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DIDELE BAIME

MOTERE TURĖJO
SZESZZIS VYRUS

<

SEKRETORIUS HURLEY PERŽIŪRINĖJA
NAUJA UŽBAIGTA WILSONO PRŪDĄ1

W. M. BOCKVOWM1, PrM. A Mf. 
• F. W. MOCZKOWNKI, B4lMr.
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43 METAS I

VIETOJA DUSZIOS PATS 
SAVE PERSISZOVE ISZ 

DIDELES BAIMES.

LIETUVE BUVO APSIVE- 
DUS SU G VYRAIS, PABĖ

GO NUO PASKUTINIO.
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GUBERNATORIUS IR DU 
KUNIGAI NUŽUDYTI.
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isz baczkos
apmalszys

Reading, Pa. — Mažam mios 
telyj, netoli nuo czionais Sio- 
gersvilld, tūlam name, pagal 
žmonių apsakymo, badai bala
dojosi kokia tai dvasia nevos 
nužudyto Prūselio. Nors niekas 
tos dvasios nemato,bet taip kū
mutes kūmutei ant ausies kugž 
dėjo.

Kokis tai Fredas Ilzlett, ku
ris “susibeezino” 
kopūstu kad jisai
dvasia ir permiegos visa nakti 
tame name. Insidejas revolveri 
in kiszeni nuėjo vakare in na
rna. Rvolveri padėjo po galva.

Apie dvylikta valanda. Drą
suoliui nurodė, kad kaban- 
cziuosia paveiksluosią pradeda 
veidai kurteti ir ta paezia mi- 
nuta pasirodė baltas delnas. 
Drąsuolis drebaneziai paszau-

Traukis szalin pikta dva-ke: “r 
šia!”

Bet delnas nepasijudino. Isz- 
trukes revolveri, szove in dva
sia. Kambaryju pasigirdo szu- 
vis ir riksmas, revolveris isz- 
krito drąsuoliui isz ranku ir

Sen- 
nett, gyvenantis ant 3838 
Auburn avė. vienu sykiu nete
ko snvo paezios ir savo $500 
suezedintu pinigu. Nieko ne
laukdamas Frank Sennett pa
davė apgarsinimu in Lietuvisz- 
ka laikraszti, suminėdamas sa
vo paezios varda, kuri netekė
jusi vadinosi Pauline Jasas.

Padavęs apgarsinimu 
lauke. Jis lauke, kol to laik- 
raszczio kopijos pasiekė Lietu
va, ir tada jis da ilgiau lauke, 
— kol isz tos tolimos szalies 
atėjo laiszkas. Laiszkas buvo 
nuo Paulinos vyro.

Asz buvau Paulinos ketvir- 
”, rasze tame laisz- 

Gal but, tamsta, esi penk
tas ar szesztas vyras.” 

Po to Frank savo 
aresztuodino ir apskundė už 'bi- 
gamija. “Ak, jis žinojo, kad 

ji pasi-

Chicago, Ill. — Frank 
gyvenantis ant

l 4

t a si s vyras 
ke. “

4 4

asz esu isztekejusi 
aiszkino.
ėmiau.”
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Ak, jis žinojo

Jo $500 asz irgi ne-
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ATĖJO VOGTI MESA, BET 
JIEMS UŽBĖGO TAJI 
DARBA JUODULIS.

Chellabinsk, Rosijo. — Neto
limam kaimeli jo Ypranek,

I gaspadoris susilaukęs sūneli, 
papjovė kiaule ant kriksztynn. 
Isz mėsos padare dpszru 
fflcilandžiu,

KUNIGAI APLEIDŽIA 
VERA CRŪZA.

Julapa, Meksikas. — Jaunas 
žmogus kuris nužudė guberna
torių Adalberta Tejeda ir 
daug revoliucijonieriu isz Vera

szoko isz lovos fczokdamas ka
zoką aplinkui kambari. Mat. jis* 
pataiko sau in locnas kojas, ku- 

/ rias buvo iszkiszes isz po pa- 
. . klodes.

Iszsižadej drąsuolis daugiau 
medžioti ant dvasiu, bet dau
giausia gailesi, kad nelaimėjo 
baczkos kopūstu.

NETEKO NE VYRO NE 
ANGLIŲ.

Cincinnati, Ohio. — Ona De- 
ruba, apie 58 metu atėjus ant 
policijos stoties pradėjo raudot 
“Susimildamas ponas kapito
ne prigelbek man mano nelai
mėje. Mat ketinau iszteket už 

, vy^o 62 metujsonumo, manyda
ma kad jis turi pinigu, bet da- 
žiurejau, kad jisai ne turi ne 
skatiko prie duszios. Ar turiu 
už jo teketi! O kas arsziausia, 
kada ana diena nusiuneziau 
pas jijfvožia augliu ir nežinau 
kąip juos atimti.”

Kapitonas policijos davė ro
dą moteriai, idant apksunstu 
nemielaszirdinga seni, kad jis 
sugrąžytu anglis

NEPAPRASTA VAIKU 
ZOBOVELE.

Rdrfte, N. Y.‘ — Girdėdama 
juokus ir siautima savo vaiku 

' kukrlfoja, ’ Mrs. Jilzefina Gan-
< « «*»* . z / <d «« •dek, perimta dideliu akyVumu 
kuoift vaikai taip) užimti, dir
stelėjo per duris ir vos neapal- 

- po isz baimes, kada paregėjo 
; valkus bovlnanėziUS su keturiu 

, n pėdu Jhoda kirmėlė. Kirmėlė 
landžiojo po vaikus o tiejei ban

I

<le ja suimti, b«t kožna karta 
iszsprusdavo jiems isz ranka-

ir i • 1 ! . ‘ iii" Ift Jrk ,f

ilu. Motina ateik vote jus isz bai 
mes,, sukliko ant pagelbos. At
bėgo kaimynai ir kirmėlė už- 
musze. Valkai net apsiverko 
netekia taip “puikios zobove-

M
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DAKTARAI PIAUSTO ŽMO
NIS NEREIKALINGAI.

. t ' ' ' ’ * * * if' i* „ J ft,

At la n tie.City, N. J. —“Ame- 
rikoniszkuose ligonbutese dak
tarai piausto žmonis nereika
lingai, o daug randasi tokiu 
daktaru, kurie nežino no kaip 
laikyti peili rankoja ir opera
cija daro ar reikia ar ne, pirma 
neisztyrineja gerai žmogaus li
ga.”

Taip iszsitare daktaras J. T. 
Gahill, kuris lankėsi ant dakta
ru susirinkimu czionais, kuris 
neseniai apvažiavo visas ligon- 
butes, tiksle persitikrinimo bū
da gydymo ligonbutesia.

Tasai daktaras toliaus kal
bėjo, buk tūlas daktaras pada
re operacija visai nereikalingai 
ant ligonio, o kada jam apie tai 
užmne, tai daktaras pasakė, 
kad del to padare operacija 
idant kitas daktaras negautu

už

Cruzo, randasi kalėjimo. Vera 
Cruze likos nužudyti du kuni
gai Dario Costa ir Alberto 
Landa,, laike užklupo ant baž- 
nyczios, kada kunigai, mokino 
vaikus katekizmo.

Gubernatorius kanecz spy
rėsi invedimo tiesu kas kisza- 
si aprubežiavimo kunigu Vera 
Cruze ant vienuolikos ir dvie
ju vyskupu ir tas buvo priežaa- 
te jojo nužudinimo. Tuo jaus 
po žudinstal susirinko didele 
mynia žmonių, kurie pasiėmė 
daug gazolino, nuėjo degyt 
bažnyozias Calvario, Beatria 
ir San Jose. Daug žmonių li
kos sužeista kada mūras baž- 
nyczios San Jose sugriuvo. Ma
noma kad keli kunigai tame 
laike radosi bažnyčioje. •

Penkiolika kunigu pabėgo 
isz Vera Cruzo in Meksiko 
miestą. Terp tuju randasi ir 
kunigas Roses lirVkmH myne 
szove, bet hepataike. Sziadien 
jokio kunigo nesiranda tiime 
mieste ne Jalapoje o isz mažes
niu miestu kunigai teipgi isz- 
bego.
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Sztai kaip iszrodo naujai pabaigtas Wilsono prūdas, kuris randasi Florence, Ala.Ana 

diena kariszkas sekretorius Hurley peržiurėjo prūdą, su juom taipgi radosi ir kamisijo ku
rios stengimu prūdas likos padirbtas.

UŽ-1 APLAISTĖ MERGAITE KA-' truko szirdies gysla. Kaip vy-
RASINDĮ IR INSTUME

IN UGNIA.
Peąbrook, N. J. —
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UŽVYDI GASPADINE 
TRUCINO SAVO BUR- 

DINGIERIUS.
Detroit, Mich. — Magdalena 

Gandurskiene, gyvenanti Ham- 
tramko, likos arcsztavota

1 J

tai daktaras pasakė

ligonio po savo ’ ranka nes 
tai aplaike 2,000 doleriu.

BROLIUI UŽRASZE $1, 
DARBININKUI $50,000.

Logansport, Ind. — Po per
skaitymui testamento mirusio 
Abe Šteino, pasirodo, kad del 
savo brolio paliko tiktai viena 
doleri o darbininkui Williamui 
Fridizer, kuris dirbo pas Stei- 
mrper 40 metu užraszc 50 tuks- 
tanezius doleriu.

O

NORĖJO SUKAPOT SAyO 
ŠONU.

4 4

vy- 
ras sake policijai, tai May jesz- 
kojo visokiu prekabiu ta ja die- 

Norejo nn ant Kal° užklupo* ant jo’be 
i mirtinapamatyti dideliu ugnia”, — jokios priežasties su 

ž' taipip pasakė policijai deszimts pasekme. Vyras sako kad tai 
žudinsta moteres buvusio savo'metu Edvardukas Wistie, ku- 
burdingieriaus, Agotos Balic- ris aplaistė sfllebukes asztuoniu 
kienes. Dagirdes apie tai koro- metu Veronikos Leith ir rnstu- 
neris pradėjo slieetva ir rado me in ugia kuri vaikai užkure 
lavona ant kapiniu trys mene- ant tuszczio loto. Vaikas likos 
šiai atgal palaidota. Sekcija 
kūno parode kad Agota buvo 
užtrucinta." ■' * ». .

Andrnis Balickis būdamas 
burdingierius pas Magdalena, 
apsipaeziavo su Agota ir abu
du gyveno pas Magdalena. Ba
dai gaspadine la'bai užvydejo 
moteriai ir pyko, kad josios my 
lemas burdingierelis apsipa
eziavo. Apie tai dagirdo velio
nes brolis ir pradėjo nužiurinet 
Magdalena. Pranesze apie tai 
policijai kuri aresztavojo mo
tore.

uz
bausmė Dievo, nes ne karta nu
kentėjo nekaltai nuo savo mo- 
teres.

paimtas in prieglaudos narna 
pataisos, nes jau nekarta buvo

wit -r-W- 4 •• 4i» ■

DARBININKISZKOS
I • ( jiiJ * ' i

prasižengis vislia is budais.

GREITAS' BUDAS
UŽBAIGIMO GYVASTIES.
Marinette, AVis. Leonas 

Komaszovskis, 30 metu, gyve
nantis arti Armstrong Creek, 
atėmė sau gyvasti su pagelba 
dinamito, kuri užsidėjo sau ant 
galvos ir uždegė. Sudraskyta I 
lavona surado žmonys po eks
plozijai. Priežastis taip baisios 
mirties buvo nesveikata.

ŽINUTES
----- ------ I

ANGLIS ISZ CRESŠONOS 
BUS GABENTAS IN 

ST. CLAIR.
St’. Clair, Pa. — Visos anglis 

kurios buvo sveriamos Cres- 
sonos jarduosia bus atgabentos 
in St. Clair, Per tai neteko dar
bo apie 150 žmonių.

TĖVAS PABĖGO SU 
SUNAUS MYLEMA.

Carol To-
t

Boston, Mass. ■— 
wer, 48 metu amžiaus, pabėgo 
su 20 motu Edna Lemont. To
wer paliko paezia ir kelis 
kus. Tower’o sūnūs mylėjosi su 
Edna, kuri dirbo tėvo ofise 
kaipo stenografiste ir ketino 
su ja neužilgio apsipaeziuoti. 
Bet ana diena mylemu dingo 
drauge su levu ir nuo szio laiko 
poreles palicija negali surasti. 
Sūnelis tuom labai susirūpino, 
nes nesigraudina, kad nelaba 
rnylema taip padaro, bot kaip 
mano, butu“ tai padarius ir po 
apsivedimui.

vai-

FORDO FABRIKAS BUS UŽ
DARYTAS PER AUGUS

TO MENESI.
Detroit, Mich. — Rouge Ri

ver Ford automobiliu dirbtuve 1
sustojo ir nedirbs per visa Au
gusto menesi. Badai iii 110 tuk- 
staneziai darbininku likos pra- 
szalint ant to laiko. Girdot kad 
Fordas padirbs geresni auto
mobiliu po tam laikui.

TRYS KASYKLOS PRA
DĖJO DIRBTI^ >

Tamaqua, Pa. — Trys kasyk- 
los prigulinezios prie Lehigh 
Navigation Coal Co. kurios bu
vo sustoja koki tai laika pradė
jo dirbti. Szim'tai žmonių vela 
pradėjo dirbti.
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TEISYBE.

Vienas iszduotojas ga-• ta?

zietos laike redaktorių,ba pats 
nieko heiszmane ir visur.gyre-

Starford, Miss. — Richard 
Streber, kuris buvo baisiai i už
sigerės skaudžiai sumuszo savo 
paezia po tam norėjo sukapoti 
savo sunu kirviu. Motoro visa 
sukruvinta iszbego ant uly- 
ozios szaukdama pagelbos. Po- 
licijantas iszgirdes riksmą, at
bėgo in laika iszgel'beti sunu, 
apmalszindamas pasiutėli su 
pagaliu, po tam nuvožė in pa- 
vietava kalėjimą. Motore likos 
nuvežta in ligonbuti kur randa
si dideliam pavojui mirties.

* I

I

APSIVEDĖ SU UOSZVIU; 
PAINUS SUSIGIMINA- 

VIMAS.
Wilkes-Barre, Pa. — Edita 

Barr Gartley, 20 metu, 129 Rail 
road ulyczios, Parsono, iszteko- 
jo ana diena už savo uoszvio 
Edgaro Gartley isz Plains ku
ris turi 50 metu, tėvu Editos 
vyro, su kuriuom pergyveno 
penkis metus susilaukdama du 
vaikuadr yra persiskyrus nuo 
savo pirmo vyro kuris ja buvo 
apleidus. '
* Dabar Edita pasiliko po-bo- 
bute dėl savo vaiku o vaiku 
diedukas dabar pasiliko ju pa
tėviu. Gartlio pati mirė kelioll-

' 1 1 ‘ 
f

30,000 MIRCZIU NAMINĖSE 
NELAIMĖSE.

Chicago. — Per visokias ne
laimes kokios atsitinka namuo- 
sia kaip tai nukritimu, apside- 
ginimu, eksplozijų, užtroszki- 
mu, nutrucinimu, susižeidimu 
ir t.t. 1930 moto, Amcrike mirė 
nuo tu priežaseziu ar likos už- 
muszti 30 tukstaneziai ypatų o 
susižeidė trys milijonai. Dau
giausia mirė nuo nukritimu.

Per pirmutinius keturis me
nesius szio moto ant geležinke
liu likos užmusztos 645 ypatos 
o 1,480 sužeista. į

resi, jog jis ka liepe, tai redak
torius turi raszyt. Viena Išarta 
redaktoris ipykes ant iszduoto- 
jau parasze, jog jis yra, asilas 
ir taip gazietos likos iszleistos 
del abonentu. Kada isžddotojas
ne po ilgam radosi vienoja vie- 
toja, taip vienas jo paklausė:

— Kas rasze pereitos nedė
lios gazieta?

— Oj kas? asz, 6 jaigti ne 
asz tai liepiau savo bernui ; ra-

ka metu atgal.
I '

• ' V 11

SUMUSZE SAVO VYRA, 
PATI KRITO NEGYVA.

Kansas City. — Sumuszus 
gerai savo vyrui kaili su koezie 
lu, 40 motu May Dahring, isz-

szyt, 'ba asz jam užmoku.
— Kaip rodos, geru alga 

moki, ir pats daug iszmanai, 
jaigu tavo locnoj gazietoj, isz- 
vadino tave pati asilu... .

— Ba asz taip liepiau, 
sake iszduotojus.
f i M' ■ t
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TEIP YRA.

bego isz piktumo ant ulyczios
it krito negyva.
mirties btiVo pervirszinis susi
judinimas isz piktumo nuo ko puodu ir peeziaus.

Priežastis

r- at-
I’ i

ir 
o idant parengti 

'kaminu del rūkymo, paszauke 
isz miesto kaminszluosti. Ta- 
sai atlikęs savo darba pride- 
reneziai, likos priimtas 
zuto ir mesa, pasivėlino
gryžti namo, todėl nuėjo at
sigulti ant szieno, o norints bu
vo juodas isz virszaus, bet tu
rėjo balta savžine ir greitai už
migo.

Sztai nakties laike pabudo 
ir girdi, kas tokis lipa kopc- 
eziuose in viražu. Tuojaus da- 
siprato, kad tai vagis, kūne

y 

kalbėdami: 4‘asz paymsiu 
kumpius, o tu paynikie desa- 

” Antras atsiliepe: “gerai 
broliuk, nes užbrauksiu zapal
ka be nieko nematau.” Vagys 
iszeme zapalka viena po kitai,

atėjo vogti mesa kamaroje
4 ‘ asz

ras.

1 ' "" ■ i* "■bet no viena no norėjo degti. 
Kada paskutine užgeso, pd- 
sZauke isz piktumo: “o kad ta
ve velnei paymtu!” Ant tu žo
džiu kaminszluostis paszauke: 
“ka, ka jus sakote?” uždegias I 
savo zapalka nuo kurios szvie- 
sos vagis paregėjo tikra “vel- 

“Sztai esmių anCjusu 
pareikalavimo.” Vagys ilginus 
nelaukdami dūme žemyn Ir 
dingo tamsumoje nakties.

nia.

buk Kiniszki
komunistai, 
Tunglan, provincijoi Kvangsi

KOMUNISTAI ISZSKERDE 
19,000 GYVENTOJU.

Hongkong, Kinai. — Prane- 
sza in czionais,

kurio apvaldė
> 

isziskerde 19 tukstaneziu gy
ventoju. Daugiau kaip 80 tuks- 
taneziai žmonių pasiliko be 
pastogių po apipleszimui mies
tu ir sudeginimo keliolikos 
tukstaneziu namu. Buvo tai 
baisi skardyje nekaltųjų gy
ventoju. Bledes daejs ant de- 
szimts milijonu doleriu.

48 KAREIVIAI UŽMUSZTI 
PRIE STATYMO FORTO.
Atėnai, G ra iki je — Ketures- 

deszimts asztuoni kareiviai li
kos užmusztais, per nuslidima 
kalno laike statymo fortecas 
ant serbiszko-albaniszko rube- 
žiaus. Net in ąsztuones valan
das po nelaimei, kūnai žuvusiu 
likos iszkastais.

Paskutines Žinutes
11 " • V S

11 Reading, • Pa. — Apie 
szimtas žmonių nasitrucino per 
negera maista; ant pikniko 
Lancaster autbmobiliu kliubo, 
bet ne vienas lyg čiolei nemi- 
re.

SURADO CARISZKUS PA
SLĖPTUS SKARBUS 

KREMLINE. .
Moskva, Rosijo —* Darbinin

kai taisindami murus Kremli- 
ne/surado sklepuosia slaptinga 
užmarinta peoziure kurios bol- 
szevikai jeszkojo nuo nužudini
mo caro ir jojo szeimynos, su
rasdami ten dideliu skarbus, 
paslėptus per cara da priesz 
Svlėtinė Kare.

Terp kitokiu surastu bran
genybių toje slaptingojo pe- 
cziureje surasta puikus auksi
nis setas del pietų del dvido- 
szimts keturiu ypatų. Tasai se-

H West Orange, N. J. — Ta- 
moszius Edisonas mirtinai ser
ga ir nėra viltiea pasveikimo. 
Edisonas turi 89 mėtų ir serga 
vandenine liga.

•i d* l|r t

H Warszava, Lenkija. — 
Terp komunistu ir policijos at
sibuvo musztynes daugeliuosia 
dalyse Lenkijos, guriose už- 
muszta asztuonioę ypatos o su
žeista daugiau kaip szimtas 
žmonių.

MM 
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Daktarka in savo vyrą ku- ias svėrė asztuonesdeszimts 
ris del josios kokia tai rodą da
vinėjo, o ji ji atsake.

— Ka tu kvaili apie tai isz-
Vaktuok tiktai savo

I doleriu*
manai.

♦

'I

j į į
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svaru aukso. Tasai setas bus 
pridėtas prie kitu brangiu su
radimu rusiszku caru,

c- r
U Scranton, Pa; Per nu

puolimą žvakes nuo altoriaus 
Szv. Vincento bažnyčioje, ug-

► i

nis sunaikino triss- altorius ir 
vidų bažnyczios padarydama 
bledes ant $30,000.

. H Scranton, Pa,»— Keturiu 
metu Alicije Szudis isz Sebas-

‘ 'M
4

topoliaus likos^ktmuszta > per 
verte daeiiia lyg 300 niilijonu elektriką ant LaUrel Lino ke- 

U(h

kuriu
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Kas Girdėt
Delegatai Darbines Federa

cijos ant savo seimo ■ Oshkosh, 
Wis.„ nutarė ir suraszc rezoliu-* 
ei ja in kongresą spirdamiesf 
valdžios kad pavėlintu dirbti 
2.75 procentini nlu.

Gal tai butu truputi pdr 
“slabnas”, bet butu goriau no 
kaip gerti sziandieninia 
po.”

< 4 ZU-

Sziandieniuosia kukuosią 
sunkiu laiku ir liėdu kožnas tu
ri savo kirmėlė kuri ji griaužė.

Sztai Maksas Hizinski isz 
New Yorko, kurio užsiėmimas 
buvo būtie svotu del suėjimo 
poru in mazga moterystes, vi
sai nupuolė ir ant galo Maksas 
inklinvo in beda. Policija ji 
aresztavojo kad negalėjo su- 
grąžyt 1,390 doleriu duotu jam 
■per Ona Sinai, kurini prižadėjo 
snjeszkoti turtinga ir patogu 
vyruką. Dabar pana Ona pasi-; 
liko ant ledo — be pinigu ir 
vyro. I

Kas gal žinot, gal ir bus go
riau del merginos, ba už taip 
maža suma pinigu, net ir sziuo- 
sia sirrikiuosia laikuosia negali-, 
ma surasti atsnkaiiezio vyro.

me kalėjime yra baisios ir tik 
keli dagyvona penkis ar de- 
szimmts metu. Dertiar po iszme- 
timui karaliaus Alfonso, ketina 
palengvinti daugiau kaliniams 
ir rusta pasielgimu praRzalint.

BIRŽUOSE ŠUDEGE “LIE-, 
TUKIO” LINU APDIRBI- j 

MO FABRIKAS.MO FABRIKAS.
1- ' • ' * I

Liepos 18 diena BirŽiuose kU
a

. ■ 
tu.' r' — . ...» f

AMERIKOS REVOLUKTIOS
i

įįi.-iiT iy. im'flnw^ ^wiiil 
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Moterėlės, jaigu mylite savo 
vyrns szirdiligai, duokite jiems 
suprasti, kad laikote juos už 
iszmintingiausia ir mylineziau- „ "k k v
šia sutvėrimą. Tas jam nieko 
ne kenks. Jaigu tavo vyras no 
yra geriausiu vyru tai tau in- 
t i ken ir stosi s ah t galo geres
niu žmogum.

Bnkio visados szvari, 
tavo vyras inh nieko apie tai Į 
neprimins, bet bukio tvirtaį 
kad tai užtėmius ir, kad no vie
nas vyras nežiūri bu nžgana- 
dymn ant apsivedusios mote- 
res. ’Patogiausia motere, jaigu 
yra apsivėlusi, tai prikris vyrui 
ir vaikams.

o
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MERGINA KOMUNISTE NE BUS SIUSTĄ IN'EUROPA

1T

:ZIAI VEDĖJAI
x t *

»£n, 1 F m W ,1

irias draudė neszti ginklus. Tos 
grlipes nedalyvavo kovoja bet 
pilnai prisidėjo prie Amerikos 
nepriklausomybes duodant nu - 
kii ir prižlnriiil sUŽeištns.karei-

Francuzu Vedėjai. ..
Franci ja toike pagelba kolo

nijoms siuneziant armija ir lai
vyne. Yorkktowne, Wnshingto- 
no armija susidėjo isz 9,000 
Amerikiecziu kareiviu ir 7,800 
Francuzu kareiviu po Count dc| ; 
Rbchambeau. Francuzu laivy- 
•uaš po komanda;Count de Gra
sse prie Chesapeake Bay sulai
kė pngelba nuo Cornwallis. Ne- 

ĮdaVe Anglams prie šhVo Vedėjo 
. ■■ /. , • .

r. M 1 i* U ‘ * * V '' L *

Marquis de Lafayette, buvo

*

< ■ 
■■lo dideiiš gaisras “Lietūkio” 

linu apdirbimo fabrike. PataD 
pa, kurioje minimas fabrikas 
buvo, del nuolatinio linu (Ižlo; 
vinimo buvo ir pati perdžiūvu
si. Fabriko stogas buvo deng
tas gontais. Visas pastangas 
reikėjo dėti, kad neduoti užst-. 
degti netolimai stovėjusiam 
žaliavos sandeliui. Po didelhi 
pastangų tatai padaryti privy* 
ko: ugnis pasitenkino sunai
kinti tik pati fabriką. Ugny 

J žuvo fabriko lokomobilis ir vl- 
sOš taaszlnos. Bo tė, fnVrike bu-! 
vo apie 30 tonu linu,4fcurio taip 

.1.. ♦ . » i_-
ugnyje. ‘‘Lietūkio” žitiibml.% 
fabrikas kasztnvcs 145 tūles- 
tnnczius lt., ’o

—19 tuksi; Vadinas 
•gaisras Biržuose' “Liettikiul^į 
padaro hpiė-164,000 lt. nuoš-j 
tnolih. Fabrikas 6uVė apdraus
tas.' ‘ l'

(

nors

neprimins, bet bukio tvirta

■ w ■ III I 
[jo

Kongreso Aktas insteige

■ - I

’ *• ė

I In i l ed States ’George Wash i n-i
gtdn ^BlėdritoiitĮlat^CdminiRSion. 
Szio komiteto svaiginusia už- 
(tadtifl'yrn tinkamai per visaJ 
szftli Vesti pllanlts apvaiksz-j vius. 
czidti 1982 tfnofo Jurgio Wa4 
shingtono gimimo 200 sukak
tuvės. "Komitetas pradėjo pil
nai tyrinėti Revoliucijos dienu 
visus invykius kad visiems 

j

tabtisym tink/tmal per

r "f ' ' ' v "

. perstatyti Wnsh’ingtono visus 
darbus ir huveikimus. >

Komiteto nariai nustebo kuo
p.", Icip ir visk:,s kifnM, žuvo m(i| SV(!tirnln,lf.zi;il

toms dienoms prisidėjo prie 
szalies apsailgojimo i r iszsivys-

Fjame sudėtos
į prekes* * 

1 
Ar numirusioje gyvena po 

smert? •• Ii
t

Sziadien visas mokytas svie
tas svarsto taji svarbu klausy-j 
ma. Kiek tai tėvu turi prijauti-į 
ma. ir tiki, kad ju mylemi ranl 
dari prie ju ir daugelis sueitie-' 
szn su mirusiais spiritualisz-. 
kai.

Neseniai New York tūla mo
lina, kuri mylėjo neiszpasaky-. 
tai savo s nu u kuris žuvo kareje 
pripažino kad jo dvasia randa
si prie jos ir girdi jo kalba, 
aiszkiai. Argi toji motina susi- 
nesza dvasiszkai su savo myle- 

užtai, kati motere ji jieapdova- mu sunuį
Neseniai Indianoja tūlas jau- mus .ir szeimininkas labai ji,

Franas Vernicki, gyvenantis 
Columbus, Ohio, baisiai sumu- 
sze savo silpna moteria tuojaus 
po pagimdymu kūdikio, o tai,

nojo sunum kurio labai geide. 
Dažinojas apie užgimimą duk
reles, nuėjo pas kaimyną, kur 
gerai užsitraukė namines ant 
drąsos, atejas namo baisiai su- 
musze motere: Sudžia Frana 
nubaudė už tai ant vieno meto 
kalėjimo, bet kad gera motere 
melde sūdo susimylejimo ant 
jos vyro, todėl likos paleistas 
su prižadėjimu kad taip- dau
giau nedarys. — Yra tai galy-1 
be munszaines ir prohibicijos!

atsineszli

Kuom didesniu mielaszirdys- •< 
te parodai del savo ‘artymo, 
tuom jisai daugiau tave tame 
paniekins. Tie žodžiai iszsipil- 
'de ana diena ant Katrės Roloff, 
Ontarijoj, Kanadoj. Kada Kat
re iszejo laukan
viedra vandens, jos kaiminka 
Ona 8zveidel, pavogė masznele 
su 42 doleriais. Kada Katre su- 

. gryžo kaiminka pradėjo rugot, 
ant sunkiu laiku ir kad negales 
užmokėt randos ir pirkti ang
lių. Mielaszirdinga Katre pado
vanojo kaiminkai penkis dole
rius. Kada kaiminka iszejo, ne 
rado savo maszneles ir paliepė 
aresztavoti Ona. Sudas mrbau- 
deja ant puses meto kalėjimo.

f 4 O *

mirusiais

I

nas žmogus nusidavė ant spiri-

tijlmo.

Vokiszko Kraujo Vedėjai 
’Riekviėhas AJmerikos L 

dėntas npsipažihbs sn vardu 
Baron von Stehben, ’ Amorikbš

r"
Ii

štu-l
/ L ... ?

rovoliucijihes armijos kareivi J

prieiti.
I

įtik dcvyfiiolikos metu kuomet 
prisirasze prie Amerikos armi
jos. 'Nęužilgio jam pavestu ka
reiviu pulkas. Jis gynė Virgi
nia ir'žymiai prisidėjo 
Yorktown kovos.

Kuomet Francuzu Bastille 
puolė, Lafayette, kuris irgi su- 
gryžes Franci jon

4 lI -

Ona Purink, kuri visi vadina
pakursiinejo audinycziu straikicrius Rhode Island,

A ' a. A. a * . - A

Raudona Liepsna ir kuri 
ketino 

būti iszsiunsta in Europa kaip negeistina ateive, bet vėliaus 
pasirodė kad Ona yra Amorikonka ir yra gimus mieste Sla- 
tington, Pennsylvanijoi.ARKLYS SUKANDŽIOJO lavintųjų- ’ Ben jam i n Frankli

nas ji prikalbino prisidėti prie 
Amerikos kovos. Franklin tom 
dienom atstovavo f 
Paryžiuja. 
kuomet atvyko in 
pulkus liuosnoriu kareiviu — 
nėmokinti, neapginkluoti ir vi
sai netinkami stoti kovon 
gerai išzlUVinta Anglijos arini-1 
jn. I 'I

Von Stenbe natų syk pradėjo 
štinku clnrba organizuoti ka
reivius. Jom pilnai pasiseko. 
Iki sziai dienai Amerika verti
na ta jo pagelba.

Vokietija pristato kita kovo
janti generolą, revoliucijos pul
kams — Baroną John de Kalb. 
Jis atvyku su Lhfayettu 1777 
mete a t si veždamas militarisz-. 
ko pay t rimo, ‘kuris buvo neisz- 

■ <1 , e f

pasakytos vertes WAshingtono 
# ” •• nii i • .i 4! ;i ■ mti .1 » j h, *|i: .. Ji

SAVO SZEIMININKA.
Rokiszkely buvo nepapras

tas ir net negirdėtas Lietuvo
je atsitikimas. Ūkininko Im
li rozo arklys parmusze žemen 
savo ■szeimininka ir primynęs 
ji kojomis prie žemes pradėjo 
kandžiot ji dantimis. Ir taip 
sukandžiojo,Jkad Imbrozas ga
li mirti. Namiszkiai sako, kad 
arklys visada buvęs labai ra-

I 

mylėdavęs. Po szito baisaus at-( 
sitikimo pradėta kelti klausi
mas, ar nebus tik arklys pa
siutęs? Ji galėjo kada nors, 
aprieti pasiutęs szuo, kai nie
kas nemato.

I-.F k ‘‘

LIETUVOJ, ŽYDAS MUZI
KANTAS NORĖJO SAVE 

LEISTI LOTERIJON.

Mariampolo. —

tualiszko posėdžiu susikalbėti 
su mirusiais. Tarp susirinku- 
siuju jisai buvo lik vienas Lie
tuvis, o kiti negirdėjo Lietu- 
viszkos kalbos. Ne poilgam isz- 
girdo savo bobutes, kuri jo už
klausė apie gimines namieji ir 
užtvirtino jam, kad namie j yra 
visi sveiki. Neiszpasakytinai 
persiėmė tasai žmogus ir inti- 
kejo kad mirusije gyvena po 
smert. Už ta atsitikima galima, 
paliudyt. ' » ; -•

kas žydas Muzikantas Monc-l

ISZ LIETUVOS
• I

BAISUS VIESULAS.
Kriidpiai,SziAnliū apskri

ties Krtiopiszkiai buvo didžiai 
tszsiilge . lietaus, nes viskas' 
kaip daržai, taip ir vasarojus 
buvo iszdžinve, ir žeme buvo 
pavirtusi beveik in eimenta; 
niekas neaugo del neapsako
mos sausros. 8 Liepos 4 valan
da po pietų per Krtiopiu valsJ 
ežiu porejo didele audra
smarkiu lietum. Audra buvo to
kia didele, kM netik iszlauže

griuove keletą trobesiu Kruo- 
piszkiuose. Pažymėtina, kart

prie

kolonijas
Von Stedbėn rado, 

szia szali,

SU

dalyvavo 
Franci jos revoliucijoj, pasiun
tė rakta to seno muro kaipo do
vana Washingtonui.

Airisziu Vedėjai.
•Pirmas Airiszls atvyko Ame

rikon 1621 mete. Atvažiavo in 
Massachusetts valstija. Ir kuo
met Revoliucija prasidėjo Ai
riai gyveno jau Naujoj Angli
joj, Pennsylėanijoj, ir 

l kolonijose.
Airiai immigrantai isz Uls

ter buvo pirmieji
tik Amerikos bet ir ju priosza 
—r Anglija.. Savannah kovoju.h ■ ’1 m.0 *’» <• •< > a ‘'f <Hh r.

Colonial
Kuomet

'Szposas Žalnieriaus
* . dU I

isz 4-to pulko

k i tose

kovoti ne-

klavo vienute ir Liepos menesi 
1777 meto jis paskirtas Com
missary General of 
Troops isz Georgia.
Brittai paėmė Savannah, Sbef- 
tal buvo suimtas ir pasodintas 
ant la'ivo. Karėj užsibaigus jam 
paskirta dalis žemes.

Tarpe garsiausiu Žydu turi
me Ilaym Salomon, immigran- 
tas isz Lenkijos. Jis dirbo su 

.Robert Morris, kolonijų finan
sų vedeju, ir losze svarbia role 
finansuojant rovoliucija. 

| Kiti Vedėjai, 

vedėjai

.kas tu per

i

‘‘Suvalkie-. 
tis” raszo, kad Marijampolėje’ 
gyvena viengungis smuikiniu-1

armijoj,

Jis girdėjo, kad užsieny: 
praszmatnus vyrukai iszleidžia 
save lotorijo ir? kad moterys 
mielai tokios loterijos bilietus 
perka. Sziuo būdu jis pandre-

sas.

* • J f

perka. Sziuo badu jis panorė
jo nuszauti du zuikiu: pratur-1 
tėti ir apsivesti. Nesenai jis- 
padavė m. ir apskr., virszinin- 
kui praszyma, leisti suruošzti 
paties saves viesza loterija ve-1 
dybu tikslu. Jis butu padaręs 
50,000 bilietu ir visokiais bu
dais kvietęs moteris szioje' lo-

v . I

armijai.
Buvo la'bai daug Vokiecziti 

paezioja Amerikos 
apart keliu specialiai Vokiszku'
batalionu po Vokieczih vedeju 
komanda. “VokiszkUs elemen 
,tasM buvo la/bai stiprus keliose 
kolonijose. Pennsylvanijoj tre- 
CZia dalis gyventoju buvo Vo- 
kiecziai ir istorija rekorduoja 
ginezias Kongrese kaslink var

Karta važiavo jenerolas, per 
žiūrėdamas glitas savo Žalnie
rių, o kada sugryžinejo vėlai 
laike kada viri privalo but 
ant savo vietų, užtiko viena 
Žalnierių isz ketvirto pulko ge
rai užsitraukusi.

— Stok!
viens?? isz ketvirto?

— Isz ketvirto.
— Girtas?
—• Girtas, jusu mylesta...
— Seski ten — ir parode 

in užpakali karietos. Idant bū
ti tvirtu, jog žttlnieris sėdės, 
Hope jam laikyti už rankoves 
jojo mandieros.

Žalnierius ne būdamas kvai
lu, pririszo jenerolo rankove 
prie karietos o pats paemes 
kojos po pažaste, bego ulyczai- 
tems ir kazarmes, pakol jenc- 
rolas atvažiuos.

— Ymkite ta ji girtuokli!— 
suriko jenerolas, — kada užva
žiavo prie kazarm'iu.

Aficierius stovintis ant sar
gybos, ne suprato apie ka eina. 
Atidavęs garbe, klausė ka turi 

mislindamas
zvosezika”.. •
— Tai fenais, — suriko vėl 

jenerolas — rodindamas už sa
ve. Bet tonais* nieko nebuvo. 
Kada persitikrino jog ji apga
vo, li<*i)c jeszkoti po visas - ka
zarmes, nes kaltininkas greitai 
iszsipagiriojo isz baimes;
norints jenerolas prižadėjo at
leisti kalte, idant tik kaltinin- 
kas prisipažintu; bet szmuto- 
rius jom ne intikejo ir tylėjo.

Dvicji kiti vedėjai, kuriu 
vardai artimai suriszti su Jur
giu • Washington!!, yra Tgdeu- 
azaa I\osczi,uBzka.lr Kazimieras 
Pulaski. Virszmineta draugys
te pažymi sziuos dviejus Vyrus 
kaipo Lenkus, ibet Lietuviai 
pripažysta Koscziuszka kaipo 
Lietuvi. ... ,»

Kascziuskas pilnai prityręs 
in'žinierius, atsižymėjo apsau
gos darbe. Jis sumanė ana ginti 
Saratoga, ir taip apsaugojo 
West Point kad tas sulaikė An
glus nuo Hudson upes. Vėliaus 
jis tarnavo kaipo vyriausiu in
žinierium pietų armijoj, laiky
damas ta vieta iki kares pabai
gos. Ir Washingtonas jam davė 
4 i 4-ti 1 o 44 taI L1 r*i M

f > i
buvo

Airu pulkai tarnavo po koman
da savo tautieczio Count Dil
lon. Ketvirta dalis Kontinenti
nės armijos aficieriu buvo Ai
riai arba Airu kilmes. Isz ketu
ri u pirmųjų WuHhingtono pa
skirtu generolu, net du Genero
las Montgomery ir Generolas 
Sullivan buvo Airiai. Jackson, 
Polk, Moore, Rutledge, Cal
houn ir kiti Airiai įbuvo tarpe 
Carolines valstijos garsiausiu 
vedeju. SziU ainiai net tapą 
S u v. Vai. prezidentais. Charles 
CarrOll, šzauktas pasiraszyti 
po' Nepriklatrsotaylbes Dekla
racija. Kuomet jis rasže savo 
varda po deklaracija, paszali- 
nis žmogus jam pasakė “tau ne 
ra kdbijotis pasiraszant pra
varde po sziuo dokumentu; nūs

tojimo Voldszkos arba Anglisz- 
kos kalbės‘kolonijose’, nes buvo 
inveSta kad Vokiszku kalba bu 
tu vartojama. > • '

■ ‘Daug Vdkiecziu gyveno VaL 
ley of Virginia ir isz ten paėjo 
daug liuosnoriu kareiviu. Ma-* 
žarno mieste Wood stock, Virgi
nia, Pėter Muhlenberg, minis
tras užbaigė savo pamokslą 
bažnyežioja Sausio ineriošį 
1776 mete su žodžiais “yra lai-, 
kas patnok^lamš;’lė laikas po
teriams; *bėt irgi yra laikas ka
rui, ir kad toks laikas jau at
ėjo. ° Jis 'numėtė savo klorika-

10 lt.) Nore no visai, jaunė'Hsskus rtili'ns, ii-stovėjo priesz

I ' '-J

titulą “Colonel Engineer
ymti T... jog

liaus 4‘Brigadier General.
Thomas Jeffersonas 

Koscziuszko geruoju draugu, Ir 
su juom Koscziuskas paliko 
paskutini testamenta kuomet 
iszvyko isz Amerikos. Jis pave
dė Jofforsonui parduoti turtą 
Suv. Valstijose, paskiriant 
tuos pinigus “pirkti ir paliuo- 
suoti vergus”. *

Kazimieras Pulaski buvo sa
us garsaus Count Joseph Pu
laski. Kuomet jo tėvas įnirę jis 
bando užimti jo vieta. Jis aplei
do savo szali ir iszvažiavo Bir
želio menesi 1777 menesi su kL 
tu Lenku, pulkininku Kutkaus- 
ku. Jis turėjo su savim laiszka 
Washingtonui tuo Franklino. 
Jis buvo pirmas kavalerijos ve
deju Amorikojn. Vėliaus suor
ganizavo 4 4 Pulaski legioną” 
tain tikslui praleiržiant savo

terijoje dalyvauti. Mane rėkia
mus dėti savo fotografijas ir 
tit. Už 10 lt. pirkusi bilietą1 
kiekviena moteris, nežiūrint 
nei amžiaus nei tautos, nei ti
kybos skirtumo, galėjo laimelį 
Muzikantu sau už vyra, o pats 
Muzikantas galėjo laimėti pu
se milijono litu (50,000 bil. po

yra ’tiek daug Carrolls kad ne
žinos katrtts isz ju'pasirasze.” 
Tuomet jis po pravarde para- 
sze 4 4 Isz Carollton”. Neš toms 
dienoms buvo tikras pavojus 
tiems, kurie paslrasze po dekla- 
rėicija, 4 jaigu Amerikiecziu i 
pralosztu kara.

Žydai Revoliucijos Kareje.
Laike Revoliucijos Amerikos 

kolonijose buvo mažai žydu, 
bet vistidk tie atsižymėjo. Kon
tinentines armijos kareiviu ir 
aficieriu sirraszuoso matome 
Žydiszku pravardžių. MajėrftU 
Benjamin Nones, kuris4 atVa- 
žiavo isz Fraiicijos 1777 mete 
prisidėti kaipo paprastu karei
viu, buvo pavadintas “Žydu;■‘$50,000. Savannah kovoja 1c- 
tautos Lafayette.” Jis tarnavo 
Generolo Lafayette ir Generolo 
Washington!) sztabose. ’ Trys 
Žydai nesze Barona de Kalb, 
kuomet jis krito.

Pietuose, pulkas liuosnoriu 
Žydu kovojo Charlestown, S.C.

Priemiestyja Lizbono, Staly-* daug nodžiu, beflmVerte ir stt-
czioja Portugalijos, randasi se
nas palocius, kuriame talpinusi
gainingas kalėjimas žinomas GUs‘av(> Germano audra sug-
kaipo nTylintis Kalėjimas.” 
Žmonys, kurie jame randasi, 
gal yra varginigausi ant svieto. 
.Tame kalėjime investa baisiau- 
Hriszradimai ant kaukimo ka
liniu. Palocius yra penkta 
laipsniu augszczio ir turi datt- 
gelli mažu kambarėliu. KoŽ- 
nam kambarelyjn randasi gra
bas in kuri kalinis turi atsigul
ti, jaigu nori miego. Visam ka
lėjime vieszpatauja grabinis 
tykumas, nes kalinianis rustai 
uždrausta kalbėti vienas stii ki
tu. Karta ant dienos atidaro 
br ‘ 1 1 ” * 1 *
iszeina apie trys szimtai kali
niu ant pasivaMcszcziojim. Vei
das kožno kalinio yra uždary
tas su maska Idant negalėtu 
matyti savo veidu. Konkios ta-

i. tojo kalėjimo isz kurio

riovo gyVėnama narna ir tvar
tus. Jis tik pereitais metais 
vargais negalais ipasistrite tro
besius, Dabar nuogas nežino 
isz kur paimti leszu, kad pa
statytu molini tvarto, nes isz 
sulaužytu rastu jau nebegali
ma nieko pastatyti. Kitam ūki-, 
ninkui viesulos nuverto tvarto 
ant orkliu, ten stovėjusiu.

————,■■■• ■
SUDEGS LENKU UŽGROB

TAS LIETUVIU MIES 
TELIS.

Spaudos praueszimu, Lenku 
užgrobtame Lietuviu Punsko 
miestely siautės gaisras. »Su-| 
dege 36 gyvenamieji namai, 
sinagoga, 3 javu sandeliai) 44 
tvartai, vaistine, kepyklos iri 
kit ’ ?«

’F 4 4

Valstijose,

GERAS ŽYDELIS.

smuikininko pasisekimas tr 
taip buvo labai problemiszkas, 
tacziau jam nei ipabandyti lai
mes neteko, nes vidaus reikA- 
lu ministerija tokja loterija ne
leido. • ' <

I

Bdvo parapijomis koritinonti- 
nės armijos‘pulkininko ttaifor- 

aidėjo.

Ludwig, kopėjas, ’fariiavo prie 
4 ‘ Powder fCommi 11 op n ir ve-

1 A J

his jib paakrytas visos armijos 
kopėju. Su Yorktown pasida
vimu jis iszkopo *net '6,000 šva
ru duonos Viėhbja dienoja

moja. Net 400 vyru prie jo pri^

Philaddlphijoj, Christopher

""...-.......... ’ ....... , <4

— Tai tu Ickuti labai ge
ras žydelis, kad iezgelbejai isz
vandenio Motiejui

— Asz tam hupuzo. nebu- 
ndL- * * j» IK j H" t A ■ • •

tau geibėjas, kad nėbutu .man 
kaltas 5 liublus!

• r if| , <• • * ,

f ■ q *

tikau ne gyvos dvasięs!
Mieczionka. •— 

jei t

PER ILGAI 
t * ,

Kaimyne boba in mieczion- 
k’a;

— Nuo musu kaimo in 
miestą, tai trys mylios, o ne su-}

'4

Tai nr bijo-.
i > / i :

Boba:— E, no, tiktai per ii-, 
gai turėjau burna uždaryta ir 
neturėjau su kuom sznekoti h i

duonos Viėhbja dienoja 
Corntvalli^ armijai.

Kuomet veikėjo apsaugoti 
Jurgio Washlngtono' gyvhsti,( 
jam paskirta sargyba isz Vo
ki eeziu.

Kolonijose buevo laibai daug

I
gionas atakavo kritu paikus ‘ir 
Pulaski mirtingai sužeistas ir 
kelioihš dienoms vėliausiiiumi-

sulaukdamas 31 motu.
Spalio 11 dieha 177d, vės

c1 .4. A ■. t
L L

Sectarians, Mennonitos, Qua
kers, Dunkards, Soven-Day 

t Baptists ir kitu i kuriu tikoji-
ė ■ ■ j

> f . ' k , |Įį . „'I I »

Dunkards, Soven-Day

4

i V

po komanda kapitono Lushing
ton. Georgia valstijoj Mordeeai 

"Va.
I-

' f "X '| h' ’ " • J i* j*

Shoftal suorganizavo ir apgin
I ' <** J / ■.'

m ■

*

A-BE-CELA arba pradžia akbitymo ir 
rasaymo, del Lietuviazku valku. 15c 

W. ta BOCZKAUSKAS . CO., 
MAHANOY CITY, PA.

' v

• Į . <

* * « i

— Teisybe man reikalingas 
sargas prie ihano namo, bet 
asz noriu tykio, idant su ran- 
dauninkkis ndsiplustu ir nesi- 
vaidintu. r '■
' ■—O, ponuli! asz buvau 
sargu penkiolika mėtų tai alsz 
su vienu žmogum ne pratikai- 
SKM ............gbėjau.

—t O kur tu Duvall “ X
— U-gi buvau sargu ant 

Suvalkų kapiniu.
4 *

I



I

1

I

v

K

V

>

I %

Krikszczionis
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I 
ti

kad jus ežia niekintnmet i n sta
tymai n steigt n valdžia. Asz at-
imsiu nuo jus baisa.

metavoes veikme, kuri suky- 
dele pavertė in Magdalena, ta

1 41

Tnmista

Apysaka.

Iszpeszt isapesze, tamis- 
ta pasakyk man, kur czia bu^ 
fotas treczios kliasos. Iszpultu 
driksteit už amžina atsilsi. 
Dievo tarnaites Pelagejos. ,

— Tykiau ten! — trinkto-^ 
Įėjo pirmsedis.
Antstoli! meldžiu prižiūrėti 
tvarka!...

Teismo antstoli ant galu 
pirsztn eina per publikos, bet 
artinasi visi nutyla ir vol toip 
pat ant galu pirsztn jis gryžta 
atgal... Reporteris godŽei rn- 
szineja ant siauru lapeliu, bot 
.veidas jo nusiminęs: jis jaueze 
kad jokiu bud n cenzūra noper- 
loiš paraižyto. i

— Kaip sau norite, liet rei
kia baigt — kalba teismo nar
ys. Iszeina skandalas.

— Gal ir... Nn, ko tamis- 
lai reikia, Tamista apgynėjau ? 
Viskas jau iszaiszkinta. SeMki- 
|e.

Dailiai isztioses kakla ir lie
menį, aptraukta juodu fraku 
apgynėjas kalba:

— Bet jeigu karta buvo 
leista kalbėt p. prokurorui..-

— Tai ir jums reikia ? — su 
beviltlszka ironija palingavo 
galva pirtnsedis. — Na, gerai, 
kalbėkite, jeigu jau teip nori
te, tik susimildamas, trumpai.

Aipgynejas kreipiasi in pri
siekusius •. i

— Keisti bandymai p. pro-, 
kuroro ir policijos antstolio 
teoliogijos srityj... — prade
da jis isz palengvo.

— Tamista apginejau! —r 

asztriai perkerta pirmsedis. — 
Meldžiu be ypatiszkumu.

. ; Apginė jas atsigryžta in teis
ėjus ir pasiklonioja:

— Klausau. ■
Paskui vol atsigryžta in pri

siekusius, meta in juos szviesu, 
atvira pažiurejima ir staiga gi
liai užsimasto, nuleidęs galva. 
'Abi rankos pakeitęs iki krūti
nei, flkys'druezirti užmerktos, 
antakiai sutraukti ir jisai visas 
turi iszveizda ne tai labai insi- 
mylejusio, ne tai rengiancziosi 
nusieziaudeti. Ir prisiekusieji 
ir publika žiuri in ji labai žin- 
žeidžiai, laukdami, 'kas isz to

szveiltaja, teip atigsztal ger
biama...

i— Ne — perkirto Karaulo- 
Notiesa tas. Ir never

kiau asz vlsisžkai ir ne karta 
riemotavojau. Ir kokia czia, me 
tnvone, ’kuomet vis ta pat da
rdi. Šztai pažiūrėkite...

Ir atidengė tarbute, iszemc 
nosine, ir paskui maišželi ’su 
pinigais. Padėjus ant delno dul 
sidabriniu nibliu ir smulkius, 
ji isztiesia in apgynėjo link Ir 
paskui in teise]ils. Viens pini- 
giuks nusileido nuo rankos, pa
sisuko ant aslos, ir nupuolė t ’ ’ i. ■ 4 * ‘ v j *

Szalo apgynėjo piupitro. Bet 
nieks nepasilenke pakelti ji.

— Už k a asz tuos pinigus 
gavau? Už ta,už ta pati.O sztai 
szltie drabužiai, o skrybėlaitė, 
o auskariai vis už ta pati. Isz- 
renk mane iki nuogai —ir ta! 
nieko savo nerasi. Kūnas, Ir 
tas no mano — ant trejų mo- II •
tu isz anksto parduotas, o gal 
ant visos gyvasties, gyvastis 
musu trumpa. O viduriuose 
mano kas?
alus, ir czekolrtda vakar sve- 
czias davė, iszeina, kad ir vi
duriai ne mano. Neturiu asz ne 
gėdos, no sąžines: liepsite nuo
gai pasirodyt — pasirodysiu, 
liepsite ant kryžiaus spiaut — 
apspjausi u.

Kravczcnko verke. Aszaros 
pas ja nosirito, bet varvėjo 
greitai augnncziais laszais ir, 
tartum ant tacos, ptiolo ant ne
paprastai iszsiduodanczios km 
tinęs. Ji tryne jas, tik ne sza
lo akiu, bet palei burna ir ant 
smrikro, kur kuteno.

— O sztai anądien mane su 
vienu svecziu žonino, teip ant 
juoko, žinoma: vietoj vainiku 
ant gaivu laike naktinius puo- 

— Ar negalima trumpiau, I dūkūs, vieton Žvakių butelius 
tamista apginejau! Mes žino- nuo alaus dugnu in viražu, 
mo isz pat pradžių, kad tamis- szveritlklti kitas svoezias buvo, 
ta Karaulova yra paleistuve, užsidėjęs mano 
Tamistos prisiekusieji ne vai- Į andilroka, teip ir vaikszcziojo. 
kai ir pats žino, kaip tas daro- Į O ji — Karaulova parode ant 
si. Gryžkito prie krikszczlo- verkianezios KravczenSko —• 
nyste. Ir be to, ji ne kaimiete Į už motina man buvo, verke, 
tik piliete miesto Voronežo.

Prokuroras kalba nuolat-, 
džiAi, bet jgreitai: •

— AsZ mėlsCziau ineszti p. 
Apgirtojo žodžius ir protoko
lą* i

Nepaisydamas ant prokuro
ro, apgynėjas vėl kldniojasi 
teisėjams:

— Klausau. Asz norėjau tik 
pasakyti, tamistos prisiekusio-: 
ji kad tamista Kuranlova, ant 
kiek asz ja supratau, rfofttsian- 
kys nuo savo-pažiurti net to-1 
kiamo, ntaltįkitne bb to, net no-1 
gali mame pas mus atšilkime 
jeigu jai grasinu sudeginltmi 
arbn inkvizicijos kankinimais. 
Ypatoje tamistos Karaulovos 
mes matome, tamistos prisie- 
kntriejL atbulai, * tclp sakant, 
tipą krikszczionisiiko^ kanki
nes, kuri Kristaus vardan kaip

i, sa- 
isztikrujn sa-

ir atsisuko nuo Kristaus 
kydama “no, 
ko “teip!”

Koks tai didelis ir gražus 
paveikslas liūdnai ir pritrau- 
kianeziai sužibėjo apgynėjo 
galvoje, 
sujudintu balsu jis tese:

— Ji krikszczione. Ji krik- 
szczione, ir asz ta jums tamis
tos -prisiekusieji dnrodysiu! 
Prirodymai liudininkių pusto-, 
szkinos ir Karvczenko ir prisi
pažinimas paezios Karaulovos, 
nupiosze mums pilną paveiks
lą to, kokiu keliu ji priėjo prie 
to kankinanezio padėjimo. Ne* 
susipratus, nedrąsi mergaite 
gal but tik ka isztraukta isz 
kaimo glebiu, nuo jo nekaltu 
džiaugsmu, ji datenkn in ran
kas purvino isztvirkolio ir su 
baime persitikrina, kad ji nesi
ekia. Pagimdžius kokiam nors 
tvarte, ji... ;

O

sužibėjo 
jo pirsžtai atszalo ir

va. —

!

portveinas ir

O

iszVirksžczla

, raudojo tartum, isztikruju. Ji
M j i| I . &

— Klausau, tamista pirm- paverkti labai mėgsta. O asz 
*1 • I I 0 I jį < M

sedis, norint manau, kad Ir juokiausi — juk ir isztikrujukad Ir I juokiausi — juk ir isztikruju 
miesto gyventojai turi savo I labai juokinga buvo. Ir in baž- 
no’kaltus džiaugsmus. Tai gi nyezla asz netikiu, ir net szale 
sztai ka. Dvasioje savo tamis- ne mėgstu praeiti. Sztai ežia 

Karaulova turi žmogaus kalbėjote, kad “melsties

J

kaip reikia: gražiai lengvai ir 
smagiai. Laike prisiegos ir bu-

I* . 'L... 1 . W'; / I ■ I1 JktR  a mm t

cziavimo kryžiaus, Karaulova 
stovi nesijudinama ir žiuri irt 
viena vietrt: in^irmsedžlo nu
gara. 1
Liudininkus prawznlinb apart 
Vienos Karaulovos. '

— Liudininke! Teismas,pa-
I I i " ’ ’ f •»

liuusavo jus nuo prisiegos bet 
atminkite, kad jus turite pa
sakyti vieila teisybe pagal są
žine. Prižadate?

— Ne. Kdkin mano sąžine?
Asz-gi sakiau kad asz jokios 
sąžines netariu.

Į — Na, ka, mes ati jumis pa* 
J darysim? — iszskeezia pirm

sedis rankas. — Na teisybe, 
suprantate, teisybe ar kalbėsi
te?

Liudininkei Teismas,pa
« ' ! į 1 ■ -ill1 W , . IT

— Pasakysiu ka žinau.
Už puses valandos, paveik- 

slingoj tvarkoj ir tyloj, atsilie
ka teismas. Teisingai keiezias! 
užklausimai ir atsakymai: pro-*

NORS MAŽA BET SMARKI kurorns ka tai uŽraszineja, re-
porteris ka tai pieszia, ant po- 
piorukiu. Apkaltinamasis duo
da ilgus ir labai smulkius pa- 
aiszk in imtis. Rankas jis laiko 
užpakalyj, palengva siubuoja- 
si ir tolydžio žiuri in lubas.

- ____ r- - - . - . — Kas link kvitukes isz
krikszczione, tamstos teisėjai;] ^°tnbardo už užstatyta 

kam apie niekus kalbėti. Eslul 
asz Grusza 
jus mane ir imkite.

Karaulova atsiduso, linkte-i| ve Marehlevskio...
Kas link mano teip va- 

auskariu apdarais ir pridūrė-. I (^namti iszaikvojimu nurody- 
• Kėturesdeszimti czia nu-

mecziau, ar galima pakelt?
Visi tylėjo ir žiurėjo, kaip

Karaulova pakele i 
nuo slidžiu grindų.

— Na, o jus — giliai krei
pėsi pinnšedis prie Pusztoszkl- 

Kravczenkot— jus ar

t MERGAITE, t
Miss Katre Rawls, 

mergaite, mokino isz Holly
wood, Fla., laimėjo dovana kai
po greieziausia plaukike Bronx 
prude, New Yorke. ’ f

\4 ■ s

14 metu

i

I dvirati, tai paėjimas jos tok
iai: Kovo 13-d, piraejusiu metu

I asz užėjau in dviracziu krautu-1 
ve firmos Marchlevskio...

lojo galva, žibtelėjo auksinius r

čigone, tokia
I

• ' 1tam paleistuvystes name ir to, 
buk asz ten iszkeicziau szim- 
tine, tai asz isz viso buvau te-.

pinigiuką I ’
I

M — o 
nežinau, 

Visokiu žodžiu 
visokiais I žinau net toklli, kdklu jus, Vy- 

iszeina pamaželi, dalimis: Isz | szventos iszveizdos seneliais, | fai, ir visai nežinote, o tikrųjų 
in

ta,
gali iszeiti ir tik teisėjai prl- įc|efl]a koksai jisai privalo bu- asz ir tokiu žodžiu 

f a • • • e • « I I Įprato prie jo kalbos, nenusiste- Į įį pagal Kristaus mokslą, gy- Į kad melsties.
t savobi. Isz nžsimastymo apgynėjas venimag.gi su

pradžių bespekiai nukrito ran- pjlancziai alų i
kos, paskui iszpalengvo atida- ppjesz szventus paveikslus, su I Ano gyveninio asz
re akis, paskui pamaželi pake- girtuokliu triukszmu,

r

4

n
UrdtrwQod i
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Ufe -i

PIRMININKAS ŽYDU 
DRAUGUVES.

I

Nahum Sokolow, likos isz- 
rinktu pirmininku Svietines 
Žydu Draugoves ant seimo, ku
ris atsibuvo Basei,
joj in vieta buvusio Dr. Chain 
Weizmann.

Szvaicari-

Mergeles Nowarke, 
Labai apsiszauko, *

O tokios puikios, kad negali, 
Kaip katra dovanele gauna, tai 

in sura vali, 
Meta, nieko nežiūri,

Ir sarmatos jokios neturi. 
Negerai mergeles darote, 
Jaigu toki bizni varote 

Už tai ne ilgai gyvensite
Greitai pasensite, 

Gala gausite, 
Pekla užsitarnausi to 

Kur siera ir smala laksite,
1

y

Besarmates, 
Pasmirdėlės!

* *
Badai Sk ran tone randasi mo

terėle be dantų f

nai keturis kartus Gruodžio Kuri kenke labai del žmonių,
. <l

, Sausio 7 d., 
Sausio 25-d., ir Vasario 1 d

to paties Inkanda kožna norints tik kelis * T f I 1 1 • i •

, ir 
tris kartus mokėjo už mane pi

nos ir Kravczenkos— jusar|ni^UK mn^° draugas Protaso- 
sutinkate'prksiCgli? Įvas, kas link ketvirto sykio,

I t I > * ■

ko Kravczenko've'rkdamn - O |meldžiau leidimo perstaty- 
.ii ne!

— Tamista pirmsedis — pa
kilo prokuroras, asztrus ir nc- 
po nn a 1 d a u j a imis. A k y ve iždo j 
to, kad daugelis atsitikimu, pa-

Mes «nthilmme•*-"at^.pats, užsimokėjau

I. 1 n , M.I t

ti teismui pareikalauta paskai
ta, isz kurio matyt kad abel- 
na iszlaidu suma, priekaitant...

Degti elektriką. Lauke tam- 
, linksma, i/zilta, smagu...

dantis turi,
Kad ir žmonys ja keike ant to 

nežiūri,
Kad kas pasigailėtu, 

Ir tuos kelis dantis iszbelstu, 
Taip turi padaryti, 
Arba nors pamegyti.

Vienoja vietoja gero penki 
vyrai ir trys bobos,

I SU

pasakotu per liudininke Ka-Į 
raudo va, pilnai sutinka su 
szventvagystes supratimu, aszI 
kaipo atstovas prokuratorisz-1• •s Ikos priežuros, norecziau žino-1kos priežuros, norecziau
ti, ar ji nepamena Vardu... |t

— Kokia ežia szventvagys
te — atsake Karaulova. — Vi-

f Mt, ' I'1 * / ■ I ►
si girti buvo. Ir nepamenu asz 
argi gali visus atsiminti.

’ * • I

Teisėjai ilgai bevaisiai ta-l 
riasi, prisiszaukia prie savos |

*

riasi, prisiszaukia prie 
prokurorą ir perukinanczlailemputes| nežinau. O ir Hpie ka melstis?

; nesibijau, | dviėsia kužda jam. Pagalios I 
blogiau, nobhs, o ant szio pa- nutaria: iszklausyti liudininke iapmau-

>
I

le galva ir tik tuomet, tartum gal but muszimais, saiilio su malda daug nenuveik Karaulova be prisiegos, delei
be jo noro isz burnos iszkrito 
jausmingi žodžiai:

* ’ Ii z

JI • ' M 4 ’ 1 * I 4 • •’J • i

griauna ir biaurina ta tyra pa- si. Meldžiausi, kad ne gimdyt- jos nekrikszczioniszku nuome- 
Ir toj tragiszkoj'ko- pagimdžiau. MeldŽlabsi, kad niu.veikslą.

I

_  Tamistos teisėjai ir Ta- voj plyšta iii dalis vele tamis- kūdikis prie ‘manės augtu —
mistos prisiekusieji!

Ir toliau jis kalba visai ne-

• 1 «»?*„■ fi]

’ . ■ •; ■ - ’ 'į1

Likusieji liudininkai prisis-;|

GALAS — 
——I-----

(

*

tos Karaulovos. Tamistos pri- bet prisiėjo svetimiems atiduo- linko prie szvęntikio. Artisto-]
siekusieji! Jus matote ja ežio- ti. Medžiauši, kad nors gyvas lis garsiai szau'kią:

paprastai; tai kužda, bet teip, nai ramia, ko neszpsancziasi, liktu — o jis eme ir pasimirė.
. bet ar žinoto jus, kiek kardzin Ar maža apie ka asz meldžiau-kad visi girdi, tai garsiai re

kia tai vėl užsimauto ir tartum | aszaru praliejo tos akys nak 
katalepsijos paimtas žiuri 
katra nors i

♦

I

U Į
—- Meldžiu atsistot!
Visi pakilu ir žiuri in szven- ■

Meldžiu atsistot!

J si, kuomet kvailesne buvau, tika, dabar Kargulova mato 
, I tik vienas nugaras jr pakau 

isz prisiekusiųjų, th gailios metavones imiismei- atpratino. Studentas atpratino, szitts: nupliko, plaukuoti, ap
iri ties tykume, kiek asztriu ada- bot aeziu geriems žmoniems,

L, ’ -r ■ ’ ' • MG ■ 1 •

tik vienas nugaras jr pakart
J

J
•1

'f

kol tas nepradės mirkezioti ir ge in t« konezianezia! Tartum Sitai taipgi, kaip jus, pradėjo valaini, paploszti.
henifflisuks in s žali.

— Tamistos teisėjai ir Ta- 
mistos prisiekusieji I Jus tik ka 
girdėjote daug reiszkianti pa-

VAIKSZCZIOJANTI
N

|NUMIRĖLIAI
Czia papasakosiu viena atsi

tikima, kuri pasakojant girdė
jau isz senesnes kartos. Taip 
esą atsitikę ParasZniu dvare, 
Vilkaviszkio apskritoj. Pa ras z- 
niu dvaro Savininku buvo po
nas Lengvinas. Visi apylinkes 
žmones tebedavosi, kad Leng
vinui sakėsi labai gerai gyven
ti: prisistatė geru namu, pri
taiso padargu, prisipirko dar 
daugiau dvaru. Niekuomet ne- 
gaizdavo nei gyvuliai, nei 
paukszcziai. Dvaro darbinin
kai pra<ledavo dirbti darbus —• 
arti, pinuti kulti, bet ta paezia 
diena nepasibaigus, ryta at
rasdavo darbus nudirbtus. Kas 
juo pabaigdavo dirbti, niekas 
nemato ir nežino — viskas bū
davo padaryta per nakti. Dva
ro darbininkai pradėjo spėlioti, 
kad ju ponas yra pasiraszes 
velniui ir jis jam visus reikia
muosius darbus nudirba.

Kasmet Lengvinas 
žinodavo užsienin. Namo gryž- 
davo labai nuvargęs, vos gy
vas. Ko jis in užsienius važiuo
davo ir ka ten darydavo, nie
kas nežinojo, o jis pats apie tai 
niekam nesakydavo. Savo dva
re gyvendamas Lengvinas vėl 
atsigaudavo, nusipenėdavo.

iszva-

Ir apylinkes žmones eme 
spėti, kad ponas in užsienius 
važiuoja pas velniu vyresnįjį. 
Viena karta Lengvinas isz už
sieniu sugryžo be galo Suvar
gęs, nukankintas ir po keliu 
dienu pasimirė.

Po kiek laiko dvaro darbinin
kai pastebėjo, kad ju ponas 
nakti isz kapu pareina vėl in 
savo dvara: apžiūri klojimus, 
tvartus, savo kambarius ir dar
bininku kamaras. Pasikinkyda 
vo gražiausius arklius, pasiim
davo geriausia karieta ir žaibo 
greitumu kažkur iszvažiuoda- 
vo. Kartais vežimo neimdavo,

Taip kaip paprasta — visados, Į bet iszjodavo raitas. Kur jis nu 
važiuodavo ar nujodavo, nie
kam neteko matyti. Namo su- 

Ant galo begerdami susipyko,! gryždavo nuszildes arklius nuo 
Na ir musztyne invyko, vienu putu.

O kad tai buvo po pedei 
Tai ir nedyvai.

>

Na ir musztyne invyko, 
Viena supliekė per ausis, 
O gal butu ulžmuszia suvis.

Bot to nepadaro, 
Tiktai nuo burdo iszvare, 
Ant rytojaus atėjo paimti 

baksuka,

Jokie užraktai Lengvino ne
sulaikydavo: kur priėjo, ten in- 
ejo. Bet duris visuomet palik
davo atdaros ir del to darbinin
kai žinodavo, kad pono butą.

Q tiejei da gere alų ir munszai-U’er nakti Lengvinas 'baladoda-
vosi, daužydavusi, vartydavo 
ir mėtydavo daiktus, bet ryto

nuka.
Tiejei vėl szoko ant vaikino, 

Laukan isztorebino, .
Pakart norėjo, •

Ir jau virve ant kaklo uždėjo, | tu* * ,
Ne tik dvaro žmones maty

davo, bet ir visos apylinkes

Pakart norėjo,
laika dvariszkiai vėl viską ras
davo savo vietoj ir nesugadin-

Prie stulpo privedė, 
J, «

Virve ant stulpo užmoto,
Jau pradėjo traukt auksztyn,, I Žmones mątydavo, kaip Leng-

_ . • * 1 • fe ' * ‘A.vinas pareidavo in bavo dvarai 
ir vėl paskui gryždavo in ka
pus. Ir žmones nežinojo, kaip

* - -

Sztai pribėga vyras artyn, 
, Pasiseko atpraszyti, 

Nuo (mirties iszgeįbeti.

Tas Klivelandas,
Tai didelis miestas, 

Ten yra daug Lietuviu, 
Prigimžeja isz visu szallu. 

Vytai kaip vyrai, 
Su tais Vis gerai.

Ir da sziaip taip mamužes 
‘ ' užsilaiko, 

Tiktai kad savo dukrelių ne- Į 
. prilaiko.

In kaili nepliekia —' lepina,

Iszsigel'bejas nubėgo pas vaitai tuo numirėliu nusikratyti. Tuo
mot buvo sugalvota, kad reikiavarąnta iszeme,

Na ir Intdčlius ant provos nu- | grabe gulincziam lavonui nu
tempė,

Vaitas prdvu padare
In suda padavė,

kirpti galva ir padėti ja tarp ko 
ju, kad numirėlis rankomis ne 
pasiektu vėl jos užsidėti. Buvo

*

iSzventikas kalba Kaip tolinus su tuom bus, ne- pasamdyti keli budeliai ir la-jai mosinori, kaip ir kitoms pad kalbėti ir apie kūdikyste ma-
dorloms moterlths, nueiti in no ir apie kita ka, ir iki to ma-1

9 ~ I z1 k i i i* k |

[ asz apsiver-
bdl-|kiau ir eūszukau:

— Vieszpatie, iszgolbek ma- — kalbą, jis vienu balsu ir ’ki-

bažnyczia, iszpažinti nuode- no <lavėde, kad
prie komunijos, r

Bikalbejima liudininkei Ka-1 tuoRC‘, gražiuos© rubuono, o ne
I 1 • t _ "1 • t ’

V*

. i '

—j Pakelkite rankas.
* ♦ H ■ I

—1 Visi pakele rankas.
— Kalbėkite paskui mano

Nuo naktiniu bambiliavimu ne
i ’ I . .

gina,

žinau vonui gava nukirsta ir padėta
Kitu kartų padainuosiu dau- tarp kojų. Ir tikrai ponas in

l k

raulovos ir policijos antstolio, toj gėdingoj nuodėmės iszveiz- ne isz tokio padėjimo! O stu- tu teisia:,prižadu ir prisiekiu, , 
uuu,------___ I—j usztai dabar tu. Liudininkai nesutaikydami

jau nekarta klupszczia žmogum tapsi ir galiu asz da- gaudžia, išskirdami du pilna 
* .L * I . _ -i . 1 w « Ml i A . 'b1 * A 111

savo dvara daugiau neparėjo* 
Tiktai prisisapnavo savo bude
liams, kuriems pasakė: ° Jusu 
laime, kad asz nepasiekiu savo 

Ka-gi maczi-Išgalvos...” Ir niekas arkliais ne
važiuodavo* ir nebe jodavo, nie-

♦ i giau.gma,
Lyg pusiaunakti valkiojasi, 
‘ Prie Szpicliu kabinasi.

Badai nekurios jau utridboli
* * itun,

Kad žmonims in akis nežiūri, 
0 da Dievulis geriau nubaus, 

Kaip dovaneles gaus;
Kaip jau i)e viena gavo,

Ir turi džiaugtis kaip su savo, 
4 Tai tau bus caca,

i SIERATA.
U "y*"""

. BĮBHIja, papildei didžiausia žudinsta

4M?

Ksztai dabar tu Liudininkai nesutaikydami i 1 vi 1He jo jums yra nesu- do j. Gali būti, nakties svajone- dentas sako:ir reiks 
prantama. Atkreipus atyda in Į se, Ji 
galingus valdžios inrankius ir

i

szliau^e prie tu akmeniniu laip bar su tavim meiliszka užsie- aszaru Kravczenkos koritfdltb.
Atpratino. Žino

w r j

u&musziai tęva ir motina, ka jkas nemetydavo ir nedaužyda- 
yo daiktu.

Taip tai žmones pasakoja.
11 4

noma, niekas savo akimis toki^ 
dalyku nėra mates.

[ —- J. AtatagltiA

— Prižadu ir prisiekiu.a
— Priesz Visogalingaji Die-

M

ma savo rieverta ineiti, ik ta|m«. asz jo nepykstu, kiekvle-
isz kitos pnsa» — jos nenuils- Į karsztdi Juos buczlnoda-1 mima- turėti, 
tantl's stengimasis gražinti su-1------- , < . . . • < > , . r • t .
klydusius prie pravoslnvlszku |sžvėrttinyczla... Ir ar tai ne yramam smagiau su dora buomo-[va ir szv.
tantfe1 gtertghnasis gražinti su- I

tikėjimo...

■Jai yra! apslrtaddžln pitm- ĮnM vardai A?-gi totse aszaro 
pedie, — Ąsz negaliu dalelyti, jge
’ ■ - . I

. krikszcaionol Kae-gi tuomet | ^s, negu «u tokia kaip usz, ar-1
_ Tamieta apgynėjau! Kaft yra vertas neszioti krikszczlo- ba sztai kaip ji, bet man nuo vą 

f 1 ‘_‘;1___ L____ (maldos ir ----------
nmiŽ8iveria° toji aukszta ĮnaudoB norą. Ne jau,’ kokia aszf| ' J

4 | »

PriesZ|Viwogalingaji Die- 
I..* ir azventa <Įd*.. evan- 

nuo aszaru jokios | gelija.
yįskais f susitvarko ir einą

ir szventa <Jb

I

Tai tau bus caca, 
Argi ne sarmata!

. >' • I į <

• 1 •• t

• ' ^1

asz ganu pasakyti ant tavo isz- 
teisinimo?

Žadintojas: — Dauggalis po-
. .. ■ i i.

žudintojas: — Dauggalis po- 
ne advokate, gali praszyti au
džiu, idant pasigailėtu biedno 
sieratelio.

4 »

4

apie Paraszniu davro poną. Ži- 
i ' *
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ISZ WILKES-BARRE 
IR APLINKINES

Motiejus J(&zkoviczlus, 
22 metu, 122 Sweatland uly., 
Dūri jos, likos baisei suspaus- 
tu£ tėrp karnku No. 9 ‘kasyklom 
sią.^Įko^ 
rid ligąnbutiz; ■ ■» * z - • -
t Praeita Utarninka mirė l te .. i1 ' ."I • • .

loš Morkulit&W?’ 219 Damon 
ulyį po gana ilgai.Ilgai sužėlę 
(įfrno; taliko motina, dvi sese
ris ir tris’ btolitfš/’Laidoittvci 
atsibuvo praeita Potnyczia su 
Išmaldomis Szv. Kazimierio 
hažnyczioje Pittstone.

I 
J ’ . . ta _ -

T 1 MWUlJ

< 'k

{ ♦ >' Iii
’ ■" “ •* A’ *

sosadbhktlaMahĮid
kalis su manim 
ir dideliam kentejime;

■■ f t*

v ' ' ■',

>*■». nMlIi > 1 i4B4Hi., w * »>i* »■ ■♦<«♦*» •

•" if 4 ' i ■

aau. M- ,*--

ŽINIOS VIETINES

4 
A

it (I / tii:

. —♦ Augustas.
— Readingo trukei dau

giau nesustos St. Nicholas nes 
nėra biznio ir žmonis važinėja

Ii " #IL 1 .

, Juozas Hendricks likos'
f B <‘te^XtejCbMPi .fc'

>

holais
U'.

paį?tatyfas ant $l,6oOJ)elos už
užįikeisejima.aąt gyvasties

17-TA LIETUVIU DIENA
Tradicine Lietuviu Diena in- 

vyks ir szimet kaip pereitais 
metais. Rugpiuczio 15, 1931, 
Lakewood Park, Pa.

į Jau daug metu prabėgo*, nuo 
pirmutines Lietuviu /Dienos.

r f * • J <1

:,») •«<»*.■ ■ .z,,.*.,,, r.

SHENANDOAH, PA.

y I

i i*
■

f: ■-'*«>* 

n*!T .Ji

1 * *

■V f.
i«.

**'>/*>/ 'h“?*

Raszele* • , n t . et

v' • I . c . . L'‘’l’"' J //*■** »*-*■* “ rjf'w p. A'*-* > *W*4iF -ddteJta.E.

licijantai, eidami ant slie^tvis
i _•_____*_i_____ s ,^1 W

— Juozas Jedickis, 520 W. 
Center uly., likos sužeistas lai
ke darbo Turkey Run kasyk- 
losia. > . .

-n, .per, nukritimą augliu

MįrtindiJIąfpey kąri s. yrą bosu 
prie No. T Hind-I I, • *
riįks kelis kartui'ineldo boso 
idant jam duotu nors koki dar
bą o kada atsake, atkiszo in ji 
reVolveri kerszindamas nuszo- 
vimu. Ka darys žmogus isz 
desperacijos.’1

-* Stritkaro kompanija ku- 
riu karukaf vaikszczioja tarpe

prio No. T Basblasyklų^ Ilend-

Pottsvilles iki Bt. Clair ncužil- 
glo panaikint'ta geležinkeli o 
in jo vieta naudos automobi-
Iniųs bosus. . -

i*— SzinKetvergą Jjakewood 
Parko atibtrs* metine uLenku
Diena” bet szimet ne bus lai- I
koma pamaldos ne misz.os, no- 
vyskupas uždraudė laikyti mi- 
sžeš szokiu saloje.

— p. Ancereviczieiie _ nuo 
712 W. Centre uly., iszvažiavo 
in New Yorka ant keliu san- 
vaieziu kur svecziuosis pas sa
vo sunn Jonh.

— Lehigh Valley geležin
kelio kompanija panaikino sta
cija Park Place. Pasažieriai 
važiuojanti isz tenais turės už
mokėti už važiavima konduk
toriui ant treino.

— Vagis insigavo in marsz- 
kiniu fabriką Phillips-Jones 
ant W. Market uli. paimdami 
daug marszkiniu. Vagiu da ne
suimta. . .

— Garnys ana diena paliko 
sūneli del Mrs. Hardy, 31G W. 
Pine\ uli.,. taipgi sūneli 
SžeiįKsžnlti, 32 N. Oak uli. Dak-

Burkė. radosi prie gimdy-

del

tar
mu

— Read ingo—- Read ingo geležinkelis 
pradėjo varyti didelius bosus 
in New Yorka isz Mt. Carmel, 
Ashland, Shenandoah, Tama
qua, ir Mahanojaus tiktai už
$3.80. Žmonis pasinaudojo isz 
takios pigias keliones. Bosai 
eina kožną diena.

Gerai -žinomas visiems
* t ” . , *

Register of Wills, Nate Lutz 
isz Tamaqua • krito negyvas 
prie savo nanfo kada iszlipo isz 
automo(biliaus. Palaidotas Pa- 
nedelyja. •*

' Dr. T. J. Jacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
"Dentlatas Mahanojuje 

Ant Antro Floro, Kline Sztoro 
, !• W. C««tr« Stw Makaaoy City 

'«^-ja-'«rTa» tefE ft i r- ■ r-~. , a 
7 — 111 *• • 1 f y ■■ mwn -i.................* « m ■■■ 1 "4

IW. TRASKAUSKAŠ
L1ETUVUŽKAS GRABORIUS

!) f

4

t

• w*

• ; j

Laidoj* tanai numirėlio. P*tam- 
do automobiliu* d«l laidotuvių, 
krikastiulu, ro*lijU|' p**iv*žin«ji- 
mo Ir Lt —Telefoną* SOS
BOeWJIaiMMioy Av*| Mat. City

Ant J. Sakalauskas
LICTUVIBZKA3 GRABOR1US 

(Brt F|h>m 872) 
I

Noflodlmo valandoj*, rataU 
iriam 
laide.
ir grafini. BuMta pilnai nigs- 
nMInti. » t 9 • •

S31 ^.CaalrpB^ BUn.ndoak, Pa. 
b

Boa! patarnavima. Pa- 
atUakam rnpaatingal

Im Mahan«j«w Ir Girardrillu 
Ina pcrMkalaoE mano pa- 

taniBVtMa MBlriiiu man Ūla- 
0r|baa1u In doaslmU 

mtevte. bMI TaUfonan 171
fonootf •

Szimet jau 17-to.:'Kasmet dau
giau ir daugiau žmonių daly
vauja toj szveutcj. Suvažiuoja 
Lietuviai isfc visu dajiu Ameri
kos. Nenuostabu ta diėha ma-

1 1 '* » T ■■ » ..4/ . 1 h'

Maple Hill kasy|<Įosia. likos 
skaudžei, sužeistas, .Franąs Va-, 
lukeyiczius, ,428 W.- ColumbUs
ave^#. ■ ■. »>. . ... 1 ;
r t* ’ Norėdamas pakelti sun
ku geležini ra ta prie Shenan-

Darijos, likos baisei suspaus
i'k

f t ■ " 
. p

Buvo tai ant piet pas ponst- 
va X. Vienas isz svecziu iatsL 
liepe: "

j((— jStebetinį (Jąlykai atpi- 
bįina ant; sjęio flvietQ* gaurus, 
žy fe r i szk i nę (Je 1 aprą szymq,». 
įU- Stebėtini tikrai... Porti 

turi tiesa, — atsiliepet ^larki
m— Stebėtini tikrai

i

in narna kazirninku.
1 I' ’ d _ ■ 1 I1 r ; į

• Pfersistacziau, apsakinu trum
pai apie ka eina ir inejomė viri 
trys in jo kancelarijd. KamisO- 
riuB atsisėdo, iszeme KiazJ kisė- 
niaus akulorius, uždėjo" alit tio-

il

pai apie ka eina ir i ne fame viri

sies, o atsikreipdamas in jauna 
pąna 
'kij|ope’r

Ii

papa SiHinktciojiditi galvos at 
i’ll. I I

* !4

tyti automobilių isz Michigan doahbrokerio,.. Antanas- Jęh- b I ' ik | | » * L .j'' • « zx T" 1 ♦ • •

Lįidvikas, 2 8. m e tu,sūnūs, Ste- cigarą, pjade jo
nonįkAnti apsakyiąa: 

ufyi po.ganu ilįrąi Įlgai ąužeif j Bus. tai Jam

I" i *

dare,tykumoja 
; ta nak

tis yra toli nuo manės, jog su
vis pamecziau pomieti apie ja 
ir su sunkumu ateina man at
rast ta, kas atsiįįko.

A . A «■ . ’ f L*

1.1 .

*

* c < ' b * I ’ ’ I 1 .

ta'lstijos >szftlią,kito isz New 
Jersey.

Suvažiąve žmoneliai susitin
ka su savo senais pažystamais. 
Linksminasi ir kalbasi. Kiti ne 
si mate nuo tada kada apleido 
savo mylima tėvynė. Kaip ma
lonu atsisėdus prie stalo girrai- 
tej, po medžiais atbudint atsi
minimus tu laiku kada Lietu
voj einant per girraitej ant at- 
puskd^au linksma# dainas dai
navo, arba ganydami gyvulė
lius vienas kitam szposus krė
tė. Ta diena Žemaitis ir Dzū
kas draugiszkai vieps kita 
sveikina ir yieszina. Žydelis at
vykęs ta diena in Lakewood ir 
vadinasi Lietuviu. Ta diena 
negirdėt kitos kalbos kaip Lie- 
tuviszka.

Kaip girdėt szimet žmonelių 
suvažiuos daugiau kaip kitais 
metais — apie 20,000 žmonių.

Specialiai trukiai su nupi
ginta kaina eis ,in Lakewood 
Park.

Per susirinkimą parapijų isz 
Schulykiil, Northumberland ir 
Luzerne pavietu iszrinkta se
kanti valdyba 17-tos Lietuviu 
Dipnos, kuri stengėsi padaryti 
szia Lietuviu Diena kuopasek- 
miųgiausia. •

K

czikas, 283 Indiana avė.,* is^si- 
suko/sau peczius. 7 .

-r- , Antanas Gecziulis, likos 
nuvežtas in Locust Mountain 
ligonbuti ant gydymo.

Agnieszka Gailuszieno,

B up. tąi, jau (deszimtss a r 
dyyleka metą atgalios, sugry- 
^Įnejąu įs3 maskariąio baliaus, 
kuri iszkelo grafas Vibry ar

į!

I
telk

v r . . , z. ~ ) + Paeita Sereda atsibuvo
. 4—Agnieszka Gailuszieno,1

48 motu, 1232 W. Coal uli. mirė
Ashlando ligonbuteje nuo su- 
žeidimiL kokius aplaike Petny- i
ežios Vakaru per Lehgih Vajles 
lokomotyvą rinkdama anglie
drti EočųSt Mountain brekęrio.

—>;> Kun. Mickus suriszo 
mazgu moterystes Janina Da> r |
vidov su Mikolu Sagaiczlu.

Girardville, Pa. —Girardville, Pa. — Pereita 
Subatos vakara Kunigo Valau- 
cziuno automobilius likos visai 
sudaužytas per kita automobi-

į

t I •

liu kuris su dideliu smarkumu 
invažiavo in kunigo automobi
liu. .-Ant giliukio automobiliu- 
ja tame lake nieko nesirado nes 
stovėjo tuszczias szalia pei- 
mento.

HavrhiU, Mass. —

Žijlejuu isz maskarinio baliaus, 
y ‘ ‘ '---x 1

Ęradieil, negaliu dalbar sau at
simint pravardes. Vis tas pats..i (

(V 9% ""t'. ,/'t
. ' II # > -

Pone, atėjau pas tąve, 
< pasiduot in tavo rankas, užjuu- 

sziau savo plotina vakar. ‘
n • • 4» F, f ,

I

■ , 'j i "•

Koę 'buvo do priežastis
’ i mI ..

'Tfl. la/

Asztunta adyna! iszejau isz to 
velniszko paločiaus ant ranku, 
gerai uždirbtais.

»■

I

Pirmininkas Ant. Leskauskas, 
Vice Pirm. Kun. S. Norbuta-, 
3 Pirm. Regina Novikaite, 
Rasztininke Ona Navakai te, II 
Rasztininkas Aut. Vanagaitis, 
a.a.
laiminga mirtis iszrinkta in jo 
vieta L. Petruszkeviczius, Iždi
ninkas M. Lapinskas, Iždo glo- 
Itejai, Kun. Konceviczius, J.

, Presos Komisija: 
Karalius, Kun. Stonis.

•isz

Hąvrhill, Mass. — Sziomis 
dienomis policija atgabeno ežia 
.Jonh Būga, kuris buvo sugau
tas New Yorke. Jis yra kaltina
mas pleszimu ir policija jo jesz- 
kojo per keturis metus. Dugas 
su savo 'broliu pleszikaudavo 
po visa Nauja Anglija, bet dau
giausia piktadarybių pridarė 

f ♦ r < . * i, t

ežiuose miestuose: Georgetown 
Lyhri, West Newberry, Law-

r 1 <

Lynn, West Newberry,
■' I .'

Nežinojau
. te 7

daugiau, ka j daridu. Pąszau- 
kįau karieta, liepiausi važiuot 
namon, i nejau rDipgstubę mo 
tinoą, <

Szirdis plako man baimaLy.
Motina dk gulėjo'lOvojaY pa

regėjus mane tarė ;*
Na, ka? ar.gerai?

Prisiartinau prie jos lovos. ;
— . Atsakyk! Tu mane par- :

r

rv iPasijudinau ant savo kėdės, 
o komisoriuB-.vela atsiliepe: 

' ta ’ ’ J ’

tavo žudinstos? traszau pasa
kyt man.

Mergina pakilo nuo savo kė
dės. !

I — Esmių vienturte, Žydel- 
1 ka liobstąin. Mano tėvas mirė i 1 ■ 'T » . * 1 •

11

JI 4 i

v 
j

<

KF
I . I

Buvo pasirėdęs ant to baliaus 
mefistas (velnias). * *

Jaucziausi truputi nuvargęs 
szokimu. Galva man sunkino. 
Nusiuncziau karieta namon o 

na Loruiną duktę^ Jurgio Gilio postonavijau eiti namon pekfnt-

<-ta i , i j Va i kszti nejau pą ^tųpzėzius 
$zvr:P? •frfortjo'jr ^bftV^yė&žlojįoį laukus Eizeiskus, Jokio balsą

laidotuves-Jono'Gudo isz grn- 
boriaus C.;Jį^L<e^uso namo.

— Praeita sanvaite likos 
uriszti mazgu (moterystes pa-

iąz* W. Uni’Jn iily., Naiiiiko su
Jonu KriiŽerii:
J’“t *> i / > jį ta. t

F Jisz Tlonėy Pot,

f ’
■i* 

M f < * !

Jaunikis yra vadu Poamo or- ^ie buvo girdėt, tik balsas ta^a 
kiestrosj '■ ... .

T Po ilgai ligai m iro in oi.(ji
35 me-

N, ppenysy^^ytj. ąvc.
yo Petro Lų^ęvią^ivij, 
tu, 8G0 N.,PenDWlxaniji

bo czebatu ant treuaru o laikai
b f * ' Jj * b b 11

ijųo laiko davėsi .girdėt’kokis
..................  • - ■' i ■

’ -rx a • • • j ti i • • 1 ‘a . •

11 ’ W " • *
Jai švilpimas tolimojo.
■< paetinęjau prie, tilto ir įztai

peųki metai atgalios. Po smert 
mano tėvo gyvenau su motina. 
Nieką nepriiminejome pas sa-

l • j . ’ I < Ji . J

Alano motina buvo labai

{nhki. Motina man kalbėjo jog 
ai yra turtingas bankieris, ku- 
>'l .. . _

1
ir dadave: reikia ji mylėt, jisai

1 y1 f ‘ r

Ve. Pereita meta paregėjau vie
na diena pas mus seni, kuriam 

. _____ ____________ prie-

' ’ j,* j i*, * r'*' į p

Velionepalįkptristvaikus,bro-fsuolelio paregėjau sediųte 
liūs ir seseris ir tęva Mikoja niotere. į . >

Pamielinau jog tai tokia mer
gina nuvargus. Priėjau areziau 
atsiliepė in mane drq}jancziii 

1 balsu:

Baltrusz/i -IcUHę^ gyveną Ply- 
mouthe. Laidofuvert' atsibuvo 
praeita Subata SU bažnytinėms 
apeigomis. į

—*! Edvardukas Pccziulio- _  ’_I 
nis, 6 metu, 1 Fedrick ąve. Se- 
bastopoliuje likos skaudžei su- 

i- • 

Laidotuvert’f atsibuvo
,ir 4* ; t t

bastopoliuje likos skaudžei su-

davei? * :
Už pinigus. Pagriebiau ja už * 

gerkles ir suspaudžiau... su 
spaudžiau užmerkdama akis ; 
taip ilgai, pakol pajęgos mane 
apleido, po tam ąįeiniau pir-; 
sztus nuo jos gerkleą. Motinai 
jalu buvo:be žado. Pcrsigąndau 
ir pasislėpiau. 'Per visa/diena f

*

apleido, po tam ąįeiniau pir-;

joju buvo:be žado. Pcfsigąndau
ir IK ' ’ iLu ta.il " * .f *L. . '!’W’ 'Iki ! I1 fil" / 

<■ ■ < į 
vaiksztinejau po ulyežias kaip - 
paiksze. Norėjau .. n tįsi duot in* 
policija, bet nežinojai! kur "eiti. 
Priesz valanda sutikau sztai 
szita poną ir esmių czionąis 
Atsisveikinau su kamisorium 

ir nuėjau namon. Per *keliolika 
nakeziu negalėjau ne akiu už
merkt. Nuolatos .maeziau Ra- 
szele smaugente savo sena mo
tina su baltais plaukais...

Prova atsbuvo po keliu me
nesiu, buvau taipgi paszauktas 
už budintoju, Žydelka likos pa- 
liuosuota nuo kaltes ir dievaž, 

j F “te ' * . *
'kdlbą ju kięzosi apie mane ir dadave grafas SilVestra,' su-

t1 
ta
fįs užsiiminėjo musu veikalais

|*ra labai mums prielankus. 
Bankieris man nepatiko, 
apsiėjau su juom szaltai. 
pėrejo nedelia laiko, o jisai at
silanko pas mus du ar tris kar
us, pasilikdavo po kėlės adynas 
ir nuo laiko in laika temino ant 
manes godžiai — kaip velnias 
žiūrėdamas ant czystos du- 
szios. Motina su juom ilgai kal
bėdavosi ir kaip man rode <tai

nes
Ne

»>

Perpraszau pono, far ne 
; galėtum man parodyt kur ran

dasi biuras policijos?’
— Susilaikiau nusistebėjas.9" L K ii '!• . j’ ( ' £ jį '■ »

žeistas per trokA ir nuvežtas ; - 
in Pittstono ligonbuti ant (j-į 
dimo. • 1

— Susibaręs su savo pa-į 
cziule, Kranas Ėei’haėkis, 41 
metu, 385 N. Mairi uly., Pitts 
ton, nesitikėjo kacl in ji paežiu 
4 ' __ .£ .f»(t i '.t. »ir\

dimo.
~ L- • . O

——. j

cziule, Pranas liei’ha'ėkis,

i

a' i — Biuras policjoh?-Tai pb’
"1 hi geidi pasimatymo su kami-

sorium policijos? ’
i i

Taip ponia!
- .1 1

O ka poni sau’vėlini nuo
1*4

jo!
> ' 4 n • •

— Ta i jau mana dalykaszi?* 
t — Bet su kamisoriuin dąbar 
negalima pasimatyt; nes eisiu;

tankiai tarp saves turėjo'4 gin-’ džios gerai padare, ba Žydelka 
-% r , vi • i l 1' • 4 'i J

czus. Motina užlaikė ji aht phet. 
Vakare iszvažiuodamas, PąbP- 
cziavo mano plaukus. Kitados 
inotina kalbėdavo: ar pažinsti 
prieteli Abrahamai.c . ’

;Įįj| • ; -k ' " MH j *»>**•*- f V- ■*

i — Ba taip ji vadinome tarp 
įjaves — užprasze mus idant 1 te. M — l . tata.-

nę matei jo palochi f Pkregčs L ta . . .L.

Devinta adyna’ tajtų vakara, 
. nuvažiavome' tenai s karietoje. 
.( Užmokėją uŽ karieta riusida- 
•* C * ‘ ♦ -s* *

buvo puiki mergina...
Ar mažai tokiu rakaliu ran

dasi ant szio svieto, kurie tik 
sprendžia ant nekaltu mergai- 
cziu o ir tokiu motinu kurios r I .' iAs. V’ ■>

le mes czevėryka' kuris patal
ke jam in alci. I^acžiulė regėda
ma kraują, užpykę Franui iodL su ponia jo dabar jesžkot, ibą 

J ? (<• l " • a * 1 9 i • • ♦ 1 ’ ii 4 Si 4 • \ • 1 •

t

— Ba taip ji vadinome tarp !" ta4 • . 1 1 .1.4 iJ!
, /- •1 - . . 
perleistumem vakaru pas ji? Tu 
ię matei jo palocthf Pkregčsi, 
ęoki puikus!

u važiavome' tonais karietoje. 
, ŪŽ karieta nusida-

už pinigus parduotu nekaltybe 
savo dukteriu? ,Ar plaka szir? 
dis jum skaitytdami taji atsiti
kima? Taip ir man plaka.

Isz Francuzszkp. — F.B.

"i
rence ir Merimac.

cija apsupo juodų Newbpiy- 
porto mieste ir jo brqjl ^ųąmėįo 
Jonąs Ijugas pabėgo lYsjaps^- 
si iki sžiol. Dabar jis sec|į užda
rytas kalejiman ir rudeni bų^ 

i

lt 
—’ ' ■ HP

Chicago. — J. Petruleviczius 
5945 S. Albany Ave. veždamas 
savo 2 metu mergaite vežimėliu 
susidūrė su troku, kuris norėjo

Vanagaicziui patikus ne- Apie keturi metui atgal poJĮ-

Kun. Konceviczius, 
Bankieta 
Kun. 
Kun. Stoniui iszvažiavus 
szios apylinkes iszrinktas kun. 
Konceviczius in jo vieta.

' • L*' 11 ' i 'L ' *
nos ant akies bet keliolika la-< 
s^ų gavosi in aki kuri jam bai 
sei ąųdegino ir turėjo būti nu 
vežtas ih ligonbfiti.
; ’ ' i S

t » * i j ta. »

'—T

" 1 1 !■ ’

* ?
J1

yra tiesa jo jeszkot tik atšitiki- 
mųosia ugnies ar žudinstes...u >

- Asz geidžiu su juom*pa- 
* ' -.i * 1 M* • irti y■ simatyt svarbiam reikale. Nu-

o.

GERA RODĄ NUO MIRTIES
— Teto, kas tai yra smer- 

įu ■ r ■. - t’
—- Mano'vaik,ėli, da tu esi 

jaunas, tai ne žinai ir ne su
pranti. Asz tau pasakysiu: Szi- 
tai žmogus buna sveikas valgo 
gere linksminasi — ant kart 
pradeda kas viduriuose 1 genst 
apsergų, szauko dakthra ' tas 
duoda liekarstvas ir numirsz- 
ta;.. f

— Tai kam ima nuo dakta
ro liekarstvas? Kad ne imtu 
tai ne mirtų. *-* > i

tis? r t

SZALTO KRAUJO.
Pati:— Kelk Juozai!
Vyras:— Ka?
P:— Egzekutnykas atėjo! • » i'*1!

atiduotas teismui.
i

— K
■ ' l 1

f
ji sulaikyti, bet tas virto ir su-i 
trynį mergaite. Tėvas ir ap 
trintas ligoninėj. . '

♦ ' • U * f ‘ J j

■ "T* Dora Mikaliuniene, 5752 1 11 • ■. • , I
S. Racine Ave. nepasitikėjo bau 
kais ir namie pinigus saugojo; 
Bet pakavoja apie $2,000 ir pa- 
miražo kur.; Jekžkojo - visur ir 
neranda. Pranesze policijai, ku 
ri vią tiek buvo gudresne: isz-

V. — Tai kas? Man lovos ne- 
atims.
_______________________________ * ____________ ’ ►

ANT PARDAVIMO AR ANT
RANDOS. /

t

' ———— ■
Didelis biznavas namas, 50 

per 40 pėdu, didžio, labai dide
lis lotas medžiais apsodytąs, 
gražioj vietoj ant Centre St., 
Mauch Chunk, Pa. Atvažiuoki
te pamatyt. Galite pirkti ant 
lengvgu iszlygu, ar paranda- 
voti. Parsiduoda isz priežasties 
savininko mirties.

Mrs. Frank Pinkus,'
• I

> z

Centre St.
Mauch Chunk, Pa.

/

f

klausinėjo ir pati pradėjo jo
jėszkoti. Ir rado: skalbiniuose,

" -

kuriuose buvo iszvežus in skal-
bykla, bet jie dar nebuvo skalb

* ’ .. i

ti. .
r< ii « 4

Lietuve Makuteniene,; 
“Bijotės’-’parko savininke api- 
plesze jęs kitam bizny j Archer 
Avesta Keturi ‘vyrai,, i nėjo ir pa-
prasze revolveriais pbiigu. Su-

»: '1L .f J p.

rišzo esanczius iriszkrąusto ki-’
szen|us ir register!. Rado apie 
$$0. Dar atėmė męrgiups algą 
$25<, yirszpj bemięgąnti prižiu- 
reįojį sąriszp. Į?asiemo 5 dėžės

e i <e* e e J *' I e I * j

cigaretus, kuriu buvo nemažai, 
vienas

$2tX yirszpj bemięgąnti prizin'-11 te A - ■ ' ‘L _ ....

cigaru ir yisus cigarus ir visbs

pasiraitę
— N.

Isaeldftmas 
esas’Lietuvis.

6~6 6
>UOLE AR TABLETAl 
na* galvos skausmą in 80 ml

■« i

> i

• ' ’

PHU&

<
f

I 
1

nutu, ]' sustabdo szalti pirma diena, 
Ir sustabdo Malaria in tris dienas.

’ / ■

' OA2<BAV> |4*S 4140 U4VI

maUbdo Malaria in tris dienas.1 sustabdo Malaria in tris dienes. 
>88 Mesti* del kūdikio sialesW, 

y
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Reading
Lines ,

, * vesk ponas irtane pak kdmisb-;
.....« « 1 •> . • 1 'J » tate J t • /

* ‘ '

i

SMAGI NEDEIJNE , 
EKSKUĘOUA .JEKSKUR0UA

In Philadelphia $3.25
J
I 
f

4' 
t
i

Isz Shenandoah 25c. virsziaua ’
A^' 1>

In Atlantic City $3.75
Isz Shenandoah 25c. virszlaus

ii*!v

» *

4 t J J - d MI į t V 1J

NEDEGIOMIS 
9 IR 23 AUGUSTO

... . ■■ '

Iszsimaudykite; maruose. Pasivoik- 
szcziokyte fcnt /Boar,d walk.

; ■

Atlankykite draugus . ar gimines ,

r

Specialia Treinae Subątoe ■ JNaktį 
a «

Shenandoah . /, • >•,• • • • 2.00
Mahanoy City lpi !*u M 2:39.
— " 1 i."''‘-j. 1 * ~

Isz

Tamaqua
4 r ’>p

4
riii, arba buki toks geras duoki 
man jo adresu, jaigu žinai. .. v į

1 • f \ ■ 7

I

— Poniy atsakiau truputi; 
susimaiszes, jaigu:; paveliųsi,J 
tai nuvesiu tave pas ji. Aųtj ko, 
atsiliepe: 1 j“ "

— • Acziu. Vadyk mano pa- 
m- į ■ I. ; ■'

TemiiKjamąs ant jos akyvai 
isz, szonq^paregėjau; jog buvo

K, RĖKLAITIS4 • | . f r J
Vem in palociu. Perėjom du 
puikius pakajus, po 
r r • i1 i * * • 1
lĮaukt o ji mejo in kita pakaju. 
Pasilikau viena ir laukiau pir- 
^niausia desžimts minutu, po

finas suvis kas czionais toliaus 
dėsis. -

’.Iv ,

Pakilau idant iszeit, kad
I* ’ ■ *; ' ‘ 4 '
sztai gazine szvieša pritemo ir

puikius pakajus, po tam irieja 
įn treczia, motina mari liepe pa- 
lĮaukt o ji mejo in kita pakaju. 
Pasilikau viena ir laukiau pir-

. r i '
lJ 'tam pusė.adynoS, nesuprasda- nn-.' I - t < •

j---- --  — . — —„— —    —-  -------
L . "-v

tai jauna mergina apie 17 metu 
senumo, iszbalus . juodbruva, 
dabai, puiki ir iszrodę jog 
Žydelka# Turėjo ant saves juo
da s^lebe^o, ių vieta skryb^l<M

J

LiatuvUakat Graboria* M

Laidoja numirėlius pa- Q 
gal naujausia mada Ir 
mokslu. Turiu pagalbi
ninke moterama. Priei
namos prekaa.
BĮ 6 W. Spraca 9trn 
Bell Telafonaa 149

MAHANOY CITY,PA* 
3OB Market Street 

Bell Telefonas 441-J
. TAMAQUA.

t

■ '
I

jpajutau kaip dvi rankos mano 
,apėmė... •, <

Jau žinau — pertrauke 
kada ir kaip išž

iojai poni isz tojo namo.
Mergina baigė toliaus, ne at

sakydama ant jo klausymo.
-/ — Nesupratau pone nieko 
kas czionais atsitiko. Vienoja 
valandėlėje atsitiko taip, rodos 
kad uždangalas nupuolė man 
nuo akiu, supratau tuojaus vis
ką. Supratau, jog ji mane par
davė Abrahomui, kuri užsiimi
nėjo muša reikalais, kuri pra
sze, idant myletau ji, ba jisai 
yra prie mus labai prisiriszes. 
Ne užpy*kau, nerėkiau ane ver-

j*

t

4

i I

*

i

CAPITAL STOCK 8188,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS >028,858.88

V . ■■ ..

J kamisorius
V

* ■ 7, •: M 7 į r

i
* ’ ♦. . ' ; ’■ ; I ’’ ' r <4 ** r» j

turėjo vilnone skepeta ant gal--
j i»i

Ėjo szalia maneą nutilus, no 
nedirstelejo ,in maųo szajix, n# 
temindama ant mono navątn’o

* * ' ♦ * 7 « • '

pasirėdymo. Po deszimts mįnu- 
tu atėjome ant vietos. Įneja Ln“ 
in biurą policijos, kur gulcjd 
trys policijantai ant materoeuį 
aisigryžau pas viepia. bri^axp te A <te M te Jte ' *

t, 

stąlelio.užkląpsjaų: .
— Perprašiau mą 

lipu. Toji poni, su kuria ateją’i 
•nori -
kuriam nori; ką tokipH8varhiQ 
pasakyt. ?

Brjgudyras pakely ppsi anį 
musu;regėjimą, parjateę juaįre 
navatnai.pasirodžiuri jnpualė te’ te - t ' ’ 1 ♦ \ ‘ ■

VOS..

»t

ta> Ji

.1,1

Mergina baigė toliaus, ne at-

valanda
i,M>....;/ 2.00

7 • • • • 3:04
. ' i 

1.

h

r • • 0*,

Nedeline Ekskuroija

In New Yorka $4.00
■ *

NEDELIOMIS 1
16 IR 30 AUGUSTO 1

■ ’ •■■ ■ r -J'-
Praleiskite diena New Yorkė irb* 
aplankykite gimines ar pažinstmu*' 
Matykite szl didžiausia' 'AlhorlkoJi,

. - » . - . —. — » . te Attest » M (

aukszta nam&* >

i > ‘1

'F*

■

NEDEUOMtŠ !
. .. i' • ' 71' . v I ■ 4 tvsL ■ k Ml. .» ■,« 1

’ J IS 5 f
Praleiskite diena New Yorke arba

I
niieltę. Matykite nąuja Chrysler 

• ■ ■ ;' ‘

Matykite plakatus apie daugiau*.
4

te—_______ ____ ____
UP-THE-HUDSON W00» 

iki Newbun 
SUBATOJ 15 A

9į

iki Newburg 
_________________________ rAUGUSTO
Matykite plakatus apie <jaiMri«u0. 
11 M’Tir I imu Iį 11 'SSSggWBmmwW
ANT READING CELEŽINK^Llti

W n 1 '■ 11 r. ■ ■■
' *•' ■

aisigryžau pas viepia. brigad-1 
yera) kuris ką . .toki, ras^e prie 
teJl.ll* VII •> * J ■,? ♦ 1 ■»

rla atejaju, 
pasimatyt, su kąĮnUorluąį;

• * a • » ’ i te. -r 14 ,

17,

pamate? mapė 
Įžiūri inpuėlė

* Mislino jog tai kokis szposas, 
užsiniauke ir suraukė kakta.

Bet tam paežiam laike durys
►

< ' * • Ti? .■ P

• c
:1 j/ ■

Z
L

I i

in piktumą.

||iau- Ęanesziau viski ka tas ra 
^M*1*** < -  ■ ■, ii į——

< / .4A - ___________ _ ______________________________

paszalinio pakaju fttsidare ir 
iszejo isz jo kokis 4tąi imogus 
drauge su keliais vyrais. Buvo 
tai kamisorius ir keli slapti po-j

Mokame 8-czla procentą ant 
auditu pinigu. Procentą pride
dant prie juau pinigu 1 8a 
1 Liepoa. Moa norm kad ir jua 
turit u met reikalauaaumūauban-

o Ir

k* nepaisant fr malas ar dideli*.
’ tl' %, 'ji, <

G. W. BARLOW, Pro*.
J. FERGUSON, Vica.Prol.lrKM

l • r
t s* v.r,r‘

r ’" 7.... [■....... .. TJV ’/J VV/F’i 1

LAIKAI PASIGERINS .
4J( J J Ui1- * ' *

1.v.
t '

•« f 4 M T *■ f f •* ’ į

Darbas jau buvo pradėtas prie iszvedima geležinkeliu
11

. Merchants Banking Trukt Oo. banka turi drūta vilti 
ir pasitikijima dattartiiiain ir ateitinam laike del Maha
nojaus, iszkasime kietojo anglies.

5 * _______________

prie St. Nicholas brokerio. IK’L r

■ * a r 1

Jt

’M
Geriausia vieta kietąją anglių apelinkėje. 4

MERCHANTS BANKING TRUST CO. 
KUUiroT OTTT, Wl. _ ii
OF TKB FEDERAL RESERVE 8Y8TU

1 ‘*0
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