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Isz Amerikos
MAŽIAU NELAIMIU BET 

DAUGIAU MIRCZIU.
Harrisburgh, Pa. — Norints 

ženklvvai susimažino automo- 
4r

bilinos nelaimes bet daugiau 
žmonių likos užmuszta ir su
žeista. Septejpbėrio menesyja 
likosu žmuszta 193 ypatos, kas 
padaro 1,430 mireziu nuo Nau
ju Metu visoja Pennsylvanijoj.

Pagal 
mirusio

KOŽNAS DALYVAUJANTIS 
LAIDOTUVĖSE GAVO PO 

DESZIMTUKA.
Logansport, Ind. - 

paskutini testamenta
A.’L. Milburn, tai visi tie, ku
rie dalybavo ant jo laidotuvių 
aplaike po deszimtuka. Viso bu 
vo 113 žmonių ir kožnas likos 
apdovanotas su ^deszimtuku. 
Graborius kožnam davė po de
szimtuka ant kapiniu. Milburn 
paliko turto ant dvideszimts 
tukstaneziu doleriui

M.

KUNIGUŽIS NUŽUDĖ SU- 
NU DEL PINIGU.

Augusta, Ga. — Kunigužio J.
Williams *o devyniolikos

metu sūnaus gyvybbe buvo ap
drausta $2,500. Kunigas pano
rėjo t u pinigu, todėl nužudė au
nu irm «gino pinigus gauti isz 
apdraudos dani<*įjos. Bet jo 

/žingsnis buvo susektas ir <la- 
ka Įėji mebar Williams sėdi 

laukdamas teismo.

SZUO PALAIDOTAS SU SA
VO SZEIMININKU.

' ’ Middleton, N. Y. — 
bei, 74 metu, važiuodamas au-

S. St re-

tomobiliu negalėjo ji sukontro
liuoti ir paleidęs vara invažia- 
vo in ežerą, kuri prigėrė sykiu 
su savo isztikimu szuniu. Lai
dotuvėse sykiu su senuku buvo 
padėtas ir jo szuniies grabas; 
jiedu ir palaidoti gretimais.

NEBYLE PRAKALBĖJO ISZ 
BAIMES.

Springville, Ohio. — Nuo 
daugelio metu nebile motore, 
40 metu senumo, Mrs.
Drake, kuri ne vieno žodelio ne

Lillie

galėjo prakalbėt, sziomis die- 
staigai ir netikėtai prakalbėjo 
nuo persigandimo. Labai nuste 

s,Uno^tuom savo vyra ir vaiku 
kurie isz džiaugsmo net apsi
verkė, kad ju motina prakalbė
jo. Mity Drake pasiliko nebyle 
nuo gerklines ligos da priesz 
dvyleka metu.
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SENUKE SUVALGĖ NET 
173,375 AGURKUS.

Leesport, N. J. — Devynes- 
deszimts penkių metu Mrs. Ro- 
bertinai Munsey taip patiko su 
valgintas agurkas, kad nuo tos 
dienos suvalgindavo po penkis 
ant dienos lyg pabaigai savo 
gyvenimo — arba nuo tos die
nos suvalgė 173,375 
Senuke turdjo 102

agurkus, 
metus am

žiaus, ir niekad nevažiavo trū
kyje ne automobiliu ja.

ATSIKĖLĖ ISZ NUMIRUSIU
Peoria, 111. — Priesz keturio

lika metu H. Ooschle pražuvo 
ir per visa laika nepasirodo. 
Sesuo manydama, kad jis mirė 
gavo isz teismo jo mirties pa
tvirtinimą ir norėjo iszgauti 
isz apdraudos kompanijos pini
gus. Bet numirėlis brolis staiga 
atsikėlė isz mirusiu ir pas ja 
apsilanko. Sesuo vėl praszo 
teismo inskaityti ji in gyvųjų 
tarpa.

PAVEIKSLAI ISZ NAUJAUSIU ATSITIKIMU
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No. 1 — Kenkichi Yoszizava, Japoniškas ambaMadoris ir narys kuris dalyvavo posėdyje Tautos Lygoje,

Yorktown, Va.
Genevojc.
natorius Franklin D. Rooseveltas 
dallyvavo

* -- -

No. 2 _  Naujas valdiszkas palocius Ryme kuris likos pustytas del Popiežiaus. No. 3 — Guber-
paszventina stovyla Colonial National Monument Yorktown, Va. kur 

13 gubernatorių isz 13 valstijų.

X-

M = 
MOTERE 

KRAUJAGERE

W. ■>. •OC1KOWH1I, »>«. . ■(.
P. W. BUCZBOWHKI, HA I Ur. 43 METAS r

L.

NUŽUDĖ SAVO VYRA SU 
PAGELBA BROLIU PO 
T AM GERE JO KRAU

JĄ ISZ DŽIAUGSIMO.

Pi nėr oi o, Hali jo.

KRUVINA MUSZTYNE VAI
KU SU PEILIAIS IR 

ŽIRKLĖMS.
Pearson, Aid. — Isz priežas

ties vaikiszku pesztyniu, Edna 
Rabb, jos sesuo ir brolis guli 
ligonbuteja nuo aplaikytyu žai- 
duliu užduotu su peiliais ir žir
klėmis su kuriais muszesi. Ta
me laiko tėvu nesirado namie, 
nOs abudu Iszėju ant krutamu 
pa veikslu.

Edna likos nudurta su žirk
lėmis in kakla per savo broli, b 
kiti du baisiai supiaustyti su 
peiliais. Vaikai susibarė tarp 
saves už laikrasžczius — kož
nas norėjo pirma perskaityt. 
Nuo to kilo ginezai ir kruvina, 
musztvne.

I

NEPAPRASTAS ATSITI
KIMAS.

. , Roxbury, Ten#. — Retas at-
czionais,

James 
isz rinko 

sau 
savo

PARODE SAVO MOTERIAI 
PUIKIA BAIKA.

Johnstown, Pa. - 
Brunswick, 40 metu
sau Nedelia ant atėmimo 
gyvas t i es, pri versdamas 
moteria idatit butu liudintoja 
pabaigos savo gyvenimo.

Kada jo motere buvo užimta 
pagaminimu jam geru pietų, 
Brunswick nuejas in skiepą, 
pasiriszo virve ant balkio ’.r 
paszau'ke savo moteria idant 
ateitu pažiūrėt i kokia jisai pa- 

baika”. Toji vos spėjodarys u
ateiti, kad sztai vyras nuspyrė

KASYKLOS DABAR PAR
DUODA ANGLIS MAI- 

SZUKUOSIA.
Famaqua, Pa — Pirma karta 

istorijoj anglių, kasyklos pra
augi i inai-

I
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DARBININKISZKOS
ŽINUTES Isz Visu Szaliu

§ Detroit, Mieli,
dėjo pardavinėti 
szukuosia del didesnio paran
kamo del žmonių miestuosia. 
Pirmutine angline kompanija 
kuri taip daro yra Lehigh Coal 
and kompanija.Navigat ion
Maisziukai yra po 25 ir 50 sva
rus sunkumo, kuriuos perka 
vargingesnį žmonys miestuosia 
negalėdami pirkti viso tono.

Pirma taip darydavo jarduo 
via, bet dabar angli supila in 
maiszus prie brokerio, kur ang
lis iszkasa.

kuriuos

BULVE SVĖRĖ 2G SVARUS.
Par

ana dienu
Brownville,’ Texas. — 

meris C. N. Roman, 
atvožė ant jomarko nepapras
to didumo bulve, kuri svėrė 2G 
svarus, 
turėjo

Toji milžiniszka bulve
38 colius aplinkui ir 

svėrė 2G svarus arba tiek, kiek 
puse buszelio paprastu bulviu.

KOVA PRIESZ ANGLINIUS 
BUTLEGERIUS.

Pottsville, Pa. — Anglines 
kompanijos pradėjo tikra kova 
prieszais 
rius szioja aplinkineja

anglinius butlege-
, kurie

krėslą ant kurio stovėjo ir už- už tukstanezius dole-
ki l»o ant virves. Pati vietoja rius anglių, kurias iszveža (ro
nupiaut virve, isz baimes nube- į<a^s. ’Il 1^a,)ian(b New Jersey
go pas kaimynus melsti pagel
bės ir kada keli susirinko ir nu
bėgo in skiepą gelbėti pasiko- 
rcli rado ji sustingusi.

si tikimas atsitiko 
apio koki ne- kožna diena gali- 
•hia girdėti. Motormonas ant 
elektrikinio kariko Nat Bren
nan, dvi sanVaites atgal patai
kė motoria ir ja ant vietos už
mušto, Tas atsitikima.^ taip 
jam suardė nervas kad turėjo 
pergulet keliolika dienu lovo- 
ja. Kada pasveiko, nuėjo vėla

MOTERE DAUG NUKENTĖ
JO NUO SAVO BERANKIO 

VYRO.
Pearson City, N. J. —- Norints 

George Yanus neturi abieju 
ranku kurias jam nutrauko 
eksplozija akmendaužeje keli 
metai atgal, bet savo paezia 
tankiai muszdavo už ka likos

ir kitas dalis Pennsylvanijoj.
Butlegeriai perka angli nuo 

butlegeriu už penkis dolerius 
už tona, kuriuos vėliaus par
duoda už gera pelną ir padaro 
ant dienos po 25 dolerius.

Kompanijos sako kad ne dy- 
vai, kad nekuria anglekasiai ne 
nori eiti in darba nes uždirba 
daugiau no kaip kasyk losią.

4 A

* Paprastas sunkumas vy
ro ‘smegenų yra 3 ir puse išvaro 
o moteriszkes 2 svarai ir 11 un-

Todel žmonis sako kadoiju.

— Iludson 
Motor kompanija paskutiniam 
czverti-meti turėjo mažiau pel
no $1,705,136 mažiau 
praeita meta.

§ St. LoilTiis, Mo. —- 
uije Brown- Shoo Co., 
no buk darbininkams numu®z 
10 procento mokešezio. Darbi
ninkai ant to nesutiks ir ’ker- 
szina ut raika.

§ Hamilton, Ohio — Cham
pion Coated Co., statys liauja 
dideli fabriką, kurks kasztuos 
apie du 
priims dau

§ New York. — 
sanvaito SuV. Vak’t. subankru- 
tino 511 kompanijų o užpraeita 
sanvaito subankrutijo 51 G.

§ Philadelphia. — Pagal 
valdžios raparta, tai Pennsyl- 
vanijoi k aky klosią priimta in 
darba de\rynioli'kta>s procentais 
daugiau.

§ Washington, D. C. — Val- 
džo pranosza buk primta dau
giau darUininku 
darbu po visas ;

Philadelphia. — Isz priežas
ties susitaikinimo paneziaki- 
niu audėju Milwaukee, Wis., 
ezio-nais sugryžo prie darbo 250 
darbininku. Dabar viso sugry- 
žo prie darbo apie 4,000 audėju.

LPtica, N. Y. —■ Visos dirbtu
ves prigulinezios prie 
Woolen Mills, kurio 
prie American Woolen Co., pra 
des neužigio dirbti paimdami 
800 darbininku.

Pittsburgh. — Per aplaiky- 
ina daugeli nauju užkalbinimu 
Carnegie Steel kompanija sn- 
gryžo prie darbo 3,000 žmonių 
in Edgar Thompson dirbtuve 
Braddocke. Dirbtuvoja Home
stead taipgi ir priims daugiau 
darbininku.

St. Ixnfis, Mo.

no kaip

Kompa- 
apgarsi-

milijonus doleriu Il
giau darbininku.

P ra ei ta

prie visokiu 
szialis Ameriko.

Globe 
priguli

in darba. Inejas in stoti, kur paszauktas in suda per paezia. m°tero turi mažliau proto už 
• stovėjo karukai, paregėjo ta 

pati karuka bu kuriuom iižmu- 
Hze motete, apsiliejo aszaromis 
ir krito negyvas. Kada ji drau- 

įgai prikėlė nuo žemes buvo ne
gyvas. * '

Yanns’ieno apskundė savo be
ranki vyra už nomilaszirdinga 
pasielgimą su ja ir tanku isz- 
perejima kailio. Kdkiu budu 
berankis tai dare, tai ncisztyri- 
neta.

vyra.

landije ir Irlandijb draugo, tai 
galima butu visus tris įsudotl 
in viena vahti New Mexico, 
Suv. Valst.

Paimant Angliję, Szkot-
* Tabaka pirmiausia sura

do San Dominge 1496 mote, po 
tam Iszpanai surado ji Yuea- 
no 1520, Francijoi pradėta ‘ta
boka naudoti 1560 o Anglijo! 
1539 meto.

Portugalėje.

VIESULĄ PADARE DAUG 
BLEDES ŪKININKAMS.
L’izbonat;,

Szimtri ūkininku pane<szo di
deles bledes per viesulą kuri 
siautė po visas dalis Portuga
lijos. Negana to, per tanku lie
tu iszsiliejo kelios upes, užlie
damos laukus,
prigėrė ir apie deszimts žmo
nių pražuvo. Upe Tagus iszsi- 
liejo isz savo lovio padaryda
ma daug bledes.

daug gyvuliu

GAMTOS SZPOSAS.
Vavszava, Lenkije. — Ona 

Kroku'sziene aplaike žino nuo 
kariunienes, kad josios sunito 
stotu ant kariumeniiszkos tar- 
nystos. Motina eitojo in kance- 
1 arijo, bet vietoje atvesti 'Savo 
sūneli atnesze ji ant ranku. Su
irus turi jau 21 metus, bet vi- 
'wiszkai netinkamh'S in kariu- 
menia. Galva ir veidas aiszkel 
parodo kad sūnelis turi tiek 
motu, bot jojo kuna's yra sudė
jimo kaip dvieju metu kūdikis. 
Valdže nusiuntė motina ir su- 
nu namo.

Nitą Li- 
pari, jauna motore turinti vos 
23 motuR, drauge su 
dviems broleis nužudo 
vyra, o kada palicije atėjo in 
namus jaja arasztavoti ir nu
vežti in kalėjimą, toji bjaury
be pasilenk o prie gulinezio xw- 
ro pasriuvusi kraujosią, prisc- 
mus tlizkanczio kraujo isz /.ai
dulio, getre kaip vandeni.

Lsz pradžių daktarai mane, 
kad motore ntaigai neteko pro
to, bet juju tyrinėjimas parode, 
buk motere yra -sveiko ir pilno 
proto, bet nesuprato, del ko 
rnotere wu sveiku protu galėjo 
dasilefet teip baisiom žiylinstofc 
ir persimainyt ant graujageres 
bastijos. Motere vėliaus prisi
pažino, buk krauja savo nužu
dyto vyro gero isz džiaugvsmo 
ir užganadimo, kad tasai jau 
yra negyvas, nes už gyvasties 
baidei su jaja 
ir vargindavo.

Liudintojai pripažino, 
vyras turėjo tame p?iežaste, 
nes patogi ir jauna Liparienc 
turėjo susi neužima su visokeis 
apicierais ir mažai praleisdavo 
laiko namie su savo vvru.

drauge savo
savo

pasielgdavo,

buk

KALNAS UŽGRIOVĖ 38 
DARBININKU.

Vizagapatan,
Trisdeszi m t s aszt uon i

Madras. — 
darbi

ninkai dirbdami prie kalno 
Jejpore, staiga! likos užgriauti 
per nuslydima kalno per tuks- 
tancziits tonu žemds ir akme
nų. Lavonu da neatkase — vi*i 
pražuvo.

PO DESZIMTS METU ŽU- 
DINSTA LIKOS ATI

DENGTA.
Vilnius. — Ant pastoges na

mo Vlado Siosreno, kaime Da- 
Iviatu,gimines Janovo, policija 
surado kaulus nužudyto žmo
gaus, kuris likos nužudytas de- 
szimts metu atgal.

Pagal tolimesni tyrinėjimą 
policijois, pasirodo, kad tai bu
vo Vincas Boriiseviežius, kuris 
gyveno 1921 mete pas Siostre- 
na ir tūla nakti dingo isz na
mo be jokio podsakio. Gimines 
Borisevieziaus sake, buk jisai 
i>szvažiavo in Lietuva, bet in 
tai no visi tikėjo ir ojo paska
lai, buk Boriso vieži uis likos nu
žudytas. Policije turėdama nu
žiūrėjimą ant Siostrono, pada
re jojo name knaita surasdami 
ant pastoges kaiduls nužudyto 
žmogaus.

KRUVINA MUSZTYNE ANT 
VESELKOS.

Radziminais, Lenk. — Kaime 
Volą, pas viena gaspadoriu at
sibuvo Veselka. Terp svodbi- 
ninku kilo barnis apie incrgaa. 
Bernai panaudojo peilius ant 
savo prieszininku su ba'ilsioms 
pasekmėms, 
asztuonis, 
vežti in ligonbuti. Gaspadorius 
Volą, norėdamas apmalszyti 
peilininkus pats likos mirtina*i 
sužeistas nuo ko mire in kolos 
valandas.

, su p jaudindami 
kurios rei'kejd nu-

< <

'to,

ISZ LIETUVOS
i *

NUSZOVE PRIESZA IR 
PATS SAVE.

Spalio men. buvo Agurkisz- 
kiu girininkijos Juros urėdi
jos, eigulio Neverausko ve/fu- 
VO3. • Į

Vestuvininkai suwitaokj V> 
ezakio Rudos bažnyczioje ir 
gryžo namo.

Pakeliui suwikivirezijo, žino
ma — neblavi būdami, eigulio 
Norkcli unas su miszko žvalgu 
Kruszinsku. Žodis po žodžio ir 
Norkedi unas griebėsi už revol
verio. Pasigirdo szuvis, ir 
Kruszinskaa nuvirto.

Norkeliuno paleistoji kulka 
Kruszinskui inejo pro antaki 
ir iszejo pro virszugalvi, tru
puti inskiauacziai.

Norkeliunas momentaEszkai 
prablaivė^ ir matydamas, kad 
padare baisu darba, nepapras
tai susijaudino ir tuo jaus, in
states topat revolverio laupa 
sau in burna, palaido szuvi; 
kulka smarkiai ji sužeidė. , :

Abi baisios tragedijos auko^ 
nors ir baisiai sužeistos ta- 
cziau pasiliko gyvos.

* to i

NEBASZNINKAS” 
JO LAIKE PAMALDŲ.

Bukaresztas. — Laike laido
tuvių ir pamaldų cerkvėje mt- 
rdsio czicMuvitinio kupeziaus 
Bazilo Szilloro, priesz iszveži
mą jojo ant kapiniu, nebasz- 
ninkas iszstumo antvožu grabo 
sztwikidama« pa geibo s. Cerkvė
je kilo dideliis sumiezimais, ke
lios motor0)8 apalpo o vyrai isz- 
begiojo laukan. Szilleri nuvožė 
namo kur daktarai ji vitei.szkai 
atgaivino ir dabar volą yra 
sveikas ir gyvas.

ADGI-

v<4l<iii į/asiunu \

Penszautajam Kruszinskni 
pirmąją pagelba 'suteikė’ Ka^zliv 
Rudos f Mozeris Kaspa ravi ežius 
kuris nelaimingoji sutvariste 
ir pasiuntė Raunan. Rorkeliti- 
nais paliktu vietoje..

Abu randasi kritikoje pa
dėtyje. k .

ŽENTO KERSZTAS.
Vai doku k-e (Kaupiszkiu 

valscz., Vilkav. aps.) Spaliu 3 
d., nakti, pas ūkininką Macziu- 
laiti kilo gaisras. Sudege nau
jas kluonas su jame buvusiais 
kultais ir nekultais javais ir 
paszaru. Prie kluono, garde, su 
dega 35 žąsys ir 17 anežiu. 
Kluonas apdraustas V. D. lu
stai go j 3000 lit. Padegime in- 
tartas ir aresztuotas Maczhi- » 
laiczio gontais V. Ruksztelia isz 
Korklupiu kaimo, kuris priesz 
kelis menesius sum pažino su 19 
metu Alacziulaityte ir tėvams 
nežinant mtsivėžes in Kauna 
apsivedė. Po szliubo tuoj par
važiavo pas tėvus, bet neturėjo 
leszu isz ko gyventi. Būdamas 
pas uoszvins visada reikalavo 
duoti dali jo žmonai arba pa
vesti jam ūki. M< vieno ir kito 
neiszpilde ir užtat susilaukė 
žiaurauN kersztd. Jaunoji Ruk- 
szteliene padeda stovo tėve
liams sunkuji Vargeli vargti, o 
jos vyrelis laukia įsunkios at- 

vienaa

• t

nelaimingoji sutratate

sa'komybes ir dūsauja 
šzaltojoj. '■*’ III

.  ..... .... i >■-> 4i ■

KIEK LIETUVOJ A 
UGNIAGESIU.

Dažni ir dideli gaisrai Lie- 
tuvoja verezia dar daugiau su
sirūpinti koVa rfu ugnimi. ■ Ta 
kova tektų iszpleeti visame 
kraszte. Dabar- visoje Lietuvo
je yra apie 300 ugniagesiu ko-

• “ f • 1.1* _

• « praeita• Pennsylvanijoi, 
mota iszkasta 142,652,932 tonu 
kietųjų anglių. 

1 4

mandu, kuriose yra isz viso 
10,000 ugniagesiui. Ateityj ug
niagesiu komandų branduolius 
sudarys gryžuslcui isz kariuo
menes kareiviai, nes kiekvie
name pulko yra ugniagesiu ko« 
manda. < ./a

t
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Tsz Washingtono, 
me visokias komisijas 
parlamentus kur dirba tukstan 
ežiai žmonių, iszsiunte sekante 
rodą del farmeriu: Sziadion 
fermeriai turi už daug pieno 
arba perviNzine produkcija. 
Idant tam užbėgti, kožnas far- 
meris turi užmuszt kas deszim- 
ta karve, f. i

Ka farmeriai turi padaryti 
su mėsa užmusztos karves, tai 
mandralįai isz Washingtono 
nesako. Preke ant gyvos mėsos 
nupuolė lyg

Valstija Indiana

kur turi- 
ir do-

žemiausios kainos, 
suszauke 

milicija, nes tenaitiniai ferme
riai pasiprieszino
pienines karves

ORINIS UGNAGESIS.
Levis Gm v ils

užmuszinet 
kurios serga 

džiova. Farmeriai nepasiduoda 
valdžiai isz ko kilo 
kruvini susirėmimai.

Valdžia kaip kada atlygina. . 
farmeriams už tai, 
kini.

jau 'koli

bet ne tan-

Ana diena Noblesville, Ind., 
atsibuvo bandymai ukiszko 
tiaktieriaus, kuri valde per ra
dio. Iszradejas to nepaprasto 
traktieriaus J.J. Lynch, sėdėjo 
malsziai prie radio aparato 
traktoris paklusnus jo valdžiai 
aro dirva kaip žmogus su ark
liais ir dare tai, ka žmogus jam 
paliepė.

Tikri stebuklai! O tai tik pra 
džia to, kas gali būti ant svieto 
už keliolikos metu.

Ateis laikai, ka žmonys

bandymai

se

24 metu, ori
nio pacztorjs in du metus laiko 
užtiko pAkis deganeziufi na
mus, lėkdamas pro miestus ’ir 
farmAs ir pabudindavo namisz- 
kius in laika per savo eroplana 
lėkdamas žemai, 
žmonis sudegia.

Szeip butu

Isz Lietuvos.
f >

KIAULES SUDRASKĖ 
SENUTE,

Szakiu yalšcz., Melninku km. 
kiaule (su mažais ūkais) 
užpuolė ir smarkiai apkandžio
jo 57 metu senute, kuri'atvežta 
in Szakiu ligonine nuo žaizdų 
pasimirė.

BULIUS SUMINDŽIOJO 
BERNĄ.

Sintautų valscz., Kaunu km. 
iiszlrūkos buliuw smarkiai su
mindžiojo ūkininko V. berną. 
Tuojaaus buvo atvežtas gydy
tojas ir suteikta pagelba. K'ftl 
du vyrai tuo laiku buvo kiemo, 
nuo inirszusio buliaus pasiūlė; 
pe — vienais įnbrido in prūdą, 
kitais inlipo in medi.

Trr“

ar

bėrasis I

jei reiktu —

IMMIGRANT!)
PROBLEMOS

Klausymai Ir Atsakymai.
Klausymas.

llito pranoBzti kokias popieras 
reikia in dėti in konverta. siun- 

icziant natūralizacijos peticija

Ar npui negu-

4
— TLD. Newton, Mass.

Užkerėtas Laikrodis
-• t 1 ■ ' t

bar tam laikrodžiui pasidarei” 
Viz! ding! ding! ding! laik

rodis vėl.
“Tai penkias musza, tetuk, 

— aiszkino bailiai duktė.
“Eik jau eik!” atsakę tėvas, 
penkias musza! Jau szimta 

sykiu iszmuszo.”
“Tėvai!” szauke motina bėg

dama nuo virszaus. 44 
tam laikrodžiui pasidarė?

4‘Bala ji žino,” atsake tėvas.
“Jau praslinko keturias-de- 

muose bet dar niekuomet taip 
szimts motu kaip jis musu na- 
n ėda re.”

Viz! ding! ding! bum! laik
rodis ir vėl.

Vaje tu mano!” verke se
nuke. “ 
mylėtas laikrodis ir jau 
giau mums netarnaus.

“ Užkerotas,” 
kuris labai burtams ___
“Visvien, kalbėjo toliau prisi
artindamas bailiai prie užke
roto laikrodžio 
kas jam yra.”

“Ne, ne, tete!” suszuko Onu
te sulaikydama ji už rankos. 
Moteris už kitos rankos pa
griebė ir laike.

4 4 Negalima, 
ke.

< 4 j 
si!” barėsi tėvas; 
^nesibijau.”

Nepaisydamos
d Ūktos iszsprudo isz ju ranku 
ir grielxsi prie laikrodžio da
ru. Jos vėl ji trauke szalin bet 
negalėjo,nes Silvestras isz visu 
jegu jas laike. Antra karta se
nis mėgindamas atidaryti du
ris iszgirdo nesvietiszka baisa 
ir 1 a ik roti i s apsivertė. Seniai 
nusigandę bego ant virszaus ir 
net lampa to triukszmo vejas 

Laikrodis, žinoma, 
pairo o Silvestras atsikėlęs isz 
griuvėsiu iszszdko per langa ir 
nubėgo namon.

Ant rytojaus miestelyja ėjo 
paskalos 'kad Puodžių senas 
laikrodis szposus kokius ten 
vidurnaktyja iszkirto. Daugu
mas patikėjo, bet ir tokiu buvo 
gerai degtines buvo iszsitrau- 
kurie mane kad senis Puodis 
kės ir jam tik rodėsi.

Silvestras ir Onute nieko ne
sakė.

Puodžių

e */• /ii '* ‘ z ' 1 ■ .

Silvestras Sznibždukas buvo 
labai insimylejcĮS in
Onute, bet senas Puodis Sil
vestro nepakęsdavo ir toded 
sziamm jaunikaieziui matytis 
su Onute buvo keblu. Isz pat 
pradžių Puojis dar nieko nesa
kydavo kuomet Silvesteras at
eidavo in sveczius, bet laįkui 
bėgant jaunam mylėtojui aisz- 
kiai pasako kad jo koja dail

iau uežongtu per tu namu du-
Silvostras susirūpino bet 

jo szirdis meile deganti nema
no senio Puodžio prisakymu 
laikytis. Prisiėjo gudrumu seni 
apgauti.

4iTai

M

< <

Kasgi
M

Mano Žirgelis
Mano žirgeli, mano bėrasis,

kodėl esi teip nulindęs? Kodei 
nekeli linksmai savo galveles, 
kdocl nekasi kojelėm žemos f-?- 
Ar avižėlės tau nepatiko,
szienelis per blogas, ar kas ta
ve smarkiai subarė? O gal tu 

nujauti dideli žygi — 
karužen joti? Neliūsk žirgeli,
neliūsk bėrasis, 
josim narsiai per laukus, kaip 
paukszcziai lėksim per žalias 
girrias, kaip žaibas pulsim in 
kovos lauka. — Neliūsk bėra
sis. ..

Žirgas tarsi supratęs viską 
galva linksmai pakele, su- 
prunkszto ir kojomis žeme kas
ti pradėjo. .. ' ' < < • ■ ■.

Karžygis ramins užsėdo joti.
Sudiev jums tėveliai, su

diev jums broleliai, 
jums sesutes, asz joju in žiau^ 
m jcara... Jus verkiat, liustat 
r— neverkit — jei Dievas lelsų 
gyvas grysziu, o ne, tai vistiok 
viena karta, ar vėliau, ar anks- 
oziau reikės mirti. Bet prie- 
szams— isznaudotojams žiau
rus kersztas — tegul žino jie 
ka reiszkia kitus vergti ir isz- 
naudoti; už visus ju nedorus 

darbus bus žiauriai atmokė
ta... Neliūskit, asz turiu lai
mėti ...

Dangus buvo apsiniaukęs. 
Dideli viesulą lauže medžius 
ir griovė triobas. Žaibai isz vi
su pusiu žaibavo 
griaustinis trenko. Tai buvo 
audra'.
Tai baisi kova karas
No griaustinis ten dundėjo, tik 
nuo patranku žeme drebėjo, ne 
žaibai ten szvaisto, tik ugnlw 
nuo gaisru in padanges kilo. 
Tai karas ežia. Tai žiauri mir- ■ i j |i - 'J I’ r'
tis ežia kvatojas. Tai jaunuo- .s . ...

Preliminary

Turi tikrai ir atsar- 
Turil.

<r n
ris.

c

2.

Atsakymas. — Tamsta gal 
kalbi apie siuntimą form A221 
kuri pavadinta “ 
Form for Petition for Naturali
zation.”
giai ta banka iszpildyti. 
pasiusti sekanezius su forma 
I. Apklikanto pirmas popieras, 

rDvi fotografijas (2]/jx2 VL*
colius didumo) ant kuriu para- 
szas pasiraszytas. 3 
niglaiszki ant $5.00 vardan Co- 
missinor of Naturalization (jai 
gu pirmos popieros gautos 
priesz Liepos 1 diena 1929 me
ta). Tas visas popieras reikia 
siusti tiesiog District of Natų- 
nilization, registruotu laiszku.

... * - j '  

Invažiavimo Legalizavimo 
i Kaina. .
Klausymas Atvykau New 

Yqrkan 1903 mete ir gyvenau 
Su y Valstijose nuoto laiko, ir 
dabartinėj vietoj nuo 1919 me
tu, Visai nemislinau apie pilie- 
tysto, bet galu galo prie darbo 
pasirodo reikalas iszsiimti pir
mas popieras.

mano

• 1>aczt0 P’’ Silvestras
galvojogerai", galvojo sau 

i, “jei per duris no
vai lia, tai reikės per Įauga lysi 
bet su Onute pasimatysi u. ” >

Nedeldienio vakarę, apie de- 
szimta .valanda, kuomet seniai 
jau buvo sugulė, Silvestro koja 
pasirodė lange, kuris buvo Onu 
tęs atidarytas pagal suokalbi. 
Kojai perėjus rubežiu pasirodė 
ir ranka, o paskui ir galva. In- 
lindo Silvestras kaip vagis ir 
patyloms lauke Onutės ateinan 
ežios nuo virszaus, nes deszim- 
ta valanda taip turėjo būti. Sil
vestrui ilgai laukti nesinorėjo 
nes jo kinkds drebėti pradėjo. 
Jei netikėtai senis Puodis nu
liptu nuo virszaus, kas butu? 
Ar spėtu per langa iszszoktil 
O langas augsztai nuo žemes. 
Nenuostabu tad ir drėbėt.

i ” 1 I
jei per duris i i

.Jau pagedo musu,mi
dau-

, J

sake Puodis, 
tikėjo.

SUVALKIJOJ SIAUCZIA 
KIAULIŲ MARAS O 
SZIAURINEJ LIE TU- 
> VOJ' RAUDONLIGE.

Baltrusziai, Barzdų valscž.1^— 
Szioja aplinkineja pasirodo 
kiaulių maras. Ūkininko Lozo- 
raiezio Jono, Baltrusziu kaimo 
veterinarijos gydytojas su ko
misija užmusze apie 30 kiaulių 
kurios sirgo maru. Be to, to pa
ties kaimo dviems ūkininkams 
irgi užmuszta kiaules.

Papile. — Ūkininko Lechavi- 
cziaus kiaules susirgo 
-ige”
negiliosios kurios buvo du kar
tu inskiepytos, iszgijo, o kurios 
buvo tik viena syki skiepytos, 
toms liga pasikartojo. Pana- 
szus kiaulių susirgimai ežia ne
liepi rmiena.

Ūkininkai skundžiasi sunkiu 
susisiekimu su apskrities gy- 

gy vena Verb u h u 
neturi telefono. 

Todėl apie susirgimus 
praneszti.

sudiev
v •ant to atskyma? Pavėlinkite, 

idant duotau jums trumpa at
sakymu.

Amerikas yra sklypu 
aike paprastu laiku 
lel visu darbas, del tujju kurie 
lori dirbti.

Uždarbiai yra geri, 
dus žmogus gali suezedyt del 

0 saves ir savo szeimynos pinigą: 
o tnkstaneziai gali dastoti pa- 
guodone ir augszto.dinsto savo 
mieste, paviete ar valdžioj.

Turi kanuogeriausiu proga 
ingijimo savo žemisZko turto 
“praparte” czionais Alnorike, 
greieziau ne kaip Europoja. Ne 
tik czion galima nusipirkti ša

be t valdžia 
daro visokius stengimus idant 
ateiviams palengvint taji pir
kimą.

Amerikas duoda nepaprasta 
proga del musu vaiku. Ameri- 
<e mokslas yra duodamas dy
kai del visu, kurie tojo mokslo 
trokszta. Nuo laiko kada jusu 
vaikai turi szeszis metus val
džia jais rūpinasi ir iszaukles 
juos moksle ir amdte.
viskas yra aplaikoma \iž dyka.

Amerika yra sklypu 
progų. Jaigu ne jus patys, tai 
jusu vaikai gali daeiti prie.vi
sokiu urėdu ir paguodones.

Sztai ka jum ženklina szitas 
laisvas sklypas vadinamas 
Amerikas. Ar kur geriau rastu
mėt?

■Vmorikas vra kur 
randasi

1
4 4 pažiūrėsiu

<

o paezo-

abi kartu szau-

cies sau namie ir paliepiuos per vo l°ena nameli,
• radio pildyti maszinoms žmo

gaus vale.

vaiku.
suran-

Tas

*‘raudou 
isz kuriu 4 padvėsė. Silp-

Leiskite! Kas jums daro- 
“Asz nieko

Bet negalėjau

sklypas

nuo

Ant Paryžiaus iszkilines ran
dasi biuras pamestu dalyku, 
kuriis turi nemažai ergelio ir 
darbo. Kožna valandėlė visoki 
žmonys ateina in taji biurą 
jeszkoti pamestu parasoniku, 
skrybėlių, ziegareliu ir kitu da
lyku kaipo ir dingusiu 
Susi rupiuosius motinos
da savo vaikus bet da pirma 
karta girdėt, kad taip pamestu 
dalyku but udingusi uoszve.

Sztai tūlas jaunas advokatas 
upvesdavo savo uoszve po t a ja 
paroda, bed užsižioplines ant 
kokios tai patogios moterėlės 
nepajuto kaip dingo jam
szono uoszve. Atsipeikėjas, pra 
dėjo lakstyt po paroda jeszko- 
damas dingusios uoszves. Ant 
galo sumanė nusiduot in biurą 
dingusiu daigtu. Su džiaugsmu 
patemino sedinezia toszve tarp 
dingusiu vaiku, parasoniku ir 
kacziu. Virszininkas būro at
davė uoszve ženteliui ir abudu 
su džiaugsmu iszejo toliaus 
žiopsotis po paroda.

Kaledos galima sakyti jau 
po szonu, kuri yra puikiausia 
szvente isz visu. Nuo seniai yra 
papratimas žmonių apdovanoti 
vieni kitus su dovanoms. Taigi 
neužmirszkite szelpti tuos, ku
rie reikalauja jusu suszelpimo, 
o tokiu sziadien turime dauge
li gyvenaneziu aplinkui • mus 
laike szios bedarbes.

Dabar yra laikas padaryti 
linksmas Kalėdas giminėms

’ Lietuvoja, užraszyti laikraszti
Saulė”, kuri yra daugiausia

skaitomas visoja Lietuvoja, o 
žmonys net isz kitu kaimu at
eina skaityti “Saule” dažinoti 
kas dedasi Amerike ir kaip j u ar parduot farma tegul atsi- 
gimines tena gyvena.

4 4

geru

Kaip kauluota mirtis prade
da žiūrėt žmogui in akis tada 
szaukesi prie Dievo. Taip ir su 
nekuriais bedieviais, kurie yra 
novos labai drąsus ir tankiai 
užsipylia makuolia mėgsta plo 
voti ant Dievo kurio nepažysta. 
Ana diena vienas tokis atau- 
szes, kada pradėjo akmuo pult 
kasyklosia tai net apalpo isz 
baimes ir reikėjo ji iszvežti 
laukan. Kitas fabrike nulaužė 
sau koja, tai p^asze paszaukt 
kunigą ir gailėjosi už savo plo- 
vojimus.

Isztikro
kad arSziausi bedieviai be ku
nigo nemirszta. Tokiu bedieviu 
būti noužsimoka, veluk jaueziu 
ar akliu vadytis, ne kaip be
dieviu.

navatnas daigias,

PARDUODU IR MAINAU 
FARMAS.

Michigan valstijoje parduo
du ir mainau farmas ant miesto v
ir kitokiu namu. Kah nori pirkt

Ar mieli skaitytojai kada ap- 
mislino kuom del jus yra Ame- 

t 

rikusl Ar kada užklausėte sa-
4 * Kuom yra tasai Ameri

cas de manes!' ’
vos:

ir ar radote

szaukia pas mane o patarnau-
, o iszsiu už prieinama kaina 

kitu miestu tegul raszo ant ad
reso: »

dytoju, kuris 
dvare ir net 
m sunku

APSIPACZIĄVIMAS
Katras ilgai paezia ren

ka, tam blukiausia velnes ten
ka.

paemes 
si.

Pasigeriąs iszsipagiriosi, 
kalt unit neatsikraty-

Mirtis ir' pati nuo 
paiskirfi.
krimta, jeigu niekai boba ten
ka.

Jau ten gero ne buis, kur 
boba užims kampus visus.

* Vesti paezia ir eiti ant 
vainos 
neti rodos.

Jeigu nori žmogų nu'ko-

'smarkus

Ne, ne audra ten uže. 
siautė.

liu ežia pulkai narsiai ,krauja
> • ' • • Iv. • • ,

• TIPI ' l *'

pertikrinti mano atvažiavimo 
laika. Mano paežio pastangos 
insteigti legaliszka invažiavi- 
ma irgi ant nieko iszejo, nes lai 
vo kompanija negalėjo rasti 
vardo. Mano pravarde gal taip 
išsikraipyta kad negalima bu-

Vietinis žmogus 
man prancsze kad jis ga Ii vi
sa reikalą užbaigti ir man isz
gauti pilietyste jaigu asz jam s 
užmokecziau $175. Praneszki- 
t(> nr tas gėlimą? "" '...........

— M. K. Phila., Pa.

moteries ir

v o pažinti.

Dievo
Ne vienas wave

ne reikia ant to davi-

Arkliui be balno, vyrui
U

♦
roti, davinek jam rodą apsipa- 
cziudti,

* Jeigu kam ant svieto ne
siveda, tai tegul ne paci’.os ne
veda.

be paczioH, tai daug longv.’a 
visados.

* — ‘ - - -
A CVl/L VJlUkJ4lVl 44U IĮ ,

turi grayt lyg įsmert visada..
* Boba verk o kaip vyras 

numirszta, bet apie antra vyra 
nmižmirožht.

* Brolau kaip pinigu t urė
si, tai ir bobos senaAves sulauk
si — ilgai gyvenai ir vargo ne
regėki. --F.

PaVi vyruezei ne skripka

Boba vo^ko kaip

lieja. Czia gyvybes ir mirties 
arena: kas laimes, tam gyvybe, 
kas pasiduos, tam mirtis. Ir 
szit terp pulku, pasirodė musu 
narsus.karžygis. o žirga'o kajp 
pauksztis lekia ir jis žaibo grei 
tumu skubinas in pirmas eiles. 
Nebijo jįls mirties, nebijo jis ir 
prieszu. Aplink ji kullcos szvil- 
pia. — Tai szen, tai ten krinta

į |" 11 '.a* ‘ *'1 ‘O t i

nukauti; bet jis vis sveikas, 
neliecziamaH, tarytum, kas ji 
saugo nuo.kulipku. Ir baime 
ima prieszus: karžygis kerta 
tiesiai jiems in szirdi, kur jis 
pasisuka, tuojau ton pusėn lai
mėjimais nusvyra.

Pasibaigė kautynes. Ant lau
ko gulėjo daug nukauti ir su
žeistu. Prieszas buvo nugalė
tas.

Bet tarpe būrio gulineziu ir 
karžygis buvo sužeistas. Pake
le jis galva; prie szono jo pri
klaupęs stovi jo arklys. Jis ma 
tyti, didžiaii gailisi savo vado,

Ąlielas arkleli, tu daug man 
kalbėjo kur- 

be*t neliūsk — asz pa-

Atsakymas. — Ne. Negali ti
kėti in tokius prižadus. Kaina, 
užregistravimo rekordo, po 
instatymu yra $20. Kuomet'ta
vo invažiavimas užregistruo
tas, nėr jokiu kliueziu sulaikyti 
iszgavima pirmu popieru. For- 

Languagc Information 
Service tau pasius pilnas in
strukcijas kaip priduoti 'užre
gistravimo aplikacija jaigu no
ri užregistruoti atvažiavimu.

rekordo

eigų

Buvimo Pailginimas.
Klausymas. — Atvažiavau 

su savo dukteria aplankyti ązia 
szaly, Noriu iszgauti pailgini
mą mano buvimo. Kur turiu 
klreiptis? Ar mono duktė turi 
atskirai-praszyti?

—A.T. Now York.

Paul Kurshin, .
1009 Quarry Ave.N.W.

Grand Rapids, Mich.

KVITU knygele Draugystėm! del Imk 
mokėjimo pinigu llgonlame. Preke 25e 
KVITU knygele Draugyeteme del Ka
rteriam nog eudetu pinigu ant 
eurtrinklmu. Preke • • • lie.

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

A-BE-CELA arba pradiin skaitymo ly1 
raszymo, del Lietuviszku vaiku. 15c

W. D. BOCZKAUSKAS . CO.,
raszymo, drt Lietuviszku valku. 15c 

W. D. pOCZKAUSKAS . CO., 
MAHANOY CITY, PA.

, ■

tikrai tarnavai
žygis
sveikstu ir dar smarkiau in 
kova trauksim ir žiauriau prie 
szam^ kerszysim... t

Ir jis prisilenkęs pabueziavo, 
arkli snukin... Žirgeliui tarsi 
aszaros pro akis isztryszko...

, Saulute gražiai iszvieto, orais 
buvo ramus. Arklys vis neatsi
traukdamas stovėjo ir žiurėjo 
in sužeistu savo vada...

Antans Svoto.
S

Dr. T. Tacielauskas
■ į ‘ f, 1 * ' " * V ’’a -MA _ * * ■■Pinputinią. LietųviązkaB 

Dantistas Mahanojuje 
O'Ant 2-tro Floro, KHne Sstoro 
19 W. Centre, St,, Mehanoy, City

Ii , ■ J'.'M.-

Dantistas Mahanojujo

U I:*
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Sztai ir Onute ant trepu pa
sirodė. Pasveikino abu kaip 
paprastai ir sėdos prie po
ezijas pasisznekėti. Nors ir ty
kiai abu sznibždejosi bet su 
laiku insidrasine nesijuto kad 
jau garsiau kalbasi.Puodis, kai 
senas, tai greit pabudo ir szuk- 
telejo žemyn:
/»A4Onute, ka tu ten veiki taip 
vėlai?”

.4 4

tarė Silvestras.
4 4 Asz j 

Onute.
< «XT 

meluoti,” 
greitai nubėgės prie didžiojo 
laikriodžio, kuris stovėjo val
gomojo kambario kampe, ir pa
suko laikrodžio ranka iki pen
kių.

‘‘Pažiūrėk in laikrodi ir pa
sakyk mna kelinta,” 
v as.

“Laikrodis rodo penkias,” 
atsake 6nu'te ii;'kaip bematant 
laikrodis iszmuszo penkias.

Na ir vėl sėdos jauniojei szne 
kucziuoti. Staiga virszaus grin
dys subra'szkeje.

4 4 Vaje. Vaje. Tėvas
“Tai senis, kad ji kur. 

bilo Silvestras pabalęs, 
slėpk mane, Onute.”.

“Kur asz Jave paslėpsiu? 
paklauso sumigus mergaite.

“Ar žinai kai Inlysiu in ta 
laikrodžio duris prisidaryda
mas.

Puodis manydamas kad jau 
laikas kelti apsirengęs nulipo 
nuo virszaus ir pypke užside
gęs atsisėdo pas pecziu.

Pasveikino 
sėdos

užgesino.

— Tol.bus

Atsakymas. — Aplikacijos, 
pailginti laikina buvimą, turi 
būti pasiustos vyriausiai afi- 
cieriui, atvažiavimo uoste — 
tavo atsitikime Commissioner 
of Immigration, Ellis, Island
N. Y., nemažiaus 15 dienu ir ne 
dauginus 30 dienu priesz iszva- 
žiayima. Aplikacija, prie ku
rios praszytojas turi prisiegti 
yra form 639.'Kuomet keli speL 
mynos. nariai atvyksta in viena 
uosta, paežiu laiku, viena apli
kacija reikalinga, 
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millokia visus ligai. Volniszkas 
kazirlavimas. Jeszkojo tarnaites 
o rado paezia. Stobuklinga kuczia. 
Krėslas. Nelaiminga karalių ir jlo 
vienturte duktere. Nelabas vyras. 
Prakeikimas. Delegatai pas grafa. 
Užkeikta skripka. Del tu, ka keti
na antra karta apsipaeziuot Pikta

Volniszkas

Sakyk kad jau rytas

nemeluosiu

! 4 
f pa-

atsake

Na tai palauk. Nereikės 
sake Silvestras ir

szauke to

• •

4 4

pra-
Pa-

) 9

les atsisėdo pas pecziu.
414Dar tik penkios, tai dar 

laiko yra pypke parūkyti, o 
paskui eisiu in tvaria pažiūrė
ti/’

4 4

atsukę tėvas ir

PAJESZKOJIMAS.

Pajoszkau pus-broli Joną Vi
ii i kaiti ir pns-sesere Ona Vini- 
kaieziute isz Lietuvos iszvažia- 
vo in Anglija, girdėjau kad isz 
ton atvažiavo in Amerika. Pa- 
joszkau ir kitu giminiu ir pa
žystamu. Asz po tėvais Jieva 
Vinikaicziute, po vyru pavarde 
Kuzmickiene, paeinu isz Suval
kų gubernijos,Rudaminos para 
pijos, Rosulso kaimo. Atsiszau- 
kit po sziuo adresu:

Mrs. E. Kuzmickiene,
1103 E. Mahanoy Avė., 

Mahanoy City, Pa.

I PONAI | 
į BIZNIERIAI!
Mt Ta

3

*

i
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PREKE 25c.
W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 

MAHANOY CITY, PA.

Onuka.

t k

kalbėjo senis.
Gal geriau butu pirmiaus 

in tvartu nueiti, o paskui pa
rūkyti”? patarė Onute.

44No, kaip paraikysiu tai mie
go nosĮilroso,”
nesiskubino rūkyti.

Bur-r-rding-ding pasigi rdo 
laikrodyje.

“Kas dabar ton?— suszuko 
nusigandęs Puodis ir iszpuole 

I jam pypke isz ranku. “Kas da-

z

Geisdami apteikt saro gerus 
kostumerius, privalo Įsa laiko 
duoti atapaudyt,

PUIKUS SIENINIUS 

KALENDORIUS
ANT 193!Tm7 
<■■■■■" . ■A

ir isaairinkt kokiu nori 
* iauirinkt , 

DABAR LAIKAS ulaikalbjrt 
ir nelankyti ilfai, ka»
pirmesnis, tas rales isvslrlnkti 
puikosniusi

W. D. BOCZKAUSKAS • CO.. 
MAHANOY CITY. PA.MAHANOY CITY, PA
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— Na, tai buis gerai, pra- 
iszau pa'szildyti, tiktai kad bu
tu alus atriektas 'su vandeniu JT ♦ ■ (
tai no bus maenus kalbėjo 
džiaugdamla-si pana. — As*z 
turiu cukraus szioja taszeleja 
Tai tegul ponia palskubina tai 
ir a'sz prigelbėsiu norint ugni 
užkuri, — Ims greieziau — kal
bėjo linksmai jauna mergina 
ir pradėjo atsirisžineti skepe
ta nuo galvoj, saugodama, kad 
no -sutar.szyti puikiu plaukeliu.

4

O-gi ar ne gali palaukti 
ar jau

ji ta bjaurybe velnią minavolti, 
a viena esmių namieje, toli nuo 
u žmonių, o ežia laukia ūžia Ir 
S pusto, rodos kad velniu vosei- 
Į le atsiprovineje. Net mane bal- 
, me ima, jog ciela drebu ir plan 

kai ant galvas stoja.
Užs'idenge delnais ve da ir 

sėdėjo.
Už valandom davėsi gir bei 

priemenioje balsas:
— Bartkau! Bartkau!
Magdelenn paszoko nuo vie- 

103, rodos kad jaja nudiegė, ir 
f.askui atsipeikėjus tnrj iii sa
ve:

springs!, rodos ‘tris dienas ne- 
edifas, o pasakyk man ka gero _ a . 11M . 11*

*1 II <■ «■ n 

da norint pulse meto, 
juos velneis pagriebs? — tarė 
Magdalena.

— Tai ve! galėtu ir ne di
delis daigtas, jeigu žinotu, kad 
arid noriu ant szv. Jono; new ne 
ant szv. Baltramiejaus no gale- 

Mažiaueo su juom «tsn- «» to Praryti, tai ir S^rai du-

I

zi
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Ar mataf ta#rakali
Biikcziu, tavo szvogeri, kuriam J ll‘ g
teip skubu nu taje skola 2,600 
atfkriniu1, ka tau paskolino, no
rint ne vienas tūkstantis pelijo,

» 1 M i

skrynioje.

padarei.

karka. Žinai pats, jog visai 
nuižni yra avižų namiei’, jog 
vois ant pora sykui bus musu 
arkliui, o ka<s bus, kaip, kokis 
pakelevingas pareikalaus/! Zi
nai ir tai, kaip gaspadorius sn- 
gryž i'JZ miesto, tai gausi szu- 
neezesni.

— Kas ežia po velniu atva
žiuot tokiame szaltijo? — tarė 
Bartkus ir stojas artinosi prie 
kamino. — In Przedbora žmo
nis tada važiuoja pro ežia, ka
da upe paleidžia tada. O da
bar, kaip užszalits, tai ka mies
teli jo dabar veiks t

Kada szinkarka, padėjus •sa
vo darba, stojo ir žiurėjo ant 
jojo perpykus, jisai dedamai 
žurije in pypke ir primuiszda- 
mat< su nykszcziu, dadave:

— Na jau nepyk pone Mt- 
kolieno ir nežiūrėk ant manes, 
rodos kad praryt, norėdama. 
Jau einu, nes su tokiu szalcziu, 
tai ne szposas. .Jeigu da pradės 
pustyti, tai ne galėsiu sugryžti 
su avižom ir bulkom, net ryto 
ankst i.

rr

Dvi mylias nuo Przdboro, 
ant vieszkelio pacztinio nuo 
Opoczno, toje vietoje smiltin-

. goję, kurios pakelevingi lanko
si kita kele, norint ilgesni pa
imdami, wtovejo pagirrije tik
tai viena karezema,
vasaros laike labai retai, kas 
užeidavo tiktai žiema kaip kas 
sustodavo. Toji kareziama no
rint ant pažiūras no wzlektai 
isz rode, su didoka i n forte, bet 
ne turėjo paskiria kamarėlių 
del pnkelevingu. Buvo tiktai 
dvi st ūbos: Pirmutine didele, 
su ilgu stalu, aplinkui suolai 
o viename kampelije ant plates 
nuo suolo gulėjo sziaudinis ir 
paduszka, szinkus su aptvara 
ir i>eezius su kaminu; antra 
Ft ubą huvo mažesne, su karna- 
rele, kur miegojo szinkorius 
fu savo paezia, isz kur buvo du 
ris paskirios in priemene. To
jo tai karęzianiojo baisoi atsi
tiko apie ka turiu apsakyt. Ta
nai apsakimaw 
atsitikimo, kaip buvo, nieko 
ne atimdamas* ne pridedamas.

Viena Petynczia, priesz ket
virta adyna po pi<4, netoli nuo 
kamino, ant kurio doge ugnis 
ir buvo prikalbti du puodai, 
nedėjoszinkarka, Magde Lucz- 
kanriciene, užsiėmus siuvimu. 
Buvo tai mott-re vidutiniu me
tu, gana szvarei pasirodžius o 
ir ant veido grąžei iszrodanti 
tiktai didele, stambaus sudėji
mo kimo ir galejei ant josios 
supranti, jog turėjo asztru bū
da ir turėjo didesne vale visa
me negu josios vyras. Ant suo
lo prie pecziaiis sėdėjo nami
niu tarnas, skarmalus, jau ne
jaunas, pripaikus veidu, ap
driekiąs ir lopais apdengtas. 
Szale turi pasidejas maisza ir 
kepure, laike rankoje pypkia, 
in kuria szaipydamasis kimszo 
tabaka. Tada szinkarka, dirs
telėjus ant jojb, truktelėjo pa
ezei ir paszauke:

— Na ir tu da sėdėsi ilgai? 
Juk sziadien Potnyczia ir sza- 
bal-i užeis.

— Na tai ka? — Atsake 
Bartkus, pakialdamas akis ant 
Fzinkarkos.

— O tu tinginy — tarė szin
karka — tu su tuom pipkiu 
nuolatos krapsztaisi, o nemlw- geromiam bernui, 
lini eiti. Juk netrukus sutems, 
o in miestą geras galas, tai ne
galėsi sugryžti ir nieko nepirk
si. - . i

— Tpfu! kokia asz kvaila! 
nusigandau nežino kc ;
jau ir mano vyras parvažiavo. 
Tame atidaro duris ir inejo vy
rais vidutinio ūgio,

sztai

skabraus,

kc valgydamas.
— Ir no nori laukti lyg 

szventam Jonui? — paklauso 
pati. — Luczkauckas’valgo ir 
tylėjo. Tsz nekantrumo boba 
triptolojo įsu koja ir dadave:—

marszkiniuosc A

Ilf

rėmėsi ant tikro 
kaip buvo,

— Tiek to, 
teip, tiktai eikie

tai norint anksti

bus gerai ir 
— kalbėjo 

szinkarka — o jau jeigu parei
tu nakvoti, 
ryto pareik.

— Tai, gali būti — atsake 
imdamais maisza 

nuo suolelio. — Tai tik tokia 
pasaka, jog kas anksti kele, ta 
Dievas rome. Bet tai ne tiesa. 
Asz visada keliu ankrii, o man 
Dievas nieko ne duoda, no ki
tos rudines kati vow ant žmo
gaus laikosi. Jau eisiu, tai po
nei Mikolicnei piktumas pra
eis —- dadave szypsodamasks,
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smaukdamas ausuote ant kud- 
lotos galvos ir užsimesdamas 
maisza ant peties iszejo sau 
niurnėdamas. Tada szinkarka 
ajxsimalszius gryžo prie įsavo 
užsiėmimo ir da vis kaip kada 
kalbėjo:

— Tai mat, rakalis! da isz 
manos szaipori, kaip szuo už 
tvoros! O ka asz prikeneziau 
ant svieto, tai rodos neyra ki
tas ant svieto nelaimingesnes! 
Da ta rakalis arzina ir daeda 
lyg gyvam kaului, o turiu kaip 
meitėli wzerti ir ėda už tris. O 
ka dalyti, neyra isz ko mokėti 

nes patys
gal su krepszeis turėsime ilazei- 
ti visko atsižadeja. Net mane 
piktumas ir graudumas ima, 
kaip pamislinu, ko asz susilau
kiau. Paw tėvelius turėjau vis
ko ko tik dusziu troszko. Ir 
pau’ksztelio pieno butau ture-

grysziu; o kaip nepirksiu, tai jus kad tik buezia norėjus. Ne 
khuisiait tėvu... ėjau pagal sa
vo noro ir tas mano vyras, už 
kuria teip norėjau eiti, uszian- 
dien dasigraibato kareziamos, 
o asz turiu del kožno būti tar
naite ir da gero žodžio ne gir
džiu nuo pasigenisiu ateiviu. 
Paskui nusiszluoszczius aszaras 
au žiurstu, kalbėjo tolinus: Juk 
po teisybei jis nekaltas? Juk 
mėgino vbaaipl Mėtėsi ir szeip 
ir teip. 0 galėtu kuom kitu už
siimti no szinkoriavimu juk 
tiktu prie visko? Boį ka, ne 
turi giliuko ant švieti Rodos 
kad asz butau vyru, tai gal ki
taip sektųsi ant svieto gyventi, 
Aziandien didele, oj I didelei ne
laime mu® lauke! Ka daryti... 
reike kentėti. Dievas m uis ap
leido, o velno kad ir szaukti, 
tai neateis ir pinigu neatneši. 
-^-Tpfu, po nogiu, kam da man

Bartkus

— Tai ve, didelio daigto — 
atsake bernas — kaip nesugryž 
siu tai pergulėsiu ir ryto su-

ne bus.
— O, asz žinau — kalbėjo 

supykus szinkarka — tau vis- 
tiek, ar yra avižų ar nėra.

'K

— Ne vos asz butau arklys 
ir avižas estau, — tai ne butu 
vis tiek — tarė Bartkus, žiūrė
damas su pasitycziavimu, — o 
kad asz ne arklys, tiktai žmo
gus, tai man kenko, jog pone 
Mikolieno neturi avižų? Bilo 
yra •szmotelis duonos, brski 
bansezeziu ir stiklelis arielkos 
tai kas kita#!

— Teip, teip, tau tiktai ode- 
sis galvoje o kad arielkos ne
gautume!, tai pastiptum.

— Kokia užmokestis, tokis 
ir darbas 
stačzei.

- Nesznokek daug, kvai
ly tiktai eik in kur ei miežiu — 
paszauko su nekantrumu szin-

atlaike Bartkų?

* J
Ka jis kalbėjo? sakyk, ba jau 
man net pikta dairosi...

— Tai ka? — pertrauke vy
ras, dedamas szaukszta ir 
szluostydamas usus.

— Tai t'au, jog tegul butau 
ne už ta-

d ed am as szauk s z t a

In kur pone važiuoji?— 
paklausė Lufszkauskaa, kada 
jojo pati trhmesi prie szildimo 
alaus.

— Važiuoju in Przedbora, 
pas motinėle, kuri jau kelis me
tus manos nematė, ir del to taip 
skubinosi.

— Tai tas Žydas misi i na da 
priesz szaba in Przedbtira szali
tis. Nežinau ar jam pasiseka. 
In Przedbora dvi dideles mv- 
Įjos, kolos užpustytas o už pu
se adynos sutems.

— O gal da yra girios — 
paklauso ponaite.

— Girria prasideda 
ežia, o baigėsi prie pat mieste
lio Przedbora — atsako fezinko- 
ris.

I

ro, jog. mano gąsdiną ir tikini 
ka sako, tai padaris ir jeigu ne 
atiduostiu už penkioljika dienu 
tai viiska teparduoa, ka turiu 
jog Vienuose 
Pszomime.

Tai ka tu padaryki, pa
klauso pati.

— Ar asz žinau?
— Ar no galėtumei pas ka 

paskolinti, norint su dideliu 
paluku? — kalbėjo Magdalena 
— kad tu būtumei ne tokis gre

tai: galėtumei gauti.
Kaip sėdėsi rankas pasibrukąs 
tail niekas neatnesz.

— Nustotumeli, po velniu

•MM*

sudėjimo kūno, su kepuria np- sprando nusisukus,
— atisakė Mag- mezdais,o pc ves isztekejus

daloua — norint tėvas ir moti
na man kalbėjo: ne cik už jojo, 

o mos tau

hi dengi as su plosczium, 
apaezia turėjo skranda.

—’ Kur po velniu tasai tin
ginys, kad lirkli isz’kiiikytu -- ba gero neturėsi,
paklauso paczios, •szlumtyda- niekame ne palengvinsimo. Ir.su tokiom rodom — paszauko

re.

jog tavo tėvai nebuvo

mas usus ir purtydamas kepu-

Nus’iuncziau ji in mies
tą parnoszt. avižų ir bulkeliu
— aVsnke pati.

— Kam? — riktelėjo vyry
— galėjai po velniu dasipras
ti, jog asz tai neužminszau 
už paskutini skatiku
O kad perkūnai Kuteszkintu ta 
bobiwzka paredka! Visada no
ri turėti daugiau proto už ma
ne. Duok man ist'i'kleli ariel
kos, ba kaip szuo perszalau!

— Nugi ko tu po velniu 
klikauji, jeigu ne turi už ka tu
ri pati wu drąsumu, o atneszda- 
ma nuo szinkaus stikleli ariel
kos, dūdavo: — Ne nupuls tau 
karūna nuo galvos, jeigu pats 
nurisi arkli nukinkai. Jeigu 
jau ant tiek nusigyvenome,

teip stojosi kaip kalbėjo. Da
bar kas mane lauke lazda ir 
krepszis, daugiau nieko. ,

— 0 ar žinai del ko? — ta
rė vyras pasikeldamas — szitai 
del to,
tokia fa levais, ‘kaip reike; jog 

ir tavo teva'i ne buvo galvoja isz- 
pirksu. lofati tavo trip, idant, sodbtu- 

mei su paribrukuriom rankom 
jog biednas žmogus kuri mylė
jai ir kurio norėjai tai del ju
ju buvo niekiszu ir pasako: ja- 
gn užs-ispirs ir už jojo isztokew, 
tai nieko apie jaja. ne norc^imu 
žinoti ir kad ir didžiausia var
gą turės, nieko ne duorime. Tu 
padarei kaip norėjai, o jie 'ir

vyrais su nekantrumu. — Pas 
k’a eisiu? Pas ‘ka nusidupeiu ? 
Kur rasiu toki kvail'i, idant 
duotu pinigus ant tuszczio žo
džio? Gal nori, kad stoezia kur 
ant kelio su kirviu ir apiplesz- 
tau koki pakelevinga? Kitokio 
spasabo neiiszcandu, ir jau teip 
kaip jaueziu gala del waves.

— Tylėk! tylėk! nustok 
puitazt ikaves, ba kas tokia sus
tojo prie karezemos — tarė 
Magdolena.

— O teip, sustojo prie kar- 
czemo<s ir iszgeiw arielkos už 
tris skatikus — kalbėjo Lusz-
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kauskais mi kartum szaipu. — 
Czion už važiuoja toki, kad per

nuo

0 mano Dievo! — 
nusigandus ponaite

pa

ant tiek

teip padare, kaip pasako ir ksz guldti ir kad duotu ka uždirb
si žadėjo loeno kūdikio, o no-

... . . .4 iV

ti. O kad perkūnais užbelstu to

szaiike
kaip asz viena su žydu važiuo
siu nakti per girria. O da mate, 
jog turiu pinigus prie saves. O 
gal jis ir geras žmogus, niek 
pikto ne padarytu; nes per kė
lės adynas bid i tokioje baimė
je, o da nepratusei kelionėse, 
tai baisus daigtas.

Luszkauskas nieko ant to no 
atsake, pradėjo tiktai vaiksz- 
czioti po karezema, tašydamas, 
usus. Tame ineina Žydas ir ta
rė:

Klovelande linksmos bobeles, 
Pažinau jais net kėlės, 

Nieko nežiūri, 
Savo vyrus už niek turi.

Tn bile st ubą susirinkineja, 
Partes ir vakaruszkas darinėja 

Munszaines pasirūpina, 
Ir linksmai szutina.

Kada jau per gerkle atgal isz- 
eina,

Tada svyruodamos namo eina, 
Ant saidvoko pargriūva, 

Tsz ko nemažai juoku buna.
Policmonai namo gabena, 
Visi szaukia žiūrėkite ana, 
Rusiszka meszka gabena, 
O kad jus prasmegtumėte, 
Ir žmonių nejuoktumete, 

Jaunu mergaieziu isz kelio ne- 
• 4 stumete, 

Ir ju nepiktumete.

Ant vienu Kriksztynu, 
Buvo biski musztyniu, 

Vyras turėjo piktumą ant 
bobos, ’ 

Ant senos savo mergos. 
Staigai pagriebė buteli, 

Ir nebagiai ant galvos sukule, 
Apie valanda negyva gulėjo, 
Žaidulius daktaras susiūti 

turėjo,
Už tat tokio vyro nereikia bart, 

Tiktai nutverus pakart.
♦ * ♦

Newarkc da vis rudaka varo, 
Tankiai girtavimus sudaro, 
Ypatingai Nedėlios diena, 

Ne rasi stubeles viena, 
Kad munszaines neturėtu, 
Laike miežiu nelebautu, 

In bažnyczia nereikia eiti, 
Ba turi pasigerti, 

Gere visi, 
Seni ir jauni,

Jaigu katra motere nori in baž
nyčia eiti,

Tai vyrelis pradeda keikti, 
Turi vargsze namie sėdėti, 

In girtuoklius žiūrėti. 
Ir pati su jais gerti.

♦ $ ♦
Najorke nekurios bobos, 
Konia eina isz gdlvos, 

Kaip tik sugriebė kiek pinigu, 
Prisiperka ant kožno pirszto 

žiedu, 
Ir da zalatyta ziegoreli užsika

bina, 
Tai iszrodo kaip senyva mergi

na.
Su Lietuviais neužsiduoda, 
Tiktai Anglikus ir Italus 

užkalbina, 
Per naktis bambiliais baladoja- 

si, 
Nežinia kur zulinėjusi.

Ant rytojaus nieko nežiūri, 
Tiktai per diena lovoja guli,

Nu, tegul panaite eina 
Jau gal kiek atszilo.

rint žinojo, jog asz gana rupi- ki gyvenimą! Jau man net ap- 
pajiegu, * ' I I

, no
rint žinojo, jog man nesiseka, 
• .11 1 '♦ J' 1 -1 * • »

linosi u
• !»kiek turiu

jog pati mazgoja sudus ir isz idant turėti kąsni duonos,
neszu pamazgas, norint ant to 
ne užgimiau, tai ir tu gali vJau
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va žinoti.
Man labai skubu ant szabo.

karto.
Sztai i nei na! in karezema da 

jauna ypata, su patogu ir mei
lu vdidoliu, suiskurinia tasze- 
le rankoje siu futrele apsivilkus

■ •«» 4

ant galvos’ didele -įkopėta apsi-

Tai tu mistini ant szabo 
paklausojog kada randavojau kolonije, 

gyvulei 
iszdvesc,o kada paėmiau mies-

pritarnauti, jeigu save 'ir mane ta-i.110 užderėjo jevai 11
davedei ant lokio vargo. O vėl 
neis tave žinojo, jog turi už 'ka

i

tel'ije provincijo ir butu gerai sukus ir lipk'smai tare in Lusz- 
a.vižu nupirkti, ir jog ap'ie tai sakėsi ant szinkaus, tai iszdego 
atsiminsi. Ne viena kurta už- miestelis o mano karezema su-

c i

mirszai nupirkti to ka reikėjo 
nupirkti. Tai ir dabar mieli
nau, jog turėdamas rūpesti ant 
galvos, užmirszi apie tai.

— Nustok, po kvarabu — 
tarė vynas, jau susivaldydamas. 
— Insipleperavai — kaip tar- 
szkine, o man dabar no doto, 
kad vaidytis jeigu alkanais ne
maža rūpestis ir nežino kaip 
iszsikivinkluo^iu isz to.

—• Tai nieko no naudoj ei, 
kaip Visada? — paklauso Mag- 
delena.

— Duok tik valgyti, duok, 
sakau ir neklau'sine/k — pa- 
szauke Lu«zkauskais. — Pasta
tyk bliuda, asz tuom laik arklį 
i užkinkysiu.

Tai tau! — tarė pati ‘in
— Asz žinojau apio tai, 

jog teip bus! Jam niekas nesi
seka. Pareis ei tie su krepszeis, 
arba kur ant tarnystos. Ar asz 
ant to buvau tikus? Oj, 
hied na esmių motere. 
man, kam tėvu neklausiau!

— Teip kalbėdama, prisiar
tino prie kamino, pridėjo bul
vines 'ko>szes in torielka, aplais 
to taukais ir pastate ant stalo. 
O kada Luczkauckas sugryžo 
pastatias aricli, nuaimeto plosz 
ežiu, skranda ir sediao prie ria
lo pradėjo valgyti, tada Magde 
Iena, stovėdama priesz ji. pal
iejus rankas ant priesząkfo

savo.

dogo, bet tame laike no paazel- 
pe manos, norint galėjo, nes da

kauskuis.
— Labas valkaras ponstvai?
— Labas vakarais ponaitei

— altisako Magdalena.
— O tai rots oras1? Norint 

gerai Osmiu pasirėdžius,
ant žydfazku rogių suvis per- 
szalau.

jog

bet

/

in miestą spėti? — 
szinkorius.

— Uj, kas tau sako? — ta
re Žydas. — Ar tai asz nežinau 
jog ir Przcdo'bora da dvi myl 
lios ir tai da tokiu keliu,
reikia važiuoti ketures adynas. 
Asz noriu davažiuoti karezema 
ka už puse mylios nuo czion gi
no ja randasi, Wulkos, ka ta 
karezema prikahiso prie kai
mo.

kad butu su

džiaugėsi, jog tu -sulaukei var
gu, kuri persakinejo. Už tat 
juosus Dievą® nubaudė, atėjo 
ir ant juju liga ir teip paezei 
ugnius ir varge numirė, o butu 
to nesusilaukia,
tavim turteliu pasidalini a, ir 
butu mane paszęlpia tada, ka
da galėjau ir wave iszkivinklo- 
ti ir juju ūkia prilaikyti. Pik- 
tarauk gi dabar ant saves ar 
ant kito bet no manes ir tos va
landos, kurioje už manes iszte- 
kejai.

h-4 Praszomo
prie ugnies —tarė Magdalena.

—• Dėkui ponei gaspadinei 
—atsako pakol e vii nga, prisiar
tindama pas kamina. — Bot ar 
negalėtu [da gautie ka tokio 
ant susziliino? Ar ne 'turite lai
kais kavos? .

—,Kur ten pas mus bu!s ka- das. 
va, mano ponaite?

prisiartinti — Kaip tai? — paszauko 
nusiminus panaite — tai tu no
ri mano viena karezemoj palik
ti, ir tai girrioja ant diena per 
ryt diena ?

— Nu tai kaip kitaip pa
daryti, kas asz per szaba ne
galiu važiuoti? — atsake Žy-

atsako

oj!
Gerai ‘

— Tylėk, tu gremėzdo Ir Magdalena. — Nuo ‘senei jau 
no kai bok man to — paszauko 
Magdalena pakeldama galva 
augsztyn. — Kas nurito tai at
liko, o kas ant svieto, tai ten 
atsako kaip gyveno teip rado, 
o mes numirusiu ne j ūdykime. 
Pasakykie geriau ka tau sake 
szvogeiUs?

— Tai ka sakis? Taro vy
ras. — Jog Szv. Jonas niekam 
pinigu no ditoda, kals no moka 
uždirbti.

?— 0 rakalils! .....
l'/ji' , ' i J i - r .f-

Magdalena, grieždama danti- 
miis!

žmogirs turėjo nuo kavutes at
prasti, prie ko isz mažumos pa
prato.

suuumejo

—- Tali gal pieno turite ir 
kruopeliu? Neilgai reiketu Jau
ti, Norint žydui skubu ant sza- 
bo, bdt tu turėt valandėlė pa
laukti.

— Ir pieno ne turimo. Dvi 
nedėlios atgal karvute nugai- 
iszo, ba no turėjome kuom szor- 
ti. Niekai mumi czion gyveni
mai.

— 0 kad perkūnai užbefa- 
niumejo paltis in mve

— Juk tu man sakiai, kad 
sziadion nuveži in Przedbora— 
taro pana.

— Argi gali tai tiem ne- 
davorka tikėti, ka jio prižadi
nėjo — kalbėjo szinkorka, su- 
paima pinigus, o paskui tegul 
kydamasi apie kaminėli. Bile 
būna, kaip nori.

— Nu, tai kain trisybe — 
atsake žydas kasydamas galva 
jog awz nutolinau jog nuvažud- 
toiu in Przedbora. Ka dary ti, 
kajd negalėjau, bu kolei užpus
ti, jog arklei euVis nustojo bė
gliai. G orai kad darigausiu in 
Vulka, pas Mauszku. O ka 
asz dalytau kad czion turooe 
likri. Tegul panaite skubina ba 
ir terp jau vėlu.

—- Aisz ne važuosiu — taro 
pana ant tikro. — Kft asz ton 
veiksiu per oiela diena ir dvi 
nakti s ? 4

Nu tali kaip bus ? — pa-
kiaule žydas. Tolinus bu*. Nelaimėjo nieką neprisiszaukę.

‘ ■■■ i'/'-įr,

•įl

Vyras per tokia yra laikomas 
už nieką,

Eina kur nori o vyra palieka. 
Nok u ri os in kitur karuojasi, 

Geru laiku sau jeszkOsi, 
Besitrankydamos nesveikataTlr I

feauna,

ii

II

Ii

Ziegorelius ir žiedus prarandą.
Oj tie vargszai vyrai turi korti

ne, 
Susimilka ant j u Pone, 

Ne Žiuri ne vyro ne vaikų.
Eina po szimts velniu, 

Liūdna ateitis tokios moteręs 
laukia,

tu ——
Luisz'knu s kas, vai kszcz iod amas 
po karczeinu ir savo u sum tąsy
damas.

rias kaipo padegei^ 1 jog man rite?
guodama'su galva.

— Gal padalyti szildyto 
alaus siu kinuszlniu ; kiauuziniu 
da turiu

— Už ka rakalis? — tarė 
Luczk'auwkaw — ar tai už ta jog 
man pagelbėjo tada, kad* pas 
ji nu'siidaviau basas ir nuisku-

žiurodaiųa ant jojo imi drąsą ta- davė
re:

— Tai ko tyli kaip nobilis, 
ne ryk teip godžei kad da už-

> 2 tukstanezius iszdszlis
I * I

szimtus auksiniu ant užmoko- 
jimo už ciela mota už 'szita kar- 
ezema ir ant prasigyvemmo?

tukstanezius iszdsžis
“ t . t . .J. h L. -j I

III'

Tai nieko o nieko no tu- I I ,1 ' * 1
— kalbėjo ponai to lin-

turo gaspadine.
I

t
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— Subatdj pasninkas.
— Subatos vakaru pripuola 
Halloween Night”.
— Nedelioj Visu Szventuju.

Panedelije Užduszines.
Nedelioj pirma diena

Tik du menesiaijipkriczio.
iki Naujo Meto. 

Szi an d i on 
f

(Ketverge)
♦‘Mitchell

dSJ '

i|ngel kasi u szvente
Day”. Isz tos priežasties visos 
kasyklos' šiandien nedirba.

H|| w J

-— Panėdelyja prasideda 
medžiosimo sezonas ant zuikiu, 
briedžiu, fezenu ir 1.1

—’ Kita Utarninka pripuola 
Lietuviai pirmam

vorde dar turi proga iszrinkti 
ateivi ant Prapereziu Assesso- 

Todel visi privalome 
balsuoti už Joną Urboną. Tu
rime jin aprinkti.

—* Gedemino Kliubas 
kvs dideli visuomoniszka susi- 
rinkimą Nedelioj, 
Knmai, bažnytinėj 
Visi ukesiai yra 
dalyvauti

ri ūkimai.

riaus.

lai

tuojaus po 
svotai neje. 

užpraszomi 
sziame susirinkimo

nes bus daug svarbiu reikalu 
apsvarstyta kaslink ateinan- 
cziu rinkimu. Kinkiniai szimet 
pripuola Utarninke 3 Novom- 
bėrio.

— Unija vel.uždare Tunnel 
Ridge kasykla už tai kad kom
panija vare brokeri kaipo va- 
szeri o ne<luoda anglekasiains 
kasti angli isz kasyklos. .

— Daug žmonių dirbaneziu 
knsyklosia jaunu ir senu kurie 
neturėjo progos lankytis in die
nines mokslaines, dabar lanko- * ...bi in vakarines kurias insteige 
Readingo kompanija. Szioj ap
linkinėj isz to pasinaudoja apie 
7*00 studentu. Kursas tęsęsi per 
keturis motus. M°kslaines yra 

> pp priežiūra valdžios ir Pcnn- 
sylvanijos mokslo komisija.

— Kunigas Czesna celebra- 
vo miszias Szv. Petro ir Povv- > *
lo bažnyczioja Ta ma k veja ant 
intencijos Vlado Szukveicziaus 
ir jo paczinles, kurie ta diena 
apvaiksztinejo savo 25-metines 
arba sidabrine vinezevone savo 
vedusio gyvenimo.

’— Nuo kokio tai laiko pie
niai skundėsi policijai kad ko
kie tai vaikai surinkdavo pieno 
bonkutes ir jais sudaužydavo. 
Policija ana diena suseko gau
ja tu bonkiniu vagiu: Joną Sta- 
niuloni, James Marsden,
seph Bamo, Alfredas ir Billie 
Sinkeviczįai, II. Onseideo ir 
Rook Alanski Ir kiti kuriu po
licija jeszko.

— Nuo kada pradėjo statyt 
nauja St. Nicholas brokeri, visa 
aplinkine ant dvieju myliu ap
linkui permainyta. Readingo 
kompanija iszduoda penkis mi
lijonus doleriu ant pastatymo 
tojo didelio brokerio, padirbi
mas naujo $.300,000 tilto per 
geležinkelius, perkėlė Readin
go geležkelio stoti in kita vieta, 
25 namai likos sugriauti idant 
duoti vieta naujam brokeriui, 
visas upelis Mahanoy Creek isz

Jo-

kastas in kita vieta ir daug ki
tokiu Qermainu. Naujas broke
ris ims angli isz septynių

'že&niu brokeriu.
• Panedelyja lankėsi pas

t
ma-

f I,

. F. W. Boczkauskus poni Mra- 
zieneH u J. JCiniohin^iHZ Onvigs 
biirgii, kur turi viena isz pui
kiausiu fannu.

Burmistras miesto Juo- 
Sarpaliuis apwergsti visus 

boLszevikus, komunistus ir ki
tus “islus” idant noplatytu 
savo kenkeneziu mokslu prie- 
szai.ą vahlže miesto ir met v t vi- 
sokiuw alsiiszaukimus po Šlu
bas. Jaigu tokio 4‘istai’’ bus su 
sekti, tai bus aresztavot i ir nu
bausti. Policijų paims ]>o savo 
globa tokiu'S'praplat intojus ko
munizmo po szia aplinkine.

f Geruli žinoma pana Adel<

/JIS

istus , >

ist n i

1

Klimiuto, duktė Andriaus Kli
mo, isz William Penu, mirė nuo 
sužeidimu 'kokius upinike au- 
tomobiliaus nelaimėjo Klrnira, 
N. 57 .Teisios lavonais likos at
vežtas pas nuliūdusius 
ant palaidojimo.

f Magdalena Kereviczieno, 
kuri sirgo nuo kokio tai laiko 
parojus isz bažnyczios įstaigai 
Kivsilpnejo ir mirė tuojaus. Ve
lione fc-eptyni metai atgal gyve- 

, per 30 
yveno pas savo seserį 

Narvi šieno,
Ferguson uly, isz kur likos pa
laidota. Velione paliko du bro
li ite Jurgi ir Jonu Koroviczius 
ir dvi seseris Norisieno ir Dum 
czuviene gvvenancze-s Lietuvo- 
jo.

no Waterbury, Conn, 
metu, g 
Ifitszule

levus

20+ S.

.Jurgis Jura i t ils
Cleveland, 

lankosi pas tsavo su n u 
kuris laiko Scbmidto

num Albertu isz 
Ohio, 
Jurgi, 
hotofi.

su su

■3L-X-J____ ?. ......... "J i. i 1

Lietuviszki Bonai
ten siunsdavo savo maldas, kur 
visi jo kaimo žmones susirin
kę melsdavosi prie Dievo alto
riaus. Karta jam besimeldžiant 
prisiminė viena mintis ir nei ne 
sijuto kaip suszuko: Dieve vi
sokiu gamtos turtu del Tėvy
nės Lietuvis nesigailėjai, taip 
ja gražiai parodei, bet kodėl ne 
malonus Gudu caras taip ilgai 
laiko uždraudęs musu Lietu- 
viszka spauda, kodėl jis neduo
da mus dvasiszkojo peno, idant 
savo prigimtoja kalboje mes ta 

|ve Dieva ir Sutvėrėja galėtum 
isz knygeliu pagarbinti...
visokioms gražybėms parodei 
musu szali, Maloniausias Dieve 
surgažink mums ir kalbos, rasz 
to Ii uos v be....
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KAIP ISZRODO UŽLIETOS VIETOS KINUOSIA.
Sztai paveikslas kuri imi rauke Lindberghas
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kada lankosi Kinuos i a. Paveikslas per*
stalo visa užlieta aplinkine mi »sto Ilinghva per iszsiliejima upes Yangstze.

ISZ WILKES-BARRE 
IR APLINKINES

— * Bėgdamas per 
dvieju metu Vincukas 
kevi ežius, 5.’P/2 Penuno 1/ • )o ’/o

ui veži a. 
Va le d • 

uly.,
Kingston©, liktus gana skaudžei
sužeistas per automobiliu kuri 
vare Jonas Mason i.

— Per su: a dūri m a dvieju 
aulomobiliu ant West Nanti
coke plento, Gertruda Ripskio- 
ne, 33 metu, 657 Main uly., 
Plymouth, likos sužeista in ko
ja ir nuvežta in Mercy ligonbu- 
ti.

motu

Norintieji parduot gaunate 
'aukščiausia markėto preke.
Del informacijos rašykite in ‘ 
Dept. 4.

Kurt H. Schurig & Co
» KA ODA A nW A V50 BROADWAY 

NEW YORK
&

17tos Lietuviu Dienos
Atskaita

— Loszdamas futbolo, Kle
mas Kinieliuls, 21 motu, 21. Mc
Andrew uly., Luzcrneje, r,usl- 
žoido sau koja ir nugabentas 
in Nesbitt Ii gon but i.

— Daugeli kitu 
buvo isz priožasliet
liu, kūrinėsią, sužeiNta daugelis 
žmonių.

nelamiu 
automobl-

Per 17-1 a Lietuviu 
laikyta Kugpiuczio 15, 
Lakewood Parke,

virsi dingusi. Antroji — dirbo 
tūloj siuvykloj, kurioj sng'adi- 
nos (siuvama szvarka, negerai 
su kirpdamas, ir numatęs del to 
atsakomybe. rPos keliom, nors 
ir nutžois bėdos, žmogui draugo augo 
sušliuro vienu momentu, ir jis 
nepakęsdamas to — 
būtinai niisižndvti, ir tikslo at- 
sieke. — V.

mkos kelios

REGINYS
Dus jau apie kelis dcsetkus 

met u, Mariampoles apielinkeje 
dievotas 

Krumpliu Jonukas.

Diena 
1931, 

viso Ineigu 
buvo $1,196.74, Iszoigu $159.07.
Pelnol i ko $1,037.67 kuri suma 
padalinta pusiau ir 
czekiais $518.83 Seserimi Pran- 
ciszkietem, Pittsburgh, Pa 
Seserim Kaži m i erotom, 
Tereses Fondui, Chicago, 111. 
$518.83, lieka pas iždininką le.

l’ž stambias aukas dekavoja 
Seserys szifdingai 17-tos Lie
tuviu Dienos rengėjams ir da
lyvavusiems toja Lietuviu die
noja praszydamos nuo 5risoga- 
lio atlyginimo.
17tos Lietuviu Dienos Valdyba 

Ant. Leskauskas, Pirm. 
. Ona M. Novakaite, Rasz. 

Maro. Lapinskas

pasiusta

Girardville, Pa. —
Nedolia Ashlando ligonbutyje 
p. J. Pužieno pagimdo
Tėvas Jurgis Pužas isz didelio
džiaugsmo dalina visiems 
gera cigaru. Yra tai ju pirmu
tinis suniis.

Praeita

sunu.

seserim
Pereses

• I

L1 
n

ir
v.

Iždin.

SAKO JISAI YRA GUBER
NATORIUM LOUISIANOS

Senais gubwnatorius Huey 
P. Long, paskutiniuosia rinki- 
mnosia likos išrinktais in Suv. 
Valst. semite, per ka negali lai
kyti daugiau taji din»sita. Todėl 
vice gubernatorius Povylas N.• Ant svieto randasi da 23 

bilijonai tonu geležine* nidasįCyr apemo taji diiteta, bot so
po žeme ant viso skieto, kurios 
da noiszkase.

• Kaa metas Suv. Valsti- 
juosia anglinei durnai padaro 
bledos ant dvieju bilijonu do
leri n.

neteis jojo nepripažystn ir ne
nori iszsižadet savo 
ka i po gubornatori uis.
terp dvieju gubeniatoriu fina
karszta kova, katras tikrai yra 
gubernatorium.

dŽiabo
Dabai

po

Brooklyn, N. Y. — 60 m., Lie
tuvis, 
la i t is, 
insigeide mirti. Nusprendė ga- 
zu užsinuodvti, 1 
vns pirmajai pagelb'ai — isz- 
gelbdtas, vėliau tarakoninais 
milteliais apsinuodijo, ir szi 
karta pirmajai pagelbai pribu
vus ir ji nuvežuH in Kings 
County ligonine — (senukas 
miro.
Nusi’trucinimo priežastis: 

siln)des gyvenimas, x argas ir 
kitos bėdos, kuriu dvi didesne^ 
tokios: Tūlas jo draugais, megz
tais pagerti ir turėdamas kisze- 
noj pinigu, juos praleidžiam 
5 dolerius inteike velioniui 
saugoti, vėliaus jis ir turėjo ta 
paežiu silpnybe, 
“iiszslyduS'i.

nevedes, Antanas PoVi- 
gyvenos 127 Grand Si.,

t

ir Ji

F
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GYDUOLE AR TABLETAI 

PraAzulina galvos skausmą in 30 mi- 
nutu, sustabdo szalti pirma diena, 
ir sustabdo Malaria in tris dienas. 

666 Mostls del kūdikio sselcslo.

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS 1023,358.62

Vaikelis paskendo gilumoja| 

maldos, apsiverkė. Lyg lauke 
- atsakvmo.

Varpas bažnyczios bokszte 
atsiliepė, toli, toli, vos tik gir
dėtis tik per tarpgiri tarsi su
kruto medžu lapai lonkdamio- 
si. Buvo pusiau misziu — pa-' 
kycjimo laikas. Vaikelis vis* 
meldėsi karsztai. Jo jėgos buvo 
valdomos kokios nepaprastos 
esybes, tarsi lyg per miegus lyg 
kad kokios dvasios stebuklin
gos palytėtas, iszvydo nepa
prasta regini. — 
vaisia retu debesėliu, Szven- 
cziausioji Jėzaus Szirdis 
iszpasakytu gražumu plesno- 
janti dangiszkos meiles spindu
liais, tarsi visa Lietuvos žemo 
nuszvieczia. Žemai du berže-! 
liu reiszkia tevyniszka meile.’ 
Prisiminima tėvu boeziu, kurie 
kente už tėvynė, už tikyba.

Tikra meiles vaidu ve, suža
dina jausmu visokus reginins.l 
Jonuko tikra tevyniszka meile1

Mokame 3-czia procentą ant 
nudėtu pinigu. Procentą pride- 
dam prie junu pinigu f Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalaussu musu ban
ka nepaisant ar mažas ar didelis.

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

Minersville, Pa. — Siausda
ma prie ugnies arti namu, sze- 
sziu metu Elzbieta, dukrele Mi- 
kolo Kaži meru, 534 Delaware 

taip baisiai apdega, kad
in dvi valandas baisiu kaukiu 
kankinama mergaite mire Pot
tsville ligoni) u t oje.

iszvvdo
Tarp p rasz-

I

ne

a ve.,

A m e r i k o n i sz k i ge 1 e žiu k c - 
praeitu meta iszdave 300 

doleriu ant visokiu
loi
milijonu 
pagerinimu.

*VaMije Utah, žmogu's ap
kaltintas už žudinsta gali sau 
iszisrinkti mirti per pakorimą 
arba suaznudinia.

Didžiauso mapa (žemla- 
pis) randasi San Franciske, 
kuri turi 200 masltn Ilgio ir b 

niautus ploczio, kuri parodo vi
sa Kalifornijos valsti.

Read i n jC 
< lines

k

seki vežios
•/

Ant. J. Sakalauskas 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

331 W. Centre St; Shenandoah, P*.
(Bell Phone, Diul 2-1512)

vėliaus pribu-i
1 1 * *

nn-

i

pa-!

ir penkine
” Kai reikėjo pi

nigus gražinti, penkine jau bu- 
I * *

W ll i H-..... ... ~

Kai

Nedeline Ekskurcija

In New Yorka $4.00
Nedelioj 1 November io

Praleiskite diena New Yorke arba 
atlankykite gimines ar pažinstmus 
Matykite szi didžiausia Amerikos 
miestą.

Specialia Teeinąs Subatoa Nakti 
Isz valanda
Shenandoah ......................... 12:35
Mahanoy City............................1:16
Tamaqua ................................ 1:45

$12 IN TEN IR ATGAL
Pabaigos savaites ekskurcija

IN NEW YORKA
31 Oktoberio ir 7 Novemberio
Nuvažiavimas in ten ir atgal, ho* 
telis, valgis ir parodimas miesto. 
Matykite plakatus apie daugiaus.

^■••ei UI ,e.iII,FI-^. eei «—.... , ■ —i—7*1 UIWI— «■ l» • !■■■*■« ei n —■ B W , W Wi ml

ANT READING GELEŽINKELIO

LEHIGH VALLEY
EKSKURCIJA IN

NEW YORK
NEDELIOJ, 1 NOV.

DUBELTAVAS 
TIKIETAS$3^5

i Specialiszkas treinas apleis Mahanoy City, 4:25 ryte. 
Grižtant, apleis Jersey City, Exchange Pl, Sta., 7:30 
valanda vakare.

piemenei is, 
Jis labai 

nusprendė^ mėgdavo tarnauti pas ūkinin
kus, kuriu kiemai būdavo ap
augę gražiais medžiais.

Vienus metus jam pasitaikė 
pas viena ūkininką ant tarnys- 
tos but i, kurio buvo labai gra
žiai apaugės kiemas invairiais 
medžiais, irp papuosztas geliu 
darželis kuris per vasara puosz 
davo grinezios ir 
langus.
Jonukui užvis labiausiai puo

lė in aki du berželiu, kuriuodu 
plclsdejo savo szakclems,priesz 
pat prieangi gyvenamos trio- 
bos augdami geliu darželyja.

Kiekvienas isz tu berželiu 
gėrėjosi, kad jisl abai tarpiai 
augo ir bujojo.

To kiemo mergeles tu berže
liu nelabai apkente, nes juodu 
stdlbe rūtas ir kitas gėlės savo 
placziu pavesiu ir išsivynio
jusioms szaknims po puria že
me darželio. Dažnai mergeles 
kasi nedarnos lysveles, užeziuo- 
pusios szaknis berželiu, ju ne
sigailėdavo ir jas naudodavo, 
žeme aplipusia apie szaknis su
gurindavo, ir kitokius nemalo
nus darydavo; bet berželiams 
tarsi tas eidavo ant anudos, nes 
paliuosuotoja žemėjo dar stip

riau szaknys gaudavo kerioti; 
dėlto neiszpsakytai berželiai 
dar pradėjo daugiau užstelbti 
gėlyną, nes daug tarpesni už
augo.

Bet mergeles ju nonpkente; 
kaž-kas jas pamokino, kad rei
kia palei pa ežia žeme berželiu 
liemens žieve nulupti,.
tuojaus iszdžiusia. Jonukas tai 
dasižinojas, pranesze savo ūki
ninkui, kad berželiams rengia
ma pražūtis, o mat tuodu ber
nai ies ūkinink buvo didžiai ger I C '! *i,7„
biamu, nes juodu buvo pasody- 
ti atmineziai ūkininko tevucziii 
mirties.

Jonu'kas už savo isztikimybe 
nupelno pas ūkininką dide ma
lone, ir juom taip pasitikėjo 
kai ptikru savo sūnum.

I Netik ūkininkas gėrėjosi isz I 
Jonuko isztikimybos, bet visi - 
aplinkiniai džiaugėsi isz tokio 
pavyzdingo ir doro vaiko. Bet 
isz teisybes buvo geras vaiki
nas.

Jonukas .labai mylėjo gra- I ' * ,
žius gamtos reginius; 
janezius medelius,

I

tai jie

persistatė jam pilname paveik-' 
sle ko jis troszko.

Musu Lietuviu 
troszkimas turėtu būti, 
pirmoja vietoja visoms spėkom 
remti Lietnviszka spauda. Be 
Lietuviszkos spaudos niekuo
met nebujos ir netarps Katali- 
kiszkoji eldija. Visu Lietuviu 
Kataliku, turi būti būtina už
duotis remt ir platint 
jėgoms Lietuviszka 
y pacz la i k raszty ja.

Kataliku j 
kadi

visoms 
spauda

Lietuviai Schuylkill Pavieto 
Balsuokite už

PAUL W. HOUCK
ANT COUNTY TREASURER

«

žaliuo- 
janezius modelius, žydinezius 
darželius, giodanezius pauksz- 
telius; biteles neszanczias mo
dų ir vaszkaį ta viską gorbo ir 
dekavojo iDevui, kad jo pri
gimta szalis Lietuva tokioms 
gražybėms iszpuoszta. Nekarta 
jis ganydamas gyvulius ■ Sek- 

I w i • • <1• i t n > r • •madieniais laiko Szv. Misziu, 
klaupdavosi link bažnyczios ir

I

Nuliudimo valandoje, sutei
kiam geriausi patarnavima. Pa- 
laidojima atliekam rūpestingai 

Busite pilnai užga-ir gražiai, 
nėdinti.

Isz Mahanojaus ir Girardvilles 
jeigu kas pareikalaus mano pa
tarnavima tai meldžiu man tele- 
fonuoti o pribusiu in deszimta 
minutu. Bell Phone, Dial 2-1512

Wm. Traskauskas 
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėlius. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, veseliju, pasivažinėji
mo ir t. t. —Bell Telefonas 506 
603 W. Mahanoy Ava; Mah. City

K. RĖKLAITIS
Lietuviazkaa Graboriua

Schuylkill Pavieto Lietuviai 
Balsuokite už

Wm. R. ADAMSON
Ant County Commissioner

T

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

516 W. Spruce St., 
Bell Telefonas 149 

MAHANOY CITY, PA.
306 Market Street 

Bell Telefonas 441-J 
TAMAQUA. PA.

, GERESNI LAIKAI ATEINA
Naujas tiltas prie St. Nicholas ir naujas pagerintas kelias 

Tas viskas
Laikvkites drueziai •

in Gilbertono. Naujas St. Nicholas brokeris, 
pabrangins Mahanojaus prapertes.
to kas yra geras. Merchants banka yra su jumis.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY OITY, PA.

MBMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM
____ - - - ........................ . 't . ■

Kaip Palaikyti 
Savo Darbą!

Palaikykit save stipriu ir sveiku.
Bukit punktualus.
Bukit darbštus.
Bukit lojalus.
Dirbdami mąstykite apie darbą.

Mark •PAIN-EXPELLER*
Ir«f. J. V. Pat Biure, 

naudojamas reguliariai jums pagelbės palaikyti lanksčiais pailsu
sius muskulus, išims i ‘ 
ulkirs kelią ankstyviems peršalti 

PAIN-EXPELLERIS* laiku 
darbo palaikymą. 
Kaina 35c. ir 70c.

• Ttkraaie turi INKARO val»UienU|.

Trade

skaudėjimą ii sustingusių geliamų sąnarių, 
sips peršalimams.
__  ____ t panaudotas • daugeliui užtikrino

• - - • - Parsiduoda Visur

a




