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NELAIMINGAS ORLAIVIS KURIAME ŽUVO DU ŽMONIS

VALDŽIA KETINA I3ZM0- 
KETI KAREIVIU BONUS 

ANT $2,400,000,000 SU- 
SZELPT KAREIVIUS.

nes

Washington, D .C. — Val
džia mano iszmoketi du bilijo
nus keturis szimtus milijonus 
doleriu ant kareiviu bonu certi
fikat u idant suszelpti kareivius 
per sziuos sunkius laikus,
daugelis buvusiu kareiviu szia
dien randasi be darbo ir ken- 
czia dideli nesmaguma.

Amerikoniszkas [regionas ant 
paskutinio savo seimo Bostone, 
nubalsavo, melsdami kongreso 
idant iszmoketu prigulinezius 
pinigus kareiviams ir kaip gir
dėt, tai ant juju noru valdžia 
sutiks ir iszmokes pilnai 'bonus.

Nuo kada legislatura padare 
kareiviu tiesas iszmoketi kož- 
nam po doleri kožna diena ka 
tarnavo Su v. Valsti. ir $1.25 
ant dienos kurie tarnavo Kuro
poję arba kone $112,000,000 ant 
meto, bet certifikatai ketino 
būti iszmoketai tiktai 1945 me
le. «

Žinoma, tas pripuola nuo ka
reivio, jaigu nenori laukti lyg 
1am metui ir atsiimti papras
tai 1,000 doleriu lyg tam metui, 
tai jaigu dabar jam iszmoketu, 
tdi £THihf 750 dolerius. Dauge
lis kareiviu jau pasiskolino 
pinigu bankuosia ant tuju cer- 
lifikatu, bet bankai 
laukti lyg 194.5 metu.

Butu tai didele geradejysto 
idant valdžia pinigus 
iszmoketu, nes daugelis karei
viu juos reikalauja, o gal dau
gelis ir nesulaukutu tuju metu 
kada laikas certifikatn pasi-

Kongresas pritari* iszmoketi

Rnyalton, III. — Motere Lu
ciano Kocerniako, prisiegauja 

kad dvasia 
Stepono Nadrockio, 

jai neduoda pasilsiu diena ii 
nakti, Raukydamas ja baisiai.

Koeeniakieno buvo 
szus su Steponu, kuris radosi 
pas jaja ant burdo, o 
prisipažino savo vyrui, kad ji 
apgaudinėja jau keli metai. 
Vyras taip inszelo iszgirdes tai, 
kad nužudė Steponą, iszbegda- 
mas po tam iii nežinoma vieta. 
Dabar savžino Koceniakienes 
griaužė, kad isz josios priežas
ties Steponas likos nužudytas 
ir už tai jo dvasina ja kankina.

, mato 
naktimis

ir ntvirni tvirtinu, 
nužudyto

eina
O

.iii4

nenori

dabar

susino-

vėliaus

Kur tik motore 
nužudyto dvasia, 
stovi jisai prie josios lovos ir 
rodos ja smaugė. Motere inpuo- 
le in nerviszka liga ir sziadien 
iszrodo kaip szoszelis. Nereikia 
jokiu <1 vaši u idant žmogų kan- 
kvt; neramumas savžiues vra 
užtektinai pekliszkos kaukes.

NUŽUDĖ PACZIA UŽ 
BUCZKI.

Patterson, N. J. —'Kada jojo 
jauna dvideszimts meteliu pa- 
czinle papraszo savo vyro Be
no Tokaso, kad jaja pabucziuo
tu iszeinant in darba, tasai taip 
inirnzo.ay^ .io,-'0S> kad stūmė 

** e « • • ii <Jnuo saves taip smarkiai, kad 
motere pataikė in kampa pe- 
eziaus, 
nuo ko mire in puse 
ligoirbuteje.
buk jam nubodo bueziuoti pa
ežiu einant in darba. Porele bu
vo vedus tiktai keturis mene
sius.

perskeldama sau galva 
valandos 

Vvras aiszkinosi

certifikat n

tuos pinigus ir kaip rodos ka
reiviai neužilgio aplaikys savo

metu senu-

bnnusns.

NUO PRASTO TARNO LYG 
“VYSKUPO”.

Kansas City, M o. — Ana die
na Rcv. Rob<‘rlas Spencer, li
kos iszriūktas vyskupu Epis
kopo! ines diecezijos. Naujas 
vyskupas paeina isz Wyomin- 

Buvo jisai kitadoj- 
lažiuretoju peeziu ir czystino

radosi josios 
kuris

ŽVĖRIS TAIP NEPADARY
TU KAIP SZITA MOTINA.

M’illiamstown, Ore. — Mrs. 
Clara Past o ven a, 32
mo naszle, kuri vos buvo apsi- 
vedus metus laiko, likos užda
ryta kalėjimo už sudeginimą 
namo, kuriame
dvieju menesiu kūdikis, 
sudega drauge su nainii. Posto- 
vena badai mylėjosi su 
I •! i vvpii L 1114u Krni i In <

i kokiu 
su naszle 

apsipaeziuot bet nenorėjo pri
siimt kūdiki pinno’vyro.

tai vyru, kuris 'geide

VAIKAS 16 METU, TURI 6%
Wyoming seminarija. .Jojo mo- 

josios 
linelis pasiliktu kunigu ir no-

tinos pageidimai,
s
rai motinos iszsipilde.

kad
PĖDU AUGSZCZIO.

Marinott, Mieli. — Norints 
Mikohi Mangelson, vos pabaigė 
szeszioiika metu, bet turi pus
septintos pėdos augszczio ir da 
nepaliauna augti. Asztuoni mo
tai atgal staigai pradėjo augti 
ir sziadien turi 202 svaru sun-

ISZGAMA MOTINA.
St. Paul, Minu. — Asztnonio- 

likos metu senumo Nellie O’- kūmo, isz priežasties jojo nepa- 
Toole būnanti ant * tarnystes, 
pagimdė Panedelyja kudiki. In 
penkiolika miliutu po pagim
dymui kūdikio, nelaba motina 
atsikėlė isz lovos ir iszmote ku
diki per Tanga. Negyva kudiki 
su siiteszkintais kaulolois, poli
cija nuvežo in lavonyczia o mo
tina nuvežė in ligonbuto. Po 
pasveikimui motina ‘bus užda
ryta kalėjime.

NUOGAS MELDĖSI PRIE 
BAŽNYCZIOS.

Dearborn, Mieli. Kada

daro tėvamsprasto didumo, 
daug kaszto, nes turi jam pir
kinėti tinkamus jojo ugiui dra
panas. Ateinanti mota mano jis 
ro<lytis su pirkusiu už gorus pi
nigus.
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Sztai mažiukas orlaivis, kurio gondole

Isz Visu Szaliu
TOKIO TRECZIAS 

DIDŽIAUSES MIESTAS 
ANT SVIETO.

Ja poni je.

35 ŽMONIS ŽUVO PER 
TVANUS MEKSIKE.

J

t

Meksikos Miestas — Del 
smarkiu lietu lankiusiu centre
line Meksika, kilo stiprus po
ly vniai, kurie vietomis padare 
milziniszkos blcd<*s. Nayarito 
valstijos 'I'lixpano mieste, ku
ris beveik visas buvo-užlietas 
per vandeni žuvo dvideszim^ 
penki asmenys. Bayouos inies- 

San Polipe valstijoj,
O r robotą, Na) a rite, 
vandens apsemti. T'ukstancziai 
gyvuliu prigėrė.

Pninoszimai isz V<*ra Crufc 
sako, kad Oaxacos valstijoj 
audru ir tvanu padaryti hledee 
ant 3 milijonu pesu.

t
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mieste Trentoiie, N. J. nuo ko žuvo du žmonis. Orlaivis prigulėjo
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IR PIKTADARIAI TURI 
JAUSLAS SZIRDIS.

I 'inciiinntį, (bijo, 
metu

Heinano. Buvo 104 pėdu ilgio ant kurio

BUTĖNIENE APSKUNDĖ 
SAVO VYRA.

Brooklyn, N. Y. — Praeita 
Nedelia pasibaigus“ Vienybes” 
koncertui, daininko Jono Butė
no pati Magde isz teismo iszsi- 
emus varunta su policijos pa- 
gelba areszlavojo savo vyra 
Joną Butoną už neiszlaikxina 
savo szeimynos. p.Butėniene po 
tėvais vadinai Magde Mala- 
žinekiute paeinanti 
noy City. *

isz M aha-
.11.1—■

MAŽAI ŽMONIŲ TURI 
TOKIA KANTRYBIA.

>(‘loveland, Ohio.
darbo, kada Valteris t’avenaug

, pagavo jam 
nutraukdama

Laike
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-/y >1 Tokio, 
paskutini surasza gventoju, tai 
mieste Tokio, kuris 
isz 4S mažesniu daliu

y:-**-/.

— Pagal

dukrele
\ tersbnrgienes

susideda 
miesto, 

turi sziadien 5,193,K39 gyven
toju ir yra trecziu didžiausiu 
miestu aitt svieto.

Didumas miesto Tokio api
ma 22<
New Y orka s turi 
kampine?
693.

t a n,
taip pat

■••y?

i 
■A- į
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I
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3 keturkampi nes mylės, 
299 kelur- 

I .ondonasiBn»jsf ’.45: .<r«. ..t v.i

ksplodavojo užprneitn uliii iiink'ii 21 dienu Oktoberio 
prie

Įliejo važiuoti 4 pasnžieriai, (i5 miles iii valanda
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29 ANGLEKASIAI 
EKSPLOZIJOJ KASY- 

KLOSIA.
(Iklahoma.

.kapitono Antano

ŽUVO

mvles (I

Szeszin
EI vi naMrs

, pavojingai ap
sirgo ant uždegimo planeziu, 
o kada motina bego pas dakta
ru, susitiko ant gonkeliu pik
tadarį su atkiszlu revolveriu. 
Vos nesukrito isz iszgasczio ne

A lc.\ lister, 
Smarki eksplozija gazo Sample

1 kasyk losią užmusze peu-
o

1

\rA O.

kis anglekasius ant kart 
užgriuvo tarp 17 ir 20 teveliu. 
Eksplozija kilo arti virszimes 
tunelyje.. Visa viltis suradimo

laiminga motoro, kada piktada- 24 nelaimingu aiiglekasiu din
ris sziurkszcziai prcikalavo pi
nigu, bet motore pasakė su 

bėgt i
bet motere 

aszaromis kad turi 
daktaru nes josios dukrele 
vėjingai serga. Ant tuju žodžiu 
piktadaris insidejo revolveri 
in kiszeniu, priiyjo prie kūdikio 
ir per visa laika dažiurinejo 
serganezia, pakol motina

pas 
pa-

Drūtis eksplozijos iszarde 
kasvklas ir sunaikino eloktri- 
kinia szviesa, kas yru didesniu 
pavojum suardymo užgriautų
jų. Visa

BUBONISZKA PLAGA ISZ- 
TREME DAUG MIESTELIU.

Shanghai, Kinai. — Baisi 
buboniszka plaga vela atsinau
jino rtzime.t po Shensi provin- 
eije ir lyg sziam laikui isztrė
mė kone visus gyvetnojus dau
geliuose kaimeliuose. Gyvento
jai bėga, isz tuju vietų in svei
kesnes aplinkines. Ligonbuczlu 
tonais nesiranda idant pri
glaust serganezius, todėl žmo
nis mirszta ant ulVcziu be jo
kios pagalbos,
kitu sklypu pagalbos, 
niems

Ryga.

go.

a lie javo niaszina 
ranka in ratus, 
lyg alkūnes. Nesuriko no žode
lio žmogelis, tiktai pakele nu
traukta ranka nuo grindų, nu- 
nesze pas savo draugus rodyda- 

“Žiurėkite, kas man atsi
tiko”. Po tam apalpo ir likos 
nuvežtas in ligonbuti. Daktarai 
sako, buk da taip kantraus žmo jo apipleszinet žmonis. Norints 

motere jam pasiūlo kelis dole
rius, bet j u nepriėmė.

mas:

gaus no yra mate.

BAISYBES KUPCZIU
‘‘GYVŲJŲ TAV0RU. > >

New York. — Policija ati
dengė czionais tikra kermosziu 
“gyvųjų tavom”. Prokurato
rius surinko tikru davadu, kad 
in trumpa laika (’hieagas už
mokėjo tiems rūkaliams mergi
nu daugiau kaip 85 tukstan- 
czins doleriu ir keturis ‘mene
sius, kurios dabar randasi pa- 
leistuvyseziu urvosia. Daugiau 
šia mokėdavo už merginas pa
vogtas ant ulycziu ir antomobi- 
liuosi'a. l'ž nekaleziausias mer
ginas mokėdavo po 300 doleriu. 
Tula keturiolikos metu mergai
te likos parduota už 500 dole
riu.

Toji szetonu kuopa žmogisz-
kam kūne, yra prasiplatinus po 
visa Amerika, o svarbiausi ju 
lizdai randasi New Yorke, Chi- 

ir kitosia didesniuosia 
miest uosia.
cago

. Slb 
gryžo su daktaru. Kada ėjo per 
duris, ‘motina su asznroinis dė
ka vojo piktadariui už geradi 
jysta, bet tasai atsake, 
turi keturis mažus vaikus 
m i e, kurie mažai turi valgyt 
jisai net arėdamas darbo prade-

3^

kad jis 
na- 

o»

SŪNELIS KIRTO TĘVA 
BUTELIU.

Buffalo, N. Y. — Policija uz- 
darė kalėjimo Erodą Malinki, 
38 metu, už sumiszima savo tė
vo su buteliu, pe,rskeldamas 
jam baisei galva, iszlnuže du 
szonkaulius ir pamėlinavo abi 
akis. Nelaiminga tęva nimeszc 
in ligonbuti, kur randasi pa
vojingam padėjime.
atėjo namo girtas, o kada jam 
tėvas pradėjo iszmetineti jojo 
girtybe, tasai kaip žvėris szoko

Sūnelis

ant tėvo ir pradėjo muszti.

M0CZEKA ISZVIRE GYVA 
KŪDIKI.

Princeton, W. Va. v

aplinkini* pajuto eks
plozija. moteres su vaikais su
bėgo prie kasyklų, verkdamos 
nelekia savo mylimųjų. Regi
nys prie kas) klu buvo graudin
gas. .

gei i.

PALIKO VISA SAVO TUR
TĄ VARGSZAMS, NORS 

PATS NUDAVINEJ0 
VARGSZU.

Valparaiso, Ind. — Neseniai 
mire czionais kokis tai Hermo
mis Kan wisher, Vokietis, kuri 
žmonys laike už varginga žino- 

Gžrasze jisai visa savo
turtą 1 G,000 doleriu del varg- 
szu su persergejimu, kad kas 
diena turi Imti iszduota 25 do
leriai ant suszelpimo iszbade- 
jusiu. Taipgi paliko po 10 do
leriu tiems, kurie nesze jo gra
bu, o szoferiams ir prieteliams 
turi Imti nupirkta 
alaus, 
pasakė, 
laikus ir del to paliko savo i>i- 
nigus vargszams.

Imti
rTes t a men te Kan wisher

kad prijautė sunkius

baezka

Valdže meldže 
nes žmo- 

negali josios suteikti 
nes ne yra isz ko. Tukstanczei 

daugžmonių jau iszmirt* ir 
tukstaneziu da iszmirs.

■ ■ .......... ................... « 1 1,1 •

150 ŽMONIŲ
SUSZAUDYTAIS 
NAUJOI REVOLIUCIJOI.

PerRio Janciv*>Bnfzilije. * 
keturos valandas randaviszkas 
vaiskus muszesi su regimentu 

mvne
kurie šukele prie- 

Kada trumpa 
pasibaigė,

kariszkos policijos ir 
komunistu, 
szais valdže.
“revoliucije” pasioaige, sus
kaityta net 150 žmonių kurie 
likos užmuszti tnimpam 
szije o szimtai aresztavota.

mu

JAUNA PACZIULE, SENAS 
GRAMOZDAS IR 

MEILUŽIS.
South Bend, Ind. — Valerija 

Jhitowska, turinti vos 22 metus 
ir motina trijų vaiku, o ketvir
tas ketina neužilgio užgimti, li
kos uždaryta kalėjimo su savo

VYRAS INKANDO PACZIAI 
IN PIRSZTA TOJI MIRĖ 

NUO UŽTRUCINIM0.
New York. — Inkandes isz 

netycziu savo paežiai iii pirsz- 
ta, buvo priožaste mirties Mrs. 
May Biru, 42 metu, pati ezio- 
naįtini o m i 1 i jon ieri a u s 
Biru.

Sake jisai, kad laike miego, 
jojo pati apsiverto ant jojo 
szono, perbrauke savo ranka 
per jojo burna, o kada vienas 
isz ęirsztu gavosi jam in burna

Ant 
skundo kaimynu likos areszta- 
vota ir uždaryta kalėjimo Mrs. 
Minnie Stulle, 32 motu naszle, 
už nužudinima savo asztuoniu 
motu posūnio, kuri inmote in 
katilą verdanezio vandens.

NETIKĖTAS GILIUKIS 
DARBININKO.

Norwich, Wise. — Rinkda
mas senus skudurius fabrike 
popieros, rado sena moteriszka 
krepszeli kuriame radosi szeszi 
szimtai doleriu
Norints apgarsino laikrasz- 
cziuosia apie savo radini

150 METU MOTERE PALIKO 
372 GENTKARTES.

Rio de Janeiro, Brazi liję. — 
IVlegramai danesza, buk No
va Ignassa, mirė ton gal se- 
niause motere ant svieto Roza 
Alarianna da Costa, kuri turė
jo 150 metu. Senuke paliko ke
turis sūnūs, kurie teipgi turi 
daugiau kaip po 100 metu kai
lio ir 372 gentkartės.

Porto Alegre, Brazi liję. — 
Pulkininkas Jose Borges Ab- 
rean, senas kareivis isz 1835 
revoliucijos ir kitu kariu mi
rė czionais ])ergyvenias puiku 
amžių 113 metu.

senas kareivis isz

J. II.

žmones skubino in darbu isz meilužiu Antanu Dylevskiu, už * v 1 J •l’MT'l***!
ryto, kada buvo gana szaltas 
oras, pamate koki tai žmogeli 
visiszkai nuoga klūpojanti prie 
Kntalikiszkos 'bažnyczioa, mol- 
dži antes karsztai.
kad tai buvo Valeras Papielak 
62 metu amžiaus, kuris yra ne 
pilno proto. Atiduotas in prie
glauda. ____ ________

Pažinota

uždrausta meile. Valerija iszte- 
kejo už Antano turėdama vos 
szeszioiika metu, bet nubodo 
jai senas gramozdas vyras ku
ris buvo už ja dvideszimts me
tu senumo, o Valerijos kraujas 
pageidavo jaunesnio ir karsz- 
tesnio vyro ir ant galo susine-
sze su Antanu.

bumaszkosia.
apgarsino

betOK»V .->«»»» ..........

lyg sziai dienai niekas neatsi- karta
szauke ir pinigai pasiliko jojo 
locnaste.

UŽDRAUDĖ MOTERIMS 
RŪKYTI.

Mussollini jau ne
it ai isz koms

Teisingos Teisybes

Henri-

suspaudė ji dantimis. Pati su
klyk© isz skausmo ir jisai pa
budo. Tuojaus paszauke dak- 1 
tara, kuris apžiurėjo žaki ui i 
sakydamas k*ad jokio pavojaus 
nėra. In kolos dienas pirsztas 
sutino ir kraujas užsitrucino 
kad jau buvo už vėlu dakta- 
rišzka prtgolba ir nupiovima 
pirszto. Birn’iono miro in dvi 
dienas po inkandimui, i

rn 1 » • »• M

BAISUS DARBAS 
UŽVYDUSI0 VYRO.

Wheeling, W. Va. — 
kis Obolman, gyvenantis arti
ma miestelyja Douglas, nu
žudo savo jauna paežiu mesin- 
inkiszku kirvuku ir perpiove 
jai gerkle su 'britva, atomo ir 
sau gyvasti tjiom paežiu bud u. 
Ant riksmo moteres atbėgo 
kaimynus, pamato per rakto 
skylute baisus regėjimą.Pakol 
duris iszmnszo, 
per volu.

Obolman buvo pasiutiszkai 
užvydus savo jaunai paežiai su

tai jau buvo

kuria tankiai burdavosi užme- 
tinedamas jai neteisingysta. 
Obolmanieno buvo . 16 metu
♦ V ’

I -jaunesne už savo vyra.
kia tai pabaiga tankini buna,
nedarinktu porelių.

To-

Niekas da. nieko davadno 
nepadaro, jeigu ka nepaprasto 
neiszrado.

daigu esidaigu esi galingu, tai isz 
galingumo nesigirk, ha greit 
sprandu gali nudaužyt.

O, kaip tai reikia dideles
iszmintios idant būti visados 
genimi

Kuom labiau pats save my-
Ii, tu(xm esi didesniu nevidonu 
del sayes paties.

Nereikalaukie teisybes 
nuo moterių lyg toliai, koliai ne

Nereikalaukie

bus auginamos tame persitikri
nime, kad vienatinis j uju tiks
las gyvenime yra patikti vy
rams.

UKRAINIECZIAI VIS ŽUDO 
ASESORIUS PADOTKU.

Ukrainiecziai ne
paliauna ir tolinus žadinti pa-
dotku asesorius. Sztai aplinki
nėje Artemovsko, likos ati
dengta slapta draugove, kuriu 
nariai jau nužudė a^ztuonU 
komunistu virsziniiikus. Pomt- 
nikuosia, netoli Kijevo, neži* 
omi žmonis nužudė sovietu vir- 
szininka. Kaime Didusoje, lai
ke grūdiniu maiszaezin. kal

vi r- 
szininka Somoniaka kaųio Ir? 
inspektoriu Vasine.zenka. Vely* 
koje Kotske minia inirszuslU 
kaimuoeziu nužudė komunistą 
Torga, kuri sukapojo kirveie 
Lukauske teipgi likos nnžudiu- 
tiis,soviatu kamisorins J-ahono- 
skis. Isz priežasties konfiska
vimo daug javu nuo rtkininku 
kilo majs^aezgi kuriiiotsKi su
žeista daug sovintiuiu virszi- 
ninku. :

maiszacziu.
ininkai užmu^ze kuolais

ŽUDINSTA 200 METU ’ 
SENUMO.

Saint -Julien -en -Genevons 
Francije. — Darbininkai neti
kėtai atidengi* žudinsta kuri 
likos papildyta du szimtai mt- 

kada dirlxi natjn 
' *

tu atgal, 
plentą per Salve kalnus.

Gilumoje szesziu pėdu įtį- 
meje, surado moteriszkus knį- 
lus kuriuose radosi insmeigtvs 
peilis in peczins. Szale 'kaulu 
surado keliolika Szvaicariszku 
pinigu paeinaneziu isz 
meto.

meje, surado moteriszkus kaį

1702 I i
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168 ŽUVO TVANE, 658- 
NAMAI UŽLIETI. 

Ii*

Smirna, Turkije. — Mažiau
sia 768 ypatus pražuvo 
liuosia tvanuosia 
czionais isz priežasties tankiu 
lietu. Vaiuluo užliejo 658 na
mus, per tai 3,590 žmoni u pa
siliko be pastogių. Bledes pa
darytos ant milijonu doleriu.

dide-
kurie kilo

Rymas —— 
, uždraudė 

moterimis visokius net i kainus 
paproezius, bet paskutinis jojo 
uždraudimas šukele terj) mo
terių neužgadnedyma, tai yra, 
kad moterims rustai uždraudė 
rūkyti publiszkuosie vietose. 
Kožna motere, kuri rūkys ant 
nlyežios ir publiszkosia vietuo- 
se bus tuojaus aresztavota ir 
nubausta ne tik pinigai, bet ir 
kalėjimu. Pirmutine kaltininke 
kuri norėjo parodyti savo drą
sumą ir pasiprieszinima, buvo 
žymi aktorka Marija Alessan-

Viednius, A u st riję. — Uo
tus su sniegu, kuris n u puoli nė
jo be paliovos per 40 valandai, 
buvo priežastim iszsilejimo 
upes Damibes, kuri pa d a iv mil- 
žiniszkas bledes. X’anduo užlie
jo miestą ant deszimts coliu. «•

J

Paskutines Žinutes?J

Fraucija.Perigue.x, r rancija. -f— 
Per iszsiritimą ekspresinio (ni
kio Geneva-Bordeux, du masii- 
nistai, peczkuriai ir 15 pasa- 
žieriu likos užmnszta v in 40

1l

<lra kuri likos nnbnustn imt sužeistu.
200 lirų.

FRIOAI VELA SUSIPESZE.
Dartmundt, Vokietija — Ko. 

muipstai ir Fascistai turėjo 
atskyriai i__  __________ _

v

Visos skriaudoj būną del j#

mus atlygintos, noyints no per
tuosius kurio mus skriaudė.

savo susirinkimus 
ant tos paezios ulyczios. Po su
sirinkimui eidami namo, susi
tiko vieni su kitais ir prasidė
jo °revoliucije” kurioje su
žeista asztuonios y putos. Daug 
uždaryta kalėjimo,

> ■ » » rf a M' »

U Philadelphia. -- John T. 
Miler, bankinis pasiuntinys li
kos užmusztas per banditus, 
kurie nuo jo atome 2,000 dole
riu.
♦

H Los Augeles, Calif.— Af- 
tliuras Slo<»por, 72 metu, ana 
diena pnemo sau s'Aeszta motej-revoliucije
re už paezin Mrs. Mary Curtis
69 metu. >
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Stovylas Prezidente . 
i Davis, Washingtone
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Lyg azioliai neturėjome tiek 
valkatų, bot kaip dabar duoda- 

girdėt, lai Dieve susimilk, 
kas darosi didesniuosia mies- 
tuosta isz priežasties bedarbiu. 
Valkatos baisiai insidrasino o 
ir tiejei ka neturi darbo isz bo
do* pradėjo užpuldinet ant žmo 
n i u. Žinoma ir musu Lietnvisz- 
ki bernukai nepasiduodu angli- 
kams o ir musu mergaites pra-) a . A * •* • • * * atdeda eiti po velniu insvžiureja 
in svetimtautes.

Neturi apglobęs ezionaitiniai 
$h'kJrt no jbftlos priotlnrotf. Da 
pala ūksme koki laika, o kalė
jimai ir pataisos namai bus pil
ni musu mergaieziu.

Kitados Kinczikai ir Indusai 
buvo sargais dorybes. O kas de 
dusi sziadien Krikszcziomsz- 
kain svieto? Rosi joj visai iszsi- 
žadejo esybes Dievo. Visam 
svieto prasiplatino girtavimas, 
nedorybes, vagystos, suktybes, 
paleistuvyste, 
suktybes, apskelba ir užvydeji- 
mas vieni kitu yra ant kasdie
ninio paredko.

Ir czionis Amerika yra dar
bo ant tukstanezio misijonie- 
riu. Tegul tiktai kožnas dva- 
sišzkas užsiima savo privalu
mais, o geriau pritamaus vi
suomenini, 
lautos ir platinimo Krikszezio- 
nybes del laukiniu tautu, kurie 
visai kitaip žiuri ant 
baltųjų žmoni n.

rr-»
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politikiszkos

negu gaivinimas

Dievo

suva-

Yonkerse, N. Y., policijai pa
sisekė nutvert koki tai Adoma 
Matecki, kuris su pagclbft ap
garsinimu pajeMzkojo sau pa
ežiu. Susinesze jisai su kokia 
tai Albina Kondok isz Brook- 
]vtw, kuri pradėjo raszinet pas 
“mvlema” ir susitarė
žinot in Jersey City. Mateckis 
paome nuo Albinos 760 doleriu 
ir nuo tos valandos daugiau jo 
neregėjo. Policijai pasisekė ap
gaviku suimti, pas kuri rado 
knygutes su 175 adresais mer
ginu irnaszleliu sn kurioms su- 
siraszinedavo.

Todėl “Saule ” nepriima to
kiu apgarsinimu in laikraszti, 
kurie pajeszko sau paežius.Jai- 
gu kas ant tikrųjų geidžia ap- 
sipaeziuot, tai suras mergina 
savo mieste arba artimam ko
kiam miestelyja kur 
Lietuviu.

randasi

Kokia motore negeidžia būti 
patogi / O bet daugelis yra to
kiu ka vėlina būti patogi ne 
kaip iszmintinga, nenorėtu bū
ti biuresne ne senesne. O bet 
ant szimto vyru, paeziuojasi 
titkai devynios del patogumo, 
o viena del to, kad jauna. Kiti 
jeszko sau turtingu — su pase
ga, morgu su gera szirdžia, isz- 
mintingu, geru gaspadiniu ir 
t.t., ba tas tiktai saldina laime 
ir duoda malszuma namie.

Kas

buktie motino- v _ zo-

Privalumai tikojimiszki turi 
pas visus žmonis užimt pirmu- 
tinia vieta. Motina taipogi be 
tikėjimo nepažino paszaukimo 
savo: negali vadintis motina, 
ba ne žino kaip savo vaikus 
užaugint, kentejimuose ne yra 
kantri, vatguose ir ergeliuose 
nepažinsta suraminimo,
pasilieka motinai, kuri ne pa
žino Dievo, nepažino tikėjimo? 
Tokios motinos gyvenimas be 
tikėjimo yra apkurtintas... Del- 
togi motinos,
mis Dievobaimingomis 
d'žiuose, darbuose ir apsieji
muose! Pildykite privalumus 
tikybos: Melskitės kaip privalo

• motina.
Plovones ir keiksmai tegul 

ne iszeina isz lupu jusu ir nepa- 
veHnkite to namuose jusu.

Szvenskite Nedelias ir szven- 
tas dienas ir melskitės tose die
nose.

Atlikinėkite trikimiszkus pri- 
vahimite, be kuriu Kriksz.czio- 
nis no gali būtie.

Mylėkite ir guodokite Baž
nyczia szv. Bažnyczia yra taipo
gi motina, motina justi dusziu.

Kada atiduosi te Dievui, kas

Wi
yV*1 4 T ♦

Szitas stovylas likos pastaty- 
stovylu saloje” ant atmin

ties buvusio Suv. Valst. prezi
dento Jefferson Davis, kurioj 

žonklvvos
Amerikoniszkoje istorijoje.

tas 4 •

stovi kitos ypatos

vra Dieviszka, tada atiduosite 
savo vai'kelem, kas yra vaike
liu.

Tiktai motinos name prilai
ko tikėjimu. Vaikai, kurie tu
rėjo motina tikra Krikszczid- 
nla, žiurėjo ant josios dorybes 
ir klausė josios pamokinimu, 
tai to niekad ne užmirsz. O no
rint ant to pagedusia svieto ka
da paklystu, tai greieziau ar 
vėliau su malonia Dievo sugryž 
ant gero kelio, <> kad ir tai bu
tu ant smertelno patalo. O kiek 
tai duodasi 'girdot kalbanczin 
su aszaromis priesz smerti: — 
Ach! sz turėjau taip dor 
taip ptfbažna motinėlė!

a ir

“DVASE” ŽYDĄ
IŽGAZDINO

JUOKINGAS ATSITIKIMAS 
KURIO GYVENTOJAI 
GREITAI NEUŽMIRSZ.

Lenk.Bownas, Lenk. — Miesto 
Mendzyžec gyventojai ne grei
tai u'žmirsz juokingo atsitiki
mo kokis czionais atsitiko ne
seno i.

No tik Volyniuje, bet ir kone 
visoje Lenkijoj, randasi skoli
ninkai pinigu, kurie nuo žmo- 
iu ima baisus .procentus nuo 
pinigu. Kaipo paranka už pas
kolinimą, ima visokes brange
nybes kurios turi didesne ver
te no kaip suma paskolintu pi
nigu.

Prie tuju nelaimingu skoli
ninku prigulėjo ir M. Kaufino
mis kuris paskolino 200 dole
riu. Isz pradžių mokėjo 7 pro
centą ant skolos, bet ant nelai
mes turėjo subankrutyt. Nega
lėjo iszmoketi savo skolų nie
kam. Tūlas -skolininkas užklu
po ji kelis kartus ant ulyczios 
baisei nužemindams Kanfma- 
na. Negalėdamas kitokiu budu 
atgauti savo pinigus, skolinin
kas apsisuko in patalu, nuėjo 
pas Kaufmana, stojo prie jojo 
lovos ir grabiniu balsu paszan- 
ke:

“Klausyk Mordke! 
miu tavo mirusis tėvas Szim- 
ko, liepiu tau tuojaus atiduot 
200 doleriu Aronui, ba kitaip 
tave prakeiksiu ant amžių ir 
neturėsi pasilsio ant kito svie
to, nes mano sūnūs yra 
viku!”

Persigando Mordke, apsilie
jo szaltu prakaitu, atsikėlė ir 
kiek turėjo pajėgu nubėgo pas 
Arpna 'atiduodamas jam 200 
doleriu. Po tam nuėjo ant kapi
niu karsztai meldėsi ir perpra- 
szinejo tęva, tankei priminda
mas, kad jau skola užmokėjo. 

- Kokiu tai budu visa istorijo 
iszsidave, buvo juoku gana isz 
Mordtes, kuris isz piktumd 
eme ir apsirgo.

asz os-

apga-

Mordves, kuris isz piktumd

j

Skaitykite "saule”

PATIKRINANCZIU ESYBE 
DIEVO.

Sznlyj(‘, gulhlcziojo tarp Ba
varijos ir Tirolio, buvo priesz 
nelabai seniai kapelionas, kuris 
vėliaus pasiliko pordotiniu zo- 
koniniku ’Prapistu Bosnijoj po 
užėmimui jos per Austrija. Bu
vo tai labai darbszus ir pavoiz- 
dingas kunigas. Bot tui'but no 
buvo, nėra ir nebus ant pasau
lės žmogaus, kursai visiem in- 
tiktu ir tikrai stebėtina, bet tas 
Pikr:r tiesy be, kad žmogus ge
rai darantis visados daugiau 
turi nevidonu, negu piktas žmo 
gus... Taip lygiai ir tas paveiz- 
dingas kunigas per savo tikra 
pildymu privalumu ne vienam 
nedorėliu j buvo druska aky ja. 
Tūlas kaimietis neapkęsdamas 
jo vienkart iszsitarc: 
linkeczinu mirt ibe kunigo 
gu turėt prie'mirimo ta rudi.

Goriau 
no 
n 

Noras jo iszsipilde. Bugryžu- 
sio isz bažnyczios namiszkiai 
rado ji pasimirusi be spaviedes 
ir bo kunigo.

i 4

Ir tikrai taip padare,

Mete 1869 pribuvp in tula 
Bavarijos valscziu trys zoko- 
ninkai kunigai del atlikimo to
nais savo misijų. Misijoj visas 
kaimas dalyvavo, apart vieno 
berno, tarnaujanezio pas nasz- 
lo.

Gaspadinei savo* kalbinan- 
cziai berną prie dalyvavimo mi 
sijoj, atsake: “To turbut nie
kad ndbus; kur tik kapucinai 
in kaima ineis vienais vartais, 
asz isz jo iszeisiu kitais, idant 
nesusitikt su tais ilga-skver- 
niais.”
nes iszsikrauste visai isz kaimo 
ir nuėjo in savo gimtine, Aug- 
sztutinej Austrijoj gulinezia.

Bo atliktai kapucinu misijai, 
sugryžo vol in namus naszles, 
bot neilgai tarnavo pas ja, nes 
apsirgo ir netrukus pasimirė. 
Apsirgus jam gydintojas pasa
kęs, kad pakviestu kunigą, nes 
nežinia, kaip gali būti, bet ligo
nis atsake: Juk dą nemirsztu, 
kam man to kunigo; kada ma
tysiu reikalą, pats liepsiu pa iš
galiant ana. Nereikalavo vie
nok pats liepti nes pasimirė 
pirm negu pajautė reikalu pa
kvietimo pas ji lamingo.

Juk dą nemirsztu,
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. Ana diena atsibuvo kontestas ]
Louisj Mo. Miss Darata Wilhelm isz Connorsville, 
laimėjo pirma 'dovana 200 doleriu už iszmelžima 204 svaru pio 
no in laika 51 minui n.

melžimo laikyto Saint 
Indianos

likosiiriu smaigu, nuo kuriu 
nuimtas mirsztantis.

Tūloj Protcstoniszkoj apy
gardoj, Amerikoj apvaiksztine- 
ta iszkilmingai sukaktuvesiszkilmingai 
Szvediszko karaliaus Gustavo 
Adolfo. Laiko to szvontinto ju
biliejaus karaliaus buvo ir in- 
vairios zobovos, arba pasilinks
minimai.

Žinoma, kad Protcstonai no 
apkenezia Kataliku ir dažnai 
gerai žinodami kad Katalikisz
kas tikėjimas yra tikru tikėji
mu, o ju iszpažinimas klaidin
gas, stengiasi 'bent iszjuokinet 
Kataliku religija prie kiekvie
nos progos.

Taigi ir tada, vienas isz ju 
padavė projektą apjuokt Kata- 
likiszkus dvasiszkuosius, tuo- 
jaus vienas pųeme role popie
žiaus, o kiti du rolias vyskupu. 
Nuduodantie vyskupus inteikc 
jam detronizacijiszka dekretą. 
Vyskupai detronizavo popiežių 
kas susirinkime <lare namažai 
juoku.

Vakaro ta diena iszvažiavo 
pasivežyt; važiavo isz miesto 
ant l’armu pasižiūrėt. Viename 
vežime važiavo tie visi i 
“aktoriai” važnyczius ir da

Tūlas pensionuotas kapito
nas, turintis paezia ir viena kū
diki, pamote savo dora moterį, 
del kitos motoriszkes paleistu
ves, su kuria gyveno iszvažia- 
ves in kita tolimesne apygar
da, kur ta nedora moteriszke 
perstata kaipo tikra savo mote
rį. Vienog galutinai viskas isz
ejo in aiksztc ir žmones pradė
jo kalbėti kad jis bo szliifbo gy
vena su moteriszke sulaužęs 
prisieką, duota tikrai paežiai

važnyczius

bažnyczioje. Jis v i nok kada ne 
galėjo iižginezinti, kalbėjo, 
jog pas ji jokios vertas neturi 
szliubas, kad galima ji priimt, 
arba sulaužyt ir tas nieko negi
li no ja. Pa tyrus galop policija 
apie jo nedora gyvenimą su ki
ta moteriszke, pareikalavo nuo 
jo, arba gaut sn pirma atsisky
rimu ir apsivesi su ta antra pa
gal Krikszezioniszko budo, ar
ba kraustintis szalin isz vals- 
cziaus. Kapitonas paimt su ta 
antra negalėjo, 
pat i gyveno, o
bažnyczia persiskyrimo neduo
da. Reikėjo jam neszdintis isz 
valscziaus szalin. Antros mote- 
riszkes, su kuria gyveno, kvidi- 

trys kio liedavo kriksztint pagal 
—- Katulikiszkos bažnyczios apei

L

iižginezinti,

nes pirmutine 
Katalikiszka

Po sudegimui 1865 mete vienas vyras. Bevažiuojant ve- gas, nes nors buvo Kataliku nie
kliosztoriaus Admont, Stirijoj 
girdėdamas apie ta atsitikima 
tūlas restauratorius: paklausė 
piktai “Ar drauge su klioszto- 
riuini nesudegė ir visi tie dyka
duoniai moninkai!”

In dvi savaites vėliaus pasi
darė gaisras jo namuose ir vos 
pavyko ugniagesiam iszgelbeti 
rest u ra tori u ir jo szeimynos isz 
liepsnų; visas turtas restaura
toriaus sudege.

o tas 
nusisuko sau

• *

Meto 1849 kada radikalai vi
sur apie iszvaryma kunigu ir 
korimą Jėzuitu ‘kalbėjo, tūlas 
redikalistas vieszoj vietoj isz-

t " '4reiszke savo nuomone sziaip: 
Da sziandien vakare turimo ke
lis Jėzuitus gudrius pleszikus 
pakart i! ” Važiuojant jam na
mon ta paežiu diena atsitiko 
nelaime, ,ncs vežimas apsiver
to o jis insipainiojes in virves 
pasikorė, o arkliai pargabeno 
namon negyva lavonu.

• #

Tūlas ukesas, Szvaicarijoj, 
būdamas Kataliku dažnai gir
davo karezemoj Protestonizma 
o peikdavo savo iszpažinima,
ypacz neapkentė kunigu Kata- 
likiszku ir jei ėjo in bažnyczia 
tai tik dėlto, kad klausyti, ka 
kunigas sako, o potam kriti-
knot atto pamokslus žiauriai, 
žemint ir iszniekinet pamoks
lininką, o ant galo pridurdaves 
savo pasarga:4kunigai ir zo-Kunigai ir zo- 
koninka i Užsipelno tik aiit to, 
IMBiHHBliM tai yra UžmąUt ant kuolo ir palikt 
mirti kaneziose.

kad susodyt ant smaigu

Vienkart taisydamas langu, 
buvo užsilipęs aiit kopccziu, 
. * —. .. . « « * 'A l> i ' i a * . . A >

kaa paslydus kojai nupuolė ir 
užsimovė net ant trijų geleži-

t r, .

*

žinias iszvirto o tas “popie
žius” nusisuko sau sprandu, 
vyskupai taipgi sunkiai susi
žeidė, bet važnyczius ir kitas 
vyras sveiki isz to nelaimingo 
atsitikimo iszejo.
Atsitikimai Bausmes Dievo Už 

Iszj nokinę j ima Bažnytiniu

gy- 
kad 

rūmo jo gyvas-

Astronomai yra tai toki žmo- 
kurie tiktai užsiima iszti- 

saules menulio
Jie gali apsvars

tyt ie (langisz'kn kurni greitumą
ir toluma (dangiszkais kūnais 
vadinasi kaip tai saule žvaigž
des, menulis ir t.t.) Ant pa- 
veizdo astronomai suskaite, 

menulis 
50,000 myliu, 

norėtu nueiti ant 
menulio, tai turėtu eiti 50 me
tu.

O tai senovės laikuose vie
nas isz tokiu astronomu, buria- 

kelionėje, užvažiavo in

jog do Žemos
suskaite 

yraT> v

o kad žmogns
pekszezins

i

Ceremonijų.
Vieszpats Kristus patsai sa

vo mokslu iurengo bažnyczia ir 
visas ceremonijos, apeigos, pri
mena žmogui tik mokslą Jė
zaus. Todėl kas iszjnokia baž- 
nytinias ceremonijas, iszjuokia 
pati Jezu Kristų, Iszganytoju, 
nes niekina Jo mokslu tikrai 
Dieviszku. Tokius žmones Die
vas riešingai baudžia, kaip ly
gia baudžia ir tuos, kurio nieki
na bažnyczia, kuri tikrai yra 
musu Dvaslszka Alotina inoki- 
nanezia mus doros ir pažinties 
Dievo.

kino Katalikiszka bažnyczia ir 
visom jos apeigoms.

Antroj apygardoj kur apsi
gyveno po 3 menesiu apsirgo. 
Atlanko ji Katalikiszkas 
dintojas ir persitikrinęs, 
liga pavojumi g
tei, radijo pakviest kunigą del 
aprūpinimo reikalu duszios. 
Bot ligonis no klausyt nenorėjo 
apie “kunigą”. Ketvirta diena 
ligos pažiūros jo persimaino, 
paėmė kita pakreipa, bet jau 
buvo per vėlai, prasimuszes 
pro uosi ir burna kraujas per
trauke siūlą jo gyvenimo.

Vietine policija užsiėmė jo 
laidotuvėms; palaidojo nelygi
nant nudvėsusi gyvuli.

Tolinus Bus.

• #

Kunigas Albinas Statz’as ’ap
sako atsitikima, kurio buvo
pats Ii ūdyto jum, tai yra pats
matos savo akimis. Ir sziaip 
Laiko procesijos, tūlas guodo 

’ A — _ a M M A

jtvmas a beina i ukeses W., kuni- 
giksztystoj Badeno, ar tai del 
szopos ar su kokiom kito misli-szopos ar su kokiom kito misli- 
mis inmeto in žibinto, (naudo-
jamos tik procesijose, 
tai nesza brostvininkai) laisz-

kurias

keli, ant kurio buvo praszyta 
kelios eilutes raszto, szitokios: 
“Sudegk neklaidingume popie- 
žiszkas”. Tas drūtas ir sveikas

■ .... . * u - KJ .

vyras vos tuos žodžius isztare, 
pradėjo silpt urnai, kad kojo0 
po juani pradėjo linkt ir par-
publo nbžengos no vieno žlugs*
nio tolinus. Pasimirė ant vie-

*
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Ant J. Sakalauskas 
lietuviszkas graborius

* 
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laidojimo atliekam rūpestingai
.... _ . _ ' ‘ <L»

(Bell Phone 872)
331 W. Centro St., Shenandoah, Pa.

Nuliudimo valandoje, sutei
kiam geriausi patarnavima. Pa* 
> » > k. . A a a k • .

ir gražiai. Busite pilnai užga
nėdinti.

Isz Mahanojaiis ir Giratdvilles 
' jeigu kas pareikalaus mano pa- 
i. tarnavima tai meldžiu map tele- 

<. Tonuoti o pribusiu in deszimteh 
F«««— r“1 *■ y ■' '

i
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Wilfred, Stevens,• Wilfred, Stevens, kuris kal
ba, raszo ir skaito 28 kalbas— 
naujausias ir seniauses — buvo 
vyriausiu randaviszku tlumo- 
cziu Washington, D.C. Turėjo 
jisai ta dinsta per 25 metus, bet 
buvo atsisakęs nuo dinsto idant 
mokytis da daugiau kalbu. Ka
ria jisės gerai iszinoko vela li
kos paženklintas per preziden
tą ant to paties dinsto.

turimo O nelaimingas juo-

<< Tainista

ni as
karėžoma, del pasiszerimo. Jis 
norėjo hiski pramiogotie, bet 
praszcziokui tokius riksmus 
dare, kad ir akiu negalėjo su
dėti, už tai norams nenbrams 
vaikszeziojo lanko ant grino 
oro, kol arkliai ne pasiszcrc. 
No to užsižadėjo dauginus ne
važiuoti in karezema ant nak
vynes arba arkliu szertie, bot 
kur in kaimu.

Ateinanti vakarą astronomas 
užvažiavo ant nakvynes in tu
la kaima ir apsistojo pas kai
mo szaltisziu kame praszo nak
vynes ir maisto, už ka prižadė
jo atlyginti. Szaltiszius priėmė 
ji labai grąžei pavaiszino pie
nu, duona ir vaisiais o bernui 
prisakė arklius priveizėti.

Po vakarienes astronomas isz- 
ojo ant lauko, o žvalgidamas 
ant dangaus skliauto, temijo in 
žvaigždes. Atsisukias in szal
tisziu sako poniszku balsu: 

‘ Taini st a sza 11 ysziau,
labai puiku vakaru, o rytas da 
bus puikesnis oras, matau ant 
Žvaigždžiu.”

Szaltiszius sako: 
blogai mislijo nes szia nakti
da persimainis oras, po pu- 
siaunakeziu didis Jitus su per
kūnais.”

Ant to astronomas atsake: 
“Isz kur emei ta žinia? Ar 

no matai, kad dangus yra nn- 
isszvietes ir žvaigždes puikel 
blizga. Esiu astronomas, del to 
gerai permanau apie žvaigž
des, o ir kalendorius ant atei
tos rengiu.”

“Tamsta, asz teip-gi linkiu 
idant ryto butu

— atsako szaltiszius, 
“bet teip no bus. Tas antai 
juodas mano jautis“ rodo szal
tiszius su pirsztu — “apjuokė 
jus visus gudrus astronomus, o 
kad da kalbėti galėtu, o! ko
kius jis teisingus kalendorius 
iszduotu, ne tokius kaip jusu, 
kuriuose yra daug invairlu 
klaidu ir molagyscziu. O tai 
eina anas jautis in pastogių, Ir 
tai reiszkia, jog po keliu ady- 
nu pradės lyti, nes priesz ge
ra orą jis ant lanko pasilakta. 
Palaukime lyg ryto, o pamaty
simo kono bus teisybe: ar ta- 
mistos astrojiomo, 
juodojo jauezio?”

Inžeide tas astronomu, kad 
jautis galėtu dauginus žinoti 
apie orą už ji už tai pertrau
ke kalba su szaltisziu, praszi- 
damas idant jam pataisytu lo
va, tiktai daržinėje ant žemes. 
Veltui szaltiszius prikalbinė
jo, jog daržines stogas yra sky- 
»• i Iii v ♦ t • J • *

“Kas ežia 
” —“ Tai asz 

— buvo atsaky-

sau, 
oras”

bet teip no bus.

geras
—2-d,

ar mano ar

szaltysziaus trioba bet kad bu
vo labai tamsu, atsidaužo sn 
kakta in gembia, net jo ir aky
se praszvito kaip septyniose 
bažnyczioso; isz ežia >bego kitur 
kakta suspaudęs, ir nupuolė in 
purvyną iki pažaseziu. Tuokart 
suszuko: “
dasis jauti, koks tai tu astrono
mas. ’ ’

Per vargu gixlroczuis atrado 
trioba, barszkina in langa pra- 
szydamus, kad duris atidaryto. 
Szaltyszius nusiduoda miegant, 
bot juokiasi girdi, žandus susi
imdamas, isz gudro astronomo. 
Paskui po keliu minutu atidaro 
langa ir klausia: 
naktimis baldosi ? 
jusu sveczias“
mus, meldžiamas inleiskic grei- 
eziaus nes su manim blogai 

f ?

“juk turėjo būti puikus 
oras, o jis ne miega da ant sa
vo vietos.“ — Ak! inleiskite 
greieziaus, jaigu ne i n leisi t e,nu
mirsiu isz perszalimo.

Szaltyszius inleido, 
nždege žiburį pamate astrono
mu basa po 
niais su d kielių 
virbanti ant viso kūno, kaip 
apuszes lapas ir visas purvinas. 
Dave jam tuojaus biski degti
nes, o aptrinias pagullde in sa
vo lova, sakydamas: Labai 
man galu, kad tamsta neiszsi- 
dirbai lyg vales savo gudry
bėse, nes butam i gala gavės 
jaigu ta nelaime butu sutikus 
tave ant lauku. Priminkie, ta- 
mista, sau vakarykszczia mu
dviejų kalba, jog jautis geriau 
žinojo apie orą.

—. Ak! teisybe tamista, szal- 
tysziau, nuo szio laiko — pa- 
gugodosin juodus gyvulius, 
kad jie paeina isz didžiu astro
nomu gimines.

Tris dienas turėjo astrono
mas pas szaltysziu ilsėtis, kol

yra.
ko,

nes su
Ant to szaltyszius atea-

o kada

vienais marszki-
ragu kaktoje

sakydamas:

4

4

Ii uotas, dėlto užėjus litui, van
duo begs ant lovos, bet astro
nomas, užsitikrinias, jog ta 
nakti ne lis, apgulė daržinėje.

Apie pusiaunakti dangus ap
siniaukė juodais debeseis, stai
gu pakilo vesulas, kursai nu
drasko paskutinius nuo darži
nes stogo sziaudus. Žaibu žai
bai, o smarkus perkūnas pra
dėjo grausti ir lietus kaip isz 
viedro pasiliejo.

Astronomas, kelionėj nuvar
gęs taip gardžiai užmigo, net 
tuokart tepabudo, kad jau jo 
Visa lova susziapo. Persigan
dęs paSzoko, jeszko kur sausu- 
iria rasti, bet visur 'braidžioja 
pO vandeni, o lietus smarkiais 
laszais krinta ant jo. Nori apsi
dairyti, bet czebatai ir drabu
žiai ant vandens plūdosi, o lie
tus kerta jam be perstojimo ne 
VCiziant ant jo gudrybių. Maty-

pasveiko. Už viską gerai atly
ginęs praszcziokui — szalty- 
sziui ir iszvažiavo savo keliu.
T
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damas, jog yra blogai, begu in
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Laidoja kunua numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, veseliju, paalvažiniji- 
mo ir t. t.
603 W. Mahanoy Avė; Mak. City
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Praasalina galvot akausma ar neural
gija in 30 mlnutn, auatabdo portsa- 
Įima pirma diena, ir auatabdo malaria 
fn tris dienas. Gausite aptlekose. 
‘ 666 Toipgi Tabletuose. 1
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Priminus marias moteriszkc 
nenoromis sudrėbėjo ir jon 
akyse pasirodo Aszaros. Vie
nok susilaikė ir tuo jaus tarė:

— Nebijok nieko, buk tvir
tas tiktai visados kur tik ne
būtum, storoki s kožnani pama- 
czyti gink nekaltuosius, gink 
juos nesigailėdamas net s4vo 
gyvasties.

Sala Burtininkes Martos
mk ▼ 1 > 1 w “Rjfc Win'ilr >4^

t ’i
davosiu dideli, dideli laiva ir
tada važiuosimo in Naugoroda.

Ūmai Marios galvoje užgi
mė kokiu tai nauja mislis, ka
dangi tuojaus paketo galva Ir 
* a « • •

praszneko kaipo save ramin
dama. ‘

— Gerai, mielas sūneli; da
bar prisižiūrėk viskam moki li
ktos kovoti, bot kovok tiktai 
tada kada busi priverstas gin
ties, arba ginti už save silpnes
ni, norints prisietu savo gy
vastį paaukauti. Dabar esi vai
kas ir gali tik mokyties, idanti 
iszaugus pasiliktam naudingu 
ir geru žmogum.

— Birk rami, motinėlė — 
tarė vaikas su kokiu tai nepa
prastu jo amžiui rimtumu — 
matau, kad labai tankiai esi 
liūdna, o norints nieko nesa
kai, turi daug lubai kentėti, 
kada tėvas ant tavos rūstinąs!; 
tegul tiktai asz iszaugsiu, tu
rėsi but linksma ir laiminga! 
Asz niekados nieko blogo ne
padarysiu, kas tavo la’bai už
gautu arba liūdna padarytu.

Ir buczi nedarnas motinai 
ranka su paprastu susijudini
mu urnai paklauso:

— Ar Hunonas su mutnis
— Taip, Vigo, skirties tu- keliaus. x 

rime — tarė Marta susilaiky
dama nuo gailesezio. — Tėvas 
tavo su savm ima ant mariu.

— Ant mariu! ach, kaip 
gerai, o asz taip noriu tas toli
mas marias pamatyti! — atsi
liepė V igo su

— Ach, nebijok motinėle 
mano asz niekam jokio pikto 
nepadarysiu; patsai pirmas ne
užpuldinesiu bet kas man uo
stos kelia aha tada tam bus ne
gerai! — kalbėjo linksmai vai
kiukas. . . , f

Martai vol pasirodo' asrZafos 
akyse.

— Ko verki mielu motinė
le? Juk asz nieko blogo nepa
dariau.

— No, mano vaikeli 
sziandien
mielas sūneli... persiskirt gal 
ant ilgo laiko.

— Persiskirti! Delko.
Ir su vaiko mielumu apsika

bino savo motina už kaklo, ta
rytum, t no budu atsiluosuoti 
nuo persiskyrimo.

, bot 
turimo persiskirti

— Turbūt keliaus; — 
mink klausyk Hunono, daryl 
ka jis tau liepia prižadėk 
viską man mielas Vigo o tada 
busiu asz spakainesne netekus 
tavęs.

— Prižadu tau prižadu, kad

at- 
k 

ta

džiaugsmu. —
Bet neliūdėk, motinėlė netru- visada manimi busi užgancdin
kus pa>» tave sugryžsimo, o asz 
tau parvesziu tokius gražius 
žibuezius.

— Tegul tave Dievas nuo 
to apsaugoja — suszuko Mar
ta. — Draudžiu tau isztiesti 
ranka prie bile kokio žibuezio, 
ji paimti ir parvežti nemalo
nei! Atmink, kad jeigu syki 
paimsi svetima daiktą, persto
si būti geru ir visada pagei
dausi svetimu daigtu.

Bet-gi motinėle, 
tdrecžiau imti

kam 
svetimusasz

daiktus, jeigu tėvas sako, kad 
tiek daug miestu mums prigu
li ir visi turi mokesti mokėti. 
Juk tu pati man pasakojai, 

i kad guostuose žmones dirba ir 
padaro tuos visus gražius audi
mus tuos žibanezius lenciūgus, 
auksines taures, ta viską, ka 
turime pilyje ir ka tėvas mums 

I parveža.
Marta laike to Vigo cziulbc- 

I jimo uždengė su rankom vei
dą ir su sopuliu szirdyje mis- 
lino:

jamBot kaip-gi 
kad jo tėvas yra 

Dabar jam

Ach, kaip tai asz per vi
sa gj’V’enima turiu priesz ji 
meluoti, o vienas melas paskui 
save patraukė ir daugybe me
lagy seziu! 
pasakysiu
razbaininku...
priklinn pleszimus ir razbajus; 
o kad pasakycziau, kad jo te- 
,vas gyvena isz razbaju, ture- 
cziau taip pat pasakyti, kad 
savo tęva paniekintu! Ne, ne! 
Tegul Vigo mokinasi but geru 
ir cnatlyvu, o po tam gal Die- 

prie 
gal 
ant

ras suminksztys szirdi 
atsivertimo ir Zigfridui, 
kada nors jisai atsivers 
.tikro kelio!

Vaikas tuotarpu vis dar 
czinlbejo, pasakodamas, kaip 
tai jisai in viską prisižiurines, 

ta pilikaip po tam in la pm par
trauks darbininkus ir patsai 
nuo ju daug daiktu mokysis ir 
pagalinus dadnre:

—- Ir niekam neduosiu pa
daryti bile kdkios skriaudos, 
.visi turi dirbti, bet visi turi 
but laimingi, linkimi. Ach, 
taip bus czionai pas mus kaip 
tame tolimame mieste, apie ku
ri man kelis sykius pasakojai, 

gražiame Naugorode 
npic kuri tankiai atmeni.

Priminus Naugoroda, Mar
ta vėl sudrebėjo ir gilus atsi- 
duksejimas iszleke isz jos kru
tinės.
’ —: Žinai ka, motinėlė — ta- 
re Vigo prisiglauzdamas prie 
jos —kada syki iszkeliausiu 
ant mariu jszmoksiu gerai irk-

tarno

|u irties, valdyti laivu; pąbu

; V
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ISZ LIETUVOS
JĮR1 11 ....

LENKU BALIONAS NUSI
LEIDO LIETUVOJ.

Kaunas— Žemaitkiemy, Uk-

r- wi

Ji smalkiai ■•per viddri sa^o 
milžiniszkomis rankomis ir ei
damas du’ susznko,

— Mah isz vaiko tikra bo
ba padarei! O jisi turi but to
kiu kokiu asz noriu!

Marta paskui ji isztie.se ran
kas ir pasižiurėjo su inaldovi- 
mu.

Ji smafkįai •per vidtfri

merges apskrity, nukrilp Len-
l.ku dirižablis (balionas), lokes 

Nepereik micros Marta! isz
Sedok sau spakainiai ir laukio! I nin. 
iki sziam laikui asz tau pasi
daviau bet dabar asz noviji ant 
sūnaus valdžia turėti! — su- 
szuko Zigfridas ir iszojo nosz- 
damas vaika ant ranku.

V.
Burtininko Marta.

Turėtumėm ste.beties, 
hanzeatu karumeno leido ma- 

ramiai vi
sur karaliauti ir kodėl toji ka-

kad

riu ruzbaininkams
____t 1 •

romėnę ant razbaininku lizdu 
noužpuldinejo? Bet kada sau 
atminsimo kad toki razbajai 
užgimė dar X amžiuje ir kad 
jau tada piratai tvirtai galėjo

h II1
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JOHN HEMPHILL
ANT GUBERNATORIAUS
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G. Frank Brumm
ANT KONGRESMONO
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ISZ i B AI MBS ;

Neseniai miszke f^p Ku
kuoju ir Bedanoziu kaimu Ra- 

I roiniu apskrity buvo sunkiai 
sužeistas peiliu iii galva ir In 
nugara Pr. Keltys, kilos isz 

Policija, 
kad 

i Jonas Traszld- 
uas, ir pradėjo jo ieszkoti. Ra
do negyva upėj prie Sujainm 
kaimo. Viduklės vnlscziaus. 
Daviniai rodo, kad jis pats pa-
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PASISKANDINO.

M a žei k i u a psk riti es. 
dalyku isztyrus, suseki*,

I

Lvovo per Gardina in Vii- užpuolė

Leko jame du lakūnai 
pitonas Požorskis ir poruczni-

! siskandino.
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kas Szteneelis sužeisti. Jie da
bar yra Ukmergės policijoj.

Dirižablis, 
belėkdamas 
smarkaus lietous ir 
miglu. Jo lakūnai, 
per žemai nusileisti, kad n< 
invyktu susidūrimo su kokiu 
kalnu, nuleido apaezion virve, 
bet tavii‘ve užkliuvo už 
grafo stulpo ir 
krito.

Pas. kap. Požerski patikri
nant rasta revolveris su szovi- 

34 žemėlapiai.

vardif “Lwow,’’ 
buvo užkluptas 

dideliu 
bijodami

«■»

tele-
balionas nu*

TAI BENT NAMU 
SAVININKAS.

Kaunas— Viliampolej, Sker
dyklos g. in pil. X. butą i (įsi
brovę namu savininkas ir, 
praszydams apleisti jo butą, 
smarkiai ji sumusze. Be to in 
nuomininko lova inpylo nb- 
szvarumu. Policija sustato pro. 
tokola.

savininkas 
jo Imta
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Žydus ir Graikus prikiszinejo, 
Viena kitai, visaip, kaip tik 

galėjo.
<la to, 

Ėmėsi ant spasabo kito: 
Pradėjo kęrszyti sumiszimn, 

Su "Stiklu.
Na ir viena su stiklu kirto, 
Kad vos antroji nepavirto, 

Vienok szoko bobos, 
Ir nusitvėrė už keteros. 

Griuvo ant grindų ir pradėjo, 
Miisztis, o vyrai žiurėjo.

Vyras tosios, ka po apaezia 
įgulėjo, 

Savo bobeles pasigailėjo, 
Priszokes, virszutiniai in užpa

kali spyrė, 
Toji net gala nusiyrė.

Na ir antrosios vyras priszoko, 
Su dideliu strioku, 

Pradėjo vienas kita smaugt, 
Ir pagelbos szaukt.

Ir tik tada apsimalszino, 
Kaip laukan iszsirabantino, 

Tai mat kad ir ant vakaruszku, 
Padaro triuheli del geru 

žmonių.

I
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niais irvieszpatauti, uždedami viso
kiose szalysc apsiginanezias 
pilis aprūpintas ginklais, drą
siais ir pripratintais kovojo 
žmonėmis, nepaisianeziais apie 
gyvenimą — turimo pripažin
ti, kad kova su jais buvo labai 
apsunkinta ir reikėjo labai il
go laiko ir visokiu kytrumu 
idant tuos razbaininkus su- 
muszti. Apart to piratu laivai 
plau’kioj’antieji po marias turė
jo atsakanezius savo žmones 
su ginklais, vartojo tokius pat 
ženklus kaip kupcziszki laivai 
ir jie buvo tuo virszesni už 
hanzeatu kareivius kad jie ga
lėjo matyti viską tamsybėse ir 
valdyti laivais naktimi ir per 
tankiausias miglas. Taigi to
kiu budu jio netikėtai ant sa
vo apieru ir užpuldavo. Kada 
kareiviai ant kupeziu laivu sau 
laimingai miegodavo. Vitalfe- 
110 būriai apsiauzdavo laiva 
pagriebdavo tavora ir žmones, 
kuriuos po tam savo lizduose 
pripratindavo prie razbainin
ku senu senovės pravadyriau-

NUBAUDĖ DR. SZLIUPA.
Sziauliai. — SziaUliu apy

gardos teismas sprendė D-ro J. 
byla del. jo 

ir netikri szventieji.
Teismas ėjo prie uždaru dn-

D-ras Szliupa's nubaustas 
vienu menesiu sąlyginio kalė
jimo, t. y. jeigu jis ateity no- 
praszys pannszios in teisme af- 
sidurusios knygos. 'Pacziau, 
kaip mieste kalbama, d r. Szl i u-

!
pasirodysianti*

SPECIALISZKA PIGI 
EKSKURCIJ.A

■ H

Szl i ū po 
“Tikri

knylęos
“ •• M

I

i’ll.
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Tacziau

pas jau paraižęs nauja knyga 
kuri netrukus 
isz spaudos.

Yra tai smagi ir pigi ekskurcija 
kuri suteikia proga praleisti visa 
diena Philadelphijoi ar Atlantic 
City, todėl sutverkite partija tarp 

; savo draugu ir važiuokite.
Nedelioj 2 NOVEMBERIO
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ta. Prižadu tau taip-gi, kad ta
ve nuvežsziu in ta Naugoroda, 
apie kuri tankiai man pasako
ji, kad tenai gj’venai... 
delko tėvas mus in tenai nenu
gabeno? Juk tasai miestas jam 
priguli!

— Viską pamažu suprasi, 
mano snnau: dabar turi su
prasti ir žinoti, 
tankiai pasiunezia rūpestis ir davo tais žmonėmis o drąsumu 
nelaimes ant žmonių bet jeigu 1 
ji visada myli ir artimams ge- galybes, 
rai ddro niekados ju neapleis, iszgirdus ju varda visus palie-

<

Bet

dą bar turi 
jog Dievas

kad tave

ir žiaurumu priėjo prie tokios 
kad pavaldiniai tik

* I

pimus tuo pildydavo o manar-Tai-gi asz ir tikiu 
nuo pikto apsaugos — tarė bu- °kai kaip kada drebėjo su sa- 
cziuodama sūneli. — Bet gana' 

kalbos — pridūrė —- eik 
pajieszkok Hunono ir kelionė
je niekur nuo jo nepasitrauk, hanzeatu 

Ir isztikro buvo gana i_

tos
vo vieszpat ystemis bijodami 
apiplcszimu ir užpuolimu.

Nuo laiko vienok sutvėrimo 
susivenijimo pira-

Ir isztikro buvo gana szir- tams kaskartas buvo sunkiau 
dingos kalbos terp motinos Ir užpuldinėti ant kupeziu ir ka- 
sunaus ba kada vaikas prisiar- ravanu vienok jie dvasiai antravanu vienok jie dvasiai ant
tino prie duriu kad iszeiti isz vieno eidavo. Vadovaujantis 
kambario tenai tuojaus pasi
rodė Zigfridas szaukdamas:

— Na sūneli važiuosime ant 
mariu, iszmokysiu tave...

Ir staiga pertrauke susidū
ręs su maldaujanezia Martos 
pažiūra.

Matyt vienok vakaryksz- 
czitts jame piktumas jau buvo 
užgesęs, kad susilaikė nuo 
keiksmu tik po tam nusiszyp- 
sojo ir tarė:

— Iszinokvsiu tave 
valdyti irklu laipioti ant stie
bu szaudyti ba! ir su kalaviju 
su kinetics, o net ir tada kada 
valti vilnys trauko arba ant 
galvos dūzgia hanzeatu szovi- 
niai.

Tai sakydamas apjuosė vai
ką puikiu žibaneziu diržu prie 
kurio kabojo mažas kalavitu 
kas su brangia rankenuke Ir 
nedidis pisztalietas.

Vaikas tylėdamas žiurėjo in 
tas dovanas o norints seniai 
norėjo plaukti mariomis maty
damas dabar, kad tur apleisti 
motina su aszaromis in ana 
žiurėjo ba jo krūtinėje szirdis 
kraujais apsiliejo.

— Na eikime pasidrūtinsi
mo o po tam in.kelione! — at
siliepė Zigfridas.

Vigo dabar puolėsi motinai 
ant kaklo ir su kudikiszku 
jausmu verkdamas ja bnezia- 
vo ir kuszdejo:

— Buk spakaina, motinėlė 
sugrysziu tokiu kokiu mane 
nori pamatyti ir niekados ta
vo pamokinimu nepamirszlu.

— Del perkūnu gana jau 
bus tu glamonėjimu! — suszn-

jais mums žinonias Zigfridas, 
matydamas kad jo žmones su 
pleszimais mažai ka pelnija 
laikas nuo laiko buntavojasi,

vienok

laikas nuo laiko buntavojasi 
del pailginimo savo valdžios 
ir praplatinimo galybes pasi, 
ryžo užvięszpatauti marias, 
priversti kupcziszkus mięstus 
mokėti sau mokesezius ir susi
lyginti su viesiipataujaneziais

priversti
gerai ežiui pripažinti.

monarcliomis, kurie turėjo but 
ir ji pati • vicszpa-

Tio drąsus iszniislai turbut 
užgimė po intokme Mprtos ku
ria parsivežė kaipo deszimties 
motu mergaite kaipo dovana 
isz apiploszto Naugorodo lai
vo.

Jos liūdnos pilnos iszsiilgi- 
mo giesmes szvelnumas tyki 
malda iszpradžiu Zigfrida la
bai erzino ir pykino: vienok 
niekados nepakėlė aut jos ran
kos kadangi buvo žmogum ti-

ko Zigfridas piktai in juos žiū
rėdamas o kada vaikas du puo
le motinai prie kojų nutvėrė

SZIAULIUOSE S U D E G E 
MECHANIKOS DIRBTUVE

Sziauliuose, Dvare gatvėj, 
Rūgs. 20 d., sudegė rmkoszevi- 
eziaus auto mechanikino dirb
tuve. Sudegė keli automobiliai 
ir policijos motociklas. Nuos
toliu 27,000 litu.

AMERIKIETIS PIRKO 50 
CENTNERIU LIETUVOS 

MEDAUS.
Vienas Amerikos'pirklys už

pirko Lietuvoje 50 centneriu 
Yna numatyta, kad 

Liet il
go ra s

medaus.
ateityje galis atsirasti 
viszkam medui labai 
t u rgu s A me r i ko j e.

geras

tarpe,

PADARE NESZCZIA, O 
PASKUI UŽMUSZE."

Priesz kuri laika- netoli Pa
nevėžio miesto, placziojo ir 
siaurojo geležiu keliu
kruni u tankumoje buvo atras
tos lavonas i 
Mareikaites. Czia pat prie Ma- 
reikaites lavono gulėjo ant že
mos bulkute, keturios dėžutės

mergaites Onos

degtuku ir pusplyte.
Teismo medicinos lavono 

Mažeik. apžiūrėjimu ir skrudi
nu t abieju,mu konstalituota:

. " 1 w ‘ ■■ f»■k * '■ •

slauUiu yirsz keliu ir lyties or- 
gaiiu daugybe pavirszutiniu 
odos nubrėžimu, padengtu gel
svos ir raudonos, spalvos sze-
szeliais. Ąnt veido isz deszines 
puses kraujo pabėgimas.

Inbariamas nužudyme Porfl-
nijus Czekolievas prisipažino

In PHILADELPHIA $3.25
In ATLANTIC CITY $3.75 ’ F f <Isz Shenandoah 25c. virsziaus
Specialia Treinaa Suhatoa Naktį'
Shenandoah ...................... 2:05
Mahanoy City ..............  . . . 2:51
Tafnaqua ............................ 3:20

In PHILADELPHIA $3.25
In ATLANTIC CITY $3.75

’ Isz Shenandoah 25c virsziaus
In NEW YORKA $4.00

Per Armistice Day 
11 NOVEMBERIO

Naudokitės isz szitos ekskureijos. 
Praleiskite Armistlc diena vienoj 
is*/, szltu miestu. Jumis patiks.

Apie dauginus informacijų apie 
szita ekskurcija
Readintfo geležinkelio stacijų arba 
raižykite pas John M. Rolin, Dis
trict Passenger Agqnt, William
sport, Pa.

kreipkitės ant

tLHįu?
t

H
A—I I IW— Į „ <

ANT READING GELEŽINKELIO

PAIN-EXPF.ILER
»»» U I *» f

I ®
► NatdoHU

Stnmdanrnj ItMtodf 
PftrtaUnn) 
BkftUftnm Kruthi^a 
Bostingado Bpnutot 
Pftčhj SkaudBjlnw 
TMafnarlnlmti jf 

Į Mgį tempiml]
NfturalgtjciB

$

4 4

BALTRUVIENE

Ana diena Szenadori atlankiau, 
Ten tūla mergaite užtikau, 

Pas savo broleli sėdėjo, 
Ant. tarnystes ne ėjo.

(1 kad laiko in valės turėjau, 
Mat, po Vytauto bankieto sil

sėjau,
Su keliais insisznekejau, 

Paklausiau del ko pas broli 
sėdi, 

Ir ar sztedi pas ji sėdi !
() ne, sako ji, kaip tik pribu

vau, 
Tojaus vieta gavau.

Viskas gerai ėjo, 
Tik mano misiuke ant manės 

kreivai žiurėjo, 
Mat, kad szvariai užsilaikiau 

Tai už tai jai nepatikau,
Stubos kas dien szluoti nerei- ‘teėjo, 

Ba ne szluotos neturėjo.
Ilgai pas ja nebuvau, 

Pas kita misiuke patekau, 
Bet ir ten nesuszilau, 

Ba ponuliui labai patikau, 
Nuolatos prie manes kibo kaip 

smala, 
Ndgaleju būti ir gana.
In trcczia vieta nuėjau, 

Bet ir ne ilgai ten buvau, 
Ir czionais užvirszinau.

Poniuto nuolatos turėjo ranko- 
ja czierka,

Ba tai buvo ne vos biznierka, 
Czionais tai rots vargu daty- 

riau, 
Kas diena verkti turėjau, 

Niekam pasiskunsti negalėjau.
Broliui nieko nesakiau,

f'

Visuose Skyriuose.
GRAŽYBES
.KULTŪROS 1
ISZMOKINAME
PER EXPERTUS^

❖ <• t

€

Vakarinios klases dar prasideda. 
Merginos ir Motore# iszmokyte 
szita pelninga bizni savo luošam 
laike. Lengvos iszligos.

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

Szale Elks Teatro
Telefonas 193

.............. ....................................

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

Kurt H. Schurig & Co
50 BROADWAY 

NEW YORK
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Broliui nieko nesakiau, 
j Ba ir bijojau,

Ba kelis kartus pasakė, 
't Ir da kuloka atstato:

Darykie taip, kaip gaspadinc 
daro, 

Prižitirekiė kaip ‘bizni, varo, 
Ba ir tu kada isztekesi, 

It bizni savo turėsi, 
Tai 'žinosi,

,1

K. RĖKLAITIS
Lietuviazkaa Graboriua

’’ ■! ii

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

516 W. Spruce Str., 
Bell Telefonas 149 

MAHANOY CITY, PA.
306 Market Street 

Bell Telefonas 441-J 
TAMAQUA,

M

i,
i
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QQyroai naudojimui PĄlN-sX

Hrrtduoda viaoaa valithlM 
po Ho. tr 70a, bonk*. 

flit nllaa uiaUakpti stUM ■

J)

J Kaip vyrua prisivilioti, 
Kaip juju kiszenius apeziup- 

czioti, 
Ba kaip to nedarysi, 
Tai ir nieko neturėsi.

Del togi miela diėdione pas 
broleli sėdžiu, 

Tokiu tarnystu negeidžiu, 
Volui: pas Žydą dirbsiu, 

O pas tokias poniutes no eisiu!
♦ ♦ ♦

Vienojo vietoje susirinko ant 
inaskiniu vakaruszku, 

Apie tuzinas moteriukių,

ir pasakojo, kad būdamas pas 
Mažeikaitės tėvus ant buto, 
susipažino su jo dukterimi, su
siartino ir gyveno kaip vyras 
su žmona. Prią^z pora sanvai- 
cziu iki J 
mo, iszsikrauste iii kita butą

Mažeikaitės nužudy- *
4

ta jauna mergaite turi kokiųs
tai ežerus kuriuos kaip meta kaitė lydėjusi ji in namus ir

kineziu in' burtus ir tikėjo kad
« — » *'■ ji jL. 1 'r / _ 7" .

ur.ant jo ir artimu sau zmonilt tai 
galėtu savo,pusėn patraukti
visa jo buri kuris fuojaus turė
tu iszsisklaidyti.

Pikti žmones paprastai tiki 
in czeruš ir burtus nesiipraz-

tu iszsieklaidyti.

darni kadangi prakilniu darbu
vir misliu ir rieturinti tikėjimo 

dreba vienok priesz nematoma 
šyla kurios suprasti nemoka ar 
gal negali ir nenori. Taigi 

> Marta buvo užmesta burtinin
ko šyla kuri urnai atsiradus 
terp razbaininku o matydama 
kad isz ju ranku jau negales 
iszšprusti jieszkojo * pagelbos 
tykioj malęloj ir stengėsi jiems 
būtį naudinga. ’
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PA.

palikdamas ja nesėzįa. Viena
sekmadieni po panUiklu’ Mnžei-

prasziusi ja vestis Bet jis 
sutikės 
mesniam 
kilometre nuo
ties Rokiszkio link, juodu at
sisėdo krūmuose pasilsėti. Kru.

< ’1 “ ~ .3 . A.i

ne
ir sakoq ‘atidėti; toli
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laikui. Kettii’tapib y'
Panevėžiu st'o
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Voluk pas Zyda dirbsiu ■ ■ ■!

muoso dar turėjo lytinį stisine- 
szima, paskui norėjos vienas 
eiti namo, bet ji nuo jo noat- 
silikusi. Supykęs ir nužudęs.

Kauno apygardos teismas 
už toki nieksziszka dalba nu
baudė ji 15 metu sunkiųjų dar
bu kalėjimo. Padiive po .neku
rto laiko malbries *pi’aszyma
.»- . M * . MM*.
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CAP1TAL STOCK $125,000.00
SURPLUS IR UNDIVIDED

PROFITS $023,358.02

Mokume 3-czlu procentu unt 
sudCtu pinigu. Procentu pride-

ti buvo ir vyrai keli, 
Pacziuoii ir paseno. 

Gražiai Vis; 1)6 vi jos i,
Pacziuoii ir paseno.

K

A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKA3 GRABORIUS 

MILL A PATTER3ON SYS?, 

ST. OLAIR, PA, .
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iy blaiviai laikėsi,
Szoko ir dainavo, 

Ba priėmimą puiku gavo.
o
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į Iszbahamuoji Ir laidoja mlruaiuai 

ant visokiu kapiniu. Pagrabus pa- 
ruoszia nuo papraszcziausiuiktpra
ant visokiu kapiniu. Pagrabus piki 
ruosxia nuo papraszcziausiuikipra 
kilniausiu. Parsamdo automobilius 
dėl laidotuvių, veseliu, krlksaty- 
niu ir kitiems pasivažinėjimams, 
įsi Frackvilles, Port Carbon *r i|s 
kitu artimiausiu miestu j 
pareikalaus mano pafarnaėi 
tosldiiu man duot žinia o prib

Lyg vakarui "gražiai apsiėjo, 
Tiktai dvi motoras szvairuoti 

pradėjo, 
TnojaUa pradėjo zurzėti, 
PiktŽodžiu nepavydėti,

r

r dain prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
Į 1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
h '
j ka nepaisant ar mažas ar didelis, j yįena sako: asz pasigerti galiu, 

pasigailėtu ir dovanotu jam j
Al T t ■ W’

Respublikos Prezidentui,
1

skirta bausme, bet prąszjTnas
liko gtmeątas,liko gtmeątas,

A

■ turėtumėt reikalaus su musu ban- <
k<

kad
G. W. BARLOW, Pres.

J. FERGUSON, VįcG-Pros.ii’Kns.
*v.'. . ’•'! • ' * ,» ■ ’■ I, ■
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Ba vaiku turiu, ’ 
O tu neturi, 

Kad ir labai nori.

pareikalaus mano pai

In trumpa laika. ..
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ŽINIOS VIETINES

«w» O

ta ja

rinki

Suimtoj 1-ma diena Lap- 
kriezio — November.

— Suimtoje pripuola Visu 
Sz vent uju.

— O kad szimet Užduszines 
pripuola Nedėliojo, todėl baž- 
nycziojo apvaikszczios 
diena Panedolije.

— Kita Ftarninka
Inai. Balsuokite už Hemphill 
ant Gubernatoriaus.

— Mergina, kuri pasidavė 
kaipo Mare Janczius ir gyvena 
ant 26 N. Oak ulyczios MaHa
nojui (tokios ulyczios mieste 
nesiranda) likos 
Pottsvillos kalėjimo, kuria su
rado du vyrai arti Frackvilles. 
Mergina pasako kad pabėgo isz 
namu isz priežasties nopasisc-
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PAMINĖJIMAS VYTAUTOlį;™;,
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SHENANDOAH
DAUG ŽENKLYVU SVETE

LIU DALYBAVO BAN- 1
KIETE, PAMALDOS, 
KONCERTAI, PR A. 
KALBOS NUSISE

KĖ GERAI.
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kuris perstatė burmistrą
V « S A IĮ LE
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Sarpalin, kuris pasveikino sve- 
czius atiduodamas visiems rak
tus svetingumo miesto del sve- 
cziu. Po tam kalbėjo p. Gegužis 
prezidentas S.L.A., kongresmo- 
nns Brumm, ex-gubvrnatorius 

slidžia Houck,

_ t “T i,' 
tikras įpriotolis darbininko
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o 
priek tam yra labai nevidonai 
prohibicijos ir stengsis ja ja 
visokeis budais isznaikint jei
gu bus iszrinktas, bet Pineho- 
ttas yra sausas kaip szak i ir 

, kad 
prohibicije užlaikyt visoms, 
spėkoms.

Isz visu pavietu Pennsylv i- 
nijos, o yjiatingai isz Berks, 
j

I y.

ir MtęngHi-R jaja

Brumm, 
Pinehot, slidžiu Houck, kun. 
Karalius ir ant galo Lietuvos 
ministeris jojo ekscelencija V. 
K. Balulis isz Wash ingi o no, 

Į kuris kalbėjo Lietuviszkai ir 
Angliszkai, 1’arp kalbėtoju pa- 

isz Muhano- 
kelis puikus 

da Iv be Ii ns ant smuikos 
uos Žardockaito 
sudainavo gražu duota.

Žodžiu visi programai tojo 
paminėjimo nusiseko kuoge- 
riausia o tame priguli didele 
gariu* vietiniam prabaszcziui 
kun. Karaliui už jojo rūpestin
gumą ir nenuilstanti darbavi- 
nm kaipo ir visiems kilioms ku
rie prisidėjo rūpestingai dirb
dami kad V’ylauto Didžiojo pa
minėjimo diena pasisektu taip 
puikiai.

kovos lyg paskutiniam 
užlaik vt

Shenadoris kaip stovi da I 
kio tautiszko paminėjimo, del "Wi Mockaicziuto 

koki jaus

ti

savo didvvriu
I urejo 
Diena paminėjimo Vytauto. 
Prasidėjo su pamaldomis Szv.

> ba'žnyezioje kūrinsią 
dalybavo ir vyskupas O’Hara 
isz Filadelfijos. Miszias cele- 
hravo kun. Dubinis isz Shamo- 
kn, kuriam asistavo kunigai

-- — t - .... w VI . -v- “ “ ’ ■ - » • r »» , , i

levams kurie Mare parsivežė jsz Frackvilles. Matulaitis isz

neturėjo, 
Seredoje 2!) Okobcrio. 
paminėjimo

pą gra ji n o
o pa

ir Auszriute

uždaryta Jurgio

kimo meilėje. Pnanoszta josios Xanorta isz Hazleton,^Norbuta

namo.
— Kun. Czosnn ir kun. Nor- 

bnta isz Frackvilles, dalybavo 
hanketelijo duoto ant garbes 
kun. Matulaiczio isz St. Clair, 
kuris nosenei sugryžo isz Lie
tuvos lankydamasis tonais ke
lis menesius.

— Poni Florence Lukasziti
nas atidarė patogumo parlora 
po vardu 
Shop 
visa szita sanvaite 
duos 2 doleriu verties patogu
mo pomaeda del padahinimo 
veido už viena doleri. Moterė
les pasinaudokite isz tojo bar- 
geno ir atlankykite josios par
lora, nes ir plaukus pnikei pa
taiso ir s u garb i nuo ja.

»»
4‘Florence Beauty 

ant 18 E. Pine u)i. Per 
szita sanvaite par-

Andriai R<*k-— Poilsi vai 
laicziai, sūnūs Juozas ir duktė 
Albina, W. Centro uli., poni F. 
Molusziono, dūkto Izabele ir p. 
Antanas Kaszinskas, motoravo 

.pas gimines ir pažystamus 
Scran t one, Wilkes-Barre, King 
stono, Pittstono ir Inkermone. 
Automobiliu varo 
Rėklaitis.

p. Juozas

- Isz prit‘ža>tios apvaiksz- 
cziojimo Mitchell Day, Soredo- 
jc visos kasyklos nedirbo taja 
diena.

isz Frackvilles, Matulaitis isz 
St. ('lair, Knncoviczius isz 
Mount Carmel, Klevinskas isz 
Tamaqua ir kiti.
choras po vadovyste profeso
riaus Grigoraiczio giedojo mi- 
szias kokiu szi o jo parapijoj ir 
apylinkėj da nebuvo girdėta, 
nes choras gieda tikrai artis- 
tiszkai. Pamokslu pasako kun. 
Stonis, kuris lankosi isz Lietu
vos, Lietuviszkai o vyskupas 
O’Hara pasveikino visus An
geliškai pareikszdamas ir C’ar- 
dinolo Dougherty gerus linkė
jimus.

Po piot atsibuvo puikus kon
certas High School kuriamo 
dalybavo Mahanojans, 
Philadelphia ir Shenandoah 
chorai, 
Amerika V. Balutis ir kiti kal
bėtojai. Daktaras Petrikas bu
vo vedeju koncerto, kuris savo 
priderino atliko pasekmingai.

Puse po septintos valandos 
vakare Fergisono hotelija atsi
buvo bnnkietas, kuriamo daly
bavo sveteliai isz visos szios 
apylinkes kaip miesto, Minors- 
villes, Mount Carmel, Shamo
kin, Hazletono ir kilu aplinki
niu miestu. T'ostmasteriu buvo 
Albinas Milianckas isz Shona-

Knnco vieži ns

Mahanojans

New

Nenori Pinchotto
patįs republikonai 
BALSUOS UŽ DEMOKRA
TĄ JOHN M. HEMPHILL

KURIS YRA ATSAKO - 
MIAUSIAS ŽMOGUS

ANT TOJO URĖDO.

ir 
Lietuvos pasiuntinis

Philadelphia. — Visa Repn- 
bliszkoniszka. maszina šukele 
revoliucija prioszais Pinchotta, 
kuris eina ant republiszkonisz- 
ko tikieto ant urėdo guberna
toriaus Pennsylvanijoi, o tai 
del to, kad jisai yra savmyliil
tis žmogus, paniekino savo 
draugus ir geidže pasirodyt su 
savo cariszka galybe su savo 
milijonais. Žymiausi republi
konai prasiszalino nuo jojo ir 
szelps iszrinkimo deinokratisz. 
ko kandidato ant gubernato
riaus John AI. Hemphill, kuris 
yra sztaut budo žmogus, ka
riavo Francijoi laike avietines 
karos, yra goru advokatu ir

paniekino 
feidže pasirodyt su

yra goru advokatu
■ 1.... — - »•

isz Berks 
Schuylkill ir Lancaster, ateina! 
žinios, kad visi rcpublik<m:ii ! 
staezei Imi subs | už I lompli'.ii,;

kių! visi

domokratn; o jeigu patiems r<*- 
publikonams dagriso Pine! Ai
tas, tai galime suprast kad ,• 

’baisei neapkenezia.
.John M. Hemphill yra k m- 

didatu ant demokratiszkos ir 
naujos partijos Lilioral. Einant 
balsuot galite balsuoti papras
tai pilna Republican tikinta, 
bet duokite ir kryželi szale 
John M. Hemphill ant Gover
nor.

Jau laikas turėti permainai 
Pennsylvanijos palitikoje, nes 
nokurie ponolei t ei p insisk ver
ba in politika kad sako, kad 
juju tiiekas neiszmcs, bet tai 
priguli, nuo žmonių, kurio pa

savo galybe, a teina n- 
r in kiniuose kurio pri

puola Uta minko, 4 Novembo- 
rio 1930.

Pinchottas yra milijonie
rium ir tiktai del garbes goi- 
džo pasilikti ' gubernatorium.

ir krvželi

)

rodys 
ežiuose

v ra ♦

mažai paisydamas apie gerove 
prasto darbininko. J i ji tiktai 
suszolpinejn 
bažnyczios,

inszurenc

protostoniszkos 
kurios atiduoda 

savo kaklus del prohobicijos ir 
todėl darbuosis ant iszrinkimo 
savo Pinchotto.

Koturesdeszi m t s
kompanijų ir daugybe bankie- 
riu turėjo savo susirinkimus 
ant, kuriu nutarta szolpti kan
didatu Hemplull apt guberna
toriau#; nes visi yra prieszingi 

, jeigu butu
tai butu priežaste 

dideles bedarbes ir sunkenybes 
del darbininku Pennsylvaijoi.

. a « f a na •

Pinchottui, kuris 
iszrinktas,

Hemphill prižada žmoniems
*w • • • • « "t * • Y ■

v

kad jeigu jisai bus iszrinktas
' i

Szv. Franciszkaus bažnyczia, Assisojo, Italijoj, kurioja praeita Subata likos surisztas 
mazgu moterystes karalius Borisas isz Bulgarijos su karalaite Giovana isz Italijos. Szitoji 
bažnyczia likos pastatyta 1228 meto po mireziai tojo žymaus szventojo. Garsus artistas Gio
tto su savo mokiniais iszmaliavo jo vidų bažnyczios, kurios paveikslai yra sziadien aiszkus ir 
geram padėjimo.

gubernatorium, tai stengsis at- 
sznukti prohibicije Pennsylva- 

v a Ii o i 
jnju

uijoi, bus iszlikkimas 
žmonių ir darbuosis del 
geroves o no del didžtureziu.

No tik politikieriai ir žymus 
žmones atsimoto nuo Pinchot
to bot ir didžiausiu Philadel- 
phijos laikraszcziu iszduotojai 
kaip: Ledger, ICvening Ledger, 
Inquirer, Record, Democrat, Į 
-Daily Nows, ir kiti, kurie sako 
kad Pinchottas yra veidmainis, 
ir niekados nebuvo tikru ir 
teisingu republikonu ir dabar 
visi tiejoi laikraszcziai prižada 
szolpti .szlapiaji kandidate 
.John Hemphill ant gubernato
riaus Pennsy Įvairi joi.

.szlapiaji

REIKALINGAS.

Darbininkas ant farmos ku
ris moka karves melžti ir kitus 
visus reikalingus ant farmos 
darbus. Turi mokėti Husiszkai 
ar Lcnkiszkai kalbėti. Su mo- 
kosezia susitaikinsime, 
szaukile sziuo adresu:

Mr. J. Borik,
ILF.D. -Box 118,

Sellersville, Pa.

Dr. T. J.Tacielauskas
Pirm u t inis Liotuviszkne
Dentislas Mahanojuje

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

---- •. - .v , s~. - - - - , —g w„na
A t si- 

H.

Skaitykite “Saule”

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

Telefonas 481

VINCAS MINKEVICZIUS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

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

Ofiso telefonas—11G Namo telefonas—799

— Gedimino Politikos Kliu- 
has, laikys dididi susirinkimą, 
Pancdcli vakaru, Lupkriczio 

>s Saloje. 
Visi balsuotojai yra užpraszo- 
mi atsilankyti, nes bus ap- 
liyarstomi dalykai, kas link 
.(Įtrinaneziu rinkimu, kvieczia, 
■»{#t) Komiti‘tas.

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

Girardville, Pa. — 
Sfcibuvo laiilot lives

$
o 
•S

vakaru. 
Pa ra p i ji

$I»
$i

* ... — Seredoje 
^įf^ibuvo laidotuves 
£$4iukevicziaiis su pamaldomis 
tUĮa’. Vincento bažnycziojt* ku- 

daugelis žino-
j8iA'. Vincento baž 

dalvhavo J hm.

.Jurgio

.Mount Carmel, Pa. — A. 11- 
cevieze, 48 metu, mirė namie 
po ilgai ligai. Buvo jisai dažiu- 
retojum Pleasure Parko arti 
czionais ir žinomas del dauge
lio žmonių. Palaidotas isz na
mo savo tetos.

<* e
■

' New Philadelphia, Pa. — Be
nas Szimanskis, 35 metu, ku
ris sirgo koki tai laika, įniro 
Schuylkill Haven ligonbuteje. 
Paliko teviis ir du vaikus.

Tamaqua, Pa. — Tamoszin? 
Damhrasukis likosi sužeistas 
per nukritimą anglių No. 14 
kasyklosia. Likos nuvežtas In 

• Coaldale ligonbuti ant gydimo.

> New Britain, Conn. — 1 *erei- 
ta' Nedelia Lietuvis Juozas 
Bružas suvažinėjo kita Lietuvi 
seneli Katkauska, kuris mirė 
l’dncdelio ryta vietinėje ligo
ninėje. J, Bružas buvo polici
jos suimtas, vėliaus iki teismo 
po užstatu $1,000 paleistas.

' ii

IBZ WILKES-BARRE IR 
APLINKINES.I

— Ugnis sunaikino du na
mus Da|U«ef padarydamas ble- 
db£ant 20 tukstanoziu doleriu. 
Žmogių tame -laiko namuosia 
nes i re do, nes iszvažiavo in sve-

elta? ant 20 tukstaneziu doleriu.

eitus.
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Darodimas Muso Pirmybe
Deimantu Prekių ::o o • o
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;>>>•

’v

;<i

<1

•>

:y:<
"AV

IWEETHEART 
PAIRSIU
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60...............

Du Graži Deimantini žiodai, tikro 18-kt. 
Vienas turi dideli deimantą, kitasaukso.

7 deimantus.

I
Abudu už viena preke $60.00

'£*7’Suteikiu padeka- 
kavone del Mahano- 
jaus ir apelinkiniu 
gyventoju, už ju pa
rama, nužengė mane 
iki manižieriaus RE
GAL & BLUM Jewel
ry Sztoro, ir turiu vil
ti jog mane parenki
te ir ateityje. Paro
damas mano szirdin- 
guma, suteikiu szi 
Dideli Pigu Pardavi- 
ma ir duodamas DY
KAI Deimantini Žie
dą su kožnu pirkiniu 
siekiant $20 ar • dau
giaus. ‘Kesz’ ar ant 
Iszmokeszczio.
J. PERKAUSKAS, 

Mgr.

suteikiu

;< •

M

Naujos Mados Bulo
vą, 15

fitL

5750

Gvarantiname
Viską Ka Parduo

dame — Jeigu 
Negalime Ka 

Gvarantyti', Tai 
To Neparduoda
me.
J. Perkuutkagj Mgr.

akmenuku $ 
Laikrodėlis - $37.50, <
ar ant iszmokeszczio.

8 Dieninis kieto medžio,(Mahagony) 
Puikus Laikrodis, Preke $7.95 ar ant 
iszmokeszczio.

D YKA1!

i
Tikras Deimantinis 

Žiedas, tikro aukso, 
DYKAI! su kožnu 
pirkiniu už $20.00 ar 
daugiaus. *Už ‘Kesz’ 
ar ant Iszmokeszczio.

Duodame pilna verte preke 

mumis pirkta, jeigu norėsite ® 
permainyti ant 
deimanto.
J. PERKAUSKAS, Mgr. J

j už bile koki deimantą pas J

didesnio

i I

z

An Iszmdkoszczio.
Tikras Deimantas, Žiedas, isz 18kt., Balto

Aukso. An Iszmokeszczio. Preke $37.50

Perkolatorius,gelis su .Peiluku
ICIgiuo Laikrodėlis, lencuge 

vertos $30, ICloklj’ikini^
susidedantis isz 4 szmotoliu
Tiktai,..........................$12.95

KAMPAS, VIRGINIA IR SENECA STS., Telefonas 629-W

SHENANDOAH HEIGHTS, PA.

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

geriausi

SHENANDOAH ABATTOIR CO.,
SHENANDOAH, PA.

Klauskite Savo Sztorninko Duonos Iszkeptos
JONO MOCZULSKIO BEKERNEJE

Gardi Balta ir Rugine Duona.

Visokiu Keksu ir Pajų.

Sveikiausia ir Geriausia Iszkepta Duona!

M*,,

$ 
mumis tik $16.75, ar ant 
iszmokeszczio.

REGAL & BLUM, Inc. v ,r
» CREDIT JEWELERS - 110 W. CENTRE ST., - MAHANOY CITY S
§ Jaigu Galite Pirkti Pigiau Už “Kesz, ’’Mes Tada1 Sugražiname Skirtumą! g

1

110 W. CENTRE ST.,
*—« ——,i ii—P" *

PADARYKITE SAVO TESTAMENTA

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY. PA.

MEMBER OB'THE FEDERAL RESERVE SYSTEM
Yra pasirengia patarnauti jumis kaipo administratorium, 
apiekunu ar ekzekvtorium.
Jeigu nepadarote testamento tai sztai kaip juso turtas 
buna iszdalytas po juso mirties.
1— Jeigu nesiranda vaiku tai visas turtas pasilieka vyrui 
ar moterei.
2— Jeigu randasi vienas vaikas tada puse turto pasilieka' 
vaikui ir puse vyrui ar moterei.
3— Jeigu randasi du ar daugi aus vaiku tada treczia dalis 
pasilieka vyrui ar moterei o 2/3 dalis būna padalinta ligiai 
tarpe visu pasilikusiu vaiku.
Merchants Banka prigelbes jumis padaryti testamenta.

vaikui ir puse vyrui ar moterei.

Ml




