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Isz Amerikos
GALĖJIMAS

SU VILKAIS
BAISUS GALĖJIMAS MOTE

RIŲ SU KAIMENIA ISZ- 
ALKUSIU VILKU.

Mondak, Kanada. — Kelioli
ka moterių isz Indijoniszko ab
azo karis guli apie 160 myliu 
nuo czionais, turėjo baisia ko
va, su kaimene iszalkusiu vilku 
knrie užklupo ant abazo tame 
lake, kada visi vyrai iszeja ant 
medžiokles.

Kada moteres paregėjo prisi
artinant ‘ apie penkesdeszimts 
vilku, užkure ugni aplinkui 
abaza ir per koki laika pasise
kė nubaidyt iszalkusias besti
jas. Bet vilkai insidrasinia, per 
szokinejo per ugnia.Moteres tu 
redamos kelis karabinus pa
liktus per vyrus, stojo apgini- 
mc likusiu moterių ir. vaiku, 
užmuszdamos keliolika vilku, 
kuriuos tuojaus sudraskė likn- 
sieje vilkai, nepaisedami ant 
szuviu. Kada moteres iszbaige 
visas patronus
apšiginimas ’buvo 
Viena, isz 
matydama baisu patlejima li
kusiu moterių ir vaiku, nutarė 

’ paankaut snvo-gf va*ti ir mete* 
si tarp iszbadejusiu 
Ant giliukio vienas isz
surado pakeli dinamitiniu pa L 
ręnu su kuriais Indijonai gau
davo žuvis ežere. Patronus pri- 
riszo ant ilgo knato ir mete 
tarp vilku, i

Kada durnai 
moteres paregėjo 32 užmusztus 
vilkus o likusieji isz baimes 
nubėgo in artyma girria.

Vyrai sugryže namo, nema
žai nusistebėjo 
tiek užinusztu vilku ir garbino 
in padanges narsumu savo mo
terių. >,

tai tolimesnis 
negalimas, 

seniausiu moterių

bestijų.
vaiku

ir mot

prasisklaido

paregėdami

A

NUŽUDĖ PACZIA IR PATS 
SAVE BAŽNYCZIOJA.

Nashvile, Mo. — Abe Verdt, 
inejas in Liuteronu -bažnyczia, 
kur jo pati sėdėjo su kitu vyru 
tame laike kada kunigas Ro
bertą turėjo pamokslu, szove in 
paežiu, po tam pats sau paleido 
kulka in smegenis. Abudu mi
re. Vordt nuo kokio tai laiko 
gyveno persiskyres su savo pa
ežiu, o dagirdes buk ji susine- 
sze su kokiu tai vyru, 
Imžnyczia užbaigti 
drauge su savo paežiu.

nuėjo in 
gyvastį

NUŽUDĖ MOTINA
IR DUKTERĮ

PO TAM PATS SAU PALEI
DO KULKA IN GALVA 

NUO KO APJAKO.

New York. — Andrius Gustao 
k i turėdamas barni su Katre 
Levandovskiene, 35 metu, apie 

bondus, 
ja ant

kokius ten dingusius 
isz piktumo nuszovc 
smert ir jos duktere Katriuka, 
14 metu ju namuosia ant 272 
Monroe ui i. Po tam Gustackis 
paleido sau kulka in galva nuo 
ko apjako ir randasi mirsztan- 
lis ligonbuteje.

Du menesei atgal Levandauc- 
kiene gyveno Plains—Wilkes- 
Barre Pa. Paliko sesere Kings
ton, o kita Fdvardsvile. Jos vy
ras iszkeliavo su kontraktoreis 
prie darbo kitur. Porele buvo 
vedus 16 metu atgal. Levan- 
dauekiene iszvažiavo in New 
Yorka su vilczia suradimo ko
kio nors darbo, buvo taipgi ir 
A krone, Ohio, jeszkoti darbo.

su
Gustaekiu tai telegramai to ne 
pranesza.

Kokiu budu ji susinesze

BIJOJO VANDENS — MIRĖ.
Meksiko City, Mex. — Kokis 

tai Jose Velasguez, 45 metu, la
bai bijojo maudytis ir buvo di
džiausiu nevidonu vandens ir 
muilo. O kad sziadien Meksiko- 
niszka valdžia ne tik kovoja su 
kunigais bet ir nori užvesti 
czys.turna visam sklype,, todėl ||I w W w
priverto ir Jose maudytis ir tai 
karta jo gyvenime.

Kada ji indojo in vonia, taip 
nabagas persigando kad gavo 
nęrviiszka sutrukima ir neteko 
proto.

VĖTRA IR TVANAS UŽLIE
JO MEKSIKONISZKA 

MIESTĄ.
La Paz, Žemutine Kaliforni

ja. — Žinios aplaikytos skelbe, 
buk miestas Siuita Rozalija li
kos kone užlietas, bledes inilži- 
niszkos, maisto nėra o vanduo 
iszkiles ant devynių pėdu.

Visas susineszimas su mies
tu yra pertrauktas. Tiktai ero- 
planai skraidžioja aplinkineja 
praneszdami kas lenais 
ko.

a t siti-

KRUVINI IR RIAUSZINGI 
RINKIMAI PO VISAS 

SUV. VALSTIJAS.
Washington, I). C. — Kone 

po visas Suv. Valst, ypatingai 
didesniuosia miestuosia Utar- 
ninko diena laike politikiszku 
rinkimu atsibuvo musziai, szau 
dymai, apgavystes ir kaip kur 
praliejimai kraujo.

Ineteigtos naujos balsavimo 
maszinos kaip kur pagedo ir 
buvo daug nesupratimo ir er
gelio. Homesteade 22 szerifo 
pagolbininkai likos aresztavoti 
už insimaiszyma in ne savo rei-

>. 1,300 ANGLEKASIU 
PRADĖJO DIRBTI.

Shamokin, Pa. — Po anztuo- 
niu menesiu sustojimo, pradėjo 
dirbti Bumside Sterling kasy- 
klos, prigulinezios prie Read-
ingo kompanijos. Prie darbo1 kalus. Northumberlande 50 ma- 
sugryžo 1>300 anglekasiai, susi- ssynos isz 60 buvo netinkamos 
taikindami su kompanija kas 
kiszai maszininio darbo ir už- 
mokesties. 

» • į'

Pa n ed šlyja unijos virszinin- 
kai turdFjkJsėdi su Lehigh Val
les locnininkais Sayre kasyklų 
idant pi*adetti dirbti, kur turė
jo užsiėmimą apie 700 žmonių.

balsuot.
kaip Carbondale,
Dunmore ir Olyphante atsibu
vo musziai. Allegheneja 
mnszta daug ba'lsutoju.

Pennsylvanijojo 
daugiau kaip 500 visokiu su- 
miszimu už politika. <

Lakavanos paviete
Archbald

t
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F. W. BOCKKOWRKI, BAtur. ta 43 METAS

PAVEIKSLAI ISZ NAUJAUSIU ATSITIKIMU JAUNAS LIETUVYS
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1. — Naujas pertaisytas kariszkas laivas Arizona, kuris plauke per Gatun vartus Pu-
konsulu Ottawojanarnos kanale.
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KOMUNISTAS ISZ LIETUVOS
I —

ISZ OHICAGOS PATS VIE
NAS NUVYKO MASKVON 

TIK NAKVYNES DAR 
NEGAVO.

BES

žmogaus

Jo

— William Be'k kuris likos paženklintas genoraliszku 
Kanadoja. 3. — Profesoris W. A. Coogshell isz Indianos, kuris iszrado buk vidinis Suv. Val
stijų gyventojai randasi iniestelyja Linton, Ind.

LIETUVOS LEME
NANTIS NUSIŽUDĖ

RACINE, WIS., GAZU NUSI
ŽUDĖ ALEKS BUSAROW 

BIJODAMAS DEPOR
TACIJOS.

Milwaukee, Wis. — “Mil
waukee Rcrald“ raszoi^Alek- 
sandraš Busarow, buvęs Lietu
vos armijos leitenantas, atsu
ko savo motinos namu virtuvėj 
Racine, du gazo kranus ir at
sigulė ant žemes laukti mirties. 
Mrs. Busarow, kuri miegojo 

iszbudusi 
pajuto gazo k vapa ir paszauke 
policija. Bet jos sunūs buvo jau 
mires. 

4|

Motina parciszke 
sūnus turėjo 31 metus amžiaus 
ir savo 
vargu
Birželio menesi iii ju namus 
atėjės būrys vyru, kurie pasl- «
sake esą imigracijos valdinin
kai ir suaresztave jos sunu. Jie 
pranesze, kad Aleksis ne'teisin- 
gu budu atkeliavęs in szia sza
li ir kad už $1,000 užstato jis 
galis laikinai pasilikti laisvas. 
Po to 
vaikszczioti in Milwaukee

* A

drauguves moterių, Jcurios sten 
gesi praszalint prohibicija, nu- 
rasze prezidentui Ilooveriui 
idant permainytu prohibicijos 
tiestis ir duotu žmoniems gėrės-

1 < Į**

ni alų, tai bedarbe pasibaigs ir 
žmpnyš turės daugiau darbo.

1 Į

ATĖMĖ SAU GYVASTĮ ANT 
DUKTERES KAPO.B • ’

M i Iwaukee; Wis. Negalė
dama nukensti mirti savo pen
ki ii metu dukreles,
kėlės sanvaites atgal, Maksina 
Susuikiene, 34 metu, nuėjo ant 
Szv. Kryžiaus kapiniu ir ten 
ant kaiio savo myleinos dukre
les iszgere trucyžnos. Motore 
paliko namie du vyresnius vai
kus; Zmonys praeinan 
pines užtiko lavonu i 
gos motinos.

Isz Visu Szaliu

Auk i vyskupas

kuri mirė

kuri 
kitam kambaryje,",

kad jos

i’ti pro k a 
nelaimiu-

AKMENAVOJO ARKIVYS
KUPĄ LAIKE PASZVEN- 

TINIMO AKMENS.
Liverpool. —

R. D. Downey isz katali/kiszkos 
diecezijos czionais, laiko pa- 
szventinimo akmens po naujei 
Statoma bažnyczia Edgehill 
distrikte, likos užkluptas per 
myne žmonių ir apmėtytas ak- 
menais, skipįdžei likos sužeis
tas. Priežastis tokio pasielgi
mo žmonių yra ta, kad tarp te- 
naitiniu kataliku ir protestonu 
tęsęsi didele neapykanta vieni<1 ’ ' 
priesz kitus.

f

gyvenime 
pergyvenus.

yra daug 
Pereita

jis daug kartu tarėjas 
sū

dą. Gal but jis bijojęs, kad ji 
neisz^siustu atgal iii Lietuva ir
dėlto nusižudęs.

VISI PANIEKINEJA

*

r
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U u rodą-

PABSTAS RENGĖSI blRBTI 
GERESNI ALŲ.

Milwaukee, Wis.
mas prijautimu, kad kongresas
ateinanti meta pavėlins dirbti 
geresni alų, bravorninkas Fred 
Pabst, prezidentas Pabst.Brew
ing Co. nupirko nuo Atlas 
Grain Elevatorių, 400,000 bu* 
szeliu kviecziu isz kuriu dirbs 
gera alų.

J

SZMUGLERIAI ATEIVIU
UŽDIRBO NET $20,000,000.

Orlaiviai, grei- 
t i e je motorlaiviai, a u to m oi > i 1 i a i
ir net valtys

New York.

DREBĖJIMAS ŽEMES 
SUGRIOVĖ NAMUS.

Alenai, Graikije. —• Keli 
smarkus drebėjimai žemes ant 
Kubea salos padare daug ble
des, daugeli namu sugriuvo Ir 
žmonių'sužeista. Bledes milži- 
nisz'kos. Tolimesniu žinių sun
ku aplaikyt nes visa Jcomifpi- 
kacije likos pertraukta.

INVAIRIOS 
PIKTADAR

Tverų valscz. Zaruba km . 
nežinomas pleszikas atplcsze 
Rozalijos Žalepugaites tvarto

Moskva, UjS.S.R-. — Nemoko- stogą ir pro ji pateko iii po vie-
I damas ne žųdžio rusiszkai ne nu stogu esnaczio 
pažindamas jokio 
tarpo 160,000 szios szalies gy
ventoju, Willie Gedraitis, 15 
mėtų Vaikas, atkeliavo pat* 
vienas isz Chicągos in Maskva 
mękyklos lankyti.

Chicagoj Willie lanke Crane 
Technical high mokykla, r
namai yra 1134 South Canal 
street.

Patekės in toki keista miestą 
(Maskva) su ryšuliuku savo 
viso tūrio, Willie nepametė 
galvos, bet tuojau ėmėsi dairy
tis darbo/ mokylos klausima 
palikdamas velesniai progai.

Beieszkodamas jis pateko In 
ofisą angliszkai 
Maskvoj laikraszczio, kur Ann 
Stanley rekdaktorius padėjo 
Geroko Clark žmona, abudu 
Chicagiecziai, atsimien valka 
matydavo Chisagoje komunis
tu mitinguose.

“Kai tėvas neteko dari)o 
Chicagoje, jis turėjo dar $200. 
Sy^ki jis man pasakė: “Tu czla 
darai daug iszlaidu; cik ln 
Maskva ir bąig ten mokykla,“ 
AVillie pasakojo: “Tėvas nu
pirko tikieta, ir sztai asz esu.“

Naujieji draugai parūpino
Willie 4 valandų darbo prie 1L 
notype ir ipdejo in laikraszti 
ątsiszaukima, kad kas nors ji 
primtu pernakvoti, kas yra 
visu sunkiausia gauti žmonių 
pri k i msz toj Ma s k vo j.

Willie sake, kad jo levas, 
Viktoras Gedraitis, yra aktin
gas 'komunistas Chicagoj.

4

Willie

leidžiamo

gyvenamo 
namo vidų ir užpuolė ten bu- 
vusia szeimininke. Reikalau
dami atiduoti pinigus, peiliu 
supjaustė jai veidą. Bet pini
gu ji neturėjo. Tada pleszika' 
padare namuose krata ir radęs 
3 klgr. laszipiu iszsinesze.

Ukmergėje isz žydu szveiito- 
ves nežinomi piktadariai Isz- 
nesez 3 dideles religines brih- 
genybos. Vietos žydai paskyrė 
300 litu tam, kas suras pikta
darį. Bet piktadariai jau ėsa 
suimti.

Subaczius — Raguva viesz- 
kclyje, netoli Bražiszkiu km. 
policininkas rado kraujuose 
paplūdusį Subacziaus vaisei. 
Mitosziunu km. gyventoja Jo
ną Urboną, 19 metu amžiaus 
vyra. Sužeistasis pasakė, kfta 
ji peiliu supiauste isz keršyto 
to^pat kaimo gyventojas J. L. 
Nukentejusis padėtas Panevė
žio ligoninėje.

Biržų ežeTe rastas laivclh, 
kuriamo gulėjo Roisono lavo
nas. Pradėjo .tyrinėti to atsi
tikimo prieŽasti. Jo namuose 
rado nužudyta Uošzve ir žmo
na.* 4 lapu pats'prisipažytttm 
moteris nužudęs del; Šeimyni
nes nesantaikos. Petras Reieo
nas prieez du metu gryžo isz 
Brazilijos, vede žmona ir turė
jo 18 ha. ūki. Paliko naszlat- 
cziais 2 mažus vaikuczius.

4

SMARKI PERKŪNIJĘ.
Vidukle.— Po kaitru sziomis 

dienomis užėjus perkūnijai Vi
duklės apylinkėje žmonėms pn 
Uirbo daug nuostuoliu. Palyks- 
nio km. pil. Bacziuno perkūnas 
sudegino tvartus ir daržines. 
Bet gaisras .toks keiktas buvo,

* * m . * * 11 ,'' h

kad, pav., daržines sienos Ir 
stogas sudegė, o szieno du be r-

1 ■, * k * 1 „ *

tainiai, tose daržinėse buvo ne
sudegė. 1

Molavenu km. pil. Tiszkaus 
ir Zakaro perkūnas sudegino 
tvartus, daržines ir dvi karves.

Kutininkuose perkūnas isž- 
dauže szlaito daug drebulio.

O UVainiszkiu km. perkūną* 
padare dar didesni* szposal'

Neturtingas Uvainiu km. pil.

VIESULĄ UŽMUSZE G ŽMO
NIS IR PADARE DAUG 

BLEDES.
Bukaresztas, Rumunija. — 

Szeszi žmonis likos užnniszti ir
■ »

daug sužeisti laike viesulus ku
ri prapute per miestą Timiso- 
ra. Daugeli namu sugriauta ir 
medžiu iszrauta.

I

“kad, pav.,

POLICIJE SUDAUŽĖ
GALVAS MAISZTININKU.
Berlinas. — Daugiau kaip 6u 

žmonių li’kos sužeistais per po
licijų, kuri stengėsi iszvaikyt 
in tūkstanti maisztininku 'ku
rie norėjo inoiti in «ale pa
klausyti prakalbu terp komu
nistu ir socialistu.

Negalėdami apmalszyt my
nios, policije panaudojo gumi
nes paikas ant maisztininku

Paskutines Žinutes
1[ Rymas. — Kardinolas 

Franciszkus Ragonesi, 81 metu i 
amžiaus. Li’kos kardinolu 19211 
meto.

Los Ąngelcs, Calif. — Mi
kolas rogo užvede teismą ant 
persiskyrimo nuo savo paezios 
už tai kad ji bueziuodavo dau
giau kate ne kaip Mikola.

H. Mount Carmel, Pa. — 
Sayre brekerijc surasta vienos 
dienos senumo negyvas kūdi
kis. Kastokis inmote in brasta 

j)e- ir tokiu budu isz kasyklų
1 anglimis gavosi in brekosi.

buvo
S?

vartojami 
zia szali ne- 

(ukstanezius nele- 
■ Kanada ir 

M esi ko laike 10 motu.
Susekta, kadb anda rakete-

1

PROHIBICIJOS TIESAS. jSzmugeliuojanl in 
Philadelphia. — Ant susirin- suskaitytus • ' - .. ...kimo suvienytu Episkopoliniu galiu ateiviu per 

bažnyczia czionais, Kunigas 
Dr.- Dovidas M. Steele turėjo 
prakalba kurioja

Czionais

paniekino riu isz kokiu 8 ar 12 žmonių
kvailas prohibicijos tiesas, kas kuriu tarpe yra 6 . advokatai, kurie greitai iszbegiojo.
daug prisidėjo prie tebyres be- per ta laika prisiplesze isz at- 
darbes po visa Amerika. Sako eiviu apie 20 milijonu doleriu 
jis,- kad prezidentas Ilooveris 
turi prisilonkt ant žmonių pa
reikalavimo ir pavėlinti dirbt 
geresni alų.

Atlantic City, N. J. — New
Jersey draugu ve . policijantu 
ant laikyto seimo czionais pa
daro rezoliucija, 
prohibicijos tiesas ir vsus geng 
storius kurio daro milžiniszkus 
turtus isz prohibicijos.

Philadelphia. —
, j ham Daugherty, pirmininke

811-

aisilpivo

t

paniekinot

Mrs. Gra-

pelno, imdami isz kiekvieno in- 
szmugoliuoto nuo $100 lygi 
^5,000. Negana to, jie lyg krau
tu viii rakęteriai tuos nelaimin
gus ateivius ir paskiau nepa- 
likadvo ramybėj, vis reikalau
dami dar ir primokėti, arba 
grasindami iszduoti valdžiai.

Pradėta szmugloriai gaudyt. 
Sziomis dienomis btis padary
ta kratų Chicago j. Detroit bu-♦ 1 
ves vienas gyviausiu to gyvo
jo szmugelio centru.

19 ŽUVO PER SUARDIMA 
TILTO SU DINAMITU.

i ' 1 i 1 ' ~ ę > ,>. ■

Budapeszt, Vengrai. -— ;
vyniolika pasažieriu likos už- 
muszta o 20 sužeista, per nusi
vertima trūkio nuo stataus til
to ant Budapeszt, Viedniaus, 
Kolono gelež'kelio. Terp už- 
musztuju randasi Amerikietis 
Tamoszius Novotny ir jo pati.
Manoma kad bombas padėjo 
po tiltu bedarbei. Du ntižinre- 
ti vyrai likos ąresztavotais.

JI4

Urbonas nvpiove savo rugius 
ir sustatė maudulius in eilę. 
Perkūnas uždegė galini rugiu 
mandidiu ir pavėjui sudėge Vi
sa mauduliu eile, sudegė visi

llJįp! hūkininko rugiai. w
| f I | |||

tGAISRAI.^
I 

Musninkai, Ukmergor *Įips-
kr. Rugp. 4 d., VileikiszklU pa- 
Ii v. del nežinomos priežasties 
užsidegė ukin.
bos. Sudege kluonas, daržine ir 
tvartai. Kluone su paszarii su- 

paklahsti vieno daigto, gal už dege kuliamoji masziną, moto- 
tai nieko nereikės užmokėti! ras ir kiti ūkio padargai. Nuo-

su

PAS ADVOKATA.
Žmogus klauso advokato:— 

Turiu poneli reikalą. Norėjau I

i

Rimkaus iro-

ras ir kiti ūkio padargai. Nuo- 
Advokatas: — OI,žinoma nie stoliu padaryta per 25,000 litu, 

ko už klausymą nesimoką tik- Trobesiai buvo 10,000 litu ap- 
tai už atsakymu, i drausti.

1

I
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Kas Girdėt
Kokie tai piktadariai insivo

gė i’n vietiniu bažiiyczia Koby- 
lanuosia, Lenkijoj, pavogda
mi auksiniu montsrancija, isz- 
de'ta su puikiais žemeziugnis, 
kuri buvo verta daugiau kaip 
ant 3 szimtu tukstaneziu zlo
tu.

Gal no vienas isz mus stebė
sis, del ko tokios brangenybes 
ne yra daugiau apsaugojamos 
idant nepapultu in rankas pik
tadariu.

Auksas, sukuopin'tas be jo
kios vertes 'bažnycziosia neat- 
nesza niekam jokios naudos. 
Geriausia vieta del jo yra vals- 
tiszkam ižde — kasoja.

I

Anglijos karalius Jurgis, da
vė gera pavedzda, kada gerva- 
liai iszsižadėjo 250 tukstan- 
czius doleriu isz savo algos, 
idant suszelpti bedarbius ir 
vargszus.

Karaliaus metine alga iszno- 
sza du milijonus doleriu, todėl 
karaliui da pasiliks puiki su
ma ir gal per tai neturės bado. 
Karaius padare gera 
kad 44
kaip vėliaus.

Paskui karalių seko ir jo pa
ti, kaipo ir kiti dvarponiai ir 

nariai,
kurie aplaiko dideles algas isz 
sklypo iždo.

žingsni 
geriau duo’ti tuojaus ne 

»»

karaliszkos szeimynos

padaryti isz 
žmogaus pikta ir griežli moto
re: Ilans Schmidt, Vokietis ku
ris asztuoni metai atgal ’buvo 
drūtas, sveikas, jaunas vyras 
ir placziai žinomas po visu 
miestu Berne, Szvaicarijoj, ana 
diena atėjo in suda iszblyszkes, 
sudžiūvęs, nervu sulaužytas, 
melsti idant ji sūdąs perskirtu 
nuo savo griežles pacziules, ku
ri ji in toki padėjimu i n va re 
per nuolaatini griežlyma.

Mare Tenant, būdama merga 
18 metu, mylėjosi su kitu vai
kinu, o kad jisai buvo neturtin
gas, o tėvai priverto ja teketi 
už Schmidto, kurio numylėjo 
bet buvo turtingas. Mergina 
už tai ne tik atkerszino tėvams 
bet nustume savo vyra in tikra 
pragaru.

Sztai ka gali

Nekuriu tvirtina buk 
dien toliau nueisi su doleriu ne 
kaip kitados. — Tiesa ba szia- 
dien reikia vaikszczioti paskui 
doleri toliau.

sziu-

(kuris ran- 
valdžia

A■9h
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PA3EKMINGIAUSIA 
MOTINA.

'Mrs. Charles L. Ungruko isz 
Cincinnatos, Ahio, likos
rinkta kai pop asekmingiausia 
motore szauginime šeimynos. 
Toji motore iszaugino 12 savo 
sesueziu ir broliu po 
■savo motinos, pati 
tris savo vaikus.

m i rėžiai 
turėdama

Dingo 
dingo paguo-

tus o už lai

paskandytii szaukszte

n imas tarp žmonių.
draugiszkumas, 
done del to, kuris guodoja ki- 

aplaiko szpyga.
No! Sžiadlon mandagumo nesi
randa tarp* savo artymo, kuris 
tavo 
vandens.

Nori idant tave paguodotu 
o nq^i augsz- 

ba gali kur in 
stulpą pataikyt ir susimuszt.

gnodok ir kitus, 
tyn ne riesk,

kada buna tokioDabar, 
puikus Nedeldieniaijai kožnas 
paima savo armonika arba ko
kia birbyne, soda su Etate ar 
Molinuko in automobiliu ir 
pyszkina in glrria. Tokie pasi
važinėjimai buna labai pavo
jingi, ba ne vienas jaunikis po 
tokiam iszvažiavimui pataiko 
in suda ant laisniu. Matot vy- 
rucziai, kad armonikas, tai pa
vojingas instrumentas, o 
mukę da pavojingesne!...

Mei-

uz-

. * ■ iI
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Isz Lietuvos.
NELAIMINGI 

ATSITIKIMAI
Garliavos valscz. Kazliszklu 

km., gaisras sunaikino Gavrc- 
lio Szeino gyvinama narna su 
jame buvusiu turtu. Gaisro 
priežastis noiszaiszkinta. Nuos 
toliai siekia 45,000 litu. Tur
tas esa apdraustas dar didesnei 
pinigu sumai.

Szilalcs val.^'z. Jomantu km. 
rado Alekso Nachornionskio 
szulinyje negyva Vinca Nocho- 
rmonski, 58 motu amžiaus su
rinka. Jis iii saulini nusileidęs 
retežiu.

Sziauliu valscz.
kim. gaisras sunaikino keliu 
ūkininku trobesius ii* gyvu
lius. Nuostoliu padaryta 13,000 
litu. ‘Trobesiai ir turtas buvo 
neapdrausta.,

•BAJHJBi 'll.
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UŽDĖTAS ARESZTAS 4 J. '

• PETRULIO DVARUI, 
t

Kaunas. — Vyr. tribunolas 
uždėjo areszto Petrulio dvarui 
230,000 lt. Mat, finansų minis
terija pateikia Petrulio byloje 
ieszkini.

Pats Petrulis laisvas irgi tik
tai už 200,000 lt. užstato.

Vytautas Petrulis buvo prem 
jeras ir finansų ministeris prie 
kri kszczioniu demokratu.

LAIMĖJO ATGAL KIELIKA
Francis Oninot isz Bostonū, 

luimojo szita dovana golfo lenk 
tynesia ant Beverly Country 
Club, Chicago. Jisai laimėjo ta 
kielika 17 metu atgal ir per vi
sus tuos metus dirbo sunkiai 
idant volą ja laimėti. 
——; ———

Turime Visokiu*

TRUMPOS ŽINELES.
—• Musu operos choro arti

stu Szebcnauska pakvietė vie
na rimeziausiu firmų Londone 
indainuoti patefonui plokszte- 
liu.

— Prasidėjo Kaunas — Ma-* 
riajampole autobusu konkuren. 
cija. Vežama net už 1 litą.

Nesenai badavę politi- 
kaliniai dabar serga.

sunkiai serga kai ku-
t » * ii

Iff fįj

RADINYS
Pcnnsylvanijoje yra vienas 

miestelis NėW B. Jo gyventd- 
jai buvo smarkiai prieszingi 
katalikams. Užkviesti duoti tė-1 m t JI I
nai misijas mes trys kunigūi 4 

kebinonjc ™

i sūneli t'-
— Ne, teveli!
— Ar moki persiž

f* I
I • <' paskui pžpyliaju vandeni

J. » 71 *

susitarėme gerai ir 
gerai užpulti ta Bažnyczios ne- 
apkenezianezia vieta. Musu 
szįrdys degte doge ir mes tikė
jomės laimėti Kristui daug 
dusziu. Tik sztai nelaimu: mu-

.K f I ’ .X ' , , > ’

su vadas apsirgo! Jis vienas 
atstodavo pulkus. Apie ji gali-
ma budąvo sakyti, kas buvo isz 
tarta apie kita: “Rymietis kil
nesnis už kitos rymieczius.“ 
Liga buvo teiįy smarki, kad 
musu vada!? negalėjo iszlipti 
isz lovos;. JUu nekalbant apie 
paūžtos ligos kentėjimus, ne
laime buvo ir'ta, kad gerai pri
rengtos misijos emc griūti. Dėl
to s!kaudejd szirdl jam sergan- ■t '-1 ' . ir »

Žmonių Ant Svieto
'• ' II' ' u • ?’l ' ’’ Ji į ; 'J| I ■ ' tT

• Turime žmoriiu ant kuriu 
priežodis “vagio kepure dega 
iszpildo lyg paskutiniam. Ne
stokos tokiu terp musu visuo
menes ir didžioji....

* • Turijne tokiu,

ežiam ir ’ mudviem Sveikiem. 
Matyt, Dievas Naudojas žmo
nėmis kaip tarankiais, bet ir 
be ju Jis gali apsiūti. Kartais

1 > 1

Kon-kvan-choe, 
dasi po Francuziszka 
Azijoj) vedusi pora, kuri gei
džia persiskirt, laužo du paga
lėlius prie liudininku ir cere
monija persiskyrimo jau atlik
ta. — Oj, kiek tai pagalėliu su
laužytu czionnis. Amerike ne- 
užganadytos poreles! Ne tiktai 
pagalėlius laužytu bet ir kal
kes kapotu.

Dievaž, sziadiun svietas yra 
perimtas tikra veidinainysta, 
neapykanta, pusisziauszimu, 
kvailybe ir rugoja žmonys pa
tys nežino kojiori — viskas 
jiems negerai. Gyvenk su žmo- 
nimis', kalbėk su jais, draugauk 
gerk ir bukie tikru 44good fel
low**, tai ant tavęs sznairuos ir 
pavadys kvailiu. Nekalbekio 
su jais, lupkie kiek gali, apgau- 
dinekio, eikie su užriesta nosia 
augsztyn, paniekinėk juos, tai 
tave pavadys “mandru 
“damn fool** ir kad 
draugauti su “biednu žmo
gum.”

pasisziauszimu

Vienas žmogelis manes 
klausė del ko tos Amerikonisz- 
kos kompanijos iszduo-da tiek 
milijonu doleriu ant apgarsini
mu, juk tas yra nereikalingu 
daiktu ir neatnesza jokios nau
dos.

Idant ji peri i k ryt, kad tai ne 
teisybe ir kad apgarsinimai at- 
nesza didžiausia nauda, daviau 
jam toki iszaiszkinima idant 
geriau dalyku suprastu:

Paimkie ant paveizdos visz- 
ta ir auti. Kada antis padeda 
kiauszini, tai nueina sau mal- 
sziai, rodo-s nieko svarbio neat
sitiko, o kada viszta padeda 
kiauszini, tuojau apgarsina vi 
siems apie savo darba, kad ga
lima girdėti po visa aplinkine. 
Del ko žmonys reikalauna tiek 
visztiniu kiauszini, o apie anti
nius visai mažai žino ir nerei- 

e

kalauna. — Taip, ponai biznje- 
riai panasziai ir su jumis. — 
Sziur it pays to advertise!

niai
Ypacz
rios moterys.

— Sziu metu Liepos men. 
isz viso Lietuvoje buvo 17,237 
svetimszaliai.

— Žydu milijonierius Ozais 
I

gryžes isz Amerikos in gimtini 
Alytaus miestą paaukojo Žy
du vidurinei mokyklai 10,000 
doleriu.

.—  m 

Pirmininkas Moose
Drauguves

)

kuris

>»

“ ir 
ne nori’

Laikas nuo laiko skaitome 
apie mirti sunkiu žmonių.

Sztai ne seniai mirė Londo
ne, Dovidas Pearson,
kaip rodos buvo sunkiausias 
žmogus ant svieto, nes svero 
jis 789 svarus.

Kitu milžinu buvo kokis tai 
Ned Boardman isz Nelsono, An 
glijos, kuris svėrė 667 svarus. 
Po mireziai draugai susilaižino 
kad su jo kamzola galima ap- 
siaubt penkis -žmonis. Kada 
kamzole mirusio pradėjo ap
siauta ant žmonių, pasirodė, 
kad in ja sutilpo net septyni.
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jis ta paroda;'
Misijas ' pradu,joVa mudu 

dviosia. Misijų taiku viena va
karu isz miesto ligonbuozio 
pranoszc, kad vienas Italas 
serga ir szaukiasi kunigo. Man 
teko eiti ir nuėjau nieko ne
laukdamas. Mano pasitiko 
mandagi slaugotoja. Pažinusi 
kunigą ji tuo nuvedė mane pas 
ligoni. Italas buvo labiau nu
sigandęs negu susirgęs. Tru
puti nuszales jis buvo gavės

L. | sloga in nosi. Sloga buvo nc- 

kszczioja vyriszkosia kolnesią, 
o ant baltplaukiu liežuvninkiu 
tankui rugoja....

Turime blaivininku 
nos nobužanstvos ’ * 
ma ta ūkei imudosi, 
zouszinems' lupomis ' 
blaivybių, r.: 's' !  .....°

* Turime “piemenius“ be 
ir “avėles“ be’ <<pj0.Į bernelis labai smarkiai sirgo.

ir vieni ir kiti szeip 
taip gyvuoja.. .

* Turime tokius, ka suszau-
kilieja seimus idant teisingys- 
ta užstotu,'bet taja teisybių pa
skandytu szaukszte.......

* Turime tokiu, kurie neti
ki, idant žmogus padarytu ka 
gero del savo artimo be jokio 
pelno, nes patis nieko gero sa-|smar^^a^ sergi! 
vo artimui nepadaro.....

* Tyrime “l__
kurie raszyti nemoka, bet, prie 
‘ ‘ raszymo ’ 
kima. 

v *
kytu užvodancziu,to nemokytus 
nuduodanezius mokytus. Bet, 
vieni ir kiti gyvena....

“alkanus“ kurie

tokiu

pradujoVa

R
©

nterna'ional F

Fredriks N. Zihlman, 
Cumberland, Md., 
Užrinktas pirmininku draugu
ves Loyal Order of Moose ant 
vietos senatoriaus Daviso;

isz 
kuris likos

11H lt I 1 I i <—■

LITHUANIAN.
DANO# FOLIO
I PIANO 'SOLO I H (įontainlug a choice | M collection of ti 
■ popular Llth

coiUction of the most 
popular Lithuanian 
pin**

k a ant 
karszto nusidegino net ir ant 
szalto puczia ir yra tokiu ka 
suvisai isz to e....'

levus, ir tigrus, 
avinb kailius....

• Turime “nekaltas“ 
žuvninkes kurios lankei

Turime terp musu: vilkus 
pasitedia in

J.

nekaltas

< < 
meniu

laveliu
>>

r

lie- 
vai-

“div 
kurie geri- 
o.sii fari- 

skelbia
r, 4 M *

“piemen i us 
a vėles“ be

• Praeita meta iszgfabenta 
isz Suv. Valst. 339,443 automo
biliu ir 196,758 trokai o visokiu 
automobiliu daliu už $107,872,-

Tokis tai sziandieninis gyve- 662. , -!ji

i ■■■
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Szi Albumą Lietuviszkri Szokiu 
Gaidų ar Notų arit gau
nama pag

W. D. Boczkriuskas-Oo.
Mahanoy City, Pa.

■ ‘ " ' ' h; , . - s

O.

noti ?
— Jei mane pampinsi, te

veli. ” ' i i
Man dareai graudtį Bernelis 

buvo nekaltas ir teiaihgas. Asz 
ji iszmokinau žegnotis, pasa
kiau paežius reikalingiausias 
tikėjimo tiesas ir perri Įrumpu- 
cziukiu maldelių. Paktui Užė
jau žadėdamas rytmolijo anks
ti gryžti, pakriksrtytj ir duot! 
kitus sakrftmontaHj<;jĮi^ kara
tai man dėkojo. '

GaVari skubintis ii) bažny
czia, nes buvau perilgai užtru
kęs pas ligoni. Žmones susi
rinku iii misijas jau lauke. At
likęs vakarini Misijų ' darba, 
dėkojau Dievui už to bernelio 
duszia, kuria i’szgelbcjo Dievo 
gerumas. Rytmotije anksti su 
Szv. Sakramentu, su iszveritais 
aliejais •skubinausi ligonbulti. 
Bernelis buvo dar 
bet ’ jo veidas tarsi žydėjo1 
džiaugsmu. Palakiau, kad per
sižegnotu. Jis ta padaro labai 
maldingai ir atkartojo vakar 
iszmoktasias trumpas malde
les. Jis sakėsi per nakti kalbė
jus jas. Stebėtina, kad teip 
sunkai sirgdamas jis teip ge
rai viską atsiminė,

Asz rengiausi ji pakrikzty- 
ti ir jau buvau viską paruoszes 
ant mažo Stalelio iszale jo lovos. 
Jis tarė silpnu balsu:

— Teveli! asz ka noriu pa
sakyti. Viena syk aSz esmi 
kriksztytas, tai buvo seniai.

porsmarkiausia. Pasakos kele
tą meilingu žodžiu asz atsisvei
kinau su Italu.

Eidamas per kambarį
kalbinau kitus ten gulėjusius

> • • ’ v f ■ 7^
sau ant galvos, tardamas žo
džius. Man rodos, kad asz prl-
valau tamistai pasakyti kai 
atsiminiau. '■

Tiesa sakant tai visai nebu
vo kriksztas. Bet bemefio nuo
širdumas suspaudė man szir- 
di beveik iki veikiant. Aš jam 
pasakiau,.kad niekas pats sa
ve negali pakrikštyti, ir kad 
dabar asz tuo pakrikszrtysiu 
tikrai. '

Ta padaręs asz pamokinau 
Vaikina Apte Paskutini Pate- 

I pima ir apie Szvencziausia Sa 
kramenta. Bandžiau tuos daly 
kus iszdeti teip aiszkidi, kaij 
tik galima paežiu trumpiausii 
laiku. Man bekalbant jis tarė

— Teveli, asz noriu supras 
ti ka tamista sakai ir tikit 
teip, kaip mokina Kata lik t 
Bažnyczia.

To ir tereikejo. Asz daviat
silpnesnis,[ jam Paskutini Patupima i 

Pirmąją Komunija, Jo veidą: 
spindėjo neapsakoma nežemis: 
ka ramia linksmybe.

Pasakęs “ Sudiev, *’ 
žąu in bažnyczia ir daugiai 
nebemaeziau to bernelio, 
mirė ta paezia (jiuna.

Sugryžes namo asz apsakia 
ta viską serganeziam draugu 
milijonieriui. Jis pakele rar 
kas augsztyn ir kamtai isztc 
re:

Acziu Dievui! Mus misi jo 
puikiai pasiseku.

Misijos tuom tarpu ėjo gan 
gerai. Mudviejų vadas pagij 
tiek, kad galėjo pribūti užba 
goję.

Nors Italas ir bereikal

Kaip tai? užklausiau asz. 
Kodėl man vakar nesakei ? Kas 
tamista kriksztijo?

* •

asz gry

Ji

— Užmirszau, teveli! Aš | szaukesi kunigo, bot butą kit 
reikalingo. Isz szios aszaru pi 
kainos jis tapo perkeltas i 
dangų džiaugtis V. Dievo ve 
du.

Viena- duszia, bet ir ji yi 
•verta; brangiausio Diovo Si 
naus Kraujo!

Matpats savo pakriksztijau. 
vaikinai sakydavo, kad niekas 
negali matyti Dievo Veido be 

ligonius. Terp ju radau viena .krikszto žodžiu, pasiėmiau at-

asz

,-jauna kokiu dvidcszimties pir- likusia nuo vaisiu blokinaite9

, | inu metu vaikina. Joįveidas isz. prisipyliau vandens i'r i’szejau 
rodo jaunutis lyg vaiko. Tas jn ianka> kur niekas ncma’te,

Asz pasilenkiau ties juo ir pa- 
sznibždomis užklausiau.

— Ar tamistii katalikas?
Jis atsimerke Ir pakrato gal

va, duodamas suprasti, kad ne. 
Asz paėmiau ji už rankos ir 
tariau:

— Dieve duok tamistai ra-

------- --------------—------------

Nepaprasti Atsilikimai 
ir Nelaimes po visa 

Suvie. Valst.
’ Ji ’Ii I,p * j. rf ■ , "Z •* ' «l. • M a
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Kada Mrs. Katre jflaherty 
važiavo karuku New Yorke,

mi« naktį. Bet sūneli, tamista >emino h lubas muntsydama

Jis atkreipė galva in mane ir 
rasztininku”l tarė:.

—> Ar tamista esi kataliku ... 
turi dideli paszau-.l tėvelis?

4 ,1 j I1

Turime mokytus, ant mo-|kiau.
—* Kaip džiaugiuosi.

tuo mirsiu ir turiu mirti kata
liku.

* Turime . F >k > 
nuolątęp valgo, valgyt nepa- 
launa ir persi valgy t negali....

Turime vargoninkus ne- 
mokanczius grajt ant vargonų 
ir sziauczius nepilnevojanczius 
savo kurpaliuas, o bot tiejei 
pirmutinei grayna ant vargonų 
o sziaucziai siuva czebatus.

* Turime tokiu, ka nuola
tos tauzina apie “mirusius,“ 
kuriuos patis laidoja ir su tais 

i rodosgyvais ' nobaszninkais 
sau negali'dubti....

prižiurinanezius savo waveliu 
tiktai ju kiszenius.4.

Turime 4<piemenius“ ne-
»>

į

. ■ ■. 1 ; ’
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ŽINOJO ISTORIJA ADOMO.
* * i <. n——. Į

? ■

— Kaip ilgai gyveno musu

/v

» ( ■ ■ • . ♦ i-, "• ' r • z• • r j j

pirmutiniai tėvai Rojuj?
“ 1 ’ * *■ ■ r’. 1 “» 4 ,

— Lyg rudens.
— Isz kur tu ta dkžipojai ?
— Juk suvalgė obuolį • po

t

tam turėjo apleisti rojų. *
♦ .

apie žvirblius, nupuolę dlektri- 
r kinis stiklas ir pataikė Katrei 

terp akiu. Moterų neteko akies 
ir skuiųlže kompanije ant 
$5,000.

Teip, asz kunigas! atsa^

Asz

— Kodėl tamista nori mir- 
ti kataliku?

— Asz manau, kad tik ka
taliku tikėjimas yra geras.

— Kodėl tau teįp rodosi, 
•sūneli?

Ąsz augau ir begioda-
tik su kataliku vaikais.vau,

Paskui su jeis dirbau ir po 
darbui visi nueidavome- baž- 
nyczion vakarais ta pamaldas. 
Asz niekad negavau iszmoktl 
nejokio tikėjimo, bet tie vai- *
kinai buvo geri. Mano tėvas 
antra paezia vedos iszvaro vi
sus vaikus dar mažus pelnytis 
duonos. Asz dirbau prie telefo- 

* _ į i f ,

nu kol apsirgau. Vaikinai iszne- 
kodavo, kad in dangų ndincm

•J*
Chas. Rutledge, isz .Union

ville, N. J., stdbuklingai iszsi- 
gialbejo nuo smera, kada rū
kydamas pypke truko jojo di
namitinis patronas kuri inkim- 
szo su tabaku in pypkia neži
nant. Pypke sutruko ant szmo- 
teliu o ir dalis veido likos nu
megzta. tsz iszkasczio apalpo 
ir net daktaras turėjo jin ad- 
gaivyt. •

❖ t ❖
Sėdėdamas maudykloje, Fre- 

drikas Purikas isz Port Jeffer
son,-N. Y.r norėjo užgosyt olek- J* ti _« • < • 1 v

❖

trikinia szviesa. Pagriebęs už 
stiklo, porojo per jin elektrikas 
ir ant vietos užmusze,

♦

kas nekriksztytas kataliku baž 
nyczioje. Teveli -asz noriu krik- 
sZtb.

Asz iszvydau, kad pats Die
vas inteiko szita duszia man ta c'l ’
rankas ir tylomis dėkojau 
Vieszpttcžiui.

— Ar jau esi krrksztytau,
ir,

ras turėjo nemažai darbo pak< 
jin iszeme isz krutinės.

❖ •> ♦ '
Puldamas nuo kalnuko, Jo 

Blake, isz Grass Valley Ca 
puolė ant geležines sztango 
kuri buvo inrfmeigta žemej 
tiesiog ant sztangos, kuri per 
jo per blauzda ir iszejo pi 
paskutini sZonkauli. Net d 
žmonis turėjo jaja isztrauk 
teip gilei buvo inejuš.

❖ ♦ ♦ • .
Mrs. S. Sitai n, isz San Frai 

cišco, Cal., likos užsmaugta ai 
srnert per užsidarymą sudedi 
mos lovos.

o o o
Medinis indijonas kuris st< 

vėjo prie cigaru sztoro, nupu< 
lo ant szesidu motri sėnnmo A 
Gailio, Nctv Yorke, užmuszd: 
mas vaikiuką ant vietos. Va 
kinkas norėjo užsikabyti ai 
Indijono, kuri apvertė. Ir r 
gyvas indijonas kaip kada yi 
pavojingu, *

V

NE SPAKATNAS.

Pana stoja priesz leVu kle 
ka, tame laike, kada levas ba 
šiai mėtėsi kletkoja ir pana pi 
klausė, ko jis taip mėtosi ?

L. Wilkinson, EI Centro, Cal. ’ Dažiuretojas atsake: — D 
to mėtosi, jog ne kenezia joki 
senu panų. ’ t j

norėdamas Užmuszti kate an 
karabinu, uždavė katei su ap- 
verstu karabinu, tasai iszszove 

Wilksona iružmuszdamas 
kate.

ISZ RUFZ8TIM.

' I
Kada karol. Kieberf, Center,

N. D., pasilenkė pakalti nuo 
žemes bolia, alavelis kuri turė
jo kamzoles kiszeiliuktje, per
dare jojo krūtiniu ajti! szirdies.į •— t 
Alavelis sultfžo pusiaujo dakta-Į pakorė.

I

Tai tu Jonai kalbi, jog ta^ 
tėvas numirė isz rupenties ?

— Taip, isz rupesties, o j«
4 4 %

10 metu.
— Ir kokia tarėjo rūpėsi
— U-gi isz fupesttos jog

•i

*
i
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Don-Pedrui ėjosi gerai. Bu
vo jis Mekeikostozkn < d raugu- 
nu pulkanuinku'; turėjo labai1 
patogia ir gera paeria, teipos- 
gL Ir gražia dukteria, kuri no-’ 
rirtf turėjo penkiolika metu, 
bot buvo patogiausia visoje ap: 
linkinėje. . - 
nvViena diena aplaiko pulkan- 
Mnkas liūdna naujiena; jog jo 
tooftzvto, turtingas isz Vera'cruz 
knpczlns; mirtinai apsirgo, ir 
trokšta norirtt priesz * smerti 
savo anokia matyt. Bet kelio
ne in Veracruz reikalavo ketu
rių dienu ir keturiu naktų; o 
pulkauninkas jokiu budu ne
galėjo važiuot, per kh turėjo 
pati ir dūkto — pa toga Loto 
draugysteja senos tetos reng
tis in kelione; o reik žinot, 
kad neretai tokslosia kelionėse 
atsitikdavo žudinstos ir api- 
pleszimai. ’ t

Kada jau radosi jos kolione- 
ja,'apio nieką nekalbėjo, kaip 
tik apie razbaininkus. Kiek 
kartu sena teta pamate jojanti 
žmogų, žegnojosi ir dievavosi, 
kad tai razbaininkas.

’ Pulkauninkieho buvo spa- 
kaina, ba su savim skarbu ne
vežė, tai neturėjo užka bijot... 
O patogi Loto? ta mislijo apie 
užpuolus ir sau juos perstatė, 
kaipo galingus kareivius, ir ne 
Labai su jcds bijojo pasitikt.

Razbaininku visaip sau svie
tas penstato. Sziauriu szalijc 
razbaininku laiko kaipo 
džiausiu ‘latra; nekuriuose sza- 
lyse, ypatingai pietineria, ne
daro jokio skirtumo terp karei
vio ir razbaininko. Tyr me vi
sokius garsius apie razbainin
kus ir ju darbus apraszimus, 
ka nekuriuo^ žmonys su pasi-’ 

' gbrojimu'Wih?iv6jh, 'kaipo tai 
Rinalda ir kitokius; o ir ant 
teatru perstato nekuriuos, kai
po narsius vyrus. Ir dabar dą 
(Valakuosia, Iszpanijoj, ypatin- 
gai-gi Meksike, suvis kitaip 
sau perstatų razbaininku. i

Lolei tikrai turėjo galvoju 
sėdėt razbaininkai, ba nuola-., 
tos apie juos mislijo. Motina 
miegojo. Teta sėdėjo szalo jes, 
apsisiautus pios’zcziuku, kaip 
deive. Naktis buvo tamsi.

Bijodamas važnycziu, kad 
neapviratu karieta, važiavo pa- 
tyka, rodos, kad ligonius vė
žė.

Kada pamaži priesz kaina 
arkliai vilkosi, kad sztai pate- 
mijo važnyczius terp

>*- n

di-

teta puolė ant žemos ir apalpo.
Vienas isz govedos nutraukė 
Lolei aidesiui nuo kaklo len
ciūgą, kuri stovėjo su sudė
toms rankoms drebėdama,toms rankoms ___T _ 
-kaip drebules lapelis Ir vos apt 
kojų 'laikėsi. Drąsinusią buvo 
pulkaun in kieno.

i Nuemo razbaininkai nuo pir- 
-sztu žiedus, atemes maszndle 
su pinigais ir ėmėsi prie .‘diry- 
neles, kad atpleszt, nes tame 

( sztai iszgirdo ezvilpuko ne- 
pertoli baisa. Vienas isz. raz- 
bai n i rtku atsake su švilpuku—’ 
ir neilgai laukus, stojo tatpo Ju 
nepažinstamas. • i , , .
t Buvo tai jaunas vyras, su il
gais czebatu aulais ir panti neis 
puikiai pasiredias ir su už
smaugta ant akiu skrybėlė. 
Knrda teipgi prie szono turėjo, 
ant sidabrines juostos panary- 
ta; kitokio ginklo neturėjo.

Razbaininkai sustojo in gli
tą su guodonia, laukdami pri
suk vm o. ft

v

Naujei pribuvias apsidairė 
aplinkui; patogi. Lole inpuole 
jam in aki. Tuojau atsigryžo 
prie pulkaunihkicnes ir tetos 
— teta da gulėjo ant žemes — 
ir pradėjo jis jais peroraszinct 
už nedora savo govedos apsto-' 
jima. O kad btfvo važnyczius ir 
arkliai užmuszti, prasze poniu, 
kad eitu su juom.

Ka galėjo daryt vargingos 
moteres? Nuėjo paskui ji. •

Jaunas tas ateigis buvo raz
baininku vadas; padavė Lolei 
ranka; ta su baime davėsi vest.

Po ilgam visokeis suktais 
takais ėjimui, paregėjo prie 
szai save koki tai sena mūryta 
narna. Aplink ta narna buvo 
apvesta gili grabe. Pamate 
moteres pusiau sugriuvusius 
murus, 'samanoms apaugusias, 
sienas, baisiai pradęjo drebėt.

11

.skriauda del jus 'atnagradinshi 
ir rytoj galėsite keliant tolinus, 
nes sziadien bukite kantrios ir 
fl

Tai pasakęs razbaininku va- 
Įnjas nuvede pulkauninkicne ir 
(lukteri in dideli pa'kaju, o du 
rh^baininkai inneszo pusgyve 
teta ir ant kėdės pasodino.

Prio szviesos trijų ne 'kam ti
kusiu lempu, žiurėjo Lole aky
vai su baime in ta gaspadoriu. 
Buvo tai jaunas žmogus', apie 

trisdeszimts metu. Veidas Jo 
gražiai iszrode ir’ rodos buvo 
meilus žmogus; juodos jo akys 
nuolatos žiurėjo in Lole.

i Alano ponios!: akvntnoi

neprityrę.
, "V * ,
ncprit^ro. įi’
' Užtiko ioA razbaininko pasa
kos, kokia tai šerta boba užito^ %1 
so kitam pakajrti stalu, padėjo 
peilius ir sidabrinius sza’kutos, 
o teipos-gi purcolinius blinde
lius.

Juan Polius perpraszias po* 
nias iszejojlkad prižiūrėt, idant 
viskas butu gerai del priėmimo 
svecziu sudaryta. Liepe ap- 
šzveist valgpakaji, jog suvis 
puikiai iszrode.

Juan Polius persirede in pui
kius rubus ir persistatė del po
niu kaip kokis grapas. 
paotne už rankos Lolia; 
pradėjo būti linksmesne ir bai
me suvis szalin nuėjo, o moti
na ir teta prieszingai, ba maž 
ka kalbėjo ir nuolatos dūsavo. 
0 ant galo ne buvo ka daryt Ir 
prieszintis razbaininkui. Juan 
Polius pats padavinėjo valgius i 
ir visame del poniu tarnavo, Ir 
nuolatos uždavinėjo bobai pir- 
sakytnus. Pasakojo visokiu? 
juokus, kad sąyo svecziusjmra- 
mint. Lole sau nieką nemislin- 
dama, szirdingai juokėsi.

.'U

Vein
M*

SXŪ.ŪB

karieta pradėjo isz vietos Ju
dintis.

i’Kąda Dole dožutia atidaro
rado jojo labai brangius daig-
- j 1

k • 1 •

fus.
Kelionėje nieką in save mo-

M ' 1 / ’f

teres nokalbojo.
Ant rytojaus pribuvo in Ve

racruz.
4 i v iPulkauninkieno da užtiko 

shvd' tevA gyva, kuris neilgai

j'

trukiis numigo. Po szermenu 
sugryžo moteres be jokios per- 
sžltados namon.

v O kaip baisiai supyko pul-■ 1 Kkatininkaft, kada dažinojo apie 
tai, kas del moterių kelionėje 
atsitiko. Nieką paežiai ne duk- 

I terci nesakius, iszsiunto dvi 
ratas in razbaininku d vara 
draugunu; bet tie pauksįjtulkai 

I prasiszalino, o lizdą rado tusz- 
Tuojaus’ davd policijai 
policija pulkaun in k u i

«į

ežia, 
v • į žinia;
to'ki davė atsakymai

„ jį ’JI *

“Jaun Polius, buvusia dra
gūnu pabėgo. Dabar yra -raz
baininku, apiploazinoja pake
leivingus ir paežius, ir szia- 
dien randasi Veracruz aplinki
neja. Už jo galva paskyrė dide
liu nagrada. Jo bodas niekai,* 
didelis suvadžiotojais ir paleis
tu vis/f

1 !* f t L |l ,1 ■ !■ ii

Kada pulkauninkas tai prie 
moterių perskaitė, tos ugnla 
spjaudo, bot Lole apsiverkė. 
Jos akyse suvis kitaip Juan 
Polus stovėjo. Mylojo ji isz du- 
szios; kas diena jo lauke, suvis 
pradėjo vyst ir pasibaigė kaip 
po didžiausiai ligai. Tėvai apie 
tai nepatemijo, ’kad jiji ta latra 
pamylėjo;

♦ ♦ ♦
Leidžiautos saulei, jojo pul

kas raiteliu pakalne Odjaca. 
Bet vietojo jot keliu, jojo lai
kais, krupiais ir pakriauszc- 
mis, kaip Indi joną i. ,

Ųž valandos, prisiartino prie 
vienos medžiais -sodintos uly- 
czoles, bet teip tankiai, kad net 
tamsu buvo.

Raiteliai ant nieko notemin-* 
dalykia praszytau jus dukters Į darni jojo .toliaus. Kožnas išz 

ju turėjo ant peties karabino, 'l » fl |
o prie balno pritaisyta isz vir
ves .kilpa; vadinama “lasso,” 
su kuria isztolo meta an't žmo
gaus ir pagavias ant kilpos ve
da -su :savim; *

Vada terp ju galima buvo 
pažint ant puikaus kardo, kuri 

— Pone — tarė pulkaunin- Į prie szono ant puikios juostos 
kieno — be savo vyro tame da- turėjo. Jojo jis pirmiausiai, nės 
lyke negaliu duot" atsakymu; | labai užsimislijas. Buvo tai 
nes jeigu tikrai nori pamestie

Tiktai bukit? atsargus, 
kad ta gyvastis bito kaip nepa
sibaigtu!

Ant syk visi nutilo, rodos 
kad jiem kas burnas Užėmė ir 
atlaužė nuo karabinu gaidžius.

Tame pasirodo žmogus ir 
vos Juan Polius ji paregėjo, 
nusijuokė visa gerkle ir liepė 
draugams būti rainiais gęr* 
tie vyną.

— Na ka per naujiena at- 
neszi, senas, szunie?

— Ijabni gera, vadia! Pul
kauninkas Don Pedro tikrai 
iszkeliavo in Pueblu; motina, 
Loto ir sena teta gyvena nuo 
ežia dviem myliom atstui, savo 
dvarukijo Monte Colorado. 
Aukso ir sidabro tonais pilna, 
pilna kelnore baczku vyno, ka 
musu vyrai turės no mažai lo
bio, o del tavos, vadia, mergi
na! Du tarnus paphkau; viską 
ka geriausiai iszpildŽiau; pra- 
szau dabar užmokesezio, o pas
kui su jumis atsisveikinsiu.

Vyresnis iszsicme skurini isz 
kiszeniuas kropsziuka ir davė 

sznipukui 20 pestru kuris pa
ūmės pinigus padekavojo ir sa
vo keliu nuėjo.

— Vaikai! — paszauke Pol j j 
szi naktis bus (tol mus ! I

I '

/

- ir in

ilgai

Buvo jau velti. Kukanka bo
ba jau senei isznyko. Jaun Pol
ius sėdėjo ant kėdės ir kažin 
ka gilei užsimislijo; matomai 
jo mislys galvoje painiojosi. :

—* * Ne, ne — tarė puse lu
pu — ilgai teip nebus 
pulkauninkionia tarė:

— Meilinga poni! szi nak 
tis yra mano gyvenime links 
’.niausiu, o tai del to, kad turiu 
pas savo puikius sveeziur. Ma
no būdas yra tokis, kad kas 
ant mislies tai ir ant liežuvio 
ir su apmislytu daigiu
nevilkinu. Turiu trisdoszimts 
metu, priek tam koturesdo- 
szimts postru pinigais, nero- 
kuojant kitokiu brangiu daig
iu, kuriu daugybU turiu; ke
liausiu' irt juKii mic.itiv;i pamesiu 
savo draugus ir ves-n dora gy* 
venima; busiu kupczinm arba

er nakti busite mano sveczels. Pasiduosiu in vaisku, ir tame

už paezia. c » I.. i t-
Rodos perimnas in pulkąū- 

ninfkienia trenkė, teip sudrėbė
jo iszgirdus tuos žodžius, tei- 
pos-gi ir sena teta.

Butu pulkauninkicne davus 
gera atsakymu, kad nebūt ra
dusi razbaininku rankosia.

i

Pulkauninkicno pradėjo but Itn buia» dįnBta, o stotU domiu
drąsesne.

—- Kas ponas esi per 
žmogų, kuris, rodos, kad isz že-1 nas ? ka nuo manes reikalauji T 
mes iszdygo. Nepažinstamas kodėl mus ežia parsigabenai ?

arkliu vie-

iszdygo. Nepažinstamas Į kodėl mus ežia parsigabenai?

Juan Polius.
. Kada sutemo, '

lūs: -
gilukniriga. Klausykite, kaip 
reikės apsisukt, o apmislijau 
labai gera būda, ’

roke visi, . o— Hurra! —

T—

H

NAUJAS DOKAS KURIS PAKELE DIDŽIAUSIA LAIVA.
dokas Neiderfinow,Ana diena likos užbaigtas laivinis

Vokietijoj, kuris yra vienatinio budo dokas ant svieto. Tasai 
dokas yra naudojamas ant iszkelimo sugedusio laivo isz van
dens idant ji galima butu pataisyt. Gali jisai pakdlti laivasve- 
rcnti 800 tonu, 53 pėdas augszczio.
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paskui nusztilo, kad iszklausyt . .......................... IHItmiHlMmilIHMIU

Tarp kurtu pastojo balda, 
Ir nebage aplaike per galva.

Palicmonas paszauke, 
Tiejei afbegia visus apkalė.

In koza pasodino,
Ir duris užrakino.

Skundikas taip sau in galva
eme,

fSkepetelia nuo nosies paėmė 
Ant kaklo užnarino,

Ir kozoja vop nepasikabino.
* * *

Tai bobelių kliubas File ja bent 
In kur susirenka progresistes 

sztant,
O tai mat politika daro, 

Bolszovizma varo. 
Nėra tai kliubas, 

Tiktai netikėliu urvą#, 
Laike svarstymo szoka kaip 

padukia,
Iszdaro politikiszka sztuka. 

Tai rūteles ne kas 
,• Tokis kliubas,

O ka jau tasai kliubruimis, 
Tai kaip kiaulių ringis, 
Stalas isz lentų sukaltas, 

Ruimas neszluotas ir szaszlavu 
pilnas.

*

f

r

ka j u vadas pasakys.
Pienas buvo apmislytas tik

rai gerai. Jau nuo metu Polius 
gyventojus aplinkineja užklu- 
pinejo: o jo žmonys jokiu budu 
sugriebt negalėjo.

Jo goveda laikais iszsiskirs- 
tidavo ir po keletą nedeliu tarp

Ižmonių
Įkupcziais, tai vela važnycziais, 
o nekurto ir kunigiszkai arba 
kareiviszkai.

Ne Viena karta juokėsi jie isz 
Žalnierių ir žmonių, 
jeszkojo; pasirėdė pasitikdavo 
ir skundėsi, 
daigte likos per razbaininkus ' 
apiplesztais.

Tuojau Žalnieriai skubino in 
Į ta szali, o razbaininkai juokda
miesi ojo savo keliu.

Dvarukas Monto Colorado 
nebuvo didelis, aplinkui sodas.

Naktis įnivo vesi. Menulis 
pilnai szviete. Norint jau bu
vo pusiaunaktis, bet žiburis 
dvarukyjn buvo matytas.

Prie stalo sėdėjo kelios ypa- 
tos —- prio arbatos. Pulkaunin
kicne ir dar dvi ponios szneku- 
cziavo saji patyko sėdėdamos 
ant kanapkos, o vėla du seni 
ponai pasakojos vienas kitam 
apie visokius atsitikimus. TetaI ’ *įj ' 'Ik '' ' 4:' h' '< ' j -J >i.

ir Loto trusesi kitam kambaryj
7 K / t* * *» . ■ j1 U

sukinėjosi, persirede

kurie j u

jog tam ir tam

t

Jus mergicos taip daug nebam- 
biluokite, 

Anksti gult eikite, 
Anksti gult eikite,

Ba tėvai negali pabudinti, 
Ir isz lovos iszjudinti.

J

Isz tokio traukimosi nakezia, 
Iszeina niekystes aibeezia, 
Ilga liga — dovana galina, 
Ir ne greitai atsigauna.

Po tam stena, 
Ir kriuksena,

Sunkiai kvėpuoja
Ir dejuoja;

Tai vis musu mieste taip deda
si, 

Kur mergeles naktimis taip 
elgėsi.

* * *

Buvau neseniai atlankęs Cleve- 
lando miestą,

Kur užtikau girtuokliu vieta, 
Pasigeria pradėjo staugti,

Ba trauke per diena ir nakti.
Ir tai kožna diena taip darosi, 
Pasigeria viens ant kito varosi.

Kaimynai negali miegoti, 
Iszeja laukan ima kolioti, 
Bet tas nieko nemaezina, 

Savo daro ir gana.
Nežinia kada dings tasai pasiu

timas, 
Tasai laukinis papratimas, •

Jaigu tojo paszelumo nepaliaus 
Tai to susilauks, 
Ir tai padarys,

*
jog 

kuris

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

RAGANE.
Vienas kaimuotis szmutorius 

ant szmutoriu, liepe cigonkai 
sau burt. Cigonka tuojaus ėmė
si prie darbo ir pliauszke kažin 
ka jog metas bus derlingas, jog 
pasiliks dideliu tureziūm, 
Dievas duos jam sunu,
pasiliks kunigu ir da kažin ka.

Kada paliovė burt, liepesį 
sau užmokėt. Tada kaimuotis 
juoktis szaukdamas:

— Tai tu man bu rike, tu ži
nai viską kas bus ir kas jau‘bu
vo, o kas tiktai Ponui Dievui 
yra žinoma, nes to nežinai jog 
esmių nuogas kaip Turkiszkas 
szventas, per ka negaliu tau 
nieko mokėt. Apgavike isz ta
vos, daugiau niekas! Eikie sza- 
lin tu isztrauko grasze!

Boba nuleidus nose, iszsivil
ko isz grinezios.

A : |(

GERAI ATKIRTO LIETU
VIS DVIEM AIRISZIAM.
Petras B., Lietuvis, tarnavo 

kariuomene ja ir radosi abazo 
Fort Sherman. Turėjo jisai du 
draugus, Airiszius, kurie bai
sai dagriso jam visokeis budais 
kaipo ^foreigneriui”. Daugeli 
kartu Petras buvo taip inirszes 
kad norėjo abudu nuszaut. •

Viena diena Petras likos pa- 
szauktas per kapitoną prie ko
kio tai darbo aplin^ kapitono 

j narna, palikdamas surdota' ka-

•I

prisiartino
prie senos1 užtvaros,

* t

apleisto;, 
dingu, tada Loto prieszai nie-fnuo nepamenamu laiku, kurio- 
ka; neturės., h

žmogum ir del visuomenes nan-

Razbaininkas paėmė Lolei
“ “ V • - --

jo kyszojo seni pusiau sugriu- 
via murai. Vyresnysis nusėdo 
nuo arklio ir parodo šu ranka 

, 'tardftrtias 
in razbaininkus, kurie ir nuo 
arkliu nulipo:

pagriebė arklius už pavadžiu Bortas esi tu pilk tada riu vy- dž rankos ir žiurėjo in ja, ’ka vjona ugkaVoiA
Iresniuoju, o vienok svetingai | jiji ant to pasakys, 

abajo! apsieini; asz to nesuprantu — 
(nelipkit tuojaus, isziipkit). Į to ant dukters dirstelėjo., 

% Tarno Mtftai iszszoko isą kru-

ir sulaėkiais suszuko:
— Abajo pranto, Ta kada in ji .dirstelėjo, nu

davė jam, kad ji ant to Įtinka. 
Poni — atsako razbalJ j<ddo pavelijimo pabuczlh-

Inu apie szeszi, panaszus tam niekas — Vadinuosi Juan Pol- vo jaja, atsisveikino ir iszojb. Į m.
pirmutiniam žmonys, isz kuriu lo. Iszrodau del jus razbainin- Del motoru buvo paklotos

I '■1

{prie drūtai užkirtisžtos su ara-
ku bonkos. Tame pulkaunin- Ka(j foįs latrus atgal iszvarys,

Czia galite susikurt ug-
* i

Akimerko pririnko

kieno pakilo ir nuėjo pas jais.
— Na, greieziaus, skubinki

tės! . ' ,
J ,

Apsitriūsia tonais, atėjb vi-
-r

Matomai Dievas juos apleido 
Ir tokia bausriie užleido.

* * * *
Szirdelos neužilgio in Sont- 

klere atvažiuosiu, 
Nekurtoms rūtelėms velniu r ..nrv

Ba jau už daug siusti pradėjo,

sos trys sit araku in svetalrte ir 
_ ___________  sėdo kožna ih savo viela. Tame

plėtojo ugnis’, aplink kure ap-|Pa^^a atoidaro durys, kuriose, 
..... _ * ____________________ J_

JttoA Polius? Be praėzymd sėdb

sausu
riksmo galema buvo suprast, ku, o vienok isz mažens tuom pasauliniam- pakajolij trys lo- sza'ku ir,už poros minutublik-
kad ežia negerove patiko. nebuvau ir niekas apie tai no-1 vos« Per visa nakti girdėjo mo-

— Perpraszome jus ponios Įsitikėjo, kad tuom pasiliksiu, terš i _apgirtusiu razbaininku sodo razbaininkai. Atvedė mii- pasirodo razbaininku Vėdas
į 7 »■
1 ■ ■ duosiu,

paszauko vienas isz tu už- Tėvai mano senei numirė. Li- balsus, ypatingai getencziu už Ha, ant kurio buvo dvi-pririsz
puolu, kurie buvo in skurinias I kausi po apgloba dėdes; abudu Į sveikata savo vado paezioš.
jekes paeiredia ir veidus ture- dalyvavom priesz randa karo-

tos baczkosv Nuemo abidvi -
» i '

* jo apmurzintus. — Praszome je; mus randas persekiojo ir I nalkti, tiktai Lole saldžiai mie
Moteres nemiegojo per visa Į buvo josią vynas.

Ęazbaininkai iszsiemo czer- įr
iszlipt ir atiduoti© pinigus 1 r narna randas dėdės pagriebė, gojo, 
daigius, jeigu norite gyvos Vos gavome pabėgt: Tarnai | 
likt! |mus 1

I *
1 kas, prisileido vyno, * gore į' ir 

Ant rytojaus stovėjo prie- Į dainavo, not aplinkineja atsi- Į
ipaleido. Republikoniszkiisl855*1*8 duris keletą arkliu kin-Uiope.

Važnyczius trauko vienam Į bandas nuo visko mus atskiro Į kyta karieta. Kokis tai seny-“
nu botkaieziu per galva, jog I to turime slapstintis. Ar da- Į žmogus. sėdėjo vie
net tas pargriuvo, bet griuda- bar pontop suprantate 1 
mas azove in važnycziu ir sun- • 
kiai sužeido, jog net nuo sedy-' prilipo. Suprato viską ir pripa- 
nes nusiverte. Tuom ’1-aik du [žino jam teisybia. »

Lotos anotina i ir teta suvis Į re:
E

Lolei ta pasaka prie •szirdies

■ f 
vietoje vaŽ-Į tuoj’aus buvo gerai užsithiu

Juan Polius gero už du

O viena savo vyra pamesti 
norėjo.

Mat gera duona turėjo,
ant puikios kėdės, ^jtkiszo ko
jai ir' nieką nekalbėdamas žiu
rėjo ant pordsigandusiu moto- 

;.v?; ■

REIKIA TIKRAI PARODYT.
| 1 s ■' 4 . k *

Na ka turųapsa-

n tu .

• ii I
*

J

ir 
i I ' W7

———

nycziaus ir ant poniu lauko. I Į kiss. Dabar buvo Jiftksmesniu J kytię kokiu spasabu sudaužei
Sudžia:

Vos Įjo nei'szsižadejo, 
Dabar truputi geresne, 

Ba riebesne,
.O kaip pasidarys plonesne, banti ant vinies. Airisziai itta- 

, tydami dinerke baltos kvarbos
* * I pasinaudojo isz laiko ir isznla-

In Konetika steita nuvykau,. liavojo asilo galva ant Petro 
Puikia naujiena ten iszgirdau, Į surdoto. i
Viena bobelka tonais subeldė, 

Galva baisiai suskaldė. .
Dabar nebagele negali pasėdėt,

Ir galvos sulaikyt,' 
Mat užėjo pas kūma, 
Kur musztukai buna,

Vefei bus pįkteąne.
*

M

t

Skrynute indejo in. karieta. | dainavo ir klykė garsiau už Į geležine banku te. 
' Vagis: — ‘

palauke vie- |Kaliu Par<*dyt, vis ne bus su- 

kus musu gyvenimas? Ar Mėk^ ae ^us, tiktai jaigu .ponis

* /

—■ Tai kaip asz ežiar
* t Petras sugryies nusistebėjo 

ir baisiai užpyko. Dirstelėjo ant 
abieju Airisziu kalbėdamas^ , 

j — Bai gosz! katras isz jdd-

Vagis:savo draugus.Juan Polius nuvode moteris 
in karieta ir nusiszypsojas ta-

* 1 ' ♦

' * • L * '■

Atiduodu mano mergos
‘ir padavė dežutia

* Z ' ■’

raabaininkai nwzove arklius. r f { lt

Dabar atidarė razbaininjeai | kitaip to razbaininko kalba šii- 
p 
eiposi, vienok jęs nįęfcą jąmlLolei; da kasta pęsįkloniojo ir

Vadai!
• ••■‘i nas isz tarpo4* ar^gi ne pUi-lPra8ta ir J0^08 naudos isz to

karietos duriukes, iszvilko pu
riau nunirusias motoru; sęną

I ■i4m>

Hito ba norint isz szirdies tel- lenciūgą

i sli
džia turi namie jo bank u te tai

. -i fu. :<► Ato
*

'ii 11 1 f , i

siko pr'ezident'as gali bnt links
mos nd s t

»

ąsz parody ežia.
/ 11

X % i*

ii

vie j u nuszluostete sau veidą 
mano surdoto! •

*

0
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tris naktis
| —... .
Don-Pedrui ėjosi gerai. Bu

vo jis Mėkeikortiszkn draugu- 
ntr pulkanuinku*; tnrejo labai1 
patogia ir gera paežiai toipos* 
gi ir’gražia dukteria, kuri no
rinti turėjo penkiolika metu, 
bet buvo patogiausia visoje ap;

t 
I

NnMftejeJb < • M

m Viena*diena aplaiko pnlkari- 
hinkas liūdna nauji omų jog jo 
hostvis, turtingas isz VenVcruz 
larpezinsį mirtinai apsirgo, ir 
trokšta norint priesz * smerti 
savo anukia matyt. Bet kelio
ne in Veracruz reikalavo ketu
rių dienu ir keturi u naktų; o 
pulkauninkas jokiu budu ne
galėjo važiuot, per ka tnrejo 
pati ir dūkto — patoga Lole 
draugysteja senos tetos reng
tis in kelione; o reik žinot, 
kad neretai tokslosia kelionėse 
atsitikdavo žadinėtos ir api- 
pleszimai. t

Kada jau radosi jos koliono- 
ja/apie nieką nukalbėjo, ’kaip 
tik apie razbaininku^. Kiek 
kartu sena teta pamate jojanti 
žmogų, žegnojosi ir dievavosi, 
kad tai razbaiįlinkas.

■ Pulkauninkiene buvo
kaina, ba su savim skarbu ne
vežė, tai neturėjo už ka bijot... 
O patogi Lole T ta mislijo apie 
užpuolus ir sau juos perstatė, 
kaipo galingus kareivius, ir ne 
labai su jais bijojo pasitikt.

Razbaininka visaip sau svie
tas peretato. Sziauriu szalijc 
razbaininka laiko kaipo
džiausiu latra; nekurtuose sza- 
lyse, ypatingai pietinesia, ne
daro jokio skirtumo terp karei
vio ir razbaininko. Tyr me vi- 
ėokius garsius apie razbainin- 
kus ir ju darbus aprasziintis,

l • I

' gbrejltntt* ttfihivdjh; 'kaipo tai 
Binalda ir kitokius; o ir ant 
teatru perstato nekurtuos, kai
po narsius vyrus. Ir dabar dni 
(Valakuosia, Ispanijoj, ypatin- 
gai-gi Meksike, suvis kitaip

J p o.

už-

nęprltore.

s pa-

di-

ka nekuriuotf žmonys su pasi

sau perstato razbaįninka.
Lolei tikrai turėjo galvoje 

sėdėt razbaininkai, ba nuolat, 
itos apie juos mislijo. Motina 
miegojo. Teta sėdėjo szale jes, 
apsisiautus*’ ploszcziuku, kaip 
deive. Naktis buvo tamsi.

Bijodamas važnyczia, kad 
neapviratu karieta, važiavo pa- 
tyka, rodos, kati ligonius ve-

Kada pamaži priesz kaina 
aikliai vilkosi, kad sztai pate- 
mijo važnyczius terp arkliu 
žmogų, kuris, rodos, kad isz že
mes iazdygo. Nepažinstamas 
pagriebė arklius už pavadžiu 
ir sularkiais suszuko:

— Abajo pranto, abajo! 
(nelipkit tuojaus, iszlipkit).

Tame sztai iszszoko isą krū
mu apie szeszi, panaszus tam 
pirmutiniam žmonys, isz kuriu 
riksmo galema buvo suprast, 
kad czia negerove patiko.

ncvpritiiro.
' Laiko to£ razbaininko paša-

J, į i |fl

kos, kokia tai šerta boba užtie
sė kitam pakajui stalu, padėjo 
peilius ir sidabrinius saikutes, 
o teipos-gi purcelinius bliude- 
lius.

Juan Polius perptaszias po^ 
nia-s iszojo, flcąd prižiūrėt, idant 
viskas butu gerai del priėmimo 
svoeziu sudaryta. Lįepe ap- 
šzveist valgpukaji/ jog* suvis 
puikiai iszrode. ’

Juan Polius persi rede in puii-

Vėla 
jiji

karieta pradėjo isz vietos ju
dintis. 1

į Kąda Dole dožutia atidarė,
rado jojo labai brangius daig- 
fus.

Kelionėje nieką in save mo
toras nekalbėjo.

Ant rytojaus pribuvo in Ve- 
racniiJ.

Pulkauninkiene da užtiko
Vi ■' ' > » irt į M’' l!i"! t •: \ 1 * * 'I 1

skvd" tevA gyva, kuris neilgai
‘ Ii t* . ♦ JIL j

.1

t

teta puolė ant žemes ir 
Vienas isz govodos nutrauko 
Lolei auksini nuo kaklo len
ciūgą, kuri stovėjo su sudė
toms rankoms drebėdama, 
kaip drebules lapelis ir vos ajit 
kojų 'laikėsi. Drąsinusią buvo 
pulkauninkiene. - •

Nuėmė razbaininkai nuo plr- 
sztu žiobus, atemes masznolc 
su pinigais ir omesi prie Skry
neles, kad atpleszt, nes tame 
sztai iszgirdo ezvilpuko nc- 
peiltoli baisa. Vienas isz. raz- 
bainirtku atsako su švilpuku— 
ir neilgai laukus, stojo ta^e Ju 
nepažinstamas. - , J 
s Buvo tai jaunas vyras, su il
gais czebatu aulais ir panti neis 
puikiai pasiredias ir su
smaugta ant akiu skrybėlė. 
Karda teipgi prie szono turėjo, 
ant sidabrines juostos panary'- 
ta; kitokio ginklo neturėjo.

Razbaininkai sustojo in gli
tą su guodonia, laukdami pri
sakymo. •ta

Naujei pribuvias apsidairė 
aplinkui; patogi. Lole inpuole 
jam in aki. Tuojau ats'igryžo 
prie pulkaiuiinkicnes ir tetos 
— teta da gulėjo ant žemes — 
ir pradėjo jis jais perpraszinet 
už nedora savo govodos apsie
jimą. O kad btfvo važnyczius ir 
arkliai užmusz'ti, prasze poniu,! 
kad eitu su juom.

Ka galėjo daryt vargingos 
moteres? Nuėjo paskui ji. ■

Jaunas tas ateigis buvo raz
baininku vadas; padavė Lolei 
ranka; ta su baime davėsi vest.

Po ilgam visokeis suktais1 
takais ėjimui, paregėjo prle^ 
szai save koki tai sena mūryta 
narna. Aplink ta narna buvo 
apvesta gili grabe. Pamate 
moteres pusiau sugriuvusius 
marus, samanoms apaugusias 
sienas, baisiai pradėjo drebėt.1 

( — i Mano ponios!; akvrttnei 
skriauda del juH atnagi’adinslu I 
ir rytoj galėsite keliaut toli aus, 
nes sziadien bukite kantrios ir 
jscr nakti busite mano sveczels.

Tai pasakęs razbaininku va- 
i<|įus nuvedė pulkauninkiene ir 
dukteri in dideli pakaju, o du 
rtobainirikai inneszo pusgyve 
teta ir ant kėdes pasodino.

I

kinis rubus ir persistatė del po
niu kaip kokis grapas.
paomo už rankos Lolia; 
pradėjo būti linksmesne ir bai
me suvis szalin nuėjo, o moti
na ir teta prioszingai, ba inaž 
ka kalbėjo ir nuolatos dūsavo. 
O ant galo ne buvo ka daryt Ir 
prieszintis razbaininkui. Juan 
Polius pats padavinėjo valgius 
ir visame del poniu tarnavo, Ir 
nuolatos uždavinėjo bobai pir- 
sakymus. Pasakojo visokius 
juokus, kad sąyo svecziusjnira
mint. Lole sau nieką nemislin-

t

dama, szirdingai juokėsi.

Buvo jau vėlu. Kukanka bo
ba jau senei i-sznyko. Jaun Pol
ius sėdėjo ant (kėdės ir kažin 
ka gilei užsimislijo; matomai 
jo mislys galvoje painiojosi, i

—* * Ne, ne — tarė puse lu
pu — ilgai teip nebus — ir in 
pulkąuninkionia tarė:

— Meilinga poni! szi nak 
tis yra mano gyvenime links 
’.niausią, o tai del to, kad turiu 
pas savo puikius svccziur. Ma- 
nojmdas yra lokis, kad kas 
ant mislios tai ir ant liežuvio 
ir su apmislytu daigiu
nevilkinu. Turiu trisdeszimts 
metu, 
szimts pestru pinigais, 
kuojant kitokiu brangiu dui
tu, (kuriu daugybių turiu; ke
liausiu* irt 4 usu m i e .1 tjv;i pa m ošiu 
savo draugus ir VcsaU doru gy
venimą; busiu kupezium arba 
pasiduosiu in vais'ka, ir tame 
dalyki a praszytau jus dukters 
už paezia. t »■ I,

Rodos peikimas in pulkati- 
ninkienia trenke, teip sudrėbė
jo iszgindus tuos žodžius, tei-

trukus numito. Po szermenu 
sugryžo moteres be jokios per- f ?■ 1
szkados Hamon.

v O kaip baisiai supyko pul-1
kduninka#, kada dažiiiojo apie 
tai, kas del moterių kelionėje 
atsitiko. Nieką paežiai no duk- 
terei nesakius, iszšiunte df! 
ratas in razbaininku dvaro 
draugunu; bet tie paliksit nikai 
prasiszalino, o lizdą rado tusz- 

Tuojaus* davė policijai 
policija pulkauninkui 

toki davė atsakymai
4 4 Jaun Polius, bitvusis dra

gūnu pabėgo. Dabar yra raz- 
« * 4*

baininku, apiploszinoja pake
leivingus ir pacztus, ir szia- 
dien randasi Veracruz aplink!-

1 ' , . 1 I .

neja. Už jo galva paskyrė dide
liu nagradn. Jo būdas niekai,' 
didelis suvadžiotojais ir paleis
tuvis. 11

Kada pulkauninkas tai prie 
moterių perskaitė, tos ugnla 
spjaudo, bet Lole apsiverkė. 
Jos akyse suvis kitaip Juah 
Polus stovėjo. Mylėjo ji isz du- 
szios; kas diena jo lauko, suvis 
pradėjo vyst ir pasibaigė kaip 
po didžiausiai ligai. Tėvai apie 
tai nepatemijo, kad jiji ta latra 
pamylojoj

* te ?

O (kaip baisiai supyko pul- n ta . .

czia. 
žinia;

..........* — ——w" * ■ r11”"" 1 v’"’ 
14 <■ m a J** ‘Tiktai bukite atsargus, 

kad ta gyvastis bile kaip nepa
sibaigtu!

Ant syk visi nutilo, 
kad jiem 'kas burnas užėmė Ir 
atlaužo nuo karabinu gaidžius.

Tame pasirodo žmogus ir 
vos Juan Polius ji paregėjo, 
nusijuokė visa gerkle ir liepė 
draugams Imti randais ip gep- 
tio vyną.

— Na ka per naujiena at- 
noszi, sena^ szunio?

— Imbai gera, vadini Pul
kauninkas Don Pcdro tikrai 
iszkoliavo in Pueblu; motina, 
Lole ir sena teta gyvena nuo 
czia dviem myliom atstu i, savo 
dvaru’kijo Monte Colorado. 
Aukso ir sidabro tenais pilna, 
pilna kelnoro baczku Vyno, ka 
musu vyrai turės ne mažai le- 
bio, o del tavęs, vadia, mergi
na! Du tarnus papiikau; viską 
ka geniausiai iszpildŽiau; pra- 
szau dabar užmokesezio, o pas
kui su jumis atsisveikinsiu.

Vyresnis iszsieme skurini isz 
kiszcniuas kropsziuka ir davo 

sznipukui 20 pestru kuris pa
ėmęs pinigus padekąvojo ir sa
vo keliu nuėjo.

— Vaikai! —paszauko Pol 
lūs:-—szi naktis bus del mus 
giluknirtga. Klausykite, kaip 
reikės apsisukt, o apmislijau 
labai gera būda.

— Hurra! —
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NAUJAS DOKAS KURIS PAKELE DIDŽIAUSIA LAIVA, i J. ’’ * i
Ana diena likos užbaigtas laivinis dokas Nciderfinow, 

Vokietijoj, kuris yra vienatinio budo dokas ant svieto. Tasai 
dokas yra naudojamas ant iszkeliino sugedusio laivo isz van
dens idant ji galima butu pataisyt. Gali jisai pakdlti laiva sve- 
renti 800 tonu, 53 pėdas augszczio.
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ilgai

prick tam keturesdo* 
noro-

r>

Leidžiantes saulei, jojo pul
kas raiteliu pakalne Qdjaca. 
Bet vietojo jot keliu, jojo lan
kais, krūmais
mis, kaip Indi joną i. ’

roke visi, - o 
paskui nusztilo, kad iszklausyt 
ka j u vadas pasakys.

Plonas buvo apmislytas tik
rai gerai. Jau nuo metu Polius 
gyventojus aplinkineja užkln- 
pinejo: o jo žmonys jokiu budu 
sugriebt negalėjo.

Jo goveda laikais iszsiskirs- 
tidavo ir po keletą nedeliu tarp 
žmonių z i

s I

i 1 
i 
il

iV

r.

tr

Prie szviesos trijų liekam tl-|.P0S’£* *r scna teta.
kušiu lempu, žiurėjo Lole aky- Butu pulkauninkiene davus
vai su baime iii ta gaspadoriu. K«ra atsakymu, kad nebūt ra-
Buvo tai jaunas žmogus*, apie 

trisdeszimis metu. Veidas Jo
dusi razbaininku rankosia.

— Pono — tarė pulkaunin-
gražiai iszrode ir* rodos buvo kiene — be savo vyro lame da- 
meilus žmogus; juodos jo akys pyk® negaliu duot atsakymu;
nuolatos žiurėjo in Lole. nes jeigu tikrai nori pamestie

Piilkauninkicno pradėjo but U’1 buiau dilinta, o stotis dorum
drąsesne.

—• Kas ponas esi per 
nas ? ka nuo manes reikalauji 71 ” 
kodėl mus czia parsigabenai 11 
Ponas esi

vie-

žmogum ir del visuomenes nau
dingu, tada Lole prieszai nie
ku neturės. T l; ♦ „ *

Razbaininkas paėmė Lolei
tu piktadariu vy- vtž rankos ir žiurėjo in ja, ka 

rosniuoju, o vienok svetingai I jiji ant to pasakys. I I ta ta . Ate . .
apsieini; asz to nesuprantu — 
ir ant dukters dirstelėjo..
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Jus mergicos taip daug nebam-

J

Tarp kuriu pastojo balda, 
Ir nabage aplaike per galva.

Palicmonas paszauke, 
Tiejei atbegia visus apkalė.

In koza pasodino, 
Ir duris užrakino.

Skundikas taip sau in galva 
eme, 

Skepetelia nuo nosies paėmė 
Ant kaklo užnarino,

Ir kozoja vop nepasikabino.
* * *

Tai bobelių kliubas File ja bent 
In kur susirenka progresistes 

sztant,
O tai mat politika daro, 

Bolszovizma varo. 
Nėra tai kliubas, 

Tiktai netikėliu urvaa, 
Laike svarstymo szoka kaip 

pad ūkia, 
Iszdaro politikiszka sztuka.

Tai rūteles ne kas 
Tokia kliubas,

O ka jau tasai kliubruimis, 
Tai kaip kiaulių, ringis, 
Stalas isz lentų sukaltas, 

Ruimas neszluotas ir szaszlavu 
. . * pilnas.

biluokite
Anksti gult eikite,
Anksti gult eikite,

Ba tėvai negali pabudinti, 
Ir isz lovos iszjudinti.

Isz tokio trankimosi nakezia, 
Iszeina niekystes aibeezia, 
Ilga liga — dovana galina, 
Ir ne greitai atsigauna.

Po tam stena,
Ir kriuksena,

Sunkiai kvėpuoja, 
Ir dejuoja;

J

1

sukinėjosi, persirede 
kupeziais, tai volą važnycziais, 

|o nekuria ir kunigiszkai arba 
kareiviszkai.

No viena karta juokėsi jie isz 
Žalnierių ir žmonių,

ir pakriauszc-

Ųž valandos, prisiartino prie 
vienos medžiais sodintos uly-1 ■ 

J I
• Jjcszkojo; pasirėdė pasitikdavo|'pa; vjs musu mieste taip deda- 

si,
Kur mergeles naktimis taip 

elgesi.
* * *

Buvau neseniai ai laukes Cleve
land© miestą,

Kur užtikau girtuokliu vieta, 
Pasigeria pradėjo staugti,

Ba trauko per diena ir nakti.
Ir tai kožna diena taip darosi, 
Pasigeria viens ant kito varosi;

Kaimynai negali miegoti, 
Iszeja laukan ima kolioti, 
Bet tas nieko nemaezina, 

Savo daro ir gana.
Nežinia kada dings tasai pasiu-|szventas, per ka negaliu tau 

timas,
Tasai laukinis papratimas, • I ves, daugiau niekas! Eikie sza- 

Jaigu tojo paszelumo nepaliaus hįn tu isztrauke grasze!
Tai to susilauks, | Boba nuleidus nose, iszsivil

ko isz grinezios.

eželes, bet teip tankiai, kad net 
tamsu buvo.

Raiteliai ant nieko netemin- 
dami jojo tolinus. Kbžnas isz 
j u turėjo ant peties karabinu, 
o prie balno pritaisyta isz vir
ves kilpa; vadinama 4 4lasso, n • i i a

ves kilpa,' vadinama 4 lasso,” 
su kuria isztolo meta arit žmo
gaus ir pagavias ant kilpos ve
da su įsavim; *

Vada terp ju galima buvo 
pažini ant puikaus kardo, kuri 
prie szono ant puikios juostos 
turėjo. Jojo jis pirmiausiai, nės 
labai užsimislijas. Buvo tai 
Jtran Polius.

. Kada sutemo, prisiartino

kurio j u

jog tam ir tamir skundėsi, 
daigte likos per razbaininkusl 

r‘ Įapiplosztais.
Tuojau Žalnieriai skubino in Į . t . ta ta Ita szali, d razbaininkai juokda

miesi ėjo savo keliu.
Dvarukas Monto Colorado 

nebuvo didelis, aplinkui sodas.
’ Naktis ^nivo vesi. Menulis 

pilnai szviete. Norint jau bu
vo pusiaunaktis, bet žiburisl 
dvarukyja buvo matytas.

Prie stalo sėdėjo kelios ypa- 
tos — prie arbatos. Pulkaunin
kiene ir dar dvi ponios szneku- 
cziavo sau patyko sedodamės

i, o vela du seni I

* f

prie senos užtvaros, apleisto;, artt kanapkos
nuo nepamenamu laiku, kurio- ponai pasakojos vienas kitam
je kyszojo seni pusiau sugriu- Lpie visokius atsitikimus. Teta
virt marai. Vyresnysis nusėdo ,įr Lojo trusesi kitam kambaryj 
nuo arklio ir parodo šu ranka pri0 drūtai užkimsztos su ara-

I • . vi-A: *■ i I- __ . I

___1_____ , * 
»

Ta kada in ji ^dirstelėjo, nu
davė jam, kad ji ant to (tinka. 

Poni — atsake razbal-l jokio pavelijimo pabrtczlli-

in viena užkabori
I • •

'tardaiiias ku bonkos. Tame pulkaunin-

*

Ir tai padarys, 
4 |

jog 
kuris

-■i,, 4h

RAGANE. *
Vienas kaimuotis szmutorbis 

ant szmutoriu, liepė cigonkai 
sau hurt. Cigonka tuojaus ėmė
si prie darbo ir pliauszke kažin 
ka jog metas bus derlingas, jog 
pasiliks dideliu turcziiim, 
Dievas duos jam sunu,
pasiliks kunigu ir da kažin ka.

Kada paliovė burt, liepesi 
sau užmokėt. Tada kaimuotis 
juoktis szaukdamas:

— Tai tu man burike, tu ži
nai viską kas bus ir kas jau'bu
vo, o kas tiktai Ponui Dievui 
yra žinoma, nes to nežinai jog 
esmių nuogas kaip Turkiszkas

nieko mokėt. Apgavike isz ta-

Kad itris latrus atgal iszvarys, ...........
Matomai Dievas juos apleido, GERAI ATKIRTO LIETU-

Ir tokia bausriie užleido. | VIS DVIEM AIRISZIAM.
* * *

Szirdelcs neužilgio in Sent-
1 * klero atvažiuosiu,

‘Nekurtoms rūtelėms velniu 
■s’ r duosiu,
Ba jau už daug siusti pradėjo,

O viena savo vyra pamesti
norėjo.

Mat gera duona turėjo, it • a ta •

, 'Wiumuao KU DQKKO8, lamo pUlKUUmil- Į 
in razbaininkus, kurie ir nuo Į kiene pakilo ir nuėjo pas jais.

— Na, greieziaus, skubinki
tės! , i* *

Apsitriusia tenais, atėjo vi
sos trys su araku in svetaine ir 
sėdo kožna ih savo vieta. Tame

p 
pasirckle razbaininku Vėdas ~į

arkliu nulipo: 
t ii ’ r

,.l' v j :* 4i > | j ' ,11 ' . i' f*'

Czia galite susikurt ug-..-U

n-inkas — Vadinuosi Juan Pol-I vo ja ja, atsisveikino ir isžejb. Įni.
lo. Iszrodau del jus razbainin-l Del motoru buvo paklotos! Akimerko pririnkoDel moterų buvo paklotos sausu

I ,[V ”
klero atvažiuosiu

ku, o vienok isz mažens tuom paszaliniam pakajolij trys lo- sza'ku ir, už poros minutu blik- 
nebuvau ir niekas 'apie tai ne- vos« visa nakti girdėjo mo-Įi

Perpraszomo jus ponios sitikejo, kad tuom pasilikrin. terš apgirtusiu razbaininku sėdo razbaininkai. Atrodėmu
paszauko vienas isz tu už- Tėvai mano senei numirė. Li- balsus, ypatingai getencziu už Ha, ant kurio buvo dvi- pririsz-

puolu, kurio buvo in skurinias Į kausi po apgloba dėdės; abudu Į sveikata savo vado paežius.
jekes pariredia ir veidus ture- dalyvavom priesz randa karo

^tolėjo ugnis', aplink kure ap- Patyka atsidaro durys, kitriosoj

Jtiart Polius/Be praėzymo sėdo 
aht puikios kede», atkiszo kd- 
ja$ ir’ nieką nekalbėdama^ žiu-

* jo apinurzintus. — Praszomc jo; mus randas persekiojo ir I natkti, tiktai Lole saldžiai mie- j
iszlipt ir atiduotio pinigus ir Į narna randas dėdės pagriebė. Į gojo, 
daigius, jeigu norite gyvos Vos gavome pabėgti Tarnai

Itos baczkos. Nuėmė abidvi — ’ I. , •' li t 1 ' 1 f ' 7 i J
Moteres nemiegojo per vien buvo josią vynas. ų '

Razbaininkai iszsieme czer-1 » ‘ - I * /

• kas, prisileido vyno, gore tr
Ant rytojaus stovėjo prie- dainavo, net aplinkineja rttei-L

v
paleido. RepublikoniszkasĮszais duris keletą arkliu kih-ĮlteP6* 

randas nuo visko mus atskiro Į kyta karieta. Kokis tai seny4* ( r l n, l( J * ■ * “
nu botkaieziu per galva, jog I ir turime slapstantis. Ar da-lvas I . ta

likt! ’ ' *‘
Važnyczius trauke vienam

mus

net tas pargriuvo, bet griuda- Į bar poniop suprantate ? 
mas azove in važnycziu ir sun- Lolei ta pasaka prie szirdies

Juan Polius gere už du ir

rojo ant pordsigandusiu moto- 
1IH J' +

■ ■•’ii'.m vClrr ‘‘

s bus —

* • A ’ ntj. '%. .1

JP i ’t
*

r I

• REIKIA TIKRAI PARODYT.

Petras B., Lietuvis, tarnavo 
kariuomeneja ir radosi abazo 
Fort Sherman. Turėjo jisai du 
draugus, Airiszius, kurie bai
sai dagriso jam visokeis budais 
kaipo 4‘foreigner!ui”. Daugeli 
kartu Petras buvo taip inirszes 
kad norėjo abudu nuszaut. *

Viena diena Petras likos pa- 
szauktas per kapitoną prie ko- 

| kio tai darbo aplink kapitono 
narna, palikdamas surdota ka
banti ant vinies. Airisziai ma
tydami dinerko baltos kvartos 

| pasinaudojo isz laiko ir isztrta-

Vos Įjo neįszsižadejo, 
Dabar truputi geresne,

Ba riebesne, 
.0 kaip pasidarys plonesne 

Velei bus piktesne, h * *
I * V

In Konetika ateita nuvykau,. liavojo asilo galva ant Petro 
Puikia naujiena ten iszgirdau,|surdoto. i

Petras augryžes httBistebėjo
Galva baisiai suskaldo. . lir baisiai užpyko. Dirstelėjo ant 

Dabar nebagelo negali pasėdėt,|abieju Airisziu kalbėdamas
Ir galvos sulaikyt,' 

Mat užėjo pas kurna,
, Kur musztukai buna,

>

■ Juan Polius gere už du ir 
as žmogus sodoje vietoje važ-| tumaus buvo gerai užsitfau- Sudžia: — 
važi Riis i¥ anf non in Imiirnj ‘*1 kos. Dflfbar buvo litiksmosniu) ky tų kokiu spasabu sudaužei 
Skrynute indojo in. karieta, dainavo ir klykė garsiau už geležine'bankute.- ,

1 •- . ; .! Vagis:— Tai kaip asz czia
- pa^eauke vle- Kftliu parodyt, vis no bus su- 

jprasta ir jokios naudos isz to 
ne bus, tiktai jaigu .ponas su-

nycziaus ir ant poniu lauko.
U ■>' < / i ii' M ?*/''•i •" 11,1 4 , ‘‘i1 I f * " J k 'j

Iriai anžeido, jog net nuo sedy-'Į prilipo. Suprato viską irpripa- 
nusiverte. Tuotn 'laik du lkino jam teisybia.

razbaininkai nnszo ve arklius. | Loles motina ■ ir teta suvis Į re : 
. . < • < B ii 1a* X._ 1 Jk. X ^k. S fl tairt o I MI

’ n T "V | |
karietos duriukes, iszvilko pu- p 
piau nunumsias motoria; sęnal riposi, vienok jęs

nes

Dabar apdare razbaininkai | kitaip to razbaininko kalba sii- 
karietos duriukes, iszvilko pu- į

ta MMM*

rato ba norint isz szirdies tel- lenciūgą

Juan Polius nuvedė moteris 
in karieta ir nusiszypsojas ta-

I i , I ' ; i

Atiduodu mano mergįos
J i— Ir

savo draugus.
— Vadai 1 -

Vagis

TiT

Na ka turi^apsa-
i

vĄ į i

Viena bobelka tonais subeldė,

nįeĮtą jam Į Lėlei; &Į katta p^įklonįojo ir
J

*

nas išz tarpo — ar-gi ne p Ui- 
M » A - ' . — — ( M

padavė dožiiria|namiejo bnnkuto tai
mesnist ; ; A

• . 1 ’ J X r

kutf musu gyvenimas! Ar Mėk-;

X

1' asz parodyczia.

•S

— Bai gosz! katras isz jdd- 
vieju nuszluostėte sau 
mano surdotol •

veiJa

'fa* -<
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ŽINIOS VIETINES71

— Ana diena lankėsi pas 
savo motina Regina Žardeckie- 
ne, 613 W. Mahanoy av., sūnūs 
Juozas Žardeckas 
vaikais ir , draugu 
Jur^o^in i^z Dorchester, Mass.

su paezia,
Edvardu

<^flM VU • AlAjaOCU

K^lfdhe Atliko su nutombbilum.
•— Nešihomu buriu, o gal ne 

nori pasakyti, likos perszaųtns

SHENANDOAH, PA.
%

t ♦ Nedėlios ryta mirė gera! 
žinoma Antanina Radzcviczle- 
no po ilgai ligai. Velione pribu
vo isz Lietuvos būdama jauna 
mergaite ir pergyyęno czipnais
visą Bav0 amži. ,PalKkp- »Unus
Joną ir Jurgi ir dukteria Zan-

"' , q 'V į _ ''|l |į ▼' . Į J

sovieziene, seseria Lietuvoje ir 
devynis anūkas. Laidotuves

■ . ... ...
i

inj /anka Juozas Czurkovskis, 
20 metu, Subatos nakti. Likos 
nuvežtas in Ashlando ligonbu- ežioje. ;

— Antanas Gelbutis, 17 mo- ’ 1
tu, Vincai Rakus, 18 motu abu
du isz miesto ir Jonas Bar— 
kauckas isz Filadelfijos, 
aresztavotais už apvogimą 
Blue Moon rodhauzio arti 
Hazjetono. Policija jiems taip
gi ir užmetineja buk pavogė 
automobiliu prigulinti prie Ju
lio Bartnyko, kuri vėliaus sura 
do Filadelfijoj. 

» f

r' ♦ * f / f

t i A fit operacijos.
Tai ir po politikiszkrti 

kovai, nekurio laimėjo ir pra
laimėjo. Pirmas vardas gerai 
balsavo už saviszkius, bot 2,3 ir 
4 vorde už ateivius visai kaip 
nebalsavo ir tokie szpieliai ti
kisi mus suszelpimo ateityja. 
Tokiems reiketu parodyt, kad 
už-toki pasielgimą galime ir 
jiems atsimokėti. Pasekmes 
rinkimu buvo szitokios: Bocz- 
kąuskas ant School Direkto-

Ji J * *

riaąf\ likos sumusztas 9 balsais. 
Gilės} sumusze skvajera • Mi- 
lauska. Paviete likos szitie isz- ė ■ ’ ėp-
rinkli Adamsonas ir Kirchner 

* į. v 9ant kamisoriu. Palmer sudžiu, 
Snaideris distrikatorni; Houck 
krisierium ir t.t. > . ( ,

. Boczkauskas 
kavoja tiems visiems, kurie 
karsztai darbavosi ji iszrinkti 
aht urėdo, nes yra nužiureji- 
iūa.s kad laike skaitymo tiejei 
devyni ‘balsai likos 
szvilpti.

j.T-r Mes vi«i žiupnie kad blo- 
laikai,ir trumpa pinjgu,

szi rd ingai dė
vimiems,

jam nu-

i laikai,ir trumpa pinjgu, to- 
■f9 * t * * e ,

ei hepąnprazkitę kur galite ge;
I e t V1 i * 1 | r i • > g

riausf tavora ir mesa pirkti už 
Žemiausia j>rekeK.tai yra pas
feklera, 60f E.. Pine St

I_____ —____ _____
X

■jr
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SMAGI NEDELINE 
EK8KURCIJA

In Philadelphia $3.25
Iri Shenandoah 25c virsziaus

Nedelioj 27 SEPTEMBERIO 
Czią gera proga atlankyti 
gimines ar draugus ir pasi- 
įaudot isz pigios ekskurcijos

—.......... n I- LU.J---------------
ANT READING GELEŽINKELIO

)

i

!

I 
I

♦
I

'X’U '
v«
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i

gyvename. Darbai eina labai
prastini, nes ūkio produktai pi
gus, o krautuves viskas bran
gu. Bankai neduoda kreditu 
no ūkininkams no pramoninin
kams.

Pittston, Ta. — Poni K. An

m' •

n

I
F

PATS SAVE ISZDAVE.

Sudžia: — Tai tu užginezini* ♦ • . ' 
kad kirtai in veidą skundikui?

Kaltininkas:— Visai ji ne 
kirtau.

Skundikas: — Jisai meluoja, 
ponas sūdžiau!

‘ a, Jtyltiniokas: — Uždaryk snu
Ba k?taip vela gausi perk|L. 7 \

terla kaip pirma!... * . * » 4 i '

, , ................ ■ Į I ■■ ■—I—

. GERAS APGARSINIMAMS.
• J ‘ . 4 '

Tūlas Lictuviszkas graborius 
Pennsylvanijoj paltalpino 
kanti apgarsinima 
ežiu ošia:

4'Kam jum gyvent, kad už 
250 cjoleriu galite turėti puikes 

' laidotuves. . Pasinaudokite da- 
tor.ia^ IoiIza 1* 9

4--

šė
lai krasz-

I
V

*

bar isz laiko.
4m..—,

Lehigh V alley
EKSKURCU A!

in NewYorka
Nedelioj, 20 September!o<

Dwboltavaa 
TlkUUa

Specialisskas treinas apleis Maha
noy City 4:25 ryte. Grįžtant apleis 
Jersey City, Exchange PI. Sta. 
7:80 valandk Vikare.

i' - BASEBALL
New Yorke* 20 Saptemberio 

Yankees su Cleveland
'f

S

$4.00

atsibuvo Ketvcrgo ryta su pa- 
maldomis Szv. Jurgio bažny-

u z 
rodhauzio

i — Pana Helen Czebatoriu- 
te turėjo operacija ant tonselai- 
tis Ashlando ligonbutejo 
gziadien daug sveikesne.

— Praeita Panedeli iszva- , ' I * ■ » r
žiavo Aniele, duktė ponstvoh 
Vinco ir Veronikos KvedenU 
in Filadelfijos Hahnemann 11- 
gonbuti lavintis ant norses. 
Vėlinamo jai konuopasekmin- 
giausios kliotes tame garbin
gam dinste.

J * i' 1 į
_ ’ • ■ i - '.r 7

. • r ■■ Tl
^4* t- ■'< JI ..

.8 AULE,,, 
■X* Aftfc-i 4MH t ■ -

I
’ I z*"" rT /. J. \ 4 •’

ISZ WILKES-BARRE 1M' ‘J ' < ■ III

*r *
« r

t.. ■

.p “ f. T
*

» I . < -X- • ii* x < * ’r"*' <* - ** i
* -

. , / ' i > rf» K ' ' s

trinaViežioje ir sūnūs Antanas 
anądienasugryz^isz New tor
leo įf Camden, N. J., kur lan
kėsi pris savd dĄkteri Frąjfik- 
ford, FiĮatfelfiįjęt jfceTione at
liko pasekmingai ai|toiuojįii|iu- 
jc " 7h " '

t H ” -r « • * - ' ,

liko pasekmingai ai|tonn^iijiu-

Kapitalistai piiko>K)ld
J * U11

I

Forgo kasyklas kurios prigulo- 
likost J° P1’*0 mirusio Juozo Jeimyno 

ir buvo Sustoja per du metus. 
Apie 700 žmonių gaus darbu

Chicago. — Cicero policija 
tyrinėja nuszovima D&miniko 
Klova, 42 metu. Nelaime iszti- 
ko Klova Mrs. Anna Zalkus 
namuose, 5133 Wėst Roosevelt 
road, Ciceroj. 
Frances E.
Klova pasakė, kad ji paszoves

. I » 1 , ' ’ I I

ir

Priesz mirti,
* ' i 'į < į J

Willard ligoninėj,

kįtas vyras, kada juodu atlan
i ! . < * ' •

IR APLINKINES “
'I • 

■ *
1 11

——
— Pa nedelije' atsibuvo lair

» t*. , w < ■■ i *

,dotavęs Juęzo Kunc<>, 269 E
Market uly., ant k yriu dalyba
yą daug žmonių. Pamaldos at
sibuvo: Szv. Traičios 
cįloję, Kuii;,.Rasžtutis 
Vo miszes.

‘ ' V 1 , I

’ T, Elzbieta Kazlpuckiene, 91 
metu,, kuri pergyveno czionais

ibdvo: W' Traiėibs
cclebrą-

Gyvenimas Amerike Jano
■ - ■

Esminiaurias, kėtp pAuksztelis, svetimoja szalele, 
Atskirtas nuo teveliu, broleliu ir seselių, 
Ne isz kokios bėdos, vargo, tįk isz padikumo, 
Ėjau iii Amerika, jeszkoti ponystos ir mandrurtio. *

į. ;.we .t . a-
iszdida'nias iii tA'szkli’ ttlrt'u stiiul.jėBSkotL"' '

c:

i !• t

■

*

A Will
t Z' 
’ r if« ,h

t t

. fr ' n ’ r <| 4A | **

daugeli pietų, mirė pas, sayu
Į

435. Ęrąnas ply. Priežastis mir-, 
tids buvo szirdies liga. *

f , k « • » ,

t Teipgi mirė szirdies liga
T •* f ’ J -Al • 4 }

dukteria Jeva Graževiczienb,
* 11

i

Port Carbon, Pa. — J. An- 
druszkeviczius, 37 metu, gyve
nantis Gravtowne atome sau 
gyvastį per nusiszovima. Buvo 
jisai aresztavotas ant skundo 
savo priežios už sumuszima jo
sios skaudžei, o kada jam pa
liepta stoti in suda, teip persi-

» " ’ I ♦ <1

gando kad paleido sau szuvi in 
galva nutraukdamas visa pa- 
kauszi.

Buenos Aires, Argentina. -L 
Virsz 50 sukilėliu isz karo lai
vyno tapo suszaudyta karo 
teismo nuosprendžiu likvida
vus sukilimą Valparaiso gariu-, 
zone. Pasirodo, kad sukilimą 
buvo surengė nuverstojo dik- 
ta'toriaus-prezidento szalini li
kai, kurie buvo susitarė su ko
munistais.

— La Platoje vienas sene
lis elgeta kasinėjo priemiesty
je iszverstus miesto saszlavy- 
nus, jieszkodamas sau maisto. 
Bekasinedarnas iszkase mažo 
vaiko galva, visa supjaustyta 
peiliu. Gydytojai pasakoja, 
kad szi galva yra nedidesnlo 
kaip 2 savaieziu amžiaus kū
dikio.

— Pas mus Gilbert, F. C. 
E. R. gyvena tik dvi Lietuviu 
szeimynos ir labai gražiai su*-

szoves.

ko p-ia Zalkus.
• **■ / t * f f ’ i ”

Policija klausinėjo p-ia Zal
kus. Szi paaiszkino, kad vyras 
paszoves Klova, pabėgo po 
tam. Anot moteriszkes,- pabė
gės vyras ekzaminaves revol
veri ir revolveris netyczia isz-

Moteris pasako vyro
pravarde policijai, bet szi lai
ko ja paslapty.

— Valgomųjų daiktu krau
tuves savininkas J. Ciziuaus- 
kis, 1458 W. 15 gat., policija* 
pranesze, kad jo krautuve puo- 
le keturi pleszikai. Bet jis sri- 
kosi juos iszblaszkes ir, matjl

U c *• /
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KARALIENE KORNU.
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_ taip stojos kaip mriUiau, ridike ttiYBiigU Htotir 
lija’rnas iii td sziflE ttlrtu sriuLiCszkotL' 'rn;^

A * 1 JĮ > - F 4 rr WF F 1

Tuflus dykai feion Hędūdda,’ reikia juos uždirbti, 
bada tr asZafai, džia TėJkia datirti.' < 1 v

t mafto PW; 
im .Amerikos

( ..11 /• KM.? * _____ L . 1-1 ‘i * 1?
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' y Nėra eento’no dolQWio, rbikią badu mirti; > •
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Varga, hadaTr asžafarf, ėžia rėiki

11

O tu Dieve Sutvėttojau, dangiszkas
Z
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• «t Tjhidhas gyvenimas^ ^ziamI
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gerai-žinoma Ona Buzinskione, 
27 Warren uly., Minora Millk. 
Velione paliko vyra, penkis sū
nūs kaip du brolius cpionalbJ

" ' * ' * * 1 t

du brolius ir seseria Lietuvoje.
— Wilkes .Bartiu Lietuviai

I

susi lauko naujo profesionalo
. «' * ... ' ‘

Daktaro-Gydytojo Prano Aulj:- r \ <■ » ■* ■ *: \ t ’•* r .

sztakalnio,.. kąri8 atidaro savo
A ' ? • ♦ " • | * 4* } »* "i f A f '< j I* ,1 J I

ofisą ^kęrsaį< ulyc^įą nuoJ/ię-
4 a r ’ Y | V / F ‘ ’ 1 ’ > “ • 4 <_ '

uviųJjąžjiyczios, 392 Jį. South

i-szone, 
Drirbdr Visur sustoja, ncra)kri 'uždirbti> * - ; 11 , ’I > , t !*

>4 irt
• r* ’

< *
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. •' Jhigu''gauni’kokty44^R'/t)ėhu' hjn&kyti,. 
Kas yra’ per sunkenybe, sunku apraszyti, * 
Ranku, kojų kaulai braszka, nuo darbo sunkybes, 
Kūnas tirpsta kaip vaszkas, nuo ugnies karsztybes. 
Neinislinau, netikojah, kateiks man taip, dirbti, 
Kaip atsimenu Lietuva itna aszaros birti,* 
Jau praėjo jaunos dienos*ir.linksmos daineles, 
Man ne miela Aiųerike nė jaunos panelei 
Lietuvoj būdamas,’.driugjen ju mylejąu, ' 
. ta ' * . .ta, ... t • ' A;. * ' * ' < a- ■ /. 'i. .."

Kaip ataimcnu Lietuva itna aazaroa -Lirii

(Pana Gates Lucille, kuri lai- 
meji varda 4‘karaliene komu” 
ant žemdirbystes parodos, Los 
Angeles, Calif.

‘ t 

I , * . 4 1 į - J 1 I P f ’* 1 '

j ' ' Kad galėcziaii ir įureczian paųkAztelio sparnelius,'

< • J r ' m’J I , 1

O per liclaba kvailumą,1 atsiskirt su joms turėjau,
__m. *•.. . . . i ; ihm-4 .. h

> i *Le keži it in TeVyhė'brangia; pas savo tėvelius.
A > 4

Street, Wjlk^ Baijre^^a., Riig- 
Ęojo.pirmą diena., 
s Daktaras Aukszt,a^ąhu^ yra J 
gimęs ir augės Miiieysville, Pa. I 
kur jo tėveliai ir /ižia»idiczrda 
gyvena. Praclinius mokslus ėjo 
ir sziose mo
Minersvillo High School insto- 
jo in Pennsylvamjia State Col
lege, kjiria* mokykla baigė sįu

sėjo pirmą diena..
i * y ■ • i - *

4

! > Atlankycziati motinėles if teveliu kapeh
| t, <" . m. • j • * , ii „ 1^,jinX * f Jįj _ L i  i . i • ’

I ....... ..'...v.

į Jau nUbodbdV'Mtnilgopiąn czion gyventi,, .
i * * • J 2 -' 1 *' *

į t Suraihinczia szirdelo pas Savo .bpolpli,

kur jo tėveliai ir /jžia»^icrrda Į 
gyveną. Praclinius mokslus ėjo 
ir sziose mokykloj. Užbaigos 
Minersville High School insto- 
jo in Pennsylvania State Col
lege, kuria' mokykla baigė sįu 
alsi žymėj imu gaudamas M agi s r 
train Lainsni i Master* of L.

I 
i

J

* • 1 _ J _ _ • . _ _ _ _.A*
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Tik nedaleisk Sutvertdjau Jįmerike numirti.

Vi-

- M * *

Ant. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABOR1US

331 W. Centre St J Shenandoah, P*
4 
A

lį

(Bell Phone, Dial 2-1512)

f

i 
t

Tik iiodaleisk Sutvertdjau?Ąmerike numirti.
Visi žriionys ėzitt paskendę1 Šyd^mos griekus^?

ta I I ’ f *

i * i»

0 ? d

b

l'J'

» „4

\ u. .Kunigus ir bažii^ias'privertė in niekus, 
Jaigu gaunam gera darba ir daug pinigu, 
Czia nereik bijot Dievo, bažnyczios.ne kunigu.L ’* ' » m. .!*

4 4.ii I k’

Busite pilnai užga«

4

viena paszoves. — N.
— ■ ■ ■ b

Allentown, Pa. — Nedėliojo 
buvo suvažiavimas pHėtėliu 
giminiu, ir pažystamu pas pon-

8 herma nūs
kurie priėmė' svetelius tikra! 
karaliszkai savo naujaip, pui
kiam name, po tam visj. ifjžyp-

) i *4; i

žiavo r>'t

s ta ■ Jonus

“klcm bekįp,! naZ-
'■* b . , f *• '

tuones mylės in užmiortl) kdf 
teipgi pribuvo majoras miestu 
kapitonas policijos ir kitokiu 
mid.stijzku virsz’nipk.i. Teipgi 
radosi svetelei isz Mount Car
mel ponstva K. Lukaszcvi- 
ežiai, isz Mahanoy City, St. 
Gegužei, F. W. Boczkauskal ir 
Ona Viszinckiene;
dorio Jonai Sleževicziai ir duk
tė, advokatai S. Norkeviczius 
ir Jjcnciuw isz New York ir isz 
aplinkines Alletnowno. Svete
lei pasilinksminia puikei ir prl-

isz Shena-

I fc ' ‘ J, <

imti visokioms gėrybėms per 
ppnstya ShėriOąnus iszikeliavo 
vėlybu laiku nanlo.

i

‘4!

&

K•w
LAIMĖJO ORINES LENKTYNES OLEVELANDE.

a i Į

X

į "r a1

trato. Laipsni (Master of 
Science). Medičiuos mokslus 

• • . i i,, * tCJO
uos Mokykloje,. Jefforson Me-

su ^tsižyinęjimu baigė. Vienai 
meta prak tįkąyq, l<įaip. rezident; I 
physiciap Mercy Hospital į 
Wilkes Barre,. Pa.1 T

Daktaras Auksztakalnis’ ki-1 i /’*G A 'T* I
Ips isz labai geros szeimynos. 4 J. ' * •* Ijis turi, jsąseri vienuole Szv. Ka-1

JĮ ' 11 hi * J I
ziiniero „Vienuolyne. s Daktaras 
ypą, įiąą ve^Oft ir tyri jau antra _ 

\JukLeri. \ I
-—prohilncijos, agentai are-J

» r ii »t

Nubudimo valandoje, sutei
kiam geriausi patarnavima. Pa- 
laidojima atliekam rūpestingai 
ir gražiai, 
nedinti.
Isz Mahanojaus ir Girardville# 

jeigu kas pareikalaus mano pa
tarnavima tai meldžiu man tele- 
fonuoti o pribusiu in deszimta 
minutu. Bell Phone, Dial 2-1512

—■Otl Jt ’ ! *- «’

Czion visokios nedorybe^ daug insiszaknijo,
Kad isz geriausio Krikszįzionio Pągonu pastojo,

’ Meta doleri ant stalo, kalbą:kad, tai mano Dievas, 
Jis mane ntiob ado gelbsti, kaip geriuases tėvas. 
Spaudžia szirdįs/ pamislihau ant tokio latrelo, 
Ant Kataliko, mušu Lietdviszko,brolelio, ,

’ JiŠai hėisžmahb; hb
Kada iszgirsti taip kalbantį,

jo garsioje Ąnapr^o^ Medical Ji.4ai hėisžmaho; iib nežilo* has tai Dievas yra, 
na Mnkvklom. JnffnrKnn Ma- L Kada iszgirsti taip kalbanti, ___

^Til*sohdlialsrfsfrdhltej jAa jdm žčipe kyepęr v.
a ‘i ’ * 'a . *' < K Lv ’

dical College, kuria mokykla

meta praktįkayo, įįaip. rezidont t

1Wiljces 3fti;rc,.I,av

zimiero
4 . * ” • -

H .'f -

ro „Vienuolyne. s

net szaros bynth * u</ * .

Per ta-prakeikta girtybe jau ir proto, neteikė, 
Poterėlius jau užmirszau, nėr’ ko ne kalbėti, 
Deuzimts Dievo prisakymus .nežino kaip kąlbeti. 
ir * "* J J. . a ’ t .Neapeiha jiems ne Dievas1,’nti baišiaiisia mirtis, 
Užsigėręs rieozia galva; kaip ptabaszezius šautis,
Ant'gafo, mieli broliai, tieskit in.šzali girtybe, * f/

AM A

6 6 6
•GYDUOLE AR TABLETAI- 

Praszalina galvos skausmą in 30 ąit- 
nutu, sustabdo szalti pirma dienai 
ir sustabdo Malaria in tris dienas, 
f 666 Mostia del kūdikio AKalcsią.

7 ' "* * .^,.t.. * ? į ; r!

Wm. Traskauskas

■' Į
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LiETUVISZKAS GRABORIŪJ5a

■; , v j

' i ‘ *
Atlantis.

Dorai gyvenkite*ir pagriodokite,nuolatos dorybe.

TAS MANE»
LP>| HS’Kta.t 

, . ’‘I

Viskas yra kvailybe ant svie- 
to; nes tik apie sziandiona ru- 

Tas mane neapei-

'M " 

~ “■------------------- --------- -------------------T—

AUKSO LAPELIAI
K' lv* "■ *>^1^f v o i:v ovH 

į Iszmiritihgris žmogus priė$z 
r* > i

miausia apmąsto, ar bus fcti isz- 
ganymu .duszios, ir ta tiktai pmausi.

I ‘ ;

t U'ž Visas vertybes yra tas, 
ko.vioziu 262 College uly., LynJ nu-kenįtl

t Nęra saldesnio no garbin
gesnio daigto; kaip - kentotie

* fa.

Mutton. t ,(i
-—Jprbhibicijos,agentai are-; 

satftvoję Tpnjotįzlj; jiibzinčzio- 
pi, 12^ Mipor Roipl, Hudsono, 
įjopp-Kaipinaki, 322 S. Main 
uly., Parsone, Stanislova Ros?

pi, 12^ Minor Roąd, Hudsone

_ ’ jL_ -- . - - ------- 4

kį, 25 Reno Lane, Chas. Wil-j
r , i i< ■'

liamį 38 N. Emjpire uly., M/.
kola Milęvski ir Mikola Mar-

wood, už pardavinėjimą už- . 11 ‘ *1' * f l
drausto sztopo. Visį, pif,statytį 
po belą lyg teismiiį/; J Į

;, Liuko rinkiny $9"^ 
priesziąįnkąi sudaužė balsuo
jama mąs^ina. Policijos vadas

apma|- 

1'9 / • j
I 

Giardani likos, pcrszautas per 
konsztabeli Joną Shutąka. Abu 
du susiginęzino kas privalo 
operatavoti balsuojamą maszi- 
na« ! . i

+ Petrris Aėęvicze, 55 metu
51 Joseph Į^nė, . r "“ “
czionai 30 motu mire.Prigulejo

Juozas Ęaczkus turėjo pasiru- 
pyt nąuja mas^ipąpyt nąuja mąslią ir.

kp/U 
Old Forge. jioĮįcijautris

• 1 • 1 i

szyt maįsztipihkus.

51 Joseph Lri nė pergy venos

< i L- I 4 t
prie S. L.. Rį jK. '^uopos ir Szv.
J^^olo dr)IUgy;^e8,l^!iJf0.,Pp-
ežia tris dul^teres, ..viena sunn, 

įsiuvęs
sibus Subatos rytp s^ypamaU

i *,

brolį ię, seseria

domis Šzy. Tpįiffes brižnyėjslof
*l£h ' V ’ ’

Bonai

TT!1 4

j

< f

NEAPEINA
pradejima koki nors darba pli-

daro, ka žino kad bus geru.

del Dievo. I

na! . '
Galvoja kaip tuszcziam klio- 

ne, vienos pelos, savo ranku ne 
sutresziu darbu. — Tas mane 
neapeina! i ‘
. Ir be ..darbo sau duosiu rodą, 
.noryiįs.kjs^ęjliuja vis tuszczia. 
-tt Tas manė nėapeina!

. Pati su yaikais man džiovina
• 7. . f 1

.1

Tas mail e neapeina!

dangau*!? *-^

Sztai Lowell Boyles isz Springfield, Mass., kuris laimėjo’
- • . « -s ”• • 1 -• 1 1

cropland,padarydamas in valandaa kopė 
■W «- •W1O 1 • 1 1 • • • 1 J V I • J • I

orines lenktynes su <
237 mylės. Gimė jisai Mason, Ill. dirbo sunkiai idant užbaigti' 
mokslą ir czystino kitiems czeverykus. Po tam buvo inžinie
rium ir dirbo po'žeme. Turi 31 metus ir pradėjo lekioti , 1924, 
mete. I

is-r.
Vi
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Laidoja kuntis numirėlius. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vesejiju, pasivažinėji
mo ir t. t. -—Bell Telefonas 506 
603 W. Mahanoy Avė) Mah.

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED ’ 

PROFITS $623,358.62 r" m """1 " - ■ 1 «
Mokame 3-czia procentą ant 

sudėtu pinigu. Procentą pride-
I

1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumetreikalaussu musu ban
ka nepaisant ar mažas ar didelis.

' * • ■ ' - >

smegenis: szarike, teve duok ? p™* jusu pinigu 1 Sausio ir
į *■ ' * 1 Y WYam LmjJ litai

uiunijs Juodos, asz suglaudę^ 

ri, nuo ko yba apveizda Dievo! 
-r- Tas mane neapeinn!

Pakol turiu pajėgas, metus, 
pakol beda stumiu pirmyn ir 
naudoju svietą! Tas mane ne
apeina ! •

Duok mums duonos sziadie- • I
na, o apie ryta nesirūpinu ir ne 
noriu apie tai žinot. Tas mane 
nešpeiria! :

‘•Takia’ tai posmavimas szian-
dionmib dykaduonio ir Lietu- 
Viszko patrijoto. . į

* i' . 2 > .

■-T—'•—’’T!---- ------- ------- '

ausis ant to atsakau:
■ 4 J..

Tas »

. Tegul boba rūpinasi kaip mv

dalykuošia tikėjimo, ‘jukgi ifr.* 
jevdrilelije sakp: MPalaimpitb 
kutie petsokiojimit keliczia dpi 
tei sybes;' ju y tri ’ ka ra lys te

!(Mof; VĄ
, t 'Triakei perkratiriek dai- 
buš sriVb Pridėk ka blogo1,' bausk 
bafdAWak' sąPėpb' šVėtiihtt’ 
klydimu riesudylc :: r

t Be-paliovos dumbdami ir 
kalbėdami apie žemiszkUs 
daigius, užmirsztaine dvasisžr 
kus ir rūpestingai darbuodįi* 
m i ėsi apie re i kai us« klino, dp- 
sziai*taisomo vargą. <

į ' Vjsi geidže sti Kfistkm 
linksmirityšy bėt hiažrii >yra to-

HM ' 4l f A

kilt; 'kurie -norėti! jriraugia . sū;
Juom kentėt p ’kožnąs > įgeidi e 
laifheš,‘'b riūo vargo sžalinaril. •

, ' rL '|' fV Wbf AvXtoWH4 t/ vNe miega szetonas pakol 

pikaltilu,

*

t

G. W BARLOW, Pres.
;j3^ERGUS0Nt ViceJPręs.irKaJU,

K. RĖKLAITIS
Lietuviazkaa Graborlua

f

t i

1

:»

■ \

> Laidoja numirėlius-pa- 
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbi-

. ninke moteroms. Priei
namos prekes. , K

S16 W. Spruce St., 
’’ Bell Telefonas 14| I

ihJ
306 Market Streets

Bell Telefonas.441-J 
TAMAQUA, , - . PA.

_____a,________ _

i MAHANOY CITY. ^Ar/i

'i

e

d

"t.” T"'*
'•15" *
4 H«r'

* 1

t4 t?

t r*1111 
——

I) i ’1

j i Ki.kir į£»Mj<T . kūnas nomirszta, 
___ _ visiszkai . , 
kris ledais guAles)iiiii! ‘ jaii&k 
ir^stipriai sergėkis huėįluoltu.

• V * * * ' " * 1 " C- , r . - B If j ' Ii /lM ‘ t •*
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SAUGIAUSIA VIETA JU80 PINIGAMSbeįmanyk
8Z1

i
■ 1 "I ■" —" " 1 A » IR "*

■ ’ 14 . j / »•'' t I į ' 1

Lietuviszki
ui ■*——L!■■«>>1.4
Norintieji parduot galinate 
aukščiausia marketo prekė. 
Del informacijos rašykite in 
Dept. 4. .. *

Kurt H. Schurig & Co
po BROADWAY.

NEW YORK
I

n

krid esi •‘♦'•J WcU
* ’ 4 *

Tie“

i

1
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S9SBMI

.rr Vi
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. - ' 1, ■ * *1

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviukas

«TAn. Pentistas ’ Mahanojujė
Ant 2M;rfr Flofo, Klfae Sstoh> 

19 W. C«nlr« St., MvhaMy City 
sssassaKaBaa^anKagBsss&r

1
E?, f ‘

4

kad saugiausia vieta
» ■ :

I
^Ai

' . M*i
Z ?į •

Kada laikote pinigus namie, vagis gal juos pavngti ar 
ugnis gal juos sudeginti? '

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY OITY. PX ,

MKHBEB OF THB F

i,

onis kurie turi pinigu 
! pinigams1 yra bankuose.
fa

III

-fyu- 
'11 h'. 
S?

l

1
*

■< o

ERAL RESERVE SY8T 
patara jumis laikyti pinigus bankuose o ne namie.
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