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Isz Amerikos
UŽ SUDEGINIMĄ DVIEJU 

VAIKU, GAVO 40 METU 
KALĖJIMO. 

Chicago. — Sudžia 
Sabath, nubabde tris

Juozas 
padegė

lius kurie padegė tūlo žmogaus 
narna, kuriame sudegė du maži 
vaikai. Du rūkaliai likos nu
bausti po 40 metu kalėjimo o 
treezias Jack Rosov, gavo 30 
metu kalėjimo. Du pirmutiniai 
yra Harry Goldvarg, 32 motu, 
locnininkas namo kuriame vai
kai sudegė ant 3657 N. Hadzie 
avė., ir Jokifbas Tatelman ku
ris padegė narna ant prikalbi
nimo locnininko.

SLAPTYBE DIDELIO TUR
TO DINGO SU MIRCZIA

DARBININKO.
Pittsburgh. — Slaptybe ko

kiu būdu surinko deszimts tuks 
tanezius doleriu kuriuos turėjo 
indejas in banka įniro Donni- 
ter in laika keturiu menesiu no 
rints pats dirbo tiktai po tris 
dienas ant sanvaites, gal nie
kados ne bus iszaiszkinta. La- 
Y’ona /įniro surado tus^eziam 
vagone, kuris buvo dingės isz 
namu nuo 4 Gegužio. Policijai 
pasakyta, kad.banko virszinin- 
kai jo užklausė isz kur gavo 
tiek pinigu ant ko žmogus ne
galėjo duoti jokio iszaiszkini-

Pinigai radosi dviejuosia 
bankuosia.: Neturėjo jokiu gi
miniu, todėl pinigai bus prisi
savinti per Pennsylvanijos 
ateita.

mo.

per

LIETUVE ISZGERE
LAJAUS NUO KO MIRĖ.

Minersville, Pa. — Bessie 
Stepanavicziene apie 42 metu, 
susibarė su savo vyru ir nega
lėdama pastatyti ant savo 

sumaisze lajaus su
ant

“zlasties”
vandeniu ir iszgere. Tuojaus li
kos nuvežta • in Pottsvilles li- 
gonbute, kur daktarai stengėsi 
jai palepgvyt, bet motore įniro 
ant rytojaus. Paliko vyra irPaliko 
tris mažus vaikus,.

NEISZPILDE VALIA 
NABASZNINKO; NELAIME.

Vanceboro, N. C. — Per dau
geli metu Haas Nekonas, saky
davo savo paežiai ir szeiinynai 
kad jaigu kada įnirs kad ji ne 
laidotu su bažnytinėms apei
goms. Ana diena mirė ir jo li
kusi pati sumanė ji laidoti su 
pamaldomis. Laike pamaldų 
grindys bažnyczioja sulužo ir 
keli žmonys likos sužeistais.

•’ APGAUDINĖJO SAVO
” VYRA; PABĖGO IR NU

SISUKO SAU SPRANDĄ.
.. Trepton, N. J. — Užtikta pei* 
.-.savo- vyra; su savo prielaidiniu 
tjhbteliausi kambaryja,-*. - vienoj a 
lovoja, Mrs. Bertha .Nelson,; J?3’ 
metu pa'togi motere
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TURĖJO UŽMOKĖT
SKOLA

APLEIDO PAVIETĄ NEUŽ- 
MOKEDAMI SKOLOS, SU

IMTI IR SUGRAŽINTI.

m
—' t ~—
NELABA MOTERE
I .

PABĖGO SU BURDINGIE- 
RIUM LIEPDAMA VYRUI 

GULĖTI SU KARVE.

W. Ih BWZIOWMKI, Pffi. a ■(.ft • Fl f.BvYT if r rrs. mr. w. «>ci»v*<Uil, uiwr.
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metas;

cziene su 
ton, Pa.

Pottsville, Pa. — Jieva Bo
są vo vyru isz Gilber- 
likos suimti isz Rea

dingo trūkio Read inge per stei-
tinia policija ir sugrąžyti atgal 
in Skulk i no pavietu. Sausio 
monesyja, Bocziene prisipažino 
sude laike (eismo nž pavogimu 
tavoro verties $50. Likos nu
bausta ant užmokėjimo teismo 
kitsztus $108.80 ir atlyginti už 
pavogtus daigius — viso $158. 
80. Motore užmokėjo tiktai $5. 
Siūlas daginio kad Bocziene 
pardavė savo narna Gilbertone 
ir rakandus ir pasirengė iszva- 
žiuot isz pavieto in Atlantic 
City, be atsilyginimo su slidu.

Praneszta policijai kuri po
rele sulaikė Read inge ir vežėsi 
in Pottsville. Bet kada trūkis 
artinosi in Pottsville Bocziene 
perinai ne savo nuomone ir už
mokėjo $158.80 ir abudu likos 
paleisti.

Kada policija darė krata ju 
krepsziuosia užtiko vienam ga
lonu munszaines kuria iszliejo 
laukan.

NUBAUDIMAI HŽ LAUŽY
MĄ PROHIBICIJOS 

TIESAS.
Washington, D. C.

liasu menesyja laužytojai pro- 
hibicijos tiesu buvo nubausti 
ajit $592,488 arba nuo pradžios 
metu ‘ant keturiu milijonu do
leriu, o nubausta kalėjimu 
2,949 žmonių. Paežiam miesto 
New Yorke aresztavota 1,627 
žmonys praeita menesi. Alaus 
kanfiskavo 87,000 galonu.

NUŽUDĖ SAVO PACZIA 
KURI DABAR BAUGINA.

Ilagoi’stown, Ind. — Petras 
McAndrews, 60 metu, dvide- 
szitms metu atgal nužudo savo 
paezia Margarieta, už ka likos 
nubaustas in kalėjimą ant viso 
gyvasezio. Du metai atgal likos 
apdoyaii(>tas Ii uosy be per gu
bernatorių ir apsigyveno czio- 
nais.

Praeita sanvaite staigai ap
sirgo, kaip pats sako, nuo per- 
sigandimo. Ant praszymo keliu 
kaimynu prisipažino 4 
nužudyta motore, 
kas nakti ir baidina ji visokiais 
budais, kad negali rasti sau ra
mios vietos. Jo riksmą nakty ja 
galimu girdėti po aplinkine

I

60 metu

atlanko
buk jo

ji

apie pusiaunaktyja.
.F

NENOREj6 KŪDIKIO
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NUTRUCINO JI,
Oakbrook, Ohio. — Mrs. Ma-- i , j J» f

bei Kane, 19 metu senumo, h-
F1 . . ♦ <. ..r .. .

h

kos uždaryta kalėjimo, už nu- 
tfucinima savo szosziu sanvai-

*■ * I f 'I | , . „ z . . I , f - t < r ( j

>;per langu ir nusisuko sau spran čziu kūdikio. Mbtere apsivedė 
da. Nelsonas, daginio, kad nu- praeita meta, bot po pirmam 
sidavesn kokiu tai vyru in ho- kūdikiui persiskyrė su vyru ir 
teli. Nuskriaustasis vyras misi- nuo to laiko su juom negyveno 
davė in hoteli, iszmusze duris ir vedo paleistuvinga gyveni-

M

ir jau ketino pagriebti paeziule

iszsžokp

ir jau ketino pagriebti paeziule ma. Praeita menesi susilaukė 
in savo glebi, bet toji isz bai- kūdiki ir nenorėdama tosios 
mes szoko per langu. Prielaidi- sunkenybes, nutrucino, ba pati 
nis likos paimtas in kalėjimą neturėjo atsakanezios prie

glaudos. ‘ i i-už svetimmOterlavfafaa/' •ii i!
I

Buffallo, N. Y. — Gyvenda
mi meilėje ir sutikime tarp sa
ves ir apdovanoti szesziais vai
kais kuriu melai yra nuo 2 ly 
18 metu, ant galo insimaisze 
ju malszu gyvenimą burdingi 

žalczio“, 
dainas ta j i lenciūgą meiles 
prisiegos “ 
ina ir neapleisiu lyg 
Felicija Brauska iszduine

AUKOS BALVONAMS GYVA BAISYBE
PAAUKAVO ŽMONIS DEL ŽMOGUS

MEDINIO BALVONO 
'RAUDONOJO DIEVO.’

PERMAINYTAS 
ANT ŽVERIO, KURI RO- 

DE JO KANKYTOJAS.

m 42
DREBĖJIMAS ŽEMĖS

I ir' I 4 j > 
Dauge-

CĮ © i ma

rius y pa loja

Isz Visu Szaliu - - -
DAUG ŽMONIŲ ŽUVO PER 

JAPONU KINO TEATRO 
GAISRA.

Tokio, Japonije. —
muki miestely, llokaido saloj 
viename krutamuju 
veikslu teatro /kilo

1 per kuri, kiek žinoma,
I lika asimeiiii sudegė arba buvo 
negyvai sutrypti,

Imsiu tavo isztikia- j pagauti žmonoj ome grūstis in! 
smert.’’ <luriH, I 

su Trylika

< i

r ir o
'n.
c

sulauž-| 
iri

kino 
gaisras 
szeszio-

pa-

kai’ siaubo

pabėgt ibandvdami
F

kitu buvo skaudžiaiA

Kdmunt u Vinciak’u in Roches- sužalot i, 
ter’i, pasiimdama su savim 550 
doleriu nuo savo vyro.

Nelaba motore norėdama da doge kiti artimesni namai 
daugiau 
leisto vyro

Nu-

sukruvinti szirdi ap- 
parasze postkarto 

pas sunu, kurioja rasze, kad tė
vas gali eiti in pekla o ateityja 
gales gulėti su karve,
skriaustas vyras dažinojo nuo 
pacztines markes isz kur post- 
karte likos prisiunsta rr su pa- 
gelba detektyvo, nuvažiavo in 
Rochcsteri ir surado pabėgu
sia paezia su jos prei laidini u.

Porele likos atgabenta atgal 
in Buffalo,
ras kerszina moteriai 
niekad nedovanos jos prasikal
time.

o nuskriaustas v v- to
kad jai

BOMBA SUDRASKĖ NAMA 
TRYS MERGINOS 

SUŽEISTOS.
AtoKeesport, Pa. — Trys 

merginos apsisaugojo nuo bai 
sios mirties, bot likos sužeistos 
per eksplozija 
bombos kuria kas tokis padėjo 
po namu Juozo Bahun. Visos 
merginos likos iszmestos isz lo- 

Tame laiko tėvu nesirado 
namie.

dinamitines

VU.

ŽAIBAS NUTRAUKĖ JAM 
CZEVERYKA. :

- StovėdamasD.ugdale; Pa.
prie lango laiko szturmo, Ber
nardas Butler, sztorninkas, li
kos pataikintas per perkūną. 
Žaibas ji pataikė in peti ir nu
slinko prie kojos nuo kurios 
p u trauke jam

Moskva. — Atėjo žino isz 
Pcruso, Imk tenaitine policije 

’ pradėjo tyrinėjimus apie kvai
la tikėjimą vadinama 
Raudonojo Dievo,” kurios na- 

už auka v ima 
( žmonių tam mediniam balvo- 
i nui, o ir kitu baisiu paproeziu 
(terp tuju tamsiu žmonių.

fil- 
inąi. Nuo teatro liepsnų užsi- 

, ir
. - 4 ' V M t ? ■ j

ligi gaisras buvo sukontroliuo
tas,

Gaisras kilo užsidegus

szesziolika narnu sv<legc

1 rei yra nužiūrėti

PERSUOI.
Teheran , Persi jo. —

Ii namu sunaikinta per drebe- 
jima žemes Zangazour aplinki
nėje. Gyventojai iszbe^iojo hz 
namu in saugesnes vieta*.

į 1 1 •ą i • *

Daugeli sužeista ir keli likos 0 ■ * * 
užmuszti.

- | M !»

ISZ MIRUSIU PRISI
KĖLIMAS.

Moskva, Rosije — Laiko pa
maldų cerkvėje už mirusi, po
pas paregėjo kad mirusios mo- 
teres veidas pradeda raudo
nuoti. Po to numirėlė atsiduso 
gilei ir pradėjo judinti rankai. 
Žmonis, kurie tame laike rįdo-

• te

si cerkvėje isz baimes net keli
* iii "" „•

apalpo. Visus teip sujudino 
szis atsitikimas kad neuž
baigta pamaldų.

■J

inChingtu, Kinai — Kiniszkas 
laikrasžtis “Pao” 
kauti atsitikihia:

Siaugtone kokis tai 
kas perstatineja žmogų a pan

ku ris 
negalėjo kalbėt ne sėdėt arba 
duoti koki norints ženklą, 
koki iszduoda žmogus. Koki's 
tai turtingas mandaras (kl- 
niszkas ponas) liepė ji atvesti 
in savo palociu. Kada tojo su
tvėrimo užklausta ar v ra žino- 

•r

gum, pakratė su galva “teip,” 
kad yra žmogum. Teipgi davė 
ženklą, kad geidže raszyt. Pa
davė jam alaveli ir popiera, 

, ba 
Įiirsztai buvo iszsukinti. 'Tada 
papylė pelenu ant grindų, ant 
kuriu su pirsztu parasze savo 
varda ir pravarde ir savo paė
jima. Tuojau^ prasidėjo tyrl- 

sztamu isz nejimai ir pasirodo, kad jisai 
buvo pavogtas ir laikytas už
darytas ir baisei kankytas. Jo
jo locnininkas likos aresztavo
ta s ir nubaustas mirezia.

Priesz savo mirti, tasai ra
kutis prisipažino, kad savo au
ka permaino isz žmogaus ant

* 'tJK *1 ‘-ik* **' t ,|. i;- h - ; n.,-^1

szunios. Pirmiausia po szmoto-

ga rsina sc-

I < Sekt kinczi

L J

' gusi szuniszku kailiu, *

. I Žmones lankei dingdavo isz 
tosios aplinkines, kur toji sek
ta laikydavo savo susirinki
mus ir apeigas, garbindami 
medini balvona aplaistyta 
žmogiszku krauju. Policije

savo
apeigas, 
balvonu

krauju.
teipgi atrado grabu, kuriame 
radosi supjaustytas kūnas tu-

te i p,

VAIKVAGIS NUŽUDĖ 
TĘVA IR PATS SAVE.

Wasserburg, ’ Vokietije. — 
Asztuoniu metu sūnelis turtin
go kupeziaus Hermano Schon- 
gan, likos pavogtas per vaik

iai ko siautimo,
gavimo už ji daug pinigu.

Vienas isz vaikucziu atneszc 
tėvui gromata 
vaiko 
penkis

vagius tiksle

I
o pavogto 

jam 
doleriu 

o bus

o va i kva gi s 
bus suimtas y

nuo 
idant užmokėtu 
tukstanezius

ant iszpirkimo sūnelio,
tada sugrąžytus. Kupczius da
vė žino per telofona policijai, 

matydamas kad 
nužudė kupezlu

szaudamas in ji i'sz revolverio 
ir pats sau atome gyvastį. Kas 
atsitiko su vaiku, tai da neda- 
žinota, bet palicije jojo jiesz'ko 
po visa aplinkiniu.

LAIMINGAS TĖVAS 30 
VAIKU.

Oxford, Angliję. — 
kitiems yra taip gerai mano

j

••Jeigu

J
tėvu 30

tai neprivalo rugoti ant savo 
gyvenimo,” — pasakė prastas 
daibininkas Henrikas Reims 
kuris yra laimingu
vaiku, — 14 isz pinnutines pa
ežius ir 19 isz antros, isz kuriu 
trys mirė, o likusioje sveiki ir 

nuo kurios gyvi. Trylika isz merginu yra 
czeveryka. Po vedia ir septyni sūnūs. Liku- 

tam žaibas nuėjo in skiepą kur siejo gyvena namie. Toji szei- 
padare nemažai bledes. Būtie- nayna sunaudojo kas sanvaitia 
riui nieko nekenke žaibas, tik- po 38 svarus TOnrgarinos, 18
tai baisiai persigando ir tojo 
atsitikimo neužmirsz pakol gy
vas bus.

Paskutines Žinutes
1f Lima, Peru. — Dvide- 

szi'mts žmonių likos sužeista
If i.. M i U X ' f f '

laike sumiszimu tarp straikuo- 
janeziu taksikabu szoferu ir 
policijos.

IT Port. Qarhom Pa.
Hess ir Mykolą Poliszczak, ve

cukraussvaru cukraus, 40 kepelcliu 
duonos, 200 svaru mėsos ir 15 
svaru muilo.

y

BAISI ŽUDINSTA SENELIO
Modling, Austrije. — Kaimo 

Lunz, laiko dienos, likos nužu- 
dintas 72 metu senelis Mikola 

kuris radosi vienasZuvettol, 
namie. Apieipiet inejo koki tai 
nopažinstami ir pareikalavo 
visus pinigus koki radosi grin- 
czioje. Kada žmogus atsake 
pareikalavimu nepažinstamu, 
tieji ji pakorė už kojų ir pra
dėjo badyti sir perleis peczius. 
Po tam piktadariai pakorė ji 
už ranku, nupjovė ausi ir mu- 
szo, bet tas irgi nieko negelbe- 

U Santiago, Chilo. — Ugnis' Tadu užpyko piktadarei 
-i* -i-u- - u -- o—---* Nerado 

" “ L pinigu, žudintojai pabėgo, bet

ii 4’ ' '1 I'

Jonas
■ • ■ ' . I « .

dės,likos abudu uždaryti Potts-
t 'f' F I ‘ ji ' ( * ' " * • *> (

vilios kalėjimo, už
tūlos mergaites isz Minorsvillcį,
vilios kalėjimo,

• ,z ' I .
, sužagejima

11 » J * ' 1 i' * «

kuria priverstinai insodino in. 
automobiliu ir iszveže ant kal
no.

padare Medes ant $500,000 ka-| poi'pjovo jam gerkle.
da, užsidegė Katalikiszkas ui|i-. k?*”-*? * -------- -----o-z —
vorsitetas. Manoma kad kas tu- ta paezia diena likos suiimti 

t . artimam miestblije# i uu .rojo ji uždegti. y c i < ♦

n

popiera
los moteres, kuria buvo paau- hot negalėjo juju naudot

Baisia mircze

kave tam dievaieziui.
Uraliaus aplinkinėje, kurio

je, Pennas yra svarbiausia so
dyba, susideda isz visokiu ti
ki miszku kvailiu. Yra tai ap
linkine pagoniszku
Azijos, o teipgi visokiu prasi
žengėliu isz Rosijos isz prie
žasties tikejimiszku persekio
jimu per Soviatus.

...... ... .............................. . —■ —■ •*

KŪDIKIS GYVU SUDEGE.
Lodz, Lenk,

pabaigė savo jftuna gj'vasti 
dvieju metu kūdikis darbinin
ko Perkovs’kio. Motina aplei
dus grinezia, paliko kūdiki po 
priežiūra 6 metumargaites.Ka
da motina įsaejo, mergaite pri
stato vežiipeli su kūdikiu prie 
pecziaus, 
ir draugo

nuo kurio užsidegė 
su kūdikiu sudegė 

41 1, '■ ,

ant anglies. Liepsna apėmė ir 
mergaite, 
h ego
liepsna.

bet ant riksmo at- 
kaupynai ir užgesino

4V / • I 1

BANDA RAZBAININKU UŽ- 
TROSZKINTI ANT SMERT.

♦

London. — Sztamas Indijor 
nu Achanise, gyvenanti Brl- 
tisz'koje Kolumbijoj, kurie už- 
klupinejo gyventojus ir juo
sius apipleszdavo, turėjo bal
sei nUkensti už savo prasižen
gimus. Razbaininkai po api- 
ploszimui keliolikos gyvento
ju, likos susekti per policije Ir 
pa'sislepe urvoje. Policije nega
lėdama prie ju prieiti, nutarė 
visus iszrukyti isz urvus. Pri
krovė visokiu szaku prie urvos 
ir uždegė, o troszkinanti du
rnai gavosi iu vidurį. Po keliu 
valandų laiko, policije ineja in 
urvą rado visus 32 užtrOszku- 
i'*’!* ! i ■ ■ t » ■ 1 i

SIUS.

ŽMOGUS SU TRIMIS 
KOJOMIS. -

Berlinas. — In czlonai’s pri
buvo isz Silicijos jaunas Itali- 
jonas Luigi Valoncio, kuris u'ž-

. * i /•/ . I. . ■ . . ' u w . i •; *
gimė su trimis kojomis, turin
tis dabar 22 metus. Turi jisai 
viena kairia koja o dvi tieses. 
Viena isz tu j u kojų iszaugus 
isz strėnų; kuria gali naudoti 
prie ėjimo. Tasai nepaprastas 
žmogus iszvąžinejo konia po 
visa svietą roijindamasis save 
už pinigus. x > j •

v •

i

Ii nupjaudavo . jojo skūra > ® 
pridėdavo sunies. Po tam ato
me jam kalba ir perdure ausis 
idant negalėtu iszduoti baisy
bes savo kaukiu.

« 1 H !■ I ■

GIMIMAI BERLYNE.
Berlynas. — Pagal iszleistas 

statistinius davinius Berlyne 
kas szesziems gimimams ten
ka vienas isz nevedusiu 
džiule gimimu isz

ir di-

ir 1.1.

nevedusiu 
dageina tenka namu tarnai
tėms. Gi tėvais yra, pirmiau- 
sei, prekybos tarnautojai, pas
kui tarnai, darbininkai, pirk
liai, neturi užsiėmimo 
viso 1929 metais.
Berlynas buvo apie 43.5 tuks- 

taneziu gimimu, tams skaiezio- 
je 1604 negyvai gimimai. Ber
niuku skaiezius vėl virszija 
daugiau, kaip 1000 mergaiczlu 
skaiczju.,

Dvynuku gimė 192 ir ketu
rios trejukes, isz kuriu dvi tre
jukes isz nevedusiu. Virsz pu
ses gimimu buvo ne 
bet gimdymo pagelbos instai- 
gosia.

/

namie,

Si

*

DARBININKISZKOS
ŽINUTES -

Ashland, Pa.—- Readingo 
kasyklos

t
ir Susquehannos
Schuylkillo paviete turės dar
bo per koki tai laika nes mįes-
tas Philadelphia užkalbino kie
t uju anglių ant puses milijono 
doleriu,

t Harlenl, Ky. — Czionaiti-
niai anglekasiai randasi blo- •' '* 4
gam padėjime. K§5.diw^truįį

t
I

kuoja vis didesnis skaitlis žmo
nių; 400 vaisko patruliuoja ap
linkine ir tris kasyklas. Opera
toriai stengėsi perlaužt upa 
darbininku ir užbaigti straika.

t Mansfield, Ohio. — In lai* 
ka vieno meto Empire Steel 
Corp, numusze 30 procentą nuo 
uždarbio, todėl 1,800 darbinin
ku pamėtė darbus ir dabar eu- 
tv.erineja unija.

t St. Clairvsile, Ohio.
, - • ■ . ..

Tapson kasyklos arti Banmock 
kurio ja dirbo 200 anglekasiu

< j; i*. 4 '""ii ;į4 1*1 dVllf llJJL /

I sustojo, nes darbininkai nesu
tiko ant nukirtimo 15 centu ant 
kožno dvieju tonu karuko.

t Ashland, Pa. — Readingo 
kompanija stengėsi užgesyt ug 
ni kasyk losią Pdtts, kuri pra
sidėjo 1924 mete po eksplozi
jai, guzo. Ugnis prasimusze iii 
Lehigh Valles kasyklas.

T , » •

t Morgantown, W. Va

40 UŽMUŠTI LAIKE 
RINKIMU EGIPTE.

Kairo, Egiptas. — Laike po- 
litikiszku rinkimu kilo 
nais kruvinais sum isz imas,■ f < * > ' 11 į
mgįsztininkai iszd'auže langus 
kromu ir valdiszku namu. Poli
ciją negalėdama apmalszyti 
maisztininku buvo priversti in 
juos szauti, «u toms pasekmė
mis, kad 40 užmusze ir keli 
szimtai sužeisti. Policijų nau
dojo maazininius 
Valdžia, nusiuntė

ežio •
kruvinate

j " oJ' ■ g.i'< '' i Ir * i ■ ■ ii w : 1

mphztinipkaĮ iszd'auže langus

O )

karabinus.

11 vii

Visoja aplinkinėje Scotts Rttn 
užsidarė visos kasyklos nes fe
nais sustreikavo apie 2,000 an
glekasiu isz priežasties kad 
kompanijos nori numusžt dar
bininkams mokesti. M

Ar Žinote Kad.. • I
• Žmogus su geru regėjimu 

gali matyti ant dangaus no 
daugiau kaip 4,000 žvaigžkliiu.

* Milžiniszkas raudonas me-* 
dis Kalifornijoj yra didžiai|ies

•■L

ant svieto; turi jisai 363 p0du 
augszczio.t

f r1 F“

J

Sviętineje• Paskutinėje
Kareje dalybavo 56 milijohai 
kareiviu ant alijentu ir Vcdrie- 
cziu szalies.

szimtmetyja• Devintam
karaliene Kahena, valde imo-

• r i 'I .

in tenais nes Aures kalnuose (daba? Tin. 
vaisku. Maisztai kilo ir kitosiu gudas). Turėjo ji net 400 vytu

ft

mjostuosia. ir su kož.nu gyveno.
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; Kentudki steite volą kilddar- 
Įbininkiszki nesupratimai ap- 
Įlinkinej liurbiu ir net kilo pra
liejimas kraujo tarp angloka- 
siu irszerifu ir dabar visa ap
linkine patruliuoju vaiskas. Zu 
vo keliolika žmonių ant abieju 
yszaliu. Tonais dirba knsyklbsia 
kone visi 
Amerikonai.

Patrijotiszki Angliszki laik- 
raszcziai negali iszvertineti 
kad darbininkiszka kova likos 
iszszaukta per foreignerius.

sz i iii t procen t i n i a i

Visi žino kad New A’orkas 
yra turtingiausias visam Ame- 
rike. Norints bedarbe vieszpa- 
taujn po visa Amerika, bet pa- 
Jotkas musu paliktu turtu mi
rusiu tureziu (income tax) 
tam steite isznesze daugiau 
kaip dvideszimts milijonus do
leriu.

Likusi szeimvna neseniai mi- 
rūsio Payne Whitney turėjo už

tureziu
st ei t e isznesze

mokėti steitui 1’5,$00,000 dole
riu padotko nuo aplaikylo tur
to,

Jaigu tdkis milžiniszkas tur
tas randasi vienoju szeimynoja 
argi nereikia stebėtis kad Ame 
rike turime tokius blogus lai
kus? >

karta persergejome 
musu skaitytojus ir korespon
dentus, jaigu ka raszo in Tara- 
daika arba Baltruviene arba 
apie kitokius daneszimus idant 
raSZtu aiszkiai ir trumpai para- 
szytu. .Taigų nematote to,

tai galite dasiprast,

J an ne

k a

suprasti

su-
bet da skersai

Janeszt, 
kad perskaityt ne buvo galima 
ir nieko negalėjome 
apie j u su daneszima.

Gauname tokiu gromatu, kad 
ne pats Salanionas su deszimts 
poru akuloriu negalėtu dasi
prast kas tokiam daneszime tai 
pinasi ir kas yra reikalaujama. 
Negana to, kad neaiszkiai 
raszd gromata,
suraszo ir airksztyn kojom.

Redaktoriui ne karta net 
aszaros byra isz akiu skaitant 
tokias gromatas ir užima daug 
laiko pakol dasipranta ka tokio 
o tai vis del užganadimo neku
riu skaitytoju kurie apie tai ne 
si rupi na.

I

Jaigu pirmutiniai apasztalai 
Krist ūso prisikeltu isz mirusiu 
ir paregėtu kaip tasai musu ti
kėjimas, kuris per juos buvo 
garsintas likos permainytas 
per nekuriuos dvasiszkus, tai 
turėtu vela isz naujo pradėti 
garsinti — Jo mokslą, 
sziadien progresas 
viskas persimaino!

— Juk 
visame ir

A

Vasara artinasi o ir karsztos 
per 
sau 
ko-

ki

I

■
j H

I
o 
KH 1
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dieneles neužilgio pribus, 
ka vargingi tureziai negali 
surasti limerike vietos ir 
liaus in Europa arba Kanada
ant “good times”, kur pralei
džia milijonus doleriu. Bet te
gul tik vargszas ateivis uždir
bės prie sunkaus darbo kelioli
ka szimtelin, nusiunezia in tė
vynė, tada kyla riksmas apie 
apipleszima sklypo per “foreig 

-Apgi tai teisingys-nori ns; J ’1 
ta 1.

i5*'1

h! II. i i1**' 
Š’ 

ii W '*

lt,

,lw

Tankiai skaitome laikrasz- 
cziuosia apie meilingus atsiti
kimus Amerikoniszku merginu 
su Kinczikais, Japonais, Iszpa- 
nais ir kitais. Nebereikalo Amo 
rfkoniszka valdžia ne nori in- 
lėisti Kinczikus in Suv. Valst. » ‘ - * ... *
hįi kasžin ar ateityja neturetu-

m? t f 
b.
I Irs 
b-;

njįem didesne dali Amerikonisz- 
ku žvaria-akiu.

< ... j*1""1

Kam-gi po nogln Ahieriko- 
niszki misijonieriai kuja jau
nas merginas in tokias vietas, 
kur ir vyrui pasidarytu szlyk- 

v ’ i • i • sztu tarp tokiu zvairia-akiu
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Graži ar - i?

tokiu žvai’ria-akiu 
velniuku, kurie mažai adboja 
krikszczioniszko tikėjimo, bet 
tik.... del biznio.

Kokis tai profesorius darodi- 
neja idant valgyt daug cibuliu 
ir gerti rnksztu pieną jaigu no
ri ilgai gyventi.

(nys įnirtu isz tokio valgio,» o 
prieteliai visu prasiszalintn 
nuo ju. Dabar žmonys szidina- 
si nuo ^ydu ir Italijonu kad 
valgo czesnakus, o kas tada bu
tu?...

Nekurie žino
vą Igi o.

Tūlas užvvdus 
paskutiniam testamente iszaisz 
kino, buk jaigu jo pati vela ap
sivyniotu po jo mireziai, tai ne 
privalo būti palaidota in ta pa
ti kapa kur jisai gules.

O gal tasai žmogelis da už gy- 
vasezio szalinosi nuo jos liežu
vio ir ne dyvai,
ja priimti in ta paezia

vvras savo

kad uždraudė 
duobe 

kur jisai silsėsią, ba ir po smert 
vargszas net urėtu pasilsiu.

Kvailys, kuris nuduoda pro
tingu, primena mums aguonas, 
kuri pasisziauszus nesza savo 
galva, bet su mažiausiu puste- 
lejimu vėjo, linguoja ih visas 
szalis, ba kaip visi žino, mažas 
turi savy ja sėklas. — Kvailvs 
turintis dideliu galva bet joja 
randasi mažai proto...

Daugelis isz Lietuviszku mer- 
gaieziu pirkinėją taip brangius 
parėdus, kad ne vienas isz, jau
nikiu isztyrinejas ta ji dalyką 
gerai, apmazgoję rankas 
j u ir užsiraszo in k Ii ubą

nuo 
senu 

rebvri uosiu lai k uo

gerai
(Mes Norime Skaidrios Laimes 

— Sztai Kelias In Ja.)
Gera žiūrėti dailės, gražumo, 

bet tai turi biiti “ 
vienu gražumu tikėti nėra pro
tinga. Juk yra gražiu geliu lau
kuose, kurios žemes darbiniu 
kui tereiszkia usnis.

.Fanhimas pernelyg pAvirszu- 
tiniszkai persiėmęs “gražumo 
sąvoka.

su saiku”:

) y

“Ar ji gTaži? Ar jis 
gražus? Gražumo konkursas.. 
Gražiausia... .Gražiausias...“ — 
taip ir girdi jaunųjų tarpe kal
bant.

Asz nesu senis be to kesinuo- 
“ t urėti reikalu

sziokiu tokiu J i nfj 1.1 ii .i, 'l ‘ ,Lk' , .
— ar tikeite — isz daugelio in- 
vairiu “gražumo” tipu laik- 
raszcziuose
mane dvelkia szalta tusztuma. 
Taip, asz žirniu, jog esu dauge
li T. ♦ Z1 11 1 I.". ... f i 1 * 11

ponu
keist u ”, 

už tai, ’ 
priimtu

SI
4 4

ir su menu, 
bot

y >

gražumu

gražumo”
arba gyvenime,., in

v y ruku 
‘•‘paneliu” pripazin- 

4 4

kad nepripažyst u 
i t uszeziavidurį u 
“gražumu”, -- 
(nes žmonių ben

dravimas tegali tvirtėti ne per 
“uosi“ bet per dvasia).

Asz esu jaunesnis už daugeli 
gyvenimiszkai ”

ežiu gražuma, taigi iszeina, jog 
taip pat turiu ji jausti. Taip — 
asz ji ir jaueziu: gi, kai tenka 
per nelaime pabūti arti prie 

gražios” i.u'ba “gražaus”, su 
kuriuo negalima nieko daugiau 
pakalbėti, kaip apie 
bu eile”, 
kioja Azijoja, kad man atrodo 
jog visa musu szalele tuszezia 
dykuma....

Jaunoji, jaunasis! Tu — atei
tis, tu — szviesa. Mesk shvo ir 
kitu nosies garbinimu. Žiūrėk

4 4

gyvenimiszku
’’ ir

tas 
ku 
visu
formali apie 
nesugyvena,

4 4

y y

negyveni misz-

4 4 suprantam

arti
ąj‘ba “gražaus

“nauju rū
tai asz jaueziuos to-

doleriu. pats ir pamokyk kitus tikrai

jaunikiu.
šia žmogus turėtu iszdalihet ne 
mažiau kaip deszimts
ant dienos ant užlaikymo savo
mylemos pagal naujausia mada 
ir kentėti Ihida...

Už tai musu Lietuviszki jau- 
nikiai szaliiiasi nuo to'kiu Ame
rikoniszku ‘leidžiu” ir jeszko 
sau mandagesnes ir paezednes- 
nias mergaites.

Greicziausi Traukiniai 
Anglijoje

y traukiniai

Amerika mėgsta daryti in- 
spudi savo skaitlinėmis ir savo 
re'kordais. Bet ne visame kame 
Amerika pasaulio priesząkyje. 
Taip, pavyzdžiui
ten rieda neapsakomai greitai 
bet vis tik yra riedaneziu grei- 
cziau. Kajų pavyzdi groieziau- 
siu Amerikos traukiniu galima 
paduoti: New Yorkas — Chi
cago 1.548 kilometru, kurie 
prhbega ta toluma viso per 20 
valandų. Isz Buffalo in Det
roitą 1.566 kilo., traukinys eina 
tiek pat laiko. ' ‘

Bet Anglijos traukiniai eina 
greieziau. Tuo tarpu, kaip 100 
kilometru per valanda greitu
mas Amerikai paprastas, tran
kiu vs Suindonas — Londoną 3 •r
pralekia per valanda 106.5 kil. 
Prancūzijoje yra taip pat trau
kiniai, labai
Taip pavyzdžiu Paryžius 
Kventinas taip pat eina 100 ki
lometru per valanda greitumu. 
Bet didžioji Prancūzijos trau
kiniu dalis nevirszija 72 kilo, 
pei; yalanda.

greitai rieda.
S.

I ' ..i . ■" h1 .■ .

Dabartiniu laiku ir Vokieti
joje norima pagreitinti trauki
nus, I 
kur 70 kilometr.

kyrie nevirszija dar hįe- 
—A. V.

* Pacztinis eroplanas gali 
paimti nuo 300 lyg 400 svaru 
paczto.

žmonių gražuma:

bet noriu pa

pažiūrėti in 
in j u dvasia.

Asz žinau, kad tokie žodžiai 
“ nei adomus”,
knipsztyti jaunųjų dvasia: už 
sluoksniu pudros, kremu, like
riu ir papirosu, tikiu dar yra 
jaunuosiuose to, kas vadinama 
žmogumi. Nebūkim vien 
žiomis” “ 
tepimuisi, rūkymui, gurkszno- 
jimn... ”

Žinoma, laime tam, kas yra 
” ir isz 

bet. tikrai laimingi

tikiu dar yra

‘ ‘ gra- 
maszinomis szokimui

gražus ir isz “ nosies
“‘dvasios
ir tie, kurio nieku isz pavir- 
sziaus nepatraukia, bet kuriu

* * 1 * * * • * • •

dvasia — ugnis, užsimojimai ir 
žygiai, baigti darbai. — A.V.

y y
y

PAJESZKOJIMAS.

Pajeszkau mano brolio Jono 
Gudaiczio, paeinanezio isz Vil
niaus gubernijos, Perlojas 
miestelio. Kokia 10 metu atgal 
gyveno Nashua, N. II., 
kui girdėjom kad iszvažiavo į n 
Montello, Mass. Asz jo sesuo po 
pirmu vyru pravarde Paulina 

vyru 
k. Praszau jai . * 4 * i • J » * ' • » . ,* d

gyvas tai pats atsiszauk, o jai I 4 • , I t
kas žinote apie ji malonėkit 
man duot žinot, už ka busiu la
bai dėkinga.

Mrs. Paulina Rodick, 
R, F. D. No. 1

gubernijos

o pas-

Lasauskienę, po antru 
Pauliui! Kodiel , į . . t

Moriah, N.Y.

Asz Jonas Kasputis pajesz-
* A 1 I ’ M

kau savo dėdės Jurgio Kuciiia.
Asz girdėjau kad jisai gyvebu 
Wisconsin, Ill. Nežinau ar jis 
gyvas ar numiręs ir kas apie ji

.6XJJ..D®

k ' L—- i * . LL^Gydimas
Ą • n ip ■■     h *
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Bononijoj, Valaku ošia, 
veno priesz penkesdeszimts rife 
tu jaunas tinginys vardu Bun
ka, kuriam stokavo dvieju daig 
tu, tai yra: turto ir noro prie 
darbo; ba tai ne karta atsitin
ka jog tjeje du prieteliai nuola
tos vienas su kitu sėbrauja. Pa
st anavi jo tada gyvent ant kasz 
to kitu, ii’ tame mierije moki-■ I ♦ ' ' ' * I
nosi kaip i^zsukinet visaip sa
vo kojas, rodos tikrai buvo ko
lieka. Po tam nusipirko sau 
krukius, apsuko kojas skudu
rinis ir kasdiena slankiodavo 
prie bažnyczios Szv. Petroniu- 
szo, kur surinkdavo puikia al- 
mužna vakare sugryždavo in 
savo grinezeie su almužna kuri 
jam užtekdavo ant girtavimo.

Atsitiko, jog viena karta isz 
zokoninku tosios 
kanauninkas 

I U., k I t u .* r
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MISIUKE IR JURGIO 
PILVAS

(jyveno Jurgis pas misiuke 
ant burdo. Jurgis, tikras Lie
tuvis isz seno krajaus. Misiuke 
mylėjo ji, o jis misiuke. Karta'
.Jurgis pasi^tūnde misiukei, 
kad jo pilvas nedirba. Misiuke, 
smarki moteris, ji žino ko rei-

LJ * * Y ’ • L
kia. Ji nieko nelaukus, iszvirc • 
“spcszel rūginęs,” kad Jurgio 
pilvas pasitaisytu. Kaip ir pa-

■

prastai Jurgis iszgere pantukc 
ir atsigulė.

Ant rytojaus misiuke pa- 
klausė Jurgio: “O kaip, Jur
geli, tavo pilvas, ar maezijo?” jj*- '• f ■■
Jurgis nieko nesakė misiuke!, 
kad jis jaueziasi prasta kaip 
ir paprastai — galva lyg van
dens pripilta, nesinori pusry-

bažnvezios I'1
Bonomo, labai 

miehiszirdingas žmogus, pare
gėjo sėdinti kolieka, ir taip jam 
szirdi suskaudėjo jog eidamas 
in 
kaudavo jam 
džiaugdamasis, 
gaus užtai užmokesti.

Viena karta praeit i nėjo 
kare vaikinukas, kuris bažny- 
czioja tarnavo prie misziu ir ne 
karta buvo liudintojom kaip 
kunigas davinėjo koliekai al- 
mužna, pamate kaip Buska kar 
czemoja sėdėjo už stalelio ir 
gere su savo draugais drūtas ii’ 
sveikas kaip krienas.

Vaikinas nenorėjo tikėt savo 
akimi ir lauke pasislepes pakol 
kolieka ne iszejo su 
ant pecziu jaii smagiai 
trati ke. s

Ant rytojaus nuėjo vaikinas 
pas kunigą, apsakė viską ka 
buvo mates,(jr net bažinosi jog 
tai teisybe ka kalba. Kanauni- 
kas nenorėjo tam tikėt.

— Gal tau taip tik nurodė. 
Gal gerai neprisižiarėjai nelai
mingam koliekai juk žinai, jog 
sūdyt kitus yra griekas.

Vai kinas tikrino jog tai tik- 
teisybe ka buvo mates, ant 

galo idant pertikrint kunigą, 
nuvedė ji in vieta, 
pamatyt u.

Kauninkas tiko ant to, apsi
rėdė in ilga ploscziu ir nuėjo su 
vaikinu. Nereikejo ilgai, laukti 
ba neukilgio Buska szokdamas 
po karezema ir szauke:

— Te gyvuoja

bažnyczia kas diena p’aau- 
viena florena, 

jog danguje

va-

krukiais
v • 

UZS1-

ra

4 4 kur pats

mano Ka- 
nauninkiszkas bankieris! Duo
kit vyno idant gakiyziau iszsi-

L 1 • . ■» * - * iH i, » .. .

gert, už jo sveikata Po tam p ra 
apie kokiįsiliejo girtavimas, 

kanauninkas ne nesapnavo.
— O kai ar tai jisai ar ne 

Kur jo kriukiai, o kokia puikia 
dainele gieda tasai vargszas!

— To jau už daug! Turi tei- 
sybe, tai jisai. Bet tegul links- 
minusi nes rytoj asz jam pada 
rysiu pusryczius! Tu tylėk ir 
nieko ne sakyk niekam nieko!

Surgyžus namon, ilgai vaik- 
sztinejo po pa'kaju, pakol jam

V

DOVANA DEL PONIOS PREZIDENTIENES 
HOOVERIENES.

Laike Gegužinio Vaiku Dienos, keturi maži vaikeliai pa
dovanojo, puiku gurbeli žiedu de prezidentienes ponios Hoovo- 
rienes, Wash i ngt one.

Te-[prast del ko kanauninkas bu- 
gul szviesiausias kanauninkas damas tokis niielaszirdingas ir 

ba iszski-’ geras, ėmėsi ant tokio spasabo 
gydymo. Ant galo perimti gai- 
lOsczia ant verksmo ir riksmo 
koliekos norėjo jam sulaikyt 
ranka, bet jisai liepe jiems ty
lėt ir laukt. Tuom kart kolieka 
nenorėjo iszdnoti savo apgavi
mo, 
mu veido

mielaszirdinga geradeju! Pe-Įprast del ko kanauninkas bū

už mane meldžesi 
riant Dievo ir 
žmonių ant svieto nieko ■ dau
giau neturiu.

Bukie geros mislies sti- 
gal

y 

mielaszin lingu

gre i ežia u 
sveiksi no kaip pat iekiesi; gal
nau imino J pa-

sziandien galėsiu tau duoti įtr^. r>w

resne almužna ne kaip kitados, 
o p er

ge ro
Turckie drūta tikėjimą 
sikanosi jog tau tas ant 
i sze i s.

Buska apsiverkė kaip kūdi
kis; pagriebė kanauninku už 
ranku ir karsztai 'bucziaVo, de- 
kavodamas už gerus jo mierius
prižadėdamas jog per visa gy
vastį bus dėkingu jam 
p a s i Ii k s i s z g y 11 y t u. 
kas nedavė

J

jaigu 
Kanaunin- 

al-

ir bažnvti-

jam t u o ja u s 
mužna, nes po atgiedojimui jut 
rinos, tarė iii susirinkusias zo- 
krist i joj kunigus 
nius thrnus:

— Ar pažinstate jus stebuk 
la Szv. I *«'t ro

— Koki stebuklą?
I s zgy d y n m s p a 1 i e g u s i o 

prie bromos maldnamio Jeru- 
zalemc. Ar norėtumėt ka tokio 
pamatyt?

— Taigi aut iszgydymo pa
liegusio prie duriu bažnyczios. 
. — Ei szposuoji kanaunin-

'' i ,Į: 'I 1 ? ■ » <| / ' ’ 1 H,

ne atėjo gera mislis ih galva: 
«, > j i. < - ► * • ■ i | v ‘i * 1' " *1 '* .. » | c
nusijuokė pats in save ir nusi
davė ant atsilsio.

' I > * | A J-M' 1

Ant rytojaus ėjo
kas in bažnyczia paliegęs Bus- 
ka, gulėjo prie bažnytiniu du
riu.

— Sunku', norėjau jau nuo 
seniai tako paklaust isz kur pa
eina tavo paliegias? Ar seniai 
kenti? Ar niekad nosigydinai?

— Ach szviesiausias pone!! dange;
nuo

!

J

khnaunin-

— No szposupju. Eikite su 
manim o asz jum parodysiu.

Po i uju žodžiu iszemo isz po 
sutono gera lazda ir ėjo prie 
bažnytiniu duriu, o visi paskui 
ji. Atejas, atsiliepe in kolieka.:

— Sunau, atėjau iszpildyt 
mano prižadėjimu ir turiu drū
ta vilti, jog tave iszgydinsiu.'

— Dieve duok! — sudejavo 
nobažnai kolieka .

— Dabar ga i lek is už sa vo 
nusidėjimus, — tarė kanaunin
kas — pakele lazda ir isz visu 
pajėgu paleido per szonkaulius 
koliekai.
. — A j, aj! —- sūri k o k Bus- 

ge radėjau, taika, — kunige 
skauda!

— Ne a bejok, sunau, neabe
jok! — szauke kanauninkas.,-- 
Tu nežinai, koki drūtuma turi 
szita lazdele, kuri likos pa- 
szventinta ant to mierio, — ir 
vėla paleido su ja antru kartu. 
Kolieka pradėjo dejuot in pa-

nesųsimaiszes,
žino praszau pranėszti . arba
pats tegul atsiszaukia ant szio tas mano paliegimas yra
adreso, už ka busiu labai do- užgimimo ir nOu to laiko ne ga- smagiau, o nuolatos primindn- 

lejah vaikszcziot, .kaip tik su ’ vo idant t urėtu drūta vilti ir ti

bet kanauninkas suvis 
kas kart kirto

kingas.
Jhon Kasputis, 

<21 Aoitna 'St. 
Naugatuck, Conn. I czioiiais prisiuntė, kur suradau kiti liudintojai,

pagelbą szitu mediniu kriukiu, kejima jog liks iszgydintas. 
Acziu Dievcui jog mano in Kanauninkas, dvasiszkioje ir 

ne galėjo su-

nes mislino, jog perkreipi- 
, —-riksmu ir verks

mu suminksztys szirdi kana u- 
niko ir jog tasai palauš savo 
gydymo: 'bet tasai linksmino ji 
ir tarė:

— Sunau nevidonas žmo- 
dszku dusziu davė tau tąją ko-giszKu (inszni uave tau laja go- 
liestva ir ne taip lengvai ji isz- 
guit, bet nebijok nieko ir turc
kie vilti, o stebuklas.turės būti. 

Prie tu žodžiu taip pradėjo 
smagiai kirst su lazda jog ro
dos ketino, jam visus kaulus su- 
laužt. Dabar kolieka jau turėjo 

pamisimo sau, jog 
nudavines

to už dauj
jaigu tolinus ,
turės savo kaulus nuneszt 
nion maisze; per tai drikst, pa- 
szoko ant kojų, numėto krukius 

keikdamas ka-

O" 
O T

<r 
~ o 

tai
na-

ir Javai bėgt, 
nauninka kas tik jam papuolė 
ant liežuvio.

Visi stovėjo nutirpia, o ka
nauninkas apsisukęs in juos ta
re su nusiszypojimu:

— Na, matėt patys. Ne es
mių szventiis, bet ant kokio 
man stebuklo atėjo, toki jums 
parodžiau.

K. RĖKLAITIS
Lietuviaska* Graboriua

Laidoja numirėlius pa- 
l?al naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbi- 
ninke moterems Priei
namos prekes
516 W. Sprue* Str., 
Bell Telefonas 149 

MAHANOY CITY. PA
306 Markei Street

Bell Telefonas 441-J 
famaoua pa

Skaitykite “Saule”

Ant J. Sakalauskas
L1ETUV1SZKAS GRABORIUS

(Bell Phone 874)
331 W. Centre St., Shenandoah, Pa.

Nubudimo valandoje, autei- 
kiam geriausi patarnavime. Pa
laidojime atliekam rūpestingai 
ir graliai, Busite pilnai užga
nėdinti.

< J j i II i . .k ♦ I | .( ‘ s I / I K

Isz Mahnnojuua ir Girardvlllea 
' Jeigu 'kas pareikalaus mano pa

tarnavime tai meldžiu man tele 
fonuotl o pribusiu In deszimts 
minutu. Bell Telefonas 871

<1

ežiu. Misiuke, norėdama, kad 
Jurgis valgytu pusryczius, pa-

< |H‘ I’1 » " u i1 uL F

stato jam ir vėl “speszel rugi
nes”
dienas Jurgis gere

1 jį t \ Į r

valgo ir miegojo bet pilvas vis 
nekėlė revoliucijos. Jis pradė
jo misiukei inkyreti su savo 
pilvu. Ant galo misiuke sako 
jam: “ 
mano liekarstos

'.. i »■ . “ Į • į

apetitui pataikyti. Tris
“rugine,”

Na, kad jau nemaezijo 
tai asz tau 

prirodysiu prapesoriu dontovn 
tai, sziur, pamaezys.”

Numaknojo Jurgis pas pra
pesoriu. Prapesorius davė jam 
receptu ir liepė vėliau ateiti.

Jurgio pilvas pasitaisė. Pa
sitaisė taip, kad Jurgui net ne
malonu buvo. Viskas, rodosi, 
bus orait, bet kad prapesorius 
liepe nueiti, tai Jurgis ir nu
ėjo, Prapesorius paklausė Jur
gi:

4 C Does your bowels 
now?”

Jurgis, suprantama, niekad- r . . - * - j '

savo gyvenime neturėjęs rei-
dalvka

move

kalu su prapesoriais 
savaip suprato:

“No muf, me no muf...
Daktaras sutaiso jam dar 

stipresniu vaistu, kad tikrai 
Jurgio pilvui pamaezytu. Pa
davęs receptą pareiszke:

“Jeigli nesijausi gerai, ateik 
dar karta.”

? >

Jurgis eidamas namo alsinę-’ 
sze ir liekarstas. Iszgere gerai 
ir ilgai nereikejo laukti kol 
pamaezys. Pamacžijo jam per
daug, kad net misiuke iszsl- 
gando, kai Jurgis bėgiojo isz- 
bales. Misiuke, pasididžiUoda- 

il smarku-ma prapesoriaus 
mu. ’ ’

“Ar asz nesakiau, kad geras 
daktaras, tai no bent koks dak
tarėlis.”

O Jurgis piktai atszove:
“Tegul tavo ir perkūnas su 

tavo propesorium. Negaliu nei 
gulėt, nei kur iszeit.. • ”
Jurgis jaueziasi prastai. Kuo 

daugiau geria propesoriaua 
liekarstas, tuo labiau jis ser
ga. Nueina ji pas p ropes ori u 
ir piktai pareiszkia:

“Mister daktara, mį sik laik 
el! Maibi ikolera I gat?”

'■ " Ilk- t A *’'1 <4. iki
“Your bowels still don’t

v 1 1move?!... užklauso propeso- 
rius.

* 1 F 'Hc r
<. •, • .Ji ’ , < v rf i

finsius, kad asz paeiti jau ne-
'.. v v * V .;. .

*

1

F * į

. h. v ‘ * A

. užklauso propeso-
4 11

• < * « ' b

Po velniu, kaipgi asz mu- 
/ i .i ia Ji a it I 2JI' i

galiu,” supykęs Jurgis atkirto
- A. »|, I ! •. f i e.

Lietuviszkai. “Ant galo, 'kas 
III l; , II4' 1 «■ "I '• - 1 - " ' ’ " •

tau, durniau, galvojo, ar asz 
mufinsiuos, ar ne!... ”

Nusispioves Jurgis eina na
mo ir mislija apie misiuke, 
apie “spcszel rughie,” apie 
liekarstas nei užsimint nenori. 
Nūtaro Jurgis daugiau neiti 
pas prapesoriu.
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* Klastutis
SENELIO PASAKOJIMAS
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apsigyre kavo VOkiecziai, sudedami po bino pas Frica ir vos žodžiusnamon

susiedams jog parsigabeno isz tris szimtns ir Užmbkwlami isztardamas prabilo:
i /i Ari z*. .»•» i .. • -r^i /.it.'." .

jSaczios be arkliu važiuoja ir

Parvažiavę ■ SESS'
- ■

»

I w
Lietuvės tokias ’ixfges 'kurios Klastucziui. Klastutis ftiVarc^

j džiaugėsi kad žiemos laiku del ežiam. Paėmė jie
V 'Žinoma yra kaip senovės lai- invairiu iszvažiavimu nereikės

- Žinai, Fricai, tas pro-
i* ' , * * j *1 j, L* * * * i t * * | i * | ,, • , * * , • t

vilkuti thaisžan atidavė Vokie- keiktas avinas visas mano avis

rogesnia ir iszVažiavo.
insidojo iszpjove! ' ' I

i — Na kad jis ir mano

a
'■i.

d! ■ ■

A
f jg

Ikį 1
■Emrb 1

t Ml*

z
J 'L

ggH B

I
i

f '’’Hii
'į/®

i

¥

^4;

hf "> į

• ...... Ar girdėjote maAo mieli, f‘ 
Apie szitokia boba aniuėlbli,
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Susiedu kaip ant dyvn subėgo Lietuvoj tiek aviu imasi, jog — Delko*tu mini Vyte apie
kuose krikszczionis Vokieczei arkliu užlaikyti... Daugelis ’ — Platai, Frioal, išž kur pjėvė,— atsake Frieas.
susispietė ginkluoton brolijon
Kryžeiviu ordinan kankinda- žiūrėti: kės dė togos ir kaip Vokiėcziai tiek kas metas išz- tai nieko lięsakiai?!
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I- r kc \
—-- karsz- 

r. '
— Juk, ar ne abudu pirkom

la Žino, isz kur, tokius avinus ir lygiai pinigus inokejorū? tai
• insigyvene turi. Na, palauk: lai ir vienoda nau'da te mina!

vo rausti prosenuoliūs. Insi- jie joins be arkliu važiuos? perka d ju vie kaip yrA taip Ūziavoši Vokietis
■ • t • * ’ Ii 1 1’ . I & t 1 * r. . k .* ( Į • ‘r 1 'I r 1 fe ,, ’

verždavo ju musu szalin, kaip Kuomet daugelis susiedu susi yra — matai kad Lietuvei, ba-
i

seneliai pasakodavo, du kartu rinko tuomėt jiedu silsisedo jo 
i _ -. -, 0 • :
karta vasaros. Insiveržia kry- waerts szlajos!” “Flojos
in metus; karta žiemos metu ir šia ir iszdidžiai siiszuko: Wor

ui

žievini naikindavo viską; žu-1 vietos nei nekrust. Pakartojo
isz dabar ir mums j u nestokuos —. I
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r vienoda nauda te buna!
— atszove Frieas. *| i *r. • < < ■ j, k. 9 ... . *

— Na, lai bus ir taip.
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kalbėjo vienas isz Vokiecziu.

—• Na,
avis kas moAtio atves po trls'rai praeiti negali! Kinkyki™

i • .t . '' ♦ ♦ 4 *feL X i » jį i. < » • L > y Ą « a . > I \ i ■ >y • ■. t A •

Bet
ja kad kiekviena 1 tam nieksSuii’, Lietuviui tas ge-

... Ii "»*’ .... < <’ * 4 1* ./j ■* * F tl

I< *i1 ’A* į♦ r > > »>. * vi * 1* A *’ I • < i # 1 -i įj F

AVonvaertsM ahtni kar- 
szlajos” ta- 

priszale
Į | B f L/ * * t > 1 • ‘

in stovi vietoja. Susiedai tai ma-

de gyventojas, pleszo jū turtą,' savo 44 
degindavo isztisus kaimus ir. tu, —• trecziu, o 

vaikucziu rytum prie žemes 4k B 1 > * 4 • B Z*M

l okietija nelaisvėn. Kiekviena tydami, eme juoktis isz ju ro- 
karta, kur Kryžeiviai pereida- giu ir tokio joms važiavimo.

isz 
juodvięju iszsiskirste kožnas 
sau. Tuomet savininkai anų 
rogių, susigėdo priesz savo su- 
siędus isz tokio pasigyrimo ir 
piktumu užsidegė, pasikinkė 
arklius savoma rogesna, grei
tai leidosi atgal pas Klastuti. 

♦ ♦ ♦
Vasaros laiku Klastutis be

landžiodamas miszko tankynė
mis, netyczioms užtiko vilku 
lizdą. Tropijo jis tuom kart 
užeiti kada seniai vilkai buvo 
nuo lizdo pasiszaline o lizde ra
dosi tik keli, visai niažycziai,, 
dar akli vilkucziai. Isz karto 
Klastutis nusigando, bet apsi
žvalgęs aplinkui ir nematyda
mas seniu vilku, iszsirinko vie
na gražiausi vilkuti, paemes ji " fe.*1 * . - * ' ■>* « „ ... ■ 4 fe, , » • •
greitai spruko szalin. Parsine- 
szes ji namon, augino kaipo 
maža szunyti. Vilkutis gerai 
prižiūrimas augo labai puikiai. 
Paaugės jam, Klastutis užtvė
rė savo grinezios kampe, prie 
pecziaus gardeli ir ten ji laike, czion. Priėjės klausosi — avi 
Vilkutis užaugės isz pat 
ženš prie žmonių, atrodė gana 
mandagaus budo; laižydavo 
ji glostantiems žmonėms 
kas ir savo laukinio 
ypatybių, tarytum, visiszkai 
neturėjo.

Viena diena kuomet Klastu
tis su savo vilkucziu kampe 
žaidė, visai netikėtai ii* nelau
kiamai jo grinezion inejo anie
du Vokiecziu. Pamate vilkuti, 
taip juom užsiinteresavo kad 
net pamirszo <ko jie ežia atvy
ko ir tuo priėjo prie Klastuczio 
užklauso:

— Na, ja, kas ežia tūvo do 
gyvulys tokis fuoilus kad net 
rankas laižo?

— Tai Lietuviszkas, 
žios veisles 
Klastutis.

— Jeigu avinas tai kam ji 
ežia laikai! Leisk iii “sztalda” 
prie aviu — iszdidžiai pareisz- 
ke Vokiecziai.

— O prie aviu ji negalima 
1 visados laikyti. Pilnai užtenka 

1*1 X* • • • , 1 •

do 'gyventojus, pleszo jū turtą, •

daugeli jaunimo ir 
iszsigabendavp su

i . ... . I

savim

t

4<
PIRMA TELĖVI3ONO SVODBA.

vo visados užpakalyj ju, palik- Pagaliau, besijudydami i
iln«»rx Iplnvtni l»r«»niA norrot»Aa m • oot adavo klanai kraujo, aszaros, o 
isz isztisu žodžiu — griuvėsiai 
ir pelenu krūvos.

Taip jie kankino ir žudė mu
su praboezius net per kelis 
szimtmeczius, kol galutinai, 
juos Lietuviai, vadovaujami 

Lietuvos kuni- 
gaikszczio (Liet. Did. Kun. 
Vytauto 1410 m.) sumusze ir 
ju ordenas buvo sunaikintas.

Po sunaikinimo minėto orde- 
no, dažnai pasklysdavo po Lie
tuva isz Vokietijos galybes vi
sokiu pirkliu kurie jau už pini
gus, nuo musu prosonelFu pirk
davo gyvulius, grūdus, žvėrių 
kailius ir visa kas jiems tik po I 
akiu papuolęs pasirodydavo 
naudingu busent. Tie naujieji, 
isz Vokietijos svecziai, jau mu
su tėvukams neatrodydavo 
baisus ir nekurie parduodami 
jiems savo invairius daiktus 
tankiai mėgdavo net ir koke 
nebūt sztuka, intaisyti.

Viena žiema du toki pirkliai

r 1 j , M' ■ 5 * * V 1 *erelius, kaip jis sake, tai visa
dos turėsim Užtektinai szvie- 
žios ftiesbs iV avis parduodam i 
nemažai pinigu pelnysfrA, —, 
džiaugdamūsis atšrtke Frieas.

Taip, ir
* ' * 11 ,

nemažai pinigu pelnysfrA,

ir tdm pAnasžiai, jiedu 
!Xj» i. . t <■ - • ■ 1/1

I

besikalbėdami namon parva
žiavo.

greitai arklius ii 
jam spraiida iihsulcti; tai daU-

važiuokim
* 11 M|» 1 *

gini! vokieczius nėbeapgdVidi
nes! — karsb:cziavdsi Abudu 
vokiecziai. į

Pašikinkia Arklius iszvažiė- 
vo.,

FranaS Du Vali ir Oraci japones likos suriszti mazgu mo
terystes aha dien New Yorke. Svodba likos matyta pei*
rūta telcvisoh o radio paantrino ju žodžius.

apn-

vieno didžio
S

9 

labai toli isz Vokietijos atke
liavo važiavo per viena sodžių 
To-gi sodžiaus neturtingas so
il ietis, Klastutis, turėdamas 
laiko, su savo vaikais iszsivežo 
ant kalno prastas, medines ro
gutes ir susisėdo josna pakal
nėn cziuože. Vokiecziai pama
te sustojo ir rodydamas vienas 
kitam tarė:

— Žiūrėk, Fricai, kokias 
tas Lietuvis roges turi; be ark
liu ir taip greitai važiuoja!

— Asz matau ir manau: ar 
negerai butu jas nuo jo nupir
kus — atsake kitas.

— Nu ir nepalikime jas pas 
ji — pareisrzke vėl pirmasis.

Privaževo prie Klastuczio 
sako:

ma-

> 
ran- 

ž ve ries

szvie-
avinas — atsake. lLaba diena, kamarote, 

mes matome tu geras szlajas 
turi. Ar neparduotum jas 
mums!

— Kodėl ne. Jeigu gerai 
mokėsit, galėsiu parduoti. — 
Juokdamasis atsake Klastutis.

— Na, ar jos visuomet be 
arkliu važiuoja! ka jom reikia palaikyti ji viena nakti su

4 I

Ar neparduotum

daryti norint važiuoti? — tei- avims ir tai po tam in menesi 
savosi Vokiecziai. laiko, -kiekviena avis po tris___VU31 y univtfciaii į TkivziY v ima civio pu ei

— Taip. Važiuoja kada tik ir net keturis eryczius atve- 
reikalas yra. Daryti nereikia 
nieko. Viskas, tai tik susisesti, 
pasakyt, 44Worwaerts szlajoi K* 'I • « • *

99

ir važiuoja — atsake Klasta- 
tis.

Ja, mes tau duosime už

‘ >jc

Buvo vėlus vakaro laikas,i 
kuomet Vokiecziai besidžiaug
dami savo pirkiniu namon su- 
gryžo. Pa įvažiavo jiedu pas

i i, . , » * , f -* z. * f H "

Frica. Frieas nieko nelaukda--
I « i fe « I > » '■* . A M K S. . •

mas iszeme su maiszu isz rogių 
“avina,” 
ir paleido.

— Ja, szianakt, 
tai perbus su mano avimis o 
rytoj ryte galėsi pasiimti pas 
savaises — kalbėjo Frieas in 
savo drauga. Anas su tuo suti
kės nuvažiavo namon. Fricas- 
gi atejas grinezion,
ir atsigulęs lovon ramiai 
užmigo.

Po kelionei, Frieas nors ir 
jautėsi nuvargęs bet ryte at- 11 f 1 ' •> t t
budės tuoj kėlėsi isz lovos ir 
žingeidaudamaš 44avinu,” pir
miausia nusiskubino aviny-

nunesze avinyczion

per naktį

nusirengė
sau

“avinu 
nusiskubino

nyczion taip ramu kad niekas

į

>)c

. .. .............
Klastutis pardavės savo pras-

4 # *• t A v Ii # « •; t

tas rogutes ir nenaudinga vii-
* • . I n • . '■ •

ka, džiaugėsi tiek pasipiniga
vęs, o kadangi vokiecziai pini
gus mokėjo ^esideredami tai 
apgailestavo kad per mažai už- 
sipraszydaVOs. PŪstpyle pini

ves, o kadangi vokiecziai piūl-

gutešy

i

kruvute pinigo’— 
Klastutis. Sugylė-

gus aiit stalo, atsiriosze ahuo;* 
penkis szfmtus gautūs Už ro 

— jau turi vienuolikė 
szimtu — 44
džiaugėsi 
juos molin.cn puodynen paslė
pė po peczium. Nujausdamas 
kad vokiecziai pas ji dar atsi 
lankys ’galvojo: koki dabar. 
jiems szposa iszkirtbs? Paga 
lian sztai ka jis sugalvojo: PA 
siemes kirviika, nuėjo miszkan 
t , , f. ,i » i.' f t /■*" * ■ *! '“t* *

nusikirto arŽuolaiti ir pašidir- 
bes isz jo didele smage, buože.
1 auk o voki ecži t! at vyk Stabt. 
Kuomet pamato juos atvyks 
tanezius, pasiszauke §avo pa- .* ežia,

f

tanti doleriu nupirko.
— Kiek apgavo tai apgavo 

jis mus pirma bet szi karta, ro
dosi, apgavystes būti negales. 
Anuos daiktus pirkome neper- 
sitikrine apie tai ka jisai sake 
bet szi karta patys savo akimi 
matomo už ka pinigus moka
me. Už tad jis ja ir parduoti 
nenorėjo. Szi buože atsimokės 
mums už viską — nupirko buo
že kalbėjosi vokiecziai važiuo
dami namon.

jis rodytu, netikesim. Pamate 
ji, pirmas bus dalykas, pasvei
kinti su szita buože taip, kad 
jis užmigtu tokiu pat miegu 
kaip musu mylimės pūeziules
užmigo! — važiuodami ir nuo
latos rankose vartydami ana

A . feL ‘ buože, visu 
Klastucziui.

♦ 
Insileides

< * ll , « «

keliu keršztavo,

* 
musu

♦ r

Klastutis 
nesu-sziuo karti! Vokicczius, 

rasdamas budo kad galėjus juo
Parvažiavę gi,

tuo griebėsi jaja naudotis. Fn- khip nuo ju atsikratyti ant vi
eas su arkliais ir vežimu nu-

dar karta prigauti, manste: 
vi

sados. Buda jis greitai surado
važiavo savo namuosna o jo atsimindamas jog Krikiszczio- 
kaimynas pasiėmęs buože par- nys numirusioms ant kapu kry- 
iivežė savo narnuosna ir rody- žitiė stato. Nieko nelaukęs pa- 
damas ja savo paežiai kalbėjo, sidirbo jis kryžių, sukaso gale

I * < M1 g. ||i IĮ * į

Kariilina! | savo grinežios, ties langu kapa— Žinai ka,
Mudu su Fricu matome, kaip ' ii* pastatęs ant jo ana kryžių 
vienas Lietuvis lengvai ir grei- lūūke Vokiecziu. Kada pamate
tai su szita buože pinigus pa-. juos atvykstant pasiszauke sa-

' y . _ . • i

dare. Už tad mudu ja nuo jo I f

Kuri vyra savo musSdaVė, 
Vardais visokiais patekinda

vo.
Norėjo ji numitdyt,

Ir isz svieto iszvaikyt, 
Su kųmsztem ant jo szokinejo, 

Aplink grinezia paskui ji •
, bėginėjo.
Su peiliais kerszino,

, Kitus su guzute vieszino, . į , »■ I ‘ . I * !fe * * ** 1 * * '** F
Žmogelis buvo in pirszlius už- 

praszytas,
Boba papuolė in pasiutimą 

fe . I it Ii » 1 ♦** * * •* • i|* • *

szauk'e 44busi sutaisytas!
“ n • ■'* • * 4iįW'

Keke gvoltu ant jo, 
Kada tasai, iszėjo.

Tūojaus kelis baksus naminio 
alaus atgabeno, 

Nepaisedama ant senio, * * “ ' * i * y'"*'* *i- j ■
Pakviėte sportus visus, 

Kaipo pati tokius sžpicus,

11 * * ' V f

Keke gvoltu ant jo 
Kada tasai iszejo.

... * I & n t.«»

__ M J - . rv. '

Pakviėte sportus visus,

Siiszauke merginas senas,
" imi m ji T’*1 * t 1,1 * «tii r 1

Su jais lėbavo per keTėš dienas.
Vyras sugryŽo namo, staigiu, 

Suprato kad ežia niekai, 
Pabaladojo in duris, 

Visi iszbego kaip sžuny&, 
Ant žmogelio užpuolė, ' 

Kaip žvėrys ant jo si’puole, 
‘ Baisiai šumusze’, 

Aki jam iszrausze. 
Kelis mėnesinę gulėjo, 

Pakol in sveikata daejb. 
Nuo to laiko proto nė teko, 
Bobai pinigu neužteko.

fe . ‘ A • ** ‘ » * * ’ 4 ......... *

Nuolatos nebageli ede< ’
Pakol ir kita aki ne'iszdde,. •k .. T. ■

Viena diena nelaime atsitiko,

vo žmona ir tarė:
— Kuomet ateis Vokiecziai 

klaus manes, sakyk kad asz jau 
mires ir parodžius szi kryžių 
sakyk buk ežia asz palaidotas 
— pasakęs tai pats pasislėpė.

Pati jo su vaikucziais pali
kus grinezioja nudavė visi la
bai nusiminusiais. Ineje Vokie
cziai pas juos ir neatrado Klas- 
tuczio, žvalgydamiesi po grin- 
czia piktai szauke:

.k' ♦" ' Į1 I" |i į *

— Na kur jusu tas niek

»

ir nupirkome. Labai įlenorejo 
parduoti, bet raudu užsispyre- 
me ir vos novos už tūkstanti 
4 4 tai aru” iszkaulinom, ot, vis
gi vokięęziu vį^ziis ,įr. .ganai 
Mos matom — jis indandino 
savo paezia atbula pecziun ir 
paszauke iszlysti, kuomet ana 
galva iszkiszo, uždavė szita 
buože per gajva ir ten, po mud
viejų akiu, daugiau tūkstantis

Kelis menesi u s gulėjo, 
Pakol in sveikata daejO.

prtetneb ana' puodyne su* 
’■m:.: ...

ir inlandino ja atbula iii po
icziū, sakydamas, tik tuomet 

iszlysti, lenda jis isztars “lysk 
isz pecziaiis.” Pats pasistveres 
ana buože atsistojo prie po
»A? i * "t * • ” i *■ • ♦. f į Į i ,, > 1 r ,'.K . * a 4. 1K i . a..l - -

' ' ' ' " '

mojusi su ana buože, hoi vie-
« i! ' I ’ *

nas isz juodvieju nedrysta 
pirmas inžengti grinezion... 
Ątsigryžes in juodu Klastutis,

fe * 4 ✓* , < > k. • . i

nuduodamas nieko nežinias ga- 
na mandagiai prakalbėjo:
fe • I

nei ne krapszt. Atidaręs duris pinigais, užmovė jai ąht galvos
— visos avys guli is:
i1 a *,i .j t j V* » * feiii< y ■ • . i ; < *

žiuri — visos avys guli isz-
J ' |į I1 I I 4 1 ' 1 r J . 11 fe »

pjautos; kitos pusiau sudras
kytos o “avinas” sėdi sau 
kamputyj ir snaudžia. Szis re
ginys taip Frica nustebino jog 
is tik už galvos nusitverė Kiek 

atsipeikėjos valahdclo pagal- 
vojes pats in save tarė: “Na, 
mano avis iszjpjove tai iszpjau- 
ja ir jo. Juk abudu pirkom, 
abudu lygiai pinigus mokėjom 
tai ir “nauda” buna vienoda.

I - ** /1 * •* i* 1 * fe* .J* 'rt

Ats'inesze maisza in varės in ji 
“avina” lauke susiedo atvai 

* * » , n ■*

žiūojant. Vos Frieas su juo ap
sidirbo, sztai, jau ir anas ežia.

— Na ka, Fricai, kaip avi
nas! — teiravosi anas. ' < •v

— Sztai jis. Imk ir veszkls 
—- parodęs maisza, lyg ruseziai
subumbėjo Frieas. Tuom kar
tu jio du daugiau nieko nesi
kalbėjo. Insidejas, anas 
na” . 
vėžės namon
Frieas; nieko nelaukęs palei
do ji avinyczion.

Patekins vilkas vėl būrin 
gyvu aviu, neatsižvelgdamas

i 4 , ■ ( « \ ■ Ii

ant to, jog dar buvo gana so
tus, guldo jas viena^ po kitos. 
Kuomet už valandos Vokietis, 
žingeidaiidamas, nuėjo aviny
czion pasižiūrėti tai jau atrado 
visas avis bogulinezias negy-

“avl- 
rogesna nusivežė. ParsI- » * ♦ « *. «► *

, I
4

lygiai kaip ir

11

u, neatsižvelgdamas
- ■ II

da, — atsake Klastutis.
— Na, jeigu jis tokis geras, 

ar neparduotum .ji mums!
— Jeigu nepasirodys per 

brangus gal ir parduoeziau.
— Ka! Per brangus? Tu vas, o ‘avinas” apsidirbęs si!

t• * 4 F V ’ f >■

jas penkis szimtus prusisžku maną! Vokicczius tokiais ne- joms kaipo pergalėtojas, po sa-
“talanl 
tiek ?

f 9 ar parduosi

1
Pats pasistveres

1 ■ *• i ** ' ,'**! * *

cziaūs ir kaip gali, su ja užsi-
. ' J ' ' . • 1 > ► i i i, • *

*

talaiu ’ pabyro o jo pati, nuo gzas prigavikas tiek kartu mūs 
prigaudinejes!! Mes jam at
ėjom gala padaryti! Lai žinos

szio smūgio nei kiek nenuken
tėjo. Tokiu budu ir mes galesi-

Ant geležinkelio mirtis Wikt>, 
& ’ *w.'Kuna namo parvežė* 

Boba plaukus sau pėszo
Pradėjo ji szaukt, 

Isz gailesezio staugt,

Kuna namo parvežė*

■•f-f

' ’‘'J1

— Meldžiu, ponai vidun, 
nors tamistos man ir truputi 
pakenkėte bet tas nieko.. Mel
džiu. Pritruko man truputi pi
nigu tai sumaniau pasidaryti4.

Ineje vokiecziu < grinezion, 
» I fe ....K1 1 '■' < ** **" 4** ' 4 ■“ I.M. * > * ‘ f’*’ |

akis iszplete žiurėjo ;■ kaip jis
* hi i1' .fe y r--' *:■ 1'« *•> |įhP ■■'* -i

su ta buože galės pinigu pada- 
» 4', LT/ V « t (M
ryti. Tuom kartu Klastutis su-

. 1 , ’ , - , . ,v V, 4 4

szuko: 4 4 lysk isz pecziaus!” Jo 
pati, kuri ten buv6, landyta — 
kyszt galva isz pecziaus, jis: 
taukszt! buože anon puodynen. 
(buk tai savo paežiai per gal-

paturoj pabyro visi joj 8 L S i w l,,<  U 1

tai1 vokiecziai isz nusistebejį- 
mo nežinojo nei ka sakyti.
i i i

'*■ i

« I t, . • ».*- 4 , ■ J> V . • fe. *• . fe.. 4 |» f «

akis iszplete žiurėjo ;■ kaip jis
'M/''* tirt I1 / •» I ''V»- *' ' fe* > |

t

* . ■■■ • • , ’ ' | Į ' » ' ’ i

kyszt galva isz pecziaus,

va). Sutruko puodyne ir p‘e 
cziaus ■ 
buvusieji pinigai

mo pasidaryti... Tik lydit: dabar kaip Vokicczius prigau- 
greieziau pecziun, nes tuoj Fri- ’ dineti!
ca>s ateis buože pas save nusi- 
neszti.

Nors Karalina abejojo apie nieko daugiau neapgaudines; 
tai ka jai jos vyras pasakojo nes jo gyvo nėra. Lygiai trys 1 1 • • *1 • -B • * ■ • . T 4 • V

kuomet paszaukta iszlysti, gal-' mele ilsisi — rodydama pro 
' . - . * * i •_r f i' ,f i i * P l i: * _ i t L- «

— Duokite, ponuliai, v 
szventa ramybe; jis jau ir taip

' I

jam

bet jo spyrema pecziun lindo ir sanvaiteles kaip, sztai, po že- 
kuomet paszaukta iszlysti, gal-' mele ilsisi — rodydama pro 
va iszkiszo, tuomet su ana buo- langa ana kapa su kryžium, ne- 
že nuo savo vyro. Toki smūgi va vėrkszlendama atsako mo- 
aplaike kad krauju apsiliejusi teriszke. 
nei žodžio netarus amžinai už-
t * •

že nuo savo vyro. Toki smūgi va vėrkszlendama atsako mo-
* •%•••!. • b *

nei žodžio netarus amžinai u
........ . II ... X .; , h .

migo o pinigu nei užkeiktas' su kryžium aprimo
Pamate Vokiecziai ana kapa 

-, /• Patikėjo 
pieningas isz niekur nciszkri- moteriszkeS žodžiams, palaikę 

—- ir neturėdami ka 
y v \ i i » , t ♦ ”• < " * * • *, r t i e p, /

Užmusze savo paezia, nelau - bedaryti, ka tai Vokiszkai tarp 
________  — pasi- saves _________  

_____e jam 
insakydamas kogrei-

to.
41

. ji ?ž tikra 
« i . • 4

. * pasi- saves
ii Ii Vm ’ v

1
i j 
se

ko nei kol Frieas ateis —
szauke berną ir indave

11 ' v a ■ • J _ ’ I L

buože
cziaiisia hUneszti Fricui. Pats-

> •

'I1

gi bėgiojo išz kūmpo kampan'. 
/ ■ 'i : ..■. i' i r jsBa v . 4i J

niurnėdami iszvažiavo 
ir daugiau Klastuczio namuo-

jį »»
' < J ’ ' I tj4 gJonas Mikėlaitis.

nebesilanke.

* V U j? k , !’■ k •« , ■ r • « į « ■» • ‘ I >

Matydami’ tarytum proto mlštojas; nuolat
a i

* J »i į

Stebuklas ežia jau po __
« i ' • . > f . 1 4 . . U * ■

- mano sau. Ar neuž^i,spirs* ir

4 L. ’ *' 'L k “ ' *'

Bet nieko negelbėjo/
In drobule invyniojo,
Nebageli palaidojo. > 

Boba isz gailesezio kviiliUVŪ, 
Po grinezias dabar Ubagavo’, 
Niekas ant jos nesusimylejoį 

Kada per dienas be pasilsio ėjo.
Savžine ja ėdė, '< 

Pakol visai nesuedeį 
Inszoko in smirdanezia bfolk, ‘ l!^ %

> 4

I

t '■ ’

4

Ir ten rado sau galiu
Tokia tai pabaiga tos bobos/ 

Kuri gyveno ant vietos. • 
Kaip pasiklojo, 

. Taip iszsimiegbjo, 
Kokis buvo gyvenimas, 

Tokia ir mirtis!

GERAS ATSAKYMAS. 
. 4 u " » 1 *■ ’ ■

| 1 o fei * ti *'

Vyras, sugryžes namon voly- i j t ♦ h i v ii '» ,, jii 4 w >.
bu vakaru likos paimtos ant eg- 
zamino per paezia, kur buyo 
taip volai, iszsikalbejo visaip 
nebagehs, nes nenueidavę jam 
tas. Užpykus jo pacziūle pa
szauke su piktumu:

Geriau butum padaręs

v

bu vakaru likos paimtas ant eg- 
zamino per paezia, ( k»r buvo 
taip vėlai, iszsikalbejo visaip 
nabagėlis, nes nenusidayp įam 
tas. Užpykus jo paeziulė na*

4 L, Iwrii X JliL uiSAla h#?'
a J 
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- atsakė vyras.■ fe., - i- ifeJiM 11
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I Skaidykite “Šule*
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Naujas Didelis
Sapnorius jau4 4 Jis mūn nesake 

kada avinas jb avis iszpiove
1 o i .rl ATiri t Un rt n? i o '

W fe 'life. ' f , i |

užmiisža! ” N unešze’s bernas 
buože Atidavė Friolii, pats su- 
gryžo ilaiūon. Friėaš-gi pasi- 

1 naudojo ja lygiai taip kaip lt* Jo 
susiedūs. Pasišzarvojes savo 
žmona greitai nusiskubino pas 
savo susieda o atradęs ir Ji to-

■

kioj padėtyj pats liudiias, be
keikdamas Klastuti sugVyžo 
namon..

♦

Palaidoja Vokiecziai savo- 
' žmonas, kanuogreieziausia skn

kartodamas

iO aidu” I*1*’ dūbar, ir jis savo paoziaj

ta buože nupirkti? Klastutis

ž turtingais esnrtt kad nesigale- vo darbui, guli viduryje tvartė, keuz

;— Kaip jums galėsiu par 
duoti, bet kitas negautu.

Nieko nelaukdami Vokie 
ežiai ka tai terp save pasivar- 
valeve sudėjo po pustroezio 
szimto, užmokėjo ir

Gatavas
, I —J

Nauja Dideli Sapnorii. 
160 puslapiu, su dau
gybė nauju paveikslu,

«»Jau užbaigom daryt kvailesne ne kaip asz, 
—; Kad mano bn

^negalėjau kvailesnes su
8 J K* * įĮ V U’ * C < 

tave, — atsakė vyras.

MM
‘iM,

į
'^7

■ i' s
iWl u-

• !

nuduodamas labai nenorįs par-
> •-..14' w M *■ I* M

duoti, 
pagaliau “griežtai” pareisz-

ife.4 < 1 Vl>,\ j' ,
Viską galėčiau parduo- 

'a. ;/“ », 1 ’ ■ . ' A S ■ . .

w j na
visaip iszsikalbincjas

♦

160 puslapiu,
tave

tu tavo avina nupirkti! Sakyk ir liėžūvi iszkiszos lekuoja —
. . . . . . .i ... -JALlxYL irJfeuf.i.L

i užtrenkęs avinyczios, pinigus niekam neparduosih.
• 1. .? ' 'i t' £ !• n"

kiet už ji nori o tuoj mes pini- ilsisi
gus paskaitysim.

Szeszi sžiVhtai “talari!”
M Li d’ fe.

isiaiszkina visokius sa
pnus kokius Žmogus 
gali, sapnuot. Knyga 
puikiai druoziai apda
ryta kietais apdeklineis 
apdarais Preke su,,pu 
dantiniu tiktai $1.50

■ ■■■>»

Vokietis ti bet jau sęita buožę u& jokius
. *

1

. Tai palnėtės
'.Z . -v1. ’ 4 igreitai 

duris, atbėgo grinezion, pas
tvėrė szautuva ir jšūgryžes avi-— atsake klastutis.

- — vSie^zi szimtai 44talaru” 
stebuk kaip mums tai nėra labai dide- nul^ įjfc

lingiausias” rogutes užsideja Ii pinigai. Kiszk avina L—

Jūo Klastutis daugiau
■■ A,* - y k.uii'i1 .
n-rninvlnn” nmnc-nnAc!

<<

pHt savnju rogių nuvažiavo jszoii ir link pinigas!
j*

i ir
>. v

tuo4 4 greičiau ’ ’ priesziposi,
, ■ 7 ■ |» * U V/ ■ A rife... ii U vIM1. fe fe. Vi a.

nyczion kaipo užmokesti “avi- labiau Vokiecziai užsispyrė sa- binosi važiuoti pas Klastoti, sufcaipo užmi 
i jo pergale 

inai- mirtina szuvi
ilė paleido ji vo užmanymu atsiekti. Jie siu- ta paezia buože nudėti i

uvi pagirdydamas ji lo vis didesnes sumas pinigu ti.
— Siti a r-. vieton. PAllkcs viską nušisku- kol, pagaliau, insiulo net tuks-|

9 <fe. *■ 4 .■ 1

i

r

ir ji pa-
« i, < • « ■ " * » ... » • ». «

Szi karta, ka'd ir kažinka
I > , fe I

4

W. D. Boczkauskas-Co.
* •■lity*' j. * "

MahanoŲ City, Pa. t

Dr. T. J. Tacielai
Pirmutinis' LiėttiVfi
Dantistas Mahaftow
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ŽINIOS VIETINES ISZ WILKES-BARRE 
IR APLINKINES

aplinkinėje mirot Musu
szios ypatos: Juozas Sinkevi- 
ezius isz Breslau; Jurkeviczius 
isz miesto, Juozas Mistaviczius 
Nanticoke; Jurgis Kalinskas, 

Ag. Auksztinaitieiie,
Pittston; Jokūbas Miseviczius, 
Wanamie; P. Budzeika, Pitts
ton.

mieste;
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— Gegužes 7 diena auto- 
mobiliaus nelaimėjo sužeista 
Mrs. AlenaSinkeviczius, 440 E 
Northampton St., Wilkes-Bare, 
ir jos duktė Rožyte, 16 metu. 
Motinai sužeista galva, o dūk
tos tleszinioji koja. Pirmąją pa- 
gelba suteikė General ligonbu
teje.

puikia

— Vyskupas O’Hara isz 
Filadelfijos musu aplinkinėje 
dirmavos ateinanti Ketverga 
10 valanda Ellangowne, 2 va
landa Szv. Kazimierio Len- 
kiszkoje bažnyczioje o 4 va-, 
landa Szv. Juozapo Lietuvisz- 
kojo bažnyczioje. Petnycziojo 
dirmavos 10 valanda Airiszin 
bažnyczioje, 2 valanda Slavo- 
ku o 4 valanda Italijonu baž- 
nycziosia.

— Praeita Ketvergo vaka
ru ponstva Strielkai
Mahanoy avė., isz priežasties 
ponios Strielkienes varduvių 
parengė tam tiksle puiku va
karėli ant kurio buvo užpra
šyti kaimynai ir kunigai Czes- 
na ir Stonis isz miesto ir kun. 
Tlszkus isz Maizevilles. Poni 
Strielkiene pagamino
ir skania vakariene del savo 
sveteliu, kurie prisisotinia isz- 
fceria gapdžiu gėrimėliu, pa
dainavo ir paszoko prie muzy- 
kes profesoriaus Grigoraiczio 
prie piano. Sveczei linkėdami 
ponei Strielkienei ilgo amžlo 
ir sveikatos, iszsiskirste namo.

— Gegužes 26, kita Utar- 
ninko vakara, užbaigė mokslus 
norsiu Women’s Homoeopa
thic ligonbuteje Philadelphia 
sekanezios merginos isz musu 
miesto: Helena Ancereviczute, 
Petronėlė Vaicziulioniute, Ju
lija. Korin, Olga Kaczmarczyk 
ir Edna Jankauckiute.

— Jonas Reddingcr, 35 mo
tu isz Mahanojaus ir Edvardas 
Smith isz Jersey Shore likos 
užmuszti per susidūrimą auto
mobiliu arti Shamokin, Nedė
lios ryta. Reddingcr ir William 
Webb abudu isz miesto o penki 
kiti važiavo isz Shamokin ir vi
si likos mirtinai
Webb turi perskelta pakauszi 
ir perdurtus plauczius. Mano
ma kad maszinos keliavo ant 
ne savo puses kada nelaime at
sitiko, r

SHENANDOAH, PA.
V. 
I

■
h

sužeistais.

— . Vyskupas O’Hara isz 
Filadelfijos dirmavojo mieste 
ęanedelije 4 valanda po piet 
Szv. Jurgio parapijoj.
. — Jonas Men’keviczius isz 
Lower Wm. Penn, kuris dirba 
First National banke, turėjo 
nupjauta ranka John Hopkins 
ligonputeje Baltimore, Md., isz 
priežasties užtrucinto kraujo. 
Menkoviczius randasi pavojin
gam padėjimo.

— . Szimas
kuris nuszdve Mikola DeCrea 
se, kuris norėjo gautis in sa- 

pripažytas per

Buszkeviczius

liūną, likos
I

džiure nekaltu.

n ji .I

ISZ LIETUVOS

ta 
sztei-to

Nanticoke
Gegužes 10 diena užgau- 

automdbiliaus,
Hgonifneg mirė >Alena 

Szerkszniute, 17 metu amžiaus,
gyvenanti W. Main st., Wana
mie, Pa. Ja užvažiavo automo
biliam Thomas Jones, isz Nan
ticoke, bogiyžtant jai isz beis
bolo žaidimu Wanamie Parke.

Plymouth, Pa. f Alire Rože 
Matakoniene, sena Plymoutho 
gyventoja, Szv. Kazimiero pa
rapijos ir invairiu draugijų na
re. Paliko dideliame nuliudimo 
sekanezius vaikus: Mrs. A. K. 
Kubilius, Juozą ir Vinca.

Laidotuves invyko Gegužes 
7 diena. Po gedulo pamaklu 
Szv. Kazimiero bažnyczioj pa
laidota Muhlenberg kapuose.

— Gegužes Gdiena Szv. Ka
zimiero bažnyczioj su miszio- 
mis klebonas kun. A. J. Sinke- 
viezius suriszo mazgu moterys
tes (hia Petrauskaite,
St., Plymouth, ir Joną Stola- 
rik, 41 Fifth St., Larksville.

Beadc

Girardville, Pa. — Ugniage
siai važiuodami ant ugnies, ku
rios nebuvo, ugninis trokas su
sidūrė su dideliu Mack troku. 
Asztuoni ugniagesiai likos 
žeistais.

Ta paežiu diena, vakare kilo 
ugnis name Mares Horan, ant 
335 W» Main uli., kuri padare 
b ledos ant keliolikos 
ežiu doleriu.

su-

tukstan-

Tamaqua, Pa. — Leonardas 
Daniseviczius, 16 metu, 
s>kaudžei sužeistas per dinami
tu, kuris jam nutraukė keturis 
pirsztus nuo rankos.

likos

Middleport, Pa. f Nedėlios 
vakara mirė gerai pažystamas 
visai aplinkinei Povylas Va
liukeviczius, 68 metu amžiaus 
sirgdamas trumpa laika. Ve
lionis paliko dideliam nuliūdi-

Jonas Karleviczins, 20 me pftCZjn ir du sūnūs: vienas
ihetu, gyvenantis ant Poplar * - - - -
iii., likoft balsiai sužeistas, ka- ]us Nliehigan kolegijoi. 
‘d.a jo motorciklas ink rito in

i namie o kitas lankosi in moks-

Hpęluka prie S. Jardin uli. Ne- Velionis buvo gerai žinomas
•laimingu! likos perdurti plan- Mahanoy City, kur laike guliu-
'Ožiui ir sulaužė keturius szon- 
khulius.

f Teofile, pati Vinco Kaza-
‘ijiitfno isz Wm, Penn., mirė pra
Čita Pettiyczia Schuylkill Ha- ryta su pamaldomis Lietuvisz-

i New Phila-
ant kuriu užpraszo

New vigUs pažystamus ir gimines.

na po tam apsigyveno Middlo- 
poi’te.

Laidotuves atsibus Ketverge

*vėn Jigonbuteje. Lavonas bu-1 koje bažnyczioje
*vb paazarvotas pas giminaitė delphi 

n(Riitkauckiene, 405 E 
I
(Užminko ryta su pamaldomis
,(J$zv. Jurgio bažnyczioja.
į1
/i

I J 

1

m,

h:ork uli. Laidotuves atsibuvo Laidos graborius Žilionis.

Valiukeviczius

■ J-

MILŽINISZKA SPAUSTUVE CHRISTIAN SCIENCE 
DRAUGUVES.

Christian Science Drauguvc pradėjo statyt nauja narna 
kuriamo talpyris tos draugyjos spaustuve ir ofisai. Tas 
mllžiniszkas namas kasztuos suvirsz 3 miljonai doleriu. 
Namus yra statomas mieste Boston, Mass.

........ ———
----------------- ....

AMERIKOS
MOTERYS

A.a. Valiukeviczius gimė 
Suvalkų redybojo, Seinų aps- 

Aahley, Pa. — Peržiūrėdami <kriczio, Szventežerio valstija, 
►volveri, kuri rado automobi

li je, Antanas Alboszta, 16įllje, Antanas Alboszta, lb me
th, likos mirtinai sužeistas per

Bobru kaimo.

Druska yra naudojama

VIENAS MIESTIETIS BAS
LIU SUMUSZE MIESTO 
• BURMISjTRA IR GIM

NAZIJOS MOKYTOJA.
Ukmerge, Bal. 25 (L.Ž.) —■ 

Vakar apie .17 valanda Ukmer
gės miesto burmistras p. Kuz
ma ėjo su gimnazijos mokyto
ju p. Kuosa Gedimino gatve 
nieko nelaukdami ir nemany
dami.

Netikėtai juos pasitiko, bas
liu neszinas, pil. Streimanas ir 
puolė muszti.

Pirmuoju smūgi u
Streimanas paguldo ant žemos 
brumistra Kuzma, kuris nete
ko sąmones. Po to pradėjo bas
liu tvoti mokytoja Kuosa. Szls 
gavės pora smogiu per szona, 
leidosi bėgti ir iszsigelbejo nuo

j n imi va

užpuoliko.

dviem vyrais 
pridėjo
ežiam ant

Apsidirbęs tokiu bu d u 
Streimanas dar 

pora smūgiu 
žemes

Kuzmai ir dingo.
Policija leidosi ieszkoti už

puoliko.
Užpuolimo priežastis, spėja

ma, kad kersztas. Mat, Strei
manas nuomavo isz savivaldy
bes butą, kuri vėliau savival
dybe perdavė kitam.

Povilas Kuzma yra 
Ukmergės burmistras, 
Rusijos Durnos atstovas.

P. Kuosa yra 
Vokiecziu kalbos mokytojas.

...  ' 'T " '

POLITIKIERIAIS
TE KUNIGAI NAIKINA 

. ŽMONĖSE TIKĖJIMĄ;
ŪKININKAI “

SENA DIEVA.
Kaunas, (L. Ž.) — Tsz Sut

kų parapijos (Paežerelio vai. 
Vilkaviszkio apskr.), kaipo 
fakta, mums perduoda szi in- 
domu invvki:

Sutkuose buvęs 
arkliu patikrinimas, in kuri 
arklius suvedė daug ūkininku. 
Daugelis esą buvo gerokai in
tra ūke samogono 
no,” 
ežiai, kurio ežia 
gamina.

Dabar inadnas dalykas be- 
konia, kuriu kaina nusmuko. 
Be to esą bemaž visi jie eina 
in ketvirtąją ruszi. 
kams krachas.

— Bet kas kaltas? y
Žmonoms kunigai visa laika 

.kala, kad viskas pareina nuo 
iDieyq valios: kad be Dievo va
lios ir plaukas nenukrinta nuo 
gajvos.

Kaltai tas, keno viskas va-* t lioj -— Dievas! nusprendė
f » 1

SU

guli ii- 
li u rm i sf rul

senas 
buvęs

gimnazijos

ISZVIR-

VERCZE
I >

apskr.)
7

suszauktas 
in

(“munszal- 
) kaip sako Amerikie- 

labai daug

Ukinin-

nava 1/1 jicv iiauui^juxiu* --------------

lavo dranga Juozą Makovski kaipo pinigai viduriniam Afri- lyg in
15? Alboszta
gonbuteje. I 

K

mire vėliaus Ii- ko nes jos tenais nesiranda ir la 
1 bai brangu pargabenti.

* - * lDievas!
’’f 1 * < 1

ūkininkai.
iJTodel ir nptare niiversti se

na Dieva.
Nulupo nuo puszies kryžių, 

uždėjo szlubam seniui su juo
da barzda ant pecziu ir liepc 
neszti, o patys* oje paskui gie
dodami ir triukszmaudami 

in Kalvarijos kaina...
“Procesijoj” dalyvavo dau

gybe apylinkes ūkininku.

• •

v •

LIETUVOJ PADIRBINĖJA LIETUVOS OPEROS NAMAI 
. PINIGUS.

Ro'kiszkis. — Turguje poli-
cije suėmė Petra Stoni, ture-

2 lt. ir
viena — 50 et. Netikrus pini-

Al-

jusi du pinigėlius po

gus padirbo rokiszkenas 
fredas Rimas. Nusikaltėlis aisz 
kiną, esą tik mėginės netikrus 
pinigus dirbti ir apyvarta ne
leidęs. I

SUDEGE.
Kaunas, Lietuva, Gegužes 15 

(Chicago Tribune Press Ser
vice) — Praeita nakti gaisras 
sunaikino ežia Lietuvos Val
stybes Operos namus.

Liepsnose žlugo visi brangus 
kostiumai, visos scenerijos.

Apskaicziuojami nuostoliai 
siekia milijoną litu (100 tuks- 
taneziu doleriu.)

w

GAISRAS BALDU FABRIKE \ • • ■■ ' ■' ' ■ 1 
Auszros gatvėj 16 n r.

doge Ab. JStraigevicziaus baldu 
dirbtuves 
skyrius.

užsi

lentų džiovinimo 
Gaisras tęsęsi iki 8 

vai. Minimas trobesys sudegė. 
Buvo apdraustas 60,000 litu, 
bet, sako poilsas nebuvo pra
tęstas. Baldai apdrausti 30,000 
litu. Gaisro nuosluoliai aiszkl- 
nami.

PRISIKĖLĖ ISZ 
“NUMIRUSIU.

N

Zarasu mieste

> !

Zarasai.
vienuose namuose buvo rastas 
negyvas rusas. Mirusiojo lavo
ną palaidojo ir susirinkę žmo
nes pradėjo melstis.
visi nustebo, kai po keturiu 
valandų numirėlis atsisėdo.

EIGULYS PERSZOVE- 
ŽMOGŲ.

Kaunas. — Balandžio 17 d., 
Subacziaus vai., Žaliosios ’gi
rios miszko m isz k o eigulį s su
sitiko su jam pažinstamais 2 
asmenimis, 
ant eigulio 
pykti ir pradėjo ji nova musz-, 
ti. Eigulis gindamasis pavar-l 
tojo ginklą ir revolverio szu- 
viu perszove vienam ju pilvą. 
Sužeistas pagulydtas Panevė
žio apskr. savivaldybes ligoni
nėn.

pažinstamais
Pastarieji turėjo

Basimavicziaus

Ir kaip

APVOGĖ KAUNO SAVI
VALDYBES POLICIJA.

L. f J . ■, I
Kaunas. (—- Priesz Velykas 

Didi j i Penktadieni nežinomi 
piktadariai insibrove in Kau
no mesto savivaldybes polici
jos butą, kuriame terp kita ko 
buvo ir trys revolveriai. Vagys 
du revolveriu pavogė. Vagys
tei iszaiszkinti pakviesta kri
minaline policija.

f

k u

LIETUVISZKI KIAUSZINEI 
LATVIJOJ.

Joniszkis. — Dabartiniu lal- 
žyiniai pakilo Lietuvos

kiausziniu eksportas in Latvi- Į 
ja. Lietuviszki kiausziniai Lat
vijoje turi gera rinka, nes yra 
pigesni už Latviszkus.

SKANDALAS DEL LIUTE
RONU KUNIGO VIRBALY
Virbalis. — Virbaly, kuni

gui Vymeriui pradėjus pamal
das Lietuviszkai, Vokiszkoji 
maldininku dalis sukėlusi ler- 
ma.

Dabar praneszama, kad sep
tynetas pi|iocziu insibriove in 
kun. Vymerio butą ir iszkraus- 
te jo daiktus laukan.

Policija tvarkos 
suėmusi.

Byszy su invykiais Kaunan 
nuvykusi delegacija.

Ir ežia eina kulturkamfas.
___________________________ . ■

UŽ BARBARISZKA 
MUSZIMA.

■ I ’ •

MariampoĮes 
mas i

ardytojus

,“Įd. 8$.
' V i 

I ’

pranesza, 
apygardos

kad, 
i teis-į 

įszna^rinejo buvusio poli
cijos nuovados virsžininko by
la. Jis buvo kaltinamas už vie- 

I ♦ •

no pilieczio smarku sumuszi-! 
ma. Tas huo muszimo buvo net

i ' '' *

apkurtęs viena ausimi. Virszi- 
ninkas Už tai buvo atleistas isz 
vietos ir patrauktas in teismą. 
Teismas ji nubaudė metais ka
lėjimo.

l

I

4 Reading
< |i nes

►

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

IN NEW YORKA $4.00 
SUBATOJ 23 MOJAUS

Ant rcgulariszko rytmetinio treino 
Isz Ryte

Shenandoah .......... . 4:30
Tamaqua ............................  5:39
Mahaooy City . . , ................. 5:10

Jf ’ " jL ' '

Ar da matėt nauja Empire State 
Narna. Didžiausias ant svieVo.
IN NEW YORKA $4.00

AR
UP-THE-HUDSON $5.00 
NEDELIOJ 24 MOJAUS

Szita ekskureija teipgi suteikia 
proga matyt Riverside Drive A- 
partament namus, Grant’s Tomb, 
Didelius laivus, Sing Sing kalėji
mą ir kitokias akyvas vietas.
Specialia Treinaa Subatoa Nakti 
Shenandoah ...................... 12:35
Mahanoy City.........................1:16
Tamaqua ............................ 1:45

Matykte Suv. Valst. Kariszku Or
laiviu manevras.

In PHILADELPHIA $3.25
ISZ 'SHENANDOAH $3.50

Petnyczioj 29 MOJAUS 
Matykite plakatus apie dauginus.

GETTYSBURG
Per Memoriau Day 

SUBATOJ 30 MOJAUS
Isz Mahanoy City ir atgal $3.50

Isz Shenandoah $3.75 
Matykite plakatus apie dauginus.

VALLEY FORGE
Per Memorial Day 30 Mojauo
Isz Mahanoy City ir atgal $2.50

Isz Shenandoah $2.75 
Matykite ir girdėkit Pres. Hooveri 
kalbant Memorial Day kalba, teip
gi matykit American Legion Posts 
isz Delaware ir Chester pavietu 
puroda. ; ( j

Specialitzka viena-dienine ekakur- 
cija per Memoral Day 
SUBATOJ, 30 MOJAUS >

In PHILADELPHIA $3.25
SUBATOJ, 30 MOJAUS

In ATLANTIC CITY $3.75 
Isz Shenandoąh 25c virazlaus
In NEW YORKA $4.00 

i, l r ' ’! , t ■ ' 'r L 4 J • '*ill

Matykite plakatus apie da.ugiaus.

Szesziolika-dienine ekskureija in 
Atlantic City, Ocean City, Stone 
Harbor, Wildwood, ar Cape May. 
Memorial Day, Subatoj 30 Mojau* 
Isz Shenandoah $7.74. Isz Mahanoy 
City $7.20. Isz Tamaqua $6.78 
Imkite bile koki regularlszka troia 
Matykite plakatus apie daugiaus.

. - - •  - i

ANT READING GELEŽINKELIČ

Amerikos moterys, kaip ži
noma, savo intelektualiu iszsi- 
lavinimu eina beveik priesza- 
kyj< Amerikos vyru.

Amerikietis neturi laiko la-
I 1

bai stropiai apdirbtneti savo 
intelekti — jis užsiėmęs “biz
niu” kuone isz vaikystes metu, 
—o Ameikiete laisva nuo “biz
nio”
ti savo laika mokslumu ir me
nams ir užkariavimui indivi
dualines laisves.

Ir tuo atžvilgiu ji toli nuėjo 
ir gali būti pavyzdžiu pasaulio 
moteriai.

Amerikieties laisve 
žinoma.

Visiems žinoma taip pat ir 
tas, kad Amerika dausos mo
terims.

Bet kaip ir kam Amerikos 
moterys isznaudoja ta savo 
ypatingga laisve jos sukurto- 
dausu salygone—tai lieka klau 
s jin u.

Ir tam, kad nuszviesti klau
symu, vienas Amerikos univer
sitetas ,kuriame yra iki 500 
studeneziu, padare anketa:

— Ko tamsta lauki isz isz- 
ejimo už vyro?

Ir labai nedaug studeneziu 
atsake iii ta klausymą, kad jos 
laukia isz iszejimo už vyro lai
mes, meiles, vaiku ir 1.1.

Gi dauguma atvirai prisipa
žino, kad jos reikalauja isz isz
ejimo už vyro pirmiausiai leng
vo. sotaus ir berupestingo gy
venimo.

O viena isz apklaustuju pa
tiekė ;ict “ 
ma:”

4

I

I

jis užsiėmęs 
kuone isz vaikystes metu

reikalu, ir todėl gali ski r-

kurpes ir vestuvių keliones
Žinoma, ežia ne visa Ameri

kos moterys, o tik jos dalis, — 
bet vargas tas, kad toji “da
lis” yra vadovaujanti, priesza- 
kine, kurianti idealus ir sko
nius visoms.

Ir tame slepiasi pavojus ne- ; 
tik tautai, bet ir visam moterių 
pasauliui. •

Amerikieties pameždioti da
bartiniu laiku jau visur arba 
beveik visur ir ypatingai mies
tu centruose, kaip, Paryžius, 
Londonas, Berlynas, Viena ir 
net kad ir pas mus ęaune^

Ir pagriebiami pirmiausiai 
kaip tik tie Amerikietes bruo
žai, jos niekimas nieko neveikti 
prabangos ir gyvenimo triuksz

• i ...visiems mingo leidimo.
Pavyzdis, kuris toli gražu ne 

ra vertas, kad butu sekamas.
Tacziau ji seka ir toje srity

je susidaro sezimos suirimas ir 
daugy lie katastrofų lytiniu san 
tykiu srityje.

Ir lodei lieka tik pasakyti, 
nors ir musu Kauno moterims:

— Kuotoliau nuo Amerikie
tes, nuo jos “idealu” ir sieki
mu.

“idealu
— Arėjas Vitkauskas.

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 
MILL A PATTERSON STS., 

ST. CLAIR. PA.

Išbalzamuoja Ir laidoja miruMusl 
ant viaukiu kapiniu. Pagrabua pa- 
ruoazia nuo papraazcziauaiuiki pra 
kilniausiu. Paraamdo automobilius 
del laulotuviu, veseliu, krikszty- 
niu ir kitiems pasivažinėjimams. 
Isz Frackvillea, Port Carbon ar Įsi 
kitu artimiausiu miestu jeigu kas 
pareikalaus mano patarnavimo, 
meldžiu man duot žinia c pribusiu 
in tiumpa laika.

minimumo progra-

— Automobilius, trys 
karines sukneles, szeszios skry
bėles, szeszios kurpeliu, dve
jukes ir vestuvių kelione 8,000 
kilometru.

Toks galutinis tiksjas Ame
rikos moters, prieszakinos, uni
versitetines.

Ji tobulina save protiniai ir 
fiziniai tam, kad brangiai par
duot.
Amerikitetis spekuliuoja me- 

džiagiszkais turtais, o Ameri
kiete taip pat spekuliuoja savo 
moteriszku patraukiamumu.

Amerikietis siekia pasidaryt 
kiauliniu karalium, o Ameri-’ 
kiete statosi sau ideala būti 
kiauline karaliene.

Amerikietis parduoda ir per
ka kiaules, — o Amerikiete 
parduoda savo paezios esme.

Kokia isz tu dvieju spekur 
garbingesne, labiau

leistina arba nors labiau pa- 
keneziama ?

Kokie bebūtu sziurksztus 
kiaulinio karaliaus bruožiai,.1 
vis tik mums atrodo, kad jie 
daug patraukiamesni kaip jo 
karalienes bruožiai, kuri par-

liaciju

i

va-

x

CAPITAL STOCK 1125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS >623,358.62

Mokame 3-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride
dant prie jusu pin’gu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalaus su musu ban
ka nepaisant ur mažas ar didelis.

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

*1

I

siduoda už automobilius, va
karines sukneles, skrybėlės,skrybeles

W. TRASKAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS !

Laidoja kunus numirėliu. Pasam- > 
do automobilius del laidotuvlu.' 
kriksztiniu, veseliju, pasivažinėji
mo ir t.t —Telefonas 506 *

• RO3 W. M.h.noy Mak. City J 
iHH »l—1 -”r -• .«• • II*'||Į Wllljp ~'I "
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TAS PRIKLAUSO NUO VYRU KURIE VEDA BANKA.
I*1™ I I. (I #

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-

Ntems. 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. Maciejunas, A. Daniseviczia

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY. PA.

MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM
IĮ

DR. C. A. ŽERDECKAS
.. .LIETUVISZKAS DENTISTAS.,.

Tamaqua ofisas, randasi People’s Trust Co., Banko name ir adaras kas 
dien, nuo 9 iki 6 valanda (pagal senovės laiko), iszskirent Šaradomis.

Vakarais pagal pareikalavimo. 1 «
New Philadelphia ofisas 34 Water St., adaras kas vakaras 7 iki 9 valan

dos.

X—RA Y GAS
*'■

Seredomii visa diena buna adaras.
Telefonas, Tamaqua 688 Pottsville 9-R-2




