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RYNKEVICZIENE NUSIDU- 
RE ANT SMERT SU 

ŽIRKLĖMS.
Minersvile, Pa. — Teofile Rin- 
kevieziene, kuri likos areszta- 
vota už laikymą kekszu narna 
ir nepadoru pasielgimą, atėmė 
sau gyvasti Gero Piemens prie- 
glaudoja Readinge in kur sū
dąs siunezia visas paleistuves 
ant pakulos, perdurdama sau 
szirdi su žirklėms. Kada poli
cija ja vėže drauge su kitoms 
merginoms in Readinga, Ryn- 
kovieziene bandė iszszokti isz 
automobiliaus tiksle pasidary
mo sau mirti.

Metas laiko atgal Rynkevi- 
czienes vyras likos sudegintas 
ant smert deganeziam tvarte o 
ne taip seniai kokis tai žmogus 
likos perszautas jos vietoja. 
Policija ant ’galo padare abla- 
va ir motere aresztavojo.

TRANKĖSI BAMBILIUM O 
SZEIMYNA NETURĖJO 

KA VALGYT.
Peoria, Ill. — Jokūbas Karic- 

ki, likos paszauktas in suda už 
pasiūt iszka varyma automo- 
biliaus ir likos nubaustas ant 
dvideszimts doleriu. Jokūbas 
iszsikalbinėjo buk neturi pini
gu an užmokėjimo bausmes, 
kad yra vargstu, o jo szoimyna 
neturi ka valgyt namie jau nuo 
keliu sanvaieziu, o norints pats 
nedirba, bet turi automobiliu, 
kuri paOme ant iszmokescziu ir 
jau inmokejo apie szimta dole
riu.

Laike teismo liudijo ir jo mo
tore, pripažindama teisybe ka 
vyras sake, kad maisto ne turi 
ir reikalinga naminiu rakandu. 
Sudžia netemino aiit ju vargo 
ir liepe parūpint pinigu ant už
mokėjimo bausmes norints Jo
kūbas su noru norėjo atsėdėti 
bausme kalėjimo.

Daug turime tokiu žmonių 
kurie neturi kuom pasirodyti, o 
ant gazolino randa pinigu ir 
pyszkina bambiliais per dienas.

gu ant užmoko ji mo . — A1W: t1 »
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AUTOMOBILINES NELAI
MES PENNSYLVANIJOJ.
Ilrrisburg, Pa. — Isz 1930 

ypatų užmusztu praeitam Sep- 
tembęrio menesyja automobiliu 
nelaimėse Pennsylvanijoj,
buvo vaikai. Szesziolika isz tu 
vaiku buvo keturiu ir mažiau 
metu. In devynis menesius szio 
meto 286 vaikai likos užmuszti 
Septcmberio menesyja automo
biliai sužeidė 4,052 ypatas isz 
kuriu 820 buvo vaikai isz kuriu 
173 neturėjo keturis metus, nuo 
Sausio menesio sužeista 568 
vaikai. Nuo -Sausio menesio
1,547 varytojai automobiliu tu-
rojo nelaimes kurie buvo vyrai 
o 68 buvo moteres.

jj • ■ *  •

APSZUTINO VYRA IR 
VAIKUS.

Bay City, Mli'ch. — Idant isz- 
gasdyt ir priversti savo vyra 

' kad rastųsi daugiau namie, 
Leona Benner, apszutino savo 
vyra ir du vaikus kada tio gu- 

: > »lejo lovoja. Vyras ir vaikai ran 
• dari dideliam pavoju ja ligon- 

. ; buteje. Nelaba motere likos už-
,. n, / /daryta kalėjime už toki szposa.
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SURADO DU GYVUS
TAMOSZIUNAS IR MOTZO- 
NI SURASTI GYVI PO 132 

VALANDŲ UŽGRIUVL 
MUI KASYKLOSE.

NUO SUBATOS LYG PETNY- 
CZIOS GYVAM GRABE.

JonasShickshinny, Pa. — 
Tamosziunas, 40 metu jo bodo 
Jonas Matzoni, 22 metu, kurie 
likos užgriauti Macanaflua ka- 
syklosia nuo praeitos Subatos 
su szesziais kitais, likos atkas- 

sveikais 
apie
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SALUTE ANT ATMINTIES MIRUSIO ROOSEVELTO.

Isz Visu Szaliu
PEILIS NENUKIRTO BAN
DITUI GALVOS — DOVA
NOTA JAM GYVASTIS.

» Fuchangfci, Kinai — Žymus 
po visa aplinkine banditus 
Jongheicho neeenei nubaustas 
ant nukirtimo, ’sziadien naudo
jasi isz laisvėta ir yra guodoja
mas nuo visu isz priežasties 
nepaprasto atsitikimo.

Jongheicho drauge su
draugais likos suimtais už dau
geli apipleszimu ir keliu

’savo

t i gyvais ir sveikais praeita 
Petnyczios ryta apie szeszta 
valanda. Artimoja gulėjo ketu
ri kiti draugai užtroszkia nuo 
gaze. Per pen kės dienas d ra u-’ 
gai dirbo diena ir nakti su vil- 
ezia at kasimo nelaimingu gyvu 
bet tik du surado gyvus.

Tamosziunas surinkęs žuvu
siu dinerkes, bonkas ir lempu- 
kes, turėjo ka valgyt su savo 
draugu ir tokiu bndu užsilaiko 
prie gyvasties. Kada juos su
rado, abudu buvo sveiki ir ne
norėjo važiuoti in ligonbute ant 
atilsio. Su aszaromis pasveiki
no Tamosziuna jo pati su sep
tyniais vaikais kurio nesitikėjo 
daugiau matyti. Gyvena jisai 
ant 67 Canal u'li.,‘ Shickshinny.

Žuvusiu kitu anglekasiu lai- 
ą/^sibuvo Subatoja.

"Po siirad i m iii u žg r i a u tu j u, 
jaunas Motozni kalbėjo, buk 
yra dėkingas Tamosziunui už 
užlaikyma gyvasties, kuris ji 
ramindavo ir inkvepinejo vilti 
kad juos suras gyvus. Tamo
sziunas iszdalinejo maistu ir 
vandeni su dideliu paezedumu 
ir užsukinejo ziegoiJeli idant 
žinoti kiek laiko
vam grabe. Kada ant galo isz- 
girdo pikius už sienos paszau- 
ke in savo dranga, kad iszgel- 
betojai jau netoli ir už 
valadu rasis namie. Po žeme bu 
vo labai szalta, bet per vaiksz- 
cziojima suszildinejo savo su
stingusius kunus ir tokiu būdu 
užlikinojo savyja sziluma.

ziegoiJeli 
randasi gy-

keliu

szia- 
yra pasirengia 

sugryžti atgal po žeme kasti 
kuriuos

savo gyvau
ju kiti

Abudu vyrai jauezesi 
dien sveiki ir

juodus deimantus už 
vos nepaaukavo 
ežius kaipo paaukavo 
draugai.

PAGIMDĖ TRYNUKUS.
Harrisburg, Pa. — Pirma 

karta, nuo kada likos atidaryta > • 
Polyclini ligonbute, 1909 mote, 
užgimė czionais ana diena try
nukai, kuriuos pagimdo Mrs. 
Meade Lyter. Kožnas isz j u svo 
re po keturis svarus — du vai
kai ir viena mergaite.

likos apkaltintas

Analostan sala, ant Potomac upes likos parduota ana diena del Washington Gas Light 
kompanijosuž $364,000, kuri pa lovanojo del Kolumbijos Distrikto, kaipo parka ant atminties 
mirusio prezidento Roosevelto. Ant tos salos likos pastatytas puikus stovylas ant jo atmin
ties

i

WATERBURIO 
NUTEISTAS KALĖJIMU.
Waterbury, Conn. — Pereita 

savaite buvo Teofiliaus Latve- 
gy veliantis ant 6248 Ed- j no byla del namo padegimo.

M
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LIETUVIS MOTERES NENORI
PROHIBICIJOS

ISZPIOVE ŽMONAI 
LIEŽUVI.

Vienas Serbu laikrasztis pra- 
nesza, ‘kad vienas Serbu ūki
ninkas Kežu vi savo žmonai isa- 
piove. Jits dažai ’suriginezydn- 
vo su savo žmona. Pagaliau jis 
buvo uždraudęs savo žmonai 
bet ka priewz ji kalbėti, bet 
žmona neklauso. Tada jis prt- 
riszo žmona prie medžio, rėp
lomis ksztrauke jos liežuvi ir 
peiliu nupiove.

Sztai prie ko kartais nerei
kalingas moters plepumas pri
veda.

tėvas dideles szei- Prisaikintuju suolas rado ji 
kaltu o sudžia paskyrė jam nuo 
2 iki 4 metp aidėjimo. Latveno 
advokatas praszc, kad teismas 
bausme visai dovanotu, nes 

kurios 
užlaikyti. 

Bet sudžia paaiszkino, kad jis 
in tai jau atsižiurejes ir del to 
tokia lengva bausme Latveliui 
paskyręs. Aukszcziausia baus
me už toki prasikaltimu butu 
10 metu kalėjimo.

Kartu su Latvenu laivo aresz 
tuota ir jo žmona Mikalina, bet 
teisinas rado ja nekalta. Teis
mo nuomone, narna padegęs 
pate Lai venas, norėdamas gau
ti pinigu isz apdraudos kom
panijų. Kad namas buvo t y ežia 
padegtas, tai sprendžiama isz 
to, kad atvykę ugniagesiai ra
do narna degant keliose atski
rose vietose ir rado prilaistyta 
žibalo. Latveno rakandai buvo 
apdrausti keliose kompanijose 
ant $3,500. Vadinasi, jaigu jie 

butu gavės

AR TAI VADINASI AMERL 
KONISZKA TEISIN- 

GYSTA?
Muskogee, Okla. — Oscaras 

Leeds,
wards a ve.
mynos susidedanczios isz pa- 
ezios ir asztuoniu vaiku, netu
rėjo darbo kone per metus lai
ko. Jeszkojo užsiėmimo visur, 
bet šugryždavo ųamon su tusz- 
cziom rankom ir tas ji pastūmė 
ant kelio prasižengimo.

Tasai vargszas likos areszfa- 
votas už sulaikyma žmogaus 

a temo
sulaikyma 

ant ulyczios nuo kurio 
szeszis dolerius už kuriuos pir
ko szeimynai duonos, 
nubaudė ji ant deszimts metu 
in kalėjimą. Sūdo radosi pati 
su vaikais ir meldo sudžiaus 
susimylejimo, bet tasai nenorė
jo klausyti ju. Buvo (ai Leedso 
pirmutinis prasižengimas.

Po tokiai toisingystai sudžia 
aplaike daugeli meldimu idant 
sumažytu bausme to žmogaus, 
o nekurtos kompanijos pasinio 
žmogui darbus, bet ir tas nieko 
nepagelbėjo.

Slidžia

rado
MOTERES SPYRĖSI PRA- 

SZALINIMO PROHIBIOL 
JOS, KURI PADARE ISZ 

ŽMONIŲ ASILUS.

meldo

MOTERE NUŽUDĖ ZAKRIS
TIJONĄ IR PATI SAVE.
Scranton, Pa. — Jonas Red- 

zakristijonas 
Episkopolu

mond, 59 metu, 
prio Metodistu 
bažnyczios ant Elm ulyczios li
kos nuszautas’ant
Mrs. Amelia Jones, mw x><v>vh, 

kuris po tam pasižeido save ir 
guli ligonbutejo.

Porele meilinosi per 30 metu. 
Motore buvo persiskyrus du 
kartu o treczia vyra turi Chi
cago. Redmondas buvo paeziuo 
tas vyras ir nuo kokio tai laiko 
pertrauke meilingus ruszius su 
Amelia, bet toji kaip pikta dva
sia vela prilipo prie Jono spir- 
darnasi kad ir ant tolinus su ja 
gyventu. Isz to kilo nesuprati
mas, kada motere atėjo in baž- 
nyczia kurioja Jonas dirbo ii’ 
tragedija atsibuvo.

smert per
50 motu

draugo

Mergaite

UŽ BONKA MUNSZAINES 
VISA GYVASTĮ IN

- KALĖJIMĄ.
Lansing, Mich. — Fridrikas 

Palm, už turėjimą paintukes 
munszaines,
ant viso gyvasezio in kalėjimą. 
Buvo tai jo ketvirtas prasikal
timas. Teisinas padavė in aug- 
szcziausia guda ir pagal advo
katu nuomone, tai Palm bus isz 
teistas. . |nesno mergaite isszigelbejo,

I

Latvėmis tris 
dabar nebusią kam

dovanotu 
žmona,

butu sudegė, jis 
gražaus pinigo.

EDISONAS PALIKO MILI
JONUS DEL DVIEJU 

VAIKU.
Newark, N. J. — Mirusia Ta- 

moszius Edisonas, paliko visa 
turtą del dvieju sunu, o ketu
riems vaikams po pirmai pa
ežiai paliko mažus užraszus. 
Del paezios neužrasze nieko, 
nes jai paliko gana dideli turtą 
už savo gyvasties. Badai Edi
sonas paliko daugiau kaip de
szimts milijonu doleriu verties 
turto.

Dabar du suims Edisono nuo 
pirmos paezios užvodo teismą 
del sulaužymo testamento, ku
riame Edisonas užraszo visa sa- s
voturta del vaiku nuo antros 
paezios.

. !, 1 ■■ ............

NORĖJO PAPIAUT PACZIA 
KRITO NEGYVAS.

Pautucket, R. L 
Bornman, 
munszaines,. parojus namo, pa
griebė dideli mėsini peili no
rėdamas papiaut savo moteria. 
Motoro iszbcgo laukan, o vyras 
bego paskui, tropais žemyn ntio 
kuriu nukrito žemyn nusilauž- 
damas sau sprandą ir ant vie-

iszgeros
- Leon 
už daug

MERGAITE SU SZUNIM SU
DEGĖ DEGANCZIAM 

TVARTE.
Stevens Point, Wis. — Jami-

na Kollozek, 4 motu,
su savo szunycziu pražuvo de- 
ganeziam tvarte savo tėvo arti 
miestellio Dewey.
drauge su savo dvieju metu se
sute siautė tvarto. Szionas užsi
degė, o kada mergaite bego isz 
tvarto, kojos pasipainiojo iii 
lenciuga aplink kakla szunio ir tos mirė. Gal kad nobutu geros 
abudu sudoge ant smert. Jau- munszaines butu sziadien gy

vas.

sake:

žu- 
dinseziu. Kinu tiesos yra grei
tos, todėl visi likos nuaprensti 
ant nukilsimo gaivu. Szdszin 
banditu galvos likos greitai 
niįkifsitos, bot kakla peilis puo
lė ant galvos Jongcheicho, gal
va nenukrito nuo stobrio, bet 
peilis tiktai'su žei d o kakla ban
ditu vado.

Sudžios ir budelis matydami 
tai, suprato tame koki nepa
prasta apsireiszkima ir antru 
kartu nekirto jam galvos, kuri 
nuvožė tin ligonbuiti ant gydi
mo ir dovanota jam ‘kalte.

Dabar vadas yra liuesas, at
gavo savo pi'lietiiszkas tiesas n 
yra guodojamu žmogų kuri 
Dievas apsaugojo nuo baisios 
pabaigos.

GYDO SERGANCZIUS ŽMO
NIS SU PAGELBA MALDŲ
London. — In czionais pri

buvo įstebėkiadariis misijonie- 
ris, evangeliku pastoris, fcuris 
nuo keliolikos dienu laiko pa
maldas Ndthingham 
ežioje.

Praeita sanvaite misijonie- 
lius Martinas Domner, laike 
pamclkslo kalbėjo, kad, jeigu 
žodis Dievo bu!s garsi nomas su 
tikru tikėjimu, tai stebuklai 
gali būti daromi teip, kaip ki
tados Kristusas darydavo. At- 

ser-
ganezia moterila, kuria surado 
Kensingtone, kuri per keturis 
metus negalėjo pajodyt kojų. 
Pastoris liepe moteria atveszti 
prie altoriaus del kurios drau
go su žmonimis atkalbėjo mal
das. In kėlės miliutas po tatm, 
motere iszejo pati bo pagelbos 
žmonių. Liudintojai, kurie ma
to vista! ta ji atsitikima net ap- 
Isiverke.

Negana to, 13 metu vaikas 
sugryžo namo bo kriukiu, kita 
motoro atgavo girdėjimą, o vy
ras, kurio kojos buvo sutinia 
ir negalėjo vaikszcziot nuo 
daugelio metu teipgi pradėjo 
va'ikszczio't.

Paskutines Žinutes

bažnv-

dykaduoniu isz

Philadelphia. — Penn Athlon 
tic kliubo atsibuvo susirinki
mas politikiszku vadu ir Wo
man’s Organization for Nation 
al Reform — Moterių Organi
zacija ant permainymo valdisz- 
kos prohibicijos.

Advokatas Bright pasako 
buk sūdai iszmala konia po 
szimta teismu ant dienos už per 
žengimą prohibicijos kas yra 
labai juokingu ir paniekinan- 
cziu del Ameriko o svarbios tie
sos yra perdėtos ant ilgesnio 
laiko.

Miss Agnes Replier
“Kasztai užlaikymo prohibici
jos padare isz musu asilus ir 
da veidmainiai meldžia val
džios $2,000,000 ant nauju sznl- 
pu. Valdžia spyrėsi sumažinti 
kasztus užlaikymmo f loto, pra- 
szalint gerus darbininkus bot 
niekas nepasiprieszino kad pra 
szalint tiek
prohibicijos. Jau 150 milijonu vežta ant ratinio krėslo 
iszduotu ant privertimo žmo
nių kad negertu o keturi bilijo
nai doleriu žuvo taksuosia, kas 
užtektu ant iszmaitinimo be- 
darbiu. Vietos kur žmogus ga
lėtu iszsigert stiklą gero alaus, 
praszalintu tuojaus bedarbe ir 
t rucyznas, kokias žmonys szia- 
dion gero. Jaigu mos klausy
tum rodos advokatu Drauga
vęs, Daktaru draugavęs, Amo- 
rikoniszkos Fedoraacijos Dar
bininku ir American Legion 
tau noturotamem batlegoriu, 
tiktai gerus bravorus ir žmo
nys butu sveikesni ir užgana- 
dyti. , *

Tiktai paežiam South Fila
delfijoj valdžiai kasztuotu 15,- 
000,000 doleriu ant užlaikymo 
prohibicijos. Jaigu valdžia už
dėtu dviguba padotka ant go- 
rymu tai žmonių gyvenimą no- 
sutriimpytu kaip sziadien viso
kios trucyžnos daro.

11 Baltimore, M d. — Du vy
rai ir dvi motereH likos už
muszti per susidurima automo
biliu o vienas mirtinai sužeis
tas.

U Philadelphia. — Du stryt- 
karei susimusze ant No. 9 kelio 
s uže Usd amos 26 pasažierius. 
Visi nuvežti in ligonbutes.

Ashland, Pa. — Laike fut 
boles loszimo tarp ’Ashland ir 
Porter kliu'bu sužeisti du logi
kai Juozas Rusileviczius, *18 
metu ir Fredas Comford, -17 
metu. Abudu randasi Ashlando 
ligonbutejo. . ’ c

U Reading, Pa. — Du ban
ditai užsmaugė groserninka 
Joną Szimeca,- 53 metu ant Ri
ver ulyczios o jo pačzia mirti
nai sumusze. ’ * .

H Alekisandrijo, Egiptas.— 
Ant salos Cyprifeo kilo pasikė
limas prieezais Anglikus, ku
riamo užmuszta 15 pasikėlei i u 
ir keli Anglisriri kareivei.

H Mount Carmel, Pa. — Ka- » ■ * ♦ 
zimieras Korzeniewki, 54 nle- 
tu, anglekasis, likos užmusztas 
Alaska kasyklosia per dinami
tą.

1[ Harian, Ky. — Eksplozi- 
je gazo No. 30 kasyklom, Lyn
ch, užmusze tris anglekasius :r 
apdegino kelis. Tame laike ka
syklom radosi apie 600 angle
kasiu. V >

Ar Žinote Kad... e
§ Soviatinioje Rosijoi ran

dasi 1,700,000,000 margu gir
nos sz kuriu tikai vienais bili
jonais margu yra iszmieruotas.

§ Brazilija yra didžiauriu 
sklypu Pietiniam Amerike, ku- 
rila yra didesnis už Su vieni taa 
Valstijas ir Alaska per 250,000 
keturkampiniu myliu.

§ Peru turi 10,000,000 aviu, 
1,500,000 alapku ir 500,000 la
mu,
kerpa 14,200,000 svaru vilnų.

§ Upe Nilus, Egipte aplais
tė kone iszeszis milijonus mar-

nuo kuriu kata metas hu-

MATE KRYŽIŲ ANT 
MENULIO.

Milwaukee, Wis. — Kelioli
ka žmonių ana vakara mate 
aiszkiai ant menulio kryžių. 
Buvo apie asztunta valanda va 
karo. Nokurie žmones kalba, 
buk tai yra ženklu prisiartin- 
anezios karos.

SENIAUSE MOTERE KU
BOJE MIRE

Santiago, Kuba. — Praeita 
sanvaMo mire orionais seniau
siu motere Visoje Kuboje. Yra 
tai Doloresa Mėsa, kuri turėjo 
įsuvirszum 136 motus. Paliko 
daug genezių ir buvo vedus ko- 
turiis kartus* Lyg pabaigai sa
vo gyvenimo buvo sveika, ma
to gerai ir daug vaikszcriojo.

§ Meto 1930 P&nainots kana 
las uždirbo gryno pelno 18,682, 
452 doleriu nuo vispkiu ineigu.

gu žemes.
§ Praeita meta isz Hondū

ro isostunsta 30,624,911 pundu 
beneniu. ; .

§ Meksikas turi 14,820,642 
margu žemes kurioje randasi 
aliejus, bet tiktai 14,820 mar
gu tosios likos sunaudota ant 
suradimo aliejaus.

§ Belgijoj ant kožnos ketur
kampi nes mylios, pripuola 674 
žmonis, daugiau ne kaip kituo
sią sklypuosią ant tiek žemas.
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Kas Girdėti „ . .
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Kiek tai žmonya niikcnčzia 
nekaltai per visokius liežuvius, 
kurie užmusza žmogų moralisz- 
kai norints jisai butu ir nekal
tas? Bet liežuviai nežiūri ar 
žmogus užsitarnavo ant jn ar 
ne, bile tik leist bianrus paska
las ant žmogaus,o ypatingai jai 
gu turi priesz ji kokia neapy
kanta.

Argi randasi ant svieto biau- 
resnds pasielgimas kaip plati
nimai binurin ir neteisingu pas 
kalu arba kitaip pasakius “ne- 
sziojimas liežuviu”? Francu- 
ziszkas priežodis sako: .‘‘kas 
paantrina liežuvius, tai yra pa- 
naszus in ta, kuris damusza 
sužeistąjį.” 
riname gera varda savo arty- 
mo? Metamos ant jo kaip ama
ras ant sveiku rugiu. Meldžia
mos, pasninkaujame, užduoda
mo pakuta — bet kaip greitai 
papuolamo in ta grieka. Niekas 
nenutraukė jam galva tam bai
siam žalcziui, kuris per savo 
bfcisu paniekinimą šnabžda in 
ausi kitiems ir anga kaip pikt
žole smaugdama sveika grūda.

Tūlam miestelyja, liežuviai 
privedė prie to, kad sopesni 
žmonas, tėvai szeimynu, szuude 
vieni kitus, trankosi po sudus, 
O teismai sitede ju visa turtą ir 
ant galo nelekia pajėgu, inpuo- 
le in ligas isz rupesezio.

Liežuvininkystes, tai žole 
auganti ant sausos dirvos, o 
tuom yra žmogiszkas protas, 
nejausti szirdis ir biaurus bū
das. Tokius papratimus turime 
isz laik naikint isz szirdžiu mu
su jaunumenes, o ypatingai 
mergaieziu.

Tegul tio asztrus liežuviai, 
kurie plesze szlove savo arty- 
mui atsimena ant penkto prisa
kymo: 41 Ne užmuszk!”

Czionai paduodame trumpa 
npraszyma isz Amerikoniszko 
gyvenimo ir kiek bledes pada
re liežuviai:

Mieste S... gyveno mergina 
vardu Margareta.

Mergina isztekejo gana lai- 
maingai už kokio tai P. M. Tu
rėjo ji pažystama dranga K... 
kuri •baisiai ja apkalbėdavo 
priesz jos vyra.

Jauna nuotaka geide atly
gint savo draugei už tokius 
liežuvius, ir paėmus revolveri 
szove in K... užmuszdama ant 
vietos. Kaltininke likos aresz- 
tavota, o kad prisipažino prie 
žudinstos, teismas trumpai pa
sibaigė. Nubausta ji nuo pen
kių lyg penkiolika metu in ka
lėjimą, bet už gera pasielgimą, 
bus paleista isz kalėjimo atei
nanti meta.

Jauna motere sudedama sa
vo pripažinimą audė kalbėjo 
sekaneziai j < ,

‘‘Mylėjau savo vyra už vis
ką, o norints buvau nepatogi, 
bet vyras mane mylėjo, ba bu
vau darbszti ir su niekuom ne- 
užsidejau. Mano drauge užvy- 
dejo man tos laimes. Tula die
na pribuvo pas mane kaiminka 
kalbėdama, buk mano vyras 
susitikės su mano drauge, ji 
jam kalbėjo, del ko su tokia 
biaurybe apsipaeziavo, geriau 
butu padaręs kad butu nusipir
kęs virve ir pasikoręs.

Iszgirdus taip baisu papie- 
kinima nežinojau ka dariau, pa 
griebiau revolveri ir sutikus 
savo drauge nuszoviau ant 
smert.

Taip tai per pikta ir nesuval
doma liežuvi, guli sziadien ka
puose jauna motete palikdama 
da sieratelins ir vyra, o antra

Kaip mes biau-

ir.l

turi nelaiminga gyvenimą, ku
riai snvžine grinužo nž žudins- 
tlh

Kirmeliszki liežuviai kumu- 
cziu padaro daugiau bledes ne 
kaip kuopos razbaininku. Ati
ma žmogui ramybe, 'sveikata, 
laime o tankiausia ir gyvasti.

Liūdnas pasibai'gias augsz- 
eziu rtpraszyto atsitikimo pri
valo butiprnsarga del neiszma- 
nusiu liožuvninkiu, knrios no- 
apsvarsto kokia gali būti isz to 
pasekme.

I

Vela skaitome, buk kokis tai 
Arthuras .Grimes isz
Louis, kuris vioto saves nužudo 
pirma paezia, po tam pats sa
vo. Motere turėjo apie 58 me
tus amžiaus ir buvo penktu 
kartu isztekejus už vyro.

Pirmutinis ir antras jos vy
ras turėjo iszsižadet jos ir pa
bėgo, ba negalėjo su “velne-bo- 
ba” gyventi. Treczias pasikorė 
ant sausos szakos, kad tik isz- 
siliuosuot isz po žiauros val
džios tos moteres; ketvirtas pa
ėmė persiskyrimą, o penktas 
ant galo atlygindamas už visas 
kanezes savo ir kitu vyru, nu- 
szove ja. — Genai padare, nes 
butu gal ir kiti kente nuo 
bobos.

Saint
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bus per vėlai.

Turcziai sako, tegul valdžia 
uždeda taksas ant visokiu pir
kiniu o tada bus pinigu ant su- 
szelpimo vargszu. Kaip po nog
iu gali tie , vargesni ^mokėti 
daugiau ant pirkiniu, jaigu pa
tys perka tuos dalykus ir taros 
mokėti daugiau už tabaka, teat
rus, valgomo tavom ir automo
bilius, kurie jau taip yra ap- 
sunkyti taksoms lyg paskuti
niam. Bet kada valdžia bando 
uždėti daugiau taksu ant turtu 
milijonierių, tada jie šukele di
deli gyvalt! kad valdžia juos 
apsunkina taksoms.

Kožna kartu kada kalbėtojas 
atsistoja prie mikrofono ir kal
ba per radio, tai turi apie 25 
milijonus klausytoju kuriu jis 
nemato. Pagal paskutini ap
skaitymu tai penkiosia dalysią 
svieto yra apie 27 milijonai ra
dio aparatu (radio sets). Pir- 
mutineja vietoja yra Europa, 
nes turi 13,292,0000 aparatu; 
Anglija 3,421,000; Vokietija 
3,241,000; Francuzija 2,000,000 
ir t.t. Antra vieta užima abi 
Amerikos turinezios 11 milijo
nu aparatu: Suv. Valst. 11,000,- 
000; Kanada 285,000; Meksikas 
100,000; Argentina 400,000; 
Brazilija 190,000.

Tarp Azijos krasztu pirma 
radio aparatu skaitllis užima 
Japonija, kur randasi 795,000 
aparatu.

tu r-Laike szios bedarbes, 
ežiai gerkliuoja kad suszelpti 
vargingesnius. Fordas ana die
na iszsižiojo buk 44bedarbe yra 
geru daigtu del Amerika.” Ge
rai tokiam Fordui gerklinot 
apie bedarbe ir kad ji davė su
prast žmoniems sunkuma laiku • 
ir kad turi czedyt ateityja. Ge
rai jam davinėti rodą kitiems, 
kad jisai turėjo praeita meta 
tris deszimts milijonu doleriu 
gryon pelno nuo savo Forduku. 
O kas juos daugiau perka jai
gu ne darbininkai. Bet ka pa
darys žmogus, kuris neturi už 
ka nusipirkt bonkute ^>ieno del
feavo vaiku ir neturi darbo. For 
das labai klysta kada sako kad 
“bedarbe yra geru daigtu.”

Valdžia ir turcziai szauke 
kad dėti aukas ant suszelpimo 
vargingu ir bedarbiu. Bet be
darbis no nori almužnos tiktai 
darbo. Komitetai rinkimu auku 
sako kad vargszai tegul szelpia 
vargszus. Isz kur tasai varg- 
szas gaus pinigu ant szelpimo 
kitu, jaigu pats neturi. Po tei- 
sybiai, atsiranda kokis tai ge- 
raduszis turcziiis, kuris iszme- 
ta keliolika tukstaneziu ant su
szelpimo vargszu, bot toli ne
užtenka. Amerike randasi daug 
milijonierių kurio galėtumilijonierių kurie galėtu su- 
szelpt vargszus ir per tai visai 
nenukenstu if ju milijonai ne- 
susimažihtu, bet kurie nepaau
kauja ne skatiko ant suszolpi- 
mo savo artymo»

Ateis diena kada vargszai 
susipras ir sukels revoliucija 
prifesz tuos didžpilvius, o tada
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Philadelphia. —i Apie 4,000 
vyru ir vaiku aphri'kys darbus 
pacztuoKia prigelbot darbo lai-
ko Kalėdų, kurils pmsidcts 21 
Decemberio. Paežiais už tai už- 
mokos 150,000 doleriu.

Detroit, Mich. — Geradejin- 
gas Fordas pradėjo kapoti mo- 
kescžiiKs savo darbininkams 
nuo 7 lyg 6 doleriu ant dienos. 
Virszininkamls teipgi nukapos 
ženklyvai ilgais.

Cheyenne, Wyo. — Keturi 
tukstaneziai anglekasiu Wyo- 
minge nubalsavo nepriimti nu
kirtimo mokesties per Sou
thern ir Wyoming anglines 
kompanijos. Visi priguli prie 
U. M. W. of A. unijos.

Washington, D. C. — Praei
ta įsanvaite isz Suv. VaBst. isz- 
vežta in Europa apie penki 
miQijoimi bulszeliu kviecziu.

Pittsburgh. — Iszkasimas 
minksztuju anglių pasididino 
ant 4 procento daugiau,
parodo, 'kad kalsyklos geriau 
pradėjo dirbti

Frankliių Pa. — Stiklo fab-
t i 
M

kas

rikais Owens, Illinois Ghms Co 
priėmė -szimta darbininku dau 
giau.
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Szestoko, 
Roslyn, Wash.

Asz Ona Stuszaitieno 
jqszkau tikro brolio Bal trail's 

kuris gyveno apie 
, o: priesz tai

Mahanoy City. Alsz 4 metus at
gal atvažiavau in 
Tegul atsiszaukia ant adreso:

CĮiais. Gebąs, 939 E. Pino St., 
Mahanoy City, Pa.

Amerika.

BILE NE PINIGU.

ATSAKIMAI KAIP AŠ PASILIKAU
TURTINGAS 

j z Arba —• 
UŽMOKESTIS UŽ GERADE- 

JYSTA PADARYTA SE
NAI MOTERIAI.

R I hh*

— Nevisados asz buvau to
kiu turtingu žmogum, kaip jus 
sziadien mane matote.

Taip atsakiau del keliolikos 
jahnu studentu, kuriuos mano 
sūnūs užpraszc pas save ont 
va kari ones.

Vienas studentas kuris konia 
nieko nekalbėjo taji vakara, o 
kaip isz jo apsiradymo Supra
tau, 
vaikas.,Po keliu minulu tylėji
mo jisai atsiliepo:

— Ponas Brown, bukie taip 
malonus pasakyti, kokiu budu 
.pasilikai turtingu?

Nesitikėjau iszgirst tokio už- 
klausymo ir isz pradžių ma
niau, jog tai no buvo mano rei
kalas spaviedo'tis kokiu budu žodžius garsiau, o pareigiai isz 
aplaikiau asz savo turtą. Bet 
pamislinias kitaip, jog gal ma
no apsakymas bus goru pamo
kinimu del tu jaunu studentu 
ateityja, sutikau ant praszy- 
mo.

■■ f ‘

Musu Skaitytojai isz.Clevo 
land, Ohio. — Nepaduodama 
tamisteles pravardes del man
dagumo ir kad isz tavęs ne- 
szandytu kiti žmones. Rugoji 
tamista kad “Smilėje4 ’ ant pir
mo puslapio randasi žinios tik
tai apie moterių žudinstrts, pa
bėgimus ir kitokius prasižengi
mus moterių.
kada paimi Angliszka laikrasz- 
ti in ranka ir skaitai juosia kas 
diena apie visokias žudinstas 
papildytas .per moteres, kurios 
aplaiko lygias tiesas su vyrais, 
pradėjo szelt isz tos laisves, 
ganubindamos visokiais budais 
tuos nelaimingus vyruh? Kame 
toji priežastis? ^ziadien mote
re nori visko, ko jai vyras ne
gali pristatyt, už mažiausia 
daiktelį ima divorsus ir jegzko- 
si kito, arba jai vyras nepatin
ka, lengvu budu nuo jo atsikra
to. :
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IM’buvo vargingu levu

ant kitos puses ulyczios. Dira- 
stelejau ant senukes ir pamie
linau sau, setai motina sunaus, 
kuri stovi be jokios pagelbos ir 
gali ja patikti kokia nelaime. 
Atsiminiau apie savo motina, 
kuri jau silsėjusi ant kapiniu 
ir žinau, jog ji mane už tai lai
mintu, jaigu prignlebtau senn- 
kiaib Žodžiai mano tėvo atėjo 
man ant mislies “sūneli, bukie 
visados geru.”

Priėjau prie senukei, dalips- 
tojau jos rankos ir tariau:

— Ar galiu tau motinėlė 
prigelbeti gautis ant kitos pu
ses ulyczios.

Senuke dirstelėjo ant manes 
su nusiszypsoijimu. Prisilenkė 
aivziau manes, rodos negirdejo 
mano žodžiu kalbėdama:

— Esmių truputi kurezia 
sūneli, o akys mano gerai 
mato. Ka kalbi?

— Sakiau, ar norėtum idant 
tau prigelbotau gautis ant ki
tos puses ulyczios. — Isztariau

*
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— Ar tu žinai, Juozai jog 
asz geresnio draugo už tave ne 
turiu.

— Gal būti, — nes asz mis- 
asz geras 

pareikalausi
linu jog* lyg sziol 
draugas, kol ne 
pinigu paskolint.

b
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Specialiszka Ekskurcija 
“ARMISTICE DAY”

In Philadelphia $3.25
Isz Shenandoah;, $3.50

Seredoj, 11 Novemberip
Ant Regulariazlco Treino

Isz Ryte
Shenandoah ............... .*.... 5:30
Mahanoy City.......................... 6:10
Tamaqua.......................   6:39

Teiposgi Ekskurcija

In New York a $4.00
- Ant Regularisxko Treino
Isz Ryte

Mahanoy City............... .. 6:10
Tataaqua...................................6:39
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ir jog negalėjai ta diena matyti 
eirkiMKh”

— Tai ir viskas, mano jau
ni kaieziai. Dabar žinote kokiu 
budu psilikaau turtingu, o tai 
vis per pamokihima savo myle- 
mo tėvelio, kuris mane mokino 
idant butau geru ir mandagiu 
Visus pinigus nesunaudojau 
ant savo reikalu, nes pasta
čiau puikia prieglaud de! se
nu žmonių kuri matote stovi 
ant ano kampo, ant atminties 
mano geradojingos senutes. Ne- 

I užmirszkite visados būti man
dagiais del senesniu, nes tas 
užsimoka, jaigu ne ant 
svieto, tai gal ant kito.

szio

IMMIGRANT!)
PROBLEMOS
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Ir apie ka laikraszc'ziai ra- 
szys jaigu bobeles tikrai sziuo- 
sia laikuosia “pasiuto”. Sakai 
kad tau daugiau “nesihnst in 
tavo namus nes pirmas pusla
pis “Sauleja” šukele audras 
tavo jiamuosia, kas tik buvo nu 
grinojima isz moterių gyveni
mo ir jos apkaltinamos, tai ta
vo vyras viską krovė ant tavęs. 
Pergyvenai laimingai 16 metu 
ir tik pastaruoju laiku, kada 
jau gerai insiszaknijo skaitant 
apie žudinstas ir neapykanta 
moteres, kaipo žadintojos ir ne 
isztikiambs, asz nežinau ar ma
no vytas, atsitaisys 
daug in'bubnytn in 
apie tais žudinstas.” 
tamistele per 16 metu gyvenai 
laimingai su vyru ir per ta lai
ka neturėjo ant tavęs jokio nu
žiūrėjimo ir priežasties tai ko
dėl dabar tave nežiūri? O gal 

” yra tame prie- 
žaste ir suardė jų^u gyvenimo.

Sauleja

nes per 
jo galva 
— Jaigu

kokis “žaltis
M ? r- ► 'I ' M ' ! ‘ ] J * r*' ’ »I’v* f ' ••<

Juk be priežasties vyras mote- 
res nenužiures. O kiek tai vy
rams sziadien atsidaro akys, 
skaitydami apie pasielgimus 
moterių čzionais laisvam Ame- 
rike kur motere visados atran
da apgailestavimu suduosiu! 
Szirdžiuk, be priežasties ta
vo vyras tave neliužiures ir ne 
rtigok ant ‘‘Saules 
“galva užverto”
toms. Gera motere, su gryna są
žinių nerugos ant vytok Laik- 
rasztis yra ant to, kad skelbti 
visokias žinias kokios atsitin
ka ant svieto. Žinoma^ yra ir to 
kiu laikraszcziu kuriu tikslas 
yra suerzinta szeiminiszka gy
venimu, bet tikras tikslas laik- 
raszczio yra skelbti ta, kas at
sitinka kasdieniniam musu gy
venime. — Užteks tau ant szirt- 
dien.

” kad jam 
toms žudins-

$5,OOO.oo
PINIGINES DOVANOS
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Matykite Savo Aptiekori.

PONAI 
BIZNIERIAI!

R....

Geisdami apteiki tavo gerus
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manes pradėjo juoktis.
— Acziu lau geras jauni

kaiti. Butu man labai malonu 
idant man prigelbėtum. — Pa
davė man sena savo krepszi, 
kuri paėmiau in viena ranka, o 
su kita paėmiau jn už rankos ir 
giliukninkai gavomės ant kitos 
puses.

— Ar toli dar turi eiti mo
tin? — užklausiau senukes, nes 
norėjau ja nuvest lyg duriu

Naszles Dalis.
Klausytoms. —. Kuomet vy

ras numirszta ir nepalieka pas
kutinio testamento, kaip jo 
turtas padalintas?

— A. K. New York.

Atsakymas. — Daugumoj 
valstijų, naszle gauna trecžia 
dali nejudinamo ir puse asme- 
niszko furto kuomet vyras nu- 
mirszta nepaliekant paskutinio 
testamento. Leikamas turtas 
padalintas tarpe vaiku.

Ibidem”.
Klausymas. — Daugeli sykiu 

patemijau knyguose žodi 
“ibid”. Ar man negalite*pu- 
aiszkinti ka tas reiszkia? Nega
liu rasti žodyne.

F.H. Yonker, N. Y.

< <

knyguowe
— O da toli sūneli, nes tu

riu važiuoti ant karnko ant ano 
galo miesto. Del ko klaiisi?

— Maniau, jog butu gerai
vargingi tau prigelbet neszti taji sunku 

krepszi, nes tau per sunkus.
— Butau tau labai dėkinga 

už tai, paimsime sztai szita ka- 
ruka, tai pribusiu namo grei- 
cziau.

Tame atėjo karukas sėdome 
abudu. Rasažioriai pradėjo 
szy^sotis isz manes ir seno 
krepszio isz ko labai užsisar- 
matlnau, bet neteminau ant ju 
szando ir nutariau dalaikyt sa
vo prižadėjimo. Po keliu minu- 
tu, senuko manes užkaluse:

— Kaip tavo pravarde ir 
kur tu gyveni, sunau. Nes jai
gu busiu kada szitoja aplinki- 
neja, tai noretau tave atlankyti 
ir pdekavoti už tavo szirdinga 
patarnvima del senos moteres.

Isz pradžių svarseziausi duot 
jai savo pravarde ir adresu, 
bet isžpleszes lapeli isz savo 
knygutes parasziau senukei sa- 
vov arda irp ravarde ir adresu 
k u gyvenau. Senuke inside jo 
adresa in krepszi.

Privažiavom prie jos gyveni
mo. Atsisveikinau su senuke 
ir sugryžau namon. Buvau link 
smas, jog galėjau patarnauti 
senukei ir jaueziausi užgana- 
dytu. Tėvas užklausė manes 
del ko taip anksti sugryžau 
namon. Apsakiau jam visa at
sitikima isz ko labai nudžiugo 
it labai isz manes gėrėjosi.

Tasai atsitikimas iszejo man 
isz minties po keliu metu. Vie
na diena dirbdamas su savo tė
vu varsztoto, atėjo kokis tai po 
nas, užklausė mano pravarde ir 
apreiszko, jog esmių impedžiu 
palikto man turto. Iszemes ko
kia tai popiera pradėjo man 
skaityti: “Del Henrikio Brown 
už padaryta man geradejyste 
keliolika metu atgal, palieku 
jtn szimta tukstaneziu dole
riu.4 1
apalpau. Nepažinstamas dada- 
vo: 4 4Reikia tu žinoti Henrike, 
jog senuko* nebuvo kurezia, ji 
girdėjo ka tavo draugai kalbė
jo ir kaip isz tavęs juokėsi, bet 
norėjo žinoti ka tu ant to atsa-

“Ibid” arba 
yra trumpas reiszkinys 
ibi idem”. Yra Lotynisz- 

” paežio j

Atsakymas. — 
uib” 
del ” 
kas žodis reizkiant
vietoj.” Žodis vartojamas kuo
met autorius mini viena szalti- 
ni, ta pati szaltini, ke|ius kar- 
t ns.

tankiai

— Gerai Jonai, pasakysiu, 
kokiu budu asz dastojau savo 
turtą, žinokite, jog ne taip la
bai seniai, asz buvau labai 
vargingu žmogum.

Visi labai tuom nusistebėjo
ir prisiartino areziau prie ma josg gyvenimo, 
nes iszgirsti mano iszpažinimo, 
o mano sūnūs su dideliu nusi- 
stebėjimu paklausė:

— Tėvai, nežinojau, jog mes 
buvome kada nors
žmonys. Asz buvau tosios nuo
mones, jog mes visados buvom 
turtingi.

— No, miela šuneli, blusti, 
jaigu taip manei. Asz tau nie
kados neapsakiau taji atsitiki
ma. Tu niekados nežinojai kas 
tai yra kentėti varga. Bet klau
syk mano apsakymo, o tuojaus 
dažinosi, kokiu budu asz pasi
likau turtingu.

Buvo tai sekaneziai:
Keliolika metu atgal, kada 

asz buvau tavo meluosią, lan
kiausi in mokslą kaip ir tu, bet 
mano tėvai buvo vargingi žmo- 
nys, o tėvas dirbo sunkiai prie 
statymo namu. Tėvas mano bu
vo geru žmogum, ir
than inkalbedavo idant butau 
visados geru ir mielaszirdingu. 
Viena diena asz su keliais sa
vo draugais pasirengiau važiuo 
ti ant cirkuso. Kada stovėjome 
ant kampo ir.laukeme strytka- 
rio, kad sztai’paregejau senuke 
kuri jau keliolika kartu bandė 
pereit ant kitos puses ulyczios, 
bet visados sugryždavo atgal, 
nes bijojo idant ja nepaigautu 
vežimai ir karukai. Rankoja 
turėjo dideli krepszi kuris man 
nudavė labai sunkus. Gailėjau
si senukes labai ir prakalbėjau 
in viena isz savo draugu. “Vin
cai, ar nebūtu gerai kad prigel- 
betau šėmikiai gautis ant ki
tos puses?”

— Geriau tylėk ir eime ant 
o ne

mislyk ten apie kokia sena bo-

Nepilnamecziu Vaiku 
Pilietyste.

Klausymas. — Esi u natūra- 
lizuotas pilietis nuo 1929 metu. 
Turiu sunu kuris dabar sulau
kė 20 metu ir gyvena Europoja. 
Ar jis gali atvykti in szia szali * 
kaipo Amerikos pilietis?

• R.F. Brooklyn, N. Y.

‘Atsakymas. — Tavo sūnūs 
turi teise ingyti Amerikos pi
lietyste tavo naturalizavimu, 
jaigu llegaliszkai inleistas in 
Suv. Vai. nuolatiniui apsigyve
nimui kuomet dar nesulaukęs 
21 metu amžiaus. Jis gali at
vykti nepriskaitytas prie kvo
tos ir ant syk gali savintis 
Amerikos pilietystes teises. Ta . 
teise iszsibaigia kuomet jis 
tapsta 21 metu amžiaus.

Ineigu Taksai.
Klausymas. —: Ar galii žmo

gų nubausti, kuris neuasftno- 
kejo tinkama dali 1921 meto 
ineigu įaksu?

A. L. \Tew York
— Po ineigu

I*

į karuko kuris jau ateina,

3 ba, kuri ir be tavo pagelbos pe-
koatumeriua, privalo ias laiko J 
duoti atapaudyt, * 3

PUIKUS SIENINIUS |
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ANT 1932 M. | 

ir iszairlnkt kokiu nori $ 
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reis ant kitos puses ulyczios.
Užtemiriau kaip senuke dirs

telėjo ant mano draugo ir nu
ėjo kelis žingsnius tolinus nuo 
mus. Paraudonavau isz sarma
tos, jog mano draugas taip isz- 
tare. Ne ėjau paskui savo drau
gus, tiktai atsiminiau apie ma- 
no tėvo žodžius: u 
geru.” < I

Apsvarscziau ka turiu dary? 
ti. Pasznukiau in savo draugus 
idant mane paliktu, nes nuta
riau prigelbet šėmikiai gautis

k
I

Isz, -džiaugsmo konia no-

buk visados
1 •<rH^

kyši. Atsimokėjo ji už tai tau

i

Atsakymas.
taksu instatymu, žmogų negali
bausti jaigu po trijų metu po

i

I

prasižengimu kalte nerasta. Del 
prasižengimu priesz Suv. Vai. 
arba jos skyrius paskirtas lai
kas yra 6 metai.

12 ISTORIJOS UŽ 25c
Nedaryki* skirtumo tarp vaiku 

milieHa visus ligai. Velnisxkas 
kaziriavitnas. JMiko j o tarnaites 
o rado paezia. Stebuklinga kuczia. 
Krėslas. Nelaiminga karalių ir jio 
vienturte duktere. Nelabas vyras. 
Prakeikimas. Delegatai pas grafa. 
Užkeikta skripka. Del tu, ka keti- 
na antra karta apsipaeaiuet. Meta 
Onuka. PREKE 85c. ___

W. D. BOCZKAUSKAS - ČoT
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— Asz ta dalyka pataisysiu 
jtare LucrZkrtuskas. — Ka pana 
turi’nakvoti pas ana ozinkoiiu 
ir ten ryto per ciela diena bo
dėtis, kol szabas pasibaigs ir 
Volei nakvoti, ba tokiame laiko 
nakti per girre važiuoti, tai 
atez ne rodiju, tegul pana per
guli pas mus, o ryto anksti afsz 
pakinkysiu savo arki i in roge
les ir nuvežsziu pana pats in 
przedbora.

— Ach! tai labai gerai, — 
mano geras, pone-! — paszaukc 
nmszdama delnais su džiaugs
mu. — Didelei asmiu ponui dė
kinga už lai! Ir sziadien vigad 
Ipviau penuiegoaiu ir rytojaus 
diena ne sugaiszysiu ir grei- 
cziau motinėlė pamatysiu. Ai- 
neszk žyde isz rogiu mano 
punguleli ir gali sau su Dievu 
važiuoti.

Tegul jau ir teip bus, ba man 
labai skubu — tarė žydas. Už
mokėk man panaite ir paimk 
tavo punguleli, lai asz važiuo
siu an t szabo.

Pana iszeme isz taszeles (ske
petėlė, paWkui szukas ir szepe- 
tuka, paskui kokia sudėta j>o- 
piera, paskui pusėtina gniūžte 
popiern, suriszki totuczkele, 
ant galo jieszko tai surado ant 
dugno smulkesniu pinigu, paė
mė penki® ir du auksintus, da
vė žydui, tarydama:

— Na, važiuok sveika®!— 
Be to, atnesžk mano punguleli.

— Ar ten nėra ko kito, 
apart pungulelio, — paklausė 
LuczkanMkas, kuris navatnei 1 
žurejo ant mažmožiu iszimtn i 
isz tniszoles o pakeliąs akis ant 
paezios, velei nuleido in žemo, 
ba palamino, jog ir pati iii ta 
szali žiurėjo.

— Nieko daugiau — atsake 
panaite, dedama smulkmenas 
in tasze.

—• Tai tegul panaite pasi
drūtins, o asz punguleli atne- 
sziu — tarė Luczkauskas ir nu
ėjo su žydu, kuris iszeidamas 
pasakė.

— Nu, lik sveika panaite.
— Kaip gerai susivedė — 

tarė panaite in Magdalena — 
Kzinkarka — jog prispyriau žy
dą sustoti prie tos karezemos, 
norint žydas ne norėjo ir sku
bino. Butau in vales baimes tu
rėjus per nakti, o paskui per- 
sedet karezemoje per ciela die
na. Dabar esmių kaip namiege.

Nusivilko nuo save® futrele 
ir padėjo ant stalo szale savo 
pungulelio, ka buvo Luczkauc- 
kas jau atneszias ir ant stalo 
Radėja®.
' — Grąžei dekavoju j>onui 

*—tarė panaite, atsisukdama in 
szinkori ir ®edo gerti alų sziL 
dyta, ka del josio® pritaisė.

— Ne yra už ka — atsake 
JLuczkauskas abojodai.

— Kaip tai ne yra už ka?— 
kalbėjo panaite. — Netikėtum 
ponas gakpadoriau, kaip asz 
esmių del ponstvos dėkinga ir | 
esmių dabar laiminga. Pati 
sau netikiu, jog ryto pamaty
siu mot melo ir galėsiu del jo
sios atneszti netikėta pagdba 
ir džiaugsmu.

— Bile bobai — suniurnėjo 
in save Luczkauckaš — ka 
gal it to ne reikalaujc, ateina 
netikėtai pagalba ir džiaugs
mas. O mane nieką® ne sura
mina ir joki® velnea no prigelb 

ir pradėjo vaikszczioti 
Jx> karezemn, priaiklautoineda-

mas kalbai paežius su pribuvu
sia.

va-

susi graudinus ta jo misle apie 
motina, szĮuosto aiszaras, ka 
buvo pasirodo. Kada Magdele- 

į na sodo szale josios, panaite 
nirsiszypsojo pro verks

mą tarė;
— Tegul pono no^lidyvina, 

jog aisz nereikalingai apie sih 
vo vargus apsakau, jeigu turi
te savo vargu in valets. Bet 
kaip rodos vilsados teip buna 
nes kada del geru žmonių gau
ni pas&kuntdi, lali net ant szlr- 
di(\s lengviau pasidaro.

— E, mano pana Marijona!
— atsako Magdolena 
ma ant wftvo darbo — tai nie
ko nekenko,
apsakei. Nes pataikei ant goru 
žmoną u, k a tavo džiau gsmu 
pasidalina,
bedoso negali susi raminti.

Perpratszau ponia, jog pa
klausiu, kaip vaklinatesi — ta
rė panaite spausdama josios 
ranka. — idant galetau pasa
kyt i įsavo motinėlei, pas ka teip 
gerai nakvyne radau ir linki
mai laika praleidau.

— Mano
Mikola Luczkauc'kas

sz Įuosto aiazaras

laike

— Ar ju® įsonei ežia gyve
nate — paklauso panaite, ger
dama ai u ir valgydama sužie- 
dejutohi bnlkele, ka Magdalena 
padavė.

— Kur ten senei — atsake 
gaspadine.— Ant f»zv. Jono bus 
da du metai, kaip ta kairczema 
turimo apomia. Bet jau ir teip 
mumg dakako ir atvedi* ant 
skardos. Novos paežįin’rn vieš
kelis* bdt niekai keleto, szm ii ti
na® ir szaknu pilna per girre, o 
kad paczlorei ir kiti pa'kele- 
vingi išrado kita kele, geres
ni ir kietesni, norint ir toliau, 
bet Bziuom važiuoja o pro 
czion niekas, tiktai tieje
žinojo, ka ne nori szuntakelis 
klaidžioti. Bet ir tokiu labai 
mažai atsiranda, tai ir uždar
bio ne yra. Turime vargti lyg 
parfkutipia, ba kontrakto® pa
darytas ant trijų motu. Žiemos 

da tankiau žmonis va
žiuoja, bet ir tai lankei. Sun- 
kus gyvenimais del mu's,.

— Mano Dieve! mano Die
vo! kaitai viisur ant svieto 
del žmonių sunkus gyvenimą.-' 
— kalbėjo panaite su gailesio. 
Mano biednai motinėlei, tei- 
poto-gi nctoiisoka. Turėjo Przed- 
boro savo dvaruka, o kolei bu
vo gyva® mano vyresnis brolis 
tai ir po smorl mano 
ėjo Bzeip teip.

Brolis ir gatepaldoryista pri
žiūrėjo ir da maža prekysta už
siiminėjo. Bet kada priesz pu
santro motu brolis numirė, vi's- 
koN nutruko. Mietotolis nuvar
go, motina in skola iųlindo ir 
dabai' kas karta 
szlokcziau eina.

tovclio

I velei

1

ziuroda-

jog mums viską

k a tavo
norint palty® savo

vyras vadinasi

vardas Magdalena —- a'tsako 
szinkarka. Awz no ant szin'kar- 
kos gimus. Mano lovai gyveno 
gerai, norėjo mano už kitokio 
iszlels'ti. Bet nepaklausiau ju, 
ėjau pagal savo nora; užtatai 
dabar keneziu. Bot ka ežia apie 
tai kalbeli. Tai kožnam teip 
buna, kas tėvu neklauso. Jeigu 
žmogus buna.per kihis
kriaustas, ‘tai žmonos gailesį 
ir pagelbsti. Bet jeigu žmogų? 
pats 'sau 
niekas

o mano

nus-

szlektai padaro, tai 
nesigaili ir nugelsti. O 

kaip panaites motina vadina
si ?

Fti

širdis

tiktai- lai-

- - — -■ ■ ■■ . .............. ....................

nu ant meto. Asz-gi buvau ge
ra ir darbszi. Szlebiu, andaro- 
keliu, marazkiniu, panczekeliu 
ir visiką, turėjau nuo ponaitos, 
kuri Iftbalil yra gera ’ir mano 
mylėjo. Tok i p spasal)u i-sz wa
ve paskirtos algos motinos, 
nieko noiszdaviau,
kais kelis aukWinuis ant neat
būtinu irdikaln ir del ubagėliu. 
Ir teip per /septynils motus su»l- 
rinko, na ir vežu motinėlei. Isz 
mano užtarnautu pinigu turė
jau penkis — szimtus auksinu; 
ponaite, kaip wzimot tekojo do
vanojo man antra penkis szim
tus, ir asz jau mielinau, jog la
bai esmių turtinga; jog jau už
teks del manes ir del motinė
lės. Kad sztai priesz dv'i: nedo- 
les gauna gromata nuo josios, 
jog serga, jog biedna, jog visa
me iszldk'tni einasi, jog turi ar
ti dvieju tukMancziu skolos.

Insiverkiau laba'i, 'apsakiau 
apie vtska ponei,
del josio®, kiek turiu surinkus 
ir jog tai no užtenka, 'ir pra- 
szau, idant man pagelbėtų. Po 
nl man pasako, 
jaja 1750 auklsinu

gryždama in gaspad ori u dūda
vo: Tiktai ponas ryto anksiti 
atsikelk, na 'ar ne? Ba man 
taip labai ’ wkubu, teip man 

trauke pas motinėlė,
rodos 'sparnails nulėkiau, kad 
kiek 'suraminti. O aisž norint 
baisei nuvargus nuo sza-lcZio ir 
kelionds, bet tiktai 'anksti atsi
kelsiu.

— Nnsirupink,
a tsake Luczka nekals, no žiūrė
damas jai in akis — kaip pabu
si, tai jau arkl'is bus pakinky
tas.

panai Ip

parodžiau

a ti
su

— Na tai labanakt ir deku’i 
ponui. O kais priguląs už nak
vyne ir už padva'da, tai ryto 
užmokėsiu — tarė linksmai 
Marijona ir nuėjo pawkui Mag- 
delomi ii n •stubcle, kuri tame 
laiike <su žvake duryse .stovėjo.

Kada tos dureles užsidaro ir 
sziūkia maža ugnele ant kami
no dege, LuczUcauekas pakele 
galva kuria lyg isziol laiko nn- 
leidias, pats in įsavo kalbėjo:

— Ryto! ryto! del ko tas 
žodis teip mano ausylso teip at- 

rodos niekad juju no
girdėjau? ar ryto kas už mane*
ateis ir užmokėto mano 'skolo.fr 
randa ponui už pu^o meto? ar 
ryto atsiras kokils pusgalvis, 
ka man pasak is: To Mikele! to 
pinigus! pradek kitaip gaspa.-Į 
doriauti, 
ergeliu,

sill i epo,

KAIP ISZRODYS NORSES ATEINANCZIOJOJ KAREJE

I

■

Jaigu kiltu kita kare, tai nersis (dažir.retojos) ligomn 
bus parodytos kaip ant paveik slo matome 
maiskoms. l’raejusoi karei nor soto nebuvo 
nuo guzo todėl ju keliolika szimtu mirė. •

— su gazivcms 
visai apsaugotos

11

š •szle'kcžiau ir 
Vienok Die

vas mielaszirdingato duoda ne
laimėje sziokia tokia pagalba, 
tiktai gal tada Dieva® Atisako 
pagelbos, jdigu yra pats sau 
kaltas 'tai bėdai. Sztai ir da
bartės Dievas per mane mi
si unezia del motinėlė® pagal
ba. No daug po teisybei del jo
sios vežu, tiktai U u tukstaneziu 
szoszis szimtus auksinu, bet Ir 
tas del josios bus palengvini
mu, kaip skolas iszmokes ir 
kiek gaspadorysto pataisys. 
Asz mielinu', jog net isz džiaugs 
mo apsiverks ir bučiuodama 
mane pasakys: Mano brangi 
Mariute! tegul tave Dievais lai
mina!

Luczkauckas tai iiszgirdes, 
susilaikė, patrynė su delnu kak 
ta ir dirstolėjas ant paezios, 
kuri ant jojo žiurėjo, mirktelė
jo su akia ženki y va i ir pamie
lino: '

— Du tukstanezei — 
szosdeszimts auksiniu! 
nas da'igtas! lygei tiek, 
atoz reikalauju!

1 Pamislinias valandėlė 
ta laiku ®kai(tli,

H ”
atsisuko in szali duriu, norėda
mas iszeiti laukan, Mag*da tai 
supratus pasijudino, o gal su
prato jojo mieli kokia puolė 
in galva, tai novos norėdama 
duoti kitokia pakraipa, misliu, 
tarė:

sze- 
n a val

kiok

apie
sudrėbėjo ir

jog turi pas 
, jog jeigu 

noriu, galiu dabar paimti. Asz 
puoliau jai in kojalsir prasziau 
idant man duotu, o asz be paso- 
gos apsieisiu. Tada ji ji tarė: 
Mano Marijonele! esi gera mer 
gaii to tai ir be pasogos gausli 
vyra. Ba mat, gelbėti motina 
>s(»na, tai yra didesniu privalu
mu negu pasogals. Ta'i matai, 
poni ule — dadavo ponaiti 
szhiostydama nuo veido asza- 
ra's — susirinko in vales pini
gėliu, ka dar isz szirdies 
d uosiu. O kaip ten t oi i a us
manim bus, tai jau Dievas ge
riau žino, negu žmogus gali 
iszmanyti. Bet ponai gal nubo
do klausyti mano !tosios istori
jos. Jau ir mano akys merkė
si patai kelionei ii szalczio. 
Gal poni duos man (kokia vie
tele atsigulti, o ryto ka anks- 
ezia u nusiduosiu Ii n Przedbora. 
0 kur tai ponios pats — tarė 
dairydamasi, noretau atiduoti 
labu naktį, padekavoti už jojo 
mandagumu ir praszyti, idant 
del mano mdilcis rvto anksti ai-

• • • • I *<brolis tuom užsiiminėjo. O ma
ne, kaip turėjau penkiolika me-1 
tu, kada jau mokėjau gerai i 
saki'tyti ir raszyt i, wiut ir siuvi-1

Barbora Maczuskiene — 
atsake. Nebaszninkas mano tė
velis, buvo kitados pas poną 
kasžlclana Zaoiska Radainske 
je gubernijoje už ekanonia, le
nais pafsipažino su mano moti
nėlė kuri buvo ant tarnystes 
pas’ponia Kaszteloniene ir ten 
suėjo in pora. Po keliu metu 
pirko savo dvaru’ka Przddho- 
ruje, priektam prekiavo sumal- 
komi ir medžeis. Po omert tėvo

kada jau mokėjau

įsikeltu.
Magdolena, kiu4i turėjo imt 

. | pabaiga josios apsakymo nu
leistas akis ir užsidunksojus, 

duris... . ... . stojo teipos-gi, atidaroneti, jog buvau ne tingine ir|. \ ’
pouei.. , ... ... . ir palszauke:linksma, patikau labai pouei1

Kaisztelonienei, kuri karta at
silanko in Przedbora atlankyti 
savo senovės tarnu®, teveli ir

— Mikelei i! eikic uždaryti 
langinyczias. Jau laikas 
degti žvakia.

Kada Luczkaucka® isz ėjo, 
Magdalena paėmė žvakia bu 
liktorium, užžibino jaja ir pa
ėmus »savo darba in rankai, 
pastato žvakia ant ®talo ir sė
do szalia panaites. Marijona

v uz-

— M'ikol! hei Mikol!
Tada i nėjo Luczkauckas, nu- 

I balos ir persimaino®, nedrysda- 
„ .. , rn i v . ' . j . mals pakelti akinant mergi-motinele. Tada užsispyrė idant1 1 *

mano tėvai del josios atiduotu, 
prižadėdama manim užsiimti, 
ir 'kada užaugsiu duoti palsoga.
Tėvams ta® labai patiko, ba ži
nojo, jog tai dora ir gera poni.
Asz isz pradžios ne norejaul — Tu Mikolo 'sziezion atsi
traukti s isz namu, bet tėvais ir gulsi, karezemoje — tarė Mag
inėti na liepa, ir prMmerkn® del ana — o mudvi abi s'tubdle- 
paklautoiau juju. UžJad dabar jo.
dekavoju Dievui, jog man isz
ejo ant gero. ’ •

— Kur-gi neilszeis ant ge
ro — tarė szinkarka. Ir nulei
dus galva paklauso: — 0 kaip 
panaite galejei tiek pinigu (su
rinkti ?

— Isztikro net pati ne ži
nau kaip tai atėjo — atsako pa
naite. — Bet viską® tai paeina 
-isz malone® Dievo, isz malones 
geros ponios ir josios dūk taries 
ir isz mano paezedumo. Poni 
Kaisztoloniene tuojaus ant pra
džioj pasakė man, jog kas me
tas atidos del manes ant paiso- 
gopodu szimtu — penkesde- 
szimts auldfihn, o kaip busiu 
gera ir darbszi; o apart to, pas
kyrė man algos szimta aukdi-

mals pakelti akiu ant 
uos, kuri prisiartinus prie jojo 
linksmai tarė:

r— Norėjau ponui pasakyti 
labanakt, ba noriu gerai pra- 
migt, o ryto anksti atsikelti.

ne norejaul

$

— Tai asz del just ergelii da 
rau — kalbėjo ponaite.

— Nieko no kenke, mano 
tarė Lucžkauc.kais.—

Argi man pirmas kartais czion 
gulėti, kada motoras nakvoja? 
Del įsveoziu pajkirio ruimo no-

panele

o no turėsi 'Skolos ne 
•glalewi. sau malhzoi Ir 

dorai gyven’ll, ’kaip ir kiti Ir 
no keikti tortvo gimtos dienos. 
Tai butu akyva, idant man teip 
atsitiktu.

Ir misi juokias karezei, kada 
tėi p pamisl i no, nutilo, perėjo 
per asla, paslkui austojo ir sutoi- 
rauke, papetoze sau utoa ir dada- 
vei

TARADAIKA

♦

— Ne, ne, po szimts velniu! 
ne del manes gi linkis ant svie
to. Vitokals teip Ims, kaip yra, ir 
tas prakeiktas rytojuh nepage
rins mano vargu. E, po szimts 
perkūnu! gorinus ejti gult ir 
nemiidyt apie tai. Tai pasakos, 
padėjo plocziil ant szieniko, pa 
tailse paduszka ir patįs sėdo, pa- 
siremias ant ranku. Po valan
dai patozoko nuo vietos, rodos 
kad ko persigando, pažiūrėjo 
ant du'reliu kamaraites ir at
sisukęs nuo j n liaro įsu baime:

— O, po velniu! ne žinau, 
kais man darosi. Galvojo man 
maiszosi ir kokis velnes ne
duoda man poteriauti ir in au
si isznabžda: ji ji turi du luk»- 
tancziuls —szeiszctodeiszimti au
ksinu, kurio taU laliai reikalin
gi! tfu! kad tu tokradžej žemėj 
nueitum!

Paiskui pavatkszcziojato su
silaiko ir pradėjo in (Savo kal- 

I boti: Bet ko ji ji czion atvažia
vo ? ir tai tame laike ‘ir tozedien
kada mane beda už gerkles lai- Mat, sunkiu kuloku paragavo, 
ko? 'kam kvaile pasakojo apie 
■'tai,

Kaip vyrueziai geri laikai, 
Tai turime zobova musu bei ko

kai,
Pinigu kdžnas turi, 

Ir ant ateities visai nežiūri, 
Vienas vaikinas Skulkine pu

sėtinai pinigu turėjo,
Na ir isz kaziriu loszti užsino-

V. . . • . rej0'
Žinoma kaip visada giliukio

neturėjo,
In kėlės valandas viską pra- 

szpicavo,
No centelio iszloszti negavo,

Tik apsidairė, 
Ir apsilaižė.

Tris szimtelius praliulavo, 
0 no stiklelio skystimo negavo, 
Tai tasai 'biednas vaikinelis, 

Pasiliko biednas kaip ubagėlis.
Kiek tai iszprakaituos, 

Kol volei tiek pinigėlio užsipi- 
kiuos,

Bet jaigu ateityja nuo kazyru 
susilaikys,

Tai da kiek ant senatvės užsi- 
czedys.

* * *

Ana diena in Luzenles pavietą 
užsukau,

Apie koki ten balių dagirdau, 
Kuri tenais Lietuviai iszkele. 
Daugumas storas lupas gavo,

i I

Tai nuo vieno inspirt gavo, 
Dūme namon net ausis lepsavo.

* ♦
Daugeli kartu musu biznieriai

rugoja,
Ant Lietviu vajavoja, 

Kad pas Anglikus perkinozja, 
O saviszkius aplankineja.

Užklausiau vieno, kodėl taip 
daro, 

Kad neperka pas sztominka 
savo?

Tai žmogelis akis pastato, 
Ir atsako: * 

Ka maezija Taradaikeli, kad
kiauliszkai užlaiko, 

Nepaiso ant vogos ir saiko. 
Kožna karta bartis su jais rei

kia, 
O net da žmogus iszkeike, 

Ne dyvai, kad kostumerlai to
ki pameta,

• Ir pas Anglikus nuvyksta.’ . - 
Juk kožnas geras sztorninkas, 

Turi būti visiems lagadnas, 
Visame szvaruma turi užlaikyt

Lietuviszkam laikrasztyja 
apsigarsyt, 

Jaigu nori su Lietuviai bizni 
daryt,

** • * 3)C

Kur ten valstija Missuri, 
Ant farmu toli, 

Du bcdusziai atsirado, 
Lengva gyvenimą sau surado, 

Po fermerius slankinėja, 
Ka in nagus nutvėrė vagineja, 

Gyvulius vogė ir piove, 
Ede patys ir kitiems pardavė. 
Fermeriai vieria vagi nutvėrė, 

Virve ant kaklo užvėrė,
Po medžiu pakabino, 
Biski kojom pajudino, 

Vėliaus nupiove taip nepaliko, 
Antras apleido tuojaus ta vieta.

Ba kad butu pagavę, 
Butu ir tam gerai in kaili 

davė;
Kad ne ant stryto pasirodyt |gu rfredusziais vis taip atsitin

ka,
Konia kožna szuniszka gyveni

mą patinka.
♦ *

*

Galvas kaip apluptas turėjo, davė;
niekais josios neklausot 

Kam man reikėjo ja sulaikine- 
ti arit nakvynes t Tegul sau bu
tu važiavuis po plynių! Ka man 
kenktu, idant 'kur girnose bu
tu gala gavus, kad ir žydas bu
tu ja užganubimas’. Volei sodo 
volei alkūnes ant keliu parėmė 
ir taip valandėlė sėdėjo. Sztai 
atsidaro pamaželi durys stube-

negalejo.
Ir noses ant vietos ne užsisto

vėjo, 
Po balių kaip agurkus trejo,

Kad ir buvo szuniszkai, 
Tai vis musiszkai.

turimo, 'tai no gali kitaip būti. loSj isžejo igz jos Magdalena su
O asz turiu czion szlienika, par žvakia, susimaiszius ir iszbalus 
duiszka ir ploscziu, tai bus ge- 0 uždarius pamaželi duris, pri-

♦ I

rai gulėti. ♦ Isiartino pamaželi prie vyro, pa-
— Tai praiszau panele — dėjo ranka ant peties ir tarė

dadave Magdalena. — Šlubele-1 pamaželi.
—: Toliam busjo yra d Vi lovos. Panaite gulisi 

in mano lova tai gerai iszmle- 
gosi. KVITU knygele Draugystei?* dėl las-

— Dokui ponoi, jeigu
> ' • I__ ______ _

Marijona, o imdama javo pUn* 1 
deli, futTele ir skepeta ir ats'i-l

mokėjimo pinigu ligoniam*. Preke 25e

kitiaip ne gali būti
♦

t

ateakel’tortaui nor radetu pinigu ant 
•UBirinkimu.

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

Preke . . . 1H.

I

v .

♦
Sza mok ošia tūla Lietuvaite, 

Stragi mergaite, 
Isz szios laisves daug naudoja. 

Po visas pabulkes begioje;
Vyrai tosios beždžiones Bau* 

gokite®, 
Su taja vanta neužsidnokite.

■ t ■■ < ■ ii m

NE KVAILAS.
, I

/

♦ * ♦

Ana diena in Plimenta Fordu- 
ku pribuvau,

Kur pusėtinai Lietuviu užti
kau,

Ten randasi žmonių davadnu 
Ne vėjavaikiu, 

Laikraszczius skaito 
' Veju nesivaiko,

In bažnyežia tankiai atsilanko, 
Po karezemas nes i tranko.

Per ana pede naminei turėjo,
Ba geras žmogus apdalinėjo,

Tai gere ir linksmai dainavo.
Ir keli muzikantai atsirado, 

Kiti po stubas eidami liulavo,

Ponas: — O ka, ar girdėjai * 
Žyduli, jog turite visi keliaut 
in Jerozolima, ba Jlesyjoszus 
užgimė?

Žydas: — Nu, asz jau girdė
jau ir noriu del to nuo pono 
gaut savo pinigus kad turetau 
už kam važiuot in Jerozolima.

i
ii

skolo.fr
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ŽINIOS VIETINES
SVARBUS PRANESZIMAS 

BALSUOTOJUS.

Boczkauskas neyra Kandidatas 
Ant School Direktoriaus

SHENANDOAH, PA. ISZ LIETUVOS!
— Du vyrai Jonas Valient i r -

ir Lincoln Hilbert, abudu isz KAIP DAVATKA APGAU-
• i i’i r 1 ___ a Imiesto, likos uždarytas Potts-1 

vilios kalėjimo, už subiaurini- 
mn vienuolikos metu merga i-

Tevas mergaites užvedė 
skunda prieszais tuos rakalius
tos.

t Praeita Ket vergą atsiti-

DINE J O ŽMONES.
St. Venckai'to, paeinanti i«z 

Tauragės ap., Žygaicziu 
iZoliszkiu km., apgaulingu bo
du iszgavo isz Tauragės klebo
no kun. Di'kavicziaus tos baž-

1U)., V-,

ko liūdna nelaime name Jono nVcziow didžiojo altoriaus pa- 
Rnulinnvicziaus, 531 W. Lloyd''eiksln su minrto kunigo už- 
ulyvezios, kuriojn jo pati likosI iiiszu ir baž.nyczios antspaudu

Už tai kad balsai ne buvo gerai 
surokuoti Pottsville, tai per 
klaida buvo ant baleto padėtas 
W. D. Baczkausko vardas kai
po kandidatas ant School Di
rektoriaus. Dabar visi baletai
del Mahanojaus turės but isz!mirtinai apdeginta nuo ko mi- h’» vnikszcziodama po kaimus 
naujo iszdrukuoti. Todėl Bocz- re
kausko vardas nesiras ant nau- laike vakariene ir nežinomu ko1 rinko pinigus, neva tai Taura- 
ju baletu ir jisai dar NEYRA kiu tai budu apsivertė puodas g<

tauku kuris užsidegė o liepsna cziaus surinktus pinigus snnau 
dodavo savo reikalams. Stase 
Venckai'to policijos 
ir patraukta tiesom

KANDIDATU ANT SCHOOL 
‘ DIREKTORIAUS.

. t Liudvika Žagarinskieno, 
86 metu pragyvenus Mahanojui 
daugiau kaip trisdeszimls me
tu, mirė praeita Ketverga na- 
mie ant 106 W. Market ulyczios 
po trumpai ligai. Velione gimė 
Lietuvoja, prigulėjo prie vie
tines parapijos ir Rožancziaus 
Draugystes. Paliko sunu Vinca 
ir asztuonis anūkus. Ijiidotu- 
ves atsibuvo Panedelio rvta su 
pamaldomis Szv. Juozapo Daž
ny ežio ja.

— Utarninko rinkimai pa
vieto ir vietiniu virszininku. 
Ijii kožnas atlieka savo ukisz- 
ka privaluma. Tegul balsuoja 
kaip jam savžine parodo ir ne
siduoda kitiems prisikalbini. 
Ir jus moterėlės eikite balsuoti 
nes turite tais paezias tiesas ka 
ir v v ra i.

— Musu mieste randasi 
drauguve kurios nariai prasi-

“ Draugavę Apjuodinimo 
savo Artvmu.” 
specialiszkumu yra apjuodinet 
savo 
ir sumaiszyii su purvais, 
kaip priežodis sako: 4‘ 
in vandeni ha turėsi ji gerti. 
Panasziai jau atsitiko ir su ke
liom narėm tos draugoves, ku
rios džiaugėsi isz nelaimes savo 
artymo, bet paezios datyre tos 
nelaimes. — Kas jum nemiela 
rūteles kitiems to nedarvkite.

— L(‘high Valles g 
lis papigino ekskursija kelio
nes in New Yorl^a ant $1.25 ten 
ir atgal. Trukiai yra greiti ?.•

Kita ekskursija in 
New Yorka bus 1.3 Deeemberio. < *

— Vincas Valukonls su- 
gryžo atgal in Filadelfija po 
trumpam pasigvecziavimui pas 
savo tęva Juozą Vahikoni ant 
6,31 W. Spruce uty. Vincas yra 
laivqrium ant laivo Fulton, ku- 

Pana-

miesto

f

f
*

* 1

mino
fos draugovesm

artyma kanuodilgiausia 
Bet 

nospiauk 
y y

s magus.

rks nęsenei siign’žo isz 
mo.;. ,

vėliaus. Velione viro tame Tauragei
I

»s

apėmė • apdegindama 
apėmė

motoro 
jos rankas ir apėmė szlebes. 
Vyras iszgirdes rinkama nelai
mingos paezios ir pamatęs ja 
liepsnoja pagriebė kaldra su 
kuria apsupo nelaiminga įr to
kiu budu užgesino liepsna. Ap
deginta motoro likos nuvežta 
in vietine ligonbute kur po bai

rn i re Petny- 
Nuliudo daugelis 

apie jos 
Velione

šiam kentėjimo 
ežios rvta.
pažystamu dagirde 
staiga ir baisia mirti.
paliko dideliam nuliūdime vy
ra, d ukt eres Ona ir Marga r i et a, 
namie, du sūnūs Juozą, Detroit, 
ir Joną Filadelfijoj, kaipo ir 
sekanezias seseres: P. Brukli
no mieste, P. Szeszkevicziene 
Tamakveje, Szadiene, Mahano- 
juj, Miszkevicziene Szamokuo- 
sia ir Beatricija Lietuvoja taip
gi ir broli Joną Bukas, Cata- 
w i soja.

— Klementas Kazunais, su
nūs apt Tekorienės Kaziuuienes, 
aplaiko pirma garbe lai'ke ek- 
zamino kaipo studentas 
laivo Annapolis
vinasi aut marinio afieieriaus.

ant
Klementas la-

Minersville, Pa. J Albertu- 
Szimialis, 14 metu

Good Samaritan ligonbuteje 
Pottsville nuo szirdies ligos. V
lionis paliko tęva it dvi seseres.

kas mirė

e

ir k i t. valscziuosc
♦

elėžke-
Hazleton, Pa. — Kun. Nenor

ta, praba.szczius S.S. Petro ir 
Povylo parapijos, suriszo maz
gu moterystes pana Helena 
Malasziute su ponu Tvanku.

ba 7. n yczi ai t v a r k y fa, ta- l *

«ulai k via

TĖVAS RADO VAIKO TIK 
KAULUS.

Tauragės v. Jociu km. A. 
Genio 7 metu 'Simus Jonas Ge
nys, nebylys iszejo isz namu ir 

A Genys isz savo 
kaimjmos Urbonienės sužinojo 
kad jos vaikai, ganydami Ty
rei i u m i szk o gy V ui i us, 
žmogaus kaulus. Genys, nuė
jės nurodyto n vieton 
žmogaus

v. Jociu km.

nebegryžo.
M

rado

rado
— vaiko kaulus. Isz 

rastu prie lavono mai^zkiniu 
pažines, jog ežia butą jo din
gusio 'sunaus Jono Genio lavo- 

Bastuosius kaulus tėvas
parsinesze in namus.
no.

dzukus Užplūdo 
žiurkes

Liszkevos Valscziauis apylin
kėje, Alytaus 
daug žiurkių 
ūkininkams daug nuostoliu. 
Žiurkei pradėjo piauti visztas 
ypacz jaunus viszcziukus, an- 
cziukus, žąsiukus 
sa didelius urvus ir in juos gro
bi susinesza. Be to, sugadino, 
sukapojo daug drabužiu, o kar
tais in urvą nuslitempia ir ko
ki kumpi ar lasziniu puspalti. 
Ūkininkai priesz sži žiurkių 
antplūdi nepajėgia kovoti ir 
leidžia joms naikint savo turtą, 
įteik etų kokia nors kova pra
dėti. nesI 

pridaro

J

; apskr., priviso 
kurios pridaro 

daugr>

Jos ‘iszsika-
9
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As visuomet reika
įaugu Lucky Strike//
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.— Lietuviai pirmam vorde 
balsuokite už Joną Urboną ant 
«<

TEISYBE.
■ ii ,■ ■■■>

Vienas iszduotojas gaziotos 
laike redaktorių, ba pats nieką 
neiszmane ir visru gyrėsi, jog 
jis ka liepe, tai redaktorius turi 
raszvt. Viena karta redaktoris 
inpykes ant iszduotojaus, pa- 
rasze, jog jis yra asilas! ir taip 
gaziotos likosi iszleistos
abonentu. Kada iszduotojas no Į 
po ilgam radosi vienoja vietoj 
taip vienas jo paklauso:

— Kas rasze pereitos nedė
lios gazieta?

— Oj kas .’ asz

del

Prapercziu Asscssoriaus”.
— Tinkamas žmogus kuris 

ant Director 
Joseph 

direkto-

v ra kandidatas
V

of the Poor, yra tai
McKejio dabartinis 
rius kuris atsakaneziai vede ta 
urėdą, per koki tai laika.

y

urėdą, per koki tai laika. Yra 
musu pridoryste jin vėl aprink- 

- ti. Todėl balsuokite už Joseph
MoKeon ant Director
Poor.

of t be
»

— p. Marijona Navakiene, 
512 E. Pine st., *iszvažiavo Pet- 
nycioj in Jersey City kur sve- 
eitioftis kėlės dienas pas sunn 
Edvardu kuris ten gyvena ir 
pas dukterį Aldona kuri moki
nasi ant norses Medical Centre 

*ligdnbutyjft, Jersey City, N. J. 
Taipgi atlankys gimines ir pa
žystamus 'Kearny, N. J. 
Brooklyn, N. Y.

— Subatoja sukako 40 me
tu kaip p-nia Ona Jenkertieno 
pribuvo in Amerika. Susirinkę 
gimines ir pažystami šukele 
° surprise party” kaipo pami
nėjimu tu sukaktųviu.

ir

o jaigu ne 
asz tai liepiau savo bernui ra
ižyti ba asz jam užmoku.

— Kaij) rodos,

y

alga 
moki, ir pats daug iszmanpi

gera
y 

gazietoja,
t

— Ba asz taip liepau, —at
sake iszduotojus.

jaigu tavo 
iszvadino tave pati asilu.

locnoj

§ Chilo iszkawe daugiaaše 
vado no kaip kiti sklypai ant 
svieto.

Lietuviai Schuylkill Pavieto 
Balsuokite už

PAUL W. HOUCK
ANT COUNTY TREASURER 

1

Schuylkill Pavieto Lietuviai 
Balsuokite už

Wm. R. ADAMSON
Ant County Commissioner _

jos netik nuostuoli!. 
n a i k i nd a mo s žn i o n i n 

turtu, bet ir sveikatai gali pa
vojaus sudary/ti 
užkrecziamu ligų.

5

užneszti

JAUNOS AMERIKIETES 
SUDEGINO ŪKI. s

Gindvyliu kaliman, ’ 
vailscziuje, atvažiavo in 

vienas amerikietis 
szeimyna.

Obeliu 
. sve- 

■sn 
Dvi mažos amerl- 

kieczio įmergaįtes su deganczla 
balna užlipo ant aukszto pasi
žiūrėti kacziuku. Beszvierfda- 
mos uždege linus ir tail) gais
ras urnai iszsiiplete, kad isz vi
daus nieko nesuspėjo iszneszti. 
Be to ‘ki'ta eudego 40,000 litu 
pinigu.

ežius

LATGALIJOJ UŽMUSZTAS 
KEISTUOLIS DVARI

NINKAS.
Latgali jo j užmusztas Lenkas 

dvarininkas Samovicziust, ku
ris apylinkėje buvo pagarsėjęs 
•savo nepaprastu keistumu. Že- 

reforma ingyveudinus,
dvarininkui pasiliko centras 
isz 54 ha. žemes. Dar karo me-

mes

Lietuviai Schuylkill Paviete 
Balsuokite už

Jos. McKeon
Ant Director of the Poor

Buvo jisai geras Direktoris 
Todėl vėl jin. aprinkite.

Niolias taip bako savybių neiškelia, 
kaip mikrofonas. Del to as visuomet 
reikalauju Lucky Strike -- cigarete, 
kuris, tikrai žinau, bus palankus mano » 
gerklei. Tamsta savo kreditan turite 
dar vieną laimėjimą įvesdami nau**

• I

jos rūšies Celofaninį pakelio įvyni
ojimą, kuris taip lengvai atidaro
mas:”

41

t

i

e

■.••į;:
.v .*>

M
'>:įį

■ .»>

Sally Eilers šiuos metus visuomet 
vadins savo didžiaisiais metais. Pir
miausiai, ji išmoko skrajoti lėktuvu. 
Paskui ji ištekėjo ir rado šeimyninę 
laimę. Vėliau ji pasiekė nepaprasto 
pasisekimo paveiksle “Bad Giri”. 
Kaip dovaną Fox filmų gamintojai

Paskui ji ištekėjo ir rado šeimyninę

f

pasisekimo paveiksle “Bad Giri”. 
Kaip dovaną Fox filmų gamintojai 
jai duoda rolę paveiksle “Over the 
Hill”.

* * * # * *

%

Pagaminta iš geriausių tabakų — viso 
derliaus grietinės - LUCKY' STRIKE vieninte
liai cigaretei apsaugoja jūsų gerklę per tą 
išimtiną “SPRAGINIMO” procesą. “Spragi- 
nimo” procese naudojami Ultra-Violetiniai 
Spinduliai — procesas, kuriuo pašalinami tam 
tikri kartumai ir erzinančios ypatybės, kurių, 
naturališkai, yra kiekviename žaliame tabake. 
Šie kartumynai ir erzinančios ypatybės pašali
namos iš jūsų LUCKY STRIKE, jų juose nėra. 
“Jie išimti - todėl jų ir nėra!“ Nenuostabu, kad 
LUCKIES visuomet palankūs jūsų gerklei.

It s toasted"
Jūsų Gerklei Apsauga—prieš knltėjlmus—prieš kosulį

Neperšlampamas Cellophane Užlaiko ta 
“Spraginimo" Skoni Visuomet Šviežiu 

ATSUK RADIO ---- Lucky Strike Šokiu Valanda griežia
kiekviena Antradieni, Ketvirtadieni,ir Šeštadieni, vakara 

per N. B. C. radio tinklą.

tu dvare per dideli gaisra su-
d ego jo du vaikai. Žmona smar 
kiai apdegusi, buvo iszgelbo- 
ta, bet ja Saanovicziute nunuo
dijo, nes gaisras kilo del kal
tes jo ir jis bijojo, kad žmona 
tai neiszpaša kotu policijai. Po 
to jis pasidaro visai keistas. 
Dvaro centrą apdildavo patįs 
vienas. In d vara nieko nei nesi
leisdavo ir gyvendavo Vienas..........  * a
dideliam neszvannpe. Baltiniu 
niekuomet nekeisdavo 
sziod'avo iki jie patys nukris
davo. Turėjo taip pat turtingo 
szyks^t uol i o varda.

j r ne-H

GIRTI AUTOMOBILIU 
ISZTASZKE MERGAITES 

KUNA IN SZMOTELIUS.
Kaunas, Spal. 9 Pa rados ga t

ve žaibo greitumu leidosi že
myn automobilis. Automobily 
važiavo pit. Juozaę Pažėra ir 
vyr. policininkas Kr. — abu 
girta.

Pažėra automobili p'aldido 
75 klm. gre’itumu per valanda. 
Nulėko žemyn, sukos in Vyta u 
to prospektą,'bet^lip smarkiai 
einanti autoanobiili s'zoteris su
laikyti neinstenge ir davo in 
telefono istirlpa,
mūriniu namu ®ieria.

Taime Taiko ulyczo ėjo pilie
te Soi’iija Peleckaito 26 metu 
amžiaus.

Automobilis davo tiesiog in 
Peleckaite fir ja teszke in sic-

na. Nelaimingos merginos su
trinko galva, iszsitasz’ke sinegc- 
nos, viena koja buvo nupiautn 
ir tolyn numesta antra koja su
laužyta in kelias dalis, bendrai į 
merginos kūnas buvo iszdrab- 
Etytass. O kraujo dideli klanai | 
pasruvo ant szaligatvio. Vaiz
dai buvo nepaprastai skaudus.
- Szoferis‘iszleko pro automo-l 
bilio langu ir a>tsiunusze in sie
na. Policininkais sveikas iszli- 
ko.

Be to, automobilis 
telefono stulpą ir nutraukė 
daug telefono vielų.

’ ■ Į
Pažymėtina kad tas pats au- 

tomobilios• priesz keletą dienu 
Prezidento g-vej jau suvažinė
jo vaika.

Szoferis suimtas.

nulaužo

<

o paskui, in
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CAPITAL STOCK $125,000.00

I

SURPLUS IR UNDIVIDED 
PROFITS $623,358.62

Mokame 3-czia procentą unt 
sudėtu pinigu. Procentą pride
dant prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norint1 kad ir jus 
turėtumėtreikalaussu musu ban
ka nepaisant ar mažas ar didelis.

G. W. BARLOW, Pres.
J. FERGUSON, Vice-Pres.irKaa.
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9^ k«iki« paminiti, kad p-li 
ui tj mvo par«iikim<

Ar p-les Eilers 
Pareiikimaa Apmokėtas?

įįyĮ negavo apmokėti ni cento. 
O Ji LUCKY STRIKE jeu rOko , 

^^apie pusantrų metų. Mes 
tikimės, jog iii apie j< pre« 
neiimas but tiek jai, tiek jos 
filmų gamintojams. Foi nau
dingas, kiek jis naudingas 

jums ir mums.

negavo apmokėti ni cento.

t

w7v
i sA/. 1 v

NEPERŠLAMPAMA s r
CELLOPHANE

Visuomet Gerai — Tvirtai (lidarytat 
Ypatingas Humidor Pakelis
Zip — ir jis atsidaro!

Atkreipk dėmesį į naują, ypatingą

f

Ilįi

v ja.

Čepą.. IMI. 
The America*

Tobarro C*.

skvetą pakelių viršuj. Yienąjo dalį

paprasta. Greit. Zip! Ir viskas. Labai ypatinga! 
1
popierą, per kurią neįeina dulkė, šlapumas, ligų 
perai ir kiti nešvarumai. Švaru, apsaugota, gražu, 
ŠVIEŽIA! - kas galėtų būt daugiau moderniškai 
kaip, LUCKIES patobulintas Humidor pakelis - 
taip lengvai atidaryti. Ponios — šta LUCKY 
SKVETAS - apsauga jūsų pirštų nagams.

prilenkęs pirštu prilaikyk ir piešk, kitą jo dalį. Labai

Pakelis įvyniotas į neperšlampamą Cellofaninę

Dr. J. J.WYCHUNAS
Lietuvis Akiu Gydytojas

|M|ll^Iszegzaininuoju akis. Jeigu 
reikalinga tai priskiriu tin
kamus akinius.

Ofiso valandas:— 10 iki 12 ryte. 
1 iki 5 popiet. 6 iki 8 vakare.

16 N. JARDIN ST.
SHENANDOAH, PA.

Telefonas No. 21810.

Ant. J. Sakalauskas 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

331 W. Centre St; Shenandoah, Pa. 

(Bell Phone, Dial 2-1512)

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

Busite pilnai užga-ir gražiai, 
nėdinti.
Isz Mahanojaus ir Girardvįlles 

jeigu kas pareikalaus mano pa
tarnavimu tai meldžiu man tele- 
fonuoti o pribusiu in deszimts 
minutu. Bell Phone, Dial 2-1512

I
1 Wm. Traskauskas 

L1ETUVISZKAS 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

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentlstas Mahanojuje 

«Ant 2-tro Floro, Kline Sztoro 
19 W. Centre St., Mahanoy City 

---------------------------------------------- ---------

K. RĖKLAITIS
Lietuviukas Graborius

*

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

516 W. Spruca 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

t. 1L. itj a .i. — , d

Tas viskas
Laikykitės drueziai

lį i,

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

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM




