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■JAUSLUS BANDITAS GERA GUZUTE dingo isz negalėjo žiūrėti ant'Isz Amerikos
. ;APGYNĖ MOTERE NUO'

PLAKIMO, APDAUŽĖ JOS 
VYRA, PO TAM DINGO.

DUKRELE JESZK0 MOTINOS 
KURIOS JI VISAI 

NEPAŽYSTA.
Chicago. — Kada Mariute 

Prazniak turėjo vos szcszis 
menesius, buvo ji serganeziu 
kūdikiu ir didžiause sunkeny
be del savo motinos todėl moti
na. negalėdama rūpintis kūdi
kiu, pamote ji ant trepu tūlo 
namo.

Metai praėjo, mergaite likos; 
iszauginta prigulineziai, yra 
sveika ir veda puiku gyvenimą' 
bet... jai szirdele skauda kad, 
yra sierata ir nepažysta savo 
motinos.

Priesz Kalėdas ji apgarsino 
keliuose laikraszcziuose kad 
pajeszko savo motinos — isz- 
reikszdama apgarsinime kad 
visai nepyksta ant savo moti-j 
neles už tai kad ja pamote ant 
trepu ir geidžia priimti moti
nėlė pas save ir duoti jai gera 
prieglauda lyg smert — szirdi 
j’ai skauda kad neturi motinos 
kuria myli.

P ALICIJOS STOTIES.
Wilmington, Del. — Szimtas 

ir ketures-deszimts baksu ge
ros importuotos arielkos, ku
rios verte apskaitė

VARGO SAVO VAIKU 
ANT KALĖDŲ.

New York. — Motina, kuri1 
negalėjo žiūrėti ant vargo sa

ant 7,00(0 :vo vaiku ir kad i ola tureru
Berwyn, Ill. _ Nekurie ple- doleriu, dingo slaptu budu isz praleisti ' vargingas Kalėdas,

szikai turi jauslesnes szirdis s^Lpo stebinės palicijos sto-j apvogė duon-kepi ant $55 kad 
ne kaip nekurie vyrai del savo ^es- Pulkininkas palicijos mi- 
moteriu o norints neturi miela-1 eJas sklepa sh kokiu tai rei- 
szirdystes ant svetimu žmonių .Laru, patemino kad kelios spy-; re yra Mr 
turtu bet turi mielaszirdyste 110s l,uvo suteszkintos. Liejas 
ant moterių kuriu vyrai ne-,- . . . , . . II žmoniszkai pasielgineja su 

I joms, kaip tai ana diena atsiti- 
; ko kada Edwardas Talbot, pa- 
i rėjas namo po apvaikszczioji-
mui Naujo Meto su muuszaine, 
pamate kad vagis isztusztine- 
ja stalezius ir kamadas, pasi
imdamas brangiausius dalykus 
kokius tik surado, kada jojo' 
mylima paeziule sau knarkė 
lovoje, neprijausdama kad va- 

į gis apkraustineja narna.
j Vyras taip insiuto ant savo 
mieganezios moterėlės kad pri-; 
ėjas prie lovos isztrauke ja už

[in kelis kambarius, nemažai 
' nusistebėjo pamatęs kad bak- 
sai su geriausia arielka, km i 
likos konfiskuota isz spykyziu, 
dingo.

Vėl, gal ir Meiliniai mylėjo 
sau iszsigert per Kalėdas geros 
guzu les ir kaip tai sakoma, pa
sinaudojo isz progos...

W. I>. BOCZKOWSKI, Pres. H »<• 
F. W. BOCZKOWSKI, K4Uor.

i,,1 JAPONAI UŽĖMĖ

BAISI VĖTRA ANG
LIJOS PAKRA

SZCZIUOSE

U METAS

KINISZKA MIESTĄ ISZ LIETUVOS
SMARKUS MUSZIAI.

parūpint vaikams gero maisto 
ir dovaneliu. Apkaltinta mote

’s. Alicija Schribner 
kuri turi tris vaikus ir tikisi 
vela garnio. Sake (kad josios 
vyras nedirba jau szeszis me
nesius ir nesirado ne skatiko 
namie, randa nebuvo mokėta 
už kelis menesius ir ant galo 
nutarė vogti. Sudžia iszklauses 
moteres apsakymo, paleido ja 
ant liuosvbes.

PANAIKINO KOLEKTAS 
BAŽNYCZIOJE.

Buffalo, N. Y. — Parapijo- 
iiai Szv. Povylo Evangeliszkos 
bažny ežios, kurie negalėjo nie-

19 PRAŽUVO.

London. —- Pakraszcziuose 
Anglijos ir Irlandijos perpute 
baisi vėtra k iri padare daug 
bledes gyventojams. Keliolika 
laivu nuskendo, automobilei 
likos perversti ant keliu, lan
gai iszdaužyti daugeliuose na
muose ir stogai nupūsti nuo 
namu.

Mukdan, Mancziurije. — Ja- 
poniszkas vaiskus užklupo ant 
Kiniszko miesto Shanhaikwan 
per Nauja Meta. Japoniszki 
eroplanai bombardavo be jo
kios priežasties; Kinai nusiun
tė in tonais daugybe vaisko ir 
galima tikėtis kad terp Japo
nu ir Kinu vėla prasidės smar
kus musziai.

KUNIGAS UŽMUSZTAS AU- 
TOMOBILIAUS NELAIMĖJ.

Atlantic City, N. J. — Kuni
gas James A. Plunkett, 30 me
tu, prabaszczius Szv. P. Mari-

■ --įįį^ X»tiilikiszk°s parapijos Fi
ladelfijoj, mirė nuo sužeidimu 
kokius aplaiko automobiliaus 
nelaimėje važiuodamas ant 
White Horse plento. Kunigo 
giminaitis vare automobiliu 
kuris pasviro nuo kelio, trenk
damas in tvora. Giminaitis li
kos tik lengvai sužeistas.

SURADO LIKUSIUS LAVO
NUS ŽUVUSIU NELAI

MINGU ANGLEKASIU.
Moweaqua, Ill. — Praeita

Ketverga likos surasti likusieji. ko aukauti laike kolektos ir isz 
septyni žuvusieji

a plauku ir pradėjo apdaužinet ’ anglekasiai Moweaqua Coal' laike sarmata, dabar gales eiti 
josios veideli su kumsztemis Co., kasyklose kur likos uz-pie jokios baimes in bažnyczia 

■muszti 54 anglekasiai Subato-i nes prabaszczius tosios bažny- 
je, 24 Decemberio, per baisiai ežios praeita Nedalia apreisz- 
eksplozija. į ke kad daugiau kolektos baž-

nyczioje nebus. Laike pamoks
lo kalbėjo jisai: “Esmių persi
tikrinęs kad daugelis isz mano 
parapijonu, neturėdami ka pa
aukauti in gurbeli, szalinasi 
nuo pamaldų isz sarmatos. Ne
noriu idant žmones turėtu taja 
nuomone kad negali eiti ant 
pamaldų ir garbinti Dieva be 
pinigu — visi yra szirdingai 
kviecziami atsilankyti iii Die
vo narna, ar jisai turi ka au
kauti ar ne.”

nelaimingi tosios priežasties nekarta ap-

KAREIVIS NUŽUDĖ DU 
KAPITONUS IR JUJU 

PACZIAS.
Fort Huachuha, Arizona. — 

Kapitonas Dovydas Palmer ir 
jojo pati kaipo ir kapitonas 
Juozas Wesseley ir jojo pat:, 
jįbndu vyrai isz 25-to pulko 

■ ’pėksz t įninku, likos nuszauti 
' \airt smert per juoda karejvi
..Al________ 41... !........... : I

kad geriau neapsaugojo narna. 
Vagis negalėdamas žiūrėti ant 
tokio nemielaszirdingo pasiel
gimo vyro, iszlindo isz kama
raites ir pradėjo baksnoti be- 
szirdžiui žandus po tam isz- 
szoko per danga ir dingo tam
sumoje nakties.

> Moterėle ant rytojaus nuėjo 
pM magistrata iszimti varantaj 
ant nelabo vyro apsakydama 
apie visa atsitikima kas atsiti
ko laja nakti. Sudžia iszklau
ses moteres, nubaudė vyra ant 
szesziu menesiu in kalėjimą ir 
priek tam pasakė “Kad buezia 
sutikės taji mandagu banditą 
tai jam buezia už tai puikiai 
padekavojas už nu baudimą to-j 
kio žmogaus.” — Vagis paliko 
visus daigtus ka buvo surin
kęs.

MUSU

J. — Pro-
S. Dugan,

INSZOKO IN PECZIU 
LOKOMOTIVOS.

Praga, Czekoslovakije. — 
Kokis tai Jonas Kocka pusiau 
nusirėdė, inszoko in pecziu lo- 
komotivos ir sudegė ant smert. 
Manoma, kad jisai buvo nepil
no proto nes sake kaimynams, 
buk jisai yra aniolaš ir ketina 
lėkti in dangų liepsnoje — ka 
ir padare, bet nežine ar gavosi 
in dangų tokiu budu.

vardu Abernathy kuri vėliaus 
nuszove kareivis ant sargybos.

Kapitonas Wesseley nuva
žiavo prie gazolino stoties pri
pildyt automobiliu su gazolinu, 
kuria dažiurinejo nigeris. Ni
geris nuszove ji po tam pasi
ėmė .kanika, jiuvažiavo in jojo 
nąma ir ten nuszove jojo pa- 

«ežia. Po tam nuvažiavo pas ka- 
1 pitoną Palmer ir lenais nuszo

ve ji ir jojo paezia. Sargas pa
matęs kas pasidarė, pradėjo 
vytis paskui nigeri ir ji nuszo
ve.

• MONDZEJEVSKIS APDO
VANOTAS MEDALIU

UŽ GERA DARBA.
Harrisburg, Pa. — Ateinan- 

ezia Sereda, gubernatorius 
Pinchotas apdovanos auksiniu 
nedaliu inžinierių Ralph Mod- 
evski (Mondzejevski) kuris 
estate dideli Delaware River 
Ita ir kitus pasekmingus dar
us statyme tiltu ir dideliu na- 
u.
Modjevski yra isz gimimo 
■akas, jojo motina buvo gar- 

. *ga aktorka bet sūnūs nemo- 
' Lavo mofiniszkos ,kalbos.

VISA SZEIMYNA SUDEGE 
ANT SMERT DEGAN- 

CZIAM NAME.
■Shelby, Ohio. — Motina su 

penkiais vaikais sudege ant 
smert deganeziam name o tė
vas mirė nuo baisiu apdegini- 
mu kokius aplaike gelbėdamas 
savo szeimynele. Žuvusieji yra: 
James Miller, 31 metu, jojo 
trys vaikai ir pati Beatricije, 
26 metu. Priežastis nelaimes 
buvo jog levas užliejo keresi- 
no ant pecziaus pradedamas 
ugni. Keresinas eksplodavojo 
ir apėmė visa narna ir szeimy
nele negalėjo paspėti iszbegti 
isz deganezio namo. Po užge
sinimui namo ugnagesiai sura
do suanglijusius lavonus. Vi
si buvo palaidoti ta paezia die
na.

SURADO DVI ŽVAIGŽDES 
KURIOS YRA 24 KARTUS

DIDESNES UŽ 
SAULE.

Atlantic City, N. 
fėsorius Raymond
isz Princeton Universiteto, pra- 
nesze Draugovei Žinystos buk 
per du metus jisai tyrinėjo pa
dange ir surado kad milijonus 
myliu tolumoj randasi dvi su- 
kaneziosios žvaigždes kurios 
yra 24 kartus didesnes už mu
su saule ir sukasi aplinkui mi
lijoną kartu greitumo per va
landa. Tuju Žvaigždžiu vardas 
yra SX Cassiopiae, kurias ga
lima vos užteminti su didžiau
siu teleskopu o kurios iszrodo 
kaip .-pilkutes galvute — taip 
josios yra toli nuo musu že
mes. Viena nuo kitos yra ati
tolinta 18,000,000 myliu ir ap
sisuka viena aplinkui kita vie
na karta iii asztuoniolika va
landų, taip josios greitai suka-

PARAKO DIRBTUVE ISZ- 
LEKE IN PADANGES.

Horrell Station, Pa. — Para
ko dirbtuve prigulinti prie Al
ias Powder Co., iszleke in pa
danges, per baisia eksplozija. 
Artimi namai smarkiai sudrė
bėjo o nekurie likos suardyti. 
Keli darbininkai likos sužeisti. 
Bledes padaryta ant $50,000. 
Nekurtos dalys maszinu iszle
ke net 400 pėdu tolumo. Dru-

SZUVIS PAGAVO ŽMOGŲ 
KURIS KASĖ ANGLIS.

Kulpmont, Pa. — Vincas 
Aukaitis 38 metu, kasė anglis 
senam brusto užpakalije namo. 
Taja diena užprovino szuvi su 
dinamitu kad pridirbti augliu, 
bet szuvis neiszszove ir nuėjo 
pažiūrėti del ko szuvis neisz- 
szove. Vos prisiartino prie 
skyles, kad sztai szuvis iszszu- 
ve, iszneszdamas nelaimingam 
žmogui akis ii* baisei srižeide, 
mirdamas in trumpa laika po 
nelaimei.

DVI MERGINOS BAISIAI 
SUMUSZE SENA 

FARMER!.
Sioux City, Iowa. — Turtia-, 

gas fanneris, G. W. Mo-op?. 6,8 
metu, isz Lyons, Nebr., atva
žiavęs in czionais parduoti gy
vulius turėjo prie saves 3,500 
doleriu ir rengėsi važiuot na
mo. Eidamas ant geležinkelio 
stoties susitiko su dviems mer
ginoms kurios sakėsi kad va
žiuoja taipgi iii jojo miestą. 
Kelionėje josios užklupo ant 
senuko, baisiai ji sumusze ir 
atome visus pinigus. Palicija 
vėliaus suėmė abi merginas, 
Jean Clark, 20 metu ir josios 
drauge Betty Myers, 22 metu, 
kurias uždare kalėjime.

SZIMTAS LAIVORIU ŽUVO 
ANT LAIVO.

Kopenhaga? — Laivas Ma- 
lygyn, kuris daužė ledus Žie
miuose, susidūrė su dideliu 
lediniu kalnu ir badai nusken
do su szimtu laivoriu. Tasai 
laivas buvo vienas isz geriau
siu Rusiszku laivu kuris daužė 
ledus aut mariu. Laivas Lenrn 
likos nusiunstas ant vietos m:-., 
laimes viltijo suradimo nors 
keliu laivoriu.

ISZGUJO VELNE ISZ SER- 
GANCZIOS MERGINOS.

Frankfurt ant Maine, Vok.— 
Mies'telije Russdorf, artimoje 
Darmstadto randasi tikeji- 
miszka szaka žmonių vadina
mu “Sijoniszka Gmyna, ” ku
rie nevos užtemina velnius pas 
kitus žmonis ir užsiima jujn 
iszg'ujimu. Taigi, priesz Ka
le 1 as užtiko velne kūne devy
niolikos metu merginos, dūk-' 
tere naszles R. kuri nuo kokio 
tai laiko sirgo ant priepuolio 
kuria baisei suplakė tiksle isz- 
gujimo piktos dvasios isz mer
gaites. Prie tosios ceremonijos 
radosi irmergaites motina, ku
ri prigelbinejo kvailiams prie 
tojo darbo.

PAKARTA UŽ SUNAUS 
NUTRUOINIMA.

Pretoria, Pietine Afrika. — 
Mrs. Daisy de Melker, likos 
pakarta czionais už nutrucinl- 
ma savo sunaus Cicilo. Keli 
metai atgal toji motere nutru- 
cino savo du vyru bet likos pa- 
liuosuota per suda. Yra tai pir
mutine motere kuri likos ’ 
karta už žudinsto

PAGIMDĖ DVI PORAS 
DVYNUKU IN META LAIKO.

Chicago. — Mrs. Marie Col
son, 25 metu, pagimdė net dvi 
poras dvynu 1932 mete — vie
ni yra sūnūs o kiti d. iireles. 
Viena pora dvynuku (užgimė 
pradžioje Sausio menesyje o 
antra pora gimė Gruod žio 22ra

DU UŽMUSZTI ANGLINĖJE 
KOVOJE.

Taylorville, Ill. — Kada keli 
anglekasiai apleidinejo kasyk
las kurios priguli prie Peabody 
kompanijos, apsiginklavę, pt- 
kietai užklupo ant ju, pradeda
mi szaudyt. Anglekasis Vin
centas Rodems likos užmusztas 
kaipo ir motere Emma Com- 
mulato, 51 metu, kuri likos pa
taikyta per kulka. Asziuoni Ii 
kos maž-daugiau sužeisti.

Pikietai buvo pasislepia ar
timuose namuose isz kur szau- 
de in iszcinanczius angleka- 
sius. Daugelis likos aresztavo- 
ta.

tis eksplozijos davesį girdėt diena, Visi yra sveiki Y gyve- 
net už penkiolikos myliu. na. ... .J

§ I.sz 1,849,500,000 gyven
toju ant svieto 683,400,000 yra 
krikszczionvs.

DEVYNI KOMUNISTAI 
APKALTINTI ANT 

SUSZAUDYMO.
Moskva, Rosije. — Devyni 

komunistai, badai gana žymus 
virszinilikai, likos apkaltinti 
ant susžaudymo už suokalbi 
apipleszimo grudu magazinus 
Ukrainoje. Deszimts kitu ap
laike ilgas bausmes kalėjimuo
se.

Taszkante, kupezius A rest a- 
už
ir

su-

movas likos suszaudytas 
nužudinima savo paezios 
apipleszima magazino.

Penki kaimuoezei likos
szaudytais Kurgane už nužu
dinima jauno vaikino, kuris 
juos iszdave in rankas val
džios už vogimą grudu isz val- 
diszku magazinu.

SMARKUS DREBĖJIMAS 
ŽEMES AFRIKE.

Johannesburg, Union of S. 
Afrika. — Praeita Subata da
vėsi czionais jaust vienas isz 
smarkiausiu drebėjimu žemes 
kokio nuo senei nepamenama, 
bet bledes padare mažai. Žmo
nis iszbegiojo isz namu in sau
gesnes vietas. Murai mieste 
Natale sutruko o senesni su
griuvo. Orange Free State ir 
Zullulaud teipgi namai sutru
ko. Žmonis turĄo daug bai
mes bet gyvas-®-!0.! nepražuvo.

SZAKEMIS UŽMUSZE 
ŽMONOS MEILUŽI.

Biržų valscz. Buginiu km. 
begurksznojant aluti kilo pesi- 
tynes. Patkauka peiliu pim e 
Jul. Jaszinska. Szis grieže 
kampe stovėjusias szakesi ir' 
dviem smūgiais sunkiai sužei
dė Patkaukai galva. Po keliu 
dienu nukentejusis mirė.

Kalbama, kad Patkauka tu
rėjos intymius santykius,, su 
J-ko žmona. Del to ir kilusios 
pesztynes.

17 LAIVORIU ŽUVO 
DEGANCZIO LAIVO.

Cherbourg. — Puikus Fran- 
cuziszkas 41,000 toninis laivas 
“Atlantique” sudegė artimoje 
Isle of Guernsey Seredos va
karu. Septyniolika laivonu 
pražuvo deganeziam 
Baisus buvo padėjimas 
kurie radosi ant dugno 
o ypatingai peczkurei,
sudegė ant smert, nes negalėjo 
iszbegti in laika. Laike nelai
mes, ant laivo radosi in 229 
darbininku ir laivoriu.

laive.
tuja, 
laivo 
kūne

Paskutines Žinutes

U Lancaster, Pa. —. Wii- 
liamas Kulp 71 metu, far-mens, 
insidejas szmo'ta dinamito m 
burna, uždege ir eksplozija nu
traukė jam galva. Padare ta: 
isz kokio tai nežinomo ru;;e- 
czio.

L Philadelphia, 
sunaikino dirbtu 
Steni & Co., prie Delaware 
upes. Devyni namai sudege. 
Bledes padaryta koma ant mi
lijono doleriu.

I gms
Jacob

f York, S. C. — Pana Zula 
Stephenson 52 metu, likos nu
plakta ant smert per koki tai 
Will Sanders, kuris liros už
darytas kalėjime. ■ Ji /

NARUTAVICZIUS NUSIŽU
DĘS ISZ NUSIMINIMO DEL 
LIETUVOS — LENKIJOS 

SANTYKIU.
Ryga, Sausio 2. — Gautomis 

ežia žiniomis, Kaune nusiszove 
Lietuvos patriotas Stasys Na
rutaviczius, 80 metu.. Nusižu
dęs isz nusiminimo delei in- 
temptu Lietuvos ir I.enkijos 
santykiu.

Velionis ' Stasy 
ežius 
Žemaitijos 
mokslus jis 
ežiuose ir ežia 
advokatavo, 
dalyvavo v 
kime ir buvo 
patriotas. 
Vilniaus seime 
jus karui nebėgo in 
pasiliko savo mylimi 
sziuose ir vėliau likos i 
tas in Lietuviu Taryba, 
Vasario 16 d., 1918 meti 
kelbe 
be. Po

v. Stasys Namtaviczius.

Jo brolis inžinierius Tada?> 
Narutaviczius, tik jaunyste 
praleido Lietuvoj. Nusikaltę^ 
caro valdžiai, jis iszvyko m 
užsieni ir ’ 
baigė 
k u 
sijos 
Pabuvęs 
jis iszvy 
dirbo 
kiek laiko 
carija, 
t i 
versitete. 
somai 
kviestas in 
ja, kaipo eksj>effli^WaiT<e Pa
ryžiaus taikos derybų. Dery
boms pasibaigus ir Lenkij.u. 
atgavus nepriklausomybe, su 
gryžo in Lenkija ir Narutavi
czius. 1922 m. seimui renkant 
piimaji Lenkijos prezidentą, 
tautiniu mažumu, socialistu n 
kitu pažangiųjų sroviu balsais 
Tadas Narutaviczius ‘ ir (tapo 
iszrinktas pirmuoju Lenkijos 
prezidentu. Lenkijos atgalei- 
viai delei to pakele dideli 
triukszma, kam tautines mažu
mos pagelbėjo iszrinkti Lenki
jos prezidentą ir neužilgo po 
iszrinkimo, ‘prezidentas Naru 
taviežius Lenku likos nuszau- 
taš.'.kai jis važiavo atidaryti 
Lelijos dailesqiaroda,

s mokslus 
tuo lai-

’ Ru-glaudėsi

pjo.1

pne.

lename szvi 
■itete. Kimia: 
ai Lenkijai, 
istas in Ldif

:is profesoriam 
bicapjos uni- 
ntis nepriklau-

igaci



as Girdėt PoSzhubui
I

Apsiženijo su ja. Veseile bu
vo didele, linksmybes p’lna, al 
koholio daug, linksmintasi iki 

Į paežiam rytmecziui.
Apie penkta valanda vyras 

' nusivedė savo jauna, myli
miausia paezia in pataisytus.

i sau gyventi namus, kuriuose,
• ant galo atsirado tik du vienu.
Net tarnaites namuose dar ne-t

: buvo. i
Tik abudu vienu!.. Ji labai 

gėriauses . sarmatinosi. Pirmu sykiu savo 
Angliszka- gyvenime radosi tik vienu vie

likes apszauktas na su vyru, buk nebūk sveti-: 
triube-‘ 'P° geriauses sportininkas mu nes jis jai nebuvo nei bro-i

i lis nei tėvas nei giminaitis. Iri i
‘jis pats taipgi buvo nedrąsus, 
beveik susisanmatines. Ja drą
sino savo žodžiais bet taip ne-;

i pasekmingai kad tankiai mik-i 
Į sėjo, maiszesi ir niek-niekius 
i pasakojo, rausdamas kas karta

■ ant; vis labiau. _
Atlantic City ant savo metinio užlaikymo. Tėvas buvo tame Kada abiem nesiseke> tare: 
seimo, profesorius Dr. Bruno ■ laike nesveikas ir negalėjo sto- — Matau ?og. esi uuvarSu<’ 
Oetteking apreiszke kad jaigu t i in suda todėl dukrele negu- duszyte, tai eik m lova... . 
moteres nepaliaus kirpti (ba-'i įėjo pamatyti savo tėvo. Tėvas' — Ne’ ne’ ne! Uzlokius; 
byt) plaukus tai plaukai augssu motina persiskyrė kada Ma- i 
(jau ir dabar auga) ant kruti- i rinte turėjo vos viena meta to
nes, kaklo, veido, ranku ir ko- Jei tėvo visai nepažinojo, 
ju nes tankus kirpimas plauku 
ant galvos sunaikina szaknis' 
plauku ir sudunitina augimu)patalpino klausymą 
plauku ant kitu daliu kūno.

Garsinga Francuzine inspė- 
toja ateities, Madam Fraya, 
kuri inspejo pralaimėjimu pre-į 
ridento Hooverio, nužudinima' 
jFiaiicuziszko prezidento Don- 
įner ir mirti Aristide Briando 
— ant 1933 meto nemato nieko 
gero tiktai vienus “triube- *■- I
liūs.” ;

Madame Fraya turi svietine’ 
garbe kaipo motere, kurios iu-i 
spejimai ateities iszsipildo: 
geriausia nes inspejo daugeli

GERIAUSIAS 
SPORTININKAS. 

Gene Sarazen, 
į Amerikoniszkas ir 

svarbiu atsitikimu ant svieto. | golfininkm 
O kas kiszasi visokiu “l 
Įįjį” tai ant to jau neapsiriks.; 1**32 mete.

( /Moterėles, drebėkite isz baU Būdama akyva matyti kaip 
iries nes jaigu nepaliausit kirp-1 isztikruju iszrodo josios tėvas, 
ii sau plaukus ant galvos tai Mare Lax, 16 metu mergaite,; 
pavirsite in beždžiones. atejo m suda Milwaukee, Wis., 

Ant susirinkimo svietiszku kada tasai turėjo stoti už ne- 
mokslincziu kurie suvažiavo in ; mokėjimą josios motinai

|fo ebul 
a del josios uraš, szeszta valanda

i džiauti ’ 
jo kambrreli

į nia Pipiriene, pati ku
nuo valgomu tavom, ypa„„ 
metu senumo, sėdi ant žemos

■ kėdutes ir lieja karezias asza-
■ ras iii balistine skepetėle nuo 
nosies.

Buvo ka tik parėjus nuo gar- 
! sios burtininkes, kuri bure isz

•■s doleriai, tai yra 
ta bet asz del josios

■pora

njai del jos

tiktai deszimts!
Ka? Deszimts doleriu in 

bala numetei?
— Bot dasižinojau kokis tu 

vyras! — Tris merginas turi!..
—- O tu pasiut-bobe! Kur ji

daviau deszimts, kad tik apie 
viską pasakytu, nieko ne sldp-l

; tu. Na tas rakalis, asz jam pas-! 
i lentinius plaukus nuo galvos
nupesziu, tam szun-palaikiui! gyvena? Eisiu, tai jai kaulus 
Ir taisės paleistuves surasiu, o sulaužysiu tai ru.

. . . . gyvos isz mano nagu ne iszeis.
LIUOSAVO PROHIBICIJOS ki^zmio.

Taip — mano mylimi skaity-;
tojai! Nemislykite jog būrimas
isz delno, isz kazyru, isz
Žvaigždžiu navet, tai jau persi-

■o rrohibici j seneias būrimas, o dažinojimas;
isz sumuszto kiauszinio tai
daug tikresnis, tai ve, tikres
nis! yra tikriausias būrimas.

Taip pritaikinėjo ponia Pra-
taszuviene, kaiminka ponstvos 
Pipirienės.

— Tai mano dobilėliai — 
; kalbėjo — sumusza szviežia 
Į kiauszini, paleidžia, ant vande-

GUBERNATORIUS PA-

PRASIŽENGĖLIUS, i
Kalifornijos gubernatorius; 

James Rolph, ana diena pa- 
liuosavo isz kalėjimu 133 žmo- į 
uis, kurie peržengi 
jos tiesas. Kalifornije atmetė 
prohibicije todėl nemano ii- ; 
glaus bausti žmonis už laužy
mą prohibicijos.

raganai!
— Ka tu nori! Ji isz to gy

vena — ir teisybe sako.
— Ar teisybe?! Ta beždžio

ne! Kur ji gyvena? Tris szon- 
kaulius sulaužysiu, taip man 
Dieve padek!

— Nedarykie vaidu nes tas 
ir taip del tavęs nieko nema- 
czys!

— Deszimts doleriu tai ne 
szposas! — užmusziu boba ru...

— Jėzau, Marija, — ir da 
eisi in kalėjimą. Ir už ka? Už 
teisybe?

— Ar žinai, bus to viso ga
na! — Ar tu tiki tai bobai?

— Tikiu.
— Bet isz kur ji gali apie 

viską žinot?
1 — O, ji -apie viską žino isz 
kiauszinio.

— Vardan Dievo ir Sūnaus!
Isz kiauszinio?

— Taip, isz vietinio kiau
szinio. ,

— Tpfu!—'dabar tai jau 
nieko nesuprantu!

? —- Nes nežinai kaip jiji tau 
sumusza kiauszini ant bliude- 
lio ir bure.

! — Kaip tai sumusza man
kiauszini? ,

— Tai negirdėta istorija.
Ir taip viską žino?

Viską.
Na tai stebuklas! Tiek 

merginos ant to, jau dabar asz nelaužau jhi *

— Ir ji ka ten! Neverta su Į 
tokiu rankas susiterszt! Apsi-j 
malszykie ponia, apsiszluosty-.

! kie aszaras. Ar girdi, rodos po- ’ 
nios vyras pareina. Asz begu! 
Tiktai ponia apsimalszykie.

Ponia Pipiriene nustojo stan- 
! gus ir nusišzluoste aszaras nuo 
veido bet da kniaukė.

Duryse stovėjo 45 metu vy
ras, truputi plikas, diktas ir* 
storukas.

— Kas ežia stojosi, Zosele?, 
buvai krome? jeszkojai ma
nes ? — paklausė. — Ar buvai 

, krome?... Kas tau? tu verki?
i ko? kas ežia stojosi?
! Pipiriene pradėjo žlumbt isz 
i naujo, kaiminka ne matant isz-
sprudo.

— Pasakykie man, klausiu 
tavęs, ko tu verki — paklausė 
vyras. Kas tau yra? Ar vela ko 
neužsimahiai ?

— Juo-da-plau-ke užsima
nė... ar supranti. Juo-da-plau- 
ke su žaliom akimi... tu nie-

! kadejau, tu gremėzde! Namie 
tai ne penkių nesuskaitai o pas 
juod-plauke tai kaip ant szriu-

{ bu!..
! — Pasiutėlė! Ka tu pliausz- 
ki?! Kas do juodplauke? Kas 
su tavim darosi? Ar durna-ro-Į 
piu apsivalgiai? . ..... Į

— Ha, trys i
kart! Rakali!.. j kaulu, bet pasakyk-gi nmh kur

! — Pasiutai!.. Dievaži, pa- jiji buna nes ir asz norecziau 
siutai!
ant sprando ir apie szitokius 
daigtus posmuoji!

— Meluoji begediszkai! tris- 
deszimts penkis pabaigiau da
bar Liepos menesyje... Nore- 

. tam man metus padaugint, 
pats turėdamas szeszesdeszimt 
metu?

I — Nu-gi kaip rode metri
kai?

— Ka ežia supaisyt metri
kų ! Tu žinai jog kunigas pada-

i re klaida apie keturis metus!
— O galybe Dievo! Net — Tegul buna ir taip, bet 

tris? O rakalis! Tris!... Ar-gi ko-gi tu nori?
tai galima būti? Net tris ant 
kart?!

siuntė? Sakyk tuojafus!
Inbauginta mergina pradėjo ; 

pasakoti.
— Praszau ant manes ne- nio ir žiuri in ji, žiuri, galvoja, 

pykti bet kokia tai pabuvus ; skaito o paskui kaip pradeda 
ponia stovi ant rinkos ir i;iĮ szneket tai szirdeles viską pa- 
czionai siunezia visokias tar-į 
naites. Sako visiems idant ne
pasakotu kad ji siunezia nes ji ■ 
turinti ant to tam tikra prie- I 
žasti. Czionai dar turi ateiti 
asztuonios tarnaites, penki' tar- 

vienas

Ne, 
turtus!

— Bet-gi vaikeli, prie stalo i 
! juk nemiegosi ir turi po tokiam ’ 
j vargui atsilsėti...

Tlulas Angliszkas laikrasztis! Negaliu...
— Asz tave suprantu labai

, , . . ... gerai — sako vyras, — tu sar-1budu geriausia auginti musu .......
t , , ,,,, imatiniGsi, tai asz iszeisiu m ki-dukteres?” i ......

Laikiklis aplaiko taksiai,- ■ta kamban ir ats«”ls‘” a”‘ s»'
Tos.

. ,. . ’ • • • , — Tai gal...buvo tinkam muses ir gerialuses
, . , , • t-l — Na, matai...kuri patalpino o vra tai sekau- .

i Netrukus įau buvo tamsu- tis: Į . i. . -i .. . balnuos poros namuose.“Pirmiausia padarykime isz:J K . |
... • • , Bet po trumpam laikui iszsi-

iu geras knkszcziones ir dru-i 1 ,
. . .. -i • -i . girdo varpelio balsas pas du-:tos szirdies, paskui duokime & T . 1 j

t . , , T , ;ns. Jaunas vyras vien-marsz-!joms pradini mokslą. Iszmoky-1 . , . , i
. . ... , kinis iszszoko isz lovos ir ati-kite lamos pagaminti gera vai-1

. . i .. " '• • J T„ ’dare duris. Tarp duriu pasird-gi ir dirbti namini darba. In- ■ 1
kalbinėkite joms kad vilnone1 c^e ^°^a‘
szlebe, už kuria užmoka, yra! — Kas yra? — paklausė.
geresne.ne kaip szilkine kuria — Girdėjau kad ponas rei- 

■' kalau ji pieno. I
— Tai neteisybe! — suriko 

■— iszsineszk laukan! Į
! Kaip tik spėjo sugryžti in
lova, vela kas suskambino. Nu
ėjo ir atidarė. Tarp duriu s to-;

į vėjo koksai tai vaikas. |
! —, Kam tu ežia po visu vėl-į ^ur Pasi^eP^ nuo^ lietaus, šu
lniu' skambini apie pusiau-nak- i szlapes ir perszales, zurzėjo

, ' ant Dievo, kad tęki lietu da-
— Dabar, praszau pono, ne leido?kuris ji teip nuvargino 

pusiau-naktis bet septinta ry- Įnikę keliones. Kada teip no
te. j, iszmintingai rugojo ant Ap-

— Tai ko-gi nori, kas ežia' veizdos Dievo, injojo in tankia 
•tave szauke? | girria ir vos nenumirė isz bal-

— Man liepe czionai at-; mes paregėdamas iszlendanti 
neszti pyragaieziu prie kavos.' isz tankumynu banditą su at-

— Eik sau, man pyragai- kisztu karabinu, norėdamas ji 
ežiu nereikia! | nuszauti. Bet parakas skylute-

Užtrenke duris ir sugryžo in; je karabino suszlapo nuo lie- 
lova. Bet tuojaius vela kas su- taus taip, kad nors du kartu 
skambino.

Szetoniszkas užvydejimas 
vieno priesz kita turi baisės ežius atsakymu bet tik vienas : 
pasekmes, kaip parodo sekan- 
ti^lBMfcmas.

Lenkijoj, du jau- 
rbo tam paežiam 

turėjo kokia 24 
s isz juju buvo 

ts o kitas bjau- 
I griekai. Ant- 
!ge užvydejimu 

rgalejo ant jo ne 
. radosi ant burdo 

t name. Kada pir
mojo sau ramiai, am- į gaiuna ant bargo. 
o jam in galva su kir-' Tnkalbinekite kad doras dar- 
auszdamas ji ant vie-; bininkas yra daugiau guodoja- 

r'tam supjaustė kuna ant I mas ne kaip kokis szpicukas 
Į.u, paslėpdamas baczkoje. kuris yra pasirodęs kaip leliu- 
das ji nubaudė tiktai ant į 0 pakauszis yra tuszczias. 

.eseimts metu nes iszsidave/jaigu uores pasilikti gaspa- 
:ad jisai' bu^;Mil]Aii? proto^^^V1, tegul nepaiso ant turto

Kitai ant dorybes vyro -nes 
metai už doro ir darbszaius vy-Sodžiuje Green Castle, vBK ____

Jijoj Maryland, atsibuvo pri- ro motere gali būti laiminga, 
jverstina licitacija turtelio far- 
inerio Frano B. Statler.

Visi arkliai likos parduoti po;
penkis centus už viena, karves

Iszmintingi Žodžei
* Gardžiause yra duonele,

ir versziukai nuo 10 lyg 75 cen-j savo rankom uždirbta, 
tu už galva, kiaules po 50 cen
tu ir t.t

Už visa turtą vargingo far- 
inerio likos surinkta 85 dole
riai o priek tam aplaike $37.50 
užt12Į-j akeri u užsėtos dirvos. 
Pavietas .pardavė jojo turtą už 
taksas.

Pagal žmonid senoviszka pa
tarle tai jaigu Kalėdos buna 
žalios, kadh apvaikszcziojame 
gimimą Kristaus, tai ant Vely- 
kttdllįesime sniegą su szalcziu.

Idant duoti mokslą visom 
tautom kurias randasi po boi- 
szevikiszka valdžia, darakto
riai turi naudoti net septyneš- 
deszimts visokiu kalbu ir dia
lektu. Isz kožno tukstanezio 
studentu 624 yra mokinami 
Rusiszkai; 175 Ukrajiniszkai; 
36 Balt-Rusiszkai; 27 Totorisz- 
įkai; 19 Georganiszkai; 14 Ar- 
įneniszkai; 10 Turkiszkai; 9 
Uzbekiszkai ir likusieji kito
kioms kalboms. — Tikra Babe- 
lonija! j „ .

* Buki© geresniu, o busi 
laimingesnių.

* Kaip plienas ugnije, taip 
būdas žmogaus artavojesi bė
doje.

* Kaip zerkole viskas at- 
simusza, teip darbuose musu 
atsimuszineja musu szirdis.

* Niekados tau gerai nesi
seks, jeigu sėdėsi rankas pasi
brukęs ir nieko naudingo ne
dalysi.

* Tasai laimingas — uba
gas ar turtingas, kuris yra už- 
ganadintas isz savo darbo, bū
tos ir turi czy'sta savžine.

* Kožna, jeigu gali, reikale 
suszelpkinekie, niekam nieka
me nekenkie, teip privalai da
lyti del savo artimo.

* Pripažinimą nuo svieto 
ir pagyrus gali aplaikyti ir

niekszai, -— ant paguodones 
doraus žmogaus įniko dorai 
užsidirbti.

* Niekas tokios intekmes 
ant žmogaus rieiszvere kaip 
mokslas duotas jam per moti
na; to negali užmirszti lyg
smert, kad ir szimia metu gy- tu žinai kad 
rentų.

ponia?

n ai, vienas lekajus, 
barzda-skiitis...

— Kas tokia ta 
Kaip ji iszrodo?

— Tokia stora ponia, gyve
na prie Vilniaus gatves, su 
skrandu ir visus kalbina in 
czionai eiti ir skambinti ir už 
tai dar užmoka.

DEKAVOKIE DIEVUI 
UŽ VISKĄ KA TURI

j Viena karta sugryžinejo tur
tingas kupczius raitas isz jo- 

. marko, turėdama^ prie saves 
gana dideli skaitlį' pinigu, kad 

! sztai užėjo baisi viesulą ir pra
dėjo smarkei lytie ir žmogelis 

j visas perszalo. Neturėdamas

sako!
Tai mat, dasižinojus ir ponia 

Pipiriene tik sziadien nuėjo 
pas burtininke ir dasižinojo 
apie bjauru pasielgimą savo 
vyro, su kuriuom pergyveno 
jau septyniolika meteliu iszti- 
kimai ir dorai.

— Ai! Ai! — verkė nebage- 
le dabar, sėdėdama ir skun- i 
džiasi priesz atėjusia Praia-; 
sziene: — Tas paleistuvis! tas, 
niekadejus, tas prakeiktas ku
melys!

— Kas tokis? kas, mano 
brangi ponia!

— Nugi kas, jaigu ne jis, 
tas rubuilius, tas nevos šzven- 
tas, tas pagirtas nuo visu mano 
vyras!

— Ar jis?! O Jėzau, Mari
ja! ka ponia kalbi? Ar tai pa- 
naszus daigtas... Baisybe! Na
gi apsakyk man ponia apie vis
ką... tegul ponia apsako apie 
savo vargelius ir rupestelius o 
bus lengviau...

Ar tikrai ponia dasižinojai 
apie tai, ar gal, saugok Dieve, 
nutverei poną ant darbo?

—• Burtininke man pasa
kė... ak! tas piktadaris... n- 
hu-uhu... jog turi, jog laiko 
sau tris merginas!

Turi keturesdeszimts kad man ka isz kiauszinio isz- 
burtu ir tai ka akyvo apie ka 
asz nežinau.

— Ar tu? O kam tau?
— Jaigu buvai pas burti

ninke tai ar man nevalė? Ar 
asz kame niekesnis už taisės 
pones kurios karietose atva
žiuoja pas burtininke?

— Tai ir .tu iszmesi de
szimts doleriu! Nereike!

— Kodėl ne? Jaigu tu gali 
tai ir asz galiu.

. — O ant galo ka ežia pai
syt ka toji' boba burtininku 
zaunija ir buria.

— Nu-gi tu ka tik dabar 
taip gyrei ir tikėjai ka burti
ninke sake.

— Zosele... praszau tavęs, — Tai mat taip sau išz gai- 
kalbek iszmintingai nes asz les ties... matai isz... išz...

— Juk asz turiu tris mer-

Ar ko noriu? Bet ko tu 
į nori, mano seneli, jog net tris 

Taip, taip! Ir dabar lan- mylimas turi?
džioja pas viena juodbruva, sa
ke burtininke. Pati maeziau; ___ ___o_.
rode man kiauszini... Juod- nieko nesuprantu! Ka tai ženk- j
bruva, turi žalsvas akis ir ii- liną? Kokias mylimas? Kur? ginas tai noriu dasižinoti kiek 

Kada?
— O! tu žinai kur ir kada!

U-hu! U-hu! u-hu!
— Man rodos kad tavo 

ma ponia... apsimalszykie! akyse per daug guraus vande- 
Vyrai ne yra verti kad del ju nio pasidarė. Na liek, liek da! 
lieti aszaras! Nuspjaut ir ga- Pacypk da.
na! | Valandėlė nutilo. Vyras at-

— Gerai poniai taip kai- i sisedo szalia josios, 
bet... ponia esi da pana bet! — Zosele!..
asž? Ka pradėsiu? U-hu-uhu,! — Duok man pasilsi! Ne- 
uhu! Į dalypstek manes!

— Puokie poniute pakaju! — Beprote! Kas tau in gal-
— Oj> asz nelaiminga! Asz va prikalė apie tokias niekys- 

ji taip mtylejau, taip del jo ru- tęs ? 
pinausi ir buvau del jo isztiki- 
ma... Ak ! ak! Ne syki jis ma
ne nužiurihejo nes vis neteisiu-i 
gai! _ j

— Žinoma, žinoma, tai gal 
ir tas ^neteisybe,

— Ak, ka ponia sakai, ne-

bruva, turi žalsvas akis ir il
gus plaukus. Tuojaus nubėgau 
in kroma ir teisingai, tojo mer- 
gisziaus nebuvo! U-hu-uhu!

— Nesirupyk, mano myli-!

bandė in kupeziu szauti, bot 
Kas ežia dabar pasida- negalėjo, o tuom tarpu kup- 

re, gal susikalbėjo ar kas po czius smarkei užkirto arkliui 
velniy! į ir pabėgo nuo razbaininko o

Atidarė duris ir priesz save jau racĮosį toli nuo raz
baininko, atsikvotejo ir deKa- 
vojo Dievui už iszgelbejima 
isz tosios nelaimes kalbėda
mas:

—• Kokis asz buvau neisz- 
manelis, kad kantrei nenuken- 
cziau lietaus, kuris buvo de. 
manes geradejingu. Jeigu butu 
buvęs oras gražus ir sausas, 
buezia jau negyvas, o mano 
motere su mažais vaikais, pa
siliktu naszle, laukdami bevil- 
tingai mano sugryžimo. Rūgė
jau kaip neiszmanelis ant lie
taus kuris mane suszlapino o 
tuom tarpu esmių jam dėkin
gas už apsaugojima man gy
vasties ir viso mano turto.

Kiek tai žmonis rugoje ne- 
ums reikalinga: reikalingai ant visokiu daly- 
Iteyę czionai at-' ku ?

pamate kokia tai virėja kuri 
girdėjo kad jauniems ponams' 
reikalinga tarnaite o ji tuo* 
tarpu liuosa, taip-gi...

Užtrenkė duris ir davė sau' 
žodi kad jau daugiau niekam 
neatidarys.

Po tam kas suskambino taip ; 
ilgai kad net pati ponia liepei 
savo vyrui atidaryti duris pa
matyti kas tenai ir ko reikalai!-; 
ja. Jaunas vyras net szokinejo, 
isz piktumo.

Atidarė duris ir priesz save 
pamate vela kokia tai tarnai-■ 
te. Bet jos jau be nieko nepa- 
varc. Dasižinojas kad ji nori’ 
gauti tarnystes, liepe eiti vi
dun ir paklausė:

— Pasakyk tuo jaus, isz kuri

tarnaitę ir JS

— Ha! Niekystes!..
— Pasakykie teisingai, kas ?
— Ar nori žinot? Burtinin

ke man apie viską apsakė!
— Ka? Jog turiu tris mer- mano merginom? 

ginas? Ir fru tiki kvailai bobai?

tu turi jaunikiu?
— E, niekysle kalbi! —Asz 

burtininkiai netikiu!
— 'Tai tu nenori idant Gi

ežiau pas burtininke?
— Nenoriu, nenoriu ir ne- 

pavelinsiu.
— Nes gal ir aszdažiho- 

cziau apie taisės tris merginas 
ir da apie ka daugiau.

— Tai-gi mat del to kad 
del tavęs ko nepripliovotu o / 
juk asz tau sakiau kad neti
kiu!

— Na, tai tegul buna suti
kimas.

— Taip, sutikimas, ne pykt 
ir ne eit pas burtininke...

— O kaip bus siu tom trinĮį

teisybe y! Ponia! Asz tiktai vos Dideles ponios karietose at va
inojau, [tuojaus man pasakė jog > žiuoja pas ja. 
esmių {vyruota... jog vyras
n?.a»e ^pleMineją, jog turiu su!ir josios kvailos bpbbs,

Tegul jas kvaraba. A|Z 
O, tai ne kvaila boba! nepavydžiu!

— Cha-cha-cha!
— Pasibucziuokime!
Pasibucziavo — ir po

žiiioja pas ja.
—- Jaigu tokios ponios, tai



Arba Atrastas Skarbas
Požeminėje Urvoje.

Isz Angelsko verte F.W.S.B

n:! ir.. c 1
Tas savo nelaba giliu' 
ana kad priglaudę mir

®B^l<‘ nusidavė' asz 
i tai teisjW •

Kritiko ji mi viso- persitikr®
'■ •••".'d’do ji u■' :

Bjr praleidom 
^poomugais. I tada liepiau 
Bigas negalėdamas karti.

t visokiu plūdimu

Kana kad
piepaži/iStama bet da likos pa
trauktas priesz sudžia už žu- | 
dinsta o priek tam neteko savo '

■ isztikiamo" asilelio kuri koma 
mylėjo taip pat kaipo paczia ir

■ vaikus. O priek tam pati jau 
nedavinėjo atsilsiu diena ir 
nakti.

Fedras isz akyvumo paėmė
popiera ant kurios buvo para-1 pradėjo rugot jog gal papilde 
szyta koki tai ženklai nežino kokia žudinsta arba apipleszi- 

, moję jam kalboje ir pamišti- ma. Negalėjo josios kitaip ap 
i no, jog gal tai butu sziek tiek ' malszyt, 1 aip pripažint visa 
! vertos, atsiminė apie sena teisybe isz kur brangenybes
Maura kuris laike kromeli ant gavo, nes tuom kart primine 
tos paezios ulyežios, niutare pas 

! ji nuneszti raszta, gal jisai ga- 
i les perskaityt kas ant jo buvo 
i parasžyta.

— Tas rasztįis — atsiliepe 
Mauras, kada perskaitė rašzte 
Ii, — yra didelis užkeikimas 
ant atradimo milžiniszko skar 
bo bet ant nieko ne prisiduos 
jeigu prie jo neturi stebuklin
gos žvakutes.

Fedras atsake, jog turi tokia 
žvakute namie.

— Tai gerai, atneszkie ja 
pas mane, o persitikrinsiu ar 
tai tokia apie' kokia apraszc 
ant szito rasztelio.

Fedras nuejas namon atne
sze žvakute. Senas Mauras isz- 
baiides ir pavuostes ja pripa
žino, jog tai toji pati.

Fedras tankei girdėjo nuo
senu žmonių jog randasi mil-! piktadaris man sumelavo! Ma- 
žiniszki skarbai užkasti arti j tyt, jog Fedras nužudė taji pa
sėliu griuvėsiu užmiestije, bet kelevinga o žemeziugus iszeme 
sergėti per raganių kuris nie- isz dežukes kuriuos paregėjau 
ka neprileidžia prie tuju skat- 
bu jeigu ne moka juos užžadet. 
Ta viską apsakė Maurui ir 
abudu nutarė da ta. pati va
karą nueiti prie griuvėsiu ir 
persitikrint ar tikrai teip yra 
kaip ant rasztelio parasžyta.

Taja nakti abudu nuėjo prie 
griuvėsiu o kada ziegoris ant 
bokszto pradėjo muszt dvylik
ta valanda, Mauras uždegė 1 daugiau nepaliko kaip tik ta 
žvakute ir.pradėjo kalbėt už
keikimą.

Teip skaitydamas, staigai 
žeme atsivėrė szale stovineziu 
su dideliu trenksmu ir parege ' lenciūgus? Atiduokie man ko- 
jo trėpus vedanezius in gilu- — 
ma žemes. .

Norints abudu pėrsiemia di
dele baime bet nusileido tre- 
pais žemyn ir taip ilgai ėjo pa
kol ne daejo prie dideles urvos !

■T turin pats 
Wa naktilo iv. 

Kti prie to^vie- 
■n sumeluot ura 
avė tuo,jaus pa-

papi

Kada atėjo naktis, visi dusi 
galėjo (bobai uždaryt burnos ' clave prie urvas. Lauke visi m

Maurai kurie pamusze Isz 
* panūs tikėjo labai in raganls- 

ta. Skaitant “Tūkstantis Nak
tų ir viena” (kuria galite gau- j 
ti “Saules” spaustuvėje) rasi
te panaszias istorijes apie ra- 
ganistas, užkerėjimus ir t.t. 
kokia jums czionais ketinu ap- 
sakytie o kuria skaieziau labai 
senoje angliszkoje knygoje:

Kitados gyveno Granadoje 
vargingas nesziotojas vandens 
vardu Fedro, kuris maitinosi i 
isz uždarbio parduodamas van
deni.

Karta kada sugryžinejo va
kare jisai namo užtiko prie ke
lio gulinti sena Maura, kuris 
iszrode, kad jau jo paskutine 
valanda gyvenimo pasiartino.

Fedras būdamas geros szir- 
dies, negalėjo palikt sena žmo
geli lauke per visa nakti, isz- 
klauses ji dažinojo, buk neturi 
namu ne jokios prieglaudos, o 
idant senelis ne numirtu prie 
kelio, pakeles ji nuo žemes už
sodino ant savo asilelio ir nu
gabeno namo.

Nakties laike senas Mauras 
mirė; bet priesz mirimą iszeme 
isz anties maža dežukia pa
dirbta isz sandolinio medžio, 
atidavė Pedrui kaipo dovana 
už jojo milaszirdysta.

Po mirimui Mauro, Pedrc 
pati kuri turėjo ilga liežuvi, 

"pradėjo Visaip iszradinet ant 
jo ir bartis jog insikiszo in sa
vo dalykus, atgabendamas 
mirsztanti Maura in savo na
mus, nes per tai gali papulti 
in nelaime nes žmonis gali sa
kyt kad ji nužudei.

Fedras apmalszinejo paežiu- 
le kaip galėjo, kalbėdamas, jog 
niekas nedažinos apie mirti 
seno Mauro nes da ta paczia 
nakti ji nugabens in užmiesti, 
iszkas duobe ir palaidos. Kaip 
pasakė taip ir padare. Bet ne
galėjo pasislėpt nuo didelio 
užvyduolio skustbarzdžio ku
ris gyveno skeysai kele ir viską 
mate.

Skustbarzdis ėjo paskui Pe 
dra, mate kaip palaidojo lavo
ną szale kelio ir sugryžo vela - - .
namon nežinant Pedrui. Ant I ° liepsna nuo žvakutes puolė I 
rytojaus kada atėjo skustis ant tokio regėjimo kokio da 

žmogaus akis nebuvo maezius.
Krūvos aukso ir sidabro vi

sur gulėjo! Brangenybes neisz- 
pasakytos, žemeziugai visokio 
didumo!

— Turime pasiskubint, — 
tarė senas Mauras, — nes jeigu 
žvakute užges, tada abudu pra-

- žūsim, busime palaidotais gy- ti žmoniem apie atrastus skar-
persig^ndo iszgirdes užmetine-' vais. Isztares tuosius žodžius 
jimus sudžiaus; puolė prie ko- ■ pridėjo pilna maisza skarbo ir 
ju sudraus ir iszpažino viską,1 skubino in virszu. Kada jau 
atnesze sandalinia dežuke su-' radosi ant virszunes žemes, už

sidarė su dideliu trenksmu ro
dos griausmas sugriovė.

Mauras su Fedru atsiskyrė 
ir kožnas nuėjo savo keliu, bet 
priesz atsiskyrimą Mauras at- ne urvą bus uždaryta ant an/-

sviėtiszkas audžia, apsakė jam 
viską ka buvo mates taja nak- 
ti. Kada pabaigė ji skusti, su- 
džia spyrėsi idant skustbarz- 
dis eitu su juom drauge pas 
Fedrą ir apkaltint ji už papil- 
dinta žudinsta ir apipleszima 
lavono.

Varingas Fedras baisel

JenTi man ,?avc®| 
tirs atiduosi, tai tau p^HH^ 
birisiu gražiausia muzikos vei
kalą.

Kristina atsake:
— Ar galėsi paskambint?

kitaip kaip iszeme isz anties kantrei kada prisiartins pu- 
keliolika auksiniu pinigu ir' siaunaktis. Kada ant bokszto 
puiku lenciūgą ir padavė jai suskambėjo dvylikta valanda, 
nieko neisztares. į Mauras uždegė stebuklinga i

Motere persigando parege-; Žvakute, perskaitė užkeikime ' 
kaip priesz tai, o žeme atsivė
rė su dideliu trenksmu.

Sudžia su skustbarzdžiu »i. 
virszininku stovėjo kaip be ža-. 
do, baisei persigandę ir netu- j 
rejo drąsos ineiti in urvą. Mau-1 
ras su Pedru nespyrė idant ei
tu paskui, bet patys nuėjo tro
pais in požeminia urvą, kur 
paėmė du didelius indus pilnus 
aukso ir žemeziugu ir isznesze 
in virszu. Sudžia nudžiugęs už
klausė Mauro ar daugiau ten 
randasi skarbo.

— Randasi ten daugybe, o 
ypatingai didele skryne ku
rios negalėjome pakelt.

— Neatbūtinai turime ja
ja’iszgabent in virszu, butu tai 
didele kvailybe palikt teip di
deli skarba po žeme.

—• Tai eikite patys su savo 
draugais, nes mes jau pailsom 
o ant sžiadien mums užteks to, 
ka atsineszem, — tarė Mauras.

Sudžia negalėdamas isz go
dumo ilgiaus iszlaikyt atsilie
pė in savo draugus:

— Ko mes czion stovėsime 
kaip žioplei eime atsineszt ge
ležine skryne. — Isztares tai, 
visi leidosi žemyn in giluma že
mes, o norints visi drebėjo isz 
baimes bet godumas eme ant 
ju virszu. ” "

Kada jau buvo nueja kiek, 
Mauras užgesino žvakute, o 
žemo akimirksnije užsidarė su 
dideliu trenksmu.

— Ka tu gero padarei? — 
suszuko su baime Fedras. — 
Uždarei sudžia su jojo drau
gais!

— Tokia Dievo vale, — at
sake malszei Mauras. Tegul 
tenais prisisotina skąrbais, pa
kol ji kitas isz tenais ne iszgel- 
bsti. — Baigdamas tai kalbėti, 
numėtė stebuklinga žvakute 
toli nuo saves. — Apleisim 
Granada da ta paczia naktį. 
Juk esame turtingi o tiejei 
skarbai ka isznesziau, užteks 
mums lyg smert. Asz eisiu m 
savo teviszkia o tu, jeigu esi 
iszmintingas czionais ilgiaus 
neapsistosi.

Po iszsidalinimui ligei skar- 
bus, atsisveikino su savim, 
Mauras nukeliavo in Afrika o 
Fedras nukeliavo in Portuga
lėje kur savo laike pasiliko di
deliu bajoru, nes taip jo patr 
sau vėlino, buvo mylėtas per 
visus ir gyveno malszume nau
dodamas iszmintingai' savo 
turtą kuri paliko jam mirsz- 
tantis senas Mauras.

Sudže su savo godžeis drau
gais gal ir Sžiadien randasi po 
žeminoje urvoje, o ju kaulai 
prisisotina požeminiais skar- 
baisį kuriu negalėjo naudot, o 
tai vis per dideli godumą.

jus tokias brangenybes ir vela

jai, jeigu apie tai kam pasakys 
tai dings juju visas giliukis ir 
netikėtas turtas.

Motere prižadėjo 'tylėt. Bet 
katra motere tyli? Isz akyvu- 
mo negalėjo susilaikyt. Sura
do Pedros maisza, rado jame 
puikius žemeziugus, lenciūgus 
auksinius ir kitokias papue- 
szas. Apsiredžius užsidėjo tais 
brangenybes o atsistojus prie 
zerkolo kuris kabojo arti lan
go gėrėjosi isz teip puikiu pa- 
puoszu.

Ant nelaimes paregėjo jaja 
skustbarzdis stovintis teip-g. 
lange ir net suklyko Isz 
džiaugsmo:

—- Na, tai dabar turiu tap 
rakali po savo valdžia. Pinna 
iszsikalbejo jog nieko neturė
jo kaip tik dežukia. Bet tasai

ant jojo paezios. Eisiu vela pas 
sudžia ir pasakysiu ka regė
jau.

Nepoilgam sudžia su kitu 
virszininku ir skustbarzdžiu 
atėjo in Pedros narna, paszau
ke užsirūstinęs:

—• Kaip tu drisai man teip 
begediszkai meluot, jog tau 
nirsztantis pakelevingas nieko

ja dežukia padirbta isz sando 
linio medžio ? O del ko tavo 
pati sžiadien buvo pasidabinus 
in žemeziugus ir auksinius

greieziause tuosius skarbuS ir 
džiaugkis kad tave ne liepiu 
pakarti.

Ka turėjo daryti Fedras, tu
rėjo atiduot turtą ir vela pri- 

' sipažino prie visko.
Sudžia paszauke Maura, nuo 

kurio teip-gi dažinojo apie 
paslėpta skarba požeminėje 
urvoje, kuri liginosi su apsa
kymu Fedro.

Bet Mauras būdamas isz- 
mintingu žmogum, apmisliuo 
būda kaip apgauti nelaba sė
džia. Pasakė sudžiui jog butu 
tai didžiausia kvailybe garsiu-

bus. Juk požeminėje urvoje 
randasi tiek skarbo, jog užteks 
del visu, priek tam dadave:

— Pasidalykim visi lygei 
isz teip didelio atradimo. Pri
žadėk tai iszpildyt o asz prigel
bėsiu tau tame darbe, nes jei
gu to neprižadesi, tai požemi-/

džiui ir prasze idant jaja sau 
pasiliktų

Sudžia buvo labai godus 
žmogus, tkys jojo net pražibo 
isz džiaugsmo paregejas dežu
kia būdamas tosios nuomones, siliepe in Fedrą: Į žiu o skarbas dings ant vis;
j°g joje randasi žemeziugai ir Į — Atsimink, idant nieko dos: 
brangenybes, bet kada atidarė apie tai nekalbėtum savo pa 
jojo nusiiiįnimas buvo neisz- 
pasakytas, j-ades joje tik koki laikys slaptybes, o jeigu isz- 
ten raszteli maža žvakutia. duotu tada butu po mus.

Sudžia stgražino Fedrui de
žukia su viųiUom kas joje ra- tai nieko nesakyt paezei. Pa
bosi ir liepi pedrui eiti namo. davės raszteli Maurui o pats

- j Sudžia būdamas labai godiU 
czei, žinai jog tavo pati neuž- žmogus, nutarė apgaut Maura, 

ir jeigu pasiseks tai užgriebs 
j visa skarba del saves. Pamis- 
linias truputi atsiliepe:

— Tavo apsakymai apie 
tuosius skąrbus yra gkyvi, bet

Fedras prižadėjo jam apie

Prisidave tėvui pirmiaus.

—■ Ka gavai ant Kalėdų.'
— Maszinelia ant skutimo, 

h — Kaip tai ? Juk tu da de- 
/szimts metu ir nesiskuti?

Tai nieko, mano tėvelis 
pasakė kad pats jaja naudos 
teip ilgai, pakol man užaugs 
barzda.

f

KUR LINCOLNAS PRALEID I DAUG SMAGAUS LAIKO.
Valdžia pradėjo aistaiinet sena miesteli Salem, Ilk, ir nu

tarė užlaikyti szita sena grille :ele, Rutledge Viešinami, ku
riame prezidentas Lincolnas, būdamas jaunu vyruku pralei
do daug smagaus laiko. .. .

(J TARADAIKA S

Szimet pirma karta asz ežia,
Kad po Nauju Metu truputi 

jums paporyėzia,
Namo isz Westu atvažiavau,
Ir dainuoti tuojaus ėmiau,

Buvau kur ten už Klevelando,
Kur yra didelis vanduo,
Del sporteliu vieta gera,

Gana didelioje apygardoje,
Tenais niekas nedejuoja,

Visi linksmai gyvena, 
Niekas nestena.

Apie szimtas familiju ten
buna,

Bet kelios — tai jau gana,
Nepaiso ne sunkiu laiku,
Subėga bobeles isz visu

kampu,
Bobos ir vyrai kaip szunes

loja,
Girti, niekad neiszsipagirioja,

Kožna diena kontrabandai
atvažiuoja,

Anglikai su galvom linguoja,
Tenais ir kelios svetimos

randasi,
Kurios bambiliais naktimis

trankosi,
In bažnyezia nevaiksztineja,

Ir da. kitus iszjuokinėja,
Sako: kam turim pinigu duoti,

Veluk munszaines už tai
nusipirkti,

Vai yra ten pasiutiszku
gyvuliu,

Tarp tenaitiniu Lietuviu.
* * *

Vai Dievulėliau, susimylėk,
Mano senatvės pasigailėk,

Daug vargo jau nukentėjau,
Kada po Mizernes kontra

keliavau,
Ir in Nantikoka pasukau,
Isz piktumo vos netrukau.

Tuoj in viena stuba nuėjau,
Kėlės mergicas užtikau,
Ilgai būti ten negalėjau,

Ba nuo czesnaku galva
suskaudėjo,

Kaip kalvio dumples dundėjo,
Netoli stovėjau,

Viską kas darėsi regėjau,
Keli pradėjo klykti, 

Ir baisiai cypti.
Kelios Lietuviszkos rūteles,

Susivelia kaip aveles,
Su makaroniniais paliaukite,

Su tokiais neužsiduokite,
Ba vardus visu pagarsysiu,
Svietui iszduosiu, nieko ne

slėpsiu.
Atsilset in aptieka nuėjau,

Ten dvi balandėlės užtikau,
Bet žiūrėt ant ju negalėjau,
Isz piktumo net drebėjau,

Miltu ant terlu pirkti norėjo, j Broliu knyga senejo, ir jie 
Bet gerai susikalbėt negalėjo, ja visai nesidžiaugė, Jie trok-

Gimi monki — sustenėjo, 
Jes misis, ju tikra monki, 
Ju frend luk laik donki, 

Aptiekorius nusiszypsojo, 
Man su ranka pamojo,

Tosios monkes padus czeve- 
ryko krimto,

O seile isz burnos slinko, 
Koki ten raudona siutą turėjo, 

Balta kepure dėvėjo,
Isztikruju iszrode kaip 

bezdžionka,
Toji Lietuviszka pagonka.

# # #

In Vanden-puoli ant keliu 
valandų nuvykau, 

Pas savo gera tautieti 
sustojau,

Nuo jojo' naujiena iszgirdau, 
Ir sau in knygute užsirasziau, 

Girdėjau kad ten dvi bobeles 
yra, 

Kožna paniekina savo vyra, 
Tankiai in koza sodina, 
Ir juos asilais vadina,

Nėr dyvu, vyrai tame kalti, 
Nuo pleczkutes nenori 

atsitraukti, 
Akis užsipylia per dienas, 
Neiszsipagirioja ne vienas. 
Isz juju girtybes kiti pasi

naudoja, 
Ir moterėles prie saves vilioja.

O kada tokia moterėlė 
pasileidžia,

Tada vyrai jaises apleidžia, 
Vyrai! Bukite gerais del savo 

moterių,
Be reikalo nepraleiskite savo 

doleriu,
O tada jusu moterėles jusu 

neapleis,
Ir neužsidavines su kitais.

Brangus 
Deimantai

Gyveno graži karalaite Kris
tina. Ji turėjo penkis brolius. 
Tais laikais princesėms nela
bai sekesi. Butu jai visai blo
ga gyventi, jei jos tetule neim
tu jei palikusi gražiu, bran
giu deimantu. Jos broliu teta 
nemylėjo, todėl jiems paliko 
tik viena knyga: “Priežiūra ir 
auklėjimas auganeziu berniu
ku.”

Vaikai tuo nebuvo patenkin
ti ir visai neminėjo tetules.

Jie norėjo Kristinos deiman
tu. Bet visos derybos su sesere 
baigdavosi tuo, kad Kristina 
jiems pasakydavo; “Deimantu 
vis tiek negausite.”

Mažoji princese norėjo kas
dien savo deimantus neszioti 
Bet jos motina sake, kad tai 
butu ne tik kvaila, bet ir pa- į 
vojinga. Tai-gi deimantai bu
vo saugiai laikomi, kol Kristi
na pasiekė ta amžių, kada jai 
deimantai ir kitiems parody
ti tiko.

man “Mergeles, malda,” teip 
dažnai kaip asz norėsiu?

Brolis iszsigando. Jis visai 
nemokėjo to kurinio. Bet greit 
susivaldė ir paklausė:

— Gal vietoje to tiktu tau 
į Beethoveno “Mėnesienos so- 
Inata?”

— Niekados, — suriko 
Kristina, —• niekados!

Mat, ji. norėjo nusikratyti 
brolio. Ji sake:

— Kai tu savo muzika baig
si, asz nieko neturėsiu. Tada 
tu busi turtingas, o asz — 
vargsze. Ne, ne! Deimantu tau 
neduosiu.

Tada pasirodė treczias' bro-- 
lis tapytojas ir sako:

— Jei man pavesi savu 
deimantus, nutapysiu asz tau 
toki paveiksią, kokio .dar ne 
esi maeziusi.

— Ar tu nutapysi Eulalia?
— paklausė ironiszkai szypte- 
ledama Kristina. Mat, Eulalia 
buvo negražiausia to kraszto 
moteriszke.

— Eulalia?! — suriko ta- J 
pyto jas. — Ta baisenybe?!. ..JĮ 
Niekados! Jfl

— Tai-gi tu nevertas iB 
deimantu, - atsake KriB

Tada atėjo antrasis bB 
kuris turėjo prekybos 1;^

— Jei tu man atid'B 
vo deimantus. — sakelg 
parvcšzin tau brangiausi® 
palu isz Arabijos.

— Bet asz dar nesuva® 
jau kvepalu, kuriuos ga^H 
per Kalėdas kaipo dovanas. ®

Ir brolis nieko nepesze. >
Atėjo ketvirtasis brolis; jis 

sugebėjo paruoszti labai pui
kius valgius.

— J'ei atiduosi deimantus 
asz 4f.;e kasdien skanėsiais 
vaiszinsiu.

Kristina nesutiko ir su juo.
Penktasis brolis pasiūlė jai, 

jog pastatysias gražia aukszta 
pili, kur ji gyvens kaip kara
liene.

Kristina atsisakė ir hūo to.
Praslinko metai. Kai Kris

tina buvo garsi ir visiems ži
noma, pasirodė karta nuosta
bus kunigaiksztiš. Jis taip 
pat norėjo deimantu, o juo la
biau gražiosios Kristinos. Jis 
mylėjo žibanezias akis, kara
laites iszvaizda, gražu būda.

Kunigaiksztis taip kalbėjo.-
— Mylimoji Kristina! Asz 

taip pat noriu tavo deimantu, 
kadangi su jais sau ir man lai
me suteiksi.

—- Kaip tai? — paklausė ji.
Kunigaiksztis atsake:
— Kadangi su sziomis

1 brangenybėmis gausiu asz ir 
tave, kuria asz labiau myliu, 
kaip visa pasauli.

I
 - ----------- o u ------- - ---------------- O

Viena nęvos prakalbėjo, szte trošzk'o deimantu. Jie gą-|

12 ISTORIJOS UŽ 25č
Nedarykia skirtumo terjp vaiku 

miliekia visus ligai. Velniszkas 
kaziriavimas. Jeszkojo tarnaites 
o rado paczia. Stebuklinga kuczia. 
Krėslas. Nelaiminga karalių ir jio 
vienturte duktere. Nelabas vyras. 
Prakeikimas. Delegatai pas grafa. 
Užkeikta skripka. Del tn, įa keti
na antra karta apsipaeziuot. Pikta 
Onuka. PREKE 25c,

W. D. BOCZKAUSKAS - CO,» 
MAHANOY CITY, P-A. . , --------- - ....



tomo
' > no n i j o s ti t i d a ryn i o 

Ims laidytos Loeper hotelije^
— Juozas Szimborskis, jau

nas vyrukas, likos užgriautas 
bruste, Seredoj ir likos iszkas- 
tas net 5:45 valanda vakare. 
Nelaime atsitiko netoli mies- 
tiszko meszlyno, kur Juozas 
su keleis draugais, iszkasinejo 
anglis isz seno brusto, kad 
sztai žeme nuslinko, užgrau- 
dama ji kone visiszkai. Zinc 
apie nelaime pasklydo po visa 
miestą. Supredcntas Unsinas 
isz Mahanojaus kasyklų su pa- 
gelba keliolikos darbininku 
emeši prie darbo ir atkasė Juo
zą, gyva, bet labai silpna,ir nu
vožė tuojaus in ligonbuti u 
manoma kad pasveiks. Toje 
paezioje vietoje nesenei likos 
užmusztas žmogus vardu Flail.

— . Tieji, kurie reikalauja 
senu’ drapanų, gali atsiszaukti 
in Raudono Kryžiaus Draugo
ves biurą kuris randasi ant, 
treczio laipsnio First National 
bankos, fino 9-tos valandos ry- 
te lyg 12-tai per piet o po piet 
nuo 1:30 lyg 4:30 valandai.

— Trys vyrukai, Jonas Cla
ims, 25 metu, paeziuotas žmo
gus, Antanas Bowers, 20 metu 

k ir Jęmas Džiadosz, sumanė sau 
Bkiadaryti triukszminga Nauja 

■bta per uždegimą ant artimu 
■te daugiau kaip 50 ,-varn 
■ leszimtinio procento (li
gi Trenksmas eksplozijos 
■L i s ns kad net davėsi gi r- 
^isa miestą, namai sii
Br laimei siiteszkejo 
K net plcisteri- mm 
K,o. Trejuose .-k Verno--

HFi ir 500 langai iszteszko- 
■> druties eksplozijos, kini 

, BFre in 5,000 doleriu blede-. 
■Alicija visus suome ir ketina 

BFkitus suimti. Vyrukai pavogė 
f daugybę dinamito, patronu ir 

fiusu isz magazino prigulinezio 
prie Trojan Powder Co., kuris 
randasi*arti New Bostono

— Ltarninko vakara’^bte- 

riu Draugiszkas Ratelis^paren- 
ge tikra “supraiz parti” del 
ponios F. W. Boczkanskienes, 
pacziules redaktoriaus “Sau
les”, 313 W. Mahanoy Avė., 
ant atminties sukaktuviu jo
sios gimimo dienos. Moterėlės 
pagamino puikia vakariene isz 
kepto indiko ir kitu gardžia 
valgiu. Ant atminties taip 
svarbios dienos moterėlės ap
dovanojo ponia Boczkauskiene 
puikia dovana linkedamos jai 
ilgo pagyvenimo, sveikatos ir 
sulaukimo žilos senatvės. O 
kad taja diena pripuolė sukak
tuves gimimo dienos ponios 
Džiogienes kuri taipgi radosi 
ant tojo vakarėlio, moterėles 
taipgi apdovanojo jaja su pui
kia atminezia. Po linksmam 
praleidimui keliu valandėlių, 
sveteliai iszsiskirste namo. Ta
me vakarėlyje dalyvavo sekan- 
czios moterėles: ponios: Saka- 
lauckiene isz Shenandorio, Vi- 
szinskienc, Džiogiene, Gegužie- 
ne, Grinevicziene, Pasiukevi- 
eziene, Kriauczinniene, Jaku- 
boniene, Rinkevicziene, Gudai
tiene, Julija Mockaitiene ir Ka- 
meiiickiene isz miesto. Poni 
Boczkauskiene sudeda visoms 
karszta padekavone už atmin
ti, puikias dovanas ir surengi
mą ‘ ‘ supraiz part i. ’ ’
SIENINIAI KALENDORIAI! Kas 
prisiims 50c., aplaikys 2 Sieninius 
Kalendorius ant 1933 meto. W. D. 
BoczkauskaR«Co., Mahanoy City, Pa.

Hazfeton, Pa. —- Lociiinjnkai 
ezionaithdu.aplinkiniu kasyiWj 
Ju, aprei kad visos kasyk
los dirbs pilna laika per iicap- 
rubežiuota laika isz priež, 
aplaikynio daug užkallnninui 
ant anglies. Kas diena kasyk
los iszleidžia nuo 300 lyg 500 
karu anglies.

AVilkes Barre, Pa. — Dela
ware and Hudson geležinkelis 

: paszauke in darba daugeli dar
bininku prie darbo isz priežas
ties didesnio krutėjimo ant 
geležinkeliu.

Wilkes Barre, Pa. — Glen 
Alden kasyklos pradėjo statyti 
nauja boilerhauze prie Stan
ton kasyklų, kurios sudege ke
li menesei atgal.

H Philadelphia.— Per szven- 
tes ezionais likos aresztavota 
apie 1,500 žmonių už girtuok
lyste ir peržengimą prohibici
jos.

§ Poni Lauterbach isz Vied- 
niaus, kuri yra labai patogi 
motore, turi daugiau kaip 
tūkstanti visokiu szunu.

§ Didžiauses pauksztis ku
ris sziadien randasi ant svieto 
yra ^triūsas (ostrich:) kuris 
daeina lyg asztuoniu pėdu 
augszczio ir svėrė 300 svaru.

666
GYDUOLE - TABLETAI - MOSTIS 
Sustabdo szalti pirma diena. Galvos 
skausmą ar Neuralgija in 30 minutu, 
Malarija in 3 dienas.
G66 MOSTIS de! sunkaus perszalimo. 
Veikiausios Gyduoles ka yra žinomos

Nebrangus Vaistas
Apsaugojo Vyrui Darbą

“Mano vyras kankinosi su neapsako
mu skausmu kojose ir jų ištinimu. 
Jis jau negalėjo dirbti. Daktarai pa
tarė eiti į ligoninę operacijai. Tuo
met aš nutariau . išbandyti Inkaro 
I’ain-Expellcrj ir ištrynus sutinusias 
vietas tris kartus j. dieną, tuojaus 
sutinimas pranyko ir mano vyras 
galėjo eiti darban. Pain-Expelleris 
ji išgydė.”

A. S.
Manchester, Conn.

iPAIN-EXPELLER

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED

PROFITS $623,358.62

Mokame 8-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride
dant prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalaus su musu ban
ka nepaisant ar mažat ar didelis.

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

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje 

t*"Ant 2-tro Floro, Kline Sztorc 
19 W. Centre St., Mahanoy City

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graboriua 

:: Gabiausias Balsamuotojas ::
• Geriausia Ambulanco 

rC patarnavimas szioj
npeiinkeje. Bile Ko-

AL Iriam laike, diena ar
Įf i lakti. Visada turi pil-

■Jr, na pasirinkimą meta-
n ’ liszku ir kieto medžio |

Grabu. Laidoja nu- |
mirelius pagal naujau- J

I šia mada ir mokslą. s
į Turiu pagelbininke L

moterems. Prieinamos !|
prekes. ^3

DU OFISAI:
MAHANOY CITY;516 W. Spruce St.

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, FA., 439 Willing Street

Bell Telefonas 538-J

S SHENANDOAH, PA,
i *• .f .■; - -----
! j- Ji^igis Kalinauskas, ge
nai žinomas gyventojas gyve
nantis ant Heights, mire praei
ta Petnyezia namie, 244 India
na Avė., sirgdamas koki ta: 

. * laika. Velionis pribuvo m
■ležaAtlesr i Amerika Imdamas jaunu vvr-,.,-- 
iHlHDinui l 'n t , . ,, , o r.i kn ir dirbo kasyklose. Paliko 

paezia Jeva, dvi dukteres Ade
le ir,Ona kaino ir aunu Jurgi 
ir du brolius Juozą ir Motiejų 
Lietuvoje. Laidotuves atsibu
vo Seredos ryta su apeigomis 
Szv. Jurgio bažnyczioje. Palai
dotas ant vietiniu kapiniu.

MARU

LAIKE BOMBARDAVIMO. 1

Hazleton, Pa. t Vladas Ja- 
nuleviczius, mirė namie po il
gai ligai. Velionis paliko pa- 
czia, dukteri, broli ir dvi se- 
seres.

Chicago, f Kazimieras Ku- 
czinskas, inpusejusio amžiaus 
Lietuvis, 3264 S. Morgan St., 
apio 8:10 vakaro eidamas isz 
darbo, prie 34-tos ir Morgan 
kampo buvo gatviakaAo .su
važinėtas.

Ėjo skersai gatves, netoli 
kampo, kuomet Morgan gatve- 
gatviakari s, aptarnaujamas 
tik vieno žmogaus atskubėjo. 
Konduktorius mėgino sustot •, 
bet buvo per vėlu. Partrenkė 
Kaz. Kuczinski ant gatves ir 
perskėlė jo galva. Sužeistasis 
buvo tuojau policijos paimtas 
in vežimą ir gabenamas in St. 
Paul ligonine, bet paskui mirt-.

K. Kuczinskis mirė nevedes. 
Kūnas randasi pas grabori 
Masalski, 3307 S. Auburn Ave. 
kuris ji laidos pirmadieni, 
Szv. Kazimiero kapinėse.
t Petras Yakas, 65 metu, 

4700 South Ridgeway Avė., 
vakar 1:30 pasimirė nuo žaiz
dų, kurias paneszo nukritęs 
nuo kopeeziu, Brundage Body 
Company dirbtuvėje, 1542 
West 22nd Street. ,

Nelaime invyko penktadieni 
Gruodžio 23 diena. Yakas dir
bo dirbtuvėje už sarga (watcli- 
mona.) Nakties laiku, nustojęs 
lygsvaros nukrito nuo auksztu 
-kopecziu, atsimuszdamas m 
grindyse iszmetytus geležga
lius ir medgalius. Nusilaužė <*n 
szonkauliu ir be to, gerai susi
trenkė. Nugabentas in namus 
visa laika iszgulejo lovoje u 
vakar po piet staigiai mirė.

t Dvieju banditu penkta
dieni vakare žiauriai sumusz- 
tas ir nuszautas Lietuvis krau
tuvininkas Kazimieras Lau
cius, 58 metu, 2542 West 46th 
Place. Jie insiverže in namus 
per užpakalines duris ir palei
do in K. Lauciu ir jo žmona 
Marijona Repalacziute-Laucie- 
ne tris kulkas, kurios pervere 
K. Lauciaus szirdi ir kairia ja 
ranka. .

— Lietuvis Juozas Totorai
tis sziomis dienomis Cook ap- 
skriezio “grand jury” apkal
tintas žmog-žudyste. •

Lapkriczio menesio pabaigo
je jis nuszove Lietuvi Juozą 
Rintauska su kuriuo susigin- 
czijo bekortuodamas. Buvę 
girti. Abu buvo Asztuoni©lik
tos apylinkes gyventojai.

Kuomet invyks teismas neži
nia, bet spėjama kad netrukus 
po Nauju Metu. —N.

A. J. Sakalauskas
Lietuviszkas Graborius

Pirmos klasos patarnavimas
Ofisai Dviejose Vietose 

331 W. Centre St. Shenandoah
Phone - Dial, 2-1512

411 E. Pine St. Mahanoy City
Phone 501

Sekanti apsakymu mums ap
sakė buvusi.-' kareivis, kuris 
dalvavo paskutinėj Svietineje 

' Kareje prie Aisne, Franci jo j, o 
juom yra Vincas Naujelis isz 
Shamokin, Pa. Buvo jisai kelis 

! kartus gazuotas ir iszgelbejo 
savo kapitoną laike muszlo, 
neszdamas ji ant pecziu ap:e 
500 mastu laike baisaus bom
bardavimo. Vincas mažai nori 
apie tai kalbėt, bet redaktores 
isz jojo iszkvote visa atsitiki
ma. Sztai ka man pasakojo, 
(o už jojo teisingumą galiu už
tvirtinti, nes yra jisai mano 
paezios seserunas.)

“Stovėdami mažam Francu- 
ziszkam kaimelije arti Arras, 
buvom atvaryti nakties laike 
ir nekurie musu draugai rado 
prieglauda sugriautam name, 
kuriame niekas cielo nepasili
ko nuo Vokiszko bombardav.- 
mo. Negalėdamas miegoti, pra
dėjau sznipineti aplinkui, užti
kau mure skyle, kurioje stovė
jo mažas stovylelis Szv. Panos 
Marijos. Atsiklaupiau ir sukal
bėjau poterėli ir atsiguliau 
prie tosios vietos nes buvau la
bai pailsės ilga kelione taja 
diena, o ant rytojaus ketinome 
būti nuvaryti prie Belgiszko 
r;ubeziaus arzyti Fricus.

Szvintant, kapitonas davė 
signola judintis isz vietos. Ne
norėjome palikti stovyleli Mo
tinos Dievo ‘ir pasiėmiau su 
savim. Kada daejom prie pa
ženklintos vietos, inejome in 
apkasus, kožnas aplaike savo 
paskirta, vieta ir pradėjome 
pasirengiret ant siuntimo mu
su gerus velinimus del Fricu.

Kentėjom baisiai nuo Vo- 
kiszku grąnadu, szvilpyniu ir 
gazįniu bombų o kada atėjo 
“dideji diena”, pakilo tikra 
pekla aplinkui kad ne vienas 
isz musu draugu net iszejo isz 
proto ir turėjome juos si tinsti 
adgal. Frichi Įeidinėjo be pa
liovos szuvius kurie sutrukda
vo augszc^iau musu apkasu. 
Drebėjome isz baimes bet kas 
buvo daryti. . . Baisi kare!

Tula diena kada mums pa
liepta būti pasirengia kad ei
sime “over the top”, suszvil- 
pe granadas ore, visi subegom 
kaip zuikiai iii skyles bet. toji 
nelaba “orine bomba” truko 
prie musu apkasu, užgriauda
ma viską aplinkinėje. Asz ir 
keli mano draugai buvome su- 
sikuopine skylėjo kur buvau 
pastatęs mano maža stovyleli 
Szv. Panos Marijos. Kada že
me apsisedo ir dulkes praėjo, 
apsidairiau aplinkui pamatyti 
kokia blede aplaikeme nuo tru
kusio granado. Visur žeme bu
vo suardyta, užmusztieji drau
gai gulėjo aplinkui, sužeistie
ji dejavo ir melde gyvųjų kad 
juosius dabaigtu. Musu apka
sai taipgi buvo suardyti ir vis
kas kas juose radosi. Isz aky
vame dirstelėjau in vieta kur 
buvau padujas mano maža sto
vyleli ir nudžiugau kada pare
gėjau kad stovylelis stovėjo sa
vo vietoje nepajudintas ir cie- 
lybeje. Visi mano draugai — 
katalikai ir protestonai, dirs
telėjo viens in kita ir kaip ant 
komandos, atsiklaupem aplin
kui stovyleli ir kalbėjome po
terius kaip kas mokėjo nes 
kožnas savo szirdyje. jaute kad ■ 
per globa Motinos Dievo liko-J

SZITAS LAIVELIS JESZKOS ARIELKINIU SZMUGLERIU.
Sztai dėdės Šamo naujauses laivelis Galatea kuris jeszkos arielkiniu szmugleriu. Bu

vo jisai padirbtas per Mathis, laivu dirbtuve, Camden, N. J. Laivelis turi 165 pėdas ilgio, 
yra varomas per du Dieselinius moterius, turi 38 vyrus ir keturis aficierius. Da keturi pa- 
naszus laiveliai bus padirbti.

ŽIEMA AMT KALNO WILSON KUR YRA DIDŽIAUSE S ŽIŪRONAS ANT SVIETO.
Pirmutinis szaltis kokis atlankė Pietine Kalifornija, davėsi taipgi jaustis ant Wilson 

kalno ant kurio randasi' valdiszka laboratorija arba žiūronas kuris yra vienas isz didžiausia 
ant svieto nes yra szjmto coliu skersai. Ant szio kalno mokslineziai isz viso svieto tyrinėja 
padange ir kaip rodos tai neiižilgio i.-ztyrines kad padange ne yra tokia kaip mane musu 
tėvai.

SENATORIAI KURIE STENGĖSI PRASZALINT PROHIBICIJA.
Szitie senatoriai apsvarstineja rezoliucija kas kiszas: atszaukimo prohibicijos. Isz 

kaireses yra: Welsh, Blaine, Borah ir Hebert. — Kaip girdėt tai gal ne taip greit sulauksime 
gero alaus nes Washingtone yra didelis nesutikimas tarp aliniu kurie užkerta kelius vieni 
kitiems.

baisios mii- 
dalyvavome 
ir buvome

mes iszgelbeti nuo 
tie: 
baisiam 
perkelti.

W. Traskauskas, 
L1ETUVISZKAS

Ant rytojaus
muszyje
in kitur ir.negalėjau 

pasiimti su savim mano gera- 
dejingo stovylelio, kuris gal ir 
sziadien randasi tam apkase 
arba ji surado kokia gerade- 
jiuga.ypata ir patalpino gar
bingoje vietoje savo vargingo
joj grinczeleje.”

■Kaip girdėjau szita apsaky
mu, taip jums, mieli skaityto
jai,) aprasziau bet žinau kad 
jaigu Vincas szita perskaitys 
tari dedei duos pipiru kad ji 
įiszgarbino o garbes Vincas bi
jo kaip gazines bombos.

Lietuviszki Bonai : *_____ _____ i
Mes mokame aukszcziausia 

: marketo kaina.
Neparduokite bet raszykite 

pirma pas mus.

Kun H. Schurig & Co
I 50 BROADWAY
' NEW YORK

Laidoja kunus numirėlius, 
do automobilius del laiotuviu, 
kriksztiniu, veseliju, pasiažinėji- 
mo ir t. t. —Bell Telefoną 78.
520 W. Centre St., Mahnoy City

IIENINIAI KALENDORIAI! Kas 
risiuns 50c., aplaikys 2 Sieninius 

W. D.
P
Kalendorius ant 1933 meto.
noczkauskas-Co., Mahanoy City, Pa.

MERCHANTS BANKING TRUST 10., 
MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTE

MAHANOY CITY, PA.
Turi atnaujinta vilti apie vertes praperezi szioj 
apelinkėje. Kietųjų anglių yra geriausia (banti 

industrija Suv. Valstijose ir atrodo gerai delteities
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