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42 METAS

ISZ ROJAUS NEBAGELE
NUVAŽIAVO IN BOLSZEVI- 
KISZKA ROJŲ ISZ KURIO 

LIKOS ISZGUITAS.
DAUG ŽMONIŲ ARESZTA- 

VOTA, BAUDIMAS IR 
KONFISKAVIMAI.

UŽĖMĖ PIRMOS PACZIOS 
VIETA, BET NEILGAI 
DELAIKE; TURĖJO 

PAMESTI.

IN F L Ų E N Z A PRADEJQ 
PLATINTIS AMERIKOJE •

IR EUROPOJE.
New York.

1

za 
plurze.4 A

Washington, D. C. — Dr. 
James M. Doran, buvęs prohi- 
bicijos komisionierius, isz savo 

metaisbiuro darbu praeitais
paduoda tokius davinius:

Per metus aresztuota 68,173
asmenys, nusižengė prohibici-
• • *,]ai.

auto-
vertvbe sie-

22,405 uždaryta’

Milwaukee, AVis. — Kada 
Rusas \’ladimiras Unionov, at
važiavo in Amerika isz Rosi jos 
apsigyveno priomiestyja South 
Milwaukee, permaino savo 
pravarde ant William Reed ir^kus rinkti skola nuo kostuine- 
pasiliko ukesu Dėdes Šamo, no- 
rints gana lindėjo paskui Bol- 
szevikiszka rojų. Ant galo liū
dėjimas tai)) ji apėmė, 
tingai kada daginio ir 
daug apie Bolszevikiszka rojų 
koki Rosi joj sutvėrė Šoviniai.

Ant nelaimes apsiriko noba- 
gas, nes Bolszcvikiszkas rojus 
nebuvo tokiu kokiu 
girdėjo.

Taip, kaip ukesas Reed užsi
žadu jo savo pravardes Uniouo- 
vo, taip padare su juom Bolsze- 
vikai, o kas arsziausia, iszvare 
ji isz Rosi jos in Ryga, kur sė
dėjo be skatiko, sapnuodamas 
apie sugryžima in savo mieste 
Ii South Milwaukee. Susimvle-

perinai no

o ypa- 
skaite

apie ji

parduo-
vienais jo ant jo draugai kurie nusiun-

Konfiskuota 8,633 
mobiliai, kuriu 
kkia $3,290,830.88 ir 64 laivai 
verti $687,480.

72,673 asmenys patraukta in 
teismą.

54,085 nuteista federnliniuo- 
se' teismuose, 
in kalėjimą.

$6,678,732.56 uždėta balis- 
miemis nusižengusiems prohibi- 
cijos instatymui.

876,320,718 galionu szmuge- 
lin i n vežtos degtines 
da ma žmoniems tik 
metais.

Szie tik keli statistiniai da
viniai aiszkiausia kalba priesz. 
prohibicijos instatyma, kaipo 
visin neinvykinama. Valstybei 
is zto dideli nuostoliui susida
ro, piliecziai brangiai moka ir 
tai moka už pavojingus žmo
gaus sveikatai ir gyvybei nuo
dus. O ka jau kalbėti apie jau
nimo demoralizacija? 
nekklvl>96iktoos ’ndHINMRsh * /

32,500 ŽMONIŲ ŽUVO NUO 
AUTOMOBILIU 1930 

METE.

Chicago. — Praeita 1930 me
ta utomobiliai Amerike turėjo 
gera rugepiuto, nes pagal ra
portus aplaiktus isz 32 valstijų 
tai nuo automobiliu žuvo 32,- 
500 ypatų — ir tai ne viskas, 
nes isz tu kitu valstijų da neap- 
laikyta raportu — ketvirtas 
procentas daugiau ne kaip 
1929 mete.

Raportai taipgi parodo, kad 
nelaimes mažinasi didesniuosia 
miestuosia o 
miosezi uosia.

daugiau

pasidaugina už-

Anu die-

te jam pinigu ant sugryžimo 
L. Ameri’ka.

Dabar Reed’as sako, kad
((kapitalisz 

ktr Įichke' ’ •Ameri ke, no 
proletariszkas rojus Rosi joj.

riau jam patinka
A me rike, kaip

NUŽUDĖ VAIKA IR PASLĖ
PĖ PO SZIENIKU.

Ludlow, VI. — Kada szeimy- 
na II. Elliott kraustosi in kita 
narna, pasirodė kad 6 

nežinia
nejeszkojo dingusio 

nes jau buvo volus lai-

metu 
k u r.Hcnrikis dingo 

Szeimvna 
vaiko, 
kas ir mane kad vaikas ant ry-
tojaus atsiras. Isz ryto sukrovė 
likusius rakandus ant vežimo, 
o kada pradėjo neszti szienika 
ant vežimo rado vaiku gulinti 
po juom su perszauta krutinę.

Tame paeziame laike dingo 
ir nužudyto vaiko dede Blair 
Brndewold, 19 metu amžiaus. 
Manoma, kad dede turėjo paini 
ti*karabina kuris stovėjo kam
pe ir isz nctycziu iszszove, už- 
muszdamas valka po tam pa
slėpė po szieniku. Dėdes da. no 
surado, kuris pasislėpė isz bai
mes.

apsisaugotu

Franklin, N. C. — Už U 
kad jos vyras, kuris laike gro- 
sersztori ir buezerne, priverk
davo ja kapot mesa, virti tau-

riu, dirbti namini tlarba, pri
žiūrėt vaikus ir už visa tu dar
bu aplaikydavo po keliolika 
kumszcziu ant dienos kaipo už
mokesti už savo sunku darbu

kantrybe 
Ruth Nisbet ir užvedė

ant galo iszsiseme 
moteres
teismą in suda ant persiskyri
mo nuo tokio 
ir meilingo” .<7.
yra kalta Ruth, nes kaip 
klojo taip ir iszsimiegojo.” ‘

Rutha apsivedė su Nisbetu, 
kuris keli metai atgal pamote 
savo pi(rma paezia, kuri aplai
ke persiskyrimą
irž toki pat pasielgimą koki da- 
tvre Rutha nuo savo vvro. V i?

Rutha manydama kad tame 
priežastis buvo pirmutinios 
paezios, sutiko iszteket už Nis- 
beto ir pataisyt jo gyvenimą 
bet tame baisiai -apsiriko, 
džia jai pasakė szitoki pamoks
le: “Matai szirdžiuk, inszokai 
iii czevęrykus pirmosios pa
ezios, kurios ji negalėjo neszid- 
tio dabar meldi manes idant ta
ve nuo jo paliuosuolau. Prisi- 
viriai koszes tai dabar valgyk; 
persi skyrimo tau neduosiu.”

Jn dvi diena/po tam moterė
le dingo isž namu savo vyro pri
siimdama isz kuparo 1,500 do
leriu už savo darba ir panieki
nimą, bet vyras jos nejeszko.

mielaszirdingu
vvro

I 4

buvo

bet tame
‘ ‘ pasi-

Nisbetu

nuo Nisbet o

1

Su-

MAŽAI TOKIU ŽMONIŲ 
RANDASI.

Szimtai žmo
nių serga szalczpis ir influen- 

arba paprastai vadinant 
Daktarai prasergs-

ti žmonis idant 
nuo szalcziu. ’

Krancijoi, Vokietijoj, l.szpa- 
nijoi, ir Roriugalijoi keli t ūks
ią neziai žmonių serga laja Ii- 
<rn 
serga

Pacziam mieste
18,000 žmonių. Anglijoj 

jau mirė 300 poniu o keliolika* 
tukstanczei serga.

Beri inc

N. I). Praeita

FARMERE PAGIMDĖ 
KVADRUKUS. ' ' • f .1 r*

Aberdeen,
sanvaite pati F. A. Schcuse, ap 
dovanojo savo vyra kvadru- 
kais dviem sūneliais ir Į •
dviem dukrelėm.-Visi sveiki Ir < .1
pagal daktaru pripažinimu tai 

■* 1 a r 'v < J < *

ANT SENATVĖS TURĖJO 
SKUNST VAIKUS DEL 

DUONOS.
Brooklyn, N. Y. -

na atsibuvo czionaitiniam sude 
teismas prieszais septynis vai
kus, kuri užvedė seni tėvai S.

. P. Rcdinondai, kad jiems neda
vinėjo prigulinezio užlaikymo. 
Buvo tai graudingas iszpažini- 
mas senuku — tėvas 68 metu 
o motina 62 metu. Vaikai turė
jo visko pilna, o seni tėvai tu
rėjo gyventi drėgnam skiepe, 
Ik* geru drapanų, maisto ir szi- 
1 urnos.

Negana to, vienas isz
nemandagiai pasielgė su tėvu 
kada atėjo pas ji praszyt pa- 
szelpos ir tai daugiausia tė
vam fjzirdi suspaudė. Sudžia 
iszrežo visiems gera pamoks
lą, paliepė tėvams mokėti po 5 
dolerius ant sanvaites ant už
laikymo savo gimdytoju.

MOTINA PADARE OPERA
CIJA ANT SAVO 

KŪDIKIO.

sunn

Dugdale, Minu. — Alis. Jevu 
Duhring buvo priversta pada
ryti pati operacija ant sužeis
tos savo dukreles nenorėdama 
laukti pakol pribus daktaras 
isz miesto 12 myliu tolumo. Tri 
ju metu mergaite inkiszo ranka 
in clektrikine skalbimo maszi^ 
na, kuri jai baisiai sumalė ran
kele ir kaliojo ant keliu gyslų 
ir skuros. Motina daug nema
nydama, paėmė mėsini peili ir 
nupiovo kabante rankute, apri- 
szo drueziai indejo in automo
biliu ir nuvožė pas daktaru. 
Daktars mergaite apžiurėjo ir 
pagyre motina už gera darba, 
nes jaigu nebūtu taip padarius 
tai mergaite butu 
k ra u ja t ekiu.

mirus nuo *
ari*

GERIAU DIRBT NE KAIP 
KUNIGAUT. ■i , ■ ' ' r . ■*?'''■

Hillsdale, Ohio.
kad profesionalisžki žmonys 
tomis dienomis negali iszsimai- 
tyl isz aplaikytn algų ir geriau 
dirbti fabrike ne kaip skursi. 
Ana sanvaite priezeris Rev. M. 
d’orrey isz Babtistu parapijos, 
pamėtė skelbti Dievo žodi už 
dvka ir iszvažiavo in Davtona 8' •*
dirbti fabrike, kur gavo darba 
ir szeszis dolerius ant dienos. 
IX.bar yra nžganadytas isz sa
vo permainos ir sako kad dau
ginu nesugrysz prie dvasiszk ) 
luomo.

Isz Visu SzaliuM'ESz*s
Matyt,!

ivs I VAIKAS •
AUKSO 78 SVARU SUN

KUMO.
Kalgoorlie, Australije. —• 

Septyniolikos metu vaikas ra
do Larkinville szmola (nug- 

sverenti 78 
Aukso žiniunai

SUGRIAUTAS
RADO SZMOTA

SMARKUS DREBĖJIMAS ‘ 
ŽEMES, UŽMUSZE APIE 

100 ŽMONIŲ 
MEKSIKE.

I

MOTINA NUŽUDĖ
SEPTYNIS VAIKUS.

Pasadena, Md.
Mrs

Ana diena
Adele Neusbaum motina 

vienuolikos vaiku, isz priežas
ties bedarbes ir vargo nuszovc 
septynis mažiausius vaikus re-

gyvens. Daug žlnbniir a’timsUgĮ veiveriu po tam pati sau noro-
motina ii’ vaikus. jo padaryti mirti, bet tas už- 

manimas jiai nepasiseko.

RADO DVI DIDELES 
SAMAGONKAS

Alis. Il’en-

MOTINA NUŽUDĖ SUNU, 
KAD TASAI NUŽUDĖ JOS 

ANŪKĖLI.
Nakiiįą, Ont. —

rika Lacornė, 66 metu senumo, 
pasidavę in rankas policijos, 
prisipažindama, buk jiji nužu
do kirviu savo sunn iPovyla, 
už tai, kad jisai nužudo savo 
dvy(ekos metu sūneli; o senu
kes anūkėli. I *

Senukėj apsakė policijai, Imk 
josios sūnūs .priverto jaja idant 
butu lįudintoja tosios žudins-

Sunelis paėmė nuo tėvo
deszimtuka, o tėvas tuom teip 
perpykp, pordurdamas peiliu

tos.

get) czysto aukso
svarus. Aukso žiniunai ap
svarstė kad tasai szmotas auk
so yru vertas nemažiau
5,500 svaru arba 26,765 Ameri- 
koniszkii doleriu. Szmotas auk*- 
so turi 26 colius ilgio o 14 plo- 
ezio.

kaip

DUKTE 105 METU PALAI
DOJO MOTINA 124 METU

Petras, Graikija, 
eije Sinadis

S

— Cleofa- 
siisila ūke 

puikaus amžiaus 105 metu, 
ana diena palaidojo savo mo
tiną kuri turėjo 124 metus.

Prie kapo dukrele -labai'TA iv 
dojo nes tikėjosi, kad josios 
motinėlė ant tikrųjų susilauks 
150 metu. Senute paliko 34 
anukus, 18 praanuku ir 8 pra- 
pra-praanuku.

kuri
amžiaus 105

Meksikas. ~-* 
Praeita Sereda smarkus dre
bėjimas žemes sukratė Pietine 
dali Meksiko, 
kone visiszkai gana didelid 
miestą Oaxaca. Manoma kad 
nemažiau kaip szimtas žmoni u 
pražuvo o daug sužeista. Ka
reiviai, ugnagesiai ir palicijo 
perkratineja griuvėsius jiesz* 
kodami lavonu ir lyg sziam 
laikui jau surasta apie 40 žmo
nių. Žmonis teip inbaugintL*- 
kad guli ant ulycziu, nes murai, 
namu sutrukdyti.

Visiszku žinių negalima ap
lankyti apie nelaime, nes tele^ ’ » t *'' *•
grafai ir telefonai sutruko. Ka
reiviu kazarmes ir gubernato
riaus palocius taipgi sugriuvo.

k f 
Drebėjimas buvo teip smar

kus kad bažnytinei varpai su
skambėjo boksztuosia, ziegorei 
sustojo, elektrikinei žiburei už
geso ir žmonis iszbegiojo lau
kan. ,

Drebėjimas davėsi jaust pen* 
kiolikuosia valstijuosia. Vera 
Cruzc ir Tampięo taipgi aplai
ke mažns blades. Buvo tai vie
nas isz smarkiausiu drebejimn 
nuo 1911 meto, kada tai Mok-; 
sike žuvo suvirszum du t ūks- 
taneziai žmonių.

Mexico Cit v, • 7

Sereda

sunaikindamas 
gana

Žmonis teip

Hackensack, N. J. — Val
džios agentai surado Walling
tone viena isz didžiausiu sama- 
gonku, kuri iszvarydavo 50,000 
galonu alkoholiaus per diena ir 
buvo 
Septyni žmonys likos areszta- /
volais. Priek tani, agentai taip, 
gi paėmė du valinius kubilus 
po 16,000 galonu intalpos, du 
medinius kubilus po 50,000 ga
lonu, viena 12,500 galonu 
viena 10,000 galonu samogou- 
kas Samogonkos galėjo iszva
ry t i po 50;000 galonu alkoho
liaus in vit*na diena ir in de- 
szimts dienu viskas galėjo būti 
iszmoketa isz tojo pelno.

O

verta milijoną* doleriu.

r

DIRBA ILGIAUSIA LAIVA 
ANT SVIETO.

Paryžius, Francijo. — Eran- 
kompanije 

di
cuziszka Laivine 
pradėjo statyti viena isz 
džiausiu pasažiei iniu laivu ant 
svieto. Tasai marinis milžinas 
turės tūkstanti pėdu ilgio ir 
daria suvirszum 30 mariniu 
myliu in valanda ir ketina bū
ti pabaigtas 1934 mete. ’Pures 
keturis szriubus varomus per 
elcktrikinius motorus. Plauki
nes terp Havj’os ir New Yorko.

w

ASZTUONIOLIKA ŽUVO 
UGNIJE.

> „ • A I' . * * '♦. « >f ", r . . . x . •

Istanbul, Turkije.

f

v'aikiukiu szirdi. Kada sunūs 
motina paėmė 'kirvi, 

priselino prie gulinczįo ir vie
nu ypu suteszkino jam galva. 

Darykite su manim ka no- 
rite, mažiukas buvo mano 
vienatiniu džiaugsmu ir .vėl u k. 
užmuszti savo locna sunu ne 
kaij) netekti savo mylemo an.ii- 

> j }

užmigo,

< (

tuosius pinigus pamote ir 
garsino 
savo

Dunkirk, N. Y. — Vladas 
Miczak, turėjo suezodinos 600 
doleriu apie kuriuos jo motore 
visai nežinojo ir nesziojosi in j kelio, 
darba paneziakoj. Laiko darbo 

a])-
laikraszcziuosia apie 

nelaime. Pinigus surado 
Juozas Kiče, teisingas žmogus, 
kuTiuos atnesze pas Miczaka 
kuris už jo teisingumą atskai
to szimta doleriu. Abudu Į)ersi- 
skyre prie tol isz kai. • 

jaigu turtingasStebėtina, 
žmogus pametu pinigus ir jam 
sugražinu juos teisingas žmo
gus tai aplaiko maža dovana o 
vargings žmogus apdovanoja 
radėja gūsiai. Al uty t, kad var

ei idesni agi ilgas žmogus turi 
jauslu.

VAGIS PASIRĖDĘS IN KU
NIGĄ APVOGINEJO 

BAŽNYCZIAS.
New York. — John Uolines, 

isz Philadelphia, kuris pasiro
dydavo in kunigo drapanas in- 
eidavo in bažnyczias ir jais upi 
pleszdavo nuo visokiu brange
nybių, likos suimtas per polici
ja. Kas tokis iii vagi prakalbė
jo Lotyniszkai o
bos nesuprato likos aresztavo
las.

Policija padare 
kambarįuosia rado daugybe vi
sokiu bažnytiniu dtdyku.

kad tos kal-

krata j °

Hazleton, Pa. — Sausieje 
agentai surado vidurmiestyje 
10,000 galonu didumo samogon 
ka, 15,000 galonu brogos ir 
4,000 galonu munszaines ir ki
tokio intaisvmo. Jonas Reilly 
isz Meadow Brook ir Jonas 

li-

LAIMINGI BURMISTRAI 
AMERIKONISZKU 

MIESTU PARIS.
Paryžius, Franci jo. - 

majorai A j ne r i k o n i sz k u
tu po vardu Paris, aplaike už- 
kvietima atlankvti dvkai 
su francuziszka miestą I 
žiu.

I‘ar\žiaus

Visi 
mies-

Ii I

——- K cl U - 
riolika darbininku žuvo Ugne- 
je kuri kilo bizniavau! name. 
Dvyleki! merginu likos mirti-

d > m

na i sužeistos szokdamos pel?* 
langus,

Kada Pel-

DIEMANTAS PRAPUOLĖ 
BAKSE KENDŽIU.

Philadelphia.
rone 'Taylor dėjo kendes in hak
sukus fabrike, iszpiiole isz žie
do deimantas verties 200 dole
riu. Mergina atėjus namo.ąpsL 
žiurėjo kad deimantas nesira
do žiede o kendes likos iszsiuns

* ,' ' j ‘ ' I!

tos po visas dalis Suv. Vaišiju.
valgvsit kendes 

ll
li'ukio suradimo .dingusio dei
manto. Telegramai vienok ne- 

isz kokio fabriko pa-

Todėl jaigu 
temykit gerai ar neturėsit

pranesza 
eina tosios kendes.

pa rengi net 
jeszkodami

LAIKE MIRUSI KŪDIKI NA 
MIE PER 10 METU.

Bradford, Conn. — Kada mi
re Mrs. Pearl Dugall, o gimines 
pradėjo lavonu 
ant paszarvojimo,
drapnn, užtiko ant pastoges 
szvinini grabeli su kūdikiu. At
siminė gimines, kad 1920 meto 
mirė Dugall’ienos gražus kūdi
kis kuri velione labai mylėjo.

Matyt motina negalėjo atsi
skirt su mylemu kūdikiu j r 
laike namie per deszimts metu. 
Dabar motina su kūdikiu ilsisi 
Vienam kape.

Į ‘ A—

ir
Munleviczius isz Newarko 
kos aresztavotais.

F

AUKSO VARPOS
Mielaszirdingais darbais 

vienykis su Dievu;’ draugavi-

Lif

mo jeszkok tarp dievobaimin
gu o nedoru viliojimu saugo
kis.

Jaueziame ka keneziame 
bet ka kiti kenczia

I 
nuo kitu, 
nuo musu tai to nejaueziam* 
kitu paklydimus peikiame ir 
juos garsiname o apie savo 
klaida^ tylimo.

apie

į Visados turekie atminty- 
ja paskutiniu diena savo gyve
nimo, o nenusidosj ir negaiszy- 
si ant tuszezio laiku, kuris be 
reikalo prarastas niekados ne- 
sugry^z.

t Dievas geidžiu idant isz- r
n u žeminto j kan-mok tume i 

trybei vargus ir visokio budo 
nubudimus kentėti visiszkai 
atiduodamas aid Jo szvontos 
valios. J, — JA

i gar-
Parv-

valdže 
del 

majoru
atlankyti Colo- 

va-

miesto 
paženklino suma pinigu 
t u j u A me r i k o n i sz k u 
miestu Paris,
nial iszkelme ateinanezia 
sara, kuriems keliom* nieko 
nekasztuos ir bus 
dykai per dvi s;

Suv.
miestu po vardu Paris net 30. 
Didžiausi Paris miestai randa
si 'rexsuosia, Kentucky 
nojui ir Ohio.

kuriems keliom* 
svecziuoti 

mvaites.
Valstijuosia randasi

1 Illi-

SUKYLIMAS MOTERIŲ KU
RIOS MELDE DUONOS.

Budapeszt, Vengrai — Trum
pas bet graudingas sukilimas 
keliu szimtu bedarbiu moterių 
ir merginu atsibuvo vidur- 
nuestije laike piet. Moteres nu
ėjo in tuutingiause dali miesto 
kur puikei pasirėdžiusios po
nios vaiksztijiejo prie Danubos 
upes, szaūkdamas: “
turezois, duokite mums duonos 
nes keneziame bada 
rite užtektinai!”

Kloniai likos t nejaus užda
ryti o policija iszvaike 
dėjusias mot ores.

szalin su

> o jus tu-

iszba-

daug apsidoge o sze- • 
szios sudegi* ant anglių ir ne* 
galima buvo lavonu pažinti.

__  __________ ... ' ♦
DREBĖJIMAS ŽEMES Į 

MEKSIKE.

SUm*

-1 I

Velianti telegramai pranesza} 
kad Guelapovoja per divheji'i 
ma žemes praeita Sereda 
griuvo .vietine bažnyczia kūno
ja buvo susirinkia daug žino* 
n i u.
vo; griūvanti murai užmusza 
71 žmonis drauge su kunigo# 
daug mirė lyg sziam laikui nuo 
sužeidimu.

Bažnyczia staigai sugrius 
griūvanti murai

♦

AUKSO VARPOS

*

...

* a

t

varginga

sziani

Nėra taip szvento zokonoį 
ne taip užslėptos vietos, kur 
butu pagundų arba 
nuliūdimų.

t Ant kranto prapulties stQ 
vi tas, kuris neturi viltieą 
Vieszpatyja ir nesirūpina keik
tis isz prapuolimo.

t Kožnas žmogus
sviete yra vargszas, nors nekii« 
rie rodosi busiant laimingais# 
nes ta musu žemo nėra rojum 
saldybes, bet klonis karszcziaa

I
gerais dūmojimais

siu aszaru
į Jai

užimi szirdi savu,* tai netarusį 
laiko klausyti tusezin žodiiU Ii
inelagiu.

■
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VPORT.OmCK AM SECOND CLASH MAIL MATTKRJ

ISZ AMERIKOS
PROHIBICIJOS

NAUDA
DAUG ŽMONIU ARESZTA- 

VOTA, BAUDIMAS IR 
KONFISKAVIMAI.

AVashington, D. C. — Dr. 
James M. Doran, buvęs prohi
bicijos komisionicrius, isz savo 
biuro darbu praeitai
paduoda tokius davinius:

Per motus arcsztuota 68,173 
asmenys, nusižengė prohibici- 
jai.

metais

Konfiskuota 8,633 
mobiliai, kuriu vertybe sie- 
kkia $3,290,830.88 ir 64 laivai 
verti $687,480.

72,673 asmenys patraukta in 
teismą.

54,085 nuteista fedcraliniuo- 
se’ teismuose.
in kalėjimu.

$6,678,732.56 uždėta balis- 
•memis nusižengusiems prohibi
cijos instatymui.

876,320,718 galionu szmuge- 
pa rd ne
viena is

ku r i u

o o
M

W. l». BOCZ1OWRII, Pre*. a Mg.
W. BVCKKOWNKI, Mltor.

4

42 METAS Il*

a u te

40Ū uždaryta

lin invežtos degtines 
da ma žmonieins tik 
metais.

Szie tik keli statistiniai da
viniai aiszkiausia kalba priesz 
prohibicijos instatyma, kitipo 
visai noinvykinuma. Valstybei 
is zto dideli nuostoliai susida
ro, piliecziai brangiai moka ir 
tai moka už pavojingus žmo
gaus sveikatai ir gyvybei nuo
dus. O ka jau kalbėti apie jau
nimo demoralizacija! 
nekklvb96iktoos ’ndlHNMRsh /

32,500 ŽMONIŲ ŽUVO NUO 
AUTOMOBILIU 1930 

METE.

Chicago. — Praeita 1930 me
ta utomobiliai Amerike turėjo 
gera rugepiute, nes pagal ra- 
partus aplaiktus isz 32 valstijų 
tai nuo automobiliu žuvo 32,- 
500 yi>atu — ir tai ne viskas, 
nes isz tu kitu valstijų da neap- 
laikyta rapartu —- ketvirtas 

daugiau ne .kaipprocentas
1929 mete.

Ra part ai taipgi parodo, kad
nelaimes

ne

mažinasi didesni uosiu 
miestuosia o pasidaugina už- 
mieseziuosia.

ANT SENATVĖS TURĖJO 
SKUNST VAIKUS DEL 

DUONOS.
Brooklyn, N. Y.

na atsibuvo czionaitiniam sude 
teismas prieszais septynis vai
kus, kuri užvede seni levai S. 

, P. Rcdmondai, kad jiems neda
vinėjo prigulinezio užlaikymo. 
Buvo tai graudingas iszpažini- 
mas senuku — tėvas 68 metu 
o motinu 62 metu. Vaikui turė
jo visko pilnu, o seni tėvai tu
rėjo gyventi drėgnam skiepe, 
l>e geru drapanų, maisto ir szi- 
liimos.

Neganu to, vienas isz 
nemandagiai pasielgė su tėvu 
kada atėjo pas ji jnaszyt 
szelpos ir tai daugiausia 
vam szirdi suspaudė.
iszrože visiems gera pamoks- 
la, paliepė tėvams mokėti po 5 
dolerius nnt sanvaites ant už
laikymo savo gimdytoju.

pasidaugina

Ana die-

smili

pn- 
te- 

8 tulžia

NEBAGELE
INFLUENZA PRADĖJO, 
PLATINTIS AMERIKOJE 

IR EUROPOJE.

NUVAŽIAVO IN BOLSZEVI- 
KISZKA ROJŲ ISZ KURIO 

LIKOS ISZGUITAS.

UŽĖMĖ PIRMOS PACZIOS 
VIETA, BET NEILGAI 
DELAIKE; TURĖJO 

PAMESTI.

Sziinfai žmo
nių serga szalczpis ir influen
za

plurze?’
t i žmonis

< i

Milwaukee, AV i s. Kada 
Rusas Vladimiras Unionov, at
važiavo in Amerika isz Rosi jos 
apsigyveno priemiestyja South 
Milwaukee, permainė savoperiname

, privers- 
virti tau-

Franklin, N. C. — Už tai, 
kad jos vyras, kuris laike gro- 
sersztori ir buezerne 
dąvo ja kapot mesa

pravarde ant William Reed ir;kus rinkti skola nuo kostume- 
pasiliko nkesu Dėdės Šamo, no- 
rints gana lindėjo paskui Bo!- 
szevikiszka rojų. Ant galo liū
dėjimas taip ji apėmė, 
tingai kada dagirdo ir
daug apie Bolszevikiszka. rojų 
koki Rosijoj sutvėrė Soviatai.

Ant nelaimes apsiriko naba
gas, nes Bolszcvikiszkas rojus 
nebuvo tokiu kokiu apie ji 
girdėjo. 

-

Urbti namini darba

o y pa
skui t e

apie

Taip, kaip u kęsas Reed užsi
žadėjo savo pravardes Uniono- 
vo, taip padare su juom Bolsze- 

o kas arsziausia, iszvare 
ji isz Rusijos in Ryga, kur 
dėjo be skatiko, sapnuodamas 
apie sugryžima in savo miesf

vi kai y

se-

n

Ii South Milwaukee. Susimvle- 
jo ant jo draugai kuine nusiun
tė jam pinigu ant sugryžimo 
i.. Ajnerfka.

ant

Dabar Reed’as sako, kad 
riau jum patinka 
ktr- p o’. !(.•’ ’ 
proletariszkas rojus Rosijo'j.

C i

•Ame rike,
kapitali.sz-

no kaip

NUŽUDĖ VAIKA IR PASLĖ
PĖ PO SZIENIKU.

Ludlow, Vt. — Kada szeimy- 
na II. Elliott kraustosi in kita 
narna, pasirodė kad 6 

nežinia
metu

Henri kis dingo nežinia kur. 
nejeszkojo dingusio 

nes jau buvo volus lai-
Szeiinyna 
vaiko, 
kas ir mane kad vaikas ant ry
tojaus atsiras. Isz ryto sukrovė 
likusius rakandus ant vežimo, 
o kadu pradėjo neszti szienika 
ant vežimo rado vaiku gulinti 
po juom su perszauta krutinę.

Tame paeziame laike dingo 
ir nužudyto vaiko dede Blair

V

Brudewokl, 19 metu amžiaus. 
M,anoma, kad dede turėjo paini 
ti^karabina kuris stovėjo kam
pe ir isz netycziu iszszove, už- 
muszdamas vaiku po tam pa
slėpė po szieniku. Dėdės da ne 
surado, kuris pasislėpė isz bai
mes.

arba paprastai vadinant.
Daktarai prasergs-

apsisa ligotuidant 
nuo szaičz.iu.

Fraiicijoi, Vokietijoj, Iszpa-

MOTINA PADARE OPERA
CIJA ANT SAVO 

KŪDIKIO.

Dugdale, Minu. — Mrs. J ova 
Duhring buvo priversta pada
ryti pati operacija ant sužeis
tos savo dukreles nenorėdama 
laukti pakol pribus daktaras 
isz miesto 12 myliu tolumo. Tri 
ju metu mergaite inkiszo ranka 
in elektrikine skalbimo maszi- 
na, kuri jai baisiai sumalė ran
kele ir kabojo ant keliu gysla 
ir skuros. Motina daug nema
nydama, paėmė mėsini peili ir 
nupiovo kabante rankute, apri- 
szo drueziai indejo in automo
biliu ir nuvožė pas daktara. 
Daktars mergaite apžiurėjo ir 
pagyre motina už gera darbu, 
nes jaigu nebūtu taip padarius, 
tai mergaite butu 
k ra u ja tekio.

mirus nuo

riu, (iirhti namini <iarba, pri- 
žiuret vaikus ir už visa ta dar
ba aplankydavo po keliolika 
kuniszcziu ant dienos kaipo už- 
mokesti už savo sunku darba 
ant galo iszsiscme
moteres Ruth Nisbet ir užvede 
teismą in suda ant persiskyri
mo nuo lokio 
ir meilingo” •>v, 
yra kalta Ruth, nes kaip 
klojo taip ir iszsimiegojo.”

Rutha apsivedė su Nisbetu 
kuris keli metai atgal pamėto 
savo pirma paezia, kuri aplai- t •

persiskyrimą nuo Nisbeto 
irž toki pat pasielgimu koki da- 
tvre Rutha nuo savo vvro. •k W

Rutha manydama kad tame 
priežastis buvo jiirinutinios 
paezios, sutiko iszteket už Nis
beto ir pataisyt jo gyvenimą, 
bet tame baisiai apsiriko. Sli
džia jai pasakė Hzitoki pamoks
lą: V Al a ta i szirdžink, inszokai 
ih czeverykus pirmosios pa
ezios, kurios ji negalėjo neszid- 
tio dabar meldi manos idant ta
ve nuo jo paliuosuotau. Prisi- 
viriai koszes tai dabar valgyk; 
persiskyrimo tau neduosiu.”

In dvi dienaifpb tam moterė
le dingo isz namu savo vyro pa- 
siiindama isz kuparo 1,500 do
leriu už savo darba ir panieki
nimą, bet vyras jos nejeszko.

po

kantrybe

mieliiszirdingu
v v ro

4 (

bet tame 
11 pa s i- 

y y

y

ko

y

buvo

MAŽAI TOKIU ŽMONIŲ 
RANDASI.

Dunkirk, N. Y. — Vladas 
turėjo snežodines 600Miczak, 

doleriu apie kuriuos jo motore 
visai nežinojo ir nesziojosi in 
darba paneziakoj. Laike darbo 
tuosius pinigus pamote ir ap
garsino laikraszcziuosia apie 
savo nelaime. Pinigus surado 
Juozas Kiev, teisingas žmogus, 
kuliuos atnesze pas Mįc'zaka 
kuris už jo teisingumą atskai
tė szimta doleriu. Abudu persi
skyrė prietcliszkai. •

jaigu turtingasStebėtina, 
žmogus pameta pinigus ir jam 
sugražina juos teisingas žmo
gus tai aplaiko maža dovana o 
varginga žmogus apdovanoja 
radėja gūsiai. Matyt, kad var
gingas žmogus turi 
jauslu.

Isz Visu Szaliu m'estas
GERIAU DIRBT NE KAIP

KUNIGAUT. j

Hillsdale, Ohio. — Matyt,Į 
kad |)rof(‘sionaliszki žmonys’ 
tomis dienomis negali iszsimai- 
tyt isz aplaikytu algų ir geriau 
dirbti fabrike ne kaip skursi. 
Ana sau vaite priezeris Rev. Al. 
Torrey isz Babtistu parapijos, 
pamėtė skelbti Dievo žodi už

1 )a vtona 
•r

dirbti fabrike, kur gavo darba 
ir szeszis dolerius ant dienos. 
D,.bar yra užganadytas isz sa
vo permainos ir sako kad dau
giau ncsiigrysz prie dvasiszk ) 
luomo.

nijoi, ir Pm'tugrtlijoi keli tuk*- dyka ik iszvažiavo in
taneziai žmoniu serga laja li- 

Pacziam mieste Beri i no 
18,000 žmoniu. Anglijoj 

jau mirė 300 poniu o keliolika’
I Vikstanezei serga.

1 !' I . į i ' ' i. ■ '

12'U 
serga

FARMERE PAGIMDĖ 
KVADRUKUS.

Aberdeen, N. D. Praeita 
sanvaite<pati F. A. Scheuse, ap 
dovanojo savo vyra kvadru- 
kais —' dviem sūneliais ir 
dviem dukrelėm. Visi sveiki ir 
pagal daktaru pripažinimą tai

didesniu

VAGIS PASIRĖDĘS IN KU- 
NIGA APVOGINEJO

BAŽNYCZIAS.
New York. — John Holmes, 

isz Philadelphia, kuris pasiro
dydavo in kunigo drapanas in- 
eidavo in bažnyczias ir jais api 
pleszdavo nuo visokiu brange
nybių, likos suimtas per polici
ja. Kas tekis in vagi p ra kalbė
jo Lotyni.szk'ai kad tos kal
bos nesuprato likos a resz ta vo
las.

Policija padaro krata
kambarį uosiu rado daugybe vi- 

Išokiu bažnytiniu dalyku.

o

jo

Matyt

MOTINA NUŽUDĖ
SEPTYNIS VAIKUS.

Pasadena, Md. — Ana diena 
Mrs. A,dele Neusbaiim motina 
vienuolikos vaiku, isz priežas
ties bedarbes ir vargo nuszove 
septynis mažiausius vaikus re-

Daug žinbniu. a’thvnkit.volveriu po tam pati sau norc-
motina ir vaikus.

MOTINA NUŽUDĖ SUNU, 
KAD TASAI NUŽUDĖ JOS 

ANŪKĖLI.

Nakinn, Oiit. —- Mrs.

jo padaryti mirti, bet tas liz
iną n ima s j i ai nepasiseko.

. I

RADO DVI DIDELES 
SAMAGONKAS

SUGRIAUTAS

Hen
rika Laęornė, 66 metu senumo, 
pasidavė in rankas policijos, 
prisipažindama, buk jiji nužu-

* i' s

de kirviu savo sunn iPovyla, 
už tai, kad jisai nuaudė savo 
dvytekos metu sūneli; o senu
kes anūkėli.

i 1 *
Sen ūko t apsakė policijai, buk 

josios sūnūs privertė jaja idant 
butu lįudintoja tosios žudins- 

Sunelis paėmė nuo tėvo 
deszimtuka, o tęvas tuom teip 
perpyko, pordurdamas peiliu 
v'aikiukiu szirdi'. Kada sūnus 
užmigo, motina paėmė kirvi, 
priselino prie gulinezio ir vie
nu ypu suteszkino jam galva.

‘‘Darvkitc su manim ka no- I
rite, mažiukas buvo mano 
vienatinių džiaugsmu ir velnk 
užmuszti savo, locna sitnu ne 
kaip netekti savo mylemo anū
kėlio.”’

tos.

DIEMANTAS PRAPUOLĖ
J

■Kadu Put-
BAKSE KENDŽIU.

Philadelphia.
rono Taylor dėjo kendes in bak 
sukus fabriko, iszpiiole isz žie
do deimantas verties 200 dole
riu. Mergina atėjus namo,jtpsi- 
žiurėjo kad deimantas nesira
do žiede o kendes likos iszsiuns 
tos po visas dalis Suv. Vaišiju. 
Todėl jaigu va Įgy si t kendes 
temykit gerai ar neturėsit gi- 
Ihikio suradimo dingusio dei
manto. ’Telegramai vienok ne- 
pranesza isz kokio fabriko pa
eina tosios kendes.

LAIKE MIRUSI KŪDIKI NA 
MIE PER 10 METU.

*' I

• Kada mi-' Bfadi’ord, Conn.
re Mrs. Pearl Dugall, o gimines 
pradėjo lavonu parenginet 
ant pnszarvojimo, jeszkodami 
drapnu, užtiko an C pastoges 
szvinini grabeli su kūdikiu. At
siminė gimines, kad 1920 meto 
mirė DugalPiohos gražus kūdi
kis kuri velione labai mylėjo.

Matyt motina negalėjo atsi
skirt su mylemu kūdikiu ; jr

*

laike namie per doszimts'metu. 
Dabar motina su kūdikiu ilsisi 
vienam kape.

* ■■■■ ,

VAIKAS « RADO SZMOTA 
AUKSO 78 SVARU SUN

KUMO.
Kalgoorlie, Australije. —• 

Septyniolikos metu vaikas ra
do Larkinville szinota (nug
get) czysto aukso sverenti 78 
svarus, Aukso žiniunai ap
svarsto kad tasai szmotas auk
so yra vertas nemažiau kaip 
5,500 svaru arba 26,765 Ameri
kon iszk u doleriu. Szmotas auk* 

o 14 plo- 
A

SMARKUS DREBĖJIMAS 
ŽEMES, UŽMUSZE APIE 

100 ŽMONIŲ 
MEKSIKE.

f
i'

Aukso žiu i anai

Mexico City,
Sereda

so turi 26 colius ilgio 
ežio.

DUKTĖ 105 METU PALAI
DOJO MOTINA 124 METU

Petras, Graikije. 
riję Šimulis 
puikaus amžiaus 105 metu, 
ana diena palaidojo savo mo
tiną kuri turėjo 124 metus.

Prie kapo dukrele labai-rau
dojo nes tikėjosi, kad josios 
motinėlė ant tikrųjų susilauks 
150 metu. Senute paliko 
anūkus, 18 praanuku ir 8 pra- 
pra-praanuku.

kuri
— (JI eo tą
sosi la ūke

amžiaus 105

34

Hackensack, N. J. ~~~ \ ai
džios agentai surado Walling
tone viena isz didžiausiu sama- 
goiiku, kuri isz va rydavo 50,000 
galonu alkoholimis per diena ir 
buvo verta milijonu- doleriu. 
Septyni žmonys likos areszta- 
volais. Priek tam, agentai taip 
gi paėmė du vatinius kubilas 
po 16,000 galonu intalpos, du 
ihedinius kubilus po 50,000 ga
lonu, viena 12,500 galonu 
viena 10,000 galonu samogou- 
kas Samogonkos galėjo iszva- 
ryti po 50;000 galonu aikoho- 
liaus in viCmt diena ir iii de- 
szimls dienu viskas galėjo būti 
iszmoketa isz tojo pelno.

Eran- 
kompanije 

di-

r

DIRBA ILGIAUSIA LAIVA 
ANT SVIETO.

Paryžius, Franci jo. - 
cuziszka Laivini4
pradėjo statyti viena isz 
džiausiu pasažici iniu laivu ant 

' svieto. ’Pasai marinis milžinas 
turės tūkstanti pėdu ilgio ir 
dans suvirszum 30 mariniu 
myliu in valanda ir ketina bū
ti pabaigtas 1934 mete. 'Pures 
keturis szriubus varomus per 
elektrikinius motorus. Plauki
nes tarpUavjos ir New Yorko.

Meksikas. —• 
Praeita Sereda smarkus dre
bėjimas žemes sukrato Pietine 
dali Meksiko, 
kone visifizkai gana dideliu 
miestą Oaxaca. Manoma, kad 
nemažiau kaip szimtas žmoniu 
pražuvo o daug sužeista’. Ka* 
reiviai, ugnagesiai ir palicijo 
perkratineja griuvėsius jiesz-i 
kodami lavonu ir lyg sziam 
laikui jau surasta apie 40 žino- 

Žmonis teip inbauginti 
kad guli ant ulycziu, nes murai, 
namu sutrukdyti.

Visiszku žinių negalima up- 
laikyti apie nelaime, nes tele
grafai ir telefonai sutruko. Ka
reiviu kazannes ir gubernato-’ 
riaus palociuš teipgi sugriuvo.

Drebėjimas buvo teip sniaT**, 
kus kad bažnytinei varpai su
skambėjo boksztuosiu, ziegorm 
sustojo, elektrikinei žiburei už
geso ir žmonis iszhegiojo lau
kan.

Drebėjimas davėsi jaust pen* 
valstijuosia. Vera 

fampięo teipgi aplai-

.sunaikindamas 
gana

j -%

niu.

*1

kiolikuosia
Kruze ir r
ke mažas blcdes. Buvo tai vie
nas isz smarkiausiu drebejimn 
nuo 1911 meto, kada tai Mek-. 
sike žuvo suvirszum du tuką- ii
taneziai žmonių;

ASZTUONIOLIKA ŽUVO 
UGNIJE

• 4 M •

Istanbul, T'urkiji

Hazleton, Pa. — Smisicje 
agentai surado vidurmiestyje 
.10,000 galonu didumo samogon 
ka, 15,000 galonu brogos ir 
4,000 galonu munszaines ir ki
tokio intaisvmo. Jonas Reillv »' v
isz Meadow Brook ir Jonas 
Munleviczius isz Newarko Ii- 
kos aresztavotais.

AUKSO VARPOS
AI i e i a s z i rvl i n ga i s darbais 

vienykis su Dievu; draugavi
mo jeszkok tarp dievobaimin
gu o nedoru viliojimu saugo
kis.

Jaucziame ka keneziame 
bet k a kiti kenezia

t
nuo kitu,
nuo musu tai to nejaueziame, 
kitu paklv<linius peikiame ir

1 1 ‘ *

juos garsiname o apie savo 
klaidas tylime.

apie

| Visados turekie atminty- 
ja paskutiniu diena savo gyve
nimo, o nenusidesj ir negaiszy- 
si ant tuszezio laiku, kuris be 
reikalo prarastas niekados ne- 
sugry^z.

Dievas geidžia idant isz- 
mok tumei 
tryboi vargus ir visokio budo 
nuliūdimos kentėti visiszkai 
atiduodamas aid Jo. szvontos 
valios.

t
nužeminto,j kan-

name.

Visi |
mies-

ga r- 
Pary-

valdže
suma pinigu

miesto
del 

majoru

LAIMINGI BURMISTRAI 
AMERIKONISZKU 

MIESTU PARIS.
Paryžiąs, Francije.- - 

majorai Amerikoniszku
tu po vardu Paris, aplaiko už- 
kvietima atlankyti dykai 
su francuziszka miestu 
žiu.

Paryžiaus 
paženklino
t uju Amerikoniszku 
miestu Paris, atlankyti Colo
nial iszkelme ateinanezia va
sara, kuriems keliom4 nieko 
nekasztuos ir bus svecziuoti 
dykai per dvi

Suv. A’alstijuosia 
miestu po vardu Paris net 
Didžiausi Paris miestai randa
si Texsuosia, Kentucky 
nojui ir Ohio.

kuriems kelione 
ir bus 

sanvaites. :
randasi

30.

y llli-

— Ketu
riolika darbininku žuvo Ugnė
je kuri kilo bizni a va m 
Dvyleka merginu likos mirti
nai sužeistos szokdamoS per4 

daug apsidege o sze- • 
szios sudegi4 ant anglių ir ne
galima buvo lavonu pažinti.

langus,

DREBĖJIMAS ŽEMES ] 
MEKSIKE.

" •

Valiausi telegramai pranesza} 
kad (iuelapovoja per drebeji* 
ma žemes praeita Sereda
griuvo .vietine bažnyezia kuvio-» 
ja buvo susirinkia daug žmon

Bažnvczia staigai sugrius 
griūvanti murai

su H1

niu.
vo;
71 žmonis drauge su 
daug mirė lyg sziam laikui ntui 
sužeidimu.

užmusza 
knnigtų

SUKYLIMAS MOTERIŲ KU
RIOS MELDE DUONOS.

Budapeszt, Vengrai — Trum
pas bet graudingas sukilimas | 
keliu szimtu bedarbiu moterių 
ir merginu atsibuvo vidur- 
įpiestije laike pint. Moteres nu
ėjo in turtingiause dali miesto 
knr puikei pasirėdžiusios po
nios vaiksztinejo prie Danubos 
upes, szaukdamos: 14
turezois, duokite mums’duonos 
nes keneziame badu, o jus tu
rite užtdkti na i!”

Kremai likos t nejaus užda
ryti o policijų iszvaike iszba- 
dojusiąs moteres.

szalin su

t

AUKSO VARPOS

I 
..i 
' S 
%

Nora taip szvento zokoiioį Tl
Ue taip užslėptos vietos, kur ne 
butu pagundų arba 
nuliūdimų.

t Ant kranto prapulties sto 
vi tas, kuris neturi viltie^ 
Vieszpatyja ir nesirūpina kel
tis isz prapuolimo.

| Kožnas žmogus 
sviete yra vurgszas, novs neku-i 
rie rodosi busiant laimingilis< 
nes ta musu žeme nėra rojum 
saldybes, bet klonis karszcziam 
siu nszaru. •
- į Jai gerais dūmojimais 
užimi szirdi savo; tai neturėsi* 
laiko klausyti tusezin žodžaU

varginau

kuris neturi

uvrais

sziam

melagiu.

kK
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Kas Girdėt

praszalintas

Alus ir geri Įnikai Amori- 
ke. -

Geibu vi s barszkina in musu 
<hiris, bet jo nematome. Del ko 
būti aklais ir praszalinti taji 
gerbūvi, jaigu padėjimas be
darbiu gali būti
kone vienam mostelėjimu ran
kos’ Darbininkai geidžia už
mokesti ir tai kožna savaite. 
Darbininkas geidžia geriau 
szelpti vargszus ne kaip aplai- 
kinet paszelpa.

Kam Kongresui ir valdžiai 
rūpintis apie bedarbius, jaigu 
ant to turime jau nuo seniai 
būda kaip ta bedarbe prasza- 
Ivt. Jau kone du metus bedarbe 
vieszpatauja Amerike, o takso i

1932 mete

geidžia

ne bus apmokamos 
jaigu laikai uepasigeres.

Kongresas gali užbėgti 
Išdarbiai jaigu atsimins 
žemiau paduotu faktu.

Priesz

tai
ant

alaus.
20,000,000

prohibicija Amerike 
sunaudodavo daugiau kaip 66,- 
000,000 bertainiu gero 
Tame laike buvo
žmonių mažiau kaip sziadien, 
o jaigu sziadien turėtume gera 
alų tai jo sunaudotu 100,000.- 
000 iHTtainiu. Jaigu valdžia 
uždėtu padotka ant gero alaus 
sakysime nuo 4 lyg 6 doleriu, 
tai ineitu in Suv. Valst. kasa 
nuo 250 lyg 400 milijonai dole
riu, padolkas ne butu jokiu sun 
kenvbe o isz to 
valdžia ir žmonys,
žmonių turėtu visokiu užsiėmi
mu .’

Jaigu pradėtu dirbti geresni 
ai u tai aplaikytu darbus apie 
3,(XX),000 žmonių visosia szako- 
sia tosisos prarnonystes. Jaigu 
bravorai tuojaus atsidarytu, 
tai reikėt u pataisyti visas ma- 
szinas, s

pasinaudotu
o kiek tai

tuojau s

dirba milijonus, tukstaneziai 
žmonių serga, mirszta ir buna 
žudytais.

. Szalyn su tokioms tiesoms 
kuriu žmonys fto nori neguodo- 
ja ir niekados neiszpildines!

Brokenshi reMrs. Allbina 
isz Alaskos, kuri pribuvo at
lankyti miestą New Yorka, kai 
ba, buk tena i tines 
naudoja daugiau kailiniu vasa
ros laike, ne kaip visoja Alas- 
kojn per visa žiema.

Amerikonkos permaino me
tini sezoną saviszkai, nes ka 
turi neszioti vasara lai neszio- 
ja žiema, o ka turi nesziot žie
ma, tai neszioja vasara.

Alaskos,

moto re s,

vai-

Mieste Ningpo, Kinuosia, isz 
net veži n likos susekta buk tur* 
tingga.s Kinietis, kuris nuduo
davo kupeziu dastojo savo mil- 
žiniszko turto kupezysta

Kada laivas prisiartino 
prie pristovos tojo miesto, ko
kis tai praeigis iszgirdo baisu 
kliksma vaiku ant tojo laivo. 
Pranesze apie tai policijai, ku
ri padarius krata laive, rado 
jame 60 mažu vaiku abieju ly- 
cziu — vaiku ir mergaieziu. No 
rints valdžia gana stengėsi už
bėgti tokius pasielgimus Ki
nuosia, bet stengimai nepasis
ka ir kupeziai varo tolinus sa
vo rakaliszka kupezysta.

kai

n-

tatyti naujuus bravo
rus del kuriu reikėtų 
materijolo.

Žemiszka verte luojails pasi
didintu, farmeris turėtu priimt 
daugiu žmonių in pagelba ant 
sėjimo rugiu, korini, apyniu, 
ryžiu, kruopu ir panasziu au- 
guoliu isz kuriu yru daromas 
alus; statymas nauju ledauniu, 
garažiu del troku, daugiau 
clektrikiues pajėgos del ju va
rymo. Automobiliu fabrikai 
parduotu daugiu troku ir rei
kalautu daugiuu darbininku, 
dirbimas guminiu ratu ir kito
kiu reikalingu prietaisiu del 
automobiliu. Dirbimas nauja 
baczku, bonku, korku, lebeliu 
del bonku, baksu ir t.t. Ofisui 
reikalautu nauju rasztininku, 
rakandu, popieros, a Javeli u j 
atramento, klijų, karpetu mui
lo, telefonu, ir t.t. o prie to vis
ko reikia darbininku kurie 
tuos daigtus padirba. Prie !o 
fabrikai plieno, medžio, boval- 
nos, <lrato ir kitu dalyku priim
tu daugiau darbininku prie dar 
bo — žodžiu kone visos pramov 
nes jrasinaudotu isz atidarymo 
bravoru o kasyklos pardavinė
tu daugiau anglių, jaigu Kon
gresas pavėlintu dirbti geresni 
alų, nors 2:75 procentini.

Kaipgi žmonys nebalsuotu 
ant atidarymo salunn ir par
davinėjimo geru gerymu, — 
salimai uždirbtu, miestai a plei
ky t u daugiau pinigu nuo lais- 
niu, taksai žmonių susimažintu 
ir visi butu užganadytais ir ge
rove vela užžydetu po Ameri
ka.

Bet prakeikti veidmainiai to 
nemato ir nenori suprasti o 
valdžia iszduoda nereikalingai 
milijonus doleriu kas metas, 
bu tie g ori ai ir szmugįoriui

popierorf,

visokio

ISZ LIETUVOS
■■ i... .. ... .

NEPAPRASTAS 
VERSZELIS

V

KARVE ATVEDE VERSZI 
SU ŽMOGAUS GALVA?

• ...... v 1 \
Vasaros ipetu, esant npskri-

mieste Vilkaviszkyje pat i (‘s
sieke mnuo ausis kalbos:

• ' 1 * ’ ■ f I ’ ' »•. :• '

“Karve atvedė verszi 
žmogaus galva!”

— Kur tas verszis? — klau-

buvo

BAUBK
■ —- ------------- •-

r - t ‘

Atkerszinimas
Vargszo

’" ' 1 I *,•**• 1

Ponas Bunczicauskas
locnininku puikaus mūrinio na 
mo ir keliu mediniu nameliu. 
Isz mūrinio namo emo puikia 
rauda o da geresne nuo darbi- 

medineso. 
nieko pa

su|

siu.
Vienu moteris nuvedė mane 

pas žydą Starkovski, kuris ant 
Pilviszkio kelio laiko aliejaus 
spaustuve. Ant kiemo radome 
pulką vaiku, kurie per plyszius 
temija in kluoną.'Paprasziau 
žydą, kad atrakytu kluoną ir 
parodytu ta indomu verszi. At
rakino. Verszis guli, tad gerai 
apžiurėjau. Žydas Starkovskis 
man paaiszkino, kad buvo ap
žiūrėti jau du Vilkaviszkio gy
dytojai. Laukia veterinaro gy
dytojaus Jeszinsko. Laukia at
sakymo isz Kauno, 
pasiusti tyrimams.

Verszis gimė negyvas, pas
turgaliu. Galva, kaip kalbėjo 
žydas ir kiti — lyg panaszi iii 
žmogaus. Pilnas snukis atsiki- 
szusiu dantų; nosis buka ir 
trumpa, liežuvis susideda isz 
keleto szmotu; ausys trumpos; 
visas plikas, apart kojų, papil
ves ir kaktos; kartu vyriszka 
ir moteriszka lytis, 
karve yra pirkęs.

Indomu verszis,
juo padare — nežinau, 
raszcziai neturi savo apmoka
mu reporteriu, kurie žinias su
teiktu. Jie, rodos, lyg slepia 
tokius apsireiszkimus. Žmonos 
visaip kalbėjo. Sake, buk Kau
ne isztirs,
kraujo, tai iesžkos kaltininko 
bet tokios kalbos apsistojo ir 
k u o u žsi ba i ge ‘i v er sz i s su ž mo - 

” — negirdėt.

gai uores

i e
B 1 w II FI'-

Žydas ta

bet ka su
Laik-

bond u

Edvardas G. McKinley 
Pliilllipsburgo, Kaušu, netikė
jo in bankas.

Sziuosiu laiknosia, skaityda
mi kožna diena apie daugybe 
užsidarymu banku ir užklupi- 
mus per lianditus, yra daug 
žmonių kurie pradėjo abejoti 
apie teisingumą ir tvirtuma 
banku.

Todėl musu ponas McKinley 
užkasė darželyja daug

tukstaneziu doleriu.
, kad ir žemoje ne 

piietolius tykojo ant žmogisz- 
ko turto.

Kada ana diena žmogelis at
kasė savo skarba idant nukirpt 
kuponus nuo bondu ir juos per
mainyti ant pinigu, taji darba 
jau buvo papilde skruzdeles, 
kurios ne tik kuponus sukirpo 
bet ir visus bonus.

Isz dvieju piktu, tai geresne 
apsaugo 
žemoje.

verties 13
Bet kas isz to

banke ne kaip skyles

LAKSZTINGALELE
Laksztingalele, 
Gražus paukszleli 
Ko neeziulbejai 
Anksti ryteli?

Ka asz ežiui besi u 
Anksti ryteli? 
Piemens iszdraske 
Mano lizdeli.

Piemens iszdraske 
Alano lizdeli, 
Vanagas iszgaude 
Mažus vaikelius.

Kalnais lakiojau 
Dauboj nakvojau;
Žilvicziu krūme 
Lizdeli krovau.

Pramano mane

J

Žmonos žmoneliai, 
Suko — nuleses 
Kviecziu dirvele;

Sako — nuleses . 
Kviecziu dirvele, 
Sako — pabaidos 
Borus žirgelius.

Nei asz uulesiau
Kviecziu dirvele, 
Nei asz pabaidžiau 
„ -e. .1Borus žirgelius.

Piemens nuganė
Kviecziu dirvele,
Piemens pabaidė
Borus žirgelius.
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KARSZCZIAUSIA VIETA BURMU PASIKELELIU.
Aplinkine Tharrnwaddy, Burmoje, kur Anglikai turi ga

ft V r U? r riWQpS
į litlk

'M," r ■

ninku gyvonaneziu 
Czionais nereikalavo 
taisynet, ne malavot sienų, juk 
vienas apdriskęs kambarėlis 

’atneszo jam dvigubai tiek rau
dos kiek du pakajei mūriniam.

Pirma kožuo menesio 
visa diena buvo namie 
pakajeli po pastogių ir 
džiaugsmu klausinėjo girgždė
jimą duriu kada raudaunykai 
ateidavo mokėt jam randa isz 
virszaus už kožna menesi. Jei
gu vienas isz juju ne ateidavo 
pas juos ant rytojaus, kerszy- 

, jei-
■ Tokia 

kasdien 
o jei

gu tas negelbėjo, tai liepa išz- 
sikraustyt tuojaus.

Sziandion nusidavė pas sta- 
loriu Oblių, kuris neužmokėjo 

Ne barszkydamas in

1 per 
savo

SU

' , .-r •'

r*..B

damas iszmotimu laukan 
gu noužmokos skolos.
aperacijo darydavo
pakol nciszgavo pinigu 1

jei atras žmogaus
9

gaus galva

NUŽUDĖ, UŽ TAI, j
KAD ISZMUSZE LANGA.

Kaunas. — Gruodžio men. 
ant ežero prie pat Že- 

miestelio
13 d., 
maitkiemio miestelio rastas 
buvo Alfonso Zurzos lavonas.

Kriminaline policija nustato 
kad priesz Zurza turėjo pykti 
Feliksas Narszis, kuriam #ur- 
za Gruodžio 12 d., buvo iszmu- 
szes Įauga. Kratos metu Naru- 
szio bute rasta kraujo dėmė
mis kailiniai, kepure, batai ir 
kuolas, kuriuo užmusztas bu? 
vo Zurza.

AUTOMOBILIS SUVAŽINĖ
JO KAIMO MUZIKANTA

Gruodžio 16
ties

Sintautai.
d., eidami du piliecziai
Vilkeliszkiu k., (5 kl. nuo Sza- 
kiu) ant plento rado su krovi
niais užkliuvusi vežimą. Pilie
cziai padėjo vežimą atkelti, bet 
atsitiko nelaime — pro szali 
važiavęs automobilis viena ju 
žinoma vakaruszku muzikanta 
Sima Qrinta, kilusi isz Menki
nu k. (Szakiu a.) parmusze ir

atsitiko nelaime

suvažinėjo. Del invykfo veda
ma tardymas.

NUSLINKO ŽEME IR
ATSIRADO ANGLIS 

I ♦, W A / ■’ 41 / H ♦ * , F f f*,

Dusetos^ Zarasu apskr. Ve 
lykussfldu 
paszlaitejo vadinamojo Papni- 
dės szi rudeni nuo lietaus nus
linko žemo ir pasidaro skar
džiuje isz žemiu virsta anglys, 
panaszios in akmenines tik la
bai szlapios ir mįnksztcspOB.

I nusiam tėvui Oblius puolė ap-
I , • 1 e • 1 _

.

ai peš in glebi savo draugu.*
Veidas jojo buvo apdegintas 
ir murzinas nuo dulkiu, drabu
žis siiplyszias ir kaip kur ap
degintas.

Kada po keliolikos minutu 
, atidarė akis ir atgavo savo pa
jėgas, paregėjo aplink savia 
visus miesto virszininkus, kaip 
jam dekavojo už jojo drąsu
mą. Ponas Bunczkauckas pri
puolė prie jojo ranku, buezia- 
vo su aszaromis dekavodamas t t

- už iszgelbejimus kūdikio nuo 
baisios smertiės, szaukdamas:

— O geras ir doras žmo
gau, kalbėk ka sau vėlini nuo 
manes, 
mažai idant tau isznagradyt 
už tavo puiku darbu.

-- Ne geidžiu nieko — at
sake Oblius, — prižadėjau tau i
a t si mokėt už tai, jog man lau
kei per nedelia ant atidavimo 
raudos, per lai dalaikiau savo 
žodi. Po teisybei isz manės jdo- 
keisi kada tau prižadėjau atsi
lygint kada, bet dabar kada 
atsirado proga — iszpildžiau.

savo draugus

i * i

f . 1

l>a viskas da yra per

• na darbo apmalszintl tonaitinius pasikelelius. Daug tonais už- 
niuszta ir sužeista.

randos.
duris i nėjo ir užpykusių bal
su szauke:

— Kur pinigai. Ar tai. asz 
czebatus nuo jus gavau dova
nu idant juos ploszcze eidamas 
pas jus kožna diena? Jau 14 
dienu atėjau, ar mistiną t jog 
mano apgausit?

—■ Susimylejiino geradejau 
^-moldę staloris. Per du metus 
niokojau regulariszka randa, 
o dabar, matai ponas, jog mer
gaite guli aut uždegimo, dak

taras ir aptiekti kasztuoje, už
darbio no turiu jokio, pati, ant 
patarnavimo gauna tiek, 
vos užtenka ant maisto..'.

Apsisukias in 
tare;

O' o

randa

jog
i

E, ka tu jnan kalbi apie
Kas diena klan

f

savo varga.
sau tosios ubagiszkos litanijos. 
Jeigu man lyg vakarui no už
mokėsi ramios;, liepsiu visus 
ant ulyczios iszmest.-Užporyt 
užims kitas šluba.

Kalbėdamas tai iszejo trenk- ’’
damas durimis.

Obluš susirūpino labai. Ka 
dabar turi daryt? Paskolyt pi
nigu nėra kur, idant užmokėt 
randa. Darbas buna žiemos lai- '* 1 .. \' '

bot lauk ant jos o rytoko, 
I3unczkauckas iszines ant uly- 

9

ežios su sorganeziu kudįkiu. 
Reike jeszkot kur norintį ko
kio kampelio.

Iszejo in miestą ir pradėjo 
klausti pas savo pažinstamus. 
Sztai susitinka su daktaru, ku
ris gydo jojo kūdiki, 
i
gaite?
i ' — ■ U-gi

Na, kaip sziandion mer

truputi geriau, 
karszczio szendion. jau ne turi, 
bet kas isz to...

Del ko? Kas pasidarė?
E, ponas daktare, ryto 

mano locnininkas namo iszjne- r i |t L ■ • ‘ ' > 3
ta ant ulyczios, ba esmu kaltas
už dvi nedelias randa, darbo 
negaliu gauti, o kaip pradėsiu 
po pakampes baladotis su ser-
ganoziu kūdikiu, tai ne žinau, 
ar laikais ne bus arsziau.

pasakytos

antrino antras. — Tonais tro
pai ir duris jau dega!

— 1 neit i da galim
bet kaip gautis žemi n su k u-

a but

— Na, dabar esmių užgana- 
dintas, ba atkerszinau nemie- 
laszirdiugam, mokėdamas jam 
gera už pikta.

v ,, wiwwwe-rUI'

kaimo laukuose,

4

Daktaras, truputi užsimisli- 
no, ant galo iszemorisz kiszc-
4 V r f ■' , .1 - M V 1 J ' * ' S‘lt f

< A

niaus suvo bilietą, padavė sta- 
loriui tarė

—• Eiki su tuoip bilietu pas 
poną K. Jisai pajioszko sargo, 
'kuriam duoda dykai narna. 
Tavo kambarį regėjau kirvi ir 
skrybėle ugnagesiu, ar prigu
li prie, ugniagesiu T 

t n y_ t ■ •
Tai geriau,
Teip ponas daktare.' 

pasakysi

4

Kaipo
Bunezkauskut

Kada

jog priguli prie ugniagesiu, o 
gal lengviau aplaikysi dynsta. 
Oblius nudžiugęs nubėgo ant 

ulyczios, tuojaus
patiko ponui K. ir tuojaus li
kosi priimtas už sargu. Po piet 
parvežė savo naminius rakan
dus ant naujos vietos, 
zostava turėjo
palikt szepa ir kufara.
jau ant galo iszncsze serganti 
kūdiki, tarė locniuinkas namo:

— Atsimyk Obliau apie sko
la; jeigu man lyg pirmam no 
užmokėsi, tai liepsiu tavo daig
ius s u kapot ir sudegint. Sar
gu svetimu daigiu ne busiu!

_ r r 
dabar 
duoti skola. Skola 
lyg 
pala ūkimą stengsiuosi u visom 
pajėgom atsilygint.

n.
Praėjo baisi žiema

dikiu /
—■ Ta i 

drąsos? 
dantas.

ne vienas ne
— paklauso

tun 
komen-

d Oblius? — jus 
pavojingiausias 
lankei iszpildale.

Kada iszgirdo pravarde bu- 
randaiininko sudrėbėjo 

Juk 
i>z- 

ji ant lauko su sergan- 
Priek tam už-

O (Tf

porszkadas

vusio
isz baimes Bunczkauskas.
tai jisai iicmilaszirdingai
mote
ežiu kūdikiu.
laiko jojo kufara ir szepa. Pa- 

ji visokeis

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

&
F

Turėklo ponas kantrybe niekindamas
• Į • v i ✓ \ ’ r- - » f ’ati- ! reis zodzeis. . . kada po tam 

atiduosiu I užmokėjo jam skola iu nede-
, i

paskuiiniui skatikui o už lia laiko. Ne 1—‘ *

man lengviau bus

t1

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

!
i

tašai žmogus ne

, vasara 
prasidėjo. Pasidaro sausa, teip 
Sausa, jog net ūkininkai mel
do lietaus.

Per neapsisaugojima tarnai
tes, pasidaro ugnis gyvenime 
Bunczkausko. Naktis buvo vė
lyba, o gyventoje! visi miego
jo kietai. Kada pabudino juo- 

(iUgnis! dega!” 
tai visas stogas jau stojo liep
snosią.

Riksmas pastojo visur, 
pai skambino ant 
szimtai žmonių bego 
ten. .

eis jam ant pagelbės!
Tosios karszczio misles sto

jo jam priesz akis, jautėsi kal
tas, bet jau buvo per vėlu pa
taisyt.

Tame 
lia lis:

G. W. BARLOW, Pres.
J. FERGUSON, Vicc-Pres.irKas.

1

iszgirdo balsu Ob-

ti

sius riksmas:

var- 
larumo, 
szen ir 

Ant galo pribuvo ugna- 
gosoi su szmirksztyncins. Lieps 
na apszvietinejo dangti raudo
na borva.

■ ‘ i 1 ; ’* ' (i* *| ••

Stogas visas buvo liepsnoje; 
namo jau ne galėjo gelbet. bet 
oniesi prie artimu nameliu.

Tame iszpuola locnininkas 
namo ir bėga pas komendantą 

sžaukdanias grau-

Juivareli su vandeniu ir 
kaldra szlape!

Greitai jojo draugai padavė 
jam reikalingus daigius. Paė
mė livareli su vandeniu, apsi
suko iu kaldra, inbego in vidu
rį namo ir bego tropais augsz- 
tyn.

— Tegul jam Dievas da- 
duoda pajėgu, paszau'ko ugna-

a r-gosei. Ar dings dvi ypatus.
ba kūdikis bus iszgelbetas!

“s grabinis pastojo
Visu akis buvo at-

I

W. TRASKAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS

—Telefonas 506

Laidoja kunus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, veseliju, pasivažinėji
mo ir t.t

1 603 W. Mahanoy At«j Mah. City j

Dr. T. J. Tacielauskas
’ Pirmutinis Lietuviszkas

Dentistas Mahanojuje
Ant Antro Floro, Klino Sztoro
19 W. Centra St., Mahanoy City

ugnagesiu, 
dingai:

Gelbėkite... mano kū
dikis. .. pasiliko name.., gel
bėkite 
si t. •»

— Draugai! suriko komen
dantas —- 
gelbėt l$udiki?

pasiliko name.. t 
užmokėsiu* ka nore

kas latsidrys eiti isz-

Tykumas. Ugnugesei d irsto-
lojo ant liepsnų; Niekas noatsi- 
dryso eiti. Norint s jaė ne kar
ta tioje narsus vyrai dirstelė
jo smer.toi in akis, bet no dry- 
so eiti.

’jyTr’l' ■ < ♦ " i ■ ►. f' I' ' 1 ■ , ' ♦ ' 11 1 1 1 -I '

— Negalimas daigtas! 
atsiliepo vienas.

—• Pavojus didelis!

*"**>■■ Ifc

pa-

*

r

'Tjdcumas 
aplinkui, 
kreiptos ant deganezio namo. 
Stogas jau buvo pradegęs ir 
kersziuo užgrjnvimu. Vienas 
putymas vėjo o stogas inpuo- 
lo su triukszmu o stulpas du
rnu ir liepsnų pakilo in debe
sius.

nesiranda— Dingo! r 
del jojo pagialbos! — suriko 
szimtai balsu.

Bet sztai vėla suklyko bal-. 
sai, bet tai buvo balsai, džiaug
smo. Vienam isz paszaliniu 
langu pamato Oblių su kūdi
kiu. Žinojo jisai jog sugryži- 
mas tropais bus negalimas ba 
per liepsna gavosi in vidų. Už 
tai inkirto druezini savo kir-

! 4 !' , < ' i T ■' * ; F *

viii in langu pririszo prie kuo
lo szniura, pagriebęs kūdiki In 

ranka apsuko koja in 
ir su paginlba antros

rankos nuslido žemiu.
Vos atidavė kūdiki susirupl-

vienu 
virve

•%

6 6 6
yra daktaro receptas do!

Szalczio ir Skausmą Galvos 
Yra greieziautia žinoma gyduole. 

GGG Taipgi Tabletuose.

14Ant J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS

i (BeU Phone 872)
331W. Centre St., Shenandoah, Pa«

Nubudimo valandoje, sutei
kiam geriausi patarnavime. Pa-

41 4 |l 1 ' * ,

Nuliudimo valandoje, sutei
kiam geriausi patarnavime. Pa- 

* laidoj ima atliekam rūpestingai 
i ir graliai. Busite pilnai užga

nėdinti.
Isz Mahanojaus ir GirardvUles 

jeigu kas pareikalaus mano pa- , 
tarnavima tai meldžiu man tele- 
fonuoti *o pribusiu in deazimta 
minutu. « Bell Telefonas 872---------—.—,—

KVITU knygele Draugystėms del Im-
mokėjimo pinto llgonlame.Preke tBe

eieriaue no* sudėtu pinigu
euririnklmu ‘ Preke . . . 1U

\V. D. UOCZKAUSK AS - CO..
MAHANOY CITY, PA.

KVITU knygele Draugyitema dd K*

Preke -

I
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Paslaptinga Istoriją
Nebuvo galima nenueiti in 

tuos namus sutikti Naujuosius 
Metus, nebuvo galima Tioisz- 
gelbėti bieziulio.

Susirinko jo žmonos giminni 
ežiai: publika kuo invairiau- 
sia, buvo ežia pirma karta ir 
vienas 
< 
paprastai nudžiugdavo ir kiek
viena minute, praleista jo drau 

brau- tiktai skambėjo liūdnai.
iai. Mano pareiga buvo pagal 

’’--------- -1................i kitus1
ir tuo paežiu duoti ga- mininkes sakini: 
szeimininkui pabūti

..r

k

t

a

%

4

I

k

O

<

jo laikais, palyginti su dabar-
■* * k * a

profesorius, kurio var
ia iszgirdes mano bieziulis no-

tnieinis kainomis, klausinėjau, 
ar tiesa kad labai neturtingus 
žmones kartais laidoja drauge 
po du ir po tris, ir kiek kainoja 
žmogiszkos sielos amžinas pa
minėjimas, ir kiek jos paini- 
nejimas vienu metu bėgyje.

ln visus tuos klausvmus sar-* I •
gas atsakinėjo man visai pa
tenkinamai, bet jo balsas vis

gysteje, kiliuoju labai 
gini.
galimumą užimti visus 
sveczius 
limuma
vienam ir pakalbėti su tuo, ko'maji užkasti, ka Dievas davė, 

jau puse dvyliktos, ir Naujuo
sius Metus reikia sutikti vi
siems drauge sueziais ir girtais 
o mokslininkai tegul sau sėdi, 
lyg druskos pavalgė, — jiems 
ir ta diena nieko nereiszkia...

Priminimas buvo, matomai, 
padarytas kabineto antraszu, 
tacziau, dauguma dargi nežino
jo kas ten sėdi. Erne skambėti 
peiliai ir szakutes, suskambėjo 

I stikliukai ir stiklai: asz nesu
klydau: sargas, su kuriuo asz 
atsisėdau szalia, 
eme siekti pusta buteli ir prisi
pylė stikliuką, matomai, pa- 
ruoszta portveinui

isz sveeziu, be- kiam nors silpnesniam vyrui, 
tokiai stikliukais laike didelio 

žmogus, szalczio pinna vaiszindavo ve- 
laukianczius prie resto

rano duriu ponu.
I\ad nonupuleziau mano kai

myno akyse, asz prisipyliau to
ki pat indą, iszgeriau ir treje
tą minueziu negalėjų atsikvo- 
szeti. Nežiūrint to, mane indo- 
maves sveczias tuojau pats pri
pylė po antra. Dabar asz jau 
pradėjau gudrauti, ir kaip tik
tai jis nusisuko pasiimti dube
ni su silkėmis, 
via i iszliejau savo 
po skobnių,
pastaeziau ji atgal ir su didvy- 
riszka iszvaizda tariau sargui:

— Ehe, bet tamsta pasilie
ki nuo kompanijos!

— Juk negalima be užkąri- lt1' • ••džio, nesirūpink, tamsta, 
tamsta tuojaus pavysiu...

Ir suverto in burna antra, 
paskui, - negaiszindamas laiko, 
pripylė ir po treczia. Bet pir
ma, negu iszgerti ji, isz pagrin
du užsiėmė puikiais Maskvos 
bastueziais ir traszkejusiomis 
jam ant dantų devynakemis. 
man pavyko padaryt suktybe 
ir su trecziu stikliuku, o in ket 
virta asz prisipyliau gryniau
sio vandens.

pažystamas iszmauksĮ Sargas beveik nepasidaro 
girtas, bent nedaugiau, 
asz po vieno, ir kaip asz ir lau
kiau, pasidaro daug kalbesnis 
ir, matomai, buvo linkės nu- 
.grimsti atsiminimuose. Norė
damas prisitaikyt prie jo, asz 
su ludesiu balse paklausiau:

— Ar tamsta savo gyveni
me pergyvenai ka nors mistisz-

kitus

• M

labai
“ponai 

matomai, 
žiūrinėjo albo- 

nuoru- 
maisze

taip senai lauke.
Iki vakarienes visi 

ir • ĮHjnios 
nuirbodžiavo;
mus rūke ir kaisziojo 
ka- iii puotlus gėlėms, 
rankomis akvariume, viena se
nute žiovavo ir po kiekvieno 
sužiovavimo žegnojo burna; 
ilga, panaszi ir žirafa, gimna
zine ir diakonas skmbino roja- 

pirsztais < €

i 4

szun n

pavo-

Pagaliau, visi i mes iszgi įdo
mi* senai nurota iszgirsti szei-

Ii keturiais 
vaisa.”

Pirmose minutėse asz tiesiai 
nežinojau, ka man daryti, kad 
iszgelliecziau bieziuli, paskui 
mano domėsi patraukė 
voji ilgiausias’’
siveržias in kabinėta. Tai buvo 
žemutis, apskritas 
juodu szvarkn apsivilkės; jo 
kaklarvszis atrodė tokios pa
ežius -palvos, kaip ir panaszi 
pavidalo atžvilgiu in agurką 
no>is. Jis tai stovėjo prie lango 
tai atsisakinėjo ir su ilgesiu 
žiurėjo in jau apdengta kitame 
kambaryje ir nustatyta bute
liai- skobai, tai eidavo prie ka
bineto duriu

Pastebėję 
kabineto 
praliejau “veikti“ 
persistaeziau. Isz trumpo pasi- 
kalls jimo asz sužinojau, kad 
mano naujas paistams pirma 
buvo kapiniu sargu.

“(), tas žmogus, turi būti, 
daug mate, labai daug — pa
maniau: — Turi būti, jis ne- 
szioja savyja puikinsiąs temas 
Kalėdų savaites pasakojimams 
ir gali būti man naudingas, jai
gu ne sziais metais, tai kitais..

Asz nutariau neiti szalin nuo 
to sveczio lygi vakaro pabaigos 
bet, kad ne>utrukdycziau jo 
isz karto, pradėjau pasikalbeji
ma isz tolo, — o savo literaiu- 
riszku užsimojimu ingy vendi
niam nutariau atidėti lygi va
karienes, lygi to momento, kai 
mano 
jienkis, szeszis stikliukus deg
tines, tuos laiku jos ežia mažai 
buvo, o kad jis ta padarys, asz 
turėjau teise spręsti isz jo kak- 
laryszczio spalvos, kuri, kaip 
usz jau pasakiau, primine ir jo 
nosies spalva.

Ponios susibūrė szalia szei- 
mininkes,, jaunimas — szalia 
panaszios in žirafa gimnazis- j ko!

atžvilgiu in

paimti
, asz 

: priėjau ir

s jo norą 
duriu rankenėlė 
“veikti

turi būti

Ponai, prasz.au in valgo-

BADCB
I » i i i . . v

“Na, dabar laikas pradėti nai. Vienas isz buvusiu pirkėju
...................................... . L i-i _______?j_i. i_______ _iA>u

ponioms leidus užsiru-* tris szimtiis rubliu, ir insitaipor
. ... .. V • *1 *

I
i

F mmn*

pamaniau paskolos pavidalu davė riaahsavo inteiviu”,
asz, ]
kinu papirosą ir, kaip galima me mes su žmona ir

i j.'
įiĮ " t, m ■) 1 Aa'1'

l* vaikais
Hzvelniau, tariau, kreipdamasi puikiai. Atrodė, tiktai gyvent}, 
in kaimynu: L.

—/ Sztai, tamsta teikeis pa-'czia: buk, tamsta, geras, 
sakyti, kad tamstos praeitama duok man buteli su alum... 
gyvenirne buvo daug mistisz- 
ir visa nauja Isz tos stoties ma- 
ko, r

įdomauja. Praszau tamsta, ir dargi pats iszgerian stiklą ir 
ir insptjamai' i susidaužiau stik-

j 7, I I įL '
ai . i d

gyvuoti ir gero pri s i gyvent, be t 
ežia: buk, tamsta, geras, per- 

I «• v « 1 <* • f 1

Dabar prasidės indomiau-4 4

' si a ’1 pamaniau asz ir inspe* 
aaz pats sieloja okultistas,1 jamtti perdaviau jdm visus du

I 4-
—» pamaniau asz ir inspe

ko
ne 
kaip žmogų iszmintinga 
daug maeziusi, pasidalyti kai lais.
kuriais epizodais ir inspudžiais| Sargas vėl pasitaiso kakla- 
kurie pasiliko tamstos stebėti-'ryszi, sunkiai atsiduso ir tose: 
na skaisezioja atmintyje... Mu
su karta jau nebetures ir nega
li turėti tokios praeities.

Asz

— Žmones, žinoma, mirszta 
nežiuredaini to, kelintu diena 

I kalendoriuj. Ir musu mieste 
stengiausi iszsireikszt atsirado garsus ir turtingas 

kalba pardavėjo, norinezio pa [pirmos gildijos pirklys, labai 
rodyti, kad ir jis moka palai- geras žmogus: kai asz turėjau 

r savo prekyba; jis visuometpasikalbejima ’ ’. Į da 
v 7 • * • i Į ♦

ir atszalo, d užkasti yra kuo,— 
kai del buteliu, tai dar puse sumurmėjo jis. 
nentkijnsztu, stovi kertėjo, 
kambaryje, todėl ant skobnies 
jau vietos nebesirado: ir mtA

Kaip tamsta pasakei ?—
> t'

į ■iW

{ K ■ 1 r J

dera, ir tenerifas, ir romasf ir
Jtonjakae, o poniszkai lycziąt 
malaga ir kitoniszkas. Taigi, 
taip prasėdėjome, sakau, - Kgi

n 1 r» »t «•

taip prasėdėjome, ■> sakau, - Kgi 
pusiaunakties ir vieniems gryž 

u, o man, rciszkia, 
f 7 - f I

Iszojau

Lietuviukas ■j!

*

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir

asz atša

liem! ra i,- kas

k11* ■

F mokslą. Tūrio pagclbi-
K ninku motarouu. Priei-

IJ1 1 J it iidi

f 
I

narnos prekes.
< ' * >•!

B16 W. Spruce Str., 
Bell Telefono 149 

MAHANOy CjTY.PA.
306 Market Street .

'■>.

ti m miestą, v.
*

in kapines vienam. *—
in gatve, o sniegas versto vor- ik m — » UJaJJ iki

' . '' v r

o man■ •

cziasi. Po kokiu nors trijų, ke-
O f

turiu .valandų ligi keliu inkri- 
tau. Na, manau, < * _ 
ant pirklio kapo, ir
tau. Na, manau dingo gėles

1

r
r4

1
I
/ Bell Telefonai 441-J

>

— • Asz sakau, ka tas žodis, 
tiesa pasakius, reiszkia?
Į Man pasidaro aiszku, kad 
laikas sugaisztas, ir, kad baig
ti ta pasikalbejima, 
^iu;
į Reiszkia, 
iiors indomu...
' *— O ar gi tas nei adomu, 
kaip ranka insipioviau ? Ko-gi 
tamsta norėjai; kad asz visai 
bueziau susižalojęs, kojos bu- 
cziau nustojęs, snuki’bueziau 
susiteszkes, pilvą persiskro- 

’ tu mistiszka?
iiv... Žinoma, ir tas 

jau labai indomu!
j Kai mes ejome isz tu svetin
gu namu, asz galvojau: “Ži
noma, pikta, o vis tiktai tema 
yra...”

Isz Boriso Lazarevskio — 
•Arėjas Vitkauskas, 1928 m.

I

TAMAQUA. • PA;

4 .

t
Viktoras J. Pąlųlis

l

%

H»' 
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Plumbėris ir Blėkorius
< ■ . < ■ ....................... -,

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

Shonandoriecziai kreipkitės po 
adresu 409 E. Lloyd St. arba tc- 
lefonuokite 826-W.

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

f
»0i“

i* nejau asz j dės? Tuomet butu
i * f 1 II Sr

i duriu irat-ri — Ne, ne... Ziho szaligatviu, o viduriu gat
ves. Tiesiai priesznis kapiniu 
vartai juoduoja, atidaryti. La
bai asz nustebau: atminiau, 
lyg kad, po palaidojimo užda
re juos, o dabar matau, lyg 
skyle didžiule ir juoda prie
dais tarpo isz luitu padarytu 
stulpu. Ir supykau asz minty
se ant dabotojo Stepono, kad 
gerai, o reikalo nesupranta. Ir 
vėl, manau, kaip iszpuole toks

4

asz galvojau:

I 

!. 

r 

’r"
kyli “tauru
Mano inžengiamas žodis patiko ir be jokiu kalbu dėdavo savo 
sargui; bet jis nesiskubino, isz- parasza mano vekseliuose, ir 
gere dar buteli alaus, pasitaiso 
kaklaryszi ir pradėjo:

- Jaigu asz nebueziau bu- 
kvailas jaunystėje, tai var

gu asz bueziau pirma karta tei
sėtai vedes, todėl asz per meile 
ir nebaigiau mokyklos, o czia 
mirė mano gimdytojas, ir szal- 
tiniai gyvenimui, galiniu pasa
kyti, nupuolė, o jos gimdytojai, 
ir jis numojo galva in puse sė
dėjusios kitame gale žmonos,— 
taip, tai jos gimdytojai, sakau, 
turėjo kai kuria smulkmenų 
prekyba, ir kaip jis laike mane 
žmogum su apsiszvietimu, to
dėl asz vis tiktai isz antros 
klases iszejau, tai pradėjo 
kviesti in save. Ir kai kuo ten, 
pinigis, arba netinkamu szvar- 
ku stengėsi suteikti pagelba. 
Paskui pamate, kad asz žmo
gus sažiniszkas ir su galva, ir 
pastate mane prie kasos, — ži
noma, tuomet asz jau buvau, 
kaip reikia, apsirengęs, ir ka
dangi asz nenorėjau iszeit isz 
sankrovos, 
Barborai pasiulyma ir 
sutikima. Tais paežiais metais 
jos gimdytojas staiga isz Die
vo valios pasimirė, ir asz pasi
dariau szeimininkas. Bet kaip 
asz labai tikėjau likimu, tai ne 
apdraudžiau savo judomojo 
turto. Alano prekyba iszaugo, 
ir visi mane gerbė, kvietė kar
tis in save dargi soboro pro- 
toieriejus, taip iszgerti arbati- 
kes, pakalbėti apie politika ir 
buvo man jau dvideszimt sep
tyni metai nuo gimimo ir tre
jetas vaikucziu pas mus, kai vi 
sa musu miestu isztiko, galima 
pasakyti nelaime — didžiulis 
giasrs, ir asz nustojau ne tik
tai sankrovos, bet dargi ir na- - „ ■ * 'į
muko, kuri taip pat gavau nuo 
jo gimdytojo. Sutaupū mes jo
kiu neturėjome, ir teko man 
žūti. Bet pagelbėjo tėvas pro- / ,, i •' v* r »
toierijus, tuo laiku kapiniu sar- 
go vakansija buvo neužimta ir 
laikinai ujo tas pareigas buvęs 
zakristijonas 'Steponas, žmo
gus galimu pasakyti, maža
mokslis ir bendrai neupsiszvie- 
tes, ir todėl jam su pinigiszka 
atskaitomybe ne visa gerai bū
davo, nors jis ir nevogdavo. 
Bet kadangi tėvas protoierie- 
jus žinojo, kad asz pats, galima 

ir ve- 
laiku smoge už musu nugara[džinu didele atskaitomybe, tai 
kamsztis nuo szampano, ir

pirmiausiai

t ik liuką, matomai
arba ko-

ves

žikus,

asz labai vik- 
stikliuka, 

taip, pat vikriai

beveik

asz

kaip

tai padariau Petro 
gavau

teko ji laidoti per paežius Nau
juosius Metus. Žinoma, tokiam 
žmogui ir vieta kapinėse reikė
jo iszrinkti atatinkama, t J '

O žeme buvo tuolaiku ingzallus 
ir pasidarė, kaip akmuo. Teko 
dirbti laužiais, ir netiktai lau
žais, bet ir kirviais, locjei nei 
kastuvas, nei kitoks kastuvas 
neima. Plūkėsi, plūkėsi mano 
duobkasiai, o paskui ateina in 
kontora ir praszo pusbuteliui, 
todėl rankos -neveikia, o ežia 
visos valstybiszkos uždarytos: 
szvente, žinoma, ir pas mane vi 
sas skvstimas 
paskutinio laszo, 
kar sutikome Naujuosius Mo
tus, sztai pnnasziai kaip dabar. 
Asz jiems sakau: su miela siela

L‘s, bet 
jie tos 

priežasties suprasti nenori ir 
pareiszkia, kad ir isz ju puses 
bus darbo traukiamas, o ežia* 
ketvirta valanda ir katafalkas 
turi atvažiuoti, su pirkliu, roisz 
kia. Bet ne, ka asz, ne ketvirta, 
o ankseziau, laikas žiema, ir 
diena trumpa. Galvoju asz, gal 
vojau, o ji, — sargas vėl sumo
jo galva in žmonos puse, — 
sznibždu man: “turime mes uo- 
ginikes nepasaldytos, kuria tu 
iszpeikei, atiduokim, szuo su 
jais, tegul tiktai kasa.“ — Na, 
ir atidavėme. Labai dargi dė
kojo ir duobe vienu atsikvepi- 
pi u pabaigė, visa laika buvo 
padaryta. Visa kaip reikia; 
vainiku, vainiku tai buvo, 
dargi sidabriniu. Paskui žino
ma, restorane tikrame, pirmos

* . . . t fd Ir J L

Asz 
pats nuėjau su karstakasiais.

I ' O ' f K fu > 4 H -Ip'1# " V

o paskui ateina in

žinoma, ir pas mane 
pasibaigė ligi 

nes kaip va-

duoeziau jums degtinek 
nėra isz kur gauti, o

•> i

sniegas, o in ryta sząltis gali 
suspausti, tuomet neuždarysi
me mes vartų, nei deszįnes, nei 
kaires puseles. Maniau nueiti

i

*

Si

y*—
1

p

f

T

»? f

tęs. Ir mano brangiam bieziu
li u i sziemininkui ir sėdėjusiam 
jo kabinete profesoriui niekas 
negeidė sugadinti tete-a-tete, 
vienu dvieju pasimatyma. Dar 
isz anksto profesorius inspejo 
szeimininka, kad jis, kaip se
nas žmogus, jokiu atveju neva- 
karieniaus.

Asz, kaip szeszelis, 
ežioj n paskui savo auka Ir 
stengiausi padaryti, kaip guli
ma geresni inspudi, kalbeda- 
pias apie tai, kas manaip, galė
jo ji labiausiai indomauti: ar 
brangiai kainoje vietos kapam nesnis.

— ‘Pergyvenau, — trumpai 'W
atsake jis ir paprasze man per-
duoti buteli su alum, bet tuo pasakyti, buhalterius

ir laik [ ir pasiūlo man
i fltrir ' L

vaiksz-

J

pažadinti Steponą, na, bet bi
jojau laiku sugaiszyti. Nuta- • 1
riau padaryti tai savo asmeni
ui! :
siu, o uždarysiu. Pirmiausiai 
pradėjau kojomis krapsztyti 
szalin sniegą, sziaip užguliau 
ant vienos puseles ■— pasidavė, i 
ėmiausi antros. Ir jau neszalta 
man, o karszta. Nuvaliau snie
gą ir szalia jos, o tiktai ji ne
užsidaro. Pureziau, pureziau, 
nors ’verk, teks, manau, eiti 
Steponu žadinti. Nuėjau per 
sniegu in jo budele, pradėjau 
belsti in Įauga, ir jokio atbal
sio nėra, asz balsiau, — miega J < Y " ii i " f Į‘ u ’ 
prakeiktas girtuoklis! Czia

nutariau — nors nudve- 
o uždarysiu.

k

i

a

ji
v

girtuoklis!

r «i.

f

u

TARADAIKA
H 1 jįlL U J /t

Kur ten apie Džeržę ant vesel- 
‘ kos visi gražiai apsiėjo,

prakeiktas girtuoklis! Czia 
jau pyktis mane paėmė,— kaip 
papureziau asz, tai stiklas lan-r-V -j -1 *

ge in szmoeziukus, ir szukemis 
sau ranka sužeidžiau, gysla už

>■ 1 (1 1' r L’ • J _ k 2 . ■ i _ i '

gavau, pilasi karsztas kraujas 
ir skūra, ir užriszti nėra kuo. 
Asz tuomet prie duriu, atsis-

'i' r J' i'.' ' •

tojau nbgara, ir na kojomis■ '

visa laika buvo .; L' J ' T
Visa kaip reikia; 

vainiku tai buvo,
•i 1 /

u . ■ ' .. .

' z*1 *>rl *1’ T 
ruszies, sielos paminėjimas.’ Na 
v • 4 ' ■ • - w • 0* "■ ’žinoma, ir mane pakvietė...
Perduok, tamsta prašzu labai, 
dar buteliuką alaus....

■ .. .

muszti jas laukan, o mano ka- 
lioszai aukszti, sunkus.

Na, Steponas, girdi, o pats 
nusigando: mano pleszikai.

Tiktai keli pesztukai atėjo, 
Tarp savęs susipesze.

O norints visi gražiai praszo, 
Kad vaidu nekeltu, 

Per duris lauk (iszsikeltu.

Tai kitas vos nepražuvo, 
Drūtesnis mažesni kaip riu- 

tvėrė, 
Net tas nebagelis susidarė; 
Ka maezija, kas drūtesnis, 

Tai ir narsesnis.
* * * 

Kad ir varga kenst, 
Bile ilgai szvenst, 

O kur kriaueziu buna daug, 
Tenais girtavimas didis net 

staug, 
Per visa nedelia lėbauja, 

Ir ne iszsipagirioja.
ln viena miestą nukeliavau

4

O kad vienas drūtesnis buvo

'0

•r

4 . • A A i ■* » < « A .ir mane pakvietė

dar buteliuką alaus.,..
> 'i. ’ f ' t I ; 1 L '' „ ■

f Asz perdaviau, bet pradėjau 
bijotis, todėl, kad sargo liežii- 
yiš vartėsi jau įiebe visai lais
vai, nors kiekviena žodi buvo 
galijna suprasti... Asz norėjau

< > jų jį į' kJjjLi

priminti, kad asz prasziau pa* 
pasakoti kai ka mistiszka, bet 
buvo baisu sugadinti reikale ir 
pertraukti jo — žinoma, paly
ginamai nesunkiai besiliojusia, 
—’ kalba.

kalbėjau?
gas.

H

- Taip, tai apie ka asz 
-— vėl pradėjo sar-

— Taip, taip... Ir prasi*, 
dėjome mes tani© paminėjime 

__ _ __ ligi pusiaunakties, ten, kurie 
ta vakansija. grimi'naicziai, iszsivaikszcziojo

Ltrodis lotai pradėjo muszti dvy- (Suprantate tamstos: namukas ° kurie svecziai, reiszkia, ne
lik. Pasivėlavus kambarine vos isz penkių kambariu, o szesztas mokamu vaiszinimu patenkm- 
suapejo pripilti bokalus. Visi kontora, aplink medžiai, gėlės, ti, ir buvo visa, kaip reikia, no 
pradėjo daužtis stiklais, svei- paukskzczii cziulba, negyvėliait tai, kaip tauriju tarpe, o roisz- 

1 1 • j * 1 » 1 1 ‘1 i • >*1 1

nusigando mano pleszikai

■ x , ’

Tai visokiu triksu ten pama-
‘ J. " i i 1 I ’ i

>

Tai moterėlės ne kas 
Tokia jusu progresas.

* * * 
Susirinko keli vyrai,
Gere namine gerai, 
Ant galo vaikine, 

Pakele didele musztyne.
Pasidarė riksmas, 
Didelis kliksmas, 

Tuojaus keli dėdes pribuvo, 
£ Ogi vyreli baimes ten buvo, 

Isz to didelio strioko, 
Nuo antro floro net keli nuszo- 

ko.
• Vienas baisiai susimusze, 

Badai ji kiti nusinesze, 
O badai turi krajui paczii, 
O ežia puola galva staezia, 

Kad nors butu sprandą nusisu
kęs,

Ne in tokia vieta atsisukęs, 
Girtuokliauja kas diena, 

Nesiuncziu paežiai ne litą vie
na.

Tokiu nemažai czion turime, ■ 
Ne suskaityt visu negalime.

* i . - , *■ !| . . • • # 'i i " *!| * * •» »

* * *

Susimyldamos jus rūteles isz 
Mahanojaus, 

Apsimalszykite tuojau s, 
Ba ant jusu kupros jau daug 

; susirinko,
Ant mano stalo prisirinko.

Ne noriu daug apie tai kalint. 
Turėsiu ant kito karto ati< )t, 
Ba dabar daug laiko neturiu, 

Toliaus in svietą zulinu.

Ui,

/

< >

>: mano pleszikai. ‘ cziau,
Paskui sužinojo mano baisa ir Kaip vėjo papueziami szneide- 

rukai, 
Ploni veju pamuszti kotukai, ■ * . t • k * X r '

,1 ■ l « I < f l' I- I.

vienmarszkinis atidaro, 
b^.visas... C ’

' .< 1 I .*  ' 1

laiko bartis, o tiktai sakau> ; 7 ■ I r

• V V • 1 1 • ♦ V»1jam: užžiebk greicziau žiburį" 1 1 * ir?1
asz sužeistas. “Kas gi tamstą

k " I ■ f .« - '«•

klausia, o pats'f i T H L,., 'f.. * i *•

dre-
Czia jau man nėra 

u • i *” r . » lt ■ A • » ui- 4 1 i k *' *•’

asz sužeistas, 
sužeidė?“ 
dreba.-—;
kau. Duok koks paklius senas 
Skarmalas, kraują sustabdyti 
reikia. Na, užžiebė jis lempa ir 
savo szyąrįus 
baltus, in szmotelius suplesze. 
Ir gerai užriszo man žaizda, 
kuopos feldszeriu kadaisia jis 
buvo. Ka-gi tamstos manote, 
paskui visa menesi neužgijo 
ir operacija teko dalyti, — 
daktaras sznkes eme laukan. 
Sztai ir dabar dar ženklas yra..

Sargas nutilo, atitraukė ran. 
kogali ir parodo man deszineje 
rankoje du melsvus randus.

Pasielgineja", 
Nekurias moterėlės prisikabi

nėja,
dės?

A „

sužeidė? f?

- Ne tavo dalykas, sa

ne ja, «
Su joms bambiliais vežineja.

* * *
* t

Niuampszerio gubernijoj važi 
nejau,

Kur visokiu fcuniu dažinojau,

kaip

JUOKU KĄSNELIAI, 
f i, * . „,♦ r »

Ko tu, Petrai toks nuliu-
! Į'

Nesurandu, budo, brolau 
savo vardą padalyti#

nors kiek, žmoniems žinoma.

*

marszkinius, '

► J % , 
.. .

Savo draugo ar giminaiezio po
ra arba trejetą desetku doleriu 

. — netik vardas 
placziau szioj apylinkėj tarp 
žmonių bus minimas bet ir vi- <1^ M* ‘ , T », * Vii *4 . I| 1 * .f

sas tavo charakteris bus žino
mas.

Pasiskolink nuo kuria

Pribuvau in garsu užkabori, 0 p^atygį
Pagirdau kad vienam sportui 

pirti iszkure.
Mat uždaug buvo akyvas,
Tai isz To pasidarė nekas,

; V' 1
Nabagėlis iszbego in Westus,

ln tikybia versti gyvate ir 
driežius.

Nnguglinau in tenais ant for-
delio, 

Pavogėt pasielgimo dąilio5.
Jaigu kas nori pekla matyti, 

Turi in tenais pribūti.
y Paskui ta paezia ranka pripylė czia ixits puikios moterėles . *1 « • • 1 • f« f

lik. Pasivėlavus kambarine vos isz penkių kambariu, o szosztas mokamu vaiszinimu patenkm-
K f

kimlami vienas kita, ir linkėti'gul savo kapuose, ii* kiekviena ke, tikru grasiu, grūdeliu pa* 
iszsipilydmo
laumes juostu, troszkimu“..

Po szampano bokalo sargas dausos ant žemes.

u

’alaus ir man ir sau ir daugiau 
neberode poro papasakoti.

Tuomet asz, kaip galima de-' 
likatisžkiau, tariau:

SzUi tamsta buvai teip 
-1 y • < |K . ?gražiu, kaip diena tris, o tai ir penkis nau- vidalo prie skilandžio deszimts geras, kad žadėjai man papa-

| jus numirėlius, — vienu žodžiu o, gali būti, ir penkiolika, sva;
>» I į ;, I a r 1 / •

t . |nų ___ _____ , . ...
ne be malonumo iszsausino bu-1 Nudžiugau asz del savo lai- isztisais dubiniais, na, ir, kaip Hg’i Bžiol laiko asz, tiesa pasą- 
Jeli alaus ir pasidarė dar molo- mes, kad Dievas neapleido ma- pridera, pyragai, o vol užkąri- kius, grynai mistiszko nieko

i šakoti viena isz mistiszku at-V -r—’-—/ jį- ” -v .-r .-t ■> f | |

| ru; brangios žuvies, troszkytos sitikimu tamstos gyvenime, bet

Jsztikrųju kaip čigono kumeles

Apie tai nekalbėsiu, 
Suvis kaip prie Kauno Lais- 

lib ' * Mves aliejos
Mažai rastum ten doros.

Szitaip, tai bent kelti Lietu- 
* ' * * . i r \

Sarmata veluk nutylėsiu,

t

Pavasario laike du kaimie-
.1-

i :'ii1 r ; ! f n ~ p

Pirmasis:—-Dabar, prie szK ' "Hk Dievas 1 

taus duos tai viskas isž po
. . y T* J l.'lJhlmes iszlys. (Jis turėjo mi 

apie žolynus ir dirvon inwtu

Neduok Dieve

i

11

■
ežiai susieja kalbasi: .

1 ' j. " i!
t Pirmasis:—-Dabar, prie 
ezilumeles jei tit Dievas

nu s iszlys. (jis turėjo
i
javu Hudygima).

Anttask! — 7" J, . ,
kad taip butu manogi dvi pf- 
czios palaidotos, jaigu juodvT 
iszlystu Ui ju vieton man prie

► O**
TT
S"

t

t

4

t grynai misHszko nielco 
nęs;ir poyęikęliau gyventi ežio-[die ant keptuvejio, nors kiek[dar negirdėjau.

i , 1 i i •
ą. W '* "F-

'•J®®'.

■I %r"

du1*u

fa

vysiu
Paimti už pamatą paleistuvys- 

ta, 
Ir girtnoklysta.

II! , - - t 4 TtJI * • ~

sieitu po žemo palysti.

— Kas pasaulyj lyg

— Moteriszke kuri

'i

Petras:
sziol dar neužgime?

Jonas: - 
butu patenkinta savo vyro už
darbiu.

I

J, MikoĮaiiU
' "I •

•>»K J 
»r< w
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prasz.au
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ŽINIOS VIETINES
I

—* Miesto malszu, nekurio 
Onelei dirba, kiti sėdi na- 

jr^dažiuri vaikus
katilėlius sklepuosia.

Praeita Panedeli, 6 va- 
Ipnda vakare, likos surisjti 
Ąikgn moterystes naszio Tekle 
4ėhbŽidriene su Antanu Cze- 
kfinsku.

Daugelis Įmonių isz

Saint Clair, Pa. — Adomas 
Baszinskas, 21 metu isz Szen- 
tono, už sužagejima 14 metu 
Onutės Fcdasz, likos nuvežtas 
in Pottsvjllcs kalėjimą., Bu- 
szinskas rado mergaite stubo-
jo pas savo gimines, kur ant i

Ijosios užklupo pirmiause užn-f 
szes jai burna su skepetaite.

t v - - -

yaliavo in Harisburga ant ina.
1 * II >gracijos naujo gubernatoriaus 
Phichoto, kuris bus prisiegdy- 
tšs Utanrinke.

• —Juozas Ausztra, vienas 
ist septynių vaiku likos pa- 
eWuktas in Pottsvilles suda 
pėr savo motina, kuri turi G5 
mitus kad jai neduoda suszel- 
piino ant maisto. Motina sake 
k$d szeszi vaikai duoda jai 
pflazialpa, bet Juozas nieko ne
duoda.

f Mikolukas Jeskeviczius, 
koturiu menesiu kūdikis, 1100 
E. Pine uly., miro praeita Ket
vertą ir likos palaidotas Su
katoje.

n Szv. Juozapo para., cho
ras, rengia dideli balių, Pano- 
dcllje vak., Vasario - Feb. 16, 
Norkevicziaus saloje.

— • Panedelio ryta pasnigo 
ir paKjo per ka aplaikysime 
daugiau vandens kurio teip 
mums stokavo.

— Kėtvergo ryta atsibus 
pamaldos už duszia mirusio 
kunigo Juozapo Zablecko ant 
kuriu užpraszo visu, kurie ga
lėtu atsilankyti. .

Nedėlios vakara Szv.

Chicago. — Juozapas Szul- 
cas, 43 m., amžiaus, nevedes, ■ 
gyvenęs prie 4522 S. Hormita-1 
go Ave., užėjo aplankyti savo 
draugus namuose 4500 S. Pau-1 

(liną St. Jam iszejus, neužilgo 
’ ji rado nukritusi tropais ir jau 
negyva. Policija kuna atvežė 
graboriaus Eudeikio, 4605 S. 
Hermitage Ave., 
kur buvo koronerio tyrinėji
mas. Koroneris pripažino, kad 
mirtis isztiko persiskelus gal
va, kai jis krito tropais.

Velionis buvo ex-karoivis 
dalyvavęs pasauliniame karo. 
Jo artimesniu giminiu nežino
ma. Velionio gimines praszomi 
atsiszaukti pas graboriu Eu- 
deiki, tel. Yards 1741, del su
tvarkymo laidotuvių. — N.

Hermitage Ave.

»
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ANKARAI DEL NAUJO HUDSON UPES TILTO.
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Surinkimas Tikru
b *

AtsitikimuII

PATIKRINANOZIU ESYBE 
DIEVO.

Ankarai (pamatai) prie kurio yra pridurtos plienines virves ant kuriu užkabos tiltas 
per Hudson upe tarp New Yorko ir Jersey City. Paveikslas nutrauktas nuo virszunos pama
to. 1/

■ ’•
r i uosiu tikrai ir aiezkiai mato
mas buna surėdymas virsz pri
gimties, bausme Dievo, arba 
vėl malone Jo ant žmogaus; 
dažnai atsitaiko kad žmogus 
tik malonei Dievo turi būti dė
kingu už gyvastį, kūrei nelai
mingam atistikime grūmojo 
baisus rodytųsi neiszvengemas 
pavojus ir galas.

Paduosime ežia kelis atsiti-
' 1 k .. ’ J1 •' •

r, •4^.,'

Mirtis Be Sakramentu 
Szventu.. ,

Mokslas musu tikybos nėm 
klaidingu iszžiuri jis klaidin
gu tik, rasi, tiems, kurie maždi 
jo turi ir kokybes negali su
prasti. Daleiskime1 oras ir van
duo turi parVa, žiho tai kiek

-vienas žmogus, nes-Žiūrėdamas 
* oran mato žydra spalva, žiurė- 

1 damas iii jurias mato ten van
deni žalios parvos. Kambaryj, 
arba aplink save.įleghL matyti 
oro spalvos, bet juo in labiau 
atitolinta daigta žiūrės, 
daigtas persistato, jam melsvoj 
žydroj szviesoj, žiūrint in erd
vo mes taipgi mdtpBio žydra 
spalva. Taigi kada mažai ma
tomo oro jo tikros spalvos no 
matome, bet juo daugiau jo bus 
priosz musu akis tuo aiszkiau 
matome tikra oro spalva. Vied- 
re spalvos vandenio taipgi ne 
matome, bet ten kur vandenio 
dapg jau ii; tikra spalva mato
me.

Taip lygiai ir žmogus, kursai 
motaliszko mokslo tur tik bis- 
kuti, kursai taipgi biski žino 
isz mokslo pie gamta, visus 
gamtiszkus apsireiszkimus pa
laiko už veikalu paezios prigiin 
ties, bet klausk tokio isz kur 
ome pradžia tas apsireiszkimas 
tikrai, nepasakys teisingai, ka
dangi jis nenorėtu esybes Die- 
ties apsireiszkimo atrast nega
vo iszpažint, o tikros priežas- 
los, nes negali atrasti ir didžiau

i.

*1 lh t tbi! i/ 1 . " i 1 ’ X

. p 
kimus mirties be szventu sak-;

I

ramentu, pripažintus už baus-:
I*

- - - - ;

Sakramento * 
po paveikslu duonos yra tikras • 
Dievas, ka pątikrina dažnai at-. 
sitikimai, jog tas, kuris , daro 
sau isz toj uokus, niekad nesu
laukia priimti Szvencziausio 
Sakramento Altoriaus priesz 
mirti, jei numirszta staiga mir- 

’!czia, mirszta didėlėje neramy
bėj, kuomet žmogus doras ap
rūpintas szventais sakramen
tais mirszta ramiai su visiszkii 
pasidavimu valiai Dievo.

1. Tūlam Austrijos * mieste 
gyveno žmogus, kuris prekiavo 
miltais, kuris buvo pats Kata
likas, ant pažiūros doru kadan
gi eidavos in bažnyczia ir atli
kinėdavęs iszpažinti. Megdi- 
v<jH jis vieriog- kalbėti nedorai 
del nusiteisinimo; kada žmones 
pi i ki nedarni pas ji miltus rū
gėjo jog brangiai laiko, kalbe-

44 Ne asz tam kaltas, o 
tik tie, ka perdaug ostijų su
valgo.”
aplinkines gyventoju, prigulin- 
cziu prie treczio zokono Szvcn- 
to Fraciszkaus dažnai atlikinė
davo iszpažinti, o da dažniau 
priminėdavo szventa komuni
ja. : •’ ■'

Galutinai apsirgę tasai mil
tu pardavėjas. Liga. buvo, pa
vojinga ir pareikalavo; kuni
go. Kunigas pargabeno ligo
nis atliko iszpažinti, bet ko
munijos kunigas negalėjo jam 
duot, nes gerkles liga ligoniui 
nedaleidinejo nieko praryt, 
apart skystimu. Atidestinejo 
diena nuo dienos, bet su kož- 
nn diena ligonio liga didinosi 
ir galutinai visai nieko<-nunrt 
negalėjo net ir seilių, pasimi- 

, ji.o're nepriemos ostijos. Visi, ku- 
moksla rie girdoje buvo jo piktžodžia- 

musu krikszczioniszko tikoji- vima, kalbėjo, jog Dievas pa- 
mo, tuo geriau ir aiszkiau ma-.ro(jo jam> jOg nieks neprivalo 
lysinio tikra jo spalva, tikriau daiyti sau juokus isz esybes

ncss Žiu red 
mato žydra spalva, žiūrė-

tos

me Dievo.
szveneziausiame

Tikimo mes, jog

♦

>■ ... - .■ -«i-—*   * ■      .

t Vincas Mickeviczia, 48 
metu senumo mire užpraeita 
Nedelia sirgdamas tik keletą 
dienu. Paliko paežiu Viktorija 
ir viena sesere M. Ambrazaitie
ne. Paėjo isz Ūdrijos parapijos, 
Kirmeliszkio kaimo. Pergyve- 
no Amerike apie 20 metu. Bu
vo palaidotas praeita Sereda. 
Laidotuvėse dalyvavo daug 
giminiu ir pažystamu tarpe ku
riu radosi ir Jurgio Palszio 
szeimvna isz Shenadorio.

ŽYMI LIETUVE
VILEISZIENE MIRĖ.

Isz patikimu szaltiniu suži
nojome, kad terp Kalėdų ir 
Nauju Metu szveneziu Vilniu
je mirė 
uoli kovotoja už 
Vilniaus kraszte.

1928 m., velione, nors būda
ma nesveika, atvyko iii Ame
rika rinkti auku. Vilniaus Lie
tuviu naszlaicziams. Nelengva 
buy o jai. ežia dirbti. Bet kiek 
galėjo tiek dirbo.
daugeli musu kolonijų. Važi
nėjimas ir prakallios, be abejo 
žymiai v

ta.
pernai vasara.

Scranton, Pa. — Mažas kati
nėlis buvo priežaste iszgelbeji- 
mo Henri k io Dubnicku nuo su
degimo ana diena. Katukas už. 
szoko ant lovos ir pradėjo dras
kyti veidą Dubnickiehes kuri 
pabudo ir persitikrino kad na
mas dega o kambaris jau pil
nas durnu. Abudu vos iszsigel- 
bejo isz deganezio namo.

— Detektyvai
Kozlovskį

♦

Emilija Vileiszicnc, 
Lietuvybe davės:

Kretinga.

aresztavojo 
Juozą Kozlovskį ir Juozą 

| Jerry kurie badai padegė Ho
mestead hoteli, Taylore. Abu
du likos pastayti po $2,000. -

f Sausio 11 diena mirė 
Vincas Moceviczius 46 metu 
gyvenantis ant 1411 
a ve., 
metus. Laidotuves atsibuvo 14 
diena su bažnytinėms apeigo
mis Szv. Juozapo parapijoi. 

Sereda mire Antanas Peczinlis Velionis buvo malszaus budo 
apie 52 metu senumo. Jisai bu-j žmogus ir mylėtas per tuos su 

i szio miestelio kureis susipažino. Paliko di- 
Buvo palaidotas deliam nuliūdime paezia Vik- 

Subatoj. Laidotuvėse dalyvavo torijc, kelis pusbrolius ir pus- 
net keturi kunigai. Paliko pa- seseres ir daugiau giminiu ir

< ¥ ____

J u'ozapo parapijos koristai ir 
koristes praleido linksmai ir
drnugiszkai vakarėli tarpe sa- 

M buvo laikyta po- 
__  ___v._ Koristai *

štoko, žeide, dainavo, gere ir 
vnlge( praleisdami linksmai kė
lės valandėles draugiszkai.

ves.
.a

‘4 Party 
bažnytinėje saloje.

I

i Sugar Notch, Pa. f Praeita
* f ,f ■

1 .vo konselmonu 
per UTinetu. '

9 

Dickson 
pergyvenęs Amerike 21

szio 'miestelio kureis susipažino.

ežia, 3 dukteres ir 2 sūnūs. • t

Mount Carmel, Pa. — Juo
zas Abromaitis,, 21 metu 
Connerton, randasi Ashlando

Paliko di-

Brooklyn, N. Y. — Povilą 
Krupszti 654 Grand St., Brook- 
lyno užpuolė pleszikai ir ato
me pinigus,
tik 7 centus. Pleszikai 
suimti,
S. Lederman ir A. V’ei sues, žy
dai.

Vėliau ju atgavo 
, vėliau 

ir pasirodo esą tūlas

tingu — Telsziai

ve-
Apvažiavo

vienas

Mat daugelis isz tos

šie mokslincziai jei nepripažins 
jog viskas paima pradžia nuo 
Dievo, kad kiekvienas dalykas 
kiekvienas apreiszkimas užs:- 
mozga ra n koja Dievo.

Tikim in Dievo esybe, c * 1 - * *

poveike in jos sveika- 
Isz Amerikos isz važiavo

KETURI ATSTOVAI
NUBAUSTI IN KALĖJIMĄ.vožė 15Vietos Amerikonu spau- 

znna, 
i, gyv.

b Island 
atėjės in vietine pirtį 8 

ir padavė dežuruojan-1 
ežiam $1,000 savo 
pireziai czeki, pareikszdamas, 
jog tai atlyginimas už naudo
tus rakanszluosczius ir muilą.

Czekis patikrintas Imigrant 
Savings banke, ir atrasta, vis
kas tvarkoj. Czokio iszraszyto- 
jas apie men. atgal tam banke 
turojes $1,500. Žvalgybos su
sekta, jog Stulicas norejes nu
sižudyti. Vis dėlto Stulicas ati
duotas Kings County ligoninei 
tirti protui. — V.

du pranesza sesacinga 
esą tūlas Jonas Stulicas 

3rd St.132 — 
City, 
gatvėj

>

Lonir

iszraszyta j

Isz Lietuvos.
'V ■ . , „L, ' <

NELAIME NAUJAI STATU
MOJ KRETINGOS —• TEL- 

SZIU GELEŽINKELIO 
LINIJOJ.

— Naujai statu
moj geležinkelio linijoje Krc- 

, jau antras 
sziurpulingas nuotykis invyko. 

Priosz menesi tapo užmusz- 
tas vienas* darbininkas —
žant per laikina Akmenos upes 
tilta lokomotyvą. Tiltui griu
vus tapo nuspaustas 
darbininkas.

Gruodžio 18 d., negyvai ta
po užmiisztl du darbininkai ir 
trecziam sunkiai sužeista kai
rioji rankii. Ties Kretinga<at- 

— 16 mtr. ligio begiu,
kurie buvo perkrauti ant 2-jn 
platformų/' Keturi darbininkai 
juos iszkrovinejo. Vienas be
gis reikėjo apsukti. Begis bu
vo pakeltas auksztyn ir per
svėrus skersai platforma — ii-

Associated Press telegrama 
isz Vilniaus, Sausio 13 diena, 
pranesza, kad Lietuvoj tapo il
giems kalėjimo terminams nu
teisi i keturi buvę Lietuvos Sei
mo nariai. Kiekvienas ju nu- 

! ges ui jo gala reguliavo trys’ teistas kaleli asztuonerius me.

Kadangi Dievas turi but
Nes kas duod’ gamtai galy-

. ’ I 1 I / * i U. * ’ ■ 1 • ’’ "II ) . »- I 11 fe . 1 • ( *

r

' I . < f ■ , * " t < I f f ill IJ ' ■ ' «

be,
Tuos apreiszkimus gimdyt?
Bet juo daugiau mes turėsi-1 

me moraliszko .mokslo 
daugiau tyrinėsimo

juo

darbininkai, o trumpesni vie
nus. Begis paspnido, krito ir

tus. •
tėvelius Lietuvoje. Graba ne- 
sze: J. Taukeleviczius, A. 
Žvinakis, J. Povilionis^ P. Va- 

M. Stra- 
I 

mylėjo ir
J >

Kili szeszi asmenys nuteisti v 
parbloszko po savim ant žemes kalėjimo terminams nuo dvie- 

dviem užkrito ju iki ketveriu metu.
Visi jie buvo kaltinami do

. komunistines darbuotes.
< ------- - .... . .. — -......T

I
galėsimo pasakyt apie kokybe 
tikybos, tuo j vi rėžiau persi- 
tikrysime, kad mokslas bažny
čios y r neklaid ingas.- -

Negalima tvirtinti, kad visi 
tie atsitikimai, kuriuos jau pa
davėme ir paduosime* yra tik 
prstais priepuoliais, kadangi 
juose tikrai matos kbkia vir^z 
prigimtine, esybe kuri redo 
svieto, kuri pridabojo tvarkos. 
Teisybe buna atsitikimu nelai
mingu kame buna kalti paties

Tol. Bus.darbininkus
ant gaivu-ir yienam ant ran- 

! kos. Nuo smūgio vienam dar
bininkui Frt^tį'snu'geny^ isz-

Dievo.
182 lenta, J. Ragaszius, 

Velionisvinskas. 
li^onbuteje su peskaltu pakau- skaito per ilga laika “Saule, 

i I

— Vėlai 6 Sausio vakare ligo
ninėj ežia mirė Petras Me-, 
dustaviezius, kuriam Stasys 
Nienius inspyro pilvo apaezion 
ir sunkiai sužeidė. Policijos ži
niomis, Meęlustaviczius ir Nie- 

! nius 4 Sausio gere visa nedel- 
dieni, per naktį ir iki Panede
lio ryto. Būdami abudu girti 
susiginezijo ir pradėjo musz- 
tis. Nienius spyrės Medusta- 
vieziui papilvei! ir pavojingai 
ji sužeidęs. Isz karto Modusta- 
viezius to nejautęs ir parojęs 
namo, bet vėliaus prisiėjo 
szauktis daktaro, kuris atrado, 
kad ligonis labai pavojingai 
sužeistas ir tuojaus nusiuntė 
ji ligoninėn.’ Tenai buvo pada-

1 . Ii.. fr : /** r.. . %-. a 1 f . . vs.i 1. .. . i ■

szu, kuri aplaike susidurdamas 
su. automobiliu kada rogutes

S ►
nnt kuriu važiavo pataiko in 
automobiliu. ** * V * ’ ■ '* I /" lis,hfe i -------ihlh *
* Tamaqua, Pa. — Palicijo už
klupo ant pulrtiimio Vincento 
Palkaucko, kur 
deszimts vyru, 
stoti‘ant teismo prieszais bur-

e < jr
mifctra Barton, kuris visus nu
baudė. -

•’f ' Beatricije, mylema pati 
Jiibzo Birdicko, miro Warno Ii- 
gpnbnteje, Pottsville. Velione

___ _______ Oi___

htfikYaustydama in

1

PAJESZKOJIMAS.
aresztavojo; 

kurio turėjo Pajeszkau Petrą Karalių, ve- * 
liausią gyvenos 5520 Mitchell 
avo., Detroit, Mich. Kas ka 
apio ji žino tegul duoda žinia 
jo paežiai sziuo adresu: 

Airs. Pb t rondo Karalius JI

tryszko, oi antram sulaužė vei
do ir galvos kaulus.

Užmusztieji darbininkai vie
tojo liko heg5^ri: Szalnys Juo
zas 35 metu ir antras Purszys 
Martynas i24 m. amžiaus, abu
du Kretingos valcz. 
jai.

s

1į

• tVEDYBOS IR GIMIMAI 
LIETUVOJ.

SKAITYKITE
. f' t i • ■ *

«
"SAULE”

S1

Kaunas. — Per pirmuosius
I ..... ...

AUKSO ALTORIUS ARBA

devynis sziu metu menesius 
Lietuvoje

k|tfldos gyveno feShcnadorije, 
atfikVaustydama in czionais 
ajiio dvyiėka motu atgal, kur 
paliko dhtlg giminiu ir pažys
tamu. įPaliko vyra du sūnūs 
Antaiia ir Joną ir dvi seseris. 

. Laidptuvos atsibuvo praeita 
Subata su bažnytinėmis npei- 
. M * ■ M ■ • '
gomie.

Cumiolfr, Pa. f Antanas Kar- 
tiszinskas, 35 metu, miro na
mie sirgdamas tik trumpa lai- 
ka. Velionis paėjo isz Lietuvos 
ir prigulėjo prie Saldžiausios 
Szirdies V. J. Paliko dideliam 
nuliūdimo tris dukteres 
Simus Ir du broliuiatmuš Ir du brolius

9 tris

ryta operacijc, bet Utarninko 
vakaro ligonis mirė.

Velionis paprastai vadinda
vosi sutrumpinta pavarde Mo
tis, bot tikra jo pavarde esantį 
Medustaviczius. Jisai buvo 48 
metu amžiaus naszlys, nes jo 
žmona mirusi jau apio 12 metu 
atgal., Jis paliko du aunu ir dvi 
dukteris, kuriu viena jau isz- 
tekejus.

Stasys Nieilius yra 38 melu 
amžiaus vyras, nevodos, —K.

1

amžiaus vyruty nevedus,

9 į

Box 84, Silver Ceek P.O
New Philadelphia, Pa

LITHUANIAN}
.DANCE FOLIO}

PIANO SOLO 
(įontaini^ a choice 

collection of the most 
popular Lithuanian 
pieces ~ * •• *

TIK IŠLEISTA.
Kaina 75c.

J

’ /•
i

1 ♦>

i
■ l»

Szi. Albumą Lietuviszku Szokiu 
Galdiuar Notų ant Pianu gau
nama pas

W. D. Boczkauskas-Co. 
Mrthanoy City, Pa.

t

gyvento-

Kaip kalbama del szios nc- 
laimęs yra kaltinamas deszim- 
tininkas, nes einant statybos 
taisyklomis, tpkius sunkius be- 
gins gali klinoti, no keturi' 
darbininkei, bot mažiausiai 12 
darbiniiiTcij. ; /

■ * ■ 1 i, *’ ! ’ ' ..
’ ■ . ’■ -

GELEŽINKELIO NELAIME 
OKŪPUOT. LIETUVOJ

. Vilnius,’ Okupuotoji Lietuva.
, ''f. • *1 , • «fe f 11 . j . , (į 1 ' J1 fe Ii' ' ' j

—- Kanados spauda pranesza, 
kad Sausio 9 d., tarpustoty 
W o j tko w ico-Ost k i, keleivinis 
traukinys’ susidui’ė su preki
niu traukiniu. Katastrofoje su
žeista 60 žmonių. Nelairiies kai- 
tininkas keleivinio traukinio 
maszinistns, kuris sakoma bu
vo neblaivus ir uepastebejo* 
raudoiluju signalu, kurio buvo 
pastatyti apie poni myliu nuo 
stoties*' Maszinįstas ųrosztuo
tas, V

U

darbinihkb.
j 
•r—

'Af

buvo Vedybų 14. 
tukst. 243; pernai tuo paežiu 
metų 13,469, užpernai 14,992.

Gimimu por 9 men. buvo 48
tukst. 205, isz kuriu 24 tukst. žmogaus, kada negalima kab

tukst. 357 tint Dievo, kaipo baudžianezio,
| bet yra toki atsitikimai, ku-‘

DIDELIS SZALTIN1S *
Naujausia spaudimas pagal tikra 
deszinita ir azeszta sulyginimą 
pagal Naujaji Szaltini pirmo 
spaudimo.

Paprastais kietais apdarais

848 berniukai ir 
mergaites;

OQ

tiktai $2.75
Minkszti apdarai tiktai $3.75 

W. D. Boczkauskas-Oo.
Mahanoy City, Pa.

/

♦
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A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRAB ORIUS

MILL & PATTERSON STS 
. Jr 1 l~r ■ 1 '■1 ' i

‘ ♦

Rekomendacijos senu kostumeriu suteikia naujus kostume- 
riu kas savaite del

v MERCHANTS BANKING TRUST CO.
............... 1 fe I *1 * > M

MAHAN O Y CITY, PA.
MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM

■r

f .
1 i' i

'.f

i

‘į

ST. CLAIR, PA.
Bell Telefone. 1430-R 

■ 'i' .i hi / r# ; > y Jt*. r ■ i 'i .

MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM 
Seni kostumeriai pažinsta direktorius szio banko kaipo
vyrai ant kuriu galima pasitikėti ir kurie stovi ant drūto 
pamato. Jie žino kad vyrszitrinkai szio banko yra geri

o

^Iszbalsnmuoja ir laidoja mirusius^ 
ant visokiu kapiniu. Pagrabuš pa- 
ruoszla nuo papraszcziausiuiklpra 
kilniausiu. Parsamdo automobilius 
del laidotuvių, vosoliu, krikszty- 
niu ir kitiems pasivažinėjimams. 
Isz Frackvilles, Port Carbon ar isz 
kitu artimiausiu miestu jeigu kas 
pareikalaus mano patarnavimo, 
meldžiu man duot žinia o pribusiu 
In trumpa laika,

ant visokiu kapiniu. Pagrabus pa-

'» “ • • , < • 1'

bizna vi vyrai. Seni kostumeriai žino kad szio banko kler 
kai jiems suteikia mandagu patarnavima. Seni kostume
riai rekomenduoja Merchants Banka.

> L» H

* '1

. ... . ....... . ........ ...................... .. ........ ■■■■■ . .................... .. ..

DR. C. A. ŽERDECKAS
.. .LIETUVISZKAS DENTISTAS...

Tamaqua ofisas, randasi People’s Trust Co., Banko name Ir adaras kaa 
dien, nuo 0 iki 6 valanda (pagal senovės laiko), iszskirent Seredomis.

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

dos. Seredomis visa diena buna adaraa.

X—RAY GAS

Seredomis visa diena buna adatas.
Telefonas, Tamaqua 638 Pottsville 9-R-2




