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ISZ AMERIKOS KRUVINOS KALĖDOS' 
SUMUSZTA IR PASZAUTA 

MOTERE KAIPO IR JOS 
VYRAS.

V ,, 'I • ■II •

BEDARBIAI ŠUKELE MAI- 
SZATI SPIRDAMIESI 

DUONOS.
Brooklyn, N. Y. — Apie pen

ki szimtai bedarbiu šukele inai- 
szaiti prie miesto rotušes, ku
rie vėliaus susirinko prie Sala- 
veisziu Armijos namo, spirda- 
miesi duonos. Policija su pa
galba lazdų iszvaike maisztinin 
kus. Daug moterių ir vyru li
kos sumindžiotais susimiszime.

TURI 88 METUS JESZKO 
ASZTUNTOS PACZIOS.
Conway, Ark. — Apie 70 me

tu agtal Tamoszius Ward, per
sitikrino kad vienam nesmagu 
gyventi ant svieto, lodei apsi- 
paeziavo ir nuo tojo laiko pri
prato prie vedusio gyvenimo.

Ana diena iszeme laisnius 
ant apsivodimo asztuntu kar
tu. Apsivedė jisai su septinta 
motore du menesiai atgal, bet 
su ja persiskyrė ir pasijeszko- 
jo sau asztjinta. Ward’as lures 

r89 metus ateinanti Julajaus nie 
nesi.

32,000,000 YPATOS VARO 
AUTOMOBILIUS.

AVashington, 1). C. — Pirma 
diena ^uU.Jo, 19,31, meto, Siiv. 
Valstijosia radosi 32 milijonai 
yphtn kurios turėjo pavelini- 
mus varyti 67 milijonus viso
kiu utomobiliu. Įsz tujų 32 mi- 
Lijonu dreiveriu yra 22 milijo
nai kitosia valstijosia, kur ap- 
likantai nereikalauja sudėti 
egzamino ant varymo automo
biliu.

LAUKE DUONOS, SUKRITO 
NEGYVA.

Brooklyn, N. Y. — Miss Ju
lija Coakley, 75 metu sustojus 
eileje su kitais vargszais lauke 
savo kaleinos gauti maisto ir 
kada isztiese ranka paimti sa
vo dali, nukrito negyva. Po pa
darymui kratos josios name, 
policija surado daugeliuosia
kampuosią paslėpta 5,000 dole- tai pasirodo, kad isztikruju jo 
riu. Velione paliko penkos se- 
serunes kurios yra gana turtin
gos.
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Morgantown, W. Va. — Ne
toli czionais. Lietuviu Kuncu 
szeimynoj, per Kalėdas invyko 
kruvina tragedija. Begarbinda
mi Krislu dievobaimingi žmo- [ 
nes pradėjo gerti munszaina 
o paskui szaudytis.

Apie 1 valanda nakties Kon
čiene atbėgo pas kaimynus ir 
pradėjo praszyti, kad jie ap
gintu ja nuo vyro. Baisiai per
sigandusi ir susijaudinusi ji 
papasakojo jiems, kad jos vy
ras labai ja sumuszes ir szovos 
isz revolverio. Ir isztiesu ji isz- 
rode labai sumuszta. .Jos galva 
ir veidas buvo krauju aptekės, 
o viena alkuno buvo sužeista 
revolverio szuviu.

Kaimynai davė žinia 
ei ja i. Kada tvarkos sargai nu
vyko in Kuncu namus, tenai 
jau visi buvo sugulė. Kuncas 

esąs 
Pa-

!

poli-

iszlipes isz lovos sakėsi 
ir nieko nežinąs, 

ežios jis nomuszes ir neszoves. 
Bet policija inejo in 

kam bari ir
buvo keli kraujo latakai 

o lovoje iszkruvintos
' 1 vvisos patalinės. Policija rado

girias

miegamoji
Kuncu 

tenai 
ant

grindų,

nes
jau nebuvo kam juos

Kuncu namuose ir viena sveti
ma vyra, tūla Antaną Larinski 
isz Bob Towno. Jis taip pat 
buvo girtas ir susikalbėti su 
juo negalėjo. Kuncas ir Larins- 
kis buvo aresztuoti. Trys ma
ži Kuncu vaikai taip pat isz- 
vežti policijos nuovadon 
namie
prižiūrėti.

Klausinedama pas kaimynus 
policija sužinojo, kad Kuncu 
name buvo girdėt szaudymas 
ir kad vėliaus Kuncas jiems 
skundėsi, kad jam buvo suva
ryta kelintas revolverio kulip- 

’ku. Policijos nuovadoj Kuncas 
nenorėjo prie to prisipažinti, 
vėliaus kada ji tenai iszrede,

re
UBAGAI SURENKA PO 

$50,000 ANT DIENOS.
New York. — Labdaringos 

draugoves czionais apgarsino 
kiek ubagai surenka per diena 
auku nuo žmonių. Kožna diena] 
surenka jie daugiau kaip 50 
tukstanezius doleriu o nekuria 
surenka not po 40 doleriu ant 
•r dienos: *•b

e
UŽRASZE SAVO KŪDIKI 

BOBUTEI.
"Mrs. Alicija

uaszle,
Philadelphia.

Echelmeir, ’28 metu, 
mirė ant pendesaitls, palikda
ma trijų metu dukrele. Puse 
valandos priesz mirti motore 
padare sekanti tostamenta: 

. “Palieku savo kūdiki savo mo
tinai, visus rakandus, 300 do
leriu ir 2,000 doleriu žemiszko 
turto. Noriu kad mano motina 
mylėtu mano kūdiki, nes moti
na yra geriausiu draugu ant 
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SVARBIAUSIAS ULYCZINIS KAMPAS ANT SVIETO.
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yra butą ugny. Viena kulip- 
ka jis turėjo instrigusia krū
tinėn, kita rankon. Kas ji szo- 

jis nenorėjo pasakyt.
name policija rado daug 
szaino ir daug bonku jau isz- 
tusztintu. ’

Szita invyki placziai apra.sze 
anglu dienrasztis 
town Post.”

( i

GRŪDAS KRUOPU ISZAU- 
GO VAIKUI AUSYJA.

Albany, N. Y. — Nuo kokio 
tai laiko baisiai kentė ant 
skausmo ausyja Orenas Sudtell 
12 motu vaikas. Aut galo tėvai 
nuvedė vaika pas daktaru, ku
ris iszeme isz vaiko ausies 
sprogstanti grūda kruopu. Vai
kas dabar sveikas/

• •

AMERIKONAI SUVALGO 
DAUG SALDUMYNU.

Chicago. — Amerikonai kas 
metas suvalgo daugiau ne kaip 
už pusantro bilijono doleriu vi
sokiu saldumynu (kendžiu), 
tai yra, apie 600,000,000 svaru. 
Taip apskaitė fabrikantas sal-

Isz Visu Szaliu baisios skerdynes
II

YRA TAI BAISUI 
PASIAUKAVIMAS

38 ŽMONIS SUDEGINO SA
VE TVARTE NUO BOL- 

SZEVIKISZKU PER
SEKIOJIMU.

Pagal apskelbimą Los Angeles, (’aliL,'Chamber ot‘ Com
merce, tai kampas nlycziu Seventh ir 
gausias (bossiest) kampas aut, viso svieto.

Broad wav vra krutin-
6

<r

LIETUVIAI DARE
PINIGUS

ARESZTUOTAS VIENAS 
FOTOGRAFAS IR VIE

NAS SPAUSTUVNINKAS

Montello, Mass. Nuo ko-

APIPLBSZIMAI PO VISAS 
DALIS SUV. VALST.

* "

Mowville, Iowa. — Banditas 
sulaiko kasieriu Wilkins First 
Trust and Saving banke paim
damas 6,000 doleriu, iszveže 
kasieriu 10 rnvliu in užmiesti ir 
pats dingo.

Ryga, Latvija, 
drmi per Bolszevikiszkiis 
t i keli us kaiimiocziai isz kaimo 
U m » f
Maly Kurilam ant I’krajinos, 
notare atsikratyti nuo t uju pri
spaudimu i r pri’spkiojiiĮiu. 
negalėjo ilgiaus nukensti 
koiivbiu kokius ant 
uždėjo, nutarė užbaigti 
gyvenimą ant visados.

Kaiimiocziai susirinko su sa
vo šzeiinvnoms in dideli t varta 
kur padegi* ir visi, 
38 ypatos siidege.

Laiki* degimo tvarto kaimuo- 
cziai giedojo psalmas ir szven- 
tas giesmes netemindami visai

[A

ant baisiu kaneziu laike degi
mo.

Ant rytojaus kada vienas isz 
virszininku atvažiavo in kaimu 
rado pelenuosią tik kaulus su
degusiu žmonių.

/ Persekio-
ne-

nes 
sun- 

ju valdžia 
savo

ska it I in pi

'I ■ h -, * • * ’• »

•'kio taidaiko musu aplinkinėje

(I II
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— Banditai
pasirodė apyvartoje netikru
5-doleriniu, kurios buvo pada-

Green bu rg, Pa.
sulaiko gromatneszi Cyrus Mar 
kle kuris vožė paczta, apiplosze 

rytos Federal Reserve Banko pacztinius niaiszns ant 1,000.do
vardu. • Valdžios agentai tuo- 
jaus pradėjo sekti, isz kur tie 
pinigai skleidžiami, ir suome 
tris vyrus: Lietuvi fotografu 
Krugori, spaustuvninka Matu
ti ir batsiuvį Sutina.

.Policija sako, kad visi trys 
ja u 
Jie

bet pa- 
Vienas

prisipažinę prie 'kaltes;
iszplatinv Montėlloj ir 

Brocktone apie 30 netikru 5- 
doleriniu. Pas Matuti polici
ja sakosi radusi ir prietaisus 
pinigu spausdinimui, 
ežiu klisziu neradusi,
suimtųjų jai pasakęs, kad kli- 
szes gerai neiszejtįsios, pinigai 
buvo neaisz'kus, 
kliszes sunaikino ir 
naujas daryti.

Kiek mums žinoma, Karolis 
Matutis, kurio spun siu vėlėj po 
numeriu 193 Ames si., buvo 
spausdinami pinigai, yra labai 
mažai prasilavinęs vyrukas, ir 
staeziai nesinori tikėt, kari 
toks žmogelis galėtu tokiu dar
bu užsiimti. — K.

todėl jie tas 
planavo

VAIKAI PABĖGO ISZ NA
MU; NORĖJO APSIVESTI. 

■I
* ’ ; j. * ■■ |i y],. .»j) i 1 z W A c

Corning, N. Y. — Du insiiny- 
leja vaikai, kurio keliavo in 
Detroitą gyventi “draugiszko- 
ja meilejaH likos nuimti nuo 
trūkio ir uždaryti policijoj.

Buvę ta Richardai Benchi- 
nift, 14 metu vaikas ir Mariuto 
Palumba, 13 metu mergaite, 
abudu isz. Mount Carmel, Pa. 
Porele pasakė policijai, buk 
abudu karsztai mylisi, 
buvo per jauni apsivesti, todėl 
ketino gyventi “draugissjkoja 
meiieja.L’, Abudu likos nusius
ti paH tėvus ant limbines viu-

13 metu mergaite

o kad

loriu.

Szeszi ge-

KOMUNISTAI ISZSKERDE 
100,000 NEKALTU ŽMONIŲ 
IN LAIKA 6 SANVAICZIU.

IFankow, Kinai. - 
džios tyrinėjimas 
komunistai in laika >zoszin sa- 
vaieziu iszskerde 100 lukstaii- 
cziu nekallnjii gyventoju Kian- 
gsi provincijoj. Apie 124,000 
namu sudeginta ir turto sunai
kinta daugiau už 300 milijonus 
doleriu. Komunistiszki kinisz
ki banditai iszskerde kone dvi 
I recz dalis gyventoju Kinu pro. 
vincijoi. Badai upe Kian buvo 
tikrai raudona nuo kraujo žu
vusiu žmonių, o nužudyti buvo 
sukrauti vienas ant kito kaip 
dideli kalneliai. Paežiam Kin
iu* nužudyta 40,000 ypatų isz 
kuriu 0,000 prigulėjo prie aug- 
sztesnes klasos žmoni u.

down i u menesiu *
Plotinoje daliji* Kaušu, mabo- 
metoniszki kinezikai iszžude 
30,000 žmonių. 'Tame paežiam 
laike banditai pa<*mc in nelais
ve 20,000 moterių ir merginu 
o mažiausia 40,000 žmonių isz- 
miro badu ir ligų.

In laika

Pagal vai
tai kiniszki

I

Balt imore, M d. — 
ra i apsiginklavo banditai ap
vogė Commercial Saving Ban
ka ant 15,000 doleriu.

‘Tamaqua, Pa. ■— Keli jauni 
vyrukai apvogė Henry Roch- 
man drapanų sztora ant 25 do
leriu po tam dingo automobi
li uja.

HI

ROSIJOJ DABAR DIRBA 
PO 5 DIENAS

Moskva. — Nuo Naujo Meto 
visoja Soviatineje Rosi joje, li
kos užvesta penkdieninc san- 
vaite darbo visosia dirbtuvesia 
ir pramopesia. Lyg
valdžios (larbininki dirbdavo 
po penkias dienas.

tam laikui

Slaptingu 
apvogtas sztoras 

ant 25,500 doleriu verties tavo- 
ro ant 523 South uli. Elkin dirb 
t u ve liuksu taipgi likos apvbg- 
ta ant 1,540 doleriu kuriuos 
ketino iszmoketi darbininkam.,

Philadelphia, 
bildu likos

padirbo
1,500,010 visokiu 

paša-

FORDAS PADIRBO 1,500,010 
FORDUKU 1930 METE.
Detroit, Mich. — Fordo au

tomobiliu dirbt uves 
1930 meto
Fordiniu automobiliu 
žieriniu ir troku.

Imant, kad kožnas Fordinis 
automobilius įkasydavo liktai 
po 500 doleriu, tai tiejei auto
mobiliai buvo verti 75 milijo
nus doleriu suvirszum. Tegul 
Fordas turi tiktai puse pelno 
tosios sumos, tai jam pasiliktu* , 
kiszeniujo czysto pinigo dau
giau kaip 37 milijonai doleriu.

20 DARBININKU BUVO UŽ- 
GRIAUTAIS PER 30 

VALANDŲ.
(bikiniui, Calif.

kai kasdami dideli 
tuneli Court Runge, staigai tu
nelis sugriuvo^ pagAudamas 20 
darbininkus, 860 pėdu po žeme. 
Nelaimingi iszbuvo po žeme 30 
valandas ir likos vis laimingai

- »

i- < -

Darbinjn- 
vandonini

t'MARIOS PAKILO;
16 PRAŽUVO.

Melborune, Nauja Gvina. — 
Szesziolika žmonių likos nu- 
neszti per mariu vilnis, kada 
marios staigai pakilo. Vilnis 50 
pėdu augszczio užliejo visa pa- 
kraszti aut 300 mastu. Šapo ra 
misijos stot is ir Mandang kai
melis likos visiszkai sunaikin
ti.

DU ITALISZKI EROPLA- 
NAI SUSIDŪRĖ, LĖKDA

MI IN BRAZILIJA.
Buenos, Aires, Argentina. — 

Telegramai pranesza, buk <lu 
Italiszki eroplanai kurie loke 
in Brazilija isz skaitlio dvyli- 
kos, susimusze ore ai’ti Praia- 
branka, vienas sudegę o kitas 
turėjo sugryžt atgal in Italija.

Deszimts eroplanai gilukmin 
gai atlėkė ir sulupę ant Poten- 
gy upes po 17,00 myliu keliones 
isz Bolama, Afriko. Tiikstan- 
cziai žmonių pasveikino lekio- 
tojus. • .

Užmanymas Halijoniszku le-
► » 11 \ • 

Valstijas po trumpam pasilsiui 
Brazilijoj. ,

SOVIETU RUBLIS
NUSMUKO IKI 3 CENTU.
Sanchai, Japonije. 

szama, 
vyriausybei Japonijos banko 
skyrių Vhidivostoke, Rusu rub
lio kursas nusmuko iki 3 cen
tu. Pirma už bolszoviku popie
rini rubli tenai buvo mokama

u

kiotoju yra atlėkti in

Prane-
kad uždarius sovietu

MAISZTININKAI
SUDEGINO 250 NAMU<

London. — Telegramai pra* 
nesza bok didelis skaitlio 
maisztininkii užklupo aut mies 
toliu Hiimansi ir Vadov 
ritins sudegino
ežio szifnlo namu. Keli polici* 
jautai likos sužeisti. Maisztįn
inka i a leme nuo vi rszi ninku ir 
policijos ginklus ir 
po tam prasiszalino 
nūs.

ku*
viso pust re-

amuniciją;
in kab.

Paskutines Žinutes
< Pottsvillf, Pa. -

km 
skaudžei

Jonu-
Dumbickas, 4 metu, likos 

>iižeistas in ranka,
kuri gavosi in elektrikiui nu
geri, kuri paleido be 
motinos. Gvdosi Pottsvilles Ii* * 
go n botoje.

f
viskas 
ju

zi niofll

Jal

0.000 žmonių.

1,000 BENAMIU PER 
TVANA; DAUG 

GYVULIU PRIGĖRĖ.
Arman, Transjordania.

likos 
t ūksiantis

<iiwi —Ml n. j| ^1 j 
dėsiu* dalis miesto Aliaba, žie
minėje dalyje Arabijos, 
užlietas per tvaiųi,
gyventoju pasiliko be pastogių 
ir daug gyvuliu prigėrė. Mano
ma kad keliolika žmonių taip
gi pražuvo.

POPIEŽIUS PANIEKINO 
PERSISKYRIMUS IR

GIMIMO SUVALDIMA.
Vatikanas. — Popiežius Pi

jus XI savo enciklikoje pakar
tojo 'kataliku doktrina, rustai 
pasmerkdamas vadinamas oks- 

vedvbas
sus, gimdymo kontrole ir ste
rilizacija. 16,000 žodžiu doku
mente stipriai pasmerkia tai, 
kaip didžiausias piktadarybes 
priesz Visagali. Popiežius ra
gina panaudoti visas

porimentales divor-

ti vyro i

bažnv- 
ežios jėgas ir autoritetą kovo
ti priesz ta moralybes puolimą 
ir pavojus szeimyuoms.

Jis taip pat pakrloja kata
liku doktrinos dali, kur Lie- 
cziama moterų pareigos. Nu
rodo, kad moteris turi klausy- 

veliaus szi karta pa
daro iszimti: “nenustojant sa
vo-savigarbos, iki tjiin tikro 
laipsnio.” Szi iszimtis vientin- 
teh* atmaina Popiežių encikli
kose tuo reikalu. Visi kiti en
ciklikom paragrafai yra szimt- 
mccziu scimino, kurie rodo ka
taliku bažnyczios nepaprasta♦ ' * 
kon nervą ty v i szk u nuu A t si sky- 
rimai, pav., neleistini prie jo
kiu aplinkybių ir jei pora va
do, tai jie neperskiriami iki 
mirties. Gimdymo kontrole 
skaitoma, dideliu prasižengi
mu. Lyties mokslą smerkia ir 
vėdina perdėtu* fiziologiszku 
mokslu, tacziau pabrėžia, kad 
laimingas sz<*imyninis gyveni
mas priklauso -nuo gero jau f !' -4 - A If * A A

Harrisburg, Pa.
parengia ant cereinom- 

i n vedimo Penn sylvan i jos 
gubernatoriaus naujai iszrinK*
to Pinchoto diena 20 szio mime* 
>i 11. 1 f

I

lieijiį užklupo aut
Taving kuriame
įlaug banditu. Muszyja 
ilitai likos užmuszti o daugeliu 
sužeista.

Manila, Filipinai.
{miestelio;
pasislėpė

23 bau-

PlH

A,

i

rnb*"* w * w * w * •» •

GAL IR TEISYBE
klegiojanczioa§ Liežuvis 

inoteres daugiau dagris vvrui, 
ne kaip visos blusos lovoja.

§ Tik beda su *|iiekuriais 
žmonimis. Kaip turi mažai pi
nigu tai laimes jeszko, o kada 
turi invales pinigu — sako kad 
yra n (‘lai m i ligas-.

§ Sakykie kvailiui teisybe 
— užpykinsi ji. Meluok prieslc 
ji, o ypatingai apie jo ypata, 
tai bus tavo prietelium.

§ Kitados motere turėjo il
gus plaukus ir ilgus liežuviu^. 
Sziadicn už tai turi trumpa 
protą ir trumpus plaukus, tik
tai ilgus liežuvius. 
" § 
yra piktu protą mokina.

§
del daugelis isz musu daug lai
ko negaiszina, tiktai apie pinu 
gus mislina.

§

jeszko,

Neviskas yra piktu kas

Laikas — tai pinigus. To

Puse gyventoju Ameriko 
kas diena pasigėrė.
arielka tiktai prohibicijos tie
sioms ir jos vaisiais.

“Gyvenimas yra* kvily** 
— pasakė tūlas policijai)*

Bet ne

§
ta’'
tas Berlyno ir szove sau in gal
va. reisybel’Kuom kvailiu ma
žiau ant svieto Hmm goriai! 
žmonoms gyventi ant Hvieto.

ATSAKIMAI !
»J,Ž. Pi 11 stop. Pa.

tamsta kaip tau protas parode, 
bukie mandagus, iszklausyk ir 
apsvarstyk dalykus kantriai, 
duokie savo gerus patarimus ir 
daugiau nieko nereiks. Knygu- 
cziu apie tai I Jetuviszkoja kal
bėjo nesiranda. *

Nežinomam isz Oswego, N.Y.
✓

— Zinute apie krata prohibi<^- 
jos agentu pas tūla Lietuvi ae 
talpiname, nes ne. buvo jokiu 
paraszo. Gromata nuėjo in gur-

Daryle

• u

<1
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Kas Girdėt
Laimingi anūkėliai Olaronce 

ir William Berry,isz viso tik
tai trys, pasiliko po savo die
dukai 
lėlio

s siikcesoriais mažo tur- 
tiktni dvideszimts milijo

nu doleriu. Vienas isz tuju lai- 
tris 
t re

mingu aniiku turi tiktai 
metuH, antras keturis ir 
ežias asztuonis metus.

I

prieszais savo vyra paduoda
ma priežasti kad vyrus be jos 
pavelinimo nusiskuto nsus,nes

! laikraszti, rado nesuprantama 
vadinama

apsivedė su vyru 
ilsus ir dabar nenori 
s n vvru kuris

turi neziu 
gyveir. i 

neturi usu.
Sudžia davė Mrs. Webbs per 

siskyrima, nes vyras nenorėjo 
užleisti daugiu usu po panosių.

sunkiau atsiliko paežiai 
Francuziszko notaro i 
Claremont, kur ponas notaras 
nusiskuto sau nsus, bot ant per

Bet 11 I Jill fjlcl I I 
miestelyj

Gerai ant svieto turėt turtin- siskyrimo savo paeziules nesu- 
gus tėvus, arba <tiedukus. Bet Į tiko. Pristumta prie paszelumo
visa nelaime yra. kad vieniems 
gaunasi mil joną i o kitiems be
da.

JUOKAI
♦ ' Al*'

Viena motore skaitydama*

žodi vadinama “apmaudn” 
Klause savo paties kas tai do 
žodis *

mVai yra mano szirdelo
tas, jeigu vyras sako in akis 

1 savo pauzei jog ja ja myli. ..

piktumo nuszove

buvo
Kokis lai 

atvažiavo in 
kaipo vargingas

Richard Hellman 
Siiv. Valstijas 

ateivis 1903 
mete, turėdamas viso luito tik
tai szimta doleriu. Pradėjo jis 
dirbti majoneizini skystimą ir 
Mziadii'ii dasidirbo turto vertos 
penkiolika
Bet tas noroiszkia, 
vargingi ateiviai galėtu 
likt milijoiioriais.

Ant vieno, kuris

milijonu doleriu, 
kad • • 

VBI

pHSl-

, dasidirba 
milijonus randasi tukstaneziai 
kurio per visa savo gyvenimą 
pasiliks vagrszais.

.Mažai kas žino, kad randasi 
liga, kuri savo auka apdengia 
akmeniniu pancierium. Nelai
mingi ligoniai kurie serga ta 
baisia liga, konezia ant snak- 
menijusiu audiniu po skūra, ku 
ri apima visus muskulus ir jais 
padaro be valdžios, 
vadina ta liga ” 
gresi va et regresiva” 
ties tosios ligos daktarai 
sziai dienai neiszrado.

Ana diena likos atvežtas <n 
ligonbuti Fridnchshain, Aus- 
t rijoj, 
sergantis taja liga.
susitvėrė jam akmeniniai ka
muolėliai. Po skūra, ant pecziu 
galvos, pažastimi, susitvėrė 

n kmens.

Daktarai 
callinosis pro- 

. Priežas- 
IvgJ <*•

zesziolikos metu vaikas
Po skūra

pažastimi, 
kamuoliai vopninio 
Skūra prilipus prie t uju akme
niniu kamuoliu nesiduoda įtu
piant. Daktarai nežinojo kaip 
pradėti gydyt taja ligo ant ga
lo nutarė panaudoti eksrei 
Roentgeno. Pasekmes tojo gy
dymo buvo nepaprastos. Ligo
nis dabar gali pajodyt rankas. 
Tieje akmeninei kamuoliai po 
eksrei szviesa tirpsta ir skūra 
darosi minksztesnc.

ydyt taja ligo ant 
panaudot i

musu skaitytoju

MUSU MOKINTI.
Ka tu Antanai mėgsti 

gėriuusia skaityt t
iRKF

♦

o
u
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pragaro.
mAA

U-gi Dievu, dangų irmotoro isz 
v v ra. e

Pagal liudintojii pripažini
mą, tai pono notaro ūsai
puikus ir taip ilgi, kad galėjo 
suriszti juos užpakaly ja galvos 
ir nėr ko stebėtis moteriai, kuri 

ųsunetekus taip puiku ijsu savo 
vvro kuri isz nubudimo net nu- fa
szove savo vyra. Sudas nežino 
kaip nuspreiisti t iešmą.

O ka dauginu ?
Astronomija ir bigona ir 

apie Kniumba.
Tai jaigu taip mokines 

kodėl ne eini ant profesoriaus 
tiktai drpiverianji ?

— Mat asz prie arkliu daug 
drąsesnis kaip prie žmoni u.

mirėPraeita meta Detroit<‘ 
turtingas farmeris Smith, ku
ris dasidirbo ant žeiniszko tur
to deszimts milijonus dolerio. 
Puse tojo turto nžrasze 
nenis o kita puse užrasze 
labdaringu tikslu, gminoja ko 
rioja gyveno, bet nžraszymas /
tojo turto yra labai nepapras
tas. Sztai gmina, jaigu priims 
tuos penkis milijonus doleriu, 
turi pastatyt ant kapiniu ant- 
grabi (manzeliju) kuris persta
tys jo narna, o vienam kamba- 
ryja stoves jo grabas, kuris 
turės stiklini antvožą. Prie gni 
bo diena ir nakti turės stovėti 
du sargai, kurie pildys sargyba 
per asztuones valandas, 
kad prie lavono stoves po sze- 
szis žmonis. Sargai už savo 
darba aplaikys po tris tukstan- 
czius doleriu algos ant meto, o 
laike sargybos gales sau daryti 
kas jiems patinka. Bet iszlygos 
yra, kad no ant minutos neap
leis sargyba prie grabo.

Tasai nepaprastas testamen
tas sakele nemažai ergelio gmi
noja. Isz vienos puses norėtu 
szirdingi iszpildyti vale miru
sio Smitho o isz kitos puses 
priesz tai pasiprieszino r 
bažnytine valdžia, kuri tvirti
na, kad lai paniekinimas bažny 
tiniu tiesu. Akyva kaip tas vi- 

įlalykas užsibaigs. Tuom 
lai k jau atsiszauke apie penki 
szimtai žmoni u, kurio

Daugelis 
skundžiasi kad negavo szirael 
Kalendoriaus ir net korszina 
(o gal isz piktumo) kad <lati- 
giau neims laikrassczio. Kiti 
vela sako kad neaplaike szirnet 
kalendoriaus. Del to taip sako, 
kad neskaitė, kad szirnet nega-l 
lejome kalendoriaus iszduoti 
isz priežasties blogu laiku ir 
trotijorae daug pinigo siundą-; 
mi žmoniems laikraszti “ant 
Largo”. Mieli skaitytojai nėr 
ko pykti, juk jum buvo blogi 
laikai, o jaigu žmonicm buna 
blogi laikai tai ko galite tikėtis 
nuo biznierių,-kurie žmoniems 
duoda tavom ant bargo, po 
tam neužmoka o biznieris tuo 
daugiausia nukenezia, ha turi 
iszmoketi isz savo kiszeniaus 
k os turner in skolas. Panasziai I 
ir su iszdAvysta laikraszczio. i 

Todėl nerugokite ir nepykite 
guddoti skaitytojai kad nega-

i

gira i -
ant

taip

geidžia

Tula jauna pora jau ilga lai
ka vaikszcziojo su savim.

— Vienu karta jaunikis sa
ko savo numylėtinėj:

— Negaliu su tavim ženy-
tis!..

— Delkof
— Apmislijau kitaip.
— Gerai. ' Negalima tavęs 

žinoma priverst. Pasakysiu tau 
vienok, ka padarysime. Kada 
žmones dasižinos, kad tu mane 
pametei, tai, asz negalėsiu sn 
kitu apsivesi, tai man ir tu pri 
pažinsi. — Tu galėsi visada ap
sivesi. Duosim ant usaku, o 
kada tave kunigas užklaus: Ar 
tu nori imt mane už paežiu? — 
tu atsakysi: Taip. O kada ma
nės užklaus: “ar asz noriu pa
imt tave už vyra? asz atsaky
siu: “Ne.”

Jaunikis sutiko ant to. Pa
skirtoj dienoj szliubo, abudu 
stojo priesz altorių. Kunigas 
taigi užkfause ta svarbu už- 
klausyma jaunikio, o jis atsake 
t < taip”. Paskui užklausė jau
nosios ji taip-gi atsakę 44taip”.

Ka ? — suriko jaunikis. 
Sakai kad sakysi 
Žinau

pati — bet asz apsimislijau ki
taip.

“ne”!
atsake jauna

''OJLUtm V Įvirai VV I

aplaikyt dinstus sargu už 3,000 
doleriu ant meto stovėti prie 
lavono.

— Apsipacziavau, Jonai, ar 
gal nori mano pauze pamatyt.

— Imk ja ja velnoi jau ma- 
niszke man daede, jog ne noriu 
žiūrėt, da turetau ant tavo 
žiopso f.

da turetau ant

4 Read in 
. lines

O <»
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Sztai Pigi Ekskurcija 
Praleiskite dienn New Yorke arba 
atlankykite gimines ar pažinstmus 

eis specialiszka ekskurcija in

In New Yorka $4.00
NEDELIOJ 18 SAUSIO

Specialia Trelnaa Subatoa Naktį 
Shenandoah ........................ 12:85
Mahanoy City.......................... 1:16
Tamaqua .............................. 1:45

«••••••
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Apie daugiaus informacijų apie 
szita ekiknrclja kreipkite* ant 
Readingo geležinkelio stacijų arba 
raszykite pas John M. Rolin, Dis
trict Passenger Agent, William
sport, Pa.

ANT READING GELEŽINKELIO

I

vote kalendoHMtw, -nes ir mums 
buvo nesmagu kad turėjom jus 
apvilti, liet szirnet stengsimės 
jum už tai atlygint dvigubai 
per iszleidim geresnio ir didės?.
nio kalendoriaus ant 1932 me-' 
In.

Tūlam mieste Ohajuj užveda

W. TRASKAUSKAS 
UKTUVIBZKAS GRABORIUS

Laidoja hunus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
krlksztlnlu, vesellju, pasivažinėji
mo ir t.t —-Telefonas 506

teiwua.tula motore Webbs j *03 y^M*ha"°r^7 ****•

KAD MELIUOTI TAI GERAI
Vienas maloris, didelis me

lagis sugryžias isz Kaliforni
jos pasakoja del žiopliu, apie 
didelius vėjus.

Asz vienam maliavojan
portretą su skrybėlė -ant galvos 
Kada ant rytojaus atėjau In 
savo szapa, tai mano portretas 
neturėjo ant galvos skrybėlės. 

—• Ar isztikro!
— Isztikro, naktį vejas nu

pūto nuo galvos.

r

tu. JJ.'. — -u ffi J ■■H-J'IB UU8U 1 . ...1

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Liotnviszkūa 
Dentistas Mahanojuje 

Ant Antro Floro, Kllne Sztoro 
19 W. Centre St., Mahanoy City 

r... ------------- Į

K. RĖKLAITIS
Lietuvlsshas Graborlue

narnos prekes.

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagalbi
ninke moterems. Priel-

I

616 W. Spruce Str., 
Bell Telefonas 149 

MAHANOY CITY, Fa.
606 Market Street

Bell Telefonas 441-J 
TAMAQUA, - PA.
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DIRBA EROPLANA IDANT ATMOKET SKOLA FRANCU AI.

• *• v<A» *

I
» ...

t
pasakaite

Vokiecziai -geisdami atmokėti kariszkas skolas Erancijai, suliko

h:
•w

padirbi i kelis dide-
liūs Rohrback-Roman eroplanus, kurie dirbusi Rohrhack Kropiami Dirbtuvėje Berlyne.

'<#• V':, '■ M ‘ l'i ■>' ' . ,!' ' *■ ,, . : ‘ : ; ..r

Geras Atsakimas Darbszti Mergaite
, , J, _ 

»' ■* * • 
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Turiu papratima kelionėje, 
kur tik pribirau in koki mieste
li su reikalu, atlankyti Kafal i- 
kiszka bažnyozia.

Neseniai pribuvau in mieste
li 8. jau pavakary ja. 
kambarį botolija, 
in artynia bažnytėlė. Buvo tai 
Mojine nobalžanstva ir patai
kiau tada, kada bažnytėlėje gio 
do jo szventas giesmes, 
balsas mergaites nudavė 
saldžiusiu ir gražiausiu.

Kada užbaigiau savo malda, 
mano akyvumas man nedavė 
afsilsio, užklausti zakristijono, 
kokia tai mergina taip gražiai 
giedojo.

Zakristijonas nesiduodamas 
ilgai praszytis, apsako man 
daugiau ne kaip tikėjausi isz- 
girst. Szitaip pradėjo:

— Neseniai vienas isz mus 
parapijos vaikinas, norėjo ap
sivesti su taja mergaite. Turė
jo jisai daug pinigu, buvo žino
mas visiems ir gana geras vai
kinas. Tėvai tqsios mergaites 
turejosi gana gerai, norints ne 
buvo turtingi, o mergina buvo 
dievobaiminga ir darbszti. 

1 4 4

Turtingas vaikinas mane, jog 
ka tik sau pareikalaus, 
aplaikys

V’111*.

Užemes 
' nnsidaviau

k v

Vienas 
man

viską 
už pinigus, apreiksz 

savo norą levams ir bus priim
tas.

Bet ant to labai paklydo.
- y , -

PASAKAITE ’ • j
Onute, parėjusi isz mokyklos 

mėgo sesti prie mamos su dar
beliu. Tuomet tarp juodvieju 
buvo indomus pasikalbėjimai, 
o drauge' molina parodydavo 
mergaitei, kaip dirbti kiekvie
na darbeli. Tokiuo budip Onu
te iszmoko laibai gerai 

skalbinius,

i > f

siūti, 
to py I iženklini i 

antes ir t d.
Karta Onnle, pabaigusi savo 

darbeli, sudėjo ji 
paslėpė kamodon.

(Janu sziadieu tau dirb-
~ tarė nuima, — eik geriau

nes

gražiai ir

Ii, i«>' ........o,
• i daba r sodan ir bėginėk sau 

ten sveikas oras.
— Leisk man, 

dar apsiuti aplinkui ant maszi- ; 
nos sztai szita .Jonienės skepe
taite ji jau visai mažai mato ir 
mažai turi laiko!

— rPai gerai, — tarė mama, 
džiaugsiuosi labai, kad rūpinė
si ne tik savim, bet ir kitais, ’.r! 
mėgsti padėti vargszams ir li
goniams.
Onute apsiuvo ski'petaite. Mo
tina vėl jai Ii epo 
paszokiueti 
sesute.

Juk asz buvau sziandien 
rytmetyje, todėl leisk 

mama pagaminti rytdie
nai uždavinius.

Mergaite sodo prie mokslo.
Pabaigus mokslą, ji prasze

sodne 
man

mainyte,

eiti
su

sodnan
%

mažu broliu ir

Isz pradžių viskas ėjo gerai, mamos leisti jai ežia pažaisti.

; i
Tail koki žaislu tu ežia

rasi :

l« ■«*.!■« >

liet

— draugi jauno vyro a p re isz- 
ke levams apie jo norą ir butu 
viskas gerai, bet tėvas mergi
nos užklausė ju:

— O kaip su jo tikėjimu, to 
vaikino ? Ar lankosi ant Misziii 
Szvontu1

— Užtikrinam tamistai -™ 
tvirtino vienas isz prieteliu 
jog vaikinas yra geras
kas kiszasi tikėjimo ir Misziu, 
lia 
jannikaicžini .- 
gu ne yra...

— Nemalonu man tai gir
dėt, bet kas netiki ir neisztikia 
mas in Dieva, tasai ne bus isz- 
tikiamas savo paežiai.

— Kaip apie tai tamistu 
manai ? Ar tai ketina būti atsa
kymas t

Taip, jaigu neturi tikeji- 
szventadieniu,

tai yra tokis, kaip ir kiti
— dievobaimin-

mo, szvontadięniu, szveneziu 
ne Misziu neturės ne paezios.

— Puikiai! tariau in zakris 
tijona, tai yra tėvas kokiu ma
žai turime ant svieto.

Tasai atsakymas teVo,— 
baigė zakristijonas — paskly
do po miesteli ir aplinkiniu 
žaibiniu staigumu, o geriausi 
jaitnikaiežiai isz visur jeszko 
susipažinimo su ta puikia sžoi- 
myna.

Turtingas jaunikitis negavo 
paezios, nes suprato, jog ne vis 
ka galima aplaikyt už pinigus 

* ♦ 

ka panorėsi. 
III llll < !■ i'■fallll BWII-I

SKAITYKI'fE 
1 >J ,įfį

o geriausi

4‘SAULE”

Naujas Didelis 
Sapnorius jau

Gatavas
*4 g* fa*

Jau užbaigom daryt 
Nauja Dideli Sapnoriu. 
160 puslapiu, su dau
gybe nauju paveikslu, 
iszaiszkina visokius sa
pnus kokius žmogus 
gali sapnuot. Knyga 
puikiai drueziai apda
ryta kietais audeklineis 
apdarais. Preke su nu
siuntimu tiktai $1 50.

L 1 f >
...............................••••>♦*

W. D. Boczkau8ka8-Co. 
Mahanoy City, Pa.

~ Asz pasiusiu žiurksztti
ku savo lelok

Tai kada sodnan eisi ? ' 
Paskui eisiu ir galėsiu 

ilgai ten linksmai szokinėti.
vaikeliai, 

protingai ir gražiai Onute pa
dalijo savo liuosn laika: 
miausiai pildo savo 
mes, besimokydama davinį ir 
mokslo, paskum vargszui arti
mui patarnauja ir tik ant galo 
likusi laika sunaudoja savo pa
sismaginimams ir žaislams.

6 6 6 
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yra daktaro receptas del 
Szalczio ir Skausmą Galvos 
Yra greieziautia žinoma gyduole. 

666 Teipgi Tabletuose.
wwwwwww****w%*w^rw*v**^r**w^%*

Žiūrėkite, kaip

pir- 
prieder-1

■fa
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CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

Mokamo 3-czla procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride- 
dam prie j ubu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mos norim kad ir jus 
turėtumėt reikalaus su musu ban* 
ka nepaisant ar mažas ar didelis.

! G. W. BARLOW, Pres.
J. FERGUSON, Vice-Pres.irKas.

i

A domukas’buvo smalsus vai
kas, kuris ka tiktai pamatyda
vo, tai viską norėdavo žinoti. 
Jis nuolatos klausinėdavo mo
tinos, su kuria danginusiai isz- 

, eidavo in lauka. . •11 *
— Nuo ko-gi iszmoko tos 

biteles daryti taip gardu me
dų? — užklauso Adomukfls mo
tinos, eidamas per soda, kur

— Nuo nieko, mano vaike
li, -* atsake motina.

— Tai jos daro medu nuo 
nieko neiszsimokine J Kokios 
tai nuostabios!

— Visi žvėrys l>e mokslo 
moka daryti visa ta, kas jiems 
reikalingiausias 
Paukszteliai veja sau lizdelius 
ir szvelniai cziulba, nesimokinc 
nei pas koki mokytoja. Ancziu- 
kai taip gerai plaukioja po vau 
deni, kaip ir ju motinos, nors 
to ju nieks nemokino. Viszcziu- 
kai, tik-ka iszsiluksztono isz 
kiauszinio, tuojau vaikszczioja 
ir lesa be niekenio pagelbos. 
Ėriukai greiti bėgioja paskui 
savo motinas, nors ju kojytes 
plonos ir silpnos, 
mirgėdamos 
sparneliais, 
krūmelio prie kito.

— Mamyte, 
Adomėlis, — bet visgi kas-nors 
turėjo pasakyti ir parodyt jiem 
kaip tai visa darosi!

— O tecziauf nieks ju 
mokina. Tiktai Vieszpats Die- 

I

vas davė gyvuliams galia, ku
ria jie naudojasi be niekieno 
pa go I bos. Vieszpats Dievas duo 
da, kad bitutes žino isz kurios 
gėlės imti saldumus medui ir 
kaip daryti gražias vaszko 
skyleles, kuriosia ir deda geliu 
saldumynus. Jaunas vorelis a
gerai, žino kaip mėgsti tinklu 
ir gaudyti jame muses, kurio
mis minta. Be mokslo ir kregž
de sulipdo sau gražu lizdeli. 
Tie visi gyvulėliai gerai su
pranta, ko jiems reikia, o tai 
vis aeziu Visagaliui Dievui, 
kurs viską sutvėrė.

Negalime matyti Dievo, nos 
Jis yra dvasia, 
pažinoti visur ii’ gerbti Ji Jo 
darbuose. Gyvulėliai neturi 
proto, o tik pajautimu, jie no 
supranta to, ka Dievas jiems 
padare, o žmogus yra protin
gas sutvėrimas ir turi suprasti 
Dievo geruma ir privalo už sa
ve o taipogi už visus pasaulio 
sutvėrimus būti dėkingas visa- 
ko Sutvėrėjui.

• Adomėlis valandžiuke tylė
jo galvodamas apie tai,,ka gir
dėjo. Pagalios rimtai tarė:

— Priesz keletą metu no 
mokėjau ne vaikszczioti nei 
kalbėti, o įlabar dėkosiu Dievui 
ir už ta gyvulėliu pajautimu.

— Gerai sūneli, — kalbėjo 
motina, —- isz visos szirdies de- 
kokie Vieszpacziui Devui už 
Jo gerumus, o kai isznugsi^ Dio 
va pažinsi, dar labiau, tai dar 
labiau Dievą mylėsi: ’ 

I

4,

buvo pristatyta aviliu-

gyvenime.

Peteliszkes, 
žibaneziais 

skraido nuo vieno
savo

suszuko

12 ISTORIJOS UŽ 25c
Nedarykia skirtumo terp vaiku 

rtiillekia visus ligai. Velnlszkas 
kaziriftvimas. Jpszkojo tarnaites 
o rado paežiu. Stebuklinga kuceja. 
Krėslas. Nelaiminga karalių ir jio 
vienturte duktere. Nelabas vyras. 
Prakeikimas. Delegatai pas grafa. 
Užkeikta skripka. Del tu, ka keti
na antra karta apslpacziuot. Pikta 
Onuka. PREKE' 25c.’

W. D. BOCZKAUSKAS - CO 
MAHANOY CITY, PA.

Velniftzkas

c

fe
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fe—
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no
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t

fell
1
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TIKRIAUSES KABALAS
▲rba Atidengimas Paslapcslu Atei
ties. Su pagelbs kazlrom Pagal 
Chaldelazku. Perslazku. Gralkiazku 
Arablazku ir Cigoniazku burtlnlku 
iBXguldinejimaa to kabalo yra labai 
lengvas ir kiekvienam gali būti eu- 
prastinu.

MORALISZKA KABALA
Katra Įsideda žmogaus ateiti. So 
Salamono Nose. '

TIKRIAUSIA BURYKLA
Sudėjo Cigouka 1st Egipto Rubine 
flulva. Del vyru ir motoru.

VISOS TRIS KNYGUTEI 
TIKTAI UŽ . . . L . ,

PrlBluskito mumis 25c. Gausite 
visas tris knygutes per paėsta. 
Pinigus galite siusti stompomte

W. D. BOCZKOWSKI-CO. 
MAHANOY CITY PA.

.............Ml— IW Illi II ■■ ■

•UTE* 25c.

bet Ji galimu

Ant J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABOR1US 

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

Nubudimo valandoje, sutei
kiam geriausi patarnavimu. Pa
laidojimą atliekam rūpestingai 
Ir gražiai. Busite pilnai ulga* 
nddinti. f

Isz Mahanojaus ir Girardvilles 
jeigu kas pareikalaus mano pa- 
tarnavima tai meldžiu man tele- 
fonuoti o pribusiu ln desaimta. 
mlnutu. tr Bell Telefonas 871 

. ..................................  BU—

i ■»

T

Viktoras J. Palulis
Plumberis Ir Blekorius

. 4 — I—— f 4

Jeigu jumis taikia gord Pluttiberio 
tai kreipkitės pas mane. Indedu

■

r B

I

visokias vandenines paipaa, mau
dykles, stilUMas, pataiMrti ėf už
dedu naujus Mokintus stegtte ir Lt 
Kaipo Lietuvis, Lietuviams patar
nauju kuogeriausia..

Shenandoriecsiai kreipkitės po 
adresu 409 E. Lloyd St. arba te- 
lefonuokite 826-W.

In Mahanoy City kreipkite^ pas 
kalvi A. BaniUU, 1000 E. Flfte St. 
arba tetafonuokite

i . ♦
aT
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Gvoniu Vargdienis.
Skyrius IV:

Tamsioje naktyje.
Sutemo žvaigždes J pnsirodo 

ant dangaus, o Karkyllbus ne 
iszejo isz vagono. Matomai bi
jojosi-susitikti sn detektyve, o 
ypacz lenkėsi idant ve) nepa
klaustu .jojo apie legitimacija 
valdiszka nes teisingai mano 
detektyvo, arelis buvo padirb
tas.

Au szrinte

4A

jog

kt.L 1 . i
neiszrodo', kad Imtu krimina
listu. Akyvas mano temiji- 
mas neužvylė manos niekad.

Isz teisybes ar ir tada 
tamsta neužvylė kada norėjai 
aresztavoti Zofija Auszriute ir 
mano už prasižengėlius?

jog tai 
atsake IFar-

4

— Prisipažinsiu, 
buvo klaida, 
kyll’ins*.

• Auszrinto turi smarkes- 
pažiura už tamista,

juokdamasis Juozas. — 
tamsta apie ta,ir Juozas buvo 

ant pozicijos. .Faunas detekty
vas stovėjo kar’uloriuje, priesz 
miegamaji vagonu in kuri nn- 
vojo IFarkyH’ius Auszriute isz 
sekanezio vagono, žiuivjo in 
Innga palicristo, prijausdama 
idant tas nebandytu iszszokti 
per Įauga. IlarkvlTius tik apie 
devinta valanda nuėjo in res
tauracijos vagonu, idant nusi
pirkti kiek valgio. Daug pake'- 
levingu jau miegojo, nekurie 
žiurėjo i adomai in valdiszka 
palicista, kalbėdami pnsbalsei 
visokius patemijimus.

Auszriute buvo tikra,
Harkyirius nžmusze nepažįs
tama, neturėdama vienok da- 
rodymu, negalėjo aresztuoti.

\part nužiurejimo detekfy- 
nepažinstama galėjo turo- 

bagažius, sprendė vie
nok jog skrynios josios suras 
kokius laiszkus ar popieras, isz 
ko bus galima sužinoti 
pravarde nelaimingos 

Taip manydama 
pradėt i pajieszkojima.

Kada Harkyll’ius gryžo in 
miegamaji vagonu, pamate sto
vinti Juozu prie lango.

Matydamas Harkyll’ius jog 
juodu esą tik du vienu, susto
jo priesz detektyvą. Juozas in- 
kiszo ranka in kiszeniu, ir pa
ėmęs rankena revolverio lauke 
prisiartinanezio Harkyll ’iaus.

X'aldininkas insmeige akis 
in .Juozą, pilnas neapykantos* 
ir piktumo.

l’žsto.jo valandėlė tylėjimo, 
tyla pertrauke jaunas detekty
vas tardamas:

— Kodėl tamsta teip žiū
rai in mane gal ka pasakyti no
ri f

— Teip tikrino sziurksztum 
balsu Harkyll’ius. — Sergėki^* 
mnne tolinus persekioti. Nevcf 
lycziau tamstai mane užpik- 
dinti, nes blogai tas gali iszei- 
ti!

Juokas pasitycziojimo iszsi- 
verže ant veido Juozo.

Klysti tamsta, manyda- ; 
jog asz tave nužiurau, nė

ra tai mano mieris!
— Nemeluok man. Viatiek 

neinkalbesi manes, ne del prn- 
hegimo laiko žiurėjai per Įau
ga !

i

ves, 
ti koiu

nes.

mas

apie 
mote

li o re j o

no tarė 
Ka 

jog detektyvo 
žino, kas nžmusze nepažinsta-
ma!

* Harkyll’ius 
miai, paskui paklausė dreban- 
cziu balsu:

— Ka nužiūrėjote apie pa
pildymu žmogžudystes ’

— Neužilgo tamsta sužino
si apie ta! — atkirto Juozas.

— Pasakyk man tuojaus! 
— suszuko Harkyll’ius.

—• Man nei nesisApnuoja!— 
Jaigu tamsta esi valdiszku pa- 
licistu, žinai turbūt, jog kiek
vienas detektyvas moka tylėti.

Piktumas augo Harkyll’iujo. 
Staiga pagriebė Juozą už pe- 
cziu; krato ji visa jiega, szauk- 
damas:

—• Girdi, noriu žinoti,
turite nužiūrėjo! Užmusziu ta
vo, jeigu man nepasakysi! Es
mių persitikrinęs, 
juto priesz mane!

— Leisk! — Suriko Juozas.
Bet Harkyll *ius suspaudęs 

,-n ji kaire ranka, o deszine noro 
revolveri,

at szoko nežv- 
*

k a

jog picinio-

— Tas teisybe, neveikiau 
ta isz pasiilgimo. Ar nežinoma 
tamstai, jog jieszkome nžmu
sze jo nepnžinstamos f

— Ta asz areštavo jau!
O tamsta manai apie 

. peczlcul’i?! Galiu tamsta, už
tikrinti, jogei Grušai yra nef

/
< ! , J
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PALOCIUS KURIAME TALPYSIS AMERIKONISZKA AMBASADA BERLYNE. ,
Berlyne, Vokietijoj, in kuri atsikrans-

■ 3 i Ri

, ’-b ?

manos, pomailsiu kaip sztmi’Jni’e szoko per duris vagono Ir
Kodėl tamsta, nenori

man pasakyti, ka atidengei!
—r Kaip matau tas tamsta

I jeigu d rysi pakelti ranka ant įlojo Harkyll’ius. Akies mirks-

i^dpi’o Jas. i i .v ■eai

"n • ^ir "ftt n-it" - ’■ w - -^-u—<n-r- ir-"
' sš . i* L

Szuvis Auszriutes jo nekliu
do. Lszbego paskui ji ji, tikra 
buvo, jog žaibo greitumu, trau-

“ri

1

Į labai užima net'labai arti.
Vienok turi tamsta pn- kiny# bėga, tai negales iszei- 

sakyttl gelbetipabegimu.
Porjierzkojo sekanti *ky-Auszriute pasiyre sta’.ga *r

Paveikslas parodo puiku Blucher palociu 
tys už keliu savaieziu Amcriko liszkas ambasadoms. Bus lai tinkama vieta del Amerikonisz- - ♦ • •ko ambasadoriauk kuris perstata Amerika Vokietijoj.

klausėsi isztempos ausis.
bildesis nebuvo 

praplauk imu i 
laiko.

Mažiausias 
girdimas. Po 
pusvalandžio laiko, užgirdo 
kaip ir kas langa nuleidineja 
Iszsiemes revolveri, paspaudi 
klemka duriu, 
eiti in vidurį vagono, 
paežiu laiku Jlarkyll’ius stū
mė duris taip, jog Juozas at- 

žingsnius albular

norėdamas in- 
Ttiotr.

jo isztrankti
Juozas drūtai kumszczia užga
vo jam pasmakrei. Musu val- 
dlszkns palicistas sudejavęs isz 
skausmo, atszo'ko kelis žings
nius ir be mažko nepargriiivo 
ant žemes.

Atsigavęs kiek 
lis ant 
vienok
Harkyll’iu, ir tarė ramiai:

— Geriausia bus jai tams
ta nueisi in savo miegamąjį 
vagonu. Taip-gi primenu, jog 
bus tai didelis nesmagumas 
tamstai gauti kulka in makau
le.

Harkyll’ius grieždamas dan
timis Biiszuko pasiutusiu bal
su:

kaltas.
Harkyll’ius muszdamas 

koja in grindis, suszuko su pa
siutimu.

t— Turiu darodymus jo kal
tes, jog radau anglyse krepszi 
ir žiedus, 
ries.

rauku teip labai iuzsuodytu, ir

sn

nelaimingos mote-

Ne, maszinistas neturi

bei

norėjo mos
tas 
in

y

jauno detektyvo,
atkiszo revolveri

latvei 
isz mus

— Atsilyginsimo, 
Persi tikrinsime, kurie 
atsitrauks.

Po tu žodžiu atsitraukė. 
Juozas gi pasiliko ir pasiryžo 
temyti Harkyll’iu.

Apie pusiaunakti pasirodė 
Auszriute.

Pamojimu rankos paszauke 
Juozą ir pasznabždejo jam in 
ausi:

szoko kelis
Tr szoko kaip tigras ant joji 
Harkyll’ius kirsdamas ji gele
žine lazda. Viskas atsibuvo 
žaibo greitumu, jog Juozas va
landėlė laiko buvo be nuovo
kos. Paskui palicistas jiji taip 
smarkiai kirto per smilkinį, 
jog jaunas detektyvas net puo
lė ant žemes, prasižengėlis vie
nok perejo karidorium iu kita 
skvriu.

.Juozas buvo apkvaitęs
soms pajiegoms afsispirdinejo' 
apalpimui, po valandeliai nu
siskubino paskui prasižengėli. 
Priėjo prie duriu per 
galima buvo

nors

Vi-

kurias 
kita

palieistas mano, jogei asz pa
pildžiau žmogžudyste, jog 
viskas rodo, lygiai juodi ~ple- 
mai ant kūno nelaimingos au
los, yra sudožiu, kaip tai radi
mas žiedu ir krepszelio angly
se. Kada mano pavadino už- 
muszeju, buvau kaip pasiutęs; 
viena vnlandelo, o bueziau puo
lės po ratais garvežio.

Peczkuris pažiurėjo ant jos 
su nnosteba.

— Ar tamsta esi Zofija Au- 
— užklauso. Linktele- 

jo su galva, atsakydamas
— Taip asz esmin ji ji. 
Atsisėdo,

ranka tarė su džiaugsmu:
— Kalbėjo num, jog tomis

tą važiuoji su mumis, nenorė
jau vienok tikėti.

Visagalis turbut prijauezia 
nekaltiems; neabejoju, jog to
mistą galėsi sujieszkoti žmog
žudį ir apginti mane nuo neuž
tarnautos bausmes, 
nemalones.

žmogžudyste,
J, j to

atidaro su prakiszlu rakiu.
Ant pat virszaus gulėjo bran

gus apredalai, 
bines drapanos,
daigius iszeme Auszriute.

Paskui rado detektyve 
v j. '1 y •

o po jais 
Visus

dro 
tuos

szriute /

ma
ža geležine banka su raktu už- 

nieks ne
matomai buvo po- 

Mažiausiu 
po ilgam 

dotektvvc t'

pieros
rakteliu 
atida re

nustaezius vamzdi revolverio riu, kada inejo in treczia, isz- 
sloginan- azok staiga isz pb suolo ir me- 

. ožiu balsu. — Žinau, jog esi už- tesi ant jos*.
muszeju

į Szaiiksmas be vilties iszaiver- nebuvo prisirengusi priesz to- 
že isz krutinės užmuszcjo. Žai- ko netikėta užpuolimą. Akies 
1)0 greitumu grobėsi už revolve mirksni jo iszlupo Harkyll’ius 
rio kiszeniuje, detektyve vie-, isz jos ranku ginklą ir mete ji 

prisakoneziu, in kampa vagono, paskui tar
tum geležinėmis rėplomis apė
mė jos kokia ir stūmė prie lan
go. Nusiminusi norėjo gintis, 
nei n stengė vienok atspirtį bm. 
taiiszkai jiegni insiutnsio pra
sižengėlio, o prie to taip drn- 
cziai spaude ja už gerkles, jog 
atsidusti negalėjo, veidas pa
mėlynavo, akys užtemo.

Pakele ir prispyrė ja prie 
adaro lango, dar valandėlė lai
ko, o butu iszmetes per langa 
in juoda prapulti.

—: Toliau* bu* s—

in Harkyll’in 1 tare

Izabelės Gandžiui es! i
I Auszriute labai suerzinta,

snn-

nok paszauki?
asztnun balsu:

—- Stovėk nesijudink arba’ 
szausiu!

Sustojo atsidusdamas
kini žiūrėdamas in vamzdi re
volverio. Detektyve atsigryžo 
in tarna geležinkelio tardama:

— Praszau iszimti isz ki- 
szeniaus prasižengėlio ginklą!

Tarnas priėjo, o pasilenkęs 
iszeme isz abieju kiszoniu Dar
kyti ’taus briauningus.

< Atsiiiesdamas uždegė
mi prasižengėli, tuom pasinan-

savi-

Juk gerti galima — ir asz 
geriu, 

Tiek pakeliu — kiek galiu, 
Bet jaigu viską pragerezia,

Tai jau negyvenezia, 
Kojų uopavilkczia, 

Tr ant galo iszsitempczia.
* « ♦

Ii "į- Jflj

Jau tik (am Szenadori, 
Tai vaikino buli, 

Naktimis trankosi, 
Galvas skaidosi, 

Po sudus paskui tąsosi

*

raky ta. Pakratė jaja 
barszkojo

ir laiszkai.
prakiszlu
bandymui,
banka. Gulėjo kelios popieros 
o ant dugno didelis baltas kon- 

Tnveuto-
J >

o paėmęs josios Visokį užraszai ir eiles popie- 
ru apiprekovimo, taip-gi ban
kus rasztu. Visas popieras api
prekiavus vertes buvo apie iu 
keturesdeKzimts tukstanezin ' >.. .
doleriu. Ant paežio dugno gu
lėjo sanraszas visokiu brange- 
nykiu: auskaru, apyrankių, 
karieliu ir žiedu, taip-gi kai- 
na kiekvieno dalgio buvo pa
raižyta.

Turtas nežinomos sieke apie 
in szimla tukstaneziu dolerius 
Tarpo popieru gulėjo pasira- 
szymas už užmokėta skrybėlė, 
ant to pasiraszymo galima bu-

vertas su paruszu: 
rius mano visos asmenvbes.

t

< l

»

gėdos Ir

koturesdcKzimts
... ■*........... . /■'

lt*

Bausmes dideles mokas!
Kitam taip pareina, 

Kad ir tupet pareina. 
Ir merginos negeriau išzdaro, 
Vienus iszteisina, kitus kaltais 

padaro, / 
Už bile bomus užstoja,

Ir rtž juos priesz slidžia stoja.
Tai brolyti matai,

Musu tokie inteligentai, 
Ugi kuom atsižymėtu, 

Jaigu džoloja nesėdėtu? 
Jau vaikine ant to parėjo, 

Kad isz turgaus iszejo, 
Neguodoja niekas, 
Kriukis atliktas. 

* * ♦
Pribuvę kokia tai mergina isz 

’ Chicugos, ,
In Filadelfija ant duonos 

lengvos,
Per koki tai laika bijojo,

Viskas ant svieto gerai ir sma
gu,

Kai kiszeniuja randasi pinigu, 
’ Kad ir juos nespendini, 
Tiktai kiszeniuja skambini.

Tai vis žmogui geriau, 
Ir ant dyszios smagiau, 

Kas nori kad pinigas visad
v butu,

Reikia ka nors toki skaityti, 
Ypatingai turi

3 * ' ",

— Taip man pasiseks. Ži
nau jau ir kas papilde žmogžu
dyste,-dar szianakt užims jis 
szia vieta, o tamsta busi luošu 
be mažiausios blodos apie sa- 
vo garbe.

Aszaros byrėjo isz akiu toL 
singo poezkurio.

— Negaliu iszreikszti ma
no padekavojimo — susijudi
nęs tarė. — O! nelaimingas at
sitikimas, jeigu no tamsta bu
tu mano padėjo in kalėjimu 
Richmond’o, o kasžin ar bu
eziau galėjos iszgelbeti savo 
nekaltybe!

Labai dokavojo Auszriutoi, 
jiji gi atisveikinusi su juom r
nuėjo in bagažiu vagona. Ra
do ten’tania geležinkelio, kur
sai sėdėdamas kampe ant vie
nos isz skrynių miegojo. Ausz
riute pabudino ji, ir spausda
ma jam in ranka dosžiints do
leriu, paklrtuse:

< Ar nepažinstaina pone, 
kuria vakar nužudo, neturėjo 
kokios skrynios ar gurbio hzL* 
tam vagone T u

•h- O taip — atsako tarnas.
—■ Buvo czion vakar, o inteik- 
damas man penkis dolerius pra 
sze,

■' ’ ■ * v.1; i, •< ‘. j r . jį. 'i,|! • i y . <

atyda ant. jos skrynios, Sztai ji 
pati ant kurios -sėdžiu.

Tai meldžiu atsitraukti. 
Noriu peržiureti daigius mint* 

žeisto poezkurio. Nelaimingus Hios, gal yra koki popierai, isz 
i « « v • •

ipereiti iii 
bandė duris ati- 

vienok negalėjo. Ilar- 
go-

ki toje puse*
negalima bu-

skyrių: 
daryti 
kyll’ius sumaningai uždėjo
ležine sztanga 
jo duriu, taip jog 
vo nuo puses miegamųjų vago
nu pareiti tolinus in kita sky
rių.

Juozas nemastydamas ilga! 
padaro nusprendimą, kurio isz 
pildymui reikėjo daug energi
jos ir drąsumo.

Pakele langa, paskui iszlin- 
des pagavo virszutini romą va. 
gono ir lipo in virszu. Trau
kinis bogo kas sykis smarkiau 
ir smarkiau, vienas pasijudini- 

o Juozas butu nupuolęs 
po ratais vagonu, gyvastis jo 
kabojo kaip ant plauko. Drą
sus vyras lipo kas sykis augsz- 
cziau, iki užlipo ant virszaus 
vagono. Per stogus vagonu ojo, 
neatkreipdamas atydos in pa
voju kokis jam grėsė; jauto, 
jog Harkyll’ius grėsė gyvas- 
czini Zofijos Auszriutos, sku
bino vienok teisingas padėjė
jas, idant apsaugoti savo pone 
ir atimti jaja isz ranku nedo
rėlio.

jog tio

< 4

mas,

i

V

to iszskaityti pravrdo nužudy
tos, kuri skambėjo: Izabele 
Gaudžiūte, Caljiop gatve No. 
148, Naujam Orleane. Visa, 
popieras ir ta surasza visos as
menybes, Auszriute inside jo in 
k i szen i u, m a nyd a ma,
popierai yra labai svarbus. To
limesnėm pajioszkojime neatl- 
dengo nieko ydoniaus.

Sudėjusi atgal drabužius fr 
apredalus, atsiklaupė, idant iiž 
rakyti skryne. Tuom paežiu lai 
ku iszgirdo sunkus lyg ir yy*- 
riszkus žingsnius, atsigryžo ir 
pamate Harkyll’iu, kuris žiu: 
rejp in ja su žvilgsniu pilnu 
neapykantos.

Szoko prie jos, ji ji gi pasi-
kol o ir tikra sau iszieme re vol- 
veri.

— Eisiu dabar in bagažiu 
vagonu. Todėl nežiūrėsiu per 
langa, tu turi stovėti pas duris 
miegamojo vagono HarkyV- 
liaus ir klausyti.. Jeigu pasl- 
sieks tavo ausis bildesis, isz 
kurio gulėsi manyti, jog Har
kyll’ius artinasi prie lango, tu
ri atidaryti ir ineiti in vidurį. 
Negaliu tikrai sakyti, 
Harkyll’ius szoktu per langa 
vienok sergėjimas nieko 
kenks!

< Juo z. a s apsako atsitikima, galva. Prie jo buvo vienas W nežinomos 
kokis atsibuvo tarpo Harkyl- valdininku geležinkelio, 
l’iatt^ ir jo.

Auszriute juokdamasi tarė: žodžius pilnus be vilties nelal-
Rytoj Richmond’o kale- nringo poezkurio:

| Nužiūrima buk asz

Ko tamsta czion jiesz- 
kai. Neturi tiesu atidarinėti 
skrynos ir mėtyt 'kitu daigius!

Tikrai, turiu jog tai ei- f i ■ , k,%. ■ I' -r j. ,

ausis bildesis
i

idant
r

ne-

' 51 H I T ’ '•< 4 ‘ 4
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Skyrius V.
Aresztavimos žmogžudžio,
Po pasikalbėjimu Su Juozu, 

Auszriute nuėjo in vagona su-

I , ' ' ' ' », 11 Ii K*-/' «į 1'V ’H'

na apie patvirtinimą, kuom 
buvo IH’Imžystlinui!

idant geriau atkreipoziau 1 J'!

!Įi*

i k

gulėjo ant lovos su nprnlsziota kuriu sužinosime apie prnvnr- 
I.

Turnfts geležinkelio pasikeL' 
■=

Ar turi tamsta tftktu* ?

v •

Saule” užsi- 
raszyti, 

Jaigu nori laimingu būti.
Skalyk brolau kanuodaugiau- 

sia,
O ant to isztesesi kageriausia, 
Jaigu prie skaitymo norą tu

rėsi, 
Tai, kaip ir kiti apsiszviesi.
Pažiūrėkime in Anglikus,

• Jaunus ir senus, 
Jie be laikraszczio negali būti 
Turi sau kas dien nusipirkti. 
Jaigu brolyti laikraszti skai-

Tai niekados nedejuosi, 
Galvos tau neskaudės, 
Ir pinigas susidės.

Tik reikia tokius rasztus 
skaityti,

Katruos žmogus gali suprasti, 
Is Katrie tau patinka, 

Prie.szirdies prilimpa, 
npąsiriiikti gali koki nori.

Katra suprasti greieziau gali, 
O tai daug gyvenimui priduo

da, 
Ir iszminti žmogui dadnoda. 
Girtuoklio sveikata ne kas, 
Žmogus nuolatos sutingias, 

’ i Pajėgos susima-žina, 
Amžis susitrumpina.

Girtuoklis niekam netikins, 
Nuo visu ant juoko paliktas, 

h* motete nekenezia toki vyra, r į
Ne isz girto naudos no yra; 

Ne rodos,

i

Ii

Ii

7

I

Neviena vaikina apsznkojo,
'* b i

Sziadien gyvanaszlc pasiliko, 
1 * ♦

f

Ka prisikabina prie vaikinu, 
O kad ir priverezia katra pa* * 

ožiuotis, 
Tai negali isz to ilgai džiaug- 

tie, 
Ba kad telpa, tai kaili lupa, 

In laika po tam pameta, 
Juk kokia veseile, tokis gyve

nimas, 
Nuo pavietres ir vainos.

UI■ I ■■■ I ■ ....... 111

A. RAMANAUSKAS 
L1ETUV1SZKAS GRASOMUS’ 
MILL a PATTERSON STS., 

ST. CLAIR, PA.

* 1
Nuo visu vyru atliko.

Daug czion turime tokiu
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Ir sužinojai tamsta apie

Taip, apie ta ir daug k i- 
y • _ 5 t
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Meldžiu, man pasakyti,
'| *

ta?

tu akyvu žinių!
J.

apio ka tamsta sužinojai!
I 1 
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ant visokiu kapiniu. Patrako* pa-
i tMbaiMtaueja' tr laidoj* mintina^ 

ant visokiu kapiniu. Patrakus po-| 
ruossla nuo paprasacsiausiufldpra| 
kUniaaslo. Partamdo aotoasuMnusI 
dal laidotuvių, veaeliu, krlksatr-l 
niu ir kitiems pasivaiinCjimanis.| 
Iss FrackviUes, Port Carbon ar Mt 
kito artimiausiu miestu jottu tas I 
pareikalaus mano patarnavimo, I

Taip labai tamstai tas 
apeina f

Jeigu asz nenoriu paša-
— tarė ramiai.
Tad.

i

■ ■ |i’ i f ' K ’’ * "

Ne kalbos,
Ir jokios naudos.

Girtuoklis paezios gauti negali

IiiFMMMta*

kyti ?
į '• * ’ll.

Ineidama iszgirdo Auszriute jlaftias užklausė

Neturiu, bet gausiu sau 
»

X < ivi t • •
* tTad — peri vau ko —

papil- rodo, lengvai atidarysiu ®kry- tamsta nori su manim taip pa-
— ——w. — W-W. - . <77"- - - - -- ------- - - w  '~V ” ” r'j 'F """O T —F—i’"-r

pawiliko prie duriu vagono ir ne. Ncridyviju, jog valdiszkaal Atsiklnupo ir po valandėlei padėjėjo. $tepasi»ek« tamstai
• ,fc * .... 
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jimo jis mumis minavos!
Atfrzriuto nuėjo. Juozas gi džinu žmogžudyste, baigė ma-

• •

H •I

pertrauko

no. * Į ii 1 sielgti, kaip pirmiau su mano
>

Kožna mergina traukiasi in 
4

Ir jaunikiu turi pasilikti, 
Pasenti, pražilti ir nuplikti.

szali,
mddilu man duot ifnta o 
intnaftMkli

**•■•*■

*

»' M|i k
į

" y-3 į M
Ji.y h *

*

. A i i ■

K



V

‘ I L
Į r

k
*’■ ’

f

c k/
> r . .1 Y

f
l ; . r (

Į

I «
re"'v F V

t# .. t !#• n '*>**■**■irt

į 4;
U ' 

r

J.

IL ’ 

•» * * ■

-

4

I

r "ii
k I

I

-

"» N'ManatM

' •" L •

4

HM
v I "

• wnhmiimmihi MiilFO ■įro

• iii ■

’ ¥ ’

***f4J» ! K AW'tS1

ŽINIOS VIETINES I tu j u anglių ir dabar Lehigh
pati pardavinės4 savo anglis

— Villimas Balinskas—Bo. 
ley, 417 W. Center uly., lauk
damas . boso Shenadori jo va
žiuot i in Mahanoju, likos api- 
plesztas per du banditus arti 
Lehigh Valles

1 toje aplinkinėj^. Todėl dabar 
.mano atidaryti ir pradėti dirb
ti savo kasyklas Mahanojui, 
Packer ir Centralija kasyklas. J

. Mahanojui Lehigh Valles ka-1

stoties, kurie 
nuo jojo atome visus pinigus 
bet davė 25 centus idant užmo
kėti už bosą. Paprastai, bandi
tu lyg sziolei nesusekta.

Szv, Juozapo para.mc —- • ..ozv, t/uozinpo puru., ren
gia dideli balių, utnrninko, 27 
Sausio - Jan.

— Greitas buvo susekimas 
ir nubaudimas banditu kurie 
praeita sanvaita ; 
Thomas Wholesale 
magazinu. Banditus 
Trek (Trekczak) 24 metu ir 
Petras Nork (Norkeviczius) 
21 metu, abudu isz Shenadorio, 
kurios vėliaus suome Wilkes- 
Barre likos adgabenti in Potts
ville kur prisipažino prie kal
tes ir tuojaus likosi nubausti 
per sudže Hicks. Abudu gavo 
už visus prasikaltimus po 23 
metus kalėjimo. Trek prisipa
žino prie deszimts apipleszimu 
in laika deszimts metu o Nork 
septynis.

— Kongresmenas Brumm 
^arsztai darbuojesi idant val- 
dže pastatytu mieste savo pacz 
ta o no randavotu namus del 
patalpinimo paczto. Jau kelios 
vietos iszrinktos kaipo tinka
miausios del tojo tikslo.

— Szv. Magdalenos Drau 
rengia dideli balių, utarninke. 
10 Vasario - Feb.

— Su balos ryta kokis tai 
automobilis kuris važiavo in 
szali Frackvilles turėjo moto
re, kuri baisei klykė pagelbos, 
bot pakol polieije 
tyrinėt kaip ir kas

apipleszc 
Grocery 

i Frana

ir

galėjo isz- 
, automobi

lius su klykstanezia motere nu- 
pyszkejo tolinus. Manoma, kad 
motere ar mergina turėjo būti 
pavogta* per kokius tai latrus 
kuriu da nesusekta.

L Petronėlė Saboniene, 519 
\Vt Spruce uly., mirė Ashlando 
ligonbuteje praeita Petnyczios 
vakaru. Velione paliko ketu re s 
dukteres ir du sūnus namie. 
Laidotuves atsibus isz namu 
veliones gimines 
Centro uly. •r

— Po Readingo geležinke-

atsibus isz 
ant 423 W.

svklos nedirbo kone asztuoni 
•r

menesiai. Apie 6,090 angleka- ( ,
siu sugryž prie cliirbo.

—r "■ —•

SHENANDOAH, PA.
— Kada Edvardas Roberts 

bosas isz Raven Run kasyklų 
ėjo namo su Stanislovu Jalins
ku isz naktinio darbo, penki 
vyrai automobiliu ja juos sulai
kė, bet kada pamate kad abu
du darbinesia drapunosia pa
leido juos nieko nekalbėdami.

— Aleksa Urbonai 
baisiai sumusztas per
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MANEBRAI AMER1K0NISZKU KAREIVIU VIRGINIJOJE.
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li kos
nežino-* I

mus piktadarius. Policija ji su- Lietuviu sunūs, inžymus

..y 

ža

I

MEILE NEŽIŪRI ja juos antru kartuį grasinda
mas dukteriai, kad neinkeltu 
ne kojos in jo namus, kad jai 
visai nieko neduosiąs. Pankui 
pasakė dukterei, kad tu man 
teip padarei, tai ir asz tau 
teįp padarysiu. Neilgai trukus 
pats ima ir apsiveda, bet ežia 3 
indomu su kuo t Ar su iszla- ii

J

i few' fe

Iii
■BI

id

whii

DUKTĖ APSIVEDĖ SU

ANT TURTU

VARGSZU IR TĖVAS 
TEIP PADARE ANT 

‘ KERSZTO.
- i , i '' ' |
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I 1 Ne labai deniai tūlas Ame
rikonas Drukteinis gryžo in
Lietuva. Gryždamas parsivežė

vintą ir »Ailyg jo turtinga pa 
na! Na. Visai prieszingai.Pa! 
ma neapsiszvietusia, neturtin- 

, savo
» 7 if b

iI

isz Amerikos didele suma pi-. gtt kaimiete mergaite,
■ dukters vyrd sesute.* Dar indo-Į

te

savo turime vienintelei
i mu tus, kad pats jau gana se- 

’l nas, turis apie 60-70 metu Janu

Aplinkinėje Fort Custis, Virgiipjojo, Amerikoniszka k truomenc <luro maniebrus gir- 
riosia, naudodama dūminio apsauga idant paslėpti vieta musziu ir tankus.

Newark, N. J. — Garbingu 
ežia 

gimęs ir augės pavyzdingas. 
Lietuvis Dr. Juozą Kralikaus-’. 

ruoszesi susivesti Sausio' 
t Franas Buszkeviczius, 80 17 (1 su p.lo Aleksandra Nuli-’ 

metu, mire vietinioje ligonbu- kowski. 
tėjo nuo sužeidimu kokius ap- 
laike per automobiliu, kada ėjo motina staiga mirė, 
skersai ulyczios arti savo na
mu.

rado sukruvinta ir nuvežė in li- 
gonbute.

ISZ LIETUVOS
kas

Veliau isztiko baisi 
nelaime! Busimosios jaunosios

Vestuvs ruuosztasi padaryti 
iszkįlmingos. Dabar pokilio ne
bus, o vestuves invyko Sausio

— Garnys paliko sveika su- o diena. Nelinksmos vestuves.
noli del Vincu Kairaicziu, 
429y2 E. Lloyd uli.

Vincu i

BAIGĖ STATYTI TILTA 
PER SZVENTAJA.

Užpaliai. -— Jau visai bai-

nigu, 
dukterį ir žmona. Po nekurio 
laiko žmona Lietuvoje mirszta 
Senas būdamas nori, ?

I duktė, kuri buvo balerine isz- 
teketu už tokio vyro, kuris su
lyg jos turimo turto ir iszsila- 
vinimo, atatiktu. Be to dar nu
perka du dvaru; viena apie 
Szilute ir antra Sedos vaisezili
ję nuo generolo Daukanto, ku
ris iszvyko in Brazilija.

Tuo laiku duktė važinėja isz
vieno in antra dvara ir tankiai' duoda. Duktė norėdama , atsi- 
aplanko Sžiaulius. Sziauliuose imti kas jai priguli, paduoda-

KUNIGAI PO POLICIJOS 
PRIŽIŪRA.

Kaunas. — (“Chicago Tri- 
įbun“ korespondento Donald 
; Day praneszimas). — Lietuvos 
respublikos prezidentas Anta-

giamas statyti per Szventaja nas Smetona ir premjeras Tu- 
geležbetono tiltas. Atrodo slip- helis ėmėsi griežtu priemonių 
rus, platus. Ilgam jis patai- kovai priesz Lietuvos klerika- 
naus žmonoms. * lu prieszvalstybine

Ryszy su tuo, Kauno universi-
agitacija.

— Antanas Saroka 
žiaves in Miami Bedi, Florida, 
užsimanė maudytis prie pama
rio. Turėdamas po apaezia 
maudvmo siutą kur ten e
vilko, palikdamas drapanas be 
jokios apsaugos.
isz vandens,
nes kas tok is pavogė su 

ir t i kiet u.

Iszreiszkiame nuoszirdžia užuo 
jauta nelaimėj ir linkime lai
mingai gyventi. — V.

NUSIŽUDĖ DEL TO, KAD JI toto profesorius kun. Banke
lis isztremtas isz Kauno, o kun. 

krikszczioniu

nuva-

INTARE VOLDEMARI-*
Krupaviczius,

Pradžioje Gruo- demokratu vadas, po policijos 
j džio nusinuodijo ir mirė aps.,1 priežiūra ir jam uždrausta isz-

NINKU.
Panevėžys —

Nanticoke, Pa. — Draugai ir ligoninėje jaunas 
Savo

fu rodamas
misi*

Kada iszejo

kad - jo įįau8< j0 duktė matydama, kad 
nieko isztikruju nuo tėvo ne
gaus, 
savo žmonai. Sulyg Lietuvos 
instatymais po motinos mirtiea 
dukterei tenka rodos kad du 
treczdaliai jos, palikto turto. 
O tėvas netik, kad motinos pa
likimu, bet ir jos paezios turto 
— drabužiu savo dukterei ne-

susipažinsta su vienu neturti- I
I

nes visa turtą užraszo

ma tęva in teismą, pateikia
gu valdininku, kuris gauna vos ieszkini sumoje 100,000 litu, o
po 200 litu algos menesiui. Isz Lad tėvas iki teismo neiszaik- 

savo ’ votu minimo 
tvirta turto 

apie savo meile 
jam nepranesza, bet

jos ir motinos 
, pasiima teismo antstoli 

ir nuvažiuoja apraszyti. O ap- 
raszant buvo rasta apie 50 pa- 
litu, kurie kasztave po 5,00(1 

, 90 poru bacziuku apie 
toks pat skaiezius suknelių, 20 
ridikiuliu iuvairiais brilijan-

anksto žinodama duktė 
tėvo senas pažiūras ir 
užsipuolimą 
nieko
Sziauliuose nieko tėvui neži
nant apsiveda ir parvažiuoja 1 litu 
kartu su savo vyru pas tęva. f1 Tėvas sužinojęs, kad jo žentas 1 
neturtingas ir jo manymu jam • tais papuosztu, o kiek kojiniu 

mažesniu smulkmenų.
ir kartu Szia byla spręs Sziauliu apy- 

dukterim iszveja isz; gardos teismas ir indomu kaip | X . 4-
' baigsis. Žmones kalba, kad sa- 

Dukte manydama, kad tėvo' vo duktere padare nelaiminga 
pyktis praeis, pagyvenusi nuo-! o paprasta mergaite turtinga.

su vyru j Ka padarysi nuo

90 poru bacziuku

ažiuoti isz Garliavos, kur jis 
gyvena. Kaisziaderyse 

Lipnickis irgi po polici
jos priežiūra.

ugniagesis.
paraszo

f
v

rasztely paraszo, kuo dabar 
nuodijusi del to, kad ji intarcj kun. 
esant voldemarininku.

drauges pono Vinco Vosiliaus 
netikėtinai surengė jam 
prišo parti”
44 metu gimimo dienos. Vaka
rėli praleido linksmai su pui- 

, muzika ir dai
noms. Sekau!ieje sveteliai daly 

J. Frankai, 
Augustaicziai, P.

ežiai, V. Mickevicziai, J. Bloo-

4 < s or
an t atminties jo

nerado drapanų, vakariene,
pini

gais ir UKietu. Policija ji 
radus tik maudymo siute aresz- t
tavojo kaipo valkata.

%

su- bavo vakarėly ja 
F.

ii

NELAIME PILANT ŽIBALA
Gruodžio 7 d., Raseinių aps. 

Kražių v. Bubleliu k., Antosei

KAIP GYVENA LIETUVOJ 
ŪKININKAI.

Kai kurie laikraszcziai
Aleksandra vieži utei pilant ži-! ginezija

. Bražai- bala in lempa, užsidegė žibalas j ninku būkle.

ir jo giminei padaryta negar- ir kitu 
be, baisiai supyksta 
su savo 
namu.

f

už
šaukia Lietuvos uki- 

. Jei 
skursta, tai už tai 
esą per daug

to pareina, 
per- kam ir koks likimas pareina, 

praszyti. Bet senas tėvas jo- Nuo laimes gali apsidrausti 
kiu budu neatsileidžia ir iszve-

szaliau gryžta atgal 
pas lova, norėdama 4 pūkininkai 

girdi, kad 
neekonomiszki. 

rėdos,
pamirsztl

4

o nuo žibalo užsidegu jos tėvo 
mai, T. Pikiczci, Ant .ratiniai, J. Jeronimo ir brolio Prano ru- 
Pa rumba i,

I nuo nelaimes neapsidrausi.
o

Worcester, Mass. — Sziomis 
dienomis sudegė Lietuviu Uke- 
su Kliubo vsarnamis prie Quin- 
sigamond ežero. Vasarnamyj 
buvo sale szokiams ir keli kam
bariai ant virszus. Kliubo vir- 
szininkai suko, kad nuo Spalio 
menesio namas buvo užrakin
tas iri nuo to laiko niekas isz 
Kliubo tenai nesilankė, lodei 
niekas negali suprasti, kaip te
nai galėjo dabar kilti gaisras. 
Policij ir ugniagesiu departa
mentas veda tardymu. Policija 

r ra 
Galimas

Nužinskieho Vaši- bai. Tėvas apdegęs miro. An- Ūkininkai gražiai
liauskiene Silinckiute, Vasiliu-' (Ose ir Pranus mažiau apdegė
te, Bolmiute Mickoviczute, P.

— “ — -'JLastauckas ir John Blom, Sve-1 Rytoją, 
tolei linkėdami ^kanuogeriau- 

klioties p. Vosiliui iszsi-S los 
skirstė kožnas namo.

Maizeville, Pa., — 
vi ko parapija, 
balių, kuris atsibus

<7
MA

roniria’O 

y

v. Lud- 
didoli 

Sausio 29.

na-
miniai, rubai esą 
per daug ulioja ir skaniai val-

Tai didelis isz ūkininku pa
lo sudegė Aleksandravicziu gy- sitycziojimas.

ir nugabenti in Kražius pas gy-
• •

Be to, nuo užsidegusio žiba- I

o

Jei ūkininkai
venimo namas su visu turtu ueszioja pirktinius rublis, tai 

tas nėra dabartiniu laiku oko- 
nomiszkiau. Namu darbo mo- 
teriszka suknele maždaug kai- 

6 litai medžiaga 
vėlimas;

.120,000 vertes

lio tilto, prie Kolso, automobi-• sak()) j, atvykus prie ugnies
. # |------------ ’ O'--------J---------- - I'*

liūs paslydo ir trenke iii kon-, dusi narna atrakinta.
Automobiliu daiktas, kad kokie valkatos bu

I■ t
kretinui siena.
vare George Cmar o su juom vo tenai apsigyveno, o gal isz- 
važiavo du kiti draugai. Visi dyke vaikezai tai padare.
likos lengvai sužeistais, bet 
ąutomobiliusgerai suteszkejo.

— John Wildon, locnininkas bos, apdegė sienos ir visi rakau 
Log Cabin Inn prie Lakewooct dai. Nuostoliai apskaitomi in 
isz netycziu užmusze savo $9,000. — K.
d pi uga Tambsziu Malloy, 36 i

I

Nors gaisrininkai ugni likvi
davo, bet iszdege grindys, lu-

SUNKUS Lai KAI

Bayonne, N. J. — Greitu lai-i 
k u isz Bayonnes 
Kun. L. Vaicekauskas klebonu

IESZKOJO BRANGENYBIŲ 
STACZIATIKIU KOPLY

TĖLĖJE.
Gruodžio 8 d., nakti, nežino-

4 ? ■>

nuo j a;
tai dažymas, 
darbo, iszeinn 11 litu.

5 Fl
ap art 
Tokia

r

isz'kelianias; U1i piktadariui iszmusze Kre- -suknele moteris beveik iszno-
tingus stacziatikiu koplytėlė, szioja visa vasara. Krautuvėj

in Paterson, N. J. In Bayonne atplesze ten buvusia spintele ir pirkta už ta paezia kaina suk-
atkeliamas Pątersono kun. J. išvarto koplytėlėje buvusius
Petraitis. daiktus, matyt ieszkojo bran

genybių. Isz koplytėlės nieko 
nepaimta.

te, likos surasta ant trepu baz- NUMIRĖLIAI RADVILISZ-

Glen Lyon, Pa. — Stasiuko 
Rjarczevškiute, 7 metu mergai-

nele esti nebloga ir daug gra
žesne. Ir darbas atsibūta. Tai 
koks neokonomiszkumas, jei 
pirktis pra pigiau. Nors dabar 
ūkininkai girtuokliauja, 
mažiau, negu
Daugiausia geria tie, kurie ne
beturi vilties isz skolų iszbris- 
ti. Geria, kad pamirsztu rupes. 
czius ir vargus, 
“puotavimas” 
kai. Butelis kokio raugalo

*l| H lį

metu isz Coaldale, Nedėliojo po 1 
piet. Tamoszius užklauso Jo
no: “ka tu darytum, jeigu įtai
gai ateitu pas tave banditai ir 
palieptu iszkelti rankas in vir-

” Jonas isztraukes isz stal- 
cziaus revolveri atkiszo in Ta- 
mosziu sakydamas, 
padarytam”

SW5U.

Oi eisiu, eisiu, nes czion nebusiu...)(Giedokite kaip
Oi sunkus laikai Amerike dieneles
Nuliudusios musu szirdeles,
Vargus, nelaimes kenezia žmoneles, 
Ant szios laisves žemeles....

Bedarbes, visur namus gadina, 
Žmones didžiai kankina;
Kaip nuo vargo gintis — nieks nemokina, 

.Debesiai szviesa gina.
Laukai ir pievos suvis iszdyko
Kad ne nor nauda duoti;
Meile, brolysta, dora išnyko —
Žmonys pasiliko raguoti....

Viens kita spaudžia, viens kita pjauja, n m '
Viens kito lieja krauju,
Tartum žmonys in žvejius virto, 
Kad taip vieni ant kitu įnirto.

Nei“ sutikimo, nei“ no malones,
Nuvargę vargszai žmones,
Kenezia, dejuoja, badauja, szaukia
Užbaigimo bedarbes laukia.

Liūdna klausyti žmonių skundimos, 
Nedirbancziu visur minios, 
Nei“ kam raminti, ne atgaivinti, 
Ne kam ju suszelpti. — F.W.S.B.
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bet 
priesz kara.

nyežios Nantiko su suszalu. 
sioms kojelėmis. Mergaite bu
vo pabeguę isz namu ir nuėjo 
net in Na'ntika. Likos nuvežta4 • , F 1

randasi

; KY PRADĖJO ‘‘SPA- 
CIERIUS.”

Pittston, Pa. — Vienas isz 
puikiausiu szimetiniu pokyliu 
koki parengė Lietuviszkas Li ligonbute kuriame 
Kliubas isz Pittstono atsibus pavojingam padėjimo. 

1* 1 * * • 
ihotelija Mallow-Sterling, Wil- 
1 kes-Barre, Panedelyja, 2 Feb* 
ruriaus, 1931 mete., su puikia lemu P“** Mateuszo k • . « . • •

parengė

CIERIUS.
• :l *

1 ■1 n ,|f • X''. *

Paskutinėmis dienomis, mies
te pradėję sklysti gandai, kad 

. rN • i • i • i* • ■»

(Ii

Emeigh, Pa» t Marijona; my

MSziąuliu gatvėje, vakarais ke- 
. ( Ii: žmonos yra

: vaiksjfeziojant nesenai pasiko-
■ ’ . . . ' . .4

^mate” be

“va, ka asz
Ar tai isz susi- 

karszcziavimo ar kitos prie-1 
žasties patraukė vamždi, kulka 
iszszove, pataikindama Ta-' 
niosziui in kairus plauczius, 
mirdamas tuo jaus. Tamoszius

vakariene 11:30 nakti. Inžan-|mcPl» P° ^^a* m*ro 29'Da
szo Pnle61to, 00 moteriszkiv.- • . 11 • I . •

Esą viena
ir apsirgusi isz

1 1 k «•’ *V7*nl i /\n ri

$3,00. Komitetas kuris rūpina- ko nuliudimia v^aį
iZ gn $7.00 porai o ekstra moteris eemberįo namie. Velione pidi

pataikindama Ta-

gi tuom pokyliu darbuojasi septynis vaikus ir viena įmukę- 
v

I ros seseris. Velione buvo dūkto * k * *" f i ■ f'9 } 4 k f
Petro ir Viktorijos Plantu ir j. ■ 'f'! ' ’fl /j ‘ If L
gyvęno visa amžių vienoja. viė-

karsztai idant vakarėlis butuP*» tėvelius, tris brolius ir ketu- 
pasekmingas. Užkvietimui jau 
likos iszsiusti ir tikisi, Jpid 
sveteliu pribus isz visu daliu

pasidavė policijai o Antanas Pcnnsylvani jos ir kitu valsti- t°ja. Euvo dievobaiminga nup
Kazokas, 33 metu isz Coaldale 
likos patrauktas kaipo Budin
tojas tojo nelaimingo atsitiki
mo.

. y, L—.. o--- -----
ti ktai Jszsipi Idy t u: 
Valles kompanije apemo kom- 
panije Burns Bros., New Yor
ke. didžiausi pardavėja i i kie-

i Y Sztai gera naujiena, kad 
: Lehigh

ju. Szitie nariai kliubo yra ant 
komiteto: Dr. Androski, S. An- 
druszis, Aleksa, Andrius, Anta
nas ir Juozas Kižiai, L. Lato- 

Algirdas Pauksztis, V.
Roceski, S. Szakoczius, L. Sze-. .
poraitis, Edvardas, Petras ir 
Bernardas Szukszcziai, S. Ta- 
raseviezius ir J. Yonakas.

tore ir per daugeli mėty buvo 
skaitytoja “Saules”. Laidotu
ves atsibuvo antra diena Jąn-

• »

naro su bažnytinėms apeigomis.
niek,

A*BE«CĘLA arba pradžia skaitymo ir 
raszymo, del Lietuviszku valku. 15c 

W. D. HOCZKAUSKAS - CO., 
MAMANnV riTV PA

davatka jau 
iszgasczio. * * ' ‘ ♦

Ko tie žmones nesugalvoja, 
”, visokius 

ir vienas kita

4 .

v

ko jie V nepamilto
yelnii|H, voles, 
baido, ypatingai yra baidomi 
vaikai. Tai labai nesveikas

Iii

1

Ūkininku 
tik vieni juo-

jei yra dar pyrago, tai ir visas 
“karęUszkas” •balhvs ‘kuris 
kainuoja apie 15—30 litu. Ūki
ninkai valgo blogai. Mesa'isz- 
važiudja pienelis iszplaukįa,’

ir

balins,, ,kuris *

PADEKITE SAVO PINIGUS JN ’

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
r M

M

važiuoja pienelis iszptauKia, o 
mums lieka saohariua, isztu- 
gos su bulvėmis, 
locka.” 
ir tirsztai.
tik matome tik miesto

ir “Dięvo
■ r JJ h’l_ , - i
.•f1?,’ , i

Buroku gali išsivirti
■? h ’ •j1, • . .v- ■ ■■>4

MAS ANO Y CITY, PA.
MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM 

---------- $----------
Pilnai apdrausta nuo ugnies ir vagili. Juso pinigai visada

ir tirsztai. Kiauszinin kevalus
’ v d 4. ■*

tik matome tik miesteli; >,
j. ... .. , . .. .. -* • I V ./ >

AUKSO ALTORIUS ARBA

DIDELIS SZALTINIS
Naujausia spaudimas pagal tikra 
doszimta ir szoszta sulyginimą 
pagal Naujaji 
spaudimo.

Paprastais kietais apdarais1 
tiktai $2.75 ' - |
Minkszti apdarai tiktai $3.75'

W. D. Boczkauskas-Oo.
IVfnViaYinv fHt.v Pn

buna saugi kada jie randasi banke.
Vavis ju negal pavogti o ugnis junegal sudeginti.
Pristokite prie muso 1931m; Kalėdinio Kliubo.

r
reiszkiiiys.

—................... *.... ......

. r PARDUQDA LIETUVOS

I4i

MISZKO UŽ 774,052 LITU
- Kaunas 

miszku departamento parduo
ta isz varžytynių staezio mUz-

Gruod. 10 diena'

ko daugiau kaip 60,000 kiet- 
metriu už 774,052 litus. Kitos

■ * * • * * A i *

varžytynes bus Gruodžio 18 
diena.

M 1/

k

Szaltini pirmo *

.........................* ..................... .... 1

DR. C. A. ŽERDECKAS
.. . L1ETUVISZKAS DENTISTAS...

Tamaqua ofisas, randasi People’s Trust Co., Banko namo ir adaraa kas 
dien, nuo 9 iki 6 valanda (pagal senovės laiko), iszskirent SerodomU.

Vakarais pagal pareikalavimo.
New Philadelphia ofisas 34 Water St., adatas kas vakaras 7 iki 9 valan

dos.

X—RAY GAS

Seredomla visa diena buna adaraa.
1 Telefonas, Tamaqua 638 Pottsville 9-R-2




