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NEDORA MOCZEKA

Nužudė Podukte Su 
Sutrintu Stiklu

BANDĖ VYRA TUO PACZIU 
BUDU NUŽUDYTI.

me tn

duona šu
tam inmost a

Denver, Colo. — Doszimts 
Leona O’Laughlin, ku

rios subružusi kuna surado Ber 
keloy ežere, pagal daktaru ty
rinėjimą, likos pirma nužudyta 
per suvalgymą su 
trintu stiklu, po
in ežerą per savo moezeka Mrs. 
Pearl O.Laughlin, kuri likos 
vėliaus arcsztavota.

Leonos tėvas, kuris pavojin
gai serga, pagal daktaru nuo
mone taipgi turėjo suvalgyt 
sutrintu stiklu, kuriu jam in- 
maisze toji nelaba motere in 
valgi. Likos jisai nuvežtas in 
ligonbute po dingimai dukreles 
apie kurios mirti d a jam nepra- 
neszta.

Kone visa szeimyna apsirgo 
slaptinga liga ir manoma kad 
toji prakeikta motere norėjo 
visus nužudyti idant užgriebti 
vyro turtą. O’Laughlinas apsi
paeziavo su motere du metai 
atgal lxjt gyveno nuolatiniam 
nesutikime. .Jisai turėjo dinsta 
miesto detektyvo, 

tor

kuri

2 ANGLEKASIAI UŽMUSZ- 
TI, 50 SUŽEISTI PER PA
BĖGUSIOS KARUKUS.
Johnstown, Pa. — Du angle- 

kasiai likos užmusztu, 50 su-
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SMARKUS SZALOZIAI SUV. 
VALSTIJOSIA IR KA

NADOJE.
Chicago. — Vienas isz smar

kiausiu szalcziu netikėtai užėjo 
žieminioje dalyje Suv. Vaisi, ir 
Kanadoje. Sniegine viesulą bu
vo priežade dvylokos ypatų 
mirties ir padare daug bledes; 
kaip kur priputo sniego nuo 
lenkiu lyg dvideszimts

Nekuri uosiu dalvsia
Yorko, aplinkui ežeru, pripus
tyta sniego aid penkių pėdu. 
Daug automobilistu nugalėjo 
gautis namo ir turėjo pernak-

- v ,• • .• 1 .. v t/i iji.m i << 1 uivi 111, iv<» iv 11111 liukuiturėjo nuvažiuoti m hgonbuti . , ’

SKRYNIOJA
TRIJŲ METU VAIKAS SU
DEGE DIDELIO J A SKRY

NIOJE KURIOJA 
BOVINOSI.

Newark, N. J. — Trijų metu 
St asi u kas Va i t a v iczi us 
antis su tėvais ant 
ulyczios, sudege gyvas didelio- 
je skrynioja (bakse) kurioja 
jisai su savo mažais draugais 
uždėjo “

, gyven- 
Longworth

kliuba”. Motina vaiko

ii •

pripūtė sniego 
pėdu.

New

. vot pas farmeriu, kalejimuosia
gydytis, pavesdama vaikuti del 
savo kaimynu ant prižiūrėjimo 
ir da tris vaikus. Vaikas su ki
tais, vaikais, pastate sau 
ma”
Ana diena Stasiukas inlindes 
in baksa, o kad jam ten buvo 
per tamsu, pradėjo bružyyt za-

“ na- 
isz senu baksu ant kiemo.

ir kitur.

KETURI APDEGINTI
NELAIMĖJ ORALAIVIO.

Toms River, N. J.— Mažas 
oralaivis prigulintis prie Kapi
tono Anton Heiman turėjo ne
laime, kada isz nežinomos prie-

paikas, nuo kuriu užsidegė bak pasties kilo eksplozija gondola-
1sas.

Kaimynai matydami deganti 
baksa, neatkreipė jokios aty
dos ant ugnies, manydami kad 
tėvas tyczia uždege baksa, o 
niekam ne ant mislies 
kad deganeziam bakse 
mažas Stasiukas.
matydami pavoju, paszauke ug 
niagesius, kurie užgesima bak
sa rado jame suangliejusi kū
neli vaiko.

Priesz užsidegimą bakso ėjo 
pro szali kaimynas Adolfas 
Flesch, kuris mate Stasiuką 
siuntanti prie bakso, bet nepri- 
jausdamas jokios nelaimes, nu-

je, kurioje radosi keturi 
nvs — visi likos smarkiai 
deginti ir sužeisti. Oralaivis ta- 

pririsztas prie 
isz sužeistųjų li-

zmo-
ap-

M W. n. B0CZK0W4II, PrM. A Mg.
V. Vf. BUCZKOWHKI, Ultor.

1;

MAHANOY CITY, PA. (

42 METAS
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neatėjo 
radosi 

Kiti vaikai

me laike buvo
maszto. Try
<os iszneszti iii orą net ketures- 
deszimts pėdu per drūti eksplo- 

* zijos. Priežastis eksplozijos da 
J neiszt vrineta.

S

Paskutines Žinutes
' Salisbury, Conn. — (Iryž- 

dami nuo szokio juju automo
bilius trenke in medi ir didi- I
jo Rugelis, Helena Adams isz 
New Britaino /r A. Casey ir R.

Isz Visu Szaliu ““
— ■■ .......-

NEPAPRASTAS 
ATSITIKIMAS

ŽUVO KASIKLOJE
SZESZIOS MOTERES BANDITAI NUŽUDĖ 

SUSZAUDYTOS 2 KUNIGUS

...

50 METU SŪNŪS PALAIDO
JO 29-METINI SAVO 

TĘVA.

76 Sužeisti Triguboje 
Eksplozijoi; Szimtai 
Da Randasi Po Žeme

KITOS EJS IN KALEJIMA. PAĖMĖ IN NELAISVE 10 
MINISZKU IR 7 KUNIGUS.

v

— Tei

ŽMONIS ISZBEGIOJO
VISA APLINKINE.

PO

- Ūks

nu.

Chimboroso, Chili. — Laik- 
raszczei apraszineja apie nepa
prasta atsitikima, ir palaidoji- 
ma tomis dienomis 29 metu se
numo levo per jo 50 metini su- 

rdant suprasti gerai taji
atsitikima, reikia sugryžti at
gal prie 1880 meto.

Artimoje'stataus kalno Ko- 
ryliero, gyveno kokis tai Juan 
Gozdo, jaunas kaimiiotis. Gy
veno jisai medžiokle žiemos 
laike o vasara jeszkojo kainuo
sią aukso. 'Oula diena, Sausio 
menesyja, Juanas daginio, kad 
kėlės mylės 11110 jojo gyvenimo 

a u kso

Gozdo

VISOS

o vienatinis

vienatinis sūnūs din-

AIsdorfas, Vokietijų 
plozije tono dinamito 
szat’te Anna kasklose užmusze 
nemažiau kaip szimta angleka. 
siu. Lyg sziam raszymui iszim- 
ta jau 238 lavonai nelaimingu- 
jn, 20 surasti sugriautam namo 
100 da randasi po žeme, nes isz- 
szimtas randasi ligonbiitese isz 
kuriu daug mirs nuo sužeidi-

■
o

Szolnok, Vengrai. — 1 eis
mas devvniu senu moterių už 
nutrucinima ir nužudinima sa
vo vyru ir kitu giminiu pasi
baigė, 
teres ant suszaudimo, penkios 
apkaltintos in kalėjimu ant 15 
metu o dvi likos paleistos ant 
liuosvbes.

Dvi moteres už tuos paežius 
prasikaltimus da 
ateinanti menesi.

iszrasdamas szeszes mo-

bus teistos 
.Josios turi 

po 65 ir 72 metus, kurios leip- 
gi užtrucino savo vyrus isz 
priežasties tikejimiszkos kval- 
I vi >es. 4P

Shanghai, Kinai. — Banditai 
paeinu in nelaisvia doszimts 
Katalikiszku minyszku, septy
nis kunigus ir du nužudo laike 
apipleszimo ir sudeginimo mie
sto Kian, Contraliszkoje pro
vincijoj Kiangsi. Zinia apie tai 
likos prisiųsta in Italu Lazaris- 
tu Zokoninku misija czioiuiis.

Tarp paimtųjų in nelaisvo 
yra vyskupas Mignani isz tal
žą rišt u misijos 
nigai buvo

o nužudvti ku- 
Kinczikai. Paimti 

kunigai ir minyszkos yra Ita
lai, Prancūzai ir Kinai. Kian 
randasi apie szimta myliu nuo 
Nanchang, kuri apsaugoja ma
ža dalele valdiszkn kareiviu 
priesz Komunistu apsiaubima.

TURI SEPTYNES MOTERES 
IR VISOS JO NORI.

Varszava, Lenk, 
moteres,
Zažeekis apsipaeziavo, lauke 
kalėjimu sūdo nusprendimo 
ant kokios bausmes jisar užsi- 
tarnavo.

Visos asztuonios moteres pri
sipažino,' buk Emilius vra 
“faiji vyru 
turi vilti,

mu ir baisiu apdeginimu. Apie 
300 da randasi po žeme, nes isz 
priežasties sugriuvimo szafto 
negali juju iszgabeiit iu virszu, 
todėl pumpuoje jiems szviežia 
orą ir susikalba per telefoną. 
Manomo, kad užgriauti ankle- 
kasiai bus surasti visi negyvi.

Eksplozijų'kilo 1,550 pėdu 
po žeme. Pirmutine nuo dina
mito, antra nuo gazo o treczia 
nuo gazolino, kuri radosi ant 
virszaus ir suardė visus kom
panijos budi tikus.

Kada eksplozije kilo, gyven
tojai miestelio mane kad atsi
tiko drebėjimas žemes ir vis* 
iszliegiojo isz namu.

Yra tai antra nelaime iii lai
ka ketiniu mensiu. Pirmutine 
buvo Nėurode, JSzležinguje, ku
rioje žuvo 150 ąnglekasiu. 
Žuvusius isznesze isz Marijos 

kėlės

— Septynes 
su Kurioms Kini liūs 

apsipaeziavo, 
sūdo

kurioms
TAMSYBE ŽMOGAUS IR 
ATKERSZINIMAS GARNIO.

Kaime
Siedleę-

Liublinas, Lenk. -
Broszkove, paviete 
kam, apsirgo kūdikis turtingo 
gaspadoriaus
Vietoje nuvažiuoti pas
daktara, tėvas nuėjo melsti pft* ’ 
gellios pas pažystama nžžn<li»-

’W ♦

buk Eini I i u s
” ir kožna isz juju 
kad po atsedejimui 

bausmes sugryž pas jaises ir 
bus tuom laimingos, bet jo pir
mutine paeziule jam nedovano
jo už padaryta skriauda ir ant 
josios liudinimo Emilius likos 
uždarytas kalėjime. Laike teis
mo tikroji pati pripažino, 
jisai ne yra “fain vyru” 
didžiausiu

stebėtis Kad Emilius jeszkoj(> 
sau kitu draugiu, nes jojo pir
mutine prisiegele yra 16 metu 
senesne už ji.

Vaszkoezako, 
gera

nžžadt 
loja ligų ir kitokiu nuoposeziu. 
Motere paliepė tėvui palaukti, 
pakol ant kūdikio galvos 
augs kaltūnas, o vaikas po tam 
pasveiks, bet tas nieko nepa
gelbėjo ir vaikas d a 
sirgo.

Nuėjo vėlu pas užžadėtoju, 
kuri mu sjiyp draugėms pasinv * * i*/ 1 • •

u z- ■

kad 
bet

< langiau
“fain vvru 

palcistuyiu ir pa- 
undinetoju .moterių. Nėr kų

likos surasta ploCziai 
gyslos. Netemindainas ant snie
gines viešnios, jaunas 
ėjo jeszkoti aukso, malszinda- 
mas savo jauna paezia kad ne 
sirupintlt ir sugryž pas ją. tur
tingu ir pasibaigs ja beda.

Nuo tos dienos dingo 
žinios apie Gozda,
ai minimas po juoni pasiliko ne 
laimingai mot erei puse foto
grafijos o kita puse pasiėmė su 
savim Gozda ir. maža sūneli.
Neseneiį

gūsio J mino, kuris gyveno San
tiago de Cliille, su draugais nu
ėjo aut kA.lno.Kordyliero, ant 
kurio vieszpntauja amžini ledai 
ir sniegai, nes kalnas yra labai 
status. Staiga i jojo draugai pa- 
teinino tarp ledu koki tai pavi
dalą. Kada sudaužė ledus, pasi
rodė, kad tai suszales žmogus, 
suszales ir gerai užlaikytas. 
Suprato ka'd lede turėjo 
gulei daug motu, 
krato jojo drabuži,
fotografijos — kaip pasirodė 
buvo tai Juanas Gozdo.

Tokiu nepaprastu budu sura
do sūnus savo tęva po 50 metu 
pergulejimo leduosia. Simus 
atnesze su pagelba draugu tė
vo lavona in miestą, o laidotu- 

dalybavo tukstaneziai 
Tėvas tada turėjo 29 

metus o pergulėjo lede 50 metu

o jo JoliąnSj KąJa sugryzo at-. . . į. •a . _ Condon isz East Canaan liko^
užmuszti ant vietos.

11 Titnsville, Pa. — Keturi 
vyrai likos surasti lovoje 
gyvi kurie gere iižlrucinta 
munszaine per kėlus dienas.

11 Chicago. — frrys bandi
tai apiplesze dvi poras turtin
gu žmonių Graudulius ir Gard- 

'kada sugryzo nuo ba- 
pa i indam i deimantiniu 

ant $64,000.

buvo apsiaubtasgal boksas
iepsna. Jam rodėsi kad girdėjo 

koki tai yaitojima 'bakse, betkoki tai vaitojimu 'bakse y

žeisti isz kuriu apie doszimts kada prisiartino arcziau, nieko ne-
kurie važiavo angliniais 

in Son man 
Shaft Coal Co.', Portage. Kokiu 
tai nežinomu budu karukai pa
bėgo nuo kalno ir nusirito nuo 
begiu. Tiejei, kurie szoko isz 
kamku likos sužeistais o tiejei 
ka pasiliko likos mažai sužeis
tais. Užmusztais
Haszczak, 23 metu ir Jurgi 
czila, 45 metu, 
vaiku.

mirs, 
karūkas in darbu

negirdejo, manydamas kad jam 
tik taip nudavė nuėjo namo.

vra Mvkola 
’ s Tu 

tėvas devvniu e

UŽ 13 DOLERIU GAVO 
METU KALĖJIMO.

Wise. — Leonas
23 metu, gyvenan-

15

Hudson,
Gulkovskis,
tis ant fanuos Waumandee, pa
vogė tryleka doleriu isz bankos 
miestelyje Roberts, už ka likos 
nubaustas kalėjimu ant penkio- 

y likos metu. Gulkovskis teisino
si tuom, kad jam pinigai buvo 
reikalingi ant keliones namo in 
Detroitą, nes radosi 
keturis menesius ir g 
matyti su paezia ir vaikucziu.

SUDAUŽĖ ANT SMERT 
PACZIA VAIKUS IR PATS 

SAU PASIDARĖ MIRTI.
Washburn, Wis. — Isz neži

nomos priežasties George Fro- 
seth, pacztoris per daugeli me
tu, isztreme visa savo szeimyna 
in viena vakaru.,Pirmiause su
daužė aut smert su plaktuku 
savo paezia po tam tuom pa
ežiu budu nužudė keturis vai
kus. Pati turėjo 45 metus, dvy- 
nuki po 9 metus ir dvi dukreles 
5 lyg
pats sau pasidarė

9 metu. Insiutes tėvas 
smert i per 

perpiovima sau gerkles — tu
rėjo jisai 60 metu, 
visu lavonus surado
szaus paczto, kada nesu lauke 
atidarmio paczto isz ryto nuėjo 

all būti.

Kai mvna i 
ant vir-

pažiūrėti kas <r

'be darbo 
eide pasi-

78 MOTERES UŽSITRUCINO 
' VISZTIENA.

Japlin, Mo. — Septinesde- 
szimts asztuonios moteres stai- 
gai apsirgo o isz tujii 20 pavo
jingai, po suvalgimui užtrucin-

15 DINGUSIU MERGAICZIU 
SURASTA PALEISTUVIU 

URVUOSIA.
— Ablavas ant 

rodhauzes Rockville buvo prie- 
žaste atidengimo slaptybes din
gusiu 15 -merga i ežiu isz moks- 
lainiu Bronkso.Rodhauze aresz 
tavota vyras ir motere taip

nerius
liaus,
papuoszu verties

per
ti kada per- 

rado puse

kasykla,
nuo Auna kasyklų. w

Kone visosia szeimvuosia 
Ik

Aczenc ir Alsdorle 
randasi

mvles tolumo
Ik

v įsos ta
szi a nd i en 
Gailestis 

neiszpasakyta. Szimtai iiaszliu 
su vaikais pasiliko be vyru ir 
tėvu.

szermenis. Szio.

KOMUNISTAI
ISZSKERDE
8,000 KINCZIKU
 k ‘

VYRAI, MOTERES IR VAI- kl,(la /j0-’1’.sllnlls ture:'°.niel" 
KAI ISZŽUDINTI BE JO- 
' KIOS MILASZIRDYS- 

TES. KUNIGAI SU
MUSZTI IR API- 

PLESZTI.

Shanghai, Kinai. — Asztuo- 
ni lukstaneziai Kincziku, likos 
iszžudintais be jokios milaszir- 
dystes Kiane,provincijoj Kiang 
si per raudonus Kinczikus Ko
munistus, kurie degino ir api- 
pleszinejo namus.

Raudonieje kaip amaras
klupo ant miesto Kian G Okto- 
berio, apipleszdami

uz-

miestą ir
• per laja diena iszskerde 3,000 

tos visztionos laike vakarienes jp 15 mergaites, kurios polici- 
duotos per moterių drauguve jai papasakojo, buk priėmė pa-

h

Daughters oi Rebekah, Coal siūlymą keliu nepažystamųjų
Junction’e. Badai visztiena bu
vo pagedus.

vyru, kurie jaises iszveže

vesią

nuo dingimo tėvo.

600 KINCZIKU SUDEGE 
DIDELEJE UGNEJE.

Szoszi szim-Canton, Kinai.
tai Kincziku sudege ant smert 
o keli szimtai likos sužeisti ir 
smarkiai apdeginti laike dide
les ugnies kuri kilo erliatinoje 
dalyje miesto Wuchow, provin
cijoj Kyantung. Ugnis praside- 

greitai
dalis ir 

upes uždegdama namines 
g;. -----

NUSISZOVE GAILĖDAMAS 
SAVO SZUNIES.

Denver, Colo. — Isz didelio 
gaile^czio kad jam pastipo jo 
vienatinis prietelis szuo uSpor
tas”, :Fredas Stokes, 75 metu, 
nusiszove ant smert. Stokos gy
veno pats vienas su szunin, ku
li užaugino nuo mažens ir ana 
diena likos užmusztas j>er auto
mobiliu. Senukas taip tuom at- 
sitikimu susigraudino, netek
damas vienatinio prietelio, nu- ' £ 1, " , • A •tare pasidaryt i sau gala.

in 
New Yorka in rodhauze po tam 
likos uždarytos tūlam Hamc. 
Detektyvai nuėjo in paženklin
ta narna rado lenais daugiau 
jaunu mergaieziu po priežiūra 
portorikieczio James Green ir 
jojo paezios kuriuos aresztavo- 
jo. Banda rakaliu prikalbinė
davo mergaites ant pasivažinė
jimo po tam patalpindavo jais 
in paleistu vi n namus. — Kiek 
tai persergėjimu duoda laik
raszcziai kad su nepažystamais 
fakaleis merginos 'nevažinėtu, 
bet tiejei persorgejima i oi nA 
ant niek. ■

gyventoju, o iii kėlės dienas vė
liaus skaitlis iszžudintu daejo 
lygg 8,000 o gal ir tingia u.

Vyskupas Migniani ir kuni
gai likos ‘baisiai sumuszti, api-

BOLSZEVIKAI SUSZAUDE 
DU KATALIKISZKUS 

KUNIGUS.
Rymas. — Telegramai pra- 

nesze isz Rusijos del popie
žiaus, buk bolszevikai suszaude 
du katalikiszkus kunigus *dže- 
kona Joną Dean ir Jokūbą 
Wolf a, 
1891 mete.

Popiežius nusiuntė protestą 
bolszevikams apie toki nedora 

su kunigais, bet 
aut tojo protesto Šoviniai ne
at kreipi1 jokios atydos ir to
linus persekioja dvasiszkius.

Joną Dean ir
'kuris gimė Odesioje

pasielgima

jileszti nuo visko ka turėjo ir ,
iszsiausti sujeszkoti pinigu ant 
iszpirkimo kilu kunigu ir pii- 
nyszku isz nelaisvos.

MOKYKLOJ A.

Daraktoris: — Ar yra kokio 
paukszcziai be plunsknu? F 'i¥

Vaikas: — Taip yra, gaidis.
D. — Kaip tai, ir tu matei be 

plunksnų?
V. — Taipmacziau — buvo 

nupesztas. _ _

į H

jo erba H ne je ir 
platino po visas

ISZGAMA DUKTĖ KANKI
NO SENA MOTINA.

Bydgoszcz, Lenk., — Kaime 
Przyprostine, 50 metu gyvento-
ja Mare Janeczkione, nuo keliu 
menesiu turėjo uždarius tvarte 
su ožkoms savo 80 metu senu
mo mot imt Antanina Kruliene.

Vaitojimai senukes nuo bado 
atkreipė atyda kaimynu, kurie 
apie žveriszka pasielgimu duk
ters su savo motina ])ranesze 
policijai. Senuko buvo pririsz- 
ta su lenciūgais prie sienos. Po
licija isznesze jaja pusgyve ir 
nuvožė dn ligonbute kur po ke
liu dienu mirė. Nelaba (luktero 
likos arcsztavota. * M ii-,

davojo ir davė gaspadoriui to
kia rodą:
garui, iszrauti jam isz uodegos 
dvi plunksnas su kurioms turi 
pakodyt serganti kūdiki. Tė
vas tikėdamas IKilioms, sugavo 
garni ir pradėjo iszrauti dvi 
plunksnas. Matyt, kad tokia 
operacija buvo skaudi garniui, 
kuris isz skausmo dure kitam 
vaikui stovineziam arti in aki 
iszmuszdamas
Riksmas vaiko, atkreipė tėvo 
atyda ant jojo, paleido garni 
neiszpildindamas 
bobos ir kaip kūdikis sirgo 
taip serga ir sziadien.

Turi sugaut gyva

ORO GELEŽINKELIAIS 100 
MYLIU PER VALANDA.
1 lannover, Vokietija 

mis dienomis Vokietijoje isz-
bandyti naujos ruszies oro 
geležinkeliai, kurie pasirodė 
daug greitesni ir patogesni su
sisiekimai. Pirmieji bandymą 
davė labai geras pasekmes, o 
ypatingai, kad tais keliais oro 
traukiniai gali eiti 100 myliu 
per valanda. 4

Traukiniai eina bėgiais, bet 
padirbti kaip zepelinai, pavi
dalu ir varomi propeleriu.

Nauju traukiniu iszradejai 
sako, kad ateityj visur bus var
tojami toki traukiniai,
daug pigesni ir greitesni, negu 
paprastieji t raukiniai.

paliepimo

Morkus Salamop raši
au t 
val- 

gvvena tukstan-

nes

ti k ari ošia 
ežiai žmonių.

S.

SKARBAS ANT DUGNO 
EŽERO.

Varszava. — Magistratas 
miesto, ana diena aplaike žinia 
isz Sopotu nuo tenaitinio 

rrunatovo
g v-J

ventojaus Mikolo , 
kuris danesza, buk apleisdamas 
Varszava, kur tarnavo kaipo 
Rusiszkas aficierius laike ka
res paslėpė ežerelyja darže 
KraSinskam, 'dežukia, kurioje 
radosi 300 karatu deimantu ir 
keli svarai aukso.

Miestas nežino ka turi da
ryt, ar isztusztyt ežereli; nes 
gal užmanymas suradimo skur
lio nepasisektu po 
vandens kas padarytu

kurioje

iszleidimui 
daug

kasztu hiiėstui.
Vienkart laikraszcziai pri

mena, buk 1863 mete, likos in- 
mesta dežnke in taji ežereli su 
visokioms 'brangenybėms, kuri 
prigulėjo prie Lenkiszku povs- 
tancu,bet po daugeli metu mas
koliai ji surado. Bet daugelis 
bernuku mausto sau kokiu bu
du galima pęrsitikryt ar ant 
tikrųjų ežerėlyje randasi tasai
skarbas ir kaip jį atrast pigiu 

k ‘ r ■' ■ •, ibudu.

KUBA TURI 3,662,692 
GYVENTOJU.

Havana, Kuba
.Jni surasza

salos Kuboj

- Pagal pas
kutini siirasztv gyventoju, tai 
ant salos Kulms randasi 3,662,. 
692 gyventojai. Provincijoi 
Havanoje randasi daugiau 
kaip 960 tukstaneziai žmonių 
in laika paskutiniu doszimts 
metu, gyventoju Kuba užaugo 
ant 25 tukstanezius žmonių.

PANIEKINTA SIERATELE 
PER MYLEMA ATĖMĖ 

SAU GYVASTĮ.
Rowniis. —

viez, gerai žinomas ir guodotas 
kupezius, augino pas save pen- 
kiolikos metu sieratelia Jevute 
Czaikiute. Sunns Salamovi- 
cziaus slaptai mylėjosi su sie
ratelia, kuri jam visame atsida
vė. 1*0 kokiam tai laikui tėvai' 
iszriuko sunui mergina ir pfcr,, 
liepė su jaja vestis. Sūnelis tlP

■
randasi

DEVYNI UŽMUSZTI PER 
EKSPLOZIJA PARAKO.
l*resburgas, Czekoslovakija. 

— Septynios merginos, kurios 
dirbo amunicijos dirbtuvėje, 
likos mirtinai sužeistos mirda
mos in kėlės miliutas po kilu
siai nelaimei.

Dvideszimts

y

dvi darbinin
kes li'kos maždaugiau sužeistos 
per eksplodavojenczius patro
nus.

Merida, Iszpanije. — Szoszi 
žmonis likos užinuszti ir keli 
sužeisti per granada kuri su
rado ant lauko ir norėjo daži- 
noti isz ko jisai padirbtas. —I 
Neturėjo tos laimes dažinoti 
ne>s per greitnį atsisveįkino 
sziuom syįctu.

V

rejo klausyti levu paliepimo ir 
apsipaeziavo su turtinga kai-' 
įninka. Sieratele to negalėjo’ 
nukensti ir isz didelio gailės' 
ežio nusitrucino. M eigai te palij 
ko gromata savo mylomui ku<

• ir kadi: 
moteres.

rioja iszaiszkino, kad nugalėjo-; 
gyventi ilginus be jojo 
pasiliko vyru kitos
Taipgi meldžiu apgHiidytojais 
idant neužmirsztu apie jaja iįr, 
kad nors kada sudėtu žiedeliu 
ant josios kapelio.
likimas nuskriaustos sierateles 
— visi jaises paniekinėjo.

SURADO NEUŽMOKAMA 
RUBINĄ.

Rangoon, Burma, Indija, rr 
Vienas isz didžiausiu, puikiais 
siau ir neužmokamu zxuneziugu 
likos surastas ana diena aplin
kinėje Moeock, Burmoje. Yi*a 
tai puikus raudonas rubinai* 
sverentis szimta karatu ir yra, 
didžiausias ant svieto. Jo vefr- 
to yra noapskaitoma. Kas ji ajH

Tok is jau

puikiau-

rado tai telegramai nepranesĮaį
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Komunistu Darbas Ant Bažnyczioš
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Sujeszkojimas sau drauges 

gyvenimo ne taip yra sunku 
Alaskoje, kur ant kožno vyro 
pripuola devynios moteres ir

• 1 * . V* t •su kožnu metu tasai skaitlis pa
sididina. Gubernatorius Parks 
apgarsino jaigu taip tolinus 
Ims, tai turės merginas pažen
klinti ant 
urėdu.

Kanceliarija pristatymo dar
bo del bedarbiu Detroite, pasi
rūpino darbus “net” 
ju szimtu darbininku.

Laimingi!... Nes toji* kance
liarijoje pasidavė net 150 tuks- 
tancz.iai bedarbiu, jeszkodaini

del dvie-

r *
k 
p
h/* ■.
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visokiu vahliszku
I1 ♦ I ' I ■

Nemažai nusistebėjo žmonys 
isz palikto testamento nesenei 
mirusio Barceloniszko 
cziaus Brumono Humberto, ku
ris užrasze visa savo turtą 
trims savo dukterims, po tu 
iszlygu kad isztekes už vyru, o 
jaigu neiszpiklys jojo valios, 
tai visas turtas eis ant labda
ringu drauguviu.

Isz pradžių buv 
kad tai bus lengva
bet vėliaus pasirodo, kad jau- 
niause dukrele turi jau septy- 
nesdeszimts metu 
jau suėjo

tur-

(> manoma, 
iszpildyti,

o seniausia 
asztuonesdeszimts 

penkis metus ir visos buvo da 
nevede. Ketino taji testamenta 
sulaužyt, ba, argi sveiko proto 
žmogus, ir da tėvas, kuris my
lėjo savo dukteris lyg smort, 
galėjo padaryti toki juokinga 
testamentą. Reikia žinoti kad 
tėvas padare taji testamentu 
60 metu priesz mirti, matyt se
nukus užmirszo kad dukreles 
suaugs ant senu merginu.

■ Advokatai ir slidžios lauže 
sau galvas kaip taji dalyku už
baigti, bet jokiu bndu negalėjo 
sulaužyt paskutiniu valiu tėvo. 
Sesutes susirūpino labai ir ne
žinojo k a daryt.
ateina žinia apie
vyriausio/sesutes su kokiu ten 
90 metimu
likusios dvi jaunesnes sesutes 
ketina netekėti, todėl visas tur
tas pasiliks del pirmutines 
>UtOs.

Sztai staiga i 
vinezevone

jaunikiu. Nėrinis

apskaitymu,Pagal valdžios 
žinunu, tai visoje Europoje pa
pildo kas metas 65 tukstąneziai 
savžudinscziu — 7d procentas 
vyru ir 30 priK-entas moterių; 
39 procentas vyru yra vedusio
je o 42 procentas nevedusiu.

užteinino

Ana diena isz dievo baimin
gu parapijom! Protestoniszkos 
bažnyczioš Now Yorke, iszeida- 
mas isz bažnvezios 
lead jojo kaimynas pasiėmė jo
jo szilkini parašomi iszeidanuis 
isz bažnyczioš. Nuejas in re
dakcija, padavė apgarsinimu 
apie paėmimu parasono ir mel
de kad jam sugražintu. Praėjo 
kelios dienos, bet parasono ne
sugražino. Susirūpino žmogelis 
savo locnaste ir vėla apgarsino 
isz nauja, padutMlatnas sekanti 
apgarsinimu;

“Ana Nedelia, laike pamal
dų Szv. Povylo hažnyczio.jo. pa 
teminta kaip tūlas žmogus pa
siėmė ne savo szilkini parašo
ma. Jaigu tasai žmogus nenori 
kad jojo pravarde butu apgar
sinta ir kaipo geras Krikszczio 
uis, tegul tuojaiis sugražina no 
savo locnaste. 'U 
parasono. in redakcija.

Ant rytojaus likos 
asztuoniolika 

szilkiniu parašomi. — Geri 
Krikszcziimis, ar ne!

redakcijoj net

darbo, kurio visai neturi vilties 
O ežia žirniui jau posurasti ji.

SZOIlll.

szilkines 
ir

Pegui atnrsza
f >

surasta

Daktaras P. Sch.midt, moki
nys Stenacho ir vienas isz ge
riausiu Vokiszku specialistu 
visokiu ligų ir atjaunini u senu 
žmonių, ana diuenn pats sau at
omo gyvauti, Paliktuosią gro- 
matuosia iszaiszkino draugams 
kad todėl atome sau gyvastį, 
kad ne tik praiįgydavo gyvas- 
tęs kitiems, bet g.w’<mt daugiau 
neužsimoka. Priežastis savžu- 
ilinstoM buvo nerviszka liga 
įlaktaro isz kurios negalėjo isz-

Uhk'Hgas gali miegoti ramiai, 
itea JuniaiiN menesyje papildy
ta tonais “tiktai” 16 žndins- 
esin, o Detroite net 21. Priežas- 
tia tame, kad mieste Chicago
■M; dmezini

ta tonais

i tnuriorganizave 
įengsterei v "Detroito gengste-
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Lygsziam laikui 
luuicziakas, szlehes 
moteriszkus parodus dirbo szil- 
ka is/, senu blokiniu, 
(•(‘luloidos li
bel pagal nauja iszradima Cze- 
kiszku komiku, tai szilka isz- 
dirhinos isz durpių.

Po iszemimin diirpu isz van- 
deiis ir kitu negeistinu surinki
mu, pasiliks tiktai durpine ce- 
luloida, isz kurios su pagelbn 
visokiu kemikalu, padarys pui
kius ž?banezius “szilkinius” 
siūlus — da geresnius ne kaip 
sziadion turime. Galime tikėtis 
kad szilkas isz tos priežstios 
daug atpigs. Bet kas pažins ai
tai kemikaliszkas szilkas ar 
tikrasis *

kilus *

medines 
kitu niekniekiu,

szilkas

PcinisyIvanijos Lietuviai im
kite muso ypatiszka patarimu 
ir balsuokite už Jolim Hemp
hill ant Gubernatoriaus. Jisai 
v ra atsakantis vvras ant to u- (k . •
redo, yra prieszais probibicijos 
ir nepaisant kad yra pasidavęs 
ant Demokratiszkos ir Liberal 
partijos bet didelis skaitlis Be- 
publikonin ji patvirtino kaipo 
tinkamiausi kandidatu ant to 
urėdo. Neklausikite ka jumis 

a-
lote balsuoti už Hemphill o vis
kas iszeis ant gero.

kiti gal sakyti bet visgi pri\s<

VADAS AMERIKONISZKO
LEGIONO.

Ralph 'l’liomas O’Neil, advo
katas isz Topeka, Kans 
iszrinktas vadu Amerikoniszko
Legiono ant seimo Bostone, 
Mass. 'I’arnavo jisai Švieti nėjo 
Karoję 1917 mete, turi 42 me-

Ii kos

t us, vedos ir levas dvieju siinu.
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bažnyczioš sienos New Yorke (i balsuokite
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už Komunistus”.
Niekadeju policijai nepasiseko sugauti lyg szioliai.

ŽODELIS ~
TĖVAMS

High Top 
with plain toe

", «Fi,*

■ 1
rf

JgrJĮ
K„ - ii

Czia norikeliais žodžiais 
pataikinti tėvu szirdyso. Juk 
labai daug tėvams priseina 
galvot ir kankinties su klausi
mu apie savo vaiku gera pasi
elgimą gražu apsiejimu ir do
ra. Tai yra amžinas klausimas 
ir jis taip senas, kaip kad pati 
žeme, kaip pati žmonija. Kaip 
tik tėvai sulaukia vaiku tai 
pinnas ju rupestis — kad vai
kus gerais, dorais prakilniais 
žmonėmis iszauginus. O juk 
labai prastas yra daigias dai
liai iszaugino vaikus. Nori 
vaiku dailiai iszauginl kad 
jis isz mažoms ingautu kaip ir 
prigimimą prie visko, kas dai
lu, tai duok jam, kad jis ta ge
ra pažintu, o pažines — pamy
lėtu. Gal v ra sunku! visai no! 
Kiekviena szeimvua nors vle- 
na m isz savo vaiku iszsigaletu 
suteikti o szis jau da rytu szoi- 
mynoje intekme ant k.įtu. Kur
gi reikia duoti vaikams isz mtu 
žens? Duok mokslą ir viską, 
kas dailu.
kas: 
je t. y. dianaviinas 

styginiu

tėvams

iszaugino vaikus.

neapdirbta, o lankiai net su
darkyta — tada, jie neiszduo- 
da gero vaisiaus, jie dingsta. 
Taigi levu pareiga, pirm ne
gu prasiszalinus isž szios pa
saulės viską ta padaryti nau
jai kartai, savo vaikams kad 
jie butu stiprus kimu ir dva
sia ir laimingi gyvenime, kad 
jie galėtu visur ir visad at
sispirti priesz i n vairiausius, 
lyg tyczia žmogui pataisytus 
slastus ir netikusias pagundas.

Antras tėvams pasidžiaugia 
mas bus tas, kad jaunimas su
siejęs liuosan suirinkiman, ne
sistengs, kaip dabar kas yra, 
jieszkot ko “mudrus” paša*' 

” pa-

*

-i i
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Ikyf ISHKO bateliai yra gaminami vy- 
AVA ram?, kurie nori gerai ir ilgai už
tuos pinigus dėvėti!

* I

l<( f! ' ir1 1 . i

paprastų batelių. Kadangi jų padai 
dens nebijo, Mishko bateliai pasižymi

% m v# KI JZ to MVFVIM

Jie yra Ball-Band odos darbo bateliai— 
gaminti toj pačioj dirbtuvėj, kurioj ir 
Ball-Bend gumine avalynė gaminama. 
Jie taip pat pažymėti tuo pačiu Raudono 
kamuolio ženklu.

Padai pilnai atsako Ball-Band

vartojami.
Jie taip stiprūs ir tvirti, kad daugelis 

angliakasių sako, jog Mishko batelių 
vienų porą isavj tiek, kiek dvi poras kitų

Raudonai 
^amuolyį

ga-
miniams jr yra tik Mishko bateliams

* l“( »

angliakasių sako, jog Mishko batelių

..,A '4/u^ m } I

BAL
;r" Li

paprastų oateny. Kadangi jų padai van* 
dens nebijo, Miihko bateliai pasižymi 
tinkamumu dėvėti žemės paviršiuj ir
angliy kasyklose, kur mažai van
dens.

Mishko bateliai pritaikomi Įvairiam vynj
1 ♦ S • 1 > • « « «ir vaiky kojy didumai, taip vadinamos 

“moccasin” ir “toe cap” mados. Pa-

Yra ir aukštais aulais. Tamstos Ball- 
Band pardavėjas Jus aprūpins. Būk tikras 
ieškoti Raudono kamuolio Ženklo.

MISHAWAKA RUBBER & V/OČLEN MFC. CO.
* 460 Wator Street, Mishawaka, Indiana

,,)/ m ■■■'< j . *

BAND

prastais viršeliais tik vyry kojy didumui. 
Yra ir aukštais aulais. Tamstos Ball- 
Band pardavėjas Jus aprūpins. Būk tikras

■ r < » i v

Ieškokite Raudono Kamuolio
%

O

i

jį

“mudrus” 
kilis, o tas visas “mudrus 
sakymas remiasi ant to kad 
stengiamasi pasakyt ka nors 
nedoro negražaus. Kuomet jau
nimas bus auklėjęs dailėje jis 
susejes dailiai padainuos pa
žais ir ne tik save apsaugos 
nuo intekmes negeistinųjų su
sierzinimu bet ir paszaliniams 
padarys dideli smagumu. Kad
gi jaunimas, bus tikrai auklė
jimas dalėje, jam jap nereikės 
alaus, baczkiites, kaip kad ant 
kiek vieno žingsnio daroma 
dabar, kad tik laika’kaip nors 
užmuszus. Mus Lietuviai iki 
sziam laikui, ypacz vyrai dai
nuoja tik tuomet, kuomet, ge
ria, o jau kaip viską iszgeria, 
tai kuodus viens kitam rauna 
ir po rovyniu traukia 
siu” 
pauze. Rodos,

TEISINGUMAS
REIKALINGAS
PASAKAITE

Seniau gyveno vienas turtin
gas, nevedės ponas, kuris labai 
mylėjo vargszus, o ypacz nasz- 
laicziiis.

Mirė to’poil')

lini, kad paliksias 
sius jam savo dvaru, 
mirties

....... .......................-- ■ ■ . ........... . ' ■!---------

BUVĘS PREZIDENTAS
KALTINAMAS DEL VIE

NUOLES NUSZOVIMO.

XM

sakoma pono malone, 
mas: “

ir uzraszy- 
kuri po 

gulėsiąs pilnai valdyti. 
Jonelis apsidžiuuge tokia neap- 

sakvda-
Nevertas esu, pone, to

kios malones, bet szirdingai 
aeziu už ja!” Priglaudę ponas 

szirdii’s,

La Paz, Bolivija — Prokuro
ras Miguel Telles inteike teis
mui raportą byloje del Vienos 
ispanu vienuoles, sesers Ima- 
culdos, nuszovimo buvusio pre
zidento Siloso namuose revo-

• .į /

mylimu .Joneli 
prabildamas:

prie 
“Nerandu už ta

ve geresnio ir vevtehioK,‘kas 
galėtu užimti mano vieta. Už 

Tu ma- 
J >

Mirę to poi^> kumecziai — 
levas ir motina; paliko ju dve
jetas mažu vaikiuku;
kas ir Joniukas. Ponas pasigai- 
Idjo tu naszlaicziu ir paėmė in 
savo rumus auginti.

Paaugėjus vaikiukams, po
nas i n sake i____  ___
kiekvienam po sa n va i t o.

Petriu-

liucijps metu, t ...... ...........
Raporte sakoma, kad tyrinė

jimais nustatyta, jogei 33 ka
libru kulipka, nukovusi 
nuole Irnaculda, 
ne isz lauko puses, ne isz gat
ves, bet isz vieno kambariu, 
kuriuose gyveno ex-preziden- 

itas Hernando Šilęs ir jo uosz- 
veJGdelia de Salinas Vega.

Del szito kaltinimo Silas li
jo uoszve bus paszaukti 
man.

tai tave ir apsirinkau, 
no draugas, brolis ir sūnūs.

Praslinko dar koletas metu ir 
ponas persiskyrė su sziuo pa
sauliu. Jonelis ji padoriai pa
laidojo ir likosi tikras dvaro ir 
viso turto savininkas. Pagyve
nęs kiek laiko, vede sau moteri 
ir laimingai baigė savo 
nima,
vaikam 
teisingas, kaip
Jonelis, be abejo, visuomet bu
si laimingas. 

1 * • * » .1 / I . h. »

vie-
bnvo szautaDuok mokslą ir viską 

G dailu tai sztai 
— muzika pirniqje vieto- 

x griežimas 
ant styginiu instrumentu 
skambinimas ant piano, pūti
mas visokiu kitu muzikos in
strumentu. o toliau — pieszl- 
inas, tapymas, skaptavimas ir 
1.1. Taigi vaikas augdamas ju 
pripras ne tik dirbt ka nors 
gero, b(‘l jis ingaus gerus jaus
mus ir norą but prakilnesniu 
žmogum suprantaneziu doros 
ir dailės dosnius. Tada jis tu
rės sau atsakaneziu pasismagi.

ir žinos kur ir kaip sn- 
Tevams 

mažiau bus vargo saugot savo 
kad tie nesilenktu 

priesz Bachuso aukuru, kuris 
daugiausiai stumia musu Jau
nuomene žmonijos marmalinen 
kur žmones kurni ir dvasia jau 
pražuvo ir sau ir visuomenei. 
Su mergaitemi, be abejo, dar 
blogiau pasidaro, jei jos lieka 
be priežiūros ir tam tinkamo 
auklėjimo. O mergaite gerai 
pridabojus yra daug lengviau 
geru ir prakilniu žmogum isz- 
auginti. Už tai, tėvai, mokyti 
savo vaikus a beina i o muzika 
tegul bus justi vaiku gera auk
lėtoja doroje, skiepi ja nezia 
jiems gera skoni pamylėjimui 
viso to, kas duilu ir pasibiauro- 
jimu \ isuomi, kas szyksztu ir 
biauru. d’evai, suteikkit savo 
vaikams tokia proga, kad jie 
galėtu mokytis muzikos,' 
ka jie sūszvelnintu -savo jaus
mus ir geidulius. Jusu vaikai 
tuomet ingaus geresni būda lai
bai sunkus ir žmogus lyg bai
lys po juos klaidžioju nes jis 
nesijauezia esąs valdonas pa
saulyje. Gamta tankiai žmogui 
suteikia stebėtinus gabumus, 
kuriais rodos jis galėtu pasir 
naudoti ir amžinai gereties 
patsai ir priduoti smagume ki
tiems bet kas isz to, kad tie 
gabumai neranda sau geros 
dirvos arba kad ta dirva lieka ... >

nimu 
naudot liuosa (laika.

senelius.

per

dvti

“pail- 
o paskui džiaugias taip 

reiketu to viso 
sarmatyties, turėtu ir kiti to
kius žmones pertarti ir nuro- 

jiems blogus ju darbus
bei paproezius, jog doru žmo
nių yra nemažai; bet vis kiek
vienas lyg jaueziasi gyvenime 
iszsincsziojas ir ant visko blo
go atsiliepia tyla, o gero taip
gi no daro. Teip neturi but!. .. 
Taigi, tėvai, pirmucziausiai 
rūpinkitės savo vaikais, o visi 
kiti dori žmones taisykit silp
nus visuomenes nariusi 
kiekvieno doro žmogaus 
reiga yra netik paežiam gerai 
manyt ir veik,t, bet ir kitus nuo 
blogo apsaugot ir tuom daryt 
v i s no me n e gąrb i nga.
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szluoti kambarius 
Kad 

isztyrus vaiku teisingumą po
nas numesdavo ant grindų tai 
szia, tai te: obuoli, keletą ka
peikų.

Petriukas, kaipo didesnysis, 
turėjo pirmasis ir stoti in dar
bą. Szluodamas kambarius, at
rastuosius dalykėlius Petriu
kas insikiszdavo kiszenen, ne
manydamas, kad tai jin isztyr- 
ti numesti. Visa sanvaite szla- 
ve ir rastuosius kasdien daly
kėlius pasidėdavo sau.

Atėjo ir Jonukui sanvaite 
szluoti kambariai. Pona^ ir 
sziam taip-pa tdarė, kaip ir pi r 
majam. Joniukas gi darė kitaip 
negu jo brolis. Visus rastuosius 
dalykus — ar tai pinigėli, ar 
tai cukraus bei obuolio gabalė
li padėdavo ant staliuko. Po
nas, atradęs visa tai, užkĮaus
davo Joniuko, kame 
kambarius beszluodamas. 
nas tyliai nusijuokdavo ir tiek; 
bet metes nesi'liove, ir Jonelis 
nesiliovė dejes aut staliuko.

Naszlaicziai jau gerokai pa
augėjo. Ponas pradėjo juodu 
leisti mokyklon. Mokslas jied
viem sekėsi gerai. Pramokęs 
Petriuką, ponas atleido, nes jau 
buvo pilnas jaunikaitis ir galė
jo sau vėla surasti kur-nors ki
lu r. Petras taip ir padare. Bot

Joniuko rados
Po-

gyve- 
palikdamas dvaru savo 

Mielas vaikeli, buk 
va rgszas

s
SZ1S

PASIKALBĖJIMAS.
, — 'Po velniu, Ii ja ir Ii ja ir 

d a lis. Kas bus Jonai?
— Juk teisybe, J uozeli.

Taip kaip žmogus, jaigu iszgc- 
tai du norisi dau-re stikleli

ginu...
1

NE DYVAI.
Ar tai gali būti, jog ne

žinai kaip tavo prietelka va-
di naši.

— Na, ar tai dyvai ? 
pati no žinau, kokiu bus mano 
pravarde už meto.

V-M A1 < » ./ .. ■■
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PAIN-EXPELLER
j’M n > f

teis-

ISZ WILKES-BARRE IR 
APLINKINES.

Scott ulyczios. 
( 
jerus

55

* i
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— Leo George, 53 metu, ir 
jojo sūnus Antanas 23 metu ir 
Miss Augusta McClallen, 
daraktorka, likos užmuszti per 
ekspresini truki ant skerskelių 

Sakoma kad
hožnikas buvo pakeles bari- 

inaleist einanezius žmo
nis ir automobilius kada tru- 
k is ] > ri si a rt i nėjo t renkdoma s 
in George automobiliu. Petras 
Sara oze k 70 metu ir jojo pati 
50 metu likos sužeistais.

— Milijonierius F. M. Kir
by, ant atminties savo miru
sios motinus padovanojo mies
tui sveikatos institutą už du 
milijonus doleriu ii- 600 lukš
tą neziu doleriu ant jojo pradi
nio užlaikymo. Namas bus nc- 
užilgio pastatytas. Kirby pa
dovanojo puiku parka prie 
upes keli metai atgal. Yra ji
sai prezidentu Woolworth 
fersztoriu, direktorium Lehigh 

gyveno

I

■

Naudojamas išlaukiniai nuo 
Skaudamu muskulu 
Reumatiški; skausmu 
Strėny die limo 
Galvos skaudėjimo 
Influenzoe 
Išsinarinimu 
NusimuŠimy.
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Valles geležinkelio ir 
paežiam mieste.tiekai p jam sekėsi nes ir užau-

& ges uepaniete savo blogo im- 
proezio. Užtai turėjo vaiksz-

.y1

a’ I
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MIRTIES MASKA.
Szita nepaprasta muska, ku

ria gengsterei naudojo del tuju,
kuriuos iszveždavo ant puvaži- 
hojinio ir daugiau nesugražino, 
likos surasta laike ablavo ant 
gengsteriu u r vos New 1’orke. 
Matyt gengsterei yra dideli 
szeszkai kad nenori idant ju 
aukos pažintu juosius,

• •

ir amžinai
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BUS GUBERNATORIUM
GEORGIOS.

» Richard B. Russell J r., 
iszrinktas gubernatorium vals-

Ims

t i jo Georgia atoinaneziuosia 
rinkimuosia ant Demokratisz- 
ko Ii kieto. Yru jisai geru advo
katu ii;33 metu umžinus. H

ežioti isz vienos in kita vieta, 
kur meta, kur kita, ir vargingai 
ture'jo užbaigti savo gyvenimą.

Joniukas gi, užbaigęs moks
lą, buvo pono sugražintas atgal 
in dvaru. Ten jisai gyveno sau 
ramiai ir linksmai perleizda- 
mas jaunas dieneles. Kur va
žiuodavo ponas, 
d ra nge.

Pasenus ponas tikėdamasis 
neilgai gyventi, pasako Jone-

k

» Nusipirkite orliinali •>-a viriam 
penkiasdriimt matu setiurvl J

INKARO vaiabaien^lls ant pa> ■ 
[ kelio apsaugoja ju». Milijonai bon- ■' 
h ku parduodama kas m«tni.

INKARO vBt»baienkll« ant pa- i* . ____ W. TRASKAUSKAS
' ' 'L * r 7' ■•■■ \ r Ei
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Knvgutt, kurini* pilnai nurodo- ■ 
mn kaip vaitoti PAIN-BX PEL- | 

, LERIS, pridedama prie kirkvienoa ■ 
t. hnntcoa. Minimoj knygutei taipgi i 

iiaiikinamu atnulknieniAKal kokiuo- ■

k .
v

LĖRIS, pridedama prie kiekvienos ■

sc atfthikitiiueie galinu naudoti Jis 
linitucntas«

Visose Vaistinis©
3$C. Ir 70c. ui bonk%» 

Arba mmsuKykitO 
jo ataitai 1J
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Laidojo kunus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vesoliju, pasivažinėji-
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603 W. Mahanay Ava; Mah. City
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SAULE
h ii

t

Sala Burtininkes Martos
■

r— Reikctn neatbūtinai terp

/ (Tasa.)

Norint s 
buvo pasipuosze

visi susirinkusieji 
atsakaneziai 

ir szvariai tai vienok kalhan- 
ezio rubai ir pastovumas turė
jo didi skirtumu terp susirin
kusiu. X'okietijos miestu pyrs- 
tatytojai, o taipgi ir Prūsijos, 
buvo pasirėdė .* trumpomis, 
siauromis kelinertiis ir juodais 
arba juosvais kaftanais su pla- 
c^ionriki alkuniu o paskui pa
lei rankas rankovėm. Kith 
miestu kupeziai turėjo raibos 
nius rubus. Matomas buvę ru 
bu skirtumas su kuriais buvo 
galima mieszezionis nuo kitu 
atskirti ir pažinti. Miėsczloniu 
rubai kadangi visada būdavo 
ankszti ir labiau trumpi arba 
striuki, nes jie per dienhs turė
jo daug atlikti visokiu judeji-

razbaininkus,.
Hanza 1^ abejones dabar nu-

I 

"W jt , 1 ,i i'ii “t “■ **

Turimo eiti priesz tuos

Vitalieno ku

tars.

razbaininkus! turime be jokio
susigriaudo vėl

lei rankas Kitu

mrrkupczystese o juk prie kup- 
czvstes liuosenes rankos 
visada žmogui parankiau, ne
gu ant ranku kabanezios pla.- 
czios rankoves.

Kalbantis gi visai kitonisz- 
kai buvo apsirėdęs. Jo ezeba- 
tai su laibais, ilgais galais, už
riestais auksztyn apsisiautęs 
su juosvai —žaliu tolubu ir su 
sijuoses keliom eiliom juosta 
papuoszta auksiniais siūlais.

v ra

pnimtn rtBVfflitfff ’ T-A'zbft’lrrfjYKKi
I

o jeigu nenorėtu to pa-
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valdininkauja! Tai. jisai pats

atsakymo!
balsai.

Ir merkimas su plaktuku už. 
gavimu turėjo triukszmn nutil
dyti ir nutarimai vėl paredko 
ėjo-

Kada visi skundu iszklausy- 
ta, pradėta rodavytica apie bu
dus, su kuriais butu galima 
visus razbaininkus isznaikinti.

Reikėtu-gi neatbūtinai pati 
razbaininku vada, tu Zigfrida 
Vitaliena suimti; kada nebus 
galvos, lengviau su anais duo
sime rodą! — kalbėta,

Ha, reiketu ablava ant 
ju padalyti ant mariu ir sau«:

su kuriais butu
W liw'W

sujrasu toki, kuris iszclnotu In 
ližda, o jeigu nenorėtu to pa
daryti, tai priversti visokiais 
budais prie — iszpažinimo — 
atnlioR Starek. .

—> ? Ar turime nevalioje ko
ki raibai ninka ? — 
klausymai. , :

\ el niekas, ant to klausymo 
utsak.ytl nesiejo. \’el niurnu 
ta kaip ir pirmiau ir girdela 
apiy dauguma razbaininku užj- 
musį'zJu, bot ijįfikąa Hpfc novai- 
ninkųs negirdėjo, fiijvo juk it 
toki KUVįį. nup kariumouo va- 
J---- ; rinkdavo, paga
lios kožnas peystatytojas gan-

žadėjo mums paVdilgtiT nauja
1 — baube storu halsubaubo .stovu baisu

iszsigirdo
kiaušy inai, 

atsalti neg^lejp. Vėl mui‘ni’(

I I

pi^ dąugumą mzbąunpku užį-

.kelione!
Jokūbas ktd is kaip vakar pir
mutinis buvo prie maisztu, 
taip sziandie po iszllipimui isz 
baczkoles seno vyno ir spirito 
buvo pasirengęs pirmutinis pa
laikyti Vitalieno puse.

I I

nas! 
kas.

■‘Ii ni>i|.ii>ii«Miii
.. V’ '

Ne Zigfridas, bet llnno- 
— atszove jam prieszinin-

ninkųs įiegirdejo. ^uvo 
Hunu

Zigfridas!
Ifononas! szauke isz- 

simiegojusi minia pasilieldauia

. * - ?■ 'i ■ »szauke isz-
1 ~ r ■■ ’

isz visu didžios daržines kam-

(lovų žinias rinkdavo, paga
■ i • • f 1<i' * Aį : >

davo kožiįos jnuszio hu razbaL
• 4 ’ ’ ’a ' r 1 ♦ M 1 1 _ninkais pranOszimus, bot ne

girdėta nieko apie 
kus. 

I » ..I r I,i4 | I ll* . ' . 1' . 'I J, > >

Pagalios jeigu kada koksai

nevalui m

žemio nes jie visomis pusėmis 
landžioja — primėto kas ki
tas.

' 1 — -r- ,

vienas isz Vitalieno būrio pa
puldavo nevalion, toki tuojaus 
užmuszta ant vietos, pakarta 
ant pirmos geresnos 
arba instumta in marias 
rint in tai, kur kova atitikda
vo.

szakos, 
, žiu-

Taigi pirmiausia reikia 
nevalnln- 
— Alano

pasistoravoti gauti 
kus —- atsake Starck, 
nuomone, reiketu mums t vezia

Jj * f ■ v

nas isz

kas iii ji nei atidos nebuvo at
kreipei: dabar vienok kada jo 
bal>a> iizsigirdo Vokiszkaja 
kalba ir kitokiu akcentu, visi 
sa v o akis pasuko prieszai ji.

Kaip tai .’ kur ? — pasi-

— Kas tas v ra ?
— Isz kur jisai ? — klausta 

visom pusėm.
l‘Nu Dimitras Boruckis, 

bajoras isz Rusu miesto Nau- 
gorodo: priguliu prie Hanzos 

nekupcziau.ju,
Puri taipgi ir prie. Ry- 

pertrauke Bi
sau

1

Nuugoro-

ir norim' pats 
miestas mane aprinko už savo 
perstatytoja, ba hanzeatu ka- 
rumenes skyrium vadovauju 
kaip pridera bajorui isz kauln 
ir kraujo.

Naugorodas?
<las? — pradetfa antrinti.

Tai turtingas 
Rusu žemese 
chovo upes.

—- Netoli limeno ežero isz 
kur pargabenama dideles rū
kytas žuvis — aiszkino tie ku
rie tais tavomis kupeziavo.

Mes isz Bielfeldo tenai 
Na u go rod e turime savo krau
tuves su audeklais ir suknio
mis — kalbėjo Vesifalijos kup- 
cziai.

miestas
gulintis ant Vol-

Siuncziam in tenai kum
piu- ir deszras kalbėjo kiti isz 
^Vestfalijos kupeziai.

— O nuo j u perkame fut- 
Tas! Ar atsimenate tas minksz- 
tas skurdės soboliu, kurias po 
tam ant ciesoriszko dvaro 
pardavėme—kuszdejo kiti vie
nas in kita. • , ,

Ka jus sznekate! Ne tik 
, bet Naugorode perka-

ir sidabro cielas lazdas,
filtras
me
kurias jie isz Uralu kalnu gau
na — pridhre visokiu hanzeatu 
miestu perstatyto jai.

Prie tos progos užgimė didis 
judėjimas ir rami perstatytojii 
pasikalbėjimai
in riksmą tiktai tasai Naugo-

urnai pavirto

rodo bajoras kuris visu akis in 
save buvo atkreipęs, apsakęs 
savo skunda sėdėjo dabar 
mini paskendus mislyse.

Bet susirinkusiu triukszmas 
trumpai tesėsi, kadangi Lube- 
kos bulmistras kaipo pirminin
kas to susirinkimo, patrauko 
fezniureli, o merkuras, senovės 
kupezystes dievaiti dailiai pa
dirbtas isz metalo sudavė plak
iuku in sidabrine bloko ant 
metalo balso kuris visur susl- 
yinkimuose del tvarkos buvo 
.Vartojamas visi susirinkusiu 
Jialsai nutilo ir toliau paredko 
nutarimaiJ traukosi.

Kada isz eilios priėjo Nau- 
gonxlo iiurxtHtytojui kalbėti, 
Dimitras atsiliept*

rn-

tais žo-
gižiais:

Savo skunda jau apsa
kiau liktai praazau garbingo 
Susirinkimo, idant galecziau 
|)rigulofi ir asz kelionei priesz

— Norints nutversime vy
riausia vada tai isz ju būrio 
kitas vadas tuojaus atsiras! — 
tarė kas toksai, turbut menkai 
tikintis, idant butu galima ka
da nors razbaininkai visai isz- 
naikinti.

— Taigi reikia jiems toki 
smūgi užduoti, idant nei vio- 

ju nei akiu kaip ant
Isz pradžios susirinkimo nie-' mariu taip ir ant žemes nepa

rodytu — atsiliepė Dimitras.
— Bet kaip, kokiu spasa- 

bu? — pasipylė isz visu pusiu 
klausymai.

— Jie turi turėti kur nors 
savo lizdu ta lizdu reikia pa-

p\ le nz visu pusiu klausymai, siekti — pradėjo Naugorodo 
persta t ytojas.

— Tai, juk jie savo lizdą ne 
viena turi — atsiliepė bulmist
ras — czionai, palei Lubeka, 
ant salos Buku turi savo pili, 
jie turi netoli Gdansko Jastar- 
noje. ..

gos ant salos 
mitras — bet toji pilyje 
nuo seniai niekas ne gyvena 
tonai rodosi atsiranda ju tik 
vieni turtai, kurios piktos dva
sios saugoja. Bet kad gaueziau 
nuo Susivienijimo pavelijimą, 
nepersiganseziau piktu dvasiu, 
ba esu tikras krikszczionis ir 
vardan Dievo ir visuotino pa-1 
kajaus stoeziau in kova — da- 
dure persitikrinęs apie tuos 
reikalus.

— Ir ne vienoje vietoje ju 
toki lizdai, ant kuriu net han
zeatu kariumene su baime žiu
ri — atsiliepė kas toksai.

—- O ar hanzeatu kariume
ne užpuolė kada ant tokio liz
do? — paklausę Dimitras.

Visi vienas in kita pasižiurė
jo, klauzdami akimis vienas 
kito, ar kartais kuris negirdė
jo apie toki užpuolimą.

Ir vėl užgimė riksmąs salo
je; klausinėta, bet niekas ne
girdėjo, kad panaszus užpuoli
mas butu kada nors atsitikęs.

— Juk musu kariumene da
ro ablavas ant tu razbaininku— 
tarė Jonas Metze, gelbėdamas 
hanzeatu garbe.

— Taip, bet juos sutrinti 
ju locname lizdo, o labiausia 
atrasti vyriausia sodyba to 
baisaus Vitalieno, aut kurio, 
vardo paminėjimo visi , dreba 
butu kibą geriausias daiktas— 
tarė vėl bajoras Dimitras.

Asz bueziau tos paezios nuo
mones — alsiliepe Gdansko 
persta t ytojas. Staroko kad net 
reiketu eiti in kova, su noru 
mes eitumom: asz ir mano du 
minus.

razbaininkai visada savo dar
bus varo naktimis, ir turbut 
jie turi kokius nors budus, 
idant per miglas galėtu viską 
pamatyti tąip kaip diena — 
at si liepe Hm burgu perstatyto- 
jas. iJ, Jr - 
■f ■ *.• ' 
da užpiilkin|e 
,ni —. Į

Bile tik dusi klausti, kame

ant kurio

Tik tmr ardžiausia, kad

— Na, tai gal jie prie sau
les nieko nemato, hiigi ju liz- 

i per pat vidudie-

pu kur po geram baliui pralei
do nakti.

Ir netrukus užgimė toksai 
gaudesys,

L lVH\į ---

kad vienas k j to kai-
h * Rbos ir riksmo iicgirdt'jo, o liet 

daugumas gel ir nežinojo apie 
ka einasi.

Jau rodosi
peszty nes, k 11m szt y s

turejo pradėti 
buvo vi

su jau auksztyn iszkeltoš ir pa-
* * ■ i' 's. *r' t

W.V , ir „ i

terp szauksmu vardu Zigfrido 
ir Hunono buvo girdimi bjau
riausi žodžiai kokius lik raz- 
baininkn liežuvis tegalėjo isz- 
tarii.

sirengusios in sunku darbu, o

♦ > 1 V ' ' ) .

riausi žodžiai kokius tik

In paredka! — iszsigir- 
do tuojaus terp ju baisus bal
sas.

O turėjo tai but balsas
.. . . . ... .i

t) turėjo tai but balsas ga- 
liūgas, jeigu terj) tokio peklisz-

raz- 
ir m

Hileisti mariomis viena laiva, 
<uri dugne butu pasislėpus 
mus kariumene gerai apsigink
lavus. Pavelyti, kad tada 
baiįlinkai užimtu lai va
ana suliptu, o tada kareiviai 
pasirodė juos apsiaustu, su- 
riszlu ir priverstu pasakyti, 
kur randasi Vitalieno vyriau
sias lizdas.

— Gera mislis! labai gerai 
— visi tuojaus patvirtino.

galvose
I a re

ko riksmo ta baisa visi iszgiiž
do ir kaip pabarti vaikai, 
leido žemyn pakeltas kumsztis 

visokį keiksmai sustingo

nu-

juos apsiaustu
ir 
gerklėse.

— Turbut musu 
vienokios mislys užgimė 
Dimitras.

— O kaip mislis,
darbus reiketu suvienyti 
abolno labo — atsako Starek.

Ir padavė vienas kitam ran
kas del ženklo brolystes ir ben
dros priesz razbaininkus ko
vos.

Ir užgimė triukszmas Lubo-

Tai buvo Zigfrido balsas.
Apimtas didelio piktumo del 
nepasivedimu, kokius ' sutiko 
paskutiniais laikais ant mariu 
užmigo vos tik ausztaut, kad 
t notarini iszbudino ji riksmas 
paeinantis ‘
los... Taigi greitai paszpko, ir 

taip ir neradęs Hunono, su kuriuo sj
kiu iszojo mislino, kad misai 
dabar jau rengiasi 
pulti.

ant mano

paeinant i isz kitos puses $a-

"t

del
ant jo už-
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ATSAKYMAI IR UŽKLAU- 
SYMAI ATEIVIU 0ZIA 

AMERIKE.

Moterų Pilietyste
KL’pisymas. - 

vyro 1918 meti* ir 1919 jis tapo 
Suv. Valstija piliętis, lokiu bu- 

• • • ■ « <1 *

ll

r 4 *7 r*

I

Buvo tai seniai, seniai! Bu
vo maža mažiulele, tėvu myli
moji dukrele. Buvo ji lepinu- 
npi bueziojama, giriama, ant* t" #

' Į

Iszlekejau
] ranku nesziojama sziurkszcz-

nz

<hi nsž irgi tąpnu piliete,> ’t1
19.26 mele gavau nuo jo persi- 

, Ar liiom persiskyri-
I ’

skvrima. J«
mn netekau pilielystęs ?«

Nesipraususios,

♦ 1 > 'k ■' r • * < K *» 1

Nanl ike yra kelios merginos, 
O szirdele niekam netikusios, 

galvos kudlo- 
I os,

įNuo menesio neszukiiotos.
Nedėlios suvis neužlaiko, ji - *

Kas vakaras pakampes lanko, 
In bažnyczia niekad nesilanko 

.,Tai rots pasidžiaugs, 
Katras už motore gaus,

O kokia.'bus motina, del vaiku, 
Tai tuszczia ju.

♦ ♦ ♦
* ''' ’■ I 1 • , -1' <

Girdėjau ant sziur,
• O ir kalba visur,

Kad jaunikei, pado t kus mokės, 
Nuo to neiszsikalbės.
Tai ne ka padarysime,' 

Kada ar riebia griebsime, 
Ba sziniteli kas metas mokėti.

Tai gali boba iszmaityti, 
Badai jaunikiams darbo ne 

duos.
Kol neaps i paežiuos.
Tai, tai Gude ra tolei, 

Ka padarysite dabar brolelei ?
Kitaip jum n ei sz puola 

Juk g;

r 1y

c*,

1

4 .
y vi ne lysyte in uola, 

Nuo to neiszsislapstysito, 
Kad ir ant galvos pasistatysite 

(Jaunikiems visiems beda,

ežiu žodžiu neužgaunamu^ O 
mažoje 
mas. . . 
ko?...

** ' " Ir ,r h«iu :nr

rie, anos aukles žodžiu ,kas va-

r
szirdėleje 'dh lindnu- 
vis ilgėjimas... Pne 

Ar prie tu angelu, ku- “ • y i _ ~ _

karas atskrisdavo isz dangaus,

1 f

?' daigu1 visus dorus mieganczius vaike.
tnetekau, lai ar turiu vėl įszsi- liūs per naktį nuo viso pikto 

inpi pirmas popieras, arba ar apsaugoti?...- Ar prie tu auk- 
. ........................... teip mirgancziti žvaigž-

^lli
■ "Tm 

(J 
j 'mIM

j

19

arba ar' apsaugoti ?... Ar prie tu auk- 
’ i,

dėlių pro kurias pats ponas 
Dievas in žmones žiuri?,.. 
Ar pialnisdavo vien tik prie- 

l’ricsz Rugso- jauta mažoje szirdelej, jog ne- 
pasaulej visu tu gražybių,

turiu paduoti natūralizacijos ainiu 
peticija toj?

V, P. New Haven, Conn. in žmones
r

A įsakymas. 1
1928 mele

II i J

jo 22 diena 
mpteris antomatiszkai

ateive ra į
ingijo apie kurias aukle nenuilsdama 

pijielyste savo vyro pilietyste.
Nępatnetei pilietyste kuomet

T#

persiskyrei. Vis esi Amerikos 
piliete. Po nauju instatlmu, nuo 
Liepos 1 dienos 192!) metu, gali 
jaigu nori, ingyti, atskira pilie- 
tvstes vertii’ikata. Reikia form • Itvstes eerlifikata. Reikia form

• I

2400 ir pasiusti District Direc- 
Turesi 

na t u rali žavimo
tor of Naturalization. f T 
paduoti vyro

, j ,ii atsimeni ir certifi- 
kato nnmera. Privalai turėti 
atvažiavimo eerlifikata ir dvie 
jas fotografijas. Te
keti $10 už pilietystc

diena, jaig 
kato nnmera.

pasakodavo?...
■Mergeh‘i L... ____ ____

vif< liūdniau ir sunkiau. Ne di
džiųjų šznektos,
pramogos jos prie savos nevi
liojo. Ji visur jutosi svetima... 
visur vhma... visuomet liūdna.

Matute viena syki iszvydu- 
_ JI* Ik * 1 _ J1

kas diena dares

ne * sau lygiu 
h f

si dukreles akyse aszarasį apė
mė ja ir prispaudusi prie szir-

— - W ’ K JL t t ;

i'

■h’1.

dies, minkszfu, szvelniu balsu, 
kaip tik motinos moka in val
kus tarti, užklausė:

1
1'uvesi užmo- 

i‘s cert if i- 
kata ir dar $5.00 už atvažiavi- 

‘1,1 J . “Money-orde- 
aht $15.00 turi būti iszpil- 

dylas vardu Commissioner of 
Naturalization, 
D^C. ir turi būti pasiusta su 
forui 2400 District Director of 
Naturalization. Atsitikimuose 
kiir vyrai gauna persiskyrimą 
nt]o moterų del moraliszku prie
J 
sunku ingygti pilietyste. Bet 
kadangi Tamsta praneszei kad 
tu nuo vyro gavai persiskyri-

mo ccrtuikata. 
ris” ant $15.00

Washington, 
būti pasiusta

Dukrele tu mano, szirde- 
le mylimoji! Sakyk, kas tau!... 
Asz nieko negailėsiu, viskąnieko negailėsiu, viską 
atiduosiu, kad tau tik butu ge
ra, t. u *

Dukrele baisiai rypuodama e " • * * *
motinos kratines, vos girdžia- 
jnu balsu kukždejo:

— Mama, mamyte! Man il
gu! man liūdna!

dar arcziau glausdamos pne

>

Jnunikiems visiems beda 
Kožnas jauniki ėda, 

Sako, kad jaunikis duszia ne- 
iszganys, 

Ba po smert ožkas ganys. 
Tegul jaunikius Dievas gina, 

A|)teike gera mergina 
O tada apsives, 

Puiku gyvenimą ves. f* ' !Į
# 0 •

Neseniai pribuvo mergina isz 
z • Lietuvos,

In Amerika ant duonos lengvos 
Per kelis metus bujojo, 

Ne viena vaikina apszukojo, 
Net keturis vai kinds ant juoko 

'paliko, 
Bet dabar szitaip' atsitiko: 
Prisikabino prie penkto, 

Vai kinelio nekalto, 
Kada tasai in darbu ėjo, 

Sztai in d arba poliemonas 
atėjo

Nędavo szliųbo vaitas, 
Ą n t ry t o j aus pa 1 iko,

Pertraukusi kvepavima, per
žaszcziu, tokioms moterims yra sigandusi matute klausė:

— Dukrele sakyk, kas tau 
skausta!...
pikto padare?

—- Mamyte!,., niekas nie
ko !... Ir niekas neskausta!... 
Tik man teip liūdna... teip 
liūdna.

Matute dar pridėjo ranka 

tikrinusi, jog ji karszczio ne-

sunku ingygti pilietyste.
Gal tau kas ka

!aj 
su

vilktu porskeL

j i sa i, 
il vos tykoja! — 

murmėjo .sukandės dantis
Pukauszi tani

pilies didėlėje saloje ir viskas ^u.
užvire kaip avilyje, 
jaus atsiliepus plaktukui 
ramu pasidarė, tik buvo girdi
mi atsiliepimai Naugorodo ir 
Gdansko perstatytoju, I 
pratiszkiausiu karėse žmonių.

Taigi Starekui ir Dimitriui 
nusitekta ir po tarybų, ku
rios volai nakezia pasitranko^ 
pavesta tiems žmonoms kova 
su razbaininku Vitalienu.

ma, tad neturėsi jokiu sunkeny
bių.

bet t no
vel

kaipo sllls

IV.

Kaip tik pirmas priesz ausz- 
tant ant dangaus pažaras pasi-

Ir su Užkeltu rankose kir
viu atsistojo terp razbaininku, 
szalikdamas juos prie paredko.

Urnai pamatęs nusižeminU- 
>, nusiraminusius 

ežius kaipo prisakymu, 
syjk iszsipagiriavo isz ątmoni- 
jimo, kuris jame visame virė 
ir senoviszkai pasirodo vadu, 

Prie paredko mariu tsziv
— Nemoka-' 

te kaip priguli sunaudoti ge* 
ralu, staugiate patys 
darni ko —
Razbaininkai pasižiurėjo vie

ni in kitus, 
kad Zigfridas

nes! — paantrino.
" •' T1' < >> -i1 'ft

pridūrė.

laukian- 
ant

nežino- »
() kad buvo vėlybas laikas,

1

Vieszos Žemes Dakota 
Valstijose.

Klausymas. — Ar man nega
lite praneszti ar North ir South 
Dakota neturi vieszu žemiu !

C. Y. Topeka, Kansas.

^Matute dar pridėjo ranka 
prie kaktos mergelei ir persi-

/i,fAt sakymas. Liepos 1 die
na, 1929 mete buvo 152,113 ak
ru neapgyventos vieszos žemes 
North Dakota ir 402,670 akru 
South Dakota. Ta žeme nėr tin-

turi nustume ja sziurkszcziai 
nuo savo keliu. Ta pati jos 
motina, kuri ja teip visuomet 
lepino... nuo kurios lyg sziol

♦

karna, javams bet yra labai gę.-

rode ir tankios nakties miglos 
apsiauezianezios marias, pa
maži pradėjo nykti sala sujudo 
kokiu tai tykiu klegesiu.

— Razbaininkai po nak
ties baliui užsisnaude budino? 
si pamaži latgaivindami 
jausmus. Atsiminė sau, 
vakar atsitiko, 
priežastis, ju maiszto ir del ko

apsiauezianezios
w • -a • 1' * a

' 0

t i

san
kas• ■ ’ ■' *

kas buvo do

jie nusispakajino.
— Kokui jisai mums kelio

o tie, kurio sake, 
juos nuvedė 

sklepan ir liepe pasiimti gėra
lus, dabar pakele galvas links
miau. Tolinus bus.

f
1 < 
r VI

v
I

K. RĖKLAITISf 
u ) Lictuviazkiis Graboriu*

Luidoja numirėlius pa-) 
gal naujausia mada ir

Vakarynas lakupo atliko,
Ant rytojaus suvineziavojo, 
Ir da vaitas pavineziavojo, 

Kad gražiai gyventu, 
Vienas kito klausytu. 
Na ir atsibuvo veseile,

i

Kad gražiai gyventu
TT» * 1 • 1 Y Y 1

Na ir atsibuvo veseile 
O ar buvo Jarp ju meile ?

ra ganymui. Paraszyk laiszka 
) - --A.

meni ęf the Interior, Washing
ton, D.C.................

.— i- ■. .i
Nemokslumo Informacijos.
Klausymas.

in General Land Office, Depart
* t . ■ zt . M '* • -VW v •

T r 1 ’fli!' 
k wfil

f ■ ’ . i

Klausymas. — Dabar kadan- 
ggi Federal© valdžia surinko 
pilnas informacijas apie

■ll ’ w 1 > i • •

M

ne žadėjo? — atsiliepę storu i
balsu storas Jokūbas, kuris va
kar pirmas norėjo kelti maišy
tus.

— Kas? — paklausė Fri- 
derikas, visais visur uKutor- 
nogi u ? ”

— Na, kas-gi / Zigfridas!— 
atsako Fricas ilgarankis.

— Neteisybe, ne Zigfridas
— suszuko Jo-

nusijuokė Dimitras. lit 1 *11 1 '• I
ju didžiausios 'sylos ir kur ju

* ’
i"" ' W' V

vyriausias Viulovas gyvena 
dadure. &daduren k 'IM',! r(' 'fil®

. «J

IH

* i

.n

f

jjF mokslą. Turiu pagelbi- 
ninke niotcrems. Prioi-

WF narnos prekes
SI6 W. Spruce Str., 
Bell Telefonas 140 

, MAHANOY CITY, PA.
306 ' Markat Street

PA.
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P u i k i u d rabuži u no reikėjo,
Buvo gerai, kokius turėjo,
Kokius in darbu dėvėjo. 

Gryždama nuo szliųbo norėjo 
» ka iszsigerti,
Bet nuotaka ne norėjo in spik- 

zye užeiti, •A

pilnas informacijas apie ne- 
moksluma S u v. Valstijose, ar 
uobutu galima gauti suraszus 
nemokintu kikovienoj valstijo
je, apskrityje ir mieste, kad tik 
ra kova galėtu ‘būti vesta mo- 
m m ’ a kto A 4 « to A

r

ka iszsigerti,

Mal sarmata turėjo, 
Per murzinas jaunikis, tai ne 

ėjo.
Bet isz to pasidarė ne kas, 
’ Trumpas nuotakos buvo

kinti žmones skaityti ir raszy- 
ti ? S. B. Providence, R.L■t

Atsakymas.. — Kadangi to
kios statistikos buvo surinktos 
cenzu suskaitytoju ir kadangi 
jos buvo rinktos tik “statisti-

i

tiktai H u nona s 
kubas.

— Koksai ten vėl Hunonas.
Ar tu kibą sapnuoji juk patsai .. • « •" • ■ J- 

gyne Fricas.

b

Zigfridas su mumis vakar nu
ėjo in skiepusi — gynė Frieas.

— Tu, rakino pakauszi, kur 
tu vakar matei iZgfrida? — in-

Tu aklas slimoke, pats
- * Jfc.

ejo in skiepusi

f 
J
F
ly

J

rj
V'
<1> s
F

* /

TAMAQUA '—

J L ,

simaisze Friderikas.
— Tu aklas slimoke, pats 

nieko nematai ir dar kitiems 
meluoji! suriko Fricas 
spjaudamas prieszininko pu
sėn.

■ r
. Q kad jus hanzeatai už

goykliu pagautu, kas-gi kitas 
turėtu rakta nuo
Jule Zigfridas tik vienas tenai

tos skyles?

v®ikHWioja ir tais geminis

turptu rakta

c♦

r ’

i j?
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Mr
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CAPITAL STOCK $125,pOO.OO
SURPLUS IR UNDIVIDED

PROFITS $023,858.62

i
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H
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fTumpas nuotakos buy 
džiaugsmas,

No 'buvo naktį miego, 
Ba jaunavedis pabėgo, 

Visko iszsižadejo, 
Nieko nenorėjo.

Sziadiėn gyvanaszlo pasiliko, 
I 

f

o Ij
*

Nieko nenorėjo.
’**■ ’• i ik ir

Dabar vyrai pasilsės, 
Nuo jos baimės neturės

niams tikslams” jas negalima 
iszduoti nei asmenims nei ki
toms organizacijoms. Gana 
daug organizacijų bandė tas in
formacijas iszgauti bet be pasi
sekimo. , ■ —r-

nuo kurios lyg sziol 
nebuvo užgirdusi sziurksztaus 
žodžio, szauke in ja dabar rus- 
cziu balsu:

— Nedora esi Nemyliu ta* 
ves... Teip iszgasdinai!... .

Po tam kreipdamos prie ‘ri
to savo vaiko tarė:

— Jonuk! atsineszk ežia 
savo vadeles! Inkirikyk Onute!. 
Liepk jai būti .arkliu ir bėgio
kite man gražiai. . . .

Jonukui nubėgus atsinesztl 
vadeliu, tarė dąr motina duk
relei :

, — Jeigu tu man nebusi 
linksma ir nebegiosi su broliu* 
ku, tai vakare paszauksiu sęni 
Baniulį. Teramina jis tavo nu- 
liudimusl fA ,, įįg

Baniulis buvo tai sęnąs Sker
džius, labai piktas žmogus, kuT 
rio visa szeimyna bijojo ir ku-

1

«

M'

r f

ku, tai vakare paszauksiu sęiu

riuo sena aukle vaikus, neno- 
rinezius jos klausyti, visuomet 
baugino.

įlergele turėjo tada penktus
II

1 

I '

. Ju Ii ■ h!F f

metus, ir žinoma, velijo būti 
broliuko arkliu, negu laukti 
seno Baniulio suraminimo. - 

e. 1 w a

nems knygas raszyti. Žmones 
nerandą jos rasztuose szirdies

w i J«i, -iv *'

broliuko arkliu negu laukti

5* < 
I

Mergele iszapgo. Erne žmo-

' W: ' .

tol M ' •

Kaip Daryti Baltylos.
R "i
Klausymas. — Girdėjau, kad 

valdžia vartoja upatinga bal- 
ytlu savo žibintuvams ir kitom 
triobom, ta bultyla oras neken- L -Ik J k“ a T I I

Klausymas Girdėjau, kad
jausmu.
Ml

1 ’• 5'1. t

žinoti, Kao 
sekesi. teip 

s dienose.

k ' ’ * * Į
J) jj to1 ■ to u M •' <||tf »• ''<■ to 'HT’lllto :||to ,«ljif

Isz. kur. gali jie : 
njergelo gyvenimę j 
pat, — kaip mažose dienose.

į r iszaisžkinimo to, *ko pati

IĮ

*• į Nesakysiu, kur tas dėjęsi, 

kosi.
Vyrheziai, nuo pavietres ir • 

' . vainos,
j Ir nuo prieplakos merginos,

I

Mokame 3-czia procentu ant 1

Bot da ir sziadien -žmonys juo-

to '

to t

to<to "

tolI)
j sudOtu pinigu. Procento prido*
> I
< 1 Liepos. Mes norim kad ir Jua

ka nepaisant ar mažas ar didelis.
■ X . „m,*,*.,,—.

G< W. BARLOW, Pres. /
J. FERGUSON. Vico-Pro?.irKtts.

■f ■ „ I
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dani prie junti pfnigu 1 Sausio ir
. I

turėtumėt reikalaus su musu ban-

V
l JI
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Iszgelbek Vioszpatie!
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Pr<itxalina galvos skausmą ar neuraj* 
i gija in 30 minutu, sustabdo perssa- 
Į, Įima pirma diena, ir sustabdo malaria 

Į (n tris dienas, Gausite apthkose, 
i 660 Taipgi Tabletuoso.

gija in 30 minutu, suatabdo persea-

I I

kita. Kur galiu gauti informaci
ja apie ta haltylaf

, Atsakymas.,— Farmers Bul
letin No. 1452 “ Painting o the

<

^Vt sakymas.,

.Farin,>, prnuęsza kaip daryti 
“žibintuvams baltylos”. L 
lėtinas tau bus pasiustas ant

žibintuvams balty los”. Biu-

J i joszkojo tada atjautos, ra-
• • .« « '■ •' * ** . M I ’ " A •
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• . A . . . i

Department 
Washington, D.C.

;$a

R®
■

' '! "ft

■‘! Ii
' 'O'i

1 * w

■

V

nori, tai asz

Asz nenoriu rodos, ge-
I . ... n i

’1

of Agriculture, I
Į riau bus, kaip duosi man vy-

F.L.I.8. ra
I • t < r A •į

!■
. n,.,

■ 1'’4i ?

1 M
1 i .

4. iJ’’’JI 
Jįjį 

jin 
\JL’W

-::

■ ■ k W t g

'X/ ‘ii'įtiįkelia 
;■ ;;
Ii.



i ŽINIOS VIETINES
k I -------

<•

I

!

\

— Nedėlios vakaru ant 
kampo D ir Center ulyczios du 
karukai isz Shenadorio smar- 
kei susidaužė — Juozas Szeris 
302 W. Llyod uly., 
Ritzo 600 W. Penn uly.’ Vienam 
karukije sužeista jauna mergi
na, bet josios pravarde neda- 
žinota.

— Szv. Juozapo Para, (’he
ras, rengė Koncertą, Nedelioj, 
Lapkriczio - Nov. 9, Township 
High School Auditorium.

Choras teipgi rengo Dideli 
Baliu, Utarninke, Lapk. - Nov. 

Norkevirziaus Saloje.
- Su pradėjimu dirbti Tu

nnel. Ridge kasyklos, dabar vi* 
sos Readingo kasyklos dirba 
Mahanojaus ir Hazletono ap
linkinėje. Kasyklos turi daug 
užkalbinimu, gcležinkolei teip
gi turi darbo traukdami ang
lis in didesnius miestus ir kaip 
rodos turėsimo truputi geres
nius laikus musu aplinkinejo» 

— Isz priežasties papigimo 
miltu aplinkinei duonkepiai 
papigino preke ir ant duonos 
— viena centą. Girdot, kad 
duona da daugiau atpigs.
t Gerai žinomas del dau

gelio Jim McElhenny, 328 E. 
Center uli., kuris turėjo dins- 
ta “court crier” Pottsvilles 
sude, mirė po ilgai ligai praė
jusia Subata. Laidotuves atsi
buvo Utnrninko ryta su pa
maldomis Airisziu bažnyczioje 
ant kuriu dalibavo daugelis 
žmonių ir sūdo virszininkai.

—‘ Ketvergo ryta atsibuvo 
laidotuves Antano Katarskio 
su pamaldomis Szv. Juozapo 
bažnyczioje. Graborius Tras- 
kauckas laidojo.

— Susi vie. Liet.
K p., rengė Dideli Metini Baliu 
Seredoj, Lapkriczio - Nov. 26.

— Gerai žinomas whole- 
sclinikas Thomas L. Thomas 
likos permusztas per automo
biliu ant Center ulvezios ir su- 
žeistas in abi kojas. Likos nu
vežtas in Ashlando ligonbnti.

— Komponije prasorgsti 
visus gyventojus idant ezodytu 
vandeni nes jojo mažai randa
si pruduosia. Uždrandžc maz
goti porezius, automobilius ir 
saidvokus ir be reikalo van
dens nelaistinet.

— Poni Florence Lukasziu- 
nas atidaro patogumo parlora 

“Florence Beatuy 
Shop” ant 18 E. Pine uly. Per 
visa ateinanezia sanvaite par
duos 2 doleriu verties patogu
mo pomada del padabinimo 
veido už viena doleri. Moterė
lės pasinaudokite isz tojo bar- 
geno ir atlankykite josios par- 
lora, nes ir plaukus puikei pa
taiso ir sugarbinuoje.

court crier

po vardu

SUDE.

A,

M .j

su Fred
> —- ~ *

Am., 211

(2t.)

gūdžia:— Tai tu barni jo, 
metei su kufelu savo prieszui 
in galva, jog suteszkejo kute
lis ant tuksztanczio szmoteliu?

Kaltininkas:— Ne žinau, po
nas audžiau, ba ne roką va u.

%

7[>

Dvi linksmos ir pigios ekskurcijos 
IN

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 IN 
WASHINGTON, D. C. 

Novemberio 10 ir 26 
Tikietas in ten ir atgal $12 
Tikietai geri ant bilc kokio treino 

dienoje* ekakurcijos.

Apie daugiaua informacijų apie 
nite ekakurcija kreipkitės ant 
Readingo geležinkelio stacijų arba 
raižykite pas John M. Rolin, Dis
trict Passenger Agent, William
sport, Pa.
ĄrĮTĮ I^gADING GELEŽINKELIO

•MB

111*

SHENANDOAH, PA.
— Pana Darata Pilvins- 

kiute, 1116 S. Main uly., likos 
suriszta mazgy moterystes su
Szimanu Paul isz Atlentio Ci
ty, praėjusia Nedelia Filadel- 
fijoi.

t Praeita Subata atsibuvo 
laidotuves steitinio policijan- 
to Jono Burkevicziaus (Burke) 
isz Ringtono, 'kuri užmuszc 
banditai laike pildimo savo 
dinsto Detroit, • Mich. Pamal-
dos atsibuvo Szv. Jurgio baž- 

keli palicijantai isz Micbigano 
ir nesze grabu vieni steitinei. 
Velionio tėvai gyvena Ringto
ne.

nycziojo ant kuriu dalibavo

— Konsulio pirmininku li
kos iszrinktas Juozas Popai is 
ir naujas palicijantas Jonas 
C’zaplinskas.

— Juozas ‘ Bogdanas, 
W. Coal uli.,
Indian Ridge kasyk losi a ir li
kos nuvežtas in vietiniu ligoin- 
butia ant gydimo.

likos
987 

sužeistas

Saint Clair, Pa. — Negyve
no drauge ir susibarė hotelijo, 
Markus Striuba, szove penkis 
kartus in savo paezia bet ne 
viena karta nepataiko in jaja. 
policije pribuvo ir Marku ap- 
malszino uždarydami ji in 

ant pakiltos.“czvszcziu”

— Andrius Sebastijan isz 
miesto ir Franas Žalevskis isz 
Minersvilles likos sužeistais 
Oak Hill kasyklosia. Abudu li
kos nuvežti in Pottsvilles li- 
gonbutia.

Mount Carmel, Pa. — Rober
tas Deanzio, Italas isz Marion 
Heights, iszvoge su josios ži-» 
nia Stela Kaproskiute isz Sha
mokin, tėvai pranesze steiti- 
niams apie pabėgima dukreles. 
Steitinei pribuvia pas Dianzia 
per vėlai, nes porele buvo su- 
riszti mazgu moterystes dvi 
miliutas priesz atėjima polici
jos.

Frackville, Pa. f Mikola Bar
iukas, 37 metu, 
šia Subata po ilgai ligai. Ve
lionis gimė Lietuvoje, pergy
veno Amerike apie 25 metus, 
paliko paezia, sunu, motina, 
seseria, du brolius Lietuvoje 
ir viena czionais. Laidotuves 
atsibuvo su bažnytinėmis apei
gomis Seredos ryta.

mire praoju-

motina

Gilberton, Pa. f Juozas Bac- 
vinka, 32 metu, pergyvenes 
czionais daugeli metu mirė Su- 
batoje Ashlando ligonbuteje 
sirgdamas trumpa laika. Ve
lionis prigulėjo prie Szv. Liud
viko parapijos, paliko dideliam 
nuliudime paezia, 
Ona, motina, ir du brolius Jur
gi ir Joną. Laidotuves atsibu
vo su bažnytinėms apeigomis 
Seredos ryta.

32 metu

dukteria

t Mykolas Zubinas, 52 mo
tu, mirė Seredoje Oktoberio 22, 
sirgdamas trumpa laika. Velio
nis paliko dideliam nuliudimia 
paezia Morta ir viena sunu 
Juozą. Paėjo isz Vilniaus gub., 
Kaseriszkiu kaimo, pergyveno 
A me rike 31 metus. Laidotuves 
atsibus Panedelio ryta su pa
maldomis Szv. Ludviko bažny- 
ezioje. Velionis skaitė laikrasz- 
ti “Saule” per 30 metu, kuria 
labai mylėjo, 
nam atsilsi.

Saule” per 30 metu, 
Lai ilsisi amži-

Ant J. Sakalauskas 
LIETUVISZKAS GRABORIUS

(Bell Phone 872)
331 W. Centre St., Shenandoeh, Pa.

Nuliudimo valandoje, sutei
kiam goriausi patarnavlma. Pa
laidojime atliekam rūpestingai 
ir gražiai. Busite pilnai užga
nėdinti.

Isz Mahanojaus ir Girardvilles 
jeigu kas pareikalaus mano pa
tarnavime tai meldžiu man tele- 
fonuotl o pribusiu In deszimts 

‘minėtu.. «TBeU Telefonas 872
t

_______ » SAULE 
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UKINIAKU PADĖJIMAS 
BLOGĖJA.

Ūkininku padėjimas blogė
ja del žemu kainu. Kvieeziu 
kainoms krintant pasaulinėje 
rinkoje, kviecziai pinga ir Lie-

——• mo i»>i

tuvoj. Vietoj 15 — 17 litu VI- 
kaviszky už kvieęziu centneri 
moka vos 9 — 10 litu.

Dar blogiau su linais, 
vakru Europoj prasidėjo linu 
pramones krizis, kuris yra 
vienas isz didžiausiu. Krizi isz- 
szauke bolszevikai, kurio savo 
linais ir žemiausia kaina už
verto tas rinkas. Del to linu 
kainos pradėjo kristi ir Lietu
voj.

nes

buv.

DIDELE VALDININKU BY
LA KARIUOMENES 

TEISME.
Kaunas. — Spaliu 2d., Ka

riuomenes teismas Kaune spręs 
buv. Karo statybos skyriaus 
virszininko ats. adm. pulk. Įeit, 
inž. Breiįnorio Antano,
Tidkimu virsz. ats. pulk. Įeit. 
Grudzinsko Vlado. Valstybes 
kontroles Kraszto ap. revizijos 
departamento dir. Lekocko 
Kazio ir to paties departamen
to valdininko Bratanavicziaus 
Leopoldo buv. II-os Karo Apy
gardos statytojo inž.
gausko. Telefono ir tos paezios 
apygardos statybos skyriaus 
vyr. techniko Bruderso Teodo
ro.

Prijal-

TRAGEDIJA PRIE 
MASCZIO EŽERO

Telsziuose Rugsėjo 1 d., pu
se dvyliktos valandos vakaro 
Raseinių rinktines szaulys 
Uta'kis Antanas perszove pa
nele Opulskyte Petre ir po td 
pats nusiszove.

Utakis Antanas yra kilęs isz 
Raseinių apskr. Aytavenu vai. 
Ramoniszkiu kaimo ir tik ne
senai atvyko in Telszius ir ome 
dirbti prie melioracijų darbu, 
kaip deszimtininkas. Telsziuo- 
se jis susipažino su Opulskyte 
Petre, kuria insimylejo. Opul
skyte turėjo dar kita garbin- 

kuriam buvo palanki.

rinktines

toj a;
Utaki ome kankinti pavydas 
ir jis karta net grasinės 
szauti savo konkurentą.

Rugsėjo 1 d., vkarae jis su 
keleis draugais atėjo pas Opul
skyte, kuri gyveno su savo mo
tina ir sesrim Masczio gatvėj, 
prie pat ežero. Ten jis omo vėl 
reikalauti, kad Opulskyte su
tiktu už jo isztekcti. Gavės 
neigiama atspkym, jis griebė
si revolverio ir perszove savo 
mylimąją, o kitu szuviu pats 
nusiszove. Utakis liko negy
vas vietoj, o Opulskyte buvo 
nugabenta in ligonine. Jai per- 
szauta skrandis ir žarnos. Gy
vybei gresia pavojus.

nu-

atsižiūrint

DEL DUONOS KAINU SU
MAŽINIMO SUSIRIN

KIMAS.
Kaunas. — Rugsėjo 25 d., 

miesto valdyba buvo sukvietus 
duonkepius ir maitinu savinin
kus pasitarti, ar negalima bu
tu dar papiginti baltos ir juo
dos duonos kaina,
in grudu atpigimą. Buvo pa
siūlyta nustatyti kaina iki 30 
centu kilogramui už juoda 
duona, kuri šziendien pardavi
nėjama po 35 centus. Krautu
vininkai ir duonkepiai, kaip ži
noma, pasisako priesz.

Miesto burmistriis J. Vilei- 
szis pažadėjo dar syki sukvie
sti atstovus, patikrinus duon
kepiu iszdestytus-davinius. 7

„.-jornd...............................

PASKENDO JURININKAS

Kaunas.
LIETUVIS.

*’ Kaunas. — Užsieniu reikalu 
ministerija pranesza, kad Jo
nas Sedvilas, girnos 1871 m., 
Gegužes 4 (krRaslinose (gal 
Raseiniuose),
peczkuriu Belgijos laive “Es- 
tclla” 1929 m., Rugsėjo 11 d., 
paskendo, kalbamajam laivui 
paskendus. Jo gimnes praszo- 
mi kreiptis in užsieniu reikalu

iiistori.įai0 nes .galėtu gapU:

tarnaudamas

mini#torijR,0 nes įiga
• •1 • 31 f* —• .i <
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■< sziniu ir kita.
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MEILUŽIS
Sužeistieji vienas guli ka-

Pennsylvanijos Lietuviai Balsuokite už I

KAD MYLIMOJI NEVA- 
ŽIUOTU IN KANADA — 

ISZPLESZE NEKAL- 
T YBE

Sziauliu apygardos teismas 
nagrinėja keistu byla. Laipusz- 
kiu kaimo. Pakruojaus vaisa 
gyventojas, p. J. B., 23 m

Vtv

H 
am-*1 

žiaus, traukiamas atsakomy
bėn už iszžagejima savo my
limos. •

Szio nepaprasto nusikaltimo 
aplinkybes szitokios: sziu me
tu Balandžio men. 17 <L,
kare, u. B. eidamas Laipiszkin 
kaimo laukais pamate savo 
mylima panele E. J., 
kaimo gyventoja baloje plau
nant kojas. Prisiartinos prie 
jos, staiga griebė ja už liemens 
parbloszke ąnt žemos ir viena 
ranka užeziauje jai burna, ant
ra pcrplcsze “nekaltybes” plo
vė, p. B. pabėgo, o J. verkdama 
isz skausmo ir kruvina parojo 
namo, ir viską papasakojo tė
vams, kurie užvedė priesz B. 
byla. P-as B. savo biauru dar
bu prisipažino. Aiszkinasi at
likęs būdamas susijaudinės, 
nes J., su kuria jis draugavo 
apie metus laiko, ir susitikda
vo 2-3 kartus in savaite, ren
gėsi ja vesti, bet pastaroji pa- 
roiszke, kad ji važiuosianti in 
Kanada pas savo tėvo dranga 
S. Tokiu budu inžeistas kava
lierius rymosi atkerszinti neisz- 
tikimai ir gal but tuom norėjo 
sulaikyti nuo keliones in Ka
nada. Iki teismo *p, B. laisvas 
nuo kalėjimo, bet teismas tik
riausiai nepagirs iszpaniszko 
kraujo Karžygi, ir jam teks 
atsisveikinti ne tik su mylima, 
ja, bet netrumpam laikui su 
Laipuszkiais.i Paneles turėtu 
būti atsargesnes, kad nepražu
dyti vainikėlis.

---------- j-----------------------------

PALEIDO KALINIUS.
Kaunas. Isz Kilimo sun

kiųjų darbu kalėjimo Prezi
dentas Smetonas aktu paleista 
Gniedovas Petras, komunistas,

to pat

Įėjimo ligoninėj, kitas 9 forte

i

i

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

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

S. MAIN JST. SHENANDOAH, PA.
Priiminės mokinius spccialiszkai ant 
Skripkos, Piano ir Flcto.

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

1

SuAirAižykite per laitzka ar ypa- 
tiiizkai pasimatykite.

'ISFBALIUS'^fcB

JOHN HEMPHILL 
ANT GUBERNATORIAUS 

Rinkimai Utarninke 4 Novemberio

H . V 7 'baustas 12 m., Kazlauskas Vi., 
Plec^kaitininkas, baustas 15 
m., ir Marcinkcviczius Jonas, 
baustas 15 m., Lazdynas Ben. 
baustas 10 m., Sadauskas St. 
baustas ligi gyvos galvos.

KALINIAI NORĖJO PRI- 
ŽIŪRĖTOJAMS NUKIRST 

GALVAS.
Kauno sunkiųjų darbu kalė

jimo skyriuje 9 forto nuo dar
bo pabėgo 7 kaliniai:

baustas 11
Jonas

Stukas, pleszikas, 
metu 3 men. Juozas Lieponis, 

’. 3 
dezirt iras

Kazys Sai- 
recidicistas,

pleszikas, baustas 11 m.
Burba,Antanas 

baustas 8 metus;
kauskas, vagis

M )UI «0

Schuylkill Pavieto Lietuviai Balsuokite už

G. Frank Brumm
ANT KONGRESMONO

Rinkimai Utarninke 4 Novemberio

I MUSO BANKA SUTEIKS JUMIS PAGIALBA
Safe Deposit skryniukes parandavojame 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.
I MAHANOY CITY, PA.
I MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM

Klauskite Savo Sztorninko Duonos Iszkeptos
JONO MOCZULSKIO BEKERNEJE

I Gardi Balta ir Rugine Duona.
M' *

Visokiu Keksu ir Pajų.

Rengia S.L.R.K./L 12G Kuo
pa isz Coaldale, Pa. Petnyczios 
vaka ra,3 
tinei saloje. Bus taipgi Hal
lowe’en szokis ir paskiriamos 
trys dovanos. Muzikantai gra- 
jys visokius smagius szokius.
Inžanga vyrams tiktai 50c.

1 Oktoberio po-bažny-

v v rams 
r

Moterems ir 'merginoms 35c.
Kuopa užpraszo visus atsilan
kyti. 2t.
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LABAI PATOGI IR 
LINKSMA KELIONE

IN LIETUVA
SZVEDU 

AMERIKOS 
LINIJA

(Swedish American Line)
greitas susisiekimas 

ir Modornisz-

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

SHENANDOAH HEIGHTS, PA.
--------- —...    .    ..... —<-------------------------------

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

geriausi

SHENANDOAH ABATTOIR CO.,
SHENANDOAH, PA.

baustas 4 metus, Aleksandras , 
Nosyrovas, vagis recidivistas, 
bautas 4 motus 6 men Dor- 
czauj/kas Mitrofanas-Marozo- 
vas, Jonas, pleszikas, baustas 
7 metus 6 men., Justinas Bo- 
guszis, pleszikas, baustas II 
metu 3 men., jie visi bausti 
sunkiųjų darbu kalėjimu.

Tuo metu už kalėjimo sienų 
buvo prie darbo 20 kaliniu. 
Juos sergėjo tik dc prižiūrėto-

jie visi

Patogus ir
Dideliai*, Naujai* 

kai* Motorlaiviais
NEW YORK - KLAIPEDA 

(Per Gothenburgu)

Praleisk Kalėdas Lietuvoj
Dvi Kalėdines Ekskursijos 
Iszplaukia isz New Yorko

S.S. Drottningholm 29 Lnpkriczio 
M.S. Gripsholm..........G Gruodžio

Užsisakykit Vietas Dabar

Laivu Iszplaukimai isz New Yorko 
M.S. Griptholm ... 1 Lapkriczio 
M.S. Kungiiholm . . 8 Lapkriczio

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

SWEDISH AMERICAN LINE
21 State St. New York City

VINCAS MINKEVICZIUS 
GRABOR1US IR BALSAMUOTOJAS 

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

Ofiso telefonas—116 Namo telefonas—799

jai: Laukenas ir Maleckas. Ka
liniai susitarė, urnai puolė pri
žiūrėtojus ir atome isz ju 
ginklus. Dalis kaliniu, (kurie 
pabėgo) norėjo prižiūrėtojams 
su kirviais 
vienaiu prižiūrėtojui, 
rukienui, 
kakta, o Maleckui perszove ko
ja. it

Prižiūrėtojams galvas' nu
kirsti neleido kiti kaliniai. Ta
da 7 kaliniai} pabėgo. Begda- 
ni Husinesze atimtus isz pri
žiūrėtoju ginklus. Kiti kaliniai 
nobogo ir tuojau apie invyki 
pranesze kalėjimo administra
cijai. Policija stengiasi pabe-

galvas nukapoti 
Lau- 

kirviu perkirto

Visuose Skyritfbso.
GRAŽYBES 
KULTŪROS

ISZMOKINAME
PER EXPERTUS^

* * * *

Vakarinios klases dar prasideda. 
Merginos ir Motores iszmokyte 
szita pelninga bizni savo luošam 
laike. Lengvos iszligbs.

—

FLAIL’S BEAUTY SALON
137 E. Centre St. Mahanoy City 

Szate -Elks Teatro
Telefonas 193

■ ■I ■■■■■■III MM——» ■■■■■II—

4 *

I

gusius -kalinius sugauti.
Gauta žinių, kad pabėgusio

ji kaliniai jau padare pleszi- 
mu. Taip, vakar Paltiszkiu

• •• w • ■ »•' i \ temiszke užpuolė hioterl, Važla- 
isa Kauno nr atėmė isz 

Joįt 2V tini, bntelf degtines,
.A » • r 1 »

r ■ ' i

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanęjuje 

Ai|t Antro Floro, Kline Sxtoro 
1Q IV MalianAV Citv
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J9 w. Centre St., Mahanoy City 
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Važiuokime in Lietuva 
Tiktai Vieninteliu Lietuvos Juro Keliu 

per KLAIPEDA 
(greitas susisiekimas via Kopenhagen

Puikus Laivai Gamėtinai Gero Maišalo
Szvarumas ir Patogumas Malonus Patarnavimas

Laivu iszplaukimai isz New Yorko:
S.S. “UNITED STATES“ . Lapkričio 1 
S.S. “HELLIG OLAV” .... Lapkriczio 

”.Lapkriczio 22
Apie dauginus kreipkitės pas savo agenta arba: 1

SCANDINAVIAN-AMERICAN LINE 
27 WHITEHALL ST. 248 WASHINGTON ST. ISO N. LA SALLE ST. I 
NEW YORK, N.Y. BOSTON, MASS. CHICAGO, ILL. jt

UNITED STATES 
HELLIG OLAV 

S.S. “OSCAR II
»» 8

248 WASHINGTON ST. 
BOSTON, MASS. ‘

//■—.............. ---------------------------- ------------------------------------------------------------------------ 1

Lietuviszki Bonai
IWI ■ I* ia mi mi M ail m * .............................. ... ■■■ ■

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

Kurt H. Schurig & Go
50 BROADWAY 

NEW YORK

1 M

J. George Hahn
Balsamotojas ir Graborius

Patarnauja laidotuvėse kuopigiau- 
sla. Reikale meldžiu reikale o ma
no darbu busite užganėdintino darbu busite, užganėdinti
217 North St. Minersville, Pa

r—fliltį J Telefonas 481

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

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

^Iszbalsamuoja ir laidoja mirusi
ant visokiu kapiniu. Pagrabua pa- 
ruoasia nuo papraaseziauaiuikipra 
kilniausiu. Paraamdo automobilius 
del laidotuvių, veseliu, krikasty- 
niu ir kitiems pasivažinėjimams, 
įsi Frackvilles, Port Carbon ar its 
kitu artimiausiu mieitu jeigu kas 
pareikalaus mano patarnavimo, 
meldžiu tn 
In trumpa 
Ad

an duot žinia o pribusiu 
laika.
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