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ISZ AMERIKOS
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DŽIURE APKALTINO ŽMO
GŲ IR UŽMOKĖJO UŽ 

JI BAUSME.
AVilmington, Del. — Szimns 

Johnson, 63 metu žmogus, be
rankis, likos pastatytas priesz 
sudn už darymu ir pardavinėji
mą munszaines. Džiuro ji rado 
kaltu, nes pats prisipažino kad 
namine dare ir pardavinėjo 4 
kad iszinaitvti savo szeimvna.

Sudžia ji nubaudė ant 100 
doleriu bausmes, o kad pinigu 
neturėjo, džiuro pasigaile j.)/ 
berankio sudėjo tarp saves 
szimta doleriu užmokėdami už 
ji bausme ir žmogelis su asza- 
romis dekavojo savo 
jams už pagelba. 
kvaila teisingysta.*

— AValtc)1 
szoferi s, 
maszna

RADO $6,045; APLAIKE 65 
CENTUS DOVANU.

Milwaukee, Wis. 
Walters, taksi kabo 
rado automobiliuja
kurioja radosi ..6,045 pinigais 
ir czekiais. Sugražinęs pinigus 
locnininkui, aplaikę už savo 
teisingyst net 65 centus.

paliko sek re t orka 
) isz

Louis, kuris ana diena i 
žiavo in miestą su reikalu. Wal 
terš davė žinia per telefoną 

locninin-

Pinigus 
kokio tai kapitaliste ; St. 

atvu-

žinia per 
kad maszmi surado, o 
kas prasze kad atvežtu pas ji. 
Kasztai nuvežimo masznos 
kasztavo AValteriui $1.35 — vi
so gavo 2 dolerius, arba aplai- 
ke dovanu 65 centus.

nuvežimo

PROHIBICIJA BUS 
ATSZAUKTA UŽ 

DVIEJU METU?
Washington, I). — Kon-

gresmonas Currant pranaszau- 
ja, kad už dvieju metu prohi
bit'! ja bus visai atszaukta nes 
jau 24 valstijai yra pasirengia 
ant balsavimo idant prohibici-Į 
ja prasžalyt o kiti valstijai 
seks paskui.

J uonį paežiu kartu Ernestas 
(’herrington, prohibicijos sek
retorius paskelbė, buk 200,000 

f 

nuo
i

tasai

kili

H’

GIMINĖMS PALIKO $12,000 
O VYRUI DOLERI ANT 

PASIKORIMO.
Philadelphia.

Tringle, 52

MINIA ŽMONIŲ SUDEGINO 
NIGERI ANT LAUŽO.

Ha vmond 
likos suimtas

žmonių artimo ja 
sudegintas

*
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DŲ-KART SANVAITIN1S LAIKRAfiZTIS “SAULBI^ 
JSZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIA,1'

Prenumerata Kaaztuoja: Amerika ant vied mete SB.OtĮ 
Europoje ir Kanadoje $4.00 ant viso meto
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— Mrs. Hulda 
metu, mirdama 

paliko nepaprasta testamentą, 
kuriame padalino savo turtą 
verties 12,000 doleriu tarp gi- 
minaieziu o vyrui viena doleri 
idant nusipirktu sau gera 
szmota virves ir ant jos pasi
kartu. • irf

Motere tolinus iszreiszke 
paskutiniam testamente, 
jos vyras už gyvasezio pasielg
davo su ja nedorai nuo ko nu
puolė ant sveikatos ir tas pri» 
skubino jai mirti.

E. PIS

nusipirktu sau

...« .. \ i/
t oi i aus

buk

UŽMOKĖJO $2.20 UŽ NUŽU
DINIMA SAVO PACZIU- 

LES.
Los Ąngeles, Calif. — Emo- 

• ry Ellis, 36 metu, likos areszta- 
vots už pasamdyma žmogaus 
idant nužudytu jo paezia Merle 
už ka jam užmokėjo $2.20. Li
kos nubaustas pirmam laipsny- 
ja žudinstos. Žmogus, kuris 
niižmle moterių likos nesuim
tas per policija. Džiuro melde 
sūdo idant turėtu ant jo susi- 
mylejima ir kad ji nubaustu 
ant viso gyvasezio in kalėjimu, 
nes pati jam tiek dagriso kad 
ilgius negalėjo su ja gyvent.

Žmogus,

KŪDIKIS PUOLĖ ANT PE
CZIAUS BAISIAI APDEG

DAMAS.
Patterson, J. — Mrs. Jen

nie Mutehor, ezystino ant vir- 
szaus narna, palikdama t ri ju 
menesiu kūdiki sėdinti augsz- 
toja kedeje arti pecziaus. Ma
tyt kūdikis norėjo ka toki pa
siekt, iszsviro isz kėdes tiesiog 
ant karszto pecziaus ir taip 
baisiai ajalege kad in trumpa 
laika mirė.

DARBAS PABLUDUSIOS 
MOTINOS.

Pattcrville, Pa. — Steigei 
pablndo motina dvieju vaiku 
Mrs. Fay Adams ir inmete abu 
vaikus in szulini. Vienas turėjo 
dviejus met lis, o kitas 14 mene
siu. Po tam motina isztrauke 
vaikus isz szulinio ir paguldė 
ant žemes. Kaimynai mate ta 
darbu pabhidusios moteres, bet 
buvo per volu gelbėti vaikus. 
Motinu atiduota in namiszelia

St. Louis, Mo. — 
Gunn, nigeris, 
per minia 
Maryville, Mo. ir
ant laužo už nužudinima 22 
metu baltos mergaites Velmos 
Colter.
Gunn likos prirūkytas su len

ciūgais ant stogo mažos moks- 
laines, kurioja Velma mokino 
vaikus. .Mynių padegu moks- 
laine kuri sudegė drauge su žu- 
dintojum. Norints szerifas pa
žysta gerai kaltininkus, bet jn 
neiszduoda in rankas 
gystos.

teisin-

DVASIOS PARODE 
KUR BUVO PASLĖP

TI PINIGAI.

New York. — Wung Too,Ki- 
niszkas kukorius, ana diena 
rado penkis szimtus doleriu 
aukse, kurie radosi namo miru
sio jo draugo Chin Ning, kuris 
užsiimdavo skalbimu ir likos 
nužudytas neseniai per nežino
mus banditus.
cukriniam maiszelyja 
Too tvirtina,
dvasia parode jam nakties lai
ke kur tuos pinigus buvo ]>ad ?- 
jas. Policija yra kitokios nuo
mones, nes paėmė Kinezika po 
savo globa ant tyrinėjimo, nes 
netiki kad dvasia nužudyto 
draugo jam parodytu kur rado
si pinigai, nes mano kad pats 
Ching žinojo kur pinigai buvo 
paslėpti ir lauke progos juos 
pasiimti.

ana

Pinigai radosi 
Wung 

buk jo draugo

BEDARBIAI PARDAVĖ 
OBUOLIU UŽ 

54,344 DOLERIU.
Philadelphia. — Bedarbiai 

kurie užsiėmė pardavinėjimu 
obuoliu ant ulycziu, kuriu bu
vo net 2,800 pagal policijoss ra 
parta, pardavė nuo 25 Oktobe- 
rio lyg 25 Deecmbėrio — 25,- 
394 basksus obuoliu, uždirbda
mi 54,344 dolerius. Obuolius 
pardavinėjo po penktuką, bet 
geraszirdžiai žmonys mokėda
vo po deszimtuka, kvoteri ir 
kaip kada po doleri.

1

PERDURE SAU SZIRDI.
Newark, N. J.— Mikutis Bie- 

nish, asztuoniu metu senumo 
droždamas alaveli mokslaineje, 
perdūrė sau szirdi kada peilis 
paslydo pataikindamas vaikui 
in M’/iįvIi Milrniiu m Iriu- įkilti i

žmoni u likos iszgelbetais 
per probi'bicija iieger 

Bet
ar nenori 

žinot kad nuo užvedimo prohi
bicijos kone puse milijono žmo
nių mirė isz priežasties prohi
bicijos.

Wickersliam’o kamisija ku
ri likos paženklinta per prezi
dentą ant tyrinėjimo prohibici
jos pasekmėms per du metus, 
ketina iszduot savo raparta at- 
einanezia sanvaite. Kokis bus 
nusprendimas tosios kamisijos 
apie prohibicija, tai sunku in- 
spęti.

mirties 
darni alkoholimis.
kvailys gal nežino,

Anta-

PARĖJO ISZ DARBO, RADO 
PACZIA NUŽUDYTA.

Livingston, Mieli.
nes Burton, sugryžes isz darbo
namo, vos nekrito negyvas, ka
da tidare duris ir paregėjo bai
su regėjimą kuknioja. Jo jiati 
gulėjo ant grindų szale vygus 
sžesziu menesiu kūdikio, nužu
dyta ‘per nežinoma piktadari. 
Motoras galva buvo baisiai su
daužyta, gerkle perplauta ir 
viena ranka iszlaužta. Matyt 
kad nelaiminga narsiai
nuo užpuoliko, nes po visa kam 
bari buvo iszmetvti rakandai.

♦

Isz namo žadintojas paėmė ke
lis szimtus doleriu ir badai tas 
buvo priežaste žudinstos.

f

gynėsi

nuo

PROHIBICIJA NORI SUĖST 
$11,530,680.

Washington, D. 'C. — Prohi
bicijos inkurejai spyrėsi
valdžios 11,530,680 doleriu ant 
užlaikymo prohibicijos ii* 
reikalauja 2,638 žmonis, kurie 
uostytu, kur randasi uždraus
tas sztopas.
monai žinoma bus 
iszdavimo tiek milijonu 
riu ant bererkalo 
kvailiu tiesu
pildys ir pinigus meto valdži: 
kaip in szulini.

du

Nekuria ko n g res - 
prieszingi 

dole- 
nes tokiu

Amerikonai ne-
i

pus-

DIDELIS SZMOTAS 
ANGLIES

U Hazleton, Pa. — Isz IIo,. 
ney Brook No. 15 szlopos isz* 
kasta szmotas anglies
penkto tono didumo kuri nu
vežė in Bostoną ant parodįmo. 
Yin tai didžiausos szmotas isz- 
kastas isz czionaitiniu kasyk
lų.

ATRADO SENOVĖS
KAPINES

- Dr. Chap-1[ New York.
man Andrews, žymus keleivis, 
apgarsino Imk rado gilumoje 
mongoliszkos pustynes seno- 
viszkas kapines paeinanezio du

iltį VY> I I I ilUIH VbifJn 4*4mil! inline

■w*

GALIMA GERTI BET BAISIAI SMIRDA
G. F. BOer, valdiszkas kemikas, kuris surado nauja būda 

sumaiszymo spirito su procentu “aldohol” ir 1 
“alcotate” in galonu gero spirito idant negalima jo 
ant gerymo. Tokia maiszymas nors ne yra pavojingu ir nuo j 
žmogus negali mirti bet smirda kaip czesnakas sumaiszytas 
su suouvusiais kiausziniais. Bet atsiras tokiu kvailiu ka ir {a

aldehol procentu 
naudoti

<)

supuvusiais kiausziniais. Bet atsiras tokiu kvailiu ka ir 
maiszyma gers.

Isz Visu Szaliii
'S.,.

Kai-

NUDURE SAVO BROLI ANT 
SMERT LAIKE BARNIO 

UŽ TURTĄ.
Czenst n ko vas, Lenk

mo Pila, pas savo uoszvius ap
sigyveno nesenai apsivedia An
tanas Flioszius su savo 30 
metu paezia, už kuria aplaike 
nuo josios levu dvyleka margu 
lauko.

Noriais užrasze laja pasega 
žentui, bet lankei terp uoszviu 
ir vaiku kildavo nesupratimai 
ir barnei, aut galo tėvas teip 
inpyko, ‘kad nutarė pamokyti 
razumos savo vedusiai dukte
riai ir kad paguodotu tėvus. Ta 
mes tiksle pradėjo apdirbinot 
kaili. • ’

Užpykęs žentelis kad uoszvis 
plaka jojo paezia szoko ant jo. 
Broliui pasiprioszino jojo bro
lis Adomas 20 motu amžiaus. 
Inirszes vedusis brolis pagrie
bė kirvi ir vienu ypu padėjo 
lavonu Adoma. Po tam pabė
go ir lyg szioliai jojo nesuras
ta.

BANDITAS MELDĖSI PRIE 
ALTORIAUS PO TAM API- 

PLESZE BAŽNYCZIA.
Mexico Cit.v. — Kokis tai t

baditas ilgai klūpojo prie al
toriaus bažnyežioje Tepepanc, 
nuduodamas kad karsztai mel
džiasi ir lauke pakol visi žmo
nis iszejo. Kada zakristijonas t 4
atėjo prie jojo apreikszdninas 
kad jau laikas eiti namo nes 
uždą ris bažnyezia, 
staigu paszoko ant kojų

bandit a ų 
, su- 

muszo baisai zakristijoną, kuri 
suriszo, po tam malszei ėmėsi 
prie apvogimo bažnyczios nuo 
visokiu brangenybių. ZakristL 
joną surado ant rytojaus ku
nigas ’kada atėjo laikyti 
szes. Bandito nesuimta.

mi-

9 KADETAI SUSZAUDYTI.
Kronsztadte “uzeka ” suszan. 

do devynis sovietu karo mo
kyklos studentus, apkaltintus 

.|rtl I.....A.....i <

BAISUS VARGAS KERSZT AS KATES
LENINGRADE ŽMONIS 
EJLESE BET NE BULVIU 

NEGAUNA; VISKAS 
BRANGU.

KATE PASMAUGĖ KŪDIKI 
UŽ SUDEGYMA JOS 

KATINĖLIO. 4 
f

Ajilinkineje Sze*
Berlvne leidžia-Berlvnas - 

•r

mo rusu laikraszczio Socialist i- 
czesky Viestnik koresponden
tas Rusijoje pranesza apie bai
su Leningrado gyventoju var
gu. Žmones,
valandų valandas stovi 
kad galėtu nusipirkti 
truputi bulvių, bet lankei ir tu 
negauna.

Privatinėse 
daiktelis

praneszoma 
atsitikimu,

nežiurint szalczio, 
i’ilesc, 

nors

rinkose kožnas 
be galo brangus. 

Sviestas moka 14 rubliu sva
rui; pieno kvorta 
10 kiausziniu 
cukraus svaras 
M’okiu
szauksztu,

daiktu,
8S ‘

— .)

- •) 
kaip

1 rublis; 
rubliai; 
rubliai.
peiliu,

Gaspadorius

zakueziu, puodu
ku, lekszcziu visai neva. Cze- 
batu, skepetaieziu niekur
ali gauti nusipirkti, l’ž pora

mo-
ir 

puspadžiu reikift kurpiui 
keti 35 rublius.

no-

Tūlas :ni

likos

ŽMONIS ŽUDOSI NUO PRI
SPAUDIMO B0LSZEVIKU 

IR KITUS ŽUDO.
Minsk. — Kainn* Smokovi- 

coi, gyventojas Aleksa Guba- 
rov, gana turtinga gaspadoriui 
npreiksztn, per sovietu valdže, 
kad jojo gitspadorystu
priskirta prie kolativu ir kad 

k u lok u”
ant darbo in Siborije drauge sn 
visa savo szeimyna, snsidedan- 
czios isz paezios ir ketvertą 
vaiku. ’Tas gaspadoriu instumo 
in baisu rupęsti ir paszcluma.

Sugryžias namo isz Sovietu
kur jam apie tai praneszta, isz- 
emo paslėpta karabinu, 
užprovino ir vela atėjo 
Sovietu susirinkimo, 

ant srnert pordetini

vra l 4 bus iszsiuntas

kuri 
ant 

kur nu- 
szove aut, smert poraetini so- 
viatu Poslova ir kamisoriu Ti- 
ezomirova.

Atlikęs savo darba sugryžo 
namo, padegu visas grinežus, o 
pats atsistojas vidurije nepri
leido nieku ir žuvo liepsnoje. 
Kur motoro su vaikais dingo 
to niekas nežino.

SURADO RELIKVIJA SU 
ERSZKECZIU NUO VAI

NIKO KRISTUS0.
Seville, Iszpanija.

Katalikiszkas kunigas vieno ja 
bažnyczioja mieste Seville, su
rado sena dokumentą paeinanti 
isz labai senoviszku laiku, ku
riame apraszo, buk toja bažny
czioja randasi paslėpta tikras 
erszketis isz erszketinio vaini
ko, kuri Žydai užspaude ant 
galvos Krist ūso. Po ilgu ir sun
kiu pajeszkojimu, pasiseku ku
nigui ant tikruju surasti bran
gia atminti, koplyczioja szalia 
bažnyczios, kuri ju seniai buvo 
uždarvta ir nenaudota, b* r

Isz surasto raszto, pasirodo, 
buk relikvija likos atvežta in 
Iszpanija per viena isz impe- 
džiu, kurie dalybavo nukryžia- 
vojime K rišt ūso in 
Žeme ir užkasta laike
užklupimu ant Suvilios 
mete.

Apie suradimu brangios 
Hkvijos praneszta

Rovnas. — 
putnokos, gulinti arti BolszevL 
kiszko rnbežiaus, 
apie nepaprasta
kur kate užsmaugė dvieju me
tu kūdiki, atkerszindama 
mirti savo katuko.

Ivonos Der*
ezuk, turėjo dvieju metu duk
rele, kuri labai mylėjo siaus*i. 
su kate, kuri radosi pas juu* 
nuo daugelio metu. Kėlės sau- 
vaites atgal kate susilaukė ke
lis katinėlius apie kuriuos la
bai rūpinosi. Mergaite laikei 
siautimo su katukais, pagriebei 
viena isz jn ir ininetc in peczitu 
Nelaimingas sutverinuis, apim
tas liepsna sudegė gyvu, pakol 
atbėgus motina galėjo kfttukit 
iszt raukti isz pecziaus.

Po tam darbui kate dingai 
isz namu ant keliu dienu, sztai' 
ana nakti sugryžo namo ir paoį 
naudodama isz miego gaspado
ri u, mėtėsi ant mergaites, iii* 
smeige nagus in gerkle mergai
tes kuria baisiai sudrasko. Ant 
riksmo mergaites levai pabud<< 
ir pribegia prie loveles gelbet 
k m likt, bet jau buvo per ’roltiįf 
nes kūdikis in kolos minuta^ 

. ...po tam mirė. *
Apie taji atsitikima liūdinai 

daug žmonių o tėvai sudėjo pri 
siegta pripažinimą pas*notarai 
apie tai.

Szventa
Arabu

1421

re- 
popiežiui, 

kuris paliepė relikvija atvežti 
in Vatikano miestą ir patalpy- 
ti Szv. Petro bažnyczioja.

Pasike

PASIKĖLIMAS TIKEJI- 
MISZKU KVAILIU 

APMALSZYTAS.
Manila, Filipinai. —

limas tukstanezio tikejimiszku 
kvailiu Pangaziuam provinci- 
joi likos pasekingai apmalszy- 
tas per palicije ir vaisku. Alios, 
toli jo 'Tayng užmuszta aszluo- 

žmonis. Kvailei nuplosze
Amerikoniszka vėliava nuo ro- 
tužes kuria vėliau sudegino 
sza likdami: 
tai
plėtotu Filipiniuosia.

ui

mes norime tik- 
kad

4 <

Filipiniszka vėliava
1>

TRŪKIS NUSIRITO IN UPE 
— 16 PRAŽUVO.

'Tokio, Japonije. — Greitas 
ekspresinis trūkis bėgantis isz 
Szimonoseki in 'Tokio, nusirito 

in Iiirosina upe. 
pasažieriu prigėrė 

o sužeistu 60.
Daugelis pasažieriu 
laike miego. Po nelaimei vago
nai pradėjo degti, todėl darbas 
1 I • «• *

NAUJAS FILIPINŲ GUBER-

PRADĖJO KARTI MOTE. 
RES KURIOS NUŽUDINE- 

JO SAVO VYRUS.
Budapeszt, Vengrai.. — Pir

mutine motere isz skaitliu .‘15, 
kurios likos sumstos kaltos už I 
nužudinima ir trucinima savo 
vyru, likos pakarta Szolinlre* 
ana diena. Buvo tai Marie Kar
dos, o kada ėjo ant kartuvių, 
josios mylemas, už kuri nutru- 
cino savo sena vyra, apalpo 
isz susijudinimo. Būvu tai pir
mutine motere pakarta Veng- 
ruosia in laika penkoMleszimts 
metu. *

Visos 35 moteres prigulu ja 
prie drauguves, kurios susita
rė atsikratyti nuo savo “semt 
diedu” 
neis. Badai moteres niitrucino 
ir nužudė apie szimta tokiu 
“senu kriukiu” 
kurios geide jaunesnius vyrus, 

■■ ■ .......... ........................... .. ■ —

Paskutines Žinutes !
: jtn . H > 

San Antonio, ArgentiiM.

<

lt draugauti su jaune*-

del moteriu,

•— Tvanai ir drebėjimai žemi 
padare daug bledes La Port

J
4
J

nuo begiu 
Szesziolika 
ir užmuszta

I

pražuvo

t

distrikte, kur 38 žmonis teip^i 
pražuvo.

11" Binghampton, N, Y. —« 
Kunigas Henry Reap, prabaaz- 
ežius Szv. Juozapo bažny<‘Zi08 
Susquehanna, Pa., 
persiszove ir guli ligonbnteje 
pavojingam padėjimo.,

• .-d

isz netycziu

NATORIUS.
George Buttle isz 'Texas, »

ana diena iszplanke iii Eililpi- 
niis, apimti dinsta gubernato-

-----------------------O-
t Nereikia visiteliai tržbU 

vilti žmogų jn, nors jis butu ga
lingu ir turtingu, bet padėly
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Kas Girdėt
Rrohibicijn — tasai “garbin

gas iszbandymas” veidmainiu, 
kurie uždraudė žmoniems isz- 
gerti stikleli geros guzutes, yra- 

žiulinseziu

M isz ko tarp 
lenktynes •f

'* <l;y J I 
—

i r *

ir Ins GRAIKISZKAS IMTlNYKAS

priežste daugybių 
Su v. Va 1st i josią.

Prohibicija yra prižastie už
drausto “sztopo 
žmonių eina
yra priežaste žudinseziu.

Daugiausia žudintoju losią 
lenktynėse yra papildoma tarp 
gengsteriu ir butlegeriu ant di
delio laipsnio. Praeita metu pa
ežiam Chicago gengsteriai nu
žudo 80 žmonių. Tarp nužudy
tu yra vadai gengsteriu kurie 
kovoja tarp saves idant vieni 
kitiems neužbegiiietu ir nega
dintu jiems biznio. Panaszus 
atsitikimai atsitinka konia kož 
nam didesniam mieste ir tai vis 
isz priežasties 
prohibicijos. ”

Ne tik tarp gengsteriu atsi- 
huna žudinstos, bet ir isz prie
žasties prispyrimo žmonių prie 
užlaikymo t uju tiesu. Daug 
žinonin likos nžmuszta per 
agentus, o kada po tam pada
rydavo krata ju gyvenimuosia, 
tai nieko nesurasdavo.

Veidmainiai prohibicijos Do
rinta gana gerai žino t a ji padė
jimą, bet ne nori to pripažyf, 
bet da įlaugiau stengėsi visom 
pa jogom suvaržyti 
žmonis ant pildymo prohibiei- 
jos.

4 4 palaimintos

likos

Ir sztai ka prohibicija pada
re isz 14 metu Juozuko Bono- 
mo isz Kansas City. Vaikas ne
silankydavo in mokslaine, to
dėl mokslaines valdžia pradėjo 
tvrineti <lel ko Juozukas nesi- 
lankydavo in mokslaine. Laike 
tyrinėjimo pasirodė, 
žasJuozukas dažiurineje 
galonu samogonka už ka aphu- 
kydavo po 50 centu ant dienos

Isz to pasirodo, kad prohibi
cija pasinaudoja ne tiktai isz 
musu fiavžines, lx*t ir vaikams 
duoda darbus.

kad ma-
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randasi

Akyvas pasekmes davė pas
kutinis suraszas gyventoju 
Danijoj. Pasirodė, buk tam ma
žam sklypelyja skaitlis karvių 
susilygina su skaitliuin gyven
toju: try« milijonai žmonių ir 
trys milijonai karvių.

Priek tam Danijoj
penki milijonai kiaulių ir pen
ki szimtai tukstaneziu arkliu. 
Skaitlis arkliu mažinusi kožna 
meta isz priežasties kitu pajė
gu kaip: geležinkeliu, trakto
rių ir automobiliu. Skaitlis au
tomobiliu auga kas metas o ar
kliu skaitlis susimažina.
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Erancijoj nevedtįsioje 
mokėti pudotka, kuris invyko 
jau nuo 1920 meto. Nevedusie- 
je turi mokėti in valdžios skar- 
ba 25% nuo savo u/xlarbiu ku
riems jau suėjo 30 metu. O bot 
skaitlis nevedusiu pasididina 
su kožnu motu nes 1924 mete 
buvo 200,000 nevedusiu; 1925 
238,000; 1926 — 258/MX) o mo
te 1928 buvo 276,000. Matyt, 
kd Fra nei joj laimingiau būti 
nevedusi u kaip vedusioj

i Daktaras Eleazar Lipa >Stf- 
henik, jeszkotojas senoviszku 
užlieku Jeruzaleme, garsina 
buk jis surado nrna su kaulais 
ant kurios buvo iszbriežtas už- 
raszns 44
tfeph” kas ženklina Liotuvisz- 
kai Jesusas Sūnūs Juozapo. Ži-

Joshua Bar Jobo-
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Gruodžio 10 d.,
12 vai., dienos Sziauliuo- 

rastas be sū

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

ŽIAURUS MEILUŽIS.
Sziauliai.

apie
8e, \ erdulip g., 
numes žmogus. Atvykus poli
cijai ir apklausinejus vietinius; 
gyventojus pnaiszkojo

Nukentėjusio Mažuknos 
Antano žmona turėjusi meilu-
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Jim Landos, Grikiszkas d r li
tuoti*, kuris paguldė Richardą 

aplankydamas 
tiszka szampionata.
Sziknta, SV10-

surado 
kaulai

so ir nežinia prie ko tie kaulai 
priguli.

Dr. Suhenik taipgi 
urnus kūrinėsią radosi
Marijos, Mortos, Elzbietos, Ša
lmuos, Jono, Motiejaus ir daug 

dievobaimingu žmoni u 
kurie panesze mirtis už kriksz-
czionvbe.

kilu

Graudingas atsitikimas atsi
tiko ana diena Philadelphijoj. 
Duži u re tojus teatro Stanley 
nuo kokio tai laiko -• palomino, 
kad isz teatro netikri szilkinei 
žieilai dingdavo. Praneszo apie 
tai detektyvui,
iii teatra isztyrineti slaptinga 
vagyste. Po keliu dienu detek
tyvas susekė ypata kuri paim
davo žiedus. Buvo tai Veronika 

kuri sziuravo teatro
X

kuris pribuvo

Baris, 
grindis.

Nuvedė ja pus dažiuretoja 
ant tyrinėjimo ir kerszino ka
lėjimu jaigu neiszpnžins tei
singai visko.

sziuravo

pus

neiszpazins
Motore buvo la

bai nusigandus ir nubudus,ap
sako istorija kuri visus kiaušy- 

g gilumostojus sugraudino ly 
szirdies:

Borisiene (badai Czeke) yra 
motina dvieju vaiku, jos vyras 
randasi be darbo jau asztuoni 
menesiai ir iszvažiavo kitur 
jeszkot darbo o ji pasiliko ant 
Dievo loskos. 'Turėjo sunkiai 
dirbti ant užlaikvmo saves 
vaiku. Ant galo vyriausias isz 
vaiku mirė, ėjo ant jo kapelio 
tankiai pasimelst ir ne.szdavo 
ant jo kapo žiedus. O kad netu
rėjo gyvu, per tai 
neteisingus isz teatro,

ir

Visi

paimdavo 
kur j u 

daug radosi ir mane, kad nie
kas to ne pa temins.

szklause motinos apsa
kymo malsziai. Kada užbaigė 
savo liūdna apsakymu, dažiu- 
retojas teatro padare kolekta 
su kepure tarp darbininku ir 
aktorių, surinkdamas 68 .dole
rius, kuriuos padavė vargingai 
moterci su praszymu kad
naudotu pinigus del likusio kū
dikio.

H U-

Ži. Dažnai pan ji iHzeidavu.«i ir j
gryždavusi tik po savaites, ar 
po dvieju, t’askutini karta 
žmona iszojusi ir tik po 9 mo- 
nosiu tesnrgyžusi. Vyras ir szi 
karta 
mes. 
na
be. Apie 11 vai. atėjės žmonos ♦
meilužis ir pradėjęs su Mažuk- 
na gincZytis. Mažukna pnpra- 
szc jam etrukdyti ir tose savo 
darbau Tada meilužis smogo su 
peiliu Mažuknai in nugara 
pats pabėgės.
vežtas in miesto ligonine, o 
kaltininkas suimtas ir padėtas 
kalėjimai).

Paskutini

J 
i

r
JT
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, kaip visuomet ja prio- 
Nelaimingo invykio dic- 

Mažuknn kaso lauke duo-

, o
Sužeistasis nu- 

o 

in miesto ligonine,

NUSKENDO KONTRABAN
DININKAS KLAIPĖDOS 

ŽVEJYS.

Klaipeda. — Nakti Gruo
džio 11 in 12 d., Kursziu marė
se nuskendo Klaipėdos žvejys. 
Jis 'kartu su kitais dviem žve
jais gabeno isz Vokiecziu pu
ses in Klaipeda kontrabanda; 
kelias skardines eterio po 50 
litru, kelias bonkas romo ir ki
tu daiktu. Szie žvejai, nepaisy
dami pavojaus, tamsoj važiavo 
be szviesos.

BANDITAI MISZKE.

Gruodžio 
netoli Prienų Dn- 

iniszke du kažkokie

Mari jampole. 1— 
mon. 8, d. 
miszkiu 
vyrai užpuolė Malijoszaiti Vin
cą ir isz jo atome visus pinigus. 
Jis ėjo isz Kauno in Prienus 

beeidamas vioszkeliu Mari-ir, 
jampoles — Prienai, priėjo Du- 
miszkiu & 
ma “ 
le du vyrai, 
buvo ginkluotas revolveriu, ir 
iszkrato kiszenes, rado ])inigi- 

kurioje buvo 165 litai. Api- 
?, pasislėpė. 

-------- -——
LIETUVOS GYVULIU EKS

PORTAS.

girioje vieta, vadina- 
Ežerukai.” ’ “y 

isz kuriu
Czia ji užpuo- 

v ienas

ne, 
plesze

NEVOS DA JAUNA.
Pasakykite man Onutia, 

koki norėtum vyra už pati.
— Ka asz galiu žinoti, dė

dulio, asz jauna ir apie tai ne
galiu žinoti.

(losi f
As*,

Nn toip, bet kairiau ro-
■ i . »

■— asz, —- asz, iszrinktau 
jauna ir bagota, o joi^u tokio

*■1» II

nebutrtf'fai imtan^laBai bago-
ta kad ir suvi«u sena/.;
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TIKRAI UŽMOKĖS.
Atbėga klarka pad bofia, ka 

teėdė jo kiloja perski roja sztoro 
Ir klausia:

—• Ar duot ant bargo del 
poros dienos, — vyro ir moto
re s ?

i

'b| !

• ka laidotas darys. Saldotas pri

« . >e I'»*i'wii^ė^»i"* -^1(4...«U
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K'

lotas pri 
dėjo an-.klaupė ant kelio ir pradėjo ap-. 

laistinet grindis po tam siefnas 
ir rakandus. Motore suprato 
ka jis daro ir sugryžo prie du
rų kurias patykia uždare ir su 
virve pririąžo. Ta pati padare 
su langais. Jau per plyszi vie
no lango pradėjo eiti durnai ir 
szti iszgirdo dundėjimu ęrkliu.

Raiteliui buvo pasirėdė raas- 
koliszkai, o matydami, jog grin 
ežia pradėjo degti, szoko visi 
pri gelbėjimo, bet gaspadine 
užėjo jiems kelia užklausdama:

— Kas jus per vieno ?
Lietuviai

,, J**'

Lybas geras
Darbiniiikas

Rytais karves inilžo.
Vai cziupa, opapa,

Rytais karves, m i Ižo. 
Ne tiek milžo,
Kiek jis žindo 

idat, valgyt norėjo.
f

M
w,

■t K

Gaspadine buvo užimta savo 
mažu vaikucziu darželyje prie 
skynimo grusziu. — Vaikiukas 
užsilipęs ant inedžio krėtė gru- 
szes arba unmetinojo motinai 
iii žiirsta. Vakaras buvo puikus 
o saule ka tik pradėjo nusilei
di net. Isz tolumos 
griausmingas balsas 
bet motoro užimta savo darbu 
mažai rupi uosi apie tuosius 
gi iaiismingiis dundėjimus ir 
dirbo tolinus.

Staigai motore dirstelėjo aut 
kelio paregėdama prisiartinan
ti saldota kuris vienoja ranko
je laike karabinu 
kia lai bonia. 
dedama 
res v ra 
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«i ■PADOVANOS DIDELI ŽIU-

D. A. Dunlap isz Toron- 
Kanados, padovanos delpadovanos

RONA — TELESKOPĄ.
Mrs 

to
M bunt Wilson, Calif., observa
torijos viena isz puikiausiu ir 
didžiausi u teleskopu 
stiklas turės 74 colius. Dovana 
yra ant atminties jos mirusio 
vyro.

J kurio

Vai cziiųia opapa
Mat valgyt norėjo.

Szeimyninke
Pasigendu

Kad iiiemis mažėjo.
Vai cziupa, opapa,

Kad pienas mažėjo.
Ir pradėjo
Persekioti

Lyba geradeja.
\rai cziupa, opapa

Lyba geradeja.
O-gi, žiuri,
Viena ryta,

Lybas karve

i ■

9

daeitinojo
anuotu

Gelbe-

4

mažasi

Kazį u-Ruda.

DEGTINE INSTUME IN 
SZULINI.

Mariampolos 
apskr. Gruodžio men. 11 diena
miestelyje buvo didelis tur
gus. l’iliccziai daug prekiavo, 
dar daugiau vaiszinosi valsty
bino. Vyszakib-Rudos gyven
tojas, B. vaiszinosi miestelyje 
ligi vėlybo vakaro. Sutemus 
gryžo in namus dainuodamas, 
ir eidamas per pil. 
eziaus kiemą, 
ka, bet in szulini ir staezia gal
va inkrito in vandeni. Gerai 
dar kad vandens buvo nedaug, 
jam pradėjus szaukti, atbėgo 
keletas piliecziu ir isztraiike 
ji isz szulinio vos gyva. Smar
kiai buvo sliniuszta

I*

Radzčvi-
nepataike in ta-

r

s veidas ir .
nosis. Jei ne stoties žandaras
p. Orlauskas butu teko snszal- 
ti gatvėje, nes niekas nenorėjo• • • • » * priimti szlapiii “sveczia.”

Prie pusbonkio ir draugu at
siranda, 
m

sveczia

o nelaimėjo ne vie
ns nebepažysta bicziulio.

11 d., 
Pakuonio v.

1 l

o kitoje ko- 
Gaspadine gir-

, jog saldotai laike ka
di d ži ausi as ‘ ‘ poną i s ”,

nutarė su juom apsieiti svetin
gai ir prakalbėti pirmiaus,

— liej pons 
taip skubini?

. -— Ja k’tiebia.
— O gal tau griusziu užsi

norėjo, matai, jog yra puikios 
i’’ g

saldote, kur

I*

Dvylikiu
Kauno

Kaunas. — Pernai isz Lietu
vos iszvežta galviju už 14 
mil. lt. Sziemet per 9 men. gal
viju iszvežta už 6,8 mil. lt.

Kiatiliti iszvežta p. už 29 
mil. lt., o sziemet per 9 men. už 
28 mil. lt.

Arkliu už 11 ii. lt., sziemet 
per 9 men. už 9 mil. lt.

Szviežios mėsos peniai — 19 
mil. lt’., sziemet per 9 men. už 
21 mil. lt. . ir

SZULINY PRIGĖRĖ, į f

Gruodžio 5 d. saulei lei
džiantis, Pecziulyte Petronėlė, 

gyvenanti

O

20 motu amžiaus, 
pas savo broli Pėcziuli Vikto
ru, Lauckaįmio km., Kybartu 

nuėjo vandens in szulini, 
neatsargumai inkrito in

szulini ir prigėrė. '
• ne mg*

PABRANGO LIETUVOS 
ALUS.

.Kauno laikrusz-

v., 
jau

GAISRAI.
Gruodžio 

kaime, 
aps., sudega pil. Batuczio Jur
gio inpediniu kluonas, kurio 
galo buvo priestatai ir juose 
seni daiktai bei ūkio mnszinos. 
Nuostuoliu padaryta 22,240 li
tu sumai., - r

Gruodžio 8 d., Czestopolio 
vien., Krakių v., Kėdainių ap. 
sudega pil. Daukszo Vaczio 'J I f
klojimas su sziaudais. Nuos
tuoliu padaryta apie 5,000 litu. 
Intariamas padegimas.

Gruodžio 3 d., n akt i sudega 
pil. Zaniausko Leono 
Aleksandrayo k.,

r

11 lt

Kaunas. •••■R* 
ežiai pranesza, kad iszardytas 
Alnus Brnvoru Sindikatus vėl— O kaip iszrodo?

— Jis jaunas, labai pato- atgyja. Isz Sindikato issztojos 
gus ji senu ir baisiai iszrodo. / Prienų Goldbergo alaus bravo-

—i Gruodžio 17 d., 
stud. A. Cipli-'

> gyv. 
Kartenos v., 

Kretingos ap., jauja su pasza- 
ru. Nuostuoliu padaryta apie 
12,000 litu. .

■ : . '! ■ i 1 ■ y | A ■ lt ■ ' ' ’ tįl
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ANf LEDO UŽSIMUSZE 
STUDENTE.

Kaunas,
cziuožyklojo 
jauskaite, Valstybes 'Tardybos 
nario p. Ciplijausko duktė, 
cziuoždama nelaimingai susiti
ko su kitu eziuožeju, 10 motu 

ir buvo parmuszta in 
Pakviestas Dr. Kuzma 

rado reikalą skubiai operaci
ja padalyti. Operacija parvyko, 
bot netoli platicziu rastas krau. 
jo iszsiliejimas, nuo ko uolai-

p. Ciplijausko duktė,

vaiku 
leda.

mingoji, dar tik 19 motu am
žiaus, ir mirė. 

!

APIPLESZE PARDUOTUVE
XII.

Petro

n J’

f) Jonisz'ky Sereikos 
pa rduotuvon i nsi lauže

r U

žinda
Vai cziupa, o pa pa, 

Lybas karve žinda. 
Ar tu protą

.Jau praradęs
Ar kas pasidarė?.. .
Vai cziupa, opapa,

Ar kas pasidaro.
— Ar in verszi
Pasiversti

Tau pašino rojo T
Vai cziupa, opapa

Tau pasinorejo.
Kada pradėjai

Karves žinsti
Ir pieną aukvoti,
Vai cziupa, opapa,

Ir pieną aukvot.—
rTeip Lubuka
Szeimininko

Su sarmata bare,
Vai cziupa, opapa

Su sarmata bare.
Ir menesiui
Tik suejns

Isz namu iszvare. į
Vai cziupa, opapa, 

Isz namu iszvari?. •

W. TRASKAUSKAS
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Laidoja kunus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, voseliju, pasivažinCji- 

—Telefonas 506
603 W. Mahanoy Avė; Mah. City 11 
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————~ ----Į--- —------- ----- <

mo ir t.t

ne 
H irdet ar Vokiecziai

— Ales
si m pakol laikas.

Iszt i k ruja buvo tai 
pulkelis kareiviu susidedantis
isz paežiu Lietuviu tarnaujen- 
ti Rusiszkoja kariumeiieja.
— Negesinkite grinezios, pa- 

szi i u k e n usi szy psoj u s.
-Del ko ’
Tonais randasi 

razba i įlinkas
Paeini? mano paskutinius pini
gus

a rd žios.
- Nu ladne, podavai.

Motore padavė saldotui ke
liolika grusziu kuris be pade- 
kavones valgė kaip iszalkes vii 
kas. Po keliu miliutu motore at
siliepė;

— Ka 
musza!

— A rbiut, ezortv.7 v

— Duosite jiems rodą !
Pravdu skajat’ — niet. 

Vot i chat n tvoju mani zapalit 
cztoby niemey tu nie spali.

Kokia grinezia ’
Tvoju.
A .• 4 * k«*

Ar Ai’pasiutai, |>oiis sal-

liūs, J

mas ko- 
padegėlis.

j'il I" „

prižadėdamas nepadegti 
gnnczios. Tegul padhi iszkepa, 
nedarykite nieko, veluk paau
kausiu grinezia, ne kaip toki s 
rakalis turėtu kitas grinezias 
deginti ir moteres priigaudine- 
ti.

Bet tavo grinezia su-
deg>.

Tai nieko, bet sudegs su 
juom drauge — tarė grieszda- 
ma dantis motore.

Durnai apeme visa grincziu 
aplinkui, o isz stogo pradėjo 
rodytis liepsnos liežuviai. Sztai 
davėsi girdėt balsas saldoto. 
Saldotas niusze su karabinu in 
sienas ir baube nesvietiszku 
balsu. Motore stovėjo prie dū
ri u.i r \u tlrebancziom lupoms 
szauke:

— Taip, taip, tu bestija! Ei 
kie in pekla! iszspiauk isz sa
ves ta nedora duszia isz 
kūno — oikie in pekla!

Lietuviai nujo’jo tolinus pa Ii- 
ko stovinezia motore su degau- 
czia grinezia. Ba ir ka turėjo 
daryti tokiam atsitikime ?

— FAV.S.B.

o isz

dote !

z kiersinom ja imieju, žeby ha- 
raszo gorello. Tak t v zabieraj * <1
dtvia i idi von. •r

— Susimildamas saldot, 
del Dievo szvento, tu man grin 
ežios nesudeginsi ! ;

i — Jej Bolin, zdzielaju.
Jėzau, Marija,žmonys ar 

Į jus visai mus norite pražudyt ? 
— Nu, preez!
— Duosiu tris rublius.
— Niet.
— Penkis rublius

esi žvėrių.
— Nu, devai 

ruble j.
Motore szoko in grinezia kai

Nikak niet. Vot ir banka

Susimildamas

ll 
i

1 juk ne

savo

Viktoras J. Palulis
Plumberis ir Blekorius

tDr. T. J. Tacielauskas.. . ‘ ’ ■ •
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje 

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

.i,

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

Kurt H. Schurig & Co
50 BROADWAY 

NEW YORK
.. O
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ale dziesiat
m *

liepsna jeszkoti pinigu. Iszme-
te viską isz kupario, su dreban- 
ęzioin rankom isztrauke skepe
taite kurio ja radosi josios vi
sas turtas. Perskaito. Buvo ton 
viso 8 rublei ir 36 kapeikos. 
Daugiau neturėjo.

— Viską ka turiu ir atiduo
du, žmogau susimylėk hut ma
nes.

i

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

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

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

lefopuokite 826-W.

i v-

K. RĖKLAITIS
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CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62
* ’ I

Mokamo 3-czla procentą ant 
sudCtu pinigu. Procentu pride- 
dnm prie juau pinigu 1 Sausio ir l 
1 Liepos. Meą norim kad ir jus ] 
turėtumėt reikalaus su musu ban- < 
ka nepaisant ar mažas ar didelis. ’

1 Liepos. Mca norim kad ir jus

n. W. HARLOW. Pros.

I .... ..

neteisybe.
*

>Skolko.
Vsio ?
Kad Kristau negyva, jei

Nu, haraszo.
Bumaszkas insikiszo in an

ti,'o smulkius numoto ant. že
mes, po tam atsisėdo malsziai 
ant kelmo ir valgo gruszes. Mo- 
toro stovėjo prie sukioto temin
dama ant jo su baime, rodos 
netikėjo jam.

Staiga! daejo kokis tai bal
sas, 
niu.

rodos dideles kuopos žmo-*
Suklotas szoko ant kojų, 

pagriebė kouia su karasinu ir 
inbego in grinezia.

Paskui ji nubėgo persi gan
dus, motoro, nes kada dabego 
prie duriu, sakintas spyrė mo- 
terei in pilvu. Motoro sudejavo 
puldama ant slenksczio grin-

I,

Lietuvhxkaa Graboriut

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

, TV*,» i 4. >.* '■ ii' % C « * X' 11 Ji

516 W. Spruce StrM
Bell Telefonas 149

MAHANOY CITY.PA.
306 Market Street

BeU Telefonas 441-J
TAMAQUA - PA., , ,y v

< y

m

S >4

.ji wr , 4- * i r j* j

Ant J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS

(Bell Phone 878)
331W. Centre SL, Shenandealų Pa.

Nuliudimo valandoje, sutei
kiam geriausi patarnavime. Pa
laidojime atliekam ruportinffal 
ir gražiai. Busite pilnai niga- 
nSdinti. '

les Mahanojaua ir GtrarivUlea 
jeigu kas pareikalaua mano pa
tarnavime tai meldžiu man tele-

Nuliudimo valandoje, šutei-
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par. kleboną, kad pasipąguko-

I
I.'

ir tęs. Teisinga jojo pravarde bu
vo AFatjoszius Steinvay. Izabe
le Gaudžiute buvo jojo pat t, 

gauti in bagažiu vagonu, žino- apsivėdo su jaja. tik del turtu.
jog ten randasi Ausz-

Toje valandoje n t si rudo 
Juozas.

Virszum vagonu norėjo dasi-

< lamas 
rinte.

Dar du vagonu turėjo

isziszsiverženti 
sinaugianezios ypatus

O

Tuojaus Įio keliu dienu gyve
nimo moterystėje, persitikri. 

del no nelaiminga apie brutalisz- 
perejimo, kad užgirdo kaip ir kurna Steinvay’no.

Iszgavo nuo jos pinigus,
kada jam duoti nenorėjo, kan
kino ja ir musze.

Negalėdama paneszti tokiu 
ir pamate kankynių, apleido narna nedo

rėlio persiskyrdamai su juom.
Steinvay’nas persekiojo ja 

ir per sznipus prikalbinėjo, 
idant sugryžtu, nepasiseko jam

I

knarkimu 
gerkles 
ir szetoniszka juoką vyro!

Juozas pasislinko in kraszta 
vagono, pasilenk©
pavoju, kokis grėsė jo poniai, 
f>zsitraukos revolveri, iszsitie- 
so kiek galėdamas.

Buvo, tai paskutine valanda.
Kurioje llarkyll’ius ketino tas, kada Izabele in ji užsitikc- 
drutu pastūmima iszmesti per jima pamėtė ir del to buvo to- 
langa detektyve. Juozas nusi
leido puse kūno, nuo vagono ir 
su visa jiega kirto revolverio 
vamzdžiu Harkyll’iui in deszi- 
ne aki.

Kaip žvėris sužeista suriko 
isz skausmo nenaudėlis, szoko 
atbulas in viduri vagono trauk 
damas su savim Auszriute. To
je paezioje valandoje jaunam 
detektyvui ]>asisieko inlisli 
per Įauga in vagonu.. Auszrin- 
te atsistojo, Juozas mėtėsi ant 
piktadario su nepaprastu smar 
kuinu, parmetė ant žemes ir 
apkaustė paneziais žmogžudį.

Sujudintu detektyve už toki 
pasitarnavimu Juozo, suspau- 
de ranka su padekavojimu sa
vu drąsiam padėjėjoj. Iszgirde 
sziurkfiztu baisa nžmuszejo at
bėgo valdininkai geležinkelio.

f larky 11’ius pernešzta in at- 
o peczkuri Pet-

Grusza paleista ant liuosy- 
bes.

Juozas‘ir keli valdininkai li
ko prie Ilarkyiriaus. Ausz
riute gi nuėjo in miegamąjį va
gonu, kuriame liko' skrynios 
prasižengėlio. Didelėm jo pa- 
kelevingam krepszyje, buvo du 
beltavas dugnas, atrado ten 
detektyve popieras apipreke- 
vimo ir banko rasztu kuriu nu
murai tiko su paduotais Iza
bele# Gaudžiute#. 
diena atstatytu Jlarkyll’iu in 
tardymo areszta, apart visokiu 
privedimu prisipažino prie kal-

1 lark yll ’ius v

pasisieke

>kyra va goria, 
ra

Sekanezia

LAKSZTUTE
PASAKAITE

Iszskridus lakszlule isz nar
velio atsitūpė sodne medin; isz- 
gavusi liuosybe, ji'tuojau 
giedojo linksma giesmele. Jo
nelis liūdnai žiurėjo pro langa 
in isztrukusi paiiksztcli.

— Ka tu padarei man

už

J

Miela

sako jis laksztutei: — ir kuo 
asz nusidėjau priesz tave? Asz 
tave pats savo rankomis penė
jau, vandenėliu girdžiau, pada
riau tau puiku ruma.
laksztute, mesk blogus norus ir 
sngryžk pas mane greieziau!

— Niekai! — atsake laks
tute. — Isz tavo prieteliszku- 
)no man jokios naudos nėra; 
žalias sodnas, miszkelis malo
nesni man, taviasi-gi rūmas — 
tai juk narvelis. Gal jis ir gra
žus, bet man jis kalėjimas.

Raukszteliui mielesne žalio
ji szakele, negu ir gražiausias 
auksinis narvelis.

*4, « ► |
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yra daktaro raeayta* dalf

Ssalcdo ir Skanaus. Galvos

jeigu austo-

I

“ Bet Pranute, 
Cziau ant kokio baptistu minis 
torio?“

“Asz nežinau, vistiek turėtu 
mei pasiunsti jam ražaneziu.’.’ 
Atsake juokdamosi Prundte. | k 

iszt ikruju nenorecziau, kad 
kas darytu juokus isz ražan- 
cziaiis.” 

4 <
rai.“

“Tikrai duoeziau keletą do- 
idant pamatyti kokio 

nors niinisterio iszvaizda kuo
met gaus ražaneziu.” Atsake 
viena isz morgaieziu besisup
dama kedeje. Pranute paėmė 
telefonu knyga, pakele akis 
augsztyn ir pradėjo ranka ves
ti per vardus telefonu knygo
je. Sustojo. Mergaites skverbė
si, kad pamatyti koki Pranute 
iszsirinko varda.

Taip, asz turiu

4 4

ISZ

kia baime perimta, jog bile kas 
prisiartino, norėdamas kalbeli 
su jai netikėjo niekam, ta pa
rode kalba jos su Auszriute.

Kada aplaike porisikyrima, 
surinko savo visa pinigini tur
tą, paslėpusi in rankini pake- 
l(‘vinga krepszi ir iszvažiavo 

Naujojo Orleano, Norėjo
g ryžti in Ievyne, troszko, idant 
pedsakis po jai prapultu.

Tas gi sužinojęs per savo 
sznipus apie jos iszvažiavima
insedo vienok nematant Izabe- 
liai, in ta pati traukini, pasis
lėpė in jos miegamąjį vagona, 
o nakties laiku užsmaugė ja.

Norėdamas pašiepti pedsaki, 
aptepė savo rankas suodžiais, 
idant atgręžti nužiurejima ant 
peczkurio, iszeme popiei’as Ir 
rasztus bankos isz pakelevingo 
krepszio nelaimingos aukos Ir 
paslėpė juos in savo. Žiedus ir 

užmuszt uosios
indejo in skryne

Pats pasidavė valdiszku pall- 
Sumanymu jojo buvo 
i nekalta peczkuri in t

, gal butu ir 
pasisekė, jeigu detektyve jam

l

krepszi 
szes

nune- 
angliu.

cistų.
atiduoti
rankas teisybes

nebūta užstojus kelio.
Alatojusziu Steinvay’na ūp

ingai atiduoti areziausioms 
sūdyta ant mirties. Paimta pi- 
Izabeles giminėms.

Toki atsitikima perbuvo Zo
fija Anszriutc gryždama su 
savo padėjėju Juozu Ženklu in 
Philadelphia. Galas.

PAJESZKOJIMAI
Pajeszkau savo pus-brolio 

Augusto AVaicis. Kitados gyve
no IIlinojaus valstijoj. Paeina 
isz Lietuvos, Tauragės Apsk., 
Pajeramanciu Parapijos, Ku
tuliu Kaimo. Asz norecziau su
žinoti su juo nes turiu svarbu 
reikalu. Atsiszaukite sziuo ad
resu:

Mr. Juo Bartkus, Box 117, 
Wendel, Pa.

*

GERI LAIKAI.

— Pąšakyk Jonuk, jaigu 
svaras mėsos kasztuoja 15 cen
tu kiek kasztuos 10 svaru?

Kasztuos 1 \lol. ir 50 cen
tu.

— O jaigu kasztuoja 25 cen 
tai svaras.

— Tai mano mama nepirks.

KYTRAS ŽYDUKAS.

jus apie keista atsitikima. Jam 
i nejus klcbonijon, tarnaite lie-, 
pe palaukti. Atėjus kum Lo-f 
ring pasveikino ji ir tuojau#

• « i

. *
mas kunige Conway,'vakar po r.

ring pasveikino ji
pradėjo apie tikslą: “Gėrbia-į 
mas kunige Conway, vakar per 
krasa gavau szin dėžutė SU' ra j 
žaneziu. Asz esu metodistu t!4 
kejimo, nežinau kartiė priežas-į 
lis, prisiuntiino szio ražan-Į 
cziaus. Kitas dalykas veda'

i >T
i l

pri siuntimo szi o i
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Turi daug nauju pristatau negu senovėsLoti Angelėm,

..........

Grin yra paveikslas naujo orlaivio padirbta# per John ITodfredoP i«z 
Lo» Angeles*, Kalifornijos. r 
orlaiviai. Jo motorai randasi sparnuose.
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maildė Hzi ražaneziu.”
Loring žiūrėdamas in mer

gaite. nedrąsiai tarė:

h p

>

. manė nekanti-ybon, kaip sužt
Asz irnuuiu, kad viskas ge- noti tu kuri prisiun-l

♦
*
y

leriu

pakele

tional” 
geibi ninkas.

1

Jis gyvena

jo vardas 
Juozas J. Loring. “Park. Na- 

banko kasieriaus pil
ant

928 Monroe gatves. Norecziau 
žinoti kas jis toks.“

“Asz žinau, jis yra jaunas 
už 

Jo te-

v •

“.d

vaikinas ir dirba kasieriui 
pagelbininka bankoje.
vas mirdamas paliko jam vis
ką. Bet vietoje užimti prižiu- 
retojaus vieta, pradėjo dirbti • 
nuo žemiausio laipsnio, kad su
žinojus visa bankos stovi.“ 
sako mergaite prie lango kedo- 
je supdamosi.

“Tik tiek 
kad szis ražanezius 
jam nauda.”

At-

tegaliu linkėti

v

Kambaryje susirin-

atnesztu 
Pasakė Pranute.

Kambarys buvo dailiai isz- 
puosztas.
k tįsios mergaites sumanė nu
pirkti keletą ražaneziu ir pa- 
siunsti tiems, ant kuriu vardo 
nežiūrint vedamas pirsztas per 
telefonu knyga sustos. Pranu
te nupirko ražaneziu, perlo po
terėliai suvarstyti, ant sidabro 
retežėlio. Ražanezius buvo in- 
detas kvepalais aplaistyton 
aksomineno dežuten.

Juozas J. Loring parėjės na
mo buvo užimtas kitokiais rei
kalais, tik volai vakare pradė
jo atidarinėti gautus laiszkus’. 
Juozas sėdėjo minksztoje kė
dėje. Kambarys buvo didelis; 
ant stalelio gulėjo laiszkai; jo 
tėvo ir motinos paveikslai ka-; 
bojo ant sienų... Jo;paties 
paveikslas kabojo kitoje pusė
je. Giliai užshnastes vaikinas 
sėdėjo. Juozas draugaudavo su 
metodistems mergaitėms, 
jis pats buvo metodistas. Jo 
motina mirus, Juozas paliovė 
eiti metodistu maldnamin. Mat » - ■* lt ‘ ‘ ’
jam nepatiko draugavimas su 
metodistemis. Taip bemintyda- 
mas Juozas apie savo gyveni
mą patemijo beesanezius laisz
kus ant stalelio. Mažas pake
lis pirmiausia atkreipė jo do
mu. Greitai poemos rankosna 
ir atvyniojęs pakeli rudo gražu 
ražaneziu. Ražaneziaus vielu- 
kes ir kryželis isz sidabro, o po 
tereliai isz perlo. Loring la
bai nustebo, kas galėjo jam 
prisiunsti tokia dovana. Gerai 
peržiurejes rankos raszta, nu
sprendė, kad tai kokios mer
gaites darbas. Bet negalėjo 
iszgalvoti kokia mergaite pri-

kvepalais

neš

Tetelo, asz noretau būti senstu ražaneziu, kuri katali
kai vartoja kalbėdami poto- • •« i -w • l

lo szi fažanežiu.
Kun. Conway poVžvelgo jali 

nikaiti mid galvos iki žcmoL* 
Vaikino iszžiiira pritraukianti/

, \ k t b 
akis melsvos; veide miitytis 
i Szmi nti ngu m a s. Pa steigimą s ♦, *
visai nenuduoda, kad jis neap
kęstu, arba pajuoktu kataliku; 
tikėjimą. Dėlto kun. paklausė 
jaunikaiti: ‘ 
kad mergaite tau prisiuntė?

“Tikrai, pažinsiu ant raszto, 
Labai norecziau sužinoti kas 
prisiuntė. Sziis ražanezius keis 
tai man iszrodo, tik vakar ap- 
laikiau ji, o turiu nepaprasta 
prie jo pririszima. Lyg kokis 
magnetizmas traukia mane 
prie to ražaneziaus, rodosi kad 
asz turėjau ji per visa gyveni
mą.” ' ’

Kunigas rimtai klausė 
žinojo, kokia 
galybe. Prakalbėjo in vaikina:

“Taip brangus vaikeli, lai-’ 
kyk szi ražaneziu, o pamatysi 
kad kas diena ji labinus pamy
lėsi. Ražanezius yra garbiu-' 
ginusia malda aukuojama Szv. 
Marijos Panos garbei. Žinoma 
neesi musu tikėjimo, bet ma- 
loneeziau, kad sekmadienio va
kare a teitum -musu bažnyczion 
ant pamaldų.” Vaikinas priža
dėjo. Pasakęs, 
kon. Ta diena vaikinui viskas 
labai sekėsi; savyje jauto ne
paprasta džiaugsmu.

Nedėlios vakare, Loring pa
sakė savo važnycziai, kad szi 
vakaru nevažiuosiąs automobi-, 
liti, eisiąs pekszczias. Visi tar- 
nai nusistebėjo, kad ponaitis 
visuomet važiuodavo automo
biliu, o dabar eis pekšzczias. 
Juozas Ldring pirma karta su

gyvenime inojo kataliku

i

eidama

“Tai mano

‘Ar tikrai žinai, 
)>

, ne.“ 
ražanezius turi

Vaikinas prizą 
sudiev ėjo bau

C74U.
PMnūto Lonergan 

isz Szv. Marijos Panos bažny
čios kasžin ka užmynė, žiuri 
riu-gi ražanezius.
ražanezius. Ne, neturiu tiesos 

■

sakyti mano, dabar jo, tik gai
la, kad taip greitai pamote.

Už keletą žingsniu pirma 
Pranu tęs ėjo jaunas vaikinas. 
Mergaite masto, ar tik ne tas 
Loring, kuriam pasiuncziau ra* 
žaneziu. Bet Maryte sako, kad 
jis Metodistas. Ka-gi galėtu 
veikti kataliku bažnycziojo. 
Taip bemanstydama parojo na
mo. 

1 • *■-1. ; i "i ii1' v , i r ■••i* ' i , t " '

Loring nuvyko vakare pažy- 
meton vieton. Paskambino du
riu varpeli. Tarnaite atidaro 
duris ir meldo vidun. Papra- 
szo sesti ir palaukti pakol pa- 
szauks ta< panelė.

Kambarys buvo puikiai isz- 
puosztas. Kampe stovėjo far- 
.Lapijonai. Ant fartapijonu br^ 
vo baltu rožių bukietas. Am 
fartapijonu esanI i fotografija 
labiausiai atkreipė Loringo do
mu. Jau net per szirdi smilg- 
terejo, lyg ta paezia mergaite 
mate bažnycziojo. Mintija sau, 
kaip ta panele iszrodo kuri at
rado ražaneziu. Sztai ir pasiro
do ta mergaite, kuri atrado ra
žaneziu. Loring nusigando. Ta 
pati mergaite, kuria mate baž- 
nyczioje.

Loring

" " '■ ;l ’

Ka-gi ’

J >

pakilęs nuo kėdes 
prakalbėjo in mergaite:

“Gerbiama panele, atėjau 
atsiimti ražaneziaus, kuri tam
sta radai. Man brangus ražan
ezius.”

^Taip, tas pat^s

“Panele
P. Lonergan, ar galeeziau pas 
panelė užeiti nedėliojo/’’

Pasisveiki.Tėip meldžiu, 
no persiskyrė.

Nuo to laiko Loring pasiliko 
Pranute# draugu. Viena vaka
ru atėjės Loring atsinesze ta 
dėžutė, kurioje apturėjo ražan
eziu, ir atidavė Pranulei. Pra
nute atidarius dėžutė rado sza- 
le ražaneziaus deimantini žie
dą. Loring užmovė ta žiedą pa
nelei ant pirszto ir prižadėjo 
būti jos isztikiipu.

Ta vakaru, Loring 
te nuėjo pas kun.

ir Pranu- 
Conway. 

Kun. Conway apkriksztijo Lo
ring. Už poros sanvaieziu kun. 
Conway suriszo juodu mote
rystes rvsziu. Paskum abudu 
laimingai gyveno. Ražaneziu 
padare juodu laimingais.

—>1—"■ ........................ .. ..... —      
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BALTRUVIENE

vo
bažnyczion. Po pamaldų gryž
dama s namo pasijuto kad pa
motes ražaneziu.” Gryžo atgal 
jieszkoti ražaneziaus, bet ne
surado.

Ryta mietą anksti atsikėlęs 
skubinosi in bažnyczia pas ku
nigą pasakyti, kad pamote ra
žaneziu. i> *

Bažnycziojo, jaunikaitis pa-

V

tom!jo klupanczia jauna mer
gaite. Mergaite rankose laike 
maldų knygele ir meldėsi. Jos 
juosvi plaukai ir maloniai 
skaistps veidas viliojo jauni-
kaiti. Lyg kas užžavėjo vaiki
na. Sau vienas inane: uAh! 
kaip ežia susipažinti šit ta gra
žia panele; kaip susižinojus 
kur ji gyvena.” Atsiminęs kaa 
jis kataliku bažnycziojo esti, 
mintis szalin, o atidžiai klau-

r
Po misziu Loring nuėjo pas 

kun. Conway ir apsakė apie 
savo nelaime. Kunigas dova
nojo jam kita ražaneziu ir mal 
daknyge. Taip-gi patarė pa
duoti laikraszcziuose pagarsi- 
nia,
jam i'ftžancziu?

Sugryžes liamo Loring padu-

se misziu szvcntu.

kad radėjas sugražintu

^Taip, tas pat^s ražanezius, 
asz ji radau. Džiaugias, sugra- 
žinu tamstai.” 
pasakė.

“Isztikruju jaueziuosi laį-

Mergaite jam

mingas, bet nežinau nuo ko ji 
gavau. Labai norecziau suži-
noti, jei galima, troksztu jai 
padekavoti už ta dovana.

“Bet kaip tamsta žinai, kad 
mergaite prisiunte7 ” ;

“Pažinau isz rankos rasz- 
to. Ą, dabar žinau kas man pri
siuntė.”

Pranute paraudo kaip rože.

J

“Turiu gerbiamai panelei 
iszreikszti szirdiugiausia pa
dėka: dar neesu katalikas bet 
trumpoje ateityje busiu. Szis 
ražanezius man pridavė daug 
linksmybes ir ramumo. Gavės 
jį nuėjau pas kun. Conway. Jis 
man paaiszkino apie justi tikė
jimą. Buvau jusu. bažnycziojo. 
Eidamas isz bažnyežios buvau 
pamotės szi ražaneziu.“

Vaikinas prispaudė 
ežiu prie krutinės ir moiloi in 
ji žiurėjo. Pranute džiaugėsi ir 
linksmai szypsojosi, kad jos 
darbas nenuėjo, niekais. >

“Viena dięna, mos mergai
tes n.oturojome ka veikti, su- 
manome nupirkti keletu ražan
eziu ir pasiunsti tiems ant ku-

Y

.1
Tazan-

ant tavo vietos!...
— Nu tai kas isz to būti' rius. Būdamas, metodistu ne

nusimanė apie ražaneziu.
Ant rytojaus Loring •oida-' telefonu p ra ueszima, kad .atei- knygoje. Mdn petemijant pa-

leelel
— Asz tuo jaus duotau pora

1
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Po szimts nogiu su tokia galva, 
Ir nedyvai, turėti tokia balda, 

Tai sunku viską atminti, 
Ir del visu apgarsinti.

Paprasze mane in viena vieta 
’ želamisziu.

Kaip jau žinoma del visu, 
Jog kada rožancziu gieda, 

Daug gere ir daug mėsos su
ėda.

*7
0 tad vyru buVd geru? A 

Ne tokie kaip sziadien szpicu-• i • 1

Su plikom panosėm Alrisdu* 
kai,

Sziadien kad ir ledokas užka-
*

I

fcT kai,

bintb;
Tai iii pekla su juom eitu. 

Kur tiktai iszgirsta vaikinu 
suėjima,

Ton lemia kožna mergina, 
Sarmatos jokio# neturi,' ’ 

Kad ir ant katros kreivai žiuri 
Ant to nesusipranta,

Ir sau koki szpicliu suranda.
* * *

Nekaltos butu tos musu rūteles
Butu geros isz j u mergeles, 

Kad butu gėriau užaugintos, 
Dvasioj Szventoj iszmokintos.

Kad šluboj sėdėtu, t
Ne t ingi n i autu,

Molina darbe iszvaduolų, 
Puodus ir torielkas mazgotu. 

Lyg trecziai valandai bambi-
1

1

liais nesi valkiotu 
O labiausiu.

Pašilu pf,
Kaili gerai iszlupt, 

Kaip nusileis,
Tai nepasileis.

* # ♦
Rūteles jaigu paezios' namine 

gerėto,
Tai savo dukrelėm nepaveliu-

kito,■ > 
Ba tai negražu, 
Labai biauru.

Viena tokia mamuže 
Kaip raguota muže, 
Pati namine riaujkė, 
Ir dukreles szaukia,

Kad su vyrais gertu, 
0 paskui juos apiplesztu. 
Katras tuoj neapsižiuri, 
0 kelis doleriukus turi 

Tai aprabina, 
Ir gana.

>

t
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MAGNESAI.
* . :>i. * ** A L'1

Vaikas: — Tėvuk, kas tai 
magnesas?

Tėvukas: — Tai vaikeli to
kia geležis ka pritraukia prie 
saves ir laiko. » * t ’ 1;

V. — Tai ir musu Ona mag
nesas.

T. — Ka tu vaike kalbi!
V.— Na taip, Jonas Diele 

ana syk sake in ja,
— Tu Onute kaip mague-

!į
>. 4f>' Į

F 4l>

sas, prie saves trauki _ ______ M_ :_______

Moterys daugiau
nebijo skausmų!

. ' , -- -------  ■;
Kuomet jos turi po ranka
šituos puikius vaistus,! nau-

h A

Didelio tonais suėjimo nebuvo, dojamus nuo .Civilio Karo

kuri’ tari

Tiktai keliolikos poros pribu
vo, 

Tai gerti in vales turėjo.
Ir kožnas gereJdek galėjo,

Antra valanda naktyja atėjo, 
O da nekurie sėdėjo, 

Vienas žmogelis labai nuvargo 
Ant rytojaus reikėjo eiti prie 

« . darbo.
Ant galo tare in paezia: 

'“Duszele eikime namo, 
“Ba jau man sunku galvoj, 
“Rytoj turiu eiti in darbu, 

“Tai man labai skaudės galva.
x i j 11, • • • Y 1

laikų.
L 1 T I J r

Kiekviena moteris,

i iiir| t į

j
!0

savo vaistų sėputėje bonką Pain*
Expellerio su Inkaro varsbaženk- 
nu, i 
kokioš rūšies skausmų, ne:------

niekuomet neprivalo bijoti by 
___ ioš rūšies skausmų, nežhirifit 
ar tai butų Reumatizmas* Neurair.

~n tis„ Neuralgija, Mėšlungis, Galvos 
? ’ Skaudėjimas, jsisėdantls | kūną

Moterėle baisiai užpyko, 
Su užzbonu prie vyro priszoko.

Galva perkirto.
Vos žmogdlis nepervirto. 
l)a ir poliemona paszauke, į y ji-

Žmogeli pas skvajeri nutempė,
Bausmių vargszas užmokėjo, 

Verkdums namo parėjo.
Tai vis tįip — isz Dievo garbes 

Ant. prapulties,

Persalimas ar geliami ir sustingu 
___ kulai ir sąnariai. .1V

Pain-Expelleris su Inkaro vais- 

kuris naudojamas* beveik kiekviit- 
n°jc pasaulio valstybėje nuo.1867 
metų. Tik patririkrte*skahdamsfc 
kūno dalis su Pain-RKptiledu .(ir 
jis.be jokios abejonės suteiks j^«w 
Iv^iai toki umu oaknarvinima. ko-

muskulai ir sąnariai. »p.
Pain-Expelleris su Inkaro vais- 

baženkliu yra tokia lihimentifca* 

n°jc pasaulio valstybėje nuo .1867 
metų. Tik patririkrte*skžMamak 
kūno dalia su Pain-Kxpclleriu » 

lygUi tokį ūmų paltngvinimą, kd- 
kj suteikė millonams dėkingų*ųo 
naudotojų visame. pasauly* v 

i Labai efektyvus ir lygiu 
blngos sudėtys greitai jai 
L 
šie^c sukepimi kraujo įi 
palengvinimą Ii1 atsteigia 
ma krauto cirkuliaciia „ T 

mas ii-

^Ehergingfas,-jaunas tranas; Wns»

per odos - skylutes dr- tuojau®

i

tinki- 
ir be-

i THIii1

m| kraujo cirkuliacijų

nykstar 
.j T
vm nuo visokių sustinginvj,< skkM« 
dėjimų ir gėlimų tpkį^

monių grupės, prie 
Čuismagminių i# šitai 

ams užtikrina už dSc. ar 70c. 
onka Pain-Expelterky su Inksto 

vaisbaženkliu, kuria galite gauti 
nusipirkt bile vaistinėje. Geres-

vetk‘ momentaliai f

j — tokia imomi? 
.tavas prislaiti prieRožancziu pagiedojo, 

Paskui ant provos nuėjo.
* * $ 

Keliolika metu kaip žinau ki-
.j * i lazdos^

visuomet ga 
liftkfcmoaZ/in 
žaislų ir pasismaginimų 
jums užtikrina už 35c. 
bonka Faln-Expeherio-sti inkaro 
vaisbaženkliu, kuriai galite gauti

•7.
, a 1IL ' L ’ f' ’ > ( , ,

ve pagarsinimą laikraszoziuo- 
hc. Po pietų ta dienu gavo per riu vardu apsistosimo telefonu

•1

II K

70c.
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ŽINIOS VIETINES
>• — Nusiminęs kad ji aplei
do jojo pati Subatos vakara ir 
nesugryžo lyg 10 valandos va
kare Nedelioj. Povylas Sinkus 
406 W. Center ulyczios norėjo 
anų atimti gyvasti, bet neinsi- 
pjove gana gilei per gerkle su 
britva.Ka'imynai dasiprate kad 
no Viskas yra gerai, paszauko 
palicije kuri iszvere duris ra
do Senku gulinti ant grindų 
su perpjauta gerkle. Palicije 
paėmė sužeistąjį po savo globa 
bet ant rytojaus paleido. Sa
koma kad tame yra ir kitos 
priezastes, bet negalima buvo 
teisybes isztyrinet.
’ — Antanas Bikuleviczius, 
38 metu, 1136 E. Center uly
czios, randasi Ashlando ligon
buteje su pažeista galva, ku- 
ria sau perskaldo puldamas 
nuo poreziu užpakali jo namo, 
apie dcszimts pėdu augszczio. 
Bikuleviczius ta vakara buvo 
svecziuosia pas pažystamus ir 
vėliaus likos surastas po por- 
cziais baisei sukruvintas. Tras- 
kauckas nuvežė sužeistąjį in 
tigonbuti.

— Ketverge gerai paszalo 
o kaip kur, tai buvo net zero 
laipsnio szaįczio.

— Ona Varkevicziene pul
dama nuo trepu iszsilauže 
ranka. Gydosi namie.

— Vincas Juozapaitis (Jo
seph) 625 W. Mahanoy avė., 
Sęredos ryta likos su r isz t as

t,
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PAVEIKSLAI ISZ VĖLIAUSIU ATSITIKIMU AMERIKE
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1. — Senatorius Nye isz North Dakota rodo pagauta nepaprasta žėgli ne žuvi’’Miami4 4

Beach, Flo. 2. — Profesoris Franz Boas, isz Columbia universiteto, kuris yra prezidentu Mok
< <sliszkos Draugavęs. 3. — Ugnis spaustuvėje lailkamczio Post” Baltimore, Md. *

Pottsvilles kalėjimo 
F ra n o 

isz Wm. Benu

— Steve Monahan likos už- krėtimo. Turėjos silpna szirdi. 
darytas 
už mirtina sužeidimą 
Buszkevicziaus
kuris vėliaus mirė ligonbuteje.

— Panemuniocziu Kliubas, 
laikys savo metini pokyliu 9 
Februariaus ant Mahero sales. 
Sveteliu tikisi isz visos aplin
kines ir kitu valstijų.

— Szimanas Buszkeviczius, 
kuris nuszove DeCrease, kuris 
norėjo insigaut in salima, likos

mazgu moterystes su pana Ju- p„statytas po kaucija lyg teis-
ZtCfina Sankovskiute isz Mount 
Carinei, Szv. Kryžiausi Lietu- 
vis^koja bažnyczioja. Veselka 

tėvusatsibuvo pas nuotakos 
Mount Carmel.

Pottsvilles4» pavietu vam 
kalėjime sziadien randasi 179 
įnphiii t‘ant bordo
i .. ; .
H' > T— Isz priežasties tankiu * '•

ĄIjipleszimu musu aplinkinėje, 
apsigink

luoti ir gintis nuo baditu.
Tamakvejo pats burmistras 
paliepo sztominkams laikyti 
ginklus ir būti pasirengusiems 
priimti negeistinus sveczius.

SHENANDOAH, PA.
i

F

daugiau 
ne'kaip in penkis metus.

Isz priežasties

sjtoniinkai nutarė

Dvi jaunos merginos gy. 
vdn^nezios ant Lehigh uly.v Y* latvei J M

iszsigelbejo isz nagu keliu lat
ro, kurie priverstinai norėjo 
jeises insodyti in automobiliu 
tikslo pavogimo. Ant giliuko 
palicijantai iszgirdo juju klyk
smą ir iszgelbejo jeises in lai
ka.

26

■— Szimanas Buszkeviczius 
48 metu,, 10 N. Catherine uly., 
likos aresztavotas už nužudi- 
nįma Mikolo Do Crease,
metu, 619 W. Coal uly., Nedė
lios vakara. DeCrease kaneez 
spyrėsi i neiti in sal u na kad 
jtpn duotu gerti, bet Buszkc- 
viezius manydamas kad tai ko
kia^banditas, neatidaro duriu
lįk&la DeCrease pradėjo stum- 
ičduris, Buszkeviczius paleido 
tiuli per duris ir kulka jam

t
taiko in plauczius, mirdamas

yelihus ligonbuteje. Buszkovi- 
czius tvirtina buk szove savo 
apginime.

— Ferguson hotelis likos 
paimtas per advokatus Lewis 
ir Curtis isz Luzomes pavieto 
kurio likos paženklintais per 
audžia Johnsona isz Skrantu 
idant valdytu ji isz priežasties 
snbankrutinimo. Tie advokatai 
taipgi apėmė hotolius Sterling, 
Plaza ir Hart Wilkos-Bnrriuo-

mui.

East Orange, N. J. f Sausio 
10 d., sz. m. apie 9 vai. ryte mi
re Ona Daužvardiene, Lietuvos 
Vice-Konsulo Petro Daužvar- 
džio žmona. Mirė staiga. Sau- 
soi 3 d., susilaukė sūnaus Fabi- 
jono-Godimino ir motina ėjo 
geryn, bet, matyt, Aukszcziau- 
siojo buvo kitaip skirta.

Žmones tuo laiku iszeje isz 
bažnyczios tebestovinejo, o ki
ti buvo S. A. L. R. K. 109 susi
rinkime. Sužinoję apie savo 
mylimo klebono mirti visi bal
su verke. Kiek atsipeikeje su
klaupė prie maldos už savo ga
nytojo duszia. i

Žinia apie a.a. 'kleb. kun. 
Grikio mirti greit pasiekė ne 
tik szios kolonijos Lietuvius, 
bet ir apylinkes. Visur didžiau
sias sujudimas ir apgailestavi
mas garbingo vado.

Laidotuves iii vyko Sausio 
14 d., 10 vai. ryte isz szv. And- 
riejaus bažnyczios, 396 Church 
St., New Britain Ct. — I).

ISZ WILKES-BARRE 
IR APLINKINES

a.a. kleb.

— Jonas 
ligonis 
kaipo 

paskirtas dirbt
Shrewsbury,

Worcester, Mass.
Muscavage, 51 metu, 

I valstybes ligoninėje ir 
toks buvo 
Hillside ukeje,

Laidotuves invyko Sausio 13 J^ass,> ku\o ten nuduitas lyte. 
d., isz Sopulingosios Pan. Szv..
bažnyczios, Harrison, N. J. 10 
vai. ryte.

Velione paliko dideliam nu
liūdime vyra Petra Da už va rd i 
ir du sunu: Petra-Vytauta Ir 
Fa b i j on a - G ed i m i na. Pasta ras i s 
tik vienos savaites amžiaus. 
Taipgi liūdi ir veliones tėveliai 
ir gi minąs. — D.

. ‘ Jisai buvo ligoninėje nuo 1919 
Muscuvage ėjo in bu- 

ir tuojau s 
gyvulio suszaukc 'kitus 

darbininkus. Jie nuvijo buliu, 
iszgelbot žmogų.I 

jis buvo ne-

motu.
liaus gardu
mas

riks-

kad

Pernai mieste mirė ma- 
negu užpernai, 116 žmo- 
Gime abieju lycziu dau- 

Pernai vaiku gimė 
už mergai

tes. Užkrecziamu ligų buvo 
mažiau pernai, negu užpernai 
— 202. Tai didelis žingsnis.

— Luzernes apskr: Apsive
dimu pakilo 136 daugiau, negu 
užpernai, bet tuo laiku persi
skyrė 227 poros; 158 moterys 
gavo paliuosavimus nuo vyru; 
vyrai gavo . 69 paliuosavimus 
nuo savo nesuvaldomu ‘motoru.

Apskr. buvo 203 nelai

žiau, 
n i u.
gi a u 23.
penkiais daugiau v

a ****

mes; 97 automobiliu aukos, 15 
geležinkeliu; sudego invairials 
budais 21; prigėrė 11; gatve- 
karis užmusze 6. Likusieji vi
sokiu nuotikiu aukos.

— Gruodžio 31 d., susivedė, 
kun. J. K. Miliauskui szliubuo- 
jaut, isz Wanamie Margarita 
Padagoniute su 
isz Philadelphia.

— Garnys lanko gera tau
tieti Jurgi ir Ona Ruzgaus, pa-

1__________ ______Y« t

John Reilly

likdamas gražia dukterį.
įu .Antanas. Jaraviczius, 50

Chicago. — Gruodžio 4ta die
na 1930 metais iszejo isz namu, 
kur jis turėjo ruimą, naktį 
parvažiavo su Yellow Cab, tu
rėjo argumentą su vežėju Ir 
vėl nuvažiavo ,nuo namu 
daugiau negryno atgal. Jo var
das yra Franas Dedura. Sako, 
jis neturėjo jokiu giminiu Chi- 
eagojo. Jo amžius yra 37 metu, 
kaires rankos nukirsti keturi 
pirsztai: gyvenimo vieta 477 
Deming Place, 
Columbus I{oszpitolyje. 
bag jam ten pat yra ir jo lau
kia sugryžtant. Policija irgi 
ieszko to žmogaus, kuris taip 
misteriszkai prapuolė.

jis turėjo ruimą

to ir

darbu turėjo
Dar-

New Britain, Conn, f Sausio 
11. d., gz. in. staiga mire Szv. 
Andriejaus parapijos klebonas 
kun. Edvardas Grikis. A. a. 
kleb. kun. Grikis ryto jautėsi 
gerai. 8 vai. i r 10:30 vai. ryte 
atlaiko szv. miszias. Apie 12 
vai. sugryžes in klebonija, be
sirengdamas pietauti
kundeg in kun. E. Gradecki, 
kad staiga pajutęs skausmu, ir 
vietoj sukniubo. Paszauktaa 
irvdvtoiag. kuris nužiurome.

nusis-

kuris

bet nespėjo 
Kada isztrauke, 
gyvas. Ligonines virszininkai 
sako, 'kad jis sulaužo ukes tai
sykles, kuri reikalauna,
po du vyru turi tuo paežiu 
laiku ineiti in buliaus gardu, 
vienas laikyt buliu, o kitas pa
daryti reikalinga darbu. Jisai 
ieszkojo szieno patiest kar
vėms ir matydamas per daug 
szieno pas buliu, inejo in gai
da vienas. Szis žmogus ypatin
gai mėgo prižiūrėti gyvulius,

I

tai jam buvo duota lengvu dar
bu galviju prižiūrėjimo. Neži
nia tikrai ar szis žmogus yra 
Lietuvis ar Lenkas.

Stantan 
Hill priemiesty. Paliko moterį 
ir vaikus Liotuyoje. — V.

— Franas Lukaseviczįųs, 
26 metu isz Mill Hill, PittSto- 
no, likos suimtas per policija 
Freelando ir atvežtas atgal in 
czionais ir uždarytas 'kalėjime. 
Jisai su Williamu Curtiš apvo
gė gazolino stoti Faddono pra
eita Juniaus menesi.

m., 413 Francis Si.,*

GERAI ATSAKE.

SZTORNINKO SŪNŪS.

t ’ .....................

Žydas klausia akademiko ko 
jis mokinasi /

t

atsake studentas

■■Hl

Asz mokinuosiu tiesu
.1. j
'l*

klausia, kariaKostumcris d 
sztorninko mažo sūnelio:

— Kuom tu ^laikuti nori 
būti kaip užaugsi? f

Ugi tokiu kaip ir tu vi
sada įminėsiu isz sztoro ir nie- ■ST 

kad ne mokėsiu.
...................................... ....... ................................. ............... . į ,i, ,

«

NEBIJOK.
L ■■

— Tai ir apsipaeziavai, tai 
dabar džiaugiesi ipz paeziost

!»»to Kodėl ne pati yra 
darbszi ir narsi, tiktai kad ne 
didele.

—• NosiriiDvk su tnom. nn-

Of .1
Pasakysiu ko mokintis, 

goriausia mokintis drūtumo, 
ba dabar drūtis daugiau įmeluo
ja negu tiesa, -r- 
tas teisingesnis.

i! . ' * .

kas drutešniš,I ' < r '
. # • . r, *4 * /

.4

"III... ...

4 
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Lehigh Valley
EKSKURCIJA

in New Yorka
NEDELIOJ 18 SAUSIO

Dubeltavas 
TlWatM

ii

4.$00
Specialiszkas Treinas apleis Mahą- 
noy City 4:40 ryto. Grįžtant apleis 
Jorwy City, Exchange PI. Sta.
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Himincr Lopac
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Tikras kojoms patogumas iį

i

BA ^BAND
JUODIS

PASAKAITE

Jei Jūs tikrai norit kojoms pato
gumo ir taupot tuopat laiku pini
gus, mėginkit šiuos Ball-Band 
guminius batelius.

Jie, kaip paprasti bateliai, ka
dangi jie priešais suvarstomi, bet 
jie taip pat vandens nepraleidžia, 
kaip ir guminiai batai.

Ir jeigu tik Jūs avesit Ball-Band 
kojines viduj, Jūsų kojos turės kur 
kas daugiau patogumo ir Jūs 
avesit pačius batelius ilgiau. Ko
jines sulaikys kojų prakaitavimą 
ir apsaugos batų pamušalą.

Šių guminių batelių galite gauti 
dvi rūšis: pastiprintais padais ir 
apgaubtais kraštais. Abi rūšys 
Jums daug pinigo vertės atstos. 
Metai iš metų jie tūkstančių an
gliakasių pasirenkami tinkamiau
siais.

Jus bet kuris Ball-Band parda
vėjas gali aprūpinti. Būk tikras 
ieškot Raudono kamuolio ženklu. 
Tada žinosi, kad Tamsta gavai 
Ball-Band.

MISHAWAKA
RUBBER & WOOLEN MFG. CO. 
460 Water Street, Mishawaka, Indiana

Reading
■to «

karta, 
iszgirdau so-

ma.

o

i

Dar vaiku būdamas 
sėdint prie lango, 
de koki lai gailestinga spiegi-

Motina taipogi iszgirdo.
Asz pasiklausiau:

— Mama! kas 
tad gal kam-nors skauda?

— Motina liepe piemenu
kui eiti sodan ir pažiūrėti: jis 
greit gryžo pirkion, neszdamas 
mažyti dar akla szunyti, kuris 
drebėjo ir gailiai kauke.

Pagailo man nelaimingo sz’i- 
nelio ir asz apsupau ji 
szvarku.

Motinu liepe atneszti bliudė- 
Ii szilto pieno. Asz vilgiau jo 
snukuti in pienu ir tokiu budu 
iszmokinau ji lakti.

Nuo to laiko szunelis jau nio-
* f *

kuomet nuo manes nesiskyrė; 
peneti ji kelis syk per diena 
ugz skaieziau savo priederme. 
Szunelis buvo juodas, tad Juo
džiu ji pavadinome.

Praslinkus metams, jis užaa 
go gana didelis ir isztikimai į 
saugojo musu kiemą nuo va
giu. 

1,1. .HP
Jis gyveno septyniolika me-, 

tu ir karta isztrauke isz van
dens skonstanti mano broli.

Iszgaiszus Juodžiui, visi la
bai nnliudome ir labai jo gai
lėjomės. .

ten verkia,

savo

*
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Bell Telefonas 1430-R
* . ' II

A. RAMANAUSKAS
L1ETUV1SZKAS GRABORIUS 

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

ghzbalsamuoja ir laidoja mirusius^ 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus pa- 
ruoszia nuo papraszcziausiuikipra 
kilniausiu. Par samdo automobilius 
del laldotuviu, veseliu, krlkszty- 
niu ir kitiems pasivažinėjimams. 
Isz Frackvilles, Port Carbon ar Isz 
kitu artimiausiu miestu jeigu kas 
pareikalaus mano patarnavimo, 
meldžiu man duot žinia o nribusiu

I

.lines

Sztai Pigi Ekskurcija
Praleiskite diena New Yorke arba 
atlankykite gimines ar pažinstmus 

eis specialiszka ekskurcija in

In New Yorka $4.00
NEDELIOJ 18 SAUSIO

Specialia Treintot Sukatos Naktį
Shenandoah ....................... 12:35
Mahanoy City.........................1:16
Tamaqua ............................ 1:45

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

- .. J k -- - — _ - - -

ANT READING GELEŽINKELIO

•. ‘ I

Skaitykite “Saule”

NARYS PRAMONES 
KAMISIJOS.

C. W. Hunt, likos vela pažen
klintas per prezidentą nariu 
Pramones Kamisijos del Suv. 
Valstijų.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM 
---------- $----------

Laike Prezidento Wilsono administracijos, 12 szalliniu 
banku buvo organizavoti, imant naryste nuo National, 
State ir Trust Kompanijų. Szita Federal ifeserva Systema 
surysza bankas ir padaro Ban kava Systema areziau suko- 
nektavota ir drūtesne. Merchants Banka Mahanoy City 
prisidėjo prie to Systemo, Ji prisiklauso po Natioanl Go
vernment© Supevizijos.

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

geriausi

SHENANDOAH ABATTOIR CO.,
SHENANDOAH, PA.

■ -
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VINCAS MINKEVICZ1US 
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Seniausias ir Isstikimiausias Graborius Visam Mieste.
Q1K flATTTH MAIN AT AHKNANDOAH. PA




