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ISZ AMERIKOS
BANDĖ MAUDYT “BEIBE” 

KAIP MAMA DARO; 
PRIGIRDĖ.

New Yorkas. — Adela Hell
man, 5 metu mergyte, bando 
nupraust savo sesute, 7 mene
siu “beibe,” kaip ji mate ma
ma darant. Bet kai mama pa
rėjo namo, ji rado kūdiki vo
nioj prigėrusi, o Adele palin
dusią po lova ir verkianezia.

5 metu mergyte,

beibe,

JOS PRIESZ 40 METU 
ATMESTAS JAUNIKIS 

PALIKO 
$150,000.'

Minneapolis, Minn.— Priesz 
keturiasdeszimt metu jauni
kaitis John McKenzie mylėjo 
mergina Fanny Ruthcrfordai- 
te ir pirszosi jai, bet ji atsisa
kė už jo teketi.

Vakar ji gavo isz Sydney, 
Australijoj, laiszka, kuriuo vic 
na advokatu firma pranesza 
jai kad McKenzie mire ir kad 
testamentu visa savo $150,000 
turtą paliko jai.

McKenzie buvo nevedes,
Ruthcrfordaite taip pat pasili
ko netekėjus.

JAI

o

Policit 
surado ezionais

Kr

nes

MIRĖ NUO BADO ANT 
ULYCZIOS.

Phillipsburg, Md. 
janta^ Ribhi,
ant nlyežios Mrs. Anna Mills, 
45 metu, kuri mire nuo bado. 
Kada ja nunesze namo, nerado 
kanibairyj jokiu rakandu,
motere kovodama su vargu ir 
badu viską priesz savo mirti 
iszpardave. Pagal kaimynu pa
sakojimu, tai motere paėjo isz 
aukszto gimimo ir sarmatino- 
si melsti suszelpimo nuo savo 
kaimynu ir nutarė geriau mirti 
ne kaip ubagauti.

PASIAUKAVO SAVE 
PARSIDUOT.

Albanv, N. Y. — Vienam isz r J
ezionaitiniu laikraszeziu rado
si sekantis apagarsinimas:

“Ant pardavimo: — Žmogus 
42 metu senumo, 5 pėdu 6 coliu 
augszczio, svorantis 156 svarus 
sveikas ir tinkamas prie darbo 
parsidnos už tinkama preke.

Tasai žmogus, 
svietinejo kareje,
duonos, pastoge ir apsiredymo 
nuo to, kuris ji nupirks. Sztai 
prie ko priėjo musu laisvas 
sklypas sziosia 
laikuosia.

J

kuris radosi
reikalauja

musu
auksiniuosia

SURADO MOTERES 
LAVONA KUPARE.

Knox City, Mo. — Nigcrkos 
lavonas, Mrs. Sophie Pearson 
likos surastais dideliam kirpare. 
Atradimas buvo per locnininka 
namo, kuris ta diena atėjo rau
dos. Kada locnirinkas skambi
no kelis kartus ir netiplaike jo-

■
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M. W. MIMJZhOShkl. KAltor.
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TAI BENT VYRAS
t *

G PACZIOS, 8 MEDALIAI! r i|

New Yorkas. — Kaltinamas 
del bigamijos, Bob Gooding, 
buvęs Sousos orkestros sakso
fonistas, prisipažino turis szc- 
szes paežius invairiuose mies
tuose: Brooklyn©, Washingto
ne, Montrealy, Staten Islande, 
ir dvi Anglijoje. <

Gooding yra asztuoniu karu 
veteranas ir asztuoniu svetimu 
valstybių apdovanotas meda
liais už narsumą.

NEW YORKE PER VIENA 
TIK KOVO MENESI BUVO 

41 ŽMOGŽUDYBE.
New Yorkas. — Policijos 

rekrdai parodo, kad per praei
ta Kovo menesi New Yorko 
mieste invyko keturiasdeszimt 
viena žmogžudybo.

To skaieziaus 19 žmonių bu
vo nukauti gengsteriu tarpp- 
savio kovose: 10 žmonių nu
kauti plesziku arba raketeriu, 
0 12 likusiu žmogžudybiu pa
rėjo isz ypatiszku pykezio, pa
vydo ir kitokiu priežaseziu.

CHICAGOS GYVENTOJAI 
APRINKO NAUJA MAJORA 
' Chicago, Ill.— Praeita utar- 
ninka sziaipe inięste buvo inil- 
žiniszkos rinkimai kada senas 

wThomsonasmajorai, 
(Republikonas) kuris iszbuvo 
rnajorium szio m’iesto per 12 
motu likos sumusztas per de
mokratu kandidatu Anton J. 
Cerruak. Naujas aprinktas ma
joras yra Czekas ir prižadėjo 
teisingai ir 'be baimes vesti 
miesto reikalus. — Laikas pa
rodys. v

MOTINA APLEIDO SAVO 
KŪDIKI ANT TREPU.

Roxbury, Mont. — Policija 
jeszko motinos, kuri paliko sa
vo trijų menesiu kūdiki ant 
trepu sztorninko Ruben Fos
ter. Ant kūdikio szlebukes bu
vo prisegta gromatele:
“Esmių priversta persiskirt 

su savo mylemu kudi'kiu 
mano vyras mane apleido ir ne
turiu isz ko inaityti save ir 
kūdiki. Nejeszkokit manos, nes 
esmių jums nepažinstama ir 
czicmai negyvenu. Kūdikis pa
eina isz geru tėvu ir ji a ugi li
kit.” Szirdis man plyszta isz 
gailešezio ir vardan Dievo mel
džiu susimylet ant mano kūdi
kio.”

Sztorninkas
mažiuleli kaip savo s imu.

Szirdis
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‘>tas ant Suv. Vailst. kapiniu Arlington!'.
kada eroplanas susidaužė in kaina arti Portland Oregano. 3.

1

palaido- 
mirties— Trys žmonis iszsigelbejo nuo baisios

Demetras Burillian, kuris likos
J

praszalintas per valdžia, kaipo direktoris .valdiszko Ritmunij >s Banko.

PRIVERSTAS

d v.* >

♦ 
a terne

APSIVEDI- 
MAS PRIEŽASTE SAV- 

ŽUDYSTOS.
Kansas City. — Rose Grun- 

18 metu Czekiute
sau gyvasti 
už žmogaus, 
nemylėjo, o p riek tam buvo pri 
versta per tęva prie isztekeji- 
mo.
Diana priesz vinezevonia, ka- 

dn sveežiai buvo susiriiikia ir 
pradėjo laikyti vakarines, mer
gina nuėjo in skiepą atneszti 
alaus. Kada in koki laika nesn- 
gryžo, nuėjo josios brolis pa
žiūrėti del ko taip ilgai užtruko 

, o kada nuėjo in skiepą,
rado savo sesute gulinczia ant 
grindų baloja'kraujo, su per
plauta gerkle.

Margina nutarė
kaip iszteketi už vyro kurio ne
mylėjo, 'ba buvo penkiolika me
tu senesnis už K oze.

skiepe

ne kaip
'kurio i

isz te ko t i 
nekentė :’r

mirti ne

nes •
o-

sutiko angy t i

PALIKO 10,000 SAVO 
ARKLIUI.

Lewiston,* Pa. — Turtinga 
rmszle farmerio Mrs. Emilija 
Earhart, kuri mirė priesz Ve^ 
lykas ir mylėjo laibai naminius 
gyvulius, paliko savo mylemui

Per Velykine 
Suv.

S

G8 MOTORISTU UŽMUSZTI 
PER VELYKINES 

SZVENTES.
Chicago'.

s'zventes, po visas dalis 
Valst. žuvo 68 motoristai viso- 
kiosia nelaimėsiu automobiliu. 
Tasai skaitlis da netikras ir 
manoma kad dvigubai pasidau 
gins po visiszkam apskaity
mui. Penkiolika 'žmonių prigė
rė. Seszi žtnonys prigėrė, ka
da automobilius i n važiavo prie 
feres arti Chester, I ll., visi nu
skendo. Daugi'ausia žmonių žu
vo Ohajui net 19ir 7 nuskendo.

Pittsburge užmuszta 6, Ma
su ežiužes 5 
Tekšnosią 5, 
ge 5 ir taip 'tol i aus.

po visiszkam

I

užmuszta
1 larrisburge, Pa. 6 
Indiana 4, Chicu-

SUDAUŽĖ SUNU ANT

56
Sta- 

met u i

I 

SMERT SU MATIKU.
Menoominee, Mieli. — 

nislovas Choleva,
baisiai u'žpyko ant savo sūnaus 
P1rano,22 metu, už tai, kad dau
giau rūpinosi savo 200 karve
liais ne kaip darbu ant farmos. 
1 jaike 'barnio 
matika su kuriuom sudaužo 
Krano galva kad net smegenis 
iisztiszkejo. Tėvą uždaro kalėji
mo už žuidinsta.

tėvas pagriebė 
kuriuom
i

ma pneszais 
vies Sutherland,

Lie-

velnią ant apleidimo, aprūko 
ir pa valgydino ligone su žalia 
versziena.
Iszmintingesni kaimynai pra

nesze apie tai valdžei. Mirsz- 
tante ligone nuveže in ligonbu- 

' I A DinlAdlAlr/x a 4 a

LIETUVISZKAS KUNIGAS
J. V. MILIAUCKAS PA

SILIKO DŽEKONU.
Duryea, Pa. — Kunigas J. V.

Miliauckas, prabaszezius
tuviszkos parapijos Szv. Juo
zapo, likos per vyskupą paže n J te Bialostoke o ragana patai- 
klintus Monsignor arba džeko- pino kalėjime. Laike pcrklau- 

simo, ragana pripažino, buknu.
i Kunigas Miliauckas bus jau- josios gydimai visados būdavo 
niausiu džekonu Skrantu die-

Buvo
Lietuviszkos parapijos

S.S. Petro ir Povvlo Hazleto-
1 M o jaus 1921 lyg 1

eozijoj. 
czi v.m

jisai prabas7--
Girdėt, kad toji 

nu-

ne nuo
Morciazs 1924 meto.

NUDURE PACZIA UŽ 
LAKSTYMĄ BAMBILEIS.

Louisville, Ky. — 
mas ilginus nukensti. 
pat i iszvaži uodą vo 
tai vyru kas vakaras 
biliu ir nesugryždavo 
pusiaunakt, 
laike barnio, 
keliolika kartu ir butu paplo
vęs ant smert, jaigu amt jos rik
smo ne butu subegia kaimynai 
ir ne ai gynė nuo jos inirszusio 
vyro.

Durnwcll pabėgo, bet polici
ja ji suėmė artimam'miestelyje 
ir uždare kalėjimo. Motere pa
gulės kelis menesius ligonbute- 
je o vyras pasilsės kalėjime.

Negu leda- 
kad jo 

i kokiu 
autoeno- 
lyg’ P° 

Elmer Da r n well, 
nudarė ja peiliu

su

I

NELABAS TĖVAS BUS 
PAKARTAS.

Harrisonville, .Ore. — Augsz- 
cziausias sūdąs pripažino kaltu 
Chesteri Bond, už žudinsta pir
mam laipsnyja, už ka lauko ji 
mirtis ant virvutes.

Tasai žmogus sužagejo savo 
tikra dukteria 14 metu senumo J 
o kada jo szetoniszkas

>

likos susektas užmusze ja. Prie

pasekmingi.
ragana per savo gydimą, 
vare daugeli žmonių in kapus.

BEPROTIS PASZOVE
penkis Žmonis.

Budapesztas, Vengrai^— Ko
kis tai beprotis, pabėgės isz 
pamiszeliu priglaudos, inbego 
in žydu maldnami pradeda
mas in susirinkusius szauti isz 
revolverio. Keturis pavojin
gai paszove pakol ji nepamal- 
szino ir nuvožė atgal in 
glauda.

p n-

ANGLIKAI PRAGĖRĖ 
BILIJONĄ DOLERIU.

London. — Anglijos Blaivy
bes Draugavę, apgarsino, buk 
praeita meta. Anglijos gyven- 

iszleido ant svaiginan-
cziu gėrimu 1,387,500,000 do
leriu arba ketvirta procentą 
mažiau no kaip 1922 mete, 

tuju pinigu užmokėjo
valdžei už pavėlinima parda
vinėti svaiginapezius gėrimus.

tojai

Puse

EOLSZEVIKAI NEPALIAU
NA KOVOTI PRIESZ 

TIKĖJIMĄ.
Moskva — Szia Nedella pri

puola Rusiszkos Velykos, o no- 
rints tukstaneziai žmonių po 

darbas1 visas dalis Rosijos rengėsi ap- 
vaikszczioti taja szvente, bet

lk ubai i k isz ka

ŽUDINSTA KŪDIKIO; 
KIAULES APGRIAU- 

ŽINEJO LAVONA.
Aurisville, N. J. — Ant plen

to vodanezio isz Millville likos 
surastas lavonas nužudinto tri
jų menesiu kūdikio su perplau
tai gerkle. Kada žino n ys surado 
lavonėli,
rojo apgriaužia kuna nuo abie
ju rankelių ir veido tail), kad 
negailima buvo pažinti lavonė
lio.

tai kelios kiaules ta

MANDAGUS BANDITAI 
APIPLESZE 100 VYRU.

Philadelphia. — Szeszi ban
ditai ateja in Szv. Tamosziaus, 

kliuba apvogė
ten szimta vyru, kurie buvo su
sirinkę loszti kazyras, ’biliar
dus i'r praleisti linksmai vaka
rėli. Visus sustatė prie sienos ir 

visus, paimdami
tukstanezius doleriu, 

a p le i'sdam i k 1 i u'b a, 
‘ ‘ La- 

ga'lite dabar

iszczy stino ))C c 

arti du 
Banditai 
pasikloniojo smaukdami:
liana k t ponuliai 
baigti savo
Acziu už pinigus nes mums bu
vo reikalingesni ne kaip jum.” 
Su tais žodžiais, dingo ta'msu- 
moja nakties.

linksma vakarėli.

Minu. — Senato-
• „ I { į

innoszo byla »in
11U A. V Al D AC14 lUO Al lAUtlĮJACl t UL JU | J VUllUo| |Jc€|lA<J HClVll AIAjAvAAllli 

kio atsakymo, iszstume duris arkliukui deszimts tukstaneziu • I*su keliu. Ineidaonas in kaminui doleriu. Procentas isz tuju pi-
.i .užtemino ant grindų krauja. pigu eis ant jo užlaikymo o ka- 

Tuojaus pranesze apie tai poli- da pastips pinigai eis del ligon- 
cijai, kuri padare name krata, butas, 
surandami Pearson’ienes lavo^
na kupare, sukapota in kelis kiu geisttf l>uti vietoja to ark- nesotoje, nemažiau kaip du 
flzmotus. Policija jeszko josios j liuko ir aplaikyti turteli po met ils. Tikslas tojo’ 
vyro, kuris diena priesz tai prą taip miolasziidingai moteriai, tas, idant užbėgti 

paug tokiu atsirastu.

r

Gal ne vienas isz senu jauni-

.■■■»!■■■ H   t.. ■*

SZIMTA DOLERIU UŽ 
KOŽNA GIMUSI

* ’ KŪDIKI.’
St. Paul, 

rius Lennon,
legi^Įatura iv jeigu pereitu, tai 
valdže mokėtu kožna i ved tįsi a i 
porai kuri pagimdys kūdiki po 
szimta doleriu dovanu. Dova
na butu.iszmokama tiktai tiem 
tėvam, kurio pergyventu M i n-

szmotus. Policija jeszko josios liuko ir aplaikyti turteli po

eiszalirio isz miesto. • A

metus. Tikslas tojo biliaus yra 
kontrole 

t I
4

gimdymu.

Chicago

PERTRAUKE MISZIAS 
IDANT GELBĖTI 

SUŽEISTĄJĮ.
Laike pamaldų

pčr Didėji Ketverga Katul i- 
kiszkoja įbažuyczioja Szv. Am- 
brazo prie 45-tos ir Kilis uly
cziu, inojo in bobineziu Juozas 
Vilgreen, 54 metu, apreikszda- 
imm kad'buvo perszautas ir no
ri pasimatyti su savo paežiu, 
kuri tame laiko radosi bažny-

NENORI ATIDUOTI SAVO 
VYRA UŽ $155,000.

Stamford, Conn. — Mrs. He
lena Race Savage, užvedė teis- 

MrS. Phe'be Da
rni lijonierka,

isz gimimo Vanderbiltu, skuns- 
dama ja ant 250 tukstaneziu 
doleriu už paveržima meiles jos 
vyro, o kuris likos uždarytas 
kalėjime už paleis t.u vi nga gy
venimą su Mrs. Sutherland!©, 
ne. Mrs. Sutherland pasiūlė del 
Helenos 155 tukstanezius dole
riu, jaigu Mrs. Savage užsiža
dėtu savo vyro ir atszauktu 
teismą. Pacziule atmete josios 
pasiuliniiina tvirtindama, kad 
myli savo vyra ir priims ji at
gal prie fe'avo szirdios, bet 'kar- 
szta Pliebe nubaus už pagadi
nama josios mylemo vyro.

PARTIJOSNEKTAIZINES
PASIDAUGINO.

LincziavimaiNew York. —

szais tęva liudijo jo suims. Ad- valdže to neuždraudineje, bet 
I naudoje kitoki būda prieszaisvokalai

bu'k tėvas turėjo
proto, bet sūdąs kitaip taji da
lyką apsvarstė ir 
kaltu.

kaltininko tvirtina, 
sumiszima

pripažino ji

*

so

tikejimiszkas apeigas. Per Ve
lykas atidarys visus teatrus ir 
kitokius pasilinksminimo vie
tas, ragindama žmonis idant 
lankytųsi in taisės vietas ne 
kaip in bažnyczes, duodami 
žmonoms dūkai tikietus.

Kalbėtojai laikys prakalbas 
prieszais tikėjimą. Pagal ap- 
skaitima darbininkiszkos unl- 
jos, tai sziadien Bosijoi randa
si nuo 10 lyg 15 procentu žmo
nių kurie tiki in Dieva, o szeip 

| likusioje yra tikrais atskalū
nais.

- pakorimai arba kaip jais va- b()ba vadinįlma 
dina “naktaizines partijos” v \ .

Isz Visu Szaliu
i 1 f v

SUPLAKĖ NEMIELASZIR-
DINGAI SERGANCZIA 
MOTERE IDANT ISZ-

GUIT VELNIĄ.
1 I •' ’,l 1,11 * " , ill

Bialystok. —- Da daugeliuo- 
vįetose žmonis tyki in viso

kius burtus ir yra labai trfm- 
sus kaip sekantis atsitikimas 
parodo. •

Oleksiaguosia, 
lostockam, likos arosztavota

i Siemienicha, sunaikino narna kuriame gude-

paviete bia-
Paskutines Žinutes

U Gallipolis, Ohio. — Ugnis

atsibuvoAimcrike, 1930 mete, 
net 22 arba kone dvigubai tiek 
kiek 1929 mete, pagal apgarsi-’ 
nTaut u' Kamisijos.

Tokie linqziavimai atsibuvo 
devyniuę-ia steituosia kur pa*

1 kuri pagarsėjo po visa aplin-1 ge ant smert James White ir 
i • i • • _ i

i kino kaipo ragana ir užžade- jojo asztuoni vaikai nuo G lyg
toja, gydime ligų ir kszgujima. 20 metu senumo, 
piktudyąsių.

Kokia tai Aleksandra Klosz-' Gartovskis,
1 • . « • •

.ozovskiene, r h staigai

J*

U Scranton, Pa.
, 15 metu, likot

• »■

apsirgo aresztavotas už pastovima pa

Juozas

ozioja, po tam tuojaus apalpo. i<al.£a ne'tik ni<jgcrius’bet ir bal- harsztligo po pagimdimui ku- yojingai Antano Skumos 1(
IBa’žnyczioja kilo sumiszimas, 

kas tokis cpreisžke apie tai ku
nigui Tamosziui Recd, kuris 
laike miszias. Kunigais pertrau
ke miszias, apsisuko in žmonis 
ir iszsauke garsai motores var
du idant eitu in bdbincziu.

Vilgrcenas likos perszautas vedusiu porelių. Du kart tie’k, darbo, iszguidama velnią, isz 
. . . • • I a ‘ 1 • I • •

tl?S
ii

dikio isz priežasties gero neap- metu, kada su kitais wikak 
žiūrėjimo bobutes. Laike kar- spaudavo ant kalno. -

! 11 *'Aikon. 8.
!

i žino n i s.
k . „

2,510 PERSISKYRIMU ! szczio bludo, pasikeldavo isz.j 
, lovos ir begu laukan/Nusvars-

Praeita tyla, kad ligone apvaldė pikta ' jingai serga plaucziu Uždegi 
steite^ dvase. Likos paszaukta raga- mu ir manoma kad ilgai ne gy

• WISCONSIN®. * <1'1 lovos ir begu laukan.*Nusvars-
Madison, Wis. — 

meta sūdai perskyrė 
Wisconsin,2,526 nesutikaneziu ' ne, kuri ėmėsi karsztai prie

11 ” Aiken, 8. C.‘ Koftgres 
ll

monan N ick IjonMrorth ’* pavo
aa * * <*. • * •

vens.
H Scranton, Pa. ‘— Kas to 

sz tor o pareikalavo persiskyrimu mo- ligones, kuria apnuogino pae- kis pakiszo dinamito prie szlo
ill,. i . « wnzx i 1_ -J- 1_ L:_ _1_1_ --1- ...... . . ■

laike apvogimu cigaru sztoro pareikalavo persiskyrimu mo- ligones, kuria apnuogino pae- kis pakiszo dinamito prie szio 
per banditus kaipo visai nekal-1 terhi ne kaip vyru; 1,780 buvo mo lazda su kuria plako nelai- po$ Archibald kasyklų, nuo k<

V • 1 Y • * i W W A • A • ’i • *1 • • - - . * __ -

tas žmogus eidaimas ulycziu in už nedora pasiolgima su mote- minga moteria be jokios mie- sugriuvo visa szlopa. Bada 
laszirdystes idant * priversti yra tai darbas strtilkiėriu?
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Pagal daneszimns isz Lietu
vos, tai musu moterėles tonais 
kas kart naudoja mažiau kvar- 
bu ir milteliu ant savo patogiu 
veideliu. Musu sesutes Lietu- 
voja žino gana gerai, kad gam
ta jais apdovanojo pątogumu, 
susiprato, kad savo veidelius 
neužsimoka biauryt savo vei
delius ir lupeles.

Lai gyvuoja 
užmary ja!

musu sesutes

Policijantas miestelio Pauls
boro, N. J., John Williams, su
sipyko su miestiszka valdžia 
pudekavojo už savo “džiaba“ 
norint s gaudavo mokėt po 3G 
dolerius ant dienos.

Buvo tai geras “džia'bas” 
laike szios bedarbes. Priežastis 
piktumo buvo ta, 
nutarė idant Jonui mokėti tik
tai po du dolerius už kožna 
ausi užmuszto szunc, 'bet da
bar mokes po du dolerius už 
uodegas kaipo davadas, kad 
szuni užmusze.

Valdžia pradėjo nužiurineti 
kad pristatydavo davada dvi 
ausis nuo vieno szunc. Su uo
dega bus kitaip ir negales 
miesto apgaut ba isz vienos uo
degos nepadarys dvieju.

4 i džia'bas

kad vaklžia

IIIMieste lyja Evanston, 
profesoris isz Baker Brownell 
Northwestern universiteto,kal
bėdamas in studentus pasakė, 
kad motore pradeda neszioti il
gas szlebes priesz permaina go
ru laiku, o priesz sunkius lai
kus pradeda neszioti trumpas 
szlebes.

Kas nori, gali ponui profe
soriui tikėti, 'bet mums iszrodo, 
kad ilgos ir trumpos szlebes 
tiek- ženklinu kiek su gerais ar 
blogais laikais, kiek ilgi ir 
trumpi plaukai.

Jaign gerbūvis remtųsi 
moteriszkos mados, 
permsimainytu mažiausia 
turis kartus ant meto.

kiek

•>

ant 
tu i laiku i 

kv-

Amerikoniszkos

Ant susirinkimo tarptnutisz- 
ko seimo nugintojo javu nnt 
kurio dalybavo kone 50 visokiu 
tautu, Austrijokiszkas ukystes 
ministeris pasakė, kad tebyri< 
padėjimas ūkininko kilo isz 
priežasties
prohibicijos. Sake, jisai, jaign 
jaigu Suv. Valstijai praszalin- 
tu prohlbicija, tai tuojaus ding 
tu ūkininku vargai ir bėdos.

Prohibicija todėl yra prie- 
žastim daugeliu nelaimiu,- ne 
tiktai patvirkimas 
no’s, visokiu prasižengimu, kai
po ir'blogu laiku ir ‘ javiniu 
ergeliu.

Bet tie jei davadai nepertik- 
rius ->uusiiju veidmainiu, kurie 
geistu visu svietą perverst 
augsztyn kojom, kad tik pasta
tyt “ant savo”. '

Veidmainiai ir ju veidmai- 
ningumas yra didžiausiu nevi
donu žmogaus.

Kaip dabar girdime, tai sau 
siejei suprasdami savo kvaily
be ketina susitikti su szlapiais 
ir duoti žmonims balsuoti ar 
nori prohibicijOs ar ne.

neiaiiniu,-
jaunuome-

r I

Kita priežastis tojo yra ta, 
kad turtingesni žmonys maty
dami, kad zopostis geros gužu- 
tęs jau pradėjo susimažyt pra- 
dėjo agitavot prieszais sausu
ma. ' - .

Drebėjimas žemes ir ugnis 
koniu visiszkai sunaikino pui
ku miestą Managua, sostapile 
Nikaragviszkos republikos. Po 
pirmam drebėjimui kilo dau-
ginu. ^įnipe aplaižytos įsz to

fI
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Josiah Stahl isz Van Buren, 
Arkansu, 
Masoniszkos

Bernas
(Pasaka ne pasaka.)

Gyveno vienas ūkininkas. Jis 
samdydavo szeimyna, bet ber
nai ir mergos pas ji mynioda
vo pifbuti — to ūkininko boba 
buvo labai pikta. Nuvažiavo 
karta tas ūkininkas toliau in 
mioaln. Žiuri per miestą begu 
linksmas ’berniokas. |Pamatos 
ta ūkininką, klausia: “Ko gi

f
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eziftusio laipsnio, eme ji miegas ■ • ■
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yra seniausiu nariu 
draugavęs ant 

svieto. Turi jisai99 nudils am
žiaus ir instojo in Masonu drau 
guve turėdamas 21 metus.

“Ko 
taip dairaisi, tėvai?” Ūkiniu-

4 (

“Imk mane, 
sako borniokelis.a 7 * * .,1 ( i ■ 
sutiksim, imsiu 
burbtelėjo ūkininkas, 
asz. nesi brangi nu, duosi szim- 
(a rubliu, kai vilkai užgiedos 
tavo gryczioj ir irŽteks,”

Ūkininke galvoja: kada pas

kas atsake: 
na.”

Noriu gauti ber
to va i”,

Jai su alga 
»»_

“ Ka gi

t

ir tave

i

su

mąne grycziioj vilkai užgiedos 
-* eme ir sutiko* Bernas sako: 
“Tėvai, tik asz turiu viena li
ga. Saulei patekėjus, asz zylio
jo.”

Ūkininkas dar apgalvojo ir 
sudorojo ji už berną.

Kita ryta nusivedė savo ber- 
na in dvaro lauka arti. Tas ūki-

puikaus miesto, isz kurio pasi
liko tiktai griuvėsiai yra bai
sios.

Perimtos baime motinos 
mažulėliais ant ranku, seni ir
vaikai isz vien, bego nlyczioms 
kaip akli prieszais save, tiktai ninkas dvaro lauke turėjo pir- 
vien del to idant žuti liepsnoj ]<cs žeme. Žiuri ūkininkas, 

kad jo bernas labai grąžei aria.
Paskutinis skaitlius paduo- Į Saulei gerai patekėjus, bernas 

da, buk tonais žuvo apie penki viena ranka mostelėjo, kita pa- 
tukstaneziai “žmonių toja Sodo- mojo, patrepeno kojom ir par- 
moja ir Comoro ja, kurie tai zyliojo namo.

'Po ūkininko žmona

arim nuo griuvancziu muru.

miestai taipgi likos sunaikinti 
isz priežasties tlrebejimo “že
mes arba nuo atsigaivinimo

nu-

žeme. r z • • Žiuri
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jJ marinti. Sztai ant jo laimes, ne
tikėtai priesz jo akis szvystele- 
jo kokia tai silpnute szVtesa — 
žiburėlis. Pradžiugęs leidosi eit 
link jo ir prisiartino prie pras
tos, mažytes grintužos. Pakla- 
bonus duris, atidarė jas apy- 
junis, bet labai plaukais apžė
lęs žmogus. Pa^ipraszius nak
vynėn, labai maloniai buvo 
priimtas. Inejas vidun atrado

MIRTIES SZITOJ NELAIMĖJ VIESZPATIE\
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. Isz baudžiavos gadynes Lie
tuvoj, seni žmones ptisnkoja 
apie tu lūs du vaikucziu; Vaiku
ti ir mergaite, kuriuodu augo 
viename isz stambesni uju Lie- j 
tavos dvare. Kokiu budu jiedu 
papuolė tam dvare,tik tiek yra 

senis dvanmnis, , • t
taippat apyjaune moteriszkei bemokinanezia du savo nedide-
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Staiga i sustoja motorai sZi tam eroplane, kada Eli norą

•M
sr:- bu

Srtiitli buvo isZlekiKs in ora 25,000 pėdu augszczio, sukrito že
myn su trenksmu, bet ant laimes motore aplaike tiktai smar
ku sukrntyma.

II I iimml — IWIHII ■■ l>     I IIIWIlA Ml

apvanojoszonus. Tas kudais, 
valieriuS rauplojo, kaip toliu-
ks, o bernas ji musze 'isz užpa-

žinoma j<rg senis dvarponis 
savininkas losdvaro, 
žinodamas isz kur tai toli isz 
svecziu, juodu parsivežė. Kaip 
ir kur jis juodu gavo, tai ta tik 
jis pats težinojo, o pasznliniai 
žihones, visaip apie juodu kal
bėjo, spėliodami. Vieni snkyda- ! 
vo buk ponas juodu nuo kito 
pono kortomis iszloszos, kiti— 
kad ant kokio, jam netinkamo 
szunies iszmaines, o kaip tikrai 
buvę nieks, net ir tiedu vaiku- 
cziai nežinojo. Ar jiedu buvo

parvi- 11 J . . .i,bemokinanezia du savo nedide-
A
) liu vaikucziu poteriu. Poterius 

pabaigus, dar kalbėjo visokius
. pridcczkus pavyzdžiu: “Nuo

pavietres, bado, ugnies ir vai
nos, iszgelbek mus Vieszpatie“ • 
ir 1.1. Ant pat galo sukalbėjo: 
“Nuo szesziu ponu, nuo ponios » 
ir nuo gluosniniu žaliu malku, 
iszgelbek mus Vieszpatie.”

Ponas iszgirdes anuos 
džius, atsiminė anuodu jaunuo-

zo-
- - ----- - ..  ■ -................. . -..-I —

savu nebenubegsi. Po pusiąu- 
rycziu szeimininkas galvoja isz 
kur tas bernas viską žino. Per 
gyvenimu ncatnesze, o sziadien

t i- • ‘ .* • . ’ . . • 1 liu, kurie iiems kada, ' isz patbroliai ar svetimi, to ir niekas \ •' .
mažens tarnavę, paaugę, neži-

Kuomot juodu atsirado tame T T* U'U1U*.

! del jie ežia, miszke gyvena, isz
i kur atsiradę ir

nereikia manyti apie juos, jog 
tarp dvarponio szeimos jiedu " 
butu augę raszkažiuoso, lepu
me:

Dvarponio szeima 
isz szesziu ponu vyru ir vienos 
ponios moteries. Kas buvo kiti 
penki ponai, ar sunai, ar 1__
liai ar taip koki giminaieziai .

isz paszaliniu žmonių nežinojo.
4.... . “« kur <lillKC i9z ju dvaro. Erne

dvare, vaikins galėjo būti vie-kalio. TszVares isz namo, užlin
do už kertes ir klauso, 
aibudu szneka*

O jie suėjo abu ir 'bėdavojo, 
ka su tuo varytoju bernu dary
ti. Tas jos mylinihs sako: “Nu
eik in v i dur i Jauko pas palin
kusi beržą.
vaidina. Ten nuėjus, paszauk tolo pajuto, kad pas juos kve- 
velnia ir papraszyk kokio pa- pia, bet bernas inspejo, kad kai

Bernas nuėjo pus szei duos valgyti 
mininka ir are iki vakaro. Szei- nori, bet, kai duos gerti,

t - . I . 
mininkas ir bernas kiekviena viena 
nakti ten ir nakvodavo.

Vakaro laike berniokas pasi- 
paiszino, atlėkė ir inlipo in ber-

i jis ju atydžiai klausinėti: ko-
“Pasi- 

sziadien
ka jie atnesze. Bernas sako 

skubinkim, tėvai, 
mums geras pabaigtuves padl- 

Szeimininks sako:

tėvai nuolikos ar dvylikos metu, mer 
gaito — apie deszimtu. Mumsl

Pen kartais pasini
1

rys.” Szeimininks sako: “Per 
gyvenimą nepadaro, nepadarys 
ir sziandien.
rys!”

” “Padarys, pada- 
Važiuodamas namo isz-

taip panasziai 
pasipažino vieniinsi kai be ja, 

kitus. Ponas' atsipraszydamas 
juos už varginimu davė savo 
“garbes žodi” jog nekenks jo
kiame ju gyvenimo reikale ir 
net dovanas siūle. Savininkai 
ano lauželio atsisako nuo visu 

bro 's*,,’oniu dovanu, vien pra

susidėjo

tai valgyk kiek 
tai 

ezorkute iszgeres ne
vi rsk. Kai iszgersi antra, griūk 
ir gulėk, kaip negyvas. Ir asz- 
kaip iszgorsiu, iszgriusin ir ga

ilesiu, kaip negyvas? Suėjo abu 
in gryczia, gerai privalgę. Szei
mininko atnesze buteli degti- 

Paėmė szeimininkas, pri
pylė ezorkutes ir sako: “Svei- 

” “Sveikas, tėvai!
ir iszgere. Iszgere po antra, 

krito, kaip negyvi.

alime pasishųieti su savo my-j
— niszkina bo*bą. “Tai

- . džiaugėsi:
! (lv<‘S(‘,
ne, kad bernas ir szeimininkas 
tikrai negyvi, linksmai pradėjo

J, 
kaip vilkas, au-au, kitas kitoj, 
nu-au.

Bernas szeimininkui dunksi- 
ja injiaszone ir sznibžda: “Te- 

rnbliu jau yra, 
Tyc/Joj vilkai staugia.

(arimo. 1 >

) iszgeres

turėjo 
mylima, jie ir buvo griezioj už- 
sikisze. Bernas pasibeldė in du-' ža. Meno aiszkiai szviete — pa-

leisto isz dangaus per paliepi- ka, tao ūkininko

priežasties
nuo

vulkano, o ne nuo ugnies

ma Dievo. Tiktai senoviszkuo- 
si'a laikuosin žmonvs mane kad 
Dievas baudė žmonis tokiu bil
du kada užpykdavo.

Bot szioja gadynėje žmonys, szeimininkas sake1, 
apsisaugoja nuo tokiu 
niu nelaimiu. F”

“nuo amaro, ugnies ir
iszgelbek mus Vieszpa-

gamti-

ris. Girdi, kad jie gryczioj szne mate ateina boba. Pamacziusi 
žmona liępe

savo mylimam užlipti ant kros
nies ir užlysti. Ten krosnis bu- 
vo apeinama.

Bernas uždaru rėkia:

velnią boba isztolo erne juoktis 
kad velnias tupi berže. Priėjusi 

vel- 
Ko rei-

szaukti: Velnink,
4 l

nes.

Kitados žmonys perlūžo. 
nuVKH'n lll.MlAo I M i U 1 Jo l-r. .meldėsi: 

kariu“ 
tie”. O bet nors sziadien turim 
užtektinai javu, bet keneziame 
ba’da. Argi no butu geriau por

inio bado
iszgelbek mus 

31

inainvt ta malda 
ugnies ir kariu 
iszniiutingus žmogau.
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DARBININKISZKOS
ŽINUTES

Glen

v

Alden Goal Co. 
jau baigė $3,(MM),000 tuneli ku
ris paims vandeni isz kasyklų 
Honey Brook, Green Mountain 
Audenried, ir Troškow, per ka 
daugiau nenaudos pompų. Tu-

Iuoli dirbo du metus.

Good-- Akron Ohio.
year Tire and Kubber 'kompa

būk11 i ja apgarsino buk numusz 
13,000 darbininkams nuo 5 lyg 
20 centu ant doleriu mokesti. 
Darbininkai sutiko ant to 
kaip straikuot.

nd

J
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CAPITAL STOCK >125,000.00 
SURPLUS IB UNDIVIDED 

.PROFITS >628,858.02

Mokame 8-czia procentą ant 
Budfitu pinigu. Procentą pride* 
dam prie jura pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalaus su musu ban
ka nepaisant ar mažas ar didelis.

O. W. BARLOW, Pres.
J. FERGUSON, Viee-Pree.irKaf.
MHMiaaWR ■ RRRBMMMtai

. szydami, nekliudyti ju laisves, 
1 , ♦ „ ’ 1 kuria turi ežia gyvendami tarpsenu dvarponiu mums nesvar- 

liu. Mums pilnai užtenka suži
nojus, jog viso buvo szeszi po
nai ir ponia. Nu, ir tu dvieju 
vaikucziu pereiga buvo jiems 
visiems tarnaut; gelbėti jiems 
apsirengent ir nusirengent, pa
kloti lovas, nuvalyti ezevery-l 

iszszluoti ir apszildyti 
kambarius ir taip panasziai. 1 
Už mažiauso prasižengim.g, g’>, 
bane in laiklf atlikimą darbo, 
buvo baudžiami 
šiai.

Nors juodu kuosku blausiai ir

laukiniu žvėreliu kurie jiems 
mažiau pavojingi negu civili
zuoti puikaus dvaro savininin- 
kai. Sutikus ponui su ju reika
lavimu prižadėjo audrai nuty- 
kus iszvesti ji isz miszko.

| Už poro dienu audra nurimo
ir ju daryti prižadai liko invyk

7 dinti; ponas tapo iszvestas lai
mingai isz miszko o ana žmo
gelis su savo szoimynole pasili
ko gyventi miszko džiaugda
masis tuo jog gavo pono priža
dėjimą jog jam nekenks, jaute-

energingiausiai stengdavosi sa 
vo darbus dirbti, visgi per ju 
dauguma nesuspėdavo ka nors 
in laika arba sulyg ponu noro 
padaryti Labiausia juodu kan
kindavo kambariu apszildy- 
mas kadangi Inivo skiremos ža
lios gluosnio medžio malkos. 
Tam darbui juodu daugiausia 
vargo padėdavo — kol inkur- 
davo jas. Sziaip taip inkarus 
vėl užgesdavo ir užtai jie nuo 
ponu Imdavo baudžiami.

Taip jiedu ponms 'betarnau
dami vilko savo vargingas gy
venimo dienas, kol užaugo vie
nas in vyruką, o antroji in mer
gina. Pagaliau viena nakti din
go juodu is> dvaro. Kur juodu 
prasiszalino ir pasislėpė niekas 
nežinojo. Mat, nepakeldami, 
tarp iszlepusiu dvarponiu savo 
vargo jungo, iszbcgo isz szan-

eme szauKu: “ 
niūk!” Tas atsiliepe: 
kia?” “

kusf,kas, vaike.

Pasamdė vyrius, toki t 
kad ant bernioką, kad mes niekur nebe- 

(r o 
limu

Ne, -man ka, ar tu nori berną nužudyt ar y > -r
4 4 ITwvw ............

4 4 Leiok
•I

------ ;...........   » ................ i 
krosnies yra blaniku, branktas

Asz paduosiu“ — 
atsake szeimininko.
nepaduosi kurio 
puts pasiimsiu.

Bernas tuoj szas 
ides,renkh 'balauikus ir vis niu- 
sza ta sveczia ant krosnies. 
Paskui paomo balanika ir isz- 
ejo. Nuėjo arti, gspadoriui nie
ko nesako, vėl aria, kaip arės.

Ant rytojaus saulei patekė
jus, jisv cl parlėkė namo ir pa
beldė in duris- 
jotas neduoda

4 I 4 i

y)

“ j

reikia, 
Ir ji inleido.

ant kros-

) y

asz ubu?

Vėl tas vary- 
ramumo’’ — 

ome aimanuoti szeimininko ir 
jos mylimas. Gryczioj stovėjo 

‘ ‘ Lysk 
— at-

i l

Ko parėjai, ko

didele dokla su vilnoni: 
po vilnomis in (a dokla“ 
sako szeimininko, o bernas vis
ką girdėjo. “

— klausia kzeiminin-
* ♦

Arkliui virszn karto trina
♦ , 1l

szeimininkas liepe vilnų pa
imt” 
paduosiu.

♦ >

reikia
( 4ke.

?J

vilnų
— atszove bernas.

M 4 4

nai kiek, nepaduosi, asz pals 
paimsiu.” Inleide.

Jis inlipo in ta dokla, m'inde 
ir mindė, kol tas mylimas net 
susmirdo. Pasiėmė sauja vilnų 
ir iszojo. Nuėjo pas gaspadoriu 
ir Vėl ailią.

Treczia ryta jis vol parzylio-

“ Asz
Ne. tamsta neži- r

jo ir (beldžia in duris. Ju gyvis . *
iiamas namas buvo kryžiavus, #■
prie jo buvo ir gyvuliu skyrius.
Szeimininko sako: '
gyvulius ir palysk po 
dąis.,,u 
szumijo szeimininko l

Jos mylimasis, buvęs palovėj 
tuoj iszlindo, a'bu szokineja ir 

“Dėkui Dievui, nu- 
nudvese.” Abu insitiki-

kuožiauriau-1

Hm, noreczinu abu
“Kur jie da-

- Lszokincti. Vienas vienoj kertėj..j,
go-

1JM 4 4

sako szeimininko.
bar?“ “Dvaro lauke a Via.“ “<) 

“ “Tai
” “Ti labai

ra i, tai tu jiems iszkelke geras 
pabaigtuves:
pridaryk virtiniu, privirk mė
sos. Pastatyk buteli degtines. 
Nuo vienos czerkeles dar nieko 
nebus, o kai liszgers po antra 
tuoj kris ir negyvi.“

Jai sugryžus .mylimas klau
sia: “ 
jau”
minihike. Ji klausia savo 'myli
mo: “Kur tu

kada jie ten pabaigs, 
tur but, rytoj. O

prikepk blynu, .

szi nitas jau yra
Pas

Ar sužinojai V’ “Sužino- 
— linksmai atsake szei-

Kiir ryto j arsi*” 
Dvarlaukyj!” “ Kokiais ark- 

“ Vienu margu, 
‘Tai asz tau rytoj pu 

1 • 1

vai,
O -

l kui, kad szoko abu su szeimi-. 
ninku ir kad pradėjo duot szei- 
mininkei ir jos mylimam, kad 
szie jau isztikruju, kaip vilkai, 
pradėjo staugti. Szeimininkas 
užmokėjo bernui 100 rubliu, o 
boriyis iszojo savais keliais.

k • t • *

si laisvais ir laimingais tyru 
piliecziai.

I
— J. Mikolaitis.

K. RĖKLAITIS
Liet u▼{»!(•• G ra b oriui

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbi- 
ninke moterems. Priei
namos prekes.
616 W. Spruce Str., 
Bell Telefonas 149 

MAHANOY CITY, PA.
306 Market Street 

Bell Telefonas 441-J 
TAMAOUA PA WM»

W. TRASKAUSKAS
liais?” “Vienu margu, kitu 
juodu.” “Tai asz tau rytoj pus 
iaurycziu atnesziu” — geriita- 
si szdimhunke. Bernas, iszklau- 
ses j u kalba vėl nulėko pas szei 
mininka.

Pyta jie vėl stojo prie i(ar- 
bo. Paarė kiek, bernas ir sako 
szeimininkui: “Tėvai, jjasisku- 
binkim, szeimininko sziarulien 
mums pusiauryeZiu atnesz.” 
“ A-a, ji man per gyvenimą ne-

‘Atnesz, 
Paarė ligi pųsiaury- 

atsiriszo skarele

4■

Toy ai, Įjasisku-

t * ..i , r '•* ’ * r . ’ ■ » ■ 1 •,

atnesze neatnosz įr sziundien.
a ‘Bernas patvirtino 

atnesz.” 
ežiu bernas _... „ 
nuo kaklo ir apriszo arklį. Pas-

z.

Eik pas 
sziau- kui"sako szeimininkui: “Tėvai

’J —r” (HIV
Szeimi- padarė, uždėjo kelnes ant nrk- 

n'inkas sake, kad name yra pri- lio ir arklys isztolo atrodė mar 
prates svetimas toli ūkas, liepė gas.
iszvaryti. Szeimininko atsake: 
4 4
tiek, kąd man liėpe, asz turiu donge ranka, apsidairo ir sako: 
iszvaryti.” »

Bernas psiemo drūta pagali Atėjo tiekiai prie ju, pasako, •

Ko gi parojai
< 1

■ ' • 1 '

maukis kelnes!” Kai szis taip
1.1. V 1 • 1 1 J 1

Nei ežiu yra, nei nieko.”4‘Vis tą
JL. - 'jL .i. . i -T *

,f i

/ t

Pamate szeimininkv visa bąl- 
iszeina isz sodžiaus. Prisi-

uriTen su mui‘gu arkliu aria.

ir vėl,atradęs mylima po szian- “padek Dieve

I ’

* >

° ir, žipo^ia, nuo

JAI TURI RAMATA
Kam skauda kojas, rankas, ar kitur, 
Parsitrauk “John’s Remedies Oint
ment”. Gausi paliuosavima nuo skau
smo. Ji kainuoja >1.75, bot prisiusi
me kaip dęl prabos tiktai už $1. Teip- 
ęi gausite pnaszkinima kas tai yru 
ramata, kaltūnas, neviaigija ir kaip 1 niu ju rumu, nusidavė miszkan 
gydytis. Jeigu ncgaletuto prisiųsti 
dolerio tai paraszyk laiszkoli dol pil
no paaisZkinimo. Pasiusime nurody
mus ir gausite žinias kaip turite gy
dytis. Raszykite ant adreso: 

Western Chemical Co.
P.O. Box A. 117.

L1ETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, veseliju, pasivažinėji
mo ir 1.1 ——Telefonas 506
603 W. Mab.noy Avei Mak City

gydytis.

■II

Į '■ '3 .

H

f

Jeigu ncgaletuto prisiųsti

I

I*

f

Plainsvillc, Pa. 4
■A  * ■ hm m........ .  ■

Ant J. Sakalauskas 
L1ETUV1SZKAS GRABORIUS

(Bell Phoiiė 872) t 
331W. Centre St|, ShenaUdoab, Pa.

Nuliudimo valandoje, ratai- 
kiam geriausi patarnavime. Pš- 
laidojima atliekam rūpestingai 
Ir gražiai. Busite pilnai užga
nėdinti.

Isz Mahanojaus Ir GirardrlUas 
jeltfu kas pareikalaus mano pa
tarnavime tai meldžiu man tele-
jeigu kas pareikalaus mano pa
tarnavimu tai meldžiu man t«l>* 
fonuoti o pribusiu in dossimto 
minutd. MF Bell Telefonas >72

medžioklėn.

ir susidaro koki galėdami lau
želi —- grintuže, apsigyveno 
tarp laukiniu žvėrių .

Pasigedę ponai savo tarnu, 
truputi pajes^kojo, jx) apylin
kes žmones paklausinėjo — ue- 
rade-gi pakeikė ir taip tas už
sibaigė. Kada veik viskas apie 
tai 'buvo pamirszta, sztai, viena 
gražiu rudens ryta ponai iszsi- 
renge miszkan,
Jiems bemedžiojant dangus 
apsiniaukė ir isztiko begalo 
biaurus oras. Kaip ten nebu
vus, vienas isz ponu ima ir pa
klysta miszko. Užstojo naktis 
ir jis likosi vienas boklaidžio- 
js gilumo tankaus, tamsaus, 
biąuros, vėtros hyižomo ir rus- _• • ,1 1 . • .1

»

Beklaidžiojant suszilo,Xpail
so ir jam nuvargus ligi paaku-

cziąi rUudanczio ihisžko.

<

B«U Telefonas 1480-E T

A. RAMANAUSKAS 
L1BTUVISZKAS GRABORIUS 
MILL & PATTERSON STSh 

ST. OLAIB, PA.

£ lazbaltamnoja ir laidoja mirusius^ 
ant riftokfa kapinio. Pafraboa pa- 
roossia nuo papraazesiauiiuikSpra 
kilniausiu. Parsamdo automobiliua 
del laidotuvių, raselių, krikssty- 
niu ir kitiems pasivaiinėjimama. 
lu Frackvilles, Port Carbon ar in 
kitu artimiausiu miestu Jeicn kas 
pareikalaus mano patarnavimo, 
meldžiu man duot žinia e pribado 
In trumpa laika.

______ j, __________ _______ _____________ ________ .■ . -1. M .
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Atvedam dabar skaitytoja 
in maža kaimeli Lazdynus. 
Buvo szeszta isz i’yto adyna. 
Atsillepe baubnas, szaukiantis 
ant rodoa. Susirinko kryžio
kai. Susirinkia in kuopelias 
rodavojosi apio koki tai svar
bu daigia, o ant kožno veido 
galima buvo matyt kokis tai 
nerimastis. Szitai pasirodė rai
telis, kuris atnesze kuntoriui 
nuo didžio vado raazta. Kada 
padavė •kantoriui raszta, insl 
maisze ir tas raitelis in tarpa 
kmžioku ir paklauso:

— Apie ka jus ežia tara-
tęs ?

M

— Ar pažinojai Robertai
— Teip.
— Ir Kristijonai
— Kaip ne, jis buvo mano 

geriausiu draugu. Bet kur jie 
dabar yra?

— Ar nori juos du pamatyt T 
—- Žinoma.
— Na tik eik su manim — 

ir vede tiesiog link koplyczios, 
isz žagaru pastatytos.

Kada daejo koplyczia, inejo 
in vidų.

— Na, ka, ar gal likos zo- 
koninkais I

— Palauk — nesijuok!
— Kodėl ?
— Tylėk ir eikie su manim 
Prisiartino netoli groteliu, 

kur stovėjo grabas pavydalia 
katafaliaus, kur po juoda už- 
dangala gulėjo du kūnai... 
Buvo tai du angszcziaus minė
ti kryžiokai su žaiduliais km- 
tinese. Abudu likos vienoje 
vietojo nužudinti. Raitelis pa- 
szauke:

— Ar turėjote 
viais musztyne?

— Ne. Likos szianakt nu
žudyti per nematoma 
ant sargos stovėjo.

su Lietu-

kada

SAUDE
Į— „Į II ■ RSIII. Ii M —I •v

LENKTYNES SU LOKOMOTYVU BUVO NELAIMINGOS Ii”

■ . ■į'W L"
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raukas
t T

— Mano broliai — tote at- H
ėjas kantorius — ežia man rei
kia apie 25 drąsiu vyru, ba ke
tinu ąnt nematomo padaryt 
medžiokle.

Žodžiai kantoriaus vifcns per 
vore, kaip su peiliu, ir drąsiau
si pradėjo iszkelia 
szaukt:

— IchI Ietį! (asz, nsz!)
Netrukus likos . išari n k tas 

pulkelis isz 25 vyru po vadyste 
kuntoriaus Ferdinando.

Per penkias adynas keliones 
linksmumas buvo tarpe kry
žioku. Tie drasns kryžiokai, 
norint saule kaitino ir per vi
sokias griowas ir laužus ėjo, 
vienok ženge Smagiai, norėda
mi sugriebt ne matoma, kuris 
tiek ju broliu iszganubijo.

Ant galo priėjo sena apleis
ta žinyczia (bažnyezia), ežia 
kantorius užsilaiko ir ant ma- 
pos žiurėjo, per kur savo pul
keli vest, ba palei Nemuną bu
vo dideles griovos.

Kas kartas 'kelias siauvinosi 
terp augsztu griovų. Kanto
rius staptelėjo ir tarė:

— Jeigu ežia goweda
matoma tarpe tu griowu rastų
si ir ant mus užkluptu, tai nei 
vienas gyvas neisžeitumėm.

atsake
— ežia

ne-

— Turi teisybe — v 
vienas isz kryžioku 
butu del mus tancus, nes ka 
ežia apie tai kalbėt, gal nema
tomas nuo ežia labai toli ran
dasi. Jeigu Dievas padės, tai 
sveiki isz tu grown iszeisim.

Už valandėlės pradėjo kėlės 
platintis ir gavosi ant lygu
mos; kuntoriŲs atsiduso leng
vai. Netrukus paregėjo paipus 
pavydale kaimelio. Kantorius 
sustabdo savo pulkeli prie pa
kelei namelio,
del pakelevingu.

— Per nematoma!... Dar pilna Lietuviu, ypacz prekejai 
tas nematomas?

— Tai-gi vis jis. Truni-' visokiu žvėrių kailius, nes visi 
pam dalba r laike net septyni buvo prastai apsiredia basi, su 
pražuvo vyrai. Kožnas ne yra marszkonem jėkem ir tokioms

Be
norint

kuris buvo tik
Vidui buvo

ka gryžo nuo pa jūres pardavė
vis jis.

net

tvirtu gyvasties, ir tai tur but: jau kelnėms. Karczemoje 
yra velniu ar žalcziu, kad teip' dėjo kokis tai žmogus, 
gali prisėlint. Kaip žmones vidurvasarije, o vienok buvo 

ne žmo-kalba, tai yra dvase, 
gus.

Tai kas galėtu but? 
Velnes.
Ar teip ir misliji 7
Teip, ba gal asz, tu ir 

mes visi galime per ji pražūt. 
Pereita naktį pražuvo du, ry
toj gal man galas pareis. Ir tu 
kada pas save gryžszi, gali but 
su strela pasveikintas.

Teip kalbėdami abudu kry
žiokai iszejo isz koplyežios ir 
kada atgal atėjo, tarė raitelis:

— Ha, kad mane padarytu 
jenerolu!

— Tai kas but T
— Pagauczia nematoma.
Kryžiokas trpktelejes po- 

czeis atsake:
— Ar tu misli j i tau past-

su skranda apsivilkės’ ir su ad- 
siiota ant galvos užsidėjęs, bet 
teip užsismaukiąs, jog vos bu
vo galima veidą matyt. Radosi 
ir pora muzikantu: vienas su 
kanklėms, o kitas ant birby- 
unites grajijo visokius szokius. 
Kiti volą prie stalo grajijo isz 
lycZkio. Kada kantorius su ke- 
leis kryžiokais in vidų inejo, 
visi sužiuro, tiktai tas su 
skranda žmogus lyg nenoroms 
ant ateiviu dirstelėjo. Visi pa
mate barzduotus kryžiokus, 
kaktas suraukė, o jau du buvo 
paemia ir už kucu, bet kiti pa- 
sznabždejo jiems in ausi ir vo
lu sėdo prie lyczlkiu,

Ncknrie žiurėjo per langa

* •

« •< M . a

sektu? Jieszicot ir pagaut, tai 
: ne

matomo niekas nemato, o tie,

ii j* -i ' Mj .." v > r jn’* j ‘i ■m inr

du prieszin^i dalbai. Juk

kaip kryžiokai laukia pado ja
♦ t ii mJ * i<-‘ * A )

ginklus, pradėjo kabinti ant 
ožuko katilu, idant sau iszvirt

*

k a ji mato ir butu galėja ka 
nors apio ji pasakyti, tai nuo 
jo rankos pražuvo.

-4 Nieko nekenkia 
dar syki bandyt; tai vyreli no

jo raukta pražuvo.
j1; i. i i**1! j I" if [...ji  Ji 2*. €

valgyt. ' ’ "/ ;
Lt '4 M I į|i f, /* f 1 1,1 1 ■<"* .j j * i r

Kantorius norint nerimavo
L . T . «/ į . I y .hį ' 4

vienok to neparodo. Liepė sau 
duot midaus o ir Kepo duot 
del visu,; kurio pakelevingam

vienok to neparodė. Liepė
(f 1 ė ' v . s • J > 1. * « -L fl ' j

tęike 
iii ne

gražu mtau zokonul, Idant vy
rai turėtu pražūt bo kares kaip 
szunes.

Ant rytojaus, po szermonu, 
vela szauke bubnas kryžiokus, 
kurio sneja ant pieniaus lau
ku kantoriaus. r

namo radosi. Paomias kunto-
M
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Yra tai kasdieninis atsitikimas kad automobilius ar strytkaris nori pralenkti lokomo

<1 <5

y

tyva, ant skerskelių manydami kad pralenks lokomatyva. Paiiasziai atsitiko ii Charlotte, 
N. C., kur strytkaris norėjo pralenkt lokomtyvai bet su dideliu nelaime nes strytkaris likos
tyvą, ant skerskelių manydami kad pralenks lokomatyva. Pauasziai * « 1 • -t 1 • 1 ♦

nutrenktas nuo kelio, kuriame likos sužeista keturesdeszimts trys pasažicriai.

Vietoje atsakymo, 
žiurėjo kaip ant velnio.

Po velniu! — pamislijo
kantorius negali tu

visi pa- lWg........ ..............................

LIETUVIU LAIVAKORCZIU AGENTU SĄJUNGOS 
UZGIRTOS IR TVARKOMOS

Dvi Didžiosios Ekskursijos
IN LIETUVA- ■' ! > ~’   

. Isz New Yorko 27 Gegužes (May) 
o isz Bostono 28 Gegužes (May) .“V1# 1 " *

«

i

sau 
szekrevu prasznokint.

Tame vienas isz užpakalio 
atsiliepė storu balsu:

— Na je, szilta diena, ypacz 
del tu, ka isz Lazdunu kaimo 
keliauja.

Kantorius nieko neatsake:
Lietuvis, ka atsiliepė paėmė 

1 *

nuo mano gaspadoriaUs ąviži- 
no czihikinio, kasžin ka in ausi 
vienam isz kryžioku pasznabž- 
dejo ir szlubuodamas iszejo.

Kantorius ir netrukus lau
kan pas savuosius iszejo. Lie
tuvis szlubuodamas, ar tik teip 
nuduodamas, kasžin kur din
go.

Vienas isz kryžioku prisiar
tinęs prie kantoriaus tarė:

— Ar nejieszkai laikais 
Lietuvio, kuris truputi szlub- 
czioja?

— Del ko?
— Czia dabar nuėjo vienas 

ir liepe man, kad asz jum pasa- 
kyczia, jog jis lauks jus 
kur pas ana griowa, 
czia matyt.

— O, tai gerai, eisiu.
— Ar tik vienas? o gal ko

kiu slaista?
— Ka daryti; matomai tas 

Lietuvis turi kokia 
slaptybių. •

Kantorius nuėjo ir kada prl- 
tikrai 

paregėjo žmogų skrandoje ap
sivilkusi.

Niekas nobutu jo metu at- 
minias. Buvo tai augsztas vy
ras, rodos jau senyvas. Didele 
net ant akiu ausuote, o ant vei
do turėjo apie kelis nuo kokiu 
tai ginklu randus. Balsas jo 
buvo drūtas. Kada kantorius

* k I f • k ■' * ' ,' b

pridiartiho taro in Lietuvi:
—• Ar tai tamsta esi Bart-

BALTRUVIENE

nnmMHk j

į

ka
ana ' O 
nuo

Motereles, juk žinoto kad in 
pyragus, 

Deda visokius prisinokus, 
Deda nidzinkas ir migdalus, 

Ir visokius gardumus.
Bet ai1 žiiiėlė kii dUbnėlėjo aha 

diena radau,
Ne radzinkas po kvarabu,
Ugi kaip prarieke duonele.

Tai rado viduryje pele.
Kur taip buvo lai nesakysiu

Pas save tai pasilaikysiu 
'Piktai žinokite visi

Kad asz kaltinu Lietuvi, 
kam duona nuo Lietuvio ne 

perka,
Tiktai pits koki ten nedaverka.

Jaigu kur savo duonkepius 
turi, 

Tegul ant kitu nežiūri, 
Pas mueiszki daug szvariau,

Iszkepta duona geriau,

t

svarbia

Startinė prie griowos,

Ji

kllR?

—■■■ I 
5 į 1 i 
į > K ;

Juk girdi mano žodi, tai kodėl

Teip.
At asz gailu tau tikėt?

4 L / a fi> * .G.Ji ■ « » ■

i *' *■ -
Asž netikiu
Norint kantorius esi jau 

nas, bet uetikliitys.
—

negali tikėt?
• • •

i »

geriau
Ir gardžiau.
* ♦ *

Apie lumber j ardus geriausia 
vieta,

Tonais mergaites mitingus
atlieka,, 

Meilei laikas šit szpiceliais 
Ir da prejusios pasakoja, 

f i' >

Visaip del motinu meluoja. 
Kad mate kitas merginas, 

Save vadina nekaltas, 
O kitas biauriai juodina.

Vienu kartu po lentom viena 
policmonas pagavo,

In lakupa nugabeno, 
Vaikinas pinigu pasirūpino, 

Ir isz lakupo iszvalnino.
Tai buvo Italijonas,

Nekurtos Filadėlrines motino 
1 ■ '■ | 1 ' 1 ,*

.Neturi jokios sarmatos, 
Pati velkasi in kokia ten kar- 

ezoma. |
Ir da dukrele su savim paima. 
Seda kambarelyja prie baro, 

Ir 'biaurns szposns daro 
Burnos neuždaro, 

Biaurus žodžius varo,
Nėr ka puikia paveizda dukte

rėlių i duoda,
Pati gero ir dukrelei paduoda, 
Tardama: gerk juk ženteliai 

pundiua,
Gal busi katro pati kada.

Katrie nepundina, 
Tuosius Bolszevikais vadina 

No ant burdo ne laiko 
Laukan iszvaiko.

Dieve, Dievyti, kas toliaus bus, 
Ar jau visados taip sius?

...... Hc ♦..........❖ .....................

Jau tos Detroito moterėlės 
t i k ros pa t n i m p t os, 

Niekados neprisotytos, 
Kada pamato kad vyrai alaus 

priviri,
Tai per visus plyszius žiuri- 
O kaip vyrai jais paszaukia, 
Szirdole misi ūke stikleli isz- 

raukia, 
Tai su visom keturioms 

griebėsi.
Net seiles driekėsi,

O kaip kąusza nutverė, 
Akis iszvertusios gere.

Ne viena nuo alaus jau surugus 
Ir kaip rodos tokiu pabaiga 

smutna bus.

o

f

»« I

PAJESZKOJIMAI
Pajeszkau savo sesers aunu 

Zenonas Kralaidzis arba Vir? 
bickas, 22.motai Ameriko. Pa
eina isz Vilniaus gub., Lydos 
pavieto, Ruduos kaimo. Tegul 
atsiszauke ant adreso<

Mat. Tamulewicz 
Box 91

f

Middleport, Pa.

Sta.czial in KLAIPEDA, bo persėdimo
Gražiuoju CUNARD laivu "LANCASTRIA

Antra Ekskursija 16 Birželio (June)
Isz New Yorka per Southamptona in KLAIPEDA pui
kiausiuoju Cunard Ekspresiniu Didlaiviu AQUITANIA

Dovanai aplankant didliausi pasaulio miestą Londoną.
Szlai Ekskursijai Anglijos Lietuviai rengia speciali priėmimą 

Londono Lietuviu Kliube.
Ekskursijos plauks in Klaipeda tiesiu keliu per puikuji Kiel knnala.

....... . » - .. ... ■
Parduoda laivakorte* bei keleiviu czkiua, iazrupina dokumentus 
boi pilnai iasrengia kelionėn Lietuviu Laivakorcziu Agentu Sąjungą: 
AMBRAZIEJUS J.

168 Grand St. Brooklyn, N. Y.
AMERIKOS LIETUVIS,

14 Vernon St. Worcester, Mass.
BALTUTIS P. P.

3327 S. Halsted St. Chicago, Hl. 1
BARTKEVICZIUS P.

678 N. Main St. Montello, Mass. |
BOGDĘN, J. G.

482 W. Long Ave. DuBois, Pa.
DIRVA,
6820 Superior Avo. Cleveland, O.

FRANKLIN SAV. & TRUST CO. |TRECZIOKAS A. S.
K. Vaisznoras Manhger, 197 Adams St. Newark, N. J.
2615 Penn Avo. Pittsburgh, Pa. URBSZO J. J.

GENDROLIS N. 395 W Broadway
South Boston, Mass.

KAŽEMEKAS K. C.
797 Bank St. Waterbury, Conn.

MAKAREVICZIU8 K.
95 Liberty St. Ansonia, C>nn.

MOLIS P.
1730—-24th St. Detroit, Mich.

NAUJIENOS *

i*1* h

RICHMOND TRUST CO.
2701 E. Allegheny Ave. 

Philadelphia, Pa.
RAUKTYTE, Mhn. J.
123 Millbury St. Worcester, Mass 

iSEKYS JOHN
226 Park St. Hartford, Conn.

JSIDABRAS K. 875 Cambridge St 
Cambridge, Mass.

STULPINAS V. M.
3255 S. Hoisted St. Chicago, IU 

MIKOLAINIS P.
188 Sands St. Brooklyn, N. Y.

187 Oak St. Lawrence, Mass. 
VASILIAUSKAS J.

814 Bank St. Waterbury, Conn 
VIENYBE,

193 Grand St. Brooklyn, N. Y.
VARA8HIS A. 12 4c Canon Sts.
Pittsburgh, Pa.

WE1SUL K. J. 1128 Washington 
Street, Norwood, Mass.

ZOLP J. J.
1739 S. Halsted St. Chicago, Ill. I 4550 S. Paulina St. Chicago, Ill.

I
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TYKANTI PATI.

— Del ko tavo pati taip 
pyksta t

naites, po tam pyko ant manos
Pirmiausia pyko ant tar-

I I 
dėlto jog asz ant tarnaites ne
pykau, o dabar pyksta, ba asz 
su ja susipykau,
ant tarnaites. Supranti dabar? 
u

DrJ.J.WYCHUNAS
AKIU DAKTARAS

16 N. Jardįn St. Shenandoah
Ofiso valandos: 10 iki 12 prtesz 
piet. 1 iki 5 po piet. 6 iki 8 vakaro.

Telefonas Shenandoah 1055.
Girardville, Pa. 16 N. Ogden St. 

Ofiso valandos: Ketvergais 
10 iki 2. 0 iki 8 valandai

t

%jog ji pyko
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SKANDINAVU-AMER1KOS LINIJA 
ATLANKYKIME LIETUVA 

Renkime Savo Uosta—Klaipėda
Kam baladotis po svetimus krasztus kuomet del lietuviu yra 

palaikomas nuolatinis susisekimas tarpe 
New York -— Kopenhaga — Klaipeda , t _ _ flh

SVARBI PASTABA
Labai numažintos kainos treczios klesoa tiktai $150 in Klaipėda

. e

ir atgal ant sekaneziu iszplaukimu isz New Yorko:

Balandžio 25 (April) Laivu “FREDERIK VIII
B

>»
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Laivakortes geros dviem metam.

. ‘ . Ii . n """"
DIDŽIAUSIA BENDRA EKSKURSIJA 

Gegužes 15 (May) Laivu “UNITED STATES“ 
Lietuviu Laivakorcziu Agentu Sąjungos užgirtos 

||

Lietuviu R. K. Susiv. Amerikoje Pirmoji Ekskursija 

, x____ ____
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4
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Pajoszkau savo broli Anta
ną Szimku ir sesers Paulinos 
Petrieliniones. Paeina isz Vc- 
virzienos miesto. Tegul atsl- 
szaukia ant adreso:

Jack Miller,
■ 2312 Fourth St., 

Detroit, Mich.
■ ■ ■» . M ■ ■ I i

Gegužes 29 (May) Laivu "FREDERIK VlH
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Linksmiausia Vycsiu Ekskursija Tiesiog in KlaipWa 
Birželio 6 (Jtme) Laivu “HELLIG OLAV”

! * v- r i

Bet del LietuVaites gana geras, , ' , ♦ I
Ir ežia ant kitos beda suvertė^

Kad nuo savos įjuvorte, 
Jau kas bus, tai nežinia, 

Jaigu motinom suvaldyti duk
reles no valo, 

t * ♦
Oj motin, no dapg džiaugsmo 

. - turėsite,
Jaigu geriau dukrelių noaugin- 

site,
Ne vieną isz jus sulauks 

senatvės,

■»
Jack M i Her h

ui
Birželio 6 (June) Laivu “HELLIG OLAV“

to I

Amerikos Lietuviu Jaunuoliu Ekskursijos
Rengiu Amerikos Lietuviu Ekonominis Centras

Liepos 3 (July) Laivu "FREDERIK Vili”
Liepos 25 (July) Laivu “UNITED STATES"

Lietuviu Lnivakorcziu Agentu Sąjungos užgirtos
'• 1 ............................. ■— ......................—'■■■

Visos pastangos bus paszvestoa padaryt keliono atmintina ir pilna

„ i*,, m,-.**,......... ......
T » RHplr, » i '• VI

JAI TURI KIETUS VIDURIUS

turi dūmimus, skali

*»{

Naudoji visokius piles ir druskas, 
turi dūmimus, skaudoj ima po kruti
no, balta liežuvi, galvos skaudejiniA,1 
naktį nomiogi ir pailsima paryczeis. 
Siusk tiktai 16o cento stompomis, 
gausite “Vontrole ir Interlax° ir ma
tysite kaip tamsta paliuosuos nuo to . 
nemalonumo, ir ligos dar praba. Sai
tos gyduoles kas jąu naudojo tai ko 
toliaus reikh iretirtty ir mkžinty, nes 
jos atpratina nuo kietumo, kolei ne-
Į

*

Aėz netikiu, bčt reik ian 
žinot, jog už savo vyrus savo

I
popiora,

ii
Nd I

■i

galva atsakau L, Uritis ii> ranka kauszo midaus 
paszauke: W *ii f/’ , i ' 1 A. * J * " L * '" i *.

f

Niekas nieko neatsake, vie-' ku vado pflraszas, b kuri ktih- 
nok kantorius nejudindamas torius tuojaus 
drąsos, vela tarė:

— Šiądien vyreli pusėti
nai .^ziltn

f

t
galva atkakau.

Liottivis padavė
Ant sveikatos visiems! Unt kurios htivo didžio krežio-

pažino’ norint 
nemokėjo skaityt ir raszyt.

■It

j / i' "i , r

Na, dabar, tai tikiu.
—i Toli*M bu r-

1 •' ‘ J 1 ' ■> ' ♦

O prięgluudos pas dukra 
- > notares.natures,

I

i i' / w r

nemalonumo, ir ligos dar praba. Szi

toliaus reikš retihty ir mažinty, lies

reik. Raszykite ant adreso:
Western Chemical Oo.

P.O. Box A. 117. L ... .PhinwUle, P«-

1,1

*

invairumu ir malonumu del tu kurie dalyvaus, ekskuęcijojo 
Reikalaukite nuo savo Agento Laivakortes ant

SCANDINAVIAN-AMERICAN LINE
Lietuvos Pasztu Valdybos Kontragento Pasatui Valioti , 

27 Whitehall Strakt, New York City , »
248 Washta t lea St. Boston, x Masi. 130 LaSklle St. Chicago, III. »

1
4

27 Whitehall Street, New York City
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ŽINIOS VIETINES

Ned el i oj Rusnaku Vely-
kos.

— Park Place kasyklos dir
bo Ketverge ir Petnycziojo 
idant iszczystyt visas anglis 
isz kasyklų po tam anglekasei 

. turės iszsincszti savo tulszis ir 
„paimti ilgas vakacijes bo už- 
xmQkejįmo. . .

i— Kas tokis atmuszo duris • I 
freitkario stovinezio ant

• dingo geležinkelio, kuriamo 
; radosi 250 pusbaczkci gero 
alaus. Kada žmonis dažinojo 
apie tai, pradėjo aluti iszsl- 

(neszti isz vagono. Vieni nau
dojo vežimėlius, vežimus ir au
tomobilius o kiti rito alų per 
ulyczes in slaptingas vietas. 
Prie ko tasai alus prigulėjo tai 
kompanije neturi davadu.

— Plentine patrule peržiu- 
rines visu automobiliu žiburius 
o katrie yra kreivai intaisyti 
bus nubaustais. Panedelije pra

> I i* Lt i 1 ,

sides ablavas ant tuju kurio 
tik naudojo viena szviesa arba 
turi teip žiburius nutaisytus 
kad apjakina kitus ant kelio.

— Kazimieras Vainikonis, 
56 metu, 625 W. Market uly., 
buvo užgriautas per deszimts 
valandų Tunnel Ridge kasyk- 
losia ir ant giliukio, po sun
kiam darbui, likos atkastas gy
vu ir nuvežtas namo po to
kiam baisiam atsitkimui. Dir
bo jisai prie 
riu”
Bottom Split gengveje. Vaini
konis tojo atsitikimo 
mirsz pakol gyvas bus.

— Pdttsvilles sodas iszdave 
persiški rimą (divorsa) 
Rakietienei nuo Jono Kakie- 
czio. Rakietis kitados buvo vie
tines parapijos vargoninkas.

— Politikieriai jau prade-, 
jo krutet pastatyti savo kandi
datus ant visokiu urėdu 
Schuylkill paviete kaip Con- 

>1

• •

— Burmistras jeszko vai
ku kurie szaudo .isz karabino- 
liu ir jau iszkule kelis langus 
ant E. Mahanoy avo. Kaltinin
kai bus smarkei nubausti už 
toki siautima.

— Musu Lietuviszko bar- 
berio pati,
cziaus, .apvaiksztinejo savo gi-

1J * - - ' - ‘ - * ’■ ** I

ISZ LIETUVOS
PLUNGES MIESTELIS 

DAR TEBEDEGE
Juozo Ancerevi-

mimo dieną,, k up hpsc, daly bu
vo, tiktai gimines ir pzeimyna.

♦ r 1 a įIr mes sudedame p. Ancerevi- 
velinir 

auksiniu 
ib

SHENANDOAH, PA.

Ren-1 cz'ellc* snvo kur.sztus

“rabinimo pile- 
ant treczio lovelio, East

neuž-

Onai

troller, Kasijeriaus, Registe- 
rio, District Attorney, 
klerko, Protonorio Komisoriu, 
kaipo trijų Biednu Direktorių. 
Badai rinkimai atsibus Sep- 
temborio menesije. Ka Lietu
vei mano daryti! Ar vela nu
leis rankas ir lauks susimyle- 
jimo kitu! Laikas dabar apie 
tai apmanstyt ir kovoti už sa
vo tiesas.

— Mare Vankevieziute, nor- I # *
se, isz Filadelfijos, lankosi pas 
savo tėvelius ant E.
ulyczios.

— Szkarlatina mieste pra
dėjo baisei prasiplatinet 
miestą ir net valdžios inspek
toriai pribuvo isztyrineti prie- 
žaste ligos. Teatrai neinleidžia 
vaiku ant perstatimu idant li
ga da daugiau neprasiplatin- , f dį 4 •
tu.

Sūdo

Center

mus idant sulauktu 
sukaktuviu.

— Steitas užtvirtino pa
ženklinimą daktaro G. A. Ro- 
binkold, kaipo perdetini ir vy
riausia daktara Locust Moun
tain ligonbuteje po mireziai 
daktaro Holdermano. Dr Ro
binhold buvo per dvyleka me
tu daktaru Ashlando ligonbu
teje.

— Jonas Adomaviczius, 436 
Turkey Run, likos aresztavo- 
tas artimoja Mahanoy City už 
varimh automobiliaus būda
mas girtu. Adamaviczius tren
kė in kita automobiliu Jono 
Coyne.

— Laisnius ant a.psivedl- 
mo iszemc Stanislovas Valiu- 
konis su pana Klara, JakVacz, 
abudu isz Shenadorio.

Minersville, Pa. f Vincas 
Gudelunas, 38 motu, mirė 
Verne ligonbuteje, Pottsville, 
po trumpai ligai.

38 motu

Pittston, Pa. — Jonas Kru-i » > * * «i

tinskas įsusipesze su savo kai
mynu Kovalu, kuriam atbėgo 
iii pagelba Kovhlo paeziule 
durdama su peiliu Jonui in pe- 
czius. Margarieta likos aresa- 
tavota o Jonas guli namie pa
vojingai sirgdamas.

ISZ WILKES-BARRE
IR APLINKINES

— Wilkes-Barre, 
Straikas 20,000 anglekasiu ka- 
syklosia Glen Alden, kuris tę
sęsi per 17 dienu, užsibaigė ir 
visi Kutino pradėti dirbti Ket
verge. Glen Alden kasyklų 
prezidentas Inglis, ketina su
taikinti straikierius po isz- 
klausįmui juju neužganadiinu.

Pa.

4 Tukstancziai Mieste- 
lenu Be Pastoges

i.L « i ’ ' ' '"i • ■ i 'il''

NUOSTUOLEI SIEKE 5 
' i * j. i1 * — ■ * n j *» * i

I »
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; MILIJONUS LITU.
., . ’J

Kaunas, Bal. 2 (Associated
Gaisrus Plunges

<1 t Lt *■* f
Press.) — <* A > ‘U J ' /■ ’ '• ‘ ’ ’• 
miesto dar Ihbesiauczia.

■ * UI i

Per dvideszimt keturias va^ 
landaskeli szmitai namu buvo 
ugnies sunaikinti ir 4 tukstan
cziai gyventoju palikti be pas
toges.

Padaryti nuostoliai, kaip ap 
skaieziuoja, sieke apie 5 mili
jonus litu.

Gaisro plitimo nebuvo gali
ma sulaikyti, nesant tinkamu 
kovai su ugnim priemonių.

čigono pasivadinusi

•sz pramuszto kiau-

I

>

KAIP TAI SLYSTANTIS KA LNAS UŽGRIOVĖ FRANCU ZISZKUS KAIMELIUS.
Tukstancziai tonu akmens ir žemes nuslydo nuo kalno užgriaudamas du kaimus Ban

gos distrikto Franci jo j. Gyventojai iszsigePbejo iii laika nes buvo persergsti iii laika apie pn- 
sia:r ti n a n t e ai e 1 a i m e.

MERG-JAUNIKIS
Iszviliodavo Nuo 

Merginu Pinigus
PRIŽADĖDAMA SU JUOMS 

APSIVESTI.

“ka-Kaunas. — Kaž koks 
valierius” pasivadinės Sabas- 

susipažino

PARSIDUODA GERA 
FARMA.

Isz priežasties ligos locninin- 
ko, parsiduoda farma Mains- 
yille, 5 mylios nuo Bloomsbur- 
go, 92 a kerei žemes su 20 ake- 
reis gi i rios, geras vanduo, 2 
namai, tvartai, gyvulei ir dar
bines maszinos kaipo 300 vąi- 
si ui u medžiu. Parsiduos pigei. 
Atsiszaukite rtnt szio adresb: 
John Sweet, 337 W. Maple

Mahanoy City, Pa.
4'
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PAIN-EXPELLER
!*•£.,t r • ’ C9 t

L 
P
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BAISUS LIETUVIO
LIKIMAS BRAZILIJOJ!

Alytus. — Iki 1929 m., Aly
tuj gyveno siuvėjas Juozas 
Masalskas. Nors didelio vargo

TEIPGI FILOZOFAS.
Vejas, veždamas komisijo- 

niori, priesz kiekviena stovyla 
nusiima kepure ir žegnojasi.

— Kokius tu ežia burtus 
darai? — klausė komisijonie- 
ris.

d

Naudojamas Išlaukiniai nuo 
Skaudamų muskulų 
Keumadškų skausmų 
Strėnų diegimo 
Galvos skaadėjimo 
Influenzos 
Išsinarinimų 
Nusimuiimų.

Nualplrkite originali *-« viriau 
petikiatdciimt metų senume 3 

INKARO vaiabaženklia ant pa* 
kelio apsaugoja jus. Mili/^nai boo- 
kų parduodama kai metai.

Knygutė, kurioje pilnai nurodo
ma kaip vartoti PAIN-EXPKL* 
LERIS, pridedama prie kiekvieno! 
InHikon. Minimoj knygutė! taipgi 
iialakinama smulicmeniikal kokiuo-
Mik 
iiaiAkinama tmulicmrniikal kokiuo- 
•r atsitikimui. •< gilima tuudoti kia 
Inurucnia*.

Visose Vietinėse 
35c. ir 70c. ui bonk%, 

Alba u/sisakykite 
stačiai ii

4* .<
r.A^ niCHTEH C6.

*.««« ••vVw
• ROOK VVH, 

t j

rJ
h 'į 

. i

—r— Asz mat esu katalikas 
ir szventiems atiduodu garbe 
— aiszkina vežėjas.

— O asz matai j u visai ne-' 
garbinu ir jie nieko man nega
li padaryti.

Lietuviszki BonaiI
1važiavo in Brazilija, 

sunkiau buvo gyventi 
Lietuvoje. Jei norit pirkt ar parduot 

gaunant gera kaina, raszy- Į 
kit del informacijų dykai 

s in Dept. 4

' neturėjo, bet ji vis viliojo už
sienio pyragai. 1929 m. jis vis
ką iszpardave ir su žmona isz- 

Ten dar 
negu

Bado ir vargo nu- 
| kamuotas jis visiszkai nusivy

lė, nes dabar viena Alovės vėl. 
gyventoja gavo isz Brazilijos 
laiszka praneszanti,
salskas Sao Paulo mieste nusi
žudo. Esą jis persižegnojo ir 
puolė po einaneziu traukiniu, 
kuris atpiove Lietuvio galva.

tijanausku Tadu, 
su tūla panele G. S. susidrau
gavo ir pasižadėjo ja vest i. 
Jaunas kavalierius savo sužie- 
dotinci nusiskundė, jog jis da
bar neturįs gražiu rubu ir ve
dyboms pinigu. Kadangi pa
nele buvo sziek tiek pasitrn- 
tinti ir norėjo iszteketi, todėl 
savo sužiedotiniui nupirko 
naujus gražius rubus, jungtu
vių žiedus ir k i t.

kad Ma-

r

Kurt H. Schurig & Co— Atsipraszant, o kokios 
tamista iszpažinties ? ,

— Laisvamanis!... 50 BROADWAY 
NEW YORK

BURTININKE ČIGONE EIS 
IN KALĖJIMĄ.

Mariampolc. — Vasario 6 d. 
Mariampoles apygardos teis
me buvo nepaprasta apeliacine 
byla.

Tula
Czirvinskiene isz Prienų, gydo 
burtais Armoniszkiu km. (Ma- 
riampoles apskr. Liudvinavo i 
vals.) A. Griežtaraitiene ir M. 
Lastauskiene. Pirmiausia joms 
inkalbejo liga, o paskiau paė
mė kiauszini ir, kažka kalbė
dama, Griežtaraitienci tryne 
krutino.
szinio pasirodęs vabalas, kuris 
anot čigones, ir buvęs priežas
timi ligos.
’ M. Latauskienci krutinę try
ne vaszku. Be to, dar jai nu
kirpo plaukus ir tuos plaukus 
vėliau atrado kiauszinyje.

Taip parodžius keletą 
paemq isz j u 
, pinigu,

produktu. Kryžių Imcziuoda- 
ma visus daiktus prisiekė gra
žinti, bet jie esą reikalingai 
tiktai tolimesniems burtams, 
nuo kuriu jos pasveiksianezios.

Bet moterėlės čigones gryž- 
tant nesulaukė. Tik policija ja 
sugavo ir paiszkejo, kad ji yra 
Elena Kasparavicziene isz Sei
riju. Seniau bausta 4 men. 'ka
lėjimo už vogimą. Szi karta 
Klva rijos nuo v. taikos toįsejas 
už minėta sukeziavima nu- 

'baude 3 men, kalėjimo; ta pa
tvirtino ir Mariampoles apy
gardos teismas.

Ji kalėjime atsėdės, bet virsz 
700 lit. nuskriaustosios nieko 
negaus, nes ji yra beturte.

O kas tas, ponuli, reisz- i

kia ?
— Tai toks žmogus, kuris 

priesz molines stovylas neke

niu,” > 
daiktu

bet jie esą

<4fo- 
invairiu 

ir valgomu

užmokėda
ma 600 litu. Abu jaunavedžiai 
nusiskubino pas kleboną szliu- 
bo imti.

Bot deja,; nelaimei, 
kriminaline policija szi 

aresztuoja i? 
varo iu kriminaline policija.

Patirta, kad kriminaline po
licija, aiszkindama szio 
valieriaus”
jog jis buvo irgi panele, tik 
vyriszkais rūbais apsitaisius...

Nustatyta, kad szis jaunavc- 
dis buvo Sabastijanauskaite 
Tekle, policijai žinoma vagile

nelaimei

valieriu ) >

budri 
“ka
linsi-

ka-
asmenybe nustato

( 4

ŽIAURI ŽMOGŽUDYSTE 
UTENOJ.

Sziomis dienomis Utenoj in- 
vyko sziurpulinga žmogžudys
te. Šileika, 27 m., amžiaus, kir- 

atejo ligoninėn
savo žmonos atlankyti ir ligo 
ninej kirviu ja užmusze. Pats 
Szileika po to pasikorė. Liko 
du naszlaieziai, maži vaikai.

lia kepures.
— Aha, tai žinau! tai reisz- 

kia — no ožka, ne kiaule.

Dr. T. J.TacicIauskas
Pirmutinis Lietuviszkas
Dentistas Mabanojuje • 

Ant Antro Floro, Klin« Sitoro 
19 W. Centra St., IMahanoy City 1

. _ . J

v m neszinas

—-- -----------------------------

Lehigh V alley
EKSKURCIJA

in NewYorka
NEDELIOJ 12 APRILAUS

VINCAS MINKEVICZIUS
GRABOR1US IR BALSAMUOTOJAS \

Seniausias ir Isztikimiausias Graborius Visam Mieste.
215 SOUTH MAIN ST. SHENANDOAH, PA.

Ofiso telefonas—116 Namo telefonas—799

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY. PA

, , MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM

28 metai biznije, yra narys Federal Reserve Systemo.
Federal Reserve Systema buvo insteigta laike Willsono

i jL (U

Sekantieje žmonis mirė mu
su aplinkinėje:
t Ludvikas Žekas,, 47 me

tu, mirė namie ant 47 Shuler 
uly., palikdamas paezia, pen-* 
kis sūnūs, tris dukteres, bro
lius Motiejų ir Povyla, Luzer- 
neje ir Frana Lietuvoje.
t Franukas, 7 metu, sūne

lis Vincū Blažiu, 32 Laurel uly. 
Plenuse sirgdamas dipterije.

t Jurgis Karlavicze, 1211 
S. Prospect uly., Nantike. Pa- 

džei sužeistas- per automobiliu laidotas ant laisvu kapiniu.
t Ona Gvazdinskiene, 58 ke in Kauna ir jau gave kai 

m., plaucziu uždegimu, staiga kurios slaptus dokumentus.
į

už 
tris

po

Devyniu metu Engel- 
bertas Varžinskas, gyvenantis 
ant -W. Pine uly., likos skau-

C

isz Tapiakves. Dreiveris nema
tą vaiko, perbėgant skersai uly- 
czios. Varžinskutis yra studen
tu Szv. Juozapo parapines mo- 

szia-k šiai nes ir kaip girdėt, 
dięn jauczeyi sveikesniu.

f i. . , ' 'i 1 ■

t Jonas Ambrose (Ambra- 
z^)u 39, metu, 717 W. Center 

staigai rpire Ųtaruinko

t

vą^gra, namie. Velionis, gimė 
Lietuvoje pribūdamas in Ame
rika jaunu vyruku. Paliko du 
brolius Lietuvoje, ir dvi sese- 
res viena Baltimoreje ir Kras- 
nickiene ant 835 E. Pine uly. 
Laidotuves atsibuvo Ket vergo 
ryta.

Uzi()2 A1E

mįžeJ Dalias kaimelije, Paliko
broli ir seseri ežia, Amerikoj, 
ir viena broli Lietuvoj, taip 
pat vyra ežia. c < ■

• *" *

— t Lankosi garnys Juozus

SUĖMĘ LENKU SZNIPUS.
Kaunas. Kauno suimti trys 

Lenku sznipai, kurie per'Lat
vija teiko žinias Lenkams. Du 
suimtųjų yra isz Obeliu vienas 
isz Rokiszkio. Jie buvo atvy-

administracijos ir yra unija vi su National, kaikuriu State 
Banku ir Trust kompanijų. .

Suv. Valstijų valdžia valdo Federal Reserve Systema ir 
peržiūri visas visas bankas kurie prie juos priklauso.

Federal Reserve Systema priduoda galybe del Bankavo 
Systemo. Merchants Banka yra po kontrole State Banking

Dubeltavaa 
Tlldatae4.$00

SpecialinzkaR Treinas apleis Maha
noy City 4:40 ryte. Grįžtant apleis 
Jersey City, Exchange PI. Sta. 
7 :20 vai. vakare

—aferiste, ieisųjo bausta 
panaszius nusikaltimus 
kartus sėdėti galėjime ir dar 
turi 4 neiszsprestas bylas. Sa- * 
bastijanauslcaite Tekle ir szi 
karta persirengusi vyriszkais 
drabužiais įr vaidindama jau
navedžio role norėjo apgauti ir 
pasislėpti provincijoje.

Kriminaline policijo isz Sa- 
bastijanaUsikaites daiktus ato
me ir . intoike nukentėjusiai. 
Kvotą ąpie' szia apgavyste pa
siusta teismui,: o Sabastija- 
nauskaitb iki teismui padėta 
kalėjimam i

PASAMDYTAS 
ŽMOGŽUDYS.

Kaunas, 
Butrimonyse nuėjo pas pil

i
Departamento ir Federal Reserve Systemo.
■ I III ■■■■■■ 1.1 I ii ■ ............  — IIWII , , y l,

ANT SZIOS NUKRITO EROPLANAS
UŽMUSZDAMAS ASZTUONIS ŽMONIS
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Pųszuszvys, Kėdainių ąps.
Giedraicziu km., Sziurkie-

Įie pagįnidp( nyksztuko ^idumo
11 Žmones stebėsi/,pirma
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NYKSZTUKAS.
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Jonas Platukts

yaiki|.
, į ' , ' f . ’ ' . ' C • J ‘‘į f į » J Z ' J /Jį į

Kąiraięziuos, 22 DatĮson Ląne.;, karta matydami tokia
palįko duk,tęi, Kairaitis gera?....  (H,. f. 3 
tautietis,,* linkėtiną ir gražiai 
iszauginti.

— Nieniaus szeimoje serga 
duktė plaucziu uždegimu jau 
dvi savaites; kritiszkas laips
nis jau rodos, perejo, bot ligo-

! nis gana silpnas.
J

J K.-SjCO / !

Die^frw^a.

KAUNUI REIKIA 6,000

> >
* M l
> kk

BUTU.
Kaunas. —- Kauno miesto 

valdyba *surinko žinias, kad 
jei patenkinti visns Kauno gy
ventojus, reiko dar apie 6,000 
nauju butu. -

Mateusza Bielicka ir nuėjo in 
Išvarta novą eržilo pažiūrėti 

' n • ♦ i i • rm a

tjukaš prisirikęs szove Bielic-.‘ '.a J ’ -J

mat, noris pirkti. Tvarto Pla
1 J • t' 1 .<■ >

’ • , I ,

kui isz užpakalio in galva ir 
Bielickas vietoje krito negy
vas, Intariama kad Platokas 
Bielioka ufflnusze kieno nors 
pasamdytas. Kauno apyg., teis 
mas Platoka nubaudė 15 motu 
•sunk darbu kalėjimo.

r
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Likucziai sudaužyto ir sudegusio eroplano, kuriame žuvo asztuoni žmonys tarp kuriu 

radosį ir sportininlcas Knute Rocknc. Nelaime atsibuvo arti Eniponia, Kansuosia. 
tis nelaimes badai buvo užszalusis ledais vienas isz įmaniu, kuris nuhi*žo ir eroplanas kaip

Ii, žaibas nukritę žemyn, _ ■
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