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8,583 MIRĖ IR UŽMUSZTA 
PENNSYLVANIJOJ.

Harrisburg, Pa. — Isz viso
kiu priežaseziu Pennsylvanijoj 
praeita meta mirė 8,583 ypatų 
isz kuriu 2,424 ypatų likos už- 
muszta automobiliu nelaimėse, 
784 žuvo kasyklosia, 83 susza- 
lo, 344 mirė nuo karszcziu, 46 
nuo alkoholimis, sudegė 93, au
tomobilinio gazo 41, nuskendo 
435, nusiszovc 164, ant geležin
keliu 579, per strytkarius 147, 
pef automobilius 242, eroplanu 
nelaimėsią 16, elckariko 72, 
nuo perkūno 13 ir kitu atsitiki
mu. •

KASGI TAIP SUMANYTU 
PADARYTI JAIGU NE 

MOTERE.

Chippewa, Minn, 
cijos agentai sziadien 
uždraustojo sztopo. Lenda kur 
tik susuddžia ta sztopn ir pasi
ima su savim, o jaigu katras 
turi protą, tai parduoda kitiem 

Pana-;

elckariko

KŪDIKIS PERSZAUTAS DA 
NEUŽGIMĘS.

El Centro, Colo. —

abudu ant

Neužgi
męs kūdikis Mrs. Alf red u In
field, likos sužeistas per szuvi 
nepaprastu atsitikimu.

Infeldai sėdėjo
gonkeliu kalbėdamiesi apie gi
mimą kūdikio kurio tikėjosi už 
kėlu dienu. Atsikeldamas nuo 
krėslo permėtė stovinti karabi
nu kuris iszszove. Szuvis patai
kė in szona moteriai.

Nuvežta in ligonbute, kur jai 
padaryta Cezariszka operacija 
ir iszimta gyva kūdiki,
kunelyja radosi keturi ^zratai. 
Motina kūdikis sveiki.

kurio

SUVALGĖ SZEPA, 
PRADĖJO PACZIA 

KRIMSTI.

TADA

Chicago, Ill. — 
teisme žmoa Annette, 25

Prohibi-
jeszko

° jaigu

isz ko turi gera pelną.
sziai du uostytojai jeszkojo gii'- 
zutos ir czionaispo stubas at
eiviu, bet tūla moterėle vardu 
Ona Lccli apgavo puikiai tuos 
uos ty toj us neparastu
Ona turėjo kambaryja baczka 
gero sztopo, kuri pardavinėjo 

kūmutėms.
prie lango pamato nužiūrėtus 
sznipus einanezius prie jos na
mo ir dasiprato ko jicrjeszko

budu.

savo Sededama

valdžiai 
uždėjo 

, už- 
o ant virszaus

kad

l

nes girdėjo buk vena isz piktu 
kumueziu pranesze 
apie jos bizni. Greitai 
kėlės lentas ant baczkos 
donge abrusu’
pastate kryželi ir dvi žvakes su 
liktoriais kurias uždegė, atsi
klaupė ir pradėjo melstis.

Vos Ona atsiklaupė,
sztai in duris kas tokis pradėjo 
baladot. Motore paszauko 
“kom in” 
“dievuotai motorėliai ko atėjo 
ir pradėjo daryti krata, bet gu- 
zutes nesurado o upo altorium 
nedvyajo jeszkot, ha jiems neat
ėjo in guoges mislis, kad po al
torium stovi baczka guzutes. 
Perprnsze moteria kad jai per
trauko malda, pasako 
baj” ir iszejo laukan.

Ona prisijuokus invales, isz
trauke kelis stiklelus suraini- 
nanezio sztopo ant apmalszini- 
mo baimes.

Motoro
. Agentui apreiszko

4 < gud

Ve, žiūrėk, kokius
Kai jau baldai

Stockyard u 
, ap

skundė savo vyra Joseph Bart
ick,'36 metu, už tai, kad jis ka
da tik ant jos supyksta, tuojau 
pradeda krimsti szepa ir kėdes, 
sakydama “
dantis turiu!
bdvo sukramtyti, jis pradėjęs 
ja muszti.

Teisėjas mane pasiusti Juo
zapa in žvėryną, bet apsimąs
tė# nusprendei $10.00 pabau
dos, teismo iszlaidas ir daugiau 
nebekrimsti baldu!”

> >

Ma-

palygi-

NIGERIA! PASIDAUGINA O 
BALTIEJE MAŽĖJA.

Washington. — Cenzo biu
ras, paskelbdamas rasiu santy
kius, skelbia kad per paskuti
nius 10 metu negrai priaugo 
ant 13.6 nuoszimcziu,
nant su 6.5 nuoszimcziais per 
pirmesni 1desz|mtmeti. (Balto
sios rases, net ir Meksikonus 
priskaitant priaugo tik ant 
14.8 nuosz.

Baltųjų prieauglio sumažeji-* 
mas paeina nuo mažesnio'gimi
mu ir imigracijos skaieziaus.

Negru jau yra Mchigan val
stijoj 169,453; Illinois valst. 
328,972; New York valst., 412- 
814; Ohio 309,304; Pennsylva
nia — 431,257.

MINIA SUDEGINO
> BAŽNYCZIA. 
F i

Mexico City, Mex. — Moda
line minia žmonių uždegė vieti- 
nia Katalikiszka katedra, bet 
tik viduris smarkiai apdegė. 
Nesupratimas tarp Kataliku ir
prieszininku da vis tęsęsi o ge ir mate kaip pavogtas visz-
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“PASIKARK DUSZIUK O 
ASZ TAVE PALAIDOSIU.
Minneapolis, Minh. — “ 

no dusziuk pasikark, o asz tau
parengsiu puikes laidotuves!” 
Taip kalbėjo Williamas Ste
vens in savo paeziule ir daug 
panasziu “saldžiu” žodeliu ka
da ant jos užpykdavo. Dabar 
paeziule skundžia Williama 
ant persiskyrimo už biauru pa
se Ilgima su ja ir nenori daugiau 
gyventi su tokiu vyru kuris 
savo moteriai taip puikiai vė
lintu. — Kiek tai isz musu Lie- 
tuviszku vyruku panasziai pa
sako savo prisiegelai, o bet' gy
vena su joms ir yra užganady- 
tos isz savo vyru!

Isz Visu SzaliuPAVOGĖ AMBULAN0A 
GABENIMO 

PAVOGTO ALAUS.
Kulpmont, Pa. —• Tamoszhni 

| Wardrop, pavogė ambulancn 
Susquehanna 

su. savo dviems 
draugais Herbert Boyd ir Ed
vardu Zelevskiu, pavogė kėlės 
bacz'kittes alaus isz garadžiau.i, 
indejo alų in ambulansa ir nu- 
piszkejo in girria kur pradėjo 
naudotis isz pavogto alaus. 

, Tamoszius likos aresztavotas o 
jojo du draugai pabėgo. Badai 
toji traice pavogė doszimlt# 
baczlku gero alaus 16 Julajaus 
isz tūlo garadžiaus.

ANT KRUVINI RINKIMAI 
VOKIETIJOJ I

*7
J

SUKRAMTĖ IR NUREJO 
3,000 FRANKU.

Lyons, Francije. — Policije 
aresztavojo Gustova Berness, 
bankini tarna ant kurio puolė 
nužiūrėjimas, buk jisai pavogė 
isz barikos 3,000 franku. No
rint# padaryta ant jojo krata, 
bet pinigu nesurado o prie va
gystes neprisipažino. Kada ji 
nuvedė ant policijos pajuto 
kad jam viduriuosią darosi ne

prisipažino tada, buk

18 UŽMUSZTI, DAUG 
SUŽEISTA.

ii >
■

'3' -

■' ' '■ J.

...

RfJ
H

t"
I ■

■L..-.
.y 

^'7
\\

,5

gi
s
’i. < >3.

prigulinti prie
Coal Co., irR

■ -3

■i
£—

o
J

s
i’'

t — Laike politi- 
kiszku rinkimu praėjusia Su
imta atsibuvo kruvini susirė
mimai tarp Kairuju ir Desziniu 
ant Buelow Pleciaus. Po dvie
ju valandų muszio, du policijos 
kapitonai likos užmuszti kaipo 
ir daugelis policijantu ir apie 
keli tuzinai Komunistu užmusz 
ta o szimtai likos, sužeistais. 
Komunistai* bomliąvo ekspresi
ni truki bet nieką nesužeidė. 
Rinkimai atsibuvo panaszus in 
revoliucija.

Berlynas.
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Laivelis “Dorado”
klus laimėjo dovana už perplaukima maretj in laika 17 dienu 
isz Newport, R. L, in Plymouth, Anglija.

Stcp-

SVAIGALINES PLYTOS 
NAUJAS GALVOSŪKIS 

BLAIVYBES SARGAM.
New York. — 

ežios plytos

gerai, 
bumaszkas sukramtė ir nurijo.
Daktaras isztuszBno vidurius; 
sukramtytus pinigus iszgavo o 
vagi uždare kalcji u*: kut guli 
sergantis.

—I ,-Į---------- -- ------------- 't

POLI0IJANTAS ISZGĘLBE- 
JO ŽMOGUI GYVASTĮ.
Wilkes-Barre, Pa. —- Polici- 

jantas Jurgis Kovai eidamas 
namo, pa lemi no koki tai žmo
gų sėdinti ant Ni, Cleveland 
uli., Miners Mills, laikanti ran- 
koja revolveri ir ketino paleist 
szuvi in galva. Policijantas 
greitai pribėgo ir isztrauke re
volveri isz rankos kuris tame 
laike iszszove bet nieką nepa
taiko. Buvo tai Mikola Martin- 
keviezia, 55 metu isz Picines. 
Pas skvajeri ant rytojaus paša- 
ke kad buvo girtas ir nežinojo 
ka daro. Už tai likos nubaus
tas.

VULKANAS UŽGRIOVĖ 
DESZIMTS ŽMONIŲ.

Mexico City, Mex. — De- 
szimts žmonių likos užgriau
tais ant smert per atsigaivini
mą vulkano Tlanapa, arti Cos- 
comntepec, Vera Kruzoje, ku
ris iszmete daug purvyno ir 
akmenų ant artimu namu.

NUŽIŪRĖTA UŽ RAGANYS- 
TA — MOTERE LIKOS 

SUDEGINTA.
Odemira, Portugalije

•sena kaimiete

MANYDAMAS KAD 
TAI MUNSZAINE.

ISZGERE TRUCYZNA 
, ' | j ■ * i ’

• Winona, III. — Vaitiekaus 
Maduro pati kovojo su blakė
mis czystindama lovas su bla
kine tTucyzna, o kas pasiliko 
bonkoja, pastate po lova ant 
tos puses ant kurios vyras gu
lėjo. Nesitikėjo nebage, kad 
toji blakine trucyzna konia ne 
iszvare josios Vojtiekeli isz 
svoto.

Vaitiekus atejas isz miesto, 
atsinesze taipgi ’bonka trucyZ- 
nos bet no blakines, tiktai žmo- 
giszkos ir pastate taipgi po lo
va. neužtemindanias visai pir
mutines bonkos. Nakties laike 
burna jo iszdžiuvo ir nutarė 
truputi atvilgyt su atgaivinan- 
cziu sztopu. Sieke po lova, 
capt už bonkos ir patraukė ge
ra gUrkszni. ‘Nesuprato smoko 
ka patraukė, atsigulė ir užmi
go, bet kada blakinis dinami
tas pradėjo savo darba vidu
riuose, Vaitiekus pradėjo de
juot ir reikt pagelbos. Likos pa- 
szauktas daktaras, kuris nuga
beno serganti in ligonbuti, kur 
badai randasi pavojingam pa- 

f 

dėjimo ir 'badai iszliks.

• Ls-
tolia Clanded,
isz kaimelio Albacete, likos isz 
traukta už plauku per induku- 
sia myne žmonių isz savo var
gingos grinczeles ir sudeginta 
kaime. Josios prasikaltimu bu
vo tas, kad priglialbejo sergan- 
czianis kaimynams, o kada ro
dos ir gyduoles nepagelbėjo, 
tada užmoto jai, 
raganauje.

Gal niekur nesiranda tiek 
lengvatikiu, tamsunu ir tikin- 
cziu in raganyetas kiek randa
si Iszpanijoi, o tai del to, kad 
mažiausia tonais yra žmonių 
ka moka raszyt ir skaityt. Nėr 
ko .stebėtis, kad tonais vioszpa- 
taujo tokis tamsunas.

Svaiginan- 
” yra naujausias 

iszradimas, kurs sziomis dieno
mis patrauko tukstanezius pir
kliu n vena maža krautuve ant 
5th avenue ir'padaro naujo gal
vosūkio prohibicijos sargams, 

iszradimas 
iszsunkos 

juice) iszdžiovinama tiek, kad 
sutirsztetu in tvirta kosze, tuo
met supiaustoma in plytas ir 
da sudžiovina.

i • .

Tos plytos parduodamos su 
tam tikromis instrukcijomis, 
kur paraszyt'a visa, kas reikia 
padaryt, kad isz plytos pada
rius geliona gero vyno, 'bet tos 
instrukcijos taip paraszytos 
kad kur reikia sakyti 
taip ir taip”, 
daryk taip ir taip”. Nusipirkęs 
plyta, turi pats suprast, kas da 
ryti.

Plytos yra visokiu 
v • I J Zlll i pVFL L, V11V11J, 
muscatel, burgundy, champag
ne, mosell, claret, tokay ir t.t.

Prohibicijos agetai 'ant 'galo 
aresztavojo pardavėjus, norint 
tame neturėjo jokiu tiesu.

i ■ —j______ •
NUŽUDĖ MOTERE UŽ

PUSTREOZIO DOLERIO;
San Quentain, Calif. — Czio- 

naitiniam kalėjimo likos pa
kartas Benjaminas F. Brown, 
kuris nužudė Mrs. Merle Ellis 
isz Los Angeles, Calif. Laiko *teismo pasirodė, buk vyras nu
žudytos mo teres, 
Browna idant nužudytu jojo 
paezia, užmokėdamas jam pus- 
treczio dolerio. Vyras likos nu
baustas aut viso gyvenimo in 
kalėjimą.

Tas 
vynuogių

ATKERSZINO SAVO BOBU
TEI KAD VOGĖ 

VISZTAS.
Fillmore, N. J. — Bert Wren 

doszimts metu vaikas, kuris gy 
veno pas savo bobute Mrs. Hel- 
en Farbaze, aplaikydavo tan
kiai per nugara bot tylėjo ir 
niekam nesiskundė bet szirdy- 
ja turėjo prieszais bobute ne
apykanta ir lauke progos kada 
gales jai atkerszyt už
plakimus. Sztai proga ir atsi
rado. Ana diena policija aresz- 
tavo senuko už vagima visztu 
nuo savo kaimynu. Senuko pri
slėgė kad visztu novogo, bet 
vaikas pasakė sude, kad pavo-

visus

ypatingai distrikte Vera Cruz.Jtas atesze namo naktyja. 
e ♦

«.! M
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yra

i

yra toks;
(grape

buk žmones

4 <

yra pasakyta
daryk

“no

“brand-
: port, cherry, sautheme

pasamdo

KOVA UŽ LAVONA.
Wilkes-Barre, Pa. Nepa

prasta teismą svarsto sudžia 
Fine kuri užvedė Bernardas

t {i r * j, • 4 7 I '

Mileszevskis ir Albertas Mros, 
prieszais Ždvadzkius isz Wyo- 
mingo idant uždrausti jiems pa 
laidojima kuria mirusios Sko-

I' * %. 4 .A

lestikos Proszek, 60 motu.
Minėti skundikai ne yra gi

mines veliones no Zavadzkiai 
tik geidžia iszpildyt paskutini 
norą veliones ir palaidot ja 
kaip sau geide ir pagal jos ti
kėjimą. Sudas pripažino jiems 
lavoną. * • '
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KRIK8ZTYN0S DIDELIO 
ORALAIVHL 

f • j
Poni prezi-Akron, Ohio.

dentiene, Suimtoj pakriksztino 
dideli oralaivi “Akron”. Apie 
100,000 žmonių prisižiūrėjo ce
remonijom. Naujas orinis milži 
nas kasztavo valdžiai 3,000,000 
doleriu, varomas per asztuonis 
motorius,padaro 85 mylės in va 
landa, yra 785 pėdu ilgio, 147 
augszczio o 138 ploczio, patal
pina 77 žmonis ir dvyleka ofi-
cierius arba valdytojus orąlai- 
vio.

* 'M'**

Paskutines Žinutes

Pen-

J
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VAIKAS “VELNIAS” TURI 
ARKLIO KOJA IR UODEGA

Telemark, Denmarkas. —r 
Kaimelije Trondelag tūla mo
teto pagimdo dvynukus — mer 
gaite ir vaiku. Mergauto buvo 
kaip paprastas kūdikis, 
kada pradėjo prausti
momka nemažai nusistebėjo ir 
persigando, kada pamate val
ka visa plaukuota, 
koja ir uodegutia užpakalije. 
Po nuprausimui tasai “velniu-

LAIKE PAMISZELE TVAR
TE, SURASTA VOS GYVA.
Vielunai, Lenk. —- Kaimuo- 

tis Steponas Juzwiak, gyve
nantis Wengluwkoje, uždara 
tvarte savo nepilnaį>rote moto
re, kur ja ja vėliau sufado po
licije pusgyve, kone Auoga Ir 
daug žajzdu ant kūno.

Motore praeita meta susi
laukė sunau-s, bet per apsižiop- 
linima bobutes, kūdikis mirė. 
Motore teip tuom nuliūdo, kad 
neteko proto. Kokią tai “raga
nius” isz artimo kaimo pasa
kė kad motere likos apimta 
per velnią ir reikia jaja atito- 
lyt nuo kitu žmonių, ka vyras 
ir padare.

bet 
vaika, •

1

PAKORĖ SAVO VAIKUS IK 
PATI ATĖMĖ SAU 

GYVASTĮ.
Gyventojai

♦

SŪNŪS BAISIAI SUMUSZE 
TĘVA LAIKE DARBO 

KASYKLOSIA
> ♦ I I1 f ,

Uniontown, (Pa — Kone per 
puse valandos atsibuvo baisus 
muszis tarp siinaus ir.tėvo, lai
ko darbo kasyklosia Nilan. Sū
nūs taip apmusze tęva kad rei
kėją ji sukruvinta nuvežti na
mo.

Edvardas Gano, 56 motu, tė
vas aplaiko kelis sulaužtus szon 
kaulius, nulaužta uosi, 
skyles galvoja ir abi akis pa
mėlynavusios. įSunus Feliksas,

f

kėlės

24 metu likos aresztavotas.
' Priežastis buvo ta. Motina į

paliepė sunui iszsikraustyti isz 
stubu kurios prigulėjo prie tė
vo. Kada abudu atėjo dirbti, 
prasidėjo barnis tarp sūnaus ir 
tėvo su baisioms pasekmėms.'

■ . • ... .i . ■ . j ■ > i : ‘1 1 ■’ v
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— Trylokos irietu

su arklio

Bialostok.
kaimelio Kisiolku, kokia tai 
Genovaite Vežlosko, laiko ne
buvimo vyro ntimie, pakorė 
savo dvi dukreles 4 metu ir 1 
meto. Po tam darbui motina

Bot-

11 Perth, Austrai i je.
ki vaikai likos užmuszti per 
truki kuris trenkė in bosą ku
riame vaikai važiavo.

K Moskva, Rosije.
szevikai užvaisindami gerai že 
me užaugina 'kopūstus po 50 
svaru sunkumo, tamieczius po 
2 svarus, taboka 6 pėdu ir ki
tas daržoves.

K Convent Station, N. J.
Vyskupas George Guertin isz 
Manchester, N. II. mirė ežio 
nais po ilgai ligai. • ( '

1[ Stambol, Tuitkije
l » *

niis sunaikino 200 namu daliję 
miesto kur gyveno muzubuo- 
nai. Nekuritios namus reikėjo 
dinamituoti idant užbėgti pra- 
siplat'inima ugnies.

j! ’ h' ’* ' ♦ ♦ 1 * l| į

11 Moskva, Rosijo,
simas Litvinovas ■ prisiuntė

U <r

i-i
Mak

Lenkijai pasiulinimus ant £a^ 
darimo su'taikos ir prieteliszko 
gyvenimo su Lenkije.

11 Messina, Italijc.

kas” pradėjo szokinft. Valgo patį pasikorė. Priežastis tame 
jisai žalius kopusius ir lapus. 
Motina ‘ pavojingai apsirgo
matydama toki sutvėrimą ir GERESNE MIRTIS NE KAIP 
badai mirs.

Vyras tosios nelaimingos 
moteres labai girtuokliavo Ir 
balsei su jaja pasielgdavo tan
ke! szaukdamas: 
volnos inlystu!” 
' O gal tali tiktai 
atsitikimas khkiu 
dahg panasziu randasi 
marke ir kitur.

1 fl* | i r > 1 pi *
J . • ; .

DAUG ŽUVO TV ANUOSIĄ.
Tampino, Mex. — Isz prie- 

žaSties nuolatiniu lietu likos 
užlieta dahg iriiesteliu 'Vera k II * Hr * I

buvo skolos ir neužderejimas.
pavojingai

“kad 'in tave
. ' H" *sumanytas
sziadien

Den-

TEKETI UŽ NEKENOZIA- 
MO SENO VYRO.

• , ' 1 I

Rugoszovas, Lenk. — Ana 
diena ketino atsibūti vinezevo- 
no 20 metu mergaite Boguc- 
kiutes su 56 metu Jonu Ciepli- 
ku turtingu žmogum, kuris bu
vo dideliu skupuoliu ir bjau
rus žmogus. Mergina nenorėjo 
už jo teketi, bet tėvams patiko 
turtingas žentas ir kanecz pri-

I Ii

• ' vKrbzoje ir Tamaitlipo kur žu
vo daug žmonių ir gyvuliu.

spyrė dukrele idant už jo eitu.
Diena vinezevones atėjo, vi-

si buvo pasirengia važiuoti lu 
bažnyczia bet mergina staigai 
dingo. Visi pradėjo josios jesz- 
koti ir ant galę surado gulln- 
czia tvarte negyvaO ozale gu-

lf

■ ! ■ i ' ' ‘į

7 PĖDU VAIKAS DA AUGA.
Alton, III

Robert Wadlow, kuris .svėrė 
283 svarus ir yra 7 pėdu ir 4^2 
coliu augszczio da vis auga. 
Manoma kad jisai pasieks asz-

• j 
I' t I

tuonespgdas.

■ Tuks- 
taneziai akeriu sodu prie Acia- 
rele sudege su vaiseis. Szimtai 
namu sudege, ti/kstancsdiai 
žmonių pasiliko be pastogių,

* I 

—.1 '

Nepurios vietos likos užlietos 
nuė trijų lyg penki u pėdu —• 
yjsiir komunikacijo sustojo.

Žmdnis ihate daugeli lavonu 
plaukent upejo Panuco ir kelis

I _ T- . . . •

________ ______ ___ >

Žmonis iriate daugeli lavonu

bledes milžiniszkos.
yyus žmonis- bot juju negale- 
>l«zgelbet.

;yvTz J
R į ♦

■ i I

Įėjo bonkute kurioja radosi kar 
boline ruksztis, 'kuria mergina 
iszgere. ; . - ,

Po laik tėvai persitikrino 
kad neturės turtingo žentelio 
.bet ir neteko mylemos dukre* 
les.' . .

„ I r kR» Sum.
..'i j 

L«s» 4

1



>
t

*

1

I

f

/

i^H

Į %

*

1

Byi

r
« ‘ **♦*' Si A .IW0JD“

life
ViUbkas 1 .. ...

Viename isz didesniu miestu 
: czion Amerikoja, gyveno pora 

metu atgal graži geltonkase 
mergina, ji kaipo jaunute my
lėjo bajkavoti, gyveno, stuboja 
pas žmonis Lietuvius kur buvo 
apie pora vaikinu, vienas isz tu 
suaugės paezedlyvas, gerai pa-[manes nesi kabins tai duokiu 

tegul ja velniai ta padla paima. 
Bei, bet ežia neszposas pane-

' | * v \ ‘ ’ w I? w r ■* I ■ 1 *” ir 9F W ' a j
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ii velniai pirsztais badys.' Mat’ 
boba neturėjo bėdos, pirkosi 
kalaite, taip ir man — velniam 
mart reikėjo ja kaip kada ki
binti?! Vot dabar isztrauks po. r 
szetonu sunkiai uždirbta gra- 
szi.

‘ Benerimodamas, atsisėdo lo- 
voja, galva pasikasęs daro fdia 
na kaip geriaus iszeitu ir su
mišimo sziai p.

Rytoj sueisime pasiūlysiu tai 
laumei, $300,00 jaigu’tylės,prie

II i’ f ’ Sziaden daugelis;
persitikrino, kadi neužsimoka 
būti patogioms kaip tai persi
tikrino Thotercto Rhta Berger t
isz Brooklyno. Rūta yra taip 
patogi, kad eidama ulyezia, at
kreipia atyda ant saves visu

rVILNIAUS PASIENY' 
CZEKA NUŽUDŽIUSI

KELETĄ ŽMONIŲ.
Varszuva, Riigp. 5. Vilniaus 

spauda pranesza, kad Voitriho ■ 
miestely, Dianos apskrity, So
vietu pusėj prie pat VilniaUo 
krasz/to sienos bolszcv'iku czre- 
zviezaikos agentai surengė ka
taliku skerdyne bažnyczioje.

Czekos kareiviai', vaduovau- 
jami tūlo Jurgenso, užmuszc 
vicltojb 7 žmones, 14 ’mirtina? - 

.sužeidė ir arosztave 14G žmo
nes.

Užpuolimą padare,
kad jiems buvo pranesz’.n, kad 

yra susirinki!.
kontrov.oliucionieriai *' o žu-

Į

dynbs padare dėlto, kad karei
viams emu-s belsti, susirinku
sioji duriu neatidaro.

VILKAS PAPIOVE VAIKA.
Patasziuos, Ilguvos valscziil.], 

aitsirado szia vasara ’keletas Ul
bai dideliu vTilku, kurie jau yra 
pridirbę ūkininkams daug blb- 
des, ypacz tiems, kurie gano 
girioje. Iszpiove daug aviu, 
versziuku ir kitu smulkiu gy-

-1

Kas Girdėti
1 <
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I
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Praejusiuosia metuosia kat
ros moterėlės ar merginos no- 
sziodavo ilgas szlebes, visados ;vyru, per ka josios vyrui tas 
buvo, už tai paniekintos^— kad. 
szluoja su jom ulyczias, kelo 
daug dulkiu ir atnesza mikro
bus in stubas Ir 1.1. Per kelis 
paskutinius mėttt^, moteres bu
vo ant tiek iszmanios, kad nė* 
sziojo (ir da neezioja) trumpas 
szlebes, kurios buvo ir yra pa
rankesnes, — bot ir tuom nega
lėjo intikti svietui; vela pakilo 
protestai laikraszcziuosia ir 
bažnycziosia kad moteres no- 
padoros ir už daug rodo savo 
kuna.

Dabar kaip girdot, ateinanti . 
rudeni neszios ilgas ir aplim- 
paezias szlebes, kurios ulyczias 
szluos. —Vargingos tos ne- 
valninkes moteriszku madų, no 
gali jokiu budu intikt svietui. 
O'gal .Ievine mada butu ge- ’merių dirbti už dyka pakol jo 
riauria!...

dabai nepatinka ir siuto isz /
pavydumo. Nutarė jisai su- 
biauryt patogu veideli savo pa- 
cziules su karboline rukszte.

Užsikeisejimas vienok buvo 
nev^aisingas, ’nes pfttofcl Rūta 
liepe savo vyra aresztavoti; l>et 
sūdo melde idant ji nenubaus
tu, tiktai priesz Slidžia apreisz- 
ke tižvyduoliui, kad ji tik vie
na myli o apie kitus vyrus vi
sai nesirūpina. Ir nuėjo abudu 
namo susitaiko. Bot ant kaip 
ilgai ?

Sudas pripažino del Bruce 
Fedorkop, Kansas City, 20 tuk- 
stanczius doleriu už darba ant 
farmos per 30 metu už dyka. 
Bruce padaro sutaiką su far-

■
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Budas daugelio žmonių pa- 
naszus yni in paveiksią: viena 
puse puikiai iszmaliavota o isz 
kitos pnsese prasaas audeklas.

Atsiminkit visados apie tai, 
kad viename ir tam paežiam 
darželyja auga rūtos ir dilge
les.

Tulas vyras, kuris buvo su
sirgęs ir turejp sėdėt namie. 
Prisiklauso jis, kokisu žodžius 
moteres sueja daugiausia nau
doja. Ir taip, jaigu sueina dvi, 
galima pasakyti, 80 kartu isz* 
tarė ar žinai ka, 125 kartus mi
ni apie skrybėlės, 265 apie dre- 
ses, 10 kartu apie vyra ir vai
kus, 2 kartus apie kriksztynai- 
tes, o apie kunigus ir bažny- 
czias 60 , apie burdingierius 
175.

Apie skaitymą, siuvimą, pro- 
syma, namini darba tai visai 
negirdėt.

bažny ežioje
1

I

kuo
sa si-

duktė daeis in metus ir su ja 
gales upsipacziaiot. Pakol duk
tė daejo in motus, farmeris mi
ro ir jo duktė ir dabar apskun- yuliu, nekalbant jau apie g^iri- 
dc visa mirusio farmerio szei- 
mya už alga per visus tuos me
tus ka dirbo už dyka. 

„ - - u
Jaigu motore butu ir 

biauriausia, tai duosis
minksztyt at saldu žodeliu bile 
kokiam vyrui. Pažinsiu viena 
tokia motorėlio, ka yra biauri 
kaip naktis, o pikta kaip pa
vietre, bet kada in ja prakalba 
kokis vyras, kad ir tiiretu tik
tai vienas kelnes ant savos, tai 
ji tuojaus saldžiai szaiposi ir 
rodos nulėktu su juom ant me
nulio. Kreize! Juk ant svieto 
randasi visokį žmonys— reikia 
prie visko priprasti.

ISZ LIETUVOS

James

Kaip yra kietas nigerio pa 
kauszis, parode sekantis atsi
tikimas Norfolk, Va. 
Jackson, nigeris, puolė 27 pė
das neszdamas su kitais piana-, 
kuris ant jo užkrito. Atvažiavę 
daktarai su ambulansu, tikėjo
si rasti nigeri negyva, bet ausi- 
stobejo latrai kada po apžiū
rėjimui rado tik skūra perkirs
ta ant nigerio pakauszio. Kur 
pianas nukrito tai net cimenti- 
nis saidvokas sutruko o pianas 
susidaužė.

PERKŪNAS NUGRIOVĖ
BAŽNYCZIOS BOKSZTA

Leliūnai. — Lietuvoje smar
kiai traukęsis perkūnas antran
ke in Leliunu bažnyczios bok- 
szta^ Žaibai buvo tiek stiprus, 
kad boksztas isz karto smar
kiai apgriuvo ir isz jo iszkrito 
vienas varpas. Buvo beprasi- 
dedas ir gaisras,.bet skubiai at
vyko ugniagesiai ji likvidavo. 
Dabar bažnyczia liko su vienu 
boksztu. Keista, kad bažnybzia 
budama tokioj auksztoj vietoj
iki sziol buvo be žaibolaidžio.

• • . ■ . t v

>

Kokia tai moterėle isz Fila
delfijos užvedė skunda priesz 
savo vyra ant persiskyrimo, 
paduodama priežaste kad vy
ras ja apleido ir peržengė vy
riška isztikimysta. Teismas 
nuėjo net in augszcziausia sū
dą, kuris nedavė moteriai per
siskyrimo nuo vyro del to, kad 
vyras peržengė szeszta prisa
kymą negalėdamas su paezia 
gyventi malszume ir turėjo pa- 
sijeszkot sau kitos gyvenimo 
drauges. į '

Isz to yra pamokinimas del 
moterių griežlių, kad turi del 
savo vyru but prielankios, nes 
kitaip tegul po tam nesigraudi- 
na, jaBgu vyrai laužo tiesas mo- ‘ 
terystes — taip nutarė sūdąs.

f 4

LIETUVOJ 29 MISZKO
• GAISRAI.

Sziauliai. — Nuo sz-. m. pa-
vasario, pradžios iki sziai die
nai visuose Lietuvos miszkuo- 
se invyko tik 29 nedideli gais
rai. Per tuos visus gaisrus isz- 
dege 70.8 ha miszko. Nuostuo- 
liu padaryta tik 4,068 litu.

Palyginus sziu metu miszko 
gaisru skaieziu su pereitais 
metais, tai sziemet ju invyko 
ant 143 mažiau, o nuostuollu 
suma mažesne ant 130,000 litu.

Lai užvieszpatauja tarp mus 
rnalszumas ir sutikimas, o dar- 
buzavimas tarptautiszkas de! 
visuomenes ant tos naujos tė
vynės mus taiko ir tvarkoja už
laiko, tada ant szirdiea bus 
mums lengviau ir turėsimo di
desni prisiriszima prie visko, 
{tea tiktai yra Lietuvis zko. • * M.

LIETUVOS MISZKU08E 
UOGAUJA 100,000 ŽMONIŲ
Kaunas. — Einant Lietuvos 

miszku administracijos nusta
tyta tvarka, kasmet kas nori 
į uogauti ir grybauti t-»ri iszsir 
imti i«z girininko tam tikrus 
bilietus. Sziais metais visose 
miszku urėdijose iszduota.apie 

į100į000 bilietu. Bilieto kaina 
(Vrtfam uogavimo• ir grybavimo 
šėtonui: 1 lit. Vadinasi^ gadta 

;100,000 M t. ' už uogavimą ir 
grybavima valdiszkuose mis»- 
kuose.

nius žvėrelius — stirnas ir zui
kius, kuriu ežia yra apseziai in 
vise* Bet tokios bledes, kokia 
vilkas padare szio Liepos me
nesio 10r diena, iki sziol musu 
kampelyje dar niekas nebuvo 
girdėjos. Buvo taip: Ūkininke 
S> nuėjo in gretima giria uo- , 
gauti, vedina szesziu metu sū
neli. Vaikutis skabo ir valgo j 
uogas szale motinos. Staiga 
isz eglyno 'iszszoko. didelis vil-
kas, vaika pagriebė, ant nugo-

1ros užmetė ir nusinesze. Persi
gandusi motina eme klykti ne
savu balsu, leidosi paskui vil
ką. Bego, bego, perilso ir tdre- 
jo liautis, no vilko ne savo kū
dikio daugiau nemaezius. Par
bėgo klykdama namo. Iszgirdė 
apie nelaime kaimo vyrai, kas 
ka pasigriebė, bego in giria. Ir
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BALTRUVIKN®

Oj tu iriergica, 
Ka pritraukiai szpica 

Eini daktarauti, 
Ir paleistuvauti.

Jau -ant tavo kailio žmonys 
x k rengėsi, ’

Savo darbdliu neužslopsi, 
Nustok savo piktu dttrbu, 
Ir nepritinkamu juoku.

Jau Moiitkarmia visi'žlti’oį ‘ 
Kaip szpieliu automobiliu ja 

meilino,4'
Meilingais žodeliais vadino, 

Ir munszaine vieszino.
Kitu kartu atvažiuosiu, 

Puikia dainelių užgiedosiu
O tada kas bus, 

Kaip žmonys subus. 
Iszguis ant sausu plynu
Apdrėbęs tave purvinu;

Da laiko turi gana
Tu iszgama, 
Pasitaisyt,

Gerai dalyku apmanstyt.

)

Po szimts žibancziu nogiu,
Ir nuo. tokiu baisiu bobų 

Kaip Nantiko yra, 
Kasi diena konia pasigeria.

Su Graikais sėbrauja, 
Turi pas savo gauja, 

Vaikai aipiplysze, 
Pasturgalius užsikisze. 

Buiza per diena; Sriaubė,

*
-

' siturintis ir, prie tos merginos 
da pora gražiu merginu: Sugy
veno sua gražiai merginos dir
bo daugausiai restoraėijdSc. Po 
nė kokio laiko, geltonkase per- 
sikdlusi kitur gyvent, kaip be
matant nebago tapo prigauta, 
keksai* tai szOlmiS anglikbs ja 
apvaisino. Pasijutusi nelaimėjo

I

[ vale! vrit pinigus kaip in pekla ąplajke $200,000 DOVANA
Įsukisziu, o ji vėl gal kibt, žmo-l 
nes.'kaip iszgirs, pagaus i$z * 
manes juoktis dą\igiau negu 
asz isz kitu juokiuosi. Taip.da
rysiu: Papraszysu poros bobų, 
kad iszkvosztu nou tos stervos

1 ♦ • i

esanti; atsitikima neslepd ties-Į žodi, ar ji po gavimo $300.00 
tylės, laikys viską sekrete tai 
ir duosiu, o bus viskas tyka ir 
niekas neskalins.

- H ' H'

Taip pamastaves,, gule ir už- 
migoi

moka pažystamulems ’ prlsi pa
žibo įsakydama kad drasei 
lauks pabaigos. v '

Karta Nedcldienyja atsikė
lusi galva susiszukavo, buhia 
apsipraususi priėjo priė'rierko- 
lo, pasižiūri kad jos veidas jau I ežius tuojaus isztikimoms dyc- 
ne toksa skaistus kaip buvo, joms boboms viską iszpasako 
puolė in nerimastį nežinodama po sekretu praszydamas kad « r* 4 4 <• .«.« •r .

j

PO MIRCZIAI SAVO 
PONIOS.

Sztai paveikslas Jesse Shi- 
ma jaunas Japonas, kuris buvo 
sekretorium Mrs. John. B. Hen
derson isz Washingtono, kuri 
mirdama paliko jam 200 toks- * 
tanezius už savžininga darba ■ 
ir teisingumą. • * * j

1 w t /Ant ryt atsikėlęs, piuiguo-

kdkia jos bus ateitis 
prigauta. Pasimislijus taip: I

4,4 Asz dabar nelaiminga pri-Į

nes' jau [anos tykotų ant geltonkases

Prisiartino dienos vakaras, 
gautai prie Angliko kad ir kibd susiejo abudu pagal pasižadė
siu, f ““ V!_J
grynas kaip bizūnas^ ant galo 
su juom ženytis aiptdl nenoriu I mule darai man kaip 
— vot sztai, ten kur neseniai įlinkas, kaip vilkas, 
gyvenau, tas senbernis pinigi- — Mergina:

merginos.
’^r'' l)ll lt »l

isz to niekai, nes biednas, jima.
Vaikinas: Tu pažysta

razbai-

tus.
Persiskyrė, nuėjo kožnas sau.

Informuotas vaikino dvi bo
bas, tykojo ant merginos, jos 
žinojo kur anoji vis užeina.

Mergina užbaigusi derybas ‘ 
ir tarybas su tuom vaikinu, nu- 
cimpino o kurat ten, kur bobos 
jau ant jos lauke.

Ka tap ilgai sznekejaisi su 
vaikinu net rankomis mosy- 
kuojant ! Bobos’klausė pas mer 
gina.

i

< Po keliu dienu pb tam baube, 
Ne turi ka valgyt,

Nuo Žydeliu turi praszyt.
ka gil Iszieszkoje puse dienos, 'Rankas smirdeliams bueziuoja, 
vilko nepatiko.; rado tiktai vai 
.kuczio kimo likupzius. Jau se
nei musu kampplije szneka, 
kad ežia girioje yra trys dideli

Ant keliu priesz juos klupo ja,
r:O priek tam turi lietuvi gera 

Jaigu neduoda mėsos svarai, 
Tuojau^ visaip užstoja,

vilkai. Mėgino kelis sykius ’ • Kaip. isz knygos iszkloja.
juos sumedžioti su varikais, 
bet nepavyko ju ne pamatyti.

AMERIKIETIS NEGALI AT
SIGINTI GIMINIU.

įlok isz k is. Sziemet ežia 
daug Amerikieėziu atvažiavo
aplankyti savo teviszke ir ap
sigyventi, Bet mane apsigy
venti vėl rengiasi gryžti atgal,

/nes esą atprato nuo savo tau- 
Sztai ka 

pasakojo:
t ieczi u 1 ‘ kultūros.? ’ 

lAmerikietis man 
/‘Giminiu gimines, net penkias 
,deszimtoji eile sekioja paskui, 
mane ir laukia ' doleriu. Asz 
jiems esu ne sveczias, ne gimi
naitis, bet doleriu maiszas isz 
kurio laukia tik iszkrenianėzio 
žalio popierėlio. Kaimynai ir 
ne kaimynai beveik isz. visos

* •

parapijos lankosi pas mane del 
paskolų žadėdami net didelius u Y • > •. t.

Asz nedarau 
gas,. js padla ženytis ’bijo kaip!tau kaip razbainin'kas, man tai 
žurkius slaislu, kibsiu prie jo, kaip razbaininkas padarei kur- 
kad neapsiženysiu, tai nors ke- Į;gi asz galiu dabar dingt ? 
lėta szimtu isz kapsiu savo ne
laimingame dar padėjime, nes Į kas tau ka padare, bet asz tau 

sakysiu taip: duosiu $300.00 su 
iszlyga tokia, kad tu tylėtum ir 
apie mane niekur nieko 

į kykai:

Vaikinas: Stauk velniai

kam jo tie pinigai liks? Eisiu 
ir jam sakysiu.”

Karta pasidrąsinusi, 
in senoviszka savo buveine ra- 
dp namieje ta pasiturinti vaiki-L , — Mergina: —d Prieteluk 
na, pasikalbėjusi tai apie ta su įasz sakyt kitiems nesakysiu 
pažystamais, rengdamos! jau nieko kaip mano gyva matai, 
.iszeit, davė tam vaikinui pasi- bet trijų szimtu biski per ma- 
turineziam ženklą kad nori su Ižai.

nuėjo nesą-

Grinczioja baisiai smirda, 
Kaip ant peežiaus yorda, 

Not szlyksztii žiūrėt, 
In taja vieta pažiūrėt.

Mat keturiu vaiku motina, 
Pasiutėle, jau ne jauna 
Faveizda duoda gera,
I Toji ragana.

♦ ♦ ♦

f

Baltruviene musu lelijole,, 
Tu dora moterėle, 

Pribuki ei in| Kanada, 
Steita Alberta. * 1

Czionais randasi pasiutus 
bobele,

Labai'pasileidus moterėle, 
Neseniai važiavo in svietą.
In užpraszyta viena vieta.

Vyra su burdingieriais paliko, 
O su svetimu in czion atvyko,

*

Baliu sau pasidaryti, 
Ir Igėrai iszsigorti.

procon/tus. * Jei kuriam nesu- . 
teiksi “malonumo” tai broly-
Iti iszgirsi: atvažiavo ubagas 
driskius, 'kimpyne,. bedievis, 

’latras ir lt,t. Nueik pas klebo^ 
na ir taw gieda; 4‘Gal iszgady- 
si bažnytėlei, volevelei ir ant 
kitokiu nogiu.M Tiesa Amori*. 
kiecziai pasakojo. Jau reiketu 
•susiprasti it liautis elgetauti.

- _ -- ----- -___________________________________________

KVITU knygele Dreugyatema dpi lae* 
Preke t6emolMjitno pioitn Wrontoim. 

XVITV kanda, Draanratot 
ąfartaM no« tniįtu į.
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Per Visa Nedalia szoko,
4

I
Turėjo visi garui juoko,

Per langus žiurėjau, 
• Gerai lomi jau, 
Kaip mylėjosi, 
Ir bueziavosi.,. . f ' ■ l( I j,

Nespėjau su koezelu inoiti, 
SzonuS abioms gerai suszveisti,

f Jaigu ta Boba nepaliaus, 
Vyrus viliotis nepasiliaus, 
Atnesziji podiemoua bile,

O toji smalkiai gile, 
Labai, 

Ir dabar gudbai t
V k

— Vot ne szi, ne ta. Mergi
na atsake. *

— Vaikeli, rupestys dabar 
tavo sunkios, gal praszei pas ji 
kokios pagelbos? klausė bobos.

— Tai mat, kad jus mamy
tes žinotute, kokios mane ima 
rūpestis, kokia nerimastis, lau
kiu nežinau ka, szneku nežinau 
ka, einu nežinau kur. Buvau su 
misliusi kabytisjirie to vaiki
no nes kaip jnm ' žinoma kad • 
mes krūvoj# gyvenom tai da
bar l^sisznckant žadėjo duot ' 
tris szimtus ir kad but pakajus 
asz priimsiu ir tegul bus ramy
be, su juom ženytis jis man per 
senas. Apie tai sutarėm tylėt 
niekam nesakyt taip ir pada
rysim. Mergina pasakė.

— Vaikeli miela tdi labai 
gerai padarysi, bile tiktai jis 
Jau tris szimtus duoda. Bobos 
mergia pagyre.

Bobos iszgirdė uuo merginos 
žodžius, tuojaus su pilnu ra
portu pas vaikiua nucimbrino 
apsako viską., ir vaikinas tuos J 

I tris szimtus kita vakara mer
ginai užmokėjo, sutarti sekret- , 
numo abu iszlaike, bet šlapikai 
visgi dažinojo viską bet pas
kalų jokiu neiszleido.

Po užmokesezio tris szimtus v
I 1

nekaltai, pare jas savo miegstu-

turineziam. ženklą kad nori su žai. 
juom sznekotis. -

Geltonkase pasakiusi likit na kibą pasiutai! Asz no ran- 
sveiki iszejo na ir tas vaikinas koa prie tavęs nepridejas, vėl- 
liszcimbrino, ir mergina t^ako. niai žino koki kazokai ka tau 
Asz noriu, placziaus ka szneke- padaro ir, dabar tik isz mila- 

:tis, iszeik apsivilkės: žiponib szrdystcs duodu tris szimtus, o
Vaikinas sugryžes stubon, I butnbi’ kad*’ biski per mažai, 

apsivilko žiponu, toliaus paejas asz tau rupūže nieką neduosiu 
pradėjo klaust geltonkases, — galėsime nors su sarmata pro-

—- Ka pažystamuje sakysi.? votis, ‘
— Vot ka sakysiu — tu ži- — Mergina: — Tik nepyk, 

nai kad mes kaip pas jus bau- įsakai rankos nepridejai, run- 
vau sugyvenome gražiai-, asz kas pridėjai ba kibindavai1, ir 
dabar esu prigauta ir mikliu teisybe darai mielaszirdyste^ 
kibti prie tavęs'kad tavo • dar- [bet paimtkie, kad tau keli szim- 
bas. ta niekas, o asz kiek nukeneziu

4 — Vąjėz-us! ugi ar tu par apjuokų, tu taip pat moki ki- 
įsiutai? biesas žino kas tau ka tus szimpuot, visaip apjųpkt 
padare, o tu kabiusios prie-ma- kaip, isz maiszo, tu gal jau ir 

(nes —* ir kaip tu gales, kabiu- mane apjuokei, gal visaip sta
tist lavai priesz žmones,o davės trh* ben, patsai sau už cziuprynos

, r~ Abu,, sakai kaip asz. kih- Szimtus vėl skalausi, liepi pian
• • . • • i • I I 1 __ _ _ __A-

Vaikinas: — O tu ragrt-
f

tis ?

siu, ugj ar tu, neatsimeni kaip kad nieko kitiems nesakytai!, 
.mano kibydavai, tai ar negaliu o kodai tu ne sena'boba su maz-
sakyt nieko prie tavos1?

— Nebūk pasiutusi kibini
mas tai ne, darbasj ka tu czib- 
nai po. tiesu sugalvojai kaip 
kokia kreizavota. Palauk rytoj 
sueikim vakare pasisziieket

Mergina apsiėmė ant ryto
jaus pačisznekot ir persiskyrė.

gote, visus skalauji kas tik po 
kojų pasisuku teisingai ir ne- 
.tėišingaL Tusžczia jii bus gana 
trijų szimtu, bet sztai ka saky
siu.
apie taVe ne žodeli nesakysiu,

nustveres pasikudrinos, atsi
dusęs garsiai suszuko:

— Vot durak, — dirbau 
(Czedijau pinigėli, bijojau stik
lą alaus iszgert, dabar kam su-

Po iszgirdimo tokios naujie

kiszau?! O Jėzus durak; du ra k 
ir da durak. Vaikszcziodamas 

Asž isztylesiu niekam tpo kam'bari, ranka mostelejas 
tara: —Alia 1 ir taip geraį kad 
buvo gana, ugi* kad but ir dau
giau# reikalavus, kur dingsi

užpernai apšmeižtai visai ne* vis butau davės kad tik nesi-

,bot ir tu uždaryk savo placzia 
burna, mane neszmeiszk kaip

kaltai pora merginu. Jaigu isz- 
girsiu nors žodeli, tai kibsiu 
nors priėmusi tris szimtus, nes 
.asz jokiu rasztu nedarau.

— Vaikinas: — Tegul tave 
perkūnas! ar girdi tu man da- 
bar pribarabonijai pilnas ausis 

asz pinigu gerokai turiu, o že- bet kad tai apsiimi, tai bus ga-

nos, pasiturinczio vaikino visi
įplaukai ant galvos tartum isz- 
.tino it neramastis paėmė gana 
stipri. Atsigulęs nakti tartum 
,mate stulpus ant savos griukran 
ežius..ir sau mastavo taip. O ka 
tu su velniu merga, ji žino kad

A

kabintu prakeikta ragana.

i

I

< Vaikinas sukiszes $300.00 ne 
kultai, vien bijodamas godos ir 
iszjuokimo, dabar merga bilo 
kdkia kad bttthika, tai sniegu 
spiauja^ ir burna nuo jos užsu
ka szalin.

Szi žinia ir dabar labai sek
rete guli, taigi raszejui» iszsi- 
lenkiant užgavimo. tu žmonių 
.netelpa ne mesto ne ypatų var
dai, tegul buna viskas ramy-

* 1 »i—i. - 11 11 1O1

na tu poteru asz tylėsiu ir tu 
turi tylėt apie mano ane mur 
mur. Sziandien pas save pinigu 
neturiu ateik rytoj vakare, tai 
ąsa dweaiu. tau. tuoą tpą szija-įbęi.

«

’ . ■ <

nytisaiptol nemislinu kaip pri
globs tai ir daryk ka, pabėgtai^ 
bet su pinigais kaip, iszėina..

I

rįH

bet su pinigais kaip, iszėina. Į
TT"__________________________ _ r ■

Skaitykite “Saule’L* t " -4

,i*

" r , 1-
įkoip. greit gahtau isz: banku 
įszkop.t. JJ'gi žmonas tąį įaigįszkop.t. ĮT<gi žmonas, tąį įaig
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TAI MOTINA]
Linksmas Gegužio menuo. 

Saulute iszkilūs virszuj dide- 
miesfo stogu skaiseziailio 

žibėjo. Žydras mėlynas dan
gus, kaip kūdikio veidas, szyp- 
sojosk Atgimdantis visokia gy
vybe pftvteario oras pilnas su

visa

— Nu cožo, aJliight; dala 
ty mu plc.

— Ty daj duok jam alų.
Savininkas perleidęs 

girtavę akimis paszauke:
— Kazimer, o Kazimer, eik 

alaus gerti!
— O aeziu, aeziu dede ne

noriu, — teisi uosi vaikinas, 
kainrietiszku paproeziu, 
szeimininkas prileido dideli

vo galybėj© vieszpatavo. Sto- ,stikla alaus ir liepe gerti.
vineziu szalygatviu medžiu sza 
kėlės ka tik buvo iszskleido sa
vo pirmus lapelius. Szvelnus, 
pilnus atgimstanezios gyvybes 
kvapo vejalis tarsi glostė kiek
vieno veidą.

Petro gertuvėje sukinosi ne
meilei atvykęs isz Lietuvos Ka
zys: vaikinas ne&ugsato ūgio 
bet storas, su raudonu pilnu 
kraujo veidu, iszrode labai pa- 
naszus in kaimieti. Isztikro, 
jis labai mažai pažino miesto 
gyvenimą ir in panaszia's vie
tas, kaip girtuve, isz labai ge- 
rotf puses žiurėjo.

Sziadicn jis atsikėlė da ga
na anksti ir apsirengęs iszejo 
darbo jieszkobi. Apejas kelias 
dirbtuves ir negavęs darbo su- 
gryžo namo.

Isz mažens pripratintas prie 
darbo, nemego sėdėti rankas 
mudejes, ir sugryžes ernesi ap
valyti girtuve, kurios savinin
kas da girtas miegojo. Savinin
ko nors atsikėlus ir atidarė 
girtuve, bet neturėjo laiko, ka
da apvalyti, nes turėjo triūs
ti^ virtuvėje. •

Kazys rszszlaves vidų ir sza- 
ligatve prieszais duris, apva
lės visus stalus ir sėdynės gir- 
tuyeje, iszejo nuvalyti kiemą 
užpakalyj namo.

Jam iszejus ant kiemo, atsi
kėlė ir savininkas: neaugsztas 
padžiūvęs, puriau žilas senu
kas, iszrodes gana stiprus, tik 
perdaug permirkęs aluje su 

in

Kazys matydamas, kad Jo 
pasiteisinimai negelbsti, priė
jės iszgcre ir pasakęs aeziu, 
traukosi tolyn. •

Gerk da kita! — pratn- 
imdamas iszgerta 

szeimininkas.
— O ne, nė. Aeziu nenoriu 
gynėsi traukdamasis tolyn 

nuo szinkstalio Kazy^ ir atsl- 
gryžes iszejo baigti valyti kie
mą.

Saulele jnn pradėjo pažvelg
ti ir ant kiemo per augzta.na
mo siena,, ir laikrodis nuskanv 
bino deszimti. Kazys baigė va
lyti visus pakampius ir užkam
pius. Jam bevalant iszbego In 
kiemą du vaikai neszdamiesi 
muIužufio dviraezio tekineli; 
beri varžydami terp saves. Ju 
riksmas iszbudino ir motina 
da mieganezia ant trecziu lu
bu, kur jie, visa szeimyna, bu
vo pawirandavoje nuo girtavęs 
savininko du kambarėliu. Isz- 
girdusi savo vaiku riksmą ir 
atsikėlus atsidarė langa, palai
dais plaukais, apsimetus ko
kiais skarmalais, kad tik visai 
nenuoga, iszkiszus galva per 
langa pradėjo szaukti:

— Vaikai, vaikai! eikite 
ant augszto!... eikite in stuba!

Tuo* tarpu ji savo riksmu 
iszbudino Joną, miegojusi ma
žame kambarėlyje szalia ju 
kambario.

Jonas, augsztas, storas, gra
žaus sudėjimo vaikinas, gelto- 

plaukais, tik perdaug 
ant veido alkoho- 

nuo perdaug

re

Szeimininke nuėjus in virtu
vo rado atėjusia nuo trecziu lu
bų joju gyventoja “Joniene,’’ 
kaip tai< npsyki ;swim>ninkc 
juokaudama (pavadindavo ja, 
ir pamaezinsi užsvelkinoo** ‘

— Gerus rytos. Jonieno h' 
nuisijudke

11

• B AĮĮDB

Eikite antaugszto ! eiki
te in stabą!-...

/r M,

Vaikucziai nu|110, atsitraukė

to kiszenius, ar noras da kokio
cento..- bet... Nora kas da-

Pakasęs pakauszi, paša-
in iszali ir stovėjo nidojde gal
vutes.

Szoimininkc, pažiūrėjusi in 
tokius purvinus vaikuczius pra 
dėjo: r n

M 1 k I » * l
’ H- !
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Tai kodėl Iii. Jiozi

giau, apsiprasi ir nebesistebesi 
nes kur tik neeisi, ten susiduf- 
si su tokiais atsitikimais....

— Tai nesuprasiu! dede tai 
neapsiprasiu su tokiais atsiti
kimais, tai nuodėmė žiūrėti in 
tokius pasielgimus. Tai tokia 
motinu draugijai reikia!? Ne
verta tokia motina ir varda 
motinos neszioti... Neverta kad 
ju kūdikis szauktu “mama” 
nes ji to neverta vereziau kad 
tokia motina ir visai negimdy
tu.. — kalbėjo Kazys. *

— Tai niekis — vėl pradė
jo szeimininkas ’ — pabusi il
giau, da netiek tu ežia pamaty
si...

• r-t- Tai kodėl Tu. Juoziene* v- įlnenuprauspsavo vaiki|S, neap- 
rcn«if .

— 'Pa-n4^:kad4

, y m

Uiko vis nc-
■ — tai

rengi?
i

m i1 Tvr'FfA

ra — teisinosi Juoziene, 
ežia, tai ežia; neanksti atsikė
liau, dabar vėl reikia eiti pie
tus virti

nusijuokė darba be pusrycziu, tai reiks 
stiklą Juozieno — tai kas, kad buvo padarius nuneszti nors pietus,

L

— nHe, liO| he, 
Jonienė Kokia: asz jums Jo* 
niene! Lyg įjus nežinoto mano 
pravardės, ho, he, ho...

— •'Tai jau tau geriau tinka 
Jonienę negu Juoziene, jog ir 
vakar 'buvau jis tave tavia: ma 
no vyras sako, kad viso alaus 
iszgoret..

— He, he, he,
* Juozai iszejo in

Jmbom

Jonas, buvo mano Juozas ir da 
vienas tokis geras vaikinas. 
He, he, he... nespėjau noszti 
alaus, jau ant galo pasakiau 
kad asz jums nebenesziu, kad 
jus norite, tai paifsineszkite pa
tys... ir daugiau jie patys ne- • 

Sugulė vaikai ir
mano Juozas, <> jie da vis gere ,No galėjote bumu nusipraust? 
ir vis nori alaus...

i —. Tai da ir tu, 
prigėrė kokio kvoterio-
f—• Nu-u, gere jie vaikinai* norėdama varyti in prūdą liu

kai p ateina tai visko

sze ir gere.

teip ot, ir neva kada ne vaiku 
aprengti...

Tai kalbėdama atsigryžusr 
pažiurėjo ant vaiku, kurie da 
tebestovėjo iszale jos, suriko: 

> — Eikite in stuba! Jus 
skarmalai, ko- ežia dabar atė
jote, pasirodyti, kad purvini?!

Juoziene,
Neturėdama rankoje jokio 

inrahkio, griebė stovinezia il
gu k'Otu szluota, tarsi jauezius

ryt... 
ko pro ji einahefcriajn tarnuii 
kad atnesztu už deszimti centu 
s ui u bos. -

— All right 4- įgavo atsa
kymu ir už valandėlės jau vai* 
ge Juozas isz d u syk* didesnes 
molinoj negu kiti, sriuba. Isz- 

j srebes Juozas sriuba ir neture- 
! damas ka toBidus veikti, toue-
[ jo atgal in dirbtuve-ir atsisides L 
prie -savo maszinos pradėjo 
mastyti apio savo gyvenimą. 
Bet neilgia jam teko mastyti, 
nes pradėjo barszkett maszina, 
prie kurios ji-s ir ptisirakino: 
ir teip bet atžvilgio iki vaka-

I rui.
Juozienei nerūpėjo ne pietus 

nė Juozas, ne maszinos... Ja? 
Į tik rūpėjo alus. Atnesze alaus 
ir prisipylęs, Jonas stiklą už- 

1 svdikino:
— Sveika, Juoziene.
— In sveikata, in sveikata 
htsako Juoziene^

Jonas iszgeres viena stiklą, 
prisipylė kita ir vėl pradėjo

• A Į ! ■

Juoziene pamaeziusli, kad ja:
neduoda, ėjo artyn, tarsi musz- 
ti Joną, sakydama:

4- O, tu padla, tu no man 
neduosi!... O tu...

mieravesĮ • Jonas, greitai iszgercs stik
lą įr pagriebęs, už kaklo prie jo 
priėjusia Juoziene, suko apie 
save, sakydamas:

~h O, tai dabar galiu pabu- 
cziuoti...

Szeimininke pa-maeziusi pra
dėjo juoktis:

•— Pabueziuok Jonai, pabu
eziuok, ha, ha, ha...

Nu no — paleidei Juo
ziene, Jonas atsake, — Jei ji 
užfundys da, tali pabueziuosiu.

•*— Hi, hi, hi, o-o-o-o! kad tu 
nesulauktum; kad asz tau fun-= 

tai tu misliji ’ kad
už dyka leidos- bueziuoti ? hc, 
he} he...

Nors buvo sutarė, kad tik 
jai’pradėti, o paskui tai Jonas 
fundys, bet liszgerus isz bloki
nes, ji vol stiklais užfundijo.

T « |l . « - ' Ii * jp h

> ’ ' i«

Jonas iszgęrės isz stiklo sė
dynėje pradėjo:

—Na Juoziene, jau asz no- 
beturiivalaus..7

-t— Ar tu pasiutai Jonai!

>■— ■

( t 
I ken-

tik man. atsigulus,

la
ka i p

goiHi. i* H '♦ f

LAIMĖJO DOVANA UŽ 
PLAUKIMĄ.

Eleonora Egg isz Patterson, 
N. J., laimėjo plaukimo lenk
tynes ir pergalėjo savo priesze 
žymia plaukiko Stella Walsh. 
Eleonora nuplaukė 100 mastu 
in laika 11 minutu.

• - - ' ■ * ' Ii

perdaug permirko^ aluje 
degtine ir tuojaus puolėsi 
girtuve dapildyti, kas per nak
tį iszgaravo.

Savininko pati, stora moto
re, raudonu veidu, teipgi atei
ve, paeinanti isz Austrijos len
ke^ bet jau pramokusi ir pu
siau Lietuviszkai žodi isztarti. 
Dabar iszgirdusi vyra atsikeli!- ir apsirengęs lipo žemyn, nori; 
si, pasiskubino in girtuve per
sergėti, kad negertu ir pama- 
cziusi jau vyra gerianti, pra
dėjo :

4— Peter! ty vis to wshiskey. 
alų... pijesz in pijesz, zawsze 
girtus.

Vyras mažai atkreipdamas 
htydos ant jos kalbos, prisipy
lė da ka tik iszgerta stikleli 
degtines ir prisileidus dideli 
stiklą alaus pasistatė ant szink 
stalio ir primerkęs aki pažvel
gė- ant paezios, tarsi tuo savo 
žvilgiu sakytu: ka tavo tie žo
džiai reiszkiaman, asz teip no
riu, teip ir darau. Pati teipgi, 
da netarius tu žodžiu, 
kad jie ant jo nepadarys jokio 
inspudžio, nes ji jau kokia pu
se* metu kaip iiszmoko tuos, žo
džius, ir priprato be jokiu jau
smu juos isztarti, nes kaip ta
po girtavęs savininke, tai ji ta 
bavo “Peter” vis toki mato, ir 
dabar iszkalbejus juos, kaip 
koksai automatas, pradėjo , 
dairyties po girtavo ir užtemi- 
•jus, kad sziandien* viekas kaip 
tai szviesiau atrodė, o atsimi
nus, kad ka tik Kazys apvalė, 
plaudė jo: 
;( Petrai).

■ — Co tobie ?! — lyg isz mie
gu pabudintas savininkas at- 
eiBepe.

r— Peter, patrz jak tutaj 
Kazimierz visko iszklynino,

na is 
aiszkiais, 
liaus ženklais 
vartojamu gėrimu;

Jis dabar iszgirdes 
jaut, pakele galva ir pažiūrė
jęs in laikrodėli, kuris jau ro
de puse vienuoliktos, atsikeTe

>

rekau-

‘-‘užfun- i 
dija” alaus, viskas, o tas vai
kinas vakar tai da ir 
džiu” atnesze... nereikia man 
nieko pirkti.

— Teip, teip, tai už tai teip 
ilgo miegojo — patemijo szei- 
minin'ke.

He, he, he, kiek ežia ilgai... 
tik keturios atsiguliau... kaip 
jie iszejo, jau buvo numusze 
tris o da kol atsiguliau ir ketu
rios buvo,
mano Juozais atsikėlė eiti in 
darba, he/he^ he...

’ ‘ Kazys nuvalęs kiemą, ir ne
rasdamas ka toliau veikti ine 
jes in girtuve, pasiėmė nuo 
mažo staliuko dideli pluoszta 
angUszko laikraszczio ir, nue- 
jas in valgomąjį kambarį, atsi
sėdės prie stalo pradėjo varty
ti. Skaityti jis no nemanė, nes 
da angliszkai tik “all right” 
tegirdejo, tik mane pažiūrėti 
karikatoriu.

Atvertęs viena pieszineli, 
kuriamo buvo nupieszta didele 
meszka su karūna ant galvos ir 
apkabinus mažuti žmoguti,

pieszineli

I

žinojo

galėjo J > 
y karp

automatas

Peter, a Peter

ir jaute save nesmagiu, galva į teipgi su karūna, stispaudes 
sukosi ir no negalėtu pasakyti, 
kaip save jaute, kaip isz sun
kios ligos atsikėlęs, bet ji® jau 

.žinojo priež^sti to viso nesma
gumo ir skubino nulipti in gir
tuve, "kuri-buvo ant apatiniu 
lubu, atsipagirioti. Ir teip pa- 
giriodavosi iki vėl pasigerda
vo, nės jau treczia savaite kaip 
nedirba... Priežastis, kad nc- 

“iszsipagirioti
jis pats ta sakydavo. tuves duris jam

Nulipusi Joną pamate savi
ninkas, pas kuri jis beveik vi
sa laiką ir gerdavo, pradėjo 1 szaukti:

Jonai, Jonai! oik czion, eik
/ I

Savininke pamaeziusi Joną 
, pradėjo juoktia:

— O, Jono* Jono; jaky ty 
pasiszausiu, ty steady girtus.

Jonas mažai atkreipdamas 
atydos ant savininkas , juoko, 
tik prataręs, kad: <4*tu nemoki 
Lietuviszkai* • szneketi*.”,’ 
modamas retais, dideliais žing 
sneis, su kokia- tai ^ ypatingu f 
energija nuėjo prie szinkstalio.

— Na, tai duok kokius ke-1, 
prasz-

— Tai jau gana dede, jau 
gana ir to pikto — pradėjo vėl 
Kazys — nors asz Ošiu da ir 
jaunas, kad ginezyties su 
mintomis bet maeziau,
žmones apgina vaikus ir esiu 
perskaitęs keletą knygucziu 
jau keletą skaieziau ir supran
tu, kaip vaikai turi būti augi
nami... Tai baisu pamislyti... 
Tai pradžia viso pikto, kad 
vakai piktai yra iszauginamiL

Ko galima laukti nuo tokio 
kūdikio, kad ir užaugtu, jei to
kius paveikslus mato jis pas 
savo tėvus... Ar gali tokia mo
tina ka nors gero iszmokintir 
ar jie 'girdi nuo jos koki meilu 
žodi, ar ji gali inskiepyti in j u 
jaunas szirdis dora ir meile ar- 
tymo, kada jos szirdis yra per
merkta girtybėje ir iszdyku- 
me?..

Tylėdami pabaigė valgyti ir 
iszsiskirste. Kazys pagelbejas 
sxeimininkei sumazgoti Budi
nus, vartotus prie stalo, iszejo 
pasivaikszczioti.

Saulele jau rengėsi pasislėp
ti už augsztu miesto namu, ir 
ant gatvių puolė ju szeszeliai. 
Kazys eidamas skersai ir iszil- 
gai vis maste: “Tai tau moti
na”!^
kiu iszauga dvasiszkais iszga- 
momis, vien tik per tėvu kalto!

si paklausė:
— Tai ar jau pietus?
— Ne pietus, bet jau po pie

tų,

pamatęs Juoziene

žiūrėk jau penkta valanda 
atsake alėjos isz gertuves 

pietų valgyti szeimininkas.
— Hi,hi,hi, o-mano Juozas 

be pietų, asz ir užmirszuu, nu- 
nesziu jam. Na, tai eisiu vaka
riene rengti, hi,hi,hi...

— Tai tu mane nepabuezia- 
vai — pratarė Juozas iszeinan- 
cziai Juozienei.

— lHi,hi,hi ateik in kamba
rį, hihi,hi, tai pabueziuosiu, da
bar neturiu laiko., hi,hi,hi...

Jai iszejus pradėjo^ szeimi-
ninkas juoktis: — Ha,ha,ha. 
Jonas gavo-užkvietima ir da 
prižadėjo, kad pabueziuos...

— Tai ka tu misliji, kad no 
pabuczįuos ?! — su pasididžia
vimu prataro Jonas: — Ji man 
kelis sykius, sako kad asz jai 
geresnis esiu už jos vyra, 
kogi tu ežia...

Kazys visa ta laika sodojes 
valgomajalno ir mates ta viską 
negalėjo suprasti; negalėjo su
prast, kas toji koketka yra, nes

Jali asz du kartu fundi jau tu jos visa iszveizda nopanaszi 
dabar turį fundyti, nes tu teip ant kokios ten kokotkos, nes 

pagal girdėta jam patarle Lie
tu vo ja: kad pakolei aplinkui 

žinai, apeitum, tai penkis riestainius

4 Kiek tai nekaltu kudu ,

nes

siprausti.
— Asz jums, tinginiai; kad 

paimsiu pagali, * tai jus man 
tuo... Eikite in stuba!..

Vaikucziai nubėgo.
Jonas, iki sziol

degtine, užmano eiti pajiesz- 
koti 'ka pavalgyti ir eidamas 
in virtuve, 
užsveikino.

O, sveika, Juoziene! Tai I 
kaip tau, ar neskauda galvos?

— Hi-hi-hi... — pasikrai
piusi nusijuokė Juoziene. —< 
Kaip neskaudės. Skauda; pad- 
los nedavėte per naktį miegot.. 
Fundyk dabar!...

■ I " ’

— Tai tu fundyk —- pradė
jo Jonas. — Asz tau gražu va> 
kjina atvędžiaų,,(vien už ta tu 
turi man užfundyti,.. —Ir 
priėjės prie stovinezios Juozio- 

pcsztelejo už drabužiu.
- J-o-o-n-a-i... Hi, hi, hi,

— pradėjo juoktis kraipyda- 
mosi Juozieno — kad asz liesiu 
vandeniu... Tu turi fundyt...

— Nu ne, tu pradek, o pas
kui tai asz — tarė Jonas.

Neilgai reikėjo. Jonui gįrt- 
ezytis su ja, nes ji tik dėlto ir 
atėjo ir s usi j i esz kojų si pinigus 
duodama pridūrė:

i Bot tu turėsi atncszti... 
) — Orait! asz atnesziu. Kuo 
atneszti, ar stiklus ar blokine?
— paklauso Jonas.

— Blokine, pirma syki da 
sziadieu, duos Petrais ir bleki-

f I

ne — ir iszpylus vandeni Isz 
blokines, kuria visa laika lai
ko rankoje, neva norėdama nc- 
sztis in kambarį, padavė Jonui.

j Tuo tarpu'pradėjo rėkti in
validais balsais, visose pusėse 
dirbtuves, kas reiszke, kad 

1 jau pietus.
— Juozas nesulaukdamas

bueziavo, o po apaezia paveiks 
lėlio paraszals: “Russian bear 
and Japan.?’ Tai buvo laikais, 
kada ej(> gandas apie tarybas 
Maskolijos su Japonija. Kazys

' užinterosuotas' tėkiir' paiszine- 
.liu, nuėjo ir atnesze visa pundą 
laikraszcziu ir atsineszes in 
valgomąja paskleidė sau ant 
stalo. Sklaidydamas laikrasz- 
czius pamate per atvyrąs vir- 

pažinlstama
moteri, kuria jis mate sziau- 
kiant vaikus. Dabar ji stovėjo 
virtuvėje atsirėmus in siena, 
netoli vandens krano ir laike 
ramkoja blękine su vandeniu o 
žodžiai taip liejosi, kaip isz paezios atnoszant pietus ir at- 
gausybdsf rago, m’aiszydamie- 
si su gaursiu juoku he, hė, hi, hi 
he, hi, hi .\. ‘ r

Tuo tarpu vol atbėgo tuo du 
vaikucziai, abu purvini teip 
kad tik akys ir dantys blizgė
jo, o drabužiu kuriu po vienus 
maitezkinius turėjo, tai tik spe- 
cijalistas galėtu spalva nus
pręsti', kokios, jie buvo, nes per 
daug tavo (storai. purvais aps-

Vaikucziai vaidijosi už. ka 
tokie ir pamate motina, bego

Savininke pasijuokusi nuėjo .greitai su skundais, kad ji su
taikintu 
;rupejd..

szia sznapso gerti L .;

lis sznapsus, alų.. 
neko priejas Jonais.

į

r

dycziua!...

u

tai

evy- t

in virtuve pasteliuoti “Jono 
pietus.

Jonas su savininku paliko 
girtuveje skaitliuoti po alų ir

*4

... Bet motinai ne tas 
4 Ji pamaoziusi 'vaiku* 

ežius kurie bego prie jos per
maino giedra myna ant tam
pios, ir ruszcziai suriko:

< * «

Isz ko Dievas Sutvėrė 
Motere

Dievas ilgai mislino, isz ko 
turi sutverti motere. Nesutver
siu jos — kalbėjo pats in save r *
— isz galvos nesutversiu ba ne- 
szios ja augsztai, ne isz akiu ba 
visur žiopsosis, ne isz ausu ba 
nuolatos klaUystu ka kiti kalba 
ne isz lupu idant nuolatos ne-' 
kalbėtu nereikalingus daiktus, 
ne isz szirdies idant nebutu už- 
vydi, ne isz, rankos idant vis
ko ne užgriebtu, ne isz koja 
idant bereikalo visur vaiksz- 
cziotu; — sutversiu ja isz vie
tos, kuri yra daugiausia paslep 
ta pasž mogu, kuri tada būna 
uždengta kada pusiau yra ap
sidengęs. — Ir sutvėrė ja isz 

I szonkaulio vyro» Bet priaižiu- 
rejas jos gyvenimui tarė: Nesu- 
tovriau jos isz galvos o vaiksz- 
czioja su iszkelta galva ne isz 
akiu o vienok mirkezioja kada 
iszeiha ant Saules; ne isz ausu 
visur klausinėje nereikalingu 
dalyku: ne isz szirdies, vienok 
yra užvydi: ne isz ranku o bet 
isztraukineje jais po žibuerius; 
ne isz kojų o vienok ne gali pa
sėdėti namie. Nulindo Dievas, 
jog sutvėrė motere.

GBRA RODĄ.
I I —*

— Na ka, kaip skaitinyozia 
ar daug vakarais atsilanko 
žmonių ? Asz.duotau gera ro&u

— Na, na meldžiamas, pa
sakyk!

— Perkelkite skaitlinystia 
in kokia karezema o tilo jaus

* * 
suvalgytum. O antra, jis girde- 

o ne jo tuodu vaikuczius vadinant 
“mama” ir dabar jai iszejus, 

Žinoma, žinoma — pri-Į,užsimanė paklausti.
• — Dede! — taip jis vadino 

szeimininka — kas ji tokia, ta 
motere?

— Nugi, tai mano gyvento
ja, kurie gyvena ežia ant vir- 
szaus, vyras dirba, o ji taip 
sau ir augina laszinius.. pilsto 
sau aluti., matai jau kokis glė
bin... kad eitu dirbti, tai nesu- 
sidetu tokis glebia. Kur matei 
dirbanezia motere nutukusia? 
Iszspaudžia ežia maszinos kiek 
vienam. O matai, da dabar de
juoji, kad noth laiko ne vaikas

prieszinosi

I žadėjai, hi, hi, hi... •
—■ Tai mat ji pas mano ate- h

jo, ir asz jai fundysiu;
kad ežia Amerikoja sveczias h 
vaiszina szeimininkas, b ' L f
<szeimininka! sveczius... 

Ii 
L

tarė szeimininke.
O yes! ogi vakar, tai tu 

U’žmitszai, kad asz už ciela kvo- 
teri užfundijau — 

| Juoziene. r '
Na talkas, tai ir sziadieu 

gali užfundyti, ko tu korini se
nis uždirbs pinigu...

Hi,hi,hi užfundyk... — 
juokdamosi patarę ir priėjus 
prie Jonio sedinezio krėsle pa
sirėmė jam ant peties ir sieke 
nupeazti usns. .

ta, ne iszkepta. Liejos pakrap-1 dygiu 
szte kiszeniu, kuriame da rado I } 
donimti centu, ir mislije.: ka Į czjuosiu... užfundyk. eik jonai.

hi,hi,hi.
iUAfundijo ir Jonas 

fundijbs... bet bego isz krano 
ihi stiklus, isz stiklu in...

siminos, kad atsikėlęs ryte da| ; 
beveik negulusia Tado, tai ne- 
nelaukė ir .Vietoje eiti namo, 
nuėjo in valgy tu vo, nes nebe' 
pirmas kartais, žinojo, kad ir 
parėjės nieko noras, no iszvir-

ežia dabar valgyt... už de 
szimti centu duoda mėsos kas 
neli

Pabueziuok,

. Ųžfundyk,

tai užfun-

tai pabu-

I * I
nuprausti, no aprengti, na ir 
tuodu vaikai ju, kuriuos ežia 
matai, girdėjai, kad vadino 

mama’*... •• ’
— Tai motina! Oi,oi,oi! Tai 

tokia motina! — nustebo Ka-

Ha,hajia, —- nusijuokė 
visi buvę prie stalo isz tokio di
delio jp nusistebėjimo 
minia kas pradėjo:

1,1 Nesistebesi, kaip ilgiau 
pagyvensi, nes ežia tokiu atsi
tikimu nestoka; pamatysi dau- ■i I ' *’ " •

♦

U
I

...^ bet irisai mažai, teip- 
kad ne perkasti negalima....! 
kad penkiolika centu.'.. tat kad nepamato ne kaip laikas —,

butu, kaip nebutu, už deszimts ’ 
cėntu mėsos kąsnelis, pž pen ' 
Hs centus sriubos, tai ir beveik 

I
I

U '
užtektu nors alki teip nutildy
ti... bot, dabar tik deszimts^ 
centu ... Padūmojo, pakrapsz-

ir taip

ir taip,

prabėgo ir didelis laikrodis nu- 
skambino keturias, o padavė 
ant stalo pietus. / '
t

zieno pamaezinsi dedant ant 
stalo valg1 ir neva nusistebėju-

Hi,hi,hi — juokėsi J.uo-

i

y o szei- K
t A

žmonys kaip muses utsilaakv 
nes..

*

(
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ŽINIOS VIETINES SHENANDOAH, PA.
—- Utaminke apie pusiau

nakti galima bus matyti daug 
puolancziu žvaigždžių arba parapijonais Szv. Jurgio para- 
kaip jais vadina meteorais. pijos nes iszkeliavo in Filadel-

: << *

— Praeita Sereda vikarai 
P. P. Lanmakis atsisveikino su

<<
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Daugiausia ju nupuls Žiemiu fija apimti dinsta.'Iszleistuviu 
_ _ • vakarėli parengė kelios drau-

guves. Kini. Laumakis yra' gi
nies Filadelfijoj ir inszventy- 
tas in kunigus Gegužiu 30, 
1931 mete.

— Valdžia uždaro prūdą 
prie High School, nes ‘keliolika 
vaiku po iszsimaudymui apsir-

Rytu szaiyja.
—• Readingo kasyklos mo

kos Utaminke, Morea 14 die- 
f r ■
Keturi vyrukai likos už

daryti kqzoje už vagysta duo
nos lt pieiio. < '

•«— Szv. Juozapo koras tu
rėjo Ihiksn&a iszvažiavfana Ne
dėlioję ant Ardicko farmos.

— Žmonys badauja ir ne
kuria neturi pinigu ant nupir
kimo duonos, bet ana diena di
delis duoninis trokas iszmete 
daug geros duonos ant mies- 
tiszko szaszlavyno, kuria zmo- 
irfs surinko. Argi nebutu ge
riau idant duonines kompani
jos išdalytu duona vargszams, 
bet kur tau, tas pagadytu jiem 

Tai vis Amerikonisz-

na/

biuni. ■ 
k&i.

Pataikintas per szmota 
anglies Mahanoy City kasyklo
mis likos sužeistas Franas Bob- 
rinskas. Daktaras ji apžiurėjo 
ir nusiuntė namo.

—.. Petras/frakeras isz She- 
^adorio .likps |sužeistas auto
mobiliu nelaimėjo susidaužy
damas su stroku ant W. Centre 
uli* Sužeistas likos nuvežtas in 
Ashlando ligonbuti.

— Nuo karszczio mirė Wa- 
sihis Chmatuk. Rusnakas, ku
ris dirbo prie naujo tilto St. 
Nicholas. Buvo jisai ant burdo 
pas Kaczmarczikiene ant 409

Pihė uli.
— Isz priežasties dirbimo 

naujo kelios per St. Nicholas 
tilta, motoristai turės apsukti 
kėlės mylės važiuojant in arba 
ibz Shenandorio ar Mahano- 
jaus. “Detour”
son a, Waste. House Run, Ped- 
lioriaus Kapo arba in Maize- 
ville per Trukey Run kaina.

— Nedelioj atsibuvo metinis 
suvažiavimai visi^ Mockaiczin

go pavojingai ir randasi Ąsh- 
lando Igonbuteje. Vienas isz 
vaiku Jonukas Kerczinskas, 14 
metu, mirė Danvilles ligonbu- 
teje. Vaikai po iszsimaudymui 
apsirgdavo ant skuros ligos, 
niežimo ir menengits.

— Maryte Jasiulevicziute, 
6 metu mirė nuo menengailis.

— Szv. Jurgio parapijos 
moterių drauguvo, turėjo., isz- 
važiavima Nedėliojo in Leilk-, 
said Parka praleisdami links
ma laika ant szviežio oro. 

• 9’"

— Sekantieji sužeisti pra
eita sanvaite: Juozas Galįckls 
Maple Hill; Jonas Žemelis 
West Shenandoah; Dairiinikas 
Mikalauckas . Turkey Run; 
Juozas Miklus Maple Hill; Am 
tanas Sinkoviczius Turkey 
Run kasyklosia. f

— Readingo kasyklos mo
kes 15 diena.

I

yra per Jack-

Girardville, Pa. — Praeita 
sanvaite likos suriszti mazgu ♦ 
moterystes Adele-Sherman isz 
miesto su Vincu Gzalinsku isz 
Shenadorio per kun. Valan- 
cziuna. 

/ ■ ■
Seattle, Wash. — Czionais 

baisiai vargingi laikai jokiu 
darbu negalima surast o kat
rie ir dirba tai uždirba tiktai 
po 2 ar 3 dolerius ant dienos. 
Tukstancziai bedarbiu vaiksz- 
cziojapo miestą, nuplyszią, ba
si ir nuvargę, stovi prie sriubu 
kukniu laukdami bludelio 
sriubos ir szmotelio duonos.
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NUBRAUSIMAS LAISVES

PRADĖJO DIRBTI
Pittsburg, - .........

fornisas prigulintis L 
^lįidmpsoli, Brhddoc 
užkurtas nes “ ‘ 
dirbti Panedęlyja 
f ♦
jdufi menoirio. Dabar vela su

• ė

-Didelis blast-

cko, likos
i fabrikaįį

' ■; '
f > " '* t ' ! :

Fu misos' nedirbo hub Jiilrt-

Pittsburg

H ■:

gryž prie darbo ap|«f 
bniihku. Ėėssemer rutingtniloBessemer rulingin i letin iinku.
pradėjo taipgi dirbti. Hartcuff

f 1

Pana Laisve, kuri stovi ant 
Suv. Valstijų kapitulos, Wash
ingtone, aplaike ana diena 
maudymą. Darbas nuprausimo 
to 19 pėdu stovylo, atsibuna 
kas keturi metai. 

t ■ ■

u

♦
I

«

I

•j . *

* Readintf 
. lines ,
i

shpredentas dirbtuvių, saiko 
kad aplaikyta užtektinai už- 
kajbinimu idftnt'darbHs;oitų*' be

F

jokiu kliuezių.

VALDŽIAI VALDYS
..........................   * ■ J. ’ ė

Pittsbur-
KASYKLAS.

• I ‘ I < % M r '

ghe irfvyko visuotinas anglies
Pittsburgh, Rą.

kasyklų savininku suvažiavi-
.* * a « *. 1^4 A

111H 5^ ,— — __ ------- T I ' f

paszalinti dąb^rtiibf^kijs^lclli

gimines Lakewood Parke. Vi- 
ž»os Mockaczyi gzeimynos suva
žiavo isz arti ir toji pasimatyt 
vieni su kitais ir perskaityt ar 
daug “nauju nariu” 
nuo praėjusio meto.

ISZ WILKES-BARRE 
IR APLINKINES

pribuvo

— Antanas Gibaviczius yra 
miesto paskirtas būti gyvybes . *

'saugotoju maudynėse ir tven
kiniuose. Ana dien ajis iszgel-
bėjo du vaikus skestanezius 
dvideszimt pėdu gilumoj. Sun- 

* kus ir pavojingas darbas gel
bėti kitus vandenyj, kuomet 
savo likimu irgi, tenka rūpin
tis*

Chicago. — Jonas Martine- 
nas buvo nuszautas banditu. 
Dirbo už užveizda buczcrnej 
adresu 213 E. 47 St.

Isz ryto, Rugpiuczio 3 diena, 
apie 8 valanda inejo buezemen 
du jauni juodi žmones ir be jo
kios priežasties ir reikalavimo 
perszove Joną Martinena, ir 
tik tada pardkąlavo, kad kiti 3 
asmenys buvusieji krautuvėj 
iszkeltu rankas. Banditai isz* 
kratė visu kiszenes atidarė sei
fą, visus suvarė in aisbaksi, pa
liepdami paimti su savim ir nu 
szauti Joną Martinena ,

Pasiėmė $59.00 banditai pra-

.1

’ Blogiausias dalykas tai 
sužeisti .žmogų ir pabėgti, nes 
taį yra kaip tiktai priesz žino- 
gięzkumo teise, Czia sužeidė Al 
berta MMakuczioni, 21 metu, 

^33 MarMket fjt.> Inkerman, Ju
lia Potraicziute, 18 metu 24 
Gravity St., Pittston, ir Mar- 

’ garita Hamliniuae, 2154 Cha- 
v: pel St., Pittstop. Jie sustojo tai 

syti ratt, kaip antras automo
bilius pravažiuodamas stoviu-

■.

i ieide gana sunkiai nes vieniem 
cziugrviaus tris pprmusze ir su- 
kaalgfMulauže, o kitiems ran
ka* ir veidą sužalojo. — V.kas ir veidą sužalojo.

■ * / H
O ‘ f 11r rį ^i—.ni.w^wpiw.....

COUNTY TREASURER
• ' (Aat Kuteriaui)

.• BALSUOKITE- UŽ

— V.

Vr r|; •
fc.

WILLIAM SEARER
ISZ TOWER CITY, PA.

Frpszo juoft bafofi k intekmes. * *

siszalino. Atėjės džianitoriųs 
paleido uždarytus. O perszau- 
tas J. Martinepas buvo jau ne- 
g^yvas. , , ,

— Pro szonlnes duris va
giliai insipirszo p. Szidlausko 
krautuvei!, prie 34 ir Auburn- 
uli. Isznesze pinigus, kuriuos 
užtiko krautuvėj ir keletą dė
žių cigaru.

Gal butų vagliai ir daugiau; 
bledęs.padare. Bet krautuves 
savininkas pabudo, o vagiliai

>

iszgirdė jį, jszdume lauk.

iTrumpi Telegramai.
U Sdn Francisco, C Ali f. —‘ 

Du vaikai ak/toriaus Willifcm- 
sono ir jojo uoszve, likos suras
ti negyvi per nusitrucinima.

U Paryžius. f
. * ' t I

szove septynaa kartus in Ar-1
.. W _______‘1_____ _  xy_ __ rxi I
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Kas tokiB

menifczka vyskupą Vramid Cha 
Bouth laike pamaldų, bet szn- 
yei nepataikė. I
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K. RĖKLAITIS
_ Lietuviaakaa Grakoriae __

I Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagalbi
ninke motorams. Priei
namos prekoa.
• 16 W. Spraaa Sir., 
Bell Telefonas 149 

'MAHANOY CITY,PA.
, 306 Market 9tr««t 
Bell Telefonas 441-J

> TAMAQUA.
Ifįll

FA
MLl. fjt., .4 "

6 6^~
GYDUOLE AR TABLĖTAI

MMB

W. TRASKAUSKAS
UETUVISZKAS ORABOItlUS

hHEBB
‘ I, ' 1 “ h •! . . |. n

Laidoja kunua numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vosellju, pasivažinėji
mo ir t.t ' —Telefonas 506 
603 W. Mabaaoy Avei Mah. City į 
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Dr. T. J. Tacielauskas f
? !

Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje 

Ant Antro Floro, Kilni Sztoro 
19 W. Centre SU, Mahaaey City 
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fMERGAITE KURI MYLI 

SAVO TĖVYNĖ.
* * J

Maža kunigaikszeziute Mar
ietta Wurmbrauch isz Napjed- 
los, Moravijos, ana diena pri
siuntė czeki ant 25 tukstaneziu 
doleriu del

naudotu tuos pinigus ant ap
mokėjimo tautines skoloę. Ma
rietta turi dideli turtą ir paei- 

r i" j4 t

na da nud gimines Karaliaus 
Mathio I.
_____ —i*

- I_ .1^

Czekoslovaki jos I
prezidento Masariko idant sU-

. *

Praszalina galvos skausmą in 30 mi* 
sustabdo szalti pirma diena, 

Ir sustabdo Malaria In tris dienas.

' 1 .......*............... m. aiį

nutu,
J- -

666 JUostia dal kūdikio Bulcsio.
------------------------------- ■ * .. ...........................................- ■ ■/1 n. i—i y .. *
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CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED

PROFITS $628,858.61 
ommhmO ' ,w

1 t i*1 *

Mokame 3-csla procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride
dam prie jusu pinigu 1 Sausio Ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalausiu musu ban
ka nepaisant ar mažas ar didėlis,

'Y

Ii

Ant J. Sakalauskas 
L1ETUVISZKA3 GRABOR1U9 

(Bell Phone 872)
331 W.C«Btr«St., Shenando«li,P«. 

suteĮK- 
kiam geriausi patarnavime. Pa4. p • • ■ • . s • • > m f a

ir gražiai. Busite pilnai užga
nėdinti. . .

Ibi Mahanojaus ir GirardriUea 
jeigu kas pareikalaus mano pa
tarnavime tai meldžiu man tele- 
tonuoti o pribusiu in dessimts 
minutu. « Bell Telefonas 871

— .11 ■ ■ .4 Į. u Į .11 ................. ■ . .į . ■
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kuriame* svarstyta kaip 

krjzi. Prieita iszvados kad prie 
iii * savinin

ką negali kasyklas, operuoti ir 
lodei rekomendavo visas kasy- 

. klas peiduoti valstybes. žįuiai 

. ir administracijai, kaip višuoįt 
menes turtą.

, dabartniu aplinkybi

Nuliudimo valandoje, 
r ‘ ‘ 
laldojlma atliekam rupeetingal * 
Ir gražiai. Busite pilnai užga*>
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Nedeline Ekskureija

In New Yorka $4.00
NEDELIOMIS

16 IR 30 AUGUSTO
Praleiskite diena New Yorke arba 
atlankykite gimines ar pažinstmus 
Matykite szi didžiausia Amerikos 
miestą. Matykite nauja Chrysler 
aukszta narna. . . *

* .Ji • , J1- • * . £ . *

Specialia Trainee Sukatos Naktį
Iss Ryte

Shenandoah .......................... 12:35
Mahanoy City............................1:16
Tamaqua . 1:45

In Philadelphia $3.25
Isz Shenandoah 25c. virszlaus 
,**'*'■ ( ♦ ' "

Iii Atlantic City $3.75
. /. ■ ■ ■ ■

NEDELIOMIS
23 AUGUSTO

6 SEPTEMBERIO
* '

Matykite plakatus apię daugiaug,
■—■■""V"     > '■■■■»

* • * '’it i *
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Pabaigos savaites ekskureija

In Atlantic City $3.75
SUBATOMIS

15 IR 29 AUGUSTO
Atlankykite draugus ar Kiminas 

A L f «

Isz Shenandoah 25c. virsziaus

Iszsimaudykitc maruose. Pasivalk- 
szcziokyte ant Boardwalk.

Ant regulariszko rytmetinio treino
>‘-.Isz. Ryte

Mahaooy City ................ .. ..,. 5:10.
Tamaqua ...........................  5:39-

, ‘ ’ v

. i : .. I

16 Dienines Ekskurcijos in 
Atlantic City, Ocean City, Stone 
Harbor, Wildw°o<l, ar Cape May.

SUBATOMIS

■ 15 IR 29 AUGUSTO : 
12 IR 26 SEPTEMBERIO
Isz Shenandoah $7.74. Isz Mahano; 
City' $7.20. Isz Tamaqua $6.78 
Imkite bile koki regulariszka treia

» . A • * L. » ’ . II. « '» »

Atlankykite draugus ar giminus 
Matykite plakatus apie (langiaus.

• V • 44* |r
’ ‘ ♦ I <f‘ ’ . *' * ' f* ” '• |.

Czia sma<i ekskureija laivu
UP-THE-HUDSON $5.00* J t • ’ * *

. ?r iki Newburg 
SUBATOJ 15 AUGUSTO 
Szita ekskureija teipgi > suteikia 
proga matyt Riverside Drive A-

WjJfTu 'T^8’ ?In,r s!nFr kal^i'

JW Newburg

Szita ekskureija teipgi suteikia 
proga matyt Riverside Drive A- 
pąrt^ment nąmus, Grant’s Tomb,

nia'jy kltokias akyvas vietas. , J M '4. 1 J* ‘
Ant rsgūląrlssko rytmetinio treino 
lbs '* V‘ ”.: ’ n . valanda»

, Mėhąnoy *tHty 1 4.

>
«*.. 4 1:43
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ELLENGOWAN STRAIKAS 
PASIBAIGĖ.

1 Ji •<«'

‘Bosas
(

Shenandoah, Pa. — 
kuris užėmė darba kito darbi-

t • • i • ą * ’ i •' • . .i » ’ < ■ »

nihko kaipo tįmbermonas, pa- 
dekavojo už taji dai^bii Ellen-

i gowano kasyklosia ir dabar vi
si ' darbininkai . vela sugryžo 
prie darbo. Tokię pasielgimas 
kompanijos priėsziriasi unijos

I f Jį. u -

inptatoms.todėl: iszkilo strai- 
kds. ... ‘
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ATIDARYS NAUJUS
. STRIPINGSUS.

— Upper Lė-
I - 1 ’lf» '' tl r 1 f

high pradės kasti naujus stri- 
pinsus isz kur iszimines anglis. 
Lehigh Vallės kompanija jau 
pradėjo taji darba. '
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‘Hazletęn, Va
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G. W. BARLOW, Pres.
J. FERGUSON. Vke-Pree.frKaa
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RESTAURA0IJ0J. 
. . ! --- —

— Del ko sziezion visos mer-
V H v 1

gos taip susiraukusios?
— Asz miglinu del to, kad t . I 

jaigu butu linksmos, taivisi j 
svecziai ne gertu, 'tjktai apie 
mbrgas tupinėtu; tai turi būtie 
susiraiukusios.; -į *-U*1

. •

svecziai ne gertu, tįktai apie;
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MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA. 

MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM
' ---------$---------

t , <

Yra tai banka del atlikimą juso reikalu.

Patarnauja jumis kaipo ekzekutorium juso testamento ar 
administratorium juso palikto turto.

,Ji žino kaip atlikti apiekuno reikalus.

Visada pasirengia noringai jumis patarnauti. '
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Szitus tikietus galima dar pirkti
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" Kreb.0 ApĄiekoj
K n “

— B. F. Zini8«ME
— Bond’s Aptiekoje.
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Tikietus teipgi galima pirkti s
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Miežiuose vietuose:
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Frank Twardzik, .
B. F. Zimmerman.
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Apie .JaugiauB informacija apie 
sžita ekskureija kreipkiteB ant
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Readingo geležinkelio stacija arba 
raszykite pas John M. Rolin, Dis
trict Passenger Agent, William
sport, Pa.
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ant reading geležinkelio
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