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ISZ AMERIKOS VAIKAS MERGAITE
Dėde Pavogė Mergaite 

Nuo TėvuDEL TĖVO NUSIŽUDĖ
APSIVEDĖ SU JAUNA MO- 

TERE, LIŪDĖJO PASKUI 
TĖVUS, ATĖMĖ SAU 

GYVASTĮ.

NENORI SUGRYŽTI NAMO.

H

— Richard Klin

42 METAS
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NELABO TĖVO
DARBAS

ISZTRAUKE SERGANCZIA 
DUKTERE SU GIMUSIU 

KŪDIKIU LAUKAN 
IR TEN PALIKO.

LIETUVISZKI
BANDITAI

BIAURI MOCZEKA

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

Terp Suimtuju Yra
Ona Jankauskaite

Chicago. — Kicliard Al mg, 
keli menesiai apsipaeziavo su 
jauna ir patogia mergina ir gy
veno su savim kaip rojuja, per 
tuos kelis menesius. Nuo kokio 
tai laiko Richardas pradėjo 
baisiai liūdėt paskui savo 
vus kuriuos labai mylėjo ir no 
patogi ir meili paeziule nega
lėjo ji suramyt- Jaunas farme- 
ris, kuris turėjo puikia farma 
netoli Chicagos, liūdėjo paskui 
tęva, motina, sesutes ir 
liūs, kuriuos paliko ant kitos 
farmos Wiskonsine ir negu 
damas ilgi aus iszlaikyti, nuėjo 
in tvaria ir pasikorė. Kuna jo 
rado net vakare. Paeziule taip 
apsirgo nuo susijudinimo, kad 
likos nugabenta in ligonbuti 
ant gydymo.

Stebėtina ar

te-

bro-

tai isztikruju 
buvo toji priežastis del kuriuos 
atome sau gyvastį, nes galėjo 
levus atlankyti su atuomobiliu. 
— Liūdna, kad nekurie žmonys 
neapsvarslo gerai savo gyveni
mo, TirdeinuTŽos priežasties ati
ma sau gyvastį.

DAVE ISZTRAUKT DANTIS 
ATGAVO REGĖJIMĄ.

Chicago- — Keturiolika me
tu atgal Mrs. Lillian Wallace, 
38 metu motore visiszkai apa
ko ant vienos akies. Daktarai 
jai patarė kad duotu iszimti 
kita aki nes kitas gali nuo to 
užsikrėsti ir gali apakti visai. 
Ana diena pradėjo jai skaudei 
dantis ir nuėjo pas dentista, 
kuris iszt ra ūke net szeszis su
puvusius dantis.
namo pradėjo dirbti ir su 
džiaugsmu persitikrino, kad 
atgavo savo regėjimą ir dabar 
inato viską gerai-

Motore atėjus 
dirbti ir 

persitikrino

PRICZERIS PAVOGĖ BIB
LIJA IDANT NUSIPIRKT 

MAISTO
Eoxburg, 

polu kunigas David Kling, 76 
metu amžiaus, kensdamas bada 
nuo keliu dienu, buvo priveis
tas parduoti dideliu biblija ku
ria pavogė isz bažuyczios, 
aplaikytiiM pinigus

Minu. — Epiško-

o už 
nusipirko 

sau maisto. Priežastis va 
buvo pakrikimas parapijos ir
kunigužis neaplaikinejo jokios 
algos.

gjvstos

SZMOTAS MUILO SUVEDE 
JUOS IN PORA.

motu isz 
fabrike,

Xanticoke, Pa. — Keturi me
nesiai atgal May Mawroy, 19 

Chicagos dirbdama 
paraszo savo adresą

ant popicros in kuria buvo su
vyniotas szmotelis muilo.Szmo- 
telis muilo gavosi in raukus 
Krano Dial, kuris paraszo gro
mata pas Alny kad su juom su
sipažintu. Dvi sanvaites atgal 
suėjo ir nutarė apsivesti. Kra
nas sako, kad savo muilino pa
na tuojaus pamylėjo, 
jos nebuvo mates.

norints

Pottsville, 
Weiss, kuris pavogė Ona 
rakus (o gal Szakocziute) 12 
metu mergaite isz Clevolando, 
Ohio, praeita Julajaus menesi 
ir atsivožė in Shenandoah, li
kos uždarytas PotIšvilios ka- 

o toipgosiri ir Onute 
dabar turės

ir

Pa. J u rgls
O., hza- N i kas 

tėvas pen-

teipgosgilojime
drauge su juom, 

už 
; sugrąžyti in

vaik-vagyste 
ele

lankėsi in

atsakvti 
abudu bm 
volanda. Onute buvo parėdyta 
kaipo vaikas ir
mo'kslaine kaipo vaikas ir bu
vo viena isz goriausiu studen- 
tu.

'Tėvai Onutės atvažiavo pasi- 
bet sako 
buvo jai 

visame.

ii*

imti ja atgal namo, 
kad jos dede Jurgis 
geras ir prižiurinejo 
Mergaite turi moezeka ir neno
ri gyventi su ja, todėl josios dė
dė iszveže ja, abudu pribūdami 
in szia. aplinkine.

Nežinia ar valdžia nubaus 
dede Jurgi už tai ar ne, bet tu
rės stoti aut teismo iszsiteisinl i 
kodėl mergaite iszsivežc
tėvu.

*
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PIRKO MOTERE KAIPO 
GYVULI.

Mount Sterling, Wyo.
Sziur kad szita mot ere pirkau 

už tris szimtus doleriu, taip 
kaip -butau pirkęs karve ir ga
liu su ja pasielgt kaip man pa
tinka,”
cenzo Perez, Portugalas kuris 
dirba czionais ant geležinkelio. 
Likos jisai aresztavotas už pa
sielgimą su savo motore gyvu- 
liszkai. Slidžią buvo kitokios 
nuomones ir pasakė kad 
nais Amerikos ir su moteria r

Wvo.
< <

doleriu

— taip pasakė Vincen-

czio- 
oi 

kia mandagiau pasielginet ir 
nubaudė Porėta ant 
menesiu in kalėjimą.

Maigu tavo 
vyro motina iiždaug 

tavo gyvenimo 
priežastis

Shrart vi lie, R. I.
Zeinpla, Siavokas, 
kiu vaiku ir paeziuotas, papil
do kraujaagedysta

17 METU AMŽIAUS MER
GAITE ISZ MONTELLOS.

Baisei Sumusze 14 
Metu Mergaite, Kad 

Ne Ėjo Pažiūrėti 
Kiaulių

VYRAS ISZTRAUKE SAVO 
DIEVOBAIMINGA PA- 

CZIULE UŽ PLAUKU 
ISZ BAŽNYCZIOS.

ant
Boston. —r I Pereita nedvldie-

LIUDNA DALIS 
LIETUVAITES.

-.Juozui \\'i-

BOMBA UŽMUSZE
LIETUVI

KALĖDINĖ DOVANA EKS- 
PLODAVOJO UŽMUSZ- 
DAMA LIETUVI O PA- 

CZIA BAISIAI SU
ŽEIDĖ.

savo ui policija aresztavo 
szesziolikos metu dukters Ma- Czepulioni, 19 melu 
tilldos ir supratęs 
biauro darbo ilgai

kad savo 
nepasleps, 

pradėjo nemilaszirdingai pasi
elginet. su savo diitkero, o pa
ežia kerszino užmuszimu jaigu 
kam apie tai pranesz arba duos 

A palpusia 
( 

' padėjo 
Neužilgio

žinia policijai.
baisiai sumuszta 
tranko laukan ir 
geležkelio.

ir 
lukteria isz-

ant
atbėgo 

trūkis, o kad ėjo palengva, li
kos sulaikytas in laika nuo su- 
malimo nelaimingos merginos. 
Inžinierius su pagalba brėkš
mom! norėjo paimti mergina in 
ligonbuti bet toji jau Imvo mi
rus, o szali jos gulėjo da gyvas 
naujai gimusis kūdikis.

'Tuojaus praneszta apie 
koroneriui ir policijai. Pribuvo 
daktaras, kuris apžiurėjas la
vona merginos, apreiszke, kad

D e*

tai

toji nuo sumuszimu mirė. Poli- 
negija pradėjo tyrinėjimą ir 

laba tęva uždaro kalėjimo.

LAIKE KIAULES STUBOJ.
Už lai k v-

V-

Alberta Ma-
doleriu ir

Claremont, Ill. - 
ma kiaulių mieste, vietinis bui 
mistras nubaudė 
cado ant deszimts 
parduoti kiaules. Kaimynai pa
siskundė miestui, buk Maacado 
laiko kiaules stuboja, 
labai smirda. Macado prisiipa- 
žino prie kaltes, 
kad gailėjosi labai 
bijojo kad jos nesuszaltu.

nuo ko

sakydamas, 
kiaulių ir

Detroit, Mich.
domskiui nubodo dievobaimin
gumas savo paeziulos kuri lan
kydavusi kas durna in bažnv-* > 
ežia ir buvo tikra davatka, to
dėl apleisdavo savo namini dar 
ba, vaikus ir vyra. Isz pradžių 
Juozas meldi1 savo paeziulos 
idant 
nes 
mas 
Ims kalbėtu namie ir rūpintųsi teikiemu nutrauko ranka, 
daugiau vaikais. Nieko 
gelbėjo meldimas apleisto 
ro.

Ant galo Juozas neteko kan- sVeikos bei iszmestos isz lova 
pertįk-jper eksplozija. Masteikis dirbo 

Loomis kasyklosią ir turėjo 
reikalauju josios maža farmuko.

Dievas, 
bažn vožia, 

4 /

už plauku < liode atidare automobiliu ir bu
vo

Kas to-Shiuksliinny, Pa.
kis padėjo ant gonkeliu namo 
Juozo Musteikio, 49 motu, Ka
lėdini pakeli sų

o kada Juozas 
praliejo atplosziiioi popiera pa- 
kelis <‘ks])hulavojo 
mas ji ant vietos o 

pasiszveiiti- baisiai sužeidė. Toji

J1

Aleksį 
amžiaus 
kaltina-vai keža

pleszimii szilkn krautuvių
kuris v ra

sako-

mas 
Montello ir Broc.ktoiie. Jo na
me, kuris randasi po numeriu 
S3 Waltham st., policija
si radusi 144 poras szilkiniu 
panezėku ir 72 brangus szilko 
padžiamas. Visi, tie daiktai esą 
iszpfcsžti isz Brocktono krau
tuvių, todėl Czepulioni ir isz- t * 
vožė in Broektona.

Draiige su tuo, Montelloj 
buvo suimtas Jonas (hi reck a s 
94 Clairmont, avė. 
kauskaite

Kewark, X. J. — Sziomis 
iienomis Xew Jersey \’nlstijoj 

savo far
( 
buvo areszluoli ant

Jurgis Januszkis su savo
žmona Petronėle už žiauru mn-

14 motu
Mergaites

mos

szi ura 
gai I <‘s

amžiaus 
motina

Januszkis

mer
s’ ra t 

turi vedosmirus ir
kita moterį, kuri nusipenėjusi 

200 svaru ir labai ne
savo podukros. Ji vor- 

jauna mergaite valyti

melde
pamest u 

Dievui Inkis 
nepatinka ivkad poterė

savo
dava t kavima , i

* I

pakeli 
Santa < 'laus 1 >

paveikslu I

MII

nžmuszda- 
jo paezia 

‘ ‘ K a lodino 
dovana” buvo tai bomba. Mitth 

su-
nepa-jžeido baisiai krutino ir veidą.

Trys dūk t ores, 
, miegojo ant

.j;

li u rios da
virszaus

sveria, 
konezia 
ežia jauna mergaite 
kiaulininką ir plikomis ranko
mis sortuoti atvežtas isz miesto 
dvokianezias iszmatas kiau
lėms. iki 14 metu amžiaus mer 
gaite
judomus paveikslu 
dien nusipirko radio

nebuvo )S,- 
s. Ji norėjo pa- 

iklausvt muzikos, o moezeka 
liepe jai eiti prii? kiaulių. Mor
gai t<'. nepasiskubino. Moezeka 

ir .pradėjo 
ga I \”a. 

papme d ra tini bizūną 
tuo bizūnu ja kapoti, 

no savu

vv-
iszliko

ir
Kas tokis su

drasko jo automobiliu praeita 
menesi su dinamitu, kada jo

!' I fIiI

H
■ i

l'l

ir Ona Jan- 
amžiaus 

i ran- 
A mes 

taip ir ja

>
17 metu * • / 

|jictu\'aite, kurios namai 
])b numer i u 120dasi 

st. Kaip (lurecka,
policija kaltina: priimiiiejimu 

Ar jie žinojovogtu daiktu, 
kad tie daiktai 
tai paaiszkes

vogti, ar 
gal teisme.

y

no,

Policija t^a'ko, kad BrocktO- 
ar Montelloj buvo susida-ne 

riusi vagiu kODipanije kuri per 
dvi paskutines sanvaites isz- 
pleszo daug brangiu krautu
vių^ 
O' 
no, 
kompanija suėmusi.

lAikol Lietuviai buvo 
noriai,’ ’

'Tie vagys vogdavo dail
iausia szilkus. Ir policija ma- 

1 urikad dabar ji szita

gfl-

yra .tiktai syki maeziusi 
s. Tėvas ana 

kurio 
ivo gv-

nusipirko 
mergaite d a 
venime girdėju

szluotkot i 
mergaitei per

trybes ir negalėdamas 
rhit savo prisiogelos, kad. na
mas daugiau 
patarnavimo ne kaip
nuėjo ana ryta in 
pagriebė davatkėlė 
ir isztrauke isz bažnvežios.

Norints liko už taji darbeli 
peszauktas in snda, 
sudžia iszgirdo

bet kada 
priežast i, r lel I lumbia paviot 

ko .Juozas taip pasielgė su savo! lieij
la- ta ypatų.

pasirengia važiuoti namo.
Nelaimingas žmogus gyveiuĮ 

tris mylės nuo czionais arti Co
li ruliežiaus. Po- 

ija jau suenie viena nužiurę- '

ežia tiktai

X 4
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REVOLIUCIJE
ISZPAN1J0JE

moteria, likos paleistas, <» < 
vatkele gavo geresni pamokslu 
ne kaip jai kunigas galėjo duot 
ir prižadėjo lankytis in bnžny-

Nedeldieniais. —
Randasi ir daugiau 
davatkėlių po visas Lietuvisz- 
kas kolonijas.

ISZ $1,000 PASILIKO TIK
TAI 200 DOLERIU.

Mount Airy, N. C. —- Ana 
diena Alberta Lads užkure pc- 
cziu nežinodama, kad jame vy
ras paslėpė tūkstanti doleriu. 
Norints ugni užgesino, bet i.<z 
tukstanezio doleriu iszgelbejo 
szmotukus sudegusiu buniasz- 
ku, kuriuos nusiuntė in 
shingtona ir gavo du 
doleriu.

panasziu

griebt? 
muszt i 
paskui 
ir ome
Merga i t e eme klykti 
balsu ir sz'auktis pagelbos. At
bėgo kaimynai ir rado mergai, 
to kampe susitraukusia ir vi
sa sukapota. Jio tuojaus pra- 
noszo policijai ir Januszkiono 
buvo aresztuota. JanUszkis 
taipgi buvo aresztuotas, kad 
davė savo paežiai valiu mer
gaite kankint. Januszkiene pa- 

kad mergaite labai pik-

Kareiviai Sukilo Prie- 
szais Valdže

“gri- 
szitokiu dalyku terp 

ju nesigirdėjo. Bet juo dau
giau musu žmones persiima 
Amerikos “civilizacija,” 'tuo 
daugiau pas juos, atsiranda 
plesziku. 
liais “ 
vis ežia augę vaikezai.

musu žmones
“ civilizacija

aresztuota.
REVOLIUCIJE PLATINASI 

PO VISA SKLYPĄ.

•Madrid, Iszpani jo.

A

tfiįi

J?

ir

— Miesto
Jacea, visas garnizonas Iszpa- 

4 

sukiloniszku kareiviu sukilo prie-* 
szais valdže, eidama iii Iluesca 
prie kuriu prisidėjo daug žmo
nių. Badai miiszis prasidėjo su 
tenaitinois kareiviais. Sostnpy- 
leje Madride atsibuvo rodą per 
visa nakti, kokiu budu upmal- 
szvti sukilimą.

sako, 
ta ir isz to piktumo pati savo 
sudraskė. Žinoma, szitokia pa
saka Januszkiene pakenkė pa
ti sau ir policija tuojaus ap
kaltino ja žiaurumu ir muszi- 
mu. Abudu buvo pastatyti po

K.

Ir szi tokiais darbo- 
pasižymi ”LIŪDĖJO PASKUI SZEIMY- 

NA TEVYNEJE, PADARE 
szesziu SAU MIRTI.

West Jefferson, Ind. —- Sta
nislovas Rajca, 42 metui lindė
damas paskui savo paezia 
vaikelius tėvynėje, nuo 
neaplaiko jokios žinios per ilga 
laika, nutarė ' užbaigti savo 
svietiszkus ergelius baisiu bū
du.

Iszsiuntes savo dvi sescres in 
miestą, 
lo keturis szinotus dinamito 
uždegė juos ir in

ir 
kuriu

daugiausia 
K.

I

\Va- 
szimt u s

uždai) 
tai 
ant 

y y_

nutarė užbaigti

JAIGU UOSZVE DAKANKA, 
TAI GALI SKIRTIS NUO 

VYRO.
New York. — 

uoszve, 
dakanka
v ra užtektina ••r 
persiskyrimo su savo vyru 
taip nusprendė slidžia augsz- 
cziausio sūdo, M. Strong.

Pranciszka Downey isz West 
New Brighton, Staten Island, 
daug nukentėjo nuo uo.szves ir 
apskundė vyra ant persiskyri
mo. Sudžia pasakė uo.sfcviai, jai 
neapleis josios pastoge in laika 
dvieju sanvaieziu, tai moteriai 
duos persiskyrimą. Sūnelis pri- 
vertinejo paezia kad klausytu 
ir kloniotusi jo motinai.

t i Rasite

ISZPRANASZAVO SAU
MIRTI, KRITO NEGYVA.
Wellsboro, Pa. —

mane negyva ant grindų už ke
liu dienu”, — tai pasako Mare 
Strauss, 82 metu in savo duk
teria, kada darė paskutini tes
tamentą. Po iszpranaszavimui 
savo mirties, senuke isztikro li
kos surasta negyva kuknioja cio turėjo 22 metus ir likęs jm- 
kada visi buvo iszeja t a die na 
in miestu. t j

prisiriszo sau prie kak-

akvmirksnir

INMETE ZAPALKA IN LO
VUTE, KŪDIKIS SUDEGE.

Altoona, Pa. — Onute Dylov- 
ski, dvieju motu mergaite su
degė ant smort nuo apdeginu! 
kokius aplaike miegodama lo
velėj in kuria ininoto deganezia 
zapaika jos broliukas. Ant 
riksmo atbėgo motina isz skie
po kuri tame laike skalbė, bet 
jau buvo per volu gelbėti kū
diki, kuri apemo liepsna ir pa
ti baisiai apsidegino.

■i'

I$2,500 kaucijosSzi ni-
Ci

po eksplozijai
“ Buroką 11

EKSKURSINIS LAIVAS 
NUSKENDO SU 35 

PASAŽIERIAIS.
Miami Beach, ITla. -

tas žmonių likos iszgelbeta 
35 nesuranda 
ekskursinio laivo 
15 mvliu nuo kraszto. Po eks 4' į .

plozijai laivas užsidegė, 
žastis nelaimes da ncisztyrine- 
ta- Manoma kad visi nesurasti 
žuvo. Daug sužeista žmoni u

• >

sužeista
likos sudraskytas ant szrnote- ppr eksplozija.
Ii u. Isz namo taipgi iszleke ga
na didelis szmotas in padangos. 
rTa diena po baisiam darbui 
atėjo nuo paežius gromata, kad 
yra sveika ir linki jam Links
mu Ka ledu. 

, . ........
MOTERE ISZPIOVE SZIRDI 

NEBASZNINKUI.
Quinsonia, La. — Kokia tai 

nežinoma motore, nakties lai
ke, atkasė kapa Danielo Tenarv 
cio, Iszpano, ant Katalikiszku 
kapiniu, isztrituko lavona 
d ratu,
kakla ir iszpiove szirdi šit pei
liu. Manoma, kad tai padare 
tiksle kokiu tai burtu. Tenan-

su
kuri apsuko aplinkui

laidotas tiktai fajazdiena. ,Mo- 
teres nesurado.. '?■. ••

•w*il

J ?

Prie- broliukas.

Kituosią miestuosiu teipgi 
sukilo kareiviai ir daugelis gy
ventoju, kurie1 yru neužgana- 
dvtais isz karaliszkos valdžios 
ii' jojo pasielgimu.

Kada

I

v

NOREJO ISZSZAUT SKAU
DANTI DANTĮ — UŽMU- 

SZE PACZIA.
Patterson, X. J.e — Motore 

Sigfrido Anstoado turėjo skau
danti dantį, kuris labai skau
dėjo. Vyras geisdamas savo pa- 
cziulo iszgazdyt, aproiszke jai, 
kad danti iszSzaus su revolve
riu, manydamas, kad nuo per- 
sigandimo ’motoro 
skaudojima- Atsistojas isz szo- 
no, iszeielavo in danti, bet isz 
Utuszczib revolverio” puolė 
szuvis pataikindamas moteriai 
hi smegenis, Sigftida areszta- 
vojo, bot iszsikalbinejo, buk re-▼ 
volvoris t buvo jioužprovytąs. 
Moteriai dantis paliovė skau
dėti.

. H 5. <«»<*' •' 1 - X O, <4 *• 'i

tuszczię revolverio

Motei

užmirsz

5 METU VAIKAS ĖJO 4 MY
LES JESZKOT PAGELBOS.

I

Krankliu, W. Vra. — Kenkiu 
metu vaikas, pasirodęs tiktai 
in naktinius marszkinukus, ėjo 
pckszezias penkias mylės laike 
sniego ir szalczio pas kaimyną
kuriam apsakė kad neteko mo
tinos. Karmeris nuneszo vai
kiuką atgal kur rado motina ?r 
dukteria- sudegusias ant smert 
per sudegimą namo. Sudegu
sios yra Mrs. Urėdu Simpsoii, 
33 metu ir trijų metu dukrele. 
Tyrinėjimai'parodo, buk po Į 

motina 
isz

užsidegimui namo, 
stengėsi iszgolbot dukrele 4 T*
liepsnos bet pati žuvo.

BULIUKAS TURI KETURIS 
AUSIS.

Ant fanuos 
gimė

' y

Sakonk, Mass. —— 
thige Potter ana diena 
buliukas su keturioms ausims- 
Daug žmonių kas diena‘ aiva* 
žiuoja pažiūrėti tojo nepapras
to buliuko.

> U*. — ■ A

GILIUKIS SENUKO 
— N’ažiuo-

dvide*

karei-

nukrito

Kendolvillo, J nd. 
dainas ant freito ant kurio už- 
szoko nuvažiuoti in miestą, 82 
metu John Jackson,
nuo tavorinio vagono pulda
mas tarp begiu ir žiurėjo, kaip 
per ji .įierhi^go 47 v<)g<mai. 
Puldamas apsidraskė sau vei
dą, bet sziaip, nieko blogo jam 
neatsitiko. Prisiego daugiau no 
kabyt is ant freitu.

ISZSITEISINO.
K, isz tavęs niekai žmo

gus, jog ne buvai ant szermonu 
musu prieteliaus .*

taip sirgau, jdg ant savo locnu 
szermonu no butau galėjas eiti.

i

X- **•* asz vakar

sukilo Jacea garnL 
zonas, kilo ir susirėmimas terp 
kilu kareiviu ir apie 
szimts likos uŽmiiszta. Guber
natorių Senor 1 lervas, 
via i uždare kalėjimo.

Ayerbe 2,000 žmonių priside-. 
jo prie pasikeleliu, penkiolika 
kareiviu likos užmuszta. Vul- 
dže siuneze daug kareiviu in 
vietas kur kilo pasikėlimai. 
Visns sklypas yra neužgana- 
dvtas ir tebvrios valdžios ir• • 
goidže atsikratyti nuo 
liaus Alfonso valdymo.

kara-

I

Ar gali (amista užstaty
ti už save kaucija .’ — 
bankierius žmogaus, 
nori gauti vieta už kasieriu.

—— K, kam ta kaucija, juk 
taiuista matai, kad asz esmių 
szliubas tai nepabėgsiu!

klausė 
katras

v,,
ii' I

Mi 

. ^11 
/ifl'r 

^įI||

JI

'-i!

■I

I II



/

l rn SAUER)

Kas Girdit
svetimtaupziai butu ja isztaro 
lengvai, be jokio skaldymo lie-

'd** t V “TT

Jaigu toji pasiutiszka prohi- 
bieija ne bus greitai atsmaukta 
lai dvasiai galima spėti kad 
atsilikimai mireziu isz priežas
ties uutrueinimu alkoholiu bus 
kas kart didesnis, 
prasižengimai ir 

priežasties

Isz VisjiSzaliu APLEISTA
NEPĄSISEKE

■Iii

II I 1 1.—^

Isz Lietuvos.
BROL1SZKA MEILE

ON UTE1 i.

į l| 111 •“’m* 
Įb * ■

. 1

Žilvio, daigu svetimtaueziai ga
li paraszyt ir isztart Vokiszkas 
pravardes kaip Fra n korto n- 
machor, Schneiderkraten, Vo

lai ko-j . ~ j "
del negulėtu isztnrli tiiip leng- APSIDRAUDĖ,

NO. ATSIĖMĖ PINIGUS Iii | i 
SPRUKO IN BRAZILIJA

BET... 
•I * W *

binkollsterin ir kitus,

(Vaizdelis isz gyvenimo)
■ ..

Buvo sziltas pavasario lai-

|R

o visokie 
apipleszimai 

isz priežasties prohibicijos 
taipgi pasidaugins.

Dabar valdžia ne dės trucyz-! 
nos in alkoholiu kaip tai dary
davo kad butlogeriai ir kiti no 
galėtu jo perdirbti, bet iszrado 
naujus laszus kurie smirda 
kaip czesnakai ir supuvusi kinu 
sziniai ir jokiu būdu ta smarve 
negalima iszimti isz spirito. — 
Ka tai ženkliifa del nekuriu 
girtuokliu, jaigu žinos, kad nuo 
tos smarves ne mirs.

vas pravardes kaip Ya rush a ne
kas!,

Panasziu Jaruszauckn turi
me Ainerike daug, kūne šar
ma t i naši savo pravardžių.

Miestely ja Saginaw, MiczL 
gano ana diena likos arosztavo- 
ta Katre Kavczikiene, motina 
16 vaiku už nutrueinima gro- 
serninkko Jono Lugevicziaus. 
Badai ni.otere padare tai isz 
kerszto. Lugeviczius apskundė 
Kavczikiene už skola 37 dole
riu, kuri mot ere padare imda
ma valgi ant knygucziu.

tureda-Ana dienu raszejas 
mas reiklia nusiduol in czeve- 
ryku sztora nusipirkt sau pora 
ezeveryku, atsisėdo ir lauke pa 
kol ant jo ateis kaleina patar
navimo. Tame i neina in sztora 
patogi Lietuvaite apie 18 metu 
senumo, atsisėdo szalia manes, 

rei-
a t si sėdo szalia manes 

isztrauke patogia kojele, 
kalendama naujausios mados 
ezoveryku už kuriuos turėjo 
užmokėti dvyleka doleriu.
tuos czeverykus davė ant ran
kos keturis dolerius o likusius 
prižadėjo užmokėti kas sanvai- 
te po du dolerius, pakol neisz- 

(‘zeveryka i pasiliko 
sztore pakol už juosius mergi
na neužmokes- Kada mergina 
iszejo užklausiau pažystamo 
sztorninko. kokiu budu jisai 
varo toki bizni. “Vėl ju si, — 
atsake, — tosios kvailiukes vis 
taip daro, o jaigu ne duotau, 
tai eitu kur kitur, o tankiai at
sitinka, kad kokis geras spor
tas ar pažystama ateina, ir už
moka už czevervkus. Josios tau •r
kiai taip daro ir drapanai! szto- 
ruosia.“

Sutirpau,
pamislinau, kokia pasekme ga
li būti to visko. Tokis neiszma- 
numas Lietuvaicziu instumia 
jais in pragaru, ba inprate rė
dytis, uždirbdamos mažai, jesz- 
ko lengvesnio budo aplaikymo 
pinigu nuo “pažystamu“.

Kur tokiu mergaieziu moti
nu akys, jaigu nemato kaip ju 
dukreles rėdosi pagal ne savo 
stono ir aplaikytos algos! Argi 
neturi ant tiek izsmanymo,kad 
ju dukreles neapaliko tokius 
parėdus už dyka, ba zulina 
naktimis automobiliais su viso
kiais paleistuves.

Jau laikas susiprasti ir lai
kyti tokias dukreles po dides
niu priežiūra. — Schuylkino 
pavieto Pottsvilles sude buvo 
net asztuoni teismui už benkar- 
tukus o szeszi už sužagejima 
merginu. Ar da daugiu reikia 
davadu, apie pasileidimą mer
ginu!

mokės.

Už

iszgirdes lai, ir

JaigiL žmogus sarmatinasi 
savo pravardes arba ja maino 
kad intikti kitiems, tai jau ne 
kas. Sztai ana diena Luzeroes 
sude, stojo Petras Jaruszauc- 
ka« (kaip isz pravardes pasiro
do turi būti Lietuvys) melsda
mas sudžiaus kad duotu jam 
pavelinima permainyti savo 
pravarde ant Peter Johnson 
(tikra nigeriu pravarde) nes 
isz priežasties savo ilgos (!) 
pravardes, turi daug nesmagu- 

ba svetimtaueziai negali
josios isztart ir t.t.

Sudžia pravarde permaine.
Argi tasai Jaruszauckas ne 

galėjo slebizavot savo pravar
de szitaip; YarushauckasTJuk

mo,

musuArgentinoja musu taut i e- 
cziai žu.4ta loja svetimoja sza- 
lelvja kaip laikraszcziai skel
bė:

Sziu metu Balandžio 20 die
na prie Rolvno stoties, Argen
tinoj traukinys suvažinėjo Lie
tuvos pi lieti 
cziauska. Baliauskas jokio tur
to nepaliko-

Sziu metu Balandžio 30 die
na nemokamai 
Lietuva 
kauskaite 
“Sierra Ventanaa“ 
kd ji szoko in jura, 
bendroves atstovas 
Airėse pranesze, kad jos daik
tai i n teik t i Vokiecziu Lloydo 
bendrovei Bremene isz kur jie 
bus.pasiusti in Lietuva.

gražinama in 
piliete Anele Vencz- 

dingo nuo laivo 
. Spėjama, 

Bremeno 
Buenos

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.02

BOLSZEVIKAI PRADĖJO 
KOVA SU KALĖDŲ 

SZVENTIMU.
Bolszevikiszki 

jau pradėjo ko-

Mokamo 3-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride- 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalaus su musu ban
ka nepaisant ar mažas ar didelis.

G. W. BARLOW, Pres.
J. FERGUSON, Vice-Pres.irKns.

66“6
yra daktaro receptas del 

Szalczio ir Skausmą Galvos 
greicaiausia žinoma gyduole.

666 Teipgi Tabletuose.

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

MILL A PATTERSON STS 
ST. CLAIR, PA. 

Bell Telefonas 1430-R

o

o

¥ ♦

ii."« •

lazbalaamuoja Ir laidoja mirusius^
ant visokia kapiniu. Pagrobus pa- 
ruoszia nuo papraszcziausiuikipra 
kilniausiu. Parsamdo automobilius 
del laidotuvių, veseliu, krikszty- 
niu ir kitiems pasivažinėjimams. 
Isz Frackvilles, Port Carbon ar 1st 
kitu artimiausiu miestu jeigu kas 
pareikalaus mano patarnavimo, 
meldžiu man duot žinia o pribusią 
in trumpa laika.

W. TRASKAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztlnlu, veseliju, pasivažinėji
mo ir t.t —Telefonas 506
603 W. Mabanoy Ay«j Mah. City 
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SUSIDEGI- dos dangus raudonavo.

jiems

Patcnsbiirg, Rytprusija. — 
\’ietos mokytojas Safran insi- 
mylejo kaimyno dukterį. Su
sivedė. Žmona vyru apdraudė 
didelei sumai ,ir laimingai gy
veno. Uoszvio palikta
dirbtuvėlė. Gerokai palėbavo, I 
jaunavedžiai pasijuto neturi 
pinigu. Šafranui nakties mo
tu dirbtuvėlėj bedirbant, kilo 
gaisras ir sudegu visas turtas 
ir pelenuose rastas sudegęs la
vonas su Šafrano laikrodžiu ir 
žiedu.

Netekus vyro, jaunavede isz 
apdraudos bendrovių iszreika- 
lavo apdraudos pinigus. Bet.... 
gabiai vokiecziu policijai pa
vyko pastebėti žmogų vyks
ianti in Brazilija, labai pana- 
sziu in velioni Šafranu, o su 
juo drauge vyko ir Safraniene. 
Sulaikyti... ir pasirodė tik
rasis Šafranas, kuris prispir
tas prisipažinno, planavęs isz 
anksto ir nakties metu priesz 
gRHrfš dirbtuvėj, isz kapu isz- 
sikases nesenei palaidota lavo
ną, jam indejes savo laikrodi 
ir žiedą, ir visa padegęs, o pats 
pasislepes, ir laukes, iki žmo
na atgaus pinigus, 
baus už apvogimą
b-viu lavono niekinimą ir pa
degimą.

Šafranus 
apdraudos

r.
kas. Vakaruose nuo saulėtai- 

« , Ii \ f į. , , . ’ 1 .

Sodus 
isz po žiemos žiauraus szalczio

1 ' ' *r . ■ 1 r" ’

dangsto savo žaliais lapeliais 
ir sprogo isz po szakucziu balti 
žiedeliai.

Onytę pabaigus

r

(ik krii-

ruoszt ies 
apie gyvulius iszszlave darže
li ir aplaistė kvietkelius. Pa
valgius vakariene ji skubinos: 
apsirengti ir eiti in kokia ten 
vieta, kuri ja’teip ir trauko.

Naktis buvo lyki,
miiose girdėjosi griežėles bal
sas — grisz, grisz... Arti krū
mu ir rugiu lauko bego sriau
nus upelis. Ant upelio kranto 
matos juodas stulpas panaszus 
in žmogyste, tai stovėjo Juoze
lis atsirėmęs in akmeni...

—♦ Gera vakaro, mielasis, — 
Atši

lai d asz te i p ilgai ūž
ti pa-

Moskva. - 
“ bezbožnikai 
va prieszais apyaikszcziojima 
szveneziu Kalėdų Kosijoi.

Sovietu Draugavę Kovojan? 
ežiu Netikėliu, apgarsino buk 
tukstaneziai profesorių, proky- 
tuju ir studentu, likos suinobi- . " « • > • i 1 ♦ 4
lizavotį idant iszaiszkint žmo- 
niems, kad Kalėdos yra tiktai 
monimas žmonių ir tuszczia 
pasaka. Ta pasaka apie Kristų 
gimimą kunigai ir szventikiai 
geidže panaduoti kaipo kova 
prieszais valdžia.

! J

SMARKUS ŽEMES DREBĖ
JIMAS TURKIJOJE.

Istanbulas, Ihirikje. — Kr- 
zindane, žiemiu rytu Turkijo
je, Vakar invyko smarkus že
mes drebėjimas. Nuo sukrėti
mu daug naipu sugriuvo. Su
griauti taip pat buvo guber
natoriaus rūmai ir paszto-tele- 
grafo instuiga. Szimtai žmonių 
buvo sužeisti.

>

PAJESZKOJIMAI.

Asz Veronika Raduuckiuto, 
po vyru Žukauckiene pajesz- 
kau savo tikra broli, Levona 
Radaucka. Kilos isz Lietuvos, 

Panevėžio
I

Kauno Redybos, 
aps., Rozalimo Paczto, Wim- 
kiu kaimo. Mes girdėjom kad 
jis gyvena Gary, Indiana. Mel
džiam atsiszaukti paežiam ar 
kas apie ji ‘žino. Turiu svarbu 
reikalu. Ęrolis Stanislovas Lib-
tnvoj mire, ipJra kam gyventi 
ant gyvenimo. Mano adresas 
toki s: lt

Mrs. V. Žukauckiene,
410 Sloan St* Esp., 

Pittsburg, Pa

v

kad man visai trumpai laiko 
teliko iki mano iszvažiavimut.

l

site, Juozeli ?! apkabindama jo
kaklu ir susirupinusiu balse
liu pakluso Onyte.

Ar jau tuojau iszvažiiio-

Teip, mieloji Onyte. Ry- 
' ‘ F ■' f’ ' 1 1* 1 • , ■ ' 1 <41 V » , »

toj vakaro asz turėsiu būti pas 
agent n, kuris mane slaptai pofr- 
vesz per tubęžiu, nes asz ilgiau 
nebegaliu ežia laukti, kadangi 
mane tokija kožna minula pa
gauti. Tr jeigu pasisektu jiems 
pagauti, lai neboiszeicziau isz 
budeliu ranku.

neatsiliksiu nuo
bueziuodama kal-

i

J

I
I 
I

I

B
Sį

M I

priėjus sake Onyte. — 
praszan, 
trukaiu. Jums ir laukt i 
ilgo!

<

Tai nieko Onyte, — im
damas už rankutes ir spaus- 

prie krutinės kalbėjo

vakaro
nuo pat jaunystes iki

ap-
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SVIRTINI PAKAJU. 
*

Dr. Nathaan Soderblorn, vy s- 
jiisu, I kęs apdovanotus Nobelio 1930 

kūpąs isz Upsala, Szvedijos,'li- 
dovana už pųruszyma geriau
sio straipsnio kai]) galima pu

deliu. Asz negaliu jus paleis-Į<luryti Svietini Pakojų.
-„.. .„.U. . .■I—-— .......

.Juozelio, jog jis lai-

Asz
Juozeli, — 
bojo Onyte. — Asz padėsiu np- 

bu-sisa ligoti nuo kraugeriu,

Ii in tokia tolima kelione. .. 
Vežkis ir mane sykiu su savim 
in Amerika, no m i nulos be Ju
sti .. .-

ir v ra.

žinia nuo
minigai parojo per rnbežiu.

Se rodos vakaro pa rojus isz 
darbo, rado laiszka padėta ant 
stalo. Greitai nždpgo lempa ir 

laiszka s nuo .Juozelio.
>•

NEPASISEKE BROLI PAS - 
KANDINTI KALĖJIME, 

TAI NORĖJO NU8I- ' 
• ŽUDYTI.f

damas
Juozelis. — Asz labai gerai su
prantu koks proletaru betur- 
cziu yra gyvenimas. Jie dirba 
nuo ryto tamsos iki 
tamsai,
senatvės, o nieko neturi; nega
li žmoniszkiau pavalgyli, 
sirodyli. No instengia...

— Ka-gi padaryti, Juozeli 
kad toks vargas spaudžia: tur
būt jau. teip Dievas davė.

— Mos galėtumėm lengvai 
padaryti gyvenimą goresniu, 
jei tik visi turėtume supratimo 
ir mokslo, tai ir Djevag nebo- 
užleistu tokiu vargu ir sker
dynių, kokios dabar esti.

— Asz tai visados, Juoze
li,mastau, kodėl tie žmones
kurie sziek tiek išsimokina 
augsztesniose mokyklose, labai 
atjauezia biedniems žmonoms 
ir aiszkina ju sunku padėjimu 
ir kaip butu galima...

> — Tas yra dėlto, Onyte, 
kad žmones eidami in mokyk
la pamato suvis kiloki pasau
li, negu kad jie pirmiau kad 
mate. Asz ]>ats, kada pabai
giau pradine mokykla da ma
ža turėjau supratima apie vi
suomenes sutvarkymu. Bot ka
da levams vereziant pastojau 
in seminarija ir maniau eiti in 
kunigus, pradėjau gauti pasza- 
liniu knygų, kuriose apraszo- 
ma ir teisingai nurodoma da
bartines tvarkos pragaisztin- 
gumas, tai mano mintis persi-

*

maine ir in kunigus mano 
sanžino nebeleido eiti. Už tai, 
Onyte, ir tėvai užsirūstino ant

— Nusiramink, Onyte, Asz 
jus niekados neapleisiu. Kaip 
galeeziau apleisti tokia drauge 
kuri man vienatinis 'nusirami
nimo ir laimes szaltinis buvo

Tėvai ir gentis mano
apleido, o jus, jus, Onyte, ma
nės neapleidot.

Tai gerai mielasis. Asz bėg
siu pasiimsiu savo daigius ir 
važiuosime drauge. Teip, Juo- 
zuti ?

Su manim drauge jus nega
lėsite važiuoti. Onyte, lodei 
kad mums reikes bristi per 
pelkes kol pereisim rnbežiu. C) 
antra, i 
kad mudviem isztektu. 
pats sau vargais negalais 
vau nuo vieno kito mokinio pa
siskolinti, kurio suprato mano 
vargu ir kurie ta paezia indoja 
turi...

— Jusu loveliai turtingai 
gyvena.
ant kelio pinigu 
Reikėjo praszyti.

— Prasziau, Onyte, 
veliu, bet jie atsake:

f r J1

Onyte

nsz neturiu tiek pinigu
Asz 
ga-

Jie butu davė jums 
užtektinai.

tu mokini.

ir Ic- 
“isztvir- 

kusiems pinigu neduodam, —> 
eik mužiku praszyti, kuriuos 

“ Mat jiems nepali
ko kam asz atsisakiau eiti in 
kunigus ir pradėjau žmonėms 
knygutes dalinti. Praszau tė
vu, 
su 
Tai

manes ir nebeleido eiti augsa-

kad jie nesielgtu žiauriai 
savo samdininkais ir t.t.
už tai dabar jie mane va

dina isztvirkeliu. Tokio tėvu
atsineszimo asz negalėjau il
giau kensti ir turėjau iszeiti 
isz namu. O jums, Onyte, kaip 
greit nuvažiuosiu in Amerika 
ir uždirbsiu pinigu, teip greit 
atsiusiu laivokorte ir galėsite 
važiuoti. O ten mes liuosai ga
lėsim gyventi, vieszai savo 
vargus pasakyti 
budus j u prasza lininiu i.

— Asz labai lauksiu tos

vieszai
ir nurodyti

tesnio mokslo... Mat jie no- valandos, kada mudu galesi-
rojo butin'ai savo sunu maty
ti l’arizeju drabužiuose ir lo- 
szianti isznaudotojo ir mulkin
tojo role. į.

— Nors assij, Juozeli, ir ne-
Į
B ' r

t

tikiu kąį kurioms kunigu žo- _
’ ’ t ■

džiams, bet man vis iszrodo, 
kad Dievas tai tikrai yra, nes 

iki' ► a 1i f i *• ' ' t

žinai, —-

Isz to džiaugsmo ji pabuezia- 
vo konverta ir atpleszusi pra
dėjo skaityti.

Beskaitant laiszka, jos vei
das pradėjo mainyties.
staigu suszuko isteriszku balsu 
ir parkrito ant žemes... Laiszke 
skambėjo sekami žodžiai:

“Miela Onyte: —
“Arti rubežiaus mus pagavo 

žandarai ir nuvarė nuovada n. 
Ten peržiurėjo mus ir atrado, 
jog mes esam prasikaltę priesz 
valdžia. Manodu draugu nuva
rė in Katorga. O mane pripaži
no “ 
ku”.

Kaunas. — Priesz keletą 
men. Kauno apygardos teismas 
sprendė stambaus ūkininko Si. 
pavieziaus baudžiamaja byla. 
Sipaviczius buvo apkaltintas 
už niekinimą savo tamąifos 
Bolevicziutes. Sipaviczius tuoj 
po apskundimo buvo suimtas 
ir padėtas Kauno sunkiųjų T #4 ■ W 11 ' 
darbu ka loji man. Tszkalejo pus 
antru motu. Bet teisme paęisz- . 
kejo, kad Sipaviczius yra vl- 
siszkai nekaltas, o yra savo 
pasamdytos inskundejos tar
naites auka. Sipaviczius buvo' 
iszteisintas, o nubausta insfcun- 
deja Bolevicziute. Bet tuo by
la nesibaigi*. Ant Sipavioziaus 
galvos buvo riiosziamas dar 
baisesnis smūgis.

, Buvo taip: priesz dvi sanvai
tos Vilainių malunan netoli' 
Kėdainių atėjo kažkoks karisz- 
koj uniformoj kareivis ir siuli- 
nejo pirkti “Bulologa“ revol
veri.

padėtas Kauno snnkfujn

Bulologa

'll i

nedegi iszk u
Tai antroji dienoj buvo 

teismas ir nuteisė mano ant 
mirties...
... Nelaimingi^ jrtUdu. susi paži
nusiu...Nusiraminkite ir negai
lėki tęs manos. Sudiev ant visa
dos, mylima 
nuožmus ir

buntausezi-
i r ko-

m

nuteisė

Onyte! SudievIr
beteisis pasauli!

Asz mirsztu budeliu rankose... 
Jusu Juozas.“

Ant Onytės szauksino subė
go szeimininkai: 
laiszka skaityti, o 
Onyte.

n vieni paėmė 
kiti gaivino

— suszuko szeimi-— Tai, 
ninkas skaitydamas laiszka. — 
Mat ji in ta “buntauezika 
Juozą buvo insimylejus. Matai 
koki isztvirkele. Gal ir ja už
krėtė ta Socializmo dvasia. O...

Onyte sziek liek atsigavo bet 
ji jau nebuvo ta Onyte kuri sa
vo skaistumu ir meilumu pa
traukdavo kiekviena jaunikai
ti. Jos veidai iszblyszko, akys 
indubo, — žodžiu, ji liko 
szeszeliu buvusios Onytės, 
taip liko apleista Onyte pa- 
eziamo gražume ir jaunume. 
Pakirto nuožmus likimas viena 
žiedeli, o kitas suvyto visai.

iri t n J >

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

Ant Antro Floro, Kline Sztoro 
19 W. Centre $t., Mahanoy City

Isz malūno telefonu tuojau 
buvo praneszta apie tai Kedal. 
niu policijai, kuri nepažinsta- 
ma.ji suaresztavo.

Suimtasis nesipricszindamas 
atidavė revolveri ir pasipasa- 
ko jo isz kur ji gavės 
kius tikslus turėjos.
Būtent, jis tarnavęs pas Van

da Rabauczauskiene, kuri pra
dėjus ji inkalbineti, nužudyti 
jos broli Sipavičiui) gyvenant! 
Pavenzocziu k. Dotnuvos vals.

Už brolio nužudymą Raba- 
czauskieno Kavaliauskui (to
kia pavarde suimtojo) siūlius 
1000 lt. ir davus revolveri.

Rabaczauskiene Kavaliaus
kui davus 100 lt. rankpinigių, 
o likusius 900 lt. žadėjo jam 
atiduoti tada, kai bus Sipavi- 
czius nužudytas.

Bylon esąs inmaiszytas !r 
Rabacziauskienes vyras, kuris 
Kavaliauskui davės szovinlu.

< - KP

Esą Kabaczauskaras “biz
niui“ invykus, butu liko Sipa- 

' vieziaus turtai.
Sumanytojai szio baisaus 

dalyko suimti ir pasodinti ka
lėjimai!.

LIETUVOS CUKRAUS FAB
RIKAS GALUTINAI NU

TARTAS STATYTI MA-
RIAMPOLEJE.

Mariampole. — Statyti cuk
raus fabriką Lietuvoje jau se
nai nusistatyta, nes cukriniu 
runkeliu priauginama gana 
daug. Tik lyg sziol nebuvo aisz 
ku, kur tas cukraus fabrikas 
bus statomas.

Sziaurines Lietuvos ukinin- 4 J 1 < *
kai pageidauja, kad tas fabri
kas butu statomas ju kraszte, 
o suvalkiecziai inrodineja, kad 
ju kraszte geresnes saigos cuk
raus fabrikui statyti.

Iki rziol Lietuvai enkru ga
mindavo Mintaujos cukraus 
fabrikas. In ji isz Lietuvos 
sziemet nugabenta 900.000 
centneriu cukriniu • runkeliu. 
Sziemet cukriniu* runkeliu in 
Mintaujos fabriku pristatyta 
daugiau, negu buvo laukta.

Tas parodo, kad cukraus 
fabrikai Lietuvoje jau visais 
atžvilgiais dirva paruoszta.

Ant J. Sakalauskas
LIETUyiSZKAS GRABORIUS 

(Bell Rhone 872)
331W. Centre St., Shenandoah, Pa.

Nuliudimo valandoje, sutei
kiam goriausi patarnavima. Pa
laidojime atliekam rūpestingai 
ir gražiai. Busite pilnai užga-

me antroj pus vandenyno past- 
džiaugti ir... Bet man kažin 
del ko, Juozeli, neramu daros 
szh’dyj... Asz jaueziu kokia 
tai nelaime...

Nusiramink, Onyte, vis
kas bus gerai. Sztai jums ke
lios knygutes pasiskaityti, tik

» « • --.... , _

Man reikia jau skubinties. 
Lik sveika, Onyte. Pasijnaty- 
simo...

Onytės ir Juozelio akyse pa
sirodo gailesties aszaros ir jie
du bueziavos meiles isztiki- 

t 

mais buczkiais.
* AJ

kns-gi žmogų butu sutveręs h- niekam nerodvkit, nes bus.
'*«/  ■ _ ‘ _ 1 . 4 - • ‘ k ■ ■ ’ 1 .k ' K s *1 '

vi$a pasauli pabudavojes, jei
gu no Dievas. Kaip jus mano
je!

— Apie žmogaus sutvėri
mą ir pasaulio buvimą bei 
tvarkymu visu gamtos pajėgu, 
tai mokslas visai kitaip isz- 
aiszkina ir faktais parodo, 
kaip isztikro tas viskas stojos. 
Bet apie tai, Onyte, asz jums 

nes žinote,.Į dabar neaiszkinsiu, ii

■l«i

J

Prabėgo nemažai laiko. Ony
* į , . » <

te diena isz dienos nekantriai 
lauko tos valandos, kada ateis

< I

laidojima atliekam rūpestingai 
ir gražiai. Busite pilnai užga
nėdinti.

Isz Mahanojaus ir Girardvilles 
jeigu kas pareikalaus mano pa
tarnavima tai meldžiu man tele-

minutu, «r Bell Telefonas 872
fc. k . »<■ AI ft Jl___ - ft1' -...T..... ...liLJE :L . ... L. - .. -j-

jeigu kas pareikalaus mano pa
tarnavima tai meldžiu man tele- 
fonuoti o pribusiu in dessimts
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—— Guy de ML ——

stovėjo
Iv

ir davė

m

mas
kni ji

Moterys, kurios laukuose pė
dus riszo, teip-gi iszsitiesuios 

ir žegnojosi. Kuine- 
, kuris ant ganyklos buvo

pririsztas, pasibaidė, pamatęs 
plevėsuojanti klebono plosz- 
ežiu, nutraukė virve 
kojoms valia. Vaikas, apsisiau
tęs raudonu bažnytiniu žiponn, 
ėjo labai greitai, o kunigas, pa
lenkės galva ant vieno szcnoz 

ke paskui vaika, murmeda- 
paprastns maldas. Pas
ijo Ra|M\ Ėjo ji teip su

sikuprinus, kad rodos ji kas 
valanda galėtu, reikalui esant, 
atsiklaupti. Rankas buvo susi
ėmusi, kaip ir bažnycziojc.

Honore, kuris teipgi oiuan- 
ezius pamate, užklausą savos;

<

“Kur-gi mus klebonas teip 
skubintusi?” Bernas, kuris 
sziek tiek sumanesnis buvo, at
sako jam:

Juk jis tav“Juk jis tavo motinai pas
kutinius sakramentus nosza.”

Tszgirdes ūkininkas toki isz- 
aiszkinima nemaž nenusistebo- 
jo.

4 * Teip, teip, 
bus,”

ri-w

darba iszejo, palikdamas 
Rape

• " r Įt b

siia paša ule?” f , t
Bet jis lyg klastingai prata

rė:
4 • E

I 
e

jai sziandien net kur 
kas geriau!”

Isztares ta skubinosi in lau
kus.

Neramiai prisiartino dabar 
sergėja prie ligones, kuri gu
lėjo nesijudindama. J*6s akys 
buvo iszpįesztos, rankos gulėjo 
ant patalu lygiai teip, kaip va- 
kar vakare Rape buvo palikti- 
si.

Dabar tiktai ji persitikrino 
aiszkiai, kad szitas ligones pa
dėjimas gali dar kokias asztuo- 
nias dienas nusitęsti, o prie 
szito persitikrinimo jos szirdis 
moszlungiszkai isz piktumo su
sitraukė. Baisus piktumas per- 
omo jai prięsz ūkininką, kuris 
jai teip klastingu budu priga
vo, bet dar didesnis piktumas 
paėmė ant ūkininkes, kurt, 
kaip kokia ragana, niekaip ne- 

Ji vėl užėmė 
bet jos akys jau 

nuo

o

rę

dienas nusitęsti

norejo numirti, 
savo darba, 
daugiau nenusi kreipė 
rankszleto ligones veido.

vėl sugryžo 
Honore isz lauko. Jis ant ser
gėtojos padare toki 
lyg, rodos,

Ant pusrycziu

!
not

SZIS BULIUKAS LAIMĖJO
PIRMA DOVANA
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Sztai 4 4 Džimukas”, penkiolikos menesiu buliukas veisle
Aberdeen Angus, kuris priguli prie J. F. MoKonny isz King

sverentis 1,065 svaru.

Al ela gelis
»

Moszedžio parapijoj,
Ii n sodžiuj augo vaikelis, var
du Mikas, labai guvus, szarpus 
paszankus ir linksmas.

* Kad Mikas užkliudo sekmus 
savo amžiaus metus, tuojau po 
Trijų Karalių atvažiavo in Jo 
levus kunigai kalėdodami. Vie
nas kunigėlis davė Mikui sauja 
riesziiln. Szis 
rio:

Szaka-
♦ 
f 
t 
f

i

I 
I

i
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Tiklai sau <ln dailgiau'paga-4
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klausė gcrade-
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(4 SALDŽIAUSIA

d y si t e 
Isz visur iszx^s,

Niekas jus nelaikys.
Visi geri, gaspadiues ir vyrai, 
Kad tiktai uiekszu butu mažai, 
() tada vieni ant kitu nerugotn, 

Mnlsziai sau tūnota.
• ♦ '9

I Jau jaigu merga kanecz nori 
vyra gaut, 

'l’ai laikais no su vaszeliu ne 
negali prisil raukti, 

Tai vis taip tėveliai daro, 
Jaigu jaunikius nuvaro, 

Povai nori pirma pinigus isz- 
vilioti,

Bet vyrai no n em i si i na duoti, 
ai si lankyt i, 

Kad savo dukreles pamatyti,
Vieszina ui alum ir niunszainu, 
Kaip pinigu negaunu pradedu 

vaidu, 
O da kaip koki vaikina, 

Nnszaut kerszina.
Tėvai, taip nedarykite, 

Vaikinu nuo dukreliu nebaidy
kite.

Ba tas ant gero ne iszeis, 
O dukrelei pražilti pareis, 

t < #
Ar žinot i ky

rii

II

v iM

r>
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Papra>zo pas saw* H'1

MERGAITE.”
Helena Robinson isz 'Colum

bus, Ohio, likos iszrinkta kai
po

If

— Kame gavai, rieszuteliul 
Kunigas juokdamasis a1 sa

ke :

krūmus surinkau.
Tarė vaikelis:
— Bet apsistojusi rinkti, ar 

nepiove arkliu bimbalai?
Tarė kunigėlis:
— Ar matai, ko jis klausia? 

tikrai isz to vaiko bus 
ežius.

Tėvai buvo neturtingi, bet di 
džiai geri žmones: vos doszim- 
tus metus pradėjusiam Mikui 
Hope ganyti karveles. Kažin 
kuomet, insileidos verszclius in 
kiemą, 
ir suszuko:

Mergeles, jauni svecziai

nv

galvo-

“Saldžiausia Mergaite”anf 
suvažiavimo Saldumynu fabri
kantu. Mergaite laimėjo dykai 
kelione iii Havana, Kuba,
atsibus seimas tuja fabrikantu 
ateinanti Sausio menesi 1!>3I 
mete.

kur
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viiuia mergina 
užsinorėjo,

Ugi nigerius Filadelfijoj mylėt 
pradėjo,

Nigeris perka paneziakas 
vaikino, 

O badai ir namine degtine.
Į 
I

Tai bus pabaiga svieto nerka\ 
Badai nigori anl vieno vaikino 

užsiimto,
Tas gal norėjo ir užmuszti, 

Bet kada kitas vyras pribuvo 
Tai nigeriui karszta buvo, 

Kaip nutveręs nigeri trenkė, 
Vos nepadaro jam smerti.

Sztai merginos motina pribuvo 
Dukrele in kaili gavo

Namon parvarė, 
Ta da daugiau kupriniu davė. 
Vyrai nuo tos mergicos szali- 

nasi, 
Kaip pavietres visi bijosi.

Mergeles, jaigu norite vyra 
gauti, 

Tai turite su nigeriais pasiliau
ti.

Ba pamatysite, Dievulis jus 
nubaus,

Neviena balto vvro už tai no 
gaus.

5’iena karta, isz tiesu vilkas 
insisuko in banda; Mikutis pa
gelbės szauko, bet vildamiesi, 
meluojat, niekas nebėgo gelbė
ti. Tuo tarpu vilkas viena kar
ta apdrasko o vorszi papiove 
nuvilko. Namo sugryžos, viską 
papasakojo... Suly 
liovės melavęs.

(‘ile, Mikuczio sesuo, 
mokėdama raszto, parode ka
žin kuomet jam raides. Szis be 
jokio mokytojo pats iszmoko 
toliau dailiai Lietuviszkai akai 
lyti, pirko su spindinezias 
knygas ir visuomet jis skaity
davo.

Oj, kad tok is vaikelis butu 
turėjos in mokslus eiti, 
galėjos didžiu žmogumi tapti.

Priežodžiai:- Del ilgo*liežu-

City, Mo.,
Ii u Perstatymo Chicago.

Bosi judinant Senei prapuolė 
staiga už lovos galo sergėtoja. 
Iszsiemus isz drabužiu szepos 
didele skepeta apsigobė su ja. 
Tada užsidėjo 'ant galvos puo
dyne. Szila puodyne buvo 
trims kreivoms kojoms, kurio.'

Laimėjo dovana ant Gyva-
■'h

■Ii

lijgHI Iinkiszo galva in iriobaĄžuolas ir Rieszuto
f ! ’“i , ■ .

Kilimas
Pasakaite

inspudi, 
butu visu kuo už

ganėdintas. Pavalgęs iszejo vėl 
in lauka. Oras buvo toks gra
žus, kaip tik javams vežti.

♦ ♦ e

Rape kaskart vis apėmė ne
doresni jausmai. Kiekviena 
minuta, kuri, jai besergstint 
nonnrainamaja moteri, praslin
ko, jai buvo jau pražudytas 
laikas, o sykiu ir pražudyti pi
nigai.

Jeigu ji butu elgusis pagal 
savo szirdios velijimą, tai nie
ko nelaukdama butu nemirsz- 
taneziuja sene užsmaugus. Juk 
tam buvo tiktai gerkles suspau 
dimas reikalingas ir tokiu bū
du kvėpavimui, kuris ir teip 
jau palengva ėjo, o ypatingai, 
kad jis jos brangu laika ir pi-Į 
nigus prarijo, butu gala pada-l 

o tuo ir senoles gvvas-

atėjo!
Trys jo sesers, jau pilnos 

mergeles la iszgirdusios viena 
griebė szlnota ir szlave trioba, 
antra galva sau szukavo, tre- 
czia inszoknsi in kamara geres
ne striupke apsivilko, 
žvilgterėjo in veidrodėli ir pa
sitaisiusios lauke sveeziu inei- 
nant. Bet negalėdamos sulaukt 
iszejo laukan, o pamaeziusios 
Mikuti besijuokianti klauso:

— Kame lie svecziai?
► ' 1 ' • 4 . ■ .ii I'- 1

Szis rodvdamas in verszelius
* t

tarė:

jau 'g tuo kartu
Badai ir kitko perka,su 

k ) 
dabar iszrodo, lyg isztikro bu
tu ragai. Tn doszine ranka pa
sienio didele szhiota, 
re nusitvėrė skardini 
kuri be pertrūkio in augsti me
te. Subarszkejimn, panasziu in 
griausmą, 
los.
dės prasKieiae uzaanga, pri
taisyta prie to galo lovos, kur 
buvo atkreipi oš ligones kopos. 
Tokiu budu ji senajai ūkinin
kai pasirodė staiga ir lygiai 
tokia, kaip ji jai apraszinojo 
velnią. Nesvietiszku balsu rėk
dama daro ji priesz akis mirsz- 
tanczios.su szhiota grūmojimus 
ir szmekszcziojimus. Su didžiu 
iszgascziu ir nedasiprotejimu 
žiurėjo ligone ant szmeklos ir 
stengėsi isz visu savo pajiegu 
isz lovos atsikelti ir iszbegti. 
Su neiszpasakytu pasistengi
mu ju truputi pakele savo pc- 
czius nuo priegalvio, bet tuo- 
jaus sukrito su sunkiu atsidū
sėjimu ant patalu. Ji buvo jau 
numirus.

Užbaigus savo misija, Rape 
ramiai vėl padėjo visus daig
ius in ju vietas. Szluota vėl at
sidūrė szepos kampe, o skepe
ta padėjo ten, isz kur buvo pa
ėmus. Puodyne pastato ji ant 
pecziaus, o kibirą ant szepos;

damosi tuomi nusilpnyti ligo-1 kodo vėl atsidūrė savo ramioj 
nes nervus ir pajautimus dar senojoj vietoj prie sienos. Ap- 
labiau sujudintu ir per tai kiek sįruoszus užspaudo lavonui 
galint, invaryti baimes, užtik- placziai iszplesztas akis. Pas- 
rino, kad prie kiekvieno mirsz. kui patale ant lovos bliuda su 
tanezio velnias atsilankęs ir szvenstu vandeniu. Ant skry- 

visada kelias miriutas nios buvo pritaisyta medžio 
priesz •myri. Paprastai turis szakele. Ji nuėmė ja, inmerko 
jis szluota arba szake rankose, in szvensta vandeni ir tada at- 
o ant galvos didelius ragus ir siklaupe szalo lovos. Isz gi- 
visados nesvietiszkai ’fekias. | liausios szirdios pradėjo kąlbo-

I už numirusius, ku
rias per ilgmetinius atkurtoji- 

velnias pasirodęs. Suminavojo I mus ji jau seniai ant atminties 4 
Lygiai ant,didele daugybe vardu. Szitas iszmokus buvo.

pasakojimas ir gazdinimas ser- Kada vakaro Honore isz lau- 
getojos padare ant senosios ko sugryžo, rado ja tobesimol- 
moteriszkos didi inspudi ir del- džianezia. Tuojaus iszrokavo 
to ji pradėjo nerimoti. Ji pra- jis, kad ji dar 20 sousn per
dėjo lovoje krutintis ir rankas virsz uždirbo. Ji ligone tiktai 
nerviszkai judinti ir stengėsi dvį dienas sergėjo, o ne vie- 
isz visu pajiegu nors kiek gal- nos ąaktios, už kA isz viso prl- 
va nuo priegalvio pakelti idant puola tiktai penki frankai.* 
matyti, ar nėra ko geisto grin- Bet jis visgi turėjo jai szeszis 
ežioje. | frankus užmokėti. Galas, idu.

viena karsztoje 
Dabar Rape pra-

turbūt teip ir 
ir vėl pradėjo savo pa

prasta darba dirbti.
Motina Bontemps spaviedo- 

josi ir tada apturėjo paskutini 
patepimu. Atlikęs klebonas sa
vo
senąją 
grinezioje.
ėjo akyviai in ligone žiūrėti ir 
po kelis syk saves užklauso, 
kaip ilgai ligone isztikro dar 
gyves^ , .
Diena baigėsi ir pradėjo tem

ti. Szviežias oras tvino in grin- 
czia, judindamas ir iszpusda- 
mas, kada nors buvusias bal
tas, bet dabar sujuodusias ir 
mušiu sutersztas langu uždan
gas, kurios nuo to teip iszsipu- 
te, lyg norėtu jos teip jau pa
lėkti, kaip dvasia senosios mo
teriukes, kuri netrukus turės 
pasikelti in padanges.

Sene gulėjo nesi krutindama. 
Jos akys buvo atviros ir isz- 
skestos ir rodėsi, Ivg 
savo mirties, kuri jokiu budu 
noinstenge ja pergalėti. Kvė
pavimas jos žymiai mažinosi, o 
oras ėjo szvlipdamas per mesz- 
lungiszkai suspaustas lupas. 
Veik turėjo jos gyvastis suvisu 
užgesti, o tada bus viena isz- 
karszele npižiau ant svieto, del 
kurios myrio ne vienas žmogus 
aszara nepraleis.

Sutemus sugryžo ir ukinin- 
sunkaus darbo.

. I t 
ji lauktu

kas nuo sunkaus darbo. Jis 
priėjo prie lovos ir persitikrl- 

už-nes, kad motina dar gyva 
klausė sergėtojos:

Kaip einasi jai

J

jausmai, 
kuri > o in kai

li ibi ra,

nukrito jis ant as- 
Dabar užsilipus ji ant ke- 

praskleide uždanga

Nuo seno ąžuolo nukrito gile 
in rieszuto krūmą. Krūmas pa
sako užsirūstinęs:

Ar maža yra vietos gi
liai po tavo szakomis, kam-gi 
tu ja meti in mano krūmą i? Szi- 
czia man paežiam yra ankszta, 
dėlto asz riesznta niekados ne 
metu ant žemes, o duodu nusi
skinti žmonoms.

— Asz gyvenu
— atsake ąžuolas

n
Visos

gerai

J

ar neatras ko k:

nūs, 
ežiui.

Bet tuojau ji atsiminė, kaip 
tokia pagelba mireziai jai gali 
pastoti pavojinga, ir todėl pra
dėjo mastyti,
nors geresni būda užbaigimui 
senes gyvasties; galu galo ra
do ir tarno rodą. \

Ji prisiartino prie lovos Ir 
užklauso ūkininkes:
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da nors gyva velnią?
M i r szta ne z i o j i pr a szn i b žd e J o 

Ne!

Ar matei jau, tamista, ka- 
M

nusistebėjusi: “Ne!”
Sergėtoja pradėjo pasakot 

Ji. užvedu kuobaisiausias Ir 
k nebjauriausias pasakas steng

(i

“Kaip einasi jai?”
Kaip visada, kada jo moti

na negerai jautėsi, teip ir szl 
karta buvo jo balsas ramus. 
Pasiųsdamas dabar sergėtoją 
namo tarė dar jai:

“Ryto ryt ant penktos va
landos, tamista, turi jau ežia sus tuos, kuriems bemi'mtant 
būti!”

Rape atsake:
penktos busiu czionai!”

Antra ryta, vos saulei pate
kėjus, jau ir Kape lygiai ant 
penktos valandos pasirodo. 
Honore valgė užkandi, kuri jis 
pats pasigaminęs buvo, o tada 
ėjo vęl in lauka. Iszeinant jam

tai

Dabar ji pradėjo skait/ti vi- t i maldas

i 4

sergėtoja tare in ji:
“Na, ar taipistos motina dar

.. ■ I* . Ji 4 . .||h * jj w Ji

gyva, ar gal ji jau atsiskyrė su
i

frankus užmokėti.

du szimtu
y i r 

las, knrisi iszeis isz toš’giles — 
taipogi tiek gyves. >

Tada rieszuto krūmas labai 
užsirūstino ir tarė:

— rPai asz tavo 
duosiu augti,
savo dideliais lapais, ,ji nepra- 
<r

motu,

giliai ne
uždengsiu saule

yvens ne trijų dienu!
Ąžuolas in tai nieko neatsa

ko, tik liepė giliai augti. Kada 
gile iszbrinko, isz jos iszejo 
diegelis, inleido szakneles in 
žemo ir ome eiti in augszti. Hie- 
szutas savo lapais uždengdavo 
nuo jo saule, bet tas, nieko nc- 
bodmas, 
ja.

Praėjo szimtas metu. Rioszu- 
to krūmas iszdžiuvo, o jaunas 
ąžuolus iszaugo didoliis ir isz- 
loido in 
kas.

v

butu t

vis ojo didyn pavėsy-

o jaunas

visas puses savo sza-
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MINISTERIS DARBO
William N. Doo'k isz Virginb

jos, narys
J ' i t» *» t' i I >'!

Geložkolio Draugu-
" ' . .f H ,

ves, likos paženklintas per pro

Tasgatįy, juk tie gyvulė
liai niekuomet ežia nebuvo, to- į 
del vra sveeziai. ‘ •/ 11 

iszgirdusiosTai iszgirdusios mergeles 
gryžo in Irioba, lyg muso kan- 
dusios.

Motute nuvedo Mikuti pir
ma karta iszpažintios. Kunigas Į f
klausė jo:

— Bone bijai manės?
— Szis atsako:

»

— Oj, bijau, ir kas gal juo
do nebijoti?

Turo kunigas:
— Tad begk!
Mikas, pagavos kepure savo, 

skriejo tekinas pro duris, vos 
motina, jau atseziai besugavo. 
Klausiamas: “ 
sako:

Ko bėgai?” at-

vio nevienam dantys iszbirsta. 
Jei nori, kad tau kitas 
iszszukuotu, 
akis.

galva
spiauk jam in

Nukoros, 
Su nigeriu suporuo?

Toliaus bus,
Daugiaus.

zidontn Hoover kaipo Darbo 
ministerium ant vietos Davis. 
Isz pradžių jam 'pasiprioszino 
kiti politikieriai manydami 
kad jisai per ‘‘prastas žmo
gus” ant to garbingo dinsto, 
bet prezidentas pasakė kad vi
si Suv. Valst. ukesai turi tais

■ r T1 t ' ;i m j ’J" J T . d J* 1

* ‘ prastas žmo

paezias tiesas ant visokiu ure 
r f i

<>

■Ji■i
I
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s11 B!1|
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■

f® 
B

■ w

— Eik, motute, kunigėlis 
toks baisus, plika kakta, už
kumpusia nosimi, 
man bėgti, ka veiksiu nebeges?

Nors visi žinojo Miką gebant 
apgaudinėti, tacziau visuomet 
jam apgauti klojos, 
kuomet dienos viduj visiems I 
bevalgant inejo Mikas, tary
tum persigandęs, ir sake:

— Saule užtemo, saule užte
mo ! z

Visiems is^ejuš stebėtis, szis- 
juokės tarydamas. j

t Į

— Tasgatis, ar nematot, do 
bosys užslinko, saule ir nebe- 
szvieczia kaip reikiant.

Ganydamas galvijus pamate 
vyrus bearianezius ir suszuko: 

mano karveles
ft' ■'< į

Artojai, žambius pamote, isz 
silauže mietus ir skubino gel
bėti bet atbėgo vilko nerado, o 
Mikas raieziojps juokdamas ir| 
sako:

■ ■ į

plika kakta, 
o dar liepė

Kažin

Sziadięn darbininkai bedavoja 
O Kongresmenai rodavoja, 

Kaip ežia bodui užbėgti, 
Bedarbe užbaigt.

Vyrucziai laikai neužilgio bus 
geri,

Į Nes vis taip būti negali,
I Fabrikai dirbs net pyszkes, 

Visi dirbs kad tik norės, 
Bus gana, 

Boto, da ana, 
Užmirszau pasakyti

Vyrukus biskuti pabarti, 
Kaip girti parai velkate, 
Nuo vaidu susilaikykite.

Tankiai gaspadino barate,
>

I

— Vilkas 
apniko 1*

i!

Apgavau, apgavau 1
, Mikutis per savo masinimus
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Armiderius nakti darote 
Valgyti provijates, 

Ir lyg dienai trankotes.. 
Jau ir del jus ragai auga, 

Nereikia ant gspadiniu rugot,
' ■ S T' ; J

Juk yra ir uiekszu gaspadiniu 
Bet yra ir visokiu vaikinu, 

Kaip kelmuku, 
Nepraustsnukių, 
. Mszsižioja, 
Kaip szuo loja, 

Ant nieko nedboja, 
Kaip busite davadniais.

Ir gaspadines gorinu apsieis,

ganą:

4

GYVULI.
J. Willard Colebank isz Ger

mantown, Tenn. laimėjo Sir 
Thomas Lipton dovana už isz- 
auginima geriausio gyvulio. ,
W SIENINIAI KALENDORIAI •*>

Kas prisiims viena doleri, aplaikys 
F> Puikus Sieninius Kalendorius ant 
1931 meto. Prie kožno kalendoriaus

pasnyknis.

I

F> Puikus Sieninius Kalendorius ant 
1931 meto. Prie kožno kalendoriaus 
yra prisiūta saventuju kalendom su 
pasnykais. ’ 
marginti ir išspjauti. W. D. Boct-

Kalendoriai puikai i|x 
*'‘TV *w-r.......... v ............... ............: .r ; mmmu ir tsspjevii w. d. Bocs-
Todėl fliofcas jou nebetikejo.* bu piktumu nieko nepadarysit, kauskas-Co., Mahanoy City, Pa. (tj
tapo visiems apsuku žinomas.
L. •' - • . ■. . .....

, V .....

I

. i 4,

Oi
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tanczios.su
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ŽINIOS VIETINES
savaite pripuola 

“Czvertis Meto”. Pasninkas 
Seredoj, Petnyczioj ir Suimtoj.

— Misijos Szv. Juozapo 
parapijoi užsibaigė pasekmin
gai su keturesdeszimts valandų 
atlaidomis. Daug žmonių isz 
aplinkiniu miesteliu lankėsi 
ant apeigų.

-- Helena Matulaicziute isz 
IIilso, kuri yra norse Szv. 
Juozapo ligonbuteje Readinge, 
jau pradeda pasveikti po savo 
sunkei operacijai.

. — Pati B. Sklario, 601 F. 
Pine uly., sugryžo isz Jeffer
son ligonbutes Filadelfijoj kur 
turėjo pendesaitis operacijo 
szeszes sanvaites atgal. Dabar 
jauezesi daug sveikesne.

Locust Mounatin ligon- 
huteje turėjo operacijas sekan- 
czios ypatus isz miesto: Juo
zas Czcrnis ir Petras Svirskis.

— Szia 
(’zvertis Meto”.

•t

— Nedėlios naktį ant kelio 
arti St. Nicholas atsitiko baisi 
nelaime kurioje vienas vaiki
nas likos ant vietos nžmusztas 
o dvi merginos ir kitas vaiki
nas likos sužeisti. Visi paeina 
isz Los Creeko. Užinusztasis 
vaikinas vadinasi Ijirrv Deem. 

4 *

Nelaime atsitiko kada visi va
žiavo autoinobilije kuris di
deliu smarkumu trenkė in stul
pą.

.Juozas Czi-

✓
J

ISZ UETUVBZKU
KAIMEI.HI

Amsterdam, N. Y. — Vasara 
jau praleidom užsibaigė vaka- 
cijos nustojo visoki pasilinks
minimai kaip tai įiiknikal, pa
ros ir vestuves. Pas mus vienas Jnils tautieti smarkiai 

ka

♦ f

Gruodžio
5 d., pleszikai insiverŽe in po-j 
no Antano Povilansko namus,j 
260 Humboldt St., P ’ ’ 1
ir koridoriuj vagisziai atome 
jo laikrodėli ir keletą szimtu 
doleriu pinigu. 
Povilanskui
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Brooklyn, N. Y.
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ISZ LIETUVOS
I ( ..... ........ ~........—*

Brooklyne UŽ DUKTERS ISZŽAGIN1- 
■■ini atėmė MA—6 METAI KALĖJIMO 1

Pleszikai, p. 
pasiprieszinuę, 

sumu- 
sze, jog ji be sąmones gulinti 
par(‘j<‘s namo p. Kasmoczius 

Taigi tos nepa-j ra(|Ot
J'leszi'ku kol kas nesurasta. 
Tautiecziui reiszkiamc užuo

jautos, ir esam tikri, kad vagi- 
sziai bus sugauti ir atatinka- 
mai nubausti.

t Agota Kalauskiene, 
m., amž., mirė. Gruodžio 8 d., 
Kings aPrk Ligoninėj. Paszar. 
vota graboriaus instaigoj, 734 
Grand St. Brooklyne. Buvo p’a- 
laidta Gruodžio 11 d. 10 v. ry
to isz Kar.-Angelu par. bažn. 
szv. Traiczes kupinose.

vestuves atsibuvo ka tokiu 
vestuvių labai mažai kada pa-’ 
sitaiko būtie. ......... r...
prastos vestuves, Adomo irj 
Onos Kaupeliu 50 metu sukak- 
tuviu arba auksinio szliubo ju
biliejaus apvaikszeziojimo su
laukus. Kadangi ponui Kaupe
liai nuo daugelio metu apsigy
nė 
ne vadinasi 
t her” 
bai daug žmonių dalyvavo no 
tik isz miesto bet ir isz aplin
kiniu. Visi susirinko gražiai 
linksminosi ir visi linkėjo del 
seneliu sulauktie da ilgu, ilgu 
metu: o stalai tai net linko nuo 
visokiu gardžiu valgiu ir ska
niu gerymu ka del daugelio bus 
ant ilgos atminties.

Amsterdam! ir p. Kaupclie- 
“gold star 

tai ir ant j u vestuvių la-
mo-

namo p.
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PASIENIO POLICIJOS

— Biznierius
vinskas nusidavė in Asblando 
liigonbuti ir gal turės eiti po 
operacija del apcndcsaitis ligos

IBZ SHENANDOAH, PA.

lyl^ereda po trum- 
’ i, 
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t Pnioita
pai ligai uždegimo plaucziu 
mirė Motiejus Kupcziunas 
metu; Velionis prigulėjo prie 
Szv. Jurgio 
Jurgio draugystes, 
tinęs kuopos ir ugnagesiu ant 
Heights. Paliko paezia ir vie- 
na dukteria Lueije isz Roches
ter, N. Y. Laidotu ves atsibuvo 
Nedelioj po piet isz namo 
Ohio ui y.,

1

parapijos, Szv.
S.L.A. vie-

1J eight s.

•>0 • > —

Petras 
randasi 
su per-

Frackvillė, Pa. 
Schullo, duobkasis, 
Ashlando ligonbuteje 
szauta koja ir sumuszta galva
kurios jam uždavė Henry Tho
mas, kuris dasiprato, kad jojo 
paeziule susinesze su duobka
siu ir seke paskui juos, užtik
damas abudu meiliszkam gle
bi jo szantnkeje ant Odd Fel
lows kapiniu, fnirszes vyras 
tuojaus pradėjo bombardavi
mą ant savo prieszo.

— O dabar orui jau atsza- 
lus rudenio sulaukus tapo su
rengti keli baliai ir buvo su- 
renkti Forai Szv. Kazimiero 
parapijos bet mažai kas pelno 
atliko kadangi didesne puse 
žmonių nedirba negu dirba.Per 
tai ir pasekmes Foru buvo pras 
tos nes mažai kas ant Foru 
lankosi. Buvo atvažiavęs m 
Amsterdamą tėvas Franciszko- 
nas laike misijas per visa san- 
vaite. Daug labai gražiu pa
mokslu pasakė bet ko tankiau
sia ant žmonių barėsi kodėl da
bar mažiau vaiku gema Katali
ku szeimynosc negu kada pir
miau, kam straikuojat. Bet jai 
kunigėliai turėtu užlaikyti di
dele szeimvna, o v y

darbo kelis menesius tai tada 
kitaip sakytu pamokslus. Sako 
nebijokit dideliu szeimynu- 
Dievas davė dantis duos ir v
duona. Žiūrėkite kaip tie pauk- 
szteliai ne sieja ne aria, o visi 
sau maisto gauna. Bet dabar 
taip nėra kaip kada buvo Die
vas mesdavo isz dangaus kep- 
tuskarvelius ir bandeles duone
les del visu. Dabar jaigu nedir
bi tai ir neturi ko valgyt. Tai 
dabar dvasiszki 
taip sakyt kad jai tu 
dirbsi tai valgysi ir

i ant tolinus. Bado neken-
Gal 

teisybe
t

■ :J

d a pabut be

dideliu
dantis duos

J
%
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Pigios Ekskurcijos
Nedelioj, 21 Decemberio

In PHILADELPHIA $3.25
In ATLANTIC CITY $3.75
Isz Shenandoah 25c. virsziaus

Speciali* Treinas Subatos Naktį
Isz Ryto

Shenandoah ....................... 2:05
Mahanoy City ....................  2:51
Tnmnqun ............................ 3:20

Sztai Pigi Ekskurcija
In PHILADELPHIA $3.25
In ATLANTIC CITY $3.75

Isz Shenandoah 25c virsziaus
Ketverge 26 Decemberio

Ant regulariszko rytmetinio treino
Isz Ryto

Shenandoah ........................ 5:30
Mahanoy City.........................G:10
Tamaqua . . .

. . . G:10

... 6:80

... 0:89

IN NEW YORKA $4.00
Ketverge, 25 Decembcrio 

Ant regulariszko rytmetinio treino 
Isz Shenandoah .................. 5:30
Isz. Mahanoy City 
Isz Tamaqua . . .
Grįžtant apleis New Yorka nuo . 
Liebrty St. Station 8:00 vakare, o 
isz Elibateh 8:27 vakare.

Sutverkite partija ir matykite 
Naujo Meto Paroda 
PH1LADELPHIJOI

Ketverge 1 Januariaus

Girardville, Pa. —

I
t UI

Urveliai turi 
žmogau 
turėsi ir

tesi tu ir tavo szeimvna?
v

Apio daugiaus informacijų apie 
szita ekskurcija kreipkitės ant 
Read ingo geležinkelio stacijų arba 
raszykito pas John M. Rolin, Dis
trict Passenger Agent, William
sport, Pa.

ANT READING GELEŽINKELIO
kam nepatik 
sakau.

bet asz

Jau ir Kalėdos 
Krautuvių languose 
pridėta visokiu daiktu

Keturi 
maskuoti banditai ateja apie 
10 valanda isz ryto, praeita 
Kctverga, liepe visiems iszkelt 
rankas in viražu ir sužėrė 2,500 ’

K. RĖKLAITIS
Lietuviszkas Graboriu®

ir vis klau-

netoli, 
matosi 

kaip 
tai sako prezentu del dideliu ir 
del mažu. Vaikucziai lauke su 
dideliu nekantrumu atvažiuo
jant “Santa Claus”
se pas savo motinas ka man at- 

“Sauta Claus?” Bet daug 
doleriu in maisziuka iszpysz- yra tokiu motinu ka apsižiure- 
kejo isz miestelio. Vėliaus pa- jus in savo vaikeli apsiverkė ir 

sako “vaikeli nieko tau neat
neša ba mus tėvelis nedirba 
nuo seniai ir niekur negali rast 
darbo, nors kas diena jeszko. ’ 

Szimet nevisi lauke Szv. Ka- 
ledu ir ne visi jus linksmai pra- 
leis.Taigi, kas galit kol dar var 
gas ir badas nespaudžia tai pa
sigailėkit už save biednosnius. 
Padarykit koki del ju džiaugs
mu n r ka nupirkit, ar nors ant 
pietu pasivadykit kartu pas 
save, o už justi gera szirdi Die
vas jum atlygis. Mus visu yra 
privalumas vienas kitam nelai
mėje jiagelbet Suszelpkim vie
ni kitus bedoja. . .

Gir

sįrode buk automobiliu buvo 
pavogė nuo buezeriaus Jono 
Staiiiszkio isz Shenadorio. Bau 
ditai nupyszkejo in szali Maha
noy City, o palikta automobiliu 
surado arti “pedloriaus kapo 
ant kalno.

First National Bank,
likos apvogta pa- 

naszu budu as’ztuoni metai at
gal taipgi ant 2,500 doleriu. 
Ant giliukio kasierius banko 
suskambino alarms ir banditai 
turėjo bėgti isz banko. Mano
ma kad norėjo pasiimt 15,000 
doleriu, bet neturėjo laiko.

Policija.fifirguįfL.usus kelius, 
bet lyg sziam laikui banditu ne 
suimta.

ardville,

I nesz

lovelis

i A
t

Ainsterdamietis”.

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

516 W. Spruce Str
Bell Telefonas 149 

MAHANOY CITY, PA.
3OG Market Street 

Bell Telefonas 441-J 
TAMAQUA.

X—RAY
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Vilkaviszkis. 
valfjoz. ūkininkas i r y <♦ 'I Mu, , 1 ij.Hr
kas iszžagino savo II melu ■ t ■ <%. ' , ’ ' . -I
(lukteri. T^i padare naktk gry- 
žes 
nojo, ka ’tėvas padaro juodvie- 
ju du’kterei, ir pasakė pusesse-’ 
serei. Paskiau sužinojo ir po
licija. Viskas atsidūrė teisme. 
Laukriczio men. 4 d., Mariam- 
poles apygardos teismas, iszna- 
grinejes byla, nubaudė Nava- 
kauska 6 met. sunkiųjų darbu' 
kalėjimo.

Na vakaiis-. J(‘
11

isz vakarėlio. Motina suzi-
L . - 1 . • l .

ijivyko
kurios aukomis li-

į#
- -

o*

PUNKTO VIRSZININKAS 
NUSZOVE MOTERĮ IR 

PATS PERSISZOVE. I i . ' i 4. •
Kaunas, -t- Lapkriczio 11 d.

:20 vai. ryto Draverno-
netoli Priekulės, vachmist- 

’ ip Khistausko bute 
tragedija, 
ko l’agegiu muitines valdinin
ko žmona p. Stupriimo ir Pa
sienio policija lll-czio rajono 
sargybos punkto virszininkas į 

'stondys Vladas.
Tragedijos priežasty, Ston- 

dys su p. Stupriene buvo užve
du flirtą slapia susiraszineda- 
vo, viena nuo savo vyro, o ant 
ras — nuo shvo sužadėtinės p- 
les S. (larnaujanezios Klaipė
dos kraszte), 
doms buvo ruosziamos vestu
ves. Apie tai. sužinojusi p. Ste
pu rien e.

Lapkriczio men. 9 d., p. Stu- 
puriene atvyko pas broli Kla- 
tauska in Draverna, kame tu
rėjo progos ir su Stondžiu su
sitikti.

Svecziuoso invykis pasikal
bėjimas, kuris nakti 11 XI apie 
3 vai. Klastauskas ir sesuo Stu_ 
puriene rengėsi gulti. Bet stai- 

!k

I

su kuria Kale-

Bl

n

• Parapijos 
pažymėta

MARIAMPOLEJ PER 2 ME
NESIU GIMĖ 16 VYTAUTU

Mariampole. — 
knygų užraszuos
kad nuo Rugpiuczio 31 d., ligi 
Lapkriczio 1 d. Mariampoles 
parapijoje gimė 51 žmogus: 22 
berniukai ir 29 mergaites. 16 
berniuku pakrikszytais Vytau
tais, kiti — kitokiais vardais. 
Apsivedė 13 poru. Mirė 22 
žmones: 7 nesulaukė vienu mc- 

i tu vaikai; 11 — peržengusiu 50 
metu seniu; 4 — viduramžiai' 
(apie 20-30 m.) Per du‘men.

i Mariampoles parapija padidė
jo 29 žmonėmis.

NAUJA LIETUVOS KA
RIUOMENES UNIFORMA

Kaunas. — Lietuvos kariuo
menes uniforma pakeisti ko
misija jau baigė savo darba. 
Bus pakeista visu ginklu ru- 
sziu ir visu laipsniu uniforma, 
taip kasdienine, taip isz iszei- 

Uni formos pakeitimo
projektas jjqi’duotas vyriausio 
sztabo virszininkui.

gine.

LIETUVOS PREZIDENTAS 
APDOVANOTAS VYRIAU

SIU LATVIU ORDENU.
i

Kaunas. Latvijos minis- 
teris Pirmininkas inteike Lie
tuvos Respublikos Prezidentui 
u. Smetonai. Latvijos pasižy- 

“ Trijų Žvaigždžiumojimo 
žcn'kla su aukso retežiu. Pirmo 
Laipsnio Trijų Žvaigždiu Or
dinas inteiktas Ministeriu Pir
mininkui Tūbeliai. Isz Lietu
vos puses apdovanotas Gedi
mino Orderiu 1. Laipsnio Min. 
Pirmin. Cclminsz 
Pasiuntinis 
Liepiusz. ‘

J y

ir Latvijos 
Lietuvoje ponas

KIEK PRAGERTA PINIGU?
“Statistikos biuletenio” ži

niomis valstybines degtines 
iszgerta per sziu metu 9 me
nesius už 30,011,739 litu (1929 
m. už 29,306,761 lt., 1928 m 
31,164,654 lt.), o
ta 9,569,700 ’litrai. Namuose 
gamintu ir kontrabanda invež- 
tu svaigalu iszgerta tur but ne
mažiau

M 

alaus iszger-

DR. C. A. ŽERDECKAS G AS

. . .L1ETUV1SZKAS DENT1STAS...
Tumaqua ofisas, randasi People’s Trust Co., Banko namo ir adaras kas 

dien, nuo 9 iki 6 valanda (pagal senovės laiko), iszskiront Soredomis.
Vakarais pagal pareikalavimo.
New Philadelphia ofisas 34 Water St., adaras kas vakaras 7 iki 9 valan

dos. Soredomis visa diena buna adaras.
Telefonas, Tamaqua 038 PottHvillo 9-R-2

PRADEKITE SZIANDIEN
• ■ l « tdr ■ . .. 1 . r. f jri! *'

juso 1931 Kalėdini Kliuba szitam Banke. Dideli ar maži 
savaitiniai mokeszcziai: po 10c. 25c. 50c. $1, $2, $5, $10.

, Muso planas jumis patiks. Lengvai suprasti.
——

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
• MAHANOY OITY, PA.

MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM
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PAMINKLAS DEL DARBININKISZKO VADO 
GOMPERSO.

Planai likos priimti ant perstatymo szito puikaus pamin
klo del Samuel Gomperso, kuris per daugeli metu buvo pirmi
ninku American Federation of Labor draugove?
kasztuos 100,000 doleriu ir stoves Washingtone.

Pominklas

ga pasigirdo in duris stiprus 
bildesys. Stupuriene nuėjo at- 
rakyti duru. Duryse pasirodė 
p. Stondys su parahelium ran
koje. Nei žodžio nepratarė, pa
leido tris szuvius iii p. Stu- 
puriene, kuriai du szuviai per
ėjo per kairaja ranka virsz al
kūnes ir nukirto kaulu, o tre
tysis jed desziniosios rankos 
delną. Ketvirtuoju szuviu Ston 
dys pats save sunkiai susižei
dė pcrszaudamas kiaurai gal
va žemiau deziniosios akies.

Iszgirdcs szuvius Klastaus
kas puolė isz gretimo kamba
rio, bet jau rado dvi iszvirtu- 
sias, aimanuojanezias ir krau
jais aptekusias asmenybes. Su
žeistieji pasiusti miesto ligoni
nėn.

Stondys silpnas vargu be- 
pagys. Stupriene bijo, kad nc- 
nupjautu rankos.

Stondys girnos 1903 m. Uk
mergės pp. Szeszuoliu valscz., 
Dvarniunu km. buvęs blaivus 
ir pareigas atlikdaves sąžinin
gai.n
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LAIMĖJO DOVANA UŽ GERIAUSE SZERIMA GALVIJU.
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Sarra Ann Tolau, 14 metu mergaite isz Sangamon pavie
to, Illinois, laimėjo pirma dovana už geriausia szerima gyvu
liu ant International Live Stock parodos.

TOKIO BATVINIO LIETU
VOS UPIU NEBUVO 53 

METUS.

I.,

i i»5®rara®

sziadlo
3.34 m t r.

Kaunas. — Kelias dienas 
pyles lietus pripildęs upes. 
Žmones to nelanko, nesitikėjo; 
nes Lapkriczio men., jau vėlus 
rudens laikas tokiam potvy
niui. Tikriausiai lietaus, sziuo 
kart, pasielgta ne pagal kalen
dorių.

Hydrometriniam biure suži
nojom, kad per paskutinius 53 
metus Kaunas tokio vandens 
pakilimo Lapkriczio men. ne
žino. Szesztadienio vakare van
duo. pakilęs 3.48 mtr., 
kiek krito, ryta buvo
No tik Kauna, bet ir Panevėžį 
vandpo nustebino.
vanduo pakilo 3.86 mtr. Ver
žėsi in butus. Patvinęs slėnis 
Lovos 'apylinkes gyventojams

I

pridaro daug nuostuoliu. Szvon 
toji taip pat nerami. Bendrai 
sziaures Lietuvos upes ir upe
liai daug neramumo gyvento
jams teikia.

Dar no viskas. Praneszaina 
isz Nemuno auksztupio, kad 
apie Alytų, Birsztona vanduo 
kyla laukiama apio rytoj ryta 
vandeni pakilsiant jr Kaunę, 
Kauno prieplauka szįek tiek 
pavojingoj padėty.

Nevežv

Y

TOBLYCZIA LAIMĖJO JAM PIRMA DOVANA.
Szita varine toblyczia, kuri perstata du žmonis perstatai!- 

ežius Žydą ir Krikszczioni, kurie abudu drauge lipa ant kalno 
in vienybių, aplaike pirma dovana del Now-“Nesupratimo”

ton D. Bakerio už jojo nenuilstanti pasidarbavima ant sutaik 
t Krikszczioniu czionais Amcrike prie geres-

?!

ymo Žydu ir 
nio supratimo ir vienybes.

*
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Moterys, kurios laukuose po
lius riszo, teip-gi iszsitiesuios 

ir žegnojosi. Kurnu- 
i ant ganyklos buvo

stovėjo ] 

ly>, kuris
pririsztas, pasibaidė, pamatęs 
plevėsuojanti klebono plosz- 
ežiu, nutrauko virve ir Jave 
kojoms valia. Vaikas, apsisiau
tęs raudonu bažnytiniu žiponn, 
ėjo labai greitai, o kunigai, pa- 
lenke> galva ant vieno szeno, 
>eke paskui vaika, murmėda
ma" paprastas maldas. Pas
kui ji

paprastas maldas.
ėjo Kap<‘. Ėjo ji teip su 

sikuprinus, kad rodos ji kas 
valanda galėtu, reikalui esant, 
atsiklaupti. Bankas buvo susi
ėmusi, kaip ir bažnyczioje.

Donore, kuris teipgi eiuan- 
ezius pamate, užklausą

‘‘Kur-gi mus klebonas teip 
Bernas,

suves;

skubintusi!” Bernas, kuri? 
sziek tiek sumanesnis buvo. at. 
sake jam:

“Juk jis tavo motinai pas
kutinius sakramentus nesza.

Tszgirdes ūkininkas toki isz- 
aiszkinima nemaž nennsistobo- 
jo.

“Teip, teip,
bus.”

y >

turbūt t ei p ir 
ir vėl pradėjo savo pa

prasta darba dirbti.
Motina Bon temps spaviedo- 

jo>i ir tada apturėjo paskutini 
patepimą. Atlikę.^ klebonas sa
vo darba iszejo, palikdama? 
senąją 
grinczioje.

darba iszejo. 
Rape viena karsztoje

Dabar Rape pra
ėjo akyviai in ligoni* žiūrėti ir 
po keli syk saves užklauso, 
kaip ilgai ligone isztikro dar 
gyves^

Diena baigėsi ir pradėjo tem
ti. Szviežias oras tvino in grin- 
ezia, judindamas ir iszpusda- 
mas, kada nors buvusias bal
tas, bet dabar sujuodusias ir 
mušiu sutersztas langu uždan
gas, kurios nuo to teip iszsipu- 
te, lyg norėtu jos teip jau pa
lėkti, kaip dvasia senosios mo- 
teriszkes, kuri netrukus tures 
pasikelti in padanges.

Sene gulėjo nesikrutindama. 
Jos akvs buvo atviros ir isz- 
skėstos ir rodosi, lyg ji lauktu 
savo mirties, kuri jokiu budu 
neinstenge ja pergalėti. Kvė
pavimas jos žymiai mažinosi, o 
oras ėjo szvilpdamas per mesz
lungiszkai suspaustas lupas. 
\ eik turėjo jos gyvastis suvisu 
užgesti, o tada bus viena isz- 
karszele mažiau ant svieto, del 
kurios myrio ne vienas žmogus 
aszara nepraleis.

Sutemus sugryžo ir ūkinin
kas nuo sunkaus darbo. Jis 
priėjo prie lovos ir persitikri
nęs, kad motina dar gyva, už
klausė sergėtojos:

4‘Kaip einasi jai?”
Kaip visada, kada jo moti

na negerai jautėsi, teip ir szl 
karta buvo jo balsas ramus. 
Pasiųsdamas dabar sergėtoja 
namo tarė dar jai:

‘‘Ryto ryt ant penktos va
landos, tamista, turi jau ežia 
būti!”

Rape atsake:
penktos busiu czionai!

Antra ryta, vos saulei pate
kėjus, jau ir Rape lygiai ant 
penktos valandos pasirodė. 
Honore valgė užkandi, kuri jis 
pats pasigaminęs buvo, o tada 
ėjo vėl in lauka. Iszeinant jam 
sergėtoja tare in ji:

“Na, ar taipistos motina dar 
gyva, ar gal ji jau atsiskyrė su

< i Lygiai ant
>>

. 1 »

'WS

siia pasaulo?
i

4 > t * 
1

Bet jis lyg klastingai prnta
re:

4 •

4 
f r

jai sziiuidien net kur 
kas geriau!”

Isztares ta skubinosi in lau
kus.

Neramiai prisiartino dabar 
sergėja prie ligones, kuri gu
lėjo nesijudindama. J6s akys 
buvo iszpįosztos, rankos gulėjo 
ant patalu lygiai taip, kaip va
kar vakare Rape buvo paliku
si.

Dabar tiktai ji persitikrino 
aiszkiai, kad szitas ligones pa
dėjimas gali dar kokias asztuo- 
nias dienas nusitęsti, o prie 
szito persitikrinimo jos szirdis 
meszlungiszkai isz piktumo su. 
sitrauko. Baisus piktumas per
ėmė jai prięsz ūkininką, kuris 
jai teip klastingu budu priga
vo, bet dar didesnis piktumas 
paėmė ant ūkininkes, kury, 
kaip kokia ragana, niekaip ne
norėjo numirti, 
savo darba, 
daugiau

E

Ji vėl užėmė 
bet jos akys jau 

nuoneimsi kreipe 
raiikszleto ligones veido.

vėl sugryžo 
Honore isz lauko. Jis ant ser
gėtojos padare toki

Ant pusrycziu

inspudi, 
lyg, rodos, butu visu kuo už
ganėdintas. Pavalgęs iszejo vėl 
in lauka. Oras buvo toks gra
žus, kaip tik javams vežti.

♦ ♦ ♦

Rape kaskart vis apėmė
doresni jausmai. Kiekviena 
minu t a, kuri, jai besergstint 
nenurainamaja moterį, praslin- 

jai buvo jau pražudytas 
o sykiu ir pražudyti pi-

nc-

ko, 
laikai, 
nigai.

Jeigu ji butu elgusis pagal 
savo szirdies velijimą, tai nie
ko nelaukdama butu nemirsz- 
taneziajn sene užsmaugus. Juk 
tam buvo tiktai gerkles suspau 
dimas reikalingas ir tokiu bu
du kvėpavimui, kuris ir teip 
jau palengva ėjo, o ypatingai, 
kad jis jos brangu laika ir pi
nigus prarijo, butu gala pada- 

o tuo ir senoles gvvas-O J

ar neatras kok:

rius, 
ežiui.

Bet tuojau ji atsiminė, kaip 
tokia pagelba m i rėžiai jai gali 
pastoti pavojinga, ir todėl pra
dėjo mastyti
nors geresni būda užbaigimui 
senes gyvasties; galu gale ra
do ir tame rodą.

Ji prisiartino prie lovos Ir 
užklauso ūkininkes:

<4
da nors gyva velnią?”

Mirsztanczioji prasznibždejo 
Ne!

Ar matei jau, tamista, ka-
" ■ ■»”
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penkiolikos menesiu buliukas veisles
Aberdeen Augus, kuris priguli prie J. F. McKonny isz King

%

-J

m
Z

. a •:

■

j

? y 
y

S
1

|w

S™:

N 
L $ į L‘

■

M?v

■

i

&’

B Kš 4 L,; <W v l

I ■K
lt

i w l

City, Mo.

Iszsiemus isz drabužiu szepi 
didele

, sverentis 1,065 svaru, 
liu Perstatymo Chicago. 
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Besi judinant Senei prapuolė 
staiga už lovos galo sergėtoja.

skepeta apsigobė su ja. 
Tada užsidėjo 'ant galvos puo
dyne. Szita puodyne buvo 
trims kreivoms kojoms, kurio? 
dabar iszrode, lyg isztikro 
tu ragai. In deszine ranka pr 
siemo didele szluota, 
re nusitvėrė skardini 
kuri be pertrūkio in augsti me
te. Subarszkojimn, panasziu in 
griausmą, 
los.

Laimėjo dovana ant Gyvu-

Ąžuolas ir Rieszuto
. i « J '< , t ■ I t ' > ’ I > »■ J ‘ 1 1 >

Kilimas
Pasakaite

. 1 t >

Nuo seno ąžuolo nukrito gile 
in rieszuto krūmą. Krūmas pa

ku- sake užsirust i nes:

SU

a- 
o in kal

ki biru,

y\4 ela gelis
’’ ,i' J

Moszedžio parapijoj, Szaka-

Ft

•’ 1 ’ ■ I ‘

liu sodžiuj augo vaikelis, var
du Mikas, labai guvus, szarpus 
paszaukus ir linksmas.1 I

■

, 'Kad Mikas užkliudė sekinus
» i •• v * ’■ f ."Ir ’1" 4 ■

savo amžiaus metus, tuojau po 
Trijn Karalių atvažiavo in Jo 
levus kunigai kalėdodami. Vie
nas kunigėlis davė Mikui sauja 
rieszutn. Szis 
rio:

klauso genule-

— Kame gavai, riosziitoliii?
K u n i ga s j u ok d a ma s i s 

ko:
atsa-

— Et, besi va žinodamas po 
krūmus surinkau.

Tarė vaikelis:
— Bot apsistojusi rinkti, ar 

nepiove arkliu bimbalai?
Tarė kunigėlis:
— Ar matai, ko jis klausia? 

tikrai isz to vaiko bus galvo- 
czius.

Tėvai buvo neturtingi, bot di 
džiai geri žmones: vos doszim- 
tus metus pradėjusiam 
liepe ganyti karveles,
kuomet, insileidos verszelius iii 
kiemą, inkiszo galva in trioba 
ir suszuko:

— Mergeles, jauni svecziai

Mikui
Kažin

atėjo!
d’rys jo sesers

(i

■ :• r '-i _ T—"r . • .. . . ..
Tikini sau da daugiau pagu- 
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Isz visur i hz vys, 

Niekas jus nelaikys.
Visi geri, gaspadiues ir vyrai, 
Kad tiktai niekszu luitu mažai,

M
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nusistebėjusi: “No!’’
Sergėtoja pradėjo pasakot 

Ji. užvedė kuobaisiausias Ir 
k nebjauriausias pasakas steng 
damosi tuomi nusilpnyti ligo
nes nervus ir pajautimus dar 
labiau sujudintu ir per tai kiek 
galint, invaryti baimes, užtik
rino, kad prie kiekvieno mirsz. 
tanezio velnias atsilankęs ir 

visada kelias minutaš 
Paprastai turis 

jis szluota arba szake rankose, 
o ant galvos didelius ra^us ir 
visados nesvietiszkai tekias. 
Dabar ji pradėjo skaityti vi
sus tuos, kuriems bemirsztant 
velnias pasirodęs. Suminavojo 
didele daugybe vardu. Szitas 
pasakojimas ir gazdinimas ser
gėtojos padare ant senosios 
moteriszkos didi inspudi ir dėl
to ji pradėjo nerimoti. Ji pra
dėjo lovoje kaitintis ir rankas 
nerviszkai judinti ir stengėsi 
isz visu pajiegu nors kiek gal
va nuo priegalvio pakelti idant 
matyti, ar nėra ko geisto gfin- 

Lczioje.

tai 
priesz •myri.

I

( c

a..
i

griausmą, nukrito jis ant as- 
Dabar užsilipus ji ant kė

dės praskleidė uždanga, 
taisyta prie to galo lovos, kur 
buvo atkreiptos ligones kopos. 
Tokiu budu ji senajai ūkinin
kai pasirodo staiga ir lygiai 
tokia, kaip ji jai apraszinejo 
velnią. Nesvietiszku balsu rėk
dama dare ji priesz akis mirsz- 
tanczios.su szluota grūmojimus 
ir szmekszcziojimus. Su didžiu 
iszgascziu ir nedasiprotejimu 
žiurėjo ligone ant szmeklos ir 
stengėsi isz visu s'avo pajiegu 
isz lovos atsikelti ir iszbegti. f
Su neiszpasakytu pasistengi
mu ju truputi pakele savo pe- 
ezius nuo priegalvio, bet tuo- 
jaus sukrito su sunkiu atsidū
sėjimu ant patalu. Ji buvo jau 
numirus.

Užbaigus savo misija, Rape 
ramiai vėl padėjo visus daig- 
t us m ju vietas. Szluota vėl at
sidūrė szepos kampe, o skepe
ta padėjo ten, isz kur buvo pa
ėmus. Puodyne pastate ji ant 
pecziaus, o kibirą ant szepos; 
kode vėl atsidūrė savo ramioj 
senojoj vietoj prie sienos. Ap- 

užspaude lavonui 
placziai iszplesztas 'akis. Pas
kui patale ant lovos bliuda su 
szvenstu vandeniu. Ant skry
nios buvo pritaisyta medžio 
szakele. Ji nuėmė ja, inmerko 
in szvensta vandeni ir tada at
siklaupė szale lovos. Isz gi
liausios szirdies pradėjo kalbė
ti maldas už numirusius, ku
rias per ilgmetinius atkartoji
mus ji jau seniai ant atminties 
iszmokus buvo.
Kada vakare Honore isz lau

ko sugryžo, rado ja tebesimol- 
džianezia. Tuojaus iszrokavo 
jis, kad ji dar 20 sousu per- 
virsz uždirbo. Ji ligone tiktai 
dvi dienas sergėjo, o ne vie
nos nakties, už kft isz viso pri
puolu tiktai penki frankai. 
Bet jis visgi turėjo jai szeszis 
frankus užmokėti.

sįruoszus

• •

pn-

Ar maža yra vietos gi
liai po tavo sza komis, k am-gi 
tu ja meti in mano krūmą? Szi- 
czia man paežiam yra ankszta, 
dello asz rieszuta niekados ne 
metu ant. žemes, o duodu nusi
skinti žmonoms.

— Asz gyvenu
- atsako ąžuolus, — ir

du szimtu
met u, 
tas, kurini iszeis isz toš giles — 
taipogi liek gyves.

Tada rieszuto krūmas labai 
užsirūstino ir tarė:

Tai asz tavo giliai ne
duosiu augti, uždengsiu saule 
savo dideliais lapais, ,ji nepra
gyvens ne trijų dienu!

Ąžuolas in tai nieko neatsa
kė, tik liepe giliai augti. Kada 
gile iszbrinko, isz jos iszejo 

inleido szakneles in 
Žemo ir eme eiti in augszti. Rie- 
szutas savo lapais uždengdavo 
nuo jo saule, bet tas, nieko nc- 
bodmas, vis ėjo didyn pavėsy
je.

Praėjo szimtas metu. Rieszn- 
to krūmas iszdžiųvo, 
ąžuolas iszaugo didcliis ir isz- 
leido in visas puses savo sza- 
kas.

diegelis, 
v

o jaunas
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Visos

, jau pilnos 
mergeles la iszgirdusios viena 
griebe szluota ir szlave trioba, 
antra galva sau szukavo, tre- 
czia inszokusi in kamara geres
ne striupke apsivilko.
žvi|gterejo in veidrodėli ir pa
sitaisiusios lauko svecziu inei- 
nant. Bot negalėdamos sulaukt 
iszejo lankau, o pamaezinsios 
Mikuti besijuokianti klauso:

— Kame tie svecziai?
Szis rodvdamas in verszelius I <

t a re:
Tasgalįs, juk tie gyvulė

liai niekuomet ežia nebuvo, to- 
del vra sveczifti. ‘

Tai iszgirdusios 
gryžo in trioba, lyg muse kan
du sios.

Motute nuvede Mikuti pir
ma karta iszpažinties. Kunigas 
klausė jo:

Bene bi jai manes 
Szis atsake:

mergeles

?

—■ Oj, bijau, ir kas gal juo
do nebijoti?

Tarė kunigas:
— Tad begk!
Mikas, pagavos kepure savo, 

skriejo tekinas pro duris, vos 
motina jau atseziai besugavo. 
Klausiamas: “ 
sako:

Ko bėgai V ’ at-

Eik, motute 
toks baisus

kunigėlis 
plika kakta 

kumpusia įlosimi,
man bėgti, ka veiksiu nebegos?

Nors visi žinojo Miką gebant 
apgaudinėti, taeziau visuomet 

Kažin

y

y z, už- 
o dar J i epe

jam apgauti klojos 
kuomet dienos viduj visiems 
bevalgant i nėjo Mikas, tary-

4
•■1 

■
1
'I

’ v f jlllO tada vieni ant kitu nerugotu 
Malsziai sau t anot u. 

ft * e
Jau jaigu merga kanecz nori 

vyra gaut, 
Tai laikais no su vaszeliu ne* / negali prisitraukti,

Tai vis taip tėveliai daro, 
Jaigu jaunikius nuvaro, 

Tėvai nori pirma pinigus isz- 
vilioti,

Bet vyrai ne nemislina duoti, 
Papraszo pas save atsilankyti, 
Kad savo dukreles pamatyti, 

Viesziua su alum ir munszainu, 
Kaip pinigu negauna pradedu 

vaidu, 
O du kaip koki vaikina, 

Nuszaut kerszina.
lY-vai, i 

Vaikinu nu

v
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” SALDŽIAUSIA 

MERGAITE.
Helena Robinson isz Colum

bus, Ohio, likos iszrinkta kai- 
Saldžiausia Mergaite”anlpo “ 

suvažiavimo Saldumynu fabri
kantu. Mergaite laimėjo dykai 
kelione in Havana, Kuba,
atsibus seimas tuja fabrikantu 
ateinanti Sausio menesi 1031 
mete.

kur m

Viena kartu isz tiesu vilkas 
insisuko in banda; Mikutis pa
galbos szauko, bet vildamiesi, 
meluojat, niekas nobego gelbė
ti. Tuo tarpu vilkas viena kar
ta apdraskė o vorszi papiove 
nuvilko. Namo s u g ryžos, viską 
papasakojo... Sulyg tuo kartu 
liovės melavęs.

Čile, Mikuczio sesuo,
mokėdama raszto, parode ka
žin kuomet jam raides. Szis be 
jokio mokytojo pats iszmoko 
toliau dailiai Liotnviszkai skai 
lyti, pirko su spindinezias 
knygas ir visuomet jis skaity
davo.

Oj, kad lokis vaikelis butu 
turėjos in mokslus eiti,
galėjos didžiu žmogumi tapti.

Priežodžiai: Del ilgo-liežu- . . jp > a. - N* Hi** ' *

gerai

butu

vio nevienam dantys iszbirsta. 
Jei nori, kad tau kitas galva 

spiauk jam iniszszukuolu, 
akis.

I ■

N I

taip nedarykite, 
dukreliu nebaidy

kite.
iszeis,

O

Ba tas ant gero no
O dukrelei pražilti pareis.

* 4 «

Ar žinoti ka viena mergina 
užsinorėjo,

Ugi nigerius Filadeifijoj mylėt 
pradėjo,

Nigeris perka paneziakas 
vaikine,

O badai ir namine degtine.
Badai ir kitko perka, 

Tai bus pabaiga svieto nerka^ 
Badai nigeri ant vieno vaikino 

užsiunte, 
Tas gal norėjo ir užmuszti 

Bet kada kitas vyras pribuvo 
Tai nigeriui karszta buvo, 

Kaip nutveręs nigeri trenke, 
Vos nepadaro jam smorti.

Sztai merginos motina pribuvo 
Dukrele in kaili gavo, 

Namon parvarė,
Tn da daugiau kupriniu davė. 
Vyrai nuo tos mergicos szali- 

nasi, 
Kaip pavietres visi bijosi.

Mergeles, jaigu norite vyra 
gauti,

Tai turite su nigeriais pasiliau
ti.

Ba pamatysite, Dievulis jus 
nubaus, 

Neviena balto vyro už tai no 
gaus,

t
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N ukoros, 
Su nigeriu suporuos, 

Toliaus bus, ii

| D
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Sziadięn darbininkai bedavoja 
O Kongresmonai rodavoja, 

Kaip ežia bodui užbėgti, 
Bedarbe užbaigt.

Vyrucziai laikai neužilgio bus 
geri, 

Nes vis taip būti negali,
Fabrikai dirbs net pyszkes, 

Visi dirbs kad tik norės, 
Bus gana, 

Beto, da ana, 
Užmirszau pasakyti, 

Vyrukus biskuti pabarti
Kaip girti parsivelkate, 
Nuo vaidu susilaikykite.

Tankiai gaspadine barate, 
Armiderius nakti darote 

Valgyt i provijutos, 
Ir lyg dienai trankotes.

Jau ir del jus ragai augu,

1
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turn persigandęs, ir sake: 
j A į 4 ..

— Saule užtemo, saule užte
mo !

Visiems iszejus stebėtis, szis- 
juokės tarydamas.

•— Tasgatis, ar nematot, de 
bosys užslinko, saule ir nebe- 
szvieczia kaip reikiant.

Ganydamas galvijus pamate

v
O

«
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MINISTERIS DARBO.
William N. Doo'k isz Virgini

* i

jos, narys Goložkolio Draugu
W » ’ i, j‘ ■ ’ I «■ * 4 > ,■ Jl» f

vos, likos paženklintas per pre
zidentą Hoover kaipo Darbo 
ministerium ant vietos Davis. 
Isz pradžių jam paBiprieszino 
kiti politikieriai manydami 
kad jisai per 
gus” ant to garbingo dinsto, 
bet prezidentas pasako kad vi
si 8uv. Va 1st. ukosai turi tais i . ,1 ♦ ■ '• '

° prastas žmo-

vyrus beariančius ir suszuko: Nereikia ant gspadiniu rugol,
Vilkas mano karveles 

apniko!

>

i
i

J

Artojai, žambius pamote, isz 
silauže mietus ir skubino gel
bėti bet atbėgo vilko nerado, o 
Mikas raicziojps juokdamas ir 
sako:

— Apgavau, apgavau!
Mikutis per savo masipimus

ganu: 
Juk yra ir niekszu gaspadiniu

f

paežius tiesas ant visokiu ure- tapo visiems apsuku žinomas.
Galas, i du. c 1t

■«r’A

. i:
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Bet yra ir vįsokiu vaikinu 
Kaip kelmuku, i i
Noprauštsnukių, 
; į Iszsižioja, 
Kaip szno loja,

Ant nieko nedboja. 
Kaip būsite davadnjais.

Kaip kelmu k u
* ifSJT - j, ,i i

Ir gaspadines goriau apsieis,

GYVULI.
.1 * W" 1 k. -' whl> , t '»«

J. Willard Colebank isz Ger
mantown, Tenn, laimėjo Sir 
Thomas Lipton dovana už isz- 
auginima geriausio gyvulio.
rr SIENINIAI KALENDORIAI ’*>

Kas prisiims viena doleri, aplaikya 
5 Puikus Sieninius Kalendorius ant 
1931 meto. Prie kožno kalendoriaus 
yra prisiūta saventuju kalendoris su 
pasnykais. Kalendoriai puikei isz
yra prisiūta saventuju kalendoris nu

u- U4?y Tunu ruxivxuao. - - ---------- » marginti ir iszpjauii. W. D. Boc«-
TodM niekas jou nebetikejo.* bu piktumu nieko nepadarysit, kauBkas - Co., Mabanoy City, Pa. (t|
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pripuola 
“Czvertis Meto”. Pasninkas 
Seredoj, Petnyczioj ir Subatoj.

— Misijos Szv. Juozapo 
parapijoj užsibaigė pasekmin- 
L*ai su keturesdeszimts valandų 
atlaidomis. Daug žmonių isz 
aplinkiniu 
ant apeigų.

— Helena Matulaieziute isz 
IIilso, kuri yra norse Szv. 
Juozapo ligonbuteje Readingc, 
jau pradeda pasveikti po savo 
sunkei operacijai.

— Pati B. Sklario, 601 E. 
Pine uly., sugryžo isz Jeffer
son ligonbutes Filadelfijoj kur 
turėjo pėndesaitis operacije 
szeszcs sanvaites atgal. Dabar 
jauezesi daug sveikesne.

— Locust Monnat in ligon
buteje turėjo operacijas sekan- 
czios ypatus isz miesto: Juo
zas Czernis ir Petras Svirskis.

4
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— Szia
Cz vert is Meto”.

miesteliu lankėsi

ir Petras S

Netlelios naktį ant kelio 
arti St. Nicholas atsitiko baisi 
nelaime kurioje vienas vaiki
nas likos ant vietos užmusztas 

dvi merginos ir kitas vaiki
škos sužeisti. Visi paeina 

Vžmusztasis

o
nns
isz Los Creek o.
vaikinas vadinasi Larrv Deem, •r
Nelaime atsitiko kada visi va- I
žiūro automobili jo kuris sfi di
deliu smarkumu trenkė in stul
pą. .

— Biznierius
vinskas nusidavė in Ashlando 
liigonbuti ir gal turės eiti po 
operacija del apendesaitis ligos

.Juozas Czi-

X8Z SHENANDOAH, PA-
< ___________

t Praeita Sereda po trum
pai ligai uždegimo plaucziu
mirė Motiejus Kupeziunas, 55 
metu; Velionis prigulėjo prie 
SzV. Jurgio parapijos, Szv.

S.L.A. vie-
parapijos,

Jurgio draugystes, 
tines kuopos ir ugnagesiu ant 
Heights. Paliko paežiu ir vie
na dukteria Luciji* isz Roches
ter, N. Y. Laidotuves atsibuvo 
Nedelioj po piet isz namo 324 

yOhio u Iv.

Frackville, Pa.
Schullo, duobkasis,
Ashlando ligonbuteje

duobkasis
Petras 

randasi 
su per-

szauta koja ir sumuszta galva 1 
kurios jam uždavė Henry Tho- Į 
mus, kuris dasiprato, kad jojo 
paeziule susinesze su duobka
siu ir seko paskui juos, užtik
damas abudu meiliszkam gle- 
bijo szantukeje ant Odd Fel
lows kapiniu, fnirszos vyras 
tnojaiis pradėjo bombardavi
mu ant savo prioszo.

.i ■ e  ■ ■ ■■ ■ ■■■«■ w ■ i ■ w ■   u

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU

Amsterdam, N. Y
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GruodžioBrooklyn, N. Y.
5 d., pleszikai insiveržu in po
no Antano Povilansko namus,

r T i i 1 nr -t 1 i

ISZ LIETUVOS PASIENIO POLICIJOS
HilfE

Vasara 
jau praleidom užsibaigė vaka- 
cijos nustojo visoki pasilinks
minimai kaip tai piknikai, pa
ros 
vestuves atsibuvo ka tokiu 
vestuvių labai mažai kada pa-’ 
sitaiko būtie. Taigi tos nepa
prastos vestuves, Adomo iri 
Onos Kaupeliu 50 motu sukak
tuvių arba auksinio szliubo ju
biliejaus apvaikszcziojimo su
laukus. Kadangi ponai Kaupe
liai nuo daugelio metu apsigy
nė Amsterdam! ir p. Kaupelie- 
ne vadinasi “’gold star 
ther

Hl™ ■ . ■ . '

260 Humboldt St., Brooklyne’ug DUKTERS ISZŽAGIN1- 
MA—6 METAI KALĖJIMO 

Vi Iks v iszkis.
Valso/., ukiiiinkas 
kits iszžngino savo

ir keletą szimtu 
Pleszikai, p. 

pasiprieszinuę, 
suinu-

jog ji be sąmones gulinti 
namo p. Kasmoezius

Pa javo iri o 
Kavakaus- 

met u

I

PUNKTO VIRSZININKAS 
NUSZOVE MOTERĮ IR 

PATS PERSISZOVE.
Kaunas, 

apie
ir koridoriuj vagisziai atomo 
jo laikrodėli 
doleriu pinigu. 
Povilanskni

ir vestuves. Pas mus vienas lnus tautieti smarkiai
i sze, I
I pane's 
rado.

Pleszi'ku kol kas nesurasta.
'rautiecziui reiszkiamo užuo

jautos, ir esam tikri, kad vagi
sziai bus sugauti ir atatinka
mai nubausti.

t Agota Kalauskicne 
m., amž., 
'Kings aPrk Ligoninėj. Paszar- 
vota graborians instaigoj, 734 MARIAMPOLEJ PER 2 ME- 
Grand St. Brooklyne. Buvo pa
la idta Gruodžio 11 d. 10 v. ry
to isz Kar. Angelu par. bažn.
szv. Traiczes kapinėse.

k a

54

n:-* Lapkriczio 11 <i.
3:20 vai. ryto Dravonio

je, netoli Priekulės, vachmist- 
bute invyko 

kurios aukomis Ii-

vadinasi “
” tai ir ant ju vestuvių la

bai daug žmonių dalyvavo ne 
tik isz miesto bet ir isz aplin
kiniu. Visi susirinko gražiai 
linksminosi ir visi linkėjo del 
seneliu sulauktie da ilgu, ilgu 
metu: o stalai tai net linko nuo 

gardžiu valgiu ir ska
niu gėrynių ka del daugelio bus 
ant ilgos atminties.

visokiu

1110-

— O dabar orui jau atsza- 
lus rudenio sulaukus tapo su
rengti keli baliai ir buvo su- 
renkti Ferai Szv. Kazimiero 
parapijos bet mažai kas pelno 
atliko kadangi didesne pusC| 
žmonių nedirba negu dirba.Pcr; 
tai ir pasekmes Foru buvo pras 

ant Forutos nes mažai kas ant Foru 
lankėsi. Buvo atvažiavęs in 
Amsterdamą tėvas Franciszko- 
nas laike misijas per visa san- 
vaite. Daug labai gražiu pa
mokslu pasakė bet ko tankiau
sia ant žmoni u barėsi kodėl da
bar mažiau vaiku gema Katali
ku szeimyno.se negu kada pir
miau, kam straikuojat. Bet jai 
kunigėliai turėtu užlaikyti di
dele szeimyna, o 
darbo kelis menesius tai tada 
kitaip sakytu pamokslus. Sako 
nebijokit 
Dievas

d a palui t be

dideliu 
davė

duona. Žiūrėkite kaip tie pauk- 
szteliai ne sieja ne aria o visi 
sau maisto gauna. Bet dabar 
taip nėra kaip kada buvo Die
vas mesdavo isz -dangaus kep- 
tuskarvelius ir bandeles duone
les del visu. Dabar jaigu nedir
bi tai ir neturi ko valgyt. Tai' 
dabar dvasiszki
taip sakyt kad jai tu 
dirbsi tai valgysi ir

; t ui • 
lesi tu ir tavo szeimvna? 
kam nepatiks bet asz 
sakau.

szeunynu- 
dantis duos ir

tėveliai turi 
žmogau 

turėsi ir
i ant tolinus. Bado neken- 

Gal 
teisybe *

Girardville, Pa. — 
maskuoti banditai ateja apie! 
10 valanda isz ryto, praeita 
Ketvergą, liepe visiems iszkelt 
rankas in virszu ir sužėrė 2,500 
doleriu in maisziuka iszpysz- 
kejo isz miestelio. Vėliaus pa
sirodė buk automobiliu buvo 
pavogė nuo buezeriaus Jono 
Staniszkio isz Shonadorio. Bau 
ditai nupyszkejo in szali Maha
noy City, o palikta automobiliu 
surado arti ‘‘pedloriaus kapo” 
ant kalno.

First National Bank 
ardville,
naszu budu asztuoni metai at
gal taipgi ant 2,500 doleriu. 
Ant giliukio kasierius banko 
suskambino alarms ir banditai 
turėjo bėgti isz banko. Mano
ma kad norėjo pasiimt 15,000 
doleriu, bet neturėjo laiko.

Keturi

, Oir- 
likos apvogta pa-

pQlicija.aiirgcį£jLAdsu8 kelius, 
bet lyg sžiam laikui banditu ne 
suimta.

daiktu

netoli, 
matosi

kaip

nesz < l

-- .Jau ir Kalėdos
Kraut u vi u languose 
pridėta visokiu
tai sako prezentu del dideliu j r 
del mažu. Vaikucziai lauke su 
dideliu nekantrumu atvažiuo
jant “Santa Claus” ir vis klau
sė pas savo motinas ka man at-

Santa Glaus?” Bet daug
yra tokiu motinu ka apsižiūrė
jus in savo vaikeli apsiverke ir 
sako ° 
nesz ba mus tėvelis nedirba 
nuo seniai ir niekur negali rast 
darbo, nors kas diena jeszko.

Szimet nevisi lauke Szv. Ka
lėdų ir ne visi jas linksmai pra- 
leis.Taigi, kas galit kol dar var 
gas ir badas nespaudžia tai pa
sigailėkit už save biednosnius. 
Padarykit koki del ju džiaugs
mu ar ka nupirkit, ar nors ant 
pietų pasivadykit kurtu pas 
save, o už jusu gera szirdi Die
vas jum atlygis. Alus visu yra 
privalumas vienas kitam nelai
mėje pagelbėt. Suszelpkim vie
ni kitus bedoja.

vaikeli nieko tau neat- 
t e vėl is

< i Amsterdamiotis”.
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rp Klastausko
tragedijai
ko Pagėgių muitines valdinin-

11
(lukteri. Tai padaro nakti-, gry-

isz vakarėlio. Motinu suži
nojo, ka'tėvas padare juodvie- ^mona P; Btuprivno ir I’a-

• sienio policija lll-czio

zes

jo d aktorei, ir pasuki' pusesso*' ' f *
sorci. Paskiau sužinojo ir,po
licija. Viskas atsidūrė teisme. 
Laukriczio men. 4 d., Mariam- 
poles apygardos teismas, iszna- 
grinejes byla, nubaudė Nava
ku tiška 6 mot. sunkiųjų darbu

rajono
sargybos punkto virszininkns

įniro Gruodžio 8 d., kalėjimo.

Pigios Ekskurcijos
Nedelioj, 21 Decemberio

In PHILADELPHIA $3.25
In ATLANTIC CITY $3.75
Isz Shenandoah 25c. virsziaus

Specialia Teeina* Subatoa Naktį
Isz Ryto

Shenandoah ...................... 2:05
Mahanoy City ....................  2:51
Tamaqua ................   3:20

. 6:10
. 6:89

Sztai Pigi Ekskurcija
In PHILADELPHIA $3.25 
In ATLANTIC CITY $3.75

Isz Shenandoah 25c virsziaus 
Ketverge 26 Decemberio 

Ant regulariszko rytmetinio treino 
Isz Ryto

Shenandoah ........................ 5:30
Mahanoy City............
Tamaqua .......... *.. .,

IN NEW YORKA $4.00 
Ketverge, 2D Decemberio

Ant regulariszko rytmetinio treino
Isz Shenandoah ................. 5:30
Isz Mahanoy City .............. 6:10
Isz Tamaqua . . .’............... 6:39
Grįžtant apleis New Yorka nuo 
Llebrty St. Station 8 :00 vakare, o 
isz Elibateh 8:27 vakare.

Sutverkite partija ir matykite 
Naujo Meto Paroda 
PH1LADELPH1JOI

Ketverge 1 Januariaus

Apie dauginus informacijų apie 
szita ckskurcija kroipkites ant 
Read ingo geležinkelio stacijų arba 
raszykito pas John M. Rolin, Dis
trict Passenger Agent, William
sport, Pa.
ANT READING GELEŽINKELIO

K. RĖKLAITIS
Lictuviszkas Graboriua

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

516 W. Spruce Str 
Bell Telefonas 149

MAHANOY CITY, PA.
306 Market Street

Bell Telefonas 441-J 
TAMAQUA.
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PA. Vvwe

X—RAY

NEŠIU GIMĖ 16 VYTAUTU
Mariampole. — 

knygų užraszuos
Parapijos
pažymėta,

kad nuo Rugpiuezio 31 d., ligi
Lapkriczio 1 d. Mariampoles 
parapijoje gimė 51 žmogus: 22 
beminkai ir 29 mergaites. 1(5

* I

berniuku pakrikszytais Vytau
tais, kiti — kitokiais vardais. 
Apsivedė 13 poru.
žmones: 7 nesulaukė vienu mo-
tu vaikai; 11 — peržengusiu 50 Puriena rengėsi gulti. Bet štai- 

! ga pasigirdo iii duris stiprus

ALi re 22

I ., Slondss Wadas. • *
'Tragedijos priežasty, Ston- 

dys su p. Stupriene buvo užve
du flirtą slapta susiraszineda- 
vo, viena nuo savo vyro, o ant 
ras nuo shvo sužadėtinės p- 
los S. (tarnaujanezios Klaipo

si! kuria Kalė
doms buvo ruosziamos vestu
ves. Apie tai sužinojusi p. Stu
puriene. •

Lapkriczio men. 9 d., p. Stu
puriene atvyko pas broli Kla- 
tauska in Draverna, kame tu
rėjo progos ir su Stondžiu su
sitikti.

Svecziuose invykis pasikal
bėjimas, kuris na*kti 11 XI apie 
3 vai. Klastauskas ir sesuo Stu_

(los krasztc)

metu seniu; 4 — viduramžiai 
(apie 20-30 m.) Per du‘men. 
Mariampoles parapija padidė
jo 29 žmonėmis.

NAUJA LIETUVOS KA
RIUOMENES UNIFORMA

Kaunas. — Lietuvos kariuo
menes uniforma pakeisti ko
misija jau baigė savo darba. 
Bus pakeista visu ginklu ru- 
sziu ir visu laipsniu uniforma, 
taip kasdienine, taip isz iszei- 
gine. Uniformos pa keitimo 
projektas pęfduotas vyriausio 
sztabo virszininkui.

LIETUVOS PREZIDENTAS 
APDOVANOTAS VYRIAU

SIU LATVIU ORDENU. 
f

Kaunas, -r- Latvijos minis- 
teris Pirmininkas inteike Lie
tuvos Respublikos Prezidentui 
u. Smetonai. Latvijos pasižy- 

“ Trijų Žvaigždžiu
ženklą su aukso retežiu. Pirmo 
Laipsnio Trijų Žvaigždiu Or
dinas inteiktas Ministeriu Pir
mininkui Tūbeliai. Isz Lietu
vos puses apdovanotas
mino Ordenu 1. Laipsnio Min. 
Pirmin. Celminsz 
Pasiuntinis 
Liopinsz. ‘

bildesys. Stupuriene nuėjo at- 
rakyti duru. Duryse pasirodė 
p. Stondys su parahelium ran
koje. Nei žodžio neprataro, pa
leido tris szuvius in p. Stu
puriene, kuriai du szuviai per
ėjo per kairaja ranka virsz al
kūnes ir nukirto kaula, o tre
tysis jcd desziniosios rankos 
delną. Ketvirtuoju szuviu Ston 
dys pats save sunkiai susižei
dė perszaudamas kiaurai gal
va žemiau deziniosios akies.

Iszgirdes szuvius Klastaus- 
kas puolė isz gretimo kamba
rio, bet jau rado dvi iszvirtu- 
sias, aimanuojanezias ir krau
jais aptekusias asmenybes. Su
žeistieji pasiusti miesto ligoni
nėn.

Stondys silpnas

mojimo 11

Gedi-

ir Latvijos 
Lietuvoje ponas

1 ‘ Statistikos biuletenio 
niomis

KIEK PRAGERTA PINIGU? 
” ži- 

valstybines degtines 
iszgerta per sziu metu 9 me
nesius už 30,011,739 litu (1929 
m. už 29,306,761 lt., 1928 m., -- 
31,164,654 lt.), o alaus iszger
ta 9,569,700 ’litrai. Namuose 
gamintu ir kontrabanda invež- 
tu svaigalu iszgerta tur but ne
mažiau

■

DR. C. A. ŽERDECKAS GAS

.. .LIETUVISZKAS DENT1STAS...
Tamaqua ofisas, randasi People’s Trust Co., Banko namo ir adaras kas 

dien, nuo 9 iki 6 valanda (pagal senovės laiko), iszskiront Scredomis.
Vakarais pagal pareikalavimo. , *
New Philadelphia ofisas 34 Water St., adaras kas vakaras 7 iki 9 valan

dos. Scredomis visa diena buna adams 
Telefonas, Tamaqua 638 J Pottsville 9-R-2

PRADEKITE SZIANDIEN

juso 1931 Kalėdini Kliuba szitam Banke. Dideli ar maži 
savaitiniai mokeszcziai: po 10c. 25c. 50c. $1, $2, $5, $10.

Muso planas jumis patiks. Lengvai suprasti.
■$ 11

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
■ MAHANOY CITY, PA.

MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE ’SYSTEM

I
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PAMINKLAS DEL DARBININKISZKO VADO 
GOMPERSO.

Planai likos priimti ant perstatymo szito puikaus pamin
klo del Samuel Gompcrso, kuris po 
ninku American Federation of Labor draugoves 
kasztuos 100,000 doleriu ir stoves Washingtone.

r daugeli metu buvo pirmi - 
Paminklas
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LAIMĖJO DOVANA UŽ GERIAUSE SZERIMA GALVIJU.
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vargu bc- 
pagys. Stupriene bijo, kad no- 
nupjautu rankos.

Stondys gimęs 1903 in. Uk
mergės p p. Szeszuoliu valscz., 
Dvarniunu km. buvęs blaivus 
ir pareigas atlikdaves* sąžinin
gai.r>

b

TOKIO PATVINIO LIETU
VOS OPIU NEBUVO 53 

METUS.

Kelias dienas 
pripildęs upes.

t

Kaunas. ■ 
pyles lietus 
Žmones to nelaukė, nesitikėjo; 
nes Lapkriczio men., jau vėlus 
rudens laikas tokiam potvy
niui. Tikriausiai lietaus, sziuo 
kart, pasielgta ne pagal kalen
dorių.

Hydrometriniam biuro suži
nojom, kad per paskutinius 53 
metus Kaunas tokio vandens 
pakilimo Lapkriczio men. ne
žino. Szeszt'adienio vakare van
duo, pakilęs 3.48 mtr., sziadle 
kiek krito, ryta buvo 3.34 mtr. 
Ne tik Kauna, bot ir Panevėžį 
vandjio nustebino. Nevėžy 
vanduo pakilo 3.86 mtr. Ver
žėsi in butus. Patvinęs slėnis 
Ijovos 'apylinkes gyventojams 
pridaro daug nuostuoliu. Szven 
toji taip pat nerami. Bendrai 
sziaures Lietuvos upes ir upe
liai daug neramumo gyvento
jams teikia.

Dar no viskas. Praneszama 
isz Nemuno auksztupio, kad 
apie A lytu, Blrsztona vanduo 
kyla laukiama apie rytoj ryta 
vandeni pakilsiąpt jr Kaunę. 
Kauno prieplauka szįek liek 
pavojingoj padėty. . ; ‘ M. 'į ,;^ V; ii"? ■ 'h'l|f

nustebino.

. Y

Sarra Ann Tolau, 14 metu mergaite isz Sangamon pavie- 
geriausia szerima gyvu

liu ant International Live Stock parodos.
to, Illinois, laimėjo pirma dovana už

A.V 
fl

t
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TOBLYOZIA LAIMĖJO JAM PIRMA DOVANA.
Szita varine toblyczia, kuri perstato du žmonis perstatai!- 

ežius Žydu ir Krikszczioni, kurio abudu drauge lipa ant kalno 
“Nesupratimo” in vienybių, aplaikc pirma dovana del New- 
tpn D. Bąkęrio už jojo nenuilstanti pasidarbavimu ant sutaik 
ymo Žydu ir tKrikszczioniu czionais Amcrike prie gores
nio supratimo ir vienybes. ___ -juta

Nesupratimo in vienybių, aplaikc pirma

szeimyno.se



