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Garsus Iszradejas Edisonas
Mire Nedėlios Ryta

Į tJCMCRKD AT TRI WAHAWOT CITT, PAa_ \ 
\r<MT.OTFlCK A8 NICOND CLAIM MAIL M ATTAR J

Isz Amerikos
LEKIOTOJAS MISIJONIE- 

. RIUS KUNIGAS UŽSL 
MUSZE.

Anchorage, Alaska. — Kuni
gas misijonicrius Rev. Georgo 
Woodley, Katalikiszkas kuni
gas, kuris atlankydavo daug 
misijų Alaskoja, ana diena li
kos surastas negyvas su nulauž 
tu sprandu Chickaloon distrik^ 
te.

Kunigas Woodley
meta pamėtė savo parapija kad 
užsiimti lekiojimu.

Iszrado Elektrikos Žiburį, 
Fonografa, Krutanczius 
Paveikslus ir daugybe 

kitokiu daigtu.

T*

fe m F. W. BOCZKOWNKL, Mttor. 43 METAS
*■■■■■'■■».............. .. i

praeita

ILGAS IR TRUMPAS 
SUSIVIENIJO.

Norfolk, Va. — Jack Barnett 
isz Roxboro, N. C., agentas ci
garu, kuris turi tiktai 3 pėdas 
ir 7 colius didžio, ana diena su- 
siriszo bazgu moterystes su 
pana Tessie Burnotis (isz pra
vardes iszrodo kad butu Lietu
ve) isz Baltimores, Md.,
turi‘5 pėdas ir 3 colius didžio ir 
stere 130 svaru. Tasai “ 

susitiko su savo mvlema 
•r

Baltimoreja apie metas laiko 
atgal.

k u r i

milži-
nns f I

SURI8ZO PACZIA ’ 1DANT 
NAKTIMIS NESIVAL- 

KIOTU.
Chica^p. pich 8tims<pi nu-

bodo tankus žulinimas savo pa
togios pacziules po miestą, su- 
gryidania treczia ir ketvirta 
valanda ryte, nutarė ja nuo to 
sulikyti ir kad butu namie. Isz- 
plakt kaili negalėjo, nes už tai 
butu ji apskundus ir turėtu sė
dėti kalėjime, todėl Rich iszci- 
damas in darba ant naktinio 
szipto, suriszdavo savo paeziu- 
lei kojas ir rankas, kad negalė
jo isz vietos pasijudyt.

Žinoma, jaunai moterėliai 
tokis pasielgimas vyro nepati
ko ir užvedė skunda ant persi
skyrimo, bet slidžia jai nedave, 
kalbėdamas, kad privalumas 
geros moteres yra draugauti 
su savo vyru ir sėdėti namie o 
ne zulyt po miestą su sporte- 
liais. j

NEMALONUS
PRIĖMIMAS

SUGRYŽOi PAS PAOZIULE,

W. Orange, N. J. — Tamo
šius A. Edisonas, 84 metu, žy
mus iszradejas elektriko, mirė 
3 valanda, Nedėlios ryta. Jo 
pati ir szeszi vaikai radosi prie 
lovos mirsztanczio. Priežastis 
jo smerties buvo uždegimas 
plaucziu. Edisonas turėjo ma
žai mokslo, nes pamote moks
lą i ne turėdamas 8 metus, par
davinėjo laikraszczius, buvo 
telegrafistu, mokinosi pats be 
paliovos ir bando visokius bu
dus, iszradimo ir pagerinimo te
legrafinio aparato. Iszrado jis 
elektrikinia szviosa, fonografa, 
krutamuju paveikslu inaszina. 
ir daug kitokiu naudingu iszra- 
dimu del palengvinimo žmogui 
sunkaus darbo.

Daug ženklyvn žmonių isz 
viso svieto o ir pats popiežius 
prisiuntė telegramas ir apgai- 
leijinuiMlel likusios szeimy-nos.

Laidotuves atsibus bo jokiu 
iszkilmiu ir privatiszkai, Surė
do j a« 
»• t

t
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Thomas A. Edison
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PAKORĖ
AMERIKIETI

BANDITAI LIETUVOJ API- 
PLESZE AMERIKIETI PO 

TAM JI PAKORĖ.

RADO XnT SAVO VIE
TOS KITA; ERGELIS 

PASIBAIGĖ SUDE.
4 „___ __

'Chicago. — Už “aptaisyma” 
savo pacziules, kuri sirgo nuo ' 
to kolos dienas, Vincas Tyvins- 
ki, už tai turėjo atpakutavoti 
kalėjime keturis menesius. Po 
ai sėdėjimui savo bausmes, Vin
cukas manį}, kad bus pėr savo 
prisiegele Įzirdingai pasveikt n 
tas ir primatas in glebi savo pa
ežiu les po tįek menesiu nešima-

lietuvis Paskirtas Sudžia 
in Augszcziausia Suda

Washingtono Valstijoje
PIRMUTINIU LIETUVIU

SUDŽIUM AMERIKE, ISZ 
VARGINGO ATEIVIO 
DASTOJO AUGSZTO 

DINSTO.

Lietuvy 3,Seattle, Wash. —- 
ateivis kuris pribuvo iii Ame
rika, 51 motu atgal, aplaikyda- 

tymo su ju(>m. Bet kur tau! din m,,s tl!,rbn Prie nluloriu, pasili-

’I

KERSZTAS 
UŽVYDŽIOS 

MEILUŽES
ISZDAVE POLICIJAI UBA

GĄ KURIS GYVENO UR- 
VOJA KAIP KOKIS 

SULTONAS.

CHICAGOS MIESTAS PO 100 
METU TURES 20,000,000 

ŽMONIŲ.
Chicago. — Chicagos mies-' 

tas po szimto metu turės 20,- 
000,000 gyventojų, o galbūt ir 
daugiau. Žmones gyvens spal- 
votuse, szviesiuose namuose, 
statytuose isz stiklo ir plieno.. 
Miesto viduryj bizniai bus na
muose po 100 auksztu, ant ku
riu stogu bus platformos orlai
viams ir balionams nusileisti, 
kaip pranaszauja 85 metu se- 
nukas Henry Lypton savo do
kumente, kuri ka tik inmurijo 
savo namus sienoj ir kurs turės 

v boti iszitntas po 100 metu.
2031- metais nebus banditu, 

’ 1 ne prohibicijos, Ir miestas bus 
be durnu ir dulkiu. Tam tikri 
milžmiszki ventilatoriai valys 
viso miesto orą. Vidurmiestis 
visas bus po stogu ir visa die
na apszviestas. Rubai taip jau 
žymiai pasikeisi a, ir vyrai dė
vėsią spalvotus, laisvus, pato
gus drabužius.

i

S.L.A. GLOBĖJAI KELIONE- 
JE UŽPULTI, SUŽEISTI 

IR APIPLESZTI.
Chicago. — Spalio 13, vaka

re S.L.A. Iždininkas adv. K. 
G ūgis gavo tokio turinio tele
grama :

Lima, Ohio. Musu automo
biliu nustume nuo kelio, ap
vertė ir sudaužo; mus sužei
dė ir apiplesze. Skubiausiai 
atsiųskite $30. Atvažiuokit 
Trecziadieni in Pittsburgh.

Janush, Raginskas.
Lima yra vidutinio didumo 

miestas Ohio valstijos centr 
maždaug apie 300 myliu 
Chicagos ir apie 80 myliu nuo 
Toledo. Matyt p. Raginskas su 
Januszkevicziu tapo banditu 
užpulti kur nors netoli Lima. 
Jiedu iszvažiavo isz Chicagos 
savo automobiliu pereita An- 
tradįeno ryta, Spalio 13 diena.

P. Raginskas, gyvenos Ply
mouth, Pa., ir p. Januszkevi- 
czins, Hartford, Conn., yra Su- 
sivienjimo Lietuviu Amerikoj 
Iždo Globėjai ir buvo atvykę 
Chicagon.

Czia pabuvo dvi savaites, pa
tikrino S.L.A. Iždininko kny
gos ir atliko kaikuriuos kitus 
reikalus bei aplanko eile senu 
pažystamu. ' , *

j •

go Vinco lankoma viltis. Prisi
artinos priį namo patemino sa
vo paežiu 14 lipant per langu, o 
paskui ja 'koki tai nepažysta
ma vyruku,'. Incjas in vidų, už- 
kluso vaikį ir dažinojo buk tas 
vyras, buvo tai ju naujas tėve
lis, kuri mpmyto priėmė po sa
vo pastogių kada tėte radosi ka 
Įėjimo. * ,

Nusidavė Vincas ant rodos 
in policija, kuri jam liepo pore
le aresztavotį. Visi stojo priesz 
slidžia, kuris nubaudė nauja to- j 
veli Petru Macko, ant užmokė- 1

t

nuo

SUV. VALSTIJOSIA RAN
DASI 125,000,000 KACZIU. ‘
Washington, D. C. — Pagal 

apskaitymu J. M. Loughbo
rough, tai Suvienytosia Valsti- 
josia randasi 125 milijonui ka- 
cziu o paežiam New Yorke yra 
ju 7 milijonai arba viena kate 
ant kožno gyventojaus, 65 pro
centas isz ju nepriguli prie nie
ko, todėl turime tiek naktiniu 
koncertu ant musu kiemu.

. i

, (o 
atvažiavęs

Saint Clair, Pa. — Gimines 
czionais aplaike liūdna žinia 
isz Lietuvos ana diena, apie ne 
laiminga atsitikima tūlo Amo- 
rikįoczio kuris iszvažiavo isa 
czionais atlankyti savo tevyma 
Lietuva. A

Gimines prahesza buk Tamo- 
sziuš Szniultis, kriauezius 
gal Szmulksztys),
in Lietuva, likos užpultas per 
Lietuviszkus banditus, baisui 
sumusztas, apiplesztas ir pa
kartas. Szmultis iszvažiavo tn 
Lietuva, misi veždamas daug 
pinigu i 
kokio biznio.

Aiszkesniu žinių apie taji at
sitikima da neaplaikyta 
konsulis ketina visa atsitikima 
isztvrineti.

i misi veždamas 
tiksle pirkimo lenais

nes

ko ana diena pirmutiniu Lietn- 
viszku sudžium Amerike, mies
te Seattle, Washingtone, kuri 
ant to garbingo dinsto pažen- 

Hartley. 
Nemažai nusistebėjo tuom pa
ženklinimu p. Kraucziuno dau
gelis advokatu, politkieriu ‘r 
žmonys, bet isz to sau nieko ne- 
dai’0 p. Kriaucziunas.
dar yra žinomas kaip ly, Kay, 
Judge of the Superior Court.

Mus tautietis turėjo sutrum- 
pyt savo pravarde del biznio 
ant Kay. Apsigyveno jisai Seat

i
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KAZIS KRIAUCZIUNAS

Mexico City, Mex.‘— Raiszas 
ubagas, kuris dienos laike uba
gavo o naktimis gyveno urvo ja 
kaipo Tuū
daugeli mctū aplinkinoja Coyo- 

staigai pasibaigė 
“vieszpatAvimas” o tai per ker 
szta užvydusios meilužes.

Jose Ramiery, buvo pasek
mingu ubagu, bet ne buvo isz 
to užganadytu, norėjo gyvent 

• linksmai po savo sunkiam dar
bui, todėl surinko sau keliolika 
Meksikoniszku merginu, ku
rios jam prigelbodavo ubaga
vime o vakare sueidavo in pože 
mini urvą užmiestyje, kur gy
veno kaipo Turkiszkas sulto- 

J nas su savo draugėms ir vedo 
labai linksma gyvenimą. Urvą 
buvo puikiai iszredyta su <iy- 
vonais ir visokiais smagumai“.

Tarp meilužiu ant galo kilo 
nespuratimas, kaip tai papras
tai buna tarp moterių o tai vis* 
už tai, kad Jose mažiausia gla
monėjosi su viena isz savo mei-

I* • ‘ . L K * ’ll*

lūžiu. Motere už tai "sumanė 
jam atkerazyl ir apie jo dvigu- m - 4 , * • L.

acan,
v ieszpat Avimas 

T -

jo

e

Kitos slidžios kurie vra laliai v
pasisziauszia, isz jo yra labai 
neužganadyti, kad toks Vargin
gas ateivis pasiliko 
Superior Court.

i; . Akyva yra žinoti kokiu budu 
sudžia Kriaucziunas susipaži
no su gubernatorium Hartley. 
Sztai jo apsakymas: Mete 1903, 
ant to paties trūkio važiavo isz 
Chicagos du vyrai: vienas var- 
gingas ateivis, Lietuvys Kriau
cziunas jeszkoti giliukio 
svietą o kitas buvo Roland H. 
Hartley, kuris su savo szeimy- 
na važiavo hi Everett, Wash
ington, jeszkoti giliukio me
džiu kupezystoja. Nuo tos va
landos prasidėjo pažintis

ženge in kariuomene 1892 mete,

ne kitas nesapnavo, kad vienas
I -

; pasiliks gubernatorium ir pa
ženklins savo dranga — Lietu
vi sudžium.
Lai buna garbe sudžiui Kriau- 

cziunui — Kay už pakėlimą 
1 tvardo Lietuviu Amerike.

Jisai

sudžium

jimo 50 doleriu ir kasz.tus, o' llu 1913 motc ir Pcr devynis me
Tyminskiene sako, kad negy
vens su Vincu ir eis drauge su 
savo prielaidiniu' in kalėjimą, 
l^et policija jai iszaiszkino kad 
czionais Amerike no yra taip 
lengva atsikratyt nuo savo vy
ro ir nusiimto ja ant pakiltos ir 
atvesimo ant szesziu menesiu I
in pataisos narni* — (Tai dabar 
moterėlė permainys savo nuo
mone jr.sugryž pas savo Vincu-

“I „I1 i •«
IiT

ka. — Oj tos bobos!

PABUCZIAVO PACZIA 
TAM PASIKORĖ.

Detroit, Mich. — Pabuczia- 
vos savo paezia Rože ant. atsi
sveikinimo, Gabrielius Suczin- 
skis, 49 metu, nuėjo ant

PO

vi r-

MUNSZAINE KVIETKUOSE
. Fairmount, W. Va. — Sausi nuejas-ant virszaus rado tęva
agentai, dagirde buk pas Miką 
Dcaka, kriaueziu randasi mun- 
szaines,atėjo padaryt krata bet 
nieko nerado. Vienas isz agen
tu priėjus prie didelio vazoniko 
kuriam radosi .puikus kviętkai 
pradėjo jais gėrėtis ir uostyt. 
Nudavė jam, kad vazonikai at
siduoda munszaine ir kada vie
na puodeli iszkele isz vazoniko 
rado ant dugno po galona na
mines. Deakai likos arcsztavo- 
t i ir ttirejo užmokėti bausme.

NUŽUDYTA VAIKA RADO 
OEBERYJA PASLĖPTA 

SKLEPE.
‘i. - t .<1

■ Kriaųcziu ęzk-

tus buvo ateiviu inspektorium 
Alaskoja. Kalba jisai keliolika 
kalbu ir buVo geru advokatu, 
mokindamasis pass advokatu J. 
Grattan O’Brein, kuris dabar

« ’ ♦ I '

yra teismo profesorium Law 
U n i veršį tote, Washington.

Sudžiu Kriaucziunas — Kay, 
yra 59 metu, pribuvo in Ame
rika 1890 mete apsigyvenda
mas pirmiausia Ponnsylvani- 
joj, dirbdamas kasyklosia, in-

iszbuves dvi tarnystes ir daly- 
bavo Iszpaniszkoja kareja. Me-j 
te 1903 pavo dinsta kaipo in-' 
spektoris ateiviu New Yorke 
isz kur vėliau likos perkeltas in 
Alaska, pasiliko advokatu 1911 
mete o 1912 mete buvo kandi-

szaus in nnogkanibari kur pa- datu ant kongresmeno isz Alas
sikoro. Simus Povylas, 19 metu

kabanti ant virvutes.
Suczinsko pali atvažiavo isz 

Lietuvos tiktai trys savaites 
atgal. Vargszo negali dasiprast 
del ko jos vyras atėmė sau gy
vastį, nes priežasties jokios ne
buvo.

NELABA BOBUTE ATĖMĖ 
SAU GYVASTE.

Shamokin, Pa. — Mažam 
miostolyja Dalmatia, atomo 
sau gyvasti per 

gerkles ir

po
ba ^yvertia pranesze policijai, 
kuri užklupo ant 44karalystes” 
užbago uždarydama ji kalėjime 
su visom meilužėm už apgaudi
nėjimu mielaszirdingu žmonių.

ta 
dvieju vyru, kuriu gili ūkis pra
sidėjo naujam steite. Ne vienas,

New York; *—Kniauoziu szn- 4 . f f ' • • 1 •

pe, likos surastas nužudytas ke 
turiu - metu X .A
Markso Feinbųrgo, Vaiko gal
vele likos suteszkinta su kokiu 4
tai szmotu geležies, o kūnas in- 
kimsztas in dideli ceberi kyris 
stovėjo skiepe. Tėvas surado la 
vona savo vaiko. Badai vaikiu
kas siautė su kokiu tai 16 metu 
vaiku priesz žudimsta, 
dabar policija jeszko, nes mano 
kad tai jisai vaiku,nužudo.

senumo. - siūlelis

kurio

Dalmatia, 
perpjovima 

sau gerkles ir nusiszovima 
Mrs. Charles Zeigleriene, 50 
metu isz baimes kad bus arosz*. 
tavota ir uždaryta kalėjimu, 
kaipo nužiurote už nutrucini- 
mą savo trijų anūkėliu.

Paskutinė anūkėlė Helena, 
mirė pas bobute stebėtinu bil
du ir daktarai rado josios vi
duriuose trucizna ir ketino da
ryti tyrinėjimą nužiūrėdami 
bobute už nutrucinima mergai
tes.

Bobute atimdama sau gyvas
tį padege nama, geisdama ja-

kos.
Mete 1902 apsipaeziavo 

pana Lillie Munson isz Galvės- •• • • ton, Texas, turi penkis vaikus, 
sunu Kazimera ir ketures duk
ters:. Angle, Julija, Elzbieta ir 
Alicija, gyvena ant 4334 — 35 
Ave W. •

Sudžia Kriaucziunas — Kay 
nesitikojo tokios garbes pasi
likti pirmu t filiu sudžiu Lietu- 
viszkos tautos, bot buvo gerai 
susipažinęs su gubernatorium, 
kuris suprato jo gabuma ir kad 
yra tinkamas ant to dinsto isz 
daugelio kitu advokatų.

Sudžia Kriaucziunas

su

i

me sudegti, bot kaimynai su
bėgo ir užgesino liepsna, n

I

sako, 
kad taja garbe ne yra pasi- 
sziauszcs ir pildins. savo dinsta 
savžrningai. Sake jisai, kad 
priesz inžengima in karuomene 
būdamas New Yorko, iszdavc

WORCESTERYJ 4,549 LIE
TUVOJ GIMUSIU 

LIETUVIU.
Washington, D. C. — Oficia- 

lemis statistikos žiniomis, Wor 
coster, Mass., Balandžio 1 diie- 
na, 1930 metais buvo 51,047 sve 
timtaueziu arba 4.4 mažiau ne
gu buvo 1920 metais. 1920 me
tais svetimtaueziu iszviso buvo 
53,418. Daugiausiai sumažėjo 
Anglu Szkotu ir Szvedu, visu 
kitu tautu beveik yra tiek pat 
kiek buvo 1920 mete, o kai ku
riu tautiszku grupiu skaiezius 
net padidėjo. Pavyzdžiui Lie
tuviu ne Amerikoj' gimusiu 
1920 mote buvo 4,220 o Jau 
1930 mete tokiu Lietuviu buvo* 
4,549 Reikia, atminti, kad yra 
nemaža Lietuviu, kurie užsiria-

šavo pasTcutini penktuką kad sze Lenkais ir Rusais
Nesenai skelbtomis oficialisz-; 

komis žiniomis, Worcesteryj 
buvo apie 13,000 Lietuviu, pri- 
.skaitant ir czia gimusius vėliau 
neoficialszkomis žiniomis ja 
yra apie 15,000.

Paskutines Žinutes
---------- .t.Ą

U Kendallville, Ind. — Ke
turi banditai užklupo ant Citi
zens National Bank, kuri apl- 
plesze ant 25,000 doleriu ir isz- 
piszkejo isz miesto su automo- 
bilium.

H Harrisburg, Pa. — Lyg 
sziai dienai automobilistai ,l '* v 
Pennsylvanijoi jau iszemc apie 
40 tukstanesiu laisniu ant 1932 
meto. Pennsylvanijoi randasi 
daugiau kaip du milijonai au
tomobiliu.

11 Cardiff, Velszije. — Trys 
tukstaiicftiuh{bedarbiu, susirin
ko ant rinkaus 
už maistu, tying sužeista 
aresztavota.

" ■ H ■ ........ .... ......

Ar Žinote Kad...

dienai

su protestais
ir

visavažiuoti ant karuku per 
nakti, ha neturėjo kur pasidėt, 
bot ji kunduktoris iszmeto lau
kan. Būdamas labai iszalkes 
sustojo prie lango restauracijos 
kur kepe lange blynus, o kad 
neturėjo pinigu tūrėjo eiti sza- 
lin nuo lango. Butu inejas iri 
vidų melsti maisto, bet nebūda
mas jokiu “bomu” nuėjo to
linus.

žiniomis

U Vernsdale, Pa. — Ferme
ris Jokūbas Bruening, užaugi
no arbuza (pumpkipa) kuris
* . * 4 , r! 4 i.' .Ji 'M 'i ll I ' 'r* i H iii t' clA i' fcl * 11 1 "

svėrė 92 svarus.

• Lyg pirmutiniai dienai 
1930 meto ant svieto radosi 
2,625,200 motorciklu. :

• . Paprastai kas metas Suv. 
Valst. setga / in 50 milijonu 
žmonių szalcsiu ir kosuliu.

• Mete 1929 iszkasta Ameri
ke 532,352,600 tonu kietu aug
liu. ■ ;

• ..Anglisjka kalba suside
da isz 700,000 žodžiu:

• Daugiau kaip szimtas 
tukstaneziu vaiku Suv. Valst. 
nukenezia per persiskyrimą sa
vo tėvu.

. »'■ J., »

• Suv. Valst. 1930 mete isz
144 fabriku padirbo 5,869,497 
automobiliu. * ,

• Valst is Alabama likes 
pramintas pąskui sztanąp Indi-
jonu kurie vadinosi Alibama.

4 N MMBI
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Kas Girdėt
Savo atsiszaukimu in visus 

vyskupus ir kunigus Popiežius 
Piusas meldžia idant stengtų
si ir darbuotasi snszelpti be
darbius priesz prisiartinante 
žiema.

Kunigai kožnam mieste turi 
duoti kiek iszgali, idant pa- 
lengvyt tiems, kurie susžolpi- 
mo reikalauja — pasakė popie
žius. •

Kunigai su parapijonais pri
valo pradėti t no jaus darbuotis, 
idant musu vargingesni broliai 
nekentetu nuo szalczio ne nuo 
bado.

Ant bumaszku vis atsiranda 
visokiu,goduliu ir apie tai per- 
stikrino gana gerai kokis ttii 
Charles Christian isz Green
wich, Conn. Vįetoja laikyti ban 
ke, tai Charles turėjo juos pa
slėpęs sufledoju khmodoja. In 
szupledas gavosi žiurkes ar pe
les, kurios surado pakeli bu
maszku, sukandžiojo visas ant 
m^žu szmoteliu.

Baisiai susirupines Charles 
nubėgo in banka idant sukan
džiotas bumaszkas permainytu 
geru. Aplaikes bumaszkaš 
paliko banke nes suprato, kad 
ten saugiausia laikyti.

Gustavas Wellbark isz Now 
Orleans, La., yra vienas isz dau 
gelio kurio valtis moteriszko 
ryszio plaukinėje ant sukylu- 
siu mariu ir ant galo atsidūrė 
in suda.

Amerikoniszki sudžios visa- «>
dos nusilenke ant szalies mote- 
res, todėl audžia apsodino mo
terėlei gana didelius alimentus, 
bet Gustavui tokis sūdo nu
sprendimas nepatiko, todėl nu
tarė atkerszyt paeziuliai už tai, 
patalpindamas visa puslapi ap
garsinimu vietiniam laikrasz- 
tyja kad nemokės daugiau sko
las savo persiskyrusios mote- 
res.

Neilgai džiaugėsi savo kersz- 
tu. Moterėle užpyko ir apskun
dė Gustavą už jos paniekinimą 
ir padidino al i men t a, tvirtin
dama, kad jaigu jos vyras turi 
pinigu užmokėti už visa pusla
pi apgarsinimo, tai gali mokėti 
daugiau jai.

San Kranciske kokis tai žmo
gelis prigėrė baczkoja vyno ku
ri pats padirbo. Rodos ne vie
nas mylėtojas gero vyno
dien su dideliu noru pasiskan- 
dytu vyne ir gal užvydes tam 
žmogeliui mirties.

szia-

Persai tvirkina, buk jie yra 
pirmutiniais iszpadejais virimo 
alaus ir kitoju svaiginaneziu 
gerymu. Trys tnkstaneziai me
tu atgal Persiszkaę karalius Ja

htiumo. 6-

Pasi'nau’dojaS iSS fo, pradėjo 
daryti VynA kuriuom vėliaus 
linksminosi ir ragino’savo mi- 

Todel 
linksminamos

K1

*
v

daryti Vyhh ktiriiiom

nisterius prie gerymo.
ir mes sziadien
iszgeria po kolos czierkoles tos
“Vrucyznos/’

Soratovo apskrity ja, Sovi- 
atineja Rosi joj, vaikai gyvena 
giTriosia kaip laukiniai žvėrini, 
maitindamiesi szaknimis, žolė
mis ir medžiu žievėms. Tiejei 
vargszai pabėgo in girnas ka
da užėjo badas, o tėvai iszmire 
nuo visokiu ligų.

Daugeli kartu žinonys panie
kina sūri, bet jaigu žmonys ži
notu, kad shris yra vienh isz 
goriausiu valgiu <lol žmogaus, 
tai ji valgytu daugiau, nes su
ris yra goriausiu sudrutin- 
tojum kūno. AmOrikc iszdirl)ys- 
to siuro pakilo labai. Jaigu pa
imsimo ant vogos sūri ir tiek 
mėsos, tai surija rasime penkta 
pVdconta daugiau protenos ir 
JAūkd, 
uncija sūrio lyginasi 
kiahsziniui, stiklo pieno, 
dviem uncijom /mėsos.
/Suris yra 
auganeziu vaiku. ĮJaigu (vai-

Isz Visu Szatiil
UBA GAS PO MIROZIAI PA

LIKO 68,000 ZLOTU.
Sieradzins, Lenk. Nešc- 

nei mirė szioje aplink i nėjo •ge
ra i žinomas ubagas Vladislo
vas Dombrovski, kuris gyveno 
sugriautoje bakūžėlėje, girrio- 
je, neužsidedamas su niekuom. 
Kada po jojo mireziai padtiro 
krata, rado bankines knygutei 
kurios parodo, kad mirusia 
ubagas turėjo bankuosia 68 
tukstaneziuš zlotu.

Kitados Dombrovskis buvo 
locni ninku audinyczios 
nuo kada subankrutino 
volą pasilikti turtingu per uba- 
gavima. Už gyvasezio visi ji 
žinojo 
das.” 
ir kuom jisai buvo, 
tiktai po jojo mireziai.
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GAIDYS DEDA KIAŲ-
, SZINIUS.
' - ■
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kail
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1

bet 
sieke

^kvailas Vla- 
Apie jojo tikra pravarde 

dažinota

kaipo

ne kaip mosbja. Viena 
vienam 

arba

geriausias del

kams duodasi tankiai įjūrio 
ant užkanadalo, lai yi‘a daug 
sveikesnis ir sudrutinantis ne 
kaip kokis saldus pyragaitis- 
kuris tankiai vaikinus daug 
daugiau kenke no kaip padaro 
gero.

vaikams

kadNekurie žmonys sako, 
gyvuliai nė turi duszios. Bet už 
tai nekurie gyvuliai turi dau
giau proto ne i kaip tieje žmo
nys ka turi duszia.

UŽSMAUGĖ SAVO GASPA- 
DINE UŽ 50 DOLERIU. 

Lvovas, Lenk. — Ant i 
ežios StarotandentoS, likos pa
pildyta* žudinsta ant tenaitines 
gyventojos.

Namo kuriame žudinsta likos 
papildyta, gyveno 71 metu am
žiaus Sara Zimmermaniene, kn 
ri likos užsmaugta per 
tarnaite Helena Kosak, 
dažihojus 
save 
už kurios ketino pirkti šlube
lio del savo sunaus, staigai ihc- 
tesi ant senukes ir užsmaugė 
sn skepeta.

Policija vėliaus suėmė Hele
na ir uždare kalėjime. Pavog
tus pinigus surasta ant josios.

• Gal ne vienas žmogus nekar
ta sau pamislino, delko kaspi- 

vyriszku skrybėlių

peili
ma-

nelis ant
yra prisiūtas ant kaireses pu
ses ! Tasai papratimas paeina 
nuo senoviszku laiku, kada tai 
žmonys nesziodavo prie szono 
kardus ir kovojo su jais už ma
žiausia priežaste ir kožnas bu
vo pasirengęs isztraukti 
ar kardu isž maksztu už
žiausia daikteli. Žmonys tosia 
laikuosia nesziojo ant skrybė
lės ilga plunksna, o idant 
plunksnos ne butu perszkada 
toki uosi a galejimuosia prika- 
bydavo jas ant kaireses puses 
skrybėlių. Vėliaus, kada pradė
jo neszioti kaspinėlius ant skry 
belu, prisiūdavo juos ant kai
reses puses ir lyg sziai diena ta
sai paprotis užsiliko.

nushid, darydavę vyną tokiu 
budu, kad dėdavo vynuoges in 
dideli uzbona, o ant virsz uždė
davo akmeni kuris savo sunku
mu iszspaudinejo vyną, kuris 
pradėjo formentuoti ir turėjo 
prksztu skoni.

Karalius mane, kAd tos sul-. 
lys yra trucyžna ir liepe ant uz- 
bono tai paraszyti, kad -niekas 
jo negertu. Viena isz karalisz- 
ku paežiu dažindjus apie ta 
“trucyžna”, nutarė atimti sau 

'nei b 1 14gyvastį. Nuėjo in skiepą ir už
gėrė ežierka tos “trucyznos”. 
Bet mirtis greitai neateidavo 
tiktai prieszingai atgavo nau
jas pajėgas pradėjo giedot, 
Fzokt ir juoktis. Karalius nusi
stebėjo tokia permaina savo pa 
pziules ir ant galo isztyrinejo 
priežaste jos nepaprasto hnkfc-

kadMoterėles, nerugokite, 
jusu vyrai ruko pypkes namie 
ba durnai yra geru disinf.ekto- 
riu ir praszalina isz namu li
gas. Taip tvirtina daktarai, nes 
pypkes durnai užmusza viso
kius mikrobus stuboja. — Bet 
nekurios moterėlės veluk vyra 
iszvaryt laukan rūkyt ne kaip 
prismardyt dūmais kambari.

* f i t r g
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PONAI j

BIZNIERIAI! |
*

Geiadami apteikt tavo gerua 
koatumariua, privalo iai laiko 
duoti atapaudyt,

PUIKUS SIENINIUS
KALENDORIUS

ANT 1932 M

ir iestirinkt kokiu nori t 
isssirinkt (

DABAR LAIKAS ul.ikalbyt
ir nelaukyti ilgai,
L 
puikesnius t
pirmesnis, tas falas isasirinkti

W. D. .BOCZKAUSKAS . COo
MAHANOY CITY, PA.
v M v j ■ 4 M w *• i

SZINIUS 

’ Avellino, 11 a liję 
mos įVrariesza nepaprasta žiiiia. 
Ūkininkus pastebėjo, kad vie
nas jo jauhujn ghMžiu padėjo 
kiahszini. Netikėdamas savo 
akims, jis ta gaidi atskyrė nuo 
visžtu ir uždare ji viena. Ant 

rado prie jo antra 
‘ ‘Žinia parklydo po 

visa apiolinko. Atvyko keli su
sidomėjo vetoriiiorini. Pažiurė
jo ta galeli — gaidys kaip gai
dys. Jie pradėjo ji temyt. Ir 
jiems bežiūrint jis padėjo da 
vi enk kiaušini. Dabar jis deda 
jau kas diena.

J
—w.

’’V*

Per Paukszti
Rado Laime

« M,

ir Džiaugsma
rytojaus 
kiauszini.

<! 4 n4

'į
Ui Vienas labai geras tepliorius
neteko paezios, kuria labai my
lėjo, liko ja tiktai dūkto, viena-
line palieka.

Neturėdamas kitokio turto, 
kaip tik nmata rankose, netu
rėjo užtektinai pinigu, vienok 
kada tik kolei savo ranku dar
bo daiktu parduodavo, ka, nors
del dukteres pirkdavo.
- Katriute, tai buvo dukters 
vardas, verta buvo tėVo ineiles: 
paklusni, meili daibininke, žiu-

DVI-OALVINIS
SUTVĖRIMAS.

Stryj, Lenk. — Daktaras So
gah, likos paszauktas pas ligo-Įrejo tėvui ih akis kuom jam po
nia kuri tikėjosi pagimdyti | tarnauti. ' ''' ‘

Katriute viena karta labai
* Į | * f

o Cfevas labai apie ja
savo rtipmosi. Sėdėjo diena ir nokti

nia kuri tikėjosi
kūdiki, o kad ligone Ona Mi’- Įt
kailova radosi blogam padeji- apsirgo, 
me, daktaras pasiėmė in i
automobiliu ir vožėsi in Ii gnu- prie dukters lovOs ir khrsztai 
bute Stryje. Kelionėje motoro |priė Dievo mokiesi, idant jai

v

F I

f
i 11 r • j ♦ ■ ♦ I . į

u v’ pagimdė automobiliuje kūdiki, teiktu iszlaikyt gyvastį. Kat-
* I . * j * 1 — * ? / 1L. ik M ■ □» i

savo 
kuri 

kad senuke turi įaa 
penkesdeszimts doleriu,

BEDARBEI APIPLESŽINE- 
JA KROMUS SU VAtGEIS
Seville, Iszpanije. — Polici- 

je iszvaike czionais kelis tuks- 
tanezius bedarbiu, kurie pra
dėjo apipleszinet kromus su 
maištu.’ Daug likos aresztavota 
ir sužeista sumiszime.

Granadoje atsibuvo teipgi 
maiszaczei po visa miestą. Mi
nia žmonių iszverte keliolika 
bosu, iszdauže langus k romu o 
visas biznis mieste sustojo.

Madryte vaiskas sergsti ka- 
talikszkas bažnyczias nuo už- 
klupimu, nes mieste, kilo dide
le neapykanta vieni priesz ki
tus isz priežasties tikejimiszku 
nesupratimu.

i

Už

nusikaltimas.

BAISUS NUSIKALTIMAS 
SUOMIJOJ.

Helinskas, Suomije. — 
keliu kilometru nuo Helsinškio 
stisektas baisus
Važiuodamas pro viena szalti- *
hi, kažkoks szoferis norėjo at
sigerti * vandens, bet, pasilen
kęs, vandeny pastebėjo žmo
gaus ranka. Apžiūrėdamas van

► - ‘ ' » ■ A *

deni, kiek toliau szoferis pa
mate taip pat žmogaus galva. 
Isz visa jis rado visai atskir
tas nuo kūno keturias kairią
sias rhnkas, keturias deszinia- 
trias, galva ilgais mo teres plau
kais, tris kaires kojas, szeszias 
dėžinės kojas ir nukirstu 'ga
lus, surisztus virvele. Pernai 
toje pat vietojo buvo rasta nu
kirsta moters ranka. Nežiūrint 
visu pastangų, nusikaltimo 
tuomet susekti nepavyko. Po
licija, jeszkodama toliau, rado 
dar kitu kūno daliu. Ji yrii tn- 
sitikinnsi, kad reikalas lieczia

4-/
-M.

*
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KETINA INVESTI VEISLE GERIAUSIU ŽMONIŲ^
kaip žinunai sako tai szitas kūdikis yra vienas isz ge

rinusiu vesiliu žmogaus, pagal naujausia gimdymą ir auklėji
mu. Yra tai septintas sūnelis HilarO Kobertson isz Brady, Tex.
t ą a' X j* *'* *' 1^' *.. *kuris svėrė po gimdymui 16 svaru ir 3 uncijas.

"IMI

patiktu kiipczini su darbu ir. . L1L . . . _gautu ta ka jo duktė geide. Kas 
dien tepliorius eidavo in kup- 
cziaus pauksztinyczia ir moki
no papūga tuos žodžius: “ 
rinte, kaip tau einasi! Katriu
te, buk linksma; Katriute, gera 
mergaite!

Papūga
džius,

Toblyczia taip jam pasiseko 
padaryti, jog kaip tik kupczius 
pamate, tai ne tik davė pa
pūga, bet ir kletka.

Kaip tepliorius pasakė taip

Kat-

girdėdama tuos žo- 
tuojaus iszmoko,

tik davė

dvi galvutes •— rinte kelias dienas buvo kaip ir buvo žmones pas kupeziu iszkuris turėjo 
antra radosi užpakalyje an: ka
klo. Nakties laiko nepaprastai

seksualinius tižmuszimus, ku
riu ahkos mažiausia yra szoszt 
žmones. •

-O

numiruši; goriausi daktarai pa 
'šake, kad nieko negelbės. Bied- 

;• . į. "'.k * ■ | I •
kūdikis mirė ligonbuteje. Mo-|nn^ P10^° e,’°’
tina sveika ir gyva. Tuom laiku, netikėtai, po ko

letą dienu pradėjo lyg biskl 
UŽ ŽYDELKIUTE PAPILDE [nudžiugo ir pasako tėvui, kad 

ŽUDINSTA. | i“u pasveiks.
Bet pargryžimas in sveikata 

buvo la'bai ilgas. Mažiausias 
daiktelis, szaltis arba taip kas 
Katriutei kenke; pirma būdavo 
linksma, greita ir darbininko 
dabar pasidarė smulna, lėta ir 
jau niekam neverta.

Tėvas norėdamas ja 
minti pasakodavo visokias pa
sakas, rode jai visokius vaiz
dus, savo rankoms nutepliotus; 
pirkinėjo visokius daiktus, bot 
viskas ant nieko, Katriute vi
sados buvo nuliūdusį.

Mikola Bieghn,
insimylejo

Ciencin, Lenk. — Duonkep
iu ve jo pas B. Vhsserbergi dir
bo katalikas 
kuris pasiutiszkai
insimylejo ih dnktere locninin- 
ko, 16 metine Broniu, kuri la
bai pamylėjo ir Mikola, bet tė
vai nesittiko ant apsivedimo 
savo dukters šu kataliku. Ana 
nakti atėjus Mikola pas tėvus 
Bronės, paleido du szuvius in 
tęva, po tam in savo mylemh ir 
po tam apleido sau du szdvius 
isz revolverio. Motina tame lai
ke buvo iszejus in miestą ir to
kiu būdų apsisaugojo nuo mir
ties.* * ;

*

DARBININKISZKOS 
ŽINUTES

I !

KASYKLOS PRADĖJO 
DIRBTI.

ShAmokin, Pa. — Daugiau 
kaip 1200 anglekasiu pradėjo 
dirbti Pennsylvanijbi ir Green 
Ridge, kurios buvo sustoja 
apie tris menesiai. Tiktai vie
nos kasyklos ka nedirba Sha
mokin ir Mount Carmel aplin
kinėje yra Cameron.

» . t ' I

STATYS KITA
MILŽINISZKA BREKERI.
Shamokin, Pa, — Dear Val

ley kaip girdėt Readingo kom- 
panije statys nauja dideli bro
keri panaszei kokia yra Locust 
Summit ii* St. Nicholas. Kom- 
panije' jhu pradėjo dėti gele
žinkelius del gabenimo anglių.

PAJESZKOJIMAS.
) ’ ' I, " ‘ 'ii . .. ' . ,. ♦ .

Pajėszkau Joną Vierbacka, 
isz Vilniaus gubernijos, Rud
nios kaimo. Jaigu jis gyvas ar 
kas apiė ji žilio tegul atsiszau- 
kia Žonliau paduotu adresu už 
ka busiu dėkingas:

Mr. M. Tamuloviczius,
Middleport, Pa.
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SUDE.
Ponas advo- 

Im
f Liudintojas t
katai, asz ka turiu pasakoti.

Advokatas:— Tai sakyk, sa
kyk, jeiįu ka žinai.

Lludin:— Asz'lhbai noriu
laukan..., < '

*- .... 0 «k
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Tėvas jos buvo susirūpinės,m

ra pamate, bet ir jos 
Grafas paprasze

rinkes ndresa. Grafas nusidavė 
pas tepliorių, kad pamatyti ta 
gera Katriuke. Ir isztikro ne 
tik ja gc
gera szirdi.
jos tęva pas save ir davė jam 
darba. Tada grafas pamate te
plioriaus puiku darba prasze. 
kad ir jo sunu tepliorystes isz- 
mokintu.

Viena karta grafas paklausė
teplioriaus, kodėl pardavė pa
pūga? O kada tas jam apie vijį-

P*> o

visu pusiu kaip vanduo plaiike
• *ir už paukszczius 'brangiai mo

kėjo.
Geras tėvas eme papūga 

kletkh ir ėjo namon, o eidamas 
nuolatos in ja tuos žodžius kal
bėjo.

Kada parneszes pastato ant 
stalo, tuo pradėjo kalbėti:

—r Katriuk, ar sveika? Ka-
1 Katriuk

su

trink, buk linksma! 
gera mergaite!

Katriuke labai nusidyvijo ir 
prasidžiauge ta pamaezius ir 
iszgirdusi, pradėjo tuojau szok 
ti po stuba ir juokties, ko 
pirma suvis po ligos neda’re.

Nuo to laiko atgavo linksmy
be ir dienos jai namie nenubdo 
ir turėjo su kuom pasikalbėti. ’ * r * i ’ * . ’ . * t

ir juokties,

Ir viskas velei buvo gerai.
Kelius menesius polam tep

liorius apsirgo. Katriuke vakla
matydamas ja tokiame stone. vd tęva labai, stengėsi kaip ga-
Viena diena ome ja ant keliu ir 
tarė

— Mano brangus kMuiuM 

kad asz galėcziau sužinoti kas 
tave galėtu nuraminti tuojau 
tau pirkeziau.

Ant tu žodžiu Katriutės akvs 
praszvito ir meiliai nusijuoku
si tarė:

— Mieliausias tetukai! Asz 
pati gedžiuosi, jog po ligos to
kia nelinksma pasidariau; vie
nok rodosi man, kad turecziau 
papūga, kuri mokėtu kalbėti, 
tada 'bueziau linksma.

Tėvas nuėjo tuojau pas kup
eziu, kurs visokius paukszczius 
pardavinėjo. Tas turėjo jauna 
gražu papūga su žaliomis ir 
raudonomis plunksnomis. Par
davėjas tvirtino, kad ta labai 
iszmisli, ir gales gerai szneketi 
bei norėjo būtinai deszimt auk
sinu.

Tepliorius, kuriis per ta lai
ka, kada duktė sirgo, nieko ne
uždirbo, iszdave visus pinigus, 
tiktai du raudonikius turėjo ir 
tuos siūle. Vienok pardavikas 
klausyti nenorėjo ir tepliorius 
ėjo su nieku namon.

‘ ' I '

kūdiki

Einant namon atėjo tejjlio 
riui kas in minti ir jis gryžo 
pas pardavika. Kada sugryžo, 
apsiėmė jam nupieszti tobly-* J t
ežia, katra turės būti prikalta 
lauko ties durimis, ant kurios 
bus nuteplioti į 
paukszcziai kokio tik svieto 
randasi. O taip puikiai padarys 
jog daugel pas ji pritrauks.

[ Kupczius sutiko ant to. Tep
liorius giyžo namon užsidaro 
saVo kambaryja, ir omosi prie 
darbo.

Stengėsi kaip galėdamas, kad

gražiausi

ka papasakojo 
siverke.

Ant rytojaus tepliorius 
dukterimi likos pas grafa
praszyti in sveczius ir meiliai 
likos priimti, o kada papūga

<rrafas net ap-

su
v uz-

pamate Katriuke, tai vos netru
ko rėkdama. Grafas ja puikiai 
apdovanojo ir prižadėjo jos tė
vui duoti duona iki smerties. 
Grafo sūnūs pastojas ‘pilnu mf- 
tu, su Katriuke apsivedė ir il
gus metus su ja gyveno.

BAISIOS ŽUDINSTOS
SUDEGINO MERGINA ANT 

LAUŽO. — ŽUDINSTA UŽ 
MILIJONINI TURTĄ.

Bėdinas, Vokiotije.*— Visa
aplinkine yra perimta dviems 
žudinstomis kokios likos pa
pildytos trumpam laike. Viena 
isz tuju žudinseziu likos papil
dyta už milijonini turtą, o ki
ta isz priežasties tamsybes ne
kuriu Vokiecziu.

Aplinkinėje 
trys vokietaites baisei užvyde- 
jo savo draugei Elzei Klitch, 
kuri buvo labai patogi mergai
te. Melagingu budu suviliojo 
mergina in girria, kur pradėjo 
jaja nemilaszirdingai inuszti 

, buk Eliza turi 
savyje velnią kuri turi iszva- 
ryti.

Pasiutėlės nurėdė mergina 
nuogai, sunesze sausu szaku, 
sukrovė lauža ant kurio prirl- 
szo mergina ir uždegė, o kada 
nelaiminga dege, tosios szokl- 
nejo aplinkui idant velnią isz- 
varvt.

Antras atsitikimas atsibuvo 
ant palivarko Stauffensbergc. 
Inžinierius Johan Bawmann, 
nužudo savo brolienia Morta 
Frick’ieno, kuri aplaike Trilijo
nini turtą po mireziai saVo vy
ro. Tasai rakalis nužudė teip
gi anukih, ir da mane nužudyti 
uoszvia, bet jojo užmanymas 
likos susektas in laika per po- 
licije.

Badai Morta ketino paraszy
ti gromata in policije priripa- 
žindama prie žudinstos ir po 
tam pati atome sau • gyvastį, 
bot laike teismo pasirodė, buk 
Baumann užhipnotizavo jo mo- 

. teria, paliepdamas jai paraszy
ti ta ja gromata idant nužiūri- 
nejimas ne pultu ant jo. Bauw- 
mann papilde žudinstas idant 
aplaikyti milijonini turtą po 

r juju mirezei nes jisai buvo pas- 
apsake apie viską ir davė Kat- kutinis isz tosios gimines.

lodama tėvui palengvinti, taip 
kaip tėvas del jos. Liga kad ir 
nebaisi, vienok ilgai tesesi.Jau 
ir pinigu neteko. Jau Katriuke 
pardavė savo auskaras, laikro
dėli ir viską, ka tik brangesniio 
turėjo, del užmokėjimo gydyto
jui ir už vaistus, bet ir to nebu
vo gana ir jau dabar Katriute 
nežinojo ka dirbti.

— Isz kur ežia imti pinigu, 
— kalbėjo su verksmu in save, 
~ jau nieko parduoti neturiu, 
o tėvui reikia maisto.

Tame prakalbėjo papūga:
— Tėvas geras yra, myliu 

tęva; Katriute gera mergaite.
Ir sztai kn Katriute pamis

imo ir tarė:
—- Dabar, mano miela pa

pūga esi tu man gera jr myliu 
tave, bet vienok mano tėvas yi 
geresnis kaip tu. Turėsime su 
savim atsiskirti, jog pats Die
vas mato, kad pinigu reikia, o 
neturiu isz kur imti.

Tepliorius neilgai trukus pa
sveiko, o kada sužinojo, jog Ka 
triuko pardavė papūga del jo 
Ilgos labai gailėjosi, vienok ir 
nemažai dyvyjosi, jog Katruke 
pradavusi papūga neliudejo.

Ta papūga nupirko vienas 
grafas del savo 12 metu sunaus 
ir labai brahgiai užmkejo. Tas

• >

ponaitis negalėjo atsidyvyti, 
kad jo papūga nuolat reke:

— Katriuk, ar sveika ? Kat
riuke gera mergaite!

Visi norėjo sužinoti, kas toji 
per Katriuke, apie kuria papū
ga nuolat szneka. Nuėjo tada 
pas kupeziu ir paklauso kas ta 
butu per Katriuke. Kupczius

Shappsburgo

tJ 
szauk damos

%
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Paslahkiojes kiek po kiemą
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vimus, Klimka,

danftu*,

ir matydamas žmonių sznaira- 
nepastebetas 

niekeno,iszejo isz Matu sody
bos*.

Ėjo placziais laukais, sUsto- 
dairydamasis, kažko

jeszkodamas. Sunkus slogutis 
slopino dvasia. Krutinę užgulė 
tokia^sunki' haszta, kokios dar 
niekados nebuvo jautės. O gal
voje tnszcia, aip dyka, plyna 
joje, lyg miszko iszdagoje Žie- 
irios metu, kai ja gilus sniegas 
pridengia.

Tik vienos kojos tarnavo, 
bet ir tos dažnai sustodavo, ap
sidairydavo pailsio jeszkoda- 
mos. ........... *

Saule jau leidosi už Rudszi- 
lio, sutemos pamažu skleidės 
isz požemiu, lyg kokio indi e ve 
slinko savo aukon tyliais, su
stingusiais, bet neatremiamais 
žingsniais. Gaisro durnai slan
kiojo po apylinke ir draikos 
terp kalnu lengvais skystais 
debesėliais. Degėsiu kvaptls 
isztolo buvo jaueziama.

Priėjo prie .dauboje riogsan- 
czio miestelio, atsisėdo ant ak
mens ir insižiurejo in snmir- 
gejusi miesteli — žiburiu žvalg 
ždyna.

Nuilsusi, vieko nustojusi 
mintis eme pamažu atkiusti. 
Miesto žiburėliai prabilo in ji 
savotiszkai.

Dabar rodės jam, kad tie ži
burėliai, tai gemanezios sąvo
kos apsireiszkimai tamsios 
nakties glūdumose; kad tai tie 
nelinksta žmogaus dvasios ra
gai, ant kuriu žmogus visa gy
venimą savo žmogiszkaja ver-

isz tam-
silpnu&lai

— Isz kurt
Klimka.

— Nuo kalno.
— Ko ten!
— * Žiurėjau in gaisra.
Klimka tylėjo. Lyg kas ja

me butu pasijudinęs ir skau
duli sužadinęs.

— Gilini semta, — insak- 
miai tarė žydberitis.

— Kiek siekta, tiek semta.
— Pncziai paimta! — lyg 

pavydėdamas pridūrė.
— Gaila negalima 

placziau.
— Užteks ilgam ir to.
Ir vėl abu nutilo.
— Isz kur?

Klimka.
Žydbernis patylėjo valande- 

bet tuoj lyg ka nutaręs
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buvo

paklauso

T

atsidėjęs*.

le, 
pridėjo:

— Pasiutimas antra diena 
kai užėjo — vietos niekur sau 
nerandu...

Klimka klausos
Žydbernis staiga prisiartino, 
atsisėdo szaly ant kito akmens 
ir, lyg ko pagautas, ome bylo
ti:

— Iszejau... ta nakti iszc- 
jau... pasiutimas užėjo nebu- 
cziau isztveres...

Klimka užuodė, kad nuo jo 
stipriai degtine nesze. Instink- 
tivini pasipurto dvasioje, bet 
nieko nepasake tik klausos to
liau.

ginai

tybo nesziojas...
Isz nakties narsu, 

sos prieglobsczio 
szviesos spinduliai skverbias 
pro visa 
savo prabutybea vieszkelln. 
Kai žaibas audringa liakti pra-1

11, n».»

*» ♦ -4

Norris Kėliau, žinomas kaipo “žmgns-korkhs
js be pasilsio isz 

, ant Mississippi upes, in laika 
95 valandas ir 45 minutas. Paveikslas parodo ji kada užbaigė 
savo ilga plaukimą, bet buvo taip pailsės, kad ji reikėjo nuves
ti ant pasilsio.

plaukikas, nes ana diena nuplaukė, 227 myk’ 
Cairo, 111., in Memphis, Tenn.

sesniais žingsniais priėjo 
cziau degėsiu
akmens prie nudegusio gluos
nio. Netrukus iszgirdo už sa
ves:

m- 
ir atsisėdo ant

— Tai tu Jonai ?
—• Asz.
Magdžiuke stovėjo szaly jo 

ir tylėjo.
- Eik gulti, — tarė Klim-
- asz ugni pasaugosiu.
- Ne, neisiu.

Slogu ir nejauku buvo. Dar 
valandėlė tylos.

— Iszoisiu, Magdute... nie
kad daugiau szin krasztan ne- 
besugry sziu...

k a J

yra geras
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O Kytras Jonukas
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j Vyrncziai jau asz nopykezia,
r
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cziau ir pakėliau ranka... ir 
sztai ka padariau, — ' skau
džiai iiusiszypsojo. — Maniau 
dievai žino kti padarysiu, o 
nieko nepadariau... Sudegi
nau troba, javus, padargus —

Tik sudeginau, dau
giau nieko... Sau nieko nelai
mėjau ...

Nutraukė, apsidairė, lyg pas- 
kut'ni sudie toms vietoms sa
kydamas.

Eisiu. .. eisiu ir jeszko- 
kur žmones apykantoje

ir tiek
t

Ko rakali stovi f Imk; ka Jonas sėdėdamas ant me
ta kamputi duonos ir eik po

I velniu isz grinezios, dabar pa-' kalbeja, jau ketino ejt, tame 
vasaris, tai sau gausi kur kai- szakos subraszkėjo iszgirdo 
me vieta už piemenį.

II III

szi’f džio apicv iska girdėjo. Pasi-

garsu cziaudejima, jog balsas 
Taip kalbėjo naszle po Mo- kaip nuo szuvio, atsimušze gir- 

rioje. j
inmuszti Bustojo,

tiojui Balczuntfi in savo pbsu- 
! ni Jonuką, kuris ant*

’Jaigu ir tuzino dukterį u tėvu 
pa si Ii keži a,

Ne vienas, kaip jau pora du k re- 
- liu susilaukė,

Tai kaip paraliai stisirauke. 
Neseniai viena teveli paęzinle 

apteikė šuneliu, 
f r tai galima sakyti pirmutiniu 
,0 norints dvi vyresnes dukre- 
J .11 1 II I . / A

' los turėjo, 
Nesidžiaugė isz to, ba labai sū

nelio norėjo 
Puota diddle iszkele,

Kad „net apsakyti negali, 
Munszainc kaip isz ceberio lie

josi, 
Ketai katras ant kojų laikosi. 
Džiaugsmo vyruti buvo invales 

Kad sztai ant nelaimes, 
Viena bobele prisiartino, 
Kūdiki apszvaryti norėjo.

Kas ežia / paregėjo su dyvu 
dideliu, 

Po szinits paibeliu,
Kad tai ne vaikas tiktai mer- 

...... • : gi u ko; ' * x
Ir paszauke:

Piktadarei lęaip perku- 
, o rudis

•* ' j
riksmo nu 

moezekos no žiūrėdamas dai- tuojaus supratęs pakele galva 
rosi po grinežia. ’

— Tai ka daryt! Kad jau kina, erne pisztalieta atkiszo ir 
iszvarote, tai eisiu, kur mano 
kojos ir akys nosz, norint grin- 
czia mano tėvelio ir ne turėtu 
niekas valos mane iszvarinet.

— Ne lotum kaip szuo, — 
suniurnėjo moezeka, — ka tavo 
tėvas turėjo, tai jau senei vis
kas nuėjo, ba be Ilgindama 
viskas nuėjo, o kas randasi, tai 
mano užprocevota ir nežinau 
kaip iszmaitysiu likusius sie
ra tukus, ir parode ant bė
gioja neziu po asla linksmu k u-

’ *

I

ir paregėjo tupinti medije vai

bot jo draugas 
pasakė: “Ne szaukie brolau ba 
ant to balso gales kas at bėgt 
ir mus patemyt, sztai bus ge
riau kaip szuni pakart, kad 
mus ne ižduos. Ir tai pasakęs 
isztrauke isz kiszeniąiis gala 
vi įves, ka pamatęs Jonukas, 
pradėjo drebėt kaip lapelis. 
Vienok nuduodamas, jog nesi
bijo, nulipo žemyn mio medžno 
ir taip meilei praszesi tu pik
tadariu, jog suminksztino1 ir 
pastanavijo jam gyvasti dova
not, tiktai turėjo prisiegt, jog 
ne vienam g^vam sutvėrimui 
nepasakys ka girnoje girdėjo.

In pora adynu po tam, kada 
sėdėjo ponas Dankevicze prie 
stalo, o £zale jo senas Vaitie- ll ' i /kus ir kalbėjo apie senovės lai
kus, tame inpuole Jonukas in 
pakaju ir sudavęs su kumazte 
pora kartu paszauke garse!:

— Klausykie manes szepa! 
asz tau sakau, jog sze nakti, 

ll« Mil f A.*. Bapie vienuolikta adyna, pikta
darei ketina užpult ant namo 
pono Dankevicziaus, ir paim- 
tie pinigus su skrynute, ka sto
vi miegstubeje po lova:

Paszoko nuo stalo abudu se
neliai ir pradėjo vaikino kvost o t į b r 1 i" 1 i . m -*
bet jis tylėjo kaip žeme ir tik
tai tiek kalbėjo:

— Ne klausykite manės po
nai, ka ketinau pasakytie, itai 
pasakiau szepai, ba ji medine, 
tai negyva, o asz szendien ank» 
sti prižadėjau niekam gyvam 
nesakytie, ka maeziau ir gir
dėjau. *

Tada Dankevicze prisijuo
kęs isz Jonuko, ne klausinėjo 
daugiau ir isz laik pasiruosze 
vyrus kurie nakti piktadarius 
suėmė. Ant rytojaus paszaukes 
Dankevicze pas save ’ Jonuką 
dekavojo, jog apsaugojo nuo 
užpuoliu, paklausė kuom jam 
užsimoket už ta persergima! < 

Jonukas pasikasęs in galva 
atsake ne d rasei:

—• Mano tėtulis numirė 
priesz menesi, o moezeka ma
ne iszvare isz namu, idant sau

norėjo szaut

dikiu, jos locnu.
— Natai motinėlė lik svei

ka, keliausiu pas dodo in Spar
vinius, gal ne iszvarys fnanes, 
tai pasakos Jonukas, atsisvei
kino su savo pus brolois ir at
sidusęs iszejo isz savo gimtos 
vietos.

— Ir ko man teip labai rū
pintis, kalbėjo in savė vaiki
nas, — turiu jau 14 metu, o tei- 
pos-gi esmių sveikaB, o jeigu 
mane gyre musu kaime Visi 
tada ir visur bus gerai o Die 
va® no apleis, — rasiu duonos 
szmoteli ant svieto.

Taip mislydamas ėjo sau kas 
kartas toliaus ir toliau, net ka
da radosi vidutyje gin-ios, so
do po medžiu idant pasilsėt ir 
paklausytie eziulbaneziu pauk- 
sztoliu.‘Kada pradėjo dairytis 
po medžiu, paregėjo ant vieno1 
medžio lizdą, o kad buvo mit- i 
tras kaip vovere, tuojaus pa
szoko in medi insikabino ir 
jau buvo prie lizdo, kad sztai j 
dirstelėjo žemyn, susilaikė ir 
paregėjo du žmonis, vienas su 
ruda barzda taip prakalbėjo j 
in antra: / I

—> Tai vaikine, esi sztant,; 
mano Jurguti! jog rakta tu
ri kiszenije! brace bus laimas| 
nes bus ir darbo su tuom Dan- 
kevieziu, ba tai senovės Žalnie
rius, o tokeis tai vaikine ne 
szposas. - ;

—i Ne bijok duosime rodą, 
asz žinau, jog jis važiuos Iii 
Suvalkus ir ketina per gazie- 
tas joszkoti giminiu, ba jam te
ta labai daug pinigu numirda- 
ma paliko. Tegul ne jeszko gi
miniu, mes ir teip isritusztysim 
jo skryne ir pradėjo abudu 
juoktis, nes taip baisei kad net 
Jonukui plaukai ant galvos at
sistojo, kada iszgirdo taip kal
bančius. , > .

Pažino jis gerai ta Dankevi- 
cziu, kuri turėjo miori apvogt, 
buvo tai labai garas žmogelis 
ir visi aplinkines gyventojai ji 
mylėjo, ba ka tilę pats turėjo, life Ail"

Szekitc pažiūrė
kite!

Ir apcziupinekite.
Asz nežinau, kas tai yra,
Kad to ko reikia... neyra.

Visi ant tu dyvu tuojau subėgo,
Ir kūdiki apžiurėjo,

() kada apie tai dežinojo tėvas,
i

C k

Ilgesio sopulys pahiažu k iszsiskirtiIr tu atkiutai... atsily- 
. ’.; skaudžiai,

atsiteisė!... O asz nestengiaū, 
negalėjau... Taip sau; kaip 
pasėnes szuo, ne nesulojes isz- 
ėjau ir teze jau.% .
"— Tu Isz tėvu iszejai 

pastebėjo Klimka. '
Isz teVu! — kareziai at- 

O tėvai tai negalr,

vvriszkai

1»

tC-

les Magklžiukes krutinėjo.
— Kad galeczian visa tai 

ir jau niekad s žiu 
mot udaugiau nebesprisiminti.. 

lyg klauso.

Nosi nuleido, baisiai nulindęs 
Ir verkė ir pyko,

Ba ne buvo kitokio spasabo ant 
visko tiko.

Dabar su paezią kasdien pesza- 
si,

Bot kaip kada ir džiaugėsi, 
0 jaigu tiktai Dievulio praszys

Tai atsilankys vela garnys,

siu, 
gyvena... Kur sužeista siela 
pagis...

Atėjo abu sodo galan ir su
stojo. Czia turėjo 
ant visados.

Graudulys užėjo ant Mag- 
džiukes ir ji jau ųebeslope sa
vo aszaru. ,,

— Neverk, Magdute 
Aszai'omis nieko ne

nuveiksi. Asz niekad neverkiu.
.i

— Kaip-gi ežia asz viena...
— Gal man iszejus jums vi

siems geriau bus.^ 
asz tas nesantaikos ir nėrimo 
biesas... Neverk ilk!

Isztiese in ja ranka, suspan- 
maža 

pilnaprasmiai 
Paskui 

ėjos... gal tik ligi žydbernio... greitai nusisuko, kad negirdėti i 
jos atdus'iu.

Dar momenta 
staiga ome eiti tvirtais, dide
liais žingsniais tekanezios sau
les spinduliu viliojamas, 
graudžiu Magdžiukes aszaru 
lydimas, gal tu nesuvokiamos 

mergaites meiles 
aszaru laiminamas in placziojo 
būtybes vieszkelio iszeigim 
tikslą... Galas.

hžmirszt i Iii

— Ir mAnes,
— Gal* ir tavės... nofs tu 

viena man gera buvai ir dabar 
sztai nebari manes.

• Ka tai bepades...
Taip, tai jau nieko nepa- 

. Bet kitaip būti negale-

verta
-1) ne-

1
kartojo. f w Į

budeliai būti! — Ir lyg ka pn- 
aptašnezia tamsa | ūmines patylėjo valandėle Ir

11 / 1vėl tęsė:
Eiva dabar abu

k-i
abiem

dreskia tamsa ir akimirksniui I l)uS lengviau, 
nuszvieczin visa dangaus Klimka lyg kas butu spyrės, 
skliautą, taip sąvoką reiszkla-1 paszokd, nuo akihens ir, nežiū- 
si ir kalba žmogaus apkiutu- rčdamas in žydberni, pasuko 
sion, bet nenumirusion 
siori... •

Dabar mintys jau atkiuto ir 
pasilėkio nesuvaldoman, nesu- 
vokiaman szokin. Viena pro ki- Į siliepe: 
ta leke, viena kita trypė, bet 
ne viena sąvoką netapo.

Staiga iszgirdo isztolo szvil-

visa

dvft* I *n namuH. * ' ’
—- Mano kelias kiton 

sen, —kiek paėjės tarė:
Žydbernis urnai pakilo ir at-

pu-

— Ir asz su tavim!
— *iNe! asž vienas eisiu.
Ilga dar laika stovėjo žyd- 

pavima nuolatos nutruksiant Į bernis1’ir žiurėjo in’ Klimka, 
ti, raudanti, lyg ka po laukus Kažkas susopo krutinėjo dar 
besiganiojanti. ’ I labiau, no kad pirma: kažkas

Neatsigreže, nepažiurejo isz- graudžiui suraudojo sielos pa'- 
kur ir kas ten. Bėdojo pusiau | versmese ir dusliu, •suslopintn 
sustingęs, nesuvaldomu ir ne 
suvokiamu mineziu apimtas.

Szvilpaujas prisiartino, stab
telėjo keliuose žingsniuose nuo 
jo ir žiūre jos atsidėjęs. Klini-|^us> 0 mintys vis nerimo, bot 
ka sutingęs pasisuko in atvy
kusi.

. atskardžiu nhriedejo dvasios 
I neisztirton erdVen 

xrv
Dar klaidžiojo kiek po lau-

ir nieko konkrėczid nekure. 
Apie 'pusiaunakti kažkas ome 

Tas pažino ji ir ' lengvas Į vadintKVilioti ji )Mahi sorly- 
skaudus, vok pastebimas sltttf- 
mose nusiszypsbjimas sužibo 
jo veide ir tuoj užgeso. Klim
ka nepastebejo to. Pažino žyd-

* I

berni, bet vienas, nei antrai 
neaVjliepe.

Slogioje sutemu tyloje jų
dviejų dvasids pasznibždomis 
terp saves kalbėjos. Nuo anos 
nakties gerai vieha antra nn- 
pratusios buvo, bet žodžiai rte- 
pefejo per sukepusius lupas. 
Dvasia norėjo pasilaikyti sa-

boh ir nejaueziomis pasuko in
<

dės

jo.
— Netiesa, Jonuti! Kad bū

tum manes paklausęs ir seniai’, de stipriai,- 
iszejes, tai to nebūtu buvę...

— Tai netoli buežiau benu-

Malus.
' Vos-Vos nejatieziamas 

dvelkimas r; pute begi-uzldan- 
czius szalineje sziaiiflus, 
ugnis butu užsispyrė viską, 
kas inveikiama, stihaikint:. 
Naktioė ‘tamsumoje matyti bu
vo kažkoksai neaikzktis szosze- 
lis, apie degėsius bovaikszczlo 
jas.

vėjo

I
lyg

Užlipęs ant kdiho ir žvalgei 
gerokai insitempos, pažino ta

vyje tai, ka jį viena patyrusi1 rac szeszolyje Magdžiuke. Dra- 
I

U‘v * Gal- taiI

‘ *»

tvirtai jos 
ranka ir giliai 
pažvelgė in jos akis.

— O kur dabar eisi?
— Eisiu...
— Bet kur?
— Nežinau kur... Bet ei

siu. .. eisiu...
— Manes niekad neminės!

Jonuti, iižmirszi...
<•— Gal užmirsziiij 

minėsiu — nežinau...
Rustu pasidarė Magdžiukei 

ant szirdies po tu Kimkos ^o- 
įlžiii, bet nepyko, nesiriszo in

*ji. Po valandėlės, lyg pati sa
vim
pridūrė:

> frt. S*
aį jr pirmosios

i

4

tvirtai nepasitikėdama, 
ll 't

~ Jei pažadėtum sugryžti 
palaukcziau.

— Nelauk, MAgdute, ne...
. Be manes bus 

tau geriau... • 
‘ Kalba 'nesiriszo.

nesugrysziu

Atsikėlė, 
nuėjo aViVnelin, apsitaiso savo

stabtelėjo ir

o

KITAIP SUPRATO.

Daktaras: — Gerk tamista 
brande pusiau su vandeniu, 
kiek brandos tiek vandenio.

. ■ * • A.

Ante rytojaus ateina ligon 
pusėtinai užsitraukęs: — Po
nas daktare, jau dvi pajutęs 
brande®, 'ar dabar turiu gerti 
dvi pajutęs vandenio, o da gert

v !

■s*

Tai atsilankys vela garnys, 
Alnesz sūneli,

*• > ' • Kaip avinėli,
Ba kas pas Dieva su praszymu 

nusiduoda,
Tai ka praszd tai duoda, 

0 kaip trys dukriukes užaugys, 
Tai ženteliai kas Subatėlė atsi

lankys, 
Reikia DiievUi dekvot ir už ta

Jaigu neduoda ka kita.
• # •

Jus merginos apsisaugokite, 
Ka tai isz Pittsburgo pribuvote 

Ba netrukus asz pribusiu, 
Dideli laVuma padarysiu, 

Su koezelu apsisuksiu, 
0 ir nekuriom bobelėm spran

dą rittsllksiu, 
Sarmatos nedarykite, 

Žmonių geru nepiktinkite, 
Ne viena jau- stena, 

0 da vis siiinta ir gana 
*' * 1 * 

Jau gana jus bogodes 
Tokios moteres,

Viena su kita už nieką ėdasi, 
Ir savo sėdynės rodosi, 

Ant galo provojasi, < 
J 1 '■ ’I .4 to iii*;. '1 'ii -‘R M ? ! *0 ; 1 1

• k

• •

t f

ne iszvare isz namu, idant sau 
pajeszkotau sviete priglaudos, 
sztai asz praszau pono, idant 
mane priimtumet ih dvara, <0

iszeiginiais rubais ir vėl sugry- tvg penkių pajucziu brandes?
* žo prie MagdŽiūkes.

Rytuose pradėjo pamažu 
szvisti.

— Tai ka, Magdžiuke, lik 
sveika ilr nors th viena nekeik 

tarė apigraudžlu 
R i

— Nekeiksiu, Jonuti, / h. 11 »'■ /' i 11 'jos balsas virpėjo.
L ► t

tavo tėvai 
de...

Klimkas, 
balsu.

t to

r I

N ! I n

ne,

NUSIBODO.

Sudžia in kaltininku, kuris 
nori iszbiti: * ‘

— 1 Kih* nori eiti t
Kftltininkas: — Noriu sau 

szbiti. Asz esmių spalQiinu žmp 
gum o ežia tasai prokuratoris 
nuolatos vaidijasi su mano ad-

; Skaude, skaude mane vokatu, tai man net nusibodo

Jau Dievulis sarmata atome, 
Jaigu ant senatvės proto ne 

turi.
Į

Negana kad vyrai galvas dau- 
r h ;■’! "1 v , 'f. ' , ZOS1

O paskui provojasi,
Bet jaigu lygiaš tiesas gavo 

bobos,
Tai jau inek&i raganos!

NUO KO AUGA? 
J •

Daraktoris klauso vieno vai- 1 ' 1 4 ' "k ’ ’I
ko mokyk loja: 

t

tai su vargszais dalinosi ir tik 
tiek sau pasilikdavo, kad tik 
iszmito; o turėjo prie saves se
na tarna, kuris drauge su juom 
vaiske sluzijo ir no ant vienos 
musztynes radosi; Dankeviezc 
kaipo aficieras o Vaitiekus 
kaipo serŽentas.

Daug turto Dankevicze ne
geidė ir pasiliovė ant menko

• t

ne jie vieni skau- 
Neisztveriau, neiszken-

• • •
to visko kiaušyje ir turiu i sze i-

Iti.

- Nuo ko vaikai auga f
- Nuo lietaus, ponas da

raktoriau !
if į, , ' . ■ I M , į • , , t

■1 ' ■ f" ’ ' "w ■ ■ ' :

ko. Ne tiktai po numirimu to
limos tetos, likos isz vieno syk 
turtinai, apie ka dažinbjo 
žmonys o ir du piktadarei, ku
rio tAVesi ant užpnolimo, apie . t, ' * 14

dirbsiu teisingai, idant dova
nai duonos ne valgyt.

Žinoma, Dankevicze priėmė 
ir tturejo didele pamaczi visa
me, o kada pagyveno su ponu 
apie deszimts metu, gavb 6u 
margu geros dirvos o apsiženi- 
jas gyvena ir dabar mylėtas 
nuo Dievo ir žmonių.

ATVIRAS ŽYDAS.

— PMBkyk inan,

i
H Hi*iH4

T-

MMLeibQ)| 

del ko peleda tiktai nakti le
kioja!

Žydas:
M* i^

iito1*

— Asz miglinu, 
jam kontrabandus negrą.

kad iiiliia®'

1 f
MUSU VAIKAI.

— Pape, iaz kur imasi vai
.IV 

r

Matai, Meimukia, Die-
, ■ *

- Tai gal ui pakula Dio

rkai!
i

Į •
I vulis isz.dangaus duoda
I

| vjis tokius rėksnius prisitnere.

>

MI
1

hi
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I

—. Ant galo susitaikė ang- 
lekasiai su Readingo kompanl- 
je, kas kisza#i už maszinini 
darba ir kasyklos Mahanoy 
City, pradėjo dirbti. Apie du 
szimtai 
dajrbus,

darbininku aplaike
-I. ■ • J. ■

L— Po atidarymui naujo til
to St.’NichoteŠy pirmutine ne- 

_ __ i — ‘ "V _ . (kth.

9

laime patiko kada du šutomo- 
bi|ei Harry Blackwell isz mies
to* ir Jono Gustaiczio automo
bile! nusidaužo.

— Kampinis akmuo po m- 
siszka cerkve Szv. P. Marijos 
ant W. Pine ulyczios buvo pa- 
szvontytas Nedėliojo.

— Subatoje Fajormonu Cir- 
kusas ant West End parke, ku
ris tesys per visa sanvaite. Pel
nas ejs ant nupirkimo ambu- 
lanso del nuvežimo serganeziu 
ir sužeistųjų in ligonbutes. n L
. Jeva.BMrakevicziene, ku
ri kitados gyveno Mahanojuj, 
mirė praeitu Sereda New York. 
Paliko tris dukteres ir sunu, 
taipgi ir sesere J. Stankeyiczie- 
nc nuo 535 W. Spruce St. Kū
nas likos atvežtas in Mabano- 
ju pas sesere Stankevicziene 
isz kur laidotuves atsibuvo Su- 
batos ryta.
*

bijei Harry Blackwell i

. — Pana Mare Sveika isz 
Yatesvilles, likos suriszta maz
gu moterystes su Jonu June- 
vieziu isz miesto Szv. Petro 
katedroje Philadelfijoi, Okto- 
berio 13 diena.

— Naszle Anielo RynkevL I 
ėziene, 80 metu, mirė nuo su- 4 1 
žeidimu kokius aplaike praei
ta Panodeli puldama nuo tre
pu. Velione pribuvo in Amen- j 
ka 1872 mete. Paliko tris dūk-1 
teres ir tris sūnūs.

•A
\

SAULE

/

NAUJAS GYVENIMAS DEL AMERIKONISZKO AMBASADORIAUS.

t

į III1

/

■
R* *

augliu

užsidegė

— Per nupuolimą 
laike darbo Mahanoy City ka- 
syklosia, skaudžiai likos sužeis
tas Jonas Matuleviczius. Likos 
nuvežtas .in Ashlando ligonbu
te. t
- —• Subatos rvta
namas George Rounds, ant E. 
Pine ulyczios, bet greitai likos 
jižgęsinta per ugniagesius.

• — Panodelyj atsibuvo mie: 
ravimas anglių trecziam 
Tunnel Ridge kasyklosia,

• ♦ > 1- • • • . ,

lifte
po

* * ‘ # S * ♦ » “ » a, •

tAm paliepta visiems darbinin
kams iszneszti savo tulszcs.

•f Juozas Juodaitis, 48 mo
to senas gyventojas Jacksono, 
inire Schuylkill Haven ligon- 
butyja praeita Petnyczios nak
tį. Velionis sirgo ilga laika. Pa
ėjo isz Suvalkų rody bos, Mari- 
hmpoles apskriezio, Veiveriu 
parapijos, Tarpininku kaimo. 
Paliko paezia, (lukteri Ona isz 
Renovo, Pa., sunūs: Juozą, Al
bina, Petra, Joną, Vinca ir au- 
gytine Irena, taipgi ir broli 
Kazimiera ir sesere Ona Smo- 
lukiene. Laidotuves 
^tarninko ryta su
Szv. Juozapo bažnyczioja.

atsibus 
apeigomis

— Nedėlios rvt.i Danvilles 
ligonbuti mire Joseph B. Klein

‘ ■ I X

denst,miesto koroneris, 64 
metu anyžiaus. Jisai kitados 
buvo 1 taksu
TlIOaltb 3I6^icierius.
ežiai phzlhstamas tarpe Lietu- 

•viu.

i

kolektorius
Buvo p’a-

II

• * * ••L

■— SkhrHs papigino prekes 
ant niky tos ir szviežios nTesos 
ir visokiu valgomu tavoru. Už- 

; eikite o’patys persitikrinsite. 
, 600 K Tino st.

r

pi 

r I
r.b.

f

n A

I
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Dr. T. TacielauskasA

Pirmutinis Lietuviszkas 
Uentistas Mahanojuje 

t**Ant 2-tro Floro, Kline Sztoro 
10 W. Centre St., Mahanoy City

✓

6 6 6
GYDUOLE AR TABLETA1 

Prasznlinu gaivos skausmą in 30 mi- 
nutu, sustabdo szalli pirma diena, 
ir sustabdo Malaria in tris dienas. 

666 Moatia del kūdikio azalccio.

K. RĖKLAITIS
Lietuviazkaa Graboriua

I

I

!

Reddin’*
11 nes .

lt 3 ;

• ffftiC
* I k h }

I
F I
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('n:r^<.Nedeline Ekskurcija

In New Yorka $4.00 
. Nedalioj 1 Novemberio 
Pralshkito diena New Yorke arba 
atlankykite gimines ar pažlnstmus
Matykite ssi didžiausia Amerikos 
miestą.
Matykite plakatus apie daugiau*.

į®HS!£!S2iSBS»
—v* ’ -.... - - • - - ’ I

Ant. J. Sakalauskas ’ 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

331 W. Centre St| Shenandoah, Pa.
(Bell Phone, Dial 2-1512) ’

Busite pilnai užga-

— Klemensas Kaziunas stu
dentas ant laivo “Annapolis,” 
sugi’yžo in Filadelfije po dvie
ju sanvaieziu vakacijos pas 
p. Regina Kaziunicne, 38 S. 
Jardin ulv. . a-

— Pagal paskutini gyven
toju surasza, tai mieste randasi 
11,288 vvriszkos veisles žmo- 
ui u ir 10,494 moteriszkos, arba 
26,782 gaivu.

Girardville, Pa. — Seredos 
ryta 9 valanda, Szv. Vincento 
bažnycziojo atsibus szliubas 
Leonardo Velivio su Anastazi
ja Kukriute. Jaunikis yra sū
nūs
Creek, 
isz Girardvilles.

Frano Velivio isz Lost 
o jaunamarte paeina

Pranukas 
zkndruszkeviczius o metu, 
kos sužeistas per automobiliu 
arti namu ir kone tam paežiam 
laike vaikiuko tėvas Vincas 
Andruszkeviczius, 60 metu li
kos sužeistas per sugriuvimą 
augliu kasyklosia. Tėvas ir sū
nūs likos nuvežti in Ashlando 
ligonbute ant gydimo.

Shamokin, Pa. 7-
11-

Du Bois, Pa. f Staigai mirė 
czionais Agota Urboniene, 5b 
metu amžiaus, kuri paėjo ish 
Miroslavo parapijoj Gudeliu 
kaimo, pergyvenus Amerike 49 
metus. Velione buvo malszaus 
gyvenimo motore, prigulėjo 
prie S. L. R. K. vietines kuo
pos. Likos palaidota su bažny
tinėms apeigomis ant Lietu
viszku kapiniu. Paliko dide
liam nuliudime serganti vyra, 
kuris guli lovoje jau antras 
metas, dvi dukteres ir sunu — 
visi isztekeja, viena 
Amerike ir viena broli.

seserį

Bridgeport, Mich. — Pas 
mus praeita vasara buvo pul
ki ir derlingesne kaip už praei
tus metus. Tankei palijo bei 
karszcziu dideliu nebuvo, Vis
kas užderėjo puikei: jeval, 
kviecziai, avižos, miežei pul
kus, o ka jau komai, tai augsz- 
tos kaip girre. Viską farmerei 
puikiai suėmė, tiktai tuo beda «
kad viskas labai pigu ypatin
gai szebelbonai ir kviecziai o 
už švara pieno gauna tiktai po 
viena centą.

BUDE.

Sztai naujas namas dėl Amerikoniszko ambasadoriaus W. Cameron Forbes, kuris 
randasi Akasaka Japonijoj. Sona ambasada likos sugriauta laike baisio drebėjimo žemes 
September!o menesyja 1923 meto.

ISZ LIETUVOS

Ine!na .Žyd^lka '.Rifkuvieno
’ • ' tr' * » ij " ,z > | , i .

in suda ant prpvęs kasdieninei 
pasirėdžius ir net cielas ruimas 
pasmirdo silkemi.

Užpykęs audžia pradėjo asz- 
triai bausti.- • i:

r 1

Kaip tu kupcziiivici|et— ivuip iu Kupcziuvicne 
galejei ateiti in suda neapsi- 
szvarinusT Ar-gi tau ne sarma
ta, jog eiela ruimą pasmirdi-. 
nai!

Žydelka atsigryžo in savo 
advokatu ir klausė:

— Ar ja norim su manim

.5

_ besius

SUDEGE LINU FABRIKAS 
PANEVĖŽYJE

i

Panevcžis. Rugs. 25 d., ryto 
kilo didelis ugnis linu fabrike. 
Kazėno ir oK. Ugnis sunaikino 
visa fabriką ir jo inrongimiu. 
Taip pat sudegė ir linai, kurie 
buvo paruoszti eksportui. Fab
rikas buvo apdraustas ant 80,- 
000 litu ir linai apdrausti ant 
66,000 litu. Ugnis liko nepalie
sta tik szukavimo skyrius ir 
ten esamos maszinos.

Netrukus ugnis nuo gyvena- ą i

muju namu, pasiekė kitus tro- 
i.- Beveik visi žmones

. 4 [ K ♦ 4

i.- Bąveik visi
. « , r >; t A > 1 ‘ ’

tuo metu buvo lauke ir kol at-
( - * <!*•*.* ,r , '

hego, jkų sunku kas begalima
buvo iszgelbeti. Taip ir sude-

*

go jo visas ūkis

TEISYBE PASAKĖ.
''

Mažą mergiuke:. — Musu tė
velis insirąszę net in dvi .drau
gystes, tai. kaip numirs, 
mama not-500 doleriu.

— Tai del ko jis taip pada
re!

gaus

Skaitykite “Saule”

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada Ir 
mokslą. Turiu pagelbi- 
ninkc moterems. Priei
namos prekes.

816 W. Spruce St., 
Bell Telefonas 149 

MAHANOY CITY, PA.
306 Market Street 

Bell Telefonas 441-J 
TAMAQUA.

Nubudimo valandoje, sutei
kiam geriausi patarnavima. Pa- 
laidojima atliekam rūpestingai 1 
ir gražiai, 
nčdinti.
Ihz Mahanojaus Ir Girardvilles 

jeigu kas pareikalaus mano pa
tarnavima tai meldžiu man tele- 
fonuoti o pribusiu in deszimte , 
minutu. Bell Phone, Dial 2-1^12

M

I 
i 
| 

a 
j

Del to, kad motinėle ga
lėtu sau nusipirkti nauja vyra, 

« . 1 • • 1 . * M. ■ i 11 •

kaip tėvelis numirs.
25,5

BANKRUTAVO 47 FIRMOS.
Sziemet per pirma pusmeti 

protestuota vekseliu už 
mil. litu, pernai tuo pat laiku
už 20 mil. litu. Subankrutavo 
47 firmos su 12 mil. litu kapi
talu, pernai 28 su 3,4 mil., litu 
kapitalu.

SKAUDUS PAMOKSLAS.
Sziauliu apskr.,

pulis 
skaldyti.v

Gruzdžiai,
Rugsėjo 7 d., Nuomininku kai
mo ukin. R. Pikelis ir J. Trum- 

; ■ . ( " f 1 i ’
iszejo paraku akmenų 

Netikėtai užtaisas
sprogo, sužeisdamas Trumpu- 
liui ranka ir veidą. Priesz lai
ka užtaisas sprogo del nemo
kėjimo užtaisyti. Jie paraka 
užtaisinejo akmenų skeveld
rom, Bekalinėjant skeveldras 
inžįebta kibirksztis, kuri ir už
dege paraka.

KIEK SZIA VASARA LIE
TUVON ATVAŽIAVO 

AMERIKIECZIU.

Szia vasara in Lietuva atva
žiavo isz viso 8 Amerikos Lie
tuviu ekskursijos su 1,600 žmo
nių. Isz atvažiavusiųjų penkto
ji dalis pasiliko gyventi Lietu
voje, kur vieni nusipirko ukius 
kiti versis bizniu.

Pažymėtina, kad keliatas 
Amerikos Lietuviu aplanko Į
Nepriklausomąja Lietuva, ne
tingėjo ir in Vilnių atvykti, 
kur jie galėjo” susipažinti su • '' 
musu, instaiga veikimu ir mu
su gyvenimo sąlygomis.
t Ilgėliau Vilniuje vięszcjo . 
Amerikos Vycziu kūrėjas p. 
Mykolas Norkūnas ir 4‘Vyties• 
laikraszczio buvęs redaktorius

4 ♦

f * '< ■ 4 ■
1 ' '' ' liYii

p. Zdanio.
. ' Avį 

i ■ •
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NESIBAIGIA PERKŪNUOS

' Pabirže,rBhžii 'ąp&i'. Hug- 
sijp 5 d.,‘ užejes* Umsus debe- jį,

sysjiugraude ir trenke in Pas- 
valiecziu kaimo ūkininko Ben. 
Czotvergo gyvenamuosius na-

I •' f’ t 1

mūs. Pro kamina . žaibas in- 
szęko in namus ir uždege visa 
viduj. Tuo metu namuose bu-
vusi mergina žaibo buvo pi>
trenkta, bet g re i^a taiga i vėlojo.;
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Wm. Traskauskas 
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėlius. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, veseliju, pasivažinėji
mo ir t. t. —Bell Telefonas 606 
603 W. Mahanoy Are; Mah. City

»

A-BE-CELA arba pradžia skaitymo ir
raszymo, del Lietuviszku vaiku.

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

16c

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED

- PROFITS $023,358.02

Mokame 3-czia procentą ant {į 
Rudėtu pinigu. Procentą pride
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumetteikalaussu musu ban
ka nepaisant ar mažas ar didelis.

i

I

G. W. BARLOW, Pros.
J. FERGUSON, Vice-Pres. ir Kas.

BANKAI YRA ^AUGIAUSIA VIETA JUSO PINIGAMS 
Ugnis ju nesudegins. Vagis ju ncgal nepavogt. 
Nelaikykite pinigus namie.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA 

MEMBER OF THE FEDERA I RESERVE SYSTEM 
YRA GERA VIETA JUSO PINIGAMS.

DIREKTORIAI 
ANTHONY DANISEWICZ 
Wm. R. MILLER 
JOS. B. REING 
P. C. FENTON 
GEORGE OLIVER 

*4'

D. F. GUINAN, Pres.
JAS. A. DOLPHIN, Sec.
JOHN J. MORAN, Solicitor 
LEON ECKERT, Vice-Pres. 
JOSEPH MACIEJUNAS

Mfltog

4

'Man geras
i

biznis pamėgti
. ... .

/zLUCKIES
. IK*1

,,/ ■

v

f

"Geras biznis apsau
goti mano gerklę, taip pat geras
biznis pamėgti Luckies. As, žinoma,
— už gerklės apsaugą, kurią "Spra- 
ginimas" man teikia. Ir, žinoma,man teikia. Ir, žinoma, 
aš už jūs naują patobulinimą —

4

celofaninį įvyniojimą, kad tikrai 
atidarai ir be leidimo krėsti.*’ 

r /
atidarai ir be leidimo krėsti?’

1:
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J štai už Jack Holt - žvaigždę, kuri mūs 
Į neleidžia žemynl Tiek lauke vaidinda
mi. mas, tiek kambarines dramas, Jack 

visada suteikia stiprų, įdomų lošimą. Ir 
įėginga, jeginga trupe apie jį. “A 
Dangerous Affair,” sekantis Colum
bia paveikslas.

įi
■i.

*

ą * e e e *
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Tas LUCKY ekvetas! Neperšlanipa- ■ 
mas Cellophane. Visuomet gerai — m

. Tvirtai uždarytas. Ypatingas Huini- 
<lor Pakelis. Zip — Ir jis atsidaro! 
Atkreipk dėmesį į naują, ypatingą 
skvetą pakelių viršuj. Vieną jo <lalj 
prilenkęs pirštu prilaikyk ir piešk, 
kitą jo dalį. Labai paprasta. Greit. Zip! Ir viskas. 
Labai ypatinga! Pakelis įvyniotas į neperšlam
pamą Cellofaninę popierą, per kurią neįeina 
dulkė, šlapumas, ligų perai ir kiti nešvarumai.
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Švaru, apsaugota, gražu, ŠVIEŽIA! — kas galėtų 
būt daugiau moderniškai kaip, LUCKIES pato-

III

dingas jam ir paltai Ca-

t

lumbia, jot voikalų ga
mintojai, luok jo parok 

ikimat yra Jvmt ir
mums.

i

tines - LUCKY STRIKE vieninteliai cigaretei ap^
saugoja jūsų gerklę per tą išimtiną “SPRAGINI-
MO” procesą. “Spraginimo” procese naudojami
Ultra-Violetiniai Spinduliai - procent, kuriuo

HM

■

Pagaminta iš geriausių tabakų - viso derliaus gyte

cm.. IMI. • 
A»«Hra«

. "i,

★ Ar Pono Holt 
PareiikioMM 
Apmokytas ?

Ta m įlomi gali būt jdomii 
iinot, Itcd ponui Holt H 
jo pareiikimą nemokite 
ni cento. Ponas Holt yra 
LUgKY STRIKE clgaretg 
rūkytojai per S mehia. 
Mat tikima, kad lis 
skalbimai bua tiok sau-

bulintas Humidor pakelis — taip lengvai atida- 
ryti. Ponios - its UJCKV SKYSTAS - 
apsauga jfiatf piritų nagams.
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lutu Gerklei Apsauga—prlaš knltčjimus—prieš kosulįe
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NoporblampaAiaa Cellophane Užlaiko ta 
“Spraginimo” Skoni Visuomet Šviežiu 
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ATSUK RADIO Lucky Strikt tokią Ovkeslrtt grlriit kiekvieną

. $

“Spraginimo" Skonį Visuomet Šviežiu 
i v SBmmaaB«maAi sakaemmanaa

AntradienĮ, Kftvirtgditnl ir štltgditnį, vaktre ptr N. B. C.rtdio tinklą.
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pasalinami tam tikri kartumai ir erzinančios ypaty-
bes, kurių, naturališkai, yra kiekviename žaliame 

pašalinamos iš jūsų LUCKY STRIKE, jų juose
tabake. Šie kartumynai ir erzinančios ypatybės

nėra. “Jie išimti - todėl įų ir nėra?'Nenuostabu,
kad LUCKIES visuomet Įjunkus jūsų 
gerklei, '

«




