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ISZ AMERIKOS
«l^ Į -

DARBAS
PAMISZELIO

Pamiszes Vaikinas Pa- 
piove Tęva

NUKIRTO DVI MOTERIS 
IR PATS NUSIŽUDĖ

Chicago — Romanas Banke- 
viezius 18 metu, high school 
mokinys staiga pamiszes atli
ko sziurpia tragedija praeita 
sanvaite.

Baneviczius gyveno su savo 
motina ir tėvu Frank Banke
vicziu, 3313 Lowe \venue. Pa
tėvis pradėjęs ko tai ginezy- 
tis su žmona. A’aikinas nieko 
nelaukęs pagriebė baczeriszka 
peili ir pradėjo badyti tęva. 
Motina puolėsi ji gelbėti, Ro
manas ir ja pritrenkęs ligi są
mones netekimo.

Po to pamiszelis iszbego pro 
duris laukan ir pasitiko Mrs. 
Anna Baltusziene, kuri gyveno 
tame paeziame name isz
rno puses. Pagrobęs kirvi, vai
kezas jai perskėlė galva ir be- 
go kirviu ir peiliu neszinas to
liau.

Bėgdamas skersai alėjos jis 
susitiko Mrs. Barbara Szembe- 
liene (ar Shedbar), 3318 Wal
lace kuri iszgirdusi namuose 
klyksma,z btgo pamatyti, kas 
ton dod*>i. Vaikezas tuo pre- 
cziu kirviu neszinas praedjo .ja 
vytis ir pasivijęs ja jos pa
ezios beizmente, skėlė jai kir
viu in galva. Tai atlikęs bueze- 

savo

kie

roi peiliu jis persipiove 
gerkle ir paleido gyslas.

Kaimynai iszgirde riksmą 
Bankevicziu namuose, tuojau 
paszauko Deering stoties poli
cija. Jie mate visa tragedija, 
kaip tėvas ir sunūs grumda
miesi iszsirito per duris ir tė
vas nuvirto negyva, supiausty- 
tas kuone in gabalu.

Balcziuniene
nugabentos,

Moterys,
Shedbar skubiai 
pirmoji in St. Paul antroji in 
St. Charles ligonines, J)et ma
žai vilties yra joms pagyti.

Mirtinai susižeidęs vaikinas 
nugabentas in Bridewell ligo
nine. Jis nieko nebegalejo kal
bėti, 
atsitiko del vaikino 
pamiszimo

Naujienos.

ir

» •

Spėjama, kad tragedija 
staigaus 

raszo
A 4

kaip 
f >

tai

DEL AUTOMOBILIO FAR- 
MERYS NUSZOVE PACZE 

IR PATS NUSIŽUDĖ.
Erie, Pa. — Gryždami isz 

Erie namo, Harmon Heddrick, 
farmerys, pasako savo žmonai, 
kad jis ketinąs parduoti savo 
automobili už $16. Žmona pasi- 
prieszino. Isz to terp abieju ki
lo barnei, da labiau paasztre- 
je sugryžus namo, 
karabinu, 
mteriszke 
žeista.

Pagriebęs 
szove, Jr 

su-
farmery 
buvo mirtinai

Iszbcges laukan Hed
rick pats nusiszove. Asztuoni
vaikai liko sierai ūkais. •

4-TO PROCENTO ALAUS 
SZITAM MIESTE.

La Crosse, Wis. — Praeita 
Petnvczia miesto rodininkai 
nutarė vienbalsei rezoliucije, 
spirdamies'i iszdirbimo ketvir
to procento alaus.
perstate al derma nas Juozas 
Housko kuris yra nariu komi
teto bedarbiu.

Pasakė jisai ant. susirinkimo 
kad atidarimas penkių bravo
ru ozonais, duotu darbu del ke
liu lukstaneziu darbininku. Ko 

nu- 
prezidentui 1 looverui

U žm a n ima 
a l derma nas

pija tos rezoliucijos likos 
siausta
ir visiems kongresmenams.

AMERIKOJ 26,500,000 
AUTOMOBILIU.

Washington.
statistikos daviniais Amerikos
J. Valstijose yra

Sziu metu

26,500,000 
naudojamu automobiliu, o tuo 
tarpu automobilius naudoti 
kvalifikavo 32,000,Q00 žmones.

Per

vaiku 
daktarai

ap-

ai sa-

PER APSIŽIOPLINIMA MI
RE 16 VAIKU.

Medeliu, Columbia, 
apsižioplinima. ‘daktaru miesto 
klinikoja (ligonbutoje) 16 vai
kai mirė o 38 pavojingai apsir
go ant dipterijos.

Mieste daugelis
sirgo aut dipterijos, 
nusiuntė in ligonbute antitok
sino užeziepyt vaikus nuo tos 
ligos bet vietoje duoti 
kanezio serum idant užbėgti li
ga, tai davė •dipterijos -gemalė
liu nuo ko vaikai arsziau susir
go ir mirė.

‘Tevt^fciip inirszo ant dakta
ru, kad užklupo ant ligonbutes 
norėdami ■daktarus užmuszti, 
bet likos per policija iszvaikin- 
ti.

PAKUTA BUS DIDESNE UŽ 
MIRTIES BAUSME.

Chicago. — Mykolas Jaku- 
biak, 44 metu, kuri 
V O 
darbo, pirma 
buczkiu likos nubaustas kalė
jimu ant penkesdeszimts metu

Slidžia David atsisakė ji nu
bausti mirezia, bet apsodino 
Jakubiaka, kad kožna meta, 
dienoja, kirrioja nužudo savo 
paezia, turės būti 
kambarėly ja idant

Mykolas
s nužudė sa- 

paezia kada toji sugryžo isz 
pasveikinės ja

meta

uždarytas 
galėtu ap

mastyti gerai apie nužudinima 
savo paezios. Slidžia sako, kad 
tai bus žadintojai tikras Uzysz- 
czius ant szios žemes.

NELABA DUKTERE PRIE- 
ŽASTE MOTINOS 

MIRTIES.
Brooklyn, N. Y. — Trys san- 

vaites atgal pabėgo isz namu 
16 metu duktė MaresiMaliszev- 
skos ,apie kuria dingo visa ži
nia kur dukrele iszsibostino. 
Motina sirgo ant uždegimo 
plaueziu o nuo pabėgimo dūk
tos, motore da daugiau apsirgo 
isz rupesezio ir in antra diena 
mirė, laukdama ir liudedama 
sugryžimo dukreles, 
turėjo 52
dukrele buvo josios

NUŽUDĖ SAVO VYRA UŽ 
ŽVERISZKA PASIELGI

MĄ SU KŪDIKIU.
Norfolk, Va. — Atėjus in po

licijos stoti, Mrs. Erma 'Parves 
apsakė kad ji nužudė savo vy
ra ir geidžia, už tai būti nu
bausta. Toliuos verkdama tese 
“ Alano vyras atejas namo gir
tas, pradėjo pasielginet
riai su manim ir vaikais ir vie
na norėjo paskerdyt su peiliu. 
Neturėjau su kuom gintis, pa
griebiau kirvi ir uždaviau y pa 

, o kada krito
grindų durian jam in kurtine 
su peiliu. Po tam nutraukiau 
kuna in skiepą ir laukiau lyg 
rytojaus. Vėliaus nutraukiau 
ant geležinkelio, kur ji trūkis v 
sumalė ant szmotu. Zmonvs 
mane kad ji užmusze ant 
ležinkelio, bet lai asz ji 
nužudžiau. ’ ’

Tawcs’ai gyveno ant mažos 
farmukes, asztuones mylės nuo 
czionais. Motere uždare kalėji
me Ivg teismui.

1 >ia ii-

per galva ant

XO- 
pirma

NEBASZNINKAISZMETE 
ISZ GRABO PATS IN 

JI ATSIGULĖ.
Newport News, R. 1. — Ko

kis tai bedarbis nesurasdamas 
jokios prieglaudos,
vietiniu kapiniu, atplesze spy- 

antgrabio, kuriame ta

, alsi-
i L < '* •amzi- 

ir smagiai užmigo.
amžina at-

no ujo ant

na nuo 
diena palaidojo mirusi žmogų 
iszmele lavonu ant žemes 
gule in ji užsiklodamas 
na kaldra”
Patiko vargszini “ 
silsis” antgrabe ir butu fenais 
ilgiaus pasilikęs “ant bardo 

paleido paskala
baidos”. Po

se k t i

y >
f

bet žinohvs V
kad ant kapiniu 
linija pradėjo “dvasia” 
na ir pasiseko atidengti slapty
bių. Aresztayojo “ 
uždare ten, kur (langiau 
baidys, ’ ’ t1

4 < 
dvasia

dvasia
i k

ir

neši

būdamas nuszautu per 
May.*

APGINIME SAVO MOTINOS 
DUKTĖ BUVO PRISPIRTA

PRIE NUŽUDINIMO 
TĖVO.

Detroit, 'Mieli. •— Susibaręs 
su savo moterių Antanas Dar
row, farmeris norėjo nužudyt 
savo paezia ir ketvertą vaiku, 
bet pats puolė auka savo užma
nymo,
savo vyriausia dukteria.
Tndukias Darrow, isz ryto bu
vo sakes, kad nužudys visa sa
vo szeimyna priesz saules nusi
leidimą, apie ka daginio vy
riausia duktė ir tuoj atvažiavo 
su automobili u m. Darrow su- 
gryžes namo girtas, paėmė kir
vi ir užpuolė ant savo 15 metu 
dukteres baisei ja sužeisdamas 
po tam pradėjo liptie (repais 
augsztyn nužudyti paezia. rl’a- 
me laike pasirodė Jamina su 
revolveriu. Szove tris kartus in 
tęva, kuri padėjo ant vietos.

PASZELUSI VIESULĄ |§2 VlSU SZSljlllN U^UDE
I

32 UŽMUSZTI APIE 200 SU
ŽEISTI PER VIESULĄ 
KURI PERPUTE PER 

OKLAHOMA.

, — Pa- 
perpute' 

septynes mylias 
nuo czionais su baisioms 
sėkmėms užmuszdama 32 ypa
tus, apie du szimtus sužeido ir 
daugiau kaip szimtas namu li
kos suardvta.

Visi ambulansni isz Oklaho- 
mos miesto likos iszszaukli 
vežti sužeistuosius in ligonbu- 
tes o automobiliai surinkinejo 
užmusztuosiiis ir veže in lavo- 
nyczias ant pažinimo. Raudono 
Kryžiaus ir Salnveisziu armija 
pribuvo in pagelba benamiams 
ir penkios kompanijos 
viu atvažiavo daryti 
miestelyja ir suvaldyti pleszi- 
kus nuo apipleszinejimo namu. 
Vėtra suardė Camel Creek 
mokslaine užmuszdama ' asz- 
tuonis vaikus.

Hays Kansuosia. 
suardo mokslaine 
Viktoria, keturios mylės 
czionais, užmuszdama darak- 
torka, dvyleka vaiku ir daug 
sužeidė. Neal miestelyja užmu- 
sze ketures ypatas ir suardė 
dvideszimts namu.

()klahoina ( ’i t y, ()khi. 
szelusi vetrine viesulą i 
per Bethany,

pa-

ką re i- 
pagelba,

Camel 
užmuszdama

— V c t ra 
miestelyja 

nuo

kaip mot eres,

PARODE SAVO NARSUMĄ 
PACZIAI.

Dayton, Ohio. — Idant per
ti krinet savo paezia, kad vyras 
gal idaugiau nnkensti-skaudė
jimo 'be mažiausios baimes ne 

J e ra m i nas Ha V- •r
nes, nuplovė sau maža, pirszta 
deszines rankos. Haynes, kuris 
turi 46 metus, laike ginezb su 
moterių apie kentejima panie
kino moteries drąsumą, o gir
damas vyrus, iszejo laukan, nu 

, su
pa-

kirto su kirvuku pirszta 
gryžo in st ubą ir parode 
ežiai kruvina pirszta kaipo da- 
vada savo drąsumo. Havnesde- 4'
ne! tik liepė Jeraminui eiti 
laukan ir nukirsti sau galva 
bet to neiszpilde.

sau y

ADVOKATU DRAUGUVE 
PRIESZAIS PROHIBICIJA.

Chicago. — Ant laikyto su
sirinkimo advokatu drauguves 
American Bar Association, li
kos nubalsuota 13,779 balsais 
prieszais prohibicija ir
valdžia ja permainytu o 6,340

Matyt, 
in

kad

balsavo už užlaikymu, 
kad ir advokatams davėsi 
ženklus pasiutiszka prohicija.

I

AMERIKIETI
SAPNAS ISZGEL-

BEJO MOTERIA
<

t

BOBUTES PAVEIKSLAS 
ANT CZEREPOKO.

.*
VAIKAS UŽDIRBO DAUG 

PINIGU NUO ŽIOPLIU 
RODYDAMAS TA NE

PAPRASTA PA
VEIKSLĄ.

NELABA PATI SU PRIE- 
LAIDINIU, JO BROLIU 
IR SUNUM, NUŽUDĖ 

SAVO VYRA.

Sliangliai, Kinai. — Wang- 
lli-Cze, buvo vargingas vaikas 

gaudy- 
i r pa rd įlodamas

vaikas

ir vos iszsimailindavo 
damas vėžius
del nplinkiniu gyventoju Swn- 
towe. Tui buvo szeszi menesiui 
utgul ir sziiidieu tušui
turi tiek pinigu, kad nežino ku 
su jais daryti ir tai isz priežas
ties vieno czerepoko. Kitados 
gyvendamas molinoje bakūžė
lėje, sziadien gyvenu puikinu
siam hotelyja Shanghajui.

Vai kinelis paėjo isz seno- 
viszkos gimines žuvininku 
Kwangtnn — ganesu kurie ti
kėjo labai in savo prosenius ir 
tas jam atnesze dideli 
Viena isz tokiu pasuku žmonys 
kalbėdavo, kad jo pro-pro-pro 
bobule buvo labai, patogi mote
re, kuri tikėjo in permainymu 
dusziu po smerl ir troszko pa
silikti žavia po smert. Buvo ji 

toli

tPrezimsl, Lenk. — Asztuoni 
melai atgal apleido savo Ievy
ne isz Bokum kaimo in Ameri
ka kaimuotis Vaitiekus Konic- 

palikdamas savo paezia 
Morta, gaspadorysta ir szeszis 
vaikus isz kuriu sūnūs An
drius bus vyriausias.

Mortai nubodo gyventi vie- 
nai be jokio vyriszko suramini
mo. Susinesze su savo kaimvnu 

kuriuom 
guspadorys ta 

prisi nusius pinigus 
Vvras 

Ik 

isz gimtinio

k i savo

sūnūs

gimines

gilinki.

nia riuosi a

Tris Kartus Sapnavo 
Kad Tarnas Eina 

Ja Nužudyt
ANT TIKRŲJŲ IR 

ISZSIPILDE.

Doublinas Irlandija. — Pa- 
o Mikolo

ii

NELAIMES PRAMONESIA 
OKTOBERIO MENESYJĄ

PENNSYLVANIJOJ.
Harrisburg, Pa. — Pennsyl- 

vanijos pramonesia, visokį uo
siu szakosia, Oktoberio mėnesy 
ja buvo 129 nelaimingi atsiti
kimai kurie pasibaigė mirezia 
o 12,048 v'sokiu sužeidimu. 
Kasvklosia žuvo 65 'darbinin
kai isz kuriu 44 buvo kietuosiu 
migliu kasyk losiu. Kompensz4U 
szion iszmoketndarbininkams 
1,570,629 doleriu. ,

SUVIENYTOSE VALSTIJO
SE RANDASI 122,098,455 

GYVENTOJU
Washington, D. C. — Pagal 

paskutini surasza gyventoju, 
padaryta 1930 mete, (ai Suvie
nyt uosia Valsti juosia 
122,098,455 gy vemtoj u. Prie to 
skaitliams neprisideda Wash- 
ingtonas, Porto Kičo, Filipinai 
ir kitos salos.

Schenectady, N. Y. — Gain-Į ^ 
ta nemažai padare szposu del p 
G.J. Simnums, kuris dirba dek 
triko dirbtuvėje General Helec-| 
tris.

Motore 
metu, buvo naszle, o 

vienatine 
pagelba. ir suraminimas.

PAGIMDĖ DEVINTA PORA 
DVYNUKU.

Atejas ana diena namo 
perssitikrino kad jo |

randasi

NAUJA HARDINGO PACZ- 
TINE MARKE.

Washington, D. C. — Pilno 
veido nauja pacztine marke 

pacziulelatmities mirusio preziden-
ji vela aĮslovanojo dvynais. Nep° Hardingo,'liūs iszloista 1 Do- 
ntisimine Simmons tokia žinia 
nes tai jau devinta pora dvy-

Marko turės ll/j 
•cento verties. 'Pirmiausia bus 

nu, kokiais jo pacziuie ji apdo-Įj* pardavinėta ant paežio Ma-

cem bėrio.

v-miojo: asztuoniais vaikais ir|rion Ohio, isz kur mirusia pre- 
denzimts dukrelėms. . .........  , , ...
vyriausia Mrs. ’Coulfield, taip-[davinėta ant visu pneztu Ame-

..............................- etil....

PAĖMĖ 1700 BAKSU GEROS 
GUŽUTES.

Norfolk, Va. —- Proliibicijo.h 
sargai suėmė laiveli “Tames” 
su 1,700 baksu geros guzutes 
vertes 200 tukstanezius dole
riu. Laivelis norėjo priplaukt 
prie Wilmington, Del. kada ji 
agentai suome. Ne'kuriems bus 
i i

palaidota mariiiosia ne 
kur vai kinelis gyveno.

T 
kožm 
gautas 
tu,' k.; 
būtos. Sugavės gana 
skaitliu vožiu laja diena ir per
žiūrėdamas visus, staigai užte- 

ka(| ant vieno didelio 
czerepoko buvo pavidalas mo- 
tęres veido. Wang tikrai intike 
jo kad lai jo bobute.

Per kolos dienas rodo taji ne 
paprasta c^erepoka žmoniems. 
Zinia apie tai pasklydo kaip 
žaibas po visa aplinkiniu, žmo
nys suvažiuodavo pažiūrėti to 
nepaprasto vėžio mokėdami 
vaikiueliui po deszimts jenų.

Trys menesiai atgal Wang 
atvažiavo in Shanghaju. Ten 
pasistatė sau budele ir pasam
dė 'žmogų kuris galėjo kalbėti 
Angliszkai, 
svetimi miežiams istorija vėžio. 
Dvideszimts tukstaneziai žmo
nių, daugiausia Kinczikai ėjo 
pažiūrėti nepaprasto ezerepo- 
ko pirma sanvaite. Manoma, 
kad jau czvertis milijono Kin- 
cziku mate czrepoka, o didelis 
skaillis Europieeziu taipgi ir 
prisižiuriiiejo tam czeuepokui.

Kaip manoma, tai Wang gal 
pastoti neužilgio milijonierium 

pra-pra-pni-

rikedamas in laja
'iena

'«f<,is, idant b*'’..
d nesugavo savo pra-b

Sugavės gana dideli

pasaka 
peržiarėdavo •' N i

H.

< C u 
u*

nrino >

vėžio

kuris apsakinėjo

rodydamas savo
persimaino po

smerl in. czere))oka”. ( ?)
bobute kuri

d ra j” Thanksgiving diena.

Paskutines Žinutes
1f Madrid, Iszpanija. Su- 

miszimai straikieriu, Komu
nistu ir politikiszku szalininku 
apsimalszino; 18 likos užmusz- 
ti, 42 sužeisti o keli szimtai li
kos aresztavotais.

V Philadelphia, 
pines bedarbe ir senatve kaipo 
ir neturėdamas prieglaudos, 
James Clark,, 74 met u nusiszo- 
vc ant smerl.

V Antwerpas.
.laivoriai prigėrė per silsimu-

— Asztuoni

Ju (lukte zidontas paėjo, po tam bus par- szima dvieju tavonniu laivu

gi pagimdo dvynukus. ’ Vi koja a.
laike viesulas. Kiti iszsigelbe- 

... ■■■***•

!*

f
)

*
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Antanu Cipinsku su 
praszvilpe vyro 
kaipo ir 
isz Ameriko. Vyras aplaikes 
žines isz gimtinio kaimo 
giminiu apie paleistuvinga 
veuima savo paezios, 
siutinėti pinigus,.'bet ir tai nie
ko negelbėjo, moterėlė 
smagu gyvenimą ir toliaiis.

Negana!o, rakalis Cipinskas 
susinesze su Konickienes duk
teria penkiolikos metu, 
nia nelabos motinos, 
lėbavo per tris metus, 
te apie tai neužtylejo ir pranc
ūzo apie lai policijai, kuri 
aresztavojo Antanu ir jojo bro
li už sifbiaurinima mergaites.

Pažinojus apie tai Konickis 
sugryžo namo isz Ameriko 

dukteria pataisos 
laukdamas kan

triai, gul pati pames savo pa
leistuvinga gyvenimą ir 
grysz ant doraus kelio.

Praeita menesi, 
su pagelba Antano ir jo brolio 
ir sūnaus Andriaus, nužudė 
mieganti Konicki. Kada tasai 
miegojo, užmėtė ant jo patalus 
aut galvos ir 
tam isznesze jo lavonu in t var
tu ir pakorė aut balkes idant 
žmonys manytu kad jisai pats 
pasikorė.

Isz pradžių motere iszsikal
binėjo, kad vyras pats pasiko
rė bet vėliaus prisipažino siūle 
prie kaltes. Antana nubaudė 
ant pakorimo, jo broli ant de- 
szimts metu, 
dvideszimts metu kalėjimo 
sunn ant deszimts 
sunkaus darbo.

patalpino < 
prieglaudoja f

nuo 
gy- 

paliove

leido

su žį
sti 1<uria 
Mergai-

J

'Ir

su-

Ko niekio no

užsmaugė. Po

Koiiickieno ant 
o 

metu prie

4?

>

1
SS??:

X

ATLANKĖ SUVIENYTAS
VALSTIJES.

Kunigaiksztis Takugarva, 
prezidentas Japoniszko kon
greso atlanko Suv. Valstijos ir
likos priimtas per prezidentą 
Hoovcri.’ Takugarva yra pi r-

• • r* »mirt inkų Japoniszko Raudono
jo Kryžiaus. _ t J1v •jo Kryžiaus.

ti turtingo ukinink
O’Shay turėjo nepaprasta sap
nu. Sapnavosi jai, buk josios 
tarnas, ėjo karidorium, laiky
damas vienoje rankoja žvake o 
kiloja peili, motere staigai pa- 
szoko isz lovos. Po valandai už
migus, vela jai sapnavosi tas 
pats sapnas, bet tuom kart tar
nas jau buvo užlipęs ant trepu. 
Vela motere staigai pabudo ir 
kad aprnalszyt savo nen’as, 

. j t reczi u 
sapnavosi;

savo
Iriszgere gyduolių, 

kartu jai tas pats 
tuoju .kart sapnavosi jai, ka<|- 
rodos tas tarnas randasi už du
riu josios mieg-kambario.

?s, kad duo
dasi apvaldyti sapnui ir kad ne 
gali užmigti, paėmė žvake ir 
staigai atidaro duris ir ka pa
regėjo? Sztai isztikruju pa re
gėjo savo tarnu, stovinti už 
duriu su žvake rankpja laikan
ti ilga peili.

'Lamas nesitikeilamas maty
ti savo ponios, taip* pers i gan d o.

Ant 
galo atsikvotejo aut riksmo 
ponios, nubėgo žouiyn. inpuole 
in tvartu, kur jau buvo paren
gęs arkli ant kurio ketino pa- 

Tarnaa 
prasiszalino ir lyg sziai dienai 
jo nesurado.

Supykus ant savi

kad nustiro kaip akmuo.
<alo atsikvotejo aut

bėgti po nužudinimui.

Beveik 200,000 Dir- 
bancziu Moksleiviu

Suv. Vai. Offic<‘ of Educa
tion pagamino ir dabar leidžia 
spėriale knygute atsakyt szim
tus užklausimu
kaip moksleiviai gali 
kolegijos mokslą, patiems dir
bant. Knygute užvardintu 
< < 
dents.

apie kur ir 
ingyti

Knygute 
Self Help for College Stu-

Pasirodo, kad apie 
moksleiviai yra nariai net 611 

kolegijų. 1928 m., 
rado

200,000

i

a

I.:

deszimts 
kuri likos at- 

tolimoš ap
kąri a i pradėjo ąugti

MERGAITE SU TRIM 
KOJOM.

Rėvai, Bosija. — Vietiniojo 
ligonbuleje randasi 
metu mergaite,
vežta per tęva isz 
linkines, 
treczia koja ant pecziu. Dakta
rai nedrysta nupjauti koja, ba 
tas butu labai pavojinga, ba ir 
taip mergaite negali vaiksz- 
cziot nes yra snparalyžavota. 
Daktarai ketina mergaite nu
vežti in Moskva ant tolimesnio 
dakta riszko t yri nejimo.

laivu
kuris atplaukė

563 ISZGELBETI LAIKE SU
SIDŪRIMO DVIEJU LAIVU

Grand Bankes, N. F. — Ra
dio buvo priežaste iszgelbeji- 
nio 563 žmonių laike viėsulos 
ant mariu. Isz laivo Ovidia isz- 
gelbeta 27 žmonis per 
.Mauretania,
per szauksma skestanezio lai
vo.

Lizbone laivas Highland pra
dėjo skensti, bet pasiszauke ki
ta laiva su pagelba radio ir vi
si pasažieriai skaitliuje* 53b 
likos laimingai perkelti in ki
ta laiva. 

TIKUSIS DIDMARIS
- Del ko Juozai didmaris

1111 I

— Ba mat jame bobas ne
simaudo.

♦ ■ ♦

vadinasi “Tiku^stR

instoigos szio-
szalyje paskolino beveik

)

Amerikos 
iszduotos informacijos 
kad tie studentai uždirbo net 
$33,000,000.

Yra daug moksleiviu pasko
lų insteigu. 1 
j0
$4,000,1X10 kas met.

Knygute paduoda netik in«t 
vairius darbus prie kuriu szi- 

dirba bet su
rasza kolegijų ir universitetu/
tie moksleiviai

kur randasi, kiek studentu tu
ri, tu mokyklų reikalavimus 
mokesti, valgio ir kambario 
kainas, iszlaidas ir 1.1.

Knygute kasztuoja $ 
pirmo leidinio kopijos jau isz-’ 
sibaige. Reikia siausti praszy- 
ma in Superintendent of Docu
ments, Government Printing 
Office,

4

4

o.), nes •

Washington, D. (L 
Knygutes vąrda^ yrft/*Bureau 
of Education Bulletin 1929 m. 
No. 2”. F.L.I.S.

SUSITAIKUSI
I

— Na kūmute ne pyk susi
taikykime.

Ne pyk ant manos,
vo karves koja iszmusziau mat 
man avižosia daug blades pa
dare.

jog ta-

II

II

Tai ir tn komai neture- 
kia ant manes'piktumo, jog 
tau aki iszmiv^ziaU, ‘.liet kam 
mano karve teip apkolievzinaį

I
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su-Paskutinis neužbaigtas 
raszas bedarbiu Chicago pasie
kė daugiau kaip 150 tukstan- 
oiu žmonių. Ne miestas, ne pa
vietas, ne valstis Illinois, jo
kios paszelpos tiem žmoniems 
neduoda, iszskiriant tik duoda 
vargingiausiomsi paszelpa ne 
kurie mielaszirdingi institutai. 

Tarp l>edarbiu tanais randa
si ir Lietuviu, 
bada ir vargu drauge su kitom 
tautom. Norint Chicage randa
si visokios draugoves, bet ma
žai ssuszelpineja savo 
ežius.

kurie kenczia

tan tie-

k a r-

Kokis tai Jashua S. Cosden, 
buvusis aliejinis pramoninin
kas. surinko kitad<»s dideli tur
tą daeinanti lyg 50 milijonu 
doleriu. In laika viską pra- 
szvilpe ir neteko nieko, bet pa
siliko jam tik upas prie toli
mesnio biznio.

U žsi ra i t o ja s rank o v cs,
sztai ėmėsi isz naujo prie darbo 
ir in keliolika metu dasidirbo 
naujo turto <laeinanczio lyg 15 
milijonu doleriu. Neseniai su- 
bankrutino kompanija kuria 
sutvėrė Cosden paneszdami 12 
milijonu doleriu bledes.

Cosden’as juos ramino idant 
nesirūpintu, nos vela imsis prie 
darbo ir uždirbs užtektinai, 
kad visiems skolininkams už
mokėti skolas.

Mažai randasi tokiu giluk' 
mingu žmonių, kurie moka pa
daryti milijonus ir praleist mi
lijonus in trumpa t>ika. Matyt 

to.teikia turėti gilinki prie 
kaipo ir prie kitu dalyku.

B ai nevienas pasakys, 
bedusziai neturi duszios

- . , ------------------------ -------------------------- ------- . _ .. . ......................-. .

piauna, iszkepa arba, išverda 
ant ugnies ir suvalgo, tada jie 
vela isz naujo atgema žmogų ja.

Tai matote skaitytojai kokis 
bedusziu'tikėjimas. Tokiu gy
vuliu turime
svajoja paklydime savo, nežino 
darni kas per sutvėrimai jieje 
vra.

SAUGOKITĖS NEPA k

kurie

ŽINSTAMU; 0 YPA
TINGAI PATOGIU 

MERGINU

antTurtingiausia motore 
svjoja paklydime savo, nežino- 
svieto yra Anglike, jauna pana 
Gladys, kuri po savo levui op
iai k e asztuonioliko svaru szter- 
lingu (90 milijonu doleriu). 
Tukstanoziai jaunikiu siūlosi 
paimti ja už paežiu. Bet pana 
Gldys sako kad da kelis mete
lius palauks, nes jai neskubu 
iszteketi ir da isz bado no mirs.

Kalėdos artinasi, kožnas 
perka kitam kokia dovaneliu 
arba sau. Taigi dabar laikas 
duoti apdaryti ta sena malda
knyge kuria guodojate. Pri- 
siunskite sziadien in redakcija, 
o bus jum apdalyta puikiai ir 
gausite in laika.

PAJESZKOJIMAI
Pajeszkau mano broli Anta

ną Petrausku. Paeina isz Lie
tuvos, Laipunu parapijos, Son- 
koniu kaimo. Simus Juozo Pet
rausko. Kas ka žinot apie pra- 
szan praneszt arba patys atsi- 
szaukit sziuo antraszu:

Mr. .Ino. Petrauskas,
Box 101 AVauamie, Pa.

Asz, Kazys Astramskas pa- 
jeszkau C. Geronaiczio. 18 me- 
lirutgal gyveno Mabanoy City

S A U L E
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Buvau tada studentu pas gy- 
dintoju Paryžiuje, kada szitas 
atsitikimas atsitiko, apie kuri 
ezion žemiau pasakysiu. Nud
sese nuolatiniu mokiuimosi, isz 

oro 
Diena buvo 
/ o szaltas 

oras padare gera intekme ant 
mano karszto veido.

Einant viena apleista uly
czia nusistebėjau, kada pa re
gėjau jauna ir gana puikio vei
do mergaite — norint man taip 

artimiau- 
-- kuri nosze ran- 
keduris bukietus

ėjau vakare ant szviežio 
liasivaikszcziot. 
puiki laike žiehios,

Yra puikus,

kad 
ne 

Dievo; tai ir dangaus jie nerei
kalauju...

Asz ezionais pasakysiu nors 
trumpai isz mano tyrinėjimu ir 
pažinties su tokiais bedusziais.

Žmogus apszviestas dvasia 
Dieviszka, geras Krikszczionis 
tiki, kad yra Dievas visogalin- 
tis, sutvertojas dangaus 
mes ir visu rogėm n

tiki, kad turi

Pa. Isz Lietuvos aeina isz Kai- 
szodoriu valscziaus, Bcisztra
kio kaimo. Meldžiam atsiszauk 
ti nes turiu svaibu reikalą. Jai 
kas ka pranesz apie ji busiu dė
kingas: 3t.

tAstramskas,
84 Linden St. 

Yonkers, X. Y.

ir že- 
ir nerege-

mu daigiu; 2.
duszia nemirsztanezia, kuri pa-

tiki, kad žmogus yra sutvertas 
ant garbinimo ir
.Dievo, kuris už gerus

eina nuo paezios dievystes

(>

paveizdos 
darbus 

dangum luina atlygintas, o už 
piktus, kaukėms baudžia 
apart tu, da yra treczia vieta
vadinama czyszczius, kada do
ras žmogus numirszta tai jo 
duszia eina pirma in czyszcziu 
pirm inejima in dangų.

Beduszis netiki in Dieva, su
tveri oja, visogalinti; tiki jisai 
in ora, doudamas ‘gyvybių kož- 
nam sutevriinui, taippat netiki 
kad žmogus turi duszia neinir- 
sztanezia, nes sako: žmogus 
kvėpuoja tuom oru gyvybes, 
pakol jo szirdis plaka ir plau- 
<*ziai pumpuoja (kaip kalvio 
dumples) o kada ta maszineri- 
ja pagenda, nustoju traukus in 
save ta orą gyvy lies, tada lie
kasi kūnas negyvas, bet tasai 
oras jame pasilieka gyvu, 
mirsztancziu, be ve žmogus 
puczia po mirimui. 'Poliaus sa
ko, kad jau tas kūnas liekasi 
palaidotu, tai tas oras gyvybes 
iszeina isz jo ir duoda gyvybe 
kokiam veluk augalelein, 
biausia žolėms; ir tonais, ta jo 
duszia, tas oras paszvinkes pas 
nedora žmngu, czystinasi žole
lių kvepsniu ir pasirengineja 
in dangų. Kada užeina galvijai 
suėda ta žolele su to nedoraus 
žmogaus oru (kaip mex vadi
name, duszia) tada jau jo du-

be ve
ne

la-

szia, kaip jie tvirtina oras, jau- 
czia smagumą ir sziluma galvi
ju pilve, tada jau pasilieka 
kaipo danguje!

Taigi, bedusziu dangus ran
dasi galviju pilve! Tolinus 
mums Szv. Rasztas rodo, kad 
bus pabaiga svieto, nuleis Die
vas ugni isz dangaus, sudegins 
žeme ir visokius sutvėrimus ir 
ant naujo gyvenimo parengs 
palaimintiems savo. Tie jei bc- 
dusziai tam labai tiki. Bet ka
da taji galviją mėsininkas pa

Pervaz- 
Praszau 

nes turiu
a t si -

Pujeszkau Jurgi Endrukaiti. 
Paeina isz Szakiu apskriezio, 
Kidulių valscziaus, 
ninku kaimo,
szaukt sziuo adresu 
svarbu reikalu isz Lietuvos:

Air. S. Valantinas, 
294 Su vilam St.

Brooklyn, N. Y.

Pajeszkau Simona Namjali, 
Angelskai vadinasi Simon 
Newman.
gyveno Woodstock, V’t., dabar 
nežinau kur. Svarbu kad daži- 
noeziau jo mlresa. Malonėkite 
apie ji žinantieje atsiszaukti 
sziuo adresu:

Mr. Chas. Metrolis 
Box .31

vadinasi
Keturi melai atgal

Lindinhurst, L.I.N.Y.

Amerikos Apszvietos
Sanvaite

Szia sanvaite nuo Lapkriczlo 
10 d., iki 16 d. Apszvietos Sa
vaite. Daug tnutiszku, va 1st i sz- 
ku ir vietiniu organizacijų ir 
mokytoju deda pastangas del 
geresnes kooperacijos tarpe tė
vu ir mokytoju.

“Siadienos Mokyklos” ket
virtos dienos prakalba parodo 
žmoneirfs labai daug interesin
gu faktu apie Amerikos ap- 
szvieta. Pa v., yrn apie 20,000,- 
000 studentu vieszose mokyk-? 
lose. 55% jaunomones nuo 15 
iki 18 metu lanko augsztesnes 
mokyklas, kuomet 20% žmo
nių nuo 19 m., iki 22 m. lanko 
kolegijas ir Universitetus. Yra, 
apie 1,011,000 mokytoju Snv. 
Valstijose isz tu, apie 210,000 
yra vyrai kitos moteiys. Kas
metines Suv. Valstijų ineigos 
yra $90,000,000,000. Bet tik du 
ir puse bilijonu doleriu pra
leista kas mot vieszai apszvie- 
tai.

.i*» • , • i * | * •* ii ' '* | ■

Laike Apzsvietos Sanvaites 
kova vysta padidinti naryste 
tevu-niokyjoju drnugyseziu. 
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Moteriszkos eziapezius nzdob 
"ginėjo vęlila. gargei 
ginu veidą ir.,. į 
giszka pakanszi.

Atsitraukiau su nusistebėji
mu ir baime tame paežiam lai
ke atsidarė durys, per kurias 
mergina buvo iszejus ir inejo 
vienas po kiUun dideli žmonys 
su juodom drapanom ir už
dengtais veiais. T’nojaus dasi- 
pratanjog busiu apiplesztu o 
gal ir nu/Aidintu. Tupėjau prie 
savos puike, didele deimantini? 
šilką ir žiedą,- turėjau prie sa
ves brangu laikrodėli 
gaiš turėjau prie 
penkis szimtus franku, bet jo
kio 'ginklo prie saves

Niekas man ne

■Ml 1 *

i atiden- 
paregejau žmo-

o pili i- 
savos apie

ne turė
jau. Niekas man ne pasiliko, 
tik gervalei pasiduot ir apmal- 
szint žadintojus.

Viską jau dasaiprantu, 
mano ponai, rasite many ja 
lengvu auka. Bet turiu vienu 
daigia kuri labai paguodoju ir 
yra brangus, o kuri antru kar
tu ne galiu aplaikyt — 
mano gyvstis. Viskas yra jusli 
ks tik priem nnes priguli.

— Pirmiausia 
tuom, kuprio savos turi

tai vra •-

rodėsi prie žiburio 
sios žibintos 
k oje tris ar
žiedu, kuriuos man siūle idant 
nupirkt.

— Ar teiksiesi, tamista nu
pirkt bukietą ? — užklausė sal
džiu balsu, rodant man puikius 
žiedus.

tariau
imant viena isz j u in ranka; o 
paskui negalėdamas susilaikyt 
isztariau: 
nini n ko.”

— Ar tamista pirksi del pa
gelbėjimo manos? — tarė.

Ar tu tikrai reikalauji 
pagelbos, mano pana?

— Ko stoveezia ezionais ta 
valanda nakties laike, 
pone ?

i i taip kaip juju loc-
y

mano

ezionais ?— Del ko ezionais? juk 
czionis yra ne tinkama ulyczia 
del pardavinėjimo szitam laike 
žiedus.

Mergaite atsidus oi r isztrau- 
ke ranka ant‘bukieto, kuri lai
kiau rankoje.

— Po kiek parduodi?
— Penkis frankus.

Gana augszta preke?
— Bet atsiminke tamista 

jog dabar žiema į 
retais.

Padaviau jai paskirta preke 
sidabriniais pinigais ir iszta- 
riau:

*vra

— Del pagelbėjimo tavęs, 
perku,nes kitaip niekad ne už- 
mokeeziau taip augszta preke.

Padėkavojo man ir rengėsi 
atsitraukt bet susilaikė vela ir 
užklauso:

Ar ne galėtum man tamista 
parodyt narna kokio gero gy- 
dintojaus, kuris galėtu atlan
kyt ligoni už maža atlyginimu ?

Ar gal kas isz tavo prie- 
teliu serga?

Mano motina, — atsake 
su gilu atsidusimu ir nuleistom 
akimi.

Esmių studentu gydin- 
to,jaus ir turiu gera supratimu 
apie ligonius. Jaigu man tiki, 
tai esmių pasirengęs ant tavo 
paliepimu irtai u'ž dyka, jaus
damas savyja dideli pririszima* 
prie puikios merginos.

() kaip asz tamistai ga
liu dekavot ? — puszauke sude
dama rankas iszkelus iii augsz-
ta.

Praszau eik paskui ma
ne daktare.

In laike penkiu minutu ine- 
jome in siaura ulyczaite, tarp 
senu namu, isz kuriu ne vienos 
akvs ant mus sužiuro.

Inėjome in sena narna , o uz- 
eja ant trepu mano pravadnin- 
ke atume duris in maža ap- 
szviesta st u bele su kuria in- 
ejau in viduri. Vienam kampe 

, ant kurios 
gulėjo tykiai žmogiszka ypata.

tam!
darius duris.

Ne buvo jokio atsakymo, o 
atsigryžus in mane tarė:

— Praszau atsisėst dakta
re, man rodosi, jog motina už
migo. . ■ -tr ''

, Turiu vos keliolika mi
liutu laiko, mano ponia, — isz- 
tarinu trumpai.

— Neužlaikysiu tamista ii-
■ i w l / e • • -«

stovėjo nevos lova

Atvedžiau motinai dak-
paszauke mergina, nž-

n M

— Neužlaikysiu tamista il
gai, — atsake mergina, iszeida- 
ma per kitas duris isz grin- 
ezios.

Asz atsisėdau, bet prisiarti
nau prie lovos, kuvioja ligone 
gulėjų, bet taip tykiai gulėjo, 

—F.L.L8< jog ne galėjau iszgirst kvapo.

«

mane pirmutinis

užsiimsiu
— at

sake pirmutinis žudintojas.
Tuojaus isztraukiau špilka 

numovė nuo pirszto žiedą, isz-
trauke laikrodėli kaipo ir ma
no maszne'le su pinigais.

— Ar dovanoji ta viską 
man, tamista? — paklausė,

— ’Taip yra, bot po priža
dėjimu, jog mand tuojaus isz 
ezionais iszvesi nnt ulyczios. -r— 
atsakiau.

Po trumpai valandėlių i vela 
atsiliepc in 
žudintojas:

— •Tamista- pasirodei tik
rai <lžentelmonu, kaip kiti lyg 
szioliai, : '
bandeli, bet musu regulos 
visai ne tinka* su tamistos pra- 
szyraais, o kuri yra jog 
relini tyli” 
tai iszpildint. Bet jog pasiro- 
diai džentelmonu, per tai duo
dame tiktai peųkes minutas 
laiko ant sukalbęjimo poteriu.

— Tai nutaret mane nužu- 
dint ? — paklausiau, a * a A •LMb..

su kuriais turėjome
su

4‘num i- 
ir per tai ne galimo

— Tamista naudoji -labai 
asztrio iszsitarimo, bet tai pra- 
leisim. Turėsi da tamista peli
kes miliutas gyvent, pagal szi- 
ta laikrodėli. i

Latras pakele mano laikrro- 
net tada 

jog brangios man 
yra

4
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Pagaminti sunkiems darbams! •
f t

'Anglių kasyklų darbas sunkus, tačiau 
nepersunkuš Ball-Band gamintiems 
batams ir bateliams.

Tūkstančių tūkstančiai angliakasių 
išsirinko šias dvi batų rūšis, kaip jų 
darbui tinkamiausias.

Šie batai pastiprintais padais ir ypa
tingai storais, plačiais ir ilgais. Apsau
goja batų viršus nuo atsikišusių aštrių 
akmenų uolų bei dygumų.

Guminių batelių, arba Himiner, gali
ma gauti pastiprintais padais arba 
storais apgaubtais kraštais.

f

MISHAWAKA RUBBER & WOOLEN MFG. CO., į46O Water Street, Mishawaka, Indianą’

'*■ r" •i""1 C*!i.'>i

Abeji ir Himiner batai ir bateliai 
avisi it geležis ir visiškai nebijo van
dens.

Jei Jūs avesit Ball-Band vilnones 
kojines Jūsų guminiuos batuos, Jūsų 
kojos jausis daug patogiau ir pačius
batus ilgiau avėsit.

*
Klausk savo Ball-Band pardavėjo 

Tamstai avalynę pritaikint. Bet būk 
tikras — ieškok Raudono kamuolio 
ženklu. Tada tai žinosi, kad gauni 
geriausius apavus.
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PATIKRINANCZIU ESYBE 
DIEVO.

Kilioj tenaitinej
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Pirmutine jo pati buvo gyveni
me su juom nelaiminga, kadan
gi vyras buvo girtuokliu, nedo
ru žmogum; motore varge įįy- 
venanczįa rnuszdaves pakol 
ima pasimirė. Vedos antra pa
ežiu gyveninio savo taipgi ne 
pataisė, nes gerdaves ir nedo
rai gyvendavęs net lyg to laiko 
kada ji Dievas 
tyaude.

teisingai nu-
4 ; - .
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Aidkamisorius policijos, gy
venas tūlam mieste Bavarijos, 
apsakęs savo laike sekanti at
sitikima:
krautuvėj duonkcĮiio, tūlas isz-
silavines lo.szikas losze isz aba- 
ronku, bet viena diena jam vi
sai nosiseke iszloszti, kad 'be
veik visus savo pinigus pralo- 
sze. Stat.ydamas galutinai pas
kutini pinigą, tarė:
ta pralosziu, tai tegul mane vėl j lenktynes, 
nias paima, jei nors karta nuei
siu in bažnvezia.”
rai ir neejo daugiau in bažny- 
czia, bet ant rytojaus gavo šil
ini szima proto.

♦ • •

no grabas, net sziurpuliai ma- Diena 30 Rngpiuczio,

deli prie 'žiburio ir 
pasijutau, 
minutos mano 
suskaitytos.

Grabinis tykumas vieszpata- 
Vienas isz Žu

lį u o

gyvasties kutini pinigą, tarė: 4 l
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LAIMĖJO LENKTYNES.
John Neill, laimėjo Central 

Jaigu ir High Invitation Cross Country

vo grinezioje.
dintoju pakelę dureles 
grindų, o isz tamsinus atidari- 
mo pajutau .smarve.'Sužiūrėjau 
in lenais, kur ketino būtie ma-

ne apemo.
Bet kaip galecziaif numirt 

kaip pelukas be jokio pasiprie- 
szinimo. Pažiurėjau ant duriu, 
prie kuriu vienu szokiu prisi
artinau, bet raudau užrakin
tas. Kada žadintoju rankos vė
la mane suome, iszdaviau bųi- 
su riksmą ir štai duris įszsi? 
lauže ir tuom laike prisipildę 
grinezia žandarais. Macziau 
jog, esmių iszgęlbetu ir puo
liau apalpęs ant grindų.

Ta nakti suome ir surakino 
tuos keturis žudintojus ir gra
žia mergina, o vėliaus turėjau 
sode pasimatymu su kuopą ža
dintoju, kurie likos apkaltin-
tais in kalėjimą - ant viso gy- 
vasezio.

Kaip laike proves iszsirode, 
jog toji vieta buvo senei po

_ U A A _______ ____ _ — _ _

akim policijos. Ta ja makt i de
tektyvas pamatęs mane su 
mergina, i r paskui mus seko, o 
pamatęs kur mane invede, pa- 

, o

tektyvas pamatęs mane

skubino atvesi žandarus

4

skaitytojas tolinus žino. Nuo to 
laiko jau nesidaviau Insivest
in tinklą gražiu niėrginu.
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BE BAIMES.
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Poni in piemen ūkia.— Mano 

vaikeli, ar tu gtilesi gerai ma-
*■' 1

ne yiorvorsti per ta vandeni

Tegul poni buna

• c .,,

ba asz labai bajau.
Vaikas:

be baimes, asz nuolatos per

Praloszc tik-

Fairmont
Philadelphia,
mylės in laika 16 miliutu ir 42 
sekundas.

Parke 
bėgdamas

jo tos

( 1872 
motuose atsibuvo szliubas tūlo 
jaunikaiezio isz

nedorėlis pamėtė

pa-Mozeles. 
Tasai jaunikaitis pravarde G... 
bnVo prigavės tūla mergina, su 
kuria ketino pasivesti. Priga
vęs vienok,
mergina ir susi'žiedavo su kita. 
Prigauta mergina apskunde ne 
isztikima jaunikaiti jo 
duotiniai, 
jam, ar tikrai taip nedorai pa-
siolege, jis užginezijo ir užsi- 

“Jai tas teisybe, 
ka tau ta paleistuve kalbėjo,

o kada ta
sužie- 

pasake

keikt* sziaip:

tegul mane laike svodbos mud
viejų velnias paima.”

Arirszminetoj dienoje, kada 
tai atsibuvinejo jo svodba, ar
ba vestuves, dvylikta valanda I.-' _ I M « A -nakties laike, rei'Kojo atgabeni 
jaunavedžiui kunigą. Kunigas 
vienok jau negalėjo neszti ra
mybes nelaimingam jaunave
džiui, kailhngi anas .papaikos 
nieko prie savos ne prisileido, 
nuolatos rėkdamas:

Velnias mane ima, 
nias ežia stovi! Matau ji!

kiau pasiliaigtu jo tos kan- 
czios. Likosi paszaukta prie li
gonio negalinezio pasimirti tu
la motoriszke isz tos paezios 
aplinkines, kuriai paaiszkinus 
priežastį del kurios mirsztan
tis negal pasimirti, 
anas pasimirė.

Šztai, tasai tai žmogus iszsi- 
žadejo teviszkes ir savo užsi
gini ma patvirtino kreiva pri
siekė. Tbida ta moteriszke isz- 
tare: ‘‘Kad tu nepasimirtum 
pakol neatszauksi savo kreivos 

akyveizdoj mano.” 
Kaip matome nuskriaustos ne 
kaltai ypatus iszsitarimas isz- 
sipilde, kadangi pasimirė tik 
tada kada 'ana pribuvus reika
lavo nuo mirsztancziu atszau- 

ka .f
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prislėgus,

t nejaus

kimo kreivos prisiegos,
anas <la nepražudo** atmenamo
padare ir pasimirė.• • •

H

džiui, kadangi
nieko prie saves

vėl-
y-
Žinoma reikėjo tuoj gabent 

ji in namus pa'ikszu, kur, rasi, 
pasimirė. ♦ * *

. Priesz keliolika metu gulėjo 
nepag.vdoma liga sergantis 
žmogus apygardoj O... Szvabi-

Pakviestas prie ligonio priesz 
keliolika metu — apsako kuni-

nuejaii,' kad

vo

t 4

Pasigers lavos turėjo paprati
nai kelti vaidus, o kad neturė
jo su kuom, 
kumszcziomis dangui. Keikda
vos pasibaisėtinai ir 
džiaudamas Dievui ir 
szventiom kad sienos drebėda
vo — sako apsuk i net o jas jo is
torijos. — Keikdamas ir pluk
damas dnktdaves kaskart la
biau, kad galutini liežiuviui no 
klausant kaip paprastai bunu 
pas girta žmogų, žodžiai jo su- 
siliejinedavo ir galima buvo 
girdėt jo baisa, kaip kad rau- 
mojinia. ’Paigi Dievas atemo

tada grūmojo

piktžo- 
v i siems

Paigi Dievas atome 
nuo jo kalba ir paliko jam ta 
gyvuliszka baisa.

—: Toliam bu® :—
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Pamokinimai
Bukie atsargus rinkime

•ietebu, nes sunku surasti toPJ 
k i u.

Kožno didvyrio 
minkszta kaip vaszkas; katram 
nepasiseka, tai kieta kaip tit
nagas.

t 
kais dėvėsi, tada visus kelius 
minksztus turėsi.

* Jeigu dirbdamas piliiga
ne-

.Jeigu smageis

szirdis

czevery-

L" *

ik,i

*

ezedinsi, tai ant senatvės 
dejuosi ir da vnrgsza suszeip

Jeigu dirvos ne arsį tai
Sl.

duoneles netun*si.
* Jeigu gulėsi tai nieką ne-

skaitysi

ant ryt neatidavinek 
tuojaus dirbt pradekie.

* T..:..., HVin.ilr.’)Jeigu M Saule
tai ant senatvės pinigą suctc-
dysi. II'

4
* (i

j į

■■

ii.

4
i

■:r ■

JAU NE TAIP. Ii i '

r

gas Albinas SI.,— 
parengti 60 metu amžiaus se
neli in am'žinvste. «

Pasveiko. In penkis ihetus 
vėlinus tapo tašai senelis stipa- 
raližuotas, taip kad prarado 
kalba, girdejiina ir protą. Bal
sas jo koki galėjo iszduoti bu- 

paneszus in baisa gyvulio.
Nežinau ar mane Įiažino, kada 
ji antru kartu atlankiau‘jah to
kiam sveik tos stovija, kadangi 
nieko suprast * isz jo banginio 
negalima 'buvo. Apie jo praei
ta pirmesni gyvenimą apsakė 
man kaimynai, mnž-daug so- 
kaneziai: “’Pasai senis, girdi, 

iniszkiai jau troszko kad veL yra jau antru kartu paeziuotu.
a. : ,i. .y'"', r 11 ’ f * ' l; '

' Hepugydoma 
žmogus apygardoj O 
jojo, kurio mirties laukta kas 
valana. Bet tekėjo valandos 
praeiti nėjo ir dienos, o mirsz- 
tantis vis gyveno. Sunku' buvo 

na-
t

czion karves pcrvarin<‘ju o vis žiūrėti ant jo kanezin ir 
laimingai. 1

Ach, Antanuk! jau tu mane* 
dabar teip ne myli, kaip se
ninu.

Kodėl teip madini.
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— Seninu taip knipkelus
. W . • ano ezeveryku nžs<»ginejei p®i’ 

pusią ndvnos, o dabar iu pora'
• ; IK
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miliutu.
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ISZ LABAI SENU JAPONISZKU UŽRASZU.

Kaip viliasi mano myle- 
ma>! Szlektui - 
kinas gerai tu sakoj, kad ta 
naktis bus sunkesne už pirmu
tine, nes iv buvo, Dieve su 
milk, ka tik isltrivojau, 
Dievas kant lybes
kad ta isztrivojau.

Tai gerai, tik isztrivok da 
\ iena nakti o tada busim** abu
du luošais no peklos, dabar 
ateinanezia nakti kuro* viso
kiom mukon, uždegs tavo lo
va isz visu pu*iu tik viena tar
pa palik.* del tavęs iszbugt, bet 
ne begk, tik kimšk vi*kn kaip 

ba jeigu iv*, tai 
abudu ant amžių, 

po tam pasikalbėjimui kara
laite isznyko, o 
like.* pat* vienas volei užmigo 
bet ne ilgai miegojo, atsikėlė 
burna nnprnu*<* pavalgu ir nžsi 
dege> eiga ra pradėjo 
uziot po pakaju o po valandai 
at*igule ir greitai užmigo, <• 
kada pabudo jau buvo naktis 
ir pamate pilna pakaju baidyk 
lu kurios suriko vienu balsu:

Begk, begk! laukan ba 
jau tavo lova dega, jau norėjo 
bėgt, bet atsiminė žodžius savo 
mylemos, kuriuos jam pasakė, 
ir tarė:

Vardan Dievo! at *i t rau
ki te no manės piktos dvasus! 
Tame isznvko viskas isz aki n 
o vaikinui ir akis nuszvito ta
da buvo labai lengva jam ant 
szirdies ir gardžei užmigo, ta
me laike atėjo karalaite pabu
dino vaikina, sveikindama ir 
bueziuodama, 
szvi(*siausios rūbuose kaip sau
le ir tarė:

— Esmių iszgclbeta asz, ir 
mano karalyste, ir nuo szio lai
ko tu busi mano, o asz tavo ir 
busime laimingiausi ant svieto 
< laba r apsiredyk mano mile- 
mas o eisi su manim, asz tau 
parodysiu visa savo skarba, 
ka man mano tėvas paliko, ii 
vėl nei turėjo apleist.
Vaikinas apsirengęs ėjo drau

ge, ir. kada inejo in miestą vi
si žmones kaipo busenezem 
karelui garbe atidavinėjo, teip 
vaiskavi, kaip ir prasti žmo
nes, o kada jau visur apžiurėjo, 
tada gnžo velei in savo pa
inei.

Dabar ne yra ka ilgai laukt, 
tarė karalaite in vaikina — 
reikia pirmiaus susiporuot, ta
da gyvensime meiloje iki 
s-mert.

Po apsipacziaviinui in kelis 
metus tarė karalius iii savo pa- 
ežia:

-r atsiliept* vai

Ji*.

bet 
pridavė,

no peklos.

galėdamas, 
pražūsime

vaikinas pasi

vaiksz-

vaikina, sveikindama 
kuri buvo jau

meiloje

Ąr žinai ka mano dusze- 
le, dabar asz norecze savo gim
dytojus atlankyt, ba jau senei 
isz namu tai ne žinau ar mano 
tevelei gyvi ar ne, o karaliene 
atsake — asz žinau kad da gy
vi yra ir tegul gyvuoja kanoil- 
giausia — nes ka asz prade- 
tau kaip tu iszvažiuotai! o jei
gu asz arba tu prapultum ta- 
ipe laike tai kas but kaltas, ta
da atsake karalius, asz atsi- 

Dievo valios, per
Dievo galybe mums nieko pik
to nesisto.s.

— Gerai,* tarė karaliene jau 
kad teip labai trokszti pama
tyt savo gimdytojus, tai galėsi 
keliaut, bet turi labi toj savo 
kelionei sergėtis, bu velnei tau 
vis kilpas taisis duosiu rodą 
ka turi darytie; duosiu tau žie
dą, su kuriuo galėsi pas mane 
pagalbos szauktis,

duodu ant

1 , ■ ■ ■» I"! ■!

lu, o jeigu paragautu, tada vi
si prapultame bet da viena 
daigta pasakysiu; kada jau bu
ki gula no (u .dobilu nuvažia
vęs pakvips tau vynas no ku
rio du bus myle kelio, bet.ne
ragauk to vyno, ba tai ne "bus
rio da bus myle kelio, bet.no-

vynes bet velnei bus pasiver* 
t<* in vyną kurie nori tavo pri
gaut. Bet ant to*da ne galas.

Kada jau busi netoli kara
lystes kur tavo gimdytoje! ran
dasi, tada tau ant kelio pak
vips obuolei, kurie tau in ka
rieta puls, ne bus tai obuolei 
bet persimaino velnei kurie ta
vo uores prigauti, bet turi sau
gotis kad J11 nevalgytum. Ka
da gryszi atgal turi vol to pa
ežio saugotis.

Dabar vikio su manim in 
požemini skiepą kada nuėjo In 
skiepą paeini* tris 
kuriose buvo >uvynioti 
grudelei kurios padavė kara
liui ir tarė:

Ar žinai ka turi su joij 
pada rytie.’ Sakai jog turi d v 
dedos isz kuriu yra vienas kup 
ežius o kitas kunigu o troeze.4 
tavo tėvas, tai po viena isz tu 
seklu pasek po ju langais o isz 
kuriu iszdigs auksines obels, 
kurios ves auksinius obuolius 
ir nuszvies visa miestą neisz- 
pasakyta grožybe po tam pa
sietoj karalius pinigu prisl 
juose karda, ir kada jau buvo 
pasirengęs atsisveikino su sa 
v o įnylema paeziule, bet laike 
atsisveikinimo karaliene nei 
apalpo jr puolė ant žemes kaip 
negyva. Kelk — tarė karalius 
paduodams ranka no verk ii 
nesiimpink, kad Dievas sveikus 
laikys, tai mudu ir vėl sueisi 
me in pora. Tada karaliene at- 
si k vol ėjo ir da karta puolė ant 
žemes, bet karalius palikes ka 
raliene ant žemes leidosi in ke 
lone, p kada karąione iĮtsikvo 

ir ” ■' t
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popierelcs 
t rv>

tėjo jau ne buvo nieko matyt.
Karalius važiavo lygiais ke- 

leis labai greit, in kėlės dientn 
buvo t. 
kad, sztai

gera gala
, ant kart kolos pa

sibaigė ir privaživo dobilus
— Ka dabar daiyt ? 

re

nuvažiavęs

ta- 
važnyczia in karalių, kad 

jau kėlės pasibaigė ir privažia
vom dobilus.

— Dabar tik laikyk
arklius idant ne nukastu

pervažiavo

gerai 
tu 

dobilu, o važiuok smagei sker
sai dobilus.

Tada važnyczia
greitai tuos dobilus ir volei ko
los buvo gražus tada karalius 
atsigryžo, pažiūrėt tu dobilu 
bet nieko nemato, tada supra
to jis kas tie buvo dobilai.

Pavažiavęs toliau volei kolos 
pasibaigė ir pradėjo važiuotle 
per kalnus ir griovos toip be- 
vąžiuojęnt privažiavo upeli, Ir 
sztai karalius apalpo karietoje,

— Važiuokle greitai per ta 
upeli! tuos žodžius isztaro ir 
vole ne galėjo nieko kalbėt, o 
važnyczia gana gerai suprato 
kas dedasi su karalium tada 
kirto arkliams po botagu ir 
tuojaus ta upeli pervažiavo. 
Ta kelionei abai sunkiai ėjo ba 
jau ir maistu arklcms pabaigė, 
o ežia noru kur nupirkite. Ka
da jau buvo ne toli grionyczios 
Nahapoliaus, karalius turo:

— Kas oze darosi 1 jog man 
obuolei kvėpė ir apalpo.

— Vieszpatie karaliau! kas 
pasidaro — ture vienas isz tar
nu.

• • * 

szitai tas
žiedas o kad tai kokie nelai
me ant keliones atsitiktu tai tu 
ta žiedą tris kartus apsuk ir 
pamislik tuos žodžius:

— Kad mano pati tai ži
notu tai butu man pagalbos but 

szitai ka daugiau
— piimiause

nenž.mii'Hzk,$ F ’ r 
tau pasakysiu: 
kaip iszvažiuosi isz namu, tai 
in kelinta diena pasibaigs tau 
kales, o bus dobilai nszeeti 
skersai kėlu tada nieko neŽlu- 
rek, tik važiuok tiesiog ii įsaky
damas važnyczoj, idant neduo
tu arklenos Įiuragnut tu dobt

i
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KARNAVALO KARALIENE.
Mrs. Doris Parkos isz Van

couver, B. C., likos iszrintka 
kaipo karaliene ant žieminio 
karnavalo Banff, Alberta, Ka
nadoje Februariaus menosije, 
1931 mote.

karo-

kada naktis prisiarti-

tis,

..................... ‘ v * - . ■

tai priesz tai viena vakara isz- ’ 
ujo laukan karalius vienas kad 
ji niekas nematytu tai jis vie
na sėkla, kuria pati jam buvo 
davus insodino po pat langu o 
isz kurios iszaugo medis ant

1 kurioj rados auksinei obuolei 
i iieiszpnsakytos grožybes, Ant 
rytojaus karalius apsirengęs 
atsisveikino savo gimdytojus 
ir važiavo in miestą pus sąvot 
dedos dol ai lankymu, pirmiau- 
sei pas kunigu (lede, o kur i> 
buvo iszkelmingus balius o ten 
ir insodino sėkla isz kurios Ir 
iszaugo labai graži obelis su 
auksineis obnoleis, o kad daži
nojo to miesto karalius teip 
važiavo pažiūrėt tos obelies.

Kudu karulius czion iszbnvo 
pora dienu tada, važiavo pas 
kūpeziu dede, kuris teipo-gl 
netoli buvo nuo czion. O ka 
da in czion pribuvo, teipos-gl 
ta. pati padare ka ir pirmiaus 
ir ta treczja seklu pasodino kū
rės jam ptai davė isz kurios 
teipos-gi iszaugq t a , pa t i grožy
be o kad ?)amato karalius Ir 
visi gyventojai to miesto ir vi
si labai nusidyvino isz tokiu 
stebuklu, tada nutarė miesto 
gyventojai kad tai vis per eže
rus ta daro, tada karalius su- 
szauke savo ministerius ir ta
rė: Ka mes turime daryti su 
tuom žmogum kuris tokius 
ežerus daro?

— Žiūrėk karaliau

vie-

tot Tj * j i -i r i i i ......

■I

I

■į#-

I

•W

1

4 *^

Kad sztai

— tarė 
vienas isz pulko tu pusi rūpink 
ta ežerąuninkn suimt.

■ - ' r. . ■ i ■ ; ’ *

Gerai turo karalius asz 
ji tuojau pataisysiu, tada l(e-

czei Nohopoliaus ?
— Jau ne toli atsake ne pa- 

žinstamas. Padėkavoju 
liūs labai pakaimei ir leidosi 
toliu, o
no, tai važiavo per nakti ir no 
norėjo niekur sustot iki kol in 
vieta nenuvažiuos. O kada 
jau prisiartino, tada karalius 
pradėjo ant visu pusiu žvalgy-

<> kad radosi pažinstamoi
vietoj tada karalius labai 
džiaugėsi isz to, jog jau netoli 
buvo ir kalba paprasta, tai va
žiavo da per ta visa diena.

prisiartino prie
sostapiles karalius, da labiau po karalius idant policija suim 
prasidžiugo ir leidosi tiesiog 
per miestą in savo teviszki?, o 
kad* užvažiavo ant kiemo, lie
pė karalius paszaukti gyvento
jus koki ten randasi, ir iszejo
koks tai senukas.

— Ar ne priimtum mus ant 
nakvvnes — tarė karalius.

Vieszpatie karaliau — 
tarė senis, mes negalime ba pa? 
m u s 
pavogtu arklius ir jus užmusz- 
tu taip-gi važiuokite in miestą 
pas ponus bu mes ne turime 
kur padėt jus arklius o ir ka
rieta. ’fame iszeina sena bobu
te, kuri puolė ant žemes verkė 
ir meldo su aszaronls idant ka

tu o kad polieije suėmė tuojaus 
liepc inmost in kalėjimu.

Kada karalius Oppanijos li
kos inmestas in kalėjimu už- 
mirszo jis apie karalienes 
v o pa ežios žiodą, 
jam davus ir liepc pasukt tris 
kartus jeigu rastųsi kokio no-

sa
ku ri buvo

kartus jeigu rastųsi kokio
laimėj. Bet isz neramumo jis
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Viename kaime, gyveno pa
vargęs žmogelis. »lis turėjo vie
natini sunu, kuri labai mylėjo 
ir stengėsi, kad isz jo iszeitu; 
geras žmogus. Bet kinius no-1 
klauso levo geru kalbu ir blo
gai elgdavosi: jei uždirba koki

’ l

'it
Vyrai ir moterys

......... »Ik H
virsmus 50 mėty 

amžiaus* ■ ■r' 4

Išrodo ir jaučiasi 20 metųiszritu '
i nystes į sustingusius musku- A I1 A
jauneshiais įdėję žiedą j au

lus ir sąnarius.
Ii.... ...

sku! i'ka savo kruvinu prakaitu! Sustingimas: A, tai* pasakyta
i • • r > i i • • #•*«#*•tai nuėjės pas Žydą tuoj pra-jpasaka 
geri, jei negali uždirbt,Jai pa- žiaus;

‘i

randasi daug razbaininku ta žiedą visados eziupinejo, 
apie tai ne

o 
neini si i jo bot (ik 

verkė ir verki* o no žinojo F 
pradėt. Sudas jau buvo nu 
prendes 
atsiminė, 

kart us,

ralius važiuotu iii miestą, ka
ralius gana gerai pažino savo

ir motina 
naus m* pažino.

Mocziuto — tarų kava- 
ar.-gi ne nori leist manc« 

ant nakvynes, o mažu tavo sn-
nu neleidže ant nakyvnes teip

tęva

liūs,

o tevelei su-

a a
S- 

ant pakorimo. Tame* 
ant žiedo o pasukos 

3 kartus, antpirszto ir pamis- 
lijo apie žiedą kuri jam pati 
davė. Kad szitai pasidtire per
kūniję ir jo pati stojo ant ple- 
cziaus tardama; —Kas tur tiek' 
valdžios ant 'karaliaus Oppani- 
jos kad ji smerezia iszžudintu ? 
kuom jisai prasiženge?

kaip dabar tu mane nenori leis
ti'bet turiu vilti kad priimsite.

— Ar turite 'koki sunu? ta
re karalius.

Turime viena — atsilie
pė senuke su aszaroms, bet ne
žinome kur dingo, ar gyvas ar 
jau mažu seuei ir kaulai supu
vo.

—- Ar neturi koki ženklu? 
tarė karalius, mažu asz busiu 
mates ji kur.

— Turi ant krutinės abga- 
mn atsjliepe senuke.

Karalius atsisegiojęs tuojaus 
parode, ant kurio beveik 
nuke pažino. ,

Tai kuom 
nūs ?

vardu tavo

ai sake
* 1

se-

su-

— Petras 
szitai asz jusu sunu 
ras, kuris priesz kelis metus 
buvau prapuolęs.

— fPevas ir motina puolė 
karaliui in kojas tikrai pažinia 
savo sunu.

-— Ne, ne, -r- (are karalius 
asz ne esmių vertas, idant man

senuke 
asz Pet-

tėvai kloniętiis in kojas ; tada
paeipo vienu ir kita pakele uuo 
žeiųes, apsikabino buczinvoM 
po kiek kartu kokis tai džiaug
smas gimdytoju buvo, tai ne 
galimu npsakytie Jtada tėvas

žonies, apsikabino buczinvoM

U red ninkai visi persigando 
negalėjo ne žodžio prakalbėt, 
o karaliene tuojaus nusidavė 
pas pati karalių Nahapolaus, o 
kada karaliene ėjo per .kanto
rių, visi sargai persigandę pa
bėgo, o atėjus pas karalių ku
ris tuom kart valgo pietus. Pa
matęs karalius ineinantė kara
liene puolė isz kėdes ant žemes 
kaip negyvas.

ti kode! su manim nc- 
szneki kodėl karalių^ Oppani- 
jos'pa sodina i in kalėjimą kuom 
jisai prasikalto?

Kada atsi'kvotejo karalius 
isz baimes sake jisai jog apie 
nieką jis ne žino bet kad jo 
padonai pasakojo jog jis buvo 
raganium o sūdąs ji nusprendė 
ant smerezio.

Duodu prisakymu, kad ji 
tuojaus iszliuosuotu o
prapultum tu ir tavo karalys 
te.

Karalius nuvejos in kalėji
mu prisakymu, liepdamas 

tuojaus iszliuosuot karalių 
Oppanijos, kurias labai per-

kitaip

►

ma

prasziiiejo. Bet 'karalius Neha-
polaus klausė kur jo pati din
go toip greit bet tas

—- Važiiokite greieziau pro 
ta obuole, kurios mano szirdis 
labai trokszta.

Tuda važnycze važiavo sma- , 
giau ir tuojaus pravažiavo pro 
ta obele, kada jau pravažiavo 
karalius atsikvotėjo ir tarė:

•Af Dabar esmių laimingas! 
ba jau pravažiavau visas vpl- 
niszkas žabangam, kurios buvo 
del m nes parengtos.

. Diena f buvo labai graži
teip jiems bevažioujent pasi- karaliaus dedos teipos-gi už
tiko žmogeli, tada karalius pa- praszo idant tektusi ir juos at-

smas gimdytoju buvo,

liepa vest arklius in tvaria, ku
ris ant kiemelio radosi, o k(i- 
radaus tėvai leidosi in stuba, 
tada davė karalius pinigu, 
idant pargabout viską iszmies
to del arkliu ir del savos, t ana 
sukvietė gimines ir pažysta
mus, žinoma balius traukėsi 

ir per pora dienu o kad dažinojo

idant pargabeut viską isz mies-

žinoma balius traukėsi

klauso pas ji: 
I r Ar du toli

, lankyt, kada ,rengusi karalius
iki griony- važiuoti in sostapiliu miestą

i atsake
r *■ 'Ik'

jog nuveju namon. Po tam ka-
— A A a a -A A -• a A -a a ta 4A
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1apsireiškiančio seno a*n- 

Ne vienas vyras ar moteris 
1 #• •••*• • • ♦ J.

negali būti vikriais, jaunais it 

lingę ir muskulus pradeda skau-
vagia nuo tėvo grudn ir nosza 

J p r A gert i.
Tavas buvo senas, tai negu

lėdavo visko gerai prižiuro!i, 
bet žmones apie tai levui paša 
ke. Tecziaiis ka jam senas te-r 
vas padarysKaij) karta jis 
sunui pradėjo iszmethieli blo
gus darbus, tai jis užkreipe uo
si ir iszejo.

Iszojes sūnūs nuėjo pas Zy<la 
in artima miesteli. Parėjo va
kare namo pusnuogis ka tik 

Inejes puolė lovon ir 
Ant rytojaus jisai 

drapanų ---• 
l’ada tik jis atsiminė, 
juo atsitiko, ir pradėjo verkt, 
kad jis toks 
pragėrė savo skranda.

Gailestingieji lovai, pamate 
sumins asznras, davė jam kita 
skranda;

— Te tau, siinaii —- titre te-
♦

daugiau

>

Kaip nekurios Skulkino niote- 
reles sueina,

Tai be rubežio pasielgineja, 
Larkas nubosta naminis alus.

Tada paleidžia liežuvius, 
Trauke per dantis ka tik nu- 

b tveria,
Dvasiszka, vyriszka ar moterių

Ant. galo , visos užmano, 
Na ir draiiguve padaro: 
Vienos nori Kožanczinia, 

Kitos Franciszkinia, 
Ir ant galo, 

Tas pasidaro, 
Tankiai susiriilkineja, 
Mitingus atprovineja, 
Na ir pakilta daro, 

l’ž nusidėjimus savo.
Dabar kad ir mitingus dar 

Garsiai žoeziu neatidaro,
Szna bžda s n s i k i szi a, 
Per autinga visa. 

Dabar namines tiek netraukia 
Tiktai kunigus perdantis 

traukia,
Kad negerai sjiaviedoja, 

Pakilta*maža uždavinėja, 
Krvžiu

O ir nuo spaviednyczios 
stumdo.

Ka tai laikraszcziai geliuoja, 
Kaip tokios zonykes loja!

Juk szirdeles ka kunigai saky- 
Hu,

Kad liežuviu nedarytu?
Tai da vis niekai, 

liet ka prikenuzia ju vyrai! 
Bobele ant mitingo nueina, 

Vyras isz darbo pareina, 
Vaikai neiipžiureti, 

Kaip parkeliai maklakuoli;
►Šlubos neszluotos, 

Lovos neklotos, 
Jaigu pi imta vyras, 

Tai jau aicgeras.

O.

t

• *

energiligais kuomet sąnariai sus-

neguldo,

f

J r tai kas diena, nieko nužiūri 
Per ka vyruezini varga turi, 
ln bažnyczia kirs dien bėga, 
Nežiūri kad vyrui yra beda, 
Su szventa 'boba gyventi,* 

Jaigu kas diena turi keikti.
Geriau atliekama laika Dievfti 

apieravokite,
O ne kas diena in bažnyczia

• bėgiokite, 
Savo vyro klausykite, 
1/težiivius suvaldykite,

Ba* nuopelno jokio neturėsi te, 
Jaigu su vyru vaidus kelsite.

paeinąs, 
užmigo, 
jeszko

ry t o ja u s
— nerandą, 

kas >n

iszmi alingas ir

_  p
vas — bot ar prižadi 
negirtu keliauti'!

Prižadu 1
rit *

H

atsake.
— 'Fal žiūrėk, jaigu tik dal

iai atsikartos, tuomet prakeik
sime tave — ingrnsino tėvas.

Bot neilgai tęsęsi Minintis pri
žadai. l’uoj jis nuėjo in mieste
li ir prejo girtas, 
tėvai ko numirė isz
Sūnūs vėl susigraudino ir ome 
verkti. Tėvai tarė:

Mes seni ir neilgai 
vensimo, o tu sunau, jaigu gir
tuokliausi, tai neteksi nei kur 
būti!

Pamate tai, 
gailesezio.

gy-

neužilgio seniai te-N u m i re 
vai. Simus apsirodė ir jau tu
rėjo vaikueziu, bet vis dar gir- 
t uokliavo.

Neužilgio jis paskendo skė

Kur sutikimas, ten Dievas 
Kur veidai, ton kipszas, 

(Geriausia gražiai gyvenkite, 
Su savo nuobažnumu nesirody-

I

1
J

kite
Va i kel i us p r i ži u re kite, 

Vyra mylėkite, 
Ir jojo nerustinkite.

* ♦ #

ln viena pleisa pribuvo kokia 
tai anergioka, 

Gyva Žydiszka niekliorka, 
Badai nuo Dzuku pareina, 
O gal isz peklos iszeina. 
Ne i lg« i, j i ten v i eszino,

Badai nuo Dzuku pareina

Badai in Phila. iszkarkino,
Vyrai prisiganti nesiduokite, 
Nuo tokios aspsisaugiokite.

Ej jus Montkarmiu bobeles lie-

ralius iszkele di(|eli balių del 
Oppanijos karalių, kuris trau
kosi por 2 diodas. Kaida prie
Oppanijos karulio, kuris tran
kosi por 2 dieiias. Kiida prie 
pabaigos baliaus karalius Op-

žavius suvaldykite, 
Prie bažnytiniu reikalu nesi- 

kiszkite,
Ka verda, uosiu in puodus ne 

kiszkite.
Nekunos bėga su skundais

pa n i jos atfciliepė:
Dabar gana i lga į balia-

Su juoduliu pundais, 
Tas jum ant gero neiszins, 

Kaip prie kunigu daois. 
• * *

Viena bobele savo vyro jeszko-
>1

vojumo, irton laikam namon va- 
Na ir kur ten Nantik(» apsisto-

. » j- 11 ’ iii

žuotio o kada ju<ulu atsisveb 
kino, tadh karalius Ojxi)hiirjo«
loidosi tiesiog pas savo gimdy
tojus, o kur pribuvo karaliauskur pribuvo karaliaus 
dedu ant iszleistiivin, o balius
traukėsi da pęr kolos dienas,
tada karaliui tarė:

Toli aus Bus. J

t

,|o,
Nubodo vyro joszkyti. 

Pradėjo kito geisti. 
Gerai moterėlės padarytu, 

Kad iszHpuduotu, 
Plunksnom apibarstytu. 

Ir iszvarytu.

Kad iszsjnuluotu,

I ■k

V J r

dėti ir gelti nuo mažiausio jų iš
tempimo. ,

Bet nenusiminkit — jus turite 
išbandytą ir pątikrinta draugą, tai 
patikimąjį Pain-Expellerį su In
karo vaisbaženkliu, Išbandytas 
dėlto, kad šis galingas Linimeo- 
tas yra naudojamas visam pasau
ly nuo 1867 metų. Patikrintas 
dėlto, kad niekuomet ncsuvvle 
urnai nepalengvindamas visokiųi 
skausmų, kaip tai Neuralgijos, 
Ncuraičio, Reumatizmo, Galvos 
Skaudėjimo ir t. t.

Pain-Expclleris su Inkaro vais
baženkliu tuojaus išima skaudė
jimą ir sustingimą iš girgždančių 
sąnarių ir muskulų, kaip niekas 
kitas to nepadarys!

Nusipirkite bonką (tik 35c. ar*

tempimo.

j

i
1
Ji
/

Pain-Expc1lerįs su Inkaro vais-

kitas to nepadarys!
Nusipirkite bonką (tik 35c. ar* 

70c.) artimiausioj vaistinėje tuo- 
jatts, šiandie, ir pirm atsigulimo 
panaudokite Pain-Expeller| sulig 
nurodymy. Rytmety atsikelsite 
gatavi kad ir 10 mylių eiti — jus 
jiioksitės net iš tokios minties, 
kad buk senstate. Apgr.—No. 90Ą'

-—----------

Lietuviszki Bonai
_ _ ______________________

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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lose ir liko isz vary tam isz savo 
namu. Atsiminė ežiu sūnūs le
vo žodžius: “jei girtuokliausi, 
tai neturesinei kur būti 
tarė pasitafsyti, ir sziuo kartu 
prižada jau kuogeriausiai isz- 
pilde.

Tuojau nuėjo jis pas kaimy
ną, kuris už skolas pasiėmė 
pirkia. Kaimynas buvo geras 
žmogus, tai ir priėmė ji su 
džiaugsmu sužinojęs, kad jis 
prižadėjo daugiau nebegirtuo
kliauti.

Nuo to laiko buvusi s girtuo
klis smarkiai emesi^rio daėbo. 
Taip jis bedirbdaanas per kele
lis metus surinko gera kruvute 
pinigu. Už tuos pinigus atsi
pirko sau nuo kaimyno pirkute 
ir nusipirko kelis margus 
mes.

.Dabar buvusis isztvirkelis 
gyvena labai gražiai ir laimin
gai susilaukė senatvės.

jei girtuokliausi 
” ir nu-

tai ir

ze-

W. TRASKAUSKAS
L1ETUV1SZKAS GRABOR1US

KJ' , i w

Laidoja kunus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
krikHztiniu, veseliju, pasivažinėji
mo ir J. t , —Telefonas 506

| 603 W. Mahanoy Avė; Mah. City 
* “i" T risi I »■ ■■ TT ST II m "m "T " ■ m o

6 6 6
yra daktaro receptas del 

Szalczio ir Skausmą Galvos 
Yra greieziausia žinoma gyduole.

666 Teipgi T ablet uos o.
.............  — ' ITO  M ... .......................... ■ ■ i——.- ii—-

K. RĖKLAITIS
v • M • h L i ♦ _w Lietuviukas Graborius M

I Laidoja numirėlius pa- ( 
Kul naujausia mada ir ~ 
mokslą. Turiu pagelbi- 
ninke moteroms. Pricl- i 
narnos prekes.
616 W. Spruca Str., 
Bell Telefonas 149 maBanoV CITY, PA.
306 Market Street 

Bdl Telefonas 441-J
' TAMAQUA, - PA.

f

Bell Telefonas 149

306 Market Street
'F

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

Mokame 3-ežia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride
dant prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalaus su musu ban
ka nepaisant ar mažasardidelis.

T

G. W. BARLOW, Pres.
J. FERGUSON, Vicc-Prca.ii K .-.s.

Ant J. Sakalauskas
LIETUV1SZKAS GRABORIU3 

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

Nuliudlmo valandoje, autei- 
kiam geriausi patarnavima# Pa
laidoj ima atliekam rūpestingai 
ir gražiai. Busite pilnai užga
nėdinti, . > .

Isz Mahanojaus ir Girardvillet 
jeigu kas pareikalaus mano pa
tarnavimu tai meldžiu man tele- 
fonuoti o pribusiu in deszimta * 
minutu. tv* BeU Telefonas 872

♦

A. RAMANAUSKAS

$ 
t

LIETUVISZKAS GRABOR1U3 
MILL A PATTERSON STS., 

ST. CLAIR, PA#
BeU Telefono 148041 ,.T
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&Iszba]samuoja ir laidoja mirusiu*^ 
ant visokiu kapiniu. Pagrobus pa 
ruoszia nuo papraszcziausiuikipra 
kilniausiu. Pursamdo automobilius 
del laidotuvių, vcseliu, kriksstf- 
niu ir kitiems pasivažinėjimams, 
įsa FrackviUes, Port Carbon ar las 
kitu artimiausiu miestu jeigu kas 
pareikalaus mano patarnavimo, 
meldžiu man duot žinia o pribusiu 
in trumpa laika.
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ŽINIOS VIETINES
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— Petnycziojo pripuola baž
nytine szvento Szv. P. Marijos.

— Subatoje muzikes pat- 
ronkos Szv. Cecilijos.
—Norints keliolika dienu 

truputi palijo, bet vandenio 
vis stoka. Miesto prūdai konia 
tūszti, todėl vandenio be rcika
lę nelaistykite.

Ona Juodsnukiene aplal- 
ke persiskyrimą Pottsvillos su
do nuo savo vyro Motiejaus 
kuris jaja koki laika atgal ap
leido.

et H ** i

SHENANDOAH, PA.
— Daugelis įprieteliu Jur

gio Miklaszaucko (MoClosky), 
6 S. Jardin uly.,' nulindo kada 
daginio bfik Jurtgis staigai su
sirgo ir likos nuvežtas in Dan- 
villes ligonbuti ant gydimo. 
Padėjimas jojo \ira pavojingas. 
Jurgis dirbo del 
kompanijos.
teip staigai pakirto jauna Ir 
t • t • i v e

• f 1* .<

I

X

4

T j.

U •

«u.

i Chicago, f Lhfikriczio 16 d:
įniro senas BoSolando gyvento^ 
jas — Kazimiora-s Šokas, pali
kes dideliame nuliudime mote
rį ir penkias dukteris. Mįre su
laukės 66 metu amžiaus. Velio
nis paėjo isz Naujamiesczio 
miesto, Panevėžio apskr.

— Ainiai likos apiplesztas

isz

SAULĖ '
- i •***■! -»i . .d». . ....... .............

ISZ LIETUVOS
......... 'I—>

NUBAUDĖ KOMUNISTĄ
Kauno apyg. teismas spren

dė Juozo Szimkaus politine by
la.

Praėjusia

J

VHsiira pas

tabakines
Gnila, kad liga

teip populariszka. žmogų.
— Ugnis kilo1 komaraitoje 

Antano Czeponio ant

North Sides J. Motuzas. Pleszi- ku policija radus daug komu-į 
kai insiprasze in vidų, paskiau 1 *' ‘ , ..
grasindami revolveriais purei-įSrimkus1 turėjo pasidirbi:
kai insiprasze in vidų, paskiau

— Nedėlios' vakara ugnis 
sunaikino narna kuriame gy
veno szeimynos Wilsono ir La- 
zeru, tuojaus prie geležinkelio 
ant Vulkano kalno. Norints 
ugniagesiai pribuvo isz miesto, 
bet neturėdami vandenio bu
vo priversti naudoti tiktai ko- 
mikalus. Bledes padaryta ant 
keliu tukstaneziu doleriu.

— Valdžia nžilaro sekan
čias sulapos vietas: Elzbieta 
Zubase, 19 E. Pine uli., Kazi
miera Jogaiczio, Juozo Anta
no ir Tarno Malįario isz Miners 
vilios.

atidare

nu-

— Gerai žinomas del dau
gelio daktaras McLauglin, bu
vęs Ashlando ligonbuteje pa- 
dokavojo už dinsta ir 
savo ofisą Ashlandė.

— Oro inspetojai sako kad 
žiema ketina, būti smarki, szal- 
ta, daug sniego ir ilga.

— Nežinia ar Juzei Lazauc- 
kiutei, 16 metu mergaitei
bodo gyvenimas ar tame buvo 

kokia priežastis, 
vakaru

lankute amoni jos ir likos nu
vežta in Ashlando ligonbute. 
Juzei daugiau burnele ir vidu
rius iszdegino ne kaip sutrum
pino gyvasti. Keli menesiai at
gal Juze buvo apleidus tevisz- 
ka pastogių ir policija vėliaus 
siijcszkojo pabėgėliu. Paskuti
nis dancszimas isz ligonhutes 
pranesza buk Juze neužilgio 
pasitaisys ir sugryž namo.

kita
Utarninko

kad 
iszgere

ezionait inis
mire 

tailed

LfV-

New Philadelphia, Pa. f •J”’- 
gis ‘Stanulis, 
ventojas per 22 melus, 
kareiviu ligonbuteje 
States Veterans Hospital, As-
tinwull, \'n. Velionis dalybavo 
musziuosia Svietineje Karėjo, 
ir Ruso-Japoniszkoje karėjo. 
Paliko paezia, tris sūnūs, duk
teria, kelis brolius ir seseris.

◄ Reading 
_ lines _

k

6:10
6:39

1

PIGIOS EKSKURCUOS 
Atlankykite draugus ar gimines 
In PHILADELPHIA $3.25 
In ATLANTIC CITY $3.75 

Isz Shenandoah 25c virsziaus 
Per Thanksgiving Diena 
Ketverge 27 Novemberio 

Ant regulariszko rytmetinio treino
Isz Ryte

Shenandoah .......................... 5:30
Mahanoy City....................
Tamaqua ..........................J - ------- -
Praleiskite diena New Yorke arba 
atlankykite gimines ar pažinstmus 

eis specialiszka ekakurcija in 
IN NEW YORKA $4.00

Per Thanksgiving Diena 
Ketverge 27 Novemberio 

Ąnt regulariszko rytmetinio treino
Isz Ryto

fsz Shenandoah ...................  5:30
Isz Mahanoy City ............... 6:10
Iez Tamaqua ........................ 6:39

! Atlankykite draugus ar gimines
T In PHILADELPHIA $3.25 

In ATLANTIC CITY $3.75
Isz Shenandoah 25c. virsziaus
Nedalioj 30 November!o

Speciali* Traiaa* Subato* Naktį 
Isz Ryte

Shenandoah ........................ 2:05
ffahanoy City ...................... 2:51
Tamaqua ............................... 3:20

Apie daugiau! Informacijų apie 
pzita ekakurcija kreipkite* ant 
Read ingo geležinkelio stacijų arba 
raižykite paa John M. Rolin, Die- 

infer Agent, William-:
i 4 f ! j

READING GELEŽINKELIO

9

t

name
kampo Cherry ir Catherine uli. 
Antanas steigdamas užgesint 
liepsna likos akaudžeii apde
gintas. Daug drapanų sudegė, 
bet szeip bledes mažai padary
ta.

— Kokio tai’ ploszikai ap
vogė Majestic pulruimi ajit ke
liu szimtu doleriu. Butu su
daužė ir seifą, bet matyt buvo 
iszgazdintais ir pabėgo.

T Praeita Subata mirė ge
rai žinoma del daugeliu Juli
ja Gcrlinskiene, 217 W. New 
York uly. Velione prigulėjo 
prie Szv. Jurgio parapijos, pa
liko tris d uteres 
anūke ir seseria
kieno ir viena Europoje. Lai
dotuves atsibuvo Seredoje su 
pamaldoms Szv. Jurgio bažny- 
czioje.

— Antanas Arcicrius, 243 
E. Lloyd uly., likos sužeistas 
Indian Ridge kasyklosia ir li
kos nuvežtas in Ashlando ligon 
būti ant gydimo.

ir du aunu, 
Paluszkovs-

Mount Cannel, Pa. — Jonas 
Pogozclskis konsztabelis isz 
Atlaso, randasi Ashlando li
gonbuteje su žaiduleis krutinė
jo kuriuos aplaiko per Edvar
du Zambini laike musztynes 

Konsztabelis ir
Zambini randasi pavojingam 
padėjimo.

spikyzeje.

1

Mazgu moterystes likos 
surisztos sekanczios poros: 
Mare Kreiszneriute isz Cent
ral i jos 
Juozas Izuda su pana 
Na Ii s.

sekanczios 
Kreiszneriute 

su Edvardu
ISZ

Klimas.
Morta

Coaldale, Pa. — Stanislovas 
Stanelis likos pastatytas po 
belą už paszovima Enrico Fei- 
reino, su kuriuom susibarė ant 
kriksztynu. Stanislovas lauke 
kada Enrico ėjo namo ir palei
do in ji penkis szuvius. Sužeis
tasis guli Coaldale ligonbuto
je.

Minersville, Pa. — Pana Re
gina Sakautfkiute likos surisz- 
ta mazgu moterystes su Vladu 
Pagorskiu isz Filadelfijos ta
me mieste.

Brooklyn, N. Y.

yra 
Jisai

—. Lietuvos 
operos dainininkas. Butonas, 
kaip pranesza “Vienybe 
paleistas isz kalėjimo.
buvo suąresztuotas per V-bes.
koncertą ir patupdytas in szal- 
taja už nesirūpinimą savo žmo
na. Dabar jisai esąs jau susi
taikęs su žmona.

Kalėjimas, mat 
mokina doros.

> kai ka pa-
— N.

Worcester, Mass. — Nesenai 
Lietuviu Ukesiu Klubo susi
rinkime Jonas Dirvelis pra- 
nesze, jog cenzo metu, suraszi- 
nejant gyventojus, Worcestc- 
ry Lietuviais užsiregistravo 
16,000 Lietuviu. Tai gana di
dele skaitlinei

— Czia Lietuvis J. Stocz- 
kus, 52 metu amž. iszvažiaves 
žuvauti, Liepos men. kaž kur 
be žinios dingo. Iki sziam lai
kui apie ji jokiu žinių isz nie
kur nebuvo gauta, buvo mano
ma, kad jis prigėrė. Vietos po
licija jo kūno jeszkojo keletą 
dienu Quinsigamondo ežere, 
vėliau nerado.

Sziomis dienomis po dvieju 
dienu audros ežero pak^aszty 
rastas nežinomo žmogaus la± 
vonas, kuris isz pažiurti atrodė 
buvęs labai ilgai-vandeny.

I-
i

Lavxmo pihutytc ir,ant 
tn ’rrfstii žiedai ir laikrodėlis, 
Nustatyta, -kad lavonas esąs 
J. Stoczkus, — V.

kalavo pinigu, ir iszgavo apie zo 
penkiasdeszimts doleriu smu
ko pro duris.

t Lapkriczio 17 diena Lu
th e r an - No rweg i a n 1 igon b u ty j 
pasikankinusi kelias dienas pa
simire Mrs. Žebraitienc. Turo- j' 
jo apie 42 metus amžiaus. Pa- NUBAUDĖ
rojusi iszdarbo pradėjo dirbti 
apie namus, koki daikta sun
kini pakėlusi,
kiu organu patrūkima. Nors 
buvo paszaukta keletas dakta
ru ir nuvežta in ligon'buti, bet
gi niekas negelbėjo. Zebrai- 
tiene gyveno su antru vyru, pa
liko du sunu, vienas 23 motu, 
antras 24, ir dukterį 19 metu, 
taipgi turi ir seserį Andriukai
tiene ir netikra seserį Valuc- 
kienc.

matyt gavo ko

Zebrai-

vi-— Maszinos užmuszta 
siems Northsidej gerai žinoma 
Mrs. Strumskiene.

Strumskiene parėjusi isz 
darbo ir pasivalgiusi pietų isz- 
ejo trubut kaip ko pasipirkti, 
bet negryžo namo. Apie septin
ta valanda vakare kaž kas pra
dėjo szaukti per telefoną. Na-

parėjusi

nistines literatūros, ji suome. 
3H JUO- 

» Czopaiczio vardu pnsn. 
Szimkus kvoeziamas jokiu pa- 
aiAzkinimli nedavė, tik'teisme 
pasakė prakalbele ir didžiavo
si esąs komunistu veikėjas. 
Apyg. teismas Szimku nubau
dė 6 met. sun. darbu kalėjimo.

II , i .............. B.-*

“KNYGNESZI.”
Kaunas. — Szv. Kazimieroj 

knygyno buvo pražuvo daug 
knygų. Paaiszkojo, kad knygas 
pavogė VI. Rudzinskas. 
prisipažino. Pasisakė, kad vog-

vardu

J
i

t S j

V JKK A JKX am KJ VJF A V A A m JL KJ AvA A JLJĮ9LJ AAm Am A^JJrA JL AJIJLl AK hJ9 4FAJLVA AU AVAm&A Aau*

Milžiniszkas Vokiszkas eroplanas D0-X kuris 'ketino atlėkti in Amerika szia san- 
vaite sustojo Bordeaux, Francijoj, isz priežasties pagedimo keliu motoriu ir kaip rodos, ta 
kelione atidos atięnanczia vasara. Locnininkai sako, kad nors tasai milžinas gali padaryti 
150 myliu in valanda, bet lyg szioliai gali padaryti tiktai 100 myliu. Eroplana mano pertai-jis f!

tos knygos pardavinėjamos 
Valerijono Gudyno knygyne 
“Baltoji Gele.” Vagis ir par
davinėtojas patraukti teisman. 
Kauno apygardos teismas 
Rudzinska nubaudė metais ka
lėjimo, o Gudyna 3 men. Abu 
teisme aresztavo ir padėjo ka
lėjimai! atlikti priteista bauda.

apygardos

LIETUVAITE NUO LAIVO 
NUSZOKO JŪRON.

Sziu metu Balandžio 30 d. 
nemokomai gražinama in Lle-
tuva piliete Anele' Venczkaus- 

' “Sierra 
Spejatfbi,' lead ji in- 

mic tuo laiku buvo tik mažas 82<>ko in jura. Bremeno bend
roves atstovas Buenos Aires 
pranesza, kad jos daiktai in- 
teikti Vokiecziu Lloydo bend
rovei Bremene, isz kur jie bus 
pasiusti in Lietuva.

penkių metu berniukas ir sam
dyta moteris, kuri prižiūri vai
kui. Vaikutis priėjės prie tele- 
foon atsiliepe ir suprato, kad 
tai per telefonu szneka polic- 

kad 
ran- 

Nors

praneszdamasmonas, 
Strumskiene, jo motina 
dasi ligonbutj’j sužeista, 
namie buvo moteris, kuri pri
žiūrėjo ta vaikuti, bet kadangi 
ji kitaip negali kalbėti kaip 
tiktai Lietuviszkai, tai su po- 
licmonu ir nesusisznekejo, bet 
tuoj parojo Strumski o dvyli
kos motu duktė, kuri jau aisz- 
kiai sužinojo apje nelaime savo 
motinos. Mergaite pąszauko 
savo Ieva Striumski, kuris dir
bo buczernej už buezeri, kad 
važiuotu namo,'peš motinai at
sitiko baisi (neigime. Paskiau 
pribuvo in namus ir policmo- 
nas, praneszdamas apie nelai
me ir kuriame ligonbu t y j ran
dasi Strumskiene. Bet kada 
paskiau apie deszimta valanda 
nuvažiavo in ligonbuti Strums- 
kis, tai jau rado savo moterį 
mirusia.

kaito dingo nuo laito 
Vetana.” I

SielTa

POLICIJA MUSZE SUIM
TUOSIUS.

, . j' —-Kodaniu polic. IV. nuov. vi r. 
padėjėjas Juozas Cziaplikas ir 

keletą 
Su i m-

polic. Skiedra, suome 
žmonių intartu vogus, 
tuosius pp vji'Įni jie vedos in

ir ten koczc-virtuves kamiija 
lais ir lazdomis musze.

Apygardos teismas Cziapli- 
ka ir Skiedra pripažino kal
tais, bet einant 1928 metu am-
Hestija, nuo bausmes atleido.

♦Strirmskiene paliko ; 
dvi sieratas: dukrele dvylikos 
metu o sūnaitis penkių metii.

— N.

-.....--4 -------------

SUSTABDYTA ISZ LIETU
VOS EMIGRACIJA IN 

BRAZILIJA.
Kaunas. — 

biurai gavo 
savo vadovybių, kad daugiau 
ne vienos laivakortes nepar
duotu norintiems piliccziams 
iri Brazilija ėniigruoti. Mat, 
del sumiszimu ir revoliucijos 
laivai negalėjo ineiti in Brazi- 
_ * a 4 I t 1 į * . .

Keli emigracijos 
praneszima isz

revoliucijos

ISZ WILKES-BARRE IR 
APLINKINES.

Kokis tai 
banditas sulaikęs Juozas Ko- 
kovski, Avokoje, paliepė jam 
iszkelti rankas in viražu ir pa
kol galėjo iszpildyt bandito pa
liesima, tasai szovo in ji ir 
pabėgo. Matyt banditas buvo 
labai susimaiszes. Policije už
ėjo ant keliu pedsakiu.

— Per nukritimą anglies 
Glen Alden kasyklosia No. 17 
Vanameje, likos užmusztas 
Jonas Vadovskis, 17. metu isz

nežinomas

Nantiko. Tėvas Antanas likos 
sužeistas in koja, antras'sunu^ 
iszgelbejo tęva įjuo mirties o 
treczias sūnūs kurip dirbo ar
timoje prigelbejo iszneszti už- 
niuszta broli isz kasyklų.

— Petras Zavackis isz Han
over,' likos užmusztas per nu
kritimą anglių Bliss kasyklo- 
HiVi, prigulincziu prie Glen AL 
den Coal Co’. Nelaimingas pa
liko paezia ir kelis vaikus.

— Antanas Budnikas likos 
iszrastas nekaltu sumuszime 
savo uoszvio Mikolo Staykevi- 
cziaus, 71 metu amžiaus, nes 
kada sūdąs neturėjo užtektinai 
davadu kad Antanas senuką 
sutoriojo.

-r- Tūlam name Pittstone 
agentai suradd 1000 galonii di-j
d tithd u srt mbgohtca1 i rv vi keik i u 
intaisymu vertos 100,000 dole
riu bot locnininku nesurado.

šyli ir tiktada bandys perlėkti per mares in Amerika kada viskas bus paredkia. 
i • •

JUOKAIkalbos apie praėjusi didi kava. 
Velionis džiaugėsi savo tėvynė 
kad jo teviszkes ūkis no apleis
ta 'bet pakelta ir keldavosi 
anksti rytais, gridbes prie 
ukiszko darbo su dalgia. Bet 
ant jo nelaimes jau visai nega
lėjo padirbti.

Kelionėje ji sulijo ir jisai nu- 
szalo nuo ko gavo plaucziu už
degimą. Velionis
tos mirtinos ligos da vis neno
rėjo psiduotie. Jam buvo pa- 
siulintass daktaras, isz pradžių 
vis atsakydavo kad nereikia. 
Bet nužiūrėjus kad 
kastiien eina blogyn jo
parūpino jam daktaru. Septin
toj dienoj nuo pradžių ligos 
polam vienuoliktoj dienoj li
gos parūpinta kunigas, 
kiolikloj dienoj mirė prie ran
ku savo brolio Motiejaus akyse 
savo moteries, motinos, sesers 
ir szvogerio.

A.a. Raidynas mirė Sjialio 
2 2diena o palaidotas Spalio 24 
dien su dvejom misziom. Du 
kunigai palydėjo in kapus, dve 
jas misžias atlaike, griaudu

Laidotuve- 
gimi- 

Viskuo rūpinosi jo brolis

isz pradžių

NE VISIEM LENGVA
$

Pati: — Ar žinai dusziuk, ta 
mano nauja dresc lengva kaip 
plunksna.

Vyras:— Tai ne navatna! o 
man teip sunku parėjo dirbti 
ant tos lengvos dreses.

TERP KUMUOZIU.
— Oi tu Dieve Dievuleli, ne 

žinau kas bus! — U-gi manisz- 
kis vakar parėjo užsigėręs Ir 
puodą sumusze in mano galva!

— Ar žinai ka, kumute! 
Nupirk geležini puodą, tai ne- 
sumusz.

41

ligonis 
brolis

Pen-

■motinos,

mirė

sukviesti

Velionis 
miszkais

gimtoj tėvynėj.
Lietuvos 

vandenais, 
vaismedžiais

ATMINE. /
Ar žinai, pasakysiu tau

— - « • « **.
— Ar žinai, pasakysiu tau 

naujiena. Vakar likausi tėvu!
— Gerai! o ka turi! — su-

nu?

I

i
i

i

Ne. Atmink.
Tai dukteri.
Ju-gi kas tau pasakė. 1
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MIRĖ SENAS AMERI

KIETIS.
Ingavangio kaimo. — A.A.f 

Raulynas Butkus, senas gy
ventojas Mahanoy City, Pa., 
ir del daugeliam žinomas, ypa
tingai toje aplinkinėje Lietu
viam ir svetimtaueziam. In 
Amerika atvyko 'būdamas jau
nu vaikinu. Amcrike pragyve
no 30 metu ir beveik visa laika 
pragyveno Alahanojuj. 27 me
tus dirbo mainosia. Vėliaus 
kalviavo insišteigias szopa ir 
visus inramkius dirbdamas mai 
hieriam per 3 metus kalviszkus 
darbus. Velionis buvo vedos 
Južafina Laimanskičine,.' jiasz- 
le. Velionis, Butkus jausdama
sis kad jo jogos eina silpnyn 
sumanė važiuoti i h Lietuva in 
savo tovvne. Prikalbino ir Savo 
broli Motiejų keliauti; Sziais 
jhetaik Birželio 18 diena Aplei
do Amerika. Kelione buvo pa- 
sekinhiga,' laimingai parkelia
vo i n'savo teVyinO pas savd'se
serį Eliana Moekapotriene ir 
sena motina. Birželio 27 apie 
6-ta valanda, popieti! pribuvo 
in minėta vieta. Pirmiausiai 
susitiko su savo motina žila- 
galvele senute^ aszluoniasde- 
szimts metu. Vėliaus pasimato 
ir su seseria ir szvogeriu kuriu

lijos uostus.

*

k

jmbirvo matey 4x11: 30 n 

J.hadahu vaonih ktU^nsK ipiė
>’■ 
■yra- 

eitus vargus ir praslinkusius
laikus, o svarbiausios buvo

pamokslą pasako, 
šia dalyvavo 
nes.
Mot iejus.

Mirė savo
džiaugėsi 
upėms

visokiom žolėm
ir auganeziais javais ant lauku 
Bet tas viskas jam buvo neil
gai, nes nelaboji mirtis pakirto 
atskirdama nuo moteries bro
liu seserų ir visu giminiu. Par
važiavęs iii Lietuva kalbėdavo 
kad jisai nenorėjo ir 
Ame riko mirtie ir 
“bijau purauses ba asz neilgai 
gyvensiu”. Lai buna lengva ta 
Lietuvos žemele.
— Skaitytojas ‘

bijojo 
sakydavo

‘Saules” P.M.

NUSIŽUDĖ GIRTUOKLIO 
ŽMONA.

Gegužine, Traku aps. — Spa
lio 13 diena Kaspariszkiu kai
mo užsimusze O. Bausziene. 
Isz anksto prisirengusi ji mė
tosi nuo pirkios aukszto galva 
žemyn. Nusižudymo priežastis 
— nesugyvenimas su vyru,
kurs girtuokliaudavo ir dažnai 
muszdavo žmona.
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Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje 

Ant Antro Floro, Kline Sztoro 
19 W. Centre St., Mahanoy City 
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DŽIAKONAS BIONDI PASILIKS KARDINOLU.
Džiakonas Furnasoni Biondi, apasztaliszkas delegatas in 

Suv. Valstijas, Washingtone, ketina būti iszkeltas ant kardi
nolo laike rinkimo kardinolu Ryme, Dccemberio ijnenesyja. ---------------- :.........................................................-....... ■■■ .. ...... ..

VINCAS MINKEVICZIUS
, GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS
Seniausias ir Isztikimiausias Graborius Visam Mieste.- 

215 SOUTH MAIN ST. SHENANDOAH, PA. 
Ofiso telefonas—116 Namo telefonas—799

*•

Kada Perkate Mesa
Praszykite savo sztorninko arba buczerio kad jum 
parduotu SHENANDOAH mesa, visokiu gatunku. 
Lietuviszku deszru, skilandžiu, taukines, lasziniu.
Mes turim gyvuliu okerdyne, eziseziause ir geriau
sia intaisyta pagal vėliausia mada del skerdimo ir 
užlaikimo mėsos visokiu gatunku po priežiūra 
rando Pennsylvanijps Steito.
“HONEY CURED HAMS ir BACON”i ,w geriausiL**<»
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SUMUSZE SENATORKA
XMcCORMIKIENE.

Col. James Lewis, demokra- 
tiszkas kandidatas aut senato- I*.« A A • 4 " 'r i au s Illiųojauš snmusze sa-
vo prfeszininko f Kilta b r-
mick, republikoniszka kandi
dato ant to urėdo.

kumpiai ir laszinai.

SHENANDOAH ABATTOIR CO.,
I.

SHENANDOAH, PA.
— ■

■■
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Banka yra saugiausia vieta juso pinigams
Ugnis juos nesudegins. —, Kandis juos nesuės. — Vagis 
ar draugai lar nepažinstami juos nepavogs. Banka yra 
saugiausia vieta.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
M AH ANO Y CITY, PA.

MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM
yra gera vieta juso pinigams. Ji yra saugi. Pinigai visada 
tenąi« jumis randasi. Tas padaro banka juso prietelidttL 
Patįs sau pagelbstat kada pagelbstat Merchants Banku j.
_._ąis Jttmis randasi. Tm padaro _____ ,— r--------„
Patįs sau pagelbstat kada pagelbstat Merchants Bankuj

8AUI.it



