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ISZ AMERIKOS
APGAVO DAUGELI

KUNIGU IR PRICZERIU.
New York. — Daugelis Ka- 

talikiszku ir Protestoniszku 
kunigu likos apgautais ant 
dvieju milijonu doleriu per 
Automative Royalties Corpor
ation ir 15 nariu tosios kompa
nijos likos aresztavotais. Kom
panija prižadėjo szeri n inkams 
mokėti didelius procentus nuo 
visokiu automatiniu 
m u. i

SUDEGE LIETUVIS ! --
70 METU SENUKAS BAISEI 

APDEGE MIRDAMAS IN 
TRUMPA LAIKA LI- 

GONBUTEJE.

— Kalėdų rv- v 
ežia užsidegė

At vv-

, PONIA

J. , ... ■' ...

MIRĖ NUO BOMBOS 
SUŽEIDIMU.

— Kairo
• i

iszradi-

SUMUSZE MOTINA IR 
UŽDEGE NAMA-

Krankliu. III. Kone visas 
miestas jeszko iszgamos Austi- 
no Wyllie, kuris baisiai pasiel
gė su savo motina per Kalėdas. 
Tasai iszgama baisiai sumusze 
savo senute motina, po tam ap
laistė grindis su gazolinu jj nž- 

savo
Z- 

bet senuke po kokiam

<lege,‘ tiksle smlėginimo 
motinos, kuris mane kad ja už 
musze,
laikui atsigaivino iii laika, isz- 
vežliojo isz deganczio namo ir 
apsakė kaimynams apie nedora 
pasielgimą savo sūnaus.
sziam laikui policija iszgamos 
nesurado.

Lyg

NESUSILAUKĖ MAISTO, 
MIRE GLITOJA. 
• •f’f.^kis t*avaežiibi>- 

apie 5.5 metu, 
stojo in glitu su kitais varg- 

‘ szais aplaikyti szmoteli duonos 
ir kavos kurias iszdalinejo per 
Ka kala s Sa la ve i sz i u 
bet nesusilaukė tos
nes kada atkiszo ranka pasiimt 
maistu, vurgszas nukrito negy
vas. Kas jis buvo per vienas, 
tai da nedažinota.

A rmija, 
dovanos,

Chicago. -

NELAIMINGOS KALĖDOS 
KETURIEM KUNIGAM.

Szv. Adalberto 
parapijoj keturi kunigai surin
ko nuo parapijonu Kalėdiniu 
duokliu daugiau kaip 2,000 do
leriu- Kunigai vos spėjo ta va
kara suskaityt savo “apiera“ 
kati sztai iii(‘jo in klebonija du 
puikiai pasirėdė banditai, at- 
kiszo revolverius in sedinezius 
kunigus, 
cme pinigus pasukt*

apie ra

siiriszo visus ir pasi- 
linksmu 

Kaledii” apleido klebonija ir 
JiiJpTszkėjTr sii aiilo'ihobiliu ne 
žinia kur.

4 *

.Scranton, Pa. 
ta, apie 3 vai. 
namai, kuriuose gyveno kele
tą Lietuviu. Ugnis kilo Juozo 
Ganczausko kambary.
kils ugnagesiai .Juozas Gan- 
czauskas. 70 m. amžiaus, ras
tas veik gyvai iszkepes. Gerk- 
le, krutinę ir pilvas buvo 
siszkai sndege.

Vežant Ganczauska ligoni
nėn jis pi'asze policininku, kad 
ji užmusztu. Pora valandų po 
atgabenimo ligoninėn Gan- 
czanskas mirė.

VI-

ligoninėn
Žmones mano 

kad velionis turbūt gulėdamas fe 
lovoj rūke ir jam užmigus už
sidegė lova ir visas kambarys. 
“ (liti .^ri n inkam s pavyko grei

tai gaisra užgesinti.

100 METU UŽ PAVOGIMO 
8,000,000 DOLERIU.

-- Gil- 
kasierius 

1 j>an

Los Angeles, (‘a Ii f. 
bert H. Beesemycr, 
Guaranty Building ir 
<lraii<r . es, kuris prisipažino 
buk jisai prisisavino, arba aisz- 
kinu pasakius pavogė asztuo- 
nis milijonus doleriu likos ap- 
sudyHis*' T!f“*^rnentin kalėjimu 
nuo lt) lyg 100 metu. O gal po 
deszimts metu Ims paleistas isz 
kalėjimo gyventi kaip ponas 
isz savo pasinaudojimo.

. es,

PROHIBICIJA PRIPILDĖ 
KALĖJIMUS.

W ashington, D. (—Norints 
sausieje sako kad blaivumas 
padare Amerike daug gero per 
invykdyma prohibici jos, bet 
prieszininkai užginezina tai ir 
surinko daug davadu kad pro- 
hibicija padare Amvrikui dau
giau bledeš ne kaip naudos. 
Apskaityta Imk 
žmoniems gerti kasztuotu per 
metus valdžiai 
doleriu o 
tyta po teismais 56,455 ypatų o 
kalejimuosia randasi daugiau 
kaip 50 tusktaneziai žmonių už 
peržengim prohibicijos tiesas. 
Ir da veidmainiai geidžia to
linus drausti žmoniems naudot 
gerus gerymus. Geriau kad vi
si tokie reformatoriai pasikar
tu ant sausos szakos!

kaip 
uždraudimas

350 milijonus 
areuztavota ir pasta-

JESZKOS UŽKASTA SKAR-
BA, PASLĖPTA 1879 

METE
Drumsburg, Ore. — Pearson 

Raffter, 32 metu, iszkeliavo jį 

Pietini Amerika jeszkoti už
kasto skarbo, kuris likos pa
slėptas daugeli metu atgal.

Raff t oris apie taji skarba 
kalba sekaneziai: “ 
atgal, sutikau varginga senuku 
kuris man prisipažino, buk jis 
užkasė Colone 20 tukstairczia 
doleriu p<» nuskendimui laiv 
kuris dingo 1878 mete.
auksu senukas iszgolbejo isz su 
muszto laivo ir ji paslėpė 42

szventes po visas dalis Suv. 
Valstijų atsitiko daugybe viso
kiu nelaimiu isz visokiu prie- 
žaseziu. Apskaitoma kad apie 
500 žmonių neteko gyvaseziu o 
daugelis sužeista* *

Keli m^tui

o
Fajirp

mylės nuo miesto, bet neturė
damas Įnnigii nukeliauti in ten 
iszdave man slaptybe paslėpto 
skarlsi, prižadcslainas man pu
se pinigu jaig£ jam duosiu visa 
knszta ant keliones.

VOGTUS RANKSZLUOS- 
CZIUS IR PAKLODES 
SIUNTĖ IN TĖVYNĖ.■ 

I 
Mary

biz- 
nierka ir moten* kuri užsiiĮmLi- 

labdaringais

Newark, N. J. — Mrs 
al Visznievska,)

vo tautiszkais ir 
darbais likos aresztavofa už va 
gysta. Poni M is geide užlaikyt 
savo Ievyne Lenkija szvari.u 
su Amerikoniszknis rankszlnos 
ežiais ir pn-klotiems.

Kada tik moterį* nusiduoda- 
vo in pini Louis Geltzelllcrio 
iszeidavo storesne, bet niekas 
josios nenužiurinėjo laid buvo 
apsisukus su vogtais ranksz- 
luoszcziais ir ]lakiotiems, jaigu 
ne butu josios iszdave gyven
tojai miestelio Rzeszovo, Len
kijoj, kurie prisiuntė Geltzei- 
lerui padekavtmes gromūta už 
taisės tlovamis. Reikia žinoti, 
kati ant kožno pavogto ranksz- 
luoszczio radosi pravarde loc- 
nininko. \

Užmirszo apie tai MGs’ienc, 
kuri siuntė pavogtus daigtus 
del gyventoju Rzeszovo o tie 
manydami kati dovana, siuntė

Geltzelleriui gromata. 
AVis’iene tokiu Hudu nusiuntė 
in tėvynė 4,850 rankszhioscziu 
ii V 4,100 pakRales ir ant galo li
kos per detektyvus susekta, ku 
i’ie padare pas ja krata suras
dami gei\a zoposta pa vogtų 
daigtu.

Milaszirdyste josios iszsida- 
ve su josios 
arėsztu.

pats

zoposta

Wilkes-Barre, Pa.
Mastei kieno, 48 metu isz Hun
tington, mire Nantijko ligoilbu- 
teje nuo sužeidimu kokius ap- 
laike ’per eksplozije bombos 
kuria prisiimto kaipo Kalėdų Knjapu gimines 
dovana vi.enafs isz juju kai my

ku r i užmuszt* josios \;y- 
ant vietos kada pakeli ai 

riszo.
Policija aresztavojo kaimy- 

IA Į na Mikola Block už prisiunti- 
ma tosios. Kalėdinės bombos o 
dabar aresztavojt) ir jojt> duk- 
lei'e Zofije Kurlikaiiekitme 18 
metu, Už tlalybavima tanu* bai- 
siairi darbe. 

I , ,
»

teViszka meile garnio
Brisiu), New 

me lyja Pinche, 
nuo ezionais,- užsidegė kelios 
grinezios farmeriu, j^pi'e^igel - 
ha nebuvo kaunislyt, nes ugnia ... ' 
gosiu artimoje nebuvo. Ferme
riai pasiėmėm reikalingiausius 
tlaigtus.ir vaikus iszbęginejo 
in laukus.. . / . ...

Vienas isz kluonu liktis taip
gi apimtas liepsna ant kurio 
radosi lizdas garnio, o lizdo ra
dosi du maži garniukai. Var
gingas garnys stengėsi gelbėt 
vaikus. Griebė in snapu tai vie
na tai kita, bet garniukai buvo 
)ier saukus ka juos, galėtu pe?v 
neszti in saugesniu viela. 

rf’
visu lizdą. Ka daro garnys

nu, o 
ra

*1

I

pažeminimu ir

BIJODAMAS KAD NETEKS 
PACZIOS; NUDURE JA.

Bijodamas kadGary, Ind.
jo posūniai perskirs ji nuo pa
ežius su kuria apsipacziavo Mu 
menesiai atgal Charles Will
man, .64 metu, sužaidė pavojin
gai savo moteria kada toji mie
gojo. Motore turi 59 metus ir 
kaip rodos nuo žaiduliu turės 
mirti.

AVillmau apsipacziavo su 
naazlia su penkiais vaikais, ku
rie labai priesztaravo motinai 
kad antru kartu neapsivestu. 
Apie lai vyras žinojo ir rūpino- 
si, kad vaikai dabar stengsis 
juos pih'.skirt. Įkalei sumano 
atimti gyvastį moteriai ne kaip1 
vaikai ja nuo jo atimtu.

apsipacziavo

rn

~ Mažam kai- 
szeszes mylės

'ruoni kart liepsna apsiaubė 
visa lizdą. Ka daro garnys? Me 
tesi ant lizdo ir uždengė ji spar 
nais ir žuvo drauge su savo 
vaikais. —Taip tai -paukszczuii 
myli savo vaikus. 0 ka tėvai 
paiTasziam atsitikimo darytu ? 
Dumtu per duris.

Isz Visu Szaliu|SUKAP0J°
BRAZILIJOS INDIECZIAI 
UŽMUSZE 21 GYVENTOJA.

Rio de Janeiro, Brazilija. ■ — 
Gautais isz Paros prancszimais 

Indiecziu bū
rys puolė Kardoso kaima, neto
li nuo Berniejo upes 
szitnt viena gyventoja užmu.sze 
o tris vaikus iszsigabeim n 
džungle.s.

i
i ... -......-_.........- ...

VERSZIUKAS' —
W arszawa, Lenk

Koezota, ant ukes szlekt 
vinsko, atsirado versziukas 
kiaules galva. Zmonys < 
p'ranaszauja visokius nuopuo
lius, o nekurie net spėja kad 
Lenkija turės kare su Turkum. 
Jtizvinski pakorė ta.ji sutvėri
mą .tvarte.

ir d vide-

KIAULE.
Kaime 
o Jaz- 

sll

labar

LAUKINIAI NUŽUDĖ
KŪDIKI ANT AUKOS.

1 lavana, K ubu. — Slapta po- 
liciju lyrineja apie nužudinima 
mažo kūdikio netoli Havanos 
ant garbes dievaiezio (liango 
per i igerius, isz sztamo sono- 
viszku Afrikoniszku Belaisviu, 
tarp kuriu da užsiliko paprO- 

aiikavimo kūdikiu
aukos.
tvs ant

■

naktimis matvtj

MOTERES
INIRSZES VYRAS SUKA

POJO SAVO PACZIA IR 
UOSZVIA.

Lodžius, Lenk- - Name ant 
ulyczios Novažarėčkos, No. 
atsiliko kruvinas 
kur 2G melu, Juozas Pavlika-;

su paezia Gonavaite ir 
Bzerzkovska

25 
atsit ikima s

gyveno 
uoszve 
tarp kuriu tankiai kildavo szei- 
..... .. ... mniiniszki nesupratimai ir bar 

uis kuriu priežastim buvo nosz- 
ve.

Ana diena Paslikas suinusze 
skaudžiai savo paezia o motina 
už tai pradėjo barti ženteli. Žo
dis nuo žodžio, insiutes vvras 
pagriebė kirvi su kuriuom pra
dėjo kapoti uoszvia, nukirsda- 
mas jai ranka. Apgininie savo 
motinos stojo duktė, bet ir jai 
pauasziai atsitiko, 
uždavė baisius žaididius i

Ant riksmo sužeistu mo-lI 
t erų subėgo kaimynai, o kada 
vyras pamate kad jam bus už 
tai szlektai, iszszokb per įauga 
ki‘l virto

Frane

i

nes’ vyras’ 
kir-

viu.

laipsnio baisiui 
žaisdamas.
Ii go n bu t i kaipo ir 
moteres. Ant rytojaus Pavlikas 
mira o jo motore badai ir mi*'s 
nuo žaidiiliu.

•* Ur-"“" - “r nr . j- r—dl

SI1SI-

Pavlika nuvežo in 
sužeist as

Popiežius

KINCZIKAI PALEIDO KE
TURIS KUNIGUS.

Peiping, Kinai. - 
aplaike žinia buk Kiniszki Ko
munistai paleido ant liuosybos 
keturis Katulikiszkus kunigus 
ir penkias minyszkas. 
I talijoniszki kunigai
minyszkos taijigi likos palt*is- 
tos ant liuosvbes.

Szeszi 
ir kelios

SZOVE IN PILNA VEŽIMĄ 
ANGLE KASIU, VEŽAMU 

IN KASYKLAS.
Madisonville, Ky. — 

šlepe krūmuose nežinomi 
menvs vakara ome szamlvli iii • v
pilna vežimą anglekasiu, gabe
namu in vieitos Trio Coal kom
panijos kasyklas- Anglekasys: 
negras, buvo nuszautas, antrai 
sužeistas.* 1

Pasi-
as-

»

* _
DAUG NELAIMIU ATSITI

KO PER KALĖDAS.
Washington, D. (‘.‘ Per

KAIP " KOMUNISTAI
AP V AIKSZTINEJO 

KALĖDAS "NEW YORKE.į
New York. — Komunistai ne 

tikėdami in Užgimimą Kris
taus apvaiksztinejo suviszkni 
Kalėdas czionais. Apie 2,000 
Komunistu vgiku susirinko in 
Central Opera House, lęųr viso
kiais budais iszjuokinejo Kale-

M

UŽMIRSZO APIE SZLIUBA, 
PASIGĖRĖ IR PERSZOVE 

MYLEMA IR JOS TĘVA 
Scranton, Pa. — Stanislovas

Czerkauckas, 22 metu, užmir
szo kad tai diena jojo vineze- 
vone3, 
landų atsiminė kad turi va
žiuoti in bažnyczia ant szliubo.

Utarninko ryta atvažiavo 
pas savo mylemn Bcatricije 
Bražaicziute ir prasidėjo isz- 
inet inejįi ma i, rūgo j i ma i i r
verksmai, t) kati Stasiukas bu- 
•yomžsigeres ir norėjo,pastatyt 
ant savo isztraukos revolveri 
pradėjo piszkyt, pataikinda
mas mylemai in koja, o kgda 
tėvas užstojo už dukrele 
tam žentelis paleido kulka 
blauzda.,

Czerkauckas po tam pabėgo 
ir lyg sziolei da bėga, kurio po
licija nepavijo.

ir tik po penkių va-

BOLSZEVIKAI
DEGINA KAIMUS

IR PRIESZININKUS.
Ryga. — Isz parubežio Lat

vijos — Soviatu, pranesza buk 
konia kas diena atsibuna mu- 
sziai tarp Soviatiiiiu kareiviu 
ir mužiku o
liepsna įlegancziu grineziu ir 
girdėt szuvius.

Keliems mužikams pasiseko 
perbegt per rubežiu, kurie ap
sakinėja, biik pribuvo daug So 
viatiniu kareiviu nubausti už
sispyrusius mužikus kurie atsi
sako mokėti padotkus 
duoti valdžiai javus ir

rugoj ima i

iv 
in

.......,.n,t -

Trumpi Telegramai.
1[ ‘London. — Terp Basutn 

ir Pond o nige.ru, kurie dirbo
du Dieduku, puiede iuzdžiuvu- aukso kasyklom
šia eglaite kuria vėliaus isz- 
verte sza ūkdami kad Kalėdos 
yra tiktai juokas. Locnininkas 
sales nežinodamas ant kokio

♦

tikslo parandavo jo sale, grot-
% I

kilo muazei, kuruosią užmusz- 
ta 38 darbininku, už tai, kad 
veni užnuisze kitos tautos dar* 
bilduką,

11 Cochbrane, Ontario. —■
tai dauiprato, kokis p'uwtaty- Ugnija koko kilo senam (įuoftns
mus jame alsi buna, uždare szi- 
liima, užgesino žiburius ir Ko
munistu programas turėjo stai
ga! užsibaigti.

ir ati- 
rugiiH.

ANGLIJOJ DIRBA 3,567,292 
MOTERES.

Londonas. — Sziadien Ang
lijoj dirba daugiau moterių ant 
savo užlaikymo ne kaip priesz 
Švietimą Karo. Viso visokiosia 
pramoiii‘sia dirba sziadien 3,- 
567,292 motetes arba daugiau 
kaip puse mil jono daugiau ne 
kaip 1929 mete.
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42 METAS

KARALIAUS

4

9 i
RASZTI- 

NINKAS-
Anglijos karalius Jurgis turi 

savo laikrasztininka F. H. Mit
chell, kuris yra 
karaliszko 
ežio ir rūpinasi visokiais skel
bimui.'* kas kLzasi karaliszku 
žinių.

redaktorium
paloeiniu laikrasz-

Uz-

ŽMONIŲ BĖGIMAS ISZ SO
VIETU ROSIJOS.

Varszuva.,— 
ežiu bėgimas per 
Lenkija nepaliauja. Bėga jie 
pavieniui, bet dažniausiai kuo
pomis po keletą ar keliolika 
žmonių, ir tokiais atvejais daž
nai atsitinka aszlriu susikirti
mu tarp pabėgėliu ir 
sienos sargybomis.

Kaip pranesza isz Vilniaus, 
praeita diena per rubožiu 
Lenkijos puse atbėgo net trys 
Rusu \ nlsticziu kuopos, viso 23 
žmones. Jie sako, kad Bolsze- 
vikijoj esą gyvent negalima.

BOLSZEVIKAI NUTEISĖ 
TRIS DVASISZKUS SU- 

SZAUDYTI
Ryga. —‘ Praneszimu isz 

Maskvos, h u gszcz i a us ias
bekistano (Rusu Turkestane) 
teismas pasmerkė mirties baus
mei tris dvasiszkins, apkaltin
tus del bandymo paslėpti smul
kiu metaliniu pinigu bažnv* 
ežios rusv.

Pasmerkti \ra: ąrkikunigas 
Grinke\ K baSftyčzios pir« 
mininkas Aitomovak ir diako
nas I vanovas. J u asmeninis 
turtas konfiskuotas.

Arki kunigas G rinke vieži us 
teisme pasakė, kad parapijie* 
ežiai aukojo pinigus naujiems 
varpams pirkti, vietoj valdžios 
konfiskuotu varpu. 'Feismas 
betgi iszprende, kad rinkti pi
nigus nesąs nusikaltimas, bet 

I laikyti juos esąs kontrrevoliu- 
cinis nusikaltimas.

Rusu valstie- 
ruhežiu iu

b

in

26 AMERIKONISZKI STU. 
DENTAIINSZVENTYTI 

IN KUNIGUS.
1 L inas- — I Ivideszimts sz-?- 

szi Amerikoniszki klierikai li
kos inszventyti in kunigus ežio 
nais. Laike ceremonijų dalyva
vo «
kupli.

langelis kardinolu ir vys- 
(’eremonijos inszveuti- 

mo atsibuvo Szv. Jono luitero- 
no b’ažnyczioja, 
atgal likos 
kunigo Įiopiežius Pinsas.

kur 41 metas 
inszventvtas ant
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1; Philadelphia. — Franaji 
Shapiro, 59 metu, tėvas dovj^ 
nin vaiku pasikorę skiepu nuj} 
nusiminimo ir neturėjimo dar
bo.

Roberto Tilihurg sudegė ant • 
smert kada motina' užpylė ga
zolino i u pecziu viotoja kurp
si no. Tėvai taipgi smarkiai ap
degė stengdamiesi užgvsyt liep 
sna ant vaiku-

V Whiling, Ind.
burdingieriai
ežiam name nakties laike — vi-H i 
si yra Slavokai ir dirbo ant ge
ležinkelio.

H Frankford, Ky. —
vyrai ir viena motore likos nu
žudytais per Kalėdas laiko Mei 
myniszku 
1 ll’inini •( iaci
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Keturi
hotolije, žuvo deszimts žmonių 
o daugelis likos sužeista ir ap
deginta. Blades padaryta ant 
$90.000. / i i kuris ana, savaite ulsigaįviną užmuszdtnuas 850 irvventoius

DAUGELI GYVENTOJU
Szlni paveikslus vulkano. Merapi, kuris randasi jJavojo ir nesupratinui

■ !_*■ 1

nige.ru
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Kas Girdėt
•

Su Dievo pagelba, vela pra
dedame naujus metus darb- 
sztauti del musu tukstaneziu 
skaitytoju po visas dalis svie
to. Stengimes užgamulyti mu
su s kai y tojams visame jaigu 
lik turėsimo pajėgu, sveikata 
ir Dievas mums praylgins gy
venimą ant ilginus.

Szirdingai siuneziame musu 
skaitytojams padėkavone
gerus ju velinimns ir dovane
les ir stengsimos atsilyginti vi- 4 ir. ,|

siems ateinanti meta su iszda- 
vimu puikaus kalendorio.

nž

mn$Konia kožnas isz mus no 
karta dūsauja ir geidžia turėti 

manydamas, 
tikra

kad 
žmoniszka

milijonus, 
turtas yra 
laime.

Tuom kart tie jei, kurio jau 
turi milijonus, nevisados yra 
laimingi ir užgandytais.

Wallace L. De Wolf, turtin
gas žmogus isz Highland Park, 
Illinojaus, atome sau gyvoste 
Pasadona, Kalifornijoj, in kur 
buvo nuvažiavę^ praleist szven 
tęs* Turėjo jisai milijonus, bet 
neturėjo sveikatos.

Retai
duoda mums viena ir 
turtą ir sveikata.

kada musu likimas 
antra

Szunes laimingesni 
h is.

Apgyventojo daly ja 
Chicagos per
žmonis — Oak Park 
virszininkai nutarė

už žmo-

miesto 
turtingesnius 

, miesto 
atidaryti

szunviote del benamiu szunin. 
Szunviete arba prieglauda 

del apleistu szunu, bus apszil- 
doma su garu, apžiūrėta su lo
voms del szunu.

Chicago kožna nakti galima 
sutikti žmonis drebanezius nuo 
szalczio ir jeszkodami sziokios 
tokios prieglaudos apleistuosia 
namuosia ir po tropais, 
t uju nesirūpina miestas 
glauda pastatyti.

tuvoj, Portugalijoj ir Lenkijoj.
Per Spalio men. 37,246 atei

viu inleista in Suv. Vai. ma- 
žiau 'kaip dvi-trocz dalys 

klaisifikuoti 
kaipo immigrantai ir liekami 
23,304, n o - i m i g ra n t a i..

Spalio men. 1930 
m., buvo mažiausia nuo 1919

'kaip dvi-trocz
(13,942) buvo

gracija per

metu.

linini-

Isz 37,246 ateiviu visti klia- 
i n leist u Spalio men, (ik !),- 

075 buvo priskaityti prie kvo-
su

Kiti ateiviai buvo 14,053 
sugryžtautieji apsigyveno atei
viai, 8,752 laikinus svoeziai, 2,- 
480 buvo gyventojai nekvotl- 
niu szaliu, ir 1,905 vyrai, žmo
nos ir nevedė vaikai Amerikos 
piliecziu.
Sumažėjimas immgracijos isz 

nekvotiniu szaliu yra todėl kaa 
konsuliniai aficieriai Meksikoj 
i n ved e varžingesnius reikala
vimus Meksikoj nuo Vasario 
men., 1929 m., ir Kanadoj nuo 
Balandžio 1930 m. Ir tie rapor
tai del Spalio men. parodo to
lesni sumažojima iszduotu vi
zų tose szalvse. Tik 236 Meksi- •r

kiocZiai ir tas ineme mokslei
vius vaikus ir žmonas Ameri
kos piliecziu, kaip ir profeso
rius, ministerius ir moksleivius 
gavo vizas Spalio men.

Tsz Kanados 1,622 nekvoti- 
nos vizos iszleistos per ta men. 
sulyginus su 6,127 vizoms Spa
lio men. 1929 m.

tu.

ISZ LIETUVOS
BANKO APIPLESZEJAI 

NUBAUSTI.
Lapkriczio I d., Szihitos teis

me buvo nagrinėjama Klaipė
dos Žemes Ūkio Banko Pagė
gių skyriaus apipleszimo byla 
Vienas isz sugautu plosziku 
Jakobas Grajonzas nubaustas 
trejus metus sunkiuju darbu

— del kalėjimo, 
prie-

Turi būti Amerike blogi lai
kai, nes kaip laikraszcziai ra- 
szo, tai pats Rockefellcriš pra- 
szlino nno darbo ant savo lau
ku Tarryton, N. J., 125 darbi
ninkus, kurie turėjo užsiėmi
mus prižiūrėti milijonieriaus 
žemiszka turtą.

Jaigu pats senukas
felleris negali užlaikyti kelio
lika darbininku, tai ka 
daryti paprasti žmonys?

Iki kilęs

buvo tik

Rocke-

gali

NUNESZE TILTA IR DAUG 
SIELIU.

Nemuno vanduo nu- 
nesze visai Jurbarko tilta, ku
ri szia vasara buvo pastate per 
Nemuną. Pirmiau
apardes grandini, o dabar isz- 
verte ir polius.

Vanduo taip pat nuneszc 
daug sieliu. Daugiausia nuken
tėjo pirklys Fainbergas isz Za- 
pyszkio, Zolskis ir Broide isz 
Kaziu Rudos. Ju medžiu van
duo nuneszc po kelis tukjgtan- 

ran-ežius kietmetriu. Dabar 
kioja isz visu Nemuno pakran.
ežiu.
k u.

Randa net prie Smnlinin-

ap- 
visuo-

kąd sunku buvo

Tti 
deszimtas

Vizų statistikos, kurias Vals
tybes Departamentas ka tik isz 
davė, parodo kad asztrus nu
kirtimas inimigTacijos in Suv. 
Valstijas invyks kuomet Immi- 
gracijos Akto isz 1917 m 
rūpinamas /gali tapti
rneniszka sunkenybe“ inpajie- 
gintas, kuri inpajieginima ver- 
czia bedarbes padėtis.

Amerikos konsuliniu afiėle- 
riu raportai net isz 21 szaliu, 
kuriu motinos kvotos pasiekia 
148,486, isz visiszkos kvotos isž 
153,714 parodo, kad 78 nuo- 
szimtis vizų neiszduota. 
Kzaliu w mėnesinis
nnoszimtis yra 14,846. Isz tu 

. lik' 3,300 vizų buvo iszduota 
per Spalio mėnesy, kuri mėne
sy pirmu kartu “Visuominisz- 
kos sunkenybes“ aprūpinimas 
asztriai pildomas, bet to suma 
ineme 1,686 vizas lazduotas no- 
parinktiniams ateiviams. Ne
parinkti no s vizos nebuvo laz
duotos ateiviams Spalio mėne
sy, Czekoslovakijoj, Finland i- 
joj, Graikijoj, Vengrijoj, Lie-

ATPIGS ALUS.
Bravoru savininku sindika

te kilo nesusipratimu paniški- 
rstant alaus dirbimo kiekius. 
Nuomonių skirtingumas buvo 
toks didelis,
iszlaikyti sindikato vienybe. 
Nepatenkintas didžiumo nusi
statymu p. SzakoVas, Prtohn 
‘ ‘ Goldbergo ’ ’ alaus bravoro 
savininkas isz sindikato iszsto- 
jo ir paskelbė naujas alaus nu
mažintas kainas.

Yra žinių, kad irsta ir taba-
7 ' ( ./ A” 4

ko sindiktitas,
i - . ? ’
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SENIŪNAS PIRDINOZIUS I _Į 
__________.J 
Gruodžio 4 d.,S 

ryta netoli Eržvilko Baužai- 
ežiu kaimo pievose rasta nužu
dyta ūkininke Szimaiįįcne. I

Intarimas krito ant nužudy- ( 
sesers Rozalijos 
kuri ir prisipaži

no kalta. Pasirodo, ji prikal
bėjo to pat kaimo seniūną jau
nuoli Pirdincziu, kad jis bro
liene nužudytu, tada, esą jiems 
liksiąs jos ūkis ir jie galosia 
vestis ir gyventi. Mat Sziinai- 
tione buvo naszle.

Szi mn it ienos liko du vaikai.

NUŽUDĖ SZIMAITIENE 
Kaunas.

tosios vyro 
Szi ma i lytės,

ISZSIUNTE IR DAUGIAU 
IN VARNIŲ SIBIRĄ. 

> llj *

Kaunas. — “Ryt,“ rasze, 
isz Alytaus iszsiusta in 

Varnių koncentracijos stovyk- 
gimnazistas Glu-

kad
< < rasze

la Vilt k] 
szauskas.

Su juo drauge iszsiusta dar 
Jakuczionis; keli kiti darbinin
kai gavo po kelis men. aresz- 
to.

Priesz juos visus pavartota 
represijos todėl,

leiski įsteigti sodialdemo- 
kratu kuopa.

•1

kad jie pra
sto

GAISRAS.
Lapkriczio 30 d., Mariampo- 

les apskr., Szunsku valescz., ir 
kaime pas Krivaiti Vinca kilo 
gaisras. Sudoge klojimas, tvar
tas ir kiaulininkas. Taip pat 
sudegė kluone esantieji nekul
ti rugiai, ūkio padargu ir 4 
avys. Viso* nuostoliu padaryta 
2,700 litu. Namus padegė vai
kai bežaizdami su ugnimi.

NUSISZOVE MOKYTOJAS.
Rokiszkis. — Lapkriczio m. 

15 d., nusiszove in galva Ro
le iszkio gimnazijos paiszybos 
mokytojas Stasys Žilinskas. 
Ta va kava jis btivo pirty ir ki
no teatre. Mokytdjas buvo la
bai mylimas visu mokiniu. 
Nusiszovimo priežastis dar no-, 
iszaiszkinta.

Stasys

A U U B)

ISZ WILKES-BARRE
4 1 ’̂ A \4 1

IR APLINKINES
. ..... b ■■M

Nedėliojo, Sausi

j
’ ’ J • SįjV4*

— iNecivriojų, ouusio 4 <lįė-
1931 matais, 5 valanda va-

,»■'

na, 
kareSzv. Marijos Lietuviu Pa
rapijos Choras isz Kingstono 
duos Lioluviszkn Knlodintu *■ *.. ■* i ’A j"
(liesmin Programų |>use valun- 
•los isz kloties WBAX AVilkes- 

:! U ' > ™ ” j*'1 įp!

Barh‘, Pa.
Norintieji iszgirsti 'szi progra-

1210 Kilocycles.*

DAUG BEDARBIU.
Sziauliai. — Užėjus rude

niui bedarbiu skaiezius Szian- 
liuoso padidėjo. Bedarbiai siū
losi dirbti už 1—2 lt. in diena, 
tacziau ir tokio darbo niekur 
negauna. Darbo birža kąsdien 
registruoja naujus bedarbius.

Sziauliuoso Gordono lentpiu- 
vej darbininkai už dienos dar
bą vyrai gauna *

2 lt.

t r ' ’ ' 'L" A1 tu 5 * '

ma atstikit savo rhdio ant pa-, 
minėtos stoties 5 vai.

' '■ ‘ . ■

t Mirė Jonas SinkevicziuH, 
56 m., amž., 11 Sheridan St., 
po viduriu vėžio operacijos. 
Palaidotas su bažnytinėmis 
apeigomis in parapijos kapi
nes.

t Jonas Nakeiunas, 66 m.) 
241. Zerby Ave., Kingston, bu
vo S.L.A. 1 kp. nariu. Paliko 
užaugusia szeima. Palaidotas 
su bažnytinėmis apeigomis in 
parapijos kapines.

t Agota Rutkeviczionė, 47 
metu, 27 Chestnut St., Sebasto
pol. Palaidota su bažnytinė
mis apeigomis in parapijos ka
pines.
t Mare Lukoszevioziono, 27 

Shawnee Ave., Breslau. Palai
dota su bažnytinėmis apeigo
mis in parapijos kapines.
t Kazys Kulikauskas, 

Abbott St., Plains, Palaidotas 
su bažnytinėmis apeigomis in 
parapijos kapines.

f Antanas Artcius, 45 me
tu, 308 Grant St., Exeter, plau- 
cziu liga. Palaidotas su bažny
tinėmis apeigomis in parapijos 
kapines.
t Antanas Aucius, 46 me

tu, 770 N. Pennsylvania Ave. 
Palaidotas su 
apeigomis in parapjos kapus.

■f” Ona Slinkis', 73 melu, isz 
senatvės; gyv. 254 Buttonwood 
St., Larksville. Palaidota su 
bažnytinėmis apeigomis in pa
rapijos kapines;
t Kastas Lapienius, 36 me

tu, komplikuota liga, 13 Aiiy 
St., Wilkes Barre. Kadangi bu
vo laisvamanis, palaidotas in 
Lietuviu 
Wyoming.

-—t Lankėsi garnys pas sc- 
kandžius:

Silvestrus Kerlaviczius,

11 Sheridan St.
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VISZTELE PRIGELBSTI GIEDOTI SAVO PONIAI.
‘ Sztai ‘poni Domiucck” giedanti viszta prigulinti prie Mrs
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STOVYLAS GARSINGO
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bažnytinėmis

Laisvas Kapines,

.M f

4 lt., o mo
terys 1 J/į

DUOS STUDENTAMS PIE
TUS IR PO 1 LITĄ.

Kaunas. — Žemes ūkio ini- 
nisteris Aleksa kalbėdamasis 
su korespondentais pasakęs, 
kad Žemes ūkio rūmuose ren
giama studentams valgykla 
sausio m., busianti atidaryta. 
Pietus kasztuosia 1 lt. Valgyk
loj busią gaminama apie 800— 
100(1 pieta. Tam tikras pietų 
procentas neturtingiems stu
dentams busiąs duodamas Ir 
nemokamai
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K. RĖKLAITIS
t

♦J. M. Pedbles, Nashville, Tenn. Kada tik atsisėda grajinti ant 
piano tai visztele atsistoja ir pradeda kvaksėt pagal grajini- 
mn ir laiko gerai ezosa.

Pavargėlis 
ir Ponas

<

damas ome kažkaip 
ingus ir pamote.

dar sulaiko sveczia: “Eiva,“ 
“dar viena gyvenimą pa

rodysiu tamstai.“
Ir nusivedė poną per lauka 

in savo senąją trobele. “Sztai“ 
sako, “ 
mas, mafio namai, kuriuose gi- 

“ Ir nupasako
jo ponui, kaip jis kita karta 
ojes keliu ir radęs daugybe pi
nigu. Pasiskelbęs apie juos

sako,
4 k Ei va

“Sztai
‘mtrrio tikrasis gyveni- 
no n
i

miau ir augaus.
Važiavo turtingas ponas ir 

vežėsi daug pinigu. Bevažiuo- 
tuos pi- 

Tiktai labai
toli invažiaves, susigriebė, kad 
neturi pinigu. Ir numano ponas (žmonose, bet niekas ju neatsi- 
ties I 
bet negryžo atgal, 
“Pinigu asz pakankamai turiu, 
o tu pagryžes jau vis tiek, tur
būt, nerasiu, nes ar maža žmo
nių keliais eina ir važiuoja?Lai 
juos dievai, 
ju.“

X O — -- -------------------------------- L~--------

kuriuo daiktu juos pamoto szaukes. neturėdamas
tardamas:

“Sztai 4 i dar ir ta rudi-

Iszpaniszko 
uždėjo ir 

Iszpaniszku

JĖZUITO
Szi t as puikus stovylas kunigo 
Junipero Serra, 
milijonieriaus kuris 
sutvėrė < langeli
mibiju Kalifomijoi ir prapla
tino Katalikyste, bus pastaty
tas mieste Wasliintone. D. C. 
ant jo garbes. Slovylas padirb
tas isz bronzo per artistą Et
tore Cadorin isz Santa Barba
ra. Kalifomijoi.

NESUPRATO.

la kosi paszaiikfas 
lidelis ir drūtas žmogus.

in sūda
Sn-(

džia klausia*
— Ar turi apginė j u del sa

keliu ir

Bet
*

tai

negaisziuosiu del 
Ir nuvažiavo sau,

O tuos jo pinigus tikrai jau 
ir buvo rados vienas vargdie
nis žmogus. Ėjo jisai
pamato odini maiszeli.JL’uemes 
pažiūrėjo — pinigai. Pa raine- 
sze juos namo ir paslėpė, o žino 
nose paskelbė, kad pamotasis 
atsiszauktu' ir atsiimtu, 
niekas ju neatsiszauke,
taip ir liko jie tam pavargėliui.

Bot ka gi jam daryti su to
kia daugybe pinigu? Kur juos 
dėt? Galvojo, galvojo žmogelis, 
ir nupirko už juos dvara. In sa
vo senąją trobele inleido kita

145 So. Empire St. Paliko dūk- pavargėli, visai bekampi žmo- 
teri.

* 1Pas Albertus Legus, 91 
N. Sherman St. Paliko duktei’l.

— Maro Czernauskione, 17 
So. Regent St., Lee Parke, ga
vo galutina perskyrimą už ap
leidimu ir inžeidima. Buvo vc-

2 diena, 1925 m.
Szliubavo kun. P. B. Pauksz- 
tis. Gyveno iki Liepos 10, 1926 
metu. V.

t Mikalina Lizdiono,

de Rugsėjo i

65 
metu, sena gyventoja Plymou
th, miro per Kalodaš, Water
bury, Conn. Velione buvo mo
tina Jono Lizdo, 37 First avė., 
Kingstono.
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Ant 1 Sakalauskas If

Tada, 
kur juos dėti, nupirkęs dvara.

“, sako
ne tebėra, kuria asz priesz ke
letu metu dėvėjau.“

Ir nusikabino jisai nuo pan
tos ta rudine, o szvarka nusi- 

sakydamas: “Atsiimk, 
szvar-

ves.’
Kaltininkas

Asz atsiginsiu pats, — tegul 
tik kas mane mėgina užkabin
ti.

Kas! ar asz?

vilko Atsiimk 
ponuli, dvara įr net szita 
ka, nes isz visko matau, kad tie 
pinigai tada tamstiš buvo 
mesti, 
gražinu.

Ponas kartu ir stebėjos ir 
džiaugės, kad atsirado jo pa
mestasis turtas, bet nepriėmė 
isz žmogaus nieko. “Dovanoju 
tau,“ sako “ir ta dvara ir 
viską, ka tu insigijai, už tavo 
gera szirdi ir didžia teisybe. O 

ir tu turtu, ku-

todėl viską
y >

pa
la lustai ir

4 4

sako

— Gal p^uąs daktaras duos 
;J:" „L1 gy-rodą mano szuniukui. l’as 

vulini daktaru toli o juk tai vis 
tiek ir tai daktaras- I 

Gali ponas duo
ti tu paežiu gyduolių ka ponui 
už ras žiu,

*

Lietuviszki Bonai

Daktaras

juk tas ir tas ligonis

/?

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

Kurt H. Schurig & Go
50 BROADWAY 

NEW YORK

man pakaks
rios asz turiu savo žinioje.

i^z tos 
in nauja ji dvaru, dar, 

pas szirdingaji 
žmogų ir paskui linksmas gry- 
žo in savo gimtuosius dvarus.

Taip tasai žmogus ir pavel
dėjo dvaru.

Ir ponas, pagryžes 
trobeles, 
pasivieszejo

I
I

gu, savo rudino pakabino tojo 
triobeleje ant pantos, 
goriau apsitaiso ir
naujoji dvaru, szeimininkauti.

Po kiek metu tais paežiais 
keliais valažiavo ponas. Beva
žiuodamas susilaukė vakaro, o 
pamatęs netoli dvaru, pasuko 
in ji ir apsinakvojo. Pakeleivis 
szirdingai buvo priimtas. Ma
lonus szeimininkas vaiszino ir 
kafbino sveczia, bet ir sveczias 
nesigailėjo žodžio, o vienu tar

taro: “
,|W,« esu 

anais motais, tada ir tada, asz 
važiavau ežia keliais ir paine-

Atsimenu, 
) >_

“Taip“, tarė szeimininkas, 
“visaip pasitaiko pakeleiviui 
žmogui: viėham tenka, rasti, ki- 

“ Ir juodu daug 
persZnekojo per visa vakaru 
kol o jo gulti.

Ryta po pusryczin szeimi
ninkas pasiūlo ponui iszeit pa
žiūrėt dvaro, ir sveczias su mie 
ln noru sutiko. Visur apvaiksz- 
cziojas, viską apžiūrėjęs, sve
czias pasidžiangb, kad rūpes
tingai viskas tvarkoma, lyg

pu insisznekes 
kraszte asz jau

o pats 
iszejo in

Szi a m 
buvęs:

S'
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M
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A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIU3 

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

^Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius £ 
ant visokiu kapiniu. Pagrėbus pa- 
ruoszia nuo papraszcziausiuikipra
ant visokiu kapiniu. Pagrabus pa- 

a * a* ■

kilniausiu. Parsamdo automobilius 
del laidotuvių, vejelių, krikssty- 
niu ir kitiems pasivažinėjimams. 
Isz Frackvllles, Port Carbon ar isz 
kitu artimiausiu miestu jeigu kas 
pareikalaus mano patarnavimo, 
meldžiu man duot žinia o pribusiu 
in trumpa laika.

ežia u daug pinigu.
gerai atsimenu szi kraszta-

, tarė
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KARALIENE ROŽIŲ.
*

W. TRASKM'SKAS
LIETUVISZKAS GRABORIU3

LIETUVI9ZKAS GRABORIU3 
(Bell Phone 872)

331W. Centre St«» Shenandoah, Pa. 
! Nulindlmo valandoje, aatei

kiam geriausi patarnavime. Pa
laidojimą atliekam rūpestingai 
ir gražiai. Busite pilnai užga- 

' nfidlntl.
Isz Mahanojaus Ir Girardvillcs 

jeigu kaa pareikalaus mano pa
tarnavime tai meldžiu man tele- 
tonuoti o pribukta ta desalmts 
minute. Soli Telefonas 872 
.... ......................... b . ...... . i į

Mare Lou Waddell, likos isz- 
rinktn “Karaliene Rožių“ ant 
rožių

1 it

Lietuviukas Graborius

Laidoja numirėlius p»-
SENMERGĖMS MOKĖS- 

OŽIAI LIETUVOJ. -
Kaunas. — Lietuvos “Pie- 

Laszo“ draugija' mažu- 
cziams naszlaicziams globoti, 
stengiasi ir, rodos, pavyks, ata
tinkamose’ valdžios instąigose 
paveikti, jog ir senmerges pri
versti mokėti mokesezius... ...... , ? * I fpi • . »r„

no
♦

r gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagalbi
ninke motorams. Priei
namos prekoa.
816 W* Spruce Str, 
Bell Telefonas 149 

MAHANOY CITY. PA.
306 Market Street 

Bell Telefonas 441-J
u TAMAQUA,

B'

parodos laikytos Paša- 
denoja, Kalfornijoj,

a į —MOT—

•t

kam ypatingai butu saugomi

1 1
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<
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m. t a /• A

visi tie turtai, ir jau horojo va
žiuoti sau, bot Mžermirunkas

6 6 6
yra daktaro receptas del 

Szalczio ir Skausmą Galvos 
Yra greičiausia žinoma gyduole.

666 Teipgi Tabletuose.*

kI

Laidoja kunus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, veseliju, pa&ivažinCji- 
mo ir t.t —Telefonas 506
603 W. Mabanoy Av«i Mab. City 
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AUGINIMAS
(Pasaka isz kaimo.)

tai da jauna mergaite, tai ne-Į praėjo pirma diena. Jokūbas 
I žinos, kaip mokinsi, ka imti in
ranka.

Jokūbas prižadėjo motinai, 
ka tik reikalavo, po tam emc 
buteli ir užgėrė ant jos, o jiji 
gere už savb dukreles sveika-; ir t.t.

jog mažu kita diena 
Viskas eis kitaip.
’ ‘ Kvaraba! kaip ouVo ptirihu- 
tinb diena, toip ir antra, tro- 
ezia, ketvirta, penkta, szeszta 

Katriuka kaip nieko 
ta ir už pitszlio; pirszlis-gl už neveikia, toip neveikia, tiktai

mistino,
>

ranka.

I

I

Buvo viena naszle, kuri tu- jo|cui)o sveikata gėrė ant Kat- viską pats Jokūbas. Kad nors 
rojo viena duktere, o kuria la-. rįnkos.^Katriuka, sėdėdama ka susiprastu,^ nieką o nieką, 
bai mylėjo. O, vyruti, buvo tai SZft|c kamino, susigėdo vienok kaip kialmas, nevat no sznektu

- A. ? ■W'W 4 .1.4 . * ■. ** m . a.

rojo viena duktere, o kuria la-. rinkos. Katriuka, scdedatoa ka susiprastu, nieką o nieką

graži mergina, tiktai prie dar savo dvasejo buvo užganedin- Meko negelbėtų; nes motinai
bo buvo tingine. Bet už tai ne ta J ba Jokūbas buvo sztarkus prižadėjo Jokūbas,.kad nieką
jiji buvo kalta, tiktai motina, Vyra$ Įp jnj an( svk in szirdi, jei nepalieps ir viską jei ant
ba isz mažumos nedavė jei nie
ko dirbt ir prie darbo niekad. 
nepratino. Dukrele nieko ir ne
dirbo, tiktai prie pecziaus se-' 
dėjo, žarstė pelenus ir bulves 
kepo arba lovoj gulėjo. Toip 
praėjo septyniolika metu.

Tame amžių,jo visos kaimo
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RAGAUTOJAS DUONOS IR PRIEŽASTE JOS
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tyt.
Kada Jokūbas užvažiavo ant 

kiemo, iszbego Katriuka prio 
szai ji (ka pirma to nebuvo) Ir 
szauko ji valgyt. Nusi'stobejo 
Jokūbas, bet sykiu ir nudžiu
go, jog Katriuka ant syk teip 
pasitaisė ir labai pradėjo my
lėt.

Nuo to laiko viską Katriu-j 
ka pati dirbo ir negalėjo sau 
iszdet, kad taip dienos gteitai 
jai bogo. No karta norėjo, kad f 
diena butu ilgesne, O priesz tai 
jai diena iszsidave metais. Du
žiuoju, kad Jokūbas turėjo tei
sybe, kada pasakojo: 
darbo greitai laikas bėga. —

valios atiduos.
Dabar-gi Jokūbai baime! No 

žinojo ka daryt ir už ko tver- 
jaus buvo ir veseile. Jokūbas bis, dirbo vienas viską, ka ga- 
pirko bertai ui arielkos ir bacz- lejo, namie ir laukuose. Ant 
ka alaus; o motina papjovė ke- galo jau jam daede teip ir ak
les žašrs, pora skapuku, penėta 
dideli meitėli ir riebu* jauti.

kaip uoga, inlipo.
| Po sugertuvių, tuojaus davė 
ant užsuku, o po užsaku, tuo-

Imergaites turėjo sau po jauni-< j<vie»lis ne nnt baiku kviesda-
ki; prie Katriukos-gi (toks bu-; 
vo jos vardas) niekas nesika- 
bino, kad nevat biedniausias 
nuo jos berniukas kreipėsi; bet 
po szimts pypkių, kožnas ir ži
nojo kas isz tos Katriukos per 
lingine ir kožnas kalbėjo:

Na, juk isz jos nieko ne-

n

■« *«* 

£>us.
Ne vienas taip sake, o apie 

ka ir mamule girdėjo, per ka 
moterei las daigias nedavė pa
kabaus.

Tai gi, pradėjo dukria prie 
darbo spirt, bet *ka? toji ne ži
nojo kaip ir ka in ranka imti 
ha nebuvo in darbu pratus
tai ir ne dyvai, kad jai viskas 
nubodo, per ka paliaudavo dar
bu, o isz naujo pradėdavo po 
kaminu bulves kepti. Ir toip 
praėjo ilgas laikas, o jaunikio 
kaip nematyt, teip nematyt.

Kitam kaime da apie tai ne
žinojo, tik mate, kad graži 
mergina, ba ve, laikas nueida
vo in bažnyczia. Tuom tarpu 
kaime buvo vienas berniukas, 
vardu Jokūbas. Tasai kaip pa
mate Katriuka, tuojaus jam 
prie szirdies prilipo ir neužil- 
gio po tam nuėjo ir praszc 
motinos, kad jam duotu duk
ters nž paezia.

Motina labai nudžiugo ir tuo
jaus jam prižadėjo duktere, bet 
negreieziaus, kaip už meto, ba 
esans da jos duktė per jauna, 
per ka nežinotu kaip pradėti 
locnam name gaspadoriaut. 
Prižadėjo taipos-gi duoti vie
na kolionije pasogos, ba net 
dvi turėjo. Tuom laik mislijo 
da savo dukra iszmokint kokio 
darbo, o mažu ir tai mislijo, 
kad koksai geresnis per ta lai
ka pa šitai kis, ba kas teisybe, 
tai ne griekas, žinoma gerinus 
norėjo gaspajoraiezio, ne kaip 
berniuko. Tuom tarpu metelis 
greit perbėgo, o Katriuka kaip 
nemokėjo nieko, teip ir neisz- 
moko, o ne kitas jaunikis ne
atsirado, kaip tik Jokūbas, ku
ris tuojaus atsivedė su savim 
pirezli ir atnesze ant sugertu- 
yiu arielkos.

Kada inejo iu stuba, 
garbino Poną Dieva ir 
jaus pirszlis pradėjo praszyt

tik mate

iu stubu pa- 
tuu-

kad leistu dukrele už Jokūbo; 
o Jokūbas tuojaus puolė ma
mutei in kojas. O rmfmn ant 
to:

— Jeigu tokiu vale Dievo 
tegul toip ir buna ir tegul 
Įpems Dievas padeda.

Jokūbas vela uoszvci in ran
kas pauksztelejo; motin-gi ome 
Jokūbą in szali ir tarė:

Duosiu tau mano dukte-
1

te irt paezia ir viena kolionije,
bot man turi pirma prižadėt, 
kad jei viską atiduosi ant va
lios ir, kad galės daryti, ka tik

o <U» 1 t w' •v- .J h

MEDALIS UŽ JO GERA PA-
SIDARBAVIMA DEL

— Prie

mas pasakojo:
“Ir paskerdė meitėli nemaža, 
Kad ketvertas arkliu vos veža. 
Visko tenai ant stalo turėjo, 
Tik nieks in burna nieko noin- 

dejo.”
O! vyruti, ta Katriukos mo

tina buvo ir viso pilna, ėjosi 
jai gerai ir buvo szauna gaspa- 
dine pagirta visame kaime.

Po veseilei, buvo tuojaus nau
joj ūkei inkuttuvcs, kuria mo
tina Jokūbui davė, o kuri bu
vo ant kito galo to paties kai
mo. In ta ūkia davė teipos-gi 
motina visus gyvulius, kokiu 
tik reikėjo, visus padarus ir 
viską, kas tik prio ukes reika
linga, o Katriuka i prigrūdo 
pilna visokiom mėsom kamara, 
pripylė pilnus kubilus miltu, 
visokiu kruopu, žirniu, kad tu
rėtu po kaminėliu pasispra- 
gyt, džiovintu kriausziu (grin
džiu), obuoliu ir t.t. teip-gi 
sviesto, suriu, kausziniu o ne
va! ir druskos ir galėjo sau 
gyvent, kaip svieste piragaitis, 
kad tik mokėtu su tuom vis- 
knom apsieit. Bet nelaime —• 
Katriuka nieko nemokėjo, ne
vat iszsivirt valgyt nežinojo 
kaip pradėt.

Antra po inkurtuviu diena, 
atsikėlė Jokūbas anksti ir nu
ėjo ant kiemo prie savo dar
bo; o negryžo iki tol, pakol jo 
pati neszauks ant pusrycziu. 
Bet ne kukszt. Netektas kant
rybes, eina in grinezia, o ežia 
kuknioj da tamsu. Katre da 
lovoje tiso; nieko nesako, tik
tai pats ugni daro, puodus sta
to ir verda pusryczius, ba mis
lijo sau, kad pirma po vesei
lei diena, tai Katriuka da nc- 
iszmiegojo. Kada jau viskas 
buvo gatava, budino Katriuka, 
kad eitu pusrycziaut.

Po pusryt, nusidavė Jokūbas 
prie savo dieninio darbo, pasi
jungė in žagre jaucziug ir isz- 
cjo in laukus arti. Vos Jokū
bas porženge slenkst, Katriuka 
dirkt in lova. Artinasi pietus, 
o Katre ano krust; bet nesl- 

pas motina

I

vatos ant visko nustojo.
Viena- diena iszvažiavo <po 

' piotu in laukus, visai jam dar
bas nesisekė. Paleido jauezius 
in pieva, o pats, kaip bo proto, 
pradėjo szen ir ton vaikszcziot. 
Vaikszcziojo ir vaikszcziojo, 
mislijo ir mislijo, net ant galo 
stojo vienam daigte ir tarė 
pats in save.

ibi ■ Ak! tai negirdėta, kad 
žmogus turėtu papaikti; reikia 
neatbūtinai su jai szeip ar teip 
pabandyt.

Tuom tarpu ir saulute pra
liejo leisti; užsuko jautukus 
ir varosi namon. Ateina in grin 
ežia, bet ežia, kaip paliko, teip 
ir rado: Katriuka lovoje, o 
viskas iszmetyta ir nesudava- 
dyta. Nieko nesako, tiktai kaip 
visada, teip ir sziandien daro 
ugni ir verda vakariene. Kada 
privalgę, 1‘bngesi gult ir vos Jo
kūbas atsisuko, jau Katriuka 
vienu szuoliu buvo lovoje. Bet 
Jokūbas pakol da atsiguls, ima 
skurliu savo krepszi, kuris ant 
sienos prie lango visada kabo
jo, po tam gera in ranka riksz- 
te ir taro in krepszi:

— Mano krepszi! tai teip 
negali but! Asz dirbau kaip 
jautis, o tu kalioji ir kabo ji 
asz verdu valgyt, o tu ant to 
žiuri. Juk asz tavo laikau kad 
tu ka namien dirtum, iszvir- 
tum man valgyt ir padarytum 
grinezioje paredka! O tu nie
ką o nieką neveiki! Tai teip 
vaikino negali but! ka ne, tai 
ne! Matai ta lazda? Kaip man 
nuo szios dienos neiszvirsi Te
gulamai pusrycziu, pietų ir 
vakarienes, kaip nepaklosi lo
vos ir nešumaZgosi czyštai in
du, kaip neiszszluosi grąžei 
stubos, kamaros ir priemenios, 
tai ta lazda turės darbo, toip 
teisybe, kaip asz esu Jokūbu

Po tam pakabino krepszi ant 
savo vietos ir pats in lova at
sigulė.

Katriuka juokėsi savo du- 
sžioje ir mislijo:

— Koksai tai kvailas tau 
Jokūbas; bene tai krepszis ga
les dirbti? juk jis negyvas.

Vienok nieko Jokūbui nesa
kė, tiktai norėjo žinot koksai’ 
bus galas.

UKYSTES.
Dr. Dovidas Fairchild, Atlai

ke niedli nuo vldžios nž geriau-
F 11

apie 80,000 nauju auguoliu Suv 
Valstijuosi isz 
gausiai pasinaudojo.
....—■■ ■■■•. IIIW

šia pasidarbavimu ir suradimu

ko fermeriai
F

krepsziui ir matei teiposgi pa
ti kad isz to nieko nepadaro, 
ka tik prisakiau.

—- Na, no teisybe! — at
sake Katriuka raividamsi ir 
szypsodamasi lovoje.

— Na tai 
bas toliaus: - 
duot atminima; ba Jokūbas iie 
mėgsta baikaut. Kelk, Katriuk, 
kelk; o padek man prie to szol-

• '" 4' ■ 1 ' ' rmio kropszio. , r
Katriuka, 

kas isz to bus, iszszoko kagrel-

i

no teisybei

kalbėjo Jokti-,.h

Kada jau mate, kad Katriukai 
yra per sunku, paėmė dvi slū
gines ir sake:

— NoĮroikalaiįji tu 
pati dirbt, 'bile lik viską pri
žiūrėtum, o Dievas duos, kad 
galėsimo laikyt ir szeimyna.

Ir taip Katriuka dare, kaip 
Jokūbas kalbėjo ir buvo isz jos 
geriausiu gaspadine, ba kad 
prie ko prireikėjo, tai Katriu- 

ar tai darže, ar 
kaip žalnio-

viską

k a netingėjo, 
lauke, visur ėjo, 
rius.

Taip viena karta nuėjo Kai
tai’reikia jam rinka in tvaria mežt meszla su

BRANGUMO.
Sena toris Capper isz Kansas, tyrinėja priežaste del ko 

miltai atpigo o duona vis tiek kasztuoj kiek kasztavo priesz at 
pigimą miltu.Idant isztyrinet geruma duonos ir miltu, pats 
senatorius ragauna duona.

I 
norėdama žinot

""I* ■’ • »

cziausei isz lovos nevat noap- 
si red ž ius, ti k ta L^i onmarszki- 
ne. O Jokūbas ima lazda in vie;

tna ranka ir užkabino Katriu- 
kai ant pecziu. Po tam kaip ne 
pradės su lazda duot per krep
szi rėkdamas:

— O klausyk krepszi! 
klausyk!

O

visa szeimyna. Tuom tarpu at
ėjo jos motina atlankyt ja ir 
pažiūrėt kaip einasi, ba misli
jo, kad jau nieko neteko. Atei
na in stuba, o ežia net žėri, nes 
šluboj gyvos d vases 
žiuri in kamara, 
pilna. Stebisi ir eina laukan, o 
ežia randa Katriuka su szakia 
prie meszlo-

— O kas tai? tu prie mesz
lo ? — paklausė motina.

— Juk matote, motinėle!— 
atsake duktė — bene tai ka 
kenkia?

— Ne, nekenkia, mano Kat
riuke, bet tu pas mane nieka
dos nedirbai.

Ir norėjo da ka daugiaus sa
kyt, bet duktė pertrauke:

— Kad jau velyk mamule, 
nieką nekalbėtum, o padėtum 
mumis mežt, tai gorinu pada-

o sztai Jokūbas

nebuvo; 
o ežia visko

Kur ten badai Detroite, 
Badai galvas moterėles sau 

prosija,
C) nekurios ir biitva panaudo

ja, 
kvailioja.

;al kada jais agniai- 
szysiu,

Kaip tik in ten atsilankysiu, 
To nedovanosiu, 

Gerai pakoeziosiu.

Taip szirdole 
Tai nieko, g

'............ j • * i i • ..........

Katriuka gvoltu r;eke pageb 
bos, bet Jokūbas nudavė ne- 
irdins, kaip musza, teip mu-

sza; kaip duoda, teip duoda, ir 
nieko neklauso, kad ir Katriu
ka praszesi; tik ta syk palio-

■ 1 ■ « .J1’ 1 ' 'į i i ’ I. , ' ,lfll 1

ve’, kada jau pats suprato, kad 
gana. Ta syk nuėmė nuo Kat
riukos krepszi ir pakabino ji 
ant jo vietos grūmodamas su 
lazda kaip vakar, kad kaip jo 
neklausia, tai vela gaus teip

♦

kaip sziadien. Po tam padeka- 
vojo Katriukai už tai, kad jam 
palaike krepszi ir atigule mie
got didžiausioj sutaiko j kad ir

u" Katriuka po tu lazdų suszilo.
I O kada užmigo, tai teip gdrd7 

žei po tu lazdų miegojo, kaip 
papjauta ir negreiežiatts pabu
do kaip jau buvo diena. Joku-

* bas atsikėlė, kaip visada, isz- Jokūbas viską motinai papa-
.. * _ _  — -

<r

111

viro pusryczius, pavlges iszva-1 
žiavo in lauka, o Katriuka pa-

O

liko lovoje ir vela jai nieko 
nesako, ane nebudino ant pus
ryt, tiktai pats su bernu paval
go.

Kada jau buvo gerai diėna 
pabudo Katriuka ir mato, kad
jau arti pietus, o ežia Jokūbo 
jau nėra namie.
szio, be krepszis nieko nevei-

rytum; ba...
parvažiuoja.

Ir tai kalbant, padavė moti
nai szake.

1 Į lįAil •« 1 : 1 ’ »
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Nusidyvijo motina o ir susi
gėdo, nesako daugiaus nieko, 
tiktai ėmė szake ir pradėjo ve
žimą primežt.
Tuom tarpu privažiavo ir Jo

kūbas prie tvarto, o motina 
ji in szali ir klausė:

—* Kas tai pasidaro, mano 
žente! kad Katriuka taip per
simaino?

šakojo, kad padare. Motina už 
tai nepyko ant jo, tiktai kalbė
jo toliaus:

— Kad sau davei su tuom 
rodą ir taip gražiai gaspado- 
riauji, pavesiu tau kita ūkia, o 
man duosi prie saves gyvenimą 
lyg sme^t.

Kaip motina kalbėjo, taip *r
io. Žiuri ant krep- ■stojosi, o Jokūbas buvo geriau-

siu visame kaime gaspadorium
Ant rytojaus vela Jokūbas kia, tiktai kabo, kaip visada;

kele ir viską dirbo, kaip priesz 
tai. Katriuka suvis nedasipra- 
to, kad tai del jos buvo sakyta, 
tiktai mislijo:
•

tas nieką negelbėjo, ka tu in ta 
krepszi kalbėjai, ir nepadaro,

O matai, tu kvaili, kad

stebekim, juk ir 
nieko neveike.

Jokūbas pareina namon ant 
pietų, o Katriuka lovoje, ug
nies ne kibirkszteles, indai nuo 
pusryt nemazgoti, stuba ne- 
szluota ir lova nėklota. Vėla 
nieko nesako, tik daro ugnį, 
szluoja stuba, mazgoja bliudus 
ir verda pifetrts. O kada jau
iszvirc, paszauke berną, pa vai.- ka tu norėjai, 
go abudu ir nuėjo prie savo 
darbu ir Jokūbas mislijo, kad 
jau gal daugiaus teip nebus.

Pareina vakare ir vela teip 
viską randa, kaip priesz piet 
ir vėla nieko nesako, tiktai riukaj kuria pabudino: 
pats dirba, kaip pirma. Po va-

Jokūbas kitaip mislijo ir 
kad jau buvo po Vakarienei nu
ėjo volą gult, ktup visada.

Kada jau buvo po gaidžiu,

I
kelo, darą ugni ir sako Kat-

įiji pati norės; ha matai, kart ’ karionei, nuėjo gulti ir teip, jai

tare: in save:
— Tur but 6is prišakymas 

buvo del manos ir* man paczoi
ta viską reik padrtryt; ba mu- 
szant krepszi ne kam, tiktai 
man skaudėjo.

Kaip nepakils, o kaip nepra
dės grinezioj triustis; lovas

• a y ‘ •*1 ' ’’j, t.

Ik' "iSi
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klot, szluot ir indus mazgot; 
ar nepadariė ugni; o po tamIi

, o Katriuka geriausia gaspadi- 
ne. Dave po tam Dievas vaiku- 
ežiu: pora šuneliu ir kelias 
.dukriukias, o visi buvo darbi- 
ninkis, kaip skruzdės, o sveiki 
kaip žuvys. Ba ve, Jokūbas 
vaikus o Katre dukteris isz 
mažens prie darbo pratino Ir 
mokino, kaip guodot tėvus ir 
mylėt sava artyma.

kaip nepasiraitės rankoves, o 
kaip nepradės kukulius Virt; 
kad akimėrko bityo viskas įpa-

.. .J r’i IK? .i I

tnVa, ir Katriuka turėjo pietus

kn vakar anksti sakiau t kejo, o da Jokūbo nebnV ma-t
— Katriuk, juk pati girde- 
>

I groieziaus gatavus, kaip rei

BALTRUVIENE .
I I ' M ■■ i I1 ‘ if •' i 1' "

Taigi vos pabaigiau Kalėdas
O ežia Naujas Metelis prade

dąs,
Bet kur tau pasilsėsi, 

Jaigu isz vietos in vieta nesz- 
diniesi,

Ne tik asz baruosiu, bet ir kimi 
gai bažnycziosia barasi.
Spiaudo ir galva kasosi.

Taisos girtuokles bardamas, 
Ir ant gero kelio vesdamas, 

Bet kaip rodos nieko nepada
rys,

Isz velnio aniuolo neperdirbs.
Jau kad szvarios moterėles tai 

szvarios
Ne bile kokios

*

Skuylkine kur ten kumetyno 
buvo,

Antra diena Kalėdų atsibuvo, 
Ant kuriu keliolika merginu 

pribuvo,
Vaikinai geresni giliuki turėjo, 
Katrie Lenkiszkai ir Lietuvisz- 

kai kalbėjo,
Tuosius ir merginos mylėjo, 
Ir kad kame prasižengė tai 

tylėjo.

9
m 

9

Ir in bažnyczia zorkololi no- 
• ‘ szasi,

Laiko nobažanstvos in terlas 
žiuri, 

Argi tai ne juokas, 
Tikrai visa gurbą priporyczia, 
Kad biski daugiau laiko ture- 

czia,
Goriau ant kito karto padėsiu, 

Ir sau biski pasilsėsiu.

Vieuoja vietoja buvo balius po 
Kalėdų,

Ir pribuvo merginu keletas, 
O mandros, 

Ne bile kokios, 
Ba kaip kas szokti pavadinu
Tai szirdžiukes visaip iszva- 

dino, 
Mftt, su bile kuom szokt neno

rėjo,
Ba pilna snuki gurno turėjo, 
Su senais Bingeliais szposus 

, varinėjo,
Net žmonys isz to juoko turėjo. 

Ka tai ženklina, nežinau, 
Ne to neiszmanau.

Asz da daugiau apie jais daži- 
nosiu,

Tai netrukus padainuosiu, 
Dabar ant to sustosiu, 

Apie ka kita padainuosiu. 
*

>

• « e •>

Gerai jaigu motinėlė suaugusia 
dukrele turi.

Tai užstot už motina gali.
Per Kalėdas Pittstone moti ia’ 

su dukrele. 
Pas kitus atėjo szirdele.

Vienai moterėlei mėlynus bu
lius uždėjo, 

Kokia tam pražastis buvo, 
Kad tuos brilius uždėjo 

To nedažinojau, 
Isz miesto iszpyszkejau!

Visi sveiki bukite, 
Geriau per sziuos metus pasiel

kite!

f I

NAUJAS SOVIATU
PREMIERAS.

\renczeslav M. Molotov, vie
nas isz trijų sekretorių Kortui- 
nistiszkos partijos, kuris užė
mė dinsta po Aleksui Bykovui, 
kaipo pirmininkas žmonių ka- 
misarato Rosijoj. Motolovas 
yra žymu rasztininku ir ge
riausiu mokytu žmogum Bosi- 
i°J ' • J
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Dr. T. J. Taciclauskas
Pamatinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje 

Ant Antro Floro, Kline Satoro 
19 ®*’’ M*b>aoy CHy
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SAUSIS —1931— JANUARY

■ ■1 ■ -
į k Nauji Metai I
2 p Mak ari jaus
3 s,Genovaitės
4 NTituso
p p Telesforo.
6 h Trys Karaliai 
J s Lucijonas 
p K Apolonariaus 
p p Julijonas 

1() s Vilius
■—II. , , —.. ..........

11 NHiginas
12 p Arkadijaus
13 u Veronikos
14 s Hilaras
15 k Povilo pustolninko
16 p Marcelius
1 s Antano Abb.
18 N Sz. Petro krėslo
lp p Martnis ir Comp.
.r ____ -1«

21 s Agnieszkos
2p u Fabijonąs

2’2 k Vincento kank.
Ž3 p Raimundo
24 s Timoteuszo

■ ■■ ■——————■ —————

25 N Povilo apasz.
26 p Polikarpo
27 u Jono kris.
28 « Civilians
29 k Pranciszkaus Sal-
36 p Martinos panos
31 s Petro Nolasko
* t ■

A-

-UK

Permainos Menulio
Pilnatis, 4 Sausio.
Delezia. 11 Sausio.
Jauno 18 Sausio.
Prieszpilnis, 26 Sausio.

1931
ŽINIOS VIETINES

senas meteli-; 
jaunas czionais, ka jįsai mums 
ntnesz tai tik Dievas žino. Tu- 
rokime vilti, kad bus geresnis 
ir laimingesnis už sena.

Mieste žmemeliai pralei- 
jokiu

nes ne buvo ko k Iv- te 
s visi buvo nusi-

Mirszta

i 
do szventes malsziai be 
klyksmu, 
kant szimet, ne> .. - 1... 
mine isz priežasties bedarbes.

— Keturr žmonvs kone už- o>
tyoszku o in dvideszimts apsir
go nuO gazo kuris iszbego isz 
sugedusios paipos 9(X) bloke E. 
Mahanoy avė., Utarninke. Gu
zas gavosi in kaiminiszkus na
mus nuo ko žmonys apsirgo ir 
tuojaus buvo duota žinia kom
panijai, kuri prisiuntė darbiu- 
inkys ir paipas pataisė. Kad 
tai butu atsitikus velvbu laiku * • I S* ?nuktyja tai keli žmonys szia- 
dien butu negyvi.

* • I

Pacztas paženklino nau
ja gromatneszi Fausta in vieta A
į>abnons, kuris apeme dinsta 
Mykolo Dvajerio, kuris gavo 
peifsija užilga isztarnavima ir 
yyą gerai žinomas

i
f ’ lt ./* I.l.**

f.''.:, 
........................ i . «.

;W‘i •'

itif U B"-" ■At.«

ic knimyntiK. Tas ji pra-

■ xv. /m eaw 
r $

4. įr i 4rii / ’ 4
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. ne apie

209 E. Mt. Verno n
Į 

skau-

_ . ai l. ;
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SHENANDOAH, PA Ka Daryt Idant Tavo
♦

— Kazimieras Križahauckas, 
24 metu,
nlyczios likos sužeistas
dŽei Indian Ridge kasyk losiu i 
ir likos nuvežtas in AshlanJęj; 
ligoubuti ant gydimo^ Srįi , "j f

— Onute, dovyomu meneslUf 
dukrele Fredo Labausko, 327' rn; 
W. Cherry ulyczios mirė nuo; 
uždegimo plaucziu. I*aidotuve& 
atsibuvo Utarninke ]x> piet.

— Szv. Jurgio pavapi joną/ 
su pagelba globėju iszdalino 
per Kalėdas 58 gurbeliu siu 
maistu del vargingu žmonių. ’

t Virginia, 12 metu dukre
le Petro Aleksu, 131 N. White 
ulyczios mirė po trumpai 
gai. Laidotuves atsibus Suba- 
tos ryta su pamaldomis.

— Locust Mountain ligon- 
butes globėjas paženklino dak
taru G. A. Robinhold isz Au
lui rno kaipo vyriausia ligonbu- 
tes daktaru in vietų užmuszto 
Dr. Holdermano. Daktaras Ro
binhold buvo assistentu Ash-- 
lando ligonbuteje per 8 metus

1

li-

Vyras Butu Geras inis.
—U

Gera rodą tai jpanaszi yrit in
gyduoles, kurias lengvai guli4 
mu užraszyt arbį pasakyt, bet 
karezios tam, kuris turi jaises

* ‘ > » - ll ,

linksmys,
įjiHH

Niekajos negirkie savo vy
ro ir nekalbėki jam, jog jisai 
sunkei, diriia ir geidže szicic

v. ' ’1 ' ihL fru * ’ Jv -iv.b.rA''’'' ’’1 i/rv ‘ J

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

į

ro ir nekalbėki jam, jog Jinai

tiek užsiczedyl ant HeuatveH. 
Tas ji sugadys.

Tanko! paregėsi, jog pantap 
k i ■ i j 2 • m . .

Tas ji sugadys.
sunaudoti. Rodos del moterių 
kaip, turi apsieiti su savo vy
rais, jau pradeda užsisenet 
nes moterėlės mažai tokias ro
dąs skaito arba no nori skai
tyti. Bet sekančios rodos yra 
suraszytos per vyra (o gal Ir vyrai duoda ant suves pažin-

Tanko! ppregosi, jog puntnp- 
Iniis vJTas (kuK» motore'.nub- 
latos laiko po savo valdžia) 
yra linksmas, užganadytas isz 
savo būvio ir iszrodantis kai]) 
rodos iszlaimejo karia. Tokie

A L ✓ !• 1^ .j 

apsipneziavusi vyra) kurio ne- ti, jog turi t/kubintis kanuo-
L t, J I

kurias moterėles pralinksmys greieziausia pas savo paežiu
namo ba ka toki užmirszo., 

f

Truputis maiszaties namuo- 
ę i n I • , b 1 į <. U HT*-

A ™ A

o ne kuriuos, ir apsvarstys szh 
ta straipsneli su atyda. Sztai 
ka tasai vyrukas kalba:.

Ne užmirszki savo vyrui kas 
j diena priminti, jog ne turi in 
Į ka apsirėdyti ir, jog tau nieko 
J • 1 1 ‘ •

>

no pirko nuo dienos savo isz- 
tekbjimo už jo.

Klausk i jo nuolatos
<»♦ <

° Del 
ko mes ne turimo tičk, kiek ki
ti žmonis — del ko niekad nc- 
einame in sveczius kaip tai ki
tos poros daro? ’ ' ' «

Neužmirszki jam prikiszti,1 
jog jisai niekad tau neduoda

šia, uŽganadina vyro smegenis 
o ir turi gereshi norą ant val
gio ir sutriovejimo.

"t* A t __ ’ i

svarstimo tai kožnas 
myli būti iszkoliotas per savo 
[. . » Im* • J .

Imant viską ant gero ap
vyrąs

w. ►

prisieįW4 9 ypatingai nuo to
kios kuri turi gemvliežuvi. Bu- h < k 0 ‘ 
na
proga siujiposzimę ir apdauži- 
mo savo pacziulcį cifcrblati o

* i t,

ypatingai jeigĮi paeina isz dar-

ii užbaigęs mokslą Jeff ei son pįnjgU įr nuolatos kenti bada.
Medical College Philadelphia.

Frackville, Pa. f Petras La- 
zauckas, mire namie praėjusia 
Nedele sirgdamas koki tai lai
ka, pergyvenes czionais dau
geli metu. Velionis paliko pa
ežiu ketures dukteres, tris sū
nūs, motina, broli ir tris sese
ris. Laidotuves atibuvo su pa
maldomis Seredos ryta vieti- 
nioje bažnyczioje.

J

Mount Carmel, Pa. — Juo
zas Mikulskis, 45 motu, nupuo
lė 48 pėdas žemyn in manve 
Richarde kasyklosia o jojo bo
de Kazimieras Kuprinskis teip 
gi likos baisei sužeistas.

Chicago. — Du Chicagiecziai 
Mr. Jose])h G. Shamot, 
So. 49th Ct., ir Mr. John Sta
šaitis, 1538 So. 49th avė., bu- 

j vo iszvažiavo Kalėdų szvente- 
mis medžioti in Southern Park *
of Illinois, Mason county.

Medžiokle buvo gana prio- 
tykinga ir tiktu indomiai pa
sakai paraszyti. Tos medžiok
les vaisius buvo didelis vilkas 
(timber wolf), 57 svaru, kuri 
medžiotojai nuszove parsivežė.

Vilkas kol kas randasi p. 
Stasaicziu namuose 1538 South 
49th Avė. Medžiotojai dėkingi 
savo tiksliems szautuvams, bet 
dar labiau savo szuniui, kurio 
dideliu pasiszventimu ir ener
gingu sekimu, vilkas pats me
džiotojams ant szautuvu pasi
movė. — N.

1410

Priminki jam teip-gi, jog ji
sai tave paėmė isz geru namu 
ir pasodino užpeczkije, pra- 
szalindamas tave nuo visu ta
vo giminiu. »

Triubyk jam nuolatos in au
si, buk tavo vaikai ne turi in 
ka apsiredyt kaip kiti vaikai, 
idant tavo dukreles mokintus! ■’W 1 f .
ant fartapijono ir vaikszcziotu 
su užriestoms nosems, panie- 
kindamos savo tautieczius.

No akvatink savo vaikus 
idant dėvėtu drapanas ilgai o 
jeigu kur suplisz arba prairtu 
ne lopyk ir nešink bet meski in 
kampa o nupirki naujus. Juk 
naujos drapanos iszrodo pui
kiau o levas už visĮcn užmokės.

Ne czedvk savo viso sunkei 
uždirbtus pinigus. Tszdavinek 
kanodaugiausia. Juk geradu- 
szi kožnas mvli.

Jeigu tavo vyras pareis na
mo isz darbo nusiminias ir gei- 
dže truputi susimylejimo nuo 
tavos, pradeki jam iszmotineti 
jojo padėjimą ir savo huomo-
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i daugeliui 
žmonių pirmam varde.
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ANT RANDOS
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dl Reading

. |i_nes
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Du apartamentai del gyve
nimo, po adresu 901 E. Center 
St. Pigi randa. Kreipkitės ant 
vjrsz-mineto adreso. I> 1 ■' .

— _ .   I ŽL... ... ,

; • r

TŪmUANIAN 
ĮdANCĖ SOLIO .* ■—■ —   ■ ■ *
BiWANo"i$0L0 H

(t .100

Nedeline Ekskurcija in
► j “ I' **

Praleiskite diena New Yorke arba 
, . atlankykite gimines ar pažinstmus 

ei* Bpeciallszka ekskurcija in

In New ¥orka $4.00
NEDZLIOJ 4 SAUSIO J

— Specialia Trciaaa Sabataa Naktį
Shenandoah 12:35
Mahanoy City'........................ 1:16
Tamaqua .......................... ..

t

- w

1:4B

” Kple dauffiaa* informacija apie 
’ *•*! teita akskareija kreipkite* ant 

Readinro geležinkelio stacija arba 
iita pM John M. Rolin, Die-

Į

»
> IrMsyJiiU PM John M. Rolin, Dls-

Ibriet Passenger Agent, William-
' I sport. Pa. ♦

|ANT READING GELEŽINKELIO
f

*

Qontaini^ a choice 
collection of the most 
popular Lithuanian 
pitcu <* * * < * *

TIK IŠLEISTA.
Kaina 16c.

1

t % I
Szi Albumą Liotuviszku Szokiu 
Gaidų ar Notų ant Pianu gau
namu pas’ , *' I

W. D. Boczkauskas-Ob.
Mahanoy City, Pa.
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WY0MING0 BRIEDŽIAI SZERAUNI LAIKE ŽIEMOS.
Vaisi is Wyoming kas žiema szoria tukstanezius briedžiu per žiema artimoje Jackson,

f

1MB

kur ju randasi daugiau kaip 20 tukstaneziai. Briedžiai žiemos laike suranda mažai maisto

ei užganadyti jeigu gauna
. . ; C —•

mo savo pacziuloį
• i j* i

bo ir ne randa pagamintos va
karienes arba siiszildyto van
denio. Tas jiems priduos pa
jėgas, norą del susipeszimo ir 
linksmybių o per visa diena 
buna darbszus ir gyvens su ta
vim aniuoliszkam sutikime.

Bandykite neiszpildyt szitu 
paniekinimu o datirsit links
mo gyvenimo ir sutikimo su 
savo vypi o tui’csit paguodonc 
nuo visu savo kaimynu.

■■ ■ ....ii................  hMi.ii-^.^ .■■i— mu—■■■—■

CK $125,000.00
SURPLUS I* UNDIVIDED 

PROFITS ‘$623,358.02

CAPITAL

. Mokamo 3-czia procentą ant 
Budfitu pinigu. Procentą pride
dant prie ju*u 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.irKas.
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KAMAS
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tarp kalnu lodei valutis juos turi muilyti, nes kitiaip isz bado pastiptu*

Į 
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ANŪKĖLĖ PREZIDENTO HOOVERIO.

BO
>

Mažiulele Jean Hoover, dukrele prezidento 
bert I lovį'r J r. ana diena turėjo atitraukta 
kuri nusiuntė del savo dieduko ir bobutes, 
Valst. Ilooverio aid Kalėdų.

<1If

sūnaus 
savo

Her- 
paveiksla 

prezidento Suv-

m

I

f.

. Z M

1

>

W'-lff. iai A
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KAPITONAS HARVARDO 
FUTBOLES.

Z
4 InltMBlb**!F7

) Edward M. Casey, likos isz- 
’ rinktas kapitonu Harvard uni- 
j versiteto futboles kliubo ant 
intelnanczio meto in vieta Ar- 
i noldo Harween žinomo kaipo 
{“Lightning Eddie.”
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DIRBA NAUDINGUS DALYKUS ISZ KONFISKUOTU SAMOGONKU.
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Studentai isz Scaaf mokslaines Parma, Ohio,dirba visokius naudingus dalykus isz va* 

rio, kuri naudoja isz konfiskuotu samogonku.
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VINCAS MINKEVICZIUS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Seniausias ir Įsztikimiausias Graborius Visam Mieste.
215 SOUTH MAIN ST. SHENANDOAH, PA.

nricr. uinfA»nc—n r. Namo telefonas—780Ofiso telefonas—116
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Kada Perkate Mesa
—-

Praszykite savo sztorninko arba buezerio kad jum 
parduotu SHENANDOAH mesa, visokiu gatunku. 
Lietuviszku deszru, skilandžiu, taukines, lasziniu. 
Mes turim gyvuliu skerdyne, esiseziause ir geriau
sia intaisyta pagal vėliausia mada del skerdimo ir 
uŽlaikimo mėsos visokiu gatunku po priežiūra 

'rando Pennsylvanijos Steito.
“ĮJONEY CURED HAMS ir BACON

Skradamq Muslodf 
i—^Let JrlTMunn} |
4H------ ----------- <rw wt-rfoniuninj 
finetfcignshi Sprande
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Knyruta, kurtoj 

Mrpdymal naudo._ 
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* ir’

Hrddttod* visoM vabttnlM 
po Sic. ir 70a. benk*.
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MMRYASO SOUTH rimt MSb 
BROOKLYN, N.M

___________ _______ • v
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s isz axaknu, žie- 
i yra geriausia 
r užkte-

tėjima. Teipgi priduoda apetitą, sumažina gazus viduruose
!r sustiprina viduriu sistema. Preke 50c. Raškykite lietu- 
visukai in LINOOM< ’ 

Cor. Eight and Lincoln Sts. 
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KILLS PAIN -

kumpiai ir laszinai.

SHENANDOAH ABATTOIR CO.,
RUPMAUnnAW PA

•%

f M
"iM*1

I

« *'V,

■j'

: p

! 4

. ....I*"

I r& VIW I l"

y. « ’K

c

/1SHENANDOAg^A

u

v 
j r t *

........“n . .....

Viktoras J. Paliilis
Plumberia ir Blekorius
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VALPOS ŽOLIŲ ARBATA yrasudijhn
viu lapu, uogu ir invairu žiedu. Szia Arbal
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vartoti nuo inkstu ligų, pūsles uždegimą i
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Jeigu jumis reikia gero Plumberio 
tai kreipkitės pas mane. Indedu 
visokias vandenines paipas, mau
dykles, szilumas, pataisau ar .už
dedu naujus blekinius stogus ir t.t 
Kaipo Lietuvis, Lietuviams patar
nauju kuogeriausia.,

Shenandoriocziai kreipkitės po 
adresu 400 E. Lloyd Sft. arba te- 
lefonuokito 826-W.

Is? Mahanoy City kreipkitės pas 
kalvi A. Baniuli, 1000 E. Pino St. 
arba tęlofonuokite 225-W. '

■ MERCHANTS BANKING TRUST CO.
n
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*” MAHANOY CITY, PA.
MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM

i

** t ■ ,
Pilnai apdraustas nuo ugnies ir vagiu.' Protekcija ir sau

gumas yra svarbiausias tykslas szio banko.
vyrai yra direktoriai szito banko. Visada galite but ti-
L . * jJ*' t » " 1 m

Geri biznavi

kri apie saugumą ir protekcija kada indedat savo pinigus 
in szi banka. Juso pinigai ne yra saugi kuferuose ar kisse- 
nuose. Indekite juos in szita banka*
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