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Isz Amerikos
DU BROLIAI GYVENO KAI

PO MERGINOS NUO 
UŽGIMIMO.

TURĖJO PABUCZIUOT SA
VO PACZIAI KOJAS UŽ 

BAUSME.
Chicago. — Motiejus Vidra, 

likos paszauktas in suda už su- 
muszima savo paezios 1 
kada advokatas paezios

PRIRAKINO
4

PASIUTĖLIS 
DVI MOTERES PRIE 

STULPO SKLEPE.
Omaha, Nebr. — Policijai pa

siseko iszgelhet isz skiepo dvi 
I -tnurtnci IrilVirtu Lnvn lll'į

ap-j rūkytos su lenciūgais prie gele- 
i apleistam namo

Isz Visu Szaliu
Onos, o jaunas moteres kurios buvo pri 

-3 r- . 1.... 1---------—.1.:
Anderson, Ind. Du broliai,į rPiszk0 8U<l$iai buk Motiejus no žinių stulpu apleistam

kurie per 30 metu gyveno kaip ra ycr(ns pabucziuot kojas sa- per Cary Wright nepilno pro-
merginos, tik neseniai dažinojo V() pnc7j0Si gūdžia buvo kitosto žmogaus.

I
kad jie yra vyrai ir dabar pa
davė praszyma in guda kad per (ijus gft|į padalyt ir prispy-! lenciūgais

• • • v vr v * • * ’ * * *

nuomones ir apreisz'ke buk Mo-
Wright suviliojo 

moteres pas save

i

supaneziojo
inmete in skiepą 'ir

mani) tu ju vardus. \ ra tai du’re bausme pabucziuot savo prirakino prie stulpu, po tam 
nuskriaustai paeziuliai kojas.

Motiejus atsiklaupęs
pabueziavo kojas savo

broliai Geneva ir Nola Arm
strong, 33 ir 31 metu amžiaus. 
Priežastis tame buvo ta: Moti-

su juom:pąsielgdavo, kad nega
lima czionais apie tai ne apra-sude, 

prisie-Įszyti. Pravažiuojantis autoino-
na turėjo szeszis sūnūs ir jos geliai ir likos paleistas ant lino- bilistas iszgirdes kliksrna vic-
troszkimas buvo kad susilaukt 
dukteria. Kada vaikai gimė pa
rėdė juos in mergaites drapa
nas, kurias neoriojo lyg mir- 
cziai motinos, keli menesiai at
gal. Abudu nežinojo kad juodu 
yra vyrais ir dabar meldžia 
sūdo idant permainytu ju var
dus ant Gene ir Noel. Pats se
nas szeiminiszkas daktaras ju 
nepažino, tik tada kada atėjo 
pas ji ant rodos pasirėdė kaipo 
vvrai.

PATI TURI PIRMYBE UŽ 
MOTINA.

San Antonio, Tex. — Slidžia 
Wurzbach ana diena nuspren
dė, buk pati turi pirmybe už 
motina ir pAliepe Morris Wat
kins, bankieriui mokėti savo 
paežiai po 150 ant menesio ant

uoszves. Isz pra-

• jo* užlatkyfhd. *
Nesupratimas kilo szeimyno- 

ja isz priežasties pervirszinio 
“ boeavimo”
džiu gyvenimas tos poreles bu
vo saldus, bet nuo kada apsigy
veno motina vyro po pastogių, 
kilo “vėlniava” ir “dvi ka
tes neturėjo vietos po ta paezia 
pastogių.”
tai pasakė vyrui, ar jo motina 
turi apleisti pastogių ar ji. Vy

tojo 
už-

Ant galo pati tvir-

*

ras negalėjo apsvarstyt 
klausymo atsakaneziai ir 
mirszo kad yra suaugės vyras
ir paeziuotas. Na ir traice stojo 
sude.

Sudžia Wurzbach pasako: 
“Vyro priederyste del savo pa
ezios yra pirmutine ne kaip del 
savo motinos. Pirmiausia turi 

. rūpintis užlaikyti savo paežiu, 
po tam stengtis prigelbeti savo 
tėvams.”

sy^bes. Abudu 
nusiszypsoja.

iszejo isz sūdo
41

I

LAIKE GRABA PO LOVA 30 
METU.

Barnegat, Mass. — Grabas, 
kuris radosi po lova Mrs. Edna 

ana

nos isz nelaimingu moterių, su
stojo, ir inejo in narna, bet ph- 
siutelis ir ji surakino, iszkasc 
duobe ir sake, kad ji gyvu pa
laidos, bet ant giliukio tame 
laiko važiavo kokis tai farinc- 
ris iszgirdo riksmą

Browning, per 30 metu 
diena mirė ir likos jame palai
dota. Motore turėjo 98 metus ir 
davė sau pasidaryti graba 1900 
mete, kada pavojingai apsirgo, 
bet kada graba atvožė, motore 
pasveiko ir tai kelis kartus pa- 
nasziai atsitikdavo.

Karta kunigas jos užklausė:l 
IzU Lz. ___

pasz.au ko 
daugiau žmonių in pagelba ir 
pasiutėli suome ir uždare pa- 
miszcliu prieglaudoja.

y

$2,000 ISZ

ABUDU NUSIŽUDĖ ISZ 
MEILES, 

[j

Superior, Wis. — statydami 
kad “t. 
vedusi motore Una Kreig, 
metu, nutapė užbaigti savo gy- 
vaste d/įugo su savo priėlaidi-' 
nin Leo Jjicks, 27 metu. Una* f*' " ' '' Į 'i ♦ * j

ketino lįioužįlgio pasilikti mo
tina kūdikio kurio tėvu buvo 

r i 4 • ji ■ . •' ../ ,

Leo. Motore nliejus in artymus 
krūmus1 paleido szuvi in kruti
no o 
revolveriu užbaigė savo gyve-, 
nima. Una isztekejo už vyro,

metu. Valdže pinigus paėmė In 
I

I valdisri<a muzeju. 111

1
<3

jil Bliekai juos isz.duos,”! SURADO SKRYNIUTE SU 
SENAIS PINIGAIS.

Varszava, Lenk. — Tula kai- 
muoto isz kaimo Kūlyno, pa
viete Ruvsianskam, laike kasi
mo duobes,
skrynute «u sidabrineis pini
gais. ‘Skrynutėje radosi apie 
50 pinigu isz kuriu penkiolika

* ... - ' 1 paejna Lsz laiku karaliaus Zig-
w manto III nuo 1620 lyg 1630

turedanja 16 metu, kuris 'buvo, 
12 metu .senesnis už ja ir 
kad jo nemylėjo.

30 Į

i

•iszka.se geležine

po tam Leo tuoim paežiu1

KARALIUS NEKENCZIA 
SAVO BROLUNES.

O-

e

e

SZESZI VAIKAI GYVENO 
DUOBĖJE UŽKLOTI 

SZIAUDAIS.
Nelson, Kanada. — Konia. 

nuogi ir pusgyvi, szeszi vaikai 
likos surasti duoboje, užkloti 
tiktai sziaudais, artimoje orio
nais mažam miestelije Leird ir 
atgabenti in miestą in priglau
da del apimtu vaiku.

Mažiauses isz vaiku turėjo 
trylika menesiu ir randasi po 
daktaro priglauda o vyriau- 
ses dvyloka metu. Draugavo 
apskundė motina už apleidima 
vaiku. Josios vyras rszkeliavo 
in Quebec jieszkoti darbo nuo

r

Sztai Jeanna Lucio Deleti, kurio nebuvo girdėjus per aš
TĖVAS NUPIOVE GALVAS 

DVIEM SAVO DUKRE
LĖMS SU BRITVA.

Madryt, Iszpanije. — Baisus 
atsitikimas atsibuvo mieste 
Madryte. Kapitonas Pedro Ri
vera, 42 metu, atejas ant poli
cijos apreiszko virszininkams;

Mano dvi dukreles jau nuke-
> J

persiskyrusi motere, su kuria 
apsivedė neseniai karalaitis 
Rumunijos Nikalojus. Jo brolis 
kaminus Karolius neužtvirtino 
tos vinezevones ir kerszina bro
liui atėmimo jam visu karalisz- 
ku garbiu jaigu nepersiskirs su 
ta “prasta motere” bot Nika
lojus iszsižadejo visko ir gy
vens su savo paezia.

tuonis menesius.SENUKAS 82 METU 
PASILIKO TĖVU.

GreątsBend, Kans. - 
t u o n osdesz im t s d v i e j u 
Pearce Rooch, ir jo 27 metu pa-' 
ti, ana diena pasiliko tėvais pir| 
mutinio kūdikio — sunaus, ku
ris svėrė asztuonis svarus. 
Džiaugėsi senukas, bet garnys 
ncgvarantųia to džiaugsmo.

Asz- 
metu i“

DVASE KINCZIKO SEKE
PASKUI SAVO ŽIPONA.

Wiltshire, Angliję. — Mrs. 
Rodman Darset, nesenei aplai- 
ke puiku •szilkini kiniška ži- 
pona, iszsiuta su puikeis žie
dais ir paukszczeis, kuria jiai 
prisiuntė dovanu josios vyras, 
kuris lankosi Kinuosia. ■ Pont 
Do.rste ana diena apsivilkus ži- 
pona nuėjo in sveczius pas savo 
kai įninka, bet per visa laika ka 
da mot ere turėjo ant savos ta ži 
poną, jaute kad kokis tai Kin- 
czikas stovi jai už pecziu su il
gu peiliu rankoje. Po tam atsi- 
t ik! m u r mot ere d a ugi a u ži pono 
nenesziojo. . • • (

Josios duktė ant rytojaus 
apsivilko in ta pati žipona, ne
žinodama nieko apie motinos 
prijautimą ir nuėjo ant ba
liaus. Ant rytojaus apsakė sa
vo motinai, buk jiji jaute, kad 
per visa vakara jaja neaplel- 
dinejo kokis tai szoszelis Kin- 
cziko, kuris turėjo rankoje ilga 
peili. Vėliaus dažinojo nuo vy
ro, kad taji žipona jisai pirko 
kromo senu drapanų. Taji žt- 
pona nesziojo Kinczikas, kur.s 
nužudė penkes savo paezias už 
ka jam nukirto galva. ;

< ( 
liavo in dangų.

Pasakęs tuos žodžius, kapi
tonas Pedro isztraukes revol
veri isz kiszeniaus, prie visu 
virszininku, paleido sau kulka 
in galva ir ant vietos atliko.

Policija nuvažiavo in jojo 
gyvenimą, kur rado kraujuosią 
gulintos dvi mergaites, 6 metu 
ir 4 metu amžiaus. Abi mergai
tes turėjo nupjautas galvas su 
britva. Kapitonas buvo laba: 
susirupines mirezia savo pa
ezios ir liga mergaieziu ir tas 
nustume ji prie papildimo telp 
baisaus darbo.

ISZGELBEJO
DEGANCZIO TVARTO;

•BUTU PATS 
PRAŽUVĘS.

Fort Wayne, Ill. — William
, darbininkasdel ko tu Edna pasveiksti kož.Carvey, 40 metu

na karta kada isztrauki graba ant geležinkelio, užtemines ug- 
Ant to sesute ni savo name, nu'bego kaip po-

C c

isz po lovos!”
atsakydavo: ”
liu grabu kaip ir visi žmones, o 
kada aid jo dirstelėdavau, tai 
taip užpykdavau, kad nenorė
jau mirti ir gana.” i

Ant galo mirtis nesidavė nu- 
sibaidyt ir senuke paėmė su sa
vim.

Matai, asz nemy

■ibi*

NEGALĖJO UŽ JO TEKETI 
BA TURĖJO PACZIA;

NUSIŽUDĖ.
Perrytown, Mo. — “Daugiau 

mano nieko nepasilieka kaip at 
t imti jam gyvasti ir pati sau. 
Dagirdau, buk jisai turi paezia 
ir kelis vaikus, todėl negaliu su 
juom apsivesti. Apgavo no tik 
savo paezia bet ir mane.”

Tokia tai gromatele rado po
licija kambaryja hotelyja kada 
užtiko negyva Howard King ir 
mirsztante Caroline Johnson. 
King’as atvožė mergina in ežia 
sakydamas, kad.jisai yra jauni
kaitis ir su
Mergina rado jo kamzoleja 
gromata nuo paezios ir tik tada 
atsidaro akys jai, suprasdama, 
kad likos prigauta ir isz sarma
tos nuszove savo apgaviku 
mergina randasi mirtinai 
žeista ligonbuteja.

dukes prie ugnies, o norints ji 
policija sulaiko, bet iszsprudo 
isz juo ranku ir tiesiog nubėgo
in maža tvarteli, kuris jau bu
vo užsidegęs nuo deganezio na
mo kur turėjo paslėpęs du tuks- 
tanezius doleriu.

Nusistebėjo susirinkusi 
nia žmonių, 
in'beganti in liepsna, bet neuž- 
ilgio iszbego visas apsvilęs, bet 
su nusiszypsojimu ant veido, 
laikantis rankoja maža bleszi- 
ne dėžutė kurioja radosi jo su- 
czedinti 2,000 doleriu. Pinigus 
buvo iszemes isz banko dvi die
nas priesz tai, bijodamas kad 
banka nesubankrutytu. 'Pini
gus vela padėjo banke.

mi-
paregeja žmogų

TRANKĖSI NAKTIMIS ANT 
GERU LAIKU IR DAR 

SUMUSZE SAVO « 
ASILELI.

•Philadelphia. —
margo svietelio randasi tokiu

< i yy 
pri-

Ant szio

Paskutines Žinutes ! *—
tl Pittsburgh. — Szimet li

kos atimta Ifennsylvanijoj 1926 
laisnus nuo girtu automobilis
tu o in 2,500 arosztavoti už pra
sižengimus.

11 Golatz, Rumunija. — Per 
■niuskendlma Iszpkniszko laivo 
“Harvajeio,Mant Juodųjų ma
riu, nuskendo drauge su juom 
dvideszimts septyni laivoriai.

H Los Angeles, Calif. — Nuo 
kada tasai miestas atsirado, sū
dai perskyrė 100,000 nesutinka
mųjų poru.

• 1[ San Pedto, Calif. — Lida 
Buniovskiute, 18 metu studen
te isz augsztesnes mokslaines, 
likos surasta kambaryja laivo- 
riaus George Bowers, užtruoin- 
ta nuo gerymo munszaines. Lai 
vogius aresztavotas.

11 Harrisburg, Pa, — Pagal 
apskaityma
Pinchoto, tai Pennsylvanijoj 
randasi apie milijonas bedar
biu kurie reikalauja suszolpi
pirne.

1[ Dorcestor, Anglija. — Pas- 
kutinioja kasyklų nelaimeja 
czionais pagal paskutini ap
skaityma, tai eksplozijoj žitvo 
42 aiigldkasiai.

PATI SU SAVO MYLEMU 
NUŽUDĖ IR PAKORĖ SU- 

GRYŽUSI SAVO VYRA 
ISZ AMERIKO.

Stryj, Lenk. — Praeita me
nesi sugryžo isz Ameriko Ka
zimieras Ogdans/ki in Stupni- 
cus, atsiveždamas su savim ke-

ATĖMĖ SAU GYVASTĮ KAD 
JO MYLEMA PASILIKO 

PALEISTUVE.
Altoona, Pa. — Susirupines 

ir gailėdamas, kad jo mylema 
su kuria ketino neužilgio pa- 
cziuotis iszejo isz doraus kelio 
ir pradėjo vesti paleistuvinga 
gyvenimą, 22 metu Ambrazas 
Stauffer, papilde savžudinste 
szokdamas in upe. Ant lavono 
surasta gromatelo pas mylema 
del ko atomo sau gyvasto. Gro- 
matcleja paraszyta:

uMano szirdifi negali nukons- 
ti skausmo, osmiu labai nusi- 
in i nes.mano myloma, kad mano 
taip skaudžiai sužeidei. Mylė
jau tave labai Kathcrin, bet por 
skyrė mus tavo nedoras pasiel
gimas. Iszrinkai sau kelia pa
leistuvystes, vietoja doraus ke
lio por ka daugiau man nieko 
nepasilieka kaip užbaigt szi 
gyvenimą, — nekalticje turi 
kensti už kaltuosius. Gailėsiesi 
kada, bot jau bus užvoki.”

DUKTĖ ISZSIŽADEJO 
SAVO TĖVO,

KURIO NEPAŽINOJO.
L vow, Lenk. — Priesz kare 

žydas Abrahamas Katz iszke- 
liavo in Amerika o po jojo Isz- 
keliavimui Jojo motore pagim
do dukrelia. Po keliolikos mc-

* , ' , ., "I. , JI ■ ■ .

tu motere aplaike žine idant 
atvažiuotu in Amerika, palik
dama dukrelia po prižiūra sa
vo tėvu. Kilo kare ir tėvai Kat- 
zienes pabėgo in Viedniu o vė
liaus in Hradysza, Vengrus. 
Tula motere teip insimylejo in 
mergaite Katzienes, kad priė
mė jaja už savo dukrelia, ap- 
kriksztino ir augino kaipo ka
talike.

Abrahomas tuom lai k dasl- 
dirbo turto ir nukeliavo In 
Austrija jieszkoti savo dukre
les, kuria atrado su nuliūdimų. 
Jauna Sala iszaugo ant pato
gios mergaites ir kaipo gera 
katalike. Kada tėvas jaja no
rėjo vežtis in Amerika, duktė 
iszsižadejo tėvo — žydo, kuris 
tiktai kalbėjo Angliszkai ir žy- 
diszkai. Visi prikalbinma i tė
vo nuėjo ant niek ir tėvas su- 
gryžo in Amerika nulindęs po 
tiek metu nesimatimo su duk
relia, sugryždamas pats.

O*

su ku-

DARBININKISZKOS * 
ŽINUTES

gubernatoriaus liolika tukstanezius doleriu ir 
apsigyveno su paezia Julije su 
kuria buvo apsivedęs Amcrike. 
Julije atvažiavo in 'tėvynė pir
miau, susipažindanla su kokiu 
tai Adomu* Lupinskii,
riuom mylėjosi ir tanikei nuo 
vyro reikalaudama pinigu.

Viena diena susibaręs su sa
vo vyru, pasiėmė pinigus ir 
ketino važiuoti pas savo tėvus. 

1[ Brooklyn, N. Y. — Prohi-j Pati su prielaidiniu pastojo 
‘ ’ suome laivu' jam kele. Lupjnskas rėžo vyrui 

rio rado- j por galva su akmeniu, o kada

ja apsipaeziuos. asilu, kurio vadinasi nevos 
kurie duodasi savo 1 i

o
su-

NUSZOVE MYLEMA KURIS 
NORĖJO NUSZAUTI JOS 

SZUNYTI.
Kansas City, Mo. — Hazol 

Blaketer, nuszovo ant smort 
savo mylema Milton Smith, ku
ris kerszino nuszovimo jos nu
mylėto szunyczio. Mergina sa
ke kad jos mylemas jai priki- 
szo, kad ji myli daugiau savo 
szunyti no kaip ji. Pagriebė 
Hzunyti ir ėjo laukan kalbėda
mas kad ji nuszaus. Manydama 
kad mylemas ant tikrųjų mano 
iszpildyti kcrszta, pagriebė re
volveri ir padėjo Smith’a ant 
vietos. Mergina gyveno su 8mL 
thu per 18 menesiu ir gailosi ka 
padare į^z uįiiJpj^zceiaviijK/. I uzįlausymo.

rai”
siegeloms visaip kankytis kaip 
tai ant paveizdos yra Karolius 
Blumberg, kuris ant tiek turėjo 
proto, kad užvesti teismą sude 
ant suteszkimo rysziu 
minto stono moterystes, 
motineja jisai, buk kada jo ne
sirado namie, tai jo paeziulo 
pasiimdavo su savim savo kai- 
minką, kuri jai panaszi ir tran
kydavosi bambilium po visas 
pabulkes ir rodhauzos su sveti
mais vyrais. Kada Blumborgas 
užklausdavo kur jo brangi pri- 
sięgele praleisdavo savo laika 
tai taip ant jo užsikarszczio- 
davo, paėmus rimbą plakdavo 
ji kaip szuni pakol kaimynai ji 
noapgindavo. Laiko teismo 
moteres drauge pripažino, buk 
praleisdavo naktis su svetimais 
vyrais rodhauzcse ant goru lai
ku ir t.t.

Sudžia giliai atsiduso iszgir- 
dos toki iszpažinima ir pasira- . 
820 ant persiskynmo bo jokio

<

< i
bicijos agentai
1 ‘Raritan Sun” ant ku

Už- si daug Kalėdinio szlapio tavo- 
ro verties $350,000 ir arsezta- 
vojo 60 žmonių ir 8 trekus.

palai-

>

laivu jam kele. Lupinskas rėžo vyrui

Sziadien užsįlaikimas sa-

tasai sugriuvo ant žems,» pati 
priszoko prie gulinezio ir dure 
jam su peiliu in krutino.
žudinsta atomo nuo jojo visus 
pinigus kuriuos prie savos tu
rėjo.

Idant užslėpt savo darbo, pa 
korė lavonu ant medžio, 
pinskas nusidavė in

GELBEDAMOS KŪDIKI DVI 
MOTERES SUDEGE ANT 

SMERT.

Geriausiias būdas padary- 
yra imtis

Teisingos Teisybes
« *

vo naujausioj madoi kasztuojo
daugiau no kaip užlaikymas 
natno. •

mo sau gyvenimo,
prio darbo.

#

daro didelius pilvus.
Drapanų biznis yra vie-

Didelis noras valgio, pa-

Mt. Carmel, Pa. — Kietųjų 
anglių kabyklos pradeda po
truputi geriau dirbti kaip kur. 
Ana diena praidejo dirbti ka
syklos Green Ilidge arti czio
nais ant dvieju vziptu. Ilazleto- 
no aplinkinėje. Oneida kasyk
los pradėjo dirbti kurios buvo 
sustoja kone metas laiko. Stok 
tono No. 7 South iszlopa telpgi 
pradės dirbti.

Montreal, Kanada. — Apio 
5,000 darbininku ant Canadian 
Pacific gclakelio sugryžo vėl 
prie darbo po keliu menesiu 
bedarbes.

Lodžius, Lenk. — Kaimo 
Szcztinkuosia, netoli Kaliszo, 
užsidegė namas Konstanto Do- 
nusialko laiko nakties. Visi gel
bėjo kas galėjo isz liepsnos ir 
neatsimino apio užmirszta 
dvieju mdtu mergaite.

Motina inbego in deganezia 
grinezia, bet tarno sugriuvo 
balko ir prislėgė nelaiminga 
motina. Kąiminka matydama 

savo tęva. Žmonis surado ka- nelaime, inbego in grineria, su 
tikslu isznesrimo Darni a kieno, 
užsidegė josios szlebcs ir toji 
dingo draugo su ja ja liepsnuo- 
sia. Kuidikis sudege ant smort. 
Ugnis persikėle ant kitu grin- 
cziu padarydama blodes ant 
180,000 zlotu. Manoma, kad 
kas tokie" griueria padega ‘

Po

apie
■■

Lu* 
artimu 

kaima ant atpusko o Ogdans- 
kiene novos pradėjo jeszkoti 
savo vyro, nuvažiuodama pas

banti Ogdanski ant medžio, 
pianesze apie tai policijai, kun 
po keliu dienu sznipinojimo, 
surado žudintojus. Moterų pri
sipažino prie visko ir likos už- 
daiyta kalėjimo aut viso am-

*

nas isz seniausiu, ba ji pradė
jo motoro ir obuolis.

* , Darydamas koki xdarba
pats, padarysi geriau, no kaip žio, o josios priolaidinis ir ant 

. rlįiAiippsi kitam dirbti. tiek. * i
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PAJESZkOTIMAS.

Pajoszkau draugu Juozapo 
ir Kazimiero Verketu. Pirmiau
jie gyveno Kanton, Virginijoj. 
Penkiolika metu kaip matė
mės. Praszau patiems ar kas 
kitas ka apio juos žino atsi- 
szaūkti sziuo adresu: k *

Mri Juo. Salepetifi,
040 £carl Ši.}
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Kas Girdėt

r

Darbininkas Sam Harris isz 
Hutchinson, Kansas, kaip tuks- 
taneziai jam panaszus ’bedar
biai, radosi apverktinam padė
jime isz priežasties bedarbes. 
Vienatiniu jo turtu buvo puse 
tuzino vaiku.

Neturėdamas pinigu, •i * '• f t < * ’* 1 f iNeturėdamas pinigu, geide 
paekolyt du szimtus doleriu, o 
kaipo gvarancija atidavimo pi
nigu, pasinio szesziu menesiu 
dvynukus. Bet niekas jam ne 
norėjo paskolyt pinigu ant gy
vos gvarancijos.

Illinojaus valstija gyvento
jai pateminę nakties laike ne
paprasta regėjimą ant dangaus 
pavidale liepsnuoto meteoro, 
kuris nusileido ant valandėles 
rodos kad sukris ant žemes, bet 
staigai sutruko su baisiu triuk
šmu, kuris nemažai pergazdino 
gyventojus West. Frankfort.

NEW YORKAS ATIDARĖ .KITA NAUJA TILTA.
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jam inkvepti szioja patarle:

Paveikslas parodo nauja tilta. kuriH 
likos ana diena atidarytas* 
randasi tarpo
Yorko ir Bayonne, N. J. per upe Kili 
van Kull. . Pastatiinas tilto kasztavo 
1G milijonu doleriu.

Žymus psicho-analistas, (ku
ris isztryineja žmonių budus) 
kalba, buk kožnas žmogus yra 
insimylejas in dvi moteros Pir- **
mutine motere, tai yra moti- 
niszko budo, kuri pasilieka jam 
teisinga lyg smert, o antra, tai 
motere, kuri jam priduoda kar- 
sztirma ir smagu gyvenimą tik 
tuomlaik.

Daugelis randasi tokiu mote
rių, kurios ne yra užganady- 
dytos dviems vyrais bet szim- 
tais.

tai visaip 
kad

‘‘Nedaryk kitam, to, kas tau 
nemiela,”
ir tai tikėjimo inkvepto nuo 
pat inužumcs, namieje ir ifio- 
kykloja. Jaigu žmogus nuo, ma
žens eis pagal tikėjimo ir pagal 
mokslo, tai isz jo gali būti žmo
gus doras ir gudrus, o jai tikė
jimo keliais ne eis, tai gales but 
gudru, bet nevisados geru. * «Žmogus, kuris myli savo 
tyma, kad ir nemokytas, 
žmonijai daug gero padaryt, o 
ingi jas mokslu, da daugiau gali 
būti naudingesnių. Ir atbulai 
jai žmogus nemokytas 
skriaudžia, tai mokslą gavės, 
gales ji skriausti da daugiau, 
ba bus gudresnis.

Mokslas 
žmogų gudru, 
resniu.

— reikia tikėjimo, 
inkvepto

KA RASZO MUSU
REPORTERIS

bet baisei 
iszeyo 
nieko

I
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ABISINIJOS LAMPA
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Žmones isztikro — labai sto- 
b(‘lini.

Viena gražia diena, pereida
mas su savo vienu prieteliu

> * j .4*

Kossut ho gatve, iszgirdau, kad 
manp kas szaukia po pravarde. 
Atsisuku ir matau priesz save 
petinga vyru, su prasijuokusiu 
veidu.

Jo veide matėsi karžygiszkas 
karsztis ir tuo linksmu savo 
smagumu jis padare ant ma
nes inspudi, nes toksai smagu
mas del vyru yra simpatiszkas, 
o del moterių — nepakeliamas.

— Ginczus varycziau, kad 
manes nepažinsti

— Isztikro,
— Mikalojus

medžiokles

pasakė, 
nevisiszkai...

Badakonyi.
Susipažinome priesz penkis ar
szcszis metus ant 
Dideliame Silvasse.

— Ak, taip, taip!
— Tik vakar sugryžau — 

kalbėjo toliau Badaconyi. Gir
dėjai gal, kad per du metus ke
liavau po Afrika.

ka toki prižadėjau! 
vargo ir nesmagumo 
paskutiniais laikais.

— O! — tariau gilaus san- 
jausmo balsu,

— Alano daiktai isz Afri
kos parėjo szesziolika skrynio
se. Reikėjo apinokcti muitas, 
viską išpakuoti ir sutvarkyti, 
Allah davė, kad jau ta darba t I
atlikau. Ir lempute taippat per
keliavę. Jai nori, tau ja atsiu
siu. .

— Bet tai yra laiko. Prie ap
linkybes...

Pasirodo, kad pats Badaco
nyi mate, kad nėra ko skubin- 
ties, kadangi begyj, keliu nede
du apie ji nieko niekur negir
dėjau, nei net apie Abisinijos 
lampa. Viena syki Operoja pa
sitaikė su juo drauge sodeli.

Pamatęs mane, kiek tai pa
raudonavo. Urnai paėmė už 
rankos ir tarė su kareziu iszmc- 
t i lie jimu.

— Ak

Kiek tai % 
turėjau

Vengrai
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JAPONIJOS KARIUMENE MANDŽIURIJOI
Pa veikslas parodo Japonijos kori limeno Mandžiurijoje, kuri
stovi pasirengia eili in pagalba, savo draugauns in Anganchi 
musztis su Kinais.

savo

Malk, listen, kąd tu ne

Toji dem proibiszion nema
žai triobelio padare ant svie
to. Mano bode Maik Ciugum 
buvo fain feleris,
persimaino nuo kada 
proibiszion ir daugiau 
nekalba kaip kad mato plot
inus ant menulio. O asz jam sa
kau: “
gertum tiek inenulienes, tiktai 
geros viskes, tai tokiu plotinu 
ant menulio nematytiunei. Ejnt 
dat ra i t bois ?

Lietuviai gyvenanti prie ru- 
bežiaus Vilniaus, kada pamato 
Lenkiszka kareivi, 
isz jo szandija ir erzina,
nekarta ateina prie praliejimo 
kraujo. Naujausias būdas erzi
nimo Lenkiszkn kareiviu yra 
Lietuviszka dainele, kuria mu- 
siszkiai gieda Lenkiszkai, o ku
ri skamba sekaneziai:

stengėsi
o tikėjimas

Sujungti liejai dalykai 
drauge, tobulina žmogaus pro
tą ir jausmus. Žmogus del savo 
artymo nėra priverstais 
gudru, bet geru 
kožuas.

būti
privalo būti >

Sondi na žirgeli, 
Pokrenici ūseli, 
Dabendzi lapasza, 
Vivat Vilna nasza, 
Ej juki, juki, 
Polaki pszi juki. 
Ej juki, juki. 
Polaki juodi kruki!

Lenkai iszgirde tokius
džius, nemažai siunta ir prade
da leidinėt kulkas, bet musisz- 
kiai pasislėpė in krūmu ir 
liaus gieda savo 
žirgeli.”

zo-

< 4

to-
Sondi na

Su tais Protcstoniszkais dva- 
siszkais tik nemaža beda kaip 
tai atsitinka dalvsia Ameriko 
likos nuo laiko. Sztai paskuti
nis skandalas Evangeliku Vo’ke 
ežiu pastoriaus Gregoiy Schal- 
ner, 51 metu amžiaus kuris at
silankydavo tankiai pas savao 
gera parapijona Lockport, In
dianoj, ir pas ji užsinakvodavo.

Tdji szeimyna turėjo dvido- 
szimts metu patogia dukrelia. 
Ir reikėjo kad pastorelis kam- 
baris radosi szalia tosios duk
reles kambario ant antro laips
nio, o tėvai g

Pastorelis neslėpdavo 
sziu pelenuosią, 
tyt svilino padus prie patogios 
parapijonkos ir daejo prie to, 
kad abudu pabėgo
Louis, kur likos abudu suimti 
per policija. Pastorius turėjo 
paęzia ir tris.vaikus. Sudas nu
baudė “
ja d u sziu 
metus kalėjimo. Ant to nepasi
baigė, ba valdžia dabar ji pa
ėmė in nagus
Manno tiesu, kurios uždraudžia 
iszvežti mergina isz vieno vals- 
tijaus in kita ant nemoraliszku 
tikslu. Kada szerifas atvažiavo 
pasiimti pastoreli po savo ap- 
glolia, tasai novos nuėjo ant 
virszaus pasiimti kalnierelius, 
paleido kulka in krutinę atlik-

1

Svietas taip eina pirmyn ir 
progresiviszkai, kad net galvo
jo pradeda žmogui suktis, ir 
jau nežino kas bus nekst. Vela 
iszskaicziau popierosia, kad 
žmonis ne tik pradėjo lakstyt 
eroplanais bet hidroplanais
akvcplanais, okloptanai.^, gl- 
roplanais ir kitokiais planais. 
Manq trendas Piteris, iteipgi 
norėtu iszlekti in padanges *su 
kokiu planu, ba yra kaltas 
daugeli žmonių pinigu, kurie 
ji lankei apie tai ba derail ja.

planu, 
žmonių

o jisai turi sėdėt

— Isztikro ka toki apie tai 
girdėjau.

— Dabar eumaniaau ant vi
sados apsigyventi Budapeszte. 
Turiu, vilti, kad tankiai galėsi
mo matytios. Esame sąnariais 
to paties kliubo.

— Labai man miela.w
— Bet teisybe, ar žinai, del 

ko tave sulaikiau? Norėjau da- 
sižinoti tavo adreso. Nesijuok 
isz manos. Atvežiau tau dova
na.

Daugelis žmonių yra tuos 
nuomones, kad žmogų padarius 
geru, reikia ji lavinti 
gryna mokslą, iszvengiant ti
kėjimo. Bet grynas mokslas ne
padaro žmogaus geru, 'bet tik 
gudresniu. Jaigu nemokyta va
gi iszmokysime raszyti ir skai
tyt, tai padarysime isz jo da di
desni vagi, ba jisai gales su ki- 
taisi vagiais susiraszineti pra
dės padirbti falszyvus vekse
lius, czekius ir t.t. Jai jau duo
sime da didesni mokslu, pade
kime advokato mokslą, tai jis 
taip puikiai mokes teisybe ir 
teisme apsieiti, kad ir galo ne
surasi. Jią ir žmogų užmusz ir 
pinigus atims ir jo niekas ne
suseks. Jai ji padarysime inži
nierių, o jisai norės apvogti 
turtinga bažnyczia arba ban
ka, prie kurifc slapta per duris 
ineiti negalima, tada padarys 
planus, iszskaitys, pasikas ur
vais po žeme, net ir už puses 
mylios ir insigaus in bunka ar 
bažnyczia.

Taigi grynas mokslas vagies 
nepadaro geresniu žmogumi,

yra

pagal

• «.*■.« • 9 ’I —’ll.! į

bet geresniu vagiu. Idant žmo
gų padarius goru, tai reikia

įdėdavo žemai.
griu-

bet kaip ma-

in Saint

❖
Vakar atėjo pas mane Dži- 

mas Mulinskas ir skundėsi 
man baisei, kad jojo boba lan
kei bėga isz namu ir važinėja 
bambileis su kitais felereis ant 
“džoi raidų,”
hauze ir maindyt vaikus. Asz 
Džimui daviau tokia rodą: 
“klausyk Džim, jeigu,negalite 
poroje ir sutikime gyventi, tai 
geriause eikie in korta ir paim
ki e diVorsa, ba abudu nueisite 
po velniu. Jeigu bu'tųmęi smart 
feleris,
atidarytum akis, o dabar jau 
tu įeit!

— Man?
— Taip. Atvežiau ja 

Afrikos. Gali tai priimti su ra
miu sumene. Menkniekis: lam
pa isz Abisinijos.

— Isztikro, esu 'sujudintas. 
Nesuprantu vienok..;

— Tuojaus suprasi. Susir- 
gan tenai drugiu: keturis me
nesius iszgulejau lovoja. Bu- 
cziau be abejones isz nuobodu
mo numiręs, jai tu manes bu
tam peramines.

— Asz?!.
,4 • >

— Kada rengiausi keliauti 
mano sesuo, a tavo tikra gar
bintoja, indejo man in skrynele 
keįes tavo knygas. Nepažino
jau tavo rasztu; sergant tiesiog 
tai buvo man visas pasaldini
mas. Negaliu pęi apsakyti, kaip 
tai labai patiko man tin linksmi 
tavo pasakojimai. Ramino ma
ne, pridavę vilties ir drąsumo...

isz

n

— Serganti yra visados no 
apsakomai sujudinantį — insi-
maisziau kukliai,

— Per nepabaigtai ilgus va- 
savo 1 ~

dievobaiminga ganyto-
” ant 500 doleriu ir 2

u z peržengimą

damas ant vietos: — Ka darytK 
ir szventieji prasižengia.

Ir tai tokie veidmainiai ant 
mus užveda prohibicija, saky
dami, kad alkoholius veda žmo
gų isz doraus kelio!

* Jaigu greieziausias 
planas geistu pasįegti 
miausia žvaigžde, tai japi rei
kėtų lėkti per asztuonis milijo
nus metu.

ero- 
arti-

*

tai priesz a psi vedima

O boj!
sziur niaeziau lain czikonu per 
Cziken Dej, bet 'kas isz to — 
lain plunksnoj padaro fain 
czikonus, o virluriję kirmėlės. 
Pastovėk ant kokio 'kornerio 
kokia valandėlių, o pamatysi 
pats juju pasielgimus.’ Morid 
ęzikens velniu priedia, szokine- 
ja in bambilius ir pyszkina in 
rodhauzos keliolika mailių nuo 
miesto, o vyrai kaip donkes sė
di namie. Vol, už tai tosios ml- 
siuke-s gali fain pasirodyt, o 
vyrui nieko nckasztuoje rodyti 
jeises in fain fedors ir negalvoji 
isz kur gauna pinigu ant silk 
drošiu ir stepinsiu. Sziur!

Rex.

tam Mahapojui tai

• Billy Watt|ęr,ketiniu mo
tu vaikutis isz 2214 S. 7th uly- 
cziop, St. Lpuis, Mo., kas diena

Asuruko po penkiolika cigaru.

1

karus, kuriuos perleidau 
szetroja po audeklu, mislijau 
apie tave su simpatija ir su de-

* juuk * ■ i * > •kingumu. Tuokart tai nuspren
džiau tau paaukauti lempute, 
deganezia per naktis prie mano 
paklodalo. ' 1

Suspaudžiau Jujudina^neziai ' • » I ' A * Į »
'Wl A ■ A V .ranka Badacony’ini.

— Priimu ir fukstaneziui 
sykiu dekavoju už ta dovana.

4 ’ " V,' , < . t *D*■ 4 . 4. i * ' , ’ * i' i 'r , 1 i I >

Bus tai man mįęlas atminimas. 
Jis man nuolatos pasakos, kad 

vis-gimano skaitlingi rasztai 
yru naudingi.

* » j

Ar-gi reikia dadurti,.kad toj 
valandoj jaucziau didele ir gi
lia simpatija prie keliauninko 
isz Afrikos?

— Taigi iki pasimatymo.
Pamirszau apie Abisinijos 

lampa, o nęt, rodosi, apie Bada
conyi. Per puse mQtu nieko

1

apie ji negirdėjau. Pabaigoja' 
to laiko susidureme yąkarjnes 
gęležkeldva^io rostauracijoja.

Pąmątes mane,Pamątes mane, Badaconyi 
surauko antakius ir sus^maisze.
limai jam akyse prašvito.

A'k> teisybę, juk tai tau

tie jusu 
amatninkai — meilus žmonos 
nėra kas kalbėti.

— Ka-gi tau padare? — pa
klausiau.

— Lenciugeli, 
gesintuvą prie Abisinijos lam-l 
pos, kuria parsivežiau, kaip ži
noma de ltavęs, nutraukė. Ati
daviau lampa pataisyt nas ge- 
riausia amatninka — meisteri. 
Suprask, manp brangus, inano 
pasiutimu! Gal deszimts sykiu 
siuntinėjau savo tarna.parnesz- 
ti ir nei sykio nebuvo pataisy
ta. Pagalios pats nuėjau o kada 
norėjau kaip nebūk pamatyti 
lampa mielas meisteris prisipa
žino, kad jis lampa patisyti ■nu
siuntęs in Viedniu. Mano bran
gus su tokiais darbais Vengri-

Iii

janegalcs sulaukt pramones isz 
sivrystimo, o ne! Ir tik sziandic 
pagalios aplaikiau lampa, rytoj 
tu ja gausi...

Neatsiuntė man jos nei ant 
rytojaus, nei praslinkus mene
siui. Bet pripažinsiu, kad dasi- 
žinojas, jog lampa turi, net ge
sintuvą, turėjau dideli norą nor 
ant jos pasižiūrėti.

Praėjus menesiui susitikome 
ant gatves. Pamatęs mane, ko- 
greieziausiai nusuko galva ir 
inbego kieman namu, kuriuose, 
matomai, nieko neturėjo vęikti.

Alane ta,s pradėjo nervuoti.
Apsiėjau be jos ikisziol, ga

lėjau ir toliau taip gyventi. Ko
kia tai kvaila lempa pasiliks 
priežastimi, kad tasai geras 
vaikinas turės manęs neapkon- 
sti.

prilaikanti

Likimo norėta, kad susitiko
me ant laivo, plaukiojimczio po 
Dunojų. Pereinant per tilteli, 
pamaeziau ji ant laivo. Labai 
jis susimaisze. Atėjo man mis- 
lis in galva, kad gryžti, bet tuo 
tarpu kontrolierius paėmė ma
no tikieta ir asz inejau in Lai
va. Badaconyj drąsiai artinosi 
prie manos.

negaliu 
fotam 

prisiartino

nei sykio nepriminė man nieko 
apie lampa.

Pereita žiema sutikau 
prieteliu salione Socnorfly, ka
da mane netikėtai sutiko, jo 
raudonas veidas mirtinai iszba- 
lo. Pasižiurėjo in mane su di
džiausiu nusiminimu, tarytum, 
norėdamas man pasakyti: net 
nei tkuržikelio kavos 
iszgerti per ta latra. 
lengvu * žingsniu 
prie manės.
/ — O propos! — tarė — Ga

vai Abisinijos lampa?
Tasai jo drąsumas mane nu

stebino.
— Taip aplaikiau! atsakiau 

atkakliai.
Turbūt nesitikėjo tokio at

sakymo: veidas jo pajuodavo, 
sukando piktai lupas.

— Klausiu tai dėlto — pra- 
szneko — kad mano tarnas, ku
riam aklai tikėjau, kaip pasi
rodė,

gos alsi rasdavome kur sykiu, 
parodydavo man savo szalta 
abejingumą. Soendorfly’ai vie
na syki parengė didelius pietus 
ant kuriu ir mane užprasze. 
Buvau laimingas, gavės užpra- 
szyma, mylėjau kadangi drau
gija ponios Soendorfly neapsa
komi meilios ir linksmos mote, 
riszkes.

Priesz tuos pietus pora die
nu, aplaikiau laiszka su prane- 
szimu, kad pietus neatribns. 
Polam del didesnio mano nusi
stebėjimo dasižinojau, kad pie
tus vienok atsibuvo 
nes!

Badaconyi vienok ant pieta 
buvo. Tai ka-gi tas galėjo reik- 
szti/

Nuo to laiko nekurie isz ma
no prieteliu su didžiu rimtumu 
tyrinėjo mane, kaip asz galėjau 
inžeisti Badaconyi. Kiek sykiu 
jo akyveizdoj isztariama mano 
pravarde, jis susiraukė. Nesako 
nieko tokio, kad nepriguliu 
prie žmonių, kuriu draugija

be ma-

4 • -H . 4 4 .

— Paskyk man — atsiliepė 
piktai, — kur yra toji gatve 
Porz, ant kurios iszlindai?

— Gyvenu ant gatves Borz 
— atsakiau gusirųpinęs.

— Tai gerai! — suszuko 
Afrikonczikas.— Nuo keliu jau 
įpenėsiu tavęs jeszkau ant gat
ves Porz.

Iszsieme knygele užsiraszy-
mams ir su pasiutimu milži-

■ • I. ♦ , > * 5 '

niszkomis linijomis pabraukė 
paiszoliu litera B. idant neskai
tyti P. mano adreso. Sukando 
lupas ir buvo raudonas, kaip 
burokas. Be abejones jisai su
prato, ka asz jo duszioja ma- 
cziau. Tas ji žemino ir jam to- t ■ i k ' __. ■ _ y ' M ' l • ■ ’
del buvo labai pikta. Dabar jau ' . I .

i4
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apvogė mane.
O tai latras! — 

bile kas nors atsakyti.
— Tarp kitko paėmė mano jam butu geistina, 

visa skrynele su visokiais atmi
nimais ir dovanelenis: isz Afri
kos, kuria asz daviau nuneszti 
savo prieteliams...

Akyveizdoj to, nežinau, 
tau atidavė Abisinijos lampa. 
Mislijau, kad ne...

Buvau persitikrinęs, kad 
sziuo laiku jau pabaigsiu ta 
kvaila ir pasibiauretina istori
ja apię lampa.

— Aplaikiau lampa ir pa- 
dekavojau tau už ana placziu 
lįszku — tariau drąsiai. —Vie
nok gi but tasai laiszkas pra
žuvo to latro rankose...

“Lampas”
namu gaspadines ausis.

— Ak, lampa! Maeziau ja. 
Buvome vakar su vyru pas V. 
Turi jis labai žingeidžius daik
tus. Paveikslan lampa isz Abi
sinijos.

— Tai kita lampa — atsake
ta nepaeina

in iriau

nežinau

persitikrinęs,

j

ar

žodis pasiekė

pagrasino su

Afrikanczikas — 
isz Abisinijos.

Moteriszke
pirsztu Badaconyi’ui.

— Eicziau in laižybas, kad 
toji lampa ponui primena koki 
tai nesmagu atsitikima. Kada 
asz jos prisilytejau, pasiputei 
ponas, o potam ja uždengė ser- 
veta, kad ant jos nežiūrėti. 
Labai daug žadecziau, kad ga- 
locziau patirti tos’ lampos isto
rija.

Biednas Badaconyi! Kiek 
tai jam kareziu valandų ji turė
jo atsieiti...
Mislijau, kad dėkui mano me

lagystei, istorija su lampa bus 
ant visados pabaigta ir užmir- 
szta. Vienok netrukus persitik
rinau, kad taip visai nėra, 
kad asz klystu. / *

Afrikanczikas nuo tos dienos * r ? , '■ ” F »
pradėjo su manim apsivaiksz- 
czioti, kaip su neprietelium.

ir

Ant gatves kaip tik man atša
kydavo laba diena. Jei prie pro

kad 
kuriu

kokiu 
nusisukdamas

Vakar maeziau ji ant gatves. 
Neužmirazin niekados to jo pa-- 
niurusio, pilno paniekinimo ir 
iszdida us pa ži u re j i mo, 
apmėtė mane, 
szalin.

Niekas niekados ant manos 
panasziai nežiūrėjo!

Sziaditnn nakezia, 
bulvaru, kaip tik nepapuoliau 
po tramvajaus ratais.

Badaconyi toj vąjandoj taigi 
praėjo pro mane. Arkliai szo- 
ko in virszu priesz mane. Ir pa- 
mislijau: “Kokia tai sunkeny
be nukristu nuo szirdies tam 
biodnam Badaconyi, kad jaigu 
rytoj perskaitytu laikrasz- 
cziuose, kad mano lavonas nu
gabenta in graboriu, o paskui 
ant kapiniu.”

Isztikro esame labai stebėti
nu žmonių.

eidama

Seszi ilgiausi žodžiai An-■ «

gliszkoja kalboja yra sekanti: 
Ilonori bicabiilitudinitatibus, 
Velociperestrianistical, 
Transubstantiationableness 
Proantisubstanitiationalisiis 
Transu bstantiationalists 
Inanthropomorphisability

I PONAI 
BIZNIERIAI! ;

■Ą Geisdami apteikt savo gerus J 

duoti atspaudyt,
į PUIKUS SIENINIUS !

'f. koatumeriu*, privalo i*a laiko t 
r4i>nli alank>i<lwl
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ir iszairinkt kokiu nori 
isssirinkt

DABAR LAIKAS užsikalbyt 
ir nelaukyfi ilfai, not kas 
pirmesnis, tat galas iauiriukti 
puikesnius!
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Kada asz pirmu kari pamn- 
cziau Magdute, ji buvo ruda
plauke linksma devjmiolikos 
metu mergina. Jos veidas buvo 
v ūsas rauplėtas, jos akys buvo 
szviesiai mėlynos. Nei karsz- 
cziausiai insimylejus nebūtu 
galima buvo sakyti, kąd ji 
graži.

Už-tat jos srzirdis buvo ma
loni ir meilinga. Kas ja pažino 

nepaiso gražumo stokos
jos veide. Jos rankos nurim
davo, jei neturėdavo progom 
patarnauti kitiems. Ji visiems 
ypacz visoms būdavo gera. Ki
tos taip geros ir
merginos, gal, nebuvo visame 
New Yorke. O ji buvo tik tar
naite.

.los jaunosios dienos buvo 
labai sunkios. Kūdikiu būda
ma ji buvo a Įkėlusi sloginanti 
AirijoF betureziu varga. Kiek 
paaugėjus ji mate, kad viskas 
aplinkui ka beoje geryn, eina 
blogyn.

Kitos merginos parvažiuo- 
damos isz Amerikos pasakojo 
Magdutei aukso pasakų apie 
nauja ja sząli. Jaunai Airei 
ome rodytis, buk vakaruose 
už juros teka amžinos laimes 

tik reikia turėti dra- 
perkenteti atsiskyrimą 

isz

Jaunai

<

r

r

H

ft

ft

ft

ft

ne turtinga

sis ir pasikasė antausi.
— Tai taip gražus, panai

te, kad asz negaliu atsižiūrėti, 
Ma gd e bes i toi siu d a ma, 

niekas jos nekaltino, ir
beimdama vėl /szluostyti daik
tus.

’tik patys sziaip Katalikai. Jei 
dvasiszkija butu ipvedus Ad-

gera mergina.

tarė
nors

auszra, 
sos 
nuo tėvu ir iszvažiavima 
namu. Tos drąsos Magduto tu
rėjo; tėvus paliko, isz namu 
iszvažiavo, keliavo kovoti su 
nežinoma ateitim. Bet laivui 
puszkuojant per jura keleive 
mergaite nuolat stovėjo pa- 
cziame laivo užpakalijo ir 
aszaru pasruvusiom akimi 
žiurėjo, kaip mylimos Airijoo 
krantai pamaželi nyko tolumo
je už vandens. Kada paskuti
nis žemes bruoželis prapuolė 
už bangu keliauninkes gar
biniuota galvute nusviro, pati 
mergele sudribo. Dvi dienas ji 
paskui verke, bet niekam jos 
sielvarta nerūpėjo. Paskui var
go prityrusi 'keliauninke suval
do savo szirdi, priverto 
vėl linksmai szypsotis. 
skardus malonus balsas pa
linksmino kitus laivigalio ke
leivius ir jie, nors seniai kelio
ne buvo pabaigta, dar atsimi
nė ta gera mergaite.

Terp keleiviu buvo 
augszta lyg pailsusi mergina. 
Ji mate, kaip Magde penejo 
kūdiki už apsirgusią motina. 
Kada ta turtingoji panaite su- 
gryžo in savo patogu kambarį 
laive, ji negalėjo užmirszti tos 
rudplaukes gailestingos Aires 
merginos. Taip man sake pati 
panaite.

pasruvusiom

šavo
Jos

viena
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oAdventai
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Laikas priesztpaežius Kale-|picžiu dekretuose, arba vysku- 
. Seno- pu taryba sutarimuose. To nėra 

ir dėlto,nežinia tikrai nuo kada 
Katalikuose prasidėjo Adven
tai. Liko Szv. Grigaliaus Pir
mojo pamokslas raszytas “An
tram Adventu Sekmadieniui.” 
Isz jo matyt, kad to szventojo 
laikais jau buvo 
szvcticziami. Szventasis Griga
lius mirė 607 metais po Kris
taus. Isz kai-kuriu netaip aisz- 
kiu senoviszku rasztu numanu, 
kad Adventu butą jau ketvirta
me amžyja po Kristaus, bet to 
negalima pilnai tvirtinti, 
yra sziek tiek abejones.

Rytu Bažnyczia laiko ilges
ni Adventu laika už Vakaru 
szalies Katalikus.
prisilaikantieji Slaviszku apei
gų pasninkauja szeszias ar sep
tynias savaites priesz Kalėdas. 
Jie ta vadina Szv. Mikalojaus 
pasninku.

i įmintasvent u instatm tai tas 
butu likęs užraszytas arba Po-

t
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B

<■

das vadinasi Adventas, 
vlszkose Lietuviu knygose' ir1 
daiigelyja vietų žmonių gyvoji 
kalba sako Advmitai. 'I’as žodis 
yra kilos isz Lotynu kalbos, ku- 
rioja Adventus reiszkia Atėji
ma. Mat Adventu laiku žmonos 

j turi prisirengti prie V. Jėzaus I
atėjimo. Iszganytojo gimimo 
sukaktuves yra Kalėdos, todėl 
Adventas yra prisirengianas 
priesz Kalėdas. * .

I’riesz V. .Jėzui pradesiant 
skelbti Dievo mokslą žmonėms, 
szv. Jonas Kriksztytojas ragi-Į 
no žmones daryti atgaila, 
atsimindami Katalikai Adven
tu laiku susitarė daryti atgai
las.

Adventai negali prasidėti 
ankseziau kaip Lapkriczio 27 
diena. Ta diena prasideja jie 
Imna isztisu ketiniu savaieziu , 4 . 'PC
ilgio. Jie negali prasidėti 
liliu Gruodžio 3 diena. Tuomet 
jie buna tik 22 dienu, arba tri
jų savaieziu ilgio. Ir vienu at
veju ir kitu vis buna keturi 
Adventu Sekmadieniai.

Daugelis žmonių szneka, buk 
tio keturi Sekmadieniai reisz
kia keturis tilkstaąezius metu, 
praslinkusius nuo pasaulio su
tvėrimo iki Kristaus užgimi
mo. Tacziaus ne Szv. Raszte, ne 
Szventu Tėvu veiksluose, ne 
Bažnyczios apeigose niekur nė
ra pasakyta, kad tie keturi 
Sekmadieniai reiksztu keturis 
tukstanezius metu. Isz istorijos 
mokslo žinome, kad priesz už- 
gimsiant žmoues gyveno ant že
mes ilgiau negu keturis tuks
tanezius metu.

Adventu laiku Bažnyczioja 
yra instatas nekelti vestuvių. 
Adventu Trecziadieniai ir 
Penktadieniai yra pasninkai, o 
Sesztadieniuos yra uždraustas

tas paveikslėlis 
gražus, pritarė papai t e aty- 
džiai žiūrėdama in Magde. Ta
mista gali iii ji veizėti kiek ti'k 
nori. Juk tam tik yra gražieji j 
daiktai, kad žmones galėtu gė
rėtis jaisiais. Szita paveikslėli 
padaro vienas didis: dailinin
kas Ryme. Man rodos, kad asz 
niekad nemaeziau gražesnio 
veido, kaip tame paveikslėlyje. 
Gaila, kad tai tik svajone. Tik
ras žmogaus veidas negali bū
ti taip meilingais.

Tiosa, 
pritarė ptpuiite

tai jiedvi parsamdo ir mane. 
Bet, Teveli, tai tik vienai vasa- H ’
rai. Spalio menesyje asz tikrai 
grysziu. Ir mano ponia sako
kad asz turiu vėl pareit pas Ja.

— Kad taip asz nieko ne
sakau. Sudiev, Magdute, buk 

Neapleisk Mi
ežiu ir iszpažinties vaikszcziok 
kaip vaikszczlodavai sziezion. 
Melskis už mane ir neužmirszk 
iszpildyt, jei Dievas tau pasius 
darbeli.

— Man Dievas paskyrė 
dulkes szluosyti. Asz neuž- 
mirsztu to. Sziaip ka geresnio 
asz nei negaleeziau padaryti.

— Kodėl ne. Ir dulkiu 
szlnost^Tnas yra tok i s jau ge
ras darbas kaip ir kiti, 
kinu asz. Juk ir Dievas gal no
rėtu, kad ant žemes butu szvn- 
ru, ir kad tu, kiek padieki pa
darytum ta. Tik žiūrėk, kad 
gerai ta atlik tu m. Tik nepalik 
szaszlavu kamputyje arba pa
lovėse, tai kokia nors diena ra
si Dievo pakabinta tau ant 
szluotos insakymeli.

Magdele nuvyko ant juros 
kranto in dideli vieszbuti ir 
su savo dviem draugėm gavo 

viena karidorin, 
prie kurio buvo visa eile gi’a-< del kuriu reikėjo būti szvel- 
žiu kambariu, 
dažniausiai jaunom merginos 
peteliszke's, kuriu spanieliai 
visu vasaros metu neliauja 
brazdėjo. Tie kambariai buve 
pilni visokiu gražiu ir brangiu 
nieknidku, kuriuos taip labai 
mėgsta sziu laiku mergos, tu- 
rjncz'ios už ka nusipirkti. Visi 
staleliai ir staliukai buvo ap
krauti tais sidabriniais ar smil
kiniais mažmožiais. '

Pasakius Magde man pasa
kojo, kad ten buvęs vienas, 
kambarys, kuri ji labiau už ki
tus mėgdavusi szluostyti ir už- 
t rakdavusi jame. Ant stalelio 
szale lovos buvo paauksuoti 
misinginiai spielcziai, o juose 
buvo isz dramblio kaulo iš
drožtas pailgai apskritas Szv. 
Marijos paveikslėlis. Nulindęs 
Dievo Motinos veidas buvo 
teip gražiai padarytas, kiek
viena smulkmena taip puikiai 
atlikta, akyse tokis susijungi
mas Dievo malones ir žmog’isz- 
kos grožybes, kad tas paveiks
las tegalėjo būti padarytas tik
tai labi talentingo ir labai mal
dingo dailininko.

Magdei niekada nenusibos
davo žiūrėti in ta paveiksią. 
Jai rodydavosi, kad net ir pats 
kambarys tarsi szventas darėsi 
del to, kad jame buvo tas pa
veikslėlis. Szluostydama ta sta
leli Magde palytėdavo ta 
paveikslėli su didžia pagarba 
kaip szventenybe ir beveik vi
sada sukalbėdavo kokia nors 
maldele.

Viena ryta Magde pasibru
kus plunksnine* šluotele po 
pažaste stovėjo rankas 'susiė
mus ties paveikslėliu ir gėrė
josi juomi. Tuom tarpu in vi
dų inejo kambario szeiminin
ke. Tai buvo ta pati augsztoji 
pailsusiai iszrodžiu'sioji mergi
na/ kuri in Amerika atplauko 
vienu laivu su Magde ir 'kuri 
buvo stebėjusia Magdės mokė
jimu patarnauti kitiems. Da
bar netikėtai inejus in kamba
rį panaite pirmiausiai lyg pa
juto ta pati sena laimes pavy- 

nyje vėl sugrysziu. Mariute Ir da betureziu merginai. Stovė
dama užpakalyje panaite žiu
rėjo, ka Magde darys. Magde 
taip buvo insižiurejusi in pa- 

- _ —l _ - — a. ra a

savotiszkei airiškai.

su Magdute, parsivedu ja pas 
save ir po keliu dienu instato 
tarnaite pas viena 
naszlo Brooklv’ne. v *

Darbas toli no visada būda
vo lengvas. Bet Magdei būdavo 
vistick ar sunku ar lengva. Ji 
vis dirbdavo greit ir gerai ir « f
vis būdavo pilna juoku. Nasz- 
lei ir jos giminėms pasidaro 
linksmiau ir lengviau. Jie nei 
nepaiso, kad Magdele ne taip 
dirbdavo namu riuoszos dar
bus, kaip jie Amerikoje atlie
kami, o
Jie jei parodydavo, pamokin
davo, o ji greitai ingudo ir pa
sidaro visai gabi mergina telp, 
kad nei viena szeimininke nors 
mėgstanti priekabiu jiesžko'tl, 
nebūtu radusi už ka ja papeiki.

Ji žinoma suėjo in pažinti su 
kitomis apiolinkes mergino
mis. Tos ja prirasze prie Ma
rijos Dukterų draugijos, 
rios ved ėja buvo viena Sesuo 
isz vienuolyno stovėjusio gat
vių kortoje. Czia man teko pa
matyti Magde.

Draugija laike rekolekcijas. 
Vakare pamokslas buvo darbi
ninkėms merginomis. Asz ge
rai nežinau kaip tat pasidarė, 
tik atsimenu viena vakra szl- 
teip kalbėjos:

— Mes kiekvienas turime 
iszpildyti savo amžijo koki 
nors uždavinį. Lengva matyti, 
kokis yra kunigo uždavinys 
arba vienuoles. Bet yra kito
kiu nematomu uždaviniu, ku
riu pasaulis nepripažinsta o 
ju iszp'ildymas labai pagraži
na žmogaus gyvenimą Vieszpa- 
ties akyse. Merginoms kartais 
rodosi, buk ju gv’V’enimas yra 
nuobodus ir alsinantis; jop lyg 
norėtu padaryti dideliu daiktu, 
o tuom tarpu.jos praeina pro 
szali neiszpildžiusios tuos dar
bus, kuriuos pats Dievas būva 
joms pasiuntęs. Mes turime 
naudotis kiekviena proga, kad 
padarytume naudos tiems, su 
kuriais susiduriame gyvenime. 
Kaip mes jausimės laimingi 
mus mirties valandoj, jei žino- 
simes nepraleido nei mažiau
sio skirto uždavinio. Ta džiaug 
sma galimo pasidaryti kiek
vienas sau, nęs nei vieno gj^e- 
nimas nėra teip tuszczias, kad 
Dievas nebutu paskyręs savo 
ypatingu uždaviniu mums pil
dyti.”

Ta savaite man prisėjo pa
sikalbėti su Magde. Asz paste
bėjau, kad tojo merginoje yra 
paslėpta daug dvasios brange
nybių. Mudu greitai ėmėme 
sutarti. Po rekolekcijų ji taii-

»•

ku-

prižiūrėti

Dievas

atsa-

Juose gyveno

kad ten buvęs

gražiai padarytas

palytėdavo

Adventai
Išganytojo gimimo

nes
mPa

Tai-gi, ji iszrode visai, kini užeidavo pas inane ir kiek-
visai laiminga, pridėjo didž- Į rienu žygiu paminėdavo ta va- 
turto jaunuole, lyg pykdama kara, kada asz kalbėjau apie 
ant saules, kad savo geruosius] kidkvienam žmogui skirtus už- 
ir gražiuosius spindulius siun
tė vargszei, bemokslei ir raup
lėtai merginai, o ne mokintai, 
turtingai ir gražiai panaitei, I Jaus P° Mi®ziu ji atėjo taip 
kini niekaip negalėjo ingyti to | anksti, kad asz nusi'stobejau. 
linksmumo ir tos laisves, kokia 
buvo matyt isz Magdės akiu.

Laivas prie Amerikos kran
to lyg aptingo: eme stoviniuoti 
paskui pasidavė mažam laive
liui’vesti už virves, 1 
nustojo prie kranto, Žmonių pYn Magde? 
krūva jau lauke atvažiuojan- 
cziu. Magde pamate dvi senes
nes už savo drauges, kurio-dvi Į Katriute yra^ mano drauges, 
isz to paties kaimo pirma buvo Mes visos isz vieno kaimo. Jie-

davinius. Ji sake, kad tai bu
vusi szviesa jos gyvenimui. 
Viena diena vasaros metu t uo

— O ka, Magdele, kas at
sitiko?

— Atėjau atsisveikint su 
Teveliu.

— Atsisveikint? Tai kaip? 
ant galo I Tai Juu važiuosi nuo inus to-

Taip, Teveli, bet rude-

atkeliavusios in Amerika. Tic-1<lvi parsisamdė vasara tarnai.-
Fa pasakiusi, jiftkneju laiszkai 
it ja iszviliojo

į ti vieszbutyjo ant juros kranto, veiksleli, kad nejuto, kaip pa- 
isz tėvynės. * Jiedviem- rodosi, kad ir asz tu naito inejo. Tik panaitei prn-

Prauges karsztai pasisveikino pamatyti daugiau žmonių,, sznekus M ugdo paliovė meldu-

NAUJAS GUBERNATORIUS

— Kaip tat? Szventoji Die
vo Motinėlė, buvo netik tiek 
graži, bet dat gražesne isztik- 
ruju, atsako Magde..

Tai!... bene tamista tL 
kad tokia moteriszke kada

nors buvo, atsako panaite. (Jos 
vardas buvo Edita.) Tuos žo- 

sziurksz- 
, užmirsz-

dama ir mandaguma ir savo 
iszauklejima ir kitus dalykus,

k i >

džius Edita isztare 
ežiai, stacziokiszkai

niai. 'Tojo' valandoje panaite 
jaute tik norą ingilti tai,- ku
ri tikėjo taip, kaip pati Edita 
tikėti negalėjo.

Jos žodžius i'szgirdus Magde 
nustebo ir placziomis mėlyno
mis pilnomis skausmo akimis 
žiurėjo in panaite.

— Kaip? Asz netikiu
isztare Magde, bet nebaigė sa
kinio. Jai pasirodė baugu... 
Mylimoji, Szventoji Motinėlė! 
svajone? 
tarnaite.

»i

jausmingai pridėjo 
Ji lyg

negali

vo

Rytiecziai

H

KENTUCKY VALSTIJOS
Ruby Laffoon, Demokratas, 

likos aprinktas gubernatorium 
Kentucky valstijos sumuszda- 
mas savo priesza W. B. Harri- 
sona, Republikona.

užputę,
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susi painioj i, 
lyg kas žiu ka mintijo, paskui 
tarė: “Tik ir panaitę .turi ka 
nors žinoti apie Marija?!”

Vargszc Magdele! Tat buvo 
pirmutinis jos susidūrimas su’mėsos valgymas. Yra tat skir- 
ne’tikincziu asmeninu Kaip gy
va ji nebuvo suėjus taip arti su 
laisvamanija. O czia dabar pri
sieina savo akimis matyti ir 
ausimis girdot, kad patogiai ir 
szvclniai iszrodanti panaite ne
tiki nei tiek, kad Szvencziausia 
Marija yra buvusi, 
tai buvo baisus smūgis.

Edita tuom tarpu juokėsi isz 
jos, bet juokdamosi vis-gi, kad 
ir nenorėdama pastebėjo, kaip 
Magdės tikėjimas buvo tikras 
ir grynas. Panaitei puolė in 
szirdi tas skirtumas: ka viena 
prie pasakų priskaito, ta kita 
kuotvireziausiai tiki. Editos 
tėvas ‘buvo veiklus laisvama
nis, jos motina ja paliko, taip 
maža, kad nei savo vardo ne 
galėjo isz tart i.’ Tėvas atidavė 
dukteri auklėti in blizganczia 
instaiga, kurioja niekas neabe
jojo, kada religija yra tiktai 
graži geru asmenų svajone,

Sziaip Edita Į geliu žiburiu. Jos vadinasi Ra- 
nuolatai būdavo su savo ’ tėvu. 
Su kitomis mergaitėmis ji ma
žai susidėdavo. Jos tėvas buvo 
pagirtas gydytojas. Pas ji su
sirinkdavo gana gražiu svecziu 
tarp kuriu augdama Edita tapo 
žydinezia jauna moteriszke, 
bet ji nuturėjo nei szaknu nei 
syvų tokiu, kad isz ju galėtu 
iszkilti lėligija. 
... į III I m h  

, 1!? ISTORIJOS UŽ 25a,
,Noiūrykia skirtumo terp vMgu 

miliekia visus ligai. Velrjisxkas 
ksziriavimas. JesRkoJo tarnaites 
o rądo paezia. Stebuklinga kuęula. Į tuviai labai tnetfsta szitns pa-] 
Kręslas. Nelaiminga karalių ir jio 
vienturte dukterų. Nelabas vyras. 
Prakeikimas. Delegatai pas grafą.
Užkeikta skripka. Qol tu, ka Jcetl- 

Onuka. PRĖKE W

daugiau nieko.

Magdutei

moteriszke

vr •JĮCol. bus.

Neflarykia skirtumo te: 
miliekia vtaue ligai. M V<
« ft • f • ' 9 ' >

ną antrą karta apąlpaoąiuot. Pikta 
Onuka. ' PR1EKE ŽdF ° '

W. U' BOCZKAUSKAS - CO.,
MAHANOY CITY, PA
ĖRBf..BU? “ ““

Trecziadieniai

Viename mieste senyva mer
gina,

Labai Dievui tinkama,
Fabrike poteriauje nuolatos, « ,r

O dar ir skaito isz knygos.
Kada jiai maszina sugenda

Ar puclarmis. 
Moteres rengėsi talka padaryt, 

Pas Bolszevikus isz va ryt. 
ftt . *

Arti Mahanojaus mergina ve- 
’ Jį*
Ir jai vainikėli nupute, 

Szirdelo, nereikejo valkiotis 
naktimi,

Po visokias /pabulkes bambi- 
liuoti.

Tai ir su tokioms taip einasi, 
Liūdna pabaiga darosi, 
Ka bambi liaia važinėja, 

Savo motinėlių neklausinėja.
♦ * ♦ 

iSziadien randasi daug pleiau,
Ka susirenka bobos isz visa 

kampu, 
In karezema, 

Munszaines paima.
Po tam geria, trypia ir klykau

ju 
Kaip padukusios staugia, 
Ir tai per szvontadienius, I ' •J’ 4 Ht'l* M H.

Net piktina ir kitus; 
O jus avingalves,

Esate munszainines valkatos.
, * ♦ ♦

Tai perpykus visokius žodžius Nekurios moterėles visai gėdos . 
atranda, neturi, ...

Kad ir labai pabažna, | Valkiojasi po urvas ant nieko 
nežiūri, - 

Viena maeziau, labai stora, 
Ant munszaines turi dideli 

norą, 
Prie visu kabinasi, 

Kad užpundyti provijasi. * 
Besarmates, 

Pasiuto kates,

(urnas tarp Szesztadienio tarp 
anų dvieju dienu, kad Szcszta- 
dieniai netik mėsos nevalia, 
bet reikia, kaip Gavenioja, tik 
viena kari valgyti iki prival- 
gant, o du kart valia gerai už
kasti. Szita Adventu pasninko 
instato panaikino naujoji Baž- 
nyczios teise 1917 mete.

Lietuvos žmones isz savo va
lios, Bažnyczios neliepiami Ad
ventu laiku užsidraudžia szo- 
kius, dainas ir muzika. Kitu 
szaliu žmones Katalikai užsi
draudžia tik szokius Adventuo
se, o ne dainas nei muzika.

Advente Sekmadieniu Mi
szios btlva su lylavais arnotais! 
Ta spalva' reiszkia agtaila. Del 
atgailos Sekmadienio Misziose 
nesigieda linksmos 
“Gloria in Excelsis.”

. r
mėsos

giesmes

Lietuvoja Advento Sekma
dieniais beausztant būva gie
damos szviesios Miszios su dau

rotai. Tas vardas kilo isz pirmo 
žodžio tose Misziose —- Loty- 
niszko Roratę. Mat tos Miszios 
yra laikomos Szv. Marijai ant 
garbes, kad ji pagimdė V. Jezu. 
Tu Miežiu pirmutinis sakinys 
yra pranaszo Ižai jo malda: 
“Te krintie rasa isz virszaus 
(isz dangaus) ir tegul debesys
iszlyja Teisinga, tegul atsida
ro žemo ir tegul is? jos iszdygs- 

“Tę krmticĮ 
Lotyniszkai isžreiszkia- 

ma vienu žodžiu “

ta Iszgelbętejas. 
i’asa” 7

>

Bot ir vyniotis akvatna. 
Sztai atsirado kokis vaikinas, 
Su pirszliu pas jaja in stuba 

ra ban tina s, 
Per tris dienas sugertuves 

♦ turėjo,
Gere kiek tik norėjo.

Ir visokio valgio turėjo, 
Da ir in delną jaunikiui indejo, 

Ba jo labai norėjo, 
Badai kelis desetkus doleriu, 

Ant szlubiniu drabužiu. 
O kad da užsakų nebuvo, 

Vaikinui džiaugsmas buvo 
Pinigus paėmė, 

Pats in platu svietą iszdume.

i
Vaiku savo neprižiūrite, 
Jokios sarmatos neturite.- 

Jau iszpurpia kaip drankos, 
Argi negalite grinczioja sėdėt, 
Savo vyra ir vaikelius apžiū

rėt.
* ♦ $

Ej jus rūteles Vilksberincs, 
‘ ‘ i-

Ar jau nuo t riks u neusilaikysi-

Ar prie Dievo neprisiveftpte.

Sžiadien volu fabriko poteriam Į Lietuviszkos gaspad^fts,

Skaito isz knygos ir dūsauja, 
Dabar jau maszina nekolioja, ■ -- • ; ” F.
Tiktai savo pabėgusi jauniki Randasi ten kitos girtuokles

/ blagaslavoja, | paszkudftS,
Tylėk duszcle da viena kliosz- 

tori pastatys,

rorate. ’ ’ Lie-

maldas ir anksti kyla isz miego 
kad nepasi vėlinta in Rarotus.!

Adventu laikymo ipprotin nęI * * I* \ * < Jyra V.’Jėzaus insakytas, beį 
'Bažnyczios investas. Ir invedd 
'ji ne vyskupai, nei ne kunigai,

paszkudoa,
Kurios neiszsiblaivino nieką*

<k>f-

Visas senmerges in Ji patalpysj Atsiminkite kad senos esate,
O tada abidvi miniszkoms pa-

stosim,
Dovydo psalmas giędosim,

O tuosius ne vienius Tamoszius 
prakoiksim-

Ir no rinte tuo dakepsim.
♦ * *

In Montkarmus kokia tai bobe
le pribuvo,

Nežinau isz kur atvažiavo,
Ogi szirdelo kad riaukė tai 

riaukė guzute.
Po didelia pilna czierkute.

Na ir niekad neiszsipagirioja
Ne gert nenustoja,

Liežuvi baisu labai turi.
Ant nieko nežiūri, 

i Ar vyrai, 
Ar maži vaikaii,

Pliauszkia kaip pleperis

«. M

>

>

Veju papucziapa<>8, 
Plaucziai teszka, 

Gyvata nuo munszainea gesta, 
Geriau tuoj pasitaisykite, 

Apie smerti geriau pamięlykit.
Dabar pasiliausiu *-/*/ 

Ba ant Denksgiving doj pas 
sesute keliausiu.

• M* • ,

Lietui Bo^ 

Norintieji parduot gaunat^ 
aukščiausia markėto preke,. 
Del informacijos rašykite in 
Dept. 4. H

*

Ml

W
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Wii ;;i ''Ii

f iftift ii

aukščiausia markčto
t n... i > in;, u a .u,! y* B1 ftb * n»

Kurt H. Schurig & Co 
60 BROADWAY 
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ŽINIOS VIETINES
— Nedėlioja prasideda Ad

ventai.
— Utarninko turėsimo jau 

1 diena Gruodžio — December.
— Kas tokis atplesze duris 

nuo frvitkario Swift Co., paim
dami daug sviesto, kiausziniu, 
visztu ir kitokiu dalyku. Ma
tyt buvo alkani ir sau pasirū
pino gerus Thanksgiving pie
tus.

— Vela po miestą pasklydo 
lenciugines gromatos” ir kas 

tokia groma'ta aplaiko tai turi 
paraižyti devynes irsiunsti sa
vo pažinstmiems arba gimi
nėms. Jaigu to neiszpildo, tai 
juųs patiks didele nelaime. Bet 
sziuom kartu tai kokis tai ge
nerolas jais paleido po svietą ir 
lengvatikiszki kvailai tiki, kad 
kerszinimai iszsipildys. Aplai- 
ke tokias’gromatas meskite in 
pecziu.

— Ona, pati sztomiidto Juo
zo Szukaiczio 23 E. Pine uly- 
czios, puldama nuo szepos ku
ria czystino, iszsilauže kojos 
kelia l'taminke po piet. Likos 
tuojaus nuvežta in Ashlando li- 
gonbuti kur turės pagulėti ko
ki tai laika.

— V. Vilkovski 39 metu ir 
Jonas Brzazovski, 43 metu, 
539 East Railroad ulyczios li
kos aresztavoti už nedora pa
sielgimą už ka likos uždaryti 
koaojeant penkių dienu paku
los.

I 4

Įnikai— Kadangi 
tautiecziai Lietuviai, 

’ labai reikidingas, o žinote kur 
galite nusipirkti nuo 5c iki 10c 

pas 
1

blogi, 
pinigas

piginus ant svaro mėsos 
Sklera, 601 E. Pine S(.
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Mt. Carmel, 
Stankeviczius

— JonasPa.
studentas isz 

High School kuris buvo sužeis
tai futbolejc loszime Steeltone 
ir likos nuvežtas in ligonbute, 
baūai yra daug sveikesnis pa
gal daktaru manima ir neužil- 
gio sugryž namo.

ISZ WILKES-BARRE 
APLINKINES.

IR

t Juze) Janulevicziene, 41 
metu, 23 Marcy uly., Luzernes, 
mire Mercy ligonbuteje nuo už
degimo plaucziu praeita Pet- 
nyczia. Velione paliko deszimts 

viena seseria ir tri's

nijo in

21 
'i s A

Ik

< 4 card party’-

vaiku, 
brolius.

— Praeita Subata susivie- 
vieną dvi bankos:

Peoples Stato banka isz New
town Kusivionijo su First Na
tional banka Aside v.

— Edvardas Tarutis, 
metu, 51 E. Liberty uly.,
Ashley, likos sužeistas in koja 
kada automobilius trenkė 
motorcikliu ant kurio važiavo.

— Ateinanczia Subata at
sibus linksma
skiepe Szv. Juozapo Lietuvisz- 
kos parapijas, Duryea.

NORITE ŽINOT
Kaip galite gaut DYKAI 
"Mystiszka Krystala” su 
kuriuom dasižinosito sa
vo ateiti ir laime ir vis
ką ka norėsit. Raszykit 
tuojaus indedami kelias 
sztempaa paaiszkinimui.

Practical Sales Company, Desk S
1Ž19 N. Irving Ave.

421 K. #'

i ,*a

&
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ant garbes juju

Nanticoke, Pa. — Pas ponst- J 
va Vincus Vasilius, 
Union uly., buvo laikyta “Sur
prise Party”
mylemos dukrelei Onos, kuri 
likos apdovanota puikioms do
vanoms nuo savo teveliu, drau
gu ir draugiu. Vakarėlis atsi
buvo linksmai su szokcis, dai- 
nomies ir gardžeis užkanda- 
lais,.Sveteliai iszsiskirste vėly
bam laiko linkėdami panai 
Onai laimes ir gero pasivedimo 
sziam gyvenime.

ISZ LIETUVOS
ŽVEJUI PAVOGĖ LENKU 

KAREIVIU LIETUVOS
PUSĖJ. ||

Kaunas. Elta. — Traiku aps
krities virszininko praneszimu, 
sziu metu Spaliu men. 14 d., 
Traku baro IV rajono ribose, 
Sasonio ežere, kuri kerta ad
ministracijos linija, žvejojo 
musu piliecziai Petras Med- 
veckas, Bronius Szvedaviczius 
ir Pranas, Ignas ir Jonas Ste- 
ponavieziai isz Semcliszkiu 

Kvicszcziznos vienk. 
Jiems bevažiuojant, isz krirmu 
iszszoko du Lenku kareiviai ir, 
pagrobė musu pilieczius Petrą 
Medvocka ir Prana ir Ignu 
Steponaviczius, nusivaro in sa
vo puse. Laiveliai ir tinklai pa
siliko musu pusėj, isz ko matyt 
kad piliecziai pagrobti Lietu
vos pusėj.

Piliecziu apsaugos departa
mentas davė parėdymu pasie
nio policijos rajono virszinin- 
kui iszkviesti lenku pasienio 
apsaugos kuopas vada, pareik- 
szti protestą priesz szi i n vyki 
ir pareikalauti, kad musu pi- 
liecziaa butu gražinti.

valscz.,
isz

MOTERIS PERPIOVE 
VYRUI VEIDĄ.

Kaunas. — Aleksote pil. K. 
susitikęs dranga M. buvo j.o 
pakviestas užeiti in namus. K. 
užejes pas M. žiuri — M. žmo
na turinti da kažkokį sveczia. 
M. su tuo svecziu norėjo savo 
vyra sumuszti tai K. mėgino 
užsistoti. Tada M. pagriebė 
peili ir K. perpiove veidą.

Sveczias po pirmu muszty- 
niu bego namo, bet lauke, irgi 
peiliu, buvo perdurtas. Mano
ma, kad K. sunus pamatęs tę
va sužeista, svccziui norėjo at
silyginti.

Sužeistieji greitosios pagel- 
bo's nugabenti ligoninėn, o M- 
nei suraszytas protokolas.

MERGINA INVAŽIAVO IN 
UPE IR SU ARKLIAIS 

NUSKENDO.
Spaliu 24 d., pavakary, pil. 

Ona Valyte, gyt”. Kretingoj 
vals. Padvariu km., važiavo su 
pora arkliu pas savo kaimynu, 
gyvenanti tame pat kaime ant
roje pusėj Akmenės upes ir be
važiuojamai per Akmenos upe 
1 1 • 1 <1kartu su arkliais nuskendo. 
Arkliai su vežimu kita diena 
rasti Akmenos upėje, o Vaiy- 

Chicago, III. tea lavonas dar nesurastas. , 
————    — II ■■     ■» ■» ■ " > -,l  ............

' NELAIKYKITE SAVO PINIGUS NAMIE.
Banka yra saugiausia vieta juso pinigams.
Ugnis j u negal sudeginti o vagis j u negal pavogti, kada 
juos laikot! banke.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

MKMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM

Yra gera banka juso pinigams.
i*
i
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naudojau LUCKIES"
J
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AŠ visuomet 
' u'h '' , ' ! i‘ ' l ■’*' " i' ■ ; ’ Ii; f kt 1

naudojau Luckios — kiek tas mano liečia, 
tai geresnių cigaretų nėra. Sveikinu 
jus už patobulintą Celofaninį pakelį, 
taip pat už skvetą, kuriuo taip lengvai 
galima atidaryt pakelį.”

• 1 *
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Sffl Per vienus motus laiko Robert Mont-

■f

r vi viuiiui iiiuima lamu ivvuuii inuiii* 

gomery pakilo į filmų žvaigždes. Tai 
atsakymas no vienai filmų mėgėjos 
maldai, kurios gėrėjos juo, jo puikiu

H vaidinimu ir vaikiiku zavitinumu. Scenos 
i i pralaimėjimas buvo Hollywood© laimėji- 

mas, kartu ir musų. Bob neužilgo pasiro- 
l\/I rv/f m 3 A I

J
pralaimėjimas buvo Hollywood© laimėji-

AU. ............................  V.

dys M-G-M paveiksle

* * * xs ❖ ♦

Private Lives. >'
į/C/

jti
/

/

+ Ar p. Montgomery 
Pareiškimas Apmokstąs? 

Žinotina, kad už virimlnefq 
pareiškimą p. Montgomery 
negavo apmokėti ni cento. 
P. Montgomery rūko LUCKY 
STRIKE jau apie 6-7 metus* 
Mes turimo vilties, kad iii 
apie jj pareiškimai bus jam 
ir filmų gamintojams M-G- 
M tiek naudingai kiek jo 
pareiik^M ^pie LUCKIES 

jums ir mums.

< J.

Al

Pagaminta iš 
viso Derliaus Grietinės — LUCKY STRIKE 
vieninteliai cigaretai apsaugoja jūsų gerklę 
per tą išimtiną “SPRAGINIMO” procesą. 
“Spraginimo” procese naudojami Ultra- 

•ų ■ #'

Violetiniai Spinduliai — procesas, kuriuo 
pašalinami tam tikri kartumai ir erzinan
čios ypatybes, kurių, naturališkai, yra 
kiekviename žaliame tabake. Šie kartumy- 
nai ir erzinančios ypatybes pašalinamos iš 
jūsų LUCKY STRIKE, jų juose nėra 
išimti — todėl jų ir nėra!'*
LUCKIES visuomet palankūs jūsų gerklei.

geriausių tabakų -

./ “J/e

Nenuostabu, kad

It’s toasted”
'J < ' ■ v

Jūsų Gorkio! Apsaugo—prieš knitojlmus—prieš kosulį.
■' rlr 1'1^

i 

Neperšlampamas Cellophane Užlaiko tą 
“Spraginimo” Skonį Visuomet Šviežiu

UlSUK, RADIO LUCKY STRIKE PROGRAMAI: 6ą,mo<{fni(jk}i mlu^ių 
im frataulio lokių orketirait ir Walter Winchell, kurio fwakoj i m ai

apie llffidicnų lamp* rytojaus iinlos. Programos kiekvienų AntraJienj, 
Ketritlaihenj ir srlladienį, vakarais per N.R.ę. radio tinklų.
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ISZAISZKINO.

— Isz kur pas tave Plurzie- 
ne tiek priviso bambadieriu!

— Ka tu'kalbi kumute tiek 
daug, asz turiu tiktai 
arba deszimts.

— Ka tu sakai ? Juk pilnos

szeszes

sienos.
ri’’— 'Tai matai ne mano. Tai 

kaimilikos isz skiepo ateina pas 
.mane in viražu — tai ne mano.*

SKAITYKITE "SAULE”
❖ ♦ ♦

Stebėtinas Iszradimas, ,666 Mostis
Daktaro receptas del gydimą perszalima isz lauko. Visi jin 

vartoja. Pasakoja savo draugams.

$5,000 Pinigines Dovanos del Geriausiu Atsakimu
“Kodėl jus labiaus geidžiate 666 Mosti del perszalimo”

Atsukimas yra lengvas po jo iszbaridima. Klauskit aptiekoje

Pirma dovana $500.00; Kitos deszimts dovanos po $100.00; Kitos dvi- 
deszimts dovanos po $50.00; Kitos keturisdeszimts dovanos po $25.00; 
Kitos szimtas dovanos po $10.00; Kitos szimtas dovanos po $5.00. Jei
gu butu vienoki atsakimai tada dovanos bus ligiai paskirtos: Regulacijos: 
Raszykite tik ant vienos puses popieros. Tegul juso laiszkas. neužima dau
ginus kaip penkisdeszimts žodžiu. Nupleszkite virszu nuo 666 pakelio Mon
ties ir prisiuskite su laiszku in 666 Salve Content, Jacksonville, Florida. 
Visi laiszkai turi but prisiųsti priesz31 Sausio, 1932. Juso aptiekorius tu 
res laimėtoju vardus 15 Februariaus.
666 Gyduole ar Tablotai su 666 Mosti padaro visiszka vidurini 

.ir isz lauko gydimą,

PAIN-EXPELLER
Palaiko Daugely Darbe

Jūsų darbas yra užtikrintas 
tik iki tol, iki jus pajėgiate dar
bą tinkamai, atlikti. Nustojimas
pasireiškimas jūsų nenujėgumo darbe—Ir šim-

tik iki tol, iki jus pajėgiate dar-

jėgų ir sveikatos — mažiausias
tai vyrų pasiryžusiai laukia užimti jūsų vietą.

PAIN-EXPELLER* —
Įre*. J. V. Pat Blare.

palaiko muskulus lanksčiais ir ištvermingais. Prašalina muskulų ir 
sąnarių akaudėjimą iš priežasties sunkaus darbo ir išsitempfmo 
tuojaus!

Geriausias abelnam naudojimui šeimyniniii linimentas iki šiol

Kaina 35c. ir 70c.
-h;. \ J

Trada Mark :

sąnarių skaudėjimą iš priežasties sunkaus darbo ir išsitempimo 
tuojaus!

Geriausias abelnam naudojimui šeimyninis linimentas iki šiol 
žinomas. Naudojamas per suvirš 60 metų. Trinkit juomi!

Parsiduoda .Visur
•Tikrai!* turi INKARO vahbaienkll.
»|Į ■!*< ■' . ...... >■ * I n II ....................      .a IIB I !«■■■ ■>,
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NEPERŠLAMPAMA S
CELLOPHANE

Yhiiomcl Gerai - Tvirtai Uždarytai 
Ypatingas Humidor Pakelis 
Zip — Ir jis atsidaro!

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

I
’J

V/' i

i'.ovr. mi.
. Tl>e 
♦American 
Tobkcro C u

prilenkęs pirštu prilaikyk ir piešk, kitą jo dalį. Labai
paprasta. Greit. Zip! If viskas. Labai ypatinga!
Pakelis jvyniotas j 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 LUCKY 
SKVETAS — apsauga jūsų pirštų nagams.

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED

PROFITS $623,358.62

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

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

*

*

<VITU knygele Draugystėms del ls«- 
mokejimo pinigu ligoniams. Preke 25e 
KVITU knygele Draugystėms del Ka
ntoriaus no* sudėtu pinigu »m 
lunirinUmu. Preke • • • E6«

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

sudėtu
Preke

Ant. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS

331 W. Centro St; Shenandoah, Pa. 

(Bell Phone, Dial 2-1512)

Busite pilnai užga-

Nuliudimo valandoje, sutei
kiam geriausi patarnavima. Pa
laidojimu atliekam rūpestingai 
ir gražiai, 
nėdinti.
Isz Mahanojaus ir Girnrdvilles 

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

V

I

I i
»
I

i 
i

«

I 
i

I

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje 

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

Dr. J. J.WYCHUNAS
Lietuvis Akiu Gydytojas

k*
4

MOTERE SENATORKA.
Pomircziai jos vyro, Mrs. T. 

H. Caraway isz Arkansu, likos 
paženklinta senatorkr* per pre
zidentą, idant isztamautu ne
užbaigta laika savo vyro.

i

until 10:30 o'clock
December* 2nd*

PROPOSALS
Sealed proposals will be received 

by the undersigned, the Controller of 
Schuylkill County, at his office in 
Pottsville, Pa.
A.M. Wednesday,
1931, for the following articles to be 
delivered nt the Schuylkill County 
Almshouse:

30—Tons of A. No. 1 Alfafa Hay, 
local grown. Hay to be considered, if

and all of it.sample is submitted,
subject to inspection,

600—Bushels of No. 2 Clipped

400—Bushels of Wheat, subject 
to inspection.

10—Viterous China twice fired
Syphon Jet Closets.

4—Two (2) part 18” Urinal stalls.
4—18x48” K-935-A Enameled

Wash Sinks.
Specifications can be had at the 

Schuylkill County Almshouse.
right ir reserved to reject any or all 
bids.

By direction of the Directors of 
the Poor.

Jfeavy Oats.

K-935-A

The

W. R. ADAMSON, 
County Controller

4Pottsville, Pa, 
November 23, 1931.

PROPOSALS
; Sealed proposals will be received 

by the undersigned, the Controller of 
Schuylkill County, at his office in 
Pottsville, Pa. until 10:30 o’clock 
A.M. Thursday December 17, 193J, 
for furnishing the Almshuose, Insane 
Hospital and County Prison with 
supplies, including knitting and weav
ing material, for the three months 
ending March 31, 1932.

Samples required for the Alms
house and Insane Hospital must be 
delivered at thse institutions prior to 
date for opening bidsj these for the 
prison at the County Commissioners 
Office.

Schedule of supplies and other in
formation may be had upon applica
tion at the Controller’s Office.

Mark envelopes plainly “Proposals 
for Almshouse”, 
sane Hospital 
Prison”, 
troller.

i The right is reserved to reject any 
or all bids.

Į By direction of the County Com
missioners, 
and Trustees for Insane Hospital.

- W. R. ADAMSON.
County Controller

Proposals for In- 
or "Proposals for 

addressed to County Con-

44
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Iszcgzaminuoju akis. Jeigu 
reikalinga tai priskiriu tin
kamus akinius.

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

16 N. JARDIN ST.
SHENANDOAH, PA.

Telefonas No. 21810.

K. RĖKLAITIS
Lietuviazkaa Graboriua

Laidoja numirėlius pa- OT 
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbi- jF 
ninke moterems. Priei- .ZL
narnos prekes. p

516 W. Spruce St., I
Bell Telefonas 149 i'

MAHANOY CITY, PA. I
306 Market Street IN

Bell Telefonas 441-J X 
TAMAQUA, . PA. C£

Wm. Traskauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėlius. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
krlksztiniu, veseliju, pasivažinėji
mo Ir t. t. -—Bell Telefonas 506 
603 W. Mahanoy Ava) Mah. City 

| ............... . ■ WĮĮ | M‘1iRR

Directors of the Poor

♦ 
į

Įi
I

Pottsville, Pa.
Noembcr 21, 1931.

PROPOSALS
Sealed proposals will bo received 

by the undersigned, the Controller of 
Schuylkill County, at his office in 
Pottsville, Pa. until 10:30 o’clock 
A.M. Thursday December 16, 1931, 
for printing and furnishing books, 
blank books, forms, blank forms, 
stationery and supplies for use of the 
various offices at Schuylkill County 
Court House, for the year ending 
December 31, 1932.

Specifications and schedule of su
pplies may be obtained at the Com
missioners or Controllers office.

Mark envelopes plainly “Proposals 
for Office Supplies”, 
County Controller.

The right is reserved to reject any 
or all bids.

By direction of the County Com
missioners.

addressed to

W. R. ADAMSON, 
County Controller

■#

Pottsville, Pa.
Noember 21, 1031.

Agentai ir Sztorninkai?
Jeigu Norite Uždirbti. •

Prisiuskite savo pilna adresa, o 
gausite žinias kiek galima uždirbti su 
musu gyduolėmis, kurias žmones pla- 
ežiai nuo mus perka. Matysite ka 
szitos gyduoles gydo ir kiek kaina ju 
del agentu, aptieku ir sztoriu. Neku-

Įrie agentai uždirba iki $20.00 in die— 
Ina; aptiekoriai pagal vietos, mažiaus 
ir daugiai!* kiek padaro. Pasiklausti 
apsimoka, nes szitos gyduoles reika
lingos yra Uošnoje stuboje. Klauskite 

t kaip galima gauti prabas gyduolių ir 
raszykite pas: . Ct.

I Western Chemical Co.
?.o. u?, h- .

Westem Chemical Co.




