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PASKANDINO Ipaveikslai isz naujausiu atsitikimuMERGINA
SAVO KŪDIKI VIEDRE.
Harrisburg, Pa. — Kada dak

taras atėjo atlankyti Vyda 
Thompson, 20 motu ir iszztyri^l 
nėjo prisžaste jos ligos, perkrajf

SUBADĖ PEILIU PAOZIA 
IR PATS SAVE.

Burlington, N. J. — Nužiuro- (e kambarius ir su ra d (V naujai
damas buk jo pati ji apgaudi
nėja, Vladas Mroezkovskis, 45 
metu, subadė mėsiniu peiliu sa
vo paezia, kuria policija surado 
ant grindų kuknioja, kaipo ir 
Mroczovski jau negyva. Porele 
paliko penkis vaikus kitam 
kambaryj kurie nieko nežinojo 
apie darba tėvo. Kaimynai si-* 
ko kad Mroczevskis nuo ilgo 
laiko nedirbo ir ta diena daug 
gere.

refri-
io

BANDITAI UŽDARE 
BUCZERI LEDINEJA.

Philadelphia. — Du banditai 
ateja in buezerne Szimo Anzol- 
da, 40 metu ant 1240 S. 17-tos 
uli. justume ji in ledine
džeri uždare ir juieme nuo 
keliolika szimtu doleriu iszbe- 
go laukan. Kokia tai motoro 
atėjus in buezerne patemino 
vos gyva bnezori pranesze apie 
lai kaimynams kurie ji iszgel- 
bejo ir nuveže in ligonbuti.

MIRĖ NUO PERGAZDINIMO.
Rock Springs, Wyo. — Kada 

barbens nukirpo plaukus del 
S. H. Robinson, 62 metu ir pa
saite jam kad kasztuos 75 een^ 
tai, žmogelis taip iszsigando 
kad mirė ant barberio kėdės.

If 'I.'I

DU-KART SANVAITINIS LAIKBASZTIB "8MTEBU
9

I ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIAJ I

Prenumerata Kasztuoja: Suvienytose Valstijose |8.00 metam* 
Kitose Viesžpatystese $4.00 metams 

Latakus ir Pinigus visada siuskite ant szio adreso!

IL

MISIJONIE-

Pct vie-

DINGUSIEJE 
RIAI SURASTI.

Seward, Alaska.
nuolika dienu du misijonieriai
Georgo Faltes ir Martial Lap- 
eyre, kuriu eroplanas nukrito 
tarp Yukon kalnu ir buvo ma
nyta kad abudu žuvo, likos su
rasti per kitus eroplaniLs. Abu
du misijonierii likos atvežti 
ant rogucziu in Tacotna, kurio 
daug nukentejo nuo bado ir 
szalczio.

bado

INTRAUKTAS IN TESZLI- 
NE MASZINA.

Newcastle, N. J. — Emanue
le Delucio, 26 metu, likos in- 

. trauktas in maszina kuri mau
ke duona duonkeptuveja ir uz- 
troszko ant «mert. Tame laiko 

dirbtu veja nieko nesirado.
Mankjmo maszina pagavo ran
ka Delucio ir intrauko in kubi
lą teszlps. Kiti darbininkai ra
do savo dranga ant rytojaus 
kada eunesi prie kepimo duonos 
bet teszla turėjo iszmesti.

nieko
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gimusi kūdiki paskandyta vied 
re vandens. Mergina likos nu
vežta in ligonbuti, o kada pa
sveiks, bus u'ždaryta kalėjimo 
ant tolesnio kvotimo.

•Jonas

UŽMUSZE PACZIA SU 
LAIKRODŽIU.

Brookville, Mass. —
Borelli, likos uždarytas kalėji
me už sumusziina savo paezios 
su laikrodžiu taip, kati toji mi- 

in kėlės valandas li.|onbute- 
Vto 1 1 • •• v • 1,1 Imi' ' • I 1

re m Reles valandas li^on indė
je. Borelli prisipažino prie kal
tos, bet isrtsikalbinėjo, buk jo 
pati taip ji inerzino, kad buvo 
priverstas ja apmalszyti kati ir 
panaudotu ant jos laikrodi

?-

VAIKAS SU DVIEM LIE
ŽUVIAIS.

Wartington, Ohio. — Richard 
Harrison, ana diena likos apdo
vanotu per savo paeziule nepa
prastu šuneliu, kuris turėjo du 
liežuvius. Po asztuoniolika me
nesiu kūdikis negalėjo ne val
gyt ne kalbėt. Padaryta jam 
operacija ir vienas liežuvis li
kos iszpiautas. Nežinia kok^a 
bus pasekme tos operacijos. <

. _______ • - ; ■•.-r

PASNINKAUJA 58 DIENAS;
JAIGU VALGYS EIS IN 

PEKLA.
Raynoldsvillo, Minu. — Char

les Kvale isz kaimelio Long- 
stone, guli ant mietinio patalo 
isz priežasties ilgo 
kuri pradėjo 58 dienas 
Daktarai sako jaigu Kvale ne 
sulaužys pasninko, tai turės už 
keliu dienu mirti. J *

Kvale sako, kad kCį;-io pas-, 
ninkaut tiktai 40 dienūs taip, 
kaip Kristusas pasninkavo kad 
“apsiezystyt” nuo visokiu nu
sidėjimu, bet kada 40 dienos 
perejo, pasninkavo tolinus bet

valgyt, 
Prie lovos 

stovi

pasninko, 
atgal.
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1. — Japoniszkas vaiskus pereina per tilta Mandžiurijoj po sumuszimui Kincziku. 2.— 
Komendantas Panamos Kanalo aplinkines, generolas Brown ir svoezias marszalka D’Espe- 
roy isz Francijos peržiūri kareivius Korte Clayton 
Taylor Page, kuris pradėjo posėdi 72-ro kongreso, Washingtone.rr

>

Panamoja. 3. Raszt ininkas William

CHARLES A. SNYDER, PRO- 
KURATORIUS SCHUYL
KILL PAVIETO STAI

GIAI MIRĖ.

APKIRPO SAU PLAUKUS
GAILĖJOSI, NUSIŽUDĖ.
New Bedford, N. C. — Neles 

savaites atgal Emma Snell, ne
norėjo pasilikt užpakalyja savo Pottsville, Pa. — Del tukstan 
draugiu madoja ir davė sau ap- 
kirpt puikius plaukus kaip tai, vokalas ir prokuratoris (dis

trict attorney) Charles Snyder, 
staigai mire savo ofise kada pa
griebė tolcfona*-.»»toukti dakta
rą. Priežastis staigios mirties 

jos neinate einant in dar-ibuvo szirdies liga.
Velionis Snyderis turėjo 64 

metu, buvo taipgi ir kasierium 
vaisi ijaus Pennsylvanijos,stato 
auditor General, pavietavu kori 
troleriu. Paliko (lukteri ir sunu. 
Pati mirė trys motu atgal. Lai
dotuves atsibuvo iszkilmingos 
Ketverge ant kuriu dalybavo 
daugelis žmonių isz visu daliu 
Pennsdlvanios.

Snvderis buvo V

ežiu žmonių gerai žinomas ad-

bt;jos drauges nesziojo.
suprato 

,pradėjo labai
Ietis savo plauku. Kada gaspa- 
dine
ha, nuėjo pa žiūrėt kas jai atsi
tiko, rado uždarytas duris. Ka
da duris iszvere, 
gulinezia ant lovos be 
ties, o kniuba ryja 
gazo.

dienas po tam, 
kvailybe ir

J n kolos 
savo 
gai-r*

rado Emma 
gyvas- 

pilnarado i

žino-

m
———»

IISZ LIETUVOSI

Sziauhu

PALAIDI LIEŽUVIAI AT
VEDĖ POLICIJA IN KLE

BONO BRAVORĄ.
Žarenai-Latveliai,

aps. Szis Lietuvos kampelio Ir 
gi turi savo inžymesnybiu, del 
kuriu turi ko paklbeti apylin
ke.

Viens tokiu yra vietos baž
nytkaimio'klebonas. Spalio me
nesio pabaigoj viena diena ke
li darbininkai užtjo in vietos 
vartotoju draugijos krautuvo, 
pasiklau'sti, kur galima butu 
gauti alaus pirktis. Krautuvė
je tuo tarpu buvęs klebonas 
pasinio darbininkams 

nes jis turis ir
užeiti 
galis

43 METAS

pas

sza
i <

A yp linkės

vaidinimu 
Pasisekė 
szauliai 

Ha-
niosze 

dienai Radziszkes kaime

Ra-

Harrisburg, 
slapti agentai 
suokalbi

3 PROHIBICIJOS DIREKTO
RIAI IR 49 KITI ARESZ
TAVOTI UŽ SUOKALBI.

Pa. — Valdžios 
suseko dideli

probibicijos viršinin
ku ant apgavimo valdžios, 
ėmimo kysziu nuo spykyziu, 
butlegeriu ir szmugleriu. Tarp 
(n kuris #nvo uatitraukt ir pa
liepta ęitbvon” yra: probibici- 

di re|<t oris AVoodcock, isz
W.

pa-

Woodcock 
distrikto,

Schultz isz Pi tisini rgo ir Dovy
das Gould isz Baltimores. Kiti 
aresztavoti yra žym,us politi
kieriai, valdžios agentai, kong
resmenai ir nariai legislaturo; 
viso daugiau kap 49 ^patos.‘
Ir da valdžia geidžia uždėt di

desnius padotktis. ant žmonių 
idant užlaikyti probibieija. Ar
gi veidmainiai ant galo nesusi-

jos
Harrishurgo

pas ji, 
duoti.

Darbininkai nuėjo. Klebonas 
parode baczka alaus už kuria 
sulygo 8 litu tuojau sumokėti. 
Biznis padarytas ir darbinin
kai baczka rszsiritino.

Kita diena, norėdami atsi
blaivinti, jie vėl nuėjo pas kle
boną ir nusipirko alaus vedra 
už 2 litus.

Po’keliu dienu klebono aline 
tiek pagarsėjo, kad ir policija 
atėjo alaus pažiūrėti. Vedamas 
tardjTnas.

Pirmiau klebonas mėgdavo 
savo parapijomis smadeiai pa
barti per savo pamokslus, va
dindamas juos giriuokliaN. 
Pereita savaite jau parapijo- 
uu girtuokliais nebevadino.

VAKARAS, GAISRAS IR 
SZAULIAI.

(Ji ra i te. Punsko valscz., Sz. 
m., IJapkriczio men 8 diena, 
Cirailes pavasarininkai,
pi L A. Žardecka, miruosze vie- 

vakara #u
Amerika pirtyje, 

gerai.
Strumbagalves būrys ir 
dzis^ces grandis irgi 
tai
vakara. Lapkriczio 7 d., 6 vai.,
vakaro jie susirenka repetici
jai. Priesz ja bando dar ir pa- 
szaudyti ir,z raketninko.
keta nukrito ant pil. Linkienes
kluono ir ji fiždogo. Tik, deja! 
Raketų leidėjai nebogo gesinti, 
bet susi rito ant scenos ir pra
dėjo repeticija... Kluonas su 
visais javais ir viskuo Ijas ja
me buvo, sudegė.

BANDĖ PASISLĖPTI 
VIENUOLYNE.

25 metu vyrukas Simas Gri
nas tarnavęs firmoj Otto Hes
se, Spaliu 23 d., atvyko in Ma- 
riampole, ir pasisakė noris sto
ti in Marijonu vienuolyną. Ži
noma, ne kiekvienas kandida
tas gali tapti vienuoliu. Tai ir 
Grinas nebuvo priskirtas prie 
vienoliu-broliufku, bet tik ban
dymui del jo paszaūkimo. Ir

i

I užtai Lapkr., 13 <1., kriminali-
A 4 « A. *ne policija ji suėmė, kaip 1cal- 

esa minėtoji . firinoj 
Jis

jaigu butu pradėjus 
tai eitu in pekla.
‘ ‘ k a n k y t o j a u s ” s t ov i d i d e l i s 
kryžius, biblija ir triuba. Jo pa
ti ir duktere neapleidineja li
gonio lova. Kam toji triuba‘tai 
neiszaiszkino.

butu

SENUKAS MIRĖ MEL
DŽIANTIS.

East Chicago. — Iszeidama 
in darba Paulina Virzman pa
likes savo senvva Ieva 62 metu w
meldžiantis ant keliu prie

Du k t e paša k i u s t e v i i 
” iszejo. Kada sugry- 

žo nuo darbo ant ;pie*t, rado tę
va vis klupuojant prie lovos, jo 
žila galva gulinti ant lovos. 
Kada Paulina priėjo prie levo 
noredam ji prikelt,
no, kol tėvas buvo negyvas.

VOS.
11 gud bai

gerai
mas Lietuviams po visa pavio- pras kad veržji žmonis su pro- 

lo- (a, nes del ju patarnavo daugeli
kartu kaipo geras advokatas.

to V

hibicija. ilginus negalima, jaigu 
patys virszininkai jos neužlai
ko ir laužo tiesas.

persi tikri-

tiifama, 
iszaikvojes per 1200 litu. 4'1
buvo jeszkomas pirmiau Kau
no kriminalines policijos. Kau
nan ir nugabentas.
kaltas, pasiaiszke.s teisme.

Kiek jisDEL PUSBONKIO SUBADĖ 
ŽMOGŲ.

Sziomis dienomis Trvszkhi 
miestely (Sziauliu apskr) pil. 
Teniukas peiliu subadė > pil. 
Stanislava Tamku isz Pabal- 
ves km. Tiyszkin valscz. Te- 
niuka's jau senai pykęs ant Ta
utkaus už tai, kad jie kažkada 
nesusitarė del “pusbuteliuko.”

Tamkui padarytos dvi žaiz
dos: viena doszineje kaklo pu
sėje 10 cm. ilgio ir kita kairia
jame petyje 2 cm. ilgio.

KALE AUKLĖJA KA- 
CZIUKUS.

Stelmuže, Zarasu apskr. Vie
no ūkininko kale, augina tris 

kacziukus.sunaszlai tėjusius
Nugaiszus katei, kacziukai bu
vo padėti kales bpdon. Isz pra
džių kale purtėsi, bet vėliau 
apsiprato ir dabar geriausiai 
globoja ir maitina,
kad ir pienas atsirado, 
priesz tai kale buvo bergždžia.

Indomu, 
nors

NEW YORKO SPYKYZES 
MOKA ANT METO 

$100,000,000 KYSZIO.
New York. — Apskaityta 

buk mieste New Yorke, kožna 
spykyze turi mokėti po 50 do
leriu graft o kožna sanvaite. Pa
gal apskaityma, tai New Yorke 
raiulasi in 40,000 spykyziu, kas 
pasidarytu ant meto szimta mi
lijonu doleriu kyszuosia.

--------- --------  4'
ANT SENATVĖS PARAIKO.

Sharpsburg, Pa. — Asztuo- 
nesdeszimts metu senumo Ro
zalija Voughn kuri jau yra pra 
bobute ,apskundė savo 79 metu 
vyra ant persiskyrimo užmel i-

NET PO TRIS VAIKUS ISZ 
KARTO!

Svėdasai, Rokiszkio aps. Bu
tonu kaimo u’kin. A. Prūso szet- 
ma Lapkriczio 7 d., isz karto 
padidėjo trejetu vaiku. Susl- 
laitke dvieju sunu ir dukters. 
Motina ir vaikai sveiki.

Sziluva, Tauragės aps. Obe
linei kaimo gyven. Cziapaius- 
kieno pagimdė tris kūdikius. 
Jos tėvas tuo invvkiu nesi- 

Girdi duktė jauna,
tik, 17 metu, priesz menesi isz- 

jau susilaukė trijų

NUMIRĖLIS ATSIKĖLĖ ISZ 
GRABO.

Vilnius. — Viename Vil
niaus kraszto kaime invytko 
szitoks nepaprastas atsitiki
mas kapuose. Tuo momentu, 
kai in duobe turėjo būti inleis- 
tas vienas mires ūkininkas, 
pakilo grabo virszus ir taria
mas numirėlis Atsisėdo. Kelios 
moterys apalpo. Pasirodo, ’kad 
ūkininkas buvo tik užmigęs le
targo miegu, iPats jis labai 
nudžiugo, krtd laiku pabudo ir, 
vietoj laidotuvių invy'ko ba
lius. *

MUNSZAINIS IR PRIELAI- 
DINIS PRIEŽASTIS’ SZEI- 

MINISZKO NESUTI- 
. KIMO.

. Buffalo, N. Y. — 
gyvanaszlys
burdo ;pas sena moterėliu Mare 
Popkievicz pradėjo varyt mun- 
szaine ir linksmai gyventi. Vai
kams tos moteres tokis gyveni
mas nepatiko ir kas diena isz 
kildavo nesupratimai, nes vai
kai yra suaugę ir eina in darba. 
Duktė Antnina užsispyrė prie- 
laidini iszvaryt isz ko kilo 
plauku peszimas su motina. 
Duktė isz sarmatos nubėgo ant 
geležinkelio atiiriti sau gyvastį, 
bet kaimynams pasiseko me r- 
gina sulaikyti nuo to, o kiti 
žmonys sulaiko truki iii laika. 
Po tam Antanina norėjo szokt 
in upe, bet ir tąs užmanymas 
jai nepasiseko. Atvesta namo, 
vela kilo kivireziai su motina ir 
kitokios rodos no buvo kaip 
paszaukti policija kuri burdin- szvogorka per kokia doszimts’ 
gieri nusivožė su savaim,

MOTERE SUDEGE PO DE- 
GANCZIAM AUTOMO

BILIU.
„Milwaukee, Wis. — Ąt 

Koeziuskiene, sudegė ant 
po deganeziam 
kuriame važiavo ir susidūrė 
dideliu troku, nuo ko gazolino 
kubilas truko ir užsidegė, o de
gantis gazolinas apėmė auto
mobiliu kuris sudegė. Jos vy
ras taipgi ir baisiai apdego ir 
kaip rodos nuo to turės mirti. 
Szoferis t roko likos a reszt a vog
tas už neapsižiurejima ir 
ku važiavima.

'JįelinįM

automobiliui
su

Kokis tai
atsibaladojo ant

pad ir

LEHIGH VALLES GELE
ŽINKELIS DAVE UŽKAL

SIMA ANT NAUJU 
INŽINU.

Schenectady, N. Y. •— Ameri
can Locomotive kompanija an- 
laike užkalbinimą nuo Lehigh 
Valley geležinkelio ant
bimo 10 dideliu inžinu kurie su
teiks darba del 1,800 vyru ku
riu algos sieks iki $300,000. 
Nauji inžingai bus 108 pėdu il
gio, galės bėgti 70 myliu ant 
valandos ir bus naudojami del 
traukimo tavoriniu trukiu.

ATKANDO SENUKUI AUSI 
IR PIRSZTA.

Afayerstown, Pa. — Kada Jo- 
nas Gamer ąplaistinejo 
tini saidvoka, isz 
liejo vandeniu 60 metu 
kaimynai Miką 
Idant panasziu atsitikimu ap- 
a i saugot ateityja, Garner pa
state augszta tvora, ;per tai at- 
kirsdamtias szviesa savo kaimy
nui. Schnoideris pasiprieszino 
priesz tokia tvora ir kilo nesu
pratimas. Vaisiai tojo kaimy- 
niszko nesupratimo buvo tas, 
kad isz tos kovos Scbneideris 
iszejo be ausies ir pirszto de- plozijos.. Priežastis taip bai- 
szines rankos, kuriuos Garner 
jam atkando.

to 
en- 

netycŽi'ii* Itp-
savo 

Scbneideri. sun-

ISZLEKE IN PADANGES.
Portage, Pa. — Atsisėdės ant 

baezkutos parako ir uždegęs 
knatu, Antans Koalczikas, 45 
metu likos isznosztas in padan
ges. Dalis jo kūno surasta net 
už szimta mastu nuo vietos eka-

saus galo buvo rūpestis ir netu
rėjimas darbo.

džiaugė.
SESUO NUSZOVE SESERĮ 

UŽ PAVERŽIMA JOS 
VYRO. 

‘ ’ A

Somerston, N. J. — 
Rollins ir jos du sūnūs

Morta 
, likos 

aresztavoti už nužudinima savo 
sesers Shepperdiencs. Mirsz- 
tan’ti prisipažino policijai, buK 
in ja szove tris kartus Rolin- 
ienes sunūs, 'bet jos sesuo už- 
ginezino tai, sakydama buk tai 
ji pati szove in savo seseria. 
Shoppordai buvo apsivedė 15 
metu, o Rollinas turėjo 
draustus susineszimus su savo

o Rollinas V uz-

v

nedarna jam, buk pasielgdavo n*
su ju inemfindagiai ir suniuszi-l vniTcn. Sziemet blogi metai, kas 
ma kelis kartus. Senuko apsi- •>«»•«. jei kas menuo tokiu 
votie 50 metu atgal ir nosoninij szeim.nm daugosiiuitl. 
ąpvaiksztinejo sukaktuves auk Senio baime buvo 
si libs Veselkos.

ma kelis kartus. Senuko apsi-; jei kas menuo tokiu

b I
Naujagimiai 
m i re.

tuszozia. 
neilgai gyveno

metu.

SULENKĖJUSI MOTINA.

Sulenkėjusi motina eina • su 
dukrele in bažnyczia. Duktė 
brenda per szlapia žole, motina 
draudžia:

Ne ic po zažerdami, žobi
nogiczku nesuszlapti, koe tutei 
po lakusiu. Vilijos žuvis.

BALTA VARNA! *» * 
Papile, Sziauliu apsk. Ariant

Sziaitliti 
buda-

GIRTAS INKRITO IN 
VIKADA.

Lapkriczio 16 d., 
gyventojas Žilinskas,
mas labai girtas, per neapdaL 
ruma inkrito Migio varo g-ve;

Pruviu ’kaimo laukus in arima in vikada. Jo laime tai paste 
bėjo kiemsargis, ‘kuris tuo, 
pranesze dažiumojaneziam po

>1' mini'll I 
t

su pulku paprastu varnu buvo 
atskridusi viena balta vanta, 
kurios tik galva kiek juosva, lincininkui, kuris Žilįnfiska is: 
Nepapraistaja Vania bo artoju 
mato ir keliu ėjo žmonos.

duobes isztraukd, k i taip jis tei 
butu prigerės.

- ~mb
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Kas Girdėt
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Keliolika žymiu Amerikonisz- 
ku daktaru nukeliavo in tolima 
Tibetą, kur tyrinės būda dva
siškųjų ir užžadėtoju Tebeto- 
niszku, kokius jie naudoja bu
dus ant gydymo vėžio ir džio
vos.

Vėžio liga tarp Tibetoniszku 
gyventoju yra visai nežinoma, 
todėl Amerikoniszki daktarai 
turi vilti, gal jiems pasiseks su
rasti netikėta gyduole užbėgti 
vėžio ligh.
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DAVE SAVO APGAVINGA1 
PACZEI SUVALGYT MY- 

LEMO SZIRDI.

niekam daugiau ne iszduotu, 
tik jairi viėnam, o Jiilė Jciir tik 
pusi tikdamas, visbip niekinė ir 
Žemino. Netrukus visose aplin
kose žmones isz Jules ome juok
tis, pasakodami, kad Pelrai- 
cziukas negalėdamas ja ’ atsi- 
kriityt, turėjo bėgt in Amerika. 
JbleS motina, nors ir labai srt-

Norikai vrt dukrele niylejd, bot noper-

RADO NUSKENDUSI 
SKARBA

* ’ l-------- *

NEŠIKAI SURADO
PASKENDUSI LAIVA 

SU SKARBU VERTES
5,370,000 DOLERIU.
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Szv. Pranciszkaus Ksavo- 
žy- 

likos ati
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y Brest, Frakcija. —
sii marioms, Į kęsdama žhidnid kalbu, pfaido- 

600 pėdu jo ja ne apkęst ir laikas niuo lai-K
r

Le Mans, Francije. — Kokis 
tai Girrion I’erigneUx pasiutisz 
kai insimylejo in patogia Va- 
lencije, paezia Ramundo Lou- 
ret, kuris buvo isZ'keliaves in 
kare. Laiko musziu prie VeY- 
dūno Periguex mirtinai likos 
sužeistas ir prijautės, kad ne
užilgio turės mirti, paszaukc 
savo priėteli paduodamais jam 
sidabrinia dežukia kalbėda
mas: “Paimkie szita dežukla Ir 
saugok kaip ’savo akies. Kada 
asz mirsiu iszpjank mano szir- 
di, indekie in dežukia drauge 
su meilingoms gromatoim-ir 
inteikia del ponios Lburct.” 
Draugas isžpikle paskutini 
praszyma savo draugo. Po ka
rei nuneszė-dežukia del pbnios 

bet vytas
, a'teme dėžu- 

kia isz ranku siuntinio iszmėft- 
damas ji laukan.

Dasiprato Perguex apgavys- 
ta savo paezios, iszeme szirdl 
isz dežukes, liepe kukarkai isz- 
kepti ir paduoti ant piet savo 
paežiai. Vrtlenbijb godžei su
valgė sžirdi, o po piet vjrras 
užklausė kaip jai paliko val
gis. Motere pripažino, kad bu
vo labai gardus pietus. Tada 
vyrus atsiliepė: 
sziuk buvo gardi mesti t e teip 
kaip už gyvasezio, ba 'tai buvo 
szirdis tavo mylėmo, ka suval
go Į ant piet.” 

-• Po tam atidavė jai gromata 
rasžyt apėr mirsztanti mj’lcma 
o kada perskaito net apalpo, po 
tam užsidaro savo pakajuje isz 
kurio daugiau neiszejo, mirda
ma isž bado po keliu menesiu. 
— Baisus buvo atkbrszinimas 
nuskriausto vyto, bet Prancū
zai žino kaip atkerszyt savo ap 
gavi ligom molorem. Budas nu
baudė vyra kalėjimo ant pen
kiolikos metu, bet Laurel mi
re praeita menesi kalėjimo Ir 
tik tada svietas dažinojo už ka tiari)()

1 J i r
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(prieszininkas fasoistu

I
| kovoja smarkiai 
tiksle iszgnviimo isz 
gilumo skarba isz laiv'o Egipt ko insėziai apibardavo kam ji
kuris nuskendo po susidurimui 
su laivu Seine, 20 Gegužio, 1920 
metu, su 100 'žmonim ir 5,270,- 
000 verties Aukso ir sidabro.

| Norikai surado nuskendusi 
llrtiva 1930 mote. Toja viotoja 
norikai negali ilgiau dirbt kaip 
po kolos miliutas, nes labai gi
lu. Norikai jau suardo geležine 
szopa ant laivę kurio ja randa
si penki tonai aiikso, 40 tonu si
dabro ir kitokiu brangenybių 
verties 5,270,000 doleriu.

Italijoniszkas laivas Artiglio
IT, kuris sujoszkojo vieta 
skendimo laivo praeita 
nuskendo su 12 
bet kova suradimo to milžinisž- 
ko skarbo nepaliauna ir tikisi 
ji neužilgio visn iszgaut isz ma
riu.

In žmones ji ne 
nes visaip ja isz- 

ne
26 mėtų 

likos

nas
ro, kuris buvb vienas isz 
m iausiu m i si joni erių, 
darytas 5
tryliktu 'kartu nuo knda jisai 
mirė 1552 mete. >

• C’oremonije atidarymo blivo 
su muzike, szaudimu i«z nrtno- 
tu ir Skambėjimu varpu ir fa- 
jėrvnvkiu. Special i szkas dele
gatas prisibnstas per Popiežių 
atidaro grabu szvontojo, Vkn- 
i’iojo dalybavo trys arkivysku
pai, 15 vykskupAi, szimtai ku- 
iligu ir apie 15,000 žmonių.

Kūnas Szv. Pranciszkaus yra 
gerai užlaikytas. Milijonai žmo 
niu isz visu daliu svieto atlau- 
kys jbjo grabu.

1

pamylėjo Petraicziuka.
Julei gyvenimas pasidarė ne 

pakėnezinmu. 
galėjo iszeit,
juoke svetimi, o namie jai 
duodavo ramuma jo« * motina. 
Ji lauke nuo Jono laiszko, ir 
sulaukt negalėjo. Neperkesda- 
ma ji savo nesmagumo, tankiai 
eidavo ant upes krantb, kur su 
Tonu ji persiskyrė. Žiūrėdama 
ji upes gylen, lyg girdėdavo vi
liojanti baisa isz ten: “Eiksz, 
mergele, pas mus, mes tave pa- 
liuosuosime is ztavo vargu ežia 
tau bus lengviau, nes niekas ta
ve ne apkallh?s!”

.Jule kartais jau manydavo 
glaustis prie vandens viliojimo, 
bet prisimindavo jai Jono žo
džiai, tada ji nuliūdus ėjo na
mo. Motina pamaezins ja dide
liame nubudimo, pradėjo jos 
gailėtis ir glamonei ja. Kaimy
nai patemija jos nuliūdima, 
matydami ja lankiai apsiver
kusi, taipgi ir ome jos gailėtis. 
Tik vieni Petraicziai džiaugėsi

Martinas Sennet “Miko 
Conner, naujai iszrinktas gu
bernatorius valstija Mississip
pi, kuri iszrinko Demokratai. 
Turi jisai tik 40 metu.

Valstis Chilmahama, Meksi- 
, ,t ube jo 

net 285 gubernatorius arba po 
2Uj gubernatorius kas metas.

In paskutinius tris metus val
do tonais net septyni guberna
toriai o trumpiausia valde vie- 
nns tiktai viena valanda. vio ,bl]tll negel.oi>

ke,, in laika 107 metu

Poiiltikieriai Meksike turi 
sunkius laikus. 

. . ... . • -

ARESZTAVOTAS.
Oi’lando Spartaco, 

Italas isz Pbiladolphia 
nubaustas ant dvieju metu ka
lėjimo už szokima ant automo- 
biliaus kuriame važiavo Tta- 
liszkas siuntinis Dino Graudi 
szaūkdamas “
tini ir Fascist a is t

Szalin su Musso- 
” G randi d sz- 

keliautlamas meldė idant Or- 
landa valdžia paleistu isz kalė
jimo nes jam atleidžia jo prasi
mai įima. •

\kyvas atsitikimas atsitiko 
darbininkams divbancziuju ka- 
syklosia aukso Pietiniam Ame- 
rike, kur surado požemine pui
kia urvą.

Kitados toja vietoja, 
sziadion randasi kasyklos gilini 
po žeme, plauke požemine upe, 
kuri nesze su savim daug auk
so. Ta upe in daugeli metu isz- 
plove ta urvą, ant kurios dug
no randasi daug aukso.

Verte to netikėto skabbo drt 
neapskaityta. Kompanija, prie 
kurios priguli kasyklos, užpe- 
czetino visas inejimo vietas su 
dratu per kurias leidžia elek
triko pajėgas idant niekas 
galėtu in jhis ineiti.

Tas atidengimas 
aplinkinius gyventojus, 
visokiais 
in vidurį tos 
miksa.

1

kur

ne

sujudino 
kurie 

būdai-s geidžia ineit 
urvos i^zneszti

Amerikoniszkos motinos pa
aukauja savo gyvastes už kūdi
kius, nes kas metas mii'szta lai
ke gimdymo ar isz priežasties 
gimdymo apie dvideszimts tuk- 
staneziai moterių arba daugiau 
ne kaip penkiolikošia Europi
niuose sklypuose. Priežastis ta
me yra neprižiurejimas ir apsi
leidimas. w .

Dievas ta-žmogų meiliai pri
glaudžia, kurisai pat8 save už 
kaltybe bdaužia. Pagieža, ant 
kersztu nieko nepelnysi, tik sa
vo brangu varda pagadysi.

mels-

smagu- 
ma-

Dvasiškieji visokiu iszpaži- 
nimu tankiai szaukia: “ 
kites ir dirbkite, o Dievas jums 
pagelbės.

Žmogus dirbdamas tik gali 
Raitoti prie žemiszku
mu, o malda yra tai tok is 
gazinas isz kurio žmonys semia 
spėkas ant savo užsiėinimu ir 
inkvepiina prie darbo. Norints 
žmogų8 melstųsi diena ir naktį, 
o nieko nedirbtu — greitai per
sitikrintu'koki yra vaisiai to
kio tikėjimo. '

Kas kiszasi inkvepimo

tam liežuvis vra ir labai bledin- V
gu daigtu ant žemes. Be liežu- 

bet liežuvi 
nesuvuklant, taip pat kyla pek
la. « u* į < W

Tas pats liežuvi8 tarnauja dJl 
visokiu piktybių. Su tuom pa
ežiu liežuviu godžiai valgo ir 
pamazgas laka. Tas pals liežu
vis tarnauja kalbant ir maldau
jant, keikiant ir piktžodžiau
jant. Su tuo paežiu liežuviu tei
sybe pasako ir meluoja, užtarė 
pakaltuosius ir paniekinimu 
pasako. Liežuvis sutaiko, ratily 
be daro, supeszdina ir surami
na.

Jaigu liežuvi už dantų laiky
si tai bus laimingas^ bet jei ji 
paleisi ant liuosos valios, pasi
liksi jo neva Įninku ir daug nu- 

Liežuvis gerbdamas 
iszkolia lyg padangių

la ba i

ati-

kente’i. 
žmonis,
— bet tas pats liežuvis žmogų 
užmusza. Jaigu liežuvis veda
mas geros szirdies, padaro žmo
nim daug gero, bet liežuvis blo 
gos szirdies vesdamas visai 
žmonijai ramybe sudrumszezia 
ir in visokias nelaimes juos in- 
stumia. Laimingas yra tas, ku
ris moka savo liežuvi suvaldyti 
toks žmogus svietui yra 
brangus.

Nelaimingas tas, kuris
duoda liežuviui visa valia; jis 
pats ir žmonijai sukelia nera
mybe ir didžiausius nepasise
kimus. Todėl mokykimės vis 
savo liežuvi suvaldyti, o ne kad 
jisai mumis valdytu, neplakime 
liežuviu sa'vo arlyma, nedras
kykime jam szlove, nežeminki
me jo gero vardo. Kas savo lie
žuvio nemoka suvaldyti, tokie 
yra priskaitomas prie beprb- 
cziu. Visi tie mėgsta liežuviu 
kitus plakti, kurie neturi svei
ko proto, arba yra savo protą 
su t erszi a s va i gul i ai s.

Žmogus tikrai mylintis Die
vą, niekad Uedrys srtvo artyma 
plakti liežuviu.

Teisingos Teisybes
Matyt kad laikai pasige

rina, ana diena kokis tai dar
bininkas nusipirko sau diner- 
ke.

Retai kas' pamato girta 
butlegeri..

• Tasai žmogus, kuris tan
kiai užrieczia nosi, staigai gali 
užriesti kojas.

• Svlėtas tada bus geras 
kada bažnytinei varpai 
szauks tiek žmonių kiek 
pa i ant ugnies.

• Kam jeszkoti ergelio, jfti- 
gu epeliai patys pas tave at-

Liežuvis žmogui yra labai eis.
reikalingas inrankis, nes be lie
žuvio žmogus negalėtu kalbėti, 
b ypatingai butu sunku ir gy
vastį užlaikyti ba negalėtu 
tinkamai pavalgyti, o priek

i tai 
vieni semia isz maldos, — kiti, 
pažinstame daugeli tokiu — 
jeszko literaturoja,* poezijoj, 
skaito mokinasi liuosam laike, 
vietoj praleidimo naudingo lai
ko ant daVatkiniu dūmojimu, 
kuris niekb naudingo žmogui 
neatne^za., ,

• t• /

su-
var-

Nikelis (penktukas) 
yra taip geras kaip dekzimtu- 
kaa, bet nikelis daugiau pasi
rodo bažnyczioja nekaip de- 
dzimtukas.

ne

isžpible

Louret, 
siuntini duiysia

v •
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AMERIKONISZKI KATALI
KAI PAAUKUOJE DAU- 

/1TATTGTA

. nu
meta, 

darbininkais

GIAUSIA.
Roma. — Nepriklausomoji 

Vatikano valstybe su 500 gy
ventoju ir 160 akru teritorijos, 
valdoma ‘’suvereno’’ 
žiaus 
valstybe sziais laikais, kurios 
nepaliete, pasaulio depresija, 
nežiūrint, kada aukos isz kilu 
Szalin yra žymiai susitraukė, 
kaip pareiszkin popiežiaus Gir
iu “ m misteri s” monsignoras 
Bernardino Nugara.

20,000,000 Amerikos katali
ku garant avo popiežiui, kad Jie 
padengs bile iszlaidas, kokiu 

mb Antanave, 40 metu gaspa% popiežius pasidarysiu jo biud
žete. Nogara pasakė, kad Amc- 

k>ur rikos ir Kanados katalikai yra 
dosniausi Vatikano aukauto- 

1

jai. Nogaros apskaibziavimu 
popiežiaus biudžetas sziais me
tais bus apie 180,000,000 Ita- 
lioniszku Hrn arba $9,360,000.

Nogara iszaiszkino, kaip ta 
pinigu suma yra sukeliama. Da 
lis gaunama isž kitu szaliu ka
taliku; kita dali Vatikanas gan 
na isz Italijos valdžios einant 
Laterano sutartimi. Italijos 
bankai ir korporacijos moka 
nuoszimczins už investuotus 
popiežio $39,000,000; be to Ita
lija moka po 5 nuoszimczins 
nuo sumos $52,000,000, kuriuos 
popiežius turės gauti isz Itali
jos einant -sutartim terp Mus
solini ir popiežiaus. Tokiu bu- 
du popiežius Vien tik nuoszim- 
cziais gauna i'sz Italijos kas 
met po $3,965,000.

pasiliko \Metb 1614 per paliepimu 
įK 1 au d i u s zo A c q u a r i va, 
rolo Jėzuitu zokonb, (Įerzino 
ranka Szv. Pranciszkaus likos 
nupjauta ir nusiunsta in Ryma 
kur likos indei U in Jėzaus baž- 

Todėl sziadion Szv. 
ztikono ženklas

nyczia.
Pranciiszkaus 
yra ranka su kiyžiūm.

gene-

‘’suvereno” popte- 
P i ja u s XI, yra vi ei utėle

suvereno GERAS DRAUGAS

Teip, du

jisai buvo uždarytas kalėjime 
ir laikraszcziai placzei apie tai 
aprasze.

PARDAVĖ KIAULES PIGEI, 
GAVO SZUNSPOTERIU 

NUO PACZIOS IR 
PASIKORĖ.

Czonstakava, Lenk. — Kai-

doris Petras Zysikovskis, 
gtyžo namo isz jomarko, ?
pardavė dvi kiaules. Kada jo 
pali dagirdo kad pardavė kiaii 
les labai pigei, pradėjo jam isz- 
metinet ii’ rugoti kad neturės 
kitom užmokėti vekseli ant 500

• -

zlotu. Vyras gynėsi ir iszsikal
binėjo kiek galėjo, bet moteres 
žandai male ir male, ni'duoda- 

vyrui jokio pasilsio, 
falo iszbego laukan.

Motere manydama, kad \\v-
I 1

ras nuėjo pas kaimyną pasko- 
lyt pinigu, ėmėsi prie savo

, bet kada vyras nesu- 
gryžo namo po keliu valandh 
pradėjo jojo jieszkot i.

Kaimynai line j a
rado Zyskovski kabanti
tos paezios virvutes su kuria

su

ma 
g

ant

ėmėsi

in tvartu, 
ant

DU VYRAI NUSZOVE PEN- nuvedė kiaules ant jomarko.
KIS LAIKE SV0DBOS.
Londbn. — Linkšrtiu fefodba

r ' J
turtingo ūkininko dukters per
simaino ant kruvinos svodbos, 
kuri buvo laikoma EleiUe, tlk- 
rainoje. Du nepraszyti vyrai 
alėja ant Veselkos pradėjo stai
gai szaudyt iri įsvodbinin’kūs, 
užmuszdami tėvus nuotakos, 
giminaiti ir nuotaka su jauni
kiu. - ‘ v .

i

SŪNŪS NUŽUDĖ TĘVA IR 
MOTINA.

Przemyslj Len'k. -

sūnūs turtingo gaspado-

Kaime 
Buczany; 18 metu Mikola. Ko- 
zera, 
rlauS) nužudė savo ieva ir mo
tina, kad galėtu aplaižyti grei
čiau po juju rirircziąi gaspa- 
tloiysta.

Mikola norėjo apsipaeziuoti 
su Verbniku Maciakiute, bet 
tėvai pasipi’ieszino prieszals 
mergina iir apsipaeziavima sū
naus, kuris buvo da per jaunas t 1
o priek tam motina kerszino 
sunui, jeigu ju neklausytu, tai 
didesne dali turto aplaikys se
suo Ona. Mikola, teip sau emc 
tai in galva, nutardamas nužu
dyti savo gimdytojus idant 
jam visa gaspadoiysta tektų.

JYfASKVOJl! NUVERSTA
BAŽNYOZE “SPAS- 

TltELIĄj’
Maskva. — Dinamitu likos 

iszbombarduota didžiause Mas 
Ievoj pravoslavu bažnyczia, 
chram Spastilelia, kuria jau 
senai buvo nutarta 'sugriauti 
ir jos vietoj pastatyti Sovietu 
Rumute. Ta bažnyczia buvo pra Žadintoju nuvožė sukaustyta

* I

dėta statyti caro Aleksandro I in kalėjimą.., •

TUKSTANGZEI ŽMONIŲ 
ATLANKO FILIPINISZKA 

STEBUKLADARE.
Mindanao, Filipinai. — Po- 

licije negali jduotl sau rodą su 
didėlėms mynioms žmonių, ku
rie pribuna isz visu szaliu, at
lankyti nauja stebukladare Ne 
politn Faingalla. Kaip kad kė
lės** mylės automobiliu atva- 
žiubjo prie namo tosios stebuk- 
ladhrės. Nepolita paszventina 
vandeni isz artimo szulnio, pa
liepdama ligoniams jiji getti 
arba patepi žaidulius ii- po ke
liu dienu ligonis visiszkai pa
sveiksta.

Apie tris •menosoi atgal Ne
polita pažino savo galybe isz- 
gydimo keliolika kaimynu ir 

lojo laiko josios galybe

*

tuojau po; Neapoleono f pasi
traukimo nuo Maskvos ir Mikola norėjo nužudyt ir savo 
kaštavo daug milijonu rub
liu. -

Laike ’teismo išzsidave buk

seseria bet szuvie it epą taiko In 
jaja. ,

nuo* 
pasklydo po visa aplinkine. 
Mergaite lankei papuola in gi
lu Apmirimą isz kurio jaja pri
kelia josios levas. 

r
/ 1 ; . *

Saule buvo jau nusileidus. 
Buvo lai malonus Birželio ine- 
nesio vakaras. Ant upes kranto 
stovėjo jauna porele. Labai 
abudu nulindo. Po ilgam tyleji-Į^nj kuom nors gali jai atsimo- 
mui jis tarė:

Taip, Julyte! Netrukus 
reiks man tave 
iszvažiuot in Amerika 
tokio iszejimo nėra.

— O, mielasis Jonai! 
neperkesiu szirdies 
tavęs netekus. Ne palik mane,* 
ne aapleisk tėvu namus.

— Brangi Julyte! Man la
bai gaila hives, bot nielieka ki
to iszejimo, asz esu 
iszvažiuot nes tėvas 
“Jei tu nepaliausi Jule mylė
jęs, tai prasiszalink isz 
namu ir negryszk.” 
liu liautis tavęs mylejes geriau 
apleisiu tėvo namus ir keliau
siu svietui’ laimes jeszkot sau 
ir tau, Julyte.

Jule susi graud i no ir 
verkt: (

— Jonai mielasis! Geriausi 
paklausyk tėvo. Pamesk mylė
jęs, ir pasilik namie. Nevažiuok 
in Amerika, nes ten nebusi lai-

,, T I

mingesnis. Pasigailėk manes, 
nes kitaip man reiks daug nu- 
kentet nuo tavo tėvo.

Jonas prisispaudė Jule ir 
ome ja ramint:
Neverk Julyte. Baigk kentei, 
nes matai, kad mes abudu ne
laimingi. Asz tau raszysiu 
laiszklus tankiai, tuojans atsiu
siu laivakorte, tada tu atva
žiuosi pas mano ir abudu busim 
laimingi. Tik Amerika mus ga
li padaryt laimingais.’ Tik tu 
mano ne užmirszk, o viskas bus 
gerai. Tu žiuai kaip asz tave 
myliu. Tik del tavęs asz aplei
džiu brangia Lietuva. Nelaime 
mano, kad mano tėvas toks 
žiaurus! Pavydi jis mum lai
mes. Sudie! Skiriamesi gal ant, 
visados. Tik neverk. Viskas 
bus gėrai, jei tik asz laimingai 
nukeliausiu. Sudie!

— Sudie, Jonuk mielasis! 
Laimingos keliones!..

Atsisveikino jaunoji porele, 
porsiškyre ir dingo nakties 
tanisjimoj. . »

Jonui iszkeliavus Amerikon, 
jo tėvas Peti*aitis nuėjo in pacz 
ta ir ten pakiszo kelis rublius 
kad isz Amerikos atėjusius

jau

palikt. Reiks
, nes ki

Asz 
skausmo,

priverstas
pasako:

mano
O asz negu

ome

ket už ju sūnaus paviliojima.

Jonui atkeliavus Amerikon 
sekėsi neblogai. Gavo gera dar
bą ir savo paczednimu susitau
pė keliata szimtu. Viekas jrtm 
butu buvę gerai, tik labai rūpi
nosi, kad nesulaukia nno Jules 
laiszko. Du motai prabėgo, o 
jis dar negavo mio jos nė viena 
atsakvma ant įsavo laiszku, ku- 
riuos jis-jai buvo raszes.

»l

■r ’

mingesnis. Pasigailėk

Viena diena jis gftvo laiszki 
nuo savo tėvo. Pradėjo skaityt 
ir ome verkt. Jo draugas pama
tęs ji verkiant ome ji klaust. 
Jonas viską papastikojo. Dran
gas ji visai pramino, bet tas 
nieko negelbėjo. Jonas kasdien 
ome darytis liūdnesniu, ir ga
baus lyg apsvaigo ir ome gert, 
o pasigėrės keike savo tęva, 
kad i'sz jo priežasties jam rei
kėjo su Jule persiskirt. Eime la
bai gert, o tas pradėjo naikint 
jo sveikata. Jo draugui Petrui 
buvo gaila in ji žiūrint. Jis bi
jojo, kad Jonas ne inpultu in 
desperacija ir nėpapildytu šau- 
žudyste. Pradėjo jis abejot apie 
teisingumą Jono tėvo laiszko, 
kuriame buvo raszyta, kad Ju
le iszteka už kito. Jis iszklause 
isz Jono Jules motinos varda ir 
parasze laiszka jos vardu, ir lo
kiui budu Jono aiszkas teko Ju
lei in rankas.

Jule buvo labai sunykus. 
Turbūt ji labai daug mislijo 
apie Joną, Su kūriuom 
skyrė priesz tris metus.

Julės motina perskaičius 
laiszka, Petro raszyta padavė 
Julei. Ji perskaiežius paszoko 
ir suszuko: “O Dievulėli, jis no 
laimingesnis už taiane!”

stotina supratus jos prisiri- 
szima prie Jono, ja nuramino 
ir patarė jai keliaut pas Joną, 
in Amerika. Ji iszkeliavo ir 
laimingai atvyko pas ji. Buvo 
k Al . .... L k j ' X -A 4 t «

persi-

ja didelis džiaugsmas. Petras 
irggi džiaugėsi iszgelbejeis savo
draugu Joną. Jiedu abudu Pet
rui buvo labai dėkingi už lik- 
golbejįma ju dvieju isz nusimi
nimo, ir paskui laimingai gy- 

laiszėku's Juleli Jasaicziukei veno. 
► ... . m*.
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kromolis.

Ant siauros neszvarios 
czaites vieno prasto miestelio 
Kauno gubernijoi 
musu apisakelv in ten baigėsi.
Gvvena tonais biedni amatny- 
kai, darbininkai ir perkupezei, 
o turtingesnio ir poniszkosnio 
žmogaus sunku pamatyti. Mat, 
del turtingesnių tasai miestelis 
per prastas, per prasti namai 
ir per tamsus, na ir orą" trupu
ti priszvinkias nuo židi'sy^ku.

Viename prastame nnmelije 
randasi ne didelis
Sziokia diena prie duriu isz sza 
Jin kabojo kelios poros nauju 
ir senu, czeveryku ir czebatu, 
<> ties durimi buvo paradas 
raudonom! literom: Tamoszius 
Drotele, sziauczius. Kromeli jo 
lobaus nuo duriu stikliniu sė
dėjo meisteris ant. kėdutės su 
trimi kojomi, iszdžiuvias, smut 
nas, jau žilokas ir siuva, ir lo
po nuo ryto lyg vakaro. Kada 
jau nustoja dirbti, nusiduoda 
in šluba, randa da besitriuson- 
te savo paeziule.

— Tik tu Kožukia norint 
paliauk ta savo triūsa! Juk tu 
isz kojų iszeisi ir sveikatos no 
toksi.

r»

I

bile liktai

— Būdavo, nedėlioja anks
ti kada iszsirengdavo visi In 
bažnyczia, tai tėvas eidavo pir
miau su trimi, 'sūnumi, o pas
kui juosius motina su Oinitia 
tai iszrpde kaip panaite ir nie
kas ne bn'tu pasakius, jog tai 
dūkto tuju praseziokeliu. Abu 
du tėvai vol u k butu no valgia 
per kolos dienas,
puikei parodyt savo dukrele.

Kaimynai būdavo jinsislopia. 
už lango, rodydami pirsztals 
kalbėdavo: M

— ^iurokito, žiūrėkite kaip 
jejei padabino savo lėliukių.

— O kaip pjisiputns toji 
mergina kaip viszta perekle!

— Jau net pikta, jeigu lo
vai labiau myli viena negu ki
ta.

Vaikai turi būti lygei s del 
levu, ar katras gražus ar bai
sus.

— Žinoma, žinoma kumn- 
tia! Toj sziaueziaus boba pro
to neteko del tosios snargles.

Teisybe pasakius tos dvi kū
mutes turėjo teisybių.

Po teisybei mist ra Drotelc 
tikrai buvo sziaiiczium ir dari 
szum žmogum, o jojo pati pa- 
veizda |wd>ažnumo ir doros mo 
tinos vaiku, nes tikrai

savo

us ir KarveKaip Dievas
Akis Neregio ant j| 
Dangiszko ir Atei- 
nanezio Gyvenimo

i I . ..... .

Ih a p tieka seserų m i si junior 
kn Molinmpnre, Indijoj, 
neseniai neregi s Indusns ir prU 
sžo kad jnm■duotu kokiu gy
duolių ant jo ligos. Misijonicr- 
kn hžslimanti gydymu ligotii':!,' 
apžiurėjo jo akis kanuogeririn-Į 
šia; Uos jbkios pagelbos Pegnlo- 
duot, ba kept ėjimas jo buvo nž- 
sbnoja^ ir neiszgydomas.

Misijonierl^a pasako jam jo 
padėjimą. Bot tasai nesidavė 
taip lėngvai 'peraikalbėt, 
gra nd in gid paszau ko:

— Susimylėkit ant manos, 
esmių lovas dideles szoiinynos. 
Mano darbas, tai duona del 
mus visu! Jus turite mano isz- 
gydiut, ba kitaip neteksiu savo 
darbo, kuri tik aplaikiau isz 
Iniolaszirdysles.

Žodžiai tie sugraudino giliai 
szirdi zokoninkps. 'Sznabždeda- 
ma tykiai malda, J ’ 
Indusai akis o po tam atsako:

— Melši uosi u in mano Die
va, idant sUsimylotn ant tavos.

Nuo to laiko kas diena, atei-♦ > davo norėgis Indusas, vesda
mas per savo giminaite in sose- 
i‘u misijonierku ir paantrinda
vo savo praszyma. Tada zoknn- 
inko parode jam stovinti ant 
stalo muka tardamaa:

— Žiūrėk ant tori mukos 
musu Tszganytojaus Nukryžia- 
voto. Jaigu tavo tikėjimas ir 
viltis yra gana drūta, tai Jisai 
tave iszklausys.

Kada nutilo, Indusas puolė 
ant keliu sza'iikdamas:

— Vieszpatie, iszgydinkie 
mane, sugražink man szviesy-

l|| A II
f 9 <

I Turėjo žmogus karve, kuri 
temokėjo ragai# Badytis. Nei 
pieno nei toluku isz jos jis hfc ' 
gaudavę. Karve nieko daugiau 
nežinojo, kaip tik volioti# po 
sziaudus ir, kaip sakenl bady
tis ragais.

Tad žmogus nutarė vis-gi tu
rėti isz tos karves sziokia to
kia nauda. Jis nuvedė ja in p*o 
va, pagirdo tyru vandenėliu, 
apmazgojo ja, davė szienelio ir 
sako: “Mano žaloji, mano kar
vute, buk tu man drauge, bet 
kitiems — amu# prieszas.”

Ta nakti Vilkas insilauŽe in 
kute. Karve ji patiko ragais, ir 
netik iszkrato gyvybe, bet nu
lupo skūra ir ryte alidėve žmo- 
guį-

Žmogus 
iszvede karve in žalia lauka, 
pagirdo tyru vandenėliu 
mazgojo, ir 
“Buk tu karvute, man draugo, 
o kitiems — arsziu priesziu.”

Ta nakti vagis insilatrže In 
kute. Karve patiko ji kuoge- 
riausia, paežiais ragu smailii- 
mynais, teip, kad vagis bogra- 
bal iodamas iszeigos pariietc 
savo pinigu krepszi, kuri ryto 
Žmogus rado.

Nudžiugo žmogus ir vėl kar
ve iszvedo in žalia lauka, pa
girdė szaltinio vandenėliu, dri
ve -Szienelio, ir sako: “Buk tu 
man džgiaugsmu, o mano prie- 
szams — pajuoka.”

Ta nakti velnias insilupo In 
kute. O kaip karvute ji patiko 
ragais! Aplamdė jam szonus 
sudaužo ji visa, trypė kojomis 
ir mete po visa kute. Jei vel- 
nes butu turejes. siela, tai tuoj 
butu ja ten pat ir palikes. Bet 
vietoj jos, paliko savo uodegos 
gala, kuria karve nukando.' O 
tarno galiuke, kaip žinoma, vi
sa velnio galybe tuno. Jei kas 
pamosuoja tuo galu, tai sus
krenda visi velniai ir padaro 
tau ka tik tu nori.

Ryte ateina žmogus in kute 
ir randa uodega. Tik szvyksž-’ 
teis ja — ir velniu prilėkė net 

į tirsztai. Žmogus sako, duokite 
ana, o Velniai tik laksto ir vis
ką iszpildo.

Žmogus besidarbuodamas su 
velniais ir pamiršto apie kar
ve. Ji su'kudb, nes nei maisto 
nei gėralo niekas nedavė. Ji 
kentė, kente, bet ant galo jos 
kantrybe truko ir iszbego isz 
kūtės spardydama kojas ir mo
suodama ragais. Visi velniai 
tik pabyro kai pūkai, o žmogų# 
gavo karta in paszone ir iszsi- 
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Mtirmbhb' bhžnyczia pastatyta mios 
net

Paveilesias parodo nauja
te (’arston, Kanadoje. Pastalytnas hažnyezio.s kaštavo 
Iii milijonu doleriu.

užvažiavoskrynele, užvažiavo vežimėlis 
priesz duris, kad nuvožt daig
ius ant stacijos golėž'kelio. At- 
sisvei kiliojo mergele su tėvais 
su graudžiomis aszaromis!

- Tegul tavo dukrele Die- 
sergsti — kalbėjo motina 

a sza romi žegnodama duk-

no ir pajiogas atiminėjo. Moti
na Onutės toipgos-gi kas diena 
džiūvo, bot vi* po grinezia su
kinėjosi ir triūse.

—- Tai vis del musu Onu
tės — kalbėjo.

Vaikinai, ne vienas tai ki
tas sėdėjo namie ja ir tankei ru- 
gojo, jog vi-sus pinigus kisza. 
ant mokslo del tosios puikuo- 

kurl nieko nemoka,

>

tik-

i

r- 
atėjo

nes

apmazgojo

*

Tam Szenadori tai vis kvaraba1

džiaugdamas vėl

, ap
davė Hzienolio.

0 kad ir baudžiu gana, 
Nomacziau nieko, 
Ir netekau vieko, 

Szlai kokis medis, lokis kylis, 
Tėvas kvailas lai ir sūnūs 

kvailys, 
Bot jau jaigu molina netikus, 

Tai ir dukrele niekszus atlikus 
Tai no ilgai mamyte toki bizni 

varysi, 
Ateis baisi pabaiga pamatysi 

Dideli vargu vargsi, 
Szuni apsikabinus staugsi
Kas bus isz jusu dukrelių, 

Jau stovi ant prapulties kelio, 
Mamuže biauriai daro, 

Tai ir dukreles bloga gyveni
mą varo.

Ne vienos dukrele apsiseilojus, 
Špykyžeja pasigėrus, 
Suvarginta, sntėrlota, 

Neturi kaip reikia protą, 
Prie kežno lenda kad užpnndy- 

tu, 
Prhszo kad szilkines panezia- 

kas nupirktu. ’ 
Sarinatos jokios neturi, 

Kaip kokia pusgalve iszžiuri 
Tegul trenkė szimts žaibu

Ant tokiu vadinamu morgu.

los,
in bruko ra-Į tai uosi riost augsztin, o tėvai 

ranka. Atsiduokio ne
o garsu* už staigumo, tankei na-

j

turi ka. valgyt. .Juozelis
vaiku, nes tikrai poi 

daug paikino savo dukrek 
Onute. To nenorėjo pripažin 
Ii, vienok toji patoga dukrele 
turėjo pirmutiniu viela szirdi- 
šia tėvu. Abudu per pirsztm 
žiurėjo ant padykusios dull<rc- z
los, o Juozelis ne viena karta i •kalbėdavo:

— Jeigu tai mes taip dary 
tai tuojaus lazda būti 

darbia, o del josios vis pro sza- 
Ii nueina.

Kada Onute pabaigė keturio 
lika metu, tėvas su motina in 
sidare stubeleja apie ka tok 
rodavo jo.

— Ka su jaja dabar dary
sime! — paklausė motina.

—* Gal nusiirsime pas ko
kia siuvėja mokytis? — prik: 
szo I evas.

— Ka jau velei! juk visos 
siuvėjom, tai kaip nevalnykos, 
kaip prisakytos prie savo ma- 
szinu diena ir nakli! Ar jau 
ne surasime ka geresnio del jo
sios ?

— O ne — atsako linksmai 
pati — esmių sveika, kaip žu
vis, tai tu nori pats dirbti, 
kad asz sedetau rankas pasl- 
brukus.

— Jau asz uždirbsiu ant už 
laikymo visu —pertrauko jei 
kalba. — Vaikinai musu jau 
daugiau ir 
pagelbos. Tu galėtumei sau 
pasilsėti ir paezedyto sveikata!

— O — ar žinai jog musu 
Onute no yTa vaikinu — atsake 

•r

pati. — Jeigu mergaite no tu
rės jokia pasoga norint invales 
drabužiu, tai ir pasiliks sena 
merga. Ne, nei kolei turiu no
rint kiek pajėgu, tai no nusto
siu dirbus.

Juk tai del Onutės!
Onute, apie kuria czion kal

basi, buvo jauniausiu kūdikiu 
dorans sziauczelio, buvo sma
gi ir patogi mergaite.

— Navatnas daigias isztik- 
ro, jog del t uju prastu žmone
lių Dievas davė teip patogu 
kūdiki — ne vienas sakydaxro, 
kaip pamatydavo deszimts me
tiniu Onutia, einantia su tėvais • i
in bažnyczia. Vyriausias sūnus
Motiejukas,
gizelis dirbo pas tęva,
prastas ir ne rangus vaikiozas, 
vidutinis Baltrus, kuris ketino 
net nikus eit pas sliesori ant 
mokslo, turėjo niekam tikusia 
galva, o jauniausias Juozas tu
rėjo staiga būda, buvo niekam 
tikias ir daug mpesezio nžda-

, vinojo tėvams. Viena tiktai 
Onute, kaip rodėsi levams, bu
vo rodos atsigimus nuo savo 
broliu. Norint kaipo tėvai, my
lėjo savo vaikelius, bet dukre
le juju azirdijc tnrejo pirinuti- 
nia viela! *

— Onute turės būti kuomi vis del mano Onutės! — dada-

tume,
o

ka
f < f I f

nereikalauja musu 
Tu g

kuris jau kaipo 
buvo

misiumi

Juk žinai, jog turiu Vai 
szavoja giminaitia, kurios pats 
yra staloriiun.

In ten galetunic
Onutia, kad galėtu atsilankinc- 
ti in mokykla prekutes, ir ji ji 
pati man sake, kad labai norė
tu prekystes mokytis. Dauge
lis merginu, 
mokslą prekystes: gavo geras 
vietas, o netrukus laimingai 
isztekejo už vyru.

— Oi szirdele mano, 
baisei daug kasztuos! — tarė 
Drotele ir net atsiduso.

— Mano giminaite no daug 
reikalautu už užlaikymu, o 
mes prie paezedumo, galėtumo 
isztekti. Ant galo, asz da esmių 
dmta, thi galiu užsiimti skal
bimu, klek uždirbsiu, tai del 
josios užteks. Nesibijokię kiek 
kasztuos tai bus!

— Ir teip no gali apsidirbi

katros' pabaigė

tai

va s 
su 
rele su szventum kryžium. Bu
kit' visados dora ir pabažna. 
Onutia ne užmirszkie l)i0vo!

rr.*ii kalbėdama 
žaneziu in
in apgloba Motinai Dievo, 
tavo nuo pikto apgins. Bukie 
visados no kalta ir ne sutepta: del levu sakydavo, jog net ant

Onute labai buvo susigrau
dinus ir prižadėjo motinos pru
sa rga s užlaikyti.

Pribuvo iij Varszava! Nau
jas svietas nauji žmonis! Žmo
nis puikai pasiredia no n u.įku
ria, turbūt visi nieko ne dirba 
tiktai bėgioja ulycziomis. La
biausia del Onutės patiko ap- 
redalai poniu, visos net sznab- 
ždejo, per ka jiji negalėjo ant 
savo prastos -szlebukes pažiū
rėt. Savo miestelije rodos isz- 
”o<lc labai puiki, 'bet czion nie
ką ženklina.

Onute suprato kas 
dabina — jog parėdai puikus, 
tai yra gerinusiu daigtii ant 
svieto. Jau dabar pradėjo gai
lestauti ant savo prasto gimt
ino ir pavargusiu levu. Na Ir 
suėmus visas pajėgas savo slen 
gosi stotis lygia kitom.

Tuom laik josios 
nas kas diena labinus iszsirieti 
liejo. Jauni vaikinai, o ypatin
gai studentukai tupinėjo apie 

ir prisilaižinojo del jo- 
paise vienok ant joju 

ba gal velei buvo užimtu pa
rėdai# ir kaip stotis lygybeja 
su kitom poniom. Alažai turė
jo draugiu nes ir no joszkojo 
juju. Jeigu norint viena atsi
rastu isz gero namo, tai Onute 
su tokia draugautu, bot su bi
le kokiom prastu levu dukte
rimi ar ne turtingu kupeziu, 
nenorėjo sueitineti iti pažinti.

O ar buvo dievnota teip 
kaip motina prisakinejo? Kur 
ten! Jeigu misliim katra apie 
parėdus, tai del, tokios galvo
ja Maldos? Kas nori dievobai
mingai, vestis, turi pa* Dieva 
praszyti pagelbos! Onutei apie 
Dievii ne motais: Buvo jiji tl- v 
kybeja suvi« atszahis, niekas

į r'*; . ° ; ’
mieja teip gairei. Ipamekslu®

ulyczios buvo girdėti. Tada le
vai atsidusta teisinosi su lisža- 
rbmi.

motoro

pa t ogu -

jaja 
sios. A e

— Ach, Dievo! Onute mu
su yra džiaugsmu! Jeigti jo
sios ne butu, tai reketu po že
mo pa lysti.

Kada parvažiavo viduvasa- 
rvja ant vukacijoA, iszrodė 
kaip jau suaugus pana. Tėvai 
nuo džiaugsmo negalėjo ’susi
laikyti, bet Onute tiktai su nb- 
sia suko, jog #kurbs smirdi ir 
jog stubeleje vargas isz visu 
kampu iszlenda. Viską peike Ir 
niekas del josios no paliko. 
Motina ir tėvas tupinėjo apie 
puikia dukrele
ęeide pristatinėjo.

ir ko liktai
—Da bus.

va r-
I

Geras Jonukas
Jonukui buvo karta pasaky

ta, jog ne gražu yra sėdint prie 
stalo laikia valgio perszkadyt 
kalboje senesniem.

Atėjo karta valgyt ir klausė 
pamažoli Jonukas mamos:

ar galiuMamuto, 
pasakyti?

— Jau asz tau andai kalbė
jau, Jonuti, jog prie stalo nie
ko nereiko kalbeli. '7

— Tiktai viena žodeli no-

k a

r i u pasakyti?
—, No žodelio!

jog dabar senesni kalba.“
Jonukas sėdi ir tiktai tankei 

dairos.
' <•

Pietus baigia' valgyt o moti
na akyva da'sižinoti Idaiisb;

— Na, irirtno sunelų ka no
rėjai pasakyti?

— Asz norėjau pasakyti
r I :l. • 1 . I Iifrtf...»

.įjątai,
1 i

>
1

* ♦ ♦

Ražan ežiu s Id uotas 
pėr motina, gulėjo skrineleja 
ant dugno. Nedėlioja eidavo 
in bažnyczia, 
tiktai žiopsoti’* ant parodu.

Tuom laik abudu užsidirbi-
I \
nėjo, kad liktai priduoti reika- 

gaites, jeigu turėtu vargt var- Į geresnio fozmokti. Vaikinai jau ; lingus pinigu# del dukreles.
'siėndieh teip kaip aphtpyti ir jau nie-l Senas Drotolė suvis fiukunipo, 

Į ko mums nekasžtuoja. I ir jau menkai pradėjo nužiuro 
Na ir Onute ture# keliaut in ii, o rankos nub darbo kas kar-

o da nori užsiimti skalbimu!
• — Niėko man ne kenkia, 
apsidirbu be sunkenybes. O 
jeigu surikiau padirbsiu, tai

to 1 I h ■ L/ 'geresniu negu mes, tankiai kai-1 va nusišypsojus. — Tu pats
badavo motina. — Gaila mer- sakei jog mergaite priedo ka

geli, teip kaip mos 
z vargsiamia I

'Teip; trip, motin, tnri I

jog stubeleje, ka maudy’kla 
randasi, tvilko. paipa i r4 van
duo labai eina!..;

Visi paszoko no stalo ir ne
galvojo no buvo, kaip 'tiktafi puola dni Jonuko del ko jli nė

r

parodai.
I

bet no melsti#,

jei geriau sektis ant svieto ne- Varszava, kad mokytis prdkys tas daugiau drebėjo. Cria veloi

nė mano akiu!
Da ilgai taip melde ir pana- 

sziais žodžiais prasze Kriksz- 
czioniszko Dievo pagelbos. Ir 
Dievas iszklause maldas 
gingo Indnso.

Nuo tos dienos liga jo pradė
jo apsimalszinet. Ip keliolika 
dienu likos iszgydintu tiktai 
ant a kiti pasiliko du balti žen
kleliai, kuriuos suvisai neper- 
szkadinejo matyma ir pasiliko 
kaipo atminimas stebuklingo 
iszsigydinimo koki ji patiko.

Atsivertė prie tikrojo Dievo 
apturėjo Krikszta Szventa ir 
sugtyžo prie savo užsiėmimo. 
Višoja aplinkineja garsino Vi- 
sogalinga Dievo Krikszczio- 
niu, ir daugybe aplaike duszia 
del Kristuso.

pasako.
— Kad man mama liope 

prie 'stalo n triko nekalbėti.
|« ff t 1 4* ’ , ■
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Burmistras in ėigona: 
ta žudinsta katra 
liepsiu tave pakart!

* z

Ui

Brooklyno moterėles butu la
bai geros, 

Jaigu nepasigailės lazdos, 
Del tu dvieju gyvanaszliu, 
Isz kur ton atsibaladojusiu.

Viena palikus krjįjuja du vai-| 
kus ir vyra,

Tai galite supusti, kad tai bo
ba gera.

Neseniai keli vyrai velniava 
tnrejo,

Net po 30 doleri u kn pas vaita 
užsimokėjo,

Kad jodvi skradžiai žeme butu 
. nueja,

O ne in czionais ate ja. 
Doros moteres neprivalo su jom 

kalbėti,
Ne jokiu reikalu turėti, 

Tokiu paleistuviu randasi kož- 
noja apygardoja, 

. Ka savo vyrus iszvėja, 
Ba visa sarmata nuo savos 

nuvijo.
* ♦ ♦ ’

f

TIKRIAU SĖS KABALAS
JLrb« Atidengimu Putapctiū Atei 
ties. Bu pagalba* kaitrom. Pagai 
ChaldeUaku. Peralatku. Gralkleikv 
Arablezku Ir Clgonlaiku burtiniku 
lasguldinejlmaa to kabalo yra labai 
lengvas Ir kiekvienam gali būti eu 
prastinu.

M0RAL1SZKA KABALA 
katra Įsideda tmogaus ateiti 8a 

. • f _

— Už 
papildei,

Čigonas: — Asz no noriu!
Burmistrą: —- Bet asz noriu!
Čigonas: —r Tai jaigu godoti

nas* ponas Burmistras nori, tai
L _^1 U____gn mflm*! — pritardavo t o va ji. | tew. Sudėjo jofrioa daigtoliu* In pradėjo kdseti ir tai ji Vargt- tegul ponas liepesi save pakarti

4Y

Aalainono NosS.

TIKRIAUSIA BURYKLA 
sudej6 Clgonta III Egipto iubtoa 
Jiulva Del vyru ir motoru.

yiPCE TRIS KNYGUTES 
TIKTAI Už ....................

Priaiuskito afamlo 3lc. Gausite 
Viaua tris knygutes per paėsta. 
Pinigus galite siusti stangomis.

W. D. B0CZK0W8KI-C0.
MABANOY CITY PA.

Ne viena varginga moterele, 
Dirba per naktis ir dieneles, 

Egzekutninka ant sprando už- 
laikot s

, r 4 i

Geriausia valgi jam taiko,
O tankiai su savo prisiega Į 

pasimeta,
Ant vienas kito beda meta, 
O ežia žmonys gana gerai 

žino,
Ba abudu gerai pažino.

* * * 

« *.

Ar žinoto jus moteriukes, kad 
. •. tai negražu,

Ir nepridera moteriai suvisu, 
Po skryneles vyru Vartyti, 
Ir bile daikteli.prUiŠvinti.

Paima kas joms patinka, 
O ir pinigus jaigu užtinka, 

Kad man to daugiau Mikado
I

“Jei tu nori,” karve sa- 
kad asz buoziau tau drau- 

tai tu turi mane iszvesti ih 
lauka, pagirdyti tyru vandene- 
iuu, numazgoti mane ir prirv&š- 
ti mano namo bei sžienelib duo
ti. O dabar tu, žmogau, pradė
jęs draugauti su velniais insl-
puikinai, o žinok kad kur vel
niai ten ir nuodėmė.” Su tais 
žodžiais ji užbadė žmogų iki . 
mirties.

Pamoka: turėdamas aukso, » . ’ I*
nepaniekink ir vario, szvino
bei geležies, neis ir tas viską* 
žmonijai reikalingas.

i

i

>

nebūtu,
Ir in mano ausis nedaeitu, 
Bą dzievaž taip aptaisysiu, 
Vardus tokiu apgarsysiu.

12 ISTORIJOS UŽ 25c
Nedaryki* skirtumo torp vaiki 

miliekia viaua ligai. Velniuką

rado pactia. StebnkMnra ktietlii ’ 1 
Krealas. Nelaiminga karalių kr jk '

kfttiriavimaB. Jeukojo tarnaite* 
o i

vienturte dukters. Nelabas vyrai 
Prakeikimas. Delegatai pas grafa 
Užkeikta akripka. Del tu, ka keti, 
na antra 1 
OnukiL

karte apaipactiuot. Pikto
■ PREKE 25c.
W. D. BOCZKAtJBkAS i <»4

MAHANOY CITY, FĄ.
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Lehigh Valley Geležinkelis

$9-50 InNewYorka
" ir atgal

Nedelioj 13 Decemberio *
Specialiszkas Ekskursinis treinas apleis Mahanoy 

City 4:25 valanda Nedeios ryta
PIRKITE TIKIETUUS ISZ ANKSTO.

Lehigh Valley Railroad
ClAr Route of The Black Diamond

t s. <i • • ro*

•t

v

ŽINIOS VIETINES SHENANDOAH, PA.
— Tiktai trylekp. dienu lyg 

Kalėdų. Atlikite savo pirki
nius anksti ir neužmirszkite 
apie savo tautos biznierius.

-— Sziandien Readingo ka
sikiu pėdo.

— Sužeistas per automobi
liu 1 Decemberio terp Moreos 
ir New Bostono, Antanas Smo- 
linskis isz Moreos miro Locust 
Mountain ligonbuteje. Velionis 
prigulėjo prie Szv. Kazimiero 
parapijos.

— Schuylkill paviete mc- 
džiotojai nuszove arti 500 stir
nų,
dėti.

— Read ingo kasyklos mo
kes szioje aplinkinėje 15 klie
na kaipo ir Locust Mountain 
o William Penn 12 diena.

— Szv. Jurgio labdaringa 
draugavo

Kalėdas gurbelius 
maistu del tuju, kurio yra var
go. Tame tikslo mot eres suren
gė card party Szv. Kazimierio

motoru 
priesz

"*»• **'•*r» ■

Lietuviszki Bonai
Norintieji parduot gaunate

Ant. J. Sakalauskas 
LIETUVISZKAS GRABOR1US 

331 W.Centre St| Shenandoah, Pa. 

(Bell Phone, Dial 2-1512)

4

W^wA*******
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MUSZIAI KOMUNISTU SU DETROITO POLICIJA

t

' aukščiausia markėto preke. • 
Del informacijos rašykite in 
Dept. 4.

Kurt H. Schurig & Co 
50 BROADWAY 

NEW YORK

I

I

iszdalins
su

Lenkiszkoja salėja.
T Vincas Dulskis įniro na

mie ant 6.39 AA7. Penu uly., po 
trumpai ligai. Jojo pati mirė 
asztuoni metai atgal. Ak'lionis 

Nelaimiu lyg sziolei neglr- tarnavo pakrasztinejo
Paliko tris dūk t eros ir

arti le-

K. RĖKLAITIS
._ Lietuviaskas Graborius

«W

Lnidojn numirėlius pa
gili 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.

Wm. Traskauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS

t

Minia tūkstantis neužganadyla Komunistu šukele maiszati 
kuriamo likos sužeistu desziint-? o daugelis likos uždaryta kalėjimo, 
siskirstyt bet nepakaluso, todėl policija panaudojo paikas ant raudonoji! pakausziu.

Detroito,
? isz-

vidurmiestyja
Policija jiems liepo i

fci &-rm

I
i

p i, .įiiUtaLl
JJ

Jaunute, vos 8
Birute Janulovicziute,

Nulludimo valandoje, sutei
kiam geriausi patarnavima. Pa- 
laidojima atliekam rūpestingai 
ir gražiai, 
nėdinti.

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

Busite pilnai užga-

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $023,358.62

P

barberis Juozas

rijoi. 
tris sūnūs. Palaidotas Ketver
ge ryta.

t Nedėliojo po piot atsibu
vo laidotuves Jurgio Ali'kolai- 
czio, 4.32 W. Coal uly., kuriose 
dalybavo daug žmonių.

Juzefina Sakalauckieno. 
sužeidė skaudžiai koja pulda
ma nuo trepu namie. Motore li
kos nuvežta in Ashlando ligon- 
bute ant gydymo.

Chicago. — 
motu,
(lukteri žinomo Chicagiecziams 
biznieriaus p. Vladislovo Ja- 
nulevicziaus, gj’venanczio ant 
115 So. California avė., iszti'ko 
nelaime. Jos broliukas AValto- 
ris pasiėmė isz komodos sena 
revolveri ir žaidė su juom. Re-

ISZ LIETUVOS
70,000 MAISZU SAVO 

CUKRAUS.
Pirma'sis Lietuvos

fabrikas Mariampolej, neseniai
t(‘prad(kjos veikti, jau pagami
no .16,000 maiszu cukraus, ku-

cukraus

vol veri s isz netyčia is^szove ri0 apie .3,500 maiszu jau yra

4.32 W. Coal u Iv.

ir užmuzso sesute ant vietos. 
Nelaime atsitiko Pbinelandoyj 
Wis., kur 
vieszbuti.

ir pardavės.

ju loveliai

Viso numatoma 
! szi sezoną pagaminti apie 70,- 

valde ! ()()() maiszu savo cukrau's.
1

Minersville, Pa. — Ignotas 
vaikas,

penkis dolerius nuo t roko likos

v 

Žukas, kuris pavogė

Mariampolej prie fabriko 
yra dijdžiulis sandelis, 'kuriam 
telpa apie .35,000 maiszu cuk
raus.

prie 
sandeli.4

r.\ *

J

PAGULDE IN. LOVA,. AP
KLOJO PATALAIS IR 

APIPLESZE.
Luokės miestely (Telsziu ap- 

skr.,) in Judelio Melo namus 
a t (*jo d n vyrai 
veria i s,
seserį Szifre, 
nuszauti paguldė in lova, 
klojo patalais, o patys pradėjo 
“szeimininkauti.”
ri. Paėmė virsz .300 lt. pinigais, 
vekseliu ir invairiu raszti'liu, 
iszcjo.

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

I
I

i

, ginkluoti revol- 
ir radę namuose* Molo 

grasindami ja 
ap-

po kamba-

AR BAIGS STATYTI STIK- 
LO FABRIKĄ.

Kailviliszkis, Sziauliu

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

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

— Narei viotinios kuopos 
No. 211 Sus. Liet. Amerika, ap- 
vaiksztines 45-metinos sukak
tuves užliejimo susivienijimo 
su vakariene, prakalbomis ir 
muzikalisžku programų Norko- 
v’icziaus salėjo .30 Gruodžio.
t Po trumpa ligai uždegi

mo plaucziu, nuo szalezio, Uta’r 
ninko vakaru mirė Pottsvilles 
ligonbuteja,
Janczius, 406 W. Mahanoy avė. 
A7elionis isz Lietuvos atvažiavo 
apie 20 metu atgal, apsigyven- 
damas 'Purkev Run o deszimts *
metu atgal apsigyveno Maha- 
nojuj. Prigulėjo prie Szv. Juo
zapa parapijos ir choro. Paliko 
dideliam nuliudiine paežiu ir 
keturis mažus vaikus, motina, 
dvi seseres ir broli Lietuvoje. 
Btis palaidotas Suliatos ryta.

— Readingo treinas kuris 
apleidžia Shamokus 5:45 ryte o 
pribuna in WiHiamsport 8:10 
ryte dar pradedant nuo Pane- 
delio tas pats treinas apleis Ta
maqua .3:50 ryte, o treinas No. 
26 kuris apleidžia Williams
port 5:10 vakare
Tamaqua, sustojant prie 
stacijų.

— Musu gerai žinomas den- 
tistiLs Dr. Baneviczius ana die
na nuszove puikia stirna Poco- 
no kainuosią. Ir redaktores tu
rėjo puiku “stoiku” isz tos 
stirnaites už ka aeziu daktarui.

New Philadelphia, Pa. f Po 
ligai 'keliu sanvaieziu mirė 
Vincas Mateikis. A elionis bu
vo anglekasiu. Paliko paczla, 
viena dukteria ir sunu. Laido- 
t uves atsibuvo Sereaoje su baž
nytinėmis apeigomis.

Tamaqua, Pa f Gerai žino
ma ir sena gyventoja pati mi
rusio Tamosziaus Vilkaiczlo 
(Wolfe) kuri gyveno daugeli 
metu Mahanov Plane,
czionais praeita Utaminka. 
Velione paliko ’ketures (lukte
rės.

m i re

eis net iki 
visu

Kulpmcnt, Pa. f Praeit a Utar- 
ninka Shamokino ligonbuteje 
mirė Jeva Keriene. Nabasznin- 
ke paliko vyra Igną Keri,
dusia duktere P. Valickiene isz 
Mt. Carmel, sunu Joną ir duk
tere Elena, namie. Prigulėjo 
prie S 
Alt. (’arinei.

v°-

stoiką

namie.
Kryžiaus parapijos

uždarytas'kozoje. Nakties lai- 
iszsigauti isz savo 

bet skvle buvo
ko norėjo
kletkos, bet skyle buvo per 
maža ir užsikimszo ir butu už- 
troszkias kad ii nebūtu in lai-

IL"

ka užlikia ir iszlraukia.

Pittston, Pa. f Nelaba mir
tis paėmė isz musu tarpo Da- 
micele Cimkauckiene, 'kuri' pa
liko dideliam nuliūdime vyra, 
vedusia dukteria ir sūneli 7 
metu. Velione paėjo isz Balbie- 
riszkio. Paliko broli Joną Mar- 
ciukaiti Lietuvoje. A.a* Domi
cėlė mirė 29 diena Lapkriczm 
isz priežasties operacijos anl 
pendesaitis vietinioje ligonbu
teje. Laidotuves atsibuvo 
trimis misziomis 
mierio bažnyezioje. Velione bu
vo tai motoro linksmo budo ir 
draugisz'ka, turėjo daug gimi
niu ir pažystamu, pergyvenda^ 

buvo 
“Sau-

NELAIME DVIRACZIU 
VAŽIUOJANT.

Naumiestis, Tau rages aspkr. 
Lapkriczio men, 8 d., Naumies- 

pienines savininku iszli- 
parvažiuo- 
Jurbarko

aps. 
Neseniai ežia buvo atsilankiu
si pramonininku grupe ir ap- 

“Pir- 
) >

V k

fef

taut

Pi **

CHRISTMAS 
k CLUB

Have 
Money 
j Next 

Xmas /

sūneli

'SU
Szv. Kazį-

ežio 
ko didele nelaime, 
jaut dviraeziu i.vz 
per Pagėgius plentu invažiavo

A7 ietoj
iszlauže dė

vi sai

jis in akmenų krūva, 
buvo sužeistas — 
szino ranka. O dviratis
sugadintas. Ligonis nuvežtai 
pan gydytoja.

u .„,4^. . ................. ..........

Vidsodžiu kaime

NUSIŽUDĖ GYD. VEITAS.
Užventis Sziauliu apskr. 

Lapk. 7 d.,
nusiszove med. gyd. P. Veitas, 
58 m.r amžiaus. Savižudystes 
priežastie osauli. nervu pakri
kimas.

I —- r . f | J . -------------------------------- . ■ ..i

žiurėjo nebaigta statyti 
maji Lietuvoj stiklo fabriku. 
Teko patirti, kad norima ji's 
baigti.
•*' ■ r ■ IIII j ■ ii ———■

EKSKURSINES PREKES
LABAI NUPIGINTOS

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

PHILADELPHIA 
$2.25

Dabar Laikas Pristoti Prie Muso 
1932-meto Kalėdinio Kliubo JH

Szitas Kliubas ne tik del darbininku ir jaunuoliu — jisai yra 
teipgi del vyru ir moterų kurie esą biznije — tie kurie žino 
kad apie Kalėdas gatavi pinigai yra reikalingi.
tik po keletą doleriu kas savaite.

KOŽNAS GAL PRISTOTI — KOŽNAS PRIVALO PRISTOTI

Padauginimo Klesos 
IN 50 SAVAITES 

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

10c Klesa užmoka . . . $127:50
Numažinimo Klesa 

IN 50 SAVAITES

Padekite

. $12.75

. $25.50

. $63.75

Lygi Suma Klesa 
IN 50 SAVAITES 

25c Klesa užmoka . . 
50o Klesa užmoka

$1.00 Klesa užmoka . 
$2.00 Klesa užmoka
$5.00 Klesa užmoka . . $250.00

$12.50
$25.00
$50.00

$100.00

Pradedat su didžiausia suma ir nu
mažinai suma kas savaite.

$10.00 Klesa užmoka 
$20.00 Klesa užmoka .

. . $500.00
. $1,000.00

— Pranukas, Emilius ir Ni- 
kolukas Starkev trvs vaikai 
Onos Starkey ant 919 W. Cen
tre uli., kur ten surado dinami
tini patronu koki naudoja an- 
glekasiai, mete in ugni kuria 
užkure iržpakalyjn namo. Eks
plozija sužoido visus tris bet ne 
pavojingai ir visi gydosi na
mie.

Trempi Telegramai.
H London. — Žiurkes Ang

lijoj padaro bledes kas metas 
ant (riju szimtu milijonu dole- 
riu. ’

fl Toledo, Ohio. — Pago Steel 
and Wire Co., dirbtuve Adrian, 
Mich., pradėjo dirbti pilna lai
ka priimdami daugiau darbi
ninku.

Port Washington, Wis. f Jo
nas Norrtvskiis, 48 metu, mirė 
22 diena Lapk r i ežio, pa likda
mas dideliam nuliūdime savo 
paeziaj 6 sunirs ir 2 (lukterės. 
Laidotuves atsibuvo 26 diena 
su bažnytinėmis apeigomis Ir 
palaidotas ant Szv. P. Marijos 
kapiniu. Velionis prigulėjo
prie Szv. P. Marijbs kapiniu butu'geras laikas 

“SAULE”

•■ę-MV “< • •

Iri ton ir 
a d gal

ISZ SHENANDOAH $2.50
Nedelioj 13 Decemberio

Specialia Treinas Sukatos Nakti 
Isz valanda
Shenandoah ......................... 1:50
Mahanoy City ......................   2:^6
Tamaqua ............  2:05

T

los > >
)&

Yra klesa tinkama del kiekvienos ypatos

First National Bank
Mahanoy City, Pa.

ma Amerike 2.3 metus, 
■sk a i t y t o j a 1 a i k ra szc. z i o

per 18 metu, kuria mylė
jo skaityti, nepraleisdama no
vieno numario. Likusia nuliu- 
dej vyras A. Cimkauckas szir- 
;dingai dekavoja visiems ku
rie dalybavo laidotuvėse jojo 
mylemos paczi ules.

. DABAR!

Velionis prigulėjo prie Szv. laikraszyti 
Laurino L. S. R. K. A.
•kuopos, kurios buvo pirminin
ku per 12 motu ir buvo visuo- 
meniiszku veikėju. Isz Lietuvos 
pribuvo 1919 meto ir visa ta 
laika pergyveno czionais.
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ANT READING GELEŽINKELIO

Dr. J. J.WYCHUNAS
Lietuvis Akiu Gydytojas

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA, 

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

■

• Puiku 
džiauto saule, bet da puikiau 
ja regeli tankiai.

* Dienok jau trumpesnes, 
todėl no naikinkite ju.

užraszv:i 
ir del 

Gyminiu in Lietuva, isz kurios 
turėtu daug džiaugsmo ir link
smumo, nes žmonelei nors skai
tymu pralinksmintu sau gy
venimą, po sunkiam darbui.

d »

Prenumerata kasztuoja in 
Lietuva tiktai $4.00 ant meto.

\V. D. BOCZKAUSKAS - <’(). 
-MAHANOY CITY, PA.
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•mt^Iszegznniinuo.iu akis. Jeigu 
reikalinga tai priskiriu tin
kamus akinius.

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

16 N. JARDIN ST.
SHENANDOAH, PA.

Telefonas No. 21810.

A

jiems reikalinga bent kokia pagelba nesvei
kume. Todėl priguli nuo jus, MOTERYS,

Štai Yra Jusyi Darbas, 
Moterys! -

Tvirti vyrai labai nemyli prisipažinti, kad

kūme. Todėl priguli nuę jus, mutilkis, 
prižiūrėjimo, kad jūsų vyrai pasilaikytų 
sveikais.

Visuomet turėkite po ranka bonką’to gar
saus linimento

Mark
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KOVOJA PRIESZ ALIEJINI
TRUSTA.

' < ♦ ' f' t. , <

James V. Aired, žymus advo
katas isz Toksu kovoja priesz 
aliejini t rusta kuris susideda
isz 15 dideliu kompanijų idant 
užlmokotii $17,000,000 bausmes 
už peržengimą tiesu.

<1

/?

k.

10 iki 12 ryte.

Trade

"V

PAIN-EXPELLER*
Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Liotuviszkas
Don tįstas Mahanojuje 

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

--------------- „ ...... - -------- ---------------------------------------------------- ---

Jreg. J. V. PaL Biure.

Pailsę muskulai, ahkstyvi peršalimai, visokių rūšių ffšlimal !r 
. greitai pasiduoda Šiam linimentui. PAIN-EXPEL-

LER1S* yra pigiausia “darbo apsaugos” forma.
Kaina 35c. ir 70c. • - « • Parsiduoda Visur

• Tikraaia turi INKARO valabaiealdl.

PaiiRę mv 
skaudėjimai lrRIQ« vrn greitai pasiduoda Šiam linimentui
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