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Isz Amerikos
SU TOKIU RAKALIU PA- 

NASZIAI REIKETU 
PADARYTI.

“Stebuklas” Dingo
50,000 ŽIOPLIU PRISIŽIURI- 

NEJO “STEBUKLO” ANT 
SIENOS — SZESZELIS 

NUO FIRANKU.

funiu” inkaite gerai dau- ► .

Pittsburgh, Pa. — Juozas 
Machnik, norėdamas padaryti 
sau u 
geli centu ir mete tarp vaiku
kurie centus pradėjo gaudyti.

Vaikai susirinko prie namo 
Mrs. Stepono Ticz, kur atsibu- 
vinejo veseile, o Machnik gy
veno szale. Tasai pasiutėlis isz- 
mėte per langa kelis desetkus 
cėntu gerai inkaitytus. Žinoma, 
vaikai metėsi ant centu kaip 
bites ant medaus, bet ju džiau
gsmas tuojaus persimaino ant 
verksmo, padegindami sau 
pirsztus. Policija ji 
nubaudė ant 50 doleriu 
dienu kalėjimo.

padegindami 
suėmė ir 

ir 30

PAVOGĖ JAUNAVEDŽIUS 
NELABAS PASIELGIMAS. 

10 ARESZTAVOTI.
• Wilkes-Barre, Pa. — Laike 

vinezevoniu jaunieje svodbinin 
kai nekarta padaro, visokiu 

, bet laike vinezevones 
’.ty #u Chris Wallace,

kurios suriszo kunigas J.J. Mc 
CaTje Szv. Sutvertojav 
lęis^koja bažnyczioja ant East j 
Eml, pasielgs, avodbininkai vi-

Mfuniu > >

Per szeszes die-Chicago. -1 
nas 50,000 žiopliu prisižiūri ne- *' «I» 
jo ustebuklui” ant sienos na
mo ant South Ashland av. EI- 7 11 *
ektrikine szviesa apszvietc fi- 
ranka name žymaus butlego- 
rio Šamo Gorima, o vėliaus szc- 
szelis atimuszc ant namo sker
sai ulycrios taip, kad iszrode 
ant paveikslo 
laikanti kudiki Jczu ant ranku.

Apie tai žinia pasklydo

Motinos Dievo

ret tojo stebuklo.

po 
miestą kaip žaibas. Apie 50,000 
žiopliu važiavo ir atėjo pažiu- 

Policija tu
rėjo pilnas rankhs daryti pa- 
redka, kelios ypatos likos 
žeistos ir ant Ashland avė., bu
vo tikras Czenstakavo atpus- 
kas.

Ant galo vienas isz policijan- 
tu nutraukė uždangalu ant lan- 

paveikslasgo ir stebuklingas 
dingo.

Aai nemandagiai per ka kuni- 
ga|’‘tret>o~ afęsztavoti deszimts 
svpdbininku -už pertraukimą 
bažnyczioj pamaldų.

Svodbįninkas pagriebė jau
navedžius isz bažnyczios, paso
dino in du duonkepinius tre
kus, iszmete duona ir keiksus 
su kuriais bombardavo 
binirikus ir kunigą ir 
jaunavedžius po miestą. — Vi
si yra AirisziaL

1
svod- 

iszveže

su-

MOTINA UŽDUSO VYGEJE. 
; Ringaid, Md. — Mrs. Pauli
na Masters, norėdama apmal- 
szyt verkianti kudiki, 
isz karsztos kuknios kur kepę 
duona, pribegtrs prie vygesr ta
me paeziame laike apalpdama. 
Jos galva nukrito in paklode 
vygeje ir motina užduso, 
ras sugryžes isz dai'bo,daibo 
paezia jau negyva.

atbėgo

Vy- 
rado

' _____ I_____
KAULAI NUŽUDYTO ŽMO- 

' GAUS SURASTI PO 
PASTOGIA.

Warwick, |Ohio.— Aptinki- 
niai gyventojai nemažai nusi
stebėjo, kada namo Ronaldo 
Glenmore, surasta kaulai žmo
gaus, kuri# likosn nužudytu 
daug motu atgal. Ir lyg sziai 
dienai nebūtu suradę tuosius 
kaulus, kad ne darbininkas, f 
kuris dėjo nauja stogą ant to 
namo, Kaulai radosi po pašto-, 
gi a.
Buvo tai galva žmogaus su vi
sais dantimis, 
pypke, zorkolelis ir ilgas mesi- 
nirtkiszkas peilis su kuriuom 
žudinsta likos papildyta. Seni 
gyventojai pradėjo atsimint, 
kad daugeli metu atgalios din
go slaptingu budu locnininkas 
tojo namo, kada atėjo rinkti 

* užmokesti už randa tojo namo 
ir nuo tada niekas jo nemato ir 
nežinojo kur jisai dingo.

n am o

szalia gulėjo

f

NUĖJO ANT PIKNIKO, 
I DUKRELE PRIRISZO
! PRIE LOVOS.

m

Politine, Alich.Pojitiac, Mich.— Vienuoli
kos metu Elmeta Kbpylcziuk 
likos atvežta in suda liudyti 
prieszais savo tėvus už nedora 
pasielgimą. Tėvai iszvažiavo 
ant pikniko iii Belllc Isle, De
troito, o neturėdami su kuom 
palikti mergaite pririszo ja 
prie lovos nuo ryto lyg vėlybai 
nakeziai nepalikdami jai jbkip 
maisto ne vandens. Tėvai likos 
nubausti ant dvejų menesiu ka 
lojimo.

GIRTUOKLISZKA PUOTIS 
PAĖMĖ DVI GYVASTIS.

I ■ I <

Milwaukee, Wis. — Laike gir- 
tuokliszkos puoties ant South 
Side, po mimariu 127 E. Or
chard ui i., bu vo priežastim mir 
ties Elzbietos Paulovs'kos,

I j.

metu ir jos burdingierio Anta
no Torukevicziaus,
Abudu iszgerc tiek munszaines 
kad nuėjo gult girti be jokios 
jauslos. Name kilo ugnis isz ne 

ai) u d u

GO

58 meta.

žinomos priežasties ir 
sudegė ant smert.

savo
pa-

Del. — Pas 
35 metu 

iii sveczius

GIRTA MOTINA NORĖJO 
NUŽUDYT SAVO DUK- 

TERE.
Wilmington,

Mrs. Edna Phillips, 
atvažiavo
Įnęrginos isz Duryeos, Pa. Mo-

gc-

kelios

tere pirko guzutes ir kitu 
rymu pavieszyt savo svetelius, 
bęt pati už daug panaudojo

* tos ramybes. Duktė Marga riet a 
15 metu, matydama motina pa
sigėrusia, melde idant daugiau 
nęgertu, ant ko motina labai 
inirszo, pagriebė peili norėda
ma ja nudurR bet svecziai peili 
atėmė nuo inirszusios motinos. 
Ta nubėgo ant virszaus paėmė 
revolveri ir perszove dukteria

(l . ’ f ,

iii kurtine, po tam iszbego ant 
ulyczios kur ja policija suėmė 
ir uždare kalėjime.

daug

* I
DUKRELĘ £U£APOJO TĘ

VA ANT SMERT.

KRAMTĖ TABAKA NUO 8 
LYG 96 METU.

Brookville, Mass. — Seniau
sias gyventojas szioja aplinki-

Gary,,lnJ.
Diri-

tei 0* lOTZKOWMlI, Preu. A ■(.
pį F. W. BOCKMOWNMI, hlUf,

Isz Visu Szaliu
£ ' 42 METAS
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ATĖMĖ SAU GYVASTE NE 
KAIP ISZDUOT SAVO 

MYLEMA.
I Į

- Kaip motore
myli, tai myli isz visos szirdies, 
duszios ir kimo savo kaip tai 
mylėjo Mrsr Ella Felldncr, 26 
metu patogi moterėlė, kuri at
ome sau gyvastį ne kaip isz- 
duot pravarde savo mylemo su 
kuruimo gyyeno- kelis metus 
slaptai. Josios vyras užvedė 
skunda ant persiskyrimo ir ką- 
nccz spyrėsi idant iszduotu 
pravarde to, su kuriuom mylė
josi 'bot motore nenorėdama sa
vo mylcmani daryli 
nutarė atimti sau gyvastį 
kaip iszduo|i. — Sztai 
riszkes pasiszventimas ir meile 
del savo prieteliausz

r

sarmatos 
ne 

mote-

$

PAVOGĖ MOTERE, VAIKUS 
IR FORNICZIUS.

Kada Jonas La- 
jo bur-

Chicago.
tecki dirbo Stakjarde, 
dingieris Szimas Szimczak 
dejas forniezius ant (roko, pa
ėmė Lateckiėnc ir jos du vai
kus ir iszpyszkiąo isz miesto. 
Jonas sugryžes isz darbo nu
tirpo kada atėjo in stuba ne už
tikdamas nieko. Norints Jonas

• '■ r

pranešto apie tai policijai, bet ' " H ,• ■ * *
dingusiu paųlfsztcliii da nesu
rado. '%

DVASIOS’’; GERESNES IR 
UŽ GERUS DETEKTY- 

vus
Evanston,‘Iii; • 

t 7

GERAI NUBAUSTA PER 
VYRA.

Shamokin, Pa. — Už tai, kad 
žentus paklauso- rodos 
uoszvio ir iszplako girai
sturg.di savo jaunai paeziuliai' 

kuria buvo asivedč-5 tik <lu 
menesiai atgal, taip ant jo už
sirūstino, kad Helena Spak, 
pamėtė savo yyra ir apskundė 
tiz sumnszima. Jam n paeziule 
lu”( jo papratimu atsilankinel 

isz kur su- 
gryždavo gana vėlai automo’bi- 
linja su kitais vyrais.’ Vyras to 
negalėjo nukenst ir omesi ant 
budo atpratymo paežiu los nuo 
tu tankiu lakstymu. Dabar ne 
nori sugryžt pas vyra, nes sako 
kad jai vedusia gyvenimas vi
sai kitaip persistato . ne kaip 
sau mane.

Spak užvedė teismu ant per
siskyrimo nefs žino, kad ’gero 
gyvenimo'su tokia naktine lak- 
sžthigalh ne turės.

’'k 'I - ■ , M ,

MOTINA APSZUTINO SAVO 
KŪDIKI.

#u kurią, buvo asived

tankiai in parka

*1*
4 <
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f
I
f

Dvasios
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100 ANGLEKASIU SUŽEIS
TA LAIKE SUSIRINKIMO.

Cannonsburg, Pa.
ginu kaip sziimtas anglekasiu
likos sužeisti o penki mirtinai, 
kada kuopa Komunistu prigu
li neziu prie prieszingos unijos 
National Union užklupo ir Su
ardė mitinga laikyta per Uni
ted Mine Workers unija, kuris 
buvo laikomas beisbolas parke 
Curry. > *

Apie 800 susirinkusiuju ang- apsipaeziavo dvi sanvaites at-

SENUKAS NUSIŽUDĖ IN 
DVI S AN V AITES PO AP- 

SIPACZIAVIMUI.
Varszava, Lenk. — Gyvento

jai kaimelio Piekalku,
persiėmė savžudinsta G5 metu 
amžiaus Felikso Kandzinsko, 
kuris pasikorė namie. Senukas

Arti 
prie kurio

la l>ai

4 4

pasirodė geresni detektyvai už 
Evanstono policija. Tūlo# Mi 
Nelson sūnūs
24 metu, neseniai dingo isz na-, 
mu kaip in 
iszjes^kojo

Harvey Nelson,

vandeni. Policija 
visus paszalius. 

Harvey — ne dvasios. Motina 
burtininke”: sena, 

pažiurėjo,
nuėjo pas
raukszleta senuke,
in krištolo kamuoliuką pasakė: 
“Asz matau tavo sunu. Jis gy
vena dideliame name siauroja 

mieste vadinamame 
Padaryk t taip ir 

y y

4 4

lekasiu naudojo krėslus bonkas 
ir ka tik pagriebė in 
Sužeistas taipgi P, T. Fagan 
prezidentas distrikto No.
U.M.W. of A. Daug maisztinin- 
ku arcsztavota.

gal su jauna naszle. Sliedova- 
rankas. t°li8 tyrinėja ar isztikrnju se

nukas pasikorė ar gal jam kas 
atome gyvasti.

y

5

DAUG KETINA STRAI- 
KUOT. *
Pa. — Ant susiri li

BOMBA SURASTA SZV. 
PETRO KATEDROJE 

RYME.
Vatikano Miestas, 

didelio altoriaus,
popiežius kalba miszes laiko 
dideliu bažnytiniu szveneziu 
Szvento Petro katedroje, sar
gai surado bomba padaryta isz 
bleszines. Bomba likos nuneša 
ta in Vatikano darža, kur in 
laika szesziu valandų eksplo- 
davojo. Drūtis eksplozijos da
vėsi girdėt po visa miestą.

Badai prieszininkai Fascis- 
tu padėjo bomba bažnyczioje 
idant daugiau suerzyt bažny
czia su valdžia. Keli nužiūrėti 
likos jau suiimti per policija.

Szioje ap-

Pittston, 
kimo anglekasiu czionais Pane- 
delyja bus apsvarstoma strei- 
kuot jaigu kompanija ne ati
darys Buller kasykla ir No. 15 
kurios jau stovi keli menesiai.

DARBININKISZKOS 
ŽINUTES

DU ANGLEKASIAI 
UŽMUSZTI.

Central City, Pa. — Juozas 
Fedak, 28 metu ir jos draugas 
Povylas Blevicz, 48 metu likos 
ant vietos užmuszti per nukri-

■ ' « į » "■. ♦» * , ♦ • it vi j I ■

UBAGO KREPSZIS PRI- 
KIMSZTAS PINIGAIS.

Lodžius, Lenk.
linkinėje buvo gerai žinomas
ubagas Franas Lesžczinski, 
kuris savo meilu budu atkrei- 
pinejo geru žmonių szirdis, ku
rie nesigailėjo auka ubagui. Už 
tai ji nekente kiti ubagai ir 
jam baisei užvydejo. Vienas isz 
ubagu pranesze policijai, buk 
Leszczinskis nereikalavo uba
gaut ir turėjo susidejias nema
ža turteli.

Ana diena policija
senuką ir padare krata jojo 
krepszije, ’kuriame rado 2,691 
pinigais, angliszku aukštiniu 
svaru, 400 cariszku rubliu 
vekseliu ant 5,695 zlotp. Senu
ką uždare in kozn ant dvieju 
menesiu idant duotu pasilsi del 
m ilaszi rdingu žmon i u.

KINIETIS SU UODEGA TA
PO VIENUOLIU.

Peiping, Kinija. — Tūlas ko
rėjietis Chasg Li, kuris užsigi
nus su kęturiu coliu ilgumo 
uodega, pasiliko vienuoliu įvi
rino, Mandžiurijoj.

Chang Li vaikszczioja tik 
ropodamas, bet turi labai tyra 

f

protą. Tukstancziai žingeidžių 
lankosi vienuolio uodegos žiū
rėti.

sulaikė

* ii' i ' r * * " * ' • w ’ * VĮ1 i, jr ' I, wi r. •

tusi aiigli Reitz Co., kasyklose. 
Abudu paliko paežius ir po ke- 
lis vaikus,

* 1.  — - ' ■ - - - I

PRADĖS DIDELIUS 
STRIPINSIUS.

Mount Carmel, Pa. — Rhoa- 
dos-kompąnija pradėjo kasti 
szalia kalno su penkiais gari
niais szupelems idant atkast di 
dele gysla augliu isz 
kalno. Anglis bus gabentos in 
Richards brokeri ant iczczysti- 
nimo. Darbas trauksis per tris 
metu.

angliszku
li- Dau-

artymo

Motina pasakė UNIJA MELDŽIA SUSZEL-

STRAIKAS PASIBAIGĖ AN
GLEKASIAI SUGRYŽTA 

PRIE DARBO.
St. Clairsville,.Ohio.

giau kaip 125 szerifai liko# at
smaukti isz Eaktem Ohio aplin
kiniu, nes jau straikas pasibai
gė kasyklosia Hanna Coal Co., 
FairpontO sugryžo apie 200, 
Warner kasyklos pradėjo dirbt 
Pa node lyja. '• 

.. > . .... Į «.U
KORAS SUGRIUVO, 200 SU

ŽEISTA, 20 MIRSZTA
NUO SUŽEIDIMU:

Loanda, Portugaliszka Pieti
ne Afrika. — Du szimtai žmo
nių likos sužeista o in dvide- 
szimts taip sužeista kad mirsz- 
ta, nelaimėjo kuri atsibuvo Ne
dėlioja Katalikiszkoja bažny- t ■ ~ * •

ininsZusiu czioja Nossa Senhora de Canno 
straikieriu kurie szove in po- ozonais, laike giedotihiu mi- 
licije. Ant galo pribuvo vai#- szin.

Sumiszimas buvo baisus ir 
dai<bo 'apmalszyti 

žmonis ir iszimti sužeistuosius 
ir ‘mirsztanczus isz gYtivesiu

BUMISZIMAS 1000 STRAI- 
KIERIU.,

Oviedo, Iszpanije. — Mieste
lyje Felguera, tūkstantis stral- 
kieriu, susidedaneziu isz angle 
kasiu ir fabriku darbininku už
klupo ant dirbtuvių, kuriuosia 
sunaikino visas maszinas %
tam suardė elektriko szviesa ir 
visas miestelis pasiliko tamsy
bėje.

Mažas būrelis policijos nega
lėjo apmalszyti i.

f ik ii J" “ *■

I1
4 II

po

PIMO STRAIKIERIAMS 
IR BEDARBIAMS.

Hazleton, Pa. — Unijos dis- 
triktai cziohaitineje aplinkinė
je meldžia prezidento Hoover-

i

ulyczioja, 
New York, 
taip ir rasi.
policijai. Policija juokais suti
ko paklaust New Yoiko polici
jos, ir rado kaip tik tokiam na
me ir ant tokios ulyczios, kaip 
senuko sake. Dabar Evanston 
intikejo in dvasias.

kas ir iszvaike maksztininkus.
I

- ---------------- daug buvo
DREBĖJIMAS ŽEMES SU-

io ir gtibornatoriaus Pinchoto ' NAIKINO VISA MIESTĄ. 
Quito, Ekvador,

Amerika#. — Smarkus drebėji
mas žemes kone visiszkai su
naikino ’miesteli Latacunga, 50 
myliu nuo czionais. Badai daug 
žmonių užmuszta ir sužeista, 
o tukstaneziai žmonių pasiliko 
be pastogių. Miestelis guli prie 
vulkano Cotopaxi.

Miestelis susidėjo isz 12,000 
gyventoju, guli 140 myliu nub 
Pacifiko mariu.
miestelis buvo sunaijeintas per 
smarku drebejima žemos 1797 
mete. *

Jenkentown, Pa. —■ Irma 
Lyons, inpylus verdanezio van
dens in co beri, užmirszo inpilti 
szalto vandens ir indejo kūdiki 
maudyt, su ta pasekme, kad 
basiui apszutino kūdiki ir sau 
rankas. Abudu likos nugabenti 
in ligonbute. Kūdikis mirė už 
.dvieju dienu. <

Bena

u z
LIETUVAITE NURIJO NUO 

DURIU RAKTA.

* 'r #

Bartonville, Colo. — 
Moor, 16 metu amžiaus mergai
te, likos uždarytą kalėjimo 
nužudinia savo fevo kadg tas Boston, Mass. — Ona Micker
miegojo. Mergaite paėmus kir
vuką, sukapojo tėvui galva ant 
teisybes. Priežastis žudinstos 
buvo ta, kad tėvas nubaudė ne
paklusnu mergaite nž lakstymu 
naktimis ir atėjima namo vėly
bu laiku.

viezaite, 18 metu amžiaus gy
venanti South dalyj miesto po 
numeriu 188 W. Fourth St., nu
važiavo pereita Nodeldieni in 
MedforJa ir .apsirgo. Jai in Įia- 
gelba pribuvo kažin koks jau-

• te • t

NUTRUOINO KAIMYNO 
KŪDIKI.

Harrisonville, Mo. — Morta 
Kennedy, 52 metu senmerge, 
likos uždąryta kalėjime už nu- 

kada turėjo asztuonis motu# ir trucinima 21 menesiu senumo 
be paliovos kramto lyg sžiai sūneli savo 'kaimyno Elmer . ' ... . ___.... .. . .

neje Mykolas Karhans, 
ana diena apvaikztinejo

kuti#
savo

96 gimtine# dienas, kalbėjo del 
susirinkusiu sveeziu, buk pra
dėjo kramtyti tabaka «°

j A . J J V «<
1 ‘ežiu

te

dienai. Nesirgo jisai ne vienos York, idant vaikas negertu per 
... ■■.'£>. •' Jį

I

dienosr
' y *

įįfr,

*JL

♦ * daug pieno.
M «. U 4 '!«■ » 1*1. • M

nas vyras. Kad tasydamosi ji 
nenukąstu sau liežuvio, jis isz- 
sitrauko isz kiszeniaus rakta 
nuo dura ir iąspraude ji tarp 
jos dantų. Bet mergaite lapt —- 
ir nurijo rakta. Jaunas vyras

AUTOMOBILIUS UŽMUSZE 
SENA LIETUVI.

♦ ( * , >. ..I

Queens Vi Iago, L.I. — Liepos 
16 diena 7 v,alanda vakare au- 
tomobiliaus vietoja užmusztas 
senas Lietuviu veikėjas, Adol
fas Lesniauskas, S.L.A. 38 kp., 
sekretorius, gyvenos 9218 — 
215th St., Queens Village, L.I. 
N.Y. Baisioji nelaime invyko 
arti veliones namu, kampo 215

»■ ' 4- 1 ■

Street ir Springfield Boule- 
varda. Automobilistas suim
tas.

Velionis buvo 62 metu am
žiaus. Amerikoj gyveno 40 me
tu.

Kai tik isz Lietuvos atva
žiavo da jaunais pietaife buvo 
siuvėjas, ir nepaprastas siuvė
jas, nes diiJbo puikiosiose Fifth

Pietinis
Paskutines Žinutes

1 ^1
i

gyvenos

B
L
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idant stengtųsi prigelbet nors 
•kokiu ’budu bedarbius’ir strai- 
kuojanezius anglekasiu#. Dele
gatai už keliu dienu atlankys 
prezidentą ir gubernatorių tam 
tiksle.

Komitetai ra pa r tavo
daug kasyklų nedirba tukstan- 
cziai anglekasiu nedirba kone 
perv isus metus o paszelpa del 
ju szeimynu yra tuojaus reika
linga. Daugeliuosia vietuosia 
atidarytos 'maisto stotys. Visi 
anglekasiai kurie 'dirba‘pO dVy 
leka dienu ar daugiau ant me
nesio turi puaukaut po doleri 
ant 'menesio, ‘bet tas neužtenka 
ir turi kreiptis in valdžia jesz- 
koti suszelpimo. ' ■*'*

r
Baltas Namas” ir ap-

Tąsai pats

nusigandęs pabėgo o Midkevi- 
czaito buvo nuvežta ligoninėn, 
kur nuimtas jos viduriu X-spin 
dūliais paveikslas parode, kad 
raktas nuėjęs jau įn tfkįĮvLJ

I ' .

Avenui, New Yorke, siuvyklose 
kaip specialistas. Vėliausiu lai
ku velionis vertėsi Real Estate 
ir apdraudoB bizniu.

Bus laidotas Panedeli, Lie
pos 20 diena S®v. Jono kapi- 

Inese. ?
|.» . A. U

Bus laidotus Panedeli, Lie-

1 >.i—>4 J . .m- ii U <
r 
-r 4-
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* n

linkine žeme Washingtone, yra 
verta 22 milijonu dolėrįu.

* Idant saules spinduliai 
nusileistu ant musu žemes rėi- 
ko tiktai 499 sekundų laiko.

* Katedra S.S. Petro ir Po- 
vylo'Ryma yra viena isz di-

i>iL.r.džiausiu,nnt svieto^ m

i . 11 -t .
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BAŽNYCZJA IR 365 NAMAI 
SUDEGS.

Prąga, Czekijė. — Baisi ug
nies kilo isz nežinomos priežas* 

fties mieste Vazco, kuri 'sunai
kino bažnyczia, 
daugeli kromu ir 365 namus. 
Daugeli Žmonių apdego, gelbė
dami savo locnascziufc isz lieps
nų. Vaidkas likos iszszauktas 
in pagelba ugnagesiams. Ble- 
defc padaryta kone ant milijo-

* &

* r

mokslaine

. no doleriu.I
J.“ X

1[ San Antonio, Tex. — Ke
turi kariszki aficieriai likos už- ll *
muszti laike susimuszimo dvie
ju eroplanu. . t!®

U Washington, D. G: — Pra 
eita meta ir szimet valdžia isz-| 
vare isz Amerikos 18,Q00 negei- 
stiiHA atieviu isz kuriu dauginu
sia buvo tokiu ka pakurstinejo 
kitus prieszais valdžia.

11 Dadeville, Ala. — Tarp 
nigerhi ir baltųjų kilo muszty-
neį'kurioja uzmiiszta^eli juo-
*44 • 1 a » . a a • . adieje ir sužeisti balti žmonys.

H Budapeszt, Vengrai. — 
Per sugriilvima naujai statomo 
namo likos užmuszta. keturi 
darbininkai, 6 nesuranda o 18 
sužeista. '

•• <7

* 11 ■■ '» i
’Kad Dede Samas tun 

373,230 darbininku 'aut paei
tu per kuriu rankas pereina 
kas diena 76,580,’m

paCzto,
Bzmotelia

U4J
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Kas Girdėt
. ,a. .’/’a1 ?

Del ko Lietuviai turi papra
timus skelbti savo ir kaimynu 
ergelius svetimtaueziams, ku
rie turi isz to daug juoku ir po. 
tam “foreignerius” visaip isz- 
juokineja!

Kodėl svetimtaueziai Lietu
viams savo slaptybių neisz- 
reMzkeT Jaigu pas juos kas at
sitinka, tai svietas nežino — 
gal net už keliu menesiu da- 
girsta. Lietuviai negali užlai- 
kyt tarp savos jokiu slaptybių, 
nes bėga su paskalų kaip ‘‘kate 
su pūsle”. Ant to gerui atsi
minkite ateityja.

Yra tai 
‘‘spren- 

ant saves

Nekurie kalba, buk tankus 
važiavimas automobiliam pada 
ro žmogų labai vikru ir smagu, 
kuris jauczeši rodos vaikszczio- 
ja ant ‘‘sprendzinu.” 
szventa teisybe, nes ta 
diszkuma” datyre
Jokūbas Brendza isz Bingham
ton, N. Y., kuris važiavo taip 
smarkiai kad rože in stulpą,* 
kad kaip sprendzina iszleke 
perprrsznki automobilio pulda 
mas keliolika mastu tolumo. 
Ant gili ūkio kad tasai ‘‘spren- 
dzrszkumas” kasztavo jam tik 
du dantis, iszlaužyma rankos, 
apie deszimts supiaustymu ii* 
deszimts doleriu bausmes.

Negana, kad po Amerika 
priviso visokiu gaivintoju tau- 
tos patrijotu, rinkėju auku ir 
sutvertojo rojaus ant žėmes, 
ne,s da Lietuviai gales tikėtis 
keliu “svecziu” isz Europos.—• 
Argi Lietuviai gales iszmaityt 
visus patrijotus f Teisybe kal
bant, tai kiszeniai Amerikie- 
cziu jau iszdžiuvo nuo visokiu 
auku, o kaip vienas 
nna diena iszsitare: “r 
cziokeliai tiek ženkliname tiem 
visiem musu Lietuviszkiem 
svecziam, kidk žiupsnis tabako. 

, o pas- 
pragara

žmogelis 
mes prasz

Jie nori nuo mus auk u 
kui siunezia mus in 
ir da visaip iszjuokia. Jau lai
kas susiprasti ir nesiduot apja- 
kint tiem gaivintojams Lietu
vos.” — O gul tame ir teisybe.

ku.
Thnkihi aplhikome gromatas 

nuo vyru, kuriu pacziules isz- 
pyszkiho su prielaidiniais. Vie
na isz tokiu gromatu patalpin
simo czionais:

‘‘Myiema mano paeziule! 
-—Ka tu gero padarini kad 
mane apleidai ir vaikus mu- 

’ su? O kaip tasai apleistiiK 
Tiiažiulelis szindien graudžiai 
verkia irszauke: mama, ko- ta * * JI
del mus palįkni sieratelinis, 
kodėl tavo szirdis bdvo taip 
užsikietejus, kada mus aplci- 
dinejai? Mylema mano pa- 
czut argi tavos tosios ne
kaltos aszarelcs ncšujtri 
dins, ar pavėlinsi idant vai
kutis mirtų isz gailosties?”

Argi toji 
lera” 
viszku szeiinynu gyvenimą? 
Acziui Dievui, mažai tokiu 
randasi, bet toji szarancza nz- 
kreczin ir kitus. Dori bureiin- 
gieriai apie tai ne nemislina ir 
guodėja savo gaspadines ir 
gaspadorius ir privalo rūpintis 
iszraut tuojau kūkalius isz tar
po szeimyniszko gyvenimo, jai
gu mato prisiartinanti pavoju 
— tuojnus praneszti apie tai 
gaspadoriui.

Geriau nuo tokiu atsikratyti, 
ne kaip vieni nuo kitu bėgti; 
nes žmogus su tokia moteria 
gero neturės ir varga su 
kais per visa gyvati turės.

tavos tosios 
aszareles

‘‘Burdingieriu Ko- 
grasins taip musu Lietu- 

szeiinynu 
Dievui,

vai-
(
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ANGLIJOS DIDŽIAUSIAS PASAŽIERINIS EROPLANAS ANT SVIETO.
• Sztni didžiausias eroplanas

dono, kuri padirbo Imperial Airways kompanija. Tasai eroplanas turi‘keturis motorius, 
nugszlesniam sparne ir du žėmtitiniam sparne.

tiktai pavirszutiiiihi, vien tik 
jam pritardama, bet tilo paežiu* 
laiku žiu rodama in kitus vai
kinus, o gal kartais ir susieida
vo slapta su jais. Jaigu jie butu 
tikrai myleja viens kita, tai 
žmonių liežuviai nebūta sugrio
vė ju meiles, kaip vejas negali 
sugriauti gerai pastatyto na
mo.

Bet visgi geriau, kad tas at
sitiko pirm, nbgu jie pradėjo 
vedusi gyvenimą. Nors ir'sun
kti isz pradžių buna, 
geriau'negu bnYhiai per 
gyVebima ir grhudinimasis pa-< 
daryto žingsnio.

bet vikgi
visa

4 <•Hannibal f >
y

- , . „ -------------- ,------------------- ----- f*# ▼ •

kuris, annkliena piriha'kn’rfa iszleke isz Loji- 
du

------- ,

Gudri Girtuoklio
Pataisa

T

I

Katarina buvo'biedna mergi-i 
na, bet darbszi jtarnavo pas via 
na ūkininką kelis metus, ’susi
dėjo kraiti, tai yra — gavo tVc-,

T

merika\
T

Juodai pilkomis durnu kaso-’ 
; mis apsidraikęs traukinys mo-

—I<10 lie ....* Į “I I II -

Lietuvos žmonių , per. tapjaki- 
mas! Jie dar vis tebemano, kad 
kur musu nėra — ten versziai 
niidu goria..

— Ra’ten žmones gali žino
ti! — liūdnai atsake Povylas.

; vc per tarpkabiius. Oras sklei- Man paežiam juk, rodos Jiebu-

K f■ii '4 

r

II
J*

Tula, patogi mergaite para- 
sze gromata in savo denio, kuris 
buvo Prbtestoiliszku kunigu, 
kuris buvo apsipažinęs gerai su 
reikalaus kiszancziais dangau^ 
ir žemes. Mergaite užklausė jo, 
ar redaktoriai yra žmonimis ir 
ar katras isz ju kada gavosi in 

• dangų, ba kaip ji -perstatė, tai 
ne yra galimu daigiu, ba redak 
toriai ne turi duszios. Turi.jie 
nepaprastas akis, kuriomh ma
to tik užslėptus dalykus o ir to
kiu,kokiu ant svieto nesiranda. 
Turi ausis su kuriom viską gir
di, net ir tokius žodžius, kokiu 
nieką ne yra girdėjas. Tolinus 
toji szirdele da karta užklausė, 
ar redaktoriai yra žmonys ir 
argali gautis in dangų?

Atsakymas kunigo dėdės bu
vo sekantis: “Redaktoriai yra 
ėfaszinos. Redaktoriai 'negali 
gautis in dangų, bet už tai gali 
siunsti savo reporterius ne tik 

■ in dailgu, be*t ir in pekla ir at- 
gal ir da nušiust in danga 
idarit dažinoti naujienų nuo 

) Szvento Petro.” 
i

Tūlas Lietuvys Slienadoryja; 
užklausė vierio iszmintingo tau- 
tieczio, kas tai yra 
ka ekonomija?”

Tas truputi padūmojus, isz- 
aiszkino jitm szitaip: 
tamista ,thip ne szitaip: jhigir 
kam isz bado ’žarnos marška 
gra'jina, tai tas kitas jam atsa-' 
kineja, kiek jisai duonos tiiri 
suvalgyt, idant butu sotus.” — 
Žmogelis to iszaiszkinimo nesu
prato.

Klek tai žmonių ’tižsifcreczia 
meile ir paskui kankinasi kaip, 
kokkos Igos apimti! Vaikinas 
susipažinęs su jam patinkan- 
czia mergina, pradeda *pas ja 
taukiaus lankytis, kad pasida
linus fcu ja savo numonemish 
kad pritraukus jos szirdi prie k 
saves, kad ir ji pamylėtu. Jis 
pats irgi pradeda mylėti margi; 
na ir savo vaidentuviai tveria 
vaizdus busianezios laimes ir 
szeimyniszko gyvenimo. Mer-

* .4.

gina pradeda-jam pritarti ir vi^ 
didesne meile jam parodo. Vai- 

, nes 
, kad;

< < Matai
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BERNAS NENORĖJO 
VALGYT ŽIRNIU

*
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NaujiaUsia liga kuri prasiu 

platino tarp Letuviu, tai yra 
l i '

■*
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Burdingieriu Kolera”. Nesi
randa tos savaites idant laik- 
raszczi uosiu 
apie pabėgima kokios motoras 
nuo vyro su bardingierium, ar
ba gyventa su savo gaapadino 
pepądpriąį ,pę akęvyroįr y fti-

neskaitytumem

kinas jauczeši laimingu, 
mergina ji myli ir mano, 
tos meiles niekas negales su
griauti. * ,

I

Bet apsirinka. Jis užmirszta 
kad piktas žmonių liežuvis, til^ 
laukia progos, kad apkalbėjus 
viską galėtu suardyt. Žmonys 
patemija, kad porele mylisi lie-t

Viehas na ra v ingus bernas sė
dėdamas prie puodo žirniu, ap
vertos, szauksžta, taip kalbėjo:

— Jaigu imsiesi ant szauk- 
tfzto, tai tave valgysiu.
Žirniai ant apversto szauksz-. 

to žinoma nesieme. Gaspado
rius tai paregėjus, nieko ne kal
bėjo. Atsitiko taip, jog i n1 kelis, 
metus po tani, jog tasai bdrnas,- 
kuris, jau buvo apsipaeziaves 
ir apsisėdęs ant savo /gaspado- 
rystes, atėjo pas savo sena gas-j 
padoriu praszyt pagalbos. Gas
padorius atidaro jam svirną, 
kuriame vienam kampe’gulėję 
kviecziai, rugiai ir žirniai.

— O gal tau žirniu reikė?— 
užklausė gaspadoris. 1 ‘ f

— prisiduotu, priMiduo-, 
tu —1 atsake vnrgszas.'

— -Na tai paduok maisza ir>
laikyk. t

Tai kalbėdamas, paėmė sziu- 
pele o apvertos, ja auksztieny- 
ka, kalba in žirnius:

— Jaigu’imsiesi, tai pilsiu.'

žuvius pradeda leidinėti. Žmo
nys tuoj pradeda inkalbineti 
merginai kad vaikinas negeras, 
negražus, neprotingas, per se- • *nas ir 1.1. Merginos meile prade 
da atvesti ir kad nors ir geriau 
sias ir protingiausias butii vai-» 
kiną, merginos akysia virsta 
netikėliu ir pradeda nuo jo saa- 
lintis, reoziau sueina ir ant ga-j 
lo visai užmirszta apie ji.

Tuo tarpti vaikino szirdyja 
meile vi sdega ir, matydamas, 
kdd jo svajbnbs žūna, kad mer
gina <jo daugiau nOmiyli, kanki
nosi, lyg kol artt galo pailsės 
nuo tu kaneziu to viskb neuž^ 
mirazta.

Kas tatne dauginusia yra 
kaltas? Kalti yra-liežuviai. Bot 
didžiausia kalte yra tame, kad 
ežia nebuvo tikros meiles. Jai
gu vaikinas mylėjo ja karaztai, 
ir tikrai tai mergina ji-mylėjo

, * t ' t

dėjo kraiti, tai yra — gavo tVc-. 
ju metu telyczia; parsžinga 
kiaule, audeklu ir 15'ru'blih. Ta 
turėdama, apsivedė su Motie
jum Pitka, ūkininko sunum, ku. 
ris po levo smertei apėmė tam 
paežiam kaime ukininkysta. i 

Motiejus, būdamas da jaunu 
berniuku, vaikszeziojo in kar-t 
cziama ir ten per kiauras nak
tis szokdavo. Ant galo taip in- 
prato, kad ir dabar su gera Ka
tre apsipaeziaves da labinus 
pradėjo in kareziama vaiksz- 
cziot; buvo szioki-toki gyvulini 
ir padarai;’ Motiejus szvbntas 
dienas ir nedelias karezemuo- 
se praloikdavo, gere'pats ir mu- 
zikaritamsVluOdavo.

Tokiu būda gryždavo volai, 
o laikais ir szvintant. Katre la-< 
bai tuom rūpinosi, o labiausia,’ 
kada Didvlis davė kūdiki, bieiL 
na žmona sėdėdavo per naktis 
prie lopezio ir klausydavo, ar 
Motiejus nepareina.

Taip potejd di'i motai, 6 MoJ 
tiejus nudlat gere. Katre džio
vino sau galva, lea su judm bus 
padalyta, kad jos vyras pltsiM 
taisytu —baudė visaip, vorko 

, kad pasi- 
vela pyko,

i

irp tasze gražumu
liautu; glosto, tai
barėsi, pora sykiu susimusze. 
Nuo laiko isztikruju Katro pa
pyko ir pradėjo kerszint bii jai 
nhbhgei labai

į dėsi in szaiis ir keitėsi apylin- 
) kiu iszveizda. Vožė per ilgus 

geležinius tiltus, per girrias i^igana.
— laukus. ' Staiga pasirodę ®rfgj8 filiai, giliai atsiduso, 
smulkus nuskurę trobesiai., tai jiH inll(e padarcs klaida, kuri 

/suteiks jam didelio vargo die
niu ir jo rszsYajota laime, kaip 
sapnas, pranyko. Jis 'mate 
priesz save varga, bada ir szal- 
ti...

Jo mintis leke atgal už juriu- 
mariu, toli, toli in ta mylima 
Mzali, kuri liko jo broliai ir se
nules, kur dar vaikeliu būda
mas linksmai bėgiojo jis po 
laukus ir pievas, kur, nors ir 
juoda duonele vhlgy&hmUs, nie 
kuomet ncalko, nobhddvo.

• d________________ ■ ’m —

KYTRAS ČIGONAS

-

vb taip pranta Lietuvoj bfet bū
davo — kad tik nebūti namie ir

lii-fc J, * I,

Brigis giliai, giliai atsiduso.

, priemiestis.
Trttukiny s susitdjo

t
I

j

— ant geleži h i ir
* < ‘ 1^* * I * 4

Virszuja ■ 
stulpu riogsojo apjungtas, pai-
szinas stiklinis stogas. J|3nvo 
tai gelžkelio stotis, in kuria isz

_ .., _ III

— Ka, pabudinsi saviszki? 
o asz kas, kad ne tavo vyras?

— Ka, tti'pats? tai nc;-mu- 
no Motiejus, kaipo geras gas- 
padorius, tuo1,jaus po vakarie
nei atsigulė ir prie manos mie-. ' ♦ *
ga, tai jo nebudink, ba. rytėjo j, 
kaip pradeda szvist, turi *dit 
prie darbo; o kaip neatsitrauk
si, tuo jaus pabudinsiu...

— Kaip tai, tai asz ne tavo?
— O kvaraba tave žinojk'e- 

no tu esi.
Motiejus da gera valanda sto

vėjo, norėdamas savo paezia 
davest, jog tai jis jos pats, bet 
unt.tuszczio — kalbėjo dabar 
pat in save: *

— —Gal ji turi tiesybo, pa
žinsiu ja, žmona iszmintiiiga ir 
gera; bet asz — nelaimingus!

f • •tai asz ne Motiejus Piktus, bet 
kas asz per vienas? — ach, ebr 
turbut niekam nevertas; Vėl
uos mane po balas vedžiojo, esu 
nuvargęs, szalta; o

i

skūra isZpdre;' 
bdt kad buvo gera 'žmona, tok
sai jos buvo Ir kcrszinimtis — 
gera Katre pikto hcmislijo.

Vienas Nedėlios vakarti, vė
lai kaip visada, gryžo Motiejus 

Oaspador, atversk Wžiti-l uamon, o kad buvo ruduo, tai
pelė, tai žirniai tuojaus imsis.

— O atsimeni tu broluk; 
kaip paniekinai pas mane tuos 
žirnius, atversdamas savo 
szaukezta. '

Bernas mėtėsi in koja gaspar 
dorini, 'peVpraszo su aszaromis 
•ir iszpažino, jog sugriesžino, 
paniekindama dovhnoms' Die
vo, o geras gaspadorius davės 
jam gera pamokinimą, atleido 
jo prasižengimu, pripylė ketu
ris maišatis su 'žirniais, kvjo- 
cziais, rugiais ir bulvėmis nu
siuntė hamon. /

atversdamas

po lietui buvo naktis szalta, vi
sas drebėjo; o da ta nakti, kaip 
ant tu patycziu, pikta dvasia 
po balas ir purvynus vedžiojo,1 
ba ve, buvo įgirtas, tai paklydo, 
o gal szim'ta kartu parpuolė — 
szlapes, purvinas; gaidys pra
dėjo giedot, kaip Motiejus vos- 
nevoH’savo namo duris atitiko 
ir pa baladojo.

— Kas ten ? •*- paklausė vi
dui Katre. ! * \

- - Asz —; atsake per dantis 
Moliejus

. i

-----—,----------
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Nedąrykia skirtumo terp vaiku 
miifekia vteds ligai. Velnisžkaa 
kązlriavimaB. Jeozkojo tarnaite^ 
o rado paėsta. Stebuklinga kuczia. 
Krėstas. Nelaiminga karalių fr 
vienturte1 ddktdte. Nelabas vyTab.' 
prakeikimas. Delegatai pas-grafa.. 
Užkeikta skrlpka. Del tu, ka keti
na ‘štilra karta apslpacxiuot. Pikta 
Ohdta. PRĖKE^Uc.

Užkeikta skrlpka. Del tu, ka keti- 
karta apeipaciiuot. FiKta 

PRĖKE^tJc. s
W. ©. BOCZKAŲ8KA8 - Ca< g

v
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— Kas per asz?
— ij-gi tavo pats. r'* 'I tll ''*■

— Eikio szulin, ‘girtuokli!
• .f , . ', I •

nemonyk man akiu ir duok mie 
got.

~ Ar tu pasiutai? asz szla 
peš ir susžales, o man ne nori( 
atidaryt duriu i 
kaip az tave/pagriebsiu, taį pa

«• . >
1 , į#
** 1

h

atidaryk, b g
u

minėsi!,,.,
— Szalin traukis, latre, ba 

kaip palbndinsiu šaviszki, ♦ tai,
*tau sprandą nusuks

,1

Im 1 wb U 14 d

prieplaukos atvožė Povyla Bri- 
gin. Czia jojlauke draugas — 
Antanas Dirglias. . f 

' /' f *

Draugai meiliai pasisvcikL 
no! Nuvargęs, suskurdes icėlio- 
neje, polesiais dvoke nelaimiu- 
gas Povylas. Antanas, tyloda-

Ii. jni įn. , 4 • r .

mas, ilgai in ji žiurėjo ir pnga-^ 
lios tarė: — Na, o ar žinai,'kUr 
dabar esi ? —

— Ka asz galiu žinoti!
■— Matai!

*"* " * 3i ir

Parsivedės sveczia namo, 
sziek-tiek apdabino ji ir, paval
gydinęs, eme klausinėti, kas te 
girdėt Lietuvoja.

Trumpa, bet aiszku gavo isz 
Povylo atsakymu: — Vargus.

— Ir czia taip-pat vargas!
— perkirto Antanas.

— Taip, tese toliau Auta- lo disclo, o asz tau gerai užmo- 
nas: —bet czia vis laisva sza-
lis.

sveczia
Mužikai vežė maiszus avižų 

pagiriu, kur ne toli buvo čigo
nu abazas. Taip vyresnisis či
gonu tare in saviszkius: — 
Na, vaikai prie darbo — ir 
pats nubėgo aiit kelio priesz 
pirmutini vežimą ir tarė. — 
Gaspador? ar tu pane ne par
duotum man ta kriuki nuo ga-

i

laisva

tas Mbtlo-
jus Pitku midgtr *sau priė mo> :
tcriszkes; o asz kur pasidėk 
si u ?

Ir atėjo jam iszganinga mis- 
lis — kad kaip tik praszvls, eit 
iii spaviedi ir klaust kunigo: ar 
jis nežino kas jis per vienas 7V 
ar isz tos parapios? ta syk ži
nos kur eiti — nuėjo ant kupe
tos szieno ir tonai gardžiai už
migo.

Kat re viską per įauga mate.* 
Ant rytojaus, su kaiminkoms 
ir kūmutėms, paėmė palengvė
lė mieganti Motiejų ir in gfiip 
ežia inneszo, paguldo in lova, o 
pati pradėjo apie pusryc5iiits 
triust. 5

Kada Motiejus akis prttple-’ 
sze, nežinoję kas su juom pasi
daro ; iszejo pažiūrėt, ar 'kas 
ant szieno 'neguli — ne ženklo 
nebuvo; paezios-nedryso klaust 
— negaldjo apmislyt kas ežia

r

’ Ir nuo do laiko gert pallbve, 
padidino ūkia; o Katre Dibv’ui 
dekavojo, jog jai inkvepe toki- 
buda*pntnisyt savo vyra.
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NE SZLEkTAS ISZMANY- 
MAS.

Vienas studentas,

i

t. t i 
didelis

juokdaris, nuejas pas czerauni- 
ko liope paczeraiit ant kortu.

*, I ± ui 4 * *1* > 4 *

Bobute perverto akis, lyg kad
«. * - r * • i'k t , I

ku mislydama ture; kadkortoj
puolė del jo dideles laimes, jog

h I • •

jisai trumpamo laike apturės
* *■ * ’ * * - . •

dideli palikimą nuo vieno isz* ’’ 1 *
savo giminiu. O tai linksma na-

” » * • į

vyną sako juokdaris jog asz
• * I ■< .»■ < ♦ * * I

esu dabar be jokio skatiko taip t k ’ > i . • 1į <'

kaip bažnytine pele. Bet jau,
dabar pasibaigs ergelai. O kad 
pon,e tikrai' žinai kad asz gau-( 
siu patikima piniguose, tai mel 

» ' « * ■■ ■ « ‘

.polio tikrai' žinai kad asz gan

d'žiu paskolyt man 20 markiu, 
o asz gavės pinigus atiduosiu
su.procentais.

’i

— Klysti, labai klysti...
— Ten, Lietuvoja, szheke- 

davo, kad Amerika — 
szaiis.

• — Tiesa, ežia žmogus ttiri 
laisve... pastipt Įvadu; turi lais
ve — suszalti be pastoges... Ii4 
daug panaszios ruszies ežia tu
ri laisves... •• •

— ;-Visgi I juk ežia pinįgu 
uždiiba....

Antanas nutilo ir giliai, už
simąstė. Pagalios tarė:

— Pinigu!.. Keletas metu 
atgal gal ir galėjo uždirbti, liet 
dabar... dabar ne. Pragyvoni- 
'mas'eina btangyn: trys metai 
atgal Už -Valgi per savaite už
tekdavo pusterezio dolerio. ^0 
dabar —ir pusketvirto perma- 
ža. Už butą gana būdavo dole
rio; o dabar — be .pusantro nei.

kosiu.
Gaspadoris paklauso ka jis 

su juom Veiks o čigonas pasa
kė, jog su juOm žtrvis gaudis, 
toip kaip su meszkdre. Ne rei
kėjo ilgai dorotis ba čigonas 
gerai užmokejb ir da gavo ma- 
■garyeziu gala virves. Čigonas 
pririszo virve prie kriukio ir 
ėjo fn netolima prūdą, o;muži- 
kai palike vežimus ėjo paskui 
čigoną,'idant pamatyt kaip jis 
gaudis su tiiom kriuki h žuvis. 
Čigonas priėjus priė prūdo už
mėtė krinka nes niekas nesika- 
birth ir pats i h save niurna:

Ir vela in 
o mužikai 

visi žiopsosi, o čigonas kaip 
kada žiurėjo isz paniūriu in 
vežimus. Kada užtrukde mu
žikus gera valanda, mete kriu
ki in prūdą, o pats nuėjo. Mu
žikams .pagailo kriukio inst-

4‘Imasi, neimasi.” 
kita vieta inmete,

kalbėti nekalba. O kur dar dra- jr sura(i0 0 kada sugry-
.panos, avaline! ,

Nustebės, žiurėjo Povylas in 
savo'drauga ir tyliai klausė to
limesnio jo pasakojimę.,

Taip, tik paimi, tuos ke-1
_ _ 1 _ * _ ' 1 f * '■'C1 ' I

• I žo pas vežimus daugelio mat- 
szu su avižoms nerado.

lis dolerius savaitine^ a|gps,‘pa 
cziupinesi, iszdalini įr yej nOra.

4 f » M 4

Brigis akis inspeites žiurėjo
i t t L/ J M , .

in Antanu. Ji vis didesne ir di
desne eme abejone-apie iszsva 
jota laime. Ant galo akis nulei
dęs žemyn, mintyse paskendęs, 
tarė:

— O kiek-gi galima uždirbt K* •** ■ I .

Prtistas dUrbiifihkaš už;
— U -

i
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GYDUOLE AR TABLETAI 

Praszalina galvos skausmą in 30 mi
liutu, sustabdo szalti pirma diena, 
ir oustabdo Malaria in tris dienas. 

666 Jtaostia del kūdikio saalcsio.
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Ant J. Sakalauskas 
‘LirruviszKAs graborius 

(B«U Phone 871) 
331W. Centre St., Shenandoah, Pa* 

Nuliūdimo Valaridoje, reotel- 
kiata reriausl patarnama. Pa
laidojime atliekam repeating ai 
ir graSiaL Burita pilnai ni<*- 
nSdin ti.

, lai fcahenoM«
-jeign dcaa pareikalaus mano pa
tarnavime tai meldžiu man telo- 
kdndoti b 'pribūta In dedaimta 

"IVBan Telefonas 873

per savaite?
* ’ t t

dirba daugiausia devynis dole
rius.

vis žmogui
* h

— Tai todos, 1 
galetuinei sutaupyti.

— Gei‘ai. Darbininku prisi
grūdę daugybe. Dirbtuvių tiž-

i t 7^ |i

veizdbs ’Ua?bininktis laiko įsū
nio vidfoja —■ nekenezia ir prie 
mažiausios provos iszvaro... 
Rudeni, Davasari, tai jau
pora menesiu būna papras'ti 
kasmetiniai bloglaikai. Jaigu 
seniau ir esi kelis centus sude-i 
jes, tai ssiuo -laiku juos pragy
venimo jaigu neturi tai buna—■ 
laime ir laisve.. Abudu nutilo.» I 
Brigis buvo labai nusimines.Jd 
veidas iszrode tartum bulve 
dreghoja vietoja auginta.

*

tarnavima tai meldžiu man tala-

po

Y NbkIaitis
Lfotavbikat Graborlwa

Laidoja numlritius pa- (< 
gal naujausia mada Ir 
mokslą. ^Turlu pagalbi- y

i

■i. dfa Uni
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— Ir kam asz važiavau ?!
— Matai, pertrauke ji An

I
i

— ta , - y J

tanas: — asz nežinau, kas tu

n Ina* TnOT6r*nH. 1 
narnos prekefc.
Hile W.jSprm Sta,

Bell Telefonai 149

Ml iuūrket ^street 
Bell TklafttaM 
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Dora Lietuvaite

Tikras atsitikimas isz Lietu* I
visiku ateiviu Amerike.

skausmas szirdies sujungtas su 
tulžio kartybėmis su spragi no1 
ja ir užėmė žada.
i i i
►rūpiniesi tuomi

nuomone dokavodamu,

Iki szio'laik George ’jus Wil- 
liamsak buvo beveik turtin
giausiu ukesu miesto New Yor- 
ko. Namuose jo visur ir visa
me galima buvo rogoti turtin
gumą ir brarigenybias, kad žiū
rint in ta viską galima buvo 
sakyti, jog juose laimingai ga
les visa gyvenimą gyvdnti ne
tik ju vaikai, bet ir anūkai.

Bet nieko tvirto bėra ant 
szios pasaulės, ypatingai mate 
rialiszka laime ’netvirta, o tra
pi kaip kad stiklas, kuris nuo 
smarkesnio smūgio phbyru Ir 
jati jo Hera. Teip lygiai ir ant 
laimingumo Williamsu puolė 
smarkus tfmUgia. Nuo kelhrmo- 
tu kalbėta mieste apie nuOptio- 
ie, arba subankrutyjhna dide
liu Williamso firmų Bostone 
ir Filadelpbijoj. Tos kalbos' 
žmonių, ypatingai garsinimai 
tokiu kalbu laikraszcziuose ne 
ramino William’sa. Kas ka 
labiau galima buvo ji matyti 
susikrimtusi neužganėdinta ir 
apsiniabkusi.

Vienkart sugryžus jam na
mon isz Bostono, pone Wil
liams persigando, iszvydus ji 
nepaprastai susi rūpinusi ir 
liūdna, o užklausus jai apie 
priežastį, atsake su kartybių.

— Alieija! negaliu jau il
giau slept to nuo tavęs, ‘kad 
grumo mums pragaisztis neisz- . 
vengiama. Jau žmonių perspė
jimai iszsipildo, kadangi tikrai , 
firmos mano Bostono ir Filą- , 
delfijoj subankrutino, 
ma New Yorke teip-gi nustu
mia in pragaiszti. . įgingo gyvenimo Williamsu,

Ir tikrai teip stojos.
*•*1 * J u. .

a M t ' . i

Neteikalingai, "^on iute; 
ramino tarti! 

’«ni(įliszkn ^gei’inim »Strtkliutc
tkas-gi gali roikhldut mokės* 
tiesi dn Dievas ta net* 
laime permainys ^arit Jriitnes; 
vargus ir Ii minantis ant d žiacif 
wno ir 'linksmybių. Ą Asz 'ttio 
tarpu troksztu boti pas jumh^

PKJJJDB- - ---
top, kuria labai buvo pamėgus 
ir troszko visa savo szoimysa 
priskirt prie ezvetttoa katali- 
kiszkos bažnyczios. Pati pra
dėjo lankyti katalifciisz'kn bal
tino mokykla, Idant mdkytis 
katakizmp, o po tatn net ir da- 
loidus Vyrui imths su savim Ir 

o po pažinimui gerai

I

Ypdtiszką^ nio. • ]
— *-Ponas į Grrfšze beldžiu 

man duoti rakta kuri mamyte 
paliko pas jus iszeidama in 
miestą. * '

Szirpuliai praėjo per ji. At
sisėdo ant lovos, pagriebė mer
gina pusiau pritraukė prie sa
ves.

szia
sziene gal i^žtikt... — sudejavo 
mergina.

Kas man tai apeina o Ir

savo
-Marytei už ta didele jos labda
ryste, liepdama vyrui priimti

* v.
pinigua, pridurdama: i
'' -so Vios'/pats DioVas > tik ra i 
tur savo apgloboj,ta'dora mer
gele, rasi, palaimįs • tttds»pinl- 
gus nevertose musu rankose ir

josj ditkleri s,

I

daJei^Mugražinti -našlaitei j j
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' j b po pažinimui gerai 
visu instatymu tikybos, pasili
ko visds-tryM tikriem katali- 
Jkoms, se’tik išz vardo. — Ka»- 
link paties Williamso, tai isž- 
prnd^iu neturėjo 'noro mainyti 
tikybos, 'bet'kada dora dievo
baiminga ir maldinga jo žmo
na iszaiszkįno ir parode visa 
gražybe ii* iseklaidingumo tik
ros religijos, mbte ir jis protes- 
tdriiztna, nes jau Ir jis buvo 
persitikrinęs ka vertas protes- 
'tonu is^pažinimas, o ka 'kata
liku, nes aiszkia buveizda tu
re j b gerb savo tarnaitei jJfary- 

, ant., kurios nifrode jrim 
teipgi jo žmona. Taigi 'pašilių 
ko visa szcimynn WiHiamsu 
katalikais.

J v

Na... ka darai ponas Gru-
Da kas pamatys... Gru-

'’’I? r ' 1 * ’ <

slinkiai uždirbta skatiką, vi 
• Williams’as prions piitigus 
nuo (lordą, mergeles su didėliu 
dokitigyste. Tuojaus William- 
sas aprūpino visus reikalu;’ap
mokėjo gyd intoju i ir už gyduo
lių,

rinetu, kurios būtinai to rei-J pradėjo iszpalcmgvo taisytis 
o prie geresnio maisto ir pajie- 
gos ^pradėjo sūgryžti. « 

Laike savo ligos temingai' 
žiurėjo in visa pasielgimu Ma-i 
rytės ir mokėjo pažint visa jos 
verte. Jos pazventimas, 
žinisžktimas, isžtikimyšie 
'rupestingumns pildytne savo 
pareigu, 'nemažai ‘davinėjo 
Wiliams ’lenini prie ^iriisli jitne.

— IsZtikro ’tas yra Ukru 
'aipsmeižimu, kad mes katali
kus niekinamo ir isžjuokiiieja- 
me ju tikėjimą. — Kalbėjo 
Williamsienc pati in save. — 
Marytei turiu aiszku pavyzdi 
kaip griižtis yra katalikiszkas 
tikėjimas jeigu mo’Wa religi
jos pridėreneziai žmogus pildo, 
Maryte tikrai prigtili prie Tu 
žmonių joje aiszkiai matos grn-; 
žybė tikėjimo, 'nės jiji tikrai" 
seka ’’mokslą Kristaus. ‘____
pasielgime, josios tikibisžkam 
persitikrinime tidrs nuo seniai1 
stengiuosiu užrast 'kokia klat-" 
da — negaliu ! — O, kad visi 
žmones butu tokiais, o kad vi
si isžpildinėtu visus tikėjimo* 
privalumus ir butu tikrais isz-4 
pažintoje is mokslo To pilno’ 
Dievystes’ir tikros Dieviszkos 
dvasios Ižgrinytojaus/tadn. ant 

Kaip dėkingas jai buvo abu-| szios niusu žemos biitu tikras 
isžpa- 

‘poni 
o turėdama tikra 

paveizda katalikystei Marytei,* 
pradėjo kas ’khrt dažninti du

g J
J
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idant szelpti ir isžvdduoti Vi-j
sai pone, jnk pono'būtinai rei
kalauji dabar to, kas tau ’pri- 
gelbinėtu ir panaites apžiu-

kalaujn, būdamas nopriprntu > 
šiom prie vargingo gyvenimo; 
Jos jau su manim apsiprato ir 
myli mane, kaipo ir asz jas, ne-

ant

noriu, palikti. Ant galo, jeigu, 
pone, būdama Ihlbuiiga prie- 
miąi 'inane susimylėjus 
vargingos naszlaites, kaipgi
galiu palikti dabar be -pakak
tino atsimok ėjimo už tai. Vi4 
liuosiu kad jums sunkaus gy
venimo neapsunkinesiu da la
biau, kadangi troksztu leng
vinti ji jum ir saldinti, pakol 
Dieyas ncsusimyles ir neper- 
mainys tos nelaimes, tint tVlr- 

4tos laimes, o Jame vilties nie
kad žudyt nereikia.

— Ak, Mariuk mano! — ta
re atsidusus szirdingai pone 
Williams — kaip dideliai 
gera. Tu esi tikru Aniuolu ra
mintoju nuliūdimuose.

Taigi Maryte drauge su sa- 
iszsikniustc

o fir-

Netik
ka, bet ir namus turėjo Wil-, 

idant ap-liams’as parduoti, 
mokėti reikalaujamas prigul- 
mistias, kuriu isz vidur reika
lauta. . i

Pasiliko szeimynai turtingo 
iWilliamsu vos menkas kapita
lais, kuris vienog veik iszsi- 
baige.

Tasai didžturtis turėjo da
bar vargingai gyventi pasisam 
dytam namelije, o kada iszte- 
klius baigėsi, o ponas William-, 
sas nematė isz niekur pagial- 
pos nusiminimas jo, kaipo ir jo 
žmonos, kuri -iki sziam laikui 
nepažinojo suvis, kas tai yra 
vargas ir rupeseziai apie užlaI-( 
kyma gyvastes, buvo didelis. 
Ant galo ausikrimtimas ir su
sirūpinimas apsargino Wil- 
liams’ieno, kad turėjo atsigult 
in lova. * ’'* -I

Sunkiame 1r liūdname tame 
padėjime Williamsu davesį 
prigulinbziai pasipažint visa 
grožybe Marytes duszios. Kiti 
taniai ir tarnaites, kurie buvo 
priimti paavorkus mergaitėm 
isz tifuso ligos, kada szeimyna 
iWilliaimiu’pati*ko tas nelaimin
gas likimas, žinomas ’daigtas, 
turėjo '‘pamest juos tUojaus.,# • 

:iViena tik musu Maryte visai 
pamest nenorejo^Kalbant po- 
nei Williams ih'ja su kartybių, 
lead dabar jau turės persiskirt, 
'gal hnt visados, Maryte atsakei

— Ar-gi, gali poniute ma-. 
ne 'varyt nuo saves tokiame 
Jcarte, kada pagalbos labiausiai 
Reikalauji.

■ —- Bet gi, Mariuk’ argi ne-f 
matai, jog jau tarnaites laiky-

»♦

esi

vo duondaviais
isz puikiu rumu o ins ikrą oste
in prasta maža nameli, ‘iszsiža- 
dejus riiivis algos, o net tarnau
dama Williams’ams dirbo ki
tiems, kas davinėjo.jai ipramy- 
tima, todėl visai nesurrkino var

o 
tacziaū lengvino’‘kaip įgalėjo,.-

lt i ne man T-Juk žinai kad mo
kėt tau jau neturime . isz ko. 
Netrukus pasiliksime patys tik

• * "»

tais pavargėliais. Ak, baisu...
. ►—Ir nutilo negalėdama žodžio

• • •

•» * * 
tais pavargėliais. Ak, baisu

I

ww o ' inn." . j

: > jsztarti, kadaugį^graudumas ir
/ V .! *'! » |

dėka ‘tam Williamsienc
i

nemažai

du Williamsai, 
szeimynele lengvinu bus dasi-l| žintoja ’protestbnizmo, 
prasti negu paraszyti, ypacz 
apsirgus Wil Ii ams ’ieniai Ma-i 
ryte ‘buvo 'būtinai reikalinga 
ir be jos jokiu budu nebūtu ga
lima apsieiti.-Jiji 'dabar turėjo 
būti gaspadine namo, ka žino-J 
ma noringai jai pavedė ponia, 
žinodama jos dorumą ir suma
numą. Kaszt a i pragyvenimo, o- 
prieglam gydintojas ir gyduo
les labai greit iszeme visiszkal 
iziokliu. Susirupines ^Villiam- 
s’as su aszarom akyse pasako
jo apie tai savo serganeziar 

■ -. 4 * n.. - l a r  r _ <

arba visa >ju rojus. — Teip kalbėjo

Wil’Hatns 1

i * t v kžmonai, ka matydama ir girde-
dama Sfaryte tikrai atjautė juJ 
skausmus ir kartybias kokias 
kente isz tos priežasties j u szlr- 
dis. ,

— . Pbnb — atsiliėpb dorafl 
mergdle raminaneziai — nesi-- 
rupinkit teip labai da ir ne-* 
desperuoškite. Laike savo tar
nystes jusu namuose. Dievui daf 
leidžiant suezedijau isz algos 
kokia man už mano darbu mo
kėdavo apie 300 doleriu. Teik-5 
diesi ponas Williams’e priimti 
juos nuo manos ant savo reika
lu. . i

Williams ’ 
kydamas žiurėjo per valanda 
in gera savo tarnaite, kuriuos 
žodžiai reiszke tiesiog; dova
noju jums mano sunkiai už
dirbtus pinigus, idant gelbėti 
jus nelaimei.

— No, ne^ tas būti negali—. 
tarė- pagalinus — neprivalai 
davinet man savo suezedytu 
pinigu, kadangi nematau ga
lėjimo atiduot tau juos kada — 
nors. Acziu tau už tavo geru
ma, bet negaliu nuo tavęs ju 
priimti. < * ’

Dabar ir ligone, kur iki szlo

J

as nieko noatsa-

j
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Hali gamv'su tokiu darbu, j

sauįir
rn* 'tei ant., kurios nurodo

Kas-gi apraszis ta didelė Ma
rytes džiaugsmu, 
dora, galiriia sakyti tikra apa- 
sztalka, isz to, kad dabar mate , . . 1 szeimyna tikrai -laiminga nes 
atrado dabar tikra laime per 
bied na mergele, kuri dabar jau 
nebuvo pas Williamus kaipo 
tarnaite o kaipo mylima ir 
giiodojama sanare szeimyribs

koki tittojo
lt

!
1
5

-Josios ^orD kurios tarytumiai pats

moti ir mastyti apie ta tikra' 
iszpažinima, 
protestohiszko

i

Dievas gyveno ir laimino asu, 
visame.

i
I > > *

Nuo seniau jau žinota Isz 
kur jiji semdavo tas visas sa
vo gmžias dorybes, kuriuose 
kas dien lavinos ir kurios daro 
ja neapsakomai gražia ir -tobu
la mergele, o ypatingai kad 

■tuo szaltiniu visu pagrožinimu 
ir padailinimu jos pobūdžio 
buvo abrozas 4<Szventos Szei- 
mynos, ’ ’ 
kas-rytas ir kas vakaras mels-

o ’klaidingumą 
-isžphžinimo.

Į Troszko susipažint 'gėriaii su 
katalikiszkos tikybos instaty- 
mais, todėl *prttdojb Marytes 
klausinėt apie szi ir ta, net aky 
veizdoj savo dukrelių, 0 dora 
•mergele ’drąsiai aiszkindlivo 
jai teisybias savo tikėjimo,- 
teip, kad klausytojos su'didžiu 
noru klausydavo, nes jos apsa
kinėjimai ^pataikydavo anoms 
in szirdis teip, kad niekad nie
kam 'tai ncužsiglnczydavo.

Pagalinus atsitiko 'tūlas at
sitikimas, kuris istorijoje szbl- 

Į’mynos Williamsu,' be abejohes 
[prigulėjo 'prie laimingiausiu. 
0 ypatingai, dėka ipageibaigi
miniu dr nenuilsthnoziam’dar- 
bavimtthdpOno Williams, pasi- 

Į sekė jam netik’dali bet lbeveik 
didesne epuše buvusiu jo turtu1 
atgauti, ka turėta jau už visai 
dingusi. Dabar vėl William&is 

I savo spekas.paszventes preky-. 
bai, kuri pirma ji buvo ipada- 
rius didžturezium. k«

į Pone Williams jau 'liuO so-‘ į 
nėi buvb ^Veika ii7 (linksma, ka- 
daugi priežastim jog ligos bu- į 
vo szeszelis ateisianezio bai-

I ♦' : ' I
saus vargo ir nuopuoli o, kas ja

J smarkei baugino, o tas 4mimi-‘ ’ 
simasis naikino jos kuniszkasf j

J spėkas. -

laiko tylėjo, iszreUzke atviriau

. Jau tidžinau ko klausyti, 
Užpyksta vyrdi ant mergų, 

Tuojaus vali ant ju;
Vadina senom ir netikusiom, 
Nuo visu vyru pasilikusiom, | 

Tai vėliai merginos smaukė 
plikiai,

Vyrai, niekai, niekam netiko.
Merginos peikia, vyrai peikia, 

įO vis plusta ir koike.
Kalta ir viena ir kitu szalis 
Merga sena, vyras plikis,

Ne vienas tiiri paezia LietuvoJ 
ja,

O czion su kitom balavoja, 
Gzion užkabinėja merginas, ; 
Kožnas tokio jauezio ginas, ■

sas:
I >—

t

bobos nebijau — atsake Jonas 
dūsaudamas — dabar laisve.

Patradke mergina da aroziau 
prie saves... Mergina sukliko. 
Sztai durys smalkiai atsidaro o 
ant slenksczio pasirodė poni 
Grusziene.
— Otų zbereznike, prakeik

tas ci ci like, tai tokia laisve 
tau u žs n o rojo!

Pagriebus szluota isz kampo 
priszdko prie Jono.

Jonas paregėjus priesz save 
revoliucijoniere, greitai palei
do mergina.

— Laisve, supranti — bet 
isztare tuosius žodžius labai 
patykiai. ■ .

Sztai szluota nupuolė ant jo 
galvos kaip netikėtas griaus
mas,, o Grusziene suriko kaip 
Arkaniuolas triuba ant pasku
tinio sūdo:

— Asz tau duosiu laisve, tu 
prakeiktas cim’baliste! Niaukei 
laike pietų — kentėjau. Alaus 
tau parneszian ir vis tylėjau, 
supasžkudinai lova ir tai dova
nojau.. Bet prie mergu...

Boba net nuspringo isz pik
tumo ir vela pradėjo krapyt su 
szluota Joną, szaukdama.

— Tai tokios laisves ,tau 
užsinorėjo. Tokios laisves tau 
niekad neduos, tiktai asz... Asz 
tau akis pirma iszdeginsiu... Tu 
prakeiktas kvaili! Supranti! 
Szluota sulužo, o Jonas dūme 
per duris. . * i.

Per visa ta vakara Jonas 
daugiau nieko negirdejo kaip 
tik:

Laisve Jone
i- ** i I . ' .....

Jonas Grusze, vyras norihts 
buvo milžinas bet prieMz paežiu 
buvo mažiuleliu
karta namie, skaitė Soeiulistisz 
kalaikraszti: >•

—- Žmo-o-nis tum-riJtu-teti 
ypa-tlsz-ka liuo-sybia visa-mo 
tr’ftoqiri-gul-min-gu nuo vi-su..

»Wrskaites toki atrttiprinreIi, 
pajuto, jog yra nevalntnku. Pa
eitai sės kepure ant pukatrazio 
Htojo’ir giliai užsimanste. Šatai 
davėsi girdėt isz grinezios bal-

Joną, ar eini ant piet?
11 Jonas iszgirdes ta baisa, su
sitraukė ir norėjo fbegt, bet at
siminęs ka buvo perskaitęs, 
iszpute krutino kaip kurkinas 
ir atiliepe:

— Ar tu'boba uždarys snu- 
ki-ka! '

— Ka tu kvaili sakai! —su
riko motore iszszokdama isz 
grinezios.

Rustus veidas Jono truputi 
pergazdino mote re. Parodo su 
pirsztirnnt laikraszczio.

— Boba, ar tu skaitei kas 
ežia paraszytn! — LUisvo! ar 

tasai paskui kaip bludžioja, | girdi... uždaryk žioti!
In laikraszczius visaip teploja, 

O kada mergina szalinas, 
Tai du visaip kerszinas.

Jus mano mergeles,
Mylemos žalios -rūteles, 

N ek 1 a u sy kite p Ii k a- ga 1 v i u,
Tegul jie eina ant girriu sausu, 

Cionais yra invales vyru, 
Doru vaikinu labai geru,

O kaip laikas ateis, 
. Kožnu Dievulis apteiks. 
Plikagalviai, tai dideli tam- 

sunai,
Girtuokliai, gyvuliai ir palai

dūnai, nj,. ««*. i»» ■ n i f -- ' * "
Badu kenezia, pati vaikai,

j

Agota isz kart neteko liežu
vio burnoja. Jonas pakiszo Ini- 

J kraszti bobai po nosinę grumuo- 
damos jai su kumszczhu
•— Gana tos nevalninkystes 

I matai kožnas yra liuosas ir ga
na.<

d ..

priesz kuri Maryte

davos, praszydama nuo Dievo 
mylistu Jo szeimynai duonda
viu, pavesdama > save ir visa 
szeimyna Williamsu apgloba; 
Jėzaus, Marijos ir Juozapo, r * 
szvento, o tas jos maldas Die-- 
vas tikrai, kaip matomo isz- 

■ klauso, nes suteikė ta, -ko dora, 
mergele troszko...

Dabar jau ne tik jiji mel
džiasi priesz ta gražu paveiks-* 
la,
suklaupuse visa szeimyna Wil
liamsu priesz puiku, brangia ir

ir maldingai besimel- 
, »»o ant visu'veidu' 

spingso tikra ’laime ir užsiga- 
nedijimas.’ > /

Aiszku, ka gali nuveikti' 
tikras .iszpažinifnas) mokslo’ 
kata'likiszko tikėjimo ir doras

o kas dien galima, matyti

grabai -aptaisytu paveikslą 
perstatanti 4‘Szvonia Szeimy- 
nole, ’ ’ 
džianezia

— Eikie ant plot ir nedą- 
ry karmiderijos? — isztare jau 
malszesniu balsu...
— Eisiu kada norėsiu ir ga

na, —bet ant pagalios nuėjo.
Laike valgymo Jonas nebu

vo isz nieko užganėdintas, jesz-
I koja.visokiu priežaseziu ir nuo- 

? latos niurnėjo po nosia kaip ka
Bile kokiam jaueziui gerai, ; tinas. Liepe sau atsineszti di-

Amerike būti, nerke alaus o gerdamas kaibe-
Kas diena gerti, . Į jo:

Kad u'žliet kirminą, | —‘Laisve, laisve, busiu liuo- 
sas, ir nuleido kumszczia ant 
stalo, jog net torielko paszoko.

Agota žiūrėdama ant nepa
prastos permainos savo vyro, 
nekalbėjo nieko, bet galima bu
vo dasiprast kad jos viduriuo
sią verda Meksikoniszka revo-

re neskaityt daugian Socialis-
Po iszgenmui alaus, -----

U* ♦ ♦

Kuris ji labai vargi na.
Yra ir 'tokiu vietų,

.1 k • ■ “

Ka nepaiso nieku,
Por tris dienas trauke, 
MunsZaine ir alų mauke

- Gerdapii staugia,
Kaip szunes jr jaueziai (baubia,

Ir vaikai klike, 
Asz noriu valgyt mamyte“Asz noriu valgyt mamyte” 
Bot užsipylus akis mama, 

Be proto kaip nesava, <
Burna papurpus, surugus, 

Tik pikliutis žmogus.
• Tai mat, misiuke.

Namu bosuko, 
' Kaip ragana, 

Jau gana.
Argi gali pagirti tai?

Jaigu mato maži vaikai, j

I

h

I
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Asz tau duosiu laisve 
‘ su mergom! Asz tau iszvarysiu 

isz to pakauszio laisve. Žiūrė
kit! Užsinorėjo jau laisve ir 
mergas!... • .

Jonas suglaudęs ausis . kaip 
zuikis, sėdėjo malsziai ir nuta-

Jonas 
numėto surdota 'ir atsigulė su 
czebatais ant gražiai paklotos 
lovos. ;

— Jonai ka tu darai ? — su
dejavo motoro matydama kaip 
vyras su czdbatais supurvino 
lova.

— Tylėk tu.iRugana, — lais
vo! ■ ■ — ___
Agota užkeik© po nosia ir isz-> 

e’jo laukan. Piktumas ja trosz- 
kino, j i i

Jonas truputi užsnūdo. Du
rys sugirgždėjo. Atidaręs akis 
paregėjo stoVinczia priesz ji

I< ¥ H 1

i4b-

tu laikraszcziu kurie skelbe 
laisve, ligy^be visame ir... laisve 
prie indteHu...

Jonas nenori daugiau lais
ves. — F.K

W. TRASKAUSKAS 
UETUV1SZKA3 <UtABORIUS

Laidoja Įrantų numirėliu. PadaM- 
do automobilius del laidoturlu, 
kriksstiniu, reseliju, paaiTaiiniji- 
mo ir t.t —TelėfonM W.0
003 W. Makanoy jBjlfe'

■i r —■-=............... ■ =M^===s==sag=amdCMBi
h■■■■■■■■■■ MtoanHMKkJUhiXaMMBMn
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IiTai moterėles negerai 
•Kas bus isz jaunos mergeles t 

Sfciadien ‘turi kelis metelius,;

> t

į

Tėvai negali suvaldyti vaiku, 
Neklauso no ipamokinirtiu j

pasielgimas vienos ypatps. BetJ jau dn geryma papratus 
mažai sziandie randasi pana-
sziu anai dorai mergeliai!

— GALAS —
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4, kunigu,
Stojosi visi /palaidūnais, 
Bedieviais ir atskalūnais,

i

I
I i

Tai mat ka progresas padare;
Jaunimu isz proto iszvare. į 

Reiketū he apązvietoB,
Tik KnžukiBZkos nagaikos, 

Kad kbžhaim in klyną inverstu',,1

—

patogia Onute isz antro laips7
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6 CAPITAL STOCK -f 125^000.00 S 
? SURPLUS IR UNDIVIDED >

M
, IM o į?

<Sinkghli, kttd Hot pasileištu, 
H’as tai gal suvaldytu, 
Pasiutimą iszvarytu, 
’ir kbžna ’pataisytu. 

Jhu tožraukriu, 
Ant sziadien užbaigsiu!

i
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Mokame 8-cria procentą ant

J dam prie Jubu pinigu 1 Sausio ir
J

-PROFITS 1628,858.68

Ai i . _ .A c muauino o-tziu uruuomu *
A!?“LU8 HV°yttttt f™«t0-j|3-«d«u pinigu, ftoomtu Pridr Į

1 Liepbs. Mes norim kad ir jus c
*4- ti-V A __ ____  ...'u-.— <<’

jus baitties apie ateisianti pa- 
sibaiisetiha’likimą, nės dttb«rf 
jau vėl turtai užsitikrinejo 
atiėti, hepamirszo viettog to, 
ka pažadėjo ligoje ir Vdtge‘btt4 
dama, t. i. 'prieihlmo '•katallkyb-1

’ 11 T

turfitdmet reikalaut bu muau ban* ’ 
ka nepaisant ar malas ar didelis. '

'-•■’! I ■ 
. 1 ■" 1

k * G. W. BARLOW, Pres.
J. F1RGUS0N, Vte^Pr-.IrKai
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|| Dr. T.J. Tacielauskas 

PiYittutiiiis liiėttiVtetokta ( 
Dentiatae Mahanojhjb

la w. Centre

J

Ant Antro Floro, Kllno Sstorp

nsaansnaa ÎX
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Juokina stirnas szokinet per tvora.

• .> b * 4' C 
*

V

. S. V.’Coffmttn isz Torrington, Wyo. turi iszmokyta stirna 
kuri szokineja-per tvora. Stirna szoka puspenktas pėdas aug- 

'sžčzio. Yra tai Vienatinę stirna kuri yra panasziai iszmokyta.
; I
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ŽINIOS VIETINES

# r f A'fc * j

— Seredoj pripuola Szv. 
Marijos Magdelenos.

— ’ Miesto konsulmonai nu
tarė geriau pataisyt kaina va
žiuojant ant kapiniu, C ir Vine 
u Įrėžęs ir kitas ulyėzias ku
rtos Teikalanj& pataisymo.

Praeita Ketvergo Vaka- 
ra John O’Neill, 20 metu, 324 
IV*. Mahanoy Avė., norėdamas

»• «< J! • .

i neiti ant azokio sales dykai 
Leikwood pradėjo ginczytis su 
p^lioijantn John Melley Isz
Tamakves su . taja pasekme,

. • * »>

kad palicijantas kirto jam su « * "I 4
<<1bile” per galva perskeldamas 
pakauszi. O’Neill likos nuvež
tas in Ashlando ligonbuti, kur 
jam padaryta operacije.

— Praeita savaite Maple 
Hill kasykloja likos atstatyta 
nuo darbo suvirsz, J00 darbi
ninkų, o.. Mahanoy City kasy- 
kjoją likos praszalinta nuo dar
bo apie 50 darbininku.

— Jeigu pasiimate savo 
name motore, ir toji už daug 
pritraukė “sriubos” ar nami
nes, tai paguldykit ir tegul 
truputi iszsipagiriojo o tada 
leiskite namo. Ana diena da 
jauna motore ėjo Center uly- 
czia, labai apsvaiginta, ant ga
lo, kojom jau atsake paklusnu
mą ir nebage puolė ant veido, 
sukruvindama sau burna. Du 
anglikai prikėlė motore, nusz- 
žine kur, nes motore negalėjo 
žlse kur, sės motere negalėjo 
pasakyti kur gyvena,pasakyti kur gyvena, bet to 
netalpinamo nes turėtu da di
desne sarmata. Tai-gi, jeigu 
pasiimate sveteli tai pašilai- 
kykitė keliem valandėlės pakol

Tai-gi, jeigu

J«* ’ / » I*

kykitė keleti valandėlės pakol 
isžsipagirioę, nes už tai galite 
patys papult in beda.

’ — Seredoje isžvažiavo žu
vaut in Delaware Bay, Del., ge
ri žuviiilnkAi.' Daktaras Burk, 
dentistas Bane vieži us, aptieko- 
riųs B. Milius, studentas V. 
Valihczius ir elektroteknika? i . , . i ■
Florijonas Boczkauskas, kuris 
visus nuveža savo automobi- 
lii/je jeszkoti giliukio marino- I **
šia. .Visi parvažiavo Petny- 
czios ryta su 65 puikiom žuvi
mis, ųuo 6 lyg 22 coliu ilgio. 
Kelione buvo puiki, visi turėjo 
gilinki ir puikius žuvinius 
pietus Petnyczioje.

-r? Alfonsas Monkeviczius, 
19 .metu, drauge su keleis sa- 
yo (^raugais nuėjo maudytis in

• I 11 *► # •

Bore Hole, senam bruste, ku- 
,ris buvo pilnas vandens. Po ke- 
. liu miliutu vaikas dingo ir jojo 
nesurasta tik po gerai valam 
daL.Daktaras t negalėjo atgai- 

j vyt Ajfonso. Velionis užbaigė 
i High School 1930 mete, prigu

lėjo prie Lenkiszkoa parapijos 
paliko motina kelis brolius ir 
seseris.* , t

M
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MOKINA PAPŪGAS KALBĖTI.
* VA ‘ 1 1

Petras Johnson, kuris yra dažiuretojum paukszcziu Lima 
Parke, Los Angeles, Calif., iszrado lengva bilda kaip mokyti 
papūgas kalbėti sij, pagel’ba ponografo.

SHENANDOAH, PA.

* r*' '»■ 
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ISZ LIETUVOS
PER GAISRA SUDEGE PI- 

NIGAi IR VEKSELIAI.
< i ’

Birželio 18 d., Kaltinėnų v., ik' .1* IE '

.;iurv ir T'.*.
...

«mw4i

Mfsaięziu knu, sudegoą>ilj*Ą^t. ■MJ
‘hrubio medihis svirndg,.3QX1LI 
tu vertes’ ir; Svirne buvę 
kthi J020 ind Mųmąi. Bo to! it^-;

_  - ™ . W . "T A

I ' *' <* < » ' * > r V. |.F„ , > ’ ,

dege 200 litu sumai, banknotu 
ir 400 litu sumai'vekseliu,uktl-
He rasti po degesiails. Galite
. ' v .. . : y' ' .• kilo isz užrakinto svirne Avi

! •

ISZ WILKES-BARRE 
IR APLINKINES

a ' " *• v" .’q * •' *■ Ji

(ląus. *
« *1
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PRIGĖRĖ TRYS VAIKAI. ‘ , k
Vidglriu kaime, Keturvalaf- 

kiu valscziuj, A. Kudlinsko 
prūdo prigeref atvažiavęs isz 
Amerikos Magdės Raudienos 
sūnūs granas, 5 metu amžinusi

Juoduigenu (kaime, Salantu 
valscziuj, bežaisdama prie pru-

* w

do, jnkrito ir prigėrė ( 2 metu
* 1 (

I

Rudžiu* kėlmif TSrfev.ilko vals
, megraito.
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APLINK AMERIKA TUBZCZIAM MEDYJA.
J* WWorTI*!

r,į »••

Ctyrus Gates, iszdrože dideli medi, kokie auga Kalifomi- 
urxlejo ant automobilinio troko ir dabar keliaus po visa 

Amerika. Medis yra szesziu pėdu aplinkui ir randasi jame ga
na vietos.

J<M
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VARGINGI, 
SIERATELIAI

Vargas tiems sieratėliams 
j Gyventi ant svieto,'' 
Kur tik eina ten randtt 
Visur kelia kieta. • .

fVisi jtf Mėliai7’*** *< 
Akzarome n’phits t y t i, 
Ir visokiom^ kitbdfnM’ ^*; Toh

ą.
tin

,• ..f f 
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Nuo žmoniti apkalbėti 
Kur tik eina negirdi . 
Žodelio meilingo,* * " f

t
I I

* ................. ‘
L/.:-.

Kad kas surtfmiiitt!'
Sfcirdelia graudingo

1 ■ Niekas ju pepriglaudzė’/ 
Nieks neufctarią, ; . ?
Vien tik akaucj^iaumeis 
Žodelias vis barą.

Apverkiau vaiks^cziqdama 
Jau visus takeliu#,* • 
Dar eisiu aplankyti 
Teveliu kapelius,(

Graudingai, verkdama 
; Parpuoliau apt keliu,

- įįijifctH

---------------------------------------------------- :---------------

BEŽDŽIONES KAUNE 
KRAMTO VAIKUS.1'

* ''V i

Kaune pil. SpiridaviczWne 
jau kuris laikas augijliiinu 
bezdžionaite. Beždžionaite isz 
kattū piipibde piktė> laraBity- 
davos ir del to szeimininkc 
beždžione -laike tame tikrame

. | . »'rjr X i;',/ ,iį>

narvo uždaryta. Bet tas bež
džione dar labiau inpykino, 
Tai<si ji lauke progos atkerszy- 

’ti. O tokia proga gavo Birželio 
28 apie 12 vai., diena bezdžio-

b Z • Iino isz savo gardo isztruko ir 
atbėgo^ in kaimynu kiemą. 
Czia beždžione sutiko mergi
na, kuri tuojau užpuolė, per
kaldama kakta. Tuojau įkilo 
didelis klyksmas, subėgo daug 

lužei buvo padaręs keletą pas- žmonių ir visi puolė beždžione
1___ _______ _________1L.^ I . ..

ome ir nusižudo.

PRITRENKE ŽMONES IR
M

UŽMUSZE ARKLIUS, l . *
Vilkaviszkio ap., Gižu v., 

Iszlandžiu km., gyv. ,MąIe 
hiszkiene 60 m., amž.r nūneszo 
in laukus artojui valgyti. Užė
jus lietui su perkūnija, perkū
nas juodu pritrenkė, o žagrėje 
du arklius ųžmusze,

jau kuris laikas in*i£iri\ Ju i
1 * J':|1l 4 ,r Ll

!

i » mV
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Slankiuos .užtarimo,
Nuo savo Javeliu. <

* * 1 — ’ u *cziuj, iškrito ktuli‘6n4if’ prige* 
re ūkininko Mockaus 3 metu 
. — X!..-. . A7 b‘

LAVONAS SZlAULIU
• t' ;

»'. ij iu ežė-

t

Kelkitės mąno įovelit, 
Ir sena motinu 1^

T
Hl*j•»; A vr <

priglausk prio gavės,
Tavo sieratelia. »,

Isztarkit. del mąnęąfia
' Meilinga žodeli,

Suraminki!.mano, ,
Varginga sicrateli. ,

amžiaus dūkto
Metinis piknikas Szv. 

Kazimiero Lietuviszkos para
pijos Larksville atsibus szimet 
Saus Souci Parke. Tikimosia 
kad daug sveteliu pribus isz vi
sos aplinkines

— Franciszka Grumbliene, 
Miogas, n Bennett uli., Kingstone, 

apskundė savo vyra Albina ant 
persiskyrimo. Porele apsivedė 
1922 mete Cincinnato'ja ir nuo 
to laiko persiskyrė net penkis 
kartus — sziuom kart 'bus vis- 
isz kai.

— Liepos 4-ta Mr. ir Mrs. 
Edward Moore, 44 Maxwell St. 
gi'me dukrele, 
viena dantuką 
szutiniam pažiauny.
was kūnelis eis kartu su dantų 
progresu, kūdikis gali in keliū
ta savhicziu pradėt vaikszcziot 
ir kalbėt.

•— Jonas Balonis, kuris pa
bėgo isz prieglaudos namo Re
treat, likos suimtas ir 
žinias.

už kuri rci-

— Už žiopliszka važiavima 
automobiliuje ir bandimia pra
lenkti kita maszina ant Home
town kalno, Jurgis Jurgehinas, 
1303 W. Coal ui y., likos nu
baustas ant $25 ir kasztus. Ge
ram pamokinimas, 
ke gerai užmokėti.

— Iszejas rinkti
15 metu, Edvanlas Kaminskas, 
219,/2 K Center uly., buvo din
gės ant kalno per kėlės dienas.

— Helena Ix'szkevicziute i
randasi Locust Mountain 
go n bu t e je serganti.

— Antanas Saroka, turėjo 
dvi operacijas ant akiu Jeffer
son ligonbuteje, Filadelfijoj, 
kuri buvo gauna pasekminga. 
Akvs likos sužeistos llaike dar- 
bo Maple Hill kasyk losią.

— Juozas Vailuk ir Antanas 
Kurleviczius likos 
praeita
liaus nelaimėje arti Sheptono 
kada abieju maszinos smarkiai 
susidūrė.

— Jack Sharkey (Žukaus
kas).. kuipszęziųosis su Mickey j

. SeredosWalker, . Seredos vakaru, 
Brooklyn©. Bealbejones galesi- 

, rąo Užgirsti pasekmes per ra-
i dio-

<""Wi
« t ■

> ,< ... M

• >•. »)V > * i|k * JI

Prohibicijos agentai sų- 
viiode viena isz didžiausiu sa-

. . ** ? 9 į , Vfc t f 1J

'mogonka namines szioja aplin-

I

11

kibė ja ant <įomb farmos West
Penn? Samagortka turėjo 4,000

u galonu iildUmo, vertiem 50 tuks- 
tahbziu ddleriu.'Tik viena dar
bininką surado tame laike kuri 
aresztavojo. Taipgi ir suimta 
keturi kubilai su 15,000 galonu
brogos.

— . p. Magdalena Palokai- 
itienp so sunum Stanislovu isz 
B rook lyno lankėsi keletą dienu 
szioj apięlinkejo pas gimines 
įr pailnltaMus. • ;_____

I

Petnyczia

J

li-

sužeistais 
automobi-

KITA PAJESZKOS.

idant

Jonas ir Agota labai mylėjo
si, bet tėvai abieju 'buvo prie- 
szingi tam, ba nenorėjo 
jie susivinczevotu.

Agota suėjus su Jonu pradė
jo ružit: — Ar žinai ka, Joneli, 
kibą asz sau gala padarysiu! O 
tu ka pradėsi .*...

— Asz kibą’ kita 
pasijeszkosiu.

Reading
. lines

mergina

►

SMAGI NEDELINE. 
EKSKURCIJA

In Philadelphia $3.25
Isz Shenandoah 25c. virsziaus

AR

In Atlantic City $3.75
Isz Shenandoah 25e. virsziaus

NEDELIOJ 26 JULAJAUS 
IR 9 AUGUSTO ; <

Atlankykite draugus ar gimines 
Iszshnaudykito maruose. Pasivaik- 
szcziokyte ant Boardwalk.
Specialia Trciaaa Subatoe Naktį

i 

t • • • •

• • • •

£1 .

Isz 
Shenandoah . 
Mahapoy City 
Tamaqua . 

■. ; *»—■ i 4, ’Jif 1

valanda
.. 2.00 

. 2:80 

. 3:04
____________ . . *

In New Yorka $4.00
NEDELIOJ 2 AUGUSTO

Matykite plakatus apie daugiaus.

In Atlantic City $3.75 
SUBAOMIS 1 ir 15 Augusto 
Matykite plakatus apie daugiaus.

ANT READING GELEŽINKELIO

EŽERE. 1
SkiatA

i p-

* Birželio 20 d., Sžiaūli J. _ 
re buvo pastebėtas plūduriuo
jant moters lavonam. Lavonas 
isztrauktas ,isz vandens paaisz 
kejo, kad tai Anielo Jarazavl- 
cziutė, 24 metu amžiau-s, gyve- 
iLiisi JSziaūliu mieste, Kauno g. 
Nr. 36. Jaraszųvciziute dingo 
isz namu Birzęjio 15 d., ir tijc 
po 5 dienu-buvo surasta ežere.

/ • *

Padarius * skridimą, paaisz-

NUSIŽUDĖ DEL MEILES. 
• ’ b

Eržvilkas, Tauragės apskr. 
— Birželio 16 d., czia nusiszo- 
ve Jonas Matuseviczius. Nusi
žudymo priežastis — nepavy
kusi meile. Jiis keletą metu my
lėjo viena mergina, kuri pasta
ruoju laiku pradėjo bioziu'lian- 
ti su kitais. Velionis savo mei-

»*•>

kuri atsinesze 
isz(lygusi vir-

Jaigu vi-

sĮigra-
'I* ’ 'h 

v" ' ’

!•

t Juozas Bogdanas, me* 
tu, ?šz Glen Lyon, mirė Ketver
go ryta ligonbuteje nuo uždegi
mo plaucziu. Paliko paezia ir 
tris vaikus.

kejo, kad Jaraszavicziute jau
* <• *4’1 * * ’ 4 I1 Dl. ■ 4 /’

8-tas menuo kaip buvo neszczla 
ir, matomai, bijodama paseku, 
nutarė niitraiikli' gyvybes siū
lą sau iUJ)UslnWjam kūdikiui.

.......  > r .
dąW gaisru.

Birž., 18 d., yasdeu v., Gų- 
4ę|ig kpi’jĮ’giib/ .sudegino 
Mplduczio V., apdraustus klo-į 
jipia įr jaują. Nuostuoliu 5800 
|f, Ęirželio 19 d., Keturvalakių 

t r ’ 11 i vU
V A.TJA. AWCW AX V4KA44 A ti, JTk4>A4i| Mto4VtoV*£)V'

Utąros P. kluonas ir tvartas, 
du arkliai 22 avys, 12 kiaulių 
ir ūkio inrankių. Trobesiai bu-

« t

■ ■’ < ’
1

>j)r '•l
,>udęgiAc>

Nuostuoliu 5800 
Keturvalakių 

r ■ ->i'+ i < ' x 1

y.. Mockąbudž^ų km., sudegė

Pacziule Viktoro Asz-, --------- ---

troszo'mskio, 770 N. Washings

vo apdrausti. Birž., 21 d., Stak- 
li-szkiu v.,' Vilkininku km., su
degė Stukausko A. gyvenamas 

ir kluonas.
/ < I .1 I P . h A 1-

namas, 1 tvartas
,1

’ Nuostuoliu 3300 lt. Trobesiui
(on uli., tai persigando kad jeg , .. w m. .. ;:wv,4:............ apdrausti. Birz:,r22 d.,

kiszkio v., ituiiflidbO 'fcifi, suįvyras kerszino atimti sau gy; 
vasti kad ji paliepė, aresztavo* 
Ii. O kad pacziule nestojo ant . 
rytojaus nžtvirtyt savo u:žme7 
tinejimo policija ji paleido na- 
md. .

< * . ...

Lawrence, Mass, f Liepos 7 
diena mirė Magde Valeckiene, 
kuria sziu metu Birželio 30 pak 
ti užpuolė ir
Ra'baszkeviczius, 
žilius, budintojas kalėjimo 
bug tiesiamas, kaip pirmo laip-

• *
t

sumuszo Juozas
21 metir aih- 

ir

spib žmogžudiš. / ,
4 -I 4. J

NEAXSZKU ABIEM.
. ■. ‘ r ■

H j.- -v
‘ '1

į

I
Mataruu Ožinis susitikeri st-

' ’ A » t . . . T ! IPI 
lyg jam patoikąudamas. MAt
ki Papilves Bruožiu pakalbino,

» .. # - < I Į (I . •

Bruožius buVo nesenai vodes.!
> r a • 12 i I : * ji ’ • !

del, ir esi
- 1

vau pirma laimingu, o ^dąbąr 
apsivedžiau... '

— Gal neaiszkiai supratai. 
Sakau apsivedei ir esi laimin
gu.— Pasako Ožinis.

r- Taip, taip, Gal pats ne
aiszkiai supratai?.. Asz.sakiau 
szitaip: Pirma buvau laimingu/

Matai, kaimyne, Apsivo** 
’ dabar laimingas

Taip ąpsivedžiatiįv 'B|i-
dabar laimingas T...
, I®!..

apsivedžiau...

Grim
I

dęge Kuprio J. Mojimas. Nuo-
» r ’ . * T 1 < __

stuoliu 8000 lt. Apdrausta.

NELAIME PRIE GELEŽIM-
1 KELIO STATYBOS.

, • ■ Tl 4 4 1 •

. Prie naujaį tiesiamo Tęlšfdu
1 * * ' ’ » I * • 1 » V|?,‘, ' \ t ‘ * |! ,

Kretingos geležinkelio, Karte
nos valscz., darbininkas Jo- 
czius Antanas pateko per neat-

/ ■ “> ■' 7 . " ’ . »I ’ k f ’’

darbininkas Jo-
* *«.

tabu. Kai tas nepagelbėjo, jis suimti. Bet beždžione tuojau 
užsikorė ant stogo, o nuo sto- 

įgo nuezoko in kita kiemą ir 
czia sužalojo vaika. Beždžione 
ir czia buvo žmonių užpulta. 

✓Tada ji vėl užszoko ant stogo.' 
Per ta stogą persiritus bez- 
džiope apdrikę dar .viena mer

<•

SUDEGE DVARO KLOJI
MAS IR PADARE NUOS

TOLIU 20,000 LITU.

Birželio 16 d., Kėdainių y.,’
Ąrigiavos I dvare, kuli.an.t ją-4 
vus garine maszisia, 1IU0 loko- 
mobilio užsidegė ir sudegė pib; 
Medeszkos Stepo klojimas, 54 
metru ilgumo ir 16 meti’ii pla
tumo fui nekultais kvieozials 
apie 500 centneriu ir kitu klo-i 
jime buvusiu turtu. Nuostuo-i 
liu padaryta apie 20,0000 litu. 
Klojimas buvo apdraustas tik 
8,000 litu sumai.

LIETUVOS NASZLAICZIAM 
.700,000 LITU NAMAI.

Kaunas. — Birželio
20 d., Kauno priemiesty Vili
jampolėj iszkilmingai atidary-

• • • n n • i • ii • •

draugijos Vedamo^ Valstybi-
°LOpr

men.,

Per diena klupuodama 
Graudžiai apsiaszarojau, 
Pakol visus savo vargus, 
Tėveliams .nėiszraudojau.

Bet tėveliai kauksmo, 
Mano negirdėjo, 
Ne vieno žodelio f

»

»

In inanOinoprakalbcjo.

I■ b ‘

t

Skaudanczią frirdelo, 
f Man nesuramino, * •: 
I Savo meiliai žodeliais,

* * ♦ . t t'

* ... . L .p

fylane nekalbįąo. > 
Vien tik Ittksztųto r 
Ltopelįai tupėjo, •• 
Jilahe siera,t’elė, . • ' 
Dejuojant giedojo.-

Ji sąvo giesmele, 
’"‘Į Meilingai cziulbeję, ,^ 

Dabar visi baimijas, kad tik]J

gina. Pagaliau atskubėjo poli
cija. O beždžione, szokinejo 
nuo vieno stogo ant kito, kol

, , I I

perszokinedama pasislėpė.
Manesieratelc,,.-

«v4
>' ♦

*

»

A

ta beždžione nebūtu pasiutusį.

:Į Tu turi šlamelius, 
Neszkie mano skausmus, 
Atlankyt mano teveliu?. * 

SzJlute. — Netoli Ragainės, Meilingais,,žodeliais lt, 
Szilehu ūkininkas Gavėnas,(Tu juos pasvejkyk, f

’ 38 m., 
lauke vandeniu. Jis prinemes 

szove van-

Ii 11 ■ ., ■' i ’ ? >į

LIETUVIS NUSIŽUDĖ 
VANDENIU, m

4

amžiaus nusižudė savo

"J

I Oj raiba Ikkiitųt^. h
U'

V ■

Ir mano vargelius
Tu jiems apsakyk..^,

Kaip suųku ant svieto,szautuvo vamzdi, 
dens srove sau in galva. Szau- 
tas vanduo baisiai sudralske

U ieOjde* 
les szirdgelos pralaimėjei8 '|>yla 
del ūkio.

-1 *.*' ■. y

BISKUTIS DELIV- * % . a I* - , *' ' a J,' > v 1

§ Gerai duoti doVi

ti ntauji 'kūdikiu gelbejima jum g)ilvai N|)(jižU(le8

nes vaiku prieglatidos 
šzelio” namui. .

Gyvent mpms vaikeliam?, w W
Be teveliu likus, <

♦ * f to * Į

Vargszams gierateliams.
Ju niekas,, negaili,
Nieks už juos nę užtarė.

į . ■ Vien tik skaudžiais žodžiais,
Namu pastatymas ir inrerigi- 

mąs kasztavo apie 700,000 li
tu., Jųopo gali tilpti daugiau 
20.0 vaiku. Naszlaicziai ir pą- 
mesitinukai prieglaudoje bus 
laikomi iki 3 metu ir vėliau 
bus atiduoti auklėti šzelmomo 
kaip tai iki sziol buvo praktir 
kuojama. Prieglaudoj vaikė- 

geras
maistas ir Sanitarine priežiū
ra.

sargupia terp dvieju vagonėliu
ir buvo vietoj užmusztas. Ve- * * ’ ' * V * ll t I
liohlis buvo 30 metu amžiaus, ežiai prižiūrimi gerai: 
kilęs isz Pavikszrupo kaime, 
Kėdainių apskr. M «< --- - - H,--- -

HM

.r * ■ * >• I ’1 ‘ ‘ , * 11?

buvo vietoj užmusztas. .Ve
* 1 , * V »" |l 1

X—RAY

'i tff

, ,j

Tamaqua ofisas, 
i**

Vakarai* pagal pareikalavimo

dos._T

•• .■ 11

S Visad ir visi jųpd bara.

n
L

>1

o dabar apsivedžiau — aiszkh 
no Bruožis. (

r

.A.ŽERDECKAS 
rISZKA»9BNTmtAa. X .>

■> GM'-i'DR.C
...METUVlSZKAį. DENTIyrARm^!lf,::.. .; .

randasi PeopH’s Tra«t Co., j3ank« n<rit, Ui Waru kas

. A. *,■«! jJk. jjto A I B Uk Jto A

—
k 

A

!

dien, nuo 9 ikl 6 valanda (pagąl r , rTI-A 
Vakarai* ptogal pareikalavimo. /S

Naw Philadelphia ofisas 84 Water St, adarai ka< vakari lld,f vąlan-
dok Btndoml. vIm di.n. bun>• ■ į J

„ -'H'"!. JyyĮr,Į>;illul^r wwi.
Dabar yra laikai, kada lojaUaskumag ir prilankumas
kostumerių yra reikalinga del biznio.

4
.jL' rii

Ikta J Pi , f ■'

v

f

toifitlOHANTS BANKING TRUST 00. BANKA
* I ’ v. ■ , ,

užkvieczia prietelyste Mahanojaus ir apelinkystes. •*

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
7 MAHANOY CITY, PA.

RESERVE SYSTEM 
I « .

t J I*

y

r
| MEMBER OF THE FEDE RAI.

į. V ’ TV • . " 1 1',‘•TT 
A

A ■p' M

Kh (J Ta viską apaaJfius, 

i Man naszhritfUuv p 
Dejuoti padek. , t |k " 

Idant nuo mano veido, 
Aszaros uudžiutu, 
Nors viena dienele, 
Man linksma pabūtą.

v
Ji- i
71

1 
't
to

kia, kokia ’kam patinka, 
tik girtuokliui !
butelio kaipo dovana

; . Pas mane parjok, •
t toi - 
Tbet

’ I
7 

to

hegalįma .tiuoll

§ Yra tokiu žMonirt' IAirle 
su nuduotu nobažriumu . lion 
uždengti skriaudas del kitu pa- 
darytąą.

§ Kožnas gyvena stiklt- 
jnam,n^: tai geriau tegul I 
ant kitų akmenais nemoto.

* 'U / dl 1 k.IL t
k ' • A ■ !' ‘ ‘ •

laruis tarp goru friO'
,1 J. I I

Mte'r

4 !

ifiida d idėjinio bar*

ieHuį'yi'.;
, t1",’ «

r <

.r ■ J q

§ Jeigu kas per lingines-

ftj del kitu ge^Oiftojlr 
riAJrvnctl t i omą VrtliU-F '. \ V1 į

§ Jbigti žmogus ‘‘tūYi^ženk-

J § * Jeigu^kas ppr tingjĮnys- 
4a netenka uždarbiai tąi ttzvy- 
di del MU 
ginasi jiems W į

§ Jeigu žmogus*1 Ori* žertk- 
lyvuma terp nuomones, tuom 
daugiau nesmagumu* turi pa
kelt isz szalies visuomenes.

§ Vyrai turi ant mislies dvi 
motereąj taja, su katra apsipa- 
cziuos ir tąja, apie kuria lan
kei migliną su katra negalėjo 
apsipaeziuot. F.

M* .
Daugiau nekalbėsiu, 
Suspaudė man ęrirdi, 
Kad maąo verk o, •

■ • : j

Ni^ks .nctįigąilLįj^jjrdi.
Atluntis,q » * R/ |R

SVVopB. ;fJĮ|
Iszeiha gaspadine in prieme

ne ir žiuri stovinti ubagas ir 
! Ap- 

dovaiibkie gaspadinKeregi ubą 
gefi WbtdttultiMffiu.
f GašpadiAh ūorėdama atsisa
kyt tire:

Praboozyk ubagėli, ne- 
, r f » y

turiu ne szmotillo lasziniu.M
I

to kabo!

i 'J

ii .» r ‘j

I i

tas tub jaus prakalbėjo:

t

Ap-

O*gi ana/ką« ‘lint augsz- . -I.:

gaspadinj ba norintJ nematau 
tai suvupdžiu.— '

—. Ąsz tiktai paaimilijau11




