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Isz Amerikos SKUNDAS
UŽ LAVONA

RADO PASLĖPTA
SKARBA

MICHIGANO ŽINUNAI RA
DO PASLĖPTA SKARBA 

2,000 METU SENUMO.

TĖVAI PASIĖMĖ UŽMUSZ- 
TA SUNU, PATI SKUN
DŽIA IDANT SUGRA

ŽINTU.

Ann Arbor, Mich. — Sztai 
ka pasakoja žiaunai profesoris 
Leroy Waterman isz Mich įga
no Universiteto, kuris su savo 
draugais jeszkojo 
užliek u Egipte.

Kitados gyveno 
žmogus palociuja 
prie Tigro upes,

senoviszkn

turtingas 
Seleneian, 

o kad turėjo 
dideliu i n tek m ia pas karalių

savo

y 
todėl nemokėjo taksu už drus
ka, bet isz kokios ten nežino
mos priežasties jo visa szeimy- 
na turėjo staigai apleisti savo 
gyvenimą, pašiepdami
brangius žmecziugus ir auksa 
in voza ir užkasė skiepe savo 
palociaus. Žemcziugai prigulė
jo po žemes per 2,00 metu, pa
kol juos nesurado profesoris 
Waterman,'bet ju verties nepa
duoda. Žemcziugai ir auksas 
buvo czysti rcxlas kad taja die
na buvo nuszveisti.

Selencija vieszpatavo apie 
3000 metu priesz Užgimimą 
Kristaus apie 2^000 metu atgal 
ir turėjo apie 600,000 gyvento
ju. Ant tos vietos kitados sto
vėjo BabeloniszkAs miestas 
Opiso ant jo vietos stovėjo 
miestas Akshak apie 3,000 me
tu atgal. ’

Mykolą

%. f
■> T . 4

BURDINGIERIS NUSISZO- 
VE, GASP ADENE PAPUO

LĖ IN BEDA.
Minersville, Pa. —

Marakunas, 34 metu, likos su
rastas negyvas, kuris sau pa
leido kulka in smegenis praėju
sia Subata pas Viktoria Ryn- 
kevieziene/kur buvo ant bur- 
do.

^fykola priesz • nusiszoviina 
sėdėjo malsziai koki laika su
ėmęs galva rankomis, staigai 
pkilo, pasiėmė revolveri ir nu- 
siszove. ’ 1 ' f UI

Policija padarius slieetva, 
dazinojo buk Mykolą radosi be i n * * 4

Moupt Carmel, Pa. — Mrs. 
Emilija Paraginskiene turėjo 
melsti sūdo pagelbos idant jos 
uoszvis atiduotu lavonu jos už- 
musžto vyro Leonardo, kuris 
likos užmusztas Richards kasv- 
klosią su kitais draugais praei
ta sanvaite.

Skundas likos užvestas prie
szais užmuszto vyro tėvus Sta
nislova Paraginski idant
versti ji ant atidavimo vyro la
vono paežiai. Sudus nusprendė 
idant tėvai atiduotu paežiai la
vonu jos vyro ir nesikisztu in 
jo palaidojimu ir pasiimtu ji 
namo isz Shamokino kur jo tė
vai gyvena. Jaunieje Paragins

ią e nes is

pri-

kai apsivedė slaptai 
atgal.

Isz to visko matyt, kad tėvai 
pasiėmė sunu idant aplaikyti 
pinigini atlyginimą už jo mirti, 
priesz ka pati pasiprięszino ir 
turėjo nusiduoti jeszkoti pagel- 
bos net in suda.

DAUG AUTOMOBILINIU 
NELAIMIU PER 

SZVENTES..
Harrisburg, Pa. — Per Deco

ration Diena ir Nedelia, buvo 
daug automobiliniu nelaimiu
po visa Amerika. Tik paežiam 
Pensylvannijos steite biivo 28
nelaimingi atsitikimai nuo vi- 
spkiu priežaseziu isž kuriu bu-

J*. . ' . « »vo daugiausia per 
liūs.

Po visas Suv. Valstijas 
du szimtai žmonių pražuvo o 
in asztuoni szimtai likos sužeis
ti.

automobi-

apie

Kada

v t 1 " «

SUDAUŽĖ GALVA SAVO 
PACZIAI SU PIKIU, PATS

j SAVE SUŽEIDĖ. -
Wilkes-Barre, Pa. —

jo pati gulėjo lavonyczioja ir 
buvo parengta ant palaidojimo 
Ludvikas Biesadocki, 45 metu, 
kovoja su mirezia 
ligonbuteje.

B i esiad ock i s n žm u sze

Nanticoke

savo
darbo ir diena priesztai daug paezia sudaužydamas jai galva
gere o taipgi buvo susi rupi nes 
persiskyrimu nuo savo paezios 
kuria paliko. Detroite.

Rynkevicziene papuolė in be
da nes policija rado pas ja daug 
munazainio ir brogos.

Sudaužės paežiai gai
su

FARMERIS ISZARE SKAR
BA ANT SAVO PARMOS, r • •

C * t jį yyjl 1 • ji' "

Oconomowac, Wis.
tynas Borrt, anksti ryta iszva- 
žiavo ant savo farmos arti dir- 

4 -va. Vienoj vietoj iszarc skarba

#1 <

Mar-

unaided ant i isz daugiau kaip
tūkstanti doleriu.

' " k *

Bom yra jaunikiu, ir pinigus 
nuvežė in banka Milwaukee, 
Wisc»,,nežimjxjnmas ar pinigus 
sau prisisavyt ar laukti pakol 
atsiszauks locnininkas, jaigu 
tas kur randasi ir yra gyvas.

Aplinkiniai farmeriai tikė
dami kad ir ant savo farmu at
ras koki skarba, pradėjo arti 
su karszcziu ir vilczia, kad su-

* f*

su maininiu pikiu po karsztam 
barniui.
va, pradėjo daužyt galva 
tuom paežiu pikiu užduodamas
kelis mirtinius žaidulius. Pore
le buvo apsivedus tik septyni 
menesiai atgal New Bedfordo, 
Mass., o du menesiai atgal ap-

»

* <•

i*
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DU-KART SANVAITIN1S LAIKRASZTI8 “SAULE” 
ISZEINA KAS UTARNLNKA IB PETNYCZIA

Prenumerata Kaiztuoja: Suvienytose Valstijose $3.00 metame 
Kitose Vieszpatystese $4.00 metams 

Laiszkus ir Pinigus visada siuskite ant ežio adreso:

W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 
MAHANOY AND A STR., MAHANOY CITY, PA.
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W. D. tOCEEOWHEI, Pre». A Mf.TV « u« MUHHBif rrrw« «*
F. W. BOCZKUWAKI. k Al Kr. 42 METAS

PAVEIKSLAI ISZ NAUJAUSIU ATSITIKIMU KOMUNISTAI NORĖJO SU-

lO
Darbininkai prade.la savo motini darba. malavoti bokszta kapitulos Washingto-1

ne, D. C. Tasai darbas yra labai pavojingu ir tiktai geriausi maloriai yra naudojami prie to 
darbo. 2. — Paszventiuimas naujos koplyczios prie Walter Rjed kariszkos ligonbutes 
shihgtone. Prezidentiene Hooveriene dalyvavo taipgi tame paszventinime. 3.
the Baitber) kuris Anglijoj prigavo daugybe,žmoniu ant milijonu doleriu po tam pasidavė in 

gyveno.

Wa-
— John (Jake

valdžios raiikas Chicago kur jisai

y kurie
gu-

11 POLICIJANTU IR 28 KO
MUNISTAI SUŽEISTI 

MUSZTYNEJE.
Youngstown, Ohio. — Ko

munistai melde miesto paveli- 
nimo ant laikymo parodos, bet 
policija atsisako duoti pavėli
ni ma, bet Komunistai užsispy
rė laikyti paroda ir isz tos prie
žasties kilo musztyne
panaudojo plytas, peilius ir 
mines paipas pripildytas szvi- 
nu. Policijai pasiseko apmal- 
szyti Komunistus sii paikoms, 
sti ta pasekme, kad 28 Komu
nistai likos sužeistais gana pa
vojingai bet ir policijautu su
žeista vienuolika. Aresztavota 
in penkesdeszimts Komunistu 
tarp kuriu radosi ir asztuonios 
moteres.

b

LIŪDNAS SUGRYŽIMAS 
NAMO.

Yonkers, N. Y.,— Kada stryt 
kario motormonas, Henry 
Fleitscher sugryžo namo isz 

rado savo pa-

motormonas 
sugryžo namo 

naktinio szipto, 
ežia Rūta, 31 metu 
motu ir du'krolia 4 metu visus 
u’žtroszkusius a(nt smert lovoja. 
Policija rado atsukta gazini 
vamzdi isz kurio iszbego gazas. 
Motina paliko raszteli ant sta
lo ant kurio buvo paraszyta: 
uNe busime tau daugiau sun
kenybe.”

sūneli 9

ŽUDINTOJA BANDĖ ATIMT 
SAU GYVASTĮ.

Pittston, Pa. — Mrs. Marga- 
rieta Mikalovicz, kuri buvo isz- 
rasta nekalta per suda už nu- 
žudinima savo kaimyno laike 
barnio Velykų diena kuriam

sigyveno Olen Lyono. Abudu perpiovo gerkle su peiliu, bau-
buvo vede po du kart ir gyveno 
dideliam nesutikime. *

Badai Biesiadockis neiszliks 
gyvas, nes žaiduliai galvoj ga
na pavojingi. 11 \

de atimti sau gyvastį. Daktarai 
sako, kad;motere randasi mir-

o

Itiniam padėjimo.

“LENINU*’PAVADINO JI 
, NUŽUDĖ PAOZIA IR 

UOSZVIA.
Mondovi, Wis. — Jurgis 

Waldebillig, 24 motu farmeris, 
nenorėdamas atneszti paežiai 
viedra vandenio, likos pavady- 
tas ° Leninu”. Supykęs nuszo- 
ve savo paezia ir jos motina po 
tam bandė nusitrucinti, bet li

ras koki skafbeli, bet lyg sziai koę in laika iszgelbetu ir dabar 
dienai neturejo jokio gili u kio. likos uždarytas kalėjime,•,dienai neturėjo jokio giliukio. likos uždarytas kalėjime

140,000 YPATŲ NEGAVO 
PRASZPORTU.

Washington, D. C. — Val
džia atsisakė duoti praeita me
ta 140 tukdtaneziu paszpartu 
del tuju, kurie norėjo invažiuot 
in Amerika, nes butu sunkeny
be del valdžios. PraszpartuSį 
atsake Amerikoniszki konzulei

Euro-

Edvardas

būdami visosia dalysią 
pos.

GAZAS UŽMUSZE DU 
ANGLEKASIUS.

Dugnoin, III. -—t

Eaton, 40 metu ir D. Matkis, 
38 metių du anglekasiai, likos 
užmuszti per eksplozija gazo 
kasyklosia Union, kuri randasi 
Dowell. Keli anglekasiai likos 
pavojingai apdeginti.

Paskutines Žinutes
1[ Reno, Nev. — Czionaitl- 

nis sūdąs perskyrė net 331 ne
sutinkamas poras per 

Da ketina

DEGINT VISAS 
BAŽNYCZLAS.

Buharesztas, Rumanije. — 
Komunistai buvo padare suo
kalbi padegti visas bažnyczes 
Rumanijoi. Policijai pasiseko 

I in laika iszsznipineti juju už-
manymu ir aresztavojo in pen- »
kesdeszimts komunistu vadu. 
Valdže mano juos nubaust rus
tai už tai.

wjl.„.i      ■■

DVIDESZIMTS ŽMONIŲ 
PRIGĖRĖ UPEJE.

Kotovicai, Lenk. — Dvide- 
szimts ypatų, terp tu devynios 
moteres, prigėrė upeje Visloje, 
kada važiavo parvazu ant ki
tos puses. Norints žmonis at
plaukė su luotelems 
skestanezius,
ne vieno iszgelbeti.

gelbėti
bet nepasiseko

Isz Visu Szaiiu
8 UŽMUSZTI DARBININ- 

KISZKAM MAISZATIJE.
Johannesburg, S. Afrika. — 

Asztuoni darbininkai likos už- 
1 muszti o in trisdeszimts sužeis
ti maiszatije darbininku kuris 
kilo deimantu kasyklose Good- 
gedacht. Nemažiau kaip du 
tukstaneziai darbininku daly- 
bavo tame maiszatije.

RADO AUKSO GYSLA ANT 
RAINO.

Karlsruke, Vokietije. — Per 
daugeli metu Teodoras Eisele, 
jeszkojo aukso aplinkinėj Rai
no ir ant galo jojo didelis kan
trumas likos apdovanotas, su
rasdamas aukso gysla czional- 
tineje artimoje. Žmogelis da
bar pasiliko turtingu.

F 7

AKYVUMAS UŽMUSZE
VAIKA.

Koszczy. Lenk.

r I

GAL POPIEŽIUS VELA PA
SILIKS NELAISVIU RY
ME. BAŽNYTINEJCOVA

--  ------- ---- -------

Tetp Popiežiaus 
da vis tesa.si

DA TESASI
Rymas 

ir Facistu kova 
isz • priežasties katalikiszku 
drauguviu akitacijos prieszais 
valdže. Arisi katalikiszki kliu- 
bai likos uždaryti, daug aresz- 
tavota o jeigu teip tolinus te
sis, tai manoma, kad Popie
žius vela turės pasilikti nelais
vi u kaip buvo. -

Mussolini rustai uždraudė 
katalikiszkiems kliubams tu
rėti susirinkimus, Žvtmus ka- • lt w
tali kas Corsanego likos aresz- 
tavotas kaipo ir daug kitu ypa
tų kituosią miestuosia likos 
uždaryti kalėjimo už platinimą 
propogandos prieszais fasistus.

manoma,

SUBADĖ SAVO PACZIA
15 KARTU IN KRUTINĘ, 

ŽUDINTOJAS SUIMTAS.
Katovicai, Lenk. — Legevni- 

eudsia, lilkos aresztavotas 25 
metu Povylas Josza, angleka- 
si, kuris ana diena nužudė sa
vo paezia Elzbieta.

Po žudinstai Pavytas slėpės* 
nuo policijos skiepe savo moti
nos. Kada apie žudinsta dagir- 
do aplinkinei gyventojai, teip 
ant jojo inirszo, kad norėjo pa
karti, bet ji apgynė policije ir 
uždare kalėjime, be,t žmonis ji 
gerai apdaužo pakol policijo ji 
paėmė po savo apgloba. žadin
tojas prisipažino prie kaltes.

Taja diena Povylas atejas 
namo, pradėjo smaugti savo 
serganezia moteria, 
duvis o\kada pamato, kad jojo 
pati da gyva, dure jai penkio
lika kartu su peiliu in krutinę. 
Žudinsta lilkos papildyta isz 
priežasties didelio užvydejimo.

Po nužudinimui Povylas pa
bėgo pas motina, kuri savo ne
labu sūneli paslope per ketu- 11 *
res dienas.

• •

NUŽUDĖ SAVO MYLEMA 
IR SUŽEIDO JOSIOS

MOTINA.
StanislaVavas, Lenk. — Kai

me Lanuosla, 18 metu senumo 
Ona Žuravskiute susiejo su ko
kiu tai 29 metiniu Mikolu Bu- 
cerku, kuris prižadėjo su ja ja 
apsipaeziuoti, bet tam užma
nymui buvo prięszingi.Onos tė
vai.

Kada tūla diena Mikas atė
jo atlankyti Ona, melde josios 
motinos idant duotu savo pa- 
velinima ant apsipaeziavimo, 
bet motina neapkentė Miko ir 
staezei jam pasako kad yra 
prieszinga jojo apsipaeziavimo 
su Ona ię kad daugiau nelystu 
jai in akis, Užpykins jaunikis, 
isztrauke peili, szoko prie Onos 
ir vienu smeigimu dure jai in 
szirdi. Motina mėtėsi in pagel- 
ba dukterei, bet ir toji gavo ke
lis mirtinus žaidulius in kruti
nę. Ant riksmo subėgo keli kai
mynai ir suriszo pasiutėli Ir 
atidavė in rankas policijos.

T į

Apie dvi- 
deszimts piemeliu pamėtė savo 
gyvulius kuriuos ganė ir nuėjo 
ant uždraustos vietos, kuri bu
vo naudojama del granatu me
timo per kareivius.

Vienas isz vaiku surado gra
nata ir pradėjo rodyt savo 
draugams. Granadas eksploda- 
vojo užinuszdamas vaika, tris 
kitus mirtinai sužeido o kiti 
paneszo mažesnius žįudulius.,

f *

užrakino

menesi 
Gegužio. Da ketina perskirt 
517 poras. ♦

1[ Quebec, Kanada. — Nuo 
sužeidimu kokius aplai’ke pra
eita rudeni automobiliaus ne
laimėje, mirė kardinolas Rou
leau, 62 metu amžiaus.

11 Met'4, Francije. — Keturi 
karisz'ki lekioto jai 
muszti kada didelis bombinis 
eroplanas nukrito ir susidaužo.

1[ New (‘asile,'Pa. — Dau
giau kaip sžimtas žmonių likos 
priimti prie darbo per Lehigh 
Portland Cemento dirbtuve 
naujoj dirbtuvėje New Castle.

If Bordeaux,
Laiko atidarymo naujo 
arti Libourno, tiltas sugriuvo 
ir 18 žmonių nuskendo ir daug 
žmonių sužeista.

1t Kulpmont, Pa. — Franas 
Lazzeri, sztorninkas, likos 
aresztavotas už padegimu savo 
namo per padėjimą bombos. 
Likos pastatytas 
belos.

v •

likos už-

Franoije. —• 
tilto

sztorninkasPAVOGĖ JAM $1,700
PASLĖPTUS SIENOJ.

. Indiana Harbor, Imi. Ne
tikėdamas in Ibankas, Antanas 
Sipka, saliumnkas, 
1,700 doleriu sienoją. Ana die
na atėjo pas ji du nepažinsta- 
mi ir atkiszdami in ji revolve
rius paliepė atsigryžt iii siena 
o vienas isz ju surado vieta sie
noją, iszimdamas pinigus ir 
abudu dingo. Matyt žinojo 
slaptinga vieta paslėptu pini- džiaugiuosiu kada tavo mano 
gu.

po $35,000
paslėpė

ABUDU GERI.
nf*

— Mano myloma’s paežiui! 
tu netiki, kaip asz nndžugau 
pamaezius tavo isztolo.

Suvis teip kaip ir

branginus© isztolo matau.

a sz

PERSIJOI BUVO
DREBĖJIMAS ŽEMES.

• ’ r

Telieran, Persije. — Smar
kus drebėjimas žemes davėsi 
jaust szioje aplinkinėje, Daina- 
vando ir Shahpoor, bet pada
re mažai blodes. AsztUonios 
ypatos likos pataikintos per 
peVkuna o ledai nupuolė didu
mo visztiniu kiauszihiu, kurie 
padare daug blcdcs ir iszmusze 
jevus ir rugius ant lauku. Mies 
te konia visi langai likos isz- 
kulti namuosia.

MUSZTYNES TERP KATA
LIKU IR PROTESTONU.
Glasgow, Srtkotije. — Laike 

katali'kiszkos procesijos , ko* 
liuose miostuofda kilo muszty- 
nes terp kataliku ir protestonu 
laike kuria sužeista dauglls 
ypatų. t < "’•■'‘i

NUŽUDĖ KETURIS VAIKUS 
KAD JI PRIKĖLĖ ISZ 

MIEGO.
Ryeruk, Silezije,

■ ,1; '* 14 
AMERIKONAI PAMĖTĖ 276 
SAVO VAIKUS FRANOIJOII

Paryžius. — Laike pardavi
nėjimo aguonu ant naudos 
American Legion Paryžiuje, 
iszejo in virfizu skundaliszkas 
tiktas, kad 276 vargingu vaiku 
likos pamesta boszirdžiai per 
savo tėvus, kareivius, kurie ra- 
dosci • Amerikonszkoje *kariu- 
meneje laiko Svietines Kares, 
kurio susidraugavo ir apsipa- 

£o

i,—7 Pati Ro
berto Skompo, prikėlė' savo 
vyra in darba nes jau buvo lai
kas eiti in kasyklas. Ęębertas 
balsei supyko ant savo mote
res kad jam nodave ilginus 
miegoti, nes vakara priesz tai 
buvo ant vakaruszku ir buvo 
užsigėręs kada atėjo namo. Isz 
piktumo pagriebęs kirvi, už- 

I musze savo keturis mažus vai
kus o du mirtinai sužeidė. Po 
tam bando ir paezia nužudyti, 
bet toji iszbego pas kaimynus.

• •

Paskui mėgino pats nusižudy
ti, bet kaimynai atbeA in lai- . * ? ika ir užbėgo t aibe darbe.

I ■ I 1 • ’ >

ti, bet kaimynai atb

’ ' ■ i* *

> oziavo su Fk*ahcužaitėms, 
Mossendo laike procesijos- tam jeisės pamote, sugryždami

protostonai pradėjo mėtyt ak- 
menais in katalikus. Keli a'k- 
menai pataiko un stovyla Moti
nos Dievo, kuria žmonis neszo'. 
Panaszus maiszacziai atsibuvo 
Bellso, arti Carfino, kur atsi
buvo masztynes keliu szimtu 
žmonių. Policijo turėjo nema
žai darbo jszvaikyti maiszti- 
ninkus.

in Amerika'.
Lyg sziolei valdže maitino 

tuosius vaikus, bet ant galo tu
rėjo iszduoti slaptybe juju gy- 
mimo. Vaikai turi nuo 2 lyg 12 
metu, kurie randasi.tokiam ap-

Kaunas. - 
Lietuvos

f

LIETUVIAI UŽDARINĖJO 
VOKISZKA8 MOKS- 

LAINE8.
Padėjimas terp

ir , Vbkletijoą kas 
kart daugiau yri bledingesnis. 
Valdže uždare Vokiszka moks- 
laine Moldokvire, Tauragės pa
viete. Ant žinios uždarimo 
mokslaines, VokisAas pasiun- 
tinis užprotestavo jo priesz to-

verktinam padėjime, kad Ame- ki pasielgimą valdžios. Teipgr
yikonai.turotu parausti isz sar- Vokiecziai susirinko pas pre- 
matos, kad juju tautiečiai tep mieri Tribilusa melsdami idant 
pasielgė su jeis. I mokslaino atidarytu. 

4
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tumu, kad sziandieniniai jau
navedžiai kad ir norėtu, tai ne 
tik vyno isz medaus neturi bet 

sveiko į

ISZ LIETUVOS
> ‘ ' t v

MOTOCIKLO KATA8TR0-
■ < * * ’ -■ f * f « ’ r

11 y wr
Amerikoniszkos kompanijos 

visokiu pramonių susitarė nu-< 
muszinet algas darbininkams 
ir anglekasiirms, bet Savo sten- 
gtmuosia neturi pasekmes nes 
darbininkai visai ne non apie 
tai no neklausyt, nes pagal val-

ir kitokio naudingo ir 
; gėrimo.

Ana diena Chicago stojo sze- 
szesdeszimts aplikantu sudėti

GIMIMU REKORDAS.
Sz. m*. Balandžio men. Kau-(

no Raud. Kryžiaus ligoninėje 
gimė 130 kūdikiu, tai ne viena

FOJ VOS NEUŽ8IMU8ZE : 
KUNIGAS.

Ukmergėt — Pagarsėjęs mu
šu apskrity Baliidnku vikaras: 
kun. Rudlcys, pirko ftan nauja

KUNIGAS.
H *. I (h < ■

« K fM ■ w

motociklo ir Gegužes-6 d., Uk-

dįios darodyma, tai ir taip 
i in ibiai nku algos sumažėjo po 
vjsa Amerika o pagal ta ji ra
portą pasirodo, kad fabrikan
tai užSirto daugiau ir turęjo 
didesni pelną. Darbininkai vi
sai nesutiks ant nuknpojimo 

ir geriau straiknos ne 
kaip pasiduot kompanijoms.
algų

N’rknrie žmonvs visokiais bu
liais pagarsėjo po svietą isz sa
vo nepaprastu pasielgimu, bet 
Mr. Paschall’iene, kuri jau su-! 
-ilauke 63 metelius, pagarsėjo 
t mnn, kad ana diena isztekejo 
už vienuolikto vvro.

Veselka atsibuvo Tampa Ci
ty., Fla., in 48 vai. po persiskv- 
rinio nuo savo deszimto vyro. 
Apie savo karszta būda loji po
niute galėtu Rziaip taip iszsikal 
1>oi, bet kokia priežasti gali 
paduoti ponas jaunikis ant sa
vo apsigynimo? O gal tuom, 
kad jo paczinle, turi 250 Inks
tu nezius doleriu.

Del nplaikymo tokio turtelio 
hziadien žmogus paaukautu ir 
daugiausia sziuosia sunki uos i a 
laikuosia bedarbes ir sutiktu, 
jmsilikti 15-tu vyru kokios ’bo- 
belkos, bile tik turotn szioki to
ki turteli. j

Idant poną Paschalla nepa
tiktu tok is pat likimas, kokis 
patiko deszimts praėjusiu vVrn 
isz kuriu trys mirė o su septy-

•• f y- Ii d I I

bet kada

i —............ i < ■ «—■ —g i■ ■ įoe 

neti ji in savo rasZtinyczia nes 
prie saves neboturis popieros, 
nei juodilo, tuomet aniuolas 
iszsieme isz aneziaus laiszka

Rabinas ir 
Aniuolas

-■ : —.. •

Žydiszka Legenda
1, in ■ m". - i“

-Senoj gadinej, kada Kriksz- 
cz i on y be pergalėjo savo nevi
donus, kaip pirma pagonis per
sekiojo ir kankino Krikszezio-j 
nius, taip vėliaus Krikszczio
nys pradėjo persekioti Žmones 
kitviorius.

Į Labiausiai Krikszcziojns no-: 
npkensdavo Žydu. Sztai mėty
davo burtkes, kaulelius ketur
kampius ir ant katro Žydelio 

[paskirtas s'kaitlis akin puolė ta

J

kas tau kenke?
Ach,’—atsako rabinas,' 

— koki sunkus laikai ant musn 
tautos Izraeliu užstojo, Kriksz-
cziinys mus nekaltus persekio-j ergajnino ir juodilos ir padavė 
ja, kalbėdami kad mes nukan
kinome ju Dievu, Kristų -k-agi
męs kalti jog musu pra'bocziui1 daugiaus jokio Žydelio 
Jo nukryžiavo jo. O kad mes 
savo ii kybos pamesti nenorime 
jie mus žudo; meta burtkeš, o 

.ant katro paskirtas skaitlius I 
įpuola, taji ant laužo degina, ry
to apie dvylekta valanda die- pamate usztvirtinima, jog duo
nos sudegins mane. t;

I vyskupui, kuris pasiraaze ir 
Inom užtikrino savo žodi, jog 

node-mergoje bandė važiuoti* Hmav-

ka1 a strofa ir k u n. Kdokys s uh- 
kini užgautas buvo vos gyvas 
•nmgnbentas pas Ukmergės kle-: 
bonn gydyti*.

BAISI NELAIME 
KUPENVOSE.

Gegužes 7 d., prie Mažeikiu, 
Kuponuose, prie cilinderio sto-

egzaminą ant sausųjų agentu. menesi tiek daug vaiku Rnud. kini paleidus motociklą invytyo
2,300Tie agentai aplaiko nuo 

lyg 2,800 doleriu motinos algos. 
Tarp kandidatu susitiko du vy
rukai kurio užklauso viens ki
to;

“Kaip tai brolyti yra, kad tu 
nori pasilikti, agentu jai- 
gu pats gori ?”

“Na tai kas, juk asz nosude- 
cziftus prisiegos kad negersiu, 
mano privalumu bus gaudyti 
kitus ka gere ir laužo prohibi- 
cijos tiesas.”

Kitž. ligoninėj nesą gimė.

agentu

PAVOGĖ BRANGIA MONS
TRANCIJA.

Gegužes 3 d., uakl i nežino-1
Imi piktadarei iszmusze Alovės

Nauja paeziule sūnaus miru
sio miHonicriaus Tamosziaus 
Manvile isz Milwaukee, aktor- 
ka Avonne Taylor, kuri losze 
teatre Ziogfield Follies aplan
ke nuo jo sžlinhine dovana 250 
tukstanezius doleriu. Laimin
gas vyras padare tai vien dėlto 

f

idant jo paeziule neturėtu jo
kio nesmagumo su pinigais, jai 
norėtu sau nusipirkti puikia 
sklybele arba kailiniits. Apricz 
tu 250 tukstaneziu doleriu, vy
ras jai padovanojo puiku 'bron- 
zeleta verties 25 tukstanezius 
doleriu.

Jaunas Manville savo gyve
nime nedirbo jokio darbo, važi-, 
nėjo ir siautė su savo draugais, 
o pinigu turėjo užtektinai, ka
da daugelis isz darbininku szia 
dien neturi pinigu ant užmokė
jimo daktaro del sergaczios pa- 
czios arba apdengimo vaiku ir 
savos.

ba

1

Žydelis gryžo pas ramini 
Sveikas ir gyvas, isz ko rabi
nas dideliai nusistebėjo, o ne-

A f *

trukus pribėgo daug žydeliu, ir

Ii jono doleriu, 
mums priežodi:

niais poniute gavo persiskyri
mu? 

t ■ ■ ■ ■ i n »i — —i
Ministeris arba sekretorius 

iždo Suv. Valstijų Andrius Mel 
lon, buvo laikomas lyg sziolini 
už gera gaspadoriu,
buvo geri laikai .Amerika, po-’ 
nas Melionas mokėjo valdyti 
j>inigns Dėdės Šamo. Kada už
stojo bedarbe ir blogi laikaųdin 
vo gaapadoryste pono Meliono 
ir valdžia nnejo in skylant bi-

Tas primena 
“kad ir Sala-

monas isz tuszczio negalėjo pri- 
l>ilti.M

Ponas Melionas, jeszko szia
dien szaltinio isz kurio galėtu 
uždengti ta skyle. Ne tik buvo 
dideliam kasierium valdiszkos 
kaaos, bet buvo da didesniu 
prietejiiwn fmiEjouieriu, lodei 
mano jisai padidint taksas ant 
žmonių, knrie turi mažas inei- 
gas.

Melionas stengėsi apsaugoti 
ineiga milijonierių, 'ba nenori 
idant jo prieteliai ant to nu- 
kensrtu o maži alelius da dau
giau priepaudines.
kad Melionas geidžia būti prie- 
lelium kapitalistu ne kaip ka- 
sierium žmonių szio sklypo.

Kunigužis W. H. Schlink- 
man, 'bažnycziojai “ Ėvangelisz- 
ku PrieteĮiu” turėjo Nedėlioja 
sekanti pamokslu:

“Tasai nuvargins svietas ne
reikalauja daugiau nieko kaip 
tik Dvasios szventos”, taip kai 
bėjo jis in savo parapijomis,

“Dvasia szventa yra prie-1
tolium ir mokytojam ir iszino- 
kys kaip apsisaugo! nuo sun
kiųjų laiku. Yra Ji geriausia 
gyduole ant tebyriu laiku.”

Jaigu tasai iszmintingas 
kunigužis rastųsi be darbo per 
szeszis ar daugiau menesius ne- 
aplaikytu pedes, akyvi esame 
labai, argi jisai eitu jeszkoti 
suraminimo nuo Dvasios szven 
tos ar eitu in “purauze”?

Tokie kimigužiai 
žmonis tikejnniszku penu po

tasai

Matyt

parapijos bažnyczios langu ir 
pavogė isz didžiojo altoriaus 
monstrancija’ su buvusia jojo
komunije. Pavogta monstram, vėjo K. Mikalauskas 23 m. am.

A A A a. 8 « I 1 k « ''i

oi,ja vertos yra 2,000 litu.

NUBAUDĖ PINIGU PADIR
BĖJUS.

Pil. V. Klustaitis, .
ir K. Mcdiszauskas sziu metu
pradžioj Pctraszainuošė suma-.

' Lenku kariuomenes dezerty-
♦ * y / ■ « «

ras. Staiga pasigirdo didelis Į degindavo ant laužo, 
sprogimas. Sprogo cilinderls,
kurio dalys szokdamos nulaužė Į gas likimas ir ant paties rabi- 

Labai susirūpino rabinas ' I

Staiga pasigirdo

nos sudegins mane.
— Na ir matai leve, kad tu. 

vejtui rūpinaisi ir verkei .’d i*z 
baimes ir netikėjai kad asz ga
liu tavo nelaiminga likimafat- 

Sztai asz jiems save 
o tu busi

I
Vienąkart puolė nelaimiu

r >.... ;.; j

1. Sireika antro auikszto balkius ir lubas, no.
Ja * 1 ' * > . . I * «

jTuojauant maszinu ir I anksz- tuom, kad jau neilga, galefc gy-
te esaneziu darbininką < 

ne pinigus dirbti ir daug penk- gristi baikiai ir kartomo pakai I Krikszczionys mete burtkes
— ’ - * * A. ' — • — . . ’ I

cino vent i ant szios pasaulės, nesi 'L- n J < i *

n u liejo.licziu nuliejo. Padirbtomis?, po 15 pudus svorio. Nuo spro- Į Ketverge diena, o Nedėlioja ap 
penklitemis tie piliecziai ’kios- 
kose pirko papirosus.. Bet jut 
pen kiltis ta'ip pirmityVisžkai 
buvo padirbtas, kad kioskinin
kai pažino ir 
atidavė policijai.

Kaiuno apygardos teismas 
valka r nubaudė K lust ai ti 1 tli 
metu, Serdi'ka ir Mediszauska 
po 1 met. pil. P. Steponaityte, 
kaip tos grupes dalyve — 1 
men. kalėjimo.

mai nyti.
paaukuosiu už tave
paliuosuotu nuo smert.

♦ ♦ ♦

Ant rytojaus susirinko daug
Žydeliu, idant atsisveikinti

«c

giau kriĮcszczionis žydeliu ne
degins, ®u džiaugsmu sveikino 
nepažiustama žydeli ir deka- 
vojo jam už iszgelbejima ju vi
su no smerf. Tuojaus sukrovė 
biodnam pavargėliui daug pi- 

visi szauke linksmai 
... Bet nepažinsta-

nigu ir 
‘ ‘ Rebftlv ’ ’ 
mas žydelis aki'sia visu dingo 
urnai, palikes ir sudėtus jam 
pingus ant stalo. Tuomet visi 
suprato, jog buvo tai 
las!“

Toji žydiszka pasaka yra isz- 
imta isz surinkimo žydiszku 
pasakų. Kaip pas visas tautas 
yra invairios pasakos prama
nytos, teip ir pas žydus, o toji 
pasaka per žydelius labai yra 
pamėgta, nes suteikineje jiems 
džiaugsmu, jog buk aniuolas 
užstojas už juosius ir nubau
dęs krikszczionius už žudinima 
žmonių iszrinktos tautos Jeho- 
vo.

su 
einanezio ant mirio; nepažins
tamas Žvdelis su rabinu, lydėti 
per buri savo žmonių nuėjo in 
kliosztori, ant kurio kiemo de
gindavo Krikszczionys aukas 
isz Žydeliu. v

■Idjtoszloriaus, 
kino su savo rabinu ir 

l atgal.
Nepažinstamas Žydelis liepė 

palaukti rabinui brome, o pa*s, 
nuėjo i n, kliosztori.
Inejus jam in vidų bažnyczios 

Krikszczi oniszk os, 
su savo sekretorium džekonu,' 
paėmė Žydeli už pažastų ir nu
vedė in bažnyczia.

paregejas stovinti4

44 An i no-

link 12 valanda dienos degin
davo iszrinkta per ju 
auka ant garbes Anam!

Sztai Petnyezios vakaro, ka
da rabinas ėjo melstis ėjo nu
lindęs nes m išlijo t virta, jog tai 
jau paskutini szaba ant žemes' 
zvenezia; po maldai vienok su- 
gryžo nauio ramesnis ir links
mesnis, matomai malda atnesze 
jam palengvinimą. Priesz duris 
savo namo susitinka jis 'bied- 
na pavargusi 'žmogų savo tau
tos — iszrinktos tautos Dievo 
Jegovo, Žydelis praszo rabino, 
idant priimtu pas save ant sza- 

"bo.
Vis lik tiek! pamislijo 

rabinas —vis jau nedėlioja tu
rėsiu mirti ir vislab pasiliks; 
paimsiu ji ant szabo pas save o 
tuom labdaringumu ir miela-

gimę sutruko didelei} piautfty- 
ir„ protavimo niaszinos.

Darbininkas Mikalauskas buvo 
užmusztas vietoje;
kui Juozui Kiczinui sulaužytas 
nugarkaulis, rankos ir kojos; 
Rozalija Gugieno 2!) metu am.1 
moteris smarkiai nuplikinta, 
kuri vežant in Mažeikiu ligoni 
ne pakelėj nuo žaizdų 
Ki t i 4 da rb i n i n k a i i rgi su n kini 
sužeisti.

f

Fabrikas priklausė 
szanskui isz Varėnos. Fabriko 
savininkui nuostttolin 
daryta del 
l()0,0(X) lt.

mo Dievą,

darbini li
tai si fi'ka t ori u S ”

I

mirė.

Krikszczionys
Priesz bromą

{Žydai (jatsisvei-
nuejo

vyskupas

SPROGĘS KATILAS UŽMU- 
SZE DARBININKĄ.

Gegužes 7 d., Viekszniu vals. 
Kapenu kartono fabrike spro
go garinio katilo cilinderis, 
kurio sprogimas užmusze dar
bininką Michlauska Kosta ir 
sunkiai sužeidė Gudiene Roza
lija ir Kinczina Joną. Gudie
ne vežama ligoninėn mirė. 
Sprogimo priežastis aiszkina- 
ma.

I

ATĖMĖ 3,600 LITU.
Gegužes 7 diena, naktį Rad- 

viliszkio m. du nežinomi, gink
luoti revolvereis asmenys, in- 
silauže butan, aipiplosze pil. 
Vitartiene Petronėle ir atome 
isz jos 3,600 litu pinigu.

NUSISZOVE SZAULIU 
BŪRIO VADAS.

Dūmeli u km. Žagarės valse z. 
Szauliu būrio vadas Antanas 

sziomis dienomis 
Savižudybes prie

žastis tyriama.

tam stebisi, kad žmonvs kas

maitina

Adomaitis 
nusiszove.

Jora- 0

kart daugiau atszala nuo baž- 
nveziu. •> «

UŽDARE LIGONINES.
Sziauliąi— Sziauliuo.se, kaip 

žinoma, statys ligonine, kuri 
kainuosianti virsz 1 milijono 
litu. ?

Tuo taipu uždare Szaukenu’

*

DARBININKISZKOS
ŽINUTES | ir Joniszkio miesto ligonines.

i

t

§ PottsVille, Pa. — Lehigh 
Valles, Readingo ir 
Brook kasyklų anglekasiai in- 
neszo protestą in Conciliation 
Board, buk tosios kompanijos 
sulaužo kontrakta nemokėda
mi darbininkams tiek ant kiek

Meuosis Juniaus yra menesiu 
rožių ir jaunavedžiu, kurie tuo- 
jaus po apsi vedimui iszkeliau- buvo susi taikia.
na ant “saldžiosios keliones ir 
pirmos ju manesis yra vadina- 

M

Ilazle

§ Pittsburgh.
szevikdszkos angldkasiu tuiri- 
jos: Western Pennsylvania ir 
National Miners Union keiszi- 
na Tszszaulkimu apie 300 angle- 
kasiu ant straiko. Dabar Uni-

—— Dvi bol-

Dabar žmones važiuoja In
Sziaulius gydytis, kas sudaro
daug nepatogumu.

SU REVOLVERIU 
ATSARGIAU.

Marijampole.. — •Gegužes .3 
d., apie 16 vai Plutis^ldiu baž
nytkaimy Motiejus iMoldažys,

1 24 m., amž., isz Szilvoto v., Pa- 
žarakio km., būdamas girtas, 
del neatsargumo revolverio 
szuviu 'sužalojo in deszini -szo-* 
na savo dranga Motiejų Mika- 
lauska isz Sargines km., 
pat valscz.

esą pa- 
sprogimo n pi e

if sau

na ant “salddžioH keliones 
‘•honeymoon**.

Kodėl ji praminė “saldžiųjų 
mene«u!M Tąs papratimas in- 
vyko szimtus metu atgal Euro-
l»oja, kur vieazpatavo paprotia, ted Mine Workers of America, 
idant jaunavedžiai per trisde- 
Hzimts dienu po apsivedimui, 
gerdavo vyną padirbta isz me
daus.

Per tai likos pramintas “sal-. kovoje tarp savos o isz to pasi
jus menuo”, bet su tuom skir-

I

kerszLnn kad jeigu tosiok imi-: 
josapszauks atraika tai ji ji isz-: 
szauks in 5,000 anglekasiu antį 
straiko. Da/bar darbininkai

naudos kompanijos.
»

KIEK SZIEMET 
PRAGERTA.

' Kaunas. —
pirmuosius menesius Lieituvoj;
parduota degtine* už 10|488,- 
295 Rtn. i

I į. * ■

Sziemot per 31

I

I

INDOMI KONTRABANDA.
Traku ap^rity .pasienio ))o- 

licijn prie administracijos li
nijos, ineszant isz Lenku puses 
suhiike kontrabandiniu prekių: 
2352 lėliu, 517 maldaknygių, 
200 kalendorių (Lenku kalba) 
13 szt. szventuju paveikslu, 171 
szt. sagucziu, 144 szkaplieriu Ir 
kitokiu smulkiu prekių.

Žvdelis 
paveikslu padaryta isz medžio 

. užklausė:
— Kas ežia tokia?
— Tai musu Dievas — at

sake vyskupas.
— Vadinasi Szventas My

kolas.
Tad Žydelis,

-.TT r.1 = 11. r1 ' ■ — ■ - ■ j —* ■■ J. 3

Lietuviszki Bonai

kuris 'buvo
HzirdyHto užsipelnysiu malone nnino)u pnRZnuke:
Dievo del saves aname sviete

> I f.» \ ♦

Mykole, kiek plunksna 
, teg’ puola

Jei norit pirkt ar parduot 
gaunant gera kaina, rašy
kit del informacija dykai, 
in Dept; 4

Kurt H. Schurig & Co
50 BROADWAY 

NEW YORK
JŽ/

t

Sžtai ir nuėjo pavargėlis Žy- tavo sparnuosia, 1 
jo tiek Krikszczioniu.

,1 r I »’ t 1 < j

Ir puolė ju keli tukstanezini;
Nuėjo toliaus. Mato kita pa

veikslą žmogiszka iszkalta isz 
akmens, o aniuolas užklausė 
velei vyskupo:

— O szis kas do vienas?
— Tai musu Dieva Jszga- 

nytojas Jezusas.
Ir velei anuotas paszauke:
— Iszmuszk Krikszczippiu 

tiek kiek iszgali.
Akmonins paveikslas nuėjo

delis drauge su rabinu in 
namus ant szventes szabo.

vakaruiSubatoja užstoj us 
kuomet rekcj melstis, rabinas.

VAKARUSZKOSE PERSZO-:j nPsiB,l'P0 »»venta skraiste ir. 
praddjo linguodamas gailiai 
melstis, 
szirdingai aszaros suvilgė jam. 
jo veidą, nes tai baigė paskuti
ni sza'ba savo gj^enimo 

• szios žemos. I vNepažinstamas Žydelis klau
so su atyda maldos rabino, o;

1 kada pabaigė jis paėmė .tahnu-' 
da ir tarai

Svietas apvaiksztinoje Ne- — Diibar mndu abudu pa-, 
deldieni kas diena kaip: Krik-'| skatysimo sži szventa

Ir prasklaiste knygag be var-{ 
tymo ant to skyriaus, kur’buvo

0

VE PILIETI, f ■ I
Balandžio 26 d., Czekiszkes 

vals. Besmercziu km. vaka- 
ruszkoso pil. Aleksiunas Kazys 
perszovo pil. Atrauska Kaži.

I

AR ŽINOTE KAD
- —-..-

Svietas apvaiksztinoje Ne

szczionys upvaiksztineje Node- 
lioms, Graikai Panedelije, Per
sai Utaniin’ke, Asirai Seredoje, 
JOgipczionai Ketverge, Turkai
Petnyczioje, Žydai Subatomis.

Didžia useDid ži a use skard i i lycze
arkliu ant mėsos ąnt svieto 
randasi Rockforde, Ulinojui, 
kur kas metas buna supjausty-i 
t i apie 30,000 arkliu. »

*

Szvariauses miestas ant Į
> 

ne
svieto randasi miestelis Broek 
Holandijoi, kur nesurasi 
szmotelio popieros ir kitokiu 
szaszlavu ant ulyeziu.

Daugiausia automobiliu
Europoje randasi Francijoi su 

Vokiotiijoi su

*

o meldėsi knrsztai ir
O

t

CAPITAL STOCK >125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS >628,858.62

<

ant

I

i •

nuo savo vietos ir iszžude kelis, 
t u kstanczi rw Kri kszczi^n i p.

Mokame 8-ctia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride
da m prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad Ir jus 
turėtumėt r eik alau s su mus u ban
ka nepaisant ar mažas ar didelis.

Mato tada vyskupas, kad 
szlcktai ii’ nori Žydeli paleisti, 
bet aniuolas sako jam:

— Ne, asz da nenori u eiti 
apraszjda pranszystos Daiue-( ant laisves! Ant manes puolė 

ženklas sudeginimo, ir jus turi-’
• 1 • * 1 te mane sudeginti.

Nuėjo tolinus ir iszejo

raszta.

G. W. BARLOW, Pres.
J. FERGUSON, Vice-Praa.tr Kaa.

K. RĖKLAITIS
liaus apie nevalia Izraeliaus. y

Žydeliu -tuomi, buvo tai 
aniuolas, bet rabinas to suvisj 
nedasiprotejo. Kada aniuolas

I
iant

bažiiytkiemio. AIa,to aniuolas

verkė.
— Ko-gi tu verki t Juk yra 

paraszyta kad jusu nelaisve pa.

1;

928,160 ir 
468,000. .

Didžiauses kalnas ant me-j

Li«tuTi**k*> Graboriuc

4

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagalbi
ninke moterems. Priei
namos prekes.
816 W. Spruce Str., 
Bell Telefonas 349 

MAHANOY CITY, PA.
306 Market Street 

Bell Telefonas 4414
TAMAQUA.

jam skaito, rabinas graudžiai kaip Krikszczionys suneszineja 
pagaliui ir kraują laužu, ugni 
kure, o pro langus kliosztoriauR 
iszkisztos galvos zokoninku, ku.

sibaigs ir Simus Izraolraus su- niggu Krikzeziouiszku reke: 
. “Sztai b'i n a Žydas” ir pirsz-

tPalik mane ramybei! —, tais rodo in ji, o nežino jog tai 
pasiantinis Dievo.

Prisirinko daug 
niu žiūrėti kaip degins Žydeli, %
antuolas tuomet pasznuko:

— Suaiartinkit .aionos mumi 
ir užtroszkinkit KrikBzczionis. 
— Taip ir buvo, bet visi tie ku
rie prisirinko, likosi užspaus^ 
tais. Persigando vyskupas da. 
labinus ir jatt meldžia Žydelio 
idant eitu sau szalin sveikas ir

i

Ne isz neeisiu da, iki no

giysz in -Szventa žeme.

atsako rabinas — tu man nic-j 
ko neprige'lbesi ir ne nuramiji- 
si, nes sziadien abudu esamo no 
laisvoje. ’ ;

— O kas 'žin! Gal ir pagel- 
beeziftu kame tau — atsako pa-

1 -vargelis Žydelis. — Sakyk-gi
*

nulio turi mažiausia 350,000j
pėdu augszczio arba 6,000, 
augsztosnis ne . kaip kalnas, 
Everest...

* Vardas
isz sztamo Lietuviu Berašai, i nusiminti atsako uepažinsta- 
kurie buvo pirmutinei gyvon-1 
tojai tenai* tir ta ja szali prami
nė Prusai.

i
“ PrusaiM paėjo

kas tave ne*ramina.
. . Eik szalin nuo manos — 

palik imine ramybei, ne tavo 
galėjo atmainyti mano nelai
minga likimą.

i— Noprivail|ai ^jra'hino ttaipj 

mas įdėlis — nepažinti manės* 
ibet asz gal ir galiu tau pnigol- 
ibet tavo nelaimėje, tik pasakyk,

: J ' 11 ' . > lr; ' • 1

i ’ /' ' “ 1 ' ; f ' ■'! * - ''

i 1 <■ • ■■ ' *

r. t

Kik.

“Sztai eina Žydas

Krikszciu-

e

gyvas, bet aniuolas atsako :
■>■■11111II

užtikrinsi manes vyskupe savo
pasiraszymu^ jog dauginus ne
deginsi no vieno Žydelio.

Vyskupas pradėjo užpraszi-

y?

į ♦■ ■■ # k ■« rEbį

Ant J. Sakalauskas
LIETUVISZJCA3 GRABOR1U3 

(B«ll Ph0B««fl)
331 W.C«ntr«8t.( 3h>—

Nuliūdimo ▼olandojo, ratoi- 
Iriam guriausi patarnavimu. Pa
laidojimą atliekam ruportingal 
ir gratiat Buiito pilnai nftga- 
nMintL
lai Mahanojaua ir GirardvUloa 

jeigu kas pareikalaus mano pa- 
tarnarlma tai moldiiu man tMo- 
fonuoti 0 pribusiu in doMtato 
minutu.. ir Bell Telefonas 871

• A

X

J

Sziauliuo.se
Praa.tr


♦ Perspėjimas
i * *» t > * w ’
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Negalejo suprasti panasziojy 
priešingybes. Bet kad aplin
kui buvo miškai ii* nuolatiniai 
žvėrių riksmai, tai-gi nieko jie-; 
sakę, tiktai susirietė ant asilo 
nugaros ir pertrauke visokia 
kalba.

Asilas suklupo viena syki ir 
antra.
tarė:

Tanias ji sustabdo ir

Nulipk nuo nugaros, po-

(
tavo su-

ma-

R'A'ŲDTO

J
K

kuris

a

»

su- 
vie-

Jo galvoj

►

paremk ji... '
‘/fu savo 'geibiausia tuma, 

katrras neskolin ant dideliu pa 
lakiu, o jei keikia, tai labai re- 
tai—

“Kuris nėra muitininku, nei 
piktadariu, ne godiszimn nei 
piktKodžiautojnm, nei tarnu, 
ne piemeniu nei net nepri-i 
klausianeziu liaudžiai...

“Kuris yra Sirihodrijono sa- 
nani, kalbanczin in Ii and i, liau
dies sudžia, kursai tn landi pa
gal'tavo in s t akino baudžia...

“Kuris turėtu tau but mie
las, o ji dabar baudai...

“Kuris sudės ta dovana, 
būtent viena luilandi...

Pone... du balandžius... tris, 
keturis.

“Pone, liepsiu tavo 
papiauti ožiuką ir sudegint...

“Du ožiukus... ir 
Ar negana, Pone?...

“Avi ir avino, tiktai iszklau- 
syk ir apszviesk tamsybes...

“•Pone tau dovanoju jauti 
looms jauti, neiszmeJuota pas
liaudį, isz locno būrio... Pono — 
daugiau negaliu!”

Lingavo su 
p ra see o bahn e

o

(4

garbei

avinėli...

i” 
galva, rnoldesi, 

ji vis labiau 
spaude.

Urnai szoko vejas ir sujudi
no miszka. Pasklydo baisus, 
slaptingas miške oszimas. Jo
dini pairode, jogei tame Oši
me atsiliepė koki tai riksmai, 
koki tai murmėjimai, žmogžu
džiu ginklu skambėjimai.

Puolė ant keliu ir užsidengė 
su rankom veidą.
V ėjas apleko miszko pusezias 

ir pradėjo judinti krumus. Tuo 
jaus auksztai dangus aptemo, 
o Joel nieko nemate, net kelmo, 
prieš kuri klūpojo.

, Jam pasidarė taip daug bai
su ir mistino, kad prisiartino 
paskutine valanda. Tada pra
dėjo vėl melsties, 
žodžiais:

Pone, akiveizdoj tavo galy
bes esu kirminu..-

“Kirminu, kuri netik tavo 
koja gali sumindžioti, bet gal’, 
praryti kiekviena žvėris, pris, 
pailsti kiekvienas medis, užletl 
kiekvienas upelis, o kiekvienus 
žroogžudis su peiliu atimti gy
vastį ... - J

“Eriniu grieszninkas, mela
gius! puikorius, ir prisipažins
iu tokiu, kokiu nesu...

“Deginu apioras, kurias linu 
d is suneša.

“Giriuosi priesz tave su sa
vo malda, bet nenusižeminu...

‘ ‘ Muitininkas nuoszirdžiau 
už mane meldžiasi...

7 Bot jei esi Dievas, 
sai, kuriom esi, 
mane ir gelbėk...

“Pasitaisysiu Pone... Baž
nyczioj paku ta vošiu,... viešai 
Pone... Bersiu sau ant galvos 
pelenus ir garsiai savo griebus 
iszpažiusiu.

Pone argi galiu padaryti 
ka daugiau?

Viesulą tuo tarpu augo, di
dinosi visa siupo miszka. Sto
ros medžiu szakos ‘siubuoda- 
mOs girgždėjo.

Joel baime nuolatos didinosi 
ir pagalinus pasiekė paskutini 
rubežiu. Apsiauto ji sielvartas. 
Uipai kafežin-koks ’ pauksztis’ 
nurijuoke aųgsztai o po tam 
kur ten toliau atsiliepe žverio 

41 *
balsas. *

Joel isz grant tralo pradėjo 
.piktžodžiauti:

44

ne ir neiszklausei 
dos.

“Tu esi Dievas?... Tu eri

bot szitais

* <

jei Ta- 
žvilgterek in

ne.
Joel neklause.
Tarnas tarė antra syk:
— Nulipk, pone, ir paskui 

mane eik pesezias, nes gyvulė
lis gali parkristi ir 
žeisti ant kieto tako.

— Joel nulipo nuo gyvuNo 
nugaros.

— Laikykies areziau 
nes ir eik paskui mano, pone.
Asilas-gi eis paskui avė ir ne- 
užsiliks, nes jis taipgi prisibijo 
miszko žvėrių.
Tiula prasidėjo peseiciu kelio

nės siaura taku. Joel szlubavo 
per akmenis ir per kedru kel
mus, in krumus apsidrasko ran 
kas, sznypszte, prakaitavo ir 
jautės įkibai nelaimingu. Keike 
savo dvasiojo ta kelione palei 
Jordaną, ypatingai su neiszne- 
sziotu tarnu. Keike ta tarna, 
kuris, beklausydamas to moky
tojau kalbos, su kelione užtru
ko. Keike taipgi ta mokytoja, 
kuris jam tiek daug pagimdė 
nuliūdima. Net neiszsimaudė, 
jam visa džiauksma atome pie
mens prieszginybe ir anų vyru 
puikumas. Toji per miszka pes- 
czio kelione buvo nepakeliama, 
o labiausia tokiam žmogui, ku
ris buvo papratęs sau tik po so- 
stapile, lengvai vaikszczioti ir 
kuriam praeiviu minios lenkda 
vos. Suprasti negalėjo, kad jis, 
Sinliedrijono ' sąnarys,
bažnyczioj kalbėdavo in liaudi

. ir buvo vsais gerbiamas, kad 
jis dabar žengia per tamsia gi
ria pesezias, apsidraskęs, suo
dinas pavestas tarno globai, ku 
ris su juom bekalbėdamas di
džiavosi. Tai-gi nerimavo, 
klupdavo, tylomis keike, 
nok ėjo. •

Urnai tarnas sustojo.
— Nematau pone, balkio ant 

upelio. Czia manės palauk o 
asz eisiu pajeszkosiu per upeli 
perėjimo, potam sugrysziu pas 
t avų.

Joel persigando,
užgimė misdis, kad tanias* nori* " 
ji palikti; lead nori pasitraukt 
idant ji užpultu žmogžudžiai su. 
kuriais tmbut sūri kalbėjo.

Bet tokio savo ntrži u rojinio 
Jbijojo jam pasakyti. Tada atsi
stojo po medžiu.

Asilas-gi paskui tania nužy- 
gavo, įkabinėdamas krumu la
pus.

Tanias tamsybėse isznyko 
jam isz akiu. Tiktai buvo girdi-; 
mas jo rengimas per krūmus. 
Bet tuojaus ir tas viskas nutilo.

Joel veidu ritosi dideli pra
kaito laszai. Sunkiai dūsavo, o 
smilkiniai plake dar greieziau. 
Baime ji vis labiau eme. Paga
linus pradėjo net su dantimis 
harszkhiti. 4

Paszauke kelis sykius tarno, 
bet tasai neatsiliepe.

i, Joel balins mislke taip rio- 
lotinai skambėjo, kad turėjo 
pertraukti savo szauksmus. 
Kaskartas jam vis baisiau da- 
rus. Baimes apsiaustas pradėjo 
melstis tais 4od£mis:

“ Dieve,' kursai savo žmones
Jszvcdei isz pustymas, žvilgte- rūsiam miszke ir tarp lautki-

i 4

A-

;*'
3.-

A

<

>4*0W 

♦

-si

gL.*>; i .
I s

tf

i

r Bu

t

I 

t

4
1

y'

VĖTRA SUNAIKINO DIDELIA RUDA VAISIU PARODOS.
* Kada atsilmvinejo vaisiu paroda (Irungc U°.u,dy Valencia Show, Anheim, Californijoj 

vienąja isz didžiausiu budu ant svieto, staigai užėjo smarki vėtra kuri sunaikino būda ir pa- 
dare kitokias bledes ant 30 tukstaneziu doleriu.

_ i__

APIE MARIUTE 
NASZLAITE1 I *

pi autuvu s, 
ir pietų pavalgyt i.

i

. I

Saulute aųgsztai iškilo; jau 
buvo vidudienis. Galvijai, atri- 
ger enpelyj sugulė medžiu pu
vėsy. Žmones padėjo dalgius ir.

skubinosi atsilsėti 
r

Motiejieno, parbėgusi namo 
isz lauko, priszutino bulvin, in-‘ 
pyle bliudan pieno ir paszauke 
K'/^iimyna. valdyti. Antanukas 
ir Onute su pasimėgimu valgė 
mamos pagamintus pietus nes 
jau ’buvo abudu pusėtinai isz-1 
alkusiu.

Staiga jiedu pamate priemo
kų rios motina 

ė

nežinia kur

Oj bego, bego •motoriuko viena,'

:4

“Bet teisybe! Keturias de- 
szimts motu po pustymas ve
džiojai Maižieszu su visa liau
dimi! Keturias deszimtis mo
tu!

i l Koks tu Dievas? Ne tu ne
si tas kursai yra!”

Ir spjovė ant žeme* ant ku
rios klūpojo spiaude ant
džio kelmo kuris priesz ji sto 

kuriuom 
kvėpavo, spjovė in dangų už 

Adoinoi... Ne

.me

vėjo, spjovė in ora

kurio slėpėsi
Adoinoi, bet kibą Sutcn!

Toj valandoj pajuto ant sa

dabar ?
Apėmė ji piktumas.
Atsiminė žodi po žodžiui, 

ka niekšas tarnas jam jdryso 
pasakoti apie ana mokytoja ir

' r ' : i ' f ‘

» 
į * I

aukštesniu
Joel už Sink o-

k r

dievjszka glotni., •
Juk anas save 

statėsi už ji už . į' * { * ' • • »
drijono sanari!

No tai pricszginumas, 
piktadaryste. Kokia bausme 
iszinislydi už toki dalvka?

Paszauke tarnu ir lauke. 
Bet nei vienas neatėjo. Paszau- 
ke antru sykiu ir trecziu 4

tarnu

sykiu

tai

o
vo peties ranka. Paszoko nuo po tam pats iszejo m priemene.
žemes kad ginties 
pamate asilo galva. Tarnas pa
ėmė asilui už pavadžius.. Jocį 
atsiscnlo ant asilo ir leidosi to
liau keliauti.

Tuo jaus viesulą pranyko ir 
isz po debesiu iszlindo menulis. 
Skaisti menulio szviesa apliejo 
miszka. Pasidarė visur szviesu.

Joel tai-gi t uojaus aprimo, 
bet tylėjo. Gyvulys ženge ste
bėtinai smagiai. Persiskverbe 
per krumus posmą. Joel iszgir 
do upelio vandenio tekėjimą. 
Netrukus krūmai praretėjo pa- 
su’odę prapultis ant kurios 
dugno vanduo osze. Atrado 
skersai gulinti balki apszvie:’ 
ta menulio szviesa. Gyvulys už
lipo aut balkio ir laimingai pe
rėjo antron pusėn. Aliszkas da 
resi vis retesnis: iszejo ant pla
taus kelio. Tuojaus pasirodė 
Jerichio murai.

Joel visu keliu neisztare nei

Bet sutemoj tania:

ant 
osze.

nuo

Joel iszpute akis, žvilgterė
jo in tarnus. Visi sėdėjo ant 
krūtiniu rankas ir pradėjo lu
pomis krutinti.

Gyvidio vedejas-gi kalbėjo. 
' — Tu pone kibą būdamas 

varge szaukeisi jo pagolbos. . .
Ne?,.. Gal meldėsi... O gal 

piktžodžiavai... Jis tave per
spėjo !

Joel

Munszainio parneszti arta diena 
Su sulersztais plaukais, 

Ir dvejetą vaikais, 
Kojos neapazgolos, 

Rodos iszvaksuotos, 
Anglį kai kaip ant sorkiu 

žiurėjo, 
Ant kampu stovėjo, 

Kada ta gyvate, 
Pamate.

Sztai prie slenksczio tvikszt, 
Kojos in viražu kykszt, 

Fotografija nuėmė, 
Andarokus suėmė.

Tik sorkiu buyo gana, 
Kaip iszsiverte toji ragana, 

Vaikucziai isz baimes drebėjo, 
Kada motina jn gulėjo. 
Turiu, tdisybe pasakyt, 

Kad tas buvo ant Market stryt, 
Mahanojuj mieste.

Dekoreiszion Diėiia ant East 
end parko užėjau, 

Ir ka ton maeziau, 
Vaikeliai linksminori gerai, 

O ir szvariai,
Tame moterėlė vlcna atejo, 

Ant arkliuko užtrepsejo, 
Kaip kazokas jojo, 

Daina giedojo,* 
Klumpes ant kojų turėjo, 
Bot paneziaku neturėjo, r

Besarmate, / 
Gyvate! .

• • A "■
Poni Baltruviene,

. . ’r . '

n (‘jo Mariute, 
jau mirė, o tėvas 
buvo iszkeliaves.

Naszlaites veidas buvo isz- 
blyszko isz alkio. Stovi ji už 
slenksczio, žiuri, kaip kiti val
go, ir aszaras braukti pradėjo.

— Kas ten stovi prie dura? 
paklauso motina.
— Tai Mariute, 

tarė vaikai.
— Eik sZen, Mariute, sėsk 

szalia mifsu. Antanėli, leisk jai 
sesti areziau btilviu; nes 
vargsze maža ir naszlaite.

— Atminkite, Vaikeliai, — 
tarė szeimininkus, — kad alka
na reikia papenėti.

Mariute pavalgė, padekavo- 
jo ir tarė:

— Asz

Stovi

naszlaite!

« •
JI,

4

palytęjo savo 
Pasižiurėjo in arila kuris buvo 
labai nuvargintas turėjo indu- 
busius šonus ir nuolatos žio
vavo. Z vilgterėjo in tarnu ve
dėja — ant kurio veido nak
tis ir vargas paliko ženklus. 
Pasižiurėjo in visus persigan- 
-durius tanius po tam in namus 
in medžius.

veidą.

i

nenoriu dykaduo
niauti ir elegauti: jau pabai
giau septynerius metus, tada 
meldžiu priimti mdne in savo 
iiiamus: asz jums kūdiki pasup
siu, indus mėginsiu1 mazgoti ir 
žąsis paganysiu.'

Szeimininkai priglaudę naš
laite: jie nuvargino jos sun-' 
kiais daib'ais mokino'melsties 

♦ 1 > h' ^-i
ir žmones guodoti. Mariute pas 
juos ilgai tarnavo; ji iszmoko 
Lauko darbu,'alinti, virti, ir siu- 
ti.

• Dievas gerus szeimininkus 
reme ir saugojo nuo visokiu ne 
laimiu.

iSusitiko viotna 
tasai iszpute akis.

— Kaip tai pone esi? 
mos visi apimti Ui i mes. ..

Esu spango miegų jau* 
isztisa. nakti tikini jus nieko 
o nieko nežinotų 
jus iszvysiu liepsiu apmuszfi! ' ’ i

— Tavo valia pone 
ko iszbales tarnas.

i -Daszauk*"ma-n - tuojaus• • 
ta nioksza su kuriuom szianakt 
parkeliavau!

bet lt

O

I

Užvaikysiu4 *' • .

a t sa

suBHbko Joėc
Tarnas isz vietos nesijudino: 

tik iszpute akis ir žiuri in'po-
i . ’ t

Skubinkies-gi raka linu i
u riko-Jocį ir hžsimbjo su ran-

na.

Urnai apsisuko ir nuėjo sau 
in miego kambarį.

Atsisėdo ant lovos ir pradė
jo glostyti sau veidus. Apsi
dairo aplink sienas po tam lu
bas asla. ?

Kas tai yra? — suszva-Ir

i
i

s
kn.

Tarnas apsisuko ir dszbego.
Laikas greitai slinko. Joel* 

neteko kantrybes. Pagaliau? 
iszejo pat's ant kiemo.

Czia pamate ta tarna bosi s-

•;žodžio. Mieste dar visi miegojo 
Prieš tureziaus namus buvo, 
tuszczia. Nei vienas tarnas ne:- 
szejo jo pasitikti.

Tai-gi greitai nulipo
gyvulio nugaros ir ženge ant 
trepu: namu durys buvo neuž
darytos. Perėjės priemeno ine- 
;jo i u miego kaiųbari. Greita i 
nusirengė ir atsigulė lovon,

Atsiduso. Pasibaigė visi riel- 
vartai. Tuojaus primerkė akis: 
ir užmigo. AI i ego j o-gi taip kie
tai, kad niekas jam nesisapna- 
vo. '

Iszbudo vėlai, atsisėdo ant 
patalo ir pradėjo mislyti. f

Atsiminė dabar kur yra ir . 
kur buvo. Keliavo palei Jor
dano upes, klaidžiojo miszkuo-

Į

•pėjo. Kas tai yra? Kas tai yra.
Taip mislijo' ir galvojo per 

visu diena. ‘ i
Veltui tarnaiiineidavo klaus

dami; ar nenorėtu valgyti?
Joel taip prasėdėjo iki sute

mai.
Tik vakare liepe paszaukti 

asilo vedėja, jsu aiiuom užsida
rė ir ilgai .apie ka toki kalbė
jo.

Tarnai tykojo prie duriu, 
bet negirdėjo nei žodžio tos’ 
kalbos. . ( (

O juodu kalbėjosi iki ‘pusiau 
dakeziui iki breksztant iki sau
lei užtekant...

i ).

i

GALAS.
•*

J .1

• • ♦ 1
PAJESZKOJIMAl

kupeziuojanti su kitais.
— Kur tasai. Asilo vedėjas

V x

— suszuko griausmingu balsu’ 
J(iel.

Tarnas pusi lenkdama s nuže
mintai tarė:

— Pone jo nėra.
— Kaip tai pabėgo.
— Pone ir gyvulio nėra

Kibą tu pesezias sugryžai...
Jociui kraujas galvon subė

go. Su baisiom akim keike per
sigandusius tarnus, kad ūmai 
terp vartų pasirodė asilas 
tarnu.

Szis pamatęs poną pribėgo 
puolė jam prie 'kojų ir pradėjo' 
maldauti:

— Dovanok pone suklydau 
f •

miszko negalėjau tavo surasti.
1 t •

Szaukinu!... .
so .ir pntyre daug baimes. O tai visa miszka ir pagalinus

s n

Perl o jas

• r I g

Auštant apiho-

Pajeszkau mano brolio Jono 
Gndaiczio, paeinanezio isz Vil
niaus gubernijos, ■■ • f
miestelio. Kokia 10 metu atgal
gyveno Nashua, N. II., o pas
kui g 
Montello, Mass. Asz jo sesuo po 
pirmu vyru pravarde Paulina 
Lasauskicne, po antru vyru 
Paulina Bodick.', Praszau jai 
gyvas tai pats atsiszauk,’o jai

irdejom kad i.szvažiavo in

kas žinote apie ji malonėkite 
f 

vis dūlei to niekszo tarno. Tris maniau, ‘kad pesezias* migry-
man duot žinot, už k a busiu la-

sykius jatn. apreiškė jog 'lieps i 
ji nuplakti ir tri® sykius jam 
dovanojo. Bet nedovanojo dar 
jam to ilgo jeszkojimo per upe
li perėjimo. O už tai reikia 

Nežvilgterejai Pone in ma- bausti, nes Joel isz
mano mili piktžodžiavimui

baimes 
jei no tasai

ni ekša s tarnas! Ar-gi> Inoin-
vede pagundrniman? Ar-gi

' Ponas?... Joel kada nors savo gyveninio
Savo tarnus apleidi miniu- piktžodžiavo?a

I " ./ w .1,

pek in savo geriausia tarna irpiiu žvėrių.
Niekados bjaurus piktžo

džiavimus nesutepu jo lupu. O

f
*

žiai... '
Joel jam ant galvos pakele 

savo kumszti, ir suszuko:
Mbluoji tu su manim su- 

gryži:ai nakezia! ' r
Tarnas urnai atsistojo ant 

kojų. Buvo'labai iszbales aky-

V «l

Mrs. Pabūna Bodick, 
Ę.F.D.No. 1 .4 Moriah, N.Y.

f
Pajeszkau brolio Mykolo Bal-

ISZAISZKINO
4 < ■ z

Kokis tai szlektelis, norėda
mas grayti dideliu ponu, nu
pirko puikios materijos ir no
rėjo duoti padaryti isz josios 
szlebe del savo dukters. Liepe 
paszaukti kriaueziu, bet tasai 
apžiūrėjęs materije pasakė, jog 
no užteks ir iszejo; tada szlek
telis liępe paszaukti antra 
kriaueziu, tasai paėmė, pasiu
vo sriebo ir atnesze. Po kokiam 
laikui, iszejo szlekta ant spa- 
cloriaus ir susitiko su kriau
eziu ir jojo dukriuke, apsire- 
dusia in szlebukia isz tosios pa- 
czios materijos ka ir jojo dūkto 
turėjo. • • , , ■ \ * *

Nusilstebejes, •užklauso, ko
kiu spasabu tas galėjo atsitik
ti, jog pirmutinis kriauezius 
jam kalbėjo, jog materijos ne 
užteks, o jisai no tik ka turėjo 
in Valos bet da užteko ir del jo
sios dukriukes. *

— Ba ponulis ne žinai* kai? 
jisai turi didesne dukterų kaip 
asz — tarė kriauezius —Į o del 
to pasako jog jam no užlėks, 
bet ant kito meto, tai ir man ne 
užteks ba ateinanti meta mano 
dukriuke užaugs didesne!

W. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRAB0RIU1

“Poni Baltruviene, 
Iszklansyk mane, ' 

Devintam steite gyvenu, 
Gero ir blogo maeziau, 

Bot da tokios mišių kės neradau 
Kaip Džeržeje gyvenau, 

Gaspadinele da jauna, 
Gaspadorius jau dejuoja, 

Bet abudu yra sukti, 
Per suktybe net kadi, 

Gaspadorius svetima tabaka 
;» ruko,
Gaspadine burdingieriams cen

tus suka.
Pinigus sztore skolina, 
Ant vyru knygeliu ima, .
Viena doreli užsigynė, 

Sako, visai apie,ta, nežino. • 
Burdingieris apie tai dažinojo? 
Per ka tuojaus barniai pastojo, 

Kupara paėmus išjojo, 
Kas priguli jai užsimokėjo. 

Miriuke su gailės ežiu palydėjo, 
Durimis trenkė kad net langai

išbyrėjo, 
Baltruvienele ja sulaikyk, 
Taja misiuke suvaldyk, 

Kad doleruku ne išiminėtu, 
Reszta vis sugrąžytu.” 

O tu misiuke gyvenk padoriai, 
Sau sarmatos tiek padarini, 
Jaigu pataisos nematysiu,4 ± h"! f * A*

i Su koczelu ant tavęs uŽkhip

•Mil

«
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■ I 
Pajeszkau brolio Mykolo Bal

čikonio, isz Pgnovdžio vai,, Pa-
I > * ■» • • B a

•■’ f ' *

so matosi baime. Padėjo ant 
lupu pirszta ir kalbėjo su gi-' 
Him persitikrinimu.

Ne pono tai no asz.. - 
tai no asz..,. lai turbut bus 
musu mokytojaus darbas. .

*
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i^vgieniu kaimo. Taipgi ir Po- 
vylo Kupczuno to paties kai-' 
mo. Praszau atsiszaukt per 
laiszka arba kas žino malonė
kit praneszti sziuo adresu:

i S

i

Laidoja kunus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvfa, 
krikantiniu, ueoulUu, pasivalitiCji- 
mo ir t.t —Telefonas 506 
<03 W. lUhaoėy Arot Mok. City

KwaMfcaMwuMKo1 i r i....aTaja^Mgugu&»rw tyrrar

I /•

f

Jurgis Balčikonis
618 'Palbot Avė.,

Braddock, Pa.
t

- siu,
In Lietuva įsiginsiu, 

Kol gyva neužmirsziu, 
Lietuvoj ramuma netumi, 
Amerika nuolatos minęri. 
Eisi in lauka prie darbu, . 

Noprigriebsi centu svetima,
Ka turi, tai turėk,

Tik svetimų nenorėk, 
Vyrus szvariai "užlaikyk, 
Blakes isz lovų iszvaryk, 
Po paduszka kad ne butu, 

Padaryk, kad visos iszdžiutu.
Daugiau dabar nesakysiu, 

Ant kito karato pasilaikysiu, 
Jai pataisos nematysiu, 

, Ir vardeli tavo nžraszyaiu.
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ŽINIOS VIETINES ISZ LIETUVISZKU
KAIMELIU
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— Pradedant su sziuom I
Ketvergu visi sztorai bus už
daryti Ketvergais popiet idant Shamokin, Pa. Richards
duoti pasilsi darbininkams per' kasy*klosia kilo baisi eksplozi-
vhsara. Sztorai bus uždaryti a *per Jun,e July, ir Augusto me- 
nesins.

I l
i
| *
• —> ‘ Aleksanęl ra Pri kock i s 

senas Mahanojaus gyventojas 
išzvažiuoja in Lietuva Subatos 
ryta. p. Prikockisi perbuvo 
Ąn^rike 27 metus ir per ta vi
sa laika gyveno Mahanojuje. 
Vėlinamo laimingos kelionei.

SHENANDOAH, PA.
— Povylas, sūnūs Jono Mi- 

cziulskio ant Heights turėjo 
operacija ant pendesftutis.

— Jurgis Mikalaszauckas 
(MpCloskrey’)'S. Jardin uli., ap- 
larkejiudna žinia, buk jo brolis

t

D r. James Roth-isz mies-

VincaH, 40 metu, likos užmusz- 
^as automobiliu nelaimėjo Oak
land, Kalifornijoj. Velionis gi- 
jne Szenadortja. * 
į 
i
Į(), kuris buvo Asldando ligon- 

. buteje per daugeli metu užėmė 
vieta Dr. Barr, kuris turėjo 
iszvažiuoti ant pasilsiu.

PRANESZLMAS.

Jaigu ketinate pastatyti ko
ki nors parniūkia ar kryžių ant 
numirusio kapo tai kreipkitės 
pas.savo tautieti Vinca Jaksz- 
ti, 237 N. West St., Shenan- 
dt>ah, Pa. Užgamslins jus visa
me. (J. 12)

MAGENBECK — WALLACE 
CIRKUSAS PRIBUS 

SUBATOJ.* II

.Vienatinis didelis 
kuris szimet atlankys Mahano- 
ju bus tai Hagenbeck-Wallace 
cirkusas,. Tarpe visokiu stebe- 
tiniu perstatymu bus Clyde 
Beatty pasaulės garsingas ap- 
valdytojas laukiniu žvėrių. Jis 
i nei na in kletka kurioja randa
si 34 baisiausiu tigrisu ir levu 
ir priverezia juos iszpildyt vi
sokius perstatymus.

Cirkusas pribus in Mahanoju 
atoinaneziaSubata, West End 
parke.

◄

♦

Read i ng
. lines .

cirkūsas

k

Atlankykite draugus ar gimines 
Sutverkite partija ir matykite 

In Philadelphia $3.25 
In Atlantic City $3.75

Isz Shenandoah 25c. virsziaus
Nedelioj 7 Juniaus

Specialia Treinat Subatos Naktį
Is Z1 valanda
Shenandoah ...................... 2:30
Mthhnoy City........ ............. 3:19
Tamaqua . ., ....................... 3:46
Sutverkite partija ir matykite szi 

Amerikos kapitolo miestą.

Washingtona, D. C.
Baltimora a ■ » «

$4.00 in ten ir atgal
NEDELIOJ 7 JUNIAUS 

, «

Damokant |1 extra galima su au- 
torpobllium apvažiuoti garbiausias 
Waahingtono miesto vietas.
Greitas specialia treinas apleis

Isz Ryte
Shenandoah ./.................... 3:25
Mahanoy City ................... 4:02
Tamaqua .............................. 4:30
Apie dautieae Informacijų apie
rtfta ekakurcija kreipkite* ant 
Readlngo geleilnkello stacijų arba 
rauykite pas John M. Roll n. Dis
trict Passenger Agent, William
sport. Pa.

ANT READING GELEŽINKELIO

t

je kurioje paaukavo savo gy- 
vastes keturi anglekasiai: Juo
zas Moleskis, Povylas Kisz, 
abudu isz Mount Carmel, ir da 
du, o szeszi pavojingai apde
gė.

— Pana Agnieszka, dūkto 
ponstvos Antano Gedmanu, 
1215 Oneida uly., lankosi pas 
savo tėvelius ant trijų sanval- 
cziu vakacijos. Pana Agniesz
ka mokinasi ant noises Mount 
Sinai ligonbutejo Filadelfijoi 
kur neužilgio užbaigs 
mokslą.

iszmesti.
Pereita Subata kas tik pasa

ko klebonui kad Lietuviu salėj 
bus “revoliucijonieriu” 
gas ir isz sales prasidės mar- 
szavimas pas vyskupą. Klebo
ną paszauko pas sale policija.

a v
mitin-

liet salėj pasiteiravus pasirodė
kad ten niekas jokio susirinki
mo nerengia. . t

» 
norses

Pittston, Pa. — Ana diena 
Vladas Palupus, Sand uly., tu
rėdamas koki ten nesupratimu 
su savo uoszvia ir geisdamas 
iszveržti savo piktumą ant jo
sios, paleido plyta per langa. 
Jojo szvogerelis Juozas Jam- 
kus apskundė Vlada kuris tu
rės stoti 'sude.

zlas-

Scranton, Pa. — Laikas nuo 
laiko iszperdavo kaili savo pa- 
cziulei Jonas Romkovflkis isz 
Dickson City, o kada jam ant 
galo pasiprieszino, savo “
ti“ atkreipė ant 7 metu dukre
les Stellos, nustumdamas jaja 
nuo trepu, kada mergaite kal
bėjo poterėlius. Motore ap
skundė Joną kalbėdama, kad 
jaja plakdavo per kėlės sanval- 
tes. Dabar Jonas pakutavoje 
dželoje. t i(

— Dvi podukters Mikolo 
Czirczio isz Throop negalėda
mas ilgiau nukenst kad patveis 
pasielgė nežmoniszkai su ju 
motina szoko ant jojo ir teip 
“papiksino“ kad daktaras tu
rėjo jam susiūti galva. Skvaje- 
ra paleido merginas -su perser
gėjimu idant nepaantrytu to
kio nubaudimo -patėvio, fku
riam teipgi užkirto gera pju 
moksla. ,

Gilberton, Pa. f Nedėlios ry
ta mirė czionais gerai žinoma 
Maro Mitrikevicziene, 68 me
tu. Velione paliko dideliam 
nubudimo vyra ir keturis su
augusius vaikus. Likos palai
dota Utarninko ryta su bažny
tinėms apeigomis Lietuviszko-•P " 
je bažnyczioje.

f*

Beit, Montana. — Musu pa
viete gyvena tiktai , keturios 
szeimyos Lietuviu Ponas. Kli
mas raszo kad. tenais gyvena 
30 metu ir da tokiu sunkiu lai
ku no yra mate's kokia sziadien 
tenais vieszpatauje. Per visa 
žiema kasyklos iszdirbo tiktai 
30 dienu. Reike primyt kad po
nas Strainis da vis laiko ros- 
tauracijo ir hoteli czionais ir 
jeigu kas isz Lietuviu turėtu 
proga važiuoti pro Beit, bus 
svetingai priimtas jeigu pas ji 
sustos. . (

111 1 Į 1 11 *■ ■ .

Cleveland, Ohio. — Szv. Jur- 
' gio parapijoi susidarė du froiv 
tai gatvi musziui. Abudu gink

luoti. Klebono “frontas“ la
bai sudrutintas policija, pąs

» « w • "t Y X • ii bažnypzia kas Nedelia stovi

I

policija gatava atkaka atremt.
‘4 Revoliuoijonieriai“ lankia 

iki klebonijoj pasirodys balta 
vėliava ir (klebonas abdikuos 
savo sostą, kaip padare Iszpa- 
nu Alfonsas. Bet klebonas turi 
užtarėju, kuriu Alfonsas netu
rėjo. “Revoliuoijonieriai “ ren
gia puolimą ant klebono net 
paezioje bažnyczioje, kaip ęa-
prastai daroma norint kleboną

PASZVENTINIMAS NAUJOS TAUTINES KATALIKU 
LIETUVISZKOS BAŽNYCZIOS SCRANTON, PA.

Worcester, Mass, f Kunigun
da (Dedynaite) Lukszaitiene, | 
Antana Lukszaiczio žmona mi
rė troeziadieny po-pietu. Apart 
jos vyro palieka dvi dukteris 
Ona ir Janina, ir broli Juozą 
Dedyna Lietuvoje. Ji priklausė 
prie invairiu Lietuviszku 
draugijų. Laidotuves invyko 
Subatos ryte, kaip 8:30 vai. po 
pamaldų, buvo palaidota Not-' 
re Dame kapinėse. , 

f Juozas Karalius

invairiu

dukterį

, savi
ninkas dideles pieininkystes 
:u'kes įnirę savo namuose Boyis-1 
tone. Jisai seniai gyveno Ame- 
ri'ke, po atvykimo isz Lietuvos. 
Jisai palieka savo žmona Jule 
(Sziamakauskiute),
Metilda, tris sunūs Juozą, Pet
ra ir Albina, taipgi tris brolius, 
ir tris seseris Amerikoje Ir 
Lietuvoje. Laidotuves invyko 
Subatos ryte, su pamaldomis 
kaip 9:30 ryte, Szv. Kazimierio 
bažnyczioje ir buvo palaidotas 
Notre Dame kapinėse.

Chicago. — Gegužes 29 d., 
automobilis užmusze sena Bri
ghton parkieti Antana Baltu- 
na, gyvenusi 434G S. Washte
naw Ave. Jis dirbo Crane Co. 
ana diena baigės darba, apie 4 
vai. po piet, ęjo ĮCcdzie ulyczia. 
Einant skersai gatve prie 
39 gatves ant jo užbėgo greitai 
ojes automobilius ir ji ant vie
tos užipusze. Automolibiu va
žiavo kokiu 18 metu vaikezus, 
kuris likos suimtas. Užmusz- į » « '
tojo kūnas gi policijos? likos at
vežtas pas graborlu Eudeįki.

Velionis paliko moterb dųljc- 
teri ir du suims, priklausė prie r-M T- A t ( •
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NEPAPRASTAI 
ATPIGO DAIKTAI
Lietuvos ūkininkams grėsė 

katastorfa. Ju gyvenimas bal
sus. Kas reiikia nusipirkt, tai 
brangu, o ka jie turi pardavi
mui, tai baisiai pigu.

Sztai vėliausios kainos; Pas
valio turguje goriausia svies- 

I tas parsiduoda po 2f/.» litu Tcl- 
logramui. Skaitant tai Antierl- 
koniszkaų bus 13 centu už šva
ra.

Desetkas kiausziniu Salako 
rinkoj parsiduoda po puse li
to, kas Amerikos pinigais tfeisz 
kia du ir puse centu.

Lietuvos Žinios

k

♦i

“Lietuvos Žinios“ raszo: 
Bekonais ūkininkai nusivy- 

, pienu beveik taip pat,

d

/
KI

! I

ISZMINTINGAS 
“KLOPAS”

——————-   1 4įw ■—

kiaufizininkyste aisžkiai neap
simoka, o javu niekas neperka. 

Priesz ūkininkus stovi klau
simas: įkas bus toliau, kas da
ryti, ko griebtis!

Jei prisiminsime, kad Vo
kietija, kuri nemaža sunaudo? 
ja Lietuvos produktu, priesz 
kelias dienas vėl pakele mui
tus musu ūkininkai gamijąą- f 
miems produktams, kas Lietu- J 1 I 
vai kainuos apie 11 milionu 11- 
tu ir, žinoma, dar labiau, nu-../ 
musz žemes ūkio ,p^xluktHni 
kainas, — tai suprasime, kad 
tas krizis turi eiti blogyn, di**1 
dėti.

Maža to, kad musu valstie- 
czius kankina sunkus ekono
mines krizis, jiems niekas nei
na, kaip jie patys sako, in pa- 
gelba.

Mi ■' ■ * * nr-
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MT. CARMEL | Mahanoy City 
Petny ezioj 

Juniaus . . . 5 SUBATOJ 
Juniaus . . 6

r
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UAGENBECKGegužio 24 diena, 4 valanda 
po piet buvo paszventyta nau
jai pastatyta Lietuviu Tautine 
Kataliku bažnyczia, Scranton, 
Pa. Bažnyczia yra murinę, di
dele, graži ir gražioja vietoja, 
pastatyta pernai. Vadovaujant

1*1

MlW
# .... --£.1 v

t

1graži ir gražioja vietoji!Nuvažiavo dzūkas ant 
marko. Dairėsi in visas szalis 
ir iszginlo garsei knlbaneziim |energingam tos parapijos kle
žmonis vienam name.

Jo-
.V :>■

• •
"the

GOLDEN 
ORIENT"

. SUPREME ANO 
BEVITCHINO 
SPECTACLE

M r THE 
F GREAT 
"WILNO" 

ACTUALLY' 
SHOT FROM 
A CANNON

■MB1 ■’<1

i
bonui ir dideliam patrijotui 
ku. Mykolai Valatkai. Ant pa
szventinimo apeigos suplaukė 
apie 3,000 žmonių ir net isz ki
tu kolonijų Lietuviu.

13a žny czi a paszven t i no 
kūpąs Uodu ras, 
karszta pamokslą ir palinkėda
mas Lietuviu tautai, Dievo pa
laimos ir greitesnio prasiplati
nimo. Ypacz grąžu ir turtingą 
pamokslą pasakė kun. Valatka, 
pabrėždamas, kad bažnytinis 
turtas priguli vien tik prie Lie-

Mislino “Klopas,“ jog ta: 
barėsi tęrp saves, bet paklau
sos vieno pracigio, dažinojo 
jog tai ponai eina ant disputu 
kožnas isz desputantu sudeda 
paženklinta skaitlį pinigu, o 
kas ant jojo užklausimo-gerai 
ne atsako’ F-...-

tus pinigus.

— Eisiu ii r asz ten — pa
mielino dzūkas — 
dirbsiu.

Sueina dzūkas be jokios ce
remonijos su kropsziu ant pe- 
cziu tiesiog in sale kuriuojo 
btivo susirinkią “iszmintingi.“

Stovintis ant sargybos tar
nas norėjo ji sulaikyti, bet dzū
kas atstume tarnu kalbėdamas, 
jog ir jisai nori eiti ant dispu
tu su ponais.

Visi suklyko juokais 
gėja dzūkeli, 
to nieko ne dare. Drasei insis- 
kverbe in pirti vidurį iszejo isz

Klopas,

I

S.L.A. Koistuczio ĮCliuįio jr po
ros kitu draugijų.

—* Anthony Boltunis, 46 
metu amžiaus, isz 4346 South 
Washtenaw Ave., mirtinai su
žeistas automobilio nelaimėje, 
bevažiuojant su Joseph Jirsa, 
3116 South Harding Avė. Au
tomobiliai susidūrė ant 42 uly- 
czios ir Kedzie Avė.

♦ ‘ . .»• Į n .

— John Ellis, 39 m«, isz 
7234 So. Peoria St.> užmusztas 
ant 32 ir Cicero Ave. Mrs An
toinette Dyczkowski, 66 m., i“ 
1308 Cleaver Ave., 
žaizdų. ; ( (

*— Jonas Gužas/^'42 metu Į 
am’žiaus, buvo rastas be sąmo
nes ant Union Avė. ir 18 uli., 
kampo, nuvežtas in apskrities 
ligonine mirė sąmones neatga
vęs.-

Kaip ir kas ji užmusze, 
patirta. Gužas iszejo apie 6 vai. 
Nodeldienio vakaru isz namu 
ir buvo rastas tik rytmetį be 
sąmones, nutrenktas ant uly- 
czioSi

k"1

39 m0

ISZ 
m iro nuo' 

—N

pragrayna sūdo-

gal k a už-

pa re
bel jisai sau isz

enezio pūsle su pinigais ir pa
dėjo ant stalo penkis rublius 
praszydamas balso,

Norėdami atsikratyt nuo 
nuobruodžio pasta.ua vi jo viena

* A ' * A. L lI isz ponu pasijuokė isz dzūke
lio ir priverst ant iszejimo.

atsake dzu-

Įeina. 0 ar tu žinai
no-

V •

. Tamaqua, Pa. f Ona Mala
kauskiene, 31, motu, miro Stet
son ligonbutejo Filadelfijoi, 
sirgdama koki tai laika. Lai
dotuves. e atsibuvo Utaminko 
rytai Velione paliko motina, 
sunu, dvi seseris ir du brolius,

— Ar ži na i dzūkeli, kai p
Motina Dievo vadinosi?

— Mary e
kas. — O dabar ant manos ka-

“pono“
kaip mano motinėlės buvo pra 
zviskas?

Žinoma ponulis užtilo kaip 
varle. z

Dzūkelis tuojaus sužėrė pi
nigus pnieszo jr savo q iszei- 
damas paszauke:

— Kitu kartu volą pas jus 
atsilankysdn Sa Dziev ponulei!
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KETURI UŽMUSZTI GELE-

SZIO LAIKO VAIKAI.
# I

Motina, supdama maža Jo
nuką’ dainuoja jam lopszinc 
daina. *

Jonukas:— Nors syki, ma
ma,, nustok su tuomi savo cy
pimu. nes nebegaliu užmigt...pimu, nes nebegaliu užmigt...

v v s- v 

pasakydamas

tuviu o ne prie svietimtaueziu, 
garbindami ne svetimtautiszj

* 'I ii p

koja kalboja Dieva tiktai gry- 
i

nai Lietuviszkoja kalboja.
Paszventinimo apeigos buvo 

tvarkingos ir padare gera in- 
spudi o puiki orkiestra atsi'žy- 
mejo savo puikia muzike. Po 
paszventinimui buvo vakarie
ne, laike kurios didelis bažny
tinis koras padainavo keletą 
gražiu ir skambiu Lietuviszku 
dainelių kurios ne viena Lietu
vi ugraudino ir primine jam 
gimtine szalele ir ne vienam 
pasirodė graudi aszarele aky
sią. * .

Jai kas atsilankytu in Scran- 
tona, tegul atsilanko ir pats per 
si tikrins kokis ezion pasi^zven- 
timas yra. musu 
szios parapijos.

Lietuviu -del 
Kokia puiki 

bažnyczia, didele parapine salo 
del žaidimo jaunuomenei, ka
ilines, puikus parkas, virsz 
szimtas akeliu farma del sene
liu prieglauda ir ruiminga kle
bonija. Tai vis milžiniszkas 
darbas paežiu Lietuviu atliktas 
dideliu triūsu už 
dirbtus centus.

Už tįąi sziadien džiaugėmės, . ’ ■ ' _ _

sunkiai'' už-
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CTRCUŠ
DOORS OPFH 

1-7 RM.
t

GRAND STAND CHAIRS RESERVED AHD GENERAL
- ADMISSION TICKETS ON SALE CIRCUS DAY

—..... . ........... '—..........   ■ - ■ -................. r ... . --------------- - - - -II

TWICE DAILY 
2-8 PM.

* •#*

O

ŽINKELIO NELAIMĖJE.
. •

Kalkuta, Indije. — Ketui: 
pasažieri^i likos lužmuszti 'dr

u
nesi ka pastatėm, kiek dirbom 
— vis sau ir ne vienas centas 
ne ėjo in svetimus rankas. Gar
be Skrantotiiec?iąms!

— D. Ahdruszkeviczius.
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SKA.NDINAVU-AMERIKOS LINIJA 
ATLANKYKIME LIETUVA 

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

. t**palaikomas nuolatinis susisukimas tarpe 
New York — Kopenhaga — Klaipeda

t '

,1^J • • * ■ ' * 4

Linkamiautia Vycaiu Ekskursija Tiesiog in Klaipėda
Birželio 6 (June) Laivu “HELLIG OLAV
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daugelis sužeisti nelaimėjo ant 
geležinkelio Pangoon-Manda- 
lay, per iszsivertima loHomotl- 
vb su vagonais in gilia grabe.

Badai pasilceloliai buvo kal
ti tojo nelaimėjo, kurie isZardo 
kėlės sztangas. f

-f. ?

GYDUOLE AR TABLETAI 
Praszalina galvos skausmą in 80 mi- 
nutu, sustabdo szalti pirma diena, 
ir sustabdo Malaria in tris dienas. 

666 Mostis del kūdikio eaalcsio.

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje 

Ant Antro Floro, Klino Sstoro 
19 W. Centro St., Mahanoy City 

--- - ------ -------:--- -  T'-— —r
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Amerikos Lietuviu Jaunuoliu Ekskursijos
Rengia Amerikos Lietuviu Ekonominis Centras 

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

A. L. Laivakorcziu Agentu Koorperuojant

i

M *

Visos pastangos bus paszvestos padaryt kelione atmintina ir pilna 
invairumu ir malonumu del tu kurie dalyvaus ekskurcijoje 

Lietuvos Pasztu Valdybos Kontragento Pasztui Vežioti 
Reikalaukite nuo savo Agento Laivakortes ant 

SCANDINAVIAN-AMERICAN LINE 
27 Whitehall Street, New York City 

130 LaSalle St. Chicago, 111. 
969 St. Antoino St.

248 Washington St. Boston, Mass.

k .■ 4 * {Montrel, Canada .
t

■*
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VINCAS MINKEVICZIUS
" GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

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

Namo telefonas—799 
...... ----------------------------- -

* Ofiso telefonas—116 i

Mahanoy City bus geriausias miestas Suv. Valstijose, kada 
naujas milžiniszkas brokeris bus pastatytas St. Nicholas.

Prapertes pabrangs. Bizniai pasigerins. Bankai yra vieni 
isz geriausiu ir drueziausiu visam kraszte.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY. PA.

MKM B ER OF THE FEDERAL RESERVE 8Y8T1M
.  .......... 1      ........................... 11 m —
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