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Isz Amerikos'0 ll IU KI St
LIETUVES

PIRMOSPABIJOJO PIRMOS PA-1 
CZIOS KURI PRIBUVO

IN AMERIKA, TAI 
NUSIŽUDĖ.

Detroit, Mich. — Bijodamas 
susitikti su pirmutine paczia 
su kuria buvo apsivedęs Ang
lijoj Juozas Kosecki, 40 motu, 
kuris pribuvo in Amerika pen
kiolika metu atgal ir 
cziavo su kita motore, e 
sau gyvastį per pasikorimą.

Kosecki aplaike ana diena 
žinia, buk jo pirmutine pati at
važiavo in Amerika ir iszkelia- 
vo in Detroit susi vieny t su sa
vo vyru. Žmogelis baisiai tuom 
persigando ir vietoja pasitikt 
savo paczia, atome sau gyvastį. 
Paliko jai keturis vaikus, ku
riuos susilaukė su antra paczia. 
Pirma pati vietoj džiaugsmo, 
pribuvo in laika ant 
viii savo vvro.
siustą atgal in Anglija.

apsipa- 
ateme

laidolu-
Badai bus nu

ISZPIOVE LITARAS 
MYLEMOS KOJŲ.

Chicago. — Policija uždare 
* kalėjime Itala Antana Ricco, 

kuris suriszo savo mylema Jea 
netta Benny, 20 metu, po tam 
iszpiove dvi Ii taras savo vardo 
A.R. ant jos kojų. Ant užklau- 

-tsymo per policija del ko taip 
padare, tai Antanas pasakė, 
kad mylemai labai užvydejo ir 
kad kiti vyrai 'žinotu kad ji 
yra jo mylema ir tik jam pri- 
guli.

ANT

szeszi

BAISI EKSPLOZIJA ANT 
ALIEJINIO LAIVO;

17 UŽMUSZTA.
Marcus Hook, N. J. — Sep

tyniolika žmonių likos užmusz- 
ta vieno nesuranda o
baisiai sužeisti per eksplozija 
kuri kilo isz nežinomos priežas- 
tes ant aliejinio laivo Bidwell, 
kuris prigulėjo prie Sun Oil 
kompanijos. Eksplozija kilo 
kada 33 darbininkai czystino 
vidurį laivo. Visas laivas likos 
suardytas.

savo
turi
nu-

NESUTIKO SŪNELIS ANT 
MOTINOS UŽSISPYRIMO.

Lowell, Mass. — Kada Mrs. 
Jusefina Ilarbard, 91 metu am 
žiaus luptere apreiszke 
šuneliui Jordanui, kuris 
50 metu, kad ji duos sau 
kirpti palukus kaip ir
flaperkos, sūnelis isz piktumo 
apleido motina ir lyg sziam lai
kui nesugryžo namo. Mat, su
prato sūnūs, kad jo sena moti
na ant senatvės neteko proto, 
tai neužsimoka su ja ilgiaus 
gyventi. ' » ■
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NEMOKEJO GRAJINT ANT 
ARMONIKO, LIKOS 

NUDURTAS.
, Pittsburgh. — Ligonbuteja 
randasi Karolius Miką, kuris- 
likos mirtinai nudurtas peiliu 
per savo draugus pereita savai 
te už tai kad jiem nepatiko ar
monikos muzyke ba Karolius 
nemokėjo ant jos grajint ir tas 
baisiai draugus suerzino. Isz 
pradžu Karolius nenorėjo isz- 
duot vardus draugu, bet polici
ja juos iszszhipinojo ana diena 
jr visus aresztavojo. 4

RADO SKLEPE BLESZINE 
SU 6,000 DOLERIU;

GILIUKIS ATĖJO 
IN LAIKA.

Portland, Oregon. — Priesz 
Kalėdas czionais patiko nepa
prastas giliukis del ponstvos 
Szumskiu, kuris turi czionais 
pieninyczia arba Dairy Farm 
su 40 karvėms ir 
žemes. Valdžia vare per jo 
farma ulyczias ir žmogelis bu
vo takšnotas užmokėti 4,000 
doleriu del City Improvement. 
Žmogelis verke kad lures ap
leisti savo farmužia ir pienino 
už kuria užmokėjo 6,000 dole
riu palikdamas skoloja 4,000 
doleriu. Priesz Kalėdas Szums- 
kiene nuėjo iszczystyt skiepą 
ir užimta tuom darbu, pradėjo 
szluoti skiepą; buvo necimen- 
tuotas, o kada vienam kampe 
pradėjo iszkasti supuvusia len
ta, spata pataikė ant bleszinos 
dėžės kuria tuojaus atpleszo, 
bet viduryj užtiko mažesne do
že kuria taipgi ir atpleszo.

Bleszineja rado 
pop i e ras, o kada iszeme

du akeriais 
per

y

tais

kokias ton 
net 

sukliko isz džiaugsmo, nes bu
vo tai bumaszkos. Iszeme kolos 
ir nunesze in banka iszmainyt, 
bet banka nemaine. Tada Szum L!¥- I,. ^ 4. f

skas nnojo ant phczto. Pacztas 
užklauso kur jisai gavo
bumaszkas, ant ko atsake kad 
skiepe ju namo. Policija nuėjo 
paš Szumskius, peržiurėjo ble- 
szines ir iszklausineja viską, 
sugrvžo in banka, 
keta Szumskiams szeszi tuks- 
taneziai doleriu naujoms bu- 
maszkoms, nes surastos buvo 
senos ir kokia szimta metu se
numo.

Taigi isz liūdnu Kalėdų per
simainė aut linksmu ir szia- 
dien Szumskiai iszmokejo far- 
mukia ir turtelis likos iszgelbe- 
tas. Prie ko pinigai prigulėjo 
tai da lyg sziol neisztyrineta. 
— Danesze poni Grazila Ma
li na uckiene.

viską 
kur iszmo-

tokioj
l
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KEPA DUONA DEL ISZBADEJUSIU PENNSYLVANIJOS ANGLEKASIU.
Westmoreland, FayetU ir Washing! ono pavietuosia mot eres kopa duona
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Allegheny,
szituosia pecziuosia del 2,500 iszbadejusin anglekasiu, kur daugelis žmonių nedirba jau ko- 

'ne du metai. Socialistu anglekasiu suszelpimo draugavę turi 
ta bedarbiams.

___

32 stotis, kur iszdalina mais-

LIETUVIU
TRAGEDIJŲ

SKAUDŽIOS MUNSZAINO 
PASEKMES — NUSZAUTA 

DU ŽMONES.

kirs.
< <

asz norėjau 
juos už tai,

tiene
l 4

J 
susitinka

JAUNIKIS PASTOJO SZESZ 
KU, MERGINA ISZTEKE- 

JO UŽ BROLIO.
Springfield, Mo. — Albina 

Hegins, nemažai susirūpino 
kada jai pranesze jos sužiedo- 
tinis, kad jos daugiau nemyli

kitos ir nemano su ja apsivesti. Mer
gina buvo pasirengus ant svod- 
bos o szliubas ketino atsibūti 
ant rytojaus. Supratus kad jau 
per volu duoti žinia apie tai 
užpraszyliems svecziams, užty
lėjo apie viską lyg vakarui, 
kada ketino atsibūti vinezevo- 
ne. Kada svecziai susirinko, 
pamerges stovėjo pu broliais 
prie altoriaus ir lauko jauna
vedžio,
siems apie jaunikio praneszi-

Charles Durango, kuris 
buvo pirmutiniu broliu, nar
siai apreiszke svecziams,
jisai priima ant savos ta atsa
komybe ir paims Albina už pa
czia — ir ant vietos likos pri
imtas per nuotaka.

Szlubas atsibuvo,
buvo užganadyti ir visi links
mi uosi isz pasekmingo suėji
mo. . ... *

apreiszko susirinku-

ma.

buk

svecziai

Waterbury, Conn. — Kaip* J u—
jau buVo nesenei raszyta kad 
czionais atsitiko bęisi žudins- 
ta. Viena vakara, jau apie 6 
valanda, 'kada Jonas Kvietkus 
su savo žmona rengėsi vakarie
niauti, netikėtai atsidaro durys 
ir pasirodo terpfdury žmogus. 
Jo veidas buvo uždengtas <ske- 
pe'taito, o rankoj turėjo bliz
ganti revolveri ir nieko nesa- 
kos pradėjo pyszkinti isz jo. 
Pirmiausia paleido pora szu- 
viu in Kvietkuviene. Toji sus
muko ant vietos. Paskui atsu
ko revolverio vamzdi in Joną 
Kvietku. Matydamas, kad jo 
moteris jau krito nuo piktada
rio kulipkos, Kvietkus norėjo 
bėgti per duris laukan, bet ne
spėjo nei keliu žingsniu pa
žengti, kaip ir ji paguldė pa
leistos kelios szvino kulipkos 
isz to paties piktadario rankom. 
Piktadarys pabėgo niekeno nc- 
kliuriomas. Ir kada kaimynai 
iszgirde szaudyma atėjo pažiū
rėti, abudu Kviet'kai jau buvo 
be sąmones. Nuvežus juos li- 
gonbutin, Kietkuviene altsl- 
peikejo ir pasakė policijai, kad 
ju užpuolikas buvęs ju 'kaimy
nas, Juozas Blinstrudas, ob 
metu amžiaus Vyras, gyvenan
tis ant Rockland avė. Na, jr po
licija laiko suėmus J. Blinstru- 
da apio 10 dienu, kamantine- 
dama vargino.
Kvietkuvjene ima 
policijai, kad Blinstrudas nė
ra 'kaltas tame: girdi, 
tai norėjau “pafiksinti 
nurodo kita, būtent, Joną Deli- 
ninkaiti, Š? motu amžiaus vy
ra. Policija pradėjo jo jiesžkotl 
ir surado net Ansonijoj, Com/. 
Matomai, kaltas būdamas jisai 
nuvyko ten, kad pasislėpti nuo 
policijos. Kada ji pargabeno, m 
Waterburi, jis tuojąus dr prt- 

, kad jis nuszoves Kviet-

t ra li
re i-

Bet, girdi, 
liktai pagaZdint” 

kad mano moteris, Delininkai- 
dažnai tenai lankosi ir 

” su tokiais žmonc-
m i s k u r i u asz n em y 1 i u.

Joną® Kvietkus tuoj mirė, o 
jo moteris dą gyva ir pasveiks.

J. Blinstrudas dabar
kia Kvietkuniene teisman, 
kalauĮdamas atlyginimo už pa
daryta jam moraliszka ir ma- 
teriali'szka nuostuoli, už aresz- 
tavima ir laikymu kalėjimo be 
jokios priežasties per 10 dienu, 

“atachmenta”
ant Kvietkuvienes dvieju 
mu.

Jis jau uždėjo
na-

Juozas Blinstrudas

Be't pagalios
ir pasalto

asz tik-
ji-

| pažino,

DETROITE SUDEGE
JAUNAS LIETUVI^.

Detroit, Mich. — Pereita sa
vaite sudegė savo namuose A. 
Bizakas, 24 undtu amžiaus Lie
tuvis.
vestuves

B i žak u namuose buvo 
Leonas Bizakas ved e 

Mare Bielisaitc. Vestuvėms pa
sibaigus, jaunavedžiai iszva- 
žiavo, o pasilikę namiszkiai Ir 
kai kurie svecziai nuėjo gulti. 
Matyt, jaunavedžio brolis, A. 

atsigulė su cigaretu 
užmigo. Isz lyto 

kaimynai pal^tebejo, kad Biza- 
ver- 
pa- 

kuriems

jaunavedžiai

Bizakas, 
dantyse ir

MOTINA NUŽUDĖ KŪDIKI BEZDŽIONKA SUSIDRAU- 
ISZ BADO.

Baatlc Creek, Mieli. — Mrs|l 
Mamie Green, motina penkių 
vaiku, iszmete isz antro laips
nio ant ulyczios naujai gimusi 
kūdiki, kuris užsimusze ant

Policija atebegus in
stuba rado motina netekusi 
proto ir nuvožė in ligonbute.
Motere apleido jos vyras ir gy
veno dideliam varge.

smert.

GAVO SU KIAULĖMS.
Alhmbra, Calif. — Kiaulių 

tvarte pas farmeri Edward 
Wallace, apsigyveno ant gero 
nežinia isz kur atbėgus maža 
bezdžionka vardu 4<PipM. Pir
ma apsigyveno visztinyczioj, 
bet kada gaidžiai šukele revo
liucija prieszais toki negeisti
na burdingeru, kuris nepra- 
szytas atėjo pas ju visztukes, 
bade nebagelia kiek galėdami, 
pakol isz savo pastoges neisz- 
bade. “Pip” neturėdamas kur

PETRAS ADOMĖNAS 
TEISTAS 2 METAMS 

KALĖJIMO.
Lewiston, Me. — Pereita m-' les, kurios su mielu noru pri- 

deni kelintas Lewistono Lietu
viu iszfejo medžioti stirnų. Tuo 
tarpu 19 metu amžiaus mergi
na, Ferdeno Beriault, veže far- 
meriu vaikus mokyklon. Ke
lias ėjo per miszka.
Adomėnas pamate per tanku
myną jos arkli ir szove many
damas, kad tai stirna. Kuplika 
pataikė merginai ir užmuszc 
ja. Taip bentszitas atsitikimas 
yra suprantamas. Pats Ado
mėnas vėliaus sako, kad jis ne
matęs nei arklio; jis tikrai szo- 
vos stirna, ir visai nežinojęs, 
kad paleistas jo szuvis pataikė 
merginai. Sziap ar taip, ežia 
buvo nelaime. Visi del to už ne
atsargumu teismas dabar nu
teisė Petra Adomėną nuo 1 iki 
2 metu kalejiman. Adomėnas 
gyveno Lewistone, turi ežia 
žmona ir 7 vaikais.

NU-

Petrai

turi

Pip 
pasidėt, apsigyveno pas kiau-

I i i • • <1 r
eme “burdingieriu” pas savo, 
nes jis kasė joms peczius ir rin
ko vabalus isz po ausu. Dabar 
“Pip” guli tarp dvieju kiaulių 
ir yra užganadytas. Norints 
farmeris apgarsino kad locnin- 
inkas atsiszauktu atsiimt bez
džionka, bet lyg sziam laikui 
niekas neatsirado ir Pip pasili
ko ant vietos.

Isz Visu Szaliu

bu rd ingi erių

NEDAVE JAM SKAITYTI 
ISZŽUDE VISA SAVO 

SZEIMYNA.
Randnisa, Czekoslovakije.— 

Kaimuotis Landas, po sunkiam 
darbui, atsise/lo prie stalo pa
siskaityti laikraszti. Jojo mo
toro labai to nekentė, ba pati 
nemokėjo 'skaityt. Pribėgo prie 
vyro, isztrauke jam laikraszti 
isz ranku ir užgesino žiburi, 
paliepdama jam eiti gulti. 
Žmogelis t ei p inirszo tuom pa
sielgimu savo tamsios paezios, 
kad pagriebė stovinti kinds 
kampe, užmusze savo moterfa 
ir vaikus, kurie buvo Iradirito- 
jais tojo pasielgimo tėvo, po. 
tam uždegęs narna, nuėjo in po- 
licije paeidavę. Jisai ant poli
cijos pasakė:
vakara in savaite turėjau laiko 
pasiskaityti laikraszti o j i ji 
man ir tai užvydejo, todėl ne
galėdamas to nukejisti laiko 
pasiutimo užmusziau ja ja ir 
vaikus.

PATI NORĖJO KAD JIS BU
TU BUTLEGERIU, PO 

TAM JI APLEIDO.
Phiadėlphia. — Laike per

klausymo ant persiskyrimo ir 
kaipo priežasto nesutikimo su 
paczia padavė Jack Rivers buk 
jo pati Vanda ji nuolatos įpri- 
vertinejo kad užsiimtu butle- 
gorysta, ba tokiu budu uždirb
tu daug pinigu ir pralobtu. To
kiu budu turėtu daugiau ant 
praleidimo ir galėtu rėdytis 
puikiau ir pirkt automobilius. 
Ant to Jack nesutiko, per ka 
Vanda inpuolo in pasiutima ir 
pamėto savo vyra. Sudas juos 
perskyrė.

ku kambariu per langus 
žiasi dumaj. Tuoj buvo 
'szauk t i ugnagesiai, 
pribuvus A. Bizakas buvo lo
voj jau sudegęs, o kiti namisz
kiai 'ir 'svecziai jau tiek nuo 
durnu pritroszke, kad juos rei
kėjo neszti laukan. Terp kitu

noriu ]
Keleivis

Dabar da noriu priminti 
kaip raszo “Keleivis,“ kad 
Kvietkuviene ežia buvo apsuk
ri “biznierka,” o 
tis — didžiausias 'szio 
girtuoklis. Ji's isz ‘kalėjimo ne
spėdavo iszeit, kaip ir vėl in ji 
papuldavo del girtuokliavimo. 
Jis yra vedės ir 'turi keliolika 
vaiku, kurie irgi kenezia dide
li varga isz priežasties tėvo 
girtuokliavimo. Dabar Dclinin- 
kaitis yra laikoma sbe 'kauci
jos ir 'specialistai tyrinėja jo 
proto stovi. Sako, kad jis svei
ko proto, tiktai munszaines la
bai ji nusilpninęs.

4 C

biznierka Del i nin'kai- 
miesto buvo iszneszta Ona Staniuliu- 

Banis Baublys ir 
burdingierius.
'te viena®

V"

MOTERĖLES NERODYKIT 
DANTUKU BURDIN- 

GIERIAMS.

Cincinnati, Ohio. — 
nas Dubįel, likos nubaustas ant 
deszimts dienu kalėjimo už ne 
melaszirdinga suplakima savo 
moteres Zofijos. Steponas aisz- 
kirio slidžiai, buk labai 
savo Zosiuko ir nenori
kad ji saldžiai szypsotusi 
rddytu savo įpaikins dantukus 
del burdingieriu, 
instumdavo in phsiutima ir
tanku barniu su paczia. Zofija 
tai užginezino, sakydama kad 
Stepas ateidavo namo ap- 
szviostas menulinia ir pradėda
vo musztyne. Sudžia iritikejo 
moteriai ir uždaro Stopa ant 
atvesimo.

Stepo-

myli 
jis 
•r

kas ji labai

Asz tik viena

DAUNERIUTES UŽMUSZE- 
JAS GAVO 20 METU.

Scranton, Pa. — Pereita sa
vaite buvo nuteistas kalejiman 
Povylaš Rožina, kuri's peniai 
netoli Forest City, Pa., užmu- 
szo savo žmona, Lietuvaite 
Teodora Dauneriute.

Prisaikintuju suolas pripaži
no Rožina 2-ro laipsnio žmog
žudžiu, o teisėjas Swoycr nu
teisė ji kalejiman nuo 10 iki 20 
metu.

SKUPI MOTERELE GAVOSI 
IN BEDA.

Lynn, Mass. — Zofija Ka- 
landa, 35 Norton uli., likos 
arosztavota už apgaudinėjimu 
miesto ant $1,335, aplankyda
ma ipo $5 suszelpimo ant savai
tes, norints turėjo banko dc- 
szimts tukshaneziu doleriu. Pa- 
szolpu apluikinodavo nuo 1926 
meto.

Niekas nebūtu 'žinojus apie 
jos turtą, kad nebūtu policija 
padarius krata jos name jesz- 
kodami munszaines. Laike kra
tos užtiko kolos bankines kny
gutes ii* viskas iszsidave. Kai
mynai pastato belą už motere 
ir likos paleista lyg teismui.

KETURIU METU MERGAI
TE UŽSMAUGTA 

SKLEPE.
Brooklyn, N. Y. — Lavonas 

keturi u metu mergaites Flo
rentinos McDonnell, kuri din
go isz namu ana diena, likos su
rasta skiepe užsmaugta per 
koki tai nežinoma rakai i. Moti 
na pranesze policijai apie din
gima mergaites ir vienas 
policijantu surado ja skiepe.

isz

35 Norton uli.
SLAVOKAS ISZTEISINTAS 

LIETUVIO UŽMUSZIME.
Lisbon, Maine. — Slavokas 

vaizdu Maines nuszove Lietuvi 
Fabijoną Szlapoli, kuris gyve
na pats vienas ir pats kuri Mal- 
neso žmona nueidavo 
apvalyti.

Maines buvo aresztuotas ir 
apkaltintais antro laipsnio 
žmogžudystėj, bet pritaikintų
jų teismas užmuszeja dabar 
iszteisino, nes buvo inrodyta,■ * 
kad Szlapelis norėjo ji nuszau- 
ti; ir Maine užmusze Szlapeli 
savo gyvybe gindamas.

namus

Vatikano Miestas.

•su

KUNIGAMS UŽDRAUSTA 
SURISZT MAZGU MOTE

RYSTES PROTESTO- 
NUS SU KATALIKAIS

Popie
žius rszsiuide po visa svietą del 
vyskupu paliepimus kad be 
dispensijos ne surisztu maz
gu moterystes protestono
katalike arba katalike su pro- 
testonu. Tokios poros neaplan
kys pavelinmo ant apsivedimd 
jeigu nepasiraszys ant prižadė
jimo kad viens kita nepriver- 
tines arit pametimo savo kata- 
likiszko tikėjimo ir kad vaikus 
iszaukles Katalikiszkam tikėji
mo.

60 ŽMONIŲ NUTEISTA ANT 
MIRTIES.

Nairobi, Angliszka Pietine 
Afrika. — Augszcziausiais Bu
das užtvirtino viroka kuris nu
teisė 60 žmonių ant mirties už 
tai, kad suplakė ant smert se
na mdteria kuri nevos buvo ra- 
gana. Senelsni kaltininkai bus 
pakarti o jaunesni uždaryti ka
lėjime. • • •



STEM I

Kas Girdėt
gerbiamieji! Asz, vadinasi, va>

♦ • > • %

Tie, kurio tvirtina buk dva
sios nepersorgsti gyvųjų nuo 
visokiu nelaimiu, tegul gerai 
apmansto szita atsitikima:

Kada lordas Caffcry buvo 
atlankos savo dranga Irlandi
joj, staigai pabudo pusiaunak- 
tyja prijausdamas kokia tai 
nelaime ir baime. Atsikėlė isz 
lovos ir nuėjo prie lango, idant 
inkvept truputi szviežio oro. 
Tame paregėjo nepaprasta re
gėjimą. Priesz narna stovėjo 
kokis tai szeszelis kuris turėjo 
ka toki ant pecziu szokdamas 
pasiutiszka szoki. Kada lordas 
Caffrey prisižiurinojo jam ge
riau, patemino, kad tai grabas 
aitt pecziu to szeszelio.

Lordas ta nakti visai nemie
gojo, o ant rytojaus pradėjo 
jeszkoti aplinkui narna slap
tinga ypata su grabu. — Nieko 
ne rodo.

Praėjo keliolika metu ir ko- 
nia užinirszo apie ta ji regėji
mą, likos paskirtas ambasado
rium in Paryžių o ant jo gar
bes likos «iszkeltas bankietas 
ženklyvam hotelyja kėlės sa
vaites atgal. Paskirta valanda 
atėjo Caffery, ant kurio lauko 
sekretorius, melsdamas, idant 
ineitu in elevatorių, kuriuom 
ketino nusiduot ant ketvirto 
laipsnio kur atsibuvinejo pie
tus. Staigai lordas sukliko isz 
persigandimo nes vaikas kuris 
vare elevatorių buvo tai tas 
katra mate ta nakti Ir
landijoj, kuris ant pecziu turė
jo graba.

Žinoma, kad neinejo in vidų 
elevatoriaus, bet greitai nuėjo 
in ofisą hotelio, idant dažinoti 
apie slaptinga tama. Da neap- 
laike reikalaujamas informaci
jas, kad sztai davėsi girdėt 
baisus trenksmas nutrūkimo 
elevatoriaus, kuriame likos už- 
muszta keturi žmonvs o 

v

mirtinai sužeisti. Tarp užmusz 
tuju rados ir varytojas eleva
toriaus. Niekas nieko nežinojo 
isz kur vaikas pribuvo, ne jo 
pravardes, ne kur gyvena, nes 
darba buvo aplaikcs tik kelio
lika valandų priesz nelaime.

Lordas Caffery apsisaugojo taro White’s Lon-ge Hai-la kosuline 
baisios mirties už ka yra de- ffyduole neiszgydo visokias ligas, bet 

ra ma M. AA. 1 > a AA A_J AA. —. f __ _ 1. 1

va

noriu, reiszkia, pasakyti,-vadi
nasi, koletą žodživi. Vadinasi, 
tai sztuka, bra, reiszkia, he bi
le kokiu žodžiu. Ogi tai
matote, reiszkia atvažiaviau, 
vadinasi, atstovo, bra ih szi 
dideli taip vadinama susirinki
mą. Tai matot, vadinas, asz ne 
galiu reiszkia, bra, jums, vadi
nas visko va gerai išpasakot, 
reiszkia. Taip limpa, vadinasi 
liežuvis, lira prie gomurio, 
reiszkia, va kaip, vadinasi ba
tas prie smalos. Daugiau, bra, 
vadinasi papasakosiu, reiszkia,
kita karta, vadinasi. O dabar, jos 11, Palestinos 47, Peroijos 

reiszkia.

ISZLIETUVOS “
—ta*———-

SURADO SKARBA SENAM 
DVARE BŪDAMAS DA 

JAUNU VAIKINU '
•_________ __

Bavaria^, Vokietija. — llen- 
So- 

noi pribuvo isz Mexico, pirko

KIEK YRA LIETUVOJ SVE- 
timšzalIu ir ka jie 

v VEIKIA.
1932 m., Sausio 1 d., Lietu

voj buvo 16,432 'svetirnszalibi. 
J u
333, Anglijos .113, Argon linos

/

Kas netiki sziu laiku 
Stebuklams, tegul 
Perskaito szituos 

Atsitikįmtis
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AKIU MATYMAS ISZGEL- 
BETA.

Hollywood, (Jal. — l <
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I 22,000 INDUSU RANDASI 
KALĖJIME.

New Delhi, Tndije. — Pagal 
Valdžios apskaitima, lai kaleji- 
inuosia randasi 20 tuksianeziu 

lindusiu palrijotii, kurie sukilo 
prieszais Angliszka tyronybia 
ir nepaklusnumą valdžiai.

Bombejiszka policija aplaike 
paliepimus -szaudyt in myrius 
žmonių kurie <susiranka in kuo- I
pah arba sukelia maisznczius.

Szi m t ai žmonių aresztavoll 
kas snnvaite. Angliję tikisi 

j kruvinu maiszncziu ir geidžia

'1

I
K i (‘k lai-

\> 
kau

lį o pa-
J

I

9, Australijos 26, Belgijos 7, apleistu dvareli prie San-1 ko algai asz užsigavau aki. 1
Czokoslovakijos 235, Dnnijošr į

■ "* I • ll

upes už doszimts tilkstaneziu keliu dienu gydymosi ir 
80 Estijos 8G, Italijos 21, Latę doleriu

k i

1
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, kuriame badai traukė
si kokia tai bhltai pasirodžius

ežiu mano akis nei kiek 
gerojo; ir netik hopagorojo 
liet dar aroszesne pasidaro. Gy-j

vijos 1371, Lenkijos 30, Mek
sikos 1, Norvegijos 9, Olahdi- motoriszkos dvaso. Stoigorvalt-

pribuvo isz San Francisko do-' (Lv^°.ias’dar syki apžiūrėjęs u p- 
sžimts metu atgal, traukosi, po yea,z’rp,» skaudulys ^nloai 
sviėta ir ant galo pristojo prie 
kuopos jeszkotoju sidabro Mo- 
xiko. Matyt pralobo tonais, 

J* 

kad sugryžo in teviszkia pirk- 
daitia.M sau toji apleista dvare
li.

Būdamas jaunu vaikinu, ga- 
nydrthhis gyvulius lankei ’sznL 
pi n eidavo palociujo ir nebijojo 
dvasios, uos buvo valnamanisz- 
ko budo ir netikėjo in jokiai 
dvasos. Daugeli kartu praleis
davo griuvėsinėsią po kelioli
ka dienu sznipinedamas in vl- 
sokes pakampes. Ka jisai to
nais rado, tai niekas nežinojo 
tiktai jisai. Tusi mylėjo in jau
na mergina, norėjo jaja. vesti, 
bet tėvai merginos nepavėlino 
teketi už jojo, prispirdami jaja 
teketi už kito. Steigervalt i'sz 
piktumo, sutikins savo priesza 
trenka jam in galva su spatUj 
manydamas, kad ji užmusze Ir 
paliego in Amerika. Po kokiam 
tai laikui, dažinojo buk jirio- 
szas .yra gyvas. Insidrasinlas, 
sugryžo in tėvynių, pirkdamas 
apleista dvareli ir dabar vi
siems akys atsidaro, del ko ji
sai pirko ta j i dvareli,'kuriamo 
trankėsi dvaso.

Steigervalt pradėjo czystyl 
dvareli, nutrauko lentas nuo 
sienų ir lubu, po kurioms buvo 
paslėpti puikiausi paveikslai, 
atrado slaptingas peczinres ' Ir 
užmirsztus kambarius, kuriuo- 
sia radosi visokios brangeny
bes, sklepuosia noiszpasakyti 
senoviszki turtai; zbrajeij si
dabrinei ir auksinei indai, sc- 
noviszkos knygos ir kitokį se
noviški užliekni kurie prigu-

resizke, kad skaudulys darosi 
ir man aki pradeda sukti; už
tat reiks daryti operacija ir jei 
nepasiseks tai asz nustosiu re
gėjimo. Tai iszgirdes nusigan
dau; bei atsipeikėjos ant 
nubjau bažnyczios.

1, Prancūzijos 28, Rumanijos 
26, SSSR. 102, Pietų Slavijos 

Szvedijos 22j 
Szvoiearijos 103, Turkijos 1;

vadinasi acziu, reiszkia isz- 
klausyt, vadinasi, va tos mano 
kalbos, vadinasi, prakalbos, 3, Suomijos 27, 
reiszkia.1'

Susi rinkių

vadinasi,

zmonys klausė Vokietijos 3153, Vengrijos 18, 
iszsižioja kalbetojaus ir plojo Dancigo 18, Graikijos 15, Vo- 

bet kada už- 
žvmus

tankiai delnais,
ka tasai
kalbėjo, tai atsa-

ugi velniai ji žino, porino

klausta ju, 
kalbėtojas
ke:
ir gana’1.

* >
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Szi an dieniniai tėvai yra už
simerkia ant darbeliu savo 
dukrelu ir šuneliu, pavėlina 
trankytis po pulruimius, 
zvrninkiszkas urvas, -■•y
zius, szokius ir 1.1., ir ateis die
na, kurioja atves po ju pasle
gia koki tai žoguti, 
naszle arba “tona szieno 
po paezia. ’ ’
“Ka pasėsi te, ta ir rinksite.“ 
Goriau duoti gota Kriksz- 

czioniszka iszauklejima savo 
vaikams, pradekite inkvepinet 
in juos gera mokslą isz jaunu- 
menes. Juk kūdikis negali būti 
geru, jaigu tėvai negyvena do
rai o kūdikis turi tiesa užgimti 
geru.

Sziadien tėvai privalo labai 
daboti ant savo vaiku, sies ant 
kožno žingsnio yra užtektinai 
visokiu slaiscziu, kurio veda 
jaunuomene in prapulti, o ypa
tingai su pagolba automobiliu.

šuneliu
ka- 

rodhau-

szi audine
” kai-

Dr. Whites Lon-ge Hai- 
la Kosuline Gyduole 
Iszgyde Allentown 

Motete
Norint žmogus sirgtu ilgiausia bet 

vis ri vilti gauti palengvinimą. Dak-

tukstaneziai žmonių 
jiems tol gyduole Halenfevino,

i • ...... . luftaianttiui /.niurnu pripažino kadkingas vaikui, kuns jam pasi- jlems toi Kyduolc Fale„gvlno> ne tik 
rode ta nakti Irlandijoj duoda- suaugusioms bet ir vaikams kurie ko-

DR. WHITES
* LON-GE HAi-LA, kuri Kitados vadi-mas jam suprast apie nelaime sėjo ir turėjo szalti.

| nosi Dr Whites Lung Healer yra .a 
Mirti yra lengva — kožnas Patl gyduole padirbta pagal ta pati 

receptą Tukstancziai žmonių iszban- 
' de visokias gyduoles bet jiems nėat-

9 1 • t ■ . ...

receptu Tukstancziai žmonių iszban- 
' r3 J. ...» » 1. « A M A. " . -J < • 1 a h la a X “ i U a .u J - A.

SUH- i nesze jekios naudos, pakol nesikreipe 
Hai-la

> 
raszo apie ta gyduole: Mrs. John 

i Agens, Peach ulyezios sako: “Turė
jau baisu kosulį ir skausmą krutinę- 
ja. Viena diena girdėjau kaip tūla 

Meldžiame mtrsu skaitytoju motere kalbėjo mano pažystamai ku-

apie DR WHITES LON-GE HAI-LA 
gyduole nuo kostymo. Pirko bonka ir

• o 
kaip baige antra bonka kostymas

kokia tame priežastis kad ne- Nutariau pirkti bonka toujaus DR. 
gavote atsakymo. Daug groma- 
tll aplaikome isz visu szaliu |ju dirbti savo darba namie. _ 
Ameriko O ir Lietuvos, kurios szitas mano paliudymas prigelbes 
yra neapmokamos, tokiu gro- 
matu visai nepriimsime tik ati
duosime ant paczto del sunai
kinimo. Yra tai nereikalingas 
kasztas redakcijai o per meta 
susirenka gana didele suma. 
Kas nori aplaikyt žinia ant ko
kio klausymo ir neindeda mar
ke ant atsakymo, tai ant tokio 
klausymo visai neatsakysime 
ir gromata nueis in gurbą.

Ana diena in Scranton, Pa., 
pribuvo kokis tai “žymite kal
bėtojas” kuris pradėjo prakal- del perszalimo. 
ba sėkaneziai:

“Vadinasi, gerbiamosios ir

gali mirti.
Bet gyventi yra daug 

kiau, tai yra, gyventi dorai 
mielaszirdingai ir iszpiklineti pa 
visus prisakymus Dievo.

1 >
naudoti Dr. Whites Lon-ge 
Sztai ka tūla motere isz Allentown

kurie raszo su reikalu in rėdys- 
te idant indetu marke ant at
sakymo, nes kitaip neatsakine. pradėjo naudėti kaip paraszyta,

• iii . •. kaip uaigv auvia uunka kunvymasSime ant klausymo ir žinosite prnejo it pa8iJuto knip kltn ypata

WHITES LON-GE HAI-LA ir džiau- 
giuoHu kad taip padariau, dabar ga- 

. __  „ , Jaigu

’ sergantiems tai galite ji apgarsyt. 
Su mielu norū vėlinu kad visi naudo
tu Dr. Whites Lon-ge Hai-la gyduole 
nuo kostymo kuri kasztuoja tiktai 
25c., ir 75c., už oonka.

Dr. Whites Black Crow pilukes nuo 
szalczio yra labai pasekmingos kaipo 
ir del szalczio galvoja, neuralgijos ir 
smarkaus skaudėjimo kūne ar sana- 
riuosia. Garanfyta ir pardavinėjamos 
visosia aptiekuosia ir sztoruosia.

First National Laboratories, Ine 
Lehighton, Penn’a.

M

(Ad. 1)

6 6 6V * . .
666 Gyduole ar Tabletaf Imant In 
vidurius ir 600 Mostis isx lauko, su
teikia visiszka ir veiksminga gydinlma

Yra Tai Sveikiausios Gyduoles 
Žinoma.

)
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NEPArRASTAS IR RETAS visokors budais užbėgti tam su-

kiecziu-optanu 1396, ir 7 kitu 
valstybių. Be pilietybes (nnti- 
sistu) yra 9127. Klaipėdoje 
svetimszaliu gyvena 4917, 
Kaune 3753 'svetimszaliai. Pro
fesijomis 
Skirstomi: 
dvasiszkiu 95,

nyczia.

gyvena

ryt 
Prtsitaik?, 

kad buvo pirmoj -menesio Pet- 
x'latydaraas nepapras

tai dideli buri žmonių einant 
prie Komunijos, pasiryžau ir 
asz prieit iszpažinties ir priimt

Tai padaręs 
Vieszpaties

MEDIS.
Keleiviu

' kilime.
(ravenola įmedis 

MadagascaroiTsis) kuris paei
na isz Madagaskoi’o yra Idbni 
rotas Suv. Vaisi., bof nokurie 
randasi ir Floridojn kuri šzi- 
mot praliejo žydei . Mrs. Brown 
isz St.
medi prie savo namo.

JUODOS KATES PRIEŽAS- 
TE ŽUDINSTOS.

Istanbul, Tnrkije. — Tarnai 
užtiko peczkuri merginu soml- 
narijoi, kuris nužudė tarnaite

IVtorsburgo rodo ta ji isz nepaprastos priežasties.
Lengvatikis Turkas kalbėjo 

policijai kada ji suėmė, buk to-
svetimszaliai taip 

amatninku 2269, 
inžinierių 81, 

gydytoju 44, juodadarbiu 405b
techniku 120, pirkliu 694, mo
kytoju 292, mokiniu 521, inc- 
ninku 78, valdininku 112, tar
nautoju invairiosc instaigosc 
573, žemdirbiu 1188, 
486, vaiku iki 17 motu amž., 
2085, nesveiku (negalincziu 
darbą dirbti) 160, namu savi
ninku 2679 ir 399 kitokiu spe
cialybių.

svoczlu 
amž.

j

Szv. Komunija, 
k a rsz t a i m o l d ž i a u 
Jėzaus, 
dūlys pratruktu be operacijos!
— be peilio. F a

kad mano akies skau- mintimis kreipiausi prie Szv on ji tarnaite turėjo raganiszka

griebeši

PŪSLE ISZGELBEJO.
Eržvilkas, Tauragės aps. —■ 

Paupio gyventoja Rupszieno 
pajuto, kad pro IŠanga kaž kas 
in jos trobele veržiasi. Moteris 
viena būdama ir nesi jausdama 
tvirta plesziku naturaliszkom 
priemonėm atsiginti
gudrybių. Paėmusi pripusta 
kiaules pūsle padėjo po langti 
ir kad jau duos koezelu. Pūsle 
sprogo sukeldama labai stipru, 
kaip medžiokliniu sžautuvii 
garsa. Puolikai pamanė, kad m 
juos szaudoma, pasileido bėgti, 
net klumpe paliko.

PARSZIUKAS DVIEM 
GALVOM.

Priesz Kalėdas Merkines
ūkininko kiaule

v.,

nutrauko lentas

PerlOjo vk., 
atvede dvylika parszeliu, ku
riu vienas buvo su dviem gal
vom. Tokio keisto gyvulio apy
linkėje nebuvo mate ir todėl 
žmones ėjo jo žiūrėti, kaip ko
kios retenybes. Davatkos kal
bėjo, kad tai esą piktos dvasios 
sutvėrimas, todėl reikia ji už- 
mu-stfti. Ūkininkas paklausė tu 
kalbu ir gyvuli nugalabijo.

ŽMOGŽUDYSTE.
Misiurkenai (Szak aps.) Mi- 

siurkes km., Sausio mem isz 7 
in 8 d., nakti rastais nužudytas 
vietos gyventojas Pranas 
Aleksa, apie 65 metu 'senukas. 
Aresztuoti brolis Petras su jo 
dviem sUnumils, kurie norėjo 
paveldoti dėdės ūki.

I- ■■ ■ ■— ■- * ■ ■ ■

NUBAUDĖ KUN. VAITE- 
KUNA.

Kauno kariuomenes teismas 
nagrinėjo kun. J. Vaitekūno 
(isz Panevėžio) byla. Kaltina
masis už kai kuriuos posakius 
nubaustais 1000 litu pinigine 
pabauda arba 2 ftion. arėsztb. 
Tuo nusprehdimu kun. Vaite
kūnas nepatenkinths ir paidavo 
vjt. Tribunolui kasacijos skun 
dri, kuriamo jaih patiekta baus
me griežtai neigia.

gyventojas

Bu- galybe. Diena priesz tai, kada 
prisiartino prie tarnaites, toji 
isztare kokius tai slaptingus 
žodžius, padare koki tai ženk
lą su ranka ir nežine isz kur 
atbėgo penkios juodos kates 
kurios ant jojo užklupo. “Už- 
musziau jaja idant apsisaugo! 
nuo josios raganystes” I 
tarnas.

eziausos Jėzaus Szirdies.
Staiga pajutau1 dama nario Apasztalystes mai

gios meldžiau paduoti
Sukimas — skaudu-' Szv- Jėzaus ženkleli,— kuri pa

ir

— be peilio.
kiek kraujo tekant isz tos maC
no akies.

man I

lys pratruko be peilio, be ope-1 omus užsidėjau ant vienos i
racijos. Acziu Jėzaus Dievisz- kitos akies karsztai melsdama
kkai Szirdžiai!

SUGRYŽIMAS PRIE 
TIKĖJIMO.

Ft. Thomas, Ky. — Per Jė
zaus Szvcncziausia Szirdi visa 

susidedant isz tėvo

< <

Jszaus pagolbos prižadėjau pa
skelbti viesza padėka jei atgau 
siu regėjimą. Neomo nei dvieju 
dienu kaip asz vėl atgavau re-

i gejima. Tas stebuklas pasidaro

— sake

jier Szv. Jėzaus Szirdi.

motinas ir septynių vaiku vėl 
sugryžo prie tikėjimo ir pradė
jo lankyti bažnyczia, kurioja 
jau buvo nebuvo per kelis mo
tus. Szveneziausios Jėzaus Szir vo buvęs iszpažinties per 
įlies paveikslas tapo pakabin
tas ant ju namu sienos ir

szeimvna<7 J

toji

ANT MIRTIES PATALO 
ATSIVERTIMAS.

Walilngford, Conn. — 
turėjau giminaiti, 

i

i mot us.
nesi jisai apsirgo plaucziu už-

“Asz 
kuris nebii- 

25
Praeita Balandžio me-

BAISUS ATKERSZINIMAS 
PANIEKINTOS MYLEMOS.

Laskai, Lenk. — Kaimo Her- 
manovo, 28 metu Stanislovas 
Kavczytkas merginosi su 20 
metu Kazimiera Valczkiute, 
kuria paniekino ir pamote ir

Szv. .Jėzaus Szirdis dabar viesz degimu ir gydytojas" pasakei P° kokiam laikui pagimdo ku-
namuose.pritaujn ,įu namuose. S 

noriu iszpildyti savo prižadėji
mu — viszai paskelbti savo pa
dėka Szv. Jėzaus 
kad padarsines ir kitus 
szaukimosi su pilnu pasitikėji
mu prie Szv. Jėzaus Szirdies.

REGĖJIMAS SUGRAŽINTA.
‘ ‘ Pas- 

kutineja Rugsėjo suvaitoja ma- 
nekaip man

San Francisco, Cal. —

: no akys pradėjo

, diki. Ant vakaruszku susipa-inomi kad nėra vilties jo iszgijimui
Jis buvo vedos Protestone. Asz žino su 25 mcitu Felicije Pav- 
parasziau tai jo moterei ir mel-

, kad ji prikalbintu jam
I

Szirdžiai, džiau 
szaukties kunigo. Ji tai megi- dažinojo, kad Stasis apsipa- 
no padaryti, bet jis visai atsi
sakė su kunigu mat y ties. Nu
ėjus in ligoUbuti asz tuoj pa- 
maeziau kad jo gyvenimas jau 
visai baigiasi — kad už valan
dos, kitos mirs. Tad suskubau 
szaukti kunigą, turėdama vilti 
Szv. Jėzaus Szirdyja, 

be Sakra-

lanskiute.
Kada nuskriausta Kazimiera

prie
i v

Įėjo prie senoviškos kunigrtik- j t!irnlulti. už triju dienu asz jau S
szcziii szeimynos. Dabar Stei- 
gervalt gyvena kaip kokis ku- 
nig'aiksztis.

Matyt isz jaunu didriu szni- 
pinodamas po šonas griuvėsius, 
užtiko tuos skarbus ir pats sau 
užlaikydamas taja slaptjrbia, o 
Ameriko dastojiis turto, lauke 
tos progos hupirkimo seno dva
ro idant pasiimti sau surastus 
'skarbuš.

' 1 UMn • <1*. <" V " H 4i

Žinios isz Lietuvos.

“ŽIURKIŲ 
SPECIALISTAS.” į į . ' ♦.' T.

Pasvalys, Birzlt apskr. Nese
niai, atvyko kaž koks akiniuo
tas žmogelis isz Klaipėdos 
kraszto ir miestely vaikszczlo- 
damas visiems siūlosi žiurkes 
isznaikinsias. Pasiūlo ir savl- 
___u—i. • jjj_ »ft' ..i__ _ -.y.

RETAS

•A
kad Ji

nieko neregėjau. Gydytojas nei neleis jam numirti 
kiek man neprigelbejo ir neda- meniu. Kunigas greit pribuvo.

* a • • • • V • i • a •

ve jokios vilties.

Oi

ežiuos su Felicije nutarė jam 
už skriauda atmokėti. Diena, 
kada ėjo in bažnyczia apsives
ti nuskriausta mergina stovė
dama bobineziuje, ir kada jau
navedžiai ineitinejo in bažny
czia, mete in veidą jaunikio 
karbolines rukszties, išdegin
dama jam akis ir balsei su
bjaurino veidą.

Tada savo Jisai priėjo iszpažinties, patai
sė kas nebuvo gero jo gyveni- 

i me,
Sakramentus aut rytojaus mi-

Jo paskutiniai žodžiai in 
“Asz padariau ka 

” Garbe 
tad Szv. Jėzaus Szirdžiai už to
kia gausia malone —

ir priėmė kitus reikalingus

VYSKUPAS PASILIKS 
POPIEŽIAUS SIUNTINIU.

valdybei, pareikalavęs už savo-Į v. 
darbu 1,500 litu.
kaip jis žiurkes naikinsiąs, at
sako, ka,d tai jo paslaplt'is, ku
ria pavaitojęs suvarysiąs vi
sas miestelio žiurkes in žeme,

Paklaustas,

Vyskupas A. Tarquotel, ku
ris pergyveno 30 metu Kana
dos tolimiausioja žiemiu dalyj, 
ana diena atvažiavo in Mon
treal, Kanada isz Chesterfield 
Inlets, Hudson Bay, 

popiežiausdin'sta
priimti 

siuntinio
ndt kiloinėtro gihunoii. Po to- anį Hudson Bay apskriezio už 
klo pai'eisžklmb visos kalbos dvasiszkn patarnavimu del
del žiūfkiu naikinimo nutruko. Kskimosu ir žieminiu Indiionu

. ... a . INeapsimoka taip giliai'Irt žemo Kanadoja. Jo parapija suside-
žiurkes varyti, ko geto din- ga- da isz vieno milijono ketur- 

kampiniu myliu.li atgal išlysti.

, re.
mane buvo:
nuo manes reikalavai.

I

ma 
valandoja.

atverti- 
nusidėjėlio paskutinei 

H

PAJESZKOJIMAS.

pa-Asz, Povylas Vaičiulis, 
jeszkau VincA Baickauska. Pa
eina isz Lietuvos, Lazdijų pa
rapijos, Podžiu kaimo. Kas ka 
apie ji žino ar pats tegul atsi- 
szaukia sziuo adresu:

Mr. Paul White,
256 Hamilton St. 
New Haven, Conn.

v 
BOLSZEVIKAI VIS UŽDĄ-

RINEJA BA2NY0ZIAS.
Vilnius. — Isz Minsko pra- 

nesza buk paskutinuosia me- 
nesiuosia bolszevikai Rosijoi 
uždare 16 bažnycziu isz kuriu 
sežszios yra ka'tali'kisžkos, o 
kunigus iszsiunte in Siberije. 
Dabar Minsko randasi vienas 
kunigas ant dvieju šimtu my
liu aplinkui. Arit katalikszku 
kapiniu bolszevikai sugriovė 
visus kryžius ir stovylus. Gy
ventojai priverstinai ir po 
bausme turi lankytis ant susi
rinkimu ant kuriu uždedo no- 
tikybos mokslus.

KVITU KNYGELE Draugystėms, 
del iszmokcjimo pinigu liogoniams.

Preke . . . 25c.
KVITU KNYGELE Draugystėms, 

del Knsicriaus, nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. ’ Preke . . . 25c.

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

Neužmirazkite guodotini skai
tytojai, atsilygint su prenumerata ui 
Uikraazti “Saule,” kurie apie tai už- 
mirizo ir prasae idant neaulalkyt lai- 
kraszcaio. Paskubinkite 1

MOTERES PRIGELBSTI
KINOZIKAMS KAREJE

Shanghai, Kinai. — Mote- 
rieszkos kareives likos suras
tos apkasuosia ant Woosing 
frunto. Kada Amerikoniški 
reporterei norėjo gautis per 
Shanghai — Woosung rubežiu, 
likos sulaikyti per moteriškes 
kafeives, kurios buvo apgink
luotos su senais^ karabinais. 
Moteres buvo varginai pasirė
dė, jokio vyro toja aplinkiiio- 
jo visai nesirado.

b
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MANO
DŽIAUGSMAS

g Istoriszka Apisaka. »

Kiszkito juos — isztaro 
pa maželi.

Stovui is ant 
baiuinkas
puczka, norėjo suriki, no-s vie-; 
na ranka Mykolas tvėrė už1 
gerkles, o su kita

sargybos raz- 
pahudo, pagriebė

įvore 
už rankos. 

Griuvo razbaininkas ant žemos 
o tuojaus kaimuoeziai 
su virvėmis.

Ant to sumiszimo pabudo ki
ti razbai n in kai ir norėjo imt.s 
už ginklu, bet kad kožnas tu
rėjo ant saves klnpojnnti vyra 
ir riszanti rankas, kaip moite-' 
liu. Pasidarė trumpa ant knm- 
Hzcziu lašine, su dantims ir na
gai <. Szis ir tas isz razbainin- 
ku, katras da spėjo, pripuolė 
prie peilio ir isz pawkniinios 
gynėsi, bet neko neženklino, ba 
vaisku bnv daugiaus, tai likosi 
ingaloti subraklinti ir varyti in 
d va ra.
Jau szvito, kada raiteliai pri

buvo ant dvaro 
razbaininkais.
net ant gonkeliu ir paszauke:

— Na, tai ir uranine!
— Taip, mano džiaugsme 

— atsake Kasztelonas, kuris 
jojo pirmiausia, — o pažiūrė
kite ant musu laimio, tai vis ta
vo nevalninkai.

Irena su baime žiurėjo ant 
razbaininkn, ba kožnas raitelis 
turėjo po viena razbaininkn, 
pririszta prie arklio.

Ant regėjimo paniurusiu 
veidu piktadariu, su surisztom 
rankom iii užpakali, su kruvi
nais veidais ir rankomis, ne
smagu darėsi žiūrint Kasztelio- 
naitei ant tu valkatų.

— Teve! liepkie tuos žmo
nis nuvest tolyn nuo czion ba 
asz negaliu žiūrėt, liepkie juo
sius -paleist, tegul sau eina in 
kur nori.

— Kasztelonas

suriszo

sn surisztais
Irena iszbego

nusijuokęs
tarė:

, mer- 
idant ir ant

liepkie jiems

s’A'trnw
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BURMISTRE ISZTVIRKIA USIO MIESTO OHAJUJA.
Sztai Ona Lakavicziute, 30 metu stenografisto, kuri likos; 

nžmiestyja'iszrinkta burmistru miestelio Linnsdalc, Ohio., 
Clevolando. Tasai miestelis yra labai isztvirkes, kurio nega
lėjo suvaldyt ne buvusis burmistras “
lia, kuri Ona sumusze laike paskutiniu rinkimu. Ona sako, kad 
su
kus.

ilai fling Tom 1 > O’ Mu

žiurekio gerai, kokia patogi.
Isz tikro buvo graži sžedien 

Irena, 
szus,

puikei labai pasipuo 
szviewi, 

pilna laimes.
akeles placziai atidarytos, žiu- 

i rojo in visa apgaubima, kas 
kartas tėvo prisikiszus 'klausi
nėjo apie szi 'tai 'ta, o kaip ka
raliene paregėjo, tai not klik- 
tolejo nuo dyvo, teip jaja per
varo, toji pasiputite moiterc.

— O ka nr no patogi ? — 
paklauso wtorasis Szlcktas sza
le stovinezio draugo, — turi 
vaikine su kuom pasigiri Kasz
telonas.

— O kad jaja szimtasl bus 
gražiaivse mergina ant svieto.

— Žiūrėk, žiūrėk, satai ir 
ponas Požarskis atvažiavo su 
sunum, ar ir ta ji pažinsti? — 
paklausė.

— Pažinsiu, juk ir jis buvo 
ant vainos, mat ir jie in czion 
pribuvo.

j Czia volei naujas sumiszi- 
mas patranko visu akis in to
liau ir szitai tuojaus pasirodo 
daugybe vaisko su glitom rai
teliu. Minios žmonių dasiprato 
vienok, kas va žinojo, ba prade-

linksmo vei;do, 
Mėlynos josios

volei naujas
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Tik dorus žmonys valnysta ' 
kvėpuoja,

Bet vagis ir latras isž to nė
* naudoja, 

Sunkiai nubaudžia kaip prasi
žengia,

Pasislėpti nehustenge.
Kožnas turi dirbti ne tingi

niaut.
Jaigu nori sau gera vardu 

gaut, 
Czion už dyka nieks nieko ne 

duoda, 
Turi dirbt nėra kitokia rodą.

Ir neprivalome isz to dyvytis, 
I Ne isž to daug pyktytiė, 
(Kad mėsa Gavenioja valgome, 
į Tai p paliepta tai pildyt turime.

Vogt, paloistuvaut tai yra 
griekas, 

Mėsa valgyt tai kas kitas, 
Ne vienas mėsos nevalgo, 

O pasigėrės per pede galvas 
skaldo, 

Su bile ar peiliu pervere, 
Ir kad Gavėnioj mėsos neval

go bet pasigėrė.
Jati toki s Katalikas, 
Tai szirdeleft atlikęs.

Lietuvoje privalgo žmogus ko
pūstu, 

Vaikszczioja kaip bubnas su 
pilvu iszpustu, 

Turi diržą atliuosuoti, 
Kad pilVui lengvumą duoti.

Tok te pasninkas, 
Tai jau ne kas,

Amerike viskas atmainiau, 
O dabar sau atsiminiau, 

Kad in Vestus ttiriu keliauti, 
Truputi žinueziu ten gatrtl.
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MILŽINISZKAS SZM JTAS MEDŽIO BUS 
PRASZALINTAS.

Per 38 metus szitas milžiniszkas szmotas medžio nuplau
tas nuo Kalifornijos “sequoia” medžio ir pastatytas Wash- 
ingtone ant atminties kokio tai medžiai auga Kalifornijoj, 
dabar bus praszalintas ir ipatalpytns .Departament of Agri
culture. Tasai szmotaS medžio buvo rodytas ant avietines 
parodos Chicago 1893 mete p) tam atgabentas in Washing- 
toiia, turi jisi 26 pėdas aplinkui ir 85 pėdas augszczio.

I

1sius karietos biskupu, senato
rių ir valakinin bajoru, karie
ta karalienes, dvarokai, karoi- 
vei, szlektai ir žmonis.
s— Na kit, pamatei akyvus 

daigtus, mano džiaugsmeli’/ 
prakalbėjo Zavistovskis atsi
sukdamas in duktereDabar 
ir mums laikas namon.

— Kolei busiu gyva, tai to
sios dienos no užmirsziu — at
sake Irena.

— Kasztelonai, Kasztelonai 
— atsiliepė kokis tai balsas.— 
Asz teipos-gi sugrysziu namo.

Kasztelonas atsisuko ir pa
regėjo Požarski su su Hum pn- 
siartinancziuis. Pasveikino link 
smai paskui karvedis atsigry- 
žo in Irena ir ranka in jaja at- 
kiszias paszauko nulenkda
mas galva!

— Kasztelonaite! girdėjau 
labip daug apie lave ir jsz to 
didelei stebuosiu; jau dabai 
nesiginezisiu su tavo tėvu, ne- 

jog piano vaikinas,
daugiau vertas.; suvis esi vy- 
risžko budo ir lyginiesi di-
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gerumu gales suvaldyti miestelio iszlvirkelius ir musztu-* . ’ ■ v, . , ,vienok, kas važiuojė, ba pradė
jo szaukt:

— To gyvuojo Jonas Tar- 
novvskiS, te gyvuoje narsunas 
nuo Obortitio.

Isz stulpo dulkiu, 
pasirodė raitelei; pirmiausia 
ant boro arklio jojo vyras pui
kaus pavydalo, kareiviszkam 
apsivilkimo, sli vaikinu ant ži
los galvos isz aržuolinin lapu, 
tuojaus szale jojo ėjo vyrai su 
nlisiminuscis veidais, kitokiuo
se brangiuose drabužiuose, tu
rėjo nuleistas akte, rankos su
rakintos parodinejo, jog tai 
paimti nevalninkai. Buvo tai 
valakinci bajorai, o terp juju 
kanclieris ir pagelbininka« 
Petri los. Paskui juosius pul
kus arklei trauko 50 paimtu 
armotu nuo užpuolu, paskui ju 
karūnos ir paparezoi paimtos 
ifiK) pleciauR paskui Lietuvisz- 
ki ir Len'ktez'ki vaiskai su savo 
karūnom. Pasikelo dideli bal
sai minios stovinezios ir pra
dėjo nuo džiaugsmo kepures 
mety<t augsztin. Vadas Tar- 
nowskte prisiartino pamaželi 
prie vietos, ant kurios karalius 
jojo 'lauke, kada jau prie už
kloto kelio su raudona gelum
be, nusėdo nuo arklio ir peksz- 
czes prisiartinejo, paskui ji ba- 

' jorai valakinei karūnos ir ar- 
motos.

ISu tavim kad ir ant ga- taisosi ir taisėsi ant sėdynės ir 
16 svieto, — atsako Kasztelio- mustravojo savo pakajavine 

sodinte vienoje karietoje. 
Karietos tezvažiavo in

i

niene.
Buvo tai pietų laikas; norint Karietos iszvažiavo m už- 

jau buvo ruduo, tai saule kai- miešti o ir vtei žmonis nusida
vė, kur ant lygumos stovėjo du 
aržuolai, po kuriu pavesi buvo 
pastatytos dvi kėdės ant isz- 
kelmes del karaliaus ir karalie- 

isz
pritaisyti suolai del senatorių 

isz visu szalu sklypo, daugybe ii kitokiu ponu.
garsingi miesz-į Žmonių daugybe,

tai ake užmatyt stovėjo ir vi
sai terp saves kalbėjo:

— Narsus tai vyras, tas mu
su vadas,
i niūkias szlekta in 
vinti kita szlekta. — Vaikine 

ketureis tukstanezeis

tino, rodos ant atsisveikinimo 
ir karsžtis buvo viduvasarims. 
Vienok ulyczios Krokavo mir
gėjo nuo žmonių; matyt peksz- 
ti raiti, arba važiuojenli pui
kiose karietose ponai szlektos

kaimuoeziu ir 
czionis Krokavo. Per 
atvirus žiurėjo moteres puikai 
pasirėdžiusios. Minios kas v: 
landa didinosi ir paauksuotos 
karietos žibėjo labai, apsiaub
tos visokeis tarnais, vos gale*o 
persislinkt. Žvengimas ir tausz

iu ilgus

I

nes ir

su

isz tolo fl
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abieju szaliu buvo

'kaip tik

— kalbėjo kokis tai 
szale sto-1

su
kimas arkliniu nagu, czerszke- muszl 20 tukstaneziu užpuolu 
jimas ginklu, klyksmai visokie 
snšiliejinejo in viena 
baisa.

dideli

Matomai senas Krokuva^ 
szvente koki tai apvaikszczio- 
jima, jeigu szilokėm karsztije 

ant

ir

sakysiu >

senas

prĮ_ szitiek žmonių pasirodo

tai vaikine reike turėt smarkia 
ranka ir nė bile kokia galva.

Amžei praslinks, o apie 
mii'sztyno prie Obert ino neuž- 
mirsz, — atsake tas antrasis.

— Tai vaikino ne maža gar
be, jog mgs prigulėjome prie

ulyczios. Szitai pasipylė ulycze tosios musztynes. 
ciela eile karietų visokio pavy-' 
dalo, o per stiklinius joju lan
gus matyt buvo tai dviragines 
biskupines kepures, tai tamsei 
rausvi rubai senatorinei.

ir isz palociaus nuo Vavelaus isz-
_  Paimk de- slin'ko kelios karietos

szlmti gerai apginkluotu vyru' nuotos, su daugybe tarnu pul
su jeiscis drauge nuvalysi- pusidnbinusiu,

jn rodyti in pu i kės pleszkes

— K a tu ten tauziji 
gele, ar tu nori, 
lobaus plesztu dvarus ir žmo
nis — ir pahucziavo Irena.

— Tai
siegt priesz kryžių ant atmin
ties savo motinu — atsake su 
drutumu mergina.

Ponas Zavistovakis paglos
tė galvele savo dukreles.

— Tegul knralius su jais ži 
uosi — atsako Kasztelonas 
tare in Mikola:

ir
te tuosius razbaininkus 
miestą tegul sūdąs juosius su- 
dije.

Mikola pasikloniojo 
žemai, o tuom lark Kasztelonas

tuosius

Ir

pa a u It

arki ei pa
su 

auksinėm ir sidabrinėm sakti- 
mi; arklei puikus augaloti Ir~ J — - — WWM— w ę-J — - — — - —

ponui pasikėlė balsas terp žmonių:—J
Karalius važiuoja! — pirmu li-

nusidavė su duktere in dvarn, »cje karietoje sėdėjo Zigmun- 
vesdamas su savim vyriausybe. 1 *as senas, ant minksztos sedy-

, sc- 
do-gi visi del pasidrutinimo.

— Ar žinai tu mano “džiau
gsmeli ”

ZavistovskisO jeigu uurioiv 

butu prisilenkiąs prie balso sa
vo szirdies ir butu nuo Gvaz-' 
diko sugryžias namon, kaipsugryžias namon, 
tai norėjo darytie, kada gavo moįos

| Zigmantas

Stalas jau buvo parengtas

tarė

— kaip asz apmtell- 
nau isznagradint tavo drąsą,— 

Kasztelonas in duktere 
poslinkes nuo saves torielka
szitai nuvožsziu tave in Kro
kuva, ant pasitikimo gryžtan- 
ezht pulku; vadas ketino susi
laikyt Lwawe pora dienu, tai 
da paspesime in lenais.

Apkaito Irena isz džiaugs
mo, pagriebė tėvo ranka del 
pabneziavimo, o jis nusijuokė 
linksmai.

— Juk pavėlinsi, paezint?

Kitados susitarė kunigai ir 
nuėjo prie Pono Dievo prasfcyti

Taip, taip mano rūteles, szir- 
deles tai jau turime po .szonu 
ir szventa Gavėnia. — Netru
kus sulauksimo Szventu Vely
kų o ir vasarėlės, norints ir sau paezios. Visti pirma, Vokle 
taip kaip vasara, 
kaip ir neturėjome.
Po teisybei ežia Gavėnia nein- 

sipyksta,
Už tai žmoneliai padyksta.
Ba mislina kad jaigu valia 

mesa valgyt,
Tai valia ir viską daryt. *

Asz sakau szitaip, kad ne vi
si supranta apie Amerikonisz- 
ka valnysta, taip ir apie czio- 
naitini pasninką nesupranta.

Moterėles valgykit mesa,
Per visa Gavėnios czesa,

Bet turite žiotis suvaldyti, 
Nuo visu plovoniu susilaikyt.

Kas isz tokio pasninko,
Jaigu silkių privalgysi, 

Naminio alaus kaip versžis 
pririauksi, ,4

Apsivemsi, 
Liga gausi.

0 volei pasigėrus plovosi.
Biaurius žodžius losi,
Tai toks pasninkas, 

Jau ne kas.
Juk valgyt mesa turi,

nes sniego cziu pastovis. Žinoma, kąip Vo- 
kietys, pripuolė prie Pono Die
vo ir meldžia: • ...........

“Pono Dieve! Pone Dieve! 
Duok man paezia; taip asz no 
mėgstu vienas vargti... ilgu...!

Ponas Dievas buvęs links
mas, nusiteikęs ir sako:
“Imk, Imk Tamsta. Pasiskirk 

kokia patinka. O kaip ta nu
mirs, imkies ir kita ir dar kita; 
kiek tik kartu nori, tiek gali 
vesti, vis po viena, nebeklaus- 
damas nieko.

Atlekia paskui szventikas. 
Atskubi, net kudlos dulka t
“Vieszpatie, Vieszpati! Duok 

man paezia,szaukia isz toli “ su 
simylek! Nenuskriausk duok 
paezia!”
“Imkies, imkies, kad taip už

simanei” tarė Dievas, “bet tik 
vienas gausi, vargsze, kaip ta 
numirs, antros ne gausi, visas 
atidaviau pastoriams. Kas pir
mesnis, tas gudresnis.” ’

Kad padaryti f! Džiaugiasi

risžko budo ir lygini esi 
džiausiam narsumui!

Irena apkaito kaip putinėlis 
Kasztelonas 
gerkle.

— Teip, tai sutinku 
ir suspaudė ranka kaimynu:, 
tuom laik jaunas Pažarskis pn 
si artino ne drasei prie mergi
nos ir atidavė žema pasveiki
nimą, pagirdamas didele drąsą 
galėjimo 'Su razbaininkais.

Ne trukus po tuom, Požars- 
kis su savo sunum likos užpra- 
szyti per Kasztelona, sėdo m 

I
ant vado, pasikėlė priesz žila jojo karieta ir važiavo drauge 
seneli vada ir isztrau'ke priesz namon, o tuszczia karieta k at

rankas, o kada Jonas Tar- vedžio ritosi paskui juosius.
Važiuojant sznekucziavo apie

nusijuokė ciela

tarė

žine apie Kafunka,
dien ne galėtumo pasigirt, ba 
Imtumo paskui ji visi traukia 
kožnas in savo szali, — a'tsake ?

i

, nowslkis norėjo su nusižeinini-
atiduotio jam pasveikini- praėjusia mu'sztync ir Kafun- 

ma, apėmė ji karalius in glebi ka, o žmdnis bo paliovos szau-

tai szen- < Senas no lauke

m

m n

's

Ba prie darbo žmogus sunkiai šventikas nors viena gavės.

tunka?
— Girdėjau jog suimtas.
-r Dėkui Dievui.
— Jau badai atvažiuoje!
Tai pasakius Szlekta paste- 

pirsztu ir žiurėjo

nes, linksmai dairosi aplinkui, 
ant jojo puikaus veido persi- 
muszinejo gerybe su linksma tiebe ant 
ake žiurėjo ant žmonių kurie 
ji su džiaugsmu pasveikino.
Ties juom buvo iszkeltas bal-' girdėt tarszkejimas ratu ir pa
dūkimas idant saules kaitra

i

Ant galo trumpai užbaige-

antrasis szlek'tas. Szlekta nu
leido galva ant krutinės, ir pa
klausė už valandėlės:

— Tai ka girdėjai apie Ka- ir prie szirdies spaude. Buvo ko vi vatus.
to paszlovinimais ne girdėtas.

— To gyvuoja vadas! to gy- me tuom, jog jaunas Požarskis 
vuojo ingaletojas nevidonu j teip pamylėjo Irena, jog bo jo- 
prio Obortino, — pasikelo di- sies no galėjo sau vidtes rast

lupi,
O jaigu mėsos nevalgytumet, 
Tai pajėgu suvis netektumėte

Taip ir ne vienas apie Ame- 
rikoniszka valnysta supranta. 
Nevienas mislina, kol palie- 
mono paikos neparagauja, ir 
su lakupu nesusipažino, tai 
Amerikas “fri kontri.” «

Czion fri kontri del doraus, 
Bot latrai valnystos neragaus 
Czion ant ulycziu nesimuszi.

Tuojaus naguose policijos pa
sijusi.

Czion nevalo kito kolioti, 
No valia ne kitam kėtazyt, 
Už tai sunkiai sztruopuoja, 

Ir in lakupa pakuoja.
Czionais esame visi lygtis, 

Czionais yra kožnas žmogus, 
Ba czionais rieyrti szlektti ne 

r bajdru,

O musu kunigas, iszeidamas 
prie Pono Dievo užsimano pa- 

‘ valgyt, tolimas kelias, bijo tet

eikti. Užkando prieszpieti, isz- 
mauke burna del drąsos.

Isztaudonaves, inkaites, ptv 
j szkuodamas inpuole prie Pono 

Dievo ir meldžia:
“Ponia Dieve, Szvėncziau- 

sias, ir man paozios reiketn.u 
ir labai reiketu! Meldžiu, Ir » Į1

ingaletojas nevidonu teip pamylėjo Irena, jog bo jo- 
, • ’._•»! 1 'l • I • _ f J - 4 • . 11

* j, ’ ~ I , t ,
dis balsas ant lygumu, o mies-1 ir no trukus atsibuvo išskel
to Krokavo suskambėjo ant minga vėseilo kokios aplinki- 

prieszais save pro žmonių gal- kart visi varpai o ir didžiause^
varpas vadinamas 
tas” atsiliepe.

■— Pavelyk maloningas ka
raliau, idant po tavo kojų su
do tau laimiki — atsiliepo siisi- 
judinaneziu balsu vadas ir rtt- 

kurio norėjo pamatytie sisukias in stovinezius užpaka
li je, pamojo ant jųjų; bajorai 
valakinėi puolo ant veido 
priesz karalių, kartižai palenkė 
karūnas. Kdralius da karta 
prispaudė vada prie saves, paw

vas. Ne Hado, isz tolo buvo

si kėlus dulkes, no trukus pa
sirodo karietos, bet ne buvo tai

U Zigman-

i '

nes gyventojai no buvo mato.
— GALAS. —

dakimas idant saules 
ne daeitinetu.

Paskui ji kitojo karietoje 1 laukiamas vadas su savo drau
sėdėjo jo pati Bona, kuri žo- gate, bet tai da pribuvia po- 
rejo nuo deimantu ir kitokiu nai, 
akmenų 
priesz save saule užtemdyt.
Buvo tai labai puiki (mandra) 
ir su paniekinimu žiutejo ant 
gyventoju Krokavo, o buvo 
pasteziauszus ir

jog rodos norėjo

net lupa pa-

>

ISZMINTINGI ŽODŽIAI.
• •

gavai nga vada Joną Tarnov^- 
ki. Ne pribuvo jie isž Krokavo, 
ba pribuvo nuo tos -szalios ek
iu, nuo kurios lauke vado.

— Tai Kasztelonas Zavis-
tovskis su duktere. Oj Ifni Mr-; kui nuvedė in savo karieta sza^ 

• • A A 1 ■ 'it , •nuvažiuot kūdikiui, — paklan- tempus. Rodos ne galėjo nu- si mergina! Asz tau apsakysiu le saves pasodinti ir nusidavė
so paezios.

Iszmintingas žmogus no/ 
nori būti jaunu, ,

* Tas, kuris mėgsta apjuo
dini kitus ,daro pakilta per vė
lai.

po laikui it gailesį už nusidė
jimus.

Gyvenimas yra brangus

*

, ■ < 1
Kožnas yra iszmintinga

«<

ar ♦ * 4 z

sėdėt ant vietos, ba nuolatos | tamista apie jaja, tiktai prisl- draugo ih pUlooi, paskui jtio- sunkenybes.
ir del tu, katrie turi visokias Į Ne taip, kaip Etiropoja visokiu

man skrk paezia.”
Dievas pažiurėjas in kunigą, 

ir rankas nuleido. ; 4 -
“Pavėlavai, braoz,° iare* vi

siteles paezias tezddlinau; nei 
vienos tau nėllko.d

Kunigas nulindęs d U sau j a 
tik ir dūsauja.

Dievas\padtimojas dar pasa
ko: “Kaip galėdamas tfersktes,

III
> , / I'

ponu.
brez, kur ihmnttydainaM gktiR 

Įkies, o paezios tau M y!U!

4
i
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ŽINIOS VIETINES
_ - f

— Seredoj Pelenu Diena. 
Yra tai pradžia Užgavienes.

— Ponsha S. Gegužiai ana 
diena apvaiksztinejo savo dvy- 
lektas sukaktuves vedusio gy
venimo.

— Vagis insigavo in pul- 
ruimi Alekso ir Vasilaucko ant 
22 N. Main ulyczios pasiimda
mi apie 75 dolerius isz retlžis- 
terįo. Vagiu da nesusekta.

— Apie pinna valanda po 
pusiaunakti Subatoja, keturi 
maskuoti jauni banditai ateja 
in Silver Slipper rodhauze ant 
Mintzers kalno, paliepė locnin- 
inkams Leonui Navickui
Jurgiui Buglerini iszkelti ran
kas augsztyn, suriszo ir pradė
jo “apezystyt” rodhauze. Pa
ėmė apie 400 doleriu, revolveri 
ir Buglerio nauja automobiliu 
iszpyszkejo in szali Mahano
jaus. Banditai buvo jauni vy
rukai ir kaip immoma isz szios 
aplinkines.
tie patys banditai 
plesze Michel Inn, 
apie savaite atgal.

— Aleksa Bienaszauckas su 
szeimvna ir Andrius Rėklaitis 
motoravo in Filadelfija, 
dalvbavo kvies dienas vest u ve- 
šia p. Bienaszauoko seserunes 
panos Anieles Bienaszauckiri
tes, 2623 E. Ontario uli. Kelio
ne atliko naujam Packard au- 
tomobiliuja, kuri neseniai pir
ko p. Rėklaitis.

— Seredoja kaip žinoma 
pripuola Pelenu Diena, to<l<*l 

‘pamaldos Szv. Juozapo bažriy- 
czioja atsibus 8 vai., isz ryto. 
Kun. Czesnai prigelbes misi- 
jonierins Kun. Pauksztis.

— Nedėlioja lankėsi pons- 
tva Jonai Bartasziai su (lukte
ria Ema pas p. 
kapekus, 
p n įgresy v i sz k i fa rm e r i a i 
rinti puikia farma netoli 
wigsborgo ir Middh'porio.

npczystyt

Manoma, kad tai 
kurie api- 

Lakeside

kur

F.W.S. Bocz-
Ponstva Bartasziai 

tu- 
Or-

EKSKURCIJA PER 
LINCOLN’S BIRTHDAY 
Petnyczioj 12 Febrauriaus 

IN 
PHILADELPHIA $2.25 
ATLANTIC CITY $2.50 
Isz Shenandoah 25c., virsziaus 

Ant regulariszko rytmetinio treino 
Isz Ryte

Shenandoah ...........   5:30
Mahanoy City
Tamaqua.....................................6:39

Panasze Ekskurcija in 
NEW YORKA 3.00 

Ant regulariszko rytmetinio treino 
lee Ryte

Mahanoy City............................6:10
Tamaqua.....................................6:39

Ekskurcija in 
WASHINGTON D. C. $3.00 

Per Lincoln’s Birthday 
12 FEBRUARIAUE

<>: 10

IN NEW YORKA $2.75
Isz Shenandoah 25c virsziaus 

NEDELIOJ 14 VASARIO 
inaa Subatoa NaktiSpeciali* 

hz Valanda
Shenandoah (Centre St.). 12:35
Mahanoy City ....................... 1:17
Tamaqua ............................ 1:45

Nede’ine Ekskurcija in
PHILADELPHIA $2.50

Nedelioj 14 Februariaus 
Specialia treinas Subatos vakara

Isz Ryte
Shenandoah (Centre St.). 12:35 
Tamaqua ...............  1:45
Mahanoy City ..................... 1:17

Kitos Pigios Ekslpircijos in 
PHILADELPHIA $2.25 
ATLANTIC CITY $2.50
Isz Shenandoah 25c. virsziaus

NEW YORKA $3.00 .
WASHINGTON D. C. $3.00 
DETROIT, MICH. $12.00

CHICAGO, ILL. $16.00 
MONTREAL, Kan. $12.00

22 Febrauriaus
Matykite plakatus apie daugiaus.

Ant Readingo Geležinkelio

&
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KINISZKI KAREIVIAI APKASIUOSIA TAHUSHAN.

■n

Ne visi Kiniszki karieviai palbego kaip žuikiai Mandžiu- 
rijpj kada Japonai pribuvo in tonais. Kinczikai insikase in 
žeme ir narsiai atsispyrė Japonams. Cxi on matome kelis Kin- 
ezikus su maszininiii karabinu kovojant prieszais savo nevi
donus.

SHENANDOAH, PA.
Kalėda,— Juozas Kalėda, gyve

nant vs ant New York ulyczios, 
• *

likos arcsztavotas už pavogi
mą
kuriuom

taja ir paguldyta ant grindų 
pora, kiti trys banditai nusi
varo Joniki in gyvenamuosius 
kambarius. Czia jie rado Joni
ko giminaite, Ona Kruszas, 
mieganezia. Padare krata ban
ditai pelnosi $6, mergaites sa
vaitini uždarbi.

Ir mergina buvo nuvaryta m 
sale szokiams tap-gi suriszta Ir 
paguldyta ant grindų kartu su

automobiliaus Detroite su 
atvažiavo in Frack

ville. Likos aresztavotas czio
nais per valdžios detektyvus ir 
uždarytas Pottsville'^ kalėjime'

— Praeita subata likos už- kitais.
Vėliau migryžo isz miesteliodarvta didele Shenandoah Citv • *

(

kasikiu. Kaip ilgai nedirbs tai jonj]<C) ganus, Illinois univer-
neži ne.

t Praėjusia Sūbata, ;1 
gai ligai įnirę Andrius Luszys,

Upper Wi Ui am 
Penn. Velionis paliko dideliam 
nuliudimo paežiu, dukteria Te
resa, Helena ir sunu Alfreda ir 
broli Joną Luszi, Minersville 
kaipo ir dvi seseres 
Svingeliene ir Katre Burke isz 
miesto. Prigulėjo prie Szv. Jur 
gi o parapijos.

gyvenant is

po 1'-

Viktoria

Mount Carmel, Pa. — Gengs- 
torti nužudo B. Bircvski 22 
metu, kurio lavonu surado po 
gonkoms Henry Wenieczio. 
Piktadariu da nesuimta.

Henrv

Gilbertcn, Pa. — Matijoszi'1- 
ne Ragažinskione, 60 metu, 
gyvenanti ant 411. Main uli., Ii- 
kos sužeista per automobiliu 
kuri vare Vaughn Haag isz Fi
ladelfijos. Senuke likos nuvež
ta in Locust Mountain ligon- 

g likos perklausytas
pas skvajeri Purnell Pottsville 
po tam paleistas namo su pri
žadėjimu kad stos ant 
kada ji paszairks.

būti. Haa

teismo

I
tris dienas 

bet tuojaus

— Czio- 
nupuole 
sutirpo.

Portland, Oregon.
nais per 

.i sniegas
I *I Muku mieste randasi apie 20
I tukstaneziu žmonių be darbo. 
Nekurie dirba ant keliu 
aplaiko tiktai po tris dolerius
už asztuoniu va land u darbo.

J bet

siteto studentas, su saksofonu 
pažastėje. Jis, mat, turėjo Le- 
monte praktika, kadangi pri
klauso vidtinea jaunuomenei 
benui. Ir ji suriszo.

Taip-gi likos surisztos trys 
poros, atvykusios paskui jau- 
naji Joniki rodhauzen — viljos 
trys Joniko draugai: Tai buvo 
Lester Vritel, 22 metu; Jamc^ 
Joyce, 23 m., ir Sylvester No
na, 20 m. Kiekvienas isz ju bu
vo su mergina.

Ir juos vi sirs isztiko toks pat 
likimas, kaip pirmuosius, Isz 
ju banditai a'temo pinigus, 
laikrodžius, o isz vienos mergi
nos $350 vertes kailinius, $125 
vertes daimantiiii žiedą ir $50 
vertes laikrodėli.

Paskui banditai nuvilko vie
na mergaieziu in kita Kambarį 
ir ja iszgedino.

Vėliau važiavo trys šofe
riai vykusieji in stokjardus su 
trokais priloduotais galviju. 
Jie sustojo Joniko rodhauzpje 
pavalgyti pusrycziu. Netikėtai 
pagauti banfdi'tu ir jie pasidavė 
kratai ir buvo surišti. Isz ju 
piktadariai pasipelno $40.

— Ligoninėj po dideliu 
kaneziu pasimirė Agota Grodc- 
kiene gyvenusi 2457 W. Rice 
St. Ji diena priesz tai virė sa
vo namu rūsyje (beismente). 
Boverdant urnai e»ksplodavx>. 
gasinis pecziu's ir ja tiek skai:- Mi ' 
džiai apdegino, kad nugabentą 

* e

I*

Chicago. — Keturi ginlkluoti 
j*banditai užpuolė Liberty Par- 
! ko rodhauze prie vieszkelio 
Route 4-A, penkiolikos myliu 
tolumoj nuo Jolieto. Rodhau- 
ze priklauso Lietuviu Vincui 
Jonikui. J •

Banditai pasipelne apie $1,- 
000 brangmenomis ir pinigais. 

Jie užpuolė rddhauzo apie 
12:30 vai., nakties laiko Utar- 
ninke. Tuo laiku viduj buvo 
tiktai Jonikis ir pora svecziu 
— vaikinas ir mergina.

Atėmė isz Joniko $5. bandi
tai nusivaro ji in-saleiazokiama. 
Po to atėmė isz poros svecziu 
$28. Jie liepo taip-gi merginai 
atiduoti kailinus.

Paliko viena daboti surisz-
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Ta ypatinga apsauga mano gerklei
uTic ypatingi dalykai, kuriuos aš gaudama iš LUCKIES, pasidarau tokia entuzi-
aste, būtent: ta ypatinga apsauga mano gerklei, tas ypatingas LUCKY STRIKE 
rinktinių tabakų skonis, ir tas ypatingas patogumas ir lengvumas, kurį teikia 
pkvetelis praplosiant LUCKY Celofaninį pakelio įvyniojimą.’’

I

UMBM

It’s toasted
Jūsų Gerklei Apsauga-—prieS knifejimut—prieš kosulį 

Ncperilampamas Cellophane Uflalko tą "Spraglnlmo" Skon| Visuomet Šviežiu

UŽSUK RADIO LUCKY STRIKE PROGRAMAI—60 tnoJeriiitkų minučių in geriauilait fiaiatilio lokių orkeitraii ir Walt e r Winchell, kurio 
pasakojimai apie šiandienų tampa rytojaus žinios. Programos kiekvienų Antradienį, Ketvirtadienį, is Šeštadienį, vakarais per N.B.C. radio tinklų.

--  r. .i.-?- .X-1 ...  1—- - ■■ -■*— ——< ■■■ ■ ■ ■■■!*> ■ — —— — -i ■ ir- . t— 
?---------------------------------------------------------------------------------------------- J1..... ii ■jInw-  -yyfiiyCTH -.g -1" 'yyyyyr*
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Paskutines Žinutes
U Tokio, Japonija. — Dide

lis vulkanas Yakeatako, 125 
myliu nuo czionais atsigaivino 
iszmotinedamas*smala ir pele
nus.

U Wilmington, Del. — Rea- 
dingo geležinkelis užkalbino 
pasažieriniu vagonu už $1,500- 
000 kuriuos padirbs Bethlehem 
Steel kompanija.’

V Barcelona, Jszpaniją. — 
Alfredas Martez ir Juan Pola- 
do, sue'ja vietihioja bažnyczio- 
ja pradėjo kruvina muszi 
peiliais už mergina. Abu likos 
mirtinai subadyti.

Atlarita, Ga. — L. C. 
Gentie, 70 metu, tėvas 29 vai
ku, likos užmuštas per loko- 

. motyvą, kada norėjo pereit per 
geležinkeli.

II Atleboroj Mass. — .Ugnis

SU

C. F. RĖKLAITIS "
I

Mahanojaus Isztikimiausis Grabori 
:: Gab iausias Balsamuotoj

1

---- orius 
as

Geriausia Ainbulanco 
patarnavimas 
apelinkeje. 
kiam laike, 
nakti. Visada turi pil
na pasirinkimu meta- 
liszku ir kieto medžio 
Grabu, 
mirelius pagal naujau
sia mada ir mokslą.

‘ Turiu pagelbininke 
nioterenis. 
prekes.

DU OFISAI:

s z i o j 
Bile Ko- 

diena ar

Laidoja nu-

Prieinamos

I

?

MAHANOY C1TY;516 W. Spruce St.
• Bell Telefonas 149

TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 
Bell Telefonas 538-J

I

Wm. Traskauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Mahanoy City I-

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 

Dent/stas Mahanojuje 
*<Ant 2-tro Floro, Kline Sztoro
19 W. Centre St.,

i

I

i

|

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

s F

— I 
I

i
I

I 
I

i
Laidoja kunus numirėlius. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, veseliju, pasivažinėji
mo ir t. t. —Bell Telefonas 506 
603 W. Mahanoy Avej Mah. City

Mokame 3-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 I .opos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalaus su musu ban
ka nepaisant ar mažai ar didelis.

i
I

ligoninėn už keliu valandų mi
re. Koronerio teismas pripaži
no, kad mirtis invytko per ne
laime. Velione paėjo isZ Visį- 
tyczio vals., A^įlkaviiszkio apj*.,
Paliko vyra Konstantina, du 
annuls, broli, idedes, puseserb ir 
gimines. — N.

— Praeita Sereda 9 vdl 
ryto nusiszovo P. Globio, gy- 

t

venes ant 33 gatves arti Men- 
gan St. Savo namo- jis turėjo

T ’ R '

k

laikrodžiu taisymo dirbtuvėlė. 
Priežasties szaudystoy neteko 
sužinoti.

Mokykis taip, kad gyven
si ant visados; gyvonkio taip, 
kad ateina pabaiga tavo gyve
nimo.

*

sunaikino Katalikiszka bažny- 
ezia Szv. Jono, padarydama- 
bledes ant 90 tukstaneziu dole
riu.I

. U Spnngfield, Mass. — De
vyni žmonys miro nuo uztruci- 
nimo iszgordami koki tai tru-' 
einanti maiszyma'.

i

U New York.’-r
Smith, 65 metu, iįzsirinko sau

William M.

graba ipas gra'ho)Ku, atėjo na-j 
mo, daye telefoną graboriui 
kad ji palaidotu, nes ka tik isz- 
gere trucyznos iii guli lovoja no 
gjwas.

t

Halifax, -F. — Du lai
vai susimu'sze arti czionais nu-

* M J .• f
_ . a. • a > « ■ m

Vasario - 1932 - February
1 p Ignacijus
2 u Grabnyczios
3 s Blažiejaus
4 k Andrius Corsini
5 p Agotos
6 s Tituso, Daratos

7 N Romualdos
8 p Jono isz Matha
9 u Cyrilo Aleks.

10 s Pelenu Diena 
Ilk Paneles Liurde
12 p Banedikto
13 s P. Angele, naszle

14 N Valentino
15 p Faustino, Jovito
16 u Julijono
17 s Flavijono
18 k Simeono
19 p Konrado
20 s Eucharijaus

21 N Popino
22 p Petro Antiokijoj
23 u Petro Damiano
24 s Matas Ap.
25 k Tarasiuso
26 p Aleksandro
27 s Leandro

M

>vn*
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><n>
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i

t
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t
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28 N Romanas
29 p Osvardas I

Skaitykite “Saule”

Ant. J Sakalauskas 
LIETUVISZKAS GRABOR1US 

331 W. Centre St; Shenandoah, Pa.

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

skensdami su 28 laivoriai laiko 
smarkios vidsulos iv miglu.

AMERIKOS SZVENTES
12 Vasario — Prezidento Lincolno 

gimimo diena.
22 Vasario — Prezidento Washing

ton o gimimo diena.
/J

(Bell Phone, Dial 2-1512)

Nuliudimo valandoje, sutei
kiam geriausi patarnavima. Pa- 
laidojima atliekam rūpestingai 
ir gražiai. Busite pilnai užga
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

! --------------------

i

I
I

A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS 
510 W. CENTRE STREET

MAHANOY CITY, PA.
TELEFONAS 285-R

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus pa- 
ruoszia pagal naujausia mada už 
priėnama preke. P area m da u auto
mobilius del laidotuvių, veseliu ir 
kitiems pasivažinėjimams.
Naminis Telefonas 1430-R St.Clair 
................ ■ ■ ii i i ■ ■■

k

.......... ■■■■■■
Apie 350 vyru gyvenanti Mahanojuje dirba Maple Hill, 
EUangown ir Knickerbocker kasikiuose.
Daugiaus vyru neužilgio dirba Mahanoy City kasikloje.
Geresni laikai artinasi.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.,
MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM

MAHANOY CITY, PA.

f1

Pres.tr



