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Isz Amerikos
PENKI SUDEGE

SU EROPLANU, KURIS 
NUKRITO IR UŽSIDEGĖ.

Penki paša-

AVashingtono. 
in 
Po 
-gc

Camden, N. J.
žieriai sudegė ant smert, kada 
ekspresinis eroplanas nukrito 
ir užsidegė ant Cooper River 
Golf Course. Kone visi užmusz
ti ej i paeina isz
Eroplanas loke isz czionais 
Washingtona kožna diena, 
nukritimui crophmo, užside

eksplozija.
prisiartyt 

eroplano isz 
priežasties didelio karszczio iri 
liepsnos
anglija.

gazolinas ir 
negalėjo 

prie deganezio
Žmonvs

kilo

Sudegusieji buvo su-

TARNAITE ATLAIKE
3,000,000 DOLERIU.

Mrs. OnaRockford, 111.
Paterson, kuri dirbo restaura
cijoj nuo ryto lyg vėlybam va
karui kaipo toriolku mazgotoja 
dažinojo nuo advokatu,
miros jos dede paliko jai tris 
milijonus doleriu. Jos dede bu
vo daktaras Juozas Kellog, ge
rai žinomas daktaras isz 
York o.

buk

A ew

DVASIOS SUARDĖ JO 
SZEIMYNA.

Salem, Mass. — Louis Dema- 
ra sude pasako buk dvasios su
ardė jo szeiminiszka gyvenimą 
ir todėl padavė praszyma in sū
dą kad jam duotu perskyrimą 
nuo jo paezios. Sake jis: 

(<
man kalbėjo, buk <1 vašios įniru
sios jos giminiu, nuolatos jai 
sznabžda kad negyventu su ma 
n i m. Ant g 
emus visas 
leke su 
“dvasia 
platu svietą.
moterėlė paklauso kokios 

“piktos dvasios”.

iVtsb.)

GASPADINE NORĖJO 
NUTRUCINT SAVO 

BURDINGIERIU.
Hamtramck, Mich. — Už tai 
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Isz Visu Szaliu
JAPONAI SU KINAIS VIS 

MUSZASI
DIDELĖS KARES.

Plukdau, Mandžiurije— 
fru n t o,

Japonai turėjo 
savo

VT • BiWFV<J MM TT I a ■ FW« MM *■«
F. W. B<M)ZKOWHKI, UlUr.

SUSIRGĘS IR BE DARBO, 
PASKANDINO SAVO KŪ

DIKI IDANO JI NU
BAUSTU MIRCZIA. * 

t

. Bellingham, Wash. — Persi- 
skyrės su savo szeimynanž tai, 
kad buvo susirgęs ir be darbo 
per pusantro meto, Roy With
man, 30 metu, nutarė prisku--

kad Airs. \ alerija mvuv, 
30 motu, norėjo nutrucyt savo 
burdingiori, 76 metu 
Povyla Ryczok, buvo pastatyta 
po $5,000 kaucijos lyg (eismui. 
Povylas iszmetineja savo gas- byt savo mirti per paskandini-! 
padinoliai, Imk ji inpyle 
cyznos in jo valagi. 
kad jisai groieziau 
svietu, idant aplaikyti 
mireziai visa jo turtą kuri buvo 
užraszes ant jos vardo.

Povvlas dabar pasirūpino
perrū

go resnios

PAVOJUS
koreonas, kuris yra ge-

senumo

30 metu, nutarė
Į

gimė

MAŽIAUSIAS KŪDIKIS 
ANT SVIETO.

Perth, Australije. — Ligon- 
buteje King "Edwarde,
mergaite kuri svėrė viena šva
ra ir dvylika uncijų. Daktaras 
apreiszlke, kad pagal surasza 
gimimu vaiku, tai toji mergai
te yra mažiausia ant svieto.

PERDEJO BIBLIJE, 
ATGAVO REGĖJIMĄ.

Honolulu, Havaja. — Per 
asztuoniolika. menesiu Mikola 
Kinu,
ru kataliku, kuris neinate nuo 
užgimimo, dirbo ant perdėji
mo biblijos ant koreonisžkos 
kalbos, del neregiu. Kada jau 
visa biblije perdėjo, staigai at- 
(r 
mus dau 
ui u gyventoju.

h
Ant 
prie

b y

Mandžiuriszko
■upes, 

kruvina susirėmimą su 
prieszata Kinais. Muszije žuvo

;J Non n i
■menesiutru- ma savo 

geisdama idant ji teisingyste už tai
t kūdiki 

nu-
apleistu baustu mirezia ant elektrikines1 apie 180 Jaaponu,daug sužeista 

i?po jo

favo regėjimą. Tasai al šit ik i- 
nirstebejo czionaiti-<r

dabar 
sau saugesni a vieta ir 
sze tos t men t a ant 
ypatos.

ASZTUONIOLIK-UŽGIMĖ 
TAS KŪDIKIS.

Dunkirk, Mich. — Garnys 
ana diena atnesze po past ogi a 

, asztuoniolikta
. Yra tai j u asz-

kėdės.
Withman gyveno pas' 

motina, o jo pati pas savo levus 
ba negalėjo ūžia i ky t namo ir 
szeimynos. Ana diena atėjo pas 
paezia pasiėmė sūneli, nunesze 
pas motina ir lenais vanoja kū
diki paskandino. Nuėjus 
ulyczios pasakė polici jautai 
kad ji uždarytu kalėjimo, 

jo pra
manydamas V

Kinu daugiau kaip dvigubai 
savo, žuvo, nes joju buvo daug ma- DAUG UŽSITRUCINO NUO

ant
p a sake

bot

Jokūbo Scholk 
“džiaugsma 
tuonioliktas kūdikis. Visi vai
kai ir mergaites yra gyvi ir 
sveiki — 10 vaikai ir 8 mergai
tes.

y 1

DIRBO MUNSZAINE, 
JOS NENORĖJO GERT.

BET

Nekurie 
padaro

Baltimore, Aid. — 
v a r ty t o j a i m u n sza i n es 
ja isz tokiu dalyku, kad patys 
bijo ja gert, o parduoda kitiem, 
kaip tai atsitikd su' Ludviku 
Kubu, kuri policija aresztavojo 

pardavinejima
Kada Kutą stojo 

priesz sudžia, paliepė atneszti 
bonkute jo sztopo kalbėdamas 

“Jaigu iszgersi stikleli
savo munszaines, tai tave pa
leisiu namo, bet pricszingai bu
siu priverstas tave 
kalėjimu.”

Kutą atsake, kad veluk
in kalėjimą ne kaip iszgerti fa 
sztopa. Mat nenorėjo užsitru- 
cvt munszaine kuria daro ki- 9^

Tokie rakaliai privalo
būti rustai baudžiami.

už dirbimą ir 
munszaines.

Mano pati daugeli kartu in ji:

gyvos

alo mano pati pasi
gavo drapanas isz- 

kokia tai
, y

nežinoma
— vyrP pavidale in

— Matyt, kad 
tai

KIAULES PASIGĖRĖ, GAS- 
PADORIUS ARESZTA- 

VOTAS.
Kansas City, Mo. 

Morganas yra 
f armėnu ir po drauj 
rytoju munszaines 
jo kiaules taip priede daug isz- 
mestos brogos ant lauko, kad 
pasigėrė kaip “nesutverimai”, 
tikrai kiauliszkai. 
nubodo tvarte ir nusidavė in 
artyma miesteli ant 
times

Mikas 
gana turtingu 

g geru va- 
Ana diena.

1l nesutverimai
Kiaulėms

‘ ‘good 
”, kur savo pasielgimu 

pridarė gana daug bledes gy
ventojams. Policija suome kiau 
les ir aresztavojo locnininka už 
va ryma munszaines.

miesteli 
kur savo

4

Charles

SENUKAS PAVOGĖ 
ja BUCZKI. 

■i
Brooklyn, N. Y. —

P. Adams, 68 metu senukas, li
kos nubaustas ant 25 doleriu 
bausmes ir 15 dienu in kalėji
mą už užkabinima jaunu mer- 
gaieziu ant ulycziu. Viena isz 
tokiu merghieziu Hope polici- 
jantui aresztavoti senuką už 
.pavogimą nuo jos buczki, kada 
ja sutiko tamsioja ulyczaiteja. 
Charles sutiko merginai sugrą
žyti pavogta buczki, bet ta at
sisako ji priimti.

nubausti

eiti

tiems.

NETIKĖJO IN BANKA, 
LIKOS APVOGTAS.

žiliu ir negalėjo apsigini.
Japonui si u n ežia apie 

kareivi ir i u M ukdana ir 
girdėt sius 
s žalis i 3 M
lai Kiniszkas ergelis 
tai

policijantas ne norėjo 
szymo iszpildyt 
kad turi reikalu, su kokiu tai 
beproeziu. Bet kada pati prane- 
sze policijai apie žudinsta kū
dikio, policija, ji aresztavojo ir 
uždare kalėjimo. Withman pa
sakė, kad su mielu noru eis ant 
elektrikines kėdės idant užbaig 
t i savo varginga gyvenimą, 

sau

y

savo varginga gyvenimą 
ba neturėjo drąsos atimti 
gyvasties.

O

pirko nuo 
už 

visa

ISZMETE SAVO PINIGUS 
ANT ULYCZIOS.

New Britain, Conn. — Petras 
Adania vieži us, 50 motu, 70 Oak 
ulyczia, parode žmoniem kad 
turi 1,300 doleriu,
kaimyno bonka munszaine 
75 centus o kada iszgere 
taip jam pasidarė linksma, kad 
in laika trijų dienu iszdave 700 
doleriu. Policija daginius kad 
kokis tai žmogus meto pinigus 
po ulyczia, uždaro ji kalėjimo. 
Kada ji uždare kalėjimo suras
ta ant jo tiktai 602 dolerius.

y

i

isz-

Peoria, Ill. — Būdamas bai- 
meja, kad bankas, kuriame tu
rėjo ipasidejas savo pinigus sn- 
bankrutys, Fredas Niece,
trauke visus savo pinigus su
moja 633 doleriu, paslėpdamas 
juos namie. Ant rytojaus trys 
apsiginklavę banditai inejo in 
stuba, suriszo vyra ir jo moto
re, surado pinigus ir dingo. Da
bar graudinasi žmogelis
pinigus isztrauko isz banko.— 
Daug panasziu Niecu randasi.

kad

PROHIBICIJA BUS
PANAIKINTA 1932 METE 

KALBA SZLAPIEJE.
Washington, D. C. — Szla- 

pieje yra labai užganadyti isz 
paskutiniu rinkimu, nes likos 
iszrinkti penki kongresmonai 
kurie yra pricszininkais prohi- 
bicijos.

Kongresmenas Linthiam isz 
Maryland, ipareiszke, buk prio- 
szininkai ant ateinanezios sesi
jos kongreso turės diduma bal
su balsavime ir perspojinoja 
kad ateinanti meta kongresas 
stengsis numaryt prohibiciju 
nes turės diduma balsavimo.

Paskutines Žinutes

U Nanking, Kinai. — Keli 
P ros b i t er i j o n i sz k i m i si j on i e r ia i 
likos užmuszti per Kiniszkus 
banditus aplinkineja Kiangsu 
ir Haichov.

11 Huelva, Iszpanija. — Val
džia praszalino visus policijan- 
tus ska it lyja 500 už nepildymą 
prignlincziai savo dinstu.

‘ New York. — Jonas D. 
Roekofelleris, ir jo sunūs pado
vanojo viena milijoną doleriu 
ant bedarbiu.Jau viso surinkta 
$7,631,134. Paskirta surinktiPaskirta 
12,000,000 doleriu.

UNIVERSITETE.

Jaunas ubagas atėjo prie du
riu gaspadi neles praszo ahnuž- 
nos. •

5,000 
kaip 
Abi

I.-’'.

ne grei- 
Mandžiurijoi 

Rusisžlki laikraszczei skelbia 
buk Japonai no bus užganady- 
tais vieii isz Mandžiurijos, bet 
turi užmaninia užimti Filipi-. 
nūs, ......-------------- ,
moa ir Austrai i je.

Jeigu' Japonai. nepaisiliauA i t , e
kankytiiKinu, tai galima tikė
tis vela dideles kares in kuria I 
gali būti irikivinkliotos ir 
t os v i osz p a t y s t es.

&

1

da daugiau.
insikase ir kaip rodo

pasibaigs.
1

ji
Ma)aja, Guanui, Tahiti, Sa 
ir Australija.

Japonai

t

k i-

BURTININKES PERSPĖJI- 
MAS PRIEŽASTE ŽU- 

DINSTOS. 
KrokAv.as, Lenk. Netoli- 1 

main kaimelije, praeita meta 
apsipaeziavo jaunas gaspado- 

Jurgis Krinka su jauna na- 
Magde Grabacka. In

ril?, 
szha 
trumpa laika po vinezevoniai, 
vyras pradėjo nužiurinet savo 
paezia, kad ji apgaudinėja ir 
laužo moterystes tiesas, o ne
turėdamas ant to jokiu davadu 
kad jojo pati yra neteisinga 
eidavo 
'kės ir

Grabacka.

y 

pa;s visokes burtinin- 
kurios in- 

vyrui
‘ ‘ raganas, ’ ’ 

s p ed a vo * 1 eng vat i k i u i 
bu'k jojo pati isztikruju ji ap
gaudinėjo ir tuoj ji visai pa
mes ir pabėgs su kitu. Užvydė
jimas ji teip kankino, kad 
mausto kokiu budu atsimokėti 
mot.erei už josios neteisingumą 
ir apgaudinejima.

Atejas namo ana diena, mo
tore atsigulė su savo asztuo- 
niu menesiu kūdikiu. Vyras 
manydamas, kad joj pati buvo 
mieste su savo įnylemu, mėtėsi 
ant josios kaip padukias, pa
griebė už gerkles ir užsmaugė 
ant smert..

Sulaukės ryto, Krimka davė 
žinia savo kaimynams ka pa
daro. Policije nuvežė žadinto
jų in kalėjimą.

b

ji teip kankino

“TĖVAS 42 VAIKU.”

MĖSOS.
Madryt, Iszpanije. — Pen- 

kdsdeszimts žmonių priglaudo- 
je del senu ir paliegusiu žmo- 
niu Alicante, mirtinai apsirgo 
valgindami nesveika mėsa. 
Lyg sziam laikui jau mirė 23 
ypatos. Daktarai turi vilti, 
kad likusius iszgolbes nuo mir
ties.

20 ŽMONIŲ SUŽEISTA
LAIKE MAISZACZIO.

Varszava, Lenk. — Dvide- 
szimbs ypatų likos sužeista lai
ke muszio kokiu kilo terp ka- 
talilkiszku ir žydiszku studen
tu. Varszavos Uuniversitete. 
Terp sužeistųjų randasi ir pati 
vieno isz profesorių, kuri ga
vusi in vidurį muszio. Isz prie
žasties tuju nesutikimu tęrp 
studentu, 
versi teta ant kokio tai laiko.

I ll *

■ 'r „IMT ? " 't 'į l t"1 M *i . .i-i "i

valdže ilždafc unl-

1

— Ar no sarmata tau uba
gaut? K a veike tavo tėvas!

— Ubagauja.
— O motina?
— Taiposgi ir ubagauajt.
— O brolis?
— Yra universiteto.
— Universitete? Ka jis po 

velniu ten veikia?
— Nieko. Sėdi stikliniame 

sudolyj spirito inmorktas. Mat 
•užgimė negyvas, nes su dviem 
galvom!..*

Benotai
Hziaucziaus,

yra žinomas tevp
‘ ‘ Tėvas

Paryžiui. — Atsibuvo czio
nais nepaprastais teismas kokio 

Bayer, . bedarbio 
kuris likos ap-

skunstas už visokes apgavys
tes.

Baverfa v

savo kaimynu kaipo
42 vaiku, o isztikruju jisai tik
tai turėjo du vaikus, bet pavo- 

r

ge popierais ir peczeti i(sz su- 
szelpimo draugavęs ir pasida
vė save tėvu 42 vaiku už ku-

NELABAS TĖVAS SUMU- 
SZE SAVO DUKTERĮ IR

ISZMETE PER LANGA.
Varszava, Lenk. — Priemies

ty gyveno Vasilevskis, žino
mas viso priemiesezio girtuok
lis. Jo žmona ir viena duktė 
gyveno at’dkirai, prie Vasilevs 
kio buvo pasilikusi tik jo vy
resnioji duktė, 17 metu mer
gaite. Ji lanke gimnazijos Vil
ta klase ir gyveno gaudama isz 
mokyklos pensija.

Karta girtas Vasilevskis 
parsivedė kažkokia moterį ir 
pradėjo su ja namuose balia- 
voti. Dūkto pirmiau maldavo, 
kad neisztvirkautu, paskui 
giežtai insaike svetima jai mo- 
teriszkei iszeiti. Vasilevskis i m 
sižeide. Jis sugriebė savo duk
terį ir pradėjo ja muszti. Tuo 
tarpu atsivestoji moteris ragi- 
gino nenusileisti merga palai
ke ir ja pamokyti, kaip reikia 
levo klausyti. Inerzintas tė
vas norėdamas parodyti savo 
‘ ‘ didvyrisZkuma, ’f nutvėrė 
mergaite nuo grindų ir atida
ręs Įauga iszemto in gatve isz 
treczio aukszto. Mergaitei i'sz- 
niro kojos, sulaužo stuburkau
li. Gydytojai mano, kad ji ne
gyvens, nes prie viso to prisi
dėjo ir smegenų uždegimas.

PRIMDAVO VAIKUS ANT 
ISZAUGINIMO, PO TAM

DEGINO JUOS IR UŽ
KABINĖJO GYVUS.

Rovno, Lenk. — Policije uJ- 
ėjo ant baisios žudinstos 'ko
kios papildinejo nuo ilgo laiko 
kokia tai Bronislova Balcers- 
kiene ant savo u kės arti czio
nais. Toji ragana už geru's pi
nigus primdavo mergvaikiui 
novos ant iszauginimo, po tam 
tuos nekaltus vaikus baisei nu
žudydavo. Vaiikai turėjo gulė
ti ant supuvusiu sziaudu, dreg 
nuosia kambarįuosia ir tokiam 
padėjimo juos surado policije. 
Vaikuczei buvo panaszus in 
giltines no kaip in dievisžkus 
sutvėrimus, apdengti szaszais
iszsukytom 'kojom ir ranku
tėms. Toji gyvuliszka motore 
geisdama atsikratyt nuo pri
žiūrėjimo tuju nelaimingu, už
kasdavo juos gyvus in duobes 
skiepe po savo namu. Laike 
kratos, daktarai rado 'daugeli 
apdegusiu kudikiszku kaulu 
•senam poeziuje. Ta ja besti je su 
szetoniszka szirdžia aresztavo
jo ir uždare •kalėjimo lyg teis
mui. Mergos pasitikdamos mo
tinoms, atiduodavo ant augini
mo kūdikius ir mokėdavo gana 
brangei tai be^tijei, tikėdamos, 
kad vaikai buna gerai prižiū
rami. Viena isz ‘tokiu motinu 
norėdama atsiimti savo kūdiki 
užtiko ji gulinti ant supuvusiu 
sziaudu pusgyvi. Teip tuom 
regėjimu persiėmė, kad prane- 
sze apie tai policijei, kuri tuo- 
jaus pradėjo sliectva, užklupo 
ant tosios peklis-zkos urvos ir 
szetonbobe uždare kalėjime.

3,000 KINCZIKU MAISZA- 
TYJA, DAUG JAPONU UŽ-

MUSZTA, AMERIKO- 
NISZKI KAREIVIAI 

ISZSZAUKTI.
Peiping, Kinai. — Trys tuks- 

taneziai Kincziku šukele mai- 
szati Tientsin©, užmuszdami *r 
sužeisdami daug Jaaponu. Val
džia nusiuntė in tonais ginkluo
ta truki. Amerikon i szk i karei
viai likos iszszaukti kaipo ir 
Italiszki ir Francuziszki ant 
apgynimo miesto ir svetimtau- 
tiszku gyventoju.

Mandžiurijoj vis tesasi susi
rėmimai tarp Kinu ir Japonu.

nesutiks 
ves kare

Girdėt 'kad Japonija 
ant jokios taikos ir 
ant gero su Kinczikais.

ISZDURE MOTINAI AKI, 
UŽMOKĖJO TIK $10 

BAUSMES.
Lyons, Francije. — Motere 

likos nu-

KOMUNISTU KASIERIUS 
PASIKORĖ.

Zofijo, Belgarijė.— Krisz- 
tupa's Drakiev, kasijierius ko
munistu partijos Bulgarijoi, 
pasikorė Ikalejime. Buvo jisai 
aresztavotu su kitais komuni's- 
tais laike kratos. Pailko jisai

ries 'aplaikydavo paszialpa ir kortele kurioje sako Ikad “ati
duodu savo gyvastį del 
partijos. ”

isz to puikai sau gyveno, pn- 
Į kol jojo nesušokta.

savo

VISA SZEIMYNA ISZ 
AMERIKO NUŽUDYTA.

Kolomea, Lenk. — Paviete 
Grobkc, likos nužudyta visa 
szeimyna susidedanti isz ketu
ri u ypatų Žurava, kurie nese- 
nei pribuvo in tevynia isz Ame 
riko. Žadintojas pirmiausia 
iszviliojo gaspadoriu in laukus, 
karto jam per galva su kirviu, 
padedamas ji lavonu ant vie
tos*. Ta pati padare su jojo pa
ezia ir \yriauisia duktere. Po 
tam i ne jas in grinezia, peruke^ 
le gžalva jauniausiam vaikui. 
Žadintojas apiplesze narna ant 
keliolikos tukstaneziu zlotu 
bet nesurado 1,700 Ameriko- 
nisziku doleriu, kurie radosi 
skrynioje. Policije įsuemČ Žu- 
din toju artimam kaime.

Eugenije Guarden, 
bausta per sudn užmokėti szim- 
ta franku (apie deszimt-s dole
riu) už kszdurima savo tikrai 
motinai kaire aki su žirklėms.

Ant savo apginimo motore 
pasako -sudžiui, buk josios mo
tina Alekso Morhihan, kas rv- 
tas lovoje gerdavo absenta, ni
ke be paliovos paperosus ir nuo 
ryt iki vėlybai nakezei gerda
vo szampana, priveikdama sa
vo dukteria idant panaszei da
rytu. Negaliodama atsigint nuo 
tuju privertimu, motore isz no- 
tycziu duro motinai in veidą su 
žirklėms iszdurdama jai aki.

DARBININKISZKOS 
ŽINUTES 

»!■ 11 ♦

Macanecqua, Pa.— Szios ka
syklos veTa pradėjo dirbti po 
sustojimui per deszimts diena 
fez priežasties eksplozijos ir 
užgriuvimo keliolikos angleka- 
siu ir keli likos užmuszti.

New York. — Amerike su
naudota Oktoberio menesije 
56,663 pundu szilku arba kone 
7 tukstanezei daugiau kaip 
mensi priesz tai.

Atlanta, Ga. — Kompanije 
minksztu gėrimu CocarCola už
dirbo praeita menesi gryno 
pelno $852,962 ir išzdalino sže- 
ri n inkams 50% daugiau.

Lawrence, Mass. — Mono- 
mac audinyczia atidarė savo 
dirbtuves įsu 450 darbininkams.

Altoona, Pa. — Po sustoji
mui per keturis menesius, Wil
liamsburg, Lehigh Valley Silk 
kompanije pradėjo dirbti su 
200 darbininkais ir da prims 
daugiau.
Reading, Pa. — Reading Iron 

Works pradėjo dirbti .priimda
mi 500 darbininku. Kitos dirb
tuves tos kompanijos taipgi ir 
pradės dirbti neužilgio.

| Youngstown, Pa. — Youngs
town Sheet & Tube Co., atida
rė savo Campbell dirbtuve su 
daugiau darbininkais.

Freeland, Pa. — Freeland 
Shirt Co., dalis dirbtuves su
degė su daugeliu pasiutu marsz 
kiniu. Ugnis padare blades ant 
60,000 doleriu.

Treskow, Pa. — Glen Alden 
Coal Co., inžinieriai surado 
naujas gyslas anglių prie No. 
2 szlopos. . Griežimai parodo 
labai geras anglis ir storas gys
las.

Pati gemblerio (kazirninko) 
niekados negali žinoti, ar gaus 
nuo vyro kailinius arba rein- 
koti ant Kalėdų—jo giliukis vi 
sados mainosi.
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Kas Girdėt

pro-

Sunku sziadien žmoguL gy
venti ant svieto, bet kur tik 
pasisuki tai reikia mokėti ko- 

, kius nors padotkus, tai inkom 
taksus, personai taksas,
perti taksus, automobiliu tak
sa, gazolino taksa ir kaip 
apie visas taksas žmogus pa
misima, tai net nesmagu žmo
gui daromi. Visa priežaste tu 
taksu yra ta kvaili prohibicija, 
ba kada jos nebuvo, tai ir viso
kiu taksu nebuvo.

gazolino taksu ir

Nekrie vvrai vra baisus •' v
kaliai! Ne nori jie bueziuot sa
vo paežiu raudonas lupeles, ku
rias aptepa su kokiu 
“ rudž”.

ra-

ku kokiu ton
, toki vyra reiketu nu

baust kalėjimu »nž bausme, nes 
savo 

prisiogele kad toji apsiteptu 
net ir juodai jaigu jai tas pri
tiktu, o ka ežia kalbėt apie rau
dona tepala.

Ant tu pamatu Bostone atsi
buvo teismas. Kokia tai mote* 
rele užtapo sau ant lupeliu tojo 
tepalo, ir kada vyras pamatęs 
taisės lupelep taip jam pa brido, 
kad apie bueziavima ne buvo 
ka munyt. Ana diena tasai vy
ras norėjo savo pacziule pabu- 
cziuot ir ėmėsi prie nuszluosty- 
mo to tepalo nuo patogiu lupe
liu savo pacziules ir kas isz to 
iszejo! Toji motoro apskundė 
savo vyra už “žveriszka pasi
elgimą su ja.”

.Nesistebime 
kad norėjo paezia pabueziuot 
in iszteptas lupeles, bet tokis 
isztepimas turi nemalone in- 
tekmia ant vyru ir veluk pabu
eziuot koki balvona ne kaip 
isztepta kokiu ten tepalu boz- 
džionka.

Acziu Dievui, ka musu Ame
rikoniszkos moterėles ne seka 
paskui savo sesutes Tibete, kur 
kožna motere tepa savo veidus 
sviestu!

vyras privalo bueziuoti

tam vynui,

gyvena del 
vadintis 

kuris buri

nuo jos taji turtą atimti.
Žmogus, kuris 

paveizdos kitu gali 
turtingu. Kožnas,
turi mokslą, turi turtą. Kožnas 
gali vadintis save turtingas ku
ris turi: sveikata, pasiszventi- 
ma, linksmo budo, tvirto budo 
ir czysta sąžine.

Tokie turtai nedingsta, yra 
jie tvirti ir nesurudyja, norints 
turėtu didžiausias priesziny- 
bes, kokie kožna ant szio svie
to patinka.

Sziadien kožnas žmogus rū
go ja ant sunkiu laiku, o bet da 
ne taip seniai buvo daug sun
kesni laikai, kaip tai 1893 mete. 
Tame mete szeszi szinitai ban
ku subankrutino, bizniu suban- 
krutino 18,620. Graikija buvo 
ant kranto subankr u tinimo, Ita 
lija taipgi vos laikėsi ant kojų, 
Rosijoj vieszpatavo didelis ba
das ir visoki amarai, Ąustrali- 
jojo visi bankai likos uždaryti, 
o Amerikoniszki farmeriai tu
rėjo sunkiausia meta. Jaigu ta 
meta prilyginsimo prie tebyrio 
laiko, tai da ne taip bloga ant 
svieto kaip sau nekurie mano.

Jaigu ant svieto butu tiek 
meiles, kiek neapykantos, tai 
svietas butu tikru rojum.

Tūlas Lictuviszkas tėvas ku
ris sirgo nuo keliu metu, geis
damas del savo sūnelio iszrinkt 
Lietuvaite už paežiu da priesz 
mirti, apgarsino vienam laik- 
rasztyja buk pajeszko doros 
Lietuvaites tiksle apsivodimo.

In kėlės dienas po tam aplai- 
ke keliolika fotografijų tarp ku 

jo paezios foto-riu radosi ir 
grafija.

Galima suprast kaip tas 
žmogus nusistebėjo tuom ir už
klauso savo paezios, ka tai žen
klina, rodydamas jai jos foto- 
grafija.

(Matai dusziuk asz maniau 
kad neilgai pagyvensi, tai 
rojau iszsirinkt sau vyra isz 
laik idant butau tvirta, kad tu
rėsiu vyra.”

Vyras da ir sziadien gyvas ir 
kasdien eina sveikyn.

laikrasztie negalėtu gyvent, 
pirma, kad isz vienu prienume- 
ratu negalėtu užsilaikyti ir be 
apgarsinimu ne butu pabaigtai. 
Taip pat, kaip ir be žinių ir ki
tu naudingu straipsniu.

Kas neskaito apgarsinimu, 
tasai pats save skriaudžia. Ba 
faktiszkai apgarsinimai sueze- 
dina žmonim daug pinigu, nes 
pranesza jiems apie pigius isz- 
pardavimus ir tankiai duoda 
geras rodąs, apsaugoja nuo>vi- 
šokiu apgavyseziu, kur galima 
prabusti smagiausia laika, kur 
reikalauja darbininku, suranda 
dinguses gimines, brolius ir se- 
seres ir daug kitokiu 
dalyku.

svarbiu

Hoove ris
4 4

vela 
gerus

Prezidentas 
pradėjo sapnuoti apie 
laikus”.

Maži bankai jau sustojo ban
kini! y t, o bot

B jl uadis

Lin-Su-Tse, didelis Kinisz- >
kas mokslinezius sake tūkstan
ti metu atgal, kad ‘ ‘ žmoga u s 
duszia randasi jo pilve.” Tuos 
žodžiusa pantrino kitas rnoks- 
linczius szimta metu atgal, sa
kydama^ kad, “
sz i rd i veda per pilvą.
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jau irvaikszcziotu žiūrinėt 

taip temsta, o bus loska Dievo, 
jajgu mes parvažiuosim iii kai
mą. Tai.pasakos užreže arkliam 
po rimbą, važiavo toliaus o pas
kui ji ir kiti. Baltrus kaipo su 
viena kumelaite važiavo pas
kiausia, o kad būrėjo gera szir- 
di ir staigas ant pagelbėjimo, 
pastanavijo eitie ir dasižinoti 
kas tai galėjo būtie.

Bot no taip buvo galima, sau 
mislijo, ba jau suvis pradėjo 
lemt; o ežia vaikine pusto ant* I JI 
gero, kad vos akis gali atida
ryt. Vienok tas viskas nesulai
ko gero būrio; ne vilkindamas 
ilgai, iszkinko arkli ir norint 
sunkiai, bet vienok gavosi in ta 
vieta.

Baisus regėjimas del jo akiu 
persistatė. Puikiose rogėse pa
kinkytose dvieju arkliu, gulė
jo du vyrai, del kuriu szaltis 
suvis valdžia atome; arkliai iki 
pilvu sniege, žvengė gailiai, ro
dos prijautė savo pabaiga. Bal
trus pradėjo roges isz sniego 
iszkasinet, prikinkė ir savo no
rint k ūda kumele, bet drūta, ir 
tuojaus iszvede ant gero kelio. 
O kad buvo papratęs savo lau
kuose, tuojaus visokiais keliais 
norint puste, atveža tuos susza- 
lusius vyrus prie 

Ivaito. Vaitas,
pakyro Baltru už ta padaryta 
nuopelną, liepe arklius iszkin- 
kyt ir nuvest in stalda, o po 
tam eiti ingrinezia suszilt ir ka 
nors szilto iszgert, pats-gi su 
pagelba keliu žmonių, užsiėmė 
gaivinimu nepažinstamu, kurie 
už keliu adynu, kada gerai try
ne su sniegu, atgijo.

Baltrus apsziles gerai, nušli
jo apie namus, ba perstatė sau 
rūpesti likusios paezios namie 

keikės I kada anrnon nesugryžtu, bet 
kad no Katre su verksmu ne| v«*‘«8 atbėgo pas ji, o nutveręs 
butu apmalszinus.

Baltrus atvėsės isz piktumo, 
sėdo kaip be valdžios ant suo
lelio ir sau rankove aszaras 
szluoste. Ilgai abudu žodžio in 
saves nekalbėjo nes ant galo se
nis užmigo ir tame rado paleng 
vinima sunkiam rupeste.

Katre to ne padaro ka jis, 
nes uždėjo ant ugnies sausu 
szakaliu ir lope sena 
savo didelio. Norint 
aszaras galėjo matyti tai 
nok darbo nepaliove pakoliai 
ne pabaigė. Ilgai senuke ta 
skranda siuvinėjo, ba net me
nulis buvo augsztai pakilęs, 
kada pabaigė, klaupė priesz ab* 
roza Motinos Dievo ir visus 
kentojimus savo ir paties afie- 
ravojo.

Ant rytojaus, 
pabudo seniai, o pavalgė pras
tus pusryczius, užsiėmė kožnas 
savo darbu: Katre eme nauja 
kuodeli pakulų, verpe ir giedo, 
jo karunka.
Marijai intikt” ir 1.1, o senis 
apsivilkės in sulopinta skran
da, kinko arkliuką ir roges ir 
rengėsi kaiminiu in talka, vežt 
medžius isz girres.

Ant lauko szalo baisiai, saule 
raudonai užtekėjo, vejas sniegą 
pradėjo noszt; žmonys vienok 
vilkosi in girria. Kada užsidėjo 
medžiu ir namon gvyžo, vienas 
isz talkininku paszauke ant ki
tu: 

■. .

— Ir ka Baltrau, ka girdė
jai dvaria ? — paklausė sukum
pus senuke senyvo bura, kuris 
aplipęs sniegu, stovėjo prie ka
mino su ausuote ant galvos ir 
szilclesi.

— O ka girdėsi! ta pati 
kaip visada: pasakė, jaigu ne 
užmokėsiu priesz Nauja Meta 
ka esmių kaltas, tai 
isz namu, kuriuose per tiek 
daug mean gyvenome ir dirbo? 
me.

MMMWk

Rzauko su verksmu moteriszko, 
— kad norint pats ponas butu 
(Įvare, tai tas nepavelytu ant 
to, ka senatvės sulaukėme prie 
jo-

viską
“di
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Kėlės in vyro 
M

Tu teisybių nenori pripažint 
daugelis motorini ežia Amerike. 
Amerikoniszkos moterėlės ma
no kad vyro pilvas gali
sumalti ir juos prikjmsza su 
norkiniu maistu.” 
pilvas pradeda kelti revoliucija 
ir protestavot lasai 
vyras.

Pacziule vietoja jeszkoli ka
me tos priežastes vyro neiszga- 
nadymo, skundžia ji in sūdą už 

biaurii pasielgimą su ja.” 
Panasziai pasielgė kokia lai 

racija Phillips isz 
Kalifornijos,
prieszais savo vyra, kuriam ne
patiko pietus isz dinorkes, treu 
ke torielka su “pork ir beans 
in paeziiiles veidą,
valgis buvo paduotas net ketu
ris kartus in savaite laiko.

Tnom lai k slidžia turėjo pro
tą. ir vietoj duot poniai Phillips 
persiskyrimą, lai davė jai gera 

idant praleistu
daugiau laiko kuknioja ne kaip 
parlore.

< 4

t lakland, 
užvedu teismą
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GERAS FUTBOLES

O mano Dievo! pa- 7 j

LOSZIKAS.
Zola Alpert isz Pittsburgo 

ii)iiv('rsilelo yru naujas 
terback” futbolinio kliubo 
kuriuom losz szi sezoną.

didelis bankas
Dearborn Bank and 

radosi
“The Dearborn Bank 
Trust Co” kuriame 
daugiau kaip 18 milijonu dole
riu likos uždarytas.

Produkcija dideliuosia pra- 
monesiai pnndojo pasigerint. 
Farmeriu produktai eina in vir 

Bankrutinimai sumažėjo. 
Judėjimas pinigu in bankas pa
sidaugino. Auksas paliovė isz- 
lekti isz Amerikos.

Kad tik musu prezidentas 
tame praneszimc nepadarytu 
klaida. Juk ant geru laiku lau- 

Laikrasztis susideda ne tik kerne visi kaip bibliszki Žydai 
lauke ant atėjimo Maižie- 
sziaus!

suprast kaip

J

110’ szu.

Co ) y

nes jam tas

pamokinimą

> i

l 4 q u a r
šu

kad mums

isz visokiu žinių bet ir isz ap
garsinimu. Be apgarsinimu

//

Be
ant atėjimo

* Kožna sanvaite Amerike 
lankosi daugiau kaip 225 mili
jonai žmonių kurie lankosi ant 
k ru t am u j u pavei ksl u.
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Aš I šsižadėjau
Šiurkščiu Erzinimu
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Žinoma"Žinoma, aš esu 
Lucky vartotojų tarpe. Pereitą vasarą, 
kada aš buvau atostogoms Sierras 
kalnuose, aš šešias mylias ėjau pėsčia 
nusipirkti sau LUCKY STRIKE atsargai. 
Kada prasidėjo kalbamosios filmos, tada 
aš išsižadėjau šiurkščių erzinimų, ir nuo

nusipirkti sau LUCKY STRIKE atsargai.

to laiko visuomet rūkiau LUCKY STRIKE. 
Tas jūsų patobulintas Celofaninis 
įvyniojimas su skveteliu, atidaryti pa
kelį, tai tikras turtas."
įvyniojimas su skveteliu, atidaryti pa-
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PURVINOS KOJOS.
pastorius 

kada
ni si lankoKarl a

pas viena savo aveliu ir 
paskambino prie duriu, iszejo

i n vest i 
Pasin

ei t i
Ino, le

gal, asz vercziaii lauke palauk
si u ii(‘s mano 
uos!” ‘‘O tas 
k i a,” atsako 
mist a juk su czeverykais!

penkių melu mergaite 
svet ruimi. 
atsisaako

pusi ori n in

sakydamas:
rius vieno!
svet ruimi
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No, te-

kojos labai purvi
ni eko noreisz- 

mm‘gaite. “Ta-
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— Tai-ve, esi navai na mo- 
teriszke! argi tu ka gali reika
laut nuo svetimu, 
locnas sūnūs atsake priglauda.
Ar-gi tu atmeni Katre’... 
juk turėjome tris sūnus;
nas mirė priesz kelis metus; na, 
tiek to, ka vis kriuneno: antra 
paėmė in Žalnierius, bet tre- 
czias tavo iszpaikintas, motin, 
tavo patogus Jokūbėlis, ka tau 
cielas kaimas pavydėjo, kas su 
jubm stojosi ? O ka! pakolei bu
vo mažas, slankiojo po grinezia 

i padėjo laukuose ir apie gyvu
lius triūse kaip galėjo.

Bet kada pradėjo daaugt ir 
drutintis, tada užsimanė traukt 
in svietą tarp svetimu, nežiūrėt 
lauko, o norint senas tėvas ir 
silpna motina melde, kad apie 
lai pasiliautai, tai kur-gi! nieką 
ne sakes, voktiniu spasabu isz- 
truko isz grinezios ir nuėjo 
Dievas žino kur. Juk jau bus 
(leszimtas metas nuo to laiko, 
kaip likomės sieratoms ant se
nu metu ir kenteme varga, O! 
tegul kvaraba pagriebė — ir 
jam senis butu baisiai

vie

kancelarijos 
žmogus geras,

SS
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Malonioji, mažute panele Helen 

artistė, kuri por pora paveikslų 
iškilo Hollywood© horizonte. Jei 
būtų galima tos merginos savybes

Twelvetree# yra kita jauna scenos 
artistė, kuri por pora paveikslų 
iškilo Hollywood© horizonte. Jei 
būtų galima tos merginos savybes 
nufotografuot, tai ji būtų grožės * ■ • W> ai

žvaigždė ir neužilgo pasirodys pa
veiksle “Pick,Up.”

nufotografuot, tai ji būtų grožė# 
pamoka. Ji yra RKO-Pathc •r-:-:-?;
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kuris turi

Kožnas žmogus geidžia pasi
likti turtingu, bet ar kožnas ži
no, ka tai ženklina būti turtin
gu t Maiszai aukso nepadaro 
žmogų laimingu. Tas, kuris 
turi pinigu ir visko užtektinai, 
ne yra turtingu. Kagi galima 
parodyti turtingu. Kagi galima 
pavadyti turtingu!

Tasai žmogus,
teisingu prieteliu ir pažinsta- 
mu, yra turtingu. Vienas geras 
prietelis, kuris yra jiasirenges 
paaukauti del tavęs viską, yra 
vertas daugiau, kaip puse tuzi
no palociu.

Motoro turi nesuskaitoma 
turtą, jaigu turi kelis vaikus. 
Ji turi burta, del kurio turi gy
vent kuriuom turi rūpinti ir 
del kurio turi paszvenst savo 
pyvasti. Visi skarbai negalėtu

t
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Pagaminta iš geriausių tabakų — 
viso derliaus grietinės — LUCKY STRIKE 
vieninteliai cigaretei apsaugoja jūsų gerklę 
per tą išimtiną “SPRAGINIMO” procesą. 
“Spraginimo” procese naudojami Ultra
violetiniai Spinduliai — procesas, kuriuo 
pašalinami tam tikri kartumai ir erzinan
čios ypatybes, kurių, naturališkai, yra 
kiekviename žaliame tabake. Šie kartumy- 
nai ir erzinančios ypatybes pasalinamos iš 
jūsų LUCKY STRIKE, jų juose nėra. 44Jie 
iĮimti - todėl jų ir nįįra!” Nenuostabu, kad 
LUCKIES visuomet palankūs jūsų gerklei.

It’s toasted
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Jūsų Gerklei Apsauga—prieš knltejlmus—prieš kosulį

NeperŠ/ampamas Cellophane Užlaiko ta 
“Spraginlmo” Skonį Yįmomet Svįežįnt 

visu K RADIO LUCKY STRIKE PROGRAMAI: 60 modernilktį minulių
tu gerioviiab ponulio lokių orkeitroit ir Walter Winchell, kurio paiakoĮimai 
opU Hand lenų tampo rytoįaui ilnlot. Progatnor kiekvienų Antradienį, 

Ketvirtadienį ir Sel tądien į, vakurait per N.D.C. radio tinklų.
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su verksmu mėtėsi
Buvo tai sūnūs

★ Ar p-Ič» Twelve
trees Pareiškimas 

Apmokėtas?

P-loi Twolvotroos už sj 
paroiikimą nemokite ne 
confo. Ji pu du mota! 
kaip rūko LUCKY 
STRIKE. Mos tikimos, 
kad sis apio ją garsini
mas bus jai ir jos filmų

i

Hole naudingos, klok 
mums ir jums jos paroiiki- 

mas apio LUCKIES.

. gamintojams RKO-Path*
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NE P E R Š L A M P A M A S K 
CELLOPHANE

Viauomct Gerai — Tvirtai Usilarytae
Ypatingas Humidor Pakelis 
įip — ir jis atsidaro!

Atkreipk dėmesį į naują, ypatingą 
skvetą pakelių viršuj. Viėną jo dalį

1

<JlB T 1.J <A ft B V4 ▼ BB VMJt < g er j-

prilenkęs pirštu prilaikyk ir piešk, kitą jo dalį. Labai
! paprasta. Greit. Zip! Ir viskas. Labai ypatingai

I r ‘ : vl 
gį| popierą, per kurią neįeina dulkė

Pakelis įvyniotas į neperšlampamą Cellofaninę 
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 — Šis LVCKYPonios - šis LUCKY 
SKVETAS - apsauga jūsų pirštų nagams.
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skranda
vos per 

vie-

o

priesz diena

Kas nor Panai 
ir 1.1.

Vyrai 1 hei vyrai! dirste
lėkite in deszine szali, kas ten 
juoduoja, rodos butu arkliai ar 
žmonys, 'bet asz no inmatau ge
rai ba toli nuo kelio.

— Boikotu ntiejas pažiūrėt, 
tarė Baltrus. '

— Kibą tu sapnuoji, tarė 
kitas būras, — kasgi tonais

in i

ji už rankos, priverstinai insi- 
trauke in pakaju. Bet koki jam 
buvo dyvai, kada tas jaunas ne 
pažinstamas, kuri iszgelbejo 
nuo smerties,, szoko greitai nuo 
kėdės ir
jam in kojas.
Baltraus, Jokūbas Žagre, kuris 
kitados buvo nuo tėvu pabėgės 
su sunum daraktoriaus su ku
riuo nusidavė in viena miestą 
ir pristojo in fabriku gelembin, 
kur ingi jo in dideles loskas pa
ties fabrikanto kurio fabrike 
diCbo; ir taip ji pamylėjo, jog 
prižadėjo atiduot ie jam savo 
dukterį ir viela fabriką. Bet 
Jokūbas nenorėjo imtio szliubo 
be palaiminimo tėvu, o norint, 
rasze pas tėvus apie tai, bet jie 
gromatos neaplaike. Tada ne 
žiūrėdamas ant asztrios žiemos 
iszsirenge in kelione.

Kas buvo do linksmybe mo
tinos kada gavo savo Jokubu- 
ka po tiek metu vela priglaust 
prie szirdies. Po atsilankymui 
sunaus, visos bėdos nuslinko. 
Sunūs norėjo levus paimtie in 
miestą, bet tėvai nenorėjo ant 
to tikt ir velijo numirtio tam 
paežiam kaime kur tiek metu 
gyveno. Tada sūnūs paliko 
daug pinigu idant užmokėtu 
skola in dvara o ir a»t lolcnas- 
ties iszpirkbu. Gyveno puikiai, 
o sūnūs kas metas su savo pa- 
cziule juos atlankydavo.

NUOBRADAS UBAGAS.
■...... 1 ‘ ' ’i '

« » ....

Ponas: — Asz nnt ulyczios • 
ubagui niekados niekad nieką 
neduodu.

Ubagas: —• Tai praszau po
no pasakytie man kur ponas 
gyveni, tad asz ateisiu in na-
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m U4VIU1UIU1 dekavoju 
dauggali ponui — tarė žanda
ras, o at&igryždamas volei in 
Bartkų, dadave: Ko stovi? ci

ba

Nužemintai

kie-gi pajieszkoti szieno, 
mano arklys alkanas.

— Asz eisiu pirm i a use pa- 
jeszkoti ponios Mikollienes ta
ra Bartkus. — Del josios ten 
po patalais szilta, o kiUa sius
ti ant tokios pusnies, tai mėgs
ta. Kad norint stiklęli arielkos

. J.duotu!
Ir inejo in stubele, o dirste

lėjai ten, tuojaus atgal iszejo 
ir tarė juokdamasis:

— O ar nesakiau? 
abudu, kai negyvi. Kelkite, sve 
ežiu atvažiavo ant nakvyne®, 
ponas ir žandaras su arkliu ir 
su szoble. Ilei! pono Mikoliene! 
Miega net knarkė. Turiu sn 
ranka pasztustyti, jeigu negir
di.

Miega

— Ponas Mikole! na kelk 
jagamasti.

Tuom lai k pakelevinga® po 
nas vaiksztinejo po karezema.

— Na, tai jau norint karta 
jsztempiau isz tave® — kalbėjo 
Bartkus iszejas isz dt u belos 
juokdamasis. — Matomai su- 
^zalo dniezei gryždamas i’sz 
Badoszicu tai norėjo gerai su- 
Fzilti. Ir tai teip buvo nuvar
gins ir susnmlias, jog net tin
gėjo nusiredyti, ti'ktai įskran- 
dele nusimetė, o kepuria nežino 
kur padėjo. Sztai skrandele! 
ponais Mikole — dadave juok
damasis ir žiūrėdamas ant siu- f w
boles duriu. Ei'kie! ir pone Mi
koliene jau iszsiraban’tino isz 
lovos. Na, na tai gal dauggalis 
ponas turės sziokia tokia vi- 
gada. . .

Tame pasirodė duryse Gu
beles Luczkauskas iszbales ir 
persimainęs vilkdamasis skran 
fcla su greitumu ir susnudimu. 
Prusiartinias pas pakelevinga, 
kuriam nežiūrėdamas in akis 
paklausė:

— Ar gal dauggrtlis ponas 
ko reikalauja ?

— Tai kaip mislini ? — ta
re (szj7>sodamasis ponas, kuris 
užvažiuoja in karezema, — rei
kė pirmiauso, idant gaspado- 
rius butu blaivas ir nesusnu- 
dias.

sziokia tokia

?r

niekados no buvo — kalbėjo 
BartkuH in save ir pakraipius 
su galva, iszejo.

— Teip užsidarinejote
teip sumigote— kalbėjo poną 
in Lnczkauska, kuris nuo szie- 
niko mieminejo savo ploszcziu 
ir pataisinejo paduszka, net, — 
reikėjo langinycze atlupti ir 
langu iszimti, kad duriu atida- 
rvt i.

Tai tais valkata kaltas, 
jog neapejo aplinkui kareze- 
mos ir nepabarszkino in musu 
langu, o kaip in szituos bai’sz- 
kino tai kas galėjo girdėti.

Kada rodydamas ant lango 
per kuri inlindo Bartkus, pa
regėjo ant. sdalo gulint e tawzeQe 
buvo užmirszia. Žiūrėdamas 
nelaimingas pi'ktadaris ant to
sios taSzeles tare in save:

— ’Tai mat, paliko., 
kas iszRiduos!

Prisiartino per tai prie stalo! 
padėjo ranka ant taszos 
gniuždo su ranka, rodos norė
jo žinoti, gal jojo pinigai yra: 
paskui i>a<‘mias drauge su sze- 
peluiku, atbigryžoJink stubp
ies ir paszauke:

— Magdalena!
Kada Magdalena iszejo 

teipgos-gi nedrasei žiūrėdama 
ant pnkelevingo, o su baime 
ant savo vyro, paėjo pora žiug 
sniu, jisai tare in paeze gaisri 
ir su piktumu:

— Te, paimk 
tavo rakandus, 
reikalingos Tavo szukos ir szc- 
petukas! Ar ne gali laikyti sta
be! oje?

O kad motore prisiartin<» 
kad paimti, kuri teipo-gi bu
vo nusigandus pąmaczius 
szele, 
mitsu
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NAVATNIAUSIOS VISZTOS ANT SVIETO BUS

VIS-

su

ir

metai visur
rodote kad ežia

motore

RODOMOS CHICAGE.
At<‘inanti menesi December! ant visztu parodos Chicago 

bus rodytas nepapraseziausios visztos isz visu daliu 
1 yra viszta, sumaiszytos vesi les su torke ir paeina

isz Australijos. No. 2
viszta isz Javos. No. 4 Sidabrine Lenkiszka viszta, kuri atsira- 
<

coliseum, 
svieto. No.

viszta Yokohoma isz Japonijos. No. 3

Io Iszpanijoj po tam auginta Francijoj ir Olandijoj.

tavęs, kad jau asz ant kojų.
Tame inejo žandaras, 

kui ji lekajus, neszantis 
ke ir tabaka ir skrynele su val
giu.

o pas-
pyp-

pamatęs
iarti-

1 aiczkauckas, 
žandara, sudrebėjo ir pr:: 
nes prie paezios tarė jai:

— Tatai! jau ji mane paini 
ti prisiuntė. Jis no ant luszczio 
in czion pribuvo.

Ejk jau, greieziau — ta
re pati stumdama ji in st'.'be- 
le.

J

— Norint jegamąslieno 
ariel ka,

Ir duonos

d a ra s 
p(wi ko 
tmeizna.
man duosite ir gal sūrio turite.

Duonos yra, o sūrio ne 
o gal avižų, del arklio?

vienok tai no 
szmotdli

t uriu,
O, bdto-gai neturite arklio.

— Žinoma, turiu------ atsa
ke. — Kas tai butu do žanda
ras be atklio? Tada rote vagai 
ir

tu važinėju su jaises, o da jo
kio naravo ne vienam no daty- 
riau.

Prisimuczino gerai pono 
važinyczia, kol pastattai kalbė
jo žandaras.

— O tai kaip? — paklaust* 
ponas.

— Kaip iszkin'kc, vedi prie 
rindos ka areziau duriu wtu- 
bos. Tai kaip pavežiojo biski 
sustojo, pradėjo pmnkszt 
sznervem,
Ina iszticse, uostyti ir ne isz vi o 
tos ne t‘jo. Kiek jis juosius pri
tašė, priplūdo, nieko negalėjo 
padaryti!

— Tai teisybe, 
pone — dadavo lekajns, imda
mas isz skrynele® netkurios 
valgius ir dedamas ant užties
tos servetes. — Da niekad ne
buvau mates taip užsinaravi- 
•jirsius. O jau ne vienojakarėžo
mojo teko nakvoti.

— Kaip tai ir vėsai ne no
rėjo prisiartyti prie rindos?

Asz daviau rodą važnycziu 
— tarė žandaras — idant nu
vestu toli in kita perskyra. Na 
ir grąžei ;davesi nusives4!i.

— Motiejus, 
no — užsispyrė ir volei norėjo 
atgal ant tos vielos nuvesti.

— Na ir ka? ar ėjo ?
— Kur ton dauggalis pone! 

anaiptol. Volei atsispyrė, pra
dėjo pmnkszt. ir net piestu -sto
ti.

gerai

su
ausis pastate, kak-

dauggalis

— prawzan po- ,

Apdovanota už geriau- 
sia«sudėjima vaisiu 

in bleszines.
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Mrs. Howard Smalley isz 
Ottawa, Ill., likos apdovanota 
sidabriniu kieliku ant vaisiu 
parodos Chicago už geriausia 
sudėjimą vaisiu in 
“fruit canning.”

Kaip atsinesza vaikinai 
in merginas.

1 1

Jaigu esi mandagus ir doras, 
— tad visos merginos tavimi 
gėrisi.

Jaigu esi iszmintingas ir mo-
' I*'

ki pridoreneziai savo luome ap
sieiti, — merginos tavęs nerei
kalingai neužkabina.

Jaigu esi darbsztus,.— mer
ginos tari aki ant tavęs.

Jaigu esi neiszmetes skati
kus, ir juos taupini, — tai tave 
merginos priskaito prie geru 
vyru.

Jaigu esi tinginys, — mergi
nos szalinasi nuo tavęs.

Jaigu esi vejateikis — mer
ginos abejoja apie tavo būda.

Jaigu esi nesusipratėliu — 
merginos pyksta ant tavęs.

Jaigu esi kvailas, — tai jos 
bovinasi su tavim.

Jaigu esi sauauges vyras ir 
dar nevedes — merginos nela
bai apkenezia tavęs.

Jaigu esi paeziuotu — kai- 
blcszines kurios džiaugėsi kad joms nete

kai.

nusigandus 
dadavo pamaželi: 
iszduos...

tas szauks žudikai! atiduok!
— Tvlek! iszsiblaivvk! —. • • 

susznabždejo jam pat i, imdama 
taszele ir dedama po pažade—- 
tu ežia privirsi koszes 
ponas temina ant mudviejų, e 
ypatingai ant tavęs.

— Ar žiuri ant. manes, kal
bi — 'tare Mikolas ne žiūrėda
mas ant pono — o! tai jau jiw 
žino, 'tai jau dasiprato, jog tu 
apvogei, o asz užmusziau jaja.

— Tylėk, žmogau ba ding
si! kalbėjo pamaželi ir drebė
dama kaip drugiu krecziama; 
o tuojau® d a davė garse i: E ik i e 
in stubele ir atsigulk, ba. da ne 
iszsimiegojei ir neiszsipagirio- 

l jei. Kaip iszmiegosi, tai manos 
no koliosi už maža daigia ir ne 
jieszkosi prikabiu prie 
Dįdelio daigto, jog taszele 
mirszau ir jog pamigau. Juk 
ir ’tu pamigai. O ar tai asz ta 
me esmių kalta, kad pasigėrei. 
No reikėjo suszalusiam 
daug gerti, tai botum teip sun
kei ne miegojcU ir mane būtu
mei pabudinę®. Tu žinai gana 
gerai, jog kaip per ciela diena 
prisitripus, o paskui vos gal
va padedu ant paduszkos, tai 
miegu kaip akmuo. Tegul po
nas dovanja,o jog mus taip už
tiko — dadavo ateigiyždamn 
in pakelevinga. Nes jis vis te
kis. Kaip tik savo miera porl- 

Tr parodo jam isziaudini | ma. Perszalo vargszas ir norė
jo įtaigai suszilti, toji prakeik 
ta arielka, ka ant įsavo nolaL

— Tai no roike užvažiuoti 
vidurnakti jo, tai ne bus susnu- 
dias — atsake Luczkauckas.

— Da lyg pnsiaunaktei to
li — kalbėjo ponas,— greitai 
judviem tasai vakaras praėjo, 
jog nežinote kokis laikas gali 
būti.

— Ziegoriaus neturime — 
kalbėjo Luczkauskas. O czla 
paia mus, kaip jau sutema, tai 
ir naktis, ir žmogus miega. Ant 
galo visaip buna, laikais mie
gasi sunkiau, negu reikia. Tai 
ko ponas reikalauja?

— Noriu avižų ir szieno, o 
paskui lovos — atsako pa'kelc- 
vingas poną®.

— Avižom ir sziettas bus — 
nltsako gaspadoris.
kitos no turime, i 
lovos kitos no turimo, 
Fzitas sziaudinis, ka ponas ma
tai.

, — O stubos 
ti'ktai toji ir 

tiktai

ta
lkas 

iszduos. ...

1 tasai

manos.
už-

tiek

sus, 
Veidas apskritus, nosis riesta, 

Stora kaip piesta.
Vadinamas novos brolis, 
Ūgio vidutinio, dideli ūsai, 

Senumo apie 35 metai, 
Bėru plaukų, 
Akiu melsvu.

Jaigu juos kvaraba in kur 
atnesz, 

Tegul man tuoj danesz,
Tai vyrucziai gera Veselka 

jiems padarysime, 
Kaili abiem iszlupsime, 
Boba vyrui atiduosime, 

0 szunbrolį in koza pasodysime 
Atsigersime, 

Kązoka paszoksime.

TARADAIKA

razbainiirkai.

tai popiera.
Ne pradangink manos ir 
Kaip iszvažiuos. 
viskas a | >s ima Isz y s

savos, 
migsi 
uzmirszi. ..

“■— Sakei, 
ne ežia ant žeme 
ja apie tai noužmirsziu. 
naisikas nuimta man velnei in 
ausi sznabždes, kaip mane gun 
de ir tave prikalbino, 
traukis tu prakeikta

ir misi ūme jaja nuo 
pats nuėjo in šlubele.
—• Kas yra lavo vyrui? — 

paklauso pakelovingas, kuris 
ant to visko žiurėjo ir teini no.

— Ne labai mandagei po
nios vyras su pone apsieina —- 
tarė žandaras szypsodamasis.

— Da nciszsipagiriojo, at- 
Magdelena,

o

gulinti ikercziojo karezemos o
a'tsigryže® in Bartkų dadave:

— Na, tu ko teip žiopsaisl, | meti, turime szinkuoti, o kuria 
rodos kad niekad no matei ? ka 
ruokis ant augszto numesti f
jaieno.

Kas jam yra? jis tokiui

O

Pra-
ir

užmirsziu .’. .. o
O ir peklo-

Te-

Szalln 
gyvate! 

savos
r*.

sake Magdelena, stovėdama 
prie savo szeputes — visi vy
rai ne geresni, kaip pasigėrė.

— Man rodos, 
dvieju o'ti.klcliu teip 
gert u 
tarė užsirūkydamas

jog nuo 
no pali

kai p jis pats kalbėjo — 
ponais,

pyplre, ka lekajus atnesze.
—■ Ar tai jis dauggalis po

nui sako kad du iszgere? —* 
tarė Magdelena. — Kur-gi! jis

Ne-gal kokius szeszis iszgere!
laimingos moiteres, jog turi vy- 

l'irtuokli. Bot tegul daug- 
dovanoja. 
tai bus

žmogus. — Tai ko dauggalis 
reikalauje?

rn (>' 1 <v H

galis ponas
i szsi miegos

Kaip 
k i tok Is

pono

kate diena (keikiu. Mat kaip jis 
lyg kokis beprotis. 

Na, oik jau, eik mano Mikole! 
dauggali® ponas apsieis ir be

iszrodo,

— O altga'l in kita vicda vo
lei nuėjo?

— Taip, nuėjo.
— Navatnas daigtas — kai 

bojo ponas.
Laiko to pasikalbėjimo, žan

daras paregėjo po stalu kokia
O misiindamas,

jog tai ponui isz kfezcniaus isz 
puolė ir norėdamas jam prisi
tarnauti, pakele ir tarė:

— Ar ne dauggali-s ponas 
laja popiera iszmete isz kisze- 
niaus? Da su paczete.

— Ne asz, bet praiszau pa
rodyti — 'tarė ponas, greitai 
akimi perbėgo ir dadave: Thi 
pa liūdi n imas vaito gmino isz 
Przisuchos mažos, ant keliavi
mo in Przedbora del kokias tai 
panos Marijonos Maoziulskiu- 
tea.

džiaugtasi, 
kaip dasižinotu, jog žandaras 
pekszczes valikszczioja.

— Kur dabar vagei ir raz- 
baininkai, slanksto? — 'tarė 
szinkarka — o ar ’daug norite 
avižų? Asz mielinu pora gor
čių? Ar gerai. Tuojaus duosiu. 
O del arkliu daugga'lio 
ar daug atseikėti?

— Mano važnycze pasakys 
— atsake ponas, žiūrėdamas 
tomi ngai ant sz vaiski n tęs Mag 
dės ir josios karszto apsiejimo.

— Gerai, dauggalis pone— 
atsake iszeidama — o tegul 
dauggalis poną® dovanoja, jog 
ant tokio laiko pataikė. Nesi
veda mums toje karezemoje — 
ant tokio trakto niekam neti-1» 
kušio. Rotai kas czion sušilai- — ta™ P°nas, apžiūrėjus

rūpinamos kaip kavodamas popiera in kisze- 
niu. — Tokiu popieru pakele- 
vingi ne meto. Man tas viskas 

uobodumol110 gerai iszrodo. Toji tatszele, 
kuri teip sumaisze juosiu® tas 
pabudimas vaito, ta® nuduo
tas girtavimas ir tas 'susnudi- 
mas tame įkas turi būti! Dabar I f ' ■' i.' i ' ' ■' r i ! <fti4' i
gi eikime pažiūrėti, del ko ma
no arklei teip naravijosi. Nu
valyki tai nuo stalo ir nuneszllc 
in karieta, ba kaip rodos mums 
czion valgis ndsi'kisz. Tas vis
ką® Ika czion maeziau ir girdė
jau, Hope man dasipras<ti, jog 

I czion Ituresilmp (kitokį 'triūsa.

ko, o vienok 
galėdami. Tai ne pa'dyvo ne 
yra jog mano vyras'turėdamas 
silpna galva rsz n 
užsitraukė. Jau tai tokia mano 
dabs.

— Gal kokia pakelevinga 
pamėto — kalbėjo žandaras.

— Vienok tai navatnas daig Ba to < l brolis

ponas
Magdelena, laikydama raktus I 
rankoje ir žiūrėdama, ant pono 
ir ant žandaro. Ne turiu ko ki
to, kaip tiktai tkiausziniu, tai 
galėta u iszvirti. O gal szieno ir 
avižų? Tuojaus bus viskas ga
tava. St n belos paskirtos nak
vynei no turiu. Gal czionuis 
dauggalis ponas pernakvos. 
Duosiu czy^ta paklode ir pa- 
jduszka o ir patalai atsiras. O 
ponas žandaras gal ariekos isz 
gers ?

0 bu’s gerai atsako žgn-

Ir dirstelėjus ant abieju pa
kele v ingai, 
vienas ant kito žiurėjo, iszejo 
ir dureles stubeles paskui sa
vo uždare..

— Terp judviejų yra kas 
norint — tarė ponas kaip ir sa
ve. r— Tasai szinkoris man su
vis no patinka o ir ji ji kaip ii’ 
nesava. Paskui taro in letaųu:| A1. tliri p()nf)s 21ln

darai ?
O kaip žandaras butn 

be pi'sztalietu ir da neužsipro- 
vytu?

kuri ėdu tylėjo n

Isz imk isz •skryneles, gal ka 
todci. rasi, gal ir ponas žanda- 

— dadave | užvalgys.
— Asz no nuo to, daugga- 

lis pono!— tarė žandaras, szyp 
sodamasis.

— Ar ten Motiejus, 
jau szieno ir ar pastato arklius 

paklauso ponas lekia jus.
— Jau, danggalis pone! — 

atisako leikajus, 
apio skrynele.

— Bet dauggalis ponas, tu
ri laba i naravidtus a įkliu s — 

I tarė žandaras.
I — Naravistus? išaugoje Die- 

aĮsake — nuo sze^ziu me-

gavoe>

w>—■«

ve

yiiw.ii— <4

— Ir asz turiu dvi maszdo- 
puczka — tarė ponas — eikime.

— Toliaus bus i"1"'11*

i

triūsdama s
ISZSITEISINO.

* C t'l i •, r * T

Motina. — Ko tu taip ilgai 
ant lietaus stovėjai, su Juozu. «
Ar tu nori apsirgti?

Katriuka: — Mano no sulijo, 
ba Juozas laiko po savo ovor- 
koeziu apsupęs.

Klausykite vyrucziai, ka asz 
jam pasakysiu,

Del visu žinios tai užgiedosiu 
Vienas sugryžo antru kartu isz 

Lietuvos,
Draugysteja merginos riebios. 

Vienam pasako kad tai jo 
sesuo,

O savo paezia paliko Lietuvoj, 
Kur ten apie Czikaga apsigy

veno, :
Tuojaus ir kandidatas atsirado 
Buvo tai davadnas vaikinas, 
Da ant latrybes nesipažines, 

Padare su mergica sugertuves, 
Na ir netrukus parengė vestu

ves.
Už szipkorte ir kitus kasztus 

sugražino, 
reikalavo nuo 

vaikino,
Bet netrukus dagirdo nuo 

kaimynu, 
Ir nuo geru žmonių, 

Kad tas jaunamartes novos 
brolis,

Kada pats in darba nueina at
silanko pas ja vis.

Pats apie tai dagirdes parugojo 
. Pabuczia’vo ir volei nustojo. 
In antra diena kada isz darbo 

parėjo,
Ine jas in stųba nieko nepare go

jo, 
Paeziulo su vadinamu broliu 

iszdume, 
Viską pasiėmė ir 800 doleriu 

paomo.
Dabar žmogelis nežino ka da

ryti,
Kur paezios ir daigiu jeszkoti, 
Tas latras ta isztrama paėmė, 

Su ja po velniu iszdume, 
Kad daugiau kvailiu gaut, 
Ir vėliai koki asilu prigaut. 
Da’bar žinia daejo isz Lietu- 

, vos,
Kad tai žmogus be verties 

jokios,
Pąozia su keturiais vaikais tė

vynė ja paliko, 
Ir czionais su ta storule at- 

r z vyko.
Ttfji mergica turi apie 30 

metus, 
Digto ūgio, turi plaukus tam- J

♦ ♦ ♦

Viena moterėlė bankine knyge
le turėjo,

O kada vyras in darba nuėjo, 
Moterėle in banka nusidavė k

Visus pinigus iszeme,
Ir po paraliu iszdume, 

Ir da sziadien nesugryžta, 
Vyras verkia bobeles neužmir- 

szta.
Jau ne viena karta kalbėjau, 
Ir visus vyrus persergejau, " I

Idant ne kožnai moteriai nem- 
tiketu, 

Pinigu nepavedinehi.
O kad laikraszti skaitytu, 

Tai apie tokius triksus žinotu, 
Mat gailesį keliu doleriu, • 

Tai paskui keli szimtai nueina 
po paraliu.

Kad asz taip bobele tureczia, 
Tai kibą pririszta laikyczia, 

Munszaines neduoezia, 
Mesa nepeneezia,

Su diržu kas diena kaili lup- 
czia, 

Valgyt duona ir gert vandeniu 
duoezia.

A-BE-CELA arba pradžia skaitymo k 
raszymo, del Lietuviaiku vaiko, ibo 

W. D. BOCZKAUSKAS.CO^ 
MAHANOY CITY, PA.
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— Garnys' paliko sveika 
sūneli dvi ponstvos J. Dzie- 
nivms, 218 Virginia avė.

— Szv. Jurgio parapines

maskaradini balių Novom-

Ant galo Locust Mo”.m- 
a- 

ro arba supredento kuris apims 
valdžia ant tos ligonbutes. (lu- 
bernaloris paskyro daktaru 
damos F. Rotb.

Imigracijos virszininkai 
ana diena aresztavojo du Isz- 
panu: Juliona Medes ir Juozą 
Failo, kurie atvažiavo in czio- 
nais ant neteisingu praszpar- 
tu isz Brazilijos. Abudu iszsius 
atgal isz kur pribuvo. Valdžios 
inspektoriai jau nuo kokio tai 
laiko sznipineja szioja aplinki- 
neja ir jeszko ateiviu kurie pri
buvo in 
budo.

— Praeita Petnyczia szioje 
aplinkinėje nupuolė pirmu'tini's 
sniegas. Per kėlės dienas buvo! 
szjiltas oras.

— Neturėkite jokios bal-. moteres lai'ke puiku ir juokia
mės su savo pinigais, nes mu- ga 
su miesto bankai stovi ant tvir bėrio 5 ant kurio radosi daugė
to pamato ir sergsti žmonių pi- lis sveteliu.
nigus kanuoteisingiausia. Žmo
nis, kurie iszima savo pinigus (tain ligon'buto susilanko dakt 
isz banku ir paslepin<\ja po vi
sas akyles namuosia vra (lide- 
liam pavojuje nuo plcszi'ku ir 
kitu kurie tik lituko progos pa
griebti in savo nagus ir isz- 
szvilpti in platu svietą.

— Miestas pirko nauja ug
nini t roką del West End ugna- 
gesiu, kuris bus vienas isz nau
jinusio sztamo del gesinimo.ug- 
niu. West End turėjo t roką i>of 
buvo senas ir jau netinkamas. 
Troka aplaikys Januario me
nesi jo. Prie nupirkimą naujo 
t roko daugiausia prisidėjo mu
su konselmonai Ancerevieziaus 
ir Urbono, kurie innesze ir pa
tvirtino ta dalVka aut pra
eito konselmonu susirinkimu. 
Prie West End Fire draugyjos 
priklauso daugiausia Lietuviai, 
Lenkai, Slavokai ir Rusnakai.

— Seredoje pripuola 13-mc- 
tines sukaktuves nuo kada už-

Kare.
A rmis-

sibaige baisi Kvietine
< 4

arba pasiraszima*- 
sutaikęs. IMnyczioje ir Suba-
toje musu vietinis Legionas, 
parengs puikia paroda ir ba
lių.

Tuja diena pripuola 
tico Dav”

Sr redo ja per Armistice
Diena, per dvi miliutas visi ra
dio aparatai bus nuszlildomi 
nuo 11 lyg 11:02 valanda isz- 
rvto ant atminties žuvusiu ka- •r 
reiviu Kvietinėje Karoję.

CitvMahanoy City High 
mokslaine losze futbolo Suba- 
toja su Shenandoah High mok- 
slaie, Sheandoryja. Szenedo- 
riszkiai baisiai supliekė Maha- 
noj 40 priesz 0. Loszimui prisi
žiūri nėjo apie 3,000 regėtoju.

—- Policija ir ukvajeris Fo
ley ana diena nežinojo ka pada
ryti su kaltininkais Jonu Že- 
linskn ir jo posuniu Juozu Pil
kiu, nes da pirma karta 
savo gyvenime turėjo priesz 
ve toki teismą. Jonas alėjas 
isz miesto vakare, rado Juozą 
grajinant reidio. Patėvis palie
pė posūniui uždaryf reidio o 
tas nenorėjo. Ant galo susi k i- 
virezino ir posūnis pagrielics 
reidio nuo stalo mete in savo 
patėvi su visu smarkumu szauk 
damas: “te tavo reidio! 
du atsidūrė pas skvajera 
galo skvajera kasydamas 
pakauszi per 
ant protokolo

savo
sa-

reidio

1 f Aim
ana, 
sau

gera valandėlė, 
surasze: 

mnszimas per reidio“ ir 
mas pasibaigė.

— Lehigh Valles
kompanija apgarsino buk Pa- ... a . * a « . a

“šu
tei s-

angline

i

paskyrė

Amerika ■ apgavingu

Panoilelyja pradėjo eiti 
regulariszkas didelis bosas isz 
West Shenadorio in Sbamokus 
kožna diena del nuvežimo na
mo anglekasiu kurie dirba 
West Shenandoah kasvklosią, 

•r

Bosą varo Mykolą Tvat.
— Žmonis Shenadorije, Gi-‘ 

rardville, Lost Creek ir aplin
kinėje nudžiugo kada Packer 
Xo. ~) kasyklos pradėjo dirbti 
Prtnedelijo o kurios buvo sus
toja nuo I Juniaus 1930 mete. 
Apie 500 žmonių sugryžo vela 
in darbu. Kasyklos Packm* M

3, ir 4 teipgi dirbo Panedelije 
kurios nedirbo per sanvaite 
laiko.

nedirbo per

Pittston, Pa. — Pati pono 
Kazimierio Atmanavicziaus 11 
Mitchell uly., turėjo pasekmin
ga operacije ant
Nanticoke State lįgonbuteje. 
Poni Atmanavicziene sziadien 
yra daug sveikesne.

akmenuku

Ar Žinote Kad...
Pramoneja krutamu 

veikslu sziadien dirba daugiau 
kai'p 350 tukstaneziai žmonių.

Pa s k utine ja
Karėj dalybavo 4,057,101 Ame- 
rikoruszku kareiviu.

pa-

Svietineja

New Yorko steitas turėjo 
daugiausia kareiviu kareja, ba 
net 489,608.

MOTINA IR DUKTĖ.

Atsiminkie sau

r Atminimai isz Svietines Kares
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Motina: — 
mano dukrele, jog reikia gerai 
pamislyt priesz isztekejima už 
vvro. Vyrai kas diena buna nie- 
kęsui.

Duktė: — Tai reikia motinė
lė pasiskubint, ba kaip ilgiau 
kvaksime tai niekesni gausiu.

nodelyja szioj aplinkinėj pra
liejo dirbti nekurios kasyklos 
su 900 anglekasiais o trumpami 
laike dirbs apie 2,000 anglcka- 
sin.

i į> Reading 
. lines>

k

f

Galite suezedyt pinigu, 
jaigu pirksit valgoma tavora ir 
mesa, pas: B. J. SKLAR IS, 
601 E. Pino St. (2-t.

AR ASZ PRANASZAS?
. Sztominkas:— Pasakykite 

man Petrai, kada tu man ati
duosi skola!

Skolininkas: — Klausi kaip 
mažas vaikas.

Sztominkas.
klausiu .*

Skolininkas. — ,Nu-gi ar asz> 
pranaszas, — o da ir pranaszas1 
negalėtu pasakyt i o. 1

Kodėl no

Specialiszka Ekskurcija 
“ARMISTICE DAY”

In Philadelphia $3.25
Isz Shenandoah $3,50

Seredoj, 11 Novemberio 
Ant Reffulariazko Treino

Isz Ryto
Shenandoah .......................... 5:30
Mahanoy City...........................6:1.0
Tamaqua................................. 6:30
—ew— »■     ■■ i ■ 1 i» ■■■ ■■ i     »■■>■!■>.

Teiposgi Ekskurcija

In New Y orka $4.00
Ant Regulariszko Treino

Isz ’ Ryte
Mahanoy City...........................6:10
Tamaqua................................  6:39

ANT RBADING GELEŽINKELIO 
I > ■ « > .................................. ....... I I I

Karta atjojo popas pas vie
na savo aveliu ir tapo gerai pri
imtas. Isz pradžių buvo dideles 
vaiszes, o paskui puota iki vė
lybai nakeziai. Kada popas at
sisveikino ir sunkiomis kojo
mis laukan iszejo, pajuto, kad 
jam bus gana jjunku dasigauti 
ant balno: “Szventasis Jurgi, 
szventasis Elijau ir Szventasis 
Mikalojau pagelbekito man,“ 
melde popas su atsidavimu. 
Tada smarkai pasistūmėjo, pa 
zoko ir gulėjo antroj pusėj ar- 

“Jus szventie- '
suszuko popas užmeti ne- 

janeziai, “nors asz visus tris 
pasiszaukiau, bot visgi neturite 
jus visi trys mane kartu kelti.
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ISZ LIETUVOS
PURVYNAI, DEGTINE, BI- 
LIJARDAI IR PESZTYNES.

Kaziu Ruda (Marijampolės 
apskr.) Vasara miestelio cen
tre, Vienybes aikszteje, plauke 
žąsis, dabar ir žmones pradeda 
p'laukyt i 
Pildydami

gat vends.
valdvbos

gyvon
ce -

mieMelio
apskr.

prival. insakyma dalis 
toju Lietuviu jau padare
meldimus szaligatvius, bet kai 
rej pusėj \ ienybes aiksztes (r 
kitose vietose, ties kilos tauty- 
bes piliecziu namais szaligat- 
viu daryti visai ne
Iszei'lu, kad ir privalomas in- 
sa'kymas nevisiems privalomas 
net tiems,

manoma.

kuriu namai stovi 
patogiausiose vietose ir kurie 
turi pelningiausius biznius. 
Kai kuriuose kiemuose talkszo 
biauriausi meszlynai, iszeina- 
mosios vietos pastatytos pagal 
pat gatves. . . Argi tvarkos da

ili taibo t o jams nereikėtų 
kreipti 'didesnio domesio?

Maža alkoholiniu gorimu par
duotuvėse beveik vieszai par-
da v i nejama d egt i n e, 
szukavimai ton retai kada nn-

Cen tralinėj

ir girtu

&
X<

/
r

i5X
4

4
— .'linini. Į

•3 • ■ V-4

tyla. 4 i bilijardi-y f

nej inkausze vaikezai ir suAu- 
ge vyrai ir daužo kamuolius ir 
triukszmauja ligi ryto. Szven- 
cziu instatymas sziu instalgu 

>» Spaliu sekma d i o-neliocztia.
ni minėto j bilijardinoj kamuo
liu daužymas ir triu.k^zmius •r
girdėjosi i.sztisa diena. FJdami 
in bažnyczia ir gryžuami ’«z. pa 
maldų kainiiecziai turėjo pro- 

pasibjauret i
Durys atviros, 
o aplinkui bili- 

viemnarszki-

7. pit

miesiclemi 
at vi ros

gos
isz t virk imu. 
langai atviri, 
jarda stumdosi
nia ir suszile girti vyrukai. Ir 
tai pamaldų metu, kada kiek
vienas doras katalikas nori su
sikaupti maldai ir reikalingas 
ramybes. ‘ Lietuviu krautuves 
sekmadieniais per pamaldas 
uždarytos, bet tuo metu 'kitur 

gyviausia prekyba pei
užpakalines durių.“

11 d., tyczia su liudininku pa
tikrinu szi falkta; aplankiau 
beveik vi'sas žydu krautuves ir 
visur radau prekiaujant drau
džiamu laiku. Manau, kad ilv 
tuo reikalu vietos policija tu
rėtu labiau susirūpinti. 0 tos kuriu reiketu pridėt viena pa

eina
( 4 Spaliu
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Seredcj pripuola “Armistice 
Day”. Taja diena 11 Lapkri-

s
klio ant žemes.
je,”
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ežio 1918 mete užsibaigė milži- 
- niszka Svietine Kare, kuri tese- 

si per keturis metus. Pirmuti- 
3 nis paveikslas perstato paroda 
K srgryžusiu kareiviu isz Euro- 
j pos. Antras paveikslas Ameri- 
į kės Generolą Pershinga. Tre- 
į ežias paveikslas kariszku ero- 

Kctvirtas paveikslas

»,

Mi I
r

>
kO—<

B 4

korely invyko 'kruvinos

CF-.
❖

❖musztynes per vakarus! Ru 
sėjo 20 d., k'ino saloje buvo di
delis kumszciavimasis. Spaliu 
4 d., L. Pagražinti Dr-jos va- 

•posz-
tynes. Kirpėjas Mileris peiliu 
supiausto vakaro rengėjui Sa- 
mochvalovui ranka. Ta paezia 
mikli invyko'kruvinos mu’szty- 
nes stoties bufete. Tik stoties 
policininko Arlausko pastan
gomis pesztynes buvo'likviduo 
tos be baiteniu padariniu.

Nelinksmos žinios isz Kaziu 
Rudos padanges.
Jo. E. Vysk. Reinys vizitacijos 
melu perspėjo Kazlorudieczius J
už ju negražiuSi darbus.

Ir novelini

ar.1 .‘L . ___ į__ L___.»

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinių Lietuviszkas 
Dent/stas Mahanojuje 

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

planu.
parodo kapus žuvusiu kareiviu 
kurie yra palaidoti Francijoje.

Į Pirmas žemutinis paveikslas 
Amerikos kareiviai apkasuose 
prie franto. Paskutinis paveik
slas parodo Fusileers paminklą 
pastatytas Anglijoje del žuvu
siu kareiviu.

J

kl
H $5,OOO.oo

PINIGINES DOVANOS

Matykite Savo Aptiekori.
—— ------------------------a.............. ——_

prastuose metuose papildomas 
diena's, 2, kad metai turėtu 13- 
ka numesiu po 28 dienas kiek
vienas pridedant prie ju taip 

viena ar dvi papildoma:-
dienas. Y ra ir daugiau projek
tu, bet jie mažiau reikszmin- 
ifl.

Dr. J. J.WYCHUNAS
Lietuvis Akiu Gydytojas

pat

O

SZIEMET LIETUVOS 
SVIESTO EKSPOR

TAS PADIDĖJO.
Per sziu metuKlaipeda. — 

asztuonis mensius isz Lietuvos 
iszvežta 103,060 statinaites 

pernai
103,000 

Palyginti sušviesto.
metais, 'sziemet iszvežimas yra 
su 39 nuoszimcziais padidėjęs.

MUZ. SASNAUSKO KUNA
PARVEŽA IN LIETUVA.
Kaunas.

5 diena Leningrade mirė kom
pozitorius 
kils.
iiiii jau buvo susirūpinta velio- Jmdvika Talmonta. 14 metu ai
nio kuna pervežti in 
kraszta, ir todėl jo kūnas buvo
palaidotas ąžuoliniame ir meta-lgyvas esi tai 
linime karste, bet karas, o ve-

1916 mete Sausio PAJESZKOJIMAS.

Tikra Artimo Meile.
Miesto gatvėm, vaikai bėgio

dami praeiviam siulinejo laik- 
raszezius pirkti; atvykus man 
in nepažinstama miestą ir pasi-

j norėjo vietinio laikraszczio pa- 
jskaityti, kad sužinojus bentsužinojus bentĮskaityti, kad 
kiek toms aplinkybėms.

Prabėgo vaikucziu keletas 
siūlydami man laikraszti, bot 
asz dar tonom syk nepirkau, su- 
lyg atėjau in gražesne miesto 
dali, kur buvo trutingos krau
tuves ir žmni utirszteosnes mi
nios vaikszcziojo.

Stoviu ant tarpgatvio vejos, 
eina vaikas su laikraszcziu gle
biu, praszau viena egzemplio- 

at-

Iizegzaminuoju akta. 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.

■r

K. RĖKLAITIS
Lietuviszkaa Graboriua

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.

Czeslovas Sasnaus. 
'Tuomet jam arlymn žino-

i

Mes, Izabele ir Petras Tal-
monlai pajeszkom savo tėvelio

gimtąjį gal gyveno Pottsville, Pa., da-
» r « V* "I f 1 1 • *Teveli jai

liau revoliucija su jos paseko-'
. VA Z \ 1 S Z * t 1 Z^ Z. 4 Z\ 1 . ■ . .1 IX 1 Z. 1 z**l <-• z. . 'mos, bei leszu stoka neleido szi 

Dabar 
susirūpino 

Amerikos Lietuvis patriotas, 
j.-nn r ../.„„o I
siimdinas apmokėti net 1 ‘ 1
pervežimo iszlaidas, kuriu nu
matoma aipie $600.00 Kun. Vai- 
ciekasukui szia suma paauko
jus, užsieniu Reikalu Ministeri
ja per musu pasiuntinybe Mas- 
kvoja daro žygiu iszgauti isz 
Sovietu vvriausvbes leidimu . * t-
kompozitoriaus Sasnausko ku
na iszvežt i. 
sziais metais gautas, 
gauta isz pasiuntinybes 
grama, 
Sasnausko kanas szimot, Spa
lio 21 diena iszlydėtas isz Len
ingrado ir atgabentas in Lietu
va Spalio 23 diena.

gera norą 
sziuo

i n vykdyt i. 
klausymu

I

bar nežinome kur.
atraszyk laiszka 

savo vaikeliams sziuo antraszu 
Izabele Strumillo, Šiluvos Paszt 

■to, Wanotiszkiu dvaro. Europe 
Lithuania.

Jaigu kas žino apie Talmon- 
ta malonėkite'praneszti žemiau

I

kun. Leonas Vaiciekauskas, ap- paduotu adresu už ka busiu de
visas kingas:

F. B. Strumillo,
724 Central Ave.

i
A*

7

Kansas City,. Kan.

GERA PATI. I

riu. — Negaliu parduoti 
sake.

Sztai pagrotu ir kitas vaikas 
su laikraszcziu glebiu, praszau 
pas ta ir tas atsako: —
Ii u parduoti.”

Man bo stovint, praėjo ju ko-, 
lėtas, bet visi atsisako 
pa rd uoli.

Nesuprasdamas to dalyko,

4 < Nega-

czion

vieno isz ju paklausiau: kodėl į 
jie neparduoda; ar czion vieta 
užginta pardavinėti laikrasz- 
czius ?...

Atsake man mandagiai: 
viena draugu

vaika, kuris yra naszlaitis ir 
szliubas, jam 
vaikszczioti po gatves, 
per szita vieta daugiau praei
viu praeina, tadgi pavedėme 
jam tik czion pardavinėti,

‘/Turime

labai sunku1 
o kad

1 --- >
— Asz girdėjau, jog turi ge

ra paezia, kuri sau viską pati mes užsidraudeme, kad ne vie- 
Toks leidimas pasisiuva.

— Tai brolyti tas mane nai
kina, ha kas nedalia sau szlebo 
siuvasi.

Dabar 
t e lo- 

kad kompozitoriaus

T

PA.

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

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

G. W. BARLOW, Pres.
J. FERGUSON, Vice-Pres.irKaa.
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nas isz musu eziona nepardavi- 
netume. Mat mes esame sveiki, 
tai galime ir po kitas gatves 
bėgioti ir 
ežius
nusipirk Tamista mio jo.

Priėjau prie szlubio ir 
pirkau net tris.

Wm. Traskauskas 
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

METAI TURES 13 ME
NESIU.

Kalendoriaus pertvarkymu 
jau susirūpinta ir Lietuvoje. 
'Tuo reikalu rūpintis pasiėmu
si užsieniu reikalu ministerija.
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Kalendoriui pertvarkyt yra du 
projektai: 1, kad motai turėtu 
12 menesiu, bet menesius sus
kirstytu dienomis taip, kad bu
tu lygios rąetu 'kotvirtys, pr-o

Ant. J. Sakalauskas 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

331 W. Centre St; Shenandoah, Pa. 
(Boll Phone, Dial 2-1512)

I

Busite pilnai užga-

Nuliudimo valandoje, sutei
kiam geriausi patarnavime. Pa
laidojimu atliekam rūpestingai 
ir gražiai. 
nSdintl.

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

siulineti laikrasz- 
Ana, atszlubuoja ir jis 

>»__
nusi-

MAHANOY CITY BUS ANT TRUMPO KELIO TARPE 
NEW YORKO IR 0HICAG0S.

Suvienijimas geležinkeliu; Readingo geležinkelis bus dalys 
Baltimore & Ohio Systemo, tokiu budu B. & O. geležinkelis 
bus tai trumpiausias kelias tarpe NewYorko ir Chicagos.

Todėl Mahanoy Oity rasis ant “Main Line” ir suteiks 
darbo daugiaus darbininkams szioj ap e linkėję.

MERCHANTS BANKING TRUST CO. 
mahanoy orrv, PA.

MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM 
sako kad Mahanoy Oity bus geriausias miestas Suv. Vaisi.




