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Isz Amerikos
PALIKO SAVO TURTĄ DEL 

PAPŪGOS.
St. Aaugustne, Fla. — ‘‘Pol

ly”, 60 metu senumo papūga, 
pasiliko suksesoriiųn viso tur
to po m i rėžiai savo^ponio Miss 
Anna G. Burt, pakol papūga 
bus gyva. Verte palikto turto 
dacina ant dvieju mdijonu do
leriu. Kam liks turti". jaigu pa
pūga pastiptu tai testamentas 
neiszaiszkina.

SUNKIAUSIAS KŪDIKIS.
Chicago. — Julius Tewlow, 

sunkiausias kūdikis yra rodo
mas czionais, kuriam ana diena 
suėjo trys metai ir szeszi mene
siai, kuris svėrė szimta svaru, 
turi 35 colius aplinkui liemenį 
ir neszioja numario 11 czevery- 
ku. Kūdikis yra visiszkai svei- 
kas, daug valgo ir eina riebyn 
kas diena.

KUBOJA LUKAUSKAS
UŽMUSZE KRAKAUSKA.

Havana, Kuba. — Nakti in 
Gegužes 18 diena užmusze Ta- 
mcisziu rakanska. Velionis bu
vo pasirengęs važiuot atgal in 
Lietuva ir Ibutu isz Havanos 
iszvažiavos Gegužes 19 diena. 
Jo draugas Juozai Lukauskas 
renge jam iszleistuves. Vėlokai 
vakare jis iszsivadino in viena 
alude, gerokai apgirdė degtine, 
paskui nusiviliojo iii miesto 
aikszte ir geležine dūda (pai- 
pa) sudaužo jam galva ir at
ėmė pinigus. Krukauskas, kaip 
vietos laikraszcziai raszo, grei
tai mirė. Juozas Lukauskas isz 
Havanos pabėgo ir tik Gegužio 
25 diena
Tardant jis atrastas kaltu nu
žudyme 'Pamosziaus Krakaus- 
ko. Isz kur paėjo užmusztasis 
Krukauskas isz Lietuvos,
niu nėra, bet jisHiuvo 58 metu 
amžiaus ir 7 metus iszgyvenes 
Kuboja. Užmuszejas Juozas 
Lukauskas paeina isz Raseinių 
aspkriezio.

policija ji sugavo.
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CARO KNYGOS WASHING
TON© KNYGYNE.

Valdi- 
Her-
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UNISTU SZEIMYNOS 
BADAUJAMU VYRAI MU-
SZAMI IR SZAUDOMI, 
VALDŽIA TARNAUJA 

KOMPANIJOM.
Harlan, Ky. — Baisus daly

kai dedasi anglių kasyklosią 
Kentucky valstijoj. Tenai 45,- 
000 mainieriu su szeimynomis 
gyvena basiausioj baudžiavoj. 
Hari an o apskrity j visa vietos 
valdžia susideda isz kasyki u 
savininku. Todėl teisybes dar
bininkai neranda nei teisme, 
nei kitur. Jie mėgina organi
zuotis, turi sziokia tokia unija, 
bet vietos teisėjas ir szerifas 
pasiryžę ja užsmaugti. Unijis- 
tai aresztuojami ir grūdami 
kalejiman. Dabartiniu laiku j u 
sėdi apie 50. Asztuoniolika ju 
yra kaltinama žmogžudystėse, 
kuriu jie niekad nepapildo. Ki
ti yra kaltinami staeziai 
“vienijimąsi ir burimasi”, 
dinasi, už dejimasi prie unijos, 
lyg tai ibutu koks prasižengi
mas.

fe W. D. ROCF.KOWNEI, Pre*. A 
F. W. BOCEMUWHKI, MIUr.

fe 42 METAS

vieuijimasi ir burimasi
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Isz Visu Szaliu VAGYSTA SAPNE

NARSI MOTERE
JAIKVAILYS NORĖJO 

NUPJAUTI GALVA, BET, 
PATS 1 SAU GERKLE 

PERPJOVĖ.

MOTERE PAĖMĖ PINIGUS 
IR PASLĖPĖ DARŽE; 

SURADO PER 
HIPOTIZMA. .

Paryžius.

atsisėdo prie

ser-

Washington, D. C. — 
nio knygyno perdetinis 
bert Putnam pirko del knygy
no 1,632 knygas, kuriuos kita
dos prigulėjo prie Rusiszku ca
ru.- Knygos yra spau 
ant geros popieros ir apa 
su brangiai paputmids.

i >8

DETROITE KRATOS IR 
ATEIVIU ARESZTAI.

Detroit,. Mičh. — Federali- 
nes valdžios agentai Detroite 
padare visa eile kratų, jeszko- 
dami inszmugeliuotu ateiviu. 
Jie aresztavo 3 Lietuvius; Jur
gi Lukosziu, Jurgi Žemaiti ir 
Broniu Miszkini. Lukoszius 
yra kaltinamas kaipo laivakor- 
cziu agentas, kuris szmugelio 
keliu in veždavęs
Lietuvius. Jisai turėjo 3 ofisus; 
viena Detroite, antra Chicago],

PABEGO ISZ KALĖJIMO.
Dannemora, N. Y. — Isz Clin 

ton kalėjimo pabėgo Mykolą 
Viszinskas isz Binghamptono, 
kuriam radosi už žudinsta ant 
16 metu. Viszinskas ketino bu
tt paleistas 1934 mete už gera 
pasielgima, bet dabar turės at
sėdėti savo visa bausme. ’
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MIRĖ JUOZAS KARALIUS, 
STAMBUS FARMERYS.
Worcester, Mass. —

mam miestelyja Boystone, per
eita savaite mire Juozas Kara
lius, senius ir pasiturintis far- 
merys. Jis turėjo ežia dideli 
pieno ūki. Daug metu sunkiai 
prie ukkio iszdirbes, velionis 
atsiskyrė su sziuo svietu susi
laukė jau 56 metu •amžiaus', ir 
nedaug sirgęs. Gaila gero žmo
gaus, o juo labiau, kad paliko 
da nebaigusius mokslą vaikus,

APSKUNDE UOSZVE ANT 
ATKALBINIMO JAI 

VYRO.
Wilmington, Del. — Mrs. 

Ethel Ramsay apskundė savo 
turtinga uoszvia Mras. Karoli
na Ramsay, už tai kad atkalbi- 
o jos vyra o savo sunu idant su 
ja negyventu ir pamestu. Su
dak pripažino' nuskriaustai 
mareziai 38 tukstancziijs dole
riu atlyginimo.

Mme. Levina 
Morosseo ana diena sėdėjo prie 
stalo laukdama ateinanezio sa
vo vyro ant piet. Staiga: inpuu- 
le in stuba kokis tai nepazins- 
tamas žmogus,
stalo arti josios ir taip pradėjo 
kalbėti: “Asž esmių garsingu 
daktaru ir gydau s'kausma gal
vos, girdėdamas kad poni 
ga, atėjau tave iszgydyt.”

Nusistebėjus motere ir maty
dama, kad turi veikalu su kvai
liu užklauso kokiu būdu gydo 
skausmu galvos? “Labai leng
vu budu, sztai atpjaunu galva, 
iszczystinu, po tam vela užde
du ant stubrio.” —atsake kvai
lys. Su tais žodžeis prisiartino 
su britva prie josios tiksle at- 
pjovimo galvos. Motere barsz- 
kindama dantis isz baimes bet 
nepražudo vilties atsiliepdama 

“Gerai ponas dak-
bet pirmiause pavelyk 

pasijeszkoti abrusa idant te
kantis 'kraujas uesugadytu ma
no szlebes.” ■ •

Daktaras davė pa vėl i n ima. 
Motere iszejus isz kambario, už 
rakino duris, suszauke žmonis 
in pagelba. Kada atidarė du
ris, kvailys gulėjo ant grindų 
su perpjauta gerklių.

in kvaili: 
tarė

Arti-

Amerikon

Albert

1

Bordeux, Francije. — Kokis 
tai Foils Nflverre, pranesze po
licijai, buk jam kas tdkis pa
vogė nakties laike 50 tukstan
eziu franku. Policije jeszkojo 
visur, bet no vagiu ne pinigu 
nesurado. In trumpa laika po 
tam Naverre buvo priverstas 
atiduoti savo paežiu in ligon- 
buti, nes motere kentėjo labai 
ant nervu. Daktaras nutarė, 
buk motere kenezia isz prie
žasties kokios tai nesmagios 
naujienos, tada vyras, apsakė 
apie dingima pinigu.

Daktaras dasiprato, buk pa
ti apie tai daugiau žino ne’kaip 
geidže iszduot. Su pavelinimu 
vyro užmigdino jaja lii'pnotisz- 
ku miegu. Užmigdyta kalbėjo, 
buk nakties laike, ta ja na"kti 
kada vagysta buvo papildyta, 
ji paėmė pinigus, indejo inde- 
žukia, nunesze in daržu ir už
kasė po medžiu. Ir isztikruju, 
vyras nuvažiavo namo, surado 
paslėptus pinigus vietoje, kur 
pati per hipnotiszka miega jam 
iszreiszke. Niekas nesidžiaugė 
tie'k kiek motere per atradimu 
pinigu, 'kuri nežinodama pini
gus paslėpė laike-miego ir nei- 
viszka liga teipgi perėjo.

ISZPANIJOI NE BUS DAU
GIAU GRAFU, BARONU 
IR KUNIGAIKSZCZIU.

Madridas, Iszpnni.je. — Mi- 
nisteriu kabinetas Birželio 1 d. 
iszleido patvarkyma, kuri slle- 
czia specialiai kzalies 
nūs

Einant tuo patvarkymu, 135
, lr

720 grafu, 110

didžin-

Iszpan i jos k u n i ga i k szczia i 
230 markizu, 
viskontu ir 70 baronu, instaty- 
mu žvilgsniu, tampa paprasti 
piliecziai.

Vienok privaeziam gyveni
me didžiūnai galėsiu naudotis 
titulais, kaip tai daroma Frak
cijoj.

Ministeriu kabinetas paskel
bė taipjau, kad steigiamas sza- 
lies seimas susirinks Liepos 14 
diena Rinkimai in seimą in- 
vyks Birželio 28 d. Tose vieto
se, kur ne vienas kandidatas 
rinkimuose negavo 20 nuoszim- 
cziu visi balsuotoju skaieziaus, 
bus laikomi papildomieji rin
kimai Liepos 5 d.

Kai del karaliszkos szeimos 
titulu likimo, tai ministeriu 
kabinetas nutarė atidėti klau
sima iki steigiamasis seimas 
iszspres ji.

ISZ LIETUVOS
..........." "■ * 1..

ISZVOGE MONSTRANCIJA 
SU SZV. SKRAMENTU.

f Gegužes menesio 3 dienos 
naktį, nežinomi paktadariai isz 
musze Alovės parpaijos bažny- 
czios langa irp avoke isz didžo- 
jo altoriaus monstrancija
buvusia joja komunija. Pavog
ta monstrancija verta 2,000 li
tu.

su

13,000 LITU UŽ TRAUKINIO 
KATASTROFA.

Radviliszkio stotyj pernai in- 
vyko traukinio katastrofa. Jos 
kaltininkais pripažint ejes sto
ties virsz-ko pareigas R. Kuo- 
dys, budėtojas J. Baranauskas 
ir traukinio maszinistas A. Ur- 
banaviezius. Sziauliu apyg. 
tesimas juos nubaudė po 1 me
nesi areszto ir be to turės su
mokėti 3,000 litu irž katastro
fos metu padarytus nuostolius.

o treczia Windsor mieste, Ka- viena dukterį ir tris sūnūs mo-
nados pusėj. Jis tapo pasbaty- 

• • tas isz pradži ūpo $10,000 kau
cijos, bet vėliaus kaucija buvo 
pakelta iki $25,000. Sakoma, 
kad iz pradžių jisai prie kaltes 
neprisipažines, bet vėliaus su
tikės prisipažinti, nes bijąs, 
kad valdžia nepradėtų tyrinėti 

‘ jo bizni ir hesusektu visu jo 
. ’ inszmugeliuotu ateiviu

’ kožna inszmugeliuota svetim- 
szali agentui gresia po du metu 
kalėjimo). .

Be to da imigracijos valdi
ninkai Įkaitina Lukosziu darius 
neteisingas pilietiszkas popio- 
ras ateiviams. Sariszyj su tuo 

A byve suimti ir Žemaitis su 
, . Miszkiniu.

tino globoja. Bet vargo kęsti 
jiems nereikes, nes mylimas tė
vas sudėjo jiems gražaus tur- 
tellio.

PASIUTELIS NUŽUDĖ 
SAVO DEDE IR MYLEMA. 
Maltaville, N. Y

De Witt rimtai uždraudė Clyde
Clemensui atlankineti jo duk- 
terta, bet tasai apimtas pasiu- 
tiszku užvydejimu atejas in s tu 
ba, kada tėvas merginos rado
si ant farmos. Kada dede mer
ginos Gordon De Witt nenorėjo 
ji inleisti in vidų Clyde nuszo- 
ve ji, po tam nubėgės ant vir- 
szaus szove in savo mylema už- 
muszdamas ja ant vietos.'Po 
tam iszbeges laukan pats sau 
paleido kulka in krutino. ’

Rumanije. — 
buk

28 ŽMONIS UŽMUSZTI PER 
BOMBA.

Bukaresztas,
In czionais daneszama, 
Ekaterinburge, Rosijoi žmonis 
isznesze in padanges genera- 
liszka sztaba Ketvirtos Raudo
nos Armijos. Valdže po tam 
apszauke kariszkas tiesas ir 
aresztavojo daug žmonių. Bom
bas-sužeidė 28 žmonis,
ginusia soviatiniu virszininku.
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JACK SHARKEY ISZGEL- 
BEJO DU ŽMONIS.

Brool^lin, Mass. Birželio 3 
diena ttfląs J. Brandon pamate 
kaip du žmones, moteris ir vy
ra^ automobiliu inva'žiavo in

l

y yandens pruda, kuriame auto- ežios.

DIDELIS STRAIKAS GAL 
NEUŽILGIO PASIBAIGS.
Pittsburgh. — Minksžtu ang 

Ii u straikas, kuriame dalybau- 
na daugiau kaij 10,000 darbi- 
inku gal pasi'baigs in kėlės die
nas. Policija panaudoja asza- 
rines bonibas ant užbegimo 
straikieriu susirinkimus, dau
gelis liko sužeisti visokiuosia 
maiszaeziuosia Cedar Grove. 
Scotts Grove straikuoja 3,000. 
Avella distrikte steitine polici
ja ir szerifai patruliuoja kasy
klas diena ir nakti.

Montour No. 10 kasyklosia, 
arti Library, straikieriams pa
liepta apleisti kompanijos stu- 
baB o katrie nepaklauso palie
pimo, likos iszmesti ant uly-

mobilius su žmonėmis konia vi
siszkai nuskendo. Apie tai jis'don kasyklų Washington 
pranesze įkarki ui, kuris tuo viete, nutarė eiti ant trijų ka-

Straikieriai isz Giloson ir Son 
pa-

1 **«*^«^-*’** —| MUlUj IIUIUIC VUA C41IU UI A J 14. JY<1~

laiku automolriliu važiavo pro sykiu, priverst tenaitinius dar-
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szali. Sharkey nieko nelauk- ’ bininkus ant pametimo darbu 

ir prisidėjimo prie straikieriu.
abu žmonęs per automobiliaus Policija yra pasirengus ant su- 

'r langa is zt ra u ko isz skestanezio laikymo straikieriu ir tikimasi 
praliejimo kraujo.

damas inszoko in vandeni

automobfliaus.

ir ir prisidėjimo prie straikieriu.

Paskutines Žinutes
•>

H Mauch Chunk, Pa. — Kun. 
Juozas Aansman, 63 metu, pra- 
baszczius Vokiszkos Katalikisz 

f i

ko parapijos likos surastas ne
gyva lovoja sirgdamas szirdies 
liga.

1[ Tegucigalpa, Hondurai.
Pasikeleliai paėmė be jokio 

muszio miestą Catacamas, 
valdžios vaiskus seka paskui 
juos ir ketina atimti miestą.

fl' Rangoon, Burma.- 
Punjabi kareiviu ir pasikoleliu 
Pankiango kilo muszis, kuriam 
užmuszta 100 pasikeleliu kurie 
sudegino kelis kaimus.

fl Philadelphia. — Penki 
darbininkai likos užgriaittais

M - - 1 -I • ■* V .*• 11 „
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Tarp

per nuslydima žemes prie ka-
mfiid pamato del naujo namo.

— Tu toks iszblysz'kes lr 
sukudes, kibą sergi?

— Darbas tai, no ryto iki 
vakarui.

— Nuo kada toip sunkia? 
dirbi ?

Ryt’ pradėsiu.

TURKAI SUSZAUDE 46 
BANDITUS

Jeruzolimas, Palestina. — J 
Vienas isz pavojingiausiu 
banditu, Ali Ismail, li'kos už- 
musztas su savo 46 draugais, 
kada valdžios kareiviai užklu
po ant juju sodybos terp kalnu, 
tiejoi banditai papilde daug 
žudinseziu visojo aplinkinėje 
ir apiplesziuejo gyventojus.

KVAILOS LAIŽYBOS.
I

Berlinas. — Keturi jauni vy
rukai padaro nepaprastas lai- 
žybas kad per asztuones dienas 
nemiegoti. Ant praszalinlmo 
miego galėjo naudoti visokius 
budus. Per naktis szokinejo, 
grajino ir gerdavo juoda kava 
kas puse valandos.

Isz keturiu tuju kvailoku 
iszlaimojo laižybas tiktai vie
nas, bet nupuolė ant 30 svaini 
sunkumo. Du užmigo po 
laikymui 140 valandų, vienas 
guli pavojingai sergantis o ket
virtas nusilaužo ranki*, pulda
mas nuo arklio Jai ko užmigi
mo. r

isz

v uz-
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TAMSUS KAIMOOZIAI.
Kilime Vorka, at-Pskov.

važiaves studentas isz miesto 
rinko žoles del mo'kslo. Kai- 
miecziai mane, kad kokia tai 
liga platina, todėl suome ji Ir 
per pusantra valanda tyrinėjo, 
korszindami užmuszimu. Pas 
studentą surasta miltelius plau 
ti dantiems, kurios kaimoeziai 
palaiko už trucizna. Kaimie- 
cziai paleido studentą tik tada, 
kada jis iszgere tuos miltelius 
ir tik tada kaimiecziai persitik
rino, kad tai ne trucizna.

SKARBAS KĖDĖS KOJOI.
London. — Kokia tai motore 

reikalaudama daugiau rakan
du, "nuėjo in antraranki sztora. 
Prie ’krovimo rakandu ant ve
žimo, viena kode nupuolė,nuo 
vežimb ir nulūžo koja. Motere 
isz nusistebėjimo net suklyko 
kada isz nulaužtos kojos pra
dėjo birti brangios perlos ir 
žemeziugai. Kupczius pagrie
bė kode žemeziugus ir mote- 
rei neatidavė. Motere apskun
dė kupeziu už vagysta ir sūdąs 
pripažino moterei visa turtą 
nes už kede buvo užmokėjus ir 
buvo tai josios locnastis.

SZAKALIS KRAPSZTINEJO 
DOLERIUS.

Paskutniu laiku buvo gauta 
invairiu piliecziu nusiskundi
mai, kad gaunami isz Panevė
žio apskr. Velykų paszto agen
tūros Amerikoniszki laiszkai 
su žymėmis atvokavimo ir kad 
isz ju iszimami doleriai.

Kriminaline poflicijft iszaisz- 
kino ir nustatė, ežiu laiszku 
“cenzorių”, kuns pasirodo 
esąs Velykių paszto agentūros 
vedėjas Szakalys Justinas. Isz- 
imti isz laiszku doleriai, laike 
kratos pas Szafkali buvo atras
ti. Szakalys suimtas ir daug su 
kvota bei kaltes inrodymo daik 
tais perduotas teismui.
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. 18 ŽMONIŲ PRIGĖRĖ.
* 

lutanbul, Turkije. — Ketu- 
resdeszimts namu Broussojc, 
prie kalno, Olympus li'kos nu- 
neszti per tvana. Miestelyj Ha- 
vza, asztuoniolika 'žmonių pri
gėrė. Bledes milžiniszkos viso
jo aplinkinėje.

KŪDIKIO GALVA 30,000 
METU SENUMO.

1 >

Jeruzolemas. Ameri'ko- 
niszki jeszkotojai senoviszku 
užlįėku, aųa diena rado kūdi
kio galva (kaukuose,) kurios

* J! j jj,

amži atspėja buk paeina nuo
30 tukstaneziu metu atgal. Sz*- v
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NORI BŪTI GERU

tas rodinys turės nemaža moks , 
liszkn reiszkima kas kiszasi 
gyvenimo sopoviszku žmonių.

■■■ ■will m.- ............... . !■*■■■—f t

PERKŪNIJĘ UŽDEGS 200 
NAMU.

Berlinas. — Mieste ir aplin
kinėje atlankė smarki vėtra su 
smarkum lietum ir perkūnijo^

Ji *

kurie uždegė in du szimtus na- 
piu, iszrauta daug medžiu ir 
kelis žmonis sužeido. Daug na
mu užlieta, o ledai iesdauže

| daugybe langu. i

]

NUBAUDĖ KOMUNISTUS 
KALINIUS.

.Kaunas. — Kauno sunki uju 
darbu kalėjime Gegužes Pirma 
Komnistai kaliniai szvente ir 
triukszmavo. Kalėjimo admi
nistracija pasiūlius, • Kauno 
apyg. teismo valstybes ginėjas 
pasirasze raszta, kuriuo szven- 
tusiems Gegužes Pirmąją ir 
triukszmavusiems per keturis 
menesius neleidžiama bus at- 
neszti maisto, knygų, įr laik- 
raszcziu, neleist su atlankan- 
eziais isz Qaisves pasimatyti. 
Isz viso nubausta daugiau kaip 
100 kaliniu.

<
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DETEKTYVU.
Pana Priscilla Higinbotham, 

dūkto žymios szeimynos Chica
ge instojo in Northwestern uni
versitetą mokytis ant policeis- 
ko detektyvo ir kaip susekti 
arsziausius prasižengėlius.

KITADOS GERIAU BUVO.
Senas žmogelis kuris buvo 

užganadytos Rosijos monopo
liais:

— Dabar taip nėra, bet se
niau žmogus iszeidavo isz na
uju ir visados pareidavo girtas.

Jonas: — Už tai isz namu du
bas iszeina girtas!

NEPAPRASTI LEDAI
Žiemelis. — Sziauliu ap., Ge

gužes 8 diena, 16 valanda atė
jės isz pietų mažas debesėlis 
šukele didele audra, kurios ma
tu pasipylė ledai nho 20 lyg 80 
gramu didumo. r

Žiemelio miestelyj iszdauŽy- 
ta 520 szt. langu stiklu, laukuo
se užmuszta daug veverseliu ir

H/ if

kitokiu paukszteliu. 
n’ i Ll I

STUDENTAS SAKE PA
MOKSLĄ BAŽNYCZIOJ.

Pandėlys. — Gegžes 3 diena 
Ponelio bažnyczioja, Rokiszkio 
apskr., kunigas leido studentui 
Edmundui Binkevlozini sakyti 
prie idžiojo altoriaus mitingi
nes kalbas Žmones ssituo labai 
pasipiktino.

Tai kūr Lietuvos bažnyczia 
nuėjo. r* j
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Kas Girdėt
Pagal valdžios 

Su v. Valst. randasi 
daktaru, nes ant koz.no 800 gy- 
vtmtoju pripuola vienas dakta
rą-: Franci joj ant kožno 1,690 
gy v op toju, Holandijoj ant kož
no 1820 o Vokietijoj ant kožno 
J ,560. Suv. Valst. galima dasi- 
^z;iukti daktaro kur jisai ne 
butu in kėlės valandas bet Eu
ropoje tas yra sunkiau.

Skaitlis daktaru Suv. Valst. 
auga kas meta daugiau. Moks
lai nos yra pilnos daktariszkn 
-tudentu, bet kožnas isz ju gei
džia pasilįkti
\ i>ąi nemano apąigyventi tarp 
žmonių neaMi jiems palengvi
nimą laike ligos, 
• »
tu jiems didesni pelną.

suraszu tai
už daug

“specialistu” ir

tiktai gydyt
dideles žuvis”, kurios atnesz-

Pana Louisa Schwartz, 
metu, isz Nassau pavieto, L. f 
\ ra apkaltinta ifž mirti

61
> 

savo 
brolio 69 metu, apsakinėja ne
paprasta istorija. Toji .senmer
ge sako, buk tarp ju pažystamu 
Mid tvėre savžudinstes kliubas. 
Kada narys tojo klidbo pri
jausdamas, kad jo g^’venimas 
jau neturi jokios verties ir ap- 
‘‘Prga, kiti nariai melsdavosi 
aut jo, o jaig utas nieko nepa- 
gcl bodavo, t adą ligonis pats 
sau atimdavo gyvastį, o jaigu 
m-t urėtu pajėgu, tai jam prigie 
betų prie to jo draugai.

Taigi nariai tosios drauga
vęs meldėsi ant Schwartzo, na, 
ir nepasveiko ir rado ji mirusi. 
Ar jisai pats sau padare mirti 
ar kas kitas tai da neisztyrinc- 
la. Senmerge sako, kad jau ke
turi nariai to kliubo mirė 
žiūrėta mirti.

Tokis būdas atėmimo sau gy
vautos vieszpatavo 
k uosiu laikuosia, 
tarp barbaru, kurie užmuszda-
\ o savo ligonius, po tam suval
gydavo, nes mane, kad tai butu 
nusidėjimu palaidoti toki szmo 
la mėsos in žeme.

Žiemiuosia eskimošai

nu-

senovisz- 
ypatingai

užda
rydavo sena ypata lediniam na- 

didelių 
szmotu ledu ir tonais ligonis
mirszdavo nuo bado.

melyja, kuri uždare

mirtis

Liūdna gimimo dienu turėjo 
popiežius Piusas XI, prie ku
riu prisidėjo jo patys tautie- 
cziai. Rodos jau kas, bet Itali- 
jonai privalo daugiausia myle- 

7 ii ir paguodoti savo Popiežių. 
Bet paskutinis atsitikimas Ry
me ir kiutosia miestuosia atsi- 
liko gimimo diena Popežiaus, 
nes ta diena šukele maiszatis, 
padojo keles liom'bas po bažny- 
cziąs, sunaikino vyskupo pata
riu, paniekino kunigus o kaip 
kuriuos net apdaužė ir szauke 
•‘szalin su popiežių, 
jam.”

Kožnas manys, del ko taip 
pasielgė Italijonai. Kas buvo 
<lo priežastis maiszacziu fascis- 
tu prieszais galva Katalikisz- 
ko bažnyczios? Juk Italai yra 
laikomi Už tikimus Katalikus. 
Faktu yra kad kožnas popie
žius yra Italu, o Rymas staly- 
czia Katalikiszkos bažnyczios, 
kas atncsze Italams didelia 
nauda ir garbe. \

Norints didesne^ dalis Italu 
yrą fašistais ir Katalikais, bot 
fascisztai laiko save pirmiau- 
>ia už Italus, po tam ųž Katali
kus. O kad Vatikanas nuo ko
kio tai laiko pradėjo kovoti 
prieszais fasisztus ir paimti in 
savo valdžia Italijoniszka jau
na gentkarte ir sutvėrė in 15,- 
O00 Katalikjszku Jdiubu tame
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ŽIOBISZKIO ŽINIOS......
Gegužes menesio 24, 25 ir 26 

tekini nbso Židbiszkio
bažnyczioja i n vedama 40 va
landų atlaidai, f 
mot Žiobiszkyja 40 • • - - -

diena
VAIKAS;,Y: -. _ .

f
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. NARYS FEDERAL

K

s•i

RESERVE.
W. W. Magee neseniai likos 

per prezidentą 
Pederal Reserve

paženklintas 
kaipo narys 
banku.

Mussolinas 
parodka uždare tuos 

duodamas suprast

tiksle — 
grei ta 
kllll'bllS, ihk'vuuiih.i n njzi (lo v,
kad popiežius tiktai turi tiesas 
ant bažnycziu, ne apie politika 
sklypo. Juk kandysiu Kristu
po ne v ra isz szio svieto.

padare

sziadien 
ir Telegraph

Penkesdeszinits szcszi metai 
suėjo nuo kada profesoris Gra
liam Bell iszrado telefonu ir 

American Telephone 
kompanija yra

prasiplatinus po visa svietu, 
turėdama 35,600,000 telefonu 
isz kuriu 20 milijonai randasi 
paežiam Amerike.

Diena 10 Kovo, 1876 profeso
ris Bell pirmiausia kalbėjo per 
savo nauja iszradima, o szia- 
dion galime kalbėti isz debesiu 
lėkdami eroplane arba sėdėda
mi namie galime susikalbėti su 
savo pažystamais ant laivo ant 
mariu.

Nepaprasta motore randasi 
Los Angeles, Calif. 
Eleonora Bassett, 

ant szio

kokia tai 
kuri tyki 

buk ji gyvena ant szio svieto 
jau kelis kartus per insikimiji- 
ma. Pirmiausia buvo Kiniete ir 
tai da kelis szimtus metu priesz 
Užgimimą Kristaus, tada, ka
da gyveno ant svieto 
Kiniszkas mokslinezius 
cijuszas.
sze in Europa ir persimainė ant 

, garsingo Giordamo Bur- 
kuri vėliaus sudegino kai

po atskaluna. Atsimena ji visus 
persekiojimus ir kaukes kokias 
tada kentėjo.

Dabar, kada vela mirs, vela 
geidžia siirgyžt ant žemes. Bet 
ar tuom kart insikunys in žauo- 
giszka pavidalu ar in koki gal
viją, tai negali to spėti.

Taip tai Amerike nekurie 
kvailiai tiki ii’ sau visaip per- 
plutiųeje praeiti ir ateiti!

V V 1'0 
no J

n

didelis
Konf'i-

Po mireziai persine-

Didžiausia Babtistu pa
rapija iwidasi Chicago, 
susideda isz 12,000 parapijonu 
— visi nigoriai.

kuri

W. TRASKAUSKAS 
UETUV1SZKAS GRABOR1U3

Laidoja kanas numirėlio. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
Icriksitinia, ▼Melija, pasivažinfijl- 
mo ir t.t —Telefonas 506
603 W. Mabanoy Arai Mab. City

K. RĖKLAITIS
Lietuviaskat Graborius

Laidoja numirėlius pa
sai naujausia mada Ir 
mokslą. Turiu pagalbi
ninke motesems. Priei
namos prekes.
SI6 W. Spruce Str„ 
Bell Telefonas 149 

MAHANOY CITY, PA.
306 Market Street 

BeU Telefonas 441-J 
TAMAQUA, • FAr

4

ŽMOGŽUDYSTES.
Subacziu, Ti Pagali u kaimo, 

Kovo 20-diena Klimaviezius ir 
Grybauskas nusigėrė sumusze 
Ramanausku.
draugas Balnu bnvo irgi už- 
klupt ne Klimnviczinus ir 
maty durnus iszei ties, 
Klimavicziui in gąjvą vietoj ji 
užmuszdnmas. Klimnvieziu kai 
bedievi neleido laidoti szventi- 
toja vietoja.

Klimaviezius
raudonųjų aronijos narys ir vi- i
su laika kovojo ir szmeiže pa-‘ 
vasarininkus,
baustas. Sziais metais per visa 
Gaveia zoko, dūko ir 'žmones 
piktino.

V

$

Ramanausko

nu
smogė

buvo didelis

už ka net buvo

UŽDARO VALGYKLAS.
t

Kauno miesto savivaldybe 
nuo Gegužes 16 dienos uždaro 
visas savo valgyklas, kuriose 
duodavo valgyti vargdieniams 
ir bedarbiams.

SUSEKE 19 DEGTINDARIU.
Ukmergės apskrities policija 

suseko ir iszaiszkiiįo 19 vietų 
degt i ndar i us. Da ilgiausi a 
sekta Sezszuoliu valscziuj.

Sll-

PABĖGO 4 KALINIAI.
Gegužes 6 diena 9 valanda, 

isz Pageležu durpyno, Vepru 
vals., Ukmergės ap., nuo darbu 
pabėgo Ukmergės kalėjimo ka
linys Bitkauskas Jonas, girųes 
1893 mete Rudos kaime, Gižu 
valscz., Vilkaviszkio ap., baus
tas už vagyste ir turėjo dar ka
lėti vienus mdtus. Isz 9 ir 10 d. 
Gegužes isz tos pat vietos, nuo 
darbu pabėgo dar du kaliniai, 
Jonas Kurklys, 21 metu am
žiaus kilęs isz Ilgakiemio kai
mo, Garil’avbs vai., ir Aleksan
dras Butkus, 26 metu amžiaus 
kilęs isz Viszakio Rudos, Mari- 
ampoles ap. Pirmas ju už ap
gavyste buvo baustas 9 mene
sius kalėjimo, antrasis už 
gys te 2 
kalėjimo.

Gegužes 8 diena isz Orlavos 
miszko nuo darbu pabėgo Kau
no sunkiu darbu kalėjimo ka
linys Ulickas Juozas, '32 metu 
amžiaus kilęs isz Pamoteriu 
kaimo, Pakuonio vals., Kauno 
apskriezio. Ulickas už plęszi- 
ma Kariuomenes teismo spren
dimu buvo nuteitas 6 metams 
sunkiųjų darbu kalėjimo.

.. Itn ■■■! I.r

r.

va
inotus sunkiojo darbu

DIDELIS ISZTVIRKJMAS.
Gruzdžiai, Sziauliu aps. — 

Gruzdžiai yra pagarsėjo dide
liu sąvo 
musztyneįais. Nora tos dieno

girtuokliavimu ir
ISj 

kad jaunuoliu girtuokliu nebū
tų daboklėje.

Be galo iszsiplatinės slaptas 
alaus pardaviejimas. Sztąi ne
seniai gryžo isz Sziauliu kalė
jimo iszsedejos VA motu plozi- 
kas P-iųs, kuris gyventojams 
sudaro daug'baimes. Nieko ne
dirba, valkiojasi po miesteli, 
girtuolkiauja ir žmones gazdi- 
ųa. Incina ią krautuves ir pra- 
szo kas jaip patinka. Jei pra- 
szo užmokėti, jis atsako: 
epąžysti P-iatiitf1 
įlinkai atiduoda. *

Arim užeina pas gyventojus 
ir praszo alaus, o jei neduoda 
ar neturi, tai duok pinigų. Žpio 
nes norėdami atsikratyti, duo
da.

Jis jau-sudaro miostelyja ne 
maža buri tokiu pat huliganu,' 
su Kuriais vaikszto ir girtuo
kliauja.

Ar nebūtu kam tokiu ponu 
nuraminti?

Be to, dar szi-
i valandų 

metu biją nitai jos. Misijoms va
dovaus 8. J. Tevas'Bružikas, 
Žmonos ’laukia misijų,. Žiojbta^- 
kyją mjsiju dar norą buvo.

. 1 »• .__ ...... »» i----------- - 
sigijo dudu o kibsim taž 14 ią- 
strumentu. Baigusio Klaipėdos į 
muzikos konservatorija p. A. 
Szlekio mokinamas orkestras 
spąrczirti žengia pirmyn. Orkos 
tras jau gali būti isinuomųoja- 
mas.

— Gegužes 3 diena minėta 
Motinos dienan. Bažnyozioja 
pasakytas pritaikintas pamok
slas, po pamaladu padaryta 
procesija in kapus, 
pavasarniniku dudu orkiestriu. 
Po pamaldų klebonijoja pada
ryta. visu KatalikisZknju drau
gijų susejimai motinoms pa
gerbti.

Tevrt«*Bružikas

Pavasario” kuopa iii

• ■

r

t

griežiant

SUDEGE LIETUVOS 
’ KAIMAS. *

Kaiszedorys. — Ties Žasliais
t • » ' 1

Trak apskrityj, Scsziuniu kai
me užsidegė vieno gyventojo 
narnos* Nuo jo užsidegė kiti kai 
mynai ir sudegė isz viso 30 tro
bų.

gazolinos stoty,j.

■ I ........................ ' ' ■

NUSZAUTAS NUOSAVU 
i GINKLU.

Pleszikai užpuolė R. Zbindcn 
60 metu,
Zbindcn vienam pleszikui isz- 
muszc isz rankos revolveri ir 
pagriebęs nuo aslos ginklą ji 
nuszove. Kiti nuszautojo sėbrai

Paskiau policija ju
tris suome.

Nesupratimas

pabėgo.

■paą jauna naszle ateinu drau
gus o apsidairęs in szalis už
klauso:

—’ Ka veiki ?I
— Sėdžiu namie.
— Ar nenubodu tau?
— Ne, turiu toki meilu su

tvėrimu pas savo, su kuriu per
laidu savo laika..

— Ka?
— Meilu sutvėrimą...
— Na., na o ar puiki?
— Labai... paregėsi pats.
— 0 kur randasi? ar gal 

kuknioja?
— Taip.
— Ar gyvena sykiu.
—- Žinoma.

I ‘

— Supa'žink mano
Bet palauk asž

su ja! 
rytoj a tiesi u

ISZVENGRI8ZK0
< i -■ m y * „O

Praloidžiau valdiszkus
pinigus...

Moteriszke isZbalo.
— Turiu daugiausia ketu

rias arba penkias dienas laiko

jos dideli sopuli. Ant vieno gelž 
keldvario trūkis sustojo ilgiau. 
Keliauninkai susėdo aplink sta
lus. Vyras taippat nuėjo in res
torano side, moteriszko nenu
leido akiu nuo vaiko. Užmigo 
pagalinus, kada trūkis susiju
dino,. neszdamas juos vis ar- 
cziau prie tos keliones piierio.

— Miega.. — tarė motorisz-

Netrukus tuojaus jau ąnf 
kraszto mariu; ežia tiesiog eina,
■ant laivo ir klausia savo ką j u-

i- ,r. n -'i,, ii i •* f m

Nepamirs&k skryneles!
tOH.

iki pabėgimui. Pabėgsiu
Pagalios pati praszneko:
— Gąl dar yra koka pagel

ia... Mano tėvas... ,
— Negalimas daiktus. Su 

ma mįlžiniszka, daugiau szim
to tukstaneziu. Dąr szia nakti 
iszkeliauju in Hamburgą... in 
Amerika...

Keliauju su tavim...
Ūmui jo veidas prasiblaivė, o 

szirdyj atjautė nekuri paleng
vini ma.

— Liko dar man biskis pi
nigu — kalbėjo. —Kaip tai bus 
gerai tenai pradėti nauja gyve
nimu.... Dviese...

— Tryse!
Vyras su nusistebėjimu pasi

žiurėjo in paežiu.
— Juk vaikas! — pasakė.
— Kibu nemislyk jo imti 

tokion kelionėn. Keturiu mene
siu kūdikis neiszlaikys tokios 
ilgos keliones. Geriau jis palikt 
pas motina.

— Tokiame atsitikimo ir 
asz nevažiuoju! — atsake szal- 
tui.

Vyras pradėjo jos maldauti:
— Mano saldi, brangiausia, 

vienatine!...
— Ne, pastabiau, kąd ne!
Pagalinus turėjo sutikti. Va

kare nukako ant gelelžkeldva
rio. Ji su vaiku ant ranku.

Buvo vėlus ruduo, miglos ap
klojo ulyczias, o mažytis be su
stojimo kosėjo.

Neturėjo drąsos inciti lauki
mo kambarin. Nejutomis insi- 
spaude ant gelžkėldvario tuo- 
jaus priesz pat trūkio atėjima 
ir greitai sulipo vagonan. Sky
rius, in kuri insedo, buvo nuo 
miglu szlapes ir pilnas nuo ci
garu smarves ir durnu. Inoj ta 
ir iszeita tam vagonan, ant ga
lo pasiliko tik jie vieni.

s j geriau pasirodęs.
— Ar tu papaikai? kam? ir 

taip tave iszpurinus,kada szoks 
ant keliu. • « - (

— Ne suprantu kaip gali 
taip kalbėt apie motore kurį ta
ve myli., ir ' v

— Apie motoro?
mane ba numirsiu isz juoku 
Dynuk eik szia.

Tuo jaus atbėgo puiki katu ko 
ir atsisėdo ant keliu nasžlio.

•»•

laikyk
ft*

— O asz mislinau jog tai

ko.
Na matai!

Apsupo uoliai ir rūpestingai 
mažyti ir supo atsargiai. Vyras 
užmerkė nuilsusias akis.

Išbudino ji

*‘Ar
ir krąutuv-

A

Cąlba vėl jam moteriszke.
— Ji jau nesza.
Ir isztikro. skrynele padėta 

jų kajutėj. Moteriszke pąsilen- 
ke ant skryneles, gullnczios 
ant grindų. . ’

—•

t
Paktas! Kur raktas?
Ne, dar ne! Gali kas atei

ti ir pamatyti.

T rr
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CAPITAL STOCK |125,000,00 
SURPLUS IR UNDIVIDED

PROFITS 5528,858.62

Mokąm# 8-cslą procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride- 
dam prie juau pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepoi. Mm norim kad ir juc 
turėtumėt reikalausiu musu ban
ke nepaisant ar mažas ar didelis. >

i
Q. W, BARLOW, Pres.

;r

j. rsgGVSON, Vk.-Prw.irKM. >
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Tik ant valandėles...a
Iki pat nakeziąi nel.M

Iszejo ant virszaus ir dairėsi 
aplinkui laivo denį, jeszkoda- 
mas bent kokios slaptingos vie
tos. Per ta laika moteriszke ne
sijudino ųųo grindų ir nuola
tos lajko apsikabinu# skrynete.

Garlaivis jau judinusį. Ko
manda, balkiu girgždėjimas, 
lenciūgu žvangėjimas, vande
nio putojimas ir laivas pamažu

urnai nesava^ 
‘ paezios riksmas.

— Numirė! numirė! jau ne 
gyvas 1

Vyras pradėjo žiūrėti iii kų- 
Tsztikro Vai- 

kasb uvo,negyvas. Kas toksai 
žingeidus prisiartino prie ju 
.skyriaus vagone. Greitai užda
re su ranka verkianeziai moto- 
riszkiai bumą ir atsziepe:

—- Del Dieyo meiles tylėk Užlindo isz pOrto. 
jau!

dikio būni i ūke.

— Motoriszkc sudejavo, o 
jis sugriežė dantimis.

— Po szimto perkūnu! ty-
Ipk!

Ir iszbego kad suraminti ke
liauninkus, kurie iszgirde mo
teriszkes verksmą su atyda to 
visko klausėsi.

Niekas, niekas neatsitiko! — 
praszneko. — Moteriszke histe- 
rija susirgo, bet viekas jau per
ėjo.
. Sugiyžo pas paezią, negalin- 
czia susilaikyti nuo verksmo.

— Ar neperstosi? Kas tau 
liepe su savim imti ta benkar- 
ta ? .

Moteriszke neatsako nei vie
no žodžio, tiktai prisispaudė 
prie krutinės savo brangia 
sunkenybe. • »i .;

— Tegul niekas nežinp^ kad 
numirė. Turėtum kitaip ji pa
laidoti; prigtam lavonėlio, ap- 

ir mus ant galo dar sųaresztuo
tų. Taigi laikyk vąjka, .taip 
kaip lygszioliai.

Vėl gelžkęldvaris. Iszseda į,r 
, insedu. Vyras vėl pusbalsiai pą 

liepia: ,l
— Uždengk vaikui veidą ir

■ žiūrėjimas, policija paspirtai

f

Motoriszkc usiemo vaiku, vy iajkyk j| a)lt rankll (aipj kaip
rąs-gį žiiurejo per langu ir dre
bėjo, kada tik iszgirsdavo ąrti 
vagono kokius nors žingsnius. 
0 traukinis greitai bego per 
tamsįa nakti ir miglas.

Turbūt vagonai ueapszildy- 
ta, taigi kaskartas darėsi szal- 
cziau. Per kiekvienu plyszeli 
skverbėsi szaltos nakties ato- 
duksįs. Vaikas neperstojo ko? 
sojos.

Jau auszo. Porszale, iszbale 
ir sunervuoti žiūrėjosi in savo.

— Vaikas turi drugi 
suszvapejo.

— Ant vyro kaktos pasiro
do raukszles.

— Kad butu galima kur 
daktarą sutikti! — atsiduso.

— Idijote! Vaikui nieko ne 
bus Duok jam krūties

Vaiko burniuke užsidegė. 
Karsztis ir durgis mankė smul
kuti kūneli. Mažos luputes ne
galėjo prasiverti. Oras prie 
plaucziu nepriėjo.

T "r ,r'r
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Eisiu ‘joszkoti daktaro! 
suszuko moteriszke su asza- 

romis akyse.
Vyras ja pagridbo hrntalisž- 

kai už peties.
Nei nesijudink! Nori gal

mano iszduoti? Nori juos už
vesti tiesiog ant pėdu?

— Bet vaikas serga! Ar ne 
matai, kaip jis kenezia?

——— Knm-rri ii omai su savim

■■"II

Kam-gi ji emei su savim 
Pati to norėjai!

Nutilo. Tiktai sunkiai ’ban
guojanti krutino ir aszaros, 
plaukianczio's isz akiu, parode

I' >*

■ rr ■*

Vyras sugryžta kajuton.
— Eik valgyti.
— Duok rakta!
Papurto su galvą ir pats vie

nas nuėjo valgomojon.
Slinko valanda paskui va

landą. Motoriszkc nesijudino 
isz kajutos, vyras vaikszcziojo 
po laivo deni.

Vakaras. Valgomąja ir Ba
lionai visai isztusztejo. Keliau
ninkai eina ant atilsio. Laivo 
denis tamsus ir be žmonių..

Devinta valandą.
Deszimta.
Vienuolikta... ...
— Atsikelk; dabar galima 

yaika palaidoti. ’"*/
Pasižiurėjo in vyra, kaipo ne 

galėdama suprasti, ka jis sako. 
; — Atradau vieta, isz kurios 
ųtekam nematant bus gulima 
vaikas inmesti in mares.

Atidarė skrynele. Tarpe dra-
1,

Greitai I greitai! — kai-

tarytum jisąi butų gyvas.
Paklausu. * • f *

jausmingiausiais žodžiais,
K" 1 i' ’ .7 * ... -i

Kalbino kūdiki 
o

in szita

net nudavė, kad ji peni.
Po ilgu baisiu valandų ant 

galo atsirado Hamburge.
— Su vaiku negalime Už

sėsti. Reikia jis pašiepti.
Pasižiurėjo in ji.
— Greitai! dek 

skrynele!
Ji suddjo rankas taip kaip 

ant maldos.
i — Taip turi būti! — pasu
ke asztrial.

Trūkis pradėjo savo greitu
mą mažinti, Tuojaus priva
žiuos gelžkeldvari. Kurie ne
kantrus keliauninikai, įszejo 
ant vagonu platformų

Greitai atidaro skrynele ir 
isztieso rankas prie vaiko, bet 
motina ji labai tvirtai laiko sa
vo glėby j *

— Duok! — prabilo, rody
damas sugniaužta kumszti.

Ji rankas nuleido. Pagriebė 
užstengusi mažyczio lavonėli, 
indojo skyneleu ir uždare. Tuo 
paežiu laiku trūkis sustojo, o 
tarnai tuojaus sulbego in vago* 
n,us. Vienas tarnas nutvėrė ta 
skrynele.

Moteriszke isztieso rankas 
prie skryneles, bet vyras pa
trauko ja prie savos.

Insodo vežiman.
* — Kur skrynele ? 
pejo.

bužiiv gulėjo kūdikio szaltas 
lavonėlis. t

Nuožmus verksmas supurtė 
moteriszkes krutinę. Nutverus 
priglaudę vaiku prie savo szil- 
Iqs krutinės.
♦
bėjo vyras.
• Nei nepasijudino.

— Tai buk czionai! Vienas 
viską atliksiu.

— Palik! maldauja mote
riszke.

Pa gabaus pasikėlė ir prade
du lipti tropais. Ant laivo de
nio (pavirszaus) visiszkaitam
su. Vyra veda ja už rankos, o ji 
galudžia prie suves vaika vis 
gaszliau ir leidžia vilkties net 
iki laivo aptvarui. ■ .« *

— Esame ant vietos! su- 
szvapejo.

Isz apaczioB laivo girdisi rit- 
iniszkas maszinu dejavimas ir 
oszima, kurios skaldo mariu 
vilnis ir daro laivui kelia. Mo
teriszke atsiklaupia
' — Nedaryk to! nedaryk!

Vyras yra pasiutime.
— Tai-gi nori, kad ip118 su’ 

gautu? •
Jos rankos apkabino kūdiki 

kaip geležines reples, vyras tu
rėjo panaudoti visas savo fi- 
zisskas spėkas, idant isz jos 
ranku iszpleszti maža lavonėli.

Pagalinus jam tas pasisekė.
Už poros sekunda jti ausis 

pasiekė silpnas vandenio su- 
burbuiiavimas.

Moteriszke apalpns parpuo
lė. Vyras atsipeikėjo

1

— suszva

Ant virszaus, palei vožė
jo sėdynė.

• ••

BVOZKIAI BUDINGI.

Ar tamsta tvrni- 
je jog buozkiah yra labai ble- 
d ingi f

Gydytojas:— Teip, be abe
jot Nuo ju didžiuma mano 
draugu apsivedė.

.A# • L * *

Mergina
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PAVEIKSLAS ISZ OARO 
DVARO GYVENIMO
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O kortomis negrą-

I.
Jos Ciesoriszka Didybe bu

vo labai sujudinta ir užsimisli- 
jus. Ai’ ji mislijo apie vieszpa- 
tystes reikalus, ar szeimynos 
visokius mpesezius, net pats 
viskažinantis grafus nežinojo. 
Pagalinus, kaipo traukianti to
liau, pradėta kalba, atsisuko. 
Jos didenybe in pagarbos da
ma tuotarpu tenai esanozia, ir 
paklauso:

— Ka mano ponia, ar netu
ri man praneszti bent kokia 
naujienų f

Pagarbos dama buvo biski 
kurezia ir baiminga, taip kad 
grafas turėjo jai stuktelti po 
stain su keliu, pirmiau kadan
gi ji nežinojo kas reikia cioso- 
rienei ant klausimo atsakyti; 
bet ta nelaukdama atsakymo, 
kalbėjo toliau su neužganedi- 
jimu:

< • ** 

skaitumu.
jiju dėlto, kadangi toksai gra- 
j in i man tankiai pasibaigia pa
sileidimu. -

°Buoziuoju papa ii* mama Ir 
pasilieku tavo isztikimu tarnu 
net iki diehu pabaigai,”•

‘'Aleksandras Pleszcziajev,' 
“Jos Ciesoriszkus Didybes

* Gvardijos jiaafiėieris.” 
Netikėtas prisakymus-kuni

gai kszczioy apie kttrio- žiaum- 
ma slankiojo baisiaiUia gan
das, jaunikaiti labai pergazdi- 
no. MUlis apie amžina isztrė
mimą, o gal net ir bausme, 
slankiojo jam galvoje norints 
savyj jis neatjautė jokio pra
sikaltimo. ' * ' i

Su drobaneziom rankom už
vilko uniforma stengdamasis 
nopamirszti jokio guziko par
krito ant keliu priesz paveiksią 
Szvento Jurgio Pergalėtojo su 
kuriom ji laimino motina jam 
iszvažiuojant. O palikdamas 
namus szvapejo gailingai:

— O mama, mama ar tu at
jauti, koksai žiaurus laikas 
mane laukia? Ir kas gali ma
no biedna galvele apginti!?

in.
savo

B X p. B ra
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ATIDARYMAS FLOYD BENNETT EROPLANU STOTIES.
V

Atidarymas Floyd Bennetlo eroplanu stoties arti New Yorko kuriame dalybavo ir ma
joras Walker. Stotis yra užvardyta ant atminties žymaus lekiolojaus kuris iszgelbcjo 
draugus krintanezius su eroplanu bet pats tame narsiam darbe neteko gyvasties.

savo

GERAI ATSAKE. milijonierius džioki. 4

j°g

■i
Karta, jaunas žmogus, kup

riukas, stengėsi aplaikyti pui
kia mergina už paežiu, bet to
ji jojo užklnuse:

— Ar tamista mistini, 
Žinybos atsibuna danguje? s

— Teip mano poniute, — 
atsako kupriukas, — Kada ke
tina užgimti vaikas tai dangu
je jam parodo jojo draugo su 
kuria nnt žemes apsipaezios. 
Man ir parode priesz užgimi
mu tave, peš turėjai bjauria 
kupra ant pecziu. Tada pa- 
szaukiau: “Geras Dieve, tokia 
puiki mergina su tokia kupra? 
Atimki jai, o duoki man; asz ji 
greieziau p'ajegsu neszioti.”

Mergina labai susigraudino 
tais žodžiais, pabueziavo kup- 
ruka ir priėmė ji už savo vyra 
ir to nesi graudino niekad.
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George IT. Bostwick nors yra

— Gali paantrinti nuo ma
nos, kad ilgiau to visko nepa
kęsiu; Kaip norite, taip dary
kite, bot sau atsiminkite; jei 
dar begyr trijų menesiu nepa
matysite ir abelnai nepatemi- 
site jokiu pasekmių, tai tada 
tik tai save kaltinkite, tuokart 
asz pati panaudosiu savo bu
dus. O laika duodu atsakanti, 
net tokiam smarkiam reikalui.

Ir labai susijudinus Jos Di
denybe teikėsi pasitraukti in 
savo apartamentus, norėdama 
net kaip visados pabaigt i pra
dėtos zobovos.

— Taip, taip tai dalykas 
jiya^bus ir vięs?pMX«U‘i ^’ka
lingas — praszneko kunigaik- 
sztis Semion Vladimirovicz. 
rinkdamas nuo stalo iszmety- 
tas kortas.

— Bet ka patari daryti, 
mielasis teve — atsisuko prie 
to pagarbos dama beveik pro 
verksmus.

— Kaip galima tuos 
žius suprasti!

— Su visu uolumu iszpn- 
dyti ciesorienes valia ir netik
tai maldauti Visagalio, bet ir 
prio to reikia prisidėti ir su vi
sokiais žemiszkais budais — 
juokomis baigo senas ir kytras 
dvarokas, darydamas pagar
bos damai nekuri susimaiszy- 
ma.

žod-

n.
Gvardijos paafieieris Alek

sandras Pleszcziajev dar mie
gojo, kada jam atneszta laisz- 
kas su prisakymu, idant nie
ko nelaukus eiti pas komen
dantu, szviesiausia kunigaiksz
tis D.

Pleszcziajev buvo dar labai 
jaunas, plonas, smagus, savo 
jaunikaiezio gražumu pana
šaus Kupidinui, ir labai nedrą
sus. 

» *

Tiktai dabar menesis nuplau 
ke nuo laiko, kada isz tolimu 
Sįmbirsku savo motinos dvaru, 
atkeliavo atbūti taniysta tėvy
nėj. Sostapiles, ir dvaro caro 
paproeziai ji labai džiugino, 
ylenok jisai vįstiok dar nedry
žo paragauti visu tu uždraus
tu saldybių. Tai-gi jis visai ne
melavo raszydamas savo su- 
žiedotlnei jau nuo septynių me
tu laiszka, savo kaiminkai Zo
fijai:

° Daugybe darnu man czio- 
nai teko matyti, bet vienatiniai 
tavo gražybe, mano aniole, 
szvieczia man neapsakomu

Pasisakęs savo pravarde 
Plesoziajev tuojaus buvo in- 
leistas pas kunigaikszti.

Kunigaikszstis sėdėjo mink- 
sztoj kresej prie didelio stalo ir 
isz pradžios visai neatkreipc 
atydos in inejusi, o tasai sto
vėjo iszsitempes kaip kokia 
striuna isz baimes nulindęs. 
Kunigaikszczio iszžiuros pa
galinus negalima buvę pava
dinti Žiaura. Kunigaiksztis bu
vo labai sausas, plonas ir ne- 
augszto ūgio; veidą turėjo ap
žėlusi geltonais plaukais; akys 
siauros primerktos, kuriose ne
simato nei rūstumas nei prie
lankumas balsas tykus ir ma
lonus; apsiejimas <sz vėl n us bot’ 
to jo szvelnumo visi bijojos: 
arsžiau nei kitu piktumo.

Dar syki kunigaiksztis per
verto popieras susiraukė nety- 
cziomis pakele akis ir tarytum 
nusidivijo pamatęs priesz sa
ve Pleszeziajeva.

— Ka gero pasakysi 
šuoli? — paklauso malonia* 
kunigaiksztis.

— Pagal Jusu Szviesybes 
prisakymo pasiskubinau neuž- * 
trinkdamas nei valandėlės —. 
atsako greitai musu 'karžygis 
tarnystos balsu.

— O ar žinai tu sakalėli 
kam tave liepiau czionui pa- 
szaukti ?

— Negaliu 
Szviesybe.

— Na dasižinosi dasižinos! 
priesz jus niekas nepasislėps.

Ir taip geradusziszkai prieg- 
tam pradėjo szypsoties kad 
Pleszcziajevo baime ėmė nykti 
kad kunigaiksztis, tarytum ta 
patemijes, paklausė:

— Paduok man savo szpa- 
da paaficieriau.

Kunigaiksztis mylintis neti
kėtus efūktus galėjo but užga
nėdintas. Jaunas paafieieris 
sua'kmenejo iszgirdes tokius 
keistus kunigaikszczio žodžius 
Iszbalo atszoko atgal ir atsis
pyrė prio sienos pamirszda- 
mas net iszpildyti kunigaiksz- 
eziq reikalavimu. »

Kunigaiksztis atsistodamas 
nuomavo vietos pere jo kelis sy
kius perkambari ir prado jo 
su araminaneziu balsu:

—*f Ginklą atiduoti atiduok 
atgal statuto bet ant * dvasios 
ne nupulk. Tavo tikrumas ir 
atvira szirdis labai daug tau 
gali pagelbėt i nors 
pašiepti — didelis vieszpatyw- 
tes Reikalas! priverezia mane

tavo imti po sargyba; bet turėk 
vilti Pono ir ciesorienes malo
nėje.

— Nc’kaltas esu nekaltas — 
szvapejo Pleszcziajev stengda
masis atsiriszti sau szpada ir 
liedamas isz savo szviesiu akiu 
aszaras.

O kunigaiksztis toliau kalbė
jo maloniau:

— Peržiūros viską perkra- 
tys kas kuom prasi Įpilto o kas 
yra nekaltas. Ar-gi netikėtum 
ponu senatorių teisingumui ?

Padavė pagalinus savo szpa
da jaunas paafieieris ir neda- 
laike: užsidengė delnais veidą 
ir pradėjo raudoti taip labai, 
ka<^ net jkuniga'jksztis persi
gando ir ome ji su rankom 
cziupineti.

t

žinoti

nar-

Jhsn

negaliu

t

kuris kokiu tai būdu tamsia
me kambaryje suvienijo ju lu
pas ir szirdis ir tuokart tasai 
buczkis abudu taip daug per-

i u <i- ... ’ : '.4 .'1 ■< • - jįjį ’I '•

gazdino kad jam. dabar tasai
♦ • atsitikimas sannata ir atminti.

» f

Kunigaiksztiš jo pasakoji
mo vienok klausėsi su susijudi
nimu ir buvo ko tai susirupi- 
nos.

■— Na sakalėli in kalėjimu 
tuo tarpu asz tavęs neuždary
siu i<}ant nebūtu nereikalingo 
garso o tu priesz mane prisiek, 
kad jei tau kas atsitiktu iy kas 
tik su tavimi nebūtu — viską 
užlaikysi pasiaptyj per isztisa 
savo gyvenimą.

Pleszcziajev prisiekė, Kuni
gaiksztis ji nuvedo ir paszah- 
no maža kam’bareli ir patsai at

Ir 'ka tu ežia dabar? nesze visko, kas tik aresztuo
tam reikalinga; rakta po tam 
nuo kainbari<) duriu ipsidejo 
sau i u

Perstoki Juk tau dar nieko blo
go neatsitiko. Gal tau isz to 
visko iszeis tiktai geras. Atsi
mink, kad asz tavo esu ne ko
kiu tenai neprieteliu, bet va
dovu, kaipo tikru tėvu.
apie disciplina, mano ponas pa- 
mirszai. Kariauninkas, o ver
kia kaip mažas vaikas.
tiktai in ji pažiūrėkite merg:-

kiszeniu ir pradėjo 
vaikszczioti po kambarį mato-1 
mai ka toki svarbaus svarsty- 

0 Ir damas.

Ju'k

nos gal už ji peszasį o ežia jis 
Už ta pirma syk.-va bliauna.

dovanoju.
Ir pradėjo kunigaiksztis su 

didele atyda jo klausinėti, isz 
kokio gimimo paeina daug mo
tina savo dvare turi dusziu ir j

amorais kaip
I

i

IV.
Sosto inpedines damos (frei

linos) ant žalios lankos grajl- 
no vienu graju, neseniai parga
benta isz Anglijos; mėtyda
vo anksztyn raktus, panaszus 
vainikams, ir po tam juos gau
dydavo sidabrinėm lazdelėm. 
Kunigą i ksztieno temijo ta gra
in,

Į

vaikszcziodama aplinkui 
takeliu su savo mylema. pagar
bos daipft.

— Sunku man Annclien oi 
kaip sunku — 
gaiksztiene užsimislijus Ir 
skindama bezu kvietkeles ku
riai turėjo rankoje. — Neprie
teliai isz visu pusiu. Juk ne vy
ro jiesžkosiu paramos ir pagal
bos. Jis pats labai pageidautu 
su manim apsidirbti. Ciesorie- 
ne taipgi rustinasi.. • < Bet ge
riau savos nepasigailėsiu, vie
nok no neleisiu noprieteliams 
džiaugties. Bet žiūrėk koki va
karai. Tas rodo ant pagados. 
Rytoj gūrai pasibovinsimo ir 
iszėiszoksimo pas kunigaiksz- 
cziuto.

-r- Ar-gi apio szokius pri
guli mislyti nolahneje ir perse
kiojimo Jusu Didybe? pasa
kė pagarbos dama su liūdim 

.■''1 '•

kalbėjo kuni- 
užsimislijus

apie kitus dalykus o ant galo 
szypsodamasis net paklausė:

— Nū o su 
tau einasi?

Pleszcziajev tiktai paraudo 
ir galva nuleido bet kunigaik- 
tis rodėsi pradėjo dar labiau 
linksminties:

— ’ Ne, tu neiszsisukinok. 
Kiek mergaieziu apgavai? Sa
kyk, sakyk! Tas dalykas gali 
tikti ir reikalui sude. Meiles 
dalykai sziandiena ir pati se
na ta pasiekia.

— Tame dalyke asz nieko 
pakaltas — dar labiau susisar
matijęs atsako paafieieris.
, — Da tu sakai! suriko su 
nuostaba kunigaiksztis, kaipi 
jo žodžiams nepasitikedamas.- 
Taigi su visa savo grožybe 
lyg sziol vis dar esi ne'kaltas? 
Atsakyk su ranka ant szirdies. 
Svarbiame viezpatystes reika
le <kiekvienas žodis ženklina*

Persižegnojo paafieieris de) 
patvirtinimo savo žodžiu ir 
apsako kunigaikszcziui ‘ apie 
savo Zofija; kaip jam priesz 
i sz važi uo jas t atsi sveik i nd ama 
palei viena upeli davė jam žie
dą su mėlynu brangakmenelia, 
kaip susitarė imti szliuba kaip
rik ciesorięne teikeis ji nuo tar- togi ir sėdint iszrodo plona 
nystos paliuosuoti — ir užtylė
jo tiktai apie pabueziavima,

iszmotinojimu
— r-

fcuvo likime -h HHHHHH
dine žiūrėdama njUimitslijusiai

4
Ka vyrijai lauksimo

. r * t-

nusijuokė inpc-

In rožinius priesz nusileidžiant 
įaulei debėsiusi ir in pajuodįi- 
yusia nuo smarkaus vėjo kūd
ra (prūdą).

Abidvi atsisėdo ant suolelio
|j|jWM|||Mb |J jr ty]0j0( 

I •
Sosto inppdine buvo labai pa-

t

f

palei pati vandeni

geidumu žiurėjo.
Tuo tarpu isz vienos alėjos 

iszejo senas ciesorienes szam- 
belanas. Nusiėmęs skrybėle at
sisuko su seiĮpviszku pasiklo- 
niojimu prio sosto inpodinos: 
, — Viskas gatava, Jusu Di
dybe, jei ponia norėsi sziandle 
iszs i rengti.

—— O teip 
ne besikeldama nuo suolelio. — r , . t-., <

Ponas atsakyk Jos Ciesorisz- 
kai Didybei, kad asz vjsada su 
gilia padekavone priimu jos 
nuolatines malones ant kuriu 
neužsitamnvau ir kad palieku 
isztikimiausia tarnaite ir jos 
visu prisakymu iszpildytoja.

— Kolei tai pažeminimu tu
rėsi ponia pakelti! Argi jam 
nidkad 'neturėsimo tiek šylu 
kad savo neprieteliams atker- 
szyti f — ruseziai suraukdama 
antakius pradėjo laužyti ran
kas biedna pagarbos dama, ka
da szambelanas pranyko u_ 
krumti.

— Tai baisenybe! tai bai
senybe! ka ponia dabar dary
si.

■

—— atsake inpedl-

- Asz nevisai suprantu ju- 
nusiminimu miela Annclien 
prataro inpedine ir jos mė

lynos akys sužvilgo szaltai ir 
linksmai asz ^evisai suprantu 
delko jis jus apima baime!

Garbe ir viskas prarasta! 
Negalima, negulima tas viekas 
paneszti! — szauke su nusimi
nimu Annclien ir beveik inpe- 
dinei puojo prie ‘kojų.

— Isztikro jus perdedato 
miera ir rytoj jums prižadu 
pasakyti to viso atsitikimo vi
sas smulkmena^,
atsitikimas man iszrodo 
tik juokingas 11 
pecline iy davė ženklą visoms 
damoms eiti paskui ja akacijų 
ateja. Ėjo taigi in rumus.

Rodydama in jauna baltai ■■— 
pamaraneziuota menuli ant de
besuoto dangaus atsisuko in 
viena savo darnu su juoku sal- 
dum: • •

— Ar gal teisybe kad pagal 
abelno tikėjimo tasai menulis 
lomia pasisekimą? Tolinus bu».

su

milijonierium bet ima dalybas 
arkliu lenktynesia ir pats joja 
ant savo arklilo, būdamas ne
karta pavojuj nusihuižimo 
sprando.

Norints jau seniausia, 
Bet esmių tvireziausia, 
Asz savo dalaikysiu, 
Ir njskrima valgysiu,

— Per vasara.
Da pajėgos yra,

Galiu parmuszt vyra, 
Su koezeliu k a turiu, 

Ba da lengvai suraginu,
— Rankoj.

Kad kas užkabytu,
Ir isz t raukt i megytu, 
Tai koezelu ta režtau, 

Pati garsiai nusiuoktau
— Kaip griutu.

Gal kaip kam nemiela, 
Szitokia mano naujiena, 
Jau kitaip negali būti, 

Reiketu paežiai pražūti.
— Nuo niekszu.

Asz nebijau nieko, 
Tiktai vieno giieko, 

Kur savžinia sunkina, 
Diena musu rūstina,

— Geriausi.
Ant parku asz busiu,

pavojuj

i¥t

•a^aooMBOBOoONeeoeewi m »••••• tees t tęst uoe—immboomwanuMoaNa,

Sziadicn mano kūmas iszva- 
Žiavo su svarbiu reikalu in Wa 
shingtona melsti prezidento 
kad papiksytu szita kontra ir 
butu daugiau dariio. Nežinau, 
p r jam pasiseks ar ne, bet tuom 
kartu turiu ji užvaduoti ir jum 
saviszkai padainuoti:

Jau užstojo sziluma, 
UŽ Paukszteliai garsina Dievo di

duma,
Paklausykikt manes maloniai 

Pradedu dainuot:
Bukime visos linksmos, 
Kaip isz dvaro ponios,

O priesz vyrus savo,
Kaip kates malonios,

Po skrybėlės mums nupirks, 
Labai dailiai paredys,

— Ant vasaros.
Ant parku važiuosim,

Takeliais vaikszcziosim, 
Daugelis svieto mus matys,

Naujo “stailo“ pasakys,
— Musu dreses.

Szokti kad iszeisiu, 
Labai smarkiai eisim,

Po platformo lakstysim, 
Ir kelius rodysim,

— Visiems.

ramino ja in- KaiP paleis nuo szokiu,

nes tasai
vien-

ii

Ant J. Sakalauskas 
UBTUV1SZKA9 GRABORIUS 

(Bell Phone 872)
931W. Q«atr« 3*., ^hęnandoeh, Pa.

Nuliudlmo valandoje, entei- 
kiam goriausi patarnavimo. Po- 
laidojimo otllokam rupoptlngol

I

1

pilna grožybes nekalta mergai
te. Pagarbos 'dama ir su žin-

• t
r v 1 1 * '• < ■ I »• • ' '' i1, y i*1 ’ 1 ■, '■’< | •.
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ir gražiai. Busite pilnai užga
nėdinti.
Iii Mahanojaua ir GirardviUee

■

J

jeigu kas pareikalaus mano pa* 
tarpavima tai meldžju man tole- 
fonuotl o pribusiu in douimts 
minntu, B«u Telefonas 971 a

I
I

’ H ' T ■ h 
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Atsiras ir tokiu, 
Kurie norės pamylėt, 
Ir su mumis pasėdėt, 

» — Ant suolu.
oGausim pasėdėti,

Ir linksmai pasikalbėti, 
Kur aiskryma valgysim, 

Guzute ir gersim.
— Su vyrais.

Žinome ju malonia,
No yra abejone, 

Tikrai mumis pasigailės,
Ir geriausia pamylės, 4

— Ant parko.
Dabar juos guodokrm,

Isz laiko pasinaudokim, 
« * d*' "

Neduok Dieve užpyktu, 
Visa viltis musu nueitu, 

— Ant nieko.
Viską pagadytum, 
Ka tadai -darytum t 

Reiketu namie sėdėti, 
Ar užpykus gulėti, 

— Per vasara.
Oj tos vasaros dienos, 

Del'mus kožnos mielos, 
Kad isz namu iszeiti, 

Linksmai laika praleisti, 
—,8u svietu.

'4*1!

<•

Ir tenais nepražūsiu, 
Visai munszaines negersiu, 
Tai ir ne nepasigersiu,

— Kaip kitos.
Asz viską matysiu,
Ir sau užsiraszysiu, 

Supratimus kožnai duot.
Kad butu geriaus padainuot,

— Kas per daug.
Szitai jus pamjnkit, 

Dorai apsieikite „
Asz apginsiu tik doras,

O iszbariii nedoras,
— Juokingai.

Bus gana dainuoti,
Turiu stuba szluoti,

. 4Gali Kūmas atvažiuoti, 
O ir mane iszbarti,

— Už daina.

4
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EROPLANU PRALENKI
TELEGRAMA.
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Ana diena kapitonas Frapk 
M. Hawks iszloke isz Londono 
in Berlyną 600 myliu tolumo.: 
Priesz iszlokima likos iszsiuns-’ 
tas telegramas apie jo iszlęki- 
ma. Kelione atliko in 2 valan
das ir 57 miliutas, pralenkda
mas tolgerama in kėlės minė
tas. Paprastas evoplanaa pada
ro taja kelione in valandas.
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ŽINIOS VIETINES
•— Seredoja mokes Maple 

llifl, Hammond ir Mahanojaus' 
Readingo kasyklos. - Į

— Dieneles puikios — vis-i 
kas butu gerai kad butu dau
giau darbu.

" • h * <

— Kompenszeiszibn kami- 
sija atome suszelpima nuo Ma- 
res Leganaviczienes isz More- 
jos už tai, kad antru kartu išz- 
tekejduž Vinco Arcziszaucko 
ir iszvažiavo in Filadelfija.

> Ona Mazalauskienc, ku-

mirė

■

I

F

*

ribs vyras mirė nuo sužeidimu 
kokius aplaike praeita Oktobe- 
rio menesi, apie $4,000 kompen 
szeiszion su procentais.

— Pagal valdžios surasza 
tai Mahanojuj randasi 463 vi
sokiu sztoni kurie daro meti
nio biznio ant penkių milijonu 
doleriu iszmokėdami savo 377 
darbininkams ant meto 475,- 
647 dolerius.
■'t 1 'Kėtvergo vakara

liuo apopleksijos musu sena gy 
ventoja ‘a.a. Maragarietu Ben- 
dinskiene, 821 E. Centre uly- 
czjos po pergyvenimui Maha
nojuj suvirszirm (risdeszimts 
fnetp. Velione gi me Lietuvoja, 
pribūdama in Amerika nine 35 
metus atgal. Velione buvo ge
rai pažinstama mieste, turėjo 
linksma laida ir su kcfžnu gyve
no sutikime, prigulėjo prie vil
ties parapijos, Szv. Ražan- 
cziaus draugijos ir Szv. Fran- 
ciszko zokono kaipo ir prie 

.1 I

vietines kuopos Susi vie jinimo 
R. K. Tiktai keli menesiai

4 į "• L * ♦ *

atgal ponstva Benijinskai ap- 
yaiksZcziojo savo 35 mefu su
kaktuves vedusio gyvenimo. 
Paliko dideliam nuliudimia vy
ra Jurgi, duktere J ieva Kirti k- * * _
liene, isz Tamakves, miniszka 
M<unka, kuri mokina parapi- 
peje mokslaineje Mount Car
mel,’ Agnieszka Kvasauckiene, 
mieste, Izabele Szukeviczieue 
kaipo ir penkią sūnūs Juozą, 
Vincą Jurgi, (Lietuvoja), Alek 
sa įr Joną. Laidotuves atsibuvo 
Panedelio ryta su apeigomis 
Szv. Juozapo bažnyczioja.

9

sūnūs /Kibinąs ir duktė Julija, 
ir p. Szczeskevicziene su duk
tere Ona visi isz Worcester, 
Mass., ana diena lankėsi pas 
ponstva Supranaviczius ant W 
Pine ui. Jie dalyvavo laidotu- 
-vetie veliones p. Met ri k ienos, 
Gilbertone. Prie tos progos 
Utlapke pažystamus.

' Dagirdome kad musu se- 
nAd gyventojas Antanas Dani- 
seviezius pavojingai serga. Lin 
kime greito pasveikimo.

Sbredos (ryta atsibus 
Sžv. Juozapo bažnyczioja gai-

Ponstva Jonas Metrikas
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UNIVERSITETAS DEL INDUSU IR KINU PARYŽIUJA.
Sztai naujas universitetas pastatytas Raryžiuja del In- 

dusu ir Kinu studentu. Neužilgio visos tautos statyta savo uni
versitetus del savo studentu kurie lavinasi užrubežiuja.

ISZ SHENANDOAH, PA.
ka !

uzmu-

sesuo Zemerauc-

— Aleksa Mareinkeviezius 
32 metu, 1235 Coal ulyczios li
kos aresztavotas už sužageji- 
ina 1(> metu Suzannos Jonės, 
isz Packer No. 4 peczes. Teis
imas atsibuvo pas skvajera Fo
ley, Malianojuj, kuris paliepė 
kaltininku nuvežti in Pottsvil- 
les kalėjimą.

z Pottsville, Pa. — Juniaus 4 
iszvažiavo in Filadelfija poni 
Trimbet iene,
kieno su vyru, Juozas Pacenta 
su paezia, Edvardas Pacenta 
su paezia ir sesuo Morta Pa
centa norse isz Filadelfijos ir 
Albinas Pacenta, studentas isz 
Villanova kolegijos dalybauti 
užbaigimo mokslo Danieliaus 
Pacento kuris pasekmingai pa
baigė mokslą civili’szko inži
nieriaus su garbe Bachelor of 
Science. Danielius užbaigė vie
tine High School keturi metai 
atgal.

Chicago. — Praeita Utarnin- 
apie 10 vai., Pranciszkus 

Ruzgia, 43 metu, gyvenos 5815 
W. 64 UI., Clearing, ‘gryžo na
mo isz savo brolio, gyvenanezio 
prie 63 ir Austin uli., Einant 
skersai uli., ant jo u’žbego auto
mobilius ir ant vietos ji 
sze.

Užmusztojo kuna policija at- 
Ii *

vožė pas graboriu Eudeiki, 
4605 S. Hermitage Ave., kur 
sziandie buvo koronerio tyrino- 
j imas. Ekspertiza pripažino už- 
musztasis mirė nuo galvos per- 
skelimo, vėliaus jury automo
bilistą paliuosavo pripažinda
mas, kad mirtis invyko per ne
tikėta nelaime.

Velionis kilęs isz Kaltinėnų 
vals., Tauragės apskr. Buvo ne 
vedos. Paliko 3 seseris ir 2 bro
lius. Paszarvotas buvo pas 
szvogeri namuose 5703 W. 64 
PI. Laidotuves invyko Szeszta- 
dienyj, Birželio 6 diena.

Kaip Žmones Sueina in 
Pora ir Priežastis 

‘ Apsipacziavimo
Ml^ltii'lMi

Visokios atsiranda sprię'/.as-
ties suėjimo in pora jiluhu ypu-

| tu. Ne tik ka buna žmėnys ta-.
’ * J 1 ‘ ‘ J 1 .j

■ dės, brOiiai ir sesers, gimines,

North Fon du Lac, Wise. — 
Pas mus randasi kelios dirbtu
ves kaip: boiler szapis, maszin- 
szapis, karszape, bet visur su
mažino darbininkus ir dienos 
darbo, todėl žmogus 
pasidaryti sau ant maisto o cen 
(a turi laikyti pririszta ant siū
lo. Todėl lai in czionais niekas 
nevažiuoja ant u'ždarbiu.

ligoninėje pasimirė

gyvenos 2110 W.
42 St.

vos gali •

kad Laukaitiene

Boston, Mass. — Cambridge 
ligoninėj mire Jono Laukaiczio 
žmona, 38 metu amžiaus mote
re palikdama naszlaicziais 4 
vaikus ir invalida vyra. Dak
tarai mane,
galėtu pasveikti jaigu jai in- 
Jeisti sveiko žmogaus kraujo. 
Buvo u'žklausti policijos ir ug
niagesiu departamentai, ar ne
atsiras juose liuosnorio, kuris 
paaukautu jai dali savo krau
jo. Bet isz policmanu ir gaisri
ninku tokiu losnoriu neatsira
do. Tuomet atsirado žmogus 
vardu Phillip R. Kennž, 36 me
lu amžiaus vežikas, kuris suti
ko duoti savo kraujo. Daktarai 
sujungė jųdviejų gyslas ir 
Laukaitienei kraujo prileido 
bet tas nieko negelbėjo. Ji mirė 

t
pereito Nedeldienio ryta.

Sziomis dienomis S. Bos
tone susiorganizavo Lietuviu 
Ukosu Kliubo henas. Susirinki- 

— Erdplanine stotis Bar- nias ir pirmoji l>ono pamoka , 1 •» 4 - • I C
ISZ

Car-jdyba sudaro szie asmenys: F, 
su KriaucziunAs, lyderis; Urnikas 

.. I • V ' 1 • • 1 ■ "W-* rV • 1 v • 1
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lės pamaldos už dusia mirusio 
les pamaldos už dusze mirusio 
kunigo Juozo Zablacko, kuris 
silsisi žemelėj deszimts metu, 
o kliena 10 Juniaus sukako aa. 
Juozui 25-tas metas inszventi- 
niapo in kunigus. Nuliūdus 
motina poni Za’blackiene, 319 
W. Mahanoy avė., meldžia vi
su - pažystam atsilankyti ant 
pamaldų ta diena.

■ V f s

1 h

— Gegužes 29 diena, Cook 
pavieto
Praneiszkus Linius, apie 41 mc 
tu amžiaus,

Velionis buvo -nevedei, 
pirmiau gyvenos Wė&*t Frank- 

* fort, Ill., ir ten dirbės kasyklo- 
sia.
Velionio gimines praszpmi at- 

siszaukti pas graboriu. Eudeiki 
460g S. Hermitage Ave.

—- Ponia Pauksztis,
S. California Ave., rinko aukšl
ius pinigus per deszimti metu 
ir jau buvo srinkusi net szimta 
penkesdeszimt doleriu auksu. 
Bet kaip žemia niatysime, kad 
savo pinigus laike nelabai’sau
gioji! vietojo, savo miegamaja
me kambaryj po szieniku.

Užbeigus dienos poilsi ir 
apie 10 valanda nuėjusi in savo 
miegruimi rado suversta lova, 
o 
44
na daug trukszmo, 
vistiek žuvo.

me prieŽaste, kaip.tai: tetos, de , . .... . . i

I pažinstami ir t.t*aies taipgi ir 
atsitiki-1 
viesulus, 

susipykimai, zobovos, vainos ir 
t.t. ,

Czionias paduodame trum
pas apysakėlės no kuriu tokiu 
atsitikimu. Naudingumas tuju 
apysakeli yra tos, jog kožna isz 
ju yra tikru atsitikimu o an
tras, jog kožna pasibaigė apsi- 
paeziavimu.. t

Moteriszkes Žakietas Pirszliu.
Vienam moteris^kam fabriko

11 • 1 , I . 'I

Berlyno moteriszku apsiredy- 
mu likos padirbta daug mote
riszku žakiotu, kurie likos in-

• v • *

teikti del agento Fredriko W., 
idant juos parduotu Amerike. 
Fredrikas mokėdamas raszyti 
Angliszkai, paraszo sekanezius 
žodžius ant kortelės: Panaite 
kuri atras ta gromatele nupirk
tam žaketeli, tegul kuogrei- 
cziausia susiraszo su Fredriku 
W. gyvenanęziu ten ir ten. Es
mių jaunikiu ir turiu 20 metu.

Žakietai gavosi gilukningai 
in New Yorka o viena isz ju nu
pirko kokia tai sena motere del 
savo dukters Elenos ant vardu- 
viu. Kiszeniuja rado kortele. 
Merginai patiko atsitikimas ir 
pastanavijo susl?dszyt su nopa- 
ži n st amu.

Motia tame suvis nebuvo 
prieszinga o kad turėjo turtą o 
dukrele buvo noužganadyta isz 
daugelio jaunikiu, por tai mo
tina nusidavė' in Berlyną at
einanti meta. Susipažino su jau 
nu 'žmogum, susižade ir trum
pam laike apsipaeziavo.

Badas Pirszliu.
Žiemos laike 1892 meto, 

pi o t, inejo jaunas žmogus 
m > w • ■m * h f a —

visoki dalykai arba 
k *

mai, kaip tai: halei,

raszyti
» ,8 t .

SUVIS

5146

po 
in 

skiepą 'žiedu, o kuriam kitados 
ėjosi ant szio svieto gerai, bet 
sziadien buvo iszalkos ir papra 
sze almužnos. Skiepe radosi 
jauna tarnaite, kuri jam atsa
ke jog pati mažai algos aplai- 
kinejo ir pinigu ne galėjo jam

nę^yjlję priiminės paczta i
kur iszvęŽį^os po tam in

ir Luzeme pavietus i
fokais. lez Barnesville (kelios1 iždininkas; R. Židžiunas, sek-

kur iszvęžiųos po tam
K

szimtas penkiasdeszimts 
auksiniu’’ dingo. Sukelta ga- 

o pinigai
— N.

'■ »

Kulpmont, Pa. f Szimanos 
Sodaitis, 48 metu, mirė namie 
sirgdamas uždegimu plaucziu. 

| Velionis buvo nevedes ir nepa
liko jdkiu giminiu czionais.

I

ISZ WILKB^BARRE ĮR 
APLINKINES. <

— Gegužio monesyja mirė 
czionais 107 ypatos o 189 kūdi
kiai užgimė^

invyko Gegužes 18. Beno vai-
11 anl ... n)..] n m. . .. r»i z. n n z\n i m • IC

APLINKINES.

m a SL-’i'a

mylios nuo Mahanojaus) pacz- retorinė — organizatorius. • 
i Benas savo pamokas turės

• M '

ta bus priimtas ir dastatytas
in tolimas szaliw Westu ir New Ttrecziadieniais, 7:30 vakaro, 

Lietuviu Svetainėje, ant, E 
streeto. ‘

Prie beno prisidėjo jau gana 
patyrusiu muzikantu.

Norintiėji prisiraszyti, kvie- 
cziami atsilankyti in beno pa
mokas. — K.

I

4 ,

Antanas Dudoski, 34 
metu, G raut ulio : Exeter,

likos užmuszĮas Ewen, kasyklo
si a o Jjlykola Fed’or ir Mykolą 
Ordis sužeisti.

Yorko. Svetainėje,
W-l. Hil l I I — —■ - ■■ ■ 
Dr. T. J. Tacielauskas 

* Pirmntinlt Lietnviszkaa 
Dentinai Mabanojnje 

Ant Antro Floro, Kllno Batoro 
,!• W« Coo*r« St^ Mahaauy City

— *Seredoja likos palaido
tas a.a. Gudauokas isz Exeterio r
Lietuviszkoja bažnyczioja su 
pamaldomis. Velionis paliko 
motinu ir patėvi Jokūbą Grab- 
liuna, ir penkos seseris. Prigu
lėjo prie kareiviu American 
Legion ir Gun Club.

?*

PUSRYCZIAI Del 3,000 ŽMONIŲ.
Monrovia, Calif., apvaikszf inejo ana diena savo 45 metus 
pastojimo miesto. Visi bizniai ta ja diena’buvo uždaryti ir 

visi susirinko in viena vieta, km- pavalgo pusryczius isz kum
pio ir kiauziniu — ham and eggs. Pusr.ycziavo net 3,000 žmo
nių.

nuo

------------- į------- J—------ , 
motere numovė nuo pirszto žie
dą indejo in'bukietą žiedu kuri 
mete per Įauga in

I

mete per Įauga in praeinanti 
vaisku suveliniinu idant gautų
si in doras rankas, 
doras vaikinas ir
1 a i r k a szcz i u osi a idant locji i n i n- 
kas atsiszauktu ir atsiimtu žie
dą, ba mislino jog ji pamėto. Li
kos paprašytas ant atsilanky-Į 
mo pas jauna pana, jauni žmo- 

jr įri|inpain jai„ 
ko apsipaeziavo.
nys suki pažino n

Pagavo ji 
apgarsino

J

I

Kiauszinis Pirszliu.
Jaunas farmeris, 1908 mete 

paraszo ant kįauszinio savo var
da ir pravarde ir pilna adresu, 
kada kraudavo kiauszuiius in 
skrynutes iszsiunte in tolima *
szali. In kėlės nedelias aplaike 
gromatele isz Sau Frac’sco nuo 
gana turtingos merginos su 
praszymu idant pas ja raszytu 
ba kiauszini nupirko vienam 

e j

krome. Tuojaus abudu susiru-' 
sze — ir in kelis menesius ap
sipaeziavo jaunas farmeris su 
t u rt i nga mergina.

Daug panasziu 
randasi ant svieto.

alsi t’kimu

»

PAJESZKOJIMAI
Asz, Petrona Mattseviczieno, 

pajeszkau savo brolio 
Klemavicziaus. Jis

J urgio' 
gyveno

duoti. Pasidalino su juom mais- Grand Rapids, Mieli., deszimls' 
i • t ji j ,tu koki turėjo. metu atgal. Praszau žinanticm

Po keliu menesiu, jaunas vy- va apį0 ji ar paežiam atsiszauk
ras aplaike gera dinsta banke. I 
Atsiminė apie mielaszirdinga

. » 2 k ! " I

ti sziuo adresu:
Mrs. Petrona Mattsewecz 

1023 Dragoon Ave.

(2t.
f

y

mergina, nuėjo pas ja ir papra- 
sze jos idant pasiliktu jo pati. 
In kelis menesius po tam, suėjo 
in pora ir gyveno laimingai.

Žiedas Pirszliu,
Mete 1871 kada sasu vaiskas Praszalina galvos skausmą in 30 mi- ' 

sugryžinejoĮ isz Francuziszkos- “
Prusu vainos isz Drezno, jauna

• 1 *
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nutu,

^Readin’? 
U. lines >

4 k

Sztai Pigi Ekskurcija
IN NEW YORKA $4.00 , 

AR 
UP-THE-HUDSON $5.00 

NEDELIOJ 21 JUNIAUS 
Szita ekskurcija teipgi suteikia 
proga matyt Riverside Drive A- 
partament namus, Grant’s Tomb, 
Didelius laivus, Sing Sing kalėji
mu ir kitokias akyvas vietas.

oIn PHILADELPHIA $3.25
In ATLANTIC CITY $3.75

Isz Shenandoah 25c virsziaus 
SUBATOJ 20 JUNIAUS 
Matykite plakatus apie dauginus.

16 Dienines Ekskurcijos in 
Szosziolika-dienine ekskurcija in 
Atlantic City, Ocean City, Stone 
Harbor, Wildwood, ar

Isz Shenandoah $7.74f Isz Mahano.' 
City $7.20. Isz Tamaqua $6.78 
Matykite plakatus apie . dauginus.
SUBATOJ 20 JUNIAUS

Cape May.
n .U Ii" .iajlHlM-!1 J

Apie dauginus informacijų apie 
szita ekskurcija kreipkitės ant 
Readingo geležinkelio stacijų arba 
raszykite pas John M. Rolin, Dis
trict Passenger Agent, William-

Isport.’ Pa.

ANT READING GELEŽINKELIO
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sustabdo szalti pirma diena, 
r sustabdo Malaria in tris dienas. 

666 Moatis del kūdikio azalcxio.
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GENEROLO DAWES SŪNŪS IR JO PATI.
Dana sūnūs generolo ir ambasadoriaus Charles G. Dawes 

apsivede^ana diena su duktoro Frano Dillingham isz Honolu
lu.

t

KARCZEMOJE.
Ateina vaikas in karezema 

Shonadorije idant szaukti tęva 
ant vakarienes:

— Eik namo tėvai ant va
karienes:

— Bulves yra T
l4

— Nė.
— Kukulei yra f
— ■ Ne. ' z '■
— Duona yra!

Ne. u
O ka turite!
Niėko.
Na tai Bu valgy kite 

motina asz paskui ateisiu.
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Mokytojas, kalbėdamas apie 
pranasza Danielių, kuris buvo 
inmestas in urvą ant sudras
kymo levams, klausia vieno 
mokytinio:

— Kodėl levai nesudrasfte 
Danieliaus!

— Tur but. ta diena' Inivo
Petnyczin, — skamba vaika at- j 
sakymas.

"11

DAKTARAS IR
h:

ADVOKATAS.
Karta gi nežinosi daktaras su.' 

advokatu kokia profesija-.yra 
senesne, medęcina ar prova.' 
Advokatas kalbėjo: Kainas už* 
musze Ablu, sztai turi ponas 
pirmutine prova. Daktaras atsi 
liepe: Tas tai nieko medecina 
yra pirmueziausia profesija ant 
svieto, da kada Dievas už mig- 
dino rojuja Adoma iszemė am 
szonkauli ir sutvėrė Jieva sztai 
turite pirmutine operacija.

• Albertos provincij'oj, Ka- 
nadoja, inžinieriai surado gilu- 

' moja žemes medi kurio amžius
gali siekti nuo 15 lyg 20 milijon
ini metu. Medis gerai užlaiky
tas ir nėra suakmenejas.

PRANESZIMAS. ’

Jaigu ketinate pastatyti ko
ki nors paminklą ar kryžių ant 
numirusio kapo tai kreipkitės 
pas savo tautieti Vinca Jaksė
ti, 237 N. West St., Shenan
doah, Pa. Užganėdins ju$t visa
me. • («J>12)

t i, 237 N. West St., Shenan-

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

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

Vakarais pagal pareikalavimo.
New Philadelphia ofisas 34 Water St., adaraa kas vakaras 7 Iki 9 valan

dos.

X— RA Y GA3 -

Seredo mis visa diena buna adaraa. 
Telefonas, Tamaqua 638 Pottsville 9-R-2 

------------------- f:t

Mahanoy City bus geriausias miestas Suv. Valstijose, kada ...... , . , M.’ »T>",r I 9 1 * AU* * 1 nnaujas milžiniszkas brekeris bus pastatytas St. Nicholas. ,1
Prapertes pabrangs. Bizniai pasigerins. Bankai yra vieni 

isz geriausiu ir drueziausiu visam kraszte.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY OITY, PA.

MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM
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Pagerintas ir padaugintas y 
iszleidamas. Is^guldanti *|* 
kiekviena sapna ir kas

Planatu ir visokiu Burtu.
Knyga apdaryta kietais y- 
audeklinei^ apdarais. V

PREKE . $1.50 X
4

4
•

4 / s
iszleidamas. Is^guldanti 
kiekviena sapna ir kas 
ateitoje stosis. Su priedu Y

PREKE - $1.50

W. D. Boczkauskas - Co., 
Mahanoy City, Pa., U.8.A.
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