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Isz Amerikos

likos

SUVILIOJO SAVO PATOGU
MU PO TAM NUTRUCIN- 

DAVO DEL JU TURTU.
Borden, Utah. — Mrs. Vikto- 

rija Brewster, 29 metu,
uždaryta kalėjimo, kaipo pavo
jinga žadintoja kenkenti visuo- 
meniai ir neprivalanti rastis 
tarp žmonių. Sztai būdama pa
togi motore ir pritraukenezio 
budo, visokiais budais pritrau- 
kinejo prie srives kvailius, ku
rie lipo prie jos kaip prie me
daus. Josios būdas buvo: susi
pažinti su turtingais vyrais, o 
in koki laika iszduodavo jiems 
trucyznos iszsiusdama juos in 
ana svietą, užgriebdama nužu- 
dito turtą aitba dideli
renc. Tokiu budu atsikratė nuo 
asztuoniu vvru surinkdama* 
apie szirnta tUkstancziu 
riu.

Kada likos ant galo susekta 
ir uždaryta kalėjime, tai 
isz to nieko nedaro, nes 
suodama su 
kad tokiu kvailiu randasi pil
nas svietas.

inszu-

vvru*
dole-

sau 
szpo- 

policija kalbėjo

SURADO $50,000,000 AUKSE 
MARTUOSIĄ.

San Francisco, Calif. — Du 
norikai surado ant dugno ma
riu artimo ja Goklen Gate, liku- 
czus . nudaužyto nuskendusio 
laivo Rio de Janiero, kuris pri
gulėjo prie Pacific Mail kom
panijos, kuris nuskendo 1901 
mete. Ant laivo radosi 50 lyg 
75 mil jonu doleriu
laivu tame laike pražuvo 
ypatos. Charles O. Haskill ir 
jo draugas, tvirtina buk suras
tas per juos auksas priguli prie 
ju ir vieta, kurioja laivas ran
dasi, pasiliko ju slaptybe idant 
Valldžia nepareikalautu surasto 
per juos aukso.

aukse. Su
128

Mrs. Carrie 
likos , nuszauta ant

SUPLAKĖ ANT SMERT DU 
VAIKUS IR NUŽUDĖ JU 

MOTINA.
Mattoon, I1L — 

Bowers
smert o jos dvi dukreles, 2 ir 5 
metu likos suplaktos ir 
smaugtos, per koki 
Johnson isz Afkansu 
ėjas ant policijos, ] 
prie to baisaus darbo.

Pribuvo jisai szeszi menesiai 
atgal in czionais su jos dukre
lėms. Pirmiausia uždegė narna 
su tikslu sudegimo savo atiku, I 
bet kada tasai užmanymas ne- 
pasisekė, pasiėmė visus tris in 
automobliu, iszveždainas peli
kes mylės in užmiesti kur pir
miausia nuszove inoteria po

Badai 
mot oria

pa
tai J. M. 
kuris at-

prispazmo

RADO TĖVO 
SKARBA

DREBĖJIMAS ŽEMES PA
RODE JAM KUR RADOSI 

PASLĖPTAS TĖVO 
SKARBAS,

Mex. — DreO)ejimai 
žemes yra labai bledingi dol 
žmonijos ir padaro daug bledes 
ant

Cola,ja 1
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BUTLEGEREI ISZ-
RINKO PINCHOTA

BUTLEGEREI KETINA ISZ- 
RINKTI PINCHOTA ANT 

PREZIDENTO SUV. 
VALSTIJŲ.

"Wilkes-Barre, Pa.
Graliam Damgherty, 
pirm i n i lik o mote ris z ko s

- Mrs. 
steitinc 

orga-o
žemiszko turto ir paima nizacijos ant pcrmainimo pro- 

daug gyvascziu,'bet paskutinis hibicijos ana diena kailio,jo ant
drebėjimas žemes czionais bu
vo labai naudingas del 
tai Isidoro Linares 
griuvimą muro,

kuri negalėjo surast 
per 42 metus, 
nuėjo pažiūrėti 
padare drebėjimas jo 
lej paregėjo mūre 'didele skyle, 
kurioja radosi geležinis 
das.
Atidaręs puodą, rado jame tęs 

taimenta, daug auksiniu pinigu 
ir žemeziugu verties ant 250 
tbkstancziu doleriu. Testamen
te’buvo praszyta, buk tėvas pa
lieka savo sunui visa savo tur
tą, 
in Peru v ja. 
gu plantatoruin. 
rius sugryžo namo 
jau mires, bet jokio testamento 
ne pinigu nesurado o 
kad tėvas paliko dideli turtą.

Sziadion per atradimu din
gusio turto, kitokia nuoinonia 
turi sūnelis ir dekavoja už 
drobėj ima žemes, kuris jam pri 
gelbėjo atradime turto, 
jeszkojo per tiek metu. Turi jis 
sziadion 68 metus ir‘buvo labai 
vargingu žmogum.

kokio 
nes per su- 

a t rado turtą

i

savo te-vo 1

Kada Isidoris 
kokia b lede 

gnineze-

puo-

1

kuris ta,da buvo iszkeliaves 
Tėvas buvo turtin- 

Kada laido
te va s 'buvo

rr

J

žinojo

ku rio

MOTERIS ADVOKATE PA
SISAVINO LIETUVIU 

PINIGUS.
Detroit, Mich.— Buvo aresz- 

tuotas Jonas Szim'kus, kailio 
nolegaliszkai isz Kanados in- 
važiaves svetimszalis. Bronius 
Sziugžda užtate už ji $1,000 
kaucijos. Pinigai buvo pąduoti 
Szimkaus advokatei, Mrs. Ka- 
terinai Herlehy, ir kada pankui 
Szimkus buvo nuo kaucijos pa- 
liuosuotasj szita moteris advo
kate pasiėmė jo kaucije ir vi
sus pinigus praūžė. Šiugžda su 
Szimkum kreipėsi in district 
attorney ir paaiszkino dalyką. 
Pereita savaite buvo jos byla. 
Ji prisipažino prie kaltes, pra
dėjo verkti ir apalpo teisme. 
Teismas atėmė jfti advokates 
teises ir dabar ji bylu vesti jau 
negales, liet Sziugžda savo pi
nigu turbūt jau neatsiims. 
Amerikoj labai bloga mada
kad klientu pinigai visuomet

i

fe
- ■ ...................... „■

W. O. ■IM ZhO'THII, A ■(.
W. WMKI, kilto r. fe 42 METAS

susirinkimo sekancziai: 
valdiszkas“Sziandieninis

padėjimas yra pavojingas, nes 
valdžia yra persdkiota ir val
domo per prohobicijos uostyto- 
jus, kvailas moteres
skylueziu žioplius ir ilganosiu 
sznipus ir ptohibicijos sznipus.

rudeni 
randasi 

užtektinai butlegcriu ant isz- 
pibernatoriaus

choto ant Suv. Valst. preziden
to. Juk paežiam Luzernes pa
viete tūlas alinis baronas isz- 
kele didele puoli del Pinclioto. 
Visi žino gana gerai kad Penn- 
sylvanijos bntlegerei iszrinko 
Pinchota ant gubernatoriaus ir 

u berną torius apie tai ge
rai žino.”

Teisybe, 
darytu jeig 
jos ?
kesnio darbo, o pakol prohibi- 
cijos veidmainei laikys prohi- 
bicije ant žinomu sprando, ta
da bntlegerei da daugiau pra
lobtu. Jie j c geidže idant prohl- 
bicije pasiliktu ant visados. .

1 raktiniu
h

Isztyriliejome praeita 
Pennsylvanijoi.kad

rinkimo

pats (r 
o

Pi li

butlegoCeiba ka
feu nebutu prohibici- 

Turetu visi imtis už sun-m

NUPIRKO VIETA DEL 
KOLEGIJOS.

New York, N. Y. — Gegužes 
Thompson, 

Conn. Lietuviu Bernaicziu Ko- %
legijai numatytoji fanna su 
namais. Marijonu
atstovavo kun. J. Jakaitis.

19 d. y n u Į) i rk ta

farma 
Vienuolija

I

SURADO 3-DOLERINE 
BUMASZKA.

PAVOGĖ MESA DEL SER- 
GANOZIOS PACZIOS.

- , JjCopoldasAtlanta, (ill
Lvcott, 35 mdtu, kuris privers- 
tas buvo pApi-ljdyti vagy st a 
idant serganfeziai paežiai pri
statyt sudruėhanczib maisto, 
likos aresztayotas už insilauži- . . T - L. '

ma i
jo ant sūdo:
sius
nors gana
g ii netu roja ilfir nei ni v o už k a 

ino pati serga 
a n džiovos ir na

mais to. 
žiūrėti 

insi laužiau

buvo pripildyti
v

iii buezetne. Lycett kalbc- 
“ Per kelis meno- 

neturojriu jokio . darbo, 
jojd jeszkojau, pim

pi iJk t i mėsos! 
nuo ilgo Iri iki 
tu rojo sud ruti n a nezi o 
Negalėdamas ilginus 
ant josioš kaneziu,

1 • i K • 9 J

v •,

ant josioš kaneziu 
in buczcriie ir pasiėmiau kelis 
svarus mėsos!”

Sudže jam. nenorėjo 
todėl nusiuntė in namus palict- 
janta ant isztyrinejimo teisy
bes, o kada pnlicijautas pat vir
tino ka vyras pasage, sudže 
nusiuntė serganeziai moterei 
maisto ir visko kas buvo reika
linga del sOrganczios moteres 
ir paskyrė daktara idant jaja 
geriau dažiurėtu. Vyra paleido 
namo.

t i'ketl

John Morrow 
a d v o k a t a s cz i Oi i a itin e j e

TARNAITE APLAIKE
$50,000 O GIMINES $5,000

Sioux (*ity 
senas
aplinlkineje, 86 metu amžiaus, 
mirdamas užraszo testamente 
kone visa savo tnrta/dej savo 
senos tarnaites Miss Fannie 
Minster, kuri tarnavo jam ko
ne per trisdeszimts metu be pa
liovos.

Turtas mirusio advokato isz- 
neszo ant 55 tukstanezius dole
riu. Isz tosios sumos paliko gi
minėms tiktai,$5,000 o likusi 
50 tukstanezius savo tarnaitei. 
Pana Fannie sziadieu turi 50 

gal sena pana ant
to užsitarnavo.
mėtų. -—O

Cincinnati, Ohio. — Vienati
ne trijų dolerine Aimerikonisz- 
ka bumaszka likos surasta ežio 
na is kuria turėjo Oleinas Ivery. 
Valdžia nuo daugeli metu ješz- 
kojo tos bumaszkos ant viso 
svieto ir pasiūlė Ivery’ui 3,000 
doleriu už ja bet jos ne nori par 
duoti.

RADO SENA MUSZKIETA 
MEDIJE.

Wyoming, Pa. — Kada far- 
meris Juozas Kazmierski, nu- 
kirtinejo <sena mc;di ant lauko
užtiko jame sena muszkieta, 
geram padėjime, koki naudojo 
sziojo aplinkinei gyventojai 
kuri szaudavo su titnagu.

Vieta,
kirstas atsibuvo kruvina musz- 
tyno terp baltųjų ir Indi jonu 
kada tai raudons'kurei iszkei-

'kur medis likos nu-

Toji'bumaszka likos iszduota de d,u® gyventęju sziojo ap-

STUDENTAS ŽEIMAITAI-
1 ah . if . F J * • . ’ . '! i ' J a Wi ’ i ?'. •1 .i 'i Isz Visu Szalhi VANDENINEI

CZEVERYKAI
Baltimore, Md.

TIS UŽMUSZTAS AUTO- 
MOBILIAUS NELAIMĖJ.

W. Žemai
taitis, neseniai baigės Loyola
Kolegija ir vėliausiu laiku stu
dijavęs Baltimores Universite
te teisese, Geg. 23 diena važiuo
damas savo nuosavu “tekši 
kabu” užvažiavo geležinkelio 
'bėgius ir susidūrė su .lokomty- 
va. Automobilius sudaužvtas ir * 
Žemaitaiczio szoferis abu vie
tojo. užmuszti. Pats Žemaitaitis 
sunkiai sužeistas nugabentas f L 1 - * ■■ c
in Baltimore General Hospital 
kur ta pat diena nuo žaizdų 
mirė.
Žemaitaitis buvo 26 rgetu am- 

,savo mokslo metu pasi-

nuosavu 
užvažiavo

ziaus 
žymėjo sportu ir mokslu.

ana

14 COLIU SNIEGO NUPUO
LĖ KOLORADOJA.

Colorado Springs, Colo. — 
Aplinkinėje Pikes Peak,
diena nupuolė keturiolika coliu 
sniego ir buvo dideli szalcziai. 
Penki, vyrai kone suszalo aiit 
smert kada juos pagavo snie
gine viešnia automobiliuja, ku
riame važiavo ant Pikes kalno.

LAIMINGAS SZMOTELIS 
POPIEROS, KURIS AT- 
NESZE NASZLEI TURTĄ

Belfast, Trlandije— Kefi me
nesiai priesz aiklines lenkty
nes atėjo pas varginga naszle 
užmiostije kokis tai nepaŽins- 
tamas žmogus pirkti tabako. 
Prikiszo pypkia ir isztrauKcs 
s'Zmoteli popieros susuko ir už
degęs prie pecziaus pypkia isz- 
ejo.

Ant rytojaus anksti 
szluodama k romeli 
m o ] 
rele, 
kad tai tikietas ant loterijos. 
Sudėjus grąžei, indejo in stal- 
cziu ir kone užmirszo apie tai 
kad <sztai kėlės dienas po lenk
tynių užtemino laikraszcziuose 
apie gilukninga 
ant loterijos. Atsiminė apie su
rasta tikieta, dirstelėjo ant jo 
ir nusistebėjus labai,’ paregėjo 
buk tasai numeras iszlaimejo 
25 tukstanezius doleriu.

Pinigus gavo visus, o norint 
apgarsino visur, 

atsiszauktu

, naszle
, isz akyvu- 

pakelo nesudegusia popie- 
, iszvyniojo i r pa regėjo,

>

iszt rauk ima

In lai-

ATEIVYSTE ŽENKLYVAI 
NUPUOLĖ.

Washington, D. C
ka-deszimts menesiu, at ei vysta 
in Amerika susimažino ant 90 

•4i 4 • « | i p
procento. Isz 21 sklypu pribu
vo tiktai 148,466 ateiviu isz pa
ženklintos kvotos 153,714, Ap- 
riliaus monįsyja likos lazduota 
tiktai 613 vizų. *> ♦

idant tasai 
žmogus atsiszauktu, su ku- 
riuom ketino pasidalint netikė
tu turtu, bet jojo lyg sziai die
nai nesusilaukė.

K t

Po tetun

DARBININKISZKOS 
ŽINUTES

dirbancziu

30

STUDENTAS ISZRADO 
“STEBUKLINGUS” CZE- 
VERYKUS SU KUREIS 
GALIMA VAIKSZOZIOTI 

ANT VANDENS.
----- II—

Viednius, Austrije. — Var
gingas studentas Juozas Krup- 
ka, iszrado czeverykus, kurio 
yra panaszus įn sniegines 
si a užes (ski) su kurioms galb 
ma vaikftzczioti ant vandens bo 
jokio pavojaus apsivertimo. 
Turi josios asztuonos pėdas il
gio, galima po apaezia insidetl 
60 svaru sunkumo, kaip cze
verykus, maža budele, maista 
ir kitus daigtus.

Po iszejimui isz
galima juos sudėti in pen'kes 
miliutas užsidėti ant pecziu ir 
ncszti su savim ant tolimesnes 
keliones.

diena keturesdeszimts 
su ginklais ir mažu

masziniu karabinu perėjo upe 
Danube ant tuju 
yn”
jaus. Kožnas kareivis turėjo il
gas irklas su kurioms pasis- 
tumdinejo ant vandens.

Girdėt kad Angliję ketina 
pirkti patentu nuo Krupko ir 
naudoti tuosius vandeninius 
czeverykus del savo kareiviu.

vandenio

Ana 
kareiviu

“sfcbuklin-
czeveryku be jokio pavo-

NELABAS PASIELGIMAS 
BROLIU SU SAVO 

SESERIA
Bandom, Lenk,

tiniam rinkui, palicije surado 
jauna žydelkiute, uždaryta 
nuo keliu dienu per savo bro
lius.

Kada policije aplaike danc- 
szimus, nuo nežinomu ypatų, 
nusidavė in skiepą kur jiems 
persistatė baisus regėjimas: 
prie drėgnu sienų stovėjo pri- 
riszta iszdžiuvus jauna mergi
na, panaszi in giltine ne kaip v t
in gyva ypata. Žiurkes apgrau- 
žinejo josios kuna, 
liejosi isz daugybe žaįduliu.

Tasai atsitikimas iszvere di
deli piktumą ant žmonių prie
szais nedorus brolius, kurie li
kos aresztavotais.

Bajdai mergina puolė 
fanatizmo savo szeiinynos, ku
ri prisipažino, buk ketina pri
imti katalikiszka tikėjimą ir 

, už ka 
jaja užrakino skiepu 

mir-

žvdolkiute* 1 Pasiketi-

" *■ M— i> 
500 UŽMUSZTI, TUKSTAN- 

CZEI SUŽEISTI PASIKE- 
LIME BURMOJE.

Simla, Indije. —
mai Indiecziu kurie teseki nuo 
kokio tai laiko Bunnoje, buvo 
daugiau pavojingesnių ne kaip 
isz pradžių manyta. Daugiau 
kaip penki szimtai žmonių už- 
muszta, tukstaneziai sužeisti, 
daug paimta in nelaisve o mi
si jonieriai turėjo bėgti idant. 
apsaugot savo gyvastes. 
cziame Yetsno
muszta apie 200 pastkeleliu per 
valdiszka vaiska.

§ Scranton, Pa. — Apie pus 
antro tu'kstanczio darbininku 

Pittston Coal Co. 
nesutiko ant kompanijos pa
sini iniino numuszimo algų 
procentą. Anglekasei tvirtina 
buk tok i s numuszimas kenktu 
unijei ir netektu savo galybes.

I I

§ Salem, Mass. — Pequot 
Mills pradėjo dirbti po 'ketu- 
res dienas ant sanvaites idant 
neiszdirbinet daugiau tavoro 
kaip reike. Pequat Mills padir
ba hovelinini tavora.

§ v Washington — Darbinin- 
kiszkas vadas Frank Langdon, 
72 motu, likos perszautas mir
tinai restauracijoi per nežino
ma žmogų.
sužeidimas žmonių ir septyni

Pa-
difitrikte už-

o kraujas

auka

ANGLIJOS VILNŲ PRAMO
NE SURADUSI BUDA GA

MINTI SKŪRA ISZ 
VILNŲ.

Leeds, Anglijo. —r Britanijos 
Vilnų Pramones Asociacija, po 
metu apsaugoto nuo kitu akib 
darbo, surado procesą dirbit- 
niai skūra isz vilnų gaminti. 
Naujasis produktas atrodo vi
sai panarinus’ tfkn;p skūra ir 
pasižymi tokiu ja\u<tvirtumu, 
kaip skūra. Maijoma, kąd dau
gelyje vietų tiklaja šknra
Įima bus pavaduoti szia nauja 
medžiaga.

iszteketi už kataliko 
brolei
idant įnirtu kankytiniu 
ežia.

Yra tai ketvirtas
linkinėje o kuria praminė Wyo 
ming Massacre. Muszkietas li
kos nuvežtas iii 
mūzoj u.

per Lebanon, Ohio 'banka 1841 
moto. Ivory aplaike ta bumasz- 
ka kaipo dovana nuo tūlo seno 
kareivio, 40 metu atgal.

KOMPANIJA NUPIRKO KA
SYKLAS IR VISA 

KAIMELI.
Sandy Run

a

Filadelfijos
užmuszti laike darbininhiszkn 
nesupratimu czionais.

T

RUSAI MOKINS 1,000,000 
JAUNUOLIU KARO 

MUSZTRO.
Maskva

ga-Ar Žinot Kad..
Chdrley Maier isz Celina 

Teksu, suvalgo 77 bananes, 16 
mahku, 8 obuolius, 3 svarus ra- 
dziiiku, 4 tameeziu, 4 szmote- 
lin vduonos ir keturis bludus- 
sriubos ant vieno valgio.' ( i

* Vienatinei prezidentai Suv. szimet, vakacijos laiku, 
Valst. kurio mirė Baltam Na-.

*

eina per advokatu rankas.
tarn nužudė mergaites.

, Johnsonas atkaflbino
4nuo jus vyro, o kada jau ji nu
bodo nutarė nuo jos atsikratyt.

NUBAUDĖ' DUKTERE, 
KOS PATS NUBAUSTAS.
Hamilton, Ohio— Priesz suolą 

ana diena stojo 29 metu Ro
bertas Henley, apkaltintas už 

• muszima savo dukreles diržu 
tiszko pavydvjimo, staigai pa- nuo asztriniimo britvos, už tai 
miszo Leroy Skillings, 55 me

. tu, užklupo ant savo szeimynos! bos su kuria ketino maliavoti 
i i v i I_ i___ rn__________  1*1__ ___

I

TĖVAS GEIDE ISZŽUDINT 
VISA SŽEIMYNA.

/

Draent, Mass. —

miszo Leroy Skillings,

LI-
užvede s'kunda

Isz pasiu-'
fI 

I1KV/ C4O<JV4X1<<AXAW *.<41UVWO, C4 <J Id I ,

- lead jam iszpyle bleszine kvar-
. . ' H % z\ . a « 1 I ■ 4 % I a w 9 ♦- ■

55 me

su plaktuku, nužudė savo jau- automolbiliu. Tėvas likos nu- 
niausia sunu, mirtinai sužeidė baustas ant užmokėjimo 100 
paezia ir dukteria po tam pats doleriu bausmes, o kad neture- 
sau perpiovo gerkle britva nuo jo pinigu turės atsedet bausme 
ko ir mirė.

su plaktuku, nužudė savo jau-
• • •,.« v • . 1

kalėjimo. Vot, tau ir vaikai!

J. Fox isz Philadel- 
Rdbert Račus i n , išz 

i ku ri e

t

pirko

t , . u I

•Hazleton, Pa.
kasyklos kurios buvo sustoja 
nuo 26 Vasario, vela pradės 
dihbti 1 Juniaus po nliųja kom
panija: L 
phia ir
Shickshinny, 
Shickshinny Coal Co.

Nauja kompanija ne tik pir
ko kasyklas bet visa kaimeli 
susidedanti isz 68 namu, bąz- 
nyczia, mokslą i ne, parka i r 
prūdą. Apie 200 anglekasiu ap
lankys darbus. — Gerai kad da 
žmonin nenupirko.

O J TOS TURTINGOS 
MOTERĖLES.

Cleveland, Ohio — Mrs. Vik
torija Dusik,
prieszais savo vyra ant persis
kyrimo, su kuriuom apsivedė 
turėdama 60 metu o kuris buvo 
josios trecziu vyru:

Motore savo skunde užmeti- te
neja vyrui, kad su ja ja nožmo- 
niszlkai pasielginejo, liopo jai 
dirbti visus naminius darbus, 
o pats porsedinejo per visas 
dienas rūkydamas pypke. Mo
tore! yra gana turtinga ir per 
tai pritraukinėjo prie
vyrus, bei. neturi giliuko mei
lėje. / * .

" . ■ u <...,»•« I ....iMlfaiUntei

saves

, — Niekas turbūt 
taip garsiai ir taip karsztai ne
smerkia militarizmo, kaip ko
munistai. O betgi patys jie 
'kaip elgiasi ?

Sztai nutarta, kad Rusijoį 
butu

mokinami kariszkojo musztro 
me Washingtone buvo prezi- komunistu jaunuomenes orga- 
dentai William Harrison 1841 
meto ir Zachary Taylor 1850 
mete.

* Balti žmonos naudoja 
juoda kolora ant ženklo gai
lies, Kinai neszioje laike laido
tuvių balta, Turkai molyną o 
l<]gipto geltona.

Balti

nizacijos nariai, kuriu skai- 
czius siekia 1,000,000.

Taigi protestuodami priesz 
militarizma komunistai ne tik 
užlaiko viena didžiausiu armi- 
ju'pasaulyje, bet ir jaunuome
nes atostogas stengiasi pavers
ti militarizmo inotkykla.

DREBĖJIMAS ŽEMES POR- 
TUGALIJOI IR MEKSIKE.
Lizbonas, , Portugal!je. — 

Apie antra valanda po pusiau- 
naktije, praeita Sereda, davė
si jaust czionais smarkus dre
bėjimas žemes kuris pridaro ga 
na daug bledes bet žmonių nę 
žuvo. • ■

^Meksiko Miestas, Mex.— Ta 
paezia diena buvo jaustas dre
bėjimo žemes steite Vera Cmz. 
Smarki viesulą su lietum pa
daro bledes del katedros San 
Martine. , ,.Jl
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turėjo “Saidos”, po tam iszva
žiavo in Chicago.

Linkime jam laimingos ke
liones ir pasilsio tėvynėje, nes 
jo pradžia gyvenimo Amerike

, r.. 7. f j •'

ISZ LIETUVOS

ta.

buvo labai sunki.

<rir r rtirfWl r'ti'uf' ’Iff' r- rvT• T'■’/ * -

------------11,1........................ —

PRISPIRTAS 
PAVELDIMAS

•i
— Duok man Rožiuka?
— Ne nomiislyk! Pasiutai 

ar ka! Rožiuka ne del tokio 
szpieliaus kaip tu! Bet atida
ryk greicziau ta prakeikta 
kletka! Mylemas Vincuk! Susi
milk! Darosi man nesmagu! Tu 
riu eiti in suda!

—■* Tai eiki su szidmu! Po
nas rodininkas tau jos užvy- 
des!

»[> 3g

Atidaryk!
H “

I4 KAIMAI LIETUVOJ BUVO 
APSEMTI LIGI STOGU.
Aloje* isz Lietuvos laikrasz- 

cziai dabar pranesza, kad Ne
ries arba Vilijos upei patvi
nus’ Balandžio pabaigoje Vk- 
mergos apskrity buvo užlieti

[•It
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iRADO INSZALUSI LAVONA

Balandžio 23 d. Semeliszkiu 
vai. Budzilin ežere rastas lede

Dcduk, myliu Rože isz 
visos szirdies ir praszau ja man' 
duoti!

#
<

z
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jTula moterėlė isz Ruadingo 
sėdžiu per visa sun

kai p užkeikta, 
gaspadoriauju, dirbu kuknioja, 
turiu rūpintis apie vaikus ir sa
vo vyro reikalus tai geidžiu 
idant nors Nedėlioja mano vy
ras sėdėtu su manim namie ar
ba iszeitinetu su manim nors 
pasivaikszczioti arba pasiimtu 
su savim nors karta ant mūvi u 
pikezeriu. ”

Moteriszke turėjo teisybe.
Bot vyras jai atsake: 

visa savaite dirbu sunkiai po 
žemo ant užlaikvmo namo ir 
szehnynos, todėl nors Nedelioj 
geidžiu būti liuosu ir sueiti su 
savo draugais.”

Ir vyras turėjo teisybių, 
bet nesutiko, irtikos ana .diena 
perskirti per sudžia. Argi szita 
porele padare iszmintingai!

m

kalbėjo: 
vaite

4 i 
namie

inszales nežinomo asmens lavo- j<oturi kaimai, būtent: Ardisz-
«

nas. Spėjama, kad rastas lavo
nas yra dingusio pr. m. Gruo- 

m., 14 d.,J džio m., 14 d., pik, Visockio 
, Emilijono isz to pat valscziaus, 
1 Mųitegaliszkiu km.

Isz pradžių nudavė, kad už
gimimas naujos Iszpaniszkos 
ropubliko, atsibus bo maisza- 
eziu ir praliejimo kraujo. Tos 
viltys neiszsipiide, nes gyven
tojai' turėdami neapykanta 
prieszais bažnyezias ir kliosz- 
iorius, užklupo ant bažnycziu, 
kliosztoriu ir kitu bužnytoniu 
locnascziu Madrido ir kitosia 
miestuosia. Jėzuitai buvo pir
mutiniai, priesz kuriuos mine 
žmonių parodo savo neapykan- 

Kliosztorius ir bažnyezias
palaisto gazolinu ir padega. 
Aut giliukio buvo tik mažas 
praliejimas kraujo. Minios žmo 
niu naikino tiktai bažnytini 
turtą, *bet kunigams ir mini.sz- 
koms palengvino iszvažiavima 
isz tu vietų ir pasielgė su jais 
mandagei. Yra tai davadas,kad 

< laikas padaro savo ir apszvieti- 
neje net tėvynė senoviszkos in
kvizicijos.

Badai skaitlis kunigu, zoko- 
ninku ir miniszku, kurie aplei
do zokonus ir kliosztorius pa
ežiam Madride buvo 10,000 
o tame miesto nulosi tiktai 800 
tusktaneziu gyventoju, kas yra 
perdaug ant tiek gyventoju. 
B lodės apskaitomos ant do- 
-zimts milijonu doleriu.

Bažnyežios ir
Iszpauijoj kaipo ir kitosia sklv 
puošia, sukrovė milžiniszkns 
turtus, u tas prieszinasi prie- 
>zai bažnyczios ir Krikszczio- 
uisz'kas tiesas, nes tas yra isz- 
namlojimu žmonių,
liaus neturi jokio u žsi t i kojinio 
del bažnyczios o net ir savo t i
kėjimui ir pradeda suprasti, 
kad tikras tikėjimas nesiremia 
ant puikiu bažnycziu ir saldžiu 
žodeliu, bet ant geru darbu ir 
mokslu. ' ‘ -

klioszloriai

kurie ve-

4 4 per
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BOTAGAS UŽ 500 LT.
Atsitiko, kaip ii‘ kiekvienam 

atsitinka. Plungės valsczilij 
vienas ūkininkas pamato bota
gą, o kitas ji rado, bet nenorėjo 
atiduoti. Pametusis nusitaikęs, 
kada jo nebuvo namie, pasiė
mė savo botagu. Apie tai suži
nojęs radėjas supyko ir pada
vė teisman. Prasidėjo bylino- 
jimas. eismas byla, kurioje bu
vo iszszaukta apie 10 liudinin
ku, jau tris kartus atidėjo. By- 

, o abiem
ūkininkam jau kasztavo maž
daug 500 lt. Gali ir dar tiek pat 
kasztuoti.

kini, Valinniszkiai, Aliktiszkial 
ir Scmeniszkiai. Namui buvo 
apsemti ligi stogu, o žemesnėse 
vielose jau nei stogu nebesi
mato. ,

Potvinis buvo toks didelis, 
’kad Neries upe plauke prigėrė 
gyvuliai ir nuplauti nuo pama
tu namai. Dvi griilczioy atplau
kusios isz Vilniaus kraszto su
stojo ties Ardiszkiu ir Miktisz- 
kiu kaimais, Ukmergės ąpskrl- 
t v.

Kaip .Pasiutai, ar ka?
asz gyvas, niekad ant to nepa-v

vėlinsiu!
— Dėduk mielas! Pasakyk: 

Taip! Asz labai myliu Rože.
’— Niekad!-Supranti ? Pa

kol asz gyvas esmių, Rože tavo 
pati ne bus! Ne pavėlinsiu jai 
iszloket už giminaiezio ir 
baigtas kriukis!

— Bet diednk! Kokis asz 
jos per gimine! Tik isz papra- 
timb, daugiau nieko.

- Kaip tai nieko; 
giminaieziu ir tiek.

pu

Mil-

> 
kad 

duriu.

William Lembek, isz 
waukee, Wis., turėjo ana diena 
nepaprasta atsitikima savo na
me vie toju gnj4bžti savo paeziu- 
le, tai sugnybė vagi.

Willianpis po sunkiam dar
bui atsigulė ant sofkos trupini 
pasilsėt kada jo paeziule buvo 
iszejus in miestą su kokiu lai 
reikalu. Po kokiam tai laikui 
vyras pabudo, iszgirdcs 
kas tokis rapdąsi prie
Būdamas tvirtų kad tai jo pa
eziule sugryžo isz miesto, kaipo 
geras vyras, norėjo paežiu tru
puti “sufulyt”. Ant tokiu 
dalyku žmonys tankiai sau pa
vėlina kad ir sunkinėsią ku
kuosią.

V

Williamas sustojo prie duriu 
tamsumoja, o kada 'manomu pa 
cziule inejo in vidų, sugnybė ja 
Idja vietojo, kuriu tik gali ir 
turi pavelinima ingnybtie vy
rai savo paežius. Tam paežiam 
laike užžibino elektrikini žibu
ri, bet vietoja iiai-oget savo pa
eziule — Visai ^lepažinsiama 
žmogų. *
Nepraszomus sveczias stovėjo 

daugiau nlisistebejas ne kaip 
pats gaspadorius ir durno per 
duris. Kas atsitiko tarp gaspa- 
d oria u* ir jo paežiu les kada'i a 
Migryžo-isz miesto ir 
paantrino savo “funes, 
telegramai nepranesza. 

» f * **

Antanas Lalis,

sufulyt”.

ar vėla fa 
tai to

kuris per 
daugel metu ihuvo redaktorius 
prie laikraszczio “Naujienos” 
ir parasze Lietuviszka — Aug- 
liszka Žodyną sziomis dieno- 
iszvažiavo n Lietuva ant apsi
gyvenimo. Lalis pribūdamas in 
.Amerika apie 40 metu atgal, 
apsistojo Mahanoy City ir pra
dėjo ^įrbti Jcaįpo žgeeris spaus-

la dar neiszspresta

r.
%

►

Vincui!!

UŽDRAUSTA OPERACIJE.
Mariampoles miesto 

toja. Paplauskiene padare Jar- 
mokaitei uždrausta operacije 
atsikrafimo nuo kūdikio.

Balandžiu 24 d., Mariampo
les apygardos teismas Br. Jar- 
mokaite ir 
kieno, 34 fu.,
kiekviena, po du menesiu Ūgli
ui o kalėjimo.

gyven-

Km i Ii ja I ’aplans- 
amžiaus, nubaudė

surasta 
rado 

name.

Mieste b’iladvlfija nuo pra
džios szio meto, likos 
72 pamestinukai, kurie 
prieglauda raštininku
Argi taip dideliam mieste ras
tųsi tiek nelabu motinu kurios 
iszsižadėtu su naujai užgimu
siu! O gal gyventojai nžmirszo 
apie dorytbe ir prisakymus 
Dievo. Dvasiszkieje be pnrapi- 

“good job” pla- 
tvt K rišt ūso mokslus.

d., Mariampo-

dorvbefa'

ju rastu lenais

pastorelisKokis tai pastorelis Pitls- 
burge, Minu., iszvažiaves am 
vakaciju paliko savo vietojo., 
fonografu. Kunigųžis prikalbė
jo keliolika rekordu su pa
mokslais <lel savo parapijonu. 
Kam po nogiu da mokėti kuni
gui, juk dabar girdime pamal
das, pamokslus irįiegmes kas 
Nedelia per rtRlio ir tai geriau
siu pamokslininku.

Neužilgio ateis laikas 
, • , . . zmonvs seiles namie ir 
klausyti per.radio visas bažny
tines pamaldas.

kad 
gales

Du centinis pacztas likos 
inkurtas peryaldže 1883 meto, 

.special delivery, 
“money orderi 

v

1885 meto 
<> •’money orderi ' pradėjo pa
ežiai iszdavinet 1864 meto.

4 4 * !
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PARSIDUODA FARMA.

110 akeriu farmu. Pirkite nuo *1 fa 
loenininko ir fruezedinkito 5 
iki 10 procentą. Fainna randasi 
Cussowago Townshipo, Craw- 
forde paviete 2 mylės iii Cros- 
singville. 2/3

r

nuo steit 
kelio No. 98., arti mokslaines. 

sodai, v an
il e-

-m vies fa*

20 akoriu girrms, 2 
duo, gera derlinga žeme, 
kurie daigiai jau pasėti. Du 
namai, 3 tvartai ir kiloki bu- 
dinkai. $4,000 kesz arba dali
mis. Gyvuliai ir maszinos 
$1,000 ekstra. Įlaužykite An- 
gelskai ant adreso:

D. P. Baimes, 
Springboro, Pa.

fa* "Ir

Gyvuliai ir

11. D. No. 1

(May 29

CAPITAL STOCK 1125,000.00 
, SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS (628,358.02

Mokamo 3-czia procentą ant 
auditu pinigu. Procentą pride
dant prie jmų pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kąd ir jus 
turėtumėt reikalaus su musu ban
ką nepaisant er mąšas?r4ideHsf

G. W. BARLOW, Pros.
J. FERGUSON, Vico-Pras.irKa*.

lie. virsz 
metams

UŽ AUSI 100 LITU.
Balandžio 22 

les apygardos teisinas buv. po-
Valeįka nubaudė I 
kalėjimo ir sunkiai

sužalotam Juodžiui. 100 lit. — 
civ. ieszkinio. Mat, Valeika 
Juodi taip sumuszes, 
viena ausin pasiliko 
k u rėžias.

ieszkinio.
kad jis 

visiszkai

KUNIGU PROTESTAS
PRIESZ CIRKĄ KAUNE.

Kaunas — Atvažiuojąs Kon
rado cirkas Kaunan gavo sa
vivaldybes leidimą sustoti rn- 
tuszes aikszteje. Tacziau da
bar kunigai, užprotestavo, nes 
cirko triukszmas esą kenksiąs 
tikineziuju maldos, nuotaikai 
ten pat esamose bažnyežiose.

Skundas
reikalu ministerijai.

SUDEGE TVARTAS SU GY
VULIAIS.

Balandžio 20 d., Szveksznos 
vai. Vįlkonii km. gyv* Balczy- 
czio Jono sudegė gyv. namas Ir 
tvartas su'jame buvusiais gy
vuliais, 30 centu, avižų ir 2 ve
žimais szieno. Gaisras invvkoI 
nuo užsidegusiu d amt ra ūky 
suodžių. Nnostiioliu padaryta 
apie 3,000 litu.

0 centu, avižų ir 2 vo-

ISZ SKOTLANDIJOS

Esi mu
su giminaieziu ir ilok. Sesuo 
tavo bobutes is^tpkejo už pus
brolio mano dėdės o per tai osi 
giminaieziu, 
tau ne atidupsiu. Daugiau man 
apie tai neprimink!

Vincas Žilinskas, jaunas, pa
togus kupezius atsiduso giliai. 
Mylėjo jisai nuoszirdžiai pato
gia Rožinio, vienatine duktere 
pono Kupczinskio šūdinio sek
retoriaus, bet prijautė nuo se
niai jog jos nęaplaikys. Ponas 
Knpczinskas turtingas, geide 
savo vienturtei turtingo vyro. 
Vladas buvo doru vaikinei!u o 
kad neseniai buvo uždejes 
k romą ir tukstanoziu neturė
jo banke. Np giminysta buvo 
priežaste atsakymo pono Kup
czinsko, tik stekas turto Vin
cui.

Bet Rožiuka mylėjo ji taipgi 
o vienatiniu jos pageidimu bu
vo pasilikt jo paezia.

Nulindęs sugryžo Vincas na- 
, bet kas apraszys

.r aZ!F
PIRMININKAS KIWANIS

isz L »s 
Angeles, Calif., likos iszrinktas 
pirmininku Kiwanis Klubo aut 
1932 meto, kuriu seimas atsi
buvo Miami, Pla. Yra jisai p.i 

turi tris vaikus irjiž-

fa

supvanti? Rožes

KLIUBO.
William O. II ari i s,

cziuotas, turi tris vaikus ir už- 
f •baigos mokslus Cornell univer

sitete.

Ponas 
sugryžo 

linksma"’,

— O kad tave
Juk asz esmių tavo uityoms 
gimine myliu tave kaip suųu...

— Duoki man Rožiuka?
— Ant kartuvių su ta^dm

« •

tu rakali! Jėzau! Marija, už de- 
szimts miliutu bus pusiau de
vintos! Kraujas mane czionais 
užmusz! Galva man įniksią! 
Negaliu kvėpuot! Akyse man 
tamsu..

Balsas pono Kupczinsko pra
dėjo Imli silpnas.

— Duok man Rožiuka? — 
įkalbėjo nuolatos Vincas.

— O tu., tu..! žodžiu neuž
tekau del laves!

Dodo, už penkių minui u 
bus pusiau deszimtos, Na, kaip 
ar duosi Rožiuka?

Į — | įRį) J
Buvo tai tvkus suzsnabždeii- 

mas ir vos girdėtinas.

kis tai d a 
spnmzinos!

viskas pasi'baigs gerai. 
Knpczinskas, kuris 
nuo spacierio buvo 
Nudavė, jog ne mate paraudo
navusiu akiu dukters ir nuliu- 
dusio veido Vinco, džiaugėsi ir 
szposavo i z naujai gauto zbva- 
jaus.

— Senas lai daigias, u ke
dru tas! O kokios 

Ant ko josios tin
ka? Nes viskas užrūdijus. Ma
no Vincuk, juk žinai, 
an’Lto neturiu laiko, 
man truputi iszczystyt. Būda
mas Žalnierium, 
juom apsieit ! I 
t n Garba, bet man 
Gal tu...

— Gerai!

Ar prislegi ant to?
Ka ?
Ar prisiegi ant to!

— Taip, prisiegiu ant vis-
jog asz 
galėtum

, žinai kaip su 
Duotau kalviui 

pagadytn.

nuėmė szalma
pusiau apalpusio

inteiktas Vidaus 
Isz savo 

puses cirkas daro žygiu per at
stovybe, kad jai leidimas butu 
isztesetas.

Nesenai Lietu-

Z «

LIETUVA ISZLEIDO NAU
JUS 20 LITU BANKNOTUS

faNlfar < , fafa ? AT HA >

Klaipeda.
vos Bankas iszleido nauja 20 
litu banknotu serija. Nauja 
banknotu vienoje pusėj Vytau
to Didžiojo atvaizdas, o kitoj 
Lietuvos uostas — Klaipeda.

Craigneuk by WishaW. — 
Škotijoj blogi, laikai. Bedfirbiu 
Įiilna, o 
gūžes menesiui užstojus pasi- 

' rodo gražus vasaros laikas. Lie 
tuviai senesniejei žymiai maži
nusi 'bpt jauniimis dauginasi. 
Pasilaiko retkareziais if viena 
kita veselija, bet jau pagal szia 
mada, be joko triukszmo. Bet 
koncertu, szokiu, tai 
nesusimena 
Lietuviai, 
verk ar dainuok

dirbancziu mažai, Ge

galybes, 
Tani iecziai 

ar
mus

Užtad ir gerai,
J

— Sukolins kas.
v is viena

SUDEQE NAMAS.
Balandžio 10 d., l/lpnergcs 

apskr. Kovarsko vai. J'aųųszpv 
kos vierik., sudege pil. So rok ie
nos Mųre.s gyv. namus. Nuos- 
tuoliu padaryta 3,3Q0 litu ver
tes.

LIETUVOS GYVENTOJAI
Pereitais metais Lietuvoj 

gimė 32,976 berniukai ir 31,188 
mergaites — viso 64,164 asme
nys. Tuo pat laiku mirė 19120 
vyrai ir 18,025 moterys — vi
so 37,151 asmuo. Vadinasi, pri
augo 13,850 vyru ir 13,163 mo- 

viso 27,013 asmenų.
1930 metu pradžioje visoje 
Lietuvoje buvo 1,120,560 vy
ru ir 1,219,469 moterų, 
‘3,340,029 asmenys.
Sausio 1 d., visoje nepriklau
somoje Lietuvoje buvo 1,134,- 
410 vyru ir 1,232,632 moterų— 
isz viso 2,367,042 asmenys.

Daugvaisinuii gimdymai. Už 
registruota .1,510 gimusiu dvy
nais ' — 789 berniukai ir 721 

33 gimusieji try-

lerva

viso
1931 m M

mergaite, ir
2J berniukas ir 12 mer- 

Viso
1,543 • gimusieji gimė daugr
vaisiais gimdymais.

U0U> 
gaicziu- užregistruota

§ Tokio, Japonije. 
nuskendima 
valties, 
žuvininku 
belais.

—r- Per
žuvinbi'kiszkos

■ . 30’— onuskendo drauge
o tik 8 likos iszgel-

I

uraart

TIKRIAUSES KABALAS
t

▲jrba ▲UdenKima* Fa*l*pczlu Atei
ties. Su DMftlba kMlrom. Pacai 
Chaldelszku. Perelszku, aralklszku, 
ĄraplBzku ir CiKonįfzku burtlnllcu. 
iszauldlnejima* to knbalo yra labai 
lengva? ir kJpkvlanau? gali būti su
prastinu.

MORALISZKA KABALA
Katra lazdeda žmogaus alaitl Su 
Salamono Nqbb. j

TIKRIAUSIA BURYKLA
Sudalo C|goi|ka les Egipte Rubipa 
Sulya. Del vyru ir mataro.

VIS9S TRIS KNYGUTĘ OP 
TIKTAI UŽ .....................

Priaiuakito asumls 25c. Gavalta 
visa? tris knygute? per paeita. 
Pinigus galite siusti atempomla.

W. D. BOCZKOWSKI-CO.
MAKANOT CITY PA,

wi'Rtrn

/

mon, 'hot kas apraszys jo 
džiaugsima, kada ant rytojaus 
aplaike užpraszyma nuo pono 
Kupczinsko idant pribūtu ant 
piot! • .......... ..........

Su filakanezin szirdžia stojo 
Vincas asztunta adyna pas sa
vo dede. (Rožiuka pasveikino 
ji su užverktom akutėm ir nu
liu d irsiu veideliu.

Tevedi s ne girdei nenori 
apie tave — sznabždejo. — 
Prasziau ji per visa diena ir 
mama prasze, bet nieko negel
bėjo. Teveiks nori mane iszduot 
už kito, o asz numirsiu isz ru- 
psezio ir apsirgsiu....

Ir vdla apsiliejo aszaromis.
— Tai ko mano dede už- 

praze ant sziandien? —- užklau
so Vincas savo mylcmos.

— Asz nežinau... — 
žinau... tai dėlto niekszo szal- 
mio (kareiviukas kelmas).

—. Kokio szalmo?
— Juk žinai, jog tėvelis my

li. pirkinei senus zbrajus, o 
burmi'stras jami prisiuide koki 
ten sena szalma, kuri gal nc- 
sziojo kokis tai kareivis seno- 
viszkuose laikuose. Randasi ja
me ko'kios ten sprenžinos, o vis
kas užrūdija, o tu kaipo buvu- 
si's kareivis, moki czystyt plie
ną ir gdleži, tai tevelia geidžia 
idant tu užsiimtum tuom.

Aha, prie czystinimo se
no szalmo tai esu gerus! — 
sznabždejo Vincas nusijuokęs.

— Ir tu d a py k st i!
javo Rožiuke. — Kokia asz ne 
laiminga! Džiaugiausi jog tu
rėsiu proga pasimatymu su ta
vim...

bet

o jau

su-

sude-

— Na, na, jau neverki n|a- 
no mylimiausioji! S^dma isz- 
cz.vstiusiu, bet idant tave da 
karta pamatyt, paimsiu ja na
mon o rytoj a'lnesziu atgal. Pa- 
niatysiury to anksti asztunta 
Valanda! O gal per mikli per
simainys tavo lovelis!• 4|Į

Rože nuszlm^ste akutes, o in 
jos szirdele iuejo viltis, jog gal

Paimsiu szalma 
su savim, iszczystysiu ir rytoj 
anksti atncsziu atgalio-., pakol 
dedi" iszcis in suda!

— Na tai labai gerai! Paro
dysiu Ponui rodininkui, kuris 
taip-gi myli tokius dalykus 
rinkti. (>j tik man užvydes jos 
kada pamatys!

Ant rytojaus 
ant paženklytos valandos su 
zalrnii. Plienas ir geležis žibėjo 
kaip sidabras o ponui Kup- 
czinskui net szirdis szokinejo 
isz džiaugsmo kada ja paregė
jo-

ko. •
Vincas paspaude sprenziim ir 

akyirnirksnyja 
nuo galvos
pono Kupczinskio.

— Aržiu dedei — tare-rrnu- 
siszypsojas Vincas.

Ponas Knpczinskas atsiduso 
lengvai.

— Rožiuka turiu tau duo
ti tarė su paguodom* — bet tu 
rakali, pabaigsi savo gyvastį 
ant kartuvių! Nedoras esi! go
rint teisybe kalbant —
tai Į) padaryta u, Imdamas tavo 
vietoj.

asz ir

N a,

stojo Vincas 
valandos

air-gi nekalbeja?. 
jog tai kas nepaprasto!
szauke Knpczinskas vartoda
mas szalma rankosia. — Puiki! 
Bet kokias dideles gaivus tuifa- 
jo tie senoviszki kareiviai. Ma
no dvi tokios intilptu in ja!

— Tegul dede iszbando!
Ponas Kupczinsikas 

galva in skyle, prisiartino prie 
zprkolo kalbėdamas:

— Gerai iszrodau, bet vie
tos joja labai mažai randasi, ne 
tiek kiek mislinau. Sunku man 
kvėpuot, siųauge... Kaip galėjo 
tie kareiviai kvėpuot lekioja 

Vliųcuk: pagelbėk 
map — yuimkio nuo gųlvos.

Bet pakdl Vincas spėjo prįsi- 
artyt, stojosi nepaprastas daig- 
taas. Sprenžiua paspausta per 
poną Kupcziųska, uždare szal
ma, ir ne galėjo pajudyt galvos 
no in kaire no deszine puse.

Vincuk, gelbėk! — suri
ko. — Sprenžiua užsidaro! Ati
daryk! Greicziau ba už troksz- 
siu! Jėzau! Marija!

Vincas priszoko prie <ledos 
apžiūrėjo sprenzina ir — 
juoke po - nosie.

— Sunkus tai darbas bus 
a'tidaryti, bet gal inveiksiu. 
Bet pakol atidarysiu szalma, 
praszau dėdės du kartu, idant 
man 'duotmm Rožiuka.

Kvailas esi!

k^ltko;ja..

’M

pa

i n dėjo

f

nusi-

Ne gausiI
jos! Atidaryk! Greicziau! Pu
siau devintos turiu biili sude!

>

LAVINS KADETUS WEST

"T"" 

•r-aar

POINT.
Tonimv Maloney isz Jersey 

(’ity, N. .L, isz Dickinson aug- 
sztos mokslaines szimet lavins 
kadetus isz West Point atei
nanti Septemberio menesyja.

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

MILL A PATTERSON STX.

£ Iszbalsamuoja Ir laidoja mirusios jį
ant viaoldu kapiniu. Pagrabui pa
ruošia nuo paprasseiiauaiuikipra 
kilniaunju. Paraamdo automobiliui 
del laidotuvių, vąšeliu, krikuty* 
niu ir kitiems paslvailnfijimams. 
Isz Frackville*, Port Carbon ar 1st 
kitu artimiausiu miestu jeigu kas 
pareikalaus mano patarnavimo, 
meldžiu man duot žinia c pribusiu 
In trumpa laika.
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Buvo tai seniai; kada buvo, 
asz nežinau, ir kur buvo, irgi 
nežinau, — tik ręikia manyti, 
kad no už jurų, bet musu sza- 
lelej, ir ne dabar, bet senovėje, 
kada žmones buvo dar daug 
kvailesni ir lengviau kits ki
tam patikėdavo net tada, kai 
jiems kokis nors melagis nebū
tus daiktus kalbėdavo. Gyveno 

«. Jis 
žmo

gllS,
mano —

Visu gyvu- 
o jo, kaip

tuomet vienas nuskurdėli' 
buvo gera* ir .darbsztus

bet niekas jam nesisekė. 
Augina gyvulius ir
pralobs, atsigaus, 
liai sveiki ganosi, 
matai, suserga ir puola. Pasėja 
javus, visu geri, auga, džiugi
na žmonių akis, 
nedygsta arba 
menkiicriai, jog
S(

o jo ar visai 
užauga toki 
vargsza* net

i•klos neatgauna. O jei uždera 
kaip kad kitu žmonių, žiūrėk 
pasikels audra su ledais ir isz- 
guldys jo szniureli, lyg jis vie
nas butu užrėžtas: kitu ne ne- 
pakliudys.

Vargo, vargo žmogus 
sunyko, suliesėjo, 
vaikai badu mirszta, 
valgyti, nei kuo kūnas prideng 
Ii. Tr sugalvojo žmogus tada:

—- Dievas mane užmirszo, 
ar gal neapkenezia, kad mane 
viena tik nelaimes persekioja. 
Eisiu, parduosiu savo vele ne

vis tiek tenka žūti, 
ar nusiskandinus.

Geriau paraduosiu, tai 
kelis metu* patsai gerai pagy
vensiu, 
gaus.

Taip pagalvojęs nutarė eiti 
pas žinoma raganiu, apie kuri 
žmones kalia*jo, kad jam pat
sai nelabasis esąs kūmas.

Kaip nutarė, taip ir padare. 
Nuejas pas raganiu įpasako
jo visus savo vargus, nelaimes 
ir praszo patarimo, 
dabar dalyti.

Iszklause jo senus burtinin
kas, ir pagailo jam vargszo

labajam: 
pasikorn*

r>

visai 
ir

T

žmona
nei ko

nors

žmona ir vaikai atsi-

kas jam

ir pagailo jam 
žmogelio.

—• Pradek burti, — 
jis žmogeliui:— gal goriau sek 
sis gyventi.

— Tai isiisimildamas, 
mokyk mane, kaip tatai daryt.

Burtininką^ atnesze jam 
knygele ir duoda.

— Vai, kad asz 
skaityti, — sako jam žmogelis
— nieko nepadės man tavo 
knygele.

— 'Tau ir nereikią mokėti,
— atsake jam burtininkas. — 
Tik tu taip pądaiyk: paimk 
kaimyno arkli, kai niekas ne
matys, nuvesk ji mizkan ir 
pririszk prie medžio ten, kur 
tankiausia. Kai kaimjmas ims 
joj jeszkot ir negales surast,tu 
nueik pas ji ir pasiūlyk jam 
paburti. Nusiminęs kaimynas, 
žinoma sutiks. Tada tu paimsi 
szita knyga, pavartysi, nuduo
damas, kad skaitai, ir pasaky
si savo (kaimynui: “Tavo arkli 
pavogė vagis, nuvede iniszkan 
ir pririszo ton ir ten prie me
džio. Nakczia jis masto nuvesti 
ji svetimon szalpi ir parduoti. 
Skubėk, kol dar nesutemo.“ 
Žinoma, kaimynas nuėjės, kur 
tu nnrodei, ir ten suradęs savo 
arklį tave gerai apdovanot ir 
prade* manyti, kad tu didelis 
raganius. Kai skaudos kam 
dantie, tu nueik ir pasakyk: 
Leisk, asz tau užkalbėsiu.“ 
Paimk duonos ar druskos, pn- 
szvegždek ir liepk ta duona ir 
druska danti* trinti. Jei dan
tys nenustos skundėjo, sakyk

patarė

atnesze

rp

isz-

nemoku

>

| 
kad dar reikia kitnip užkalbė
ti, ir daryk taip, kol tam žmo
gui dantys patys nustos skau
dėjo, o jis pamanys, kad nusto
jo todėl, kad tu užkalbėjai, ir 
vėl tavo apdovanot ir. manys, 
kad tu didelis raganius.»

Tai ir tu taip buri J — | 
pakląuse jo žmogelis.

-r Ir asz taip buriu 
sakę jam burtininkas:— tik tu 
niekam.nesakyk, no* tada ir 
tąu nivkas nepatikęs. Asz tave 
pamokiau, tavos gailėdamas* ?

Žmogelis padėkojo ir, panh 
jos namo omo daryti, kaip jam 
senis patarė, ir greitu laiku 
praturtėjo, ir visi žmones emc 
kalbėti, kad esąs didelis burti
ninkas, ir kad patsai nelabasis 
jam t ariniu jes. Visi labai ji 
gerbo ir net bijojo, 
kad visa, 
gus daro ar 'kalba, jis visa ži
no.

Praturtėjo žmogelis ir gyve
no dabar, kaip koks ponas. Ne
dirbo, nevargo, tik gere ir gar
džiai valgė, nes žmones nelai
mėn imk Ii uve, nesze jam ka tik 
turėjo geriausio.

Gyveno tame kraszte galim 
gas karalius. Kai jo tėvas mi
rė, jis paliko jam didele vals
tybe, stipria kariuomene, pil
im. iždine pinigu ir stebuklinga 
aukso žiedą. Mirdamas jis ių- 
sake sunui ne^zioti ta žiedą vi
suomet ant pirszto ir niekuo
met jo nenuimti. •

— Atmink, sūneli, — kai- 
lx*jo jam tėvas mirdamas:— 
kol ta žiedą turėsi, jokiu ne
laimiu nei tu,

nepatirs.

> —- »t-

nes mane, 
ka kiekvienas žmo-

Ir nerodydamas baimes utr i f u Isake žmogelis karaliaus pa
siuntiniams: r

— ( vyksiu in karalių ■ lik 
tuomet, kai atsius nitui karie- 
ia, kurioje jis patsai važinėja.

Pasiuntiniai eme niszkinti 
jam, kad tai negalimas daik
tas, kad apie tai jie net prą. 
neszti neiszdrU karaliui. Nie
kados (Uir nebuvo, kad kas isz- 

. d ristu karaliaus ąepaklausyl i 
ir dargi statyti jam reikalavi
mus. 

.. .. .

drysiu

M, k e pirmasis:
atsa-

r į i . -i ., • m ' ■ • ’

kas manų žiędu pagrobti ir ne

Niekas n ėdri so,, <>.ąsz 
, r— atsuko jiems žmoge-. 

lis. Okai pasiuntiniai prigrasė 
jam, kad ji prievarta priversiu 
nuvykti įą kąrąliu, jis atsake.:

F^imeginkite tiktai, Ne 
vienas jusu namo gyvąs nesu- 
gryž.

Pagalvojo pasiuntiniai ir 
pabijojo prievartos panaudoti. 
Toks didelis raganius, kur net 
karaliaus nebijo, visa, gali, ką 
panori. Gerinu jo neliesti, kad 
nelaimes iązyengųp...

Pargryžo karaliaus pasiun
tiniai nieko nepesze, ir papa
sakojo, ką reikalavo burtinin
kas.

B A H JU E
- ' r '

Gal iv neatspes, —i 
bet vis geriau 

pariteriautj, ka jis ten darov
O tuo metu musu žmogęĮls 

meldėsi, ruoszdamasis mirt:, 
no žinojo, kad surasti žiedą jis 
negali. Besimelsdumąs gird:, 
kad kažkas i nėjo kitan kam
barin, atsargiai, priėjo prie du
riu ir, lur but, žiuri per rakjo 
skylėki, Musu žmogelis pama
te, kad gal tai karaliaus bude
lis atėjo ji nugalabinti, bet at
siminė, kad praslinko tik vie
na dieną, ir lengviau atsiduso:

Acziu Dievui, dar tik vienus, 
o Ju dąr liko?.

Jis norėjo pasakyt, kad pras 
linko lik vienas vakaras, o dar 
Ūko jam gyventi du vakaru. 
Bet karaliaus tarnas pamapo, 
kad jis pasakos, kad atėjės vie
nas nusikaltėlis, o dar du liku
siu. Jis baisiąi nusigąndes nu
bėgo pas du kitu ir sako:

—- Vai, szis visa žino. Kai 
tik atėjau — ir rodos ėjau taip 
tyliai, jog jis net ir iszgirsti ne- 

. • • • v • r

at vežkite

— Gerai, — tarė karalius. 
— pasiųskite jaip karieta, ku
rioje ašz važinėjau. Bet jei pe- 
panpres dabar atvykti, nubirs- 
kite jam galva ir 
czion.

Nuvyko vėl pasiuntiniai jau 
su 'karaliaus karieta, 

kaip kad burtininkas reikala
vo, ir pranesze jam, ka liepo 
karalius. Mato musu žmogelis, 
kad su karalium menki juoką-., 
atsisėdo ir nuvažiavo.

Kai tik atvažiavo in kara
liaus rūmus, tuojau nuvede ji 
pas karalių.

— Tu manai, kad esi toks 
didelis burtininkas ir su ka
ralium lygus. Tik tokioje nori 
karietoje važinėti, kurioje asz 
važinėju. Asz tavo reikalavima 
patenkinau ir tau garbe dide
le ’suteikiau, o 
turi

daba r

nei tavo valsty
be nepatirs. Didele szitame 
žiede galybe. Kol jis ant pirsz
to, prieszai tau nebaisus. Kad 
jie deszimti kartu butu galin
gesni, negu tu, vienok juos nu
galėsi. Bet jei nustosi kada 
nors szito žiedp, tave aplėk 
laime, ir nustosi turtu ir savo 
valstybes. s

Kaip savo, akies lelo dabojo 
karalius žiedą ar niekados ne- 
nuimejavo jo nuo pirszto. t-

Viena tvankiu vasaros diena turi surasti mano žiedą, 
panorėjo karąlius juroje, pasi
maudyti. Nusirengė* jis jau 
buvo beeinąs vandenin, bet pa
galvojo, kad jam besimaudant 
žiedas gali netikėtai nukristi 
nuo pirszto ir žūti juros gilu
moje. Karalius nusiėmė žiedą 
nuo pirszto ir paliko pakrasz- 
teje. Iszsimaudes apsirengė ir 
nuėjo savo dvaran, o žiedą ir 
pamirszo. Prisiminė tik namo 
parėjės. Tuojau, niekam nieko 
nesakydamas, nei isztikimian- 
siais tarnais nepasitikėdamas, 
gryžo atgal ir ten žiedo nebe
rado. Nusiminė didžiai kara
lius ir liepe visiems žiedo jesz- 
koti, bet niekas surasti jo ne
surado.
Ilgai aimanavo kąraliu*, kąa 

žiedo nustojo. Didžiausius tur
tus pažadėjo tam, kas suras Ir 
suradę jam atnez žiedą, ir žy
nius ir burtininkus klauso, nie
kas jam nieko pasakyti nega
lėjo. Sužinojo pagaliau kara
lius apie, musu žmogeli, kad jis 
moka visa atspėti,'moka nuro.-

dabar tu mano 
j'eikalavima patenkinti: 

Pa
prastiems burtininkams asz 
žadėdavau dideles dovanas, o 
kai jie nesurasdavo, ramiai at
leisdavau juos namo. Bet su 
tavim, kurs esi su karaliais ly
gus, visu burtininku karalius, 
taip pasielgti asz negąlįu. Jei 
surasi mano žįeila, gausi tiek 
turtų, 
gus, bet jei nesurasi, kaip kacj 
kiti nesurado liepsiu nukirsti 
galva.

r— Szviesiausias karaliau^ 
surasti tavo žiedą nesunku, bet 
turi man dubti'tris dienas lai
ko.

burtininkams

jog busi su manim ly-

— Gerai, ~ atsake kara
lius: duodu tau tris dienas lai* 
ko. O kad tu nepabėgtai, mane 
apgavės, gyvensi po priežiūra 
mano rūmuose.

Ir liepo ji nuvesti in ąųksz- 
cziąusiaji bokszta ir ten užda
ryti.

Erne -ten žmogelis melstis, 
nes žinojo, kad jis žiedo ne jo
kiu budu surasti negales, net 
nenumano, kaip ir kur jis jesz?

dy t i, kur randas} djngusis dalg koti* Meldžiasi visa diena i ki
tas. Nusiuntė-karalius in ji tai- vakaro1 o visi karaliaus ri>
nūn, kad jis tuujapa atvyktu ir niuosu mano, W jisai buria.
pasakytu jam, kur dingo žie
das. Nueigundo žmogelis, ’kai''ne
atvyko karaliaus taniai papa
sakojo, kokiapi reikalui kara
lius ji sząukią.

— Ar taip turiu mirti, ar 
taip turiu mirti, — mano sau 
žmogelis. — Kur asz ta žiedą 
surasiu, jei surasti jo negalėjo 
didžiausi žyma i ir galvocziaj. 
Reikia pratęsti laiku*, gal tuo
met žiedas patsai susiras.

galėjo — -szis žynys ’ ir sako: 
viena jau atėjo, dar du liko...

Kiti du nenorėjo jaip patikė
ti ir lodei nutąre ikita vakaro, 
'kai visi suguls, nueiti ir pa
klausyti, ką pasakys tasai už
darytas žynys.

Kai tik atėjo antra vakaras, 
nuėjo pirrpasis $u kitu.

Kai tik jie pątylųmis priėjo 
prie durįu, musu žmogelis ye) 
nusigando ir pamanė, kad atė
jo karaliaus budeliai ji nužu
dyti, bet atsiminė, kad dar tik 
du vakaru praslinko, todėl at
sidusęs sako:

Acziu Dievui, jau du o
liko tik vienas.

Nusidėjėliai, iszgirde sziuoa 
žodžius,nusigaiuĮo- ir nubėgo 
pasiszauke treczia ir sako:

—- rr i k ra i szis žynys visiką f
žino. Vos tik priejęve prie du
riu, jis ir sako: jau du atėjo, 
liko dar vienas. Kas mums da- ■* J* i • , ' hi • ii * V t m i G» tupi - >r p." • *
ryti dabar?

Tureli, tarėsi ir nutarė eiti 
pas žyni ir viską jam pasakyti. 
Gal jis pasigailės ju ir nežu
dys.

Kaip sumanė, tai ir padare, 
Iszklause jų musu žmogeli1* ir 
tarė:

jau ąsz norėjau apie

lt

Gerai, kad pą^isakęte. O 
y. jus prą- 

neszti karaliui, tik laukiau nu
statyto laiko.

— Kas minus dabar dary
ti? — kalusia jie. — Kai suži
nos karalius jis palieps mum 
nukirsti galvas.

— Karalius nieko nesužinos, 
jei manes paklausysite. Man 

aiia, nes asz turiu kaip 
tik jusu metii sunūs, ir lodei
jus u g

' i !• ♦ •v" *ab noriu jus goįbiiti.
— Klausysime ‘ir darysime 

visa, ka paliepki, tik gelbėk 
mus, — suszuko visi trys.

' j. j. • r <r *

Jis paliepė jiems inraityti

— Klausysime ir darysimo
v J. 1; • b

suszuko visi trys
*» «*> . 4,/»* <r * -

žiedą duonos minksztymąn ir

žinoti J kad yra pagrobęs. Mh- 
tau, tu nori tuszėziais iszsisuk
ti žodžiais, bet tau nepasiseks 
mane apgauti.

— Ei va ten, kur randasi ta
vo paųkszcriai,
Ii ui musu žmogelis,—o ten pa
matysim, ar tave apgaudinėji!.

Nuėjo vįsi ten, kur buvo ka
raliaus paukszcziai. Musu žmo
gelis apėjo visus, apžiurėjo, 
sustojo ties kalakutu, kuris tu
rėjo nupeszta uodega, ir sako:

— Szis ka lak litas prari jo ta
vo žiedą. Liepk*ji paplauti ir 
pajeszkoti viduriuose.

— Pažiuresiim — 
ralius* ii* Ii epe tuojau paplauti 
kalakutu ir iszskrosfi jo 
rius.

Surado žiedą, 
karalius ir sako: 

lh •’ll Ir

— Matau, kad tu tikrai 
daug žinai. Bet pirm negu tave 
atloisiu, turiu dar iszbąndyt, 
ar tu tikrai esi toks gudrus, 
kaip apie tavo kalba.

Mat, karaliui pagailo paža
dėtu burtininkui turtu.

Nusivedė ji karalius savo so
dan, vaikszczioja su juo, klau
sinėja, kokiu budu atspėjo jis 
kur karaliaus žiedas, kokiu bil
du jis ingi jo mokslą atspėti, 
kur randasi dingusis daiktas... 
Žmogelis daugiausia tyli ir nic 
ko nesatakineja, o karalius vis 
daugiau ir daugiau klausinėja, 
bot kadangi žmogelis neturi ka 
sakyti, tai karalius 
pykt i.

Beveikszcziodami po soda 
kai ti’k prieina prie 
karalius liepia tuoj 
nes,

sako k a ra-

tarė kO-

vidu-

Nus i stebėjo

ima net

1 
suolelio, 
prisėsti, 

mat,, vaikszczioli pesezias 
uepriprate, tai greit pavargsta. 

Buvaikszeziodamas, bekalbė
damas mosterėjo karalius ran
ką ir pagavo vabalėli, o paga- 

klausia musu žmogeli:
- pasakyk, 

turiu rankoja?
— Nelaimingas Vabalėli, 

kad patekai karaliaus rankon, 
gyvas neisztruksi, — atsidu
sęs sunkiai ir 
musu

ves
ka dabar asz

Vabalėli

* . • . . •• * ■' * ’ * * » • » ' •• # • ' 0 • ’į Ar • '' ' » * ’ 
isz mano kambario ir eis pro 
szita, suimkite ji greieziau ir 
is^mesĮnt per įauga. ■

O tai buvo t reeziame auksz- 
te, ir karalius mąąe, ]<ad bur
tininkus mirtinai užfeįnp^z, isz 
krites isz tokios aujcsztiimps.

Sugryžes jib sako burtinin
kui:

inkiszti ji kalakutui gerklen, 
kad jis ta žiedą prarytu, o pas
kui nupesžti tam kalakutui 
uodega. *

Jie visa padare, kaip jiems 
buvo paliepęs.

Suėjo trys dienos ir szaukiu 
karalius žyni, kad pasakytu, 
kur radasi jo žiedas.

-r 'Ną,r-r, sako jisai: — trys 
dienos sukako, kaip tu prąszei. 
Jei man nepasakysi, kur ran
dasi mano žiedas tai pamąny- 
shi, kad tu nę hurt įninku kara-

«»

. ... ,, ..
Ir kitu savo giminiu. v 

Pasiseko man ja užtikti,.< 
Vienam ♦ yiesznarni suąitijų, 
O kad buvau fain pasirodęs, 

Skącziau gązieta ąrti atsisėdės, 
italionąs pradėjo 4n ją kąlbetį* 
Žodžius isz buftip* iszstumdį- 

neti,
Net mane juoką’* pąeme, * 

O kokis tai Ungaras net veme.
Sztai ką girdėjau,

Gerai sau iii galva i risi deja u: 
“Mįa guda Anytą, 

. “Ju lįuku laiką cacyta,
1 Meika da guda feiva for mi, 

MLiva yida vid mi, si,”
Triuksst ant keliu klaupė, 

Mergina net Subaubė.
Szi nkoris atbėgo t up jaus, 
Pagriebė ji už kalnieriaus, 

Spyrė in užpakali, 
Ta j i makaronini rakali.

AĮergina numoą nusiuntė, 
Mane pulkui iszsiunte, 

l<|ąnt dažinotau kur gyyemų 
Ir apraszytau ‘jos gyvenimą. 

Bet savo kūmai apie tai pave
siu. 

Ją in lenais nuvesiu, 
Ugi duos tai besarmatei. 
Italijonis^kai iszgama.

* * ♦

saudabar galiGerai 
eiti namo, rr r ralį T”

M ąsų žiogelis aUi'ke|ą, pąr 
dykojo karaliui ir jau rengu
si iszejti. Ką| jis buvę jau arti 
durų, karalius ji sulaiko ir 
juokdamasis pąklausė:

— Na, visa žinantis burti
ninke, ar tu žinai, kodą tu mir
si ?

* c

— Žinau, 
žmogelis: —

— atsake jąm 
trimis dienomis 

auksc^iau, ąegu tu, *zyi<ksian- 
sjas kuraliaii.

Iszgirjes sziuo* žodžius ka
rulius baisiai ąu^igąilde, no* 
patikėjo, kad žinys tikra tjesą 
pasakęs. Jis sulaiko ji, apdųvą- 
nojo dvarais ir dideliais tur
tais, apstato ji tarnąis ir sar
gyba, pąliepe žiųreti, kąj ne
dirbtu, tik lengvai gyventu, 
gardžiai valgytu jy saldžiai 
gertu. Karąlius maną, kad taip 
begyvenant jis ilgiau gyvena, 
bus gyvą* ir karalius.

Žmogus apsigyveno apdova
notuose dvaruose, parsigabeno 
ten įsąViJ žmoną ir vaikus, leąg- 
yąi Visi ten gyveno, nieko ne
dirbdami, vargo nėra gaudami, 
tik gardžiai valgė, saldžiai ge
re, diena ir naktį linksminosi. 
Ir asz ten viena karta buvau, 
su jais* gardžiai valgiau, sal
džiai geriau. Nors per barzda 
varvėjo, bet gerklen nepateko.

neiszt niksi, 
nusiminęs tarė 

žmogelis, manydamas, 
kad vistiek karalius pastebės 
ji nieko nenusimanant, ir lieps 
nužudyti. Jis taip tarė todėl, 
kad jo pavarde buvo Vabalėlis.- 
Bet karalius, 
žodžius, net kruptelejo ir todėl 
sugniaužė stipriai ranka. Kai 
atgniaužė ranka, vabalas tik
rai 'buvę negyvas. /

-r- Atspėjai vėl 
ralius. — Dabar padalysiu tau 
paskutini bandymą. t

Taip padaręs, nusivedė ji są- 
vo kąinbariuotsna. Ten jįs pa
liepę ątnęszįi įiąuszinju, padė
ti juos ant kietos kedęs ir už
kloti baltą paklodę.. Ką i visa

M po Kana-
«i*i> • W iA * J

T
iszgirdes ežiuos

sako ka-» . *. < c * Tb , • J

buvo atliktą, jis priyęde prie 
kedeis 'ir liepia žmogeliui ątsi- 
seti. Q musu žmogulis nežino
jo, kad po paklode bpvo kiąu- 
sziniai. Bet jam inkyrejo vis 
sesdineti ir, be to, nuvargo, 
laukdamals nelaimes.

F ■'< r ' '' ' ♦. 4

Tebūnie greieziap, kas
turi būti.
vistiek gala's, -

r ’ ; ■ .■ > > I“ f 
Laike “ veikeiszeno 
# d a keliavau
Ir in viena apygaixla atsibala-

- dojaą,
Oi, ka topais pamacziąu, 

Vai pora merginu užtiaau, 
Isz Lietuvisžkos kilmes, 
Lietuvos tikros gimines, 

Kurios orionais kelis metus 
patapo, 

Su makaronais suvisai papaiko 
Su jais szoka kad ir avinycrioj, 
O su Lietuviu nekalbėtu ne sc- 

klyczioj, 
Kad ir jisai ‘be nosies butu, 

O Lietuvys puikiaušo iszrody- 
tu,

• I

Vienam krauėzeĮiui pati mirė, 
Su sziąom svietu persįskyre, 
Badai Brooklyne tas buvo, 

Ne taip seniai atsibuvo.
KriauozĮus už^inorėją jaunos, 

Puikios ir gražios panos, 
Km u te sau iszsirinko, 

Bet jau toji netiko, 
Norėjo kad pati ant ję dirbtu 

Vandeni nesziotu, anglis 
rinktu, 

Ant maisto dirbtu, 
Valgius Jam virtu.

Gimines pakurstė seni, 
Kam tu su ja gyveni, < . 

Na, ir in kėlės dienas prapuolė 
Kaip akmuo in vandeni in- 

puole, 
Motore paliko be skatiko, 
Ir jokio maisto nepaliko. ' 
Oj tu kvaili kam giminiu 

klausai,, 
Jaigu taip norėjai ir apsipą- 

eziavaf, - .
J uk žinai, kad už tai bąusme 

yra, 
Jaigu vyras be reikalo motere 

palieka.
Geriau sugryžk prie pacziules 

savo.
Ir prie keliolikos vaiku tavo, 

Gyvenkie kaip prisakė Dievas, 
Dangiškasis tavo Tėvas. 
Juk gumuos tau duonos ne 

duos, 
Tavo pacziules nepaguoįos, 
Jaigu ąnt ją noru nesutikai, 

Prieszingai j u noraips apsipa- 
cziavai.

** *

J

K y

I

Lietuviai Fridriksvili, 
Namini aluti sriaubti .mylį
Vakarus2&as kožna ^ubata 

laiko. .J. M "
Pesztukai gerai ten užsitrauko.
Zė "* *» V, • ■ ■* II -• "''A H i ' M*1 * i»» • * "*• * J**

Tai mat didesni unarą turi. Sztai neseniai szokis atsibuvo,
Isz tolimesniu vietų taipgi prj-

Grąžiaį szojro ir daifląvo, 
Pajępl yisį svaiguli gavo.

Apie pusiaunakti,
Pradėjo staugti,

Kaip su tokiu Italijonu po 
atrytus vaikszczioti gali, 

Apie tai sziadien daug nesaky
siu,

Kaip ti’k biski pamokysiu: 
Jaigu norite gera gyvenimą 

turėti, 
Ir kad Lietuviai ant jus meiliai 

žiūrei u,
Tai szita kvailumą pamoskite, 

Truputi proto turėkite,
O tada kitaip apie jus kalbės, 

Nuo nieko sarmata neturės.
Busite paguodotos, 

Ir nuo Lietuviu mylėtos.

i • •

Jei galas man, tai 
•—* iy nusigręžęs 

m karalių piktąi pratarė:

sias karaliau, vis sodini iv so
dini, 'kaip visztą ant kjautezi- 
nįu. Šeri?; palis, jei nori, 
mane sodink!

Karalius pamanė, kad burtt-
-1- Tai pa-

— maąo jL- 
ręikia su jąo pabąigti.

Mat, kaip žirn iai iv nemandiię 
gilti «u kalbasi, dar key 
szys. man vėliau. ♦ f

Jis iszejo fcitap kambarin ir
• v i 

t ' ' • I,
— Kai szis raganius iszėls

t

Ką tu mane szviesiau*

\ •

ten vienas -kambary sudeda
I , p * ,i . '> ’ '

’ *

Kai sutemo, vienas, tarnu, 
kurie buvo karaliaus žiedą se
nai radę, bet paslėpė, sąko: <

-r Eisiu pamatysiu, ka szls 
raganius ten daro? Ar neg ro
sią tilc mipiis pavojus.

Antrą* tilk iiusijimke,

vienas neatspėjo. Neatspes Ir irias, laiko tavo žiedą įgrobęs.'paliepę tarnams: 
szitąs, — sako trwziiisis. - Niekus kalbi. Kaip gali

j

Tiek garsiu žyniu ir ne

o no

1

hi, kad tu np burtininku kana
> t - a a a

liūs, bet apgavikas, ir kaip su 
apgaviku, su tavimi asz pasi
elgsiu.

\Tavo namuose yra 
gis, kuris, '

uinkas vėl atspėjo, 
vpj i ugnis žmogus,

—

>■ va-
patsąi t p )ie*kinpdą-l

c

szita*
i

sako trecziąsįs. Niekus kalbi. Knip gali

HazeUone viena Lietuvaite in 
Italijona insimylėjo, 

' Ahit nieko nepaiso tik in ji 
ži 111*0 jo, 

Neklauso ne tėvu,

<1

i. / <a

<**

Brio vieno vaikindio priėjo, 
Pradėjo daužyti kiek galėjo, 

Su peiliu pradėjo gintis,.
Adbulas prie duriu stiųntis, «

til ' ■Rankas supiauste visiems, 
Noses sudaužė kitiems, 

-Dąębę turėję <Jąktąra$, 
Susiuvo kėlės raukas. 
Kraujo daug iszltejo, 

Kada IW ęuerjo. 
V tai vis isz pavydejirtio, 
Vieiia* kitam užvydejo, 

Bu viena mergina visi mjiejo, 
Pacziųotis sų ja norėjo, 
Daugiau jau nekalbėsi u,

f* " T M

r

Kita karta daugiau paporyriu.
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ŽINIOS VIETINES SHENANDOAH, PA.
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— Szia sanvaite pripuola 
czvertis meto su pasninku Se- 
redoj, Petnyczioj ir Subatoj.

—< Sžiadien Readingo pėdo Juozas Ramanaviczius,

— Praeita Petnyczia, per 
iazgriuvima szlopos William1 
Penn kasyklų likos užmuszti 

, And- 
ir Mahanoy City rius Tomko, Nik Cicerine visiMaple Hill 

kiteiy klosto.
* —• nvuzaiiiiVMMiv upių i\c**į (ims, VLSI ISZ VV 111111111 I 

puskavo^mylimnJu nes’BuibįitOj kiti likos sužeistais ii 
pripuola Decoration Day.

' U- Riekto Rimkovicz kuris• 1 * ‘ I #
ntiszove savo dranga,'ana dio-

k i .« .... ..na 'bando atimti sau gyvastį 
Pottsvilles kalėjimo per pasi- 
kdrima, W( likos užtiktas in 
laika per dažiuretojus.

paeziuoti if Nik Picdno iiove-i l 
Noirhnirszkiie' apie ka-( dias, visi isz William Penn. Du 

ir nuvežti
in ligonbuti. Visi buvo kaimy
nai ir nuėjo dirbti drauge i 
vos insileido in kasyklas kad 
tame sugriuvo szalis szliopos 
užgriaudama visus.

na 'bandė atimti gyvastį

$— Broplanine stotie Ring
tone ir Hometown, bus panai
kintos* o didesnis plotis žemes 

valdžia
Itymesvilles. Žibarto 
tefwne bus perkeltas in Barnes
ville.

nupirktas per
žemes

prie 
Home-

• — Didelis bosas prigulintis 
ppe Schuylkill Traction Co. 
SUde^e arti Džiaksono peczes 
ppfujita Petnycziiw nakti. Ant 
#|liukio jame nesirado pasažie- 
riu.f Bosas ’buvo vertas 5,000 
doleriu.
• *f— 'Praeita Petnyczia Ma- 
liandjauH gyventojai turėjo pro 
ga pamatyti Dėdės Šamo ka
riukus eroplanus, kurie perio
ke pro miestui isz Chieagos in 
New Yorka, kur atsibuvo ori
niai manidbnii. Apie szimtas 
Visokiu eropllanu, 'ddiejuosia 
divizijuosia, buvo aiszkiai ma
tyti.

— Policija praeita sanvai- 
tQ suome keturis jaunus pleszi- 
kus kurie yra apkaltinami už 
Upiploszimus, nesziojima gink- 
Ju ir kitokius prasižengimus 
szioja aplinkineja. Buvo tai 
Jonas Drcznįak, 20 motu; Juo- 
žas YCfubėl, 19 metu, 
Rėklaitis, 20Hhttu ir 
ZaHx4s1<is, 20 mėtii. Tiejei ple-

Buvo

Juozas
.Juozas

szikai sulaikė žmogų kuri api- 
plesze ir daug atplesze gara- 
džiu ir verhauziu isz kuriu pa
ėmė daug tavoro.ė '

O’Hara 1SZ

vyskupas
Lietuviszkoje

SAULE
r

II

1 H. f , ... . ,

Worcester, Mass, f Ona. Da- 
mintiene, naszle, mire savo na
muose, Holdene. Ji palieka du 
sunu Antana ir Vinca; ir pen-

isztdkoju-
Laidotuves 

iųvy'ko su . bažnytinėmis apoi- 
gbmiri Szv. Mafijos bažnyczio-

kias dukteris, Ona, Marijona 
Elena, Margariota, 
sias ir Katarina.

jo, LLoldejic, 9-ta valanda, pas
kui palaidota Szv. Marijos 

y‘ kapuieae Holdene/. ur . ..
ir _j • '■

į ~ Iranas Janktįk....... u • - • KM „
parijęs isz darbo nerado savo 
naujojo fiiuto. Matyti, Vagiliai toil . .fe - fe . ... fefe. . .fe ' Ui

Chicago. :n

Ateinanczia Sereda mo- būvį insigjivo hl jo khmbari, if
* * A _ w >• « * * >•. I M - I’kės Lehigh Valles No. 2, 3, ii* 4, 

Packer kasyklos o Readingo 
Petnyczioje.

— Vladas Sadanavicz, 320 
E. Lloyd uly., likos pastatytas 
po $1,500 belą, už teviszkuma 
ir subjaurinima Violetos Bal- 
cziutes, ant kurios užklupo ar
ti Shenadorio Heights.

— Kontrakta ant iszveži- 
mo szaszlavu (garbecz) aplai- 
ke Juozas Želinskis kurio kon
traktas buvo pigiauses.
t Ignotas Martinaitis, ku- 

gyveno Frackville, mire 
laike žuvavimo arti Mauch 
Chunk nuo kraujatekio. Velio
nis pergyveno daugeli metu 
czionais. Velionis paliko pa
ežiu, viena sunu ir tris dukte- 

Paszarvotas ant 436 S. 
Lehigh avė.

ris

res.

Girardville, Pa. f Panedell- 
je atsibuvo laidotuves, Onos, 
mylemos paezios Tamosziaus 
Drulio isz Homesvilles, kuri 
mirė praėjusi Ketverga. Velio
ne paliko vyra, viena dukteria 
ir du sūnūs. Palaidota su pa
maldomis Szv. Vincento baž- 
nyczioje.

pasiėmė tai,‘kas jiems patiko.
Prie Union Avė., ir 22- 

ros pleszikai atėmė isz Jono 
Gaudros asztuonis dolerius pi
nigais ir laikrodėli.

—■ Chicagiecziai, kurie da
ro vyną ir alų, daugiau nepri
valo bijoti policijos. Toki pa- 
reiszkirma padaro majoras Cer- 
mak. Pagal jo, policija neturi 
jokio biznio slankioti apie na
mus ir žiūrėti, kas daro vyną. 
Tai no jir reikalas.

AĮajoras nemato nieko bld- 
gov tame, jei žmones pasidaro 
kiek vyno ir alaus savo reika
lais, — Lile tik jie tuos savo 
produktus nepardavintu ki
tiems. —N.

. —.........-

Mount Cannel, Pa. — Vienas 
isz seniausiu bravoru szioje ap
linkinėje Anthracite Brewery 
Co. likos parduotas per szerifrj 
ant Imitacijos už $18,300 už 
taksas. Seniau tasai bravoras 
prigulėjo prie Malone szeimy
lios isz Shenadorio.

■ < r-

DUSZIA ANT PARDAVIMO.

Fi

I
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Cleveland, OJiip.

Viena diena Vincas kalbėjo 
in velnią:

— Nori pirkti mano d uszia ?
— Juk mažai verta!
—, Parduosiu ja pigiai v u z 

linksmybes szio svieto ant va
landėlėms...

*— Palauk tu senas griesz- 
ninke — kas tau tiek duotu!
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— Ketverge, 4 valanda po 
piet, vyskupas 
Philadelphijos, dirmavos daug 
.vaiku Szv. Juozapo bažnyczio- 
je. Petnyczios ryta 
laikys miszes
bažnyczioje ir dalys komunije.

— Gerai žinomas musu mies
te* Edvardas- Traskauckas, ku
ria koki laika 'gyveno Frack
ville, bus ateinanti menesi sta-* 
tytas priesz Pottsvilles suda už 
ntižudinima savo paezios Mari-I 
jonos Oktoberio mėnesyj, 1926 
mote, kada mot ere ėjo in baž- 
nyczia Nedėlios ryta, szuuda- 
mas in ją kelis kartus in pe- 
ežius, be jokios priežasties. Po p|aczįaį ži

Apie Gražybes
UKISZKA SVAJONE.
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Nesurasi tokio ožio, 
iKad visai nemėgtu grožio, 
Bet ožiu taip pat užtenka, 
Kurie ir gražuoles renka....

Mis Estonija — kaimyne, 
. In Paryžių prasitrynę t rf,

♦Sako —jaų-Iabąi ji szauna,
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ISZTRAUKS NUKRITUSIUS EROPLANUS ISZ VANDENS. 
J f. I. I > I- # ,, ■ 1 *

Yra tai, laivelis kuris isztraukines nukritusius eroplanus in vandeni ir dabar buna 
iszbandomas Wasbingtone. Lyg sziam laikui tokio laivelio nesirado ir nekarta nukritusis

. ' ■ _ 'fe .. ... A L A ' 'i 1 » fe. * fe fefe fe. fe fe

erdplanaįj, in vandeni nuskesdavo drauge su pilotu.; « * i v I * a • ■ . * *

Isz Visti Szaliu
( ■ y

ALFONSO TURTAS SUSI
DEDA ISZ $8,600, 000.

Madrid, Iszpanije. — Val- 
džo suskaito/ buk buvusio ka
raliaus Alfonso turtas suside
da isz kone devynių milijonu 
doleriu arba 86 milijonus pe
setų, bot karalisakos brange
nybes prie to neprisiskaito.

Karalius Alfonsas teipgi 
turi daug szeru Amerike aid 
Union Pacific
kaipo dangę szeru Dutch Shell

LAISVE TIKĖJIMO 
ISZPANIJOI.

1 '** I tj '■ . k . - *

Madrid, Iszpanije. - 
karalius Alfonsas valde Iszpa
nije, tai valdiszkas privertimas 
tikėjimas buvo katalikisZkas, 
bet nuo kada karalius likos isz- 
guitas ir paženklintas prezi
dentas', tai visam sklype užve
dė laisva tikėjimą kas nori 
garbinti Dieva, panaszei kaip 
turime Amerike — tikėjimas 
nuo valdžios likos atskirtas.

Kada

A.

ATKIRTO.

Slidžia,: — Ko nori gaspador ? 
Grybukas: — Ponas sūdžiau, 

mano kaimynas mane baisiaiV 
nužemino, ir* noriu už tai ji 
skunsti.

— Ka jisai jum pasakė?
G. — O kad tave velniai pa

griebtu !

ir* noriu

geležinkelio

Co. ir bankiniu szeru Argenti
noje.

Visus turezins kurie apleidi- 
neje Tszpanije, snlaikineja ant 
rnbežiaūs ir kdhfiskuoje juju

. . . ■1 ■

pinigus ir brangenybes.
: Il

BAISI ŽUDINSTA.
Lvovas, Lenk,

%

(Nori ji I <

e* •

į

Skaitykite “Saule”
* ♦ ♦

4 Read i ng > 
fe lines

O gi musiszke gražiausia 
Rinkti ruoszesi labiausia, 
Bet tur but ndbesUspejo;~~ ” 

bijotu vėjo”)...
Sviesta musu eksportuoja, 
O kiausziniu net stokuoja, s 
Reikia eksportuoti groži — 
Užsienyje koki oži.

6

Jis tikriausiai juk sujaudins, 
Lietuvaites visur gaudys!... 
Ir žinos, kad prie Baltijos 
Yra auganezios lelijos 
Negirdėtos: Lietuvaites!...

Už kokios, žiūrėk, savaites 
Cziups jau jas milijonieriai, 
O musiszkiai kavalieriai, 
Juk gules ir pasitraukti • 
Ir Brazilijoj palaukti:

Laime tyko gera vyra — * ..
Negru ir gražuoliu yra!

Sziaip ar taip kalbėtu žmobes ( 
Nėra ežia juk abejones, 
Kad Lietuviai ežia reklamaS į? .
Nors sava ja bartu mama!

|Yra dung stipriu pilieeziu,

}

I

<

I

1

s

i

*

S. — Juk tai ne kas do nuže-j Miesiiszku nūn Buropiecziu,
minimas. Juk tave da 
ne pagriebė.

G. — Na, jaigu tai nenuženi- 
mas, tai tegul ir poną audžia 
velniai paima!

i o
fe 71 4

v.

velniai Kurie neturi ka veikti:
Imsi girti juos ar peikti, 
Jie vis tiek rinks gražuoles!

Na, o jaigu bus papuolęs 
Musu daiktas in ju aki, 
Tai — kaip kažin kas pasakė 
Jos szlamėjimas sijono '- 
Gali tiek užduoti tono, - 1 ;
Kad istorija pakeistu, i 
Krasztui taip iszkiltį leistu, 
Kad kiauszini ir bekonu, < 
Imkim balta ar Japdha, 
Tik isz mus nuolat pirktu, — 
Laimėje tėvynė mirktu!..

------ Arėjas Vitkauskas.

W. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIU9
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girraiteje prie kaimo Binku Ii-
.. • • I L *• -• « • •

ii (u ui ii i ir j 
Nužudyta 

surado su perpjauta gerklių,' 
prieit tam žadintojai savo au
kai perpjovė burna lyg

1Artimoje

kos baisei nužudytas darbiniu- 
kas Mikola Mruk.

su perpjauta
i

,,t 1 4
Matykite dideles manevras U.S. 
kariszku erpplnnu. • Speciale ek
skursija per viena diena
In PHILADELPHIA $3.25

ISZ SHENANDOAH $3.50

Petnyczioj 29 MOJAUS
Ant regulariszko rytmetinio treino 

Isz . Ryte
Shenandoah ............................. 4:30
Mahaooy City .... 
Tamaqua ...............

n ■

>
S

į.

K

1

M

■ >•

I

Laidoja hunus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
krikaztiniu, veneliju, pasivažinėji
mo ir t.t —Telefonas 506

■ 603 W. Mahanof Av«| Mah. City

1Tik už yalandole!
Kvailas esi.
Tai ne pirksi ?
Ne!
Del ko t
Ba ir taip jau mano.

. f• a u su, 
o ‘kūnas sukapotas su 'kokiu tai 
asztriu ynagiu. Aut nužudyto 
rado ziegoreli ir pinigus isz ko 
galima dasiprast, kad žudins- 
ta buvo papildyta isz kerszto.

'•y

t

.■ H
\1. . . 5:10

.. 5:39
V«dir««H t i
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— Vincas 
Greiczius, kuriam Gegužes 8 d. 
suėjo 13 metu amžiaus, jau 
daugel kartu pasirodė svetim- 
taueziu tarpe kaipo solistas 
smuikininkas. Dabar jis daly- 
vau du kartu isz eiles garsiuo
se Clevelando muzikos cent
ruose. Gegužes 24 d., t. y
sekmadieni, jis gros naujai isz- 
statytoj milijoninėj Severance 
Hall auditorijoj ir Gegužes 26 
d., antradienio vakare, Dailos 
Muzejaus auditorijoj kaipo so
listas. Jam pianu lydės gabi 
akompaniste p-le. Clara Sharp.

— Automobiliu helaiimesc 
Ohio valstijoj per pirmus du 
sziu metu menesiu užmuzsta 
254 ypatos, tik viena ypata " * / 
mažiau negu tuo pat laiku 
pernai.

—• Iszkeliavo in 
žinomas senas CleVc- 

Pranas N.
Atvyko

Lietuva

ziidinstai likos pripažintas kad, inntio gyventojas 
tame laike netekes proto isz Martiszauskas.
didelio užvydejimo, bet dabar' bietuV0B 1896 metaia" ir
tame laike netekes proto isz 

ii’M’ir/ln iimn zlnlior-l
daktarai pripažino kad yra* 
sveiko proto ir turės atsakyti 
UŽ hfauria žudįnsta. Teismas 
bus akyvas. Traskaucka gins 
advokatai'Palmer ir Freileris. 

$ i.
?*;— įJubatoj 6 Juniaus in 
^fahanoju pribus didelis Ha-^fuhanoju pribus’ didelis Ha-

• geribeck-Wallace cirkusas ir
* W _> ii * "t ■

isa 
visa 

j laika gyveno Clevelande, dar- 
| bavosi vietos organizacijose 
ir visame vieszame szios kolo
nijos judejimes. Giyžta in Su
dargu parapija.
apleis apie vidurį sekanezios 
sanvaites. Linkime laimingos 

' ' _ _ • ? L * . « « 11 i u * *; * i t Ji .

Clevelanda

Mm

I

r
r

Todya. du perstatymus West 
End parke. Tas ci rtc tisas atlan-

1 -< ' i' * £1 J 1

kys Mt. Carmel Petnyczioj 5 
Juniaus. ’ ’

l jL,H.. ..I
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K. RĖKLAITIS
* J 4 i <’■" t A A* - * , I 4 T r

11

LUtevUakaa Graboriaa
______________

Laidoja numirėliui pa
tai naujausia mada ir 
molui*. Turiu pagalbu 
nlnke moterema. Priei
namos prekes.

010 W. Spraca Str^ 
Bell Telefonas 149 

MAHANOY CITY.PA.
Tlee Markai Slraal

Heli Telefonai 441-J 
TAMAQUA. PA.

f

t

kęlionbs.
— Clevehindo mirimu skaį- 

czius mažėja, bet mažėja ir gi
mimu.

Kūdikiu įhirtingumas buvo 
1929 m. 61 nuo 1,000; 1930 m 

- 54 nuo 1,000.

Gegužes 16 d., šilojo in 
moterystes ryszi Aleksandras 
Vasiliauskas su p-le Kalakaus- 
kiute. Szliubas buvo civilinis 
Lietuviu saleje, kur atsibuvo ir 
vestuves. Dalyvavo daug jau
navedžiu rdaugu. Laimingo Ir 
gražaus sugyvenimo jaunai po
relei. ____ ____ ••

t
M

t i

(

IIMT. CARMEL 
Petnyczioj 5 JUNIAUS 

MAHANOY CITY
Subatoj 6 JUNIAUS H

NAGENBECK 
WALLACE 

#«inraii^CIRCUS

X
J, 
I J

KRUVINOS RIAUSZES LEN 
KUOS KASYKLOSE.

Radio' žinio- 
netoli Krokuvos, Jaworz-

Warszawh.' — 
mis, netoli Krokuvos, Jaworz- 
no anglies kabyklų apygardoje 
invyko kruvintos rinuszes tarp 
st reik uojanczl u ’ a ngliakasiu ' r 
policijos. Keturi angliakasiai 
uariįuszii JA scį>tyul sužpistu 

. : JHi V;.a 
■k'»

y

-i ..

. world’s 
GREATEST j 
TRAINED

WILD “ 

ANIMAL
SHOW

BIG DOUBLE
MENAGERIE

DOORS OPf N 
I PM.-7PM.

TVICE DAILY
• 2PM.-8PM.

GRAND STAND CHAIRS RESERVED H 
AND GENERAL ADMISSION TICKETS M 

ON SALE CIRCUS DAY
i

1111 p-l) I I II. . ................................... .......... ....

: i

'.12 ISTORIJOS UŽ 25c
. I K , n ’ .fM

4

T ( ,

Nedarykia skirtumo terp vaiku 
Velniszkas 

kaziriavimas. Jeszkojo tarnaites 
o rado paezia. Stebuklinga kuczia. 
Krėslas. Nelaiminga karalių ir jlo 
vienturte duktere. Nelabas vyras. 
Prakeikimas. Delegatai pas grafa. 
Užkeikta skripka. Del tu, ka keti
na antra karta apsipaeziuot. Pikta 
Onuka. PREKE 26c.

W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 
MAHANOY CITY, PA.

<»i».

miliokia visus ligai.

/

SOVIATAI TRADES ORINE 
KELIONE EROPLANAIS.

i. >

Nuo pirmo Augus-
’ ,v’ , pradės

........... ;.l

Moskva.
(o, Soviatine valdžia 
varyti ekspresinius ir paczti-1

pradės

nius eroplanus isz Moskvos in 
Irkutską, Silberija ir Vladivos
toku, tolumo* 6,200 myliu. Bus 
i • ’> •’ * 1 f 1 •’ • 1 • '4 M-v • W * * -A. fe ^fe «« i 1 fe* I A * -o e

toka, toltitiiO’ 6,200 myliu. Bus 
tai viena.isz ilgiausiu eroplaiu-, 
niu keliu ant svieto.

ISZBADEJA ŽMONYS 
s- , < ■ T • , <• ■ j ■ \ • i

UŽKLUPO ANT
I ■

Seville, Ispanija. į— Žinios 
prisiunstos isz Calria del ftio

f

DUONKEPIU.■ (
CaMą (Jelftio 

skelbia, buk tonais likos aresz- 
tavota dvideszimts maisztinin 
ku kurio užklupo ant duoų’kep- 
tuviui ir kromu kuriuos apiplo- 
szo no visko. Buvo tai alkani 
bedarbei, kurie buvo priversti 
toip pasielgti idant * pristatyt 

(maisto del savo iszalkusiii 
iezeimynu.

’’ i Al

i

Specialiszka viena-dienine ekskur- 
cija per Memoral Day 
SUBATOJ, 30 MOJAUS 

Atlankykite draugus ar gimines 
In PHILADELPHIA $3.25 
In ATLANTIC CITY $3.75 

Isz Shenandoah 25c virsziaus
In NEW YORKA $4.00

Ant regulariszko rytmetinio treino 
Isz Valanda
Shenandoah ............................. 4:30
Mahanoy City .; . 
Tamaqua ..........t .

— VALLEY FORGE
Per Memorial Day 30 Mo jaus
Isz Mahanoy City ir atgal $2.50 
Isz Shenandoah 25c. virsziaus

Matykite ir girdėkit Pres. Hooveri 
kalbant Memorial Day kalba, teip- 
gi matykit American Legion Posts 
isz Delaware ir Chester pavietu 
paroda.

Isz
Shenandoah . 
Mahanoy City

VIENA ISZ PIRMUTINIU

. . . 5:10
. .. 5:39

Tamauqa . . .

Ryte 
. 6:10 
. 6:51 
. 7:15

IN LEBANON $2,50
IN HERHSEY PARK $3.00 
IN HARRISBURG $3.00
IN GETTYSBURG $3.50 

( ’ I " ’■ e ’ ‘

Isz Shenandoah 25c. v^sziaus
Per Memorlau Day

SUBATOJ 30 MOJAUS ' , ’a, ' • > 1 * * ’ . ' • * I
Proga matyti ir iszgirsti Vice-Pre- 
denta Curtis ant garsingos kares 
lauko Gettysburg. 
Isz 
Shenandoah .... 
Mahanoy City . ; 
Tamauqa ......

Isz Shenandoah 25c. v^sziaus 
Per Memorlau Day į

valanda 
... 6:10 
. . . 6:51 
... 7:15

IN PHILADELPHIA $3.25 
In ATLANTIC OITY $3.75 

Isz Shenandoah 25c. virsziaua
Nedelioj 7 Juniaus 

Matykite plakatus apie dauginus, 
ssstpsasaw;. t—p,. „ ,.,,a 
ANT READING GELEŽINKELIO 
......... ■■■.......   ' ........ u... . ...........—

l< i > M.

INKUREJU RAUDONO 
KRYŽIAUS DRAUGU- 

VES.
Kada prezidentą atidarė ap- 

į vaikszcziojima atminimo 50( 
metinio uždėjimo labdaringos

I draugavęs Raudonojo 
žiaUs, szalia jo sėdėjo paskuti- 
he isz 51 užde toj u tosios drau
gu ves. Yra tai Mrs. Emma L. 
Degraw isz Washingtono ku
rios paveikslas czionais talpi
nusi.

IRfe.L-JL"" “L  . 11 "■ —1 -2_

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dantistas Mahanojuje 

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

----- r ,r~ n -n-r- ■ . r...?-- '
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X—RAY

Kry-

I

Ant J. Sakalauskas 
L1ETUVISZKAS GRABOR1U3

(Bell Phone 872>
331 W. Centre S t., Shanandoah* Pa

Nuliodimo valandoje,* sutei
kiam geriausi patarnavime. Pa
laidojime atliekam rūpestingai 
ir gražiai. Busite pilnai užga
nėdinti.

Iss Mahanojaus ir Girardville* 
jeigu kas pareikalaus mano pa
tarnavime tai meldžiu man tele- 
fonuotl o pribusiu in deasirata 
minutu. Bell Telefonas 871

DR. C. A. ŽERDECKAS ■ GAS

. . .L1ETUVISZKAS DENT1STAS...
Tpmaqua ofisas, randasi People's Trust Co.. Banko name ir adaras kas 

dien, nuo 9 iki 6 valanda (pagal senovės laiko), iszskirent Seredomia.
Vakarais pagal pareikalavimo.
New Philadelphia ofisas 34 Water St., adaras kas vakaras 7 Iki 9 valan

dos. Seredomis visa diena buna adaraa. ; . ,;.Seredomis visa diena buna adaras.
Telefonas, Tamaqua H3K Pottsville 9-R-2

“JUS TURĖSITE MIRT“ teip skelbia rasrtas.
Todėl sakom — Padarykite savo testamentą. 

/
Merchants Banking Trust Co. Banka jumis patarnaus 

kaipo iszpildytojas juso testamento.
Iszpildys juso norus. Iszdalys juso turtą teip kaip pri

sakyta juso testamente. Gera banka yra geras globėjas 
juso vaikams. Szita banka žino kaip.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY OITY. PA.

MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM
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