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Isz Amerikos
p—•

SULAUŽĖ JAM
VISUS KAULUS

PRAILGINO SKOLA
— — ■■ w

SUV. VAL.ST. PRAILGINO 
EUROPINES SKOLAS 
ANT VIENO METO.

PAVEIKSLAI ISZ NAUJAUSIU ATSITIKIMU

PATI SU BURDINGIERIUM 
SULAUŽĖ SERGANOZIAM 

VYRUI VISUS KAULUS 
SU PAGALIU; MIRĖ. del

Milwaukee, AVis. — Isztikru- 
ju, ne žvėris to nepadarytu ka 
padare motere su burdingieriu 
per ketvirta Džiulaju su savo 
vyru kuris lyg sziai dienai gu
lėjo be žado ir mirė didėlėse 
kankesia.

Juozas Tamosziimas, kuris 
•buvo karpenteriu (dailyde) li
kos užti'ktas per savo tris ma
žu vaikus gulintis ant grin
dų mirsztantis ir nuvežtas in 
ligonbuti, kur daktarai ji per
žiurėjo ir baisiai nusistebėjo, 
nes Tamoszuno kūne nesirado 
ne kauhiko kuris ne butu sulau 
žytas.

Policija aresztavojo jo pa
ezia Mare ir burdingieriu Ni- 
kaloju Krameri už taji baisu 
darba. \ zI

, Aresztavota porele prisipa
žino, buk abudu užklupo ant 
Juozo, kada ttųjai gulėjo lovoja 
sergantis. Mare pagriebė beis- 
bolini pagali ir . priulejo savo 
vyra be jokios mielasrzirdystes 
plakti o kada jau pailso, pada
vė pagali burdingieriui kuris 
kone užmusze Juozą. Nelaimiu- 
gas mirė vėliais. Velionis buvo 
Lietuvis.

■— II ■ ' ■ " ■ ■

AM ERIKO J A GYVENA
1 ' ’124,069,651.

• AA^asbington, D. C. — Gyven
toju suraszinejimo biuras pra- 
neszę, kad sziuo metu Ameri
kos Jungtinėse AGilstybese gy
ventoju yra 124 milijonai, 69 
tukstaneziai ir 651. Apskai- 
cziuojama, kad per kas 22 so- 
kundes mirs z ta vienas žmogus 
ir kas 14 sekundžių vienas gim
sta. <

Palyginus su kitais metais, 
szimet gyventoju skaiezius ma
žai padaugėjo.

AVashington, D. C. — Pane- 
del i o popiet prezidentas Hoo- 
veris paskelbė, kad jo pasiūly
mas sustabdyti metams karo 
skolų mokėjimą likos per Fran 
cijos priimtas principe;
smulkmena susitars ekspertai.

Vokietija sziais metais netu
rės mokėti $800,000,000 savo 
karo reparacijų. Suv. Valstijos 
tokiu budu szimet negaus savo 
dalies $260,000,000. Nuo 1933 
metu Liepos 1 dienai Vokietija 
ir kitos skolingos valstybes vėl 
turės mokėti savo skolas per 10 
metu.

Tai buvo pirma žingsnis in 
svietįni gerbūvi,kitas bus svie
to nusiginklavimas. Dabar val- 
tybes iszleidžia kasmet po $5,- 
000,000,000 apsiginklavimui, 
kas sudnro didžiausia sunkeny
be ir neleidžia svietui atsigau
ti, — iszreiszke Hooveris. Hoo- 
veris žada panaudoti visa Suv. 
VSlstiju intaka in Tautu Są
jungą ateinanezioj sesijoj Va
sario menesi, kad privertus vai 
stybes progresyviai nusigink
luoti.

Sztai kiek yra skolingos Ame

,.x

NEPAPRASTAS
KURKINAS.

V x

1. — Ugniagesiai Chieaga atsuko vandeni ant u'lycziu idant vaikai maudytųsi laike di-
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dėlių karszcziu. 2. — Probibicijos agentai iszliejo ant ulyczios 1,000 galonu užtrucyto in'bie- 
ro (Jamaica ginger) Los Angeles, Calif., kuri butlegeriai pardavinėjo žmoniems. 3. — Jonu
kas Jeffries isz Greenville, Ky., laimėjo “ 
szauktas “ Karalius Jonas I.

maVbeliu kontesta Ocean City, N. J. ir likos ap- 
I *

rikai sokanezios vieszpatystosi VhTkRfė*/

468 UŽMUSZTA VISOKIUO- 
. ŠIA NELAIMĖSIĄ PO 

VISA AMERIKA.
Chicago. •

Isz Visu Szaliu

PARDAVĖ PACZIA S U MIS ZIM AI 
KOREJOlGAVO 2,000 ZLOTU NUO GI- 

MINAIOZIO UŽ JA; MO
TERE ISZ PIKTUMO 

PADEGE NAMA

MUSZEI TERP KORIECZIU 
IR KINCZIKŪ, DAUG UŽ- 
MUSZTA IR SUŽEISTA.

Austrija 
Belgija 
Czeko-Slavak i ja 
Kstonija 
'Finland i ja 
Francija 
Anglija; 
Graikija 
Hugarija v 
Italija 
Latvija 
Lietimi 
Lefnkija 
Rumunija 
Jugoslavija 
Viso

t

$287,566.
$7,950,000. 

, $3,000,000.
$597,000.

i $312,295.
$50,000,000.

$159,520,000.
$1,109,080.

$69,342.
$14,076,125.

$249,000
$224,550.

L$7 £35,000.
$800,000.
$250,000. 

$246,609,948.

f

Szimet per .ap
ėjima Džiulajnus pra

žuvo daugiau žmonių nuo viso
kiu nelaimiu ne kaip praeita 
meta. Nuo automobiliu žuvo 
128, eroplanu 24, kitu nelaimiu 
G9, nuo saules karszczio mirė 
18, nuskendo 36 ir 1.1, o sužeis
ta visokiuosia atsitikimuosia 
apie 5,000 žmonių.

Pittsburge, užmuszta 29 žmo 
nys, o szimtai sužeista, 8 nu
skendo, 9 mirė nuo karszczio 
dvi savžudinstos papipldytos.

Philadelphijoj 4 mirė, 80 su
žeista. Califorijoj vilnis nune- 
sze 20 'žmoniu o 4 žuvo eropla
nu nelaimėjo.

Isz daugelio miestu da ra pau
tai apie nelaimes nedaejo ir spe 
jama, kad skaitlis nelaimiu pa
sididins daugiau. s

< <

o szimtai sužeista
J

ROSIJOI -RANDASI Z .
5 MILIJONAI NETIKĖLIU.
Ryga.

kuris nesenai atsibuvo 
Moskvoje, likos apskaityta kad 
mete 4928 Rosijoi radosi 200,- 
000 nariu kurie 'kovojo 
szais krikszczionvbo bet sžia- 
dieii tuju atskalūnu pasidaugi
no ant penkių milijonu ir nc- 
užilgio ketina juju skaitlis pa- 
sididint ant deszimts milijonu.

vaiku kurie kovoje

1 i u
Ant •sejmo netikę- 
nesenei

Paežiu 
prieszars tikėjimą 
tris milijonus.

prisipažino policijai

UŽMUSZE ŽMOGŲ KAD NE 
PASKOLINO JAM 5 

DOLERIUS.
Monroe, La. — Dawson AV. 

Crawson, 18 metu, bernas ant 
farmos,
buk jisai nužudė Ira Castles, 60

Femdalo, Pa. — Ant farmos I metu sztorninka už tai, kad
AVilham fltimson, randasi ne
paprastas kurkinas (turkey) 
kuris nemažai nustebėjo visus 
aplinkinius gyventojus. Kurki
nas turi ketures kojas, dvi gal
vas ir keturis sparnus. Agentai 
cirkuso pasiūlė jam gana dide
lius pinigus už ji, bet locninin- 
kasįkurkino lyg sziam laikui 

t t i jo nepardavė. . t .
4 * ■ ■

BAISI ŽUDINSTA MOTERS.
Pueblo, Colo. — Gomer Bea

ver nužudo strytkaryja Edna

jam nepaskolino penkis dole
rius su kuriais ketino pirkti 
kendžiu del savo įnylemos, po 
tam padegė sztora. Norints pa
bėgo, bet vėliaus sugryžo prie 
degėsiu ir pasidavė.

• t
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McCurtain, nigeriai turėjo

i

’ •" • * *' i
Anpon, 19 metu senumo mote
rių. Beaver mėtėsi ant moteres 
su britva, perplaudamasr jai 
gerkle nuo ausies lyg ausies,’ 
po tani Isstrauke revolveri ir 
szove ifi ja. Vyras Armon’ienes

ATGIJO GRABE PRIESZ 
PALAIDOJUSIA.

Gardeli, Mo. — Miestelyja 
ne

mažai baimes ana diena. Vie-
, • 9 I

inas isz. ju vardu Edvardas La
timer, musztinoje per Džiulaju, 
aplaike ypa su plyta in galva ir 
krito kaip negyvas. Dave žinia 
jo 'broliui kuris gyveno Mar
shall, idant pribūtu ant laido
tuvių. Kada brolis pribuvo, lai
dotuves jau apleidinejo namus, 
įbrolis geide da karta paregėti

I

mirė dti menesiai atgal, o Bea-
ver geide »11 ja apsipaeziuoti savo brolį. Graiborius atidarė 
bet motere jo laibai neapkentė
ir ąęmHliirufe jo teketi. 2u- 
dinMįas likos tUojaus suimtas
ir piitalpytas katėjime.•j-i

grabu ir sztai nebaszninkas at
sisėdo grabe. Nigeriui parege- 
ja gyvu nebaszninka durno in 
visas szalis.

prie-* t

ku rie
randasi 'in

ATKERSZINIMAS 
TARNAITES

NUŽUDĖ KŪDIKI GASPA 
DORIAUS ISZ KERSZTO 

KAD JA PRASZALINO.

NEKISZK NOSIES KUR 
’ TAU NEREIKIA,”

Dunkirk, N. Y. — Jonas Rom- 
pel, ate jas namo girtas, u'žklu- 
po ant savo mot eres ir pradėjo 
nemielaszirdingai ja muszti, 
iszgivdes kliksma moteres. kai
mynas Bronski atbėgo pažiūrė
ti kas ten atsitiko pas juos. Li
ejas in stuba, norėjo ji apmal- 
szyt, bet tas pagriebęs tusz- 
czia ’bonka mete iii ji pataikin
damas in galva. Kaimynas li
kos nuvežtas in ligon'but , pri
siekdamas, kad daugiau i.ekisz 
nosies iii vedusiu poru ginezus.

ARESZTAVOTAS UŽ PAVO
GIMĄ SAVO BROLIENES.
New York. — Policija aresz

tavojo'ezionais Steponą Kon* 
nieki, 30 metu, isz Pittsburgo 
už pavogimą savo broliuniones 
Marcelės patogios 15 metu mer 

___  I 

guites isz Punxsutawney, Pa. 
Kunickis sako, buk mergaite 
meldo jo idant ja iszvežtu, nes
jai nusibodo dirbti namie ir kos draugu ves Knights of Tom 
būtie po padu patėvio, kuris plor ant seimo laikyto mieste 
yra broliu Stepono.

KRUVINAS MUSZYS TERP 
ČIGONU.

Victorio, Iszpanije. — Asz- 
tuoni žmonis likos užmuszlii o 
dvylika sunkei sužeisti inusz- 
tyneję terp dvieju bandu čigo
nu Guiaiio. Priežastis muszio 
buvo susigincz'inimas dvieju 
jaunu čigonu už mergina. Poli
cijų aresztavojo visus čigonus.
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GALVA KNIGHTS TEMP- 
LER DRAUGUVES.

Perry W. Edwards, likos išb
rinktas pirmininku masonisz-

Minneapolis, Minn.
y k

Atl-

Tokio, Japonije. —- Terp Ko- 
riecziu ir Kincziku kilo kruvi
ni maiszaczei Korejoi ir Man- 
džiurijoi. Japoniszki kareiviai 
užmusze daugeli koriecziu, ku
rie užklupo ant policijos ■sto
ties, užmusze apie szimta Kin
cziku ir apiplesze daug kromu, 
norėdami gauti in savo rankas 
kelis Užimtus kincziku Ikune 
pasislėpė Sevule.

Kinczi'kai užklupo ant kore- 
jecziu už padarytas jiems 
skriauda ir nužudinima kelio
lika kincziku, už ka korejecziat 
jiems kruvinai atsimokėjo. Ja
ponai geisdami apmalszyti 

»
inirszusia mynia tyrojo panau
doti ginklus.

Tukstanczęi kincziku aplei
do Korea, iszplaukdami ant 
laivu in Kinus.

■ I «■ « , Name 
szofero Juozo Jaraso, devynio
likos metu tarnaite. . Helena 
Bergeriuto, kuria praszalino 
nuo tarnystes, negalėdama ap- 
simalszyti nuo gailesczio kad 
turi persiskirt su patogiu kū
dikiu Jurašu, kuri labai mylė
jo, nutarė ji už'troszkyt* gazu 
po tam pati atome sau gyvasti 
tuom paežiu budu.

Mergina tarnavo pas Jarasus 
ilga laika ir buvo gera prižiū
rėtoja vaiku, nes tėvai eidavo, 
in darba ir palikdavo vaikus 
po josios prižiūra. Jarasieno 
ant galo nutarė pasilikti na
mie ir tarnaite praszalino nuo 
darbo ba negalėjo jai 'užmokėti.

Tarnaite tuom labai nusimi
nė ir ant galo nutarė iszpildyti 
baisu darba diena priesz tai. 
Kada tėvai atėjo ant piet, rado 
du lavonus ant grindų.

Viedn'ius, Lenk.

UŽKASTAS GYVAS KŪDI
KIS STEBUKLINGU BU

DU ATGIJO.
Varszava, Lenk, —r Otvocke 

atsitiko nepaprastas atsitiki- 
mas, atgijimo nnujei gbuusio 
kudi'i o kape,
laba motina l'1. ai.e Sobolev,-ka.

1 - 8 I

Kaiminka patemijo isz ryto 
daržolijo sukasta žemo. Motere 
isz didelio akyvumo, i pradėję

Tomaszovas, Lenk. — Kazi
mieras Mieczkovskis, kampi
ninkas gyvenantis Khicznievc, 
turėjo patogia paežia Jadviga, 
kuri buvo tyki ir darbszi mo
tere. Porele gyveno sau mal- 
szei ir sutikime pakol juos ne
sugundė velnes ypatoje gimr- 
naiezio Mikola Kva t, kuris ne- B
senei sugryžo isz Amcriko.

Atlankė jisai ir Mieczkovs- 
kius, pas kuriuos ketino pasis- 
vecziuot tiktai kėlės dienas, 
bet pamatęs patogia paezia sa
vo gimines pertrauke iszvažia- 
vima ir perbuvo pas juos dau
giau kaip menesi laiko — insd- 
myledamas pasiutiszkai in mo- 
teria, ir nutarė jaja turėti kad 
ir už kažin ka. Motere būda
ma dora, nesidavė save iszvest 
isz doraus kelio, bet ant galo 
atsiliepė in Kazimiera: u
duokie man savo paezia o asz 
tau duosiu už jaja du tukstan- 
czius zlotu ir pasiimsiu jaja su 
savim in Amerika.

Kazimieras reikalaudamas 
pinigu noringai sutiko ant to, 
apsakė savo paezei apie pasiu- 
linima, Mikolo, bot tojLnesntl- 
ko ant to. Kazimieras pradėjo 
bartis su savo paezia da ta 
nakti o ant rytojaus barnys 
vela prasidėjo ant galo Kazi
mieras pasa'ke paežiai, kad jei
gu nesutiks ant to, tai jaja isz- 
mes isz stiibos. Paslapra paeme 
nuo Mikolo pinigus, prižadėda
mas jam, kad paezia iszmes o 
tada gales jaja pasiimti ir ne- 
vos bus jai prietelium.

Kazimieras isz tikrųjų is> 
meto motere isz stubos, aproik- 
szdamas jai, kad jeigu drys su- 
gryžti, tai jaja sumusz ir vela 
iszmes.

Ateinanczia nakti Kazimiero 
grinezia pastojo liepsnoje. 
Mieganti Kazimiera kaimynai 
vos iszgelbejo nuo sudegimo. 
Policijo vėliaus isztyrinejo, 
kad grinezia padegė motere, 
kuri tokiu budu atkerszino sa
vo nelabam vyrui už jojo pa
sielgimą. Motere likos aresz
tavota, giminaitis dingo nežino 
kur iszsižadedamas pinigu o 
vyra nubaudė ant trijų metu 
kalėjimo.

Moskva.

4 MILIJONAI ISZGAMU 
VAIKU ROSIJOJ.

Pagal surasza 
Soviatines valdžios tai visoje
Rosijoi randasi daugiau kaip 
keturi milijonai iszgamu vai
ku, abieju lycziu, k^rie iszsiža- 
dejo «<avo £evu*ir paniekino 
juos kad nciiki, in bojszevuztnrt. 
Laikrasztis “Komsofolec Uk- 
rainy” pakurstineja < jaunuo
mene,
idant 'iszsižadetu- tėvu kurie 
netiki ir nenori pildyti komu
nizmo. •

kuri jau turi x-ię metu

Paskutines Žinutes

Fėr sudegimą

kuri užkaso ne .

krapsztyt su lazda žeme suras- «
dama ten užkasta kūdiki kuris 
da kvėpavo. Motore matyda
ma, kad kūdikis yra da gyvas,
paszauko daktaru, kuris kūdi
ki atgaivino. Kūdikis radosi 
žemojo penkos velandaty o kad 
akmuo buvo užgulės ant jojo
veidelio ir žeme visai neuždon- 
ge jojo burnos todėl da buvo 
noužtroszkias. Motina pabėgo, 
bet policija jos jeszko.

SURADO OPALI SVERENTI 
711 KARATU.

Canberra, Australije. — Tū
las juodas darbininkas surado 
Lightning Ridge kasyklosia 
žemeziuga opali sverenti 711 

Yra tai di-karatu didumo.
džiąuses opalis ant svieto. iii

BRUTALISZKAS TĖVAS
J’

.Poznanius,,Lonk. — Vincen
tas Kasprovicz isz Antoniko, 
tikos aresztavotas už užmuszL 
ma savo kūdikio. Vincas susi-

» 1 * .

bares su savo paezia, mete in 
jaja plaktuką. Motere pasilen
kė o plaktukas pataikė 'in gal
vele 8 metu Katriukia, kuria 
motina laike tame - laike ant 
ranku, kuriai perskalde galve
le.

11 Hirson, Franci ja. — Ero- 
planas nukrįtd ant minios žmo
nių užmuszdamas penkis žmo
nis ir sužeido dvideszimts.

11 Allentown, Pa. — Strai- 
kieriai padėjo 'bombh po trim 
audinycziom padarydami daug 
bledes. Taja diena ketino pada
ryti sutaiką su straikieriais.

II London.
krutaneziu paveikslu teatrelio 
Konekotaiacki, Japonijoj, žuvo 
16 ypatų ir 250 sužeista ir ap^ 
deginta.

H Milwaukee, AVis. — Nuo 
karszczio mirė czionaiš' senu
kas Hermonas Pralee.-Senukas 
paliko 'banke $17,’ 
kiu brangenybių, žmonys ji lai 
ke už labai varginga senuką.

• U Shdboygan^ AVis. — Nuo 
karszczio czionaitiueje aplinki- 
neja krito 80 arkliu.'Garbori- 
nes daugiau nėptiitia pastipu
siu arkliu nes tilrt' ’užtektinai 
kailiniu. ’ *' . *

‘j Cantdn, Kinai. —'Daugiau 
kaip szimtas KinoMikii nusken
do laike 'užliejimo rtiiėsfb Kan
tono per dideli tvdha’?

H Sayre, Pa. ^ Vaikai ap
vogė czionaitinefc 9 biėdnuju 
skrynutes penkiosia bažnyczio- 
sia, paimdami daugiau kaip 
200 doleriu. Policija vaiku da

<1 ».nėsuseke.

ir kito-

jsp*

■■■ ■ ■ » i 1

• PennsylvanijoB farmed a i 
turi savo namuqaia 53,900 rei- 
dio, kurie palinksmina nubodu
gyvenimą taimeriu. ;
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Kas Girdėt
, ■„ į ■ „ *1

Jaigu tave neapykanta žmo- 
giszka kandžioja, stovėk mal
sziai, atsimindamas ant to, kad 
szunes tiktai Įauganti kandžio- 

. ja-

Geriausi tiejei Lietuviai, ka 
malsziai darbuojasi, po apygar
das nevažinėja ir negerkliuoja, 
ba toji karve ka daug bambia, 
mažai pieno duoda. Isz tokio 
bamblio patrijoto gero nebūna 
niekada.

Po asztuoniu sanvaicziu pa
gyvenimo su savim, Mrs. Edna 
Beaver, innesze skunda ant 
persiskyrimo nuo savo vyro pa
duodama prieinate, buk po vin- 
czevoniai jos vyras diena ir 

• nakti be paliovos verkdavo. — 
Budas perskyra verkenti vyra 
nuo paežius. — Del ko jis verk
davo tai priežasties neiszdave.

Konia visur yra klabinama 
idant ateviai mokytųsi Ahglisz- 
kos kalbos, kaipo reikalingiau
sia sziam sklypia. Be žinystes 
Angliszko kalbo, negalima ap
lankyti gero dui^lx). Norint mo
kysimės Angliszkos kalbos, bet 
neužmirszkime apie savo kalba 
idant musu vaikai neiszsitauty 
tu.

Vienas isz musu skaitytoju 
užklausė ar tikrai galima ’ nu
keliauti ant menulio.

Žinokie broliuk kad menulis 
yra atitolintas nuo musu žemes 
140 milijonu myliu. Jaigu va
žiotum trukiu 40 myliu ant va
landos, tai pribūtum ant menu
lio už 2,000 metu, bet vargiai 
dagyventum tiek metu. Geriau 
sedekie ant vietos.

,—• visa kalba jis tada paverezia 
in savo prieszo dergima. Taip 
tai darosi kasdieniniam papras 
tam gyvenime.

Tas yra 'blogai. Bet kur kas 
blogiau kad vyrai savo ypa- 
tiszkūmus ir visokiu pakam
pėmis sugaudytus “pletkus” 
innesza in vieszaji gyvenimą ir 
politiku. Jaigu atkreipime uty- 
da in ])olitikiszkus barnus lai-, 
ke rinkimu, pamatysime, kad 
kandidatai daugiausia kovojai 
prieszais savo prieszininkus 
ti'k pigiais szmeižimais —ypa- 
tiszkūmais. Mažiau žmonoms 
rodo, kad geresnio jie patys ke
tina nuveikti žmonių labui, o 
daug, daugiau tiktai žemina 
savo prieszus privatiszkais 
šmeižimais.

Tolinus, visgi, reikėtų pripa
žinti, kad moteris apskritai 
imant, daugiau džsiima ypatisz 
kais apkalbėjimais kitu žmo- 
niu, negu vyrai. Mat, moteris, 
būdamos prie namu pririsztos, 
neturėdamos progos 
geidant placziausiais 
mo klausymais, daugiau gauna 
griebtis paprasto pasikal’lieji- 
mo, kad praleisti laika, 
moteres yra atviresnes už 
rus.
kius dalykus, kurie joms visa 
gyvenimą suardo. Ta vyrai re
tai padaro. Bot ir tas atviru
mas moteres isz tos priežasties, 
kad jos del naminio gyveninio 
mfbodimo ir isz priežasties ar
timumo su viena kita tame gy
venime — pasiilaro atviresnes, 
jausdamos kaip ir giminyste.

Po visa svietą darbininkai 
spiresi pagerinimo darbiniu- 
kiszko būvio, padidinimo mo- 
kesties ir sumažinimo valandų 
darbo bet profesionaliszka sza- 
ka darbininku kaip: muzikan
tai, artistai, redaktoriai laik- 
raszcziu ir tam panaszus, vis 
dirba už ta paezia mokesti ir il
giau ne kaip paprastai darbi
ninką, o turi mokėti vis tiek už 
maistu, anglis, ir t.t.
apie tai apsvarstyti ir taipgi 
jeszkoti savo tiesu.

Laikas

U

bohafbumys,
Plepa

an-

Moterims visi iszmetineja, 
kad jos per daug kalba, kad jos 
liežuvio nesuvaldo, kad plet- 
koms užsiima ir daug prasikal
to daugiau su pagelba liežuvio. 
Pas mus Lietuvius yra ir tam 
tyczia iszsiroiszkimu, skyria- 
mu pažeminimu vyro, kuris ka 
daugiau kalba ir savo kalboja 
neiszlaiko minties arba neturi 
tinkamu argumentu: 
kaip boba,”
dardkine veisle ir t.t.

• Vyrai-gi, rodosi, savo didžiu- 
moja tai jau nekalti užmetinc- 
jimui.'Jie norėtu moteris per
tikrinti, buk vyrai be reikalo ir 

. be jokio pamato nemėgsta kal
bėti. Bet jaigu mes pažiūrėsime 
in paprasta, kasdienini gyveni
mą, tai atrasime, kad didesne 
dalis vyrų taipgi daugiausia 
kalba niekus, kaip kada laika 
sunaudoja ant tuszcziu kalbu o 
kitus apkalbėti moka taip pat 
gerai kaip ib moterėles.
Tiktai prisiklausyk i t papras

tas vyru kalbas. Jos iszrodo 
smagiausios, kada jose apkal
bama tu vyru draugai — pa
žystami nekalbant jau apie prie 
szus. Jaigu kada užeina kalba
apie vieno isz kalbancziuju ko
ki priesza Ui jau “gudnait”!

%.

plot k uh

prieszus

Užsižin- 
gyveni-

Bėt 
v v- •r

Jos apie save panaiko to-

PARSIDUODA GERA FARMA

ISZ LIETUVOS
TRAUKINYS NUPJOVĖ 

BERNIUKUI KOJA.
Szosztadieni, Gegužes 30 d 

apie 6 vai. ryto pusiaukele.)
terp Telsziu ir Eigudžiu sto- 
cziu ejes isz Sziauliu keleivinis 
traukinys nupiove žemiau kau
lelio koja ir sudaužo galva vie
nam piemeniui. Berniukas gu
lėjo ant geležkolįo pylmo visai 
szalia begiu ir, tur but, miego
jo, kad nepajuto ateinanti trau 
kinio kurio maszinistas, pąs-

, 11 .L ' ‘ A A ' J ,,*t '' . I į*

tėbajo vaiku jau taip arti, jog 
sustabdyti traukinio jokiu‘bu-Į 
du nebuvo galima.

' . j ■ «» j . ■

Invykus nelaimei, betniukas

H| H iii■*>■><>■ iri ii

Lehigh Valley
EKBKUROUA IN

ROCHESTER
NSDILIOJ, 12LIEPOS

$4.00 /n ten ir adgalios 

Tikjętai bu« gori tik ant apecialio 
treino važiuojant in ton ir atgal; 
Apleis Mahanoy City 9:30. valanda 
Subatos nafeti (Standard Time).

Pribus in Rochester: S vai ryta. 
Grįžtant: Speciali* traitias apleis 
Rochester! B valanda vakare, su
stojant ant tu paežiu stacijų kaip 
in ten važiuojant.
Tikėtai in inforinacijaH gauaite 
ant vinu Lehigh Valley stacijų.
Lehigh Galley Railroad

OAc B«Mte of n* Black Du^*«4
Wl Rk , 'UrF ■ i f < i»il JIE.." Win JrJi. tiJk#,!! filM

te
10 J 
> j

Ihz priežasties ligos locnininko, 
parsiduoda farma Mainsville, Pa. 5 
milos nuo Bloomsburgo, 92 akleroi 
žemes su 20 akierais girios, geras 
vanduo, 2 namai, tartai, gyvulei ’r 
darbines maszlnos, kaipo ir 300 vai
siniu medžiu. Parsiduos pigei. Todol( 
atsmaukite ant szio adreso:

John Sweet, 337 W. Maple St. 
5t.-July 10. Mahanoy City, Pa.

Lietuviszki Bonai
Norintieji parduot gaunate 
aukščiausia markėto preke. 
Del informacijos rąžykite in 
Dept. 4.

Kurt H. Schurig & Co 
50 BROADWAY 

NEW YORK

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.02
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— Taip priguliu v,pBzo bla-

— Kaip tai f Pafczaukt tuo-

v

Sklypai ant kuriu 
Gyvena Lietuviai

r . K ”' — •
Ar nualinate, jog ant tos že

mos, kur sziadien Letuviai ap- 
sisede tai vis taip iszrode, jog 
nuo tukstaneziu metu stovėjo 
miestai ir kaimu, ka sziandien 
stovi ? Rodos, kad ne yra ne 
vieno, ka taip mislytu, ba visi 
Žinome, jog kdžnas daigtos turi 
savo pradžia. Tolimuose lai
kuose, dap rlesz pusantto tuka- 
taneziometu, ant tu dideliu plo| buvo dar gana drūtas žmogelis 
tii žemes, kurie traukiasi da 
net Voketijoja, o isz antros pu
ses toli in rytu 'szali lyg’juodu 
mariu ant cielo to ploto žemes,

k

! . n 
v * <

Teviszka Skola
r ■ < ir 4»

AtsitikiMaftk, upio kuri keti^ 
nu apraszyt, neiszmislytas, asz

*k .>

*

I

tai girdėjau nuo teisingu ■žmo- 
Atsitiko tai Maskvos gu

bernijoj, rodos Zvenigrodzkaml _I
paviete.

‘ Gyveno kitados vienas gas- 
padorius, :
vienok geros szirdies žmogus. 
Turėjo paezia, tris dukteris ir 
sztarkii sunu; Gyvastis ir smer- 
•tis yra Dievo rankose>; rodos

niu.

garodija!!
,— Kaip tai f Paazaukt tuo

jaus motinai
Senuke iuejo apsiverkus; pas 

kui ja taipgi trys sesers apsi
verkusios.

Ar teisybe ka tas tavo 
vėjavaikis pasakojp?

— Saugok Dieve, szviesiau-
nelabai turtingas sj ponai! tai yra geras vaikas ir

tykus, kaip avukas.., Jis žino, 
ka daro, asz jam negaliu prie- 
szintis. Didesnio darbininko ne •< • •
sirapda kaime.,. Asz, brangus 
poniai greičiau su sziuom svie
tu atiskirezia ne kaip su juom, 
l>et kad ve, ta skola., matote jis 1' 4 4 < ■' ■* t * « '
nenori kad jo tęva 4 po šmert 
keiktu.

— Kokia skola?
— Motin! — lare Jonukas

— tu nieką nekalbėk; o jus, va- 
sze -blagarodia nieką neklaus
kite ir nesituibaciki'U apie tai. 
Morta, mano sesuo, turi jau asz 
tuoniolika metu ir nori paeziuo 
tis, ba pasidabojo jauna ir dora 
vaikina, ir priimam in “žentus, 
jis iii vaiska netinka, galite 
klaust, ka norit... o asz praszau, 
kad mane priimtumet in vais
ka ba asz noriu karaliui tar
naut.

I Ne buvo ka daryt, pastate po 
miera ir suriko visi:

— Priniat!
Erne tuojaus Jonukas pini

gus nuo to,* už kuri in vaiska 
ėjo, suszauke viustuos, kuriem 
jo nebaszninkas tėvas kaltas ir 
dalino: — Te tau Stepone pen
kis, te tau tiek ir t.t. ir ane vie
na ne kapeikos neliko kaltas.

Dabar suprato skolininkai, 
isz kur Jonas ome pinigu; ir 
pradėjo atsisakinet nuo pinigu, 
norėdami padovanot jam ant 
kelio.

— — Nieko nuo jus broliai ne’ 
reikalauju, pinigai ne mano, be 
tėvo; norugokite-antijo' ir ne 
kalinkite, kad suglemže sveti
ma gera.... Katras norite man 
ka duot, dukoit ant misziu szv. 
už duszia mano tėvo. Daugiaus 
nuo jusu nieko nereikalauju.

— Jaigu kada tavo moti
nai ko pritruks, neaplejsime ja
— atsake visi vienu skolinin
kai balsu.

Isz tu visu pinigu mažai jam 
kas liko, o ir tuos padailino pu
siau — viena dali motinai, o ki
ta seserei, ka ketino paeziuotis.

— Mieliausias Jonuti, kaip 
tu liksi be jokio skatiko? — 
kalbėjo su aszaromis motina.

— 'Mane penes Aukszcziau- 
ses. Turėdamas pinigu da gale- 
cziau padikt. Neverkię, mano 
motin! ant urlopo neužilgio 
pareisiu... Tuom laik pablagas- 
lovik mane. <

Motina nuėmė nuo savo kak
lo varoni kryželi ir uždėjo ant 
kaklo šunaus. Motiniszkos asza 
ros sugraudino iy Jonuką; ir jis 
verke. O kada motina prispau
dė savo sunu prie szirdies, abu
du apalpo.
‘ Naczelstva per visa ta laika, 
savo darba pertraukia, aty- 
džiai in ta viską temijo ir kas 
žin ka tąrp saves 
sznabždUjosi. t

Kada motina sunum

Asą brangus

sztai krito ir Dievui duszia ati
davė.

Į ♦
Nauja grinezia, kuria jis pra

liejo būdavot rengdamas savo 
sunu Joną ženyt, likos nepa
baigta — ir skolų nemažai pali
ko; kam penkis, kam deszimts 
rubliu, o vienam isz miesto 
kupeziui, pas kuri imdavo viso
kius tavorus, kone penkis szim- 

I tus. Pinigai buvo skolint i, kaip 
be 

kaltininkas 
numirė ir kaip rodos, 
pasibaigtu, vienok ne. Kriksz- 
czioniszkai, žinoma, neiszpuola 
kad neatiduot ypatingai reik 
stengtis graižini atlygint.

Po smerties to žmogelio, pra-

------------- -----------------------1-——-------

MUSZEI LAIKE
' "i T itk'*

į. i • Į 
t

sedejo Lietuviai. Tie žmones no

LAIDOTOVIU

r*

pažinojo Krjkszczoniszkos ti
kybos jiė garbino savo dievai-

< ■ / 1

14 u ? ■
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Telszlus ir pagul-l į j ■. t i’
9 ŽMONYS SUMUSZE įtUNt-

GA, POLICIJA JI ISZGEL- 
“JO ISZ RANKŲ įnik;
i’.

___  __ . Sziaulcl. 
szaltkalvii'' S. Kutttevi- žinojome, kad sziomis dienomis

* 1 ,?'«■> 4 " ■ , • < i

dar gyvas tuo paežiu traukiniu 
nuvežtas in

*

dytas in miesto ligonine. i

SUGRIAUTA NAMUKAS 
IR SUŽEISTA^ 

dvi Moterys.
4

t
> 4, T

/ 1 V ''1" 1 1 *Kaune, Žalioje kalno ripką-
jo, 
cziaus < 
aparatas.

* , t
4*

M*'WO ISZ RANKŲ INIR"
>žusiv Įmonių. ,

. ...............

- Isz policijos

ŠZUSIU ŽMONIŲ
. , ? ... . .

šū
i

dirbtuvėje sprogo szvėis Šmuliuose invyko Žmonių su . ■ I •* v .« *« ■<* * 4 < e • 1 i ■ * ,

Apylinkes gyventojai ir rin
koje buvo žmones tapo smar-

kunigais du dideli kjvirczai Ir 
J ■"ii L " ■ ‘ musztynes.

Aha diena Sziauliuose buvo
f U 1

kini iszgnsdinti smarkaus stiro- laidojama vienas Fj-pnkelio, fa- 
, a , A LI 1 "i . . .4. • „A • 1 *f“ *!• J • V

--- i . t. . '<i. «t ■ .r ■ m?

’ kapus, kilo didelis kivirežas * * I
i žmonių 

ir kunigo Petraiczio. Ginėjas 
: kunigas 

norėjo eiti in kapus tiesesniu 
vusias moteris, kurios stovėjo Į keliu, o žmones aplink, nes ten 
nuo sprogimo C—7 metrai ats
tu. Viena ju sužeista stipriai Ir 
buvo nugabenta pas gydytoja, 
ežia pat prie rinkos.

Kita tanko skeveldra patal
ke szalia bėgusiam vaikui in 
koja, bet nesužeidė.

Sziap, visa sprogimo jėga

kuris sudrebino oru ‘ir briko darbininkas. Lydint Jn
I »,k:. ‘ . * I'll. . 1 11 I 1

S
gimo, 
namu langus.

Tuojaus po sprogimo
I I

pasi-1 terp karsta lydėjusiu 
girdo moterų riksmas. Pasiro
dė, kad sprogusio tanko ske-[^^° marszruto: 
veldros sužeidė dvi rinkoj bu- Į - „

kelias geresnis, 
kai ant kunigo taip
kad norėjo jau muszti, bet kun. 
Petraitis spėjo pabėgti.

Vėliaus invyko dar skaudu
li ogesnis dalykas. Būtent, bu
vo laidojama Elena Daukszle- 
ne, kuria Aleksandrijos plyt- 

nuejo in balaganu lubas, kurias ,piylQ^..lTz

Laido! uVniri-
inpyko

Mokame 8-czia procentą ant > 
sudėtu pinigu. Procentą pride- < 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir S 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus r 
turėtumėt reikalaus su musu bau- j 
ka nepaisant ar mažas ar didelis. >

ir iszarde. T
Kalbama, kad S. KutkevL 

cziaus dirbtuvėje szis sprogi
mas — jau treczias. Matyt, ne
atsargiai elgiamasi sn dujo
mis. j . . ; . J

— — Įlį lll>l|l li ųill |

BEDA BE KELNIŲ, BEDA 
IR SU KELINĖMIS. /

Keturvalakių , v., Szirvydu 
km., Gyv. V. Žalnierukynui to
ko važiuoti in Kauna, bet jis 
neturėjo sveiku keliniu, tat 
eme ir apsivilko J. Kriauceliu- 
no namines kelnes, nenorėjo 
jam greitai gražinti. Kilo byla. 
Vilkaviszkio t. teisėjas Žalnie- 
rukyna nubaudė 2 sav. kalėji
mo, bet Birželio 1G d,, Mari
jampolės apyg., teismas jam 
pakeitė bausme, ji nubausda
mas 7 paroms areszto.

*1 ■ 1 M 11 I > ll^il^Rll « ■ ■!■ ■>

ISZ NUOBODUMO NUSZO- 
KO NUO KETVIRTO AUK- 
SZTO, IR NEUŽąiMUSZE
Pil. Stasys Marciszau$kąs 

isz Auksz. Panemunes Kauno 
padare toki triuką: Kapulskio* 
kepykloj, Lukszio g.,

. *

I

G. W. BARLOW, Pres.
J. FERGUSON, Vic*-Pru.UKa«.

Ant J. Sakalauskas 
UETUV15ZKAS ORABORIUS 

(Bell phone 872)
3^1 W. Centre Stw Shenandoah, Pa.

Nuliudimo valandoje, antai- 
kiam geriausi patarnavime. Pa
laidojime atliekam rūpestingai 
ir gredial. Busite pilnai užge
ni din ti.
Im Mahanojaus ir GirardvUles 

jeigu kas pareikalaus mano pa- 
taruavlma tai meldžiu man tote* 
tonuoti p pribusiu in dessimta

MMi

taroAvimA tai maldiia 
fonuoti p pribusią in dessimU 
minute. Or Bell Telefonai 871 
■—wflh—■ IHI— ■ L

T

- • • ■ lf i J

ežius. Tonais kur sziandien Vii- 
hius, Kaunas, Karaliaucžius, ir 
cielaSuvalku redyba gyveno 
narsus Lietuviai, Žčflutiičziai ir
Latviai, kurie pribuvo tfuo Azi tai pas mus, ant žodžio —

• i « i m i •) ♦ Ii < • a I i • dl v i i.i • •1' ' A lij f J M ’ *jbS it ajošisėdė sziabdiėnineje 
Lietuvoja’.

r i____ •_ ■» 'L7

kalba, norint biskuti atskyrė, 
bet galėjo tarp saves suskalbė t. 
Apredalas buvo vienokis, kuris 
per keliolika szimtfheeziu užsi-

V: l į !’

Lietuviai turėjo ‘ vienokia

■ ■ . •» ' 1 ? f * 2'
Apredalas buvo vienokis, kuris

raszto ir davadu;
. i A vi skas 4

’ >*1' 1 5 *tr ,S ‘ į’laikę, d kuri pradėjo permainyt dėjo skolininkai užklupinet aut
nuO keliu desetku metu; tiktai biednos naszles, įgąsdindami 

rt v. . i . » i • i- . .i_. • _i_ j

nežinojo kas tai czebatai, o dir-Į jog apskųs im suda: . 
žu nenesziojo, tiktai su liepnem 
karnom juosėsi.

VI

• .* I ■ ’ Į

Turėjo prie u kės jauczius ir 
szokias tokias žagrias. 
mus taipos-gi turėjo 
daug nuo sziandieniniu skyrėsi

Veži- 
tiktai

— Susimylėkite, palaukite 
— praszesi motete: — apsižiū
rėsiu kiek su reikalais, per Pet
rines parduosiu pora versziu ir 
arkli.

Bet kur tau, nei klausyt sko
lininkai nenori. Ka dalįar da-

ba buvo isz storos liepos skap- L „ () J(mo kaip “liais
tuoti su ratais nuo storo apskri 
tau medžio nuplautais, be szpy- 
kiu pavidale ritynęs. Turtin
gesni turėjo arklius; sermėgas 
taipos-gi neszidjo; marszkiniu 
neneszojo, ba apie kanapias ir

pervere, kada iszgirdo jo numb 
rusi tęva szimpuojant, neduo
dami jo kaulams atsilsiu. Tai 
tau!... ir užsimislijo apie tai.

kepykloj, Lukszio g., 54 nr. 
užsilipo ant užhi ir nuo ketvir 
to aukszto szoko pro langa |n' 

' l’ 

gatve. Vėliaus szoklmas buvo 
laimingas ir Marciszauskaš no- 
užsimusze. Tuojau buvo nuvež
tas Kauno miesto ligųnineh. 
Ligoninėj szokikas pareiszke, 
kad szokes pro langa del nuo- 
bodulio sziame pasauly gyVen-'
ti. ’ '" '• Jr

’ -I ■ ' 1

Bet nustatyta, kad Maro!
szauskas szokdamas pro ląng^ 
buvo girtas. '. (

.' . ■ ... • ••■•'’i
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APVOGĖ BAŽNY0ZIA.
Krosna. — Krosnos bažny-

Q I • .? I ■ , 
cziojo insilauže nežinomi pik-

,1, 1 * 1'/ ■ ’tadarlal isznesze nuo altoriaus 
brangius bažnytinius daiktus.

'ii+, t *
, 1

musze. Laidoti Daukszienes sn 
sirinko didele minia žmonių. 
Procesija in kapus vede kuni
gas Syrus. Beeinant su proce
sija vėl 'kilo giriezas terp kuni
go Syraus ir minios. Kun. Sy
rus reikalavo* kad procesija 
eitu greieziau, nes jis laiko ne
turįs. Žmones teisinos, kad 
greieziau eiti jie negali, nes bu- 
vb ant pebziu neszamas grabas. 
Kadangi procesininkai Jkdnl- 
go nepaklausė, tai kunigas, su
pykęs, paliko procesija, ir nu
ėjo in Szvento Petro bažnyczla.

Procesijai einant pro bažny- 
ežia, kun. Syrus iszejo isz baž- 
nyczios, bet vėl reikalavo, kad 
procesija eitu greieziau. Žmo
nes kunigo vėl nepaklausė. Ta- 1 *" lt . <1*
da kunigas norėjo vėl procesi
ja palikti ii’ eiti in zakristija.

J linui bežibėjo. ' 'Griidiiš male Visoj gubernijoj .buVo užsa
kytas pabotas. Kur gyveno Jo
nas, puolė kaleina ant vieno na
mo duot rekrutą. Labai tas to

girnoms, malonu ne buvo o duo 
i . v •• . . n • puviv mil v ivnu neina kepe ant zanju, taip kaip r

i Į ,
■ I vas norėjo savo sunu iszsukt, 

. , . . , , , . I bet jokiu budu negalima buvo,laukimu apyniu darytas, o ka| ! . 4_____ .
medaus, tai turėjo pilnas gir
nas*

Mėsos turėjo isz įginriniu žvė
rių, kuriuęs ganubijo su akme
niniais kirveliais, ka vadinai* 
Lietuvoju perkūno kulkomis, . . . u ,. .j,. v giau nieko, — atsakeanba su saidokais; upes 'buvo 
pilnos visokiu žuvu ir taisės su p 
padarytais isz karklu buczeis| 
gaude, ba tinklu neturėjo ir su 
v I-- - * ■*

paploczius. Arielkos suvis ne 
buvo, tiktai alus isz miežiu ir

Lietuvoju perkūno kulkomis, 
arba su saidokais; upes buvo

o ežia jau trumpas laikas.
— Asz su norii ei ežia už ta

vo sunn in vaiska — tarė Jonas 
nuejas pas kaimyną — kad tik 
priimtu.
— Szposauni isz manes, dau- 

szirdih-
gai Vaniuka.

— Kas per szposai?
asz už tavo suu ir gana.

— Na kaip tai galėtu but?

eisiu
4

Bet dabar kunigui paliekant būtie vaina,
• • . • re • - I.

procesija^ proces įninka i prade-
_ L i J M 1

jo kunigą visaip plūsti ir mitsz 
ti.
PagcJbon atbėgo 15 policinin

kų ir kunigą Byru gyvą iszgel- 
bejo. M ibiai apviiru-ų kunigas- 
Syrus pareikalavo policijos ap-

4 ■ n ' • I.k•'.’>* £ ' ; '

'•'71 > 4 . . , H m '

tenkintas: G policistai kunigą
* '' t «s / , • įr> |i ■ 4' 4 ; ‘'‘’f ■ tr

I > ’ L • ,, - A, . - f ’• ~

bėjo. Mildai apvimu ų

saugos. Jo praSzym'as buvo pa
tenkintas: 6 bolicistai kuniira 
segėjo, o kunigas ėję dabar 

žu ir atliko yisa-s cer^iiįonijas. 
'Bę to,' kapuose iun. Šyrus pa-

žarniniais szniurais su kauliniai;
moszkoria.

Lietuviai buvo tykus, darb-
sztus, bet jaigu kas juos ųžka-1 reikalas. Pasakyk kiek duosi, 
bindavo, tai kaip levai savo so- *
dyba gindavo; jaigu ketindavo bumaszkom tau atrokuosiu ir

juk tu turi motina, tu vieųtur- 
I tis pas ja..

— Tai nieko, cz’ion mano

— Tūkstanti rubliu gražiom

> tai paleisdavo narna pabaigsiu būdavot, 
krivulękrejiva lazda nuo -r- E, duosi brolau dau- 

vienas kito, susirinkdavo tarp Į gilaus! Man neatbūtinai reikia
saves vada ir jo visame klaUse. dvieju tuksfancziu ir nei kapei- 
Labai mėgo kanklių muzika irĮkos neatleisiu.

— Bijok Dievo, Jonai! pra-dainas, per sąyę paežius sudė
tas, obuvd laba svetingi ir mei- gaiszint noH.
lūs. Apygardų girnose buvo — Nenoriu pragaiszint, ilk
pilna, o kožnoja buvo po kelis teisybe kalbu ir be tb nebus j t * II
szimtus vyru, moterių ir vaiku; nieko.

’[tankiai turėdavo savo ant pa- Ant galo4 sutiko. Jonukas tuo-
;iri kapus su minia labai pftma-

. ii,. l| m | į l V £' b

.sako pamokslą ir baigdamas 
atsiprasze. Sakoj ‘‘biėyas gali 
nusprukti at asz, ar jus kaltih 
į J 'visi ramiai fszsiskirsle.

; ... x..1 ■

' 3 SIEKSNIU LYDEKA.
«w> *■».'« ♦ 4 ' «’»'A 'į

Važiavusioji isz Jurbarko in 
Kauna žmones pasakojo plato

II.

I' 

* i

plaukiant 3 metru lydekos nu- 
1 f ’ •

gara. Vienas valdininkas mo-
ginęs lydeka szhuti, bet ji uo
dega pliauksztelejus nuplaukė
Kauno link. ’> ’ • ••

< 1

ii !<

I M

sikalbejimo susirinkimus, arba I jaus nubėgo pąs ta, kutlain te- 
ant atidavimo garbes dievai- vas daigiausia buvo kaitas.
ežiams ^žihyczioja0, kur dege — Ka atvežei, nitiimiaf —
amžina ugnis, I]

Ant susirinkimu ragindavo

1
susikiszia

—■ Ka atvežei, piftigiišt 
pakinėse tas.

pūsdamas in vaga, ka Lietuviai kiu rytoj tin rekrutu narna,

P ? 1 *
INI ||i

Ne; bet pasakiau: ateL 
o 

iszgirdo, mesdavo viską bogda- gausi kas tau priguli ~ if ki-
mi in krūva vyrai, motorus ir tiems ta pati pasako. 
vaikai. v Ant rytojais visi skoliftiiikai

Norint tada buvo tampune- suėjo in bekruti saka narna, fciu-
iliaiš, ibet papratimai meile ar- 

tymo ir dorybe tuksianti kartu4 • ia . « .i* i . • « ...

t- ,

aukszczlaus stovėjo negu szla- 
dien. Tame laike mergaites per 
aukszinteijo dorybėj eziandie- 
nineš kliosztorluose uždarytas 
zokoninkes

I

t

nineš kliosztorluose uždarytas
'r „•

ri—stovi Jonas prio mietbs. Na
czelstva pradėjo žiūrėt po- 
pi (‘ ras.

— Kaip tai, brolau, juk tu 
vienas pas motimn, o pataisam- 
dai in vaiskat — paktauee vie
nas isz naczelninku.

pieras.

i

isz1A-I l’ 1 apalpimo atsikvotejo, tare vie
nas isz naezelninku;
— Jmk, motin gera savo sa

mi Už rankos ir veskis su Dievu 
jiamUn; mes jam dovanojam už 
gera jo del tėvu szitxji ir tegul 
jis buna paVeizda del kitu.

Jmk, inotih gera savo su

L “

I *

t t1 *!■»■■■■—.— 
s

Dr. T. J. Tacietouskas
Hnnntinia LietnyiukM 
Dentistas Mahinojui# 
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Gimnazisto
Meile

I _

— Taip tariau' pats in save 
ponia rejentįene pasiliks mano

♦

ndc

dąrjpiekado-s savo gyvenimo 
nesitikau tokios -baimes.

Martinas ir Grigorius tai bu
vo ponios Bubnienes broliai. 
Martinas tikras kaimo gaspa-
doriąu® tipas, nuomavo dideli

te suraminanczia misli.

f

u ♦
♦

dievaite,! Tai dabar Jureąiu ir
ko pasijuokti tea savo draugu,!

< a iV.'a" 4 < M *. ..

gyslose smagiau pradėjo teke-k JI * 1 * *

Atsistojau. Kraujas mano 
fipr^pėe '^Įtgiaa pradėjo teke- 
tis Visas įskaitau. Greitai nu
bėgau in zavo kambarėli ant 
antra lubu.

Biurke atidariau etalcziuka 
ir iszemiau visa savo raszytu 
laiszku arsinala.

Permecziau visus ir pagau- 
iszrinkau

o
liaus viena isz ju 
gražiausia, jausmingiausia, 
pinniaus... atkakliausia.

Raižydamas tuos laiszkns 
tyczia palikau tuszczias vietas 
eilutese, idant'inraszyti po tam 
mano mieliausios varda.

Tose vietose dabar visur pa- 
Tasziau man ausyse skambanti 
yarda Paulina.

Po tam nulipau žemyn szok- 
jdamas ant syk per keturis tre
pu laiptus ir tada atsargiai, 
niekam nematant inkimszau 
laiszka maiszelin, už pecziu 
manosios iszrin'ktosios kaban
čiam.

Taip yra, ta viską atlikau 
gana sumaniai,
džiau pas nieką jokio nužiūrė
jimo.

Buvau tuo taip labai suju
dintas, kad mano krutinėjo net 
dvasia apmirė. .

Atsisėdau kitame kambario 
gale, idant geriau prižiūrėti ne 
laimingai moteriszkei kuriai 
Ramybe, be abejones, užrau
čiau ant viisados.

Apie penkta valanda manisz 
ke Paulina atsiliepc kaip pa
prastai:

— Abejoju, kad mano vy
ras sziadien ateitu manos pasi
tikti.

Ant ko mano motina taipgi 
Jcaip visados atsake:

— Man rodosi mano bran
gi kad ateis.

žiepastvos dvarą,,Grigorius tar
navo užaruosę buvo kapitonu.

Patylom® u žl indą u už po
nią® Bubnienes, kuria jau, per 
stojau savo mislyj vadint “ma- 
niszko” Paulina ir stengiausi 
su ranka pasiekti kabanti mat- 
eželi ir isz aną iszimti ta nelai
mingu laiszka. *

—* Ka tu tenai veiki Juo
zuk? — paklauso plonu balsu 
ponia Bubniėne ir mane da ar- 
sziau pergazdino.

Jau maeziau jos brolio Mar
tino stora® rankas ant mano 
galvos kabanezias, jau girdė
jau kapitono kalvi jo skambe- 
jima ir baisu paties rejento 
dantų griežimą.

Ach, kaip galėjau dabar 
mislyti apie szeimyniszko gy
venimo suardymai

Let galėjau praszneketi:
— Pakėliau nuo grindų po

nios skepetaite.
Ir drebanezia ranka pada

viau jai skepetaite kuria vietoj 
laiszko isztraukian isz maisze- 
Ho.

net i'ki

nes nepagim- Dėkui tau, Juozuk, isz-

p n b
d

tarė.
Motina pasižiurėjo in mane.
Buvau pusiau numiręs, pu

siau gyvas.
Per dvi valandas sukinėjau 

si aplink ta prakeikta mal- 
szeli.

Viskas dykai! Laiszko isz- 
imti jokiu budu negalėjau.

—1 Kas tau yra, Juozuk?— 
paklausė pagalinus ponia Bub-

• •szalinen daržo pūėen, kur la-j delis traukimas, bijaus užputi- 
‘ tno. f r

Uždariau duris, o, po tam at-

— Bot-gi ite tąip, mano 
Juozuk.

Jau man norėjosi veikti.
; -1 " b

Mano Juozuk, net abejo-
* z1 r i*. * ■ >

r*

!*

Ji Raibojo tolimui

ju ar tu žinai, kas tai yra ^0 let [H,f

JT— Žinau — 
maeziau vįenas isz manp drnu- 
gu glamonėjosi su. .41!
ka.

— :

tu, mano vaikei

1 T

■ V’1 w
atsakiau

■ Ifi. ,. . ||| I || W. 1'

, kucįbar-
■

Ha; ha, ha! Juokingas 
į’:h,p . ' ■ /'(j 

Paėmė mane už rankos ir

*

ponios Bubnienes maiszelis 
buvo didelis; įndodami in ja 
visi daiktai skendo kaip mario 
so. Sunku, 'buvo juos tenai su
gaudyti.

Taigi mano laiszka toksai 
pat likimas turėjo patikti 'tr 
pasilikti net ant paties maiszo- 
lio dugno net iki dabartines sa
vininkes amoteziui,
smereziui jos vyro, nuominin
ko ir uzaru kapitono.

Užmigau.
Ryto iszbudes viską užmir

kau.
Rengiausi jąu atsikelti, kad 

tuo tarpu ka® įn duris subarsz- 
kino. ' if I

Vėl mane visa szaltas pra
kaitas apliejo. Va’knrykszczios 
dienos atsitikimas isz 
map akyse atsistojo.

— Praszau ineiti — suszu-1 baį baisiu daiktu, 
kau iszbales — osų da vienuo
se marszkiniuose.

naujo

suszu

vnuėjome daržo gilumom
Tasaį parkas, miesto tikra 

grožybe rythiocziais visados 
buv<x tp^zęlBiM į

Ėjome tylėdami
. ■ J

4

Nedrysau pasižiūrėti in akis 
“savo” Paulinui.

Meiles atsitikimuose pasise
kimas man dabar iszrodo labai

Ir ka, mano Jupzuk ? — tarė
in mane jausmingai Paulina —

Man rodėsi, kad už daru sto- ar nosuspaudi man nei rankos? 
vi kapitonas su kalaviju prįc Juk esi, mano brangus, dabar 
szono, vienok tikėjausi, kad ji tokiame padėjimo kad mylan-
sai bus toksai geras, kad nein- 
eis in kambari, jeigu asz esu 
dar neapsironges.

Vienok nežiūrint in
uždraudimą, durys atsidarė.

Pamacziau prieszai save ma-

mano

tis.
Palauk ponia valandėlė 

duok man bis-atsakiau 
kuti laiko.

—; Ar laikais tavęs nekan
kinu sumenes iszmetįnejima?,

ža vaika isz pono Bu.bno Kan- mano Juozulk, kad mane įs^ye- 
dei isz mano prideryseziu ke
lio?

man — szitai ponui laiszKehs. | Toji inislis mano tusztybei 
Padėjo laiszka ant stalo ir patiko.

iszejo. — Kas ežia vėl!

ceHarijos.
Ponas Juozai — tarė jis 

— szitai ponui laiszkelis.

suszu-
Mamszke Paulina atsiuntė | ka« — priderystesl Nemislysi- 

man atsakyme.
Jos trumpas laiszkelis skam

bėjo : i
*‘M ielas Juozuk!
Uį valandos tavęs lauksiu 

niene — ko tu ežia nuolatos ap-1 prie daržo szoninos bromos.

—rrr

bai retai kas lankosi.
Netoli musil plauke tipe, už 
f j « bi . . . _ .

i

kurios buvo plati h* ilga pieva sidariau szepa.
. * * M * A ; t . A I TT ___ __________ * —

m.edžinis, kaip kokiais vaini-1 jusiua ptetalietus, lat>a’i bran
ginamus «ulyg savo, archeolo-

I f

Atlosziau gaidžius akiveiz-

i
tik kaip kur Vietomis apaugu-
SI
keliais.'" < -

4

Iszsiemiau isz ten du surud-

Paulina aplinkui apsidairo, Igiszkumo.
j i ♦ 1 • I A 4 1 s*vir«rv a npo tam atsiliepė: !■

— Jnęzuk prisiartink prie Joj wlV0 motinos, kurį žįurejo- 
tegul tave priglausiu si in mane, neperstodama dirb- 

prie szirdies. O! kaip Asz to | ti panezeka.
— Sužandavo mane! — at

siliepiau, in motina.
• — Ą! — atsake — tai tu ta 
vadini suŽandayimut

T > . Ui *' jf

—. Ęsu pažemintas ir užge-

manes...

pageidauju!
Norėjau kogreiežiausia isz

*

Sužandavo mane! — at-

ten pabėgti.
Bet jau buvo vėlu...
Toji silpna moteriszke, ku-

ria asz turėjau gintį, nutvėrė dintas!
.1 — Rodos, kad tikrai busi 

kiszo sau po pažaste, kaip ko- UŽgedintą0 jeigu nepermainysi 
ki parasoli, taip, kad galėjau Į NATO pasielgimo, 
pamatyti jos platus peezius. * 4* . * • I . Fl1

mane tvirtai per vidurį ir pawl-

Jau to tai nebus... nusizu-
Po tam pasinaudodama isz dysiul
’ ’ < * >■

mano niekam netikusio padėji
mo, 
m^n petneszas.

Nieku nepalaikomi 
apątįniai rubai tuojau® žemyn 
nusmuko. .

Miela motinėlė, kas teisybe,
įkuogreicziausįa atsege neperstojo dirbus panezekos,

mano
bet tarė man labai jausmingai:

— Paikas esi, mano Juo-
zuk!

— Motin', esi moterįszke ne
Garsu# su plasztaka muszi- įpranti, kas tai yra užgedini-

mas pertrauke harmoniszka 
gamtos tyla. Petnaszos tik 
skriejo oru ir man tuojaus pa
sidaro karezta..

“Mano” Paulina nesigailėjo 
rankos, kuri dabar man kszro- 
de tikras spatas.

Pagalios nuvargus, paguldė Į [ 
mane kaip koki beproti ant ve
jos ir praszneko:

Mano Juozuk, matai tai 
yra meile! O mielasis mano,

masl...
Ir tuojaus pasakiau prakalba 

apie inžeidimoi baisenybes.
Tas prakalbas jau neatmenu 

ko labai gailiuosi.
Atsimenu tiktai tiek

. . . I i

kalbėjau labai karsztm ir, kad 
motina iki galui nežiovaudama 
iszklause. , . .

Pabaigęs ta iszkibninga kal
ba nutveriau pisztalietus ir nu
bėgau tropais in savo kambari

I kad

* mo apie anus, mano brangi, tai tuojaus užsidek petnaszas. Bu-
% k

K. 4' a
TARADA1KA

I

•-===========^===^=
Kaip. Miczigane pradėjo dirbti 

geriau;
Tai vyreli žmoneliai ože labiau, 

Spikyzes kaip bites vįiįba, 
Apie pultebelius dirba, 
Su lazdomis sukinusi, 

Kožnas muszt lx>les lankosi 
. Vyrai spykyzesaa, 
1 O bobos namuosia, ’ 

i ' Gere lyg paakntinios, 
Nerasi blaivos ne vienos, 

Dvi net pomninka suvoliojo, 
Taip 'buvo nusilakė, kad ka 

daro nežinojo, 
O tai vis per girtybe, 

Per ta munszaine biaurybe. 
Taigi kad tai stubosia sau 

sėdėtu, 
Vyras ir bobos nesivalkiotu, 
Kad ir paintukia iszsigertu, 

Ir skaitymu užsiimtu.
Po teisybei, kas girtuokli 

matytu, 
Jaigu po miestą nesitrankytul 

Kaip smegenis užpila, 
Taip tai buna visada, 

Gericite kiek tik intelpa, 
Neužilgio bus gerti gana. 
Kaip darbai suvis sustos,

- - •

9

!tii

1, M h 4-,:

drūtai persitikrinęs, kad gera KT. 1 . , . No vienas su aszaromis dejuos,
motinėlė tuojaus pulsis paskui 
mane ant airkszto ir sulaikys už 
skverno.

Bet motina ir toliau dirbo 
panezeka.

Tropais ėjau isz pradžios la
bai spareziai, potam palengve-

Nevisada bus pinigu, 
Jau dabar atsirado ubagu, 

Ka po stubas lando, 
Szmotelio duonos prąszo. 
Tadą niekas nesusimyle«« 

Ba ne kdžnas ir duonos turės, 
To ne'užmirezkite,

nereikalinga prietarai l
— Ir asz taip misliju — at-1 atnesziu vėl ta pati maiszeli

sake Paulina —- bet ar galesų kuri tu gerai žinai! Pasistengk 
mano apginti, atsitikus bent vėl tenai man indeti laiszka 
kokiai nelaimei? I paženklinant nauja susiejimą.

— Žinoma!1— atsakiau at-1 Nuo tszio laiko jau tau prign- 
kakliai.

tai kad mano vyras yra pavyd- Į tuojaus praneszk, o tuojaus 
asz su tavim pasimatysiu.

Tai pasakitis, nuėjo sau ra-

siu sziandie pas tavo motina ir 
r

Tavo iki smereziai Pauli
na.”

/'A

’ Taigi paskyrė su manim su-’ 
siejimą ir pasimatyma. Mote
rų gimine yra pervereziama

Nuaistebejau, o net man nea

linkui sukinejeis ir rankaisl 
tarytum, tau pilvą sopėtu?

• Isztikro! -‘-^ atsake asz- 
iriai motina, perstodama siu
vus.
brangi; turbut jam in nosi ko-1ant visu ppsįall! 
kia muse inlindo.

Ir atsisukdama in mane, ta-1 magu pasidarė patikus toksai 
Vyras! oi blogai... iki szinm |re paliepinncziu balsu: jnetiketai laimei..

■ Toji valanda man buvo ne
paranki. Kam-gi ežia viso 

Negalite sau insidemeti kaip I miesto gyventojoms duoti ži7 
milžiniszkai asz susipureziau, noti apie musu susineszima, 

' 1 ’ ’ ?
- - - : ■, • i

mano krutinės iszsiverz.fi. Norėjau po tam kad norints 
Nuėjau in savo kambari, pri- Į mano Paulina iszeit įp ta mu-

laikui visai nepamislinau apie 
poną Bubna.,.

Užmirszimas tikrai nedova
notinas.

Isztikro nei patsai nežinau, 
kaip galėjau apie ji užmirszti.

Ponas rejentaj buvo dildąs

I

Dovanok jam mano

— Eik tuojaus in 
kambari.

savo

susineszima
kuris po prievarta norėjo isz apie musu meile? Į

Vyras juodbruvas, apskrituos Mokydamas maiszelyj mano su susitikima su daug mažės-
I
nelcmo tu moiliszkn laiszkišau-1rnnka paraszyta. Su varksmn I.Mo.
veido, kuris turbut nieko gero pmertiės isztarme, locna mano niais czeveryikais ir be maisze-

toriui. pradėjau atsisveikinti su ra Bet neiti (susitikti buvo jau
Apimtas piktumo, kas jam bandais, kurie buvo mano auk- vely, nes laiszkas pąraszytas,

■ a "1 « « a I ' J A _ . _ 1 I

I liu. Kiek sykiu norėsi pasilink- ... . _ LL1 *I J * , I liau ir pagalinus visai pamažu
— Abejoju. Ąr žinai apie laminti, sarmatyk, tiktai mhh

lūs kaip tigrisas.
Nuo vakar dienos apie rejert- 

ta nei nepamislinau.
Vėl man pasirodė, kad glr-

praneszk,

mia'i.
Padaręs tvarka su savo ru

džiu jo baisu dantų griežimą. Į bais apsidairiau aplinkui 
Vienok, atgdudamas Jau-‘ aptemdytom ąkim.

giau drąsos, padariau mandra Buvau lab^į susigraudinęs 
ir ikaržygiszka yeida.

— Jaigu yra piktas vyras, 
tai tas jam Jar arsziau.

— Mano brolis ^artinas

įsu

Buvau labili susigraudinęs 
| ir susirūpinąs.

Meldžiu žemes, kad po mani
mi atsivertu.

Bet žemo buvo kurezia ant 
taipgi nemyli -- kalbėjo toliau | mano meldimo, o asz nonoro- 
Paulina.

Vis tikėjausi, kad motina ma
ne ant trepu pasivys.

Artinanties man prie savo 
kambario, mano reikalavimai 
darėsi via prastesniais.

Peržengus paskutini laipto, 
bueziau ent usilaike po įszgir- 
dimui paprasto “pst”I

Tuo ta^pn visur buvo tyla!
O! ar-giyra motinos iszga- 

mos! i i .

‘ Giliai galvoja užsilaikykite.

Tūlas krepszelninkas suszauke 
' ! Lietuvius,

Kad pasakys didelius daigius, 
Na ir susirinko keli desetkai, 
Ir klausė kaip vilko avinai.

Na ir tekis žioplys, 
Nedavires kvailys,

Pradėjo posumot apie Lietuva 
.U ' ir Bosija, ♦

Kad visi fenais nelaisvėje,
Taigi buvau priverstas pa- Į piUHta ant tikėjimo ir kunigu, 

■ | leisti sau in kakta, ba niekas 

mis turėjau dabar jau vienas
— Juk esu vyras! — atsi-1 gryžti namo. ' " I M

liepiau balsu, kuri®, nepaisant I Einant namo, 
in mano valia, baisiui drebėjo, kad visas ‘ miestas isz manės 
kompromituodamas mano yy- juokiasi, 
riszkumrt.

Bet Grigorius

liepiau balsu, kuris, nepaisant man rodėsi,

ma nisz ranku netrauko tu pra
keiktu pisateMetuL
i Juozuk! t

Isztikro reikėjo girdejimo

I

Ant kapitalistu ir tureziu, 
Kvailina ir tėvus, • 

Kad szlektai augina vaikus, 
i Kad netikus vaikija, 
Ne pleszikai kaip ir jie.
Plovojo kaip kipszas,taip labai isztempto, kaip kad 

mano kad iszgirsti ta szauks- 
ma, ir tai pramu, kaip atiduk- 
sejima.

Kaip kokis niekszas, 
Žiopliai su rankom ploja, 
Kaip.tokis kvailis loja,

< I Mįslinau, kad visi mato ma- 
pridu Į no kruvina szirdi,

t,

už anuosi protą aptemdo, kada duonke
pe, , stovedapia terp krautuve-

’ I ”

gautas atsakymas ir pareika-lankiai atsitikdavo grieždavo | SZtame kambarelyj.

daug daedeisz mano netikusio|Taigi tuojaos apsivilkau ežys?Į™/|a'™ Ra,‘ uzsirusa-s
Ta dantų griežimą atsimi-1 apsiejimo,

dantimis ir iszpuzdavo 
juodus usus.

savo Draugui, kuris man
r

labai įlaąta būti paskirt0^ vietąje.
v Tos m'islys da, labiau mano

platu Į'tais marszkiniais su 'kręįda is^pa' baisesnis ir
Diau dabar dr priesz mano akis lIa>szka, kuriame jam iszmetl- įvaliau mandieros guzikus ir

parasziau r 1
L

sumirgėjo jo pikta iszveįzda. nejau toki negražu su manim fkvepyĮate išsitepiau plaukus.
’T'?.. ’ . ’ • ' ? __ _______ _____s____ • »_ I n.»i Vn/iPasijutau kad mane 

szaltas prakaitas apipylė.
Man rodėsi, kad ponas Bub- 

nas jau sjebe mane už kalnie- 
riaue, idant man duoti para
gauti szviežio oro u| lango.

UI .... IVI

Su vienu szuoliu buvau apa- qj vyrai, vyrai, kad turėtumėte 
1 I

— Ar szaUkiai mane, mama? I Duotumėt tokiam su szluotM,
— Rodosi — atsako man.

ežioj. protą* --pasi Jaro.
Sunkh man suprasti. ’ • fl i ’ " k ' 

toj valandoj iszrodo man mil-Gal mislijale, kad ponia rė
kiau atmanyti net po smeij- !• jentiene norėjo isz mane pasir 
ežiai: • 1 juokti, žadėdama susitikti? , j

“Terp bemieges naktų —Į' Visai ne. | kapitono kalaviju®. ,
skambėjo laiszkas mano 1

visa apsivaikszcziojima ir prisle-

szc

i Ižiniszki nuomininko kumsz- jo, ponas Juęzai?
juokti, žadėdama susitikti!

Visai ne.
•Lanke manės, kaip buvo pa-

• • ' Iežiai ir koksai didelis uzaru
t lt

Kaip tai dabar man karsztai
szelie tau priesz akis mirgės; žadėjusi, prie azonįnęs dayž? norėjosi kur pabėgti 1

— V i r

mano bakas be jokio perstoji-1 bromos.
turiu but Imo skambės iz grabo ir 1.1. Į ' 

kvąileonis už Adolfą? O juk

— Bet po budeliu — pasa
kiau pats sau •>— ar Pasirodžius buvo nauja suk- Paklauso Paulina.

Ta laiszka ir iki sziam lai- nia. nu žviiganeziais ezovery- 
'Adolfas nesibijo pono raszti- kui Jąikaj| savo atmineziai. • kais ir ipaža krepsziuka įs^j juo

11

Nulipė® žemyn, ant vakario- |dos materijos.
Tuo tarpu PąuHna drata iszl ncs paklausiau motinos:

ninko (pisoriaus)....

Ar pasiėmė maiszeli ?
‘ “ Į — Ka jis kalba?paklau-

Taip dare visados, kada no- 80 tavas. ( • f,
redavo ka avarijosnio pasaky- — Matyt klejoja — atsako 
lį kas greitai ateidavo in gal-1 — rik gult, vaiko!
y®**

— Abejoja, kaip Martinas I eik guW bet kaip man buvo 
jr Grigorius Ketverge atva- RUn'ku tas padaryti!
puota. • Iki pusiaunakeziui negale-

— Man rodosi, mano bran- ąkiu užmerkti. Blogosios
^i, kad atvažiuos. mislys nuo manes miega vare

• * ■ ' *
Ant galo Dieva® an' atsiun- * J if (I

r

pahczekoa isztrauke ir insikim- — 
azo »au in galvo® plaukus. * Į

Tau lengva buvo pasakyti:

jr Grigorius Ketverge atva- RUn'ku tas padaryti!
• « I *

Aktyze maą pridarė tamsu, sząlin. 
besijuokite; takokite man kaal

i 1 < V

k.-.’p | los duriu, pas mano paklauso:
Ta^|‘^.®,'S-pWUa 'Įsausai—Neseniai tau pasakiau! jaigjj ne kitokiu tai yissthūu,

Kad bueziau primanęs bu-ITT J 7 Z7X77771 kimo., o tu paskui save pamir
aiszkiai, kad bijausi vėjo trau-

Juk ir nestokas kiaursziniu,-

Snuki tokiam uždaryti, r 
Ir isz sales iszvaryti.i I

Tegul toks didesniame mieste 
.1 1'. jsĮąiliątu* j i* 

Patraukiau abieju pisztalie-1 gavo kaulu nesyTvnkiotnt

Į cziau ja pasmaugęs. Į
. Kaip del tu patycziu dar Į 

gimdytoju kuoharka, man oi-Į 
nant in namus per duris, tarė 
man;

11

szai uždaryti duris!
O! to jau buvo man per daug! isMi^iotu,

. Ar abejoji ir bijais?
i

atkir-
di-| vo ponia rejentiene; Hope po-

tu kojukes s,ykiu, i^ant yisk^s 
butu pasekmingiau!..

Vienok nei vienas neiszszovą. j ’ Al
nui pasiklonioii ir pavinezevo- kripdn„ isz grasos'.

I .. . < . •

Tiktai ka dabar ežia btt-

Ir da in koza paaodytu, į
I• Kur da laiką metavętu; 

Spiaukit ant tokiu, 
Rakaliu ir valkatų.
■ ■ fe ■«—. i e i ■ ■ i A

Isz kur tas vėl!
— trys prioszininkai

I delis man daiktas!
Dokui tau, mano viena- Į ti to, ka ponas jau žinai, 

tini® Juozuk... taigi‘jauti ir 
esi persitikrinęs, kad instengsl motina? —s paklausiau.

O kaip-gi.
bai daug juokosi.

t. tau • • • Nepaisant to puoliau ant

Negalejau jau abejoti: meile
ja iszmokino kokieterijos.

— Mano Juozuk — atsįlio
Ar ji matėsi su

pe prie manes, kada aąz, atsis- pnano ginti, silpna moteriszke.
tojau priesz ja paraudės ir su- PrioHZ tuos tr>8 3OS> ‘yronus?-
simaiszes

• •

I Gęra motinėlė paėmė mane Į 
mano ant keliu ir pusiau apmirusi 

pradėjo glostyti.
Abidvi la

• Pennsylvanijoj yra už
drausta žuvauti ir mėtoti MĮ?

Oi, tu kvailiuk, ar-gi asz eiviama kurie neturi cittena p» I I *j tave'bueziau leidus ant vir- pmrąs. ‘ ii t ■' H t i*''

* V ' ' * 1 J II ■ : *
• Kad Amerikos isridnoda 

ant meto 50 milijonu' doteąįu 
ant užlaikymo proliibicijos, kti-

Sųsimįslipau ncatszaukiama I Bzaus kad pisztalioji Imtu 
I buvo, primuszti 1 — klauso.

— ar tu mano myli! | Paklaufle Mp H»rsztai, ko

— Nesibijok nieko — teta- Motina sėdėjo eavo kambary Į jr pridūrė:
— Rodosi — atsakiau, kaip 

tai mano motina paprastai sa
kydavo.

Netekau beveik jau jausmu. 
Tai-gi pabueziuok manp 

■. . ■. i i

Jos visai nelaukiau.
i

kalbėjo toliau. ;
Atstacziau jai savo veidą, 

kaip tai (tavo maži vaikai.
į > C

’ * I
1' i

i

nuo
užmanymą.

*
*

riau kosZdamas per dantis. su paneziaka rankose.
> O dvasioje savo pamfetinau, 

Kad dabar, tuojau® pora 
apsirgusi

Ėjome terp aukštu ir szako-
' I tu medžiu fizeszeiiais, (Visai pU-

■

i I

r'

* i

^i1

_ Tegul tau tašai pąmo^i- žmonys visai ne nori. Pini- 
į M . I_•• 1 • _ • i_ JAr tėvo piszteliotai sze- nijnaą patarnaus visam gyveni- gai iszmeati kaip in bate.

r**- paklausė įsusiraukes.pojl

jeigu ju niekas isz tonai nepae- Į baigė savo pauakojima.
— 4AXJL8 —

u
V ! ! •

muu * 4

Rodosi atsake man-r* | g|u tais žodžiais Juozas pa- 296,500 nariu

me j uždaryk duris, ba yejo dL |>
4 • <

--4 ..

I ♦ Masonu drauguve turi 
i po visas dftlis

Į Suv. Valstijų. Daugiausia ju 
I randasi Rhode Island statau

* * J ♦ *
L J į, I w Mf

į *
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ŽINIOS VIETINES
-— Vincas Kalėda, sūnūs 

Jurgio Kaledo, sztominka ant 
E. Pine uli., randasi Allentown 
ligonbuteje, nuo sužeidimu ko^ 
kiu»^plaj>ąaiį 
mejdnrtF^Jbw '
darni* namo; Kokis tai* pamilto-’ 
Iii norėdamas pralenkti auto
mobiliu, nustūmė nuo kelio Ka-

|omoluliu /iqlai- 
Tripdii,’-važiuovažhto-

.i | _ M. ■■

ledu ąutdmdbilių kuris apvirto. 
VjncnkĄs likos sužeistas pavo- 
jiįigiąjisia^ norints ir kiti likos 
smarkiai su'krea.ti *r supiąusty- 
ti stiklais? Khledu automobi
lius likos apdaužytas smarkiai. 
Vėliaus dažinota kad kaltiniu-

• < 4 »

ko pravarde yra Juozas Miško, 
isz Truskowi • ’

— Apią penkiolika nelai
miu per Džiulaju buvo musu 
mieste. Tarp tu likos sužeisti: 
Motiejus SakalauckiLS, 1139- - - - - - k

■ k • - t ’ I ■*

Mahąnoy ave^ pataikintas in 
koja, Vincas Jakauckas, 433 W
Spruce uli.,.apdegintas paraku 
in peezius nuo revolverinio szu- 
vio, tuszezio patrono.
kįtokiu atsitikimu buvo 
szaudymo. f

Praėjusia Subata ant D 
ulyczios susidūrė automobilius 
Ffano Grigo, 327 W. Mahanoy 
avė. su automobilium vargonin 
ko A. GrigoraicV.io. Abudu au
tomobiliai Dkos smarkiai ap
daužytais bet nieko nesužeista.

— Ana diena lankėsi - pas 
gyaboriu Vincą Traskaucka du 
dedew: Jonas Stankeviežius su 
paeze ir sunum isz Pittsdnirg ir 
Juozas Stan’keviCidius isz Glen 
Lyon, Pa., kurie pribuvo auto- 
mdbilhim. Prie tos progos at
lankė gimines ir pažystamus 
Shenadoryja ir kijur.

— oeredoja likos suriszti 
mazgu moterystes naszle Mare 
Juodienę, E.-Railroad uli., su 
Ludviku Vodžiu. Svotais buvo 
poni Baubliene su Antanu La- 
kaicziiu Veselka atsibuvo pas

1

Ir daug
nuo

t V

nuotaka ant 714 E. Railroda st.

— Katre Antoskiene, 40 me
tu, Iiko^.pavojingai! apszutinta 
kada nesze verdanti vandeni 
sumaisžyta šu laijum. Motere 
likos nuvežta in Ashlando li
gonbuti. '

,— .Profėsoris A. V. Grigo
raitis,, vargoninikas Szv. Juo
zapo parapijos ti^iusesi nenu- 
ilstancziai idant parengti ka- 
nuopuikiausia “Dainų Diena” 
ir s^oki kuria atsibus Seredoja, 
15 djena Liepos, Laikside. Asz- 
tupni korai susidedanti isz 400 
bal^u dalyvaus tuja diena isz 
Mąhanojapft, Szena<lorio, Haz-> * *
Jetoąo, Tfmakyes, Meizvilles, 

f / •

^lineraviUas; Girardvilles ir 
Mount Carmel.

............. ' ■=>

Lehigh V alley 
EKSKURCIJ A

in New Yorka
NEDELIOJ 12 LIEPOS

$4.00

lėtojo, Tęmokves,

t

I.

$4.00
. > «f

SpeęUlbzkiB treinas apleis
1 ■ — 1

r7:3O. valanda, vakare.
'■p

■ h

_ i Maha- 
noy City 4:25 ryte. Grįžtant apleis 
Jersey City, Exchange PI. Sta.

rBASEBALL 
bu Phidadelphia

r- pi>

v Yorke 12 Liepos
f

« ® f

’1 f

4

e

M .K. RĖKLAITIS
m Uetwvieak** Grabori««

O Laidoja numirėliai pa- 
£ gal naajaoila mada ir 
f mokslą. Turiu pagalbi- JL 
L nlnko motoromi. Priai- 
|y aamoo prokoa, W

•K W*, Ipruca Strt II 
BaU Telefonas 149 ||

MAHANOY CITY, PA. IĮ 
*i<M Mark^ Straal If 

TdafoiuM 441-J JL
I TAMAQUA. . PA. C3

»
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• Camden; N, J. f Antra diena 
 ■* Juląjaus, po ilgai ligai mirė 

Edvardas Czikockis Ii-

> I j i ’ ■• r į *r i j

I

SHENANDOAH, PA,
- KMvnrdns Czikoekia Ii- fr“’'c“^us JmusznH, 60 metu 

ko ssužeistHH in keli su beisbo- kuns ’’er»’V<T. Amorikc- 30 
le ir turėjo būti nuvežtas in 
Ash lando 
cijos.

metu. Paliko dideliam nuliudi- 
’ sunu 

A»mbrazieju kaipo ir daug gi-
h

r .a....- .i i me pacjda Franciszka ir •ligonbuti ant opera-1 A
* | ♦ '* ' , f » 1 • *|i 4

'v < va i r
Ik JI 7\ t ’ ' miniu kitnosia> ąnostuonia. Ve

t~<Praeita, Subata Szv, Jąr*u tiĮoihis buvo, linksmo budo, žmo
gių Įkainy ožio j a - likęs, suris&ti gira, mylintis per visus .-kurie jį

7 n

mazgu moterystes pana Ona pažinojo.. Larcjotuv.es atsibuvo 
S ----- - -
Suriszime 'mazgo • moterystes 
dalyvavo trys kunigai ir du 
klierikai; Vesęlka atsibuvo pus 
nuotakos tėvus ant *106 S. Le- 

. j ••

Smith su Silvestru Navicku. 7 diqnu Juįająusj. su trimis mi- 
sidoniis Szv. Jurgi bažnyczioja. 
Padidėtas ant Kalvarijos krt-

’■ *

f f 1 * < . ’ M M • Jk •. ' . *

Cambridge Springs, Pa. f 24high uli. f

— Juozas Salonis isz Wm. 
Penn, J6 metu, likosi pavojinga i 
perszantas su karabinu in kru
tinę. Juozas likos tuojaus nu
vežtas in Ashlando ligopbuti 
ant operacijos. .

— Florentiąa. Bauzeriute, 
18 metu, randasi Ashlando li- 
gorthuteje su ' sužeistais pe- 
cziais, kuriuos aplaike laike 
automobiliaus nelaimes ant • ,ę -11
Vulkano kalno, arti Maliano- 
jaus, Nedėlios diena. Operacija 
atsibuvo Utaminkė.

— Motiejus Janickis, 50 mo
tu yra dėkingas savo “kietai” 
kepurini už iszgelbejima jam 
gyvasties, kada anglis ant jo 
sugriuvo laike darbo Shenan
doah kasyklosia. Norints likos 
gana apdraskytas bet kepure 
jam iszgelbejo galva nuo su
daužymo. /

— Motorciklus ant kurio 
važiavo Juozas.Dudis, Stasys 
Lance ir Jurgis Lucziulski, ap
sivertė ant Brandonvilles plen
to ir visi trys likos •smarkei su- 
žeistais. - Visi likos nuvežti in 
Locust Mountain ligonbuti.

pim u. 
I t ' J 7 e 

■ I • 

didita Juniaus, dienoja Szv. Jo
no, miro t>o ilgai ligai Ignotas 
Poszkeviczius, pažinstamas del 
daugelio žmonių Pittsburge. 
Velionis pergyveno Amėrike 
apie 40 metu, pribūdamas in 
czionais 1891 meto, paėjo isz 
Ūdrijos dvaro, likos paląidotąs 
ant-Szv. .Pilipo kapiniu Qpss- 
ingville, Pa. Paliko paezia Vik?. 
torija, du sūnūs Vladislovą ir 
Stanislova, 8 anukus ir vieąa 
proanūke. Turėjo 66 metus avi
žiaus, o per 35 metus dirbo ka- 
syklosia ir 5 metus pergyveno 
ant farmqs prie sūnaus Vladis
lovo. Velionis 'buvo skaityto
jam “Saules” per 30 metu o 
norints paliko szi svietą, bet 
“Saule” skaitys jo likusi szei- 
mjnn kaip skaito mylemas tė
velis. Katrie norėtu daugiau 
dažinpti apie velionio mirti te
gul rąszo pas: 
R.F.D; No.
Springs, Pa.
• ' i>(* j f • ■' .' ; <
! Minersville, Pa. — Franas 
Gudelunas, 14 metu, likos su
želtas i m koja per nepaprastą 
atsitikima. Vaikas indejo fajer 
kreki in bonka, kuri truko ir 
stiklai perplovė jam skaudžiui

o ’

. (ji ■ .r r v

»*• 0*i . a-, '

t

Joseph Miller, 
2, Cambridge

Gilberton, Pa. — Mare Bac- 
yinkiene ateinanceia sanvąife 
iszvažiuoja in Frnncija atlan
kyti brolio Jurgio Klimąvi-. 
cziaus kapa kuris žuvo svįę-Į 
tinej karoję ir Franci joj pArj 
laidotas. Visi kasztai keliones-J t I
apmokami per Amerikos vąl-(
džia. i*onia Bacvinjriene taip-

* / L * t 1 |

gi atlankys ir Lietuva. Veli-.
Iname ląimirigos keliones.

West Hazleton, Pa. — Pra-

koja.;
- '

r Tamaqua, Pa.
* * *4.
t Tamaqua, Pa. •r*- J uoząu, Ją- 

nus.ovlczius, likog ^užeisiąs ją 
koją laike.darbo.No. 8 kąsyklo- 
sia. Likos nuvėžtąiĮ ip A^įąpd 
ligonbuti.tint gy^yjpq,

* ■

. - • M ■ Pf w1
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Baltimore, Mcį, |; Pėręii-ą įm? 
vaite vietoję inv/ko net .trejos!
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KUNIGAS APLAIKE 
GARBE.

' Katalikiszkas kunigas

I -I’.

h 1 . / i •.

szikas pasiėmė isz. jo $3 ir t iszr
4 A * • • J —i j > ; «r . ' ■ *

u n * / ur4
e 

—

. fT'i v ■ ■i ' .jį,.
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tusztino jos pinigine.
•— Liepos 5 dieną kada p.

l « v. . I

“Naujįoiiu”
' * "i" , A * *

piknike, vagiliai intfilaužė ih j6
Rymas baltavo jo ‘J < ‘. . * H
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m g e * /
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' KatalikiszĮcas kunigas Ed
ward J. Flanagan aplaike gar
be ‘‘geriausio ukesio” visam 
steite Omalia už didžiausia pa-

kambarius 3651 So. Wallace St. 
trertęziame aukszte, ir padare 

fnpje /ėži mfadol^ą bfedes^

MrOD,rOhjof ~ Įlitželio 17 
’d./i darė;, pasikesiifinm ąusizii' 
dy,ti M Bartnd i'-PjieNuėjiu 
W 
krito m vandeni, bet vandiĮO 
susiinaiwzp,ąą nuo(Įaą!. jr ji no> 
mirė. Ta po sargu iszftaul?- 
ta ir tuoj nuvežta in ligonbuti, 
kur pasikankinus kelias diena.* 
i ’

■ ■ -

Akron.. Ohio,

4.

► I U V’; 7

sidai<baviipa del gero žmonių. 
Isz skaitlio 37 kandidatu jisai 
buvo iszrinktas. Kun. Flana-
I • ’ ‘p K- ■ j r *
gan dair& pasidarbavo del pa
statymo prieglaudos del siera- 
I
Flanagan's ilddiO for Bovį;^ 

t ;J '' U - - i7 f' ry. į
i. i > **■' ■ m B ||l i ii |i mA 1  ii. i i W

Worcester, JV|ąss.
Bąilauskas* nuo
, • ' ‘ ’ 1 1 • K JRH>K .
gatves buvo suaręęztąvbtas už

v ‘‘i.’r ■’ . - .4? 'I1

gan daug pasidarbavo del pa
> . " SMEW < -e - \

tu, kuri, ųjįvaftftho ^’Fdtlicr

Bnilauskas’ nuo
I ' . » . Į < , • (

»i4n ■ iii'»iy*i>iii 1 W 
« M

Vincas
« M ' * įt *.Omw?’1

i h 1 \

užpuol ima, nes jo ŽąaQną;jjna 
Bailauskieno, nuvežtu in mies
to ligoninėn, kenezia didelius 
skausmus nuo nudegimo... 
Bieliauskiene pasako policijai, 
kad ji dar tik buvo sugryžus 
nuo darbo ir ji ruosze vakarie
ne, 'kad jos vyras parėjo. Pra-

4 * *i,

sidejo ginezas ir vyras paėmęs 
nuo pecziaus katilu verdanezio 
vandens mete ant savo žmor 
nos. Jos pecziai ir kojos skau
džiai nudegė, bet manoma, kad 
pasveiks.,

— Jonąs Degutis, Lietuvis 
amątininkas (sziauczius)^ ku-
ris norėjo sau , gyvybe Atimt ' * ’*« I »" 4 ‘

iszgerdjunas apie puse stiklo 
vandeniu pereita

yąrdaH atimta^, nuo pavojingai

lajaus* su 
Į’ętnyczią jau, pagerėjo

serganeziu bgoniu suraszo^ Gy 
dy|,ojąį suko, kad jaunas sziau-

* - ■’ 11 * - - f*“ ‘ . *''■ ■ '

A ■ v » . : .. .

— Antanas Struckas, trijų
*•' * I' • (K * f

pziptį pasveiks,

* i I r f r r r 7 rjf - . ’ . . ; *
vaite, viofnip. invokn imt troiost metu Antano ir Viktorijos An-

, f * -• * ' 1 I ' 4

laidotuves, Omy Miliauskienė,!
gyveijusi-Ęarre Bt-,
laidota pereita Subata. Velionėj

buvo pa-l
tanaviežiutes, Struckiv sudus1 . t . . .
nuo 1-mo Aetna ulyczios mirė
Penktadienio ryte,

A **/

k
-A

% i-į*
d*
' Ji

I*

į 
f

i U

■■

> 1 •1 •
V¥ . ’ i

Z

M J

žerii iszger? npodu Ji

mirė. Tapo sargu . j • • v # -y *•, .,

mirė Birželio 23 d. Palaidota 
Birželio 26 d. ' ' ; c

Jai esant seime, Š.L.A. na
mie llikos vienas jos vaikas eže
re prigėrė besimaudydamas. 
Ji sugryžo isz seimo, vaiku pn- 
ląidojo ir visiems sakydavo 
kad iiz kokio laiko ji pati mrs-
ik ’ .-’t .’t . r, fe! 4 ... ■„ t 1 ltt * ’į I J* f 4 | * J

įiors niekas in tai^nckreifiė
I

ke Birželio 18 d., kuria diena
\ w 1 r •

itydos, bot ktifit? priimi 
ke Birželio 18 d., kuria diena

V — 11 r •

pernai jos vaikas' nuskendo. 
Be^.matyt ji savo kerszta isz-
Dilde ir Birželio 17 d., padare
L
ti. Sako ji dare pasikeftinima 
diena ankseziau, kadangi mane 
jog atėjus 18-tai kas nors ban
dys jai sutrukdyti. Velione bu-

4 i ■ 'Z •

vo 35 metu amžiaus. Liko vy
ras Antanas. Jie turėjo savo 
nameli, vyras turi darba it dir
ba, todėl szis atsitikimas nebu- 
Vo del Skurdo ar nedatėkliaus.

------------------------------z

Frackville, Pa.fc
Vaikai, nuo' 10 lyg. : 16 metu, 
likos ąresztavotais už vajjiple- 
szima namu ir sztorU. Tarp 
nresztavotu randasi ir S. Or- 
czevski, J. Mastotis, J. Kazan 
ski, Petras Gailis jr kįtj'. *

s
t >

pasikėsinimu atimti sau gyvas-

— Devyni

szima namu ir sztorli.
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t

1

"'t

T ' 

• i

>

Readiii’J
Lines .

p r •
"M ’

% I

1

Į*

? O'®1*' tf Įfrtif
W .(T

Ant seimo drauguves Elksį kuris atsibuvo szinfet ^ehftįtej^
.s Miss Kay Johnson, 19 metu, studente isž WMShittgton.

I . • <' ’ .. '.ir-K •

.. v’

<< 
' -i* t i —»

' 4»<m lObžtjjtvH

KARALIENE ELKS” LAIMĖJO GARBE
4 •

* 'r ■' >

Wash;^
! uhiversitėto laimėjo pirmą dovąna kaipo patogiu mergaitę

# * t

I
I

aplaike titulą “Miss Elks.

ISZ LIETUVOS
tikrino laiszkus,

NORĖDAMI
, RASTI DOLERIU.į 3

Kretingos paczte salomis die
nomis buvo* pasigesta dvieju
laiszkjk isz ^m^rikęs. Krimina-
line poticije nustatė, kad sziuos 
laiszkus pasisavino paežio pa
siuntinys Pr. But'keviczius, sa
kosi sziuos laiszkus buvo paė
męs patikrinti, ar juose nėra 
doleriu.

____ |_ 1____ - , '
BEGELBEDAMA KŪDIKI 

PATI PRIGĖRĖ. ' ‘
V v • - , " Kf<l / į > „ .Af M

I « 4 * . 1 'JLVC

Gegužes 29 d., Bnržu/km., 
Antalieptės vals., pih Szaltyte 
Efrosenija, 18 metu amžinus, 
gelbėdama Szventosios upeje 
skęstanti kūdiki,' patirprigere. 
Kūdikis iszgelbetas. i 1V

Gegužes men. 27 d., pil^Mi-
• 0 , •* J t

r 'i

(l! į i*” |» * ||.< ,»■

diszauskas Antanas, - 21 metu
Qar)įavo^ .^yaU.

Noreikiszkiu km.,s bt^ląjįaųfly- 
damas Nemune ties Marvos ■v * Y

j, .į, t i .r1 1— « -r- ... F <» ' »F ' W % ■ HSr 'h 1 *

... ' k

• • «•« • < «IMP • « «M« • • « « v • «| . A • Į «I> 4M*« ,«M|| |

DVI SESUTES PASIKORĖ.
Pasvalio valscz., 

km., savo gyvenamuose 
muose pasikorė Zajarskien«

. amžiaus, isz

Ir .

dvaru prigėrė.
—

Gipiszklu
na-

7

i. r *

darbininkiszkos
ŽINUTES

OI. < ■ ■■ J

SZERIFAS ARESZTAVO-' i 
TAS UŽ PASZOVIMA . , 

ANGLEKASIQ.
Marianna, Pa. —-

Meadows szerifas likos aresž- i 
tavotas ir pastatytas po $5,000 ,

*r

• V I 4 4.
John .,E.

belos už mirtina paszovima uni 
jos organizatoriaus Mykolo To-. 
polskio. Szerifas sakoį buk T04 
polski aresztavojo ir tas nuo ja 
pabėgo ir in ji szove idant sul 
stotu. *

Kas tokis padėjo bomba po 
namu straikieriaus Jono Kos- 
meok arti Caimonaburgo, bet 
mažai padare bledes^ » • ,

*'" ■* .

23,000 ANGLEKASLAI
ISZEJO ANT STRAIKO.

Pittsburgh. — Prezidentas 
Kennedy iszszauke straika Ka- •r
amvha distrikte ir -23,000 angp- 
lekasiu pamėtė darbui Tos ka- 
vynis menesius, bet ant “open 
shop” iszlygu ir maža mokesti.

'■ ' ■ '■ ■ f > n ........ ... —...... .

7,500 SPIRESI SUSZELPIMO
St. Clairsville, Ohio. ~ Įsz- 

badejusiu armija, susidedanti 
isz 7,500 anglekasiu ir ju Szei- 
mynos atėjo in czionais spirtis 
Biiszelpimo nuo pavieto nes. ne 
turi ka valgyt. Kamisoriai* pa
vieto su noru suszelptu' is^ba- 
dejusius angleka<siiiB, bet netu
ri užtektinai pinigu juos^sii- 
szelpti. , j

................. ....  11 i"1 U" T

SUTRUPINO DIENAS 
DARBO IR NUMUSZE 

ALGAS.
Wilkes-Barre, Pa.

Valles angline kmėpanija inve- 
de penkes dienas darbo ant sa- 
vaits visiems rasztininkams įr 
supredentams taipgi numusz- 
dami visiems asztuonis centus 
nuo dolerio. Darbininkai priesz 
tai pasiprieszino. < * ; 
—į.-iii-,,^ ________ „1, Į ............. ..... ,.1 .... ...11.1,1^. I,» ■! . .r

Praleiskite vakacija prie mariu, 
Wildwood N. J. ir apsistokite . ..

LYNDHURST HOTELIJE
23S C.a.r A... WIMwmmI, N. J.

(Viena gatve nUo Boardwalk)

Valgis ir nakvine $f7.50 iki $21.50 
ant savaites. W. J. Kailunas, Prop..

Keystone Phone 615-Y.’ 
1 i ■■■ ■'

■ " ................................ .69 F1" -.... I -

6 66
GYDUOLE AR TABLETA!

Elžbieta,. 82 metu amžiams. Ji 
buvo ligota ir ilga laika sirgo.

I >' 1 . '• <l' 1 * ~ * " ,1 11,1 *

, Tam pat Luokės vals

»).

j Tam paį Luokės vals., Ru- 
diipiu km., pasikorė psichiniai 
nesveika Armaliene Mare, apie 
65 metą amžiaus. •

atvažiavo isz Užjūrio 
IR NUSKENDO PRUDE.
Keturvalakių valscz., Vidgl- \ < fe .

riu km., Kudlinsko Adolfo prū
do prigėrė atvažiavusios isz d t 7 k 4 f A . e

Giara proga atlankyti gimi
nes ar draugui 1

In Philadelphia $3.25 
In Atlantic City $355

Isz Shenandoah 25c. vlrSziaus
NEDELIOJ 12 LIEPOS 

Specialia Trainaa Subatoa Nalkd 
Isz’ * . valanda
Shenandoah ............  2.00
Mahanoy City'........... 2:39
Tamaqua.................  3:04

i( IMI—> MllliaiMi ■|O| IM.Q I I, , ■ .n ^.1 ■

Czia snuųfi ekskurcija laivu 
ant Hudson upės

’ ' . . • • 1 ’ • T J4

V

Szv. Vin- 
priklausė D. L.JC." Mindaugo: cento ligoninėje. Apart savo 

» ’ ___ 2? -_ ____ 7.________________________ i'LJ

• * 

Viktorija ir Elėnu.if broli Ed-

, • - l-r — VJ 1 — rr W » / I <

eita Petnyczia (likos iužmusz- draiifeijiii, ir szeszi tos drau&i-l
tas kasykloja anglies, .Tadeu- jos'nariai nesze jos karkta. in;

Lehightėvu, jis palieka dvi seseris; 
vr.,... t. '

aut Providence ulyczios, kada
A. M;

. . K . V ’

Dominikas Ka- 
gyvenosf Chidugoje, 

. D 1 . ■ . y t 4 4 _ 1

U1 l

varda Strucka. Vaikutis žaidė 
aut Providence u!yczioš, kada 
au tompb ji s ąž;)? d c-
>' ‘ - - ■ -- •

; i—

kapus. Paliko liudincziąs .duk-! 
teris ir vyra..- į;. . į

' ‘i
• f Petras Jogmanta, gyve-

. .1 , t ■ I

szas Baltrenas, naszlys apiot L 4 Ik ■ I * '
55 -mętu pętfuino..Buyb.palaido- 
tas Penedelyja .ant Vokiecziu 
kapiniu. Paliko, du sunup ir 
szeszeta dukterim Apię 18 ,me 
tu atgalios gyvęno Mahanoju-;

dienus priąsz mirtį. Jszguleję^, 
Per

'""'t

t;

ja kur užsiimdavo kalvyste
" ■ r . , • -

Mount Cannel, Pa.
kelis \nenesiuis kokie tai pik-♦ ■ • * ’ 
tadariai apiploszdavo • narnas 
ir sztorus slaptingu budu bet 
ant galo policijai pasiseko su-
rasti pleszikus ypatoja Pettro 
Jurczikonio, 17 metu pas kuri 
rado daugybe pavogtu daigtu. 
Policija taipgi suėmė Joną But 
kevicziu, 13metu; AlbertaCzi-
kanavieziu, 12 metu ir Petra

• I

Srupczyniska, 13tmetu bet va-i 
do Petro Jurczikonio nesurado 
nespabego.- i, - z * ’ I
** " j t,j

Maizeville, Pą. f Panedelyja 
atsibuvo , laidotuvetj mįrusio

' i

1 fe

M,

nes J824>Collington Ave.> buvo> r 9^ca^°
stabu isztiktas
<žudtas;\ apie kokias > penkias

■ jf ♦ f' . ' || h ' *

Amerikos Raudienes Magdės
1. , f1* ' ■ -r< ’ 1 ‘ f i v •

sūnūs Pranas, 5 metu amžiaus.

supatalit!
1

tiek laiko visai be žado, mirė
\ > i

Birželio 25 d. Buvo palaidotas 
Birželio 29 d., su trimis Miszlo-i 
misi ' • ,

* ’ • I

f f/i 'Vincas .Tasnauskas,- 76, 
metu.amžiaus, gyvenos 1819 E. 
PrAtj; St., pasimirė. Jis buvo 
sužeistas automobilio priošz 
kokius devynius menesius, lr 
.visa kita laika iszgulejo lovo- 
jflJikt pat mirties.

n Newark, N. J. -r- Birželio 28 
d., Petras ^artinkus { NewAr- 
klatis. su savo draustu , iszejo

p / / '• į !* ♦

Bįrželjįp 28

kietis, savo draugu , iszej

Tamosziaus Žvinakevicziau^ 
kuris sirgo koki tai laika, pas]., 
savo dukteria Adomiene Pikai-

’pasimaudyti; in Passaic upe f r
-ten P. Marcinkus prigėrė./.

n

,fq f'- I 
* 1 , 

’ * . I

Katre 
tiene. Velionis prigulėjo prie Rutkauskiene, isz Brady, in 

;pąole in upeluką, arti Green 
back, sužeisdama; pėczius ir ko 
ją&kada neszą du viedrus ang- 
Jiu. Motere . likos nuvežta Jn 
Ashlando ligortbuti kur josios

Szv. Vinceto parapijos, Girard
ville ir keliu draugyseziu. Pa
liko tris dutkeres: Pikaitieric,i " ” tJL * I • * T * \ 
Yragorienė ir ‘Kedimuhiene.
Žvi nakevieži us buvo didelis vy 
ras žinomas kaipo uBig Tam”

i ‘

po visa aplinkine.

ų ‘Tt

. Shamokina, Pa.
A

D

< . * V I

sklando ligortbuti kur josios 
padėjimas yra gana pavojin
gai V

ralius,, ęyvehes’ Chidagoje, 
Brighton Parko pastaruoju’

Nesenai buvo išžvažiavės'‘ipj 
uiti ant ^^oiju. Mirė staigiai 
praėjusią Serėda, ‘kaip mano-

1 1 1Y /_ ’liMii . MŽ Nl “ • 17* » ,r,.
t ’ > - "•

i.:
>' ’ ■

■ ? .i ii > n 'i

laiku.

uiti ant ^ąlcąciju. Mirė staigiai 

m a, del 'karsžezio.mu, uei KarszczuA 1 t ‘
« Kunps. ^ftrgahęj^

caga., ' /caga..
■ *

? ■«

* I ' < ■ • V- , !V.U <

ant Hudson upes 
UP-THE-HUDSON $5,00

iki Newburg '
SEREDOJ 15 LIEPOS < '

Szita ekskurcija taipgi suteikia 
proga r matyt Riverside Dr|v0rA- 
partament namus,. Grant’s Tomb. 
Didelius laivus, Sing Sing kalėji
mą ir kitokias akyvas vietas. ’
Ant regulariszko rytmetinio treino 
Isz
Mahanoy City............ 1:43
Tamaqua .............

In New Yorka $4.00
NEDELIOJ, 19 LIEPOS

• Il • I iri' ' ■ li ■' ’ lU'M I 4 4'

Pabaigos savaites ekskurcija1 • ■ 7 r • ! '■’‘‘JI' ‘

iki Newburg
. rt' ♦ *' • • 1 *

_;-------------

Naujas Didelis 
Sapnorius jau

Gatavas
4 ' - * •

Jau užbaigem daryt 
Nauja Dideli Sapnoria. 

'. 160 puslapiu, ąu dau- 
, gybe nauju paveikslu, 

iazaįszkina visokius sa
pnus kokius žmogus 
gali sapnuot. Knyga 
puikiai druodai apda
ryta kietais audeklineie 
apdarais. Preke su nU-, 
siuntimu tiktai

p 1f

J
R.

236 Cedar Ave. Wildweod, N. J.

valanda 
.. 1:43 
.. 2:15

s n. $hl-
i r a s' <isz-’

wes

(H »'

■■ H’. ■ 7^^
t- Judząs Brąza-iiėlca^ 

važiavo su draugėj 
gąlo yvakacijos in

4'

k «

i n Eaglo tako,
k *.4 ..**

iL 1 t ♦>

Wisconsin, Edwardsburg, api-

• 1-1 ■<

• lytis. VaiHh iiyj liir Imt ji pu
įrąvą meszlungiw. iByą^ąoHkns 

'draugauti
įįinė isžgjeboti ji. Nelaime ąt$i- 
txfco‘ l;30 valandą, dienos įaįl<u.

I Liepos 3 diena, apie 3 
valanda po piet, in p. Masku-

J

pas Mykolą

žanėkus urąngai nuėjo tfnau-'
; 1 i ■ • 1 - 11 jja-* ••

f

Praazalina galvos skausmą in 30 mi- 
nutu, sustabdo szaltl pirma dięna, 
ir sustabdo Malaria In tris dienas.

sustabdo szaltl pirma dięna,

666 Mostis dol kudilpio saalceio.

AVltU tnygeie Draufpitema tet Ua* 
mokėjimo pinigu Ugpatema. Preka lto 
KVITU knygele Draugiems del Ka-
<
euairinldmu.
i*7 ■

In Atlantic City $3.75
Isz Shenandoah £5c virsziaua 
SUBATOJ 18 LIEPOS

Matykite plakatus apie daugiau^.
■ liuli, i-'.1 1 iist. sureu j,1.1 ji'ir 

ANT READING GĘLEŽIN KELIO
"u j

W. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUH

Laidoja kunua ntomirolta. PęaęiB* 
do automobilius dol lakiotaviu, 
kriksztiniu, ▼osellją, paafrallplji- 
moir Lt —Telefonai "506
60S W. Mabauoy Arei Mak. City

•" I-------- Į Iii1 agaaaamm—a

\ ryta kietais audeklinei!

tiktai

JR* D. BocikauBkas^Co.
Mahanoy

mokėjimo pinigu Ugpaūme. Preke SS*
1 ■ 2_____ .
sterkui no< sudėtu į fMim jmt»•

ąkąs 
m^ 

isiįj^beti ji. Nelaime ątįi-

avq meszlungis. < n I

f1 ■'
4

,4i 1 4 -V » - » * V < •

liūno buezerpę,, 3400 S. i Lowe 
av,» atėjo jąsias, apie 17 jmetu 
vąikinaš. kadangi . p, Mąpka-
c-'7'”į , j 1' J Z.V . # 

tai krautuvėj buvo į

grasindamas kostuinerkai ple- r 1 ' i 1 "f •

atėjo jąsias,- apie 17jmetu

Kubm buvo is^ej^s visetu- pėszt 
tai krautuvėj buvo jo žmoua. ir 
vieną kpstumflMca., RctVolf erių

v

1

1

..i Ar^giiuy.'i1 
——■ n t’

Vj M iy-M

ijįjlu* u'i, ,į . jįįji O i ...
Dabar yra laikai kaMl lojaliszkumas ir 
kostumęriu yra reikalinga

7^ W. D.
it

I •a
/

kostumęriu yra r*įXallnga del biznio. "*7*
MERCHANTS BACKING TRUST CO. BANKA 

užkviecrifc ptietėlyste Mahanojatu ir apellnkystes.

r* " A
F /

MERCHANTS BANKING TRUST CO.’ t nu
MAHANOY CITY, PA.

MEMBEB OF THE FEDERAL RE8EBVB BYBTBM 
'_______—— —
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