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BURTININKE
ARESZTAVOTA

Iszgavo Nuo Dvieju 
Žmonių $799, Už 

Iszgydyma
OAVOSI IN KALEJIMA.

$ 4 nu važiavo in

Shenandoah, Pa. — “Poni 
Stella”, gerai žinoma mieste 
kuri sakosi kad gy vena ant 311 
Lloyd nlyežios, likos pastatyta 
ant $1,5(X) kaucijos lyg teismui 
už apgavyste ir isztraukima pi
nigu nuo žmonių apgavingu 
bndu, hot negavus kaucijos, li
kos uždaryta Pottsvilles kalė
jime.

Pagal apsakymu policijos tai 
poni Stella”

Audenreid pas Mare Migaskie- 
ne, pasakydama jai, kad iszgy- 
dvs josios 14metu dukrele, ku
ri serga jau septintas metas. 
Motore taip karsztai i nt i ko jo 
apgavi kini, kad užmokėjo jai 
275 dolerius, vėliau Stella atva
žiavo antru kartu pas Migas- 
kione spirdamas! da 130 dole
riu, o jaigu uchIuos, tai ant jos 
namo ir szeimynios užpuls viso
kios nelaimes.

Tuom paežiu laiku panasziai 
darbavosi su

“Afc.<?!oo kuris sirgo. Nikas u z 
mokėjo jai (>24 dolerius už “gy- 

ir sziadien mergaite ir 
serga
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AMBASADORIUS IN 
ARGENTINA

Ls'^'
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Manuel Malbran, 
plomatas, 
Amerikoniszkii ambasadorium 
Argentinoje.

... llKt

senas di
li kos paženklintas

BANDITAI PASKANDINO 
KŪDIKI VIKADE.

Waynesburg, Pa. — Marga- 
rieta, ketiniu menesiu dukrele 
Povylo Lewiso, arlymo farme- 
rio, likos 'paskandyta vikade 
per banditus kurie apiplesze 
Lewis’u narna. Kada tėvai kū
dikio pabudo naktyja pabudin
ti per sustojimą automobiliu 
prie namo, nerado kūdikio lop- 
szelyja. Po keliu valandų jesz- 
kojimo surado kūdiki prigėrusi

Kūdikisvikadt*. Kūdikis pabudintas 
per banditus praliejo rėkti. Zi- 

Niku Grežu iszlnojo ka su jutim padaryt, 
mesdami in viknda.

nu-

<lvma”
Nikas kaip sirgo tarp irAir neteko pinigu.

Argi ne liūdna, kad sziadien 
da randasi ant svieto panasziu 
kvailiu, kure nesigaili iszduoti 
kels szimtns doleriu del kokios 
tai burtininkes, 
duot kelis 
daktaro.

■ r 4 '

MERGAITE NUSZ0VE SAVO 
BROLI.
— Septynių metu

Benukas, sūnūs Mikolo Rauda- 
jmvieziaus,

o gailesį isz- 
gerodolerius del

ISZ 15 KIAUSZINIU ISZSI- 
PEREJO 17 VISZTUKU.

Doldėnville, ()kla. — Ant fer
mos James Fo,x, ana diena visz- 
ta iszperejo septyniolika 
taku isz 
niu. T..
augintojai visztu, kurie geidžia 
apturėti tokiu kiausziniu isz 
kuriu iszsiperi dvynukai ir try
nukai isz vieno kiausziniu.

V1SZ-

penkiolikos kiauszi-

(’hiengo.

.‘>840 Connecticut 
uliM Gary Ind., kuris yra gelež- 
kelio detektyvas, likos nuszau- 
las ant smert per savo penkių 
metu sesute Zofija, kuria tėvas 
mokina szaudvt isz karabino.

Kada mergaite cielavojo in 
tuszczia bleszine, iszbego in ke
lia brolelis ir likos pataikytas 
per szuvi, mirdamas ant vietos.

AMERIKONISZKOS 
MOTERĖLES ISZDUO-

DA $750,000,000 ANT
PASIDABINIMO.

New York. — Amerikonisz- 
koM moterėlės ir merginos isz- 
duoda. kas metas 750 milijonus 
doleriu ant savo pasidabinimo, 
piigal apskaitymu Paul H. Ny- 
s.trom, profesoriaus Columbia 
universiteto ant patogumo kon 
greso, kuris atsibuvo czionais.
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MAHANOY CITY, PA. PETNYCZiAJO SPALIO 1930 (FRIDAY, OCTOBER 10,1930)
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! DtJ.KART SANVAITINIS:LAIKRASZTIS “SAULE”
' »lISZEINA KAS ŲTARNINKA IB PETNYCZIĄ 

-------------------------- ----------------------------

Prenumerata Kasztuoja: Amerika ant viso meto 18.00 
Europoje ir Kanadoje $4.00 ant viso meto

ll . , ___________________________ ________

Lalazkus ir Pinigus visada siuskite tik ant ežio adreso!
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KASIKtOS DIRBA 
GERAI

Kasyklos Pradėjo
Dirbti Geriau

TUKSTANCZIAI ANGLE
KASIU SUGRYŽO PRIE 

DARBO.

rruks- 
pradejo

f "Wilkes-Barre, Pa.
laneziai
dirbt i
priežasties sustojimo kasyklu 
po visus tris distriklus kietųjų 
anglių.

Distrikte 9, 
lyg Pottsville,

anglekasiu
po ilgam pasilsi ui isz

nuo Shamokin 
Readingo ka

syklos pradėjo dirbti per ka 
(>,000 anglekasiu sugryžo vėla 
prie darbo, visos 23 kasyklos 
pradėjo dirbti pirma karta In 
kelis menesius.

Savro kasyklos Mount Car
mel, ir Park Place •Mahanojiu 
kurios priguli prie Lehigh Va
lley kompanijos pradėjo dirbti 
po ilgam sustojimui.

Maderia Hill, Susquehanna, 
Hazle Brook ir Lavelle kasyk
los, pradėjo dirbti po ilgai va- 
kacijai.

Distrikte 7, Hazleton Pa t her 
aplinkinėje, Lehigh Coal Co. 
pradėjo dirbti pirma karta in 
kelis menesius. McAdoo Ha- 
dock Mining Co., pradėjo ant
ra szipta asztuoniu valandų ir 
mano vargti brokeri per 24 va
landas, nes turi daug užkalbi- 
n imti.

Distrikte 1, aplinkinėje Wil
kes-Barre ir Scranton visos di
deles kasyklos kaip Hudson, 
Susquehanna, Glen Alden, 
Pittston ir Lehigh Valles ka
syklos dirba pilna laika.

pradėjoGerove

(Men

užszviesr
Puom atšitikiiiiii ‘sielai "or? l’° ticlc ,.ue"esi.'.1 I*’

UŽMOKĖJO BAUSME BET 
SUDŽIA GAVO PER NOSĮ.

Merced, Calif. — Kada sli
džia nubaudė Trenica Reinui, 
mergina butlegerkiute ant 300 
doleriu, kuri prisipažino kad 
pardavinėjo uždrausta sztopa, 
taip inpyko, kad atidarė masz- 
na iszeme pundą bumaszku ir 
mete tiesiog in 
Harold Bone,
jam tiesiog in uosi. Slidžia to
kiu pasielgimu Irencos taip už
pyko, kad padovanojo jai

i užeiti ima jojo majestoto

veidą sudžiui 
pataikindama

v uz
V10

darbes kietųjų augliu aplinki
nėse.

ŽUDINSTA UŽ 40 CENTU.
(’hieago. — Edvardas Fitz

gerald, 25 metu, suirus •demo- 
kratiszko politikieriaus likos 
nužudytas per tris banditus ar
ti namu. Banditai užklupo ant 
jojo kada ėjo namo, o kada pa
sakė jiems kad tik turi 49 cen
tu, vienas isztraukės 
paleido szuvi jam in
užmuszdamas ant vietos.

revolveri 
k rūtini a

RADO NEPAKLOTA LOVA 
ISZNESZE LAUKAN IR 

SUDEGINO.
Milwaukee,

vas Vartgov myli paredka ir

>

W i s. —• (Įusto-
“mžeidimn jojo majestoto”
na para in pavietava kalėjimu, szvaruma namie, bet kada ana

diena sugryžo isz darbo ir ra
do savo lova nepaklota, t ei p 
užpyko, kad isznesze lova ant 
kiemo ir sudegino.

Kada policija atėjo ji aresz- 
tavoti, Vartgov apreiszke kali

, ’ '11 *■ 1 'ft i ** ■ R ‘ / į

NAUJAS AUSTRIJOS Isz Visu Szaliu■Ml *• i'
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ORINE NELAIME PASIUTĖLIO 
DARBAS 
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REVOLIUCIJA
BRAZILIJOJ
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80,000 Pasikeleliu Eina 
Ant Sao Paulo

Vokiszkas Eroplanas 
Susidaužė i

PADEGĖ NAMA IR PATS 
MĖTĖSI IN LIEPSNA.
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8 PASAŽIERIAI UŽMUSZTI.
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Dr. Karolius Vangoin, Suda
re nauja! Austrijokiszka. kabi
nėta su pagelbu Kaseistu idant 
nuverst fino valdžios Seholerio 
valdvnuu

u

MERGINOS PRISIPAŽINO 
PRIE PASKANDINIMO 

I KŪDIKIO.
Perth Antbiiy, N. J. ()na 

Masko, 19 metu ir Frane Jonei- 
niute 17 metu, prisipažino poli
cijai prie paskandinimo vie
nuolikos nienesiu kūdikio Onos 
upėje Raritan. Merginos prisi
pažino prie kaltes nes juju sav-

‘Sžinos nedavinėjo joms ramybt 
už t a ji darbu. *

Abi likos uždarytos kalėjime 
kūdiki iszeme isz upes.o

VISI REZERVISTAI 
ISZSZAUKTI.

Buenos Aires, Argentina. — 
Septyni valszczini isz 20 sukilo 

tebyria valdžia ir1 
8,000 kareiviu gerai apsigin
klavusi! eina ant miesto Sao 
Paulo, po kanianda (tėtulio Var 
gas, prezidt nto valstijaus Rio 
G randi* do Sol.

Pasikeloliai paėmė po 
valdžia valsczius: Rio Grande 
do Saul, Parana, Santa Catha
rina, Minas G evens, Puihy, Pa- 
rt'hvba ir Pernambuco, t

Valdžia iszszauke visus 
zervitus nuo 21 Ivg 30 metu

prieszais

savo

re-

amžiaus.
Priežastis revoliucijos yra ta 

idant praszalyt politikierius 
kurie per 40 metu valdo savisz- 
kai Brazilija, nedaleist aprink- 

nuverst 
Lilis, užde- 

val- 
koįvgreso ir

t i pbezidento Priestas, 
valdžia prezidento 
jimo provineijonaliszkos 
džius, iszardyma 
apszaukti naujus rinkimus.

Kita dalis pasikeleliu t*ina 
ant sostapiles su vilczia paemi-

Berlinas. — Asztuoni pasn- 
likos užmuszti, kada 

eroplanas
žieriai 
didelis 
lekdams isz Berlino in Vieti
niu, nukrito arti Dresdano. 
Eroplana vare pilotas, 
nikus ir jame radosi szeszi pa- 
sažieriai.

Nelaime atsitiko kada erop- 
nusileisti prie 

stoties ir nupuolė susidaužyda
mas ant szmoteliu. Priežastis 
nelaimes da neisztvrineta. Vi- 
si pasažieriai buvo Vokieezini 
ir Austrijokai. Tarp užmusztu- 
ju radosi dvi moteres.

Yra tai antra orine nelaime 
in viena sanvaite; pirmutine 
kad Angliszkas orlaivis nukri
to per eksplozije kurioje 47 
žmonis ir tuoiaus ant ryto
jaus atsitiko antra nelaime 
eroplanu.

Vokiszkas

nukrito arti
mekii-

tanas ketino

ekuplozije kurioje 
ir tuoiaus ant

su

— Telegramai isz 
“ Morning

Vilnius. — Kaime K rengi uo
siu, paviete <’araiiovieu, 21 me
tu Platonas Siczka, laik<» bar
nio su szeimyna apie pasidali
nimą žeme, pagriebė kirvi su 
kuriuom nužudė savo 55 metu 
motina Ona, po tam nubėga iri 
grinezia pas Antanina Piotke- 
vieziene, kirto jai su 
ranka, padarydamas baisu žai- 
duli, liet ant tiek turėjo pnjegu, 
kad su savo motina Regina at
ima* kirvi nuo pasiutėlio. Tada 
pasiutėlis pagri<‘bes 
iszbego ant lanko, 
Antanu Piet k veržiu gananti gy 
vidius, 
Inonis žaidulins iii galva.

kirviu in

kita kirvi
kur užtikęs

užduodamas jam asz-
Ne

gana to, sužeidė baisiai kirviu 
Zofija Roviskiene ir Juozu Gri- 
gorevieziu. — Pasiutėlis po 
tam atbėgo vela prie grinezius 
levu ir jaja padegt*. Laike ug
nies Siczka pagriebė dalgia ir 
neprileido kimynii gesini ugnį, 
kur smulkino grinezia, tvartu 
ir kluoną.

Kada ugnis
tvaria, pasiutėlis 
dūri ugnies prie 
kaimynu. Sužeistuosius nuvež
ta in pavieto ligonini!i in Bara- 
novias, o nužudyta motina ran
dasi valdžios raukusia.

jau apėmė visa 
szoko in v’i- 
susirinkunin

„i

*

BOLSZEVIKAI SLAPTAI 
SUSZAUDE 19 KUNIGU.

London.
Rygos pranesza in
Post ”, kad tris sanvaites atgal 
Bolszevikai suszaude slaptai 19 
kunigu Leningrade.

Dvasiszkieje likos suszaudy- 
ti po ilgam kentėjimui kaleji- 

Tribiinolas iuos nu- ” ' n p*..... • #
sprendė ant suszmidymo už tai, 
kad nenorėjo iszsižadet savo ti
kinimo.

mnosia. 17 YPATŲ SUDEGS DEGAN- 
C£I AMTE ATRELIJA.

AstrUkan, Rosija. — Septy
niolika ypatų, tarp kuriu rado
si keli vaikai sudegė aid smert, 
kada lempa eksploduvojo dar
bininku k Ii ube, kuriame rodėsi 
kridamieje

iitio be jokio prnliojilno kraujo.
Valdiszki eroplanai ir laivai 

suplaukė ant vietos revoliuci-
Ijos apmalszyti
Kropiamas nuleido kėlės bom
bas ant miesto Bello Horizonto. 
Pasikeloliai užėmė visus gele
žinkelius per ka valdžios karei
viai neaplaiko jokio maisto ir 
amunicijos.

Vėliau. — Pasikeloliai užėmė 
svarbu miestą Pernambuco, po 
48 valandų musziui, kuriame 
pražuvo in 200 žmonių.

Dabar randasi (langiau kaip 
100,000 pasikeleliu, kurie už
ėmė Rio Grande de Sale karisz- 

I ka malgaziiia, 
30,000 karabinu, 
nius karabinus ir daug amuni
cijos.

Bakijoj Komunistai padare •
bledes nn! $2,000,000 del Ame- (>ficinliai ))nske]bllls Bulgtln. 
pi IrnniQvIr/^ lannnnni :

trie Bond anti Share Co. laike 
tonai.tiniu maiszaeziu.

ti

suplaukė ant vietos
i pasikelelius.Ona pagimdžius kūdiki ban- 

nuo levu, o kadalt* palsepti
kūdikis paauginejo ir buvo vis 
didesne sunkenybe, Frane pri
kalbino Ona kad atsikratytu 
nuo jojo paskandydnma upeje, 
ka ir padare.

(

EKSPLOZIJA
UŽMUSZE 11 KAREIVIU.
Salonikai, Graikija. — Asz- 

tuoni kareiviai ir trys aficieriai 
Juogslaviszkos kariuomenes,li
kos užmuszti ]>t*r 
amunicijos magazine Guevguo-

MAGAZINE

eksplozija

paveikslai. Ketu- 
; riolika likos smarkiai apdegin

ti ir sužeisti. Laike ugnies kilo 
lidolis siimiszimas, nes visi re- 

grudosi prie duriu ir 
laug bguvo smnindžiota.

—— Czeki 
padt*kavoiies

RADO PUSE MILIJONO DO
LERIU GAVO PUSE 

DOLERIO.
Washington, D. (’. 

ant 50 centu ir
gromata buvo dovana del .Ja

ra szt ini n ko 
už sugrąžini

mą pamestu pust* milijono do
leriu, kuriuos jisai surado.

Heaney restauracijoj rado 
maszmi kurioja radosi pinigai, 
o kada jaja atidarė ir peržiurė
jo rado joja adresu, locnininko 
Horace Kpps, kuria pamėtė jo-

mes 
valdžios paczte

A. 1 leaner

jo sekretorka.

maigazina kuriame rado
^148 maszini-

bledes ant $2,000,000 del Ame
rikon i szkos kompanijos Elec-

getojni 
lija, arti Graikiszko rtfbežiaus. ’

STEBUKLINGAS 
ISZGYDYMAS ANT 

SZVIESKALNIO.
Kaliszas, Lenk. — Ana dietitf 

SZESZI VAIKAI UŽMUSZTI isz Czenstakavo sugryžo mal
dininkai isz savo szventos ke
liones namo. Tiejei maldininkai 
arba pelegramai apsakinėja, 
buk tarpe juju ėjo taipgi in ste
buklinga vieta Czenstakavo, 
tūla senuke, kuri buvo nerege 
ir reikėjo jaja vesti už raukės. 
Laike buvimo Czenstakavo, ta 
motore, melsdamasi * karsztai 
prie stebuklingo paveikslo Mo
tinos Dievo, staigfti paregėjo, 
Isz krutinės moteres iszsivoifte

Keturiolika kareiviu likos pa
vojingai sužeisti. Drūtis eks
plozijoms padare daug bledes vi
soju aplinkineja.

LAIKE SVODBOS BULGA- 
RISZKO KARALIAUS.

Sofije, Bulgarija. — Romoj 
ir Sofijoj vienu kartu buvo

jos karaliaus Boriso susižade- 
jimas su Italijos karaliaus Vik
toro Emanuelio dukterim Gio
vanna.

Telegrafo praneszimais, Bul
garijos sostinėj del to invyko 
didelis džiūgavimo domonstrn-

10 ŽMONIŲ NUSKENDONUŽUDĖ SAVO MOCZEKA.
New York. — Karolius Spat- 

ke, 17 metu, likos suimtas 'Co
ney Island ir 'uždarytas kalėji
mo už nužudymą savo moeze- 
kos. Vaikas alėjas namo parei
kalavo nuo moezekos pinigu 
ant geru laiku, o kada toji jam 
nedave, sudaužo moezekos gal
va su plaktuku. Kaimynai su
rado lavonu moezekos,

-.„-I,,-...........  „I

SUDAUŽĖ AUTOMOBILIU 
BET JI DIEVAS NEAP

SAUGOJO NUO 
KALĖJIMO.

Maneli Chunk, Pa. — Advo
katas paraszo gromata pas tūla 
kuniguži kuris sudužo kito žmo 
gaus aiitomdbiliu; už ka advo
katas spyrėsi kad dvasiszkasis 
užmokėtu už padarytas bledos. 
Dvasiszkasis prisipažino prie 
kaltes, bet iszsikalbinojo, buk 
Dievas buvo priožaste tojo atsi
tikimo, kad jojo automobilius 

trenko in
kitu aut omobiliių todėl nosijau- 
ežia kad turėtu už tai užmokė
ti. Dvasiszkaji pnsodiuo in ka
lėjimą. pakol užmokės už padu-* 
rytas bledes. Dievas jojo isz ten 
ne iszgelbejo.

GRYŽDAMI NUO 
PIKNIKO.

Meksikas. džiaugsmingas balsas ir deEa~Guadalajaro,
Isz skaitlio 21 žmonių,

— rijos su visu bažnycziu varpu 
kurie 

sugryžinejo isz pikniko Tipą- J.. I 4 . a M u •

vones aszaros isz akiu. Senuke 
pati sugryžo namo isz (’zens^ 
kavos. S

PIKIS PATAIKĖ 
ANT DINAMITO; ' 

LIKOS UŽMUSZTAS.
Mari'|)t>sa, Pa. — Szuvis už- 

provytas keliais szmotais dina
mitu* eksplodavo, kada George veluk pernakvoti kalėjimo ne 
Spencer isz netycziu uždavė su 
pikiu in tuja vieta, kaliojo ra
dosi dinamitas. Anglekasis in- 
ejo in brasta po szuviiii, many
damas, kad visos skyles iszszo- 
ve ir'pradėjo pikioiit liuosa ąn- 

Otto E. gli. J<>jo kūnas sudraskytas ant 
szmoteliu.

i . ——T

PO MIRCZIAI SAVO PA-
3ZIOS, SURADO TURTĄ.
(Jtmaha, Nebr.

Sandberg, per 28 metus, tdrejo
• 1 W • A ik .Av I

laincH, kuris turėjo labai pa- 
czedžia moterių, bet nežinojo 
kiek jiji suezedino per savo gy
venimą, ir tik dažinojo kaip ji 
laivo ipaczedi kada motore mi- 
re.

Motore mirdama apsakė sa
vo slaptybių vyrui kur turėjo 
paslėptus savo užozedytus pini
gus. Po laidotuvių Otto pradė
jo jeskoti ir rado 19,(XX) t ūks- automobilius ir nutažiavo neži- 
cj&iu (lolorih pinigais ir ban
dais. Pinigai bus padalyti tarp 
vyro ir trijii tunu. r

užsiėmimą džanitoriauH moks-
• ” . « * ‘ JĮ te

» i

SZESZI BANDITAI PAVOGĖ 
SIDABRO UŽ 50,000 

DOLERIU.
Killingly, Conn,

jeszko szesziu banditu
— Policija 

, kurio 
sulaikė t roką, kuriamo radosi 
50,000 doleriu verties sidabro, 
kuri vožė dvi auksoriu in Masa- 
eziuže. Banditai suriszo dreive
ri t roko, pasienio sidabru in du

nia kur. Dreiveris pa«iliuosavo 
isz vytiziii ir pranesze policijai 
apie apiplcszima.

kaip neszvArioje lovoje. Laike 
kares radosi “dingusiam bata
lijom*” Franci joj, gulėjo pur
vyne, turėjo utelių, 
sugryžo 
paKlętos

bet kada 
sugryžo namo reikalavo gerai 

lovos ir szvaruma na
muose. Policija ji paleido o mo-

apsako geriau prižiūrėti
narna, nes jaja uždarys kalėji
mo sanntariszka draugavo už 
apsileidimą.

3 VAIKAI sudege DEGAN- 
OZIAM TVARTE.

Marion,1 Ky. — Trys vaikai 
sudego deganeziam tvarte ant 
fanuos Graves Bickott. Sūdo- pasviro in szona ir 
gūsio yra fnrmerio vaikai nuo 
2 lyg 5 metu amžiaus. Mano
ma; kad vaikai siautė tvarto 
kuri uždogo. Liepsna ioip grei
tai prasiplatino kad vaikiu ne-
spėjo iszbogti isz tvarto,

l

pane ant Chapa ežero, tiktai 
szeszi laimingai sugryžo.

Visi radosi motorinėje luoto- 
leje, o kada radosi pusiau kely
je, staiga i kilo szt urmas, van
duo apome luotele ir pradėjo 

Deszimts nuskendo o

skambinimais.
Szeszi vaikai likos

skaust.
penkių da nesuranda.

RABINAS PER SAVO 
MALDAS, ISZGYDE 

ANGLIJOS KARALIŲ.
— Ta¥pAVartzen, Vengrai, 

daugeliu apsakymu apie stebu-

sumin
džiotais ant smert laike dide
lio susigriudimo, laiko apvaik- 
szcziojimo tosios iszkilmes.

Bulgaru karalius yra sta- 
eziatikis, o Italu karalaite — 
katalike. Popiežius todėl leido 
jai teketi už staeziatikio, ant 
tu sąlygų, kad jis pasiliktu ka
taliku ir kad busimi j u vaikai 
butu katalikai.

*
5.000 RAKIETU E K SP LODA

VO J O BAŽNYCZIOJE.
Celaya, Meksikas — Vienuo

VAIKAI BOVIJOSI 
‘PAGRABU’ KURIS ANT ,

■ ■

* 

lika ypatų likos smarkai apde
gintos kada katedriszkoje bai- 
nyezioje Szv. Miguel kilo eks
plozija. pęnk i u tukstaneziu ra- 
kietji, kuriuos turėjo pagami
nta apvaikszczioti diena tojo 
szVentojo laike atpusko.

■

i
TIKRŲJŲ ISZSIPILDE, DREBĖJIMAI ŽEMES 

DAVĖSI JAUST PO
VISA EURO*A.

Bcrlinas. — Pietinioje Vokie
tijoje davėsi jaust gana smar
kus .drebėjimai žemos, kurie 
iszbaugino daug gyventoju, bet 

, bledes jokios nepadarytu.
tam nuėjo j

Warszawa, Lenkija. —- Trvs 
maži vaikai, be prižiurus, bovi- 
nosi “pagrabu
Za w i o re u. V a i k a i i sz ka se <1 no
kia, indejo penkių metu Edvar- 
duka Skupinski, po tam ūžtieji 
Edvnrdukui kepure ant veido 
užpylė piešk u. Po 
jeszkoti žiedu kad pupuoszti 

TUom knrt 
vaikutis, užpiltas pieskom už
duso. Pasznukias daktaras no 
galėjo atgaivyt jvaiko.

klinga galybe Zydiszko rabino . 
Josza Sil'borston, kuris neseniai 
mirė, žmonys apsakinėja, buk 
ant prnszymo Anigliszkos kara
lienes Mares, rabinas atkalbėjo 
maldas ant intencijos pasveiki
mo karaliaus kada tasai nese
niai pvojingai sirgo ir buvo ar
ti mirties.

Sakoma, kad tiktai per rabi-i kapa savo draugo. 
iiO maldas karalius pradėjo pa
sveikt; ir dabar

< I "■sveiku.
visiszkai yra
I

> > aplinkinėje

Viednuje namai likos smal
kiai sukibyti ir daug kaminu 
sugriuvo. . , < »

J ugosla vilkijoj net keturi 
drelnfjimai rlavesi jaust kaipą 
ir Tymliuje. / _

o*

Ii
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Didelis laikas užsimokėti už 
” del t uju, kurie da yra

skolingi. Perkelsim skaitytojus 
in naujas knygas, bet skolinin
kus iszmesim.

jonas doleriu.

ved žra i, 
szandieniniii jaunavedžiu ken- 
ežia uedatekli.

i J k 
jauna- 

kaip tai daugelis

. . ir I < į 
Gal isz bado ne mirs

I , < I SUDEGU KIAUSZINIU
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ISZ

* • Saule

in laika szesziu menesiu Ro-, 
sijoj atsitiko 14,646 nelaimiu 
ant geležinkeliu arba 36 pro-, 
centas daugiau ne 
tam paežiam laike. Bolszevikai 
nemoka valdyti geležinkelius.

14,646
arba

kaip meta
36

ziegorninkasTūlas ziegorninkas Bode, 
Austrijoj, iszrado nauja budi
nanti ziegorin su 
gazu, kuris iszeina 
riaus ant 
dos.
ežio uosi, tasai pradeda cziau- 
dyt taip ilgai, pakol neatsikela 
ir neužsuka gaza.

cziaudinimo 
isz ziego- 

paženklintos valan- 
Gazas gaunasi in miegan-

'Pasai guzas 
nekenkia sveikatai.

Perklinas neseniai trenka ar
timoje kazarmiu Ankore, Itali
joje, užinuszdamas geležkelio 
saiga. Daktarai apžiureja už- 
musztojo kulia, rado ant kairio 
Kzono užmusztojo daug raudo
nu pletmn, kurios perstatinėjo 
taip aiszkiai, kad rodos 

fotografija 
krūmu, tvorų 
linkinėje, kur perkūnas trenke 
ir užmiisze sauga. Tie pletmai 
likos nufotografoti ‘priesz 
laidojimu užmusztojo.

traukta
li u- 

medži u, 
ir namu toje ap-

pa-

baigesi
milžiniszkas plieninis

Sidney, Australijoj, 
statvti 
tiltas, kuris’bus vienas isz di
džiausiu tiltu ant svieto, Tasai 
milžinas kasztuos tris bilijonai 
doleriu, turės .3,770 pėdu ilgio. 
Bus tai platus kad talpys ketu
ris gelcžintelius, gales važiuoti 
szeszios eilios automobiliu in 
viena puse ir szeszi in kita pu
se. Del peksztininku bus du ke
liai po deszimts pėdu ploczio.

In viena valanda 
pervažiuos 
karukai,
40 tukstaneriai peksztininku.

SANDELIS; APDEGE 
PIENINE.

Mažeikiai. Rugsėjo'men. isz 
9 in 10 d., invyko didelis gaiš-, 
ras, 
skladas su visu inventorium ir 
Mažeikiu garine pienine apde
gė. Stogo lotai kaži lai sudege, 
o pati pienine mažai ko tenn- 
kentejo. Nuostuoliai apie dvi- 
deszimt tukstaneziu litu. Na
mai ir skladas buvo po vienu 
stogu. Turtas nebuvo apdraus
tas.

'kur isudego kiaiisziniu

P01I0TNINKA, BET PATS '
R' ■

rirfthc-'
1y INKLIUVO.

Isz Soiiiu apskriti e s 
szama, kad Rugsėjo men. S ii., 
nakti nežinobuis asmuo užpilo-
le tarnybos met u policininką A. 
Kalėda ir i urvines jam krūti
nėn :
la, isz kurio i'sžemes szovinius, 

pasislėpt?

bus 
Iszrinktas 4-ta Diena 
Novemberio Menesi
Ar Siiv. Valstijų piliecziai už

tvirtins politiszka partija kuri

Kongresas
■

2 revolveriu, atome gink- sZjn(|ien kontroliuoja valdžios

per tilta
168 elekt rikiniai 

6,000 automobiliai ir

ISZ LIETUVOS

GRIAUSTINIS NUTRENKĖ 
KARVES, O VAGIS ARKLĮ

Degucziai, Zarasu apskr. — 
Netoli Dogucziu Bykenu kaimo 
nesenai Mykolui Szileikiui ve
dant vakare isz ganyklų kar
ves,
o senis liko sveikas.

A t (‘jus isz Noczesku kaimo 
pil. Szeduikui padėti kaimy
nam karvių kailiu lupti, 
nujojo arkli.

griaustinis jas užtrenkė

ŽUDINTOJAS KAMISO- 
RIUM POLICIJOS

Kaunas. — Policijos naczo- 
lininku likos paszalintas Mi
kuckis, kuris deszimts metu at
gal nuszove ant smert prielai- 
dini savo paežius, bet už tai 
likos nenubaustu ne aresztavo- 
tu. Tebyri policijos kamisoriu 
J u k nevi ežiu iszsiunte ant pro
vincijos. Paženklinimas žudin- 
tojaus ant policijos 
riaus iszszauke Kaune
neužganadima terp žmonių 'ir 
kitu virszininku.

vagis

RASTAS PASEKENDUOLIS
Rugpiuczio 30 d., ryta 3 kmJ 

nuo Joniszkio Sidabrus upėj 
rastas nuskendęs žmogus. Vė
liaus paaiszkejo, 

miesto
Kalbama,

Jo-I
Szvelnvs —
kad isz

kamiso- 
d idel i

PASIKORĖ ISZ 
SZYKSZTUMO.

” pnine- 
sza kad priesz kuri laika vie
nam kaime Vileikos apskr. 
buvo atrastas pasikoręs ūki
ninkas. Isz pradžių nebuvo ži
noma, kas privertė ūkininką 
žudytis. Bet paskiau paaiszke
jo. Pasirodo, kad priesz kuri 
laika ūkininkas iszleido savo 
dukterį už vyro, labai nenoro
mis, ir davė 200 rubliu auktsu 
ir dvi karves kraiezio. Ūkinin
kas, kuris buvo pagarsėjęs sa
vo szyksztumu, 
gauti, parodęs tiek dosnumo,

sugryžtuJ .” 
* ’ i ■" 

T *i* u i *i, pasikorė tvarte, atgal Edvardas 1 

PrydentumDraugu Alpinistu 
draugyste Italijoj, aprasziueja 
apie akyva raudona ežerą arba 
Kžera Kraujo, kuris turi 3,000 
pe<lu ilgi ir 150 pėdu gilio o jo 
vanduo yra panaszus in krauju. 
Profesoris Viktoris Laigaiolli, 
kuris tyrinėjo ta ji ežerą, sako, 
kad vandenyja randasi gemale- 
liai vadinami “Glcnodiniun 
oculata.” 
maleliai po szturmni iszrododa 
raudoniai!, o isz tolo iszrodo 
kaip vienas pletmas kraujo.

vadinami
Ypatingai tiejei ge

ISZ

Moterėles, jaigujasu vyras 
in kur pabėga arba apleidžia o 
norite idant greitai i 
panaudokite sekanti būda:

Keli metai
Lindermonas, atsisveikino su 
savo'prislėgėle Lenkijoj, iszva- 
žiuodamas in Brazilija, 
pradžių vyrukas raszinejo gro- 
matas su prižadėjimu neuž- 
mirszt ja atsiimt ir prisiunsti 
pinigus ant keliones, bet po ko
kiam tai laikui visai apie moto
re užmirszo nes 
kokia
mergina.
kaip metas laiko, pati neaplai- 
ke jokios 'žinios nuo savo Ed- 
vardelio. Nuo pažystamu daži- 
nojo priežasti, del ko vyras nie
ko nerasze pas ja ja. Motere ant 
galo sumanė szitoki plana ap
gauti savo vyra už jojo 
si ngu ma: Pa rasze
mata, praneszdama jam links- 
manaujiena, kad jiji iszlaimejo 
ant loterijos 75 tukstanezius 
zlotu, melsdama, idant sugryž- 
tu namo ir pasidalintu su josios 

Vargingas” vyras,

Isz i

insiklepojo in 
tai juodake Brazliete 

Praslinko daugiau

notei- 
vyrui gro-

giliuku. > 
J

gavės tokia linksma žinia 
savo pacziules, 
savo juodake Braziliete 
pirmutinio laivo giyžta pas sa- 

turtinga” pacziule. Sugry- 
žes, persitikrino, kad moterėlė 
ji prigavo, o neturėdamas pini
gu sugrj'žti atgal iii Brazilija, 
pasitiko prie szono savo pa
cziules ir vaiku.

Geras būdas ar ne ? Pamėgin
kite ir jus apleistos moterėlės 
tik nesakykite kur matele szita 
pamokinimą.

vo t 4

vyras 
nuo 

mete in szona 
ir ant

Ana diena Londone atsibuvo 
vinczevbne, gal turtingiausios 
poros jatinavedžiti ant svieto’. 
Prie altoriaus stojo naszlc mi
rusio karaliaus siūlu Coats su 
jaunu milijonierium isz Chica
go* Marshall Field. Abiejų tur
tai susideda isz puikios sumos 
doleriu ir Angliszku svaru 
szterliikgu: naszleles turtas su
sideda isz 40 milijonu svaru, o 
jojo isz 600 milijonu doleriu, 
prba isz viso daugiau kaip bili-

C 4 Dziennik Vilenski

Vileikos

negalėjo atsi-

, galu gale, 
isz gailesczio ir

nesitverdamas 
susigraužimo,

MIISZKE UŽPUOLĖ.
Raseiniai. — Neseniai misz- 

ke netoli Raseinių vienas pik- 
tadaris užpuolęs pil. Kiekipa 
peiliu sužeidė jam nugara ir 
atome 114 lt. Užpuoliko poliei- 
ja jeszko.

NEPILNAMECZIAI KA
LĖJIME.

Utena Kalėjimas. — Tarpe 
sedineziu 7 užpalenu yra vie
nas nepilnametis (dar neszaūk
tas kariuomenėn) Kostas Dud- 
lauskas. Ir jam jau reikia per- 
n<‘szti visi kalėjimo sunkumai: 
sziurksztus žodžiai, dvokias 
oras, blogas maistas ir kt. Jis 
dar tapo kalėjimo administra
cijos nubaustas: dvi sanvaites 
negauna pasivaikszczioti ir 
tiek pat laiko negauna isz na
mu maisto bei knygų.

pasivaikszczioti

SZAULYS NORĖJO NUŽU
DYTI MERGAITE.

Radviliszkis. — Radviliszky 
Petkeviczius 

p-lė
norėjo 

Paulauskaite. 
Paulauskaite 

paleido pro įauga isz monti- 
kristkos keturis szuvius, bet ne 
vienu kulka -nepataike.

Szaulys Petkeviczius 
tas, kvota vedama.

szaulys
nužudyti
Petkeviczius in

sium-

niszkio
darbininkas. Kalbama, kad 
pasiskandinęs isz skurdaus gy
venimo. Nors žmogus ir dievo- 

nc" savo mirtim.
tas buvo, tacziau, matyt 
pabojo mirti ne

NEAPSIGINA VILKU.
Jaczeliai, Rokiszkio valscz. 

Czia valstybinis miszkas pilnas 
žvėreliu. Lygesni kalneliai pil
ni iszrausti urvu ir urveliu, ku
riuose yra žvėrių — lapių ba
rsuku ir kitu. Vilkai net die
nos laiku gyventoju aveles vie
na po kitos pagrobė nusinesza 
in miszka.
(uoliu kaime 
ūkininku szunis ir suede. Misz- 
kas yra didelis, turintis apie 
450 ha ploto.

Neperseniai Auksz-
vilkai iszpiovo

SULAUŽĖ TILTA IR UŽ- 
MUSZE ŽMOGŲ.

Rugsejo<6 d., 3 samdyti ve
žikai szesziais arkliais veže Isz 
Kretingos baro iii naujai tie
siamo geležinkelio numatyta 
vieta motorini lokomotvva 
sverianti 5 
sunkvežimio platformos, 
keliui isz Kretingos in Salan
tus 12 kilometre inlužo tiltas 
ir lokomotyvas su 
invirto

• ai i ••

TRYSBROUAI
—■ ■' ■; .i,' ..............., •

dįai;, Jžar,' ipzejtį jsįitamba^o., t,!

rinęjo. Jonas, raganai iszejus, 
ome tuojau broliu žadinti, kad i u • • i 4 H • 4 H d - □

*
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Dideleje> tamsioje ir nėinžen- 
giaimoje girrioje gyveno pikta 
ragana. Ji turėjo tris 'dukteris, 
kurios buvo nepaprastai gra
žios, 
jas skeliavo, bet nei vienas isz 
ju namo negryždavo: tartum

» t 'Hi

todėl pirszliai ibririais pas

d^ryH,4jii)O*lr
rinęjo. Jonas, raganai isz<

keltimi ir bėgtu, ftrdlirii pabudę 
pajuto besivoliojanezias kaž

legislatyvedali? Koks yra tau- 
tiszkas atsiliepimas in laivu li- 
mitncijos sutarti, nauja Tarifo 
Akta isz 1930 metu, permniny- 
mli pfohibičijos 
kitus tautiszkus klausymus.

raininlio l>ui<i Auk.HZtiulvario Ateinantieji Kongresiniai 
rinkimai sziu metu Lnpkt’iczio 
4-ta diena duos atsakymus1: in 
tuos užklausymus.

Suv. Valstijų Kongresas su
sideda isz dvieju?kambariu — 
Atstovu Buto ir Senato. Visi 
nariai Atstovu Buto 
kas dvejais metais.
renkami ant szesziu. Amerikoje 
genera lis rinkimas renka Nau
ja Atstovu Butą kuomet senas 
vis egzistuoja. Europos szalyse 
parliamentas turi būti uždary
tas pirm negu naujas general i s' 
parliamentarinis rinkimas gali 
in vykti. Jaigu Kongreso narys, 
kuris bando'būti vėl iszrinktas, 
nebūtu iszrinktas Lapkriczio 
menesio rinkimuose jis vistick 

lis. Tas revolveri insidtjo in ki> pasilieka Kongreso nariu iki

sugražino
nakties tamsoje.

S/Janakt tas pats asmuo 1

ir greit 
' i.

vai. norėjo ndginkluoti polici 
ninka B. Vdisznora, Ikuris ba

sa rgyboj' prie rojono
nmka B. Vaisznoi.. i.. .?”, v o f • I v Ir-

Ateinantieji

instatymu ir
. *

negryždavo: 
n k num i mesta in vandeni, juos 
tamsus misžkas prarydavo.

Tuom pat laiku, kuomet pra
sideda szi pasaka, gyveno trys 
broliai Jamiiausyji broli, du ki-

kieno galvas. Jonas trumpai pa 
sakes kas atsitiko, ragino bro
lius, kad skubėtu ir kuo grei- 
cziausiai liegtu. Tuojau atsida
rė Įauga ir tyliai vienas po kito 

Jie dar phsi- 
koriuos buvo isz 

susirinkęs. Nueje in

iszlindo laukan.
ome daiktus
vakaro
tvaria Iszsivede žirgus ir užse

lu broliu,, kaip jaunesni ir le- do cmelhcgti kiek tik arkliai 
tCSlli lllikc k\<111111. Xiniu,ftpi< <><ni: rVnit^ -ii/k ia^'a viiio

i 
f

Taczia.u policininkuidvare. rTaczia.u policininkui 
pasiseka užpuoliką st ipriai nu
tverti už ranku. Jiems besi- 
griumiant atbėgo pagalbos ir 
užpuolikas buvo sulaikytas. 
Jis pasivadino 
vaiskiu, Rasti du
ir kovs szoviniu. Sulaikytasis 
kriminalines policijos žinioj.

NETYOZIA SUSIŽEIDĖ IR 
MIRĖ.

U rbėl i s parvykęs atostogų 
pas savo tėvus Surviliszkio va- 
iseziuj, Užupes kaimo, nuvy
ko in sveczius pas savo dėde 
Vincą (V.eponi ir .ten pamirszo 
savo revolveri. Jo paimti buvo 
pasiustas brolis Jurgis Urbe-

Krigėriu Ko
rė Vol veria i renkami 

Senatoriai

Kovo 4-ta diena 1931 mete kuo
met naujas Kongresas susiren
ka.

Atstovu Butas susideda isz 
435 nariu ir'Senatas isz 96 na
riu. žemesniame Biitė. žmones 
visu valstijų atstovauti sulig 
skaieziaus, ir lodei dideles ir la 
bai apgyventos valstijos kaip 
New Yorkas turi 43 atstovus, 

Kėdainių apsk. p-lė Ribau- Pennsylvania 36, Illinois 25,

szeniu 
dviraezio važiuoti, 
dant revolveris iszszove. Kul
ka pataikė in vidurius ir p. 
Urbei i mirtinai sužeidė.

Ta pa ežia diena sužeistasis 
buvo nugabentas in ligonine,, 
bet ten po dvieju dienu mirė.

ant

nepaprasta

ir norėjo užsėdės 
j .bet bese-

NUŽUDĖ SAVO KŪDIKI.

skaito pagimdžius kūdiki po 5 
men. ji nužudo ir užkasė in že
me. Nesenei padarytas kūdikio 
skrodimas ir motina suimta.

MIRĖ GARSUS LIETUVOS 
BAŽNYOZIU STATYTOJAS

Gelažiai, Subacziaus valscz.
1 'diena nrire *czia garsus Lietuvos

— Rugpiuczio

geležinkelio
motorini lVn„.i.w?» «., 

tonus, uždėta ant'

ba'Žnv-' 
ežiu statytojas Jonas-Baruolis,

i kad 
st a t e 

ir

kuris pasižymėjo i tuoini 
beveik visoj Lietuvoj 
bažnyczias, dirbos|altorius 
kitus bažnytinius daiktus. Jis 
pastate Kovarsko bažnyczia,

Pa-‘ kuri karo metu sudege, o al
torius dirbo visoj 
Kupiszkyj,,Gelažių ir daug 'ki
tur. Dabar jis mirė didžiau
siam skurde. Jo gimines ji isz- 

pro szali ėjo ūkininkas. J. Duo- vare, nors ir jam priklauso da
lis žemes. Jis mirė kaip lais- 
vamintis 82 m. Kunigas nelei
do inneszti jo in bažnyczia, 
paskutini karta nedave jam 
pažvelgti in savo darba ir ne
leido jo neszti net per szventor 
riu. Reikėjo kelti per tvora.

m griovį.t-l

plat forma 
T no melu

blys 67 metu senukas isz Tru- 
sziu kaimo Klaipėdos kraszte. 
Krisdamas lokomotyvas ji už- 
mtisze vietoj.

TRAGINGAS ATSITIKIMAS
Tauragės apskr.Szakviete,

Rugs. 4 d., vakare invyko tra- 
gingas atsitikimas. Gyv. l)ik- 

nepilnamctis sūnūs nuėjės 
pas szauli St. Januszauska pa
siskolino kariszka szautuva ir 
parėjės su kaimynu Rama
nausku, irgi nepilnamecziu,

so

i kaimvnu 
irgi nepilnamecziu 

eme szautuva ”
Per neatsargumu 

szuvis ir Ramanauskas buvo 
mirtinai, per krutinę sužeis-1 
tas. Neilgai trukus nelaimin
gasis mirė. Tai jau nebe pir
mas atsitikimas, 'kad per neat
sargumu su kariszkais ginklais 
i n v y k st a t ok i ir nei a i m i u. 

v

tyri ntie.” 
pasileido

Lietuvoj

jam

ISZKASTI SENOVĖS GY
VULIU KAULAI.

Mariampoles apskr. Raude

ir niiisii bro-

broliai sutarė
Vyresniuoju bro-

raganos -dukterų 
gražuma pasieki1 
liūs.

Viena karta 
pas jas jot i.
liu, kai[» gudresniu, pasibalno
jo sau goriausius žirgus, o jau
niausiam paliko prasta 'balta 
arkleli, vardu tSzimėii. Ilgai ne 
norėjo, broliai, kad jaunesnysis 
anot ju, ”kvailys”, drauge su 
jais jotu: ilgai Jonui (taip va
dinosi jauniausiasis brolis) te
ko praszyti, kad nepaliktu na- 
mieje. Ir tik po dideliu prasijy- 
mu broliai sutiko leisti Jonui

’I- *

Ogi, kas mums... kad iki- 
nuims nors

kvailys

drauge su jais Joti,

ri, tegul joja. Tai 
arklius nuvalys, paszers — nu
tarė vyresniuoju broliu, Ir Jo
nas, vietoj tarno drauge su bro- 
iais isz jo jo. , ♦

Joja. Prijojo tamsia giria. Il
gai jie jojo jos neiszeinamu 
tankumynu. Ir tik saulei lei
džiantis prijojo 
mils.

Ragana, kaip

raganos na-

kuomet Florida turi 6, Idaho 2 
ir Arizona tik viena 
Skaitlius Atstovu Buto
yra Kongreso nustatytas kas 
deszifmts 'metu po ėmimu tau- 
liszko cenzo. Yra vienas atsto
vas kiekviena 200,000 žmonių, 
kiekviena valstija turi mažiau
siu viėiia atstovą.

Senate, kiekviena valstija tu
ri lygu skaitliu nariu,turi dvie- 
jusSenatorius nepulsiant didu
mo arba gyventoju skaieziaus.

Sziadicn dabartinis Atstovu 
Butas susideda isz 260 Repnbli- 
komi, 174 Demokratu ir 1 Uki- 
n i riko-daiJbi ni n ko.

Senate yra 54 Rėpitblikonai, 
39 Demokratai ir 1 ukininkas- 
daribininkas.

Abieju Kongreso Butu nariu 
algos yra $10,000 in metus. Bet 
keliavimo iszlaidos užmokėtos, 
kaip ir rasztininko alga ir kitos 
mažesnes iszlaidos.

Sziadienos dviejos

atsova. 
nariu

ir visuomet, 
priėmė brolius labai szirdingai: 
mylėjo, vaiszino ir kalbino. At- 
nesze pui'kaus vyno ir ragino 
gerti. Vyresniuoju broliu gere 
tol, kol visai nusigėrė. Jaunes
nysis gi broįis, kaip visuomet, 
lėtas, mažai kalbas, f 
viena stikleli atsisakė daugiau 
gerti. Po vaisziu ragana pa
taisius lova pakvietė brolius eit 
gulti. Joms priesz guldamas 
nuėjo paszėrti žirgus. Pjiszeres 
buvo beeinąs laukan, lwt jo Szi- 
mmelis kaž kaip liūdnai

gali inkabyti. Taip jie jojo visa *'
" " i ■’ l? ’ » " . 1 f ;
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Trumpa vasaros naktis bai
gėsi. Auszo rytai. Eme szvisii. 
Ragan ryta atsikėlusi ėjo savo 
grobio — auku pažiūrėti. liet ’ 
ka ji iszvydo! Vietoj trijų bro
liu, patale gulėjo su nukirsto
mis galvomis jos dukteiys. Ra
gana suprato kas atsitiko. Bai
sus kauksmas perplesze ryto 
(yla, placziai nuaįdėdamas po 
miszka. Ragana vos neparako 
isz gilesezio ir pikezio. Užsisė
dusi ant atžagarios kiaules, 
ome brolius vytis. Pirmasai isz- 
girdo atsivejant Jono Szimelis 
ir sako:

— Jonai, girdžiu ragana 
mus atsiveja. Kaip tik ji bus ne 
toli m u su tai mesk szepeti.

Pakilo vejas ir broliai atsisu
kę pamate ragana visame savo 
Ivaisifme, ant atžagarios kiau
les juos atsivejanezia. Jau buvo 
ragana nepertoliausiai. — Jo
nas numetė szepeti, — ir kad 
pasidarė giria, tokia didele, to
kia tanki, jog uodas snapo ne- 
inkisztu.

Ragana prijoju prie 
isz apmaudo eme dantis griežti. 
Bandė joti, bet kur tau, vos 
pradėjo lysti, kaip asztrus ersz- 
kecziu krūmai vos akiu neisz- 
bade. Todėl susisukus kiaule

I, iniszvilpe atsineszti kir
vi. Atsineszus kirvi eme kirsti 
taka. Kirto, kirto kol pasidaro 
taka perjoti. Perjojus per giria 
vėl ome brolius vytis. Vijos, vi
jos, jau buvo neper toliausia, — 

sako: — Jonai, 
rr 'w"’ Jonas numėtė, - 

— kad pasidarė smėlio kalnas: 
nei galo,

n aleli.

girdžiu

girnos

bet kur tau,

ii.

iszgeres afgn.

mmelis kaz Kaip liūdnai su- 
zvenge. j as atkreipė jo dėmėsi 
ir jis priėjės apsikabino savo 
Sziinelio kakla ir eme ji g*losty- 
ti, ir klausinėti, ko jis taip liūd
nai žvengęs.

— K'a asz
prabilo

jums reikes 
pas kurias

nežvengsiu, 
staiga žmogaus balsu 
Szimelis.

— Szianakt 
mirti. Tu dukterų,
atjojot, motina yra ragana. Jus 
visus tris ir dukteris suguldys 
iii viena lova. Savo dukterims, 
kad pažintai, ragana užmaus 
muczias. Kuomet jus užmigsite, 
ji atėjus nukapos jums galvas. 
Tu tik vienas'gali iszgelbeti sa-

didesnes
partijos ’žinomos kaipo Demo
kratu ir Ropublikonu ’ partijos
nuo 1855 metu. Nuo to laiko net ve ir savo brolius nuo mirties.

. 37 Kongresiniai rinkimai invy
ko. Republikonai turėjo virszo- 
nybe Senate net 28 sykius ir 25 
sykius turėjo daugiausia nariu 
Atstovu Bute. Demokratai val
de Semitą 8 kartus ir Atstovu

nu vals. bekasant melioreijos Butą 12. Po vienu rinkimu stip-
rasta se-

Szimelis ir 
mesk a'brnsa-

auksztis, ilgis plotis, 
nei kraszto nematyti.

Ragana prijojus mėgino smil
tynių joti, bet kur tau, — kiek 
kiaule žengė, tick in smėli 
grimzdo, tik -ausys buvo maty
ti. Nebuvo ka daugiau daryti ir 
ragana kaukdama eme plakti 
kinio atgal lopeta atsineszti. 
Atsines'zus lopet, eme per ta 
kaina taka kasti. Kasė, kasė, 
kol perkase taka. Užsisedus ant 
kiaules vėl eme vytis. Vijosi, 
vijosi, jau buvo visai netoli. Jo
nas ir klausia:

— Szimeli, o ka dabar da-
ryti!

— kalbėjo toliau Szimelis.
— Tu nemig. Tai kaip tik 

dukterys užmigs, numauk nuo 
ju gaivu muczefe ir užmauk sau 
ir savo broliams. Be to, szi va
karu pasiieszkoko szepeti, su 
kuriuo galva szukuoja, užboną 
su vandeniu ir abrusa, tie daik
tai bus jums reikalingi.

Jonas siigryžes in vidų rado 
brolius jau bemieganezius. Bet 
priesz guldamas sujeszkojo vi
sus daiktus, kuriuos jam Szi- 
me'lis liepe: abrusa iszsitrauke 
isz abrusinyczios; szepeti rado 
ant suolo; o uzbona su vande
niu — po szaukszdecziu. Viską 
susidėjo parankiai, kad reika
lui esant galėtu greit rasti. Su
sitvarkęs atsigulė ir pats, bet 
miegas ji neeme. Kaip tik visi 
užmigo ir nutilo, ragana atėjus 
užmovė sayp dukterims mu*, 
ezes ant gaivu ir vėl iszejo. Jo
nas, to tik ir telaukė. Tuojau-jas 
numovęs užsimovė sau ir savo*

— Mesk uzbona su vande
niu, — atsake Szimelis. Jonas 
nimleto. Ir kad pasidaro ežeras
— plotis, ilgis: nuo vieno kran
to nematyti kito kranto. Raga
na prijojus prie kranto kaip pa 
siutus ome krantais lakstyti. 
Matydama brolius isztrukstan- 
czius, griebėsi paskutines prie
mones: iszgerti isz ežero vande
ni. Parpuolus ant krauto ome 
vandeni gerti, 
kiaule ragina:

— Gerk, kiaule, ir asz geriu! 
Ir abidvi eme gerti. Vanduo 
ežere eme laipsniszkai slūgti.

— Gerk, kiaule ir asz gėriu,
— ragino ragana kiaule. If vėl 
abi gere. Nuo daugybes isfcger- 
to vandens iszsipute, lyg kal
nai.

rūmas Demokratu ir Republi- 
konu buvo lygus. Buvo Repub- 
likoniszkas 'Senatas ir Demo- 
kratiszkas Butas net 6 kartus, 
ir Demokratiszkas Senatas ir 
Republikoniszkas Butas net 5 
kartus.

tikslais Kirsnos upe, 
noves gyvuliu liekanų. Spej’a- 
ma, kad tai yra kadaise pelke* 

gyvenusiu, dabar 
, tauru kaulai.

stambumu ne kiek uepanaszu.-> 
dabartiniu gyvuliu kaulus

Be to, rasta briedžiu ragu 
žmogaus gan originali kauko
le. Iszkasenas Kirsnos rajono 
nusausinimo darbu vedėjas p 
Kszeczkauskas stropiai 
ir ketina perduot gamtos tyri
mo stoeziai.

se 
siu

i

m

kad

UŽSIMŪSZE KRISDAMA 
NUO VEŽIMO

Isz Szi a ui i u pra nesza, 
užsimusze krisdama nuo pri
krauto javu vežimo Joniszkio 
valscziaus Szinkunu kaimo 
gyventoja Rozalija Ambrazio- 
ne. Ji buvo atsistojusi ant ve- _ 4! __ *

NUSZUTINO KATILE MER
GAITE.

Kauno gyventojo Rukuižos 3 
metu duktė, palikta be priežiū
ros, sziomis dienomis užėjo in 
viena kaimu, kur ja paėmusi 
Z. Valaitiene ir ineszusi savo 
kambarin. Po kiek laiko Valai
tiene praneszo Rukužai, kad jo 
duktė inkritusi in verdanozlo [kaime sudege Jurgio Tumonlo 
vandens katilu ir iki krutinės 
nuszutinta. Mergaite nugaben
ta ligoninėn, mirė. Piliete Va
laitiene del szio invykio neži
nia kur pasislėpė. 

« / f

gimo kraszto. Tuo tarpu truk
telėjo arkliai, ir ji nukrito že
myn galva.

PADEGS ISZ KERSZTO.
Rokiszkip apskrity, Pane- 

munelio valscziuj, Panemunio

klojimas su javais. Visi davi
niai rodo, kad klojimas buvo
padegtas. Du intariami asmens 
(vyras ir mergina) policijos
suimtif
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PLUNGES BURMISTRAS
I 
4PABŪGO REVIZIJOS

Nesęnei in Plunge buvo nu
v a ži n ves savi valdybių depė r t a 
mento revizorius, kuris padaro*
Plungės miesto savivaldybėje 
revizija. Miesto burmistras Bo- 
ruchas Goldvaseris revizijos 
metii, nujausdamas, kad revi
zorius gali surasti nemaloniu 
dalyku, paprasze apskr. virszi- 
ninko atleisti isz eįnatnuju pa-i
reigti. Kaip girdėti del kaiku- 
riu dalyku Plungės miesto vai.
dyba busianti"traukiama ats(i
komybon,

1 I

c

I,

s Art
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Pati gena ir

Kongreso Darbai.

Suv. Valstijų Kongresas su-
J - > ' - * A .

daro atskira ir bepriklausoma 
dali valdžios su jėgoms Konsti
tucijos iszdestytoms. Kongre
sas gali paskelbtu kara, žmones 
takšnoti, paskolinti pinigu, su
tvarkyti komercija su sveti
moms szalinis, ir tarpe valstijų, 
sutva'rkyti natūralizacija ir t.t.

w • Ik A • ■ 3 T. • • .

Atstovu Wife.

tvarkyti komercija

Visos pinigu inplaukimo T>ylos 
turi prasidėt.i Atstovu Bulę. 
Kiton pusėn,Uenatas turi vion-

prasidėt i

i utėle gale vesti visus apkalti
nimus augsztu federaliu aficie- 
riu; sutartys Prezklento pada
rytos su svetimoms szalims
turi būti Senato užgirtos, ir 
taipgi prezidentiniai paskyri
mai aimbasadoriu, Augszcziau-^ 
šio Teismo teisdariu ir daug ki-<

taipgi prezidentiniai poskyri

tu aficioriu Suv. Valstijose turi
būti Selflito užgirti.
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— Gerk, kiaule, ir asz įge* 
riu, — vis ragina ragana kiau
le. Ir abidvi geria, geria,' tik 
staiga kiaule perplyszo ir visas 
iszgėrtas vanduo subėgo atgal
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broliam, ir putai’e laukti ir bu
dėt kas toliau bus. Apie vidur
nakti staiga .durys blinkst, 
atsidarinėjo ir in kambari džar, 
džar, skambėdama i neina ra
ganių baisiai ji dabar atrodė: ir

nakti staiga durys

drasiausias 'butu persigandęs 
ja pamatęs. Priėjus prie mie- 
gaitczinju eme cziup, cziup, 
ėziup, eziupineti, ir katra tik 
galva buVp be muczeis, ta tuo-

Nukapojus ghlvas,
jnt| ezikszt su kirviu ir nukirto. 
Nukapojus galvas, ragana vėl

in ežerą. Ragana ryžosi viena 
vandėni dabaig^i gerti. Erno 
gerti, gere, gere, jau ežere*liko 
nedauk vandens. Dar gurksznis 
ir butu visa iszgėrus.
purkszt ir perplyszo nėphvijhs 
broliu.

Broliai laimingai parjojo na
mo. Nud *to laiko vyresnieji 
broliai elne labiau mylėti ir 
gerbti savo jhune^nji broli ir 
visuomet kla u šydu vĄjo patari
mu.
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— Tas niekis, senis kartais 
gali ir prasijuokti; nesirustink 
vaike.

Paskui-gi pridaro:
— Nuo laiko, kada kup- 

cziai pamandaro ir laiko ka- 
riumenc, tai didžio Vitalieno 
žmones kaip szunos tur dirbt. 
Ei, kaip asz galiu tik atminti, 
reikėjo ant mariu kautis su 
knpcziais ir visokiais bago- 
cziais. Negana buvo mariu, tai 
ant žemes, kol viską arba nors 
dali atimdavai, o dabar su jais 
atsieina netik kautis bet bėgt 
ir paskui slapstyties.

Kaip, tai juk tėvas tur 
galingu kariumone yra visu 
mariu ponu. Jeigu jam
kupeziu priguli mokestis, dot 
ko juos nepriverezia mokėti?— 
paklauso Vigo.

— Ha, ha, ha! ponas visn 
mariu! ponas! ha, ha! — pra
sijuokė Hunonas grieždamas 
dantimis.

— Ko-gi juokios? 
klauso Vigo

bar veik juos atimti! Asz noriu 
žinoti supranti?

Ir treptelejo su koja in ko
ridorius akmenine asla su to
kiu smarkumu, kad isz czebato 
patkavos kibirksztis sužaiba
vo.

tik per

I h| i ’ ’' ■ ’ tt

Hunonas tuojaus smarkiu 
patraukimu atstume 
nuo duriu. Szlapiu miglu 
žmonių dūsavimais atodrėkis 
tuojaus insis'kverbe 
ir pasirodo iszkoltos kumsztys. 
Hunonas vienok nepersigando 
bet drąsiu ii* spakainu balsu 
atsiliepe:

— Tylėkite! netikėta žiniai 
Po kęliu dienu rengiama didi 
iszeiga!

rei

nuo

pa-
11 uszokes jam nuo 

keliu. — kas tai, gal nežinai, 
kad asz kaipo senus 
pavelyti isz mano tėvo 
ties? — pridūrė 
mas kumsztis.

— Nusispakajik, Vitalieno 
sunau, niekas isz tavo tėvo ne
sijuokė, o jeigu man senam 
isztruktu ten koksai žodis, tai 
tiktai dėlto, man sopulys, dras
ko krutinu, 
garsingumas 
nyksta!

Ir vėl užkimusiu balsu pra
sijuokė. Vigo stovėjo priesz ji 
ir jo akutes kaip ugnis liepsno
jo. Norėjo jisai suprasti senio 
misli pirmu iszgirdo jo kalbo
je koki tai neteisingumą, bet 
tamsoje nugalėjo pamatyti Ru- 
riono veidą, nei savo vaikisz- 
ku protu suprasti, kas tame 
juoko slepiasi. Tiktai . jaute, 
kad jo senas prietelius nori ka 
loki nuo jo paslėpti ir juoku už 
dengt i, ja m. nesupranta mus. žo
džius. Ir Hunonas 
taipgi nemato liepsnojancziu 
vaiko akucziu, bet atjauto jo 
šyla: pritrauko taipgi antru 
sykiu ji prie saves ir 
minksztu balsu pradėjo:

— Sziandie neklausk pas 
mane apie nieką; užpuolimas 
nepasiseko, o žmogus nemyli 
apie tai kalbėti kada jam apart 
miglu kokie žmones visokiomis 
smirdaneziomis 
Veidą apdraipsto. 
prask kad ir didi, kaip ir ta
vo tėvas, ne visada gali pada
rot i tai ko nori tame.
pridūrė tarytum sau:

— Labiausia kada 
mia su drūtesnių už save.

Bet Vigo tuos žodžius dagir- 
do.

negaliu 
' juok- 

sugniaužda-

kad senas 
žemvn

vado 
puola,

Ir

prie

tamsoje

vėl

b jau lybėmis
Tiktai su-

Po tam

susirc-

— Kas! sztai miglos tam
sybe, su kuo žmogus nepradek 
kautis! — atsake fasai-gi.

Tu visada 
man pasakojai kad tėvas yra

Neteisybe!
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sząlįn į irjparo^es' baczlculęs 
dibpe ! ’ -.... J - 1 ■’
jiems tame darbe. B|ičzkojc- 
būta daug gėralo, nes keturie
se lef galėjo iszneszti.

— Ir jums tai kalbėti apie 
geresnius gėralus! jums, kad 
net paneszti negalite ir nemo
kate! — kalbėjo Hunonas pa
dedamas jiems su viena ranka.

Tokiu budu net tris baczkn- 
tes viena po kitai isznesze ant 
kiemo.

Hunonas-gi užrakino krau
tuvių duris kuriu atidarymo 
paslaptis tik jam vienam buvo 
žinoma ir tuojaus in laukian- 
ozius baliaus atsiliepe: v

stuma 
su

per duris

— Isz kurios nieko uogau
sime, kaip ir isz sziandieniues! 
— atsiliepe, keli balsai.

— Bet isznaikinsime dali 
hanzeatiku kariumenes! Vie
nas pabėgėlis papuolė ant sa
los, kuris in pili pranesze kad 
hazeatiku menkos sylos, 
daugybe brangaus t a voro, 
beno 
sausžemiu, mus 
ta.

— O, tegul tave apsikabin
siu Vigone mano mielas! — 
suriko Hunonas — tu busi ka
da nors garsiu vadu aha gar
sesniu už savo tęva.

— Busiu, busiu,
miglas ir tamsybe savo laivu 
neleisiu plaukti bet kovosiu 
szviesoje, vidudienyje.

— Tai-gi busi vadu, bet 
ne mariu razbaininku kaip ta
vo tėvas — tarė Hunonas sus* 
pauzdamas vaikui ranka.

— Razbaininku! — pak
lausė Vigo — kas tas ar tai 
bloga būti rhzbaininkuf Juk 
tu ir visi vadinatės razbainin- 
kais, o laikais piratais, o manu 
tėvas yru jus visu vadu. Hu
nonai pasakyk man ka tu sze- 
dien kalbi! spyrėsi vaikas.

Ant to užklausyino Hugonas 
prasijuokė o tuo tarpu už sun
kiu ir storu pilies duriu iszsi- 
girdo ilgas suszvilpimas.

Hunonas vieton atsakymo 
nutverė drueziai rankom Vigo 
ir nunesze koridoriaus gilu
mom Tuo tarpu urnai atsidarė 
szviesaus kambario durys Ir 
tarp ariu pasirodė neapsako-[ girdo paniekinanti balsai, 
ma gražtimo motcriszke.

Toji isztiesc rankas in Vigo 
ir ji pagriebus kaip koki kū
diki inejo kambarin ir greita: 
paskui save užstūmė duris.

Tuo paežiu laiku terp kitu 
duriu pasirodo Zigfridas Vita
lien tasai pats kuris neseniai 
inejo jau žinomu mums kori
dorių, kaipo pilies gaspado- 
rius.

Bet dabar su juo riejo tar
nai, kad jam kelia szviesti; ji
sai pats iszsinesze gaganeziu ir 
greitai ana muro skylen insta
te.

Tamstos koridorius ntiszvitc 
raudonu pažaru.
vienoje rankoje laike 
kaipi pasirengęs del apsigyni
mo, ahtraja iszsitrauke szvli
pyne pridėjo prie lupu bet isz 
jos balso neisztrauke tik viską 
tarpe lupu sulaikė.

Hunonas, tuotarpu paslėpus 
Vigo jau buvo prie i neinamu 
duriu: barszkymas in duris di
dinosi... Rodėsi, kad nuo kū
jo muszimo suskils sunkios ar- 
žuolo, apkaustytos geležinėmis 
sztangomis druys už kuriu bu
vo girdimas baisus riksmas ir 
užimąs.

— Pasislėpkite atgal kam
barin! — suszuko Hunonas pa
matus Vitaliena.

— Ka? asz turecziau slap
ties! — atsiliepe tasai-gi. — 
Vienu kalaviju kireziu pagul- 
dysiu pinnutini drąsuoli.

— O kiti sumindžios jusuĮtes akis ba patamsėjo ėjo kai- 
lavona 7— tarė Hunonas žiūre-1 po szviesa diena.
damas in kalbanti. — Susilaikykite! — atsilie-

— Ii! tu su jais susikalbę- pe Hunonas,

turi 
ga

in Lubeka mariomis ir 
bus iszgrajy-

— O kas sugrąžys gyvastis 
žmonoms, kurie szios dienos 
iszejime po vadovyste Vitalie
no pražuvo ?

— Tuos jau reikia apieravo- 
ti marioms. Jeigu mums dabar 
viskas nenusisektu, paimsime 
szita pili ir atimsime Vitalle- 

dabar imkime,nu i gyvasti:
broliai baezkutes su brangiu 
vynu kurias vadas mums Hope 
paimti.

— Vadas! vadas! — iszsi-

TT ■ 7*

kaipo pilies

>
Vitaliemgi

ginklu

— Vadas nemoka savo žmo
nių vesti ant užpuolimu!— 
szaukta.

— Norime jo kraujo, ne 
vyno! — užstauge koks tai bal
sas, skliejantis koridorium po
draug su tvirtais peeziais.

— Eikite, imkite 'ka norite 
bet žinokite apie tai, kad su
naikinus pili, isznyks ir paežiu 
piratu galybe, kuria Hanza 
jau ir taip daug suvargino!— 
atsake Hunonas.

Ir pasitraukė nuo duriu pa
likdamas liuosa inejima einan
tiems vidun draugams.

Tecziaus isz ju nei 
nėi'nojo. . ••

Pamate liuosa inejima, sus
tojo prie duriu kaipo mislyda- 
mi, ka turi toliau pradėti.

Ant galo tasai pats balsas, 
kursai reikalavo 
kraujo, atsiliepe:

— Kur yra baezkutes“? pa
duok! Bet beda tau Hunonai 
jeigu mus apgauni!

— Beda, 
rengtas užpuolimas! — szauke 
kiti.

ant

jo kraujo,

vienas

Vitalieno

jeigu nebus pa-

— Savo galva už tai atsa
kau — atsiliepe Hunonas ir isz- 
ejo, palikdamas atdaras duris.

Niekas vienok in pili neine-j 
jo. Visa draugu minia nuėjom 
paskui Hunona; o jis dabar 
ėjo pirmiausia kaipo koksai 
ju vadas. Taigi turėjo ta ke
lia gerai žinoti, o su juom ei
nanti žmones tuerjo turėti ka-

kuomet priėjo
galingiausias ir drueziausias, — suszuko asztriai Vita-1 prie duriu 'krautuvių, kurios 
kad yra visu mariu ponas. Mig
los ir tamsybe tai sziam lai
kui jus neinbaugino, ba musu 
laivai ir valtys tik per miglas 
ant mariu ir plaukioja, o tė
vas sako kad tada buna ge
riausias. pasisekimas nes at
randa sau atsakanezias ir jesz- 
komas vietas ir kelius. Ir ma
ne juk ne syki esant tokioms 
migloms emete su savimi ant 
mariu, norėdami mane iszmo- 
kinti, kaip galima tamsoje at
rasti kelia: o dabar melagin
gais žodžiais nori mane 
gauti, kad tėvui labai sunku 
kovoti su tomis tamsybėmis— 
sake greitai Vigo. — Asz tos 
miglos nemyliu asz noreezian 
kovoti ant mariu arba ant že
mes, bet szviesoje; supranti, 
asz noriu kovot geidžiu jos, bet 
tu tamsybių nekeneziu! Del to 
tėvas aut manes ir motinos ru- 
Htinasi ba asz noriu, noriu ko
vot, bet szviesumoje! Girdi, 
Hunonai, asz no bailus bet pir
miausia noriu matyt delko pir.

bet szviesoje;

ap-

lien. ( v Į buvo po žeme antroj pilies pu-
Jeigu taip butu, neliop- Į sej. 
jums slepties — atsake kad taicziau jums slepties — atsakei Dabar jisai jaute, 

ramiai Hunonas dedamas ran- miniai gali duoti prisakymus, 
ka ant sunkios duru stumos. Ne syki pavaduodavo Vitalie-

t
isznosztų yadotlamas

būta daug gėralo, nes ketur 
se let galėjo iszneszti.

atidarymu

— Tai nuneszkite didžiau 
kambarin! gana turime tu mig
lu, mariu oro ir tamsybes. Da- 

! sziltamebar pabaliavosime 
kambaryje, prie denganezios 
szviosos ant kamino.

jas! atsiliepe— Imkime 
linksmi balsai.

Dabar neszti sunkenybe at-, 
sirado daugumas. Kada links
mi draugai nesze baezkutes 
Hunonas pasinaudodamas Isz 
ju sznekesio, pasižiurėjo auk-' 
sztyn kur viename lange szvie- 
te žiburėlis. Lange tame pama-į 
te prie stiklo prisiglaudusią; 
motcriszke ir prie jos Vigona.-j 
Tada iszsitrauke isz pažasties i 
balta skepetaite ir tris sykius ! 
žemvn pamojo; turbut skepetai^

, ba'
motcriszke ir žiburys tuojauiu 
nuo lango isznyko. Hunonas-gii 
ėjo toliau besikalbėdamas su 
draugais. 3

Netrukus dideliame kamba-ii 
ryju, kuriame visada Vitalieno 
žmones del atsilsio ir pasilink-J 
sminimu susirinkdavo ant sto
ro žemyn inkasto'kalno pagul
dyta baczkute.

te tamsumoje nužvelgta

ėjo toliau besikalbėdamas

v

Žiburys ant kamino 
a pi i ėdama s k a m ba r i 
szviesa ir pripildymas kamba
rį durnais su kožnu vėjo papu-' 
timu. Ta vienok susirinkusiu 
piratu linksmumui visai nieko 
nekenkė, kurie gerdami svaigi
nanti gornla keike viską ir 
giedojo giesmes, pilnas žodžiu 
baimes ir raginimo prie ar- 
sziausiu svieto mžmušzejyseziu 
ir piktu'darbu, kokius tik

žibėjo 
raudona

kokius
žmogus tegali atlikti.'

Toliaus bus.

KELEIVIS
PASAKAITE , '

1 . '■I

rūmai,’ kuriuBuvo puikus 
sziandie ne ženklo neliko. Tuos 
rūmuose gyveno labai turtin
gas ponas.

Karta atėjo senas keleivis 
praszyties in tuosius Tumus 
nakvynes, bet ponas piktai at
sake, kad jo Triniai no viešna
mis. <

Tai girdėdamas ponas tarė:
— , Tebunie-jgi Ibpnt man leis 

ta užduoti Tamstai tris klausy
mus. ’

senas 
in tuosius

— Leidžiu — atsako puikus 
ponas.

— Tai-gi pasakykie
, ponuli,

man 
pirmuziausiai, ponuli, kas 
priesz Tamsta sziiiose rūmuose

ponuli

i "I...........T-T-r
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Masneziužėjo randasi miestas 
apipraunas.

Stovi tarp dvieju upiu kaip 
Kaunas, 

0 kad kolos merginas turi 
Del t uju sugaut vaikina žiuri 
Net ir po kitus miestelius duk

reles vežioja.
Bot jokiu budu vaikinu nepri- 

vilioja.
Norėtu koki vaikiszczia su

gaut,
O mat, kad pinigu tik gaut, 

O merginos ?....
Norints czevervkai balti 
Marszkiniai ne skalbti.

Ypatingai viena taip iszrode, 
Kad net vaikinai su pirsztais 

rodo.
Dantyse auksas ži'bejo, 

Už tad burnos neužsieziauti- 
nojo 

Bet vaikinams nepatiko

M

)

Pagal tuibut įtoiėžins
f1

Ji;

'Iii

II
I

J

... Tas būta labai 
niai, laike baudžiavos. Buvau 
asz tada jritmas viii kas, taip ge-

se-

HVi atttnunri, khd ix>dosi las vis-
koksai jis mandruolis:

s

— Ka nori daryti! — at- na, dabar-gi suprato, kad gali 
siliepe Vitalien sulaikdamas Į prisiartinti laikas kuriame jis 
Hunonui ranka.

— Nėra laiko aiszkinti; jai-
gu norite savo sunu ir paežiu I sipilde džiaugsmu ir pridavė 
iszgelbeti pasitraukite — atsa- jam drąsos taipgi tuojaus atsi- 
ke milžinas užstodamas duris, liepe.

Vienas in kita piktai pasi- — Tik viena baczkute va- 
žiurejo; isz Vitalieno akiu py- lia jums paimti! Jeigu paimtu

i W I J 1 ' I > «... «
|

žiurėjo, bet| tada susipeszus ne vienas da 
ytumetO' įęala. — Jus 
jkui mane kiti stovėkite

užims jo vieta ant visada.
Su ta mislia jo szirdis pn-

losi kibirksztys, Hunonas tuo | mete daugiau, nusigertumete o 
tarpu in ji ramiai
tame žiurejime gulėjo neužsitL Ipasidarytumetd’ igala. — Jus 
kejimas kuri kad jeigu Vita- trys paskui mano kiti stovėkite 
lien butu pamatus, tuojaus bu- ant vietos — pridūrė paliepda. 
tu paleidus kalaviju ant milži- mas.
niszkos galvos. Rėkaujant ir norymaujanti

Pasitraukite, dar laikas nes minia tam balsui buvo paklus- 
paskui savo sunaus nei katilu- |ni: trys nurodyti vyrai tuojaus 
k us neiszgolbesite I ' ‘-ht

Vitalien sugriežė dantimis.
Vienok turėjo but kokia di

dele šyla Hunono balse, kad 
vadas visada pripratus duoti

inejo in dideles krautuves, kur 
ant lentynii girtojo baczkos vi
sokio didumo.

Hunonas turbūt gulinczlas 
baezkutes gerai žinojo, uestuu->

„I

miau mokeseziai jnoketa o da- prisakymus, dabar to balso pa. jajis patamsėjo pasitraukė
0

t1

Mums dar labiau jo žodžiai pa
tiko. — Teisybe, miežiai taipgi 
laibi, kaip ir tasai ženklas. Tai- 
gi ir turi buct miežiai! Žiūrė
kite,
nors ir nemokytas, bet skaityti 
moka.

— O ežia koksai tai susuk
tas ženklas — arlaikais nebus • 
tik botagas!

Persigandome: o gal ir bota-

kas‘butu ai siti kės tiktai vakar.
Prisiartind -G inkluok Dieve 

-* koki tai Hzaiti ir'hrido me,taiA 
Durnius pirkiose mtižai, o ežia 
kai p ii iri didesnes dar nolaimos 
pradėjo • musu kaimu žmones 
sirgt i ir paskui taip mirti, mir- 

Jti kad arszusniu laiku 
sake sciloMni žmones ~ 
mena. Ir taip viai visko laukė
me iiokantTiai. Labiausiai lan
kome Naiijuju Motu, ba misli- 
noine sau eisimo pas poną dva
ran su pavinezovone ir 
pas ji bent ko nors papraszysi- 
rifio. Gal ir susimylės, gal ir pa
gelbės bėdojo! O reikia žinoti, 
kad musu ponas buvo labai 
piktas, taigi kiekvienas ir bijo
jo pas jin užeiti su kokiu bent 
praszymti. Lankome — sakau 
— szvenezin kaip kokio iszlga- 
nymo.
Atėjo Naujieji Metai. Snszne- 

kojome visi, kad vyriausias isz 
tarpo musu, Mykolą, vinezevos 
ponui, o potato mus visi buriu 
suszuksi'mo už pono sveikata. 
Anksti susirinkome in vieno 
darbininko namus prie paties 
dvaro ir tonai laukėme toka
jaus praneszimo, kada bus gali
ma ipas poną in pakajus ineiti.

Gavome žinia ir tuojaus visi 
per kiemą leidomės. Lakajus 
atidarė duris mums in viena 
pono kambarį, kuriame visada 
priimdavo savo burn ris ir tar
nus ant pasikalbėjimo, ir tenai 
pamatome laukianti savo poną. 
Ponas minksztoj krušoj sudėjo. 
Per duris visu urmu puolėmės, 
pasikloniojomo ponui iki pat 
kojų, o musu Mikola, nieko no 
laukdamas, nusiszlitoste uosi ir 
pradėjo savo prakalba.

Bet tuo paežiu laiku atsitiko 
toks daiktas, kad gal jo lyg pa
ežiam smereziui jau neužmir- 
szj.u! ,

Mano kaimynas Jonas, kuris 
ėjo per duris in kambarį pasku
tinis, tarp duriu ilgiau užtruko, 
kad tuo tarpu lakajus uždary
damas duris jam vyžo raiszti 
durimis privėrė. Ir kaip tik 
Mikola atidaro burna del pra
kalbos Jonas, norėdamas ženg-

Dtitoios pirkiose mažai,
. - » ♦ U ... r A

— kaip 
ir neat-

tenai

V (UIYlIIlVIIin J IV |.7<C l 4 n 

Ženybos ant kito karto paliko.
Geriau kad namieje dukras 

laikytu,
Po miestelius nesi trankytu 

Tegul namie darbuojasi,
Szluoja grinezia ir triūsusi.

Tame mieste yra ir vaikinu. 
Kurie neatstoja no avinu, 
Lietuviais neiszsiduoda,

Prie kitatuucžiu pasiduoda 
In bažnyczia ne eina, 

In koki ten hoteli sueina
Kur nusilaka kaip versziai, 

Gryždami namo net apsitersze. 
Kada pareina, ant poreziu su

sėda,
Kojas nUt ant tvoreles pasideda 
Kitu tani u merginos kgip, pą 

mato, 
Net akis pastato.

Tai mat, novos inteligentai
Bet matysi blaivus retai, 
Užsigeria gudos neturi, 
Ba net bueziupja szuni.

Taip savo vardą pagadino,
Kad prie szun-vaikiu priligino,
Daugiau mergom kandžiu ne ti pirmyn ant pilvo parpuolė ir 

pirkite,
Matote, kaip ant juoko pasili- 

kote.
Geriau kas Nedele in bažnyczia 

eikite,
Kaip geri žmonys pasimclskite, 
O kaip da <<tSaule,, skaitysite,
Tai ant juoko nepasiliksite.

1

!

»

0 kad tu isz-

gas ? Ir nežinomo dabar, ar eiti 
pas akamona, ar ne, nes botago 
nieks neorejo ragauti.

Bot tuotarpu nežinia kas su
sigriebė, kad Motiejus turi vai
ku Mikoliuka, kuris viena žie
ma mokinosi skaityti ant 
< t

mokinosi skaityti
Služba Bdža0.
Pnsiszauko vaiku.
Atėjo Mikuli ūkas, 

koreziukes, kaip ant kokios sie
nos. Miksėjo, sldbizavojo ir ant 
galo sako, kail 
perskaityti.

— Gal tai bus ir botagas, bet 
kad tai vis ponu papratimas 
taip raszyti. Ponai visados taip

žiuri ant

raszto negali

grizmolina. Žinoma, vis tai del 
fa naberijos!

Na kad jau ne botagas 
tai einame pas akamona — 811- 
szuko visi.

Ir nuėjo, 
koreziuke.

Akamonas perskaito, pasuki
nėjo galva, pasižiurėjo in mus 
isz paniuro.

— (Palaukite — sako ir pats 
tuo jaus nuėjo in dvaro kasza- 
nis.

— Na, mislijame, tuibut po
nas mus labai gausiai apdova
nojo, kad net bernus reikia; 
szaukti pagelbon. Klausome —• 
kad tuo tarpu akamonas szau- 
kia:

Padavė jam pono

— Ei, vaikinai, atneszkito 
ryksztes!....

♦ ♦

Kas buvo toliau nesakysiu. 
Iszcjo taip, kaip koreziuke An
drius skaitė: tenai buvo ir žir
niai ir miežiai buvo ir botagai..

Tokia tai buvo baudžiava.
žmones mužikaiTaip tai 

smaugia!
9
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gyveno1
— Mano tėvas.
— O priesz tęva!
— Mano diedukas.
— O kas bus Tamstos inipo- 

dinis? *
— Jaigu Dievas duos, tai 

inpedinis bus mano sūnūs.
— Kadangi tad kiekvienas 

— tose keleivis sziūose rūmuo
se gyveno tik koki laika, kad

Tamstos rūmai yra tikras viesz

Ne vienas doras Lietuvys, 
Skaitydamas astronomijas sto

josi kvailys,
Kaip Žydo arklis;

Vienas kaip da buvo žmogus.
Buvo turtingas ir dorus, 
Apie 800 dolėriu turėjo, 

Buvo linksmas nieko nenorėjo.
Laike bedarbes nusipirko as

tronomija,
Ir tuojaus permtdne savo nuo

mone,
In virszu brokerio užlipins 

■žvaigždes rokavo
Net vargszas svaiguli gavo.

I O ir Dievo tasai astronomas 
iszsižadejo,

Ir pažinti Jojo nenorėjo. 
Stojosi dideliu mokintu, 
Apsz v i es t u nu pa vad i n tu

kaip ne suriks:44 
gaisztnm, gyvate! O kad balto 

1 svieto nematytum! O kad tave 
nežinau nei kas!

Mes ko ncapalpom isz bai
mes, Kas bus, jei pamislys kad 
mes pati poną burnojam ir lo- 
jojam? Ir tas viskas nekitaip 

\ iszcjo! Ponas su piktumu ant 
musu pasižiurėjo tarytum jesz- 
kodamas prasikaltusio paties, 
bet kaip niekados ramiai pasa
kė : t

— Dokavoju, dekavoju! 0 
ko norite?

Dabar vis vienbalsiai atsilie
pėme:

— Ponytoli, aukseli, susi
milk ant musu! 'Blogi metai. « a- » « •« • 1 • • 1

vėl nžleidūs kitam vieta, tai
Tamstos rūmai yra tikrus vieszl
narais. Tikekio Tamsta, kad g®- ‘Lniko bedarbes pinigus pra- 
riauJbutn pamesti ‘puikybė, b 
garieties vargazu, Uiomot Tam- B . • • '< ' II ' b ‘t. > * t

riau ‘butu pamesti puikybe,

sta turėsi hmžinhji narna aria
me paša ulyįje.. > ■ Į

Giliai pamąstęs, ponas sutei
kė koleivitii £ėra nakvyne ir 
nuo to laiko buvo gailestingas 
visiems pavaitgusiems. • 4

6«~6
Praasallna galvos skausmą ar neural* 
gija in 30 minutUi sustabdo persaa* i 
Įima pirma diena, ir sustabdo mnlariat 
in tris dienas. Gausme aptiskosa.

/’

‘ szpiuavo, 
Ir da ėkdlirio nuo ko gavo, 

Kad atsignvjyt ka praleido, 
• Bet ir tuosius paleido. 

Matai 'biodnas astronome 
Kol 4‘Saule’’ skaitei, 

Vargo nematei, 
Dieva mylėjai, 
Pinigu turėjai, 

O sziadien ka turi,
j I Ant ko tu žmogeli iszžiuri!

"I

gija In 30 minutUi sustabdo persaa

k diena>. Gamine aptiekoi 
666 Teipgi Tabletuose,

j

't

Da'bar da apie tavo nutylėsiu, 
Kitu kartu daugiau apie tai 

, pakalbėsiu,
, Tai ir bus gana,

■': ■ i; i •} s... . ■ ,l< ’;11' 1.1 į , ’1 h į Ir1,: ’ ■ '1 '’į, •

f;

1

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje 

Ant Antro Floro, Kline Sitoro 
19 W. Centre St., Mahanoy City 

.........

Ant J. Sakalauskas 
LIETUVISZKAS GRABOR1U3 

(Bell Phone 872)
331 W.CentreSt., Shenandoah, P«.

Nubudimo valandoje, šutei- r 
klam geriausi patarnavinuu Pa
laidojimu atliekam rūpestingai -
ir graliai. Busite pilnai uiga- 
nSdinti. ” ,

Isz Mahanojaus ir Girardvilles 
jeigu kas pareikalaus mano pa
tarnavime tai meldžiu man tele- 
fonuotl o pribusiu in deaaimta ; 
minutu. jut Bell Telefonai'872■ T___------
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Matyt badum reikes mirti! Do
vanokite ka nors; žirniu arba 
miežiu! *

— sierai gerai! — atsake 
ponas ir ka tokio nugrazmolijo 
ant koreziukes.

— Imkite tai ir eikite pas 
akamona, o jisai jums duos ta 
ir iszejoine gana linksmi ir už- 
ganadinti, kad viskas pas poną 
gerai nusiseko ir kiekvienas isz 
mus gaus žirniu arba miežiu 
nors po pusgorte, o gal dar ir 
kitko. Ant kiemo gardžei pasi
juokėme isz Jono, kad jis taip 
dailiai poną vinezovojo ir po
tam pradėjome visomis pusė
mis vartyti koreziuke ir žiūrė
ti, kas tonai paraszyta.

Ant nelaimes isz mus niekas 
skaityti nemokėjo. Kur buvęs 
kur nubuvęs atsiliepe Andrius 
ir rodydamas in litara sako:

— Tasai ženklas visai ap
skritas, tai turbūt žirniai.

Visiems patiko toksai An
driaus aiszkinimas. Apskritus ( 
ženklas tai delko netfnli ženk-l
linti žirnius! Žindai taigi ap-|

K. RĖKLAITIS
1! ' t

Lietuviszkas Graborlas

Laidoja numirėlius pa- t 
gal naujausia mada ir , 
mokslą. Turiu pagelbi- 
ninke moterems. Prlei- ; 
narnos prekes.
616 W. Spruce Str., 
Bell Telefonas 149 

MAHANOY CITY, PA.
306 Market Street 

Bell Telefonas 441-J 
TAMAQUA, - PA.
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W. TRASKAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABOR1US ’ 

flHHI
Laidoja kunus numirėliu. Pasam*

■ o. - h v v >
I.. 1 * * - —

do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, veseliju, pasivažinėji* 
|mo ir t. t.
603 W.t MahanojcAve; Mali. City
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ŽINIOS VIETINES

Ateinanti Panedeli pri- 
“Columbo Dienapuola “Columbo Diena’’ ant 

atminties atradimo Ameriko.
— Panedelio po piet užsi

degė puodas tauku 
restauracijoi ant 8 W. Centre 
uly. Buvo daug durnu bet ma
žai ugnies, todėl ugnagesiai ne
turėjo ka veikt norints visos 
kompanijos suvažiavo.

— Family teatras, kuris pri
guli prie draugines Moose, li
kos isznaujo pertaisytas isz vi
durio ir lauko ir pradėjo rodyt 
paveikslus nuo Seredos. Teat
ras iszrodo puikei ir rodys go
riausius ir naujausius paveiks
lus tiktai už 25 centus inžan-

Mansion

Praeita Subata likos sū
ri szt a mazgu moterystes pana 
Izabele Tamkevieziute su Juo
zu Coyle, S 
hažnyczioje Ellangowane (ar
ti Alahanojans). Areselka atsi
buvo pas nuotakos motina po 
tam jaunavedžiai iszvažiavo in 
Philadelphia ant 
mo.
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LAIMĖJO “SALDUMO” KONTESTA.
Pana Ynez Seabury isz Riverside, Calif., laimėjo kontes-

” Pt.* j.l ■* 11 <• < 'M*

J

v. Aidono Airisziit

a ps įgyveni-

— Gerai visiems žinomas 
Schuylkino pavieto prokurato
rius Chas. A. Snyder, likos nu
baustas per augszeziause suda 
ant meto laiko nuo advokatys- 
tes pavieto, bot gali pildyti sa
vo prideryste kaipo prokura
torius. O tai vis del to, kad pa- 
siprieszino jojo “majostatul 

ir nemokėjo suvaldyt 
savo karszto budo.

— Maro (2ardeckiuto) Bau
bliene, isz W. Frankfort, 111. 
sveeziavosi pas savo motina 
Bogina Žardockiene ant 613 AV. 
Mahanov A ve.

sodžiui »»
J0.!0

savo

— Del daugelio žinomas 
daktaras Janies H. Hagonbuch 
kuris teipgi laiko aptieka mi- 

106 N. Main ulyczios 
Ftarninko, 5 valanda po piet,
sirgdamas nuo kokio tai laiko. 
Velionis gimė mieste, paliko 
luiczia ir viena sunu. Baidotu- 
V(‘s Potnyczioje po piet.

re ant

Farmerei po visa pavie
nes lie-tn rugoje ant sausos, 

taus nenupuole jau kelios san- 
vaites. Ashlande vandenio la
bai mažai kaipo 
timnose vietuose.

ir kilosią ar-

Paskutines Žinutes

Tavorinis 
susidaužė

V Chicago. — 
laivas Burlington, 
ant uolos ant Lake Michigan ir 
nuskendo. 28 laivoriai likos 
iszgelbotais in laiko per kita 
laivu.

28 laivoriai

U (’oatsville, Pa. — \ agis 
insigavo in szt<»ra Mareuso 
Morgoles pa i imdami 300 viso
kiu motoriszku szlebiu vertes 
$5,000. Matyt vagis panaudojo 
t rok a.

U Wilkes-Barre, Pa. — Sze- 
sziu metu Betty Monaghan su
degė ant smert deganeziam na
mo Pleinse o szeszi narei szei- 
mynos apdegė, isz tu keturi 
randasi ligonbuteje. Bledes pa
dalyta ant $15,000.

PAJESZKOJIMAS

Asz, Povylas Slavėnu, pujesz- 
kau Petro Supranaviczians ir 
Martino Skripkos. Abu paeina 
isz Lietuvos, Lazdijn parap., 
Sadzunii kaimo. Meldžiu atsi- 
szaukti sziuo adresu:

Mr. P. Slavėnu,
9 Esther Ave., Carrick, 

Pittsburgh, Pa.
PARSIDUODA F ARMA-

27 akeliai užsėti
Didelis

167,/«j akeriai žemes; 135 ake- 
riai dirbamos, likusi ganyklos 
ir girnos.
kviecziais ir rugiais.
gyvenimo namas 6 ruimu. Ge
ras vanduo nnt faunos. Parsi
duos sykiu su maszinerijom ir 
gyvuliais. Priežastis pardavi
mo. U kacįneturiu gaspadines. 
Npriu paręh.ipti.jfreit atsiszau- 
kit sziuo adresu: (t. 81

A. Wasel, R, F. D. No. 1 
Clinton, Pa.
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laike vaisiu parodos ant vaistinio foro.
* 'ĮBlįTJl

SHENANDOAH, PA.

saldumo

11Edvardukas, 11 met u 
Jono Savetsko, 21!) Vv'. 

nukrito nuo 
iszlauždamas sau 

peti nuo ko mirė vietinioje Ii- 
gonbnteje. Palaidotas Ketver- 
go ryta.

BOLSZEVIKU
NELAISVE

sūnelis 
Mt. Vernon uly., 
gonkeliu,

• — Feliksas Pabutis,
W. (’enter id v., likos areszta- 

Charles 
, kada 

radosi Leiksaid. Apsvarstines 
gerai savo kalte Pahitis užmo
kėjo visus kasztus ir likos pa
leistas isz kalėjimo.

volas ‘už surnuszima 
Spiniger isz Tamakves

41b

— Ut am i nko vakare likos 
suriszti mazgu moterystes Jo
nas W. Križanauskas su pa
na 
Lenkiszkojt;
Kazimieriaus. Jaunikis yra sū
num F. P. Križanausko, 238 K. 
Mt. Vernon ui v.

W. Križanauskas su 
Era n e i sz k a S t a sz k e v i e z i u t e 

bažn y ežioje Szv.

l't ar— Maple kasyklose 
ninke likos sužeisti du angle- 
kasiai: Juozas Sinkeviczius, 
239 N. Bowers uly., ir Mikola 
Bogden, 222 \V. Poplar uly. 
Abudu likos nuvežti in 
ne ligonbutia.

222 \V.
vieti-

pro

apie

Chicago. — Chicagos miesto 
kas metai nueina durnais 
kaminus $43,000,001). Visa tai 
kūrenant, tik gyventoju namu 
peczius. Per metus iszeina isz- 
laidu kiekvienai galvai
$15.00. Tai ne tik didelis garn

iu d Ir 
sveikatai kenkia, nes gausus 
durnai isz milijonu kaminu 
kalbant 
sutirszt i na 
sluoksnį aplinkui visa miestą. 
Tad Dr. Kegel kvieczia prie 
kuro taupumo, kas 
sveikiau in kiszeniu ir 
ežia sveikata.

tos turtu szvaistymas, 
nes

apie fabrikus, 
dulkiu ir

, ne
labai 

durnu

atsilieptu
in pa-

1 

, J. 
ir Mrs. Anna Su t-

— Pereita sanvaite dar už- 
muszti 4 žmonis: II. Watson 
39 m., J ohn Bu kerną, 52 m. 
Kuzel, 75 .,
ton, 50 m. amžiaus. Su sziais 
Cook apskrity sziemet jau už- 
muszta 764 žmones, 
džiajam kijre Cook 
nustojo tiek! — N.

Ar di- 
apsk rilis

Mt. Carmel, Pa. — Tamoszius 
Zubaviržius, 62 melu angleka- 
sis, likos elektrikiuotas Reli
ance kasyklose. Velionis loda
vo karuka ir kada sziupelavo 
anglis in karuka, sziupelis da
li pat ėjo elektrikini drata, nuo 
ko likos užmusztas ant vietos.

PURVINOS KOJOS.

Kart n atsilanko pastorius, 
pas viena savo aveliu ir kada 
paskambino prie duriu, iszejo 
penkių motu mengaito invosti 
past ori n in svetriumi. Past o
rius vienok, atsisako eiti in 
svetruimi, sakydamas: “No, te
gul, asz vereziau lauke palauk 
siu, nes mano kojos labai pi<r 
vinos! 
kia”,4 ■■■■■ 
inista juk su czeverykais!

n,

“O tas nieko nereisz- 
h t sako mergaite. “Ta-

Aresztavojo 300 Socia
listu, Suszaude 10,000 

Žmonių

166,000 DARBININKU STO
VYKLOSE; MOSKLININ- 

KUS ARESZTAVOJO.

Maskva. — Sziomis dienomis 
Sovietu Rusijoje vėl prasidėjo 
masiniai arosztai vadinamųjų 
Stalino prieszu, kontr-revoliu- 
cionieriu. Pagal Berlyno spau
dos, vėliausiu laiku aresztuota 
300 socialistu, ju tarpe ir to 
judėjimo veteranu, kurie da 
senai, caro laikais kovojo 
priesz monarchizma.

Be aresztuotoju socialistu su 
ap

mokamu Sovietu valdžios, ku
riuos irgi kaltina kontr-revo- 
liucijoje. Vėliausiu laiku viso
je Sovietu Rusijoje prasidėjo 
masiniai darbininku arosztai. 
Koneentracijos stovyklose da
bar yra 166,000 darbininku, 
kurio yra labai saugojami. Nuo 
praėjusios žiemos Sovietu Ru
sijoje suszaudyta virsz 10,000 
žmonių.

Prislėgtieji

kurio
caro

imta grupe mokslininku

darlri-Rusijos 
įlinkai szaukiasi in visa svietą 
kad juos iszgelbetu ar nors 
protestuotu priosz toki žvęrisz- 
ka komunistu terorą Rusijoje.

Bot svietas negali pagelbėt 
tiems Belaisviams, nes bolsze- 
\ikai jokiu protestu nepaklau
sys ir darbininkai turės kentė
ti, pakol juos noiszluosos ant
ra revoliucije su daugeli pra
liejimo kraujo.

juos iszgelbetu

ANT PARDAVIMO.

f ' J'lf .■> ’ - .♦

Jus norite geriausia iszkepta DUONA. Todėl pirkite savo sztore

HAMA’S DANDEE BREAD
Szita Duona jumis patiks geriaus negu kita kokia bekerio duona.

Iszbandvkite—~nes labai gardi. Iszkepta per
ANTHRACITE BAKING CO.

. SHENANDOAH, PA.
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Žymiausio Lietuviu Dainininko
Juozo Babravicziaus

------RENGIAMA ------

Didele Rudenine Ekskursija

IN LIETUVA
Skandinavu-Amerikos Linijos

POPULIARIU IR DIDELIU LAIVU

“FREDERIK VIII”
Isz New Yorko 18 Spalio V. D. 1930

IN KLAIPEDA
' Per Kopenhagena

NEVELUOKIT RUOSZKITES ISZ LAIKO

Visais Ekskursijos Reikalais Kreipkites 
Pas Savo Agentą arba

Scandinavian-American Line
27 Whitehall Street, 
248 Washington Street, 
130 N. LaSalle Street,

New York City 
Boston, Mass.

Chicago, Ill.
i

0

◄ Reading 
lines £

< t

Praleiskite diena New Yorko arba 
atlankykite gjmines ar pažinstmus

J. George Hahn 
Balsamotojas ir Graborius 

Pntarnnuja laidotuvėse kuopigiau- 
sia. Reikalo meldžiu reikale o ma
no darbu busite užganėdinti 
217 North St. Minersville, Pa 

Telefonas 481

čia specinlttzka' ekskurcijn in

NEW YORKA
Nedelioj 12 OKTOBERIO 

$4.00 IN TEN IR ADGAL 
Specialia Tr«inaa Subatoa Nakti 

' '1A ''

Isz * ‘ ’ Valanda
Shenandoah ......................  12:35
Mahanoy City.........................1:16
Tamaqua .. t .. .................... 1:45
Grįžtant treinas apleis New York 
isz West 23 , Street stacijos 6:47 

isz tliberty Street 7:00 
vakare, o isz Elizabeth, N. J. 7:32 
valanda vakare.

vakare,

i

I
I 
t

i

Lietuviszki Bonai
Jei norit pirkt ar parduot 
gaunant gera kaina, raszy- 
kit del informacijų dykai 
in Dept. 4

Kurt H. Schurig & Co
50 BROADWAY 

NEW YORK

-i i................................................i-' ■ i'* *■■■■ ■ '■    ■ ■■■■» —»■■ -■ *■

IN SKAITYTOJUS
Kreipkitės pas szitus Biznierius kuriu apgarsinimai ežia 
randasi, jie suteiks jumis mandagu patarnavima ir už- 
gančdinima visame.

-
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MUSO BANKA SUTEIKS JUMIS PAGIALBA
Safe Deposit skryniukes parandavojame po $1 iki $10 ant i 
meto, pagal ju diduma. Skrynele invales didele del laikima i

1

| svarbiu popierių po $1 ant meto.
Siuncziame pinigus in Europa. Kada keliaujate tai vieton 
nesziot prie saves daug pinigu mes duodame jumis Trave-I • M • -w

! lers Checks kurie yra visur geri, hoteluose ar bankose.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
Į MAHANOY CITY, PA.
I MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM

..........  ~ .. ~ —ąM————

Kada Perkate Mesa
_________________ LI______________________ L-

Praszykite savo sztorninko arba buezerio kad jum 
parduotu SHENANDOAH mesa, visokiu gatunku. 
Lietuviszku deszru, skilandžiu, taukines, lasziniu. 
Mes turim gyvuliu skerdyne, eziseziause ir geriau
sia intaisyta pagal vėliausia mada del skerdimo ir 
užlaikimo mėsos visokiu gatunku po priežiūra 
rando Pennsylvanijos Steito.
“HONEY CURED HAMS ir BACON” 
kumpiai, ir laszinai.

geriausi

SHENANDOAH ABATTOIR GO.,
SHENANDOAH, PA.

■

VINCAS. MINKEVICZIUS
— . GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Seniausias ir Išžtikimiausias Graborius “VlMam MfeSte. ’
215 SOUTH MAIN ST. SHENANDOAH, PA.

Ofiso telefonas—116 Namo telefonas—799 -

I

I

Klauskite Savo Sztorninko Duonos Iszkeptos
JONO MOCZULSKIO BEKERNEJE

Gardi Balta ir Rugine Duona.

Visokiu Keksu ir Pajų.
”1FW

Sveikiausia ir Geriausia Iszkepta Duona!Specialiszka Ekskurcija 
IN NEW YORKA $4.00 
Per Kolumbo Diena 

PANEDELIJ 13 Oktoberio 
Ant regulariszko treino Panedeli 
ryta iszeis isž sekaneziu vietų: 
Shenandoah ........................ 5:30
Mahanoy City.........................6:10
Tamaqua ............ ................ 6:39
Grįžtant— Apleis New Yorka nuo 
W. 23rd St. 7:47 vakaro, nuo Li
berty St. 8:00. Isz Elizabeth 8:27

Atlankykite LURAY, VA. $4.00 
GROTTOES, VA. $4.50 

Isz Shenandoah 40c. virsziaus
Subatoj 18 Oktoberio

Spccialis treinas Subatos vakaru 
Isz Shenandoah 6:17. Isz Mahanoy 
City 6:49z Isz Tamaqua 7:20 vai. , ■ I. .1 . . ..  ... ....................... ...................UI...,,,!........—'

Columbus Day Ekskurcijos
PHILADELPHIA,

ATLANTIC CITY 
Panedelije 13 OKTOBERIO 
Regulariszkas treinas Panedeli ryt« 
Isz Shenandoah .......... .. . 5:30
Isz Mahanoy City . ............. 6:10
Isz Tamaqua ,.. s. t. 6:30

I Dubeltavas tikietas isž Mahanoy 
City in Philadelphia $8.25 o in At-

J Telefonas 629-WKAMPAS, VIRGINIA IR SENECA STS.,

SHENANDOAH HEIGHTS, PA.

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

MILL & PATTERSON STS., 
ST. CLAIR, PA.

Bell Telefonas 1430-R ¥

l Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius^ 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus pa- 
ruoszia nuo papraszcziausiuikipra 
kilniausiu. Parsamdo automobilius 
del laidotuvių, vesoliu, krikszty- 
niu ir kitiems pasivažinėjimams. 
Isz Frackvilles, Port Carbon ar isz 
kitu artimiausiu miestu jeigu kas 
pareikalaus mano patarnavimo, 
meldžiu man duot žinia o pribusiu 
in trumpa laika.

T ' I Li ■ <

Labai Patogi ir Linksma Kelione in
u ii

S

kitosDvi stubos bizniavos, 
dvi del gyvenimo ant didelio | 
loto 195 ilgio, 50 ploczio miesto 
Middleporte, arti kasyklų ir t.tJ 
Parsiduos visos ant syką arParsiduos visos ant syką 
sulaikysim kaip kas nori.

Mr. Pov. Valukeviczia
E. Washington St.

Middleport, Pa.
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PAIN-EXPELLER
‘ PAT Q» f*
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ŠVEDŲ AMERIKOS LINIJA

Naudojamas Išlaukiniai nuo I 
Skaudamų muskulų i

Rcumatiškų skausmų į
Strėnų diegimo 
Galvos skaudėjimo 
Influenzos 1
Išsinarinimų 
Nusimušimy.

L Nusipirkite original] *—1 virinus 
j penkiasdešimt metų aenutvt !
; INKARO vaiflbaienklitf ant pa*
I kelio apsaugoja j ik. Miliūnui bon*

A 
v

♦ ,

Lu parduodama kas lietai*
Knygutes kurioj# Ynlnai nurodo

ma kaip vartoti PAIN-EXPEL- 
LERĮS, pridolama prie kiekvienos ji 
Lpiikofl. Mimnicd knygutėj taipgi 
jsaiikhuima tniulkinriiiAkal kokiuo
se atsitikimui ec gulima naudoti iis 
liirinicnta*.

Vlznne Vahtln?ae
35c. ir 70c. ui bonk<.

A 1 «

, ii j

r £■«<».
Vah» lowtM eirvN mraey 
\ •HOOKl.VN. ’ *

•e aUiliklmui *u gulima naudoti Ai*

Arba u/dsukykilo 
♦jį JI

I
,į| • • • % • * « « i

* . i . . . . Ii ii Ii,

KILIS
PAIN

‘ .. ' ♦ •
JA

S

r . A ” J 1 1 . ' > 111 " “ -

lantic City $3.50. Isz Shenandoah 
25c. virsziaus.

' j ... 'm. n n., .i -u1’iį>iti* i -i , x r Uli-' ' ii i nw|i i i ■ , i įrm n»in u t.i - . .jin.

Apie daugiaus informacijų apie 
szitas ekskureijas kreipkites ant 
Readingo geležinkelio stacijų arba 
raszykite pas John M. Rolin, Dis
trict Passenger Agent, William-

<1 < < * »4sport, Pa.
ANT READING GELEŽINKELIO 
■m—— imu ■■■ ■—■■i ■■■■ | mpuii ii

KVITU knygele Draugystėms del les- 
mokėjimo pinigu ligoniams. Preke 25c 
KVITU knygele Draugystėms del Ka-

M '• < z M ■' -L 'i.L.elk _ . 1 n -Mil s ‘".i L1A•lerlaua nof iodetu plnlgtl ant 
•nairlnklma. Preke ...

W. D. BOCZKOWSKLCO., 
MAHANOY CITY, PA.

15e.

I

2 I If ■ *

liti•>
■

---------- L

CAPITAL STOCIf $125,000.00
surplus ir Undivided 

PROFITS $623,358.02

Mokamo 3-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride
dam prie Justi pinigu J Sausio ir 

•1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalaus su musu bąn- 
ka nepaisant ar mažas ar didelis. * ' v ’j# • ■

G. W. BARLOW, Pros.
J. FERGUSON, Vice-Prcs.irKns

llfr. j*

i

•» • *

(SWEDISH AMERICAN LINE) 

PATOGUS SUSISIEKIMAS
NEW YORK-KLAIPEDA

■ (Via Gethenburg)

Lietuviu Laivakorcziu Agentu Sąjungą Amerikoje 
Rengia RUDENINE EKSKURSIJA

NAUJAM MOTORLAIVI

KUNGSHOLM
Ekskursijos vadas p. J. V. ADOMAITIS.

* „I

tarnui oųvo vciuuo >/.

Lietuvos Szaliu Sąjungos Spaudos*Atstovas
Užplaukia isz New Yorko 11 SPALIO, V. D. M.
SSiSHi iliimži i'į. ..ii"' h^TT^-------------------------------------------- niT îig

s LAIVU ISZPLAUKIMA1 ISZ NEW YORKO
M. S. KUNGSHOLM .................  Szeszt. Spalio 11.
Spalio 11 iszplaukia Lietuviu Ekskursija in Lietuva.

- --------- ------------------------------------------------------------- A

*

8. S. DROTTNINGHOLM............Szeszt. Spalio 18
... Szeszt. Lapkricrio 1
... Szeszt. Lapkriczio 8

S. S. DROTTNINGHOLM .. Szeszt. Lapkriczio 29
Del platesniu informacijų kreipkites pas areziausi Tamstai apenta 

arba bent kuria musu Linijos rasztine. Gauk Lietuviu kalboj spe
cialiai atspausta cirkuliorl apie Linija. Gaunami pas agentus ir musu 
rasztineše. Raszyk ant adreso: <

'Swedish American Line
NEW YORK CITY

4"!'
M. S. GRIPSHOLM ..
M. S. KUNGSHOLM ..

21 STATE STREET.

t

4




