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ISZ AMERIKOS!™™“MILIJONIERIUM
TURĖSIME GERESNI 

ALUTI
BRAVORAI PASIRENGINE- 
JA ANT DIRBIMO GERES

NIO ALAUS ATEINAN
TI META.

Milwaukee, AVis. — Czionai- 
tiniai bravorai parengineja sa
vo bravorus ant dirbimo geres
nio laaus, nes turi vilti kad gal 
ateinanti meta valdžia pavėlins 
dirbti drutesni alų.

Nek u r i e b ra v o ra i supirko 
naujas maszinas idant galėtu 
dirbti alų daug geriau, nes žmo 
nys jojo reikalaus daug. Paska
lai eina, buk prezidentas Hoo- 
veHs stengėsi idant kongresas 

alų,

sekretorius 
“Per- 

geresnio

pavėlintu dirbti geresni 
nes visi jau dasiprato kad te- 
byre prohibicija yra negalema 
ir bus pagerinta.

Bravorai Pabst, Schlitz, Get- 
tleman ir kiti turi dideles viltis 
kad ateinanti meta pradės 
dirbti geresni alų ir pargabeno 
daug pagerintu maszinu net isz 
Europos ant dirbimo alaus.

Sol E. Abrams,
Schlitz bravoro sako: 
spėju, kad dirbimas 
niaus invvks 1931 mete. Viskas 
iszrodo gerai. Daug prie to pri
sidėjo te by re l>edarbe. Paimki
me musu bravore sziadien 
dirba tiktai 44M) darbininkai o 
priesz prohibicija dirbo 
žmonių.
Milwaukee turėtu darbo 10,000 
žmonys užlaikydami 4,000 ypa
tų jaigu pradėtu dirbti geresni 
ulu. Bravorin inkai niekados 
nepatolino vilties, kad turi at
eiti laikas kad valdžia turės 
permainyt tebyres prohibicijos 
tiesas kuriu-žmonvs nenori ir

r>

» 2,600
Visuosia bravariiosia

tiesas kuriu-žmonvs nenori 
nepildo.”

Tuom kart lauksime ir turė
simo vilti kad susilauksime ne 
užilgio gero aluezio.

LIETUVYS SUDRASKĖ 
SAVE DINAMITU.

Goodman, M’is. —Vincas Ar
mėnas, daug turėjo bėdos ir 
nesupratimu su savo patogia 
paeziule ir ant galo nutarė nuo 
tu visu -bedu atsikratyt. Pasie- 
mias baksa dinamito, apie 50 
svaru nuėjo prie akmenines 
tvoros, atsigulė ant bakso, už
dega knata ir likos isznesztas 
in padanges,
gerai iszsigerti

Vincas mėgdavo 
o paeziule par

davinėjo namine. Svėrė jisai
200 svaru ir buvo (liktas v v ra s 
bet kada ji graborius surinko, 
tai buvo, tiktai jojo apie de- 
szimts svaru.

Paeziule nesirūpino kur jos 
Vincukas ta vakaru nuėjo, bet 
kad jojo nesulauke, davė žinia 
apie tai policijai, kuri pradėjo

jojo

jo jeszkoti ir surado dideliu 
duobe, ant vietos 
iszleke in padange ■ • i i /■ i -
goms. — (Pranesze skaitytojas 
“Saules”.)

kur Vincas 
)8. Likos pa- 

laidotas su bažnytinėms upei-
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Isz Visu Szaliu
r

GRINORELIUS SIUNCZIA SZNIPAI SURADO PO ŽE- 
ATGAL IN LIETUVA IR

A 42 METAS

Tėvas Mirė Kanadoje 
Dasidirbdamas 

Didelio Turto
PRIBUVO ATSIIMTI 

TURTĄ.

Montreal, Kanada. — In Ka
nada iszvažiavo 1909 mete tiks
le uždarbio, 
kaimo Leopoldo vo, 
palikdamas tėvynėje 
Marijona ir dvieju metu sūneli 
Po v via.

Po keliu metu Mare mirė, pa
likdama sierateli Povvluka. Jo •i’1
globėju pasiliko gaspadorins, 
pas kuri sierai ūkas dirbo sun
kiai ant szmotelio duonos, ga
nydamas gyvulius.

Praėjusi menesi, Povylas ap- 
laike žinia nuo Lenkiszko kon- 
zulo isz Kanados, buk jo tėvas 
mirė, praszydamas konzulio 
priesz mirti, kad surastu jo su
nn, kuriam užrasze visa savo 

180 tukstancziir

I

ISZMANUS SZUOME .GERYMO UŽ $1,000,000 
DOLERIU.

Newark, N. J. — Araldžios 
sznipai isn pagalba vielines po
licijos surado požemini bravo

BAISI EKSPLOZIJADOLERIU.SUMUSZA UŽ TUPINE- 
JIMA PRIE SVETIMU 

BOBELIU
Detroit, Mich. — Kiek laiko 

atgal ezionais pradėjo siunti
nėti atgal in Lietuva

s, jaunas griuorei is už 
kad buvo insimylejes in 

moterėlė kuri už ji buvo apie 
15 ar 20 metu senesne 
pasielgimas grinorelio 
ko jos burdingieriui, kuris ap
skundė meiluži valdžei, kad ne
teisingai (nelagaliszkai) inva- 

......... per k a t u- 
szi aukso

vienas

tai,

Toki s 
liepai I-

Jonas Lurina isz /iJIVO jn Suv. Vftlst.
rojo apleisti 
priverstinai ant kaszto Dėdės

I joružos, 
paežiu

o

tu rta verties 
doleriu.

Kaip vėliau pasirodė, Lurina 
dasidirbo Kanadoj didelio tur
to auginamas bulius. Sinnsda- 
vo jisai sunui tankia pinigus in 
tėvynių, bet nesavžiningas gas- 
jiadorius prisisavindavo pini
gus sau. Povylas Lurina szia- 
diena turi 2.3 metus ir atvažia
vo ana <liejia in Am.erika pusi, 
imti tėvo tvirta.

ISZ RUPESCZIO PASIKORĖ 
KAD NETURĖJO PINIGU 

APSIPACZIUOTI.
South Bend, Ind. —Stanislo

vas Jarkoviak, 29 metu, taip 
susirūpino, kad neturėjo užtek
tinai pinigu ant apsipaeziavi- 
mo, kad pasikorė tvarte. Jarko- 
viako svodba ketino atsibūti 
ant rytojaus, bet neturėjo už
tektinai pinigu ant nupirkimo 
fornieziu ir užmokėjimą už 
szliuba. Kiszėniuje pasikorelio 
surasta tik du doleriai ir pen
kiolika centu. Per Columbo die
na 
nuvažiuoti in miestą ant geru 
laiku ir atsisveikinti su jauni- 
kysta ir tokiu 'budu praszvilpe 
visus pinigus ka suezedino ant 
apsipaeziavimo. Dabar tie pa
tys draugai turėjo sudėti jam 
pinigu ant laidotuvių.

29 metu,

szali

greitu laiku
apleisti

g

! jaunas grino- 
misi- 
važi- 

su bobelėms,
nepatiko ir jam 

ant dviejudavė

Šamo.
Ant nas teipgi 

panasziu budu turės 
Amerika in tevynia, teipgi uz 
moterėlės. Mat
relis dirbdamas tu nelijo, 
pirko bambiliu ir davai 
neti po girres 
Vyrams tas

“ultimatum”
sanvaieziu, bet jaunas grinore- 

“juk ežia pri kontri ir 
asz su savo bambi Ii um galiu 
važinėt su kuom asz noriu.” 
Likos ir jisai inskunstas val- 
džei už slapta insigavima in 
Suv. Valstijas, likos aresztavo- 
tas ir padėtas po kaucija; 
noma,

lis sake:

zi- 
ji lauke toks pats liki

mas kaipo ir pirmojo.
Treczes, jaunas, vos 23 metu 

vyrukas, likos užkluptas mei- 
lužuojantis su 45 meteliu bo
belių isz ko kilo tikra kare 
terp vyro ir moterėlės meilužo, 
bet vyras laimėjo kare o gri
norelis be žado likos nugaben

ki! r iszbuvo 
dabar

randasi už groteliu ir bus nc- 
užilgio iszsiustas von iii Lie
tuva.

Ketvirtas gana 
sztas,

tas in ligonbuti 
apie tris

Ž 
sanvaites o

v o n

gražus,
23

aug
inei ustorintis apie 

grinorelis, buvo inpainiotas in 
” II am t ra in
kų ri kaip 
yra ne jau-

slaistus per viena 
kiszke” misiuke, 
man teko patirti, 
nesne kaip 45 metu ir vyruota 
bet visur nusiduoda mergina, 
kad geriau priviliuoti vyrus ir 
isz juju pasinaudot. Ana vaka
ru, kada josios vyras dirbo ant 

ji prikalbino keli draugai naktinio szipto, moterėle pasi- 
su grinoreliu ir 

“vaido”

misiuke

dare

i c

1)

ant

suėjimas.

JOS VYRAS VERTAS JAI 
100,000 DOLERIU.

Sunbury, Pa. — Mrs. Mare 
Landenslager apskundė Penn
sylvania Power and Light korn 
paija už mirti savo vyro, kuris 

per drata

nes tiek jis

“deita 
iszvažiavo ant 

woopie time. ’' 
Kada anksti ryta parvažiavo 

su meilužiu in Hamtramka, tai 
atsitiko netikėtas
Vyras sugiyžias isz darbo ank
sti, pamate savo prisiegele gle- 
bije grinoriaus bambiliuje. Vy
ras nelaukęs jokio iszaiszkini- 
mo užklupo su koeželu ant gri- 
norelio, kad gumbas didumo 
agurko iszszoko ant kaktos.

Kas intsitiko su ponia llamt- 
ramiszkes ir jos vyro, tai*man 
neteko da iszgirst, tik girdėjau 
nuo kitu savo kumueziu, kad 
žada pasiimti divorsa. " ' , I

3’ai matote kas Detroite da
rosi su gri norelei s ir musu mo-

VYSKUPAS CANNON SKUN 
DŽIA HEARST’A ANT 

5,000,000 DOLERIU.
Washington, D.C. — Vysku

pas James Cannon, galva Me- 
todiszkos Episkopolines bažny
čios Amerike ana diena užve
rto skunda prieszais Randolph 
Hearst, iszduotoju keliolikos!
1 w I a * • JI w . * * A M Ik I * a * a . a a I a a . .laikraszcziti ant penkių milijo
nu doleriu už apszmeižima jojo 
vardo ir jojo tebyrios paezios. 
apszmeižima net ant penkių 
Yra tai svarbiausias teismas už 
milijonu, doleriu atlyginimo.

licijos surado požemini bravo- : Sužeisdama 50 Siuvėju 
ra, kuriame radosi visokiu-gė
rynių viplieSiUŽ milijoną dole
riu. Namas po kuriuom radosi 
bravoras, 
kas skaros, bet kas tokis paki- 
sZo liežuvi praneszdamas apie 
slapta bravoru. Keturi darbi
ninkai kurie tame laike dirbo 
alų ir kitokius gervinus, V 

, ebl locninkii ne-

DREBĖJIMAS 
ŽEMES

Iszgelbejo Savo Poną 
Nuo Mirties

I

kitados buvo fabri-

BLEDES PADARYTA 
ANT $1,000,000.

GULĖJO SUŽEISTAS.

areszta volais 
iszdavė.

Los Angelos, Calif. — Parp
iu szapė (larment Capitol Buil- 

kilo baisi eksplozija kuri
i

ding, 
sužeidė penkesdeszimts darbi-

i ninku isz kuriu keli sužeist i pa-

Motercs Užmusztos; 
Daug Sužeidė; Bledes 

Milžiniszkos

Vokiotije

I 
I

I

<!■

Straudsburg, 
Artimoje geležinkelio stoties 
Lembache, randasi didele dat*’ 
žine in kuria suvarineja ant 
nakties buri aviu, kur taipgi 
miega trys avi nykai. Nesenai 
|)ripilde viena vagonu avinu, 
kurias ketino nnkezia iszsiusti 
in Berlina. Velvbn vakaru viė- 
nas isz piemeniu su savo szti- 
niu nusidavė ant stoties kad pa 
žilindi ar viskas randasi pa- 
redkia. Po kokiam laikui su- 
gry’žo szuo

DAUG NAMU SUARDYTU.
vėjingai o bledes padaryta ant 
milijono .doleriu. Artimieje na
mai taipgi nukentėjo nuo 
plozijos. Dirbtuve buvo saugo- 
__ ____ ____ 1 ’ nuo 
kada užėjo streikas Internatio
nal Garment Workers unijos. 
Komunistai nuo seniai pakur- 

35 stinejo krianezius toje dirbtu
vėje ir kilo streikas.
daro slieetva ir mano kad tai 
Komunistu darbas. Daug nu
žiūrėtu ypatų bus aresztavota.

3 METAI KALĖJIMO UŽ
PAVOGIMĄ $35,000. nu<) |<(»ijn sanvaieziu

Philadelphia. — Pana Mare 
Grayson, 54 metu, likos nu
bausta. ant t riju metu in pavie- 
tava kalėjimu už pavogimu 
tukstanėziu doleriu nuo savo 
darbdaviu Peiinsvlvania Coat 
and Aįiron Co. ir Penn. Laun
dry Co., 321 N. 32-ros ulyczios, 
būdama pas juos kaipo knyg- 

27 met us. \rogti pra
motai atgal ir lyg 

sziam laikui neimtu susegta, 
kad nebūtu staigai iszvažiavus 
isz miesto. Del (ko taip daro tai 
to nelszaiszkino ir kur padėjo 
Philgas' niekas nežino.

vede per 
dėjo trys

54 metu

Policija

DAUG SZEIMYNU SZIMET 
RENTES BADA.

Atlantic City, N. J. — Ant, 
laikyto seimo ezionais draugo
ves Amerikoniszkos Raudonojo 
Kryžiaus, 
Iriose r, 
siems delegatams

tereiem.Badai ir daugiau panu- 
sziu atsitikimu randasi czio- 
nais apie kuriuos danesziu vė
liaus. “ Detroito Pletkininke. 11 

''f f

likos elektrkiuotas 
tos kompanijos. Skunda užve
da ant 100 tukstanėziu doleriu 
už netekimą vyro 
,jai buvo vertas. 

■. .... —.A. N ■ ■
$3,000 UŽ KIEKVIENA

NUŽUDYTA BANDITĄ.
Omaha, Nebr. — Associated 

Press žiniomis, Nehraskos Ban
kininku Associeija paskelbė, ( 
mokėsiant po $3,000 už kiekvie 
na banditą, užmusztu Nebras- r 
kos valstijoje laike užpuolimo 
ar mėginimo apipleszti. Assoei- 
acija rekomendavo sudaryti 
specialiu policininku buri, ko
vai su banku pleszikais. New Yorke yra 1,752,000, Kali-

SU V. VALSTIJOSE RANDA
SI 13,498,127 RADIOS. .

Washington,, I). < 
valdžios apskaitymu tai Suv. 
Valstijosia randasi Ij'g szioliai 
apie 13,498,727 radio aparatu.

Pagal

Santiago, < 'hile. 
drebėjimas žemes, 
te kone visa (’hiIi,buvo priežas
tim keliu mireziu, daug sužeis
ta ir padaryta milžiniszkos ble
des gyventojams. Visa komuni
kacija sustojo.

Mieste Llai Llai
ne vieno cielo namo —visi svar
biausi budinkai suardvti. San- 
tiage visi žmoys iszbcgiojo in 
parkus ir laukus kada 
drebejima žemes.

l’gniagesiai jeszko

■— .Smarkus 
kuris suk ra

nepasiliko

pajuto

užmusz- 
tuju ir sužeistųjų griuvesiuosia 

daugelis 
namu sutruko.Sugriuvimas ka
nalo Serrano sulaikė visus lai- 

geležinkeliai taipgi ir su-

Valparaiso taipgi ir

VARGAS TARP FARMERIU 
OHAJAUS VALSTIJOJ.
Columbus, Ohio. — Vaistine 

padotku kamisija isz 
ties dideles sausumos 
nutarė fatmm'iams inleikti pa
skola ir Surhsti darbu del far- 
mvriu k’įriu laukai nieko neuž-

I )augeliosia 
vežti

1

priežas-
< >hajui,

derėjo.
farmeriai turi 
daug myliu.
szaro del gyvuliu bet ir sau no 
turi maisto ir kurio. Szimtai 
valku negali lankytis in moks- 
laiucs ba ne turi in ka 
dvt ir neturi czevervku.

vietuosia 
vandeni 

Ne tik neturi pa-

kurio.

pasire-

70 METU DIEDAS PIRKO 
SAU 17 METU PACZIULE.

— Aszt uoniolikos

vai su banku pleszikais.
Szitoki bankininku žingsni fornijoj 1,470,000, Illinois 1,060 

paskatino 16 banku apipleszi- 
mas per 16 menesiu. Per ta lai
ka Nebraska valstijoje bandi
tai pagrobė isz atskiru banku 
$23,000, grynais pinigais ir 
apie $1,074,780 sze ra is ir i n vai- 

♦ *ritus lamais.

000,

pirmininkas Jaruos 
apreiszke susirinku- 

, kad szia žie
ma, daugiau, kaip du sziintai 
tukstneziai szeimvnu Suv. Val
kti josiu kerszina badas. — Argi 
tai ne sarmata kad tokiam tur
tingam sklype, kentėtu tiek 
žmonių.’ O bet tuom mažai kas 
rūpinasi kas su tom szeimy- 
noms et:si tiks, 

s kenezia

atgal cypdamas ir 
lodamas, pagrinlie už skverno 
kita piemeni, kuris buvo pasi
likęs daržinėje ir trauke ji su 
savim. Isz pradžių gynėsi, neš 
nieko nepagelbejo. Ant gald 
dasiprato kad szuo nori idant 
su juom eitu. Nuėjo su szunitl 
skuboj beganeziu in szali sto
ties, kur ūžt amino 
ga gulinti ant žeme?
norėjo pažiūrėt ar ir virszuti- 

vagono gerai.

'uvo drau-(• • • < . Mat jisai

-!»lf

kentėt u

bade, 
pradėjo statyti 

prieglauda del apleistu szunu 
'kuria stato 

Kducatioii draugu ve
o tiikstancziai apleistu vaiku 
neturi kur pasidėti.

rTaip žino n y 
o ana ..diena

už 55,000 doleriu 
Humane

UŽKASĖ VISA SAVO TUR
TĄ KURI VAGYS PAĖMĖ.
Milford, 111. -— Jurgis Tlunt- 

ly per visa savo gyvenime sau('hieago.
indi u Fiorentina Gut, apskundė skupejo ir czedino skat iku prie 
savo 70-metini vyra ant persi- 
skyrmio, apkaltindama ji kad 
ja pirko nuo motinos už 2,000 

Ihdikb jam mergina,

skatiko idant snczcdvt sau ant 
senatvės. Bijodamas indeti pi
nigus in banka, 
stiklinėje^ bonkoje, kuria užka-

laike pinigus

Mergaite tekedama u z

doleriu.
kada buvo atlankęs prieglauda se ant loto. Ana. diena nuėjo in- 
vaiku, kuriame Fiorentina ra
dosi.
Gerto, nieko nežinojo apie par
davimu, džiaugėsi kad 'apleis 
prieglauda ir turės savo loena 
narna. Po laikui persitikrino 
kad tame name bus jai gyveni
mas kaip szunio su kate. Sli
džia Sullivan po užklausymu 
merginos paliuosavo jaja isz tu 
rupeseziu o senam diedui pa
liepė savo pacziulei mokėti po 
1,000 doleriu ant metu alimo-

mes. ■ ■ • •

Pen nsy Ivan i jo j 977,000, 
Michigano 627,000, New Jeršey 
453,000 ir 1.1. Sz
vo padarytas lyg 1 J u lajaus 
menesiui o nuo to laiko panD 
daugino tasai skaitlius daug 
daugiau. ’

s skaitlius bu-

PAPIOVE SAVO 
SUŽIEDOTINIA.

Z ’ * ‘ ’ I '

New York. Konstantas 
B rožyną, kukorius, gyvenantis 
ant K. 138 ulyczios, Bronxe, in- 
pnolcs in pasiutimu in koki ji 
invare jojo sužiedotine pana 
Mildreda Antiello, ūždavo jai 
keliolika ypu su peiliu in szir- 
di po tam iszbego isz namo pa
siduodamus in raukus policijos. 

Brožvnu susipužino su iintiu 
utgal, 

likos priimtus, pusirnpino per-
Antiello, keli menesiai

siskyrima nuo savo pirmos pa
ežius ir szliubas ketino atsiimti 
neužilgio, bet ana diena staigai 
mylemn jam apreiszko, kad jo 
daugiau nenori ir kad pas ja 
nosilatikytu*
k

Mergina mirė li- 
gonbuteje ant rytojaus. Brožy- 
na visai nesigaili to, ka pada
ro nes sako kad jam Mildreda 
suardo vedusi gyvenimą ir ji 
npgavo, . ........... ?.1" ..M *' •

v u s, 
stojo ėja.

'Tokio, .Japonija. — Keli 
smarkus drebėjimai žemes da
vėsi jaust ir ezionais, bet jokiu 
bledžiu nepadaryta.

70 SZNIPU SUIMTA 
BUKARESZTE; NELAIME 
’ ANT GELEŽINKELIO.

Rumunija. — 
t R u si sz k u

sznipu likos aresztavota ezio
nais už sznipinejima o dau
giausia buvo Rusu. Valdžia ati
dengė labai svarbius suokal
bius prieszais Rumunija, o ypa
tingai daugiausia kaso jai duo- 

s te il
gėsi lėnais sukelti revoliucija.

— Septyni oi i 
užmuszti 

keturesdeszimts sužeista susi 
dūrime pasažierinio trūkio su

Bukareszt as, 
Septines! leszi mts

lie les Bo u sze v i ka i,
P'

Bukaresztas. 
k a ypatų likos

kurie

o in

w 1 * 
neje perskyroje 1 
ava kės laikosi. Kabinosi aug- 
sztyn, bet jam koja paslydo, 
krito ant stangu, ant kuriu pa
taikė su galva ir viena 
kauli nusilaužė. Teip skaudžęi

sZOTb

buvo susimuszias, kad negalė
jo ne pasijndyt, o ežio vela bu
vo baimes apimtas, ba trumpo
je valandoje ketino eiti trūkis,’
su tavom, o.nuo kelio negalėjo 
nusiristi. Szuo pamatęs pavoju
savo pono, kad jisai guli kaip 
negyvas, leidosi atgal, kad at
vesi ka toki in pagalba o kad 
neimtu szuo atvedąs jojo dran
ga, tai ant tikrųjų butu sumal
tas per ratus trūkio.

TURĖJO VARGSZAS TEIP 
PADARYT.

Vroclavas, L<mk.
per visa

su saVA
Tasai nedorėlis tuom 

kad eidamas iii 
savo

tavoriniu ant Ponaburduca —* I 
P1 e sz t i si o bo d j i a geleži irk e 1 i o. 
Inžinieriai apsižioplino nesu
prasdami sign oi u isz ko kilo 
nelaime. Abudu likos užmiisz- 
ti.

sau vai t e tęsęsi teis
mas Zigmanto Kongulo už ne- 
žm o u i sz k a pa s i < »g i ma 
motore.
iszsi kai bėjo,
darbu buvo priverstas 
girtuoklia paežiu prirakyt prie 
sunkios kalados medžio su len
ciūgu, kad negalėtu iszeit isz 
namo in karezoma. Su paczln 
pasielgdavo neblogai, tiktai 
buvo priverstas teip su ja’h 
pasielgti idant motore neiškel
tų isz st ūbos. :

Sudas ant praszimo moteros 
paleido Konguln su prižadėji
mu kad panaudos kiloki būda 
sulaikimo paezios namie.

bandėti kelis dolerius in savo 
ka”, rado boifka, bet pinigu —• 
540 doleriu nesirado. Žmogelis 
vos nepapaiko isz gailesezio.

&

ISZMESTA ISZ MOKSLAI- 
NES UŽ RŪKYMĄ;

PASIKORĖ.
Detroit, Mich. — Keturioli

kos metu Darata Berger, kuri 
likos praszalinta isz puhlikines 
mokslai nes už rūkymą papero- 
su tail) tuom persiėmė kad atė
jus namon isz sarmatos pasiko
rė. Motina merginos yake, buk 
Darata nuo keliu dienu vaiksz- 
cziojo nusiminus, iszejo isz na
mo ir daugiau uesugryžo gyva.

.Motina merginos ^sake, buk

MOTERE SUPIAUSTYTA 
PER RATUS LOKOMO- 

TYVOS. 
Ridley Park, Pa.

Hl

muioy nii’K, ra. — Kokia 
tai nežinoma motoro, mėtosi 
ant geležinkelio, kada prisiar
tinojo greitasis Pennsylvanijos 
trūkis, kuris jaja pagavo ir stt- 
piausto ant szmoteliu.

Taji atsitikima mate'dange 
lis žmonių,
Užimtas pėdu nuo stoties. Isz 
kur motore paėjo, to niekas ne 
žino.

nes atsitiko

‘t

apie

-............-.....♦.................. ... . ................

PRIE LOVOS LIGONIO.
Ach, kad asz galotau gyventi 

lyg tam laikui, kol skolų neati
duosiu! !• .

—• .0, žmogeli tai Iii gyven
tum lyg sudilai dienai. • .|rf|

I

UŽRASZE SAVO TURTĄ 
DEL SZESZIOLIKOS 

PACZIU.
London. — Nepaprastas gy

venimas tūlo airiszio iszejo in 
virszu po jojo rnirėžiai Lagose, 
Pietiniam A triko, kuris paliko 
turto daugiau ant trijų mili
jonu doleriu. .

T - - - - 
sziolika paežiu 
juodukas ir 
szimts vaiku, kurie

Tasai airiszis turėjo net sze- 
, visos buvo 

apie penkesde- 
a p la iky s 

paskirtas sumas pinigu pagal 
palikta testamentą. ' Mirusis 
paliko kožnai paežiai narna La
gose, kur praleido didesne da-
r " ' ' " H ’

11 savo gyvenimo. Valdže testa
menta užtvirtino ir turtą isz- 
dalinb.

BAISI MIRTIS SZESZIU 
VAIKU.

' * BVatislavas, Czekoslavakije.
— Sžeszi vaikai dingo ezionais 
laiko siautimo. Visi kaso pies- 
kuose ir insikase giliai. Staiga

• VII
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Paskutines Žinutes J
Pottstown, Pa. - Anę

vifet
ant farmoff

diena perkūnas u'žinuszo 
nuolika karviii 1
Earl High, South Coventry* 
townshipe. Kožna karve buvo 
verta 200 doleriu.

M’ M ashington, D. C. 
diena Brazilijos banka prisiun
tė* del Suv. Valstijų 15 milijo
nu doleriu aukse, kurios buvo 
skolinga czionaitiniams bari- 
kanisj

New Yhrk. 
elevatoriams negalėdamas ji 
sulaikyti, krito žemyn žaibiidu 
greitumu 12 laipsniu žemyn In 
skiepą; 25 žmonis sužeisti, ke
lios motoras isz baimes apaL 
po.

<r
H

20 miestu ir

pieskos sugriuvo užslegdamos 
visus vaikus o du teip persi
gando kad i n puolė in smerkei 
bėganti upeluka artimoje ir 

Viena motina, isz 
artimoje, 

At*šitikima ir • teip 
tuom persiėmė kad pat i pasis
kandino. '■ , • * Jdreliojimas. ! ' 1

nuskendo, 
vaiku kuri radosi 
mate visa

I
m» B.

t 4

Anst

— N ari tojau

Now Orleans. La. — Apio
miesteliu likus

smarkiai sukrėsti Lonirianojel
per drebejima žemes. Nokurie
V • a Pi • ■ * • 1 *ž m on y s m i ėst e / likos 
isz lovų, taip ‘‘buvo

iszmesti 
smarkus

t
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Kas Girdėt Į
Ka tik atėjo žinia apie liūd

na nelaime kokia patiko du Ka- 
talikiszkus misijonierius kun. 
Philip Debim, perdetinis Jėzu
itu misijos Alas k oje ir kun. 
William Walsh isz Kotzebne 
misijos kaipo ir varytojas ero- 
plano Ralph Wien. Ju eropla- 
nas 44Marquette” susidaužė ar
timoje Kotzebne, Alaskos ir vi
si žuvo.

Eroplanns “Marquette” ne 
seniai buvo paszventytas Roose 
velt Field, N. Y. 
Joseph R. Crimont, ir 
būtie naudotas del Jėzuitu mi 
sijonieriu 
Alaskos. Du užmusztieje misi- 
jonieriai turėjo placzia dirva, 
ba net .560 tukstaneziu myliu.

Kun. Hubbberd, kuris nese
niai pribuvo isz tolimos Alas- 
kos apsakė apie laja nelaime. 
Jisai pats atbuvinejo ilgas ke
liones po savo parapijas, ku
riam užimdavo net tris sanvai- 
tes laiko atlikti kelione su szu- 
nimiš ir rogutems, bet su ero- 
planu in penkes valandas.

Sudaužytas eroplanas likos 
padovanotas 
per Marquette draugavę ir bu
vo tiktai vienas koki tėvai Jė
zuitai turėjo.

4 i Marquette

per vyskupą 
ketino

toli mos i a szalysia

inisijonieriams

operacija, 
žiesziaus i

Jau tik pasiuto nekurie sznei- 
derukai (kriaueziai) kai]) mum 
pranesza isz Filadelfijos vienas 
isz musu skaitytoju. Sztai du 
pns-smegeniai, badai Komunis
tai, insimylejo in ])eisuota szta- 
ma, davėsi pasidaryt ant saves 

na ir pasiliko Mai- 
z])ažintojais.O kvai

liai, kvailiai! Jau dabar pasili
ko tikrais jure jais.

Tas, ka savo tikėjimą maino, 
ne turi jokio karaktnrians. Jai
gu kas yra Žydu, tegul pasi
lieka Žydu, o jaigu savo tikyba 
užlaikys, tas bus geru žmogum. 
Žydas, katras jieisikriksztina, 
tai szunc vertas, 
su Kataliku vra.

Tiek to, tegul ir insimylejo in 
peisuoezias, 'het jaigu del koT 
kids ten Sores ar Raszeles

Panasziai ir

bet jaigu
da

vėsi save apszmelavot, tai geda 
tokiems nei szma nelems.

Pa ryži n ibi moit|stiii tjgddžitjp
permainyti mada nosziojimd* 
bnltu moteriszku parodu kaipo 
ženklą gailesties po mirusiam 
x*yrui vieloje juoduju, pana 
sziai kdkius neszioja Kiniszkos 
ir Tndusiszkos moteres. Nežinia 
ar moteres priims tuja mada 
ar ne, nes baltas koloras reika
lauja daugiau rūpestingo pasi- 
redvmo idant motore iszrodvtu 
gerai, o nė visoms baltas kolo
mis (iri tinka.

Nuo kada Bolszevikai Rusi
joj iszsižadejo tikėjimo ir pa
niekino visokias szventinybes, 
bėriokai nežinodami in ka tikėt 
ir koki sau Dievą iszsirinkti, 
pradėjo uždestinel visokias

Dieva 
uždestinei

sektas ir tikėjimus.
Sztai neseniai parkeliavę isz 

tolimos Rusijos pa pasakojo 
Imk Astrokrajanske atsirado 
sztamas burlofku vadinamųjų 
“diromolajei ”, ka 
“ meldžesi

liromolajei ”, ka ženklina 
in skyle”, del to, 

taip prasi mine, kad nariai tojo 
sztamo graužia akyles ir priesz 
jas meldžiasi taisiais žodžiais: 
“Skyle mano, skyle mano isz- 
gelbek mane!”

Raminai lenais ir kita sekta 
vadinama 44 liepokai ’’.
liepokai meldžiasi tiktai priesz 
k ryži u isz liepos padaryto ir 
atsiženklina negirdėta tamsybe 
ir fanatizmu.
koja gubernijoj

'Ciejei

Socializmas tai]) iszrodo del 
daugelio neiszmanelin, kain 
“bužis” arba 44Laibas” 
mažu vaiku. Jaigu Krikszezio- 
nys pildytu mokslą Kristaus ir 
eitu Jojo pėdoms, tai visi sto- 

. tusi Socialistais. — T__ _
jie bus geru Krikszczioniu, 
geru Socialistu. Sziems Socia
listas nedaro skriaudos artimui 
tiktai tamsuoliai ant vardo So
cialistu apipleszineja žmonis ir 
latrauja, — panasziai daro ir 
tamsuoliai Krikszczioniai, ku
ne dangstosi Katalikvsta o 
x*Ta tikri veidmainiai 
daugiau yra liuke in piktada- 

, La kai|>
Jtik Dievulis yra geras, 

’ ’ kad i r su peiliu 
žmogų nuskries!

kai)
del

Pa msuolis
ne

langstosi Katalikyste
- juom

irsta
C »

man dovanos.

pats kalba: 
tai

l utas nutūkias labai ponulis 
nusidavė pas garsinga daktarn 
Norebedzeje ir melde rodos, tai 
yra kaip iszsigydyty nuo to di
delio nutukimo isz priežasties 
kurio negalėjo jau suvis jodi
ne! raitas ant arklio. Daktaras 
davė jam toki patarimu.

Inikie isz rvto ant užkandžio 
visados norints mažiausia šva
ra rnpesczio, po tam du svarus 
gailesties sumaiszytos su asza- 
rom ant piet; po tamgi dideli 
bliuda pilna nnliudiisiu misliu, 
salotu sumaiszytu su pelenais, 
o po tam ant vakarienes nors 
viena czverti tono baimes. Nak
tį praleiskia ant vienu mansty- 
mii apie nereikalingus teismus, 
apie pri si artinant i mirti ir tam 
panaszins dal.vkus, o netrukus 
busi tokis mil rus kaip niekados 
da nebuvai savo gyvenime..

Ar ligonis paklausė rodos 
daktaro ir ar tos gyduoles pa
gelbėjo tai apie tai nepranesza.

Butu tai geras patarimas ir 
♦lel nekuriu musu Lietuviszku 
tnotereiiu, kurios vos paeina 
Įiuo nutukimo. _____

r

Amerikoniszkas Bankas; Paskolino Kubai * $11,000,000‘ V***O».

Kareiviai ir laivoriai isznesza vienuolika milijonu doleriu isz laivo l i'

*

•’./r

Gudriu Mikas
(Nugirsta).

t’im

*•

M a<i J K/ M“
OII»

•i

(,’)iba” kuris atga
beno pinigus isz Federal Reserve Bank isz Atlantos, Geo. Amoriko del keliu banku Havanoje, 
Kuboje, kurie tuomlaikinei uždare sayo duris neturėdami pinigu. Buvo tai tiktai paskola ant 
trumpo laiko. * ~

Neseniai ’Prins- 
nukryžiavojo 

liepokai ant smert tūla motore. 
In tai insiskiszo valdžia, kuri 
kaltininkus aresztavojo ir už
dare kalėjime.

Sziadien palaimintam
szevikiszkam rojui galima vis 
ko tikėtis,
Dieva, ten gyventojai proto ne 
turi.

Bol

nes kur paniekinėjo

dzin sakant, kuopuikiausias ir 
maloniausias buvo 
darželis. Bet atėjo lietus 
temo dangus.

— Nieko nekenkia — ma
no Tek liūte, — po lietaus go
riau augs žolynėliai.

Lietus jau troezia diena II- 
ja be perstovos, 
s a n va i t o. 
vandens.

Teki in tos 
ap-

paskui visa 
Nereies upe pilna 
Maži upeliai nesza 

vandeni in Neri, bot vanduo 
toli gražu, 
pirma.

Tekliute

)

ne toks tyras, kaip

atsibūvi-Jaigu taip tolinus 
es automobilines nelaimes kai)) 
atsibuvinejo lyg szioliai, tai ne 
laimes automobiliu kasztuos 
kas metas bilijoną doleriu ir už 
mnszines p<> 35 tukstanezius 
ypatų kožna meta. Laikas kad 
valdžia rusezinu nubaustu )>a- 
siutiszkus bambilistus kurie 
visai neatkreipia jokios atydos 
ant žmogiszko gyvasezio.

Washington, I). C. — Tiejei 
kurie naudoja alavedins del ra- 
szymo, mažai žino apie ta pra
mone Suv. VGalst. kuri iszdir- 
bineja alavelius. Pagal pasku-

ISZ LIETUVOS
SUNKI ŪKININKU PADĖ

TIS VIEVY
Traku apskr. Vievio 

gyventojams

h

tau už suteiktas man gerybes 
szi meta, meldžiu kitam metui 
dar daugiau!

Szalin, kieta szi rd i, nūo 
pirklausanczios gery- 

Tu ne esi jos vertas.
bau jas auginau, 
kuris ju yra vertas — baisa pa
keitęs ruseziai, pakraigėje, at
siliepė Mikas.
'Vokietis ta iszgirdes

i

Gudriu Mikas jiarsisamde 
pas viena turtinga Vokieti 
bei na.
buvo gana szyksztns ir su savo 
samdomoji* szeitnymi gana žiau 
ridi elgdavosi, nemilaszirdin^ 
gai sunkėdamas darbais ir Lt. 
užtad ir szeimyna pas ji nepn- 
budavo. Bernai pas ji keli per 
meta pereidavo. O'jaigu kuriu 
iszbudavo isztisus metus, tai 
jau tuomi visi aplinkiniai ūki
ninkai stebėjosi.

Neat žvelgdamas Mikas ant 
savo szeimininko szyksztumo 
ir žiaurumo, tarnavo pas ji, iszl 
eiles,
(lai ir kiti aplinkiniai žmones 
ta matydami, labai stebėjosi 
Miko kantrumu ir nekarta jam 
kalbėdavo:

Nejaugi, tau, Mikai nėra 
žmonėse vertesnes vietos jaigu 
tu pas szita Vokieti taip ilgai 
vargauji ! Juk pats matai kad 
I upas ji dusyk daugiau dirbi, 
negu pas kita ūkininką dirb
tum. Aplinkiniai ūkininkai su 
savo szeimynom, ryte dar mie
ga o tu jau laukuose dirbi. Va-

’ IW—I-'I ' S ( 11 -

Mikas
už

Kadangi anas Vokietis

jau kelintus metus. Susie-

I«*MI m...

ne tau 
bes!

1

Ne
bet tik tam,

*

I

'Vokietis ta iszgirdes nusi
gando ir puolasi dar karszcziau 
melstis ir Dievui dekavoti. Bet 
Mikas pakraigėje tupėdainas 
vėl suszuko:
' — Tavo maldos neiszklau- 
rtytos liekasi! Sakiau, -szalin 
nuo tau neĮiriklnusianczios ge
rybes! Tuomet tiktai bus tavo 
maldos i szk 1 a u sy tos 
savo gyvenimą

i

, kuomet 
pa taisys i ir 

szias gerybes pavesi tam, kuris 
j n yra vertas!

Vokietis dar labiau persi
gando ir drebaneziu nuo iszgas- 
(ies balsu prabilo:

— Mielas Dievulėli! Kuom 
Tavo didi majastota esiu nž- 
rustines, kad mano maldas no 
iszklausai!! Ka kaltas esiu da
ryti norint Tavo rūstybe per
maldauti !!

— Neveidmainiauk, nusidė
jėli! Ar nežinai kaip su savo 
bernu elgiesi? Juk jis tavo ar- 
tymas yra! Jis anksti ir vėlai 
savu prakaitu laisto dirvas ant 
kuriu szios geiylies augo o tu 
drysti jas sau prisisavinti. Sza
lin nuo ju! Jos ne tau priklau
so !

'Toliau jau Vokietis melstis 
nedryso, nes bijojosi labiau 
Dieva užrūstinti. Dar valandu- 
ke paklnpojas klojime, — liūd
nas ir su baime nuėjo grin- 
czion. Mikas nulipęs isz pakrai
ges, nuėjo savo lovon atsigulti.

Alėjas Vokietis grinezion, 
visa ta nnotiki apsakė savo pa
ežiai. Pati-gi bodama nemažes
ne fanatike už ji szventai inti- 
kejo ir abudu palaike ta už ste
buklą, nutarė, savo dukteri 
Maryke su Miku apvesdinti ir

savo

kare ir vėl las pats: kiti 
niai namie o tu dar laukuose 
dirbi. Dirbi pas ji anksti ir vė
lai. O ka tu už tai gauni’ Jis 
tau dvigubos algos nemoka bet

lis už tavo darba, net szunies vieto 
je nelaiko. Ar tu girdi kada 
nuo jo žmoniszka žodi! Nieka
dos. Jaigu ka in tave kalba tai 
visada iszdidžiai, sziurkszcziai. 
Ir už maža ka, szlykszcziausiai 
iszkeikia,
Juk nei vienas bernas pas ji 
tai]) ilgai mdarnavo, 
toki kvaila atrado.

Vievis, 
valscžiaus gyventojams szie 
metai labai sunkus ir, tiesiog, 
nebepakeneziami.
statosi sau namus, tad bi* vals
tybiniu mokeseziu, 
tus tu mokeseziu didumo rei
kia sumokėti valscziui. Bet tai 
dar neviskas. Vievy statoma 
nauja bažnyczia ir kiekvienas 
parapijos ukininkas turi sumo
kėti bažnycziai 15 lt. nuo hek
taro. 15 litu ūkininkui dideli 
pinigai. Kai vidutiniszkam 
ūkininkai, I 
žemes reikia 
bažnycziai 225 11.
begalima. O priskailykite dar 
valstybinius žemos mokesezius 
valscžiaus jnokosczitis, 
nesistebes visuomene, kad kar
tais negalėdami sumokėti baž- 
nyczei bieduesnieji žmones ne- 
sza savo vaikus kriksztvti in 
Rusu .cerkve arba ligonis 
ta be kunigo.

Valsczins

75 procen-

Kai
, turineziam ’15 ba. 

sumokėti vien
— tai jau ne-

t ad

PANEVEŽIO APSKRITY 
PRIVISO VILKU.

Kai kuriose Naujamieszczio 
ir Krekenavos valscziu vietose 
(Panevėžio ap.) pradėjo laiky- 

vilkai. Jie vis dažniau
atsilanko apie ūkininku gyve
namus trobesius ir padaro ne
mažai žalos.

Krekenavos valscz. nokti vil
kai papiovo Szambalioniu km. 
ūkininko kumeliuku, buvusi su 
kumele ir dideliu skaieziumi 
arkliu miszke.

Rugpiuczio 
svecziai”

iszpikt žodžiuoja

kol tave 
Tarvtum 

butu su kurni ir su duszia nusi
pirk ias.

Mikas, ant visu tu geraszir- 
diszku pamokslu, lankiai vi- 
siszkai nieko neatsakydavo tik 
linksmai nusiszypsojo užvesda
vo kalba apie ka kita. Juk ir jis 
pats ta aiszkiai suprato, kad jo 
szeimininkas ir szeimininke 
niekados in ji neatsineszda\’o 
kaipo in žmogų, o f” 1 ’ 1 
in reikalinga jiems 
ranki. O jis vis vargę, 
tyjejo bet savo minti mintijo.

vienturte 
Maryke, tai Miko idealas, 
netiktai savo skaistum veideliu 
ir puikia stuomens iszvaizda 
žavėjo ji bet dar link jo, ir ga
na mandagiai 
Gal Mikui, tiktai jos mandagus 
link jo atsineszimas ir szvelni, 
lipszni kalba, suteikdavo tos 
stobios kan'trybes, kuri o ja' su
šildai ir stebėjosi .

Maryke ’matydama, kai]) Mi
kas jiem isztikimai ir su pasi-

men. pradžioje 
tie “svecziai” persikėlė iii ki
ta Nevėžio krauta,d.ty. iii de- 
sziniji, kur ju lygsziol nebuvo.

Viena nakti Garszviu kmt 
suaugusi mergaite J. Szkutaite 
ganė savo laukuose arklius. 
Jai besnaudžiant prie arkliu, 
jiasigirdo nakties tylumoj stai
gus iirkliu prunksztimas. Pa
kėlusi galva pamate isz rytu 

“szmiis?” 
Jie buvo pribėgo netoli jos ir 
arkliu, bet, |)amate žmogų ir 
gyvulius, sustojo ir, apsidairė, 
nubėgo vienas paskui kita, per 
Vadakties upeli.

Vilkai nubėgo in

apraszyti jiedviem visa 
turtą.

• # 4 
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Saulute jau seniai už- 
. Susiedą! visi laukuose 

Miką isz
Nesulaukda- 

Mi-

r fI*

atbėga rit d ii d i d e fiu s kaipo iii žmogų tiktai kaip 
darbo in- 

kente

pradėjo neri mas
tanti del savo darželio. Kada 
lietus perstojo lijęs, ji savo 
darželio nubėgo pažiūrėti. Bet 
kast Kaip ji nustebo, kada vi
sa krauta pamate užpilta van
denio ir jos darželio ne pėdse
kio neliko.

Apsiverkė mergele karezio- 
mis, gailiomis aszaromis, nu
ėjo namo ir niekas jau jos da
bar no belinksmino.

Vakare, kaip visada, ji pra
lojo skaityti knyga, bet jai ne 

j skaityti, v
Mocziut, asz nieko nesu

prantu, ka skaitau. Be persto
ges galvoju apie darželi.

Prisiglaudės ji prie motinos 
ir su aszaromis pradėjo apsa- 
žineti savo nelaime.* r

Motina glaudė ja prie sa
ves, ramino ja, kiek galėdama; 
apsakinėjo, kaip Vilniuje Ne
ris karta užpylė krantus ir 
kad daug žmonių didelei nu
kentėjo.

— O dabar eik, 
gulti, — tarė mama, 

sodžium.

(

s i seki

dps- \”< > k ierzio
alavelius.

tini siirasza gyventoju, pasiro- .
kad prie tojo

5,666 ypatų užsiėmimus.
darbo turi

T ekliute
PASAKAITE

Tekliute vasara praleisdavo 
sodžiuje ant Neries kranto. 
Upe czion visai 'kitaip iszrodo, 
kaip Vilniuje: siaura, krantai 
žemi, vietomis apaugę miszku

Ji labai mylėjo upe ir visa 
laika bėgiojo ir žaidė ant jos 
kranto. Žiurėjo in tyru van
denėli, kuris taip daug kelio 
perbėgo 
czi u

simo

J Teki iute
- Rvt ei-z t-1

I ‘ažinresime,

J

• kas ten girdėti. Gal ten taipo
gi daug nuostuolio padare vau. 
duo.

Anksti rvta Tekliute 
kur iszgirdo

in gražius blizgan- 
akmenelius vandenyje, 

retkareziais mete szakele upes 
viduriu, o kada ta nuplaukda
vo, vijo ja...‘ Bet kur 
nepavysi! Sudiev, sudiev! 
roke tada Tekliute, — plauk 
ir nenusigąsk dideliu juru. Ji 
žinojo, kad Neris in juras nc- 
sza savo vandenei i.

Ne tiek upe Tekliute gėrė
josi, bet ypaeziai josios kran
tais. Tokie puikus, tokie ma
lonus, kad ji negalėjo atsigė
rėti jais, ir užmano pasisodinti 
czion darželi.

Pradėjo darba. Gavo kastn- 
grebli. Kasinėjo, pas

kui rinko akmenėlius tvorai 
tverti. Kada viskas buvo pri- 
ruoszta, ji persodino rože isz 
mamytes darželio, paskui pri
sodino daug visokiu žolsnellu.

Padirbo ji vartus, paskui 
mažuczius suolelius, ant kuriu 
tik žvirblis galėjo tupėti, „ 
prisodino daug l uteliu, kurias 
ji labai mjdejo. Neužmirszo ir 
paraszyti, kad “szunims ir ka
tėmis eiti draudžiama.” Da
bar ji atnesze savo lėlės. Czion 
dar buvo ir kitu žaislu — žo

va ir

tau
.......... %

It

buvo
(laugsodžiuje, 

liūdim naujienų.
—1 Visa mano sziena užlie-

— sako vienas.
— Karve prigėrė, — deja

vo kitas.
'Tvora sulaužė ir nunc-

va nd uo,

jo vanduo 1

8ZO 
ežias.

— skundėsi tvo

Liūdna buyo žiūrėti, kaip tie 
varguoliai vaikszto nuleidę 
galvas, nežinodami, kas dary
ti. Didžiai skaudėjo szirdi Tek- 
liutei, girdžiant tas kalbas, o 
labiausiai vienos senos mote
ries, kuri visa daržu vanduo 
užliejo. Tekliute taipo-gi norė
jo. priminti savo darželi, bet 
susigeido. Juk tai ne tikras 
daržas, tik žaislas — pamastė. 
Atgal ejnant, pabueziavo ran
ka savo motinai ir sako:

— Mamyte, asz ne beverk
siu savo darželio. Sztai szie 
varguoliai, kiek nelaimiu pri
kentėjo. Norecziau jiems pa
dėti, bet nežinau kuo. Dažna? 
galvoju, kokie jie nelaimingi. 
Asz galiu sau 'kita darželi pa
daryti, bet isz kur jie gaus 
szieno ? 
daržu ?

Kas at gražins karve,

Ypatingai atlai.
\'ardo

BIAURIAI GIRTUOK
LIAUJA.

Szipyliu bažnytkaimis yra 
garsus savo alumi vadinamu— 
“varnakiu.”
duose Szv. Antano ir 
Marijos prisioga apseziai. Ge
ria visi, seni ir jauni, baigiant 
elgeta. Sztai sziemet paskuti
niuose Vardo Marijos atlaiduo
se szanliu būrio vadui tapo la
bai sužalotos ausys, A. B. dan-

O
sutartinai dalyvavo innszty- 
niu kovose, isz kuriu vienas 
jau girtuoklystesdėka nusto
jo rankos. '

Daugiausia Sz i py 1 i u o s e
kentėjo nekalti langai, tvoros* 
ir Lt. Girtu pilni keliai, grlo-

’ Tai 
parapijoje.

t V.s iszdaužvt i • v A. 3 sūnūs

nu-

viai, patvoriai javai ir 1.1 
vaizdelis Szipuliu 
Gedu szipliszkiams.

NAIKINA VILKUS.
Kaunas. —- Daug kur Lietu

vos miszkuose yra prisiveisii- 
siu vilku, kurie daro didele ža
la' vietos gyventojams ir misz
ku žvėreliams, ypacz stirnoms. 
Dabar rudeni yra geriausias 
laikas naikinti jaunus vilkiu- 
kszczius. Lietuvos Miszku de
partamentas davė insakyma 
visiems urėdams visur, kur tik 
yra vilku, surengti medžiok
les. rsznaikinti szinos nelabuO-
sius sutvėrimus ir gyventojai 
galėtu būti ramesni ir miszkai 
praturtėtu kitais, gamta puo- 
sz i a n ez ia i s, g y v u I e 1 i a i š.

SUDEGE TROBOS. !
Pakuonio valscziuj Panote-i 

riti kaime sudegė Motiejaus 
ZyksatlM trobos su visa manta. 
Nuostuoliu gaisras padare už 
'15,000 litu, trobesiai a])draustl 
buvo tik 5,300 litu. •m

4

šukele dideli 
rvto

dukte, 
JiA na] io Ii o 

palivarko laukus, didelėj nak
ties tylumoj 
t riukszma. Auszt anezio 
tylumoj skambėjo skaudus gy
vuliu balsai. Kumele ir arkliai 
žviegė inv.airiais balsais, nega
lėdami nutraukyti retežiu ir 
apginti nuo tokiu plosziru žvė
rių savo sūnaus ar brolio. Ąp- 
1 i ūkini u gyventoju szunys, pa
jutę vilkus, eme cypti, staug
ti, ir loti invairiais balsais, žiu-, szvetimu tarnauja ir savo tėvu 
rodami Auapolio link. Po di
deliu pastangų kurnėjo nutrau
kė nuo savo kaklo reteži ir ap
gynė nuo negailestingu žvėrių 
SaVo šonu —- kumeliuką, ku
riam buvo padarytos penkios 
ar daugiau žaizdos. Kaklas bu
vo lyg peiliu surėžytas. J. 
Szkutaite

surėžytas.
dusi griaudu 

gyvuliu szaukima, labai iszs;- 
gando ir daugiau arklius ga
nyt iszsižadejo.-

DAR VIENAS MALŪNAS 
SUDEGE. /

Szeduva. — Szeduvos mies
tely del nežinomos priežasties 
sudego Gabrielio Bavari) garo 
ir vėjo varomas malūnas. Ma
lūnas sudegė iki pamatu. Gaiš. 

75,000 litu 
nuostuoliu. Malūnas apdraus
tas Mėbuvo.

ras padaręs apie

*

KAUNE BUSIĄS DIDELIS 
MALŪNAS ♦ '

Kaunas

' ■

k iKaunas Malnhininku sin
dikatams suardyti uLietūkio” 
kooperatyvas Kaune iiastatV- 
dinsia8 didžiuli maluna. 
toki” statanti ta didžiji malu 
na, kredituosianti vyriausybe. 
Malūnas busiąs sutvarkytas 
kom e r e i n i a i s pa gra n d a i s.

Kalbamu taip pat, kad pana- 
szu

‘ '“Parama” .Matyli.

■
“Lio- i

<" i

dideli maitina mananti

A'.'r
*

Rvtas 
tekėjus 
dirba bei Vokietis 
miego nežadina, 
mas kol ji atęis pažadinti,
kas, atbudęs jiats atsikėlė ir 
nuduodamas nieko nežinantis, 
ėmėsi kasdieninio savo darbo. 
Szeimininkas panlate ji užsikė
lusi, priėjo prie jo, ir manda- 

atsineszdavo. gini užkalbno:
— Labo rvto Mikuti! Kodėl 

taip anksti sziadien užsikelia!* 
Reikėjo da pamiegoti; juk jau 
didieji darbai nudirbti,

ir po valia i
O

link jo nemandagu atsineszima, 
pradėjo ji ji atjausti. Ji netik
tai jo darba a p verti no bet ir ji

sziuos mažesnius >.
vela n atsikelia, nudirbsime. Ei
kime grinezion. Kol pusrycziai 
nebus “fertik” 
nepradėsime.

I'aip kalbėdamas Vokietis 
nusi vedė Miką sveklyczion, pa-

(gatavi) darbo

pati ame labai godoti ir gerbti. s(1(lin„ lrž s(ill„ ir llh’lcs2C8 bon-
Mikas tai siųirasdamas dar en- 
ergiszkiau ėmėsi sau pasinau
doti. Proga, tokis vyrukas kaip 
Gudriu Mikas, tuojau surado ir 
tinkamai jaju pasinaudojo. 

# *
\’okietis buvo tikintis fana

tikas. Už tad, kas metas, kada 
visus javus isz lauku namon 
suveždavo, lai nakti nuejas klo 
jima, kur tie javai sukrauti, 
veik isztisa nakti melsdavosi, 
Dievui dėkavodamas už suteik
tas jam gerybes ir j)raszydavo 
ant kitu metu dar daugiau. Mi
kas ))astebojo ta, pas ji betar
naudamas pirma me savo tar
nystes mete. Ir nuo to laiko, ne 
kartu suko sau galva: kokia 
ežia sz.tuka snvo žiauriam szei- 
mininkui Užkirtus. Pagaliau 
sztai ka jis sugalvojo.

Tu diena, kuomet javai tapo
suvežti, Mikns žinodamas kad 
jo szeimininkas
klojiman melstis, po vakarie
nes vieton eiti atsigulti, nuėjo 
klojima ir užsilipęs paežio pa
kraigei, ant sukrautu javu, lau 
ke szoimiiiinko ateinant. Nepo- 
ilgam szeimininkas atėjo.
si klaupės ant žemes meldėsi 
veik lygi pusei nakties. Pabai
gęs savo malda, iszkole rankas

vakare ateis

At-

i i

ilk

«

ka degtines, insake paežiai ge
rus ptisryczius pataisyti. Kada 
pusrycziai tapo pataisyti Vo- 
kiecziai savo dukterį Maryke, 
pasodino szalia Miko ir visi 
kartu, prie vieno stalo pusry- 
ežius valgė. Mikui buvo pir
mutiniai, pas ta A’okieti, toki 
pusrycziai, nes pirmiau nebuvo 
mados, bernui valgyti prie vie
no stalo su szeimininku.

Nuo tos dienos, jan Mikas ne 
buvo kai]) bernas, bet kaip Vo- B • • ™ ■ |Kle iecziu savos szeinmms narys. 
Ir po tam nepraėjo nei pora 
menesiu laiko, ir Mikas turėjo 
Maryke sau už paezia ir buvo 
savininku viso savo 
szeimininku turto.

J. Mikolaitis, | < ■ jįjį w*
d - ...

žiauriu

T
-T-   *■' »  miiai w

W. TRASKAUSKAS 
LIETU V13ZK1S GRASOMUS 
t riiir -!■_ ■. _ - - --'A •'
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Sala Burtininkes Martos P ;
1ii 

•A

Nu.>i rami nes tuo prižadeji- 
iu, parpuolė noiszsirenges ant 
i»vos, užklotos puikinis kau
tis ir, laidydamas apie geros- 
e ateiti del saves ir del moti
on savo, taip ir užmigo.
Tuotarpu Zigfridas, kuris iki 
im laikui sėdėjo ramiai, dn 
like rankoje tuszcziai kruzi> 
idi, kuri dabar paleido smur
tai in žeme ir pasižiurojes in 
pvinezia prie stalo Marta, 
iszuko:

r t i, moteriuke ?

[iru žmogum — atsake rainiai 
arta, iszlaikydama Zigfrido 
ložmu žvilgterėjimą.

Jis yra mano sūnūs tai- 
ir turį likties tokiu pat rnz- 

lininku kaip asz esu! — su
nko suduodamas
stalu.

— Zigfridai 
imingesnis, 
oštum ta >avo nedora ama-
)

I t 
liūliuoti, bet sziandiena, kada 
valdžia isz mano ranku sprūs
ta, del ko-gi ir tu, kaip ir kiti 
ant manės negalėtum rankos 
pakelti! »

— %i-gi tada, kada tave 
apsiauezia pavojus, man pri
guli kad tave gineziau.

— Tu! tu mane gintum!— 
pertrauko yitalien, pagriebda
mas ja už raukos.

«
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prie stalo Marta

Ka tu nori isz jo padu-

Norecziau idant jis but

kumszczia

ar nebūtam 
jeigu ir tu pa-

Net

IU.
Hanza, 

seniausiuose

M szuo
..■J,.. (PASAKAITE

■ - T -

•Gyveni) margin ir tiek... Nie
kas jo neapkentė, stumdė, tam- » a k' • ■ *

S

M *r 
i 

t'

•t

MM

■■■■
• ■

/

pe, nlįojo/rmtsze, kojoms spar
dė, esti imdavę. Nebent tik vai
kai knij) kada bėgiodami po 
ki(*ma numesdavo sudžiiivnsia 
pluta duonos ir kartais plika 

• — tai ir visas 
liet jis už lai 

ir isztikimai tarnavo

kai knij) kada

H

' i
I

■'■'f

■

kaulu pasukdavo 
jo nlaistas buvo, 
nepyko 
saito szeiminiukni.

.(teras buvo szuo...
Taip viena

i ' ' ' ;
kutus prie arkliu... Budrus szuo 
lai vis nugirsdamas

EK.
Sztni kaip iszrodys naujus Sveikatos Biuras mieste Washington, 1). C. Namas bus linu

■ a . . a * a a a . ... a a ‘ ♦ 1dojirnas ant isztyri liejimo apie sveikata žmonių ir visokes gyduoles. « i

— s

Hoi, vyrurziai rezervistus pri
dabokite, 

daigu turite ant burdo prižiu* 
< rokite,

Ba ne vienas ka in ezioh atvy
ko,

Paežiu ir vaikus Lietuvoje pa
liko;

Ne visi lūki yra žmonys geri,

rudens tamsia
imki i atėjo vagis ir laužias in

*

kinimas bažnycziu; tai buvo 
negirdėta razbaininku drasv-

Bet-gi j n atkaklumas• • I • • *1
auga! — szaukta.

Ta atkaklumu reikia su
trumpinti!

— Kelios deszimtys 
jau praėjo, o panaszaus atsiti
kimo da nebuvo girdėta!— bu
vo girdima smarkus balsai.

Ir tarp tu balsu iszsigirdo gi
dus atsidunksejimas ir pilnas 
skundos 'balsas:

Oi, ne kelios deszimtys, 
bet lik keliolika metu, ba sze
sziolika metu atgalios, 
keliones ražbaininkai nuo ma
nės atėmė deszimties metu 

vie-

laikuose 
gyveno daug tokiu žmonių, ku
riems nėsinotejo dirbti; vienok 
jie turėjo norą naudoties tur
tais ir at o rujos i juos trumpinu
siame laike dastoti. Isz tokiu 
tai žmonių susidarė burini rnz- 
baininku, kurie ant mariu Ir 
sausžemio jau nuo X. amžiaus 
griaužė visa Europa.

Prie tokiu buriu razbainin
ku tankiai prisiplakdavo žmo
nes, kurie savo kraszte ka pik
to padare, slapstėsi nuo teisin
gumo, o po nekuriam laikui 
pakasztavojus tokio gyvenimo 
pa m irzdavo apie savo paėjima 
ir tada toliau piktadariaudn- 
vo.

Tokie

kraszto 
priėmė,

bė.

iki aukszcziausiam laipsniu vol

ir atjaus-
puldinėjimo;

Artimas Hamburgas, gulin
tis taipgi ant mariu 
labai noriai ta misli 
nes ir jo kupezius reikėjo ap
saugoti ir sztai senojo Lubos 
pilyje, atsirnndanczioje netoli 
Lubeko, 1241 metuose tapo 
patvirtintas paraszais kupeziu 
susivienijimo aktas, kuris nuo 

“Hanza,” 
■s paszel

pavadink-.

metu

Ir c i ežia u sykiu su ta
ni ir snniun po lianzeatu pei
lis! — atsake Zigfridas iszsi- 
‘sjamas kreseje. Martos jam 
įduotas gėralas vienok savo 
•ike: jo krutinę mažiau pik 
mu kilnojasi. isztemptos (aytoms buvo rykszte juo di-

- 1

kilnojasi, i 
•auju gyslos susimažino pa-!

pasitraukęs 
iuda su valgiu pradėjo su go. 
imu r vii me>a. Mirkvdamas * e
delius duonos szmotus rieba- 

Kiinszo juos bnrnon ta»p 
kai pi norėdamas 

tik pii>i>otinti, bet ir savo 
ktnina ant valgymo iszlieti. 
Matydama Marta ji užimta 

isz kambario 
už uždangos ln 

tegauti Vigo. Ant vaiko vei- 
skleidr-i >z.vie>a nuo degan- 

io> sidabrines lempos pasto
tos kambario kampe su kve- 
neziu aliejumi. 
Vigo guh‘jo 

o apsiaszarojc?
vo ramus,

lios

ose. 
džiai.

Igiu pamaži 
sižiurejo

bu ria i razbaininku

a rėžiau I

užvertom 
* veidas 

tik >u likusiais 
idnumo ženklais. 
P- Dievid 
>teri<zke

im,
>11

suszvapejo 
padaryk ta vai- 

laimingu ir pavelyk man ji 
st i keliu doros ir 
(velyk prie>z ji
m ra Zigfrido amata.
Ir atsidusus isz gilumos s*zir- 
•s padaro ant 
vžiaiis ženklą.
— Marta! — atsiliepė vėl 
gfrida>.
Vaika

teisvbes. 
paslėpti

mieganezio

desne dar, kad XI amžiuje tie 
būriai suiorganizavo kaipo ko
kia kariumene ir tada jei nie
kas m*galodavo pasiprieszinti 
arba su ana susiremti.

Jeigu-gi ant sausžemio to
kie būriai buvo pakeleiviu tik 
ra baime, tai szimta sykiu bu
vo baisesni piratai arba mariu 
ražbaininkai, kurie po vado
vyste Vitalieno sukinėjosi su 
nedidelėmis valtimis ir su ano
mis apsupdami kupeziu laivus 
priverzdavo kupezius iszmoke- 
ti jiems dideles mokestis. Pas
kui piratai netik su valtimis, 
bet ir laivais leizdavosi in toli
mas keliones ir keliauninkus 
užpuldinėdavo. 'Eurejo net sa
vo portus mariu pakraszcziuo- 
so gerai apsaugotus razbainin
kais turėjo savo loenas turtin
gas pilis ant salų ir nieko, taip 
gyvendami, nebijojo. Tokie pi
ratai nepavelijo ant mariu 
liuosai gabenti
ežiams su laivais, o ant sausže
mio grasino netik kupeziams, 

k n tik sutiko

ant 
tavoms kup-

suvirpėjo ir paszoko 
t kojų, 1st motina padėjus 
izta ant lupu, davė jam 
įkla, idant neatsilieptu. Pa
turėjo in ji maldaujancziu 
įsu ir atgal pasitraukė val- 
majam kambarin, kur pa
ilstu savo budu ramiai prisi- 
tino prie Zigfrido.
— Kas tas. ar kaipo koks 
linys >au vienas valgysiu va. 
rtene ir pats valgius nuo 
cziaus pasiimsiu? — suszti-

ir pats valgius 
pasiimsiu ?

ir sidabrini ‘ Blinda,

kiszo

Marta tylėdama paėmė be
ik tuszcziai nuo stalo mėsos 
tiluka 
t kurio buvo sumesti tik ap-
aužti kaulai ir mažai mėsos 
uoeziukai. Po tam pripylė 
nikeli vyno ir jam szvelniai 

po ranka, idant tuo
du užgesinti jame visokį pa- 
įjauretina pasiūt ima. Zigfri- 
s nutveri1 kruzikeli su vvnn 
vienu žygiu viską iszmaiiku. 
irta
pta ant >kaurados briedžio 
•sa.

tuotarpu jam padavė

Brrrr! pasipurtė Zig- 
Maudas iszgeres vyną, - 

gardus tasai vynas! gal ja- 
? pyidejai kokiu nors žolių

Atsiliepė 
i szsi kalbėjimu

9 

įtaisei, kad mane praszalinti 
'i szio svieto!
— Zigfridai! - 
titcriszke su
u per szesziolika metu, tau 
rnaujn isztikimai ir niekad 
juiszi misi is mano galvoje 
atsirado. Delko sziandie nin- 

t taip apkalbi ir apie 
ip mislini ?
—- Taip, taip, tu uume visa- 
i patrupini savo žorlnkais uz

mane

• i

bet ir kožnam, 
ant kelio.

Karžygiai įvirtai apsigink
lavę galdjo sziaip taip perke
liauti isz vienos vietos kiton, 
muszdamiesi nuolatos su raz
baininkais bet paprasti keliau
ninkai turėjo su savimi gaben
ti kareivius, kurie juos gynė 
nuo razbaininku.

Sunku pasakyti, kurie ba
riai tu nupuolusiu žmonių bu
vo arszesni: ar piratai, vedan
tieji kovas ant mariu, arba tte, Į 
kurie užpuldinėdavo kupezius 
ir pakeleivius ant sausžemio, 
paimdami jiems pinigus, ark
lius, o net tankiai ir užmuszine- 
dami juos. Bet gerinusia būda, 
vo, kad apiplesztus paleisda
vo miszkan arba ant kitokiu 
nežinomu keliu.

Ir sztni beveik kas metai 
tos razbaininkystes taip plati
nosi, kad niekas nebuvo užtik
rintas su savo gyvastimi arba 
lorn v be.

Daugiausia su tuo kentėjo 
pirklybos miestai, terp kuriu' 
buvo Lnbeka, miestas gulintis 
arti Vokiszkuju mariu, ant 
kalnelio terp 'fravos ir Vak- 
nicos, kur tekejo dvi upes.

Lnbeka tai-gi turėjo isz vie
nos puses plaoziu mariu preky
ba isz porto ant upes 'Pravo, 
isz antros-gi sausžemiu isz ga
bendavo in Kumpos vidų ta
voms, kuriuos jos Inivhi m 
portus pristatydavo.

Ta i-gi kaip isz vienos, taip 
ir isz antros puses buvo pa
vergta razbaininkystem. Mies
to g.vventojai pagalios ■sumanu
ink ui ti kupeziu susivienijimą, 
kuris galėtu laikyti kari limeno 
ir galėtu saugoti kupeziu tavo
ms kaip ant mariu, tnip ir ant 
sausžemio nuo rabuininku ŪŽ

seno iszsireiszkino 
ženklinanti savitarpine 
pos susivienijimą, 
“Hanza”

Kožnas mokėjo 
mokesti, kariumenes užlaiky
mui, kuria isztatyta ant. saus- 
žemio arba ant mariu laivu Ir 
taip visus kupezius dabota 
nuo užpuolimu. Vokietijos cie
sorius, Krederikas H, labai no» 
riai sutiko su lianzeatu 
vienijimu ir trumpame 
labai daug miestu isz tolimian 
siu Europos szaliu atsiuntė sa
vo purstatytojus norėdami prie 
to susivienijimo prigulėti.

'Fame paeziame laike, kada 
pradedami4 ta apsakymu, t. y., 
pradžioje XVI amžiaus, Han
za savo susivienijme turėjo ln 
asztnonos doszimts miestu, o 
jo sugruntuota galybe ant ma
riu ir sausžemio gynė Europa 
nuo razbaininku, platino pirk- 
lyste su naujai atrasta Ameri
ka ir su Vakaru Tndijonais.

Vidnrineje-gi Europoje už
laikė tvarkoje netik razbainin 
kns, kurie tankiai norėdami 
padidinti savo turtus užpuldi
nėdavo taipgi ant karavanu, 
arba kupeziszku miestu, reika
laujant sau gero užmokesnlo.

Nauji ir drąsus Zigfrido Vi
talieno užpuldinėjimas priver
to siiszaukti Hanzos susivažia
vimą ir visokiu nusprendimu, 
ant kuriu paskirtas Lnbeka. 
Ir toj paezioj senoj Luba pily j 
kurioje pasiraszyta po Hanzos 
aktu, susirinko visu susivieni
jusiu miestu persta ty tojai. 
Apart taigi Vokietijos miestu, 
kaip Hamburgas, Frankfurdas 
Richfieldas, Magdeburgas, Ke
lionių ir daug kitu, atsiuntė 
savo perstatytojas Norvegijos 
miestai, taipgi Danijos ir Prū
sijos; Damskas, Chelnuo To
nui, Elbalg, Karaliauczius, In- 
flantu miestai; Ryga, Dorpatas 
ir Revelis, turtingas Rosijos 
miestas Naugorodas; atsiuntė 
taip-gi Krakovas ir maži da 
tuo kart žinomas miestas Var- 
szavas. Dideleje pilies saloje 
vos tik sutilpo visi miestu per
statytoji^; nutarimai-gi turėjo

sukalbėta

visus kupezius

minsiu

laike

susi
laikė

but gan svarbus kadangi apėjo 
užduoti paskutini razbaininko 
Vitalineo būriams smūgi, ka
dangi tie būriai nepaisant in 
lianzeatu karumones saugu da
bojimu vistiek užpuldinėjo 
drąsiai karavanus ir plankiąn- 
izius su tavorais laivus. Žūda
vo daug kareiviu' kovojo 
razbaininkais.

Aliesto Laboko bulmistras ir 
perstatytojas Jonas Metze pir
mutinis užėmė baisa tame su
sivažiavime. Jisai kalbėjo:

— Mieli ir garsingi sveczei 
porstatytojai susivienijusiu to
limu miestu* ir szaliu su mu
mis vardan draugiszko priešą I 
razbaininku užpuolimus apsL 

I ginimo, porstatytojai didelio 
Hanzos susivienijimo sveikinu 

Į jus mus mieste, sveikinu jus 
kaipo Lubeko bulmistra'S ir 
kaip jo visos kupezystes por.*- 
f atytojas o vardu Hanzas su-1 
si vienijimo įiraszau, idant kož- 

hias isz musu godotinu sveczht 
iszpasakotu savo nusiskundi
mą ant razbaininko Vitalii'nb

sn

isz tenai in Ame- 
razbaininkus 
arba geriau

buriu, o taipgi paduotu misli, 
kokiu budu razbaininku atkak
lumu sutrumpinti. Pagal taigi 
kodeksus miestu perstatytojtii 
galės užimti baisa alfabeto pa
red ke pagal miestu vardus: už
taigi dabar užima baisa miesto 
Audernaeli porstatytojai.

Atsistojo tada to miesto per-, 
statytojas Bildernitz ir atsilie
pė tais žodžiais:

Musu miestas gulintis 
prie Kouo upes savo vaisius Ir 
visokius iszdarbius plakdina 
upe ir marias. Trys menesiai 
atgal keturi laivai su malūnu 
akmenimis ir kitais tavorais, 
kuriuos turėjome [iri st a tyli in 
mariu porta o
rikli paliko per 
visai sunaikinti 
sakant nuskandvti. Susivieni
jimo laivas mus gynė ir nelei
do pleszli; ražbaininkai pama
te kad musu t a voras jiems bus 
ne naudingas, supuolė ant lai
vu iszgreže szonuose skyles ir 
vanduo luojaus insiliejos su
naikino lavora ir su laivais 
nuskandino.'Lie insikunije vel
nini turi kokius tai pekliszkus 
budus kuriais apima visa lai
vu savo rankose. Isz lianzeatu 
kariumonos krito kovoje pen
kiolika žmonių, o musu mies
tas turėjo milžiniszkus nuos- 
1 uolius netekok laivu ir to vi
so tavoro: apart to musu var
das pažemintas, kadangi tavo
ro paskirtose vietose neprista- 
tem nes kol akmeni iszimsi ir 
apdirbsi vėl ne mažai laiko nu. • 
plauks.

— Na, o kokius, garsingas 
Bildernitz paduodi budus'sn 
kuriais butu galima visai ma
riu razbaininkus phnaikinti f— 
atsiliepe Lubekos bulmistras, 
kaipo nutarimu pirmsedis.

Bildernitz labai susirūpino: 
jo ilgas apskustas veidas pasi- ] 
dare dar ilgesnis — ant galo ' 
isztiesdamas kauluotai rankas i 
tarė isz tikros savo duszios: , 

— Szvicsiausias susirinki- ' 
mas tegul pats tariasi apie ko
vojimo budus: musu miestas 
gavo pirma baisa,

I Liliui U b'' 

bet tik su tokia litera praside
da, kad yra pirmas. Garbes 
mums del to pakanka jau, 
garbe padavimo budo kaip su 
razbaininkais kovoti, tegul 
puola ant kito miesto: mes ne 
godus ir su 
dalysime!

■ Apart iszdidumo, 
visi porstatytojai buvo 
ginklavo ant to szirdingo An- 
dernacho miesto perstatoje at
siliepimo, 
juoku.
juoką priėmė už savo vpatos ir

ir su

atėmė deszimties 
mergaite, mano dukteri, 
nuolika-gi metu atgal apiple- 
sze musu miest ą, apdraskė baz- 
nyczias nusigabeno kelis vai

tą rpo kitko mano 
paežiu su keliu menesiu šune
liu paėmė.

Susirinkusieji

kiszczius,

saVo akis pa
suko linkon kalbanczio. Buvo 
tai žmogus arti penkių deszini- 
cziu metu, su gražiu ir uiszkn 
veidu su žylnis ūsais ir juodo
mis akimis. 'Poliaus bus.

T

K. RĖKLAITIS
___ Lietuviszkas Graboriua ..

Laidoja numirėlius pu- (( 
gal naujausia mada ir ■ 
mokslą. Turiu pagalbi
ninko moterems. Prici- , 
narnos prekes.

516 W. Spruce Str;, 
Bell Telefonas 149 

MAHANOY CITY, PA.
306 Market Street 

Bell Telefonas 441-J 
TAMAQUA. PA.

i
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bet musu >
p irm utin i s k u) >czy ste je CAPITAL STOCK $125,000.00 

SURPLUS IR UNDIVIDED 
PROFITS $623,358.62pirmas.

kovoti

o

garbe noriai pasi

kuriuom
apsi-

visi atsake garsiu 
Vienok Bildernitz ta

!
 Mokame 3-czia procentą ant 

sudėtu pinigu.
(lain prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalaus.su musu ban
ka nepaisant ar mažas ar didelis.

Procentą pride-

G. W. BARLOW, Pres.
J. FERGUSON, Vice-Pres.irKas.
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kalbos pagyrimą taigi tuojaus 
ir pridūrė:

— 'l’oisybo dar ir tai tarė 
jau jums pasakyti kad razbai- 
ninkai iulindo viena syki mies
tan ir isz katedros pavogė 
lirangiausius auksinius daik
tus ir kitus brangius akmenė
lius: o taipgi keliolika žmonių 
apmusze o po tam sn savimi 
pasiėmė rn vaikinuku ir su sa
vimi nusigabeno, idant ir juos 
paversti in tokius pat razbai- 
ninkus, kaip ir jie patys.

Vieton juoko dabar visi su- 
I sirinkusioji sujiido: užpuoli-

damas bitsunczia szeimininkai 
nelaime
ir kelt A szei mini akus, 
damas kojoms duris ir net 
langu szokdamas.

Ka ?!.. ar pasinio tas szuo 
— suszuko pabudęs szeiininin- 
kas ir, paonies szautuva buvo 
.pasirengęs trinkti in galva se
nam ir isZtikiniam tarnui, bet 
kad gana tingus buvo tai apsi
vertos ant antro szono, užsiklo
damas net ir galva, antkloile, 
kad negirdėtų tu szuns meldi
mu gelbeties — užsnūdo...

Ir veltui szuo, cypdamas, lo
damas ir draskydamas duris 
kankinos, ir veltui jo buvo min
tis iszgolbeli savo szeimininka 
isz nelaimes ir vargo.-Szeimiįl
inkas' saldžiai užmigo 
daugiau nebejauto lyg 
szo szviesi diena;

Vagis laimingai atliko 
darba ir pasileido 
liais. Szuo, pamiltos, kad jo dar 
babs veltu, ir vagiu visakas pa
daryta, perstojo jau kėlės szoi- 
mininka.

\’iskas ramu.
Iszauszo rytas... Sau luto gero

kai jau buvo pakilusi, kaip ne 
rangus szeimininkas pradėjo 
keltis isz savo sziltu pataliniu.

apsirengė, ir pradėjo

pradėjo garsiai loti 
d rask v- 

ant
Yra tai latrai pabaigti.

■į

< <
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6 6 6
Praszalinn galvos skausmą ar neural- 
gija in 30 minutu, sustabdo persza-
F • ..............................

in tris dienas.

—
i

įima pirma diena, ir sustabdo malaria 
in tris dienas. Gausite uptiekose.

666 Teipgi Tabletuose.
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Ant J. Sakalauskas
LIETUV1SZKAS GRABOR1US

(Boll Phone 872)

Ka?!

ir nieko 
iszau-

savo
savais ke-

• • •
Kokie tai rakalei ant vieno pik

tumą turėjo, 
Na ir >u peiliais kelia pastojo,

Bet vaikinas apsisaugojo, 
Per kitur mimo parojo.

Vaikinas apie tai dažinojo, 
•Pas vaitu nuėjo, 

Pazava paėmė, 
ržpuolus suome.

O kad bolininko neturėjo, 
Tai kalėjimo atsėdėjo,, 

Vaikinas gavės pinigu iszpyez- 
kejo —-

Net pinigai kiszoniuje suskam-

T'ai vis girtavimas daro. 
Pinigėlius isz kiszeniaus iszva- 

• ro.

Atsikėlė 
darba.

Viena isz bobų pirmiau isz- 
ejusi atszlaiinan, pastebėjo, 
kad tvartuose nelaime.

Kaip tai 
flausiantis balsai, ir visli grei
tumu, lyg durnu kamuoliai, isz- 
sivorte isz grinezios in tvartus.

Ten stovėjo nuliūdęs szuo ir 
lauke rodos kokios tai pabau
dos nuo savo nedorėlio szeimi- 
ninko, nes'žinojo kad visada už 
gera jam atmokėdavo 
liu per kulnus.

Szeimininkai suprato, savo 
kaltybe, apsikabino szunes ka
klą, sudžiuvusi ^lel 'badavimo 
dienu, ir gailiai, gailiai apsi- 
verko vsi sykiu. Nuo to laiko 
jie savo sena tania jau pradėjo 
mylėti ir jo klausyti.

Szuo apsidžiaugė. Paskui jis, 
uosdamas pėdas, ilgai szeimi- 
ninka vadžiojo po laukus — in- 
vesdamas in begalini miszka 
kur pagalinus surado vagiu liz
dą ir szKos nakties iszplesztas 
gerybes.

Atsargiai apstojo jie taji liz
dą isz tolimu pusiu ir pasipra- 
sze dangau žmonų. Neužilgio 
jie visk sau susigrąžino o ne 
naudelius aresztavo ir atidavė 
teisman.

't

i — pasigirdo ‘

paga

Daug laiko praėjo nuo to bai- 
saus atsitikimo o tasai szuo te
bėra pagarboje.

NEPRIGULI.

1 Nes i gink, asz jau 
apie tave gana gerai žinau, jog 
esi galionas vagilius ir ne kas 
tiktai tu isztraukiai masznele 
isz 'kisztmiaus ?

\ ilgis: —

Sudžia:

' *,ijT*W* I ' '11 ■l,i'b ‘ ■■ " ''

Ponas šildžiau asz
ne priguliu prie kiszeniniu va-
giu, asz tiktai vagiu, drabužius 
•— kiszmiiu no kraustau.

*
I

A'ienus Komunistas nuo ba
liaus sugryžo su bile, 

Ir vaikinui pramusze galvojo 
skyle, 

Mat, mieganti lovoje užtiko 
Sulose ir vos gyva paliko. 

Bet poliemonai pribuvo, 
Tai riestai sn juom 'buvo, 

Pas Taita nugabeno, 
Kur 50 doleriu nusztruopavo.

Kokie tai žmogelis in miestą 
nuėjo kurnu kviesti 

Kad pas save parsivesti, 
Tik už keliu dienu namie atsi

rado, 
Visi mane kad kur gala gavo. 
Sziaip taip baliukas atsibuvo, 

Ir Krikszta atbuvo, 
Nežinia, kur jisai būti galėjo. 
Kad gatfpadorius isz galvoj 

iszejo,

f

Pradėjo kelti vaidus, ft
IIr varyti lauka visus, 

Dvi moterėles iszsmuko p?r 
duris, 

Turėjo bėgti namo, neką darys^ 
Eidamos per girraite paklydo, 
Bliudžiojo ir kelio neatrado, 

Vyrai namie juju nerado.
Vyrai padare medžiokle sn taL 

ka,
Ėjo jeszkoti su tvarka. 

Užtiko bobeles nuvargusias, 
Vos ^yvas, sumurusias, 

'Namo paivede.
In sziltas lovas paguldė, 
Virytos tuo pagamino, 

Prigirdė ir pavalgydino, ‘ • 
Bot tu kriksztynu greitai nė 

užmirsz 
Koliai nenumirs. I 

I f
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mai kadangi ant kupeziszku 
laivu kova su razbaininkais 
ant mariu ir sausžemio buvo 
beveik kasdieniniu atsitikimu 
bot insiyeržimas iii miestus 
kuriuos daugiausia pilnevoja 
hanzoatu kariumene po tam 
pagriebimas žmonių ir isznle

i * (L ‘
bot insiyeržimas

razbaininkais

hanzealu kari limeno po
f fl'i

4

II

331 W. Centre St., Shenandoah, Pa.
Nulludimo valandoje, sutei

kimu geriausi patarnavima. Pa
laidojimu atliekam rūpestingai 
ir gražiai. Husito pilnai užga
nėdinti.

Isz Mahanojaus ir GlrnrdvUlcs 
jeigu kas pareikalaus mano pa
tarnavimą tai meldžiu* man tele- 
fonuotl o pribusiu th doszimts 
n^inutu. Bell Telefonas 872

*' w

jeigu kas pareikalaus mano pa
i . - I II' - ■ a k U . , * , . J. - 1
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BUS IN VALĖS.

— Ar tu gal s|wnga, kau 
man visa sriuba išpylei ant 

•Paszan’ko 
mistiko ant savo taiUaites grl- 
norkos, o kuri atsake:

— Ne bednvok, mistike, da 
viralo yra puse puodo užteks 

j del visu!

mano /naujos -drese.

U

. SM > ■ I

Ne bednvok, mistike, da

del visu!
e

« « • “i

Vienam mieste kriauezius, ap- 
reiteris,

Ir po daug beisteris 
Tėvas trijų dukrelių, 

Penkilokios ir 13 metu merge
liu, 

Paczia gera ir dora turėjo, 
Bet visu iszsižadejo,

M

I

Ir latraut pradėjo. < i

ln viena miestą atvažiavo,
j!L.„ 1 u., n i. V t- " Ir .!L _ i-ll' t ,|r

Pusėtinai girtuokliavo, 
Kliuba sutevore, balių užmanė,

Tikietu pridarė, 
Pardavinėjo,

ln savo kiszoniu pinigus dėjo.
Paczia ir mergaites paliko,
Paemes mergina isznyko, 

In ( ’hivagu nuploszkejo, 
Nub merginos pinigus iszvi- 

liojo,
Mergina fenais paliko, V 1 ♦ k 1111I r p uo beitif orio atli ko, 

Dabarboistnąja, 
Po katx‘zemas vairdravoja; 

Saugokite,to vorszio merginos,
daigu kitbysis prie katros*
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ŽINIOS VIETINES
■ ................  — ........ r

SHENANDOAH, PA.
t Nedėlios

Ketverge

ryta, staiga i 
mirė naszlys Adomas Katars
ius, 65 metu,, kurio pati mirė 
keli metai atgal. Velionis per
gyveno Ameriko apie 35 metai 
ir gimė Lietuvoje, paliko dvi 
dukteres Ona ir Helena Rai- 
kauckiene, 313 W. Market uli., 
pas kuria gyveno, ir isz kui 
atsibus laidotuves
ryta su painldomis Szv. Kazi- 
mierio Lenki>zkoje bažnyczio- 
jv.

—. Andrius Fvldis, 436 \\. 
Pine uly. pernakvojo kozoje už 
nimialsziu pasielgimą ir panie
kinimu savo szeimvnos.

—. Novemberio dcszimta bus 
perklausomos aplikacijos Poli, 
svillei* sude ant iszemimo uke- 
siszku popieru. Apie szimtas 
kandidatu geidže pasilikti ci- 
tizenais Dėdės Šamo.

—. Jeigu kam roik.e malda
knyge dideli Szaltini, tai gali 
gaut redysteje. Yra tai sena 
khVga, geram padėjimo grąžei 
apdaryta, 
iszyažipvo in Lietuva, todėl 
jaja parduosim už darbu. Teip
gi turime grąžei apdaryta 
Draugo kalendorių 1916 meto, 
kuriame apraszyta visokios 
parapijos ir kunigu paveikslas.

o kad 
in Lietuva,

locnininkas

turime

PONAS SAVO VALIOS.
—’ Asz nesuprantu tokiu vy 

ru, ka bijosi savo paezios 
tai vaikiniu, esmių ponu savo 
valios, kadai noriu, tai valgau 
ir valgau ka noriu ir mėgstu, 
užsipraszineju mano prietelius 
ant kazyrn kadai noriu.*

— ’Tai isztikro isz tavęs lai
mingas žmogus!

— H) kai|) senei tas dedasi!
— Ugi kaip boba su Juozu 

pabėgo.

Prof. M. SLAVICKAS
Prof. M. Slavickas, atidarė Muzi- 

kaliazka Studio, ant Treczio Floro, 
(Žemaiczio Name), po No. 134

S. MAIN ST. SHENANDOAH, PA.
Priiminėt mokiniu* *peciali*zkai ant 
Skripkos, Piano ir Fleto.

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

Susiratzykite per laiszka ar ypa- 
tiezkai pazimatykite.

m sJįG®W

130Jonas Janovskis, 
ir Tamoszius

Arlington
N. Lehigh uly., 
Sakoskis, 307 W. 
uli. likos sužeistais Pąriker No. 
3 kasyklosią ir abudu nuvežti 
in vietinia ligonbute ant gydi
mo.

Vela slaigai susirgo p ro
lėse r i s Žemaitis laike grojim
ui o ant vargonų per miszes 'Ne
dėlios ryta Szv. Jurgio bažny-
ezije. Poni Žemaitiene da ran? 

ligonbuteje pavojingamdasi
padėjime ir gal tas daug prisi
dėjo prie profesoriaus sveika
tos nupuolimo.

Daugelis
pri.^irasze
Slavicku,

studentu ‘jau 
prof. Mykolą 

ant
pas

134 S. Main uli 
mokslo skripkos ir kitu instru
ment II nuo kada at idarė 
st ūdija.

savo

Tamaqua, Pa. — Sznipai pa
dare ablava ant salimo Teodo
ro kuriameNorvido, kuriame rado 
daug gėrimo ir samogonka už
pakali jev namo. Norvido vieta 
likos užpeczetyta per 
keli menesiai atgal.

valdže

Nedėlios

%

Dvi linksmos ir pigios ekskurcijos 
1N

PHILADELPHIA
Nedelioj 2 Novemberio 
Teipgi per Armistice Diena 

Utarninke 11 Novemberio 
Tikietas in ten ir adgal $4.00 
Matykite plakatus del ėjimą treinu

16 DIENINES EKSKURCIJOS 1N 
WASHINGTON, D. C.

Novemberio 10 ir 26
Tikietas in ten ir atgal $12 

'Tikictai geri ant bile kokio treino 
dienoje ekakurcijos.

Apie daugiaus informacijų apie 
ezita ekskūrcija kreipkitės ant 
Read ingo geležinkelio stacijų arba 
raszykite pas John M. Rolin, Dis
trict Passenger Agent, William
sport, Pa.
ANT READING GELEŽINKELIO

—■!■■■ -I ■■
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Girardville, Pa. — 
ryta ugnis sunaikino du namus 
kuri uosiu gyveno D. Turto, J. 
Fattola, J. Satonia ir J. Agris- 
ta — visi I tali jonai. Manoma 
kad tai buvo namus kas tokis 
padegęs isz kerszto ir policija
daro sliectva. Seftnynos tame 
laike miegojo ir negalėjo nieko 
iszgelbet. Ugniagesiai isz Pici
nes ir Asblando pribuvo in pa
geliai gesinti ughi.

Hazleton, Pa. — Agota Ži- 
linskieno> 338 Winters Ave., 
West Hazleton, padavė in teis
mą persiskyrimo dokumentus, 
ir reikalauja persiskyrimo už 
žiauru vyro elgimąsi su ja. Jos
vyras, Jurgis Žilinskas gyveiir. 
Carbon ant Fern St., Freeland, 
Pa. Vede 1923 m. Juos suvede 
kun. C. Strinaitis. Apsigyveno 
gyveno tik metus. — V.

Vaiku Drauguve 
pasielgimą 
metu dukrele

Liudintojai prisiege 
mergaite teip

n z 
su

Frackville, Pa. — Leonas 
Kaszcziuszkai likos aresztavw- 
tas per 
nežmoniszka
savo keturi u 
Katrute. 
kad tėvai su 
bjaurei pasielgdavo, kad turė
jo būti nuvežta in ligonbuti ant 
gydimo. Mergaite atiduota po 
apgloba pas teta o tėvas turi 
mokėti už jos užlaikyma.

Cleveland, Ohio. — Po ilgos 
ir sunkios ligos Spaliu 14 d., 
mirė M. Kaszkcviczius. 
moteris, du auganti vaikai 
vienas suaugės.

— Pereita savaite

Liko
ir

pirma- 
dienio nakti vagilius iszmuszc 
P. Sztaupienes brangiu graz- 
daikeziu parduotuves langa Ir 
kaip ka pagrobęs pabėgo. 
Brangesni daiktai tacziau bu
vo ant nakties isz lango iszim- 
ti.

pa grobės

motai— Clevelande kas 
nuo bereikalingu gaisru buna 
pervirsz $3,000,000 nuostuoliil. 
Daug tu gaisru i n vyks t a per 
neatsarguma, ir jie labai leng
vai butu galima iszvengti. —1)

Lawrence, Mass. — Per Co- 
lumbo Diena atsibuvo paszven- 
tinimas naujos Lietuviszkoa 
bažnyczios Szv. Pranciszkaus, 
kurioje dalybavo konia tūks
tantis parapijonu. Miszes lai
ke buvusia prabaszxrziusuVir- 
mauckas kuriam asistavo prn- 
baszczius Juras, kun. Juszkai- 
tis isz Cambridge ir kun. Va
lant iejus. Daugybe draugysz- 
cziu dalybavo apvaikszczioji- 
me kaipo majoras miesto ir ki
ti žymus žmonis. Daugybe ku
nigu isz visos aplinkines daly
bavo ceremonijoi paszventinl- 
fne. Prabaszczius Juras turėjo 
puiku pamokslą kaipo ir kun. 
Virmauskas, kuris teipgi pa-
aukavo puiki! fnurmurini alto
rių.

, Worcester, Mass. .— Rože 
Abr/jzei^cziine, Worce^toriote, 
užvedu bylu Probate teismo
Abrozt'i^cžiiiie, W&rco^teriet

A.

i

K r +

SAULE

Kuopa moksliszku vyru isz Washiqgtono ana diena turėjo moksliszkiis bandymus kaip
padaryti lietu ant tūlos formos Virginijoj. Tiejei mokslincziai szaude daug dinamito idant 
per griausmu eksplozijos nupultu lietus, bet be jokios pasekmes.

del perskyros priesz Juozą 
Ambrozovicziu taipgi isz szio 
miesto. Kaltina ji už žiaurumą, 
geryma ir neužlaikyma. Juodu 
apsivedė Worcestery Gruodžio 
menesy, 1906 metais ir visa 
laika ežia irvveno. Adv. B.

1906 metais ir 
gyveno.

Mendelsohn atstovauna mote
rį.

Valk\y Coal Co. Tėvo eksplio- 
zija nepaliete.

Jaunas Tomaszonis paliko 
tėvus ir dvi seseris: Margario- 
ta, — mokytoja ir Dolores. Pri
klausė prie Pittstono szv. Ka- 
zimierio parapijos, buvo nariu 
Szv. Vardo draugijos ir
klauso prie Atletu klubo Exe- 
teryje. Buvo pasižymojos atle
tas. .

Isz Lietuvos.

pn-

Pennsylvanijos Lietuviai BaliUOkittTXlf

JOHN HEMPHILL
ANT GUBERNATORIAUS

Rinkimai Utarninke 4 Novemberio

Schuylkill Pavieto Lietuviai Balsuokite už

G. Frank Brumm
ANT KONGRESMONO

Rinkimai Utarninke 4 Novemberio '
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MUSO BANKA SUTEIKS JUMIS PAGIALBA 
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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 vfeton 
nesziot prie saves daug pinigu mes duodame jumis Trave
lers Checks kurie yra visur geri, hoteluose ar bankose.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHAN0Y CITY, PA.

MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM

— Superior teisme, treczia- 
dieni, Kotryna Marankeviczie- 
ne laimėjo užvesta byla priesz 
Metropolitan Gyvybes Ap- 
draudos Kompanija. Maranke- 
vieziene ieszkojo gaut isz ap- 
draudos kompanijos $2,000 pa
gal sutarti, apdraudžianezia 
jos brolio Kazimierio Robu- 
czausko gyvybe. Jis mire Wor
cester}’, Balandžio 16-ta diena. 
Advokatai James W. Burke Ir 
Harlod D. Donohue atstovavo 
moteriszke, gi adv. John M. 
Thayer gynė apdraudos kom
panijos reikalus. Apdrauda bu
vo iszimta tik trumpa laika 
priesz Robaczausko mirti ir 
kompanija nenorėjo atmokei, 
nes ji tvirtino, kad neteisingi 
atsakymai buvo padaryti iszb 
man t a pd ra ūdai 
Szioji byla jau buvo 
teisina pirmiau ir buvo pripa
žinta moteres teisybe, bpt 
sprendimas buvo padėtas m 
szali. — A. L.

PAVOGĖ 1000 LITU.
Balazoriszkes kaime, Kėdai

nių *ap., nežinomi vagys isz 
pil. Martiniams buto pavogė 
1000 litu.

DR. C. A. ŽERDECKAS
. . .L1ETUVISZKAS DENTISTAS...

Tamaqua ofinas, randasi People’s Trust Co., Banko name ir adaras kas 
dien, nuo 9 iki 6 valanda (pagal senovės laiko), iszskirent Seredomis.

Vakarais pagal pareikalavimo.
New Philadelphia ofisas 34 Water St., adaras kas vakaras 7 iki 9 valan

dos.

X—RAY GAS

Seredomis visa diena buna adaras.
Telefonas, Tamaqua 6.38 Pottsville 9-R-2

Trumpi Telegramai.
— Staigus nu- 

szalczium 
mireziu 

ezionnis ir daug nelaimiu.
II Quebec, Kanada. — Kaip 

sniego ant

If Chicago, 
puolimas sniego su 
l)nvo priežastis keliu

kur tai pripustino
15 pėdu, dvyleka žmonių pra
žuvo.
namas pei; seniausius

11 Trenton, N. J.

Tokis oras yra nepame- 
žmonis.

. — George 
Zinn ir Richard Mackie, du lė
kio! oėai likos užmuszti per su
si daužymą jnjn croplano su ki-r

tu laiko lenktynių. Apie 30,000 
budintoju mato laja nelaime.

aplikacija.
priesz

JUOKAI
Vis SKUBINO.

— Ar girdėjai 
ežius numirė!

— Tai ne dvvni... Tas žmo
gus visada skubino

j Purszkevi-

amžiaus
Elena Stankaitc

Brooklyn, N. Y. — Pora sa- 
vaieziu atgal Brooklyno polici
ninkai sutiko 20 m., 
Lietuvaite,
(Helen Stank) 3 vai. ryto kam

pe so. 5th ir Roebling St., be- 
ganezia nuo kažin kokiu ketu
ri u vyru, kurie ja norėjo insi- 
vilioti in automobiliu ir nusi-

Policijai jos iszklauslus, 
kad ji atvykus isz 

, Penna., valstijos,
kur gyvena jos tėvai ir esanti 
bename ir alkana. Mergina nu
gabenta kalėjimai! ir ten 
buvo dvi sanvaites iki teismo 

“ Vicnvbe. ”
invyko Williams-

vežti, 
pasirodė, 
Girardville

is
y

kaip raszo
Teismas 

burgh Plaza Court. Iszklausęs 
bylos, teisėjas jai pasiūlė vyk
ti namo, ir tam tikslui buvo 
isz namu prisiųsta pinigu. 
Stankaitc nelabai noru teisėjui 
atsake, kad sutiksianti važiuo
ti namo, tacziau ja nepasitikė
damas, teisėjas paskyrė viena 
policininką ja nugabenti stotin 
ir iszpirkus bilietą pasodinti 
in traukini, Stankaitc iszva- 
žiavo Spaliu 15 diena ryto.

Gal tai bus toji pati, ka ana 
diena szoĮco isz trūkio Maha- 
nojiii, sakydama kad ji j i gyvo- 

f1 * ' .' ' fna Tamakveje. R
t *
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ISZ WILKES-BARRE IR
APLINKINES.

metu,
Jonas Tomaszonis, 
isz Penn St.,

21 
Exetero,

dirbo su savo tėvu kasyklose
už darbininką. Tėvas pasiuntė 
ji atneszt dinamito, kad isz- 
sprogdinus anglies. Beneszant 
dinamitai okspliodąvo ir už

J tai ir su
miriu pa«kiibino.

Profesoris:— Kokius dantis 
žmogus gauna ant paskuiinos.

Vaikas:— Kokiu nori, pas 
dantistu yra pigus ir brangus.

Daraktoris:— Pasakyk man 
vaike, kas tai do žvėris bež
džionka ?

Vaikus:—• Beždžionka, 
tai tokis pats sutvėrimas, kaip 
asz ir ponas profesorius, 
tai kad turi uodega ir dideli 
protu.

VAJAUNAS BUDAS.
I

— Uj, kad jam paralci, su 
turn tavo kumele! Ji man in
kai) d o.

— Tai mat, dabar vajaunas 
laikas, tai ji žydu baisiai ne 
kenezia.

Beždžionka yra

t i li

| i
ii

Visuose Skyriuose. J*
GRAŽYBES 7^1
KULTŪROS Y 4

ISZMOKJNAME 
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NORĖJO SUDEGINTI UG- 
NIAGESIU RUMUS.

Mariample. — Nežinomi pik
tadariai norėjo sudeginti Ma- 
riampoles ugniagesiu 
Tacziau gaisras buvo
pastebėtas ir likviduotas.

rūmus.
tuojau

PALEIDO MARKELI
I

Kaunas. — Rugsėjo 9 paleis
tas isz Varnių koncentracijos 

stovylas soc-dem. veikėjas, 
bu v. seimo atstovas, Markelis, 
iszbuves ten apie 31Zj metu.

SZAULYS NORĖJO NUŽU- 
DYTI MERGAITE. 
« ■ 1! *' « 11 ** *»• •<. > ** < ***'1

Radviliszkv
viezius

szaulvs Petke
lio rojo nužudyti 

Paulauskaite. Petkeviczius in 
Paulauskaite paleido pro lan- 

montkristkos keturis 
bet ne viena kulka

ga isz 
sz u vi us, 
nepataiko.

Szaulvs Petkeviczius *
tas, kvota vedama.

p-le

suim

DERLIUS LIETUVOJE 
SZIEMET GERAS.

Žemes ūkio mi-Kaunas 
nisteris p. Aleksa pasikalbėji
mo su spaudos atstovais parei- 
szke, 
derlius esąs geras..

kad sziemot Lietuvoje

DEGE LUKISZKIO KALĖ
JIMAS, VILNIUJE.

Vilnius. — Lukiszkiu kale-
Zinia apiejime kilo gąisras.

tai greit pasklydo mieste ir 
prie kalėjimo susirinko didele 
minia smalsuoliu. Policija juos 
iszvaike, ugniagesiai gaisra už
gesino. Gaisro priežasty ne
žinomos ...

Y iumi‘ “Blue Ribbon Duona”Yra lazkepta teip kaip muso žmonis — 
duona mili. Geriausi miltai, dideli kepalai. Geriausia Duona ka pini-

muso žmonis-------------
Geriausi miltai, dideli kepalai* 

gas gali pirkti. Padirbta per:
HARTENST1 NE’S

Telefonas, 376-J
BAKERY

FRACKVILLE. PA.

EMIGRANTU
PROBLEMAI

ATSAKYMAI IR UŽKLAU- 
SYMAI ATEIVIU CZIA 

AMERIKE.

Klausymas. — Mano brolis 
iszvyko. Ęuropon suvirsz metai 
atgal aplankyti gimines, bet ne 
galėjo sugryžti kuomet ketino 
giyžti ir tuo tarpu jo- sugryži- 
rao leidimas iszsibaige. Ar jis 
gales sugryžti in Suv. Valsti- 
jas?

Atsakymas. — Privilegija 
atęiviu- veteranu, kurie tarna
vo prie Amerikos kariuomenes 
pasaulinio karo laiku tarpe 
Birželio 5 dienos 1917 metu ir 
Lapkriczio 12 diena 1918 ingy
ti Amedikos pilietyste paleng
vinta procedūra yra pailginta 
iki Kovo 4 dienai 1931 metu. 
Toki vyrai neturi pristatyti in- 
tnerijos deklaracijos 
turėt atvažiavimo
Jie gali bile’kada priesz Kovo 
4 diena, 1931 metu paduoti na
tūralizacijos pėticija.

ir neturi 
certifikato.

‘ K. P. Baltimore, Md.
Atsakymas. — Tavo brolis 

turėjo praszyti pailginimą lai
ko, pasiuneziant jo aplikacija 
iri tris dolerius areziausiui 
Amerikos konsului.* Paprastas 
leidimo laikas patęstas karta 
arba daugiaus ir vis ant szesziu 
menesiu. Jaigu dabar tavo bro
lis pristatys darodymu paro
dant kad jis buvo sulaikytas 
nuo sugryžiino in laika, kad jis 
neturi legaliszka rezidencija 
kitur ir per. visa laika ketino 
gryžti atgal in Suv. Valstijas,
jis gal bus inleistas kaipo ne- 
kvojinis sugryžtantis ateivis. 
Jis turi asineniszkai nuvykti in 
areziausia Amerikos konsulo 
ofisą ir iszgauti immigracijos 
viza už kuria turės užmokėti 
$10.

Vardo Permainymas.
Klausymas. — Atvykau in 

szia szali 1907 mct(* kitu, ne sa
vo, vardu. Turėjau draugo pas- 
porta. Kuomet jau czionais at
vykau vartojau savo varda it 
visi mane taip pažysta. Noriu 
paduoti pilietystos praszyma. 
Ar man duoti tikra varda at 
varda po kuriuo atvykau!

Atskymns. — Forma, kuria 
turi įszpildyti, reikalauja in
formacijas apie tikra varda 
irtu turi paduoti varda po ku
riuo atvažiavai, nes kitaip tavo 
legaliszkas atvaživimas in szali 
negali būti pertikrintas. Jeigu 
nebus kitu priežaseziu tai ne 
bus sunku tau tapti pilieęziu.

I • \ p

t
TAI ROTS PRIEŽASTIS.

»"■■■■ " ■■■
Poni in tarnaite:— Kodėl td 

Onute kožna karta parneszine- 
ji tokius plonus piragaiezius, d 
ne bandeles?

Ona:— Ba musu panaite la
bai plona, tai stora bandele 
ne pereitu.

Piliety s tęs Aplikantu Rase.
Klausymas. — Blunka, kuri 

vartojama aplikacijoms
SZIAULIUOSE INSIKURIA 

JĖZUITAI.
Sziauliai. — Jėzuitai nupir

ko Sziauliuose Vilniaus g, isz 
mėsininko p. Stankaus muro 
narna užmokėdami už ji kelis 
szimtus tukstaneziu litu. Jame 
steigia: apatipiąme* auksztc 
bažnyczia, yirszutiniame, mo
kykla ir jau,r berods, pradėjo

1 ‘ pir
mųjų” ir “antrųjų” pilietystos 
popieru, reikalauja pažymėji
mą rases ir tautos. Kadajigi 
daug tautu priguli prie Slavu 
rases, ar reikalaujama užraszy- 
ti Lenka, Rusa, arba Slovėną 
kaipo prigulinti prie Slavu ra- 
se[j? r

Atsakymas

■r

* „ »,i 1 i,    x <

A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

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

bažnyczia, yirszutiniame, T. K. New York City
— Labai daug 

nesusipratimu kilo del tinkamo 
k Iasi fikavi w aplikant 11. pagal 
rasos. Darbo Sokrotoriua gavo
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Vakarinio^ idasos dui\ prasideda
— _ * 1 « . • 11Mergtrios ij ir Motom iszmokyte
Britu, pelninga biznii b»vo luošam 
įniko., f .rnitrvog isaliflthft. •

"-71
laike,, Lengvos; isplpš.f 
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FLAIL’S BEAUTY SALON
137 Ė. Centre St. Mehanoy City

Szalo Elks Teatro 
■

z, Telefonas 193
........i.......  i ii n i

. .............................. ■■ IMU «i .

Dr.T. J.Tacielauskas
Pirmutinis Liothvhzkas 
Dentistas Mahanojtijo

, JAntri) Fjt»ro,
19 w. Centre St,, M.h.noĮ Cit,
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veikti. Kai Jcas tuo vienuolynu
1 v ‘ • J 1 • i *

mos sumažės.
labai nepatenkinti, paja... .... ij™ ..Sziauliateą- už-
tenka dvieju bažnyęziih o. ežia
J _____ ‘treesjia.
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t Bell Telefonas 1480-R 
♦ *tiek dftug užprotestuojnhėziu 

Jcaslipk to punkto nuo « * « a T ' • •
* * J»« ii l1) 

iy 'ij
* 1

■
t. «

j

w

PO MIRIMUI VYRO
♦ : 't ' L , į. < »1 V ff. 4 .. _ , . t .1 ,—.— :

. Daktaras nugindamas 
kentė motore, - kalba h- 
verk, misis, ir ne imk, ąąu teip
kent e motoro, kalba

ver-
Ne-

laišku jkaslipk to punkto nuo 
asmeniu ir visokiu organizmu- 
ju kad jis insake darbininkams 
daugiau neklasifikuoti žmones 
pagal rases.

Palengvinta Natūralizacija 
Ateiviams Vetetranams..

Ar instaty-1 
mus palengvinant haturalizaci- 

kuvio

fit

^Itibalsamuoja ir laidoja mirusius* 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus pa- 
ruoszia nuo papraszcziausiuikipra 
kilniausiu. Parsamdo automobilius 
del laidotuvių, veseliu, krikezty- 
niu ir kitiems pasi važini j imams. 
Isz Frackvilles, Port Carbon ar las 
kitu artimiausiu jniestuJ 
didiki "Man 4u<S žiMa

in szirdi, ba kas^gi mate telp 
gailestis! ■■ į

.— Ach ponas daktare, tu-
* 1 « ". ''fc 'i a * a ’ % «k

rosiu 
žinoti 
prNirika,

I. ■

Jgailestis! Klausymas.
fr C<

ru ko 
avimo, 
ribuūu

r.>cwiuia ulviviiųms, kui 
ttttiihv’n j Aplinkos lh>wlkįĮi

.. I

M ..

įtnajĮo
___ 1 o

r>:ra.as
Ul S nesi(|iKunaš Ynivo labili

/I)',.5 
/ I į

Jiedu su tėvu dirbo Lehigh

muszo ji. ' 
draskytus. tils

»

1

f s

p|dliiri^a, tai daktaras 
vituną mano yericsmuį..
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