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ISZ AMERIKOS
RADO TESTAMENTA

SENAM PANTAPLYJE.
Hudsonville, Ind. — Kada 

gimines nesurado paskutinio 
testament po mireziai Jono 
Mantel), k.iris paliko turto ant 
40 tilkstaneziu doleriu, innesze 
praszyma iii suda idant turtą 
padalintu tarp ju. Ana diena 
maža anūkėlė Aldona, szlnoda- 
ma kamoari mirusio dieduko,

KUNIGAS
APSAKINĖJA 

APIE NELAIME

t

DAVE PASKUTINI ATLEI
DIMĄ MIRSZTANTIEMS,
KELIS APKRIKSZTINO.

STEBUKLAS 
RAŽANCZIUM.

SU

J 5 # '

rado sena isznosziota pantapli 
ir numėto in szali. Isz pantap- 
)io iszpuolc popiera kuria pa
daro tepili ir pasirodo kad tai 
vra dieduko testamentas.

KIRTO PACZIA SU

apskundė savo vy-

BERTAINUKU VYNO.
Ebensburg, N. J. — Mrs. Ma

ry Zollers,
ra už tai kad kirto jaja su ber
tai nn k u vyno.

Zollers tvirtino buk negalo- 
dan”ts ilginus iszlaikyti zur/.o- 
jime savo aezios kuri nuolatos 
jam iszmetinojo kad gere už 
daug vyno, buvo priverstas pa
naudot; taji inula apmalszhu- 
ino savo pacziules kuri negalė
jo iszlaikyti dvylika tamaieziu 
in laika dvieju metu nuolatiniu 
savo klegejimu.

UŽDARYTA TRIS METUS 
PER SAVO UŽVYDU 

VYRA.
New York, 

diena Daliuoju ve isz ««. —Ju. ,
> • • * r t 11 4 T A

Policija a< 
; “vvro ne 

laisvos” Balbina Pranetta, #u 
kūdikiu kuri buvo uždaryta 
per savo vyra per tris metus 
tamsiam kambarėlyje ant pa- 

Priežastis tosios ne
laisvos buvo baisus užvydeji- 
mas josios vyro kuris nenorėjo 
idant moteres senoviszkas jau
nikis negalei u su jaja pasima
tyti. Vargsze buvo uždaryta 
kambarėlyje be jokiu langu in 
kuri tlienine szviesa saules no- 

tris metus. Motore 
szeszelio ir buvo

i nėjo per
iszrode ant
iszhalus kaili drobule bet su ją
ją, vyras pasielgi nėjo gerai ir 
jokiu budn nekankino; duoda
vo valgyt ir gerti kiek tik no
rėjo bot Ii uosy bes jokios netu
rėjo. Vienas isz kaimynu dane- 
sze policijai apie dingima mo- 

• tores ir toji padaro krata jojo
namo.

šukele
Jo žmo-

Collimfinis, Ohio. — Kapclo- 
nas Rev. Albert O’Brien, katu
li kiszkas kunigas, kuris aprū
pinėjo kalininkus tikejimisz- 
kais veikalais, pasakoja sekau- 
ežiai apie baisia agni kalėjimo, 
ka mate ir dare laike tosios ne
laimes sekaneziai:

“Tieji vargszai mirė baisiai 
bot per savoimirti daugelis nu
ėjo pas Dieva linksmai iružga-

Tarp žuVusiu buvožuvusiunadint i.
apio 85 katalikai kuriuos paži
nojau ir kurio priėmė Komuni
ja per Velykas kalėjimo koply. 
ežioje ir jaigu Dievas yra. mio- 
laszirdingas tai visi rado pas Ji 
vieta dangiszkoje karalystėje. 
Priesz mirti dvieju, apkriksz- 
tinau juos nes ketino jieji pri
imti katnlikiszka tikėjimą o 
kad sakramentas krikszto szv. 
praszalina visus griekus nuo 
žmogaus, todėl szitie du han
ky tojai mirė bo grieko. Ket
verge priesz nelaime pakriksz- 
tinan taipgi du kurie aplaiko( 
pirmutine Komunija per Vely- 

u' \s. Eidamas karidorium laike 
.^i/gnies, <laugelis uždarytu kali.

ninku isztiese rankas in niane 
melsdami paskutinio palaimi
nimo ir atleidimo. Visiems da
viau paskutine absoliucija.

“Galėjau iszgolbet visus su 
15 kunigais kuriuos man vys
kupas prisiuntė in pagelba bot 
tieji nelaimingi nenorėjo isz. 
bėgti tiktai gelbėti savo nelai
mingus draugus isz ugnies. Ta
me laike ne vieno dažiuroto- 
jaus nesirado deganeziam kari; 
doriujo. Vaiskus ojo tarp kali- 
ninkii su atkisztais bagnietais 
ir negelbėjo klykeneziu, dogan- 
cziu kalininkii isz kambarėliu. 
Buvo tai 'baisus reginys ir ap
sileidimas dažiuretoju ir vais
ku.

Taip, taip, daugelis isz t Uju 
nelaimingu paneszo mirtis kan- 
kytoju ir szventuju.

Kada ėjau per karidorius po 
ugniai pro mirusius, pamaeziau 
viena gulinti lavonasu sudegu
sioms rankoms lyg kaulu ir ku
ris laike pirsztuose ražaneziu 
bot ražanezius nebuvo pajuol 
dės kaip tai paprastai nuo ug
nies pajuosta bot poterelei ir 
kryžius žibėjo kaip naujas be 
jokio pajuodimo. Ar-gi tai no 
stebuklas / Bet kam man apie 
tai pasakot, gal žmonos man ne 
inlikes!”

Taip pasakojo kunigas O’
Brien su aszaromis apie tuosius 
nelaimingus kurio kovojo už 
savo gyvastis bet likos pagauti 
kaip žiurkes slaistose. Baisu 
net ir pamislyt!

KRUVINA TRAGEDIJA 
VENGRU SZEIMYNOJ.

Bridegport, Conn. — Veng
ras vardu John. Lovasz per- 
szovo savo žmona, usniuszc 
jos dukterį ir paskui pats nu- 
siszove. Jis buvęs nevisai 
sveiko proto ir tankiai kelda
vos pekla namuose. Kada pa
rėjo isz darbo ir vėl 
namuose triukszma.
na nuėjo gulti su savo mergai
te, kuria ji turėjo po pirmojo 
savo vyro. Lovasz pareikala
vo, kad moteris eitu su juo 
gulti. Bet ji atsisako. Tris kar
tus jis ojo in savo podukros 
kambari ir reikalavo, kad jo 
žmona eitu pas ji, liet ji ne
klauso. Ketvirta karta Lovasz 
atėjo su revolveriu ir tuoj szo- 
ve in siena. Kulka perėjo ln 
kita kambarį ir be mažko ne- 
iižmusze miegojusiu tenai vai
ku. “Kas ežia tau darosi!” , 
suszuko podukra in Lovasza. jojo szuo, szoko in vandeni, 
“Asz tuoj tau parodysiu, kas stengėsi savo poną iszgolbet 
man darosi,” 
tuoj szove in ja, pataikyda
mas jai in vidurius. Motina 
paszoko ir norėjo mergaite ari-. 
vimi uždengti, tai Lovasz ir ja 
sužeidė dviem szuviais. Paskui 
jis inkiszo revolveri sau gerk:

SZUO NEISZGELBEJO 
SAVO PONO; PASTIPO 

ISZ GAILESTIES.
Bakersville, Ky. — A rth li

ras Kinard inpuoles in prūdą 
pradėjo skensti. Pamatęs tai

atsako jisai, p

4 “ 1

len ir ant vietos nueiszove.

ir isztraukt ant kraszto, bet 
buvo per sunkus ir in trumpa 
laika nuskendo. Szuo iszsplffii- 
ko in kraszla, nulindęs ir pas
tipo in valanda laiko. Atsitiki, 
ma mato keli draugai Arthuro 
o kad nemokėjo plaukt, todėl 
ne oje jam in pagelba,
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Sudže
savo akis

DUKTĖ APSKUNDĖ 
SAVO MOTINA UŽ 

APRAGANAVIMA.
Patterson, N. J.

II ome r net patrynė
idant persitikrini ar ne miega 

1762 mete, kada
Mrs. Čiaudije Dorris, užveda 
skunda prieszais savo motina 
už apraganavima. josios. Mote 
re užmetineje ssavo motinai;

l i

ir .negyvena
Čiaudi jo Dorris

/

Motina mano nemyli mano 
vyro ir stengėsi visom pajie- 
gom idant jisai manos noap- 
kemstu ir mano pamestu. Ma
no molina 
gonbuteje ir pažysta 
žoles ir gyduoles ir dabar yra 
tikra ragana,

jisai manos

kitados tarnavo li- 
visokes

apraganaudama 
žmonis kuriu noapkoneze. Ana 
diena apibarste mano padusz- 
ka su kokiais lai miltcleis, o 
kada pergulėjau ant juju, pasi
jutau labai navalnai, o mano 
meile del mano vyro pradėjo 
din’gti.”

Sudže iszklauses josios pasa
kos, davė gera pamokinimą ir 
nusiuntė namo, paliepdamas 
jai daugiau skaityt ir apsi. 
szviesti, o netikėti in raganisz- 
k u s niekus.

14 METU MERGAITE 
ISZDUME SU BUR 

DINGIERIUM.
Altoona, Pa. Keturiolikos 

melu \>rna McAlister ana die
na. isszbego su burdingierium 
kuriis radosi pas josios levus. 
Tėvai mergaites sako, buk bur- 
dingieris Jonas Bitei, 30 metu, 
turi ])aczią. ir vaikus Lenkijoj.
\ erna pasiėmė lino levo 500 
doleriu ant keliones. Pabėgė
liu nesueme.

ARESZTAVOTA UŽ 
PALAIDOJIMA SAVO

GYVO KŪDIKIO.
Brooks, Rocks, Pa. — Girrai- 

tejo likos palaidotas dvieju 
sanvaieziu kūdikis, kuri užka
so nelaba motina, Fanny ’Da
vis. Pagal daktaru nutarimą, 
tai kūdikis buvo gyvas kada 
ji motinaužkaso. Motina ir jo
sios jauniki policija 
kalėjimo.

rvvas kada

uždare

IT. n. BOCZKOWHKI, PrM. 4 Mf.
A '♦

sns

ANT 2,000 DOLERIU.
— Per keturis me-

RIS JI VĖLIAU APVOGĖ.
Philadelphia.

Taip

isz

t 'hica'go 
uosius, nuo lango iszstatyti 
ant'pažiūros, ziegoreliai, len
ciūgėliai, žiodai ir kiti daigiai, 
prapulki nėjo slaptingu budu ir 
niekaip locnininkas negalėjo 
suso’kt kokiu budu dingdavo 

lango. Ana diena tūlas
žmogus praeidamas pro Įauga, 
pamato kaip ziegorelis slenka, 
rodos kad buvo gyvas. Brisi, 
žiurėjas goriau, užtcinino kad 
didele žiurke ji velka, laikyda
ma už Hnkiite.s o kitą jai pri- 
gelbsti tame darbe.

Pastovejas malsziai
paregėjo kad žiurkes nuvilko 
zįc:.goreli iii skyle po langu. Ka
da apie tai pranosze ziegornin. 
kni, tarsai atlupo grindis suras
damas ton daug visokiu auksi
niu daigiu 
doleriu.

t tolinus

lizde vertes 2,000

Žmogelis kuris suseko slap
tinga vagys! a likos apdovano
tas szi inline ir auksiniu ziego- 
reliu.

■'.yii-iii   ——i

NELAIMINGAS SUGRYŽI. 
MAS NUO SZOKIO.

Scranton, Pa. — Miss Blos
som Bell, 17 motu, ir Jurgis Ur
bonas, 18'melu, abudu isz Oly- 
pliant likos nžmuszti ant vietos 
kada likos iszmesti isz auto- 
mobiliaus arti ezionais.

sji Urbonu sėdėjo 
“rumble seat’” o

keturi jauni žmones pryszaky- 
je. Staiga! automobilius patai-

Mergina 
užpakalyje

ko in grabo ir paszoko iszmos- 
damas jauna pora užpakalyje, 
abudu puldami ant gaivu nu
silaužo sprandus. Keturioms 
isz pryszakio nieko neatsitiko.

PASIKORĖ KAD NELEIDO 
ANT “PIKOZERIU.”

Keturioli- 
metu amžiaus Benjamin 

atomo

Philadelphia, 
kos
Grundy, atomo ssau 
per pasikorimą, kad jojo jno.- 
tiua nopavelino jam eiti ant 
krutainuju pa veikslu. Motina 
surado sūneli kabanti ant vir- 
szaus. Motina nulindo isz tojo 
atsitikimo, nes vaikas buvo

“Toji isto
rija isz Biblijos apie Gera Sa- 
maritona yra juokas, daugiau 
nieko. N no sziadien busiu užsi- 
kietejas ir nepri'glausiu ne vai*, 
g i n g i a u s i o ž m ogaus.”
kalbėjo Jonas Gniit'fa, 2332 N. 
8tb nlv. Subatoje Jonas palo
mino ant Irepu sodinti koki lai 
vargsza drebanti nuo szalezio 
kuris sake kad neturi pastoges 
ir meldo suszolpimo.

Jonas būdamas 
dies žmogus,

ge ros
in veri e. vargsza in 

vidų, pavalgydino ir laike per 
tris dienas. Kada ana diena su- 
gryžo isz darbo, vargszas din
go paiindanias Jono nauju siū
lą, ziegoroli, tris žiedus, pinigu

szir-

ir kariszka palėidima ir prasz- 
parta. — Ar-gi nepikta žmogui 
už loki m i elaszi rd i nga suszol- 
pima ir toki atsimokojima ?

1037 ŽMONYS ŽUVO 
LEKIOJIME.

IVashingtonas, T). C 
daliu prekybos departamento

metus,
Sausio 1 dienos iki 

31 dienos, Su v. 
aeroplanu

—() i ] -

JOJO MYLIMOS.
— Mrs. A. N. 

Kinard, 38 melu amžiaus, be
vaike ir patogi, sėdėdama sude, 
apsakinėjo su skausmu szirdies 
kaip mylėdama savo vyra, ati
davė ji jaunai merginai kuri ti
kisi ne Ūži Igio pasilikt motina 
per jojo pi’iežasti .0 
idant su jaja apsivestu idant 
kūdikis nepasiliktu bevardis. 
Sudže iszklauses moteres gcr- 
vali pasiszvent.ima del mergi
nos, davė jai persiskyrimą nuo 
vvro.

Boston, Mass.

<

kuri meldo

GERDAVO 22 PUODUKUS 
KAVOS ANT DIENOS 

PER 14 METU.
Baltimore, M d. — Nuo kada 

Berta Grygers turėjo trylika 
metu, niekuom daugiau nesi- 
maitino kaip lik juoda kava ir 
duona.
v o po puodukus kavos ant 

keturiolika metu.

......................— ■< Į . *1 I ■

NEPASISEKE JUOKAS;JL1

MOTERE UŽMUSZTA.
Budapeszt, Vengrai. — žmo

gus kuris norėjo padaryti szpo- 
sa savo paežiai sziadien jaja 
apraudoję, kas parodo kad lie
ku rie szposai neiszeina ant ge
ro ir buna nelaimingi.

Johan Szipos, rasztininkas 
vietinėje kancehirijoje, norėjo 
pasveikint savo paezia szposu 
kada toji parvažiavo ta diena, 
nuo Velykiniu szveneziu pas 
savo tėvus. Johanas pritaiso 
elektrikini drata prie duriu 
nuo eleklrikinio žiburio. Kada 
motore paėmė už rankenoj iY 
bando atidaryt duris, elektri
kas jierejo per josios kuna už- 
muszdamas jaja ant vietos.

A.

praneszimu per trejus 
nuo 1927
1929 gruodžio
Valstybėse aeroplanu nelai
mėse užsimusze arba mirtinai 
užsigavo 1037 žmonys.

Per ta laika buvo 3,098 aero
planu nelaimes kuriu 1,698 at
siliko 1929 metais, 
1928 m., ir likusios 
metais.

1929 motais aeroplanu ne
laimėse užsimusze arba inirti- 
nai susižalojo 2i2i i pilotai ir 
2q8 pasažieriai; 1928 metais— 
161. pilotas ir 223 pasažieriai, 
ir 1927 metais — 62 pilotai ir 
92 pasažieriai.

Skaudžiai sužeista pilotu ir 
pasažieriu 1929 metais buvo 
3-17; 1928 m. — 353, ir 1927 m. 
-—i 12.

'Toji mergaite iszgerda- 
00

dienos per
Nuo lovos neatsikėlė nes buvo
suparalyžiavota, sziaip yra vi- 
siszkai sveika ir gali pagyvent 
da daugeli motu.

vie-

“PAKRAPINO”KUNIGAS 
GERAI SAVO PARA 

PIJONA.
l’h-eehold, N. Y. — 

skunda

1929 metais 
., ir

1,122 — 
— 1927

Ignotas 
Polka, užvedė skumbi priesz 
savo prabaszcziu už sužeidimą 
jo su krapylu ir iszmotima isz 
bažnyczios laike Velykiniu pa
maldų. Skunda užvedė ant $2,- 
000. Kun. Roganski užstato 
kaucija lyg teisinai. Kokia, bu- 

• v/ . B . • e «

BOLSZEVIKAI SUĖMĖ 11 
RABINU, 8 PROTESTONŪ 

KUNIGUS.
Varaszava. — Charkove ir 

apygardoj likos suimti
nuolika Žvdu rabinu. Jie kal
tinami kaip maisztininkai, del 
to kad nenorėjo pasiraszj’ti 
komisam pakiszlo jiems pa- 
reiszkimo, jogei jokiu likybo* 
persekiojimu sovietu Rusijoje 
nesą. *

Odesoje buvo suimti ir in 
kalėjimu sukiszti asztuoni Vo
ki erzi u Evangeliku kunigai, 
kaltinami del mokesniu nemo
kėjimo. .

vo priežastis 
paszven tinimo

tokio skaudaus
4 ‘ paszven tinimo’’ parapijonp, 
to telegramai nedanesza.

, r
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NUKANKINO
KOMUNISTĄ

2,500 KIWCZIKU ŽUVO, . 
MUSZIUOSE.

r- • V ' ' ui

Hankow, Kinai. — Kiniszki 
; laikraszcziai skelbia buk 2,500 
[ūkininku kurie buvo prispirti 
linstoti in 

1 i k os

MUSZIUOSE.

k omu n i st u k ari uo -
I mene likos užmusztais 
sziuose su valdiszku vaisku ku
rie atsibuvo 
provincijoj.

mn-

Shinta, llupclsh

22 METU MERGINA SKUN
DŽIA 78 METU SENUKĄ 

ANT $50,000.
Reading, Pa. — Tamoszius 

Eck, 78 metu, užsimano jauno
sios paežiu les y paloje persisky
rusius moterėlės Rūtos Katzen- 
moyer, 22 motu. Thmoszius pa
sirūpino laisnius, nupirko žie
dą ir Veselka 
bot J<as tokis “pagedo” ir 
“jaunikis” nestojo ant paskir
tos dienos.

Tamoszius gavo 
jas” 
sziais vaikais isz kuriu vyriau- 

,sos turi 42 metus, ant galo su
siprato jog butu kvailys jaigu 
vestu tokia jauna motore, na ir 
viskas pairo. Dabar Rūta skiin. 
džia Tamosziu ant 50,000 ‘dole
riu už sulaužvta. szirdolo ir ne- 
dalaikyma duoto žodžio.

BAISI MIRTIS KOMUNIS
TO, KURIS TVIRTINO 

KAD NĖRA DIEVO.

$200 UŽ KOŽNA GALVA 
SVETIMŽEMIO.

Canton, Kinai. — KatalikibZ- 
ki misijonieriai, kunigai Mo- 

Moehringer isz 
Y., pabėgo isz

Londonas. — Ana diena su- 
gryžias isz Rosi jos, garsingas 
raszt įninkąs Borus Baring, 
apraszo ka buvo matos vie-

Langhlin ir
Brooklyn,
Kiangsi provincijos, pranok
dami buk “Raudoni Banditai” 
apgarsino buk duos 200 dole
riu už kožna suimta svotimže- 
mi toje aplinkinėje o kožnas su
imtas bus užmusztas.

Misijonieriai sako buk 60 
iiikstancziu kiumiecziu pristo
jo prie komunistu armijos ir 
apipleszineja visa aplinkine. 
Bolszevikai turi tame ranka ir 
moka savo pinigais už sukėli
mą maiszacziu. Kanchow pro- . ... . •> >

' f ' < ,

geras ir visame paklusnus, tik
tai ta vakaru nžssispyro eiti be 
pavelinimo motinos. .

JISVELNIU APSĖSTAS’’ 
NUĖJO PAS CZIGONE.

Boston, Mass. — Joseph Cru- 
pi, tamsus darbininkas^ atėjo 
in policija skustis,

jo $2,000,

< c

kad czigo- 
ku -

savo
Tūlas

asz palaikas atgal 
jutau, 
n i as. 
ko,

ne pavogė isz 
riuos jis buvo per visa 
gy ve n i nia susitaupęs.

, jis sako, 
kad mane apsodo vel-

Nuejau pas czigone, sa
il* užmokėjau jai doleri. 

Czigone ta dolerine suvyniojo 
popieron ir liepė man parsine- 
szus namo pasidėti po pagal
viu. Ant rytojaus isz tos'dole- 
rinos pasidaro $2.

Crupi vėl nuėjo pas czigone 
ir davė jai $20. Ji suvyniojo ir 
tuos in popiergali ir liepe pa
dėti po pagalviu. Ant rytojaus 
Crupi rado dvi 20-dolorinos. 
Jis užmirszo ir apie savo liga, 
o pradėjo galvoti, 
cziau pralobti. Nuėjo vėl pas 
czigone. Sako, turiu 2,000 do
leriu, 
dvigubini. Czigone atsako, kad 
taip. Crupi iszemo isz banko 
savo $2,000 ir. alnosze czigo- 
nei. Szi suvyniojo pinigu# in 
popiera ir liepa neiszvynioti 
per koki menesi, Tuo tarpu pa-

VAIKAI BADEJO, MOTINA 
NUSIŽUDĖ.

Allentown, Pa, ~~~ 
das mist ump Mrs. Anna Marias 
42 motu, ant atėmimo savo gy
vasties o septyni vaikai pasi
liko be motinos ir duonos. Per 
kelis menesius levas jeszkojo 
darbo kurio nerado ir taji ryta 
iszejo in miestą be pusrycziu. 
Vaikai pradėjo verkti valgio 
isz kuriu yyriauses turėjo vos 
devynis metus. Motinai pasida
ro gaila ir negalėjo panoszti 
verksmo vaiku. Vargsze nuėjo 
in skiepą ir ton isz rupesties 
pasikorė. Vyras sugryžes namo

Liga, ir ba-
f

kaip groi-

ar negalėtum ir j u pa-

tnre jam vaikszezioti po gelž- 
keli ir paupiais. Crupi viską 
jszpilde. Bet kada po menesio 
pažiurėjo savo pinigu, tai vie
toj $2,000 rado tiktai muilo 
kuponus. Nubėgo jis policijon, 
bot czigone jau senai isz Bos
tono iszvažinvus ir hiekas ne
žino, kur jos dabar jjcszkot.

(C'.'

rudo vaikus verkenezius apsa
kydami ka motina padaro.

KUNIGAS PRIGĖRĖ; 
PRIE KRIKSZTO.

St. Louis, Mo. — Per Vely
kas ežia prigėrė 4 juodvoidžim, 
ju tarpe ir kun. Robert C. Wil
liams. Jisai užsimano apkrik- 
sztyt per Velykas 13 metu am
žiaus juoduke mergaite. Tuo 
tikslu 'kunigas, du jo padėjėjai 
ir kalbamoji mergaite hibrido 
in M ississippi-upe. Szitu cer6- 
monij.u žiūrėti buvo susirinkoV • j • 1     

apio 50 nigoriu, bet’jie stovėjo 
ant kranto. Staiga užėjusi 
smarkesne srove nuverto inbrt- 
dusius. nuo kojų ir visi keturi 
jie prigėrė, ; Nesurado nei ju
lavonu.

v •

! >■* r
V

H •

buvo parengta 
t ok i s “ pagedo

“sznltas, ko-
nes pasikalbėjas su sze-

nam bolszevikiszkam kaime 
kurio varda neminavojo.
“In tula kaimtt. pribuvo bol- 

szevikas komunistas tiksle 
praplatinimo soviatinio moks
lo. Pradėjo savo pamokslą 
nuo užgynimo esybes Dievo. 
Paemias in ranka i n kuša
(szventa paveiksią) paszaukc 
in susirinkusius kaimieczius: 
“Dievo nesiranda ir jokiu 
szivontuju, ir jums tai tuojau# 
darodysiu. Spjausiu ant szito 
paveikslo ir sudaužysiu 
szmoteliu, o Dievas yra, 
nubaus mane Ugne

ivo pinigais už sukeli-

ant 
tai

nusiusta 
užinusz-prYczeris ARESZTAVO- 

TAS UŽ VARYMA 
namines.

New Orleans, La. — Rev. Gi- 
y / U J

pryczeris likos arosztavotas už1 kartus o trenkęs in žeme, 
dirbimą ir turėjimu namines '—- 
savo namuose. Stojas sūdo ant

vincijoj raudosi 16 Ameriko- 
niszku katalikiszku misijoms- 
riu kurie randasi pavojuje mir
ties. ;

--------- ---------------- " — —

Trumpi Telegramai.isz dangaus ir mane užinusz, 
bet jeigu Dievo nesiranda, tai 
man nieko neatsitiks.”

Po tuju žodžiu paemias in- 
kusa in ranka, 7 spjovė kelis

• RU’
daužo ant szmoteliu szaukda-

____ r : “Matote kvailei,
teismo senukas ant savo apsi-.T>iovo nesiranda ir mane

los.S. Barett motu, baptistu

kad
ne-

t Rochester, N. Y.— Pra
eita subata cria mirė Kunigai 
J. Kasakaitis klebonas Sz. Jur
gio parapijos. Laidotuves bus 
Utarninko ryta 29 Aprilaus. 
Jisai gimęs Szumsku parapijos

gyni mo pa na udojo mokslą isz 
biblijos: “Laszukas surami
na nozi o gerymo yra geras del 
nusiminusios dvasios. Asz 
Szv. Povylas sutinkame kad 
truputis vyno yra sveika del 
viduriu ir kitu nesmagumu o 
prick tam yra tai žmogaus ypa- 
tiszkas pageidimas ir niekas 
jam to negali uždrausti.”

Visi pryežerini yra panaszus 
Rcv. Barett, kurie trauko la- 
szeli. nnt Csudrutininio nupuo
lusios dvnsios.,? i

Laszukas

ir kaimo. Ant kunigo buvo 
Amerike insiventytas. <

Pa-
Amerike insiventytas.

U Fayetteville, Tenn.
godos eroplanas nukrito ant 
daugelio žmoni u užmuszda^įs 
septynis žmonos tarp kuriu bu
vo 4 vaikai n daugelis snžftis-

Dvi- 
doszimts ypatų nuskendo ka
da plauko isz pasilinksmini
mo ant upes Nilo.

nubaudė.
'Bet myne žmonių su papik

tinimu suszuko: 4 i
ir;DioVas nenubaudėI Jeigu tave 

j tai mos 
tave už toki darba nubausl- 
mcP’ 
nisto, sumindžiojo, subadė 
peileis ir sudaužo aknioiuils, 
kad iszrode kaip sukapota 
meru be gyvasties.

Norints ‘komisije suvažiavo 
tyrinėti visa atsitikima, 
lyg szioliai nieką noaresžtavo- 
jo ir nenubaudė.

Mėtosi visi ant komu-
sumindžiojo

bet

ta.
1] Kair, Egyptas. -

U Philadelphia. — John Wa- 
tors rūkydamas pypkia užmigo 
ir nuo pypkes užsidegė lova o
ir Jonas snspiYgejb ant smert ,
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aprūpinimo jos sakrnrrtmitafc.' 
Bot fitmetij visados Moldavo* 
isz lovos sveika ir imdavosi 
prie kasdieninio savo darbo.

V..' . V I

į'!
i 

it*
J

SurinkimasT&m 
I Atitikimu

PAT1KRINAN0ZIV BTtt 
DIEVO.

VISKAS GERAI 
ACZIU DIEVUI 

r** . ■ . .
vietini kunigą

I ! k I-Nf
'■V'-'Uilalkyt

9,767
954

9,440 
64,005 
14,163 
15,158
2,608
8,577
0,504 

10,505
3,410

Sleika*
Alabama ...................
Arizona ........... r...
'Aticnnaas .................
CAlifdmia ...............
Colorado .................
Connecticut............
Delaware .................
District of‘.Columbia

1 ’ J
Sziandioniniuose laikuose antį 

musu svieto atsitinka dalykai 
apie kokius didžiausioms filo
sofams no nesi.mpitavo.

Dalykai nepaprasti, juokiu^ 
gi, yra nuolatos del žmonių už^ J^oriįa • 
imanti ir akyvi. Dvieju budu ~ 
turime nepaprastus dalykus: 
sutverti per paežiu gamta ii4 

t su 
suaugia

♦

i

Permainyt
5,816 
1,070 
4,426 

73,061 
10,257 
27,200

1,577 
4,455 
6,059 
7,611 
1,965 

69,527 
38,816 
24,384 
15,122 
42,003

5,519 
6,826 

110,672 
33,038 
58,029 
36,180

2,449 
30,750

2,846 
13,863

.647
5,301 

66,624
• ‘628 

164,970 
11,44’4
7,632 

83,600
9,118 

.14,005 
115,619

4,697 
-4/742 
6,088 
6,819 

15,884
2,501
3,291 

13įl46 
20,928 
11,007 
25,268

1,173 
9J521

1,105,683

Vho s 
20,31 e 

2,880 
J 8,354 

217,899 
32^101 
84,752 
*7,927 

•I4,54rr 
21,043 
26,524
8,502 

232,762 
112,591 
82,934 
63,677 
44,439 
19,910 
23,542 
4 1,406 

149,295 
188,700 
117,315.

9,726’ 
125,526 

10,566 
46,339

1,556

S
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Locnininkas dvaro ponasGYVULIAI. 1 
, >YBkaviszkio apR.

Sk i ragio
> * 

. J; 7 
ėriuką i i r ku i lys. Nup.M uol i a i 
siekia 9,000 litu. Tvartai užsi
degė isz vidaus. Spėjama, kac 
gaisro priežastis yra neatsar
gus sukymas. Tvartai buvo 
apdrausti.

A v
Paožeriai,

Kovo 27 Alksnėnų kaime užsi
dego .ūkininko V.

žemlapis sugryžes isz Pary
žiaus po ilgam nebuvimui na
mie, ittvažiavo namon. Susiti-

IKk . . r . •

žirnis po ilgam nebuvimui na- Mat gudri moterįszko jszraįdo 
toki būda kuriuomi lengvai ga
lėjo ingyti paszelpa niekam ne-

. '“n

i i i .4

miestolijeį
W ... in tula vieszhuti 187J 
mete vienkart subrinko vieni

Szvaicarijos9
kės su savo taniu ant stoties
UŽklanse jo: • lt

— .Na ka? kas ten namie 
girdėt, ar viskas.paredke?

— Acziu Dievui viskas pa-

tvartai. Sudegė 4 arkliai, 
karves, 1 tęlyczia, 5 avys,

minant apie tai, skusdavosi lai
ke iszpažintios kunigui nnt sa
vo vargingo gyvenimo ir to
kiu budu iszpraszinejo nuo 
mielaszirdingo kunifco pinigus, 
nnt galo vienok tikrai apsirgo, 
ir tikrai liepe pakviest kunigą 
dėl parengimo jos in nmžiriis- 
te. Bet Dievas nubaudė jn da 
ant szios žemes už daug kartu 
papildiniu- szventvagyste; ku
nigas, žinoma ir tame • karto, 
nežinodamas tikrai ar mote- 
iriszke tikrai serga, ar gal tik 
nuduoda ligone, turėjo delei 
savo pasiuntinistes privalumu 
eiti.Paėmė szveneziausi sakra
mentą ir nuėjo, bet vos inejo In 
kam bari, 
apaeze lovos lūžo, o ligone nu
puolė žemiu ir ten mirtis ja ra
do.

5. Netoli Vengrijos, aplinki
nėj Petronell, 
labai linksmi, 
moto.

.Jodami prijojo prie akmeni
nio stulpo pakelij stovinezio, 
ant kurio stovėjo medinis pa
veikslas Motinos Dievo. Vie
nas isz ju pažiūrėjęs in stovyla

“Jau gana pri si stovėjai 
isžkelta nekensi knd atsiguls? 
in minkszta žole. ” —Tai pasa
kos iszsitrauke karda isz mak- 
sztu ir kirto smarkiai juomi 
in stovyla, arba paveikslą. Pa
veikslas nupuėle, bet pulda
mas puolė tiesiog ant nedoro 
kareivio, iszmusze jam deszine 
aki irsumuszo smarkiai'galva, 
o apart to tas nedoras darbas 
jo pridaro jam da nemažai ni- 
peseziu ir nosmgumu kadangi 
negana kad turėjo atsakyti 
priesz savo vyresnybe, bet ir 
už stovyla valscziui užmokėti.

6. Tūlam . kaime prie upes

6 avys
Ceorpin .... 
Idaho ............
lUirtols ..... 
Indiana .... 
Iowa ..............
Kanxas ...........
Kentucky ... 
Louisiana . . . 
Maine ............
Maryland . . . 
MitMRachu Hotts 
Michigan ... 
Minnesota . . 
Mfosiosippi . . 
MiAsouri .... 
Montana .... 
Nebraska .. . 
Nevada ..... 
Now-Hampshire 
„New Jersey . .. . 
New Mexico ... 
New York.........
North Carolina . 
North Dakota . . 
Ohio......................
Oklahoma ..... 
Oregon ...............
Pennsylvania . .. 
Rhodo Island . . .

. . . ’56,339 
. .. 44,066

8,502

papildyti per paežius žmonis.
merginos 

ūsais,
dvynukai ir Lt., už pinigus ro
dosi oirkuse, teatrus ir ant ki
tu publieznu vietų. Ir mes sto- 
bemes ant nepaprastu gamtos 
szposu. ;

Apie žmonių pasielgimus, ne
karta su nusisteliejimu ir juo
kais o nekarta ir su baime skai
tome laikraszcziuose, koki atsi
tiko in paskutines kolos san- 
valtos. Ant nelaimes tokiu nN 
siti kimu daugiausia atsitinka 
sziam palaimintam Amerike. 1 k B •

Sztni nėkurie isz tokiu atsi
tikimu:

Miesto Los Angeles, Kalifor
nijoj, pastorins Universdlisz- 
kos ba&nyczios ir tula pom South Carolina . . . 
kandidatu in luomą moterys
tes, pasiredia in drapanas nori
ku pa rango sžliubine svodba po 
vandeniu, dideliam prude. r

In kolos valandas po vineze- 
voniai “pikezieriai” jirjn pasi
rodo laikraszcziuose ir kruta-, 
muose paveiksluose. Pastorius 
palaimina jaunavedžius pasirė
dęs in noriką o liudintojnis jTa 
žuvys!.:

Kas parodo kad isz bažnyti
niu apeigų toki dvasiszki bloz- 
nai daro sau juokus ir panieki- 
neja Kristaus mokslą, • v#

; Miestelyje Grantwood, N. J., 
likos areRztavotas už pefžengi- 
mft tiesu, vionuolikos metu vai
kai Karlo Ramondo. 3

In suda atėjo motina atsiim
ti savo sūneli. Kada su laboku 
sttgryžinojo namo, auti ko jaja; 
atnbulansas, kuriame radosi su-

Nyksztukai.
barnioms ir

. .. 34,848

. .. 36,800

. .. 14,893

. .. 4,853

!

. 9,DŽ1 

. 10,600 
. 43,364 
. 40,537 
. 35,206 
. 4,134 
. 39,778
. 2,902
. .19,769

South Dakota 
Tennessee ... 
Texas ............
Utah ...............
Vermont ....
Virginia ..., 
Washington . 
West Virgin in . . . 
Wisconsin............
Wyoming ....... 
S teitas ndlinomns

lai Viao.....

♦

svieto.

.... 327

.... 6,140 
.... 40,196 
... . 757 
.. .. 93,684 
... . 20,716 
...........7,441 
. . . . 79,040 
........ 16,985 
. . .. 15,230 

. .. .119,759 

. . . . 3,666 
.... 7,166 
......... 7,224
.... .13,397

......... 24,894
.... 3,062
............4,082

. .. . 16,823

. . .. 20,487

. . . . 12^416
____ 19,’243
.... 4,^88 
. ... 12,614

1,092,745

Atmeti 
‘5.227 
» 856 
4/488 

80,383 
7,681 

42,394 
3,742 
6,613 
8,480 

. 8,408 
3,208

106,886 
84,709 
23,702 
41,665 
17,543 
9,738 

18,595 
20,134 
67,893 
76,224 
45,929 

3,093 
64,998 

4,818 
12,717 

682 
5,077 

106,749 
750 

252,747 
9,503 
p,046 

’86,544 
8,146 

11,866 
203,518

* 8,380 
5,416 
5,283 

L 6,671 

14,903 , 
2,474 

'3,765 
49,741 
19,136 
9,653 

•37,987 
1,986 
7,227

l;607,314

212,’509
2,135 

511,401 
41,753 
24,119 

249,262 
34,249 
41,101 

438,896 
16,643

Jokiu budu negalima iszgel- 
boti tris milijonus Kincziku 
nuo liūdinės mirties, kurie.mil’s

t

NETIKRI DOLERIAI.
Kiuinns. — Sziomin dieno

« »•' . * ’ A. » ■ » , I ■'*'

i

5,283

lėisvamafiiai ir torp tu buvo 
tokiu, kurio novos vadina sn* 
ve kntnlįkais bet tikrybėj ne
verti suvis to vardo nesziotl. 
Savininkas* vieszbuczio/ būda
mas pats bedieviu nedraudė 
niekam cionais piktžodžiaut 
ir iszjuokinot tikėjimu ir esy
be I)evo, o pet ir patsai nega
na kad karezemoj apsmeižine- 
jo dvasiszkuosius, bot da ir 
laikraszcziuos dažnai tikrus 
apšmeižimus kunigu garsinda
vęs.

Szitai ta
raszomo

redko tiktai...
— Taikiai kas?
— U-gi Andrius sulaužo i ’

, ;' m JR i

Koki peili?
Peili nuo duonos...
-Kaip tai buvo —-

peili.
■/
M' ll*

.l»l

mis pasirodė apkartoje 
tikri padirbti Jungtiniu Ame- '**’ 
rikos ‘Valstybių 20 doleriu

* • <

banknotai, Federalinio Rozer* 
banko San Franciscę

• *
, 1

no- . .darnusis klauso ponas.
Kaip kaili trauke

vinio 
Kalifornijoj
kontroles raide

i

H 
serija 1914 metu 

U.” Szis.pa-,____ J 4‘-

dirbimas yra 'tikra 
ch an i szk a 
spausdinta viename 
svorio popierio lape nemėgi
nus imituoti szilko siūleliu 
randamu tikruose banknotuo
se.

foto-me-
reprod akcija, 

sunkaus
i HZ

siūleliu

17,324 NELAIME GELEŽINKELIO
18,595 
26,887: 
55,681.
8,037 

M, 138 
49,710 
60,5511 
33,076 
82,488* 

4,447 
29,362

3,705,742
- - J - ■- - -

liktapo mirczei tėvu. Danio-
ko jaigu draskosi už žcmiszka 
tu ra ta, bet, jaigu turi parduoti 
ant licitacijos paduszkas, pe- 
czius, .lovas ir kitus rakandus

priesz atėjima Juniaus mene- idant tiėk užganadyt savo-pini- 
ngiszka, godumą, tai kas kitas) 
Dalis vaiku norėjo viską ,pasi-

pagal raparta aplaikytu 

czJkmKinuose ir kitas miėla- 
szirdingas draugavot. ‘ / i 

.»Pirmininkas tosios draugu-

juok-

nuo
driganto...

Nuo kokio driganto;
U-gi nuo pono driganto

— Ar:pastipo?
— Nargi teip...

vakaru apie kuri 
ežia raszomo prisirinko in 
vieszbuti, kaip jau minėta dau
gelis laisvamaniu. Paties savi
ninko šiandien ežia nebuvo: 
ant klausymo kur yni savinin
kas atsakyta kad jausdamasis 
nesveiku nuėjo gulti. Keli nuė
jo in miegtuve jo, idant atlan
kyti “ligoni.” Ton tuoj pradė
ta‘bliuznyti klausimais ar li
gonis neliiiki pasirengi ant ke
lio in amžiniste ar nepargabent 
“Dvasiszko Tėvo su sakramen-

į '■ fl 5

Ligonis szposnudamas, atsa
ko, kad girdi nors da jaueziasi 
stipriu ir mirt ies neatboja, vie- 
nbg *gerai butu iszsispaviodot 
ir ^užsikasf.“ — Szitai tuomi 
tarpu viena isz tarpo savos ap
vilko bedievi marszkiniais, už
dėjo ant kaklo padaryta isz 
placžio raiszczio Stula ir atve
da prie “ligonio.” 
kunigas sėdasi prio lovos ir 
klauso ligonio išpažinties, ta- 

' 'cziaus jnktžodžiavimo ir da di
desnio ir bjauresnio iszjnėkl- 
nejimo religijas, kadangi spn- 
viedojantisis apart teisybes vi
siems ‘žinomos, da’dr sumrsly- 
damas naujus piktžodžiavimus .Rboen’o, kur gyvento jai. neap-

da nuduotos kunigas padavė 
“ligoniu,”
ros pavydu Iri komunijos ryt l- 
nuka, bot ligonis turi iszspjaut 
drauge su vėmalais isz burnos.

Galutinai nudundantis ku
nigas bedievis kalba su nuduo
tu rimtumu: “ 
broli, esi aprūpintas ir 
mintas; gali ramiai apleisti s^Ijriniszki veikalai, 
svietą ir keliaut in ten, kur am
žina laime ir‘linksmybes tavęs 
laukia. Nereikalauji dabar jau ja. 
bijot neprioteliaus “velnio. ’’
Ligonis dekavodamas patvir- 

tineja.
Ant rytojaus rado ji namisz-. 

kini lovoj pasimirusi.
Tas atsitikimas tuojaus pri

daro daug larumo ir triuksz- 
mo visam miestolije kaipo ir 
aplinkinėj.

Kimigaiksztystej Bandens- 
koj, tūloj apygardoj gyvenos 
prie bažnyczios tūlas prokejas: 
in bažnyczia niekad nesilanky
davęs, o žmonos blogai apie ji 
kalbėdavo, buk jis savo sunu,

kame buvo • ligone

y

Isz kokios priežasties?.
Užkankino kaip važiavo 

pas daktaru...
r— Kokio daktaro?

• ■* Kaip ponulio motina ap
sirgo...

Ar sirgo? o kas jai ken-
— . * ; ke?PERVAŽOJ.

Vasario men. 27 d., 6 vail.,
traukiniu 31 Nr. tarpstoty Ju
ra — Skrandžiai ties pervaža— Skrandžiai ties pervaža 
mirtinai suvažinėtas pil. Ur-

i

ir jojo du uzarai 
Buvo tas 1822

Kas ,gal žinot? Gal isz
•t ». y t

— Ko-gi motina galėjo por- 
sigast?

— Ko-gi persigando? Na-gi

I, .

persigandimo...
•' . k

' tais'?”
mirtinai suvažinėtas pil. Ur
baitis Andrius, 13 metu am- ,ugnies...
žiaus, Jir sužeistas jo brolisfir sužeistas jo 
ITrbaitis Petras, 27 metu am
žiaus, abu isz Obleniszkiu km. 
I Gudeliu valsez. Ju vežimas, 
kuriame jie. važiavo 
geležinkeli, v i siszkai

skersai 
sudau

žytas ir vienas arklys sunkiai 
sužeistus. Urbaitis Petras tuo 
paežiu traukiniu nugdlientas 
Kauno miesto ligoninėn.

t

— Jėzau Maria! Kokios 
ugnies?!

—- Žinoma visiems ugnies! 
Kaip dege tvartai, seklyczios, 
namas.. •

— Ar tai ugnis pas mus bu
vo? Iszgolbejot ka?

Z , rf 
, J ■ 

imi-emn t

—■ Žinoma visiems ugnies!

Ne

tarė:

Nuduotas—viskas sudegė.
<0 kur dabav motina?
Motina? Motina, tai ve, 

ana, numirė...
— Dieve viso galis! Bet 

kam tu man pasakojai, jog vis
kas randasi paredkc?

—- <Del to ponuli, idant isz

ISZVIRE GYVA PARSZELI.
\< Janavas,ngiszka, gothuna, tai kas kitas;

,, i., . . • i- 
laikyt po tėvais,’ant atminties,’

o jo prie' to, kad-dabar isztdte

šio,
}x*r Drmtguve Suszelpimo Kin-

j bet, kili 5norojo>pinigus ir daf

vos1 Grover Clhrk, kuris ka tik t • Cf / W V • B • rt -1 • • 1 • *rnvirita septynių metu josios‘./^grj’ž^iszluju budini n ąpliri-
mirusiiY tėvu likucžius ant.par- 
davimo5/

Mariampoles ap.
i kaimo

, < r . -c •

Vienas Gulbiniszkiu 
ukininlcas už 250.litu nusipir-

dukrele. Kada motinos nesira
do namie, jaja paszove mirtinai 
josios deszimts metu broliukas. 
Sztai parodo davadai teviszko 
i szauk Įėjimo.

Mieste Columbus, Indiana, 
.kokis tai Hirschol Golden ap- 
laiko persiskyrimą nuo savo 
“vienios” paczinles, kuria ap
skundė už susineszrma su 80 
metu seniu.

Norints del Goldeno tasai gy
venimas užsibaigė nelaimingai 
bet mes vietoje lindoti uždai
nuosime popitlariszka dainele:

“Bu meile yra pasiutimas
* kvailiszkas

Per kuria senis likos 
apimtas... m ie •

Per savžudinsta norėjo už- 
•bargt savo gyvasti kolos dienas 
adgrtl Viedniuje, Austrijoj, ko- 
kis’tai Fritzas Mriumler bet in 

'pati laika pagriebė ji palici- 
jaiitas už kaluieriaus, kada ma
ne iszszokti per langu.

It kas buvo priežastim tojo 
užmanymo atcbiimo sau gyvas
ties? Gal pasakysite meile, liga 
arba badas? Visai ne.

Priežastis atėmimo sau gy
vasties, kaip pats prisipažino, 
buvo paprastas guztkelis nuo 
marszkiniu. Penkis kartus 
vargszas stengėsi nuloti guzi- 
koli idant prisegt kalniereli ir 
p<*nkis.kartus guzikelis iszpuo- 
le jam isz ranku. Ant galo ap- 

fc.iratas narv’iszkuinu ir piktumu, 
negalėdamas surasti iguzikelio, 
Tiutare irzbaigti savo kentėji
mus.

Paczinoti vyrai gal isz to nu* 
sijuoks liet senberniai supras 
tuja nelaime su guzikeliu nuo 
marszkiniu nes ir jiems nekar
ta panasziai atsitiko kad negu
lėjo surasti guzikelĮ. t

»

M

• ♦ •
Ir taip, diena in diena, san

avai te po sanvaitei — naujus 
juokus žmones papildo ant

kiniu Kinuose sako: “Nukelia
vau in giluma Shensi provinci
jos prie AVėi upes, kur papras
tai yra derlinga aplinkine ku? 
gyvena szeszi milijonai žmo
nių. Mažiausia isz tu du milijo
nai žmonių jau iszmire o kita 
tiek iszmira ateinanti Juniaus 
menesi. ‘Vienatiniu budu:isz- 
gėlbejimas tuju nelaimingu yra 
jaigu aplaikys grūdus ant sek
ios in laika, bet tas yra negali
mu.”

“Netikėk kumeliai kelionė
je o paežiai namie.”

Szie keli žodžiai atgabenti 
isz Lietuvoj, užsilieka nuo se- 
noviszku laiku. Del ko netikėt 
kumeliai kelionėje tai nuo se
nu žmonių •girdėjau bet kodėl 
paežiai netikėt‘tai negirdėjau. 
Bet sztai trumpa istorijuke isz 
moteres uses >gyvenanczio8

Liūdna,*’o bet tėisybo
1 1

Geri Pamokinimai
■Per turiingysta žmonija 

dingsta ir tarpsta o per darbsz- 
tuma puikiai užsilaiko ietarps- 
ta.

§ Jaigu-tiktai dirbsi ir pa- 
czedus’busi tai nuo visuomenes 
paguodone ąpturesi., 1

§ Gyvata geras szalis turi 
nes daug ant svieto iszmokti 
gali.

’§ Kožnas save doru vadiną 
bet pats doru būtie nosiskubi- 
na. ,

" i . . (i* i- L .

y

. 1 [■

§ Nekurie ant mažu ergeliu 
žiuri kaip ant labai dideliu.

§ Nekaida nelaimes prasi- 
san’gosi’bet ne nepajusi kaip in 
bala inpulsi. t

§ Tankiausiaar žmogus isz- 
mintingus stojosi juokingas.

uses ’gyvenanczios
czionais Amerike:

Farmeris ‘Briltramidjus ’.Pa-
proc-ki isz Masacziiižcs ąpfiive- baidys kad.ir hegaliczia pcliu-
de su jauna Viktorija Malicki,, 
apie 21 metu amžiaus. Pagyve
no su savim apie du motus, 
jauna motoriuke kaip čžkute, 
prikalbino Baltru kad parduo
tu farma ir važiuotu in New 
Yorka pradėt’ka kita. Pardavė 
fanna už kuria gavo 1,900 do
leriu kuriuos atidavė paežiu- 
liai ant laikymo ir !lsžkeliavo 
in New’Yorka. *

New Yorke jauna pacziUle su 
pinigais dingo’kaip vandenyje 
Inirbdlas. Josžknnt moterėles, 
pasirodo isz raižytos jos'sese* 
riai gromatos kad" pjauna pa- 
cziulo pasikėlusi žiursteli isz- 
plauke a'dgal in‘teviszko.' Mat 
tėvynėje su Amerikoiiiszkais 
doleriais gaus sau smagesni ir 
jaunesni vyramo‘kaip farmer! 
Baltru. Taigi, motoko jaunos 
pacziules no farmos, biesas pa
gundė moterole ir vyra apleido.

.Liūdna,,jaigu vaikai po

,Kaip už daug munszaines 
gersi tai ir gyvasties neteksi.

§ tBailus žmoglis vis sžįve

ke pamatys.
§ Ne kožnas kuris garsiai 

szneka buna kam verta jojo.pa- 
saka.

§ Pagundos greiežiausia at
siginsi jaigu iszmintrturėsi.

' ' ■ * ii * ‘.'L\» ■ , , “ « . — .

ko sena .suriulijuni garo kati
lu ii- ji vari ėjo tvarto bulvėms 
szutihti. Smarkiai bekūrena- 
mas katilassprogo, nupli
kino tvarto stovėjusius ark
lius ir kitus gyvulius, 
jauni parszčliai visai iszviro 

sprogusio katilokarsztamo 
vandenyje.

kart ponuli nenugazdyt ,ir ant
nėlaimės parengti isz laiko. - pasakoja. Po tokiai sapvicdnei •kenczia grinai A krikszozionisz-

o du

1 
į

BRANGIOJI ŽOLELE.

Viena saulėta vasaros diena 
Maryte su Onyte nesze in mies
tą parduoti pilnas pintinėles 
vaisiu.

Maryte nuolat dūsavo ir ,rū
gėjo ant nasztos sunkumo ir 

linksmai vilkdama savo nasz-

< « • ■( 4 l

dienos kaitrumo. Opyte gi
-T \ •Ifl 1

, „ • . ■ t

ta, juokavo tycziodamasi isz
savo drauges. Maryte klausia 
_ .V, v ’ . vZ > t v - .

i:
—:KaipJtu gali juokauti, 

neiszmanele ? Tavo pintinėlei 
tiek ’ pat vaisiu, kiek ir ■■mano- 
joi, ir tu nėi kiek nesi stiprės-

Onytės > t

■U r

ne nž mane.
•Onjdo jai atsako:

t

tu tokia žolele, kuria pridėjus 
prie savo nasztos visai nebe- 
jaueziu sunkumo.

—- ‘Onelė!---suflziikoMary
te, — kaip mdlonu ir lengva 
butu pergalėti Visus siuiku-

f • 
f i

G,'Marytė!! Asz pažins-

‘Onele!

§ Saugokis nuo kitu geros mus,‘pažinėtpnt ta žolele. Pa- zl vtxw« 4 n i tViiv+vri n inrt I <•* < <• , n •rodos nes tai 'buna no isz szir- 
dies tikros. i

§ daigu niro ko gausi <dova.

sakyko, < tie'suf^lę^ bent, ‘kai p ja 
vadina? f

.•—l a ___ ____
na tai brangiai pareina visada. Tft neapsakomai brangioji žo

Taip, mielo ji Marytę

§ Nevienas rūgo ja ant kiir-
— - ... r * J!

lybes bet kam ^jriesz tai raga- 
—F.

lėle, pakeiozianti sunkumus
« .4. -• * B «

H

mireziai drasko likusi turt« pa- 135)
> ■ • ■ i

* . / *■ . < *«■ ** >!» ?

; , "’"’4 . ,
, * 1 * i1 F’

vo už daug saldybes ?..

PAJESZKOJIMAI
t -................ ■■ ■’ ■

» f ,
Asz 'Eugenija 'Stanaitiene 

pajetrakau Petronėlės Matuso- 
viežienes, mano, geros drauges. 
Kitados gyveno Scran tone. 
Praszairatsiszauktrant adreso;

'■ Europe ’Lithuania 
Sžakiu Apiskr., Sintautu Vals

< Szurpauliu Kaimo, 
t Eugenija Stanaitiene

- - ; W '
, f ■M*
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B' '
i

lengvumais, vadinasi kantry-'
be.

—-
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ŽYDISZKI PRIEŽODŽIAI 
APIE MOTERES.

Žydiszkas laikraszth 
raei

“Iš
ravi” paduoda nekuriuos Žy-^ 
du priežodžius, o kurie sziteip 
skamba:

Vėluos viską paima, tik
tai niekszos moteres neima.

—- Del motoros nedoros ir 
mintis neduoda rodos.

— Slaptybe jokia, nosimo--j tr -y --------------------------

ka in andaroka.
— Kad ir motore miega lo

voje, tai netikėk, vis meluoje.
— Kožnas kvailys, patogia 

paozia aplaikys.
— Tada meili paeziute, ka

da yra duonutes.
»K. ■*

CZIA KITOKĮ priežodžei
— Greicziau girta ant kojų 

r pastatyt i negu biedna prisoty- 
ezi.

— Jeigu vargszo grinezia 
dega, tegul ir jis drauge sude
ga. Tada nesteues ir vargu ne 
t u ros. j

— (Katra- motore d rasei. sa-> 
vo -vyi'ui in a’kis ne žiuri, tai 
kvaraba mielina ir kipsza sa-

’ ’ v

Jeigu prie moteres veL 
nes pristoję, tai jau lyg smort 

-K

czi.

viję turi.

neatstoję.

SZAUOZIUS.

Jtfridtęibr turtingo

*

< )

f

sziaib
cziaus, pono Kurpaliams tarė

'u r

H

DVI KŪMUTES.
•---------------------------------------

Ka kumtite perki dėl sa* 
viszkio ant įkuezios ?

—‘ Asz i pirksiu karosu a rba

i r ‘
IB'BI «

C

iszkirpta isz kazy

Dabar, mielas 
sura-

bijot noprioteliaus “velnio.

papaitkusi,

” ■ ll t||L <|

ko gyvenimo, tūlas geras krik- « - - "* - “ J .. .
szczionis patalpines prie sayo 
namo paveiksią Motinos Dievo 
naturaliszko didumo. Darbi
ninkas dirbans arti stovin- 
cziam nuo ten fabrike, maty
damas tai. tare in savo sau-

V *

draugai ‘IZiurek, jau czia’pta- 
deda apsireiszkintt tikrai mu- 

” — Vosdai 
isztare, rato krumpliai pagavo 
jo ranka ir maszina manko jam

in ji:
-r Pavydžiu/ta u tokiu vaiku

lidiakėi o tufdel saviszkio ?
J ,1. 

I 

piricsiūY 

7 ' ■

patsdokė'ir žuvis...
,--‘4

— Asz dėl man i szk io»sen id 
’ — šilki! ?

1 v

silke?
JTIktfti?!
/Ba matai Gumute, kokia

h

,i

Idant priminti jam kad Die
vas ji nubaudė už pikta iszsi- 
trima draugas tarė:

“Tai muriniszkas veikslas 
kaltas.”

Tie žodžiai teip smarkiai xla- 
lipstejo sužeista kad stojo kaip 
indiegtas visai pamirszes apie 
savo skausmą.

Dabar suprato nelaimingas 
viską ir mate savo nusidėjimą 
ir jaute bausme Dievo..,

Daug panasziu atsitikimu 
galima butu privesti czionais, 
kuriuose aiszkiai žmogus pa
mato esybe Dievo, bet man 
ding tuokart bus pakaktinai, 
idant skaitytojui nenusibostu, 
o kiekvienas krikszczionis do

pakoręs, patsai, 
idant tokiu budu praszalint ji 
isz po savo pastoges. Prekia
vęs jis rieszutais ir invairiais 
vaisiais ir buvęs gana turtingu 
kadangi szi’ksztuolis buvo di
delis isz jo. Viena karta atėjo 
pas ji senele pavargusi praszy- 
ti paspolpos, kurios jai nebū
tinai reikėjo. Kada szyksztuo- 
lis iszvaro senele isz savo na
mu,. anoji davė jam pasarga, 
idant atsimintu ant Dievo, pa- 
mislytu apie senatve ir mirti, 
bet szyksztuolis ne klausyt ne
norėjo apie pasargas seneles, 
ir atsako sžposingai: “Mirties 

, o 
kada ateis pas mane, duosiu jai 

Ibu- 
^kramtyt. ” In kolos dienas vė-r ______ M 1_________________________ 11 imub iiupirKO unt 
rieszutu ir sugryžes namon ee-’ 
do, prio stalo, idant pajnvsry* 
cziaut bet tame dalypste tas 
paraližiaus nuvirto nuo kėdės 1'1

, • * u i-t v x ii nereikalauju’bijot suvisaikulio jszęjo imt dideliu žino. . ... . . ■' J„„„
,uu” ’ v kelies kietus rieszuczius
\ — Ar dideliu zmomu! .
paszauke susiraukęs sziauczius

0 tugnl mane ‘

Ar dideliu žmonių!

Kurpalius.
szimtas sieksniu drotos pagro
bė! Ir kuom jien ? Vienas pro
fesoriumi -kitas sudžiu! ir po 
sZimtfi drotu mastu! kas ta r 
per didėli žtnonis? nes tikro 
.paszaukimo ant sziuuozysto>i 
rtftAtiirA.iri f,

. ...y

liaus nupirko ant turg-vietes

idant skaitytojui nenusibostu,

ras ir isz virszminetu gali su
prast, kad žmogus nusideda 
priesz Dieva net ir iszniėkin- 
damas religisžkus abrozus, ar 
paveikslus.

~: Tolinus bus ‘

• J neturėjo! 4
*

ai 1 1 i

negyvas.
4.. To j paazioj szalij, gyveno 

pavargusi unaterialissįkai po-«
i 1 ■ i" ' 1,1 K k ’’
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Ant. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIU3

(BeU Phone 878)
331W. Centro St. SheeandeeKPn-

4.

*
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Nulindlmo. ▼alandoja ratol- 
Idam geriausi patarnavimu. Pa
laidojime ^atliekam rūpestingai 

į ir grašiai. Busite Ninai. užga
li Minti. • ;

les Mahanojaus Ir Oirardvinea 
jeigu kas pareikalaus mano pa- 
tarnarima .tai meldžiu man tolo- -į 
tonuoti o pribusiu in descimto :

BoU Telefonas 078
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Meile Simaus
, "ji - < * r

-r - - )

Senovės laikuose, Turkijoi, 
auksztos valdybos perdetinia 
sunkei prasikalto priesz Ceso- 
riu. ,

Sudžios kaip parode tiesas 
nuteisė ji ant mirties.

q ja u ju av ;•

Baczkos ar Žmonės
(Monologas)

M*IW ■ ll_ IW II.SWI.O—IW UI SI H ,1, nu ! !

riau kaip szuni pakart, ' tada 
mus ne iszduos. Ir tai pasakos 
isztrauke isz kiszonlaus gala 
virves, 
pradėjo drėbėt kaip lapelis.

M

KYTRAS
JONUKAS• Į Vienok nuduodamas jog nebi-

/ * ' 4 t jo, nulipo žemyn nuo medžio ir
— Ko rakuti stovi J Imk szl- teip meilei praszesi tu piktada- 

po ( riu, jog suminksztino ir pasta- 
novijo jam gyvasti

y

•*>

i i

ka pamatęs Jonukas,
•“< H J1 “ I'. «

j
t ip

ta kamputi duonos ir eik 
velniu, isz grinezios, dabar pa 
vasaris, tai sau gausi .kur kai- liktai turėjo prisiegt, jog 
me vieta už piemenį.

Taip kalbėjo miszle po Mo- pasakys ka girreje girdėjo..••••XI* • • I V A 1

paprasze paklausyti Cosoriaus: ni Jonuką,
— Szviesiausos Vieszpatie 1

— tarė puolės Cesoriui po ko
jom, — pribuvau melsto di
džiausios malones...

— Dasimislinau ka-gi tu 
man nori pasakytu, girdėjau 
jau apie tavo dideli prisiriszi- 
ma prie tėvo, — pertrauke Ce
sorius, bot sakau tikrai idant 
jokios malones del jojo nuo 
manės nereikalautai — nutari
mas turi but iszpildytas:

Jaunikaitis nusiminė o szir- 
dije jojo baisi nedaaikoma gai
lestis, iszsiverže graudingas 
verksmas ir paszauke? *

— Vieszpatie turekie susi- 
mylejima, žinau, jogei tėvas 
mano užsitarnavo ant mirties 
tegul buna virokas iszpildytas, 
bet daleiskite man už ji mirti 
priiintie.

Cesorius
meldimu jaunikaiezio, gile* 
sau užsimislijo, ir ant pabai 
gos tarė:

— Gerai velėjimas tavo te
gul buna užganadintas, tėvas pos-gi osmu sveikas, 
tavo vra dabar liuosas, bet ta- 1

Greitai apie tai dažinojo sū
nūs nuteistojo Mohmedas, at
bėgo ko greieziausia pas Ceso- 
riu atidavęs prigulinozia garbe

dovanot, 
110 

vienam gyvam sutvėrimui no

In pora adynu po tam, kada 
kūpa ant riksmo 1 sėdėjo ponas Dankeviczo prie 

stalo, .0 szale jo senas Vaitic

tiejui Balcziunui in savo posit-;

moczokos.no žiūrėdamas, dra- 
sei dairosi po grinezo.

— Tai ka daryti kad jau 
iszvarote, tai eisiu, kiir mane 
kojos ir akys nesz, norint grin- 
ezo mano tėvelio ir ne turėtu 
niekas vales manes iszvarinet.

— Ne lotum kaip szuo, su
niurnėjo moezeka, ka tavo tė
vas turėjo, tai jau senei viskas 
nuėjo, ba be Ilgindama viskas 
nuėjo, o kas randasi, tai mano 
užprocevota ir nežinau kaip 
iszmaitysiu likusius sieratukus 
ir parode ant begiojancziiųpo 
asla Linksmu kudiukiu, jos loc- 
nu.

— Na tai motinėlė lik svei
ku, keliauju pas dedo in Spar
vinius, gal ne iszvaris manos, 
tai pasakęs Jonukas, atsisvei-

I 
s 

1 

pakaju ir sudavęs su kumsztc 
pora kartu paszauke garsei: 

‘ — Klausykie manes azepal 
asz tau sakau, jog sze naktį, 
apie vienuolikta adyna,.pikta
darei ketina užpult ant namo 
pono Dankcvicziaus, ir paim- 
tie pinigus su skrynute, ka sto
vi miegst ūboje po lova.

Paszoko nuo stalo abudu se
nelei, ir pradėjo vai kino, kvoszt 
bet tylėjo kaip žeme ir .tiktai 
tioje kalbėjo:

— Ne klauskite manos po

kus ir kalbėjo apie senovės lai
kus, tume ippuole .Jonukas In 
pakaju ir sudavęs su kumszle

nai, ka ketinau pasakytic, tai 
i, ba j i . medine, 
o asz szendien

r kino.su savo pusbroleis ir ntsi-
sujudintas lokip 

jaunikaiezio,
duses iszejo isz savo gimtos 
vietos.

— Ir ko man taip labai rū
pintis, kalbėjo in save vaiki
nas, turiu jau 14 metu, o tei-

, » O jeigu 
mane gyre musu kaime visi ta-

ve nuvesiu tuojau in kalėjimą.' da ir visur bus gerai o Dievas
ne apleis, rasų duonos szmote- 
li ant svieto.

Taip mielindamas ėjo sau kas
Ant tu žodžiu keletas karei

viu palocines apsaugos apstojo 
jaunikaiti, kad iszpildytie prl,
I

ne isztare ne žodžio, tiktai dvi kada rodos vidurijc girres, sc- lt "1 V • • 1 t • 1 i B

paskiau szepai
tai ne gyva, j
anksti prižadėjau niekam rgy-
vam no sakyti, ka nuvežiau ii., 
girdėjau.

Tada Dankeviczo 
kės isz Jonuko, neklausinėjo 
dauginus ir-.isz laik pasiruosze 
vyrus kurie naktį piktadarius J 
suome. Ant rytojaus paszaukes 
Dankeviczo pas save 
dekavojo, jog apsaugojo 
užpuolinmo, paklauso kuom 
jam užmokėt už ta persergeji- 
ma? Jonukas pasikasęs in.gal
va atsake ne drasei:

— Mano 'tėtulis

pr is i juo-

Jonuką
nuo

sakima Cesorians. Mehmedas kartas toliaus ir toliaus, net

do po medžiu idant pasilsėt Ir I priesz menesi, o moezeka mane 
paklausytie eziulbaneziu pauk. | iszvare.isz namu, idant&au pa 
szteliu. Kada pradėjo dairytis 
po medžiu, paregėjo ant vieno 
medžio lizdą, o kad buvo mit
ras kaip vovere, tuojaus paszo-

aszaros didelei karsztos, rede 
jo jam per veidą. Mate tai Ce
sorius gaila jam pasidarė pa 
žinstamo jaunikaiezio, ir tanu 
paeziame laike, kada kareive 
turėjo ji vestie, prisiartino jh 
1___ ______ .. _____ r___
ji.už rankos, — pmtnre tuo.-, buvo-prie lizdo, kad szitai dir-
prie - nuteistojo ir suspaudė ■ ko m medi insikabino ir jau

žodžius:
— Gerai ir žinomas sunan

stelejoužemin, susilaikė ir pa
regėjo du žmonis, vienas su

moku paguodote tavo karszta ruda barzda taip prakalbėjo
meile t prie tėvo, jam atleidžir 
jojo prasikaltimu, teip ir tai 
gyvasti dovanoju, gaila-gi, žl-

in antra:
— Tai vaikine, esi sztant, 

mano Jurguti! jog tu rakta tu
nau butu, jogei per mirti tave kiszenije! brace bus laimes
tėvynė teip iszmintingo neto 
ketie turėtu sūnaus. Ant atmin 
ties szitos tavo suniszko pas!- 
aukavimo duodu tau szita szta* 
žiedą.

Tai kalbėdamas, numovė niu 
pirszto puiku auksini žiedą h 
padavė ji Mehmedui, bet tas 
ant naujo pradėjo gailei verk 
ti.

— Kas tau yra? — užklau
sė Cesorius, norėjau tave už- 
ganadyte, o tu verki?

— Szviesiauscs Vieszpatie 
— atsake Mehmedas, dėka ve
ju jumi szimtais kartu už tiek 
mylistu, bet teiksietes mane* 
paliuosuote nuo nesziojimo to
jo žiedo, kuris visada mar 
primytu prasikaltima mano te 
vo.

— Mehmedai, szitu nauju 
prirodinimu meiles suniszkos 
meiles suvienijo! sau mane 
azirdi, guodoju tave idant ap
siejimai tavo butu paveikslu 
del kitu, sėdėsi nuo sziandien 
draugė prie mane.

Vaikai kurie už savo gimdy
tojus gyvastį nukauna.

Dievas juosius laimina 
gera gyvenimą gauna.

SUNKUS AMATAS.

ir

numirt

jeszkotau sviete prigbiudos 
szitai asz praszau pono, idant 
mane .priimtumei ,in dvara, f 
dyrbsiu teisingai idant dova
nai .duonos.no^valgyt. ..

mane .priimtumei .in dvara, 
te tea. a • 1 » •

nui.uuonps nu. vingy i. - .
Žinoma, Dankeviėze priėmė 

ir turėjo didele pamaczi visa 
me, o»kada pagyventi' su poni' 

jv gavo. 60 
margii gerosulirvos o apsįženi

me, d.kadii pagyventi su pohi 
upie.deszimts metu,

jas gyvena ir dabar mylėtas 
nuo Dievo ir žmonių.

t

Jus, beabejonos, žinoto, kad 
alų pila in baczkas, o isz bacz- 
kas — in bonkas, o isz bohku 
žmones geria. Vienok niwisuo-, 
met geriama isz bonku: kar
tais tiesiai isz baczkos žmones 
leidžiu alų in save. Tokiu bū
du žmogų galima yra pavadint 
bonka. Vienok pordidele tai 
butu bonka, bet kartais sutel
pa visa baczka alaus in viena 
žmogų. , Si

Bonkos abelnai yra daromos 
isz stiklo, o .’žmogus susideda/ 
isz mėsos, todėl f artimesnis ty- 
rinejimas visgi labiau užtikri
na, kad žmogus stovį areziau 
prie baozkos, Bonka yra labai 
kieta; baczka — minksztesne, o 
žriiogus, dar minksztesnis., Isz 
to aiszku, kad žmogus turi ar
timesne giminyste prie bacz- 
kos ir kaipo savo gimine labai 
tailkiai laiko savo buto, jei ne 
buto, tai nors »skletie.

Su baczkomis žmones elgia
si protingiau, negu patys su 
savim: kada jas. pripila, tuoj 
užkemsza, kad alus nenuga-

bonka

užkemsza, kad alus nenuga
ruotu, ir baczka visuomet pa
silieka pilna. Kas kita su žmo
gumi : jis .iszgeria nors visa 
baczka, vienok burnos neužsl- 
kemsza, jtokiu bildu alus iszga-

jis iszgeria nors

rouja arba kitokiu būdu iszei- 
na atgal ir vėl prisienji gert. 
Teip sakant, žmogus yra p ras-: 
tesne baczka, negu tu .papras- • a te •

žmogaus
toji medine.

Panaszumas žmogaus in 
bacz/ka apsjreiszkia ii\ tarne,
kad jis, apsirepges Atsigula Ir 
ritasi. Skirtingumas tik tame,' 
kad ji kitos bgczkos: žmones 
aresztuoja, kurios.vadinasi po-

ritasi. Skirtingumas tik tame,'

licisthis, ir nenori, kad kas už- 
gultu joms kelia.

Labai yra svarbu atsimint 
kiekviena syki, kada geriate 
alų karezemoje arba namie, 
kad jus esate labai artimas 1 ‘ • • • < ! 4 ’ V •
alų karezemoje b

baczkos gimine, ir kuomažiau- 
siai iszsižiokiie. -Eidamas ma
nio. nesilinguakit in szalis, kad Ai.;,. >
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pasilsėjo,

Per szventes žmonelini

Kaip rodos ir atsigerti galėjo, 
Bu gana laiko turėjo,

Geriems žmoneliams linksma 
'buvo,

Sėdėjo namie in bedu 
nepilkliuvo 

Bet buvo, ir tokiu, 
Neiszmaneliu,

»*-

Ka nepadoriai apsiėjo,
Tai ir net kozoje sėdėjo.

Ba mat szventes neiszpažintu,
■f

♦

Jaigu nepasigertu, 
Nenusimintu,

Ir kozoje nesėdėtu.
i 
’ f

Xr žinote kad jau kitokį laikai
Virto,

Jau žmonoliai prie Dievo 
t

DU0NA.
t

Duona užima svarbiausia

Vedimo

save,

Vienas tėvas, kuris pet suk- » J o • a I_ _ - P
labai. Žinojo-apie tili jog liga
lybe stojosi tprtingp, apsirgo •

ta yra vcŽis — ir'žinojo *jog 
reiks mirt: nes per tąrnešio
jo atsilygint su žnjonieip, -ku
riem piktai buvo padarėt. *

— Jėifįui atiduosiu savo’tar- 
ta žmonim, tai kas Stosis.»su 
vaikais mano?

Tiem atsake dėip, kurie ji 
prie to prikalbinėjo.

Vienas kunigas pastanatijo
iszgelboti ta bledna dusze./?a-

T i *_^a^ 11________ iMf_____ * f

pasaba, nuo kurio gali 'jias-
sako jam, jog žino aple*Vjęna 

veikt bot ne mažai pfnigu k’aAz- 
tuos.

py
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ilusxjnekliuksctu "justi galvoj,T 
tuomet praeiviai mislis, <kad 
jus tik nuo degtines apsigcrėt. |

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

Nepaprasti Vaistai

tuomet praeiviai mislis, kad

atvirto
Jau daug doresni, 

Ir protingesni, 
Jau tiek negirtuokliauja 

Tr neipaleistiivauja.
Kitadbs, kaip tik kokia szvento 

Imdavo,,
Ne vienas in cypia paklhūluvo, 
Tada ir mažiau Lietuviu buvę, 
Sziadien jau kitokį protą gavo, 

Tiktai per Vtilykas nėkurįo 
gražiai neužsilaike, 

Pėr szveiites nuo girtavimo 
nesusilaiko.

Gere munszaines galonukn' 
apsemia, 

Norints du isz ryto ne edia, 
0 kad ir naminis alus, 

Tai del nekuriu būna gardus.
Maiszosi prie gerymo visi, 

Vyrai, moteres;* vaikai-ir tseni,. 
O tankiausia Ant to pareina,'

> •

Maiszosi prie gerymo visi,
M.

. .Ml
Ski

..
i- r

Kad be niusztyniu .neapsieina;
a . . kp. U a te te - »■' ■ -a Ite * * 1

Asz .miėlihu-kaip .protą gaus, 
Tai ir girtuokliauti pasiliaus.

* ♦ i* t 1 i 
«*r f * • <’
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vieta kiekvieno žmogaus val
gyje. Paprastai duodamo duo
nos prie kiekvieno valgio ir 
kartais yra vienintelis valgis. 
Suv. Valstijų Agrikultūros De
partamento Namu
Biuras suko, kad duona turi 
beveik visus maisto svarbu
mus kuriuos sveikata reikalau
ja. Duona yra pigus, sveikas, 
skanus maisto valgis ir visuo
met galima gauti. Kuomet 
duona, kasztuoja deszimts cen
tu ant svaro ji pristato kūnui 
szilmos ir energijoj už asztuo- 
nis centus del tukstanezo kalo- 
riu. Yru :iuažni valgiu, kurie 
pristato tiek szilmos taip pi
giai.

Sunkiai dirbantis žmogus 
kuris per diena vartoja
muskulius, lengvai gali valgy
ti švara arba du duonos kas
dien su visais kitais valgiais, 
kuriuos pripratęs valgyti. 
Duona naudinga ne tik del szil
mos bot yra muskuliu pabuda- 
vojimo maistas. Jeigu padary
ta dsz czielu grudų priduoda 
kūnui reikalinga mineraliszka 
medžiaga.

Pienas turi panaszus geru
mus. Todėl isz duonos ir pieno 
yra daug pilnesnis valgis, ne
gu duona arba pienas atskirai. 
Mokslas uepamokino musu 
pratevius jog duona, pienas ii 
uogos padaro gera vakariene. 
Bet mokslas pertikrino, paro
dydamas jog ta kombinacija, 
priduoda v i ska kas reikalinga 
sveikatai. F. L.,1. S.

pripratęs

Kad ir kasztuotn laks
tantis, du tukstnncziai o kad ir 
deszimts tukstaneziu franku 
atsake senis — bile tik iszlik- 
tau gyvu.

— Reike ronus, padarytas 
per voži, patept su sziltais.tan
ku is.isz gyvo žmogaus; jeigu 
ponas rasi žmogų, kuris uiLpt- 
nigus ir už gera žodi suside
rės ant to, kad sau iez rankos 
duotu isztarpyt truputi tauku 
tada liksi iszgydintas. a ’

— Ach, »v* • atsake -ligonis
‘ ~ ,i i. 1 *F 1’ "

atsake Jigoriis 
žinau jog nesiranda tokis žmo
gus kuris tai padarytu.

— Mažum nieko blogo ne- 
sistos — atsake kunigas. Liepk 
ponas paszaukt vyriause šunta, 
ir pasakyk jam:
sunau, gali savo tėvui prailgyt 
gyvenimą, jeigu pristosi ant 
evo noro tai laikyt railka ant 

ugnies per kvoteri adynos.‘*L;
Jeigu tau tas atsakis tai pasfi*-

^‘Mylima?’

kyk ta pati antram sunni. Jei
gu ir tas at sukis, tai freezes 
tikrai ant to pristos. ‘ *

MOKSLAINEJE.

Profesorius :— Jaigu netuve- 
czia akiu, negaleezia matyt, 
jaigu neturcczia austi negale
ezia girdėt o pasakyk man Pet
ruk, kas butu jaigu nosies netu-

Iszklause to visi Trys sunns, 
bet kožnas atsisakė. Tadajirt- 
kalbejo in juos‘tėvas: v ,

— Bijotės per trumpa .va
landėlė palaikyt ranka,ant pg-

t ■ . I

Bijotės per trumpa va

S !l«

■ IH

ii
■

nies, idant prailgint gyvehiriyi . • ^te.- « 44 * te
renges eit in pekla ir 

reezia ? I ni per amžius, idant ‘ jus pulkit
Petrukas: — Tai ponas pro-1 laimingais ant szio

Po tam tuojaus liepė.vj^ka, | i • i • • • -i i _i ’ . k
dalyt žmonėms idant atleistu 
jam kaltes, kureis buvo papil
dęs per savo visa gyvenimą, nb 
paišindamas jau dabar ant sa- 
vo vaiku kas su jeis stosis. -J

Ir jisai turėjo teisybe, ir įo

savo tėvui. O asz buvau ^pri
rengęs eit in pekla ir degt tag- 

| ni per amžius, idant*jus palikt

’J fešoriu’š negalėtai tabokos* ža-| b*ar matau, jog iki sziajn laiX6:

Po tam tuojaus liepe.vjška, 
ka tik ingijo per suktybe isi-

zivot buvau tikru beproeziu!

Karta buvo pas ligoni gar
sus d-ras Rokam ievas. Padaręs 
kas reikėjo, rengėsi jau .eiti? 
Tik staiga susilaiko,'lyg ka at
omines butu: sugryžta, padeda 
ikrybele ir lazda ant stalo Ir 
sako:

nes bus ir darbo su tuom Dan- 
kevieziu, ba tai senovės Žalnie
rius, o su tokeis tai vaikine ne 
szposae.

— Nebijok, duosime rodo, 
asz žinau, jog jis važuos in Su
valkus ir ketina per gažietas 
jeszkoti giminiu, bu jam teta 
labai daug pinigu numirdama 
paliko. Tegul ne jeszko gimi
niu, mes ir teip isztusztysim 30 
skryne ir pradėjo abudu juok
tis, nes taip baisoi kad net Jo
nukui plaukai ant galvos sus
tojo, kada iszgirdo taip kal- 
banezius. * . J

Pažino gerai ta Dankevicziu, 
kuri turėjo mieri apvogt, buvo 
labai geras žmogelis ir visi ap
linkines gyventojai ji mylėjo 
ba ka tik pats turėjo, tai su 
vargszais dalinosi ir tik tiek 
sau pasilikdavo, kad tik isz- 
mito: o turėjo prie saves sena 
tania, kuris draugo su juom 
vaiske služijo ir ne ant vienos 
musztynes radosi: Dankeviczo 
kaipo aficieras o 
kaipo seržantas.

geide ir pasiliovė ant menko. I pirkios duru ir laukdavo tevc-|dyti gali. Bet kadangi neturiu j 
Ne tikėtai po numirimo toli- Piu> kuriem susėdus, veždavo tiėk luiko, kad vikuotaot tiek 
mos tetos, likos isz vieno syk juos in bažnyczia. Tėveliai tuo sykiu kreiptis 'in 'DiėVa, kiek 

, apie ka dažinojo iftbai džiaugėsi. man reikia, tai imu sau tar-
Jurgutis buvo gotas ne tik | pininko Szvcncziausiaia Pane- Nuo zaliablokiu kendes kramtė* 

. Išeidamas pas ligonius, | Nuo skudurliaus vyro nelemto, 
į O motinėles isz to džiaugėsi, ‘

GERAS JURGUTIS
Gyveno senukas su sentiki 

ir turėjo tris sūnelius ir dv 
dukreles. Isz visu šuneliu ii 
dukrelių tėvai ypacz myleje 
vyriausiąjį Jurguti, nes Jurgu
tis taipogi labai mylėjo save 
tėvelius. Jurgutis buvo labai 
geras, gailestingas ir linksmas 
vaikas. .Su savo broleliais 11

Užmirszau svarbu daik-
ta.

Ka? paklauso ežia 
jau esantis kunigas, geras dak-' 
taro pažinstamas.

— Atsitiko nelaime, kuria 
seselėmis Jurgutis gyveno di- tiktaj .]cunigas gali pataisyti.

.j . ,| — K(is gi!
— Maža operacija, kuria tik . A-

>

Tai tarydamas, daktaras isz- 
Ražaip

— Atsitiko nelaime, kuria

džioje santaikoje.
Sziokiomis dienomis Jurgai

tis uoliai dirbo. Dirbo jisai H-1 kunigas atliks.
—•---------1--------------- JI----------------------- ♦ I 1— te .

ima isz kiszeniaus...
paszeres ir pagirdės I ežiu. Visi ežia buvusieji labai I

Kąs gi?
* •

gi saule nusileizdavo.’
Vakarais Jurgutis, apžiūrė

jęs ūki, 1 
gyvulius, eidavo : 
priesz vakariene godžiai skai- įslepe, 
tydavo knygas ir laikraszczius. _ I ~ . Z,_'
Broliai ir sesers klausydavo Į1O daktaras linksniai, 
ausis pastate.

' Szventadioniais 
anksti paszerdavo gyvulius ir | neszu pagelbu,” maža ka gali

nyczion. Pakinkęs juodbėrėli, I met kreipiuosi in t)idiji Gydy-

*n,į1‘pūstelio ir to stebėjimosi nė-
► ■ ■ ■ 

tydavo knygas ir laikraszczius. | Nėra ko stebėtis, prabl- 
__ ____________ . — Visuo

met Ražancziu kalbir. Jeigu
Jurgutis matau, kad ligoniui, kuriam

po pusrycziu .ruoszdavosi baž- medicina (vaistai) padėti, tuo-Vaitiekus

Daug turto Dankeviczo no-Į privažiuodavo prie j to ja — in ta, kuris viską tszgy-
_____ t______ ___ _____ _ _ .w. . 1

Ne tikėtai po numirimo toli- Pj11* kuriem susėdus, veždavo tiėk luiko, kad visuomet tiek

Slidžia in vagi: — Asz neisz- 
nrenau kaip jus vagys galite ir 
mokate per geležines grotas in- 
nilaužt arba per užrakintas du
ris insigaut. Įcziaudejima,

Vingis: — Tai-gi, yra tai di
delis daigias ne taip kaip su- 
džioms sode t prie stalelio, ra- 
Mzyt ir sunkiai kapot žmones o 
kad pamėgintumėt musu ama-

apie ka dažinojo ^ftbjii džiaugėsi.

rie tarėsi ant užpuolimo, apie tėvams, bet ir svetimiems, to- Į įo.

man reikia, tai imu sau tar+turtingu
žmonis o ir du piktadarei, ku-
1

ka Jonas sėdėdamas ant med- kaimas praminė ji “Genio- įkalbu dvi arba trik1 paslaptis 
žo apie viską girdėjo. Pasikal-Įju Jurguozuj.” |Ražanoziaus1 ir darau tai sede-
beja jau ketino eit, tame sza-. 
kos subraszkejo iszgirdo garsu 

jog balsas kaip 
no szuvio, atsimusze girrej.

BE LIETAUS.

Pi-ktadarei kaip perkūnu in- Į meldžesi ? 
muazti sustojo, o rudis tuo jaus 
supratęs, pakele galva ir pare-

Praszo Dievo lietaus...
Kam? Ar tai negeriau 

gejo tupint medijo vajkina, I kaip sausa ?.. 
eme pfežtalieta atkiszo ir nore- Į — 

jaigu norime uždirbti ant szmo- jo szaut, bet jo draugas prakal- taus auga?
_  r *

' No szaukio brolau, ba užaugau? 
ant balso gales kas atbegt i

to tai nieko neveiktume t. Mes

tolio duonos tai tarime sunkiai be ji: 
dirbt o apie ka neturite ma
žiausio supratimo tiktai 
plunksnele grevezot. 

f J . H.,.111. ,, 4 > t 4 ,1 »

i

su
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Kaip kur per szventes linksma ’ 
buvo,

Ne viena ir gargala gavo, 
Žinoma nuo niunszaines, 

Ir dainavimo.
Girdėjau viena boba, 
Kaip kalada stora, 
Gert szirdeles galėjo, 

Gere, ant įliek nežiūrėjo, 
Kada jau gerai nusilakė, 

Laukan iszleke, 
Paskui su akmeniu duris 

'muszo, 
Bet ir paezia velnčs nuo trepu 

nunesze.
Kada uŽ valandėles atsikėlė, •

I

I

Dr. T.J.Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas

Dontistas Mahanojuje.
Ant Antro Floro Kline Sztoro
19 W. Centre St., Mahenoy City

sūnūs. Degins sau ranka Ugnį- 
je, norint tiktai per kelioUka

žmogaus. Bet kas tai palignil- 
mas su Ugne peklisžka.

minutu, o kad ir del prailgini
mo gyvasties savo tavui, ‘^Ya 
auka pcraugsztinama dntti^s

vo vaiku kas su jeis stosis.

Pasamonus, pasikėlė, te_ T H ’ | A.
,Ne sarmatos neturėjo, 

Norints ant kvailes visi žiurėjo, 
Paskui norėjo su peiliu 

* • Cm tei" *
Vyrams Idiili lupt, 

Ant galo net prova turėjo 
Pati skunde ir kasztus 

‘ 1 užmokėjo.

užklupt, i
i

CAPITAL STOCK $126,000.00 
' SURPLUS IR UNDIVIDED

PROFITS $628,858.62 ‘

Mokame 3-csia procentą -ant 
sudčtu pinigu. Procentą pride
dant prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
tur&tumet reikalą su musu bąnka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

. ____
G. W. BARLOW, Pres. ‘ 

J. FERGUSON, Vice-Pres.irKas.
, , 1 A.j Li 11 Jr Jįjy •»1 ■ M Jį J

6 6 6 Tabletei;
Praaxalina galvos skutisma ar awattl. 
vija in 30 minutu, sustabdo paoaao- 
lima pirma diena, ir sustabdo maJtHa 
tn tris dienas. Gausite aptinkamo. P, 

666 taipgi gyduolėse—gerti

r

K. RĖKLAITIS
.u ' ’ r v

t#

I

Nesakysiu kur, r "m ■ aŽinoma tas visur, 
Mergeles gražiai pasielgė
Savo sportelius apskelbė.

J A

* J
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GYDUOLE NUO ANGLBKAlftT
_____

▼artuojaiM bo
.... ,T’'lOr

Gerklines Astma arba dusnlio, 
<itis, Gerklines kosulio, Plauti, Šanku 
<vepavima, Užtima tr aaalti ffdhrtją, 
Prtszakini skausmą galvos tr LL .Gp- 
iuole kuri visad gelbsti. Vieno OMfit- 
<io gydimas Preke 80c por fraerta. 
fsxrasta ir parduodama vien tik per *

HAMPDEN LABORATORY 
T24 MTTLLBERY ST. READING.

1 1

ASTMA IR NOSINIO KATARO
Neapmokama gyduole '
Uebetine pasekme per 80

.1/ . . ,

LUtuvlssIcas Graborius M t -į , r ’ j

Laidoja .numirėlius pa- \ 
gal naujausia mada ir J 
mokslą. Turiu pagalbi- 
ninke rriotorems. Priai- 
narnos prekes.
‘516 W. Spruee S t r., 

BollTelefonas 149
MAHANOY CITY, PA.

306 Market Straat 
Bell Telefonas 441-J 

TAMAQUA.

A. raTmanaui
LIETUVISZKAS GRABORIU 

MILL A PATTERSON ST3* 
MH ST. OLAIR, PA. 

Bell Telefonas 1480-R 
_______________

I
I * * 

F”
■ 

A. J

I*

I

*

ST. OLAIR, PA. *•* * >
In
j

Iszoidamas pas ligonius, Nuo skudurliaus vyro nelemto, 
O motinėles isz to džiaugėsi, ‘ 
Kaip d-iikroles 'bambiUais ' 

; valkiojesi. I 
Kada jau "beda jai sės gauna, r

Su paliemonais painia, 
'Sžliuba pas skvajeri ima.

X1

■•i

damas vežimo. Tai-gi, kad ma
no Ifyžanczius jau yra sudėvė
tas ir serga, tad praszau kuni-

— pA- 
isz-
(R '.. ;

no Kąžanczius jau yra sudove

Ko tie žmones prie kryžiaus | go isztirti ji, jeigu reikia 
taisyt),'trumpai sakant — 
gydyti.

Kunigas Ražancziu paėmė 
ir praszima dszpildyti prižade- a te A aŽioplys esi; o kas bo lie-' jo. Daktaras iszejo sau ramus.

O kodėl asz be lietaus •Iiį ' , ,
Jeigu kas mažai .turi galvojo

i

valkiojesi.
T5

PA.
f

■ 

•VI. 

|įį 
ui Ii

Tada bile vaikina pagauna
Su paliemonais painia,

« M w . m A Am

Ant nieko nepaiso, 
Ba turi vyra, viską sutaiso,

r'

Kad ir vyras po tam pabėga,
i ' .T % 4 B • •

f

M
Bet ir sarmata nubėga.1

1 '

'Motinėles, dukreles 
prižiūrėkite,S'-t r

(

t ’

W. TRASKAUSKAS
UETUyiSZKAS GRABOR1US

j

Laidoja kunus numirėliu. Pawn-
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, > vesellju, pasivaliniji- 
mo ir L t.
603 W. Mahanoy-Avė. Mab. City

SS5£S

i
. ..e. '

ir mus patemint, szitai bus ge- taus bot ir be proto
", . ,..w' •

— Teisybe užaugai be lie- aliejaus, tai tegul perka isz 
us bot ir be proto ... ‘ kromo ir tepasi plaukus.
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Virvagalio nesigailėkite, .
I

H

Duok in kaili kdl jauna, 
Apie Tai 'bus gana.

' b . vi 't'-’'

»

r
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^lazbAlsamuoja ir laidoja mĮbMŠiahtk

I
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I
i

Įi

ant visokiu kapiniu. Pagrėbus pe-i 
uosaia nuo papr&szcziaustaikipr: 
dlniausiu. Parsamdo automobiliu 
lel laidotuvių, veseliu, krikszty: 
Uu ir kitiems pasivažinfljlmam* I 
(st Fraekvilles, Port'Carbon arta 
kitu artimiausiu miestu jeigu kto 
pareikalaus mano patarnavimo* 
meldžiu man duot žinia o pribubl 
in trumpa laike.
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ŽINIOS VIETINES
, i

Seredojo paskutine die
na balandžio (April). Ketver
ge .prasideda pinna diena Ge
gužio (May)z Balandžio me- 
riešig buvo nepaprastai szaltas 
•Hp sniegu, kuris padare farmor- 
iams daug bledos., Vaisinei 
medžei suszalo kaip kur.
; —• Ponstva P. Pavasariai, 
per Velykas, lankėsi pas Jonus 
Naujelius isz Miners Mills, Pa., 
kur turėjo linksma ir svetinga

Ezidlanako karas buvo pu
sėtinai apdaužytas, vieno szo- 
nn stilrlni iazmuo?f* ir viMi vn. I 
žiavusieji žmonos buvo ma-'

mažėjo ant 20,500 ypatų arba ožiam p. Szirilauskui buvo su-

SHENANDOAH, PA.
~ 'no stiklai iszmuszti ir visi va-

Pagal paskutini surasza žiavusieji žmonos buvo ma- 
gyventoju tai musu miestas su- žinu ar daugiau sužeisti. Pa-

beveik 5,000 ypatų mažiau no durtas rankos rieszas ir sziaip 
I visas kūnas sukrėstas
* '— 17 Balandžio ryta South 

— Pana Bostono buvo i____
Gray- suvažinėta Urboninte.

' ■ Į * ( “ <

* ant

» f

r . Jį •

INSKAITYTOJUS
1 '' ‘ •' n '• ' . f. . ’a

Kreipkitės pas szitus Biznierius kuriu apgarsinimai ežia 
randasi, jie suteiks jumis mandagu patarnavimu ir už- 
ganėdinima visame.
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kaip buvo 1920 mete.

Port Carbon, Pa.
Ona Buczinskiute
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APLA1KYKITE ATSAKANTI GY- 
DIMA ir auczedinkitfl laiko Ir pinigą, 

per specialistu kuris au- 
J pranta puso liga. Rodą

v X. I dykai. Kraujo* pervir-
I szys arba sl^inimas

yra pavojaus ženklas. 
Naujausio budo gydi

mas kraujo, nervu, Štokas ’pajėgu, 
skilvio ligas, kepenų, inkstu, ruma- 
tlznin, dusuli, odos Ilgos, kataro noses 
ir gerkles, vyrai ir moteres pasek
mingai gydomi. Be operacijos ir be 
patrolima darbo laika, 
prekes. Slaptingas gydimas..
Ofiso valandos: Pancdeli vakarais 5 
Iki 9. Utarninke ir Seredoj 9 ryto iki 
9 vakare. Ketverge 9 ryto iki 1 popiet 
4 S. CENTRE ST. POTTSVILLE, PA 

Ant antro floro.

"■yi-
I> (to •M
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H. J. HEISER & CO.
PARDAVĖJAI --------

automobi liaus 
. Nelal- 

town likos suriszta mazgu mo- mo atsitiko ant Broadway.
Mergaite ėjo in bažnyczia, tuo 

L važiuodamas 
automobilius ja parmusze ir 
sunkiai sužeidė, Ji tuojaus bu
vo nuvežta ligoninėn, bet ka
žin ar pasveiks. Jos tėvas Ur
bonas yra senas South Bostono I 

Lietuviu ,nesiranda? Gyvena gvontojas ir jau daug metui 
jieji po visas dalis Amerikos, < gyvena ant Second gat ves.

isz
Nebrangios

torvstes su AVilliam Dorr isz
Mechanicsville, Szv. Stepono tarpu smarkiai
bažnyczioje. Jaunavedžiai ap- 

priehrimn. Ponas Nanjelis yra sigyvohs pas jaunavedžio te- 
skaitytojam 1 a i k r a s z c z i o 
“Saule” už kuria-užmokėjo ir 
liekavoje sziAlingai už laikra- 
szti, kuri laibai myli ir platina 
savo aplinkinėje.

v— Garnys ana diena apdo
vanojo sunum Lndvika Misz- 
keviezin ant 637 W. Spruce UI., 
Petra Szupionius, ant 539 W. 
Market Uli. Antanus Setke- 
viezius, 334 W. Mahanoy Avė., 
dnkrelia. .

—Nedėlios vakara 
Juozapo mokyklos 
parengs 
Pei’s tątymu

Szv. 
mokiniai 

ProgramaPuiku
parapinėje sale-

1 4

» » 
je kuris prasidės 7:30 valanda 
vakaro. •

— Poni P. Karaszauckie- 
ne isz Glenwood, Pa., lankėsi 
kėlės dienas pas savo 
liūs ponstva P. Kubertavi- 
czius, 600 W. Pine ulyczios.

— Ateinanczia Sereda su- 
ejs deszimts metu kaip tarpe 
musu randasi kun. P. Czesna, 
prabaszczius Szv. Juozapo pa
rapijos, tai yra, nuo kada vys
kupas ji atsiuntė apimti para
pine. Vėliname kad kun. Czes
na tarpo musu sulauktu žilos 
senatvės, ir tarnautu ilgus 
metus ant dvasiszkos dirvos.

leve-
P.

ir tarnautu

— Bask i nd marszkiniu fab
rikas jau nedirba nuo Vasario 
menesio. Locnininkai geidžia 
susi tai k in t su darbininkais ant 
senoviszkos mokesties bet uni
jos visai nenori pripažint ir 
veluk visai uždnrvt fabriku ne v
kaip pasiduot po valdžia uni
jos. . :

— Nuo Panedelio prasidėjo 
czedinimas szviesos laikas arba 
valanda greieziau. Ne 
pri pažysta tosios valandos 
greieziau nes kaip kur tai su
mai szo žmonių dienini paredka 
gyvenimo. •

tosios

v u s.

Beit, Montana. — Kur musu

kaip tai czionais, tolimoje sza- 
lyjo Montanos, gyvena dvi szei- 
mynos. Viena isz ju yraStanis. 
lovas St rainis su savo pacziti- 
le kurie laiko pakelevinga res
tauracija. Miestas Beit randasi 
ant svarbiausio kelio Federal 
Highway plento, kuris eina isz 
garsingos vietos Glacier Na
tional Parko in Yellowstone 
National Parka. Jaigu pro laja 
vieta kas isz Lietuviu važiuotu 
ari»a per Beit, tai yra szirdin- 
gai užkviesti atsilankyti pas 
ponstva Strainius o ras tonais k 
szirdinga priėmimą ir rodą vi
same. Visos tarnaites pas Strai
nius yra Lietuvaites.

Chicago — Apie menesi lai
ko atgal Vincentas Mockus, 
37 m., nevedės, 
S. Washtenaw Ave. 
in Milwaukee, Wis.

gyvenos 6801

nemato,

iszvyko 
Ten bc- 

vieszedamas 20 d., jis-sumano 
valtele paplaukioti po ežerą 
— ir isz tos keliones negryžo. 
Kaip atsibuvo nelaime, niekas 

tik, kaip spėjama,
greieziauso vilnis apverto val
tele ir Mockus prigėrė. Ilga 
laika negalima buvo rasti 
skenduolio kuna, 
uis ji iszplove ir kūnas likos 
parvežtas in Chicago palaido
jimui.

Velionis paėjo Isz Viduklės 
parap., Raseinių apskr. Pali
ko Amerikoj seserį Juzefu Ba
kui iene ir du brolius. — N.

buvo 
vėliaus vil-

*

visur

kuris— Kostas Gazulis, 
tūlas laikas atgal buvo aresz- 
tuotas, už raszinejima 
naneziu laiszku, dabar prisi
pažino policija i,prie kaltes. K.

grasi-

Gilberton, Pa. — Pana Ona 
Ki guoli u te, 
guolienes, 
gu moteryste 
savieziu isz'Shafto, per kun. 
Tiszku. Veselka atsibuvo pas

dūkto Onos K;i- 
likos suriszta maz- 

s su p. Pranu Po-

.Jauna ve-nucVtakos motina, 
džiai apsigyvenęs orionais.

Philadelphia, Pa. — Balan
džio 23 d. Jonas Vabalas, 
gryždamas isz 
pilnu automobiliu 
Thompson i r 
ulycziu susidūrė su kUu auto
mobiliu. Vabalo automobilius 
apverstas ir jis pats pakliuvo 
po apaezia. Subėgo žmones, J. 
Vabalu isz po automobiliaus 
isztrauko. Jis jau buvo be ža
do. Nuvežtas in ligonine — 
tuoj mirė. Velionis buvo ver
telga, turėjo mesinyczia 
E. Venango St. — V.

Jonas Vabalas 
wharfo” 

produktu, 
Westmoreland

c <

y

SU

2731

Ambridge, Pa. — Žmonelei 
pas mus gyvena malszei, fab
rikas dirba gerai o katrie prl- 
buna tai gauna szioki toki 
darbeli. Žmonis per Velykas 
pasielgė malszei. Tiirejoine 
szalta žiemų |r daug sniego, 
bet jau visas sutingo h*
ri žei pradėjo sprogt.

įno

s 
. . f ■ . / ;j '

“Easy” ir “A.
“R. C. A.” ir “Majestic” Radios

u
■

“Hoover” ir.“Hamilton Beech” Sweepers
(Maazinoa del Szlavimo)

•• ■ 4 '-’ > ■ < # : 1 .. .|F

27 E.'Ceptre St., avahanoy city.
. V r" •* <■ o' • ■ > I1" *' * * ? *

L C.” Skalbiamu Maszinu
'

vi.

4 engal” ir “Columbia” Peczei

DEMAS Cleaners and Dyers
314 E. CENTRE ST. «’) MAHANOY CITY

.. , ,. >1 m , ..«:■ i ——;■ —->—» 11 i.,. «

BF Iszprosiname Siutus už 35c r:7O
Vyru Siutai ir Overkotai Iszczystyti ir Iszprosyti $1.00 

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

Telcfonokhc muhm o pribusime priimti darbą
.          X.-—-.i X--------- į !—

t n
GULICK FLORAL SHOP~

Kvietkos Vestuvėms, Bankletems 
ir Pagrabams Vainikams *♦* 

Pristatome in visas miesto dalis!
311 West Centre Street

Phone 213 MAHANOY CITY
14 East Centre Street

Phone 14

r

(Phone 211)

SHENANDOAH

HENRY F0X 
Pardavėjai

• , •••
Fornicziu, Karpetu ir 

Pecziu

127 WEST CENTRE STREET
MAHANOY CITY, PA.

Sir t

I 
i 
j 
i 
i
I

THE CENTRAL STUDIO 
FOTOGRAF1STAI

■i—«—Q
Padidina Fotografijas ir indeda 
in Fremus. Atneszkite Filmsus 

pas mumis.
321 EAST CENTRE STREET 

MAHANOY CITY, PA.

MICHAEL KURDINSKY 
Parduoda RADIOS, kaip 

Victor - Radiolas - Columbia

Taipgi Fonographs ir Rekordai 
414 WEST CENTRE STREET 

MAHANOY CITY, PA.

❖ <•
SKAITYKITE

Yra patarama duoti Savo 
Akis egzam'navoti regula- 

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

Jisai suteik* jumis atsakanti ro
dą ir egsamina. Jeigu reikalinga, 
.tai pritaikinsime 
AKULOR1US.
VICTORIA THEATRE NAME 

Antras Floras, MAHANOY CITY

at»akancxiu»

“SAULE”

John Kolnick
Moderniszkai Intaisyta 

Sziaučziszka Szapa

227 W. CENTRE ST. MAHANOY CITY

Atsidarė Subatoj

Pataiso visokius Apsiavimus 
už priėnamas prekes

Pripažintas kaipo vienas isz geriausiu sziaucziu visam 
Steite ir už tai aplaike Garbes Certifikata.

.4.
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<

< <

<
t
t
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t

Mes perkame PIENĄ nog,

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

Preke Mali

DAIRY
Geriauiioa *

ruaiica —— ----------------
del visokiu pareikalavimu
* * ♦ žemiauaiaa prekes ’H, ’J* *

Visada galima gauti pas
LUKE—THE FLORIST

Dabar Naujam Sxtore 
226 EAST CENTRE STREET

MAHANOY CITY, PA.

*KV1ETKU
už

*

Pristatytai Ant 
Telefonas ‘216-W 

623 EAST PINE STREET

ikoB. F. HEHN 
POPIERNINKAS IR MALORIUS

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

137 tEAST CENTRE STREET 
MAHANOY CITY, PA.

MAHANOY CITY, PA.
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? 1!3Brooklyn, N. Y. f Jonas 
, 394 War- 
21 d. Bus 

laidotas Bal. 24 d., szv. Trejy 
bos kapinėse.

•f Petras Lopkus, 45 metu 
N. 3rd St., mire Bal.

d., Bus laidotas Bal. 25 d., szv. 
Trejybes kapinėse.

— New Yorke gyvena ta
is su Lenk- 

Lietuve, turi savo Lunch room 
Perry St. Ta moteris Lenkeli

I Daszkauskas, 46 m. 
s-s J • -r u 1

TRUPINĖLIAI
V 1 i * v * " .

ren St., mirė Bal.
If Hamburg. — Laivas 

President Harding” susidūrė< i 

su laivu laike
132 99

— Petnyczioj atsibuvo lai
dotuves a.a. Onos, 24 metu mi- 
lemos dukreles Juozu Vizbaru, 
kuri miro Pottsvilles ligonbu- Jas Lonkas, susideje 
tėjo, praojta Nedolia.
dos atsibuvo Szv. .Juozapo baž
nycziojo su trimis miszioinis jau szeszis kartus mėgino pa

plauti, bet vis nepasiseka — 
vargszas Lenkelis vis pagyja.. 
Dabar septintu karta mėgino 
papiauti, ir... supjaustė visa 
krutinę ir koja: vargszas Len-

Pumai.

ant kuriu dalyvavo daug žmo
nių. Taip tai jaunas žiedelis li
kos užkastas in žemele ant am
žino atsilsio.
t Nuliudus Vizbaru szeimyna
sudeda azirdinga padekavone kas guli ligoninėje; gydytojai 
visiems kurie dalyvavo laido- sako, pasveiks.

— Už apipileszima Maspo- 
tho Lietuvio biznieriaus 
Bematavicziaus

tuveso musu mylimos dukreles 
už paaukavima puikiu žiedu ir 
misziu korteles. Lai visiems
Dievas atmoka szimtaropai už, krautuves Vasario men. 15 d. 
duju geras szirdis.

BALIUS
— Dideli balių rengia S. L. 

A. 211 kuopa, Utarninke, Ba
landžio 29 d. ant Norkevicziaus 
sales. Grajys pirmos klasos or
kestrą. Inžanga varams 50c., 
moterems ir merginoms 25c< 
NuoszirdŽini visus kviecziam 
atsilankyti. (2t

“grand jury” 
ti Sing Sing sunkiųjų

J. 
(Barnatli)

y 

pleszikas A. Skirgalaviczius
priteisė kalė

da rb n 
kalėjimo nuo 25 iki 40 metu. 
Megol Freno gavo po pus-tre- 
cziu iki 5 metu kalėti. — V.

Mass. — Pereito
Szid-

I

$4.00

11 L * 1 ‘

Lehigh Valley 
EKSKURCIJA 

in New Yorka
Nedelioj 4 Mojaus

Dubaltavas 
TiHetM

Specialhzkas Treinas apleis Maha- 
noy City 4:30 ryte. Grįžtant apleis 
Jersey City, Exchange PL Sta. 
7:20 vai. vakare Standard Time.

BASEBALL
Yankees su Chicago 

New Yorke, 4 Mojaus

B os ton,
nedeldienio ryta p. K.

'* lauš isztiko nelaime. Jisai va
žiavo po valiai automobilium 

i su keliais draugais, staiga anc 
kampo Stuart ir Berkely gat
vių atlėkė didžiausiu greitu-

’i • 1 1 • ' i 1 • 1 •

I

mu kitas didelis automobilius 
ir trenka p. Szidlausko maszl- 
non isz užpakalio in viena 
kampa. Szidlausko packardas 
smarkiai paslydo ir atsimu- 
8ZO8 in ulycze apvirto ant szo- 
no. Kaltininkas pabėgo isz ne
laimes vietos nepadavęs nei 
savo vardo, nei numerio. Bet 
Duke Casper,
su p. Szidlausku, pažino jo 
veidą. Tai buvo vienas South 
Bostono Airisziu. Jis važiavo 
su merga ir, kaip rodos, buvo 
pusėtinai girtas. Dabar Szid- 
lauskas traukia ji teisman.

kuris važiavo 
Szidlausku,

“ Kirkwood” 
miglu paskandydamas ji ant 
vietos. Gyvascžiu ne žuvo.

if* Scranton, Pa. — Pagal 
surasza gyventoju tai miestas 
turi 143,428 gyventoju, arba in 
10 metu pasididino ant 5,645 
ypatų.

U Ros ton, Rosije. 
kis trenkę in bosą
važiavo daug žmonių nuo pa
maldų, — 10 ūžmusze ant vie
tos o asztuonis mirtinai sužei
dė.

1[ Belgradas, Serbija. — Ne
žinomi žmones szovo in kuopa 
szokiku prie rotužes kaimelyje

Turiu visokiu AKULORIU kurie 
tiks del juso akiu.

DR. S. MILLER 
OPTOMETRIST 

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

FACTORY SHOE STORE
GEO. GUZINSKY, Loc.

2I I
3

i

I 
i

Tni- 
kuriamc

V

Geriausi Apaiavima Del Vitos 
Szcimynoi, už Pigias Prekes!

Ir hl 1 .. u ’ j * * . u

121 WEST CENTRE STREET 
MAHANOY CITY, PAJ

I

5 
2

5

3

dili ja, užmuszdami 5 ypatus. 
Padaryta taijsz piktumo.

NĖRA GYDUOLIŲ DEL 
UOSZVES.

— Kur begi Jonai ?
— Pas daktara.
—- O kas serga?
— Uoszvo.
— No tu eikie, ne ka, nes 

ant uoszves nėra daktaro no 
gyduolių.

♦

PARSIDUODA FARMA.

20 akeriu geros žemes su vi
sais inrankiais ir gyvuliais. 
Gražioj vietoj skersai kelia Ba. 
kor Park ir 5 blokai nuo kito 
kelio. Gyvenamas namas 6 rui
mu su elektra. 100 medžiu, o'be- 
los, vysznios, pyczes, 1 akieris 
uoga, avieeziu, hliu'boriu ir že- 

o 
tolyczios, 3 versliai ir.l arklys, 
Parsiduoda isz priežasties li
gos. Del tolesniu, žinių atsi- 
szaukit*sziuo adresu:

Mr. A. Stanislovaitis 
810 Union St 

Kewanee, 111.

muogiu. Gyvuliu, 3 karves,

2t.)
■

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

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

DR. ELMER E. JONES
--f ‘ , • ♦. ♦ ' r

1220 E. CENTRE ST., (T.l«(on«. 422) MAHANOY CITY
r<r OFISO VALANDOS: 10 iki 12; 2 iki 4; 6 iki 8 ’**
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I Puikus Rogsai
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Szimtai puiku Rogsu (Rugs) 
del pasirinkimo muso sztore 

. '* '• I '

Be susiuvimo Aksomini ir 
Axminster, gero drūto ma 
terijolo parduodame po 
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MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM

' --------$--------
Federal Reserve suvienina National Bankas ir State 
Bankas ir Trust Kompanijas in viena organizacija, teip 
vadinama Federal Reserve System of Banks. Federal 
Reserve pagelbsta Bankams kada Bankai nori paskolyt 
pinigu del visokiu reikalu.
Ji padaro kiekviena Banka tame Systeme drūtesne ir 
geresne padėjime prigelbeti savo kostumeriams.
Merchants Banka yra padėjime prigelbeti savo kestu- 
meriams kurie nori pirkti narna ar reikalauja pagel- 
bos biznyje. Todėl stokites depozitorium o dažinosite 
kaip szi Banka gali jumis patarnauti.
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E. T. EVERETT

BANKS
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Didžiausi Iszdirbejai
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. $29.00
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Sugražiname keliones kasztus arba už gazoliną
° • v I - a • 1 f A - » I t f 4

ant kožno rogso kuri pirkaite.

ED. J. JENNINGS
TAMAQUA, PA.
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Pomninku ir Kryžių
Kreipkitės pas mus ypatiszkai ' F V . 1 . .

o prisiusime 
„ _ in jusu namus.
Turime Du Ofisus: 

SHENANDOAH

arba per laiszka 
agenta imusu

MAHANOY CITY
South ir 2-nd Sts. . Shenandoah Heights

Telefonai 2*J lJ. Telefonai 625 -R
* . ' ’ M ■*

"*-r

a

, - . ..... W  -------------------------------------- ------—■ .! .... m

li-rrar-rmwiyr ....--ajai---------1---------- —17-.—. 111-1-
..

i S.

X 
Į 

i 
X X

I

t 

t T

X
i Y

H




