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Isz Amerikos
KONGRESE BŪS 
DELE KOVA UŽ ALŲ

DI-

STENGSIS PANAIKINT 
PROHIBICIJA.

I

a¥tkh.) m W. n. BOCZKOWHK1, Pre*. A Mr
F. W. BOCZKONSKl, MIUr. m 43 METAS

NEDORYBE
POLICIJOS

! IMIGRACIJOS IR NATŪRA
LIZACIJOS VALDININ
KAI SZMUGELIUOJA 

ATEIVIUS.

Washington, D. C. — Kada 
susirinks ateinantis kongresas, 
tai stengsis panaikinti prohibi- 
cija ir duot i žmonims proga 
'balsuoti ar nori prohibicija ant 
tolinus ar visai ( 
Eina vėla kitas 
kad padaryti tiesas idant kož- 
nas valstis kontroliuotu parda
vinėjimą svaiginanezius gery- i’ m uis.

Senatorius Bingham isz 
Connecticut sako kad jau dide
lis laikas ta klausymą 
isztvrinet ir duot žmoniem va- 
lia ka nori padaryti su prohibi
cija, nes valdžia inlenda in sko
la apie bilijoną doleriu kas me
tus, užtleda naujas taksas o but 
legeriai pastoja milijonieriais.

Matyt kad ateinantis kong
resas turės apsvarstyti prohibi- 
cijos klausymą ir kaip duodasi 
girdėt tai prohibicija gaus ne- 
užilgio gala.

Newport. — Paskutinėmis 
dienomis federalines valdžios 
agentai iszkele baisiu skandalu 
Amerikos valdininku tarpe. 
New Yorke

valdininku 
federalinis grand 

jury teismas apkaltino 31 vi
ja praszalint i šokiu imigracijos ir naturali-

užmanymas

Bingham

gerai

už nužudinima 
kuri

17 METU VAIKAS BUS 
, , ELEKTRIKIUOTAS

Chicago. — Ateinanczia 
Petnycžia, Dec. 11, bus elektri
kiuotas 17 metu vaikas Russell 
McWilliams
st ryt karinio motormano, 
nužudė ir apipleszo idant turė
ti pinigu ant geru laiku. Advo
katas Darrow ji apginejo, bet 
teismas pripažino vaika kaltu 
ir nubaudė mirtimi ant elektri- 
kinio krėslo.

Bus tai jauniausias
Joliet kalėjime, kuris užmokės 
savo gyvaseziu ant elektriki- 
nio krėslo už žudinsta.

kalinis

zacijos valdinh/ku del szmuge- 
liavimo ateiviu isz užsienio, o 
Baltimorej 10 žmonių apkalti- 

baltos nevalninkystes ° v 

prekyba, užlaikymu nedorybes 
namu, emima kysziu ir szau- 
dvina nekaltu žmonių. Prie to 
priklauso du policijos virszi- 
ninkai, keliūtas policmanu ir 
szerifo ofiso valdininku. Kai 
kurie ju jau aresztuoti, kiti pa
bėgo.

Didžiausis
baltos nevalninkiu

kad Baltimorej Ir 
jos apielinkese buvo visa ei
le namu, (kurie dare bizni kaipo 
vieszbucziai, o slapta palaiky
davo moteris ir merginas, ku
rios būdavo surinktos isz visu 
Amerikos daliu ir parduotos in 
“balta nevalninkysta.” Kelios 
dienos atgal viena tokiu viesz- 
bueziu, kuris vadinosi Colonial 
Tea House, užpuolė neva ban
ditai, sustatė prie sienos buvu
siu tenai 14 'svecziu ir pradė
jo szaudyt. Vienas žmogus bu
vo nuszautas, kelintas 'sužeis
ta, ir visi apipleszti.

Federalines valdžios 
tai pradėjo szita skerdyiie ty
rinėti ir dabar pradeda aiszke- 

kad ta užpuolimą padare 
tie patyą gengsterei, kurie to
kius namus kontroliuoja

na už 4 4

kelintas policmanu

4 4

Pasirodo

ti,

skandalas, 
prekyba.

tai
J !

agen-

NESUTIKIMAS LIETUVISZ- 
KOJE POROJE, MOTERE 

NORĖJO SAVO VYRA 
NUTRUCYT.

Brooklyn, N. Y. — Bandy
mas nutrucyt, grasinanti laissz- 
kai ir revolverio szuviai, Jonui 
Žiliui, 36 m., amž., galutiniai 
inrode, jog jo žmona jo tie*k ne
myli, kiek mylėjo kada jie su
sivedė praeitais metais Balan
džio mėnesy. Tokia pasaka Jo
nas papasakojo
Aukszcz. Teismo Teisėjui Burt 
Jay Humphrey, laiko persis; 
kyrimo bylos tame teisme pe
reita savaite.

Žilio advokatas papasakojo,

BrooklvnoV

DAKTARU.
/ I ♦ A

Pliila’clplphia. — Szesziolikos 
metu duk'rele, •liudijo czionais 
priesz savo motina Mrs. Elzbie-

MINIA 2,000 ŽMONIŲ PAKO
RĖ NIGERI IR SUDEGINO 

ANT LAUŽO.
Salisbury, Md. — Isztrauk- 

tas isz lovos isz ligonbutes, -su 
apriszta galva, Mack Williams

Isz Visu Szaliu
r

ta Mayo Yearling, 25 motu, isz- 35 metu nigeris, likos pakartas
duodam'n jos nepadorus pasiel-
<1*

ja. negjwepo ir taurojo 
paszęlpa,

duktė prpnosze tėvui apie moti
nos pasielgimus, tėvas 
teismą, 
jai paszęlpa.

juros su daktaru. Jos vyras su 
mokėti 

o k adųmėnesiniu

----- -- —

kad jaunavedžiai tik po dviepj^
savaieziu vedybinio gyvenimo 
su'siergeliavo ir nutarė persi
skirti, vėliau Gegužes
Jonas bando su savo žmona .su
sitaikyt, bet už bandymą, jam 
užfundyta stiklas užtruczvto 
vyno.

Laike Jono bylos priesz savo 
žmonos motina Mare Kursz- 
vietiene intariama bandyme ji 
užtrucyt, jo advokatas sako, 
kad kas nors penkis szuvius 
paleido in Joną. Szuviai buvo 
pasekme grasinaneziu laiszku, 
kuriuose buvo perspėjama Jo
nui nestoti teisman priesz po- 

Tuo laiku 
Bridge Plaza 

teisme ponia Kursžvietiene isz- 
teisino kaltybėje bandymo už- 
truęyt 'savo žentą.

Dabartines persiskyrimo by
los nutarimas tuo taupu pasi
liko teisėjo Humphrey nuožiū
roj. — V.

stiklas

f-> j

numesi

jo advokatas saki

nia Kursžvietiene.
teisėjas Steers,

sezonas 
žuvo lyg 

apie trisdeszimts

AUKOS NELAIMINGU 
MEDŽIOKLIU.

Harrisburg, Pa. — Nuo kada 
prasidėjo medžiokliu 
tai Pennsylvanijoj 
sziai dienai
medžiotoju visokiuosia atsiti- 
kimuosia. —- Medžiotojai žadi
na stirneles, bet ir patys žūsta 
nuo to sporto.

KIAULES PO 50 CENTU.
Norfolk, Nebr. — CzionAis 

ant stock marketo buvo par
duodamos kiaules mažiau kaip 
po centą už švara. Kiaules sve- 
renežios po 60 ir 70 svaru' buvo 
parduotos po 50 centu už viena. 
Farmeriai sako, kad nepamenaY* 
kad kiaules butu taip pigios 
kaip sziadien. O mes turim mo
kėti po 30 centu už švara.

, tai 
yra, policijos ir szerifo valdi
ninkai. •— K.

MOKSLAS PASAKYS 
TAI JO VAIKAI AR NE. 
Cleveland, Ohio.

AR

ne
f

kaip 
laike

— Sudžia 
Silbert ana diena iszdave da 
geresni apsvarstyma 
senoviszkas Salamonas
teismo ant persiskyrimo And
riaus Lasko, 40 metu nuo 
paezios Onos, kuri ji skundžia 
už nemokejima jos vaikams do- 
szimts doleriu ant užlaikymo.

Lasko pasakė slidžiai buk jis 
nemokės ant užlaikymo vaiku, 
ba tai ne jo tiktai kito vyro ku
ris buvo susineszes su
ežia. Idant taji klausymą

savo

užvede 
atsisakydamas mokėt i 

Duktė nekarta 
mate kaip jos motiną meilavo
si su daktaru, kuris ja bueziavo 
įr galmotiejosi daugeli kartu.

V -- ---------
TRYS ANGLEKASIAI UŽ- 

MUSZTI KASYKLOSIA.
Scranton, Pa. — Jeszkotojai 

^surado tris lavonus užgriuvu
siu anglekasiu Capone kasy
klosia, kurie likos užmuszti per 
sugriuvimą virszaus. Užmusz- 
tais yra: Andriu Galaida, Hen
ry SchreC ir Arthur Jones, visi 
isz miesto. Tame laike szlopoja 
dirbo asztuoni anglekasiai ka
da viražu® sugriuvo. Du likos 
sužeisti. »

czionais per minia 2,000 žmonių 
ant stulpo kieme prie Wiscon- 
nico pavietaVo sūdo praeita 
Petnycžia, už nužudinima Da
nieliaus Elliott, 67 metu malku 
biznierių us.

In puse valandos po pakori
mui, minia nutpiove nigeri-, su
dėjo ant laužo ir uždegė. Po 
žudinstai nigeris paleido szuvi 
sau in krutinę o sunūs nužudy- 
(o ji sužeidė iii galva. Buvo tai 
baisius reginys inirszusios mi
nios baltųjų žmonių kurie at- 
kerszino nigeriui už ntižudini- 
mo seno žmogaus.

Nigeris atėjus in ofisą pradė
jo szauti in senuką be jokios 
priežasties užmuszdamas ji ant 
vietos.

In laika keturiolika metu, 
Marylando valstija buvo ketu
riolika pakorimui.

500 BANDITU UŽMUSZTA 
PER JAPONUS.

Mukdanas, Mandžiurija. — 
Japoniszki oroplanai surado 
lizdą susidedanti isz 1,500 Ki- 
niszku banditu Kungstaipu 
ant kuriu paleido bombas, 
muszdami apie 500 o likusioje 
iszbogiojo.

Smarkus musziai atsibuvo 
taipgi ir Tienpingtai, kuri uosio 
užmiUszta daugelis Kincziku.

oroplanai

musziai

» 
uz-

DARBININKISZKOS 
ŽINUTES

PILSUDSKIS NORI BŪTI 
KARALIUM LENKIJOS?
Varszava,' Lenk. — Visojo 

Lenkijoj sziadien nieko dau
giau negirdėt, ka'ip paskalai 
skelbia, buk marszalka Pilsud
skis geijže pasilikti Lenkijos 
karalium. Žmonis 'kalba bulk 
jisai mano save apszaukti ka
ralium, o kad jisai paeina rsz 
Lietuviszkos gimtynes tai to
kiu buklu padarytu sutaiką >‘u 
Lietuva.

Le n k iszk i po 1 i t i k i er i a i • t v i r- 
tina kad tasai paskalas yra ne 
teisingas ir Pilsudskis nemano 
sutverti Lenkiszkos karalystes.

REVOLIUCIJE SALVADO
RE, MINISTERIS UŽMUSZ- 

TAS, DAUG SUŽEISTA.
San Salvador, Republika Sal

vadoro. — Kariumene užėmė 
valdže czionais o prezidentas 
Asturo Araujo buvo priverstas 
pabėgti. Revoliucije tęsęsi 
trumpai, ba in 24 valandas bu
vo po visam. Mini storis Espi
nos pasiprieszmo re vol i uc i jo- 
nieriams ir likos užmusztas o 
daug žmonių sužeista. Valdže 
apėmė trys žymiausi kariszki 
vadai ir valdys pakol neisz- 
rinks naujo prezidento.

Republika Salvadoro yra 140 
myliu ilgio ir 60 myliu ploczio 
ir turėjo daug ergelio nuo ka
da pasiliko laisva isz po Isz- 
paniszko jungo 1821 mete.

SUMISZIMAS KATALIKU 
UŽ VĖLIAVA

Pamplona, I-szpanije. — Ke
li tukstaneziai kataliku inirszo 
kad valdže nepavelino is^ple- 
toti katalikiszka vėliavai ant; 
atminties
miestiszkos rotužes, kilo nnU- 
szei, kuri uosi a sužeista dauge
li žmonių.

Szv. Navarres ant

— Už penkis 
parduos savo 

var- 
Louise Wil-

Cleveland, Ohio. — Trys 
tukst.ancziai darbininku sugry- 
žo ant pilnb laiko in dirbtuve 
White Motor Co., kuri aplaike 
kontrakta ant padirbimo 774 
t rokus del miesto New Yorko, 
kurie k^sztus 2,500,000 doleriu.

nes

Ohio.
92 METU SENUKAS IR 62 

METU MERGINA. '' . .■ "» ♦ »
Monte Carlo, Monako. — 

Charles Ezra WliitC, turtifl£ri« 
žmogus isz New Yorko,• turis 
czionais apsigyveno nuo kokio 
tai laiko, turintis 92 metus, li
kos fcurisztas mazgu moterys
tes su pana Morta Paul isz Loji 
dono — szliubas atsibuvo civi- 
liszkai ir bažnyczioje. Nuotaka 
turi 62 metus, Senukas sake/, 
kad sulauks sidabrines vestu-

TRYS LAVONAI SURASTI 
VEŽIME.

Miekovas, Lenk. — Ant lau
ko, prie kaimo Bislkupu, žmo
nis surądo pakinkyta vežimą 
su arikleis, o vežime gulėjo trys 
lavonai. Isztyrineta, buk visi 
likos nužudyti per banditus 
tiksle apipleszimo — visi likos 
nuszautais. Žudintoju dą ne
suimta o ir pravardžių nužu
dytu ypatų nedažinota.

Lorain, Ohio. — American 
Ship Building Co. aplaike mili
jonini kontrakta, per ka 1,000 
darbiniųlcu aplaike darbus. 
Kontrakta aplaike nuo Bolland 
and Cornelius ant perdirbimo 
daugeli laivu.

PARDUODA SAVO KŪDIKI 
UŽ 500 DOLERIU.

PttsVuirgh, Pa. 
szinitus doleriu
p 11 s k e t virto meto k u d ik i 
ginga motina Mrs 
liams,23 metu. Motinos szirdis 
trūksta isz gailesezio kad turi 
skirtis su savo kudiku, bet yra 
priversta taip »padaryti,
vaikuczio negali iszaugint isz 
priežasties bado ir vargo. Moti
na turi sjcol'ul lyg ausu ir neturi 
darbo, kūdikis labai silpnas 
nuo szalczio ir bado. Motina ap 
garsino, kas geistu ji pirkti tai 
gali pasiimti už 500 doleriu ku
rie jai yra labai reikalingi.

ves.
20 JAPONISZKI ANGLEKA

SIU PRAŽUVO.
Sapporo, Sala Yezo, Japonl- 

je. — Dvideszimt's anglekasiu 
pražuvo (kasyklosia Ivanisava, 
kuriosia kilo baisi eksplozije 
gazo nuo žibinties vieno ang
le kasi o. Szesziolilka likos maž 
daugiau sužeisti. Kasyklos po 
eksplozijai užsidegė ir buvo 
didelis pavojus gelbėti 'sužeis
tuosius.

Paskutines ŽinutesSUKAPOJO SUVADŽIOTO- 
JU SAVO DUKRELES 

ANT SZMOTU.
Taladaga, Ala. — Williamą 

Adams, nuėjus ant policijos sto 
ties, apsakė perdetiniam, buk 
jis n u žindė ir sukapojo žmogų 
su kirviu. Isz pradžių policija 
mane, buk turi reikalu su kokiu 
tai beproeziu,'bet kada isztyri- 
nejo jo žodžius, pasirodė kad 
jisai kalbėjo teisybe.

Kada detektyvai inejo in jo 
narna, rado skiepe baisiai suka
pota k u na Arturo Whitaker, 56 
metu. Tasai rakalis prikalbino 
8 merin dukrelia su pinigais ir 
saldumynais, nuvedė in skiepą 
ir s u žage jo. Daktaras ta vaka- 
ra apžiurėjas mergaite, pasakė 
tėvui buk maža Laura likos su
žadėta.

Tėvas taip tuom inirszo, kad

ŽEME BUTU NURIJUS
MOTERE IN KASYKLAS.
Scranton, Pa. — Kada Mrs. 

M. J. Martin, pati czionaitinio 
advokato’ iszlipo isz automobi- 
liaus ir norėjo eiti in narna ant 
713 Pine uli. staigai pajuto kad 
po kojoms žemes slenka in ka
syklas. Motore isz baimes sukli
ko ir pagriebė už auitomobi- 
liaus ir tame laike atbėgo du 
vyrai, nutraukdami moteria in 
saugesnia vieką ir nustūmė 
automobiliu in sza'li. Žeme nu
slinko apie dešzimts. pcdn in 
Scraiiton Coal Co., kasyklas. 
St ryt kario kėlės toja vietoja 
taipgi ir inslinko in kasyklas.

Ardmore, Pa. — Micstąs New 
New Yorkas davė kontrakta 
del Autocar Co. ant padirbimo 
162 troku 'kurie bus naudojami 
del plovimo ulycziu ir rinkimo 
sniego..Daugeli darbininku pri
imta prie darbo,

— Fabrikas 
Monaha Woodenwaro priėmė 
150 darbininku nes aplaike 
daug 'užkalbinimu ant savo ta- .Ii *

Kenosha, Wis.

voro. Per žiema kompanija ke
tina priimti ’daugiu darbinin
ku. ’ >

II Barrington, N. J. — Trys 
banditai apipleszo Suburban 
Commercial Banka paimdami' 
10,000 doleriu laiko piet ir pra- 
siszalino automobilium nežinia 
kur. ’

IT Steelton, Pa. — Apszvie-
♦ 

timo gazas eksplodavoja dviė- 
juosia namuosia suardydamas 
gonkas ir dali namo; Nieką ne
sužeidė.

& $

JESZKO PAGELBOS DEL

U Dubois, Wyo. — Keturi 
vaikai sudegė ant smert degan- 
ežiam name Jono Anderson, o 
pati yra mirsztanti nub apdegi- 
mu. Vyro tame laike nesirado 
namie.

Kansas City, Kari; — Mies
tas priėmė apie 1,000 darbinin
ku prie visokiu miestiszku dar
bu ant kuriu paskyrė iszduoti 
40 milijonus doleriu. Prie vai
stiniu darbu bus priimta in 
4,000'darbininku daugiau.

Dupont, Pa. — Florence ka
syklos prigulinezios prie Stan-

U Bangkok, Siamas. — Pen
ki Europiecziai likos užmuazti 
per nukritimą eroplano o du 
mirtinai fiužeištt *

jo pa-v uz-
tvirtin, sudžia paliepė Onai ir užklupo ant suvadžiotojaus sa- 
Andriui ir dviem vaikams nu
siduoti in miesto ligonbute, kur 
daktarai peržiuręs visu kraują 
ar yra lygus ir ar vaikai tikrai 
yra Andriaus.

RADO TURTĄ PO JO 
MIRCZIAI. •

Washington, Pa. — Ana dio
dą valgydamas restauracijoj 
pietus, mulorius, Enumett Hor- 
ggan, 70 metu, krito negyvas 
nuo szirdies ligos. Kada pada
ryta ant jo krata, surado $1,800 
kiszeniuosia o namie tyrėjo pa- 

. dejas 25 tukstanezius doleriu1 
bonduosia ir szeruosia.
- Valdžia dabar jeszko jo gi

miniu Now York, San Francis- tuju'buvo liudintojais užmuszi- 
ke ir kituosią miestuosi i kur mo savo vyriu, kurio tame laiko »— «■ • • | * ė •

vo dukreles ir su| kirviu suka
pojo ant smert. Badai tęva po
licija paleis nes? ir taip butu 
pakoria AVhitakeri ant stulpo.

DU TĖVAI SZEIMYNU 
UŽMUSZTI.

I

Joliet, III. — Antanas J. JU- 
rys, 24 metu ir Petras Pacioga, 
35 metu, abudu isz Chicagos, li
kos užmuszti per automobiliu 
nat No. 4 kelio. Žadintojus pa
bėgo. Moteres ir vaikai užmusz-

NUŽUDĖ SAVO DUKTERIA 
IR PATI SAVE.

Hackensack, N. J. — Bijoda
ma kad ja daktarai nusiims in 
pamiszeliu prieglauda kur gali 
visiszkai netekt proto, Mrs. 
Laura E^tes, 60 motu, nuszovo 
ant smert savo duktere Janina, 
30 motu, po tam indojus laU- 

jpa revolverio in burna, pati sau

KRUVINA MUSZTYNE
TARP E DVIEJU

ANGLEKASIU UNIJU. dard Anthracite Mining Oo., 
Avella, Pa. —Dvi szalis prie- 

szininku angliniu unijų susirė
mė czionais ir pradėjo vieni ki
tus metyti su akmenais, bon- 
koms daužyti pakauszius su 
kuolais. Musztynoje Įikos su
žeisti keli žmonys pakol polici
ja maisztininkus apmalszino.

Maiszatis kilo prie Union sa
les. Skobai einanti isz darbo 
P. ir W. kasyklai, likos užklupti 
per s'traikicrius. Tos kasyklos 
pradėjo neseniai dirbti su an- 
glekasiais neprigulincziais in

I_ j • *

pradėjo dirbti su 200 darbinin
kais kurie buvo sustoja kolos 
savaites.

Pottsville, Pa. — Tūkstantis 
anglekasiu turėjo sustoti dirbti 
kelotf dienas isz priežasties su- 
dėgimo szafto prie Brookside 
kasyklų. Szaftas tu kasyklų 
yra giliausias Suv. Valstijosią 
nes turi 1,834 pėdu gilio.
New York. -— u American Te- 

lepdhnėn and Telegraph ’ ’ kom
panija priėmė prie darbo apie 
2,000 darbininku statyti nauja 
4 AlnA»rnfn t-l* IlTllin

KINU.
Dr. Robert E. Lewis, rodi

ninkas del Kinu Nationalists 
valdžios, atvažiavo in Wash
ingtons melsti valdžios idant 
rūpintasi padaryti
terp Japonu ir Kinu užbėgti 
karo ir nesupratimą Mandžiu-

• • • * rnoi.

U Norway, Me. — Penki 
likos užmuszti pęr 

Grand Trunk truki, kuris treu* 
ko in automobiliu.

. I .11 Į I ■ -

PAJB8ZK0JIMAS.

žmonys

*

M

sutaiką

Pajeszkau saVo tikro brolio 
Antano Kairukssto isz Suvalkų 
gubernijos, Mariampoles pa
vieto, Panemunes gmino, Pa
žaislio kaimo. Szilenu. Tegpl 
atsiszaukia ant adreso:

John Kairuksztis, 
Box 134, Hemphill, W. V*.
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Prie brutaliszku žudinsctpu, 
papildytų per prohibicijos void 
mainius, atsitiko da viena.

Kokis tai Danielius Qi|day-
65 melu is Chicago^ novos la- n?°-

bet tasai 
munszai-

,< » « » M * ’

kurio skelbiu

bai didelis pasekėjas prohibi- 
ciijos, ujržeide mirtinai nekalta 
vaikina, 17 metu, kuris norėjo 
būti Samaritonu del to blaivo 
veidmainio.

Hormonas Rnoll ėjo namų su 
savo draugu AĮkeniu, 18 metu, 
kada pamate einanti girta Gil- 
dąy. Abudu vyrukai susimylė
jo ant girto, norėdami jam pa
gelbėt nueiti namo, 
būdamas persemtas
niu, Užtraukė revolveri ir vie
na isz vvruku sužeidė mirtinai.* X I1 i

Tokiu veidmainingu probibi- 
eijos apasztalu,
apie geruma probibicijos, o pa
tys pasigėrė ir žadina nekaltus 
žmonis, turime tuksiancziHis.

,    ;;

Iszmintingai padaro burmis
tras miesto Syracuse, N. Y., Ro
landas Martin, kuris iszdave 
paliepimu kad vedusios mote- 
res, turinezios miestiszkus dins 
tus, jaigu ju vyrai dirlm ir už
dirba užtektinai ant pragyve
nimo, butu tuojaus praszalintos 
nuo dinstu o in ju vietas butu 
priimti vyrąį ant Įęuriu puola 
visa sunkenybe užlaikymo savo 
Bzeimyąu.

Tokiu budu miesto rotužeje 
atsirado darbai dpi 65 bedarbiu 
tėvu szeimynu.

Pankui burmistro
ims pavyzdi ir kiti burmistrai 
miestu.

Martina

• • . :

Gyventojai priiniesczio Oak
mont, prie Pittsburgo, sumanė 
surenkti paszelpinius perstaty
mus ir koncertus Nedeliomis.

Priesz toki užmanymą pasi- 
prieszino pastoriai Protesto- 
niszku bažnycziu nes kaip jie 
sako, yra tai paniekinimas No
de! ini u tiesu ir yra grieku.

Ka tokie dvasiszkieje
pranta apie mieslaszirdyste ir

Tokiu 
kožnam

su-

szelpima savo arlymo? 
veidmainiu randasi 
mieste.

1 • .. i

Tarnaite pyie bąfeto ant sto
ties Big Four, Iowa, ana diena 
pasielgė mandagiai del nepa
žystamo keleivio kuris atėjo 
užkąst ir jszgert puoduką ka
vos. Ant pažiūros nepąžinsta- 
ipas iszrode sziurksztus iv pik
tas žmogus, bet tarnaite nete- 
jninp ąut jo pavirszunes tik at
siminė, kad kožnam žmogui rąi 
kia patarnaut lygiąi ar jisai 
turtingas ar vąrgszas, patogus 
ar biaurus.

Ir kas isz jos gerumo iszejo 
klausite!

.Ugi tas, kad sziadien tarnai
te aplaike už savo mandagu pa
sielgimu del nepažinstamo, ku
ris jai prisiuntė penkis tulps- 
tanezius doleriu ir rasztus (di- 
ta) ant 500 akeriu žemes Neva- 
doja.

Buvo tai turtingas auginto
jas gyvuliu Mūris sugryžinejo 
isz Chikagos gyvuliu parodos. 
— Kaip kada užsimoka “myle- 

ir patarnautit i savo artyma” 
jum mandagiai.

• ■ a-r

Bolszevikiązka valdžia Mosk- 
voja, paliepė suszaudyt asztuo- 
nesdeszimts serganeziu vaiku, 
kuriu negalima buvo iszgydyt, I
nes flirgo biauria užkretoma li
ga. Matyt Botezevikai nesura
do, o gal nenorėjo jeszkoti budo 
idant tuos nelaimingus iszgy
dyt

I A SATTEE

Margarieta Murjray isz San 
Francisco, paduoda akyva už
manymą del visu tu, kuriems 
nubodo gyvenimas su moferia. 
Jos užmanymas yra kad szliu- 
birs ąpsųnkyt kuo, sunkiausia, o 
ąpląikymą persiskyrimą pa
lengvint visame o priek tam 
duoti szliuba “

” — Vvrucziai, butu tikras 
rojus, ar ne ?

Jaigu Suv.

Rūpestis
Tekorius Gri^or.ius PefYov, 

nuo seniai žinomas kaipo 
biausias vežėjas visoj Galcziną 
apylinkėj, veža dabar savo ser- 

, U i A A — A

ant iszbandv-

Valst. randasi 
dąugįau kaip ponkesdosziipts 
milijonu moterių, tai visos ap
sivestu ant “iszbandymo”. To
kios staigios reformos atneuztu 
daugiau bledcs Uo kaip gero.— 
Tegul poni Murray pati pirmą 
iszbando savo nuomone, po tam 
užve<la reforma.

Mrs. Celina E. Andover ipz 
Kansas City, insedo in eropla- 
na ir nupyszkejo in Chicaga 
nusipirkti sau szlp^ia ir skry
bėlių ant Kalėdų'.

Sziadien negalima visai isz 
to stebėtis ącs tai yra paprastu 
dąigtu.

Viskas persimaino ąnt svieto. 
Kada padirbo pirmutini gele
žinkeli, tai žmonys prisiartinti 
bijoj prie jo, o seni žiponys lin
gavo galvomis ir sakp kad tai 
szptono iszmishis.

Tas pats ir su autoippbiliąis. 
Žmonys sake, kad tai kvailas 
iszradimąs ir vežimai be arkliu 
negales eiti.

Progresas visame
liaus buti progręsof pakol žmo
gus turės iszminti.

ir nepa-

Laikas nuo laiko kokis tai 
kvailas reformatorius iszsita- 
re, buk mes czionais Aipcrike 
turime visame liuosybe su mo
terimis! Yra tai didžiausia * * < 
kvailybe, jaigu mes paimsime 
ant paveizdos vyra kuris szią 
vasara nesziojo skyybelia, sur
dota, kelnes, apatinius marsz- 
kinius,
kalniereli czeverykus, pirszti- 
nes ir da uždeda ant nosies aku- 
lorius.

Dabar prilyginkime mote ros

ganezia paezia in žiemiecziu li
gonbuti. Turi pravažiuoti 30 
viorstu arsziausiu keliu, ku
riuo sziadien nei pats randavęs 
pącztalijonas negautu rodos, o 
kas jau sakyti apie toki menka 
žmogeli, kaip tekorius Grigo
ri us Petrov. Tn akis tiesiog pu- 
ežia szallas, aszlrus vojaA. Oru 

pusėmis plaukioja 
ir sninga 

, ar 
snięgąs krinta isz dangaus, ar 
isz žemes. Pof sniego ta užklo- 
dala nematyt nei lanku, nei 
miszko, nei telegrgafu stulpu, 
o kada vejas smarkiau papu- 
czia, tuokart nesimato nei pa
ties ke|io, kuriuo reikia.važiuo- 
ti.

Sena, niekams verta kumo- 
palaike, kaip tik ritasi. Ji visas 
savo sylas prarado traukdama 
kojas isz gilaus sniego ir bekra- 
tydama su galva Tekorius sku
binasi. Laikas nuo laiko nera
miai paszoka nuo sėdynės ir 
musza arkli per nugara.

— Tu Marijona, neverk —- 
bumba. — pakentėk trupueziu- 
ka. Dievas duos in ligonbuti 
davnžiuosimo ir tuojaus tau tas 
to... Duos tau Povylas Ivano
vicz laszeliu, arba lieps leisti 
krauja, arba isz savo malones 
lieps tave kokiu spiritu isztrįn- 
ti, tai... to... atitrauks nuo szo- 
no.
pastangų.

visomis
snieginiai debesiai
tą i p, kad sunku suprasti

nektaiza, pancziakas,

Povylas Ivanovicz prides 
Pavoks, patrepsės 

su kojom, tyet visjeą atliks... Tai 
toksai geras malonus ponas te
gul jam Dievas suteikia svei- 
kata. Kada nuvažiuosime tai 
iszbegs isz savo, namu ir pra
dės iszipislįnoti nuo visokiu vėl 
piu.

—- Kaip tai, kas tai gali but? 
— suriko — delko nepaskirtu 
laiku atvažiuoji? Ar tai asZ

prie vyru: Tos szia vasara ne- boksai $zuva, kad su jumis Vel

t >
sztopo vadinamo 

ir popa pan tupi i u ir

te

sziojo ketverti masto kokio tai 
minkszto
‘•.slopins 
viskas.

Jau jaigti tai lygybe tai 
gul jap aralei paima. Vyra jai- 
gu ineina in hoteli dideliam 
karsztyja ir drystu nusiimti 
surdota, tai patrule ji nuvežtu 
įn kozą ąž nemąndagupią.

Lai motore nuszauja vyrą ku
rio ąekpnte, tai jos nepakars, 
įiktąi nąsiuns in kokią ligpn- 
bute ant atvesimo, bet tegąl vy- 
ran nužudo motete jtai ji spirgi- J 1 1 J • 1 • • t 1

niais visa diepa J<ankinpziaus? 
pel ko ryte neprjbuvai. Neszin- 
kis sau isz ežia! Kad ežia tavo 
nei 'koja nespsziltu. Rytoj at
keliauk !
»«, r» * r ♦

O asz atsakysiu: Ponas dak
tare! Ponas Ivanovicz! Garbin
gas pone... Na gr.eiczĮau riskis, 
ka4 taye szijąjąi.... Na!' \

Tekąrius ązvąiczią arklį ir, 
įiepąisydapiąs pączios, vis dar

na uąt eleĮdrilpąio kresjo. — 
Tai tau ir lygybe!

Neseniai keletą laikrasztiniu- 
ku nuvažiavo in Kentucky val
sai tiksle isztyrineti tenaitini 
padėjimą anglekasiu. Ka ta
nais mate ir girdėjo tie laik- 
rasitininkai apraazineja, Ruk 
anglių kasykloaia aplinkinėse 
vieszpatauja tikra nelaisve, an- 
glekasis neturi jokiu tiesu ne 
jokio apsaugojimo. Loenininkai 
tenai tini ukasykl u, turi «avo 
sargus ir policija, kurie nemi- 
laszirdlngai plaka ir net žudi- 
p8‘ vargingus anglekasius.

Buduosįa anglekasis negali 
surasti jokios teisingystes, ba 
sudžius priguli po valdžia loc- 
nininka kasyklų ir turi ju klau- 
syti. - •

Valdžia WasliingtQno ant to 
visko žiuri per pjrsztus kas de- 
dasi Kentuckija, kur vargingas• •

darbininkas, nusiminęs savo li
kimu, jeszko suraminimo Bol- 
szevizme.

I i 1 ■■■■■■ ... .............. . ■ ...—*— ........... ——

Reiktu mums in sprandus su
drožtų o pąnąs palvąją} yąrgiąz 
ties, savo kąjoą sniegą terszti! ’ ’

O jis tąip pasižiuręs, tąlp 
kaip su botagu užtrauks ir pra- 
szdnbkes: “Vietoj in kojas man 
pulti, gerinus, nieksze, degtines 
nemąnktum ir savo sene godo
tum! Reiketu tau kailis iszper- 
ti!“ — Tikrai iszperti, Povylle 
lavąiiovicziau! Ka|p man mie
las Dievas, iszperti. O kaip 
pzia junis prię kojų nepulti, jai 
esate mes geradeju, tikru levu? 
Galingas ppne! Duodu žodi,
kaip pripsz Dipvo....- tegul po
nas man in a’Įps spiauja, jai ap- 
gąusiu: kaip tiktai njano Mai- 
rijona pasveiks, vjsai atsigaus, 
tai viską, ka pjonas liepsi, po
nui padarysiu! Cigarnyczia, jai 
ponas nori, isz kieto beržo ir ki
tokius daiktus nutekinsiu! Vis
ką padarysiu ir tai nei kapei
kos neimsiu! Maskvoj už tokia 
cigarnyczia, ponas turėtum už- 

rublius, o asz 
nei vienos kapeikos už lai ne
imsiu! — Daktaras prasijuoks 
ir pasakys: 
pasitikiu....
esi girtuoklis!

Asz matai, sene žinau, kaip 
su ponais apsivaikszczioti. Nėr 
tokio pono, su kuriuom, asz ne 
mokecziau paszneketi. O kad 
tik Dievas neduotu suklysti. O 
tai sninga ir pusto! Akis visai 
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užiiesze.
Ir tekorius kąlba be galo. 

Mala machinaliszkai liežuvią, 
bite tik ąpramdyti nors ant va-

mokėti keturis

“Na, gerai, gerai, 
Tiktai gaila, kad

Jandples sunkis rūpestis, o nors 
liežuvis tiek dAug žodžiu iszta- 
re, galvoja pasilieka dar dau
giau misliu ir klausymu.

Nelaime ant 
staigą ir taip

jo puolė taip 
nptiketai,

dabar negali nei isz'biisti ir at
sipeikėti, kad ta viską suprast. 
Ikisziol gyveno be rupesezio, 
ramiai, vedė gyvenimą, vieno
dai pusiau girto žmogaus. Ne
pažinojo nei liūdnumo, nei 
džiaugsmo, kad urnai duszioja 
pajuto didžiuliiiasia sopuli. Ir 
tai amžinai ramus girtuoklis 
nei isz szen, nei isz ten atsira
do padėjimo žmogaus užimto, 
susirūpinusio, o net kariaujan- 
czio su paežiu gąmta.

Tokofius atsimena, kad rū
pestis tęsiasi nuo vakar. Kada 

namo, 
eme 
f I < 4

pati pasižiurėjo 
ant savo vyro visai kitaip, nė 
kaip paprastai. Paprastai tai 
buvo akys nusižeminusios Pali
kinti nes arba szunies, kuri, mu- 
sza, o esti ,mažai duoda, dabar

gau po nosia murma: Garbin- 
gąs popo --- pyisiekią szįrjįn- 
kai kaip priesz I)ięvą ir žegno
jasi, iszvažiavau isz namu 
pries aąsztant. Kaip ežią žmo
gus ant Įaikp pri)msb jfti Vįesž- 
pąts Dievas
užsirūstino ir tokius sniego 
pusni.uą užsilipto. Tegul (nąalo- 
ningąą popas pamatą. Net go
riausias arklys sziadien pa
traukti neguli o maniszkis kaip 
ponas mato po tarklis |)et mop- 
ka kumolpąląike ! O popas Įva- 
npyicz insziręįąs suszunką: Pa
žiniame jus! Visados iszsitei- 
sinįma surasite! ypątingąi tą, 
Grigoriau! Seąiąi tave pužins- 
tu. Regis penkis kartus kar
ėdama ląnkiąą O asz jum: 
Garbingas pope) Ar tai jau asz 
esu koksai pagopas, arką jau 
be samonos! Sopei Dievui du
szia paveda, mirsztanti, p asz 
per karėdamas vaikiokuos! 
Susipiylokite pone! ka sakote! 
0 kad jos prapultu, jtos korezia- 
mos! -

Tada Povylas Ivapovicz lie
pė tave nuneszti ligopbpti o 
asz pulsiu jam po kąjoin... ‘T.d’- 
vyle Ivanovicz! Dovanokite 
mums kvailėms mužikam^.

iszvažiavau isz

Dįeyo Mątina

kvailėms mužikam^

*

kad

vakar vakare sugryžp 
kaip paprastai girlsą, ir 
szturmąyoti,

• > " 

žiurėjo ano jo nejudancziil žiu- 
rejimu, kaip žiuri szventieji isz 
senu paveikslu, arba mirsztan- 
czios ypatos.

Nuo to pasižiūrėjimo prasi
jojo jajn rūpestis. Ne|ekes pro
to tekoyius, iszprąszo Pą$ kai
myną kuĮpelpaląike ir dąbar 
vteže sene ią Ugon’buti sįi vilti- 
piįr ka.d Pęyyląs lyąppvicz su 
milteliais ir mostjms sugra-
žips jai pinąutįni pą^ižiureji-
W-

Tu vienok įfątrįjąiia, to I 
murma — kaip Povylas Ivano
vicz paklaus, ar asz tavo mu- 
szįaU, tai pasakyk ne! o asz ta
ve’ daugiąu jau nemusziu. Pri
siekiu apt kryžiaus! Ar tai asz 
tave musziąu isz piktumo? 
Taip sap musziau. Gailą paąn 
tayes! klątai, kitas, taip nesu- 
si'krimątu o asz, ot, dąbąr yežiu 
tayp,.. storojuosi... Betgi pusto 
ir pusto! Bąk tayo vąlia o
Vieszrpątie! 0 kad Pievas duę-
tą nors jsz k°li0 nciszsąktil Ką, 
ąkąą^ akąiąią? Matrijoną,

veri akis ir mato priesz save 
troba, ar ka tokio. Privalo isz- 
lipti isz rogių ir persitikrini, 
kas tas butu, bet kuna apemo 
tolwa tingėjimas kad vereziau 
suszalti npi isz vietos pasiju
dinti. Ir ramiai sau užmiega.

Iszbunda dideliame szviesa- 
mo kambaryja. Per langą inei- 
nu iszlisi szvidsos szaltiniai. 
Tekorius priesz savo mato žmo
nes ir pirmiausiai jam norisi 
pasirodyti jog jis yra su sanp- 

sižiureti... apiina ji baime... Už- ne.
(Juo|ji jai Jdąusyjną p pfgauĮi 
atsakymo, tnipapt baisu. Paga
lės, kad atsikratyti netikrumas 
nea įsisukdamas, 
szalla, sustingusiu ranka..

— Matytios, numirė! Beda! 
Ir tekorius verkia. Ne tiek jam 
gaila, kiek nesmaugumo jam 
darosi, kad ant szio svieto vis
kas taip greitai pereina. Nesu
spėjo su seno pagyventi su ja 
pasikalbėti, pamylanti, o ji jau 
numirė. Gyveno abudu kas tie
sa, 70 motu,- bet tie 40 metu 
praslinko juk ant gerymo, mu- 
ffzimo ir vargo ir nieko neatjau
tė, kad gyveno. Ir kaip ant pik
tumą seno pasimirė taigi toj 
valandpj kada atjauto del jos 
sumylejima, suppąto kaip daug 
jai prasikalto, jam dabar rodo
si, kad be jąs gyventi pagali.

— Jį npt ubagavo — 
mena sau tekorius.-

— Pats ja iszsiunfiziąn pra- 
szyti pas žmones duonos. Jaį 
turėtu protą, tai privalėtu dar 
kokius doszimts ipelu gyventi, 
o taip, gatava pamislyti, kad 
isztikro jau asz toksai niekszas 
esu.

Szyencziausioii Motina! 
If1 į I.F

kur asz po galu važiuoju! At
gal! Pasuka tekorius atgal ir 
isz visu šylu plaka savo arkli... 
kelias vis arszesnis, toliau jau 
nei kelio nesimato. Dabar ne 
laikas gydyti bet reikia laidoti. 
Tekorius važiuoja atgal.

— Kad taip gyvenu# isz- 
naąjo —mifdija tekąrius. — At 
simena sau, ’ ĮpuĮ Matrijona 
priesz 40 metu būvą jąuna, gra
ži, linksma, isz turtingo namo 
paėjo. Tszleįsta už jo, nes jos tė
vams patiko jo amatas.
visa pradžia prie laimes, 
nelaime buvo tame, 
pasigėrė ant veseilios ir iszsi- 
tiese ant suolo, tai tarvtuh nuo 
to laiko dar nei sykio neiszbu-

Na, taį tau kvaila!

Stebėtina jam pasirodė, kad 
ant senes veido nesileidžia snie 
gąs, ką veidas stebėtinai iszsi- 
tiese ir priėmė iszbalnsiai pilka 
ątspipdj-

murma tekorius. — Asz tau isz 
visos szirdies, kaip prięsz Die
va... o tu to! Na ir turi paika 
lipsiu szlai ir nevesziu pas l’o- 
vyla Ivanovicz.
ranku vadeles ir užmislijo. Ne
turi dyasos užpąkąlyj savos pa-

me

Iszloido isz

dęlko neatskai 9 Klausiu, ar tau 
szonąs skauda?

1 < S

•paczi lipinėjo

Želąbnojf dievmaldyf- 
|1es reikėtų už paezios duszia 
sako. — Reikia paszaukti po
pas.

— Reikia paszaukti po-

— $a, gerai, gęrai. 
jau tiktai —

atsi-

In

Buvo 
, bet 

kad kaip
•* *

do. Vesei'lios neatsimena, o kas 
tai nors

„ - . M A

buvo po veseiliai —- 
užmuszk, nieko nežino.

Taip sunaikino 40 metu.
Balti- sniego debesiai 

lengva pradeda retėti.
Artinasi sutepia.
In kur asz važiuoju? — mis- 

lilja tekorius. — Reikia laido
ti, o asz in ligonbuti Visa, kąįp 
kvąiląs.

Vėl apsigryžta ir musza ark- 
Ii.
Kumelaite įsitempia visas sa

vo sylas ir bėga sau ristele. O

pa-

Yra paprastas inąpu

Gulėk 
pertraukia jnri 

koksai t i balsas.
— Mano Dieyo! Povvlas 

Ivanovicz — szaukia su 
stebą, 
daktarą. — Geradejau!

Nori atsistoti ir pulti dakta
rui po kpju, bet jauezia, kad 
rankos ir kojąs visai nepaklus
nios.

Dievo!
nuo-

ma'tydamas priesz save

— Vasze blagorpdije! Kur 
— gi mano rankos, kur kojos?

— Atsisveikink su rankom 
<1 4 t

ir kojom... Nuszalai! Na, na, 
ko verki? Pagyvenai ir garbe 
Dievui, regis jau szeszis kry
želius turi — tai to ir pakanka.

— Nelaime, godotinas po
ne!... Tai juk nelaime! Do
vanokite man gyvasti nors ant 
keliu metu.

— Apklys svetimas, reikia 
atiduoti, sene palaidot... Kaip 
tai ant szio svieto viskas grei
tai pereina? Godotinas pone! 
Povile Ivanovicz! Gražiausia 
cigarniezia...

Daktaras mostelėjo ranka ir 
iszeina isz sales.

Tekorius užbaigė gyvasti.

ATEIVIS IR 
MEDŽIOKLES

INSTATYMAI
f > *» '

Beveik kiekviena szalis Eu- 
ropoja, turi, per daugeli metu, 
savo medžiokles instatymiu, 
kurie taip sutvarko szaudyma 
laukiniu paukszcziu ir gyvuliu, 
jog žmones gali per szimtus me 
tu medžioti ir vis rasis laukiniu 
paukszcziu ir gyvuliu kuomet 
medžiojimo sezonas prasideda.

Kaip kiekviena szalis Eąro
poja, turi savo medžiokles in- 
statymus, taip kiekvieną Suv. 
Valstijose valstija
szus instatymus, kurie tik ban
do apsaugoti laukinius gyvu
lius n up iszpykimp.

Medžiokles instatymai inves- 
apsaugoti kiekvienos ypatos 

teise medžioti ir mes turim ap- 
sipažinti su tais instatymais, 
idant neataargus medžiotojai

turi paną-

medžioti, net ant savo nkes.
Keliose valstijose ateivis už

draustas turėti bile szautuva ir 
negali turėti jokiu szunu kad 
nors ne medžiojimo szunys.

Kitose valstijose, kur randa
si daugiau laukiniu paukszcziu 
ir gyvuliu, ateiviai gali
džioti, tik kuomet gauna leidi
mu isz teismo arba nuo pa vie
ta vo raszlininko, ir už ka turi 
mokėt daugiau negu Amerikos 
pjliqlis.
dis, jog neatsargu pavėlinti at
eiviui tureli szautuya, ir jaign 
ątpivini nori jiarodyii Ameri- 
kiecziams, jog esą geri pilie- 
cziai, turi taip laikyti medžio
kles instatymus kaip nevogti 
ne užmuszti žmogų.

Ateiviai kurie dar ne Ameri- l(^ H Hfc » I* t > I ’ l> fe
kos piliecziai, negali medžioti 
nors ant savo žemes, Colorado, 
Illinois, 
Now Mexico

Nevada,Michigan, 
, New York, North 

Dakota, Ohio, Pennsylvania ir 
West Virginia.

Beveik visose tose valstijose 
negali tureli szaudykhi ir Pen- 
nsylvanijoj ir Virginijoj atei
viai negali turėti szimi.

New Jersey, žmogus kuris no 
pilietisį negali žuvauti be leidi
mo, bet jo žmona ir dukterys 
gali žuvauti be leidimo, ir jo 
vaikai dar neturint 14 metu ga
li. Yra valstijos, kuriose ateivis 
negali laikyti laukini paukszti 
arb gyvuli nelaisvėj.

New Yorko medžiokes insta
tymai nepavėlina ateiviui turė
ti szamlyklu arba medžioti, pa
gauti ar užmuszti bile kokius 
laukinius paukszczifii’s ar gy
vulius tik savo apsigynimui ar
ba su specialiu leidimu.

Wisconsin valstijoj ateivis 
negali gauti leidimą medžioti 
jaigu neturi arba nerandavoja 
flirto toja valstijoja.

New Jersey jis negali me
džioti ir negali turėti szaudy- 
klu jaigu neturi iki dvieju tuks 
taneziu doleriu vertes nejudi
namo turto.

Oregon valstija reikalauja, 
jaigu ateivis nori medžioti turi 
lurpti d vie jus leidimus; mau
dyklos leidimą, kuris kasztuoja 
apie 25 dolerius ant metu ią me
džiojimo leidimą, kuris kasz
tuoja deszimts doleriu.

Montanoj ateivis turi mojeeti 
50 dolerius už leidimu medžioti 
ir turėti sząudyklas. Jaigu no
ri namuose turėti szau4ykla be 
medžiojimo, jis turi mokėti 25 
dolerius už szaudyklos leidimo, 
bet instatymas nelieczia galvi- 
jinkus, piemonius, arba atei
vius kurie turi isz 160 kru ukes.

Utah ateiviai negali tureli
— F.L.I.S.

ngperžeugtu medžiokles insta- 
tymus. <

Ypatingai Amerikos nepilie- 
cziai tupi atsargiai apsipažinti 
su instątyipiąš, nes beveik kiek
vienas valstijos medžiokles in
statymai kitoki. Daugelis žmo
nių rpano, kad Suv. Valstijose 
pilną visokiu laukiniu pauksz- 
cziu ir gyvuliui, ir žmones gali 
szaą<|yti juąs kiek tik nori, 
kai pskaite žmąąes (Jare dau- 
gąji motu atgal. Jie supranta, 
jog ląąkiniai gyvuliai ir pauk- 
szcziai nyksta, ip kiek jn yra 
tuos apsaugąja medžiokles in- 
statymai, ir jie szaudo kiek tik 
nori.

DaiugeŲs Ąmerikiecziu ma
no, kad visi ateiviai nesažjnin- 
gąi szaądytojai ir jiems nerei- 

Uįiąęr- kątą duoti teįąe szaudyti, ir to- 
}cią ąjeis ip snaądžia. Netruk^8 .dąl daug valstijų medžiokles • A . ' * . ' * A A *

tekorius nuolatos plaka bota
gu. Isz užpakalią girdima koks 
tai stlikąęįjimas. o nors tekorius 
neatsiąuką, vienok sąpranta, 
kad tai numirusios galva dau
žąsi in roges. O kas kartai vis 
tamsiau. Vejas ka's kartas vis 
sząltesnis ir sząltesąis. ,
‘ — Prądeti naujas gyveni
mas —; ąiislija tekorius. — In- 
rąnkiuą naujus pąsilaisyti, or
derius priimti... pinigus atiduo- 
cziau senei... taip!

Iszkrinta jam isz ranku va
deles. JęszkO; nori paimti, bot 
negali. Rankos sustingusios. 
Į C

pątą nuvež, žiąo kolią. Kad tąįp 
kiek pora pramigti;’?

Vis vieną —r midija — arklys

u

jokiu szaudyklu.

T1KR1AUSES KABALAS
Arba AUdwalmaa Mei-
tias. 8a pagelba kaslrow Pagal 
Chald«laskU. 'P«rala*ku, Oraiklaika, 
Arabhi^u ir Cigoalariqa burtioXka. 
laiguldinejlmaa to tabalo yra labai
langras ir kt«kTi«aaa gali ¥uti ■«- 
praallBU.

MORALISZKA KABALA
Katra laidada tjwsawi ateiti. Ba
Salamono Noso.

TIKRIAUSIA BURYKLA

jauczią, kad sustoja, Ąt- iąątątymai ąžtjpaudžia ateiviui 
>. • 

I

Ruln. D*1 Tyra Ir motin.

VISO* TRIS KNYGUTES • 
TIKTAI UŽ ..... .

PrUlBBfciU mumif Sfe Q*aaha 
▼taaa tris knygutei per paarta. 
Pinigus galite siusti stiMptmlu.

. D. B0CZK0W8KX-0Q, * 
mamanot cm FA. .

Tteai trt> knygutei per paartą.

iH*

lt

f*

- ** v



♦

* /

. s'Aurn' •. '/ ..

Daktaras
I — ■ . -I ......... ........

Parasze Kun. Alexander; vers
ta isz Angliszko.

dytos

t

»

<n

Mariute Thurston buvo nasz- 
laite mergaite, puikiai isz- 
mokinta, iszaukleta, bet kente 
neturtą. Ji tapo vargsze be sa
vo kaltes, vien tik del to, kad 
jai buvo taip skirta, nes pa
saulyje tokiu atsilikimu būva 
tankiai. Ji turėjo artymu An
glijoj, jos motinėlė taip jai pa
sakodavo, bet apie juos ji nie
ko nežinojo. Pernai daktaras 
Thorn tapo paszauktas ser- 
ganeziai motinėlei naszlei. Jis 
mate, kaip ji mirdama gailes
tingai žiurėjo in vienintele dūk 
rele. Geros szirdies žmogus 
(nors žmonos, kurių nepažino
jo ji sakydavo, kad jo vardas 
pritinka jam), jis gailėjosi ap
leistos naszlaiteles, ir jis neap
leido jos, nes jo patyrusi akis 
mate jos liga bei trumpa gyve
nimą. Kuomet ateidavo jis gel
bėdavo ja kiek galėdamas, bet 
jis žinojo, kad ji neužilgo seks 
savo motinėlė.

Daktaro Thorn rūpestis li
gone niekuomet nesumažėjo, Ir 
dabar kiekviena diena jis užei
davo ant trumpos valandėlės 
ir maloniai su ja pasikalbėda
vo; maža kas žinojo ta jo prie
lankumo. Jis matydavo, kodei 
ji niekuomet nesiskundžia, ko
dėl ji niekuomet nesupyksta, 
niekuomet neiszreikszdama jo
kio troszkimo gyventi, niekuo
met neatrodo esanti vienintele; 
nors geros szirdies žmones, ku
rtei gy veno žemai tame name
lyje patarnaudavo jai reikale, 
bet po tam palikdavo ja viena 
per ilgas valandas. Gailestin
gas daktaras nežinojo, kaa 
dieviszkas Sveęzias kartas nuo 
karto ateidavo in ta nameli rv- 
tais ir palikdavo savo ramybe 
toje* nekaltoje szirdeleje
linksmindamas ja. Nors ne ka
talikas, daktaras Thorn nemy
lėjo jokio kito tikėjimo, 
mane, kad tikėjimas buvo nc- 

jis ne
bot Mariutei pa- 
kad kasžin kas

pa-

Jis

4 4::

Da-

reikalingas jam, nes, 
turėjo laiko,” 
sisakydavo, 
traukdavo ji in jos puse.

Tiek ir da daugiau Mariute 
papasakodavo brangiai Gailes
tingai Seserei, kuri tankiai ap
lankydavo ja, ir kuri linksmin
davo ja vargingame gyvenime, 
padedama ir melstis. Kuomet 
vienuole atsilaiikydavo, kada 
paprastos maldeles pasibaigda
vo, Mariute praszydavo: “
bar ‘Salve Begina,’ kad dak
taras Thom kataliku taptų,” 
ir Sesuo Hilda atkalbėdavo ta 
gražia maldele garsiai. Ji jaus
davo nepaprasta patraukima 
melstis už szita gera žmogų, 
kurio ji nebuvo maczhisi, 
kurio genimas serganeziai 
mergaitei pažadindavo seseri 
tankiai atminti ji maldose. Net 
ir vienuolyno koplytėlėje dak
taro Thom vardas būdavo tan
kiai m i ne jamas seserų maldo
se. *

Koks menėsis praėjo po ap- 
raszytąjai dienai, daktaras 
apie sulinkusi žieduką ligonei, 
kurios raudoni veideliai ir žin
geidumas rodė troszkima isz
girsti ji. Daktaras Thom buvo 
tas pats berniukas, kuris vare

genimas
ir

mulas'pirm dvideszimts penklu 
metu ties Devintos gatves sto
timi tolimam mieste. <^is buvo 
ta? pats, kuris pasiėmę nuo že
mės turkizini žieduką, ‘kuri 
JKa^olinaite buvo pametus, Ir

t

VĄLDŽE TURI SZITA PORELE ANT AKIES.

Vienas vai kinelis labai skupiai 
gyveno, 

Net sau valgyt pavydėjo, 
Pinigus rinko, dėjo in banka.

lei daktaro kalba. Serganczioji 
kalbėjo silpnu balseliu. Isz Se
sers Mildos veido spindėjo ma
lonus raudonumas. Sesuo lyg 
neklauso, lyg buvo nutolusi 
mintimis. Mariuto pabaigus, pa 
žiu iv jo in ja tikėdamos iszgirs
ti nusistebėjimą, Got l^ėsuo 
tylėjo. Ji lyg nenoroma iszlare 
pora žoždiu, jos balsas buvo 
tybis, lyg ji butu juos

Sesuo meldėsi, 
Thorn klauso. Kas buvo tame

o gydytojasjis nosziojo ji kaipo laimes 
barszkuti. Puikus baltui apre- 

męrgaites paveikslas 
nuostabi nugazdintir pilku akn-
cziu iszvaizda, jos spięgantis 
balselis, lyg varpo garsas, su 
sumaniai kudikiszku perspėji
mu ir barniu, nuolat skambė
davo jo omenyje.

Jis papasakojo 
kaip jis pamote mulus varės 
ta pati vakaru; kaip jis apleido ■ pertraukdama malda.

“Tai yrit nepaprasta, tMa- 
tare Si'suo Hilda.

Kąip invairiais keliais Die
vas veda sielas prie Suves. 
Melskime ir toliau už ta gera 

Jau veli valanda, 
brangioji, su Dievu, pasimaty
simo rytoj.”

Ir pirmiau negu Mariute ti
kėjosi, Sesuo Hilda paėmus jos 
rankute atsisveikino ir po va
liai iszejo per duris.

Mariuto ne ..... ___ t____ ,
bet nusistebėjo. Kodėl jos bran 
gioji Sesuo buvo tokia nesu- • 
pranlama? Ji masto ilga laika, 
bot' nepermat o 1 i k ros priežas- 
ties.

Užėjo naktis. Ji buvo var
ginga
tame popietyje buvo tik žib- 

liepsnelo priesz už- 
bv Saulei tekant; 'sekan-
ziame ryte, atėjo jai patarnau

ti, rado ja daug blogesne ir net 
mane ja mirsztant. Urnai tapo 
paszauktas kunigas ir jos ge
ras prietelius, gydytojas Them 
Gydytojas 'suprato, 
paskutine valanda buvo arti. 
Jam i nejus, Mariute nusisz.tp- 
sojo.

Jau man laikas 
tarė. “

Mariutei

.. . . Imiestą; kaip jis kovojo su in
vairiais nepasisekimais; kaip 
dirbo kolegijoje, kur jo auks- 
tvvas mokslas 
kaiĮ> pabaigoje jis 
mokintis medicinos, ir po dau 
kantyrbes ir neapsakomu 
kenybiu gavęs diplomu pradė
jo prakaituoti; kaip jam nuo
latos sekąsi vis geryn, kaip už
sitarnavo gera vardu ir turtu.

“Ir jei asz gyvenu vienas 
sau pasaulyje,” kalbėjo jis, 
“tai, yra pinniaiisia die to, kad 
pradedamas neturėjau užtek
tinai kuomi iszlaikyti paezia, 
o antra, man atrodo, kad koks 
kitas atsitikimas mano gyveni
me ateis pirmyn. Kas nors yra 
tame.”

Ir tuo svk daktaras Thom 
nusijuokė, pražere savo žilus 
plaukus nuo kaktos ir atsikėlė 
eiti. .Jis pasakė szita 
ma in kokia deszimti 
ežiu, ir taip papasakojo, kad 
kai kurie sakytu ta pasaka 
yra prasta; bet Mariute žino
jo jo gera szirdi ir brangino jo 
pasitikėjimu. Ji pažiurėjo In 
ji su pagarba. Ji mylėjo ji taip, 
kaip butu mylėjus savo teveli, 
kurio neteko pirmiau negu bu
vo paaugus tiek, 
ji pažintį. Daktaras Thom ži
nojo tai ir gerbe ja, bet ji trosz- 
ko gausiai atsilyginti jam už 
ta. Kaip jis pasilenke atsisvei.- 
kinti su ja, tas žiedukas kabo
jo arti jos akiu. Ji paklauso:

Kas atsitiko su Karolinai-

n*

atsinaujino;
pradėjo 

g 
siin-

jei asz gyvenu 
kalbėjo jis

atjjki- 
minu-

kad galėtu

4 4

te?”
4 4

i 
tarus

rinte,”
4 4

gydytoja.

lik nesuprato,

ligonei. Jos skaistumas

t dėjimas 
gesant.
r>

kadi jos

4 c Ji pra-

balse ir tose maldose? Jis nie
kuomet nebuvo jautėsi taip 
kaip dabar. Tikrai tenai Die#o 
butą. Daktaras jautė malonei 
baisa, ir, lenkdamas savo gal
vą prataro “Credo” (Tikiu!) 

k. * * , 4

Ant syk ten pasidėto tylu.
I. Ji 

•s kru
tėjo. Daktaras Thprn pasilen-

- - ♦ • i m ’2 ji y <.
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Mąrhito atųierko akutės
« ■ , fl •> 1b|indo szypsotis; jos lupo
i . ‘ \

‘ke iszgirsti jos silpnus žodžius i ‘ 1 ‘* i,! ''r \ "* 1 <* * 1
“Gydytojau — butu man —“Gydytojrtu

mirti, jei
but ii man

linkspui — mirti, jei —- lainis- 
ta galėtum bandyti — tikėti 

... k .mano tikėjimu. Sesuo ir ašz —■
— taip ilgai. Armeldomes

taip?”
Bandysi u, Al ari u te,‘ ‘ Bandysiu, M ari u te, ” at sa

ke daktaras. Ir savo szirdyje 
niekam negirdint-pridėjo “Ant 
ru kart veda mane mergaite.”

Skaistus jo pažvelgimas už
degė jos sndžiuvusins veide
lius. Ji tyliai pažiurėjo in klu- 
pojanezia Seserį, lyg butu įsavę

> 1 k ’ k * i < *.

t aro gydyto-

“Amen” tapo 
visi atsistojo pažiuro- 

v u z

Net drebėjo jo ranka,
Bęt ir'bąųkoąos nętikejp, 
Kitaip padaryt ųegaįejo. 

fame atsirado kolęia tai kytra 
mergina, 

O ir best i joke patogi gana,
Tam vaikinui patiko labai, 

Mergina pamislino, ežią bus 
man gerai,

Na ir in dideli pažinti suėjo, 
Ir apsivesti susikalbėjo.

O ka — meilę viską padaro, 
Net ir sklipiausia perdaro,

fl

Kunigąiksztis George Matchabelli ir jojo pati, slaptin
gai paęielgiųeja Amerike, kas davė valdžei dasiprąsti, kaų 
abudu yra. sznipai del Soviatu ir palieps ūbiems apleisti

> --I * ’

Su v. Valstijas.
abudu yra. sznipai del Šoviniu ir palieps

už taraista per ilga laika. Asz 
dėkoju Dievui, kad tokia pra
kilni iszmintis kaip tamistos 
ant galo prieis ten, kur ras ra- 
fnybe.”

“Bet mano klausimas, Se
suo, yra szis; už visa ka,s ma
nyje yra gera, asz osmi kaltas 

pasitaikiusiam

i

abiem s apleisti

1' ’

Merginai pradėjo nėpavydęt, 
Ir pinigu aut d rėšiu dayinęf, 
O ve mergina, sportas nę bile 

kokia, 
Vaikinui ne dėka nepasake. 
) kada nuo galvos lyg kojų ap

taisė,
Daugiau apie vaikina nepaisė, 

Jau su Airiszukais pradėjo 
se braut, 

O vaikinas pradėjo sau net 
plaukus raut. - 

Ne taip merginos jisai gailėjosi 
kaip pinigu, 

Ka iszleido ant jos apie pora 
szimbu, 

’ll * - I ♦ 

tfu ir ant galo pasimest turėjo, 
Bet pinigu atimti negalėjo;

y

TARADAIKA
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O mislinate mažąi tokiu asilu
1 , ...... 1

yra,
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KOKI TURTĄ DAVE
i ” * " . ję 1,1

DIEVAS ŽMOGUI
♦«4. < t <e w

Karta vienas jaunikaitis, ne
pasitenkino savo lįkimu ir; 
eme ant Dievo puryti, rugoti, 
sakydamas:

— Kitiems Dievas davė 
o man nieko nedavę.

Esmi plikas kaip” padžiūvęs 
medis.

Iszgirdo tuos jo žodžių? vie
nas iszminczius ir tarė jam;

— Broli, argi tu jau toks 
vargszas, kaip sakaisi?... Juk 
tau Dievas davė jaunyste ir 
sveikata!

— Tu tai davė; jėgomis ir 
sveikata galiu pasigirti, — at
sake jaunikaitis.

Paėmė iszminczius vaikino 
deszine ranka, ir paklausė:

— Ar tu duotum nukirsti u 
szia ranka už tūkstanti dole- 
ri?’ —

— No, niekaip neduoeziau, 
— atsake vaikas.

— O gal sutiktum duoti 
iszlupti akis už deszimti inks- 
taneziu. ...

— Dieve apsaugok! — Su7 
szuko vaikas. — Už jokius pi
nigus nęduocziau akiu.

— Tai matai.
n M ■' ■ 1 *! « «, A " » #* ’* ‘

minezius. — Kiek tu brapgiu
_ “ (1 H* ; į 11 'Ii ■ *
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Ar tamada nepasilik
tom su manimi kol numirsiu?” 

Daktaras linktelėjo galva. 
Szita vargsze, naszlaitele mer
gaite, atrodo labai brangi jam. 
'ITiA jirjtflrt būdavo ramu.

Kunigas pažinojo ja gerai. 
Jos prisirengimas mirti buvo 
pradėtas gana seniai. Dabar 
liko priimti Szv. Komunija, pa
skutine absoliucije ir Pasku
tini Patepimą. Daktaras Thorn 
žiurėjo kaip tat viskas buvo 
atliekama. Jis mate skausmo 
ženklus ant jos baltu veideliu 
bei ramybe, kurios jokie ku- 
niszkas kentėjimas negalėjo 
panaikinti. Kunigas sake pą- 
szaūksiąs Seseris pribūti prie 
mirties. Mariutės akys rodė 
dėkingumą. Ji iiebegalejo kal
bėti. Daktaras Thorn atsisėdo 
szalo lovos, laikydamas jos pul
są. Daktaro malonus* veidas 
buvo rimtas, bet labai pabalęs. 
Kambarėlyje buvo labai tylu. 
Jame buvo girdėtis 
su likus kvėpavimas

Asz palikau ja

A«z niekuomet nemaeziau 
jos nuo tada ir niekados neti
kiu sulaukti.
szimtus myliu nuo czionai. Jus
katalikai garbinate paveikslus 
ir relikvijas. Asz tiek panaszu.s 
in jus, kad myliu szita žiedu
ką ir garbinu ji. Lik sveika.”

Mariute gulėjo ramiai, mas
tydama. Tai buvo nepaprasta, 
kad tekis menkniekis padare 
toki gera žmogų, kaip dakta
ras Thorn? Ji buvo tiek nepa
sitenkinus taippat. Jo jaunos 
dienos buvo netokios, kaip ji 
mintydavo. Bet tada ir atsl-

Darbo pabaigoje visas
jo gerumas.” Tikras szito žmo
gaus prakilnumas buvo jame 
visados, ir tik lauke kam gera 
daryti. Ji bandė insivaizdintl 
kaip maloni ir graži turėjo bū
ti Karolinaite, kada pribėgo 
artyn prie gyvuliu, maldauda
ma už nelaiminga mula, 
maste apie daktaru Thorn

mine: < i

Ji
apie daktaru a*ąv**i, 

kaip jis pate atrodė toje valan
dėlėje. Czia pat ligonis pradė
jo melstis, kad galėtu surasti 
Karolinaite, ir kad abi sykiu 
darbuotųsi del jo sielos, idant 
jis pagryžtu in tiesinguju pul
keli. Pavargusi bemintyda- 
ma ligonis užmigo. Kada jos 
akutes atsimerk e, dvi Seseris 
buvo jos kanibarelyje užsižie- % < >
bu-sios žiburi. Mariute supra
to, kad saule buVo nusileidus, 
ftįęrgaite atrodo tokia sveika 
ir kalbėjo taip gražiai, 
Sesuo Hilda tęre:

“Na, Mariute, tu turbut pra
dėjai nauja gyvenimą.”

Mariute papasakojo vienuo-

kad

apmokėjo 4 4

vien tik 
sergan- 

cziosios ir vaikszcziojimas tu 
keliu, kurie atsilankė ten isz- 
reik'szti pasigailejima varg- 
sZei, m i rszt anezia i mergai tel.

Atėjo ir Seserys. Vieno pa- * 'd 
užteko. Atsargiaižvelgimo 

prisiartinus Iprio gaivu galo, 
Sesuo Hilda nukabino Mariu
tės mylima kryželi nuo vinies 
ir indejo in szalta rankute. Pa
ėmus paszvesta žvake nuo sta- 
lėlio uždegą ja; iszlakisztyda- 
ma szvcst u vandeniu poyžegno- 
jo atszalusia kakta ir klūpo
dama pradėjo skaityti malde
les už mi*rsztanczius. Maloniai 
skambantis balsas gird<?jo«i 
mirsztanczios kambarėlio tylu
moje. Daktaras Thorn pakele 
galva drebėdamas. Vienuoles 
veidas juodame velione, pasi
suko tięsiog in gydytoja. Vie-

pavedusi anai. Mažas drebu
lys perėjo per jos kuna. Sese
rys vėl pradėjo garsiai melstis, 
lygiu, tyliu balsu. Ligonis kelis 
kartus 'sudejavo, po tam du 
sunkiu atdūksiu ir tyluma.

“Jau mirė,”
jas, atsikeldamas ir staiga i su
eidamas isz kambario. “Amži
na atsilsi suteik jai. Vieszpa- 
tię” 'senos, gražios maldos uz 
mirusius buvo girdėtis sžventa 
baime perimtoje tylumoje. Ka
da paskutinia 
isz t art a,
ti in atszalusi veideli su 
merktom akutėm. Kiekvienas 
beveik džiaugėsi ir net nedryso 
noreli jos atgal.

Daktaras Thorn
laidotuvių iszląįdas. Joms pa
sibaigus, jis valandėlei pasili
ko pas jos kapa, paskui.-gryžo 
atgal miostan ir mikęlinvo 1n 
vienuolyną^ Jis buvo' mastės 
claug nuo to laiko kaip Mariu
tė numirė. Jis mintijo,'jog rei
kėtų pasiskubinti iszpįldjrti 
mergaites praszymę. Bet pir
miausia jis turi kaip ka iszsi- 
aiszkinti. Jis atėjo artyn prie 
augszto muro. Jis žinojo ji gc-
rąi, nes praeidavo pro ji tan
kiai, nors niekuomet nebuvo 
inejes in vidų. Daktaro vardas 
buvo gerai žinomas Seserims, 
nes jos Jan^ydaipos pavargė
lius girdėdavo apie jo gęrujpa. 
Jis in Seserų vienuolynu inejo 
įr padavę savo kortelę, praszy-

Gere trys vyrai ir dvi bobos, 
Taip kaip pripratę visados, 

O kad iai buvo po pedei,
Tai ir nedyvai,

Bet gerdami susipyko,
Na ir revoliucija invyko,
Viena supliekė per ausis, 

O gal butui užmuszia suvis,
Bet to nepadare, 

Tiktai nuo burdo iszvare.
Ant rytojaus atėjo paimti savo 

kupareli,
O tie da vis gero munszaineli.

Vela szoko ant vaikino, 
Pakart ji norėjo,

Ir jau virve ant kaklo uždėjo 
Jau pradėjo traukt augsztyn, 
Sztai koks tai vyras pribėgo

. artyn,
• Pasisekę atpraszyt, 

Nuo mirties iszgelbeti.

turtus

dar tokia * * *

• r I >•*•> *

damas matyt. Sęseri, kuri buvo
► 1 f * .* ' * * ’ * j 

prie Mariutės Thurston mir- 
ties.

Po valandėlei ąugszta, graži 
vienuole inęję tyliais 
niais k r.

i žings-
. V. JT I' Ii >

įs. Malonus .skęiistumas ir 
ramumas jos gražaus vei^o 
krito ant jo, ir szvięsmnas’ jos 

" ’ * ‘ , * 4 ' < A * I » , t ’ ' »• . . , ’ i ' «■ A. ■ * Į » ( ’

pilku akiu spindėjo, lyg 'pęrim- 
damas ji. Daktaras atsistojo.

“Ąsz atejaii, Sesuo,” tarė 
jis, su pagarba,i “pasakyt 
draugei tos męrgaites, kuria; 
sziandie palaidojome, kad asz 
ketinu is^pildytij /ta )prižąda, 
kuri padariau pas jos lova 
mirties akivaizdoje. Asz tikiu 
in jos ir tamistos tikejipia Įr 
esu pasirižes szitaip paežiam 
vakaro prisiraszyti pijo kata
liku. Bet asz ppiszau jps ne
manyti, jog asz esu nemanda
gus, jei klausiu vieno dalyko,
iszawkina^cjdo! tyrangu įjdtej- 
tikima mano gyvęųŲųe. Ar ną-

nuol o toje valandoje buvo vi
sa užimta maldoje. Jos pilkos 
akys buvo nulenktos žemyn.akys buvo nulenktos žemyn.

boszninko Mariuto kaja nors
, * » ,♦ 4 '■ r, ' *K *

kalbėdavo tamistai apie ma
ne?”

“Taip, ji kalbėdavo, dakta-
,” tarę vįenuęle aųaųdą^iai, 
ir asz padėdavau jai melstis

• i t *« , u « " .a

. < 4*

re
n

atsitikimui, 
pirm dvideszimt penkių metu 
tolimąmę mieste, ir apie ji Ma
riute turbut pasakojo tomis
tai.”

Sesuo Hilda nulenkė galva, 
ir jos akys buvo atkreiptos In 
nusinesziojusi turkizini žiedu
ką, kuris kabojo prie daktaro 
laikrodžio... Daktaras paste
bėjo tai, nusiszypsojo nežymiai 
ir tarė rimtai:

Kada asz maeziau jus, Se
suo, prie tos brangios mirsz- 
tanezios mergaites lovos ir gir
dėjau jusit baisa, tai man ro
dėsi, kad pažinojau jus. Szitle 
dvideszimta penki metai lyg 
szuvis pralėkė ir tas atsitiki
mas buvo mano akyse, ir ta- 
mista buvai tas angelas, kuris 
mano sudraudė. Ar asz klys
tu?”

Vienuole nusiszypsojo.
‘ ‘ Pi rm dvideszimt s • penk i u 

metu, daktare, asz buvau ne
paklusni mergaite,
mažinto, jog- dartyi gero nie
kam nepajiogiau. ”

“Bet kaip tamistos var
das,” užklausė daktaras Thorn 
meldžiu pasakyti nors savo pir 
miltini varda?”

“Mano vardas buvo Ona,” 
prakalbėjo vienuole abejoda
ma; “bot namie tie, kurio my
lėdavo mano, vadindavo mano 
“Karolina.” . GALAS.

KVITU knygele Draugystėms del įsa-
* •- A A. AA ' k bE . -_____

K VI y U knygele Draugystėms del Ka- 
«iorlaus nog i
<usirinidmu. Preke • - 25e

W. D. HOCZKAUSKAS - GO., 
MAHANOY CITY. PA.

> Z i i w % / į f - • ;

Naujas Didelis 
Sapnorius jau

J

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

nokejimo pinigu ligoniams. Preke 25e

derlaus nog nudėtu pinigu ant
X. * X *'V > __ _ ‘Preke .

a

Gątavas
<4 W si no iinniuiunsuniifv y> >• 

i j . ' i . ’ a I .

Jau užbaigom daryt 
»Wja Dideli Sapųoriu. 
160 pupląpin, * pu dau-
gybę nauju paveikslu 
mzaiezkina visokius sa- 
pnus kokius žmogus
iązaiszkina visokiu? sa
pnus žmogus

puikiai drueziai apda-

I 11
gaji sapnuot. Knygą 
puikiai drueziai apda
ryta kietais audoklineis 
apdarais. Preke su nu
siuntimu tiktai $1.50.

- * f F < t • r p ■ ? »t r ■ f .
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W. D. Bpczkauskas-Co.
j , * i » • Sr I , ■* . į ■»<

Mahąnoy City, Pa.
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Gerai motin padarini, 
Kad toki latra nuo burdo pa- 
. variai,

Ba toki girtuokliai, 
Tai gyvuliai ir arkliai 

Buvo tai Dubojui, 
Bedarbes dienoj, 

Du girtuokliąi nakezia strytul 
ėjo, 

Nuolatos‘puolinėjo ir krąuja 
liejo. | 

Ant antros namo parėjo, 
Jaunesniam esti užsiporęjo, 

Visi namo jau miegojo, 
O jisai po pakamapes gra'ba- 

lojo, 
Kiczino grabinėjo, 

Ir ant ko tokio užėjo.
Taip užtiko, bet ka? tai nesa

kysiu, 
Vėlink del saves pasiliksiu, 

Kadą gaspadipe užėjo, 
Tai jisai novos labai gir Uis aut 

i •> Ui »

gyindu gulėjo, *
Ant rytojaus kada iszsjpagirįo- 

jo, 
Tai tokios częsnies nesitikėjo,I 
Gaspadine darbini czebata pa- ” 

emo, 
Laukan iszpleszkejo, ' 

Ne gryžo, pas kitus nuėjo, 
Jaigu visos taip stulgios butu,

1 * O

grindų gulėjo

t

*
«i ' iH 'ii: " o 'h

— Tai matai Tarę isz-

* f * 1 .. 11 1 Ii 4

dovanu, kurias tau Dievas da- „
ve, tik tu mokėk jas sunaudoti. 
Bereikalingai tik skundięsj ant
savo likimo.

NEMYLĖJO JO.
V » J iiF* *i*F iHlf I V1 *• * ,r ' ' *»II lift,,

Motina: — Tu jo nemyliMotina: — Tu jo nęmyli o 
jis tave garbipa ir man sake 1 1 • • •> 4 ' » v. - •kad jisai tau parengineja pui-

iT
Lizdeli! lizdeli! Q 

gal da užsiuoreą kį4 
deczia kiauszinius!

ku lizdęli.
Duktė:<

i

■iH*
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12 ISTORIJOS ŲŽ 25c
Nedaryki* skirtumo torp vaiko 

milieki* vlius Ug*l. Vobtak* 
kaitriaviip** Jtukojo t*ro*i&

_ i'iM.. ^L. . A .k ii.. 1 Iracna
Krėslas. Nelaimias* karalių ir jio 
vienturte duktere. Nelabas vyra* 
Prakelkima* Delegatai pas grafa.

__________ _____  9 ji 
na antra karta apaipaciiuot. Pikta
Onuka. - PRBKB 25c.

W. D. BOČZ^AUSKAS - OO^ 
MAHANOY CITY, PA.

Nedaryki* skirtumo ta

o rado paczla. Stebuklinga 
r " m
vienturte dukters. Nelabas vyra*Taį tokiu ra’kaliu ant burdo ne

(i bikeikta skripka. De! to, W1M-laikytu, 
Iszvytu,

Ir da akis iszplikytu.
* *

4
*

*

flt » , 
t
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k
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ŽINIOS VIETINES SHENANDOAH, PA.
i’turn ink e — J u ozas K uczi n sk a s 

rojo puiku gilinki nuszauda- 
mas 251) svaru stirna White 
Haven kainuosią.

— Daile t a ra s C. J. Kai i na no

taturimo baž
nytine szvente Nekalto Prasi- 

fe 4 '

dėjimo Szv. Panos Marijos.
— Keturesdeszimts valan

dų pamaldos Szv. Juozapo baž-
nyczioja atsibuvo iszkihningai kas, mokslainiu direktoris, tu- 
isz kuriu 110 tik pasinaudojo 
vietiniai parapijonai bet ir isz 
visu aplinkiniu miestu. Dauge
lis kunigu prigelbejo prabasz- 
cziui Czesnai dvasiszkam dar
be. Altoriai puikiai parodyti o 
choras po direkcija prof. Gri- 
goraiezio atgiedojo puikiai ke
lias giesmes.

—• Dvideszimts ’ steitiniu 
užklupo ant pulruimiu, cigar- 
sztoriu, ir kitu vietų kai p saka
lai, be jokio persergejimo ir 
“ iszczystino’’
imdami pinigines maszinas ir 
kitokos gembleriavimo niaszi- 
nas praeita Petnyczia. St eili
nei buvo pasiredia civiliszkai. 
Kaltininkus aresztavojo ir li
kos nubausti po 18 doleriu.

— Jonas Baronas, 22 metu, 
(>03 W. Pine uli., likos sužeistas 
Mahanoy City kasyklosia pra
eita Petnyczia. Likos nuvežtas 
in Ashlando ligonbute.

rėjo operacije ant kai roses‘ko
jos ir dabar jauezesi daug 
sveikesniu.

— Nuo kokio tai laiko gy
ventojai skundėsi ant vagiu 
kurio pnvogi nėjo bonkutes su 
pienu ant gonku ar duriu. Ana 
diena kokis tai žmogelis užti
kęs vagi ant karszto darbo, pa
leido szuvi sužeisdamas ji, ir 
pasirodo kad lai buvo Juozas 
Kaleda's, 22
žeistąjį nuvožė in vi e tin i a Įi- 
gonbuto.

t Praeita Snbatos ryta, Lo
cust Mountain ligonlmteja mi
ro Katre, mylema pati Antano 

Roaring Creek, 
penkes

Frank-

S. Bridge uly. Su-

visas vietas pa-

Visockio
Velione paliko 
(lukterės, du sūnūs

1SZ

vyra, 
, 8 anūkus 

broli Frana Buka isz 
fort, Ill. Laidotuves atsiims isz 
Upper William Penn.

I"

r
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— Praeita sanvaite likos 
sužeisti Vincas Duls'kis ir My
kolą Ryan Ellengowau kasyk
losia. Abudu gydosi namie.

mo-
isz

•f\ Ona Leszcziio'kiene, 
tina .Jono Leszczin'skio 
miesto, kuri gyveno Tamakvc- 
je, per 21 metus, mirė praeita 
IVtnyczia po ilgai ligai, 
lione pergyveno Ameriko
metu. Paliko du sūnus ir viena 
dukteria. Laidotuves atsibuvo 
Szv. Juozapo bnžnyczioje Pa- 
nėdelio ryta o kūnas palaido- i
tas ant vietiniu kapiniu.

Ve-
30

—• Bernardus Jardus k is, 11 
metu, 35 S. Deszimtos ulyczior., 
likos nuvežtas in Locust Molin
iai ligonbuti su perskeltu pa- 
kausziu, puldamas nuo medžio.

Jacob
Vokietis

arti Lehigh 
West

— Praeita Subala apie 11 
valanda priesz piet) 
Flail, 30 metu senunN/ 
likos užmusztas kasdamas an
glis ant kalno
Valles geležinkelio prie 
dalies miesto. Iszkasdamas per 
daug anglies isz apaezios, pasi- 
liuosavo virszus užgriaudamas 
nelaiminga žmogų.

EKSKURSINES PREKES 
LABAI NUPIGINTOS

Read ingo geležinkelio kompanija 
visada bando nuteikti publikai ge
riausi patarnavima už mažiausias 
prekes, vėl atkreipia juso atyda in 
ju nauja specialiszka pigi ekskur
sine preke.
Viena-Dienine Ekskurcija in

PHILADELPHIA
$2 25 In ten ir 

adgal
ISZ SHENANDOAH $2.50

Nedelioj 13 December!©
Speciali* Treina* Subato* Nakti 

Isz valanda
Shenandoah ........................... 1:50
Mahanoy City ....................... 2:36
Tamaqua ................................ 2:05
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ANT READING GELEŽINKELIO

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 

Dontistas Mahanojuje 
<^Ant 2-tro Floro, Kline Sztoro 
!• W. Centre St., Mahanoy City
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ATVEŽE SUV. VALST., PREZIDENTUI VEŽIMĄ GERIAUSIU BULVIU.
. .. .Ant Prezidentas Hooveris, nplaike vežimą geriausiu bulvių, iszriianksgiving Day ”
Maine valstijaus, kurias ątveže Londbill Hawks, vežime pakinykia su dviem jaueziais. Prezi 
dent as Hoovcris pądovanojo bulves del vargingu szeimyriu.

ISZ WILKES-BARRE
IR APLINKINES

Mergaites Tvirtybe 
Prie Dievo Meiles ISZ LIETUVOS

— Sztorninkas A. Stanisz- 
kis iszdalys apie 50 gurbe!in su 
maistu <lel vargingu szeimynn 
per Kalėdas. Geras užmany
mas.

Geras

— Kokis tai vyras ir moto
ro einant ant Main ir Oak uly., 
staigai pradėjo torp savos ki- 
virczint'is ir viens kita tasvti. fe
Žmonis, kurio regejo taji atsi
tikima mato kaip vyras sten
gusi atimti nuo moteres maža 
bonkulo, kurią norėjo isztus/- 
tyt. Matyt motoro geide nusi- 
trucyt. Po tam vienas nuėjo 
sau o kitas sau. Abudu turėjo 
kokia 35 metu ir gerai pasirc- 
dia. Policije nedažiiiojo kas tai 
buvo. 1

Worcester, Mass. — Tūli pik
tadariai pavogė Worccsterio 
Uetuvio Jono Lukosziuno au
tomobiliu. Spėjama, kad vagys 
buvo geng’sterei ar banditai.

Pittston, Pą. — Lapkriczio 
25-ta apsivedė Stanislovas Mi- 
kuczionis, L. R. K. S. 57 kp. fi
nansų sekretorius su Vanda 
Janczauskieno isz Exeter Bo
ro. Buvo puiki vakariene su
rengta pas jaunavede, 
daug svecziu dalyvavo.

— J. Sząkotiene, Stanislo
vo Szakoeziaus', fotografisto 
žmona. Lapkriczio 4-tif nuvež
ta Pittstono ligoninėn, kur bu
vo padaryta operacija. Veli- 
nam greito pasveikimo. — G.

kur
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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 iszbandima. Klauskit aptlekoje

Pirma dovana $500.00; Kitos deszimts dovanos po $100.00; Kitos dvi- 
dcszimts 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 atsukimai tada dovanos bus ligiai paskirtos: Regulacijos: 
Raižykite tik ant vienos puses popieros. Tegul juso laiszkas neužima dau
ginus kaip penkisdeszimts žodžiu. Nupieszkitc viražu nuo 666 pakelio Mos- 
ties ir prisiuskite su laiszku in 666 Salve Contest, Jacksonville, Florida. •. 
Visi lahzkai turi but prisiųsti prieszSl Sausio, 1932. Juso aptiekorius tu 
ros laimėtoju vardus 15 Februariaus.
636 Gyduole ar Tabletai su 666 Mosti padaro visiszka vidurini 

ir isz lauko gydimą.
1

I

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOV CITY, PA.

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

»

T Lapkriczio 30 mire Ho
meopathic ligonbntoje Alici'je, 
24 metu mylema pati Antano 
Urbono, 205 Lynwood avė., 
Lynwood, po operacijai pende- 
saitis. Velione paliko dideliam 
nuliudimo vyra, motina Marce
le Nizevieziene, du brolius ir 

Palaidota, isz

205 Ijvn wood v

Neperseniai, viename miesįc METU MERGAITE PA- 
atsitiko ązitolkis pavyzdis. At-1 GIMDĖ VAIKA BE KOJUi

I,

drangoje

Neperseniai viename mieste
I

LIETUVOS ARCIVYSKU- 
PAS BAUDŽIA POLITI

KIERIUS KUNIGUS.
Kaunas 

vyskupai insake isz Kauno 
iszsiu.sti žinomus politikus ku
nigus Telksnį
Sziuodu kunigu buvo vyriau
sieji darbuotojai prieszingoje 
vyriausybei organizacijoje K. 
A. K. (Kataliku Akcijos Ko
mitetas).

Daug Linksmumo
si tikimas buvo Amerikoje

Viena motina
septynių metu dukrele, 

keliavo in kita, valstija. Susto
jus ant vienos stoties, dar tu
rėjo pusantros valandos laiik- 

kol ateis traukinys

s a v o
su

Zose lankydavosi isz
To

— Lietuvos arki- 
insake isz

— Na, kaip ten, ponas Vin
centai — klauso drangas pažys
tamojo sziaucziaus, kuris nese
niai apsipaeziavo trceziu kar
tu — kaip tau pasiveda gyveni
mas tfu nauja paezia ?

Vot, vedusiam gyvenime yra 
daug linksmumo.

— Tai aeziu Dievui, < 
ko turi tiek linksmumo 
džiaugsmo ?

— Matai, visaip buna. Kaip 
kada pati meta iii mane puodu 
ir nepataiko, tai asz isz to tunu 
džiaugsmu — tai vela asz in ja 
metu su czebatu ir nepataikau 
isz ko ji džiaugėsi. Oj, džiaugs
mo v ra užtektinai...

lai i o j i (Vil'kavisz'kio apskj 
Pas pil. V. A. 14 metu amžiaus 
(lukteri
A’arszavos kaimo pil. .J. P.
lankymosi pasėkoj Zosei gimė 
’kūdikis vyriszkobj lyties; bet 
be kojų. Visa apylinke tik ir 
kalba apie szi invyki, nes tai 
pirmas ežia atsitikimas, kad 14 
motu mergaite gimdytu vaika 
i r dar be kojų.

ir Szalcziu.
Al v ,

szeszes seseris, 
namu motinos.

—■ Policije aresztavojo Vin
ca Butkevicziu, 54 metu, kuris 
nuduro peiliu Frana Szuponi 
51, metu. Priežastis nudūrimo 
buvo ginezios už ne užmokėji
mą laižybu. Butkeviczius ir 
Szuponis suisilaižino su Antanu 
Lukoszevieziinn, 61. metu, kas 
pamatys didžiausia automobi
liu numūra tas laimes laižvbas. 
Visi sugryžo pas Szuponi kuris 
laiko spykyze ir tenais prasidė
jo gineziai. Policije vėliaus už
klupo ant spykyzes, areszta
vojo visus o 'sužeista Szuponi 
nuve'že iii ligonbute.

— Mare Gaubiuickieno, 41 
balsei apsiszutino 

sriubos kuri iszsipyle isz puodo 
mirdama Gene

ral ligonbu'teje. Policije aresz- 
nes badai 

laike pesztyniu vyras apverto 
sriuba su puojdu ant moteres, 
bet prie-sz mirti motere pasako 

- policijei buk vyras yra tame 
nekaltas ir likos paleistas.

— Sekanczios ypa'tos mirė 
musu aplinkinėje:

•f Nele Tupou, 
Str., Edwardsville, Pa. Lapkri
czio 27-ta po uždusziniu pa
maldų Szv. Marijos bažnyczioj 
Kingston, Pa., palaidota para- 
pijus {kapuose, Pringle.
• f Cimkauslvlene,

Pittston

metu, nuo

I k u- 
savo

tie, jx v, i in tin i i <i mi i 11,1 >■>, 

riuom turės važiuoti in 
vieta.

Turėdamos dar kiek laiko, 
i nėjo in restaurant a ir sėdosi 
prie stalo pietautie. Prie to 

staid sėdėjo du jauni 
vyrai, bo tikslo ir begediszkai 

daiktus.
neri

mauti. klausydama kalbos tu 
pliovotoju ir pradėjo dairy ties 

neatsiras kas isz 
esaneziu svecziu, kurs sustab- 

Dieva

paties

pi iovojo neszva r i u s 
Dora mergaite pradėjo

aplinkui ar

o isz
• ir

nuo pecziaus,

tavojo josios vyra )

599 Main

27-ta po uždusziniu

O 
• )

I u pnesz 
blevyzgas; toeziaus visi tylėjo, 
nors nei vienam tokios kalbos 
nepatiko.

Pagalios mergaite ilgiau isz- 
kesti negalėjo, atsistojo 
savo vietos ir drąsiai priėjus 
prie tu dvieju vvru rimtai ta
re:

negražias

nuo

MOKYTOJA “AUKLĖJA“ 
VAIKUS LAZDA.

Kybartu pradžios mokyklos 
II. skyriaus mokiniai dažnai 
tarpusavy j peszasi. Mokytoja 
užuot mokinusi vaikus gražiau 
elgtis, pati nusikaltusius vai
kus nnvsza lazda. Ibijutusi rei
kalu bausti, mokytoja jeszko 
savnorio, kas atnesztu lazda. 
Alnoszus lazda, muszn ja nusi
kaltusi ir ta, kuris lazda atne- 
sze

4 <

“KAD IR PASIPUTUS, MAN 
BUS GERA.“

Sziauliu mėsininkas Borma
nas, iszgirdes, kad vienam ūki
ninkui'pastipo karve, nuvažia
vo pas ji ir nupirko, sakyda
mas, kad virsiąs muilą. Bet 
parsivežęs sukapojo ir parda
vinėjo. Policija surasze proto
kolą ir Sziauliu aipyg. teismas 
Bormaną nubaudė 3 'men. ka
lėjimo arba 1,000 lt.

kad virsiąs muilą.

Ant. J. Sakalauskas 
LIETUVISZKAS GRABOR1US 

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

Modemiszkas ’ ’ auklėjimas. 
Bet kitur, rodos, ne szunys taip 
neauklejami.

ISZSMALAVO MARIJAVI
TU KOPLYCZIOS DURIS

’ IR KRYŽIŲ.
Kaune, MiokeVicziaus g., n r. 

3 nežinomi asmens isztepe sma
la Marijavitu koplyczios duris 
ir prie sienos prikalta kryžių. 
Piktadarius policija gaudo.

Busite pilnai užga-
SSIEMET PASTATYTI 

TILTAI.
Kybartai, Vilkaviszikio

1 ’er

— Gerbiamieji ponai, ar 
galite jus kuom nors patikrin
ti savo pliovones priesz Dievu, 
kurias dabar iszkalbejoto?... 
Isz ko jus žinote kad Dievo nė
ra?. .. Ar jus manote, kad sa
vo szirdyse Dievo neturite, tai 
jau Jo ir niekur nėra?...

Pasipylė tarpo svccziu gar
sus plojimas ranku, o mergai
te vis lauko isz pliovotoju at
sakymo, bet nosulauke. Du 
jauni vyrai užkaito, paraudo, 
ir nei vienas ant užklausimo* lWL 
mergaites neatsako.
ant savo vietos mergaite pasa
ko: — Gerbiamieji, jauni ponai, 
ežia, regis, ka(d pas visus sve- 
czius szirdyso yra Dievas:

ponai

)

bet nesulaukė.

Nuliudimo valandoje, sutei
kiam geriausi patarnavima. Pa
laidojimu atliekam rūpestingai 
ir gražiai, 
nčdinti.

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

ap.
Szirvinta jau pastaytas 

gražus geležies betono tiltas. 
Dabar baigiamas pilti pilimas. 
Tiltas kasztuos apie 25,000 lt.

Seredžius, Kauno apskr. 
Baigtas statyti puikus geležies 
betono tiltas ir laukia oficia
laus atidarymo..

Szaukenai, Sziauliu aps. Szi 
rudeni baigtas statyti per Au- 
navos upe ant vio'szkelio Szau
kenai Užventis betoninis til
tas. '

Užventis, Sziauliu aps 
tatytas didelis betoninis Hitas 
ir per Venta. 1

K. RĖKLAITIS
___ Li«tuvl*xka* Graboriu*

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

516 W. Spruce St., 
Bell Telefonas 149 

MAHANOY CITY, PA.
306 Market Street 

Bell Telefonas 441-J 
TAMAQUA,

The Blumberg Music House 
1017 Carson St. S.S.

Pittsburgh, Pa.

Sėsdama7 motu, 
Pa.42 Searle Str.,

Mire Lapkriczio 29-ta Pittsto- 
no ligoninėj. Palaidota para
pijos kapuose Gruodžio 2-ra po 
gedulo pamaldų atlaikytu Szv. 
Kazimiero bažnyczioje. Paliko 
vyrą Aleksa, (lukteri Jesse 
Rutkauskiene, sunu Alberta ir 
broli Joną Marcziukaili, kurs 
gyvena Lietuvoj.

+ Lilija Daugirda, 5 mene- 
kuri užsiėmė siu, Adolfo Daugirdo duktė, 

auginti likusius siwatolius. Ve- 415 Foote Ave., Duryea, Pa.
Miro Lapkriczio 29-ta 
plaucziu uždegimo. Palaidota 
Lapkriczio 30-ta Szv. Kązimie- 
ro par. kapuosp, Pittston, Pa.

' — Netikėtina mirtis levo 
Edvardo Misevicziaus, priver
to ji nuvažiuoti namo ant laido- 
tiiviu savo tėvo Jurgio Misovi- 
cziaus kuris mire Linnwood. 
Jaunas Miseviczius prigulėjo

Philadelphia. Pa. f Diena 25 
Lapkriczio įniro a.a. Katre 
Krest i kieno, po tėvais Zubric- 
kiute, 48 metu. Jiji buvo nasz- 

isz Kauno redybos, 
per

le paėjo isz Kauno vedybos 
m i ėst ei i o S k i rsnein įmes, 
gyveno Ameriko 27 metus, pa
liko dideliam nuliudimo ketu
ris vaikus: Paulina 19 metu 
Mikola 17 m., Valeri jo 15 
Onute 13 m., ir sesetia Zuzana 
Barami uck iene,

difkteri

J
į Pa’s-

PA.

m.,

♦ ~ 
Adolfo Daugirdo duktė

nuolione buvo sveiku ir važiavo 
in darbą ir daugiau nesugryžo 
gyva, mirdama ant/strytlkano 
nuo szirdies ligos. Lapkriczio 
30 diena likos palaidota isz na
mu sesers, laidotuves buvo isz- 
kilmingos Szv. Kazimierio baž- 
nyczioje. Žmonių buvo daug, 
apie 40 automobilini palydėjo 
ant kilpiniu Szv. Kryžiaus. Gra 
borius Antanas Užuįmeckis už- prie Penn futbolinio kliubo, ku- 
sjomo laidotuveins. Iris loszo su Navy kliubu,

tai 
kurgi isz judviejų szirdžiu Jis 
dingo?...

Ir ant to paklausimo pliovo- 
tojai nieko neatsako, tik kepu- 
ros pasiėmė, iszsprudo susigė
do laukan.

Kaip butu laimingas pasau
lis, kad daug tokiu mergaieziu 
atsirastu ir pilname susiprati
me gyventu.

Į ■■■ ■ I ........... ..  ■   

Wm. Traskauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS

■ *

I

MIRE SZUNU APDRASKY
TA MERGAITE. 

PanevėžioRaguvėlė, 1,'anevezio aps. 
Nesenai pil. V. Kavaliausko 
palaidi szunys užpublo i'sz mo
kyklos gryžtanezia Kaminsku 
dukrele ir labai apdrasko. Isz 
didėlio iszgasczio mergaitei 
pradėjo galva skaudėti. Nuvež
tu Panevėžio ligoninėn vargsze 
ir mirė.

Laidoja kunus numirėlius. Pasam
do automobilius dol laidotuvių, 
kriksztiniu, veseliju, pasivažinėji
mo ir t. t. —Bell Telefonas 500 
603 W. Mahanoy Aval Mah. City

... „   J . . , . .. » »

SIENINIAI KALENDORIAI!

i

Ka* prisiūti* viena doleri, aplaikys 
5 PUIKIUS.

SIENINIUS KALENDORIUS 
ANT 1932 METO

Prie kožno kalendoriau* yra prisiūta 
szvontuju kalendori* *u pasnykaia. 
Kalendoriai puikei iszmarginti ir i*x> 
pjauti.

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

Turime dideli pasirinkimu 
auksztos ruszies Piana- 
Armoniku kurias parduo
dame už labai nupigintas 
prekes. Raszykite o gausite 
katalogu dykai.

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 
turėtumėt reikalaussu musu ban
ka nepaisant ar mažas ar didelis.

G. W. BARLOW, Pres.
J. FERGUSON, Vice.Pres.irKM.

........................ . « II ■■

Dr. J. J.WYCHUNAS
Lietuvis Akiu Gydytojas

jMk^Iszegzaminuoju 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.

MALDA-KNYGES
>

No. 186 Balsas Balandėlis, tuoj 
pati knyga kaip virszuj parodyta, tik 
apdaryta plonais kietais akurineia 
apdarais...................................   • $2.00

No. 187 Mažas Naujas Aukso 
Altorius, didei naudinga maldų kny
gele, pavesta visos Lietuvos Kataliku 
Jaunuomenei. Graži knygele puikiai 
ir drueziai apdaryta mlnksztais aku- 
rineis apdarais, auksuoti lapu krass- 
tai, preke tiktai................ .. ....Si.50

W. D. BOCZKAUSKAS.CO„
MAHANOY CITY. PA.




