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42 METAS

ISZ AMERIKOS
KA GERO ATNESZE 

PROHIBICIJA.
Washington, D. (’. — In pas

kutinius tris menesius July, 
August, September, prohibici- 
jos bernai aresztavojo apie 188 
žmonių per diena arba viso 17,- 
070 žmonių ir jaigu taip ganu- 
bys žmonis lyg pabaigai meto, 
tai bus aresztavota apie 70 t ūks 
taneziai žmonių. Valdžia iszra- 
do kaltais 7,101 o paleido 10,- 
116 o da noiszklausyta 24,533.

Per tuos tris menesius kalti
ninkai užmokėjo $775,480 baus
mių, konfiskuota 5,515 katilė
liu ir katilu, alaus sunaikinta 
41,426 galonu, 282,274 galonu 
munszaines. Paežiam Septem
ber! aresztavota 4,899 žmonių, 
3,885 prisipažino prie kaltes, 
288 iszrado kaltais, $411,214 
užmokėta bausmėms.

BERANKE MOTERE ISZ- 
GELBĖJO MERGAITE ‘ 

NUO SUDEGIMO
Sunbury, Pa. — Rožiuke, 8 

metu dukrele Charles Mathews 
isz Northumberland, likos isz- 
gelbeta nuo sudegimo per savo 
beraukė motina, kuri užgesino 
deganezia mergaites szlebukia 
su kojoms.

Mrs. Mathews, rodėsi koki 
laika cirkuse ir gimė be ranku. 
Turi keturis vaikus, neturėda
ma ranku dirba viską 
joms.

Kada mergaite atbėgo iu 
ątuba, ai^ianbta liepsna, moti- ' f • 1 • 11

su ko-

na nuplesze deganezia 
kia su savo kojoms, kurias bai
siai apdegino laike gelbėjimo 
mergaites. Slebukes 
nuo zapalku, kurias 
brūžino.

szlehu-

užsidegė 
mergaite

KAS PLAKA PACZIA NE 
GAUS CITIZEN POPIERU.
South Bend, Ind. — Žmogus, 

kuris plaka savo paczia negali 
pasilikti Amerikoniszku ukesu 
“citizen”, taip pasakė sudžia 
(’yrus E. Patter, neduodamas 
popieru Mikolai Berento. Sūdo 
rekordai parodo, buk Mikas 
baisiai suplakė savo prisiegele 
be jokios priežasties szeszi me
nesiai atgal ir irž tai negavo po
pieru.

PALIKO KŪDIKI
3 Z U P L E D O J Ė .

Spokane; Wash. — Tula po
ra atėjus in tiiszczia narna tiks
le parandavojimo, staigai isz- 
girdo verksmą kūdikio, kuri už 
tiko sz u pled oje.

dienos
Kūdikis buvo 

vienos dienos senumo. Kada 
policija surado motina, toji at
sisakė eiti ant daktariszko eg
zamino, ar jiji yra tikrai moti
na kūdikio ar ne.

PASLĖPĖ MUNSZAINE PO 
BAŽNYCZIA.

Circleville, Ohio. — Harry 
Roop, buvo tosios nuomones, 
kad jargu paslėps penkis galo
nus mtmszaines po vietine baž- 
nyczia tai sznipai tonais jos ne 
sujeszkos. Bet sznipai taip isz-

PIRKTA ANT 
ISZMOKESCZIO

BITU NVŽIDE
■v. * A * ' *0 Al

PACZIA
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Lietuvaite Pirkta Ant 
Iszmokescio Per Tris 

Italus Už $160
VISI ARESZTAVOTI.

dabar

Worcester, Mass. — Asztuo- 
niolikos metu Lietuvaite, iszte- 
kejus, bet gavusi perskyra M ar 
garieta Lawton, kuri gyvenda
vo po no. 1 Ledge gatves pas 
patėvi Joną* Pratasza,
suimta White Plains, New Yor
ke. Jos motina, naszle 
isztekejusi už Jono Pratasziaus 
ir neseniai mirė. Margarieta tu
ri viena dvieju metu (lukteri, 
kuria paliko pas pažystamus 
Cambridge, Mass. Jonas Prata- 
szius rengėsi apsivesi su Mag
dalena Antanavicziene, taipgi 
naszle. Margarieta buvo pas pa 
(ėvi kol jisai neiszsikrauste in 
Millburv arti Worcesterio mies 
to. Ji tuomet prancūze savo gi
minėms, 
Yorka.
nesi atgal ne in New Yorka, bet 
in Providence, RL. kur ii su

su

buvo

kad važiuoja in New 
Ji iszvažiavo apie me-

R L, kur ji 
sipažino su Arthur Mareno, 
Louis Rocco ir Morris de Van- 
zo. Mareno ir Rocco prikalbėjo, 
kad ji važiuotu in New Yorka, 
kur jai darbas bus užtikrintas. 
Ji nuvažiavus su jais tonais, 
bet jie pardavė ja de Vanzui už 
$100. $25. pirma mokestis, o li
kusius ąnt iszmokejimo. Poli

cija darydama L__ _ _____
burgh, New Yorke, name ratio 
Margarieta, suaresztavo ja ir 
Morris de Vanzo, kuris turės 
sėdėt vienus metus kalėjime ir 
užmokėt $500 už vergiu prik- 
liavima. Mragarieta viską isz- 
pasakojo policijai ir likos su
imti visi baltosios vergijos pir
kliai, kuriu centras buvo East 
Providence, R. I. — A.L.

darvd krata Green-

PARDAVYSTA ARKLIENOS 
PASIDIDINA KAS METAS.

Springfield, Ill. — Viena isz 
didžiausiu skerdinyczu, kurio- 
ja pjauna arkliu ant mėsos ran
dasi ozonais. Skerdinyczia pri
guli prie Jordan Bros, su val- 
diszkais inspektoriai.^ devy
ni uosia valstijuosa, kuria pra
dėjo penki metai atgal. Dabar 
*toj kompanija kas metas perka 
60,000 arkliu, kurie yra nusiun- 
sti in Rockforda ant papiovimo 
užraugiau mesa ir siunezia in 
užrubeži ant suvalgymo.

Pardavimas arklienos 
pavėlinta nekuriosia valst i juo
sia, bet buezieriai turi tokia 
mėsą paženklinti su 
paraszu idant neapgauti 
kanezius.

inspektoriais

v ra »■

tinkamu
per-
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Lietuvys, Farmeris, No
rėjo Nužudyti Kirviu 

Savo Paczia 
VAIKAS, ISZGELBE JO 

GYVASTĮ.

Ludington, Mich. — Spalio 7 
diena Lietuvio farmerio szei- 
moj i n vyko tragedija. Mike Zy
gutis, kuris gyvena netoli 
Round Lake, kirviu bando nu
žudyti savo paczia. 
tu sūnaus 
mas neleido 
dvstei. Simui 
isz tėvo kirvi,

kuris gyvena

kito

Tik 20 me- 
Benio insismaiszy- 

i ii vykti žmogžu- 
pasiseke atimti 
ir tuo 'bildu isz-

gellvcti motinos gyvasti.
Kiti du vaikai, — trlikos me

tu Walteris irv ienuolikos metu 
Elsie pagelbėjo Beniui paslėpti 
netekusia pajėgu motina, kada 
ind ukes tėvas jeszkojo
ginklo. Jule 'Zygutis, kuri yra 
40 metu amžiaus'dabar randasi 
Paulina Stearns ligoninėj. Jos 
galva yra keliose vietose pra
kirsta. Vienas kirtis pataiko in 
akis. Akis likos'pusiau perkirs
ta. Suprantamas daiktas, jog ji 
laja akimi daugiau nematys. 
Daktarai mano, jog ji pasveiks 
jei neinvyks kokiu nors kom
plikacijų. .

Zygutis

nors
1

pasislėpti

MUNSZAINE UŽMUSZE 16 
ŽMONIŲ.

Newark, N. J. Lyg sziai 
dienai jau mirė szesziolika žmo
ui 11 nuo užtrucintos munszaines 
o daugelis serga. Policija jesz- 
ko butlegeriu kurie pardavino- 
jd žmoniems t a ja trucyzna, bet 
lyg sziai dienai nepasiseko juju 

lavinti kad suvuoste smirdele surast o sergantiejei ne nori 
kur ji nesirastu ir dabar Harry pasakyt nuo ko ja pirko.
sedi kalėjimo negalėdamas už
mokėti 250 doleriu bausmes.

YUKONE SURADO NAUJUS 
PLOOZIUS AUKSO.

Vancouver, B. C. — Jeszko- 
tojai aukso pranesza, buk sura
do turtingus ploczius aukso 
Yukon, Alaskoje, aplinkinėje. 
Thomas Kerrush iszplove 250 
unciju auk.so isz Lake (’reek in 
viena diena. Daugybę žmonių 
važiuoja, in tonais jeszkoti gi
li ūkio.

k •

ŽIRKLĖMIS
■ ■ ^.2;__ .

MYLEMAS PACZIOS SUBA
DĖ ANT SMERT JOSIOS 

VYRA.
i. 1 ■ '[Sp- ‘ ' 1 * •
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KranasMilwaukee, Wis.

Webb, 36 metu, likos subady
tas ant srneyt su žirklėmis per 
.Juozą Martinezai, 30 metu Isz- 
pana, prie restauracijos ant 317
floridą ulyczios. budintojus li
kos tuojaustsuimtas.

Martinez aprciszkc policijai 
buk susipažino su
Liepos menesyje ir tik ana die
na 
vedus.
persiskyrė |u jąją, ir ana diena 
susitiko rcstaųrėijoj idant ap
kalbėti apie pe’rsiskvrima nuo

Webb’ieue

dažinojd brtk motere yra
Kada apie tai dafcirdo,

kalbėti apią persiskyrimą 
josios vyroi

Laike pasiklejimo inejo in 
restauraciją Webb, paėmė savo 
paczia ant ranku ii’ isznesze 
lau'kan. MartineZ iszejo paskui 
ir pradėjo bartis su Webb, lai
ke barniu Martinez dure jam iu 
szirdi kelis ypirs su žirklėmis 
užmuszdamas ji ant vietos.

Kada jojo užklausta del ko 
žirkles, 

Martinez atsake, kad ėjo ta die
na pas pažystama idant jam 
apkirptu plaukus.

neszlojosi su savim

idant

ii?ir - ~ CT : 7 17!. " 7. 7  Į-1*11. '■ , —-

Isz Visu Szaliu - - - - 
REVOLIUCIJE 

ISZPANUOI

4,000 Darbininku Su- 
straikavo; Strytkarei 

Suardyti
UŽSINESZA ANT TIKROS 

REVOLIUCIJOS.

Seville, Iszpanije. — Visisz- 
kas straikas darbininku viso
kiu szaku pramones, kuris isz- 
rodo ant tikros revoliucijos, 
prasidėjo Murcijoi, norint s val- 
dže gana stengėsi jai užbėgti.

Norints valdže daug a reng
ta vojo ypatų iu laika trijų die
nu, bet, darbininkiszki ergelei 
nepasiliauna Sevilleje ir Bar- 
celonijoi 'aplinkines)a.

Malagoje jau kelis
atsibuvo sumiszimai kur dar
bininkai iszarde strytkariu ke
lius. Visi sztorai Lalinea likos 

kaipo protestas už 
aresztavojima straikieriu, terp
kuriu randasi ir kapitonas Ra
monas Kranco, žymus lekioto- 

'kliri aresztavojo Madride 
už suokalbi prieszais randa.

Alfonsas

kartus
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at ei įmurzins iszPagal žint
Rymo, tai kitu An/erikoniszkii 
kardinolam Suv. Valst i juosia

uždą rv Ii v

arkivyskupas
liauna isz San

ketina pasilikti
Edwardas J.
Praneisko, Kalifornijos.

BERLINE
SUMISZIMAI

bandė 
tvarte. Bet szerifas ji ten sura
do ir aresztavo. Dabar jis sėdi 
pavieto kalėjime.
: t Szerifas tvirtina, 
tis buvęs gerokai insitraukea ir 
laike areszto bamles smarkaut. 
Jis pradėjęs keikti ir nenorėjo 
pasiduoti. Vėliau nusiraminęs 
ir be pasiprieszinimo 
ves. v

Kaip visa tai prasidėjo —nei I 
pati Zygutis negalėjo gerai pa-|

Ji silpnu balsu tik 
Jis visados vra

jogg Žygu-

pasida-

NEPASISEKE PERSTATY
MAS SŲ DINAMITU.

Prescott, Arizona. — Penkio
lika nariu isz grupos krutamu- 
ju paveikslu kompanijos Pathe 
likos baisiai guižeistais laiko 
darymo paveikslo isz gyvenimo 
auglekasiu. Laike traukimo pa
veikslo ketino būti perstatyta 
eksplozija kasyk losią, bet dina
mitas eksplodavojo per 
tai. Nelaime atsitiko 

prie

j Fj-

.jas J

Karalius Alfonsas pradėjo 
baisei nerimauti ir mano isz- 
sižadeti karaliszko sosto.

SUOKALBIS NUŽUDYTI 
PILSUDSKI.

Lenk. —

MAISZTININKAI SUDAUŽĖ 
ŽYDISZKUS KROMUS.

pasakoti.
parei^zke:

Per paskutines keturias I 
ar penkias'dienas jis vis grasi
no mane užmuszti, ir daug kar
tu kumszcziavo. Jis sake:“Prie 
pirmos progos asz tavo sukapo
siu.”

Tai ne pirmas toks invykis. 
1924 mete Zygutis sėdėjo 90 
dienu už muszima savo žmonos.

Priesz keletą metu Zygutis 
gyveno West Pullmane, Chica
go j ir laiek ten buezerne, kaip 
raszo “Naujienos”. Tad toj 
Chicagos dalyj gyvenantiems 
Lietuviams jis yra gerai pažys
tamas.
farmoj, bet nuo “ 
kaip matote, neatsižadejo 
dangi norėjo paskersti 
žmona.

toks.
C c visados

Naujienos”.

Nors dabar jis gyvena 
įbuczervstes” 

, ka
sa v o

PADEGINĖJO NAMUS 
IDANT PARODYTI 

SAVO MANDIERA.
' Altoona, Pa. — Harry John- 

23 metu,
Grassoto likos arosztavotas už 
padegimą namu, idant parodyt 
savo mykimai kad

son > ugniagesis isz

meron, 
upes.

grei- 
arti (ja- 

Little Colorado

VALKATA TURĖJO PRIE 
SAVES 15,000 DOLERIU.
J a c ks o n v i 11 o, F1 a. ’ — Policija 

aresztavojo Alberta Phillips 
isz (’levelando, Ohio, už valka- 
tysta. Buvo jisai szvariai apsi
rėdęs ir apsisskutes ir visai no 
iszrode ant valkatos. Kada ji 
sudžia nu'baude ant deszimts 
doleriu ir tikėjosi, kad valkata 
neturės pinigu užmokėti baus
mes nemažai nusistebėjo visas 
sūdąs kada Phillips 
isz kiszeniaus 
maszkn kaip 
duonas, iszskaite isz ju bausme.

Kada ji policija perkrato ra
do ddszeniuosia 15 tukstaneziu 
doleriu pinigais.

* Varszava/ benk. — -Polloije 
atidengė suokalbi dinamitavofi 
“bosą
.Juozą Pilsudski 
ros ’ ’
rei socialiszkos partijos likos 
aresztavotnis už suokalbi. So
cialistu kliube surasta 
ginklu ir bombų. Nužudinimas 
Pilsudskio ketino atsiimti 10 
Oktoberio bet likos 
ant vėlesnio laiko.

įlenki jos, marszalka 
, pagal “Isk- 

daneszima. Asztuoni na-

! 1

atidėtas

GYDO VISOKES LIGAS 
STEBUKLINGU BUDU

!'i Port of Spain, Trinidad. —

iszt rauke 
punduka ba

ptise ke pelelio

Britu Guiana, kokia tai Ame
lia Sealy pagarsėjo kaip ste
buklinga gydytojai po visa ap
linkine ir net kitus sklypus. 
Kasdien pas ja isz tolimu 
krasztu privažiuoja visokį li
gonei praszyti juos pagydyti, 

gy (lyto j uTerp serganeziu buvo 
ir net kunigu.

Sakoma, kad ji sziomis die
nomis iszgyde keturis žmones, 
kuriu vienas turėjo rytu Indi
jos paralyžių, 'kitas pritraukta 
ranka, o kiti du: vienas aklas, 
o kitas nebylys.

SUSIBARĖ UŽ MUNSZAINE 
LIKOS NUŽUDYTAS.

Allentown, Pa. — Andrius 
Miczko, farmeris gyvenantis 
Beersvile, likos nukzautąs ant 
smert per savo kaimynu Myko
lą Kernicki apie munszaine.

• Po žudinstai Kcfnickis pabė
go su automobilium kaip mano
ma in Hazletona. Nužudytas

1 jisai turi 
nauja mandiera kada 'buvo isž- 
sziuikti gesyt ngnes. Paskutine 
Ugne padare bįedes ant 200 
tukstaneziu doleriu, kuria 
Johnsonas pradėjo Phillipsbur- 
ge. Prisipažino jisai, kad per jo 
^7> V 4 1 . 1L 1 • _ 1_____ • < _

tai vis kad pasirodyt savo 
joje mandieroje.

priežaStc sudego keli namai, o 
na u-

paliko du sūnus ir ketino neuž-
• I • t A • . • k

APSIPAOZIAVO SU 
UOSZVIA.

Omaha, Nobr. — Mrs. Lena 
Brown, isz’Omahos, uoszvo dak 
taro W. J. Pinkerton, isz Beth
lehem, Pa. pasiliko jojo pati 
ilna diena. Dr. Piiikortono pati

• ’I t' I .

SZLAPIEJE ISZDUODA MI
LIJONUS PRIESZAIS 

SAUSUOSIUS
Washington, D. C. — Arti du 

milijonai doleriu būna iszduota 
per szlapiujii draugu ve kuri 
kovoja prieszaia prohibicija ir 
kad valdžia sugrąžytu gera 
alų. Po visa Amerika gal buna 
iszduota penkis sykius tiek. 
Moterių d rang u ve National

Organization for 
Prohibition Reform (moterių 
draugu ve ant pataisymo pro- 
hibicijos) turi 200,000 . nariu 
kurios sudeda po doleri ant ko
vojimo prieszais tebyres prohi- 
hieijos tiesas ir kad sugryžtu 
gerymus.

Woman’s
National

”4

ilgio pargabenti savo paczia isz mirė kėli1 metai atgal ir • dnivo 
r - r podukra Mi’s. BrpwnJienę8^ ■ ■**» ' • *1 *40 Wtėvynės. podukra Mrs. Browu.’icnos,.

If Pittsburgh. —> Asztuo- 
niolika darbininku likos 
žeistais, keli mirė ligonbuteje, 
kada didelis trokąs kuriame 
važiavo in darba, 1 trenkė iu

i. i
'» m. , mb*, i •

iw n»im

SU-

kalnelį ir apsiverto.

Moteris esą turinti nepapra
stos intekmes ir gdo labai pas
laptingu budu.

4 ŪKININKAI UŽMUSZTI
Kecskemet, Vengrą i. Ka

da ūkininkai surin'kinejo. jevus 
artimojo czionais, keturi isz 
skaitlio 21 palindo po maszina 
laike lietaus, 
perkūnas, 
kuliama maszina užmuszdamas 
keturis o septynis baisei ap
degino.

OIGONAI SUDEGINO GYVU *

Tame sutrenkė 
pataikindamas, in

' 14 METU VAIKA.
— Pr0- 

cigonai už-
Madryt, Iszpanije. 

vincijoi Almerijoi, 
klupo ant piemenuko ganan- 
czio. gyvulius ant lauko, suri- 
szo ir užmėtė ant laužo. Prie
žastis teip baisaus pitsielgimo 
čigonu su vaiku buvo ta, kad 
vaikas Jięms peyszkadiiio gau-
* a « « a AI* ‘ * • i | *%,

dime.fkaryelhj. , pigomis sue- . . . 4 » . k • k.me kit'Hm pįviete įr yistifi ūi- 
t<laro kiilejuno, ______daro kalėjimo

Berlinas. — Penki tukstan- 
eziai maisztininku fascistu, at
kreipė savo neapykanta prio- 

užklupdami <ant 
(Ii džiausi u k romu 

nulaužydami lan
gus ir. iszvaiKim’lanii žmonis. 
Pakol polieije pribuvo, maisz- 
tininkai iszbegiojo po visas da
lis. Da'Ug kitu vietų laikomos 
per žydus teipgi sudaužyta. 
Polieije aresztavojo daug žmo
nių.

szaitf žydus, 
vieno isz 
Werthemio, f

iszvaikindami

ant

1
II

0

i'''II
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PABĖGO SU
NIGERIU

Sziaucziene Pabėgo Su 
Nigeriu

PASIIMDAMA VYRO VISUS 
PINIGUS.

DVASIOS PERSEKIOJA 
BUDELI; NETEKO PROTO.
Varszava, Lenk. — Czionai- 

tinioje priglaudoje del paikszu 
randasi budelio pagelbininkas 
vardu Kolodzeiczyk, kuris ne- 
užilgio tikėjosi pasilikti
jojo vietos. Kada prisiartinojo 
diena kurioj ketino atsiimt kar
tuves kokio tai žudintojaus,Ko
lodzeiczyk pradėjo nerimauti 
ir ant galo visai neteko proto. 
Mano jisai, kad ji persekiojo 
diena ir nakti dvasios pakar
tųjų kurių, jam kerszina bai
sesne mirezia ne kaip pakori
mu.

J*

Kielce, benk. — Juodas kaip 
smala nigeris^ Mr. August 
Brown, gerai žinomas po visas 
pasilinksminimo vietas, graj’i-/ 
no su orkestrą ir buvo vedins* 
su tūla krokaviute.

Nuduodamas jauniki, 
gyveno pas sziaucziu Mikola 
Tkacza ant ulyczios Karezevs-. 
kos. Po keliu dienu juodas^ 
burdingierius puolė iii aki pa
togiai sziauczienei, 
moterėlei Emilijos.

J ■ ■
M r.

apsi

nedasl-

32 metu
Matyt* ir 

juodukui patiko gaspadinele ir 
ant galo susitarė pabėgti isz 
miesto.

Idant vvras nieko
prastu Mister Brown, pakvie
tė gaspadine ant vakarienes m 
restauracije, nes jam sake, kad* 
apleidžia ta vakaru mies- .4 
ta važiuodamas in Berlinn. Po-‘ 
nas sziauczius gerai pavalgė ir

v*

iszsigere nuėjo namo o juodu
kas nuėjo ant geležinkelio sto- 
t ies. * ♦

Kada sziauczius sugryžo na
mo, rado visus kambarius isz- 

paezios nerado ir pi
nigu. Dasiprato vargszas kas 

nuėjo ant 
apie dingusia 

ežia ir piiugp. bet lyg sziam 
laikui baltus balandėlės su juo
du varnu nesurado.

verstus

atsitiko, 
praneszti

policijos
pa-

f I
I

f
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ISZGAMA PA-TEVIS PRI
VERTĖ PO-DUKRE ANT 
ISZGERIMO TRUCIZNOS;
Ciechanov, Lenk. — Kaimo 

Nedbože,.atsiliko nepaprastaM 
būdas žudinstos, kuri prispy^ ’ 
re Antanas (’zilinskas, priverk
damas asztuoniu metu poduk- 
re iszgerti truciznos, nuo ku
rios nelaiminga mergaite mirė 
sknusmuosia. Staiga mirtie 10Stjiiga 
mergaites, buvo priežaste ati
dengimo žudinstos, o laike ty
rinėjimo iszsidave, buk iszga- 
ma patėvis tris dienas priest 
mirti mergaites, priverto ja ja 
ant suvalgymo duonos su su- ■ 
trintu stiklu. Iszgama likos už- 
darvtas kulejitne. • i

KAREIVIU

DEVYNIŲ METU VAIKAS 
UŽMUSZE MOTINA.

’Firąna, Albania. — Korepo- 
le, pietinėje Albanijoje atsiti
ko labai stebėtinas invykis, ro
dantis albanu asztru atsineszi- 
ma kas link šzeimynos garbes, 
paprastai apsireiszkiantis kru
vinais vaidais, kurie 
nuo vienos g..... ....... .
Devynių metu kaimo vaikutis, 
kuris tu metu, vakarinėse sza- 
lyse mažai suprastu apie szoi- 
mynos garbėj priklausymus, 
apsvarstęs užmusze savo mo
tina tikslu, kad apsaugot savo 
szeimynos varda. * «

Girdedamąs 
kas link jo gimimo, 
pasirūpino revolveri ir sekiojo 
paskui savo motina kol ji ne
nuėjo in vyro kaimyno namus 
ir tonais lauke jos. Kada ji 
iszejo isz ten, jisai nuszove ja 
mirtinai, insidejo revolveri In 
kiszoniu ir rimtai nuėjo n po-

t(*siasi
rent kartės in kita.

iszmet i liejimus
vaikutis

1,000 KAREIVIU ŽUVO, 
TRAUKINIUI NUVIRTUS

IN PAKALNE.
Buenos Aires, Argentina — 

Gauti ežia nepatvirtinti prane- 
sziinai sako, kad Serra Cuba- 
to kalnuose. Brazilijoje, 
rites in pakalne traukiny

misi-
S ga

benęs kareivius priesz sukilė
lius, ir kad apie 1JKMI kareiviu, 
buvo užmuszti. Katastrofa at 
si ti kus geležinĮcely terp 
Paulo ir SaiUhso.

" dllU ' f| 11

Praneszimai apie revoliuci- 
ninku kova.su fe<|eralines vai- « 
džios jėgomis

-f 
Sao

*

I

kitiems 
priesztarau,hi žiuVint, isz kat^k 
ros puses szaltiniu tie prane- 
szimai įszeina.

Paskutines Žinutes ’
•7 Ii •t *

Bloomsburg, Pa. — Far- 
meriui turi vandeni vežti isz 
upes, o Northumberland ir Wy- 
oiningo aplinkinėse farmeriai 
taipgi nukente nuo sausumos 
kaipo ir kilosią dalysią Peniv* 

linijos stoti, kur pasidavė sa- sylvanijos. * *
kvdamas:
Aresztuot.

“ Praszau 
Asz ka tik

mane 
nuszo- 1] Moscow, Idaho. — Po vi- 

sh koiiia valstija Nupuolė snie^ 
-u..J 1 1 j.j u...4.. •.

vitiu savo mot ink isz lan’kė sa-» >
IgiPi, Uthrniiikd Vyta, liet iiivo meilužio įiarrio, kad sugra

! „.LlJ__ ______ l. J Jžlnti mano ssįoiipyuos garbe'.
B .»

lėfc titlandas ^iftirpo.
-. 1 * i m

I®

kova.su


t

UI

filį

py

v. - zftSlO1 Kas Girdėt
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Viednuje policija surado dvi 
senas moteres, dukteres miru
si 1902 mete m i ėst i szko virszi-| 
ninku Sedelinamyero, kuriu na-' 
mas buvo visiszkai apleistas. 
Tosios dvi moteres visai nesi
prausė per 20 metu, kaipo ir 
namas nebuvo szvarintas per 
tiek metu. Sveikatos draugove 
nusiuntė pas jaises darbinin
kus kurie iszveže devynis,veži
mus visokiu szaszlavu. Moteres 
paimta in prieglauda.

visokiu 
bet 

knutęstas 
atsibuvo 
kuriame

Ant svieto turime 
kontestu, lenktynių ir 1.1., 
ana diena atsibuvo 
del rūkytoju, kuris 
Zofijoj, Bulgarijoj,
dalybavo keli szimtai rūkytoja 
.aplaikyti garbe “karaliaus rū
kytoja”. Didelioje salėjo, hote- 
lyja prasidėjo kotestas 373 rū
kytoju, po priežiūra daktaru. 
Titulą karaliaus laimėjo kokis 

, 26 metu 
laika de-

r
tai Borisas Caeaioff, 
kupezius, kuris in I 
szimts valandų surukę 144 pa
perėjus be perstojinu 
tam iszgerdamas kas 
puoduką juodos kavos, 
sibaigimui kontesto, daktarai 
apžiurėju Borisą, nerado jame 
nieko bled ingo. Tiejei, ka daly
bavo konteste neturėjo isz to 
jokios naudos tiktai tiek, kad 
kompanijos pristatė paperosus 
o rūkytojai suruko 18,979 
)>erosus.

priek
valanda

l*o pa- '

pa

skaityt;

a-

1

i

G A U 1J Iii >

svietui:svietui; g 
bet ilgai užriestos nelaiko, 
nepasijunta, kaip 
nusvyra ant krutinės.

aiva augsztvn rieezia, 
ba 

pati galva 
Pel

keles dienas vaikszcziojo kaip 
ne savas, bet to žmoni m nepa
rodo.

Katrie lyg sziol neskaito jo
kiu laikraszcziu ir neturėjote 
jokio supratimo apie laikrasz- 
czius, tai pratinkytes 
bo žmogus be laikrasczio taip
kaip tas darbinis arklys, kuris 
tik tiek supranta ir 
ka po snukiu turi. Seninus žmo
gui buvo užtektinai penkių pa
jautimu kūno, sziadien neatbū
tinai yra reikalingas skaitymas 
ir raszymas, o 
vra svarbesnis
Kaip žmogau ant svieto gyve
ni, jaigu skaityt nemokėsi!

Jaigu gero pamato nepada
rysime, tai ir drūto namo nepa- 
statvsime. *

iszmano,

tas pajautimas 
už kitus.

Domicėlė Healev isz Newark, 
N. J. yra tikrai paveizdinga 

kuri užvedė skunda 
priesz savo vyra ant persisky
rimo, ‘bet apie tai josios vyras 
visai nieko nežinojo.

Kada jojo prisiegele
jum ant keliu ir su juom glamo- 

inejo palicijuntas isz 
sūdo, apreikszdamas 
mui vyrui”, buk sūdąs ji per
skyrė nuo jojo pacziules.

Telegramas nepaduoda,
po perskaitymyi tosios žinios, 
porele pasibucRiavo ar 
liai nusidavė abudu in 
glauda del paįkszu.

moterėlė 3

se< Įėjo

nejosi,
4 4 mvle-

ar

gervn- 
prie-

ko

ja igu tik per kėlės 
ant in* 

liesiu-

k 4 apsirgta pirma 
neturi norą ant

♦ I

Vienam Krancuziszkam laik- 
raszti, kokis lai psigologas isz- 
radineje, buk yra galima ka
li uoaiszkiausia paženk ly t, 
kiam padėjime randasi kožna 
insimylejas,
mi natas prisiži u rosi me 
simylejusio laike kokios 
dos.

Ypatos 
karta meileje,
valgio ir kuom meile didinasi, 
tuom labinus neturi noro ant 
valgio. Ant veido taipgi užeiti- 
neje tankios permainos: akys 
labinus pradeda žibėti, veidai 
tankiai apkaista. Dienoje, kat
roje ketina del savo mylemos 
iszpažinti meile, tai suvis ne-iszpažinti meile, 
valgo ,<> jaigu ir sėda prie sta
lo, tai tiktai bovinasi su videl- 
cium ir peiliu; jaigu piausto 
moša, tai labai pamaži ir žiuri 
in valgi su klaidžiom akimi, ka
da patemina, kad ant jojo kas 
žiuri, tai greitai imasi už val
gio o tankiai tuszczia videlciu 
deda in btiran. Kada jau žino, 
kad su savo mylemu pacziuosis 
arba del jojo atsisako .mergina, 
tai jaigu paeziuosis, 
valgo, arba suvis nieko 
džiaugsmo. Kožnas, jaigu gau
na nuo savo mylemos “atstau- 
Jfa”, Ui stengėsi to neparodyti

tai daug
— isz

(1

Jauniausias Legiono
Kareivis

Kapitonas Nikalojus G. Stan- 
keviez. kuris dalybavo parodo
je American Legion Bostone, 
yra jauniausiu legonieriu ant 

ka-

Bostone 
legonieriu 

svieto. Jisai insirasze 
ruomine t arėdamas 
metu ir dabar turi dvideszimts 
keturis metus.

in 
dv vieką

SZVENTIEJE.

Savžudinstos .Japonijoj yra 
garbingos tiesos nuo szrnitu me 
(u kad žmogaus gyvastis prigu 
Ii prie j<> ir gali su juom daryti 
kas jam patinka. Bet milžinisz- 
kas skaitlis tuju savžudinscziu 
taip pasididino, kad net val
džia pradėjo tuom rūpintis ir 
bando užbėgti joms.

Paprastas
sau gyvasties yra per 
ri” (iszpiovinia sau 
bet mm kada Japonijoj užėjo 
progresas ir Kumpiniai papro- 
cziai, Japonai pradėjo atimti 
sau gyvastis

būdas atėmimo 
“ karaki- 
viduriu),

rper- «pasikorimu, 
trucyzna, atsigulimas ant 
ži ūkeli u, szokimas 
namu ir 1.1.

Lyg
atome sau

gele- 
nuo uolu ir

sziam laikui Japonijoj 
<y v as tęs 11,578 ypa

tų arba paprastai kas metas nu 
sižudo 15,000 ypatų. Jaigu taip 
tolinus bus, lai szimet atims 
sau gyvastes daugiau kaip 30 
tukstaneziai ypatų.

Japonijoj szimet užėjo didele 
bedarbe, kokios nebuvo per 
szimtus met u. M ilijonai žmonių 
randasi be darbo, kenezia badu 
ir vos gyvuoja ir tas yra prie
žaste tiek snvžudinscziu.

ATSAKIMAI
Mrs. J.J. Shenandoah, Pa. — 

Sujeszkojimas 
ga’ užima mums lik brangu lai
ka ir siijeszkojima to numario 
kuriame buvo apie tai apra- 

szvta. Praneszkite tomistą ko
kiam menesyja tas buvo patal- 
py ta.

' Alex. B.,

4 i apie vėžio Ii-

neuž-

Mount Car*

(’entralia, III. — 
Tamistos apraszymas apie atsi
tikimus karojo sziadien 
imlu žmonis, o prick tam užim
tu daug laiko pataisyti. Acziu 
už pasinis ma.

Mrs. Aniele D.
mel, Pa. — Turekie kantrybių 
gal vėla susi taikinsite ir 
vensite sutikime.
garsyti laikrasztyja jusu nesu
tikimo, o tokiu sziadien randa
si tukstaneziai tarp jaunu 
dusi u porelių. Gal piki urnas 

du

gy- 
Neužsimoka

ve-

pereis ir vela busite kaip 
karveliai. I

PAJESZKOJIMAS

Aszt Kazimieras Mastaitis 
pajeszkau Kazimiera Laurinai
ti ir Adolpjia Matusevicziu.

Į u
. 1

Praeitu Metu
v
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Muses
| H

Tu žinai, kaip jaueziasi mu
riniem. Kaip tiktai ateina

sės, bet bebuvę matyti ir mušiu 
ir nbclb ir plasztakiu — nieko, • « • '1 » ' 1 . 1 .kas linksmai! sptirda saules 
sžviesbje. Danguje nebuvo ne 
vieno žydro kras'zczilikoj nei 
vieno saules spindulio:‘nebuvo 
nei žalio lapelio. Nuogi medžiai 
pilki (lebcays ir ledinis vejas, 
kerpąs kaip žirklėmis nieku

šes
szaltis, jos |)asidaro sil|)nos, tu
pia ant langu stiklu ir dargi ne 
nulekia tada, 1
pirsztu. Ir viena ryta tu rasi 
jas negyvas prilipusias prie sti 
kili.
Gvveno karta didele rudumu- *

se vardu Zum-Zum. Viena szil
ta vasaros diena, kai Ipivo ati- 

f<l ........................ '
tuve ir niekuomet jau neaplei- Zum buvo atsargi, 
do jos, nes taDbuvo vieta, kame r

kaip paliesi jas įiepudengta kūneli.

kln.

Kokui litinio dabar gyventi 
sziltojo virtuvėje! Aklinai už- 
daryti langfti nepraleido szal- 
<’zio, o prie luito buvo taip szil-. 
ta, kaip puikiausia vasaros die
na. Tiktai negalima perdaugPiktai negalima perdaug

tarytas langas, ji i'nleke in vir-iarti dili pne.ii gnies, bet Zum- 
* *1 J* 1 * • « « t y-k a k 4 jft U t

• Zum-Zum gerai suprato, kad 
galima buvo gerai iszsimaitinti jai pavyko iszyengti didelio pa
ir ežiu muse puikiai jautęsi. ’ ..ir ežia muse puikiai jautęsi. vojaus ir ji džiauggesi ir pateii- 

Spintoje visuomet buvo cuk- kutą tryne savo prieszakines 
raus trupiniu, 
pieno ir kavos laszu, todėl val
gymo ir gėrimo visada buvo

o ant
v vuiv- | v

skobnies lenteles.
Mažoji Zum-Zum buvo
ji rūpinosi ne vien savimi, ji

bi-
cziules ir pažystamas, su kurio-

ge raS

pakankamai. Tuo laiku kada ji galvojo apie kitus, hpie seseris 
nesmailižiavo ir nevalgo, ji va- dėdės ir tetas, kaimynes, 
le prieszakinemis lentelėmis

Karta atjojoipopas pas viena 
savo 
tas.
vaiszes,

aveliu ir tapo gerai priim- 
Isz pradžių buvo dideles 

o paskui puota iki vė
lybai nakeziai. Kada popas at- 

sunkiomis kojo- 
iszejo, pajuto, kad

si sveiki no ir 
mis laukan i

gana sunku dasigauti 
Szventasis Jurgi, 

Szventasis Elijau ir Szventasis 
Mikalojau pagelbekite man,” 
melde popas su atsidavimu. 
Tada smarkiai pasistūmėjo, 
paszoko ir

jam 'bus 
ant balno: 4 4

man
popas 
smarkiai

<r n
pasistūmėjo 

ule jo antroj pusėj 
arklio ant žemes. “Jus szvien- 
tioje”r. suszuko popas užmeti- 

“nors asz irnejaneziai visus

Ii " >M *A ** S.

JĮ Zipn-Zngrfmses stfiZmeta tarp lubų ir sienos.

Pagaliau asz vėl p 
j»Hj- ' ■ .............

Bet musek iazlakste, apimtos 
baimes stikinejosi tolumoje ir 
nustebusios'žiurėjo in ja.

Viejna isz jus suszuko:
— Kas tai per baidykle?
Antra suzimbė:
— 5 Pažvelkite in ta 

ragana!
0 treczioji juokėsi:•
— Poniute! tamstos spar

nai sziandie nevalyti!
Ir visos juokėsi.*
Zum-Zum buvo nustebintu ir 

užgauta. Jabpasidare ’ sunku 
laikytis ilgai ore ir ji nusileido| ir jai kilo noras pakilti su du- 
ant prielangio. ’

Ji liūdnai ture:
— Nejunti ne vienu isz jus 

nepažystu manes? Juk asz Zum 
Zum!

Ji iszvardino kai kurias 
seris, tetas.ir vienmetes, kurios 
buvo drauge su ja jaunos perei
tais metais ir gėrėjosi gyveni
mu.

Bet nauja mušiu karta nepa
žino ne vienos isz ju ir kuo dau
giau nepažystamu vardu sake 
Zum-Zum tuo labiau jos netikė
jo jai ir darėsi nemalonesnėmis.

jus!.. *’

storu

.1

se

^IŽioį:
ma vieta tarp num ir sienos, 
nuleido sparnus ir nutilo.

Vėl kažin kds pasaulyje pasi
keitė ir visi gyveno nauju gy
venimu.

— Man reikėjo mirti rude
ni, kai mirė visds mano sese
rys! — liūdnai tarė sau ji ir pa
žiurėjo in lengvus durnus, ky- 
lanczius nuo židinio per dūm
trauki toliau in lauka, auksztai 
virsz stogo, virsz namu, iii sau
les auksztuinu, in žydrąjį dan
ga. Ji žiurėjo i n. melsva stulpą

4

•H

i

sparnus ir nugara. Gi kai ji ne mis ji linksma metu laika leido, 
sidabino, tai domiai seke dir- žaisdama, skraidydama ir zim
busia prie luito Marija; kaip ji bedama. Kas gi pasidavė su jo

mis? Jie tikriausiai visi mirė, 
nes kitaip in ja tikriausiai at
eitu ne viena, tai kita. Bet nie
kas neejo. Tai labai kankino 
Zum-Zum ir, nors ji gyveno la
bai gerai, ji dažnai tūpdavo in 
kerte, dūsaudavo ir lindėdavo 
mirusiu. Gal but, ji net verke 
kartais, bet asz negaliu to tvir
tinti, nes mušiu aszaros taip 
mažos, jog ju nepamatysi, 
gu intimpiai neinžiuresi.

Zum-Zum skaniai valgydavo 
ir gerdav(>, jai buvo szilta. ir 
gera miegoti; jie miegojo per
daug ir todėl aptingo, nutuko ji 
daugiau tupėdavo arba szliauž- 
davo siena ir lubomis, negu le
kiodavo.

Jai darėsi per sunku lekioti. 
Ji. pati stebėjos, kad isz tokios 
judrios pasidarė nerangi : bet
n ....
priprato dargi prie 
nors ir labai Sunkiai.

Žiema tęsęsi ilgai ir, 
dienos buvo trumpos,

sidabino, tai domiai seke dir-

kaip jikure ji, state puodus, 
pyle in juos druska ir priesko
nius, ma.isze, ome putas. Muso 
stengėsi inspeti pagal ta darbu 
kuo jai teks ta diena pasmali
žiauti.

Gi kai Marijos nėbuvo virtu
vėje, ji sznekejo su svirpliu, ku 
ris gyveno dūmtraukio plyszyj 
ir greitai susibieziuliavo su 

Svirplys buvo labaimuse.
linksmo budo ir nenustodamas 
plepėjo ir liežuvavo, klausinėjo 
ir pasakojo. Badavo taip pat ir 
svecziu. Marija vos tik atidary
davo ryta Įauga, kai per ji insi- 
verždavo visas mušiu spioezins 
seserų, tetų ir kaiminku. Jos 
sveikindavosi su Zum-Zum, isz- 
pasakodavo jai visas naujienas, 
o Zum-Zum maloniai siūlydavo 
joms kavos ir pyragaieziu. Ji 
turėjo pakankamai viso ko ir ji 
galėjo vaiszinti. Gyvenimas bu
vo amžina szvente ir laikas ei
davo stebėtinai greitai. Nespė
jo ji apsidairyti, kaip vasara 
praėjo ir atėjo rudito.

tris pasiszaukiau, bet visgi ne r
turite jus visi trys mane kartu 
kelti.” *• J ■
.................................... ■■ , j I.

Dirba Kad Užbaigt
Mokslus

’ K

b
i

Znm-Ziim isz.prJdžios liepa-' 
stebėjo nieko. Ji gyveno gerai. 
Kas jai darbo, kad kieme kiek
viena naktį visa apsidengdavo 
szalna. Jos sziltoje virtuvėje 
buvo jauku. Bet ji visti k paste
bėjo kad pasaulyje invyko per
maina. Marija eme vis recziau 
atidarinėti langus, ir todėl gi- 
minaieziai ir pažystami negalė
jo atvykt in ja pavieszeti. Jai
gu kartais ir atlėkdavo kokia 
bieziule, tai buvo stebėtinai 
silpna, vo& paliesdavo skanius 
szmbtelius jai Zum-Zum,

žaisdama, skraidydama ir zim-

mis ? Jie tikriausiai visi mirė

jai-

nerangi: 
greitai ji apsiprato su tuo. Ji 

vienatvės »

nors 
Zum- 

Zum buvo pakankamai laiko 
apie visa pamanyti. Ypatingai 

atsiras

M..
K7.:v:

fe
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McCutcheon

Jos zimbėjo viena kitai:
— Bukime atsargios! 

kažin kokia beprote!
— Prieikite! — baimingai! 

maldavo Zum-Zum. — Juk per-' 
eitais metais asz turėjau daug 
seserų ir bieziuliu... Musu buvo 
taip pat daug, kaip dabar jusu, 
ir asz buvau linksmiausia; bet 
atėjo ruduo ir visos mirė. Pas
kui užėjo žiema — asz pasili
kau viena ir maniau, kad visas 
pasaulis žuvo. Dabar vėl atėjo 
pavasaris, asz vėl pamacziati 
mano artimąsias tokias paezias 
vikrias, kaip ankseziau. Asz 
taip laiminga matydama jus! 
Kodėl gi jus taip nemalonios, 
laikotės tolumoje ir 

Į pripažinti manės savo 
m i ?

Jaunos muses prisiartino in 
ja, klausėsi jos su auganezin 
nusistebėjimu iri eido jai kal
bėti, iki ji pradėjo sunkiai kvė
puot ir kosėti.

Tuomet jai atsako muso
auksi'niais- sparnais ir” akimis 
isz rubino, matoma viena 
drąsinusiu:

| — Ponia, visa ku tamsta 
pasakei, nesąmone! Tamsta lai
kai mus puikiomis, bet tamstai 
bepavyks mus apgauti. Kiek
viena muse gerai žino, kad pa-

rnTai

nenorite 
seseri-

rnais. Szvelmis, sziltas kvėpa
vimas ienunesza ja ten, in sau
les nuszviesta auksztuma,in žy
drąjį dangų! Ir ji szliauže vis 
areziau ir arsziau ir staigai ne
begalėje kovoti su savimi. Vie
nu szokimu ji atsidūrė tarpe 
mėlyno, ja supusio durnu stul
po ir dingo jame.

Ji nežinojo, kaip (ai atsitiko, 
ji buvo nustojusi lygsvaros, nu
stojusi sąmones, ji puolė ir vie
nam akimirksnyj virto mažu 
žiupsneliu pelenu ant židinio.

Ji nejauto jokiu kaneziu pul
dama in ugni, nes buvo be są
mones.

. Isz plyszio czirszkejo svir
plys, pasakodamas svecziui in- 
vairias naujienas. Prie atidary- 

j to lango žaidė muses, insitiki- 
kad gyvens amžinai,

czirszkejo

n usios, 
jai g u neprarys kregžde. 
.MJszverte Arėjas Vitkauskas.

(‘‘Žiburėlis”)
— Arėjas Vitkauskas.

• (“Žiburėlis”)
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LABAI PATOGI IR 
LINKSMA KELIONE

IN LIETUVA
SZVEDU 

h AMERIKOS

"h

V

LINIJA

su

(Swedish American Line)
Patogus ir greitas susisiekimas 
Dideliais, Naujais ir Modernisi- 

kais Motorlaiviais

NEW YQRK - KLAIPEDA 
(Per Gothenburga)

Praleisk Kalėdas Lietuvoj
Dvi Kalėdinės Ekskursijos 
Užplaukia isz New Yorko

S.S. Drottningholm 29 Lapkricxio 
M.S. Gripsholm ..... 6 Gruodžio

Užsisakykit Vietas Dabar

Laivu Užplaukimai isz New Yorko 
M.S. Gripsholm ... 1 Lapkriczio 
M.S. Kungsholm . . 8 Lapkricxio

Del platesniu informacijų kreip
kitės pas areziausi Tamstai arenta 
arba bent kuria musu Linijos rasz- 
tine. Gauk lietuviu kalboj speciali 
cirkuliori apie Linijos patarnavi- 
ma. Gaunami pas agentus ir nųpu 
rasztinese. Raszykite ant adreso.

SWEDISH AMERICAN LINE
21 State St. New York City
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saulis atsiranda tiktai mums at 
sirandant. I ki mus nebuvo nie
ko. Ir niekas dar nematė, kad 
muse mirtų... jaigu bent kai ja 
ryja kregžde arba žvirblis. Ru
duo arba žiema? Apie tai mes 
niekuomet nieko nesam girde-1 
josios. Kiek žinom — musėms 
visuomet buvo taip pat, kaip 
dabar. Ar no geda tamstai pa
sakoti tokius nebūtas dalykus?

Likusios musėse insižeidu
sios dūzgė, o viena isz ju balsiai 
suszuko:

Argi jus nematote,

szmbtelius jai Zum-Zum, tin
giai atsakinėjo in\lausymus ir 
pasiteiravimus ir f netikėtai 
vosznia, nebaigusi kalbos, kris- 

nebejudedavo. Zum- 
Zum paklauso svirplio, ka tai 
reiszkia, bet jis neatsiliepė. Ir 
kai Zum-Zum inlindo in skyle 
ir pažvelgė ten, tai pamate, kad 
svirplys miegojo, isztieses savo 
visas szeszias kojeles. Jis dabar 
vis miegojo nuo ryto iki vaka
ro ir nuo vakaro iki ryto.

Zum-Zum nežinojo kaip tat 
suprasti ir jai pasidaro labai 
sunku. *

Ji palauke, kada Marija isz- 
ejo, ir iszleke paskui ja pasižiū
rėti ir, gal but, sužinoti, kodėl 
svėcziai jos nebelanke, kodėl

< Javo ir

H
5a

Dana Met'ntcheon, sūnus 
A meri kol i i szko a mliasadoriaus 
Anglijoj, kuris lankosi in Wil
liamson kolegija Bostone, dir
ba kaipo praszcziausias studen
tas, neszdamas vandeni ir kitus 
šukiaiisius darbus kad tokiu 
budo uždirbti pinigu ir užbaig
ti mokslą.

jie buvo taip nuobodus ir silp
ni, dažnai apsjrgdayo ir mirda
vo tuo laiku, kai ‘būdavo su ja 
virtuvėje ir gerdavo kava.

Kiėme Zum-Zum vos vos ne 
žuvo. Ji tik suspėjo pastebėti, 
kaip visa pasikeitė; ja visa ap
ėmė szaltis, sparnai pasidaro -1 1 • t ,* . • •

, K

su- i

LIQA NERVU
Ar tavo vyras serga?
O j, serga! daktaras sa-

I • •

Kokia veiksme tosios Ii-
k e, ligų nervu.

Abu paeina isz Kauno guberni
jos, Babtų parapijos, iPepailli 
Sodžiaus, 
sziuo adresu?

Kazimieras Mastaitis,
234 Orwigsburg St.

Tamaqua, Pa. pats jaimy«tos tėję liga turi

Meldžiu atsiszaukti 
lt.

gos i
— Kaip tik ant ko, dirste

li kaip tai, padekime ant bute- 
lo su sznapsn ar kaziru.tuojaus 
rankos dre'ba, 
kaip kurmi no..į

o 
m

akis žiba
Fur but no

Ii

sunkus, kojeles sustingo ir 
pasidarė tamsu akyse. Ji surin
ko paskutines jogas, nutupe 
Marijai ant galvos flangalo ir 
buvo tuo bildu atneszta namo. 
Jaigu Marija nebūtu buvusi 
arti, tai. Zum-Zum> niekuomet 
neimtu pasiekusi virtuves gy
va.

Reikėjo kai kurio laiko, kol 
Zum-Zum galutinai atsipeikė
jo. Pamažu ji atsippikejo ir at
siminė vsa matyta.

Aid kaip ten stebėtinai tusz- 
cziu! Ndbnvo net baisu kregž
džių,. nuolat.nuikinaneziu mu-

i .

ja kankino mintis, 
dar kada nors 
siu? Juk tai butu baisu, jaigu ji 
liktu vienintele muse pasaulyj. 
Vieniszas gyvenimas juk blo
gesnis už mirti. Po mirties nie
kas daugiau netrukdo ramybes, 
gi gyvenant tenka jausti ilgėsi 
ir rupesezius.

Ji, tiesa, dar turi viemvbran- 
gu bieziuli — svirplį. Bet da
bar jis miega, ir ji negali jo pa
žadinti. Ar nubus jis kada 
nors ?

Jaigii dargi jis nubus ii’ bus 
jos bieziuliu, vis tiktai jis sve
timas ir negali pakęsti artimų
jų. •

Tai pamanius skausmas
spausdavo jai szirdi, galva da
rydavosi sunkesne ir dargi suk
rus pyragaieziai ir kava nebu
vo skanus. Kas isz tu turtu, jai
gu negali pasidalinti juo su 
kiio nors.

Pagaliau praėjo žiema, atėjo 
pavasaris ir vėl saule skais- 
cziai szviete ir szilde. O dvieju 
medžiu sodno buvo galima pa
stebėti tarpe sausu szaku žalias 
atžalas. A ;

Viena puiku ryta invyko ka
žin kas stebėtina.

Marija placziai atidarė vir
tuves langa, ir iii virtuve in^i- 
verže kvapus ir gaivinas oras. 
Jsz pradžios Zum-Zum sudir
bėjo, bet paskui atsigavo ir pa
sidarė jaunesne. Po trumpo svy 
ravimo ji iszdryso palikti sgvo 
kertele tarpe lubu iY sienos ir 
prilėkti prie atviro lango. Vos,

Argi jus nematote, kad 
ji beprote? Palikite ta plepe ir 
eime geriau szokti!

Ir visos linksmai eme mosuo
ti gražiais spindineziais spar
neliais ir nulėkė...

brangios sesc- 
už-

PAIN-EXPFILIII
G/’

*»■

1 * ■ #■ 
simine vsa matyta.

ii’

tiktai ji-atsiduVe 'arti jo, kaip 
iazgirdo brangu, senai trokszta a a a r * AMl CVrgįUl BURIU UUl\O/)lUl 

savo giminiu zimbi may pamate' 
vi^i spieczu gražiu, jaunu, spin

r

daneziu ir labai judriu mušiu.
Nustojusi lygsvaros nuo 

džiaugsmo Zum-Zum puolė in 
jas; atsidūrė spięczio viduryje 
ir leke su isztiestuis sparnais 
(ai in vienu, tai in kitu arti-

I 4 1 1 " — *

minusia muse. Ji .stengėsi pa
griebt jas, prispausti prie kru-

* a * . a «

I

tinus, piibucziuotų ir szauke už-

r

dusdama:
-^Seserys, brangios seserys!

. - Seserys, 
rvs! — maldavo Zum-Zum 
.dusdama, bet ne viena muse ne 
klauso jos.

Po valandėlės jis atsidūrė vi ė 
na ant savo prielangio, o visos 
muses žaidė tarp auksiniu sau
les spinduliu. Zum-Zum tupėjo 
vien akimirksni lyg sutrenkta. 
J i'negalėjo suprasti, kodėl jau
nos muses pasielgė su ja taip 
nemaloniai, o ji juk taip ilgėjo
si be j u visažiema!

Pagaliau ji nutarė gryžti* in 
savo.virtuve ir pažiūrėti, ar ne 
nubudo svirplys. Ji norėjo pa
pasakoti jam apie savo nuoty
ki ir pasidalinti savo sielvartu.

Svirplys isz tikrųjų buvo jau 
nubudęs, bet in ji atėjo kitas 
svirplys ir jie czirszkejo abu 
lenktyniuodami.

, Kai Zum-Zum nustebinta ir 
kiek sutrikusi inkiszo galva in 
plyszi, jos bieziulis piktai tarė 
jai: . r

— Ko tamstai reikia? Argi 
tamsta nematai, kad asz turiu 
svecziu? Asz neturiu laiko ple
pėti su tamsta!

4 
*
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Sala Burtininkes Martos
SAULE
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namus, savo 
siiVo kai’MI'

I T V '
til’s,, marią rabąininkus. Musu 
laivą! sukinėjosi pę visas mu- 
ias, jujkupczįni bijojosi, o pi
ratai .galėjo ant kupeziu .už-, A , ,,T . ....
puldinėti netik ant mariu lą*l nori tave visada laikyti prie 
ir ant sausžemio. Ciela kąravn- ’ 1 ' ' “ ' '
jjąį nuims tekdavo. Isz pradžio 
ręilcędav.o ant karavanu : p- 
Jaiyu užpuldinėti ir gvoltą,tal- 
iinti lobius: vėliau kada.musu 
gurbe pasklydo po, visu phitp

paųiulytu męs raudona vėlią 
va su mariu szunio galya,. / 
’ * ...• . . ‘ ./7‘.
i

■Į » * , ' ’ j 'k ’ 4 ’• r I s ' ’ ’ ' • ■" *■ '■ *•'’ , ' ’ 4J-WJ i ’’

rojo but laikai, o juos žinau tik 
isz tėvo įr senu razbaininku 
pasakojimo; bet asz, asz aju 
ir iszaugau besimuszdamąs už 
kožna pinigą, už kožna vyno 
baczka, už kožna mažiausia 
skuduri, 
varta reik atimtu Tie szunes, 
tie vilkai, tip mariu gaivalai, 
pilnevoja ant vandens ir ant 
žemes! — kalbėjo Zigfridus, 
įkuždamasis daugiau pats 
priesz save negu priesz paežiu, 
kuri atsisėdus priesz.ji, ramiai 
visko klausė: nepertraukdama 
jam kalbos, nei. vienu žodeliu. 
Nuo pats kūdikystes dienu ji 
ramiai visko klausė, liepei-, 
traukdama jam kalbos nei vie
nu žodeliu. Nuo pats kudikys-

i < i'1*'

)

jĄsako. Hunonas [ri .savo turtingus na 
L ILJIJT 11 1 KIMI 1 A V 4

prid,eryžtos, kaipę pilies sargj"- visą, o Vitalįenai turėjo kadąi
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daugiau ręikiu
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sznairuodamaL, Czią atejaą isz apginl^liuoįas, pilis 

‘ ...
bos .viršininkas r— pyidure.

Zigfridas pasižiurėjo in ji 
perverianąziom ukim ir vėl sa
viškai suszuko:

— Ga| tu,pirmutinis maisz- 
t įninkąs! r, »; ■,

v atsiliepe
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szvohuąu kalbėti, kaipi pi rmu
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SUMANIAI VOGĖ, BET

; ■■ *« w iU ■tini savo piktumą supratu kad 
■ - ‘ i

Matai, mmię sūnau,

nori )H2Į tarėsi padalyti l>ol>ų,

, šia savo suorganizuotiib pirą*
;l t?J|g||HH|gg

laiyip sukinėjosi pę visas ma- 

rhtai .galėjo ant kupeziu

k * t

tas labai negorą.
IWI llllįRlI

tina tavy per thing , gįaiuoąeja
• • j t _____

i szkeleis in tolimas Indijai, 
kur gabena iki szioliai nema
tytus, brangius tavoms! Jau 
pereitame amžiuje gabenta isz 
Maderos nuo Atlantiko sahi—- 
brangius ir gardžius vaisius ir 
v’yna, bet tas viskas buvo nie
kai sulyginus su aukso piesko- 
mis, kokios atrasta Amerikoje. 
Tu piesku noriu turėti pilnus 
laivus — asz noriu girdi moto- 
riszke! Kada tuos turtus da- 
gausiu, hanzeatus isznai'kyslu, 
visi mariu ir sausžemio keliai 
turės man mokėti moksetis vėl 

alteinbasai, ano sūnūs turi pagarsėti kai
tai vus, 

ovincziiis portuose Ilambur- galybe 
> ir Lubecku; kada isz Veng- 
jos gabenta vyno baczkos, o 
z Gudijos tenjnuo Naugorodo 
‘žtu brangios szubos ir skil
ls; kada pagalios Vislu phik- 
nta cirli troptai su 
ant po tam anuos Kara liau
ju ir Gdanske paleisi toliau 
it Balt i ko ir Vokiszku mariu, 
i tie labai da buvo niekais 
(lyginus su tais kokius dabar 
ibenama. Bet ka tu žinai mo- 
riszke, tu nors isz aukszto 
mimo ir dideles pilies paei- 
, bet turi tiktai bobiszka pro- 

ir bobszka supratimu apie 
ratus.
Jam priminus jos 
artos krūtine nuo 
no pasikėlė ir jos

Turiu

— Asz, asz, turiu pamesti 
azbajus? (lai isz vado pasilik- 
i hanzeatu nevalninku ?— kal
ėjo tolia h Zigfridas.
Įsižadėti, turtu kuriuos taigi
abar kupeziai karavanais per 
mrias ir sausžemiu gabena? 
eniiHi, kada buvo tiktai auk- 
niai ir sidabriniai žibueziai, 
rba gražus karoliai ir Vene
ros zerkolai, nuo Adrijatiko 
tariu;

abenami; kada isz Bizantijos 
insžemin gabenta brangus at- 
»sai makalai, 
hint anais prikrauti

net iki krnszju Angli- 
Skandinavijos ir Pomares

javais,

paėjima, 
atsidukse- 
akyso pa

rode aszaros, kurias vienok 
rngesi užslėpti.
Vienok Zigfridas aszaras pa
ute ir t nejaus asztrini atsi- 
‘pe:

razbaininkus 
Vitalienu

priesz kurios vardu arba pami
nėjimą turės drebėti netik kup
eziu karvanai bet bagoeziau- 
siu grafu ir baronu pilys.

— Ar-gi ir tu Zigfridai 
savo surinktais turtai 
turn gyventi taip, kaip tie ba
ronai ir bojarai arba susine- 
szes su kupeziuis vesti kup- 
czysto su tolimomis žemėmis 
ir tuo budu apturėti ta auksą 
kurio taip labai pageidauji? — 
atsiliepe Marta, kada Zigfridas 
ant valandėlės buvo nutilęs.

— Ne tik aukso, bet ir val
džios pageidauju! noriu jos 
del saves ir did sunaus — tare 
Vitalien truputi ramiau.

Martai turbut kokia mislis 
tuojaus galvoje pasipynė, nes 
ji greitai atsistojo, padėjo sa
vo ranka vyrui ant peties ir ta
re:

po didis mariu
gimines

, su 
negale-

1 I T !» 1 ' ► '■

— Zigi’ri^ai!— Zigi’ridąiJ 
szalia stovinti Murta ir pasi
žiurėju in ji muldaujancziai

Jos bąlsas ramus, 
kaipi giesmingas ir 
szvclna*^ 

. razbainipka sujudino, 
pripratus tij< pym gaudimo szu- 
viu nup laivo in laiva oszimo 
ginklu ar paglios buszavimo 
mariu tputojąncziu vilnim

— Zigfridai! —- tarė antru 
syki pŲguldydąma ranka ant 
jo kumszties.--r Hunonas liek 
sykiu tau velijo gero.

— Zigfridas jau atvėrė lu
pas ir norėjo surikti ant Mar
tos su keiksmais, bet ar balsas 
ji apmalszino, ar paties Huno- 
no drausmas ir asztrus žvilg
terėjimas in vada jam didi pik
tumą sulaikė. Juk ir su H'uno- 
nu jau kovoti perdaug negali
ma. . ) .

ir ant saąsžomio. Ciela kayava-
• . t 1 w

f.

K
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skardiui 
dyvinai 

turbut ta nuožmu
“ .*< 2 ” ' J. *’* ' ■ Į

kuris

karavanu 
laivu užpuldinėti ir gvoltą "> T . • • * * • • - •

gurbe pasklydo po visa phitą 
svietą, gana buvo kad isztolo 

‘ i-
o 

tuojaus,patys savo tayo.rų tįąli 
mums atįįuodavo. Geri tąi Įu^

•4

Man daug sykiu velijo 
žinau ta gera ir pasl- 

szventima! — sumurmėjo tik
tai in save ir, atsisėdės ant 
puikiai iszkloto suolo atsiliepe 
in Hunona:

— Tai-gi ko reikalauja tie 
mariu tvariniai?

— Reikalauja naujos ke
liones isz kurios galėtu...

— Mane

gero!

atsisėdės

ręikedavo ant

už kožna
kuri jiems ne prlo

savo sijono, o tiujuk 
cz - -- • 

turi ( b H t i razihui n m ku.
• 1 1 • «
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pinkli! asp,nęriu butu yaęlqp

tjes ir ki^yoti, .kaip tayp toyap, 

Ąsz nenoriu būti razbai-

KVAILAI PABĖGO
Skirsnemune — Rugsėjo 

d., apie 11 vai. isz klebonijos 
iszejus kun. J. Povilaicziui !n 
bažnyezia, nežinomas 20 metu 
vaikinas drąsiai inejo pro du
ris ir pagrobė nuo stalelio re-
1

.... aMJ. . A

e

'M

smzukodrąsiai ,yįg<>.
Si

Imti :
vėl Zigfridas.

tcriszkel

Taip, taip, tu nežiūrint 
sztybiu ir turtu, kokius tau 
teikiu negali pamirszti savo 
aeities. O, delko asz tavos 
prikauszcziau lenciūgu kur 
ie kokio >tulpo, neliepiau 
ip kitoms moterims ant lai- 

t dirbti arba tvariniams ma- 
i ant prarijimo atiduoti! 

tu ncpacini isz 
tugarado bagetu bajoru, bet 

5 kokiu burtininku, kurie, 
irie nieką save patogumus 
•žnam antinesti. Žvilgterėjai 
mane, o darbar da su savo 

iždejiniais buntavoji man sn-

n n
ant 

rot losi

burtininku,
. savo

— Zigfridai pasakojai apie 
tolima ir nauja atrasta žeme, 

tiek daug aukso 
skaniu vaisiu , ir

kurioje yra 
tiek daug 
brangiu grudų, kuriuos. szak
nimis vadina; kadaise tu man 
sakei, kad tenai žmonių ne
daug, tai, delko negaletumem 
in tenai nukeliauti, apsigyven
ti toje naujoje žemeje ir s u nu 
dorai iszaukleti ?

— Jva l asz, 
įlinkas turecziau

mariu razbai- 
užsiimti ta 

nicksze kupezyste! Ne Zigfri
do Vitalieno-Simus tiktai ma* 
riu razbaininku gali būti! Ar

1 girdi ?

Zigfridas, užkeikiu tave 
Aukszcziausiojo 

irdo, nesakyk, kad Vigo 
ntavoju, juo labiau asz gel
iu ir noriu, idant jis tave lą- 
iu mylėtu ir guodotu.

— Tai delko vaikas nelinks- 
prie manos? — pertrauke J 

gfridas.

t Dievo
asz

♦ 
•

<> po tam pridūrė:— 
delko asz taip buvau kvai- 

< ir silpnas kad pasidaviau 
ve praszymui ir, vieton ji 
die su savimi in tolimiausias 
liones palikdavau 
s! Bucziau ji iszmokim 
oti ant stiebu, butu tamsoje 
įpratęs pamatyti hanzeatu 
rgybas!

Ir ka-gi praradai su tuo 
d tęva sūnūs moka garbinti 
evo varda .* — atsiliepe Mar-

pamatyti

vieton

prie ta
is lai-

— Ir moku niekinti tęva!—r 
rtrauke jai Zigfridas.
— Neniekina tavęs, o guo- 

tave, bet Zigfridai pamesk
os razbajus! Didžiausias var
is bus mums malonesnis, ne- 
i tie turtai, kuriais negali 
miai naudotis ir su kuriais 

bijodamas su

— Ir inpuldams senovisz- 
kam piktume, nutvėrė urnai 
jos ranka. — Girdi tu! — szau- 
ke spauzdamas Martos ranka 

’ — girdi! Jeigu da syki atversi 
lupas, jeigu naudosi savo bur- 
tininkyste del manes arba del 
mano sunaus ir ji priesz mane 
buntavosi, sumalsiu tave kaip..

— Arba tave sumals didis 
piratu vade! atsiliepe terp du
riu gudrus balsas. ..

— Kas tai, iszdavyste!—pa
szoko Zigfridas ir paleidęs 
Martos ranka su sugniaužtom 
kurnsztimi atsistojo priesz Hu- 
nona.

— Persąrga—atsake ramiai 
milžinas, žiūrėdamas drąsini 
in Zigfrida — Nedryscziau 
pertraukti atsilsio didžiam Vi- 
talicnui — pridūrė tuojaus — 
neateieziau neszauktas jo kam
barin: bet vade, žinai kas 
priesz valanda buvo ? Tavo su- 
sibuntavojd žmones norėjo in- 
silaužti pilies vidun, 
baczkos su szaknimis

ri slapstyties, 
Ivo gyvastimi,
— Del szimto perkūnu, per_ 
ok taip kalbėjus, Marta!— 
iszuko Zigfridas sugniaužda- 
as kumsztis. — Mano sūnūs 
r pasilikti razbaininku. Jisai 
•ivalo prikelti isz. numirusiu 
movos piratu, garbingumu! 
iba bucziau pntrakueiu, kad 
m leiscziau pamesti musu so

il amata
ausia sziandie,

tu.

norėjo 
ir kava 

paimti paskutinėje kelionėje, 
inristi pilies vidun, apipilti pa
raku ir sietą pakurti viską ir 
pili iszkeltį in padanges.

— Latrai! — suszuko Zig
fridas sugniauždamas kumsz
tis.

hanzeatams isz- 
duoti! — pertrauke Zigfridas.

— Isz kurios galėtu pasi
naudoti, paimti hanzeatu lai
vus ir su anais visus tavoms, 
tik ne kavos ir szakniu grudus 
kuriu ant musu salos nei mei- 
telei nenori esti,
pargabenta isz naujo svieto.

— Ir tiems mariu szunims

bet auksu

tasai isz Amerikoj auksas mie
goti neleidžia! Girdi, Marta, ir 

o aszjie aukso geidžia, 
Zigfridas Vitalien

asz 
turecziau

t

jo iszsižadeti! Ne, ir visai ne. 
Szimta sykiu ne! Pasakyk 
jiems, Hunone, jog toliausia už 
poros dienu iszkeliaujame ant 
Atlantiko: tegul per ta laika 
isz aplinkiniu sodybų suszau- 
ke visus piratus tvirtos valtys 
tegul priplaukia prie Lubekos 
ir Hamburgo ir ta žinia mu- 
siszkiams prauesza. Laivus ir 
valti stovinezius Vitalienu por- 
te netoli salos tegul gerai ap
žiūri, muszkietu, 
kulka ir parako prikrauti pil
nai, taippat nepamirszti ir už- 
nuodipti strielu toli siekian- 
cziu. Valgio ir saldaus vandens 
paimti keliems mansiams! — 
kalbėjo duodamas prisakymus, 
tarytum norėdamas kuogrei- 
oziausia su tuom viskuom aL 
sikratyti.

— Eikime Hunone —su- 
szuko paszokes nuo suolo — < 
kimo tasai kambarys : 
smaugė, dpąąoti, negaliu. Reikę 
pramigti o aut rytojaus aąsa- 
tant savo žmonoms duosiu prl-

sykiu ne!

revolveriu,

Eikime Huiionę

tos dienu ji buvo iszmokus vis
ką kantriai kentėti, nuo laiko- 
gi, kada Vigo gavo sziek tiek 
supratimo stengėsi kaip galint 
Zigfrido nepykinti idant savo 
sūnui neparodyti priklodo ir 
papik tipinio. Žinojo taipgi jog 
geriausią leist jam iszsikalbe- 
ti, iszleįsti savo piktumą kuri
parsigabendavo su saviin isz 
kelionių ir po tam norėdavo 
viską isz saves iszmesti.

Zigfridas truputi susįyami- 
no nurijo.szmola briedžio isz- 
gerc vyno kąrio jam Marta 
pripylė ir pasirėmęs alkūnėm 
pradėjo toliau: , .

— Taip asz iszaugau . nuo
latos besipeszdamas su InųlRa
ta is, turėjau mokyties plesz-- 
mus ir tavom atėmimo per ma
riu miglą s ir f 
naktimis ir kožna atėmimą isz- 
pirkti 'kova ant mariu arba ant 
sausžemio.

— Tai-gi matai, Zigfride, 
are szvelniai Mąrta prie jo pri 

siartindama. — Ar tau apsimo
ka tasai tavo darbas? Pats sa- 

1 f į *,♦ / ll , i ~ ' .jĮ* < > - 1 •

kai, kad kova tai labai sunki. 
Tai-gi pamesk ta amata ir ap
sigyvenk ežia aut salos, szito- 
je pilyje. / 7

— Ir supuk kaip padvėsė
T J _ ___ _

miglas ir tamsiausiomis
f • ■ » ' ' ' «f ' L *

— Ir supuk kaip padvėsęs 
nąariu szuya — pertrauke Zig •
fluidas, suduodamas kumszęzia 
in stalą, , taip smarkiai ; kad 
tuszcziąs kruzikelis nuo stalo
net nusirito . O tai .žiūrėk
moteriszkę tas pat atsitiktu ir,

' * ’ 1 " _ Ji * - ' ' . -

Į‘loi- su manimi kaįp su tuo kruzike M • • • * a . imane liu, besivoliojanezin ant ąsloą
f

■'ffi

vol veri ir isz biurkos skrynele 
isu 700 — <800 litu pinigais ir 
600 litu vertes skolintais vek- 
sėliais.

Laimingai paspruko isz vie
tos, bet ta pati vakaru, 1 
i n ta įtina s asmuo szauduntrs

bž i i* a* J, ;f , ■ *■ j1 1 ■ ' I : d . 1 ’ ’ ■ 
nenori jis
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Ha, lią, ha! 
razbaininku prusįjuokę

z i • a ''I’.*“'

Tu jį Įp iszipokinai, (mo-

: v1 BALTRUVIENE

r, suriko y ei smarr, 
kini, negalėdamas susilaikyti 
nuo piktumo, prisiartino prie 
Mortos, kuri kaipi nieko neat
sitikus, triusesi senoviszkal

nuo piktumo, prisiartino prie

sitikus 
apie valgius.

Taigi pastate katiluka 
stalo ir pripylus kruzikeli ko
kio tai auksinio gėralo szvel
niai prabilo:

— Atsigerk, Zigfride.

triuscsi

ant

— Ha, nori mane užsupti 
tuo gėralu, 
tavo teisybe, kibą tuojaus tas 
pultą man galvon, nes esu susi
judinęs kaip mariu visos val
dys per dideles bangas ir vie
sulus.

Ir paątveres kruzikeli abiem 
rankom, vieną žygiu viską is<>

moteriszke. jjal

liejo gerklei,!.
Marta tuotarpu prisiartino 

prie Vigo, ir tarė tykiu bal
su :

Eik gult, mano sunau , su 
savo klausymais nearzink tėvo, 

sziandie labai nuilsės 
daug dirbo, nereikia ji pykdln- 
ti.

jisai

moto-Ką.jam kuszdi, 
—r paszairke- Zigfridas,riszke ?

Ganą jau! sakiau syki, tu gla
monėjimu! gana to buntavoji- 
ino priesz teVa!

— Tenai prie lovos atsi
klaupk ir pasimelsk — kalbė
jo, toliau Marta del Vigo — ir 
praszyk Dievo, idant nuo mus 
visoki pikta praszalintu.

Vaikas paklusnus motinai 
nucjd už brangiu užlaidu ir už
sidengės delnais veidą pradėjo 
szvapeti:

— Biedna, biedna mano mo- 
susimylėk ant jos,

praszyk Dievo

lovos

tina Dieve, 
susimylėk taipgi ir ant manes!

Nekuri laika taip klūpojo 
ir ’karsztąs aszaras liejo, pas-
kui greitai paszoko, tarytum 
jo vaikiszka protą mislis ko
kia apkniaube ir atsiliepe:

— Ne, ne asz razbaininku 
ne busiu, bet buk kaip nebūk

4

turiu gelbėti savo motina, turi
<r

•į-? tarė .spirdamas ana su koja, 
kęžąus, mane galėtu spardyti

» " 1 1 • _ \l • I _ • 1 1 _ _ _ ' 1 _

sziame Į
-<—• pri*.

arba .sutrinti, kaip dabar asz.
sakymus ir niekam netikusiu kruzikeli trinu kuris 
kad asz juokiuos isz ju maisz- flaike jau, nereikalingas 
tu ir nįekam netikusiu grasi- duręy ,

linezio kruzikelio.
i t Hi*r. ’ • J 4|' v ’ * ' 1' ' * . '

nimu. H

Ir liepes

me isz czionais pabėgti.
Ir nežinodamas net ka to

liau pradės, nei kaip pabėgs, 
Agtrino tiktai:
f

inotinu ginti.
t f

TRUMPAS TEATRAS PO.
VARDU MUSU MITINGAI

• .1

Clerk lev i cze: 
$ząų balso;1 ” • t • .

Juk esu vyriszkis, turiu
1 "T

f t

Tolinus bus.
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Taigi, Pemisylvanijoj neužilgįo 
g u be r na to r i 11 r i n k si me,

Tai nors k meiles atsigersi me, 
Asz ir sutversiu kliuba. 
Pakviesiu visas iii stuba

Nupirksiu guzutes.. 
T ra jauk ules, 

Iszgersiriio už sveikata kandi
datu, 

Szimet už demokratu, 
l ž savo graszi gersime, 

Baisa ant Jono Hemphill duo
sime.

Ba tai sztant žmogus, 
Atstums nuo mus vargus, 

O gal ir. aluti mums sugrąžys, 
Ib'ohibieija taip nevaržys.

Asz mislįnu kad visi taip pada
rys.

Mano pėdomis seksite, 
Savo 'balsu nepurduosite.

# ♦ •

Nedėliojo in Wil kės barius nu- 
I ‘

Radau bobelių nedoru
Kurios traukę du neprąpal

■ .. Jog vos paeiti gal.
Vyrai negal nieko pasakyti.

Ne priesz moterių, pąsistatyti, 
Tuojaits baisiai keikia,, 
O ir žąndiniais apteikia.

keliavau,
—-------------- 19

?

Nevet j n spikyzia negali kojos 
į inkelti,

V

inkelti, 
Jaigu nori pekla pakelti.

Nebagas namo varo, 
Ir da sarmąįa padaro,

J

Moterėlės, darote labai negerai
I' 1

O jus biedni vyrai.
* Vadeles už daug paleidžiate 

Ir taip apsileidžiate.
Juk sunkiai dirbate per dienu 
0 pa rėja namo neturit džiaugs

mo nę adyna, 
Turite priesz boba tupinet, 
Ir da s^uiic poterius girdot.

J

J

■«
Girdėjau kad kur ten apie 

Greensburga, 
Vienas žmogelis turi vargu,

* Su savo boba, 
Kad ja kvaraba.

Savo vyrui nuolatos korsziua, 
Pabėgimu gazdina, 

Taigi, o jau (bobele sena, 
Bet pasiutus ganą, 

Da daugiau apie ja žinau, 
Bet nedainuosiu daugiau.

į Ii iVc. j

♦ *

Tam Daytone velniavą,
- L A-' A _ a. .

r'

Pabėgimu
‘c

h.
f

kaip
asmuo szaudantrs — 

isz revolverio drąsiu Skirsnc- ■ • 
munes szaiiliu Vlado ir

buvo suimtas Jr 
Pasirodo,

esąs didelis perėjimas ir no vie
na klebonija jau aplankęs. Ki
limo Lenkas. Visa kas dingo 
atsirado už ka vietos kunigas 
minėtiems didvyriams nuoszii' 
džiąi sako padėkojo.

, r1""1 1 ■ -i ii ■■■

Galbuogiu 
perduotas policijai.

Jono
*

to

■

■JĮ
■’IU 
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VAGIA TIKTAI ISZ KLEBO
NIJŲ IR KLEBONU.

Jurbarkis — Rugsėjo m., 16 
d., vakare Jurbarko policija 
suėmė Liudvika Anskaitj 21 
metu amžiaus, gimusi įlenki- 
joje Varszuvoje, 1918 m. grį
žusi Lietuvon, kaipo vagi—Te
aidi vistą. Jo tėvai dabar gyve
na Mariąmpoleje.

Anskaitis prisipažino, ka£ 
jau esąs tris kartus baustas 
už vagyste ir bausmes tris kar?. 
tus atlikęs. Vagius tik isz kley 
boniju ir kunigu. Dabar su
laikytas pasisakė, kad sziomis 
dienomis isz Skirsnemunėsdienomis isz Skirsnemunės 
kun. Povilaiczio pavogęs pini
gine dėžutė, revolveri ir 600

I

litu, kuriuos policija rado pa-. 
slėptus bate. Isz Jurbarko kle-> 
bono Bikino pavogęs binkol! t 
ir senu pinigu renkama ko-, 
lekcija. Kunigai pasijuto 
apvogti, tik sužinojus isz po* 
licijos, jam prisipažinus. Va-
gis gerai apsirengęs ir atrodo 
frantu.

GAISRAS.
Rugpiuczio men 30 d., apid 

4 vai. Skaiszeziunu kąimę 
(Szumsku valscz.) kilo galą? 
ras. Sudegė naujakurio Stan* 
kevieziaus klojimas su visais 
javais. Gaisras manoma kilo 
isz neatsargaus vaiku elgesio 
su ugnimi. Klojimas buvo ne* 
apdraustas. •

e

Skaiszcziunu kaimą

ras. Sudegė naujakurio Stan-

lo >

CAPITAL STOCK $125,000.00
Du . .

SURPLUS IR UNDIVIDED 
PROFITS $623,358.62
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Tonais kad ir būrelis Lietuviu 
ik *5 4l ► V 1 |t. 'H' *'■" J

■K yru,
Tai nę visi gevir

Tiktai randasi keli, 
p i. '* ■ 1 j 1-,1h ,Jn ’ i

, 4*'*1*LA * U SjMl' f T r, ■

, - . yra,
Tąi nft visi geriv 

Tiktai randasi keli.
O jau .kaipioterelęs, tai jatf 

gana,

Mokame 3-czia procento ant 
, Procento pride- 

’irdam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
? 1 Liepos. Mes norim kad ir jua 
•, turėtumėt reikalaus su musu ban- 
S'ka nepaisant ar mažas ar didelis. 
Į 

j*
J. FERGUSON, Vice-Pres.irKas.

sudėtu pinigu.
I
T

J
JI*

Brolei! pra- 
jeigu Gunglevi- 

ęziųi duosite paszelpa, tai asz

Brolei! 
jeigu Gungle-

*

I

1 Liepos. Mes norim kad ir jua
■

: I
.. . •

/ ■'U

■ lt

ir

nuo draugystes atstoju.
į'xBaubleviczius: — Brolei! 
praszau balso; jeigu Gungle- 
vieziui ne duosite paszelpa, tai

.. asz ne-

i į> i ♦ . A Ji1 V3 11 • ■ • t. i . . 1

Kelios bęszliu'bo gyvena,,
į sBąublevicziust 
praszau balso;

G. W. BARLOW, Pres.Arba pas skvajeri susiporuoja, t

In užsistojo su koja ant gu-
Netrukus sūsirokuoja, 

Paskui pasiunta. 
Ir. paima vyra kita, 

Oj didele kaka, 
Tegul jais žaibas suplaku.

Hunonui iszeiti, 
pats-gi užsimėtės ploscziu ant 
žalio tužurko, užsi^iszos už 
juostos kirveli ir ilga mislin- 
cziaus peili, atidaro duris. Tar
nai stovėjo koridoriuje, kad 
jam nusžviesti kelia kuri jisai 
ir patamsėję gan gerai žinojo. 
Dabar pasižiurėjo iszilgai kari- 
doriu kaipi norėdamas persiti
krinti, ar jam kas ant kelio 
tie stovi — o atsisukęs dar sy
ki ir dirstelejes in ramiai stp- 
vinezin paezia atsiliepe:

— Juk pas altorių tau pri
žadėjau, kad tave neapleisiu 
iki smerties; taigi didžiausia
me pavojuje tos prisiegos pri
silaikysiu. Bet, Zigfridai, dul
ko nenori iszklausyti 
praszymo?

— Ba paoiąu isz tėvo ir isz 
senovės piratu, taigi, ir asz esu 
piratas, mariu rnzbąininkas, o 
tuo asz didžiuojuosi,, kaipo 
koksai kupezius savo kupezys- 
tes ženklais, kaip lavonai ir 

— Asz atėjau ne rod u da*j

Jam su sunkia koja bespaų-
ž džiaut sidabrinis kruzikelis be

veik visai susiplojo 
das ana su koja paspyrė.

o Zigfri-

■

t

Latrai l— paantrino Hu-
— bet jie bo abejonesnonas 

butu tai padare.
— Tai gal tau turiu but dė

kingas už apsaugojimu man 
gyvasties / — suriko Zigfridas, 
žiūrėdamas nenoromis in Hu- 
nona. • ,

— Man, ar kam kitam, tai 
vis jau viena — kalbėjo tąsai- 
gi ramiai. — Gana, kad szia- 
mc laike visi žmones užmigdys 
t i: jum priguli vade, dabar up- 

atai tik ta pili, sala ir dal I hisa ilgėjimas, idant jie' iszbu-

ir tai sziadie, la- 
kada mato* 

s geras gi Ii ūkis isz pieši- 
Tu esi tamsi moteriško,

mano

ariu, bet kad pamatytum cie- de ir iszsipagirioje, nepadary-
is eiles laivu, plaukiojancziu tu to ka žadėjo. * 
o placzius vandenis, kad pa
latytmn visus tuos turtus ga- das davinėti! 
lesamus i
Juanio Amerika, tain atdarais

isz naujo svieto, va- Jiem

iegul jus visus per...

Kas ežia dry st a man ro- 
suszuko Vita-

didžiuojuosi,.

— Prisižiūrėk moteriszko, 
asz taip sumindžiosiu hanzea- 
tus kaip sumindžiojau 
szita brangu daiktu.

— Ir tu taipgi ruoszkis ke-1 
lionen: pasiimu tavo ir Vigo! 
arba ne tu galėsi pasilikti pilyj 
o tik viena su nu su savimi pa
siimsiu!
Ir užtrenkęs paskui save sun-

dabar

kias duris greitai pasitraukė, 
kaipi bijodaipas iszgirsti Mar
tos žodi arba susidurti su jos 
mąldaujancziu žvilgterėjimu.

— Eisiu, eisiu tiktai 
tuštink ant motinoj — 
liepe vaikas, žiūrėdamas dra* 
šiai Zigfridui in akis —-

nesir 
ji tal

Lt n OVUlXKI |r*> j F 1(IV JI į " L p

karžygiui savo herbais. Jie tu- ’frjdas *-

busiu susaideje.
•K re i zius : —

Gerkleviezius ir Bau'bleviczius
Ordel! Jaigu

6 6 6 t* v & •
• • „ ..

Praszalina galvos skausmą ar neural 
gija in 30 minutu, sustabdo persta

'bus drąugysteje, tai asz deka- 
voju už draugyste!

* Keli balsai;
dziju!

Darosi sumiszin|as, kliksmas

šiai Zigfridui in akis — eisiu, 
bet noriu, kad,mano motiną Im
tu linksma ir laiminga.

— 11a, ha, ha! jam lik mo
tina apeina — misi juoke Zig- 

Kmiri iai urie laimesKo-gi jai prie laimes

H Ii

*

Asz pa t ve r-

ir biaurus phidymai.
Kertiną užsidaTo.
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K. RĖKLAITIS
__ Lietuvi»«ka« Graboriua , Jk w

I —
Laidoja numirėlius pa-

1 b Ii • k. f Iii Ii . '
Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir
mokslą. Turiu pagalbi
ninke moterojns. Priei-
namon prokos,

516 W; Sprtfce Str.
Beit Telefonas 149

MAHĄNQYC1TY,PA- 
306 MMrkst Street

Bell Telefonas 441-J,es tamaqva -

t
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In, Nauja Anglija nusidaviau, 
Ten puikiu f imi u maeziau, 

j grinezioj velniava utsi-
7 'buvinejo,
Mat kelis isz miesto iszleidine- 

j°.
In |a besieda vyras davadnas 

insiipaiszen
w ' *' . i,'1' T 11 L ' 'H11

-Vienoj

' ' T , JT... | , ,,1

Ir vos žmogeli nepatuise. 
Kalhejo apie vaiua su vienu, 

J'au senyvu diedu. 
Senis baisiai pasiuto.

Ir ant davadno 'žmogaus užklu-
P<>,

O kad butu pajėgas ture jas, 
Gal bą|u žmpgn simdias.

, Juk kvailu visur turime, 
Bet md ju mūzai žiūrime, 

Galonais Am<*rikojn, 
Lietuvoja ir Ąnglijvju.

■Juu senyvu diedu.

lima pirma diena, ir sustabdo malaria
• n tris Oai.altA antielrfkae.

I
in tris dienas. Gausite aptiekose.

666 Teipgi Tabletuose.
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Ant J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIU3.

(Bell Phone 872)

A ,<W'

2*
t

331 W. Centre SV, Shenandoah, 
Nubudimo valandoje, lutei*Nubudimo valandoje, lutei*

B v 
•t 
h'
i

« 
!r
?■<II į'
I 
k

WVj,

■:!j iii
kiam geriausi patarnavima. Pa-

L - 4* . - a . ’’ i1*’ L

ir gražiai. Busite pilnai uiga*
_________Hr.

Isz Mahanojaus ir GirardviUwe 
jeigu kas pareikalaus mano pn-"1

' laidoj ima atliekam rūpestingai

■ nėdinti.

e
i tarnavimu tai meldžiu man Ūla* r

tonuoti o pribusiu in desrimU
minntu. « Bell Telefonas 872

I
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ŽINIOS VIETINES
(d

— Po pedei malszu. Žinone- 
liai pradedami truputi geriau 
dirbti, 
mvbiu.

— Lapeliai nuo medžiu krin
ta, kas parodo kad žiema jau 
artinasi, panasziai ir žmogaus 
gyvenimas baigėsi.

— Nežinomi pleszikai insi- 
gavo in Mayberry ir MaeKinly 
garudžius • 
Panedelyja, 
tūkstanti doleriu pinigais, cze- 
kiais ir t a voru. Matyt pleszikai 
buvo iszalkia kati apiploszo ir 
dhbhkeptuve Zolinckio ir My- 
rono ant 404 W. Railroad uli. 
isz kur paeine daug bandukių 
duonos ir kitokiu kepsniu.

— Utarninke, apie vienuo
likta valanda pricsz piet, užsi
degė kaminas tarp szeimynu 
Onos Kline ir Harry Golin, 405 
ir 407 E. Pine ulyczios. 'Bledes 
padaryta daugiau per kemika- 
lus ir vandeni ne kaip per ugni.

— Helena Stankevicziute 
isz Tamakves turėjo giluknin- 
ga iszsigelbejima nuo siimali- 

’ mo ant smert per Readingo tru
ki ana diena. Helena važiavo 
isz Philadelphia namo ir užmi
go. Kada iszgirdo kunduktori 
szaukiant Mahanoy City, He
lena persigando kad pravažia
vo Tamakve, iszbcgo per duris 
ir iszszoko laukan. Ant giliukio 
trūkis tame laike sulaikinejo 
begi prisiartindamas prie 
ties. Mergina likos 
apdraskyta. Likos vėliaus nu
vežta namon automobiliuja.

Poni Rože Povilaitiene, 
kuri keliolika sanvaieziu atgal 
buvo sužeista, atvažiavo namo 
isz Ashlando ligonbutes 
pasveikus ant pajėgu.

— Naujas plentas per Qua- 
kake Valiev 'bus atidarvtas del •• - 
motorist u ateinanezia 
norints visiszkai da neužbai 
tas, bet galima bus važiuoti nes 
konkretus jau iszdžiuves.

— John Unsin, 1315 E. Ma
hanoy avė., likos perkeltas isz 
Tunnel Ridge kasyklų in šla

kai po sup- 
rrunnel

neturi laiko ant links-

apie pusiaunakti 
paimdami apie

sto- 
smarkiai

daug

Subata,

hanoy (’itv kasvkl; 
redentas. 
Hidge tai da

— Lehigh Valles ;
neuzilgio užves 

eiektrikinius-gazolinius 
rinius vagonus, kurio 
Hazletona ir Motini (’arinei, o 
garinus lokomotivas nuyms 
visai.

is
Kas užims 

nežino.

kelis
geleži n- 
naujas 

i moto- 
ineis

lokomotivas

SHENANDOAH, PA.

— Kranas Paloniks, 66 me
tu isz Shafto, likos pataikintas 
per pasiutiszka bambalista 
tini oje Hammond kasyklų 
paliktus ant kelio. Pravažjuo- 
jentis kitas autas 

ir nurėžė in

ar-
ir

paėmė .su
žeistąjį ir nuveže in Locust 
Mountain ligonbnti. Isz prie
žasties senatvės sužeistojo ne- 

< kad iszgytn.
v. Jurgio bažnyczioje

ra viltie
— O/

likos suriszti mazgu moterys
tes pana Mare Couser isz Mi
nersville su .Jurgiu Sabastinii, 
131 S. Main ulyczios, praėjusiu 
Subata.

— Girdėt kad pati 
Žemaiczio, vargoniirko. pavo
jingai serga ligonbutejo nuo 
kada susižeidė kėlės sanvaites 
atgal.

f Juozas
mirė praeita Subata po ilgai 
ligai, pergyvenias mieste sep
tyniolika metu. Paliko paezia, 
duklcrifl,' du sūnus, tris sese
ris ir iriu brolius.

— Andrius Petrauskas, 520 
K. Center uly., susižeido Elen- 
gowno kasyk losią ir likos nu
vežtas in vietiniu ligonbute.

— Pati 'Andriaus Drag- 
nauskio, 13 N. Union uly., li
kos sužeista per automobiliu 
ant Center ulyczios ir likos nu
vežta iii vietine ligonbute.

prof.

Baltaskeviczlus

— Ijcnkiszkoje bažnyczioje, 
Szv. Kazimierio, Seredos ryta, 
likos suriflzti mazgu moterys
tes pana Ona Butrimavicziutc 
su Jonu Augustu. Veselka at- 
HibUvo/pan' huotakps motina 
526 W. Arlington uly.

■
■ ■ ............. — ■" —— .. .............

Minersville, Pa- f Ttfiriosrius 
55 motu, 335 

mirė Nedėlios va-
Czeskeviezia, 
Laurel uly., 
kara nuo sužeidimu kokius ap- 
laike kasyklosiu tris sanvaites 
atgal. Velionis paliko paezia 
Viktorije, tris sūnūs ir tris 
duktoros. Pribuvo in Amerika 
turėdamas 15 metu isz Ruda
minos parapijoj, 
kaimo. Laidotuves 
bažnytinėm i 
nyezioje. 
skaitytojum 
daugeli metu.

Bevirsziu 
atsibuvo su 

apeigomis
Velionis buvo senu

* < vj 11 Lik! i)or

s Pel-

Saules »»

Chicago. — Koks tai 
gus tipas insiverže in pil. Roy 
Reinhartsne kara ant Broad
way. priverto ji važinėti po 
miestą, paskui atėmė isz jo 85 
centus pinigu ir kara ir nuva
žiavo. lleinhartsen pasisamdė 
kita automobili ir atsivijęs va
gi ligi Archer ir Halstead, pa- 
siszauke policista ir prasidė
jo vagies apsznudymas. 
suėmus, pasirodė, 
Peter Potkunas, 
21 d., 
szokiu

zmo

priverto ji važiuoti

Pasirodo, 
Petkumis

uz-

\ragi 
kad jis yra 
kurs Liepos 

apipleszc Spring Valley 
pavilijona ir užmuszc

savininka Gustave Poet. Isz- 
szaukta užmusztojo Poet dūk
to banditą pažino, 
nuo Liepos 21 d.,
jeszkomas ir $1500 atlyginimo 
nustatyta už jo pagavima.

— Sziemot ligi Rugsėjo ga
lo nusižudė 541 žmones, pernai 
421 žmogus. Ypatingai nusižu
dymai padidėjo paskutiniais 6 
menesiais, isz kuriu Gegužes 
men. užėmė skaitline 83 žmo
nes.

Automobiliu nelaimėse
muszimai irgi paaugo sziemot 
10 mioszimcziu. Pernai per 9 
menesius užmuszta 698 žmo
nes, sziemot 769 žmones.

Kitokiais budais žuvo: nuo 
užtroszkimo pernai 31, sziemot 
80; prigėrė pernai 150Į sziemot 
162; mire del alkoholio pernai 
103, sziemot 91; užsimusze per
nai 301, sziemot 228; 
pernai 139, sziemet 140.

4 S. Emerald Ave. ant 
gvx’eno

V i k u m

sudego

antru
Juozas
Spalio 11 diena t u namu

lllbu Lietuvis 
(Vikumas!). 

savi
ninkas apie 4:30 vai. popiet ra- 

jo 
ne

Szaledo A’ikiuna negyva, 
dar rado apie puse galiono 
iszbaigtos “namines”. Vikum 
turėjo apie 40 metu amžiaus, 
buvo neved
turi kur giminu, bet kol kas ne 
sužinota.
kad velionis 
tai apdraudos kompanijoj.

Spėjama, kad buvo praėjo 
kokios keturios dienos, kai Vi- 
kurnas gulėjo savo 
negyvas. Policija 
lavona in policijos stoti.

40 met u 
os. Galbut kad ir

S z e i m i n i n k a s sakes, 
prigulėjo kokioj

kambaryj 
nusivožė jo

I

!

v*

SAULE

AMERIKONISZKU KAREIVIU PARODA BOSTON, MASS.
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MUSO B ANKA suteiks JUMIS
Safe Deposit skryniukes paraudavo jame po $1 iki $10 ant 
meto, pagal ju diduma. Skrynele invales didele del laikima 
svarbiu popierių po $1 ant meto.
Siuncziame pinigus in Europa. Kada keliaujate tai vieton 
nesziot prie saves daug pinigu mes duodame jumis Trave
lers Checks kurie yra visur geri, hoteluose ar bankose.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY. PA.

MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM 
* r * ’A | dw i * |i'L f 4
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Kada Perkate Mesa
, ■ ■ ........................... .....  .............- ■■■■■« .............. .. . .... ........................ .. ................ . ............... .............................................

* Praszykite savo sztorninko arba buezerio kad jum 
parduotu SHENANDOAH mesa, visokiu gatunku. 
Lietuviszku deszru, skilandžiu, taukines, lassiniu. 
Mes turim gyvuliu skerdyne, eziseziause ir geriau
sia intaisyta pagal vėliausia mada del skerdimo ir 
užlaikimo mėsos visokiu gatunku po priežiūra' 
rando Pennsylvanijos Steito.
<<

kumpiai ir laszinai.

• '■

• ' : 
fee 
i

irt
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Paveikslas parodo paroda American Legion, kuri atsibuvo Bostone, 
veris atidarė kareiviu seimą ant kurio taipgi radosi generolas Pershingas 
generolas Gowrand, kuris neseniai pribuvo isz Franci jos.

I

ISZ UETUVOS
IN PIETŲ AFRIKA EMI

GRAVO ISZ LIETUVOS 
4,949 ŽMONES.

Kaunas^ — Afrikos sąjun
gos vidaus reikalu ministeri
jos paskelbta statistika, emi
grantu isz iLetuvos per laiko
tarpi nuo 1924 metu iki 1928 
metu atvyko szitoks s’kaiczius: 
1924 metais — 552,' 1925 mo
tais — 878, 
1,018,
1928 metais — 1,349.

NUSZOVE MYLIMA IR 
PATS NUSISZOVE. t-., ■ •>,' ■

Telsziai. — Pi!.' Antanas 
Utakis, kilos fazTIaseiniu-aps., 
Tytuvėnų valscz., Bamoniszklu 
k., paskutiniuoju metu gyvenos 
Telsziuose ir tarnavęs prie nu
sausinimo darbu pas kultur- 
technika (Icszimtininku, del

4

’ll

Prezidentas IIoo- 
ir Francuziszkas

Reading^
L lines

HONEY CURED HAMS ir BACON”, geriausi
t

A i

I

SHENANDOAH ABATTOIR CO.,
SHENANDOAH, PA.

1926 metais —
1927 metais — 1,152,1,152 

Per ta 
pati laikotarpi isz Pietų Afri
kos Lietuvos emigrantu iszvy- 
ko: 1924 metais — 27, 1925 — 
21, 1926 — 26, 1927 — 40 ir 
1928 — 68. Pasilikusiu Pietų 
Afrikos 
skaieziaus atžvilgiu ateiviai 
isz Lietuvos užima pirma vie- 

y 

ateiviai 
Lenkijos, 
Rusijos,

1926 — 26,

sąjungos emigrantu 
atžvilgiu

pagal pasiliku- 
isz Vo- 

(llandijos,

ta, po to seka 
siu skaieziu: 
kietijos,
Latvijos, Rusijos, Graikijos, 
Pietų Slavijos, Jungtiniu Vals- 

I tai i jos, S
Vengrijos ir l.t. Iii Pietų Af
rika Lietuvoje gimusiu žydu 
emigravo: 1924 metais — 458,- 
1925 metais — 853, 1926 me- 

1927 -metais — 
motais — 1,309. 

kad kiekvieno isz 
Lietuvos emigravusio kelione 
mažiausiai, atsiejo 50 
sterlingu, ir pridėjus prie to 
keleiviu parodytas sumas inva- 

vienais 1928 metais 
5,-

lybiu, veicari jos,

lais — 945, 
1,068 i r 1928 
Skaitant,

svaru

dcszimti ninku 
kokiu nepamftoJcimu sumano 
nusižtidyti ir nužudyti Telszlu 
miesto gvontoja Petronėle 
Opulskaitp. Ta savo sumany
mą Rugsėjo 2 d., vakare invyk- 
de Opulskaites kambary, 
sztai kokia scena: kambary ke
letas vyru j r moterių, terp ku
riu ir Opulskaites motina. Svc- 
cziuojasi, juokauja. Tik staiga 
Utakis iszsiima mauzeriuka ir 
paleidže keletą szuviu in Opul- 
skaite. Sumisze vyrai ir mote
ris gelbsti parpuolusiu... Pa- . M. - * f - .

g veido ja

Ir

si naudojęs sumiszimu Utakis 
paleidžia sau kulka in szirdi 
ir griūva negyvas. Mergaite 
po keletos valandų mirė. Ta- 
cziau Utakis paraszo pricsz 
misiszaudamas labai drąsu Ir 
ciniszka laiszka. Girdi 
mas audringas, nutariau 
in ana pasauli pasilsėti... Bet 
noriu pasiimti kartu ir Opuls- 
kaite. »

Utakis paraszo

gy Vent
ei t i

GIRTAS UŽSIMUSZE.
Kretingos aps. Salantu mie

stely Pr. Zdaržinskas, 
mas girtas, isz namu antro au-
kszto lipo žemyn, bet belipda
mas nukrito ir netrukus mirė.

buda-

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

Imz Shenandoah 40c. virsziaus
Subatoj 18 Oktoberio

Specialia treinas Subatos vakaru 
Isz Shenandoah 6:17. Isr. Mahanoy 
City 6:49, Isz Tamaqua 7:20 vai.

Apie dauginus informacijų apie 
szita ekskurcija kreipkitės ant 
Readingo geležinkelio stacijų arba 
rnszykite‘ pas John M. Rolin, Dis
trict Passenger Agent,’ William
sport, Pa.
ANT READING GELEŽINKELIO

VINCAS MINKEVICZIUS 
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Seniausias ir Isztikimiausias Graborius Visam Mieste.
215 SOUTH MAIN ST. SHENANDOAH, PA.

Ofiso telefonas—116

Visuose Skyriuose.
GRAŽYBES 
KULTŪROS

♦Je

Manicuring 
Shampooing 
Marcel Waving 
Finger Waving 
Eye-brow Arching 
Permanent Waving 
Superfluous Hair Remover 

expertus. Mes užganėdiname. 
Visas darbas atliekamus per

BETTY FLAIL
137 E. Centre St. Mahanoy City 

Szale Elks Teatro
Vakarines klasos mokinamos

Klauskite Savo Sztorninko Duonos Iszkeptos
JONO MOCZULSKIO BEKERNEJE

* * ' ‘ II 111

Gardi Balta ir Rugine Duona.

Visokiu‘ Keksu ir Pajų.

Sveikiausia ir Geriausia Iszkepta Duona!
Telefonas 629-WKAMPAS, VIRGINIA IR SENECA STS.,

SHENANDOAH HEIGHTS, PA.

Namo telefonas—799

J. George Hahn 
Balsamotojas ir Graborius 
Patarnauja laidotuvėse kuopigiau- 
sia. Reikalo meldžiu reikale o ma
no darbu busite užganėdinti 
217 North St. Minersville, Pa 

Telefonas 481

Lietuviszki Bonai

•t

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

MILL & PATTERSON STS 
ST. CLAIR. PA.

£ Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius* 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus pi- 
ruoszia nuo papraszcziausiuikipra 
kilniausiu. Parsamdo automobilius 
del laidotuvlu, veseliu, 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 
m trumpa laika. •- kasi

Czeverykas Padirbtas Isz 6,000,000 Doleriužiuojant, 
isz įdėtu vos buvo iszvežta 
149,440 litu._________

VILKIUKAS PASMERKTAS 
SUSZAUDYTI

Kaunas— Kariuomenes teis
mas sprendė szauliu sąjungos 
tarnautojo szaulio Stepo Vil
ki ck o, gus, pulk, a t s. vyr. 1 J.

■ Va i kev i ežia lis 
byla, kurioj jie kaltinami szni- 
pineje Lenku naudai.

Te i m ui pirmininkavo 
Szniukszta, kaltino gene r. Vy- 
meris.

Teismiamuosius 
vai i a usk a — prof, 
ežius ir Kodochauskas, Vilklc- 
ka — Zarinas. 9^2 vakare ka
riuomenes teismas paskelbė 
sprendimą: Vilkiuką suszaudy- 
ti, Kavaliausku ir Vaitkevicziu 
iszteisinti.

LAUKINIS PATĖVIS
(I

Daugiliai, Utenos apski*.
Netoli Daugailių, (P. kaime 
pasilikus viena moteris su tri
mis vaikais naszle užsiėmė sau 
užkuri, kuris labai buvo n,<ų)a- 
tenkintas dviem podukrom ir 
vienu metu posūniu. Pricsz

i l"‘; 1 .
I Kavaliausko ir

gen.K

gynė:
Stankevi-

Ka-

h f I k A

M"

per ulycziasLaike parodos American Legion, Bostone,

ri

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

Kurt H. Schurig & Co
50 BROADWAY 

NEW YORK

X

Prof. M. SLAVICKAS
Prof. Mikolas Slavickas, atidarė 
Muzikaliszka Studio ant Ttreczio 

Floro Žemaiczio name, po No. 134 
S. MAIN ST. SHENANDOAH, PA.
Priiminės mokinius specialiszkai ant
Skripk^, Piano ir Fleto.

Prof. Slavickas buvo nariu Cincinnati 
Symphony Orkestros. Telpgi direkto
rium orkestru Tower Teatro Phila- 
delphijoje, Strand Teatro Shenan
doah, Victoria Teatro Mahanoy City.

Susiraszykite per laisska ar ypa* 
tisskai pasimatykite.

----- ------ -------—.
Dr. T. J. Tacielauskas

Pirmutinis Lietuviszkas
Dentistas Mahanojujo

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

|<

kieli laiko nesant jo žmonos 
natnie, jis sulaužė savo posū
niui viena rankute. Vaikas il
gai verko ir kankinos, o mo
tina nežinojo, kas jam yra, 
Galu gale kaž kaip apgijo. Pa
tėvis tuo liko nepatenkintas.

Neseniai tas pats užkurys 
nesant žmonos namie iszsuko 
savo‘ posūniui abi rankutes ir 

į iszpiove kai kuriuos organus.
> r t ’l . J i ”11 i 1 • > ii *1'1 T ■

bot policija
Matydamas, kad bus blogai 
norėjo pabėgti, 4 ’
IhiiftmUtioH ji suėmė.
norėjo pabėgti,

4
Ii

f f
A

% t,
C

miesto vožė dideli czeveryka, kuris likos padarytas isz šzosziu 
milijonu sukarpytu senu bumaszku kada nauji pinigai likos 
paleisti in begi. ■ . >.

. ...............................T *

ii >1

KAIME RUDENI.
•—

Ir vėl asz kaimo tylumoje,
Vi 1 • • ! •/ • ♦

Vvl cIkVcj /v U lIUO L J lli^XlOJUji 

•Ir vėl kokiais laisvais einu, 
Ir minia miesto tirsžtumoje 

I V 1 • 1 (1 • . 4 < ' " • v' Bobeganczia skubiai aplink
v menu.

» n

Ir vėl guliu eikliai maštyti,
menu

Ir vėl priauga man sparnąi: 
Kalbėti su gamta, raszyti 
Vol noriu - ka sakys jausmai.
Ir vėl jaucžiu asz kaimo tyla,
Nors vėjais lapai skraido jau
Jaucziu gamtos malonia byla ■w- V 1 V • • * 1 ’• V •Ir žodžius job gilius žinau. 
Ir kaimo dvasios atminimui 
Vainiką raidžiu sziu pinu, 
Kad prasidėjus 
Ji* dvolktu ■

KVnpil.

F,/

SZENADORIJE ANT 
SORKIU.

t ‘ _ i ■,1 ' ’ v°-ul .. ■
Antanas atvede savo paczla
A '.H ’ • __ _ ’ h' • '<
Antanas atvede savo paczla 

ant sorkiu parodyt ba da ne- M ‘ • • 1
verbludo pradėjo pasakotle 
paezei.

— Tai matai Magde szita 
kuprota žveri, tai jisai per 10 
dienu dirba ir ne nosumuma, 
no nerpaszo valgyt. Tai rots 
kalus ir geras žvėrelis, kad 
tai visos moteres turėtu toki 

■* ’ ■ • '' • ■ k

buvo maczius p privedės prie
I 1 LA. U " -a — ' a —.

I

būda kaip verbludai, tai butu 
szvenfas gyvenihias:
t Pliti: Gana Bzvintuk, «u sri- 

" ošinant 
i(*fl|ii>r

”‘”.rrriv ua.i rr —........... .......
Kad —»prasidėjus ve) Mainitll':pA'salca, itnz tavo dU

• ; ■ > WMoslwW'r io .i
ošiu,ant

r r
ir valgai ir ne dirbi.

■J

Važiuokime in Lietuva
Tiktai Vieninteliu Lietuvos Juro Keliu 

per KLAIPEDA
Greitas susisiekimas via Kopenhagen

Puikus Laivai Gamitinai Garo Maissto
Ssvarumas ir Patogumas Malonus Patarnavimas

Laivu iszplaukimai isz New Yorko:
S.S. “UNITED STATES“
S.S. “HELLIG OLAV“ .... Lapkricsio
S.S. “OSCAR II“ . ....................Lapkricsio 22

Apie daugiaus kreipkitės pas savo agenta arba;

. Lapkricsio 1 i’

C

ft

SCANDINAVIAN-AMERICAN LINE
27WHITEHALL ST. 
NEW YORK, N.Y.

■

ISO N. LASAU, t ST.24ft WASHINGTON ST.
BOSTON, MASS. CHICAGO, ILL.

Pęrinsylvanijos Lietuviai - Balsuokite
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JOHN HEMPHIEE
ANT GUBERNATORIAUS

Rinkimai Utarninke 4 Novemberio
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Schuylkill Pavieto Lietuviai Balsuokite už

G. Frank Bru non
ANT KONGRESMONO

Rinkiniai Utarninke 4 Novemberio 
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