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ISZ AMERIKOS
LIETUVEI APL

LESZE BANKA
VADAS 2 M U I D I N A S 

SUIMTAS DETROITE.

JO DRAUGAI PŪKAS 
ZENKAUSKAS DA 

NESUGAUTI.

Waterbury, Conn. -

IR

Kovo
28 diena priemiesty buvo už-
pultas ir apiplesztas 
town Trust Company bankas. 
Banditai su pinigais pabėgo 
automobiliniu. Dabar pasiro
do, kad tai buvo Lietuviu dar- 

plesziku pereita

Water-

bas. Viena*
Petnvczia buvo suimtas Det
roito aut geložkelio stoties, isz 
kur jis mėgino susisiekti tele
fonu su kažin kuo St. Louise. 
Jis jau pargabentas in Water- 
lowna ir uždarytas kalejiman 
po $25,0000 kaucija, 
laikraszcziai vadina ji 

bet tikra joSmede,

Anglu 
John 

pa varde, 
kaip rodos, yra Zmuidinas. Jo
tėvai gyvena Pittston, Pa.

Suimtas Smeden 
kitus savo sėbrus, 
esąs Pūkas

iszdave ir 
A’ienas 

kitas Zenkauskas. 
Bet kur jie randasi, jis nesako.

Policija betgi tikisi sugauti 
ir Plika su Zenkausku. Ji ma
no, kad jiedu randasi St. Loui
se, ir kad su jais Smeden ban
dė susisiekti telefonu isz Det
roito. '

Smeden prisipažino, kad jis 
au Puku ir Zenkausku apiple- 
sze netik minėta banka, bet ir 
Waterburio Atletu Kliuba pe
reito Vasario menesv, isz kur 
jie tuomet pagrobė $1,790, kū
ne surinkti už tikėtus in kum- 
sztynes. Isz to grobio jam teke 
$600, kuriuos jis praszvilpes 
su merginomis in dvi sanvai- 
tes. Isz banko grobio jis $1,000 
praleidęs in 10 dienu.

Toliaus 4‘Keleivis

j U

1 J

Be to

raszo, 
kada policija Detroite ji suė
mė, prie jo rado $533. Paskui 
iszkretc jo kambary vieszbuty, 
ir tenai rado da $l,0Q0.
da prie jo rado rakta nuo ban
kinio bakso isz Pittstono, ir 
padarius tenai revizija, rasta 
<la $5,000. Policija viską kon
fiskavo. Atėmė taipgi deiman
tini žiedą ir špilka, 
buvo nusipirkęs i 
isz banko pinigais.

, kuria jis 
iszplesztais

bu-

ft MAHANOY CITY, PA. UTARNINKAS 22 BALANDŽIO 1930 (TUESDAY, APRIL 22,1930) W. h. BACZKOWHII, PrM. B Mf.TV . IP* f/RV TT r*M | , I rri, M
F. W. UOCZKOWNKI, KAIlor. 41 METAS i

1

PABĖGO SU SVAINE
PAĖMĖ $2,000 IR PABĖGO 
SU SAVO PATOGIA SVAI

NE PALIKDAMAS 
PACZIA.

UŽVYDUS VYRAS ISZDEGI- 
NO ŽENKLĄ ANT 
PACZIOS KOJOS.

Andrius Baud i k

— AntanasBuffalo, N. Y.
Podolski kuris laiko salima ant 
Filmorc Avė., dingo su savo 
patogia svaine ir 2,000 doleriu. 
Gyveno jisai su savo paezia lai
mingai pakol pribuvo isz levy, 
nes jauna ir patogi Jevute, se
suo Podolskiencs. Antanas už- 
sikarszcziavo ir tuojaus pamy
lėjo Jevute o toji sugražino jo 
meile, bet pati nieko apie tai 
nedasiprato ir ne nesapnavo 
kad josios sesute jaja apgaudi
nėja.

Ant galo dasiprato visko ir 
norėdama tam viskam užbėgti, 
nutarė savo sesute iszleisti už 
Petro Jnszko. Ana diena Pet
ras pasirūpino 'bažnytine dis- 
pensija ir likos surisztas maz
gu moterystes. In kėlės 
das po vinezevonei Jevute pra- 
sze Petro idant jai pavėlintu 
atsisveikint su savo draugėms 
pirm negu iszkeliaus in szliu- 
bino kelione. Jevute nuėjo tie
siog pas szvogeri kuris ant jo
sios lauke su automobilium. 

du tukstanezius dole- 
ir iszpiszkejo nežino kur. 

gailesties lie
jo aszaras kad neteko savo pa
ežiu les o Podolskiene sako te
gul josios sesute gyvena su jo
sios vyru kurio daugiau nenori 
matvti sii' o akimi.

Chicago. — Andrius Bandik, 
26 melu, darbininkas laike die
nos o muzikantas vakarais, 'bu-, 
vo baisiai užvedus savo 24-me- 
tiniai patogiai paeziulei, moti
na dvieju vaiku. Ana diena 
taip insiuto kad suriszo savo 
paeziule, inkaitino geleži ir pa
ženklino savo paeziule su lite
ra S ant kojos, kaip tai daro 
kauboisai Mostuose su gyvu
liais.

Andrius praleis kelis mene
sius'kalėjimo ant atvesimo nuo 
savo užvydejimo.

VYSKUPO SŪNŪS ŽUDIN- 
TOJUM; PATYS KENTE 

IDANT DUOTI JAM 
MOKSLĄ.

i .
James Mat hew 

met u

SUĖMĖ LAUKINE MOTERE
Bowes Run, Ari z

ir

valan-

Xew York.
J r.,

Pasienio 
riu
Jevotes vyras isz gi

DAKTARAI NENORI 
PROHIBIOIJOS.

Scranton, Pa. — Visi dakta
rai isz Lackawannos pavieto 
yra prieszingi prohi'bicijai ir 
vienbalsiai balsavo ant josios 
praszalinimo nes yra konkenti 
dvi žmonių ir valdžios.

PABĖGO KATALIKU 
KUNIGAS.

Southbridge, Mass. — Szio-
. pabėgo

Mykolo
mis dienomis isz ežia
Rumunu kataliku Szv

kunigas Joneskn.
kad kelios die-

bažnyczios V
Policija sako, 
uos priesz tai jis prasze leidi
mo nusipirkti revolveri. Palik
ti jo pėdsakai rodo, kad jis 
iszdumes Kanadon. Ar jis pa
bėgo vienas, ar su meiluže, tik
rai nesą žinių.

PREZIDENTAS HOOVERIS 
MATO KAD PROHIBICIJA 

NE TURI PASEKMES.
Washington, D. C.

tai prezidentas atėjo

—~ Kapi
tonas W. lt. Stayton, preziden
tas draugoves prieszais prohi- 
bicija sako buk isz kalbos ko
kia turėjo su prezidentu Hoo- 
veri u,
prie supratimo kad prohibicija 
neturi jokios pasekmes ir ne
ilgai gyvuos ir negali boti pri
versta ant žmonių kurie josios 
neužlaiko ir neguodoja. Prezi
dentas svarsto kokiu bildu bu
tu geriausia jaja atszaukt 'bot 
ims laiko pakol apsvarstys sa
vo nuomom*.

Galima tikėtis kad neužilgio 
prohibicija velniai pagriebs.

GIRTUOKLIS KOKIU MA
ŽAI RANDASI ANT 

SVIETO. .
Germania,

(r ir1 
oSuedbėr

Wis. ()ska r
;al yra didžiausiu 

girtuokliu kokiu mažai ant.• • • jisai 
paezios, 

kėdės ir 
sofka už $3.60; davė isz tu pi
nigu paežiai 60 centu ant mais
to o likusius pragėrė. N urnai ia- 
vojo savo tetos narna už ka op
iai ke 20 doleriu, isz to davė pa
ežiai 2 dolerius o likusius pra
leido ant munszaines. Už toki 
pasielgimą likos patrauktas in 
suda ir likos nubaustas jmt 
penkiu metu in pataisos narna. 
Negana to, Oskaras pasielgine- 
jo su savo paezia arsziau kaip 
žvėris. Porele turi devynis vai
kus.

svieto randasi, 
szliu’bini žiedą 
pardavė pecziu,

mažai 
Pragėrė 
savo
(I v i

APLAISTĖ VYRA MUN- 
SZAINE IR UŽDEGE.

Erie, Pa. — Rože Mraziene, 
kuri nekente savo vyro, nes
vo už ja 18 metu senesnis, nu
tarė nuo jojo atsikratyt. Kada 
tasai miegojo, aplaistė ji mun- 
szaine ir uždegu. Nelaimingas 
pasijutes liepsnose iszbego lau
kan. Paliuijantas užtemines ji 
užmėtė savo surdota ir užgesi
no liepsna ir nuvežė in ligonbu- 
te kur in dvi valandas vėliaus 
mirė. Nedora motore likos už
daryta kalėjimo.

1)

DVASE PAVIDALE LEVO.
Rowland, R. J. —— 

miestelyje Greenlee, arti ežio- 
nais, vienam isz tenaitiniu na
mu, pasirodinėja dvasia kuri 
iszrodo kaip levas ir spjauna 
ugnia.
ana 'diena 
locnininkas namo, 
malsziai lovoje ant kart paju

kas traukia laukan,

Mažam

Taja baidykla regėjo
Mikolas Proctor 

Gulėdamas

kryželi
( 
k es i

szau’damas sau 
kulka pa taikė in 

sziadien Stepas

bando isz ru penties

)

to kad ji
pagriebė uzbona vandens ir ap
liejo'bai dykla kuri užsirūstinus 
ant tokio priėmimo pradėjo 
spjaut ugnia.

Ar tik Maikas neiszgere už 
daug ugninio vandens...

NEKLAUSYKITE 
PROHIBIOIJOS TAI 

ILGAI GYVENSITE.
Goodling, Idaho. — Sztai ko

ki receptą tluoda ant ilgo am
žiaus Klias Arkosh, 112 metu 
pardavėjas divonu. T’asai senu
kas sako, reike daryti visai 
prieszingai kaip mokina, szia
dien prohibicija o žmogus su
silauks vėlybos senatvės. Sztai 
jojo receptus: gerti guziite, ru. 
kyt tabaku, pavalgyt gerai mė
sos, cibuliu, bulviii, salotu, ke
lia pomuranezius ir tris painU‘8 
kavos per diena,.

ISZGELBETAS
NUO MIRTIES 

PER KRYŽELI.
Westville, Mass. — Kryželis 

kuris kabojo ant jojo krutinės 
nedaloido Stepui Vlasakui at
imti sau gyvastį per nusiszovi- 
ma. Vlasakas 
in krutino, 

ir
Ižiau'gcsi kad yra gyvas ir lai- 

kri'kszezioniszko papro- 
czio nesziojimo kryželio.

X’lasak neturėdamas darbo ir 
priek tam atmestas per savo 
mylima,
atimti sau gyvastį.

—       p- ■■ ■ ■

SENAM KAKALYJE 
VELNES KURINA.

Colton, N. J. — Ana diena 
(‘zionais atsibuvo svodbu Ja
mes McKean su naszlo Helena 
Morris. Nieko tpme nepapras
to nebūtu kad jaunavedis netu
rėtu 89 metus o jojo jauna pa7 
eziule 76 metus. Prisimena 
priežodis kad “senam kakalyje 
ve Įneš kūrina.”

McKean yra seniausiu farme- 
riu czionaitineje aplinkinėje ir 
buvo vedos jau tris kartus. Tu
ri jisai dvylika vaiku ir 38 
anukus. .

Biz.

ISTORIJA SURASZYTA 
ANT BUMASZKOS.

AVorthington, Kan. — 
niūrius Romanas Strodes aplai-
ke dolerine bumaszka neatsi
mindamas nuo ko, aut kurios 
užtemino koki tai raszta raudo
nu atramentu. Ant tosios bu- 
maszkos buvo sekaneziai parai 
szyhu*

Yra

Isz Visu Szaliu BAISIOS VELYKOS*
Keli me

džiotojai suome czionaitiniuose 
kalimose laukine motore kuri 
yra labai panaszi iii beždžionka 

iszrodo
I OJI

;alima dasiprast yra 
melu amžiaus. Gyveno uoloje ir 
yra labai drūta nes pasistato 
atsispyrime szesziems drūtiems 
vyrams ir gynėsi tikrai žverisz. 
kai. Nepaprastas tasai sutvėri
mas likos uždarytas klotkoje ir

,1«

*•

UGNIS BAŽNYCZIOJE;
PRAŽUVO, DAUG 

SUMINDŽIOTA.

150
30 ŽMONIŲ ŽUVO BAISIOJ 
UGNYJ KURI SUNAIKINO 

5,000 NAMU.
Manila, Filipinai. — 

vėliausius įlanoszimus i 
d ižo, t ai 
baisioje ugnyje kuri sunaikino 
penkis lukstanezius namu. Ug
nis dege per dvi dienas ir nak
tis padaryilama bledes

21 
vyskupo

Maxon 
piskopolinio , .

novos užsiimi nėjo raszymu is- 
o kuris buvo pasileidos 

sunkiai gerdavo,
svaigimo nužudo su krėslu Do
vydą Paynter, 73 metu senuką, 
kuri pirma karta savo gyveni
me buvo matos, tam paežiam 
name kur radosi ant b n rd o.

Kada tėvai apie tai dažino- 
jo, nulindo, nes stengėsi Simui 
pristatyt pinigu ant pragyve
nimo ir mokslo’, patys 
mi varga ir nedatokliu o kiek 
pinigu jam nusiunsdavb lai šu
nelis tuojaus praszvilpdavo ant 
gerymo ir kitokiu linksmybių 
ir tas buvo priežastim nnžudi- 
nimo nekalto senelio.

e

toriju
i r

suims 
kuris

o veidas 
žmogų.
(V

in paprasta 
pus-žvore, kaip 

apie 24

laiko ap-

kensda- 
o

jojo sūnelis norėdamas 
tėvo ■ pasijuokt, nutraukė

i

NEDARYKITE JUOKU ISZ 
SAVO TĖVU.

Boston. — Mikolas Whitt- 
mer, 59 metu, nesziojo sena 
skrybėlė ir parojus aha diena 
namo, 
isz
skrybėlė nuo galvos ir sudras
ko. Tėvas neprieme tai už juo
ką ir ])asiprieszino 'bet sūnelis 
da lova gerai už tai suteriojo. 
Paszanktas priesz slidžia, ap- 
laike sūnelis už toki szposa du 
metus in kalėjimo ir užmokėji
mą szimto doleriu bausmes. 
Dabar turės laiko ant apmans- 
tymo kaip reike guodėt tęva 
savo.

4 ŽUVO SU NUKRITUSIU 
: EROPLANU.

Jersey (lity, N. J. — Trys pil- 
sažieriai ir varytojas eroplano 
kuris prigulėjo prie Colonial 
Airways 

in
Line, lekentis isz Al

li k os už-bany in Nowarka, 
miiszti kada eroplanas nukrito 
isz oro ir pataikė in elektrikini 
drata turintis 132,000 voltu, 
laike miglu ir sudegė ant vie
tos su visais.

1’arp žuvusiu ra grotas de la 
Vaulx, prezidentas Aoronau- 
tique International Co., isz Pa
ryžiaus; Mrs. Mario Williams 
isz /Providence, R. L, 
Conklin isz New Yorko ir 

1 t . »

rytojas‘John .Salway isz Alba
ny kuris atsižymėjo lėkio j imu 
laike kares Pranei joj.

000 voltu

1A;. V.
va-

Sparta, Ndbr.

bet Mrs. 
ana diena

MOTINA DALYBAVO ANT 
SUNAUS AUKSINES 

SVODBOS.
— Labai retai

kada atsitinka idant motina su
laukia sūnaus auksines sukak
tuves vinezevones o 
Lima Sti ickhouser
dalyvavo ant taip ženklyvos 
svod'bos savo sūnaus K. S. 
Trafford, kuris apvaiksztinejo 
savo ju'bileju su savo paežia.su 
Strick ha useriene turi 102 me
tus.

Pagal 
isz Ca- 

30 žmonių pražuvo

DU KUNIGAI MIRĖ.
% * ■ _________

Bukaresztas, Rumunija.

f

■

vėliaus nusinnstn in prieglauda Į11 'milijonu doleriu.
del paikszu 
da ktarai.

kur Joja I erines

Paskutines Žinutes
Smarki 

rieve radio bokszta 
penkis darbi

ninkus ir sužeidė kelis. Darbi
ninkai tame laiko stato boksz
ta ir radosi ant jojo.

Buenos Aires 
viesulu su 
kuris

O* 
nžinusze

II Alenai, Graikija. — Smar
kus drebėjimas žemes 
daug bledes

Peloponnesus aplinkiiu*je.
sužeidė. Dauge

ltose bažnvezioso kilo sumiszi- n.'
inai tarp mėldžianeziu žmonių.

padare
keliuose miestuo

jeszko 
auka.

griuvėsi uosen

li n t tri- 
Zmones 
daugiau

SAPNAS ISZSIPILDE.
Darbi- 

apsake sa.
Drohobycz, Lenk. - 

įlinkas Jonas Durna 
vo draugams buk sanavo kad ji 
patiko nelaiminga mirtis. Vos 
praėjo kelios 'dienos ir sapnas 
iszsipilde. Kada Durnas atvožė 
malku in maluna, szmotas me
džio nusirito nuo vežimo, pri
slėgdamas ji taip nelaimingai 
kad in kėlės valandas mirė bai
siose kaneziose.

se
Kelis žmonis

11 Viednius
Priesz szventes czionais daug 
žmoni u atėmė sau gyvastis nuo 
vargo. Lyg sziam laikui nusi
žudė asztuoniolika o in trisde- 
szimts guli ligonbutoso.

F

.—h---------------------

A ustrija.

r»

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU

Detroit, Mich. — Pas mus 
kaip ir visur, žmoiieliai nedir
ba o moterėles su vyrais trau
ke beveik kas dien “ant svei
katos.” Yra czion kelios vietos 

kurias susirenka moterėles 
vyrais pasimusza. kaip pri- 

ramybes,”
vietos siūboje.

tai vyrams ir

i n 
su 
gere “ 
vaikams nėra
Vaikszczoija su nusmukusioms 
dresems po ulyczia ir griežia 
dantimis kad per mažai 
namines.

Bedarbe cziun didele. Vyrai 
neturėdami ka darvt verda na- IK

ir savo .moteres girdo 
greieziau iszeitu isz pro-

<r ry

griežia
gavor>

mine 
idant 
to kad kita greieziau gauti. 
Graudu žili reti kaip pas mus 
žmonelini girtuokliauja.

Musu mieste randasi gra
žiu merginu bet nelabai szva
rios. Kaip ateina ant szokio ar 
kitokio d ra ugi sz ko 
mo,

greieziau

Telegramai prisinnsti isz kili
mo ChVčsti, 
Pi t esti,

Grodnas 
to labai sujudi 
gejimu kuris

STEBUKLINGAS PAVEIKS
LAS JĖZAUS KRISTAUS.

— Gyventojai mies- 
> nepaprastu re.

atsitiko czionais. 
Ibis kokiu tai Stefanija Majtie- 
riene, gyvenami ant \’ih*ns- 
kos ulyczios, atsinaujino ste
buklingu budu senas paveiks
las Jėzaus Kristaus kuris ant 
gaivos turėjo erszkecziu karu
li, Daugybe žmonių susirinko 
prie namo regeli stebuklinga 
paveiksią o 7 metu mergaite 
tvirtina 
sugražino jai regėjimu.

Tuom regėjimu užsiėmė vie. 
Ii uis dziakonas ir palicija ku
rie nutarė nuneszti paveiksią 
in bažnvezia.

ant

• regeli
o 7 metu

Imk tasai pa veikslas

— .Julija 
po dvieju vyru

susi rinki- 
pasmirde nuo munszaines, 

kaip tik kelis kartus paszoka 
tai eina iii kampa, iszsitrauke 
lionkutes su baltake po tam ka
binasi vyrams in akis idant 
vestu pasivaikszeziot bet vyrai 
ant tokiu nepaiso norints jos 
giresi kad bus geros-gaspadi- 
nes ir vyrams visame užgami
di ns.

Patri-
32 metu, sugrąžęs

Musu senmergės yra la-

su

“Yra tai mano paskutinis 
doleris isz szimto tukstaneziu. 
Praleidau viską su paleistu
vėms. Pokliszkas gyvenimas.”

Tuja nelaiminga bumaszka 
biznierius indejo in romelius ir 
pakabino sztore idant jaja visi 
matytu ir imtu po veizdi atei- 
LYi*'- ■ _ ’ / ' 2| JtkA .

NUSZOVE MOTINA IR 
PATS SAVE.

Madisonburg, 111. — 
kas O’Fern, 
namo girtas, Įiradejo kelti vai
dus o motina negalėdama nu
ke nst jojo keiksmus ir piktžo
džiavimus, pradėjo -melst idant 
eitu gult ir iszsimiegotu. Nela
bas sūnelis vietoje ])aklausyt 
motinos gražiu žodžiu, inirszo 
kaip pasiutęs ir isztraukos re
volveri pradėjo szaut in moti
na. Pataikinta keturiais szu- 
viais, krito nelaiminga negyva 
ant vietos. Kitas sūnūs paregė
jus kas darosi, pagriebė taipgi 
reVolveri bet pirma negu isz- 
szovo, girtuoklis pats szpve sau 
m krutinę ir atliko ant.vietos.

bai sztarkios
szl i perins 
koms bet kojos

artimoje miesto 
75 m v les

reszlo, pranesza buk 150 žmo
nių pražuvo, o daugelis sužeis
ta isz kuriu taipgi daugeliu 
mirs, ugnyje kuri kilo 1>ažny- 
czioje laike Velykiniu apeigų 
praeita Ketverge.

Keli szimtai maldininku li
kos pagauti bažnyczioje kada 
ugnis kilo bet kiek iszliego lau
kan tai <la nedažinota. Pribn- 
via ugnagesiai turėjo nemažai 
darbo iszdaužyt bažnytines du
ris kurios ‘buvo užkimsztos Ne
gyvėliais.

Laike pamaldų vejas lilipute 
kaltinas prie deganeziu žvakių 
ant altoriaus, kailiuos užside
gė kaipo ir altorius. Tarp žmo
nių kilo baisus sumiszimas ir 
visi pradėjo grūstis prie dūri h 
kurios atsidarvdavo isz viddus 
todėl susigrudia žmones negil
iojo iszbegti laukan. Tokiu 1)11. 
du ne tik daug sudegė bet dau
gelis likos sumindžioti aut 
smert. Tarp žuvusiu randasi dn 

ir bur
mistras miestelio Choesti.

nuo Buku-
t

e

■ I

■

kunigai, notarijuszas

BOLSZEVIKAI
NERKRSZKADINO

i

VELYKINES SZVENTĘS.
Norints Soviatai

MOTINA SU JAUNIKIU 
PASKANDINO SŪNELI.

V leda vok, Lenk. 
Kazlauckicne
turėjo tris vaikus: vedusi Simu 
ir du mažus sūnelius pas kuria 
pasiliko tik 8 motu A’ladukas 
kurio la'bai neapkentė ir buvo 
jai didele sunkenybe nes susi- 
nesze su kokiu tai Antanu Cup- 
rinsku ir ant galo nutarė vis- 
iszkai atsikratvt nuo vaiku-• 
ežio.Drauge su savo mylimu 
inmete ji in upė A isla. Palicija 
nedorėlius aresztavojo.

Moskva, 
persekioja žmones už tikėjimą 
Rusijos ir uždraudė pardavinė
ti kiauszinius, pyragaiezius ir 
kitokius Velykinius gardumy
nus, bet krikszcziones :q>- 
vaiksztineju A’clykas be jokios 
perszkados. Valdžia nosimaisze 
iii bažnytines pamaldas Didžio
je Petnyežioje kaipo iv per Ve
lykas. Kas norėjų, ėjo in Imž- 
n veži a s o 
nes buvo 
juos persekios. A’elykos Rosi

kiti pasiliko namie 
baimėje gal valdžia

1
joj perėjo malsziai Ik jokiu šir
mi szimu.

k

i < AUSTRIJOJ

PASIUTIMO LIGA 
LIETUVOJE

SZLAPIEJI”
LAIMĖJO 133,281 BALSO 

DAUGUMA.
Melburnas, Austrija. — Ko

vo 29 diena buvo visuotiniu 
balsavimu prohibieijos klausi
mu galutinis balsu suskaity- 
mas parodo, kad antiprohibiei- 
ninkai laimėjo 133/281 balso 
dauguma. Už prohibicija pa
duota 419,005 balsai, priesz — 
552,286.

SZUNES DIDŽIAUSI LIGOS 
PLATINTOJAI; 501 

SUSIRGIMAS.
t

KELI ŽMONES APSIRGO 
PASIUTIMO LIGA.

— . i i n

. Artinantis pavasariui visuo
met pbwziaisi pasiutimo liga, o 
nuo tos baisios nelaimes apsi
saugoti teta vienintelis būdas

D

DARBININKAI ROSIJOJE 
NERIMAUJA.

— Maskvos “^rav. 
korespondentas Stalin- 

ade pranesza kad traktoriui —
• I J t • 1 1 .1 • • 1

Ryga.
dos”
gri
fa’brikuose ten kilę darbininku 
neramumai ir kad tvarkai at- 
steigti esąs pasiaustas skrajo- 

s. Fabrikai
nepaiso todėl senmergėms szir- 
dis skauda o bust i jokes vestio 
mylėtu ir meiles ’nesigailėtu.

—Fordiikas.

Tamaqua, Pa. — Kas t ok i s 
pavogė automobiliu Mikolo 
Levanaviuziaiis, 205 Cay uly., 
kuris stovėjo prie No. 14 ka
syklų su kuriuom Levanavi- 
ežius u t važiavo i u darbą.'

in Stalin- 
ba-

norints neszioja 
auksztoms kur- 

k re i vos kaip 
lankas o kada eina ulyczia tai 
dairosi in szonus ir guglimi su
akutėms bet vyrai ant tokiu jaujas czekistu bury 

sustoja dirbti.
Neramumai kilę del maisto 

stokos.
Szimtai geru darbininku, ku

rie būvu ulsiiinsti
grada dirbti fabrikuose, 
dauja, sakd korespondentas. 
Daugelis ju apleidžia miestu ir 
grYžta in pirmykszczias savo 
darbo vietas, kur su maistu dar 
nėra taip bloga. _

— tai kova su palaidais szuiR- 
mis. Remiantis Sveikatos de
partamento statistiniais davi
niais 1928 m. visoj Lietuvoj 
buvo aprietu ir PasteHo 
skiepyta 501 žmogus. Isz tu 501 
žmogaus apriejimu szunims 
tenka — 451 žmogus, kiaulėms

7, katėms — 19, karvema 
t dygiui

— 1, vilkui — 1, žmonėms
11), arkliams

t.

Kauno miesto ir apskr. iš
registruota 211 apr. t.t y. apie 
40% visu apriejimu.

Nežiūrint J^isterio st. skiepi
jimu, keletas žmonių apsilpo 
pasiutimo liga ir mirė. Mttt, 
per vėlai atvažiavo skiepytife.

Taigi kovojant su pasiutilno 
liga, reikia kovot ir su palai
dais szunimis. Del to szunes ir

Kaune per motus
szunu prigaudouia apie 8M 
g«lvu. . _ _ - į į ęj

gaudomi.
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Kas Girdėti
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Svietas susideda isz visokiu 
žmonių su visokiais protais 
nuomonėms ir pažiūroms. .

Ant ko rodak-žai ka žinote.” 
torius jam sokauezirti davė at
suk v ma: •r

Arsziausia kad redaktoriai 
žino tiek, kad apie viską nega
li apraszyti. Redaktoriai žino 
ka* už daug lebatija, katra mo- 

isz kelio dorybes,
11 f J \.4<

. Vie-1 ti>re išeina

ISZ LIETUVOS'SUSILAUKE iMotere Supliekė Savo Surinkimas Tikru
' »

ui, kad ir turi sugeltas sniege-1 kat ra gyvena su prielaidiniais, trustas,

‘ Ll ‘ ;
SZVEDAI PASKOLINO LIE

TUVAI 6 MILIJONUS 
DOLERIU.

Kaunas. — Szvedu degtuku 
isztisus metus vedos

kada ateisiu su Szvenczįausiu 
Sakramentu.

Pribuvęs in namus ligonio, 
vi,supirmu paklausiau, ar da 
randasi ežia ta nedora m0te- 
risžke, ant ko gavau atsaky-'

AtsitikimuPriesza Rinkiniuose
2S:Z''..

i t

randasi ežia ta nedera m0te- 
risžko, ant ko gavau atsaky
mu nuo paties ligonio, jog )rra 
ir pavaryti jos nebegali.
pasiliko man daugiau, nieko 
kaip tik apleisti ligoni neapru- 
pintis sakramentais. Ant 6 Va
landos rytmcezio sugryžiau in 
klebonija. Po atlikimui misziu 
szventu, iszgeres puodeli ka
vos, nuėjau pas ligoni antru 
kartu. Ligonis dabar jau gai
lėjosi už savo nusidėjimą, bet 
moteriszkes pavaryti nenorėjo. 
Jausdamasis 
galutinai tiko

Ankstyvo ryto tyla pertrau
ko skardus fa'briko kaukimas, 
jo aidas atsikartojo užmiesty
je ir dingo kur tai tolumoje.

Bestovi* darbininku būrys 
ties vartais staigai mėtėsi in

r
'i. i

f

H

uis bet tamsuneliai to nesu-Į apie vaikus kurie apipleszineja derybas su Lietuvos vyriausy
be del degtuku monopolio Lie- fabriku kad užėmus savo sie
tuvoje pagaliau padare sutarti tas ir pradėjus darba. Fabrike 

1 viską* sujudo, sukruto. Toly- 
trustrts gauna monopoli deg- džiai pradėjo suktis ratai, su- 

, isz ’visu 
krasztu pasipylė kibirksztis ir 
stulpui dulkiu kilo paluben.

Gausus pavasario saules 
spinduliai veržėsi pro apdul
kėjusius fabriko langus, tary
tum norėdami apszviesti ta ge
ležies vicszpatija ir palinks
minti tos vieszpatijos vergu 
sielas.

žmones, apie mer-pranta ir tarp tokiu pasiseka krūmus ir 
tokiems bujoti* ir pūstis. Turi- gaites kurios važinėju automo- 
me vela žmonių su smegenimis biliais po rodhaitzes arba ran- 
o bet ne sziaip ne taip posnuo- dusi paleistuviu 

apie tuosius kurio 
prie figūros o turi 
skilios;”:’ 
bus kunigu ir tnkstanti ir vie- 

A. A 1 A ~ Ml Ml M TL « A

kuriu einant Szvedu degtuku

i
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z '

r .

h
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K

K
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Žino 
meldžesi 

velnią 
žino apie nelabus dar-

aivose.
< <

JR

PATIKRINANČIU ESYBE 
DIEVO.

Atsitikimai iszniekinimo 
szventu paveikslu.

e-

ja ir norėtu kad visi žmonos bu
tu tokio* paežio* nuomones 
kaip ir jieji.

Dabar užstojo laikai nefiky- 
dauguma-s

mokslą Kristaus, ne tiktai 
prasti žmones bet ir tieji kat
rie privalo ta mokslą sergėti ir 
platinti. — O kad ir pats Kris
tus sziadien pasirodytu ant 
svieto tai da baisiau kankytu 
ir ant elekt riki nes kėdės nu- 
marytu.

Galas svieto atei 
to niekas nejus.

Ženklai pranaszu rodosi,'bai
si pabaiga artinasi.

Pusgalviai in nieku netiki, 
pas pusgalvius viskas k umbo- 
kas; moteryste ir visi kriksz- 
ezioniszki privalumai tai vis gyvenimo ne kaip kiti. Ar gal 
del ju humbukas! Užmuszti 
žmugu, iszpleszti nuo kito tur
tus, paveržti nuo kito motere, 
nupleszti artymui szlove, isz- 
pleszti svetima skrynele, vot 
tai szios gadynes progresas!

bes,

S

uz
tukams Lietuvoje 35 metams, 1 žvangėjo geležis, t

paniekino 
ne

ir bus, bet

Visos tautos savo biznierius 
szelpe ir turi soli dari szkuma 
tarp saves, tiktai Lietuviai 
kaip rudos pabludia avys nesi
laiko savo pulkelio. Turime 
jau invales visokiu Lietuviszku 
biznierių u bet su svetimtau- 
cziais broluojasi ir daugelis 
uuo ju tavora pirkinėją. Sve- 
timtaueziai nuo “Polanderiu” 
lobsta ir juos ant juoko laiko.

Gal kada ir iszaiszkins musu 
dvasiškieji reikalą prakalbeji- 
mo apie t a ji dalyka o tame 
daug padarytu gero del Lietu- 
v iš k os visuomenes.

Sztai paveizda moteriszkos 
meiles del savo vyro kuris li
kos nusiunstas in Siberija per 
Soviatus už koki ten politikisz- 
ka prasikaltimu.

Motore, duktė turtingo advo
kato Leningrade, Rosijoj, pa
davė praszyma idant jai pavė
lintu draugaut vyrui in Siberi- 
ja bet tftji praszyma soviatine 
valdžia atmetė. Tėvas josios 
kuris buvo prieszingas tam su
ėjimui, geide idant jojo duktė 
po iszgujimui vyro in Siberija, 
ateitu su kūdikiu ir apsigyven
tu pas ji ir gyventu be jokio er
gelio ir vargo. Duktė neprieme 
tėvo pasiulinimo tik melde jo 
idant jai duotu pinigu ant ke
lio in Siberija. Tėvas ant to ne
sutiko. Tada vargsze nutarė at
likti ilga kelione pekszti, uba
gaudama kelionėje aut užlaiky
mo saves ir kūdikio. Pasiėmus 
kūdiki ant rauku, pradėjo ilga 
kelione... Josios vienatinis 
pageidimas yra sueiti su vyru 
lenais,
kur likos nusiunstas josios vy
ras. Geidžia jiji drauge kentėt 
su savo vyru, drauge su juom 
dirtiti ir mirti. .

Ar daug moterių pasiszvens. 
tu panasziai del meiles vyro, 
kaip szita padare ’

kasyklose sidabro

Visose dalyse Amerikos šią
dien guli paslėpta suvirszum
1,060,000.000 ( vienas bilijonas 
doleriu). Taip garsinu Suv. 
Valstijų kasiorius isz kuriu 
daugelis milijonu ni<‘kados ne
atsiras. »‘

Nuo kada valdžia paleido 
mažesnes bumaszkus in liegi o 
Menaises naikinu, pasirodė kad 
arti szeszi milijonai didesniu 

• h ūma s zk u da nesugražinta ir 
gal ju niekad neaplaikys. Tieji 
pinigai randasi pas žmones pa
slėpti po visus kampus.

Kokis tai žmogelis nurašė
pus redaktorių htkraazezio ant 
kurio turėjo piktumą sakyda
ma# knd “jus rednlctnrini ma-nsinkfnrmi ma-

na kitokiu .slaptybių. Žino ir 
tai, kad galėtu iszleist ekstra 
numara laikraszczio susidedan. 
ežio isz akyviausiu, paleistu- 
vingia lįsiu, karszcziausiu, 
plysztancziu ir karszcziausiu 
žinių ant svieto, kokiu da nie
kas ne skaitė ir apie tai nežino 
o užslepi mus t uju visu žinių 
yra gerai ne tik del g.weiitoju 4 M mL M A •

isz

o už tai duoda Lietuvai 6 mi
lijonus doleriu paskolos.

Sovietu valdžia stipriai tam 
i szia sutar- 

___ __ ___ __ i uždaromos 
Europos rinkos Rusu degtuku 
t rust u i.

r priešines, kadangi 
i t imi beveik visai

NUSINUODIJO JAUNA
Mergaite.

d. Kalvarijoj nusi-

B
jįjį S

mm

bet ir del paties redaktoriaus o 
tik raszo apie tai kas yra tin
kamiausia dvi skaitytoju. Re
daktoriai, kurie to prisilaiko, 
gyvena' ilgiausia ir aplaiko 
daugiau linksmybių isz szio

Kovo 25 
nuodijo acto esencija pi i. Gri- 
nevieziuao Janyna 17 motu am
žiaus.

ilgiausia ir 
linksmybių isz

neteisvJbe .’ 
•r

Suv. Valstija prokuratorius 
generolas Mitchell, liūdino 
prieszais senato tyrinėjimo ko
misija, Washington© buk szia
dien kalėjimai yra taip pripil
dyti prohibicijos prasikaltė
liais k;id jau juose vietos nesi
randa.

aSzimet arcsztai už prohibici- 
ja pasididino du tukstaneziai 
daugiau ne kaip praeita meta. 
Slidžios yra priversti paleidi- 

isz
parole.

Mitchell,

KAS KALTAS?
Grudžiai, Sziaulin apskr. — 

miestelio gyventoja 18 
motu amžiaus darbininke Maro 
Varnockyto liko neszcze. Veng
dama, tur but, gimdymo, nuta
rė isz szios nelaimes isZsigel
bėti. Tuo tikslu ji kreipėsi in 
“specialisto”
ri už tam tikra atlyginimu su
tiko iszvesti mergaite isz keb
lios padėties. Tccziau szundak- 
tarei nepasiseko, 
minga mergaite
Sziaulin ligoninėn. Getlingiene 
aresztnota. Eina tardymas.

vieszpat ijos
I

Jurgis Giedrys pažvelgė in 
In kraszta isz kur liejos szvie- 
sus spinduliai, pridėjo prie te
kėlo geleži ir užsimąstė apie 
tai, kaip rytmetyje apleis ta 
neapkeneziama dvokianti mies. 
ta, mes ta prakeikta fabriko 
d arba ir važiuos iri Lietuva in 
savo gimtini sodžių kame jam 
tėvas užraše keletą dešimti
niu žemes.

Linksmai plake jo

Get ingi one, ku-

szirdįs, 
taip ilgai buvusi prislėgta, szal- 
ta geležies žvangėjimu ir vie
nodu ratu užimu, kad paga- 
liaus iszspruks in laisvo ir Ve
lykų 'Szventes szves tarp savų
jų.

Po to nclai- 
nugabenta

Tik viena diena teliko 
prabilo jis, o

net 
ant i <

kalėjimo kaltininkus
> I

PAJESZKOJIMAS

savoPaješkau savo szvogen 
Frana Petravicziu ir kriksztu- 
dukteri Elena Petravicziute, 
Jono Kardalejaus mdtori. Jie 
gyvena kur apie Adams Ma
ssachusetts steite. Meldžiu pa
ežiu arba apie, juos žinanezius 
ka atsiszaukt sziuo adresu:

Mr. Ant. Žukas,
2221 Leach Ave., 

Scranton, Pa.(t.32)

SURAMINO.

Laikia koleros

. •t

pasitinka 
Petras su Jurgiu ir klausė Jur
gis:

LENKU NEKLAUSANCZIU 
ARESZTAVO 
LIETUVAICZIU.

Kaunas.
Lietnvaiuziu 

Vilniaus

— Lenkai

11

užpuolė 
A.dutiszkio 

krašte.

I3i
\ j

4. 'rnlam Austrijos miosty, 
gyveno žmogus, kuris prekia
vo miltais, 
kataliku, 
kadangi eidavos 

atlikinėdavus
jis vienog kalbėti 

nedorai del nusiteisinimo: ka
da žmones pirk i nedarni pas ji

kuris buvo pats 
anl pažiūros doru,

iu bnžnyczia 
iszpažinti.: :“■jfc ■’4—

< ir
Mėgdavęs

■-«1

D4'1' • • I artimu tnirtfes*, 
ir ak i Veikojmiltus rūgo jo, jog brangiai lai- 

asz tam 
tik tie, ka perdaug 

Mat daugeli*

’ mano apreiškė jai jog kaipo 
r netikra pati nieko netur prie

4'
į ■4 V.

■ ko. kalbėdavus: No 
kaltas, 
ostijų 
isz tos

■-7» •*

ak
Ruth 

mick kuri ana diena, likos isz- 
rilikta isz

M is

i/ 1U
Hanna McCor-

IIlinojaus valstijos 
kaipo vSuv. Valstijų senatorka, 
sumuszdama savo
Charles S. Deneon. Nauja sena
torka yra naszle senatoriaus 
Medill McCormick.

i no 
priesza Į

h
jo palikto turto, kad išsižada 
jos del iszganimo savo duslios. 
Atliko iszpažinti, gailėjosi už 
nusidėjimą. Aplaikes 7 sakra
mentu, s u tikru skausmu t d re: ■
“O Dieve mano! Argi turiu 
mirti be JszgaRytojaus f ” Ant
ra diena pranertu man kau 
ligonis da gyvėlia. Dabar Jau 
nuėjau pas ji su Szvencz, Sak
ramentu. Po antrai iszpažin- 
cziai atliktai su tikra gailes- 
tia aplaike visiszka absoliuci
ja ir priėmė szventu komuni
ja po kam tuoj ir pasimirė.

Buvo tai vienatinis žmogus 
visoj aplinkinėj kuris pagau
tas tos baimes ligos iszgyVeno 
48 adynas. Czia matoma aiš
kiai malone Dievo, troksztan- 
czto pataisos žmogaus nusidė
jusio bet gailescziosio.

4 ■ »

* ♦ - ♦
Stebuklingas Isssigydimas 

Prie Pirmutines Komu
nijos Ssventos.

Xnf užbaigimo paduosime 
ežia apraszima tikra stebuklin
go iszgydimo nepagydomos li
gos, kuria 
pats autorius, jau nežmogiszka 
gale bet tikrai galybe virsz 
prigimta. Szitai yra tas apra- 
szimas žodi s-i n-žodi, kaip pats 
autorius ji apraszo: “Diena 6 
Sausio 1898 m. turėjau atsigult' 
in lova, jausdamas szalti visa
me savo kūne ir smarku gal
vos skaudejima; gimdytojai 
mano mane, jog tai paprastas 
uszsiszaldimas, kurisveik pra
eis todėl nors depe man atsi
gult iii szilta lova, bet gydin- 
tojaus noszau'ke nematydami 
lo reikalo. Sekanczia diena pa- 
jaueziau nutirpimą kojų, bet 
šiek-tiek d a galėjau vaiksz 
czioti; vaikszcziojau dėlto, 
kad sakyta jog man begulint 
kojos nutirpo. Bet vaikszczio- 
jiinas nieko negelbėjo, kojos 
darėsi kaskart man sunkesnes 
ir vėl. reikėjo atsigult.

Manyta, jog gavau reumatiz-

o
uvalgo.”

a pi i n k i nes gyventoj n 
prigulincziu prie troezio zoko- 

Szv. Franciszkaus. dažnai
atlikinėdavo iszpažinti; o da 
dažniau priiminėdavo szventa 
komunija.

Galutinai apsirgo tasai mil
tu pardavėjas. Liga buvo pa
vojinga ir pareikalavo kuni- 

Kuniga pargabeno, ligo
nis atliko iszpažinti, bot komu
nijos kunigas negalėjo jam 
duot, nes gerkles liga ligoniui 
nedalo id i nėjo nieko praryt, 
apart skystimu, 
diena mio dienos, 
na diena ligonio liga didinosi 
ir galutinai visai nieko nuryt 
negalėjo net ir seilių, pasimi
rė nepriemes ostijos. Visi, ku
rie girdoje ję pikžodžiavima 
kalbėjo, jog Dievas parode 
jam, jog niekas neprivalo da
ryti sau juokus isz esybes Die
vo.

a.

kuni
go.gu parsinesziau.

— Labai gerai, karvele 
pirksim, krito nabage, paszaro 
pritruko, ne Velykom pieno ne
turim.

Ir sztai isz sulinkusios grin- 
czios iszbega senute motina ir 
mažytėlės seseles.

Visi ji apkabina, 
cziuoja, visi juorni džiaugėsi.

Apsvaigintas tdmis keretino- 
mis 
cziaja laime, 
nusiszypsojo.

— Jurgi, kodėl tu sziadien 
taip linksmas, prabilo jo kai
mynas Juozas Auszrys.

— Ryt, brolau, 
važiuoju!

— Katen veiksi ?
Tėvas žeme užraszu.

— Laimingas, — užkimu
siu balsu atsake Auszrys. — 
Asz neturiu ne žemes ne tevisz- 
kes, kad tūrecziau ir-gi važiuo- 
cziau, — kiek patylu jas, lyg su 
gailestimi užbaigė jis.

Pažvelgė in visa eile stovin- 
uziiijn prie niaszinu su iszblysz- 
kusiais, murkniais veidais dar
bininku. Jurgio akyse džiaugs
mo kibirksztis isznyko, visos 
mintys iszsiblaszke, ko tai pa
gailo, asidare nyku, nyku lyg 
skausmo kas tai sunkus, szal- 
tas užgulė ant szirdies.. .

Jie visi neturi nei žemos 
nei toviszkos, kad turėtu ir-gi 
važiuotu.

Jie visi važiuotu.. .
Ir vela Jurgio mintys skren

da in I 
kaine nematyti jokio privilin
go paveikslėlio, kame niekados 
nesužibsta laimes spindulys o 
tik plaukia—liūliuoja tos be
spalves, pusalkanes dienos.

Net sziurpn pasidaro Jur
giui, atsiminus praleistas die
nas fabriko.. . ir sztai jo drau
gai liks ežia... ir jie važiuotu, 
bet toviszkos neturi.

Dar karta Jurgis stengėsi 
pažvelgti in savo draugu vei
dus, tik sztai kasžin kas nu
stvėrė nž rankos taip drueziai,

gerai,

visi bu-

nieko
Atidestinejo 
bet su k ož

— nejucziuinis
ryt, asz lėksiu lenais...

Vienu mintis gema po kitai:
Vaidentuve plėtojasi ir au

džia džiaugsmo tinklus.
Stojas priesz akis sodžiaus 

gyvenimo vaizdai... toki pui
kus, malonus...

Liūdnai nusikaukia trauki
nys, sujuda, sudejuoja ir ncsZa 
ji toli, toli, o miestas, tas neap- 
keneziamas miestas, su savo 
visu bildesiu, su triukšmu ir 
tie fabrikai su savo maszino- 
mis kuriu jis taip baisiai bijo
jo, kad nesusižeistu, dingsta.

O kaip bus smagu sodžiuj!..
Po ilgo žiemos miego atbu

do gamta, nenpglebiama aki
mis platuma lauku pradėjo ža
liuoti.

Pulkai sparnuoeziu skrenda 
isz pietų szalies, linksmindami 
pilkąją Lietuvos padange ir jis 
drauge su tais sparnuoeziais 
parlėks, ir jis pradžiugins sa
vąja šeimyna, 
g u — nelaimiu.

O kaip nudžiu 
velis kad jo vienintelis sūnelis . 
Jurgutis pargryžo sveikas, lai-

• I ■ ■> • •

svajonėmis apie busian-
Jurgis Giedrys

in tevvno fe

4

Tūlas kunigas apsako, 
kad vienas isz jo parapijom! 
beJraUgandamas su protesto- 
nais Szvaicarijoj pamėto kata
likiška tikėjimą ne visai; nes 
at lik i nedavęs iszpažinti ir pri- 
iminedaves szvontus sakra
mentus, bet daro tai vien dėlto, 
kad nebūti pažemintu ir vadi:, 
namu bedieviu.

Viena karta einant kunigui 
vakaro laiku pro jo kiemą prie 
ligonio, 
kius; “
dantų, kad iiunesztu ligoniui 
buliono, arba gyduolių, negu, 
komunija.

l>a ta pati vakaru tasai žmo
gus i

1

dalipstetas buvo
11 
apylinkėj,
Jos Lenku pageidavimu neisz- 
pilde. Tada lenku policija joms 
insake atvykt, in geležinkelio 
stoti, in kuria Lietuvaites pa
lydėjo apgailestaudamas veik 
visas kaimas. Czia Lietuvaites 
Lenkai suvarė in vagonu. Tn 
vagonu i nėjo ir keletas palydė
jusiu ju giminiu. Vagonus 
konduktorius tuoj užrakino, 
’fraukiniui priesz pradesiant 

palydejusieji nelaiminga- 
Lietuvaites, gimines pra- 

sze atidaryti duris, bet kon- 
Lenkiszkai atrėžė, 

jog czia ne bažnyczia, ir varg- 
szus visus nuvežė. Kas turėjo 

gryžo namo kitu 
traukiniu atgal, o kas ne — tu
rėjo kelias deszimt is kilometru 
pešti eiti!... Atsisveikintos 
Lietuvaites visos patalpintos 
in ^ve.nczioniu kalėjimu.

eit, 
s i as

d liktorius

su

taro in savo namisz- 
Geriau tas kunigas pa-

giminiu.
tuoj

priesz pratiesiant

lį-gi kas tau, jog esi isz- savo pinigu
hales ir pasibaigęs kaip szeszc- 
lis.’

Ar tu nežinai, kad ma
no boba numirė?

— Ar ant koleros?...
— Ne, ant karsztliges.
— Na tai Dievui dėkui, o 

asz mislinau, jog ant koleros.

4

4
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TAURAGĖS SUKILIMO 
ATGARSIAI.

Kariuomenes Teismo sesija 
Sziauliuese Kovo 25 ir 26 d. 
nagrinėjo keliu Tauragės su
kilėliu byla. Po sukilimo jie 
buvo pabėgo in užsieni, bet isz- 
leidus pleczkaitininku amnes
tijos taisykles, sugryžo atgal 
in Lietuva. Už veikimą pas 
Lenkus jiems bausme buvo do
vanota, bet nedovanota už da
lyvavime sukilime.

Taip Kariuomenes Teismas 
Oskarn Guzoyiju ir Jurgi Ga- 
linaiti nuteisė kalėti ligi gy
vos galvos sunkiuju darbu ka- 

Jurgi Armona

mingas ir dar pinigu turės su 
savim nusipirkimui pavasario 
sojos.

O kiek tai buvo baimes ji 
iszleįdžiant, kiek tėvelis ji in- 
kalbinejo, kad sergetusi tu ma- 
szinu kad tik jo ncužmusztu... 
jis iszliko gyvas — 
apkabindamas, bueziuoja tęva.

Teveli! Asz dar ir pini-

sveikas ir

Baronas Kasa Grabes
* <U
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$3.25 DUBELTAVA5 
TIKItTAS

Isz • Ryte
Shenandoah (Tikintas $3.50) 2:00 
Mnhanoy City .................. 2:40
Tamaqua .......................... 3:16
GRĮŽTANT—Specialia tridnas ap
leis Philadelphia Reading Termi
nal 7:30 vakare o isz North Phila
delphia Station 7:37 vakare.’

, ■■■—— ■■■ I. — I .1,1 I ,,11^.1 ■r

Apie dauginus informacijos apie 
vim-mln&ta ekskurcija krelpki- 
ant stacijų arba raszyklte paa 
John M. Rolin, District Passenger 
Agent, Williamsport, Pa.

r r \ v

Ant Readingo Geležinkelio

nupuolė nuo kopecziu, o 
ant vietosnors ant vietos neužsimusze, 

nes gyveno da tris dienas, bet, 
buvo be jokios atminties;‘tn- 

akis, 
lupas, 

kad jokiu bildu — negalima

re jo placziai atmerktas 
drueziai svlcziauptas

ta geležies vieszpatija, buv<> 3« atidaryti, o ant veido

Jojime, Jurgi Armona — 15 
metu. Al Kyleva ir Otto Ven- 
celi — po 6 motus. Visu nuteis
tųjų turtas konfiskuotas vals
tybes naudai. Iszteisinti Joną* 
Dautoras ir Kazys Venskus.

14 GAISRU KAUNE.
Kauno 'miesto informacijų 

biuro praneszimu, sz. m. Vasa
rio menesi Kauno mieste ir 
priemesezinoso gaisru buvo 14, 
ju tarpe’ žymesniu buvo 4. 
Gaisrai buvo kilo: del neatsar
gumo — 3, del neszvaraus 
dnmtraukiu laikymo —• 6, de?

—— 3, del 
nežinomos priežasties - 
Nuostoliu padaryta 38,606 litu 
snmrti.

3

netvarkingu krosnių
2.

į

2a

jo matomas buvo piktas nusi- 
szypsojimas nors kente dide
lius skausmus, kadangi turėjo 
sumušta kaukuole. Paszauk- 
tas kunigas, bet tasai jau jam 
ne buvo reikalingu, 
Įima buvo suteikti 
sakramentu žmogui be kalbos 
ir proto. Trauk i jo tu 3 dienu 
tik biski buliono jam induota.

6. Isz vakariniu Prūsu, ra
szo kunigas vienos isz tenai- 
tiniu bažnycziu sekancziai: 
“Ne tik apigardoj mano buvi
mo, bet ir visoj aplinkinėj ap- 
sireiszke baisi liga choleros 
1866 mete.

Neilgai vienok ta pavietre 
smaugė žmones, bot ka paėmė 
ta jau gyva nepaleido.

Tula nakti likausi jmszaūk
tas prie ligonio. Pasikėlus isz 
lovos, nes jtlu tai buvo 3 va
landa po pusiaunakeziui, Szau- 
kianti mane prie ligonio ypatų 
buvo ligonio tikra dukteria, 
kuri papasakojo man, jog ta 
liga tai bausme Dievo, kadan
gi ligonis jos tėvas būdamas 
našliu, gyveno su moteriszkc 
nosiirisztas su ja sakramentu 
moterystes, t. y. be szliubo, 
kuri tai sakramentu isz įtieki- 
nedavus Ir nepridavinedamas 
jam jokios svarbos, hors buvn 
pats kataliku ir atlikinėdavęs 
iszpažinti ir priiminedavus ki
tus sakramentus szvontus, Lie
piau tada dukteriai gryžt na
mo ir kuogi-eieziause praszn 
lint moteriszko isz tėvo namn, 
idant ten jos nebernstoian,

nes nega- 
szventn

mo liga todėl tėvai laike mane 
po patalais da viliodamiesi, 
kad tas praeis ir busiu sveikas.
Vienog jaueziausi kasdien blo
giau, kad pagalinus po dvieju • • A a A 1 • t 1 Msanvaieziu tos stebėtinos li
gos jau beveik visai nesival- 
džiau ypacz kojų nepajudint 
negalėjau; nuo keliu iftilyg 
pėdu buvo kaip kad pagaliai 
ir gnybant jokio ne jaueziau 
skausmo. Netrukus beveik vi
sas kūnas mano teip apmirė, 
nevaldžiau jau ir strėnų.. ir 
nejaueziau skausmo nuo gilaus

(Irueziai suspaudė, iszkele ji 
augsztyn, po tam visa apglebo, 
suslėgė. . . taip skaudžiai, net 
tamsu akyse pasidarė...

Sujudo, suriko visi darbi
ninkai, mete darbus, vieni be
gu laukan, kiti spietes apie 
Jurgi Giedri, besamones gulin
ti ant žemes...
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Tai tau ir Velykų susi
laukė, prataro Juozas Auszrys. I 

•™ Susilaukė, - 
liūdnai atkartojo!. .

k A ž-k as

■v*Ii"
dm"

Otto v on Be r g, jaunas Vo-
t

I— 
i •,

GYDUOLE NUO ANGLEKASIU 
ASTMA IR NOSINIO KATARO

1

kiszkas baronas kasa grabes 
Ilawajoj idant užsidirbti pini
gu atlikti tolimesne kelione po 
svietu. Buvo jisai iszsiunstas 
praeita meta su kitais studan-
tais in Kanada tyrinėti temis 
ukyste. Kelione po svietą mano 
atlikti be cento tiktai sn tnom

h ♦ I

ka uždirbu, .
' '‘ , 'X t ■ t ; f

L
'I

Neapmokama gyduole variuojama su 
stebėtina pasekme per 30 metu, del 
Gerklines Astma arba dusulio, Bfon- 
kibiu, Gerklines kosulio, Plauti, Sunko 
kvepavima, UMima ir szalti galvoje, 
Priešakini skausmo galvos ir t.t. Gy
duole kuri visad gelbsti. Vieno mene
sio gydimas Preke 80c per paėsta 
Nerasta ir parduodama Vien tik per

Hampden laboratory 
724 MULLBERY ST. READING. PA,

indu rimo su adata. Pakauk
tas tada gydintojus apreiszkc 
po isztyrinejimui ligos, jog 
nervai (drisksniai) visiszkai 

naz k i 
ėjimo, 

^ aįnto- 
jisžki vaisiai. Šteugesi da jis 
ilga laika parodyt savo gydin- 
tojiszka galybe, bet jo pasis
tengimai nebuvo pasekmingi; 
dektrizavimas ir kitoki pra
gumai, idant padilgint mano 
nervus, idant sugražint funk
cija nervu buvo veltais Jfr ne
sugrąžinu man jokio nervisz- 
ko sirenose ir kojose jausmo.

paliovė veike, * jog ne 
sistema tokiame pa 
kad vargiai pagelbės g

Galutiniai nusiminęs gydinto- 
jas pasakė jog ta liga jam yra 
nepagydoma, jogei jokie gj‘- 
dintojiszki vaistai negelbės 
negu kad mane nugabes in
klinika, ten gal chirurgai pa- 
daiv operacija kiek pagelbee.

Toliau^ bue : -
i ' ■ i , J
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Sucziuoptas
Velnes

Nuo auszros lyg sutemos 
. urėdas užsigulęs skatina dar

buotis. Po tokio vargingo dar
bo, nužuvę per diena, dvaro 
darbininkai, paveja in savo 
trioba, vėl vargsta be doro pa
ilsiu. Ne keista, jai isz apmau
do ir bereikalo sukeikia kar
tais paezia arba vaikus. Ant 
pono nors szirdis virte verda, 
bet jam nieko nepadarysi: ne
nori — nebūk jis ir kita gaus; 

ja i su-

auszros

H,

I Ji
ii
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visas pasigavimas — 
keikia jam negirdint.

Antanu trioboje nėra ne ko
kio keiksmo, ugnele žiburiuo
ja, 'bulviu katilėlis užkaistas 
jau apsipilto jas; asloje dviejose 
vietose in pastatytus tam tiks
lui kibirus teszka lietaus van
duo. Antanas sėdi ant kedeles 
netoli ugnies, Petrone — prisi
glaudusi galva prie jo, kažin- 
ka saVitarpy sznibždnsi.

— Nebeprigaus manės kita 
syki, — tarė pusbalsiu Anta
nas, — 'busiu gudresnis, stoda
mas pasižiūrėsiu, kokia trioba 
naujame palivarke. Bus tiktai 
vargas persikraustyti. Be galo 
geras žmogus musu daliai tas 
urėdas, — gyre Antanas. — Be
pigu, kad jis iszsirupintu, bu
tu begalo gerai. Ka jis prižada 
visada padaro. Niekdeliais, ims 
by ka man ir pageri s: tai prie 
lengvesnio darbo pastatys, tai 
pasius kur ant kokio pusdie
nio, geresnius ugnakurius duos 
arba grudu truputi užpils. O 
ir tau juk keletą dienu dovano
jo! Prie maszinos velek ne vie
na boba tiek neuždirbo kiek 
tu!.. O taip moka sumesti, ap
sukti, kad niezniekas nesupras
tu. Geras vaikis, duok Dieve 
jam gera paežiu.

Taip girdamas urėdą, Anta- 
uas vis žiurėjo in Petrone.

Petronėlės net augo szirdis, 
maste — tai vis del manes da
ro.

Kad tu jam esi paklus- 
uas, Antanėli, — balsu tarė, — 
visur gerai savo darbu atlieki, 
dirbi isztikruju, dėlto tave ir 
mvli. 

•F

vaikis. O

— U ir tu, Petrele, turi prie 
jo malones. Žiuri u, kaip buvom 
prie maszinos, kur bus buvęs, 
jau prie tavęs prisistojas. Pasi
suks kitur valandėlė, ir vėl nu- 
gryžes prie tavos ‘besisznekas. 
Be kokios didvstes
tu tokia nedrąsi, nieko su juo 
nepa si juokauji!

1 Tat sakydamas, žiurėjo, koki 
i n spūdi padarys jo ’žodžiai pa
ežiai.

Petronėlės burna, kaip žari
jomis, apsipylė; arti, mat, ug
nis — apszilo.

Antanas vela klausė:
— Na, Petrele, pasakyk, ka 

tau urėdas taip užsiguldamas 
visada sznekal

— Et, bet-ka...
kaip Stasiuliai barasi ? 
glausdamosi prie vyro.

Tas szvyptelejo.
— Bepigu -tiems 

gerose triobose, — tese Petro
nėle, — sausa, szvaru, visko 
pilna pertoke, be kokio rupes
nio. Tur but, niekuomet savi- 
larpy nesi bara.

— Na, 
Antanas. -

Ar girdi, 
tarė

pasakė! — juokėsi 
- Žiūrėk, ka musisz. 

kiai daro! Andai ponas su re
volveriu. sako, puolės aid po
nios.
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Kur Randasi Daigiai Naudoti ROJAUS GELELEMAŽA LUMDY SALA IR JOS

KARALIUS M. G. HARMAN Prie KrižiaVojimo Kristaus
1 įmini 1 iii .......    ^'1^^4.111

M. (J. Harman, turtingas biznieriiH iJ Vnlnkij j miįste Horencijoj 
mažos karalystes kuri I. - .....................

mylios dydžio ir apie 200
o

kiindius’' .u. w. luiiiucui, 
locnininku szitos 

turi vuh pusantros keturkampi nes 
myliu įHio Londono. 'Puri jisai po sav 
1111, turi savo pinigus, pacztines markes ir

Sztai “ 
Londono kuris yra

valdžia tiktai 14 pado-
• tiesas. Pinigai yra 

variniai, aid vienos puses paveikslas pidiiuo (mariu pailksz- 
ozio) o
ir bažnvleb’ in kuria gali sutilpti 200 žmonių, yra

ant kitos puses Harmano pavidalas. Ąnt salos randasi 
aszluoni

varpai ir <Iu langai.
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PASAKAITE

Kaip tos gėlės gražios

’i
■

>«i

moeziutele, koksai ju kvapas 
malonus!... Man niekados ne
būtu nuobodu terp ju ežia bū
ti ir kvėpuoti ju saldžiu kvap
sniu, — taip kalbėjo Juozuką.** 
savo moeziutei, vaikszcziojant 
po sodeli, kur žydėjo daugybe 
invairiu gėlėliu.

— Taip, taip, Juozeli, gėlės

«

bažnyczioje kutedriszkoje ran- 
1 dusi nendres szmotas kuria ka
reivini iszjuokdami padavė 
Kristui kaipo beria karaliszka 
jog vadinosi karaliumi.

Erszketino karūna 1226 ‘m. 
per Balvina pateko pabažnaip- 
jam Francnzijos karaliui Liud
vikui. |

Karalius Liudvikas pastate 
koplyczia kuri vėliaus buvo va- 

į dinama szventaja ir toje kop- 
lyczioje patalpino <»rszkotine

t
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daug žmonijai gera daro. Jos
puosze musu pievas, darželius, 
gaivina ir linksmina kiekvie
na, gėlėmis gėrisi jaunas ir se
nas. ‘ ,

— O kad ta butu galima, 
kad asz ir kiti vaikucziai bū
tume tokie gražus, kaip tie žie
deliai!... Kaip tada butūme 
laimingi!... Ar ne tiesa, ma
mulėje?. ..

— Tiesa, mano vaikuti, tie- 
-a, atsiliepė motina, — o tapti 
lokiu gražiu, kaip sztai ta ro
že, lelja, labai lengva. .Jeigu, 
Juozeli, tu iszmažo busi geras 
vaikelis, Dievuli mylėsi ir 
uoliai laikysi, visus tuos insa- 
kyinus, 'kuriu kunigėlis Have 
mokina, tai busi net gražesnis, 
negu tos žemiszkos gėlės, busi 
dangiškojo rojaus gėlėlė...

Klausėsi Juozukas tu mo- 
cziutes žodžiu ir giliai jie in- 
smigo jo szirdelen.
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karūna, kryžiaus szmoteli ir ra. | Į . A. * 4 a . • • 911
erszketine Į į

bet orszkeliniii

BALTRUVIENEszona Kristui 
Karima

gothic kuri a ja 
perdu fe/ 
randasi toje koplyczioje ir iki 
Sziai di<inai l._. ________
spigi i u Paryžiuje nėra.

Vienas spiglis randasi baž
nyczioje Spinn mieste Vai aki
jus Pizoje. '

Stulpas prie kurio Kristus 
buvo plaktas yra Bortioje baž
nyczioje Szv. Praksedos. Tob- 
lyczia su Habreiskn paraszu 
kuri augszcziaus galvos Kris
taus buvo, yra balto medžio su 
raudonoms litaroms. žodžiai 
“Jėzus“ ir Judacorum jau isz- 
trinti. To'blycziuk'o turi 9 colius 
ilgio, pirmiaus turėjo 12 col. 
Tc/ji tolilyczia randasi viena
me kliųsztoriuje ant kalno Lba- 
non.

Šamotai Kryžiaus Kristaus 
randasi daugume bažnycziu su
dėti induose panąsziuose in 
minstrancijas. Didesni szmotai 
Kryžiaus 
galima ] 
Kristaus buvo isz medžio ced- 
ro.

Kryžius Kristaus buvo pavi
dalo kaip kad litera didele T, 
augszcziaus galvos buvo tob- 
lyezole su paraszu kuri Pilo
tas liepe patvirtint.
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Naujas Anglijos 
Ambasadorius
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110, pamaniusi:

Na tai ir po Velykų, 
Visu moterišku bedu, 

Tik ne mano, 
Ba visur varo.

Kada namo bosu važiavau
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Tai da Amerike to nemacziau,

“Bene mano 
ežia kokia nuodėmė? Didele 
kupeta, kad pabueziuoja, kur 
užpuolęs! O ar asz kalta, kad 
taip dideliai jam patinku... 
inmanytu suėsti, rankas iszbu- 
cziuoja... Bet ir vyrui už tat 
daug gero ]>adaro kiekvienus gero 
kartu... ”

— Pervirs bulves! — tarė 
pa^zokusi, 
ri<‘iH*.

valgysime vaka-

Kad speigas, tad speigas! Po 
saules grąžos pasitvirtino žie
ma. Sniegas czirszkia po kojų, 
o ant vieszkelio net cypauja po 
užlajų. Vėžės paliokti isztiestos, 
kaip du spindineziu kaspinu. 
Nuo ryto saulele anksti kyla 
isz anapus miszku, liedama pir
ma saves ant 
szviesa, o jos at spindulyje nu
raudo ir žeme. Dangaus žvaigž
deles, pirma mažosios, paskui 
B : r* e _ m,

žaros raudona

I
UŽ- i 

savo pedsa-,

X

V

>asi spardydamas, kol tik ISZEIVIUI
Ar meilus tau namai, 
Kur teveliąs palikai, 
Perleidęs gyvenimo ryta.

kuniiecziai, baltomis Nnr aszaroms akys

kliuvo už krumu, 
kio likdamas duobeles ir kal
nelius. Vienu žodžiu, užkilo to
kia pūga, net flangus su žeme 
siunisz<>.

Dvaro
kupromis, dar baltesniais uos
tais, rinkosi pusrycziu valgyti. 
Antanas, nusidaužęs szluotra- i 
žiu kojas, numėtės 
ledu, atsisėdės tarė:

Kraujais jautri szirdis 
Ne’buvo nei kiek sumirkyta ?

■ # *

nuo uostu ' Ąr nieilus tie namai
1 Kur Dieva pažinai,

I

— O tai szuns pūga užkilo, Kut kaitino meile krutinę;
'I'netikcta atmaina! Bet ne priesz jsz motinos burnos.

• « < • 1 i 1 * '

Žodžiai

Viena mergina se-dejo, 
Ant Lietuvaites iszžiurejo. 
Lupa patempus, pasistaezius 

plaukus, 
Isz mandrybes susiraukus, 
Konduktorius pinigus rinkt 

, pradėjo, 
Pradėjo apie save cziupinet, 
Turbūt kvoteruko jeszkot. 
Kundliktorius neatsitraukė,

Stovi, pinigu lauke, 
0 ji sako: “mister turn around, 

dont Juk at mi, 
Asz turiu jeszkot nikeli. 

Kunduktorius nežinojo ka 
daryt, 

Turėjo merginos paklausyt,
Mergina pasilenkė, 

Ranka in paneziaka insmauke, 
Ir doleri isz ten isztrauke.

Kunduktorius paėmė, 
Iszmainc, merginai padavė. 
Szale josios kokia tai misis 

. sėdėjo,
Ir taip in jaja prakalbėjo:

Turi sarmata turėti, 
Kitu kartu pinigu in paneziaka 

nedekie,
0 rankoje laikykie. 

Gana jau, gana,
Asz ne esmių kvaila, 

Da kad kas isztrauktu isz 
rankos, - 

Tai butu nemažai baldos. 
Ant tos komedijos visi žiurėjo,

Nemažai juoku turėjo, 
Ir ašz ten buvau, 

Savo akimi viską maeziau.

/

ii

Ant. J. Sakalauskas 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

(Bell Phana 87S>
331W. Centre St. Sbeaaadoak,Pa.

Nuliudlmo valandoje antai- 
U klam geria osl patam avima. Pa> 
į laidojime atliekam rupaatingai 
l ir gražiai. Busite pilnai užga- 
S nedintL ,

laz Mahanojaus ir Girardvffloa 
S jeigu kas pareikalaus mano pa- 
S tartiavima tai meldžiu man tala- 
q tonuoti o pribusiu in deadmts 
g minutu.

yra Romoje, isz tu 
pažinti kad kryžiusdora Kaule taip raudona tekėjo: K111. mokinaisi kalbus, 

mat, vėjus jaute, o prie to szal- 
tis paszeles. Dar butu puse bė
dos, kad žmogus namie sėdė
tum, o dabar — ar no beda? 
varo važiuoti iii maluna — po
nams piklevoti. Kai]) reikia 
sziokie nuplaukti ? (

— O Pana Szventoji! — su- 
szuko pati. — Kaip tu važiuo
si?! Sziokie ne szuo ant kelmo 
nenustigs! Ir del ko tave varo? 
Juk liuob visada Stasiui is va
žiuos.

prie to szal-
<

1

Ir savo mylėti tėvynė?
r «

Ar meilus tie namai 
K u r kvapsnus aug’ žiedai,
Po pietiniu langu scklyczios; 
Jurginiai kur margi, 
Medeliai invairi, 
Siūbuoja prie paszalio 

griuezios ?
• •

Bell Telefonai 872
ir didžiosios, merkėsi ir geso. 
Pamaži virszumi miszko pra
žioravo pirmieji saules spimlu.

raudony bes persi- 
aukso r ubą, kuriuo 

apsidenge visas pasaulis. Mir
gėjo, kaip aukso deimantais 
apiberta snieguota žemes pa- 
virsze, 
pelini medžiuose 
ros ir slogai. Menuo 
mirgėjo, nusigandęs stdbejos in 
saules galia ir kaskart didžiau 
baldamas norės ir skendo žyd
riojoj dangaus geimeje.

Speigas taip spaudžia, net 
tvoros panszka. Nebent saulei 
pakilus, 
speigo 
laukti, 
szalta.

Netikėtai vakaruose, dan
gaus pakraštyje, mėlynumas 
pamaži balo: kažin koki, tar
tum, kalnai balti kilo augsztyn, 
kažin kokio darėsi niuro siena, 
siekdama kartu dangų ir žeme. 
Baltavo jau toje pusėje ir misz- 
kai ir jungėsi žeme su dangu
mi. Pabalo, net papilkavo visa 
vakaru puse, atmuszdama nuo 
saves ir saules spindulius. Ve
jas, lakstydamas pagal žeme, 
pradėjo 
kur paspirdamas augsztyn 
stulpeli sniego. Baltieji murai 
slinko kaskart areziau saules. 
Vejas kas kart drąsinu szvais- 
tesi, maiszydamas sniegą: bė
ro in 
mišką, kita sauja žero staeziai 
in akis ir už apykakles pakelei
viui. Saulele, nenpkesdama to
kios vėjo ii rasos, merkėsi t r 
kniausesi glausdama areziau 
savo spindulius. Vejas, nieko 
neigdamas, kaskart palakiau 
jįzokinejo. Supykusi saulele vi-

litu ir 
maine

isz 
in

mirgėjo šarmos kruo-
> mirgėjo tvo

tai]) pat

jai kiek indienotu o 
atsimetant 
Bus diena

— nėr ko 
sZviesi ir

kuli vartyti, kur ne 
paspirdamas

J

— Mat, Tokimdas taip isz- 
ejo, — tyliai Antanas sznekejo: 
•— urėdas davė man kviecziu 
pura, liepo sau susipiklevoti, 
dėlto negali kitas važiuoti.

Tat sakydamas, žiurėjo iii 
paezia, bet nepastobejo jos nu
raudimo. Ji užsikvempė ir. 
])ustydama ugni 
jau. kad taip bus!..

Tolinus bus.

Ji
mam? : žino

J

♦

LAVONINE
Vienos ponios pats labai ge

re, ir ne galėjo su juom duot
rodą norint viską daro kad tik 
nuo arielkos atpratyt. Susita
rė su vienu dažiuretoju namo, 
kuriame rastus negyvelus su
deda arba kaip vadina lavo- 
nycze. Kada ne ilgai laukus, 
jos pats pasigėrė kaip vanta ir 
vos parėjės namon užmigo: ta
da paprasze poros žmonių, nu- 
nesze in lavonyczo ir paguldė 
ant murmurinio stalo ant ku
rio pjausto negyvėlius, ir mie
gojo kaip tikras lavonas. Ka
da už geros valandos pabudo, 
atsisėdo ir pradėjo dairytis in 
szalis o pamatęs prie pecziuko 
sėdinti žmogų ir cygara ruken- 

girdi,

nyczc\
*

t i, paszauke: — Ej! ar 
žmogau, kur asz esu? 
, — Tu esi lavonyczoj.

— Oj kibą mane ežia kva- 
raba atnesze!

— Ne kvaraba, vakar labai 
pasigėrei, ir rado tave negyva 
ant ulyczios, tai tavo pati, 
pardavė in lavonyczo ir busi 
kaip meitėlis išmėsinėtas.

— Kaip mano mėsinės, kad 
asz esmių g}’va s!

— Vis tas pats ar ne gyvas 
'ar gyvas daktarai nupirko tai 

0 tai tokia ponu valiu vejas užvare baltuosius ant to nežiuręs. t 
meile! — pribaigė keldamos.— kalnus isz vakaru ant visos pa- 
Nepavydžiu aš jiems tokios (langes, paszelo maiszytis po y 

wine, rvnlimxi Iztinin i»»%r I 1.... .1..n't.. h

• « X

Ar daug isz ten jausmu 
Iszneszei szventu, 
Ar juos da szirdis kūrena? 
O gal juos seniai 
Jau užkasei giliai
Paskaitęs už sapna per sapnu?

r ►

Lika i si t ar]) svetimu 
Gal iszgama levu,
Nemy li ju vardo ne budo ? 
Apsvaigęs jau tikrai, 
Tu save gal laikai, 
l’ž svetimtauti ar Guda ?

4 f ■

Sugryžk, kvaila avis! 
‘Nepametęs szirdis, 
Bu motina tave vadina; 
To/S motinos geros, 
Kurios myli visados, 
Kuri tave ‘brangiai užaugino!

# ■ # i
; j *' S

Nors sopuliais baisiai, 
Jos szirdi tu žaidai, 
Ji myli tavo lyg* szioliai; 
Ir randa ji, kad tu 
Žuvai terp svetimu, 
Kad juokias ir džiaugės 

Amerikonai!
—F.W.S.B.

-------------—... .......................... .................. . ------ . ...... R . ..................... -------------   — .......  

--- ........................... ........................

Dr. T.J.Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 

Dentistas Mahanojujo.
Ant Antro Floro Kline Kztoro
19 W. Centre S,t.» Mahunoy City ----- ,— —
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šventoji! Kas— O Pana 
žino, už ka ?

-A Mat, ponas išvažiavo in 
Sziaulius, žadėdamas pora die
nu užtrukti. Ponia tuo tarpu 
pakele balių. In pat tirsztuma 
ponas — szmakszt namie! Po
nia sau szoko su ponaieziais. 
Toks ten triukszmas pakilo: 
puolė paezia nušauti — kiti 
neleido; paskui pats norėjo nu- balta uždangalu. Tuomet gavės 
siszauti...

pastoge, paszvilpino in

MII

sai sau užsitraukė ant veido

siszauti.
Sėdėjo žmogelis ir misi i jo, 
už valandėlės tarė:— Kad 

meilei, mes galime kitaip my sniegą krintanti isz dangaus ir jau kitaip ne bus, tada susi- 
letis. gulinti ant žemes. Maisze, var- mylėdamas, broluk pasistorok

Toks baisus paveikslas Pel- te suko in ra tanu, kele stulpus del manos puskvatierka aricl- 
ronele kaip szaltn vandeniu (JuWe in patvorius, pute in pa- kos, uoretau iszgort norint pa- 
perpylo. Bet spėriai nusimini••Uog»*r», per laukus švilpino sktplni karta priesz smerti.

/

gulinti ant žemes. Maisze, var- mylėdamas, broluk pasistorok

ronele kaip saitu vandeniu dūme m patvorius, pute in pa- kos, uoretau iszgort norint pa-

Žuvai terp svetimu

1

Sir Ronald Lindsay, naujas 
Anglijos ambasadorius kuris
apėmė savo dinsta Washingto
ne po atsisakymui Sir Esme 
Howard.

Naujas Valdytojas
Haiti

1
11 A

1 ^1

K. RĖKLAITIS
___ Lietuviszkaa Graboriut

Laidoja numirėlius pa
pai naujausia mada Ir 
mokslą. Turiu pagalbi
ninke moterems. Priei
namos prekes.
516 W. Spruce Str., 
Bell Telefonas 119 

MAHANOY CITY, PA.
306 Market Street

Bell Telefonas 441-J 
TAMAQUA, PA*

1

I

CAPITAL S^OCK $125,000,00

* (

f

SURPLUS IR UNDIVIDED 
PROFITS $023,858.02

Mokumo 8-czin procentą ant
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Po szirnts balanų, 
Apie penki szimtai mergų 

Brooklyno mieste, 
Tai niekur tiek negali rastie.
Po keletą vienoje stuboje 

Susikimszia tunoja,
Apie, vaikinus nėra ka sakyti

Veluk suvis nutylėti. 
Yra tai vargingi sutvėrimai.

Tieji Vargszai vaikinai, 
Pinigu negali turėti, 

Turi merginom prafundytį.
Už tat yra nuskuria, 

Iszblyszkia, tik kaulai ir skūra, 
Pasmolia kaip skilviai,

0 vargingi versziai.
Yra po teisybe, geru mergų, 

Yra ir davadnu vaikinu, 
Apie tuosius tylėsiu, 
Ir nieko nogarsysiu.

Taigi tosios mergicos vaikinus 
fuUna,

IEisiva 1 kszcziot vadina, 
O kada pinigus iszvijioja. 
Tada apie juos nedboja. 
Neseniai viena mergina, 

Kalbino susiporuot vaikina, 
Ten kitame mieste gyveno, 

Na ir juoko susigadino.
Na ir kas? Vaikinas

* pasivedžiojo,
Ir savo keliu iszlapsejo, 

Adgal nuvažiavo.

>

>

W. TRASKAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS •

Laidoja kunus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksstiniu, veseliju, pasivažinėji
mo ir t. t.
603 W. Mabanoy Avė. Mak. City 

_ _ ,T . - X--------- y-

6 6 GTabletai
Praazalina galroa tkuustna ar neural
gija in 30 minutu, eualabde persa
lima pirma diena, ir sustabdo malaria 
in trie dienas. Gausite aptiekose» 

666 teipgi gyduolėse—gerti
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JuO&uino o-vziii jjrucvnva nnv > i 
Biidfitu pinigu. Procentą pride- f | 
dam prie j ubu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad Ir jus 
turėtumėt reikale su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

*'*—«W**W

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

Bell Telefonas 148<Mt

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABOlltUS 

MILL A PATTERSON ST1, 
ST. OLAIR, PA.

F 
^iBibalsamuoja ir laidoja mirbilus\ 

ant visokiu kapiniu. Pagrthus jk- 
ruoszia nuo pnpraszcziausiaikĮpra 
kilniausiu. Parsamdo automobflite 
del laidotuvių, veseliu, krikarty- 
niu ir kitiems pasivaiinėjimatlB. 
Is?. Frackville*, Port Carbon 
kitu artimiausiu miestu JeKR ii 
pareikalaus mano patanUMil 
meldžiu hian duot žinia o priM 
in trumpa laika.
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Itlil 
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Žinoma, kur daug merginu 
Tenai* yra naujiena 

pantapliniu, 
Viena kita per dantis trauke, 

O net ir in akis iszszauke, 
No tik koliojosi,

Bot ir in plaukus kabinasi, 
Visko dabar neiszgiedosiu,

c*
*wO 

f /i Eikli
Ih

U’A,.
Eugene Roy, biznierius, likos

$

P<ivi 1
T

1 J iszrinktas prezidentu Haiti, 
> kuris turi 69 metus ir da nie- 
1 kados neojo ant jokio politi- 
c kiszko urėdo. Yra geru priete- 
S liu Suv. Vaisi, ir prižadu val- 

dyti savo padonus teisingai.

Visko dabar neiszgiedosiu
Ant kito karto pasiliksiu.

.. .....................-
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ŽINIOS VIETINES

—- Seredoje pripuola Szv. • *Jurgio.
— Praėjo Velykos. Miesto 

buvo malszu isz priežasties be
darbes ir stokos pinigėliu.

— Anglikai tankiai iszsi- 
reiszkia apie Lietuviszkas 
mergaites kad vakarais stovi 
ant kampu ir szaukesi bambi- 
listu kad jaises pavėžintu po 
tam trankosi po visas pakam
pes. Motinos turėkite aki ant 
savo dukrelių. Ba jaigu Dievo 
nebijote tai norints -žmonių 
sarmatinkites.

— Kas musu miestą užlai
ko! Kas daugiausia pasinaudo
ja isz Lietuviu! U-gi Ameriko-

r- ----------------- ■ j. ■ n . . ■

t Ona, 24 metu mylima 
duktė Jikv.o, Vizbaru, 517 W. 
Mahanoy Avė., mirė Nedėlios 
vakaru po trumpai ligai. Ve
lione gimė Mahanojuj, paliko 
dideliam nubudime levus, sesc
ri Vaicekauckiene ir Zuzana ir 
broli Juozą. Laidotuves atsi
bus Petnyczioje
szioms ant kuriu likusi szeimy- 
na iržsipraszo gimines ir pažin- 
stamus. Traška nekas laidos.

— Franas Wincek, 55 metu 
Lenkas, gyvenantis New Bos
tone, likos užmusztas ant vie-

su trimi mi-

I*

STEBUKLINGAS 
PUODAS 
PASAKAITE

apio

nai ir Žydeliai. Lietuviai isz- 
duoda del svetimu biznierių 
tukstanezius doleriu bet nuo ju 
paszelpos jokios neaplaiko. O 
kaip Lietuviai stovi politikoje!

’ ♦ *

tos apie devinta valanda Phne- 
delio rytu, per automobiliu ku
ris vaziax’o in Frackville. ]>rci- 
veris nesusiojo liet jojo minui ra 
paėmė ir tlave palicijai. Už- 
musztasis buvo naszlys, paliko 
du povaikius, Franeiszka ir Ali. 
kola. Traskauo.kas laidos.-
t Nedėliojo mirė Antanas 

Kazlauckas po ilgai ligai. Ve-

mane. Iszsi-

1 lionis gimė Mariampoles pav., 
Kur jieji I Ir ka už tai aplaikoT 
Nieko! Szimet negavo no ant 
suraszytojaus gyventoju— vis
ką Amerikonai apžiojo!

t Marga rietą, 47 metu, pa
ti Jono Valeviczio (Willis) 816 
E. Railroad ulyczios, mirė pra
eita Pctnyczia po ilgai ligai. 
Velione gimė Lietuvoje pribū
dama in Amerika maža mer
gaite, pergyvendama Mahano- 
jnj 30 metu. Paliko vyra ir au
nu, seseris: Franeiszka ir Ag
nieszka, Sprjngfield, III., kolos 
seseris Lietuvoje ir sescri Ja- 
nauskiene, Mahanoiui. Tras-nauskiene, Mahanojuj. 
kauckas laidos.

— Mahanojuj turime labai 
smart” Lictuviszku vaiku, 

kaip tai laikas nuo laiko pasi
rodo. Jonas K. ana diena už
klausė savo Antanuko, kuris 
bovinosi prie pecziaus, ka jisai 
tonais dirba. ‘‘Asz bovinuosiu 
in toki Anglekasi kaip tėtu
kas,” 
rai sūneli

C 4 Lictuviszku vaiku

Puskelniu kaimo. Paliko pa
ežiu Marcele ir duklore Julija, 
Hartford, Conn., podiikte Maro 
Petrauskiene, Taniakvejo, Mrs. 
Shenvill, Hartford, Conn., ir 
posūni Szumski mieste kaipo ir 
12anuku. Laidotuves atsibus 
Ketvergo ryta su pamaldonns 
Szv. Juozapo bafcnyczioje isz 
namu po 620 W. Market uli. 
Traskauckas laidos,

t Jonas Žiobas, 12 motu, 
mirė Nedėlios ryta sirgdamas 
tris sanvaites. Paliko dideliam 
nuliūdime tęva Mikola ir moti
na, seserį Marijona ir penkis 
brolius. Laidotuves atsibus Se
redoje su pamaldoms Szv. Juo
zapo bažnycziojo 9ta valanda.
Rėklaitis laidos.
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tada paleisiu.
Neturėdami ką daryt ka 

greieziause nubėgo pas poną 
(vaikino tęva) ir pasakė kas 
per nelaimė patiko jo sunūs ii 
kad reike pinigus pridetie pil- 

_ m. kna ta tada paleis. Pasiėmė po
nas pinigu ir atvažiavo pas 
sunu kuris vos jau žodi gale/) 
isztart, priėjo ta puodą pilna
pinigu. Kada puodas buvo jau 
pilnas, paleido ranka to vyru- " a i* a * i e •nusiritoko pats užsidaro ir 
tiesiog ant šlubeles. Dvaroka;

i h r*—

NEDUOSIU ^1N SKAITYTOJUS
Kreipkitės pas szitus Biznierius kuriu apgarsinimai ežia ’ 
randasi, jie suteiks jumis mandagu patarnavima ir už- 
ganėdinima visame. j

T

H. J. HEISER & CO.
-------- PARDAVĖJAI --------

“Easy” ir “A. B. C.” Skalbiamu Maszinu 
“R. C. A.” ir “Majestic” Radios 
“Bengal” ir “Columbia” Peczei

“Hoover” ir “Hamilton Beech” Sweepers
(Maszinos del Szlavimo)

27 E. Centre St,, city.

seseriai pirszliai,pavike da galą bęt žinodami 
kad tai su tuom puodu norą 
baiku tai ir paliovė. Parsirito 
puodas pas stubele, sustojo pas 
duris ir pradėjo szaukt diedu
ką. Iszgirdes tliodukas szaukl- 
ma puodo atidarė duris. Norė
jo inkelt puodą bot jau buvo 
labai sunkus, kele per slenksti 
puodas iszspitido isz ranku 
puolė ant žemes ir pabyrėjo 
pinigai. Diedas su boba džiau
gėsi tiek pinigu pamate, bet 
da ju buvo didesne gailestis 
kada pamate puode tiktai szu- 
kes. Gavo tiek daug ninigu 
diedulei nusipirko sau dvarū
ką ir nor ant senatvės priesz 
smerti gavo ponais pabutie ir 
linl<smai pagyventie.

_____ ’
APLAIKVkITE ATSAKANTI GY
DIMĄ ir suczcdinklto laiko ir pinigą, 

per dpęclaliątn kuris su- 
e* Oi M pranta puso liga. Rodą

V I dykai. Kraujo pervir-
1 8zy# arba aloginitnas

yra pavojaus ženklas. 
Naujausio budo gydi

mas kraujo, nervu, stokos pajėgu, 
skilvio ligas, kepenų, inkstu, ruma- 
tiznui, dusuli, odos ligos, katnra noses 
ir gerkles, -.vyrai ir jnoteres pasek
mingai gydomi. Be operacijos ir be 
patrotima darbo laika. Nebrangios 
prekes. Slaptingas gydimas,.
Ofiso valandps; Panedeli vakarais 5 
iki 9. Utarninke ir Scrcdoj 9 ryto iki 
9 vakare. Ketvergo 9 ryte iki 1 popiet 
4 S. CENTRE ST. POTTSVILLE, PA 

Ant antro floro.

Kai mažasai Antanukas verk
davo, tai ji tėveliai, norėdami 
nutildyti, ubagais gazdindavo, 
sakydami, kad ateisiąs ubagas 
ir ji iszsineszias.*rrada ji pap
rastai apkabindavo vyresnioji 
jo sesuo,-sakydama:

— Neduosiu, neduosiu, asz 
Antanuko!

Antanukas ta seserį labai 
mylėjo.

Pasitaikė
ir tėveliai pažadėjo ja iszleis- 
ti.

Iszvažiavus pirszliams, An
tanukas paklauso, ko tie Žmo
nes ežia buvo.

Motina atsake:
Jie tavo sescri iszsivcsz.
Antanukas pradėjo verkti 

ir tarė:
— Už ka jie vesz, kad ji 

neverkdavo. Kafasz tuos uba
gus pamatysiu' atvažiuojant, 
tai duris užszausiu. Neduosiu 
asz ubagams savo sesutes, ne
duosiu! — trepsėdamas pabai
gė Antanukas.

I 

1

I

Senovės gadineje gyveno die
das ir boba. Buvo jie labai bie- 
dni kad ne visados turėjo ka 
ir pavalgyt. Diedas lipde puo
dus, o boba verpe, ir isz ko tu
rėdavo sau kąsneli duonos.

Viena puodą padare tasai 
diedelis sykiu su kitais, bet ka
da padžiovė tai visus neužilgo 
nuėmė o ta puodą užmirszo nu
imt, ir teip tas puodas džiūvo 
per tris metus ant grėdu du-1 
muose. Nubodo tam puodui be- 
džiustant o nesulaukdamas nu
ėmimo paszauke: — Dieduli! 
dieduli nukelk
gandes diedas siunezo boba, 
boba spiresi kad diedas eitu. 
Diedas kaipo drąsus nukėlė 
Puodą pasirito pas duris ir sa
ko: — Deiduli! dieduli! atida
ryk dureles. Diedas atidarė 
duris iszkelo puodą.

Puodas ritosi, ritosi, per lau
kus, ir nusiritęs in pagiri sus
tojo ant gryžkelcs. Pasitaiko 
kad tuom tarpu važiavo dva- 
rokai in girre malku kirst ir 
užmirszo puodą. O kaip jiems 
buvo tolimas kolos in girre, te! 
jie pasiimdavo visokiu daig- 
tu ir girroi gyvendavo per ko
kia nedcle. Pamate dvarokai 
puodą labai nudžiugo paėmė 
apžiurėjo kad sveikfts insidejo 
in vežimą, ir vožėsi su savim.

Kada pribuvo in vieta, vie
ni nuėję malku kirst, o kiti li
kos pietų virt. Perdėjo karti 
per du medžius, pakabino puo
dą ir sukure ugni po puodu. 
Kada jau pabaigė virt barsz- 
ezei o da ir su laszineis, Rūko
rius nukabino puodą, pastate 
ant žemes ir nuėjo darbininku 
szaukt ant piet. Puodas tuo- 
jaus užviro ir davai ristis 
namon. Darbininkai atėjo pie
tų pamate kad jau puodas rita
si, pradėjo vytis. Dasivija ne
galėjo nieką veikt ba puodas 
buvo druezei užsidaręs. Ber
nai no turėdami ka daryt paė
mė kuolus ir pradėjo skaldyt 
puodą, mislindami, kad barsz- 
czei ir pasileis tai nors laszl- 
nius iszims, bet nieko no galė
jo padaryt, ba puodas ka toli 
tai greieziau ritosi ir teip ęlva- 
rokai ne galėdami spot bogkt 
paskui paleido puodą su barsz- 
czeis. •

Pasirito puodas su barsz- 
czeis pas grinezuke kur jis li
kos padarytas ir paszauke: 
dieduk! dieduk! atidaryk du
reles. Iszgirdes diedas puodą 
szaukenti atidaro duris ir in- 
kelo per slanksti, bet pajuto 
kad puodas yra sunkesniu.

Pasirito puodas ant vidurio 
aslos ir atidarė pakvipo ant vi
sos grinczeles barszczei su la
szineis, kada pamate diedas 
nudžiugo ir griebėsi už sam- 
czio o boba už szaukszto ir (la
vai valgyt ba ir buvo jau se
nei tokio valgio ragavę. Užte
ko to valgio senelem ant ke
liu dienu. Už kokio tai laiko 
puodas volei pradėjo praszytls 
laukan. Iszleido diedelis ji lau
kan, o tas ir nusirito in pagiri 
ant tos paezios vietos. Važia
vo tie dvarokai namon ir pa
mato ta puodą suriko. Žiūrėkit 
ugi tas niekadojus vėl ežia sto
vi, palaukit dabartės reike jam 
intaisyt baika.

Bet ka jam padaryt!
Susitarė ’kad geriause butu 

pridėt..* meszlo. Tik no žino 
katram pradėt. Važiavo sykiu 
ir ponaitis, tai visi sutarė kad 
ponaitis.

Tas jaunas smagus vyrukas 
norėdamas juokus padaryt isz

kad ji

f
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DEM A S Cleaners and Dyers
314 E. CENTRE ST. (Phone 211)

i' H

MAHANOY OITY

I

Iszprosiname Siutus už 35c
Vyru Siutai ir Overkotai Iszczystyti ir Iszprosyti $1.00 

Vyru Siutas pasiutas pagal miera už $23.50 
Skribeles iszczystyti ir perdirbti kaip nauji

K* Telefonokite mumis o pribusime priimti darbe

GULICK FLORAL SHOP
Kvietkoa Veituvemi, Bankietama 

*•* ir Pagrabama Vainikama 4* 
Priatatomc in vitaa miesto dalia! 

311 West Centre Street 
Phone 213

14 East Centre Street 
Phone 14

THE CENTRAL STUDIO 
FOTOGRAFISTAI

I

Padidina Fotografijas ir indeda 
in Fremus. Atnesskite Filmsus 

pas mumis.
321 EAST CENTRE STREET 

MAHANOY CITY, PA.

Yra patarama duoti Savo 
Akis egzamlnavoti regula- 

riszkai, per datyrusi dakta
rą Akiu.
Dr. A. T. Liachowitz

• Jisai suteiks jumis atsakanti ro
dą ir egzaminą, Jeigu reikalinga* 
tai pritaikinsime a t saka n c sius

I

MAHANOY CITY

SHENANDOAH

HENRY FOX
Pardavėjai MICHAEL KURDINSKY 

Parduoda RADIOS, kaip 

Victor - Radiolas - Columbia

Taipgi Fonographs ir Rekordai 
414 WEST CENTRE STREET 

MAHANOY CITY, PA.

Sz. Juozapo Bažnytinio 
Choro Programas . 
Atliktas Dienoje

*

Szv. Velyku.

pritaikinsime 
AKULOR1US.
VICTORIA THEATRE NAME 

Antras Floras, MAHANOY CITY

ii

Fornicziu, Karpetu ir 
Pecziu 

jį,

127 WEST CENTRE STREET
MAHANOY CITY, PA.

‘‘Tai gc- 
tik ne- 
Ant ko 
“Tetuk,

atsake vaikas.
bovinkis, 

krapsztyk taip uosi. 
Antanukas atsake: 
asz tik kasu gengve in savo 
smegenis!” Argi ne “smart” 
Antanukas?

t Kada amfbulansas vožė in 
Ashlando ligonbute sergauezia 
Teresa Melchiori, 52 metu, gy
venanti po No. 516 E. Mahanoy 
uly., artimoje St. Nicolas moto
re mire.

— Clhb Pekin rodhauze ar
timoje Hometown ant Ilazleto- 
no plento likos dinamituota 
praeita Petnyczios ryta. Eks
plozija sudraskė visa pryszaki 
namo kuris tame laike buvo 
tuszczias nes prohibicijos agen
tai ji užpeczetino keli menesiai 
adgal. Priežasties dinamitavi- 
mo palicijft da neisztyrinejo.

— Jurgis Kalėda ir Juozas 
Grineviczius, studentei isz Le
high Universiteto ir Teofile 
Boczkauskiute isz Temple uni
versiteto lankosi pas tėvus lai. 
ke Velykiniu szveneziu.

— Subatoje apvaiksztinejo 
savo 20-metines sukaktuves ap- 
sivedimo R. Busnauckai, 433

4 4 smart
6ta vai. ryte per Resurvkcija 

ir Szv. Miszias giedojo Szv. 
Juozapo Choras, Missa in F by 
C. C. Stearns. Solistai: Sopra
no: p-le Margarieta Zardeckai- 
te;
kas

<)' 71, ' ■

Mes perkame PIENĄ nog,

RANG’S
. . .UŽTAI KAD PIENAS YRA CZYSTAS. . . 

Preke Maži

DAIRY

4
Pristatytas Ant Laiko 

Telefonas 216-W 
623 EAST PINE STREET MAHANOY CITY, PA. 

t

Geriausio* * 
rusziea 

del visokiu

Lavonas bus

W. Spruce ulyczios. Panedelyje 
atsibuvo miszios Szv. Juozapo 
bažnyczioje ant tos intencijos 
kuriose dalydavo gimines ir 
pažinstami. -

t Iszvažiavus in Morristown 
N. J. atlankyti savo gimines, 
Elzbieta Kulikiene 603 E. Pine 
St. mire staigai.
pan’ežtas in Mahanoju ir 'bus 
palaidotas Seredos ryta.

— Petnyczios ryta kilo ug
nis tuszcziam sztore ant 201 E. 
Centro'ulyczios. Ugnis prasi
dėjo skiepe. Uguagcsiai po va
landai laiko užgesino ugni. 
Bledes padaryta ant keliu 
tukstaneziu doleriu.

— Alfredas Sadauckas, stu
dentas isz Keystone Akademi
jos, Factoryville, lankėsi pas 
tėvelius per Velykines szven- 
tes.

— Dideli balių rengia S. L. 
A. 211 kuopa, Utarninke, Ba
landžio 29 d. ant Norkevicziaus 
sales. Grajys pirmos klasos or
kestrą. Inžanga vyrams 50c., 
moterems ir merginoms 25c. 
NuoMzinlžiai 
atsilankyti.

vinile kviecziam
(2t

Tenoras: Jurgis Žagarins- 
; Baritonas: Stasys Vilkau- 

skas; Bossai: du broliai Mar- 
cziulioniai. Balsai kaip pavie
niu taip ir viso choro iszlavin- 
fi gerai, atliko tikrai artistisz- 
kai.

8ta vai. Antros Miszios, gie
dojo priauganeziuju, antrasis 
chorelis, susidedantis isz mer- 
gaieziu ir bernaieziu, Missa 
Festival, C. C. Stearns, ant 
dvieju baisu. Solistai: Albinas 
Neverauckas; Sopranai: p-les 
Szimoniute ir Ona Cziginskai- 
te; Alto: p-les Kralikiute ir 
Cziginskaite. Yra viltis susi
laukti geru solistu ir soliseziu 
kurie la'bai gerai sugiedojo.

9ta vai. Treczias Szv. Miszias 
giedojo Szv. Juozapo par. mok. 
slaines, Mažasis Chorelis, Mis
sa R. J. Sorin, iszpildydami la
bai gerai ir Didžiojoj Sanvai- 
tej, Ketverge ir Petnyczioje, 
pagirtinai, sugiedojo per pro
cesija Pange Lingua ir Vex i 11a 
Regis.

lOta vai. Suma Szv. Juozapo 
Choras sugiedojo “ 
quam, P.J. Leyendecker ir Mis
sa in F, C.'C. Stearns. Offerto- 
rium: O Sponso Ali, Szv. Juo
zapo Mei'ginu Choras gerai isz- 
lavintais balsais atliko kogra- 
žiausia po vadovysta vietinio 
vargonininko A. Grigoraiczio.

ANT ULYCZIOS.
Girtuoklis: — Pai’praszau 

misteri, ar ne žinai kur gyve
na Juozas Leikutis!

Afisteris: — Juk tai tu pats 
tuom esi!.

Girt: — Asz žinau, tiktai no 
žinau kur gyvena.

ANT RANDOS

Vidi A-

*

Stuba, gera vieta del sztoro 
ar buezernes po nr. 315 East 
Pino St. Del daugiau žinių iat- 

(t.33.siszaukit pas:
Juo. Alacziulskis, 

1315 Kast Pine St., 
Maliąnoy City, Jįu

I |I5 i c ■

| p. Norkevicziute ir p. Ptasznikaite su jumis susikalbės
j Lietuviszkai. Jioms visada malonu jumis patarnauti.
I Banka adara Subatomis vakarais nuo 7 iki 8 valandos.
- 11

Visada jaueziates namie kada ateinate in muso banka.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
L MAHANOY CITY, PA.

MUSO BANKO KLERKAI KALBA LIETUVISZKAI

MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM

3
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D. F. GUINAN, Prež. 
WALTER I. HINCH, Kas. 
HARRY McKERNS, Pag. Kas. 
GEO. BASTIAN, Telleris

KLERKAI i
p. NORKEVIOZIUTE i
p. MARY KELLER . I
p. PTASZNIKAITE 3 i
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Didžiausi Iszdirbejai

Pomninku ir Kryžių
1 'f*’’/;-' jį' ' A 7 t ; ' V•»

Kreipkitės pas mus ypatiszkai
f
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puodo, prineszo daug meszlo 
ir pradėjo dėti in puodą. Pajų- J 
tos puodas kad jau tas gerai 
ihkiszeš rankas suome jam už( 
rankos kad tas net pradėjo I
regt dvarokai supuolė norėjo 
nutraukt to labiau puodas lai
ke. Norėjo sumuszt bet ir tas 
nieko nemaczino. Nieko nega
lėdami veikt, pradėjo praszy- 
tis. -

Bot puodas vis laikosi ir ant
* • J 1galo pasakė:

Kaip, pridęsit pilną pinigu
M

I

fa

arba per laiszka, o prisiusime
musu agenta in jusu namus.

ikAb ■
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Turime Du Ofisus:

ĮĮĮĮ^Įfe|g|^g||jį|į||j|įjįįį|
MAHANOY CITY
South ir 2-nd Sts. Shenandoah Heights
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SHENANDOAH
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Telefonai 2.J 
u • ■ į.
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Telefonai H25-R
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KVIETKU* 
pareikalavimu už 

* * * žemiausias prekes ♦ *
Visada galima gauti pas 

LUKE—THE FLORIST 
Dabar Naujam Sztore

226 EAST CENTRE STREET 
MAHANOY CITY, fA.

Turiu visokiu AKULOR1U kurie 
tiks del juso akiu.

DR. S. MILLER 
OPTOMETRIST 

SHENANDOAH Ofisas valandos 
10 ryte iki 8 vakare, Hub Name, 
Kampas Main ir Lloyd Sts. 
SHAMOKIN Ofisas, Kearney Na- 
me, Market ir Independent Sts.

I

B. F. HEHN 
POPIERNINKAS IR MALORIUS 

❖ 
Geras Materijolas, Darbas ir 
Uxganedinimas. Phone 266-R 

♦ 
137 EAST CENTRE STREET 

MAHANOY CITY, PA.

FACTORY SHOE STORE
GEO. GUZ1NSKY, Loc.

Geriausi Apsiavima Del Visos 
Sxeimynos, ui Pigias Prekes!

121 WEST CENTRE STREET 
MAHANOY CITY, PA.

... Sveikata Per Chiropractic...
JUS galite turėti sveikata per Chiropractic gydimą.

Asz turiu 8 metus pasisekimą kaipo Ohiroprac- 
toris ir szimtai užganėdintu žmonių. Kreipkitės pas:

DR. ELMER E. JONES
1220 E. CENTRE ST., (Telefoną. 422) MAHANOY CITY

OFISO VALANDOS: 10 iki 12; 2 iki 4; 6 iki 8 ■»*

♦( Czionais Szioj Apelinkeje -į
X 
x

♦2

X fi
xx
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ES TURIME didžiausi pasirinkimą puiku 
Naminiu Fornicziu, Karpetu ir Klijonku.

■i

t

i

..

4 4

Galite pasakyt savo draugams kad mes 
užstojamo už muso tavora ka parduodame, 
nepaisant ar pirksite už $5.00 arba $5,000.

*

Jeigu turite koki neužganėdinimu 
praneszkite mumis.

____ ______
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). J. JENNINGS 
TAMAQUA, PA.

Garsingiausias Sztoras Szioj Apvlinkeje
>
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