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ISZ AMERIKOS APGAVO NASZLE
ANT 3,600 DOLERIU

TRUCINO ŽMONIS

Su Munszaine Ir Su
trintu Stiklu

Pardavė Jai Kailinius
Nevertus Nieko

SU PAGELBA JOSIOS 
MYLEMO.

KAD GAUTI UŽ JUOS 
INSZURENC.

Brooklyn, N. Y. — Evening 
Graphic pranesza, kad Brook- 

; iszkelti 
vadinamo * !

lyn Supreme Court 
aikszten darbai 
‘ ‘ žmogžudybi u empori ūmo, 
kur tūli nupuolė vyrai apdrau
džiami keliolika tukstaneziu 
doleriu, 
nuodinga degtine ir

Pbiladelphia. — Policija szia- 
diOn jeszko laivoriaus, 
cziaus ir mylemo, kurie apgavo 
naszle Stella Karczevskiene, 40 
metu gyvenanti ant 2635 E. Le
high avė., nuo kurios iszviliojo 
3,600 doleriu, kuriuos jai pali
ko m irusis vyras.

In trumpa laika po palaido
jimui savo vyro, atėjo pas ja 
kokis tai Harry Dombrovskis 
isz Chester, pavadino jaja pir
mu vardu pasakydamas,

geru prietelium josios 
mirusio vyro ir apreiszke, kad 
su jaja norėtu apsipaeziuoti, ir 
būti tėvu del josios trijų sic rai
teliu. Ana diena vela atėjo in 
sztoreli naszles, pirko kelis ci- 

sakydamas, kad norėtu 
Besikalbeda-

kriau-

kad
,ps yra

) Kamarauskiene rei-

pa-

lu. Kama rauskas

o vėliau nuodijami 
maltu 

stiklu. Szis dalykas paaiszkejo 
teisme, nagrinėjant Walter Ka
marausko byla, kurioje jo žmo. 
na T
kalavo $250 teismo iszlaidu Ir 
$20 savaitei a limeni jos.

Kamarauskas teismui 
reiszke, jog jo žmona esanti pi
nigu grobike, ir isz savo puses 
kaltino ja apdraudime burdin- 
gieriu didėlėms pinigu sumo
mis, o vėliau j u nuodymu ne
tikusia degtine ir maltu stik- 

pareiszkc,
jog ji jo uždirbtais pinigais ap
mokėdavo apdrauda ir pirkda
vo nuodinga degtine. Apdraus
tiems mirus, ji gaudavo dide
les pinigu sumas nuo apdrau- 
dos 'kompanijų. Pareiszkimo 
yra paminėta Stanislovo Ste- 
ponaiezio ir Marytno Czesnos 
pareiszkimai, kurie nurodo, 
kad Kamarauskiene jiems siū
le po $100, kad jie indei u mal
to stiklo in dvieju jos apdraus
tu vyru degtine. Kamarausko 
gynėjas advokatas 
Briedis.

garus, 
ja vesti tuo jaus.
mas su naszlelia, inejo in szto- 
reli kokis tai vyrukas sakyda
mas kad jisai gyvena Camdene. 
Po tam atėjo kokis tai laivorius 
kuris sakėsi kad priguli prie 
Lenkiszko laivo,
savo giminiu kuriems 
dovanas isz tėvynės.

Užklausta jojo kokias dova- 
s, ant ko at

sake, kad turi puikiu kailiniu, 
Kiiaittzius pirko vienus kailli- 
nius už 50 doleriu, norėjo dau
giau pirkti bet jam laivorius ne 
norėjo parduoti.

paszna'bždejo in 
kad j i ji pirktu

kailinius — 80 isz viso, o jisai 
jai sugrąžys pinigus “ vėliaus. 
Naszlele nuėjo in banka iszeme 
3,600 doleriu ir kailinius pirko.

iszcit, 
eiti ant

jeszkodamas 
atvežė

ndės turi atsivožė

Steponas

Bir-Kamarausku i susi vede 
želio men. 19 d., 1923 m., tris 
metus relinu Kamaruusklene 
apskundė savo vyra už žiau
rumu ir jis buvo aresztuotas. 
Tuoj po to ji pradėjo užsiimi
nėti “apdraudimo”

Už visus tris ji gavus isz ap- 
draudos kompanijos $4,388.

bizniu.

MEKSIKOS KASYKLOJE 
ŽUVO LIETUVYS.

Mexico City. — Juarez Chih. 
Meksikoje, kasykloje užmusz
tas Lietuvys Jonas Klimas, ku
ris Lietuvoje paliko vaikus. 
Velionis turėjo broli Jungtinė
se Valstijose. Vienybes kores
pondentas raszo, kad jeigu at- 
siszaukes brolis pasirūpintu, 
tai isz kompanijos galima bu
tu iszgauti jo palikta turtą.

VISA SZEIMYNA SUMALTA 
ANT SMERT PER TRUKI 

KURIS TRENKE IN 
AUTOMOBILIU.

Milwaukee, Wis. — Visa szei- 
myna susidedanti isz keturiu 
ypatų likos sumalta per elek- 
trikini truki Chicago, North 
Shore ir Milwaukee, kuris tren
kė in automobiliu ant skerske
lių Oakwood. Užmusztieje yra: 
A. Jutras, 40 metu, jo pati, 
duktė Eleonora 14 metu ir Rita 
8 metu.

Jutrai sumano iszvažiuot pa- 
sivažinet in užmiesti. Važiuo
jant per skerskeli nepatemino 
atbeganezio triikio,
60 myliu in valanda, trenkda
mas iii. automobiliu kuri 
trauke net 1,500 pėdu pakol tyma Pittsburgh Motor Club, 
sustojo. Nelaimingu kūnai li
kos iszmetinti po visa kelia.

Jutras dirbo kaipo mėsinin
kas Cudahy Packing kompani- 
Jo.i- _______
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N UŽ U D E
LIETUVAITE

Užvydus Jaunikis Su
tiko Mergina Ant 
Ulyczios, Kuria Nu- 

szove Ant Smcrt

NEBASZNINKAS 
ATSIKĖLĖ ISZ 

LOVOS

W i 11 i a m

PATS NUSISZOVE.

— Praeita
Helena Szu-

Palme r t on, Pa.
Ketverge, kada 
kiute, 19 metu ėjo su savo moli- 
n ir mažu
Palmertone, staigai priėjus 
prie jos Louis Prairie, 26 metu 
i s z 11 ’au k e s re v o 1 v e r i 
mas:

broleliu ulyczia 
staiga!

nuszau-
ir su tais žodžiais paleido 

užmusz-

bet

szaukda-
“Tu buvai su kitu vyru 

vakar, asz tave už tai 
siu”, 
du szuvius in Helena
damas ja ant vietos.

Po tam nu'beges tolinus, szo- 
ve pats shu in smegenis ir atli
ko ant vietos.

Prairie merginos! su Helena 
daugiau kaip 'metus laiko,
Helena ant galo atsikratė nuo 
jo ir daugiau nenorėjo su juom 
draugaut i. Tasai isz’didelio pa
vydumo ant galo nuszove mer
gina. Kur jisai gyveno, tai poli- 

g sziom laikui nedažiiu)-c i jas ly 
jo.

ATSITIKIMAS 
GIRTUKLIO SU VELNIU. 
Wilkes-Barre, Pa.

stantas Lelakas,

Kria uezius 
ausi naszleles J

Kon- 
') metu, gyve

nantis Picine,ima diena taip 
užliejo galva munszaine, 
jam nudavė kad mato velnią, 
kuris pradėjo paskui ji vytis o 

jojo bėgti, 
sžaukdamas kad ji žmonys gel
bėtu nuo ragoeziaus.

Lelakas inbego in kelis 
mus norėdamas pasislepi 
ragoeziaus, o paskui ji bego ir 

jauja žiopliu. Kiti uždą-

•> - 
u.

kad

jisai pradėjo nuo

lia
uno

ĮSZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIĄ ).
Prenumerata Kasztuoja: Amerike ant viso meto $3.00 

Europoje ir Kanadoje $4.00 ant viso meto
n ■■ --■■■■ || I

Lalukui ir Pinigus visada siuskite tik ant szlo adraao!
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Isz Visu Szaliu
DU MIESTAI

SUGRIAUTI

UZGRABINIS 
BALSAS

Kada laivorius ketino 
apreiszke, kad Bijosi 
laivo su tiek pinigu, nes ji gal 
kas apvogti. Papraszc kad nasz 
les meilužis ir kriauezius eitu 
su juom, ant ko abudu noringai 
sutiko ir kaip iszejo tai dau
giau j uju naszlele nemato su pi
nigais. Visi trys buvo susitarė 
apvogti tokiu budu naszle. Kai
liniai niekam neverti, papras
tos skaros szu n u.

didele gauja žiopliu. Kiti užda
rinėjo priesz ji duris o kas to- 
kis paszauke policija.

Atvažiavo du motorcikliniai 
policijantai, bet Lelaka velnias 
tolinus vijosi ir matyt nenusi
gando policijos, kuri turėjo 
naudoti paikas ant apmalszini- 
mo ir nutarė kad jam bus sau
giau kozoje ne kaip ant uly
czios. Bet Kostas taip mėtėsi in 
szalis, kad ji reikėjo gerai ap- 
daužyt pakol ji apmalszino ir 
nuvožė in ligonbute apsupta in

UŽRASZE SAVO NAMA IR sklidimus kaip kūdiki su palu-
kėnis. O kad negalėjo užmokėti 
25 dolerius bausmes todėl ji už
dare kozoje.

Mitzi” sziadien yra tur

$15,000 DEL SAVO 
KATINO.

San Gabriel, Calif. — Gal ka
tinas “
tingiausiu isz savo veisles ka- 
cziu nes pagal testamentą mi
rusios Mrs. Maude F. Ide, kuri 
paliko turto apie milijoną do
leriu, paliko savo narna verties 
$15,000 nuo kurio procentas eis 
ant užlaikymo josios numylėto 
katino “Mitzi”.

Katinas turi del saves
kiai papuoszta pakaju kaipo ir 
tris kitus pakajus del savo 
linksmumo. Del tuju, kurie ji 
prižiurines paliko $5,000 kaipo 
atlyginimo.

p ui-

SURINKTA DAUG TAKSU 
NUO GAZOLINO.

Pittsburgh, Pa. — Kožnas 
locniuinkas automobiliaus Pen- 
nsylvanijoj iszdave paprastai 
po $12.20 taksu už sudeginta 
gazolinu, kurios iszpyszkino 
320 galonu in laika asztuoniu 

nu- menesiu szimet, pagal apskai-

SUDEGINO NAMA IDANT 
AGENTAI NESURASTU 

MUNSZAINES.
Pottsowu, Pa. — Katre Ja- 

reckiene, 38 metu, likos imirti- 
nai sužeista o namas sudegė 
lyg pamatu Linfielde, penkes 
mylės nuo czionais, kada Ja- 
reckiene užliejo ant pecziaus 
gazolino, laike kada steitine 
policija dare krata stuboj jesz- 
kodami munszaines.

Pagal policijos apsakyma, 
kada darė krata, motore stai
gai užliejo gazolino ant pe
cziaus tiksle atkreipimo atydos 
policijos nuo jeszkojimo. Mo- 
teres szlebes sužsidege nuo 
liepsnos iszbegdama laukan, 
kur policija užgesino liepsna
ant jos. Žemu t ine dalis motores 
kūno baisiai apdegė ir kaip ro
dos mirs.

Pcnnsylvanijoj parduota del 
automobilistu in taji laika 536- 
427,159 galonu gazolino už ku
riuos valdžia surinko $20,104,-

lt. o .i r232.35.

nuėjo Prie stalo
PAVALGYT.

I01 ■ • ,r

Marengo, Iowa. —
Du Iželi, 87 metu farmeris, kuri 
dak tarai 
ana diena 
nuėjo in kuknia, 
stalo ir pavalgė 
I lis.

Jauezinosiu kaip vaikas” 
pasako senukas savo draugams 
kurie atėjo pasveikint ji su- 
gryžtant isz “ano svieto”.

Dalzellis staigai susirgo pa
ralyžių. Paszauktas daktaras 
negalėjo jaust plakimo szirdies 
ir apreiszke szeimynai' kad li
gonis yra. miręs. Szeimyna keti
no važiuoti parsivežti grabo- 
riu, kad sztai vienas isz atėju
siu kaimynu užtėmi no krutėji
mą muskulo ant veido. Pradė
jo ji atgaivinę! ir in puse 
landos 111 a «> ei r#»»i i *

pripažino mirusiu, 
atsikėlė isz lovos 

atsisėdo prie 
gardžius pie-

nebaszninkas

vaikas

va-
nt gi jo. 

Pergulėjo dvi dienas lovoje, po 
tam pats atsikėlė ir nuėjo

tkuknia pavalgyt 
bai alkanu.

m
nes buvo la-

NUŽUDĖ ŽMOGŲ UŽ 500 
DOLERIU.

San Antonio, Tex. —- Policija 
suome czionais kareivi Lexie 
Jones isz San Houston fortecos 
už n u žadinimą suparalyžavoto 
žmogaus Qaniolio Uhr už 500 
doleriu, kuriuos jam pasiūlė 
serganezio Uhr pati. Policija 
aresztavojo ir nelaba moteria.

ap-

viso

ap-

AMERIKONISZKI GYVEN
TOJAI APSIDRAUDĖ ANT 

65,000,000,000 DOLERIU.
New York. — National In

dustrial Conference Board szio- 
mis dienomis paskelbė, kad 
nuo pradžios 20- to szimtme- 
czio Amerikoje gyvybių
draudimas kasmet padvigube- 
jp.

Pabaigoje 1929 metu 
je Amerikoje buvo iszduota 21 
000,000 paprastu gyvybes
draudimo polisu (inszurenc) 
$55,000,000,000 sumai ir 
pat metu iszduota 
industrijiniu g;: 
dimo pilisu $10,000,000,000 su
mai, *

'Pas parodo, kaip spareziai 
Amerikoje insiszaknejo papro
tys apdrausti žmonių gyvybes, 
o tuo pat laiku surenkami pini
gai už apdraudimus eina apy
varton kraszto pramonei 
ekonominei būklei gerinti.

tuo 
45,000,000 

yvybes apdrau-

Paskutines Žinutes
Washington, Pa. —

it

En
terprise kasyklos prigulinezios 
prie Youghioheny Oil Co., ku
rios buvo sustoja per du 'mene
sius, pradėjo dirbti —
lėkusiu uplaikydami darbus.

200 ang

11 Indianapolius, Ind. — Už 
tai kad jojo duktė perinai ne 
negera czeki ant $150 ant pir
kimo puikiu szlebiu, josios le
vas Richard Guiry, 61 metu, 
nuszove jaja ant sinert, po tam 
pats sau atėmė gyvastį isz 
sa rmatos.

>

61 metu

Drebėjimas Žemes Ita
lijoj Užmusze 140, 

Sužeidė Iii 500 
Žmonių

Užmusztas Vyras Tele- 
fonavo Paežiai Kur 
Randasi Deimantai

KURIUOS JAM PAVOGĖ 
NEŽINOMAS YYRAS.

Francija. — Jurgis

PADARE DAUG BLEDES.

Senigallia, Italija. — Try 
smarkus drebėjimai žemes da
vėsi jaust daugeliuosia mies- 
1 uosiu prie pa.ki’aszcziu Adria- 
tiko mariu, nuo ko pražuvo ma
žiausia 140 žmonių, sužeista in 
daugiau kaip 500 žmonių o 
blodes daeina ant szimto mili- 
jojru doleriu.

Mieste Sanigallia 
puiki bažnyczia 
to kaipo ir 
Telegrafai ir telefonai sutruko 
visur ir negalima aplaikyti tik
ru praneszimu apie nelaimes. 
Eroplanai nulėkė ant tuju vie
tų isztyrineti smarkumo drebė
jimo ir kokias blodes padare.

'Miestai Arezzo, Groti mare 
Ravenna, 
Marbetata, Mondalfa, 
Faenza ir Borozzo likos kone 
visiszkai sugriautais kaipo ir 
daugelis kaimeliu baisiai 
kentėjo. Ligoubucziai pripildy
ti sužestaisiai; kareiviai pribu
vo in pagelba su maistu, biidy- 
kems ir gyduolėms, kaipo ir 
palaidoti mirusius ir dažiureti 
sužeistuosius. Žmonys ant pir
mo drebėjimo iszhegiojo ant 
ulycziu, bet kada sugryžo in 
namus, antras drebėjimas taip 
sukratė sutrukusius murus, 
kad sugriuvo užgriaudami žmo 
uis.

Trys drebėjimai davėsi jaust 
nuo Triesto lyg
Rymo. Marios iszkilo ir kaip 
kur užliejo daugeli aplinkiniu. 
Keli laivai likos sutcsz'kinti ant 
uolu.

Drebėjimai buvo visai neti
kėti ir stebėtina kad daugiau 
žmonių nepražuvo kaip danesz- 

visitr apskaityta

kaip

s

sugriuvo 
o o<Szv. ba kramen 

Qvartaro palocius.

Fano,

Per- 
pa vogtus paeztinius 

Money order New Yorke, Szi- 
mas Gardner, likos nubaustas

SHARKEY KUMSZOZIUO- 
SIS SU STRIBLINGU.

Chicago. —Czikagiecziu spor
tai pasinio Jack Shark! u i 60,- 
000 doleriu idant kuinszcziuo- 
tusi su Young Striblingu Sau- prasižengimus. Nesulauks ai-

■ ošio mėnesy ja "ateihanti meta.

11 Shamokin, Pa. — 
mainės

ant 207 metu in kalėjimu už 54

įsėdėti savo bausmes.

ISZDŽIOVINTAS, 4,000 ME
TU AMŽIAUS ARELIS

ISZPRANASZAUJA 
KARUS.

Londonos. — Lord Rolierf. 
Baden-Powell, Anglijos skau-Ii 
tu szefas, pasakoja toki daly
ką. Dar 1887 metais Egypt e 
iszkasta arelio mumija, 

apskait liavimais
4,000 metu sena. Mumija par
gabenta in viena privatiszka 
muziejų. Užėjus Anglijos ka
rui su Afrikos “būrais,” pa
stebėta, kad 
“prakaituoja kfauju

kol tik karas baigėsi. 
Lygiai menesi ankseziau priesz 
didiji pasaulini karu iszdžio- 

arelis vėl pradėjo 
” darės.

pasakoja toki daly-

visais

tęsęsi

J

nesurasta,

Fabriano, 
Morazza, I

mi

Nea poliau s ir

ta bet da ne 
bledes, nes negalima in 
vietas da važi not i.

taisės

p riek

l^a ryžius, 
Mercier, žentas deimantu kup- 
cziaus Teofilo Latour czionais 
iszkeliavo su reikalu in Lvona, 
paduoti brangiu deimantu, kur 
tikėjosi padaryti puiku bizni. 
In kėlės dienas po iszvažiavi- 
mui, pranesze uoszviui buk ki
tas kupezius at važiavo pirmiau 
ir biznis nepavyko. Nuo to lai
ko szeimyna nemte gyvo Jur
gio, nes sugryždamas namo, pa
tiko baisi nelaime ant geležin
kelio kurioje Mercier likos už
musztas. Lavona atveže namo 
bet deimantu pas ji
kurios turėjo su savim. Nužiu- 
rinejimas puolė ant to kito kup 
cziaus kuris turėjo Jurgi api- 
pleszti kaipo ir paėmė gana di
dele suma pinigu. Niekas neži
nojo apie ta kita kupeziu ne jo 
pravarde buvo žinoma o
tam ne buvo jokiu davadu kad 
ji nepažystamas apiplesze.

In dvi dienas po palidojimui 
Merciero, atsitiko nepaprastas 
atsitikimas pas Latourns. Apie 
12 valanda pus-naktyja, stai
ga! suskambėjo telefoną 
Naszle Mercjyiepe pridėjus te
lefoną prie ausies užklauso kirs 
kalba ir aiszkiai pažino baisa 
savo mirusio vyro, kuris ja pa
sveikino meilingu žodeliu kuri 
visados naudodavo, pasako jis 
pacziai’adresa tūlo namo mies
te Lyon’e, daugiau nieko nepa
sakos sustojo kalbėjus.

Motore pranesze apie tai te- 
vui, 'kuris susinesze su policija 
praneszdamas apie telefono 
kalba. Toji pradėjo sznipinet 
ir dažinojo kad po tokiu numa
nu gyvena kokis tai nežinomas 
žmogus, 
mantus. Padare pas ji krata ir 
surado visus deimantus kokius 
turėjo su savim užmusztasis 
Mercier’as. Policija aresztavo- 
jp nežinoma, kuris baisiai ste
bėjosi kokiu būdu apie ji daži- 
nota, o kada jam apreiszke kad 
nebaszninkas apie tai pranesze 
paežiai, persigando labai ir pri

suskambėjo S

kiais parduoda dei-

kun
yra

“būrais, 
arelio mumija 

ir tai> J

vintasis
“prakaituoti 
lygiai ligi paliauba.

ir taip

Kaime

PADEGE SAVO NAMA NUO 
KO SUDEGE VISAS 

KAIMAS.
Lodžius, Lenk.

Gorzkovianosia, netoli Radom- 
sko, kilo smarki ugnis pas Vla
da Barauka, nuo kurio grin- 
czios liepsna gavosi ant artymu 
namu, nuo ko in trumpa laika 
sudegė visas kaimas. Viso 
doge 18 grineziu <1 rauge 
kluonais ir tvartais __
radosi szimetine rugepiute. Ug
nis kilo isz priežasties Baraukd 
padegimo savo grinezios, norė
damas aplaikyti asekuracija. 
Barauka likos uždarytas kalė
jimo ir tokiu budu apsisaugojo 
virvutes, nes inirszia gaspado- 
riai ketino ji pakarti už pada
ryta jiems tiek .blodes, kurios 
daeina in milųonn zlotu.

NUŽUDĖ MOTERE, 
APLAISTĖ SPIRITU 

IR SUDEGINO.
. . Likos 

lavonas 62

su
su r v 

kuriosia

Tsz

Brodnicai, Lejik. 
surastas czionais 
metu Mikalkienes, kurios kū
nas buvo baisei apdegęs, 
pradžių buvo manyta, kad ši
liuke patiko nelaime, bet vėles
ni tyrinėjimai panele, kad li
kos nužudyta.

Policije isztyrinėjo buk Mi- 
kaliene likos nužudyta sn 
szmotu geležies,

likos nužudyta 
o idant už

dengti žudinsta, žadintojas ap- 
spiritu po tanilaiste lavona

♦uždegė.
Už ta baisu darbu likos nu- 

žiurinetas gaspadorius Stepo
nas Gumperka, pas kuri Mikn- 
liene gyveno kaipo kampinyke.

fl
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BAISI ŽUDINSTA 
VARGINGOS MOTINOS.

Sztokliolm, Szvedijį - De- k"'1 . ..........  "užu-
lakarlije, 35 metu, motore dar
bininko, iszplauke valtije ant 
mariu su savo penkeis vaikais 
turinezius nuo 4 menesiu senu
mo lyg 11 metu, inmete in ma
res keturis vaikus, po tam pa
ti szoko in mares su jauniausiu 
glebije, prie savo krutinės.

Vyriause mergaite iszsigel- 
bejo, bet pakol galėjo stiszauk- 
ti žmonis in pagelba, jaiv per 
vėlu. Priežastis tojo baisaus 
darbo buvo didelis vargas ir 
badas. 

— ■  ...................— 1— « — „

dc ir apiplesze.
Stebėtinas dalykas ar ne, 

labiausia tuom, kad Mercier’is 
jau buvo negyvas keturias die
nas. Argi pranesze paežiai isz 
užgrabinio gyvenimo? 

\ .. ... —....-—

ANT SVIETO RANDASI 18 skausmu szirdies.

o

Teisingos Teisybes
«

kad turi gera szirdi;tai ne geru 
mas szirdies, bet silpnumas nėr 
vu.

šiaušia paniekinimą,
tokio žmogus,

Ne vienas sau mistiną,

Gali nukęsti ir pakelti bai 
lad nuo 

kuris peikia su

D0-X EROPLANAS MANO 
PRADĖTI KELIONE IN 

NEW YORKA 
NEDELIOJE

Alternheim, Szvaicarije. —• 
Didžiauses Vokiszkas eropla
nas ant svieto D(.)-X,

MILIJONU BEDARBIU.
Geneva, Szvaicarija. — Pa

gal apgarsinimu mietinio dar- 
binikiszko biuro, tai ant viso 
svieto randasi suvirszum asz- 
tuoniolika milijonu bedarbiu. 
Europoje randasi ju daugiau
sia kurie kenezia didžiausia 
varga.

'ketina 
iszlekti isz Amsterdamo Ne- ( 
dėliojo, jeigu oras bus tinka
mas, i u New Yorka. Isz Ams
terdamo nulėks in Lizbona po 
tam tiesiog in Amerika. Tasai 
milžiniszkns eroplanas
szeszis motorius, pasiėmęs 4,- 
400 galonu gazolino ir jame ga
li sutilpti 169.žmonis, bot szlo- 
j0' kelionėje jame rasini apie 

| penkiolika žmonių. _ _______

turi

NORĖJO NUŽUDYT BUL
GARIJOS OARA IR JOJO 

PAOZIA.
Viednius. — Kada ekspresi

nis trūkis, kuriame keliavo ka
rai isz k i jaunavedžiai Bulgari
jos baras Borisas su savo jau
nu paeziule Italiszka karalaite 
Giovana, sustojo prie Mano
los stoties, kokis tai nežinomas 
komunistas szovo in juos sep
tynis kartus, sužeisdamas leng
vai viena isz cariszku sargu. 
Piktudaris pabėgo tamsumoje.

* Iszpratingumas yra dides
ne dorybe negu 'geiylx\

Kožnoje karoję yra dau
giau pagyru ne kaip ingaleji- 
mu.

* Nesirink paezios ir tavo- 
ro del drabužiu prie, žiburio.

* Apjuodinimas per ne<lora 
žnjogu, kuris nekenkia niekam, 
kaipo ir jo pagyras neprigedbes 
kitam.

Vaikas, kuris savo tęva 
laiko už kvaili, tai papratinai 
baigė gyvenimą kalėjimo.

* Tiejei, kurie kitiems kal
ba apie dorybia, tai paprasti
nai savo vaikus niekiausia au
gina.

Pagyrimus mėgsta tiktai 
silpni žmonys, tiejei, 
verti pagyriu, 
lanja.

G red labai gali nuo saVes

t iejei

UI

kūne •> 
tai to nereika-

priedeli nubaidyt, l>et sunku ji
1atgal at gan t.

MM.

B



Kas Girdei
kas, szclppi ubivgus, tai yrav jaj 
gu turiu pįni^a kiszenjuje, ir 
tikiu kad man Dievas kada 
nors atleis mano nusidėjimus, 
taip kaip mane iszrisza isz n li

SUDEGINO MOTERE
1; 1 «; , M' k \ "'!l «
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Kiek tai'kartu davėsi matyt 
girtuokli einant nlycztia. Jis 
keikia, kažin kn niurna sau po 
nosia ir laikais juokėsi pats iu 

Vaiku pulkas
toki žmogeli, pradeda, erzinti, 
juokdamiesi isz jo, o jisai juos 
keikia. .Juokės isz jo ir suaugu- 
>ieje žmonys; juokėsi visi isz 
žmogaus nugriuvusio ant že
miausio laipsnio ne kniji kiti 
gyvūnai. Nieko stebėtino nebū
tu, jaigu juoktųsi ir patys mo
kintini negirtuokliauti, nes di
desne dalis t uju besijuokian- 
t /.iu vaiku iszauga in neatpra
tinamus girtukolius. Daugelis 
tujn vaiku tėvai patys pasigėrė 
jai ne sziadien tai rytoj.
geli" moterių susilauks ir savo 
vyrus kada nors panasziame 
padėjime siigryžtant.

Dana kiauru žiūrint in girta 
vyra, liet da biauriau in vežlio- 
jante girta motore žiūrėt, kaip 
lai tankiai Mabanojuj (o ir ki
tur) atsitinka, 
kaip l ula g 
le ant saidvoko ir vos galėjo at- 
"ikelt. ir tai buvo vidunlienyja. 
Atsikėlė ant keturiu ir vos nu- 
svvriavo namo. ' 
moteriai kad jaja 
tvėrė.

Girtuoklis kalba, kad jis eina 
namo, o visi isz jo juokėsi. Gal 

nepagalvoja, ka reiszkia 
toki.s namo parėjimas. Jis gryž- 
ta pas savo nuskriausta paežiu, 
pas vaikus, kurie jo bijo ir sar- 
matinasi....

Vietoje apsaugoti savo szei- 
myna, jis jaja kank.ys ir po to 
pats atsiguls kentėti už apsi- 
gerima trucyzna. Matydami 
kad jisai eina namo, turime sau 
persistatyti, kas atsitiks tosia 
namuosia, kaip ji sulauks pati 
ir vaikai. Mes turime vyrams, 
vaikams ir moterims iszaisz- 
kinti ka reiszkia jo namo gry- 

veidu 'pasiro-

nlvcžia.

»!■»r *

save.

nieką

apspinta

Pali

Raszejas mate 
irta motore parpuo-

(leda lokiai
i Dievas su-

žimas ir ant ju 
dins nusiminimas ir gailestis— 
vietoje juoko.

Namuosia. kiiriuosia 
ma ža i a t k re ipi ne ji i atyda 
jszauginimo vaiku, 
vaistu, tnrincziu juos
net nuo savo valios ir neman
dagumo 
Baido tarnai ir nesziotes 

budais 
Žydą?

t e vai 
ant 

num v let u 
Vi

sidaiki-

v ra ‘ ‘ buidykla ’ \ 
viso- 

kaip: kaminorius 
_s diedas o net ir 

baugina prie kežuos 
progos, i u kvėpdami bai nu* in 
vaikus o ypatingai nerviszkus. 
Bledingumas lokio vaisto vra 
pertikrintas, nuo seniai yra pa
niekintas per mokslininkus, bet 
praktiszkam gyvenime tokis 
haidinimas vaiku atsibuvineja 
ant kasdieninio paredko.

Teisingai atkreipė ant to ne 
iszmanumo tokiu žmonių, kurie 
lokinai budai* nori iszaugyt 
vaikus dorai, 
juom. Tūlas daktaras persitik- 
rino ir taji persi tikrinimą už- 
tvirtineja, kad laike trijų metu 
net 1,462 atsitikimu nerviszku 
ligų buvo pas mergaites isz 
priežasties haulymo piktom 
dvasiom.

Tėvai privalo 
ant to lemijiino ir staeziai už
gini naudojimu tokio vaisto 
ant inkvepinio vaikams baimes 

greeznumo.

kiai?
čigonas, 
dvasioms

A.

nori 
neužsiimdami

mergaite 
haidvmo

ir paklusnumą

atkreipi atyda

P esmių mokytu filozofn,

Sztai ka vienas mokytas t'i- 
lozopas pasakė: 

4 k 4
bet esmių prastas žmogus, lau
kiantis mirties ir gyvastį imu 
paprastai, isz prakliszkus 
lies, rūpindamasis kaip ta 
vast i parengti, idant ir ant že
mes daiigiaus nepamesti ir po 
sniert iri pekla neinsigauti. Vie
nas 
ar 
kas neturi davedimo ant 
kad Jojo neyra. Rupinosiu 
vent i sutikime su dangumi, bet 
ne lyg tam lapsniui, kad savo 
visa bute ant žemes praleistai! 
vargindamas kuna, kuri prie 
Dievo priguli, negyvenu kaip 
szventas, ne 
eitinctii in

szn-
gv-n;

tiktai Dievas žino ant tikro 
• yra Devas ? Jis yra, ba nie- 

t‘S 
gy-

kaip piktadaris 
bažnyczia, spayie- 

Uojusi vienu karta apie Vely-

aidėjimu mano spaviedninkas. 
Sztai mano tokia navai na pilo- 
zopija.”
Kitoje vietoje lasai pats Eran- 
cuziszkas nilozonas kalba:
* 4

APIPYLĖ KARASIJfU, SU- 
RISZO RANKAS ISZVEDE 

IN PRIEMENE IR 
UŽDEGE. v

vai.
pį 1 ozopas

Asz tau ueĮięikiu to, kad skai
tai uždraustas per bažnyczia 
knygas ir gali pasiklaust kuni-
go, kad esi akyvas dažinoli, ka 
toji knyga savyja talpina. Vis
ką reikia skaityti, o tai del to, 
kad nedaeit iii juokinga vien-! 
szalvste atvdo ir kad atsitiki-1 < •
me bile kokia knyga m‘sugriau-| 
tu visu musu nuonioniu.

'Taip, reikia skaityti 
ba 4>er skaitymu žmogus 
pažinti kas yra 'blogu o kas ge
ru. Mes pažinojome tūla vaiki- 

kuris lyg dvidesžimts keliu 
buvo davat kinas, buvo 

blaivus, rasztu prieszingu Ka
talikystes saugojosi kaip pa
vietres. Kada iszvažiavo in ki
ta apygarda, kiti ji prigimdo 
prie skaitymo prieszingu rasz
tu ir trumpame laiko visai per
simaino ir in nieką netikėjo.

Jaigu butu kada ne kada 
dirstelejes in kitus rasztus, tai 
neimtu tokiam kokiu 
vra.

Juk ant svieto visokiu žmo
nių randasi — visokiu pažiūra, 
geri ir blogi, ir geras žmogus 
gali padaryti skirtumą 
blogo ir gero. Ir tasai bedievis 
gana gerai žino, kad jisai yra 
daug niekesnis už tikinti žmo
gų. — Ar gal ne ?

ISZ LIETUVOS

V 1

viską, 
turi

na, 
met u,

sziadien

tarp

GENGSTEREI KĖDAINIUO
SE NORĖJO PADEGTI DI
DELI MALUNA. MIRTI
NAI NUSZAUTAS VIENS 

DARBININKAS.
Apie Kėdainius yra 

kurie terp
konkuruoja, 

vyzdžiu imalūnininkas 
be konkuruodamas 
malūnininkais,
malti piliecziams vi

sai nemokamai. Užtat jis 
mahininkii 
<

malūnu, 
vairiausiai

Vienrankiu k., Papik 
gyventojai Barbora 

savo ūki buvo iszniiomojusi
Marijonai

< r Rut ka i h*
ūki buvo

.Jonui ir Marijonai Daukin- 
cziams. Ji gyveno vienuos na
muos, tik kitame gale.

Rutkaite su minėtais Dnn- 
kineziais del raudos buvo blo
guose santykiuose ir dažnai sn- 

gi nežyda vo.
Kovo 31 d., Rutkaite sugry- 

žusi vėlai in namus atsigulė.
praslinkus Rutkaite — 

prabudo nuo spaudimo galvos. 
Atvėrusi akis pamate, kad 

s ja lai ko, o M a- 
Daiikintiene risza rau

si

/ - - t

Kiek

akis
Jonas Daukiuti;
rijona
kas. Paskui žibalu apipylė Rut- 
kaites drapanas ir iszvede prie
menei! uždege.

Rutkaite draskydama degan- 
.drabužius nubėgo 

kaimynus pagalbos, kuriems 
pasisakė, jog ja Daukincziai 
apipvle žibalu ir uždege iszvi- 
jo. ‘ ■

iv!ežius pas
pagalbos, 

jog ja

Klausiami Daukincziai sake, 
kad Rutkaite norėdama pa- 
szposauti apsipyh' žibalu rū
bus

Rutkaitė norėdama

ir užsidegusi iszbego in 
laukus. Mat, sekama diena bu
vo 1 Balandžio.

Praslinkus vienai 
Rutkaite pasimirė.

Rugsėjo 27 d., szioji byla’bu- 
nagrinejima Szianliu Ap.

savaitei

PABUDĘS NUMIRĖLIS 
APLANKE SAVO 't 

ŽMONA.
Vilniaus Inikraszcz/mi pi I . . .

APLANKE SAVO T I ‘ GUZIKAS
■a- 

nesza apie sz’doki reta atsiti
kima isz Daugcliszkio vals- 
eziaus. Vienam kaime 52 
amžiaus žmogus inkrito in le
targu (mirties miega). Kadan-

m.
V •

gi letargas užtruko kelias die
nas, szeiinynu nutari' kad le
vas miri's ir rengėsi palaidoti^ 
Nupirko grubu ir padėjo kuna 
in ji. Laidotuviu iszvakarese 
senis pabii(|o, ntsistojo ir nuėjo 

ir turinti 
negy-

pas savo mieganežia žmona.
| Moteris bauksztį 
szirdies liga, pamaezius 
veli prisikėlusi isz iszgasežio 
mirė. Žmonai ,‘mirus, 
pradėjo dejuoti

Žmonai ,‘miru
■ •' ", L . I
jo sūnūs griebe Kirvi, ir iialal- 
kes savo tęva už szmekla, no

t<‘vas
Pamatęs tai

kės savo tęva už szmekla, 
rejo ji sukapoti. Tacziau tėvui 
pavyko pasiszalinti. Jis puolė 
in kaimynu namus ir juos isz- 

>, kaip kurie 
Tada žmogelis 

in artimiausia pasienio 
ba, kuriai pavyko nesusiprati
mą iszaiszkint ir persigandu
sius gyventojus nuraminti.

rniszo.
net pa
ti n bego 
sa rgy-

ISZTRAUKE ŽIRGUI 
LIEŽUVI, 

t , .. 'I

NeseniaiVepriai. ežia m 
miesteli atvažiavo vienas uki- 

pasi kinkos .jauna,

Ponas Stepan a s kaip kartas d n • " W 4 *•I

baigė savo dienok darbe kon
toroj kad urnai siiskambijo te
lefonai.

Kas kalba 
rl\ii asz,

Morta. Ponia praszo, idant po

’ r hi

*
praszau pono

vo
'reisine. Ir teismo posėdy Dau
kincziai neprisipažino kaltais.

Bet Daukincziu vaikai pri- 
pažino, jog “mama” suriszusl 
Rutkaite, “ “....... ’’

niuką i t is, 
gerai iszszerta arkli. Miestely 
pastebėjo, kad arklio liežuvis 
iszkliuves in žąslus. Prisiriszes 
prie t a voros, norėjo pielyezla 
žąslus perpiaiiti, bet 
galva truktelėjo ir 
visa liežuvi.

a rklvs 
isztrauke

mama 
o “papa 

žibalu ir padegė.
Teismas abu 

pripažino kaltais
l’eismas

i l

apipylė

I )aukinezius 
ir nubaudė 

kalėjimu iki gyvos galvos.

KAUNE APVOGĖ 
AMERIKIETE.

Kaunas. — Marcijona Jaksz- 
t iene,

labait bloga. Asz tai a t ji
t • • * I . I,’ ' J « i, i 1 4 » ..

nusitvėrė breloka, kabanti prie 
vuoszvio auksinio lenclugolio 
ir pradėjo stumti sau burnln- 
ken.

mis Ino,jaus eitu namo, ba pas. 
mus namie atsitiko didele ne-
laime.

zika ir labai baisiai susirgo.

Kas tokio? ;
Stasyte nurijo ciela gu-

Tegul ponas tuojaus skubinasi 
namo.

Ponas Steponas ‘ greitai už
dari* kontora ir pasiskubino 
mimo.

Visas baimes apimtas žengė 
tropais, jau už duriu 
yuoszve.
—A, mama pas mus!
— Asz misliju! Tokiame tai

ki'... Mano vyras nuvažiavo 
pa kviesti chirurgą, tiktai ta
vęs niekad namie negali rasti.

Juk asz buvau dar kon
toroj ...

Asz žinau. Jums Visados 
yra mielesnis už namus ir pa

jams pa ežios nerupi... 
Jus visi toki esate. . .

—< Gerui. Bet kaip su Sta-

r.

4*

ežia.

svte ?t'

ir prarijo 
brusloto.

sutiko

Bovinosi pas nesziote 
baisu guzika 
Biednas

Tuojaus ai važi avi uos 
gas. T ’ -
racija.

Kad tiktai ievas rastu 
daktaru namie. Jau 9-ta — jie 

laike eina kur 
arba, kur kazv- ♦

nuo 
kūdikis. 
Cliiru r- 

I’urlmt raikės daryli ope-

visi sziame 
vaikszcziol ies 
romi s loszia.

— Ž'inomas dalykas!
tai vyriszkiai, jokio supratimo 
neturi apie priderystes!

Juk

Neini nuogei Įitik'a lySS,-: SitfinlwiasII

Atsitikimu
Dieve! Kūdikis dar nu

ris visa laikrodėli su leneinge- 
liu, o jus stovite!

Vaikas, kuriam atimta bre- 
pradejo nesavo balsų

..

PATIKRINANCZIU ESYBE
DIEVO. *

» . *
DIEVO.

sopuliai.

lokas, 
bliauti.

—, O Dieve! Jau ]>rasi<lejo 
Turbūt guzikas nu

draskė vidurius...
Bet-gi...
— (), asz žinau! Tau tas 

nieko. Niekados neturėjai szir
dies! Dieve, ar-gi jau tas dak
taras niekad neateis?

Pamažu kiidikis nusiramino 
r pradėjo rodyti savo nuilsi

ma.
Motina pono Stepono 

lenko ant vaiko.
Iszbalo.

(), asz žinau!

pusi-

A r jam ne ar-
sziau ?

Bet-gi vaikas tiktai nori 
miego.

’ I* * *

Tūlas žymus ponas pa-Renij, 
buvo sunumi Katalikiszku tė
vu, kriksztintas Katalikiszkoj 
bažnyczioj ir isžaugintas Kata- 
likiszkui, bet vėliaus dėlei tur
tu pamote tėvu tikėjimą ir pa
siliko Protestonu, apsivesda-

ilJ

mas su Protestone. Gyveno vie
nok be jokios religijos, kadan
gi pamėtės tikra religija, neno
rėjo iszpažint ne klaidingos.
■11 ' 1.1 j. j * h i * *nenorėjo

i
I

Galutinai apsirgo ir 
neklausyt apie jokia dvasiszka 
įiagelba. Nenorėjo prisileisf yi-

Protestoniszko pasto
lio Kutalikiszko kunigo, 

net pasikabino ant sienos prie 
grūmojo szo- 

vimui jei jam koki <lvasiszka 
atsius. Paskutine nakti savo 
gyvenimo taip siuto, kad visi 
namiszkiai turėjo pabėgti nuo 
jo. Katalikiszku tarnaite vie- 
nog pasiszvimte ir nepaleido jo 
miegtnves iki psakutiniai va
landa gyvenimo. Ta lai tarnai
te apsako, kad po visos nakties 
dūkimui ir keiksmui ausztant 
dienai biski nusiramino, atsisė
do ant lovos, ant veido jo ma
toma buvo baisi iszgastis ir 
kanezios ir tarė: 
keiktas, prakeiktas amžinai! 
Ir atvirtos pasimirė.

sai ne
riatis, 
o
lovos revolveri ir

Iii

ll«l{

Neteisv lie ’
Tai paskutines valan-ril

Asz jau su

i

laika pertrauke

prantu.
dos...

Tragiszka 
lak t a ras.

Apžiurėjo kūdiki.
Ar tikrai kūdikis guzika 

nurijo?
Bet-gi 1 ikrii-tikriausiai. 

o
Aibe*

Bovijosi sztai su liruslotu, 
paskui pradėjo kosėti.
gan ir matau, kad brusloto sto
ka vieno gnziko. Norėjau 
kui isz bruniukes tuojaus isz- 
imti, bet jau buvo nurijąs. Gel
bėk, ponas daktare

— Hm., asz ežia matau tik 
viena būda.

— Gal operacija ?
— Ne. Reikia laukt.

4 i Esmi pra-
* i»»

vieno vai*

* gelbėk.

t

Ligonbutyj, provincijoj lietis- 
koj gulėjo tūlas ligonis, sjalio- 
rius, kuris savo gyvenime nesi
lankė in bažnyczia ir niekad ne 
melsdaves, o
isz tu kurie meldžiasi. Gyveho

1 gyvulis . Apsirgus

net ir juokdavos

kaip kad
kada likos nugabentas in

—■ Laukti! O tuotarpu isz 
vario pradės darylius nuodai

Kau- 
viesz-

Persigandęs ir tais žoždžiais 
sujudintas 
žengė miegstnben.

apsiverkusios 
verkavo

ponag Steponas in
i. i.. I... 

' 4 ♦ ' , ' IU

Pradėjo verkti.
Tegul-gi ponia nusirami- 

ha. Guzikas iszeis naturaliszku 
keliu. Palauksime dvi dienas, 

s’. 
spinduliai

Ant 
ranku 
dukrele. Ponia Stoponiene pa
maezius savo vyra dar arsziau 
pradėjo aszaras lieti.

Dievo bausme —•
tik nežinau už ka.

Mergaite, turinti palinkima 
ryti guzikus, tuotarpu in bur-

LIETUVOJ NETEISINGUS 
DAKTARUS SMARKIAI 

BAUDŽIA.
Apygardos teis-

paezios 
metu

nuolat gyvenanti Ame
rikoje, Boston, Mass., kelioms 
dienoms buvo atvykusi 
na n ir sustojusi Romos 
buty. Greit Jaksztiene paste
bėjo, kad dingo jos ridikiulis, 
kuriamo buvo Amerikos pasas, 
laivakorte, gintariniai 'karo
liai, $100 ir 500 lt. Kriminaline 
liolięija vagysta

vienu o
bus galima su 

s
daug 

saves in- 
Pa- 

P rei
su

buvo
manas, 
kitais 
pradėjęs

gintariniai

aiszkina. Tai

kad ji 
tikrųjų

k i t n 
užsitraukė dar di

lesne neapykanta ir pykti.
Ir sztai. Spaliu isz 4 in 5 d.,

apie 2 vai. rinkti trys nežinomi 
piktadariai atėjo in ITeimano 
maluna, 
kaime, 2 

ir k<

Kaunas. - 
mas sprendė iszžaginimo byla. 
Kaltintoja turėjo vieno Kau
no gydytojo liudyma, 
esanti nekalta, o isz
toji moteris jau buvo keli syk 
ir gimdžius. U-ž tokiai 
toriai nekaltybes liudijimo isz- 
davima, Kauno apygardos teis
mas nutarė gydytoja 
t ieson.

mo-

traukt i

niu 
ti.

Tuo

kuris vra Velniniu 
— 3 klm. nuo Kedai- 
inosi maluna padi

vra

*r> *

o •J

gi nk- 
I reeziasis 
darbinin-

prie durti 
o kili du 
iii antra

aisis-

ra
kd drbininki pakeltu 

auksztvn. Vienas dar- 
ranku a ūk

pas 
mirė.

metu malime dirbo 
darbininkai, o pas tuos du bu
vo ateje dar 4 darbininkai ju 
draugai.

Du piktadariai buvo 
luoti revolveriais, o 
paprasta szake ir
kams pradėjo grasinti. Vienas 
piktadarys, 
toji’s ėjo sa ūgy ha, 
darbininkus užvare 
malimo aukszta.

Suvarė darbininkiisi in nnt- 
aukszta, piktadariai parei

kalavo, 
rankas
bininkas nepakėlė 
sztyn ir in ji piktadariai palei
do du szuviu. Darbininkas bu
vo nuvežtas in Kėdainius 
gydytoja, bet gryžtant

Kai piktadariai vare darbi
ninkus in antra aukzsta, tai 
viena 
piktadariams, 
maszia ir pasiliko. Piktadurel 
būdami antrame aukszte, pasi
gedo vieno darbininko ir sup
rato, kad jis bus nubėgės prn- 
neszti policijai, 
palike darbininkus,

iu antra aukzsta, 
nematant

Po
darbiniku, 

pasislėpė

Piktadariai 
jiasiszali- 

no. Bėgdami jie sugadino ma
lūno szeimininko telefoną, kad 
ncgtalefu susikalbėti su Kė
dainiais. Be to, jie paliko blo
kine su 20 litru benzino, kuri 
matyt, buvo atsineszt* malūnui 
padegti. Midumis iszliko svei
kas.

Spėjama, kad piktadariai 
yru vietos gyventojai, ir muili
na norėjo padegti isz kerszto. 

Kriminale policija kuo stro
piausiai szi invyki tyria.

1

KRUVINOS ŽYDU PESZTY- 
NES SINAGOGOJE.

(Panev. apsk). 
invvko krūvi-

Szi mon vs
Rugsėjo 20 d
uos jiesztynes terp Žydu sina- 

budiniu
visi mii'sto-

I )ov vdo

• 4

< i ) 1

v įsiems esant
* k

iszkilo
Is* i rkupezyste 

smarkiu szukiu kilo tikras

gogoje. Oel rudens 
buvo suėjo diena 
lio žydai pagiedoti 
psalmui.

Ten
giuezai <lel 
po 
gvoll as. o

Skilo žydai in dvi puses ir 
ėmėsi boksuotis kur kam pak
liuvo. Du isz jaunesniu nusi
tvėrė pliauska ir ome szvaisty- 
tis. Teko szauktis policijos nu
raminti žv.dus maldos namuo-• ' ' I
se. Szi atvykus ermvdcrio vie-

• * *

ton su vargu surasze protokolą. 
Keli žydai gūžinėjo su pamusz- 

nudraskvfoin f •

matyti 
žvdu

tom kaktom ir 
nosim.

Musu žmones liuke 
blogu metu ženklą del
pesztyniu sinagogoj, nes argi 
buvo girdėta, kad žydas, žydui 
sinagogoj barzda pasziotu.

SUDEGE VISAS KAIMAS.
Kret. aps. pil. 

Varncliones sudegė tvartas Ir 
m u fi ne daržine.

Notenu k., Plateliu vals. ug
nis padare nuostoliu: 
kui Madacznuskui .v.,
Leona vieži ui — 9,509 H., Ma
žeikai — 5,800 lt., Vateliui — 
10,000 lt., Riuikiui — 600 lt., 
kitam Vateliui— 5,500 lt., Ged
gaudui —

Žadeikių v M

ūki ui n- 
5730 lt

12,700 lt.

25 d., 
spręs

Lapkriczio 19 — 
teisinas

DIDELE TEISMO ANSTO- 
LIO KUCZINSKO BYLA.

K a 11 nas. —-
Kauno a py g.

buvusio Kėdainių teismo 
anstolio Kuczinsko byla. Ku- 
ezinskas 1928 m. būdamas teis
mo a nst oi i u neinesze valst ybes A 
iszdan surinktu pinigu ir sziap 
iszaikvojo apie 25,000 valsybes 
pinigu. Kuczinskas antri 
tai jau sėdi Kauno
darbu kalėjime. Nukentėjusiu 
ir liudytoju teisman stos 114, 
del to ir byla spręsti paskirtu 
6 dienas.

mė
sų nki uju

( 
ku 276

, girinin- 
vyresniu eiguliu 217

MISZKU TARNAUTOJAI 
LIETUVOJ.

1929 m., buvo miszku urb
iu 41, j u padėjėju 32

ir eiguliu 2576. Specialistu bu
vo 278 ir nespccialistu 283. Isz 

.. aukszta rnoks- 
vidUrini ir 405 žemąjį.

ju 26 yra baigt
la, 133
Miszku administracija tauty
bių atžvilgiu sziap skirstoma: 
Uotu vi u 3288, Latviu 44, Rusu 

Vokiecziu 15,28, Lenku 16,- 
Totorių L kitu 7.

VIRSZAITIS SUMUSZE•iSENIŪNĄ.
-Jurbarkas. Rugsėjo 20 d 

prie mieruojamo
Jurbarko valsezaaus virszaitis 
Ant. 
vilkt i I

•P

kelio buvo

Vabalas, kuris paliepė 
graudi seniūnui Simui 

Londraicziui. 8z 
sisak(‘, sakydamas: ar asz ta
vo bernas! 
balas pasijuto insižeides ir 
pradėjo lazda mus/Ji

<>• riežtai ai-

Virszaitis A, Va-

seniūną. 
Mate žmones tokiu virszaiczio 
elgesiu baisiai pasipiktino.

: i ' r . . <

•**—
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TEISYBE PASAKĖ
Ar žinai Onute, asz cie 

t su ta

1

niūki? sau dabar kimszo didele tu 
Ponas Steponasgumine lele. 

truputi atsipeikėjo.

czi ule, 
rodo ir gana linksmas.

Ah! Ar-gi toksai kuili
ai i suprasti, kas su juom 

nelaime

Leisk man pasakyti ,pa- 
kad kūdikis gerai isz-

kis g 
atsitiko?
negali rūpėti!

7 (t j

Jam jokia

Tikrai pasakius toki at
sitikimai visada pareina be jo
kio pavojaus.

Ne! Tu dar isz to nori 
pasijuokti. Guzikas buvo szil- 

Jei,kinis juk, o viduj varis.
szilkas burnos buvo praplėšy

tai metalastas, kas gali but 
viduriukus

J

su-

Bet tada-gi tokiame at-,

galėjo vaikui
draskyt i.

. Ii 1'1

šitikime kūdikis rėktu.
’ ' i N . . ■

Ba jis apie tai nieko ne
žino. Pagaliaus-gi kad guzikas 
butu ir vielas, tai suprask, kad 
buvo varinis.

’Tai kas gi isz to?
Ka isz to? Kibą užmir-

Viso niiostuolin padaryta 52,- hvs karsztiu degu, kada 
800 lt.

Gaisras, kilus isz kuliamos 
garinei maszinos. Trobesei bu. 
vo ueapdruiisH mo.

y

M

I.

jaigu nciszei
Rocufgeno spinduliais viską 
isztyrti ir surasti gnziko padė
jimu. Tada tai bus galima jis 
iszimt mechaniszku budii.

— Ah, kaip tai tas 
baisu. Ponas daktare

galima tuojaus 
duoti po 
liais ?

— |lm... gaila kasztu, Prieg 
lain reiketu kūdiki 
iii ligonbuti.

— Ponas
apie kasztus! Kibą ponas nie
kados ucbuVai motina!

— Ha! Galima sunaudoti 
Roculgeuo spindulius. Praszau 
už valandos vaiku atgabenti, 
tenai viskas Ims priruoszta.

Po valandai guzika valgis 
vaikas, motina, tėvas, dvi bo
butes, diedukas, nesziote ir vi
rėja su baime ligonbutyje lau
ke Rocutgeno spinduliu pasek
mes.

— Ir kas? kas?

J 
vaiku

Roculgeuo

viskas 
o gal bu- 

pa- 
pindu-

nugabenti

daktaras 'kalba

O

Del Dievo 
malones sakVk, ponas daktare 

Perszvieiimas su spin
duliais visiszkai cZystas. Visa
me kūdikio organizme nėra jo
kio metalo nei pedsakio.

Turbūt aparatas niekam 
netikės.

4 lak ta re

> t

Kaip misi i ji, ponas 
o gal partraukti nauja

i, kad isz varo pasidaro bai- aparatu ?szai 
šiauši nuodai.

I

ežy t ies ir mislyti apie
Kani-gi vienok ežia gin- 

1 tokias 
baisenybes. Mano nuomom', tas 
viskas užsibaigs laimingai. " * ■

--- Bet-gi
nuvyk! Varis! Varis 
cliemiszkas procesą r ir. . . ir....

o
Mano Zosyte! Juk giizi- 

gali iszeitLi

žmogau! l/žsista- ju. 
Prasidės

Pradėjo pati verkti.

kas labai lengvai 
Pm1 kur? 
Na... na.

Stasvti
. . per ton. .. 

k 
guzikas toksai dideli V?

Tuotarpu parėjo vuoszvis:
U A 7 ,

— ’ Unike! 
mažu, o jX

tokia
S.

Na, Zosyte, gali but ra- 7 • 7 !■
mi ir daug nesirūpinti. Dakta
ras netrukus pribus, bet sake, 
kaiHu hntuin rami, ba papras

tu raliszku keliu.
Ah, tai jus susikalbėjo-

pasimelst.

jam, 
ligon'buti ir ten dažiuretojos li
goniu Sesers Milaszirdystes 
kalbino ji prie atlikimo iszpa
žint ies, visai ne klausyt apie tai 
nenorėjo. Kada mirsztant jam 
Sesers suklaupė
mirsztantis pasikėlė nuo prie
galviu ir tarė: “Kelkitės ir vėl 
tui nesimelskite, nes justi mal
dos jau manes neiszgelbes nuo 
to, kuris ana-vakur stovi —kal
bėjo rodydamas su ranka — 
laukia manės!

SU 
I,__

priegalvi u — numirė.
• ♦

Tūlas Vokietis

Atvirtos ant

nes naudoda-

provincijoj 
Kr... gyvenantis nedorai, kada 
tėvynėj buvo jam jau perank- 
szta iszvažiavo in Amerika. 
Czia apsigyveno valstijoj Indi
ana. Gyvenimo savo vienog ir 
czia neatmaine,
masis isz alisves, kokia duoda 
visiems savo gyventojams ran
das respublikos Suvienytu Val
stijų, gyveno da nedoriau, net 
galutinai pateko iii namus prie
glaudos 
house. Kokio ji

vargszain — poor 
iszpažinimo

nieks jo nesiklauso. Neiszpaži- 
no jis jokios religijos pamotes 
Katalikiszku; gyveno kaip kad 
gyvulis, kuris nieko neiszmano 
apie dvasios reikalu
pasimirė kaipo gyvulis. Likosi 
atrastas jis kiaulių tvarte suės
tas. Kaip in ji gavosi ir ko in 
ton (Jo — nieks nežino, kadai!- 

s ir

J todėl ir

gi rado jau tik jo drapanas i 
supleszinta kuna.

f i

Aparatas geras. Szimtai 
nuėmimu tobulini nusiseka.

— Gal dabar tas vienas ne 
nusiseko.

— Bet-gi ponia i gvarantuo-

Netikiu! Keliaukime pas a . I 1 <

Vienok ir kiti penki diikta-
kita daktaru.

Ji A ■ • ■

rai ta pirma dijagnoza patvirti
no.

Visas mimas buvo nusiminęs. 
Nutarta visa nakti daboti kūdi
ki. Paguldytu Jo vau prie moti
nos ir jausta, budėta.

Biodus kmlikis! Turbūt jau 
niekados negales gulėti savo
lopszolyj.

Viena isz bobneziu urnai 
szuko: — Kas per laime! Vra 
guzikas.

Kur?
O-gi ežia, .lopszyj! Vai-

4 

su-

Muilo gimtiniam kaime —- 
kalba kunigas A.Sh... — gyve
no Katalikiszku szoimyna, su
sidedanti isz dvieju broliu ir 
sesers. Turėjo jie tarnaite, kuri 
netik stengdavos prie kiekvie
nos progos iszniekinet Katali
kyste, bet ir atkalbinet savo 
duondavius nuo jos. Virszmi- 
neta szeiinyna tikrai per tarpi-

1
i

ninkyste savo tarnaites apturė
jo dvasiszka skriauda ir nupuo
lė moraliszkai. Pagaliaus ir vi
sai atsimetė nuo Kaialikiszkos 
bažnyczios. Visi trumpam laike 
beveik vienas po kitam iszmiro 
nelaimingoms mirtimis kad isz
los szeimynos įiieks nebeliko.

"l

j#.

/ii«

Gausite aptiek©**.
k ui mete

a

in tris dienas.
(B fll L. •

kas turimi juo bovijosi ir pas-
4. ■! ' > 1 Ii ' * ' L f!

Praszalina (aivas skausmą ar aaural- 
(ija in 30 minutu, austabdo , paraaa* 
Įima pirma diena, ir sustabdo malaria

vim kalbu.
Tai vertėtu nueit imt 

ajskrymo, tada abudu atvesi-, 
t.,'

fe kad mane sziandie užkan
kinti. Su nelaimingu Stasyte

tai nuryti guzikai iszguiia mh i • • i h /i •

JI h

M . '

I
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Sala Burtininkes Martos * Pasirenirineja Ant Pardavinėjimo Raudonu Kryžiaus Markiu
i +4
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4> 1Z

(Tasa.)

ir szv<‘luus žo
džiai o taipgi ir patogumas ne
apsakomai visus razbaininkus 
prie saves traukte trauke. Ka
da Zigfridas siyiykdavo, liep
davo jai danuoti ba Martos 
balsas ji suramindavo.

Taigi Marta augdama terp 
tu piktu žmonių neturėjo jo
kiu
gimdvtojii namo ir visu savi sis
kin kur ginu* ir kur augo. Ne
paprastai dievobaimingai isz- 

kad gal 
tycziomis ja terp tu

žmonių i n met e, idant tuos pa- 
klydrliu^ ant gero kelio atves- 
t u.

Kada
metu Zigfrida

Jos giesme

-kriaudu tiktai ilgėjosi

kraszto

Tikėjo taeziaus tam nepapras
tam jo prisiriszimni prie sa
vus ir savo tumaus, žinojo kad 
jisai jai niekad jokio pikto ne
pasakė, žinojo tai gi kad jos 
sunns saugos nuo viso pikto. 
Negalėdama tad jau pati jo 
daboti vaika pavedi* jo globom 
Taipgi tokiame piktume kaip 
paskutinėse dienose nemaezius 
jau seniui Zigfrido.

Jisai-gi atlikęs viską pagal 
savo noro ir nutverus isz jos 
ranku Vigo urnai apsiroalszino 
fr palikes vaika ant
mariu prie valcziu po akia Ru
nom) sugryžo jau visai nusira
minęs ir prašneko:

— No nesirustink Marta ir 
neverk bet kitąsyk nebūk man 
(aipgi ir prieszinga! Vaikas 
juk negali amžinai būti prie 
tavęs turi pamatyti ir pripras
ti prie kitokio gyvenimo. . . O 
nesirūpink taippal, turiu ga
lybe, milžiniszka turtą niekas 
nesuskaitytu turiu daugybe pi
lių paliksiu ponu kaip ir kiti 
monarchai. Mano sunūs bus tu 
turtu locnininkas Ims valdyto
ju kaip ir visi kiti o Vitalie- 
nu gimine su juo atgims.

Ar tikėjo in tai ka kalbėjo, 
ar turėjo persitikrinimus, kad 
gales viską, ka mislino, at- 
-iekti — turhut nei pats to vis
ko nesuprato. Tiktai tiek žino
ma, ka<l karsztai pageidavo 
valdžios ir kad i>zdidžianie jo 
prote los nuslys ka>kartas vis 
labiau apsireikszdavo. Juk ir 

- neko nepasakojo tiktai kaip i<> pilyse buvo dirbaneziu žmo
nių, kurie netik razhajais užsl. 
imdinejo. fsz iszplesztu tokiu 
iszdirbdavo visokius daiktus, 
kaipo miestuose, prigulincziuu- 
-u tikriem monarchams.

Tankiai po tam razbaininku 
laivai su iszkahinta 
ka velava. iszgabendavo tiios 
daiktus ir juos pardavinėdavo 
tiems patiems, nuo kuriu pir- 

materijolas buvo at iru-

auginta 
Dievas

tikėjo net.

-ukako szeszioliko* 
ja paėmė už 

paežiu laikydamas viename ir 
Utine pacziamr name ant salos, 
dabodamas saugiai idant in te
nai niekas svetimas neinvitu, 
idant niekas jo* negalėtu isz 
tenai iszvesti.

Supamas Martos patogumu 
ir užimtas mintimis
siinus kada nors stos aut jo vie- 

valdžia didžios ir 
vieta pripažintos jo 

vivsZpatystrs. pavelijo nnt to. 
kad Vigo buvo auginamas vi- 
siszkamv nežinojime* kad yre 
jo sūnūs, kad yra razbaininku 

to žodžio

kad jo

tos ir apiim 
per visa

vaikas. Pagalio? 
tvLzkinio \ aikui niekas ir neisz 
atekino. Pavelijo kadangi ant 
to tad ir patsai vaikui apie sa
ve 
kada primindavo kad jam pri
klauso daugybe miestu ir tie 
miestai turi mokėti done (mo
kesti).

Vigo taigi net iki sziam lai
kui nežinojo, ka> yra du vienas 
jo teva> motinos-gi pamokini
mai daug turėjo skirtumo nuo 
amato kokiu Zigfridas užsiim
davo.

DidL piktumą.- ir keiksmai, 
>u kokiai- Marta apipildavo ji 
stengėsi savo >unui ta iszaisz- 
kinti taip, kad tėvas turi ne
pasisekimu- savo mariu kelio- 
Inese, kad yra nuvargęs ir kad 
no piktumą reikia ramiai nu
kęsti ir taip >au praleisti neuž. 
gaunant -avė-.

kupezis-

Žmonų-,

mian 
tas.

Zigfridus save laike už val
dytoja ir savo valdžia norėjo 
taip pastatyti, idant kiti mo
narchai ji pripažintu vieszpa- 
taujaneziu. Ant ko paremdavo 
tuos savo puikybes norus szia- 
dien jau niekas patirti nega
li; tai tiktai kronikos mums 
paduoda, kad Vi tai iena i jau 
laike puolimo mariu razbai- 
ninkystes, tos valdžios su gvol- 

net pas Vo
kieti jos ciesorių ir kitus Eu
ropos monarchus suinte sau 
pasius kurie ne syki savo pa
siūt inyste net smertimi užmo
kėjo.

ta storo josi — o

monarchus saint e

Jeigu kupeziai turi sa
vo karinmene viszpatyscziu e * m a « a a

vadindami ja 
arba burtininke

kurie hit Zigfridu 
atkeliaudavo pilių, buvo vadi
nami karui vinais; kitus tai v ra * 
ju paezias ir vaikus kurie ant 
to> paezios salos gyveno Vigo 
labai retai matydavo beveik 
niekur isz pilies visada neiszci- 
dams. Jeigu-gi su anais szne- 
kejosi, tai visada prei jo bū
davo motina kuri tiems nelai
mingiems suteikdavo rodąs ir 
neszdavo pagclba. Isz pradžios 
ja pas save primdavo labai 
nenoriai, bet po tam pas ja vi- 
tsi skubindavo 
czerau ninku
isz Zigfrido pilies. Vigono isz- 
aukginime ir prie&z jo pasie
kime, kuom užsiimdinėjo Zig
frida », l ___________

Imums žinomas Hunonas 
gal daugiausia pasidav 
TDotcriszkes intekmei, 
visados apie ja kai)>o apie bur
tininke kuri atncszus visokia 
gerove ant tos razbaininku sa
los. Kad llunonus taipgi kai
po vaikas buvo paimtas per 
razbaininkus, tankiai antrino 
kad Marta jam primena ka to
ki pažinstama jaunose, dienu- 
t*e, o labiausia jos maldos gies
mes, primindavo jam gimdy- 

Jeigu tad prie 
Martos tikrai ir i Vernai prisi- 
riszo, tai Vigona mylėjo ir lai
ke visada savo globėjo. Ne kar
ta net kalbėjo pats in

gelbėdavo Martai jau 
. Jisai 
es tos 

kalbėjo

I 

i

pripažinta, gali ana turėti ir 
piratai — kalbėjo pats sau vie
nas.

Tie žodžiai ramino Marta 
juo labiau, kad tarpe piratu 
užaugus, niekad nesusitikdavo 
su svietu, nepažinojo geru žmo
nių, o apie vieszpatystcs ir tie
sus J i k turėjo tiek iszmanymo, 

ja temokino Zigfridas 
is laikais bepasakoda

mas. Tikėjimo tam viskam ka 
kalbėjo, kadangi karsztai tro- 
szko, idant pamestu ta 
.bjauru amatu. Taigi pasižiurė
jo in ji su maloningu veidu Ir 
ture: **.

kiek
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s
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Laurentas Wilbur, baigė malavoti paveiksią nuo kario padarys markuti1
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s Kaudono 
Kryžiaus drauguves, kurias sziniet pardavinės po visa Amerika ant naudos siiszolpimo ir gy- 
dymo žmonių sergneziu džiova. Markutes prasidės pardavinet nuo 11 lyg 27 Novemberio po 
viena centą.

prasidės pardavinet

sud uzg(Vieton atsak.vmo 
isz saidoku si ridos (vilyczios' 
bet taip silpnai, kad pasidrasi 
ne piratai su linksmu riksmi 
pradėjo lipti laivo sienomi 
ant jo virszaus. Tai > kaip k a 
linai isz visu pusiu kabinėjusi 
Tik vienoj valtyj plaukiojau 
ežioj atokiai nno laivo, sėdoje

Zigfridas

Įiaskubindams žingsnius idant 
apsisaugoti jos intekmes, kal
bėjo in save: — Ta moteriszke 
be1 abejones yra burtininke no 
dovanai ja
burtininko. Toliau 
liauti ir atgauti galinga 
džia ant mariu, ja 
monarcho* paežiu! 
Imti tur!

Inszoko valtin, kurioje jau j <> prie jo apdegus nuo saules I) 
sudėjo Vigo ir liepė irties nūn j mariu vėjo Vigo. Kada pirą 

tai jau apmne laivo
jo ant virszutiniu luini kam- ir suriszo virvėmis >Įyrinini<a. 
būryj ir žiurėjo p<*r Įaugi’ 
dedama savo sunu ir per nuil-

visoj fiilyj vadina
reikia ke-

vai-
padaryii

Taip nei ir
užbaigė garsiai. ! nepasikrutindamas

kraszto. Marta tuotarpu stove

da pavezdama ji Aukszczian- ‘ jau 
šiam, idant 'Pasai jos simn sau 
gotu nuo piktu darbu ir smer- 
ties.

v r.
Laivas.
druczvi

pavirszin

i ly- Zigfridas, kuris taipgi jau bu 
vo ant pavirszaus laivo, Iuo

li ranka pamojo idant už- 
s areziau prisiar-

Didelis, druezei subudavo- 
tas laivas su kiuicziszka vela
va palengva plauki* mariomis. 
Žiūrint in jo riminę judėjimus 
rodosi jis yra iszdidus isz savo 
didumo, kad nežino jokio pa
vojaus, taip drąsini spardo pu- 
lojanezias vilnis ir anas mind
žiojo, kaip*žmogu> vnikszczio- 
dams po žeme.

'Tuotarpu vaikas ant stiebo 
sodintis davė ženklą stvrinin- 
kui; szis smagia akin pasižiu
rėjo tolumon, pasakė pora žo- 
(Ižiu stovineziani prie jo laivo 
kapitonui, kuris prisidėjo prie 

apdaryta pailga- 
zszvino

ažiu stiklą,
iszkaptuotame 

szmoti1, pasižiurėjo ir tuojaus 
suszuko:

— Ko ra vok in vakarus! Tuo
jaus smagiai pasuk, tegul mis- 
lina, kad mes nerimaujame ir 
norime bėgti.

t uos

me ir

pradėjo sza likt i:

. -    .. , ■ .

Pennsylvanijos Lietuviai Balsuokite už
■TE®. -JOHN HEMPHILL

ANT GUBERNATORIAUS
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G. Frank Briiinin
ANT KONGRESMONO
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si) i kės laiveli 
t int u.

\ igo sma 
kiliojo 
va lt ies

giai ir drąsini 
nno vienos nnt

o arti 
ranka,

HZO- 
kitos 

idant dnsiganti taip-gi 
ant laivo, o kada jau bnv 
Zigfridas padavė jam’
bet pasilenkus staiga siisvyra- 

galvos in ma
uni raukdama^ su savim 

ir vaika. . . Hunonas, kuris bu
vo \ altyj(* prie Vigo*, szoko ta
da in vandeni, kad ji gelbėti.

'Tuo tarpu nuo Valcziu išzgir- 
do irklininku balsus:>“Vigo, 
Zigfridas, Hunonas!” — pra
lėkė kaip piktas atbalsis per 
visus piratus ir tie žmones Įiri- 
prate prie panasziu atsitikimu, 
neteko gaivu, matant skenstan- 
ti vada su šunimi. 'I\‘rp abelno 
to sumiszimo iszsigivdo žo- 

. “Biedna, nelaiminga mu
tura burtininke, jos sunūs 

nuskendo!” Iszpnlengvo valtis 
toje vietoje ra ra t ėjo, kur trys

vo ir krito ant 
rias,

džei.
<»'su

sn

iszsigivdo

— Dėkui Inu, Zigfride, te
gul Dievas pa remia tavo no
rus’ Asz ežia pasiliksiu jusn 
laukdama ir melsiuos, idant 
kuo greieziausini pas mane at
gal sugryžtum!

Ant Zigfrido veido pasigedo 
neužganadinimas rodėsi ve! 
tuojau** praties keikt ir pikt
žodžiauti. Bet kada Marta ne
perstojo szvelniu balsu pasako 
ti, kaip (ai bus gerai, kad.v ji
sai pasiliks monarchą ir tuos 
pasakojimus dapildyti giesme 
lends, kaipo del (Jidesnes ąįei- 
minczio monarcho garbus, 
apibartus Zigfridas atsiseilo, 
parėmė galva ant ranku ir už- 
simislino; taczinu net rukus i -z- 
budo atsistojo ir tarė teeida
mas.

yiti vadindavo uiuriu vilku. Uuk mus kantriai

toju namus.

save
kaip jau esame girdėję:

— Ach kad ne musu geroji 
burtininko ach, kad ir ne tasai 
vaikas asz pirmas Zigfridui 
galva suskaldycziau!

Kalbėjo net kad jeigu ne jie 
{pamestu
Venta sau ramiai —nėrinis in 
tai ir Marta netikėjo. Žinojo * • •• • w

Ach kud ne musu geroji

vaikas

ruzbaijystes ir gy-
— noriais in

kadangi jog Huuona* taip bu-
▼o pripratęs prie to skyriam* 
gyvenimo, kad no dovanai ji Buk spnkaina, Maria, 

o po t lt m

Iszdaves tuos prisakymus 
nulipo ramiai žemyn ant laivo 
pasznekejo ’biski su ingulos 
vadu ir urnai artt laivo užgimė 
judėjimas, baimes vienok nie
kur nematyta ir žmones, tary
tum pradžiugo turėjo taip sau 
mislyti.

Pagalinus susilankome.
Ir tyliai, spakainiai rengta

si prie kovos: dalis žmonių ge
rai apsiginklavusiu tuojaus 
isznyko nuo pavirszaus laivo, 
tarytum visi žaipo in marias 
suszoko. 'Kaip tas viskas grei
tai atsitiko. Tiktai maža žmo
nių sulieja pasilikus.žiurėjo to
lumon kur buvo matomas ma
žos valtys; bot kuo m rėžiau jos 
artinosi, tai vis labiau augo ir 
virto in didelius laivus su ap
siginklavusiais ant ju vyrais.

Nusileidžianti saule# mete 
ant ju savo raudona blizgėji
mą, o po draug ant pavirszaUs 
mariu pasikelianczios miglos 
pridavė tiems iszkrikiisiems 
ant mariu laivams piktu dva
siu paveikslus, beganezins tie
siog ant didelio, sunkaus milži
no, kuri tuojaus isz visu pusiu 
kaipo kokiu lenciūgu apsupo.

Vardan didžios Vitnlie- 
no, reikalaujame atiduoti tavo
ms enan^zhis ant to laivo!— 
suszuko vadovas vienas isz tu 
valties, kuri priplaukė taip tar
ti, kad neleido laivui liuosa 
sau plaukti.

f

H

“Sza Ii n sn 
,a i s razbai įlinkais! iii marias 
juos!” Karsztesni net norėjo 
uojans taip padaryti, kad tuo 
arpu atsiliepė ju vado balsas: 

Nedryskite tai|> daryti! 
Juos kogeriaiisia gelbėti!

Tai buvo balsas Dimitro isz 
Naugorodo, kuris pagal nuta
rimo ir susikalbėjimo per susi
važiavimu, ant tam tikro laivo 
su dviem dugnais, paslėpė di
desne dali savo kareiviu, leido 
piratams užimti laivu — o ka
da piratai po visus laivo kam
pus iszkriko bejeszkodami ta
vom, tuojaus tapo suraiszioti 
ir apaezion laivo sumesti.

Jam taigi paskui liepus per- 
velava ant 

Vitalicnu, 
idant tuo bildu pakrikusius ant 
valcziu piratus apgauti ir juos 
pritraukti prie savo laivo kas 
jam tas viskas 
nusidavė, 
t 
nuvilktas rūbais 
vo žmones, ii r

Karsztesai

pleszla hanzeatu 
užkabint ilaivo ir

k negeria ilsia i' 
tuo budu jisai ju 

laug paeinu nevaliom Nuo ju 
įprenge sn- 

S?;-liepė jiems snnesi.
plaukti

idant tuo bildu
t i in valtis piratu ir
paskui laivu, 
laivui sunkumu palengvinti.

Skenduolių gelbojima užsie-i 
Dimitras.me pats Dimitras. Hunonas 

pirmutinis atsigaivino ir pir
mi jo žodžiai, kuriuos isztarc, 
buvo: “
yra/” Dimitras ju prižiureda* 
nias, su žingeidumu klausėsi, 
idant ka nors apie juos dažino- 
ti, taigi t nejaus jam ir atsako: 

jisai terp priete- 
llunonas suramintas taja

Vigo! Vigo! Kame jis

Yra ežia,
T > 

kūnai inpuule in marias, kaipi] žinia tuojaus sunkiai užmigo, 
netrotinant nodiejos, kad bus j nes buvo labai nuvargęs ir nuo 
galima juos tegelbėti.

Praslinko geras laikas, 
vas liet jau pulengveli pradėjo 
judinties su Vitalienu* velava, 
szalia sudraskytos hanzeatu, 
vėlavus, kad urnai pasirude isz 
vandens žmogaus galva, kuria 
tuojaus vilnis užliejo — bet 
buvo matoma, kad tasai žmo
gus kovoja su paskutinėms sa
vo syJomis, idant tik ant pa-

Aandens iszplaukti. 
areziausia valtis (nu

jaus iszmete pagelbine virve, 
kuri tuoj drueziai iszsitempo. 
Kogreieziausia sunkumas te
trauktas in vifszu ir vilniu 
trankomas pasirodė Hunonas, 
laikydams Vigo dantimis 
jnostbs;
virves, su kita kovojo su vil
nimis.Su m* maža sunkenybe 
juos jut rauktu valtin, kur llu
nonus parpuolė be jokio žado.

virszaus 
Esanti

lai-

V'italieini’ velava

užliejo

uz
viena ranku laikėsi

laikydamas glehyj Vigo taipgi 
be jokio žado.

Irklininkai greitai nuspren
dė, kad juos bus sunku atgal- 

. valtyje ir po pirmaivinti po 
jiems suteikti pagalbai, leidosi
paskui plaukianti laivu, kuri 
laiko jau už savo nuolatos ma
tydami ant jo savo velava. I’rl- 
plauko prie jo labai nusidyvi
no, matant ant laivo vieton sa
vo draugu svetimus hiinzentu 
mnrininkus, kurio jiems padėjo 
skenduolius užkelti ant laivo. 
Apsiginklavo Imnzoaiai ptnpn’

teikti savo |>agelba, su įnirtimu
"J ,'■‘VV ■"< * T '■ -k ■ i' ■''' "■ • ■ i:?/■- 's ■
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alkokoliaus, 
supiltas gerklen tetraukus isz 
vandens. Su vaiku buvo sun- 

bet nesigailėtu visoko,

kuris jam buvo

k i an, 
bile tik iszgelboti, nes Dimits 
ras mane, jog tai turi but koks 
svarbus yiiatiszkumas, būtent: 
gal retavoja nuo kokio nors 
tėvo atimta sunu ir ežia jam 
tuojaus atėjo ant misliu jo 
mažas sūnus Dimitri ūkas. At
gaivintas vaikas pradėjo kle- 

“ “ n
motinėlė! piteiekiu tau 
biici.i.< p, 
du bet

Taip plauke ilgos dienos 
jiems beplaukiojant su 
ir dabar Dimitras kelione per
maino, idant užsukti in 'koki 
nors hanzeatu porta. Po ilgos 
keliones ant galo jiems pasise
ko atplaukti in Luboka, kur, 
paszauktas tuojaus ant laivo 
garsus daktaras, Plorijanas Isz 
Heidelbergo, kuris ir apmari
no Vigo karszliige (sziltine). 
Bet labiausia jo prižiurinejo 
patsai Hunonas, kuris greitai 
pasveikus ir gavus vado leidi
mą, niekur nuo vaiko neatsit
raukė, kada jas ji klausta, kas 
jis do vienas, nenorėjo nieko 
niekam įpasakoti, tik visados 
sakvdnvo: Tolinus bus

te įlindus, kuriems turėjo su-
l

joti szaūkdamas: Motinėlė!
i, j°g 

busiu geru žmogumi, busiu va-. 
_____ ne razbaininku. ”

laivu

f

H
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nenorėjo nieko

❖ ❖ ❖

Skaitykite “Saule
A. A. A. 
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JBadui vienam sztore pasisuko 
Ir baisiai vaikine indu ko.

.Jaigu butu su buteliu patai
kius,

But n sztorninka nudėjus, 
) Acto pantuke bųtelyja turėjo, 
Na ir nubaust žmogeli norėjo, 

Bet nepalaiko in sztorninka, 
Tik in pecziu, net sutcHzkino 

bonka.
'lai vyrueziai labai negerai, 

•Jaigu daug kenezia musu sztor- 
iiinkai, 

Kurie \ isienis: teisingai tar- 
i nauja,
t) bile bobele ant žmogaus ka

riauju.
Su bile boba nėra ka pradėti 

Geri ans nutylėti, 
<Jai nusilakus gala gaus, 

Tada ir nusiliaus.

i

♦
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Spring va liejo yra vyras ne 
I ikias, 

Visada mulių aplipius, 
Niekur jojo ant bardo nelaiko 

Ba stuboje niekas nedalaiko.
O kad ji bala, 
'Kokis nevala, 

Negali niekur nueiti, 
Nelaiko grinezioje turi teeiti.

Ir ant mitingu ta padaro, 
Už tat laukan ji tevaro, 

Ir da gaspadines apkalba, 
Tasai begėdis nevala, 
Kad visos ne kam tikiu, 

'l ik girksznoja namien likia. 
Vaikine Imkit1 szvaresnis. 
Bukie sziek tiek ozu juosius, 
Tai gaspadines tave laikys, 

Nuo burdo iie viena ne iszvys.
♦ ♦ ♦

Viena mot orele savo diedui ne 
davė kvoteri, 

Sakosi kad in koki skiepą eit 
nori. - • • 

Tni bobele pasmaugti norėjo. 
Vidunaktyje kada visi gulėjo.

Ant rytojaus badai tyczia, 
Nusidavė in bažnyczia. 
Mat norėjo pasitaisyti, 

Kitoki gyvenimą vesti, 
fur but žmogeliui gyvent ant 

svieto nubodo, 
Kad aut (geležinkelio nuvež- 

liojo, 
Atsigulė kaip ilgus ant relių 

Lauke atbėgant karu. 
Atbėgo strytkaris, 

Kunduktoris žiuri, kas toks 
Guli parvirtęs, 

Ar miręs ar girtas ?
Dede su paika paszauke, 

Tas paemes už kojų nutraukė, 
• Tu lakupa nuvedu.

Kaip žvėrį patupdo. 
Ir kas isz to teėjo!

Pataisa gyvenimo prižadėjo, ’ 
Namon nebagas nuėjo.

Kaip negersi, 
Su savo prisiogelia nesivaidy- ‘ 

si,

f
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CAPITAL STOCK $125,000.00 

SURPLUS IR UNDIVIDED 
PROFITS $623,358.02

t

Mokame 3-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentu pride
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalaus su musu ban
ku nepaisant ar mažas ar didelis.

G. W. BARLOW, Pros.
J. FERGUSON, Vice-Pres.irKas.

1»

Visuose Skyriuose.
GRAŽYBES
KULTŪROS \ 

1SZMOKINAME 5 
PER EXPERTUSfe 

<• ❖ •> gį

Vakarinius klases dar prasided i. 
Merginos ir Moteres iszmok\ o 
szita pelninga bizni savo luošu a 
laike. Lengvos iszligos.

❖ y

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

Stale Elks Teatro
Telefonas 193

K. RĖKLAITIS
_Lietuviazka* Graboriua

I
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Mirties ue geisi, 
Ant relių negulėsi.

* ♦ 4
' Jau tam Geri, 

Tai vaikino buli. 
Naktimi trankosi, 
Galvas skaidosi, 
Po sudus tąsosi, 

Bausmes mokasi.
Ir inergicos savo iszdaro, 

Vienus iszteisina, kitus kaltus 
padaro, 

l’ž bile bourns užstoja,
Ir už juosius priesz audžia už

stoja.
< ft ’

Badai Eliza butu puikios mur-

Kaip margines kata i tęs, 
Slankiodamos po pakampes 

kniaukiu,

Laidoju numirėliui pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelti- 
ninko moteroms. Priei
namos prekes.

516 W. Spruce Str., 
Bell Telefonas 149

MAHANO\ CITY, PA.
306 Market Street

Bell Telefonas 441-J
PA.Tamaqua. —-

A. RAMANAUSKAS
4

■* 1
gaites,

LIETUVISZKAS GRABORfUS
MILL & PATTERSON STS.,

ST. OLAIR, PA. ,
Bell Telefonu UJ0-R - ?
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Katinėlius sziaukin, 
()j merguczes pasitaisykite, 
Juoku dauginus nedaryki te, 
Ihi kaip mano kurna pribus, 
Tada susi mylėjimo ne bus, 

Kaip sn kocz<*lu užskus.
»3 * ' ft

Ir musu sztorniid<ai tankiai 
iuri t rūbeli, 

Jaigu kokia imluksla bobele,

1

Issbhhamuoja ir laidoja mirusiai 
ant visokiu kapiniu. Pagrobus pa- 
ruoHzia nuo papraszadnuslu ikipr*
ant vi8Q,kiu kapiniu. Pagrobus pa- 

kilniauxhi. Parsamdo automobilio* 
del laidbtuviu, veseliu, krlksity- 
niu ir kitiems pasivailnėjimama. 
Tsz Frackvilles, Port Carbon ar Im 
kitu artiinjauslu miestu jeigu ka® 
pareikalaus mano patarnavimo, 
meldžiu man duot Žinia o pribado k - A * *In trumpa laika. 1'
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Rytoj, Utarninke rinki- 
Balsuokite už Hemphill

legaliszka 
rinkimai

mai.
aht Gubernatoriaus.

— Musu miestas yra ver
tas 6 milijonus doleriu pagal 
paskutini assesmenta.

Utarninke 
szvente, politikiszki
kandidatu po visa Amerika. 
Pennsylvanijoj rinksime igu- 
bematoriu. Tiejei, kurie gei
džia balsuoti visa Republiko- 
niszka tikieta gali padėti kry
želi ir prie gubernatoriaus var- <4 4 • • •do ant Liberal Party jaigu nori 
balsuoti už kandidato. Hem
phill, kuris stengėsi praszalyt 

Pennsylvanijoj.
Dabar turite proga iszrinkti 
žmogų, kuris taja pasiutusia 
prohibicija stengsis praszalyt.

—- Balsuokite už Hemphill 
ant Gubernatoriaus.
—Lyg sziolei iszimta apie

13 tukstaneziu laisnu ant me
džiokles. Szaudimas mažu žvė
reliu prasidėjo nuo pirmo.

— Balsuokite už Hemphill 
ant Gubernatoriaus.

— Miesto pruduosia
dasi labai mažai vandens, todėl

prohibicija

ran-

czedinkite ir nelaistykite be 
reikalo, f

— Balsuokite už Hemphill 
ant Gubernatoriaus.

— Jojo eksilencije Lietu
vos pasiuntinis B. K. Balutis 
isz Washington atlankė “Sau
les” redakcije praeita Ketver
gą. Taipgi vieszinosi pas pons- 
tva Gegužius ir pas kun. Czes- 
na.

Jonas Levanaviczius, 50 
gyvenantis Trentone, 

randasi Ashlando ligonbuteje 
su sulaužtais szonkauliai, bū
damas sužeistu Park Place ka- 
syklosia.

— Kunigas Stonys, 
prigelhcjo

metu,

kuris 
kunigui Matulai- 

cziui St. Clair, likos perkeltas 
in M aha no  j u in pagelba kuni
gui Czesnai.

— Ponstva B. Sklarei, East 
Pine ulvezios iszvažiavo auto-

r

mobiliam pasisvecziuoti kėlės 
dienas Filadelfijoj.

— Balsuokite už Hemphill 
ant Gubernatoriaus.

— Ant galo kapiniu kalnas
kuris prasideda nuo Spruce uli. 
ir eina per kapines ir in New 
Bostoną, likos užbaigtas ir ati
darytas del važiavimo. Kėlės 
yra padirbtas isz sudaužytu 
akmenuku ant kuriu užlieta 
smala.

Rytoj, Utarninke rinki- 
Balsuokite už Hemphillmai. Balsuokite už Hemphill 

ant Gubernatoriaus.
— Gedimino Politikos Kliu- 

bas laikys dideli 
Panedelio vakara, 
(Nov.) 3, Parapijos Salėjo. Vi
si balsuotojai yra užpraszomi 
atsilankyti, nes bus apsvarsto- 
mi dalykai kas link ateinan- 
cziu rinkimu, kvieczia,

Komitetas.
— Praeita Petnvczios 

kara apie 11:30, 
automobiliai prie Airisziu baž- 
nyczios. Juozas Goberis isz 
Bovvmano su Harold Yost isz 
Ringtono. Goberio maszina va-

Trenks- 
mas buvo taip smarkus kad 
Yosto maszina apsiverto isz po 
kurios iszleke dvi paukszteles 
kurios iszsketo sparnelius, dū
me isz po maszinos ir nulėko no 
žinia 'kur. Pravardžių ne-daži- 
hota. • v

trimis

susirinkimą, 
Lapkriczio

va
šus id u re du

re Vincas Makloakis.

Mrs. O. Naujeliene su 
sūnumis isz Miners 

Mills, Pa., lankėsi Mahanojujo M a ai .pas gimines ir pažystamus. " ♦
Pennsylvanijos Lietuviai

* ; Balsuokite už
v

Balsuokite už '
JOHN M. HEMPHILL 
Ant Gubernatoriaus

Rinkimai Utarninke 4 Novem.
ST SIENINIAI KALENDORIAI

Kas prisiuns viena doleri, aplaikys 
5 Puikus Sieninius Kalendorius ant 
1931 meto. Prie kožno kalendoriaus 
yra prisiūta ssventuju kalendoris su

ISSSTv

— Balsuokite už Hemphill 
ant Gubernatoriaus.

— Praeita Ketverga pa
žystami, gimines ir prioteliai 
padaro netikėta “parti” u__ 
naszlos Jurgienės Ancerevi- 
ezienes West Coal ulyczios, ku
ri taja diena susilaukė 60 me
tu savo l_______  _________
poniai Anceraviczienei sveika
tos, ilgo pagyvenimo ir sulauk- j 
ti szimta metu. Poni Ancere- 
viezieno yra diediene p. Juo
zo Ancervicziaus, barberio isz 
Mahanoy City.

porto graborius, važiavo kar
tu wu savo motore ir ant 35.Si. 
ir Wentworth avė. isztiko ne
laime. YelloW Cab sudaužė jo 
kara ir sužeidė abudu, 

jel žeika ir p-nia Mažeikiene.
l>. Mn-

Mrs. Mažeikienei prakirsta 
galvoj skyle, o paežiam Mažei
kai inlanžta szonas ir prakirs-

amžinus. Vėlindami ,u antakia. Turėjo gulėti ligojo
būti ir dabar jau sugržo name, 

• bet dar labai sunkiai vaiksz- 
J czioja. Isz pamatymo galima 
spręsti, kad buvo pusėtinai ap

Laivus Ant Mariu
i

McAdoo, Pa. f Anielc Pažus, 
38 metu, mirė Hazletono ligon
buteje nuo vandenines ligos. 
Velione paliko viena dukteria.

Berwick, Pa. — Del dauge
lio pažystamas Vincas Kviet- 
kauckas pirko puikia fiuma 
terp Berwiko ir Bloomsburgo 
ant kurios randasi puikus upe- 
lukas su gardu vandeniu, pui- 
keis laukais ant kuriu galima 
praleist linksmai dieneliu. Far. 
ma randasi skersai upes isz 
Neskopeko ant No. 93 plento. 
Pravažiuodami Nedeliomis pro 
tonais užeikite pas musu Jau- 
tieti kuris visus maloniai pri
ims.

Shamokin, Pa. — Nepapras- 
rasta eksplozije, Richard ka- 
svklosia užmusze Joną Males
ki, 36 metu ir baisei sudegino 
ant smert jojo bode Martina 
Moody 34 metu. Abudu paliko 
paezias ir po kelis vaikus. Ar- 
timieje anglckasiai negirdėjo 
jokios eksplozijos toje vietoje 
• 4 « 1 • • n’t* % Vir stebėtina isz kokios priežas
ties toji kilo. Kompanijų tyri
nėja taji atsitikima.

— Tik tomis dienomis isz- 
dave savo slaptybe apie apsi- 
vedima Antanas Matukaitis, 
dirbantis Union National ban
ko su pana Elzbieta Czomiak, 
kuriu szliubas atsibuvo 21 Va
sario czionais.

— Jurgis Beiselis ir jojo 
sūnūs kaipo ir Fred Ferster 
likos baisei apdeginti per elek- 
trikini drata prie Locust Sum
mit brokerio. Visi gyvena Szu- 
mukuosia.

Erooklyn, N. Y. — Spaliu 28 
d., 10th District Teisme. East 
New Yorke buvo nagrinėjimu 
dvieju Lietuviu: Stankevi- 
cziaus ir Frankonio byla, ku
rioje abu buvo kaltinami Spa
liu 9 d., szaudyme revolveriu 
in gatves iszkaba. Pasirodo, 
kad jie iszsigere automobiliu 
nuvažiavo in East New Yorka 
ir ten nei isz szio nei isz to 
p radėjo sza ūdyti. Abu prisipa
žino buvę iszsigere. Tacziau 
szaudes tik Stankeviczius

Lietuviu:

, ka 
patvirtino jis pats. Pasirenda- 

Frankonio gynėjas 
Vencius

mas tuo, 
advokatas 
Frankonio kaltinimus 
ti ir ji paliuosuoti. Teismas ,]o 
praszyma iszpilde. Stankevi- 
czius prisipažino revolverio sa
vininku. Stankeviczius apkai
tintas ir atleistas iki galutino 
sprendimo specialeje teismo 
sesijoje po $1,000 užstatu. —V.

praszc 
atmes-

Boston, Mass. — Jeigu jau 
kam gyvenimas nesiseka, ta! 
nesiseka. “Kuryer Codzienny*' 
Lenku dienrasztis, leidėjo Ch- 
mielinskio szeimyna. Nelabai 
senai ju dvi jaunos dukteiys 
žuvo: automobiliaus katastro
foj. Dabar gi pati p. Chmie- 
linskiene susirgo ir buvo nu
vežta ligoninėn. Truputi pasi
taisius ji gryrxo automobilium 
namo ir suvažinėjo moteri ant 
kampo Commonwealth avė. ir 
St. Mary St. Moteris buvo par- 
muszta ir bo žado nuvežta li
goninėn. Jos gyvybe pavojuje. 
Szita nelaime prislėgė Chmie- 
linskiu szeimyna .da labiau.-K.

lamdytas.
P. Mažeika visuomet buvo 

atsargus važiuodamas, bet pa
sirodo ir atsargumas mažai 
apsaugo, jei kitas važiuoja ne
atsargiai. — N.

Cleveland, Ohio. — Spaliu 26 
d., vakre einant per gatve ant 
Wade Park avo., 
mobili o

tapo auto- 
pervažiuota

Auksoraitiene, 53
1445 E. 71 st. Nuvežta ligonbu- 
tin po poros valandų mirė. Li
ko vyras su pora vaiku.

Viso praeita Nedėliojo Ohio 
valstijoje automobiliu nelai
mėje užmuszta 4 ypatos, isz ju 
dvi Clevelande.

— Visu pažystamas V. An
dersonas liko padegėlis: Spa
liu 28 d., vakare jam nesant 
namie vaikai per daug pa'kure 
pecziu, nuo ko užsidegė skie
pas ir iszdege grindys ir ra
kandai virszuje. Tas atsitiko 
jo namuose ant Star avė. —D.

— Spaliu 6-ta anksti ryto 
pleszikai iszmusze V. Sztaupie- 
nes brangakmeniu krautuves 
langa ir paėmė iszstatytu sida
briniu daiktu.
nesugauti.

m. !

Mare 
nuo

Pleszikai dar

New York. — In Lietuva 
Valgykla, 169 Perry St., New 
York City nežinomi pleszikai 
insibriove ir apiplesze. Pinigu 
nerado, vėliaus sziap visa ei
le daiktu sugadino ir iszsinc- 
sze. Terp kita, iszsigabeno pui
ku radio aparatu.

— Nelaimingas New Yorko 
Lietuvis A. Bakauskas perei
tais metais sžiuo laiku susi
laužė koja. Sziemet vėl gryžo 
dirbti, — vėl nelaime — susi
žeidė, tacziau nepavojingiau- 
siai. Bet vėl negali dirbti ir už
truks nemaža laiko iki pagis. 
Tautietis dirbo 45-tam New 
Yorko uoste.

— Spaliu 30 d 
arenoje 
(Dick Schroeder) 
raunde knockoutu nugalėjo 
savo oponentą Billy Rapp. -V.
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Idant nevidonas nematytu kur randasi kariszki laivai, 
lekitxiami eroplanai paleidžia durnus aplinkui juosius,

•i*'*

visai 
isz tolumo nevidono laivai 

juju negali pateminti, manydami kad toje vietoje randasi tik
tai miglos.

uždengdami vieta kur plaukine ja.

NE ATMINI.

Kunigas:— Ar įilneszeta kū
diki in krikszta? tai gerai! O 
paminkite grąžei auginti, no 
pikto ginti sergėkite kad butu 
geras katalikas ir kad am 
svieto butu garstim žmogum. 
Geriau kad bus jenerolu negu 
prastum Žalnierium.

Kūmas:—1 Tai teisybe, jega- 
mesti.

Kuu:— Kokis bus vardas?
Kūmas:— U-gi Katriuka.

Ka apverki sziadien, isz 
to gal juoksiesi rytoj.

ANT RANDOS.

Gera 100 akeriu farma arti 
Shenandoah. Visos reikalingos 
maszinos ir viskas, kas tik rei
kalinga dėl 'Vedimo fanuos. Bė
gantis vanduo, gera st ubą,vanduo, 
kluonas ir 1.1. Atsiszaukite ant 
adreso: (t.tjlJ

Joseph Abraczinskas, 
Shenandoah, Pa.

' PAJESZKOJIMAS

DEL MUSU VAIKU
t , • JL’_____  . ■ j

Kai

SPECIALISZKA PIGI 
EKSKURCIJA

Naudokitės isz szitoš ekskurcijos. 
Praleiskite Armistic diena vienoj 
isz szitu miestu. Jumis patiks.
In PHILADELPHIA $3.25
In ATLANTIC CITY $3.75

Isz Shenandoah 25c virsziaus
Per Armistice Day
11 NOVEMBERIO

Ant regulariszko rytmetinio treino 
Shenandoah  ................ 5:30
Mahanoy City......................  6:10
Tamaqua . . .

Specialiszka Ekskurcija
IN NEW YORKA $4.00

Per Armistice Day 
Utarninke 10 Novemberio

Ant regulariszko rytmetinio treino
Isz Ryte

Isz Shenandoah ..................  5:30
Isz Mahanoy City . .
Isz Tdmaqua ................7... 6:39
Grįžtant apleis New Yorka nuo 
Licbrty St. Station 8:00 vakaro, o 
isz Elibateh 8:27 vakare.

. . 6:39

• • . 6:10

27 Armory 
Sk raudei is 

, antrame

WILKES-BARRE IR 
APLINKINES.

Nukritęs nuo trepu sa-
Juozas Groblevskis, 
t ei p susižeidė,

mirė Mercjr ligonbuteje ant ry
tojaus.

vo name,
47 metu, kad

W. TRASKAUSKAS
LIETUV1SZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, veseliju, pasivažinėji
mo ir t. t.
603 W. Mahanoy Ava; Mah. City

T ■ mm ;f m . ; i į, , <"iW"

Ant J. Sakalauskas
LIETUV1SZKAS GRABORIUS 

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

Nuliudimo valandoje, sutei
kiam geriausi patarnavima. Pa- 
laidojima atliekam rūpestingai 
ir gražiai. Busite pilnai užga
nėdinti.

Isz Mahanojaus ir Girardvilles 
jeigu kas, pareikalaus mano pa
tarnavima tai meldžiu man tele- 
fonuoti o pribusiu in deszimts 
mitintu. Bell telefonas 872

Pajoszkan pus-broliu Vaclo
vu Celestina ir Vinca Kaspara- 
vieziu. Paeinu isz Naumiesczio 
pavieto, Katiniszkos kaimo, 
Rudos parapijos. 'Meldžiu atsi- 
szaūkti sziuo adresu.

Air. J. Adoniulis, 
1573 Warder St.

Springfield, Ohio.

Ponai Biznieriai!

Katiniszkos kaimo

Praleiskite diena szitam di<telinm 
mieste, už teip pigia preke.
IN NEW YORKA $4.00
Nedelioj 16 Novemberio 

matyti su miminiems ar draugais, 
akyvu vietų New Yorke, ar pąsi- 
Czia yra gura proga matyti daug

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

Geisdami apteikt gerus kos- 
tumerius, privalo isz laiko duo
ti atspaudyt, PUIKUS SIENI
NIUS KALENDORIUS ir isz- 
sirinkt. DABAR LAIKAS!! I 
užsikalbyt ir nelankyti ilgai, 
nes kas , pirmesnis, tas gales 
iszsirinkti puikesnius I

W. D. BOCZKAUSKAS - CO 
MAHANOY CITY, PA.

••

J. George Hahn I
Balsamotojas ir Graborius 

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

Telefonas 481

■

DR. C. A. ŽERDECKASX—-RAY
• . ! ' 

h ■

Tamaqua ofisaa, randasi People’s Trust Co., Bunko name ir adaras kas
. . .LIETUV1SZKAS DENTISTAS. . .

GAS

dien, nuo'9 iki 6 valanda (pagal senovės laiko), iszskirent Seredomis.
Vakarais pagal pareikalavimo.
New Philadelphia ofisas 34 Water St., adaras kas vakaras 7 iki 9 valan

dos

——
v 

T-jrr

J

A

Seredomis visa diena buna adaras.
Telefonas, Tamaqua 638 Pottsville 9-R-2

PADARYKITE SAVO TESTAMENTA 

MERCHANTS BANKING TRUST CO. 
MAHANOY OITY. PA.

MEMBER OF THB FEDERAL RESERVE SYSTEM
X.
i

4
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Yra pasirengia patarnauti jumis kaipo administratorium,

I

vėl sargas ji iszvijo.

GAISRAS.
Rugiapiutes diena vyrai ir 

moterys iszejo darban. Namie 
liko tik seni ir maži. Vienoje 
pirkioj? pasiliko bobute ir trys 
vakeliui-anukai. Bobute iszku- 
rino pecziu ir atsigulė atsilsėti. 
Kad nekastu musios ji užsiden- 
gge rankszluoscziu ir užsnūdo. 
Viena mergaite, Maryte, ati
dengė pecziu, prisidėjo szuken- 
žariju ir nusinesze priemenei). 
Priemonėje buvo pridėta sziau- 
du. Moterys isz tu sziaudu dare 
sau ryszius.

Maryti* padėjo žarijas po 
sziaudais ir ome pusti,
sziaudai pradėjo degti, mergai
te nudžiugo, nuėjo pirkion, 
atsivedė už rankos pusantrų 
metu 'broliuką Petruli ir tarė:

— Ziurekie, Petruti, koki 
asz užkūriau pecziu.

Sziaudai jau bailge degti. Pil
na priemene pasidarė durnu. 
Maryte pagalios persigando ir 
nubėgo atgal pirkion. Petrutis 
parpuolė ant slanksczio, susi
daužė uosi ir eme verkti. Mary
te insitrauke broleli pirkion ir 
abudu pasislėpė po suolu. Bo
bute miegojo ir nieko negirdė
jo. Vyresnysis vaikinukas Ka
ziukas jau asztuntu metu, buvo 
gatvėje. Pamatęs, kad isz prie
menes eina durnai, jis inbego 
pirkion ir emakelti bobute. At
sikėlusi bobute labai persigan
do, užsimirszo vaikus ir nubėgo 
kaiman, szaukdama žmonis. 
Maryte tuo tarpu sėdėjo po 
suolu ir tylėjo, tiktai mažytis 
Petrutis roke, nes jam skaudėjo 
nosis. Kaziukas iszgirdo jo 
riksmą, pažiurėjo po suolu ir 
suriko:

— Maryte, begk — sudeg
si! Maryte bogo priemene n, bet 
per durnus ir ugni negalima bu
vo pereiti. Ji sugryžo atgal. 
Tuomet Kaziukas atidarė lan
gą ir liepe jai lipti% Kai Mary
te iszlindo, Kaziukas sugriebė 
broliuką ir tempe in langa. Pet
rukas buvo sunkus ir Kaziukui 
nesidavė. Kaziukas du kartu 
pargriuvo ligi kol broliuką pri
traukė in langa. Tuo tarpu pir
kioje aju užsidegė durys. Ka
ziukas inkiszo broliuką langai) 
ir norėjo stumti, bet Petrukas 
nusistvero rankomis už lango 
ir stipriai laikėsi. Tuomet Ka
ziukas suriko iii seserį:

— Maryte, trauke ji už gal
vos! — o pats stūmė isz užpa
kalio.

Ir tokiu budu Kaziukas isz- 
ggeubejo savo sesute ir broliu
ką, kurie pasibrukę po 
butu ten ir sudegė.

suolu

KAIP SZVO SAVO SZBDU- 
NINKA MYLĖJO.

Viename Anglijos miesto nu
mirė vargdienis žmogus. Velio
ni in kapus lydėjo tik trys 
žmones. Bet visi atkreipė aki 
in tai, jog grabu lygi-pat kapi
niu lydėjo mirusiojo žmogaus 

|szuo. Jis ėjo nuleidęs galva ir 
liudnąi staugė. Ant rytojaus 
po pakasyniu kapiniu sargas 
rado szuni ant mirusio žmo
gaus kapo. Sargas tuoj iszvijp 
ji už vartų. Treczia die na szuo 
vėl buvo ant to paties kapo, ir

Ketvirta diena oras buvo 
baisus; vėjuota, szaltsų bet szuo 
ir vėl atsirado savo vietoje ir 
nėjo nuo kapo. Seniukas — sar
gas pasigailėjo ir atnesze lak
ti. Tada szuo suprato kad jau 
daugiau jo nebevis ir insikure 
ežia gyventi.

Daugelis žmonių, patyrusio 
isz sargo apie isztikima szuni, 
pasigalo jo ir pradėjo rupintif 
jo maitinimu. Lygiai deszimti 
metu isztikimas szuo perleido 
prie savo buvusio szeimininko 
kapo. . z

Perėjus szitam laikui, dau
gelis geru žmonių, regėdami 
kad szuo sesta ir sergailuoja 
rūpinosi ji priglausti, bet szuo 
po senovės pasiliko isztikimas 
kapo sargas. Ten prie kapo ji#! 
ir užbaigė savo gyvenimą.

Szita miesto (gyventojai ilgai 
minėjo ta nepaprasta szuni.

BROLIUKAS.
Pasibaigė mokslo metas. Vai

kai vasaros dienomis bėga pa
žaisti, tik Petrukas sėdi namie 
pas savo mažyte sesute. Jis ja 
nuprausia, suszukuoja žaidžia 
su ja vedžiojasi. Vasara tėvas 
visa diena lauke, o Petrukas 
nuo ryto lygi vakaro vis su 
mažyte sesute. Mergaite ne
karta verkia pyksta, bet Pet
rukas visuomet jai geras, nie
kados neužpyksta.

Stebisi draugai isz Petruko:
— Klausykie, ar tu neisi 

su nuimi pasivaikszczioti? Ar 
gi tau ne liūdna tasyties su 
mergaite!

Petrukas pabueriuoja sesu
te i|' tariau

— Juk ji naszlaite.

VYRESNIOJI.
Linksma gatvėje
_________ l irszil-

Vasara.
Isztisa diena szvieczia 
do saulute. Gražu ir linksmc 
miszke ir lauke: prinoko uoga 
priaugo grybu, žole užaugo to
kia, kad sunku pereiti. Puikiai 
liūliuoja rugiai — musu duo 
nele. Vaikai visa diena tai misj 
ke, tai pas upe, tai lauke: pir 
kion ju nei nesuvarysi; vaka 
rais pas langus skamba ji 
juokai, 
žaislai.

Bet Katriutei toli lygi links 
mybiu. Norėtųsi jai nubėgti si 
vaikais miszkan pauogauti, pa 
grybauti nueiti upeje iszsimau 
dyti norėtus, vakare pažaisti 
gatvėj pakvėpuoti szviežu oru
— bet nėra laiko: apsirgo Kat
riutės motina ir labai apsirgo
— jau visa sanvaite guli negali

I

tėvai 
vaikai

sznėkasi invairiausi

galvos pakelti.
Nelinksma pirkioje: 

vaikszczioja nulindęs, 
verkia. Visas darbas palike 
sukrautas ant Katriutės pecziu 
nes ji — vyresnioji.

Daug yra pas Katriute dar
bo: reikia pirkioje apsiruoszti 
pietus iszvirti, karves pamelžti 
visztas sužiūrėti ir vaikus ap
žiūrėti.

Vaikai Katriute labai myli it 
vaikszczioja paskui ja. Tėvas, 
pažiūrėjęs in Katriutės darbus, 
linksbai nusiszypso.

Pribėgs Katriute prie moti
nos, paklaus, ar jai ko nereikia, 
motina linksmai pažiūri in 
dukrele, apkabina ja, pabu- 
cziuoja ir tarė:

— Vai tu mano vyresnioji.

DRAUGAI.
Atėjo draugai szaukti Ado- 

muko jomarkan. Adomukas pri 
žadėjo ateiti. Bet draugai lau
ke, lauke jo jomarke ir nesu
laukė. Sugryže namo, klausia 
jie Adomuko, kodėl jis neatėjęs 
jomarkan. - ,

• Adomukas atsake: 7
— Isztiesu, asz labai norė

jau jomarkan ir buvau paketi-LIŪTAS IR PELE, 
i*

■;t Liūtas miegojo. Per ji per
bėgo pele. Liūtas ja pagavo. 
Pelo omo praszyties, kad liūtas 
ja paleistu:

Lęiskie mane. Gal ir as z 
tau kada busiu reikalinga.

Liūtas nusijuokė, kad pele 
galėtu jam kada būti reikalin
ga, ir paleido ja.

Sztai medžiotojai užstate hu
tui tinklus. Jis tuose tinkluose 
susipaneziojo ir ome rėkti. Pe
lo iszgirdo liūto baisa atbėgo 
pergraužė tinklą ir tarė:

— Meni, liūtai, tu juokiaisi 
kada asz pasakiau, jog gali^ <1 4 • 4 f * •» 1 1 ♦ I

Įį nes ateiti, bit užėjau pas Juo-
suka. Žiūriu, jau jis, aeziu Die
vui, taisosi, tik negali gerai 
vaikszczioti sunki liga vargsza 
taip suvargino. Kaip pamate 
mane Juozukas, džiaugsmo 
aszaros jam pabiro. Užsiszno* 
kejom mudu, abiem taip links
ma pasidarė, kad ir jomarka 
užmirszau.

’ r f

apiekųnu ar ekzekutorium.
Jeigu nepadarote testamento tai sztai kaip juso turtas- 
būna 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 buna padalinta Ilgiai

r

*

Dr. T. J. Tacielauskas
, Pirmutinis LietuvįszkMvFrackville, Pa. — Kazimie

ras Vuitukonis, 43 metu, ^nairo 
iMriycziojtf A*hlando ligonbu-“

/.Kalendoriai puikai i»z <

tėjo sirgdamas koki tai laika*
W. D/ Bocz.. .. ' Imp j auti.

kąuakas -r Co,. Mahanoy City, Pa. (tf

fopuoti o pribusių ln deszimts
I *

f

chants Banka prigelbes jumis padaryti testamerita.
■ I
«

■
*

in-

žnte pelele, tau patarnavau.
4 I.

Dantistas Mahauojuje 
it t AwtrtP Fiewk, KtiU SztoroAn1____




