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Prenumerata Kasztuoja: Amerika ant viso meto $8.00 
Europoje ir Kanadoje $4.00 ant viso meto

Lalszkus ir Pinigus visada siuskite tik ant szio adraso!
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MUNSZAINE UŽMUSZE 6 
VYRUS.

Uniontown, Pa. — In laika 
vienos paros mirė nuo munsz.ai- 
nes szeszi vyrai o vienas up ja
ko ir randasi ligonbuteje. Visi 
ta nakti buvo susirinkia pas sa
vo dranga kuris isz kur ten at- 
nesze bonka munszaines nuo 
kurios visi mirė. Kas jiems par
davė taja trueyzna, 
dažinota.

Mikas Žygutis Iszkabi- 
no Savo Paežiai Aki

JI TIK BIRŽELIO MENESI 
BUVO ATVAŽIAVUS ISZ 

LIETUVOS.

tai da no

16,164 ŽMONIŲ RANDASI 
BE PASTOGIŲ.

.. New York. — Policijos ka- 
misorius Mulrooney, apreiszke, 
buk 16,164 ypatų turtingam 
New Yorke ne turi pastogių no 
sziltu drapanų ant žiemos.-Yra 
tai žmonys gyvenanti diena 
nuo dienos, didžiausiam varge, 
o daugelis ju gana sveiki prie 
visokio darbo galėtu dirbti bet 
ju neturi. Policija gervalei pa
aukauja isz savo mokeseziu kas 
monesis 35,175 dolerius ant su- 
szvlpimo tu vargszu.

And-

RADO SUAKMENĖJUSIA 
ŽMOGAUS GALVA.

Kiehardsville, Pa. - 
rius Serel, anglekasis, dirbantis
Potts kasyklosia rado tarp ak
menų, po iszsz((vimui skyles, 
suakmenėjusia žmogaus galva 

, kuri 
geras

panasziu in bezdžionka 
s vore 18 svaru. Yra tai 
davadas ant ĮM*rtikriniino žmo
nių,' ka(F'mnsa*sfh’tas n žeme 
tukstanezius ir milijonus metu 
del iszsitobulinimo, ir kad žmo
gus paeina nuo kokio tai 
rio.

zve-

KOKIS GYVENIMAS, 
TOKIA MIRTIS.

- Bettie MaDanville, Ind.
sterns, 28'metu, likos nubausta 
in kalėjimo ant viso gyvenimo 
už tai, kad užsmaugė dvi jau
nas mergaites 16 ir 18 metu, 
kad jaises nusztildyt, kad ne 
galėtu būti budintojos priesz 
nedorybes Betties.

Toji iszgama laike paleistu
vystes urvą in kuri prikalbino 
mergaites, o kada sirpinto, kad 
policija ju suims, nutarė 
gaitems padaryti mirti.

mer-

RADO ŽMOGAUS LAVONA 
PECZIUJE.

Atlantic City, N. J. — Kada 
lieteliais tarnas Wvman De- 
shiells nuėjo in skiepu-sudegint 
gurbeli popierių ir atidarys di
deli jiccziu užtiko jame lavonu 
žmogulis, pusiau sudegiisi. Dū
me jisai ant virszaus kiek turė
jo pajėgu ir pranesze apie tai 
kitiems.

Pasirodo, kad sudegęs žmo- 
ggus buvo Alexa Adams, 
ris tarnavo tame liotelyja o ku
ri badai nužudė kili tarnai isz 
neapykantos, po tam norėjo pa
slėpti žudinsta per sudpgima 

• lavono.

apie

k n-

per

NUŽUDĖ MIEGANCZLA 
MOTERĮ UŽ $2.20.

- Los Angeles, Calif Be
nas Brown, pripažino policijai 

.. buk jisai už sauja deszijntuku 
nužudo Mrs. Merle Ells, 21 me
tu, kada toji miegojo szjnle sa
vo kūdikio. Pasako jisai polici
jai, buk jo dai'bdavis Emory 
Ells, kuris laiko restauracija 
davė jam du doh*rius ir dvide- 
szimts centu desz.imtuknis kad 
nueitu in jojo narna ir nužudy
tu jo paezia, ka tas ir 'padare. 
Brown sake kad jam nužudytos 
moteres vyras prižadėjo duoti 
$2,000 už taji darba. bet žodžio 
nedalaike. Abudu likos uždary
ti kalėjimo.

NORĖJO UŽMUSZT VISA 
SZEIMVNA.

fountain, Mich, 
i ugi on Daily News 
apie baisu atsitikima ant Lie
tuvio Miko Zyguczio farmos, 
netoli Round ežero.

Anglu laikrasztis sako, kad 
Mikas Žygutis, 45 metu am
žiaus Lietuvis, būdams 
puolė kirviu savo žmona Jule

J >
I aid- 

apraszo
4 fc

farm os

girtas

sužeidė jai galva, perkirto kak
ta, veidą ir kairiaja aki, kuria 
motoriszke daugiau jau nebe
matys.
visa szeimvna,v ’

Jis norėjo iszžudyt Iv 
bet vaikams 

pasisekė ji nuginkluoti ir pa
duoti policijai.

Vyresnysis Zygucziu 
turi

sunūs 
Benys turi jau 20 metu am
žiaus, o jauniausis vaikas yra 
tik vienu metu. Isz viso Žygu- 
cjriu szeimynoj yra 8 vaikai. 
Apie invykusia tragedija vy
resnysis sūnūs pasakoja taip: 
/Vpie 7:30 valanda ta vakaro 
visi vaikai buvo stuboj, o mo
tina su levu lauke. Staiga pa
sigirdo mtinos klyksmas. Vai
kai iszbego laukan ir pamate, 
kad tėvas pagriebęs motina už 
plauku valkioja po žeme. - Jos 

s. Paskui 
jis užsimojo jai 

vvresnvsis • *

30 valanda

veidas buvo kruvina
paėmęs k i r V i 
kirsti, bet vyresnysis sūnūs 
spėjo priszokti ir nutverti 
kirvio, kuri jis iszsuko 
tėvo ranku ir paslėpė, 
keikdams ir

u ž 
isz 

Tėvas 
grasindamas už- 

muszti visus, nubėgo in darži
ne, matyt, jeszkoti kito in rau
kiu. Tuo tarpu vaikai sužeista 
motina paslėpė, o kiti nubėgo 
pas kaimyną ir paszauke tele
fonu szerifa, kuris tuojaus ]>ri- 

aresztavo. 
Žygutiene tuomet buvo nu
vežta ligoninėn, kur daktarai 
a p ra i szio jo žaizdas. Jai osa 
vilties pasveikti, bot akis jau 
žuvusi.

Sakoma, kad tai jau no pir
mas Zyguczio užpuolimas ant 
savo paezios. iJs esąs jau sc- 

menesius kalėjimo už 
jos sumuszima, 6 metai atgal.K

buvęs seni Žygnti 
tuomet buvo

dojes 3

Meksiko Cit v.
Fernando Esparaza, 
savo vyra in szirdi 
laike galėjimo, 
priežastis didelio 
josios vyro.

su
I ame

GALĖJIMAS PACZIOS SU 
VYRU.

— Kokia tai 
perdare 

kardu 
buvo

nžvydejimo 
Pas Esparaz’ieno 

svilino padus kokis tai Meksi- 
koniszkas aficierius, per ka 
vyras mot eres iszszauke ji ant 
glejimo su kardais. Pati prie to 
nedaleido nes nenorėjo idant 
vyras užmusztn josios mylemn 
ir pati iszt raukus įnylemui 
kardo isz ranku perdūrė savo 
vyra per szirdi nuo ko tuojaus 
mirė. Nelaba motore ir josios 
myl(*ma areszlavojo.

af i cierius

TURTAS UBAGO 
GRINCZIOJA.

Gyvon-
30 metu dideliam

czionais

li reendalo, N. Y. -— 
dainas per 
v;irge, neseniai mirė 
Dau Keever, kurio vargingoja 
grinczeleje surado bleszine nuo 
tameieziu su deimantais. Kee
ver turėjo. 86 metus, būdamas 
gyvas tankiai pasigirdavo kai
mynams, kad arti jo grineze- 
les randas didelis turtas.

DnbaV gyventojai užsikarsz- 
cziavD atradimu tojo slaptingo 
turto jes^kodami tojo 
lio” turto. -

Mdide-

Perkasie, Pa. 
fanuos ežia

— Ant Lauru i
atsitiko sziurpu-

linga nolaimy.
, 23 metu
kuri tik

I Jot u vos,
prigesusia

rža i te, 
gina, 
v v ko isz 
kurst v t 
ugui ir užpylė gazolino.-Invy- 
ko smarkus : 
aptaszke deganeziu 

drapanas

rrT'rir■ Uii-L^rw‘W .........

SAPNAS ISZDAVE 
NETEISINGA PACZIA.

Idiiladf’lpiria. — Augustas 
antLcmslors, užvedė skunda 

.persiskyrimb nuo savo paežius, 
pailuodam^is’priežasto, kad ma
te savo paežiu su kilu vvrii

IT. O. BOCZKOIVNKI, Prim. A Mf.
r. W. UOCZKOWSKI, Nil tor. m

I .■ —. w- A ■ .« I .  .... .
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Isz Visu Szaliu! KŪDIKIS, VYRO
VIDURIUOSIĄ
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DVASIOS’1 LANKOSI IN į 
MOKSLAINE. T

Moskva. — Pradinėje moks- 
laineje kaimelyja S., 
nios mylės nuo czionais 
ciipaprastas atsilikimas, kurioj’ 
per tris melus pergyveno neį 
szeszi daraktoriai. In mokslai* 
ne pradėjo lankytis “dvasios , 
bet ne ant mokslo tiktai bai- 
dvmo. Kamisija

< 4

asztiiO»>
* f- 

užėjoATKERSZINIMAS
MOTERES Retas Atsitikimas

Gamtoje
menUlbii «■ ^ii,**,**

NETANKEI ATSITINKA.

te savo pabzia su kilu 
Bruoklyne, kuri buvo perstatos' • • i • t r- t t
“ ............ ) s<--------- -----------

slors pabudo ir užklauso savo 
paezios idant iszreikszlu 

sa'pna, loji labai susimaisze 
o atsakyt, o 

vyras per lai dasiprato, kad jo 
sapnas turi Imli teisingas.

Ku'raszes gromata pas
* idant isz t v ri
li ra ilgas

ji kaipo s

Kazimiera Bu- • 
amžiaus mer- i • . • ». ... ,i r nežinojo ka ant tszia vnsni'ii

JO

avo vvra. Kada Lein- , ir 
jam 1 

i

Viena Braziliete Kirviu 
Nužudė Savo Vyra

ll

at- 
norejo pn- 

pecziuje

atsak vt <

savo

GERE J'O KRAUJA.

dru uga, prasze• I I i I n i i « i , r I < »sprogimas, kuris , . , • .1 . lietu (eisvbo.skystimu
merginos drapanas ir ji visa 
liepsnodama leidosi per kiemą 
prie baczkos su vandeniu. Na
mie Ino tarpu nieko 
Pati Lauriene 
vus Philadelphijon, 
su sunum kasė burokus lauke. 
Iszgirdes klyksmą, Lauras par
bėgo namo ir rado mergina už- 
gulusia ant baczkos su vandė- 
niu jau be sąmones^ Jos drapa
nos buvo nudegusios ir kūnas 
la'bai apdegęs. Nors nuvežta li
goninėn ji buvo laikinai atsi
gavus, bot rytojaus dieiia mB 
re. Ji buvo kilus isz Biliniszkiii 
kaimo,’Papilės parapijos. Lie
tuvoje* paliko tęva, 3 seseris ir

Amerikoje taip put 
kurie gyvena

(«

nebuvo, 
buvo iszvažia- 

o Lauras

parapijos

2 broliu, 
turėjo giminiu, 
kaž kur apie Bostoną.

K a zi m i era B ueza i t o 
gimusi Chicagoje, bot dar ku-
dikiu jai esant tėvai iszsivežo 
ja Liytuuon ir tenai ji užaugo.

svajojo apie 
vis turėjo vilti kaip

buvo

Augdama ji vis
Amerika, 
nors czionai sugryžti. Pereita 

in Lietuva nuvažiavo 
isz Amerikos Amelija ir Pra
nas Laurai. Jie tenai susipaži
no su Buczaites szeimvna 
mergina papasakojo jiems

vasara

i r 
sa

vo svajones apie Amerika. 'Fai- 
kad ji 

ir 
Ji

ežio na i, 
Birželio menesi 

Laurus ir ant

atrasze 
rado sude užraszus menkniekiu 

apsi-
I vode su kirkiu (ai B. M. Spears 
du menesiai atgal. Sijdži davė 
vyrui perskyrimą.

KIEK AMERIKAI KASZ
TUOJA KRIMINALISTU 

UŽLAIKYMAS.
Washington. — 

Press pranesza, kad 
miant valdžios patei'ktonjis ži
niomis Amerikos Jungt. Vaisi, 
kas met kriminalistu užlaikv- 
mass kasztuoja $16,000,()()(), o 
tuo tarpu naszlaicziu ir bend
rai vaiku prieglaudoms ir pa- 
szalponis iszjeidžiama tik $□,- 
000,000 kas molas.

Kalėjimuose ir pataisos na
muose užlaikomu kriminalistu 
yra tik npie 1,000,000, 
pianui vaiku —

atgal, buk'
’kad Lernster’iene tikrail . ... . .

Brazilijos valstybėje Srao 
Paulo Paulo jauna moteris Ma
rija Benedikta

susi k i virezijo

valstybėje

/

.p j
PaTa 

1 Lauriene, 
o .Lauras

padėt i

(‘iii 
neperszaltu.

Associated
pusi re-

O SZ('l- 
50,000,000.

m i ' *

Paskutines Žinutes
Zofija, Bulgarija. — Prie 

rubežiaus tarp . Bulgarijos ir 
J iigoslavakijos davėsi jaust 
smarkus drebejiiinas žemes, ku
ris baisiai iszbaugino gyvento
jus Godocu 
Daug namu sutruko.

davėsi

ir Berkovicas.

Side-1j Harrisburg, Pa.
gas nupuolė ant 7 coliu žiemi
ni uosia pavietuosin l’eiinsylva- 
nijoj. Daugiausia prisnigo Oil 
City ir 'Fitusville.

gi Lauras pasirūpino, 
glaotu atvažiuoti 
sziu metu 
atvyko pas 
farmos iki sziol gyveno,
nelaiminga diena 
iszvažiavo miestan, 
susunum iszcjo laukan dirbti. 
Buczaite atėjo jiems 
buroku kasti. Bet diena buvo
szalta ir Lauras Ii epo jai 
in stuba, kad
Parėjus ji mėgino susiszildyt, 
ir invyko nelaime. Buvo gra
ži mergina ir buvo gera dai
nininke. Ja laidojant, verke vi
si aplinkiniai Lietuviai. — K.

J

1 dAvckenham, Anglija. — 
Czionnis gimė vaikutis, kuris 

sunku- 
Va i k utis

ihvekenham, Anglija.

turėjo tiktai 31 uncijų 
mo ir 10 coliu ilgio, 
gyveno tiktai 26 valandas.

ii Cardiff, Cestfalija. 
se szeimynu 45,542 isz ! 
gyventoju czionais yra buvai.-

, —’— 1^11- 
230,000

kės, pagal paskutini surasza.
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da Silva del
su 

savo vyru Žoze da Silva. Vy
ras inžeide žmona žodžiais.

Marija Bone.dikta da Silva 
buvo kersztinga. Kai vyras už
snūdo, ji paemA kirvi ir vienu 
smūgiu perskėlė jam 
Smūgis buvo toks stiprus, kad 
nelaimingas vyras tuojaus mi
re. 'I'acziau insiutiisi 
pradėjo kirviu kapoti lavon 
ir sukapojo ji in gabalus.

Kada Alarija Benedikta bu
vo policijos suimta, 
toki pa rodymą:

— Zoze 
pavadino 
žmona. Asz 
ir negalėjo atkerszyt jam sto
jusi. Todėl asz nutariau veikti 
kitaip ir apsiginti nuo inžeidi- 
mo. Kai jis sėdėdamas kodeje 
pradėjo snausti, asz pagrie
biau kirvi ir visa jėga smogiau 
jam kirviu in galva. A s

i 1 • L 11L Jft'f tiiit 1

dalis. Liejosi kraujas. Asz vis 
kapojau kirviu.
asz meeziau kirvi žemen. Po to 
asz pajutau troszkuli, labai in- 
sinorojau gerti. Vandens nebu
vo. Asz paėmiau skardine ir 
pripildžiau ja kraujo, kuris te

mano
• asz

galva.

žmona 
a

ji davo

mane. »lis 
neisztik ima 

'su silpna moteris

inžeide 
mane
i

per- 
skeliau jam galva in dvi lygias

Nuvargusi,

Tas 
Po to

kejo ir iszgeriau. 
tuojau nuramino, 
buvau suimta.”

Lupos ir burna žmogžudei 
tikrai buvo suteptos krauju ir 
visa ji darė szlyksztu inspudi.

Kada policijoje ji buvo pa
klausta ar negailiai, kad taip 
padariusi, ji atsako:

— Ne. Juk jis mane inžei
de. Inžoidima asz nuploviau 
krauju, arba, teisingiau sa
kant, imsigeriau jo krauju.

t eisi ugiau

Žmogžude nustebo, kai stip
raus |)olicijos būrio lydima ji 
buvo nugabenta kalejiman. Ji 
mano, kad turėjusi teises nu
žudyti vyra, kuris taip skaud
žiai inžeide josios moteriszka 
garbe.

STEBUKLINGAS STO- 
VYLAS ANT KAPINIU.

Aplin-

4

•Wv Y>

'C:

*'' /

■ z’’
'di

'.V
I

-/J1-

<•

z

i

7-' 4:-
/

/
■>

/
>

KUR EINA "MIRUSIOS” DINGUSIOS GROMATOS.
Visos gromatos, kurios buna nepristatytos isz priežasties 

negeru adresu, buria, sinneziamos in Washington in taip vadi
nsimi Dead Letter Office. Szimtai darbininku jaises peržiūri 
ir jaigu galima atspėja adresus ir nusiunezia kur reikia, bet 
milijonai randa vieta peczuje. Geriausia vis paraszvti savomilijonai randa vieta peezaije. Geriausia vis paraszyti 
adrexa ant kitos puses kopei’to, o tada, gromata jums'buna su
grąžytą jaign nesuranda ypatosdel kurios gromata buvo siun- 
icziama. Milijonai doleriu dingsta tokiosia gromatosia, kurios 

■ valdiiu indeda in valdžios kasa. w j
I

paženklinta' * , • , • 11 • r valdžia atvažiavo iszt>Ti- 
neti nepaprasta dalyku, perse-

Mandžiuriiiijoj.
miesto ligoninėj, 
Domis buvo nepaprastai indo- dedami per kėlės naktis mpky- 

Fenai buvo' kloję.

• N(‘jieras, Pranei ja. — 
kiniai gyventojai labai persi
ėmė isz priežasties nepaprasto 
atsitikimo kuris atsitiko kolos 
dienas atgal.

Praeita sanvaito tūla motore 
nusidavė ant vietiniu kapiniu 
pad a by t kapus dviejų broliu, 
kurie žuvo karojo. Motoro pa
lomino ant stovylo Szv. P. .Ma
rijos, kuris stovėjo ant kapo 
kunigo Armando Alvagno, buk 
visas stovylas buvo1 apaugės 
samanoms, kurias nuezystino 
su savo skepetaite.

Kada sugryžo namo, josios 
sergant j dukrele pradėjo verkti 
kad motina per ilgai užtruko 
ant kapiniu ir nuszluoste jai 
aszaras su taja skepetaite ir 
mergaite tuoj pasveiko. Didele 
miniu žmonių dabar atlanko ta 
stnvyla kas diena o seiigantioje 
dalyj)sto taji stebuklingu sto-

j

vyla ir badui daugelis jdu iszsi- 
gyde nuo visokiu ligų.

Jamagiici j per 
sziomis die-

mus atsitikimas.
padaryta komercijos student ui 

i operacija ir jo vi
rusia kūdikis. Til

MS

(Iii romatai 
dūriuose rasta kūdikis, 
pagalvokite: kūdikis 
duriose! 'Tai atsitikimas, 
stebina visa medicinos pasauli.

St ndentas 
jaustis jau 
Jam pradėjo liuli liaukos. Pas
taruoju laiku tas sutinimas 
pasidarė toks didelis, kad jau- 

uebegalejo vaiksz-

Ik 

vyto vi- 
kuris

pradėjo 
keh'tas met u atgal.1

negerai

uuolis jau 
eziol. Taigi jis kreipėsi in d-ra 
Salo ir szis 
gaiš padare jam operacija.

Ir palys daktarai
kai isz vienos liaukos jie isz- 
I rauke 
kūdiki.

su kitais chirur-

nustebo.

eentimetru storumo 
matyt, 
turėjo

senai

Bet ir komisija girdęjp 
baladojima o 1 uom tarpu visi 
jcszkojimai nedave jokiu pa
sekmių. Komisija paskutiniu 
nakti iszdume laukan. Manomu 
kad tai kokis gamiiszkas apsi- 
resizkimns arba paprastua 
szposas.

arba

I )vi nskas.

ATSITIKIMAS DAKTARO 
ANT GELEŽINKELIO.

Kariszkas dak
taras (Iniipras Dedsin, važiavęs
isz P<‘rmo, sustojo czionais ant 
stoties, apleido vagono ir nuėjo 
inpirma klase atsigerti 
tos.

Gręždamas atgal, 
turėjo pereit per sztairgas,

arba-

I

«

te

daktarus
• .T užtemindamas, kad tame prisj- 

artinejo kitas trūkis. 'Frukis 
daklara, bet taip gi

nusi rito taq> 
sztangu ir visa eile vagonu per- 
ejoper gulint i daklara.

Kada maszinistas sulaikė |rq- 
’fi 

sumalta (karp tikėjosi) žmogu, 
bet visi lengvai atsiduso, kad C 
daktaras 
sztangu, sveikas ir gyvas.

net ik j perinote 
lu k m ingai, kad

. •> 
• >

Kūdikis, 
jau vylėsi, nes 
plaukus, bet ir dantis.

Po operacijos studentas pra
dėjo jaustois gerai. D-ras Šato 
sako, kad vienas

v ra
panaszus at

sitikimas yra buvęs priesz 
szimta motu, o szis yra antras. 
Daugiau lokiu apsireiszkimu 
medicinos mokslas nežinąs.

Kiekvienam rapes klausimas 
kokiu gi badu vyro kone ga
li atsirasti kūdikis? Tas klau
simas nėra da tikrai iszri>zlas, 
bet yra manoma, kad sekios 
g 
dar 
mot i uos iszcziiios(«.

n

kad 
jali patekti in žmogaus kana 

esant dar 
Jeigu to

kios sekios užsiliks gyvos per 
melu, tai vėliau jos 

;*ali pradėt augti ir tokiu bu
rn (dilia.

jam negimus,

keliolika
O’ O 
du vyras tampa t k

NEPAPRASTAS RADINYS.
Pa rvžiiis. t

bet

*

i k i ir žmonys subėgo pa n in tyri

Viename name 
kada darbininkai taisė platu 
kaminu, surado .jame* gana di- 
delia geležiniu skrynia, užrūky
ta dideliu raki u.

Kada policija suteszkino ant
vožu skrynios, rado joja 1,400 
senoviszku auksiniu ir sidabri
niu pinigu: Graiku, 
iszku ir Ryuniszku,
dideliu verte. Matomu, kad tie 
pinigai buvo paslėpti 1774 me
te.

Erancuz- 
kurie turi

at sikėlė' isz

VALGANT.

Vyras valgo

tarpo
I į

i 
M

Jbulvinius bl ■ 
nūs ir pajuto burnoje didelį*
špilka no plauku.

m* užspringau.
bline.

M

Žiurekie paezint, ka tij 
Špilka bilM n 1 i

O ka as 
prisijeszkojau! Gal užtiksi i! 
pluszteli plauku no kaktoj 
ba drauge su špilka dingo.

Ar blind...

no

4'

KLAIDA.

.z

T*

— Pasakyki© man Juožuti 
kas tai yra klaida?

— Klaida?

7 ■
Tai matai vra • •» ■ 

klaida tas, jeigu asz pasakysiu 
in tave Onute tu mano! tokia 
esi patogi ir toip tave 
jog ne galu atsižiūrėt.

— Na tai iszrodo, kaip ro
dos su manim paeziuosiosi!

— Ne, szirdžiuk, tai butu 
liktai klaida. > ;.
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SULTONAS SU SAVO ANGLISZKA PAOZIA.
Sztai Sir Ibrahim, sultonas isz Jok oro, Afrikos, ir jojo pa-

l

I

MF Į1

■W

Sztai Sir Ibrahim, sultonas isz Jok oro, Afrikos, ir jojo pa
ti, kuri kitados buvo Mrs. Helena Wilson isz Anglijos. Vineze-. 
vone atsibuvo Londone. ' ’ ___
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Kas Girdėt
Pagal apskaitymui draugavęs 

Federation of Labor, tai Su v. 
Vaisi įjosią raudasi szeszi mili- 

(o gal ir dau-jonai bedarbiu 
ginu).

Penkioli košia miot uosiuI 
koma kad laikai pagerėjo tru
puti, o norints fabrikai pradėjo 
sziok tiek 'priiminėti darbinin
kus, bet da milijonai raminsi be 
darbo.

na-

S 
aresžtavojo, pasirodė, kad uan- 

‘dojo tnszczia revolveri, 
reikalavo pinigu ant ’maisto, 
nos per 4R valandas 
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ANGLIJA ISZBANDO AR MOTAS DEL “ISZSZOVIMO EROPLANU.”.
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» V r " , t v t"
linamas nikolis.

Dabar'nesunku suprasti, ko
dėl nikolis padidina smalkiu 
veikimą. Smalkes daugiau ar 
mažiau patvariau susijungia «u 
raudonis krujo rutulėliais, ku
rie iszneszioja doguoni visoms 
kimo dalims. Prie tokiu sąlygų 
tu rutulėliu darbas tampa su
paralyžiuotas, nes jie neliopri- 
stato isz plaucziu kunui reika
linga deguoni. Tuo tarpu sme
genims arba kokiam svarbiam 
kūno organui pritrūksta de- 
gtioniės, o tai veda priemirtieA.

' irAlkoli
I 1 1 I J' ■ ' I' .'■ ", 11 t

Alkolio ir smalkiu susijungi
mas labai pavojingas. Fnsi^o- 
res automobilistas garaže nesu- 
st'abdi‘s motoro, susidūręs su 
visai mažai smalkiu, gali mirti. 
Kai žmogaus organizmo randa
si sziek tiek nikolio, smalkos 
^pasidaro dim k pavojingesnes.

'Uaip kalba garsus Anglu 
mokslininkas Dr. Leonard Hill. 
Jis mano, kad smalkiu ir alko
lio veikme butu galima iszaisz- 
kinti daug slaptingu mireziu. 
Dažnai pasitaiko, kad be jokios 
matomos priežasties mirszfa 
žmogus.
kad žmogus buvo truputi i n si- 
trnu kės, bet no iki tokio laips
nio, kad butu galėjos mirti nuo 
alkolizmo. Neretai mirties prie
žastis taip ir pasilieka ncisz- 
aiszkinta. O tuo tarpu yra da
viniu manyti, jog tokiuose at
sitikimuose mirtis invvksta del 
smalkiu, 
žmonėms Urbai pavojingos.

Priesz keletą menesiu Angli
joje atsitiko -didele nelaime: 
uždarytame automobilyje poli
cija rado du negyvu vyru. Ty
rinėjimai parodo, kad nelaime 
invyko sekamu bildu: 
draugai susitarė pasivažinėti. 
Oras buvo gana, vėsus, toko už
daryti automobilio langus. Be
važiuojant automobilis nusly
do nuo kelio ir atsidūrė griovy
je, kuriame buvo visai nedaug 
vandens. Pastangos iszvažiuot 
in kelia nuėjo niekais; Visi trys 
drangai susėdo 
lauke pagalbos, 
pakulyje, o važiuotojas —- prie- 
szakyje. Važiuotojas pradėjo 
blogai jaustis: jo galva pasida
ro sunki,'jis omo svaigti. Nie
ko nelaukdamas, jis iszlipo isz 
automobilio. Draugams nieko 
nesako, nes atrodo, jog jie mie
ga. Pavaikszcziojes keliolika 
minueziu, jis gryžo prie auto
mobilio. Ten ji pasitiko polici
ninkas ir nusivedė 
stoti, kadangi 
žmogaus inspudi. 
automobilyje buvo rasti du ne 
gy vėliai.

Tai buvo tikra paslaptis. Va
žiuotojas tikrino, jog nei vienas 
ju nebuvo girtas. Esą jie susto
jo smuklėje,'bot visai mažai te
gėrė — vos po pora stikliniu 
alaus. Policija su tuo reiszkiniu 
visai sutiko. Nuo szalczio jie 
mirti negalėjo, nes oras nebuvo 
taip szaltas, automobilio langai 
buvo uždaryti. Nors teisėjo 
daktaras ir pareiszke tokia 
nuomone, kad suszalo, tacziau 
ji buvo labai neintikinanti.

Del tos nelaimes laikrasz- 
cziuose buvo reiszkiame invai- 
riu nuomonių. Pagaliau prabi
lo daktaras Hill. Nelaime, anot 
jo, atsitiko visai paprastu bū
du. Visi trys draugai buvo tru
puti insigerp, bet negirti. Vis
kas buvo tvarkoje, kol jie in- 
važiavo in pelke. Vanduo dali
nai apsėmė dūda, pro kuria isz- 
eina dūmai ir dujos. Kadangi 
buvo bandoma isz tęs pelkes 
iszvažiuoti, tai dujos pro ply- 
szius ome veržtis du automobi
lio vidų. Tos dujos turėjo ne 
mažai smalkiu, kurios ir nu- 
troszkino vyrus. Važiuotojas, 
matomai, turėjo atsidaręs lan
gą. Acziu tam jis ir iszliko gy
vas. Juo labiau, kad jis isz au- 
toino'bilio iszlipo, kai pradėjo 
negerai jaustis. Iszgcrtas alus 
pagreitino tragedija.

Tai nėra tuszczias tvirtini
mas. Eksperimentai rodo, ’ jog 
nikolis tam tikruose atsitiki
muose žymiai pagreitina mirti. 
Dr. A gyli Campbell daro ban
dymus su gyvuliais. Jis surado, 
jog gyvulius tuoj sumažėja de
guonies atsarga, jei in ju kraiti- 
ja inleidžiama alkolio. Mato
mai, aikolis labai smarkiai jun
giasi su deguoniu. Todėl in&i- 
traitkusam asmeniui reikalinga 
daugiau deguonies, negu blai
viam.

Taip pat gerai žinoma, jog 
girtas žmogus groieziau iszsi- 
pagirioja, jaigu jam -duodaina

t

nieko ne 
valgo. Policija juos pavalgydi
no, bet uždaro kalėjimo.

Dabar paimkime kita atsiti
kima :

San Franciske, likos areszta- 
vota kuopa jaunu vyruku kurie 
turėjo “whoopee”, 
lunkliszkn puota vienam isz te- 
uaitiniu roilhauziu, kurio buvo 
pasigeria ir naikipo viską kas 
papuolė po ranka.

Buvo tai sūneliai tenaitiniu 
milijonierių East lando, Mole- 
mano, Fullero, Shirt ir Whit
man o.

Slidžia visus nubaudė po de- 
szimts doleriu. Po iszdavintui 
vi roko, kožnas iszeme po de- 
szimtino ir su 
szypsojimu, 
ant stalo virszininko.

'Uurtingu tėvu

San Franofake, likos areszla-

arba gir

Iszvada aiszki: kaangi nikoliužūva 
tris

metas 
kasyklosia 

tukstaneziai darbininku. Szi
met su paskutiniu nelaime Mc 
Alister, Oklahomoja, kur žuvo 
29 anglekasiai, tai užmnszta 98 
nnglekasiai, o praeitu meta 152. 
Isz t uju visu nelaimiu tai puse 
žuvo uno sugriuvimo anglių ir 
akmens, o dvylektas procentas 
nuo eksplozijų. ■

Paprastai kas 
anglių apie

priimi-Bolszevikai pradėjo 
netmoteres in kariszka f lota ir 
lyg sziam laikui inMojo asztuo- 
niolika merginu prie taimystos 
ant laivo Marat. Jaigu mergi
nos pasekmingai iszduos egza
minu ir parodys kariszka upa, 
tai bus nusiunstos in kariszka 
kolegija ir nplaikys 
pulkininkiu.

”ueapkariaus” 
ant kariszka laivu tosios hob- 
kn reives.

<« ezina

Ar tik vyru

Vyskupas William T. Man
ning isz episkopo! i nes bažny- 
<*zios Milwaukee, Wis. anų die
na pasakė sekanti pamokslu: 
“Vienatinius 
kuriuos Kristusas 
yra episkopolai, Rymo-Katali- 
kus ir Graiku katalikus.

Kokiu bodu vyskupas Man- 
su Kristusu ir

nuo

Krikszczionius, 
pripažysta

jiing susinesze 
aplaike virszmineta žinia 
Dangiszko ValdytojausT 
Kvailas iszreiszkimas.

* Mrs. Ona Kneld, 79 metu mo- 
nvgalejo gy-te re isz 81. Paul, 

vent i be darbo, todėl atome sau 
gyvastį per pasikorimu.

Savžudintoja paliko 
ežia gromata, kurioja

Neturiu darbo, todėl nenoriu 
yventi ant svieto ir bu- 

(leidžin 
svietu,

sekan-
rasze:

4 4

ilgiau g
1i sunkenybe kitiems: 
persiskirti su sziuom 
nes naminis darbas mane užlai
kė jaunystoja.”

O kiek tai musu jaunu gaspa- 
dineliu sziadien rugoja ant na
minio darbo! — Naminis dar
bas duoda moterci užganady- 
ma, kūno iszsivystinima ir ge
ra sveikata.

Pa'baigoja Oktoberio per sau-
. . A - *

vaite iszkasta isz kietųjų aug
liu kasyklų 1,867,000 milijonai 
tonu augliu, arba 563,000 tonu

paniekinancziti
numoto Immaszka

sūneliai 
suaikinima kitu loenaszcziu ne 
buvo uždaryti kalėjime.

Kankvti badu sūnūs 
szu, už paėmimu kitu

U 7

varg- 
loenas- 

cziu, turės pakutavoti kalėjimo . 
metus. — 

tei-
menesiuskelis meilesnis ar 

Sztai tau Amerikoniszka 
si n gysta!

Laidojant Savo Motina
Sudiev motinėlė, tu mano 

brangiausia, 
Daugiaus neregėsiu asz tavos 

mielinsią, 
Jnu užkaso duobe del tavos 

giliausia, 
O, sopa man szirdi, raudoja 

gailiausia...
Acziu motinėle, kad mane 

auginai 
Kad maža nosziojai, lopszelyja

migdinai, 
Daug vargu ir skausmu del 

manos kentėjai, 
Kol mane pagimdei, žindai, 

iszauklejai.
Asz tavo kapeli apsesiu 

gėlėlėms 
Apliesiu žemele*gailioms 

a sza re lems 
Kad tik turėsiu laisva

valandėlių, 
Skubėsiu lankyti kapa 

motinėlės.

J

—F.

BAILUSIS JUOZUKAS
Pasakaite

i

Viena krata iszejo Juozukas 
isz grinezias in soda. Jis iszgir- 
do baisa: ezir-ezir-ezir. Juozu
kas persigando ir tekinas nubė
go in grinezia pas mama:

Mamyte, kas ten už grin- 
vaidinasi dejuoja:

czir-czir, eikim pažiūrėti.
Nuėjo mamyte su Juozuku iii 

soda; mama tuojau iszgirdo, 
kad tai vysznios, vėjo judina
mos, trindamosi sza komis, 
girgžda. Parode ji Juozukui in

ežios ezir-

t r i nd a m os i

daugiau, ne kaip praeita meta virszune ir tarė:
tam paežiam laike.

Szimet iszkasta 
tonu kietųjų anglių. — Kietos 
anglys vela atgavo savo ” 

ir kasyklos dirba gana

Tai koks
57,826,000

mar-
keta” 
gerai.

Sovietinėje Rosi joj

Ant eroplaninio lauko Royal Aire Force, Farnborough, Anglijoj, atsiblivinojo bandy
mine ta isz-mai nu naujoms armotoms, kurios < 4 sza ns > I

szanna eroplana in ora greitumo 45 mylias ant valandos. Armot
eroplanus isz laivu ant mariu.

<>s anudoja smi'pusta oru.
Toji

priožasties
Tyrinėjimai parodo,

ISZ LIETUVOS
GYVOJO LAVONO” 

NUOTIKIAI VILNIJOJ.
Daugeliszkiu 

niaus kraszto, 
rastas atsitikimas. Vienam 
kaime inkirto in letargo miega 
kažkoks Byczko, 
žiaus. 
dienu, 
si, kad Byczko mirt

< <

Vil-valscz., 
invyko uepap- 

a t si t iki rnas.

52 metu am-
Meigas užtruko keletą 

ir szeimyna, nusprendu- 
‘s, nupirko 

karsta ir ruoszesi laidotuvėms, 
isz va karėse,laidot ii vi u 

nakties metu, Byczko isz letar
go pabudo, pakilo isz karsto ir 
nuėjo pas savo mieganczla 
žmona. Žmonai, buvusi isz pri
gimties baikszti ir sirgusi szir- 
diesliga,
vietojo mirė.

Pamatęs
prisikeles isz mirusiųjų 

ezko pradėjo balsiai verkti

Bot

taip persigando, kad

in irusi a
i < By- 

ir 
dejuoti. Pažadintas isz miego 
sūnūs palaiko savo Ieva szmek 
la, stvėrė kirvi ir norėjo ji su- 

“gyvam lavonui” 
nubėgti 

Kaimynas, 
apie t ariama ja 
ir pasiruoszc

Surinkimas Tikru \ 
Atsitikimu

PATIKRINANOZIU ESYBE 
DIEVO.

pasimirė

nauja

Priesz kelis metus 
Szvaiearijoj jauna moteris, ku
ri buvo karszta pasekėja atsi- 
metusio nuo bažnyczios kunigo 
Gschwindo, sutverusio 
sekta tik v bos.

Iszaugo jai ant kaklo nari- 
gydintojas 

perpiove ana,bet tuomi tik pa
didino jos kanezias. Pakviestas 
likos ir antras daktaras bet ir 
tasai negalėjo rasti budo, pagal 
kurio galim butu iszg\’dint mo
tin’isz k e. Galutinai pakviestas 

idant.

kaulis Pasmauktas

apostatas Gschwind’as,
žmona, jszklausytu iszpažiuties ir pa

1 1 rengtu in amžinyste. 
susikalbėt su ligoniu 
visai. Padavė vienog

'Pas jau 
negalėjo 

ja i host i- 
ja ir potam liepė inpilt in bur- 

idant ligone

žmogus tur bijoti pasekmių isz- 
tarlo žodžio, kadangi jau jo, 
kad ir norėtu nesugražys ir ne 
sulaikys.

Atsitikimai, kada žmogus už 
sikeikdamas del patikrinimo 
ko nors neteisingo, arba per sa
vo rusty be dažnai tampa pagal 
jo žodžio, taipgi aiszkiai patik
rinta esybe Dievo, esybe kokios 
virszprigimtines buities, kuri 
girdi baisa 
jaueza. jo jausmus szirdies ir 
baudžia žmogų pagal jo paties 
norą. Negalima suvis tokiame 
karte joszkot kitokios priežas
ties nuo kurios paeina, iszsipil- 
dymas žmogaus pikto noro; ka
dangi tik gyva esybe, gyva ga- 
lyybe, kurios mes neinalonrne 
uejaucziam kuniszkais pajauti
mais, 
ties esi be savo protu 
t is tai ne yra jokia prigimtie 

jokia prigimties pa- 
vien tik Tikru Dievu, 

viso su-

kuri'os insigerusiems

užsikeikinejanezo, 
jausmus

bAt jaiicziiuno tos Bui- 
, o ta Bui-

3S

materija, 
jėga, o
Vieszpaeziu visatos,♦ 
tvėrimo.

trys

automobilyje 
Du sėdėjo už-

sumažina kūne deguonies isz- 
tokliu, tai tuo paežiu pagreiti
na mirt nuo smalkiu.

Reikia pažymėti, jog ugnia
gesiams yra ypacz pavojinga, 
geri i ir Imti insigerusiems tuo 
laiku, kai jie eina savo parei
gas. Kiekvieno gaisro durnuose 
randasi daugiau ar mažiau 
smalkiu. Jei insitraukes ugnia- 
gesis szoka in durnu trobesi, tai 
jam gresia pusėtinai didelis 
pavojus užtrokszt ir netekti są
mones.

Pravartu pažymėti ir ta fak
tu, kad musu automobiliu am
žiuje sudaro gana rimta pavoju 
bendrai visiems gyventojams. 
Dr. Hill sako, kad užtenka vie
nos vieno nuoszimczio dalies 
smalkiu ore, kad jis pasidarytu 
pavojingas. Na, o kur yra auto
mobiliu -didelis susigrūdimas, 
tai ore beveik ir randasi smal
kiu kokis. Jei nedideliame už
darytame garaže nesustabdo
mas automobilio motoras per 
kokias deszimts minncziu, tai 

prisirinkti pakankamai
smalkiu, kad iržtroszkinti žmo
gių Smalkes yra labai pavojin
gos dar ir tuo, kad jos netyri 
jokio skonio bei kvapo. Todėl 
labai sunku patirti, kur ju ran
dasi. Nuo smalkiu žmogus pa
prastai jaueziasi sudribęs ir no
ri miegoti. O kai užmiega, tai 
užmiega amžinai.

■*

Smalkiu veikimo simptomai

gali

f

t

tu, < 
bailus, tave medžiai iszgasdino. 

Juozukas mamai tarė:
— Kita karta nebijosiu jo

kiu vaidinimu.

kapoti. Bet 
pavyko pasprukti ir 
pas kaimynu. Kaimynas, ži
nojo apie t ari am a ja Byczko 
mirti ir pasiruoszc laidotu
vėms, taip persigando, kad kai 
kurie net ifcz proto iszejė'

SUDEGE 8; NUOSTUOLIU
PADARYTA 140,000 LITU.
Mariampole, Lietuva. — Per 

vasara 
namu:

Lietuvoje daug sudegu 
iszdego daug miszko, 

sudegė beveik visas Alsėdžių 
miestelis. Bet arti Mariampo- 
les ir Mariampoleje gaisro ne
buvo. Bet 
(Iras szaltas.

j miszko

ruduo.
Ma-

sztai jau 
Nelaime.

riampoleje Spaliu 16 d., naktį
orą suszilde baisus
Spaliu 15 d.,

gaisras.
10 vai. visame

mieste pasigirdo baisus 
szmas: triubijimas, szvilpimas 
žmonių

na. biski buliono, 
galėtu praryti. U go n e vienog 
užspringo ir užbaigė tuomi sa-

Pasimirus jai 
gg’alva veliones sutino neiszpa- 

o veidas 
yirsziitine lupa už

siraitojus in virszii 
tas daug liežuvis, 
neiszsiteko ir kurio instuml ne 
buvo galima — tokia iszveiza 
daro tikrai baisu lavonu ir kiek 
vienam baisu buvo žvilgteret in 
ana.

Priesz mirsiant da būnant 
jai sveikai iszpludo ji bjauriau
siais žodžiais kunigą Jėzuitą, 
kuris kalbino ja prie sugryžimo 
in skaitliu sztikimiiju aunu baž 
nyczios Kataliku, ir koliojo už 
iszsižadejima tikros religijos.

vo gyvenimą.

sakytinai, 
kaip anglis

pajuodo
f »

iszkisz-’ ?
kuris burnoj

du

trink- 
r 

riksmas. Visa dugną 
a])szviete Gedimino g-veje ki
lęs gaisras. Sudegė Rozendelio 

' Jankelio klotis (isz ežia prasi
dėjo gaisras), du dvieju auk- 

i, tvartas 
Jis savo turtą buvo

Juozeli’ sz^u mediniai namai
'' ’!• . «... T!....................... i.

• ♦ *
Priekaimyj kaimo O., 

v i nei jo j gulinezioj 
Remi, g.

pro- 
upe

Į’yveno szeimyna suside
danti isz penkių ypatų; moti
nos, tėvo ir trijų vaiku, kurie 
buvo visi t rvs nebiliais. 'Szitai- 
levas tu nebiliu vaiku, da bū
damas nevedžiu pamylėjo tūla 
mergina labai karsztai kad 

isztikimyste 
Jei asz ture

liai

labai 
prisiekdamas jai 
užsikeiki nėjo:

palei

in policijos 
jis date ‘’gtYto

Tik vėliaurr:

♦ h

i 6

ežia u vest kita, tai tegul 
vaikai mano su ja nebiliais ge
ma.” — Sulaužo savo prižadus 
ir apsivedė su kita, kurios vai
kai gimė nebiliais. — Arda no 
aiszkiai apreiszkia sziame atsi
tikime Dievas baudžiantis 
vyra pagal jo iszsitraimo ?

ta

• Jr4 " <

yra labai panaszus in alkolizmo 
simptomus/J*aigu žmogus, ku
ris yra sziek tiek iszgeres niko
lio, tampa nunuodytas smalkė
mis, tai tik labai retuose atsiti
kimuose tesirandama tikroji 
mirties priežastis. Del to atsi
tinka ir daug nelaimiu. Pasitai
ko, kad nuo smalku apsvaigus 
žmogų skaitoma girta ir jam 
nesuteikiami jokios pagolbos. 
Ir žmogus mirszta.

mirszfa 
daugiau žmonių ne kaip visoje 
Buropojo o
daug gimimu. Mete 1928 gimė 
42 kūdikiai ant kožno tukstan- 
czio gyventoju o mirė 18, arba 
ppsketvirto milijono kas me- 
t as.

• Mote 1928 mirė 158 kūdikiai 
ant lęožno tukstanezio gyvento
ju.

Jaunas Apgavikas
Pasakaite

tai isz priežasties

Sūneliai vargszu ir 
turtingųjų. '.HMHH

Ana diena policija Milwau
kee, arseztavojo du vyru
kus Stanley Ryan ir Joną Alien 
kurie apipfesze ga žolini a stO- 
czra ant Layton bulivardo, ap- 
reikszdami locnininkni, kad 
yra iszbadeja ir tegul jiems ati* 
duoda pinigus. Kada locninin- 
kan nesutiko ant juju pareika
lavimo, vienas fsz ju su pagel- 
ba revolverio atome nuo jo 15 
doleriu kalbėdamas: “tiejei pi
nigai bus sunaudoti ant mais
to”. ;

Kada juos vėliaus . policija

sūneliai

Karta eidamas gatve,prie vie
no namo asz pastebėjau jauna 
apdriskusi berniuką, kuris pra- 
sze praeiviu iszmaldos. .

Žmones meto jam kapeikas. 
Ir asz, pasigailėjęs vaikelio, 
daviau pora skatiku.

Už poros valandų asz gry- 
žau namo, ir ta pati berniuką, 
kuris, einant man miestan, pra- 
sze žmonių iszmaldos, asz pw- 
maeziau rinkoje su kitais vai
kais berūkanti paperosus. Szis 
nedoras vaikas, apsimetęs nasz 
Jaicziu, viliojo isz žmonių pi
nigus.

Kaip manote, vaikueziai in 
ka i s za ugs toks vaikas?

SIENINIAI KALENDORIAI H 
Kas prisiuns viena doleri, aplaikys 

5 Puikus Sieninius Kalendorius ant 
1981 meto. Prie kožno kalendoriaus 
yra prisiūta szventuju kalendoris su 
pasnykais.

.(marginti ir išspjauti.
Kalendoriai pulko! .1*2 

W. D. Bocz- 
kauskas - Co., Mahanoy City, Pa. (tf

ir ajvu. 
apdraudes 88.300 lit. Jam gais
ras nuostuolin nepadaro, 
dar tik uždirbo 20,000 lit.
jo turto sudegė 
litu.

. Toliau 
Bridulio 
ratu dirbtuve ir tvartas, 
turtas neapdraustas. Nuostuo
liu turi per 40,000 litu.

Jei no 'kariuomenes 
ninkai gal butu iszdego puse 
miesto, nes vietos gaisrininku 
komanda parode savo netiku- 
ma. Ilgai neatvyko iu gaisra. 
Atvykę negyvai dirbo, keli net 
tik žiopsojo. Be to, ju mažas 
skaiezius. Kai kas kaltina 
miesto valdyba, kad ji negali 
pasirūpinti suorganizuoti 
ru gaisrininku komanda mies
te. Miestas turcdainas tokius 
gaisrininkus gali, kilus gaisrui 
vėjais nueiti.

Tik atvykę kareiviai drąsiai 
gesino ugni. Ir jjer tris 
landas sustabdo smarkiai isz- 
sipletusi gaisra. Buvoxiszsta- 
tyta sargyba daiktams saugo
ti, kurie buvo iszmotyti in gat
ve isz deganczitl namu.

Jis 
, nes 

tik už 68,300

sudegu
<r 
O-

Ferdinando
gyvenamieji namai, 

Jo

gaisri-

tfc-s

va-

Viso nuostoliu gaisras pada
ro apie 140,000 litu, J nes ap-
dege, ir dauginu namu,

Tulam Szvaicarijos miestelyj 
pasimirė trumpam laike 13 Ka
taliku, kurie atsiskyrė nuo baž
nyczios.

Du isz ju pasimirė be iszpa- blogai 
žinties didelėj neramybėj, 
nenorėjo, prisileist kunigo 
jokio dvasiszkojo. 
mirė staiga mirezia, keturi po 
trumpai ligai, tėvas ir du sūnūs 
paeziuoti, visi trys vengentie 
bažnyczios ir papiktintbjai 
pradeeo vienlaikiai nykti ir 
vysti. Matydami bausme Dievo 
da ant szios pastiles persigando 
ir pabijojo" amžinos bausmes 
Dievo, nes mate prisiartinan- 
czia giltinia su dalgiu, idant 
pakviesti prasikaltėlius in sū- 
d Augszcziausio Ticsdario, ta
da nors priesz mirti sugryžo in 

Isz to 
penki pasimirė

neš 
ne 

Trys pa s i-

Priesz keliolika metu buvo 
jaunikaitis, badenskoj kuni
gu iksztysej, kuris mokinęsis se
minarijoj. Girdėdamas daug 

kalbaneziu žmonių 
sznektu ant kunigu, iszšitare in 
viena savo draugu: “Asz jau 

praskust-

ir

prieglobsti bažnyczios. 
skaitliauS 13, 
trauky ja vienos dienos.

I 1

Atsitikimai Bausmes Dievo Už 
Piktžodžiavimą.

Atsitikimai bausmes Dievo 
už piktžodžiavimu arba užsi
keik inejima taip gi atsitinka 
dažnai, bet ežia paduosime tik 
tuos kuriuos autoriui pavyko, 
kaipo tikrus, surinkti. 

« i iJ (Lt a . •Žmogus piktžodžiaujantis pa 
naszus yra in szaudykla,kurios 
gaidį padilginus szauju ir to 

jau nieks nesulaikys.sznvio t
Žodis iszsiveržes isz žmogaus 
burnos yra kaip kad kulka isz- 
szauta, kurios paskomės neat
sargiam szovikui dažnai hunu

. J - ' ___L_ ' - JL . . i _ -

I
bai^iomsji Taip ligihi' nekarta

k

turbūt nebusiu tuo 
galviu P*

Mokinosi gerai ir pabaigė 
gražiai mokslą, 
tik inszventinimo jo in kunigus
bet nesulaukė tos valandos, nes 
pasimirė beveik priosz paežiu 
primicijų, 
kunigus.

kad lauke jau

Smalkes yra miesto nuodai, 
nes ju ten daugiausiai randasi. 
Jomis užterszia orą automobi
liai, fabrikai ir szviecziamosios 
dujos. Tose vietose, kur yra di
delis automobiliu susikimszi- 
mas, smalkiu susirenka tiek, 
ka jos sudaro rimta pavojaus 
sveikatai. Sveikatos autorite
tai jau dabar kalba, jog reikia 
ka daryti kad apvalius orą nuo 
smalkiu. Visai dar neseniai at
rodė, jog tai yra beviltinga 
problema. Tacziau sziandien in 
tai jau kitaip žiūrima. Vienas 
Michigan universiteto profeso
rius surado'buda, kaip naikinti

neinszventintas in 
Tol. Bus.
9

e"6 6
yra daktaro receptas del

’r.* jkv j

t

<
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Szalczio ir Skausmą Galvos 
Yra ffreiesiausia žinoma gyduole. 

666 Teipgi Tabletuose.
1 r -i,ri ■ ■■* 1 į 1 ■
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(Bell Phone 872)

Ant J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS

,.į

■ 

į •.

Si

'■> T

331 W. Centre St., Shenandoah, Pa.
Nulludimo valandoje, sutei

kiam geriausi patarnavima. Pa
laidojimą atliekam rūpestingai 
ir graižini. Busite pilnai užga- 
nSdinti.

Isz Mahanojaus ir Girardvillea 
jeigu kas pareikalaus mano pa-

i

tarnavima tai meldžiu man tele
fonuos o pribusiu in deszimts 
miliutu. Bell Telefonai 872 

........................ — on f »■■■■—■ ■
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inkvepuoti tyras deguonis. At
rodo, kad juo daugiau degub-

smalkes. Tas būdas kol kas dar 
nėra praktiszkas, bet moksli
ninkai yra insitikine, ka greitai 
jis bus isztobulintas. Tuomet 
oras dalinai bus apvalytas lipo 
smalkiu ir žmonėms nebegres 
pavojus nusinuodyti jomis.
, Bendrai, ta perskaezius, dar 
karta galima rimtai pagalvoti, 
jog geriausia visai negerti, nes 
smalkiu vienu pavojaus męs 
dar perdaug savo kraszte turi
me.

— Arėjas Vitkauskas.
1»

.1

K. RĖKLAITIS
Lietuviukas Craboriua

j Ji

1 Laidoja numirėliui pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagalbi
ninko ipoterems. Priel- 

* narnos prekes.
816 W. Sprues Str.,. 
Belt Telefonas 149

M AH AMOY CITY, FA.
306 Market Street

i Bell Telefonas 441-J
TAMAQUA, . FA.
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Sala Burtininkes1 Martos
-■. > j___i______ -f. j bt-'i }-i

prie kurio, nežiūrint, in moti
nos inkalbinejimus, neturėjo 
niekad jokio prisirisimo.

— Taip, tu esi mano sūnūs, 
tu esi mano Dimitras! Asz 
pats tau ant kaklo užkabinau 
jta ženklą musu gimines, 
visada pereina nuo tėvo 
sūnaus, ir sztai tasai ženklas 
vėl su tavim sykiu sugryžta 
prie manos.

Vigo tuotarpu negalėjo nie
ko suprasti isz to sujudinimo, 
koksai ji apnyko: vienok grei
tai atsiliepo:

— Taip, 
Hanzai, 
priesz razhaininkus ir savo 
motina isz ju rauku atimsiu.

— Motina, motina! Juk ji 
ne tavo motina? — tarė Dimit
ras bet tuojaus jam galvoj i li
ejo kokia tai mislis, kad tuo
jau* paklauso Hunono:

— Kaip seniai burtininke 
Marta gyvena su jumis?

Ta pavasari savojo sop- 
tvniolika metu — atsako tasai 
e— gi iszbudintas isz mįslių.

— Dieve! Ar-gi tai butu 
teisybe? — suszuko Dimitras.

— Marta buvo paimta Nan- 
gorodo Baruckiu pilyj-tarc su
siraukęs Hunonas.

— Mano dūkto! suszuko 
Dimitras, isztiesdamas ranka? 
kaipi norėdamas ja apsikabin
ti. Ir galėjo taip padaryti, nes 
szitai laike tu pasikalbėjimu 
Lubos pilyj, atplauko su laivu 
Starek isz Gdansko ir cjo tie
sink salon, vesdamas su savim 
Vitalieno paezia, 
razbaininku atimta
Vienok Dimitras jos nonpsika
bino, ba Vigo pirmiausia pri
bėgo sža tikdamas:

— Motinėlė, motinėlė mano 
brangiausia!

Tuotarpu Marta pakele akis 
in Dimitra ir suszuko:

— Tave, man tėvo! — ir 
perkrito jo glebiu.

Kas žiurėjo in tas tris asa- 
bas, niekas neabejojo^ kad ,jo.< 
sau yra artimos.

Kadangi Marta ir A’igo ant 
veidu buvo panaszus iii Dimit- 
ra. Hanzeatai, pasidarius to
kiam atsitikimui, 
apie savo nutarimus,

mu!

1 /•
(Tasa.)

Isz kur turi ta prirody

— Radau ji ant vaiko kak
lo — atsake Hunonas nenoro
mis neleizdartias atimti meda- 
lians.

Kur? kaip!

ueuzga-

— klausinė
jo Dimitras ir žiurėjo in Hu
nona.

Salėjo vėl užgimė 
nodinimo balsai.

Bovina mus ženklais no
ri to pasinaudoti jam kiti atei
tu pagelhon — szaukta — nu
kirsti jam galva!

Pirmininkas nutildė gaudosi 
suduodamas plaktuku vadina
mu “ Neptūnas” 
nni:

ir tarė Hunu-

— Atsakinėk. Bet atmink 
kad Hanza baudžia tortnromis 
kad jam kas nori sumeluoti — 
ant ko Hunonas atsako.

— Esu razbaininku tai tusz* 
ežiais žodžiai* nesihovinu bet 
knip buvo papasakosiu. Viena 
syki saujele musu žmonių nuo 

Naugorotlo
apart visokiu lobiu pargabeno 
moteriszke su keliu menesfn 
vaiku. Asz tada liepiant vadui 
palikau musu sodyboje ir pir- 

jau pargabentus 
Piktumas

užpuolimo ant

ma dien jau pargabentus lo
bius. Piktumas mane apėmė 
kada pamaeziau boba su vai
ku vienok tuojaus atrilodžiad 
ba tasai daiktas tame laike' bu 
vo man reikalingas. Vado pa
ti musu burtininko‘Marta nuo 
ketiniu ne<lėliu labai sirgo ta
me laike numirė jos sūnūs, ku
ris taipgi butu turėjos kelis 
menesius. Asz labai porsigan- 
dau mislydamas, kas bus, kada 
burtininke paklaus sūnaus, ka 
jai pasakysime? Isz antros pu
ses vėl žinojau, kad kada Zig- 

. f ridas Vitalienas sugryž, o tia
ras sūnaus, pradės pykt, o gal 
ir ranka pakels ant burtinin
kes Marios. Nieko ilgai taigi 
nemislydnmas, paėmiau vaiku 
j r pradėjau vieton numirusio,
uždraudžiau mott'riszkoi, kad 
apie tai nieko nesakytu burti
ninkei Martai ir pavelijau jau 
jai prie vaiko paimti, kolei 
Marta to norės.

— Kas atsitiko su laja ne
greitaiteriszko! — paklausė

. Dimitras, prilaikydamas dva
sia.

burtininke pasveiko,

o net 
ba

Ech, toji nesulaukc kol 
Marta 

viena naktį numirė.
Dimitras sopulingai atsidu

so, o Hunonas pasakojo toliau:
— Bot priesz smerti užka

bino vaikui ant kaklo ta ble- 
kute sakydama, kad pas juos 
toksai paprotis! Pasiėmiau po 
tam blekute, idant burtininke 
Marta nieko nežinotu,
gailėjausi ir numirusios, 
kalbėjo tokia pat kalba, kaip 
ir musu burtininke, kada ja 
Zigfriilas mažu vaiku in pili 
parsigabeno; butu nors Marta 
isz jos turėjus sau patinka.

— Kas per viena toji Mhr- 
ia, i«z kur ji parvežta ! — pa
klausė vei Dimitras.

—• Musu Marta, gera burti
ninke, Zigfridas parsivežė de- 
Fziints metu taipgi isz Naugo- 
rodo, o po tam 
szesziolika metu, ome ja už 
paežiu. Ji tai nuo to laiko kai- 
jk> pribuvo ant musu salos, pa
liko musu burtininke,

kad tankiai meldėsi, 
^akeme ir tikėjome, kad ji yra 
pilna ežeru ir su mumis, ka 
nori, tai daro.
dabar su jaja dedasi

jai sulaukus 
ome ja

ir kad
no tas,

Ach, bet kas
? — pridu- 

ye atsidūksėdamas Hunonas ir 
paleido galva užsimislines.

Dimitras tuo tarpu klausy
čiams to pasa*kojimo, urnai isz- 
1 rauke jam isz rankos ta gele
žine blckuto ir in ja pažiūrėjęs 
Rimuko:

— Tai, ta pati, nesimilinu! 
Jr in mano vienatinis 
nnt galo atrandu tavo!

Vaikas traukiamas kokio 
htai slaptingo jausmo, glaudėsi 
prie to, kuris iszgelbejo jam 
gyvastį, o dabar apgynė 
ged o <te&ky dienas, 
Zigfrido razbaininko sūnūs, ko tokio, kas jai kenktu ge-

| '■ i. J

sūnau!

kas 
ant

dabar prisieksiu 
dabar eisiu kovoti 

razbnininkus ir

kaipo> nuo 
ženklą.

užmirszo ir 
k lauš v- 

darni cielos sumaiszytos, o vie
nok lengvos iszais'/kinimu is
torijos.

Naugofodo bojaro vyriausio 
ji duktė, paimta razbaininku, 
buvo po tam globoja ir intarta 
motina savo szesziolikos metu 
brolio, kuris stebėtinų budu 
taip kaip ir ji pateko in raz- 
baininko Vitalieno rankas.

Jszaiszkinus tuos visus daly
kus, susirinkime prasidėjo isz 
naujo svarstymai, ant kuriu 
visi buvo priversti pripažinti 
kad razbaininku apveikime 
daugiausia prisitamavo Dim’.- 
tras ir Starek.

Vigo iszauges,

razbaininku

prie savos 
laikydamas visados isztikima 
Hunona, paliko geru ir garsiu 
vadovu ir tikru hanzeatu susi
vienijimo papuoszalu.

Bet tasai susivienijimas pa
maži mažinosi, nes nuskendus 
Vitalienui razba jystos buvo 
pertrauktos.

Razbaininkai, 
vado, terp saves tankiai barėsi 
nesutiko ir diktokai tuo budu 
susilpnėjo. Atsiradusias ju val
tis ant mariu, arba burins ant 
sansžemio, Hanza juos lengvai 
apeidavo.

Taigi sustojo razbajystos, o 
hanzeatu knriumene neturėda
ma ka veikti, iszpalengvo bu-’ • • VO ] 
vieszpatyscziit
Ant galo laikui bėgant visas 
hanzeatu susivienijimas buvo 
panaikintas, o jo vieton paliko 
tarptąutiszkos tiesos, kurios 
prisitarnavo prie priplatinimo

razba jystes

neturėdami

m

prijungta prie Europos 
kariumeneH.
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į vilios suda sėdi Ajzikas Sup- 
porfhdsz su .saliu n ink u isz Szo- 
nadorio, kuris vėže žydeli už 

Vsviedka ant permaiuimo tnrs-I

w

nu. Salnnykas isztranke szmo- 
ta “sumor sasiez” ir 
žydelio:

Gal Ajziko paimsi szmo-

sumer sasicz khuwe
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Kokis tai Bostono kalakutas 
.Vienas kvailiukas, 

Kur ton snsikivirczino, 
Policmonai in eypia nugabeno, 

Kur koki laika «cdcjo, 
Priplelei bausmių vėliau užmo

kėjo.
Dievulėliau kas bus, 
Ar da ilgai taip bus,

dirbti elektrikh. del mieįtoKas tikėjoj kadszveutoji upe .Jordano, bus “užkinkytu” 
Palestinos! O bet sziadien tenuis jan konia pabaigtas didplis prūdas ir elektriko maszinos su
statytoj kurias varys vanduo isz Jordano upes. 

1 11 ■" 11 1 r

Artojas ir Arklys
’r i ----- T ' • i \Žmones bego 

nuo neprieteliu. Atėjo artojas 
pievon ir sako in arkli:

—• Eikite greieziau paskui 
manės, kitaip paims' tavo 
prietc'liai.

Arklys-gi kalusia:
O k a jie man darys ?

Artojas sako:
Lieps tau dirbti, musz. I

•----- Juk ir tu mane muszi —
tarė arklvs —- nors asz tau
i szt i k ima i tarnnajn;
juk man v ištiek 
ar pas juos, tai nėra ko man tu

Galas, tavo neprieteliu ir bijoti.

Kas tikėjoj kad szvcutoji upe Jordano, bus ‘‘užkinkyta 
. M' . > * a - - 4 ft ' ‘ T T bSi» ft % •

1
! Ne, lai pats suvalgysiu.

“so-
isztrauke bonkute, J

*

ruošė darbuose 1 
paliko tikruoju aniolu tos

ir gyvenimo, 
i ma

žos salutes. Czia pas ja užsuk
davo jurininkai, 
burtininkes, kad jeigu jie pra
žūtu mariose’, tai kad ju liku
sius vaikus laikytu savo aplo- 
koje, nes ji del vaiku ant salos 
pabud'avojo priglauda.

Iki szioleift kada rudens mig. 
los apdengia Baįtiko vandenų 
platybes ir kada mariu vilnys 

si u bot i, gyventojai 
nuo vienos tu salucziu mislina, 
jog burtininke Marta 'apglobia 
juos savo ploseziumi ir jiems

praszy darni
J <

t’žejo kuras.

pievon ir sako in arkli

L1 *<

,fį < f'

ne

pradeda ^ii4nwiMinnai

ir 
o dirbti 

ar pas tavo
viso gero lemdama, siunezia in 
dangų maldas.

Didelis
Numaras

1 I » "t ' . '■

o prick

pati labai

neaplaikydavo jokio

Senas Burkotas buvo baisiai 
■ckupiim žmogų. Po smert savo 
naezios, pardavė gaspadorysta, 
pirko varginga grinezele prie 
girrios ir gyveno tonais kaipo 
vargingiausias isz kaimoeziu. 
Turėjo prie savos sena tarnaite, 
Agota, sena ranpluota 
tam da ir szlnba.

Sena Agota užlni'k i nėjo grin
ezia sziaip taip, virdavo du 
kart ant dienos o 
mažai .valgydavo. Užmokesezio

o Burko
tas kaip kada nupirkdavo se
nas szlebes nuo kaimieeziu už 
pamest i nius pinigus, kuri isz to 
labai džiaugėsi. 'Tokios tarnai
tes niekas no turėjo visam kai
nu* !

Viena diena kada Burkotas 
kaso durpynus no toli grinezios 
inpuole in gilia grabe 
tenai srades smerti
butu at'begus Agota ant 
mo savo pono.
kotą ir nunesze ji pusgyvi na
mon.

•Burkotas po teisybei apalpo, 
nes baimėje, jog suvolojo savo 
drapanas, tuojaus atsigaivelia- 
vo.

ir butu 
jaigu no 

riks- 
Fsztrauke Bur-

— O kaip su mano drapa
nom ! gal reikės iszmest, — už
klauso zigotos.

— O j ne. Iszskalbsiu viską 
ir nebus ne ženklo !

■Burkotas isz to labai nudžiu
go.

— Agotėlė! paszauke links
mai, — i sagei bėjai mano nuo 
smert, 
toki!

mano
o už tai duosiu tau ka

Pirmiausia nusiuntė Agota 
in miestą parneszti švara mė
sos, kelis kepalus duonos, ka
vos ir buteli arielkos.

Agotos isz pradžių mislino, 
jog josios ponas staiga i papai- 
bot atnoszo viską kas jai buvo 
paliepta, iszkope mesa iszvirc 
kava ir pastato viską ant stalo. 
Kas apraszys josios nusistebė
jimą ir peysigandimn kada 
Burkotas tarė:

Pastatyk ant
Suvalgysi pie-

stalo da
antra I oriel ka.
t us su manim!
\rargsze mislino jog tikrai at

ėjo pabaiga svieto!
atsisėdo ant krasztn
lauke kas tolinus atsitiks.

Valgykio, —tarė Burko
tas ir pats padėjo ant lorielkos

Nedrysus
suolo ir

Jaigu isz kvailybes noiszsimio- 
. . . .Tai niekad jau neiszsipagirios.

1

jog jau nupirko.
Tai gerai! Puikiai! Kur szmota mėsos, 

puskapiai! *
—.— Apvyniojau iri skepe

taite ir indojau ant dugno skry
nios.

Agota, valgo ir tylėjo.
Pasakysiu dabar tau, -

V P-

trofnb, 
mus kas

— No, man to no vale* val
gyt, ba lai no trof’na, 
Ajzikas.

Saliuninkas pavalgos
mor sasiez
sznapRO.

O gal iszgi'.irsi arielkos?
Tu lėliai geras žmogus, 

bot mums žvdnms no vale val
gyt, ne gert, kas yra 
gal tik tada kada 
prie t<> privorezia.

— Jeigu teip tai gerai 
kalba saluninkas, isztrauko nž- 
provinta revolveri ir kerszinn:

— Gerk arba szausin!
l’j, kokis tu kvailas — 

atsako Ajzikas Supperfleisz — 
kam tu man no kerszinai priesz 
tai kada da vi nėjai 
sasiez f”

Arielkos žydelis iszgores net 
apsilaižo.

»»
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GERA TARNAITE.
Poni in slūgine: Klausyk 

Marijona tu nieko ne dirbi, tik 
tai tinginiauji, ir da ka: nu
žvelgiau, jog su ponu pakam
pėse szparkiniesi ?

Nugi kaip mane poni 
priėmei, lai sakei, kad but vi
same ponei pagolboje ir visa
me iszvaduosi u tau. — Poni sė
di ir asz sėdžiu poni su ponu 
szparkiniesi ir asz...

M
J

pradėjo Burkotas pripildamas 
I du stiklelius arielkos del ko 
parūpinau tokius pietus.‘Sztai 
geidžiu apsipaezinot.

Del ko ne, atsako Agota, 
o priok tam tu-

I

savo
numara

kioj loterijoj?
325 Loterija malborska. 
Tai gerai, tik nepamesk i

• t •»jo!
Burkotas nubėgo in 

kambarėli ir nžrasze 
malda knygiai.

O jaigu Agota tnretn gilinki 
ir iszlaįmetu!

Ir iszla i mojo.
. < Burkotas, kuris
dienos akyvai; į 
skaitlius loterijos, paszoko nuo 

kam bari

nuo tosios 
peržiūri nėjo

sugryždavo vela

Ar nori

O no pamosi ji!
Rodos ne!
Koki numara turi? Ko-

.luk jau laikus 
ri grinezia ir...

I — Na tai matai!
Imti mano pati!

Perkūnas isz dangaus ne bu
tu iszgazdinos Agotos daugiau 
kaip tie jei žodžiai. Buvo pasi
rengęs ant visko bet tokio pra- 
szymo nesitikėjo iszgirsti nie
kados !
Burkotas turėjo deszimts kar

tu paantryl savo klausymą pa
kol ji geimai s u įprato.

Prie tiTczio stiklelio arielkos 
usznabždejo molszoi:

— Ta i p.
Burkotas davę tuojaus

užsuku o in tris nodelias atsi
buvo szliu’bas ant kurio pribu
vo ir keli kaimynai.

Ant rytojaus atsiliepo Bur
kotas in savo paezia:

ant

* • .•

Kur ten Džorsi ateito, 
llvimn broliam nekaip atsiejo.

Susiprovojo, 
t’ž tai ir užsimokėjo, 

Czia volei tarp biirdingieriu
Nežinia kur 300 dol. pasidėjo, 

Kur dingo, niekas nežino. 
Ir -iiiekas neprisipažino. 

Argi tai ne Lietuviszkai? 
Argi nemoksliszkai I ’!• #

Viename plois<» pirmutine 
seile buvo,

Ir sveteliu nemažai pribuvo, 
An galo baisiai atsrtiko, 
Daugelis pažeistu liko.

Kirviai ir peiliai darbo buvo 
Kad net daktarai pribuvo. 
Galvas taiso, skyles siuvo, 
Pleizeruotu dikeziai buvo.

Tai vis toji kvailysta, 
Daro girtuoklyste, 

vyrai, gero moteres(|O1’(‘ v IKI, j^viv AJ1VVV1 VO, 
Kad nepasi'kele nuo kėdės.

* 4 •

Kur ten steito Indi-janoja 
Visi besmegeniai <konia, 
Ten girtuoklių daug yra^ 
Laka munszaino ir'byra. 

Susidrasko kotus ir skrybėlės, 
O tankiai ir kelnes.

Neseniai spikyzes sudaužo lan-
S1»h, 

Tai vyreli prova bus,
Ir butu tuojaus koze sėdėja

>
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TEIP YRA.
budintojas in advokatu:— 

Ar pasiseks ponui kiek baus
me palengvint?

Advokatas:— Na ar tikrai
tiktai broli užmuszei?

Toip tiktai broli.
Jeigu teip tai bus labai 

sunku, jeigu butum ciela szel- 
myna iszžudes, tai asz butau 
padavęs už nepilno proto ir 
butu tave visai paleidę.

t—-w
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Kad burdingbosis nebūtu belą 

padojas,
Už Įauga 35 dol. užmokėjo, 

Na ir namo parėjo.
Negerai vyrueziai darote. 
Kad toki gyvenimą varote.

O kad skaitytumėte, ’ 
Tai tokiais nebutumoto.

Susirėmė du smarkus avynai 
Susiskaldę guogius gerai, 

Dabar vienas vaitoja szpitoleje 
Ba turi skyle galvoja?

Daktaras turėjo susiūti, • 
Ir badai vcrszio smegenų in- 

deti, 
Drova bus, bet nežinia kada, 

Paklos nemažai pinigu, szkada. 
Tai vis vyrueziai Lietuviszkai,

Sudžia:— Tu no bukic tokls * 
kietas! Matai, jog apskustas, 
labai gailesi ir perpraszo la že, 
jog pavadino “asilu.”

Skundikas: — Jis tik t ip 
kalba, nes žinau, jog tik ai

■

—- Klausyk Agotėlė ar turi 
da ta ji szmotoli popioTOS?

— Kokia popiera !
— Tavo numara!
— Koki numara.
— Na žinai t a ji kuri 

pirkai už mano markia!
— E, ka ten kalbėt apie lo- 

juk. niekam atsitiko

mislino, jog asz asilas.

CAPITAL STOCK $125,000.00
SURPLUS IR UNDIVIDED

PROFITS $623,358.62 '

nu-

kėdes i r 'bėginėjo po 
kaip 'pasiutęs.

Juk aiszkiai mato:
Svarbiausias iszt rauki- 

mas malborskos loterijos puolė 
ant numaro 325. rTasai numaras 
iszlaimejo penkesdeszimts Inks 
tanezius markiu.

Burkotas skaitė, ir skaito — 
be akuloriii ir su akuloriais, 
roke, mostelėjo rankomis ir ve
la skaito, — atsisėsdavo, vela 
staiga i 'paszokdavo, iszbegdavo 
isz grinezios,
— žodžiu apsiėjo kaip rodos isz 
proto iszejo. ' .

Sriuba 
sziandion 
no gx ‘ ‘ 
yo užkimsziis, vos kalbėt gale- 
j()-

Per kėlės dienas tom i no ant 
Agotos akyvai, kuri da nieko 
nedasiprato apie savo gilinki. 
O gal tik nudavinejo, jog neži
no? Burkotas ne buvo tvirtas 1 
l ame. Ant galo datyre, jog Ago 
ta isztiknijn nieko ne žinojo 
apie savo gilinki, 
nudžiugo.

Ka dabar turėjo daryt! Pa
sakyt jai apie josios laime! Pa
reikalaut i numari! Juk pirko ji 
už jojo pinigus! Už jojo marke! 
Numaro jam no atiduos, 
tuojaus susipras. /•

Burkotas nieko negero ir ne 
miegojo nuolatos mislino apie 
pinigus ir numara. Norėdamas 
būti tvirtu laimes, nupirko su- 
rasza numefu ir isztikruju ten 
paregėjo dideli giluki ir jog nu
mūrąs 325 iszlaimejo.

Dienos slinko greitai o Bur
kotas ne žinojo ka pradėti. O 
kada iszlaimetus pinigus isz- 
mokedavo i*n lai'ka trijų mene
siu, nes po tam laikui no galėjo

su bulvėmis buvo 
gardi, liet 'Burkotas 

alejo valgyt. Gerkle jo bu-

r,;.
'■rtJ
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to rija
idant kada iszlaimotir. Buvo 
mhn szalta tai nupirkau užmar 
kia panezekas...

—- Ka tu ;kalbi!
— Kad už laja markia nusi

pirkau panezekas!
Tai netari numario! — 

sudejavo.
Ne turiu!
O numaras 325?
Tai tik

'Ji

JU.

Reikia ėstis, kraujas lieti, gy- 
vuliszkai.

* * *
Vienas gerai iszsitrauke, 

Tr in kur ton in sveezius nu
trauko, 

Pas stora mamuže, 
Ir josios dukruže.

O kad buvo girtas, negražiai 
apsiėjo, 

Tai nebagui szlekta atsiejo. m e « m a a a a

Mokame 3-czia procentą ant ' 
sudStu pinigu. Procentą pride- 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio Ir ' 

r 1 Liepos. Mes norim kad ir jus ' 
turėtumėt reikalaus bu musu ban
ka nepaisant ar mažas ar didelis. 

k

a'tminiau tokiisz ko labai— Asz nieko ne noriu!
Bet asz tau duosiu — pa

lauk truputi!
Vakare, po uždarymui lange- 

nycziu, iszemo isz szepos mai- 
szeli su pinigais ir su pasiputi
mu, davė jai marke!

— Sztai imki Agota ta, ka 
asz tau buvau prižadėjęs. Bet 
duodu tai po sekaueziu iszlygu 
jog eisi in miestą ir nupirksi 
sau už tai n u me ra ant loterijos 
— galėsi iszgrajyt, už viena 
marke trisdeszimts tukstanoziu 
markiu! Supranti! Ir tai mal- 
boriszkai loterijoj. Supranti!

Agota paėmė markia, inkiszo 
in amlaroka ir iszojo.

Nedėliojo, kada sugryžo isz 
bažnyczios Burkotas užklauso 
Agotos:

— Ar pirkai numara.
No, užmirszau.

L

nes

numara ba man nuolatos tavo 
klausymai nubodo. Asz no 
kvaila pirk i net nuima ro ant lo
terijos. Asz laimėjau geriau ba 
gavau vyra norints buvau tar
naite ir turiu penkesdeszimts 
motu! Kitokio n umaro man ne 
reikia!

Burkotas stovėjo valandėlė 
nutirpęs nežinojo ar mestis ant 
paezios ir jaja užmuszti ar 
juoktis isz savo ipapaikimo ant 
galo gilei atsiduso, užkeikė bal
sei ir iszgore vakarykszczia 
arielka kuri pasiliko nuo vesei- 
lios.

Savo gyvenimo niekados no 
davinėjo paežiai (pifiigu ant nu- 4 t 1

ja ja užmuszti ar 4 •

Ziegoreli ir pinigus pa t oriojo, 
Ir laukan kaip szno iszojo. 

Tasai vaikine, ilgai ta paminos, 
Tr daugiau in sveezius eiti ne 

norės.
Gerai moteriszke padare, 
Kad toki girtuokli isz vare.

ff, P

G. W. BARLOW, Pres.
J. FERGUSON, Vice-Pres.irKftS.

j ■«fl|
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A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABOR1US 

MILL A PATTERSON STS-
ST.

rssbalumvoj* Ir laidoja mirusius^ 
ant visokiu kapiniu. Pagrabui pa« 
ruoaeia nuo paprasictiauoiuiklpm 
kilniausiu. Parsamdo automobilius 
dol laidotuvių, vąšeliu, krikotty- " 
niu Ir kitiems pasivažinėjimams. 
Iss Frackvillea* Pert Carbon ar tos 
kitu artimiausiu miestu jeigu kas 
pareikalaus mano patarnevimo,

Ii

ii
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Kožnas kupozins giro tavora 
savo, 

Paixluodą, jai tik kupeziu gavo, 
Miczigane yra tokios mamules, ( 

• Ka la'hai giria savo dukreles, 
ffas įmoterelcH yra negražu, 

Iszrodo suvis prieszingu,
Tegul dukrele namie sėdi,

visokios pramones visoje Eu- 
ropoj

Vienok | 
sala ilgai tuo vardu buvo vn- 
d i namų. Kadangi (Marta, ne
žiūrint jn savo tėvo nesutikima 
sugryžo atgal ton paezion pi-

burtininkes Martos

godosią k y d amas,
nuo * —o •< i, < i- «

kad nėra lin ir tenai jau neturėdama Writ

Ateinanczia. Nedelia vela jo
sios užklausė. Agota ne nemis- 
lino apie numara. Sztai viena 
diena, kada Burkotaą vej apie 

Ifai užklausė,, toji jam atsako,
diena, kada Burkota^ ycj apie

f**

1

pareikalauti isžlaimotii pinigu 
per tai turėjo paskubyt. l>e-
szimt dienu jau praslinko!

Burkotas sudžiūvo paseno ir ft
pabiauro da daugiau.

Ant galo puolė jam in galva 
gera mislis! Ntisi^uoko ir flėt 

' paszoko ibz džiaųgamo.

I

MB

g sc

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Liotuviszkas 

Don tįstas Malia no j ujo 
Ant? Antro FĮoro, Kllne Sztėro 
19 W. Centro St., Mehanoy City 
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i Tegul triusesi to nesigėdi, 
P Darbszios merginos nieks no
I '■ peikia,
Ba kožnftm vyrui gero^ gftRpn-

I dinos reikia.
. meldžiu men duot žinia o pribusiu

1 in trumpa laika. > 7
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ŽINIOS VIETINES SHENANDOAH, PA.
— Rytoj, Utarninke, pri

puola “Armistice Day”.
tai 12 metu nuo kada užsibaigė 
sVietine kare.

Y ra
o

ir William

♦ M f

* < ? •
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— Pancdelije atsidaro krL 
ininaliszkas sūdąs Pottsville 
su 216 teismais isz kuriu 40 
buvo už uemaitinimą ir pame
timu savo paežiu, 11 už ben- 
kartukus, ir 3 už sužagejima, 
4 už žudinsta, muszima 32 ir 
t.t. Daugiausia teismu atsiuns- 
ta isz Tamakves ba net 1U, 
Mahanojaus 14, McAdoo 12 ir 
t.t.

4—Kazimieras Sinkeviezius, 
21 metu, 219 W. Maple uly 
apsisaugojo nuo nelaimes 
Vladas Melauckas
Dower, kurio stovėjo ant duon-
kepinid troko likos sužeistais 
kada t rokas susidūrė su Le
high Valles lokomotiva 
Coal ir Emerick ulyczios.

— Trys bernai Stepas I’in- 
Ądolfas Pet

rauskas 19 metu ir James Wil
lis 21 motu, isz Colorado, arti

F

czota 21 metu t

?

un t

Tamakves ba net

— Kazimieras Valentu, 19 
motu, 606 AV. Pine uly., 
sužeistas in ranka laiko darbo 
Mahanoy City kasyklose ir li
kos nuvežtas in Ashlando li- 
gonbuti gydytis. *

likos

— Schuylkill paviete likos 
uždarytos sekanezios vietos už 
pcrlaužima prohibicijo# tie
su. Rože Valinczieno Mahano- 
jui, Kaz. Jogaitis Pottsville, 
Szimus K 
delphia, Jonas Bovankevicz 
Euranse, J. Hendricks mieste, 
Helena Keczioniene New Pb.i- 
ladephia, Heni Andes Tamak- 
veje ir kitur.

p roh ibiui jos

Pottsville- 
apoezius New Phi la
jomis

— Antanas Sliužis turėjo 
operacija Ashlando ligonbuteje 
ir dabar truputi sveikesnis.

— Elzbieta Vilimavicziene 
kuri gyvena sklcpukije 
East Pine ulyczios, 
pnra ant pakiltos kozoje už ne
padoru pasielgimą ir girtuok
lyste. Elzbietele jau nekarta li
kos nubausta už panaszius 
“griekus”' per skunda savo 
kaimynu, kurie negali nukens- 
ti girtos mot eres.

*

ant 
atsėdėjo

— Puikiai pavyko Szv. Juo
zapo parap. choro koncertas 
kuris atsibuvo Nedėlios vakaiv 
Township High School salėj. 
Sale prisirinko pilna žmonių. 
New Ph i Indei ph i jos ir Shenan
doah chorai gražiai prisidėjo 
padainuodami koletą dainelių. 
Retai tenka girdėti loki puiku 

, rųuzikaliszka programa.
tingai visus sužavėjo 
choro sudainavimas, 
Strauss *o 
V/ilcai “ 
džiftis.
sukvieti sveezius in po-bažny- 
tinia svetaine kur-gražiai pasi-

Y pa
vietinio 
ga rsaus

Mėlyno Dunojaus v zo-
l 4

su Lietuviszkais
Po koncertui choristai

linksmino.
Žemiau randasi pilnas kon

certo programas.

i.’

czionais, užklupo ant 15 metu 
mergaites Daratos Davenport, 
kuria sužagejo. Steitine polici- 
je visus suome ir uždare PotIš
vilios kalėjimo.

-į- Silvestras Szamulskis 
ventojas Szafto, mirė 
Petnyczia namie.Velionis pali- 

, dukteria ir broli 
Laidotuves atsibuvo 

v. Jurgio baž-

o*v» ) n?
praeita

ko du usntts 
Mykolą.
su apeigomis S 
nyczioje.

Subatoja atsibuvo laido
tuves Mrs. Mares Dunlap,josios 
sūnaus Benjamino, jojo paezios 
ir daktaro Holdermano supre- 
dento ir vyriausio daktaro Lo
cust Mountain ligonbutyja, ku
ru4 likos užmuszti automobi
liai! s nelaimėjo arti Pottstown. 
Laidotuves buvo vienos isz di- 
džiusiu ir liudniausiu Sheinulo- 
ryja.

Chicago. — Cook County 
sziemet ligi Lapkriczio 2 die
nos buvo užmusztu automobi- 

Pernai me- 
pasiekta

liais 900 žmonių, 
tais to skaieziaus 
Lapkriczio 28 d.

— Lapkriczio 5 d., rasta 
pasikoręs savo garaže Lietuvis 
Juozas Szvedas, 48 metu, gy
venantis 
Avė.

Pasiskolinės isz savo žmon- 
nos $1.15 centu, 
gus nusipirko virve, 
žmona tai pamate ir paklauso 
kam ta virve pirkęs, 
atsake, kad “ 
ve palike ir atidavė žmonai 

Paimk, bus geru

i) d•,

4057 So. Artesian

už tos pini- 
ir kada

Szvedas
moveriai ” tu vi r-

sakydamas
skalbiniams padžiauti.”

Po kiek laiko rasta ji 
ta virve pasikorusi savo gara- 

invyko

4 <

pati

6 d.,že. Lapkriczio
Szvedo lavono tyrinėjimas gra- 
boriaus J. F. Padžiaus instai- 
goje. Saužudyste pripažinta 
padaryta isz priežasties ligos.

Veliouis paliko žmona, sunn 
ir dukterį. Laidotuves invvko 
Lapkriczio 8 d. — N.

Saužudyste

o

Seattle, Wash. —
Vaivadas, 16 metu
Franklin Vidurines mokyklos 
auklėtinis

Antanas 
amžiaus
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insigyti instrumento 
draugu pamokytas — 
jis susitarė su savo draugu1 
Niek Gharvilloff pasivogti sau 
reikalingus instrumentus isz! 
krautuves. Spalio 13 diena jie 
susitarė ir apvogė tūla krautu
ve— Lietuviukas pasivogė sak 
safona, o jo draugas — klarne
tu. Jiems isz krautuves bebė
gant, juos pamate polieninkas, 
ir liope sustoti, tacziau 
klausius, jis szove, 
Liet uviukui in galvt.

Antanas Vaivadas gyveno su 
savo motina ir seserim, gana 
vargi ngose sąlygose.

I

impa
ir pataikė

Jie pra
gyvendavo isz motinos parda
vinėjimo pieno ir kitu smulk- 
meniu.

Vaivadiėne policijai pareisz- 
ko, kad jos sunūs labai norėjos 
tapti .muzikantu, bet del sunkiu
gyvenimo aplinkybių ji negalė
jusi nupirkti jam reikalingu in
strumentu.

Motina gavus žinia apie sa
vo,stiliaus mirti, 
apalpo szaukdama: 
nuszovcte mano sunu!”

Polieninkas, nuszoves Vaiva- 
duka, sako jis manes, kad va
gys buvo suaugę vyrai, <l>et per 
tirsztas miglas negalima buvo 
ju gerai inžiureti. — V.

keletu kartu
“Kam jus
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Senuose laikuose gyveno gar-
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NASZLAITIS
PASAKAITE.ii,,1'; a

Antanukui ėjo vos Keptinti
metai. Gyveno jis pas virszai- sus filozoFas Ksantus, pas ku- 
1! » I ♦ 1 I-V-?__ _____ ?_____k
Linukas ežia atsirado 
nia.

Virszaitis žmogus mtue, ti pirtin ir pažiūrėti, ar daug 
rimtas, su vaikais retai.kalbc-. žmonių ten maudosi; mat no- 
davo, o jo žmona visados už- rojo iszsimfcudyti, jeigu pirtis 
imta buvo ukio reikalais, todėl nebūt u žmonių prigrūsta, 
ir jai nebuvo laiko jais rupin- 
ties. |

Antanukas žinojo tik tai, 
kad jis yra naszlaitis, tėvui 
seniai kapuose ir kad virszai
tis turėdamas tik viena savo 
dukterį pame ji pas save au
ginti.

Dabartiniai globojai — žmo
nes dori, 
davo Antanukui

A ĮHp H
\ ' -f /•] .._*h££i ’

i

rįi •<

*• i

ti. Kokiu budu ir kada An- ri buvo labai protingas ir gud- 
neži- rus tarnas Ezopas.

Ksantus liepė Ezopui nuel-rl.
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rimtas, mu vaikai# retai .kalbc-. žmonių ten maudosi; mat no

Eidamas 'pirtin, Ezopas su-,
A . W A

?' 
ninku, Ksantaus bicziųli,. ku
ris ja paklausė:

— Kur taip žengi?
— Nežinau, — atsake Ez<is

į tiko viena pažystama ', valdi?
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KALĖJIMAS DEL MOTERIŲ KURIS ISZRODO KAIP

New Philadelphija, Pa. — 
Rugs, men tėvui, su nu Benada 
Samoszka, nugabeno 
prieglaudon, 
ven, Pa. Benadas ten iszbuves

vargszu
Schuylkill Ha-

menesi mirė. Graborius Žalio
ms layona parvežė in savo“ga- 
radžiu,” kur 
ateje pasimeldė, ir tuoj lavona 
graborius nuvožė in kapinėse. 
Pro bažnyczia vežant, varpais 
neskambino. Lavonas indotas 
iii greit sukalta lovi.

—- Spaliu 29 d., 
namouse invyko “nelaime.” 
Kai Jakutis dirbės kasykloje 
(naktimis) parėjo namo, tuo 
tarpu prie jo paezios lovoje 
buvo tūlas Szimonis. Jakucziiu 

“ pateko in ran- ♦ » i- a»« ip
kuriuo jaunimas

musza sviedinį. Žinomų, Jaku- 
ypu ’ ’

ir moterei.

velionies tėvai

JAkucziu 
nelaime.

“isz notycziu 
betas,“kas l 4

negailėjo, ir
Po

“svę- 
vaisziu 

Jakutis at-

tis “ 
ežiu ’ ’ 
kruvina Szimoni 
vilko pas teisėja, Skripka. Ne
sant teisėjo namie, 
atidėtas. — V.

tardymas’

— , Antanas 
Ambrazas (Ambrose), 48 motu, 
mre n no paszovimo 
ligon'buteje. 
nas 
juom drauge medžioti, parpuo
lė ant akmens, 
szove, o szuvis pataikė jam i 
peezius nuo ko įniro.

Tamaqua, Pa.

Coaldale 
Jojo draugas Jo- 

Prost isniak, kuris iszejo su

ka rubinas isz- 
in

PUIKUS KOTELIS.
Szitas puikus namas yra nauju moteriszku kalėjimu, ku

lis stovi ant Greenwich avenue ir Deszimtos ulyczios, New. 
Yorke. Kalėjimo randasi 401 kambarėliai, 
augszczio ir kasztavo kone du milijonus ‘doleriu pastatymas. 
Augszlesne dalis tojo kalėjimo yra naudotas kaipo ligonbute 
del serganeziu kalinininkiu.

ulyczios, 
dvyleka laipsniu

ofisą Lanausko name ant 232 
S. Oak ui vežios Mount Cannel, 
Pa., kur praktikuos medicinos 
pareigos. Dr. IjUstauckas bai
gė Coal Township High School, 
Szamukuosia, po tam instojo 
in Szv. Jeromino kologijo, Ka
nadoje, vėliaus Georgetown ko- 
legije ir Georgetown universi
tetą, medicinos mokykla, Wa
shington, D. C., 
su dideli a pasekme ir

kuria užbaigė 
garbe. 

Po tam kiek laiko iszbuvo Ber
wind Maternity ligonbuteje 
Now York ir Mercy ligonbute- 
jo Wilkes-Barre, Pa. Daktaras 
Lastauckas yra kunigo Dobino 
isz Shamokin, sesers sunus.>X '

Girardville, Pa. — Juozas 
Bradulis, 32 m,otu, likos mirti
nai sužeistas Maple Hill kasy- 
klosia, (mirdamas iii trumpa 
laika. Nelaimingas žmogus pa
liko'paežiu. i

•į* .fuozas Knezergis,
praėjusia Petnyczia sirgdamas 
koki tai laika. Buvo ant burdo 
pas Frana Suszkevicziu ant A

Paliko broli Andriu

mirė

u Į voži os. 
Detroite.

t

i
f

ANT ULYCZIOS 
SHENANDOAH.

SUDŽIA.
Slidžia in kaltininku po vi- 

rokui:-— Ar gal turi da ka pa-j 
sakyti? , .

Apkaltintas: — Noriu tiktai
’• kas Masto: 

idant ne butume-
pasakyt, žodeli jsz raszo S 
No sudikite, 
te sudvtais.

pas.
Valdininkas, 

kad Ezopas isz jo tycziojasl, 
liepe nuvesti ji kalėjimam 
Kuomet ji vede ir teisėjas no
rėjo ji kalejimun uždaryti ji» 
tarė:

— Gerbiamasai teise jau! ar
gi asz netiesa sakiau, kad ne
žinau, kur einu?... Isztikniju 
asz visai nežinojau kad man 
reiks kalejiman eiti!...

Teisėjas, girdėdamas toki jo 
gudru pasiteisinimą, liepe ji

* 
į Ezopas nuėjo tiesiog pirtin, ‘ 
bet, pamatęs ten daugybe žmo
nių, atsisėdo arti pirties ir žiu
rėjo, kaip kak kart nauji žmo
nos ėjo pirtin maudytis.

• Arti pirties duriu gulėjo ak
muo, ant kurio beveik visi 
einantieji žmones parklupo ir 

[daužė sau kojas. Atsitikus to- 
, visi einantieji 

kuo-gi asz gailu | spiaude ant akmens ir baisiai 
ji keike; tik vienas ju, ant ga
lo, sumuszcs koja, pasilenke, 
paemc akmeni ir be keiksmo 
padėjo ji toliau prie sienos.

Sugryžes namo, Ezopas pa
sako savo ponui, kad tik viena 
žmogų pirtyj berado.

Ksantus su Ezopu nuėjo pir
tin, bet, pamatęs ten galybe 
žmonių, pasiklausė savo tarno, 
kodėl jis jam sumelavo, saky
damas, kad tik vienas žmogus 
pirtyj bešimaudo.

— ‘ Ar matai, pone, ta ak
meni, kuris dabar guli ten pa
dėtas f — aiszkino Ezopas — 
pirmiau jis gulėjo ant tako, 
arti duriu, ir visi, einantieji 
pirtin, susikūlė in ji savo ko- 

kiekvienas, jausdamas • 
skausmą, spiaude ir keike ak
meni, ir tik vos vienas isz bc- 

susikules koja 
be keiksmo ir spjaudymo pra- 
szalino ji isz kelio!... Sztal 
tik szitas pastarasis, pagal ma
nos, yra žmogumi!
vienam tinka žmogaus 
das!... Kitu visu negaliu žmo
nėmis pavadinti.

nidko blogo nedary- 
, bet vis-gi 

jis ne taip jautėsi, kaip pas sa
vo tikra tęva ir motina. Nieks 
jo nepagailės, niekas jo nepa-1 
gailės, nieks jo neprispaus 
prie szirdies. Bet dar gera, kad 
jo neskaudžia!

Antras menuo, kaip jis vaik- 
szto mokyklon; mokykla — 
jam rojus. Mylėjo draugus, 
mokytoja ir net mokyklos na- Į paleisti, 
ma. Labiausiai, Jai mokytoja. 
Tokia ji gera, 
kaip-gi jos nepaklausyti ka ji 
liepia!

Viena karta Antanukas isz- 
girdo mokykloje sziuos moky
tojos žodžius, “

tokia maloni,

žodžius 
vaikai, 'atlikti 
y. patarnauti savo artimu.

Isz karto nustebo Antanu-1 kini nelaimei

Stengkities, 
gera darbu, f.

f

patarnauti

manydamas,

— Ar praszei paties, 
pirktu szilkinia szlebia?

— Jau motinėlė priesz no
de le du kartu verkiau, o kaip 
szia nedele da tiek paverksiu, 
tai ir szlebia iszvcrksiu.

, I I I. ■ ~ I II.

KITAIP SUPRATO.
Slidžia:— Tikiuosiu, jog jau 

tavos sūdo daugiau no maty
siu

Vagis, kuris jau kelis kalius 
buvo sudintas tarė:

— Ka? juk ponas audžia da> 
Šio senas, tai ne numirs

kad

a-

ė

^Reading 
lines Jz*s

t

artimui?... Dau
giau nieko, jei tik virszaiczio 
vaikus pasaugoti, karve lau
kan iszvaryti, ka-gi daugiau? 
Mokytoja sake, — tai, be abe
jones, teisybe. Ir taip galvoj 
mas gryszta jis namo...

Staiga mato senute, kuri ant 
slenksczio malkas kapoja ir 
toki'a ji sena, 
pakelia...

— Leiskie, man. senule, asz 
prikaposiu —sako Antanukas 
— esu stipresnis už Tamsta.

Prikapojo malku ir suneszc 
grinezion. Senute p’adekavojo, 
o Antanukas nusiszypsojes, pa
tenkintas ėjo toliau. Įr galvoja 
jis: Dievas davė man tiek pa-

kad vos kirvi
F t * >" r f M

jegu ir asz galiu padėti kitam!
Kita karta padėjo mergyte! 

parsziukus kuten suvaryti.

jas;

Žodžių sakant, Antanukas j simaudaneziu, 
, nors nra- 

bet gali kuo-nors patąr-
i nauti žmonėms,
vienas, kurs nori tai padaryti

insitiko, kad ir jis, 
žus,

ir kad kiek-
.. tik jam 

varM . I
Linksminu ir smagiau pasi

daro Antanukui. Pagalios tė
vais ir globėjais jam pasidaro 
visas sodžius.

1 Vienas prakalbęs miela žo
deli, kits pakvies pas save va
karienes. Ne viena moteriszko 
paglostys ir savo šuneliu pa
vadis.
Atanukas užaugo tikras vy
ras. Iszsimoko amato — liko 
kalvis.
vo khlve atidengti 
nes sodžius mažas

j ežia ne butu. Bet kai sodžiaus 

likti juos ir eiti kitan sodžiun, 
labai nusiminė ir sako jam:

— Antanai, gyvenome visa 
laika drauge, o tu dabar nori 
mus pamesti ir eiti kiton so
džiun. Nebijok, darbo bus li
gi 'kaklo, isz visu apylenkiu 
nesz. Mes tavęs neleisime ir tu 
nemanyk eiti, nes esi musu 
tikras sūnūs.

Antanas taipo-gi nenorėjo 
persiskirti su taip mylimu so
džiumi ir pasiliko. Ir is/tikro,

Kur begi Molio?
Pas kriauoziu.
Ar gal po pėdei 

užmokėt?
Kokis t n na va t nas! Jel-

turėjo nepaprasta 
ambittija tapti muzikantu.

; PROGRAMAS
DALIS I.

Lietuvos
M

Nubodo
F

nosziMinersville, Pa. — 
gyvenimas Onai Plltikaitienei 
kuri jeszko persiskyrimo Pottr 
svilles sūdo nuo savo vyro Vin
co, kuri su savo prisiegle nepa
doriai pasielgdavo. Moterėlė 

nukensti 1 * *
Vinco paniekinimu nutarė nuo 
jo persiskirtu

Brooklyn, N. Y. —Frank Pu- 
laski-Paulauksas, Lietuvis gy
venas 660 Grand St., Lapkri- 
ezio 6 diena rastas negyvas sa
vo namuose. Policija užtiko 
Prano lavona gulinti užpakali
niame kambaryj.

Sakoma, kad Lapkriczio 5 <1., 
vakaro pas ji-buvo atsilanko du 
vyrai, kuriu pavardes nežino
mos. Abu vyrai buvo iszejo 
parneszti Paulauskui selterio, 
tacziau vėliau iszejo ir negry- v zo.

Policija veda tardymus, ir 
bando iszaiszkinti, kas pas ji 
buvo ta vakara atsilanko ir ko
kiais tikslais. 1 i , , 1

BROLISZKA MEILE
PASAKAITE■i <—« .4

gu 'asz jam butau kaltas, tai jis 
pas mano atoitinetu. .00 Vienas turtuolis turėjo du 

sunu. Vyresnysis sunūs gerai 
elgesį, ir tėvas ji mylėjo: jau
nesnysis blogai elgesį todėl tė
vas jo nemylėjo. Priesz mir
siant tėvas visa turtą pavedo 
vyresniam sunui. Kada jau
nesnysis sūnūs sužinojo, jog tė
vas numirė ir visa turtu pave
dė jo broliui, jis tarė:

— Asz taip užsitarnavau.
— Ir nuo to laiko permaina 

gyvenimą.

Himnas.ir“Amerikos“ 
“Važiavau Diena“.....................    ST. ŠIMKUS

Bendras Choras, Po Vadovystė, A. V. Grigoraičio 
“KissWaltz” .......................................................... LUIGI ARDITI

Smuikas Solo, P-lė Aldonu Novukaitė 
Accomp. P-lč Ona Novakaitė

(a) 
f (b)

2.

3,

4. ’

5.

(J.

4 r

<4 M

M

pasielgdavo, 
negalėdama ilgiau PRANESZIMAS.

“ Kregždele

44

“ ........................................................ M. PETRAUSKO
Duetas, P-lė Margarcta Žardeckaitč ir IMG Ona Audrutė
Impromptu”...................................................... L. STRICKLAND

(a)
(b)

u

U

Perėjo deszimts metu 
užaugo tikras

Praleiskite diena5New Yorke
Praleiskite diena szitam dideliam 
mieste, už teip pigia preke.
Czia yra gera proga matyti daug 
akyvu vietų New Yorke, ar pasi
matyti su miminiems ar draugais.

NEW YORKA
Nedelioj 16 Novemberio

In ten ir 
adgal

Specialia Treinaa Subatoa Naktį
Isz ' valanda
Shenandoah........................12:35
Mahanoy City .... ........... 1:16
Tamaqua ............................ 1:45

nr i- • / . . »— —m —_   ,r M | ,N .

Apie fdaugiaus informacijų apie 
szita ekskurcija kreipkitės ant 
Readingo geležinkelio stacijų arba 
raszykito pas John M. Rolin, Dis
trict Passenger Agent, William
sport, Pa.

ANT READING GELEŽINKELIO

Dabar jis užmanė sa
ku r-nors, 
— darbo

Jaigu turite kokiu pinkliu ar 
pielukiu del iszasztrinimo tai 
atneszkite pas mane. Iszasztri-j 
nu visokią* puikias dideles,; 
mažiukes ir skersines, taipgi ir, 
britvas, peilius ir t.t. Geras; 
darbas už jnaža mokesti.

i

“...................................................... L
Piano Solo, P-lč Ona Novakaitė

Oi Močiut, Motinėlė“...............................M. PETRAUSKO
Čigonai“ (La Zingare) .................   GABUSSl

Merginų Choras, Šv. Juozapo Parapijos
Hungarian Airs” ............................ FREDERICK HAHN

NACHEZ
(M)
(b) “Gypsy Dance, No.l

(a)
(b)

’ (4>

44

Smuikas Solo, P-lė V. Mockaityte 
“Šeiupe“ .................................................... C. SOSNAUSKO
“MotuA, Motute“...................................... M. PETRAUSKO
“Mt» Grisim Ten“................... A. ALEKSIO

• Saldžiausios Širdies Parapijos Chorau iš New Philadelphia
Po Vadovystė, J. Januškevičiaus

DALIS II.

4

visokią* puikias dideles,j

ir t.t.
2t.

T

JU.

Tz. Turauskas, 
639 AV. South SI.

Mahanoy City, Pa.

4

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
' T ' • J, ■* ' * ; ■1 ■ ' I 1 1 '' j ‘ ’ ' '. <i ’ T fli F' ■ ' i '' 1

l

». į <•) 
■ •' (b); (

•4

vyrai sužinojo, kad jis nori pa- 
t

VyrcsnyotBsavo
sūnūs pamatęs kad jo 'brolis 
pasitaisė nuėjo pas ji ir tarė:

Tėvas visa turtą paliko man, 
nepaskirdamas jo blogam ir 
neisztikimam Simui bet no to
kiam kokiu tu esi dabar del to 
asz skaitau savo priederme 
sugražinti tau puse tevisžko 
turto- * .11 J u t n ' f 1 '

nes esi
MAHANOY CITY. PA.

MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM
1 ‘ ' ----------$---------- '

y*

.........A. ALEKSIS
____ ST. ŠIMKUS

(c) “Aht Tevėlio Dvaro”..............................- J. A. ŽEMAIČIO
Šv. Jurgio Parapijos Chorau iš Shenandoah

... M. PETRAUSKO
Soprano Solo, P-le Ona Audrutė

“Caprice VennoiM“...........
“Spanish Dance, N0.8“ . ..

Smuikas Solo, P-lė V. Mockaitytė
“Jau Atėjo Rudenėlis“

Vilniaus Maršas“ ... 
Vyry Choras, Šv. Juozapo Parapijos 

>•

“Mus Lietuvaitė“ 
“Per Šilą Jojau“

>Motuiait« Miėla“ ..

10. (a) 
« (b) 
I

11. (») 
! (b)

12; 44

♦ f

Po Vadovystė, J. A. Žemaičio

FRITZ K REISLER 
........ SARASATE

I

44

ST. ŠIMKAUS 
.... A. V. GRIGORAIČIO

Kur Bakūže Samanota“....................................... ST. ŠIMKAUS
Soprano Solo, P-lo Margarcta Žardeckaitč

_____ ’ .. .......... .................................. .............. ST. ŠIMKAUS
(b) “Tegul Skamba Musų Dainos“ .... A. V. GRIGORAIČIO

is' (a) “OldhC

i i
Blue Danube“ -
Juozapo' Parapijom Chorai*

PirVirdovyatė,- A. V. GrifforaiČiir - 
“........................................... .

, (b) “Amerikos Himnas“

• • 9 • • STRAUSS t
l

+

kas pas ji

Policijos seržantas 
mns namuose krata rado ban
kiniu knygnešiu, isz kuriu su
žinota, kad Paulauskas turėjo 
bankose susitaupęs $11,000. 
Prie Paulausko rasta grynais 
pinigais tik 55 centai. Be to, 
rastas pora galionu degtines. 

n — Vj

daryda

I /11!* '/1 I t * * ' I J* 'I • *

Mount Carmel, Pa.

Paveskite savo pinigus prie darbo ir pagelbekite sugra-
žinti gerus laikus. Jeigu turite pinigus pasidčja kukamose
staltyse ar kiszenuosė tai atneškite juos in szi banka o pi- , • « 1 4 • • «;. « W« V « 41' __ j .
kas szoszis menesius. Jie us t eikš nauda bankui o musu su-
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Bendras Choras, Po Vadovystė, A. V. Grigoraičio

A. VANAGAIČIO
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Lastauckas, sunūs 
ir Onos Las-

Vincas 
ponstvos Juozo 
taucku isz Excelsior, atidaro

nigąi bus pavesti prie darbo. Jie uždirbs jumi« procentą 
kas szoszis menesius. Jie usteiks nauda bankui o musu su
teiks nadua kitiems ir tokiu budu pagelbės palaikyti in
dustrijos ratus bėgyje.
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DR. C. A. ŽERDECKAS
.. LIETUVISZKAS DENTISTAS... J i

Taniaquu ofisas, randasi People’s Trust Co., Banko namo Jr adaras kas 
diėn, nuo 9 iki 6 valanda (pagal’senovės įniko), iszskiroht Serodomis.

Vakarais pagal pareikalavimo. •
New Philadelphia ofisas 84 Water St., adaras kas vakaras 7.Uct9 valant 

, Serodomis visit diena buna adaras.
Telefonas, Tamaqua G38 Pottsville 9-R-2
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Serodomis visk diena buna adaras.
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i gerai jam buvo g^^entL Dar- 
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tojo jis ir dabar gera dniyti 
savo artimui. * 'rtti

i bo nugalėjo apveikti. Nepers
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Ponas:— O ka, ar girdejei
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žyduli, jog turite visi keliaut 
in Jerozolima, 
užgimę 1
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W. TRASKAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėliu. Pasam-, 
do 4utomobilius del *laidbwWW' 
kriksalmiu, veaeliju, paaivažiniji- 
mo ir t.t —Telefonas 506
603 W. Mahanoy Ava> Mah. City

ba Mosyoszus
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Nu, asz jau girde*
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* Nu, aAr jau girde* 

jauir noru del to no pono gaut 
Į savo pinigus kad turėtai už ka 
važiuot in Jerozolima,

Žydas




