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Isz Amerikos
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NUBAUDĖ SŪNELI LAIKE 
SZOKIO.

Trenton, N. J. — James Mar 
cos, nekarta uždraudė savo 17 
metu šuneliui kad nesilankino- 
tu ant szokiu kabaretuosia, bet 
sūnelis neklauso tėvo, eidavo 
ant szokiu kabaretuosia,
sueidavo su niekiausiais drau
gais ir draugėms- Ant galo tė
vas ana diena nuėjo in sale kur

kur

PRIKALĖ LAVONA VINIMI 
I PRIE GRABO KAD 

NESUGRYŽTU.
Tuxtla, Meksikas. — Mažam 

kaimelyja Aceynca, policija 
isz nežinių atedenge baisu pa
pratimu taip tenaitiniu senu 
Meksikoniszku gyventoju. Kė
lės dienas atgal mirė kaimietis 
Belize, o kad staiga mirtis pa
budino nužiurinejiina apszvies- 
tesniu žmonių,
tai valdžiai kuri pribuvo 
kasima at kasdami lavona. Po- 

| licij labai nusistebėjo kada pa

1 ■ J • .g1 1 '■'"I""1.1     .

LINDBERGH’O
KŪDIKIS SURAS
TAS NUŽUDYTAS

pranesze apiej

i

Skyle Galvelėje, Kū
nelis Surastas po
Krūmais ir Ketino

Būti Užkastas
POLICIJE NEPALIAUS 

JESZKOTI VAIKVAGIU-
sūnelis buvo apkalbinės kokia( mn|e prikalta lavona prie gra-
tai pauderuota flaperka, atple- 
sze ji nuo merginos ir uždavęs 
kelis gerus žandinius, 
sūneli už apykakles ir nuvedė 
namo.

Marcos likos aresztavotas už 
netinkama pasielgimą, bet ka
da apsako sudžiui priežaste, 
sudžia da pasakė šuneliui gera 
pamokslą, paleido tęva, pripa
žindamas tiesa nubaudimo 
nepaklusno sūnelio.

paėmė

TURTAS GULĖJO 
KELIO, NIEKAS 

NEPAKELE.
Philadelphia, Pa. — Per kė

lės valandas laiko, moteriszkas 
krepsziukas, kuriame radosi 
1,200 doleriu žemeziugu ir keli 
Hondai, gulėjo nenžtemintas 
per daugeli motoristu, kurie 
važiavo anf plento in Frąnk-

kuriame

ANT 
JI

ford.
Krepsziuka pamėtė isz auto- 

Mrs. Elmer
namo.

B.mdbiliaus
Brandt, kada sugryžo 
Motere užtominus kad neturi 
krepsziuko kada davažiavo na
mus- Sugryžo atgal, jeszkoda- 
ma ant kelio ir pamate gulinti 
krepsziuka ant plento. Dau
giau kaip 200 motoristu pra
važiavo pro ta vieta, 
vienas jd neužtemino.

bet ne

NELABAS TĖVAS.
Bellington, N. Y. 

nemielaszirdingai devynių mo 
tu Ella Boulder, kuria buvo pa 
siemes ant auginimo isz siera- 
teliu prieglaudos ir priversda
mas ja valgyt muilą kaipo 
bausme už nepaklusnumą, 

likos pastatytas 
po $1,000 kauejos lyg teismui. 
Mergaites kūnas buvo visas 
pamelynaves. Kaimynai prislė
gė buk mate kaip Aihos priver- 
tinejo mergaite valgyt muilą «r 
karta suvalgė net visa szmo- 
ta. Mergaite apsakė sudžiui, 
buk buvo priversta keltis penk
ta valanda isz ryto, pagamini 
pusryczius, atneszti valgi pa
kol nueidavo in mokslaino 
kada sugryžo namo, 
dirbti lyg nakeziai- Mergaite li
kos paimta per policijanta pas 
save ant auginimo.

uz
Amos Clark,

■’ Su musics

turėjo

bo, o yptingai rankas, kojas ir 
kaklas buvo prikalti su dide
lėm vinim, o szirdik skriosta 
su ilga vinia.

Tyrinėjimas parode, buk ta 
baisia “operacija” papilde se
na kaimuote. Aresztavoti prisi
pažino, buk visada tail) dary
davo su lavonais tu, 
mirsztil ant nežinomos ligos, o 
jaigu to nepadaro, tada nebasz 
ninkas ateina namo pas savisz- 
kius ir užkreczia taja liga tarp 
gyventoju, bet kada su vinimi 
prikala ji prie dugno grabo, 
tai jau nebaszninkas daugiau 
ne^ugryžta namo. — 
tamsumas žmonių!

J

katrie i

Argi ne

APIPLESZE PACZIA 
IR ISZMETE ISZ 

AUTOMOBILIAUS.
Detroit, Mich. — Elmer 

Hayward, isz Dearborn, važiuo 
damas in czionais, stengėsi už
smaugti savo paezia ir many
damas kad ji yra mirus, iszme- 
te isz automobiliaus in grabe. 
Motere ta diena buvo parda
vus saVo narna, turėdama prie 
saves kelis tusktanezius dole
riu ir auksiniu brangenybių, 
kuriuos vyras pąsieme. Po par
davimui namo važiavo atlan
kyti savo gimines. Haywardo 
pati buvo naszle priesz antra 
apsivedima. Pusgyve motere 
surado pravažiuojanti automo
bilistai, pasiėmė su savim ir 
atvožė in czionaitine ligonbute 
kur apsakė savo nelaiminga 
atsitikima. Vvra suome ant rv- 
tojaus ir uždare kalėjimo, pa
kol motere visiszJkai nepasvei
ko ir užvos teismą ant persi
skyrimo-

“Už tai, 
mano

KITAS MYLĖJO JO PACZIA 
NUSIŽUDĖ.

Cleveland, Ohio. — 
kad tu taip nori turėti
paczja asz atsitrauksiu per at
ėmimą sau gyvasties. Tikiuosi, 
kad po mano mirezia busi lai
mingas su ja.”

Tokia tai gromatele paliko 
Romanas Bukovski,, 32 metu, 
tėvas-keturiu vaiku ir sužeis
tas kareivis paskuiineja kare- 
ja, kufis pasikorė savo name,

i

vaikutis ir kaip jisai
Charles Augustus Lindbergh, Jr. 

Lindbergho 
buvo aprengtas kada likos pavogtas.

Mount Rose Hill,
Penkes mvles nuo namo Lind- 
berghu ant kalnelio, likos su
rastas supuvęs lavonas 'kūdi
kio, kuris pasirodė buk tai 
Lindbergho kūdikis, kuri vaik- 

Kovo.

kuris pasirodė buk

manoma

W illiam Al-

I8ZTEKEJO UŽ PATĖVIO; 
NUSIŽUDĖ.

Clinton, N. J. — Už tai, kad 
ja kaimynai paniekinėjo ir vi
sokiais budais isz jos szandino 
kad ji isztekojo už savo patė
vio, kuris vos tris menesiai 
kaip persiskyrė nuo jos moti
nos, Roberta Hayward, paleido 
sau kulka in krutinę, mirdama 
tuojaus. Patėvis 
jos motina turėdamas 32 metus, ma karboliko, 

. o motina ture jo 51. Nusižudusi
^uktę (orėjo 24 melus.

buvo vertes

kurio lavona surado jo pati 
kada sugryžo isz miesto.

Motere 'baisiai nulindo kada 
užtiko lavona savo vyro, už- 
ginezydama, buk mylėjo koki 
kita vyra sakydama buk jos 
vyras buvo labai užvydus isz 
priežasties sutru'kimo nervu 
nuo žaiduliu kokius aplaike kū
rėja.

Praeita savaite bandė jisai 
atimti sau gyvastį per iszgeri- 

i sudegindamas 
o kada truputi 

pasveiko, pasįkjerp.
baisiai 'burna

vyro

F. W, BOCZMOWRKh Mi Ur.
4R7

_______________________________ t

W. D, BOCZkOWNKIt Pre*. A Mf.
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I

Vieta kur vaikutis buvo rastas negyvas miszke arti Mount Rcse, N. J. 5 milios tolumo nuo
Lindbergh namo.

And ring 
likos už-
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LOKOMTYVA PERPIOVE 
JI PUSIAU.

Bayoųnc, N. J. — 
Kurczalc, 42 metu,
musztas ant vietos per lokomo
tyvą ant Central geležkelio, ko 
lios mylios nuo gzionais. An
drius likos perplautas pusiau 
ir baisiai sumaltas. Nelaimin
gas žmogus ėjo geležinkeliu 
jeszkodamas darbo. Paliko pa- 
czia ir asztuonis vaikus.

FLESZIKAI NUSZOVE 
LIETUVI. I •

Oliver, AVis. — Ana vakaru 
■'b . Jketuri vagiai užėjo in kroma

Antano Urbono reikalaudami 
pinigu, kuriu jiems nenorėjo 
atiduoti, todėl szove in ji trrs 
kartus. Buvo nuvežtas in li- 
gonbuti kur trumpam laike 
mirė. Urbonas buvo 52 metu 
amžiaus nevedes vyras.

I PASIKORĖ ISZ SARMATOS.
Peru, 111. — Vincai Pilnicki, 

.56 metu, likos uždarytas kalė
jimo už pasigėrima ir isz tos 
priežaslios labai nulindo, buk 
ant senatvės aplaiko tokia sar
mata. Kada ji policijantas už- 

“, Pirma 
karta savo gyvenime esmių 
aresztavotas ir uždarytas kalė
jimo. Dievas žino 
tas neatsitiks.” 
zln kėlės valandas 

kada

daro žmogelis kalbėjo: 
savo

MASKOLIUS PAVOGĖ LIE
TUVIAI 800 DOLERIU IR 

ISZPYSZKINO ISZ 
MIESTO.

, Hudson, Mass.—Czia randa
si keletas sulenkėjusiu Lietu
viu, gal daugiausia tai sunlon- 
kėjusi A. G- Ji jaueziasi gudri, 

Mokanti
kaip pinigus uždirbti... Kiti, tai

:n Į iszmiutinga motore.

i t Tai

f
jau daugiau nemoka... Ji dažnai apkalbine-

ja visus —■ tas toks

sude

burdin-

vagei pavogė 1 diena 
Galvelėje kūdikio radosi skyle 
didumo kvoterio ir 
kad kūdikis likos nužudytas.

Lavona Surado
len, nigeris, kuris vežė malkas 
in miestą; 'krumuosia uždeng
ta lapais. Kūdiki pažino ant 
drapanų motina kūdikio- Nige
ris pranesze apie savo radini 
policijai kuri pribuvo aut vie
tos ir pradėjo tyrinėjimą.

Prie lavono radosi iszkasta 
duobe, matyt žadintojai nespė
jo užkasti kūdikio ir tik 
denge lapais. Lavonas radosi 
tiktai 75 pėdas niuo kelio.

.Visas svietas nulindo ta ži
nia ir dabar visa policija suju
do ir karsztai darbuosis pakol 
nesuras žudintojus taip 'žy^ 
maus kūdikio. Lindberghai la
bai perimti gaileseziu o motina 
apsirgo dagirdus kad jos myle- 
mas kūdikis yra negyvas.

Kūdiki

pri-

MOTINA MIRĖ NUO 
MUNSZAINES.

Keturi maži vai
kai randasi po policijos 
žiūra, o vyras ka tik sveiksta 
nuo gėrimo už daug munszai-

Chicago.
• 4 prio-

nes ligonbuteja, p Rože Cudri- 
kiene įniro pavieto kalėjimo 
nuo užtrucinimo per munszai- 
ne, pagal daktaro tvirtinimą.

Policija nuvožė girta tęva »n 
kalėjimą kur in trumpa laika 
mirė.

.1^. . ** ■ i—.... i .ay. *» M 4

NESZIOJO MARSZKINIUS 
PER 30 METU.

Bakervs’ell, W. Va. ~ 
nieko, kad tūlas redaktorių
nesziojo vienas kelnes per de- 
szimts metu,” — kaliojo Wal
lace Deem, kada perskaitė apie 
tai laikrasztyja. Nliejas iii re
dakcija to laikraszczio pasakė 
ir parode redaktoriui 
marszkinius: “
tuOs marszkinius kuriuos ant 
savos turiu! Pirkau fuos 30 mo 
tu atgal ir sziadion da yra geri 
ir czysti, o pirkau juos tada už 
viena doleri.” — Redaktorių 
pripažino jam teisybe-

f

savo
Ar matai szi-

PRIVERTE PACZIA 
APSIVESTI SU

BURDINGIERIUM.
Springfield, 111. — Kaip jos 

vyras priverto ja ant apsivedi- 
rno su burdingierium kad isz- 
gauti nuo jo tūkstanti doleriu 
apsakę Aniele Budzinski 
ana diena.

Motere pasakė buk
gieris nedave jai pinigus po 
apsivedimui kaip jos vyras ti
kėjosi ir ant galo sugryžo at
gal pas savo vyra. Burdingie- 
ris kuris buvo prielaidiniu 
Anieles vadinasi Jonas Žurov- 
ski. Dabar vyras jeszko persi
skyrimo nuo savo apgavingos 
moteres.

ir toks... 
“ bu rda li

niukus”, betrviifuomet laiky
davo Lenkus ir Rusus. Ir jali 
jai sekėsi. Bet czia atvažiavo 2 
Rusai, kaip mes vadinam “ta- 

”, užėjo in Lietuviu ta- 
vorszczio boline ir eme klausi
nėti, ar nežinote czia geru žmo
nių. Mat, nori gauti gero “bur- 
do”. Tuoj vienas sutiko nuves-’ 
ti pas A. G- Ji mielu noru ir pri 
ome tuos Rusus, vienam Rusui, 

“burdas”, 
nes G. turi karve, ir Rusas mo
kėdavo už kvorta pieno 25e. 
Žinoma, G. tas tinka, vadinasi, 

pinigas eina” 
i “Vienybe”.

1)0 tam, Aloterele laikydavo 
argas peržiūri ne jb kali- 

niūkus ir dirstelėjo in kambarį 
rado Pilnicki kabanti ant dir
žo nuo sztangu.

riszcz
APVOGTAS PER SAVO 
PACZIA; TRYS LAVONAI.

Y.rBuffalo, }
Makovski, dirbo sunkiai ant 
geležinkelio ir czedino kožna 
skatikėli kad ateityja galėtu 
nusipirkt savo lizdeli kuriame 
galėtu patalpint savo paezia ir 
szeszis vaikus. Surinkęs kelis 
tukstancziiis doleriu atvažiavo 
in czionais iszrinkti nameli tik
sle pirkimo. Jo prisiegele vic- 
toja jam prigel'bet ir paleng
vint tame dadbe, prieszinosi vi
sokiais budais ir buvo jam tik 
sunkenybe —- nepatiko jai nie
kas, nors buvo gana isz ko pa
sirinkti. Prikalbino savo prie- 
laidini idant atkalbytu 
nuo pirkimo namo, nes jai dau
giau rūpėjo kokiu budu pini
gus iszszluoti nuo vyro. Užma
nymas pasiseko, iszgaudama 
nuo jo visus pinigus. .

*

Suprato vyras in kokias l>o- 
biszkas slaistas inpuole. Pirko 
revolveri ir nuėjus namo, 
leido in prielaidini Petrą Sula 
dvi kulkas, kui;is Ouojaiis 
krito negyvas, 
smert dukteria, 
ginti motina, sužeidė mii'tinui 
paezia, kuri likos nuvežta in 
ligonbute, po tam isz rupesezio 
pat sau atome gyvastį. — Ka 
(ai motere nepadarys, jaigu no 
apkenezia vyro!

— Jokūbas 
sunkiai

sako labai patiko

gyvas
tai raszo

Kadangi G. turėjo

4 4 — kaip

gerai prisi-

v v ra

pa-

su- 
antniiszove 

kuri szoko ap-

ATĖMĖ SAU GYVASTĮ 
KAPE.

Bay'City, Mieli. —• Albertas 
Rolf, farmeris, 59 metu, iszka- 
se kapa nakties laiko ant kapi
niu po tam atsisėdės jame, už- 
sikaso lyg kaklui po tam szovo 
isz ’kara'bino. Ant rytojaus 
žmonys s'urado negyvą.

M
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NUSZOVE MOTINA ISZ 
TUSZCZIO REVOLVERIO.
Salem, Ore. — Benas Arling

ton, 18 metu likos uždarytas 
kalėjimo už nužudinima savo 
motinos. Vaikas ta diena buvo 
sugryžes nuo savo dėdės ir ap
sako motinai apie savo kelione 
.Teksuosia ir kokius gerus lai
kus turėjo,
revolveri kuri buvo pirkęs.

Mano vaikeli ar jisai užpro- 
”, užklausė motina bai

mingai i.

rodydamas maža

4 4

v v t as

SZUO UŽSIKASE
TAM PAOZIAM KAPE 

SU SAVO PONU.
Ripley, Tenn. —- Net mirtis 

negalėjo perskirt szuni ‘Spot” 
nuo savo pono Jono S. Hendrix 
seno žmogaus, kuris gyveno 
pats vienas mažoja bakuželeja. 
Senukas mirė dvi savaites at
gal, o kaimynas Sammy Smith 
pasiėmė szuni su savim. 
“Spot” atsisako esti ir ana dio 
na dingo isz namu. Smithas 
nuėjo jeszkoti szuns bet jo nie
kur nerado, ant galo nuėjo ant 
kapiniu, kur surado ant kapo 
nkyle. Smithas pradėjo kasti 
ir surado szuni gulinti pastipu
si ant grabo savo pono. Szuo Li 
s i kasė ir ten atsigulė ant grabo 
savo pono. 

f

Argi no isztikimysta szunc! 
Kasgi panasziai padarytu!

Nesibijok mamyte, 
asz ji peržiurėjau ir žinau kad 

Tame Benas 
vienas*

4 4

10 valanda

susikro
vus $800, vis dėdavo in dėžulė. 
“Tavorszczius
žiurėjo ir nueziupo tuos $800 ir
Balandio 22 diena 
vakare isznyko kaip kamparas, 
ir iszsiveže gudruoles $800.

Praneszta policijai, bet kur 
surasi. Ji nežino nei jo vardo 
nei avardes. Policija pasijuokė 

, tau irir daugiau nieko... Ot 
burdauninkas!

yra tnszczias.” V 
pradėjo klibyt vamzdi, 
szuvis iszszove pataikindamas 
motinai in szirdi ir ant vietos 
mirė.

Vaikas baisiai nuliūdo tuom 
atsitikimu, pats nubėgo ant po
licijos ir pasidavė. NUŽUDYTA

iszvažiavo

PRIJAUTĖ PRISIARTI- 
NANCZIA MIRTI.

Baltimore, Md. — Mrs. Fay 
Weirton, 46 metu,
automobiliu in sveczius pas sa
vo dukteria in Oyster Bay. Ka
da motina šngryžo, buvo labai 
nusiminus kalbėdama savo 
dukteriai:

UŽTRUCINO DU SŪNŪS IR 
PATS SAVE.

Her riot, K y. > 
niam hotelyja plikos 
trys lavonai 
Sanderson,
sūnūs, 6 ir 10 methi. Tėvas už

vaikome trucyznos po

nu žudytos moteres,

tėvo
46 metu

Czionaiti- 
surasu 

Mykolo 
ir jo du

kalbėdama
“Nežinau kas su 

ihahiim darosi, bet bijau važiuo
ti namo. Prijaueziu kad mane 
ketina patikti kokia 'baisi ne
laime. ’ ’

Kelione ja namo vos jos auto- 
nidbilius nesusidaro su kitu 
•aiitomobili'um. Motere taip per
sigando, kad szoko isz automo- 
biliaus sužeisdama baisiai gal
va ir kojas, nuo ko. mirė ligon- 
buteja in kėlės 
linu. i

1. I. — -

v •

valandas ve- 
1

U*! . .....

davė
tam pats pasidaro gala tokiu 
pat budu. Sanderson isztraukės 
isz Ibanko $2,000 kada neteko 
darbo, paliko paezia Floridoj 
ir iszWeliavo su vaikais in kelis 
miestus ir ant galo apsistojo 
czionais. Priežastis nežinoma 
del ko tėvas tai pasielgė, nes 
jo pati gyveno su juom sutiki-

isz

mc ir nežinojo kur jos • vyras 
dingo, pakol neaplaike žinios 
apie mirti vyro ir vaiku.

SURADO 
NUOGA MOTERE 

UPELUKYJ.
Millersburg, Ohio- — Nuogas 

lavonas
apie 20 ipetu amžiaus, likos su
rastas mažam upelukyja už
miestyje, kuri likos per ka toki 
suplakta ant sm^rt.

Vėliaus dažinota kad tai 
Mrs. Geftruda Meeker
Creston, Ohio )>ati farmerio, 
kuris kęlias dienai atgal pra- 
nesze policijai, buk ji dingo isz 
namu draugo su automobiliu. 
Motore negalėjo varyt automo- 
biliaus, t 
rojo pabėgti su kokiu prilaidi- 
niu kuris turėjo motore nužu
dyt. Apie mylia kelio nuo vie
tos kur likos moteres lavonas 
surastas, ]>olicija surado 
tęszkinta luitmphįliu.

egaiejo varyt automo- 
o\|el manoma, kad tu- 
?gl

su-
t
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Kas Girdėt
i

.užstoju taika tarp ju, tai pąsi-Į

t ant 1933 jaą♦

siuntimą užmokesties už 
le”

< <

vome priversti sulaikyt

bet ka da-s, 
ir lankome su

r
ip

i.

J
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SAULE

Isz Ameriko s ALASKAelginoja karp szmotas ledo, aL 
siląnkymai buna retesni — bet 
sūnelis tankai atsilanko pas 
motina su visokiais skundais, 
kąs šukele da didesne neapy
kanta priesz marezia.

Jaunavedžiai po szliubui pri- 
valo tuojaųs savo Joana gaspa- 
doryste — atsikratyt nuo tėvu. 
Jaunavedis' geistu turėti gar
džius valgius>kokius jam paga-1 
mindavo mamyte, 
jauną, paeziule nemoka, paga
mini, ar neturi laiko, tai bėga eziule kad praoigiu. akis atsi-

/ 1

PACZIULE DINGO
' . ..--------------------

VYRAS SURADO ANT ULY- 
CZioS, APDAUŽĖ GERAI 

MEILUŽI IR NUVEŽE
NAMO.

7

U
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kejo net $1,500,000,000 6kspor- 
tais, ir dar turi visokio turto, 
apie kuri dar nėr žinoma.

Nelabai seniai prasidėjo nau 
ja industrija, kuri žada tapti 
svarbiausia Alaskos industri
ja. Nuo 1890 metu briedžiai inr 
gabenti in Alaska, tiksi u į pa
gelbėti Tndijonams pramini i.
Tuomet keli briedžiai isz Sibn- 

Kuomet 1Š67 mote Valstybes rijos, ir Szvedijos, importuoti 
^Merideu, Conn* — Jvonduk- Sekretoriui J Sowaixl^ n,ijpirko 

o juigu jo Id oris ant strytkario

I

Allen Ri-

-p iy MIN,

Alaska nuo Rusijos už $7,200,-
ir su 
riniu

pagalba Siberijos szian- 
žmoniu Alaskos Indijo-

Kers, turėjo, taip, patogia pa- ppp jį Kongresas labai kritika- nai pamokinti kaip juos ganyt.

» « * ■' 1
J - •

Nelaimingas
Turtuolis

X ,----------------

'Augsztoj sumurusioj 
czelej, gyveno žmogelis su pa
ežiu ir penketu vaikeliu mažu 
didelyja ubagysteja. Tolinus 
taiĮ) jiem veda ir vargas dagri- 
80, jog jau ne turėjo su kuom 
vaikelius pavalgydint. Ne vie-

grin-i
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na karta alkani atsiguli ir pa-j 
bude neturėjo su kuom bada 
nuvaryt.

Viena kartu, kada jau badas 
pradėjo baisiai spaust, 
kai klykdami prasze duonos o 
kurios ne szmotelio ne turėjo, 
susitarė tada abudu tėvai pa
sikart. Pirmiausia pagal sutar
ti ketino vyras o paskui pati 
pasikart. . kojoms ir pasiraszineja ant vi-

Iszsircnge tada, ’ paemes su šokiu dokumentu kaip paprato 
savim virve in laukus ant gluos 
nio pasikart.

Jau insikabiuo ir jau priri- 
szo viiwe, kad sztai pamate 
pauksztuke lizdelyja, 
penketą ciplelu, da pliku; mo
tina szokinejo nuo vienos ant 
kitos szakeles, 
užpuolus. Matydamas tasai 
biednas žmogus, 
sau:

kuom bada

Nuo'tos pradžios ta industrija 
augo iki sziądien yra labai 
daug Amerikoja kompanijų, 
kurios užsiima vientik brie
džiu mėsos pardavinėjimu. 
Dabartiniu laiku milijonai tu 
gyvuliu . sudaro Alaskos pul
kus ir kas met net 2,000,000 
svaru mėsos iszsiusta in Suv. 
Valstijas.

Rokuojama kad isz visos že
mes isz 586,000 ketvirtainiu my 
liu inimant Aleutian Salas net 

ketvirtainiu
. Alaskos žemes gali but varto

jama in vairiems žemdirbystes 
tikslams. Ta žeme, apie Naujos 
Anglijos didumo ir didesne 
už Skandinavu peninsula, yra 
tinkama auginimui nekuriu 
daržovių ir gali užlaikyti dide
li gyventoju skaieziu.

Trumpos vasaros ilgose die
nose kviecziai auginti contra- 
lei Alaskoj produkuoja net 25 
buszelius kiekvienui akrui, ta 
nevirsti ja musu pietu ukes. Ki
ti grudai ir daržoves taipgi ir 
labai greitai auga*

Miežiai, avižos, ižrniai, ko
pūstai ir salierus, tik kelios 

verties vientik daržoves kurias galima sodiu- 
Vario ir sidabro buvo ti viduja, vaisiai kaip persikai

vo, ir naujai gauta teritorija 
vardais 

“Seward’o ledo bak- 
“ Seward’o paikyste”.

• *

pavalgyt pas motina su s'kun- kreipdavo ant jos kur tik oidn- pavadinta visokiais 
du. Iszmintingas vyras to no- vo, žodžiu, vyrai ja rijo akimi, jcuįp (,aį 
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o vai

daro. Jaigu kas nepatinka, tai w zto tankiai kildavo barniai 
v v ras v

savo paežiai, pasikalbėt, ka ry
toj turi jam iszvirti, pirkti jai 
knyga kaip iszmokti gardžiau 
gaminti valgi arba papraszyti 
motinos kad paežiu iszmokytu 
kad šuneliui patiktį valgi o no 
zulyt pas motina su mažiau
siu daiktu* Bet yra daugelis 
tokiu martelių kurios nenori, 
prisipažint kad nieko nemoka 
o pas “senia” ' sarmatinasi 
praszyt kad ja iszmokytu kaip 
turi virti ir 1.1.

Jaigu nebutu skundu, 
mamutes daugiau butu drai’- 
giszkos del savo martelių, o ir 
.marteles godotu daugiau vyro 
motina. Motinos neturės piktu 
pažiūru, jaigu marti papraszys

sas ” ir
privalo apie tai pasakyt tarp vyro ir moteros, nes ji jau- 30t,tį]ę neseniai paaiszkejo kad

Ka lender is 
■spaudinasi!

Su dideliu pašiau kav imu 
per tuos sunkius laikus, nuta
rėme spaudyt szimet kalendori 
del musu guodotu skaitytoju; 
nes aplaikerne daugeli praszy- 
mu kad kalendorių szimet isz- 

r •

leisti Jr užgauadyt musu tuks- 
tanęzrus skaitytoju. Daug mns 
iszdavimas kalendoriaus kasz- 
tuos, ir todėl tikijnes, kad ir 
musu skaitytojai prigclbes 
mums su iszdavimu kalendo
riaus ant 1933 meto, per pri- 

Sau-
nes tik tie skaitytojai ap- 

laikys kalendori kurie yra už- 
simokeju ant meto.

Del daugelio laikraszti bu- 
, nors

mums gana buvo nesmagu su 
skaitytojais skirti 
ryt. Laukėme 
vilczia kad atsilygins už laik
raszti ir tolinus negalėjome 
laukti, nes iszdavimas laikrasz 
ežio daug kasztuoja ir pinigas 
reikalingas. Turime vilti, kad 
musu skaitytojai užvilkta prie- 
numerata prisiuns ir vela pri
gulės prie musu milžiniszkos 
szeimynoy,

SzimetKalendorius ant 1933 k0kį0St rodos ir su mielu noru, 
meto bus puikus ir akyvas su | 
daugeliu visokiu skaitymu, 
kokius musą skaitytojai myli- 

Neužmirszkįte prisiunsti už
mokesti kad paskui nesigrau- 
dytumet jaigu neaplaikysite 
Kalendoriui

tai

mėsos
tesi nekalta vyro nužiurineji- už Alaska užmokėta tik $1,-
mo. Tam paežiam name gyve- 400,000., balansas arba $5,800-

| jai pasakys ar pamokys.
Ne. yra tai vienatine priežas

tis kdkia czionais parasziau, 
bet ant nelaimes randasi j u 
tukstaneziai ant abieju pusiu.

Tik tada žmogus gali suprast 
kokia buvo teviszka meile del 
jo kada susilaukė savo vaiku. 
Tada dasipranta kiek tai tėvai 
rūpinosi, nemiegojo ir paauka
vo del jo. Pradeda jam akys at
sidaryti apie meile tėvu, bet 
jau per vėlu atsimokėti jiems 
už padaryta geradejysta, nes 
tėveliai jau ilsisi szaltam kape, 
nereikalaudami paszelpos nuo 
savo vaikeliu.

Atsiminkite apie juos nors 
pęr “Decoration Day M papuosz 
kimo nors mažu bukieteliu žie
du ir sukalbėkime kelis poterė
lius už ju duszias.

. ..........................l&ž"1 » ■

Teisybe žmonys kalba, kad 
“niekas nežino kur ji mirtis 
gali patikti.” Panasziai atsiti
ko su Įarmeriu Len Gibson, ku
ria malsziai gaspadoriavo ant 
farmukea, keturias mylės nuo 
Fremansburg, Va. Po sunkiam 
dajrbui pirma dieną Gegužes, 
nusidavė ant atsilsiu, sveikas, 
o kada vos užmigo, trenka per
kūnas in narna, pataikindamas 
in k>va ir užmuszdamas Gibso
ną ant vietos.

Loyoja gulėjo taipgi ir pati 
su mažu kūdikiu, kuriems nie
ko blogo neatsitaike, tiktai 
truputi apdegė nuo užsidegu
sio szieniko. —>Ant galo žmo
gų gali patikti mirtis ir ant tie 
saus kelio, be jokio aprciszki- 
mo.

T—

. Tankiąi girdimo, apie Mzeimy- 
niszkus nesupratimus tarp sū
naus ir jo paezios ir uoszves, 
bet daugeli tu nesupratimu yra 
priežaete paties aunaus..

Kada jaunikaitis lankosi pas 
savo mylema, prižada jai aukso 
kalnus, bet
persimaino ir užmirszta ta, ka 
jai prižadėjo* tada marti eina 
su kkundu pas motina o motina 
duj ant marezios kad ji nori už 
daug.

< > Vėliaus, kada marti atsilan
ko pu vyru pas uoszvo, kada jau

a apsi'paczi uo ja

Sztai naujausi deszimts pri
sakymai del kožno ateivio, ku
rie turėtu su jais gerai susipa
žinti: •'«

Asz esmių Lietuva, tėvynė 
tavo, kuri iszplesze tave isz le
tenu nevidono tavo ‘ ir jungo 
nelaisvos.

1. — Neužsiginsi tevynęs ta
vo ir tavo protėviu; neturėsi 
svetimu globoju prieszais ma
ne.

o — Nenaudosi vardo mano 
ant iszjuokimo ir paniekinimo 
per nevidonus tavo.

• 3. — Atsimink szvensti die
nas tautos tavo su tinkamom 
apeigom.

4. — Guodokie kalba tėvu 
tavo ir tikėjimo tavo, nes vie
nybėje kalbos ir tikėjimo yra 
galybe Liėtuviszkos tautos.

5- —Neužmuszk garbes 
draugu tavo ne žodžiu, ne pa
niekinimu, ne apszmeižimu ar
ba kitokiais budais, nes busi 
nevertas vardo Lietuvio.

6. Neapleisk paezios savo 
ne vaiku tavo. Ineziepyk in sa
vo vaikus tris dalykus, kurie 
yru: tikėjimas ateities tautos 
tavo, vilties sugryžti in tėvyne 
tavo protėviu; meiles tėvynėj 
tavo ir’visko to’kas jos yra.

7. — Nevok pinigu broliu ta
vo tada, kada tave aprenka 
ant kokio urėdo ir pelni isz 
sunkaus darbo ju ranku.

8; — Nekalbėk neteisiai 
priesz savo tautieti, staugda
mas ‘ ‘ Tėvynė musu, ’ * kad szir- 
dyja tavo randasi veidmainys-
te, neapykanta ir kersztas.

Negeisk garbės ir pasi- 
sziauszimo aut Lietuviszku 
ateiviu, jaigu tavo szirdis josz- 
ko ną gero del savo tautiecziu, 
bet tik del savo naudos ir ap
gaudinėjimo savo broliu.

-r- Ne nusižeminimas, su-
sigraudimas, beM>eį jot išku
rnąs, nepataisys tavo būties, 
jaigu tu pats nesistengsi ji pa
taisyt .

Argi no puikus prisakymai 
jnigu juos visi užlaikytumeml

9.

10.

no kriajiczius, smarkus vyru
kas. Keli menesiai atgal susi
barus patgo motere su užvydu- 
siu Allenu, nubėgo pasiskunst 
kriaueziui ir daugiau nesugry- 
žo namo, matyt kriaueziukas 
davė jai gera rodą..

Vyras sugryžes namo, nulin
do netekės savo puikios pauk- 
sztytes, jeszkojo po visa mies
tą, bet jos nesurado. Ana diena 
eidamas pro bažnyczia inejo in 
vidų pasimelst savo nulihidime 
ir melsti Dievo kad sugrąžytu 
jam paeziule, o kada iszeitinejo 
nusistebėjo nemažai parogojas 
savo paeziule prie szono kriau- 
czalio. Nelaukdamas daug, Al
len pradėjo szvaistyt ulyczia 
su kria'ucziuku, o gavosi nema
žai patogiam veideliui, pri
mindamas buk t o ja pat bažny- 
czioja prisiege isztikimyste 
lyg smert.

Ant giliukio tame laike ne
sirado policijanto artimoja. 
Allen paszaukes taksikaba in-

prisiege

000, buvo užmokestis Rosijai 
už pasiuntimą dvieju Rusijos 
eskadronu iii Amerikos vande
nius laike Namines Kares, kai
po demonstracija priesz neku
riu Europos szaliu kurios bu
vo prisirengė pagelbėti pietus 
jos kovoja.

Stebėtina, kad sziadien po 
65 metu savini akys tos vis ran
dasi žmonių, kurie tiki kad 
“Alaska už save dar neužsi- 
mokejo.” Nuo senoviszk'u auk
so kasimo dienu, daugumas 
žmonių tiki, kad tolimus siau
rai vientik aukso pilni- Bet da
lykai visai kitaip rodo, nes szi- 
tas “Seward’« ledo baksas”, 
netik aukso kasykla bet pavir
to in sankrova pilna visokio 
maisto.

Seward’-s lodo baksas

sodino savo prisiegele ir nuve-j Ru (|oierįu vertes
že namo. Kas tonais dabar da
rosi tai negirdejome, bet kai
mynai sako, b,uk Riversai da 
gali mylėtis karsztai, kad tik
tai jis užmirsztu, 
ir svietas užmirszūn kas 
jti atsitiko.

Tai tau, turekie biaurią bo
ba, tai negerai turekie patogia, 
tai da arsziau!

ji užmirsztu
t arp

budu.

PEILIU ISZDURE AKI.
. New York. — Szesziu metu 
mergaite Grace Warner, nete
ko akies nepaprastu
Mergaite sėdėjo ant lovos, bo- 
vindamosi su žirklėms, kirpda
ma lelukes isz popieros. Stai
ga iszgirdo koki tai riksmą 
lauke, paszoko pažiūrėti kas 
atsitiko, bet puolė ant lovos in- 
ameigdama žirkles in aki. Li- 
gonbuteja daktarai isztrauko 
žirklaites, kurios ant giliukio 
nedalypstejo smegenų, 
mergaites butu mirus.

DARBININKISZKOS
ŽINUTES

kitaip

100,000

avižos

myliu o jame

kad gint nuo

užsimislino
f

Ka tai asz noriu daryt, 
ar-gi ne esmių protingesniu už 
tas paukszteles ? Ir asz turiu 
namie tiek mažiuleliu pauksz- 
teliu, bet mano paukszteliai ir 
taip yra apdengti ir turi pastč

GIMĖ BE RANKU.
Maria Augustina Mascora 

isz San Juan, Filipinų, kuri gi- 
me be ranku duoda sau rodą su

žmonys raszyti su ranka.

ram buvime netiktai Dieva bet 
ir artyma užmirszta, jog taipos 
gi užmirszta kuom buvo priesz 
tai, taip ir czion stojosi. Muži
kas likes bagotu, ne pamislino 
apie tai, jog ta savo iszkelima 
turte pirmiause Dievui pade- 
kavojo, kuris savo Apveizda 
taip nutaikė, jog pajudino szir
di taip gero pono prie tos di
deles dovanos, ne pamislino ?r 
apie tai, jog kaip jisai likosi 
per trueziu paszelptas varge, 
taip dabar tu r ats daryt arty-

ge nuo lietaus ir veju- O vienok Inn^ Kera*» nes j*8 prieszingai
o bet

Tarpe 1867 meto ir 1931 Alas
ka produkavo beveik 389 mili
jonus doleriu verties vientik 
aukso, 
eksportuota net iki 265 bilijo- gruszios, slyvos ir

j. Ir pastarai- taipgi ir pasekmingai auga, 
siais metais žuviu salmon in-1 Sulig cenzus,

. . • • •. . I

£926 mete suvirsz 47 milijonu 
doleriu vertes salmonu ekspor
tuota ir nuo 1867 iki 1929 metu 
už 688 milijonu doleriu. Kitos
žuvys sudarė dar kita milijoną

vvsznios

Alaska, 19.30
- * 1 1 •dustrija pavirszija visas kitas.; mete turėjo 58,278 gyventoju. 

Indijonai sudarė net puse gy
ventoju skaicziausl Isz baltu 
žmonių 18,460 vietiniai, ir 10,- 
180 svetimtaueziai. Alaska tu
ri nuo 1912 metu legisliatura 

doleriu ir treczia Alaskos dide-1 kuri renkama tiesioginiu bai
le industrija— eksportavimas | su. Suv. Valstijų prezidentas 
kailiu — atnesze net $116,000- paskiria gubernatorių ant ke- 
000. Isz viso Alaska jau a tino- turiu metu. — F.L.I.S.

1 4
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PARYŽIUJE RANDASI NEPAPRASTAS ZIEGORIUS
Szitas ziegorius padirbtas 

del Paryžiaus obseąvatoriaus, 
atsakys tikra laika del visu ku
rie užklaus kelinta valanda per 
telefoną.
per keliolika menesiu
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mislino, kad tiktai kas kartas 
butu daugiau turtuoliu ir tai 
kasztu kitu.

na'-

Atsitaike, jog aplinkineja, 
kur gyveno, javai gausiai užde
rėjo, o dasižinojas jog kur ten 
tolinus sviete neužderejo su vii 
ežia jog uždirbs, supilinejo in 
kieti ir jau pirmiausia apskai
tė kiek tai ųąudos turės pava-.f, 
sari. Yra tai žinomu daigtu, 
jog tiktai biednesni javai tuo- 
jaus po nukirtimui parduoda
mi o pavasari perkant bran
giau moka. Bet ka gali daryt 
skeiitantis britvos griebėsi. 
Pirktie rudeni, o parduot pąva 
sari daug brangiau yra tai va- 
gysta, o isz ko, da už gyvasties 
ar po smerties turi atiduot Die 
vui skaitli. Tokia bausme pati
ko ir taji szikszna. Javaigi pa
vasari daug buvo pigesni, ne
gu jis rudens laike buvo pir
kęs O nupirko daugeli tai ir 
daug trotino. Ne pripažino ta
me bausmes Dievo už nusidėji
mus, nes isz to nupesezio pasi
korė. Ir iszsipilde ant jo prie
žodis, jog “
kart, tai ne nusiskandys.

j u motina ne apleidžia, 
rūpinasi juos ant svieto užlai
kyk O isztikro tasai pąuksztis 
mane užgedina tada ir jisai 
apie mano nelabista priesz Die 
va liūdins. Ne, asz sau gyvas
ties ne atiminėsiu, sugrysziu 
pas mano szeimyna ir maitin
siu kaip galėsiu. — Atriszo 
virve nuo szakos ir nuėjo 
mo.

Žmogelio pati net stebėjosi 
kad da gyvena, mistino mat 
jog jis be duszios. Paklauso jo 
apie priežaste gyvenimo, pasa^ 
ke kas ji sulaikė. Priek tam ir 
jai davinėjo rodą, kad smerti 
sau nedarytu, dirbtu prie 
drauges su pagelba Dievo o 

užau
gins. Pati eme tuos žodžius in 
szirdi ir gyveno kaip Dievas 
prisakė.

Norint tasai žmogelis nepa
sidarė sau smerties, tai ji san- 
žine nuolatos spaude ir sznabž- 
dejo, jog keisesjimas ant pat- 
žudinstos yra didžiausiu nusi
dėjimu. Apmislino eiti in spa- 
viede, apie apie viską pasakyt 
ir numest ta kas jo szirdi siege.

Kaip mislino taip padare, o 
kunigas pagyre ji už tai ir szir 
dyja džiaugėsi, jog Dievas da
vė už paveizdą pauksztelius, 
jog atstojo ne patžudinsta dvie 
ju.

Nenustojo vienok kunigas 
ant to, nes Nedėlioja pasako 
per pamokslą apie Apveizda 
Dievo, jog. per mažą pąuksztu-

sau nedarytu, dirbtu

vaikelius iszmaitins ir
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Pittsburgh, Pa. — Pittsbur- 
gine dalis Fordo dirbtuves bus 
atidarytos ateinanezia sanval- 
te, p^'iimidama prie darbo 1,200 
ižmonus. Kitos, dirbtuves teipgi 
pradės djrbti noužilgio.

Harrisburg, Par,— Merginos 
ar (ipoterės neturinczio3 da 21 
moliu, iszskįviant telepbnistes 
18 motu §eąųmo Jjcgalį> dirbti 
prįoąz 6 valanda i.^55 ryto arba 
po 9 valandai -vakare ovor- 
toim. Tiesos uždraudžo to- 
kjoms dirbt pot paprastam dar
bui.

Yoi^k^Pa. — Apie du szimtai 
darbininku likos priimta prie 
darbo cimento dirbtuvėje Port
land Medusa Cement Co., AVest 
York, kuri dirbs 12 valandų 
ant dienos po 7 dienas ant saiv 
vaitos. jojo net apalpo nuo smarves

JUOKINGAS ICKUS prižadejo
Ponas Izidorius Gildfinger, 

turtingas ir civilijąvotas žydp- 
Ife, mylėjo labai muzykią Ir 
koncertus. Turėjo jisai priete- 
li leku Stinkfussa, kuris teipgi 
mylėjo muzykia, bet negalėjo 
ant koncertu lankytis nes notų- 
rejo, pinigu ir turėjo klausyti 
kasdieninio koncerto sąvo ke- 
turiu bokurą. Ponas Izidorius 
norėdamas f padaryti linksmu
mą savo draugui, pirko jam bi
lietą a.nt koncerto, bot su tomą 
išlygoms, jog turės užtraukti 
czystas paneziąkas, nes IckU8 
turėjo tokia smirdąnczias ko
jas jog tieję, kurio radosi arti
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kalavima savo draugo. Kada 
teatras jau pradėjo prisipildi- 
net su žmonimis, aplinkui mu
su žydelius pasklydo smarve 
Idkaus (kojų.

— lokau! — paszauke už
pykęs ponas Izidorius. Tu esi 
parszyvas gyvulis. Del ko ne
permainai paneziakas, kaip 
tau buvau paliepęs ?

— Ųj, asz permainiau, bet 
žinojau kad tu man netikėsi, 
todėl pasiėmiau jaises drauge 
su savim idąnt tau parodyt.

•— Ir su dideliu užganątĮy- 
mu isztrauke isz euczio smlr- 
dantes pąnczekas.

Dvi motoras szale sedinezio?, 
apalpo nuo smaives, o žydelel 
likos iszmcsti isz teatro.

' v ° * Į
ka tokius didelius daigius da
ro.

Įteikėjo to, jog ant to pa
mokslo buvo vienąs didelis po- 
naą ir nųeĮąs^irdingąs. Tas ka- ■ 
da nusidąyc po pamokslui pas 
kunigą ir pąklause ar tikrai 
tąįp b,U<vo, ba jis paszęlps. Ką-1 
nigas ąu^iuąteĮ pas ta vargsza 
o ką<ia tąsai ątęjo kunigą^ lie-

I

pe apiė viską priesz poną pra
kalbėt. Tasai iszklauses vąrg- 
szo, jog jau jo vargai pasibaigs 
ba dąve jam dvaruka, gyvulius 
ir tą viską kas buvo reikalin
ga.

Mužikas turėjo nuo tada vis- 
taip kaip ponas- O 

kaip tai būna, jog žmogus ge-
ko pilną

4

I

1 N Pilipo ir Jokūbo
2 p Antanazijaus
3 u Atradimas Szv. Kryžiaus
4 s Monikos
5 k In Dangų Ženg. Szotttinoa
6 p Jono Aliiej.
7 s Damicelcs panos

8 N Stanislovo vyskupo
9 p Grigalaus

10 u Izidoraus
11 s Mamor.to
12 k Nereusko
13 p Zigmanto
14 s Bomifacijaus

15 N Sąkminos
16 p Jono Nepo.
17 xT Paskui i so
18 s Enriko
19 k Petro Celestino
20 p Bernadino
21 s. Dezidoriaus

22 N Szv. Traiaes
23 p Dezidoriaus
24 u Joanos naszles
25 s Magdalenos
26 k Pilipo Nėr.
27 p Bedo
28 a Augustino kank.
20 NMaksimino
30 p Felikso Isz. Kąpu Diena

K . i

Dievo Kūno 
s<
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81 u Petronėlės panos
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IV.
pasilovimuj Miehon’o 

uszsisvieto ir linksmesnes die
nos del to vargu ]
Felicija puma želi sugryžo prie 
sveikatos. Uszstojo vasara, 
Michon’as gavo darba ir skati
ką uždirbta cielybeje pamesz- 
davo namon.

Nelaime! būdas vilką trau
ke in girria, ir Micho’nas, kaip 
tik prijautė pinigą kiszeniuje 
velei užsidegė jam noras at- 
grajint pralosztns pinigus ir 
kaziriavo paslapczia. Du metai 
praėjo tokiu spasabu, Felicije 
mielina, jog vyras jos pasvei
ko isz tos baisios ligos; biedna 
— netrukus lauko jaja velei da

Po

k u— Teisybe tarė —- v

dikis musu da yra prieghuidrr-
j«-

— Tu gal apie tai jau pa- 
mi rąžai f

— O, ne, ne, nepamirszau,

I Brangiąuse mano ęsybe! 
— paszauke nudžiugęs. — La’i 
k e kada asz apie kūdiki pamlr 
szdavau, tu apie ji paminoje’] 
kada asz praleisdavau pinigu: 
tu juos rinkai, gyvendama var

J i■i I
T

r ■ b
I į

I
, , , , „4 . » - --------

ISZ kur aplaire
4

nukankinta'No »nlv°ja mcs isz ten isJ!Knu’•• | g<*.
1 pereiti nejovė visokius vargus 
gyvenimo.

— Bet gal sziadien...
— Teip szedien, 

biski geriau mums einasi, vie-
I nok ne turime pinigu, idant...
1 — Bet galima butu iszgaut 
isz ten ji teisybe?

\ v >
— Žinoma...

I

— Ach! dėkavoju tau bran
gus ę— paszauko pradžiugus 
biedna motoro — matau jog da 
mano myli.

Ir dabar pradėjo kalbėt apie 
sūneli ’kaip ji augins, mylės,

teisybe

dauginu

I

I
Duok man pinigus

PINIGUS

į<w
•**y

pi t.

K *4

l| i

„K 

į
$

M

. yr Wil r i, dilti

Kvailus Parduoda
prireikėjo

■

• - k • ■( - • •* -ir—- -

’ r i -rw VWS ■ **• »• • ’rm bwww ■*"Mr •

ISZ LIETUVOS
Maskvoja, 

szokike isz vietines 
alkrcijie ant saves aty-

vresi tolvn.• I •

Ana diena 
patogi 
operos,
la ant bnmgiu parodu 
maniu kuriuos nesziojo ant sa
ves. Czorezviczaika pradėjo ia 

|UUŽiurineti ir iszsiunte pas ja 
du agentus ant tyrinėjimo, ir 
sztai kokia tarp jit^ ir szokikes 
buvo pasikalbėjimas:

- • Kiek tamistele aplaikai 
pensijos?

liūs.

tula
ISZ

<I ir dei <> pažiūrėjęs
univemtętu

z Vienąm įpužikui 
wpialos, ipisidavc in miestą. () 
kad nežinojo kur gaut, yaiksz- 
tinejo per k romus, inkiszincjo 
galva in kožna,

Tame dirst (dejas 
in viena, pamatę tiktai viena 
kupeziuka stovinti už «taXo 
kropie daug visokiu stajeziu :r 
szepuoziu aplinkui.

Tai gal ežia

giancziu
i

j'fB

J

kįI1 /
■ k I

MAŽIAU STUDENTU.
Kaunas. — Sziais metais pa

vasari Lietuvoj 
baigs lik apie 400—<>00 Lietu
viu studentu. Tai palyginus su 
kitais metais, labai mažai. Bai- 

studentą tkaiezius 
mažėja del to, kad Ljetutial
studentai daugiausiai labai ne 
turtingi, jiems reikia užsidirb
ti pragyvenimas ir kartu mo
kytis, del to per 8 semest rus ne 
gali universiteto baigti.

■ ,i —i—, i ii ,■ < ii

VOKIECZIAI ISZDAUŽE 
LANGUS TXL2EJE.

Klaipeda. — Nežinomi pik
tadariai iszdauže Lietuvon 
Konsulate 
Langai izsdaužyti plytgaliais. 
Vienas tu langu buvo konsulo 
kabineto langas. Jame iszdau- 
žvta 3 stiklai ir kabinete rasta

• r

3 plytgaliai. Antras langas 
konsulato kancelarijos. Czfa 
buvo surastas vienas akmuo.

V"

Matyti, piktadariu butą dvieju 
ir jie veiko kartu, nes abu lan
gai buvo iszdaužyti vienu mo
mentu. Tuoj praneszta vietos 
policijai, kuri atvyko in Kon
sulato, apžiurėjo iszdauzytu-i 
langus ir paėmė materialinius 
užpuolimo inrodymus — plyt
galius. Ryta policijos atstovai 
dar karta atsilankė konsulą, 

Papildomai praneszama, ląaf 
po Tilžės Konsulato langu isz- 
daužymo prie Konsulato suraa- 
rasztelis su žodžiais: “Rache 
fuer die verletzten Deutschen 
in Schmaleningken. 
tas už 
Smalininkuose.)

• Po tais žodžiais yra hitleri
ninku kampuotai kryžius (Ha- 
ckenkreuz), žodis Die Feme ir 
vėl kampuotas kryžius.

— nu giu ežiu gausiu —• 
pumislino mužikas ir inejią In 
vidų, pastate szmerinicZia ant 
aslos, o kupeziukąs paklauso;

— Ko nori, žmogau ?
— Man dyvas didelis, kas 

czion parsiduoda?
O tu ko nori ?
Noriu gauti smalos.
Czion ne parsiduoda 

smala, tiktai kvailei parsiduo- 
dri.

Pažiurėjo ant kupeziuko 
mužikas nusidivijas ir tarė:

— Tai czion, vaikine, puse 
tąnai kvailiu parduoda, jeigu 
isz visu vos vienas pasiliko.

&

Nekalbėkime 
apie tai — tarė motere bu- 
ozinodamę in kakta vyro.

•* V.
Ant rytojaus po tam anksti 

ryta jau Petras Michonas buvo 
ant kojų.
tarė — tu buk prie du'krinkes 
o asz paskubinsid in priglauda.

— Felicija turėjo pįnigu^ 
paslėptus ne komodoj, kaip 
sake, bet szepojo paslėptus 
liankeleje terp drapanų,

Buvo tai skarbinieze moline 
su maža skylukc per kuria jei
gu syki pinigą inme’si tai Jau 
iszimt isz ten no galima.

Drebanczia ranka iszeme pi
nigus tai yra skarbįneze moli
ne. Dievas tiktai žinojo kiek 
naktų persėdėjo biedna mote
re kiek kartu vakarienes no 
valgė, kiek graudžiu aiszaru 
isZliejo pakol surinko tuos ke
lis skatikus.

— Sztai pinigai ant iszpir
kimo musu sunaus tarė be užsi- 
mislinimo ir sumusze dežiuke. 
Iszpuole (suskambejimu ant. 

Czion yra tikra laime, ’Htalo pinigai visoki, deszimtu-

J

myles

SŪNŪS BUVUSIO
KAIZERIO.

Kunigaiksztis August Wil
helm, ketvirtas sūnūs buvusio 
Vokiązko ciesoriaus, likos isz- 
rinktas in Vokiszka parlamen
ta.

Aut menesio po 25 rub-

didesnis i^ipestis. Gilumoje du m°kius poterėlio.
szios abudu gimdytoje! jaute O rupinsiosiu asz teip
dabar iszmetinejimus saužines, pamirsztu, jog ji pricsz
kuri jiems kalbėjo, jog užlėktai du metus buvom atidavė in
padare kad kūdiki atidavė in i priglauda. O tu Mariuk at-
“priglauda.” Mislis toji timcl- 
no jiems gy venimą. Niekados 
apie kūdikėli savo nekalbėjo, 
tuom didesnis buvo j u skaus
mas szirdies.

Petras Michonas no trukus 
apie viską pamirszo, arba ro
dėsi jam kad. pamirszo. Ant už- 
muszimo kirmėlės kuri grauže 
jo sąžine, gere ir kazyriavo. 
Nuo laik Felicijo apteikė ji 
antru kartu kūdikiu. Tam ant 
kiek galėdama nesigailėjo vi- 
gados, kurios pirmutinėm su
vis duot negalėjo. Tuolaik Pet
ras Michon’as kas kart recziau 
paprastinai sugryždavo namo, 
o velei vidumaktimis pradėjo 
pareitinet. Felicijo kente daug 
labai daug, nesiskundo vienok 
o kente ta viską kantrei kaipo 
daleidima nuo Dievo,
kryžių, kuri dangus ant jos nu- 
siunežia.

Vienkart vakare Michonas 
velei sugryžo vėlyba nakezia 
namon. Tuokart labiau girtas, 
negu paprastinai ir buvo gata
vas prie baimių. Paczia rado 
apsiverkusia.

-7- Kas tai? — 
asztreį — ko verki ’

— Ko pyksti brangus du- 
bzele?

— Brangus duszele?... 
Jeigu nori, idant butau tavo 
brangum tai nustok žlumbojuo 
ba tas mano pykina.

— Juk no verkiu...
—• Ar-gi gal juokiesi ?...
— Dievo mano, kas tau.
Petras Michonas krestelejo 

ndkantrei peczeis.
— Pasakyk man kas atsi

tiko, jog verki ?
7

I sikroipi in dukrhike gulinezia 
vygeje — ne busi pąvydi bro
leliu j juk ne? Nes jis tavo bro
lelis o yra labai nelaimingas. 
Nes jis sugrysz, sugrysz!...

Džiaugsmas josios no turė
jo rubežiaus. Petras stovėjo su
sijudinęs, gerai buvo jam ant 

' szirdie<i.

czion tikras pakajus — misli-' kai, frankai, pus-frankai o ne-
no sau. Pnenio paczia in gjebi vet au auksinėj, baugiausia 
savo ir prispaudė szirdingai vien0|k buvo smulkiu pinigu.

Tiesa kalbėjo Felicijo jog pint-

kaipo

paklauso

Nieko ne atsitiko.
Niokot
Nieko — paantrino Fe

licija ątengdumasi nusįszypsot. 
Ateitinejo man navatnos nus
lys in galva- Tu žinai kaip žmo
gus taip vienas pasilieki..

— Tai tu skundiesi, jog

prie savo krutinės. , Tiesu kalbėjo Felicijo jog pini-
Rytoj — tarė — rytoj gu surinktai per teip dideli var- 

priimsime atgal musu sūneli in ga ir teip sunkei usztdks ant 
savo pastoge.

— Nes... teip ant to reike 
pinigu — tarė staigai nuliude'j.

— Kam i
— Idant sugražint kasztus

auginimo. ’
Ar gal but ?
Teip mano brangi, sun

kus musu gyvenimas. Du me
tai jau praėjo nuo laiko kaip 
atidavė 'kūdiki in priglauda. 
Norėdami dabar atsiimt turė
tume pirmiaus užmokėt kasz- 
tus už dvieju metu auginimą.

— O ne žinai kiek daug rei
kėtų užmokėt?

—• Gal szimta, arba du 
szimtu franku.

— Tai didele suma.
— Teip yra.
— Tojo valandoje pamisįi- lis Dieve! — paszauke puolus

I

iszpirkimo sunaus; buvo-gi ]u 
shvirszum du szimtai dvide- 
szimts franku.

— Buvo tai del biednos mo- 
teres suma labai didele (kuri 
turėjo del jos tiek vertes, kiek 
kone kaip josios gyvastis.

Surinko pinigus, nuo stalo, 
perskaito o po tam atidavė vy
ru j.

Eik 9 o atsiskubink! —
tare.

Petras Michan’as su ramu
mu apleido dabar savo pakaju. 
Datyrinejo tokiu jauslu, kad 
rodėsi jam akmuo kuris siege 
jam krutinę nuslinko.

Felicijo žiurėjo in iszeinantl 
savo vyra.

— Dėkavoju Tau Visaga-

viena pasilieki f Gal priimt tau rej0 akįs jam Įr iaztare pa-

no kiek tai pinigu praleido ant keliu ir sudėjus rankas 
ant kaziriavimo; jog jeigu bu- kaip prie maldos... jog man 
tu paliovos to, -senei jau butu suteikė teip didele laime... 
galėjas atsiimt savo kūdiki.

Fąlicįjo pažiurėjo ant jo ir
paregėjo akyse jo aszaras.

<— Isz kur paimsimo teb»-
rius du szimtua franku? — pa
klauso gailingu balsu. Gal kiek 
nors brangus turi uszczedines?

— Asą?...
Ko no puolę ant kėdes, isz 

baisio rupesezio, nuleido galva 
ir žodžio isztart ne galėjo.

Felicijo atsisėdo szale jo ir
paėdus jam ųž rankos, pažiu-

tarnaite ar kokia motere už 
drauge.

— Klyąti brangus, mislin- 
damas jog skundžiusiu ant ta
vęs. Norėjau su tavim pakal
bėt apie svarbu dalyka.

— Ir apie ka taip?
— Apie.muąu vaikus.
Prisiartino prie vyro apėmė 

jį rankena už kaklo ir tarė 
meiliai:

— Tu žinai musu vaikelis 
yra da..

Nepąbaige nuomones savo. 
Michonas žvilgterėjo ant jos 
gailingu pažiurojimu jausda
mas dideli skausmą szirdies at 
siduso giliai.

r

A 
mino*save motoro.

Jau adyna ir vienuolikta 
motinos 

plake kas kart; labiau. Visiką 
ant priėmimo įsavo sūnelio, <o 
brangaus sveczio pa rouge, sta
las 1)UVQ užliestas ant stalo to- 
rielkos sustatytos o vidurį terp 
j u b tikėtas kvietku...

Isz t ikro gal jau eina nn- 
() kaii) ji pamylėsiu, 

mano myloina sveczia ’kaip ji 
prisisvoikiirsiu jaustoj. Jau tu
ri du metelius ir turi būtie ga
na dideliu; bet ai* ji pažinsiu?! 
Viskas jaug alavu dabar gali 
sugryszt. . .

Praėjo jau adyna ir pirma.
, ka's-gt 

jog ju da ne

ad yna 
IK 

prisiartino.

mo. ta

.Tau po pirmai
atsitikt,

•Ties panaszoi tėvas isz 
iii k romą

— O isz kur tamista aplai
kai pinigu ant tiek parodu ir 
brangenybių?

— Uždirbu isz savo 
ėmimo.-

— Kokiu?
~r Na, jaigu draugai esate 

taip akyvi, tai paklausykite —
Szokiko paima telefoną in 

rauką, susinesze su kokiu tai 
virszininku ir pradėjo kalbeli:

Ar lai tu mielas Casza, atėjo 
kurie

asz 
pa-

1IZSI-

c c

pas mane du balvonai, 
manos klausinėja isz kur 
imu pinigus ant parędu ir
puoszu. Gal jiems pasakysi — 
atiduoda telefoną agentams, 
bet tie greitai pasiklonijo lyg 
žemei ir dūme per duris.

F

■

ant

Apie tūkstantis bilijonu 
” randasitonu “

Montanoje, kuris yra teip ge
ras kaip minksztos anglis, bet 
jojo da nenaudoja. *

rudo anglies

iszdauže
Tilžėj du langus.

Po Eliza bota kokia tai važinė
jo mergina, 

Nes su tokia keliauninke tai * *i" 5 i ' *•
jau gana, 

Atbėgo kaip aitvaras, 
Tai szirdeles žaras, v «■ '(H.

Visus aploja,
Ant vyru moja.

Bet vyrai nuo tokios.ąaugoja- 
si, * 4

Nuo tokiu szalinasi,
O j tu mergele nesiyalkiok, 

Liežuviu nenesziok, 
O jaigu nepaliausi,

Tai per szonus su koezelu 
gausi.

Ar žinotej1 tėveliai, 
Darote la’bai negerai, 

Jaigu dukreles neprižiūri t 
Norints kėlės ju turit.

Sztai viena mergele dora

1
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gale! u 
yra ? T“ 
džiaugsmo i n žengė 
su yuncliu ir pirkinėjo jam vi
sose zobovas, valandoje dideles 
laimes pamirszo ir apie mane 
visiszkai.

Iszmuszo antra,
Motere atidaro duris ir klau

so ar 'kas nor ne eina tyepais.
—• įsztikro gal daug turi 

veikalu atliktie, gal ne pirmu
tinis nuęjo, turi laukt. . .

Paliko duris pusada rytas, 
idant greieziau galėtu iszgirst, 
kada jos Petras sugryžines. At
sisėdo ant ’kėdės ba stovėt jau S O
jei pajėgu pritruko ir sėdėjo 
buk pu'snegyva ’kaipo akmeni- 
ųo figūra ne jausdama novo t 
kad maža dukriuko verke la
bai. Ciėla duszia ir visom mįs
lėmis radosi jiji dabar priglau- 
dojo.

Saule jau leidosi žemyn, zie- 
gorius iszmuszo adyna penkta. 
Ant balso zįegoriaus Felicije 
paszo'kę staigai/

— O jeigu mano kūdikis ne 
gyvena? jeigu no gyvena!
asz nelaiminga! ne pamislinau

k

n (Keraz-
sužeistus vokiecziua

PER KLAIDA NUSZOVE.
Vajdokliu valscziuj, viename 

kaime ūkininkas per klaidu 
nuszove žmona.

Minėtam ūkininkui susidaro 
finansiniai sunkumai. Jis jau 
turėjo parduoti paskutine kar
ve. Viena, isz tolimesnio kai
mo, moteris ja ir buvo nupir
kusi. Bet buvo jau vakaras ir 
nenorėjo vestas naktį narna* 
Paprasze, kad leistu pernokw- 
ti. Szie sutiko. Vakare moft* 

sugulė. Jo žmona atsigulę 
lovoje, o ta moteris ant po- 
cziaus. Joms sugulus szeimi 
įlinkas iszejo. Moteiy’s guli ir 
vartos. — Vienai szįlta, kitai 
szalta. Pasikeiczia vietomis* 
Jo žmona užlipo ant pecziąus, 

* *

o ta moteris lovon. Gryžta szel- Ji %
mininkas. Jo galvoj jau szel- 
miszki projektai. Jis mano: — 
nudėsiu ta boba ir man vėl liks 
karve ir pinigu. Jis jau mate, 
kad ta moteris užEpo ant pe- 
cziaus gulti. Jis ten užlipęs pa- 
kiszo brauninga po krutinę, 
<spiKstelejo. Szuvis ir vienoj se
kundoj lavonas. IszgirJus ezu- 
vi moteris iszbego. Iszgifdes 
svetimos moters baisa suprato, 
kad ežia kas tai nevisai nor-

* * ' 4 Į A ąįt

malu. Nudėjo ne ta moterį, bet 
savo žmona. Nutempia žmonos' X . * t* • 
lavoną nuo pecziąus ir mzno

Apie vienu triksa pasakysiu, 
Visiems czion uždainuosiu, 

Meri landė vyras su bobele su
si kivi rezi no, 

l’ž ką? lai ten žmonys žino*
Visus langu.^ stuboj iszdauže, 

J r bobelkai žąndus apdaužo, 
Mat bobele norėjo isz namu 

pabėgti,
Bet nebagelo negalėjo suspėti.

Vyras boba pagriebė,* 
Su poi|iu in pilvą rože,, 

Tuojaus turėjo daktaru pal 
szaukti,

Ir pilvu bobai suraukti, 
Kad ir szipitine daktarui už

mokėjo,
Bet už pikta darbu bobai at

mokėjo.
Gal bobelka dabar pamokini

mu j turės.
Dievobaimingai ir Krikszczio- 

nisZkai apsieis.

9

Su senyvu vyru suėjo in pora, 
Jis turi apie 50 o ji 19 metu, 

Taigi mergina pabėgo su tėvu 
Ir su tuom seniu apsiporino, 

O ka dabar darys, 
Jau neatsikratys, 

Tegul dabar sveiki gyvena. 
♦ ♦ *

Viena moterele prie baro iribo- 
go,

Kur jos sunuą už baro stovėjo, 
Szatfke: i

Tu mane sunkei datyrej, nes 
aziadien apteikineji mano dl- 
džiauso ant svieto laime sugra
žini man kūdiki brangu sugra
žini maji ir vyrą! Maloni tai 
Tavo ir geredejyste, mano Die
ve!

Tolesne jos malda pertrauke 
verksmas dtikriukos yygeje. 
Paszoko ir nubėgo pas jaja.

— Ne veik, ne verk Ma
riuku mama.— ramino dukriu- 
kę. — Kaip-gi tavo brolell's 
pareis kąd verki, gatavas suvis 
no sugryžti pas mus.

Juokėsi ir verke draugo isz 
džiaugsmo didelio.

Pareis tavo brolelis, par- 
grsz, oi pargrysz

L; O

suvis apie tai, o vienok tąs ga
li but...

, Il ; 1 't

Nubėgo pas kaiminka ir pra- * * *

**

paszauke ir pa-

maželi: \
— Asz turiu tiek uszczedln- 

tu pinigu.
— Tu?-

szoko nuo kėdės buk elektriko 
dalypsietąs.

— O turiu.
JI ' T

—« Isz kur gali turėt?
— nesugryždavai na-f

man, sėdėdavau teipo-gi nak
timis prie stalelio namie ir 
procęvojąu. Q kožna užprocc- 
vota skątika rinkau.

— Kiek turi ?
—‘ Daugiau negu reike.
— O kur turi tuos pinigus?
— Turiu komodoje.

i .— sziadįen
da, o bus jau digtas jau vaiksz-

sze jos, idant pasergėtu biskuti 
mergaite jos vygutej.

— Mylema Margaric ta, — 
melde nelaimingą Felicija
— paimsite jeigu loska biskuti 
czionais kolei sugrysziu.- O 
joigU mano vyras pąreitu tai 
pasakykite, jog nuėjau jo pasi
tikt.

Isz ten nubėgau in Miczigana, 
Ten ir pamaeziau juoku gana, 
Kelios bobeles kelis dolerukus 
/; • sudėjo,
Pargabeno namines ir gerti 

pradėjo.

tu padla kosze sue- 
dei,

II "

Ar gal kam atMaviai?
Pradėjo su kulokais‘mosuot, 

Per antausius duot.
“tu szioks,

Tu toks! 
f e

Sūnelis nenorėdamas apsileist, 
Priszoko prie motinos pradėjo 

su kulokais ėst.
Tai tau -sūnelis,

Tai tikras szunelis,
Szuo to nepadarys, 

Motinos su kojoms nespardys, 
O kas tame kaltas — tėvai, 
Ba sūneli augino negerai-

Ir da: —

f

— Toliaus bus
» W . k ♦ 4 ,

czidis ir savo sesute pasups jau.
VI

Adyna jtfii devinta buvo.
—Įsztikro gal kalbasi

pęrdetino napio — misliho sau
su

Pelicijo — žinomą ne galima 
teip ineit ir iszeit.

Iszmuszo deszimfa adyna.
Ant ujyęzios St. Denis Ir 

už borajero d, Enfer yra gana 
toli, reikia būtie kantroi ra-

ISZMINTINGAS SŪNELIS.^

—r lękau! Bijok tu.Diovo, 
tu volą pasilikua ant kito meto 
toje paežio jo kliasąje. Tu man 
tik sarmata darai terp žmonių.

— U j yai I Tu, papą, galėsi 
žnionim paisa ky t i, k.a d tąvo sū
nūs du kart pabaigė gimbazL 
• i

je.

Po tam baisiai pradėjo bartis, Motinoliai kaulus lamaloja, 
Iszbego ant stryto pradėjo 

pesztis,
Geras vaikinelis atrbaugejo, 

Bobeles perskirt norėjo.
Viena įsz ju stiklą pagriebė, 

<1 •

In vęnta vaikinui belde,

To Visogalis* nedovanos, 
Da ant szio' svieto nukoros, 

Dievas tokius vaikus nplaimi-

Aut .sziadien bus gana.
i

||Į • I' | |k

szes laukan kasa pusnyno duo- .

I

Ant galo poliemonas pasirodė, 
Biedna vaikiąą in džela nuve

dė. ,
Ant rytojaus vaikinas 15 dole

riu užmokėjo/
Angliszkai nemokėjo todėl isz- 

slfnievf "nncrnlnin »siteisyt negulėjo.* * *

ŽIBOJO JĄJĄ.

Pel Dievo, in pagelba!
Tamstos ūoszvia užklupo pa- 
siuįeis szuo!...

— Gerui tam bestijai, tegul 
su mano uoszvia neužsiduo- 
dn.

be. Bet tuo taiTu atbėga mote- . 
ris su kaimynais ir jiis visai ąu- 
kompromitucŲU. Bet galę supy
kęs visus iszveja ir užkasa pus
nyje lavono. Bet tas jau nenu
eina niekais ir turi nemaįn.pc- * 
malonumu, kurio baigsis neži
nia kuo.

t/
%9
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ŽINIOS VIETINES

Leskauskiut:a

Į 
i 

•T

Girardville, Pa. f Leona 2*4 
metu dvynuke, dukrele Jurgio 
Užupio, mirė Potnyczios ryta* 
Buvo palaidota Panedelio ryta 
9 valanda su pamaldomis Szv. 
V i i ico n t o ba žnycz i o j e.

L t* ’( r ? - r f . . " v". > ■
i

, i, t— i t ""f r1^- •'

- Isz Visu Szaliu
SAVED 1.1. r

-4 s .„ *■4H v •Ar uzsi-
i
<k

' —• Szin' sanvaite pripuola 
Czvertis Meto su pasninku Se- 
rodoj, l’etnyezioj ir Subatoj.

— Regina
duktė Antano' Leskausko, ana 
diena užbaigė niėksla ant nor- 
ses St. Marys ligonbutije, Phi- 
ladel ph Įjojo.

— Potnyczios ryta apie 2 
• valanda, kokis tai bambilistas 

trenkė iii gonkelius Yenkortu 
ant 539 \V. Mahanoy avė., su
daužydamas ji ant szmoteliu.

ML

Priėsz trenkimu in gotikas pa
taiko pirmiause in kita auto
mobiliu.

— Nedėlioja
valanda

I

JAUNIKIS 112 METU 
PACZIUOSIS

Orenburg, Aust rijo. — Ne
paprasta svodba atsibus ežio-Sugar Notch, Pa. — A'ienati- paprasta svodba atsibus ežio- Ž J '» • * f ' t 1 4 'nia kasyklų prie-szio miestelio, mus ateinanti menesiu ne<s jau

ja u du menesiai kaip nedirba, nikis, kuris turi 112 metu, nu-

4111

t reczia 
Mansion

apie 
nakezia

House Pool Ruime likos papil
dyta žudinsta vieno vyro o ki- 
tas likos mirtinai paszuutas 
)>er Blazo Masanovicz, Serbu, 
kuris po tam pabėgo ir lyg 
sziam laikui du nesuimtas. Nu
siautas vyras yra Mikas Waak 
Slavokas apie 40 metu, vedus 
žmogus nuo West McKinley 
st.j o paszautas vyras yra Al
bertas Konagiszkis apie 32 me
tu senumo vedes vyras isz Ta
maqua, kuris rtmdasi Locust 
Mountain ligonbuteja blogam 
padėjime ir vargiai pasveiks. 
Žadintojas Masanovicz losze 
kazyroms ir 
visais savo pinigus ir isz 
t ūmo iszt rauke revolveri ir nu- 
szove ant smert Waak’u ir 
mirtinai paszove Konagiszki.

~ Franas
Saldes

ežia iszvažiavo

Masanovicz 
pralosze beveik

pik-

Boczkauska-s, 
redaktorius, su pa- 

ant vakari jos 
ant sanvaitos laiko.

i 4 f >

SHENANDOAH, PA.
mokslaines 

užsidarys 24 Juniaus.
— Cigaru dirbtuve 

ral Cigar Kompanijos 
stszkai uždarvta ir 

likos

Ptfblikiiie?

Gene
li k os vi- 
apie 300 

dailininku likos be darbo. 
Maszinos bus iszsiustos in 
tus miestus.

Praeita t tarninka mirė 
czionais senus gyventojas Pet
ras Merkeviczius 
mes Kalvarijos 
kiu kaimo, Liu(lv>n<i\o parap. 
Paliko du suims, ir duktere 
Shcnadorijo ir seseri Kcaniey, 
X. J. Palaidotas su bažnvtine- 
mis apeigomis Airisziu bažny- 
czioj prie kurios prigulėjo. Ve
lionis yra pus-broliu ’r\ Zalie 
nes Malianojuj.

ki-

(Nork). G i- 
ap>., (ii’’b;i:i>z

New Philadelphia, Pa. f Pra
eita Petnyczia mire Agnieszka 

50 metu am- 
pati Stasio Lukszio, 

sirgdama uždegimo plaucziu. 
Ketverge

Luksziene apie 
žiaus, pati Stasio

Laidotuves atsibus 
ryta su pamaldomis Sal. Szlr- 
dies bažnyczioje. Apricz vyro 
paliko teipgi 4 dukteris ir
sumiš. Likusi szeimyna užpra- 
szo gimines ir pažystamus da
lyvauti laidotuvėse.

•)

Shamokin, Pa. — Ana diena 
' ptohobiedjos agentai padare 
’ krata hotelije pas Joną Czar- 

ųOczL Tuojaus susirinko daug 
žrftoniu kurie supjaustė gurnus 

‘agentu automobiliu,
’ juo** su akmenais ir plytomis. 
r Pas hotclniirka rasta 20 balksu 

28 gorčių degtines

apdaužo

alaus, 
vyno.

ir

o a- Antanu# Zablackas, 
amžiaus guli blogam padc-

J

i

4 
m., 
jime ligonbuteje ir vargiai pa
sveiks. Jisai ku tik buvo gry- 
žias isz Amerikos laivynas. Jo 

jam duoti 
true ižuos

motina atsisakoJ
$100 Iridei iszgere 
idant padaryti sau gala.

I 
ves prie altoriaus savo myle- 

panije paliepė darbininkams ma kuri turi 82 metus 
iszsineszti I jaunikiu yra Abner Pragraten, 

kuris tarnavo ’kariumenoje Ko
ne per visa savo gyvastį ir da 
sziadien turi savo sena iman- 
diera. Jojo motina dag\weno 
lyg 114 metu.

Pragraten buvo jaunikiu, o 
kada jojo užklausta del ko teip 
ilgai lauke apsipaeziuot, jisai 

“geriau vėliau negu 
Ant svodbos radosi 

apie penki szimtai žmonių, ku
rio sudėjo jaunavedžiams keliu 
tukstanezius doleriu aut pra
džios gyvenimo. Svodba t ran- ‘ 
kosi per dvi sanvaites.

Dabar praeit ar' ronvalte 'kom-
Tuom į

• t

;• V

lull M

visai isz kasyklų 
savo i n raukius (tulszes). Tas 
parodo kad negreit vėl pradės 
bziais'kasyklos dirbti.

Praeita Utarninka czio- 
a t si buvo Eucharistinis

Kongresas kuri surengė Lietu
viu ir Lenku parapijos. Pamal
dose dalyvavo pats vyskupas 
O’Reilley isz Senintu ir daugy
be kunigu isz visos diecezijos, 
o svetimu žmonių buvo suva
žiavę apio 5 tukstaneziai.

— Ateinanczia Nedelia Lie
tuviu bažnyczioje, laikys f»ir- 

nauja i
kunigas Viktoras

mas Szv. Miszias, 
szventytas 
Szimkonis 
Szimkonio.

in

Amhrazosimus 
Jaunas kunigas 

yra ežia užgimiau ir užaugės.

Pottsville, Pa. — Lietuviai 
czionais malszci gyvena, todėl 
negirdėt jokiu krutėjimu ant 
tautiozkos dienos. Kasyklos aj>- 
1 ink i nėjo kaip katros dirba, bet 
žmonių daug randasi be darbo. 

“Motinos Diena“
vaikai ponios Marijonos Sha- 
maroezienes puikei atmino la
ja diena ir savo motinėlė. Sū
nūs isz Detroito, Mieli., pri
siuntė motinai puiku bukietą 
žiedu. Motiniszka
jaute taji atminti ir paguodo- 
no nuo savo vaiku.

Per

szirdis at-

PRIKISZO GERAI
Sėdėjo strytkare du neseni 

vyrai ir tame i nėjo trejetas su- 
tukusiu misiukiu kaip rodos sa. 
liuninkes. Ne buvo tuszczios 
vietos atsisėsti —■ turėjo stovė
ti. Tada, viena atsiliepė garsiai 
in kitas dvi:

Seiliaus v v ra i buvo mo- 
terim mandagesni ba moterein 
pavedinejo savo sėdynės.

X’ienas isz writ kuris ne mis- 
lino, savo vieta pamęsti 
liepe:

a t si-

Seniau buvo kas 'kitas 
ba moteres buvo jaunesnes ir 
laibesnes...

LAIKE FIZIKOS IR FIZI- 
JOLOGIJOS MOKSLO.

1 Profctoorius: — Ant ko yra 
naudojamas magnesas!

Studentas: — Ant pritrauki
mo geležies.

Profesores: — O auksas’
Studentas: — Del pritrauki

mo moterių, ponas profeso
riau.

ANT PARDAVIMO FARMOS
Arti Schulykill Haven, Pine 

Grove ir Cressona. Telefouokit 
2456 arba raszykite adresu: 
Jos. P. Kempski, 
Po| t Carbon, Pa.

t

108 Pike St.
M.27

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKĄS GRABOR1US 
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. Parsamdau auto
mobilius del Inidotuviu, vcscliu ir 
kitiems pasivažinėjimams.
Naminis Telefonas 1430-R St.CJair

atsake: 
niekados.

kad

MANDŽIURIJOJ 250 SUKI- 
LĖLIU UŽMUSZTA MU-

SZYJ SU JAPONAIS.
Tokio, Japonije. — Japoni

jos szaltiniai pranesza,
Mandžiurijojo prie Yenki, terp 
Japonu armijos ir Kinu sukilė
liu invyOto dveji smarkus mm 
sziai, kuriuose žuvo 250 sukilė
liu. Tik 3 Japonai buvo sužeis-

DIDŽIAUSIAS AUGMUO 
ANT SVIETO.

^Melbourne, Australije. —• 
Vienas isz didžiausiu augmenų 
kuri turi 45 pėdais augszczio Ir 
iszduoda isz saves tukstanczlus 
puikiu kvepaneziu žiedu likos 
surasta Pietiniam Queenslan- 
de. Jojo žiedai turi kpnia.ketu- 
res pėdais plocžio.

Toji augumene auga nepri- 
einanezioje vietoje prie anksz- 
to kalno. Keli botanikai iszke-' 
liavo iii tonais sujeszkoti tąją 
nepaprasta augmene ir parsi
vežti in Londoną.

žy- 1 
isz

SZOKO IN LIEJ’SNA GYVAS 
PASIAUKAUDAMAS SAVE

KAD GAUTIS IN 
DANGŲ.

Allahabad, Indije. — Szok- 
damas'in užkurta ugnia duobo
je, Rangaswami Iyengar, 
mus induskas mokytojas 
Tanjore atomo aau gyvastį.

Iyengar, 'kuris buvo dideliu 
iszpažintojum Brahuimo tikė
jimo nuėjo iii artima kainui at
laikyti savo dvylikos metu pa
ežiu ir kalbėti pamokslus. f K

Liepe klausytojams iszkasti 
duobe, prikrauti malku ir už
degti. Karia gerai insikurino 
malkos Iyengar szokdamas ap
linkui ir dainuodamas inszoko 
in liepsna sudegdamas ant pe
lenu.

.lojo pasek ėjai nenorėjo eiti 
in.dangų tokiu budu kaip juju 
mokytojas, kuris tikėjosi (kad 
jojo ’kiaušytojai selęs 
ji in liepsna.,

• J

paskui

■■■ ■■ n.......-

600 MANDŽIURISZKU PA- 
SIKELELIU UŽMUSZTI 

PER JAPONUS. 
« *

Tokio, Japonije. ’— 
szimtai mandžiuriszku pasiko-Į 
lėliu likos užmuszti dviojuoslai 
musziuosia su Japonais, kuriu 
žuvo dVitdeszimtis ir daug su
žeista. Mountasikiange Japo
nai teipgi supliekė balsei pasl- 
kelelius, kur užmuszta apie 
szimtas.

Mandžiurijoi likos užmuszti 
keli Japoniszki 
per bombas,

kur užrnusztu

*
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STOT O. K. AMERIKA
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7 iš 10-ties rūkytojų užsitr
aukia žinodatri .. . kiti' 3 

užsitraukia nežinodami'
A

L X rūkytojų žino, kad jie užoitraukia. Kiti try» 
užsitraukia lo vif>ai nežinodami. Kiekvienas 
rūkytojas rūkydamas įkvepia dalį dūmų, kuriuos 
jis arba ji ištraukia iš cigareto.

Taigi, pagalvok, kaip svarbu būti tikru, jog 
jfti«ų cigaretai gryni ir švarūs - būti tikru, jog 
neįkvrpi tūlų nešvarumų.

Ar užsitrauki dūmą? Lucky Strike drįso iškelti 
šį labai vengtą dalyką . . . del to, kad tūli 
nešvarumai paslėpti net geriausio, lengviausio 
tabako lapuose, yra pašalinti garsiuoju Luckie^ 
išvalymo procesu. Luckies tą procesą įvedė. Tik 
Luckies jį ir turi! 'Ik I

Ar užsitrauki dūmą? Daugiau kaip 20.000 
gydytoju, kuriems buvo duota išbandyti Luckies, 
pamatuodami savo nuomones savo pačių rūkymo 
patyrimu, pareiškė, kad Luckies mažiau erzina 
gerkle, negu kili cigaretai.

R u/.nilrauki dūmų? Septyni iš dešimties

(,'opr . Ifrtt.
I* *
Tnbkreo <*o.

> * ... ......................... ■ -.........7'—1 ............

40 UŽGRIAUTI PER
W *' *4 A. A. 4! t i 'll !

i

z

Oi Jy’’

NUSLYDIMA KALNO.
k. 15L..' 1 45411* ILMLi. '.Ii ..

į ______ ' g
y,1' 1 Wi| *»

' f t •
Lyons, Fnincije. — 

deszimts žmonių likos užgriau
tais per nuslydima kalno aut 
dvieju dideliu namu prie Pho
no upes. Po nelaimei griuvosei 
užs'idegc nuo gazo. kas buvo

Kcturew-

kas būvi 
didele sunkenybe jėszkotojams 
gelbėt! sužeistuosilife ir užniusz

7

" ’1' i
."ir i < j , t

tuosius.

)

T it

Panaszi nelaime atsitiko 
Fourrierse 19.31 mete,- kur .19 
ugnagesiai ir 4 pdlici jauta i 
p ra žuvo go 1 bodam .s u ž e i s tuo
sius, kada antru 
juosius užgriuvo.

nelaime
- .

kartu kabias
I ' ’

Polieijo paliepė gyventojams 
apleisti artimus namus, nes ti
kisi kad daugiau nuslys 'kalno. 
Apie 2,000 žmonių, apleido na
mus.

PASIUTĖLIS NUŽUDĖ 
TĘVA IR MOTINA.

Bialystok, Rosije. —r Kaime

It's toasted
.taW 1 I Ml ■

Jutų Gerklei Apsauga - prlet knHžįimut

A I\l K /(CK Y SI RIK R. RADIO PRO(>R AM^Įl——60 moderntikų minučių tu ponulio
Jfo.JMiūh orktitran ir I tieky Strike iiHtnmit, kitkiirną Antradienio, Kehirttdten.c, 

tr Se'taJienio lafiara. per Radio tinklu./r še' t a Jie n to lakara, per V.B.C.

AUTOMOBILEI UŽMUSZE.'
London. — Norints Anglijo! 

randasi visokį pagerinti signo- 
lai ir uždraudenezios 
bet iii tris menesius 
aulomobilei 
ypatus o sužeista in ta laįka 
2()2,269 ypatų. Apie 500 ypatų 
buna sužeistais 'kas diena Ang
lijo! per automobilius ir kožnn 
dįena felkaitlis nelaimiu pasidi
dina.

2
užnuusze

o sužeista iii

t iesos, 
Xngli.joi 

7,622

TRUMPOS ZINUTĖS
Tokio, Japonije. — Ja- 

poniszkas Primeras 'Tsuvoslii 
lunkai likos nužudytas per pu
si kelelius isz kuriu 
aresztavot i.
UI
*į I ’4 • 

i

Pijant z

Japonije.

18 likos
Bialystok, Rosije.

Bobina, vyriauses suims Diir- 
koffo, 19 metu, tankui burdavo
si su tėvais be jokios priežas
tie#. Ana diena, kada jau visi 4^1* anglis isz
užmigo, atsikėlė takiai, paonn- 
kirvi su kuriom kiyto tėvui pev 
galva, užmuszdams ji ant vie
tos. Po tam tokiu budu nužudei 
motina. j

Kada piiisiartino prie sesu
tes lovos, toji įtaigai pabudo 
ir prasidėjo kovojimas už gy
vastį- Sėslių norints baisui su
žeista, da ant1 tiek turėjo pajė
gu kad pradėjo smukt pagul.- 
bos. Kaimynai subėgo, suriszo 
pasiutęli ir nuvožė in kalėjimu, 
o sestio nuvežta in Jigonbuto.

uz-Priesz žudinsta 
dege 
giliuko subeg'ia kaimynai 
gesino.

pasiutėlis
stogu griuezios, bet ant

HZ-

t

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

S 
F 
l\ *

s z i o j 
Bile Ko<

lt

/ Mokame 3-czia procentą ant 
C sudėtu pinigu. Procentą prlde- 
S dam prie jusu pinigu 1‘Sausio ir 
? 1 I .epos. Mes norim kad ir jus 
C turėtumėtreikalaussu musu ban- 
> ka nepaisant ar mažai ar didelis.

G. W. BARLOW. Pres.
J. FERGUSON. Vice-Pres.lr Kas.

-■ -- - - ■ „Į. _________  ■ ---------- ----------------------------
* 1

Skaitykite “Saule”

I

Tamaqua, Pa. — .Millon 
20 metu senumo vaiki

nas kuris likos Užgriautas kas- 
\ senos kasyk

los inii‘6 Čoaldale ligonini!i.
Allentown, Pa.

___  , didžialiisL
(kmtral parke sudogt 

ta. Bledes padaryta ant sn- 
virsz 100 (ukstaneziu doleriu.

Hazleton, Pa. 
locnininkas 

Hiiszautas 
kūnas buvo 

siulo-

vbik visiI fc

| {c*« 
budinkai 

1 Nedėlios

fW. Traskauskas, Ėst.
LIETUVISZKĄS GRABORIU3

Laidoja kunus numirėlius. Pasam, 
do jautomobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, veseliju, pasivažinėji
mo Ir t. t. —Bell Telefonas 506 
603 W. Mahanoy Avė; Mah. City

likos

Jonas 
gazoli uos 

ant

I*X‘

J urish 
stacijos 
s'inert, po t ant jo
nimesztas i u krūmus ir 
gintas^ Du jauni vaikinai kai- 
tinami už baisia žudinsta likos 
per jiolicija areszlavoti.

...............................— -------------- -----n................... ... . — ■■ — H...I -

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojau' lactikimiauaie Graboriua 

:t Gabiauaiaa Balaamuotojaa 
Geriausia Ambulanco 

patarnavimas 
npelinkeje.
Iiiam laike, diena ar 
nakti. Visada turi pil
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio 
Grabu. Laidoja nu
mirėlius pagal naujau
sia mada ir mokslą.
Turiu pagelblninke 
moterems. Prieinamos 
prekes.

DU OFISAI* 
MAHANOY CITY;S16 W. Spruca St- 

Bell Telefonas 149 
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

Bell Telefonas 538-J ’

I

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietnviszkas 
Dontistas Mahanojuje 

O’Ant 2-tro Floro, Kline Sztero 
19 W. Centra St., Mahanoy City

,L— -------------------------- '...................................... ......

Dr.J.J.WYCHUNAS
Lietuvis Akiu Gydytojas

Iszcgzaminuoju akis. Jeigu 
reikalinga tai paskirtu tin* 
kamU8 akinius.

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

14 Ogden St. Girardville, Pa.
Telefonas 371-R

Žmonis kurie laike pinigus banke 1929 mete ant 3-czio 
procento, buvo iszmintingesni negu tie kurie pirko ,-^7%
szerus ar bondsus. * Pinigai padėti ant 3% banke atnesze 
daugiaus pinigo negu kiti investmentai.
ru ir bondsu nuėjo blogyn. *
riausias investmentas sziadien. Teip sako

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

' MAHANOY CITYr PA. ■

* Daugybe sse^
Pinigai banke yra juso ge-

k

*




