose valstijose. 
Priesz Dugan’ienes egzekucija 
likos pakarta Louisianoje Ada 
Le Bouef kuri nužudė savo vy
ra.

Kriminaliszkoje istorijoj at
sitiko tik vena karta kur moto
re Ikos pakarta nekaltai. Buvo 
tai Malgarieta Houghtaling, 
pakarta Hudson, N. Y., 1817 
mete už užsmaugima savo kū
dikio. In kelis metus po pako
rimui kita motore prisipažino 
ant mirtino patalo buk tai jiji 
užsmaugė kūdiki už kuri likos 
pakarta Houghtalingiene.

New Yorke; 
Pennsylvanijoj ir 

kitose

Pierre S. DuPont, pirminin
kas draugoves Prieszais Prohi- 
bicija, savo kasztu iszsinnte 
106,450 postkareziu po visa De
laware valstija su klausymais 
ar žmones nori prohibicija ar 
ne.

Ana diena buvo suskaitymas 
prisiunstu balsu: 39,424 buvo 
kad prohibicija visai prasza- 
lint o 4,683 už prohibicija bet 
daugelis halsu iszmesta nes bu
vo klaidingi.

Dabar ant ateinanezios Le
gislatures žmones nusiims pe
ticija ant praszalinimo prohi- 
bieijos.

k

— —

Sztuka 1 penki metai
*M»-*n*
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nesiranda taip 
laimingu <moteriu kaip ant sa
los Sumatros. Pagal tena i t in i u 
paproeziu, turtas szoimynos 
yra locnastis paežius, ne vyro, 
kuri turi rūpintis labint savo 
paežiu. Apie 
nieko .nežino, pats su paežiu 
negyvena <lrauge. Vyras būna 
atskyriam ir per visa diena net 
lyg vakarui ne vale vyrui at
lankyt pa ežios.
metu vaikai buna prie tėvo, 
paskui buna prie motinos pa
kol iszteka.

Kada vyras numirszta, prie 
stubos moteres pastato ilga 
smaigu su karūnėlė ir pakol ve
jas nesudrasko tosios karūnė
lės, naszle negali tekėt už kito 
vyro. Naszlelo buna la’bai var
ginga.

Todėl <int salos {Sumatros 
pardavinėja ceiki labai lengva, 
beveik isz gazos, tyczia pada
ryta del naszliu karūnėlių kad 
vejas kogreieziausiu supleszy- 

Mažiauscs vėjelis greitai 
sunaikina karūnėlės kad in ke
liolika dienu naszle gauna vela 
su ramintoja.

(Jai niekur

persisky rimus 
pats

Lyg ket uri u 
prie

ant

I

Augt in metus tai ne sztuka 
bet augt in protą tai sztuka. 
Gyvent paskalyje nuo ■žmonių, 
nesibart su niekuom tai ne 
sztuka, bet tarpe žmonių, gy
vent su jais 'broliszkojc sutai
kome tai sztuka. Nepasigert 
neturint už ka tai ne sztuka bet 
turėt kiszeniuje pinigą o ne- 
pragert ji tai sztuka. Ne vogt, 
sėdint kalėjimo tai ne sztuka,, 
bet būtie liuesu ant liuosybos o 
ne skriaust ne vieno tai sztuka. 
Būtie kantrum, jaigu niekas ne 
pykina tai ne sztuka, bet tylė
ti kada mus kas erzina tai sztu-

tu.

Ateina žino isz Lowell obser
vatorijos, Flagstaff, Arizono
je, buk likos surasta nauja pla
neta, didesne už
Da visiszkai toji planeta likos
neisztyrineta per astronomus 
bet manoma kad ji yra užgy
venta.

musu zome.

apskaitymaPagal vėliausi 
tai New Yorke gyvena daugiau 
kaip 5,600,000 gyventoju. Czio- 
nais gyvena daugiau Italu ne 
kaip Ryme, daugiau Airisziu 
ne kaip Dubline, daugiau Vo- 
kiecziu ne kaip Breme ir viena 
deszimta-dalis Žydu ne kaip 
ant viso svieto.

Turi daugiau telefonu 
kaip randasi Londone, 
žiujo, Berlyne, Loningrade ir 
Ryme. Turi penkis didžiausius 
tiltus ant svieto, 2,000 teatru, 
1,600 bažnycziu visokiu iszpa- 
žinimu, kasdiena atlanko mies
tą 300,000 sveeziu, kas 52 
kundas atvažiuoju pasažieri- 
nis trūkis, kas 13 minutu buna 
suriszta pora mazgu moterys
tes, kas 6 miliutas užgima kū
dikis, kas 10 minutu susitverė 
najua kompanija, kas 51 minu- 
tas pastato nauja narna.

Toki s yra Na'jorkas! Nežino- 
kiek žudinseziu papildyta 

sekunda, kiek žmonių 
mirszta, kiek mirsztu nuo bado 
arba atima sau gyvastis ir 1.1., 
bet tiek žinoma, kad tam dide
liam mieste kenezia tukstan- 
cziai žmonių visoki vargu, ba
du ir nedatekliu.

mą 
kas kiek

ne

no
Pary-

Be

6 6 6 Tabletai
Praazalina galvos skuuama ar neural
gija in 30 minutu, sustabdo persza- 
lirua pirma diena, ir sustabdo malaria 
in tris dienas. Gausite aptiekose.

666 teipgi gyduolėse—gerti

SAnt. J. Sakalauskas 
L1ETUV1SZKAS GRABOR1US 

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

Z 
✓

Nuliudlmo valandoje sutei
kiam geriausi patarnavima. Pa
laidoj ima atliekam rūpestingai 
ir gražiai. Busite pilnai užga
nė din tt

les Mahanojaus ir Girardvillee 
jeigu kas pareikalaus mano pa
tarnavima tai meldžiu man tele- 
fonuotl o pribusiu In deszlmts 
minutu.__________ Bell Telgfonu 872 g

Buvo tai 18 diena Kovo me- 
Kolenci- 
Buvo tai

to 18. .• Trūkis isz 
jos ėjo in Kolonia. 
diena puiklanso tame ineni'si- 
je-

Vienam isz vagonu 11 kla- 
sojo sėdėjo du pakolevingi 
kupczius ir kunigas. Vienas 
kita mažai ką užiminėjo ir kož- 
nas žiurėjo per Įauga ant greit 
slinkanczios puikios aplinki- 

kuri traukosi paknasztije
upes Reno, o mislis juju persl- 
kelinejo in tuos laikus kada 
kareiviai vedo sau linksma gy
venimą palociuose 
gulėjo gruvosiuose.

Trūkis pereiti nėjo per kai
meli Ronu. Kunigas iszeme 
isz kiszoniaus brevijora ir ėmė
si prie atkalbinėjimo pastana- 
vintu maldų, kad sztai pateml- 
no, jog

szirdingai man pa-

i c

nes

kurie jau

jojo keliones draugas, 
sėdėjo su sudėtom rankom, ro
dos ir sznabždedamas maldas, 

kataliku ?'Pamišta esi 
klauso kunigas.

— Tcip, atsake grąžei

li z-

uz-
kalbėtas. Geidžiu kanecz szc- 
dien būtie terp saviszkiu, no
rint s vasara dabar prasideda 
o del kupeziu 
kas.

kelione tai no

— ryto 
Szv. Juozapo, gal tai

Oli — teisybe

žasties

turime
t am istos patronas.

Ne, vardas mano, klio
kis o kad niaųo pati yra var
du Juzefą, bet ne del tos prie- 

važiuoju namon bet
geidžiu būtie namie taja diena 
su savo szeimynelo kaip ir kož
na mota taja diena.

Kada kupczius baigė 
kalba; ant veido jojo nupuolė
keliolika aszaru ir nusirito ant 
ilgos juodos barzdos.

— Na tai tamista turi bū
tie szlovintoju Szv. Juozapo,

suve

Juozapo 
atsake kunigas, ir tikėjo dru- 

kelione kupeziaus yra 
risza ji

czei jog 
priežastie kuri 
szventu Juozapu.

— Tcip 
jo, nes no keliu metu tiktai 
pirmiau ne buvau tuom.

Kunigas ne norėjo tolinus 
kisztis in kalba ir atidarė sa
vo brevijora. Kupczius die
nok jausdamas reikalą iszaisz- 
kinimo, vela tare: Esi tamis- 
ta dvasiszku, per tai turiu tau 
apie tai pasakyt, 
viskas per užtariavima Szv. 
Juozupo, 
atsitikima:

— Ulszauginimas mano isz- 
pradžios buvo katalikiszkas, 
bet in trumpa laika szirdis ma
no užsikietejo tikėjimo.

Motina mano atsiskyrė su 
sziuom svietu anksti. Tėvas 
mano, žmogus svietiszkas, ma
žai ka rūpinosi apie mano isz- 
auginima, o asz, kaip daugelis 
keliu jaunu vyru, pasilikau at- 
szales tikejimiszkuose reika
luose, užmirszau suvis apie 
Dieva. Bet Dievas įminė ne
apleido. Kaip rodos mylema 
mano motinėlė, mokiesi už ma
ne danguje.

“Kaipo kupczius turėjau ga
na dideli giluki ir uždirbinė
jau daug. Apsipacziavau su 
mergina, kuri buvo mano gi- 
luku o kuria Dievas iszrinko 
del mano idant mane atvers
tu prie Dievo. Buvo jiji teip 
gera ir dievobaiminga, jog 
niekados ne butu už mane isz- 
tekejus, jeigu butu žinojus ge
rai mano atskalunyste.

“Žinodamas josios dievobal- 
mingysba ir mylėdamas jaja 
szirdingai, nudavinejau prieše 
jaja dideliu krikszczioniu ir 
per toki tai laika po sųsivin- 
cziavojimui. Bet nepoilgam nu- 
mecziau no veido uždangala 
melagystes kuri mane sunkino. 
Pradėjo vest senoviszka gyve
nimą; nustojau eitio in bažny- 
czia o isz tikėjimo savo paezios 
pradėjau iszjuokinet. Pati ma
no labai tuom pradėjo rūpin
tis, praszo, melde manos, bot 
viskas'buvo ant niek. Po teisy
bei mylėjau savo paeze, bet nc-

esmu

su

szlov iii toju
metu

o tai buvo

turėjau nepaprasta

Žinodamas josios dievobal-

tnncziai in manb: “Da yra 
kitoki-a dovana, kuri mane pa
darytu laiminga.“

“O kokia tai dovana? 
klausiau.

4 (r

sako ir apsiverkė
Norėjau jaja sulinksmint, bet 
dovanai ne nustojo verkus. 
Norėk no mainės kitokio dalg
io o prižadu iszpildint danogo- 
riause.“
• “Na tai ciklo su manim szi 
vakaru in bažnyczia, 'kur atsi- 
provineja nobažnystva ant) 
szloves Szv. Jubzpo su pamok
slu.“

“Jeigu tau tiktai apie tai 
eina mano miela paeziule, tai 
eisiu su tavim in bažnyczia.“

“Bažnycze buvo pripildinta 
žmoni mis,
iszvore ant manes mažiausios 
intekmos, pasilikau atszalusiu. 
Jaunas kunigas 
kitokiu žodžiu: “
sziol no szauko Szv. Juozupo 
idant ne aplaikytu kokios no- 
rints pagolbos. Esmių druozei 
tvirtu, sake kunigas, jog tasai 
szvenfas pribūtu in 
nelaimėjo, norints szauktu ji 
atsitikime 'nelaimes, norints ji 
bu tu ka uod ą ugi a 11 S( 
dos griekuose.“

“Tszoidami isz
pati tare in mane, Ernestai, tu 
teip daug kelmini, 
man, 
dusi:

už-
> >

ruvo dusze,’ Ernestai, at- 
graiidžei.

bet jojo žodžei He

pasako tarp
Daniekas lyg

pagclba

praskon-

bažnyczios,

radausi, kelio-

prižadėk 
jog laike nelaimes, atsi- 
“Szv. Juozapai pagel

bėk man!“
“Prižadu tau uuoszirdžiai 

ta. padaryt, juk tai ne kas di
delio.“

“Nepoilgam
nėjo ir sugryžinejau tuom pa
ežiu keliu, kuriuo dabar va
žiuojame. Sugryžinejau in Koj 
lonia. Musu perskįrioje reda- 
jo septynios y pa tos, tik viena 
sėdyne buvo prieszais mane.

“Buvome kone toje paezio- 
jo aplinkine, ach,

mario,

- v

szirpuloi pe
reina per mario, iszgirdomc 
szvilpima maszinos ant alar- 
mo, po tam susimuszimas tru
kiu, triukszmas pastojo baisus. 
Paszaukiau tada: “ 
pa i gelbek mane!“ 
nijo szokau in tu^zeze 
prieszais mane. Viskas tai isz- 
sipil.de in trumpa laika.

“Paregėjau mano draugus 
keliones, gulinczius baise i su-i 
žeistais po sumusztu vagonu. 
Asz stebuklingu daigtu, tik bu
vau truputi pažeistas.

“Nuo tojo laiko, 
mu drutu kataliku, 
motu menesije Kovo, asz pats 
parodau maža 
Juozupo ir žiedus ir 
Priesz ji klaupiu su paezo Ir 
vaikais ir meldžuosių su dė
kingumu, o kuris niekados isz 
mano szirdies ne iszgcs ir pa
antrino visados; “Szv. Juoza
pa i, gelbek mus!“

Kunigas susijudinęs apsaky
mu kupeziaus, suspaudė jam 
ranka. Trūkis stojo miestelije 
Kolonijoi.

Kupczius paprasze ’kunigą 
pas savo. Kunigas priėmė už- 
praszyma su noru ir da ta pa
ti vakra visi atsiklaupė mokie
si prie altorėlio Szv. Juozapo

F. B.

Szv. Juozu- 
ir a k i mirk s- 

vieta

vela 08- 
o kožna

altorėli Szv.
žvakes.

su didele uobažanstva.
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APTIEKOJE

Kvailoviczione
Duokite man proszku!

O kokiu?
Baltu.', ' iBaltu yra visokiu.

■■r *1' ■ . . , ' :. 1, r .

praszo:

I o
kam?

Jau asz 
ėmiau tuosius praszkelius!

— Ar senei?
II Ml IIM ■

Ant diegliu.

Jau bus 12 metu. 
Ar tu gal esi kvaila?

i j-

I , i,. ...i,

.Im l^Ma

Karolina!. ..
Klausau tavęs duszyte?
Paduok man ta knyga, 
r
Ta
Praszau tavęs.
Dekavoju.
Karaliau!
ICsu, o ko tau reikia !
Asz nenortu tos žalios

Fa. žalia?... 
, žalia!

knygos.
Nenori ? o praszei 
Taip praszau. Bet da-

I ' M ■fit

bar noriu tos geltonos.
Tos geltonos

tau!
re i • . . Sztai

I lekavo ju.
Karoliu u!...
O ka ? Nenori ir tos gei

tonos?
Nenoriu! Nenortu visai 

Asz noriu kiek nors 
pagrajyti. Praszau tavos, ati
daryk mab pijana.

—* Pijana ? Su nuolankumu. 
Jau atidarytas.

Dc'kui tau, tuojaus einu.
Gerai.
Karaliau!

duszyte!

knygos.

....... s I l ■ tu s sm—i—SI

su viskuom isz kalno.
OMano ponia, 

vaiko vardas?
— Antanina? .. 'Paigi To-

šia ?
Aa, Tosirt, praszau malones, 

Tosia. ..
— Tosia ?... Tai visai dai

lu! Tai visai labai dailu! Tei
kiu! labai dailu. Tosia, 

ei kszi pas mane ma
žyte, oiksz vargdienėle... C 
taip, taip,

sybe, 
k a?! Na

O 
ant keliu ponios, 

prie antros mamos, ka?... Asz 
esu teipgi mama ir galiu but 
tavo mama. Gerai ? nori ? no ?... 
O asz tau duosiu cukerku to
kiu saldžiu su migdolais... 
ezokolada valgysi... suknelių 
tau pasiusiu nauju baltu, gra
žu... Czoveiykaiczius gausi 
su auksiniais guzikueziais jie 
bus szilkinai, 
plunksnelėmis 
taip:

saldžiu

■

tos ?

♦ o po

------------------------------- --------------

žydraini Žakietuka ir kaž
kaip to pinelius jai in plaukelius Sti

pinsiu, ve tokius, ka?
— Labai gerai, labai gerai! 

Tu tuos dalykus supranti, ma
no duszyte, turi puiku pamė
gimą ir gera pamėgimą...

— Teisybe?.,.
— Ir eisime parkuose pasL 

vaikszczioti.
— Eikite, eikite!
Tuo sykiu iszejo visi

tam jau vaikszcziojo tankiai.
Vaikszcziojo menesi, du, tris 

menesius, vaikszcziojo visa va
sara, ciola rudeni, mainydama 
czevorykaiczius, panezekaitęs, 
kaspynelius, kol daug sniego 
neprisnigo ir neprasidėjo žie
ma.

O žiema yra tokia ilga, ūka
nota, nesmagi ir Tosia be skry
bėlaitės kaip kamuolėlis.

Kad nors butu galima pada
ryti su jos tais plaukais...

— Palauk, vaikeli, nesisu- 
kinok, nes mamute tau patai
sys tokius plaukelius!... Ne
nori ?... Del ko nenori?... E... 
esi pilna kapriso, mano miela, 
o žinai, kad mamute vaiku su 
kaprizais nemyli!... Bedek, 
praszau tavęs, sėdėk!...
Ims blogai!.. • Girdi?... Ne
gausi cukerkos!...
lauji'?... Na, tai palauk, ttio- 
jaus paszauksiu bobos! Tegul 
tavo paims, tegul tave insides

•r

skrybėlaitė sn 
kurios darys 

frrr! Toji moteriszke, 
kurios vyras numirė, kuri tu
ri szeszeth vaiku, ir kuri ta 
paskutini toki mažulyti, mei
luti, brunetei i atiduoda, bu- 

Karolienei 
szvelncs rankeles ir verkia, ty
liai verkia.

— Na, mano ponia, neverk- 
gi ponia taip gailiai. Asz ma
ža laikysiu globoje kaip savo 
loena kaip locna savo vaiko* 
Gali ponia Imt rami, kad jos 
nenuskriausiu 
kuogeriausiai 
mes didesnes 
verk ponia jau.. - neverk, ba 

asz... Asz ži- 
. . žinau, kaip tai sunku...

brunetei i atiduoda 
ozui o jaKaip tuO, 

sziandie vėl esi pilna kaprisu! 
Patrauki mane nuo darbo! Ko 
dar tau daugiau 

Ko?...

i»4

♦

reikia ?...
— ixus... Gal dar ei tu

mėm pasivaikszczioti?
Juk dabar lietus lyja.

Na, tai nors— Taip?...
vakaro in teatru?

— In teatru? Juk tonai va
kar buvotne*, o sziadien tenai 
ta pati loszra.

— Ta pati?... 
man nesmagu,

— Tau duszyte nesmagu?
— Na-gi taip, ba neturimo 

vaiku, ba pas mus taip tusz- 
ezirt..

Bet kad 
labai nesmagu.

Ttiszczia ?
Taip! Visiszkai 

ežia!... Ba kad turėtum nors 
ka gyva...

— Gyva?... Gal szuni, ka-
4h, Ilk M | '

s ve t ima
tina ?

bet nors

tusz-

— Ne, 
vaiku...

Svetima vaika?!
Na, taip! Idant paimt li

meni, ant iszauklejimo...
— Bijokie Dievo!... 

tas k a' tau gelbės?
— O, gelbes, g 

ge I bes L .. Redyczia u 
cz i a u, p ra u sez i a u,

Bucziau labai

O

jelbes, labai
szukuo-

peneeziau9 

mokycziaul...
laiminga, labai laiminga! Tu- 
recziau gyvenime mieri!

gyvenime 
gerai, Bet isz*'kur

m i e-A.!...
ri?L .. Na, g
asz tau?... Kur asz tau toki 
svetima vaiku?...

—■ KuH isz kur? Tai jau 
asz žinau, žinau labai gerai... 
Yra ežia viena .tokia, matai, 
moteriszke. Jos vyras numirė. 
Turi 
to ksai

szeszeta ir paskutinis, 
mažulytis, meilutis, 

juodbruvei is, ji nori kam ati
duoti neatbūtinai nori atiduo
ti... Praszo!.;.

— Na, tai kaip nori neatbū
tinai atiduoti... Kaip praszo...

-r- Bet visados su mielu no
ru... Jeigu tas turi but gy
venime mieris... jeigu...

— Ak, dekavoju, mano ka
raliau, dekavoju tau, labai tau 
dekavoju!. *.

Poniai Karalienei nesmagu; 
guli ant sofos, galva atrėmė 
ant alkūnes ir laukia, kad tuo- 
tarpu pa'kajuka inveda ta mo- 
toriszkej kurios vyras numirė, 
kuri turi szeszeta vaiku ir ku
ri ta paskutini, toki meiluti,

meilutis

Tai paveliji?.. •

meiluti, juodbruvėli nori ati- 
• duoti, neatbūtinai nori atiduo
ti ir praszo.

O mano Dievo, koks ta
sai kūdikis meilus, koks links
mas, koks komiszkas!... Argi 
kas mato tokio panaszaus. 
Kokias jis turi kojas plony
tes! Kokios smulkios rankely- 
tos?! O akeles, kokios akeles?? 
Kaip dvi juodos vysznaitestt 
Karaliau, Karaliau! Eik ežia

poniai

f

o darysiu vis 
vis del jos lai-

.. Na, nu... ne-

di ... ir..

Karol i ones

Ba

Nereika-

in rnaiszn ir nuneszus kur Ne
munan nuskandis!... Boba!...

.. bijeis?... Na

— Ne, a sz turi u kaltum su 
priepuoliu! .

'♦i 1 ' » ■. »
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greieziau ant valandėlės! Pasi
žiūrėk in ta mažulyti!...

Ponas Karolius ateina, pas
tobi ir suthiktų kaip paprastai

„.į *
i.k **

ir asz juk... ir 
na u.
Ir asz. Ir asz taip-gi turiu szir- 

ir... ir galiu taip 
pat palikti motina...

Ir isz ponios 
akiu veržiasi nesulaikomos jo
kiu bildu aszaros...

Asz ja savo globoje lai
kysiu . . . Asz ja... asz ja, kaip 
tikra savo vaiku, vai... ka... 
Asz.. . asz... .

Pagalinus ponas Karolius 
vėl turi ineiti in kambari, ku
riamo jau visi pradeda baisiai 
raudoti.

Raudoja moteriszke, kurios 
vyras numirė ir kuri turi szc- 
szeta vaikų, pakajauka Vikte- 
szluoste sau aszarotus veidus 
žingeidi virėja isz virtuves per 
duris iszkisža savo nosį, raudo
na, kaip buroką, o ir toji ma
žulyte, meilute ir juodbruvėle 
ima gailiai verkt, akeles merk- 

greitai ja

ponas

t i, kad nauja mama 
nutvėrė in savo glebi ir bevy
dama nunesza in kitus kamba- 
rius.

t— Na, na, na, mano aukse
li!... Tylek-gi tu mano trupi
nėli!... Gausi raudona apelsi
ną, gausi [raudona! Apelsiną 
dideli toki, o ir obuoluka!..- 
Na, na, na, tu mano aukso žu
velei. ..

Dieve!... Juk tai reikia kaip 
nors nuraminti, priglausti, pa
glostyti, prie krutinės pris
pausti!. .. Reikia jai būti tik
ra motina, ba jeigu jau pasi
ėmė tokia prideryste, jei jau 
tur būti tas gyvenimo mieris...

Bet kaip ant laimes tasai gy
venimo mieris prasideda labai 
ramiai.

Ponia Karaliene ramina To- 
, glaudžia, glosto, spaudžia

prie krutinės, o po tam tuojaus 
prisirengia prie szukavimo, 
prausimo, pavalgydinimo, mo
kinimo, apredinimo ir yra lai
minga. ,

— Karaliau!...
— O ka, duszyte?

šia

— (J ka, duszyte i
— Žiurok, kaip jai toji suk-

>nole prie veido tinka, žiūrėk 
žiūrėk tiktai!

— O labai, labai tinka.
O kaip asz jai dar nu*«_<M t

pirksiu skrybėlaitė. Žinai?...
Tokia...
Aha!...

Ir czevervkuozius 
* »

i—issdisi

donus, ka ?...
— Uhm!

I'

rau-

— Arba ne raudonus 
raudonus. Jaii žinau, nupirk-, 
siu jai panthplelius mėlynus,

I • __ _______

ne

|1

ir priegtam baltas panezekai-

d
I

Aha, bijeis?... ....
iszimk pirszcziuka isz burniu- 
kes, iszimk tuojaus!... 
mirkeziok taip 
Nesimankyk!... Jau verki. O 
Dievo bausme su tokiu skur
deliu. Neverk, neverk, sakau 
tau neverk!

Bot Tosia ne tik ka jau ver
kė, bet nori isz mamutes ranku 
pasprusti, paskui padėta ant 
žemes pradeda dar smarkiau 
rėkti ir su kojoprjj’..rankom 
tribiluoti.

— Nenoriu bobos!,.. Ne
myliu bobos!... Tosia neis in 
Nemuną, Tosia pabėgs!...

Ponia Karaliene 
kantrybes.

— *()!... Tai taip?... O 
kaip taip, tai asz nenoriu, tai 
asz visai nesiboviju! ba tai 
kas tokio pasibaisėtino! Tai 
baisi kanezia! Tai to... to... 
to negalima dalaikyti!... Vik
te!. . Paimk sztai szita vaiksz- 
ti ir nuneszk in virtuve! Asz 
jau ilgiau su ja kambaryj ne
galiu iszbuti! Asz jau turiu 
gana! gana!... Jėzus, Marija! 
.Juk tai galima isz proto isz- 
eiti su tokia rėksnė!...

Ir tarnaite tuojaus prisaky
mu iszpildo.

Paima rekenezia Tosia, isz* 
veda ja in virtuve, duris dru- 
czei uždaro, o ponia vol iszsi- 
tiesia ant sopos, galva paremia 
ant alkūnes ir liūsta, mirtinai 
nuobodžiauja.

— Ba kad turėti ka nors 
gyvo...

• — Karaliau!...
— Klausau tavęs, duszyte?
— Nupirk man szuniuka.
— Szuniuka? o ta mažoji? 

' — Mažoji?... Asz jau jo
kios mažos nenoriu, jau man 
pakako tos mažos! Asz liepiau 
ja isz czionai paimti! Nuobo- 
džiaja mane, rūstina! Tegu! 
sau virtuvėje sėdi! O asz da
bar noriu szuniuko, szuniuko, 
tokio mažo, balto, kudioto!*

— Bet ka tu su juo velkso?
— Ka veiksiu? Ji rody

siu iszrodysiu, aprengsiu,. isz- 
rengsiu szukuosiu, prausiu, 
penėsiu, mokinsiu! Jam inpin- 
siu kaspynelius o, tokjus to
kius. Pasiusiu jam dangti, 
padirbsiu kaldruke, nupirksiu 
paduszkele.«. 
nepirksi...

Bet ponas Karolius tuojaus 
paezios persigando ir nupirko 
jai szuniuka, maža, balta, kild
inta ...

.MMhMi

dekavoju! Dabar jau turėsiu 
ka nors gyvo. _

Ne 
akelėmis!...

netenka

h,

Ba kaip man

Dekavoju tau, Karaliau,

/
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Vargingo
Žmogelio 

Sunus
ISZ ANGELSKO

gadynėje gyvenoSenove*
vienas vargingas žmogelis su 
savo paeziule ir apteikė juos 
Dievas patogu šuneliu kuriam 
davė varda Jurgis. Jurgis isz 
mažens buvo labai patogus o 
tėvai isz jo turėjo labai dideli 
džiaugsmo. Angino ji gražiai, 
mokino poteriu ir Dievo bai
mes.

Viena karta iszbego Jurgis 
isz grinezntos, atsisėdo szale 
kelio ir'bovinosi sii pieskom.

Tuoin kart užvažiavo tos pa
rapijos kunigas prabaszczius ir 
pamatęs toki patogu vaikeli 
tuojaus sustojo ir tare in ji:

— Kur tavo tėveliai, vai ko
H?

Vaikelis nors da jaunas buvo 
bet tuojaus atsistojo ir parode 
su pirsztn ant grinezntes tar
damas :

— Ten mano loveliai.
Tada tas vaikelis ant užklau. 

<xymo kunigo tuojaus persižeg- 
nnjo ir atkalbėjo visus pote
rius.

Kunigas iszgivdes toki maža 
kūdiki taip gražiai kalbanti po
terius, labai stebėjosi tarda
ma-*:

Kiek tu vaikeli turi me-
tu f

Jurgis tuojau* ant kunigo 
klausymo atsake:

— Keturi*, dvasiszkas te-
veli.

Tada kunigas labai pamylė
jo ji jog toks jaunas ir taip 
gražiai mokėjo poterius, davė 
jam deszimts grasziu, lemento- 
riu, parode kėlės Ii ta ras ir ta
re in ji:

— Mano vaikeli, mokykis 
dabar ant szitn knygneziu o 
kaip ant ju iszmokSi tai asz tau 
atvėžsziu kitas.

Tada kunigas atsisveikino 
su juom ir nuvažiavo o Jurgis 
parljego su dideliu džiaugsmu 
in grinezute. ir parode tėvams 
deszimts grasziu ir lementoriu 
kuriuos gavo nuo kunigo isz ko 
tėvai labai džiaugėsi.

Vaikelis mokinosi ant to le- 
mentoriaus diena ir nakti nes 
labai turėjo akvata in mokslą 
ir neilgai trukus iszmoko ta vi
sa lementoriu.

Tas kunigas sulaukės metu 
tuojau* važiavo pas ta vaikeli 
ir vela ji rado ant tos paezios 
vietos kur ir pernai, tuojaus 
kunigas sustojo ir tare in ji:

— Ar tai tu, JurgutiT
Tas vaikelis pakele galva ir 

pažines kunigą tuojaus atsilie
pė:

— Asz, dvasiszkas teveli.
Ir priejas pasveikino kuni

gą.
Tada kunigas

liaus:
kalbėjo to-

Su szituom laiveliu ketina perplaukti mares GERAS VAIKELIS
I

MEDINIAI SIUTAI DEL PLAUKIMO
i*

■MRTV

- 1 wM1*
A l

%

— Ar tėveliai sveiki!
— Sveiki, Dievui dėkui, — 

atsake Jurgis.
— Ar jau iszmokai ant kny- 

gucziu kurias asz tau pernai 
daviau? — paklausė kunigas.

Tada Jurgis atsiverto lemen- 
toriu kuri su savim turėjo nes 
ne ant valandėlės nuo saves ne
paleido jo ir perskaito visa ku
nigui.

Tada tas kunigas
džiaugėsi jog taip gražiai isz- 
moko skaityt ir tarė:

— Eik mano vaikeli ir pa- 
szauk savo teveliąs pas mane.

Tada jis nubėgo in gri nežūto

labai

*

I
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ir apsakė apie viską tėvams ku
rie tuojaus pribuvo pas kuni
gą. Tada pasisveikino su kuni
gu o jis tare in senelius:

— Leiskit jus savo sūneli 
pas mane mokintis nes labai 
butu iszkada kad tekis protin
gas ‘ kūdikis nusivalkiotu ant 
nieku.

Tėvai nors labai gailėjosi sa
vo 1
davė ji in rankas kunigo.
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penketasBuvo penketas vaikuezin 
vargingoje szeimynoje ir visi 
dar mažycziai, nes vyriauses 
sūnelis vos ėjo deszimtus me
tus. Motina jau senei ilsejosii 
k-apuose, 0 vargszas tėvas,

uTraVel

PRALEISKITE 
NEDELIA

"■ 1

! . i'to

vargszas tėvas 
nors sunkei dirbo, užsidirlula- L 

tik tiek, ‘kad sziap-tnip pra- 
, Tszvakaromis parojęs 

nnnio darydavo m/iista vaikn- 
eziams sau topasilikdama* md- 
žiauso dalele.

Viena vakaru Juozukas, vy
riauses sūnelis paemes sau pn;s-

—- Tėte, ašz szendien nobe-

vo 1 
mitus.
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Silver tfagl
‘.% ■<* < ■ »;

ero-(Sida brinis 
lys) likos nuleistas ant vandens Quincy, Mass., kuri padirbo 
del iszradejo Paul K. Dudley isž Fitchburg, Mass. Laivelis tu- *

< < 0 I I

ri du Liberty moterius ir panosza 1(5 tonu sunkumo. Dudjey 
mano su juom perplaukt Atlantika szin. vasara.
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Ar žinai
K

Tada kunigas paemo Jurgi mano vaikeli

DU BELT AYAS 
TIKIETAS llH’ k irta d uolios gabalėli tarė:

-* Tėte, ašz szendien hebe- 
sveikas, suvalgyk tnMstn mano 
zl te A

Ar sergi, vaikeli? — pa
ir

taip stiprus

VIENA DIENINE 
EKSKUROIJA

23 MORCZIAUS
$3.25

Isz Ryte
Shenandoah (Tikiotns $3.50) 2:00 
VJahanoy City ...................... 2:49
Tamaqua. ............................   . 3:16
GRĮŽTANT—Speciali® trfenas ap- 
.eis Philadelphia Reading Termi
tai 7:!?0 vakare. North Broad St. 
dacija 7:37 vakare.

z

duonelė.

jaus cit jeszkot savo tėvo rasz- klauso susimpines tėvas.
to in pekla. Kaip iszeisl, mano vargszas tėvas, 
vaikeli, tai eik ir eik, niekur ne prie darbo ir kietas varge, ap
stok ir prieisi mares, krasztc sipyle gailiomis aszaromis. 
rasi luoteli, tai insesk in ji, glausdamas prie savo krutinės

Kada busi netoli peklos tai tau 
rodysis visokios baidyklos bet 
tu nieko nebijok tik cik tiesiog 
in pekla o ten atrasi savo tėvo 
raszta.

Tada klierikas paėmė krapy- 
la ir szvontvto vandenio ir at- 
sisveikino su vyskupu ir iszke- 
liavo..

Kada pribuvo in pekla rado 
stovinezius ant durių du pok- 
liszkus tarnus kurio paszauke 
pekliszku balsu in klieriką:

— Ne eik in ežia nes tuojau 
pražūsi!

Bet jis j u nežiūrėjo tik ojo 
toliau in pekla ir vela iszgirdo 
baisa:

— Kam inleidote in 
namus ta razbaįninka!

Kaip tik inejo in vidurį pek
los, užsidegė vaszkine žvake ir 
pradėjo melstis, o kada pasi
meldė, eme visus velnius szven
tyt kurie pradėjo visokiais 
balsais cypt ir paszauke:

— Ko tu nuo mus reikalau
ji; mes tavos 
tam!

Klierikas atsake:
Atiduokite mano tėvo 

raszta!
Tada iszlindo isz kampo ži

las voluos su ilga barzda ir ta
ro:

su savim, atsisveikino su sene- tu negali ilgai laukt, turi tuo-Į
liais ir iszvažiavo.

Kada kunigas parveža ji pas 
save, tuojaus leido in mokslą ir 
per kelis metus pabaigė visa 
mokslą. Tada leido ji kunigas 
in seminarija mokintis ant ku
nigo. O tas kunigas iszcjo ant 
vyskupo.

Viena karta tarė tas klieri
kas in vyskupą:

— Mano brangus mokyto
jau ir tėvo! Rupi man laibai ma
no seni tėveliai ir noreczia asz 
juos atlankyt nes nežinau ar 
gyvi ar jau gal seniai numirė.

Tada vyskupas atsake:
— Keliauk, mano vaikeli, 

bot netrukus sugryžk nes turėsi 
insiszventint ant kunigo.

Tada atsisveikino klierikas 
su vyskupu ir iszkeliavo pas 
savo tėvus. Neilgai trukus pri
buvo in Levu grineznte ir rado 
tik viena motina. Koks buvo 
džiaugsmas motinos kada pati
no savo sūneli klieriszkuoso rū
buose tai negalima apraszyt. 
Po dideliu džiaugsmu tarė su
nūs in motina:

— Mano motinėlė, kur te-

stok ir prieisi mares, kraszto sipyle gailiomis

persikels! per mares ir vela eik. mažyti Juozuką. Taip, mat, 
karsztai mylėjo savo vaikelius.

inleidote mus

• •

vėl is?
irria parneszt

!|t '•

A

— Iszejo in g 
malku — atsake motina.

Tada klierikas vela taro in 
motina.

Eisiu asz pasitikt teve
li ir padėsiu parneszt jam mal
kas.

Ir tuojaus iszcjo isz grinezu- 
tes ir ėjo in girria. Kada prisi
artino prie girrios, atsisėdo 
ant akmens ir lauke tėvo.

To klieriko tėvas berinkda
mas malkas paklydo ir niekaip 
negalėjo iszeit isz girrios. Po 
ilgam klaidžiojimui susitiko su 
kokiu tai ponu kuris tare in se
noli :

Ko taip vaikszczioji se-
nelil

Senukas atsake:
— Iszejau malku rinkt ir 

paklydau o dabar negaliu isz- 
eit.

Tada nepažinstamas vela ta
re:

— Paairaszyk man su savo 
krauju isz pirszto, jog pažadė
si man ka pinniausia sutiksi 
tai asz tave iszvesiu o jaigu ne, 
tai pražūsi beklaidžiojant po 
girria.

Tada tas senukas apsimisli- 
no jog daugiau nieko negali 
patikti kaip tik koki žveri ar 
paukszti ir pasirasze ant kor
teles su savo krauju. Tada tas 
nepažinstamas iszvede in 
kraszta girrios o pats prapuo
lė.

Kada sunus pamato savo tę
va iszoinanti isz girrios, tuo
jaus prisiartino prie jo ir pa
sveikino. Senelis pažines savo 
sunn, apsiliejo aszaroms ir no 
žodžio no isztare o sunns pa
klausė :

— Ko taip teveli verki?
Tada senis apsako apie visa 

savo atsitikima, kaip jis užra- 
sze ji velniui, o sunus taro in 
tęva.

iszvede

visai nepažins*

Dalba r neseniai nusken
do vienas laivas ant mariu su

KftT ATLANKIKITE
Amerikos Populariszka 

Pamariu Miestą
I'M

— Kas tau, sakyk sūneli? 
vėl paklausė tėvas vaiko.
— Nieks tctuszi,— pro verks

mus atsake Juozukas, — tik 
sziandion valgyti nebegaliu, 
norocziait atsigulti.

Rūpestingas tėvas pats nu- 
nosze ji in lovele, bot nenurim
damas del sunaus sveikatos 
ant rytojaus anksti nubėgo pafj 
gydytoja, kad jis pasigailėda
mas atlankytu ligoni.

Gydytojas buvo 
gailestingii 
siskubino pas serganti Juozu
ką. Apžiūrėjęs ligoni patyrė, 
kad jokios ligos neesama, tik 
didelis nusilpnimas, kuriam 
ketino jau užraszyti vaistu.

— Ai, tamstele, ncraszyk 
man meldžiamas vaistu asz ju 
visai neimsiu.

— Kaip tai, vaikeli, nenori 
vaistu. Kodel-gi? *

— Kodėl? atrėmė vaikutis, 
ne nesiklausk tamstele asz to 
niekad nepasakysiu.

— Na Juozuk, ar tu busi 
toks nemandagus! Kas 
per užsikirtimas?

— Tikrai sakau, kad neuž- 
sikirtimas.

— Negaliu tavęs versti, kad 
pasakytum man savo paslaptį, 
bet paklausiu tėvo, ka tai 
reiszke.

— Tik ne tėvo, — suszuko
, — Tamis- 

tele, nesakyk, meldžiamas, jam 
nieko.

Vercziau asz pasakysiu ta- 
mistai. Mat...mes..
laibai... pavargę ir neturime 
kuo bado apmalszinet. Todėl 
pasiryžau nieko negeri: ir ne
valgyt ir apsimecziau ligoniu, 
kad tik toto ir kiti vaikai turė
tu daugiau maisto.

— Tai tu visai alkanas?— 
paklauso gydytojas.

— Taigi labai alkanas, bot 
už tai jie mažiau bado konezia. 
Gal neužilgo mirsiu, tai dan
guje karsztai melsiu Dievą, 
kad duotu tėtei daugiau duo
nos. Matai dabar, tamista, kad 
man jokiu vaistu nereikia, Pra- 
szycziau tik tamstos, kad teik- 
tumiesi pakviesti man kunigą. 
Iszpažincziau jam savo mela
gyste. Kunigas iszklausys ma
nes ir duos man iszriszima. 
Mirti nusidėjęs jokiu budu ne- 
norecziau.

Gydytojui sužibo akyse asza- 
ros, bet nenorėdamas parody
ti savo susigraudinimo, grei
tai iszcjo isz kambario.

Tecziaus (vienok) neatsiun
tė Juozukui kunigo, tik pin- 
tinaite, pilna maisto.

Keliomis dienomis paskiau, 
susitikęs gerojo vaikelio tęva, 
gydytojas ji prasznekino, tary
damas:

lėti; jis mum abiem atnesz lai
me. Tau, kaipo tėvui, bus leng
viau o 
priemes už savo sunu vaika

geras ir 
is žmogus taigi pa-

ežia

,s'i

visais pekliszkais Icistrais ku- nuf)ignndeg vaik!lP’.
riuose ir tavo tėvo rasztas ra
dosi. . •

Tada klierikas pradėjo da 
laibiau szventyt jog velniai nu
turėjo kur pasidėt ir paszauke • ♦ « visi:

Atiduosim mes tau tavo tė
vo raszta tik tu mum nieko ne
daryk !

Klierikas nustojo szventyt o 
tas žilas velnes atnesze jo tėvo 
raszta ir atidavė o klierikas 
paemes 
m on.

Kada prisiartino prie mariu 
vela perplauko ant to paties 
laivelio. Prisiartino prie krasz- 
to, pririszo laiveli prie medžio 
o kad jau buvo vakaras, pasta- 
nąvijo pernakvot luotelyje. Bot 
kaip tik atsigulė ir pradėjo 
migdytis, iszgirdo baisa:

— Klierikai kelkis!
Tada jis atsikėlė ir apsidai

rė bet nieko nemato ir vela at
sigulė bot ir vela ta pati baisa 
iszgiido. Tada jis atsikėlęs Ap
sidairė bet ir vela nieko neina
te, kada atsigulė treczia karta 
iszgirdo da didesni baisa.

— Kodėl neklausai kad ke-

raszta iszkeliavo na-

liu!
Tada jis atsikėlė ir o jo žiū

rėt kas ji szaukia bet nieko ne
matė kaip tik rado kokia tai 
vodanezia urvą in žemo kuria- 
ja nusileido žemyn ir priėjo du. 
ris kuriose buvo raidas. Atra
kino duris ir rado trepus ve* 
danezius da žemyn, tada jis ėjo 
tais tropais ir priėjo antras du
ris kuriose taip-gi buvo raktas.

> duris rado tam* 
j)a« savo mokytoju—vysku- sn pakaju kuriame sėdėjo juo.

— Neverk teveli, kaip Die
vas duos, taip bus.

Tuojaus parėjo namo bet sū
nūs ne ilgai buvo pas juo» nes 'k

tuojaus atsisveikinęs iszkelia- • Kada atrakino 
vo has savo mokytoju—vvskn-' netariu kuri
pa. Kada pribuvo pas vyskupą d’a ‘pana" ir jis tarė in ja:' 
tuojaus pasisveikino Ir apsakė | — ; 
apie tėvo atsitikima, tada vys- manės?
tuojaus pasisveikino Ir apsakė | Ko pana reikalauji nuo 

, _ . _______ * ‘ f
vienatinio sūnelio bot ati- kapa* pamislino valandėlė ir, O iiii atsake*' 
a iri nnnl/aa IfttYiittA . I ♦ _I tarė:' —: Toliaus bus

I' . '' " A./H .Yf > /■ r X ‘ •

t
,J»

esame

kiamuosius siutus Miami, Floridoje. Siutai yra. lengvi ir daug 
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Gitvenioje Luzernese buvau, 
Savo dėdės anuka jošzkojau, 

Bet neatradau, 
Apie ji negirdėjau, 
Ir visur sznipinejau.

Eidama ulyczia kur bažnyozia 
stovėjo,

Arnikas kožnain po plakata 
davinėjo, 

Užklausiau jo kas ten, ar 
Lietuviszkai, 

Bet man atsake Angliszkai:
Mūviu piezur tu nait, 

Gona bi ai rait.”
Neturėjau kur eiti, 

Einu pikozoriu pažiūrėti 
Inoiga užmokėjau, 

Prie duriu atsisėdau, 
Mat kad man lektrikas in akis 

nežibetu, 
Ir žmones manos nepažytu ir 

nežiūrėtu.
Paskui mane atėjo porele 

jauna, 
O kad kvaili 'buvo tai ne 

naujiena,
Neužilgio lektrikas užgeso— 

tvikszt, 
Iszgirdau tiktai bizzzz— 

trikszt, 
Mislinau kad kas prilipo ant 

audeklo.
Kvaila porele pradėjo juoktis, 
Ir priek tam garsiai baladotis, 
Bet kokia tai moterėlė priėjo, 

In ausi abiems ka toki 
sznabždejo.

Tik tiek iszgirdau, 
Ir atsiminiau:

Vaikai, paliaukit, to ne-i i

♦

darykite, 
Sztai BaltruVieno sėdi, 

žiūrėkite
Ant jus žiuri rustai, 

Nedovanos jums už tai! 
Mergicos nei sudrėbėjo, 

Jau daugiau nieko nekalbėjo, 
Ne muving piezoriu nemato, 
Tik skepetaites dantyse 

kramtė.

M

Duok man Juozuku auk-' N?rint« joms nieko nekalbėjau,
Pataisos nuo ju da tikėjau 

Tuom kart dovanosiu, 
Bet kitu kartu apkoeziosiu.

♦ *

>

asz busiu laimingas,
> 

knris turi taip gera ir dora 0j bestijoko isz Pitts'burgo,
szirdi.
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Apsimalszykie szirdele mano, 
Vyrams už daug in akis 

nesikabyk. 
Sarmatos Lietuviams nedaryk.

Kaip rodos ir ilgus pirsstus 
turij

,r ! , ■ ' 1 , į-" ' ! , ' - ' ’’ ’ ' 'i',?-""'' ' , '

nesikabyk.
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Kas ne tavo paimi — nežiūri, 
Nenorėjo prisisavinto daigto 

atiduot, 
Vaikineli nekaltai pas skvajeri 

norėjai paduot, 
Da turėjo tavo apmalszyti, 
Bonka mnnszaines už tai 

pavieszinti.
O j įmoterele, negerai darai 
Apsieini labai neszvariai.

Mieste vadinaneziam badai 
Silke,

Nekurios moterėles ten baisiai 
klykė, 

Per pedes diena laksto po 
stubas,

Ar kur biro ir namines nesuras.
O ypatingai kelios tonais yra, 

Kurios sriaubė gerai namini 
byra, 

Girdėjau kad ir spykyzes turi, 
Ant nieko nežiūri.

O ir juju dukreles negeresnes, 
Kaip kada už motinas 

sztarkesnes, 
Visame joms prigelbineja, 
Vyrus visokiais budais 

apgaudinėja.
Da karta in tonais pribusiu,

• Gerai visoms užkursiu, 
Duosiu kad net kaulai 

braszkes,
Per kėlės dienas lovose stėnos, 

Ju bet, 
Kad Menes net!

W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABOR1US MAHANOY CITY

'.".v*.

Laidoja kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t. t. 
S2O W. Centra ir 603 W. Mahanoy St.
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A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

MILL & PATTERSON STS 
ST. CLAIR, PA. 

Bell Telefonas 148U-R

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 
szia nuo papraszcziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, veseliu, kriksztyniu ir ki
tiems pasivažinėjimams. Isz Frack- 
villes, Port Carbon ar iss kitu arti
miausiu miestu jeigu kas pareikalaus 
mano patarnavimo, meldžiu man duot 

'žinia o pribusiu in trumpa laika.žinia o pribusiu in trumpa laika.

VIENA DIENA 
EKSKUROIJA IN

ATLANTIC CITY
$3.75 Dubeltavas 

Tlkietas

Nedelio j 23 Morcziaus
Treinaa apleis ta pati laikė kaip 

Philadelphijos Ekxkurcija

ATLANKIKITE
AMERIKOS KAPITOLA

Matykite (’apital Hill, Lin
coln Memorial, Washington 
Monument ir kitas vietas.

SPECIALE NEDELINE 
EKSKURCIJA IN 

BALTIMORA
■ ARBA

WASHINGTONA
$4.00

Ryte 
3:25 
4:02

Dubeltava* 
Tiki.ta.

23 Morcziaus
Isz 

Shenandoah ...........................
Mahanoy City ........................

Tamaqua ................................ 4:25
Grįžtant—Specialia treinas apleis 
Washingtona 6:10 vakare o Bal- 
timora 
vakare.

(Camden ' Station) 7:05

EKSKURCIJA IN

NewYork
NEDELIOJ 30 Morcziaus I

In ten ir 
adgal.00

Apie dauginus informacijos apie 
virsz-minčtas ekskurcijas kreipki- 
ant stacijų arba raižykite pas 
John M. Rolin, District Passenger 
Agent, Williamsport, Pa.

IN MENESI PO SZLIUBUI.

Uoszvis in savo žianta:
— Na ka, ženteli, 

kantentas, isz Antoses!
Žentas:— Isz Antoses kaip

ar esi
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'LŽentas:
isz Antoses; bet ant tavęs tė
vo pykstu. ..

Uoszvis:
Žentas:— Už tai, jog manės 

ne iszmetei laukan, kaip su 
pirszliu atėjau.

Nu-gi už ka?

ft *mmmi

Mokamo 3-caia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride* 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio tt 
1 Liepos. Mea norim kad Ir jas 
turėtumėt reikale su musu banku 
nepaisant ar mažas ar didelis. t

G. W. BARLOW, Pres.
J. FERGUSON, Vice-Prea-irKaa.

CAPITAL STOCK 1185,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED i 

PROFITS 1688,858.08
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ŽINIOS VIETINES
Sziandien Sz. Patriko.

— S^rodoje Szv. Juozapo.
— w

Visiems Juozukams vėlinamo 
kolaimingiausio pasivedimo ir 
ilgo amžiaus.

— Kodėl geriausios silku
tes randasi pas musu Lietuvisz. 
kus sztorninkus ant Gavėnios! 
Todėl kad Lietuviai pažysta 
silkes ir perka tik geriauses del 
savo kostumeriu. Todėl priva
lo visi saviszkius ir szelpti.

— Ana diena nemažai turė
jo pasažieriai juoku važiuojant 
bosu isz Szenadorio in Mahano. 
ju. Bose radosi kelios Lietu-

■ „i ■ i—m . amw m «in >m ii i s ***Mfcn i iw»im a i -hsrum

SHENANDOAH, PA.
— Augustas Litkus, žino, 

mas .kaipo 
° Brown M
nis apipleszimus, likos suimtas 
per palicija už apipleszima Au. 
gusto Kline isz Zions Grove.

kumsztininkas 
kaltintas už asztub-

Tamaqua, Pa. — S. Milbuta 
leidžia nnt randos savo narna 
po No. 256 Cedar St., del pri- 
vatiszko gyvenimo arba ant 
biznio. Kas norėtu parandavoti 
tegul ateina ant augszcziau mi
nėto adreso.

Cleveland, Ohio. — Kovo 4 
d., mirė gerai žinomas biznio-

• A e e •xiszkos patogios flaperkos. r-ug jonas žuris del plaucziu
Viena isz ju staigai paszoko 
ant sėdynės rodydama kolos 
puikes. .. o vėl, nevormain ka 
-— o paskui jaja ir kitos. Vy
rams toks perstatymas labai 
patiko ir butu ilginus žiopsoja 
ant “fri szo”

uždegimo ligos. Paliko nubu
dusią žmona. Žmogus buvo 
persikėlės in nauja vieta, 5466 
Tumey Rd. Turėjo užvedės 
gražia .nauja krautuve su na
mu ir, pradėjęs geriau “gyvon- 

ir, sztai — giltine be pasi- 
„__ „___ r____ i darbsztu

rnnža peliuke kuri buvo prie- žmogu. kuris tebuvo tik 55 m.,

kad vienas isz ju |į > >
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žasthn rodymo patogiu kojelių
ir ten ko kito.

— Rūpestis apie
priežastis

darbsztu

amž. Tebūna lengva szioje sve
tima žemele.

sveikata 
buvo priežastis pasikorimo 
praeita Petnyczios ryta biznie
riaus Juozo V. Britz ant E. 
Mahanoy Avė., kada szeimyna 
buvo nuėjus ant misziu in Vo- 
kiszka bažnyczia. Lavonu rado 
kabanti skiepe.
daktaras Burke nusprendė kad; lota, o ten jo motina ka tai ve 
pasikorelis jau negyvas o kad ke. Sūnūs taip jau piktai 
lavonas da buvo sziltas kunigas 
Bomemann davė jam paskuti
ni patepimą. Paliko paezia, du 
sūnūs ir duktere.

— Sztorninkas Jonas Bak- 
szys (Mitchell), 333 W. Spruce

Paszauktas

Luzerne, Pa. — Man teko 
but vienoj szeimynoje kuri 
kaip kada vis perka ūkio reik
menių. Būdamas namie ir lauk
damas sugrainant nuo kian- 
sziniu dėžutes, nulipa nuo ant
ro aukszto sūnūs, ir eina in toi-

szeimynoje

už
keikė ir motina pasiuntė... in 
pekla, na, ir man 
namuose.

Man perėjo sziltas prakaitas, 
ir pamaniau, kad mano sūnūs 
taip pasielgtu, ne tik jau mo-

būnant ju

uly., stovėdamas prie Eik* ten. tinai, .bet ir savo broliui, jis
• tro, stagai susirgo ir sukrito gautu pamoka, kad jau visada

ant saidvoko. Subegia žmones 
ji nunesze in Wylies 
kur adgaivino, po tam likos nu
vežtas namo.

— Praeita menesi Pennsyl- 
vanijos anglių kasyklose likos 
nžmuszta 59 anglekasiai — kie
tose kasyklose 36 o minksztose 
23.

aptieka

Jonas Kurdinski mano

gerbti
kitus namiszki ir svetima. --V.
atsimintu, jog reikia

Yonkers, N. Y. — Vasario 22 
diena, Szv. Trejybes svetainėje 
invyko puikus “spot-lightpuikus
balius kuri surengė Moterių 
Szvento Altoriaus Draugyste. 
Dalyvavo virsz 400 asmenų, 
pilnuto svetaine. iVtsilanke

virsz 400 asmenų 
svetaine.

kad jojo pravarde yra neiszta- Į publikos netik isz Yonkers bet
renuv todėl nutarė Pottsvillcs ir is7* aplinkiniu miestu kaip:

- ------ Isūdo melsti idant jam permai
nytu ant John Kurdv.

— Vincas Žerdeckas, vie- 
» 

serga pa
nas isz musu senu gyventoju 
714 W. Center ui i 
vojingai namie.

— Adomas Ptasznikas, 51 
metu, isz Germano peczes, mi
ro praeita Petnyczia Ashlando 
ligonbuteje nuo vandenines li
gos. Nepaliko jokiu giminiu. 
Szermenys atsibuvo pas Juozą 
Jeskevicziu, 1100 E. Pino uly. 
Likos palaidotas Panedelio ry
ta be bažnytiniu apeigų ant 
tautiszku kapiniu Szenadoryjc. 
Graborius Tra^kauckas palai- 
dojo.

• 1

— Ponstva Stanislovai Mil- 
butai ir p. Mikolai Stankevi- 
cziai isz Ttunakves lankėsi Ne
dėliojo pas savo pažinstamus ir 
gimines.

PARSIDUODA FARMA.
Pa neduoda 100 akru farma 

visais inran-labai pigiai su 
kiais. Norintieji kreipkitės ant 
Kzio adreso: 
t.26)

Peter Swilp, 
Barnesville, Pa.

‘DACZIUNII’
■ "nauji JUDANTINAUJI JUDANTI - 

PAVEIKSLAI' 
(MOTION PICTURES) 

«

“Kristaus 
. Gyvenimas 
(Passion Play)

Ir c»r«cnonijo« Ryme kada Sxv. 
Tėvas Benediktas XV pripažino

’ ° Joan of Arc” Sxventa, tai 
pirmu kartu matysite paveiks
lus Ryme Ssv. Tęva Benedikta 
XV ir visa S^v. Petro Vatikane. 

...ATSIBUS...
PANEDELIJE, ILf A» 1 H 
S VAL., VAK. MAK. 1 4

INŽANGAi 38e • Vaikams 15c 
NORKEVIOZIAUS SVE.
MAHANOY 0ITY, PA.
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Moterų* *u nzinlže ir su........................ ....  11—k —-m U Ottawa, III. ~ Metodistu 
pryczerifi Rev. James A. Wil
son perszov’e mirtinai zakristi
joną Amos Elliott ir jojo pa
ežiu kad iszdavė jojo meilingus 
darbelius su tūla naszle.

Santiago de Chile. — Du
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sa v žinia atmena, kur yra tik- 
pri va lumas ir su 1|* a a a
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szirdžeras
stūmė prie jojo.

Kožna motore turi būti
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met via
turi ant galo pri-
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darfiiftilikai likos užmuszti eks
plozijoj dirbtuvėje amunicijos. 
Visa dirbtuve likos iszneszta in 
padanges o artimi namai suar
dyti.

fl Teheran, Persija. — Ka
bule, Afganistane, valdže su. 
szaude 57 pasikelelius kurie 
nrisirasze prie bandos banditu 
po vadovysta Than Mahomed.

fl Freeland, Pa.
Drobeck, 60 metu, anglekasis, 
mire ligoributyje nuo aplaikyto 
susikretimo kuri aplaikc pul
damas nuo krėslo.

fl Paris, Ky. — Jim Ashbu. 
ry, nigėris, 
szin visztu likos nubaustas ant 
viso gyvenimo in kalėjimą. Bu
vo tai ketvirtas jojo prasižen
gimas už vogimą visztu.

fl Harrisburg, Pa. — Penn. 
sylvanijoj Felbruariaus mene
si automobiliai užmusze 252 

[Hiatas o sužeidė 2,679.
fl Pottsville, Pa. — Mikolas 

1 Slisz isz Primrose, kuris nuszo- 
i ve savo kaimyną Petra Jur- 
czik, ‘kad tas leido vėlai radio, 

į likos nubaustas ant viso gyve-
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* 
meileje atsargios.

* Pavieni szirdis 
gyvenime,
kibt prie ko, teip kaip szliaužio 
hiksztas mėtytas per vilui.

* Kas kalba kad myli žmo
nija, o vėlina ir musza prisl- 
grotinias žmonis per. galvas, 
tai. yra melagis.
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Dora motore nosiskundže 

aut nn >bodo gyvenimo; darb- 
szi motore nuolatos skundžia
si ant trumpumo dienos.

Motore patogi o kvaila 
tai kaip auksine rinke perver
ta per sznirpszles kiaules.

Motore gal del to dau
giau barszka už vyra, ba vy
ras sutvertas isz molio, o jiji 
isz kaulo, tai žinomas daigias 
kad kaulai labai barszka.

Ne vienas negali su pres
sed i gera ir

į’ :ii
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Admirolo Dewey laivas kuris ome dalybas sumuszime Tszpaniszkos flo-“Olympia,”
tos laiko kares, randasi sziadion Philadelphijoj Navy Yard. Valdžia manoji parduoti už sena 
geleži bet žmonos pasiprleszino priesz tai ir melde valdžios idant ji užlaikytu ant. atminties. 
Valdžia sutiko ir paskyrė $25,000 ant jojo pataisymo po tam atplauks 
pasiliks ant atminties.

in Washingtona kur

t i kur motereje 
pikta dvaso.

Adomas ir buvoAdomas ir J e va 
pirmutine pora, o pirmutiniu 
prieteliu buvo

Tasai Pavojingas
vėl nes. —F.

Boston, Mass. — Lyn no teis
me buvo ana diena byla, ku
rioj ruse Gerckiene skunde sa
vo burdingieriu Samoliuka už 
feunaikinima jos drapanų. Ji 
sako kad Samoliuk tai]) prie 
jos prikibęs su savo meile, 
kad ji turėjo paimti jam szluo- 
ta. Kerszydamas už tai Samo- 
liu'kas paskui gavo kažin ko
kio skystimo, kuriuo apliejo .ja 
ir sudegino jos drapanas. Teis
mas davė jam 6 menesius sus
penduotos bausmes ir liepe už
mokėti (Jerckienei $106 už su
degintas drapanas. — K.

Mount Carmel, Pa. — Kat
re Yeager, taipgi žinoma kaipo 
Katre Jakimayiczione, likos už.

Isz Lietuvos.
PRIMUSZE KAD NELEIDO 

PAVOGTI.

Sausio 27 d. Juodupės giri
ninkijoj Kukliu eigulis Jonas

21 MOTERES PABĖGO NUO 
SAVO VYRU.

Telsziszkiuose

ViKOSULYS
VAKTOKITA TĄ KOSULĮ ' llimo in kalėjimu.
-------------- ------------------------ < ]jOS Angelas.

kuri

Telsziszkiuose susirasze 21 
vyras, kuriems yra pa bėgusios 
žmonos. — .Jie nori net gyv 
naszliu 
gint savo reikalus 

E 
nei paleisti!

toris. Jie sako:

« 1

KURIS JUS NEAPLEIDŽIA!
FLAXINE nauja sutaisyta 

gyduole suteikia palengvinimo 
arsziausiam kosuliui.

Parsiduoda po 6Oc ir $1 Bonkute

Per paczta 10c extra del apmokėjimo 
nusiuntimo kasztu.

Parsiduoda Aptiekojo pas:

W. J. MILUS
Centre & Catawitia Sts., 

MAHANOY CITY, PA.

Calif. — Bai
si vėtra kuri prapute szale 
miesto suardė apie 200 namu. 
Keliolika žmonių likos sužeis
ta.

1i Manila, Filipinai. — įtai
ko beisboles loszhno, 50 Ameri- 
koniszku laivoriu susitnusze su 
gauja Filipiniecziu — penki isz 
ju likos sužeisti. Manoma kad 
Filipiniszki komunistai šukele 
inuszi.

Parvžius. — Primo de Ri- 
Lzpaniszkas diktatorius 
szirdies liga Nedėliojo.

za- 
snjunga sudaryt kad 

priesz ino- 
am nei pa- 

Dauguma 
gaspa- 

kažkame val-

4 4

Matuliauskas šoke brolius P.,! karti,
miszko vagis. Pastarieji pas- turim irkius, ežia reikia 

puolė pagaliais dines, tos nėra,
muszti — sužalojo sunkiai ran- . kioj įsi. Kitos žmonos vesti ne

galima, nes bažnyczia neduoda 
” \risi ima galvoti apie 

nors

tebėjo eigulį

ka ir iszmusze aki. Nukent e 
jos padėtas 
non.

Rokiszkio ligoni

PERSIDŪRĖ PILVĄ.

Sziauliai. o-

‘S, tos nėra
I. --I s
! szliubo.
koki nors svieti'szka szliuba.
Reikalas ir beda — k.i nors pa-* 
darvs.

svieti'szka

1

K. RĖKLAITISGeležinkelio si 
ty, bufete visai netikėtai pel- 

i stoties 
sargas. Karolis Drazdas, 40 m. 
amžiaus.

Publikoj ta savižudybe pa
dare slegianczio inspudžio,

daryta kalėjimo Lewistone, už Jhi pasipiove Pegegiu
stengima nuszaut biznierių Do
vydą Reitz, kuris kitados gy
veno czionais ir buvo meilužis 
moteres. Katre nuvažiavus in
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Lictuviczkat Graboriua

New York, Brooklyn ir Bradley 
Beach.

Tat vardu Szvento Altoriaus 
Draugystes tariu visiems kurie 
tik atsilankė nuoszirdžiausia 
aeziu. Balius nusiseko gerai nes 
pelno liko apie 200 doleriu ir 
visi buvo patenkinti.

—Pirmininke.
— Kovo 2tra diena parapi

jos svetainėje buvo surengta' 
Užgavėnių vakarėlis. Cineovos Ameri'ka ant vieno laivo. At- 
korporacijos pirmininkas Juo- važiavome 1.894 metuose. Jis 
zas Navikas isz New Yorko ro- gyvena kur Pennsylvanijoj. 
de judamus paveikslus 
labai gražiai publika nustebi- Busiu dėkingas

I

•j
slegianczio

Lewistona sustojo prie sztoro baisiai sunervino. Patirta, kad
ir pradėjo leidinėt szuvius, pa-! Pnudas nusižudo todėl, kad
taikindama jam in 
ant giliuko nepavojingai.

galva bet buvo atleistas isz pareigu 
stoties duruPagėgių 

vietos.
sargo

I

y

1
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Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslu. Turiu pagalbi
ninke moterems. Priei
namos prekes.

516 W. Spruce Sir 
Bell Telefonas 149

MAHANOY CITY, PA. 
306 Market Street

Bell Telefonas 441-J 
TAMAQUA,

n 
vera, 
mirė 
Turėjo jisai 60 metu. Dvi duk
tė res rado ji negyva kada su- 
gryžo isz bažnyczios.

•»

PA. imi

PAJESZKOJIMAI AUTOMOBILIS SUSIDŪRĖ 
SU VEŽIMU.

iii

•y!
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1

Asz Jonas Cecilaitis, pajesz- 
kan Joną Žeui arba Žini. Asz 
kartu su juo atvažiavau in

kui* 
kurie'Turiu su juo svarbu reikalu.

kad kas ka
no. Pirma jis parodo religisz- apie ji žino arba pats atsiszau- 

ktu sziuo adresu: 
Mr. Jno. Cecilaitis

kus paveikslus po tam komedi
ja kuri nemažai publika prijuo
kino. Ant galo jis parodo gra
žiu vaizdu isz Lietuvos (Lietu- 
viszkus kariuomenes ir ūkinin
ku gyvenimus) ir Harrisono ir 
Maspetho Baseball teamus.

Programa publikai patiko 
gerai, garbe yra ponui Navikui 
ir jo pagelbininkams. Yra labai 
malonu matyt kaip musu tau
tos žmones darbuojasi ir sten
gėsi nepasiduoti kitiems. Lai 
jiems Dievas padeda.

1 Publikos labai mažai atsilan
ko. Tikru žinių nėra del ko bet
gi vis blogos valios žmones dar
bavosi kiek galėdami kad nu
traukt pnblika in savo puse. 
Buvo girdėt kad nemažas bū
relis motorėliu susirinko in 
vienos szeimynos narna ir te
nai vartė in veikalus kaip ga-

— H .r ■ ■ — — — — , — a — —r — — — . — — — — .

traukt nuo vakarėlio. Prie du- žinti dora ir

1526 — 9th’st.

(t.22.

Rockford, 111.

Antanas Buczkowiski 
pajeftzkau savo pus-seres Kat- 
ries Bnczkauskiutes po tėvais 
po vyro pavarde nežinau. Ji 
paeina isz Suvalkų gubernijos, 
Szventežero parapijos, Enenu 
kaimo. Pirmiau gyveno apie 
Cuddy, Pa. Praszau atsiszaukti 
sziuo adresu: (3t.

Mr. Ant Buchkowiski
1133 W. Scott St., 

Kulpmont, I?a.

p*

Panevėžys. — Vasario 17 
d., tarp Smilgių ir Panevtžio, 
ant Smilgių vieszkelio invyko 
automobilio' katastrofa. P.

'v'. ■Korsako isz Panex'ezio automo
bilis, gryždamas Panevežyn, 
sutiko porine padvada. Prasi
lenkdamas, arkliai pasibaidė, 
pasuko taigai ir tuo momentu 
kai vežimas su arkliais atsi
dūrė skersai kelio, su jais su-> 
siduro automobilis. Susidūri
mo rezultate vienas arklys ta
po -užmusztas vietoje, kitas 
lengvai sužeistas. Isz žmonių 
niekas nenukentejo. Automo
biliui iszmusztas prieszakinis 
langas, sulankstyti sparnai ir 
sziaip žaizdų nemaža.

L
3

v;

JUOKAI
TEISINGAS SZUO.
Ar žinai, ka, turėjau la

lėdamos kad tik publika? ati- bai gera szuni, jog galėjo pa
trauki nuo vakarėlio. Prie du- žinti dora ir nedora žmogų, 
riu tikietu mažai pardavė. Gai- Ant uiokszo opsas szokdavo.

nedora žmogų.

UŽ DEGTINE — KARIASI.
Kryliai, Kamajų v., Rokisz-’ 

kio apskr. ,Kryliuose pas A. 
Žilinską Peleksa buvo padary
ta krata, kurios motu buvo 
rasta keletas buteliu namine^ 
degtines. Del to policija Žilins
ką vietojo aroszlavo ir nuva
ro nuovados daboklen.

valandų poliei- 
i rado pa s i ko

vusi ant savo diržo.

Už keletos ' 
ja pil. Žilinską

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkos
Dentistas Mahanojuje*

Ant Antro Floro Klina Sztoro
19 W. Centre St; Mahanoy City

jIIATIDARYTA KOŽNA SUBATA VAKARAIS

la Cineovos Korporacijos kad — 
mažai pelno liko, dar gal ble- 
des apturėjo.

I Po paveikslu žmones prie 
kavos ir užkandžiu taip gausiai 
pasirodo kad navet netikėtai 
del parapijos pelno indjo apie 
100 doleriu. Jaunimas paszoko 
o vyresnieji ir taip linksmino
si iki vėlumui. Visi išsiskirs-

- Tai ka su juom padarei?
—/ Turėjau pakart, ba nuo

latos ant manes urgzdavo o ir 
karta ranka perkando.

NE GALI BŪTI.
Ar žinai, kumute, mano 

Dievo

te užganadinti.

■M —*

nebagzninkas vynas, 
duok-dangų, tai priesz smor- 
ti buvo gyvas penkes minutas.

' —i Ka kalbi? pe gali būti!
* *

ti buvo gyvas penkes minutas.

RADO LAVONA SZULINY

Žeimelio miesto isz szululo 
isztrauktas veterinarijos gy
dytojo Avižienio Kazio lavo
nas.

„ Sziauliu kriminalines poli
cijos nustatyta, kad Avižienis 
pats inkritos in azulini. Bet ki
tomis oficialinomis žiniomis'

T M- *

veterinarijos gy-

j f /

Avižienis gnlejes būti nužudv-
f . ,'Jj , 1 • ■ . . /y | ,

V

tas. J;
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NUO 7 IKI 8 VALANDOS
Muso kostumeriai giria muso kanka, 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.
MAHANOY CITY, PA.

Member of The Federal Rosene System 
-------- $--------

DIREKTORIAI
D. F. GUINAN 

JUOZAS MACIEJUNAS 
- ANTANAS DANISEVICZIA

• JOHN J. MORAN 
GEORGE OLIVER
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NAUJAS KAMISORIUS.
Sudžo Hugh M. Tate isz

Knoxville, Tenn., 1
Interstate Com-!

merce kainisijos Washingtone,
tintas

1). (\
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c
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narį u

Motin: 
ilgai guliį t 

Jonukas: 
gulėdamas

likos paženk-!
i

MUSU VAIKAI.
Kaip tu Jonuk teip 

i
ir

Kelk! Sarrnatykis
- Asz mamele 
Įidiu sarmatytis.O*
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WILLIAM R. MILLER 
JAMES A. DOLPHIN 
JOS. B. REING 
P. C. FENTON

DIDZIAUSE ORKESTRĄ ANT SVIETO

y

Joseph E. Maddy yra vadu szios National High School orkestrus kurios nariai paeina

a
f, ’

isz visu Suvienytu Valstijų ir yra didžiause ant svieto susidedanti isz 300 muzikantu. Ana
► * m *'diena orkestrą laike koncertą ant laivo Acquitania, New Yorke.
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