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ISZ AMERIKOS
PUIKUS RADINYS; PUIKUS 

ATLYGINIMAS.
Detroit, Mich. — ‘Mrs. J. M. 

Avory kuri pamote juoda krep. 
sziuka kuriame radosi deiman
tu vertes 35 tukstaneziu ’dole
riu, aplaike adgal pamestas 
brangenybes per teisinga žmo
geli. Tuom giliukningu žmo
gum yra kokis tai Silvestras 
Ropkcvich, 28 metu amžiaus, 
kuris važiuodamas baisikeliu 
rado kropsziuka ir sugražino už 
ka aplaike tūkstanti doleriu at
lyginimo. Kaip kada teisingys- 
ta užsimoka.

MILŽINISZKA KIAULE.
Ilerskers Falls, Minn. — Par

mena Milton Rogers užaugino 
kiaule ant savo formos kuri po 
papjovimui svėrė 1,463 svainis 
ir taip buvo sunki kad daugiau 
jau negalėjo paeiti.

PACZIULE SZOKO ANT 
JOJO.

< Re<ldington, III. 7— George 
Patton užvedė skunda prieszais 
savo paezia buk toji kada in- 
pnldavo in paszeluma užpulda
vo ant jo su peiliu ir tankiai 
permuszxlavo ant grindų szok- 
dama ant jo kazoka o karta 
beveik neužsmauge.

Pacziule vienok užginezino 
užmėtinėji mus savo mylimo 
vj’ro kalbėdama buk jisai jaja 
gnaibydavo ir iszmudavo plau
ku. Patton’iene yra drūta mo- 
tei*e sverenti inpie 200 svaru, 
ir yra penkių ir puses pėdu 
augszczio. Josios vyras turi 
apie ponkes pedap ir svėrė 138 
svarus. —• Tegul patys skaity
tojai apsvarsto keno tame kal
te. Sudže paleido viTa ant liuo- 
svbes.

PALIKO 228 AINIUS.
Middleburg, Vt. — Mrs. Ju- 

zefina Horbinger, 88 motu am
žiaus motore, kuri mirė praeita 
sanvaite, paliko net 228 ainius 
(patamku) sekaneziai: 8 sūnūs, 
8 duktores, 85 anūkus, 120 pra- 
anukus ir 7 
Beveik visi dalybavo josios lai
dotuvėse. x

savo

NEDORA MOTINA.
Macon, Nev. — Laike koro

nerio tyrinėjimo kaslink mir
ties Juozo Cavanagh, priesz jo 
motina už nedora pasielgimą 
su savo šuneliu kuris isz to mi
re o nelalui motina likos pa
smaukta už tai ant iszsiteisini- 
mo. Kaiminka kuri gyveno tam 
paežiam name pripažino 'buk 
karta turėjo pasmaukti kaimy
nus idant užbėgti nedoram pa
sielgimui motinos su vaiku o 
karta.net vyra* jokios baisiai Suaugusias merginas o iszskL 
už tai supliekė. Paskutini kar
ta nelaba motina taip ilgai mu- 
sze vaiku pakol tasai mirė nuo jimiszkas apeigas adbuna nuo- 
skausmo. Isz viso liudijo 18 
žmonių. Motina likos uždaryta 
kalėjime.

ŽUDINSTA LAIKE 
KRIKSZTYNU.

Alden, Mass. — Dvi ypatos 
likos nuomautos ant smert, keli 
mirtinai sužeisti o suvirszum 
tuzinas turi peimusztus pakau
šius laike kriksztynu. Taip

pra-pra-an likus.

NUOGU TIKĖJIMAS.
San Francisco, Calif. — Ko

kis tai kvailys Kvan Arthuras 
Seeman sutverė czionais.drau
gavo vadinama ”

Visi Susirenka ant tojo su-
czystu ypa-

tu.” * • J* tsinnkimo be jokiu drapanų...
nuogi. Socman jau atverto dvi

rent ju, turi pusėtina skaitlį 
mergaieziu ir vaiku. Savo tikė

gi nes kaip patys tvirtina: 
yra tai lengviauses būdas ap- 
malszinimo savo 
kimo.

maldas
Visi isz

< < ! y

nusidėjusio 
vien atlbuna 

geisdami pasilikti 
irmoteriszkais ir vyriszkais 

aniuolais. Policijai tokis 
gas tikėjimas“
sus inkiszo in “ezyseziu” ant 
pakptos pakol juju pageidimai

apsigyvenusiu Czeku ezionais „niv!11

“nuo- 
nepatiko ir vi- 
“czvscziu”

dabar vieszpatauja nerimastis. 
Ergelis prasidėjo kada kuinas 
neszo kūdiki in įbažnyczia, pra
sidėjo nesupratimas*apie davi
mu Vardo kūdikiai. Tėvas no
rėjo savlszkai užvardyt o kū
mai kitoki varda norėjo duoti 
ir-isz to kilo musztyne kuri pa
sibaigė žudinsta.

Beveik visi besiodninkai li
kos aresztavoti. *

O, TIEJI LIEŽUVIAI!
^Yorktown, Md. — Henrikas 

Zimmerman, 26 metu Amžiaus, 
gyvendamas su
per keturis metus, užbaigė sa
vo varginga g 
siszovima. Žmogelis 
tankiai kaimynams buk negali 
ilgiaus gyventi su savo paezia 
nes ji ji turėjo per ilga liežuvi 
ir nedave jam pasilsio, malda
ma juom nuo ryto lyg vakaro.

pasilikti aniuolais ne pereis ir 
hoiszgaruos isz avin-galviu.

savo paezia

yvenima per nu
kalbėjo

Žmogeliui taip dagriso labai 
kad nutarė nuo jojo atsikratyt.

*>01 Nl /i* H t

PRAGĖRĖ SIUVAMA 
MASZINA.

Norristown, Pa. — -Negana 
.kad Waltoris Oelenschaleris 
mnszdavo aavo' paezia ir visaip 
jaja paniekindavo, 'bet metope 
jam dovanodavo ir kentė to- 
liaus. Bot ana diena negalėjo 
vargsze nukenst kada josios 
vyras iszveže josios siuvama 
maszina ant kurios sau pasi
siūdavo szlebos ir saika kan
trybes pasibaigė nes vyras par. 
davė maszina o su aplaikytais 
pinigais pirko munszaines.

Sudie davė jai persiskyrimu 
% įjotai paliete jai mokėti ant 

užlaikymo. : \ -
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PUIKI BUTLEGERIU 
TRAICE.

Los Angeles, (‘alif. — Palici- 
jft arosztuvojo tris butlegerius 
kuriuos nuvežė in suda. Kada 
visi trys stojo priesz 
Dovida Head ir tasai užklausė 
pirnrutinio kaip jis vadinasi ta
sai atsake: Edmundas Juodas 
(Black), antras pasakė kad yra 
Edison Žales (Green) o freezes 
atsiliepe kad vadinasi Harry 
Baltas (White.) Visa borvine 
traice nusiuntė in kalėjimą ant 
90 dienu.
BJAURINO MAŽAS 

MERGAITES.
Meriden, Conn. — Aleko 

Tomkevicziaus namuose ežia 
pereita savaite buvo arosztuo- 
t i du vyrai, Vnmbaca ir Ikipal- 
lo, kuriuos policija kaltina 
jaunu mergaieziu tvirkinimu. 
Sakoma, kad jiedu buvo pri
sipratinę 6 mergaite, nuo S iki 
13 metu amžiaus, kurias insi- 
viliodavo in savo,kambarį ir 
tenai nėdarai su jomis elgda
vosi. Mergaitėms jie duodavo 
po keletą penu arba nikeliu. 
Policija dabojo juos per szeszis 
menesius pakol ant galo suga
vo. Tardomi jie atsisakė kal
bėti ir buvo atiduoti krimina
liam teismui. Abudu piktada- 

esa jau nebejauni
Vnmbaca 40 met u amžiaus, o

Mergaites esan-

slidžia f

Ti

Isz Visu SzaliuN'
'17,$

i SZALTYSZIUS

“T
W. n. BOC2KOWMU, Pr»». A Af. 
F. n. BOCŽKOffSKI, Kilter.
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riai vyrai,

parapijos mo-

41 M HAS

ISZ LIETUVOS
KUKORKA PASILIKO 

MILIJONIERKA.
I

Praga, (’zokoslovakija. — Gal Į
ATĖMĖ PINIGUS NUO 

ŽYDELKOS.
szi adieula im i u g i nu Se m D t o re 

('•zekoslovakijoj yra Rože Po- 
žalik, kuri radosi ant tarnystes 
pas daktaru miestelyje Zuainlo. 
Ana diena nplaiko jiji gromata 
nuo advokato isz Kalifornijos, 
Amerikoj, ^‘buk neseniai mirė 
jos pus-brolis kuris užraszo jai 
visa savo tarta.

Rože nemano pamesti savo 
dinsto pas daktarą pas kuri 
pergyveno jau 20 metu o aplai-

Amerikoj, ^’buk

kius turtą pasidalys su savo gi
mine kurio sunkiai dirba ant

t . i

NORĖJO J AJA PAKART 
BET PATS 

PASIKORĖ.

Apie nepapras-Vied n i us.
ta atsitikima dauesza isz Rod- 
zino in viena, isz Žydiszku laik- 

' raszczi u sekaneziai:
Žoliniai

ydelkai kvitą ant 1,-
szaltvszius

GULĖJO SU KIRVIU PO 
PADUSZKA.

Pittsburgh, Pa. — Laike teis
mo ant persiskyrimo kuri už
vedė Franas Glassner isz Mc- 

prieszKoos Rocks, pnesz savo pa- 
cziulo kuri gulėdavo su kirviu 
po paduszka ir tankiai kerszi- 
no savo Franuka sukapoti ant 
szmotu o karta ir perkirto jam 
galva su kirviu. Motore vela 
aiszkino kad vyras tankiai pa
sigerdavo, daužė rakandus ir 
jaja -daužė, . todėl turėjo nors 
tokiu būdu apsiginkluot priesz 
vyro pasielgimą. Siūlas juos 
perskyrė.

Coa linger, Calif

12,000 GALONU GAZOLINO 
ISZLEKE IN PADANGES.

Du kubi
lai kuriuose radosi 12,000 galo
nu gazolino iszleke in padanges 
kada isz nežinomos priežasties 
užsidegė. Vienas darbininkas 
likos užmusztas ant vietos o p
ket uri u da nesurado. Liepsna 
buvo matoma 20 myliu aplin
kui.

ISZBUVO KALĖJIME 21 
METUS; PALEISTAS.

Lansford, Pa. — Gal senesni 
skaitytojai atsimys apie Marti
na Leskovski kuris 1909 meto 
nužudo žmogų ir buvo nuteis-

* * - — A

tas ant pakorimo bet Vėliaus 
bausme mirties likos permainy
ta ant viso gyvenimo in kaleji-

— ■ * A *

Papal 1 o 51. 
ežios jau isztvirkintos ir joms 
gresia pavojus visai pasileisti. 
Jos bus atiduotos vaiku tęsi
mui.
KUNIGAS JA PABUCZIAVO 

UŽ TAI JI NORI $5,000.
Kansas City*; Kans. — Mrs. 

Bertha Thomas,
kyklos mokytoja, 35 metu am
žiaus paskundė savo kunigą 
Jamosa Cornicha Mcthodistv, 
bažnyczios pryczeri teisine, 
reikalaudama isz jo, $5,000 at
lyginimo už buczki.

Mrs. Thomas sako, kad ku
nigas pagriebė ja zakristijoj 
ir priverstinai bueziaves.
70 METU, TĖVAS 40 VAIKU 

IR DA DIRBA.
Macon Ga., — Joint Beasley, 

70 metu, kuris apsivedė du kar
tus ir turi 40 vaiku, kuriu ir 
vardus jau pamirszo. Jojo pir
mutine pati turėjo 24 vaikus o 
su antra susilaukė 16 vaiku.

r 4 r

Vaikai iszsklaidyti po visas da
lis Amerikos.
KUNIGAS SZOVE SAVO 

PARAPIJIETI IR JO 
ŽMONA.

Mendota, Ill, — Vietos Meto
distu EpiMkopahi kunigas J. 
Wilson, atėjės pas savo para
pijieti Amosa Elliotta, pazso- 
ve ji ir jo žmona. Po to, parė
jės namo kada policija atėjo jo 
aresztuoti, kunigas pats bando 
nusiszauti.

Kunigas ir jo 
parapijiecziai likos nugabenti 
in ligoinine.

Szaudymo 
buvus ta, kad parapijietis El
liott turejes viena kunigo laisz- 
ka, kuri norėjos ;sz jo iszgauti.

su antra susilaukė 16i ’ >'

pasza otieji

m
UŽVYDUS VYRAS NUSI- 

SZOVE; MOTERE ISZ GAI- 
LESCZIO NUSITRUCINO.
Kauno priemiesty Szanczibė- 

se nusižudo kriminalos polici
jos agentas Grigaitis ir paskui 
nusinuodijo jo žmoiui.

Nusiszovusiojo žmona bu
vo jau viena syk isztekejus už 
Keliszkaiczio, 'kuris persiszai- 
des Szauliu szventej kirri lai
ka sirgo goiTiles džiova ir ne
seniai mirė. Kelisžkaitiono li
ko naszle, susipažino su Grisai- 
cziu ir Kalėdų antra diena sū 
juo susituokė.

Grisaitis, matyt, buvo labai 
pavydulingas. Tik ka vedos 
jau pradeda intariueti žmona 
turint santikius su kitais vy
rais. Ta nelemta Nauju Metu 
pinna diena susiginezijo su 
žmona ir užėjus pas juos vie
nam pažystamu i po to vizito 

‘‘Tai tavo my- 
nemvli. 

e

KUNIGAIKSZCZIU IR 
GRAFU MUSZTYNIU 

BYLA.
Kaunas. — Gruodžio 30 d.

Kauno 1 nuov. taikos teisėjas 
sprendė keletą baudžiamuju 
bylu. Indomesnes szios bylos.

Rugs. 19 d. ‘‘Versalio 
torane kunigaiksztis Radvila 
ir grafas Komaras 
pradėjo muszitis 1 
daužyti butelius, kėdės, varty
ti stalus.

Policijos inspektorius 
ravicziuB ir Krim. polic 
reikal. valdininkas Szileika vy
ko in “Versali 
Bet beeidami t;e 
tiko kunigaikszti Radvila, Ko
maru ir atsargos generolą Sto
ma.

Šileika girtiems kunigaiI 
ežiams pranesze reikalą, 
tieji nieko nebojo, o Komaras 
pradėjo polio, vald. Szileika 
kolioti ir jam grasinti.

Taikos teisėjas pil. Komara 
nubaudė 1000 lt. arba 2 men. 
sąlyginio kalėjimo.
PAVYZDINGAS 
NIU LAPIŲ AUGINIMAS 

LIETUVOJE.
Klaipeda. — Sziomis dieno

mis Bertulaiezio sidabriniu 
lapių augimo ūki Smilgynuose. 
Klaipėdos kraszte, apsilankė 
isz Vokietijos speciali komisi
ja, kuri renka tinkanezias veis
lei sidabrinės lapes. Komisija

ne

i prisigėrė 
terp savos

Kaime 
aluc-sze Ž 
500 prisiųstu isz Amerikos ku
riuos prisiuntė josios vyras. 
Motere atsiėmė pinigus ir in 
kėlės dienas po tam rengėsi 
taipgi keliaut in Amerika pas 
savo vyra. 'Pa pati vakara kada 
atsiėmė pinigus, szaltyszius pa- 
barszkino in duris kalbėdamas 
buk sugryžta isz ilgos keliones 
ir geidžia truputi pasilsėt. Žy
dei ka inleido szaltysziu in vi- 
dūri, davė jam arielkos ir už
kandžio. Szaltyszius pavalgos 
atsiliepe in Žydclka: “atiduok 
man pinigus nes kitaip tave su 
vai ka is užmuszi u. ’ ’

N o p a gelbėjo v i šok i 
inai ir verksmai, vargsze turėjo 
atiduot pinigus. Aplaikes pini-

O kad esi taip gera 
nepraliesiu

Pakviesta policija.
Sida - 
y pat.

vest i kvotos.
Alėja su-I

K > /J * 
bot

pasuke žmonai: 
limnsis, tu manes nemyli.“ 
Žmonų, matyt, juokdama atsa-

“Žinoma, tavęs nemyliu.“ 
Tas tiek paveikė vyra (kuris 
terp kita ko ne visai buvo blai
vus), kad jis nutarė nusižudy
ti. |

Grisaitis nuėjo in virtuvo, 
iszeme revolveri, pristatė pnv 
kaklo. Tai pamato tarnaite, 
atome isz jo ginklą ir sviedi’ 
in baczka. Grisaicziui iszejits 
iszeme isz baczkos revolveri ir 
paslėpė po savo pagalve. At
sigulė ir užmigo. Tuo momen- 
tp pasinaudojo Grisaitis. Ty
liai priėjo prie,tarnaites, isz- 
sitrauke ginklą, nuėjo in gre
timu kambkti ir nusiszovė m 
galva., s* f .

Jo lavona Sausio .2 d., ap
žiurėjo gydytojas Vaicžitiszka 
su Szancziu policijos virszinin- 
ku. Rasta kad kulka nėra isz- 
jus per pakauszi, bet pasiliko 
kaukolėj. Todėl nutarta kuna 
nusiusti in lavonine skrodimui 
padaryti, kad butu aiszkosms 
mirties priežasties vaizdas.

Vyro mirtis baisiai paveikė 
Krisaitiene. Ji verke ir sakes 
savo motinai, kuri buvo prie 
jos, kad atimsianti shu gyvy
be. Mėgino nusiszauti isz vyVo 
revolverio, bet ginklą isz jos 
atėmė. Nore jo iszgerti acto, bei 
ja sutrukdė ir atidžiai seke. 
Vis tik mokėjo apsisukti. Isze- 
jo in iszei narna ja vieta, iszgere 
acto esencijos.

Nusinuodijusia nuvežė iii li
gonine. Ten ji greitai mirė, bet 
dar suspėjo papasakoti apie sa
vo paskutini.pasikalbėjimu sn 
vyru. ..................

Žuvus . ūbiems. .Grisaicziams 
liko Grisaitienes. vaikai (pir
mo vyro) — dvi mergaites 5 
ir 7 metu. I 
LIETUVOJ IR VARPAI UŽ 

150 LITU NESKAMBA.
1 ’a note r i a i, U k merges apsk r. 

— Lapkriczio men. 20 diena, 
mirė 80 metu senelis J. M, Pa* - 
no tori u bažn. klebonas už pa
laidojimu u^sipraszo 300 litit 
Velionies sūnūs, žinodama^ 
kad paprastai kiti kunigai lai-

ko:

*:li

■

‘j
I11M

S
I

'1M W 'M
I

scnoviszku 
visokiu 

auksines

ukes.
SKAMBĄS GRABUOSE.

Lizbouas, Portugalija. —Lai
ke kasimo pamato del namo ar
ti upes TagUs, darbininkai už
tiko daugeli scnoviszku grabu 
kuriuose rado daugeli auksiniu 
pinigu, ypatingai
Tszpaniszkil dubli nu; 
papuoszu ui 
sztangas. Kaip mena tai ailt to
sios vietos turėjo 'boti palocius 
kuriame ’bijivo apsigyvenę Tsz- 
pani sz k i * razbaiu i nka i 
szinitai motu adgal; Surastas

kolos

koli

skarbas likos paimtas in karu
li szka muzpju o darbininkams 
už tai puikiai atlyginta.

ZOKONNINKAI 
KONTRABANCZIKAI.

— Penki 
jauni zokoiiinkai stengėsi gau- 
tis-per rubožiu o kad virszinin- 
kams nurodė nepaprastai rie
bus, padare ant ju krata. Rado 
pas juos <1 augeli kaladžių ka- 
zyriu, tabako del uostymo ir 
paperosu. Visi užmokėjo '.baus
me ir likos paliuosuoti bot ta- 
vora konfiskavo.

NELABAS SŪNŪS.
K urs k

Geneva,^Frąncija

Ivanov Jurgiu su
sivaidijo su> savo seneliu tėvu 
ir puolė durti ji peiliu. Senukas
isztraukes isz sunaus ranku 
peili, iszbego laukan ir inlipo 
in medi bet ir ežia sūnūs ji pa
siekė ir pradėjo muszti lova 
kuris netekęs spėkų pakibo ant 
medžio. Motina iszbego in pa
galba vyrui 'bet inirszes sūnus 
keliais smūgiais peilio padėjo 
motina ant vietos.

KAIP DARBININKAI 
RUSIJOJE GĖRĖSI

SAVO “ROJŲ.”
Rus u p ro f so j u zo 1 a ik ra s z 11 s 

Gudok raszo:
Simbirsiko apygardos fabri

ku. darbininkai pastaruoju me
tu padego keletą fabriku. Va
saros pabaigoj jie sudegino ge
lumbių fabriką. Spaliu mene
si su dideliu vargu pavyko isz- 
gclbeti darbininku padegta

ROJŲ.’

d a rbin ink u padegta 
Meldkosko malu na, didžiausi

/ * * ' I

visame kraszte. Spaliu pabai- 
prežastis, sako, goj buvo padegtas Melekosko 

linu verpiamas fabrikas, Lap
kriczio vidun’ ta fabriką vei

' • 1 >

atsiliepė in Žydclka:

praszy-
SIDABRI-

/

4 ( 
tai

gus (are: 
motere tai nepraliesiu tavo 
kraujo bet kad manes neiszduo- 
tai, padarysiu už tai lengva 
mirti per pakorimą.“ Po tam 
suriszo motere ir pradėjo pa-
ronginet ki^ia. Kada jAii viskas 
buvo parengta ii* virve kabėjo* 
bando iszmęgint ar virve dru-

Bertulaiezio

pripažino visli ežia isznuginta 
sidabriniu lapių prieaugliu net 
labai tinkaneziu veislei, tuo 
tarpu kai isz R'ytprusiu sida-- 
briniu lapių ūkiuose iszaugin- 
to prieaugliaus tinka tik apie 
30%. Bertulaiezio pavyzdingo 
sidabriniu lapių auginimo ūkio 
inrengimas atsiejo apie 60,(MX; 
litu. Pažymėtina, kad tas ūkis 
yra vienas isz piimuju instaig- 

delkos, adbegia iszmusze duris tu Lietuvoje.
SZIAULIUOSE SUGAVO 

PINIGU DIRBĖJUS.h r r *

Kriminaline policija Sziau- 
liuosopas pilieti Pauliuką Pra
na-ir jo. sugyvento ja Grigaity- 
te Ežero g-ve j 32 n r. kratos

ežiai pririszta prie balkio, in- 
kiszo abidvi rankas iii kilpa bet 
toji tuojaus susitraukė ir su
ome abidvi rankas szaltysziaus.

Kabojo nelabas 'žmogus už 
ranku szale gulinežlos ant grin
dų Žydolkos. Ant rytojaus kai
mynai girdėdami szauksma Žy

iiyparegejo kabanti szaltysziu 
pas kuri surado pinigui Iszve- 
že ’beveik pusgyvi in Rodzina 
kur ligonbutyjo turėjo nu- 
pjaut abidvi rankas. — Ar-gi 
no stebėtinas atsitikimas?

ligonbutyjo

MISZKU KIRTĖJAI SZOVE 
OZEKISTUS, BANDŽIŲ -
SIUS MAISTO VADUS 

SUIMTI; SUDEGINO 
BARAKUS.

Berlynas, — Maskviszkis 
Koelnische, Zeitung korespon
dentas pranesza:

Stengdamos padidinti misz- 
ko eksportą, sovietu vyriausy
be pastaruoju laiku mobilizavo 
in žiemiu rajonus dideles dar
bininku partijas miszko kirti
mo darbams.

Darbininku artelėj, suver- 
buotoj Jaroslavly skaiezium 
360 žmonių, 
Darbininkai mete darba, isz- 
plesze maisto ’krautuve, sulai
ko kroviniu traukini ir parei
kalavo, kad juos pargabentu 
atgal in Jaroslavli.

artelėj,

kilo maisztas.

bandė padegti. Lapkriczio 29
Prom-

atsake in tai szaudymu.
diena žlugo padegtas
žino popieriaus fabrikas

BOLSZEVIKAI TURI 72
SANVAITES PAGAL

SAPNAS SUGRAŽINO JAM 
GIRDĖJIMĄ.

.Tampa, Fla. — Petras Įta
lpos, f armory s ir miesto rodi
ninkas, kuris buvo kurezos per 
12 metu sapnavo ana nakti buk 
galėjo viską girdėti gerai. Pa
lindęs isz miego nusiszypsojo 
isz tokio sapno ir pamislino 
sau: butu gerai jaigu sapnai ant savo kuipaliaus kuris susi-
iszsipildytu. Kad sztai išgirdo

NAUJA KALENDORIŲ.
Moskva. — Paskirta komisi

ja ;por Sovietine valdžia ant su
rengimo naujo kalendoriaus

* a » ' 1 •

ana diena užbaigė savo užduoti 
ir perdirbo musu kalendorių

72 san vai ežiu,'
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Čzckistai bandė mąisztinin- 
ku vadus aresztuoti, bet artele 

• vi®- 
pas vietos sovieto .naiys buvo 
sumusztas, barakai padegti.

Žiniomis isz kitu rajonu, ir 
ten no viskas gera, kadangi

32 n r. 
metu rado tris padirbtus po 
10 litu banknotus. Be to, rado 
ir inrankiiis, kurias banknotai 
buvo spausdinami.

Nustatyta, kad pinigus dir
bo Pauliukas su savo sugyven- 
toja, o netikrus 10 litu bank
notus platino Sziauliu miesto 

, Luk-
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gy v ent o j os B u i v i d i e ne 
sziene ir Jurgaitiene.

Visi szio asmenys yra sulai
kyti.
UŽ ARKLIO PAVOGIMĄ;

9 MENESEI KALĖJIMO.
A. Panemunėj pil. Zeliuke- 

viezius, rad<i prie tvoros pri- 
riszta, kito pilieczio arkli, už
sėdo ir nujojo. Bet raitelis ne- 
užilgio buvo sugautas, ir at
sidūrė kaltinamųjų suole. Kau
no apyg. Teismas nagrinėjo 
jo bylą. Arkliavagis teismo 
aiszkinas, kad buvęs girtas h 
neatsimenąs ant ko buvęs už
sėdės ir in kairiu puse jojos. 
Praszo teisiho kad jo nelai
mingo pasigailėtu. Teismas at- 
galaujanti tonubaude 9 men. 
kalėjimo. . \
EMIGRACIJA ISZ LIETU

VOS PEREITAIS METAIS
Per 1929 metus isz Lietuvos 

emigravo 16,437 asmenys, isz 
kuriu in Argentina iszvyko 
6304, Brazilija — 4,521, Afrika 
— 1,283, Kanada — 1,279, Ura- 
gvaju — 1,363, Jungi. Ameri
kos Valstybes — 1,355, Meik- 
siįką — 48, Kuba— 82, Pal.es-

♦'■i 
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žinodama^ 
įmigai lar- 

doja už 30 litu, tad nesidėn»- 
damas ilgai su klebonu, imda
vę 150 litu, manydamas, kąd 
tiėk užteksią. Tacziau 150 litu 
klebono egoist i nes aistrose 
prie pinigu nepatenkino. Nuly 
dejus lavonu jn .bažsyczia, nei 
varpais nii'ks . neį^skambino,

egoistines

M#

i(

naujai atgabenamiems darbi
ninkams neprirengta- nei mais
to, nei reikalingu inrankiu.

TĖVAS GYVULYS.
Moskva. — Tula valstiete 

Asukova pranesze.policijai buk 
jos* vyras iszžagejo savo duk- 
toro ir kerszino papjauti savo

nei kunigas grabo sutiko, kaip 
paprastai, einant religinėmis

te ft te te a te «h te te Ite

*

tradicijomis, visad ir visur da
roma. Atrodo, kad bažn. var
pai yra klebono nuosavy)**, 
kuriais tik skambinama, kaidės isz 72 san vai ežiu, kožna 

skambejima ziegoriaus ir Uip sanvaite susidės isz penkių die
nu. Prię R’^lb moto da pasilie
ka ponlcios dienos kurias 'bol- 
szevikai naudos nnt szvoncziu, 
kurias apvaiksztines ant at
minties revoliucijos,

nusistebėjo kad sukliko ir pats
ma bet tomis dienomis pardono iszgirdo savo ’baisa. Žmogelis 
nariai paliuosavo Leskovski isz padėjo verkti isz džiaugsmo o 
kalėjimo kuriame atsėdėjo 21 visa szeimyna Idbaiį nudžiugo 
metus. ...

padėjo verkti isz džiaugsmo o

isz tojo> atsitikimo*

jos vyras iszžagejo savo duk- 
teio ir kerszino papjauti savo 
motere jaigu kam apie tai i?a- 
sakys. ............
/ :Tėva^žvori uždare < kalėjime 
ant penkių motu. 

i . 4

tinti-r* 178, Australiją įr kitur
32. ’

« J . f ' *. < • <te»32.
I

kietumui sumokama 300 litu. 
Tuo tarpu senelis dirbdama*
per 80 metu ir nuolat aukoda
mas pelup, dą|y$žnycziai, nc- 
užsi ta jmayą i^z. -jQsfpask u tines 
pagarbos ir už pinigus.

I*
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Kas Girdėt
* f

Žmogaus gyvastis..

s#' ‘ v' ft W

Neseniai buvusia popiežiaus 
sekretorius, kaiklinolas Gaspa
ri nusiuntė, vardan popiežiaus, 
padekavone del Eugeniuszo 
Vite už paaukavima visu savo 
pinigu ant pastatymo katali- 
kiszkos bažnyczios Tatabunya 
ant Vengru.

Geraduszis Vite, kuris pasta
te taja bažnyczia savo pinigais 

Žydas, pildydamas karsz-y ra 1 » 7 * »■

tai Maižiesziaus mokslus ir yra
W r

perdetiniu Zydiszkos prieglau
dos del vaiku Budapeszte.

Žydai už tokia anka ant ka- 
talikiszkos bažnyczios 
trėmė savo tautieti isz 
drangiszko pulko. Bet kas atsi
tiktu jaigu atsirastu kokis ge
ras katalikas kuris pastatytu 
Žydiszka sinagoga arba bažny- 
ezia del protestonu ?!

noisz-
savo

fiziszkos

Dziakonas Chicagos Univer
siteto, Sailar Matthews ana 
diena kalbėjo kad dvasiszkieji 
tankiai kaltina velne už nupuo
limą ir griekus žmogaus l>et 
isztikruju kalte yra 
kaltes grieszninko.

tai didele klaida isz 
dvasiszkuju, bauginti 

žmonos pekla, kaipo bausmia 
už juju prasikaltimus nes prie
žastis juju grieku buna tankiai 
ligos panasziai 
rieszutai.’>

Ateityje, dvasiszkieji geisda
mi būti daktarais dusziu savo 
parapijonu turės žinoti no tik 
mokslą teologijos bet psycholo- 
gija ir patologija.

4‘Yra 
szalies

kaip sudžiūvę

Gyventojai Suvienytu Vals
tijų praeita 1929 meta suvalgė 
34,408,560,000 kiausziniu. Yra 
tai milžiniszkas skaitlis o bet

Žmogus ateina ant szio svie
to be jokio paszankimo ir Ap
leidžia ji prieszindamasis.

Laike jojo buvimo ant szio 
svieto, pereina, per daugeli ne
pasisekimu ir nelaimiu.

Isz jaunųjų dienu vadinu ji 
aniuoleliu” o 

“velniu.
‘‘nniuoleliu” o kada paauga 
vadina ji “velniu.”

Norints turi szeimyna bet ji 
vadina kvailiu o jaigu szoimy- 
nos neturi tai yra savmylis.

Jaigu yra vargszu tai sako 
kad jisai yra szlektu gaspado- 
rium o jaigu yra turtingu tai 
yra iszmintingu ir neteisingu.

Jaigu užsiima politika tai ji 
vadina “grafterių” 
politika nesimaiszo tai yra nė
ge ištinu ukęsu.

Jaigu eina in bažnyczia tai 
yra veidmainiu o jaigu no eina 
vadina ji netikėliu.

Jaigu aukauja pinigus ant 
geru tikslu tai 'daro tai tiktai 
del žmonių akiu o jaigu neduo
da tai ji vadina sknpuolium.

Kada pasirodo pirma diena 
ant szio svieto, kožnas geistu ji 
paimti in glebi bot kada per- 
siskiria su sziuom svietu kož
nas geistu ji spirti su koja.

Kada mirszta da jaunu tai 
visi sako: “szkada tokio jauno 
žmogaus, turėjo priesz save ge
ra ateiti.” 
žmones sako: 
stipti.”

Na ir 
ant svieto 
tuos visus nesmagumus?

o jaigu in

Kada pasensta tai
“jau laikas jam

kam žmogus gyvena 
jaigu pereina per

DŪMOJIMAI
Daugiau mo teres bijoft-

griausmo ne kaip žaibo. (Rei
kė szitoip suprast) — griaus
mas yra tai muszys, o žaibas
tai x’yTo kerszinimas.

’V.r: .7. ■
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PAJESZKOJIMAI
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Asz Juozas Damidaviezius, 
pajeszkau savo Seseri Mariona 
Damida.vicziuto po vyru pa
varde Pulokiene. Jau daug 
metu kaip paliko savo vyra. 
Juozas. Puloką mirė 7 Sausio, 
1930, o jos dukreles apgailes-

o ul ,u. ju jyj f-

01—..i ■
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Ivano Ivanaiczio
I1. ■'■•'•‘.A\ tA'.'ki*1 ,*M»» ■ ,» \t
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Atsitikimas
Ar ponas matei mano

kabineto Skicįetn? Tai no pa
prastas skielotas. Tai 'ne isz

n .. .......................... ...

pono laime.
h* —IĮ-.I

f ■

— A»z neduosiu 'kojos!
— Kai Neduosi?! Sidor-

cziuk, tempk ji kartu su ko- 
J * " “ * “ * L
svarstyklių!

— Susimylėk ponas — at
siliepiau ■— ar-gi galima žmo-

ja in tamožnc ir paguldyk anl 
svarstyklių!

tu skielotu, (kokius akudemi- K“ guldyti M svarstykiu po- 
kai

............ - .1 ■-! ii > Ii—■

Jonukas
c

I 'I.

Tikras Atsitikimas

.. ■ ................... ..

žibinte ir lauW>‘*|^<Sį| jftpV
F"

temijo maszinistas, nes loko- 
motivo szvilpyne suszvilpe, 
garas paleistas pro paszalines 
dūdas sucypė: Jonukas ka tik 
galintis nusistovet ant kojų, 
girdėdamas tuos atbalsius nu
sidžiaugė. .. Trūkis sulaikytas 
palengvele ėjo, net kol nesu
stojo prie sargo butelio. Val
kas prisiartinęs apsakė maszi- 
nistu apie sugadinta kelia, po 
tam drebantis nuo szalczio at
sikreipė ir norėjo eit in buteli, 
idant ten pult nuvargintam ir 
atgaut pajiegas, bet vos ženge 
žigsni puolė, neturėdamas vi
sai jau pajiegos. Butu parpuo
lęs ant žemes, jei nebutu puo
lės in g 
kuris prisiartino 
tuomi tarpu.

tarė 
auka žmogus.

Vaikas suprato baisa,, paži
no ji 1— 
Sudrėbėjo smarkiai...

Tėvo akise nors matoma bu- 
gadestis, bet po draug ir 

pa si d id ži a v i mas. Glausdamas 
vaika prie savo krutinės at
kaltojo:

Gerai mano sunau, del 
iszgelbejimo gyvasties daugu
mui žmonių, kurie ja neabejo
tinai prarastu nelaimei atsiti
kus, nesibaisejai audros ir var
go-

Vaikas apsižvelgė aplink ir 
pamate ežia tęva ir motina sa
vo. Drebėjo dabar jau ne nuo 
szalczio, 
baimes..
gimdytojai 
kės savo

Audra siauezio. Viesulą stau
gia, ūžia, 
griausmai sekdami žaibus ar- 
danezius juodus debesius tran
ko smarkiai • lietus; 'liejasi 
smarkiai isz pritvinkusiu de
besiu; ant žemes tukstaneziai

blaszko medžius;

— medi’kni pirkinojasi ant «« tavom? .Tink tai ims 
.... ’ penkis padus, koksai

7k,iddas'”mano gerinusio prie- tnkBtantis rubliu prisieis už-
tau,ja savo motinėlės. .Jai kas Aleksandrovskos rinkos. Tai sVort-
žino apie ja ar gyva ar mirus 
malonėkite duoti UinVia sziuo 
adresu:

J. Domidaviczius
230 Perry St.,

Herkimer, N. Y.

(1t.

Asz Marijona Kauskiene, po 
pajeszkau 
Katros ir 

Rožes Mareinkevieziutes. Pa
eina isz Suval’ku gubernijos, 
Punsko parapijos, Saltenu 
kaimo.Seniau gyveno Philadel- 
phijoj. Turiu svarbu reikalą. 
Meldžiu atsiszaukti sziuo ad
resu:

Mrs. Chas. Kosėk,
509 Spring Ave. 

Steubenville, Conn.

tėvais Burdulį u t o 
dvieju pus-seseriu

Suval'ku 
parapijos,

(lt.

M

Asz Simanas Bekeritis, pa
jeszkau Franciszkaus Marti- 
szaus. Jis paeina isz Suvaiko 
gubernijos, Kidulių valscz. 
Parvazninku kaimo. Jeigu kas
ka apie ji žino arba pats tegu] 
atsiszaukia sziuo adresu: (lt.

Mr. Simanas Bekeritis,
457 Webster St., 
Grand Rapids, Mich.

!

Pajeszkau Miko Blujaus ir 
Karaliaus Jervos. Jie badai 
gyvena Cleveland, Ohio. Kas 
ka apie juos žino arba patys 

atsiszauktimalonėkite
adresu:

Jos. Baltronis,
133 Riverside Ave

sziuo 
(lt.

penkis pūdus, koksai

mokėti.
Asz nei pi nigu neturi n 

tare Ivan Ivano-

tolio Ivano Ivaniaiczio. Teip 
pone, pirm menesio asz su tuo 
paežiu skieletu (jis buvo dar 
aptemtas skūra ir tuo vis- 
kuom, kas reikalinga žmogui) 
su tuo paežiu skieletu 
kau — sėdėjau “Akvariume.” 
Argi galėjau asz tuo kart pa
ini si y t, kad po porai nedelin 
jis stoves mano kabinete ir 
žiūrėti ant mus akiu duobo
mis? Ar galėjo jis pamislyt 
kad tai bus jam tas paskutinis 
kotletas. Nesibijok, ponas! 
Ivan Ivanoviez numirė ne nuo 
choleros ir džinuos. Jis numirė 
nuo tamožnes (kamaros). Teip 
nuo Bialoostrovo tamožnes. 
Nuo kitu tamožniu taipgi ser
ga, bot nemirszta.
tamožnc
kianti, bet niekados ji dar ne
buvo smerties priežastim. Ir 
viskas buvo taip prastai.

Viena karta, nuvažiavome 
in Ilelsingforsa — pasivioszeti. 
In tenai nukeliavome mario
mis. Atgal gryžtant turėjau 
nepaprasta atjaiitima ir kada 
vengemes gryžti, tariau jam:

— Ivan Ivanovicz, keliauki
me mariomis!

— Už nieką ant svieto!—
■Ii . ♦

No — sako — už jokius pini
gus! Gana — sako — jau asz 
prisivemiau. Važiuosime gele
žinkeliu.

— Ivan Ivanovicz — sakau 
jam vėl — nuo mariu ligos nie
kas dar nenumirė, 
kiotžemio pražuvo
asabu! Juk mums baisiausia 
tamožnc!

Bet jis už nieką. Už jokius 
pinigus. Kas buvo daryti? Sė
dome ir iszvažiavoinc. Priva
žiuojamo prio Bialoostrovo. 
per mano kuna skruzdeles pe
rėjo. To priežastis, kad Ivan 
Ivanovicz turėjo sau pritaisy- 
fia koja. Helsingforso jis ja tru
puti sužeidė (tos pritaisytos 
1 * • • 4 • i

—** * 
Akvariume.

Nesibijok

Virbalio
yra sveikatai ken-
•» 4

su savim —
viez. Pagalios tegul Dievas bus

• ■ . .k ♦

upeliuku kaip žalcziai' šliau
žia kripiuotnis takais in slė
nius kur susilie.iineja ir tveriu 
tvenki nūs arba, susiliejo iii 
krūva lėk a įtolaus IsmarkiaiS 
upeliais, 
ant savo kelio, užaneziais ir 
putojailczia’is tartum fsz ’.ap
maudus kada patinka ant sayo 
kelio kuna, kurio ingraužt, no 
nustumt sau nuo kelio uebage
li.

Mažytėj triobelej prie gele
žinkelio linijos sėdi vienas ke
turiolikos metu senumo vai
kas. Skuta jis sau bulves ir 
tartum visai, negirdįs kas lau
ke veikiasi niuka sau gaidas 
kokias tai daineles. Kagi ji ap
eina audra. Mate ir geradejo 
jis jau neviena syki audra, ap
sipratęs buvo su tuomi ir tas 
visai jo nebaugino.

Vaikas tas, vardu Jonukas 
buvo sūnum i geležinkelio rn • v ■.go. levas iszvaziavo su ser- 
ganezia jo motina in miestą 
pas gydytoja, o jis pasiliko už 
ieva pildyti tėvo tarnysta. Jau 
daros tai, Jonukas, ndkarta ir 
žinojo visas tęva pareigas, to
dėl visai, buvo ramus ir drą
siai pildo pareigas geležinke
liui o sargo.

— Bet-gi ir pila tas lietus! 
— tare dirstelejes in langeli— 
kaip isz kibiro liejasi.

Ir urnai atėjo jam in galva 
misi is apie Medi kokia pada- 
ris potviniai. Atsiminė apie 
geležinkeli 
liu varsnų atstu! upe teka vi
sai szale relių geležinkelio.

— Aha! — tarė pats in sa-
— sėdžiu czionais rainus, o 

ten gal vanduo suardė
Turiu eit pažiūrėt 

idant truki persergęt.
Priėjo prie langelio. Pažiū

rėjęs pro ji laukan, nenorom® 
sudrėbėjo pamislijes kad turi1 
cit laukan kada teip smarkiai 

perkūnijos

t

arbasu jumis, imkite koja.
Atkabino koja ir
— Vasze visokordie 

ko vienas sargas, atsisukdamas 
in nnczelninka •— pas ji kas to
kio burnoj žvilga.

Kas tokio žvilga / 
riko naczelninkas.

— Niekas nežvilga? — at
sake persigan.de® Ivan Ivan o- 
viez. Ar jus mislijate, kad 
pas mano burnoj jubileraus 
krautuve! Tik taip sau blizga.

Tie žodžiai prapuldė Ivan 
Ivanoviczu.

— Auksas! — suszuko na- 
czelninktas — užrubežinio auk
so nevalia gabenti in Rosija. 
Sidorczuk, 
nos auksu.

Sidorczuk, matyt, 
miau tarnavo prie arkliu, ka 
daugi tuojau® smagiai paszo- 
ko ir iszlupo isz burnos gomu
rį.

— A|įžiūrėti ir apjieszkoti 
ji kuogeriausiui! — suszuko 
czi na liniukas. Jis vfSias kontra
bandų bus pilnas. Ranka jam 
pajudink, Sidorczuk, ar kar
tais nebus pridirbta? In akis 
jam pasižiūrėk, Sirdoczuk, ar 
no jk) reel an i nes! Imkie ji už 
nosies, Sirdoczuk. Misliju, kad 
ir nosis bus metaline. Patam- 

už plauku Sidorczck! 
gabena.

padavė
8a- raujancziais vis labai 

kelio, lebi kokio tai žmogaus 
prie vaiko

A
Milui i^H Kuilį — su*

vo

iszimk jam isz bur-

jau pir-
sar-

Gerai mano sunau! — 
laikantis savo glebijc Jo-

buvo tai balsas tėvo!

b

■I

h

s

vien isz džiaugsmo ir 
♦Trukiu važevo jo 

i — jei butu ne atli- 
paroigu. rasi, butu 

sierata pasilikęs.
*
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Yra tai Receptas nuo 

Perszalimo, Grippo, Dengue, 
Influenzos, Karszt-liges, kaipo 
ir Materijos. Visose aptiekose.
Yra tai veikiausia gyduole žinoma

j Ant. J. Sakalauskas °
■ į LIETUV1SZKAS GRABORIUS 

(Bell Phone 872)
; 331 W. Centro St. Shenandoah, Pa.

pyk ji 
Perukas

Coxsackie, N. Y. bet nuo 
jau tiekNe kožnas vvras norėtu

bet kožnas norėtu savo paczia 
perdirbt ant ku'karkos.

daug

30 metu adgal žmones daugiau, paimt už paczia savo ku'karka
J I 1 - ..L 1 —■ y. m. 4 «k«K a. .. * * r* .n n * t

sunaudojo kiausziniu ne kaip 
sziadien. Taip apraszineja Paul 
Mandeville isz Rock Island 
sekretorius drauguves 
States Egg Society 

sumažinimo

il United 
’ o priežas

tis sumažinimo naudojimo 
kiausziniu yra pagaminti viso
kį valgiai bleszinese.

Automobiliai ir prie to prisi
dėjo kad žmonesmažiau naudo
ja kiauszinius nes vietoje už
pakalyje namo pastatyt viszti- 
nyczia tai stato garadžiu.

> >

Kongresas užtvirtino sutarti 
su Francija kas kiszasi atmo
kė j imo kariszku skolų, yra tai 
keturiolikta sutartis Suv. Vals., 
su Europinėms vieszpatystems 
tame tiksle. Europiszkos viesz. 
patystes sutiko atmokėti Ame- 
rikui isz viso 22 bilijonus ir be
veik 163 milijonus doleriu, 
drauge su procentais kuriu yra 
apie 10y2 bilijonu doleriu. At
mokė jimas t uju skolų turi būti 
in laika 62 metu. Drauge su 
procentais turi užmokėti

Anglija........ $11,000,000,000
Francija .... ^.6,847,674,000 
Italija.............. 2,407,677,000
Belgija................ 727,830,000

... 435,687,500
Czekoslovakija ..312,811,433 
Jugoslavija.......... 95,177,635
Lietuva........
Latvija........
Finland i ja............ 21,695,055
Vengrai........

'r kiti sklypai.
Jokios sutarties da nepada

ryta su Rosija kuri yra kalta 
Amerikui 187,729,750 doleriu. 
Už tai Amerikos sziadien visai 
nepri pažysta soviatines val
džios.

Lenkija ....

....14,531,940 

.... 13,938,635

4,693,240

r

Pagal apskaityma nelaimiu 
praeita meta tai 328 moterių li
kos sužeista praeita meta ku
rioj neszipjo trumpas szlebes 
betį'191^ mete kada tai moteres 
nesziojo ilgas szlebes tai likos 
sužeista net 1,469 moteres. Ar
gi negeriau neszioti trumpas 
szlebes ir apsisaugo! nuo nelai
miu! Priek tairn trumpos szle
bes yra daug sveikesnes ne 
kaip ilgos kurios szluoja uly- 
czes ir surenka vi sokes szasz- 
lavas, tabakines seiles ir truk
do yaikszcziojime.

* Ji ■ * « j1 w “ —

be 1913 mete kada tai moteres

M

/ 
F

Iszrengk ji

Nežiūrėkite daug ant 
kad negali liežuvio 

sulaikyt neapkalbėjusios kitu. 
Ir josios moka susilaikyt nuo 
liežuviu, kaip kate no saldaus 
pieno.

Jaigu iszgirsi motere ap- 
svetimus

moterių
v

♦

kalbante svetimus vyrus — 
kitu moterių, tai ’žinokie kad 
ir su josios vyru turi būtie kas 
negerai.

Linksmumas prie dva
sios ir’tikybos, yra didžiausiu 
turtu žmogaus gyvenime.

Tiktai ’kvailei pyksta 
jeigu kas del juju in akis bo
das iszkiszi neja.

*

da ugia use
sziausus ir nieksze.

* Vyrai mėgsta tankci mo
teres ne del to kuom josios 
yra, bet del to, kuom josios 
iszrodo.

* Protingas vyras
su pinigais nuo paezios, už tai 
suezedina pinigą. t

Konia visos moteres yra 
tosios nuomones kad apsivy- 
ravus, yra 
gyvenimas.

Gailestis moteres ne yra 
taip didelis kaip gailestis vy
ro, bet moteręs tam netiki.

Juom ant moteres dau
giausia žibueziu, toum josios 
praeito tamsesne.

1

Prie laimingumo moteres 
prisiplaka past-

ne del to kuom 
bet del to,

slcpesi

tai laimingiausos

Greicziau motere ingalc- 
si rankom ne kaip su liežuviu. 

—F.

JAUNAS DAKTARAS IN 
SENA DAKTARA.

— Asz bijau nes kaip rodos 
mano ligonis numirs. Duokie 
daktare rodą kaip turiu toliaus 
gydint?

Senas daktaras:
ligonis invales pinigu?

— Ne.
— Na, gydyk taip, kaip gy

dei lyg sziol.

O ar turi

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje.

Ant Antro Floro Kline Sztoro
19 W. Centre St ; Mahanoy City

tz' < 4 »; ,ri: , .. '*■*
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Dingo isz Philadelphijos 24 
Bertha 

Lauksit 35 metu senumo, 5 pė
du 7 coliu ankszczio, 150 sva
ru, trumpi rusvi plaukai, kar
pa ant lupos, žemiau akies, ir 
viena ant kaktos. Pasiėmė su 
save 14 metu senumo mergai
te vardu Silvia, ir vaika Al
berta 12 metu senumo. Moto
re gal gyvena su savo szvogo- 
riu Steponą Lauksh. Jeigu kas 
darodys tikrai apie tokia szoi- 
myna, apturės $10 nagrados.

A. Lauksh,
51 N, Salford St., 

Philadelphia. Pa.

Augusto 1929 mete,

(F.ll)

BALSAI MUSU
SKAITYTOJU

f - - - - -

Marcele Akelaitiene,Mrs. Marcele Akelaitiene, 
New York. — Acziu szirdingai 
už prisiimtima už teip puiku 
kalendorių, kuris buvo teip 
akyvas kad negaleeziau paliaut 
ji skaityt pakol viso neper- 
skaieziau, intalpa mane labai 
užeino. Prisiuncziu prenumera- 

ant szio meto 
yra stebėtinų

ta už “Saule” 
nes ‘ ‘ Saule ’> 
laiki-aszcziu su puikeis skai
tymais ir akyvomis žiniomis. 
Skaitau ji jau 16 metu. Priesz 
mirti mano vyras ji skaitė 
nuo pat pradžios ir vis skaity
siu. O kad “Saule’’
akyvu laikraszcziu todėl lau
kėme jo su nėkantrybe ir skai
tome dienas pakol ateis ir vis
ką pamecziu dirbti pakol ji 
neperskaitau. Da

yra tokiu

karta acziu 
už teip naudinga laikraszti ko- 

Saule.kiu yra a M

TO NEPADARYS.

Vienas tarnas prasze pas 
savo duondavi, idant jam duo
tu alga už 2 menesius, nes ta
sai atsisakinėjo o tas be at
laidos melde:

Susimylėdamas ne iszsi- 
kalbinek o duo'kio...

— Ne, ne galiu, savo tėvui 
duotau; ana kaip Mikita da
viau iszvirsz alga, tai ne iszbu- 
ves du menesius numirė.

— Tai ponas mielini, jog ir 
asz tokia nedorybe tamistai 
padarysiu?

kojos visai netvirtos — arszes- 
nes už paprastas) ir pirko 
nauja; suprantamas dalykas, 
kad jo koja buvo, kaip ant pa
rodos: darbas, medžogla — pir
mos ruszies. Už tokia koja Pe
terburgo, o priegtam ant Nevs
kio prospekto, reikia užmokėt 
du kartu daugiau. Ir insidemok 
ponas mano prijautimas iszejo 
aikszten. Prisiartina prie mus 
muito sargai su žandarmu.

— Bombų neturite!
— Isz kur ? kokiu bombų? 

Ir pinigu tokiu neturime, kad 
bombas pirkinėti.

— O dinamito neturite!
—- Neturimo parako.
— Asz klausiu no parako, 

bet dinamito!
— Ne.
—i Brauningu? -

Ne.
Anuotu !
Ne.
Kitokiu ginklu, kaip tai 

durklu, peiliu, ir t.t.?.
—- Ne nieko.
Iszverte viską isz mus va

lizų ir jau rengėsi iszeiti, kad 
tuo tarpu; vienas szvaptelejo 
ka tokio vyresniam. Tasai pa- 
szoko, tarytum kepdamas; ir

pa prastas)

prie Ivano Ivanoczio.
—- Kokia pas poną koja? 

Nauja! Delko ponas mums to 
visko nepasako, kad pas poną 
randasi nauji daiktai? Ar pa
nas nežinai, kad už naujus 
daiktus pridera mokėti mui
tas?

■— Susimylėk j>onas — at-
saįke baimling^ii (ivan llvano- 
viez — juk asz jos parduoti 
negabenau. Tai mano locna 
koja. Kalbant teisingai, yra 
tai neatidalijamas sąnarys ma
no kūno.

— Sidorczuk, tsuk jam ko
ja! Vesk ji in tamožne.

— Juk ji. prasta: medine!
— Jei prasta, medine, tai 

ponas mažiau užmokėsi. Tąi

i

I

i i
ji

>

dalimis, Sidorczuk! Ant svars
tyklių su juo, Sidorczuk! Per- 
skriosk jam. Sidorczuk pilvą, 
nes pas tokius vis sako užrube- 
žiiiio atrandama! In gerkle, in 
gerkle, jam in lysk, Sidorczuk! 
Toki sidabro prisikemsza. Isz
rengk ji visai, Sidorcziuk!

Neturėjau net laiko atsigau
ti, kada Sidorczuk, su kitu 
dvieju sargu pagelba iszrenge 
Ivana Ivanovicziu.

Kaip pasidaro, nelaiminga
sis visas pilnas buvo kontra
bandos. Viena akis buvo isz 
porcelano ir isz kokio dar 
porcelano! G cikle jo atrasta 
sidabrine triubele o pilve cie- 
las kamuolys szilkiniu operaci
joms siūlu ir tai dar geriausios 
ruszies. Iszrengta Ivana Ivą- 
noviezia nunesze in tamožnc ir 
paguldo ant svarstyklių. Labai 
ilgai barėsi, kokis muitas pas
kirti, ar kaipo užrubesžine 

, ar 
bet 'kadangi

ar
(koja), ar kaipo už szilka 
kaipo už auksu,
Ivan Ivanovicz atidavė Dievui 
du^szia ant svarstyklių, buda- 

nutarta jis sukonfiskuoti 
ir parduoti ’vieszai ant Imita
cijos.

Sargas, kuriam daviau ant 
arbatos atneszo man in vagonu 
Ivano Ivanovicziaus ®kieleta 
ir tas pasirodė, kad jis yra isz 
Rusijos paėjimo ir nereikalau
ja muito. . ,

Misliji ponas, kad manes ne

dusz 
mas 
ir p

sulaiko Petorsburgo tamožnej ? 
Dar kokia buvo istorija! Pir
miausiai pareikalauta, idant 

xz •• a v ■asz užmokecziau, kaipo už slo- 
niaus kaulus, kadangi Ivano- 
Ivanoviczio kaulai buvo labai 
balti. Pasirokavau ir vienok 
užmokėjau labai mažai.

— Biodnas Vania, tu žiū
rai in mano akiu duobutėmis 
ir rodos man, kad verki. Sa-
kiau tau, nevažiuok per Bia- 
loostrovo tamožnia! ....            II I ■ . ... ... ..

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS L1ETUV1SZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY
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Laidoja kunus numirėliu. Pasamdo 
autorAobilius del laldotuviu, kriksz-
tintu, veaeliju, pasivažindjiipo ir t. t.
620 W. Centro ir 003 W.Mabanoy St.
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Atsiminė 
atsiminė, kad ke-

ve

žinkeli.
gcle-

lija> graudžia ir 
tranko.

Atsisėdo vėl ant kėdutės, bet 
jau dabar ramiai negalėjo sė
dėti, rodosi jam kad girdi bai
sa: “Eik, eik!” — Jeigu pili- 
rna vanduo paplovė, geležinke
lis sugodos, trūkis gali susi- 
muszt, inpult in upe ir daug 
žmonių pražiltu. Tos m i si i s lie
pė vaikui pasiszvest del ap
saugojimo nuo nelaimes žmo
nių. Kad buvo vakaras, usžsi- 
žiobo žibinte ir jau nepaisin- 
damas ant lietaus iszejo.

Ejp smarkiai nuolat besisli- 
dinedamas ant szfapios žemes: 
vanduo buvo apsemes visa klo
ni. Jonukas isz pradžių turėjo 
brist per vandeni su lyg kaule
liu, po tam kas kart giliau net 
sulyg keliu, srioves lietaus su 
szlapino ji visa iki sausam siū
lui, bet nesusilaike pa tol, kol

Eik, eik!

nepasieke vietos kame upe ga
lėjo sugadini geležinkeli. Ma
te dabar jau kad labai nege
rai butu pasielgęs, jei nebūtu 
ėjos pažiūrėti.

Vanduo apsiėmė visa sleuL 
upe tikrai suardo geležinkeli, 
iszneszdama žemes isz porelių 
kad tos tik kabojo ir be abejo
nes grūmojo nelaime a teina n- 
cziam trukini szioje vietoje. 
Jonukas apžiūrėjęs geležinkeli 
rados ji sugadinta, vėl pradėjo 
brist atgal prie butelio, idant 
persergot ketinanti netrukus 
ateit truki. Perszlapusie dra
bužiai apsunkinėjo ji,y ‘ Ji, pan-
cziojo kojas, mažas sargas sku- 
bindamasis nuolat puolinėjo, 
bet kėlėsi veik ir skubino prie 
savo butelio, kadangi žibinte 
užgeso, reikėjo vėl ja uszžiebt 
del sulaikimo trūkio. Gabaus 
atliko savo kelione uszsižiebe 
raudona žibinto — ir sztai isz- 
girdo atitolintus atbalsius trū
kio ėjimo. Iszejo isz butelio pa-

pan-

keje nuilsuse sunko ranka su
1'5 ■ ''‘K ' ? ' 8. ■''' I1, ■ 1 ■' I IV'iK, ■ 1 l D? 't

Ant. J. Sakalauskas

Nubudimo valandoje sutel

•š

3 tarnavima tai meldžiu man tele-
4 tonuoti o pribusiu in deszimta

✓ 
/
✓

/ Nubudimo valandoje eutei-
3 kiam geriausi patarnavima. Pa- 

laidojima atliekam rūpestingai

'Ą nėdinti.
Isz Mahanojaus ir Girardvilles

2 jeigu kas pareikalaus mano pa-

j

4 ir gražiai. Busite pilnai užga-

4

J minutu. Bell Telefonas 872 Q

GYDUOLE NUO ANGLEKASiU 
ASTMA IR NOSINIO KATARO 

Neapmokama gyduole variuojama* tu 
stebetine pasekme per 80 metu, del 
Gerklines Astma arba dusulio, Bron- 
kitis, Gerklines kosulio, Plauti, Sunku 
kvepavima, UŽSima ir szalti galvoje, 
Priszakini skausme galvos ir Lt. Gy
duole kuri visad gelbsti. Vieno mėne
sio gydimas Preke 30c per paczta. 
[szrasta ir parduodama vien tik per 

HAMPDEN LABORATORY
724 MULLBERY ST. READING. PA.

*1,000 TIK UŽ 00 CENTU.
Ka tas tūkstantis doleriu Imogui 

reiszkia, jaigu jis yra apimtas ko
kios nors ligos bei viduriu sugedi
mo? Toks žmogus yra susiraukęs, ne
linksmas ir invairiu nesmagumu ap
imtas. Jaigu tokiam žmogui tr auk
sini kaina parodytum, tai jam malo
nesne butu sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jaigu jautiesi esąs ap
imtu kokiu nors nesmagumu, tai 

,uk musu vaist-žollu nuoirreu 
bile vienos žemiau pažymėtu lifu ir 
atgauk savų sveikata.

Vaist-žoles yra nuo sekanczfa Il
gu: viduriu užkietėjimo, aldlvio no- 
malimo, nenoro valgyt, strėnų ir pa
ežiu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), penzalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj, ir 
kitu Ilgu. Atsiunsk 60c. tai gausi 
vaist-žollu, kurios jums sugrąžius 
sveikata, panaikins minėtas ligas.

Jaigu kenti nervu suirime, gaivos 
skausmus, užima ausyse, nuomari, 
szirdies liga, tai atsiunsk 86c. o gau
si musu gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas“. Nervu li
ga yra labai blogas dalykas, bet mu
su Nervu Preparatas užbėga tai li
gai kelia ir suteikia žmogui ramu
ma. Atsiusk 10c. o gausi musu žolių 
ir knygų kataloge. Reikalingi musu 
žolių pardavinėtojai visuose miestuo
se. M. ŽUKAITIS,
26 GUIet Street, Spencerport, N. Y.
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VAIDINELIS
Parasse N. Pinkertonas, 

garsus detektyvas.

Verte F.W.8.B.

Skyrius IIL
Pinkertonas ka tik buvo nu

rijąs in savo kambari kai pasi
girdo nesvietiszkas riksmas... 
Su žaibo greitumu szoko jis in 
kunigaikszczio miegamaji ka
me pamate ji klūpanti kamba
rio viduryj: jo veidas buvo su
stingęs nuo iszgasczio.

Senis Volžis buvo apalpęs ir 
nuvirtęs pas lova.

In kambari jau sugebėjo at
bėgti keletas tarnu kurie isz- 
vyde palaidoto nebaszninko la- 

. vona, nusigando atsitraukė ad- 
gal.

Nebaszninko iszveizda buvo 
baisi. Veidas buvo persikrei- 
pos; isz akies indubimu stipso- 
jo akiu baltimai kurie nabasz- 
niko veidui priruosze biauria 
žiūra.

— Rakali! — suszuko gar
susis sznipas, atidžiai žvalgy
damas subėgusius tarnus; te- 
cziaus Jurgio Jako nebuvo 
terp ju. — Visi pasilikite czia 
prie jusu pono! Asz nutversiu 
ta nieksza kuris padare szi per- 
sižengima.

Jo smailus žvilgterėjimas 
aptiko žmogų, kuris oro pusė
je stovėjo užsiglaudės už kar
nizo ir velnioniszkai szypsoda- 
mas per langeli temijo koki 
inspudi lavonas padaris ant 
snsirinkusiuju. Vienu dideliu 
szuoliu atsidūrė sznipas pas 
langa ir atidaręs ji pamate kad 
nepažystamas žmogus eme pa
gūžomis bėgti po karnizu.

— Sustok, Jakai! — surė
kė Pinkertonas, — o ne tai asz 
szausiu.

Rustus prakeikimas buvo 
atsakymu sznipui. Pasigirdo 
szuvis ir kulipka, nubroždama 
siena praszvilpe sznipui pro 
galva.
Pinkertonas teipgi užsidenge. 

Piktadaris jau ryžosi inlysti ta
viena atdara laga, kai pasi
girdo Pinkertono szuvis... Už
slopintas surikimas pasiekė 
ausis. Kulipka pataikė in sie
ki (czieli) ... Piktadaris mos
telėjo rankomis, krito žemyn 
ir iszsitiese ant kiemo greatos 
(bruku).

Pinkertonas, 
palanges prisiartino prie ku
nigaikszczio, kuris nulindęs 
sėdėjo kedeje (kresle) pasako 
jam keletą nuraminimo žodžiu, 
iszejo isz kambario ir nusilei
do in kiemą ten jis pamate vcj 
Žeja ir kitus žmones stovin- 
czius nas nukritusi piktadari.

Sznipo kulipka pataikė pik
tadario krūtinėn: jo galva bu
vo perskelta ir sutrekszta kri
timo: isz sukruvintos burnos 
meta nuo meto veržėsi sunkus 
dejavimas.

Pinkertonas pasilenke prie 
susikalusio ir surėkė jam in 
ausi.

nuszokes nuo

— Jurgi Jakai, po keliu 
minutu tu stosies priesz Augsz- 

\cziausiojo teismą! Palengvink 
savo dusziai ir pasakyk kas ta
vo sandarbininkai 1

Mirsztancziojo kūnas sudrė
bėjo. .. Tik—tik vienas pade- 
tojas... Juozas Szlikas... sze- 
poje...

Sznipuibuvo to užtektinai.

. Vytis

1 ............... .  ........ ............. .
szuoliu vaidinolis iszszoko isz 
szepos ir smuko per duris. Pa
sigirdo szuvis!

Szhipas nesitikėjo tokio nu
tikimo ir atsikvoszejas eme 
vytis paskui bėganti..
reikėjo siaurais, kreivais kori
doriais; užsilenkimai nedavė 
sznipui gerai revolveri taikinti. 
Netrukus jis pamate kad vai- 
dinelis pribėgės prio szriubuo- 
tu laiptu pasiriego ant j u 
szveisdamas in bonia.

' — Dabar tai ji sugausiu!— 
tarė sau Pinkertonas, Jis pats 
inlindo in žabangas! Ten augsz- 
tni nėra pagelbos!

Be mažiausio cziužejimo eme 
lipti sznipas tais paežiais laip
tais vis augsztyn pakol pasiekė 
bonios virszugali. Czia buvo 
mažas atdaras langas, iszkiszes 
per ji galva sznipas labai at
sargiai eme dairytis augzstyn. 
Pagalios jis pastebėjo ta ka ti
kėjosi.

Augsztai ant kuoro stiebo 
stovėjo piktadaris apsisupęs 
baltais drabužiais ir abejomis 
rankomis stipriai turejosi stie
bo.

— Szlikai! Lipk žemyn! — 
balsiai suszuko sznipas dreban- 
cziam vaidineliui. Ten gali 
greitai suszalti!

žmogus, pupsas augsztai ne
atsako nieko ir no nekrustelė
jo-

— Szlikai! — Ar-gi tu ne
girdi manos! — suszuko szni- 
pas antra karta.

Bet atsakymo vėl jokio nebu
vo.

nuo

Sakau paskutini karta: 
jaign nenusileisi žemyn tai asz 
uždarysiu langa ir galėsi ten 
riogsoti kad ir visa amžių!

Vaidinelis neiszkentejo ir 
eme verkszlenti. Susimilkit, — 
tarė jis, duokite man proga pa
bėgti ir asz daugiau niekuomet 
nepasirodvsiu sziame palociu- 
je!

Pinkertonas sunaudojus mo
menta sueziupo vaidincli už ko
jos. Eik czionai, brolyti! Czia 
ne vieta ilgoms kalboms!

Bijodamas nukristi
augsztumos, piktadaris atsida
vė likimui ir nusileido žemyn. 
Czia sznipas uždėjo jam ant
rankius ir paemes ji už apy
kakles nusileido in kiemą. Kie
me buvusieji tarnai nusigando 
ir atsitraukė iszvyde vaidineli 
su surakintoms rankoms.

Pamatęs lavona vaidinelis 
prastenėjo:

— Jis mirė!! Jurgis nebe- 
yvas ?!

— Taip, jis nusikapste! Jis 
apturėjo ta ka užsipelne ir 
priesz mirsiant pasakė man ta
vo vaidai

— Tai buvo mano brolis — 
prastenėjo Szlikas.

Kai Pinkertonas su suimtuo
ju nuėjo pas kunigaikszti tai 
pamate kad visi jau atsikrato 
nuo savo baimes.

— Lai mano broli nunesza 
adgal in rusi (skiepą) — tarė 
kunigaiksztis drebaneziu balsu. 
— Ponas Pinkertonai, visai ne
sitikėjau tokios greitos užbai
gos! Tai stebuklas!

Surisztasis piktadaris eme 
maldauti susimylejimo.

— Leiskite man pabėgti!— 
melde jis: dievaž, — asz neesiu 
kaltas.

— Bet tu jog nuo stogo szo- 
vei iii mane! — tarė Pinkerto
nas.

<rr*

Atsistojas jis insake:
— Szi žmogų palikite gulė

ti czia ir greieziau pakvieskite 
gydytoja ir tyrinėtoja sustaty
mui protokolo!

Pats-gi jis pasileido laiptais 
bėgti augsztyn in kunigaiksz
czio miegamaji. Inszokes kam
barin jis atsistojo priesz szepa; 
in viena ranka paėmė elektros 
lempele, nn kita — revolveri, 'das, laibai panaszus ta Jurgi Ja- 
Atidares klapana jis paleido 
tekena: priesz ji dabar stovėjo 
netikra dvasia baltuose rūbuo
se ir balsiai barszkino danti
mis.

— O, asz nieko nebeatme
nu! — bukite mielszirdingi ir 
atleiskite mano kaltybe!

— Ne, niekszas nesulauks 
susimylejimo, jis užsipelne tik 
kartuvių, — suriko Pinkerto
nas nuo vaidinelio nutraukda
mas numirėlio kaukuolo. Pasi
rodė nuskustas, issdblyszkos vei-

I j i  •________________ ♦  v- • *r
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tikriau, Jurgis Szlikas, priesz 
deszimt motu tarnavo šonam 
kunigaikszoziui Radviluį kaipo
vežėjas. Senas kunigaiksztis 
netikėtai aptiko kad szis pri
guli prie falszyvu pinigu dirbi
mo, per tat buvo duota žinia 
policijai: sziuos suėmė o teis
mas visus pasmerkė in deszimt- 
metine katorga.

• Paslėpus giliai szirdyje kersz- 
ta priesz kunigaikszti ir jo szei- 
myna jis irikliude in szi daly
ką ir savo broli. Bausme atsė
dėjus jam po svetimu vardu ve
la pasisekė apimti tarno vieta 

Ipalociuje. Jo brolis diena’būda
vo ant belingio o nakezia triu- 
bomis nusileisdavo in Jurgio 
kambari, per tat niekas nežino
jo apie jo slapstymosi palociu- 
je. . . ' .

Kai apturėjo reikalingus vai- 
dinelio drabužius jis emes jau 
inkunyti savo kerszta. Acziu 
apsireiszkimams vaidinelio jis 
uždavė didžiausia baime kuni- 
aikszczini ir knnigaiksztienei. 
Kai vaidinolis insiverže in jau
nojo kunigaikszczio kambari 
jis prisiartino prie jo isz užpa
kalio ir pasmaugė ji. Tas pats 
likimas turėjo nugniaužti ir 
kunigaikszti Gediminą, szi no
rėta dar apipleszti tiktai Pta- 
kertono insimaiszymas viską 
suardė.

Netrukus Juozas Szlikas ta
po pasmerktas 
metais in katorga.

Vilniaus sznipai ir pats At- 
koeziunas labai nusistebėjo kai 
ant rytojaus atvažiavo in Ver
kius ir sužinojo jog Amerikos 
sznipas per viena nakti padare 
tai ka jie in keletą sanvaieziu 
nepriveike.

Koletai dienu praslinkus 
Pinkertonas apleido Lietuva 
gausiai apdovanotas per kuni
gaikszti Gediminą.

Kai nuvyko New Yorkan jis 
netrukus apturėjo žino jog kil
ni gaiksztiene Vilei koja gražiai 
iszsigydc isz savo ligos.
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Tasai Pavojingas

KOSULYS
VAKTOKITA TA KOSULĮ 

KURIS JUS NEAPLEIDŽIA!
FLAXINE nauja sutaisyta 

gyduole suteikia palengvinimą 
arsziausiam kosuliui.

FLAXINE yra visai ne
kenksminga, nes padarytas isz 
geriausiu sudecku. 
vartoti jauni vaikucziai del gy
dimo visokio kosulio.
kurio kenezia nuo Asthma arba 
stiukam kyepimo, atras pale
ngvinimą vartojant FLAXINE 
gyduole.

Parsiduoda po 60c ir $1 Bonkute

Per paczta 10c extra del apmokėjimo 
nusiuntimo kasztu.

Ji gali

Tie

. s

i.
e 
9

Įf
ii
k?

4^ j

'4-1

F' .

h

BALTRUVIENE
r

►V"

UtMIlMMIlIHIlIMIHMniHItlHIIMIUIIIIHIIIHHimHilHMtMMII
. - ’ • *

Szenadoryj viena kurna su 
kurnu užtikau, 

Tuojaus vyrui apie tai 
pranesziau, 

Tasai diržą atsijuosę nuo savos, 
Buvo smagiai kelis uždavęs. 

Gerai ir padare, 
Kad kaili iszpere;

Nereikejo kitiems poi’czius 
szluostyt, 

Bot padoriai per balių
užsilaikyt.

Mat toji liėbele savo vyra 
labai niekina, 

Aplojo da ir priesz svietą 
niekina, 

Tasai bobai sziimta paliko, 
Ant ko greitai ir sutiko, 
Su kurnu dabar gyvena, 

Savo gimines tuom paniekina.
Saugokitės nuo tos poreles, 
Gal užeit ant jus nelaimes

1 invales,
Tolinkite^ kaip nuo pavietres, 
Ypatingai nuo tokios rakales. 
0 tu kūmai nuo tokios atstok, 

Priesz dora vyra ne kovok, 
Ba už tai bausme apturėsi, 

Už savo nusidėjimus gailesi.

Mat toji bobele savo vyra

* * *
Kur ten pamaryje, 

Dedasi tikra Sodomija,
Bobos pilnos veluovos, 

Randasi tik kelios doros.
Ana diena susirinko pas viena 

girtuokle,
Kur dideles orgijos pakele, 

Neseniai kaip susipcsze.
Tai Mariutei vienui*plaukus 

* iszpesze.
Tame miesto yra daugybe 

morgu, 
Patogiu, davadnu ir stragiu,
Bet kad ir senyvi vyrai, tai 

nesipaeziuoja,
Pas girtuokles bobas 

kvateriuoja
Ir taip varginga gyvenimą 

varo, 
Kol isz girtybes negauna galo, 

O kaip kitados Sodoma ir 
Gomora,

Taip ir tam -mieste retai 
bbba gera.

Ton ir tarp vyru gero neyra, 
Retai koki rasi szczyra, 

Girtuokliai ir paleistuviai, 
Kazirninkai ir bedieviai.

Parsiduoda Aptiekoje pas:

W. J. MILUS
Centre & Catawiaaa Sta.,

MAHANOY CITY, PA.

K. Rėklaitis
Lietuvlaskas Graboriua

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbi- 
ninke moterems. Priei
namos prekes.

81G W. Spruce StrM 
MAHANOY CITY, PA.

306 Market Street, 
TAMAQUA, PA*

A. RAMANAUSKAS

* ♦ ♦

In Gary neseniai nukeliavati, 
Daug ten naujienų dažinojau, 

In užmiesti nuėjau, 
Giedala puiku iszgirdau.

Pamislinau, kas atsitiko czia 
O gal kokios szermenys yra, 

Ir asz paskui kitus ėjau, 
Daug akyvu dalyku paregėjau, 

Grincząoje apsedia aplink 
giedojo, 

Vieni stiklus bueziavo,, 
Munszaine ir vyną ragavo, 

Ir vieni kitus bueziavo.
Roke visi: ‘ ‘ gerkim po viena da 
Už gaspadoriaus dusze ir savo 

gyvata,
Kad ir mus paguldytu in ta 

vieta!”
Isz aky v ūmo aplink apsi

dairiau,
Ir isztilcruju lavona paregėjau, . A R « R m

T

— Prisipažink ir apsakyk 
apie savo piktadaryste.

Juozas Szlikas buvo isz pri
gimties labai bailus, jis labai 
gerai žinojo jai jis visame ka- Į

LIETUVISZKAS GRABORIUS 
MILL & PATTERSON STS., 

ST, CLAIR, PA.
Bell Telefonas 148U-R

Iszbahamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 
szia nuo papraszcziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 

me prisipažins tai palengvins laidotuvių, veseliu, kriksztynlu ir ki
tiems pasivhžinijlmams. Isz Frack
ville®, Port Carbon ar isz kitu arti
miausiu miestu jeigu kas pareikalaus

Tame laike vienu dideliu’paaiszkejo. Jurgis Jakas, arba tinia o pribusiuln’trumpa laika.
: ► u . , i < . ■ i -T 1 .

gimties labai bailus, jis labai
— Eik laukan niekszai ir 

žmogžudį! — suskambėjo szni- 
po taikymas. Už savo bjaurus’kiek savo dalia: jis eme ir pri-

1 _t_______ ____ A__________•_____ k 1 • V*

I
Isz jo apsakinėjimu sztai kas

• laibus tu atpakutavosi ant sipažino. 
kartuvių! |

4

I

tiems pasivhžinijimams. Isz Frack-

mano patarnavimo, meldžiu man duot

Bet no žmogaus tik kiatflo 
paskersta, 

Ir jau visa sukapota. 
Žvakes nežibejo, 
Ba ju neturėjo, 

Aplink stovėjo 'buteliai, 
O prie ju kvailiai. • M •O jus seniai, 

Besmegeniai, 
Žilas galvas jau turit, *

M a a

Besmegeniui,

O ant Dievo nežiurit.

■ ■■■■ .............
«>- iwtaw*Wvnir'"■** ""'ll•rt

PERKANT NAM A
- <

Perkant nauja ar senu namu. 
Perkant ar tai nauja ar sena 
narna reikia labai saugiai per
žiureti namo stovi ir konstruk
cija. Daug pataisų gali reikti 
kaip pirkikas turėtu dar pri
dėti nuo 'keliu szirntu iki kė
liu tu'kstancziu doleriu kad pa
darius narna tinkamu.

Ka labiausiai peržiureti. Pir- 
kikas turi labai saugiai žiūrė
ti ar namas neslenka. Ponia- 

I tas turi būti peržiūrimas, kad 
dvasia naudojasi nemirtingu-Įnebutu kiauras. Skiepas turi 
mu. Anksti tėvo netekau, mo
tinai buvau viskuom o ji vis- 
kuom del manes. Jokia mislis 

pridavė jai dideli patogumu, mus neperskyre, o dabar nu
mirė ir ant amžių su ja atsis
veikinau !

— GryŽk in Bnžnyczia, at
gaivink tikėjimą, o aplaįkysi

Motinos 
Dvasia

M . .... ...

sziandie nei prie vienos bažny- 
czio»s nepriguliu. Nuo to laiko 
pasimirė, niekas jau man ne
apeina, niekas nerisza, bet am
žinai man rodosi, kad jei isz-

U'* ' r ’ *"RįT -•»* •—’ *•’’ ** *
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tikro užgrėbtais gyvenimas ran 
dasl, surastu būda mane per
tikrinti tame, nes del jos dan
gus nebutu dangus jei su ja 
kada nors neturecziau susitik
ti. Ilgstuos nuolatos jos, ilgs- 
tuos senovinio savo gyvenimo, 
o pilno kadaisiai laimes. Ne
galimas daiktas, idant ji bu- 

vargusiu. Tuo tarpu iszsigirdo ’ tu pamirszus apie sunu, dran
ga, prieteliu, jei isztikro jos

Tai buvo apsiniaukus žie
mos naktis. Tirszcziausiai ap- 
gyventoj ir biedniausioj mies
to Londono daly,., biedname 
kunigis^kame namelyje sede-o 
du kunigai isz kuriu vyresnis 
iszrodo neapsakomai daug su- <

** trb». 4 r. %rw.. Innrn/w'rtzlzx I

Varpelis ir terp duriu pasirodo 
juodai apsitaisius moteriszke 
labai patogi ir lipszni. Vienok 
ant veido matosi didelis rim
tumas. Tas taigi jos rimtumas

prie Tėvo

! Tėvo 9

Prisiartindama
Warren, atsiliepe tyliu, bet 
sknmbancziu balsu:

— Dovanok man 
jei taip vėlai ir dar tokioje vilti su jaja susivienyti amži-
naktije drystu iszreilkszti tau 
mano praszyina, bet kibą nie
kas kitas negalėtu tuos užduo
ties atlikti, kokia tau noriu pa
vesti. Ar norėsi eiti su manim, 
idant nimeszti suraminima ir 
pagelba paklydusiai ir jau be- 
sirengianeziai kelionėn duszei 
Ar norėsi sutaikinti ana su 
Dievu ir sudrutinti ja ant am
žinos keliones?

— Brangi ponia — atsake 
kunigas Warren — nuo pat ry
to nieko burnoj neturėjau, vi

• •

nastyjo — atsiliepė kunigas, 
ir taip ilgai, taip iszknlbingai 
atsiliepo in suvargusia-duszia, 
kad jaunikaitis jo žodžiu pa
klauso ir atsiklaupęs atsiliepei

— Palaimink mane, Teve, 
suvienyk su Dievu, priimk ma
ne atgal in Bažnvežios prie
globsti !

Kunigas iszejo in paszalini 
kambari, idant suteikti jaunam 
žmogui valandėlė laiko, kad 
sutvarkius mislis. Kitam kam
baryj būdamas kunigas ant

siszkai perszlapau ir esu labai sienos pamate paveikslo asn- 
bos, kuri ji czionai atvedė. 
Stovėjo dar nustebės priesz 
paveikslu, kad tuo tarpu prie 
jo prisiartino namu gaspado- 
rius.

nuvarges. Ar negalėtum leisti, 
idant kitas kunigas mane už
vaduotu ?

— Meldžiu Gives, Teve teik-
** 

kis pats man draugauti, kadan
gi pas tave esu atsiusta. Užkei-
kiu tave, neatideliokime ant 
ilgiau, praszau to del meiles 
Iszganytojo, del savo klystan- 
cziu aveliu, vardu Iszganytojo 
Gimdytojos!

Prasze taip tvirtai ir taip 
gailiai,* kad kunigas ilgiau ne-
iszsikalbinejo ir, užsimetęs ant visiszkai nenumirus, tarytum 
pccziu ploscziu pasiskubino 
paskui ja iszilgai gatvėmis 
ir pleeziai. Sustojo pagalios ir

— Žiūrai, Teve, in mano 
motinos paveikslai Gali taigi 
dabar suprasti, kaip man jos 
ant kiekvieno žingsnio gaila! 
Stebėtinas daiktas, sziandle 
asz jaueziuosi prie jok artimes
nis nei kad seniau būdavo! 
Sziadien atjaueziu kad ji buk

pabaršzkino. in vartus, atsisu
ko in savo dranga.

— Daugiau padaryti nega
liu ir man reikia eiti toliau.— 
Parodžiau Tėvui namus, ku
riuose gyvena žmogus, labai 
reikalaujantis pagalbos. — Te
gungi su tavim czionai inžen- 
gia Dievo Tėvo palaiminimas, 
Dievo sūnaus meile ir Szv. 
Dvasios apszvietimas.

* Tai pasakius greitai pasi
traukė ir pranyko jam isz 
akiu. Durys tuojaus atsidarė o 
ant slenksczio pasirodo jau pa
buvus, bet gana szvari mergai
te.

— Asz esiu czionai pakvies
tas pas mirsztanti — teisinosi- 
kunigas — praszau tuojaus 
mano nuvesti prie to patalo.

Moteriszke pasižiurėjo 
nuostoba.

— Niekas czionai nemirsz- 
ta, niekas czionai neserga. Bet 
tegul geradojas pats apie tai 
persitikrina ir inžengia in ma
no pono namus.

Po tam nuvedo kunigą in 
valgomąja kur sėdėjo prie 
parengto stalo vienu —- vienas 
jaunikaitis. Nuolankus pasvei
kinimas priverto kunigą War
ren pasilikti ant ilgesnio laiko, 
norints plaoziau paaiszkinti 
savo nepraszyta ir nerei’kalin- 
ga atsilankyma.

— Pasirengusiam pasiszven- 
timui godojamas Tėvas tur
būt paeidavo kokios malonin
gos ponios mielaszirdingoms 
fanatazijoms, o kuri suklaidi
nus adrisa visa dalyką sugadi
no. Negalima sziandien toji 
klaida atitaisyti, bet isz ežia 
norints geradejo neiszleisiu, ne 
apszildes pirmiau ir nepaval- 
gydines.

Po valandėlei jau kalbėjosi

a

su

XV V <1404 UA VA v A J c* U 

abudu, senelis, ir jaunikaitis, 
kaip seni geri pažystami. Pas-

Sarmata visiems darot, 
Jaigu taip iszdarot;

fra i i* _______ 1______

Kitu karta daugiau paporysiu.■‘ f i' ' J . . \ '1 h ' ’ ■
♦

Tuom kart nieko nesakysiu,
> * h
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vėl su ja turiu susitikti ir pa
simatyti. Dabar ir tai tuojaus 
troksžtu iszsispaviedoti, aptu
rėti iszriszima, idant kuogrei- 
cziąusiai sugriauti mūras, ku
ris mane su mano motnia lai
ko perskyręs.

— Labai gerai, mano sū
nau — atsake Dievo baimin
gas zokoninkas.

Czia no vieta pasakoti to 
slaptingo pasikalbėjimo smulk 
menu ir to kito laiko. Veluk 
buvo laikas, kada Tėvas War
ren apleido savo pažystamo 
namus, paskyręs jam susitiki
ma ant rytojaus 7 valanda ry
te misijos koplyczioje.

Kokis tai buvo nusistebėji
mas uolaus kunigo, kada diev- 
maldyste prasidėjo ir pasibai
gė o vakaryksztis penitentas 
visai nepribuvo!

Su didžiausiu liudnumu po 
Misziu kunigas vėl nusidavė 
ta namus, kur vakar praleido 
visa vakara. Ta pati tarnaite 
atidaro jam duris. Buvo susi- 
rupinus ir apsiverkus. Verkda
ma paskui atsiliope:

— Mano ponas szianakt nu
mirė, atradome ji lovoje negy
va; priesz tai nei nesudejavo 
gulėjo sau ramiai. Mano vyras 
kuriam liepe anksti ji prikelti 
atrado ji bo duszios. Nebuvo 

ono už ji!
arren tylėdamas nu-

būti sausas ir turi turėti sru
tas. Reikia peržiureti stulpus 
laikanczius narna, kad nebūta 
apipuvę. Gerai apžiūrėti per
tvaras kad grindis butu tvirtai 
palaikomos ir neturėtu indii- 
bimo ženklo.
plysziu isz lauko jei namas 
mūrinis ar cementinis.

Tinko stovis daug reiszkia. 
Tinko stovis yra geriausiu pri- 
rodumu ar namas isz syk buvo 
gerai statytas. Plyoziai vim 
doru ar langu dažniausia pri- 
rodo, kad parėmimai tose vie
tose nėra užtektinai tvirti, ir 
visuomet bus bėdos su tomis 
vietomis. Jeigu stogas kui
no rs kiauras, ta parodys plot
inos ant tinko.

Medžio darbas? Durys, lan
gai, grindis ir kitos medinės 
dalys turi būti gerai peržiūri
mos. Ar grindis girgžda? Ar 
tarp lentų platus! Ar grindis 
dygios! Ar medžiai apie lan
gus ir duris iszsikraipc? Ar 
durys lengvai darinėjasi? Jei 
durys nesidaro, tai gal visas 
namas tame szone nuslinko*. 
Reikia tai apžiūrėti labai aty- 
džiai.

Vandens suvedimas. Reikia 
būti tikru kad vanduo genu 
investas ir visi intaisymai mo- 
derniszki. Prastas sujungimas 
gali būti priežastimi vandebs 
varvėjimo ant grindžiu. Tąi 
nesanitariszka ir nemalonu, ir 
pataisymai gali daug atsieti. 
Perkantis turėtu žinoti ar kro
nai geram stovi, ir’ar vanduo

!

Reikia ieszkoti

na i geram stovi
bėga be sznypsztimo*. Vandens 
prietaisai turi būti tokioje vie
toje, kad szalcziams užėjus 
vanduo negalėtu užszalti.

Peczius. Peczius turi būti 
geri peržiuretas. Grotai turi « . B « • . * « . • ;

to

sll

būti geri ir turi būti ge 
traukimas. Reikia sužiu 
kiek anglių ima per žiema 'kad 
suszildžius narna ir ar lengvąi 
galima užszildyti. Prastas «u- 

<«tvarkymas padarytu negalimu 
daigtu užszildyti visa narna 
tinkamai. ...»:

Maliavojimas. Peržiurejinp^s 
visu medžiu name, viduj įp fe* 
lauko, parodys pirkikui ar jam 
greit reiks permaliavoti. Jei-
gu namas mūrinis ar akmenį -
nis sujungimus vietos turį bū
ti karts nuo karto peržiūrimoj

Stogas. Stogas paprastai 
greit dėvisi. Jeigu dalys susi
raitė ar sutrukę tai reikalas 
pataisymo. Lentelėms dengtas 
stogas, jei geram stovy, bUs 
lygus. Jei stogas kur nots 
kiauras, tai parodys pletmUs 
ant lubu.

Kartais visokie pagražini
mai namo 
kiko aki taip, kad jis gah nž-

- - — flb

lygus. Jei stogas ’kur nots
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geresnio

Tėvas 
sidave paskui tarnaite in kam
bari, kuriamo gulėjo jaunikai
tis. Numirėlis buvo iszbales, 
kaip baltas marmuras, o ant 
veido matėsi aniuoliszka ramy.
be.
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vakar jo locna motina mane 
pavadino! — tarė pats sau ku-

dama ir dangaus linksmybėse

Kas gali abejoti, kad

Kadangi motina bu-

negali pamirszti savo sunaus 
palikto ant žemes.

i ii ,

PACZIUOTIS.
laptinga kokia tai sriovo juos —

‘ ’ ‘ " * * * — Na teveli, iszmokau kal
vystes ir turiu raszta, galiu pa- 
oziuotisj

pasirūpint

turėjo vienyti ir ju duszias su 
szirdimi riszti krūvon. Nobutl 
insitikinimai slinko isz jauno 
žmogaus j u

su Bažnyczios prigulėjau, oi

Na teveli, iszmokau kai- b * ' L
i»
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- Ir asz kadaisiai prio ju-
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kada mano brangiausia motina
■
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Tai turėsi da kita raszta

’Kaip tai!
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gali patrankUpQ-

mirszti svarbesnius ir daug
reikalingesnius dalykus. Kaino
verte ir nauda negalima spree- 

________>, /
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ii ant to kas aki aptraukia.
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PROFITS *«U,SS&«1

Mokamo 8-csia procentą ant 
auditu pinigu. Procentu 
dam prie juau pinigu 1 Soi 
1 Liepos. Mm norim kad 
turėtumėt reikalo ou musu 
nepaisant ar mažas ar dideita.
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ŽINIOS VIETINES SHENANDOAH, PA.
Diena; 4ta Februariaus 

sueis metas kaip mus apleido 
mylima mano motore ir motina 
Franciszka, mylima pati Valiu- 
konio. Norint s mus apleido ir 
daugiau jau negirdim josios 
balselio ir nameliai tuszti be jo
sios bet ji ji pasiliks musu szir- 
dyse mylėta kaip jaja mylėjo
me už gyvasties.

t Marijona, 30 metu, my
lima pati Sziinano . Valaiczlo 
isz Connerton, staigai mirė 
praeita Petnyczia namie nuo 
szirdies ligos. Paliko vyra, du 
vaikus, broli Andriu miesto ir 
sesere Balevicziene, St. Nicho
las.

Isz Lietuvos, 'r8 Skundžia—.—, Uoszvnuz iBsipainio- '
J

Nulindo vy
ras, dukteres ir sūnūs, Valiuko-

— Shenandoah kasyklose 
likos užgriautas ant smert gc* 
rai žinomas anglekąsis Marti-

niai. — Amžina atsilsi lai jai nas Balseris, 48 metu. Lavo
buna. nas likos nuvežtas pas jojo vie-

— Praeita Sereda sudegė duktore Szarpįnskienc 
kalve prie Ellengowan kasyk- l—- —a - .------ ,
lu. Blodes isznesza ant keliu prigulėjo prie Szv. Jurgio pa-
kalve prie Ellengowan kasyk- ant 413 W. Coal nli. Velionis

tukstaaiczin doleriu.
— Staigai netokes proto ir 

pervirszinis naudojimas al- 
koholiaus, Zigmantas Szeszke- 
viezius, 1015, E. Centro uly
czios likos nuvežtas in Locust 
Mountain ligonbuti ant gydy
mo. Badai Szeszkcviczius buvo 
gazuotas laike kares ir buvo 
patalpintas in prieglauda 
Schuylkill Haven isz kur po 
kokiam tai laikui likos paleis
tas namo. Praeita Ketverge, 
laike didelio szalczio dingo isz 
namu bet palicija ji surado vė
liaus beveik suszalusi nes ap- 
leidonaanus basas bot daktarai 
tūri vilti kad jam suszalusias 
kojas iszgelbes. Radosi jisai 
ant burdo pas savo broliene.

StanislovasRagažinskas 
likos sužeistas in ranka laike 
darbo Tunnel Ridge kasyklose. 
Ligonbuteje turėjo jam nupjau
ti maža pirsztn nes buvo labai 
sutrintas.

‘ —- Kongresmonas Franas 
Brumm isz Minersvilles turėjo 
stebėtina iszsigelbejima 
mirties kada važiavo namo. Ar
ti Hamburgo jojo automobilius 
nuslydo nuo kelio ir apsiverto 
bet kongresmona tik mažai su
žeidė.

»

in

Kongreamonas

nuo

— Subatos rvta Szv. Juo- ' v

zapo Lietuviszkoje bažnyežioje 
likos suriszti mazgu moterys
tes pana Jennie Kinger, 1027 
E. Centre uly., su Frank Subb 
isz Shcnadorio. Abudu yra Lie
tuviai. Veselka atsibuvo pas 
nuotakos motina.

— Motiejus Žukauskas isz 
Plymoutho, lankosi koletą die
nu pas savo duktore Anele 
Cziesiekione su kuria nesima
tė per 28 metus. Jisai paliko 
•Jftja Lietuvoje trijų metu mer
gaite nežinodamas kad ji ežia 

-Ąmcrike randasi ir tik nesenei 
“Saules”jąją sujeszkojo per 

’ Idikraszti.
r— Engelbertas, 8 metu sū

nūs Mikolo Varžinsko, 506 W. 
pihe ulyczios likos pavojingai
sužeistas in galva praeita Ket- 
Vėrga kada važiavo su rogu- 
tįitns nuo kalno ant B ulyczios, 
įtaikindamas in troka prigu
linti prie City Shirt Co. Likos 
tuo jaus nuvežtas in Locust 
Ntountain ligoributi kur jam 
daktarai padare operacija. Vai
kutis buvo mokinys Szv. Juo-

lint i prie City Shirt Co. 
tuo ja us nuvežtas

zApo parapines mokslaines.
Mahanojaus Liotuviszka 

pąrapija susilaukė gera vargo
nininką n>atoje profesoriaus

K '

Antano Grigoraiczio kuris at
važiavo isz Schenectady, N. Y.,

* J "1 • • * 1
J

’A. Szlapolio kuris iszvažiavo 
kitur. Profesorius Grigoraitis 
yra tikru muzikantu ir žino sa- 
V0 pareigas kuogeriausia. Svei
kiname profesorių in tarpa mu
su ir vėliname pasekmes.

________________________________________________
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ih vieta 'buvusio vargonininko 
'A. Szlapelio kuris

ilname profesorių in tarpa mu-
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ASZ KELIAUSIU!

Tu Mauszkuti giri Bra
zilija bet kodėl tu in tonais ne-
keliauji ?

f

. 'T
Ui! Asz keliausiu! 

------- ------------------------------------------------------------------------------------

ANT PARDAVIMO.■ 

į
y Parsiduoda pigiai deszimts 

ruimu stuba «u visom vigadom, 
šziluma, maudykle, sziltas ir 
szaltas vanduo. Neseniai koki 
9 metai kaip statyta. Atsiszau- 
kit sziuo adresu: (t.10

Mr. Jos. Salatka,
‘ * 514 East Mahanoy Avė., 

Girardville, Pa.
4 Z

A

rapijos. Paliko dvi seseris Ja
noniene mieste ir Petuszkiene 
Detroite ir du brolius Juozą 
Scran t one ir Joną, Detroite.

TAI BENT LIETUVOS PO- 
LIOIJOS VALDININKAI!
Liepos 21 d. Liet. univ. Fi

zikos katedros demonstr. — 
technikas inž. A. Glodenis su 
žmona ir sunumi autobusu gry- 
žo isz A. Panemunes Kaunan.

Kaune vos iszlipus p. Glode- 
niui isz autobuso prisiartino 
prie jo du girti vyrai ir vienas 
tuojau kirto Glodeniui lazda 
per koja. Kilus skandalui, atė
jo budis policininkas, tacziau 
girtas vyriszkis vis nesiliovė 
Glodcni muszes. Pasirodė, kad 
užpuolikai buvo ikri-m. polic. 
vald. Pr. Burba ir A. Szukys.

, nusivarė
in III polic. nuovada ir ten isz- 
laiko ligi ryto.

Taikos teisėjas Burba isztoi- 
sino, o Szuki nubaudė 2 sav. 
kalėjimo.

1
* • t ■"

jima in Juju
f

Gyvenimą
t M
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Specialiszka Ekskurcija
’ ’7*' f

Apmuszo Glodcni

apylinkes pereitais

Worcester, Mass, f Pasire
miant mus graboriu praueszi- 
mu, Worcestory per 1929 me
tus mirė 85 Lietuviai. Taip pat 
mirė apie 40 AVorcesterio apy
linkes Lietuviu, 'fad Worces- 
teris ir
metais neteko 125 Lietuviu.

— Sausio 26 d., kūn. Jakai
tis sako paskutini Szv. Kazi- 
mierio parapijos bažnyczioje 
pamokslą. Atsisveikino para
pijomis ir liepe būti paklus- 
nais. Kun. Jakaitis iszvažiavo 
in Chicago, prie Marijonu.

NUSZOVE DUKTERĮ.
Sziomis dienomis Butrimo

nių valscz., Dusenu kaimo gy
ventojas, Butrimonių vals- 
cziaus tarnybos narys, Karolis 
Arbacziauskas per neatsargu 
elgimosi su ginklu nuszove sa
vo 6 metu dukterį Ona ir nie
ko apie nelaime nepraneszes 
policijai,
Kalbamas invykis atsitiktinai 
iszkilo vieszumen ir 
veda tardymu.
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PHILADELHPIA
e ii i ■ i ‘ | *<■

SEREDOJ 12 VASARIO
Oabahavae 

TIkUta*$3.25
I

Szita ekskurcija duoda jumis pro
ga atlankyti gimines ir patinsta
mus Philadolphijoi per Kalėdas. 
Yra tai pigia ekskurcija. Pirkite 
tikiotus priesz laika.

Isz Ryto
Shenandoah (Tikintas $3.50) 5:80 
Mahanoy City .................... 0:10
Tamaqua..........................  0:39
GRĮŽTANT— Apleis Philadelphia
Reading Terminal 6:65 ir 11:80 
nakezia o nuo North Broad Street 
Station 7:03 ir 11:88 nakezta.

I

mergaite palaidojo.

Auburn, Maine.— Czionais 
randasi kelios ■ szeimynos Lie
tuviu kurie vargingai gyvena. 
Todėl meldže savo broliu gy- 
venaneziu kur randasi visokios 
dirbtuves idant su joms susira- 
szytu ir prigclbetu jiems ant 
geresnio gyvenimo ir aplaiky- 
mo darbu nes su szeimynoms 
jiems czionais labai sunkus gy
venimas — mokestys visai su
mažėjo. Jaigu kam reiketu ge
ro automo<biliu taisymui mekn- 
niko todėl pasigailėkit manės ir 
duokite man žinot o asz pribu
siu. Adresavokite: S. A. Coo-

74 First St., Auburn, 
Maine.

policija

AUTOBUSAS UŽMUSZE 
VAIKA.

Rotuszes aiksztej autobusas 
10 nr. mirtinai suvažinėjo 5 
metu berniuką L. Žuszkovicziu 
kuris važiuojant autobusui bė
giojo gatve.

per, Auburn

VAKARUSZKU 
PADARINIAI.

Ivoszkai, Kapcziamicsczio v. 
Seinų apskr. vaikinas Ivoszika 
Antanas 24 m. amž. eidamas 
isz Purviniu 'kaimo

Asztuoniolikos motu Natalie 
Guggenheim, duktė milijonie
riaus kuri pabėgo ir slaptai ap
sivedė su Tamoszium, Gorman 
isz l’ort Washington, L. I., var-— - — J 7

gingu jaunikaieziu1 ir dabar jos 
tėvai aplaiko nuo -sūdo panai
kinimą tojo szliubo, josios vy
ras užved© skunda priesz josios 
tėvus ant $100,000 atlyginimo, 
kad tėvai suardo jojo gyveni
mą. Natalie yra Žydelkiutc o 
Germanas katalikas.
—■ " " " 1 I —1     f'""            ..I,,,, .

KYTRA.

Žydolkiuto o

$3.25 ir adgal
, IN .

PHILADELPHIA
SUBATOJ 22 VASARIO

EKSKURCIJA 
IN

DETROIT, MICH.
$12.00 In ten ir adgalios

CHICAGO, ILL.
$16.00 In ten ir adgalios

22 VASARIO

• O .
ir..'

DRĄSUS PALIUKAS
PASAKAITE

J 4 ’ - > 1

Jau buvo tamsu todėl Pau
liuko ir Mariutės mama užžie
bė žvak^ir tarė Simui iszeida- 
ma isz namu:

Paųliutil ^erA nieko na>

Imtu rami ir kad jOSkd hlo- vogimą friju Jpozas
į 
gryžszin.

—- Nesirūpink, mamyte!.-, 
asz neleisiu niekam jofc skriaus
ti! — tarė vaikinas — nes asz.I 

jos vyresnis brolis!
Iszejus mamai, vaikinai sėdo 

prie mokslo ir dabojo sesute 
kuri sukinėjosi prie mažo sta- 
luko, gamindama lėlei vakarie
ne

Tuo tarpu kitame kambary
je nežino kas urnai sudundėjo.

— ()!.. — suszuko nusigan
dusi Mariute.

— Tai niekis, nesibijok!— 
ramino ja broliukas — juk 
asz ežia prie tavęs.

Mergaite, nusiraminus, pa
ėmė savo lole, brolis gi rasze 
savo uždavinius.

Greitu laiku vėl juodu isz- 
girde kaip virtuvėj© kas isz- 
gurino lango stiklą.

Dabar ir vaikinas iszsigan- 
do, bot stengėsi neparodyti sa
vo iszgaslties seserei, kad jos 
dar labiau noiszgasdinus. Jis 
pasikėlė ir norėjo eiti virtuvėn 
bet sesuo ji sulaikė, visa dre
bėdama isz baimes.

— Neik, Pauliuti 
ji asz labai bijausi!

Nesibijok, Mariute, nes 
ežia esu! — ramino ja 

drąsus vaikinas

' i '! ' ; u i» .ąpop/j ii. jrjxtg' I

I

I 
m i© ta i padabok

Paskutines Žinutes
11 Ashland,*- Ky. Keturi 

darbininkai likos užitauszti 
keli sužeisti per nukritimą ak
mens naujam tunelijo kuriame 
užmusztieje dirbo.

■ ■ 'i:

k.ul Mariute K Detroit,
I IJ
Mię

A

o

Už pa-

go nepasidarai, asz tuoj ku* 
crrvžszin.

asz

! tarė

— ramino
— se.4k sau 

prie staliuko, asz gi eisiu, jmi- 
sodek sau tyliai ir

KrAvczak, 18 metu, nkos. 1 nu‘ 
baustas per sudže Stein nuo 2 
lyg 10 metu kalėjimo.

H Berlinas. — Didęle mi
ne bedarbiu Lichtenberg©, pra
dėjo apipleszinet k romus nuo 
valgiu del savo iszbadejusiu 
ezeimynu. Daug žmonių sužeis
ta.

If Vatican City. — Vysku
pas Tamoszius C. O’Reilly isz 
Skrantu diocezijos likos pri
imtas per popiežių ana diena.

U Marseilles, Franciję. — 
Netekina proto isz priežasties 
szeimininko nesutikimo, in lai
ka 10 minutu, tūlas Armėnas 
nužudo penkes ypatus, pažeidė 
tris ir pnts nusižudo.

U Jjobanon, Pa. — Dziako- 
nas Adomas •Christ, 73 metu, 
isz Szv. P. Marijos parapijos 
mirė staigai Nedėlios diena. 
Jisai buvo vienas isz keturiu 
paskutiniu broliu kurie buvo 
kunigais.

NASZLAITIS
PASAKAITE

I
i

Pitsburgh, Pa. f Mirė gerai 
žinoma Barbara Urnikieno, tu
rėdama 84 metus, kuri paėjo 
isz Maldomi kaimo Triszkiu 
parapijos, Lietuvos. Paliko di
deliam nuliudime tris dukteris, 
du sunu, 11 anuku, 4 praanu- 
kus ir tris dukteres Lietuvoje. 
Gaila mums neteki' mvlimos 
motinėlės kuria mylėjome už 

bet mylėsim josiosgyvasties 
atminti ir po smert.

Orwigsburg, Pa. f Petras 
. 4

Juszkoviczius, 52 metu mirė 
namie sirgdamas koki tai lai
ka. Paliko paezia ir kelis vai
kus.

ISZ WILKES-BARRE IR
APLINKINES.

C*I f

Randasi.

— Antanas Bartasziunas, 
18 m., 19 Market St., Inker- 
man, sužeistas mulo; inspirta 
ir sužeistas veidas.
Pittstono ligoninėj.

— Nikodemas Kuosaitis ne
tikėtai dinamitui sprogius ka
syklose, amžinai apako ir vos 
gyvas beliko. Raudas ligoninėj 
dideliam skausme, kritiszkam 
padėjimo. Hazlotone.

f Tadas Antanaitis, 41 m., 
52 Chestnut St., Swoyerville, 
miro komplikubtn liga. Palai
dotas su bažnytinėmis apeigo
mis in parapijos kilpines, Prln- 
gle.
t Elena Matukas motu ir 

puses mergaite, 398' So. Mea
de St., miro komplikuota liga. 
Palaidota in parapijos kapi
nes, Georgetown.

— M5*kas Smalkjis su Mor
ta Anskis, apsivedoj, abudu isz 
Glen Lyon. - — V.

eM m M I 

PASIRODYT. ♦ A

— Ar tu Agute ivnnatei mu
su kates? J .

Agute: — Ąsz nežinau; bot 
asz szi ryta užrisza|i jai kaspi
ną ant kaklb tai g.ai nuėjo ant 
ulyczios pasirodyt

r

“vakaro’’ 
]?aniate Savo panele einant ąu 
kitu vaikinu. Iszsitraukes re
volveri, paleido du szuviu. 

pargriuvo.
paleido

Bernas su merga
Jis nusigando. Paskui pats nu- 
siszove, o bernui ir mergai ne
buvo pataikęs.

PAMINEJIMAS DEL 
MIRUSIOS DUKRELES.

suėjoJau pusantro meto 
kaip szeimyna Dirgincziu, 41.6 
Lorimer St., Brooklyn, N. Y., 
neteko savo myliimos dukreles, 
Rozalijos, 13 metu, kuriai lai 
buna amžina atsilsis,, duok 
Vieszpatie jos dusziai amžina 
szviesa ir lai jai szvieczia per 
amžius dangiszkoje karalystė
je, Musu įmylima dukrele Roza
lija apleido szi svietą 16ta die
na Augusto 1928 mete o palai
dota buvo 20ta su bažnytinėms 
apeigoms isz parapijos Kara
lienes Aniuohi, kuria palydėjo 
didele myne žmonių ir visi su 
gailesezia sapv erkine jo mylima 
Rozalija o labiause brolis su se
sute ir draugai veliones nes už 
gyvasties Rozalija dalyvavo 
Lietuviszkuose 
gražiai -doklemavo
bet sziadien jau nesiranda jos 
linksmo veidelio ant szio svie
to. Dieve, gaila jos jaunystes, 
guli szaltojo žemeleje, neva ra
mybes sziadien po musu pasto
ge, o tėvelis, motinėlė, brolis ir 
sesute graudžiai jaja apverki- 
neja. Gaila dukreles bet nega
lima prieszintis valiai Dievo.

Su gailosezia paduoda szi at
minima nuliudusi 
Dirgincziu.

koncertuose, 
ir dainavo

szoimyna

TEISYBE PASAKĖ.

-— Laba diena, Agotėlė! O- 
gi kur tu gavai ta szuniuka ?

— Mano jaunikis davė.
. — Tai rots graži dovanele!

— Asz nežiurau ant szuniu- 
ko tiktai ant auksinio lenciūgė
lio ka ant kaklo turi o ir asz 
galiu sau ant kaklo nesziot.

— Tai gal ir isz to szunelio 
uodegos kokia da nauda turėsi!

/
I

Gaspadorius liepe bernui ož
ka vest in kita kaima kur rado
si o'žys. O ka’d ožka spyrėsi ir 
nenorėjo eiti, liepe gaspadorius 
slūginei idant toji varytu ožka. 
Bevarant ožka .mergina tare in j 
bernioką: y

— Tik 1 u Jonai, esi kytras.
— Kuom asz 

klausia bernas.
— Tu turbut nori ožka prį- 

riszt o su manim meilei pasi
kalbėt.

— O-gi kąip ožka pririsziu 
kad virvuko visai trumpą?

— O-gi asz turiu taszeje 
szniureli...

kytras? —

manim

•asz

NESZVILPAUK.
r—. .... . 1 * ....

Naujas palicmonas in aresz- 
ta pas aresztanta tarė: „

— Mei, ncszvilpauk aresz- 
te nes ne vale, o jaigu nepaliau
si tai iszmesiu laukan.,.

Ekskurcija su 
palydovu in

BERMUDA
. % ' / „ > 4 ,, ■ ' ,1 .

25 VASARIO IKI 6 KOVO
Bermuda nustebins jus! Joh 

saulietos salos tinkamos del viso
kiu pasilinksminimu, jos stebėtini 
namai, visoki a u o-u lai ir kvietkos, 
kur galima praleisti trumpa žie
mine vakacija,

I >

Apie dauginus informacijos apie 
virsz-minfltas ckskurcijas kreipki- 
ant Htaciju arba raszykito pas 
John M. Rolln, District Passenger 
Agent, Williamsport, Pa.

Ant Readingo Geležinkelio

2

Į ATIDARYTA SUBATOMIS VAKARAIS,NUO 7 IKI 9 Į
3 IR MALONU MUMIS JUS SUSITIKTI
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I MERCHANTS BANKING TRUST
•» J. ‘ ' f ■ *
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MAHANOY CITY, PA.
M'ember of The Federal Reserve System 

-------- $--------
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žiūrėsiu; 
ramiai!

Pauliukas, 
atidarė duris in virtuve ir sto
ru balsu pasiklausė:

— Kas ežia vaikszczioja?
Tuo taipu katinas nuszoko 

nuo stalo ir stengėsi pabėgti.
— Tai tu ežia, katinėli, szei- 

minykauni! — suszuko, 
džinges, vaikinas — 7 
ru ar laszinuku jeszkoti atvy
kai?! '

Katinas jo žodžiu negirdėjo, 
nes greitai iszszoko per langa.

Brolis linksmas igiyžo Vpas 
seserį ir nuramino ja, kad nėra 
ko bijotis, nes tai kaimyno rai
nas katinas iszgurino trukusi 
lango stiklą ir vaikszcziojo 
virtuvėje jeszkodamas ko pa
vogti. ■■■*'.

— Jau daugiau jis neateis, 
nes asz užkiszau iszmuszta 
stiklą lentute ir ja parėmiau! 
— užbaigė vaikinas.

Mama, sugryžusi pagj'rė su
nu nes pasielgė jis kaip drą
sus vyras...... .

nei kąsnelio

paemes žvake,

. > nu
gai desz-
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Antanėlis neturėjo nei tėvo 
nei motinos, nei jokiu giminiu: 
neturėjo taipogi jis nei namu, 
nei savo lovos, 
duonos. Vargszas naszlaitis gy
veno be jokios globos, niekas 
jo nesirūpino, niekas jo nie
kuomet nepasrklause, ar jis 
sotus ar ko jam netrūksta. Ėjo 
vargszas keliu nuilsės ir neži
nojo, kur eina. Norėjo, valgyti, 
bet nieko neturėjo. Kojoms su-
skaudus^ sėdo Antanėlis pįįe 
kelio.

Pradėjo temti: artinosi nak
tis. Naszlaitis labai bijojo bu
dėti vienas per nąkti. Pažiurė
jo jis augsztyn: tamsiame dan
gaus skliaute, pamate žvaigžde 
kuri, tartum, jam mirktelėjo 
ir prasznabždejo:

— Nesibijok, 
žiūrėsiu!

• Nubraukė naszlaitis aszara 
sukalbėjo poterėli ir nusira
mino. Jis jau nesibijojo, nes 
atsiminė mamos žodžius, kad 
danguje ir visur yra. Dievas, 
kuris naszlaiczius ir pavargė
lius laiko savo globoje.

Dar karta jis pažiurėjo aug- • 
sztyn, kur mirgėjo žvaigždu
te: jai meiliai nusizsypsojo, 
atsigulė ant žoles ir užmigo. •

Jam pabudus,, 
szviete saulute: 
vasaros rytas. Antanėlis pama
te keliu einanezia žmona mies
tan su pienu. . • • . <

Pamacziusi vaikeli žmona 
sustojo ir paklausė: -

— Ka tu ežia vienas darai 
lankuose! Kur tavo motina?

Mano tėvai mirė, —- atsake 
naszlaitis — asz neturiu jokiu 
globėju. -

Žmona davė vaikeliui duo-• » • 

nos su pienu ir nusidavė ji sa
vo pirkion. Vaikelis pas gera 
žmona iszaugo, senatvėje, ja 
maitino ir gerbę, kaip tikra

asz in tave
*

skaisezia: 
buvo gražus
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Szita Banka užkvieczia juso paezedžius didelius ar mažus. Į
i

Galima gauti Kuponu depozito knygute del savaitiniu
2

Ė 
!

NE NORI KAIP NAMIEJE.
I ( I

— Gerai kurnate, kad atva- 
ževai pas mus, tai galėsi »pasi- 
svecziuot kėlės dienas.

— Ne žinau kumute kaip 
padaryt.',

— Isztikro busi kaip na- 
miejo..

Svotas

t

1

girdėdamas
paezedžiu del 10c. 25c. 50c. $1.00. Padaro gera plana del ’
Kalėdinio. Kliubo.

vaikas
tai, paszauke:

— O ne! ne! Del Dievo ne!
— ILgi kode! Jonukai?
— Jeigu mama czion bus 

kaip namieje, tai mums duos 
visiems! — Mama namieje ir 
visus musza.

I •I II I II Mokame treczia procentu ant mažu ar dideliu paezedžiu. i
(3 3
Į Szita Banka parodo jumis kaip padaryti testamente. =
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motina.
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MERGINU BASKET BOLES KLIUBAS* .......
iSzitos deszimts mergaites isz Sparkman, Arkansas augsztesnos mokslaines yra vienas isz goriausiu kliubu ir issda>

ve atsiszaukima in kitus Amerikos kliubus kad no bijo su jais susiremti loszimę.
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