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Isz Amerikos KANKINA
SAVO VYRAf

NEDUODA JAM PASILSIO 
UŽ JOJO BJAURU PA

SIELGIMĄ.

NEGALI ISZGYVENTI ANT 
$20,000 ANT METO.

Philadelphia. — Pati kapito
no Jono Wanamaker (sūnus 
mirusiu sztorninko Wanama- 
kerio) apskundė ji kad mokėtu 
jai daugiau pinigu ant josios į 
užlaikymo ir dvieju dukrelių. 
Wanamakeris apleisdamas sa
vo paezia paskyrė jai 20,000 ■ szcziojo padkui. 
doleriu ftnt meto ir davė del savo ’ 
dvieju mergaieziu o 4,000 dole-, 62 metu Bergman Sanders, 
riu kožnai ant mdkslo, bet mo-, apio savo treczia mirusia pa
tina tvirtina, kad to neužtenka 
ir negali prigulinczei pragy
vent ant tuju pinigu — non 
daugiau. Vot tau sunkus laikai 
limerike, kad motore su dviem 
dukrelėm turi badauti ant 
$20,000 ant meto!

I

PAVEIKSLAI ISZ NAUJAUSIU ATSITIKIMU

EPISKOPOLINIS KUNIGAS 
PRIĖMĖ KATALIKYSTA;

ISZVAŽIAVO IN RYMA.
Washington, D. C. — Kuni

gas Foster W. Stearns, drau
gas buvusio prezidento Cooll- 
dgo, likos paženklintas per Po
piežių Piusa XI, savo palociu- 
je, kaipo perdetinis priėmimo 
visu svecziu kurie geidže pa
simatyti su popiežium.

Kunigas Stearns nesenei bu
vo inszvontytas ant episkopoli- 
nio Jcunigfub^Jt yeliaus priėmė 
katalikyste ir pasiliko katall- 
kiszku kunigu.

KARSZTA NASZLELE, NE 
LAUKE PAKOL VYRAS 

SUSTINGS.
Atlantic City, N. J. — A. 

Wiese, nuo keliu metu sirgo 
džiova nuo ko mirė praeita sa
vaite apio antra valanda po 
pusiaunakt. Ta paezia diena, 4 
valanda po piet, karszta nasz- 
lele nusidavė su Jonesu Town- 
ley in suda, iszeme laisinus ir 
likos suvineziavoti pas skvaje- 
ri. Ant rytojaus palaidojo 
vargsza vyra. — Isztikruju 
szita naszlele nenorėjo atszalt 
ir subytino visas kitas našle
les.

SUNKUS LIETUVYS NUŽUDĖ SAVO
GASPADINE>■
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Sidney W. Pascal 1 isz Londono, Anglijos, pirmininkas Rotary Kliirbo,’kuris lankosi
Suv. Vlblst. Wash ingi one, kuris kasz- 

Dino Grandį, italiszkas'užrubežinis

>>>>»;<-

SVĖRĖ 640 SVARU. TAI BU
VO ANTRAS SUNKIAU- 

SES ŽMOGUS ANT 
SVIETO.

Chicago. — Panedelio diena ' 
9:50 vai., ryte, 
zimieros Buczas, gyvenos 5700 
S. Morgan St., paeinantis isz 
Klingiu kaimo. Antašavos pa
rapijos, Biržu-Pųsvalio apskr. pals sau bandė pasidaryti gala, 
Amerikoj tegyveno 27 metus.. susižeisdamas mirtinai krutino 
Mirė sulaukės 49 m., amžiaus, ’ir vergei isz to teliks.

I UŽVYDUS BURDINGIERIS 
NUŽUDĖ SAVO GASPA

DINE IR PATS SAVE 
MIRTINAI PAŽEIDO.i

pasimirė Ka-1ManoPalmerton, Calif. — 
pati persekioja mano kas naktį 
ir neduoda man pa’silsio ir ra
mybes, rodydama savo kau
luota pirszta ant manos ir vaik- 

Teip kalbėjo 
kaimynams ir policijai

4 <

ežia kuri guli ant kapiniu ap
leistam kapo szale dvieju kitu 
mirusiu paežiu, o su ketvirta 
teipgi gyvena nesutikime. To
jo senio gyvenimas su kotrioms 
moterimis per asztuoniolika 
metu buvo labai audringas.

Ketvirta motore kalbėdama 
apie savo Bermona sako, buk 
jojo treczia įnirusi pati nors 
karta hikveps in jojo szirdi bai 
me Dievo ir pataisa jojo gy
venime. Da žiu retoj a 
kuri prižiurinejo
treczia paezia sako, buk priesz 
mirimą, motoro pri|aiegc kad 
sugryž ant szio svieto isz užgra 
binio gyvenimo kankyt savo 
vyra už nedora pasielgimą su 
jaja už gyvasezio. Matyt moto
re dalai ko savo prisiega.

ligoniu 
mirsztante

UŽSPRINGO ANT SMERT 
NUO DANTŲ.

Millersville, Pa. — Ant lau
ko, užmiestije, likos surastas 
lavonas Jono Conell, kokios 
42 metu amžiaus. Isz pradžių 
policije buvo teisios nuomones 
kad žmogus likos nužudytas, 
bet kada daktarai ligonbutije 
tyrinėjo mirties priežasti rado 
gerkleje falszyvus dantis, ku
rio užsmaugė žmogų kada in- 
krito jam in geikle.

uždrausta meile,

Jonas Bolic-Duluth, Minn., 
ki, pasiutiszkai mylėjo savo

Karolina Pawlak, 
kuria nužudė peiliu, po tam

J igaspadine

Jonas 
palikdamas žmona, aunu ir 3 nužudė savo gaspadine, del to, 

"V . ! • '• a « «■ • •

kad jiji aplike laiszka nuo savo 
vyro isz Milwaukee, Wis., pa
liepdamas jai atvažiuoti ir pa- 
siymti savo keturis vaikus, nes

dukteris, broli ir daug gimi
niu. Velionis Kazimieras Bu- 
czas buvo sunki amsės ir sto- 
riauses Lietuvys. Ir ne tik sun
kiausias Lietuvis, bet antras mano tenais apsigyventi, 
sunkiausias žmogus ant viso2.—Kaip iszrodis naujas sūdąs del Supremo Court, 

tuos $8,383,000 ir bus pastatytas isz balto marmuro.
sekretorius, kuris važiuoja ant Broadway ulyczios Now Yorke apsiaubtas per policije, idant augsztesnis už vidutinio

žmogų, jis betgi svėrė net 640 gribe dideli peili, szoko ant
— svaru. Jis per ilgus metus ro- mieganezios moteres ir perpjo- 

PAVOGE KUNIGO KELNES dėsi krutaneziuju paveikslu ve Jai gerkle. Nors motore te- .

3
Isz didelio užvydėjimo ir bai- 

svieto. Nors jis buvo tik biski mes, kad Pawlakiene iszvažiuos 
I --- ------ —-J—Ug>0 j-ir gal daugiau nesugrysz, pa

jam neatsitiktu nieko blogo per prieszniuinkus Fascistu, kurie ketino ji užmuszti.
<1

SUDEGINO SAVE ANT 
LAUŽO, KURI UŽDE

GĖ ANT KIEMO.
Brunswick, Ohio.

PAVEIKSLAS KRISTUSO 
NEDALYPSTETAS PER 

UGNĮ, 
juin, Tex.. I Segui

1 » •

Prie czional-Mrs
Verna Childs, 50 metu, motina tinio rubežiaus, meksikonisz- 

I keturiu vaiku, apsilaisezius sa--■kam miostelije Del Narte, ug- 
ve gazolinu ir sukrovus daug nis 
popierios ant kiemo, atsistojo 
ir pridėjo prie to visko zapal- 
ka. Josios vyras atsikeli as, apie 
4 valanda isz ryto eiti in dar
bą ant farmos ir nematydamas 
josiofc, nusidavė jesžikoti ant 
kiemo, kur užtiko moteria gu- 
linczia kone sudegusia ant ug
nies. Childs’iene nesenai likos 
sužeista per automobiliu in 
galva nuo ko pradėjo kentėti 
ant proto.

automobiliu

sunaikino bažnyczia Szv. ; 
Mikolo. Keli žmonis likos bal- : 
setepdeginti norėdami i'sznesz 
ti nelkurios dalykus isz bažny- 
czios. Mano kad vienas isz dar
bininku lųi'ke taisimo vidun 
bažnyczios uždegė su žibinte. 
Viskas bažnyežioje sudegė. Bet 
stebėtina, kad didelis paveiks
las perstatanti meldžianti Kris 
tusa Alyvų darželije apsisau
gojo nuo nelaimes, norints van
duo ir liepsna siautė aplinkui 
bet visai nedalypstejo paveik
slo. Žmonis tuom atsitikimu la
bai persiėmė ir visaip apie tai 
kalba.

IR PASIŪLĘ JAM BUCZKI. perstatimuosia Hollywoodo ir 
Jefferson City, IH. — Ana feziaip rodo savo nepaprasta 

diena likos suimta antru kartu 
per policije Mrs. Edna Murray 
kuri su savo vyru 1925 mete 
atome kunigus Kansas City 
$195, kelnes ir czeverykus ir 
iszeidama isz jojo kambario 
puikei atsisveikindama, pasiu- 
lo jam: “dabar už tai, gali ma
ne pabueziuot.” Policije jaja 
nuo senei jeszkojo ir tik aria 
diena pasiseko jaja suimti. Už ♦ 
visus savo prasižengimus likos 
nubausta ant 25 metu kalėjimo.

U

sunkuma.
Szio nepaprasto žmogaus kū

nas paszarvotas randasi jo na
muose. Laidotuves buvo Ket
verge, Gruodžio 3 d., 8 vai., ry
te isz namu in Szv. Kryžiaus 
bažnyczia ir in Szv. Kazimie
ro kapines. * ,

Monitor

kuris randasi

MERGAITE APSIVEDĖ SU 
SAVO PATĖVIU. 

* t

Harrisburg, Pa. — Benjami
nas Brandt, 56 metu isz Pax- 
sono kaimelio,
kalėjimo, turėjo priverstinai 
apsivesi su savo ’szesziolikos 
metu poduktia Averina. Patė
vis buvo naszlys ir likos užda
rytas kalėjimo už sužagejima
savo podukteres, kuri neužil-, Kliube. Apio 200,000 žmonių

BANKAI ISZSIUNTINES 
6,000,000 doleriu.

Pittsburg, Pa. — Czionaiti- 
nei bankai pradėjo iszsiunti- 
net ėzekius tiems, kurie czedl- 
no per visa meta Kalėdiniam

bego laukan, bet kiemo mirė. 
Balickis buvo surastas kam
barine mirsztantis ir likos nu
vežtas in ligoributi.

Pawlakienes vyras pamėtė 
jaja, isz priežasties szeiminisz- 
ko nesupratimo, pasiymdamas 
su savim keturis vaikus.

DARJBININKISZKOS 
ŽINUTES

LENKTYNES SU TRUKIU— 
VYRAS PAGAVO PABĖ

GUSIA PACZIA.
Royarsford, Conn. — Marti

nas Nash, turtingas farmens, 
kurio pati pabėgo su kokiu tai 
agentėliu, inszoko in automo
biliu ir pradėjo vytis paskui 
pabėgusia porele. Nash pribu
vo greieziau in miestą Frank
furt kaip trūkis in laika iszli- 
pant pabėgėliu ant stoties. Su 
pagolba policijos aresztavojo 
agenta kuri norėjo nuszaut ant 
vietos, bet policije ji sulaikė 
nuo to.

Pas skvajeri Nash pasakė 
pamoksta savo prieszui, idant 
iszvažiuotu ant galo svieto, ba 
jeigu ji kada sutiktu, tai nu-

NUKIRTO MOTEREI GAL
VA KAD JI NEBUCZIAVO.

Opelika, Ala. — Didelis už- 
vydejimas,
bui;dingieris ir buryke, buvo 
priežaste nužudinimo moteres, 
kuri atszalo nuo savo vyro. 
Szimo Weinrott. Motore mylė
josi su burdingieriiun su ku- 
riuomi praleidinejo daug laiko, 
o vyras trokszdamas dažinoti 
neteisingysta savo paezios, nu
ėjo pas burtininke, kuri jam 
pasakė, kad jojo pati ji daug 
apgaudinėja. Szimas atejas na
mo, norėjo pabueziuoti savo 
paezia, bot toji atsisuko nuo 
jojo. Szimas teip inirszo ant 
fcavo moteres, kad pagriebęs 
mėsini peili/ patrauko kelis 
kartus per geride ir galva pa- 

zmo tolio sku- 
; pasidavė in 

policijos rankas o burdingle- 
rius pabėgo.

v

siliko tiktai ? 
ros. Vėliaus

gio tikisi pa'silikti motina.

STATYS TRECZIA MILŽI- 
NISZKA BREKERI. /

Shamokin, Pa. — Readingo 
angline kompanije neužilgio 
pradės statyti treczia milžinisz 
ka plienini brokeri panaszu ko- 

. kis yra Locust Summit ir St.
Nicholas arti Mahanoy City, 
ant vietos seno Bear Valley 
brokerio arti Shamokin. In ta- 
ji brokeri gabens anglis isz 
Henry Clay, Bear Valley, Burn 
side, Sterling ir Big Mountain 

: kasyklų ant iszczystinimo.
Naujas brokeris kasztuos apie 
penkis milijonus doleriu.

aplaikys in szeszis milijonus 
doleriu czionaitiniam distrik- 
te.

NUSZOVE VEDUSIA
MOTERE IR PATS SAVE.
McKeesport, Pa. — Mrs. 

Berta Paxton, 34 motu, motina 
penkių vaikui li'kota nuszauta 
per josios vyro drauga Juliu 
Bertie, 38 metu isz Coal Val
ley, po tam pats nusiszove. Ji
sai turėjo tris vaiku's ir dabar 
asztuoni sieratelci apverkineja 
savo gimdytoju. Bertie selino 
prie savo draugo paezios, kuria

> J ♦ I

prikalbinėjo ant nedoraus ko- 
lio, o kada toji nesutiko ant 
jojo prikalbini m u nuszove jaja 
ir pats 'save/

TRYS ANGLEKASIAI UŽ- 
MUSZTI EKSPLOZIJOL
Logan, W. Va. — Trys ang- 

lekasiai žuvo No. 1 kasyklosla 
prigulinezios prie
Coal Co., arti ezionais, per eks- 
plozijo tunelije kuris radosi 
po upeluku. Eksplozije su
drasko virszune žemes ir visas 
upelukas ingriuvo in kasyklas 
užliedamas kone visas. Mano
ma kad eksplozije kilo nuo ki- 
birkszties, kada vienas isz dar
bininku greže akmenije .skyle.

šia.
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SŪNELIS NUSTUME
MOTYNA NUO TREPU.

Oneida, N. Y.,—Leo Markus, 
38 metu, kuris gyrėsi kad ap
važiavo visa svietą, likos nu
baustas per sudžia ant trijų 
menesiu in narna pataisos. Leo 
sugryžo namo po 18 metu u|bo- 

” apvažiuodamas ko- 
nia visa svietą.

Jurgis Man-

JEIGU MANE NEISZGY- 
DYSI, TAI TAVE
NUŽUDYSIU.”

Perlee, Iowa.
vi lie ateja's pas daktara Pear
ce Sivoll paszau'ke: “ 
iszgydyk mano, ba kitaip asz 
tave nužudysiu!” Kada dakta
ras ji apžiurėjo, apreiszke jam, 
bulk turi eiti po operacije, nes 
kitaip ji negales iszgydyti. 
Manville tetraukė revolveri, v
nuszaudamas daktara ant Vle? 
tos. Policija žuĮdintojtf tuojaus 
suome.

Daktare

AR RANDASI KUR
NIEKESNIS ŽMOGUS?

C'hiuago, III.,—Viktlirije Ole- pas savo senukia molyną, o ka- 
an atėjus pas magistrata su

me rystos,

Philadelphia, Pa.—Readingo 
geležinkelio kompanija, iszuos 
4,000,000 milijonu doleriu, ant 
elektrikiavimo savo pasažierin- 
iu trukiu in Norristown, Pa., 
pastatima naujo doko Port 
Richmonde, ir dirbimo nauju 
lokomotivu Rcadingo szapuo- 

Darbo turės keliolika
tukstanezei žmonių. Readingo 
kompanije iszduos 21,500,000 
milijonu ddleriu ant clektrikia- 
viamo savo geležinkeliu ir pa
dirbimą naujausiu elektrikiniu 
vagonu. Darbus pradės1 už ke
liu sanvaieziu, idant duoti už- 
sieminimus del bedarbiu per 
žiema.

Monessen, Pa., — Dirbu!ve 
drato, Page Steel and Wire Co. 
apflaike užkalbinimą ant padir
bimo drato už 6,000,000 milijo
nu doleriu, nuo Golden Gate

Nuvejąs pas Jilto kompanijos, kuri pradės 
neužilgio statyt milžiniszka 
tilta.

Mount Carmel, Pa.,—Daug- 
stume jaja tropais žemyn, kad iau kaip 2,400 anglegasiu czio- 
net senuke iszsPlauže sau koja 
ir ranka, kad reikėjo jaja nu
vežti ii) ligonbuti. Sudže isz- 
kirtes nelabam sunu gera pa
mokslą, gailėjosi, kad negalėjo

$22,000,000 ANT KALEDU.
Washington, D. C. — Valdže 

szautu- kaip szuni ant vietos, iszmusze del Kalėdinio Diedu
ko 22 milijonus auksiniu pini
gu, kuriuos iszdalins kaipo do

me už svetimoteriavimą, ne® vanas del žmonių, kurie apdo- 
ir jisai turi paezia ir du vai- vanos auksinius pinigus del 

savo giminiu ir pažystamu.

t •Farmens pasiėmė savo paezia 
namo o agenta uždare kalėj!-

*

kvs.

NUBAUSTI UŽ LAUŽIMĄ
PROHIBICIJOS TIESAS.

Philadelphia. — Terp dau
gelio prasižengėlių kurie per
žengė prohibicijos tiesas rado- 

* > a a a a •si ir szitie: Mikola Bruczak isz 
Fraokvilles, Franas Kubilius 
isz Port Carbon, Vincas Pūkas 
ir Edvardas Gumoskis isz 
Cumbola, Kostas Szczansfki ir 
Joną® Urkufcki isz Readingo.

* 
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EGLE 500 METU SENUMO.
Glacier Park, Mont. — Ant 

kalno Rocky Mountain auga 
milžiniszka ogle turinti 180 pė
du aukszczio, deszinfts pėdu 
aplinkui ii4 apskaitoma kad ne
mažiau kaip penkis szimtus
motu. Datig žmonių atlankanti džiausiu niekszu ant svieto ir 
Glaqier Parka atvažiuoja pa- davė .jiai persiskyrimą nuo 
matyti taji nepaprasta medi. jojo.

da "toji nemokėjo pagamyt su-
skundu ant savo vyro, buk jus »«liu valgi, kaip jisai norėjo,
yra niekiauses vyras ant svieto 
o tai isz tos, priežasties: Ole
an u keliu menesiu kudykiy mi
re, o kad neturėjo pinigu ant 
palaidojimo kūnelio, juju kai
mynai ir priotelei dagirde apie
juju vai’ga, sudėjo užtektinai ji nubausti nors ant deszimts 
pinigu vyras iszvažiavo *piik-

grabeli, bet nesugryžo 
namo net už dvieju dienu, pa
kol visus pinigus nepraszvilpe 
ant goru laiku. Draugai dagir
de apio toki pasielgimu Oleano,

me'tu.
ti bet

Paskutines Žinutes

patis nupirko grabeli ir palai
dojo kudyki.

Magistratas isžklausos užme
ti ne j ima nelaimingos moteres 
prieszais gavo vyra, pripažino 
buk isztikruju jisai yra- di-

11 Grand Marais, Minn. — 
Keturiolika ypatiu dingo ant 
Superior ežero laike viesulos ir

naitineje aplinkinėje pradėjo * 
dirbti per atidarima Reliance, 
Locust Gap ir Richards kasyk
lų. Tik Pennsylvania ir Alaska 
kasyklos da nedirba.

Philadelphia.
phi a Electric Co., neužilgio 
pradės naujus darbus lazduo
dama daugiau kaip 20,519,000 
doleriu ir tukstanežei žmonių 
aplaikys darbus.

Philadel-

1 k

v

manoma kad visi žuvo. Tarp 
dingusiu randasi motina su 
penkiais vaikais.

H Pittsburgh, Paa. — Gi- 
lukmingai iszsigolbejo 15 mi- 
nyszku isz deganezio klioszto- 
riaus Szv. Honrikio. Ugnis pa
dare bledcs ant 4,000 doleriu.

Trumpi Telegramai.
U Grand Rapids, Mich. — 

Franciszkus Goloc, levas devy
niolikos vaiku, likos nubaustas 
ant dvieju metu kalėjimo už 
dirbimą munszaines, nes kitaip 
negalėjo iszmaityt taip dideles 
szoimynos.
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Kas Girdėt
. .   —-m...———

Laikas nuo laiko skaitome, 
buk kokis tai virszininkas tu
rintis koki publiezna darbu,> 
suezedino sau puiku turteli lai
ke savo urėdo. Paimkime toki 
raerifa isz New Yorko, kuris 
per szeszis metus darbo sudėjo 
in banka 360 tukstanezius do
leriu o tūlas sudže in laika tri
jų metu sudėjo in banka dau
giau kaip 700 tukstanezius do
leriu.

Tokis suczetfinimas daug pi
nigo in kelis metus per *publi- 
cznus virszininkus atkreipia • 
atyda žmonių ir užklausimai 
kur tuos pinigus gavo. Ant to 
nesunku atsakyti, juk sziadien 
Suv. Valst. yra auksinei laikai 
del politikierių ir butlogeriu.

Buvusio Amerikoniszfkas am
basadorius in Vokietije, nese
nai apreiszke buk Amerikonai 
išduoda ant svaiginaneziu gė
rimu užmbežijo milžiniszka 
suma daugiau kaip bilijoną do
leriu. Ant Europos pripuola 
730 milijonai o Kuboje 285 mi
lijonai doleriu. Bet ant to ne
pasibaigė, nes daugeli milijo
nu išduoda Meksike, Kuboje 
ir mažu salų.

Ant svaiginančiu gėrimu isz 
Ameriko plauke milijonai do
leriu in svetimus sklypus, o mu 
su vargingam Ameriko žydi 
palaiminta prohibicije pagim
dė “namini sztopa” su ku- 
riuom žmonis trucinasi ir ne
tenka proto.

namini sztopa

Geriausia papelnijo isz kares 
buvusis Vokiszkas kaizeris, ku 
rio turtas sziadien siekia dau
giau kaip 60 milijonus doleriu. 
Po teisybei neteko Wilh rimas 
savo karaliszko sosto, bet tun 
galva ant stuobrio, o milijonai 
jojo padonu neteko gyvascziu 
ir turtu,*

Matydamas dideliam vargo 
savo tėvynė, Kaizeris nesisku
bina su pagelba del savo tau- 
tiecziu kuriu sziadien randasi 
5n dvideszimts milijonai be 
darbo, bet prieszingai, nes pa
davė praszima in valdže, kad 
da per mažai aplaike milijonu 
už užgriebtus jojo karaliszku 
palociu.

ne yra teip baisus

Kokia tai mokvta inoterelo v
vadinama Madam De la Far- 
nen, apraszineja, buk pagal jo
sios nuomonia, tai pekla arba 
pragras,
kaip sau žmonis perstatineja 
kuri susideda nevos isz ugnied 
ir smalos po prižiūra kokiu ten 
velniu. Pekla del žmonių Vra 
tai svietas ant kurio žmonis 
gyvena. Yra tai Lszmintinga.s 
davadžiojimas ir duoda žmo
gui gilu užsimanstima.

Daugelis senoviszku raszt:- 
ninku mums perstatinėjo pek
la kaipo dideli ir gilu pragara 
su baisia bromą, kur būna kan
kinami nusidėjėliai smaloje, 
ugnije, kepami ant pecziu Ir 
badomi su inkaitusioms gele
žimi. Bet tas ne yra tikrai pek
la.

Tikra pekla yra žemo ant ku
rios mes gyvename. Yra ji ji 
nuomonėje tinginio, turtingo 
ar varg^zo, kuris neturi toli
mesnes vilties del gyveninio, 
kuris nepraleido savo gyveni
mo naudingu užsiėmimu, kad 
ja^ gyvenimas butu vertas gy-
venimo ant svieto.

Pekla yra taį tusztumas, be-

abojotiszkumastikslingumas, 
gyvenime ir gyvasties — dar
bu myslia ir darbszumas, veda 
žmogų pirmyn prie gyvenimo 
rojaus.

Daugelis žmonių užpyksta 
labai, jeigu jiems kas pasakytu 
kad neturi sveiko proto, bet 
daugelis juju visai neturi pro
to, o kad ir kiek turi, tai ne
moka suvaldyti kaip ant pa- 
vaizdos ymsirne:

Žmogus, kuris per visu savo 
gyvastį czedino ir sutaupino 
keliolika doleriu; užkasa pini
gus in daržu ir po kokiam tai 
laikui persitikrina, kad kas to
kis juos sau prisisavino. Apie 
tokius atsitikimus tankei skai
tomo laikrasžcziuosia, kas pa
rodo stoka iszmintios, ba dar
žas arba žeme ne yra tinkama 
vieta ant slėpimo pinigu. Ant 
to yra bankai ir kitokios sau- 
gios vietos ant taupinimo sun
kei uždirbtu pinigu. Ne sehel 
kokis tai žmogelis pūslėje pi
nigus senoje bleszineje, o po 
jojo mireziai szeimyna nerado 
pinigu, nors žinojo, kad juo
dins turėjo. Gal kas kitas su
ras ateitije ir išz to gerai pasi
naudos.

Ana diena, skaitome, buk tu
la mergina isztekejo už vyro, 
su kuriuom susipažino vos va
landa; tai vela, kada kokia tai 
naszlo sudėjo pinigus kokiam 
tai privatiniam banke, kuris 
subankrutino ir pinigai dingo. 
Kitas kvailys indejo kelis tuks
tanezius doleriu in aliejiniu 
kompanijc ir viskas dingo. Tai 
vela, kad kokis tai senas kvai
lys turėdamas 68 metus, apsi- 
paeziavo su mergaite 19 metu. 
Tukstancziai žmonių perka vi
sokias sziyas neturinczioB jo
kios vertes, o kad pridėt prie 
to, da visokes savžUdinsta-, 
tai pasidarytu puikus paveiks
las, kuris perstatytu visus tuos 
kvailus ir neiszmanelius kurie 
del stokos sveiko proto priside
da prie sutvėrimo szio svieto.

žmonių

I

'ISZ LIETUVOS
ft' * '**'

PASMAUGĖ SAVO KŪDIKI, 
DU KARTU PALAIDOJO,

O VIENOK PAKLIUVO.
Diržiu kaime (Žeimelio Vai.) 

ūkininko J. Navicko tarnaite 
Liucija Survilaite, viena birže
lio menesio nakti, pagimdo kū
diki. .Pagimdžiusi, kūdiki pa
smaugė ir nunoszusi pakaso ji 
savo szeimininko galauky. 
Bet kadangi jai atrodė, kad pa
laidojusi savo vaika, neganetin 
ai saugioj vietoj ir jos nusikal
timas galis būti susektas, tai 
neramios sąžines vedina, in ke
linta nakti kūdikio lavonu isž- 
kaso ir nunoszusi not in kita 
valscziu (Kriukų), palaidojo ji 
antra karta, Szaszu kaimo szilo. 
Bet, paslėpti savo nusikaltimą 
jai vis'tiok nepasiseko, žmones 
omo intarineti, skleisti gandus 

susiprato policija :
Tardoma

• ♦, 1 * * '4

kame prisipažino.

szėimininko

> 
rkuriais 

Survilaite suome, 
ji visame
Perduota Sziaulih apygardos
teismo tardytojui Joniszkyje.

MIRĖ 115 METU AMŽIAUS 
SULAUKUSI.

Gruzdžiuose mire pil. I. Szim 
kaitė, kjiri sulaukė gražaus 
amžiaus, 115 metu. Senute be
veik iki pat mirties vaikszczio- 
jo elgetaudama ir mirė būdama 
visai sveiko proto.

kjiri

LIETUVA VĖL
APAUGS MISZKAIS.

Miszku departamentas buvo 
paskyręs dideles miszko varžy
tynėse niekas ne vieno pagalio 
nebepirko.

APSKRITIES KASININKAS 
KONTRABANDININKAS.

V1 tb ■. ' *

Direktorijai pavyko iszaisz- 
kinti,
ties kasininkas Richmannas 
iszeikvojo apie 160,000 litu

•4b

71717 ji\W\j 3U

\\

F

1

H
I“
M v $

1

ui
<

f

i

r\
\

t

geriausės ir jauniau-
SES FARMERIS.

Glenn Fanrow, 20 rriotu isz 
Danville, Yell pavieto, Arkail-į 
su, aplaike dovana $1,000 nuo 
American Royal Live
Show, kuri atsibuvo Kansas 
City, kaipo geriauses ir jau- 
niauses

Stock

Amerike.
Farrow yra vėd i as tiiri 'sunu,
prigolbsti motinai
farma isz 240 margu žemes ir

inunesuius vai-*
IĮ,

Farmer i s

apžiūrėti

• szaugyt tri 
kus.

*»

P r t likti apskr.

Atmonįjimas
• ■ • • ’ ' ‘l,/l •

llolamlijos laivas “Alkmhss” 
gryžo nuo salos Java, pilnas 
prikrautas szaknu, taipgi ir kl
iokiu brangiu produktu.

■So u t liairnptone laivas inmete 
inkaru, o mūrininkams buvo 
leista iszlipti ant kranto.

Vienas is marininkii Hendrik 
Wersteeg iszlipo isz laivo ir ne- 
sze ant deszinib peties bezdžio- 

o prie 
prisikabi-

ne ant kairiojo papūga 
skurinio diržo buvo 
nes naszuli Indiszkos visokios 
materijos, kuria mieste norėjo 
parduoti, taip kaip ir beždžione 
su papūga.

Tai buvo pradžia pavasario, 
anksti da pradėjo temti. Head-

gyveno vienas.
— Tai dyvnas koks žmo

gus! — pamielino ir susisnrmn-. 
tino, kad pirmiau jaute baime. 
Olandijos mūrininkas yra bied-

Ii ’ » i

mis, kad ji butu galima hjivogt-
— Jaigh turi briežuku, tai 

paszviesk man — tarė nepnžin- 
stamas atidarydamas namu.du
ris.
Mūrininkas iszpilde praszyma

ry I Harry! asz esu nekalta...
Netikiu tau! — atsake 

sausai nepažinstamas.
— . Harry, asz esmių nekal

ta! — paantrino jauna mot 
risžkb užkimusiu baisu.

— Tai tavo paskutiniai žo- 
asz juos prilaikysiu sa- 

Liepsiu juos

(U

F

iszpuoszta sa-

ir, kada iiiėjo vidų, nepažinsta- 
mas atneszo lempa, kuri ap- 
szviete puikiai
iona.

Hendrik Wersteeg dabar nu 
si ramino. Turėjo nodieja, -kad 
nepažiristatna daug ka gales 
pas ji nupirkti.

Nepažihstamas tuojaus isz 
kilo kambario atnesze kletka.

— Tndckite ežia savo papii- 
ga — tarė. — POtain asz ja pū

džiai,
vd attninyt-ja.
per visa gyvenimą antrinti. — 
Ir balsas nepažinstamo urnai 
nutruko, bet tuojaus vėl atsilie
pė:

Bh m vi i u dar tave t Jr II
ir
pri -

Ar jus moterėlės geidžete 
užlaikyti meile savo vyro? 
Jeigu teip, tai iszpildykite sc- 

prisakymus,o 
jums pasiseks:

Nekalbėkite tankei savo vy- 
“gerus laikus” 

kins turėjote būdama mergina.
Nekalbėkite visu savo darbu 

kokius taja diena dirbai kada 
vyras pareina isz Įdarbo.

Nokalbekie jam koki ergeli 
Ii turėjai su vaikais ir kaip ant 
jujii pykai.

Nokalbekie jam kaip sutru
ko virve su skalbimu ir kaip 
turėjai isz naujo skalbti, o kū
dikis verke per visa ryta.

Neprilyginekie jojo prie ki
tu vyru, paniekindama ji u7/ 
jojo kaltes ir vėlindama idant 
būtumei už kito isztekejus, ba 
ir tau nebūt u miela, idant tau 
vyras iszkiszinetu tavo kaltes. 
Geriau pagirk ji, kad nesiran
da kito už ji geresnio, o jeigu, 
ir tokiu neyra, tai ant galo in- 
ti'kes ir pasiliks geru.

Neapsileidinek savo pavė
duosią. Vyras tau nieko nekal
bos, bukio tvirta, 
neužganadinanezei 
kutvalos bobos su taukuota 
krutinę ir apsivelusia. Puikiau 
šia motore, būnanti apsiloidus, f ’
yra pikta paveizda del vaiku 
ir vyro. Laikykis szvarei bukio 
suszukuota ir nuprausta, o vy
ras nežiuręs ant kitu blauzda, 
trumpu szlebukiu ir •szilkini.it 
panczialku. i

jus moterėles
meile savo

kanczius

rams ‘ apie gerus laikus

gal

kad, Klaipėdos apskri- 

kalėjimo viršininko pavaduo
tojas Krieger, apie 20,000 litu. 
Padarius krata, pas Richman- 
na, buvo rasta ne maža kontra
bandos: 18 pakeliu po 500 gr., 
olandu tabako; pas Kriegeri 
1,000 cigaru, 8 buteliai konjako 
300 papirosu. Visi szitie dai
ktai buvo invežti in Lietuva 
kontrabandos keliu.

OnU’sziszkis, 
Dusenuose ukin. Beniulio tvar
iau insikaso vilkai papiovo 4; 
avis, 2 kiaules ir tris antis.

Varėna Alytaus apdkr. Po- 
rucziu kaimo gyvi Z. i nėjęs me
džioti sutiko 12 vilku ruja. To
kia daugybe vilku sutikės ne- 
mėgino medžioti, nes bijojo, 
kad nepradėtu vilkai jo me
džioti. Džiaugėsi sveika kaite 
iszneszos.

Meikinc, Aly t. apskr. Kar- 
czingiu kaimo vieno ukin. vil
kai nusivaro isz ganyklų 3 te- 
lyczias in pelkes ir ten dvi pa
plovė, o viena ’smarkiai apdras 
ko. Ežerai ežiu vienkiemio ban
da buvo užpuolė 6 vilkai, bet 
arti buvė žmonis atgyne. Ka- 
czingin kaiman atėjo 8 vilkai 
papiovo darže besigananezius 
3 versziukus, o isz duržu iszc- 
jo nusineszo pasigavo 4 kiaules 
Lapkriczio 1 d., apylinkes iri'isz 
kuose buvo suruošta didele 
medžiokle, bet tik vienas vil
kas mišzautas.

Szilavotas, M'ariampoles ap. 
Isz KlobisZkio girininkijos stlr 

rezervato paprato vilkai
lankytis ir pas artimesniųjų 

, .J « ]F;| I* lH|, H 'I

kaimu ūkininkus. Vienur žąsis, 
kitur antis iszpiovė. Vienas 
ūkininkas praboeziu mbtodu 
buvo vilkams pastatęs tik jo's * 
neiszlaike. Matyt, didelio vilko 
butą, ikad ’slaistas net iii miš
ką huneszta.

nu

rik Wersteeg ėjo greitu Žings- į

uiti slapiomis miesto ulyczio- kabinsiu ant medžio, krida ap
sipras ir pradės sziieketi pati, 
kaS jai patinka.

Uždaręs papūga kletkOn, pa- 
prasze mūrininko, kad paimtu 
lempa ir pereitu kitah kamba
rin, kur ant didelio stalo gales 
iszdeti savo tavoms.

Hendrik paklausė ir nuėjo in 
kilapakaju. Urnai iszgirdo kad 

su trenksmu 
užsirakino;

ga z u
Mūrininkas

mis kurios labai prastai 
buvo apszvicstos.
misi i na apie savo sugryžima in 
Amsterdamą, apie motina, ku
rios per tris metus neninte ir 
apie savo mergina, kuri jo lah-
ko Monilkendame. Mislyja skai
tė pinigus, kuriuos turėjo gauti 
už visus savo parduotus tavo
ms ir aplinkui dairėsi, ar nepa
matys kur kokios krutuves sa- 
vo taavorams parduoti.

Ant Abovb Bar Street koksai 
ražiai pasipuoszes vyras už

stojo jam kelia ir paklausė, ar 
nenorėtu parduoti papūgos.
Man reikalingas toksai pauk- 

sztis — tarė.
nOrs toki tureli
szneketi su manim ir kam ne- 
reiklaucziau duoti jokio atsa
kymo. Gyvenu vienu vienas.

Kaip daugumas Ilolandijos 
mari ninku Hendrik Wersteeg 
kalbėjo Angliszkai. Pasako tai- 

preke,

(X o

‘dhie — Įierdaug myliu, kad ga- 
. | lecziaū tave pats užmuszti. To 

negaliu padaryti, ba tave da 
myliu....

— Dabar, marininko, klau- 
svk: kolei d 
szinits, 
nenuszausi, pats palei jos kojas 
sugriiisl negyvas. Vibnas, du, 
trys...

Aros nepažinstaina spbjb su
skaityti iki keturiu Hendrik 
kaip koksai pusprotis atkiszo 
revolveri in moteriszkc kuri 
vis da.klūpojo ir in ji žiurėjo, 

szuvis, moteriszkc 
slcnksczio. Kulka jai

ba tave da

a skaitysiu iki de
ja i gu tos motcriszkes

f

paskui ji durys 
užsidaro ir 
uždarytas.

Iszbales ir persigandęs pa
state lempa ant stalo ir puolėsi 
prieduriu, kad jas iszversti. 
Bet balsas ji persergėjo:

— Ne žingsnio, ba numirsi 
— Norecziau ka ant vietos!

Heildrik pakele galva ir

kad jas

Buvo

Ant

- ----------- ;■ --------- ------------- !

GAUJOS VILKU NE TIK UŽ
PULDINĖJA ANT GYVU

LIU IR SZUNU BET IR 
ŽMONIŲ.

Kaunas. — Sziemet priviso 
daug vilku. Isz visokiu Lietu
vos vietų ūkininkai skundžia
si vilkais, kad jie daug bledes 
jiems daro. Sztai koresponden
tu pranešimai:

Ponemunelis, Rolkiszkio aps. 
Dažnai apylinkes kaimus die
nom ir naktim vilkai aplanko 
ir koi nors gyvuli nukniaukia. 
Rimszioniu kaimo ūkininkas 
M. Cz. labai gailisi savo šuns, 
kurio vilkas paliko tik uodega 
ir koletą kaulu.

Linkmenys, Utenos 'apskr., 
iKauneliszkiu kaimo ukin. De- 
veikio tvartai! insi'kase vilkai 
papiovo 7 žąsis.

Kurkliai, Ukmergės apskr., 
Didelis vilkas pastojo Palinvos 

kad vyras dvaro darbininkui kelia ir ne- 
* • • * žiuri ant bodamas gąsdinimo ji nulydęjo

ko-

I

Nepaisyk ant liežuviu.

Nopaisyk aut jokiu lie
žuviu.

— Eikic tiesu keliu, b lie- 
žuvei per save dings.

— Kam .tltri nem i ego t, m i s- 
iindamas apie nedorybe tavo
nevos pri otelius, kurie tave ap
loję?

Liežuviai tau nieko ne
kenks jeigu an't juju nepaisy
si, ba kada sau bile niekus ip 
galva užminėsi, tada ju bijosi.

— Jeigu apie tave paleis 
tai pasini-teisinga paskala,

* • • • * 

bodamas gąsdinimo ji nulydęjo 
iki pat kaimo.

Repszcnai,' Ukm., apskr. Tik 
per paskutinius du menesius 
vilkai szios apylinkes ukin. pa
pjovė 28 avis, 4 kumeliukus, 1 
karve ir 1 arkli. Negana to, įa- 
bar pradėjo piauti pririsžtus 
kaimuose wzunis ir pro pama
tus kas tistvart uosiu.

pyk pataisyt; jeigu paskalas 
neteisingas, tai apie tai nėpa'i-
sylk.

4

TAI IR GERAI.
v i

— 'Tai tu Onute tikrai no 
eisi už manes.

Tikrai'.
)

— Tai ir gerai. Asz tokios 
upattos no butau omias.

s »

t

Iszsigirdo 
krito ant 
kakta suplesze. Tame paeziame 
momente J u bu langelyja’Subliz- 
gejo szuvis ir Hendrik patai
kytas veidą nnupuole prie sta
lo. Beždžione baisiai suriko ir 
pasislėpė po lova kampo.

ry t o j aus p rae i n an t i e j i
pro tuos namus iszgirdo stebė
tina namuose riksmą, spiegi
mą. Tuojaus duota žinia polci- 
jai, kuri atėjus iszlauže duritj.

Atrado du lavonus, moterisz- 
kes ir marininko.

Urnai isz po lovos paszoko 
Beždžione ir tiesiog policljaniui 
ant galvos. Visi taip daug per
sigando kad iszbegiota laukan 
ir tik paskui su primhšztais re
volveriais vos insidrasyta 
dun incili.

Prasidėjo tardymai; Aiszkus

kas galėtu

su kuria nepa-gi savo
žilis tomas tuojaus sutiko.

apie 
arba įkovoji-

r

vi-

lu
bose pamate hingeli, kurio pir
miau henužvelge, ir jame re- 
volverio vamdzi tiesiog in ji at- 
kiszta. Nabagas susilaikė.

Nebuvo jokios kalbos 
pasipriėszinima,
ma. Teisybe, turėjo prie saves, 
Įteili, kuris vienok tokiame at-

Eik paskui mane — tarė sitikimo buvo nenaudingas, net
revolveriu tokiame pade^ Buvo daiktai; * kad >mitrininkas -— G v venų vie-

ioli. Fats.papūga, klet jime nieko nęiszkirstum. Nepa
turiu ■

nepažinstamas. 
nas, gana 
kon indesi, o asž kletka 
pas save. Parmlysi paskui savo 
tavoms, gal ka ir daygiau nu
pirksiu.

Laimingas isz progos, kokia 
jam atsitiko Hendrik Wersteeg 
pasuko savo žingsnius paskui m nepažinstamas. — Turi man 
ta džentelmeną, 
nodieja kad jam pasiseko par
duoti ir beždžione, pradėjo sa
vo žvėreli girti, buk ji labai re
tos ir geros veisles, kurios pri
pranta prie Anglijos klimato— 
ir geriausia prie savo pono pri- 
sirisze.

Bet mariiiinkas tuojilus lititi- 
lb; nes einantis ponas jam nie
ko neat sakinojo 1 r rodosi jo ne
klauso.

Taip tylėdami ėjo toliau. Tik

o turėdamas

'lu '' i . | ,, ■ gr j!' M i ! u

tai beždžione turbut gailiauda- 
ma savo szilto gimtinio krasiį- 
lo- laikais ankst i pamaželi ‘liud 
nai, kaipo mažas kūdikis o pa
pūga skeseziojo sparnais.

Po gerai valandai kelione 
ant galo nepažinstamas tarė.

— Artinamės prie namu.
Iszojo isz miesto. Kelias da

bar traukėsi išilgai parkus, ap 
tvertus geležie tvora; laikas 
nuo laiko per krumus ir 
džiti szakas 
szvieša.

Priesz tvora apjilbsianezia 
daržu, szsitraukė isz kiszeiiiaūfe 
visa sauja raktii atrakino, var
tus ir jieans inejus vėl uždare:

Mūrininkas nusidyvijo; vi- 
duryja daržo pamate maža, dai 

Ir į' ' .m . 1 f . £
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mo-
mibgejo namuose

lu ir gražiai užlaikoma nameli, 
kurio langinyczios uždarytos 
noleidb in jo vidų jokios szviė- 

Tyllnti's nbpažiiistamaS^ 
namai be jbkio ženklo gyvybes, 
tas vlskaš jam buvo! Ihbrii ste
bėtina; Bet Hendrik itteimino 
sau, kad nepažinstamas name

sos.

J

ir su * .A. •

užmusze moteriszko ir po tam
žinstamas, kuris ji uždare, bu- pats nusižudo. Ilgoka laika tas 
vo pasislepos už muro palei lan
geli lubose, per kuri in marin- 
jnka žiurėjo ir laike atkiszta 
revolveri.

— Paklausyk manes — ta-

dabar patarnauti, o asz tau už 
tai atmokėsiu. Turi manos 
klausyt, nes tau nėra jokio isz- 
sirinkiino. Arba manos tuojaus 
paklausysi, arba tave ežia ant 
vietos kaip szUiii paguldysiu. 
Atsidaryk stalo stalcziu... tenai - į k‘T* 7 • f * 'J1' "Tl , *» t
yra szrisziais szuviais revolver y
ris; pritnusztas penkiom 
kum... Imk ji.
Mariiiinkas visas drebėdamas 

paklauso. Sodinti ant jo peties 
beždžione isz baimes sucypė ir 
pradėjo drebėti. Nepažinsta
mas toliau kalbėjo:

— Tonai toliau užlaida, už
dengia pakaju; nuimk ja.

Hendrik nuplesze užlaida ir 
pamato lova, o joja g 
moteriszke su surisztom

dramatas buvo paslaptyja. Po 
tam pažinta užmusztus ir ste- 
betsi, kokiu budu lady Fihugal, 
Anglijos lordo pati, 
tame name su mari ninku 
ris viena diena tik pirmiau at
plauko ant laivo in Southamp
ton.

To namo savininkas negalė
jo nieko policijai paliudiyti.

Kad visa ta dramata geriau 
iszaiszkinti. Namas priesz asz- 
tuones dienas kam tokiam buvo 
nusamdytas. Samdininkas va-

atsirado
h, ku-

kul- dinosi Collins isz ManchSstcrio 
kur isznyko. 

Collins nesziojo binok-

ulinezia
ran

kom ir kojom ir su užkimszta 
burna, kuri žiurėjo akim pil
nom baimes.

— Ąlriszk ta moteriSzke ir 
atkimszk jai burna — liepė ne- 
pažinstamas.

Paliepimas tuojaus buvo isz-y ", i" i « ' *' ’ j r
plldyts. Mdterišzkb labai jau- 

gi’bžybės;
puolėsi ahtz^bliu priesZ langeli

i? / ■

na ir stfebuiklingofe
puolėsi
' zaiik’daina HHHHHH

— HdhT; tai biaurtis dar
bai! Atvožės mano in tuos na
mus kad nužudyti, kad už-

ir kuris nežinia
Tasai
liūs ir turėjo ilga barzda, kuri 
galėjo but pridirbta.

Isz Londono tuojaus pribuvo 
lordas. Verke žiūrėdamas in 

Ir jisai taip 
kaip ir visi nieko nesuprato kas 
galėjo atsitikti.

Nuo to laiko lordas atsiskyrė 
su svietu. Gyveno vienas savo 
namuose Kensingtone, nematy
damas nieko, tik viena savo 
tania, kuris buvo įiemka ir tik 
papūgos žodžiu klausė, kuri 
nuolafbs plepėjo.
. — (Harry! asz ėsti įiekalta.

- * .■
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KVITU tnyg«le DnucyitaiM 4al Im- 
mokėjimo pitiigu Uroniaim. Broke lie 
KVITU kuprote DronryiUms dtl'Ka- 
eierloue uog aodetv pinto ant

Verke 
paezios lavonu.
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KVITU kaprale Dranryiteme del'Ka-

•utlrinkimu. Preke • • SBe,
W. D. BOCZKAUSKAS - CO-i 

MAfiANOY CITY. PA. ,
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muszti! 'Tu man sakei, kad nu
samdo! U iamrt, idant jame 
priiloistum pirmas dienas savo 
susigadiuimo. Asz mlsiinau; 
kad tu viską žinai. Mislinau 
kad jau persitikrinai apie tai, 
kad asz, buvau nekaltai... Har-

I4

Skaitykite “Saule”
• • •

*

W. IX BOCZKAUSKAS .
MAHANOY CITY>PA, 

A-BE-CELA arba pradtta altai 
rauymo, dal Llatuviaalhi vatUra. Ibp
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% Daktaras
Parasze Kun. Alexander; vers

ta isz Angliszko.
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Jau tasai Konetikas 
Tai ne kas, 

Daugeliuosia vietosiu visai ne 
apsimalszina, 

Pasiutimas ir gana. 
O tai vis tos bobos, 
Girtuokles hMaflos, 

Subėgusios girksznuoja, .
Ir nekaltus aploja.

Viena ant galo svaiguli gavo, 
Kaip per diena girtuokliavo, 
Bet vyras Už tai nedovanojo, 

Su kuloku užsimojo,-
Per žanda su kumšzėzia tvyk- 

sžtelėjo,
Bobelka ant žemes vyksztelejb. 

Vyra pas vaita nugabeno, 
Ir kasztus da užmokėjo.

Gerai del vyru tokiu, 
O da pusplikiu.

I / .

Sherlock Holmes ir 
Dangui Prisidave

sza, o tu keiki!” Į kampinis divono sklypas buvo
Tuom tarpu atbėgo nesziote, patiestas ant žemes ties lovc- 

inlindo in tarpa minios, ir pa-. le, kiek toliau kitas sklypas, 
siemerniorgai'te bueziuodama patiestas ties plaunamu -stale

liu, 
tik isz geležiniu virbalu. Ant 
jo buvo padėtas molynas du
benis ir senas perlrnkos uzbo- 
nas ir sziaip taip sukituotas. 
Medinio darbo su dviem siau
rom lent yriu kem buvo 
stalelis. Prie to buvo pritaisy
ta vieta rankszluoszcziui pa
džiauti. Trys senos nusineszio 
josios kėdės stovėjo kambarė
lyje. Ant vienos isz ju buvo 
krepszyfe, isz kurio kyszojc 
siuviniai ir brangus pioszimo 
dažai. Tame prastame kamba
rėlyje buvo invairiu 
daiktu. Tie mažmožiai 
kad kambarėlio gyventoja ži
nojo, kas tai yra grože, ir k a c 
ji kitados gėrėjosi grožybe.

Lapkriczio dienoje, kada 
lauke viskas buvo nunokė bei 
skaistu, sei’ganti mergaite gu
lėjo, ten kur saules spinduliai 
szviete per languti. Vienoje 
rankutėje ji laike apkabinu.' 
ypatingo darbo kryželi. Jis bu 
vo geltonas, o ant jo buvo ke
turiolika apskritu paveikslė
liu. iszdrožtu isz 
lukszto. 
vei'kslelio paraszas 
rymiszkas skaitimuo. Iszgany- 
tojo paveikslas buvo sidabri
nis. Szitas kryželis serganezia’ 
mergaitei buvo brangi liekana 
Jis buvo padirbtas isz alyvot * 
medžio, užaugusio Gethsema 
nio (Alyvų)darže. Prie jo bu 
vo “Keliu Kryžiaus” atlaidai 
To kryžiaus davėjas buvo sa 
kės ligoniai, kad ramins ja ser
gant ir jos dvasiai teiks do va 
nu.

Serganezioji mergaite buve 
silpna, suvargus, bet kantri. 
Ka tik buvo pabaigusi' meltftrf 
ji buvo visai rami. Jos veidą: 
meilus, apskritas, smakras 
duobėtas, 
žema balta kaktele, jausmingo: 
lupos ir melynai-pilkos akutei 
nuolat judėjo, visados meilios. 
Tokia buvo tos mergaites isz- 
vaizda. Ji buvo papratus būti 
viena. Retas ka rūpinosi ja. Ji 
buvo mažai keno žinoma. Ta 

septyniolikos 
metu mergaite turėjo szviesn 
protą ir skaisezia nekalta szir
di. Iszgirdusi žmogų 
augsztyn ligonis nudžiugo. Jo 
iszblyszke veideliai

ja-
4 4
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kuris buvo padirbtas vien
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O, Karolinaite, kodėl tu pa
bėgai! Mcm buvome visai iszsl- 
ganctet” Ir ji nusinesze ja, ei
dama ’ir kalbėdama.

Mulai susitvarko truktelėjo

‘‘Sakau, paliauk!
Spiegantis bei graudus 

s'kambejo 'kūdikio balsai. Jame 
buvo tiek daug rūstybes ir prk- 
tumo, kad net inpykes bernio- vežimai knwtelojo ir girgžde-

I

I

su-

Įritąs

niu

kas turėjo -sustot ir s telūri is.
Tai buvo Philadelphijos t

mieste, kuomet dar nebuvo di
džiu automobiliu sunkenybėms 
vežioti. Ilga eile mulu trauke 
gatvėmis, nuo stoties iki mies
to pakraszties,.sunkenybių pri
krautus vežimus. Kelios poros 
szitu gj’vuliu iszlindo isz pla
taus tarpvarezio ant Devintos 
gatves, traukdami sunkius ve
žimus. Kaip tik pirmutinis bri
kas pasirodė, paskutinio mulo 
koja insprudo, insipa’iniojo In 
ilga reteži. Nesikosdamas gy
vulys e me metytis ir spardytis. 
.Jis intrauke visa eile gyvuliu 
in netvarka.

Du ar trvs ten stovinti žmo- •r
nes tapo sugaiszinti.* Kelias 
buvo nepereinamas. Terp žmo- 

lyg paklydęs balandėlis,
stovėjo mažiutele mergaite, 
atrodanti ne ka daugiau kaip 
szesziu metu.

Mulu vanriojas buvo augsz- 
tas bernukas, drūtas ir veiklus. 
Jis buvo inszirdes del sugalste- 
ties ir keikdamas plieke mulus 
storu botagu eidamas pro sza- 
li. Priėjės ties nelaiminguoju 
gyvuliu; kurio koja buvo insi- 
painiojus in reteži, berniokas 
pamėtė botaga, pasiėmė sun
ku pagali su vinimi ir visa sa
vo jiega paleido mului in szo- 
na. Gyvulys drebėjo ir szokinė
jo, nes žiauri vinis perdreske 
jam oda. Kraujas pradėjo bėg
ti. Senesnieji ta matydami iaz- 
reiszke pasibjaurejima ir pasi
piktinimą. Mažyte-gi mergai
te, isztiesus rankutes pribėgo 
verkdama: “Kaip drysti tu?”

.Jaunikaitis nusistebėjo. Jis 
nebuvo kiaurai blogas, bet jo 
upas pergalėjo szitaroe atsiti
kime, kaip ir invairiuose 
tuose atsitikimuose buvo 
blogu padaręs.
tarpu iszsitrauke koja, ir sto
vėjo drebėdamas kraujais ap
tekės. Mergaites skrybėlė kas- 
žin kaip buvo nupuolus. Vien
plauke staiga mergaite nusi
traukė gražia balta kaszmieri- 
ne skepeta nuo savo poeziu ir 
blizganeziom akim stovėjo be
veik po mulo kojų, bandydama 
sustabdyti tekanti krauja.

Nelaimingas ^arkleli!”
“Nelaimin-

darni nuvažiavo; žmones iszsi- 
•skirste. Tik mulu varytojas už
trukimo vietoje rado turkižiiri 
žieduką ant gatves. Apsižiūrė
jęs aplinkui ar kas jo nemato, 
berniokas pabueziavo žiedą ir 
insidejo kiszeniun, murmėda
mas sau: ‘ ‘ 
neneszios jo; jis daugiau nie
kam nevertas taip kaip ir asz. 
Jie vadino ja Karoli na i te, ir 
teisingai ji atrodė lyg karalai
te, toks kūdikis!”

Per isztisa diena jos meilus 
veidelis, su pilnom aszaru 
akim, stovėjo vaikino galvoje.

diena jis laikėsi, 
Jis buvo meilus 

ypaez paskutiniam gyvulėliui, 
nes kada tik dirsteldavo in ran 
da szone, tuoj jam prisiminda- 

” Dievas tavęs 
niekuomet iiemusza 
ki.”

Jis

Ji jau niekuomet

dienoje,

Mulas

ki
li 

tuom

J»

paraudonavusiu

puikiu
rode Rosita ir 

‘tango” 
’ie vadinasi

Rnnlon garsingi

Per isztisa 
nesupyko.

vo szic žodžiai:
y o tu kei- žemeziuge

Prie kiekvieno pa- 
“Sta” n

pas

sau :

szdkikai parodo naujos mados
szoki. Szokikai parodo dvi dalis naujo szokio ku-

.4 < n; moder no’<li narni co > ! I 
ir 4 4

Mergaites
Daktaras

i n vairiu- maldų-, kad- ir žinau- 
ežiam jus dar priseina matyt: 
netikėtu daiktu.” 
veidas apsiniaukė.
tolinus kalbėjo meilingai.
‘‘Jei
kaip tamista, ant savo kryželiu 
ir karolėlių, tai ir asz bandy- 
czau laimėti, dangaus kara
lyste” su jais. Bet jie to neda
ro. Puse ju nesirūpina savo du- 
sziomis,
neprisiartina, ir tada jie viską 

jaigu 
Melskis ir

visi katalikai melstus!

kol mirties •valanda

M

0 gal būtu skaudu i szgi ra
tavo ligonis. 4 4 Asz visa-

Asz

“0 kur tu bestija buvai!
.Jaigu vidumaktyja parėjai?

Argi tu vis bam'biliais valkio
siąs!, ■

Ir tokia sarmata man darysi ?
Taip kalbėjo tūla mamele, 

Iii savo du'krc'K 
O ta jai atsake:

C 4

v

Ugi ar tu man uždrausi, 
Pasakysiu tėvui tai tu gausi, 

“Bu asz viską žinau, 
Ir daug apie tave girdėjau 

‘‘Man tu neuždrausi;
‘Tu greieziau in kaili gausi. 
O k a, ar no puiki dukrele, 

Septyniolikos metėlių mergele.
Gerai tau -motina, \ *

Už toki iszauginima,
O bns daug blogiau,

O kas daugiau: 
Dukrele iszplosz tau akis, 
Ar su pokeriu iszbadys, 

Reikėjo lenkt medeli kol da 
plonas, 

O ne tada, kada bus storas. 
Taip ir su savo dukrele pada

ryti reikėjo,* 
Kada da kelis metus turėjo, 

Dabar jau per volai rodą duoti 
Iii pataisos narna atiduoti.

* * ♦
Bronkso yra porele, 

Tai ėdasi kaiptszuo su katele 
Nežinia ar ilgai taip bus, 

į ‘ Gal abudu paims. 
I Neseniai garnys atnęsže duk- 

, rele,
Skaisti kaip kvietkele, 

Kaip žmonys isz szalies žiuri, 
Tai tas kūdikėlis daug vargo 

turi.
Neseniai tas žmogelis vėlai 

parėjo, 
Nežinia kur buvo ir kur sėdėjo, 

Pacziule ant jo užklupo 
Ir da kaip 'boba inirszo, 

Nutvėrė su dantimi žmogų už 
r pirazto, 

Gal boba vyra iszbalados, 
O tada pakaju turės ant 

visados.

Jus jaunikiai isz Szenadorio 
ko laukiate, 

Kodėl nesipaeziuojate, 
Juk ten daug mergužėlių turit, 
Argi prie altoriaus nuvesti ne

galit?
• Imkite ar tai stora, 

Ar plona.
O gal tada ju kraujas apsi- 

malszytu. 
Po pa bu Ikes nesitrankytu 

Ir mane ant Veselkos papraszy- 
kite,

I Ilgai nepuikavokite.
I * * *
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Visi gal skaito istorijas gar
singo Shcrlocko Holmes garsin
go detektyvo. Taigi kada 
Shorlockas mirė, atėjo prie var
iu Dangiszkos karalystes, mels
damas aniolelio, idant ji inleis- 
tu in vidų. Ant to aniolelis atsi
liepė:

dettfktvvo.

nt syk atlieka jaigu jie turi 
dar laiko. Melskis ir toliau, 
Mariute, ir atmink mane save 
maldose. ’ ’

Asz neturiu laiko melstis. 
Tamista geresne sziandie. Val
gyk kiek gulėdama, ir neimk 
vaistu nebent skausmas ir vėl 
užeitu. Asz nuėjės žemyn bar
siu juos, .kad tave viena 
lieka taip ilgai.

“ Meldžiu 
tarė, jie yra visi labai užimti. 
Jie aplanko mane kada tik ga- 
i. Nesakyk tamista nei žodžio.

“Man taip 
daug palengvėja, kada tamista 
ateini. Tamista esi taip geras 
man.
Ir abi 
aszaromis. t

“Psz!” tarė daktaras, -suk
damas savo laikrodžio grandi
nei! apie pirsztiLs. “ 
liu žiūrėti kaip tamista iszguli 
czion taip ilgai, tokioje vioto-

Stobetina kaip tat nenusi
bosta. Tamista neleidi man pa
taisyti kambarėli. Jis visas fo
lds apleistas, kaip jis atrodo!” 

“Užtektinai geras, dakta
re. Tamista žinai, kad asz ii- • 
gai czion nebusiu, ir kam da 
gaiszinti turtą? Asz esu paten
kinta ir labai linksma. Mano 

papildo visus 
M ’ '

< <

>»

vagius,

— O kuom tu esmi l
— Esmių garsingas Sher

lock Holmes. «
— Bet asz apie toki žmogų 

nieko negirdėjau. > O kuom tu 
užsiimi?

— Asz gaudau žudintdj’us, 
sujcszkau dingusius

žmonis, tyrinėju prigavingas 
paezias, sznipineju paskui ne
teisingus vyrus, atrandu viso
kius prasižengimus ir 1.1.

— Gana, palauk czionais 
truputi, paklausiu szvento Pet
ro, ar galiu tave inleisti.

Kada aniolas iszaiszkino ka 
Sherlokas jam kalbėjo,
labai nudžiugo ir paliepė sve- 
czi tuojau-s inleisti ir pristatyt 
jam. Apžiurėjas sveczia gerai, 
tare in ji: *

— Ar žiubi mylemas Sher-

kosiu apie ji. Jo istorija gana 
ilga.

4 4

Ii,”
dos maniau, kad tas žiedukas 
buvo tarnistos mažos dukreles.

tankiai norėjau klausti 
apie ji, bet bijojau užgauti
szirdi.”

Linksmas juokas pasigirdo 
kambarėlyje.

“Pasilik rami szirdėle. Ne, 
asz ošiu viengungis. Bet tas 
kūdikio žiedukas turi mano 
gyvenime isztisa istorija. Tai 
atsitiko pirm dvideszimt-pen- 
kiu metu, kada asz buvau la
mintos metu. Lauk kol asz kita 
karta, ateisiu. Lik sveika.

Ir iszejo — linksmas bei 
geras žmogus, kuris tiek daug 
gelbėdavo palengvinti jos ken
tėjimus, kuris ateidavo kas 
savaite, užmokėdavo jos nuo
ma, nupirkdavo vaistu, atnesz- 
davo jai lengvu darbeliu, ir ja 
rūpinosi, lyg geras tėvas. Mer
gaites -szirdis doge dėkingumo 
meile, ir ji siuntė in dangų 
praszymus nuolatai, kad Die
vas duobtu; daktarui tikėjimo 
szviesos. Kai jos ražaneziaus 
poterėli slysdavo per jos plo
nus pirsztelius, seniai nevarto
jusius nei -siuvinėjimo adatos 
nei piesziamojo mokolelio, Ji 
meldo Nekaltos Paneles, kad

• y*

prakilni daktaro siela nežūta,

Toliaus bus —«
P W T i O- *■ ?l t

nebuvo koks prastas 
berniokas; ir jis -savimi gode- 
josi. Aplinkybes buvo priver
tusios ji būti mulu varytoju.

Ta vakara jis nuėjo
darbdavį jr pasako, kad dau
giau nebedirbs, kalbėdamas

“Asz rasiu kita goresni 
darba. Tai sopėtu mano miru
sios motinos szirdis, jeigu ji 
žinotu, kad asz dirbu prie mu
lu ir keikiu. Dievas “musze” 
malte szįandien, Karolinaite, 
tavo mažuja rankute.”

Tuo paežiu laiku Karolinai
te sėdėjo ant.-tėvelio-keliu, na
mie, kur viskas atrodė puiku 
bei malonu. Ji papasakojo jam 
kaip “nelaimingas arklelis” 
atrodo, kada tas blogas vaikas 
ji musze. Ji pridėjo: “Teveli, 
asz pamecziau savo gražu tur- 
kižini žieduką.

Nenusimink, Karolinaite,” 
atsake, praskėsdamas Jos 

garbinius ir žiūrėdamas mei
liai in jos skaisezias akutes, 
“asz tau duosiu kita žieduką, 
jei tu prižadėsi man nebėgti 
daugiau niekuomet po mulo 
k o j u. Ar p ri žad i ? ”

Mergaite patempė lupa, kra
tydama garbinius ir savo ran
kutėm apkabinus tėvelio kak
lą prižadėjo jo klausyti, bu- 
cziuodama savo mylima tote. 

<• ❖ ❖
Dvideszimts penki motai lė

kė kaip žaibas. Buvęs bernio
kas jau yra pilnametis žmogus 
su trupueziu žilu plauku ant 
galvos. Mažoji mergaite jau 
yra užaugus, paeziame amžio 
gražume. Jiedu yra niekuomet 
nesimato nuo atsitikimo 
gatves Philadolphijoje.

Laplkriczio diena,*graži, ma
loni nors miglota. Raudoni Ir 
geltoni lapai krinta szale ke
lio. Mieste gatves pilnos žmo
nių, atsisveikinaneziu paskuti
ni rudens gražuma. Miesto P— 
pakraštyje virszutiniame na* 
mėlio kambarėlyje po paežiu 
stogu gulėjo serganezioji mer
gaite. Iszbaltinta siena viena 
puse leidosi, lyg AtOgas, žemyn. 
Vienas mažas langutis, skustu 
Juodu audeklu 
szviete ir szilde kambarėli. Ke
lios kędes reme sulūžusia 1b-

nelaimingas arkleli
apskritas, 

lyg mažo kūdikio.

pa
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nebarti j u dak

tašai

melde serganezioji.

Tamista esi taip geras 
Pegul Dievas laimina.” 

akutes pasriuvo
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tarė daktaras

Asz nega-
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loke ,esame* labai susirupine 
czionais, nes nerandam danguj 
Adomo. Jaigu ji atrastum, tai 
aplaikysi nuo mus didele loska 
ir nieko tau danguja nestuo- 
kuos už padaryta mums gera- 
dejysta.

— Gerai, — isztare Sher- 
lockas.
pypkių, kaip tai darydavo ant 
žemes, kada pradėdavo darba, 
nuėjo in giluma dangaus ir po 
keliu valandų sugryžo versda
mas Adoma, 
rankas szvento Petro.

Po tam užsidegė *

4 4 

dūsaudama sake, 
gas arkleli!”

Varytojas,
nuo saules veidu, kuris atrodė 
dailus bei protingas, maloniai 
paėmė mergaite su aptekusia 
kraujais Akepeta ir perneszo 
ant szaligatvio.

Skaisti, graži, baltais iszsiu- 
Vinetais rubais, tankiu tamsiai 
rausvu garbiniu, veidais de- 
g/incziais nuo szirdiės sujudi
mo, placziai atmerktomis aki
mis, ji rodėsi lyg gyvas inžeis- 
tos teisybes paveikslas ir bu
vo panaszi tam stebuklingam 
reginiui. Ji nesiprieszino, kada 
berniokas paėmė ja, bet trau
kėsi atgal savo kudikiszku 
stuomenim, lyg užgauta kara
laite, ir su papeikimu žiurėjo 
tiesiog jam in akis, reikszda- 
ma savo kudikiszka rastumą 
ir sakydama:

“Tu esi nenaudos vaikas!

ant

lipam

pradėjo 
spindėti; ji meiliai atrodė, ka-

sveczias i nėjo per duris.
Man yra labai linksma su ju- 

mi pasimatyti, daktare, 
tarė 
te.

“Ir vėl viena. Visuomet vie
nintele. Tai nežinoniszka!” 
Gydjrtojo meilingas mandagu
mas tarsi prisidengė rastumu. 
Daktaras pasistato kode artyn 
prie loveles ir atsargiai atsi
sėdo. Isz veido buvo matyti, 
kąd tas žmogus moka giliai 
mastyti. Stiprus smakras rodo 
valios tvirtybe, malonumas jo
< JU

tamsiai rusvose akyse rodo jo 
gera szirdi. Daktaras 'szyptele- 
jo, matydamas ligonies links
mumą isz jo pribuvimo.

)

” ji 
isztiesdama savo raniku-

tikėjimas 
prietoklius.

Gydytojas -apžiurėjo maža 
kambarėli į paskui žvilgtelėjo 
in malonu, isziblyszkusi. ligo- 
nies veideli ir linksmai dare:

“Mat, kaip asz sakiau pir
ma, tamista esi ypatingas su
tvėrimėlis, ir jei asz tureczlau 
laiko asz pats buczihu Rymo- 
katalikas. Mane kas žin kas 
traukia in ta puse. Turbut kas 
nors ežia yra. Na, nepradėk pa
mokslo, ’f
mergaites veidelius žėrint ir I 
jos lupas prasiverianezias kal
bėti. “Laikas man eiti; asz 
czion užtrunku ilgiau negu kur 
kitur. Bot in ka tamista taip 
žiuri ? ”

Jis pamato, kad jos akys $c- 
ka jo pirsztus -sukanezius laik
rodžio grandįuoli.

‘<0 tamista žiuri in szita su- 
peczius. linkusi kūdikio žieduką! Kaip

ne

tąre jis,, matydamas

S
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Nujdžiugo Petras atradias 
pirmutini musu tęva Adoma, 
dekavojo Slierlockui už telp 
greita atradima Adomo, 
klausdamas:

— Kaip tu ji pažinai, jog 
tai Adomas. —1 Juk czionais 
danguje randasi milijonai vy
ru! i ‘

— Lengvas būdas. Žinokie 
•Petruli, kaip man garsingam 
detektyvui, tai ne buvo teip 
suriku. Adomas ne tufrejo bam-
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PASIUNTINYS ISZ SIAMO
IN WASHINGTONA. a

11. E. Phya Spmpati, kuris

*

Ant vienu kriksztvnu kurna už bos ir lengvai ji atradau 
v > I* fc „ t

stalo sėdėjo, 
buvo pasiuntiniu isz Siamo Iu|q szalia jos kerezeja jos drose 
Japonijo yra dabar paskirtas 
siuntiniu isz savo sklypo in 
Washintona.

Rymionis atsinesze ko
pūstas in Anglija, o Cromwello 
kareiviai praplatino jais Szko- 
tijoj ir Irlandijoį, po tam gavo
si in Ameriką.

*

, kabojo,
Mat suterszt nenorėjo, 

Viešiems rode ir kalbėjo, 
Kad ne viena tokios dreses ne 

turėjo.
Visi pecziai's trauke.

Ir net susiraukė,
* *

— Asz nesijaueziu vienin
tele, daktare, taro sergancziojl. 
“Asz ka tik pabaigiau Staci
jas.

“^abnigiai ka taip!? klau
sė daktaras.

Stacijas.

1»

ANT TURGAUS.
Bet tbji višta gal serga 

kad teip huliudus.
— Uj poniute, t airi viszlaĮ d kada senyva mbtero atėjo, 

Paszauke, ir jai parodyt 
norėjo,

J

“Stacijas. Matai tamista 
szita kryželi, ir
“0—!” tarė gydytojas, trau

kote, įkurtojo buvo sziek-tlek kydamas ndl<antrtai
pievas niekuomet tttves nemu- Į szia

pridengtas,

yra šVeika, bet toip niiliudo iiz 
tai, kad už jam teip mažai duo
di. I Bęt tii nuspiovo ir žiūrėti ne

I >

* Skruzdele gali paheszti 
deszimts kartu dauginu sunku- 

iaudu paklota. Mažas ketur-jjus katalikai turite taip daug! ateisi u kita karta, tai papasa-lmo ne kaip pati yra.
: , ' • " ' ' 1; , . 1 ;l . " | ' . t I ' I ■'? •■■■■ "f  j'/ I1,, . ’ '■ ' į ' : ' •• I | ’I/ ' ' . . J '

4

norėjo, 
Kiunuto už tai perpyko, 

Nu bonka in galva paleido.
♦ t * *

12 ISTORIJOS UŽ 25c
Nedaryki* skirtumo terp 

miliekia vilui ligai. Valai 
katlriavimas. Jeazkojo tari 
o rado paezia. Stebuklinga k 
Krėslas. Nelaiminga karalių _ 
vienturte duktere. Nelabai vyrai. 
Prakeikimas. Delegatai pas grafa. 
Užkeikta akripka. Del tu, ka keti*, 
na antra karta apiipeciiuot. Pikta 
Onuka. PREKE Žbc.

lt

na antra karta apaipaciiuot, Pikta
—-i„____E__  ’ i
-- ----------_ __ —■— — „j

W. D. BOCZKAUSKAS - C04 
MAHĄNOY CITY, PA.

il*‘
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ŽINIOS VIETINES
Tiktai 21 dienos iki Ka

lėdų.
— Taip Kalėdos arti bet 

del daugelio bus labai liūdnos 
isz priežasties bedarbes. Musu 
parapijoi labdaringa drauguvo 
po vadovysta kun. Czesno mai
tina daugiau kaip 65 ypata®. 
Daugelis kožna diena ateina 
melsti paszialpos, bet drauga
vę neturi užtektinai ineigos 
kad visus suszelpti. Todėl, kas 
gali ir dirba, tegul buna mila- 
szirdingas ir prigelbsti tuos, 
kurie ne turi isz ko maitytls.

— Ponas Jonas Navakas, 
512 E. Pine ulyczios pagavės 
szalti laiko darbo, apsirgo ant 
uždegimo plaucziu. Gydosi na
mie.

— Labdaringa Drauguvo 
ateinanti Kotverga pradės rink 
lt drapanas, czeverykus “ir 
maista del vargingif- žmonių 
musu miesto idant turėtu 
kuom apsivilkti per žiema. Su
rinkite senas drapanas ir cze- 
verykus arba maista ir paduo
kite rinkėjams kurie atlanki- 
nes jus ateinanezia sanvaite.

— Ketverge, Union Natio
nal Bankas iszsiunte 74,186.10 
doleriu, visiems tiems kurie 
per visa meta czedino pinigus 
Kalėdiniam Kliube. First nat
ional Banka jau iszsiunte cze- 
kus praeita Sereda. Bus mieste 
truputi pinigu, bet, ar visi isz- 
<luos savo sutaupytus pinigus 
nuo Kalėdiniu Kliubu, tai ne- 

* 
v • zme.

— Vincas Milikeviczius, A n 
tanas Szapulski, Jonas Dona
hoe ir Jonas Konfolo isz New 
Yorko, turinti nuo 18 lyg *20 
metu likos paimti per pOlicl- 
janta Thomas už nepadoru pa
sielgimą, aplaike gera pamoki
nimą per burmistrą ir likos pa
leisti. Visi buvo atlankė She- 
nadori ir pravažiuodami per 
miestą norėjo pasirodyt 
tai mes.”

— Antanas Smolinski,
Moreos likos pavojin- 

automobiliu 
New Bostono.
nuvežtas ln

Locust Mountain ligonbuti o 
dreiveria Joseph McXiff likos 
arcsztavotas ir pastatytas po 
belą.

“kas

40

Invairus Ku-
Nodelio- 

27

— Szv. Juozapo Mokyklos 
Mokinei, renge “ 
ledinis Perstatymas, 
jo vakare, Gruodžio (Dec.)
diena, Parapijos svetainėje.

— Ant susirinkimo barbe- 
riu aini jos likos iszrinktas pre
zidentu Juozas Ancereviczius, 
vienas isz musu geriausiu bar- 
beriu szioja aplinkineja, Petras 
Pranckeviczius ir Davidsonas 
vice prezidentais 
Szukis sekretorium.

ir Vincas

f

metu, is 
gai sužeistas per 
ant kelio netoli 
Sužeistasis likos

t

4

— 40 Valandų Atlaidai Szv. 
Juozapo Bažnyczioje prasidės 
Nedėliojo,* Gruodžio (Dec.) 6 
diena, per pirmutines Miszes. 
Atlaidai užsibaigs Utaminke. 
Gruodžio 8 diena, Paneles Szv- 
eneziausios Nekalto Prasidėji
mo Szventeje, su Iszkilmingais 
Miszparais ir Procesije.

Per 40 Valandų Atlaidus, pa
mokslus sakys sekantieji gerb., 
kunigai: Nedėlios vakare, per 
Miszparus, kun. St. Norbutas 
isz Frackvilles; Panedelio ryte, 
per Suma, kun. J. Siteviczius 
isz Minersville.^ Panedelio va
kare, per Miszparus, kun. Fr. 
Mockus isz Coaldale; Utarnin- 
ko ryte, pamokslus sakys vie
tiniai kunigai; Utarninko va
kare, per paskutinius Miszpa
rus, užbaigiant 40 Valandų At
laidus kun. A. Alauskas.

Szv. Juozapo Para., klebonas 
kun. P. Czesna pakvietė daug 
gerb. kunigu in pagelba.

PRANESZIMAS.

Asz Agnieszka Traskauskie- 
ne praneszu gerb. publikai jog 
asz pati vešu ant toliaus gra- 
borys-tes bizni po mano vyrui 
Vinco Tradkausko. (2t.

Agnieszka Traškauskiene,
603 W. Mahanoy Avė.,

PAJESZKOJIMAS.

Pajeszkau Vinco ir Andriaus 
Rasimu isz Lietuvos paeina isz 
V?lkaviszkio apskriezio, Alvi
to dvirro. Meldžiu paežiu ar ži- 
naneziu apie juos atsiszaukti 
žemiau paduotu (adresu:

Joseph Skaraitis, 
Petersham Road,

Athol, Mass.
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a

Readingo Geležinkelio Kompanija 
Apgarsina Nupigintas Prekes 

Ekskursiniu Tikietu

51 Reading 
. lines x ►

Readingo geležinkelio kompa
nija nupigino preke Ekskursi
niu tikietu. Tas pats geras pa
tarnavimas kuris visada buvo 
suteikiamas pasiliks ant toliaus

_______9

Nedeline Ekskurcija 6 Decemberio in 
NpwYnrlrn $2.75 in ten ir atgal 
1 ’ v ™ AVI Ik d Isz Shenandoah $3.00

f

Specialia treinas subatos nakti •
• Isz valanda

Shenandoah ............
Mahanoy City ........
Tamaqua..................

12:35
1:16
1:45

Nedeline Ekskurcija 13 Decemberio in 
$2.25 in ten ir atgal 

Isz Shenandoah $2.50Philadelphia
Sutverkite ekskursine partija ir vakiuokite ftnt szios 

ekskurcijos. Kelione pigi ir turėsite smagu laika.
,     - ih  ■■■  p.m ■! / .1 Įim I - J ■■■  

> : Ant Readingo Geležinkelio : :

SHENANDOAH, PA
— Szv. Jurgio 'bažnyczioje, 

praojta soroda, likos suriszti 
mazgu moterystes, pana Nellie 
Jancziulis su Jonu Spor. Ve
selka atsibuvo pas nuotakos te- 
vu^ant Heights.

— Jonas Naleviczo, 21 mo
tu, So. Emerick uli., likos su
žeistas Draper kasiklosia ir nu
vežtas in Locust Mountain li- 
gonbute.

— Jonas Vroblovskis,
metu, likos uždarytas Pottsvii- 
les ‘kalėjimo už pavogimą dvie
ju žiedu isz namo Vinco Na-1 
vieko ant E. Lloyd ulyczios.

— Arti Turkey Run, likos 
surastas lavonas žmogaus, tu
rintis apie 5 pėdas ir 9 coliu, 
sverontis apie 170 svaru, gerai 

, bet, pravarde no
ir kur jisai gyvena. 

Graborius Valukeviczius paė
mė lavonu, ir laiko pas save pa
kol neatsiszauks gymines ar 
pažystamu.

Vėliaus pažinota buk tai bu
vo Jurgis Mikolaitis isz 423 V'. 
Coal uly., gyvenantis Shenado- 
rije. Paliko jisai paezia, dukte
ria ir sunu. Bedarbe ir rupes- 

a temimo

17

parėdytas 
žinoma

tis buvo priežastis 
gyvasties.

New Philadelphia, Pa.— f 
Juozas Jankovskis, 55 metu, 
mirė Gero Samaritono ligonbu- 
tije, Pottsville, Pa., po trumpai 
ligai. Velionis neturėjo czion
ais gyminiu; gyvendamas pas 
Antaną Slavinsiu, isz kur likos 
palaidotas.

t Kazimieras Kaspara, 54 
metu mirė Utarninko, po tri
jų sanvaieziu ligos, tai yra nuo 
palaidojimo savo mylemos pa- 

Velionis paliko Julije 
isz Mahanoy

City, Helena Geniene, Kazimie
ra, ir Edvardą visi gyvenanti 
namie. Laidotuves atsibus Su
batos ryta su trimis misziomls 
Said. Szirdios bažnyczioje. 
Prigulėjo prie vietines kuopos 
S. L. A.

ežios.
Vaicziulioniene

Frackville, Pa.,— f Stanislo
vas Kelmelis, 40 motu, 36 So. 
Wyla.pi uli., mirė namie nuo už
degimo plaucziu. Velionis pa
liko paezia, tris sūnūs ir duk
teria, kaipo seseria Janulevicz- 
iene Park Place, ir broli tevy- 
nėjo.

Shamokin, Pa. — Szv. Myko
lo Lietuviu bažnyczioje Lapkr. 
22 d., Nedalioje prasidėjo Szv. 
Misijos. Misijas vede Lietuviu 
kalboje misijonierius kun. Al- 
phonsas Urbonaviczius ir m- 
sijonierius kun. Gabrielius 
Anglu kalboje. Misijoj užsibai
gė Gruod. 1 d., Utarninko su 
40 vai. atlaidais. Misijos pasi
seko, nes visi parąpijonai su
prato misijonieriu pamokslus, •f’

Cleveland, Ohio, f Po trum
pai ligai mirė czionais Antanas 
Gerve, 52 metu, 1426 E. 45 uli., 
palikdamas dideliam nuliūdi
me paezia Agota ir dvi dukte- 
ros Franciszka Quinn ir Ona 
namie. Velionis kitados gyv<‘- 
no Pi 11 st one, Pa.

SAULE
r . . - - - - -  .. ---------- ■ -----  —  — ............................ . ...... i

isz Mahanoy City. Pa Miszparu | Hamburg, Pa.,—Czionais gy-' 
pas vietirfi vargonininką prog. dosi, State Sanatorium, p. Flori
J. Szauczuna buvo užkandis, onas Žukas, kuris tokiu budu'

* I J
pas vietirfi vargonininką prog. dosi, State Sanatorium, p. Flori

e lu _____ 1___ V__ ,1.^1

laiko kurio kalbėjo dalyvavu- pranesza savo gyminems ir pa J 
šieji svecziai. Sekantieji gerb. žystamius, kad [jisai czionais 
kunigai dalyvavo Atlaiduose, j randasi ir pas ji raszytu ant to- 
Kun. J. Kuras ir Kun. J. Alek> kio adreso: Florian Zuch, State

šieji svecziai. Sekantieji gerb. žystamius, kad [jisai czionais

Kun. J. Alek*lki° adreso: Florian Zuch, State 
sa, kun. J. Bulla isz Scranton, Sanatorium, Hamburg, Pa.
kun. J. Kasalkaitisy Pittston, 
kun. J. Stungis, Forest City, 
kun. J. Miliauskas, Wanamie, 
gerb. Pralotas kun. J. Miliaus
kas, Duryea, kun. J. Sen’kevi- 
ezius, Plymouth, kun. J. Kun- 
drackis, Luzerne, kun. V. Na- 
narta, Hazleton, kun. B. Pauk- 
sztis ir kun. J. Rasztutis Wil
kes Barre, kun. A. Ežerkskls, 
Miners Mills, kun. J. Supszinis- 
kas, Sugar Notch, kun. K. Stri
maitis, Schenectedy, N. Y. Do
minikas, kun. . Bonaventūra 
Pauliukas, kun. J. Karalius, 
Shenandoah, kun. P. Czesna ir 
kun. V. Mikaitis isz Mahanoy 
City.

Laiko atlai’du P^t visas die
nas žmonys gausingai lankėsi 
in bažnyczia.

,--------- r . -
1

W or oester, Mas 8., t •
Garbauskas, 20 met)|, buvo su-

•u—u Bronius

^.9
■ 1:

TRUMPOS ŽINUTES

NUPIGINTA ANT

P

Nauji 10-Dieninei Tikietai Važiuojant 
ir Grįžtant ant Ik >

11 West Hazleton, Pa. — Ado
mas Jakuras, 20 metu, nusiszo- 
ve ant smert laiko medžiokles ......  .. I -arti Hickory Run.

U Woodstown, N. J. — Tvar
te fermerio Fredo Darmer kilo 
baisi eksplozija samogonkos. I 
Du vyrai likos užmuszti, o keli 
sužeisti.

Farmeris John Dnffy isz 
Clyde, N. Y., ana diena iszkase' 
ant savo farmos bulve kuri 
svėre du svaraus ir dvi uncijas.
........ ..... .. -y.............. . . i

žeistas deszinioje sfcjR'tnlyje su 
szuiviais, kada sžautuvas ne-

' ‘ ....- l«» ' ■ I.-.-' * ’ * I

tikėtai iszszove. (Bronius- tuo 
laiku medžiojo -su savo broliu 
J. Rydberg, terašo apielinkeje. 
Jis buvo nuvežtas in miesto li
gonine, bet, jisai nėra pavojuje. 
Jaunuolis pasakė policijai kad 
jis ėjo prieszaky jo brolio kad 
sžautuvas neliketai iszszove. 
Szužeistas nelengvai, nes Bron
ius buvo netoli savo "brolio.

— Jonas 'Sutkus, 41 metu, 
nuo 242 Vernon gatves, pasi
siūlo pagelbėt draugui mėsos 
krautuvėje ir užtai turėjo nu- 
kentet. Sutkus pamirszo greit
atityaukt sftvO kairiąja ranka,
isz mėsos malino maszineles ir 
antro pirszto gajas liko nukirs
tas. Jisai nuėjo in miesto ligo
nine gydymui.

1
—A. L. >

Tamaqua, Pa., — Margariota 
Kalvinskiute, likos suriszta 
matfgu moterystes su Albertu 
Matulskiu, isz Wilmington, Del 
per kun. Klevcna.
atsibuvo pas nutakos tėvus, po 
tam jaunavedžla iszvažiavo in 
Wilmingtonia ant apsigyveni
mo.

likos suriszta

Veselka

Wm. Traskauskas 
L1ETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja k onus numirėlius. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksžtiniu, vescliju, paslvažindji- 
mo ir t. t. —Bell Telefonas 506 
603 W. Mahanoy Avej Mah. City

Lietuviszki Bonai
............................ ..................... I ■ ■ . I.- ... ............. ..

Norintieji parduot gaunate 
aukščiausia markėto preke. 
Del informacijos rašykite in 
Dept. ,4. I

Kurt H. Schurig & Co
50 BROADWAY I

NEW YORK 1

1
i

V 'J

Ant. J. Sakalauskas 
’ LIETUVISZKAS GRABORIUS 
331 W. Centre St| Shenandoah, Pa.

(Bell Phone, Dial 2-1512)

i

Nubudimo valandoje, sutei
kiam geriausi patarnavima. Pa-

- - - ' • -Į

Busite pilnai užga-
laidoj ima atliekam rūpestingai 
ir gražiai.
nSdlnti.

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

■ ■ - - ---------------- - .. - -- ----------------- ----------------------------
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Christmas Club NowQpenZ
Nepraleiskite Szita —

Ateikite szinadien ir pristokite prie 1932 Kalėdinio Kkiubo
lengvas, parankusYra tai didžiausias sutaupinimo pienas 

Suteikiu extra pinigu kurie teip buna reika
lingi del szveneziu.

Padauginimo Klesos 
IN 50 SAVAITES 

1c Klesa užmoka . 
2c Klesa užmoka . 
5c Klesa užmoka . 

jos Lietuviu bažnyczioje Lap., 10c KIe,M4 užmoka . .
Kingston, Pa. — Szv. Mari-

29 d., Nedaliojo, Panedeli Lap.,
30 d., ir Utaminke Gruodžio
1 d., atsibuvo 40 vai. atlaidai. 
Nedėlios vakaro profesorei vari

ir garbingas.

. . $12.75

. . $26.50

. . $63.75
. $127.50

Numažinimo Klesa
IN 50 SAVAITES

Pradedat hU didžiausia suma ir nu
mažinai suma k^s savaite.

■ - ■ ■

gonininkai isz Scrantono įije- 
cesijos Lietuviu parapijų labai 
gražiai ąugiedojo Miszparus, 
taipat giedojimo Miszparu da- •
lyvavo ir prof. A. Grigoraitis

*

>

Lygi Suma Klesa 
IN 50 SAVAITES 

25c Klesa užmoka 
50c Klesa užmoka .

$1.00 Klesa užmoka . 
$2.00 Klesa užmoka .

. . $12.50
. $26.00
. $50.00

. $100.00
$5.00 Klesa užmoka . . $250.00

$10.00 Klesa užmoka . . $500.00
$20.00 Klesa užmoka . . $1,000.00

Yra kleąp, tinkama del kiekvienos ypatos

First National Bank
Mahanoy City, Pa. .......

Readingo Geležinkelio Į
Readingo Geležinkelio Kompanija apgarsina nupigini- 
mn prekes tikietu ant nauju 10-dieniniu tikietu tarpe 
visu stacijų ant Readingo geležinkelio Pennsylvanijos 
wteite, per paskirta iszbandima laika per 6 menesius.
Szita nupignta preke suteikia suezedinima 20 centu ant 
dolerio. Szitie nauji tikietai yra teip pigi -kad neužsi-

• moka važinėti automobilium in vietas kurias galima pa
siekti per Readingo geležinkeli.

4 Mi

Važiuokite ant Readingo.1
Del vigados — saugumą— parankama ir pigumą.

OZIA PARODO NAUJAS PREKES:
Nauji 10-Dienini 

Dubeltavi Tikietai.,

I

Il

’I

Mahanoy City ir Tamaqua.......... $ .65
Mahanoy City ir Mt. Carmel.......... 1.35
Mahanoy City ir Shamokin .......... 1.65
Mahanoy ir Reading ...................... 2.95
Mahanoy City ir Philadelphia .... 6.35

Suczedina 
$715 ’ 

.33 
37 

.71 
• 1.55

Tikietai teipgi geri ant Bosu
Szitie nauji tikietai bus teipgi geri ir ant visu 
Readingo Bosu, važiuojant ar grįžtant, kur tik 
tie Bosai važinėja.

T

Reading

Reading Railway System
. . I i . I

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 pers žalimo” 

Atsakimas yra lengvas po jo iszbandima. Klauskit aptiekoje

Pirma dovana $500.00; Kitos deszimts dovanos po $100.00; Kitos dvi- 
deszimts dovanos po $60.00; 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: 
Raszykito tik ant vienos puses popieros. Tegul juso laiszkas neužima dau- 

, ginus kaip penkisdeszimts žodžiu. Nupleszkite virsiu nuo 666 pakelio Mos- 
ties ir prisiuskite su laiszku in 666 Salve Contest, JacksonviUe, Florida. 
Visi laiszkai turi but prisiųsti priesz31 Sausio, 1932. Juso aptiekorius tu 
res laimėtoju vardus 15 Februariaus.
666 Gyduole ar Tabletai su 666 Mosti padaro visiszka vidurini 

ir isz lauko gydimą.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY. PA 

MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM
Kada laikote pinigus banke, tada ju tiek yneiszduodate 
jeigu laikytumėt juos namie.
Nekurie vyrai negal užsilaikyti nuo iszdavima pinigu ka
da juos pagauna in rankas.
Yra visada geriaus t ei p gyventi idant galėtumėt kiek 
pinigu pasidėti in banka ir juos tenais palaikyti.

J

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

K. RĖKLAITIS
— Lietuvi«zka» Graboriua

IIIi

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

G. W. BARLOW, Pres.
J. FERGUSON, Vice-Pres.irKai
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Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje 

t^Ant 2-tro Floro, Kline Srtoro 
19 W. Centre St., Mahanoy City

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbi- 
ninke moterems. Priei
namos prekes.
*516 W. Spruce St., 
Bell Telefonas 149

MAHANOY CITY, PA.
306 Market Street 

Bell Telefonas 441-J 
TAMAQUA, PA.

Dr. J. J.WYCHUNAS
Lietuvis Akiu Gydytojas

rti 1 • t

»
Iszegzaminuoju akis. Jeigu 
reikalinga tai priskiriu tin-
kamuą akinius.

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

16 N. JARDIN ST.
SHENANDOAH, PA.
I » ,

Telefonas No. 21810.
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