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jaunikis

NENORI TEKETI UŽ JO;
ATIDUOKIE JAM ŽIEDĄ.
Wheeling, W. Va. — Sudžia 

Robinsonas nusprendė, kad jai- 
gu mergina ne nori teketi už 
vyro, tai turi jam su'gražyt su
žadėtini žiedą be jokio pasi- 
prieszinimo. Merginos buvusia 

Richard, apskundė
mergina idant jam sugrąžytu 
žiedą, kuri jai buvo padovano- 
jas tikslo apsipacziavimo su ja, 
bet mergina iszsikalbėjo, buk 
žiodą aplaike kaipo Kalėdų do- 
vana. Sudžia vienko kitaip žiu
rėjo ant to kalbėdamas, kad 
jaunikiai neduoda merginoms 
deimantinius*žie<lus verties 200 
dolerius kaipo dovana. Mergi
na turėjo sugražyt žiedą su su
do kasztais.

METE KIAULE IN SAVO 
PAOZIA.

Toledo, Ohiov— Margarieta 
Zamirovska, užvede teismą 
priesz savo vyra Petra ant per
siskyrimo už biauru pasielgimu 
su ja. Ana diena, sako Marga
rieta, josios vyras be mažiau
sios priežasties užpyko ant jos, 
o netunslamas ka tokio po szo- 
nu idant mest in ja, 
stovinezia prie duriu kiaulaite 
ir mete in ja su tokiu smarku
mu, kad kiaulaite užmusze ant 
vietos — paezios nepataiko. 
Sudas buvo tos nuomones, kad 
Margarieta, privalo persiskyri
mą aplaikyt, priek tam josios 
vyras turi mokėti jai mėnesi
nes paszclpos po 30 doleriu.

užvede

pagriebė

NEGIRDĖTA BAIDYKLA.

PAVEIKSLAI ISZ NAUJAUSIU ATSITIKIMU
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Szviesos Mnldnamia” kuri pastate masonu draugove Wilmette, TIL, ne-

POMIRTINIS
KŪDIKIS

‘MIRUSI’ MOTINA PAGIM
DĖ KŪDIKI, VĖLIAUS 
ANT TIKRŲJŲ MIRĖ 
DRAUGE SU KUDUKIU.

£

pats iszvažiavo

ŽUVIS BE AKIU.
Silver Lake, Wyo. — Ketu

rios mylios nuo czionais iszkilo 
požeminis ežeras. Daug akeriu 
žemes likos užlieta. Tame eže
re randasi daugybe žuvu 
rios neturi akiu.

Jlasektu yra daigiu, kad po- 
žeminiuosia ežeruosia randasi 
žuvis be akiu da nuo užgimimo.

ku-

MAŽAS KŪDIKĖLIS
Bradfor lvNębr. — Mrs. Ja-

cob Engells pagimdo ana diena 
mažiuleli kūdiki kuris .svėrė 
viena švara ir dvi uncijas. Ku- 

• - dikis yra sveikas ir 'badai gy
vens. Daktarai sako buk tai 
mažiausias kūdikis visoja Ne-

•-braskoja. *

Mount Jackson, Tex. — Ar- 
timoja girioja, tūlas medėjas 
Jack Reese, nuszove nepapras
ta baidykla ne tai žvėris no tai 
pauksztis. Isz pradžių nudavė 
jam, kad nuszove paukszti bet 
kada prisiartino arcziau prie 
nuszauto paukszczio, persitik
rino kitaip.

Buvo tai didumo Ameriko- 
niszko garnio, bet turėjo stuo
brį lapes su ausimis, kojos bu
vo panaszios in anties, o spar
nai buvo tris pėdas ilgio. Labai 
nusiminė, kad nesugavo gyva, 
o butu aplaikes gana puikia su
ma 'pinigu už. taji neapaprasta 
shvterima nuo kokio muze- 
jaus.

toli Chicagos, kuris likos paszventytiis ina dienu.

kokio

GALIMA BUS LOSZTI
BEIS BOLE NEDELIOMIS.

— Laike apvaikszcziojimo Sliakespero 
gimimo dienos Stratforde, Ang'ijoj, likos iszpletota 75 vėliavas visokiu vieszpatyscziu. 3.— 
Studentes Wellesley kolegijos turėjo lenktynes su lankais, kurias laimėjo pana Mitchell isz 
Downington, Pa.

200 JAPONI8ZKU ANGLE- 
KASIU UŽSIDARĖ 

KASYKLOSIA.
Tokio, Japonije — Du szim- 

tai Japoniszku anglekasiu Ta- 
koo kasyklosia, kuri randasi 
Fukuoka, užsidarė gengvejo • _
ir pasiprieszino dirbti. Tasai 
pasielgimas anglekasiu yra 
kaipo protestas ir gailestis del 
800 straikieriu, artimoje ka
sykloje kurio spyrėsi geresnio 
užmokesezio ir darbininkiszku 
tiesu.

Tiejei anglekasiai jau ran
dasi po žeme nuo 8 Gegužio. 
Juju szeimynos pristato jiems 
maistu ir vandeni.

kalbėdami: 
motoro mirė.

BANDUKE DUONOS UŽ 
4 CENTUS.

Sun Francisco, Calif. — Taip 
adinami “czein sztorai” ežio-vadinami “czein sztorai 

nais pardavinėja banduke duo
nos po keturis centus. Yra tai 
pigiausia preke duonos nuo ne
pamenamu laiku mieste San 
Francisko.
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Isz Visu Szaliu
ISZPANAI DEGINA 

BAŽNYCZIAS

isznesze kiolikus

po tam* sudeginta

mieste

Paskutines Žinutes
J

V Paryžius — Pagal pasku-
Fran-

DAUG KUNIGU IR MINISZ- 
KU SUŽEISTA, KARISZ- 
KOS TIESOS APSZAUK- 
TOS PO VISA SKLYPĄ.1

sudaužo

NAUJI DANTYS 98 METE.
Venango, N. J. — Edmundą 

susilaukė pui- 
girresi

Warren, kuri 
kaus amžiaus 98 metu, 
kad nesirūpina apie intaisyma 
nauju falszyvu dantų, nes to
mis dienomis pradėjo jai isz- 
augti tikri dantys. Senuke nc- 
jauezia jokio skausmo ir džiau
gėsi, kad vela duona ir mesute 
galės kramtyt kaip jaunuosia 
dienuosia darydavo.

Harrisburgli, Pa. — Pennsyl- 
vanijos legislatura ana diena 
sutiko anl daleidimo loszimo 
beisJboles Nedeliomis nuo 2 lyg 
G valandos po piet. Už laisva 
Nodelia balsavo 106 o prieszais 
98.

Kožnas miestas ar miestelis 
gales padaryti savo tiesas
galima bus loszti beisbole Ne- 
deliomis ar ne.

ar

MATE SAVO MIRUSI
< KŪDIKI PRIESZ SMERT.

Broxton, Pa. —- Szaukdamas 
savo paezia prie lovos, James 
'life Kean, sztoniinkas, būda
mas pavojingai serganeziu nuo 
kokio tai laiko, pasakė paežiai 
buk mate savo mirusia dukrele 
Jieva, kuri mirė dvi sanvaties 
atgal ant uždegimo plaucziu. 
Buvo tai jo paskutiniai žodžiai 
in savo paezia ir in kėlės minu- 
tas po tam mire. M c Kean sirgo 
vandeninia liga per daugeli

• • * k /1 I > 1

menesiu.
■

CKD NEGALI PAJEGT, TO
nepradėk.

r,i Philadelphia. — Mikas Drozd

o'tfrt Jeglfriakft,1 buk' inivalgys 3^ 
c'!•’' benanes ir^iena' pajų i

r
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JfBPRADEK.

Philadelphia. — Mikas Drozd 
ėusilaHind stt saVo dfrtugu Vin-

GERAI NUBAUSTAS UŽ 
SPYRIMA MOTINOS.

Cleveland, Ohio. — Juozas 
Pentkovski, 31 metu, gyvenan
tis ant 3039 K. 65-tos u Ii., stojo 
priesz sudžia Sweeney, kuris 
buvo aresztavotas už sumuszi- 
ma savo tikros motinos dienoja 
“Motinos Dienos”. Sudžia ji 
nubaudė užmokėti 200 doleriu 
bausmes ir szeszis menesius in 
kalėjimu.
Tėvas Juozo liudijo laike teis

mo prieszais sunu, apsakyda
mas buk sūnūs spyrė motina 
taip smarkiai kati sudaužė vie
na šzonkauli. — Sztai.padėka Siėniavskis 

I

gimdytojai už davima vaikui 
gyvasti!

1 v

LAUKE 50 METU ANT 
SAVO SUŽIEDOTINES.

Rushville, Ill. —- Isztikruju
Charles Doyle turėjo ' didblia

••  ------ r—j-*, r-- --- --------------

'puse valandos. Mikds pradėjo sužiedotines
•savo-
10 nepajėgė, ba vos suvalgė 20 
bananes ir puse pajaus dau
giau negalėjo. Ne tik turėjo už
mokėt už bananes ir pralaimo- 
jo 10 doleriu, bet dabar guli li- 
gonbuteje nuo persivalgymo, 

t < /-aaee pilvąsieutujoi.kaip įstatine.

b

tini surasza gyventoju 
euzijoi tai mieste Paryžiuje 
randasi 4,808,000 gyventoju.

II Berlinas. — Soviatai su- 
szaude Charkove 22 aficieriai 
kurie platino sukėlimą revoliu
cijos prieszais valdže; 28 
aresztavojo.

H Saint Etienne, Francije. 
— Keturi žmonis sudege ant 
smert deganeziam bose, kuris 
nugriuvo nuo kalno ir užside
gė. Dvideszimts likos baisei 
apdeginti.

II Bagota, ’ Columbia. — 
Terp dvieju politikiszku parti
jų kilo maiszacziai kuriuosia 
užmuszta 18 inaisztininku 
daugeli aresztavota.

U Los Vigas, Nev. -— Prie 
naujei ‘dirbamo Boulder Dam 
prūdo kilo eksplozije dinami
to, kuri užmusze vienuolika 
darbininku ir sužeido apie dvi
deszimts.

valdže *>

Madrid, Iszpanije. 
visa skylpa 
apszaukta 1 
nieką isz 
isz priežasties sukėlimo revo
liucijos terp raudonųjų ir mo
narchist u.

Vaiskus patrulioje visa mies- 
ta su anuotoms 
karabinais ir iszrodo kaip tik
ras kariszjkas padėjimas. Biz- 
nei sustojo, bankai uždaryti.

Indukusios minios užklupo 
ant bažnycziu ir

Po
Iszpanijos likos 

kariszkos tiesos ir 
sklypo neiszleidžia

ir maszincis

UŽVYDUS VYRAS.
Krokava, Lenk. — Maszinis- 

tas Zempel užmusze savo szvo- 
gerka Ona Skopimdciene. Sudc 
kaltininkas prisipažino, buk 
mirusios vyras Skopinskienes, 
liepė jam prisiegt, kada tasai 
mirė, kad jeigu jojo pati ke
tintu vela ka|la iszteket, idant 
jaja užmuszt. Zempelis prisie- 
ge mirsztancziam, kad tai isz- 
pildins. Kada dažinojo, kad 
naszle ketino teketi vela, nu
tarė iszpildyt duota prisiega.

Ana diena, apie ketvirta va
landa isz ryto, i ns i gavo Zem
pelis in naszles grinezia, mel
de jos idant neteketu antru 
kartu už vyro, bet toji nenorė
jo ne klausyt apie tai, tada szo- 
ve in jaja tris kartus isz revol
verio, užmuszdamas jaja ant 
vietos. • •

Kazan, Rosije. — In czionai- 
tini priglaudos narna atvažia
vo del gimdimo kūdikio kal
inote Ruszczenka. Daktaras 
Balutimis tvirtino kad kaitino
te nepagimdys kūdiki grel- 
cziau kaip in 26 valandas ir 
paliko serganezia niotere li- 
gonbuteje o
kur ten pas ligoni. Tn valanda 
po tam motore gavo konvulsi
jos ir visiszkai apmirė. Tarnai 
ligonbutes nubėgo pas daktara 

“Ponas daktara 
” Ant ko dakta

ras atsiliepe: “Tai kam man 
galva užverti ne jate. Numirė, 
tai nuneszkite in kambarį kur 
ir visi lavonai guli.”

Paliepimas daktaro iszpildy- 
tas. Apalpusia motore isznesze 
in lavonbute ir tonais uždaro.

Ant rytojaus Rusczenka> 
pribuvo atlankyti serganezia 
paezia. Dažinojes apie josios 
mirti, paprasze pavelinima pa
siimti lavona nebaszninkes na
mo. f Pavelinįma aplaike ir 
drauge su ligonbutes taniais 
nusidavė in lavonbute. Kada 
duris atidarė, persistatė jiems 
baisus regėjimas: kampe prie 
duriu sėdėjo motere mirus su 
kūdikiu prispaustu prie kruti
nės su pažeistom rankom bet 
jau ant tikrųjų mirusia.

Kada jaja uždare lavonbu- 
teje, matyt ,kad atsigaivino, 
pagimdė gilukningai kūdiki ir 
norėjo iszeit, 
užrakytos. Tada mėtosi prie 
langu, turėdama vilti, kad per 
tenais iszsigaus, bet langai isz 
lauko turėjo geležines sztan
gas. Prispaudinejo kūdiki prie 
krutinės idant nesuszaltu, pa
kolei pati ne teko gjrvasties 
isz tos paties priežasties.

Ruszczenka užvede teismą 
prieszais dažiuretojus ligonbu
tes ant 50 tukstaneziu rubliu 
už netekimą paezios. Ar gaus, 
tai nežino.

bažnyczios, 
kunigu parodas, puikius seno- 
viszkus paveikslus kuriuos su
degino arba sudaužė buvo ir žy 
mus stovylas Szv. Paneles isz 
Ca rmeno, 
bažnycziu.

Revoliucijonieriai 
duris Jėzuitu klosztoriaus, ga
vosi in vidų sudaužė viską, isz- 
neszo laukan brangius bažny
tinius pupuoszus ir ; viską su
krovė ant rinkaus sudegu. To 
tam aplaistė kliosztoriu su ga
zolinu ir uždege.

Sevilleje sudegino septynes 
bažnyczes. Kadije sudegino 
penkeš ir apvogė bažnyczes isz 
senoviszku atmineziu kurios 
buvo vertes in milijoną dole- 
rm. . w

Valdže kaltina kad tiejei su- 
miszimai likos inkurti ir prikal 
binima žmonių ant sukėlimo 
revoliucijos priesz nauja re
publika per buvusi karalių Al
fonsą ir jojo pasekėju, kurie 
prigulėjo prie karaliszkos par
tijos. Dabar valdže apkaltina 
už tai karalių už tuosius mai- 
szaczius.

Ir tas viskas atsitiko vienam 
isz katalikiszkiausiu sklypu 
ant svieto, kuriuom Popiežius 
teip gėrėjosi, o sziandien jojo

<
bet duris buvo

BAISI SAVŽUDINSTA.

PatiLovencije, Italije.
kokio tai kolonisto, baisiu bu- 
du atome sau gyvasti isz prie
žasties, kad sirgo ant neiszgy- 
domos ligos ant kurios kentėjo 
nuo keliolikos metu. Kada jo
sios vyras radosi ant turgaus, 
iszsiunte visa savo szeimyna 
laukan, po tam apsilaiste su 
karasinu ir nusidavus in skie
pą, uždege ant saves drapanas. 
Kada vyras sugryžo namo isz 
turgaus, rado paezia suangly- 
jusia skiepe. Žmogus isz gai
lesį ies netekimo pbezios, nete
ko proto.

, kliosztoriu 
apie tūkstantis kunigu ir mi- 
uiszku pabėgo isz doganeziu 
bažnycziu ir kliosztoriu. Prezi
dentas Zamora meldže gyven
toju idant pasielgtu malszei.

Mine užklupo ant Iszpanisz- 
ku Jėzuitu sodybos, kuria ap
laistė gazolinu ir padege. Du 
•szimtai kunigu vos iszsigelbe- 
jo isz deganezio klosztoriaua

< v . , .o mynių žmonių apmoto juos 
akmenais ir plytoms. Po tam 
sudegino Karinai i tonu, Fran- 
ciszkonu ir kitus katalikiszkus 
institutus padarydami bledes 
ant 45 milijonu doleriu. Isz- 
beganeziu miniszku isz degan- 
cziu kliosztoriu nekliudino, bet 
žmonis apszau'ke kunigus ir 
miniszkas bjaureis žodžeis ir 
paniekinimais.

Popiežius isz tokio pasielgi
mo katalikiszku padonu labai 
nulindo ir pripažino, kad te-, 
naitinis padėjimas yra pavo
jingas ir bledingas del katali-’ 
kiszkos bažnyczios.

Arkivyskupas Bevilios palie
pė aptusztyt visus zokonus ir 
kliosztorius, po sudeginimui 
Jėzuitu klosztoriaus ir Karmo- 

Kas tai yra, ka nuolatos Htu bažnyczios Buene Suceso.

ir

padonai pastojo szventvageis, 
žadintojais, vageis szventuju 
relikvijų ir bažnytiniu atmin- 
cziu.

I

SU SESERIM NĖSU-
SIVEDE; NUSIŽUDĖ.

Vilnius. — Netoli Vilniaus 
sziomis dienomis buvo szlur- 
pulingas invykis. Dvarininkas

vakarėse nUejo pas kaimynu 
Szopkovicziu pakviesti ji ves
tuvių. Szopkoviczius pareisz- 
kad Sieniavskis lygiai kaip ir 
jo sužadėtino, yra jo vaikai ir 
todėl apie vestuves negali b‘n-

; tl‘ne kalbos. Sujaudintas ton
' Ijn'laika[ kantrybe; laukdamas ant savb žinios Sieniavskis vietoje Htt

net penkesde-
ida/nt apsipa-darba-narsiai, bet prie ga-1 szimts metu, 

cziuot su Miss Katre Lambart. 
Ant galo susilaitfke 
džiaugsmingos dienos ana die
na, nuvesdamas savo mylema 
prie altoriaus miestelyja Mon
mouth, Ill. Abudu turi konia

' ■ r, i I

szovo Sopkovicžiu.
nuszove. sužadėtino ir pats nu- 
siszove.

tosios —■

MISLIS.

nubėgės

po 70 metu.

TURI PIRKTI, KO TAU NE
REIKIA, JEI NORI GAUT, 

KO REIKIA.
Moskva. — Kai kuriuos so

vietu krautuves kurios turi 
gausa užsilikusiu ir neperka
mu prekių, stengiasi žmonoms 
prievarta jas parduoti. Pavyz
džiui, vienoj kratuvej jei nori 
nusipirkti trijų rubliu vertės 
skepeta, turi pirkti vaikams 
lele už 7 rublius; norėdamas 
nusipirkti nosine skepetaite už 
50 kapeikų, turi pirkti lėlę už 

Doszimt kitokiu, moksliniu-' 2 ar 3 rublius. Kitur vėl norc-

SOVIETAI SUSZAUDE 10 
MOKSLININKU; 45 ISZ- 

TREME.
Ryga. — Gautais ežia pra- 

neszimais Sovietu valdžia isz- 
treme in tolimas Rusijos dalis 
keturiasdeszimt penkis žymius 
sovietu ekonominihkūs, profe
sorius ir sziaip specialistus, 
kaltinamus delp (kontrevoliu- 
ciniu darbu ir sabotažo.

ivas uu yru, ku iiuuiaius 
toli važiuoja, o vis ant daigto Myne žmonių isznesze branges 

•relikvijęs, drapanas ir stovy
kla ir sudegino. Isz Karmelitu rius.

stovit • •
Socializmas. * t

f. “41 f

ku, pasak praiieszimu, buvo su 
szaudyti. .

Terp isztremtu yra prof. D. 
B. Riazanovas, buvęs Markso 
Engelso Instituto vedėjas; N. 
D. Kondratjevas, buvęs Žemes 
Ūkio Tyrimo Instituto viršzi- 
ninkas, ir prof. A. V. Czajano- 
vas, Tyrimo Instituto direkto-

JI’ I 1
I"
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damas nusipirlęti cj^i^ti s»a-, 
geliu, turi pirkti mastu nėri
niu j norėdamas nusipirkti pus- 
baczius, turi pirkti pora ant 
rankovių už 8 rublius;
pirkti kalendoreli už 26 kapei
kas, turi pirkti rublio vertes 
knygų, o jei nori pirkti geria
ma stikline, turi pirkti kakla- 
raiszti.. <

t

nori

I•n i

PUSIAU MERGAITE, 
PUSIAU BZUO. - -T, " «

Varszava, Lenk. — Varszu- 
vos daktarai yra labai nusiste
bėja nepaprastu fenomenu.'

Szv. Lozoriaus ligoninėje at
skiriamo atskirtbme kamba
ryje, guli nepaprasta ligone. 
Tai 15-kos metu mergaite, vie
no valdininko duktė.

Mergaites iszvaizda visai 
normali. Tik jos rąnkos ir ko
jos- apaugusios plaukais. Mer
gaite vaikszcziojanti ant ran
ku ir kojų, kaip gyvulys. Ji, 
matyt, yra insitjkiipisi, kad 
esanti ne žmogus, o szuo, nee 
loja, kaukia ir pieną la^j, kaip

Isztarti ji gtfli tik du 
“tete” ir “mama”.

Gydytojams padarius krau
jo analiza pa a išakėjo, kad ne
laimingoji mergaite, nuo pat 
gimimo dienos, serga neiszgy- 
doma venerine liga. Szia liga 
... - - ’• : ■

szuo.
žodžius:

I ji yra pavedėjusi isz tėvu.
A
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Kas Girdėt
pradėjoVisur hiikraszcziai 

apraszineti apie prasplatinima 
persi skyrimu tarp poru, kurie 

kožnu metu žeuklyvai pla- 
tautu. . O 

Ugi kūdi
ki siekas protas jaunos poros!

Ant pavyzdos toki szlapnosi 
kuris vos daejo ilvideszimts

-u
i i naši taip visokiu 
kas tame kaltas?

<

k* <■’ ’■
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motu, su neisznokusin protu «r* APDOVANOTAS UŽ v
• jokio vyriszkumo. Ar tokis 

tinkamas ant apsipacziavi
mo? Argi tiesos gali 
pavėlinti paeziuolis? Kndikisz 
kn< užsidegimas juom 1 
arba kaip Anglikai sako 
ppy love”. Sueina «u mergina 
kuri jam patinka, o gal tik taip 
iiurodoJi gal daug jaunesne už 
ji. Apsivoda su ja slaptai, isz- 
\ n ži uodą nuts in kita miestą, n 
|hkr koki laika, abudu randasi 
septintam dangnja. Po tam ru 
Iwstis apie narna ir vaikus. Pa
ti pradeda džiūti. Ji yra da jau
na ir ant galo pasiprieszina 
priesz ta nuolatiniu nevalnin- 
k vsta ir namini rūpesti. Isz to 
kyhi nesupratimai. Vyras isz* 
cnia naktimi in miestą arba in 
pulruimi arl>a in kokia spykv- 
ze su nepacziuotais draugais, 
apleisdamas narna, paezia ir 
vaikus, 
to?

Persiskyrimas, w 7
menes užpuola sunkenybe isz- 
maitinimo ju vniku. Vyras yra 
tos nuomones, 
mas likos nž greit snkaufytas 
lenciūgais luomo moterystes ir 
kad dabar tik praregėjo dienos 
<zviesu — -ba tada buvo aklas, 
priesztaraudamas priosz 
svieta.Moteres gyvenimas likos 
sunaikintas ant visados; tas 
imt ir su vyru o visuomenei pa
silieka iszauginimas vaiku, ku
rie pribuvo ant szio svieto per 
suėjima tokios poros.

Tokis vyras eina in suda isz- 
imti laisnins. Vyras užmoka už 
laisnus ir abudu prisiekia kad

Aplaiko lais-

I H

\ ra
tokiam 

z- 
vaklo, 
“pu-

paezia
Koki buna vaisiai isz

o ant visuo-

kad jo gyveni -

visados;

visa

vra pilnu metu.
ui us arba pavelinima ant apsi- 
vedimo pas koki norint* kuni
gą ai<ba bimbazeli. Niekas ju 
neužklausia ar jie yra tinkami 
ant taip svarbaus sakramento, 
ar tasai vyras gales iszmaityti 
paezia ir vaikus, ar no girtuok
lis, ar yra darbsztus ir turintis 
sziek tiek išminties priosz isz- 
emiraa laisniu. daigu 1a viską 
butu pripažiniti priesz npsipa- 
cziavrma, tai ne butu sunken v- 
be ant visuomenes, vargszn na
mai arba paikszu prieglaudos 
nep rimt u dvi sunaikintas y pa
tas, o gal ir puse tuzino vaiku- 
cziu ant kuriu pasilieka paba
dys per visa amžių.

Argi maržai tokiu poru turi
me czionais, kurie dn biaurian 
su savim gyvena! Oj daug, la
bai daug! Susiriszt mazgu mo
terystes tai labai lengva — in 
penkes miliutas — bet atriszt
ta mazgu, kiek tai tasyniu po! 
sudus, advokatus ir t.t. Po tam* 
kokis gyvenimas?.. Voluk už
tylėk

Sziadien viską galima parsi
gabeni, per paczta isz dideliu 
sztoru, mail order house. Dabar 
Sears, Roebuck and Co., kuri 
siuntinėja katalogus isz kuriu 
galima iszrinkti visokius daig
ius per paczta, toji kompanija 
planuoja varyti foizni per paūž
ta “inszurenc” arba apdraudi- 
ma gyvas ežiu, namu, automobi
liu ir Lt/

Laike bledingu ir bedarbiui u 
laiku A-mcrike, pukentejo ne
mažai ir bankoa. Praeita meta

Vargas
-TTT - , t

Daug Tokiu Atsitikimu Ran
dasi Ant Svieto.

Kalifornijoj, 
už goriausia

GERIAUSIA KALBEJIMA.
E. Gregson Bantzer'isz South

ern l’ni versi toto 
laimėjo dovana
kai be j ima. Kontostas atsibuvo 
Ilonohiluja, kur kalbėjo žy
miausi Amerikoniszki ir Japo- 
niszki profesoriai.

subankrutino daug banku. Ap
skaitoma, kad ant kožno devy
niolikos banku vienas užsida- 

viena meta nusižudė 
virszi*

ro. Per 
daug visokiu bankiniu 
ninku. Norints difugelis isz tu 
banku buvo geram padėjimo, 
bet vis turėjo užsidaryti, nes 
zinonvs isz baimes isztrauke 
vo pinigus ir 

run.

padėjime 
užsidaryti,

padare ant ju
4 4 1 t

Pagal paskutini suskaityma 
tai Suv. Valst. randasi dau
giau kaip (>7 tukstaneziai den- 
tistų, arba ant kožno 1,700 žmo
nių pripuola vienas. Alabama 
stoti randasi vienas ant kožno 
4,000 žmonių. Arizonoja, Geor
gia, Kentucky, New Mexico, 
North (Carolina, Texas ir Virgi- 

gyventojunia ant kožno 3,000 
pripuola vienas dentist as.

Snv. Valstiai yra tijkras ro
jus del daugelio žmonių:

Del tureziu, butlegeriu, pro- 
bibicijos veidmainiu, banditu 
ir policijos.

Policijos kapitonas Chicago, 
kokis tai Jonas Ptacek, in lai
ka paskutiniu penkių motu, in
de jo
tanezius doleriu,

15 tukstanezius dole-

in banka tiktai 227 tuks- 
o nuo Sausio

Szalta ūkanota, dienn žiemos 
laike. Vienam isz tukstaneziu 
namu kokiu randasi dideliam 
miesto Now York kur vargin- 

I gos szeimyno.les gyvena dvie
juose kambariuose; vienu isz- 
bnlus motore su 
rankom, stengėsi apsirengt in 
skarmalus. Su ‘didėtų st engi
mu pnsist'ke jai užriszt suply- 
szusius czevorykus ant sustin- 

užsitraukus dan- ♦ 
suplyszusla.

rv.

dreba uc z i oni

J

mano

uždegsi
iszeisi? czio-

ugnies

—• szauke Antanėlis

menesio 
rius.

Mokosiies tono pono kapito
no isznosze ant meto tiktai ke
turis tukstanezius doleriu ant 
meto. Turi jisai būti geru biz
nierium ir gal padare taji tur
tą aut spckulaciju, bet proku
ratorius sako kad pinigai paėjo 
nuo butlegeriu ir szmugleriu.

KINIETES SZNIPES
4

Isz Kinijos valdžios kariuo
menių sztaho praneszema, kad 
visuose Chonnaa didžiuosiuose 
miestuose, Pingl-jange, Czang- 
sza, loszau ir’kitur Bolszevikai 
vsa savo szpionaža sutvarkė su 
moterių pagelba. Žavingos Ki
li i etos, dirbanezios gars baltos 
sznipes Mata-Cliari pavyzdžiu,
— s
— savo tinklais apipainiojo 
dau geli žymiu karininku, isz- 
gauna isz ju visas paslaptis, 
dažnai valdovanja ji veiksmus. 
Del tu iszdaviku Komunistams 
pavykst padaryti mums.daug 
žalos. Keturios inusu civilizaci

įjos kovoja priesz Komunistei- 
nes kariuomenes Nankino fron
te. Jos retai susitinka muszyje 
su prieszo vyriausiomis jėgo
mis, o patys yra tokioje būklė
je, kini raudonieji partizanai 
visuomet gali juos sumuszti.

Ljujango suimta eile gelto
nu Mata-Cliari. Du valdžios 
kariuomfcniu vyresnioji kazyr- 
ninkai, kalti perdavimų toms 
moterims žinos, suszaudyfi pa
gal generolo Cho-Szieno 5 n sa
kymu. — A. Vitkauskas

gilsiu xojn, 
gian ant poeziu 
skepeta prisiartino prie iszgo-; 
susio peozinus. Ludind apsidai
rė po kambarį ir žiurėjo ant lo
vos isz kiirios buvo atsikėlus. 
Du mažulėlei — vnikuczoi joje 
gulėjo; uždengti buvo senom 
drapanom idant apsaugbt juos 
nuo szalczlo. Motoro visa dre
ba nuo szalezio.

Gera ryta, motinėle! 
paszaukc kudikiszkas balsas. 
— Ar iszcjai szendien? Ar esi 
sveikesne 'szendien? Nes moti
nėlė, teip osmu iszalkias.’ Ar 
ne turime trupinėlio nors sau
sos duonos ? Tik maža szmoteli 
mažulei i!

— Palauk truputi
Antanėli, pakol sugrysziu. Ma
tai szirdžink jog dabar no tu
riu, bot ateisiu neužilgio ir at- 
nesziu ka tokio; buk geras Ir 
ne pabudyk Manikes...

— Ar no
mamyte, pakol 
na is teip szalta!

—' No galiu mano kūdiki, 
ba neturimo anglių.

Bet brangi motinėlė, sugryž- 
szi tuojaus? Skauda jeigu esi 
alkanas, 
grandžei.

Iszbalus ir susirgus motore 
prisiartino prie lovos ir ilgai 
tom i no ant mieganeziu.

— Tegul Dievas juos turi 
savo apgloboje mano varg-

— Pasilenkus pabuezia- 
galvuke keturiu metu vai

kiuku o po tam mergaite dvie
ju metu jaunesne.

Sunkus tai buvo atsiskyri
mas. Da pirma karta atsidryso 
eiti ant ulycziu ubagaut. Bet 
ka gali daiyt? Oh, kas tai galė
tu inspet du metai atgalos, jog 
ateis prie to?

Tada, buvo 
kupeziaus. Bet josios vyras ta
da losze isz kazyru. Pragrayn- 
damas savo pinigus skubino 
pas kitus, o uoga lodamas ati
duoti skolos, prisisavino pini
gus savo draugo su kuriuoin 
vedė kupezysta drauge. Būda
mas nuolatinioje baimėje jog 

jjojo vagysta iszsiduos, pamo 
isz kasos kiek galėjo ir iszdu-

mano

I
I

szus.
vo

pati turtingo

<akoma valdžios praneszime Iue įn nežinomas szalis, palik-
tinklais ^darnas paežiu ir vaikuczius di

delėm varge. į
Tai tokiam padėjime radome 

nelaiminga motore pradžioje 
musu apsakymo. Trupinėli na
miniu rakandu ir senu drapa
nų, tai viskas ka turėjo. Netu
rėjo jokiu giminiu o ir pažins- 
tamu, per tai turėjo gyvent 
vargingiausioje dalijo miesto. 
Idant iazmaityt save ir vaiku- 
czius užsiiminėjo siuvimu pa
kol turėjo pajiegn. Bot tosios 
pajėgos greitai iszsisemc. Tn- 
puolo in liga, isz kur neatsi
kėlė per kolos dienas. Kelios 
dienos teip perėjo. Ne buvo ug
nies, duonos o szaltis lauko net 
bra sekėjo.

Pasilikt namie tai smertis—

ne del josios pnozios, del varg-• r“ 
szu, liiažūloliii, kurio kas dion 
szauko duonos.

Iszejo sviruodamn ant nly- 
czios. Toli negali eiti nes jau- 
ežia kaip po ja ja kojos linksta. 
Prie pirmutinio pulkaus namo 
sustojo užsknmbino varpeli. 
Slūgine atidarė duris, dirstelė
dama ant josios su pasiszian- 
szimu.

Ko nori? — užklausė. 
Motore negali atsakyt isz{dide
les sarmatos ir nusižeminimo.

— Oho, tai tu esi ubago, 
Well, czionais nieko negauki,— 
ir užtrenku duris priosz josios 
veidą.

Nuėjo nebagole 1 repais ’že
miu. Kidama toliu sutiko seni- 
va motore isz kito namo o ei
nant i pro jaja susilaiko uždė
jus ranka ant liūties atslliopo:

Kas tau yra mano mio- 
la? Ar sergi?

Taip, poni, sergu’, o mn-

nori ?

*ntI I HiaSM II Ml IHII I ■ ■ I I II

Kunigas 
ir Velnias

, . 'l I
i ’ ' ' ' *

Daug melu praslinko, nuo tol 
laiko, kaip vienoje ap.vgardoja 
kunigas valdo parapija. Kum-į 
gils ‘buvo jaunas ir dailaus su
dėjimo; tik buvo viena nelaime 
kad jis neturojo jokio balso ant 
giedojimo no 
kynio. Kunigai ir žmones juo
kies ir tycziojos isz jo, vadin-

v isz t-balsi u” ir 1.1.
•Viena karta kunigai susita

rė užkviesti ji in kita parapija 
ant atlaidų ir tai su tuomi isz- 
lygom, kad jis .ton turi sakyti 
pamokslu. 'Kunigas nenorėda
mas ant juoko pasilikti, apsi
ėmė, bot isz to labai rūpinosi. 
Diena, po dienai bego ežia jau 
ir atlaidai prisiartino. Priesz 
atlaidus per keletą dienu nega
lėjo valgyti ne nakti miegoti; 
nes labai rupiuos. Viena nakti 
notekes kantrybes paszauke: 
“Velniui duszia parduoeziau 
kad tik baisa 1ureczia!”Nerei- 
kejo ilgai laukti ežia ir pirkė
jas atsirado.

Stojas velnias priesz kunigą 
užklauso: “Ar isz tikro nori 
man savo duszia parduoti ?”

Taip, atsake, kunigas, 
tau parduoezia duszia, kad tu 
man galėtumei suteikti 
baisa?

Gerai, atsake velnias, asz ju
mis suteiksiu toki aiszku ir gra 
žu baisa kad da iki 
niekas tokio’balso neturėjo; tik 
jus pardavima savo dtiszios tu
rit savo ranka pasiraszy-ti ant 
popioros.

Asz sutinku ant visko, atsa
ke kunigas, tiktai man turi duo 
ti žinia apie mano smerti žinoti 
'nors per tris dienas?

To padaryti negaliu, atsake 
velnias, asz'jumis tik galiu duo 
Ii žinoti apie jus sinert tik per 
tris valandas priosz smerti.

Kiuligas pamislines valan
dėlė sutiko aut velnio paduotu 
isz lyg u ir savo krauju pasira- 
sze.

Velnias gavės užrasza iszny- 
ko, o kunigas pradėjo ruosztiesj 
ant atlaidų. Prisiartino atlaidų 
diena nuvažiavo kunigas in 
virszmineta parapija, kur ji ku 
nigai meiliai priėmė, bet už< 
akiu juokies isz jo sakydami: 
na pažiūrėsim koki mus “viszt 

” pamokslą pasakyk.
Atėjo paženklinta valanda ir 

kunigas nieko nekalbėdamas 
užlipo ant pamoksiinyežios ir 
peržegnoja s žmones praliejo 
sakyti pamokslą. Balsas jo bu
vo taip aiszkus ir graudus, kad 
ne tik žmones bet ir kunigai 
kurio pirma juokies ir tyczio
jos, -dabar verke kaip maži vai-| 
kai, ir negalėjo sau Iszdeti isz 
kur tas kunigas gavo toki gra
žu baisa.

IlSugryžes kunigas isz ai laidu 
nusamdė sau tris bernus ir in- 
dave vienam virve antram kir
vi, o trecziam spata ir prisakė:

V
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LIETUVIU LAIVAKORCZIU AGENTU SĄJUNGOS 
UZG1RT0S IR TVARKOMOS

Dvi Didžiosios Ekskursijos
IN LIETUVA

I

Isz New Yorko 27 Gegužes (May) 
o isz Bostono 28 Gegužes (May) 

Štacziai in KLAIPEDA, be persėdimo
Gražiuoju CUNARD laivu “L ANO AŠTRIA

ant .pamokslu su Antra Ekskursija 16 Birželio (June) 
' Isz New Yorka per Southamptona in KLAIPEDA pui

kiausiuoju Cunard Ekspresiniu Didlaiviu AQUITANTA 
Dovanai aplankant didžiausi pasaulio miestą Londoną. 

Szini Ekskursijai Anglijos Lietuviai rengia speciali priėmimą 
Londono Lietuviu Kliubc.

Ekskursijos plauks in Klaipeda tiesiu keliu per puikuji Kiel kanala.

iszrupina dokumentu*

!

no vnikueziai mirszta, isz bado 
ir szalczio.

— O tu vaVgszo ! paszau- 
ke senyva mote ros su aszaronis 
akyse. ■ 
ginga...

Isztarius žodžius palinksmL 
masznele ir 

dole-

Sergi ir tai)) esi var-

vargin-

nanczius iszeme 
padavė vargszei penkis 
rius aukse, kalbėdama:

— Imkie szila maža dova
nele Nusipirk kas tau yra rei
kalingiausia del savos ir vaiku 
ir ateik pas mane. Ateik su 
vaikais. Ne užmirszk mano na
mo.

Linktelėjus su galva ėjo to
linus, t

— ■ Penkine aukso, ah! kas 
tai do turtas rankose 
gos moteres!

— Tegul Dievas tavo laimi
na, susznabždejo motore.

Kiek tik turėjo pajėgu, su- 
gryžinejo namon. Pakelyja su
stojo koluo.se krūmuose, nupir
ko maisto ir ta kas buvo reika- 
lingiausio.

Neszdama pakeli nupirktu 
daigiu namon, norints ne buvo 
didelis bet per sunkus ant jos 
silpnu pajėgu. Kada norėjo per 
eit per ulyczia iszgirdo skam
bėjimu automobiliams, kuris ap 
sergi nėjo ja idant atsitraukt u 
isz kelio. Bet motore isz silpnu
mo ir susimaiszymo stojo tie
siog in kelia greit oinanezio 
antomobliaus.
autombbilius trenkė iieltiiniin- 
ga motei'e ant szono ir nulėko 
tolinus. Žmonių subėgo iimai; 
vieni gailėtis kiti žiopsotys o 
kiti volą pasinaudot isz nelai
mes. Kas tokis pagriebė skepe
taite kurioja buvo suriszti 
smulkus pinigai isz penki u do
leriu.

Kiti vela inielaszirdiilgesni 
pakele iniotero o kiti nubėgo ve
žimo. Akys nelaimingos varg- 
szes atsidaro ant tnimpos va
landos o lupos prakalbėjo ty
kiai :

greit
Akymirksnyja

— Mano vaikai!
Kraujas iszsimusze per lupas 

visas kūnas sudrėbėjo ir 'nelai
minga atidavė Dievui duszia.

Pribuvęs policijantas apžiu- “Kur asz ėisu ar važiuosiu jus 
suras

•yventu,

4 4

J

Ar
| 

asz

gražu

szioliai

ant atlaidų. Prisiartino atlaidų

balsis
<J

bot

rojo nobaszninko ar no
kokio rasztolio, kur g 
bet nieko nebuvo. Nuvožė kurni 
in lavonyezia. v ’ «

•4 ' I ■

♦ ♦

v

*
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Mažam kambarelyja, du ma
ži vaiknozai vorke ir lauke su- 
gryžtanezios mdtino^ kori jau
niekad ju no regen. Po^tuin ap- 
Hiinalnzino, užmigdami; nes už 
valandėlės no ‘buvo girdot ne 
kvapo ju, ’Im ir jie nuėjo ton 
kur ju motinėlė, kur ne kons 
bado daugiau. Toks tai gyve
nimas vargsiu.

s
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Parduoda laivakorte* bei keleiviu czlcius, 
bei pilnai issrengia kelionėn Lietuviu Laivakorcziu Agentu Sąjungą: 

(RICHMOND TRUST CO.
2701 E. Allegheny Ave. 

Philadelphia, Bn.
IRAUKTYTE, Miss. J.
,123 Millbury St. Worcester, Mass 
SEK VS JOHN

226 Park St. Hartford, Conn. 
SIDABRAS K. 875 Cambridge St 

Cambridge, Mass.
(STULPINAS V. M.

3255 S. Ilalsted St. Chicago, Ill 
MI KO LA IN IS P.

i 188 Samis St. Brooklyn, N. Y. 
TRECZIOKAS A. S.

197 Adams St. Newark, N. J. 
iURBSZQ J. J.
i 187 Oak St. Lawrence, Moss. 
VASILIAUSKAS J.

814 Bank St. Waterbury, Conn 
VIENYBE,

193 Grand St. Brooklyn, N. Y. 
VARASHIS A. 12 & Carson Sts.

Pittsburgh, Pa.
WEISUL K. J. 1128 Washington 

Street, Norwood, Mass.
ZOLP J. J.

4550 S. Paulina St. Chicago, Ill.

AMBRAZIEJUS J.
168 Grand St. Brooklyn, N. Y.

AMERIKOS LIETUVIS,
14 Vernon St. Worcester, Mass. 

BALTUTIS P. P.
3327 S. Ualstcd St. Chicago, III. 

BARTKEVICZIUS P.
678 N. Main St. Montello, Mass. 

BOGDEN, J. G.
432 W. Long Ave. DuBois, Pa.

DIRVA,
6820 Superior Ave. Cleveland, O. 

FRANKLIN SAV. & TRUST CO.
K. Vnisznorns Manager,
2615 Penn Ave. Pittsburgh, Pa. 

GENDROLIS N. 395 W Broadway
South Boston, Mass.

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

MAKAREVICZIUS K.
95 Liberty St. Ansonia, Conn.

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

NAUJIENOS
1739 S. Ilalsted St. Chicago, Ill.

žeme. Bernai pildo kunigo pa
liepimo, o jis karsztai meldėsi 
prie Motinos Dievo. Kada trys 
valandos pasibaigė galva jo li
kos nukirsta irduszia o per už
tarymą Marijos Diev 
nuėjo in dangų.

Czia kur nebuvęs atlėkė vel
nias, kad pasiimti savo auka 
bet nieko neradęs, kuo nepadu- 
ko isz piktumo, kad likos pri
gautas.

Buvo tai nedėlios diena ir 
daug žmonių buvo subrinkusiu 
in bažnyczia. Todle velnias nie-

o Motinos

užlipo ant •ko nelaukdamas 
paniokslinyczios pasivertęs in 
kunigą ir kaip pradės 
szaipyties, daugy be
pradėjo juoktis isz ko velnias 
nemažai naudojo 
mas už kunigo duszia.

visaip 
žmoni n

atkerszyda-
K.G.

DYKAI—Suvis dykai 
dąipžipositcL savo ateiti, 
ir 
gyvenime, jeigu para- 
szysite tuojaus indeda- 
mi kelias stempas del 
persiuntimo. Adrcsavo- 
kite sziteip:

Practical Sales Company, Desk S. 
1219 N. Irving Ave.

r*
kokia laime turėsite

Chicago, Ill.

IN KI
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<< UNITED STATES »»

ATLANKYKIME LIETUVA
' Renkime Savo Uosta—Klaipėda

Kam baladotis po svetimus kras^tus kuomet del lietuviu yrn 
palaikomas nuolatinis susisekimas tarpe

Now York — Kopenhaga — Klaipėda

DIDŽIAUSIA BENDRA EKSKURSIJA
Gegužes 15 (May) Laivu

Lietuviu Laivakorcziu .Agentu Sąjungos užgirtoa

I

vis turit būti su manim ir ka 
asz liepsiu ta turit durayt.”

Taip bego dienos, menesiai
i rmetai. Kunigu visi mylėjo už 
jo gražus ir graudžus pamoks
lus. Ant galo viena diena at be
giąs vonias pabaladojo in lan-

“Už trijų va
landų bus tavo smertis!’

Kunigas nieko nelaukdamas 
pasiėmė savo bernus ir nuėjo in 
girria, prisako ‘bernams kad ji 
surisztu ir kaip valanda baig
sis nukirstu jam abidvi rankas, 
o kaip treczia baigsis nukirstu 
jam galva ir kurni užkastu in

ga ir paszauke:

v

Lietuviu R. K. Susiv. Amerikoje Pirmoji Ekskursija 
Gegužes 29 (May) Laivu “FREDERIK VIII”..

Linksmiausia Vycziu Ekskursija Tiesiog in Klaipėda 
Birželio G (June) Laivu “HELLIG OLAV”

II " II —
Amerikos Lietuviu Jaunuoliu EkakursijOs

Rengia Amerikos Lietuviu Ekonominis Centras
. Liepos 3 (July) Laivu “FREDERIK VIII”

Liepos 25 (July) Laivu “UNITED STATES”
A. L. Laivakorcziu Agentu Koorperuojant

.... .........   ■■■ i i- i .iiism—
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A. L. Laivakorcziu Agentu Koorperuojant ft
t

.... ....................................... ...................  t
Visos pastangos bus paszvestos padaryt kelione atmintina ir pilna 

invairumu ir malonumu del tu kurie dalyvaus ekskurcljoje
Lietuvos Pasztu Valdybos Kontragento Paszttii Vežioti

Reikalaukite nuo savo Agento Laivakortes ant

SCANDINAVIAN-AMERICAN LINE
27 Whitehall Street, New York City

130 LaSalle St. Chicago, III. ’
OOP St. Antoiho St.

248 Washington St. Boston, Mas*.
iMontrel, Canada
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Iszdavyste
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SiliCijos Leganda.

Dar saules ir žemes nebuvo 
o Iszdaivyste jau gyveno ant 
svieto.

Kaip juoda sriove szliaužo 
tamsiame chaose besislėpdama 
priesz Dvasia kada su viešnio
mis pasikeldavo in neapregia-j
mas padanges ir tuszczias vio
las.

Dvasia mislijo ir isz jos mis- 
liu gimdavo svietai. Ugnis pla
ke vandeni karsztis savo lie- 
žiuviais. Vanduo kariavo su 
ugnim.-Isz nudegimu pasida
rydavo uolos. Susilcidusiu me- S
lain upėmis paplautos griūda
vo tos kietos uolos in nežino
mas prapultis, arba pasikabin
davo slaptingai beorinej erd
vėj laukiant nužemintai — kol 
Sutverejaus žodis permainys 
anas in kokias nors szviesybes.
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in kokias nors szviesybes.
Ir stojosi szviesa.”

Pirmoji diena u žž i bėjo priesz 
Sutvertojo sostą ir suskam
bėjo aniolu chorais, su nusiže
minimu pasilenkianczios priesz 
Ji.

O apaezioj neiszmieruotosc 
gilumose • drebėjo 
ma apgalėta tamsybe, 
visur virė, kaip kokios ugnines 
mares.

Kaip salos, 
ežioj smertinos, dar neuždeg
tos snides, kaip milžiniszkos 
žuvys plaukiojo aplinkui juo
di skicletai ateinaneziu plane
tų.

Aut žemiszkos uolos stovėjo 
puiki dvasia žiūrėdama 

atsimusza

bosileizda-
viskas

juodavos apa-

kaip 
liepsniu vilnys atsimusza in 
jos kojas ir po tam isz to visko 
pasidaro kibirkszcziu pėdai.

Toji dvasia buvo Sutvertojo 
numylėtinė artimiausias Jo 
szviešos paveikslas.

Kada Sutvertojas pavadino 
ja isz nieko sužibo kaip tūks
tantis šauliu ir Sutvertojas už
ganėdintas isz savo misliu vai
siu tarė:

— Gyvenk ir buk antrasis 
}K> manim visame sviete.

Dvasia buvo galinga laisva 
ir laiminga. Jos akyse gulėjo 
.svietu atspindžiai. Buvo kuo- 
geriausiu darbininku, 
miausiu Sutvertojo valios 
pildytojum. Valdavo veidas 
pripildė
o locna šyla ir galybe džiaugs
mingu užganedinimu.

Sutvertojas prisakė dvasiai 
skriesti ant žemes ir tenai nuo- 
amžinasias kietas ir juodas uo
las pakeisti savo žodžiu ant 
gražiausiojo svieto.

Dvasia nusileido ant plane
tos — ir apžavėjo ja savo pasi
rodymu.

Stovėjo neapjaudinainai ty
rinėdamas aplinkui liepsna ir 
garus klausydamas nematomu 
šylu trenksmo dirbaneziu ug
nies prapultyj.

Staugiant ir virpant pasi
kėlė nuo pragarmes juodas vo- 
la^.

Kaip varpo szirdis

artimiausias

isztiki-
isz-

Valdavo 
ji dievotu virpėjimu

likimas —. niekingu ir pažemi- 
naneziu. Iszdidus iroszkima<s 
ja apeme. Nesuprato, kas sn 
jaja veikiasi beit jaute aiszkiai 
kaip meile ir linksimas ddkin- 
gumoa Žūsta jai
ant amžių o to visko vietas uži
ma pavydėjimas, pikta neapy
kanta.

mis savo sylomis, kokias mislimis vėl pasirengęs daryti 
sutaikė UeatAargns

Szetonas atsisveikino drau
ge ir nuloke nuo žemos, bliz-j

Vnldovda'. ■ suokai Inas* ir eiti in kova, sn-
szniko:

— Tegul szita planetų bus 
gedamai rubnis, .pap.uosztais mano sostapile, o Jaisai kalnas 

nuo szirdieK1 su žaibelis. Azraelo-gi mislijo | mano palocius. Nuo

biiz-

žiūrėdama pa skiri ji:
— Tu labai tvirtas, Szeto- svietą, 

ne; tavo .sparnai užkloja puse

agnia ir griausmais

Su trap leno kojom.

ežia su 
valdysiu

Po jaja
Buvo taip susijudinus, kad svieto; bet Šut verto jas tvirtos- atsivėrė liepsnų prapultis ir ja 

užmirszo jai duetus žodžius, * nisiiž tavo. Jis stovimi pripildo prarijiI

; su kuriais turėjo atlikti stebe- 
J tinus darbus. Kuomet smarkus 
Sparnai pakele ja in viražu, 
liūdna planeta pasiliko nuoga 

prioszingu o 
aplinkui 

ugnines mares 
paliko kaip buvo pirmiau. O 
kalno virazune apleista dva
sios Jiko apsiaubta pilkais de
besiais ir juose miegojo 
rietus kamuoliu laukdama 
naujos aukos — Iszdavysto.

Ir vėl ant žemes nusileido *
galinga dvasia o su ana kartu 
kita, taippat kaip ji graži ir 
spindanti.

Apsikabinusios atsisėdo ant 
akmenio ir pirmutine isz anų 
kalbėjo.

—• Aszraele sesuo mano 
draugelka prietelka! Pasakau 
tau savo paslapti pasakau tau 
savo likimą!

Suprask; gana man būti tar
naite; jei galiu likties ponia 
Esu apdovanota galybėmis be 
mbožiu; ar jos man suteikta 
todėl idant, kaipo nevalninke, 
pildycziau svetima valia jei 
galvoje atsiranda daug laba: 
locnu misliu ir troszkimu?

Sylos negalima nubausti ant 
gyvasties priesz savo paezia. 
Iszdidybo ir galybe tai dvi tik
ros sesenrs.

Prakeikiu savo likimą ir nie 
kinu savim kada atsimenu., 
kad esu nieku esu inrankiu be 
valios, ir (ik inrankiu! Taip 
kaip tie juodi akmenai ir tos 
ugnines vilny 
tarnaites

n i arusi u ir 
ir tuszczia

jos 
siūbavo 

ir viskas Qiip

kamuoliu
susi-

isz kuriu mes, 
paeinamo, 

nežinodamos, bet kam tos bu- 
planetos ir

dvasios

simos žvaigždes 
menulis.

Mes nemirtinos bet toksai 
nemirtingumas mano baugina 
amžinai buk nusižeminusi, be 
jokio balso ir žinomo sau dar 
bo.

Jei asz taip daug

1

kenezi u 
asz Sutvertojo numylėtine 
daugiausiai žinanti Jo misliu 
paslaptis ka-gi jus turite jaus
ti, jus žemesniu laipsniu 
sios /

dVa-*

Aszraelo 
nusimesti

).

Tarne kalne taigi ir lygsziol 
buna su savo pavaldinėmis 
dvasiomis. Kada ant žemes at
sirado žmoiu’s, jie (a

dovano-
Asz taippat esu iszdidi,

•kiek svietu
jie la kaina 
Toli ant visu 

svieto matosi

visa svietą. Tavo užmanymai 
— tai visai niekis. Pražūsi su 
visais savo szalininkais.

Neisiu su tavim, norint s man 
nežinia 
tnm.
bet perdaug nesigiriu su savo 
sylomis. Del Szotono per ma
žai but antruoju ant svieto, 
del manos — gana, net ir per
daug.

O jei ant

savo valdžios ir 
apdovanojo

juodas kaip

asz parpulcziau 
veido priesz Sutvertojaus sos
tą ir apsakycziau jam apie ta 
suokalbi, kokio gal Sutverto
jas nedasižinojo? Kasžin, ar 
jis man už tai neatiduotu dova
noms visos
malones, kuriaja 
Szetona?...

Kaipo sunkus debesys krito 
isz dangaus susibuntaVojusiu 
dvasiu vadovas
anglis nuo terszkancziu dan
guje perkūnu. Krito su galva 
žemyn ir jo deganti plaukai 
kabojo, kuriuos vejas žarstė 
in visas puses, kaipo suklydu
sios kometos v uodega.

Krito ir žiurėjo in dangų.
Su paniurusiu žiurejimu 
loke kryksztaujanczin aniuolu 
pulkus ir vis dar nuolatos gra
sino, nuolatos keikė.

Ir sztai — blizganeziose ei
ta, ka

per-

lose pamate Azaraele, 
riai kaipo draugui pasako savo 
paslapti; kuri veidmainiszkai 

) jos užmanymus, pave- 
savo valdžia, ir. .

> tl

pavadino Etna, 
pusiu svieto matosi piktos 
dvasios puikus palovius, 

žaliuojun- 
npkarunavo-

puosztns
l»a-

aplinkui
ežiais vynynais, 
tas virszuniu sniegu sidabrine ■ 
karūna.

Dienomis, kaip juoda vėlia
va ant Etnos durnu debesys; 
nakezia dangus žėruoja paža
ru nuo Szotono pokyliu 
kalne.

Azraelei-gi tarė Sutverto
jas, kuris žmonos ir aniolus pa
žinsiu isz jus misliu, kaipo isz 
kokios atviros knygos:

— Tu esi man
bet no su atvira szirdimi.
atidengei man pikta Szotono ‘ sius AtsiŽymojimus moksle 

isz priderystes 
bot del 
Szet ono

i ame

iszt i k ima, 
Tu

užgavo 
kalno kampa kur stovėjo ga
linga dvaso ir Nubyrėjo in krū
vas anglies ir t pelenu. Plona 
nmirdaneziu durnu sriove pasi
kėlė in viražu per granito tfky- 
lls, priszlinuže prie dvasios 
kojų ir palytojo jo kelias.

Dvasia suvirpo, apėmė ja 
jausmai ir mislys iki sziol dar 
nežinomi. Kaipo pirmu sykiu 
pamate szviesa Dieva ir pat r 
Have. ,
* I

Ir viskas jai pasitode

asz nuspren
džiau nusimesti lino 
spaudžianti junga!

—• Bukime seserimis! Per
mainykime neValninkiszka pa- 
donystes junga ir susivieniji
mą ant laisvo ir prietelingo 
jausmo ir vienybes.

Alus daugybe.
davėjas yra vienas. Jis yra ga
lingas, 
terp musu savo didesnes
sos galybes? Tukstancziai bro
liu ir seserų prižada man savo 
pagalba!

Buk ir tu Azraele, mano pa
galbininke kovoje ir pergalėji
me! — Ir prisiekiu tau ant tu 
liepsnojancziu mariu — J<aG 
atsistosiu svieto prieszakyj 
gauki huo mahes atskiria sau 
svietą dovanu ‘kur busi kara
lium ir dievu. ‘

JszdavejoH žodžiai sujudino 
Azraele. ’Suruko:

—• Turi tiesa, szetone. Lai-

pagyn
de jai savo valdžia, ir... isz- 
dave ja — sykiu su miniomis 
prikalbintomis prie bunt u per 
Szetona, o sziandio prakeikto
mis, kai}) ir ji, dvasiomis.

~ ir jau neatsuko 
Ir per tuksanezius 

myliu Azraele atjautė ant sa
vo veido ta Szotono smarku 
pasižiurejima. Veidai jai iszba- 
lo. Veltui norėjo pabėgti; spar
nai paszauli, bo jokio staman- 
trumo pasikabino jam ant po- 
cziu.

Bando nusjikti szalin galva, 
bet. negalėjo. Kad tuo tarpu 
Szetonas vis žemiau krito 
juo žemiau puolė, 
grasino -jo baisus

Pamato - 
regėjimo.

su-

savęs
i

Paliepimu

bet nr-gi nepadalijo
pa

ties kalno ant kurio

Linksminkis mano dūk-

, o 
juo labiau 
regėjimas, 

juo labiau balo jo pardavėjas.
Ir tiktai tuokart, kada Szeto- 
nas, sumažėjos, taip krekždo, 
isznyko už žemiszku debesiu, 
Azraelo tik tada pasidrašino 
atsukti savo iszbalusi veidą.

Ii ant jos veido raudonumas 
jau niekados nosugryžo.

Szetonas nukrito ant to pa- 
senian

stovėdamas sugalvojo ta savg 
iszdavyste. Kaip lavonas ant 
uolos gulėjo, palikes nebeyliu 
isz sopulio, piktumo iszsiilgi- 
mo, baimes ir vienatumo.

Tuokart atėjo pas ji Iszda- 
vyste ir, pasiklonojus, jam ta
rė:

te ir ponia! Kelkis, atsiremk 
ant mano peties ir buk szito 
svieto kunigaiks^eziuto.

Žeme šuteiks tau 
atsake dangus.

Suraminta tais kytrais žod- 
dva 

saves ir rinklios savo loam1 hiu, kaipo nupuolęs ir prasi- 
darbu vaisius f 
esu tavo ir tau gelbėsiu viso-

viską, ta

—* turi tiesa, szetone. Lai-l Suraminta tais kytrais 
kas jau darbuoties patiems ant žiais, iszsitieso Szetonas —

ir garbe. Asą kaltes aniolas, ir su anriju drą
sumu, su naujomis iszdidžio-
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Isz-

užmanymą no
ir meiles dėl manes, 
pelno. Tu iszdav(‘i 
taip kaip Szetonas mano.

Per ji atėjo ant svieto 
davyste, o per tave ji tenai su
si drūti no.

Turiu tave apdovanoti, bet 
toji dovana bus tavi kartu ir 
bausme.

Tu troszkai Szotono 
žios. Asz tau duosiu 
baisia, kuri bus visam svietui 
ir tau paežiai pasibaisėtina.

aniuolu,
(avės neapkens,

.rn

vai d- 
valdžia

tau paežiai 
Pasiliksi bet svietas 

kaip piktos 
dvasios. 'Tavo žodžiai pagimdo

> 1 1 U ’ į

mano pirmutini rūstumą, taigi 
buk dabar mano rūstumo pa
siuntiniu ir inrankiu! Esi lais- 

f

va, nes eisi ant žemos ir tonai 
draugausi su Szetonu. Jis ant 
žemes iiuvilo grieka ir prasl- 
kaltima, tu nųneszi už griekus 
bausme: smerti!

Tegul kiekvienas, kas pama
to tavo eisybe, 
baimes ir godos, ir tegul žino, 
kad jo valanda iszmusze ir lai
kas pasisikubinti ir susivienyti 
su manim,

Lėk ant 
pintos pjautuve! Lok in svietą 
smerties aniole! Galas.

!•

iszbalsta isz

— amžina sumena.
tos žemos ? mano

I - ■ J I ■■ ■ _ JI___L-J.TL.""

Dr. T. J. Tacielauskas
1 W <j| 1

Pirmutinis Lietuviszkas
Dentistas Mahanojuje

Ant Antro Floro, Kline Sztoro
19 W. Centre St., Mahanoy City

K. RĖKLAITIS

4

t|e

Lietuviuke* Graboriui

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

BĮ6 W. Sprue® Str., 
Bell Telefonas 149 

MAHANOY CITY, PA.
306 Market Street 

Bell Telefonas 441-J
TAMAOUA PA

i,

1

W. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIU3

I

Laldoja kunui numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, veseliju, pasivažinėji
mo ir t.t —Telefonas 606
603 W. Mahanoy Ava; Mah. City

—■—-...M,,. ■ --------- .  ——
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Jsz Visu Szaliu
KUNIGAI PALEISKI ANT 

LIUOSYBES.
Amoz, Kinai. — Vyskupas 

Pratt, kun. Andres ir du ki- 
niszki katalikiszki kunigai ku- 

paimti in
kiniszkiis

Apri liaus, 
liiiosvbes. Visi kunigai yra i**z 
Daminikonu zakono.

LAIMĖJO PULITZERO DOVANAS.
Pulitzcrio dovanas už svarbian-

1930 mete yra. 1. — Šusana Gas-
Tarp t uju kurio laimėjo

pell už paraszyma istorijos “Alissons House”. 
Duffy kuris dirba Baltimore “Sun 
ma juokingiausio paveikslo, 
versitoto už paraszyma knygos 
H. R. Knickerbocker dirbantis

o
spaustuvėje už papioszi-

I

• > 
• > •'

— Edmund
> f

— B. Schmidt isz Clrieagds uni- 
“Thc Coming of the War” ir 
spaustuvėje Philadelphia Pub

lie Ledger kaipo geriausias kariszkas korespondentas,
Msir

jĮBgrmrr-------- “— I »«■ *«w IMIMI w N wtfflfti Ml ——mimiom
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BALTRUVIENE

Sztai

rie likos 
per

nėlaifrtre 
banditus 22 

likos paleisti atft

1,500 BURMISZKU P AS IRK
LELIU UŽMUSZTA.

London — Burmojp, Tndijoi, ’ 
laike sukilimu ųžmuszta 1,500 
pasikelelin ir apie 3,*000 paim
ta in nelaisve. Pasikeleliai isz- 
žude apie du szimus virszinin- 
ku. Anglikai turi nemažai dar
bo apmalszinoti Indieezius.

— Valdže

7,000 KINISZKI BANDITAI 
UŽMUSZTI.

Nanking, Kinai.
garsina, buk aplinkinesia Ho
nan, 1 lupeli ir Anhvei, užmusz- 
ta septynis tiikstanczius ki- 
niszku banditu, paimta in ne
laisve 1,000 taip kuriu radosi 
daugiau kaip szimtas moterių. *

CAPITAL STOCK |125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS 9628,858.62

Nuo žaiduliu dejavo.
Eidami per girria keli an^leka- 

siai,
Persigando jo dejavimo baisiai 

Prie ja prie nabagėlio,
Pažeisto burdingierelio.

Pas jiems apsakė visa atsitiki
ma,

Lupomis isztare baisu užkei
kimą,

Paėmė mirsztanti pas vaitu 
Ir apsako jam visa daigta,

Ka per skylute mate ir girdėjo, 
Kada ’bnezeris pas gaspadine 

atėjo.
Vaitas viską suraSzo, 
Ir varanta parasze.

Aresztavojo nedora žadintoja, 
Po visas pakampes iszjeszko-

Pati ji iszjuokinejo,
Tu o jaus po uždarymo savo 

vyro,
Neszo prielaidinis daug byro, 

Gerdavo per naktis, 
Prižadėdavo laikytis 

Po tam in kelis menesius 
Buvo su juom apsivedusi 
Bet vienu vėlybu vakaru 

Susimuszo su savo užkuriu
Tasai jai dantis iszmusze 

Ir ka tik neužmuszo. 
Taja nedorėle paliko 

Be jokio skatiko. 
In sanvaite laiko,

Boba staigai papaiko, 
Velniui duszia atidavė, 
Per kupra bobai sudavė,

• In pekla nugabeno, 
Ir isz svieto iszgabeno.

Ant to pabaiga m{ino dainos, 
Apie gyvenimą tokios raganos.

Vyra in bedu instunus 
Kas isz to svieto bus? 
Ant kartu v u nžstume. 
Jaigu vyrai nepabus?

Netipmalszys savo bobelių 
Su rimbo szmoteliu.

m

Mokame 8-czia procentą ant , 
«udčtu pinigu. Procentą pride- ’< 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir ' 
1 Liepos. Mes nornn kad hr jus 
turėtumėt reikalaus su musu ban- ' 
ka nepaisant ar mažas ar didelis.

G. W. BARLOW, Pres.
J. FERGUSON. Vice-Prei.irKai

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIU3 

MILL & PATTERSON STSM 
ST. CLAIR, PA. 

Bell Telefonas 1480-R

£ Iszbalsamuoja Ir laidoja mirusiai*
ant visokiu kapiniu. Pagrabus pa- 
ruoszia nuo papraszcziauiiuildpra 
kilniausiu. Parsamdo automobiliui 
del laidotuvių, veseliu, krikizty- 
hiu ir kitiems pasi važinė j imami. 
Isz Frackvilles, Port Carbon ar tea 
kitu artimiausiu miestu jeigu kas 
pareikalaus mano patarnavimo, 
meldžiu man duot žinia c pribusiu 
In trumpa laika.
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Padainuosiu jum sziadien liūd
na atsitikima,

Apie jauna ir nekalta vaikina, 
Kuris pražuvd per bobos lic- 

' žuvi,
O kuri turėjo už savo užkuri, 

vyras savo paezia labai 
mylėjo,

Kad ji apgaudinėtu to visai 
nesitikėjo, 

Buczoris pas ja ateitinojo 
Ir aplink ja tupinėjo.

Burdingįeris ta viską mate 
O vyrui apie tai nieko nesako. 
Gaspadino užtai jo nekentejo, 
Ir vyrui vis ant jo murmėjo, 
Kad nuo burdo praszalyt, 
, Ir isz namu iszvaryt, 
.Buk tai jisai ja užrūstino, 
Ir baisiai ja paniekino.

Vyras ant vaikino perpyko 
Savo bobai visame intiko, 

Nedorėlė savo vyra iszmokino
Burdihgior i u panieki no, 

Liepa nuo burdo trauktis, 
Nafkties .iajfeo 'kraustytis, 
Vyras nudavė prietelinm, 

Ir labai jam szirdingu.
Pagelbėjo kupareli neszti, 

Tr kitus daigtus'isžvežti.
Kada ėjo per girria, • 

Nuolatos ji gyrė.
Staigai isztrauke peili ant jo. 
. Nekaltai ant jo užsimosojo, 

Kelis 'žaidulivis ūždavo su
i..

9

9

o

*

*

f

peiliu, 
Ant krutinės priklbupe su 

keliu.
Kana kone szalta, 

. Apiplesze nekalta. 
'Kuparo spyna atplesze,

>

>

&

Lietuviszki Bonai
Jei norit pirkt ar parduot 
gaunant gera kaina, raszy- 
kit del informacijų dykai 
in Dept. 4

Kurt H. Schurig & Co
50 BROADWAY 

NEW YORK
*

Ant J. Sakalauskas,
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

(BeU Phone 871) <
331W. Ceetre St., ShenaBdoak,Pa. *

»•!, - L - ■. — *

kiam geriausi patarnavimo. Pa-

l*

I1

< RESTAURA0IJOJA.

Kelneri, keno tas kzuol 
Tai gaspadoriaus. 
O ar jis kanda ?
O, tegul ponas nebijo, jis< 

- suvis ne tanda.
, Tai gailia, norėjau pa-

Brangenybes su savim nunesze, duoti sfcita mano bifsztiki ant 
kurojisz danti atkandau.

— ye»»

[ Bet vaikinas atsigaiveiiavo, 
■kf ' »

. l'*<: ' . ■'

t

I

Nuliudimo valandoje, aatek r . . 
laidojima atliekam rupeettngal 
ir gražiai. Busite pilnai užga- ! 
nčdinti.

Im Mahanojaui ir GirardviUee 
jeigu kai pareikalaut mano pa
tarnavime tai meldžiu maa beto- 
fonuoti o pribusiu ta doeciMts 
minutu. O'Bell Telefonas tT^ .

4

I
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» n* ia
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ŽINIOS VIETINES
— Prohibicijos agentai už

klupo ant slaptos arielkinos 
sunaik in

slaptos 
arti Brandon v i lies, 
darni 10,000 galonu didumo sa- 
magonka arcsztavodami kelis 
darbininkus. Kone 1,000 galo
nu czysto alkokholiaus paimta 
ir daug aparatu ant 
arielkos ir czystinimo 
liaus.

var vino 
alkoho-

~ Valdže paskyrė nauja 
perdetini Eocust Mountain li- 
gonbutes Shenadorije ypatoje 
daktaru A. A. Galio isz Potts
villes, kuris 
Pottsvilles ligonbute 
baigos
Hahnemann ligonbuteje. Ana 
diena steitas paženklino 
tukstanezius ant užlaikymo 11- 
gonbutes.

prigulėjo
>8

prie 
ir yra w 

dak ta risžkus inoksl us

ISZ LIETUVOS

180
GERA BOLININKE.

Pana Elvina Staller isz New 
Yorko gera “catcher” su beis- 
boliniu kliubu Radcliff kolegi
joj, kuri pervirszina savo meti
mu daugeli vyru.

< 4 catcher > r

SHENANDOAH, PA.

Pri-

f Netekome taipgi, ir sejios 
gyventojos Helenos, mylemos 
paezios Juozo Dulskio, 612 W. 
South uli., kuri mirė po trum
pai ligai Seredos ryta apie 9 
valamla. Velione gimė Lietu- 
voa ir būdama jauna mergaite 
pri'buvo in Amerika apsigyven
dama szioja aplinkinėje,
gulėjo prie Szv. Juozapo para
pijos. Paliko dideliam nuliūdi
me vyra Juozą, -dukteria Hele
na, namie, tris sūnus Vinęa, 
Petru ir Jurgi gyvenanti mies
te kaipo ir tris anūkus. Laido
tuves atsibus su
Szv. Juozapo bažnyczioj Pane- 
delio rvta. Graborius Tras-V 

kiniškus užsiėmė hiiihituvems.

tris siinus

pamaldomis

rn

— Pottsvilles slide iszeme 
laisnius ant apsivedimo sekan- 
czios poros: Mike Markievicz 
su Helena Slieko isz Shenado- 
rin; Kazimieras 
M i nersvi lies su
vieziute isz Port Carbon;
liertas Klinger su Ludvika 
Kruskevicz isz McAdoo.

f Petras Dabulis, 58 metu, 
72 Smatara Koatl, mire Pane- 
del i je po piet. Velionis atva
žiavo isz Lietuvos 41 metai at
gal. Paliko paezia, keturis su
ims ir ketures dukteres. Laido
tuves atsibuvo su pamaldomis 
Szv. Jurgio bažnyczioje Ket
verge ryta.

— Kokis tai vyrukas isz 
Lost Creek ;
tris merginas 
te, Ona Macziiiskiute 
Kankovskiute
Penu

TEBEBAUDŽE KUNIGUS 
U2 GRIOVIMĄ 

VALSTYBES.
Kaulins. — Skuodo taikos

’ , $ 7 f : i, * »

teisėjas nagrinėjo Mosėdžio' 
kunigu Jurkaus ir Mažeikos l 
byla. Jie buvo kaltinami tuo, 
kad per -pasakytus bažnyczio
je pamokslus agitavo priosz 
vyriausybe. Teismo kalte buvo 

I inrodyta ir kaltinamieji nu
bausti: kun. Jurkus gavo 1000 
Itin pinigais pabaudos arba 
pusantro menesio aroszto ir 
kun. Mažeika — 400 litu arba 
2 sanvaites aroszto.

Balandžio men. 16 d., Nau- 
miesezio taikos teisėjas spren
dė kan. Vizgirdos ir Barzdų 
klebono kun. Mikelkovicziaus 
byla. Kan. Vizgirda iszteisin- 
*tas, o kun. Mikelkevicziiis nu
baustas 400 litu pabaudos raba 

sanva i tom is a reszot.
Ukmergės

greitu laiku nagrinės 
Juchnevicziaus ir Strazdo by
las taip -pat už agitacija priesz 
vyriausybe.

O o

Mosėdžio

taikos teisėjas
kunigu

Jurgio Dažny ežioje

Spūdis isz
Mare Stanke-

Al-
su

— Pana Edna, duktė pons- 
tyos Jankaucku, 1218 E. Cen
tre uli., tomis dienomis pasek- 
mingagi iszdave vaistini egza
miną ant norses ir gavo diplo- 

, galė
dama praktikuot po visa Penn
sylvania.

ma registravotos norses

■f Seredoja po piet, apie tre- 
czįa valanda, persiskyrė su 
Hziuom svietu gerai žinomas 
biznierius Vincas Juodeszka, 
namie, 607 AV. Mahanoy uli. Ve 
lionis koki tai laika sirgo vožiu 
ran koja. Daktarai patarė jam 
duoti ranka nupiauti idant isz- 

.golbet gyvastį bet velionis vi
sados atsisakydavo, tikėdamas 

(Jog su laiku gal pasveiks, bet 
kelios sanvaites atgal buvo pri
verstas nusiduoti in Filadelfi
ja, in Jefferson ligonbuti, 
jam daktarui nupiovo kairiaja 
ranka lyg peties. Po operacijai 
sugryžo namo jausdamasis tru
puti sveikesnis, bet liga pagul
dė ji in lova isz kurios daugiau 
iteatsi’kele. Velionis paliko di

deliam nuliudimia paežiu Muri- 
jppą (duktė V. Lapinsko), sū
neli Jeraminu, dukteres Fio
rentina, Anzelmu, Eleanora, 
Helena ir Genavuite, motina ir 
sesęna Agnieszka gyvenau tęs 
Hnt ĄV. Spruce uli., ir

«..v .. , .. rV|
broli Petra, Ashlande. Lai-'

persiskyre

kur

i

ant W. Spruce uli., ir Renee-* 
Jpene ant E. Centre uli., kaipo j

♦ *7 » e F /
dotnves atsibus ateinanti Utar-I 
ninka su pamaldomis Szv. Juo
zapo l>ažnyczioja. Graborius 
Traskauckas laidos.

A.a. Vincas buvo energingas, 
jaunas biznierius laikantis gro- 
sersztori skersai bažnyczios. 
Lai Dievas suramina ir duoda 
stiprybia dalaikyti savo nuliū
dima, szeimynai.

• i»H* A’ *r* " * I * I F'
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UŽPUOLĖ VEŽAMA 
PAOZTTA.

Bal. 14 d., apie 24 vai., ke
lyje Veliuona — Jurbarkas, 
vieno kilometro atstume
Veliuonos m., ties Gystaus til
tu, du neblaivus piliecziai mė
gino sustabdyti isz Jurbarke 
in'Veliuona vežama paszta ir, 

szuviu.paleido du szuviu. Minimo 
paszto lydėtojas taip pat kele
tą kartu iszszovo ir su pasztu 
nuo užpuoliku pabėgo.

ISZDAUŽE KIOSKO 
LANGUS. 
Z

Mariampoleje tūla Gridmo- 
naite, ilga laika varius neszva- 
ria ir pragairsztinga konkuren
cija su laikraszcziais, Balan
džio 20 d. isTldauže miesto val
dybos laikraszcziu ikiosko lan
gus.

t>llw........... ..............  4

KALE ISZGELBEJO 
VAIKA.

Krakenava—- Vaikuti Ivasz- 
kevieziuka, kunJ Iteczi ūži neda
rnas ant Nevėžio 
akete

ink rito in
, kale su

griebė už drabužiu ir visa szla- 
pia isztrauke.

vilku veisles

sutiko ant kelio 
: Ona Valavskiu- 

ir Ona 
, vaovm isz AVm. 

kurios važiavo automo
bilium, kuris susidūrė su kitu. 
Valovskiute buvo sužeista 
nuvežta in Locust Mountain li- 
gonbuti.

VISOS

ir

t A Fa-roWorcester, Mass.
Staniszauskiute, Juozo ir Ma
rijonos (Kuziutes) Staniszaus- 
ku, 14 metu mergaite, mirė 

apie ke-
mergaite 

szesztadieny. Ji sirgo 
turis menesius. Laidotuves in- 
vyko antradienio ryte, Szv. 
Kazimiero 
pa ra p i jos mo k y k 1 os

iedojo per miszias. Grabu ne- 
Jonas Baczinskas, Jonas 

Va 1 i ns ka s, J u ozą s K i r k 1 a u sk a s 
Leonas Daucžiunas, Bronius 
Valeckas ir Tarnas Szaupaus- 
kas. Palaidota Notre Dame ka
pinėse.

Ona Szeszkauskiute, P. 
Szeszkausku duktė, 
Columbia gatves ir 
Jureviczius V. Jurevicziu sū
nūs, nuo 513 .Millbury gatves 
vestuves invyko antradienio 

8-ta valanda, Szv. Kaži- 
mierio bažnyczioje. Pamerges 
buvo Kora Gilinto ir Mare Za- 
-karinte, gi pabrolis buvo Juo
zas Vasiliauskas. Po vestuvių 
jaunosios namuose susirinko 
visos gimines ir svecziai 
sveikint nauja porele ir palin- 
ket visokios laimes. Po links
mos vestuvių puotos, jaunieji 
iszvažiavo in New Yorka ir sn- 
gryžus 
ry«

(rn
sze:

ryte y

J

ryte, 
bažnyczioje. Tos 

mokiniai

nuo 7>/2 
Albertas

pa-

apsigyvens Worceste-
A. L.

Lehigh V alley 
EKSKURCIJA 

in NewYorka 
NEDELIOJ 17 MOJAUS

$4.00 Dubeltaeaa 
Tlkleta*

Specialiszkas treinas apleis Maha-
noy City 4:25 ryte. Grįžtant apleis 
Jersey City, Exchange PI. Sta. 
7:30 valanda vakare.

BASEBALL
Gianst su St. Louis 

New Yorke 17 Mojaus

POPIEŽIAUS SIUNTINIS 
ATSZAUKTAS ISZ 

LIETUVOS.
Kaunas. — Geg. 10. (Chica

go Tribune koresp. Donald 
Day). — Lietuvos vyriausybe 
vakar paskelbė,

Velniszkas
Jeszkojo tarnaites

I
|

koresp.

kad popie
žiaus nueijus Lietuvai, Barto- 
lini, tapo atszauktas in Roma 

atszauko savo pa
siuntinį Vatikanui. Diploma
tiniai santykiai tacziau klar nė
ra visai
Kauno pasiliks -popiežiaus 
charge d’affaires, o Vatikane 
pasiliks toks pat Lietuvos val
dininkas.

Santykiai terp Vatikano Ir 
Lietuvos buvo vėsus nuo pat 
laiko, kai popiežius Pijus XL 
pripažino Vilnių Lenkijai, baž
nyczios sutvarkymo atžvilgių 
pastatydamas Vilniaus kraszta 
Lenku kardinolo jurisdikcijom 
Vėlesniu laiku, 
tui terp Lietuvos klerikalu ir 
vyriausybes, papos nuncijus 
retme kataliku kunigija bešis- 
tengianezia d i sk red i t uo t i 
riausybe. Ryszy su tuo keletas 
kunigu buvo suimti. Pagaliau 
buvo pareikalauta kad popie
žius Savo nuncijų Bartaloni at- 
szauktu.

o Lietuva <

nutraukti 
pasiliks

) kadangi

kilus konfliik-

vy-

BAISUS KĖRSZTAS.
•^1 j, ' 4'- l

Aszmjntos yalscz., Iszląužos 
km. gyv. Kazys Jurksza pyko
si su Juozu Petrausku, ijs Pet
rauskui norėjo atkerszyti už 
kojos sužalojimą. Ir atkerszijo.

Viena szvontadioni Iszlaužos 
bažnytkiemy K. Jurksza, radęs 
Gylaiczio kluono gulinti girta 
Petrausku, ji užmusze suduo
damas branktu keletą smūgiu 
in pakauszi ir smilkinį.
Kovo 27 d. Mariampoles apyT 

gardos teismas Prienuose R.
‘‘14

Jurksza teise. Jis kaltu nepri
sipažino.

Buvo apklausta 58 liudinin
kai. .

rauskui norėjo atkerszyti

’ 1

t f

i Teismas teisiamąjį Kazį 
Jurksza 29 met. amžiaus pri
pažino kaltu ir einant 453 str.', 

• bž., st., nubaudė 8 met. s. d. ka
lėjimo. Be to, isz jo priteisė 
Onai Petrauskienei 1,000 lit. 
nužudytojo Petrausko laidoji
mo iszlaidu ir po 500 lt. kas
met mokėti jos iszlaikymui, 
pradedant nuo 1930 motu Rug- 
piuezio 3 d., ligi jos gyvos gal
vos.

teisiamąjį
I

pažino kaltu ir einant 453 str

12 ISTORIJOS UŽ 25c
Nodarykia skirtumo terp vaiku 

miliekia visus ligai.
kaziriavimas.
o rado paežiu. Stebuklinga kuczin. 
Krėslas. Nelaiminga karalių ir jio 
vienturte duktero. Nelabas vyras. 
Prakeikimas. Delegatai pas grafa. 
Užkeikta skripka. Del tu, ka keti
na antra karta apsipaeziuot. Pikta 
Onuka. PREKE 25c.

W. D. BOCZKAUSKAS - CO 
MAHANOY CITY, PA.
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MU ANT ISZTEKEJIMO.
Pana Friedel Haerlin isz Vo- 

kietios aplaikje net 1,120 pasin- 
lini-mus nuo vyru ant isztekeji- 
mo po -apgarsinimui jos pa* 
Veikslo kaipo patogiausia mer
gina ant svieto.
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◄ Reading 
. lines .

►

Sztai Pigi Ekskurcija
IN NEW YORKA $4.00

AR
UP-THE-HUDSON $5.00
NEDELIOJ 24 MOJAUS

Matykite plakatus apiedauginus.

Matykite dideles manevras U.S. 
kariszku eroplanu. Speciale ek
skursija per viena diena

IN NEW YORKA $4.00 
SUBATOJ 23 MOJAUS

Yra tai stebėtinas reginys kada 
da matėt. Sutverkite partija ir 
važiuokite. Matykite plakatus apie 
ekskursija.
danginus informacijų

ANT READING GELEŽINKELIO

apie a^ita

•*'* ■ •"M*

PRANESZIMAB ISZ 
GRAND RAPIDS, MICH.

Grand Rapids, Mich. — Ger- 
memi ir Gerbamos! Yra dau
gumui žinomas agentas J. F. 
Margelis kuris patamauje sau-
žiningai del visu. Jis užlaikė

, saldainiu krautuve. Parduoda 
(____,___ T___, maine Framas
ant namu apdraudžia nuo ug
nies namus, rakandus, automo- Į 
filius, i 

ežius. Priima skelbimus

i
lotus, namus,

t
ll*

užraszineja laikrasz- - 
e a e e a

__________________ ___ I, UŽ- I 
laiko visokiu knygų, siunezia ■ 
pinigus in Lietuva ir in visas j 
Szalis pacztu ar telegramų.

, Parduoda laivakortes ant gc- 
I riausiu laivu, parūpina pas*

i

MOK S LAINE JE.
| Daraktorius: — Kur eina ge
ras žmogus po smert!

Mokytints: — Ant kapiniu.

TA3 PRIKLAUSO NUO VYRU KURIE VEDA BANKA.
i 1 ; į ! *

Yra tai skirtumas vyru ka padaro skirtumą banke.
Jus patinstate vyrus Merchants Banking Trust Co. banke.
Jie yra vyrai kurie esą biznyje. Jie yra vyrai su praper- 

tems. Jie yra vyrai kurie dasieke pasisekimą biznyje.
Sztai yra toki vyrai kurie veda szi banka

D. F. Guinan, Leon Eckert, James Dolphin, P. C. Fenton, J. B. Reing, 
J. J. Moran, Geo. Oliver, W. R. Miller, Jos. Macicjunas, A. Daniseviczia

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM

VINCAS MINKEVICZIUS
GRABOR1US IR BALSAMUOTOJAS 

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

Ofiso telefonas—116 Namo telefonai—799

\
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riausiu laivu 
pertus, 
taipgi pas ji možna 
visokes bilas gazo, 
telefono, vandenio ir kitokes 
bilas, iszraszo American Ex
press Co., money orderius, žo
džiu atlieka viską greita ir į 
“ ■ ‘ .. ‘

> 
padaro davemastis 

užmokėti 
elektriko

Teisingai. Reikalaui prisiėjus 
malonėkite visados užeitia pas i 
J.F. Margelis, 509 W. Leonard • 
Str., telefono, 84990. 

a 

Extra Geras Pirkinis. — i 
Parsiduoda namas su krautve ( 
per 30, m., iszdirptas biznis! 
yra ant bizni a vos ulyczios tar
pe Lietuviu. Du blokai nuo 
Lietuviszkos bažnyczios. Par
duoda ar mainys. Jei kas ture-

Geras

tumet akvata in bizni tai ma
lonėkite atsiszaukti ypatisz- 
kai ar laiszku sziuo adresui

J. F. Margelis, 509 W. Leo
nard, Str. Grand Rapids, Michi 
Telefone 84990. (3t.‘
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Ta diena užsibaigė dabartinis pardavimas 
Pennsylvania Power Light Kompanijos

$5 Preferred Stock’o
X r*

I •
‘kl' /

0 18 dienai Mojaus ir iki tam laikui; kada vėl turėsim daugiaus .e 
szeriu del pardavimo; daugiau užsakiniu del. tu szeriu ne bus pn- • 

apelinkiniu žmonių yra pirkia muso Preferred,
l

imami. Tukstancziai J » ’ ’
Stock’a. Jie atrada atsakima aut užklausimo:
pinigus idant rastųsi saugioj vietoj ir atnesztu regulariszka procentą”.
Turite da laiko iki 18 Mojaus pasinaiidoti taja proga.
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Buy your shares 
from any em-

t

tployeoftheCom
r

1 >1
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pany-they are

f- — — — M. «■ «■ M M * * m M M _ —

I PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY

i
I Preferred Stock Dept., Allentown, Pa.
I (Mark X in □ meeting your requirement*)
| □ Please have repretentatlvė call to give further Information.' 
į □ 1 wi'h to 'ub'eribe for..r-.

I
I
I

i 
i 
i

1 F1’1*» e/nb,CVbe your $5 Preferred Stock at I
price of $99 and accrued dividend per 'hare. Send bill to me 'bowing |

Stock on!
exact amount due, .

our salesmen,
1 M

I Sfejuę
I
I Street

' ■

! sin-
trf I i1

1 ■ i i'1

I
n

z
I

f

£1

□ I wl«h to aubacribe for..__ .J..
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