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ANŪKAS APSIVEDĖ 
SU BOBUTE

MOTERE NETEKO KELIU 
VISZTELIU O VAGIS 

KELIU SZIMTELIU.
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W. n. BOCZKOWMKI, Pro*. A Mf.
F. W. BOUitKOHSKI, K4iur. &

NE TAIP BAISUS APSIPA-, 
CZIAVIMAS KAIP SAU 

NEKURIE MANO.

Yorkhavon, N. Y. — Lincoln 
Trainer ana diena likos surisz- 
tas mazgu moterystes su savo

Erie, Pa. — Del Mrs. II. E; 
Beaver insigavo nakties laike 
nežinomas sveczes ir 
asztuones puikes v isztas kurios 
aplaike dovana ant 
bet ant savo

pavogė

parodos 
nelaimes pameteii
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masznele kurioje radosi szeszi Czionaįs per eksplozija ir 
szimtai doleriu bumaszkomis. llgnj ^uvo (rvs merginos ir 

uis „u SU suvv Ml)tere ra(1() ant ^tojaus pini- szeKzi vvl.ai U,5k.. Aidimo
bobute ir dabar linksmai pra- *" »

szimtai doleriu bumaszkomis. ugni žuvo trys merginos ir

4 4 d ienassaldžias dienas”
Kalifornijoj,
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gn ant kazyriu ir

leidi ne ja 
San ‘Bernardo, 
kur sau kukuojąs! ir bueziuo- 
jasi.

Tik paklausykite kaip Lin- 
colnas pats apie tai apsakinėja: 

MMano diedukas buvo labai 
rustus del savo vaiku. Pirmiau
sia atstume nuo saves mano se
serį (savo anūke) del to kad ji 
isztekejo už szoferio ir asz pasi
likau jojo vienatiniu sukceso- 
rium po jojo mireziai. O kad 
asz iszleidinejau už daug pini

ge ru laiku
todėl ir mane nuo saves atstu
me. Netrukus kada jisai turėjo 
70 metu, kvailys apsi]>acziavo 
su 20 metu mergaite bet in sze- 
firis menesius senis mirė nuo 
“peivirszinio meihszko susiju
dinimo” ir visa turtą paliko 
savo jaunai paeziuliai. In tris 
menesius asz prilipau su visa 
szirdžia prie savo bobutes nes 
buvo graži motore ir meili, in- 
•hnylcjo'i&d a'bmkt karsztal ir 
su savo 'bdbute apsivedžiau ir 
dabar laimingai su jaja gyvenu 
wž ka Dieve duok dangų mano 
tėvukui.” 
baisus daigtas, ar net Tik rei
kė turėti jauna bdbute.

visa

— Juk tai ne taip

Žudinsta už užpūtima 
ZAPALKOS.

Columbia, Mass. — Kaimely
je Brudwald kokis tai Chester 
Elliott, 22 metu amžiaus, likos 
nudurtas su peiliu per koki tai 
James Bruce. Bruce u'ždege za
ps Ika idant užsidegti paperosa 
o Elliptt jaja užputę. Buvo jam 
pasakyta kad to daugiau ne<ta
rytu. Bruce uždegė kita zapal- 
ka kuria Elliott vela užputę. 
Tamo Bruce isztrauke peili su 
kuriuom dure in szoua Elliott 
nuo ko tasai in kėlės minutas 
mire. Kaltininkas pabėgo ir da 

yjojo nesurasta.

DARAKTORIUS SUMUSZE 
MERGAITE IR UŽMUSZE 

JOSIOS TĘVA. 
Ten n. 

skaudžiai
Madisonville, Tenn. — Su- 

muszimas skaudžiai mažos 
mergaites'buvo priežastim nu- 
žudinimo tėvo ir aresztavoji- 
mo daraktoriaus. Philip Lee, 
daraktorius moksląineje Sutt
on Chapel, paviete Monroe pa
sako szerifui kad sumusze mer
gaite kad toji atėjo per anksti 
in moksląine.

Kada mergaite 
ant piot ir pasakė apie tai sa
vo tėvui Charles Young, tasai 
isz piktumo pagriebė pagali ir 
nubėgo in mokslaine. Tarp tė
vo i ir daraktoriaus kilo muszis 
ir Leo szove in ji du kartus isz 
revolverio. Daraktorius likos 
paleistas nes pagal kitu vaiku 
pripatžinima, jisai szovo savo 
apgynime.

”9

nuėjo namo

DIEVAS LIEPE JAM UŽ- 
MUSZTI SAVO PAOZIA.

Seattle, Wash., — Czia likos 
suimtas senas lobininkas, Wm. 
Howard, 75 metu amžiaus, kal
tinamas del užmuszimo savo 

, žmonos Catherines. Howard 
aiszkino policijai, kad jam 
Pievas liepęs taip padaryti.

gus, paliovė verkti ir dekavojo,krulnmuiu paveikslu dirb-
Dievui už puiku atlyginimą U'ž 
pavogtas mylimas
Bot ir nemažai isz to turėjo 
juoku. Ant rytojaus atvažiavo 
pas jaja puikiai pasirodęs vy
ras ir pradėjo sznipinet apie 
visztas.

Persistatė jisai kaipo augin
tojas visztu ir norėtu kėlės nu
sipirkt bet motore pasakė kad 
negali no vienos parduot nes 
neturi ne vienos. Tada tasai 
mylėtojas

viszteles.
tuvyje Patbe-Motion pic
ture Ino., New Yorke. Ug- 
nagesiai turėjo daug dar
bo užgesint ugni kur daug 
sudegė celuloidiniu stucz- 
keliu.

TURTAS GRABE-
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vienos, 
viszteliu paprasze 

kad ji nuvestu in visztinyczia 
ir parodytu kaip josios viszti
nyczia yra intaisyta. Apvogta 
motore ant jo praszymo norin
gai sutiko ir nnvede in viszti
nyczia. Kada inejo, jisai pra
dėjo dairytis aplinkui ir g re bot 
po szaszlavas bot nieko akyvo 
nerado. Motore vos netruko isz 
juoku bet nieko nesako nes da- 
siprato ko ji'sni jcszko. Nepa
žystamas ir nieko nesako ir ap
leido visztinyczia nuliūdęs.

M 1 '

BADAI MIRUSIS KUNIGAS 
PASIĖMĖ VISUS SAVO 

PINIGUS IN GRABA.

NORI SUARDYTI
U.M.W. of A. UNIJA

NAUJA UNIJA STENGĖSI 
SUARDYTI SENĄJĄ.

Duluth, Minn. — Kada szcr- į ---------
meniniai darbininkai pribuvo 13,000 ANGLEKASIU STRAI- 

a. ’ M M W -a. A M MM IM MB m. M
isz Warrensvilles tiksle iszemi- 
mo lavono mirusio kunigo 

kuri ketino parvežti

KUOJA; SUMISZIMAS. 
/ 1

lavono
Fleczka,
in ezionais ant palaidojimo, ap
linkiniai farmeriai ir kiti žino-1! vi pasirengia apmalszyti kru-

Taylorsville, Ind.
szimtai vaistiniu kareiviu sto-

— Szeszi

vinus surnisziftnus tarp diiban- 
ntfbego ant kapiniu kad ežiu anglėkasiu ir 3,000 st re i- «. « t • I 1 • • • 1 • • ' •

nes dažinoja apie tai ir kas tik
gyvas nubėgo ant Kapiniu gau <’**u augicKiisui n o,vuu sirai- 
nedaloist iszimt lavona kunigo, kieriu prigulincziu prie naujos 
Duobkasiai negalėjo pasiprie- unijos National Miners Union. . .. • /

ATVAŽIAVO 279,678 IMMI- 
GRANTU O SUGRĄŽYTĄ 

1856.
AVashingtonas, D. C. — Dar

bo department o praneszimu, 
praeitais metais in Jungtines 

• viso 279,- 
to skaieziaus 

ir kitu 
o likusieji

r——"• ----- •». v- -v------- • •; ■ f , f , , ,
szint ir turėjo trauktis szalin.! kulne stengėsi senąją unija U.

Valstybes atvyko 
678 iinmigrantai, I 
116,177 isz Meksikos 
Amerikos krasztu, 
isz Europos.

Per ta pati laika iszvyko isz 
Jungtiniu .Valstybių 69,203 
iinmigrantai, o .1,856 ateiviai 
buvo deportuoti už 
nusikaltimus.
UŽSPRINGO ANT TABAKO.

Easton, Pa. — Patrikas Dil
lon ana vakara atsigulė ir dau
giau jau nepabudo — mirė ji
sai miegodamas. Kada dakta
ras ji apžiūrinėjo 
priežasties mirė, 
gerklėje sukramtyta tabaka.

Ne taiĮ) seniai Filadelfijoje 
kokia tai mergina užmigo su 
gurnu burnoje ir taip jaja rado 
negjwa ant rytojaus.

SUDEGINO 1,200 DOLERIU.
Pittsburgh, Pa. — Kokis tai 

Mikolas Dozor iszeklamas in 
miestą indejo visa savo turtą 
susidedanti isz 1,200 doleriu in 
cigaru baksuka ir indejo in 
sziklinimo pecziu kuris stovėjo 
viduriniam kambaiyje. Jojo 
motore nieko nežinodama apie 
paslėptus pinigus pecziujo, už
kure ugni nes taja diena buvo 
labai szalta. Vyras sugryžes isz 
miesto ir 
ugni, szoko kaip pamiszelis 
prie pecziaus bet 'buvo jau už- 
velai. Liepsna suode visa su- 
ezodinta žmogelio turtą.
NUŽUDĖ SAVO PAOZIA UŽ 

DESZIMTS CENTU.
Boycrstown, N. J. — Mikas 

Newell, 59 mietu, nužudo savo* 
paezia Ruth ana ryta už tai 
kad motero liedavo jam de
szimts centu ant -nusipirkimo 
tabako. Motoro buvo laibai sku- 
pi o Mikas ant galo taip inir- 
szo ant jos kad pagriebi) paga
li ir kirto jai per galva užmusz- 
dainas ja ant vietos, > /

visokius

isz kokios
rado lavono

Pittsburgh, Pa. — Kokis tai

pa regejas peczi ujo

BANDITAI NUŽUDĖ ANG- 
LEKASI EINANTI NAMO 

ISZ DARBO.
Scranton, Pa. — Detektyvai 

jcszko po visa aplinkinia ketu
ri u I >a n di tu k u rie m i rt i na i su
žeidė Ant ana Roma, 38 metu, 
kuris vėliaus mirė ligonbuteje.

Romas su savo draugu Leo- 
favosolski u, 54 metu,' ėjo

Farmeriai nenorėjo iszduot la- 
vOna kunigo o kas tame buvo 
per priežastis? Mat, pasklydo 
po aplinkine paskalas buk ku
nigo grabe yra pinigu.

Po kunigo mireziai, tieji ku
rie 'mate graba, pasakojo buk 
kojų gale mate kelis krepsziu- 
kus pavidale mažu pagalvėliu. 
Jau tada ne vienas stebėjosi ir 
tikrino kad tose pagalvėlėse 
randasi kunigo pinigai kuriu 
turėjo nemažai o po smert ne
rado, o parvežimas kūno kuni
go kuris geide būti palaidotas 
czionais davė žmonioms su
prast kad tame yra kiek teisy
bes.

Kokia tai szeimyna isz czio- 
nals norėjo kuna pasiimt ir tu
rėjo taip būti kaip žmones 
skel'be. Keli taimeriai ir brolis 
\ elionio stengėsi aplaikyti nuo 
valdžios paveliiii-ma idant gra
bą iszkast ir peržiūrėt ai; isz- 
tikruju jame kas randasi. 
APDAUŽĖ SAVO MYLIMA

PO TAM SU JAJA 
APSIVEDĖ.

Philadelphia. — Emilias 
Amoral i-o, 26 metu, likos arosz- 
tavolas ir uždarytas kalėjimo 
irž skaudu sumuszima savo my
limos Lauros Kline, 24 metu. 
Kada teismas ana 'diena prasi
dėjo sude, Laura stojus priesz 
sudže pasako kdd savo myli
mai dovanoja kalte ir kad ji 
paleistu isz kalėjimo. Sudže su
tiko 'bet ant tu j u iszlygu kad 
Amoralio tuojaus susivinezia- 
votu su Laura ant ko ir sutiko. 
Davė abioms tuojaus szliu’ba, 
jaunavedžiai pasibueziavo, pa
siėmė už ranku ir iszbjo links
mi isz sūdo. >
ISZGERT KVORTA 4 ‘ MUN- 
SZAINO” ISZGERE, BET 

MIRĖ.
Eldorado, Kan., — Negras 

Tom Fason sukirto laižybu isz 
savo savaites algos, kad jis 
iszgersias kvorta 
no”
ketvirti varsno nesvyruoda
mas ir sugrylžsias. Visa ta jis 
padalo, kaip sakosi, bet netru
kus po tb mirė,

“munszai-
noutsikvopes, nueisiąs

• A*

M.W. of A. suardyti.
Ana diena 600 st va i kieriu 

apsiginklavę in peiliu|į, karabi- 

lūs, susirinko prie Peabody No. 
58 kasyklų, nuvarydami 'darbi
ninkus kurio atėjo taji ryta iii 
dai4ba. Moteres su bliudais ir 
dinerkems sustoja prie kasyk
lų 'bubnino szaukdamos: “Pri
sidekite prie streiko, szalin su 
United Aline Workers unija!” 
Myne straikioriu taipgi užklu
po ant No. 9 kasyklų Longley- 
ville, kur darbininkai turėjo 
peibuti dvi valandas po žeme 
po dai'bui, pakol szerifas su sa
vo pagolbininkais juos isz ten 
iszgavo ir nuvožė namo.

Pi 11.41 > u rgo a pi i nk i nes 1 oka - 
lai kerszina prisidėti prie strai- 
kieriu jaigu streikas prasipla
tins ir laikys szali naujos uni
jos.

Andrius Keirs, 
United Mine 
caide, likos iszmėstas isz sales 
kurioje 'buvo 
ginu kaip 
moterių kurie laiko susirinki
mą naujos unijos. Visi virszi- 
ninkai U.M.W. 'apleido sale nes 
buvo pavojuje sumiszimo.

Taigi, pasikeleliai gali pri
dirbti daug ergelio senai uni
jai ir visa gali su ardyt.
NEVERTA BUVO TOKIO 

PASIAUKAVIMO SAVO 
VYRO.

Denver, Colo. — Bert Glover, 
gana turtingas žmogus, isz ru- 
pesties kad jojo pati pabėgo su 
kokiu tai priolaidiniu, atome 
sau gyvastį per nusiszovima.

Glover paliktoje gromatoje 
paraszo buk laibai mylėjo savo 
paezia kuri jam už taja meile 
atsimokėjo, neisztikimysta ir 
apgaudindjimu nes pagal kai
mynu apsakymus tai pas jaja 
tankiai atvažiuodavo automo- 
biliuan kokis tai sportukas su 
kuriuom ant galo ir iszvažiavo 
nežino in kur. Glover buvo la
bai geras savo motorini ir visa
me intikdavo.

Liūdna kad geras žmogus tu
rėjo atimti sau gyvastį už tokia 
isztrama.

lius, kuolus ir kitokius gi ak

«

prezidentas 
Workers, Kin-

susi riekia dau- 
tukstantis vyru ir

pasikeleliai

H P /’"F o 'J, .■ w •.
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BAISI EKSPLOZIJA KILO 
PAVEIKSLU DIRBTUVĖJ;

10 UŽMUSZTA, 20 
SUŽEISTA.

New York. — Laiko ėmimo 
nauju krutamuju paveikslu 
Manhattan jdiibtuveje Harle
me, kilo baisi eksplozija isz ne
žinomos priežasties. Tame lai
ke studijoj radosi apie szimtas 
žmonių. Kilo 'baisus sumiszi- 
mas tarp aktorių kurie negalė
jo in laika gautis prie duriu. 

I Deszimts aktorių, tarp kuriu 
radosi keturios merginos, žuvo 

i liepsnoje o dvideszimts likos 
smarkiai apdeginti ir sužeisti.

$35,420 UŽ VIENA 
FAJERKREKI.

Patterson, N. J. — Praeita 
meta kz tor n ink as John Cresle 
pardavė dviems vaikams, Van 
Acker ir jojo draugui, fajer- 
kreki kuri vaikai Ipadejo jx) 
bonka o eksplozija isznesze vai
kui aki. O kad pardavimas fa- 
jork rėkiu yra u'ždrausta tcxlcl 
tėvas vaiko apskundė sztomin
ką ir sūdąs pripažino tėvui .35,- 
420 doleriu kuriuos turės už
mokėti.

krutumu j u

Žinios isz Lietuvos.

41 METAS
CT-T

Isz Visu Szalin
—.—•

MARINIAI RAZBAININKAI 
UŽKLUPO ANT LAIVO 

UŽMUSZDAMI 70 
PASAŽIERIU.

Hongkongas, Kinai — Ki
nu piratai (juros pleszikai) 
vakar puolė britu garlaivi 
Haiching, Kautynėse dvylika 
asmenų krito negyvu, o apio 
szesziasdeszimt kitu pasažie
riu, ju tarpe daug motoru su 
kūdikiais ant ranku, 
pagauti, szoko nuo laivo in 
vandeni ir prigėrė. Keturias- 
dcszimt asipenu buvo sužaloti.

Piratams puolus, garlaivis 
ome bevieliu sžlaUktis pagel- 
bos. Netrukus pasirodė atsis
kubina pagelbon du Britu ka
ro laivai, Sterling ir Sirdar. 
Piratai matydami nebeisztruk- 
sia. padege laiva, bet pageL 
bai atvykus gaisras buvo užr 
gesintas ir tvarka laive at- 
steigta. Piratai, kuriu tarpe

baimes

Sterling ir Sirdar.

1

nu T 
isz Diamond kasvklu namo su 
pede kuria tuja diena aplaike. 
Ant kelio juos sulaikė keturi 
apsiginklavo | baudi tai paliep
dami iszkelti 'rankas in virszu. 
Tavosolskis paklausė paliepi
mo nuo kurio banditai atėmė 
77 dolerius o kad Roma neisz- 
kele ranku, likos perszautas.
LIŪDNOS KALĖDOS BUS 

SZITOJE SZEIMYNOJE.
Oaibondale, Pa. — Ant vi- 

dursmario plauke laivas su mo
tina ir trimi mažais vaikais in 
Amerika susivienyt su savo vy
ru ir tėvu po ilgam nesimaty
mui penkių metu. Tėvas Ange
lo Troopia, 32 metu, guli pas 
graboriu negyvas ir nesimatys 
su savo mylima szeimynele nes 
likos užmusztas per eksplozija 
samogonkos naune Mrs. Loui
ses iShecci. Po eksplozijai pali- 
cija rado pas motoro 2,000 ga
lonu brogos ir daug visokiu 
parengimu dirbti munszaine 
už ka likos aresztavota. Sztai 
ka munszaine padare'del szitos 
n e 1 a im i ngos sze imynos.
SZESZI NARIAI

VIENOS SZEIMYNOS 
UŽTROSZKO.
Ohio.Gloversville, Ohio. — Sze- 

szios ypatos isz szeimynos Szi- 
nio Franklin, 
s'inert per durnus laiko ugnies

užtroszko ant

kuri sudegino joju narna. Žu
vusieji yra tėvas 42m., Sara 20 
m., Ona 18 m., Ray 16 m., Ella 
14 m., ir Margarieta 10 metu. 
Pati Franklino su dviems ma
žais vaikais iszszoko per Įauga 
ir iszsigclbejo.

CZIGONE

Piratai, 
trisdeszimt asztuoni buvo Lai
vo komandos paszauti, tapo 
suimti.

Garlaivis Ha idling praeitu 
szesztadieni iszplauke su .300 
pasažieriu, daugiausiai Kinu, 

in HongkongA. 
, apie sze- 

kurięt 
urmu ir sū

I

1
11

isz Svatovo i 
Sekmadienio ryta, 
sziasdeszimt piratu, 
kaip pasažieriai, 
baisu riksmu puolė garlaivio 
komanda, bandydami užval
dyti laiva, liet jie kartkartė
mis buvo atmuszti. Pagelbąi

1

20009 >

't!

I
I

Jil'
atvyktu*, jie buvo Visai niiVctk-

‘ ‘ už- 
Czl-

“NUBURE 
LITU.

Peleniszkis (Rokiszkio vals) 
Spaliu men. 14 d. pas pil. Jusz- 
kevieziuto Ang. atsilankė vie
na sena czigone. Terp kitu 
szposu parode, kaip isz kiau- 
sziiilo Užsirito driežlas; o vė
liau prikalbėjo ne jauna mer
gele, kad jos pinigai esą taip 
pat užkeroti, kaip szis kiauszl- 
nis. Nusigandusi Juszkevicziu- 
te padavė czigonei 2000 
kerotu” pinigu atburti,
gone beburdama vietoje paim- 

indejo popierių ir 
pinigus gi in savo 

krepszeli ir iszsineszdino pa- 
reikszdama už poros dienu su- 
gi’yszianti. Bet žinoma, lyg 
sziai dienai negryžo.

ISZVOGE VISUS GRUDUS.
Vaižgai, Panevėžio apskr. 

Szio kaimo ūkininkai Rajun- 
tienci Visu Szvento nakti ne
žinomi vagys iszplesze kieti 
ir iszvogo ten supiltus javus.

, miltu ir 
Javai visi buvo isz-

NUSZOVE MOTINA IR 
SAVE.

iSybertsvillo, Mo. — 
nas Sharon, apie 28 met u, su- 
gryžes namo prisisemos gerai 
munszaine, pradėjo bartis su 
*motina kuri negalėdama klau
syti keiksmu ir visojdu piktžo
džiavimu paliepė girtam sunui 
nosztis laukan. Nelabas Amus 
vietojo paklausyt motinos, in- 
irszo kaip pasiutęs žvėris, isz- 
trauko revolveri isz kiszoniaus 
ir keliais szuviais padėjo negy
va motina. Kitas sūnūs atbė
gės in stuba, iszgiides szuvius 
ir pamatęs kais atsitiko, pagrie
bė kara'bina su tikslu szovimo 
in 'broli bet tasai buvo pirmes
nis ir pats sau paleido kplka in

—* iSzini j ka)' sziadien 
daro prohibicija.
krutino.

H

Roma-

ti pinigu 
guziku:

žinoma, lyg

Nepaliko ir semenu 
maiszu. 
kultj.

KERSZTAS.
Radviliszkis. Karcziamu k., 

Lapkriczio 12 d., invyko dide
lis gaisras. Pil. Ramanauskas, 
turėdamas pykti savo kaimy
nui pil. Szvagždžiui, padege 
jo tvartus. Kilus dideliam jo 
gyvuliai. Pil. Ramanauskas 
kaip nusikaltėlis, patalpintas 
in kalėjimą iki teismo.

Paskutines Žinutes

žuvo 19

U Brukselc, Belgije — Trū
kis 'kuriamo važiavo darbi
ninkai in darba, iszsirito nuo 
stangu ir nelaimėje 
žmonių o sužeista 68.

U Auburn, N. Y. — Czio- 
naitiniam kalėjimo kilo sumi- 
szimas kalininku, kurio nužu
do dažiurotoja Jennings, 
kaliniai likos užmuszti ir daug 
sužeista.

du

Yra tai antras m’ai- 
szatis in laika szesziu menesiu.

I

AR NE DYVAI.

Ii. ' į|
BAISUS SZTURMAI ANGLĮ-

JOJ; 186 ŽMONES ŽUVO.
London, Anglija. — Žmonis 

nepamena tokio szturmonuo 
szimtometu kokis ana diena at
lanko pakraszczins Anglijos.
Upe Thames iszsiliejo po vipa 
miestą, apie 68 visokiu laivu 
panesze bledes arba likos isz^ 
mesti per baisos vilnis ant pa- 
kraszcziu i r mažiausia 186 žmd. 
nes žuvo isz visokiu priožas- 
cziu. Bledes padaryta ant mi-

Vienas kalboje laiko 
praneszimo Baltimorcjo ant

savo

Zydiszkos salos, jog 
taip yra ikarszta, jog gaspadi- 
nes savo visztas laiko gilose 
kelnorese (skiepuose), ’ba jai- 
gu no slėptu visztu, tai kinu- 
szinius dėtu kietai iszvirusius.

Afrikoje

-

Ii jonu svaru.

PRAKAZYRIAVO VISA 
SAVO TURTĄ.

Viednius, Austrija. — Szio- 
mis dienomis kokis tai Bellas 
von Jastis, prakazyriavo 175,- 
000 kronu, beloszdamas kazy- 
res su grofu Sugrry. Trys me
tai adgal Bellas iszkazyria^o 
tris (milijonus kronu po tam 
iszkeliaves in Monte Carlo uft- 
losze tennis apie asztuonis mi
lijonus franku ir pasiliko tik
ru milijonierium. Bet iszloszfi 
pinigai neatnesze jam nieko ge
ro ir praszvilpe viską. Dabar 
nieko neturi ir jeszko bile ko^ 
kio dariu). I,I
ITALIJA SIUNCZIA 10 ERO- 

PLANU IN AMERIKA. .
Ruimas. — Italijos valdžia 

yra pasirengus siunsti deszimt^ 
kariszku eroplanu in Ameriira 
be pasilsio ateinanti Kovo mė
nesyje. Visa Italiszka flota ra*
sis ant mariu ir prigolbes evt>- 
planams jaigu vienas isz juju 
nukristu in mares.

______ j
PRIE RANDAVIMO NAMO.

■

Žmogelis apžiūrinėjo narna 
ka buvo ant randos — ir taro 
in saviniuka namo:

Hm, asz ne galiu be pa- 
• • . • 4 4 ••••• ’ *

nukastu in mares.

ežios imti to namo turi jiji pri
būti.

— O tai dęl ko t Gali jei 
pasakyti kokis namas ir kiek 
stabu.

— Tai vis nieko, nes duris 
per siauros, mano pati ne per?

1

ip.

M

11

''! H

i™

.

fiį
4'1

I

i

IJ



9

h

L-

r

L

|L
Į

k-

I
K nL

I-

+1*

/

K

j.

— , ■ į,, ~  

Kas Girdėt
į Szvente Kalėdų jau po azo
tui. Atsiminkite ir apie savo 
gimines Lietuvoje kurie gal ne 
turės Linksmu Kalėdų^ kaip 
mes cziomiis ‘Amerike. Žinote 
kad tevynoje stokus tu liteliu 
kuriu koržnas geidžia turėti ant 
sz venezi u._______ _

Tūlas vagis Ohajuje už pavo
gimą. kepures isz sztoro likos 
nubaustas ant penkių metu ka
lėjimo. Matomai Ohajaus val
džia daugiau paiso ant vagiu 
ne kaip ant administracijos ki
tu Valstijų, jaigu taip ruseziai 
baudžia vagius kurie neinsten- 
ge pavogti 'geležinkelio arba 
kelis ..užimtus tnkstaneziu isz 
bank os. _________

Moteriszke* per nekuriuos 
sklypus yra laikoma už ženies-

per

trokszdama siusi lygint

ni sutvėrimą, už silpna ir nega
li nezin ibe vyriszkos npglo*bos 
apsieiti, tankiai laivai neteisin
gai yra taip žeminama. 1 *aže
minimą užsipelno ji tada kada 
iszsižada savo paszaukimo, se
ka vyrus pavydėdama jiems ju 
garbes
su tais kurio savo pnszaukime 
žemiau už ja stovi.

Szioje gadynėje moteriszke 
gali pastot augsztai jaigu su 
vėliava idealo eis in verpetus 
gyvenimo. Ji ji lengviausia ga
li pergalei prieszus žmonijos, 
jos alyOve neapveikiama, jai 
iszsižadėjus savo “asz” pasi- 
szvens labui draugijos. Tas pa- 
siszventiinas moteriszkpi yra 
lengva nes. reikalauja vieoi tik 
teisingo pildymo privaluYnu 
moteres ir motinos bet kokia 
garbe suteikia tas pasiszventi- 
mas! 
tarpe

Juk tai vienatine laime 
nelaimiu, skausmu ir 

aszaru! .■.
Idant tauta turėtu geras mo

tinas ir moteres, privalo turėt 
geras merginas. Ko-gi mes ga
lime reikalaut nuo musu mer
ginu? Pi imliausia,t mažiau kvai
los iszdidystes ir daugiau tei- 

mislyse ir jaunumuose, 
tai yra iszmintingos dorybes ir 
teisingystes pasielgimuose — o 
tokiame karto tauta turės gar
bingas moteres ir vertas moti
nas.

skausmu

nVbes

moteriszkePa vojingiause 
yra toji, kuria gamta apdova
nojo skupiai savo moraliszkom 
dovanom. Tokios moteriszkes 
tai tikri szaszai ant kūno mo- 
teriszkos būties. Szliaužo jos 
]>atzemiais ir tik kaip tykus 
vanduo raujantis krantus, ne
turėdamos tvirtos valios ir mis- 
lies savyvaldoj, apart instink
to, apsiaut i neja savo tinklais 
vyrus isz apaezios ir vargas 
tam, kas apjakintas pateka in 
Inos tinklus. Moteriszke, ku
rios duszia slepia veidmainys
te ir szventinybes skraistele 
daro tai, idant paslėpt savo du- 
szios vargingumą.

szventinybes

Fordas padare del tukstan- 
cziu savo darbininku netikėta 
Kaleliu dovana pa keldamas 
mokesezins nuo G ant 7 doleriu 
ant dienos.

Fordas žino

dovana

vienkart padidina

kaip ūžia i kyli 
organizacija savo darbininku: 
numažina preke ant savo auto
mobiliu o
mokestis tiems kurie automo- 
liilius dirba, kaipo ir padaugi
nu savo turtą.

Szkada kad ir kiti dideli fab
rikantai neseka pėdoms Fordo.

Ana sanvaite New Yorke at. 
srbuvo paszvcntinimas naujos 
I iresbi ter i jon iszkos bažny ezi os. 
Paežiam paszventinime nebuvo 
nieko svarbaus liet svarbiausiu 
dalyku yra tas kati nauju baž- 
nyczia buvo pastatyta, szeszio- 
likn laipsniu augsZezio kuris 
vadinasi “
kuriame gyvens 750 ypatų.

Kasztai viso tojo namo, ku
riame randasi

daugiau .kaip trys 
milijonai doleriu. Pa ežios baž
nyčios kasztai isznesza tiktai 

17,251, bet iszskirent maid-

apartment house, i,

151 gyvenimu,
kftHZtiUVO

h 'ta
namie, parapija pastato htlo- 
tiszka salop 
jaunuomenes, 
dvasiszkojo ir

nwiudinyczia del 
gyvenimą

jojo vikaru, 
kaipo ir mokslai ne ir rasztiny- 
czia.

Ramios nuo žmonių parapija 
apbiikines iu pi muitinius 11 
metu, gryno pinigo po 27,000 
doleriu, o per kitus 20 metu po 
32,0(X) doleriu, po tam po 48,- 
000 doleriu. Priek tam parapi
ja nemokus nieko už apszildi- 
nima. ir sz\ iesa.

m. u: maldnamis 
ne tik

Kokis

del

pirmutinius 11

v ra nau
dinga^ ne tik Diedui bet ir 
žmoniems ir pralytiszkns pagal 
naujausio tiki-miszko sistemų.

(i’al ir kitos parapijos seks 
pėdoms Najorkiniu prosbiteri- 
jonu 
ir
kurie užlaikineja dideles ir plu
kes bažnyczias 'be jokios nau
dos.

idant palengvint kasztus 
sunkenvbcs parūpi jonams

6 6 6
Yru tai Receptai nuo 

Perszalimo, Grippo, Dengue, 
Influenzos, Karszt-liges, kaipo 
ir Malerijos. Visose aptiekose. 
Yra tai veikiausia gyduole žinoma

PAIN-EXPELLER
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Raudoldto 1J La ūkiniai >hjo

Skaudamų Muskulu 
Peršalimų 
Skausmų Krutinėję 
Sustingusio Sprando 
Pečių Skaudšjlmo 
Išsinarinimų ir 

lisitempimų 
Neuralgijos

P rr ai tikrinkite, kad gaunate tik* 
r.rii I INKARO v&bbaienklia ant 
pakelic pagelbėt jums aptlaaugotL

Knygutė, kurioj t paduodama pilni 
nurodymai naudojimui PAIN-KX- 
PELLKRIO daugely nt»ltikimų, pri
dedama prie kiekvienoa bokutėa.

Parsiduoda viaoao vaistiniai 
po 3Sc. ir 70c. bonka.

Arba galima uialiakyti staliai II

MAH. ftlCHTER ts CO}

rj

J 
r y— 

r.iii!
111 HHC, M* M gBULUIlW 

INKARO ▼jdibaienklii ant

PELLKRIO daugely nt»ltikimų, pri-

UHirV AMO ,OUTH r»rTM era.
BROOKLYN, W.V

KILLS PAIN-

CAPITAL STOCK 5125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $628.358.62

I

I

Mokanie 3-czla procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride
dant prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalą su musu bunka 
nepaisant ar mažas ar didelis,

G. W. BARLOW, Pres.
J. FERGUSON, Vice-Pros.irKas.

Dr, T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje.

Ant Antro Floro Kline Sztoro
19 W. Centre St; Mahanoy City

K. Rėklaitis
Lietuvitzkas Graboriut

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagalbi
ninke moterems. Priei
namos prekes.

516 W. Spruce Str 
MAHANOY CITY, PA.

306 Market Street, 
TAMAQUA. - PA.

• I
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LINKSMOS KALĖDOS
VISlj GRAŽIAUSIA IR ILGAI TESANTI KALĖDŲ 

ŠVENTĖMS IR VISAM METUI DOVANA,

NAUJAS VISA-ELEKTRIKINIS
i

t

.j t !

rietor
► Y ■' <' t

SU ELEKTROLA RE-45 
Listo Kaina $275 — be lempučių

y-'
v* 4 r, : •

DŽIAUGEIS tikrai Lietuviškų Kalėdų upu napiic 
Šiuos rekordus.

grodama!)

8r763

TO

Šventas

V-14019 .

t Kūčių

t Tyli Naktis

j Malda i Marija
Į Marijos Giesmė

colių listo kainos 75c.

Vakaras
Pilka and Company

b v. Marijos T.irt. Bažnytini' ('i.oraj

Neužmirškite išgirsti musų naujausius Victor Lietuviškus 
rekordus — galite išgirsti dabar Victor krautuvėse.

V-14016

V-14018

V-14OI4

V-14012

■7-14017

I

<0

Numirėlio Kersztas
v,:'1 - • i.įi, ' '■ ■ iM

.• ' , '“O '' .! ' 1, ! 't ■ 1 ,

Vincas Raizginis ir 
Vilkins, abu isz vieno kaimo, 
tarnavo toFirnoje Mandžiurijo-

nu. • Neseniai buvo 
per Sibirą geležinkelis ir 
kodavo ji saugoti nuo 
džinrijos pleszikn užpuolimu, 
('liiinelmzais vadinamu. Ir 'ba
la gi leme tiem dviem kaimy
nam tokiam pragaran pakliūti 

, kieno valia. 
Todėl niekas prieš/ 

negalėjo atsispirti.
tas pragaras, kuria

me szie du vyrai tarnavo, nuo 
pragaro, kuri mes žinome sky
rėsi tuo, 
velniszkai karszta 
szingai — 
Tikras Sibiras!

Žinoma, no kiek nenuostabu, 
nes toji vieta buvo net už gar
siojo Baikalo ežero, net Kini
jos pasieny.

Būdavo, 
via i 
lyk n, visa galva, 
gali paslėpti net uosi,

>

prie Rusijos ir Kinijos šie
nui ioslas 

rei- 
Man-

var-

Ji

ko, ir Vincui Raizginiui pasi-
rodo jau visa para praslinkusi 
nuo to laiko, kai jis numirė
liu patalpoje buvo paliktas. 
Visojo patalpoje buvo nepa
prastai tylu. Nesirodo net žiur
kių ir no vienas daiktas nepa
judėjo.

Ir sztai, tokiu metu stovi 
Vincas, visas apimtas . Ik * .

tokiu metu

4m
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A. RAMANAUSKAS
•f

LIETUVISZKAS GRABORIUS 
MILL & PATTERSON STS 

ST. OLĄIR, PA. 
Bell Telefonas 1430-R

lazbalnamuoja ir luidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 
szia nuo papraszcziausiu iki prakil
niausiu. Paršam d o automobilius dol 
laidotuvių, vesoliu, kriksztyniu ir ki
lioms pasivažinėjimams. Isz Frack
ville;*, Port Carbon ar isz kitu arti
miausiu miestu jeigu kas pareikalaus 
mano patarnavime, meldžiu man duot 
žinia o pribusiu in trumpa laika.

tarnaut i. 
ir galia, 
tai.

Tiesa,

Bei
r

1o

kad jame

velniszkai

buvo ne 
bet prie

sza Ra.

visa

apsivynioja karei- 
gaubutu, vadinamu basz- 

kiek liktai 
o vis 

tik pasitaiko ne vienam ju net
apraisziota ausi nuszalti.

Rodos, tokiose* sąlygose ku
rio galo reikėtų ir tiems ebun- 

d as)cluizams, (kad juos kur
bet ne — 
si liaudavo
pusėje gyventoju, o svarbiau
sia,^1 tikslas būdavo — išvar
dyti Rusijos geleži ūkeli.
ma, 
nes

<>•* *
nedorėliai — jie 110-

nžpiiiineje Rusijos

j Motule
( Pirmyn j kovų

\ Onytč Polka
( Caspian Polka

\ Burdingicrius Praktikuoja
i Klausyk Mylimoji

j Pasveikinimai is
( Valcy rinkinys

t Aš Užgimiau
( Ugdė Motušė

*

mano

namu

1 ’rašėiokėliu 
Tris

Š\. M arijos

Dukrelei

4 *i F *,

MEILES IR VEDYBŲ 
PASLAPTYS!

Norintieji pažinti meiles bei vedy
bų paslaptis, nusipirkite Jurgdalos 
knygutes: (1) Meiles vakaras arba 
kaip vyrai njyli moteres, (2) Antras 
meiles vakaras arba kaip moters my
li vyrus ir (3) Senberniu iszpažinth 
arba kodėl sziu laiku vyrai nenori 
vesti. Visos trys knygos prisiunezia- 
mos už vienu doleri. Atskirai kiek
viena knyga 50 centu. Pinigus reikia 
siunsti su užsakymu.

KULTŪROS KNYGYNAS 
P. O. Box 3,

nusipirkite

Zilio- 
tokiais atvejais, kaimyai
va Idžios ir susipvkti ga- 

kilti
Lirinvių Choras 

\’cličku ir Mali 
licicta)

Grnpa

Maki

J. Žiirunas ir
Igožas Zuromu

S<. 't Alkani Muzikantai

Petraiti.)Petras

J

VICTOR TALKING MACHINt DIVISION 
Radio victor Corporation oi- aminu a 

CAMDEN Nliw IERM ' ,

r
GYDUOLE NUO ANGLEKASIU 
ASTMA IR NOSINIO KATARO

Neapmokama gyduole vartuojama su 
stebėtino pasekme per 30 metu, del 
Gerklines Astma arba dusulio, Bron- 
kitis, Gerklines kosulio, Plauti, Sunku 
kvėpavimu, Užoima ir szalti galvojo, 
Priszakini skausmu galvos ir t.t. Gy
duole kuri visad gelbsti. Vieno mene
sio gydimas Preke 30c per paczta. 
(szrasta ir parduodama vien tik por 

HAMPDEN LABORATORY
724 MULLBERY ST. READING. PA.

So. Boston! Mass,

f 1,000 TIK UŽ 60 CENTU.

Ka tas tūkstantis doleriu žmogui 
reiszkia, jaigu jis yra apimtas ko
kios nors ligos bei viduriu sugedi
mo? Toks žmogus yra susiraukęs, ne- 
linksmas ir invairiu nesmagumu ap
imtas. Jaigu tokiam žmogui ir auk
sini kaina parodytum, tai jam malo
nesne butu iiveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jaigu jautiesi esaa ap
imtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vuist-žoliu nuo 
bile vienos žemiau pažymotu ligų ir 
atgauk savo sveikata.

Vaist-Žoles yra nuo sekaneziu li
gų: viduriu užkiotojimo, skilvio ne- 
malimo, nenoro valgyt, strėnų ir pe- 
ežiu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(usthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, azlapinimosi lovoj, k 
kitu ligų. Atsiunsk 60c. tai gausi 
vaist-žoliu, kurios jums sugražins 
sveikata, panaikins minėtas ligas.

Jaigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmui), užima ausyse, nuomari, 
szirdies liga, tai atsiunsk 35c. o gau
si įpusu gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas’’, Nervu 11« 
ga yra labai blogas dalykas, bet mu
šu Nervu Preparatas užbėga tai li
gai kelia ir suteikia Žmogui ramu? 
>na. Atsiusk 10c. o gausi musu žolių 
ir knygų katalogą. Reikalingi musu 
žolių pardavinėtojai visuose miestuo
se. M. ŽUKAITIS,
25 Giliet Street. Spencerport, N. Y.

♦ ❖ ♦

Skaitykite “Saule
❖ * ❖

d

+

j

Szita yra Receptu 
Aptieka

Iszpildome visu Daktaru 
receptus. Jeigu juso dak
taras negyvena mieste, 
atneszkite jo receptą in 
muso aptieka, mes sutai
sysime gyduoles.

—......... ...

Litschs’ Drug Store
14 E. CENTRE ST. 

MAHANOY CITY, PA.
Ak SB SB — SB 1 o — SB^MB «B> Sta — <B SB SSBa

I

Ant. J. Sakalauskas i
r

/ ✓

LIETUVISZKAS GRABOR1U3 
(Boll Phono 872)

331 W. Centre St, Shenandoah, Pa.

Nuliudimo valandoje autui- 
klam geriausi patarnavimu. Pu- 

h - 
; i ... . 
: nėdintl.

Isz Muhanojaus ir Girardville* 
jeigu kas pareikalaus mano pa- |9 
turnavima tai meldžiu men tele- n

laidojimą atliekam rūpestingai 
ir gražiai. Busite pilnai uŽga-

4
/I

/
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fonuoti o pribusiu in doszimta
, ’ * HF . * į y t R* |h) 4 < ’ Į r 1 ’ ■ ,ij"

mlnutu.
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Bell Telefonas 872
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lejo ir net karas galėjo 
ko tu savo kraszto pleszikn

»
nertu, Btaimii

nevaldai . Taigi, prie
— saugoti
ir Kinijos

4 4

tos 
Rusijos 
ramybe 

prikinky-
ir musu Vincas su Petru.

tarnybos 
imperijos 
buvo taii> sakant 
t i”’

Musu vvrai nors tiek sma
gumo turėjo, kad galėjo netar- 
nvbos motu bent savo kalba 
Įiaslikalbeti ir apie savus prisi
minti. Juk ne visi tokios men 
kos laimes susilaukdavo.

>, Vincas su Petru, dar 
bebūdami jau buvo la

bai gerai ir artimai susigyve
no. Jie buvo lyg dn broliai. C) 
tas juk novisuomet buna kad 
ir goriausiu bieziuliu tarpe.

Bet karta atsitiko taip, kad 
vilkai žino 
menos

Be t < 
kaime

del kokios smulk- 
snVincas Raizginis 

Petru Vilkiu susipyko. Ar tai 
buvo del kortu, kuriomis jie, 
nuo sargybos atliko 

ar 
žiupsnelio tabako, bet —• 

— tu dvieju broliu tar
pon ins'iskverbe,

Ir kadangi savo 
laiku nei vienas nei kitas sa
vo ūžsisyprimo ožiui nepasirū
pino .raguoziu nulaužyti, tai 
dienu begyje isz Vinco Raiz- 

bala 
t 

kokie dideli prieszai pa
sidarė. Ir, isz tikrųjų, jeigu ne 
karo teismo ir sunkios baus
mes baime, tai dar klausimas, 
ar tie du vvrai vienas kitam 
ehunchuzais nebūtu virte. Bu- 

gyveiunie. Daugiausia 
tokio nesusipratimai ilgainiui 
patys savaime i szsi lygi na, 
buvę ‘ ‘prieszai ’ ’ vėl paduoda

prie krosnies, 
nors 
žodžiu

kipsziukas.

loszdavo 
del kokio

taip sakant

gijiio ir Petro Vilkinus, 
žino,

im taip

; * >
I* i r

prieszai
vienas antram ranka, bet sziuo 
atveju atsitikimai neleido tam 
pribręsti.

Pasitaiko visa 
sios pūgos.

savaite bai- 
Sniogas ir szal- 

cziai baisiai kareivius kama
vo. Bet, žindma, reikėdavo sar
gybos tarnyba eiti, nes nedo- 

chunehuzai kaip tiktai
tokiu laiku -savo 
ir darydavo.

po valanda ir net 
bertainius

rel i i vi
užpuolimus

Sargyba, tiesa,
stovėdavo
l>o tris bertainius valandos, 
bet ir to laiko visiszkai pa
kakdavo, kad smarkiai suszal- 
tn. Kviesti pamaina, kaip pa
prastai kariuomenėse nustaty
ta, jokiu budu nebuvo galima.
Stovėk, kol ateis pamainyti ir 
nors istipk vietoje , vis tiolę 
'Dokia 'jau R.usnose buvo karo 
tarnyba.

Ir sz|ai, pakliūva, tokiu bu
ku viena ir kita karta, isz oi-

Ir sz|ai, pakliūva, tokiu lai-

los. Petrui Vilkini eiti sargy- 
' bos tarnyba, t'bunehuzai kad ’ L

I i'lf’v 
j r!•• k 'll1
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"fmusu vincas, visas apimtas 

minties apie savo buvusi prie
sza, kuri jis dabar saugo, o 
jo akys, rodos, isz kaktos isz- 
szoktu. Rodos, pamirszo net 
girdėtus isz virszininku karei-

Petras ir buvo kiek aprimę, bet dėlto 
szaltis ne kiek neblogiau 
gino sargybinius. Vincui Raiz
giniui pasiseko, .lis tomis die
nomis iii lauko sargyba nėjo, 

buvo pastate saugoti nu
mirėlius prie vietinio karisz- 
ko gydytojo punkto. Numirė
liai būdavo sudedami atskiro
ji* patalpoje, kur būdavo pa
liekami 
priežiūroje. Žinoma, žmonoms visrtkos isztvermes pavyzdžius 
su gryna sąžine tu numirėliu 
nebuvo ko bijoti. Tuo labiau, 
kad tie numirėliai būdavo vis 
tie palys karo bieziuliai, ku
rie tokiu ar kitokiu baigdavo 
savo žemes gyvenimą. Toje 
n u m i rel iu pat a 1 po jo 
line”

por n akt i sargybinio 
Žinoma,

apszalusio lango 
staiga jo ausyse pali

*»

gyvenimą.
“ 11 ūmi re - 

vadinamoje tu nelaimin
gųjų niekad netrukdavo. Vie
na, todėl, kad tai buvo vieni li
telis per kelis szimtus varstu 
aplinkui toks punktas, o ant
ra.
tarpe dar siautė kažin kokios, 

tiek apkreeziamos, 
mirsztamos ligos.

Ir, sztai, stovėdamas tokio
je sargyboje, 
uis sužino, kad kaip tik perei
ta nakti jo bieziulis Petras 

bestovėdamas lauko 
suszalo. Sako, rado 

ir visus szovi- 
jis su savim tn- 

v iena s
Bo

tuo laiku kariuomenes

Kai jau isz tikrųjų praslin
ko kelios valandos, ir Vincas 
Raizginis intemptomis akimis 
žiurtjo in 
stiklą,
girdo silpnutis girgždėjimas. 
Lyg kad koks nors vienas isz 
numirėliu nuo savo lentų guo
lio butu pamėginės keltis... 
Ir tas mažytis garsas jKisigir- 
do nuo Vilkio puses.

Kaip elektros srove, vikriai
• 1 . • w
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ne kiek

Vincas Raizgi-

bicziulis
Vi) kiiųs, 
sargyboje, 
iszszaudytus 
nius, kuriuos 
rojo, bet del pūgos ne 

nebuvo
abejo, kaip buvo ananoma <la- 

l’etro Vilkinus pu* 
neleist ina*

Žodžiu, 
neturėjo daryti, 

cliuncbuzai

SZUV1S i užgirstas.

lyjo, toks 
siclgimas 
drausmes 
kareivis to 
jeigu jo 
užpuolė.

Musu Vinca
jis iszgirdo ta naujiena, 
ziurpuliai nukratė. Kaip tik- 

juodu buvo

visai 
atžvilgiu.

nebuvo

Raizgini, kaip 
net

nuėjo per visa kana nepaprs- 
tas baimes jausmas.
Raizginis dar 
rankose szautuva ir jo inkai- 
tnsioje vaizduotoje 
szmestenjo mintis.

— Keliasi!
Ir, kai Raizginis insižiurejo, 

akis isztompos, in Vilkinus 
puse, isz tikrųjų jam pasirodo, 
kad numirėlio ranka ome pa
lengva kilti ir slinkti in kita 

Lyg kad numirėlis 
ieszkojo stalo kraszto, kad pa
sirėmęs juo galėtu atsikelti...

Szaltas prakaitas * iszmuw.c 
Raizgini. Jam aiszkini 

stovėjusi ausyse
Petro Vilkinus žodžiai, ku
riuos jis jam pasiuke. Tuos žo
džius, rodos, jis ir dabar, at
sikėlęs isz numirusiu, tuojau 
rengiasi pasakyti:

’ — Na, palauk, tu rupuže!... 
Vincas Raizginis suprato, kad 
jo iszgirstas garsai ir buvo 
Vilkinus rankos mažytis girgž
telėjimas.

Vincas 
suspaudė savo

staiga

vieta. . .

Vincą
pa skutimai 

žodžiai,

vienas kita gerokais ! f

ir dargi isz vieno

'Tuo tarpu numirėlio ranka, 
isz tikrujiucmo lygjko.auLhųu 
tu ioszkodama, slinkti tolyn ir 
galu gale — lept!
nuo stalo. Tuoj ir visas kūnas 
eme virsti ant szono.
kad numirėlis isz tikrųjų ke
liasi.

Szimtai mineziu perbėgo^er 
Raizginio galva, ir paskutine 
jo mintis 
m i rel i o, 
isz visos

nukrito

Rodos,

I >

vie-

s
tai isz vakaro
griežtai susikivirezije ir, kiek
vienas eidamas in savo sargy
bos vieta, priesz persiskiriant 

“žalcziu
ir kitu keiksmažodžiu gabalais 
apibėrė. Dabar Vincą Raizgini 
del to invykio grauže sąžine. 
Juodu, abu būdami Lietuviai 

kraszto,
svetimųjų tarpe ir svetimiau- 
siurxse jiems kvasztuosi* ’del 
kažin kokiu menkniekiu taip 
ilgai pykosi ir net didžiausia 
neapykantos ugni buvo
nas kitam suku re. Kad Vincas 
ir stiprino save, kaipo karei
vi, bet vis tiek kankino ji min
tis, kad ir jis yra prie savo bi- 
cziulio mirties prisidejes. Se

kai stovėdavo prie nu- 
kruvos kiaura
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man, 
mireliu krūvos kiaura nakti, 
Vincas Raizginis jausdavis ly
giai taip pat, kaip kareivinė
se. Skirtumas tiktai tas būda
vo, kad per visa na'kti nega
lėdavo ne vienu žodžiu tu sa
vo buvusiu bieziuliu pakalbin
ti, nes jie buvo negyvi.
kai atėjo Vincui mintis, kad 
in ta paezia vieta atvosz ir jo 
Petrą ir jis turės su juo drau
ge

Bot

per naktį iszbuti, tai jam 
kažin 'kodėl eme rodytis, kac 
tas geruoju nepasibaigs.

Bet karo tarnyboje, žinote, 
nepasideresi. Ypatingai del to
kiu smulkmenų. Ir sztai musu 
Vincas atsiduria su savo mi
rusiu bieziuliu Petru Vilkiu, 
vienam kambary.

Nepaprasto dirksniu intem- 
pimo apimtas Vincas Raizgi
nis laiko kietai suspaudęs ran
kose szautuva ir jam atrodo, 
kad jo negyvas bicziulis* kiek
viena valandėlė gali paszokti 
nuo savo lentų guolio ir gali 
priszokos ji nusmaugti. Q su 
numirėliais, sakoma, ir szau- 
tuvu'inepakavosi. Jie, esą, nie
ko uebija. O tuo labiau, jei dar 
gyvi būdami yra ant ko nors 
iuirto. Žodžiu, Vinco Raizgi
nio savijauta nepavydėtina. *

“Dabar dar nieko, — galvo
ja sau Vincas, — dar nevėlus 
laikas, bot kas bus, kai ateis 
viduraaktis ?...

Ir kareivis turėjo sukaupti
visa savo drąsą, kad noprade-
tu sznukti, kaip tai doro vai
kas ar bukszti mergaite.

Laikas prtszcJusiai lotai slin-

H

f

buvo szokti prie nu- 
isztiesus durtuvą, ir 
jogos ji suleisti in 

Petro kuna. Raizgini taip ir 
padaro, būdamas szventai insi- 
t i kilios, kad jo uprie«74is” isz 
tikrųjų atsikėlė isz numirusiu 
ir eina jam “parodyti”...

Ir kai Vincas Raizginis pri- 
szokes suleido beveik visa 
durtuvą iii sAvo “priesza” ir 
dargi, apsigynimo jausmo pa- 
- m « A

priesza s

suleido beveik
4 ‘ priesza

imtas, drauge iszszove (isz 
Rusu szautuvo lengvai buvo 
galima taip padalyti), tai Vil
le i aus lavonas, rodos sulenkė 
kelius ir net pasiszokejo pulti 
Raizgini. Ta visu iszy’aizdines 
Vincas Raizginis urnai pasvi
ro, o
kas kanas beregint ji užgulė...

— Anai!...
asztrus, spiegus, baisaus isz- 
gasozio kupinas užgultojo bal
sas, ir viskas urnai nutilo.

tuo tarpu Vilkinus šun

pasigi rdo

Ryto meta ateje in numirė
liu patalpa karai rado gulinti 
ant aslos sargybini ir *ant jo 

kiaurai durtus 
perdurta, suszalusi kareivio 
Petro Vilkinus lavona. Vincas 
Raizginis, kaip nusprendė atė
jės gydytojas, buvo jau senai 
atszales. Susalusiojo ViFkiaus 
lavono nukritimas nuo lentų 
priežastis lengvai iszaiszkina- 

Mat, suszales numirėlio 
kūnas sziltosneję patalpoje at
sileido ir ome judėti, o durtu
vu pajudintas isz vietos ir vi
sai nuo lentų nuvirto, užgulda
mas savimi mirsztamai iszsi- 
gandusi sargybini. Kareivis 
Vincas Raizgines, knip mano 
gydytojas, buvo miros 
staigaus ir didelio iszgasc^io 
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Svėrė Negu Auksas
Buvo tai vasara: szcszta va

landa vakare.
Per eiela 

saule, lankai.

didelis

diena spragino 
troszko lietaus.

Ne vienas laszelis lietaus per 
eiela nedek) nonupnole. Visi 
žmones aplinkinėje prasze Die
vo lietaus bet maldos ir pra- 
szinnai žmoni n rodos ’bnvo no- 
iszklausytos. Ant kart apie piet 
apsiniaukė dangus.

Isz pra<lžiu ’buvo maži debe
sėliai paskui kas kartas darosi 
didesni ir juodesni.

— Bus viesulu ir
būrys, Dieve gink nuo pikto.

Žalumai ir žibiai suvyto ir 
nuleido virszuneles, rodos ke
tino pasilsėt nuo nnvargimo.

Per alksnynu plauko upei li
kus ant kurio stovėjo vandeni
nis malūnas. Augszti aržuolai 
bnvo apie malimu apaugia. Tas 
malimas pereit i nėjo nuo tėvo 
ant sunaus ir jau ketvirta eilo 
jame gyvena. Buvo tai turtin
gi žmones, ruoszus ir guodojn- 
mi visoje aplinkinėje.

Upelukyje taip ‘buvo nuse. 
kės vanduo jog jau nuo trijų 
dienu negalėjo pasukt rato.

Maluninkas suviręs žiurėjo 
ant upelio ir
deni. Ajit kart kruptelejo nuo 
storo i r drūto balso:

— Padek Dieve, ponas meis
teri!

vos bėganti van-

dėkui .Jokūbai!— Dokui.
Na su kokiu reikalu pribuni— 
klausė maluninkas. 
reikalauji

— Jaigu 
malino tai atncszk 

biski lietaus o paskui malsime, 
neturiuNe maluninke, 

javu ant malimo l>et...
Na ka, bet. .

— Juk žirni i 
ninkc jog...

— Na, siikyk 
nori() ant g 
ežia.

įliejo.

Per priemene perbėgu \’ero- 
nika, vienatine duktė malunin- 
ko. Nepasveikino ji pribuiszu, 
nuduodama jog jo nemato.

Na, tai apie ka tau eina?
Badosi jiedu svetainėje; taip 

pats maltini akas vadi no, ku
rioje sveczins priiminėjo, kaip 
isz jxmiszko jis pats vadino.

atsisėdo prieszais

ponas m ai li

koaiszkiai 
alo eikime in grin-

Jokūbas 
raaluninka.

Maluninke, žinai apie tai 
gerai jog tėvas mano su tavim 
visada buvote gerais prieto. 
bais.

gerais

— Taip, tai teisybe, buvo
me visad6s gerais prieteliai. 
Ne vienu reikalą padarėme.

— Del to asz ir mislinau!
Ka mislinai!
Maluninke, turiu gaspa- 

dorysta vertes dvieju tukstan- 
czi n. . .

— Kas man tai apeina.’
O mano tėvas 'buvo tavo 

geru draugu. —
— ’Na taip, jau man apie 

tai pasakei.
— Mislinau .jog Veronika..
— Tai ka Veronika ? Kas— lai ka 

stojosi su ja ?
— Pati jusu visada apie tai 

kalbėjo ir Veronika 
priesz tai neturės.

— Bet pasakyk apie ka ma
no pati kalbėjo!

— Nugi kalbėjo jog Vero
nika ’ir asz esame del saves 
sutverti.

Paszoko maluninkas kaip isz 
ugnies ir paszauke:

— Joklibai, gal tu proto 
netekai. Tu ir Veronika, kokia 
tai pora/! 'Jokūbai, ant josios 
lankia geresni žmones negu tu. 
Veronika yra vienturte, viską 
po mano mirimui apims, asz ja 
iszduosiu n*ž tiek aukso, kiek ji 
sveria! Mnuszinkas rado del 
jos labai turtinga vyra...

Jokūbas pabalo kaip drol)e 
ir tarė:

Polkas maluninke, asz 
nesitikėjau tai iszgirst, bet dn 
karta klausiu: ar tai paskati
nis t muistos žodis?

— Taip imskiitinis! Zinaa

I
I

y
' Ji • a

nieko

.Ms linksniai

mima ir kiek esmių vertas...
Jokūbas iszejo .
Per priemene vėl prat?jo Ve

ronika. Pažino tuojaus ant vei
do Jokūbo koki iszgirdo atsa
kymu nuo levo. Todėl greitai 
dingo.

Maluninkas pats likosi sve
tainėje.

Jokūbas tuom laik ėjo kaip 
apkvaitęs takeliu namon. Kaip 

galvojo ateida
mas o dalbar viskas persimainė 
ir atsidusęs pamislino: —Man 
Dievus nepaskyrė Veronikos — 
ir ėjo pamdželi, vos kojas vilkoI 
ir pa iv jo namon.

Veronika! — davėsi gir
dot balsas priemonėje.

Duktė pažino ant balso jog 
tėvas užpykęs. I

įliejo vienok in svetaine. I 
Ar girdi Veronika, nore- 

czia apie ka tai tavęs paklaus
ti!

Apie ka, teveli.’ 
Pasakyk man teisvbe: ■

ar tu tankiai sueini su Jokubu?
Ar su Jokūbu ? Taip, lai

kais kalbėjau jaigu sueidavo
me isz netycziu.

O ar tankiai sueidavai?
— Taip kaip sakiau.

ir per— Ar
szvente?

— Porszvente?

paskutine

Kada tai
buvo.’

— Praeita Sereda!
Sereda ?Praeit a Ak,

nuvedė tą ve

už tokio Jokubulio

iu szilta

taip!
Gerai kad nemeluoji nes ma- 

cziau pats stovint su juom ne
toli karezemos. . .

— Taip, kalbėjau su juom 
netoli karezemos.

— O paskui 
net lyg takelio?

Taip, teveli.
Ka jis in tave kalbėjo, 

prisipažink!
Apkaito.

Teveli!
Ka pasako?
Teveli, juk tu pats žinai. 

Ir nuleidus akis apkaito.
Asz dasiprantu apie ka 

tau kal'bejo. Bet pasakau tau 
idant iszmestumei sau isz gal
vos. Nieko isz to nebus.

Teveli! — Ir žiurėjo ma
loningai ant levo. Bot tas buvo 
nepajudintas ir kalbėjo tolinus 
supykęs.

Veronika, matau jog jau 
del tavos užverto galva bet tu- 
rekie protą. Pamislyk kuom tu 
esi. Turtingo mahminko vien
turte. Ir
turėtumei isztoket ? Prisižiūrėk 
jojo bakūžei. Kada jis parduos 
ir gaus pora tukstaneziu rub
liu, tik tada inlys 
guszta. Ar-gi asz tureczia par
duot mahina o tu persinesztum 
in jojo butą ?

Teveli, <ne jojo tame kal
te jog neturi tokio turto kaip 
tu

Ar žinai dukrele mano 
pas tave turi pribut Kiškuti ge
resnis negu Uis; tas Uivo priŽa
dėt inas turi turel tiek aukso 
kiek tu sveri. Jau Mauszkutis 
Žydas surado toki.

— Tėvo, ne kalbėk taip. 
Dievas tave už toki pasikėlimu 
gali nubaust. Ne auksas daro 
žmogų turtingu ir laimingu, — 
bet dorybe ir nesuteptas bū
das. .;.

Tėvas nutilo ir nuleido akis. 
Valaijdekj tesėsi tns iszsitari- 
mas.

. — Taip bus mano dukrele 
kaip pasakiau. Joku’bui neteks 
ne mano turtas ne tu pati.

Veronika mate jog apie ta 
dalyku negalėjo hu tėvu kalbė
ti nes ndhutu tikia. Pastovėjo 
valandėlė ir iszejo. Jaigu 
Manszkus tokia intekme ant 
tėvo turi, reikes prie jo pultis.

;l|k!

Tai .jau ne kas jog in viską Žy
das skverbėsi.

Ant lauko lekioja kregždes

z

I

J^sin. Ir uszin jojo sunkino slo
gutis pnnaszus ant tu debesiu. 
Veronika, ant kurios daug la
bai skaito, ir isz kurios didžia
vosi, Ibaisiiu ji nžvędę. Bet tuo- 
jaus ji suenio nauja viltis. Ar
gi jau jum nepasiseks tuosius 
ožius 
uos ?

Stojo ir tare in. save:
— Iszvysiu jnja isz niiinu 

jeigu dn kada eipteles žodi 
apie Jokūbą. Kitokio spasabo 
ne bus! Jokūbas josios ne

.Jis no gali būti josios 
vyru! Muiiszkutis perszą Flo
rijoną, asz volyczia Baguszu.,.

galo tegul hunu Florionas 
bet ne Jokūbas.

Trypė su koja,

iszvyt isz galvos morgi-

Jokūbas josios

» U J4 1U'■ 1

]
eina tegul eina,

Szinkoriui pagailo malunin- 
k,o tada nusiuntė paskui ji sa
vo bernu. Bet maluninkas pa
sako kad jis eitu namon 
nes jis ne roikaltiųjį). t 

t mmiimilszino 
kaip isz viedrd. •

Kas tai! Ant kart iszgirdo

Uotus pyle
' d ' t

» • •' -i J - S.

svieto, kuria mylėjo nuo nu
mirimo pnezios. Ka vertas t ui 
tas ir viskas?! Auksas po tei
sybei blizga bet ne szildo. O 
prie a nkso i r turto p r iyi szo 
savo szirdi, o d u k te re norėjo 
atstumt) : •

Dabar pats saimatipesi

Isz Lietuvos.

gaus.

Ant

baisei isz- 
rode, net kumsztes siignaužo.-

— lia- 
su gargžde, 

buvo

Nieko ne bus, nieko!
szauko garsoi net 
jog net lauko buvo girdei. 
Priesz narna stovėjo Veronika.

— Nieko nebus nieko! — 
girdėjo tuosius žodžius. Priė
mėm oje kabojo senas medinis 
kryžius guodotas per 1 prose
nius. Veronika visada turėjo 
kryžių atmintoje, kaiszydavo 
ir meldėsi priesz ji. Dabar už
degė žibintai te kalbėdama: —

Vieszpatie sergėk mus priesz- 
bury!

Mislino
buri ir apie kitokius 
mus ir pabueziavo su 
mu sužeistas kojas 
jaus.

Da karta užmėtė akis 
kryžius paskui iszgirdo drū
tus žingsnius. Tėvas ateitinc 
jo; mergina isznyko.

Už valados nuėjo 
maluninkas.

rankoje lazda

vienok apie kiloki
griaus

graudu-
Ižganyto-

ant

tropais
v 
1)

neregys,

katrie

kas

inaluiunkr 
stebėdamiesi:

gus. 
mažas.

į baisa zvanelię.' Kfalunin'kiis su
prato ta 'bnkin buvo tai 
zvanelis isz malūno.

—r Nelaime,'nelaime!
szauke.

Tasai balsas ji sujudinu ir 
prablaivi. Bego skabei Hing 
malūno. Isz toliau daeitinejo 
oszimns vaJidenio apie malu-

1 fe Ai J Rtk

prato ta 'bakin

jin-

na. Jau priėjo olksnyna. Žeine 
permirkus net kojos klimps
ta. Permirkias stojo prie prū
do. Aplinkui tamsuimp Van 
• Ino oszia. *be paliovos, didelei 
patvino. Sustojo no žino iu kur 
kreiptis.

Da tik keliolika žingsniu in 
tnahina. Kelelis eina iu pakal
ne. Mainui ūkas žino gana ge
rai kelelius ir takelius. Van
duo užliejo bet jis gal perbris. 
Eina drasei prjesz save. Al'ks- 
nei oszi(n |rodos persigando. 
Kojos klimpsta ne gali paeit. 
Da žingsni’ padare ir sustojo, 
norėdamas atgal eiti, jau ne 
gali. Su vargu griebėsi už me
džio ir laiko nagus inleidias. 
Jaueze pasikelonti vandeni, o 
kas kartas spraunesnis. Misti
ną apie Veronika. Kur jiji da
bar randasi ? Kas žino, gal jau 
nuskendo. Buvo gera mergaite 
ir paklusnu. Tiktai szedien pa- 
sirodis sau vale. Nes tai insi- 
mylejimas padare.

Szirdis jam suminksztejo.
Gal szedien ir jojo 

dingt ? Gal vanduo viską 
nesze. Ne senei, buvo puikus ir 
sziauszus. Manszkus vis jam 
kalbėjo jog buvo turtingiausiu 
už visus kitus kaime, 
Irdbejo kaip lapelis, 
net verkt.

Vanduo da. vis pasikelinejo. 
Laikosi alksnio ir net su rau
komi apsikabino.

Zvanolis nustojo, 
namiszkei dingoj»Kas szedien 
dedasi! Ak mano *Vero nikele f 
Veronikele!

Buvo tai vienatine esybe ant

tartas
mi

Dabar 
Pradėjo

(lai visi

Dabar pats wmut iposi to. 
Ir vėl stojo akyvus jam pa- 
v c i k s 1; i s Voropikos. 
josios juodoj ajcples, 
ant jojo su kudikiniti ne drą
są, rodos norėjo khjn^t; ^r-g» 
jau gulėjo dingt jojo dukrele ?

Drebulys ji perimi nėjo. Pru- 
dejo,melstis. r >i ,s

Laikėsi lyg sziol.alksnio, o 
matydnmuH, jog vanduo pasi
kelinejo pamaželi ir jis užsika
binėjo uugsztyn ir szeip teip 
atsisėdo.

Kada pradės szvist), tai vis 
pasirodis žmones kurio ji isz- 
gelbes, ar gal kiek vanduo nu
seks., Žinojo jog nedings, bet 
Veronika? 0 ta mano dukrele!

Szedien apsiėjau su jaja 
szarkoi. Ne privalau teip 

padalyti.

Gražios 
Žiurėjo

PASLAPTINGAS NU
ŽUDYSIĄS.

Lupk r. 4 d., Nemuno ir Ne* 
ries santakoje rastas galva 
perszautas Marviankos gyven
tojas St. Suchockis, 21 
amžiaus. Pil. Siuehockis

metu
so-

AUTOBUSO KATASTROFA.
Mnletai. — Spaliu- men. 15 

d,, 1 vub, nakties važiuoda
mas isz Maletu in Kauna au
tobusas su prekėmis ir 9 ke
leiviais invožiavo in griovį ir 
apvirto. Viena moteris sunkiai 
nukentėjo, visi kiti keleiviai 
lengvai susižeidė, Katastrofos 
priežastis nežinoma: szoferis 
aiszkina, kad sugedo vairtu»,

H.

■■

per
Buvo visada dora, 

gera ir paklusni, o jeigu myli 
Jokūbą, tai jau josios szįrdies 
dalykas. Tegul tas 
Mausžkus prasmenga su savo 
rodomi! Juk ir mano paežiu 
paėmiau'no turtinga? kaip ga
lėjau del mano (lukteriąs but 
teip nistus'? Ant Jokūbo no tu
riu ka sakyti tiktai tiek jog 
yra už mane bie<lnesiiiu. Jautę, 
kad vanduo vis pasikelinejo o 
ežia lietus ne nustoja. Medis, 
ant kurio, sėdėjo storas, tai ne 

i reikėjo bijot idant sulužlu.
Vejas pute net per szakas 

szvilpo, o laszai nuo lapu nu- 
puolinejo in vandeni kaip ak
menukai plupsejo.

Malunimkas volei užsidunk- 
sojo apie savo narna. Ir kurgi 
ne dunksės, turėdamas didele 
ūkia su malimu, daugybe pie
vų ir pilnus tvartus gyvuliu. 
O oze staigus tvanas gali ant 
kart, padaryti ubagu! Gal ry
toj no turės tiek ki(4c turi Jo
kūbas. Kam bus vertas be ma
lūno, be trobų ir be gyvuliu?!

— Ar-gi mane no iszjuoks 
kai|>kalbejau; Mano Veronika 
mainysiu ant szmoto liukso!

Tolinus bus.

Žydas

* 4

Vai singa. Pamokinimas
.Vladas Mikutis buvo sūnūs 

neturtingo uredninko , o kad 
Dievas davė jam gera protą 
prie mėkslo, geras tėvas pasta* 
nuvijo ji iszlavint kanogerian- 
se, skupuodamas sau reikalin
giausiu daigtu idant galėtu 
del sunaus duoti mokslą.

— Idant jam vestųsi
riau kaip man! — kalbėdavo 
tėvas nekarta,

gc-

kada jautėsi 
nuvargęs galeymu apie būvi ir 
atimdavo kone sau no burnos 

duonos idant turėtu
kuom užmokėt už mokslą sū
naus.

Ir isztikriiju mažas studen-

su pažinsta-pradėjo susitikt
Isz sarmatos 'atsitolino 

užpakali idant 
žmoneįj nesuprastu idant tas 
vargszas neszd'amas sunko len
ta butu tėvu jauno ponaiezio. 
Tėvas tuojaus dasiprato ii’ Ke
po jam neszt jojo skrybėlė ku
ri jam perszkadinejo.

No buvo jau ne kalbos apie 
pabėgima. Tuojaus visi pama- 

kokis susiueszimas yra
Vladaus su žmogum kuriuo 
skrybėlė jisai nosza. Bet kaip 
nusistebėjo vaikinas kada kor 
kis tai pažinstamas aficieriaus 
prisiartino prie tėvo, szirdin- 
gai pasisveikino kaip ir visa- 

mokinosiJabai gerai o prie pa- <Ios ir užklauso su misiszypso- 
jimu:

mais.
nuo tėvo in

tys

<uę/m i nugvuu vaiiur^

nitui vienoj komunistu byloj kiti sako, kad szoferis važiuo-
buvo nuteistas 7 metus kalėti 
bet kaip nepilnametis gavo 
bausmes su trupinimą ir po 
amnestijos buvo paleistas. Tė
vas jo pasakoju, kad iszejas 
isz kalėjimo, sūnūs isz komu
nistu pasitraukė. Isz tikro nu
žudymas yra tai bus jo buvu
siu draugu — komunistu dar
bas. Priesz kelerius metus ko

Aleksa,

nepilnametis 
su trupinimą ir

munistai nužudė pil. 
kai szis isz jn pasitranko.

>

ATĖMĖ PINIGUS.
10 f I

Nepersenei Gubernijos lau
kuose, netoli stoties, 
m i pleszi'kai apipuole
moteriszko atomo pinigus. Da
bar prie Gubernijos stoties de- 
žuruoja policininkas.

nežino- 
viena

damas snaude.
Pusvalandi vėliau isz Mele

tų važiavo antras autobusas su 
keleiviais. Katastrofos vietoje 
autobusas sustojo: keleiviai 
pro langus pasižiurėjo in gu
linti griovy autobusą ir nuva
žiavo toliau. Vėliau paaiszke- 
jo, kad su tuo autobusu va
žiavo Maletu rajono gydyto
jas, kuris nerado reikalo su
stojus apžiūrėti sužeistuosius 
ir duoti jiem pagelbos. Sužeis
tieji vaitodami isztisa nakti 
priversti buvo laukti kol at
vyko isz Ukmergės autobusas 
ir nuvesz juos in Kauna.

UŽPUOLĘ MISZKE 
MOTERĮ.

Kadvilszkis. Sziomis dieno
mis pil. Oleniene nesze mies
tan krcpszi kiausziniu par-

Prie Jaugelu miszko

PAJESZKOJIMAS.

Pajeszkau savo pus-broli 
Jurii Kalnaiti. Paeina isz Lie
tuvos Szimkaicziu valscz. Kai
na i ežiu Kaimo. Meldžiu kas 
ka žino arba pats atsiszaukti 
sziuo adresu: (lt.

Jno Stankaitis
duoti. Prie Jaugelu miszko 
pastojo kelia [kažkoks žmo
gus ir norėjo priversti ja su 
jup. eiti misz'kan. Ji pradėjo 
prieszintis ir szauktį pagel
bės. Eje tuo paežiu keliu du 
vyrai iszgirde riksmą, nubėgo 
pagelbon. Piktadpris pamatęs 
atbėgant du vyru, pradėjo ja 
peiliu badyti, o pats nubėgo 
miškan. Tuoj buvo apie tai 
prancszta policijai. Policija, 
mano, kad tai bus padaręs jau j z*. » ■! 1 * .■» 1 m'A Z i ■ *1 .F f-1 *
Žudys Burba. 520 W. Centre ir 603 W. Mnbanoy St.

GO Summer St., 
Bridgeport, Comj.
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W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS L1ETUV1SZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

Laidoja kunus numirėliu. Pasamdo 
Automobilius del laidotwriu, krikaz-

iesfckomas plėšikas — Žmog- tiniu, veseliju, parivažinSjhno ir t. t
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Vienoje vietoje buvo balius 
Konektike, 

Kur radosi ir kokis Malke, 
Kūmo bobele in kraju 

iszvažiavo, 
O jis po tam didele valnysta 

gavo. 
Oj gere nebagelis, 

Kaip buiza verszelis, 
Paskui prie moterių kabinosi, 

Ir su joms vedžiojosi.
Ant galo sukniubo, 

Kada reikėjo eiti namo, 
Na ir per nokti gulėjo, 

Net ant rytojaus iszsipagiriojo. 
Mat ant kitu rugoja kad 

girtuokliauja, 
O pats kaip gere tai 

nepasiliauja, 
O vaikine iszrodo ant sportelio 

Ne turi po panosia ne 
» plaukelio

O 'inaitele norėtu zemskiu būti, 
Kad tik nustotu gertų 

O kad jojo ’bobele žinotu, 
Tuojaus in czion atlapsetu, 

Ir sprando nusuktu. 
* ♦ ♦

Džerzeje kriksztynos atsibuvo, 
Ant kuriu szeszi tuzinai 

svecziu pribuvo, 
Tris galonus namines turėjo, 

O ir kitokiu gerymu ne 
pavydėjo. 

Tarp svecziu buvo senu, 
Buvo vyru ir jaunu, 

Ir be (mergreu neapsiėjo, 
Ir isz tu keletas atėjo.

Svecziai namini alų mauke, 
Ir imunszaipc trauke, 

O kada jau linksmi buvo, 
Sztai ir vienas su armonikų 

pribuvo. 
Pradėjo armonika trauky t, 

In visas szalis tampyt,

" ji 
ibi
I

. į I
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[I BALTRUVIENE |

Kur buvo tai nesakysiu 
Del saves pasiliksiu, 

Vienas pacziuotas su 
jegamastiene, 

0 vyreli puiki gaspadine.
Abudu gerti mylėtu, 
Kad tik kas fundytu, 

0 jaigu katras isz vyru 
nefundina, 

Tai nuo abieju pipiru gauna.
Norėtu daryti kas Nedelia 

balius, 
Ir kitokius girtavimus, 

Del dviėju nulbpdo baliai, 
Tai nakezia iszbego valiai,

Tszsižadeja ir baksu, 
Ir kitu daigtu.

O vienas buvo net sūdo, 
Su taja gaspadine.
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Turėjo 
skrybėlė ant galvos.

Iii kur nuėjo?
Kas tojkis ji rodos jszstli

mo isz svetaines.
Perejo drasei per tilteli am 

upelio kuris labai lingei ežiu- 
reno.

Nuėjo tolinus per elksnyna
Vejas szna’bždejo per szakas 

Kregždes lekioja czirpedamos- 
apie triobas.

Maluninkas, r.odos nieko nu
matė. Buvo kaip apkurtins ir 

ir teip slinkdamas
nusiyrė net in kaima.

Griausmas tuom Įnik 
kartas didinosi.

Žmonis, 
pamate klauso
iu kur jis vakare eina?

Užėjo in karezema. Szin'ko- 
rius nusistebėjo jog in toki 
laika ateina. Liepc duot kriti- 
ža alaus, pastate priesz ji ani 
stalelio, tas gere nieko ne kal
bėdamas.

— Ar gal ponas meisteris 
nesniagauji ? — paklausė szin- 
koris bet tas tylėjo, tiktai alų 
gere.

— Eikie namo—tarė szinko- 
ris — matau kad esi nesma-

Užeina lietaus, o bus ne 
Maluninkas nieko ne

atsakė ir da baisei ant szinko- 
riaus pažiurėjo.

Griausmai dundėjo kas kar
tas labiaus, žaibai ugninei pla
ke kas kartas.

Szinkoris uždegu gramny- 
cze ir pradėjo poteriaut.

Maluninkas sėdi ant savo 
vietos. Neatsiklaupo norints 
visi suklupo.

Jau pradėjo nupuolinot ret 
karezei dideli laszai lietaus. 
Griausmas didinosi, vejas pu
to staugdamas. Maluninkas 
norėjo eit namon.

— Dabar neisi, palauk va
landėle kol ne pereis būrys,— 
tarė szinkoris. Lauke da. Vė
lei sėdo ant tos pa ežios vie
tos ir nieko nę kalbėjo.

Lietus pila kaip isz viedro, 
rodos kad debesys finiko. Dan
gus atidaro visus latakus.

Būrys no nustojo,ir tik vis 
da didinasi, rodos kad tvadias 
užeis ir viskas dings,

Laukia užstojo tamsuma. 
Lietus nesimalszino. Malunin
kas iszejo ir dabar žodžio ne 
prakalbejas. Nebylys atėjo no 
bylys iszojo.

Neatsiklaupo

I*

tas atnesze tėvui džiaugsimi

baigos metu atneszdavo kano- 
goriauso paliudinima.

Po keliolikos metu Vladas 
rado spasaba palengvinimo su
vo tėvui rūpesti apie jo moks
lą. Acziu vienam profesoriui, 
kuris jam iszsisldravojo keletą
mokytiniu kuriuos vakarais 
mokindavo, ir tdkiu spasabu 
gavosi in namus turtingiausiu 
tėvu vieno isz savo mokytiniu.

Ant nelaimes susisebravi- 
mas su turtingu mokytiniu 
iszvore ant Vladaus nenaudin
ga intekme, Pagtiodonę, kuria 
aplaikydąvo

— Ar tai kokios laį-žybos?
— Ne — atsake tėvas' — 

noriu tik duoti mano smiehu 
pamokinimą, bu ne norėjo at- 
neszt motinai mažo pakelio isz 
miesto, kalbėdamas, jog tai 
butu neszlove.

— Neszlove?
rodindamas milži

niška puodu, kuri pat^ laiko 
glebije o prie atsisveikinimo

aficioras
paszauke

prie atsisveikinimo

■lil«

Hi

turtinguapuukydavo nuo turtingu 
žmonių už savo pagelba instu- 
me ji prię pusiszauszimo. Taja .a

kuris pastunnvijo (;unu kuo- Vladaus.
atmaina pamato tėvas tuojaus,

greičiausia isz tos ligos isz* 
gydint —
mo ir paatanavijo naudot sc- 
kunezio spasabo. Sztai viena 
dienia nupirko pas stolori

nuo neišmintingu-

glebije o prie atsisveikinimo 
ne nedirstelojo ant Vladaup,

Pq valandėlei susitiko su 
pažinstftmu advokatu su mai- 
szoliu popieru po pažeste. Ir* 4 *

su juom tokia pat kalba ture* 
jo tėvas kaip ir su aficįeriuin.

Jau to buvo už daug del

Praszau tėvelio, dųokie 
man neszt lenta —■ ištaro o 
tėvas ąnt to noringai ir tiko.

— Koki gera ir drūta vai
kina tamista turi—'atsiliepė in

Koki gera ii* d puta vai

* * ♦
Isz \ranames pasakos 

netalpysiu,
Ba to ne buvo, tai nežinau, 
Kaip tenai ana diena 

vaižinojau,
Ta pasaka nuo sęnpves laiku,

Pasaka tik del vaiku.
O vėl tokiu, 

Vanamojo vardu, 
Asz negiixiejau,Asz negirdėjau i

Tai gromata in gurbą indejau.
Asz noriu žinių, 

Teisingu atsitikimu,
> •*

■
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Na ir muzikantas ubagiszkai 
užgiedojo,

O*gi vyreli ubagiszka baisa 
tUDBjo,

Ir tasai koncertas butu 
traukęsis,

Sztai pasidaro anmidetis, 
Lupu eupu, 
Cupu lupu,

Tame langai suskambėjo,

;dj|E

Ht.«1
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IiO gal toji patogi ir meili 
moterėly,

ll»k

*

te’t.a vienas isz praoigiu., Ir 
nne to laiko Vladas su nom 
nesze savo sunkenybe per visa

szmota lentos ir prie didelio 
' Kur eini, pritik amt. dyvo ir samuUo* sunaus už- 

prie žemes. Lsztolo artinom nakvynes, 
grinanmas. Kas kartas garsiąu rius.

— Kn cze likt einu ir genu!

4 Ant to neužsitarnavo szirdclo
ML1

1

Maltiniu kas žiu rojoir garsinu. J 
ganu genu iimuki praeiti ir gi-|nnt ka'baneziu tos savimi de-

*

f

prasze szinko*

Niekas tuo sulai kinejo kad

*

moto gavi ant paežiu.
Vladas isz sarmatos
■'Js 4 • W * ’ii H

kada artinosi prie

Toridkos ant stalo suteszkejo^Tai tokios 'baikos,
>

1 Knžnas kepure iMiaijoszkojO, 
Viskas nustojo.Vertos ne turi 

j r t egul, gurlio guli.
«

kele, kuris jau nudavė daug 
j 'uvuigui i y.*: , ne kaip kitados,
namo ir'Pamokinimas pajgolliejo. F. B.

" ' ' ■ n.An■■ ■ ' , A. { ' ' ' ■'

butu
pusislepes in žemo o ypatingai! truniPėsniB 
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d ne kaip, kitados.
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Ęns gantų 
.Jau temsta, ana.
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SHENANDOAH, PA.

— Praeita Subata trys vy
rai likos užgriauti arba užda
ryti Park Place No. 1 kasyk
loje per nupuolimą anglies, ir 
tik po 7 valandų sunkaus dar
bo buvo visi gilukningai at
rasti ir iszgelbeti be jokiu žai- 
duliu. Vardai vyru kurie buvo 
užgriauti yra: Kazis Taninis 
ir Andrius Dziadosza isz Ma- 
hanojaus, ir Jonas Makūnas 
isz Bowmano peczes.

• — Trylikos įmetu mergaite 
Bessie Da-muliauckiute likos 
surasta per palicija Frackvil- 
leį» kurie iszkvotia mergaite, 
pasisako ’buk gyvena po 619 W. 
Market uly., Mahanojuj ir li
kos atiduota in rankas palici- 
joft' idant sugražintu jnja in 
rankas tėvu.

— Pagul nutarimą hiznie- 
riii tai visi sztorai bus laikomi 
atidaryti nuo Ketvergo vaka
ro per Rzventos idant žmoniems 
butu paraukiau.

— Kam jums mokėt bran
ginu kad galite pirkt pigiau ir 
geresne mesa ar groseri. Szol- 
doris cielas 17c. sv., pork ezops 
23c. cielas, verszio krutinę 20c. 
ciela, geriausia kava ka gali
ma gauti ant marketo 33c. sv., 
geriausio sviesto 2 sv. už 95c., 
cukrus 10 sv. 53c. ir daug kitu 
baTgenu. Patikrykit mano kai
nas su kiti* o ir prekes prista
tėm in namus voltui.

P. J. Kubertaviczius 
600 W. Pino St, 
Mahanoy City, Pa

NEDELINE 
EKSKURCIJA IN

NEW YORKA
$4.oo Dubeltavas 

Tikietas
NEDELIOJ 15 Decemberio

1st M&hanoy City 
kz'Tamaqua ....

Jumis labai patiks praleisti 
diena New Yorke pamatant 
daug akyvu vietų arba at
lankyti savo gimines ar pa- 
žins tarnus.
Specialia Treinaa Sukatos Nakti
I&z Shenandoah .... 12:35 ryto 

1:10 ryte 
. 1:45 ryte

Griitant treinas apleis New York 
laz West 28 Street stacijos 6:47 
vakare, isz Liberty Street 7:00 
vakare, sustojant Elizabeth, N. J. 
vaduojant Ir grįžtant.

Apie daugiau* informacijos apie 
viraz-minčtas ckskurcijas kreipki- 
ant stacijų arba raszykite pas 
John M. Rolin, District Passenger 
Agent, Williamsport, Pa. 
.. ■—.... .... ........ ....
Ant Readingo Geležinkelio
NAUJO METO PARODA 

PHILADELPHIA
1 Diena Naujo Meto 

Specialiszka Ekskurcija 
Seredoj 1 Sausio, 1930

4 *'

t *

t

>* 1

A

1

— Ugnis kilo namo prigu- 
linczio prie Home bravoro ant 
N. Main uliezios, bet ugnage- 
siai pribuvo in laika ir lieps
na užgesino.

— Nežinomu budu likos 
perszautas in ranka Mikas Mc- 
tuskis kuri palicija surado ant 
uliezios ir nuvožė in ligonbnti 
ant gydimo.

f Jonas Bicziukas, 41 me
tu amžiaus nevedes vyras ku
ris likos suvažinėtas ir sun
kiai sužeistas per automobiliu | 
ant steit-kelio arti St. Nicho
las kasyklos, pora sanvnicziu 
atgalios, mirė praeita Panode- 
li Locust Mountain Ii gon bū
toje. Paliko ežia du brolius An
driu ir Juozą, ir sesero Justina 
Lietuvoje. Buvo palaidotas 
Ketverge ryta isz namu brolio 
po 19 S. Lehigh uly.

— Vincas Aikszta, 41 me
tu, 237 N. West Uliezios, likos 
aresztavotas už sužeidimą au- 
tomobilium 10 metu Leonarda 
Vaszkoni, 17 S. Franklin uli., 
ant plento vedanezio in Ma- 
haoju, o kada ji vėže in ligon- 
buti, mirė ant kelio. Vaikas 
užsikabino ant užpakalinio ra
to ant boso, o kada nuszo'ko 
arti miesto, atbėgantis Aiksz- 
to automobilius pagavo xraika. 
Velionis buvo sunum Marti
nion ienos, kurios vyras Aiksz
ta mirė koki tai laika atgal.

— Penkiolika szeimynu bu
vo priverstos apleisti savo gy
venimus ir jeszkot saugios vie
tos ant uliezios laike smarkaus 
szalczio Scredos ryta, kada 
ugnis kilo rostauracijoi ant N.

, kada puodas 
tauku užsidegė ant pccziaus. 
Ugnis sunaikino visa ta vora 
sztoruose, žmonis vos iszsisali
gojo baisios mirties per sude- 

o viena motoro su ko
vai kais buvo iszgelbeta 

per ugitagesius. Blodos pada
lyta daugiau ant $50,000.

— Vincas Lisauckas, 
metu, likos skaudžei apdegin
tas per eksplozije gazo Ellen- 
gowan kasyklosia. Likos nu
vežtas in ligonbnti ant gydy
mo. ______

Mount Carmel, Pa. — Musu 
progresiviszkas biznierius ir 
"eras tautietis Klemensas Lu- 
koszeviczius su paoziule lan
kosi Washingtone, D. C. kur 
atlanko savo dvi dukreles, ku
rios turi valdiszkus dinstus. 
Būdamas geru tautieeziu ne- 
pamiszo atlankyti ir Lietuvisz- 
ka antfbasada kur likos priim
tas svetingai. Pasisvecziavc 
sanvaito laiko ir atlankos žy
mia uses vietas musu sostapy- 
leje, ponas Lukoszeviczius su 
paeziulo sugryžo namo. Kelio
ne atliko automobilium.

i Main uliezios

girna, 
leis
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NE ISZMANO.
— Asz negaliu iszmanyti, 

Jonieszkele! Kodėl tie sentKodėl tie
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Eksplozija suardė visa paczta mieste Munhall, Pa.
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miestelyje Munhall, kilu eksplozija paęzto skiepe kada paežio radosiAru i'ntSDurgo
daug žmonių laukencziu atsiėmimo paczto. Eksplozija buvo smarki ir suardo visa narna už-
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EXTRA! PREKES NUMAŽINTOS 
TIK PER 30 DIENU.

Naujausios mados puikios kortinos, 
padarytos isz geriausios materijos, 
labai puikiai padarytos kaip ant szio 
paveikslo parodyta. 50 coliu platumo 
ir 3 mastai ilgio. Didelis pirkinys už 
maža preke. Regulariszka preke ui
tu kertinu $3.50 pora, bet per azitu 
menesi parduosime tais puikias ker
tinas dvi poras už $3.98 arba 4 po
ras už $7.50. Prisiuskite tik 35c del 
nusiuntimo kasztu ir paraižykite 
kiek poru reikalaujate tu puikiu 
kurtinu. Užmokėsite kada aplaikysi- 
te kortines savo name. Užganedini- 
ma gvarantiname arba sugražiname 
pinigus jums adgalios. Nelaukite bet 
prisiuskite užsakymo dabar nes rel 
negausite tokio pirkinio.

PRACTICAL SALES COMPANY • 
1219 N. IRVING AVE., DEPT. S.

CHICAGO, ILL.

musydama ketines ypatus ir sužeidė 28 žmones. Ugnagesiai jeszko lavonu po skiepą po eks-
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KOMUNISTAS 
ŽMOGŽUDYS.

Raguvos vienk., Panevėžio 
ap. — Pavasari, nežinomi pik
tadariai nužudė B. Poviliene,

plozijai kurios priežastis da neisztyrineta

ISZ LIETUVOS
DARBININKAS 

' PASZAUTAS.
Pasvalvs. — Priesz keletą •*

dienu ūkininkas Krivickas re
volverio szuviu perszove dar
bininką Žagrakali. Dalykas 
toks: Žagrakalis su kitais tri
mis pažystamais užėjo prieva
karyje pas Krivicką pasiimti 
isz ankszcziau likusiu drabu
žiu. Krivickas, isz syk laiszki- 
nosi, kad jis juos palaikes pei 
plezikus ir szoves. Sužinota 
buk jis liepos rankas iszkelti 
auksztyn ir parodyti pasus. 
Žagrakalis, klausės, kam jam 
pasai, nes jis juos pažįstas ir 
siekęs in kiszeniu paso, tai 
Krivickas paleidęs in Žagra
kali szuvi. Paszautasis sukniu
bęs.

Krivickas vėlesniuose paro
dymuose omo aiszkintis kitaip. 
Jis buvęs Pasvaly, daug geros 
ir revolveris iszszoves.

Žagrakalis sužeistas, ir pri
statytas in ligonine. Krivickas 
suimtas, bet po tardymo pa- 

paonius tik parasza,leistas, 
kad niekur neiszvažiuos.
SZIAULIUOSE PRASIDĖJO 

UŽPUOLIMAI IR
PLESZIMAI.

Sziauliai. — Vienas Guber
nijos sklypininku, p. Kiuszas, 
nusivedęs karve in Sziaulius 
pardavė. Kiek jis gavo neži
nia, bet jau beveik visa savai
te, 'kaip jis namo negryžta. 
Tuomet namiszkiai susirūpino 
ir pradėjo tėvo ieszkoti. 
ieszkąnt Gubernijos
rado viena Sziauliu miesto ve
žiką visai bo sąmones, pri- 
muszta, kuris parvežtas in li
gonine pradėjo 'atsipeikioti ir 
pasakoti, kad koki tai nepa
žystami važiavę su juo, ji pri-

tadariai nužudė B. Poviliene, 
sunkiai sužeidė jos vyra V. 
Poviloni ir ju namus apiple- 
sze.

Kriminaline policija nusta
to, kad szitoj žmogžudystėj 
dalyvavo komunistas Vincas 
Latvenas, P. Krupickas ir S4. 
Kriszcziunas. Per krata poli
cija pas juos rado pagrobta 
turtą, o pas V. Latvona rado 
dar invairiu Panevėžio bolsze- 
viku 'komunistu raikomo do
kumentu: suvažiavimo nutarl-

i n va i r i ii k orespon d cn c i j u 
ir Lt.

Paaiszkejo, kad žmogžudys 
V. Latvenas buvo Panevėžio 
komunistu raikomo kurjeris, 
kuris tuos dokumentus turėjo 
nugabenti bolszoviku komu
nistu ceutran Kauno. Buvo 
aresztuotas ir Panevėžio ko
munistu raikomo sekretorius 
Jurginis Juožas.

Pan o vėžio a py ga r< l os 
mas tas abi bylas del nužudy
mo Povilionienės ir komunis
tinio veikimo nesenai isznagri-' 
nėjo. Komunistas V. Latvėmis 
už žmogžudyste nubaustas 12 
metu, o už komunizmą 4 metus 
kalėti. Kiti žmogžudystes da-

Krupickas ir St.
po 15

mu,

teis-

AR GAL VISI TOKI.

Atvežė zakristijonas plotkas 
pas viena ūkininką ir kaipo 
toki dideli svecze prierine pati 
u k i n i j i k o k i a u sz i n i a i s.

Žinoma, iszvire, pastate ant 
stalo ir ragino, idant valgytu 
svetelis o pati iszbego in kloti 
ka. tokio atneszt.
mergaite, stovėdama uszpecz- 
kijo viską mate kaip zakrys- 
tyjonas valgo o ir kaip elgesį. 
(1 a spa d i ne su gryžu s, 
zakrystijona, idant valgytu, o 
tas tarė:

— Acziu,
valgiau pora tai in valos.

O mergiuke isz uszpeczkio 
atsiliepė:

— Mamyte! plotiniukas su
ede szeszis kiauszinius o ketu- 
lis insidejo in kiszeni...

Mažiuke

ragino

gaspadinele su-

TAI KA NORI.
— Onute, lytoj tavo diena 

varduvių, ka nori gaut už do
vana.
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Be
lauk uosu

diedai ima jaunas merginas iiž ;rauszc jr j0 ttrkli atome, Kas 

kinai ne ima mus senu 
ezes Dievaž dyvai.

pauzes f O kodėl tie jauni vai- 
, už pa-.
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Ivviai: P.
K r i rtzcz i imas 11 u ba u s t i 
motu knieti. Komunistu Pane
vėžio raikomo sekretorius J. 
Jurginis nubaustas 6 
kalėti.

— Asz nieko tetuk ne no
riu, ’kad tik duotum 
i u kaili.

' , ■■■ ________

Lehigh V alley 
EKSKURCIJA 

in NewYorka
NEDELIOJ 15 Decemberio
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Spocialinzkas Troinas apleis Maha
noy City 4:80 ryto. Grįžtant apleis 
Jersey City, Exchange PI. Sta. 
7:20 vai. vakaro Standard Time.
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1 Jeigu ant vieloi negali jraub

4 “Birutes* saldainį, prisiųak 

dolerį ir mes Tamstai pd-
IS ‘ siusime patai.' K

<◄

ithu an i an įmporttmj 6b.
OI© E. SIXTH ST. SO. BOSTON. MASS.
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W3ZaC3KnNES3XBDQflKS3HQHSSS3KSQlBmHCaB3BBHeMKELIAUKIT IN LIETUVA PER
KLAIPEDA

Laivais Baltic Amerikos Linijos

UI

t

ŽEMIAUSIOS KAINOS TIESIAI IN KLAIPEDA 
IR ADGAL. PATARIAM PIRKTI LAIVAKOR
TES IN ABI PUSI, NES TUOMI SUCZEDINSITE 
SAU PINIGU.

<<

Treczia klesa $107. Treczia klcsa in ten ir 
atgal tiktai $181. Turistine treczia klesa, 
Main Deck $129.50. Turistine treczia klesa, 

1 in ten ir atgal tiktai $216.
Revenue Tax”

Cabin $147.50 
ir Pagalve “Head Tax” atskirai

4
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Per “Vasaros Sezoną“ važiuojant in Europa nuo 15 
Birželio iki 15 Liepos, o in Amerika nuo 1 Rugpuczio 
iki 22 Rugsėjo, visos kainos padidinamos $7.50 
vienan galan, o $12.50 in abu galu. I
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Baltic America Linijos laivu populiarumas Lietuviu 
tarpe priklauso ne vien nuo to, kad jos lavai eina 
tiesiai in Klaipeda bet ir nuo to, kad pasažieriams 
teikiama geras maistas ir patarnavimas.
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toliau invyko nežinąs. Kiti pa
sakoja, kad p. KiuszaS parda
vės kaivo traktieriuje su ne- y • . j _ • ___ • n
su vežiku, ’kartu su nepažins-
pažinstamais geros ir paskui 

l su vežiku, ’kartu su nepažins- 
)?• tarnais kur tai nuvažiavęs. Bet

I

Jj’ sūnūs Kiuszo pasakoja, kad jo 
įl- tėvas niekuomet negerdaves.

ko j imas.
| BUROKAS ISZGAZDINO.

jj! Radviliszkis. Dažnai
I-v 1 *1 za "Ari 4- .M nr/vn r\/4in 1 ri r

•L r

j’ mes priežasties. Panaseiai at- 
® sitiko ir szi syki, Lapkriczio 
j! 9 d., vakaro: viena porele ojo 
j! pasivaikszczioti Szoduvos gat- 
j! ve, einanezia pro szali kapiniu.

K - - ’ - • - -
!j- Dabar eina tardymas ir iosz-
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. žmones
bijo riet nežinodami savo bai-

M vakare: viena porele ėjo

i

i

y

4

<

sl

v

1930 Kalėdų Kliubas IS
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t/ar adaras del instojimo

PRISIRASZYKITE DABAR!

First National Bank
MAHANOY CITY, PA.

Sekanti Laivai Iszplauks isz New Yorko
Lituania 21 Gruodžio. Lituania 30 Sausio 

Estonia 20 Vasario
- . ....... a --..... lfc

Del visu informacijų kreipkitės in vietos agenta arba

BALTIC AMERICA LINE
8 Bridge St.

t

ii New York
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J« ve, einanezia pro szali kapiniu. 
j| Porele užsikalbėjo ir nepasto- 

nėjo, kaip priėjo kapines, ir 
j j pakele galvas pastebėjo žiban- 
!? ežia “kaukuole,” padėta ant 
į kapiniu tvoros (muro); ilgai

kaip priėjo kapines, i

u!; negalvodami ome bėgti. Susl- 
!* tikos beganezius insigeros go- 
X ložirikelietis pil. Juszkns pasi- 
xįrodo drąsus, uuojo baidykles 
!k' pažiūrėti. Priėjės arti, smogo 
!|j per “kaukuole*1 lazda ir vė

liau pastebėjo, kad butą tik 
panasziai in kaukuole iszpiau- 
styto biu’oko ir instatyta žva
ke.

' tikes beganezius insigeros ge-

rode drąsus, nuėjo baidykles
t
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Victor-Radio i

TALKING MAfUINF- ' 3d
I
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TALKING MACHINE
Yra tai tinkamiausia dovana 
del visos szeimynos, Radio ar 
Orthophonic grajinama ma-1 
szina. Ateikite iszgirsti naujus 
Lietuviszkus Rekordus del 
Kalėdų. Teipgi turime keletą 
naudotu Radios po $25.

J4

I I

Lietuviszkus

E. F. GRUBER
30 E. CENTRE ST. MAHANOY CITY, PA.

* (

Victor — Majestic —■ Zenith — Atwaterkent
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Zenith — Atwaterkent
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MERCHANTS BANKING TRUST CO. 
MAHANOY CITY, PA. 

$-------
3-czia Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra geriaus negu 10-tas Procentas, be jokio 
saugumo.

'I

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
moka 3-ozia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta 
suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir czedina. Dekite savo 
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.
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