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ISZ AMERIKOS
NUŽUDĖ DUKTERIA

PRIESZ VINCZEVONE 
IR PATI SAVE.

Denver, Colo. —Lavonai He
lenos Hidingcr, 21 metu ir jos 
motinos Mrs. Eugenia Provant, 
48 metu, likos surasti ant lovų 
mieg kambariuosia ir tai diena 
priesz apsivedimu josios duk
ters.

Motina nuėjo pas mieganezia 
dukteria, kuria nnszove. ant 
smert po tam pati sau atėmė 
gyvastį, o tai už tai, kad moti- 

• na buvo prieszinga jaunikiui 
Earl Peną,
nenorėjo idant josios duktė už 
jo tekėtu. Policija abudu lavo
nus surado ant rytojaus, kada 
jaunikis atvažiavo 
szliuba.

kurio nekentė iri

važiuoti in

JAUNAS FARMERIS PRISI
PAŽINO NUŽUDĘS 

SZESZIS.
Wiilliston, N. I). — 

vietos
Policija 

suėmė jauna vietos farmeri, 
Charles Brfnona, 22 metu am
žiaus, kaltinama del nuszovimo 
szesziu ypatų, taimerio Alber
to Ilaveno ir penkių jo szeitnv- 
nos nariu.I Baisi žudii 
])apiklyta praeito Vasario me
nesi, bet piktadaris tik dabar

1,.,.

DŽIAUGSMO

Gave Žinia Buk Dcde 
Paliko Dideli Turtą

VISI TRYS MIRĖ ISZ 
DŽIAUGSMO.

Rossville, Nov. — Iza belle 
Luck nėr, 82 metu motore sziu- 
ruodama grindis pas advoka
te, aplaike ana diena žinia buk 
josios turtingas dodo isz Kali-

I rasti ju gimine

’r NUM‘knt. *■ .H'<*ĮfHsipažino prro 
kaltes.

fornijos, mirdamas, paliko jai 
turtą susidedanti isz puses mi
lijono doleriu. Kada jai apie 

Į tai praneszta senuke suszuko: 
“ Dieve mano, nors karta mano 
gyvenime nereikės man badant 
ir sunkiai dirbti ” 
džiu krito negyva.

Kada apie tai pranesze jos 
dukteriai, toji pribuvus, dirste
lėjo ant gulinezio motinos lavo
no taip susijudino, kad taipgi 
krito negyva, szale motinos. 
Ant galo likos paszaūktas duk
ters vyras, kuris apkvaito pa
matęs du lavonus — uoszves ir 
savo moteres — sukliko ir tai)) 
gi sugriuvo ant grindų 
vps.

į Dabar advokatai stengėsi su 
3s, kad atimti pa-

ir po tu '/.o-

negy-

likta turtą
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<Po visa Italija, karta ant rnehi, rudens laike, gyventojai i apvaiksztineja iszki Įminga i
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kada tai isz ju žmonys daro vyną. Pavveikslas parodo puikiai paro
dytus automobilius laike paro-dos.

Szvente Vynuogių

SUŽEISTA KETURI 
KUNIGAI.

UŽSITRUCINO KAD DUOTI 
PACZIAI LAISVE.

DU BROLIAI PAVOGĖ PA- 
CZIA SAVO DRAUGO.

VAIKAS ISZGELBEJO MO
TINA ISZ SENO BRUSTO.

Waukegan, III. — Oakton 
gatvėje arti vieszkelio, važiuo
jant kažkaip paslydo ir apvir
to automobilius, kuriuomi va
žiavo keturi kataliku kunigai.

\’isi sužeisti. Nukentėję yra; 
Szv. Atanazo pa rupijos klebo
nas kun. P. Buckley, 
Walsh,
kliu. R. tlrahofl; Du pastaruo- 

Pasionistu.
kun. Buck-

kuu. K.
k u n. A. Whipple ft. ' . . ir

jn yra 
giausia sužeistas

Pavojin-

lev.

Isz Visu Szaliu
DU TURKISZKI MIESTAI 

UŽLIETI.
Istanbul, Turkiji*

Turkije daug nukente mid (va- 
ft / 

nu i 
lietu ir iszsiliejiimi np< 
bau.
Alaelia. ir kiti likos užlietais ir 
padaryta daug bledes. Žmonis' 
iszbegiojo in kalnus, nes namai 
užlieti. Turkiszka Raudono 

siiszelpi- 
bu-

Piel inc
ni

" * 4»

isz pri(‘žasties nuolatiniu
■s Sev- t

Miestai Adana, Morsine,

fpTurkiszka 
Kryžiaus I Įrangų ve 
lieja gyventojus visokeis 
dais.

Kinisz-

TURTINGIAUSIAS 
ŽMOGUS

YRA JUOM INDUSAS TOLI
MOJE SZALIJE. JIS YRA 

TURTIGIAUSIU ANT 
SVIETO. t

Kone tiežinmnas. 
gyvendamas 

sn vena

■
"i*

*

■

Gary, Ind. — Stasys Wonsai, 
gyveno sau malsziai be jokio 
rupesezio ir džiaugėsi su savo 
szeimynele. In ezionais pribu- 
na 
4 l ir pasimatymo su

pa-

daugelis Czikagieeziu ant 
gud (ainis”

svetimom moterėlėm.
Wonsai turėjo patogia

cziule, kūdiki ir 690 doleriu pi
nigais. Nežinia in kadn broliai 
Leonas ir Petras Pieeikai insi- 
mylejo, ar in motore ar in pini
gus. Sziaip ar taip Pieeikai pa
siėmė motore su kūdikiu ir pi
nigais ir iszdume in 

v v ra s
Buffali.

Nuskriaustas vvras leidosi 
jeszkoti dingusios pacziules ir 
fui pagelba policijos pasisek“ 
surasti dingusia avele ir abudu 

kūdiki atidavė povagius, o kūdiki atidavė 
priežiūra vaiku draugavęs.

SUVALGĖ KETURES VISZ
TAS ANT PIET.

Philadelphia. — 
land isz Vhicagos, ,,v.,.««». i„^>, 
kuris atėjo pekszczias in czio- 

» o 
dvieju 
i 272 svarus, 

taip buvo iszalkes kad nuėjus 
in restauracija paprasze valgyt 
sakydamas, kad tris dienas ne * J11
turėjo jokio valgio. Locniniti
kas paliepė vargszui duoti val- 
iszejo ir locnininkas užklauso 
gyt ir nieko nosigailet. Kada 
tarnaites kn jam davė ant piet 

* toji pasakė, kad sveczias suval
go keturias visztas, asztuonis 
puodukus kavos, kone du kepa
lėliu duonos, ir viską nuezysti- 
no kas radosi ant stalo. Res- 
tnurantas nusitvėrė už plauku 
ir prisiego <įauginu taip nepa- 
vieszinot- Czikaginius bedar- 
bi'H

nais jeszkoti darbo 
szesziu pėdu ir < 
augszczio ir svėrė

Robert Ley- r
beda rbis

kuris yra
coliu

Kada
Miku-

Lutherslmrg, Pa. — 
motina dvvlekos metu 
čzio Pikoso iszejo isz kuknios 
in darželi, sfaigai žeme po jos 
kojų ingrinvo in kasyklas pa
imdama motina su savim. Ant 
moteres riksmo atbėgo sūnelis 
ir mate kaip motina dingo jam 
isz akiu in pragaru Arnikas szo- 
ko in duobia ir pradėjo su na- 

veido
neužtrokszt :i.

gais at kasinei žeme nuo 
motinos idant
Kiti kaimynai atbėgo ir iszgol- 
bejo motina su pagelba
ežiu. Kad nebūtu mažas Miku
tis paskubinęs motinai iii 
gelba, butu isztikruju užtro 
k u s.

LIETUVE BEDARBE SU 
VAIKU RASTI PUSGYVI.

Chicago. — P. A. Žolpis at
siuntė api’aszyma apie vienos 
Lietuves moteres, Marcelės Že
maitienės padėti (Apraszymas 
inteiktas Bedarbiams Szelpti 
Komitetui).

Brownsville, N.Y. — Everett 
Fish, muzikantas, 60 metu se
numo, nuo kokio tai laiko nžte- 
mino, buk jo jauna paeziule 
pradėjo ji nekensti ir nuo jo 
kiiniiodaugiiiiisia szalihosi. So
ti ūkas Inom pasielgimu savo 
jaunos paezios labai nusiminė 
nulindo ir nutarė duoti jai liuo- 
syhe, manydamas buk jisai yra 
jai didelia sunkenybe. Ana die
na iszgere trucyznos ir ant vio
los atliko. Fish buvo vadu ko- 
liu kapeliju ir orkestru ir kom- 
pozitorin muzikes. Paeziule 
buvo už ji kone 30 metu jau
nes u o.

jauna

pasielgimu

muzike

imi-

kope-

pa-
S z -

STRAIKIERIAI 
DAVO TRIS NAMUS.

Danvile, Va. — Straikieriai 
bombardavo jau treczia narna 
ezionais, kur tęsęsi straikas 
1,275 audėju. Paskutiniu vieta 
kuria isznesze su dinamitu yra 
skvajeriio Pitts, kuris perkra
tinėjo daug straikieriu teismu. 
Ant gi Ii ūkio nieką nesužeidė. 
Policija tikisi daugiau sumiszi- 
mu jaigu straikas greitai 
pasibaig.s

BOMBAR-

kur tęsęsi

ne

ne toli

TĖVAS PANAUDOJO SZA- 
KE ANT SUNAUS.

Reading, Pa.-— Ward Kine
ly, kuris laiko farma
nuo ezionais, panaudojo szake 
ant savo 14 metu sūnaus, likos 
aresztavotas ir uždarytas kalė
jimo. Tėvas norėjo sunu pri- 
spirt prie greitesnio darbo, o 
kada vaikas pailso ir negalėjo 
tolinus dirbti, tėvas ji spyrė su 
szake, duodamas jam in pa
ežius ir muszdavo su kotu. 
Vaiko kūnas bnv^ sudurtas ke- 
losiu vietosią su szake.

■ • I ft-X »

Žemaitiene, naszle, su vienu 
isz Brighton parko por-vaiku, 

sikelusi in Town ot‘ Lake ir ap
sigyvenusi pas Lenkus, 4306 S. 
Honore St., Lenku apgyventoj 
apylinkėj. Neturėdama darbo, 
ne pažinstamu, moteris atsi
dūrusi dideliam varge. Už kam 
bari įiebeužmokant per 4 me
nesius, savininkas pradėjęs 

graži Ii ii-

TRYS LIEtVvIAI DEPOR
TUOJAMI ISZ DETROITO
Detroit. — Sziomis dienomis 

Amerikos Jungi. Vaisi.
gracijos inspektoriai Detroite 
iszeme varantus deportavimui 
trijų Lietuviu, kurie nelegaliai 
perėjo isz Kanados
ValsL Bus deportuojami Lie
tuvon szie Lietuviai: Kazys
Kirklys 1 y’

in Jungi.

■sa vi ninkas9 
krapsztyti isz buto ir 
t i.

Lapkriczio 28 d., 
savininkai radę Žemaitiene su 
vaiku, pusantrų metu kūdikiu, 
del bado ir szalczio netekusius 
sąmones. Savininkai davė ži
nia miestui; isz Chiėagos uni
versity settlement skubiai pa
siusta slauges su drabužiais ir 
maistu, ligone ir jos kūdiki tuo 
kartu iszgelbeje. — N.

ineje vidun

szie Lietuviai:
, 25 medų amžiaus; 

Vincas Girailaunas (gal Gvai- 
lionis ar Gailinnas), 27 metu 
amžiaus ir A. Koklauskas, 27 
metu amžiaus.

Be sziu trijų Lietuvai 
deport liejami ir du J ugoslavai 
vienas Rumunas ir vienas Ka
nadietis.

Visi septyni dirbo Detroite 
Ecoirce dirbtuvėse.

motu

bins

Pa. — Prikalbi n-

nu*
Berlyną

SCHMELING TURES' 
KUMSZOZIOTIS SU 

SHARKIU.
New York. — New York 

State Athletic kamisiju 
siuntė telegrama iii
del Makso Schmelingo idant 
priimt u pasiulyma kumszczia- 
vimo antru kartu su Jack 
Sharkiu ir tai ne vėliau, kaip 
in penkiolika dienu. Kadn kum 
sztyn.es atsiims tai dienos da no

1♦ 7 ' 'f

paženklinta.
i.

i

ZABOVELIU PRAMONE 
PASIDIDINO.

Washington, D. C. — Santa 
Clans szimet iszilalins vaikams 
konedangian visokiu zobovelin 
ne kaip 1921) mete per Kalėdas 
1 • • I .kuriame (ai moto padirbta zo- 
boveliu verties 88 milijonus do
leriu o 
doleriu.

szimet už 89 milijonus

Paskutines Žinutes
II Mount Carmel, Pa. 

and J. Sltirt Factory Ir 
statyti savo nauja fabrike, hi 
kuri priimta 400 merginu prie 
darbo. Fabrikas turi užkalbini- 

000 tuzinu

rejo papiaut savo
| IS

siai

NENORĖJO SU JUOM BĖGT 
SUPIAUSTE SAVO GAS - 

PADINE.
1 to Iii ilge r,

damas savo gaspadine idant sn 
j'uom bėgtu ir apleistu savo vy
ra ir vaikus Albert Finery no- 

gaspad i no
Berta Sickles. Motore liar 

gynėsi nuo insiutinio bur- 
dingieriaiis, Imdama baisiai 
supiaustyta ant veido ir ranku 
su ilgu mėsiniu peiliu. Ant ga
lo moteriai pasiseko pagriebt 
revolveri ir batu ta ji raka H 

bot pabėgo ir tik to- 
iszs i gelbėjo

)

nuszovus, 
kin budu 
sniert. 

/ ;y(.: o'1.' Jvj »

Albertas pabėgo, liet ji po
licija vėlinus suome Pittsbnrge 
ir uždare kalėjimo. 

*

nuo

l 1

pa baigė

ma ant pasiuvimo 
marszkini u.

•> n

IIPittsburgh, Pa.
apiplesze Manchester Savings 

pabėgo.
Yra lai treczias apipleszimas
banku in laika deszimts dienu.

Bank ant $50,000 ir

Banditai

1[ Krokuva, Lenk.
Kazimieras Lubomirski, pir
mutinis ministeris in Suv. Val
stijas mirė ezionais ymiejusi 
Panedeli.

—K u n-i g.
1 mbomirski,

ezionais

ii Portland, Oro. — Trys 
vaikai sudegė doganeziam na
me ant 1‘armos Carl Seefeld.’ 
Tėvu lame laike nesirado na
mie iszvažiavo in miestą pirkti 
Kalėdinės dovanas vaikams.

11
džia aresztavojo 38 hankierius 
už apgaili Ii nejima žmonių ku
rio buvo indeja savo pinigus in 
visokias pramones ir bolidus.

Pryžius, Francij. — Vai-

“UP TO DEIT VYRAS”.

Kojos pinas kai)) botagas, 
Nosis kabo kaipti noragas, 
Akys žiba kaip stiklai, 
Iv žinksivtojasi aklai; ■. . .■ 1 ' * ' 1 * »•Rankos kruta lyg sustingę,

‘ 5
J’uszezia pante mielai uosto;

Dievo visagalis,

Sniegu einant daro vinge
• ėė

Su rankove nosį szluosto 
l’aria, “
Tavęs meldžia visos szalys, 
Tai ir asz (avės praszau, — 
— Sztai ir pante atkiszau, .
Tu turi apseziai gerosios 
r

■ f 1, L . J , || III T

O jai ne tai atvirai, 
Pasakysiu Tau good bye,”

— Pustapodis.

j
Tai inpilk laszinka jįosioss,

* a . a a .

KINISZKI RAUDONIEJE 
ISZKERDE 100,000 

KINCZIKU.
Shanghai, Kinai.

ki raūdonieje iii trumpa laika 
iszskerde szimta tukstaneziu 
Kiniecziii Lichow ir 'Psinshili 
pi’ovineijosia ii' paeini* in ne
laisve tūkstanti gyventoju isz 

Valdže nusiuntė lai
vus in Ilothov, kur pradėjo 
kuopytis komunistai tiksle 
nauju 
k o n isz k i 
szalino isz tosios aplinkini 

Amerikoniszki ir Angliszki 
laivai teipgi nuplaukė in lenais 
gelbėti savo padonus.

London. - 
svietui žmogus 
tolimoje szalije Indijoi 
N jam Hyderabad, 50 metu ku
rio turtus isznesza daugiau ne 
kaip sudėjus inkruva visa tur
tą Morgano, Fordo, Rockofel- 
leriu ir kitu milijonierių. Ni- 
jam turi gryno aukso plytų ver 
tęs ant 500 milijonu doleriu, o 
deimantu ir kitokiu brangiu 
žemeziugu neapskaitomos vet- 
ties ir kitokio turto ant dvieju 
bilijonu doleriu.

Gyvena jisai mieste. Hyde*-' 
kuris v ra

1

Hi

i

H

" '1

kur 
komunistai 

skerdynių. Visi 
misijonieriai

Amer.- 
p rast

is.

rabale, kuris yra apsiaubta.*? 
storu mitru, apie 250 myliu nuo 
Madraso, o
000 ginkluoti padonai. Nijam 
lankei padovanoję savo pažys
tamiems dovanas verties 80,- 
000 doleriu, jeigu jam kokia 
ypata patinka.

Czionais Amerike 
Rockefellerio vra 
aut t)00,500,(M10 doleriu, Fordo 
ant 1,115,000,000 doleriu. Mel
ioną ant 200,000,000 doleriu. 
Whitney nut 112,000,000 j r f.L

Turtingiausiu žmogum Eu
ropoje yra Sir Basil Zokaroff 
kuris dasidirho milijonus do
leriu parduodamas amunicije

— \ iso 
randasi ant svieto apie 25 tur
tingiausi žmonis kuriu turtas 
daeina suvirszum 100 mil jonus, 
doleriu.

kuri sergsti 400,-

turtą# 
f, 

apskaitomos

laike švieti nes kares.

r?
t

t

nepapras- 
vai-

LAPE SU DEVYNIOMS UO
DEGOMS, PAVIDALE 

MOTERES.
Šovei, Korea — Policije pra

dėjo tyrinėti begunezias pas
kalas paleistas per lengvati
kius Koreczius, buk ]><> aplin
kine naktimis laksto lape su 
devyniomis uodegoms, pavida
le moteres, kuri priselina prie 
mažu' vaiku, laižo joju rankas. 
Kada tiktai tasai
tas sutvėrimas dalipsto 
kus tuojaus mirszta.

Aloteres isz visos aplinkines 
prisiartinant vakarui, uždaro 
savo vaikus in grinezias idant 
moteriszke lape ueatsilankytu. 
Toji nepaprasta pasaka iszvo- 
ri* ant gyventoju didelia baime. 
Nokurie žmonis prisjegineja, 
buk yra mate taji sutvėrimu, 
bet palicije yra kitokios nuo
mones.

TRYS GENEROLAI 
UŽMUSZTI PASIKĖLI
ME, PADĖJIMAS ISPA

NIJOJ PAVOJINGAS.
Madrid, Ispanija. — Pasike-

i

11
•1

11

į;

iy

*M||i

vili

gyventoju kuris turi
Senukas

» ■

150 
v ra 

Savo 
gele-

PUIKUS AMŽIS.
Magallanes, ('kili. — Jauke 

suraszinejimo gyventoju czio-^ 
nais, rasztininkas atrado vie
na
metu amžiaus.

ir gerai mato.
nevrn mates 

žinkelio ir automobiliaus. Gy- 
vena jisai terp kalnu toli nuo 
miesto.

sveikas 
gyvenime ■ 

1I

500,000 ISZEJO ANT STRAI-
KO, KELI UŽMUSZTI. t

Madrid, Iszpanija. — l*u|e 
milijono darbininku iszejo ant 
straiko Andahisoja ir susirė
mime su policija keliolika dar
bininku likos užmuszti ir dah-

Igelis sužeista.
Jaigu tiejei

limas, kuri pradėjo darbinin
kai su straiku tiksle praszalini- 
mo nuo sosto karaliaus Alfon
so, da neužbaigtas kaip valdžia 
gai'sina, bet sklypas randasi di 
(lėliam pavojuje o 75,000 karei
viu užlaikineja patedka ir ap- 
nndszineja paslkelelius.

Huelvoja tarp straikieriu *r 
kareiviu kilo kruvini musziai 
kuriuosia daug liko# užmuszta.
Valencijoj badai keli pasike-

eroplanai bombarda v.) 
karaliszka paloeiu, kur trys ge- 
neroli likos užmusztais ir daug 
kareiviu sužeista.

Valdžia uždėjo rusta cenzu-Į tr sieniniai KALENDORIAI » 
ra ant laikraszcziu ir telegra
mų ir neiszleidzia isz 
tikrųjų žinių, tiktai per slaptus 
siuntinius svietas dažino kas 
sžiadien Ispanįoj darosi.

puse milijono 
darbininku butu nžeja su savo 
draugais pirmiau, tai tvvoliį- 
cija hutu laimėta ir 
butu prasZalintas.

karaliui

4

I

lėliu

' - « 

sklyim

40 DARBININKAI UŽ
GRIAUTI EKSPLOZIJOI.

’| ’ L I '! p „ J t'1.,. . ,

Eoulouse, Fiancije. — Smar- *
k i eksplozije suardė karbaiiio 
fabriką Mariuose, kur griuve- 
siuosia likos užgriauta mažiau
sia keturesdeszimts darbinin
ku ir daug sužeista.

f rr

1

.

I

.•

Kas prisiims viena doleri, aplaikys 
5 Puikus Sieninius Kalendorius ant 
J931 meto. Prie kožno kalendoriaus 
yra prisiūta sz.ventuju kalcndoris su 

Kalendoriai puikei tospasnykais.
marginti ir išspjauti.

Į peikei tos 
W. D. Bftgfr

kauskas • Co., Mahanoy City, Pa.

•i

sztyn.es


i f

I'U j’

Kas Girdėt
ff

4
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< < SAULES” KALENDORIUS 
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Saldiiaūsoji Jėzaus Szirdis 
Laimėjo Kovaw
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žemai ntuipraszome

vilczia kad

kalendo- 
kasztuoja tukstanezius 

neskaitant prie to

Labai 
ruylemn skaitytoju, kad Kalen
dorių ant 1931 meto neiszleido- 
me. Gailemes labai, bei ka da
ryt, juk viii žinote, kad praei
tus ir szis metas buvo ne tik 
del darbininku blogas bet ir vi
siems bizniams. Szimtai musu 
skaitytoju neturėdami darbo, 
negalėjo užmokėti už lai k raso
ti norints siuntinėjom keliolika 
menesiu dykai su 
laikai pasigerins.

Tokiu būda iszdavysle nete
ko tukstaneziu doleriu ir vos 
neinlindo in skola o reikia ži
noti kad iszdavimas 
riaus 
doleriu
kasztus paezto ir t d.

Todėl 
skaitytoju mums dovanoti 
kad szimet jokiu budu negalė
jome Įiszleisti (Kalendoriaus. 
Gal ateinantis metas bus lai
mingesnis ir bedarbe dings, o 
tada pasirūpinsime iszleisti vž 

ir to
kiu budu atsilyginsime su ju
mis brangus skaitytojai.

Kentėjote jus laike szios be
darbes, kentėjome ir mes su di
deliu kantrj’bo ir laukėme 
resni n laiku. Dovanokite!

ineldžinme brangiu 
mums

tai puikesni kalendorių

ge

Prezidentas Hooveris pasky
rė ant atoinanezio meto net ke
turi bilijonus doleriu ant val- 
diszku reikalu. Tame nėr nieko 
stebėtino, bet akyvu daigiu 
vra ir nustebins visus ukesus, 
tai yra paskyrimas penkesde- 
szimts milijonus kurie ne bus 
sunaudoti ant bedarbiu. O ne! 
J'oji milžiniszka suma pinigu 
eis ant niek ir visuomene isz 
jos neturės jokios naudos. Tie- 
jei pinigai bus ant proliibici 
jos!

Taigi keliolika tukstaneziu 
visokiu dykaduoniu turi gerus 
“džiabus“, vldžiai pribus kelil 
milijonai nauju milijonieriui ii 
butlegeru ir szmugleriu, dides
nis procentas ukesu gausis už 
groteliu už laužymą fnohibici- 
jos tiesu, o dalis mirs nuo užsi- 
trucinimo — ir visiems bus ge
rai, ba kaip bus mažiau žmonių 
Amerike tai ir bedarbiu bus 
mažiau o už tai bus daugiau mi 
lijonieriu, valdžia priverstines 
pildyti prohibicijos tiesas, o 
žmonys da daugau gers kiek 
jiems tik atliks ir ant kiek tu
rės pajėgu ir pinigu.

Tada visi bus užganadytais 
rohpbicijonistai turės 
Hess o žmonys vis gers, 
tukstaneziai dykaduoniu turės 
gerus “džiabus”, bedarbiai tu
rės daugiau darbo, ba reikės 
statyti naujus kalėjimus ir 
paikszu prieglaudas; redakto
riai turės daugiau apie ka ra- 
szyti; advokatai turės daugiau 
teisinu,graboriai turės daugiau 
biznio ir daug kitu dalyku apie 
ka negalima ne suraszyti.

Matome, kad nors isz kokios 
puses pažiūrėsime, tai prohi- 
hicija viskam atnesz szioki to
ki pelną, ;

bet akyvu

rr
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KARALIUS ZOBOVELIU 
KARALYSTES. 

D a Karalius
> f

H. D. Bowie, 
A’merikoniszku Santa Clans 
likos iszrinktas karalium per 
zoboveliu fabrikantus Amon
ite ant metinio susirinkimo 
kuris atsibuvo New Yorke. . , 

I

J

tukstanezius doleriu kurias jai 
paliko bobute po mireziai.

Kiek tai randasi tokiu, kurie 
ten rūpintųsi apie savo pirma 
paeziule paimti in rankas toki 
finiku turteli tosfa sunkinėsi i 
laikuosia. Bet tiesos apie lai 
nežiūri ir George radosi užda- 

l’žsibaige
ant to, kad Jurgutis neteko 
abieju paežiu ir da. arsziausia 
670 tukstanezius doleriu paso- 
g°-

rvins už szt angų.-

Anglijos valdžia apgarsino, 
buk 1929 mete radosi Anglijoj 
1,196,000 automobiliu arba 467-

......- 

u'gn’in inin(’t(‘,i

Poznan i. 
kimszte

■ M ............ — ■■ yiW.lil! I^B..

1870 melais pasibaigus Prnn 
euzn karui su Vokiecziais, 
draugo su kilu kunigu, puikiu 
mokaneziu Praneuziszkai kal
beli, iszkidiavaii iii 
Ten kalėjimai buvo
piikimszti Prancūzu, pateku
siu nelaisvėn. Jiems tad reikė
jo duoti dvasiszkoji pagolba.

Sunkus tai buvo darbas. 
Lauko mudviejų tukstanezini 
žmonili, 
be jokios dvasiszkos globos, 
be to dar pasvaigusiu nuo karo 
baisumo, susilpnėjusiu del ka
lėjimo anksztumo ir neszvaru- 
mo. Rodos net lokiu, kurie visi 
buvo paniekino tikėjimą. Juo
dieji raupai visam įnirtime 
viesz]iatavo kareivijos eilese. 
Sergancziu visur buvo pilna li- 
gonbuoziuosia ir sziai jau na
muose. Mudviem nebuvo no va
landėlės ramaumo: ten mirszta 
nuo raupu ežia nuo kalėjimo.

Taigi žmogus prilok viflienuį 
jai iszmanai!

Karta abeskubinant pas li
goni, iszbego man pricszais 
jauna dar moteriszke ir jau bu
vo bepuolanti man prie kojų, 
bet, sulaikęs, paklausiau, ko ji 
reikalauja-

— Gelbek, teveli nes pra
pulsiu asz su vaikucziais!

Jos balse liek buvo nusimi
nimo ir meldimo, akyse tiek 
gailumo, jog asz neiszkencziau 
su ja. nepasikalbėjos. Paemes 
už rankos, insivedžiau in narna 
kuriam gyvenau.

— Ko lamstai reikia? —- 
nusiraminkie! tariau varksziai 
moterįszkiai, kuri per aszaras

ilga laika gyvenusiu 
globos

teveli nes

J

000 daugiau ne kaip 1926 mete. »e žodžio negalėjo isztarti. “
Visai mažas skaitlis ant taip 
dideles viesz.paty>tos. — Penn- 
sy Ivan i jos vist i is turi daugiau 
automobiliu ne kaip visa Ang
lija.

Sakyk, mano mieloji, ko reika
lauji.

Ai, teveli

inoteKožna meta visokį uosiu 
miestiiosia Japonioj kur ran
dasi žverineziai, atsibuna gai- 

pamaldos del pastipusiu 
žvėrių, kurias laiko Badysiu 
Draugavę ir mokslainiu 
dentai. Praeita menesi buvo te
kis apvaikszcziojimas ant ku
rio dalyvavo daug žmonių.

Uos
kurias laiko

stu-

Chilo 
vra Ii u- S' 
tenai t ino 

už
mergai-

Kokis tai Italijonaa 
Aamma, New Yorke, 
dintojum prieszais 
policija, kuri yra apkaltinta 
kupeziavima baltom
tem ir apsaugojimu paleistuviu 
urvu nuo valdžios^ Ta liūdinto
ji! sergsti szeszi parueznikai 
policijos diena ir nakti idant ji 
kas neužmusztu.

Kur randasi kitas tokia ap- 
szviestas sklypas kaip Ameri- 
kas, kuriame atsibuna tiek szu- 
nybiu. Protestoniszki dvasisz- 
kieje užsižioplinia in prohibici- 
ja nesirūpina kaip žmonis lau
žo visus Dievo Prisakymus.

Ant J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

(BeU Phone 872)
331 W.CentreSt., Shenandoah,Pa.

Nuliudimo valandoje, sutei
kiam geriausi patarnavime. Pa
laidoj ima atliekam rūpestingai 
ir gražiai. Busite pilnai užga
nėdinti.

Isz Mahanojaus ir Girardvilles 
jeigu kas pareikalaus mano pa
tarnavime tai meldžiu man tele- 
fonuoti o pribusiu in dessimts 
minutu. tar Bell Telefonas 872

kad žinotu
mėt kaip asz nelaiminga.
no vyras, pirmiaus toks buvęs 
geras, dabar in kpžin ka isz- 
virto. Patapo piktu žmonių 
draugijon — nebereikia jau ne 
Dievo, ne bažnyežios ne tikėji
mo: viską po kojų pamyne.Ma- 
ne užmusztinai musza, net ir 
maži vaikucziai

Sveikas

J

Ma

' .... /
Kokis tai meilingo budo 

George Howell, 27 metu, pasi
liko vyru dvieju moterių. Atsi
tiko szitaip: būdamas su pir- 
mutinia persiskyrias, paskubi
no apsipaeziuot su antra jauna 
Marijona Heisenbuttel.

Nor ko stebėtis isz paskubi- 
nimo, kad jauna Marjorie ne 
tik turėjo patgouma bet ir 670

* . J
« /
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džiaivsios Jėzaus Sžibdies, kad
Ji pagelbėt n muilo sumanymą.

Buvo jau vakarop. Pasisku
binau nueiti in sloli. Andriaus 
jierei'kojo ilgai jeszkoti. Pama- 
cziau ji besveidžiant storas 
ąžuolines mai'kas. Apsiaustas 
leidžiancziosios saules spindu-

I liais iszrode, lyg
' Plauskas svaidė taip lengvai, 
kaip, rodos ten butu buvę sza- 
kaliai o
ko stovėjau ir nustebės žiurė
jau in tokia, tarsi nežmoniszka

Surinkimas Tikru |j
Atsitikimu
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PATIKRINANCZIU ESYBE 
DIEVO.

Li i t ‘rf *

k a ja it ežia 
apie paveikslu bekalbėsi. Sztni 
ir szita ružnneziu kaip galėda
ma slopi n, jis viens teliko-
Tai, pasakius, parodo man itin 

ža. ražaneziuka su Szvoncziau- 
sios Paneles medaleliu. Stai
ga puolė man in galva ypatin
ga mintis. 1 užsiėmiau isz kiszo- 
nes maža Jėzaus Szirdies pa
veikslėli ant audeklo pioszta, ir 
duodamu motoriszkiai, tariau:

Imk, mano mieloji, ir i il
si u k szita. paveikslėli vyrui in

O 4

milžinas.

——*-
Renskoj provincijoj vienkart 

turgau!! Ml

. I

tm plauskOH. Kiek lai-

trinyti. Jėzaus Szirdis minksz- 
k i (‘ežiatįsia žmoga us 

Sal
džiausios Jėzaus Szirdies, o Ji 
tave paguos ii1 pagelbės.

Atsisveikindamas dar pridū
riau kelis žodžius paguodos ir 
užuojautos. Gyvenime daug te- 

9 * v
U Z-

tina ir 
szirdi. Tik melskis prie

ko panasziu atsitikimu matyti 
o kai daug yra, greitai ir 
mirszfi. Taip ir szitas atsitiki
mas ilgai galvoj nepastovėjo.

Jau baigomė savo sunku dar
bu ir ant rytojaus rengėmės tė
vynėn keliauti. Pasutiniu kar- 

■r

tu lankiau ligonius. Man na
mon begryžtanl, ’ pasveikino 
mane ta pati moteriszke kuriai 
kitados buvau davės Jėzaus 
Szirdies paveikslėli. Ka tik ja 
pažinau. Visa sukruvinta, pa
mėlynavusi, ’drabužiai skruoti: 
net gaila pasidaro bežiūrint.

— Kunigėli, viskas jau pra
loszta: —• vvras užmnsz ir ma- 
ne ir vaikus.

—■ Kas pasidarė?
— Nu ja ueziu 

kad kas negera atsitikę ir gat
vėje nepadoru butu apie tokius 
daiktus kalbėtis; Mano namai 
buvo nepertoliausia.

sakau, pas ma-

bogryžtant

sakyk!
del ko praloszta ?

sugryžinejo nuo IiirgaiUT'Mhi 
vienog praeidami

Padek, Dievas Andriuli!
Andrius krūptelėjo ir atsisu

ko in ta pns(‘, nito kurios girdė
ti buvo ‘balsas. Einanti va ka
rop saulė, tiesiog smeige jam
iii akis savo spindulius.

skrybėle,
szluosto rankove prakaito
SZUM,

prisidejes prie kaktos delną, 
žiurėjo ka jo reikalaus.

Padek,

'Nusiėmė apsi - 
. la

ri ėdi nez i us pbr veidą, ir

Dievas

ežia us turiu
Matyt

pa-

U!’-

kartojau savo pasveikinimą.
— Aeziu!

Eik szen, Tamistele, 
reikalai —

nelabai jam patikės 
toks užpraszyinas, bet paklau
sė ir prisiartino-

Ka Jusu Malonybe, sa
kysite? asz Jusu visai nepažys
tu ir pažinto ne...

— Tiesa, nepažinsi i

9

neblaivais, 
pro karezoma, atitolinta nuo ju 
kaimioeziai, kuriedu jau buvo k ■ /
kaimo pusią mylios kelio,.’keti
no du in ja užeiti. Žinoma kad 
neaplenko, nes girtam kareže- 
ma visados kelia pastoja. Ino ja 
pravlejo gerti, o tuo tarpu juo
di debesiai apniaukė dangų ir 
pradėjo a|>siroiszkinet audra 
Vienas isz ju taro in savo <lraii 

“Po
eikime na-

Argi 
pakol

I
:d
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ji •

■r

r r
" ; 7

NENORĖJO BŪTI ISZRINK-

RožancziaUR, 
likos iszrink- •

if

!| ■|1

— atsako draugas.
ežia 

Jai nori 
o asz nors

ga isz girdės griausmą: 
szimts perkūnu! —
mon, szitai ateina lietus. — t) 
ne
negeriau palaukti 
audra nepraeis?
gali sau lankti, o asz nors ir 
mane perk imas turėtu nžmuszt, 
eisiu.

Praėjus audrai nuėjo namon 
ir pasilikęs karezemoj draugas. 
Netoli kaimo rado po aržuobi 
savo draugo ir kaimyno kinui; 
užmusze ji perkūnas pagal nu
sprendimą velionio, koki ant 
saves iszdave.

• • •

4 4

TU, BET ŽMONIS JI 
ISZRINKO.

Kunigas Napoleonas Gilbert, 
prabaszczius katalikiszkos baž- 
n vežios Szv.
Hook set, N. H.,
tas per paskutinius rinkinius 
in vaistine legislatura isz New 
Hampshire. Demokratai ji i«z- 
rinko, be jojo žinios ir pavell- 
nimo. Kun. Gilbert melde žmo- 

ji nerinktu,ni.u kad ji nerinktu, liet tas 
nieko negelbėjo ir likos iszrink 
tas.

TEIP YRA.

ir tie del jo 
kenezia. Sveikas ir stiprus: 
dirba prie geležkelio ir 
daug uždirba. Bet kas isz to 
visko. Kone kasdien girtas na
mon pareina: visas dienas dar
bas smuklėse lieka. O namon 
prejes...
kalbeli pro verksmus.

Kantriai laukiau lygi iszsi- 
verks-,— Namie teveli, — vėl 
pradėjo moteriszke, — namie 
tikras pragaras kyla. Žiūrėkit, 
kunigėli, kokis mano veidas ir 
rankos!...

Isztikro gailu buvo in ja žiu
rėjus. Veidas ir rankos buvo 

pamėlynavo ir 
sutinę. Matyt, jog stipri vyro 
ranka in visas valias buvo pa
leista.

— O ka tie maži vaikucziai 
kenezia, jau Tu tik, Dieve ap- *4 ’ . ‘

labai

negalėjo vangsze no

Veidas 
juos smūgi u

saugok. Esmi Katalike, ar-gi 
nėr jau man pagalbos ne nuo 
Kataliku kunigo?... — ir vėl 
pradėjo verkti.

Nelaime giliai pasiekė varg- 
szo moteriszkes szirdi. Sten
giausi, kaij) inmanydamas ja 
suraminti. Paklausiau, ar ragi
no vyra prie maldos, prie isz- 
pažinties. Sakėsi, raginusį. Bet 
dabar sako asz ir vaikai turime 
slapstytios su maldų knygomis 
su paveikslais, nes pamatęs, 
tuoj in skudurus viską drasko.

O ar turite Jėzaus Szirdies 
paveiksią ?

— Ne, neturiom! Vyras 
vaiku szkapleriųs ^udraskos,

• • •

— Eiva, 
lie in kambarį, pksil<albosiine!

— Na kas atsitiko, — už
klausiau moteriszkes, landžiai 
kambario duris 'uždaręs — ar 
vėl vyras sumustze1? ir paveik
slėlis nieko nepagelbėjo?!!

— Pagelbėjo, kunigėli pa
gelbėjo...

Tai kamgi tavo vyras su 
musze? — papasakok kaip bu
vo visa ka žinai!!

— Iszsykio kunigėli klojo
si kuopuikiusiai. Kaip lik in- 
sįuvau paveikslėli, tuoj vyras 
atsimainė. Nuo pirmos dienos 
jau manos nebcmusze, nebokei- 
ke, laiku gry.žo namon. Kelios 
dienos atgal priminiau net apie 
iszpažinti ir nesupyko: tiktai 
visa diena vaikszcziojo nulin
dęs; turbūt sąžine nedavė ra
mumo. Bet sziandien asz viską 
sugadinau. Liepe vyras triniti 
sutaisyti, asz ėmiau ir paro
džiau užsiūta jame paveikslėli. 
Tai kaip jau szoko, maniau, 
kad ant daikto padės. Musze, 
spardo, už pklauku taše: gerai 
dar kad reikėjo eiti jam in dar
bu. Geležkelio vamzdis szauke 
darbininkus prie darbo. Isz- 
begdamas isz grinezios, suszu- 
k<>: 4 ‘
sziu!” Vaikuczius kaimynuose 
palikau, o pati atbėgau pas ku
nigėli.

Žinojau, kas darytina.
— Kur vyras dirba, - 

klausiau 'moteriszkbs, —

J

Visus parėjės iszmu-

4
už-
rei

kia man su juo matytierf.
t

Tiesa, nepažinsi i, bet 
visgi mudu turime pasikalbėt i.

Andrius tylėjo, v
— Zinai ka, Andriuli, ta

riau st-aeziai in akis jam žiū
rėdamas, turi atszankt ta 
pagarba (nešlove), kuria szia- 
dion 'apkeldinai Saldžiausiaja 
Jėzaus szirdi*. . .

Darbininkas užkaito ir dro
vai nuleidęs akis, tylėjo. Bu 
gerai — maniau sau.

— Rytoj priesz pietus isz 
ežia iszv-ažiuoju. Lauksiu ta
vos szeszta valanda szv? Jono 
bažnyczioj. *

Isz jo veido maeziau kas da
rėsi szirdyje. Matyti buvo bal
si vidurine kova. Galop isztie- 
ses man ranka prabilo. “Atei
sim.”

Teip stiprei suspaudė man 
ranka, tariau, kad kaulus sn- 
friuszkis.

rn

ne-

s

Valandėlė trukus vėl 
do malkas kurios trinksedamos 
puolė po kaires ir po tieses.

Ant rytojaus szeszta valan
da nuėjau in bažnyezia ir ra
dau Andriu belaukiant. Tada 
tai prasidėjo toji ilga nuoszir- 
di iszpažintis, kuria isztikimai 
atlikęs, jaueziasi silpnas žmo
gelis esą tvirtas ir visa-galis 
su Tuo kuris mus pastiprina.

Pietumis apleidau ta mieste
li kur tiek buvo darbo ir var
go bet ir nemaža paguodos.

, jog Sal
džiausioji Jėzaus Szirdis laime 
jo kova su silpna ir nuodėmė
ta žmogaus szirdimi.

Važiavau linksmas

t

isz vežimu meta- Len<gvu jis 
pažinti: augalotas, drūtas. Vi
si stoties darbininkai pažysta 
mano Andriu... Bot ka. Jus ku
nigėli, jam padarysite; jis sa
kosi ir paties Dievo nesibijos.

Eik sau ramiai namon, tik jje 
užmirszž pasimelst prie SaL

Tai jau mano dalykas.

f

svai-

9 
♦

Priesz merginaneseniai
isz pa-Renio susibarė su savo 
prabasz(‘zium, ir niekad pas ii 
nėjo in spa vied i.

Kada vienok antras kunigas 
reikalavo nuo jos, kad susitai
kintu su tuom, su kuomi susi
barė, kad neatleidžiancziam ki

li ega Įima 
atsake:

mill be iszpažiidles ir 
meniu, negu anuos priimti isz 
jo ranku.“
jos noro, kadangi pasimirė no
(rukus be'if'zplfžrntivs' irKiikra- 
menlu, nes pakviestas kunigas 
nesuspėjo pribūti pas ja;
ma pasimirė negu kunigas 
namus jos pribuvo.

• 41 *

Tūlam protestoniszkam kai- 
kaimietis

Kaip rodos, 
įvožia no 

manos slapstai>i, kad no užmo
kėti skola. . .

Zemukeviczius:— O man ro
dos, jog ponas Buszebs, nuo
latos mane nori pamatyti...

Szt orui akas:—
V*

tu Zemukevieziau

f

H

tiems kaltes, 
iszriszimo 9

duot i 
Ve rėžiau 

sak ra-

Garsus Europiškas

PAIN-EXPELLERIS
Jau Jung. Valstijose

— I r st o josi s pagal

pir- 
in

atsitikimui,
nors kalte

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

MILL A PATTERSON STS., 
ST. CLAIR, PA.

Bell Telefonas 1430-R

Stotyje ąžuolines malkas •
^Isebalsamuoja ir laidoja mirusius į

ant visokiu kapiniu. Pagrabus pa- 
ruossia nuo papraszcziausiuikipra 
kilniausiu. Parsamdo automobiliu* 
dol laidotuvių, vessliu, krikszty- 
niu ir kitiems pasivažinėjimams. 
Isz Frackvilles, Port Carbon ar isz 
kitu artimiausiu miestu jeigu kas 
pareikalaus mano patarnavimo, 
meldžiu man duot žinia o'pribusiu 
In trumpa laika., 

lynini

me Wirtenbergijoj, 
vožė sziona nedėlioja ir beva
žiuojant jam vežimas prikrau
tus szienu iszvirto. Kaip lio
vei k visados luina, kad žmogui 
atsitikus kokiam nejaiminigain 

iszrodo kad jis
tam visai nekaltas, 
tik jo paties buna. Taip lygiai 
ir anas kaimietis, kad dangus 
niaukėsi, o debesiai grūmojo 
lietumi nuo kurio norėjo 
saugot sziena ir per tai nepai- a
se ant szventos dienos, kada 
iszvirto pasikėlęs ir iszsiraban- 
dines isz po szieno, pradėjo ka
sydamas pakuszi keikti no sa
vo netemijima kad neužleist ra 
to ant akmenio, arba in duobe 
bet ta, kas visai tam nebuvo 
kalt as, kalbėdamas: ‘ ‘ Tegu 1 
perkūnas sndegin’ ta vežimą 
sziena ir viską!
ipas jo iszsipilde, nes kada szie 
na pargabeno in kluoną ir pa
state po stogu, džiaugdamasis 
kd jau nesulis jam szieno, (ren
ku nakezia perkūnas iii kluo
ną ir sudegė viskas kas tik bu
vo kluone, o apart to ir kitos 
triollos sudegė. Tol bus.

o debesiai

kalbėdamas

jk.XL

' i' i,

ap-

Linke ji-

Naminis linimentas naudojamas 
per su virš 50 metų greitam sus
tabdymui skausmų nuo Neuričio, * 
Galvos Skaudėjimo, Reumatizmo, 
Mėšlungio, Dantų Skaudėjimo, 
Neuralgijos, Skaudamų ir Susti
rusių Muskulų ir Sąnarių.

Amerikos vyrai ir moterys gili 
tikrai pasidžiaugti, nesą bonką 
Pain-Expellerio su Inkaro vaizba- 
ženkliu, kuris tarptautiniai naudo-
jamas ir giriamas kaipo skausmų 
ir gėlimų užmušėjas, dabar kiek
vienas gali lengvai nusipirkti bile 
vaistinėje visoje Amerikoje tik už 
35c. ar 70c.

Paimkite blogi aus; iš visų senų 
skausmu — Reumatizmą, arba 
Neuraitj, Neuralgiją, Mėšlungi, 
Galvos Skaudėjimą, Dantų Gėli
mą, Įsisėdai)tj j kūną Peršalimą— . •• « . 4 • . «• « • • •

skausni^ — Reumatizmą, arba

tik pavaktuokite kaip kelių minu- 
tų patrynimas su Pain-Expelleriu 
su Inkaro vąi&bcženkliu urnai at
neš palengvinimą. Sunku tikėti 
tam, kuris turėjo kankinančius 
skausmus.

. O prašalinimui apšlubimo it 
skaudėjimo iš pailsintų ir ištam
pytų muskulų ir sustirusių sąna
rių negalite gauti lygaus linimen- 
te. lokis darbas nebus jums per
sunkus, jok is šokis nebus jums 
perilgas. Jus jausitės begaliniai 
sustiprėjusiu ir pajaunėjusiu, tu
rėdami laisvą nuo skausmų kūną 
ir lanksčius, liaunus muskulus ir 
sąnarius.

Kartą patyrę kaip ūmai ir efek
tingai Pain-Expelleris su Inkaro 
vaisbaženkliu veikia — daugiau 
niekuomet nebandysite save svai
ginti su kenksmingais ir viduriu* 
apsarginančias vaistais, kad tuo 
budu sumažinti skausmą.

pytŲ muskulų ir sustirusių sąna-

urna

b

apsarginančias vaistais, kad tuo
• « V • A. • 1

CAPITAL STOCK |125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS 1623,358.02

........ .... .. .. m ~ ■ ■ ..........—

W. TRASKAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS

( 1
Laidoj* kunus numlceliu. Pasam

do automobilius del laidotuvlu, 
kriksstiniu, veseliju, pasivažinėji
mo ir t.t —Telefonas 506
603 W. Mahanoy Ava) Mah. City

Mokame 3-czia procentą ant 
sudOtu pinigu. Procentą pride
dam prie jusu pinigu 1 Sausio Ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalaus su musu ban
ką nepaisant ar mažas ar dideli*.

G. W. BARLOW, Pres.
J. FERGUSON, Vicc-Pres.irK**.

)
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Netikėtas Sveczias
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piuosztu, kuris prisegt as spi I- 
kuite su brangiu akmenėliu. 
Bet ant prasto skorinio diržo 
kabojo didelis kalavijas, sun
kus, geležinis, kuri tik Karo
liaus Diždžiojo ranka galėjo 
suvaldyti. Ir jis neprieteliams 
buvo labai baisus.

Szalia ciesoriaus ėjo Petras 
isz peszzos ir Paulius Virner- 
frid isz Pavijos, mokyti

BAUUB 
E"   1 1  ■ ■1111 —

Interesavo. Taigi su pabėgimu 
palaukta.

— Ka ten slapstyties, ni(_ J >
kas negelbės;

> ' 'I

■II.WIWW ......... ..  ........... . ............ .... ■■■■

Apžvelgę yodįnęzius yątaMu 
f ‘ . ''L T i 1 .1 ■ > a • L‘ ‘ i'l' T ~ * j > M ' ' ■ r/ 1 ' " L

rytum, norėdamas juos iszilga:

r
e 4

toksai didelis, 
tai tik akia žibtelės, o viską ta

i , ' ■ H » 4

r atsiliepe dar vie-

pranykti. Ant galo iuejo ir at
sistojo beveik siekdamas su

i i į.

■ t—;----- :—r~v
Miesto Metz gyventojai kaip paezios ranku raktus, iszejo 

lik prasikrapszte akis po na'k- greitai laukan, o paskui jo vi-

? du visądos dalyvavo kožnoje 
Karoliaus Didžiojo kelionėje 
taippat zokoninkas 
pargabentas isz Anglijos 
Francas Angilbert. Ju pride- 
ryste buvo užraszineti visokius 
atsitikimus, liuosose gi valan
dose Karolius su jais kalbėjo
si tuo. bodu aut kožno 
ži ngsnio mokyda ma si s.

Kada ciesorius su savisz- 
kiais perėjo per miesto vartus, 
Metzo vyskupas drauge su dva 
siszkija užstojo jam kelia. Vys
kupas pakele auksztyn rankas, 
ant ženklo palaiminimo Karo- 
lins-gi su nusižeminimu palen
kė galva sakydamas:

Laimink mus Dievo tar- 
o bažnyczios

ties atsilsiui, niekas dar isz sa
vo garbei i u neiszlindo, o ryt- 
metines miglos kovoje su pir
mutiniais tekanezio saules spin 
dūliais, stovintis del daboji
mo — ar kas nereikalingas 
miestan nevažiuoja — ant mu
ro vaikinas, užtriiibino tris sy
kius trumpu pertraukiamu bal
su.

Nebuvo tai balsas pavojaus, 
*

bet jisai sveikino atvažiuojan- 
czius inžynus svecziiis ir mies
tais linksmybe pranesze. Vie
nok t ik-ka dabar iszbudinti gy
ventojai, negalėjo greitu laiku 
suprasti to dalyko. Kožnas ap
imtas žingeidumo iszbego lan
kau kaip stovėjo: vieni pas ki
lus klausinėjo, kas per sve- 
czias miestan atkeliauja. Nuo 
maru tuotarpu vis garsiau triu 
byta, praneszant apie koki lai 
nepaprasta sveczia. Ant to bal
so miesto bulmistras liepa sn- 
szaukti rodininkus, launinkus 
ir visokia miesto vyriausybe; 
patsai-gi apsirėdė 
rubais ir raktus nuo miesto 
luomu pagatavino, idant būti 
pas i rengusiam sutikti atke
liaujanti.

— Ar tik ne iszdavysle ko
kia. Paklausi* nedvasiai jo pa
ti.

stovintis
kas

kas per

gražesniais 
nuo

sutikti

Tikrai inoteriszkas ple
pėjimas— atsake nenorėdamas 
pouac bulmiMras. 
nai kad valdant
Karoliui Didžiajam, galim but 
spakaini nuo
liejimu f— Ir sujudino pecziais, 
skubindamasis su

kad priimti

r p

-t— Ar neži- 
inusu ponui,

visokiu užpuldi-

mu, 
ežiu.

pasiruoszi- 
a t kėliąją n-

— O gal tai pats malonin
gas ciesorius atkeliauja — at
siliepe ponia bulmistriene, pa
duodama lesios bala'kona 
vo vvrui.

— Ka! — paklatise su na
va Idžios

perstatytojas ir insižiurejes_su 
žingeidumu in kalbanczia, sto
vėjo užmovęs viena rankove 

o antra iszkeles

sa-

sistebejimu miesto

užmovęs viena 
ant rankos, 
nuksztyn.

— Na, Na! kas tau galvon 
Tai ne- 

ciesorius... 
o trumpi plaukai...

ilgi plaukai, 
norėjau 

<> gr 
riszkei nusiduos kas iszmintin- 
go atjausti ir pasakyti.

kada

inlindo, moteriszke! 
prietelius... tai 
antrino, 
tfu!
protas
Hm, hm!.. .

o trumpas 
pasakyti... 

ai... ir mote-

— Ypatingai, 
iipie pono, o mano vyro per
statymą ir gadnuma — atsake 
moteriszke.

Bulmistras paglostė paezios 
Veidą ir užsivilkės atsiliepe:

— Teisybe, teisybe, taigi 
priruoszk greitai duona ir dra
ska; Erko taipgi tegul bus 
pasirengęs, tegul man raktus 
nuo bromu atnesz.

— Duona ir druska jau da
viau bernaieziui.
prisakymo laukia priemenyje 
o sįzitai ir raktai — pridūrė 
nuimdama juos nuo vagio, sza
lia ir lovos pagalvio sienoj ky- 
pzanezio.

Miesto valdytojas nusijuokė 
|pu užganedinimu, o atemes isz

eina

Erko jusu

sas miesto sztabas. 
žmonių taipgi jau buvo pilna 
pono bnlmistro paszoniue sar
gyba dare jam kelia per žmo
nos, o 
po visa miestą, kuriems, 
muru kartojo triubos visokiais 
balsais apreiszkiant prisiarti
nanti skaitlinga pulkeli.

— Ciesorius, be abejones 
ciesorius! — mistino bulmis
tras, žiūrėdamas i n gražia vys
kupo procesija, 
nuo katedros.

I

l inai nuo muru suskanmbe- 
jo triuką, syki trumpai, po tam 
po du syk su nekuriuoju per
traukimu to paties balso. Nu
tilo būgnai ir žmonių judėji
mas: kožnas pakele galva auk
sztyn ir ausis isztempc, ba. nuo 
muru sargyba davė ženklą 
trumpu trūkimu, kad nori pa
sakyti, kas toksai atkeliauja.

Tuojaus isz virszaus atsilie
pta :

Ulyczioso
»i

bugnu atbalsis skriejo 
nuo

Iraukianczia

, ku
riuos ciesorius savo dvaran isz 
Longobardu parsigabeno. Abu

Karoliaus >
Alkuin

ir

savo

• •

valdytojau, 
idant .Visogalis visokiems mu
su užmanymams savo malone 
suteiktu.

— Ir tuojau s pridūrė:
— Na, o kaip ežia jaunuo

mene pasielgia po jusu vado
vyste ?

— Vyskupas ant syk nesu
prato, apie ka ežia einasi, tai
gi nieko neatsakydamas 
žiurėjo in Karelu.

— Klausiu apie 
juk jau nuo keturiu metu Met- 
zo uždėta.

Vys k u pas 1 i n k t e re. j o 
ant ženklo patvirtinimo.

- Veskite mane in mokyk- 
ji man labiausia rupi

del jos ir atkeliavau. Tie, ku- 
dabar mokinasi,

turės Imt mokytojais dvasisz- 
kais ir svietiszkais; taigi man 
apeina tas, 'kas tonai ju gaivo
je naujo pribuvo.

Niekas to ciesoriaus noro ne
sitikėjo, taigi tarpe minios už 
gimė trumpas sumiszimas. Ka
dangi besimokinančzioji, 
nuomone pasinaudojo isz 
žmonių subruzdimo ir 
mokyklos, iszkriko po ulyczias 
žiopsoti in atvykstanezius sve- 
czius.

Žodis vienok per monarchą 
mostas tuojaus kaip koks pauk 
sztis visus miesto kampus ap
lėkė. Iszgirdo 'apie pirmiausia 
dvylikos metu Denis ir tuo- 
jaus praneszo kaip žaibu savo 
draugams. Taigi baime puolė 
ant visu jaunųjų.

, ciesorius mus'
1 m '

— Ka mes jam pasakysi
me? —;8zaukta ant visu pusiu.

— Ka, ka? Ta pati, ka ir 
mokytojui! — atsiliepe koksai 
vaikas drąsesnio prigimimo.

— Geras sau! — užrėkta ji 
tuojaus — ta pati, ka mokyto
jui! O juk tai ne mokytojas, 
tijc ciesorius, alpi!

—i Dirstelk tik in ji, tok
sai didelis, kad net baisu!

— Gal Ocur pasislėpti? -- 
paduota iszganinga misi is.

Vaikinai jaunesni ir vyres
ni pradėjo apie tai tarties. 
Jjoms norėjosi iszeiti už mies- 

prasti^ apątine dalis rubu Ir to muru kur siauriausioj uly-

— Ciesorius Karolius!
—• Ciesorius Karolius! — 

paduota isz lupu in lupas, o 
džiaugsmas apsireiszke ant vi. 
su veidu, matyt, kad monar
chos at keliavimas jiems ap- 
reiszke jo nauja globa ir nau- 

susimylejimus ir malony
bes. Ant to atbalsio isz kate
dros varpai atsiliepe džiaugs
mingu skambėjimu, trinkos ir 
džiaugsmingus 
mus.

Ir turėta ko džiaugties, prie 
Karolius

Didysis, Franku karalius o per 
Leonu III karūnavo 

las 800 metuose ant Rvmo-va- 
karu ciesoriaus.

Ciesoriaus, galybe buvo
dele, bet ir jo globa (apieka) 

tolimiausius

jus

žmonių * riks-*

pribuvimo kadangi

Popiežių

di-

didžios
Po nese-

Met z,

atsiekė 
ciesorystes kampus, 
uiai atliktam karunavojimui 
pirmu sykiu važiavo miestan 

del kurio savo duosnia
ranka visados barstė malone.

Sugirgždėjo bromai ant sun
kiu zoviesu. Bulmistras isz di
delio susijudinimo ir greitumo 
iszkaites, atsiklaupė ant vieno 
kelio, paduodamas jam ant 
gražiai iszsiuvinetos padusz. 
kaitės miesto raktus, kad tuo 
tarpu ju miesto vyriausiu ro
dininku, ant iszkeltos sidabri
nes torielkos, sudėjo duona, ir 
druska apt ženklo, jog gatavi 
visu savo luini priimti szvie- 
siausia sveti, o sguio iszlindus 
isz rytmetiniu miglu, mete pil
nus blizgėjimo spindulius. Ka
rolius palytėjo raktus, atsilau
žė trupinėli duonos ir nusėdės* 
nuo arklio, pesezias perėjo per 
miesto bromą.

Dabar jo iszveizda visiems 
perai state visame savo dailu
me. Visa galva buvo augsztes- 
nis už žmones ir niekas nega
lėjo pasigirti su. tokiu subujo
jusiu veidu, kaip kad karalius 
turėjo.

Monarchos rubai buvo labai

ne,

1 a

ne

—• Karolius 
egzaminuos!

tik

mokvkla

gaiva

asz

paskiau

jau
to 

vieton

szvarkas isz balovu skuros, czaitejo, arba ant tėvu namu 
ant virszaus gi užmestas plosz- (stogu

pamatys - 
u as isz j u.

— Ir paskui da su 
ir nugara bus darbo! — 
re kitas.

— Asz nei nemanau slėp
ta ro linksmai Donis, ta-

i

, J

■kailiu
pridu-

*

• t -; i

lies —
s'ai pats, kuris pirmutinis ži
nia pranesze apie egzaminą.

—• Ba tu!
— Toksai mandruolis!

• -.. Toksai drąsuolis!
— Jisai ir priesz ciesorių 

neužmirsz liežuvio.
— Pasakysiu ka. žinau;

ko nemokėsiu, tai prisi pažystu 
kad užmirszan ir galas! —- ta
re

O

Denis.
- H m, hm, — murmėt a. — 

tai-gi tas ir yra kad mokėti.
— Et, geriau pasislėpti — 

suszuko vėl nekursai gryžda- 
prie pirmutinio užmany-mas 

mo.
Bet ant to nebuvo jau laiko 

ba mokytojas, gerbiamas Kle- 
, szauke jaunuo-

o miesto vaikinai jam
mensas Szkot 
mene, 
padėjo iszkrikusius surinki.

Baisus, bet rimtas Kieman- 
so veidas szauke jaunuomene 
prie pared'ko, vaikinai neno- 
rinezin ir atsispyranezius trau
ke iii kruva nes jau mažai lai
ko buvo. Kožnas drebėjo mis- 
lydainas apie .egzaminu prie 
ciesoriaus, net patsai Denis bis %
ki neteko drąsos ir dabar ne
noromis ėjo mokyklon. Bet ka
da atsisėdo ant suolo mokyk
loje ir pasižiurėjo in

‘‘Dievas ant tavos 
atsiduso ir ingavo dau. 

iau drąsos. ‘

ant duriu 
žiuri,” 
O*

parasza

Ciesorius ant trumpos valan
dos užėjo bažnycziop; tasai 
laikas buvo geradojyste, kaip 
del Klemenso Szkoto: tap-pac 
ir del mokintiniu. Vaikai rui- # • ’’ " '■ I , f'*1' » b »
minguose namupse jirię kate
dros sėdėjo ant suolu, prie kož
no prieszai gulėjo lencziu'kes 
medines labai plonai nuvasz- 
kuotos ir asztri szipuleliai su 
kuriais pareikalavus turėjo 
braižyti litaras. Priesz vyres- 

gvdejo pergamino arkn- 
szai, labai ploni szipuliukai ir 
bonkuteso juodas arba raudo
nas skystimas, kuris buvo ta
da vartojamas vieton sziandie- 
ninio 'a t ramento (juodylo). Vie 
nok tokiu, katrie ant pergami
no raszydavo, buvo vos tik ke
li; ant priesz juos gulinezio ar-

užėjo bažpyczioji;

nius

; v 1 * r - . 1 • n

kuszo buvo matomi ju darbsz 
tumo ženklai, 
eilutes ant kožno gotiszkomis

žvilgėjo kelios

Į 1
galva kambario lubas.

Ęnk sveikas mums, cie
soriau JCaroliau! — Suskambe-
v’i ' .'

jo jaunuomenes balsai, davus
ženklą per Klemensą Szkota.

— Sveiki mano vaikeliai!
— atsake Karolius, nusiszyp- 

, •— () kn 
• užsiminė.

Sveiki mano 
i ■ ■ < .

vaikeliai!
I 

sodamas meilingai, 
matote? —i

Visi tuojauft nutilo; sulaiky
ta. net atsidn'ksejimas, rodosi, 
kad tie ciesoriaus žodžiais vi
sus vaikus in akmenius paver
ti*.

kn moka jusli mokintiniai 
paklauso Karolius pas moky- 
I o ja.

Na, Klemensui Szkotni,

Maloningas

rodydamas in 
k od e k s n pe raižine j i-

monar-

monarcho, 
szitai darbai vyriausiu — at
sako tasai -gi tyliu bet skam- 
baneziu balsu*, 
pradėta 
ma.

Karolius pasižiurėjo in ju 
darba.

O žinote, ka perraszote? 
paklauso.

Capilularii Caroli Mag
ni (Karoliaus Didžiojo kapitn- 
liarus) — atsake nedrąsiai už
klaustas.

— O 'ka jie reiszkia ?
— Prisako pildyti 

ehos valia.
— Ka toji valia prisako!- 

klausinejo toliau Karolius.
t— Kožnam toisingiųna, 

tauta gina nuo visokio pris
paudimo.
Monarchą pgsiglosto sau kru

tino isz užganadinima, matyt, 
kad jam tas atsakymas labai 
patiko.

—• Moki tu raszyti

nuo visokio
o

i IIP-

Paraszvk

ino net sulinko.

»

II1IIIHWMH

u

'WM11i

' s

i 
l'i 
'21

* i
t

f® 1 1

— Karolius ,su žingeidumu
* rj'flj'r

pasižiurėjo inditarns ir in smul 
kia vaiko rankute, o po tam 
savo žiurejima perkele aid sa 
vo dideles rankos. ■

--- Turi da maža ranka
kilnojai kalavijo, lengva tau 
raszyti — tarė kaipo in save. 
O po tam dadure:- 
ka fuojaus.

—• Ir atsisėdo ežia pat ant 
_ suolo, kad t'asai nuo jo sunku-

I
I *

Denis drebėdamas j^zpra-
džios, vienok pamažu apsidrą
sino ir rasze gotiszkomis Ii ta
romis lotyniszkai:

“Karolius monarchą didis, 
savo malonėmis mus apdova
noja.”

— Na, 
gerai mokiusios 
ve vyskupu.

Paskui atsisuko in saviszki 
Petru isz Pszzos ir tarė:

— Paklausikite ju 
ka žino apie senovės žmones.

Paulius klausinėjo bot ne vi
si mokėjo atsakyti, ne kožnas 
laippat galėjo su savo raszlu, 
kaip Denis pasigirti.

Karolius atsigryžo in tingi
nius ir tarė asztriai:

— Prisiekiu Dievui atmin
kite tai, kad asz nieko nepaisy
siu, norint s būtumėt garsingu 
tėvu vaikai. Jeigu nepąsipro- 
vysite su savo tinginyste, kož
nas isz jus nuo Karoliaus nie
ko negaus.

Po tarn atsisuko in mokan- 
ezius mokintinius:

jusu storones,
o

ir apdovanos! Jeigu
, sudalysiu ta-

lenai,

I

».vi*—- Pagiriu 
mieli vaikeliai; mokykitės, 
jus 'apdoyanosiu urėdais, visa
dos apie jus atminsiu kaipo In 
žymus žmones.

Ir isztikro prižadojima isz- 
pilde: tie, kurie atsižymėjo

v

j —— 'at
sisuko in žinoma jau mums De
li isa.

Vaikas nedrąsiai padavė* 
jam s'avo lentėle su gana dai
liai iszbriežtomis gotiszkomis buvo vyskupu St. Denis’e.

GALAS--------

nedrąsiai

tie, 
prie egzaminą, užėmė po tam 
auksztus urėdus ant Karoliaus 
Didžiojo dvaro, o tasai Denis 
apturėjo turtinga vyskupija ir

Ii taromis

* F

Ii taromis iszbražytos — p pra 
džioje kožnos eilutes pirmuti
ne litara visada buvo koliora-

Prieszai juos ant didelio " ■ ■ . ‘ **.■■■■ ' ' " * , f ustalo stovinezio viduj kamba- 
rio, gulėjo milžinszka knyga, 
prirakinta keliomis sunkiomis 
spynomis. Tai buvo Karoliaus 
Didžiojo tiesios arba kadeksul; 
kuriuos smarkesni ir lavesm 
mokintiniai turėjo perraszineti

VII.

II

idant po įam juos iszplątįnt po

* i

i *

BALTRUVIENE
I

..

Vienai hobeliai apie Skręntrtk 
nubodo gyvent, 

Nežinia del ko grūstis pradė
ti e jo kenkt, 

Pasipiaut labai norėjo, 
'Piktai gero peilio neturėjo,

Tada prie upes priėjo.
Valei <lel jos pasibaisėjo, 

O ir vanduo szaltas buvo, 
Volei nepražuvo,

Bei ta jos pamesta desperacija, 
Tai badai ima lekcija, 

O kokia? Iyg%numanau, 
Bet da liktai nežinau.

) tuom laik geriau padarytu, 
Kad savo dukrele prižiūrėtu,

O jaigu to nepadarys, 
Kitaip su koeziolu aplaikys, 

Asz to nukenst negaliu, 
Atpratinti nuo pikto turiu.

• ♦ •

Vienoja nedidelei peczei, 
Buvo vaina aibeezia, 

Vienos moterėles vyras sėdi 
dželoja, 

Pati likusi apie tai nepaiso.
Ar gal ir k ozo ja, 

Tiktai sau szposelius taiso, 
Taip kita motore biauriai pa

vadino,
Ir del bėreikalo niekus užka

bino.
Gyvanaszle kaip induko, 

Ant bobeles užklupo, 
Per koja permėtė, 

Ant stalo mete,
Vos bobai nepa<lare gala.

. Sulaužė kode ir stala, 
Kaip toliau buvo, nedažinojau,
Ba in toliau misikapanojau, 

Turėjau in vales juoku, 
Ba da nemaeziau szposu tokiu.
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DU SENYVI SPORTAI,
turiuAr žinai Ąlaika, 

su katrom galę tau apsipa-dvi, 
cziuoti turtinga naszle, kurios 
ne myliu ir biedna mergaite 
kuria myliu. Duokįe rodą, ka 
padaryti.

Mgik: — Geriau imki ta, kat 
ra myli, be meiles niekai gyve- 
nimas. Kur meile ten turtas! <

Gana jau! gąna! apsive-
i I

Gerai brolau! Be to, po 
kokiu adresu toji naszle bupa‘ * ' ? ■ * 
kurios tu ne myli?,..

Daktaras: — Kasztuos 
rubliu, ba tai operacija.

— Ar ne bus pigiau ?
— Ne, negaliu.
— O jaigu ponas daktaras 

nuplautum galva, ar vis 10 do
leriu ksztuotu? Asz noretan, 
kad galva nuplautum, taip ne 
sigailesiu 10 rubliu!

'TįT ’rA ’

10

i I
«

• ♦

siu su tuja katra myliu!

I

NAUJAS TARNAS.
Sztoraykas klauso naujo! ( 

r * * H ! i >.1 d ■ * W1 «t

l

i — žingeidumas vienok 
ežius baltas su žaliais apva- pergalėjo. Karoliaus Didžiojo* 
dais; ant galvos kepure gana graži iszveizda jo skajtlirigt

visa placzia vieszpętystes.
Dabar mokykloje buvo ra

mu, niekas nei neszuksztelojo 
ir kožnam szirdis del neramu
mo plake. Temyta jn ineina- 
raas duris: n^kprie žiūrėjosi 
in Dievo Apveizda, ant duriu į 
ne dailiai isztepliota, kad urnai 
terp duriu pasirodė mil^pjw 
ka iponarcho galva. .

Ar galiu ma-

Ne,. poni serga
J

Tai nega)imas

priimto dreivorio:
— Kaip vadiniesi ?
— Ar asz žinau? ■
— Kaip tai ne žinai 

kaip tave szauki Milczius, kaip 
pas ji buvai?

— Jis vadino
asilu”

v «
f taiDentistas: 

tyli ponia?
Tarnaite: 

ant dantų.
Dentistas:

dalykas, jau asž turiu jos danti 
savo kiszeniuja.

Ar riunesziai gromata in 
?

Nunesziau.
Q isz kur giĮ-vai pi pigu 

ant markes.
— Tnkiszaii 

skrynute taip kad niekas 
matytu

pnezta, Mare

k

gromata: J. in 
ne

ANT KAIMO.
Kaiipuotis i|i dnktnra:

■ u v

Jisai pogalojo žemose dury- Perprašiau pono daktaro
*.*«*.*.*' », A A

se iptilpti, taigi pirmiausia pa- daug kayztuos nupjovimas
yaukazta, pjip^puzta plunksnų Į dvariškiai juos visus labai už. Į strode, ję galva ir asztrios akys szto mano paežiai.

. '■ ' 1 ■ . 1
» f

v i

c I;

ar
pi r-

*’ 5 -Į

W

o 
si

“dumium” 
o ji ji “asilu” o klerką, kaip 
buvo piktas, tai vadino “kre:- 
ze,” o kaip ne piktas tai nieko 
nesakydavo.

AR GI NE GERA VIETA.
Gaspadorius namo in naujai 

priimta tarnaite:— Temink ge
rai ka asz pasakysiu: pas mus

■ 'r* T

eina pagal vaiskava puredka: 
ant szesztos kelti, ant dvylek- 
tos pietus, o ant deszimtos mie. 
goti.

Tarnaite:

♦

Prie mariu tūlam mieste, 
Ten kur kraszte, 

Veselka viena atsibuvo, 
Ant kurios ir kelios merginofi 

pribuvo.
Dvi merginos, 

Susivaržė už vaikinus, 
Abidvi in viena insimylej 
Na ir net musztis pradėjo, 

Už kudlu susikabino, 
Vos akiu neiszsikabino, 

Vyras gana prisikoneveikia 
Kol viena nuo kitos atitraukia. 

Tos mergicos ne yra kam 
tikiu, 

Nuo doru merginu atlikta, 
Vyrus nuolat užkabina* 

Siauriais ‘žodžiais juos va^i-
* " *4 H i J 1 ' lna.

Vos da po 16 metu turiį 
O jau ant biaurybiu iszžiuri, 
O ka dvi merginos padare. 
Savo pikezerius nusidarb, 
In kuriuos negali žiūrėti, 

No kitiems pasakyti, 
O kad perkūnas užeitu, 

Tokias ^asakudas 'nutrenktu.

Kas norį meugicu pamatyt, 
Turi in Szenadori n ui apse t, 
l'ai pamatys kaip merginos,

>

K Ir

t

'■•(v
4

Po karus viena kita vainos, 
Badai ir po lumber ja rdi 

trankosi,
Su Italijonais meilinasi.

d

41'

Na jeigu dau-' 
giau nėra ka veikti, tai jau to 
laikysiuosi! i

♦

■y "T*..r'Ti- 111 .. ■" T*'"1"' h * 1' 1

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirpiutjnis Liotuviszkas
Dentistas Mąbanojuje 

Ant Antro Floro, Kline Sxtoro 
19 W. Cantrj St., Mabanoy Cit, 
-4 i i i iF ii\ ii ■ ~ -nri i ■ jr'T^ 
f ' T) i ii* v * *■ * 11

.11 , ^.1' d » '*1 * ’ 1

Ant Antro Floro, Kline Sxtoro

;• V "’I ft 
k <- '♦»'» »

N

"I iif;i

ii•a# tmI!

■‘1

ijll1*

1ii
J 't

hl

:",w

"SwT

■■

■

■41

• H
■ 01

■ i m

d
III

C

j I

■ ■131
' 1NH

W"' iii" 

iii k ' j 

" ii
>■

■» s



t */• 1

i

»

’(’I h ■ 1 '' ’

'?. > y”.; ;i

mull *i
I ’ - V- 1

'»bi"it

k?Sy
c.

** s*Z

»

• JI

I 
i

LK |Į

WHOM#

f :

, I wi
1 »r ' '■ ' \ ’1

• Vi’ |
•’l ’ ■ '

JO :
■;

S A U LR

■ *">

I
4

POPIEŽIUS PADOVANOJO MEDALI EDISONUI.
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— Mieste žmonelei kruta, 
kožnas jeszko nusipirkti szio- 
kias tokias dovaneles del sa-

t Nedelioj po piot mirė ge
nu žinomas gyventojas Jonas ' 
Abrama viržius,

vo mylemuju. Kromai • vaka- nli-» po trumpai ligai vos keliu'
208 S. Main;

tais atidaryti, bet kaip girdot valandų. Velionis buvo vienas
nuo sztominku, tai biznis la
bai pu r.

— Kada Fredas Ilonniger 
važiavo bosu in Delena parvež
ti merginas in darbu marszkl- 
niu fabriku, likos sulaikytas 
per du banditus kurie atome 
nuo jojo 30 centu, visus pini
gus kiek turėjo su savim.

— Jonas Vengzynovicz isz 
Cattawissos, randasi Ashlando 
ligonbuteje kentėdamas 
sužeidimu kokius aplaike auto- b « 4 I

nuo

f'i’,' 'i

* __

isz seninusiu gyventoju 
te. e
ISZ WILKES-BARRE 

APLINKINES.

Mrs

mies-

IR

I

mobiliu nelaimėje arti Barns- dama, 
vilios. Maszina su kuria susi
dūrė nupiszkejo tolinus ir ne
žino in kur važiavo.

Oliver Turner atė
jus in policijos stoti, 
buk jai vyras atkando ausi lai
ko barniu ir kaipo davada pa
rode atkasta ausi. Vyra uždare 
kalėjime o motore nusiuntė in 
ligonbute.

— Mrs. Povylieno Krnviec, 
51 metu, isz Pittstono, nežino- 

kad josios sūnūs Sta
nislovas 25 jnetu, likos užmusz- 
ta per automobiliu dvi valan
das priesz tai, pati mirė 
szirdies ligos.

apsako

Szti medalis, kuri Popiežius padovanojo Edisonui už pri | 
iuntima maszinos, kuri paantrina popiežiaus kalba ir sekreto

rius isz jos gali raszyti gromata ka popiežius in ja inkalbojo, - 
panaszi in fonografa. Ant vienos puses medalio randasi po
piežiaus pavoiĮcslas o ant kitos miestas Vatikanas.

S

ISZ LIETUVOS

— Jonas Szinkus, 1404 E. 
Center ulyczios likos 
tas Mahanoy City kasyklosia.

ini o ,

sužeis-

piet arti 
tai automobt-

varo

— Nedėliojo po 
Leikside, kokis 
liūs paslydo in szona ir tren
kė iii automobiliu kuri
Kazimieras Grigalonis isz New 

Karukije va
žiavo Grigaloniene, duktė Ali- 
cije, Ona Juszinskiute ir visi 
likos sužeistais kaipo ir Kazi- 

iliukio pabėgu-

Philadelphijos.

mieras. Ant g 
šio atitomobiliaus likos paiim
tas n urna ris kuris yra Z R-615.

— Alekso Anulevicziaus au
tomobilius susidiire su automo
biliu Mikolo Ballaer isz Du- 
ryjos prie St. Nicholas Nedolos 
vakara. Nieką nesužeido.

L

—- • J?raejusia Subala ugnis 
kilo name Mares Adomaitiene* 
ant 810 E. Railroad uly. Ug
nis kilo kuknioje ir likos grel- 
tai užgesinta. Daugiau bledes , 
padant.i per vandeni ne kaip 
per ugnia.

PREZIDENTAS HAYTI.
Stonio Vincent, 

likos iszrinktas nauju
radaktoris, 

prezi
dentu salos Havti in vieta Eu- 
gepe Roy.

Viktoras J. Palulis
Plumberis ir Blekorius

garnys— Praeita Suimta 
paliko drūta ir sveika sūneli 
Jonams Budrevicziams ant 334 
W. Pine ulvezios. •r

— Szv. Juozapo mokyklos 
mokiniai, rengė Puiku Progra
ma Perstatymu, Gruodžio 28, 
parapijos saloje.

VAIKINAS NUSZOVE PA
NELE IR PATS 

NUSISZOVE

ISZ KAPU NUO LAVONO 
PAVOGĖ ŽIEDĄ.

Kaunas. — Ant. Malinaus
kas 1930 m. Gegužes 15 diena 
Onuksztos kapuose iszkase isz 
kapu St. žiniskio Lavona ir apl-

Kaunas. — Lapkr. 18 <1. Kar-' plesze. Žilinskio <hrktc tėvui 
_ . . . ___ I ___  t____  ............... •

pas pil. Joną 'i vardžio pirszto aukso žiedą su
'klupenu k. Pajevonio vai. Vii- i mirus buvo užmovusi ant be
kaviszkio aps.
Paukszti buvo vestuves.

Besilinksminant pil. Burba ; m
szovo isz revolverio in p-le Ele- į laikrodėli. Po pakasynų kita 
na Lcvinsknitc, kuri tuojau j diena pastebėta, kad kapas 
mirė. Paskui tuo paežiu revol-: iszgriutas. Apie tei praneszta 

ir pats Bur-į policija

trimis brangiomis akutėmis ir 
kiszeno indejus sidabrini

kuri tuojau diena pastebėta

veriu nusiszove ir pats Bur-! policijai. Atkasus duobe, rasta 
ba. Kitas vestuvininkas sužeis- i sulaužyfas 'krasztas, kurio, skc.
tas in koja. Visa nelaime kilus
del pavydo.

280 SVARU GRYBAS!

Vilnius. — Lenkijoje netoli 
Gorlicu rastas nepaprastai di
delis grybas, kuris svėrė 135 
kilogramus (apie 280 svaru). 
Nežiūrint ' kad grybas buvo 
toks didelis, bet visai sveikas 
ir nei kiek nesuk irm įjos. Nie
ko sau grybas!

veldros sulindusios in lavona*, 
numautas nuo pirszto žiedas Ir 
nutrauktas laikrodėlis. Krimi
nalinei policijai pasiseko miš

ką d ta nusikalstama

• •

į batyti, 
darba atliko Ant. Malinauskas, 
už ka teismas ji nubaudė 3 
metams sunkiuju durbu kalėji
mo. , ,

mau
ti ž-

Jeigu jumis reikia gero Plumberio 
tai kreipkitės pas mane. Indedu 
visokias vandenines paipas, 
dykles, szilumas, pataisau ar
dedu naujus blokinius stogus ir 1.1 
Kaipo Lietuvis, Lietuviams patar
nauju kuogeriausia..

Shenandoriecziai kreipkitės po 
adresu 109 E. Lloyd St. arba te- 
lefonuokite 826-W.

Isz Mahanoy City kreipkitės pas 
kalvi A. Baniuli, 1000 E. Pine St. 
arba telefonuokite 225-W.

o in
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Vyrai ir Moteres Biznije ar Prcfesijoi žino jog gatavi pinigai 
yra tai geras daigtas turėti, ir ta galima padaryti per savai
tinius inmokėjimus in muso Kalėdini Kliuba.

, Pradėkite sziandien. Yra klesa tinkama del visu
PADAUGINANT! KLESA ‘ 

In SO Savaicsiu del Kalėdų 1931 
1c Klesa užmoka . . $12.75 
2c Kleaa užmoka . . $25.50 
5c Klesa užmoka

10c Klesa užmoka...- $127.50 
SUMAŽINIMO KLESA 

Pradedat su aukszcziausia suma ir su
mažinate suma kožna savaite

$63.50

LYGI SUMA KLESA 
ln 50 Savaicsiu del Kalėdų 1931

25c Klesa užmoka .. $12.50 
50c Klesa užmoku . . $25.00 

$1.00 Klesa užmoka .. $50.00 
$2.00 Klesa užmoka . . $100.00 
$5.00 Klesa užmoka . . $250.00 

$10.00 Klesa užmoka . . $500.00 
$20.00 Klesa užmoka . $1,000.00

Visa szeimyna gali prisiraszyti.

First National Bank
MAHANOY CITY, PA.

LIETUVA PIRKO NAUJA 
LAIVA. PAVADINO 

“JŪRATE”
Kaunas — Sziomis dienom! 

Lietuvos vyriausybe
S

Danijoj 
pirko laiva. Laivas pavadinta 
“Jūratės” vardu.

Nupirktas laivas busiąs lai
komas Szventosios uoste ir gel- 
beiais s'kestanezius žvejus.

Jei žvejai susiorganizuosią, 
lai galėsiu- ta laiva ir isz vy
riausybes perimti.

Laivas busiąs isz
parvežtas, kai tik sziek tiek 

kuri dabar

Danijos

nurimsi'anti jura 
labai audringa.

NUNESZE JURBARKO TIL
TA PER NEMUNĄ.

Jurbarkas. — Patvinęs Ne
muno vanduo nuneszc Jurjiar- 

(plaukiojanti) 
nuneszta nuo

ko pantonini 
tilta. Taipogi.
Jurbarko ir kitu vietų daug 
sieliu. Isznesziotus sielius da
bar gaudo, kai kuriuos atran
da net ties Smalininkais.

PIKTAS GINCZIAS.
Gaižiūnu k. Zapiszkio vai. 

pil. Jonas Seniūnas smarkiai 
susigineziojo su broliu, nega
lėdami pasidalinti, tėvo jiems 
paliktos dalies. Ginczas teip 
inkaito, kad Jonas Seniūnas 
stvėrės szautuvo ir broliui per- 
szovo koja.

1i ■■■ ............ ........

PRIVATUS ŽMOGUS STA
TO LIETUVOJ BAŽNYCZE
Szancziiii— Žem. Szanczitto-♦ < ...

se statoma murine R. K. baž- 
nyozia. Leszas statymui teikia 
paprastas žmogelis. Jis gyve
na skurdžiai; nors ir turi žem. 
Szancziuoso keletą namu. Mi
nėtas žmogelis turi žmona' ir 
vitikus. ........

Bažnyczia kainuosianti 100,- 
000 litu, ' ,

'-h

"■ ....... ...........

RASTAS PUSIAU PER- 
PIAUTAS LAVONAS.

Pagėgiai. LaĮikriczio 3 d., 
netoli kuro .sandeliu, terp ge
ležinkelio begiu rastas galežin. 
kelio tarnautojo pilimis Anta
no lavonas pusiau per krutino 
perpjautas. Priepz kelias va
landas priesz nelaime, ji ma
te kareziamoje. Todėl spėjama, 
kad D. Gavės alga gerokoj in- 
loanszes ėjo namo ir pargriuvęs 
užmigo terp geležinkelio begiu. 
Gzia, matyti ji suvažinėjo ma
nevruojantis traukinys. Nak
ties metu maszinistas jo nega
lėjo pastebėti unit begiu. Dilis l
buvo dar jaunas 31 metu vy
ras. Jis paliko žmona su ketu- • t
riais mažmecziais vaikucziais. 
Szeima dabar atsidūrė vargin
goje padėty. Žmona <apio nelaL 
me sužinojo tik 12 valanda.

r

PASIKORĖ MOTERIS 
■i ' *

Radviliszkis. —• Lapkriczio 
, rasta

savo kambaryje, 
m,

men. 14 d. ankstą ryta 
pasikorusi 
Radviliszkio 
Narbutiene.

gyventoja

Atvykus policijos atstovams 
ir vietiniam daktarui paaisz- 
kejo, kad velionei buvusi psi
chiniai nesveikąjį

♦

Pasikorusios kambaryje, ant 
stalo rasta kryžius ir rožan- 
czius, o netoli nuo stalo ir pa- 
sikorusioji.. Narbutiene buvo 
karszta katalike. Pasikorusio- 
ji turėjo apie 60 m. įamžiauR.

• • ■' 1 * i , *

ji turėjo apie 60 m. įamžinus
■ ■ ■ .

ATĖMĖ 30 BUTELIU
DEGTINES? i 

‘ M
, į '* '•

Vienafl pilietis isz Kauno in 
Smukleriszkius vožos nusipir
kęs 30 buteliu degtines. Beva
žiuojant užpuolė ji ploszikhi ’Ir'
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Šie Ball-Band guminiai ba- 
teliai, patogiai apie kaulelius 
suraišiojami it bet kurie odi
niai bateliai, bet vandens ne
praleidžia kaip guminiai batai.

Juose avėk porą Ball-Band vilnonių 
kojinių ir Tamsta turėsi toli gražu ne
prilygstančių nešioti ilgumu ir kasyklo
se dirbti patogumu, kombinaciją..

Kojinės sulaikys kojų drėgnumo ken
ksmingumą, tuo pačiu laiku apsaugos 
gumos pamušalą, suteikdamos bate-

Ball-Band bateliai ir kojinės gaminti
■ w • • « • • « • • A f _

d I ‘! I h

Tikriausias patogumas
4 1 ► s»

©

©

toj pačioj gamykloj, kuri jau per tris- 

patyrusi geriausiai išdirbti, kad galėtu
mei daugiausia dienu avėti. 
Visi šie gaminiai žymimi Raud no 
kamuolio ženklu. Prašyk savo parda
vėjo Ball-Band apavų, bet žiūrėk Rau
dono kamuolio ženklo, kad būtum tik
ras gauti pageidaujamus batelius

160 Water Street, Mishawaka, Indiana

dešimt metų gamindama tokią avalynę

liams stiprumą ir tada jais ilgiau avėsi.
MISHAWAKA RUBBER & WOOLEN MFG. CO • »

-ojao*

BALUiBAHD

Pigios Ekskurcijos
Nedelioj, 21 Decemberio

In PHILADELPHIA $3.25
In ATLANTIC CITY $3.75

Isz Shonandoah 25c. virsziaus
Speciali* Treina* Subatos Naktį

Isz Ryto
Shenandoah ...................... 2:05
Mahanoy City .................... 2:51

j Tamaqua ............................ 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 Ryte

Shenandoah ........ ...............  5:30
Mahanoy City....................  6:10
Tamaqua ............................. 6:39

IN NEW YORKA $4.00
Ketverge, 25 Decemberio

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

Sutverkite partija ir matykite 
Naujo Moto Paroda 
PHILADELPHIA!

Ketverge 1 Januariaus

Apie daugiaus informacijų apio 
szita ekskurcija kreipkitės ant 
Readingo geležinkelio stacijų arba 
raszykite pas John M. Rolin, Bis-

• •

.. . 5:30

triet Passenger Agent, William
sport, Pa.
ANT READING GELEŽINKELIO
IMI Į ■ ■■

T
..... ...............................................

6 6 6
yra "daktaro receptas del t

Szalczio ir Skausmą Galvos 
Yra groicaiautia žinoma gyduole.

666 Teipgi Tabletuose.
......... .. ................. .. , į į n 

ii f
- R. i 4

!>

♦

i

I
I
i

i

i
i
i

i

i

I

4

K. RĖKLAITIS
__ Lietuviszka* Graborius —,

f

/>'*ll

* ■ **
į#

4i!

I

f

pareikalavo pinigu. Bet pilie
tis neturėjo, o įik deže degt!-' 
nes. Piktadariams ir to paka-’i
ko: jie atome degtino ir pra
žuvo. policija vagiu jeszko.

SKAITYKITE “SAULE J f «

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbl- 
ninke motorems. Priei
namos prekes.

516 W. Spruca Sir 
Bell Telefonas 149 

MAHANOY CITY, PA.
306 Market Street

Bell Telefonas 441-J ,
TAMAQUA, •

•I

f 4*.

PA. I

nauju
ir

DYKAI
pri 

labai
Kožnam 
siusi m 
stebėtina iliu
struota knyge
le kuroj rasite 
daug
iszradimu 
stebėtinų daik 
tu. Raszykite tuoj indedami kebas 
sztampas del persiuntimo. Adresas 

PRACTICAL SALES CO. 
1219 N. Irving Ave. Desk S.

Chicago, Ill.

--------Ll— ..............'.g-lggg^

Lietuviszki Bonai
Jei norit pirkt ar parduot 
gaunant gera kaina, raszy- 
kit del informacijų dykai 
in Dept. 4

Kurt H. Schurig & Co 
50 BROADWAY *

NEW YORK
*

-I

%

SKAITYKITE “SAULE”
l——'    ...................... ■■—■■■i*■■■■—— ■ .     , ........................... ... ................................. .

Vidurius Sutaiso
VALPOS ŽOLIŲ ARBATA yra sudėjimas isz szaknu, žie
vių lapu, uogu ir invairu žiedu. Szia Arbata yra geriausia 
vartoti nuo inkstu ligų, pūsles uždegimą ir viduriu užkie
tėjimą. Teipgi priduoda apetitą, sumažina gazus vidumose 
ir sustiprina viduriu sistema. Preke 50c. Raszykite lietu
viškai in LINCOLN LABORATORY

Cor. Eight and Lincoln Sts. Waukegan, Ill.

Kada Perkate Mesa
Praszykite savo sztominko arba buezerio kad jum 
parduotu SHENANDOAH mesa, visokiu gatunku. 
Lietuviszku deszru, skilandžiu, taukines, lasziniu. 
Mes turim gyvuliu skerdyne, eziseziause ir geriau
sia intaisyta pagal vėliausia mada del skerdimo ir 
užlaikimo mėsos visokiu gatunku po priežiūra 
rando Pennsylvanijos Steito.
“HONEY CURED HAMS ir BACON” 
kumpiai ir laszinai.

geriausi

*

1

SHENANDOAH ABATTOIR CO., 
SHENANDOAH, PA. 

*

VINCAS MINKEVICZIUS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Seniausias ir Isztikimiausias Graborius Visam Mieste.
4 *41 4 '

F"

M

215 SOUTH MAIN ST. SHENANDOAH, PA. , 
' Namo __ -Namo

■ ,i ——. —
- ...  ■  ■ i.-'MKMUVVM Wl 1

PRADEKITE SZIANDIEN
* *

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

Muso planas jumis patiks. Lengvai suprasti.

-------4---------

MERCHANTS BANKING TRUST CO
MAHANOY CITY, PJL - --------

MEMBER O F THE FEDERAL RESERVE SYSTEM
“• ir WU«LJU4> .MA* F» t ‘t
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