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PAVEIKSLAI ISZ NAUJAUSIU ATSITIKIMU

ARKLYS ATKANDO 
KŪDIKIUI PIRSZTA.

Chicago. — Charles Brown
ing, turtintis vos 22 menesius, 
paliktas vežimelyja, kada jo 
motina pirkinėjo bonka pieno 
nuo pienio, tame arklys atsuko 
savo ilga kakla prie kūdikio, 
pagriebė jam už rankutes ir at
kando viena pirsztuka nuo de- 
szines rankos. Motina apskun
dė locnininka arklio.

šu-

TRŪKIS ISZSIRITO NUO 
BEGIU.

Winnipeg, Kanada. — Apie 
deszimts pasažieriu likos
žeisti kada trūkis National Li
mited iszsirito nuo begiu arti 
czionais. Keli pasažieriai likos 
mirtinai sužeisti ir badai mirs. 
Nelaime atsitiko nakties laiko 
kada pasažieriai miegojo.

j

O GAL MIRĖ ISZ 
DŽIAUGSMO?

Bloomington, Ind. — Jonasa 
B. Greene, 79 metu senukas, sto 
jas prie altoriaus asztunta va
landa ryte, likos surisztas maz
gu moterystes su pana Mertle 
Knowles, JU metu, mire in laika 
14 valandų po vinezevonai. 
Daktarai sako buk senukas mi
re nuo szirdies ligos nuo dide- 

r lib srtsijudinimo.r."

$2,000,000 NEW YORKO BAN 
KUOSIA KURIE YRA 

UŽMIRSZTI.
Y. — Pagal finan-Albany, 

su sekretoriaus Flynn apskai
tymu tai Najorkinese bankuo
se randasi daugiau kaip du mi- 
lijoni doleriu, kurie lauke savo 
loenininku — kurie pinigus in- 
dejo in bankas ir apie juos už- 
mirszo.

Daugel tėvu indejo pinigus 
del savo vaiku po tam apie juos 
užmirszo, kiti mirė o pinigai 
užidirbo procentus bet loeninin
ku nesusilaukė..
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ISZPEREJO KIAUSZINI KI- 
SZENUJA SĖDĖDAMAS 

PRIE PECZIAUS.
Ashton, Pa. — Howard Baird, 

faremris isz Bergen sėdėjo prie 
pecziaus pas skvajeri. Staigai 
pajuto, kad kas tokia krapszto 
jo overkoezio kiszeniuja, o ka
da inkiszo ranka in kiszeniu, 
isztrauke ka tik iszsiperejusi 
visztuka, kuris buvo gyvas. 
Farmeris insidejo kiauszini in 
kiszeniu praeita sanvaite,
mirszdamas iszsiimt. Dabar vi
si pažinstami farmerio, prami
nė ji “Sena Viszta.”

už-

METU MER-TRYLEKOS
GAITE PASLĖPTA 

KAMARAITĖJE.

MOCZEKA IR TĖVAS 
ARESZTAVOTI.

Washington, Pa. — Maža 
Edita Riley, per keturis metus 
buvo laikoma kamarai loja per 
savo tęva ir moezeka, likos isz- 
gelbeta per policija o tėvai li
kos aresztavoti už nedora pasi
elgimą su mergaite.

Niekas ndbutu apie tai žino-' 
jas, bot jos broliukas, Franas, 
apsakė apie tai savo draugui, 
kuris vėliaus apsako apie tai 
savo tėvams, kurie buvo gimi
nes Riley’o ir pranesze apie tai 
policijai. Kaip iszsidave tai 
kad gyventi malsziai, lovas su- 
moezeka nekentė mergaites, ir 
tiko uždaryti mergaite kama
raite tiksle numarinimo.

Kada mergaite likos surasta, 
tai vos galėjo pastovet, taip bu
vo suvargus ir silpna. Moezeka 
aiszkino sūdo, kad Edita buvo 
silpno proto mergaite, o neno
rėdami ja atiduoti in prieglau
da, nutarė laikyti ja uždaryta 
namie. Daktarai pripažino kad 
mergaite.yra sveiko proto, bet 
būdama uždaryta per keturis 
metu kamaraite,ja pradėjo ne
tekti proto nuo baimes ir blogo 
pasielgimo.

Brolis mergaites
buk jo sesute buvo daugeli kar
tu kankinoma per nedora mo
ezeka ir tankidi ja muszdavo.

pripažino

GARNIO SZPOSAS —VYRAS 
NEKALTAS.

Norwood, Ohio. — Norman 
Shelton, su mielu noru nuėjo in 
kalėjimą ne kaip pasimatyti su 
savo paežiu ir dvynukais, bu jo 
pati apskundė ji už apleidimu 
ju ir namaitinima. Norman bu
vo iszvažiavcs isz namu ant už- 

o kadadarbiu per du metus, 
sugryžo, rado namie dvynukus 
kuriu nepripažysta kaipo 
vas.

statyt garnis už bausme, kad 
nesirado namie per du motus,

I.1

1. — Japoniszki kareiviai patruluojn Mandžiuriszka geležinkeli apsaugoti ji nuo Ki
niszku banditu. 2 
sodyba Jeruzalcme viotoja Turkijoj. 3.
bo lauke ant suszelpimo ir darbo ofisuosia New Yorke.

te-

motus

— Abdul Medzid, iszguitas kali pas kuris bus sugrąžytas ant savo dinsto 
? Baltakalnieriai darbininkai kurie randasi be dar

-- ■ - - -            r ■"   — "T —  ■ -------- 1 ' 1 " " -   . 1

TARNAITE BEDARBIS PASIKORĖ ISZIARESZTAVOJO
RUPESCZIO.

Pamauna, Pa.

NELABA
APVOGDAVO SAVO 

GERADEJUS.
Nowrak, N. J. — Gloria Caf

fey likos suimta per detektyvus 
už apileszima keliolika 
kur radosi ant tarnystes. Mer
gina prisipažino prie visko; kai 
bedama, buk kada 
tarnysta pas turtingus žmonis 
tai už keliu dienu juos apvo 
davo nuo visokiu brangenybių. 
Pinna savo aukas užmigdyd i- 
vo kloroformu, po tam kada vi
si sunkiai miegojo, aipiplcszda- 
vo ir prasiszalindavo iii kur ki
tur ir po svetima pravarde pri
imdavo nauja tarnysta kur pa- 
nasziai pasielgdavo, ant galo 
likos susekta ir uždaryta kalė
jimo.

i

namu

priimdavo 
•S 

cr-

MUNSZAINE JAM ISZEDE 
DANTIS.

■ Fernsdale, Ind. — M. K. Mon 
die, prohibieijos agentas, užve
dė teisina prieszais valdžia, ku
ria apskundė už netekimą dan
tų. Mondie buvo priverstas ra
gauti konfiskuota
koma dvi kvortas ant dienos 

Į nuo ko jam iszedo 23 
dabar reikalauja nuo 
deszimts 
atlyginimo.

Jaigu munszaino iszeda žmo
gui dantis, tai ka toji trucyzna

munszaino

dant is 
valdžios 

tukstaneziu doleriu

j r

paliko jam du vaikus ant kart, padaro su žmogaus viduriais? 
Tėvas sugryžes namo taip inir- Net baisu pamislyl.rn

szo ant pacziules, kad dvynus 
priėmė be jokios žinios, kad pa
mėtė ja ir dvynus atsisakyda
mas juos maityt.

Nekuric 
dirbėjai munszaines neturi jo
kios savžincs kaip ja daro, kad 
tiktai turėti szioki toki pelną.

I

PAUDERIUOT”

AMERIKE RADOSI ŽMONIS 
8,000 METU ATGAL.

Washington, D. C. — Dakta
ras Aleksa Herdiczka isz 
Smithsonian instituto, surado 
Alaskoje pedsakius pirmutiniu 
žmonių, kurte pribuvo isz Si- 
berijos in Amerika apie kokia 
asztuoni tukstaneziai metu at
gal arba 6,000 metu priesz Už
gimimą Kristaus. Ticjei žmo-

200 ŽMONIŲ TURĖTU 
VALGI ISZ VIENO GRYBO.
Fitchburg, Mass. — Juozas 

Semmino, iszaugino milžinisz- 
ka grybą kuris turi 15 coliu 
auksztumo, 71 colius aplinkui 
ir svėrė 30 svaru. Semmino aps 
kaito kad isz to grybo galėtu 
pavalgyt du sziimtai žmonių.

LIETUVEI UŽKLUPO ANT 
LENKISZKOS MOKS-

LAINES.
Vilnius. — Orannosia kelio- B

lika bernu iszdauže visus lan
gus Lenkiszkoje mokykloje ir 
sužeido mokyni Szalkevicziu, 
vicnuol ike's metu vaiku kaipo

Darbininkai ir regėtojai prie.ja ir dara)tkorka Aniele Boszcziu- 
szuvio 'kuris

Isz Visu Szaliu
EKSPLOZIJE UŽGRIOVĖ 15 

DARBININKU, TIK DU 
ISZGELBETI 

Vdkiet ije.llanenstein

prie 
eksplodavoti 
dažinoti del ko dinamitas ne
truko, kad sztai be jokio per
sergėjimo szuvis eksplodavojo 
užgriaudamas penkiolika ypa
tų. Tiktai du pasiliko gyvi. Ke 
liolika žmonių likos balsei su
žeisti ir nuvežti in ligonbutes.

pasivėlino 
akmendaužeje,

te. Kaltininkai pabėgo.

SUMUSZE PACZIA KAD NE 
NORĖJO “

SAVO VEIDĄ.
Philadelphia. — Daugelis 

vyru nenori idant ju pacziules 
darytu isz save “monkes” mil
tuodamas savo veidus, bet Sari nys turėjo būti Mongolu ir Si- 
Switton buvo kitokiu pažiūru, berijos sztamo žmonių. Surasti 
Jo paeziule Henrietta, užvede 
teismą prieszais ji už tai, kad 
ja priverstinojo prie miltavimo 
savo veido, o kada nesutiko 
ant jo noro, tai ja skaudžiai 
apdaužydavo, bet vyras ja prie 
to privesdavo ir per tai tankiai 
namie- kildavo nesupratimain.

VISAS MIESTELIS SUNAI
KINTAS PER VIESULĄ.
Tegucigalpa, Honduras. —• 

Miestelis Lamasica, likos visas 
sunaikintas per baisia viesulą 
kuri prapute per czionais Pa- 
nedelije. Daug žmonių užmusz- 
ta ir nuskendo. Visi namai li
kos sugriauti ir komunikacije 
pertraukia.

RUMUNIJOS KARALAITIS 
PABĖGO SU MERGINA IR 

APSIPACZIAVO.
BmLipeszt, Vengrai. — Ka

ralaitis N i koloj us isz Rumuni
jos ir Jana Lucia Deletz pato
gi bet persiskyrusią motore, 
pabėgo ir likos suriszti mazgu 
moterystes per burmistrą mies 
telio Tohano nakties laike.

Karalaiczio brolis, karalius 
Karolius taja vinezevone nepri 
pažinsta nes apsivedė be jojo 
pavelinimo.

DARBININKISZKOS 
ŽINUTES

PREZIDENTO SZVOGERI.
Santa Monica, Calif. — Pro- 

aresztavojo 
, sz vogė r i 

prezidento Hooverio už tai, kad 
turėjo maiszc 19 paintukiu gu- 
zutes. Szvogeris teisinasi kad 
du vyrai matydami prisiartin- 
anezius agentus, padavė jam 
maisza su guzule kad palaikytu 
pakol jie sugryž. Tame agentai 
prisiartino prie jo, užklausė ka 
turi maiszc ir pasirodo.kad ja
me radosi guzule? Szvogeris li
kos pastatytas po belą lyg teis
mui.

Tamacpia, Pa.— Kazimieras CZ J __1_., 
Mistiates (o gal Mastaitis) 35j hibicijos agentai 
metu kuris pergyveno 
vos du motus, 
sikoros Panedelio vakaru 
medžio ant Perm uilvozios. 
laimingas su paezia ir 
vaikams atvažiavo in U’amaqua 

B ‘ 

jeszkoti darbo, kurio neaplaike 
ir szeimyna turėjo melsti su- 
szclpimo nuo Salaveisziu ir 
Raudono/Kryžiaus Draugu ves. 
Negalėdamas žiūrėti ant vargo 
savo paezios ir vaiku iszsiunte 
juos atgal iii Detroitą, Mieli. 
Nesuradęs darbo Afastaitis pri
siskubino sau mirti per pasiko
rimu.

mieste C. Yan Ness Leavitt 
likos surastas pil

ant 
Ne

il viems

szeimyna turėjo melsti 
nuo Salaveisziu

GERAI PADARE
KAD PABĖGO

NUO TOKIO ASILO.
Ogdensburg, N. Y. — Joku-

*

TIKEJIMISZKI SUMISZI- 
MAI ISZPANIJOI.

Madryt, Iszpanije. — Tris- 
deszimts ypatų likos sužeisti 
laike sumiszimo, kada atsibuvo 
teatras po vardu “Ad MajcAem 

Tasai perstati- 
Jezui-

Doi Gloriam.
mas buvo prieszingas 
tams paniekintas ir isz juoki il
tis zokoninkus.

y >

Charles
li-

SAKO KAD DIEVAS JAM 
PALIEPĖ NUMARYT 

SAVO SZEIMYNA.
Richmond, Ind. —

Moore, jo pati ir du vaikai, 
kos surasti per policija pusgy
vi tvarte. Moore pasako sūdo, 
buk jam Dievas paliepė iszsiža- 
det visokiu svietiszku smagu
mu ir numaryt visa savo szei- 
myna. Tasai pusgalvis iszmete 
isz namo visus rakandus, elek
triką ir vandeni isz namo o 
szeimyna uždaro tvarte. Motere 
ir vaikus nuvožė in lognbute o 
pusgalvi uždare kalėjimo kur 
daktarai lyrinėj jo protą.

MERGAITE MIRĖ NUO 
MUNSZAINES.

Mergaite
Opale Hancock, penkių

Somerset, Ky; —
metu 

mire in 24 valandas po iszgeri- 
mui pirse paintukes munszai
nes. Tėvai tame laiko buvo isz- 
eja pas kaimynus, mergaite 
surado bonkoja munszaine isz- 
gere visa ir pavojingai apsirgo 
mirdama in para laiko.

kaimynus y

has Sobolek, užvede skumda 
prieszais savo paezia ant per
siskyrimo kuri nuo jo pabėgo 
keli menesiai atgal.

apsi paezia vo 1924

Sobolek
DAUG ŽUVO TVANE 

HONDŪRE.
Tegucigalpa, Honduras. — 

sanvaite daugeljs
badai ketin

TURĖSIM 85,000,000 GALO
NU ALKOHOLIAUS 

1932 METE.
Washington, D. C. — Atei

nanti mota iszprodukuos Amc- 
rikc 85 milijonus alkoholiaus 
pagal apgarsinima Jarnos Da
mn. Jaigu reikės daugiau! tai

kaulai ir visoki tarankiai rado
si suszalusioja žemėja. Kaulai 
žmonių yra visai kitoki ne kaip 
tebyrio žmogaus kaulai. Mano
ma kad tie žmonys gavosi isz valdžia duos ant to pavelinima. 
Sibiro per suspauda Berringo 
salas po tam in Alaskos pa- 
kraszczius.

— Žinoma, kad daugiausia to 
ulkoholiaus sunaudos butlcgo- 
riai.

TURTINGA MOTERE SU
RASTA SERGANTI TERP 

25 KACZIU.
Philadelphia. — Gulinti ant 

grindų, apsiaubta per 25 kates, 
Mrs. Ona Miller, 72 metu, tur
tinga motore, liko-s surasta ser
ganti ir nuvežta in ligonbute. 
Policijo surado ant josios 300 
doleriu o namie 250 doleriu. 
Senuke turėjo metines ineigas 
40 tukstanezius doleriu, bet gjr-

Solekas
mete ir gyveno su paezia sep
tynis metus bet laike savo ve
dusio gyvenimo neturėjo ne vie 
uos dienos ramybes ir džiaugs
mo,nes moterėlė pasielgdavo su 
jinom arsziau ne kaip su neval- 
ninku Negana to, kad jai turė
davo atiduot visa savo uždarbi 
bet da sudraskydavo ant jo dra 
panas, apdraskydavo veidą ir 
tankiai sulaužydavo gruogia su 
puodais, kada jai užmoti lieda
vo, kad už daug draugauja 
svetimais vyrais.

Ant galo pabaigė jo pcklisz- 
kas gyvenimas, kada ana diena 
jo mylema moterėlė iszpyszke- 
jo su 'burdingiorium savo kai
myno, pasiimdama su savim su 
czedytus 1,400 doleriu. Jokūbas 
nesigaili pinigu, nes sako, kad 
laisve jam yra brangesne ne 
Kaip novalninkyiįtu po bobisz- 
ku padu.

Praėjusia 
žmonių žuvo laiko tvano per 
iszsiliejima upiu, kurios teip- 
gi padare milžtaisiais bledes 
del gyventoju. Keli tukstanczei 
žmonių pasiliko be pastogių.

kad uždau su

RADO KAULUS MIRUSIU 
ZOKONINKU BAŽNYTI

NIAM SKLEPE.
Milan, Italija. — Darbininkai 

kasdami skiepe szvento Bernar 
dino bažnyczioj idant pataisyt 
mūra, atkasė skiepą isz Hety- 
cziu kuriam rado lenkuose sė
di nezius lavonus mirusiu zoko- 
ninku. Senoviszkuose laikuose 
zo'koninkai naudojo t a ja baž- 
nyczia kaipo kliosztori. Tada 
buvo papratimas laidoti zo«ko- 
nin'kus sedinezius lonkuosia ir 
tokiam padėjimo darbininkai 
atrado juju kaulus.

11 Varszava, Lenkija. — St u 
dontu maiszatyju tarp Žydu ir 
Kataliku, vienas likos užmusz- 
tap o 22 sužeisti. Visi studen
tai lankosi in Vilniaus universi
tetą.

K Brooklyn, N. Y. — Namo 
kuriame gyveno 50 žmonių kilo 
ugnis, kurioja sudegė trys žmo-

NUSZOVE KUNIGĄ.
Bilbao, Iszpanije. •— Kuopa 

darbininku stovineziu ant fkam 
po ulyezios, szove in du pra- 
einanezius katalikiszikus kuni
gus isz kuriu viena n u szove 
ant smort o antra mirtinai 'su- 
žeido. Valdžo tikisi didesniu 
sumiszimu, nes tame mieste 
randasi daug geru kataliku 
kurio mano atkerszyti už toki 
pasielgimą. Kunigai praeitine- 
jo szale 'stovineziu darbininku

veno vargingai, neužsidedaima nys isz Chudow szeimynos ir pasveikindami juos mandagel
au niekuom tiktai su savo mtau 
keis

du isz Webb szeimynos, o 15 
ypatų likos apimti dūmais.

o tiejei bo jokios priežasties 
pradėjo in juos szauti.

Wilmington, Del. — Gene
ral Cigaru dirbtuve pradėjo 
dirbti su 300 darbininkais.

New York. — Westinghouse 
Electric and Manufacturing 
Co., aplaike užkalbinimus nuo 
miesto ant 1,230,000 doleriu.

Boston, Mass. — American 
Woolen Co., atidarė savo dirb 
tuves Baltic Mills, Enfield, N 
II., kurios buvo uždary tos pen 
kis metus. Ketina atidaryti n 
kitas dirbtuves.

Toledo, Ohio — America! 
Can Co., dirbtuve dirba dieni 
ir nakti, nes aplaike daug už 
kalbinimu.

Lawrence, Mass. — Straika 
czionaitiniu audinycziu kum 
tesėsi per szeSZes sanvaites, < 
20,000 darbininku radosi b 
darbo ir pat roti no apie tris mi 
Ii jonus doleriu,
būti už.baigtas už keliu dienu.

Mansfield, Ohio. — Empir 
Steel kompanijc atidaro dirb 
tuve priimdami 200 darbiniu 
ku.

Frankford, Ky. — 
Montgomery Co., priėmė api 
500 darbininku. Fabrikas bu 
vo sustojas kelis menesius.

Chattanooga, Tenn. — Intel 
national Harvester Co., priem 
150darbininku po pradėjimu 
savo dirbtuves.

Wheeling, W. Va. — Whet 
ling Steel Corp., atidaro fabr 

' ka Benwoodo priimdami atgi 
visus savo darbininkus, kuri 
nedirbo kelis menesius. *1

Chicopee Falls, Mass. — Gt 
mo fabrikas Fisk Rubber Cc 
kuris nedirbo per tris monesh 
pradėjo dirbti su 1,600 darb 
ninkais.

Henryetta, Okla. — Ap 
800 anglekasiu iszojo ant stra 
ko kad koanpanije sumazir 
jiems mokesti nuo 5 doleri 
ant 3.60 ant dienos. 

------------- ----
' Scranton, Pa. — Kas t 

kis padėjo kelis szmotus din 
mito po namu Italijoniszko vi 
konsulo Fortunato Tiscar. Ek 
plozija sual’de visa narna ir 
artymu namu sukrato bet niel 
nesužeidė. •

1[ Philadelphia. — Buvut 
generolas zokoninku Szv. A 
gustino kunigas Nikolas J. V 
sey mirė czionais Scrcdos ryt

■
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Kas Girdėt Jeszko būda del gydimą 
vėžio ligos t

GEROJI MAMAITE Iszpanu Priežodžiai

Randasi daug žmonių kurie 
neturi užsitikejimo in bankas, 
nes iszima pinigus isz banku ir 
slepia pinigus szienikuosiu, 
paneziakuosia, puodtiosia ir 
t.t. Tankiai atsitaiko, kad ju vi
so gyvenimo paezedumas eina 
su durnais arba vagis paima. 
Neseniai vienoja szeimynoja 
vagis pavogė isz szieniko apie 
tūkstanti doleriu, kuriuos cze- 
dino per daugeli metu idant 
sau užtikryt bute ant senatvės.

Ant nelaimes daugelis žmo
nių arba visai neskaito perser
gėjimu lai'kraszcziuosia arba 
ant to visai notemina. Jiems 
nuduoda kad paneziakos, puo
dai, po karpetoms arba szieni- 
kais yra geriausi bankai, bet ar 
greieziau ar vėliaus vagis už
tinka ju slaptybe ir viską nu- 
szvilpia.

Pražudymas keliu szimteliu 
ar tūkstanti doleriu vra didele 
blede del vargingo žmogaus 
bet ir dideliu pamokinimu ki
tiems, kurie gal didesnes sumas 
pinigu laiko namie. Saugiausia 
vieta del paezedumo yra ban
kai ir pacztiniai bankai,
jusu pinigai guli saugiai ir at- 
nesza szioki toki procentėli.

kur

Tie ka žino, sako, kad meile 
yra akla, bet tie, kurie jos pa
ragavo, tvirtina, buk jiems 
greitai atidarė akis po szliubui', 
kada negalėjo pristatyt savo pa 
cziulems to, ko reikalavo. To
dėl, duodame rodą visiem tiem, 
pakol nuvesite savo mylema 
prie altoriaus, kad pirma apsi- 
žiurekit kiek turite pinigu ban
ke ir ant kaip ilgai jums už
teks, o tada galite dvasiai apsi
vesti — jaigu da jum pasiliko 
gana drąsos. Ba matote, kad 
meile moteres pradeda jos szir- 
dyja, o baigėsi vyro kiszeniuja.

Daugelis žmonių yra tos nuo
mones, kad gyduoles juos isz- 
gydino ir su ta drūta mislia bu
na užganailyti. Sekantis atsiti
kimas parodo teisybe to tvirti
nimo, kad ne gyduoles žmogų 
iszgydo, tiktai drūtas tikėjimas 
panasziai kaip ir maldos.

Kokia tai Henrietta Brad
dock isz Savanna, Ga., sirgo pa 
vojingai ant szalczio, kuris ker- 
szino jai uždegimu plaucziu ir 
negalėjo miegoti. Eidama gult, 
pasidėjo piluke prie lovos. Tam 
sumoja sieke su ranka ant sta
lelio ir manydama, kad ima pi
luke, nurijo ir po trumpam lai
kui gardžiai užmigo. Atsikėlus 
isz ryto su naujom pajėgom, 
po gardžiam miegui. Bet kaip 
moterėle nusistebėjo kada pa
žiurėjo ant stalelio ir patemino 
piliukia gulinezia ant savo vie
tos, bet mažas guzikelis nuo cze 
veryko, apie kuri atsiminė, kad 
ana diena buvo padejas ant sta- 
lelilo, buvo dingos. Taigi vieto- 
ja pilules, nurijo guzikoli, ma
nydama, kad tai pilule, kuri jai 
pridavė tiek stiprybes ir gardu 
miega.

Daktarai dabar nežino ka 
manyti isz to atsitikimo. — O 
gal dabar žmonis guzikais gy
dys vietoja piluliu — reikia tu
rėti prie to tvirta tikėjimą, 
tas tave iszgydys. -

o

Pittsburge kokis tai vargin
gas senelis likos surastas arti- 
moja policijos stoties, kuris gu
lėjo ant maiszo. Kada ji paėmė 

■ ant policijos, pasakė, buk netu
ri isz ko maitytis, o darbo taip
gi ir negali niekur aplaikyt. 
Czikage tūlas žmogs netureda-
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Frederick Hoclzel, žiaunas 
isz Chicagos Universiteto, tyri
nėja ant iszradimo kaip iszgy- 
dyt vėžio liga. Savo bandymuo- 
sia kaip pilvas sutriovi valgi, 
pats profesoris nurydavo auk
są, szvina, 
dalykus.

karolėlius ir kitus

padėjimas

mas darbo nužudo savo szvo- 
gerka, o dvi merginos neturė
damos kuom užmokėti randos, 
nakvojo ant trepu namo. Tokis 
tai sziandioninis
žmonių turtingam Amerike, ku
riame kita dalis žmonių isz- 
duoda tukstanezius doleriu ant 
brangiu papuoszu ir deimanti
niu apykaklių del savo szuniu.. 
Argi nebūt u tai maloniau del 
tokiu milijonierių paaukaut 
tuos tukstanezius del suszelpi- 
mo vargszu, bedarbiu ir 
vargszu nuo mirties?

kitu

Žmogus 
užpakalio

Sziadien jau iszeina isz ma
dos “senos bobos”, 
eidamas ulvezia isz 
negali pažinti einanezios mote-
res, ar ji turi 20 metu ar 60 me
tu — kuria visos lygiai pasiro
džiusios, su trumpom szlebems 
szilkinems paneziakoms ir plan 
kais trumpais. Sziadien mote
rėlės ne yra taip apsileido kaip 
tai kitados būdavo, ka tai in 
metu po vinezevoniai jau susi
kūprinus vaikszczioja apsisu
pus in skepeta, apsileidus ir ap- 
driskus. Ba ir buvo priežastis 
to apsileidimo, nes seniau jau 
na motore turėjo apžiūrėt ne 
tik kelis vaikus, bet kokius pen 
kis ar daugiau burdingierius ir 
kaip galima buvo rėdytis ir ap- 
siredvt tai nevalninkei! r

O sziadien! Motorolos turėda
mos visokias elektrikines ma- 
szinas, apsitrusia naminiu dar
bu greitai, pasirodo, iszeina in 
miestą arba pąveikslus, naudo
jasi isz laiko ir lengvo gyveni
mo.

Gera motina myli visus savo 
vaikelius vienodai, visiems 
viepoki rodo savo geruma.

Ji stengiasi in savo vaikeliu 
szirdis inkvepti Dievo ir arty- 
mo meiles ir pratina prie viso 
to kas gera, gražu ir prakilnu.

Ji uždraudžia savo vaike
liams meluoti, pravardžiuotis 
ir isz kitu szaipytis.

Ji piicsz kitus savo vaikus 
nei girria nei peikia.
Ji uždraudžia vaikams pyktis, 
musztis; net ir gyvuliu nelei
džia kamkyti.

Ji savo vaikelius mokina 
mandagumo ir visokiu gražiu 
paproeziu, kas ti'ktinka su žmo
nėmis susiėjus.
Ji vaikuczius ragina linksmai 

gražiai pažaisti, padainuoti. 
Leidžia ir prie kitu draugisz- 
ku invairumu, jaigu tik apsiei
na be prasikaytimu priesz Die
va.

Ji prasikaltusi savo kūdiki 
bausdama duoda supratimo, 
kad daugiau to blogo nedaryti.

Ji pratina savo vaikelius 
prie gailestingumo, prie malo
nios szirdies;
praszalinti 
szvksztuma. •F

Ji mokina gerbti ir mylėti sa 
vo mokytojus ir vyresnius luo
me arba amžiuja.

Ji perdaug nelepina savo 
vaikuczius.

Užvis daugiausia pratina die
votumo ir doros.

vienodai

savo 
pravardžiuotis

vaikelius

stengėsi nuo ju 
sziurksztuma ir

UBAGE BANDITU

Kun. Dr. Calvin P. Bollman, 
isz Washing!ono ant laikyto su
sirinkimo jaunu žmonių, turė
jo akyva prakalba, kurioja 
kalbėjo, buk sziadiennines jau
nos vedusios poros, norints pri
žada prie altoriaus paklusnumą 
viens del kito, bet tojo prižadė
jimo visai nepildo ir tik juokė
si isz to. Sziadien mažai yra ve
dusiu poru kurios yra užgana- 
dytos vieni isz kitu. Daug mer
ginu isztekedamos, turi palikti 
savo darbus, uždirbdamos dau
giau už savo vyrus, po tam pra
sideda neužganadymai ir nesu
tikimai. Neaplaikydamos visu 
smugamu, prie kuriu buvo pri
prato, jeszko visokiu budu kad 
sugriebt kiek pinigu ant pirki
mu tu smagumu. Jaunos mer
gaites geiędamos pasirodyti ir 
būti “madbja”, parduoda savo 
kunus už pinigus ir eina sta- 
cziai in pragara. Klausytojai 
tuom labai persiemo ir pritarė 
kunigui Bollman teisybe.
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“TAS KAS KITO!”PASIKALBĖJIMAS
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Apsauginės Prezidentą
HooveriŽMONYS, KURIE KITAM 

NEUŽTIKI GEIDŽIA KAD 
. JIEMS LAIKRASZTI 

DUOT ANT BARGO.

negu nie’ 1. Geriau vėliau 
kad.

’ 2. Jei ne moOęi plaukti — ne
mėgink gelbet sikestančziojo.

3. Allkds iszvaro vilką isz 
misz'ko. Vilku yra žmogus; pro 
tas miszkas, o alkis meile.

4. Motcriszkc, kuri vienam 
žada (szirdi,o kitam ranka, no
ri du pavargėliu suszelpti tuom 
paežiu ploszczium. Tuom tarpu 
abudu paliėka plikais.

5. Niekuomet dar 
senutes, nekentė juslios sunik i u

isikausmu;
nerasi nei mergaites be meiles 
nėra nei Subatos be saules. '

6. Kas daug žada, 
duodat.

7. Protingi žmones 
įkalba: daug protauja.

8. Rimta ir iszmintiuga žmo
gų suprasi isz jo kalbos.

9. Buk teisingu, buisi laimin
gu.

10. Di,džiausis turtas yra:
gera

gyvenimo

I*

nebuvo

teip-gi

mažai

mažai

Kas tu esi?
IJhu Lietuvis.
Kodėl tu esi Lietuvis?

— Todėl, kad Lietuva ma
no tėvynė.

— Kunigi In vadini Lietuva 
savo Ievyne?

— Dėlto kad asz esu Lietu
vis, gimęs isz levo ir motinos 
Lietuviu,tai žinau, kad mano 

I tėvyne yra Lietuva, ir užtai asz 
I Lietuva, kaipo savo prigimta 
Ievyne myliu, ir jos žmones va
dinu savo viengeneziais, ir ju 
paproezius palikimus gerbiu.

Koks yra svarbiausias 
užsilikęs Lietuvos turtas?

— Tai gražoji Lie’tuviszka 
kalba.

turėti gryna sąžine, ir 
varda.

11. Geri darbai, 
bjaus puoszia negu puikus ru-

r. bai. »
12. Sažinigas pareigu atliki- 

žmogui didele garbe su-

žmogų la-

mas, 
teikia.

13. Kas- yra pratęs neiszpil- 
dyti menkniekiu, niekuomet 
neturi užsitikejimo pas kitus.

14. Pažink, kas tai yra mei
le — ir mylėk jei gali.

naves

per

NORĖJO NUTRUOYT VISA 
SZEIMYNA IR APIPLESZT 

BET UŽMANIMAS NE- 
PASISEKE.

did oliuosią

Ar ir kalba Lietuviu rei
kia mylėt?
; —• Tai kaip-gi nei... Juk ja 
mus mama iszmokino dar vv- 
geleje besupdama. Pertai, ta 
kalba reikia ir tikrai mylėti ir 
branginti, ir tarp saves ta bran 
giaja Lictuviszka kalba kalbė
ti.

— Ar prasižengia 
Lietuviai kurie tarp savos Lie- 
tuviszka kalba nekalba?

— Labai daug prasižengia. 
Jiems niekad nėra tautos at
leistina, kad jie savo kalba nie
kina.

kurie Lietu-

Navatna yra žmogaus gam
ta.

Daugelis geidžia del 
ta, ko kitam ne duotu.

Daugelis laikosi save už tei
singa žmogų, bet pats sau nc- 
užtiki.

Daugiausia tas pasirodo prie 
užsi ra szy m o la i k raszczio 
paczta.

Vienas redaktorius Lietu- 
viszko laikraszczio atsilankė in 
Wilkes-Barre su kokiu ten rei
kalu, pasinaudojo isz tos pro
gos ir ėjo surinkti kelis dole
rius nuo skaitytoju kurie buvo 
skolingi už laikraszti. Pirmiau
sia užėjo pas skaitytoju kuris 
turėjo valgomu tavoru kroma:

Ka,
da metas ne praėjo o jau 
kad užmokėtau tau už laikrasz- 

tokie Ii? Ar-gi asz ne sztant užmo
kėti už laikraszti?”

Redaktorius jam atsake:
“Nusiunski tamista iszduon 

tojui už $3.00 cukraus ant bar
go ant metu, tai ir tau pabar- 
guos laikraszti ant meto.

“Tas kas kito’’,
“Asz už savo ta- 

vora turiu tuojaus mokėti ir 
del to negaliu duoti bargo aut 
meto.’’

Matai tamista, tas pats ir 
iszduotojais laikraszcziu.

Turi jie už popiera, atramenta, 
už nusiuntimą tuojaus užmokėt 
už tai ne gali barguoti.

Bet tu reikalauji užmokes- 
szauke kup-

ežius. •
“O ir tamista taip-gi.

matau kaip parduodi cukru, ka 
va ir kitokius tavoms, kuri 
žmonys da nesuvalgė o tau jau 
užmokėjo.

“Tas kas kito.” Bet negalėjo 
kitaip iszsikalbot ir be tolimes
nio pasipriesziniino

C asz jum nieko nekaltas 
nori

!

— Na, o tie, 
vinis budaami kitaip meldžiasi; sztorninkas. 
ar ju maldas Dievas iszklauso?

— Nei truputi 
kad ju maldos butu 
tos.

J» 
atsiliepe

neabejoju 
isklauszy- •*

— Kaip-gi pats manai apie 
tai? Ar-gi DieVay ju maldas ne 
priima?

— Priima, ar ne, man nela
bai tai svarbu, nes asz
kitaip nesimeldžiau, kaip 
Lietuviszkai, kad ir Dievas nuo 
Lietuvio Lietuviszkai besimel- 

geriaus majda isz-

< <

su

niekad 
vien

Pulkininkas ale Aylatt Poin
dexter, aplaikc dinsta sargo 
Baltam Name apsaugoti prezi- 
deut Hooveri nuo visokiu pus
galviu, kurie 
prezidentą.

tankiai atlanko

kad iszduotojas laikraszczio 
jums barguotu, jaigu pats to no 
darai ?”
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Banjaluka, Jugoslavia — No 
senei sugryžo in savo gimtyni 
kaima Lonvita, Pilipas Pozo
ga, kuris per keliolika metu 
pergyveno Amerike, dirbda
mas Ohajaus minksztu anglių 
kasyklosia. Pozega atsivožė su 
savim pusėtinai Ataerikonisz- 
ku doleriu ir gyveno puikei. 
Po visa aplinkine pasklydo ži
nia, kad isz Ameriko sugryžo 

turtingas mil i jonierius. ’ ’ 
Tula diena pas Pozega atėjo 

kokia, tai ubago melsdama prl- 
glaudos ir pemakvojimo. Po
zega susimylejas ant ubages, 
liepe pasilikt o paezei pasako 
idant pagamintu vargszei 'ka 
užkąst. Ubago atsisėdo ant šuo 
lėlio prie lango, pradėjo kalbė
ti poterius, prisižiūrėdama ant 
viSko temingai. Pozega iszejo 
in tvarta paszert gyvulius, ta
me laike ir pati iszejo laukan 
su kokiu ten reikalu.

Ubago nematydama nieko 
grinezioje, greitai paszoko 
prie pecziaus, iszemo i'sz skar
malu bonkuto isz kurios iszpy- 
le kokius tai laszus in verdanti 
puodą po tam vein atsisėdo ant 
savo vietos prie langelio.

Bet taji darbeli užtemino 
septynių metu sūnelis kuris gu 
lodamas ant lovos mate viską. 
Vaikas iszbego laulkan, apsako 
motinai ika mate. Nusigandus 
motina, pranesze apie tai vy
rui. Abudu suprato kaxl ežia 
ne viskas gerai, liepe motorai 
paduoti vakariene ir paliepė 
ubagei teipgi sesti prie stalo, 

pradėjo visaip
iszsikalbinet sakydama, kad 
ne alkana ir tokios sriubos ne
myli. Tada Pozega užklausė 
ubages ka toki inpylo in sriu
ba. Ubago užsispyrė kad niėko

c c

bet “bobele”
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ties isz virszaus 1 f
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nes su
siprato, jog redaktoris kalbėjo 
teisybe užmokėjo už laikraszti, 
o redaktoris, surinkęs kelis do
leris, nuvažiavo namon.

Taip tai su visais skaityto
jais. Jaigu jie ka padirba arba 
padaro koki, darba tuojaus pro 
viliasi užmokesties. Nes kada 
reikia užmokėti už laikraszti 
tai tuojaus pyksta ir visaip isz- 
mislina iszdavystei ir da gro- 
matnosia iszplusta.

Tegul

Na, tas kas kitas

su 
su-

o kad parodyt kad nieko nein- 
pyle atsisėdo ir pradėjo .val
gyt, bet vos nurijo 'kelis sznuik- 
sztus, krito ant grindų ir in kė
lės minutas įniro 
s>kausinuosia.

Persigandęs Pozoga, nubėgo 
pas artima kaimynai, kuris tuo- 
jaus davė žinia policijai kas at
sitiko. Policije pribuvus pada
re krata ant ubages, o kada ją
ją nurodė, pasirodė kad tai bu
vo vyras. Drapanuosia rado 
apie tuksianti lirų ir szvilpl- 
naite. Daugiau nieko nerado 
ant “ubages.”

Po kdkhvm tai laikui, vadas 
policijos iszejo laukan ir 
szvilpe ant szvilpynaites
rastos ant ubages bandito. Tuo 
jaus isz pasislėpimu rodos isz 
augo keturi banditai apsigink
lavo in revolverius. Policije 
pasislėpus grinezioje pradėjo 
szauti. Du banditai likos už- 
muszti, o du pradėjo bėgti, beit 
netoli nubėgo, policije ir 'tuos 
du sužeido.

Visus paguldė ant grindų o 
sužeistus nuvežti in ligonbuti. 
Sužeisti prisipažino buk “uba
ge” buvo juju vadas ir nekar
ta papildo tokius užklupimus 
ant žmonių pas kurios mane 
kati suras pinigu. Ubage buvo 
tai kokis Mramor, kuris pasi
rodydavo in ubage, 'ineidamas 
pas savo aukas, nutrucindavo 
visa szeimyna po tam apiplesz- 
davo.

Panasziu atsitikimu atsitin
ka visosia daly&ia Europos o 
ir Lietuvoje ir Lonkijoi bandi
tai suvuodia pinigus pa«s atva
žiavusius Amerikieczius juo
sius apipleszineja kaip tai nc- 
senel padare su Amerikiocziu 
kuris atvažilavo isz Ame riko, 
kuri apiplesze ir pakorė.

H

< > i. ■■ • <1 1 t k *» > • | * 1 J 1 4 ,, \ >

KVITU knygele Draugystėms dal to*> 
mokėjimo pinigu ligoniams. Pr^ke 25c 
KVITU knygele draugystėms del Ka-
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•tartan act sudėta pinigu ant 
Prek. - -

W. D. BpCZKĄUSKAS - CO., 
MAHANOY CITY, PA.
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susirinkimu,

džianezio 
klauso.

— Man tas ncaiszku... Juki* 
malda daugiau paeina nuo ty
ros szirdies, 
ba žodžiu...
kalba daug

negu nuo lupu r- 
Tad-gi ir melsti3- 
neturi svarbos y

mėlskis kokia nori kalaba, bile u*

Juk

užmokėjo

tik malda butu gera.
— Na tai 

Dievo žodžiais
ne!.... Aiszkiai 

yra pasakyta 
kad: melskis savo motinos kal
ba.

— Asz to niekur nemaeziau 
nei negirdėjau. Niekus tik ple
pi ir tiek!
- O,

Gerbk savo tęva ir

tai gal užmirszai 
ketvirtąjį Dievo insakyma. At
simink: 11 
motina!” Ar-gi tamsta tikrai
pagerbtum savo motina, jei jos 
kalba paniekintum? Juk ji ta
ve iszmękino dar vygeje pir
mus žodžius tarti Lietuviszkai 
ne kitaip.,

— O dabar suprantu*. Vai
kine gerai iszvadžiojai. Na, sa
kyk, kaip tie lietuviai vadina
si, kurie nenori ir nesimokina 
Lietuviszkai kalbėt?

— Juos galima butu pava
dinti tautos iszmatomis 
iszgamomis.

arba
Ii

Nieko nekenkia mokėti kuo- 
daugiausiai kalbu, bet savo kai
’ ,.v .... y-

ja
ba reik už vis geriausiai žinoti 
jos niekad neužmirszti ir 
visad tarp Lietuviu kalbėt.

kožnas skaitytojas 
laikraszczio apsvarsto ta daly
ku su atyda o persitikrins, jog 
užmokėjimas už laikraszti tai 
ne “kas” kitas tik tas pats ka 
ir sau vėlintu.

GERI PATARIMAI

4

Tolinus nusidavė redaktoris 
pas darbininku. Ir tasai pana- 
sziai atsake?‘Ne norit palaukt 
ir neduoti man ant bargo laik
raszczio. Už puse meto prisiuri
si u tolinus.”

“Gerai, tamista. Mes turime 
del tavos gera daryba spaustu
vėje. Pradeki dirbti o užmokė-

” Atsake

t Jeigu pinigus laikysi už 
savo dievą, tai busi prakeiktas 
ir teks gyventi su pragaro val
donais.

t Žmogus, kuris didžiojesi 
savo pinigais, tai jis neturi nie
ko prakilnesnio kuo galėtu pa- 
sididžioti.

t Apsivaldyk save nuo pa- 
yydžio, Ikuris yra niekiausiu 
jausmu vąjaneziu lizdą žmo
gaus szirdije.

t Susijeszkok sau darba to
ki, k ui myli daugiausia dirbti 
ir kuri gali geriausia atlikti ge
riau, negu kita ir dirbk ji .visai 
neatsižvelgdamas in užmokesti.

t Buk isztikimas teisybei 
tokiai, kokiai tu ja matai.

t Atmink, kad visi žmonys 
yra skirtingu insitikimu negu 
tu esi, yra taip szirdingai tikin
ti kaip ir tu pats esi. »

1 Visados remkie savo in- 
sitikimus ant grynu faktu.

t Susilaikyk nuo sprendi
mo datigolio,dalyku, ba tankiai 
ir akys žmogų apgauna.

t Gerk kaip žuvis — bet tik 
vandeni. ' i

t Žmogus, kuris greitai lie
kasi turtingu*, ne yra be sunkiu 
prasižengimu.
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sim tau už puse meto, 
redaktoris.

“Tas kas kito, juk asz nega
liu dirbti be užmokesties ir gy
venti” atsiliepe darbininkas.

“Matai tamista, tas pats ir 
su mumis prie laikraszcziu Ir 
musu darbininkai turi gyventi. 
Negali laukti puse meto ant už
mokesties nes provinasi kas 
nedelia, tuojaus. Užmokesties 
neaplaikytu, jaigu skaitytojai 
nemokėtu tuojaus už laikraszti.

Darbininkas persitikrinęs, 
jog tai teisybe, užmokėjo ziž 
laikraszti ant viso meto.
’ * • "1" '

Tolinus nusidavė redaktoris 
pas pažinstama kunigėli, su 
tuom paežiu pareikalavimu. 
Tas su pasisziauszimu, užpy
kęs paszauke: “Kaip tu drysti 
reikalauti nuo manes pinigu 
iszlaik?”

Bot ir kunigėlis taip pat
daro,”
“Už kriksztus žmonys turi mo
kėti tuojaus,"už szlubus moka 
iszlaik; turi kas laidotuves, tu
ri užmokėt priesz atvežimą ne- 
baszninko in bažnyczia. Dva- 
siszkas tevelia neduoda bargo 
no ant meto no ant monosio lai
ko. Del ko kunigėlis roikalauna

♦

Skaitykite “Saule”
♦ * ♦

♦

V
12 ISTORIJOS UŽ 25c
Nedaryki* skirtumo terp vaiku 

miliekia visus ligai.
kaziriavimas. Jeszkojo tarnaites 
o rado pac?ia. Stebuklinga ktiezia, 
Krėslas, Nelaiminga karalių ir jio 
vienturte duktere. Nelabas vyras. 
Prakeikimas. Delegatai pas grafa. 
Užkeikta skripka. Del tu, ka keti
na antra karta apsipaeziuot. Pikta 
Onuka. PREKE 25c.

r i
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— Hoi, Baltruk! isz ko dir
ba batus?

— Isz skuros, ponas profe
soriau. f i

— Isz kokio žverio geriausi 
balai ?

iii

Isz sziaucziaus!

o*

l
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Baisi Zudinsta
— Ir iszejo su žandaru. Lū

kėjus apsidairo su baime ir des- 
t indą mas in skrynele tarė:

— Tai rots po velniu inlin- 
dome in beda. Da gerai, jog Die 
vas pripainioja ta žaiulara. Juk 
ir czion netoli Boiikovas kal
inis, prisiklausiau nuo žmonių 
gana, apie Bonku razbainin-

• %a, ba kaip užejas ant kalno 
sitszvilpe, tai 'tuojaus volnei 
privaryUavo del jojo pakclo- 
vingu, kkip žuviu in kuteli. 
Po szimts periamu!
nuduoda,
sprando griebė.

• Ir teip save 
kaip paprastai sziaszkas, 
griebė skrynele su valgeis, grei 
tai iszbego isz karezemos.

Kada lekajus iszejo, Lucz
kauskas po trumpai valandė
lei atidaro duris nuo stubeles, 
iszejo, rodos kad užmirszo, jog 
yra

I

jau man
•kad mane kas nz

baugindamas,
pa

pak ei ev i n g i k a rože mo j a, 
* P«ojo pamaželi stojo vidurije 

Ktubos, pakele nuleista galva 
ir apsidairius stiklinėm akimi 
aplinkui, kalbėjo:

— Kad norint surasti toki 
kampeli, kuriame josios nebū
tu. Bet kur’ 
visur paskui

Jiji yra visur ir 
n m no seka. In 

czion atėjo linksma szypsoda- 
masi, czion szildesi prie ug
nies ežia serlejo ir kalbėjo apie 
motina ir apie paszelpima jo
sios, ka asz iszplesziau; czion 
dekavojo man, jog jaja nuo 
baimes ir žydo iszgelbejau; te
nai stovėjo nusiminus jog vie- 
toja žmonių geru rado vagius, 
o tonais, o! ten vaitojo po mano 
keleis ir praszekad duotau lai
ka papoteriauti, o kurio a^z nc- 
pavelinau. Ne, ne, asz to neda
lą i kyši u! atsiguliau, galva už
dengiau, kad nieko 
ne girdėt.

Kur ten! isz akiu ne isznvks •r 
ta, josios akys blizga tamsybe- 

• • • •je josios pamelynaves veidas 
kerszina man, nuolatos szau
ke ties mano ause: Razbainin- 
ke! ka tu padarei? kam mane 
neleidai gyvos-pas mano moti
nėle? kam ne pasigailėjai ma
no jaunystes,
mano nekaltos szirdies? Ne nu
sigandai Dievo, kuris mane my 
lojo, ir mane užiuuszei, tiktai 
pats save. Mano motinėlė Die
vas suramins, mane nekalta 
aniuolai paims in dangų, o tn 
atidavei savo duszia velniui ir 
dingsi ant amžio... ach!

Ir suvaitojus sunkei,
dėjo kumszczes prie kaktos ir 
teip stovėjo gera valanda. Ta- 

, me iszejo Magdalena isz šlube
les ir paregėjus ji, prisiartino 
skubei, dairydamasi in szalls, 
ir tarė:

— Žmogau!
ko tu iszejaif kam jiems lendi 
in akis? Asz inkalbejau, jog 
sergi. Eik ir atsigulk ir lauk, 
rytojaus, o viskas dings.

» — Ryto?! — paklausė Lucz-

neregėti

nepasigailėjai

p risi-

ku tu dirbi?

mas — ir negasdyk manos. Asz 
tavo kulkos ne bijau. Nedidė

jo man skriauda padarytumei, 
jeigu mano kaip sziini pade- 

į turn. Kas yra ant pasakymo, 

iszlos ir varnai neiszkranks, 
kad mus žmonis nubaustu ir 
Dievas prapuldytu!

— Tylėk... jau ateina... 
oiksz, oikie atsigulti! — szauke 
persiemus baime Mailelena ir 
patraukė su-savim in st u bole.

ir durys uždaro 
sztai iju'inu po

nas, iszbalias ir susimaiszias, 
paskui ji žandaras, turintis 
po ploszcziuni pisztaliotus ir 
lekaju su puczka rankoja ir sn 
virve.

Vos i nėjo 
paskui save,

J

1

Kas yra ant pasakymo 
tai pasakysiu ir teip.

— Dingau — taro in save 
Magdalena, kuri stovėjo dury
se iszbalus ir drebėdama.

kalbėjo 
nuleisdamas žemyn

neapykanta ir gaileste nuo to 
žmogaus, kuris teip jaute savo 
padėjimą. Po valandai vienok 
pergalėjus savo gailesti ir ži
nodamas jog turi savo privalu
mu pagal reikalu tiesu pildyti, 
ntsigryžias in žandaru tarė:

— Su riszk ji tumista žan- 
Antanai! eik pasakyki

Akmenis ant atryto rankioja, 
Kožnam praėigiui keršija.

Kada namo parsivejka, 
Akmenis įprio ppreziu palieka, 

Ir du baudžia gaspadine, 
Kad duotu ėst antra vakariene.

"• 'L*1 te'/,. " ! ui** * 1 **

sus ima isz i as 
žandaras

— Baisus daigtas! — kal
bėjo terp saves. — Nužvelgiau 
tuojaus, jog czion kas pasida
rė, ir norėjo paslėpti. Biedna 
mergina! tokia jauna ir pato
gia, norint veidas pajuodęs.

— Turėjo jaja užsmaugti— 
tarė žandaras — ba žaiduliu 
nėra. — O kur tas szuns snu
kis paslėpė? po rinda mete ir 
meszlais uždėjo! Kad ne pono 
arklei, butu viskas dingiu, ar
ba ne greitai iszsidavia.

— Tai mat, kokia jauslu do
ru žvėreliu! — turo ponas — 
pajuto negyvėli ir jokiu spasn- 
bu nesidavė privost prie rin- 
dos.

velei
mes in tikėsi

atsidarius

serga, -

DUKRELE TĖVO
ISZGANYMUI 
PRISITARNAVO

— Tai sakyk-gi 
žondarus 
revolveri.

— Kas ten do lavonas guli 
inforteje po 
so ponus.

- Tai užtikote jaja ? — lu
pama želi Luczkauskas tai

grindų ? — paklau-

re 
ir gerai, greieziau viskas jiasl- 
baigs.

— Kas jąja ten padėjo! — 
paklauso ponas.

— Tas ka jaja nužudyti — 
atsake Luczkauskas.

— O kas jaja nužudė? tul 
paklauso ponas.

— Asz — atsake szinkoris 
— szitai su tom i raukomi už
smaugiau ja. Kada szauke Mo
tinos Dievo, neklausiau josios 
szaukimo, da da prasze pote- 
riaut, nedaviau laiko pakalbėti 
poterius ir nužudžiau jaja, kad 
apipleszti jaja. Dabar jau žino
te viską ir dabar man lengviau.

Kada Luczkauskas save isz- 
davinėjo, kada isztare ta tei
singa žodi: asz! — Magdelena 
tiktai sudejavo,
yre in stubele ir uždare duris. 
Klausytojai to baisaus prisipa
žinimo, taip buvo užimti, jog 
negirdėjo, kaip Magdelena su 
dejavo, ne temino -suvis -ant 
moteries.

Kada 
savo prisipažinimą 
da tarė;

— Suris^kite ji.
— O tai kam? — paszau-kc 

žadintojas, — Ar jus mislinate 
jog asz pabėgsiu? Man yra rei
kalingas sūdąs labiau, negu

t UO-

adbula pasi-

no temino -suvis

Lu cz k ai įskas pabaigė 
, ponas ta-

sūdąs labiau, 
jums, asz noriu iszgirsti 
sius žodžius: esi apsūdytas ant 
smert.

Nelaimingas žmogau!— 
ponas, -stebėdamasis tajetarė

kalba, isz kurios buvo girdėta 
gailestis už ta baisu durba. — 
Tai g;

Tai pirmutine ir bus pasku
tine — atsake Luczkausl-.as.

— Kas tai do viena i — ai 
tai pati Marijona Maczlulskili
te, kurios paliudinima radome 
czion po stalu ? — paklauso po
nas.

al pirmutine zudinsta?

• . .

kauskas — ar tu mielinai apie 
rytoju, kada man kalbėjai: ei-1 
niu ir iszplesziu jei, ka turi ba 
ir mums reikalinga! — ar mis- 
linai apie rytoju, jeigu matei 
kaip begau padūkins ir pikta 

» dvasia apdumtas, kad ja nu
žudyti ir nesulaikei manes?.... 
Tu velniukszte! traukta nuo 
manės ir pasikark, tai geriau 
padalysi, o nekalbėk man wple 
tai, jog tas neiszsiduos, jog Žu- 

, dinsta pasislėps, jog tosios sto
pos neiszduos, jog szunias ne

— Leisk mane! — davėsi 
girdėti balsus LncZkausko stu- 
beleje, kurias rodos norėjo isz- 
versti.

— O! tai jis atsiliepė — ta
re ponas — in laika nori pas 
mus iszeiti, gal mislina 
girta nuduoti, o
me. Reikia su juom pasikalbė
ti. Pabėgti ne gali.

— Prie bromo stovi pono 
važnyczia kalbėjo žandaras o 
prie duriu stubeles ka iszeina 
in inforte, -stovi tasai sargas, 
kuris jųdviejų neiszleis. Ir tam 
sargui eina apie tai idant vis
kas iszsiduotu, ba ir jis, kaipo 
czionaitinis, turėtu atsa'kytie.

— Paszauk-gi tamista žan 
dare, ta niekadeju — tarė po
nas. — Tu nesitikėjai, jog tu
rėsi truso czionais.

Tada žandaras,
duris stubeles su smarkumu tu 
rejo nes da katras isz vidaus 
laike paszauke:

— O iszeik-gi czion, gaspa- 
dopau!

— Mano vyras
kalbėjo Magdelena — užstoda
ma kele duryse.

— Tuojaus mes ji iszgydin- 
sime — tarė žandaras ir nustu- 
mias jaja ir dirstelejas in šlu
bele, padavė: Ko tu ten jega- 
masteli tupi 'kampelije susirie- 
-tias. Stok ir iszeik ant apsiro- 
kavimo.

Luczkauskas stojo ir staigai 
priszokias prie žandaro stovin- 
czio duryse, paszaufke:

— Leisk mane! >
Žandaras stojo in szab, jis 

iszejo in karezema. Veidas bu
vo baisei persimainias, nes ro
dos paskutinėje valandoje ad- 
gavo pajiegas ir pamėtė, stojo 
drasei ir žiūrėdamas ant pri- 
buiszu, paklauso:

— Ko norite f
•Tada žandaras isztrauke isz 

pajuostes revolveri ir 
szias 
tarė:

— Kas do vienu, no žinau? 
ar teip vadinasi, teiposgi neži
nau — atsake Luczkauskas. —

Tik teip žinau, jog tai dora 
mergaite, kuri veže paszelpa ir 
suraminima del senos motinos 
o kad per daug atvira mergi
na, kuri isz džiaugsmo savo su 
tuom iszsisznėkejo,
pinigus ir tai tiek kiek

dare.
Motiejui, tegul tuojaus arklius 
kinko.

Žandaras suriszo ncsiprioszi- 
nanti Luczkauskas, Idkajus isz 
ėjo per priemene lau'kan, o 
Bartkus, tame inejo per Šlube
les duris in karezema, palinga
vo su galva ir tare in save:

— ()j niekai su ponia Miko- 
liene? stuboleje jos nėra.

— Kur tiejei pinigai, kat
ruos nuo juos paėmei ? — pa
klauso (ponas.

— Mano pati gal — turi 
prie saves — atsake Luczkaus
kas surisztas, kuris sėdo 
kėdutės ir jau apsimalszinia 
žiurėjo in žeme.

— E-he! — tarė Bartkus— 
tai vaikino czion ėjo apie pi
nigus? O! poni Mikolione, lai 
baisei godi ant pinigu, jiji ir 
pati vėl ne a-piplesztu.

— Tai tau! užmirszome,-su 
vis apie jaja! — paszau'ke žan
daras, rodos kad perpykias-ant 
saves.

— .Kur jiji yra? 
so ponas.

Šlubelėje josios nėra — at
sake Bartkus — in priemene Ir 
iszejo, ba sergėjau lavona in
forteje. Argi nėra josios šlube
lėje.

-priemene laukan

ant

s

t uksta 11 czei -szeszt - 
Ta i-gi, tiek

— Na ka? paklausė ponas.
—• Jau no gyva — tarė 

žandaras — ežia ve yra pini
gai. Daugiau nieko pas jaja no 
buvo, tiktai tiejei raktai.

— Kiek turi būti ? paklausė 
ponas.

— Du
szi-mtai auksinu, 
kiek asz buvau kalias — atsa
ko žudintojas.

1 — Padekite ta lavona stu- 
blejo, uždarykite ir užkalkite 
druezei duris nuo szales infor-

• ■ . ■ . I į » I' '

tęs ir nuo czion — tarė ponas. 
Ir da pajioszkok kdkia spinele 
idant užrakyti, kol sūdąs pri
bus.

Žandaras ir Bartkus iszejo, 
o Luczkauskas paszoko nuo kc 
dutes, pažiurėjo su baime ant 
stubeles duriu paskui prisiarti
no prie stalo, sodo ant wuolo, 
pasirėmė ant delnu ir pradėjo 
graudžei verki i.

Tai

O tankiai gaspadine, 
Randa akmenis bedruime, 

Tai jau nori troka pasisamdyt. 
Abudu su akmepais isztraban- 

dyt.
O judu beibokai, beibokai 

Esate abudu nickszai, 
Kada gaja gausite, 

Taigų jits ne kiti, tai patys 
pasikarsite.

1 •

I

Viena moterėlė Forest City 
merginai nuo nosies brylius 

nutrauko,
Ta ji pas vai ta bobelka 

-patraukė.
Vyras pasirūpino belą, 
Ir prova bus nežinia kada,

f

buvo jojo paskutinis 
veiksmas ant szio svieto, ba no 
ilgai laukus padėjo savo galva 
ant kalades del budelio. Dieve 
atleisk jam sunkius nusidėji
mus ! GALAS.

I

— [lakiau- |

— Eikite ir pasakykite del 
josios, jog jau apie viską žino
me tarė ponas — tegul ateina 
ir pinigus tosios nebages ati
duoda.

— Tuojaus surasiu ja — ta
ro Bartkus ir nuėjo in^tubole ■i. * «. * i. n t • 'i. 11 K I y
jesz'koti. * .»

— Ar tavo pati žinojo apie 
viską ir ar drauge taje žudins- 
ta papildote? — paklauso po
nas.

— Praszau manes apie tai 
neklapsti — atsake Luczkaus
kas. •«— 
kaip Zilv, 
priesz Dieva. Asz turiu gana 
savo nusidėjimu. Bet tai, ka t 
paėmiau nuo tos biednos margi 
nos, praszau paimti ir per suda 
inteikti josios molinai Przed- 
bore. Numirsiu spakainei, kaip 
žinosiu,

Tegul teisinasi pati 
žino priesz žmonis Ir

jog no viską iszple- 
sziau senai motorai, tai gal no
rint per puse man dovanos ir 
atsiduos prie Dievo, idant susi
mylėtu ant mano duszios.

Sztai sugryžta Bartkus ir su 
galva in szali'skindamas su

kalbėjo:
— Poni Mikolione ne ateis 

ir pati pinigu ne atiduos.
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O tai vis per savo kvailybe 
kas 'tai asz” didybe. 

<• <• ❖

Elžbietos mieste biauri bobele 
randasi.

Nuo kurios ir vyras szalinasi, 
Neilgai vaikai su ja iszbuvo, 
In platu svietą iszvažiavo.

Viena nebageli kur ten suvaži- 
i nėjo,

C) kitas kur ten Virdžinijoj 
apsigyveno.

Dabar toji nedorele prikibo 
prie vieno vaikino, 

Bet tas pirma gerai apmislino, 
Rankas pakratė, 

Ir nuo visko atsisakė, 
Dabar isz piktumo,

I Vaikina apvagino,
I r da apskundė ant galo, 

Bet nieko nelaimėjo, 
In kur tiktai nuėjo,

Kad po kvarabu rodą padarytu 
Koki narna pastatytu,

Ir ant pagalios visas tokias bo
bas sudegintu.

Ir < <

Vienoje szeimynoje sirgo be
dievis tėvas, o jau buvo visai 
mirtinu. Tėvas nei manyti ne
norėjo apie Szv. Sakramentus 
ir imkente isz tolo, jei jam kas 
primine, kad nors priesz mirti

j pagryžtu prie Dievo. Motina ir 
vaikucziai verkė, kad tėvas gu
li ant mirtino patalo, ir juos 
paliks naszlaicziuta, o ypatin
gai jiems buvo koktu, kad ju 
tėvelis nenori nei priesz mirti 
su Dievu savo Sutvertojo susi
vienyti. •

Bet, dukrele, asztuntu metu 
paėmus drąsą nuėjo in kamba
rį, kur .sergantis jos tėvas gu
lėjo, atsiklaupė prie ligonio ir 
mielai pradėjo praszyti:

— Tėti, tetuk. Gydytojas 
sake, kad tetuko amžis jau ne 
ilgas. Maine verkia, mažesnioji 
broliukai ir sesutes teip pat 
Kaimynai sueje juos ramina. 
Tėtukui nieks nenori pasakyti 
ka gydytojas sako apie tetuko 
liga, nes jis uždraudė, kad la
vą nenugazdinti mirtimi. Bet 
asz to negalėjau iszkcsL.
reita Sekmadieni girdėjau baž 
nyczioje, kai kunigas privadžio 
jo savo pamoksle pavyzdžiais 
kad butu didelis nusidėjimas 
vaikams, jei mirsztanczius gim 
dytojus neaprupiiitu Szv. Sak
ramentais. Ir turėjau tetuk 
tau pasakyti tai...
papraszyti kunigą, ir priimsi 
Szv. Sakramentus!...

Nutyko valandėle. Tėvas 
žiurėjo mergaitei in akis, ku
rios buvo pilnos aszaru. Tarsi 
Dievo valanda apsireiszke. Tė
vo nuszvito • rustus veidas, 
szyptelejo. Prisitraukęs -dukre
le apsikabino, pabueziavo. Ir 
sako:

Pe-

Gal liepsi

I

iJ
Po aplinkiniu Skrantu slan

kiojau,
Pas nekuriuoš žmonelių^ atsi

lankiau,
Gana puiku priemimii turėjau, 
Ir ant vienos Veselkos užėjau 
Kuri lenais neseniai atsibuvo, 
Kožnas gert ir valgyt gavo.

Kurgi gert ne gaus,
Kad munszaines buvo' puszesz- 

to gorezias,
Muzikantai nuolatos czirpino, 
Diena ir naktį ba buvo gerymo, 
O du narsunus iszmest turėjo, 
Ba vis valda pakelt norėjo.

Buvo <la ir vyno,
In vales ir aiskrymo

O tie visi gerymai, 
Kaštavo apie 300 dol. badai.

Valgė ir gero gerai,
Bet sudėjo mažai,

O gal nelabai mylėjo, 
Jaigu taip mažai sudėjo.

❖ ❖ ❖

Ar vyrai Mikisportaus, 
Ja-u niekad proto negaus?

Tllf llUIHtHHHHIUHHIMIIIIHHf IIIIIIIHIIIIIIHHflIMHIIIIIIHII

Senas ir nemirszta
Viename miestelyje gyveno 

didžiai -turtinga sena moterisz- 
kc: jos gentys, veik visi lauke 
kada ji numirs ir gales jos tur
tus pasidalyti.

Atsitiko, kad ji staiga sun
kiai susirgo, gentys ilszgirde 
spietėsi neva jos palaiikyti Ir 
sunkioje ligojo esanežia sura
minti,
rūpėjo jos turtai.

Susirinkę neva verkia rauda 
buk tai gailedamiesi -savo se
nos tetos.

Pas serganezia teta buvo pa
kviestas ir gydytojas. Gentys 
iszsižioje lauke, gydytojo pa- 
aiszikinimo; ar teta sunkiai 
serga. ?

Nors j u aszaros per
byrėjo, bet ant ju ūpo galima 
buvo -suprasti, kad jie visi lau
ke isztroszke 'tetos mirties.

Gydytojas apžiūrėjęs pranc- 
sze, kad teta tuojaus pasveiks, 
nes nėra pavojinga mirtina Il
ga.

Susirinko gentys kaip
pute nosis nuleido, tarsi buvo 
kam nepasiganedine, o kai ku
rie ant gydytojo sznairoms žiu
rėjo, už pranoszta jiems uema-

)

Kad laikraszti užsiraszytu 
Ir sveiki skaitytu,

bet kiekvienam isz ju

veidus

— Jei tu, dukrele, teip ma
loniai praszai, ir mana verkia 
su mažiasias broleliais ir sesu
tėms, gal man bus ir linksmiau 
mirti, jeigu su Dievu susivie
nysiu!. .. Juk mažas ir jaunas 
būdams Dieva 'labai mylėjau, 
o tik nuo Jo atsitraukiau pa
gundytas netikusiu savo drau
gu, ir buvau dvasioje atszales 
O Dievo manes pasigailėk! — 
suszuko stipriu balsu. — Begk 
dukrele pas kunigą geradari, 
praszyk kad jis kuogreieziau- 
sia ateitu, noriu iszpažinti savo 
nuodėmės, ir susivienyti su 
Dievu. —

Mergaite kuogreieziausiai 
tai padare.

Kunigas atėjo, ligonio iszptL- 
žin'ti isdklauso ir suteikė Szv. 
Komunije.

Linksmas tėvas atsisveikino 
su savo žmona ir vai&ucziate, 
visus suramino ir laimingai, 
ant rytojaus ryte užmigo Die- 
vuje.

4

Ponas žandarol nuoilk Tai nors savo protą suvaldytu,jog veža 
man 

reikėjo, užmokėti skole, kad ne 
silikti ubagu. Norėjau tiktai 
atimti,' kad savo ginti ir paleis
ti jaja gyva; bet jiji pabudus, 
pamatė pinigus mano ranko
se — ir uždariau jai akis, idant 
no matytu, ir užkiszau burna, 
idant niekam nesakytu, jog oš
ini u vagis ir latras. Bet imkite 
mane greitai isz czion, ba man 
czion niekiau, negu sedetan 
lenciūguose kalėjime, o bus da 
lengviau kada padesu galva 
ant kalades del budelio. Czion 
jiji ant manes isz visu szaliu 
žiuri ir stovi aky^ia ir szauke:
Duok poteri sukalbetie ir ne tarė Bartkus imdamas su 'su
imk 'to, ka man Dievas davė 
del motinėlės!

— NelmmingasI — taro in žandaras bu pinigais ran-koje 
save ponas, atsikreipdamas su o Bartkus su žvakių.

f

priki-
prie galvos piktadario

— Atsakinėk, apie ka ta
vos ponas klausines, o ne me
luok, ba kaip szuni ant vietos 
padėsiu!

— Atimk-na savo revolve
ri, — tarė Luczkauskafl kai ro
dos nidko sau isz to nodaryda-

•r

papats atvesk sziezion 
szauke ponas. » .

—• Tiktai ponas žandare 
paimk su savim aazltru peili, o 
gal szoble asztri — tarė Bart
kus lyg su -szpo'su.

— Ir dadave:. f— turi nu
pjauti virve, ba pasikorė, 
pašalite Bartkus. — Tai ne ant 
tuszczio isz vakaro tokia vio* 
sula -pasikėlė, o tai mat boba 
pasitempę. ; *

— 0 kas do baisus atsitiki
mas! tarė ponas — eikite ska
bei, nupjauti virve, gal da at- 
sigaiveluos.

— Eikime, ponas žandaro*-

. .. .F

vi m žvakių, —
— Už valandėlės eugryžo

asz pažibinsiu.

0 tai vis kvailybe, 
Daro ne kas tik girtybe, 

O vyrai, vyrai, 
Darote labai negerai 

Tik 'pamislinkite, 
Kiek jus pinigu iszmetote?

Sunkiai dirbate, 
Prakaita liejate,

ragu- 'I

Kas bus kaip senatvės sulauk- H°nG žinia.
< • site, Kaž-kas isz genezių dar at-

Tada szmotelio duonos neprisi-1 ailiepo:
— Tokiu sena ir teip ilgai 

nemirszta.
szauksite, 

'4 ** 

O j negerai, negerai darote, 
Kad ant ateities neatsimenate.

♦ * ♦

Girdėjau kad kur ton du seni 
broliai

Abudu nedorėliai,
( Pier (naktis Uiįunkosi,

Po urvas valkiojasi,
O kada jau isz spykyzes

iszvaro,
Tai eidami larumu daro

ADVOKATAS IN SAVO 
PAOZIA.

— Praszau tavęs paeziule, 
Ikad paslėptum gerai visas bran 
genybes.

— O tai del ko?
— Mat, ateis garsingas va

gis, kuri sziadien gyniau sūdo, 
kad man padekavoti.

1

/M * sPONAI 
BIZNIERIAI!

I 
■1.1 ■■ .1. I

Geisdami apteiki saro gerus

*

/ 
✓

koatumariua, privalo i*s laiko M 
duoti atapaudyt,

PUIKUS SIENINIUS g
KALENDORIUS |

ANT 1932 M. g

ir issalrinkt kokiu nori 
iauirlnkt

DABAR LAIKAS ulaikilbyt 
ir' nelaukyti ilgai, no* ka* 
pirmesni*, ta* gal** »*a*irink<i 
puikesnius! Ji

ir' nelaukyti ilgai,

si ■
■M

W. D. BOCZKAUSKAS - CO^ :
MAHAN6Y CITY, PA.

<

■
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ŽINIOS VIETINES

t

*

— Miestas gražiai iszredy- 
tas per American Legion drau- 
gyja, kuri parengė didele mas
karadu paroda Petnyczios va
kara o Stfbatos vakara atsibus 
milžiniszka militariszka paro
da kurioje dalyvaus American 
Legion draugyjos isz visu ape- 
linkiniu mieste ir miesteliu.

— Pcitnycziojo įmokės ka
syklos Park Place ir Bukmali
tas o -Subatoje Morea. Reajdin- 
og pėdo Utaminke buvo viena 
isz didžiausiu nuo kelkio laiko 
musu aplinkinėje.

— Pana Marijona Marczlu- 
lioniuto duktė Katros Marcziu- 
lionienes ant 531 W. Mahanoy 
Avė., likos suriszta mazgu mo
terystes su Robertu Gray isz 
Port Carbon, Panedelio ryta 
Potitstawnc, Pa. Jaunavedžiai 
apsigyveno Shenadorije. Jau
namarte per daugeli metu dir
bo Krebso aptickoje o jaunikis 
turi užsiėmimą Penn. Power & 
Light kompanijos.

Adele Banonis 
ant operacijos del
Utaminke, Ashlando ligoninių 
teja ir sziadien yra daug svei
kesne.

?— Galite suezedyt pinigu, 
jaigu pirksit valgoma tavora ir 
mesa, pas: B. J. SKLARIS, 
601 E. Pine St. (2-t.

ISZ LIETUVOS
PABĖGO APSIVOGĘS 

VALDININKAS
Isz Kauno pabėgo Kauno 

apygardos teismo antstolis 
‘ ‘ bąli fas ’ ’ Giedra view us. 
bar jis yra sulaikytas .Lenkijo
je. Ten jis pasi^kelbe “politisz- 
kujiusikalteliu.0 Bet jis pabė
go su 25,000 litu Lietuvos val
džios pinigu.

teisino
Da

NELINKSMA VESELKA.
Kaunas. — Ant Veselkos pas 

J. Simandavioziu, Lovnianuo- 
sia, Panemunes gmnioje, atė
jo neprašytu svoeziu V. Mor- 
keviezius, Jurgis, Juozas ir Jo
nas Simanavicziai. Po trum
pam laikui kilo terp juju mu- 
szis isz kuriu vienas sužeido 
mirtinai Kazi'miera Mažutaitl 
isz Vilkiszkiu.

*•

%

■I

<1

įf

i

radosi
apendikso Brooklyne, N. Y.,

SHENANDOAH, PA.
— Lavonas Jono Poligurs- 

kio, 25 metu, l?kos surastas ant 
Lehigh Valley geležinkelio Ne- 
delos n't a per Vlada Levan- 
daucka. Paligurskis buvo už- 
musztas per truki. Gyveno ant 
119 S. Bowers ulytzios. Paliko
t.eyus Juozas Petula, motina 
seseria ir keturis brolius.

— Garnys paliko patogia 
ir sveika dukrelia del A. Valn- 
koniu ant 1182 W. Center uly- 
czios. Motina po tėvais vadina
si Katre Balkiute.

— In miesto mokslą i nes 
lankosi 3916 studentai — 2017 
vaikai ir 1897 mergaites.

i r**.... .
Niagara Pails, N. Y. f Atsi

buvo czionais laidotuves Ado
mo Juszinskio, kuris mirė 4 
Lapkriczio. Laidotuves atsiou- 
vo su apeigomis Sz *. .Jurgio 
bažnyczioje ir palaidotas ant 
Airisziu kapiniu. Velionis per
gyveno czionais 16 metu. Pali
ko motere du sūnūs ir viena 
dukterc.

sunus

NEPAMIRSZO KAS 
AISZKINTA

vieno

Pavergnpiu mokykloja, kar
ta mokytojas uždavinėjo at
mintinas skaitlynės ir 
vaiko paklauso:

— Kaziuti, pasakyk man 
kiek visa isztisa diena tur va
landų 1

— Dvideszimts penkias — 
vaikas drąsiai atsake.

— Negerai pasakei. Kas ta
ve taip iszmokino?

Jusu malonybe pats mo
kytojas.

-— Kada asz taip mokinau?
— Vakar paezia diena mo

kytojas, aiszkinote, kad dabar 
diena visa valanda yra ilgesne. 
Paprastai dienu turi 24 valan
das, bet jei viena valanda pail
gėjo, tai reiszkia kad dabar 
diena turi 25 valandas.

Aiszku buvo kada dar vaike
lis nesuprato kaip dienos ilgyn
einto, sulyg saules žengimo 
angsztyne.

paliko visa savo turtą motinai 
Paulinai Kavalauckienei, 
laiko jojo mirties del brolio 
Vlado Kavalaucko -kuris badai 
gyvena Raudam i n no šia. Gimi
nes tegul a'Uiszauko pas Minis
ter! Užrubežiniu Veikalu, Kau
ne.

o

KIEK LIETUVOJ YRA 
SVETIMSZALIU.

Oficialintiai-s (laviniais dabar 
Lietuvoj esą .17,183 svctimsza- 
liai.

9849 svetimszaliai be pilie
tybes, 3144 Vokietijos pilie- 
csriu, 1407 Latvijos, 342 Amer. 
Jungt. Valst., 207 Czckoslova- 
kijos, 115 Anglijos, 106 Szvel- 
c«i rijos, 98 SSSR, 
pilietybes ir k t.

Pagal profesijas svetimGza- 
11 u yra: 2335 amatu i likai, 1224 
dirba žemes u!ky, 721 pirklys, 
296 mokytojai 113 techniku, 91 
dvasininkas, 87 inžinieriai, 
47, gydytojai.

Be to, 122 svetimszaliai dir
ba invairiuose biuruose.

91. Estijos

ir

JESZKO GIMINIU 
STORPIRSZCZIO

IR KAVALAUCKO.
Kaunas.

Amerike mirė kokis tai Kazi
mieras Storpirsztis, palikda
mas 2,00Q doleriu. Badai rairu- 
sis paėjo isz Lankaviszkiu. Gi
mines gali atsiszaukti pas Už- 
rubežui Alini stori Kaune.

Teipgi mirė kokis tai Gusta
vas Kowknl (Kavaliauckas) 
gyvenantis Utica, N. Y., (kuris

KRUVINAS MUSZIS.
Kaunas — Rakiszkiuosia ki

lo muszisdairiojo A. Bružo mir
tinai sužeido Szusia ir Pilotą e 
Valdovus, po tam pats likos 
nudurtas su peiliu.

J. Statkus sužeido savo gas- 
padoriu K. Gerovicziu/ kuris 

Statkus li'kostuojaus mirė, 
aresztavotas.

Aiš k u
*

 SAULE

LIETUVA UŽDRAUDĖ 
ISZVEŽTI PINIGUS IN

SVETIMUS KRASZTUS.
Kad be reikalo valiuta užsie

niu nebūtu vežam, vidaus rea- y 
kalu ministerija, lazduodama 
užsieniu pasus ir vizas, varžys 
Lietuvos piliecziu isz vyk i malu 
užsienius.

Suvaržymai
tiems asmenims, kurie važiuos, hutu szykszti, tai butu pati vie-

• • • 4 • t • •

bus

d

ta hko'inil

užsienin prekių importo reika
lais, ypacz liuksuso ir nebūti
no reilkalingumo arba tokiu 
prekių, kurios konkuruoja mu
su fabrikuose gaminamas pre
kes, bei sziaip asmens reika
lais, 'kurio' galėtu būti paten
kinti Lietuvoj. Tie suvaržymai 
bus taikomi ir invažiuojan- 
tiems isz užsiemio asmenims.

Lietuvos gaminiu eksporti- 
ninllvams važinėti nebus varžo- 

Taip pat nebus varžoma
važiuoti užsienin 
tams, jei pristatys 
m i n iste rijos pa žymėj ima.

m a.
ir studen- 

-szvietimo

PASIKORĖ KALĖJIME.
Ža ragai. — Laike jo mark o, 

likos aresztavotas 21 motu Sta
nislovas Valisza isz Žagaru. 
Būdamas girtu likos uždarytas 
kalėjimo ir ta pati vakara ji
sai pasikorė.

A-BE-CELA arbn pradžia skaitymo Ir 
raszymo, del Lietuviszku vaiku. 15c

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

aš rūkau Luckies
•//— jie palankūs mano gerklei'

"Aišku, aš rūkau 
Luckies - aš maniau, kad visi rūko. 
Jie palankūs mano gerklei - jų ne
girdi mikrofone. Tas mažutis skve- 
telis jūsų naujam Celofaniniam 
pakely parankus ir naudingas.”

Ina Claire nebuvo patenkinta, kada ją < 
* “ ’ ‘ _______ t_.>
-dabar ji pavergia ir Hollyvvoodą.

štai ji, apsivilkus vienu nepaprastų 
Chanel sukurtų drabužių, kurį ji dėvi į 
Samuel Goldwyno produkcijoj “The
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paskelbė Amerikos teatro scenos kara 
liene

M
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3 Greeks Had a Word For It”, United•y;?:v-ai siau a vtuiuivi iv > uuucu

Artists paveikslo. Nepraleiskit progos
pamatyt šj» paveiksią.

******
Pagaminta iš geriausių tabakų — viso 

Derliaus Grietinės - LUCKY STRIKE vieninte
liai cigaretai 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 D"lenkū« jūsų gerklei.

6* ę-.It’s toasted
Jūsų Gerklei Apsauga—-prieš knltejlmus—prieš kosulį

Neper&lampamas Cellophane Užlaiko ta 
“Spraginimo” Skonį Visuomet Šviežiu

Visu K RADIO LUCKY STRIKE PROGRAMAI: 60 modemiškų minučių 
tu geriausiais Pasaulio lokių orkestrais ir Walter Winchell, kurio pasakojimai 
apie liandleną tampa ryfuįaus žinios. Proganios kiekvieną AntradienĮ, 

Ketvirtadienį Ir šeštadienį, vakarais per N.B.C. radio tinklą.
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— Kaip tai, ponas vis ant 

pikniko ir be paczios l
— Su mano boba neyra ro

dos, labai szykszti, tai vis grin- 
ezioja sėdi.

— Mano Dieve, kodėl Eva 
nebuvo panaszi in ja.

— Del ko?
— Kaip tai del ko? jaigu

na ciela obuolį suvalgius ir 
Adomai no davus, o mes vyrai 
būtame sziadien visi rojuja sė
dėja.

■ ------- -- .-.J. ■■ ... ------------ X

Lietuviszki Bonai
Norintieji parduot gaunate 
aukščiausia markėto preke. 
Del informacijos rašykite in 
Dept. 4.

Kurtį! Schurig & Co 
50 BROADWAY 

NEW YORK
v

Ant. J. Sakalauskas 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

331 W.CentreSt; Shenandoah, Pa. 
(Bell Phono, Dial 2-1512)

Nubudimo valandoje, sutei
kiam geriausi patarnavimo. Pa
laidojimo atliekam rūpestingai 

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

jeigu kas pareikalaus mano pa- 
tarnnvima tai meldžiu man telo- 
fonuoti o pribusiu in doszimts 
minutu. Bell Phone, Dial 2-1512

!<<<<

v

B i

A

■x-

$

j

*
to
r t

■■'

EUGENIJOS MOTINA BUVO AMERIKONE

gražumu, noru ir mada. Dabar 60* «*** M i ■ ■ | vi •* Alaušu

metu nuo to laiko ji vėl Įapo mados 
ezaltinis, nes vadinamos Eugenija mo
terų sklybeles visur populiariszkos. 
Eugenija rūke cigaretus, kas tais lai
kais buvo prasižengimas. Ji ir dau- 
giau visokiu tu laiku prietaru panai- 

de kino ir naudojosi progomis, lygiai

Imperatore Eugenija, Pagal Winter- 
halterio Pieazta Portretą.

Tai ilgas ir nepaprastas vardas, 
Mario-Eugenija-IgnaceAugusf ine 
Montijo, Francijos Imperatore, Napo-1 kaip sziu laiku Amerikone naudojasi 
leono IH-cziojo žmona, tacziau labai 
mažai žmonių žino, kad jos motina 
buvo Amerikone, žmona William Pta-' 
riek. Amerikos konsulo Malagoja, Is- . 
panijoj. Didingos tu laiku ponios ku-! Violetiniai spinduliai. Tas procesas 
rios dalayvaudavo karaliszkuose ban- paszalino prietarą — moterim neru- 
kietuosc nemylėjo tos mažutes užsi-, kyt. Sziu dienu mokslas padare daug 
upyreles. Viena karta ja labai užgavo i stebuklu ir daug sukure, kūrybinis 
Nauju Metu baliuja viena ponia. Ji procesas nuolat veikia, kad tobulinti, 
pasiskundė Napoleonui ir tas jai tarė: Į Pavyzdžiui, naujas Celofaninis pake- 
“Asz už tave atkerszysiu.” Kiek ve- lis su skveteliu, kurio pagalba galima 
linu jis paskelbė, kad tu laiku poniu 'greit atidaryti pakeli. Tokius pakelius 
rubu mados butu sulyg Eugenijos invede Lucky Strike gamintojai.

I
I erzinanczioscigaretais, kuriu visos
ypatybes paszalinamos Spraginimo 
procesu — tai Lucky Strike. Tai 
procesas, kuriam naudojami Ultra-

K. RĖKLAITIS
Lietuviszkaa Graboriut

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

516 W. Spruce f^t., 
Bell Telefonas 149 

MAHANOY CITY, PA.
306 Market Street 

Bell Telefonas 441-J
TAMAQUA, PA.

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dent/stas Mahanojuje 

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

- —■ ■ ■ ■■ ■ -- ■■ ■ - — <
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$5,OOO.oo
PINIGINES DOVANOS I

Matykite Savo Aptiekori. I

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

Practical Sales Company, Desk S.
1219 N. Irving Ave.

NORITE ŽINOT
Kaip galite gaut DYKAI 
“MystLszka Krystala” su 
kuriuom dasižinosite sa
vo ateiti ir laime ir vis
ką ka norėsit. Raszykit 
tuojaus indedami kelias 
sztempas paaiszkinimui.

Dr. J. J.WYCHUNAS
Lietuvis Akiu Gydytojas

iMg^Iazegzaminuoju 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. 
SHENAND'OAH, PA.

Telefonas No. 21810.

Chicago, ILL.

** Ar p-lž« Claire 
Pareiikimat 
Apmokėtas?

Svarbu pranaiti, kad p-li 
Claire už »j savo parei
škimą negavo užmokėti 

3 ne cento. P-lė Clalre 
j LUCKY STRIKE cigare- 
3 tuj jau penki metai, kaip 
į rūko. Mos tikimės, jog 

sis pareiškimas apie jq 
į bus tiek jai ir jos filmų 
j gamintojams Samuel 
S Goldwyn ir United Ar- 
1 tists naudingas, kiek jos 

pareiškimas apio LUCK- 
| IES naud’---< mums ir 
s jums.

bus tiek jai ir jos filmų
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Tobacco Co.

NEPERSLAMPAMAS
CELLOPHANE

Vltmmtel Gerai — Tvirtai Ušdarytai
Ypatingas Humidor Pakelis 

Zip — Ir jis atsidaro!
Atkreipk dėmesį į naują, ypatingą

i*

skvetą pakelių viršuj. Vieną jo dalį
- - - -j

paprasta. Greit Zip! Ir viskas. Labai ypatinga!

popierą, per kurią neįeina dulkė, šlapumas, ligų

skvetą pakelių viršuj. vieną jo aaų 
prilenkęs pirštu prilaikyk ir plėšk, kitą jo dalį. Labai

Pakelis įvyniotas į neperšlampamą Cellofaninę

L . . ... ' ’ .\perai ir kiti nešvarumai. Svaru, apsaugota, gražu, 
ŠVIEŽIAI - kas galėtų būt daugiau moderniškai
kaip, LUCKIES patobulintas Humidor pakelis - 
taip lengvai atidaryti. Ponios — šis LUCKY 
SKVETAS - apsauga j Asų pirštų nagams.

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

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

Wm. Traskauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS

<

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

YRA VILTIS KAD GERESNI LAIKAI UŽSTOS DEL 
MAHANOY CITY .

Naujas St. Nicholas brskeris bus tai geras dalykas del szio 
miesto, nes 4,200 vyru turės darba naujam brekeri.
Yra naujas planas del Lehigh Valley Coal kompanijos del 
pastatymo didelio brekerio arti Mahanojaus, kuris ims an
glis isz Park Place, Buck Mountain, Vulcan ir Primrose ka
sikiu.

i

Tas viskas pabrangins prapertes Mahanojuje ir kiekvie
nas tada panorės turėti savo locna narna.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM
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jc* kitais

Tu Esi Pavaromas 
Iš Darbo! ”

Sušunka darbininkų prižiūrėtojas, jei 
tu negali pasilaikyti kartu su kitais 
darbininkais.

Neduok jam progos šitai pareikšti 
tau. Užsilaikyk prideramo j padėty. 
Kiekvienų vakarų naudokit garsųjį 
seną

PAIN-EXPELLER*
Irey. J. V. Pat. Blare.

Masažuokit savo muskulus au juo.
Apsaugokite savo darbų palaikydami geroj 
PAIN-EXPELLERRIS* Jums pagelbės.

Kaina 35c. ir 70c. • • . . .
* Tikraaia turi INKARO vaiibaženkli.

Trado

Išvengkite peršalimų išsitrindami su juomi sau krutinę.
padėty savo sveikatą.

Parsiduoda Visur
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