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Isz Amerikos
DIENOMIS YRA AKLAS O 
NAKTIMI MATO GERAI.
Fairfield, IoWa. — Daugelis 

^daktaru apžiurėjo akis 16 me
tu' vaiko Howard Stutzman, 
kuris diena visai nieko nemato 
o naktimi mato kuogeriausia. 
Nakties laike vaikas važinėja 
ant dviraczio be jokio žiburio 
ir surenka pabertas adatas no
rints butu kuotamsiausia. .Die
nos laike nieko nemato ir 
vaikszczioja kaip aklas. Apie 
kdįorus visai nieko nesupran
ta. Gyventojai ji pižamine “vai
kas su kates akimi.”

AVINAS KURIS TURI 
SZESZES KOJAS.

Paris, Tenn. — Pas farmer! 
Ben Moyers randasi avinas su 
szeszioms kojoms. Tosios dvi 
nereikalingos kojos yra iszau- 
gia tuojaus prie pryszakiniu, 
netoli kaklo. Avinukas bėgioja 
nepaprastai greitai ant szesziu 
kojiu

GERAI PADARE SU TOKIU 
RAKALIU.

Milledville, Ga. — Netikėta 
mirczia žuvo czionais Jack 
Stoehr, turtingas naszlys, kuri 
badai nužudė keli vyrai kada 
jis važiavo namo isz artimo 
miestelio. Jack buvo žinomas 
visoje aplinkinėje kaipb isz- 
vestojas doru moterių isz do
ros kelio, perskirdamas dauge
li moterių nuo savo vyru ir vai
ku. Vyrai dagirdo apie ta ji ra
kai! kuris suviliodavo ju mo- 
teres in automobiliu po tam 
iszveždavo in kokia rodhauze 
kur pasielginejo su joms nedo
rai. Todėl vyrai ir jam davė 
“raida” in užmiesti isz kurio 
jau daugiau nesugryžo.

Norints palicija dare tyrinė
jimus ir gerai žinojo kaltinin
kus bet ’ visi žiuri ant to per 
pirsztus ir kaltininlkai lyg sziai 
dienai likos nenubausti. — Bet 
kafn po nogiu tosios moterėles 
taip noringai su juom važiuo
davo? — užeina klausymas per 
daugeli tenaitiniu žmonių.

DARBININKAS MATE 
DVASIA MOTERES

BAŽNYCZIOJE.
Spartanburg, S. C. — Darbi

ninkas Delmer Jenkins, kuris 
invedinejo elektrikine szviesa 
in Evangeliku bažnytėlė, pri- 
siegineja kad ana diena mate 
dvasia moteres bažnyczioje. 
Būdamas pats vienas bažny
czioje, apie vienuolikta valan
da vakare, paregėjo kokia tai 
motere baltai pasirėdžiusia, 
ateinant prie jo. Isz baimes vos 
jis neapmire bet motere mal- 
sziai praėjo pro ji eidama prie 
altoriaus kur rodos atsiklau
pus meldėsi. Po tam nuėjo prie 
vargonų ir tenais dingo tamsu
moje.

Darbininkas iszdume laukan 
kiek tik turėjo pajiegu ir šuke
le laruma. Žmones subėgo bet 
ineja in bažnyczia nieko nera
do. Jenkins yra teisingu žmo
gum ir negeria jokiu svaigi- 
paneziu gerymu.

IN KALĖJIMĄ UŽ PU
SES SVARO SVIESTO
SZESZIS METUS IN KALĖ
JIMĄ UŽ VAGYSTA PUSES 
SVARO SVIESTO IR SZE

SZIU KIAUSZINIU.

Medford, Mass. — Mrs. Mil
lie Holbrook, 29 metu, likos nu
bausta ant szesziu metu kalėji
mo už pavogimą puses svaro 
sviesto ir szesziu kiausžiniu 
nuo savo kaimyno. Nors kai
mynai sudėjo pinigu ant ape- 
liavojimo jos teismą in augsz- 
tesni suda bet nusprendimas 
pirmo sūdo pasiliko nejudina
mas. Motere su vaikais taja 
diena buvo labai iszalkia ir tas 
ja privertė prie vagystes. — 
Po nogiu, butu insilaužus in 
kokia banka ir pavogus kokia 
puses milijono doleriu o tada 
ja svietas pavadytu “smart la
dy” ir butu aplaikius tik sze- 
szis menesius kalėjimo. ’

STIKLELIS ARIELKOS 
SUDRUTIN ANTIS 

SVEIKATAI.
Montreal, Kanada. — Dak

taras Edvardas Mason, isz Mc
Gill Universiteto, apreiszke 
kad stiklelis arielkos yra su- 
drutinantis del sveikatos taip 
pat ir alus, vynas ir kiti svai
ginanti geryunaibet reikia juos 
naudoti iszmintingai. Daktaras 
sako kad žmogui tak-jjridnoda 
daugiau ridbumo nes alkoholi
nei gerymai yra panaszus kaip 
maistas. Bet tasai- daktaras 
tipgi patarė iszgerti mažiausia 
po du stiklus pieno ant dienos, 
tas nieko nežinojo.

KAS ISZ TO, JEIGU 
ŽMOGUS UŽDIRBA,

O VALDŽIA ATIMA.
Washington, D. C. — Mete 

1935 didele kompanija Sears 
Roebuck kompanija Chicagoj, 
kuri daro daugiausia biznio 
per paczta, uždiiibo 350 milijo
nu doleriu bet turėjo valdžiai 
užmokėti inkam taksu net 8,- 
333,000 doleriu. Kas isz to, jei
gu kompanijos uždirba milijo
nus doleriu ant biznio bet turi 
atiduoti valdžiai kaipo taksus. 
Todėl dideliams bizniams ne
sinori vesti bizni, suszelpinet 
tukstanezius darbininku ir tas 
tai sklypą stumia giliau in di
dele bedarbe.

DARAKTORKOS IR MOKI
NIAI TURI PAGERBTI 

AMERIKONISZKA 
VĖLIAVA.

Harrisburg, Pa. — Pennsyl- 
vanijoj daraktorkos ir moki
niai turi priverstinai pagerbt 
Amerikoniszka vėliava moks- 
laine.se, tai]) nusprendė genera-! 
liszkas prokuratorius Charles' 
J. Margiotti. Jeigu daraktor
kos atsisako nuo to tai. bus 
praszalintos nuo diusto o vai
kai kurie nenori to iszpildyt 
bus praszaiinti isz mokslainiiL 
arba atsakaneziai nubausti per 
mokslainiu direktorius. No
riais daraktorkos butu kokio 
norints tikejimiszko iszpažini- 
mo tai tas visai nesilyti kad 
atsisako pagenbt Amerikonisz
ka vėliava nes jos prisiege isz- 
tikimysta Suv. Valstijoms.

STEBUKLAI DAKTARISZ- 
KAM MOKSLE.

San Francisco, Cal. — Ant 
suvažiavimo daktaru Ameri
can College of Surgeons, isz 
visu daliu svieto, buvo svars
tymai apie naujausia gydymą 
žmonių ir visokiu ligų. Profe- 
soris Naffziger apreiszke kad 
galima pasekmingai gydyt vo
tis galvoje, iszimti, iszczystyt 
įisz pakauszio ir vėla užsiūti 
virszune galvos. Daktarai taip
gi prasergsti kad vyrai nerū
kytu priesz pusryczius nes tas 
yra bledingu del pilvo kuriame 
užauga votys ir yra labai pavo
jinga del žmogaus gyvasties. 
Geriausia jeigu kas ruko tai 
tegul palaukia pakol pavalgo 
pusryczius. Likos apsvarstine- 
ta ir kiti iszradimai daktarisz- 
kam moksle apie kuriuos svie-

DUKRELE SAPNAVO KAD 
MOTINA MIRSZTA.

Harrisburg, Pa. — Staigai 
paszokus isz lovos, deszimts 
metu Rožiuke Claus nubėgo 
prie lovos savo motinos szauk- 
dama: “Motinėlė, asz ka tik 
dabar sapnavau kad tu mirsz- 
ti. Pabusk mamyte!” Bet my
lima motinėlė nepabudo ant 
meldimo dukreles ir kada da- 
lypstejo jos veidą, kuris buvo 
iszbales net atszoko isz baimes 
nuo lovos, nubėgdama in kam
barį savo dėdės kuri pabudino 
szaukdama: “Kelkis dėduli, 
motinėle nenori su manim kal
bėt!” Dėde nubėgo in sesers 
kambarį ir pradėjo ja budyt 
bet persitikrino kad jo sesute 
jau buvo negyva.

AMERIKONAI SUVALGO 
DAUGIAU DUONOS.

Chicago. — Ant seimo Suv. 
Amerikoniszku Duonkepiu, ku
ris atsibuvinejo czionais, ap
garsinta kad Amerikonai szia- 
dien suvalgo daugiau duonos 
Kaip praeituose metuose. Ant 
kožnos galvos pripuola, 1935 
mete, po du svarus duonos ant 
dienos arba isz viso 250 milijo
nu svaru. Duonkepiai sziadien 
naudoja daugiau teszlos ant 
jszkepimo duonos ne kaip ki
tados.

NET IR MULAS NETURĖJO 
ANT JO GAILESTIES.

Columbia, S. C. — Aplinki
niai gyventojai tikrai apgai
lestauja labai farmeri James 
Frazer isz priežasties kad ji 
apleido jo pati pasiimdama vi
sus pinigus ir rakandus, palik
dama jam tik sena vežimą ir 
mula kuris ketino būti jo vie
natine ramybe jo nelaimėje. 
Matyt kad ir mulas nebuvo isz 
jo užganadintas (o gal turėjo 
daugiau proto už savo poną) 
nes kada James nuėjo ji pakin
kyk in vežimėli, tasai spyrė ji 
tai]) smarkiai in pakauszi kad 
reikėjo ji nuvežti in ligonbuti 
kur randasi dideliam pavojuje 
savo gyvasties. Pacziule iszbe- 
go su bernu nežino kur.
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TURI PAGERBTI
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W. D.BOCZKOWSKI, Preu. * Mf. 
F. W.BOCZKOWSKI, ESlUr.

PAVEIKSLAI ISZ NAUJAUSIU ATSITIKIMU

1—Moiisignoris Petras Legge, Katalikiszkas vyskupas isz Meissen, Vokietijos, kuris 
likos apkaltintas in kalėjimą už iszsiuntinejinfa Vokiszku pinigu in užrubeži kas yra uždrau
sta Vokietijoj, 2—Ethiopiszki kareiviai laukia ant prisiartinaneziu Italiszku eroplanu ku
riuos ketina pasveikinti su szitoms armotelems. 3—Amerikos vėliava likos iszpletota ant 
Howland salos.ant Pacifiko mariu, 1,600 myliu nuo Kava jos, kuri dabar prigulės prie Su
vienytųjų Valstijų.
------------------- ;------------------------ 1----------------------------------------------- i--------------------------

NORĖJO PALENGVYT SER- 
GANCZIAI MOTINAI PAS

KUTINES jpS DIENAS.
Whlt;e Plain^T^. J.'— Ca’ssy 

Cutten, geisdama visame pa
lengvint savo motinai, sergan- 
cziai vėžiu, kuri nesitikėjo il
gai gyventi ir kad jai visame 
intikti, vogė, todėl likos aresz- 
tavota už vagysta visokiu da
lyku isz namo kuriame tarna
vo. Kada ji stojo priesz sudžia 
iszaiszkino jam priežastį del 
ko taip pasielgė. Sudžia iszgir- 
des apie dukters pasiaukavima 
labai susigraudino paleisda
mas ja ant liuosybes nes ir 
skundikas jai dovanojo kada 
Pažinojo del ko mergina vogė.

—i------F~
MOTERE APSZUTINO 

SAVO VYRA.
Maysville, Pa. — Norints 

James Withers buvo laikomas 
nuo daugelio metu per savo pa
cziule “karsztaini vandenyje” 
bet nesitikėjo kad jo pati ji ka
da apszutins. Ana diena už ka 
ten porele karsztai susibarė, 
motere pagriebė bliuda karszto 
vandens ir paleido ant savo 
prisiegelio kad tasai pagulėjo 
net kėlės sanvaites ligonbute- 
je. Ana diena jis apaike nuo 
pacziul'es persiskyrimą.

VIENAS ANGLEKASIS
NUSZAUTAS; 6 SUŽEISTI.
Trusville, Ala. — Artimoje 

White Chapel, grabeje, likos 
surastas lavonas balto nežino
mo žmogaus o keli automobi
liai perszauti kulkoms stovėjo 
artimoje. Badai prie Margaret 
kasyklų atsibuvo szaudymai 
tarp straikieriu ir anglekasiu 
prigulineziu prie UMWA uni
jos, kurie važiavo in kasyklas 
suorganizuoti tenaitinius dar
bininkus bet likos užklupti per 
straikierius kurie pradėjo 
szaudyt in juos nuo kalnu. 
Szeszi kiti likos sužeisti.

TARNAITE APGAUTA PER 
SAVO PONĄ KURIS CZE- 

DINO JOS PINIGUS.
Baltimore, Md. —-’Marijona 

Koprovski, tarnaudama dau
geli metu pas biznierių Stanis
lova Hoffman, užveda teismą 
priesz ji už apgavysta, kuris 
jai nemokėdavo jokios algos 
per visa taji laika tik inteike 
jai knygute isz sztoro kalbėda
mas kad tai bankine knygute, 
nes visa jos uždarbi dėdavo in 
banka ant procento. Kėlės san
vaites adgal Mare nuėjo kitur 
ant tarnystes džiaugdamasi 
kad susiezedino tiek pinigu. 
Kada nauja gaspadine peržiu
rėjo jos “bankine knygute,” 
iszaiszkino Marei kad tai ne 
bankine knygute tiktai prasta 
sztorine knygute. Mare ap
skundė nesavžininga biznierių 
ir sūdąs jai pripažino iszmoke- 
jima 842 doleriu su procentu 
kuriuos ponas biznierius turė
jo užmokėti.

Gaila, kad žmogus neturi 
nors sziek tiek mokslo kad turi 
užsitiket kitiems.

Ar Žinote Kad...
’♦* Londone yra uždraustos 

automobilines triubos o in ju 
vieta automobiliaiMabar nau- 

I doja elektrikinius signolus.
Kad geriau supažindinti 

žmonis kurie perka laikrodė
lius, tūlas laikrodininkas pa
dirbo laikrodi 1,000 kartu di-
dėsni už paprasta laikrodi kad 
žmones galėtu matyt kai]) ji< 
eina ir isz ko yra padirbtas.

— Praeita meta net 34,500 
ypatų mirė nuo visokiu'atsiti-
kimu namuosia; 150,000 likos 
sužeistais ant viso gyvenimo, o 
penki milijonai sužeista maž- 
daugiau isz visokiu priežas- 
cziu. Visos tos nelaimes pati
ko namuosia per apsižioplini- 
ma ar kitu priežaseziu.

Įrhr
SEPTYNIOLIKA ŽMONIŲ

ŽUVO LAIKE TVANO.
Zofija, Bulgarija.,—Isz upes 

Struma, likos iszgauta septy
niolika žmonių, kurie žuvo lai
ke iszsiliejimo upes laike dide-z 
liu lietu ir trūkimo debesio. 
Tvanas nunesze daug tiltu ir 
užliejo daug keliu. Daug ble- 
des padaryta del ūkininku.

METAS KALĖJIMO UŽ PA
LIKIMĄ RANKSZLUOS- 

CZIO LIGONIJE.
Leningrad, Bosija.,— Dakta

ras Varszavczyk, likos nubaus
tas in kalėjimą ant meto, prie 
sunkaus darbo už palikimą li- 
gonije dvieju mastu ilgio rauk- 
szluosczio žmoguje ant kurio 
buvo padaręs operacije ir už- 
mirszo. iszimt. Ligonis nuo to 
mirė menesi vėliaus.

MAINO MERGAITE S UŽ 
OPIUM.

Manila, Filipinai.,— Gyven
toju puslaukiniu sztamas, ant 
salos Mindanajo, pradėjo mai
nyti jaunas mergaites ant 
opium, nes tenais yra uždraus
ta rūkyti ir pardavinėti opium. 
Tieje kurie neturi pinigu ir ne
gali apsieti be opium, maino 
savo dukreles ant opiam. Apie 
deszimts žmonių likos nubausti 

! kalėjimu už ta prasikaltima.

NUBAUSTAS ANT 
SUSZAUDIMO.

Moskva, Bosija.,— Lokomo- 
tivos inžinieris Nozdrin, kuris 
buvo priežaste susimuszimo 
trūkio ant Moskvos-Kursk ge
ležinkelio, kur likos užmuszta 
keliolika žmon i u, likos nubaus
tas ant suszaudimo. Kiti dar
bininkai 'apkaltinti ant viso 
gyvenimo in kalėjimą.

RETAS
ATSITIKIMAS

STŪ OŽKINE KIRMĖLĖ 
SMEGENYSIA.

Krokava, Lenk., — Sziomis 
dienomis mirė nužiūrėta mir
czia Marcele Posinski, kuri 
gyveno ant vieros su Mikolu 
Beczuk. Kėlės dienas priesz 
mirti Marcele turėjo koki tai 
nesupratimą su Mikolu ir kai
mynai buvo tosios nuomones, 
kad vyras ja nužudė. Mikolas 
likos aresztavotaš, bet kada 
daktarai padare sekcija ant la
vono, persitikrino, kttd prie
žastis mirties buvo tokia: mo
tere turėjo stuczkine kirmėlė 
smegenysia, kas yra labai re
tas atsitikimas. Mikolas likos 
paleistas ant liuosybes.

NEPAPRASTAS PASIELGI
MAS UŽVYDAUS VYRO.
Lyons, Francija.,— Isz prie

žasties didelio užvydejimo sa
vo paežiai, Ferens Debree, ne
paprastai pasielginejo su savo 
paezia. Tasai užvyduolis ap
vilko motere in plieninia kam- 
zole kokias naudoje ant pa- 
miszeliu ir užrakino ant keliu 
spynų, nesziodamas raktus su 
savim, kada ėjo iii darba. Vie
nas isz kaimynu pranesze apie 
tai palicijai, kurie atvažiavo ir 
paliuosavo nelaiminga motere 
5s'ž jjosTbVkankiu. Laikė pėr-’ 
klausimo ant palicijos, Debree 
aiszkino; “Asz pasiutiszkai 
myliu savo paezia ir žinau kad 
ji yra dora motere, bet nuola
tos buvau baimėje, kad kokis 
rakalis ja. neiszvestu isz do
mus kelio. Buvo tai mano 
vienatine baime.” Motere do
vanojo vyrui kalte ir vyras li
kos paleistas namo, su priža
dėjimu, kad su motere pasiel- 
gines dorian.

TRYS MOTERES PRAŽUVO 
DŽIOVINDAMOS LINUS.
Vilnius., — Trys moteres, 

kurios buvo užimtos džiovimu 
linu, rado mirti o deszimts 'li
kos baisei apdegintos, kada 
viena isz ju perverte žvake ku
ri inpuole in linus ir nuo to už- 
sidege.  ' *

TRUMPOS ŽINUTES
Hamilton Ont., — Mardiros 

Totoian, turkas, kuris turi 107 
metus, ana diena turėjo imti- 
nes su jaunu žmogum 70 metu 
ir laimėjo. Nesenei iszaugo 
jam nauji dantys.

Rymas, Italija. — Keturi Ita- 
liszki lekiotojai likos užmuszti 
ir vienas mirtinai sužeistas ka
da didelis kariszkas eroplanas 
susidaužė artimoje Punta Sel
la.

Wilkes-Barre, Pa. —Stanis
lovas Rubovski, bernas ant 
Shellhamerio farmos, Drums, 
likos aresztavotas už dinami- 
tavima pieninyczios už tai kad 
jam gaspadorius nenorėjo pa
kelti algos.

Dayton, Ohio. — Vienas isz 
didžiausiu bomlbiniu eroplanu, 
prigulintis prie kariuomenes, 
nupuolė ir sudege. Vienas te
kintojas likos mirtinai sužeis
tas o keturi lengviau.° - ■ . ■ UiA I
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Kas Girdėt
vaiku ir davimo jiems vale vi
same. Yra tai geras pamokini
mas del tėvu ir vaiku.

'Tankiai žmones klausia apie 
Lietuviszkus užvaldymus die
nu kokius sziadien naudoja in 
vieta senovės vardu kaip: Ne- 
delia, Panedelis, Utarninkas, 
Sereda, KetVergas, Petnyczia 
ir Subata. Bet nuo kokio tai 
laiko pradėjo raszyti: Pirma
dienis, Antradienis, Treczia- 
dienis, Ketvirtadienis, Penkta
dienis, Szesztadienis ir Sekma
dienis.

Nežine katra diena raszejas 
pakriksztino diena Sekmadie
niu, Nedelia ar Subata? Žmo
nes prascziokeliai vieni kitu 
klausinėja. Mat, progresistai 
mano kad senieji vardai paei
na isz Lenkiszko todėl juos pa- 
kriksztijo pagal savo kurpali, 
panasziai kaip vaikai, kurie 
negalėdami atsimint kokio da
lyko, skaito pirmas, antras, 
treczias ir t.t.

Jeigu jau “kalviai” nauju 
žodžiu iszkale Pirmadienius, 
kodėl nepermaino menesius pa
nasziai kaip penmaine dienas 
sanvaites. Butu lengviau atsi
minti juos del vaiku ir senesniu 
žmonių.

Kad jau reformos, tai refor
mos visame.

Ar-gi laikas ant tokiu sma
gumu ant kokiu turi užmany
mą kokis tai Francis J. Lewis, 
Czikaginis kapitalistas, kuris 
geidžia pastatyt tame mieste 
džiovos ligonbuteje koplyczia 
kuri ketina kasztuoti szimta 
tu'kstancziu doleriu?

Už tuos szimta tukstancziu 
doleriu geriau patiktu Dievui 
jeigu nuszluostytu aszaras 
vargszams kurie atiminėja sau 
gyvastis isz vargo, ne kaip pa
statymas tokios brangios kop- 
lyczios ?

Kokis tai tyrinėtojas ateities, 
profesorius Barettes, isz Lon
dono, tvirtina buk ateis dienai 
kurioje žmones turės sparnus. 
Mes esame tvirti kad ateis te
kis laikas kad visi redaktoriai 
laikraszcziu užsitarnaus ant si
dabrinius sparnu ir auksiniu 
kartinu karalystėje dangaus už 
ju darbus ant szios aszaru pa
kalnes, už ju darbvimasi del 
geroves žmonių kurie nepripa
žino ju gerus darbus gyvenda
mi ant szios žemes.

Darbo Žinutes
(DESZIMTS ANGLEKASIU 

SUŽEISTI LAIKE 
MAISZATIES.

Mannington, Ky. — Kada 
myne žmonių ėjo prie kasyklų 
Williams, kur anglekasiai nėra 
susiorganizavę, likos užklupti 
per kasyklų sargus kurie pa
naudojo aszarines bombas, ma- 
szininius karabinus ir revolve
rius ant sulaikymo einancziuju 
prie kasyklų. Deszimts angle- 
kasiu likos sužeisti isz kuriu“ 
du mirtinai. Prie kasyklų rado
si apie 200 sargu kurie paleido 
szuvius in einanczius darbinin
kus. Darbininkai ėjo prie kasy
klų tiksle suorganizavimo dar
bininku prie U.M.W.A. unijos. 
Tenais ne tik Williams kasyk
los nedirba isz priežasties dar- 
bininkiszku nesupratimu bet ir 
kitos kasyklos nedirba nuo ko
kio tai laiko.

Ethiopiszkas Vadas 
Pilnam Parėdė

ISziadieniniais laikais tan
kiai nekurie tėvai pristoja ant 
visokiu reikalavimu savo vai
ku — neatsakydami jiems nie
ko o ypatingai jeigu kur ran
dasi vien-turtelis. Toki vaikai 
paaugia, pripratę prie visko, 
geidžia kad jiems tėvai nieko 
neatsakinetu kada pastoja vy
rais ir panaitėms o jeigu tėvai 
atsako ant ju pageidimu, tada 
imasi prie visokiu budu kad ju 
norai butu užganadinii.

Paimkime ant pavyzdies žu- 
dinsta Kalifornijoj kur jaunas 
vyrukas nužudė savo tėvus 
kad aplaikyti po ju turtą nes 
ant jo praszymo meprisilenke 
kad jam nupirktu nauja auto
mobiliu o kada ji palicija su
sekė, atėmė jis sau gyvastį. 
Priesz mirti surasze jis laisz- 
keli iszaiszkindamas priežasti 
žudinstos. Sztai tik trumpai 
apraszome isztrauka isz tojo 
laiszkelio:

“Kada turėjau vos dvylika 
metu, pradėjau vogti nuo tėvu 
centus. Isz pradžių buvo tai 
tik centai po tam daejo lyg 
penktuku ir deszimtuku ir ant 
galo prie doleriu. Kada turė
jau asztuoniolika metu, para- 
sziau kelis bankinius czekius 
ant vardo mano tėvo ir pinigus 
praszvilpiau ant geru laiku. 
Mano prasižengimu niekas ne- 
suseske bet mano troszkimu 
buvo kad tieji prasižengimai 
butu susekti per mano tęva ir 
sulaikytu ir nubaustu mane 
nuo tolimesniu prasikaltimu 
tai sziadien bucziau doru žmo
gum o ne žadintojom. Szirdy- 
je buvau geru vaiku bet nega
lėjau atsikratyt nuo pagundų 
kurios mane apėmė už tai 
ėmiau kas kart daugiau nuo 
mano gimdytoju inbrisdamas 
giliau ir giliau in prapulti. Ne
galėdamas aplaikyti daugiau 
pinigu,- isztraukiau 500 doleriu 
isz bankos, nežinant tėvams, 
kuriuos praleidau bet ir to bu
vo negana. Nežinodamas isz 
kur aplaikyt daugiau pinigu, 
nutariau nužudyti'tęva ir mo
tina. Kaltinu juos kad mane 
nesudraude in laika bet nega
lėdamas apmalszyti savo san-

Ne viena skaisti ir kvepenti 
rože džiūsta kur ten kampely
je sziltnamio. Ne vienas gvaz
dikėlis dingsta sumindžiotas 
po kojomis... O bet kelmuotas 
kopūstas ir kvaila bulve ran
dasi ant sidabriniu torielku 
reikalaujamos ir giriamos per 
žmonija. Panasziai ir su žmo- 
nimis!

Ar daktaras turi tiesas ser- 
ganczius užmuszti?' '

Žmones tarytu kad tokis 
klausymas neturi savyje jokios 
prasmes nes daktarui ar daleis- 
ta ar ne, ne syki serganti už- 
musze o kadangi nėra budo 
nuo to atsitikimo iszsisaugoti, 
nėra reikalo apie tai ir jokiu 
diskusijų pradėt. Taip, bet 
mums neapeina apie netikėta 
užmuszima bet apie tyczia to 
visko atlikimą. Ar-gi daktaras 
turi tiesa pagal reikalavima 
serganczio, arba jo draugu, 
serganti užmuszti jeigu dakta
ras žinos kad serganczio liga 
yra neiszgydoma arba jeigu 
sergantis turėtu baisias kan- 
czias kentėti? Niekur Anglisz- 
ki ir Amerikoiiiszki daktarai 
taji klausymą neužtvirtina bet 
daugumas vėl tarpe anų labai 
prieszinasi tokiu užmanymu.

Gal but, kartais sergantiems 
gyvenimą suitrumpinam — 
kalba nekurie daktarai — bet 
visuomet nežinant ar nesu- 
prantancziai. Tycziomis už
muszti žmogų neturime tiesu 
nes musu prisakymu yra isz- 
gydint žmogų o ne užmuszti ji.

Isztikro atsiranda daugybe 
ligų labai kankinancziu, insi- 
senejusiu ir neiszgydomu. Ser
gantieji tokiomis ligomis mel
džia kad jiems kanczias su
trumpintume arba palengvin
tume bet daktaras neturi tiesa 
ju klausyti. Per tai, geriauses 
ir praktikiauses daktaras toje 
diagnozėje g’ali apsirikti. Ant 
galo kas gali patvirtinti kad 
tasai, kuris sziadien nori mir
ties, rytoj su likimu nesutiks? 
Kad ir butu tokios tiesos ku
rios daleistu nekuriems dakta
rams 'sergantiems sutrumpinti 
ju gyvastis bet tokiomis tieso
mis daktarai negali naudotis.

UŽKALBINS
10,000 VAGONU.

Philadelphia, Pa.,—Pennsy- 
Ivanijos geležinkelis už keliu 
dienu iszduos kontrakta ant 
padirbimo deszimts tukstan- 
czius tavoriniu vagonu ir duos 
perdirbt kita tūkstanti. Vagon
us dirbs savo dirbtuvesia. Al
toona, Pa., ir Pitcairn arti Pit- 
tsburgo. Vagonai kasztuos 
daugiau kaip tris-deszimts mi
lijonai doleriu.

Washington, D. C.,— Viesz- 
uju darbu administratorius 
Gen. McCarl pasirasze projek- 
viesziems darbams 21 valsti
joj ir New York mieste. Tiems 
darbams skiriama $1,762,728,- 
630. Darbus dirbs WPA kor
pusai.

— Keliu elektrifikacijos ad
ministratorius Cook paskyre- 
$700,000 inrengimui elektriki- 
niu signalu ir žiburiu, prie vi
su keliu Imperial kloniuose, 
Kalifornijos valstijoj.

— National Youth admini
stracija parūpins darbo 94,000 
jaunu vaikinu nuo 16 lyg 24 
metu amžiaus. Tuom pasinau
dos daugiausia studentai, nes 
darbas bus duodamas tik po 
pora valandų tam tikromis die
nomis. Jiems bus užmokama 
isz tu sumu kurias valdžia ski
ria bedarbiu paszialpai.

— Prezidentas Rooseveltas 
užtvirtino projektą viesziems 
darbams užvirsz $2,000,000,000 
kad iki 15 dienai Lapkriezio 
3,500,000 bedarbiu duot darbo.

Springfield, Ill.,—Sulyg ofi- 
cialiszku Illinois valstijos dar
bo Departamento, surinktu ži
nių darba vietose, per Rugsėjo 
menesi, visoj valstijoj dirban- 
cziu darbininku skaitlius pa- 
szoko ant 3.7 procento ir dar
bininkams iszmokamos algos 
4.5 procentą. Tokio progreso 
darbu dirvoj nebuvo per 1? 
pastaru metu.

— Cook apskiriczioi vieszi
ems darbams federaliszka val
džia paskyrė $2,396,304, kuriu 
dalis teks ir Chicagos miestui.

— Hollywood, Calif.,—Fil
mu aktoriai naujo veikalo di
dinime “Kapitono Kraujas,” 
turi dabar darbymeti; per pa
staruosius 6 menesius, 400 ak
torių iszdirbo 166,000 dienu, 
gaudami algomis $5 lyg $15 in 
diena. Darbas prasidėjo 1 die-'

Ras Išmali, vienas isz žy
miausiu vadu prigulincziu prie 
karaliaus Haile Selassie kara
lystes kuris dabar veda savo 
tauitieczius priesz savo nevido
nus Italijonus. Išmali turi ta 
pati pareda ant savo galvos ko 
ki turėjo laike supliekime Ita
lu po Adowa, 1896 mete, kur 
tukstancziai Italu buvo isz- 
s'kersti. Už tai sziadien Italai 
geidžia jiems atkerszyt.

— Des Moines, Iowa.,—Pa
skelbus diena kurioje bus tei
siamas sziaurines Dakotas 
Gubernatorius Langer, kalti
namas už iszaikvojinpi valsti
jos iž.do, Ūkininku Associaci- 
jos Farmer’s Holiday Associa
tion Prezidentas Milo Reno, in
sake visiems ūkininkams iszeit 
straikan “penkioms minuto- 
ms,” kad tuomi iszreikszt pro
testą gubernatoriaus prie- 
szams.

Chicago, Ill., — Technical 
Employees Unija nutarė pikie- 
tuot vieszuju darbu adminis
tracijos stovykla, kob bus gau
tas Prezidento Roosevelt’o at
sakymas in unijos protestą. U- 
nija protestuoja priesz adminis 
tracija, kad ji nesiskaito su sa
vo prižadais, nes žadėjus su 
Rugsėjo 1 diena aprūpint dar
bais 123,000 “Ibalt-kalnieriu” 
bedarbiu, ikisziol tik keliems 
tokiem bedarbiams davė darbo.

— Valstijos priruoszta pla
na viesziems darbams Chica
gos mieste pravedant vandens 
dudu ir suru tiesimui, darbu 
admininstracija užtvirtino ir 
darbai prasidės netrūkus. Vi
sas tu darbu projektas parsieis 
in $20,387,^3.

Lako Charles, La.,— Laivu 
krovėjai is^zejd straikan, rei
kalaudami didesniu už darbu 
algų. Tarp straikieriu ir palr- 
cijos invyko kruvinos muszty- 
nes, kuriose vienas žmogus už- 
musžta ir keliafas sužeista. 
Gubernatorius uždare prie
plauka ir sulaikė visus darbus, 
kol straikieriai susitaikys su 
darbdaviais.

St., Louis, Mo.,—Herkort & 
Meisel Trunk dirbykloj isztiko 
smarki ekspliozija, kurioje žu
vo Supredentas G. Gerardi, ir 
keli darbininkai sužeista. Ke
liuose departamentuose darbai 
turėjo sustot kol dirbykla bus 
atitaisyta.

> 'Ti

Melbourne, Australijoj., — 
Valdžia insake. Amunicijos 
fabrikams Maribyrnonge ir 
Victorijoj, paleist darbus die
nom ir naktim, kad greitai pa
dirbi reikalinga skaitliu toli 
siekiancziu ir orlaivius szau- 
dancziu kanuoliu.

* Argentina dirbs konkreti-
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OCCIDENT 
nouB.

žines ka padariau, nutariau ir 
asz mirti.”

Tai matote vaisius lepinimo

Jukdaktari užduotis ne yra 
budelio tik serganezius iszgy- 
dyti.

na Liepos ir baigėsi 1 Lapkri
ezio.

ni plentą 250 myliu ilgio kuris 
sujungs Buenos Aires su Mar 
del Plata.

DEL KEPIMO PAGAL 
“LIETUVOS MADOS”

Occident Miltai yra tam tikrai 
tinkami del kepimo pagal se
novės “Lietuvos mados” ka 
juso szeimynai teip labai pa
tinka.

Pabandyki te maiša šiądien 
del persitikrinimo. Geres
nis kepimas gvararitytas; 
jei ne tai gražinam pinigus.

OCCIDENT FLOUR
Ka Padare Drebėjimas Žemes Montanoj

Kėlės sanvaites adgal miestas Helena, Montanoje, nuken
tėjo smarkiai nuo 14 drebejimu žemes. Daug namu likos su
ardyta ir sutruko. Viena isz tokiu namu matome czionais ant 
paveikslo kuris priguli prie National Biscuit kompanijos.ISZUETUVOS

PRIE KO PRIVEDA 
KERSZTAS.

Utena., — Spraksziu kaime, 
gyventojas Jonas Zabulionis 
nesugyvene-s su savo sunum 
Jiudviku, '25 me'tu amžiaus. Sū
nūs pykęs ant tėvo už neva ne
lygu palikimą jam ir broliui. 
Pavasari net primuszes tęva, 
60 metu amžiaus senuką. Tė
vas iszkele priesz sunu byla. 
Sūnūs ragines byla nutraukti, 
bet tėvas nepaklausęs. Spaliu 
9-ta diena, iszvykus tėvui pas 
tardytoja, sūnūs padege visus 
ūkio trobesius ir net mėgino 
motina sudeginti, o pats nusi
žudyti. Motina, iszsigialbejo, o 
pa,degeja smarkiai apdegusi 
palicija pristato in Utenos ap
skrities ligonine.

Sudegė gyvenamas namas, 
tvartai ir klojimas su visomis 
ten buvusiomis gėrybėmis. 
Nuostoliu padaryta apie 10,000 
litu. Turtas nebuvo apdraus
tas.

STATYS NAUJA 
SPIRITO FABRIKĄ.

Kurszenai., — Labai lengva 
gaminti spiritą isz melaso, ku
ris lieka gaminant cukru. Ka
dangi be to melaso nėr kaip ki
taip sunaudoti, tai prie antro
jo cukraus fabriko bus pasta
tytas spirito fabrikas, kuris 
■spiritą gamins tiktai isz mela
so. Tam tikslui fabrikas spe
cialiai bus pritaikytas ir isz ki
tu produktu spirito nevarys.

MAŽAI SUPRATO APIE 
GASPADORYSTA.

Mariute pabaigus ‘Kaledžiu’ 
isztekejo in trumpa laika už 
vyro ir pradėjo gašpad'oriaut. 
Ana diena, paszauke in tarnai
te:

— Agotle, numazgok salo
ta su muilu, o kiauszinius pa
dek po vis'zta ant dvieju valan
dų kad didesni užaugtu.

A. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Pirmos klasos patarnavimas
Ofisai Dviejose Vietose ❖

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

411 E. Pine St., Mahanoy City
Telefonas, 501

KANCZIOS ASTHMA (DUSULIO) 
IR NOSINES KATARO GREIT 

PRANYKSTA

Yra tai neapmokama gyduole varto
jama su stebėtina pasekme per su- 
virsz 30 metu, del Asthma (dusulio), 
nosines kataro ir gerklines kataro, 
bronkitis kosulio, sunkaus kvepo, ka- 
tarino kurtinio, užymas galvoje, szal- 
tis galvoje, užkymimas nosies, prisza- 
kinio galvos skausmo, nemalonus kve- 
pas isz nosies. Gyduole kuri visadot 
reikia. Pirma karta imant pradeda 
praszalint priežasti juso skausmo. 
Tankiai in 48 valandas esate jau ga
tavi prie darbo. Vieno menesio gy
dimas. Preke 30c., per paczta.
THE HAMPDEN LABORATORY, 
726-36 Mulberry St., Reading, Pau

Szi Banka yra Narys 
Federal Reserve System

IR
Federal Deposit Insurance

Corporation

Union National Bank
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.

PAJESZKOJIMAS.

Pajeszkau savo draugo, Fra- 
no Stankaus, isz Kauno red., 
Kretingos apskr., Žemguliu 
kaimo. Kitados dirbo Illino- 
jaus miszkuose. Meldžiu kas 
žino apie ji praneszti ant ad
reso: John Slėpetis,

640 Pearl St., Easton, Pa.

NEPAPRASTAS
PRIEŽASTYS DEL 

KURIU ŽMONES
PERSISKIRIA

Baltimore, Md. — Mrs. Wil
liam Hass aplaike .persiskyri
mą nuo savo vyro už tai kad jis 
tankiai ja trauke už nosies per 
ka toji paraudonavo kaip pui
ki rožele ir tokia pasiliko ant 
visados.

Toledo, Ohio. — Orion Bar
ron aplaike savo liuosybe nuo 
savo prisiegeles kad toji kas 
ryta ji isztraukdavo isz lovos 
už barzdos.

Donnellsville, Pa. — Mrs. 
Joseph Fordell gavo persisky
rimą nuo savo vyro už tai kad 
tasai niekados nenusikarpyda- 
vonagu nuo kojų pirsztu su 
kuriais ja draskė laike miego.

Clarington, Pa. — Už tai kad 
Povylas Sefton eidamas gulti 
laikydavo po paduszka britva 
ir buvo taip iszbaidyta kad ne
galėjo užmigti, jo paeziule ap
laike nuo jo persiskyrimą.

Denglers, III. — Sudas per
skyrė Claude Engei nuo jo mo- 
tere's už tai buk toji niekad ne
siprausė tik apibarstydavo sau 
veidą su pauderiu.

Haverford, Mass. — Ben 
Clohes, negalėdamas toliaus 
nukensti savo pacziules “mei
lingu” pasielgimu kad ji tan
kiai pasveikindavo torielkoms, 
puodukais, puodais, prosu ir 
t.t., gavo nuo jos “atstauka” 
ant viso gyvenimo.

Limeport, Pa. — Walter Wil
liams aplaike persiskyrimą 
nuo savo pacziules už tai kad 
ji surūkydavo daugiau papero- 
su ir iszgerdavo daugiau ariel
kos kaip jis. Ja matydavo tik 
du kartus namie per sanvaite.

Newbridge, W. Va. — Hele
na Russell atsikratė nuo savo 
gyvenimo draugo už tai kad 
jis nenorėjo dažiureti vaikus 
kada ji iszeidavo ant partijų 
ir good taims. Sudžia buvo ant 
tiek neiszmintingas ir kvailas, 
kad davė jai persiskyrimą.

Scranton, Pa. — Ona Miku- 
liene persiskyrė nuo savo vyro 
kad tasai neskaitė laikraszti 
“Saule” bet po menesiui laiko 
vela suėjo in pora kada jos 
Juozukas užsira'sze “Saule” ir 
dabar gyvena kaip du balan
dėliai sutikime.

------------------------ J
* Likos iszrasta maszina 

kuri sukulia 3,600 kiausziniu 
in valanda, perskirdama balty
mą nuo trynio.

1 I
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Bet jisai buvo kietas kaip 
akmuo. Juo daugiau ji prie jo 
kibą ir laižėsi, tasai jos kibą 
yis dar arsziau nemylėjo.

Onutei dakarto svietas ir gy
venimas. Nagi kad jau sau tos 
.vienos szirdies apeiti negali, 
įtai sunku. Tegul tasai prakeik- 
|tas Franukas ja ima, norints 
įtiktai del jos pinigu. Bet kaip 
tas jam pasakyti, kad tasai ne
dorėlis nuduoda, jog nesu 
pranta jos kalbėjimo, nors tos 
prisznekos gana aisžkios, kaip 
balta ,diena.

Juk ji pas ji pirszliu negali 
pasiusti. Franukas nuduoda, 
kad jos nesupranta, ba jai ne- 
užsitiki. Ji tiek jau vaikinu su 
Vedžiojo, tiek atsiuntė pas ja 
pirszliu, o suvedžiotoja ir ap
gavike juos potam tik iszjuoko 
priesz svietą. Franukas bijosi, 
itai-gi reikia ji suraminti.

Nuėjo Onute pas senia Vaite- 
kienes burtininkes bobos nu- 
įnesze jai riebia viszta, nauja 
skepeta ir truputi pinigu. Bo- 
,ba su mergaite paszvapejo, ir 
pasiuntė ana patylomis pas 
Franuka, pažadėdama, kad jei 
Vaikinas jai atsius pirszlius tai 
ji už tai mokes gausiai atsily
ginti.

Ir tas nieko negialbejo. Fra- 
Įnukas net niekados nenorėjo 
(užeiti in Onutės namus nors jo 
(tankiai labai praszydavo. Mer
gaite vis labiau ėjo menkyn ir 
balo nuo to nepasiekime, nak
timis verke, o pikta buvo tokia 
ka,d prie jos nei neprisiartink. 
[Visa savo piktumą iszliedavo 
lant motinos, nors toji niekados 
ant savo dukteres iszgamos ne
siskundė, vienok visi žinojo 
kas Grigor'ienes pirkioj vei'kia- 
<si. Senis Grigorius, kalbėta, 
jei atgytu, numirtu antru sy
kiu matydamas kaip Onutės 
motina persekioja. O turės 
[tasai Franukas! Per szonus 
jam iszeis Onutės ’ pinigai ir 
(turtas! ' . '
. Ir sztai urnai, kada mergai
te jau rodėsi, neteks proto Fra- 
inukas, ju pirkia pradėjo lan
kyti. Onutės net duszia plau
kiojo nors jisai nežiūrint in ta 
lankymą, buvo del jos vis tok
iai pat, kaip ir pirmiau.

— Tiktai ,del mano pinigu 
Įapsiženys su manim, maustė 
[mergaite apsilcidama karczio- 
mis aszaromis.

Ah, tegul nors ir teip bus, 
|bet vi'stiek neteks kokia kitai.

Ir ta Onute, ta iszdidi su sa- 
(vo turtais, ta vaikinu suvedžio
toja sziadien pasirengus buvo 
pulties ant kaklo tokiam kuris 
jos visai nemylėjo. Net ne syki 
j r kumsztis sugniauždavo mai- 
jstydama apie tai, ir buvo laikai 
kad neapkentė vaikino1, bet ne
paisant to buvo pasirengus už 
jo iszteketi.

Visi kaime tikėjosi, kad ru
deni, tuojaus po piutei, Franu
kas nusius pirszlius pas Onute. 
[Dabar tankiai tenai užeidinėjo. 
Žmones negalėjo suprasti, kas 
(ežia tokio veikiasi 1 Ar Franu- 
kais mergaitei “liubeziko” ne- 
(uždave? Ji paskui Franuka 
lakstė, net rūksta, o tasai vis 
(viena vis ja pasiveje ir nuo jos 
pabėga, o kaip ateina pirkion, 
(tai tiktai stengiasi kuodau- 
giausiai Onutei, užlysti ant 
akiu ir ja erzinti.

Turėjo nuo jos ir kiti, bet 
turėjo ir ji už savo.

Ant galo, viena nedelia ma
nyta du rimti gaspadoriai, kaip

iszejo isz Franuko pirkios ir 
nuėjo pas Mitkalus. Tuojaus 
tas susijudino; vienas ir kitas 
iszbego, idant einanezius užka
binti. Jie tuo tarpu kaip tai 
stebėtinai juokėsi.

— Oi, bus ermyderis!—tarė 
vienas.

Antras ji paspre su alkūne 
ir nuėjo toliau.

Inejo Onutės pirkion. Gn- 
goriene drebėdama paprasze 
juos in sieklyczia: Onute tuo 
tarpu pasislėpė kitame pirkios 
gale linksmai besiszyposdama.

Ant galo, ant galo!—szvape- 
jo. Pikta dvasia jai pakiszo 
minti, idant dabar paskutinėj 
valandoj atsakyti, Pranukui, 
pažeminti ji, iszjuokti. Teip!- 
taip!—iszjuoks ji, atstums,-—- 
dabar jos valia,— tegul ji su
pras, kaip gardus pažemini
mas ! Atstums,—atstums!—te
gul dabar jisai pyksta,— O!— 
tegul rus'tinasi, — gerai jam 
teip

Kas tas yra! Kas tenai do 
riksmas? Ko tenai motina 
teip klykia? Kam szaukia Te
resiuke? Kas atsitiko? O! 
dabar Franukas inejo pirkion, 
jai tenai nepaszauktai neisz- 
puola eiti,— juk tuojaus ja tu
ri tenai pakviesti. Ach, kojel 
pas ja niekas neįeina!— pra
keikta boba,— pasibjaurėtina 
mergialka, delko in ežia nei 
viena neateina?

Ir staiga persigandus pama
te, kad pirszliai isz pirkios isz- 
eina. Jos visai nevadino. Kas 
tai yra? Paszoko ir tuojaus at
sirado pirkioje.

Jėzus Marija!— ar jos akys 
neapgaudineje. Kertej ant 
suolelio Franukas ir Teresiuke 
abudu susiglaudė sėdi, sėdi už 
ranku sau laikosi. Priesz ji 
degtine ir baltas pyragas. Ne! 
-tas negalimas daiktas, tas ne
teisybe ir tas nepanaszu!

— Ka tu ežia veiki, dyka
duone!—suriko ant Teresiukes, 
nedaboji savo darbo? O pas 
kiaules man tuojaus, bet nesė
dėti ežia poniszkai!—matei tu 
ja!

—• Szalin!— szalin!— su- 
szuko Franukas,— nelysk prie 
mano sužiedotines,—supranti ? 
Nesulaukimas tavo, kad ji pa* 
tarnautu! Asz ja sziadien tuo
jaus pasiimsiu!

TURĖJO MEILU 
SUTVĖRIMĄ

Pas jauna naszli ateina jo 
draugas ir apsidairęs in szalis 
užklausė:

— Ka veiki?
— Sėdžiu namie.
— Ar tau ne nuobodu vie

nam ?
— Ne. Turiu toki meilu su

tvėrimą pas save su kuria pra
leidi! labai smagu laika.

Ka toki?
—• Sakiau, meilu sutvėri

mą.
—- Na, na, ar puiki?
—• Labai, tuojaus paregėsi 

pats.
— O kur randasi; gal val- 

gomajam-kambari ?
— Teip.
—• Ar gyveni sykiu?
—■ Žinoma kad sykiu.
Tai supažink mane su jaja.

Bet palauk, asz ryto ateisiu 
nors geriau pasirėdęs.

— *Ar tu papaikai?! Juk 
to nereikia, da gali tave isz- 
purvyt, kada szoks ant keliu.

— Nesuprantu, kaip tu ga
li teip kalbėt apie motere kuri 
tave teippnyli,.. .ir...

— Apie motere?! Juk asz

Onute ant valandėlės suak
menėjo, o potam, kaipo padu- 
kus, puolėsi ant Teresiukes. 
Dievas žino, kas butu atsitikę; 
bet Franukas ja nustume, kad 
ji net parvirto. Iszvede Tere
siuke isz pirkios ir nuvede ja 
pas savo teta, pas kuria turėjo 
gyventi lyg vestuvui.

Kas veikesi potam Onutės 
pirkioj apie tai ir apsakyti sun
ku. Mergaite drabužius ant sa
ves drasko daužė aplinkui vis
ką, bet nieko su tuo negalėjo 
dastoti ir negalėjo niekam už
kenkti. Tiktai dabar pasirodė 
kaip jos visi neapkentė. Kiek
vienas ja pirsztu bade, kad 
puldinėjo Pranukui ant kaklo, 
o tasai ja atmete ir su visais jo 
turtais.

Franukas su Teresiuke ves- 
tuve atsibuvo labai kukliai. 
Onute gi vestuvion nei pati ne 
ėjo, nei motinos neleido. Gri- 
goriene savo seserėnai norėjo 
duoti kiek .nors skalbinių ir pa- 
klodalo ant pradžios gyvenimo 
bet Onute su kumszcziomis už 
tai prie motinos priszoko, rėk
dama, ka motina užmusz jei tik 
duos tai ubagei nors duonos 
plutele, bet dar neką kita.

— Jos dovanu Franuka.- 
nereikalavo’. Teresiuke netiir 
rejo kraiezio, bet gera pat: 
daugiau ženklina, nei didžiau
sia kraitis. Teresiuke visame 
kaime garsi, kaipo geriausia 
gaspadine; su vyru gyvena 
teip kąd net miela ir Dievas 
laimina ju darbams.

Onute visu juoku negalėjo 
iszkenteti. Niekas in ja neno
rėjo pažiūrėti. Teip dalykams 
virtus, privertė savo motina 
gaspadorysta parduoti ir su pi
nigais persikėle in artimiausia 
miesteli gyventi.

Grigorienei ilgai negyveno. 
Iszsiilgimas gimtinio kaimo ir 
dukteries su ja blogas apsi- 
vaikszeziojimas, ja galutinai 
visai užmusze. Mirdama keike 
savo dukteri, nesuprazdama, 
kad ji pati buvo kalta, nes ne
mokėjo dukteres dorai iszauk- 
ti.

Mirus motinai, Onute neno
rėjo savo kraszte būti, nenorė
jo susitikti su Franuku ir Te
resiuke. Iszvažiavo ji in Lie- 
poju ir tenai prapuolė. Dabar 
niekas nežino kur ji apsiver- 
czid. —GALAS.

UŽVYDI MOTERE

y^NTANAS Kvedas, jaunas 
kupezius, turėjo patogia pa- 

cziule. Elena mylėjo savo vyra 
buvo gera gaspadine, užlaikė 
szvarei visa narna o priek tam 
buvo paezedi motere, darbszti 
ir tikru aniuolu, jeigu nebūto 
turėjus viena klaida o kurios 
jokiu budu negalėjo atsikratyt 
nuo saves. Toji klaida buvo di
delis užvydejimas.

Viena diena aplaike poni 
Elena, gromata nuo savo moti
nos, su praszymu idant atva
žiuotu pas ja ant keliu dienu. 
Isz pradžių labai nudžiugo Ele
na pasimatymu su motina bet 
tuojaus nusiminė ir tarė:

— Nevažiuosiu!
— Kodėl? — užklausė Anta

nas nusistebėjas.
— Veluk palauksiu pakol tu 

galėsi su manim važiuoti!
— Bet asz negalėsiu važiuoti 

taip greit. Interesas dabar ge
rai eina ir kaip asz galiu iszva- 
žiuoti? Važiuok pati, juk tai ne 
toli. Dvi dienas gali pabūti pas 
motina. Nemate jau tave senei, 
per tai praszo idant atvažiuo
tum.

— Ar tau bbdetu paskui 
mane ?

Girdėjau kad sportukai Pitts-
burgo,

Labai jau nuskurdo,
Per nakteles baliavojo, 

Žmoniem in akis szokinejo, 
Centelio prie saves neturi, 

In kazyras per naktis žiuri, 
In grinezias užeitinejo, 

Bet greitai isz ten iszeitinejo, 
Kitu kartu badai gerai kaili 

iszpers, 
Jeigu vela in tonais kaip kiau

les ateis.

nekalbėjau apie jokia moteria. 
Laikyk mane, ba mirsiu isz 
juoku. Džeiniuk eik szia.

Tame adbego puiki persisz- 
ka katuke ir užszoko ant nasz- 
lio keliu.

—• O asz manau kad kalbi 
apie motere. Kad tave velnei 
pagriebtu!

Trumpos Teisybes
— Niekas teip nepadabina 

žmogaus veidą kaip -linksmu
mas.

— Kokiu bud u galema už
bėgti žilus plaukus? Nuskusk 
galva.

— Nekurie žmones džiaugė
si jeigu tavyje atranda kalte, 
kiti yra neužganadinti jeigu 
tavyje randa gera būda.

—• Kuom ant arklio randa
si mažiau sunkenybes, tuo jisai 
greieziau bėga; ta pati galima 
prilygint ir prie moteres liežu
vio.

—■ Rože turi savo erszkie- 
czius; deimantas turi kliūtis; 
geriausias žmogus turi taipgi 
savo silpnybes.

— Žinoma!
— Q kur valgysi per ta lai

ka? Nes Rože negali virti.
— Restauracijoj pas Zimer- 

mona, tenais kur buvau ant 
stancijos da priesz szliuba!

— Aha! Tenais taip-gi buna 
daraktorkos ir tarnaites isz 
kromu... patogios, jaunos...

Ir akys ponios Elenos prisi
pildė aszaromis.

— Kūdikis esi, su savo už-' 
vydejimu, — suniurnėjo Anta
nas. — Nuolatos turi kokius 
iszsikalbinejimus — ir szuo to 
neiszlaikytu!

— Gerai, išzvažiuosiu, — pa- 
szauke dabar Elena verkdama. 
Važiuoju tuojaus. Daryk ka 
nori, žinau nuo senei jog mane 
jau nemyli, jog geidi kitas... 
ach... ach... esmių nelaimin
ga isz visu moterių!

Lauždama rankas iszejo isz 
pakajaus.

Antanui pagailo paezios nes 
mylėjo ja isz szirdies bet pa- 
siutisžkas jos užvydejimas už 
daug ji kankino. Nenusidave 
paskui ja ir neatsisveikino 
szirdingai kada ta paezia diena 
iszvažiavo pas motina. .

— Linksminkis gerai — su- 
sžnabždejo jam sėdėdama tru
ki je. — Man rodos jog pas Zi- 
mermona valgo pietus ir aktor- 
•kos o labiausia toji balt-plauke 
kuri taip tau patiko...

— Žinoma. Džiaugiuosiu la
bai jog dabar turėsiu geresne 
proga susipažinimo su ja, — 
atsake Antanas szypsodama- 
sis.

Szirdele ponios Elenos su
spaudė sopulei. Kas žino, gal ir 
butu iszszokus isz trūkio idant 
nedaleist susipažint su aktorka 
bet trūkis pasijudino isz vietos 
ir poni Elena nuvažiavo apsi
verkus ir nelaiminga.

Ant rytojaus Antanas isz- 
tikruju nusidavė pas Zimermo- 
na ant piet kur gerai linksmi
nosi su savo pažinstamais. O 
kad diena buvo puiki ir saule 
szviete, pastanavijo visi eiti po 
piet in artima girraite.

Antanas po teisybei turėjo 
daug užsiėmimo namie bet 
taip pradėjo kalbinti pažinsta- 
mi jog ant galo ir sutiko ant ju 
praszymo. .

Rože ilgai lauke ant pono 
Antano su kava o nesulaukda
ma jo greitai, iszgere pati ka
va ir nusidavė pas kaiminka 
uždaryti pakajaus langus. Apie 
szeszta adyna vakare pradėjo 
lyt kaip isz ceberio, rodos nie
kad nepaliaus.

Antanas sugryžo namon vė
lybam laike ir tuojaus atsigu
lęs užmigo kietai ir miegojo 
lyg devintai adynai ant ryto
jaus. Neatsitiko jam tas peį 
visus metus, tai yra, nuo dienos 
savo apsipaeziavimo, jog ne
buvo su savo draugais ant piet 
ir girraiteje! O ir girrai’teje ra
dosi restauracija .su gardžiu 
vynu!

Vos atsikėlė ir iszgere kava, 
kad sztai priesz narna pasiro
dė karieta.

— Eliute!
Isztikruju buvo tai jo pa- 

cziule.
— Negalėjau ilgiaus pasilik

ti pas motinėlė, — szauke mes
damas! jam ant kaklo. — Tu
rėjau sugryžti idant tau pasa
kyt jog asz tau visame užsiti- 
kiu, — jog turiu tavyje vilti, 
jog jau neesmiu užvydi ir nie- 
ka'd jau nebusiu tau užvydi! 
Niekad! Supranti, Antanėli?
Nudžiugęs Antanėlis prispau

dė prie krutinės savo pącziule 
tikėdamas jog pącziule dalai- 
kys savo priža'dejima.

Po ilgam pasisveikinimui nu
ėjo Antanas in kroma o poni 
Elena pradėjo triūsti aplink 
narna. Nurodė jai jog nebuvo 
namie visa menesi.

Antanas sziadien skubinosi 
labai, nubodo jam be Elenos o 
krome rodos ant tu patycziu 
raldosi nuolatos pilna žmonių.

Sztai davėsi girdėt baisus, 
kliksmas Elenos, o Rože iszba- 
lus kaip drobule, inpuole in 
kroma.

— Poni!— Poni!— reke be- 
žado;—Poni! Ponas! Ponas!

Antanas ilgiaus nelaukė. Pa
liko viską, nubėgo in pakaju, 
Elena graudžei verke kitam 
pakajui.

— Kas atsitiko ?!—paszau
ke,—del meiles Dievo, kas tau 
atsitiko?!

Elu'te sėdėjo ant grindų už- 
sįdengus delnais veidą, o verke 
teip graudžei, jog . rodos jai 
szirdis ketino plisztie.

Priesz ja ant kėdės gulėjo, 
puikus juodas aksominis, Žake-, 
telis da jaunas.

— Kas atsitiko ?— paantri
no Antanas, prisiartindamas 
prie josios, paimdamas josios 
rankeles in savo.

Staiga i isztrauke rankeles, o 
pakėlus galvele, paszauke rus
tai:

— Nedalipstek mane! Me
lagi! Zdraica tu ! Tai mano 
teip myli! Kas buvo pas tave

* * *
Vyrucziai, jeigu kam kuinais 

būnate,
In kita parapija iszvažiuojate, 

Tai pasiimkite su savim 
metrikus,

Ir kelis pažystamus svietkus, 
Kaip tai neseniai vienam 
Geram biznieriui atsitiko, 
In kita parapija nuvažiavo, 
Laikyti in krikszta -kūdiki pa

žystamo savo, 
Badai Luzernes paviete tas 

atsibuvo,
Kūmai su kūdikiu pas kunigą 

nuėjo,
Tas ant ktimo užklupo, ran

komis mosejo,
Pradėjo klausinėt nereikalingu 

daigtu,
Kiek turėjo metu ir ar turi 

metrikus,
Kur gyveni, ar toli, 

Ar ant bažnyežios moki? 
Ar in draugyste priguli, 
Ir kunigui pensija moki,

Ar pasilikus užlaikai,
Ar tankiai in bažnyczia atsi

lankai?
Ar prie draugystes prisiraszei, 
Ir ar daug vaiku užauginai?

Ir daugiau pauasziu klausymu 
uždavinėjo,

Kokia valanda jo taip klau
sinėjo.

Žmogelis isz to visko labai 
nusistebėjo, 

Laukan su kurna eiti norėjo, 
Bet kumute ji už rankos su

laikė, 
Mat, kūdiki pakriksztyt reike!

* * *

Stasiukas szauke in savo 
pącziule:

“Eisim ant partes Mariuk, 
Tiktai greitai apsirengk, 

szirdžiuk. ’ ’
Mariuką pecziaus neprižiūrėjo, 
Ant partes su Stasiuku nuėjo, 
Ant pecziaus puodus paliko, 
Szuo mesa nepoilgam užtiko, 

Laukan isznesze supaseziavojo,
Pasislepes sau gardžiai mie

gojo.
Mariuką ir partijoje, 
Ir ant vaikinu loja,

Po kareziamas valkiojasi, 
Namon eiti bijosi,

O, isz tos Mariukes netikus, 
Nuo visu merginu atlikus, 
Jeigu greit nesusivaidys, 
Daug vargo ant svieto pa

matys.

* * *

Vienas isz Skulkino sporteliu, 
Pilnas visokiu szposeliu,

In szliuba važiuot jam reikėjo, 
Padaryti szposa užsinorėjo, 
Liepe in briczka arklius 

pakinkyti,
O kad briezkos ratai nebuvo 

gurnu aptaisyti, 
Paszauke: “asz bambilium ne

važiuosiu, 
Duokit vežimą su gurnais, asz 

užmokėsiu,
Gumine briczka turi būti, 

Ba mano mylima mėgsta guma 
kramtyt,

Tai tegul dabar ant gurno 
važiuoja,

Ba pirma ir dabar guma
• maumo ja.”

Taigi szirdeles, pirma peksti in 
szliuba ėjo,

O dabar briezkos ir bambilei in 
mada inejo.

Lietuvoje laszinius valgė, 
Czionais jau ir mesa negardi,

Lietuvoje buvo geras pakuli
niu padurkas, 

O ežia ir plonytis ne kas, 
O gal czionais už daug pinigu, 
Ar mažiau galvose smegenų.

vakar?
—■ Nieks!
— O 'sztai kas? paszauke, 

retindama su pirsztu ant akso
minio žaketelio.

— Materiszkasi apsidengi^, 
mas,—atsake Antanas, nesu
prasdamas apie kas eina.

— Teip, moteriszlkas apsi- 
dengimas! Nes keno? Kas bu
vo pas tave vakar?

— Kalbėjau jau karta, jog 
niekas,— ir nežinau, ko tu nort 
nog manias1?

— Ko asz noriu? Niekade- 
jau! Da manias klausi, ko asz 
noriu?! Noriu, idant man pa
sakytum tuojaus, kas pas tave 
vakar buvo?! Kas paliko ta 
žaketeli? Brangus ir puikus! 
O gal tai toji balt-plauke?

Antanas žiurėjo ant žakete
lio, nesuprasdamas da, apie ka 
czion eina. Nes žodžei paezios 
inpikino jin baisei.

— Tylėk!—suriko. Neži
nai pati, ka kalbi!

— Asz nežinau! Asz nieko 
nežinau! Nes žinau!— tiek, 
jog sugryžtu tuojaus pas moti
na. Negaliu įgyventi su žmo
gum, kuris mane apgaudineje 
in meta po vestuvui ir nesiduo
da kitoms moterimis! Ak, tai 
bjaurei! Važiuoju! Rožuk! 
Paszauki karieta!

— Eiki po velniu!—paszau
ke užpikes Antanas. Nes pri- 
siegui tau, jog nežinau keno 
tai žak otelis ir jog czionais nie
kas nebuvo vakar!

— Ne prisiegauk! Ne sun- 
kyk savo duszio's nauju prasi
kaltimu! Prasitraukiu! Bu- 
kie laimingas su savo nauja 
laime. Ak! Ak! Numirsiu! 
Apsirgsiu ant smert! O Dieve, 
Dieve!

Antanas stovėjo bevaldingai 
piktas- nulud.es, nežinodamas 
ka pradėti, kaip ta ji perstati- 
ma užbaigti ir iszaiszkyt apie 
ta ji aksomini žaketeli.

Sztai davėsi girdėti drūtas 
skambėjimas varpelio prie du
riu, o tuojaus inejo jo tetena 
Briuskiene in pakaju.

— O ežia kas?!— užklausė 
žiūrėdama ant apsiverkusios 
Elenos ir užpykusio Antano.

—• Nieko! Nieko!
— Na, jeigu nieko>, tai nie

ko! Asz jum czionais ilgai ne- 
perszkądinesiu. Atėjau atsimt 
savo aksomini žaketeli. Va
kar praeidama pro juso narna, 
pradėjo litie, o neturėjau para- 
sono, o kad man gaila buvo 
naujo žaketelio, per tai nuėm
iau ir inmeeziau in juso Įauga. 
Matau, jog jam nieko blogo ne
atsitiko. Paduok man jin El- 
uk. — Na likyte sveiki. Pra- 
szau ant kito karto turėti links
mesnius veidus kada ateisiu!

Tai kalbėdama, poni Brius
kiene pasiėmė nelaiminga ak
somini žaketelo ir iszejo.

Kaip poni Elena perprasze 
savo vyra? Ar jai Antanas at7 
leido? Ar pasitaisė? Ar pa
mėtė savo užvidejima? Yra tai 
klausimai, ant kuriu patis skai
tytojai turi atsakyt. —GALAS

NEPRIEME PAMOKINIMO.
Mokytas: — Tamista nori 

duoti man savo pamokinimą 
bet žinokie jog asz jau pabai
giau universiteto mokslą ir ne
reikalauju jokiu pamokinimu 
nuo tokio tamsuolio kaip tu!

Prastas žmogelis: — Tai nie
ko ponuli. Asz turėjau versziu- 
ka kuris žindo tuom paežiu 
kartu net tris karves ii- kuo 
daugiau žindo tuo buvo dides
niu versziu!

Mokytas gerai suprato prie 
ko prikiszo ji ir nuęjo neiszta- 
res ne žodelio.

nulud.es


ŽINIOS VIETINES
---- !------

— Petnyczioj Visu Szven- 
taju szvente.

— Subatoj Užduszines; at
siminkite apie tuosius, kurie Į 
apleido szia aszaru pakalne 
persikialdami in amžina gy
venimą. Juk ir mes kada gei- 
sime kad ir už mus kas atsi
mintu pas Dieva su poterėliu.

—■ Tai-gi, Utarninke Rin
kimai! Kožnas turi savo isz- 
minti ir supranta kaip balsuo
ti ir už ka. Neklausykite ant 
prižadėjimu palitikieriu, kurie 
jums prižada aukso kalnus, po 
tam isz jus szapdijia, kad pirko 
už doleri arba stikleli suramin- 
tojos! Juk ne esate vaikai ir 
pasiduokite trauktis už nosių! 
jiožnas turi savo protą ir isz- 
minte. Laike balsavimo aplai
žysite ir mažesni balota, ant 
kurio bus iszreikszta: Ar bal
suot už a'tidaryma Krutamuju 
Paveikslu Nedėtomis, ar kad 
butu uždaryti? Utarninke Rin
kimai, neužmirszkite!

—• Jonas Makonis isz Bo- 
wmano peczes, likos skaudžiai 
sužeistas ant W. Centre uly., 
laike automobiliaus nelaimes, 
kada kitas automobilius patai
kė in automobiliu kuriame jis
ai važiavo. Daktaras Burke 
apžiurėjo sužeistąjį ir nusiun
tė ji namo.

—■ Ženybu laišnius iszeme 
Jonas Sakalovski isz McAdoo 
su p. Mare Milczik isz miesto.

—■ Musu paviete atsibuvo 
apie 50 girriniu ugniu, kurios 
iszdegino daugiau kaip 400 
akeriu giriu ir krumu ant arti
mųjų kalnu.

• .-r— Panedelio vak., mirė Je- 
va Norkevicziene, 332 W. Pine 
uly., kuri sirgo koki tai laika. 
Paliko viena duktere Juoziene 
Budreviczienff ir tris anūkus. 
Gyveno pas duktere isz kur 
atsibus laidotuves.

—■ Lietuviai pirmam varde 
nepapiirszkite jog musu tautie
tis Antanas Tamulonis yra 
kandidatas ant Konselmono. 
Kita Utarninka visi privalome 
jam duoti savo balsus. Lietu
viai,-—balsuokite už Lietuvi!

— Pirma diena Novemberio 
prasidėjo medžiokles sezonas 
isz ko pasinaudojo daugelis 
medeju. Del nekuriu medeju 
bus tai nelaimingos dienos nes 
daugelis pasiszauna medžioda
mi. .

— Pacziule Mikolo Valsko 
(po tėvais Sabiute), 405 W. 
South uly., pagimdė dukrele 
Locust' Mountain ligonbuteje. 
Molina ir dukrele sveikos.

— Ketvergo ryta poni Ma
re Grįnevicziene, 517 W. Pine 
uly., gerai žinoma musu sztor- 
ninke, iszvažiayo in Ashlando 
ligon'bute ant operacijos.

- —- Isz priežasties 'bažnyti
nes szventes Visu Szventuju, 
Petnyczioje, pamaldos Szv. 
Juozapo bažnyczioje bus laiko
mos 7, 8, 9 ir 10 valandas.

— Seredos vakara, Lietu- 
vįszku Moterių Draugiszkas 
Ratelis surengė maskaradine 
suprais parte del ponios Mares 

,Pasiūkeviczienes ant E. Pine 
uly. Sveteliai turėjo puiku pa
silinksminimą ir užtektinai 
juoku. Buvo surengta puiki va
kariene su gerymais isz ko sve
teliai gausiai pasinaudojo. 
Ponstva M. Juodeszkai ir A. 
Sakalauckai, isz Shenandorio, 
Helena Jackson isz Toledo O., 
taipgi dalyvavo tame vakarė
lyje,
' d D ' - ii A'

Ka Redaktorius girdėjo 
Pottsvilles Sude

— Redaktorius turėdamas 
reikalą Pottsvilles sude, nuėjo 
in Nr. 1 kambarį paklausyti 
teismu apie motiniszkuma ir 
suviliojimą merginu per vyrus. 
Kada stojo ant “stando” jau
na mergina, ir apsakė pro 
verksmus apie savo nelaime, 
sudže prakalbėjo in ja: “Da
bar nelaikąs verkti, reikėjo 
veikti, kada tas atsitiko!”

Nuėjau pažiūrėti in knyga, 
kiek tokiu teismu atsibuvo per 
tuos paskutinius kelis mene
sius, ir gilei užsimanseziau, ke
lio tame kalte, kad jaunos mer
ginos turi nusidavineti in su
dus jeszkoti teisingystes, jesz- 
kodamos savo tiesu už moral- 
iszka nupuolimą?

Keno kalte, paantrinu? Ne 
yra abejones, kad daug prie 
to prisideda jaunuomene, ne
mokanti ant saves susivaldyt, 
pasiteisdami ant kelio paleistu
vystes, kurios sziadien atsibu- 
vineje daugiaaše automobiliuo- 
sia.

Nesiduos užsiginezyt ir tai, 
kad tame daug yra kalti tėvai, 
nemokėdama suvaldyti savo 
vaikus, pavėlindami dukrelėms 
ir sūneliams ant praleidimo va
karu už namu, per ka tanke! 
savo vaisius pamato jau užvel- 
ai.

Kiek tai randame tokiu tėvu 
-ir motinu, kurie su užganadi- 
nimu žiuri ant to, kaip sūnelis 
arba dukrele praleidžia savo 
laika terp piktu draugu, jeigu 
dukrelei. kokis tai szpielius, 
perimtas nemoraliszkumu, už- 
verezia jaunai mergaitei gaiva, 
neturėdamas jokio mierio ap- 
sipažiavimo su ja. • Po tam la
bai gąilesi už savo nusidėjimus 
ir nupuolimą, bet jau pervelai!

Tada tai nusiduoda in siuda 
su kūdikiu ant ranku, kad ap
saugot szlove savo dukrelei. 
Tankei atsitinka, kad tekinu
sia atsitikimuosia, buna pri
verstos teketi prispirtinai prie 
ženybu; gyvena nelaisvėj ba to
kia karszta meile greitai dings
ta ir iszgaruoja isz nedasektu 
gaivu.

Toki priverstini apsivedi- 
mai, ne buna pasekmingi ir 
greitai su savim persiskirta, po 
tam pati ir vyras ir vaikai bu
na didele sunkenybe del visuo
menes. Kyla neužganadimas, 
terp saves barnis, keiksmai, 
musztynes, o ant galo motere 
pameta savo vyra ir eina ant 
kelio paleistuvystes!

Graudingas gyvenimas to
kios poreles. O kiek tokiu po
relių turime musu aplinkinėje!

Geriau butu, jeigu prie to ne
būtu daeja. Tėvai privalo dau
giau daboti savo dukrele, ir 
nuolatos tpreti jais ant akiu, 
inkvepti in jas moraliszkuma, 
ir vaisius tokios meiles, o ypa
tingai motinos turėtu tuom už
siimti kad ju dukreles iszaug- 
tu ant doru mdteriu ir butu pa- 
guodotos per savo vyrus ir vi
suomene.

Dirstelekime ant kampu uly- 
cziu vakarais, tai pamatisime 
jaunas mergaites stovinezias 
prie automobiliu, kalbanczios 
su kokiais paszlemekais, kurie 
ragina jasias sesti in automo
bilius, po tam pyszkina in tam
sias vietas ant kalnu. Tai-gi, 
neverkite po laik, kaip tasai 
sudžia buvo pasakias jaunai 
merginiai!

* Iszpanija iszdave paliepi
mą kad Iszpaniszki laivai nau
dotu tik anglis iszkastus ju

SHENANDOAH, PA.
— Neiszpasaįkytinai nu

džiugo naszle Franiene Klepac- 
kiene, 210 S. Main uly., kada 
aplaike žinia, buk josios vyras 
kuris mirė trys sanvaites adgal 
isztrauke laiminga losa ant 
“Irish Sweepstake” loterijos, 
kuris atsibuvo Seredoj, Ii'ian- 
dijoi. Josios tikintas yra N r. 
BC-13641 ant arklio Tiderace., 
Jeigu arklis laimes lenktynes 
ar ne, tai poni Klepackiene ap- 
laikys $1,800, o jeigu laimėtu 
tai iszlaimetu 135 tukstanezius 
doleriu.

— Steitine palicija netikė
tai užklupo ant “Golden Phea
sant Night Clulb” ant kampo 
Main ir Coal uly., Nedėlios va
kara, aresZtavo'dami visus dar
bininkus kaipo manedžeri Vin
ca Stank isz Mahanojaus, už 
tai, kad szventa diena pardavi
nėjo svaiginanezius gėrimus 
ir turėjo pinigines maszinas. 
Svetelei teipgi, turėjo paduoti 
savo pravardes ir adresus, kad 
laike teismo turėtu duoti savo 
paliudinimus. Steitine palici
ja buvo isz Hershey, kurie pa
dare ablava apie 11 valanda 
vakare.

— Laike Armistice Dienos, 
ant atminties užbaigimo Svie- 
tines Kares, bus laikomos apei
gos szimet Szv. Jurgio Lietu- 
viszkoje bažnyczioje, ant kuriu 
atsilankys visas American Le
gion Po^t. Apeigos bus laiko
mos 10:30 valanda Nedėlioję 
10-ta d., Lapkriczio (Nov.).

Girardville, Pa., — Helena 
Aidukaitiene, 78 metu amžiaus, 
turėjo nelaiminga atsitikima 
namie, puldama iszsilauže sau 
ranka. Po apžiūrėjimui namie 
per daktara, likos nusiunsta 
in Ashland ligonbute.

Centralia, Pa.,— Josiąs Disz- 
keviezius, 34 metu amžiaus ku
ris dirbo del kontraktoriu Bax
ter ir Kennedy, likos skaudžiai 
sužeistas in koja laike darbo. 
Likos nuvežtas in Ashlando li
gonbute ant gydimo.

Nanticoke, Pa., f Praeita Se
reda, likos palaidotas Mikolas 
Volongeviczia -[Wollon], kuris 
mirė Nedėlios ryta. Jisai gy
veno Mountain Top, arti Wil
kes-Barre. Paliko paezia, vie
na sunu ir ketures dukteres.

Sugar Notch, Pa.,— Netikė
tina ir Atsisveikinimo Pane 
buvo laikoma ant garbes po
nios Juozienės Žilinskienės ir 
motinos Viktorijos Mazauskie- 
nes, isz priežasties iszvažiavi- 
mo ponios Žilinskienės in De
troit, Mich., pas savo vyra ant 
pradėjimo naujo gyvenimo ta
me mieste. Vakarėlis buvo pa
rengiąs linksmai su visokiais 
užkandžiais ir gerymais. Sve
telei buvo puikei pavieszinti ir 
pasilinksmino lyg vėlyvai nak- 
cziai. Tie kurie dalyvavo su
sirinkime buvo: Ponstva M. Ži
linskai ir duktere Agnieszka 
Fairmont Springs, Jonai Žil
inskai su duktere Alicija isz 
Hanover Green, Kazimierai Pe- 
cziulai isz Sugar Notch, Luckai 
su sunais: Tamosziu, Juozu, 
ir Vincu isz Carbondale, Jonai 
Juodsnukai su duktere Ųrsziila 
Drancziuviene isz Warrior 
Run, Juozai Juodsnfikei su du
ktere Mariona ir Mare Juo- 
dsnukiene isz Askam, Steponas 
Rivinski isz Sugar Notch, 
Konstantai Seppo’niai isz Han
over Green, Norvidiene isz Su
gar Notch, Kaziulionei su duk
tere Adele isz Sugar Notch, J. 
Neimaniene.,.ąu dukter-imis Pe

arl, Gussie ir sunum Louis isz 
Wilkes-Barre. Svetelei linke- 
damilaimingos keliones del po
niu Žilinskienės ir motinėlės 
Mazauskienei iszsikirste kož
nas pas save.

Wilkes-Barre, Pa. — Petras 
Blaso, 27 metu, atvažiavęs in 
palicijos stoti, apreiszke buk 
jisai turi negyva motere savo 
automobiliuje kurios pravarde 
yra Edna Reilly, 39 metu. Pa
sakė jis kad motere mirė va
žiuojant automobiliuje. Tąjį 
nak'ti važinėjo po visas rod- 
liauzes ant geru laiku. Blaso 
1929 mete likos aresztavotas už 
sumuszima Jono Nork, kuri vė
liaus reikėjo patalpiut in pa- 
miszeliu namus nes turėjo per- 
s kelta pakauszi.

Maizeville, Pa. •— Seredos ry
ta likos suriszti mazgu mote
rystes pana Helena Zubiute su 
Mikolu Haraida, isz Shafto. 
Kunigas Alauskas suriszo maz
gą Szv. Ludviko 'bažnyczioje.

“SAULE” Mahanoy City, Pa.

Schuylkill Pavieto Kandidatai 
Republikonu Partijos

Justice of Supreme Court 
HORACE STERN *

Judge of, Superior Court 
JESSE E. B. CUNNINGHAM

County Commissioners 
PHILIP EHRIG 
ALVIN E. MAURER

• County Controller
RAY D. LEIDICH ''

Clerk of the Courts 
^WILLIAM H. WILLIAMS

County Treasurer j
FRANK W. LEIB
Register of Wills 

ROBERT E. JENKINS
Recorder of Deeds 

WALTER L. BARNHARDT 
Prothonotary

JOHN E. BEDDOW
Coroner

FRANK J. WALTER
Directors of the Poor 
FRED C. HOLMAN 
CHARLES F. MILLER

County Surveyor 
JOSEPH W. GEARY

Geras ir gardus Alus, 
Porteris ir Eitus. 
Jumis labai patiks!
Pristatome in salu- 
nus ir namus bonku- 
tese ar baczkomis. 
Szitas alus visus pa
tenkins nuo pirmo 
poragavimo.

ANTANAS DZIADOSZA
438 W. Mahanoy Avė. Mahanoy City 
Agentas del miestu Mahanoy City, 
Shenandoah, Gilberton, Frackvilles 
ir Tamaqua. Telefonas 59-J.

Balsuokite už

Robert E. Jenkins
Kandidatas ant

REGISTER OF WILLS 
Praszo juso balso ir parėmimo

—■ Penkių metu Jonukas 
Clinton, isz St. John, N. B., ku
ris niekados nesilanke in mok- 
slaine, gali rokuoti greieziau 
kaip kokis studentas ir kalba 
geriau nekaip kokis biznierius.

F *Tr»d. Mvk m-.ViA ru oi:
Skausmų Pečiuose ar Sustirusių 

Muskulų Prašalinimui 
reikalaukit visame pasauly 

pagarsėjusio 
ANCHOR .

PAI N - EXPELLERIO 
kuris suteikia greitą ir tikrą 

. palengvinimą

PAIN-EXPELLER

Puikios Dovanos Dykai Del Naudotoju

MOTHER
HUBBARD

Miltu
Puikus Wm. A. Rodgers Paramont sidabrini daigtai vertes 
nuo 25c iki $1.50 rasite kiekvienam 48svaru ir 98svaru maisze 
MOTHER HUBBARD miltuose.

Sztai ka viena juso kaimynka sako apie 
Mother Hubbard Miltus:

“Pripažinti kad Mother Hubbard Miltai yra 
geresni miltai kokius da vartuojau. Variuoju 
tuos miltus del duonos, keiksu, paiju ir 1.1.

Mrs. Mary Dennis, Mahanoy City, Pa.
Busite užganėdinti naudodami MOTHER HUBBARD miltus 
ir isz tu puikiu dovanu. Kada kita karta pirksite miltus tai 
pirkite MOTHER HUBBARD miltus.
Schulykill Pavieto gyventojai galite pirkti tuos miltus savo grosernese.

LEON E. LEWIS, Distributors.
Mahanoy City, Pa.

Lietuviai Schuylkill Paviete 
Balsuokite už savo Tautieti

JURGI GUTAUSKĄ
Kandidatas ant Prothonotary 

Praszo juso balso ir parėmimo.

LIETUVIAI BALSUOKITE UŽ

JOHN E. BEDDOW
Kandidatas ant Prothonotary 

Pas jin turi užsiėmimą Lietuve 
Stenografiste. Praszo juso balso.

■am

Balsuokite už

FRANK W. LEIB
Kandidatas ant

COUNTY TREASURER
Praszo juso balso ir parėmimo

Dr. T. Tacielauskas j 
Pirmutinis Lietuviszkas
Dentistas Mahanojuje 

Persikėle in nauja vieta po adresu 
. 30 E. Mahanoy St. Mahanoy City |

Lietuviszki Bonai
Mes mokame aukszcziausia 

marketo kaina.
Neparduokite bet raszykite 

pirma pas mus.

Kurt H. Schurig & Co.
50 BROADWAY

NEW YORK

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėlius. Pasam
do automobilius del Laidotuvių, 
Kriksztiniu, Vesieliu, Pasivažinėji
mo ir t. t. Bell Telefonas 78.
520 W. Centre St., Mahanoy City

LAISZKAS SCHUYLKILL 
PAVIETO LIETUVIAMS

PILIECZIAMS. 'v
■--------- \.i

Gerbiamieji Lietuviai Piliecziai:
Schuylkill pavieto rinkimai invyks- 

ta Lapkriczio m., (November) 5 d. 
Asz, žemiau pasiraszes, esu nomina
cijų rinkimuose iszrinktas kandida
tu ant Prothonotary, Schuylkill pa
viete. Pirmas tai invykis kad musu 
paviete buvo duota proga Lietuviui 
statyti savo kandidatūra in viena isz 
auksztesniu vietų. Tai padare demo-
kratų partija. Visiems suprantama, 
kad be demokratu ar republikonu 
partijų parėmimo, mes negalime ti
kėtis būti iszrinktais net ir in ma
žiausias vietas.

Republikonu partija niekad neda
vė progos Lietuviui kad ir in mažiau
sia vieta statyti savo kandidatūra. 
Nežiūrint to, kad Schuylkill paviete 
Lietuviu yra apie 25,000. Taipos-gi 
jokiu geresniu vietų prie valdžios ar 
teisme republikonai Lietuviams ne
davė, iszimant tlumocziu ir vieno ar 

jkito sargu.
Pernai meta demokratu partija vi

soj Pennsylvanijoj ir ypaez musu 
paviete laimėjo rinkimus. Sziais me
tais yra dar geresne proga demokra
tams rinkimus laimėti nes turint sa
vo rankose visa valdžia gauna dau
giau ir prieteliu. Apart to, skirstant 
visokius darbus pradedant nuo auksz
tesniu iki keliu statymo ir taisymo 
darbininku, tuomi stiprina savo par
tija.

Asz, kaipo Lietuvis, sziuomi pra- 
szau visu Lietuviu piliecziu už mane 
balsuoti. Jeigu asz tapsiu iszrinktas 
tuomi laimes ir Lietuviu garbe. Apau
to, Lietuviams bus netik garbe bet ir 
nauda. Asz pasižadu, būdamas Pro
thonotary, Lietuviams daug pagelbėt 
ir už juos užtarti prie valdžios ir 
teisme visuose ju reikaluose.

Isz kalno dekavodamas visiems 
kurie už mane balsuosite, pasilieku,

- Su pagarba, Jurgis Gutauskas.
P.S. Ant baloto mano varda rasite

Prothonotary

George F. Getuskey........................ B

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graboriu*

:: Gabiausias Balsamuotojas ::

Geriausis Ambulance 
patarnavimas s z i o j 
apelinkeje. Bile ko- '“yj 
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil- 
na pasirinkimą meta- MgfJ
liszku ir kieto medžio 
Grabu. Laidoja nu- ||
mirlieus pagal naujau- Is
šia mada ir mokslą. II

Turiu pagialbininke W
moterems. Prieinamos 
prekes. m*

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

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street

Bell Telefonas 538-J

666
sustabdo

PERSZALIMA : 
ir KARSZTI 

pirma diena
Galvos Skausmą

Gyduole-Tabletai. in 30 minutu 
Mostis-Nosini laszai. Gausit aptiekose
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