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SENUKAS LIETUVYS 
NUSIŽUDĖ ISZ

NUSIMINIMO.
Girardville, Pa.

Paszkeviežius, 63 metu, 
gyveno pas savo seseria 
Vilczinskiene, 226 N. Railroad 
uli., likos surastas negyvas su 
kulka galvoja, praėjusia Sere
da, kada sugryžo isz darbo. Ve 
lionis dirbo prie Packer No. 2 
kasyklų kaipo timbermonas. 
Paliko dvi dukteres Olga Moss, 
kuri gyvena New Yorke ir au
nu Karoliu. Tikros priežasties 
nusižudinimo nedažinota, bet 
nuo kdko tai laiko senukas bu
vo labai nusiminęs. Paszkcvi- 
czius pribuvo in Girardville isz 
Nevados apie asztuoni metai 
atgal, apsigyvendamas pas se
seria.

SENAS BREKERIS 
SUDEGE. 1

Shamokin, Pa. — Senas bro
keris Luke Fidler, sudege lyg 
pamatu praeita Sereda. Broke
ris likos apleistas per Susque
hanna Coal kompanija 1928 
mete, o kuris yuvo atidarytas 
apie szimta metu atgal. Visos 
maszinos buvo iszimtos isz jo 
praeita meta.

Apie szita brokeri žinonys 
pasakoja juokinga atsitikima, 
kokis atsitiko apie 35 metai at
gal. Tūlas Lietuvis isz Shamo
kin apsipaeziavo su Lenkinto 
ir vos galėjo su ja susikalbėti 
Lietuviszkai. In kolos dienas 
po szliubui Jonas ketino eit in 
darba, o kad jauna paeziule ne
atsikėlė in laika parengti jam 
dinerke ir iszgirdes szvilpino 
Luke Fidlerio brokeri, pradėjo 
budyt savo paeziule szaukda- 
mas: “Mariniu, Mariniu, vsta- 
vaju, jau Lukperdele bizdža- 
ju.” 
tojai pamena taji 
Raszytojas gerai pažinojo ta 
žmogeli.

Da ir sziadien seni gyven- 
atsitikima.

157 METU TURKAS
. . GRYŽTA IN TĖVYNĖ, r ( , - f “ « V n *

New York. — Zaro Agha, 157 
metu Turkas, kuris keli mene
siai atgal atvažiavo in Ameri
ka, ana diena sodo ant laivo 
Bremo iszplaukti atgal in savo 
tevynia. Senukas sako kad jam 
czionais per ankszta ir neturi 
tiek liuosybes kiek turėjo tėvy
nėje. Sake jisai kad turės dau
giau liuosybebs atlankydamas 
savo 36 sūnūs ir dukteres, ku
rie turi ūke*» ir gales vaiksz- 
cziotjL,daugiau.

ASZTUONI NIGĘRIAI 
NUBAUST I "C ___  L -2 

___  (
. , ffcpttsboro, Ala.

?TKB.)

RADO SZYENTU
KAULUS

Misijonieriai Nužudyti 
Per Indijonus 1645 

Mete
ISZKELTI IN SZVENTUO- 

SIUS 1925 METE.

Auriesville, N. Y. — 
kiniu Kalnas”
Mohawk Valley, iszdave da 
dvieju kankytoju 'kaulus kurie 
likos nukankyti per Indijonus 
1645 mete. Kaulus surado dar
bininkas arti Montgomery 
vieto kaimelio.

Ant “Kankiniu Kalno” ran
dasi koplyczcle paszvensta ant 
atminties nukankytu Jėzuitu 

V

misijonieriu Izaoko Joguos ir 
John La Liaude ir Rene Gon- 
pil, prisuinsti isz Franci jos in 
Amerika platint Kristaus mok
slą.

Indjonai sztamo Mohawk nu
kankino baudu įbaisiu budu, po 
tam nupiove plaukus nuo gai
vu. Abudu likos isz'kelti in 
szventuosius 1925 mete.

Misijonieriui Joguos Indijo- 
nai iszt rauki) imagus isz ranku, 
kada da buvo gyvas, bot popie
žius jam davė specialiszka pa- 
velinima laikyti miszias ir ka
da po iszgydymu vėla sugryžo 
pas Indijonus, likos nukanky- 
tas ant smert.
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“Kan- 
ku ris randasi 

iszdave

Kankiniu Kalno

pa-

FORDAS UŽDIRBO 1930
METE $44,460,823.

Boston, Mass. — Pagal meti
ni raparta Ford Motor Co., tai 
toji kompanija 1930 mete uždir 
bo kone 45 milijonus doleriu, 
tai yra gryno pelno. Mete 1925 
Fordas turėjo 115 milijonu gry 
no pelno nuo savo Forduku. — 
Nebereikalo Fordas sako, kad 
žmonys nemoka gyventi kada 
jisai tiek pelno ąplaiko kožna 
meta.

11

yze ” aplaikyti
spyk-

isz-1 >

“spiky-
žinojo kas tai per koštu-

■...................

PERSZOVE SAVO BURDIN- 
GIERI UŽ SULAUŽYMA 

DUOTO ŽODŽIO.
Milwaukee, Win. — Ona Mo- 

vrieziene, 32 motu, motina asz- 
tuoniu vaiku, likos uždaryta 
kalejme už paszovima mirtinai 
Danielių .Grcbiczu, 37 metu,ku
ris radosi pas ja ant bardo, bet 
tame laike gyveno kitur. Ant 
policijos Ona pasakė, buk Da
nielius yra tėvu jos neužgimu
siu lankomo kūdikio ir nedalai- 
ko žodžio kad su apsipaežiuos. 
Tolinus, kad jai buvo kaltas 
200 doleriu už burda ir da jam 
paskolino 50 doleriu. Kada ji 
sutiko ant ulyczios ir užklausė 
<a mano daryti su
dingierius tiktai nusijuokė, ta
da paleido in ji szuvi. Danie
lius prisipažino kad su Ona ne 
galėjo paeziuotis, nes turi tėvy
nėje paezia ir tris vaikus.

1

ja, 'bet bur-

KUR DINGSTA AMERIKIE- 
CZIU SUNKIAI UŽDIRBTI 

PINIGAI.
Washington,!). C. — Kokiu 

randasi d a tarp Amerikonu 
amsuneliu, lengvatikilu ir ne- 

i szmaneliu 
skaitlius:

Meto 1920 New Yorke žmonys 
)raleido;26,000 doleriu ant ma- 
szinukiu kurios novos dirba pi-

tarp

parodo sekantis

nigus.
Raganioins, inspetojoms at

eities, burtininkams ir kitiems 
sumokėjo 35,000 doleriu.

Cigonkoms ir kitiems apga
vikams davė 76,000 doleriu. Ir 
tai tiktai paežiam mieste New 
Yoike. Badai Chicago žmonys 
iszdave apie deszimts milijonu 
doleriu ant raiganyscziu ir vi
sokiu burtu.

Da daugiau apszvietos reika
lauja milijonai Amerikonu.

-------------!---------------------------------

RADO LAVONA SAVO 
VYRO ANT PECZIAUS.

St. Louis, Mo. — Kada Katre 
Ožel iszejo in sztora pirkti rei
kalingu daiktu, josios vyras 
Jurgis, kuris jau nuo meto sir
go, matyt norėjo sau susiszil- 
dyt vandens ant pecziaus. De
damas puodą ant pecziaus, tu
rėjo apalpti ir sukrito ant in- 
kaitusio pecziaus. Tokiame pa
dėjime ji surado pati, kada su- 
gryžo isz miesto. Nuvež'as in 

apdegusis 
ir

ligonbute 'baisiai 
žmogus mire. Paliko paezia 
asztuonis vaikus.

SAUSI AGENTAI BUTU 
GAVE IN KAILI.

Shamokin, Pa. — Keli prohi- 
bieijos sznipai atvažiavo in Ma 
rion JleigUts, daryti krata na-

NUSISZOVE ANT 
MYLEMOS KAPO.

— Esthel
Fridley, 22 motu,'baisiai nulin
do po netekimui savo mylėmos

Laramie, "Wyo.

Lucillos Barth, 20 metu, kuri 
įniro ana diena, 
josios kapo phleido in savo ko
los kulkas in krutino. Kapu da- 
žiuretojas surado jo 
tarp žiedu paliktu tint

i ..

ir nuėjus ant
V

lavona 
mergi-

uos kapo.

Paskutines Žinutes

V Urbana, Ill. —Laukdama 
penkiolikto vaiko,
Mrs. Elvio Kelley, 35 metu mo- 
tina keturiolikos Vaiku. Prie
žastis savžudinstos yra nežino- 
ma.

Il Delhi, Indija. — Laike 
paskutiniu maiszacziu Canpo- 

likos užmuszta daugiau
kaip penki szifntai žmonių o ir 
du tukstaneziai sužeista.*

11 Lisbon, rPortugalija. • — 
Vienam isz artymu
tūla Iszpanisžka motore 
gimdo net Septynis vaikus ant 
syk. Žinoma, visi gimė negyvi.

11 Madrid, Iszpania. — Re- 
pu'blikonu partija laimėjo rin
kimus per ka karaliaus Alfon
so sostas prr.dęda. sugrinti. Mo

di ktaroiiu

n irsi t r ucino I

re

miesteliu
pa-

1

likos
400 sve- 

nuszautais

no jisai paskirti 
kaip Italijoj.

1[ Chicago. —• Kuopa girtu 
gengsteriu ateja in Aiglon kliu 
ba pradėjo bauginti 
ežius, bet 2 
per tarnus.

11 Tokio, Japonija. — Prie 
Zanranado laike ‘baisios viešn
ios žuvo apie szimtas žuvinin
ku ir asztuoniolika žuvinin- 
kiszku luotu nuskendo.

11 Managua, Nikaragva. — 
Kapitonas Pefley ir keli karei
viai likos užmuszti per pasike
lelius. Buvo jisai Amerikonas
su marineis kareiviais.

11 Philadelphia. —- Koply- 
cze Szv. Tamosziaus ant 18-tos 
ulyczios sudege lyg 
Nedėlios vaikara. Ugnį užtiko 
kun. Gibbons.
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F. n. HOCZKONhkl, kiiur

Isz Visu Szaliu ““ I
I FINLANDIECZES

............»»— Ini ^ih.^ .. « - *•»>»<> *•

42 METAS

ISZ LIETUVOS
VARGSZAS PASILIKO 

MILIONIERIUM.
Vilnius. — Terp gyventoju 

kaimo Sputsu, gminos zakrze- 
vskos, įkilo nepaprastas karša
tis kada dažinojo kad vargin
gas ūkininkas Zigmantas Pet- 
raviezius, 26 motu, kuris po 
mirusiam savo tėvui Chicago 
aplaiko 150 tukstaneziu dole
riu ir bizni vertos 300 tukstai 
ežiu doleriu.

Pas g

H

ilukninga Petraiti kas 
dien ateina visokį agentai pa
sini indam i jam visokius 
rus ir bondus kaipo ir daugybe 
žmonių melsdami sirszclpimo.

szc-

GIME NEPAPRASTAS 
KŪDIKIS.

Lodžius, Lenk. — Tula mo
tore, fabrikinio darbininko 

ana diena pagimdė 
Kūdikis

fabritkinio 
czionais, 
nepaprasta kūdiki, 
yra paprasto sudėjimo, tiktai 
tuom skyrėsi nuo kitu vaiku, 
kad yra baisei apželias plau
kais. Puse veido, ausis, puse 
lupeliu, nosis ir kaklas, yra 
apželias ilgais plaukais kaip 
beždžiones kaipo ir visa kruti
nę, o ] 
kai taip ilgi kad rodos szniurai 
supinti.

PERKRIKSZTYTA ŽYDEL- 
KIUTE, PRIEŽASTE 
KRUVINO MUSZIO.

Stryj, Lenk. — Duktė žydo 
Cejlero, kuris laiko karezema 
Novinosia, insimylojo in gele
žinkelio darbinin'ka Joną Ki- 
ziela, pabėgo isz namu ir iszsi- 
žadejus tėvu tikėjimo, apsive
dė su savo mylemu.

Jeszkota pabėgėliu visur bet

1

nuo pilvelio žemyn plau-

nesurado. Ant galo, po kokiam 
tai laikui tėvas, Jokūbas da- 
girdes kad Regina priėmė ka- 
talikiszka tikėjimą ir izstekc-

100,000 Moterių Pasi- 
rasze Ant Peticijos 

Idant Praszalyt 
Prohibicije

Sausio 1 d., Lie:

KURI YRA BLEDINGA.

Helsingfors, Finlandije. — |
Szimtas tukstaneziu moterių 
kurios pasirasze ant peticijos 
moldženezios valdžios idant 
praszalintu prohibicije Finlan- 
djoi. Ant peticijos pasirasze 
daug ženklyvu moterių, kuriu 

“mokyti blaivy-
terp žmonių bet nepri-

tikslas yra 
bes ’ ’ 
verstinanezei ir tvirtina, buk 
tebyre prohibicije yra sklypui 
bledinga ir neiszmialinga.

Savo petieijoi in prezidentą 
sako:

“Finland i jos moteres yra 
bevaldžios kada prohibicije 
užstojo musu sklype, kuri nai
kina visa dorybe, vietoje būti 
naudinga ir kad kontroliuoti 
svaiginanezius gėrimus,
sklypas nuėjo in pragara pa- 
naszei kaip Amerike ir kas me
tas padėjimas yra bjauresnis. 
Szmugleriavimas pasidaugino, 
žudinstos prasiplatino o gir
tuoklyste teip iszsiszaknino 
terp moterių kad visą dorybe 
dingo.”

Iszmintingos Finlandiotos! 
Kaip girdėt, tai jujipmaldavi- 
mas bus priimtas per preziden
tą.

tai

2,200

KIEK LIETUVOJ GYVEN
TOJU IR KOKS JU 

JUDĖJIMAS.
Kaunas. — Oficialiais davi

niais 1931 .,
tuvoj buvo 2,367,042 žmones;
I, 134,410 vyru ir 1,232,632 mo
terų. Moterų daugiau, negu 
vyru 98,222. aTs reszkinys — 
Did. karo liekana. Tacziau tas 
skirtumas palaipsniui mažėja, 
Antai, 1928 m., Lietuvoj ber
niuku daugiau gimė, negu mer- 
gaieziu 1,800, 1929 m., 
1930 m., 1,800.

Kaune vyru daugiau, negu 
moterų bevik 5,000. Sziauliuo- 
se apie 3,000, o sziaipjau kitur 
visur moterų daugiau. 1931. 1. 
Kauno gyveno 98,330 žmonių. 
Vyru 51,534, moterų 46,769.

Szihuliuose 22,996 žmones;
II, 603 vyrai ir 11,393 moterys; 
Panevėžy 20,384; 9809 vyra; Ir 
10,575 moterys; Ukmergėj 
11,315; 5,898 vyr., ir 5,417 mo 
ter., Mariampolej 9,966; 4660 
vyr. ir 5306 moter., Klaipėdoj 
36,988; 17,373 vyr., 19,615 mo
terių.

Natūralūs gyventoju prie
auglis pernai buvo 27,000; 13,- • 
850 vyr ir 13,163 moterys.

nuo kurio piliecziams

NUODINGAS ACTAS ISZ 
SOVIETU RUSIJOS.

Kaunas. — Kaip pranesza 
patikimai szaltiniai, SSSR in- 
vežusi Lietuvon tris vagonus 
acto,
pradėjo skaudėti pilvus. Svei
katos d-tas isztyres acta ir ra
dęs jame apie viena procentą . 
skruzdžių rukszties, o valgo
mame acte jos gali būti tiktai 
nežymus pėdsakai. Actas su 
vienu proc. skruzdžių ruiksz- 
ties- tinka tik techniszkiems 
reikalams, bet jokiu budu ne 
maistui. Manoma, kad atatjn- 
karnos instaigos darys žygiu, 
kad tas nuodingas valgyt ac
tas rinkoj nepasirodytu. ••

TRAUKINYS UŽMUSZE 
ŽMOGŲ IR ARKŲ.

<■

Tarpustoty Luszė — Venta, 
jaunas 19 metu vyrukas Sa
dauskas Jonas isz- Juodeiklu 
km., Židikiu valscz. Mažeikiu 
aps., pasibaidžius arkliui už
važiavo ant geležinkelio begiu. 
Sadauskas ir arklys mirtinai 
suvažinėti.

3,000 RAUDONŲJŲ 
APIPLESZE MIESTĄ.

Hankow, Kinai. — Valdisz- 
kas vaiskas iszgijo tris tuks- 
tanezius kiniszku banditu isz 
Hupeh provincijos, bet no vė
liau, pakol banditai neapiple- 
sze miestą Hwangchow, ku
riamo gyveno 30,000 žmonių.

Fungkow garizonas, 80 my
liu nuo miesto atspyro 6,000 
raudonųjų, su didėlėms Mo
derns.

pamatu j0> pribuvo in Novina su kuo
pa žydu ir nuėjo pas jaunave
džius, kur iszdauže langus Ir 
daleido szturma prie duriu. 
Po kokiam laikui pribuvo in pa 
gelba Jono draugai, kurie da
leido szturma prie žydu isz ku
riu daug 'sužeista. Prie namo 
jaunavedžiu stovi ant sargy
bos policije, nes žydai kerszl- 
na užmuszimu kataliko ir atė
mimo žydelko<s.

BURTININKAI NUŽUDĖ 
VAIKUTI.

Patna, Indije.
įlinkai kurio nužudo vaikuti ' , į ,
ant vedimo savo szetonisžko 
darbo, lilkos nubausti per sū
dą ant suszaudimd. Tyrinėji- 
mai parode kad burtininkai

Isz Patung fortesos kinczl- 
kai szove in Angliszka laiva 
“Gnat” bet nepataike. Laivas 
sugražino szuvi, iszneszdamas 
forteca in padanges.

i

i
i
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PROHIBICJOS AGENTUS 
NUTRUCINO.

Baltimore, Md. — Prohibici- 
jos agentas Davidas Gould isz 
Scranton, Pa., užejas in

‘ ‘ davado 
gere stikleli munszaines nuo ko 
užsitrueino ir kaip rodos turės 
mirt. Manoma, kad jam tyczia 
paduota užtrucintos munszai
nes, nes locnininkas 
zes”
meris. Kaltininkas patrauktas 
ant atsakypao. . r t

76 METU PAVERŽĖ VYRA 
JAUNESNIAI MOTERIAI, 

LIKOS NUŽUDYTA. | • i . Ų M'
j L i t .Wilkes-Bląrre,.Pa. Sąąvąi-

te atgal, likos, purąsta Miss “XMniu”,4Cąda užklausta agen 

senmerge gyvenanti pati viena 
Fęrty Fort, su perplauta ger-

■'n I

. 4

ANT f MIRTIES, 
Asztuoni 

nigeriai, valkatos isz Tennesoe 
ir Georgios, likos nubausti ant'kle. Isz pradžių 'buvo manyta 
I---------- T - - -4- * wa x*. 1 — ii •> a Wfe « *k. 1 * . 1 /X ’ 1 'k* V 1 1 1 • li t * i *

už sužagejima dvieju baltu |jet dabar pasirodo kad žudins- 
merginu isz Huntsville, Ala.

Mergions gryžo isz Chattan
ooga, kur jeszkojo darbo, o ne 

, turėdamos ■pinįgji ,pzoko (ant j vėliaus persįkrauste in Pitts- 
knrl

8 J4IF0

■
A

Neszios Geležine
f

Maska

Du burti-
II

mo Mrs. Albert Sicoitano, Zmo- Frank Hogan, vienas isz lo-
nys greitai susirinko pamatyti

Minnie Djlley,76, metu turtinga tu pdant parodytu vąrunta ant. |aiko... i0HZim<> ,szita geležine
kratymo, tiejei atsisako paro
dyt. Žaibiniu budu subėgo apie 
tusktiantis žmonių, prie agentu 

mirties per elektrikinia kede' kad ja nužudo kokie banditai, kuriems kerszino iszdirbimo
* y _ * ••   i _ 11 I . ... • •» . -«w ■« • i .i. • • » i i •

sziku boiaboles kliu'bo New „ f (
York Giants, naudos szimot pavogė vaikuti nakties laike ir 
laike • loszimo szita geležine paskerdė kaip kiaulė, ■sunau-

I

..... . . . -----  Z““'’ °------  i 
rhaska idant nsisaugot nuo bo
les.

d'odami jojo krauja Ant burtu.

DAUG GERE*
Nors nėhi ežiaPažėrai. .— 

smukles, bet girtu dažnai past-

« * 1

anties

kailio. Vienas isz ju isztruko ir 
nusiuntė žinia šlaitiniamsžiniata papildo josios pažystama

Mrs, Frances Thompson, kuri idant pribūtu in pagelba. StOi- 
buvo daraktorka czionais, bet tiniai greitai pribuvo, mine — 

žjnpniu greitai .iszsi^kir^to o t
i f.i n i n t davė sveika rodą I iuszas.

PRIE SURASZIMO TES
TAMENTO.

— Paczei mano užraszau
15 tukstaneziu doleriu.

I « * % b

—f O jeigu antra karta ap- 
sivyriuotu? — klauso notari-

, ■ \ ? i

BANDITAI SUDEGINO 
AMERIKONISZKA 

MISIJA.
Tharrawaddy, Burma. — 

Amerikoniszka Balbtistu misija 
Būtąją, likos sudeginta' lyg pa
matu per Burmiszkus bandi- 
..... Toia anlinkineia nuo ko-I tns.

ba antis

LAIŽYBOS.

Name ponstvos Z. atėjo dede 
ir valgė vakarienę^ Poni namo 
praszo jo idant valgytu dau
giau, ir klausė ar jam patinka.
!’•— Labai gardi...

Tai’ pavelyk da szmoteli 
.. ' ■I • •

Tai gerai — kalba dede
paimsiu da daugiau, 
labai gardi.

Dede valgo net žandai brasz- 
ita, o vos padėjo ant stalo peili 
ir szakute, staigai paszoko Juo 
zuitas nuo kerdes szaukdamas:

— Hurra! Mamyte szian- 
dien Išzlaimejo laižybas, ba su-

taiko. 4 Kovo 8 d., apie deset- 
kas girtu vyruku gėrai peiliais 
apsipiauste. Butu labai gera, 
kad toki “didvyriai” savo jė
gas geriems tikslams panaudo
tu, ne pamaldų metu kersztau- 
tu. Bet pavyzdingo jaunimo 
ežia ir nestinga.

i

NIEKINA KAPUS.
Vieno Padrecziu ūkininko 

sudegusiu trobų likuctius kai 
kas norii 'isz vogt i bėt negali
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SENUKAS LIETUVYS 
NUSIŽUDĖ ISZ 

NUSIMINIMO.
Girardville, Pa.

Paszkeviežius, 63 metu, 
gyveno pas savo seserie 
Vilczinskicnc, 226 N. Railroad 
uli., likos surastas negyvas su 
kulka galvoja, praėjusia Sere
da, kada sugryžo isz darbo. Ve 
lion is dirbo prie Packer No. 2 
kasyklų kaipo timbermonas. 
Paliko dvi (lukterės Olga Moss, 
kuri gyvena New Yorke ir švi
nu Karoliu. Tikros priežasties 
nusižudinrmo nedažinota, bet 
nuo ko/ko tai laiko senukas bu
vo labai nusiminęs. Paszkevi- 
czius pribuvo in Girardville isz 

asztuoni metai 
se-

Nevados apie 
atgal, apsigyvendamas pas 
šeria.

SENAS BREKERIS 
SUDEGE.

Shamokin, Pa. — Senas bro
keris Luke Fidler, sudegė lyg 
pamatu praeita Sereda. Broke
ris likos apleistas per Susqus- 
hanna Coal kompanija 1928 
mete, o kuris buvo atidarytas * W > W ' * •
apie flzimta metu atgal. Visos 
maszinos buvo iszimtos isz jo 
praeita meta.

Apie szita brokeri žmonys 
pasakoja juokinga atsitikima, 
kokis atsitiko apie 35 metai at
gal. Tūlas Lietuvis isz Shamo
kin apsipaeziavo su Lenkiute 
ir vos galėjo su ja susikalbėti 
Lietuviszkai. In kėlės dienas 
po szliubui Jonas ketino eit in 
darba, o kad jauna paeziule ne
atsikėlė in laika parengti jam 
dinerke ir iszgirdes szvilpine 
Luke Fidlerio brekeri, pradėjo 

savo paeziule szaukda- 
!Mariniu, Mariniu, vsta- 
jau Lukperdele bizdža- 

Da ir sziadien seni gyven
at si tik ima.

ta

4 i

budyt
mas:
vaju,
ju.”
tojai pamena taji
Raszytojas gerai pažinojo 
žmogeli.

157 METU TURKAS
. . GRYŽTA IN TĖVYNĖ.

New York. — Zaro Agha, 157 
metu Turkas, kuris keli mene
siai atgal atvažiavo in Ameri
ka, ana diena sodo ant laivo 
Bromo iszplaukti atgal in savo 
tevynia. Senukas sako kad jam 
czionais per ankszta ir neturi 
tiek liuosybes kiek turėjo tėvy
nėje. Sake jisai kad turės dau
giau liuosybebs atlankydamas 
savo 36 sūnūs ir dukteres, ku
rie turi uke4> ir gales vaiksz- 
czioti daugiau. ? i

ASZTUONI NIGERIAI 
NUBAUSTI r -1 • t»i *1 * Lį-'■ ; ” 1 ~ *
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fe 42 METAS

RADO SZVENTU
KAULUS

Misijonieriai Nužudyti 
Per Indijonus 1645 

Mete
ISZKELTI IN SZVENTUO- 

SIUS 1925 METE.

Auriosville, N. Y. — 
kiniu Kalnas” 
Mohawk Valley, iszdave da 
dvieju kankytoju kaulus kurio 
likos nukankyti per Indijonus 
1645 mete. Kaulus surado dar
bininkas arti Montgomery pa
vieto kaimelio.

Ant “Kankiniu Kalno” 
dasi koplyczele paszvensta ant 
atminties nukankytu Jėzuitu 
misijonieriu Izaoko Joguos ir 
John La Liaude ir Rene Gon- 
pil, prisuinsti isz Franci jos in 
Amerika platint Kristaus mok
slą.

Indjonai sztamo Mohawk nu
kankino baudu baisiu budu, po 
tam nupiove plaukus nuo gai
vu. Abudu likos iszkelti in 
szventuosius 1925 mete.

Misijonieriui Joguos Indijo- 
nai ’iszt rauku i/agu.s isz .ranku, 
kada da buvo gyvas, bet popie
žius jam davė specialiszka pa- 
velinima laikyti miszias ir ka
da po iszgydymu vela sugryžo 
pas Indijonus, likos nukanky- 
tas ant smert.

“ Ran
ku ris randasi 

iszdave

ran-

FORDAS UŽDIRBO 1930
METE $44,460,823.

Boston, Mass. — Pagal meti
ni raparta Ford Motor Co., tai 
toji kompanija 1930 mete uždir 
bo kone 45 milijonus doleriu, 
tai yra gryno pelno. Mete 1925 
Fordas turėjo 115 milijonu gry 
no pelno nuo savo Forduku. — 
Nebereikalo Fordas sako, kad 
žmonys nemoka gyventi kada 
jisai tiek pelno ąplaiko kožna 
meta.

4 4

4 4 

davado
spyk-
” isz-

PROHIBICJOS AGENTUS 
NUTRUCINO.

Baltimore, Md. — Prohibici- 
jos agentas Davidas Goukl isz 
Scranton, Pa., užėjus in 
yze” aplaikyti
gere stikleli munszaines nuo ko 
užsitrucino ir kaip rodos turės 
mirt. Manoma, kad jam tyczia 
paduota užtrucintos 
nes, nes locnininkas 
zes”
meris. Kaltininkas patrauktas 
ant atsakymo. . t :

munszai- 
“spiky- 

žinojo kas tai per kostu-

K * * •
Saavąi-

*--------- ------------------- j—•—rn n

PERSZOVE SAVO BURDIN-
GIERI UŽ SULAUŽYMA 

DUOTO ŽODŽIO.
Milwaukee, Win. — Ona Mo- 

vrieziene, 32 įmetu, motina asz- 
tuoniu vaiku, likos uždaryta 
kalejrne už pa.szovinia mirtinai 
Danielių Grebiczu, 37 metu,ku
ris radosi pas ja ant burdo, bet 
tame laike gyveno kitur. Ant 
policijos Ona pasako, buk Da
nielius yra tėvu jos neužgimu- 
sio lankomo kūdikio ir nedalai- 
ko žodžio kad su apsipaežiuos. 
Tolinus,
200 doleriu už burda ir da jam 
paskolino 50 doleriu. Kada ji 
sutiko ant ulyczios ir užklauso 
ka mano daryti su ja, bet bur- 
dingierius tiktai nusijuokė, ta
da paleido in ji szuvi. Danie
lius prisipažino kad su Ona ne 
galėjo paeziuotis, nes turi tėvy
nėje paezia ir tris vaikus.

NUSISZOVE ANT 
MYLEMOS KAPO.

Laramie, Wyo. Ksthel 
Fridley, 22 motu, baisiai nulin
do po netekimui savo mylėmos
Lucillos Bareli, 20 metu, kuri 
mirė ana diena, 
josios kapo phleido in save kė
lės kulkas in krutino. Kapu du
ži u retojas su rado
tarp žiedu paliktu ant 
nos ‘kapo,

ir nue,jas ant

jo lavona
mergi-

_______

Paskutines Žinutes
kad jai buvo kaltas

Amerikonu

KUR DINGSTA AMERIKIE- 
CZIU SUNKIAI UŽDIRBTI 

PINIGAI.
Washington,!). C. — Kokiu 

randasi da tarp
taansuneliu, lengvatikilu ir nc- 
iszmaneliu 
skaitlius:

Moto 1920 New Yorke žmonys 
praleido’l?6,000 doleriu ant ma- 
szinukiu kurios novos dirba pi
nigus.

Raganioms, inspotojoms at
eities, burtininkams ir kitiems 
sumokėjo 35,000 doleriu.

Cigonkoms ir kitiems apga
vikams davė 76,000 doleriu. Ir 
tai tiktai paežiam mieste New 
Yorike. Badai Chicago žmonys 
iszdave apie deszimts milijonu 
doleriu ant raiganyscziu ir vi
sokiu burtu.

Da daugiau apszvietos reika
lauja milijonai Amerikonu.

I

parodo . sekantis

josios vyras

RADO LAVONA SAVO
' VYRO ANT PECZIAUS.
St. Louis, Mo. — Kada Katre 

Ožel iszejo in sztora pirkti rei
kalingu daiktu,
Jurgis, kuris jau nuo meto sir
go, matyt norėjo sau susiszil- 
dyt vandens ant pecziaus. De
damas puodą ant pecziaus, tu
rėjo apalpti ir sukrito ant in- 
kaitusio pecziaus. Tokiame pa
dėjime ji surado pati, kada su- 
gryžo isz miesto. Nuvež'ns i.n 
ligonbuto baisiai apdegusia 
žmogus mirė. Paliko paezia ir 
asztuonis vaikus.

SAUSI AGENTAI BUTU 
GAVE IN KAILI,

Shamokin, Pa. Keli prohi- 
bicijos šnipai atvažiavo in Ma 
rion .Įleighte, daryti krata na
me Mrs. Albert Sicoitano, Žmo- 
nys greitai susirinko, pamatyti 
pfuniu”,rĮ£ąda užklausta agen

VARGSZAS PASILIKO 
MILIONIERIUM.

Vilnius. — Terp gyventoju 
kaimo Sputsu, gminos zakrze- 
vskos, įkilo nepaprastas karša
tis kada dažinojo kad vargin
gas ukininka's Zigmantas Pet- 
mviezius, 26 metu, kuris po

Chicago

FINLANDIECZES
ISZ LIETUVOS

100,000 Moterių Pasi- 
rasze Ant Peticijos

Idant Praszalyt
Prohibicije

Oficialiais davi-

"Į i ' y

Il Urbana, Ill. —Laukdama 
penkiolikto vaiko, nusitruoino 
Mrs. Elvio Kelley, 35 metu mo- 
tina keturiolikos Vaiku. Prie- t 
žastis savžudinstos yra nežino
ma.

1[ Delbi, Indija.Delbi, Indija. — Laike 
paskutiniu maiszacziu Canpo- 
re likos u^muszta daugiau 
kaip penki sziibtai žmonių o ir 
du tukstaneziai sužeista.*

11 Lisbon,
Vienam isz artymu 
tūla
gimdė net septynis vaikus ant 
syk. žinoma, visi gimė negyvi.

11 Madrid, Isžpania. — Re- 
pnblikonu partija laimėjo rin
kimus per ka karaliaus Alfon
so sostas pradeda -sugriūti. Ma
no jisai paskirti diktriTbiiu 
kaip Italijoj. . * •

11 Chicago. —Kuopa girtu 
gengsteriu ateja in Aiglon kliu 
ba pradėjo bauginti 
ežius, 
per tarnus.

1[ Tokio, Japonija.
Zanranado laike baisios viešn
ios žuvo apie szimtas žuvinin
ku ir asztuoniolika ‘žnvinin- 
kiszku luotu nuskendo.

1[ Managua, 
Kapitonas Pol’ley ir keli karei
viai likos užmuszti per pasike- 
lelius. Buvo jisai Amerikonas 
su marineis kareiviais.

Jf Philadelphia. — Koply- 
cze Szv. 'Tamosziaus ant 18-tos 
ulyczios sudegė lyg pamatu 
Nedėlios vakara.
kun. Gibbons.

’Portugalija. • 
miesteliu, 

Iszpaniszka motore pa-

400 sve- 
bet 2 likos nuszautais

/STEW’S

K
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< Mill

B

Prio

Nikaragva. —

sudegė lyg
Ugnį užtiko
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, 26 metu, 
mirusiam savo tėvui 
aplaiko 150 tukstaneziu dole
riu ir bizni vertes 300 tukstan- 
cziu doleriu.

. Pas <g ‘'phikninga Petraiti kas 
dien ateina visoki agentai pa
sini indami jam visokius 
rus ir bondlis kaipo ir daugybe 
žmonių melsdami suszclpimo.

szc-

GIMĖ NEPAPRASTAS 
KŪDIKIS.

Lodžius, Lenk. — Tula mo
tore, fabrikinio darbininko 
czionais, 
nepaprasta kūdiki; Kūdikis 
yra paprasto sudėjimo, tiktai 
tuom skyrėsi nuo kitu vaiku, 
kad yra baisei apželias plau
kais. Puse veido, ausis, puse 
lupeliu, nosis ir kaklas, yra 
apželias ilgais plaukais kaip 
beždžiones kaipo ir visa kruti
nę, o 
kai taip ilgi '|<ad rodos szniurai 
supinti.

fabrikinio
ana diena pagimdė 

kūdiki.

nuo pilvelio žemyn plau-

KURI YRA BLEDINGA.

Finlandije. —

“mokyti blaivy- 
terp žmonių bet neprl-

M
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Neszios Geležine
t

2,200

ANT | MIRTIES. 
Asztuoąi 

nigeriai, valkatos isz Tennesoe 
ir Georgios, likos nubausti ant 
mirties per elektrikinia kede1 kad ja nužudo kokie banditai, 

bet dabar pasirodo kad žudins- 
ta papildo josios pažystama 
Mrs, Frances Thompson, kuri 
buvo daraktorka czionais, bet 
vėliaus pepiįkraųstę in Pittą- 

f jei to va^ių^tinamo.J’ąti'ko.in' burga, Motere priflipažip^ kad

I

76 METU PAVERŽĖ VYRA
JAUNESNIAI MOTERIAI, 

LIKOS NUŽUDYTA.
l ‘ r, /’"Ji/ ** f * JI: ';?».£ ' / ' ,z , '

Wi lkes-Bąrre,.Pa.
te atgal, likos, surasta... Miša
-jĮpnnie pjlley,76. metu turtinga tu, jidant^ parody tu vąranta ant 
senmerge gyvenanti pati viena 
Ęęrty Fort, su perplauta ger
kle. Isz pradžių buvo manyta

už sužagejima dvieju baltu 
merginu isz Huntsville, Ala.

Mergions gryžo isz Chattan
ooga, kur jeszkojo darbo, o ne 

,.turėdamos pinigu tszoko (ant 
•I

I

I

kratymo, iiejei atsisako paro
dyt. Žaibiniu budu subėgo apie 
tusktantis žmonių, prie agentu 
kuriems kerszino iszdiibimo 
kailio. Vienas isz ju isztruko ir 
nusiuntė žinia steitiniams 
idant pribūtu in pagelba. Stin
tiniai greitai pribuvo, mine 
zwpniu . greitai iszsiskir^to o

'k
Maska

/ Frank Hogan, vienas isz lo- 
sziku beisboles kliu'bo New 
York Giants 1

-r liuko;
riiaska idant 'asisaugot nuo bo
le’s.

I

PERKRIKSZTYTA ŽYDEL- 
KIUTE, PRIEŽASTE 
KRUVINO MUSZIO.

Stryj, Lenk. — Dūkto žydo 
Cejlero, kuris laiko karezema 
Novinosia, insimylojo in gele
žinkelio darbi įlinka Joną Ki- 
ziela, pabėgo isz namu ir iszsl- 
žadejus tėvu tikėjimo, apsive
dė su savo mylemu.

Jeszlkota pabėgėliu visur bet 
nesurado. Ant galo, po kokiam 
tai laikui tėvas, Jokūbas da- 
girdes kad Regina priėmė ka- 
talikiszka tikėjimą ir izstekc- 
jo, pribuvo in Novina su kuo
pa žydu ir nuėjo pas jaunave
džius, kur iszdauže langus Ir 
daleido szturma prie duriu. 
Po kokiam laikui pribuvo in pa 
gelba Jono draugai, kurie da
leido szturma prie žydu isz ku
riu daug 'sužeista. Prie namo 
jaunavedžiu stovi ant sargy
bos policije, nes žydai kerszi- 
na užmuszimu kataliko ir atė
mimo žydelkos.

BURTININKAI NUŽUDĖ 
VAIKUTI.

Patna, Tndije. —Du burti
ninkai kurie nužudo vaikuti 
ant vedimo savo szetonisžko 
darbo, lilkos nubausti per sū
dą ant suszaudimb. Tyrinėji-

I

mai parode kad burtininkai
1 C " * k M 1* * f

naudos szimet pavogė vaikuti nakties laike irI o

loszimo szita geležine paskerdė kaip kiąule, Buna'u-
(lodami jojo krauja Ant burtu.

žinia užraszau

PRIE SURASZIMO TES
TAMENTO.

— Paczei mano
.15 tukstaneziu doleriu.

1 i Hf , 1 | ■

—f O jeigu antra karta ap- 
sivyriuotu? *— klauso nOtari- 

stoiĮ;inipI dąvę sveika rodą juszas. '« o

Helsingfors, 
Szimtas tukstaneziu moterių 
kurios pasirasze ant peticijos 
moldženezios valdžios idant 
praszalintu prohibicije Finlan- 
djoi. Ant peticijos pasirasze 
daug ženklyvu moterių, kuriu 
tikslas yra 
bes”
verstinanezei ir tvirtina, buk 
tobyre prohibicije yra sklypui 
bledinga ir neiszmintinga.

Savo petieijoi in prezidentą 
sako:

“Finlandijos moteres yra 
bevaldžios kada prohibicije 
užstojo musu sGdype, kuri nai
kina visa dorybe, vietoje būti 
naudinga ir kad kontroliuoti 
svaiginanezius gėrimus, 
sklypas nuėjo in pragara pa- 
naszei kaip Amerike ir kas me
tas padėjimas yra bjauresnis. 
Szmugleriavimas pasidaugino 
žudinstos prasiplatino 
tuoklyste teip iszsiszaknino 
terp moterių kad visą dorybe 
dingo.”

Iszmintingos Finland ietesl 
Kaip girdėt, tai jujihmaldavi- 
mas bus priimtas per preziden
tą.

moteres

tai

$
O gir-

3,0C0 RAUDONŲJŲ 
APIPLESZE MIESTĄ.

Hankow, Kinai. — Valdisz- 
kas vaiskas iszgijo tris tuks- 
tanezius kiniszku banditu isz 
Hupeh provincijos, bet ne vė
liau, pakol banditai neapiple- 
sze miestą Hwangchow, ku
riamo gyveno 30,000 žmonių.

t 1 1**" • . H

Fungkow garizonas, 80 my
liu nuo miesto atspyre 6,000 

, 1 * * 

raudonųjų, su didėlėms ble- 
dems. 

*' 1 ' ' *1

Isz Patung fortesos kinezi- 
kai szove in Angliszka laiva 
4 4 Gnat ° bet nepataike. Laivas 
sugražino szuvi, iszneszdamas 
fortcca in padanges.

4

LAIŽYBOS.

BANDITAI SUDEGINO 
AMERIKONISZKA 

MISIJA.
Tharrawaddy, Burma. — 

Amcrikoniszka Babtistu misija 
Butaja, liikos sudeginta' lyg pa
matu per Burmiszkus bandi-

Name ponstvos Z. atėjo dede 
ir valgo vaikarienei Poni namo 
praszo jo idant valgytu dau
giau, ir klausė ar jam patinka.

* Labai gardi...
' • Um.' Tai* pavelyk da szmoteli 

hnties..\' " ’
— Tai gerai — kalba dede 

priimsiu da daugiau, 
labai gardi. * ' >

Dede valgo net žandai brasz- 
ka, o vos padėjo ant stalo peili 
ir szakuto, staigai paszoko Juo 
zuitas nuo kerdes szaukdamas:

— Hurra! 'Mamyte szian-

ba antis

KIEK LIETUVOJ GYVEN
TOJU IR KOKS JU 

’ JUDĖJIMAS.
Kaunas, -i—

niais 1931 ., Sausio 1 d., Lie: 
tuvoj buvo 2,367,042 žmones;
I, 134,410 vyru ir 1,232,632 mo
terų. Motoru daugiau, negu 
vyru 98,222. aTs reszkinys — 
Did. karo liekana. Taeziau tas 
skirtumas palaipsniui mažėja, 
Antai, 1928 m., Lietuvoj ber
niuku daugiau gimė, negu mer- 
gaieziu 1,800, 1929 m., 
1930 m., 1,800.

Kaune vyru daugiau, negu 
motoru bevik 5,000. Sziauliuo- 
se apie 3,000, o sziaipjau kitur 
visur motoru daugiau. 1931. 1. 
Kauno gyveno 98,330 žmonių. 
Vyru 51,534, moterų 46,769.

Szihuliuose 22,996 žmones;
II, 603 vyrai ir 11,393 moterys; 
Panevėžy 20,384; 9809 vyra; ir 
10,575 moterys; Ukmergėj 
11,315; 5,898 vyr., ir 5,417 mo
tei’., Mariampolej 9,966; 4660 
vyr. ir 5306 motor., Klaipėdoj 
36,988; 17,373 vyr., 19,615 mo
terių.

Natūralūs - gyventoju prie
auglis pernai buvo 27,000; 13,- • 
850 vyr ir 13,163 moterys.

moterys;

vagonus
nuo kurio piliecziams

NUODINGAS ACTAS ISZ 
SOVIETU RUSIJOS.

Kaunas. — Kaip: pranesza 
patikimai szaltiniai, SSSR in- 
vežusi Lietuvon tris 
acto,
pradėjo skaudėti pilvus. Svei
katos d-tas isztyres acta ir ra
dęs jame apie viena procentą . 
skruzdžių rukszties, o valgo
mame acte jos gali būti tiktai 
nežymus pėdsakai. Actas su 
vienu proc. skruzdžių ruiksz- 
ties tinka tik techniszkiems 
reikalams, bet jokiu budu ne 
maistui. Manoma, kad atatin
kamos instaigos darys žygiu, 
kad tas nuodingas valgyt ac
tas rinkoj nepasirodytu. •*

TRAUKINYS UŽMUSZE 
ŽMOGŲ IR ARKŲ.

Tarpustoty Luszė — Venta, 
jaunas 19 metu vyrukas Sa
dauskas Jonas isz* Juodeikiu 
km., Židikiu valscz. Mažeikiu 
aps., pasibaidžius arkliui už« 
važiavo ant geležinkelio begiu. 
Sadauskas ir arklys mirtinai 
suvažinėti. 1 *

X

DAUG
; Pažėrai.
smukles, bet girtu dainai pasi
taiko. 1 Kovo 8 d., aptei deset- 
kas girtu vyruku g^rai peiliais 
apsipiauste. 'Butu labai gera, 

savo je-

Nors nėtd ežia

kad toki 4 4 didvyriai ” 
gas geriems tikslams panaudo
tu, ne pamaldų metu kersztau- 
tu. Bet pavyzdingo jaunimo 
ežia ir nestinga.

tUs. Toja aplinkineja nuo ko-Mien Išfclaimėjb laižybas, ba su-J —

NIEKINA KAPUS.
Vieno Padrecziu ūkininko 

sudegusiu trobų liktinius kai 
kas nori ’!iszvogtl bėt nekalt 

... ’< i i . ' . t .< . ha. ' 3 .
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Kas Girdėt
Aidžiausia kompanija arba

tos Anglijoj yra C.W.S. Ten 
Co., kuri kas minuta iszsiunti- 
neja szimta pakeliu ezvortinin 
svaru arbatos ar kas savaite už 
JO milijonu doleriu verties.

sueina 
“ar 
Kal-

ro-
s grieže

Molą-

Kada du Kinczikai 
pasveikina savo žodžiais: 
valgėte sziadien ryžius?“ 
mukai trina vienas kitam noses
atsidusdami giliai. Tibetui 
do viens kitam liežuviu 
dantimis ir trina ausis, 
neziecziai praszo sveczio idant 
pakasytu jiems galvas. Afriko- 
niszki mūriniai 'bueziuoja sve 
czia in lupas ir trina jo 
>r» smirdaneziu tepalu.

veidu

Angliszkas pilozopas Snmuel 
i darko, kurio tikejimiszki ra>z- 
tai sujudino visa svietą, po sun 
kiam kasdieniniam darbui ra- 
'Zymo naudodavo nepaprasta 
siautima. Sustatydavo jisai vi- 
-ns stalus ir kėdės in eile ir per 
juos szokinejo, darydamas lai 
kožna paludioni ir vakaru. Gy
veno 96 metus.

Kalifornijoj pasirodė begyja 
dolerines ‘bumaszkos, kurios 
yra visisZkai panaszios in tik
ras valdiszkas bnmaszkas, bot 
vietoja prezidentu paveikslu 
ant ju, randasi paveikslai gar
singu aktorių ir aktorku kruta- 
mnju paveikslu kaip Dolores 
del Rio ir Coleen Moore ir kitu. 
Kintamųjų paveikslu kompa
nija iszleido tais bnmaszkas 
tiksle apgarsinimo. Akyva kad 
tais bnmaszkas noringai 
ima bankai, žmonvs ir 
įlinkai.

pn- 
sztor-

Viena sanvaite atgal 
Krikszczioniszkas svietas 

Prisikėlimą

visus
ap-
Di-vaikzcziojo 

džiojo Mokytojaus.
Be t K r i kszezi on i sz k a s 

tas po dvieju tukstaneziu metu,
labai mažai priėmė ir inkilui jo Į 
mokslus kukius garsino Kris-

SVIP-

*

I

t

sziu — sziadien mums reika-A *
liūgas!

K rišt ūso mokslu ant Kalno 
—sziadien reikalingi del Krik
szczioniu!
. O tik tada stosis ir prasidės

J t

,’onle Atgimimo!Ll

Laikraszcziai skelbia buk tū
las mokytas vyras turi labai 
akyva knyga apdaryta in nio- 
teriszka skūra. — Mes noapda- 
rorne knygas in tokias skuras, 
bet jaigu turite sena •„........
knyge, (ai apdarysim jihn iii 
gera skūra, | 
jaigu

<lf*

1

t.

I

i

į

*

t

'■I

III

r>

< <

*
i

«l

■B

r
F
■P'

K

I

■ i

rr" I

11
I

Ik

f
%

į#

r.

į, r"

iI

———■■ I ■ !■ "TT .«■ ..... ..  " W,W" lWl— 1 ■<—i* "■

Baisus RazbaininkasKUNIGAS ’ ’ IR ' ‘TEISMO 
TARDYTOJAS.”

L

Kaunas — Pil. Antanas Vai
nauskas, pora metu pabuvęs 
kunligu seminarijoj, isz jo isz- 
ejo. Užpernai persirengęs ku
nigu, nuėjo in

■ ■' - - - -

Lapelis isz Atsitikimu Chilb
r* ' 1i K'>• Mm .*■' l*-.niurnu ■ .. f

J •. S -U > : v'< 1

( bili sostapilej Santiago ant
Mariampoles 1 plataus plecaus pasidarc* nepn-

i ! 1

viename knygyno ir skolon pa- prastą^ gyventoju siisipOgi-
; ome daug knygų. v j mas, Turėta pakarti žmogų pa

Dabar važinėjo Vainauskas gal udo nutarimo. "Pąsai žmo- 
|jo provincija pasivadinės gus buvo visiems placziai žl- 
“Ypatingai svarb. byl. tardy- nomas po vardu “prisikeltojo

•ju Morkoliunu.“ Vainauskas isz numirusiu,“ kadangi pen-'
1 nuėjo pas viena piliete, kurios

I

I

I

f ■- b J 1
‘Ir įj

“pi

provincija

•malda- t°jH Morkoliunu.
ki metai atgalios jau buvo vie-

' ''I1• • •• ! . * puikiai ir drucziai vyras sėdi kalėjime nubaustas ' na. syki ant smertios apsūdytas
prisi unsite in rėdysi c.

Bolszevikai Rosijoj 
visokius sistemas, 
praseziausiu yra

i nvedė 
nepa-bet 

privertimas 
visztn idant dauginu 
tu“.

4 i di rb-

Soviatinis minis!oris 
les nusprendė, kad sziu vasara 
bus sunaudota septyni liilijo- 

rodel. iszi unsta 
po visus 

prigelbetu ’ ’
aidžioms ju darbe. O gal ir pa 

J /

ukys- ■r

mii kiausziniii. 
kamisorius 
idant
gi
siseg: V1

Bolszevikiszkam sisteme tu
ri viskas daieti prie savo tiks
lo.

rn

kaimus
visztoms ir

8 Irmetus už pleszikaviina 
pradėjo neva tardyti sako, ir 
tavo vyra už užstatą isz kalejl- 
mogaliu paleisti. Reikia inesz- 
ti 3,000 lt. Moteris sukrapsz- 
czius reikalaujamus pinigus Ir 
“teismo tardytojui 
jusi, 'kad tik
Vainauskais tai pilietei 
atvažiuok in Kauna ir 
manes muziejuje.

Moteris atvažiavo ir laukia 
, bet “teismo 

nesulaukus pati

Met us
su-

. ■ ... .........................Am

laukiniu kokiu tai <lžiaugsrnu hB, ;< '>'C 1C' 1 '.lit . ’ ’ » H’ •
gyventojus plcszo it su savo 

» lip
damas visur garsinti, idant vi
sur butu žinotina, kad tai jis 
yra ta’sai suszaudytas Benavi
des, bet ne kas kitas, ir kad ji
sai plcszia kraszta,viską naiki
na ir bo miolaszirdystp 
rainiu gyventoju krauju.

Tuo paežiu taipgi laiku res
publika Chili su savo pastan
gomis pasiliuosavo isz po Tsz- 
panijos jungo. Pergalėtojas if-z 
Maypo, generolas San Martin, 
sugalvojo drąsu,.

* JĮ ii J

I > ik tad a rys te m i s gy rets i

lieja

KAREIVIAI NAUDOJA 
tAZINES MASKES

■ ■11 1 '■■ ■ »R*
/ht

Mieli., laike visokiu žaidimuKarei vilai isz Fort AVayne, 
naudoja gazines maskas.

’ ’ sumokc- 
vyra paleistu.

saikas, 
lauk

uzmanvma
Ik

iszliuosuoti. taipgi ir Peru. Be- neatbūtinai

• • • m ji,
žiūrėdamas

isztarmc

navidos dagirdes apie tai, pa
siūlė,

bet

ir suszaudytas.
.Jei ne tas, kad nckurio susi

rinkusieji ant egzekucijos ple
čia us buvo priesz kelis
liudininkais to žmogaus 
szaudymo, niekas niekados ne
būtu ir daleidos, 

kad smerlies
jau syki buvo ant jo iszpildy- 
ta. Nepaprastas tasai ant 
smerties apsūdytas žmogus isz 
didžiai laike savo galva auksz- 
t.yn pakelta, o jo doganezios 
akys rodo, kad pas ji dar esa
ma daug špoku gyvaseziai.

O vienok priesz penkis mc- ;; 
t us jo suszaadymas yra neuž
ginamas faktas. Ypatingas ta-j

I x____ ’___ ... ......1.. ___ r I

Nepaprastas

Ant susirinkimo dentistu isz 
visu daliu svieto, 
lybavo in 10,000 dentistu, tarp pri 
kitko likos apskaityta kiek yra ras jau keturis sykiu 
sunaudojama kas metas aukso baustas, 
dantysią— už tris'bilijonus do
leriu.

Badai daugiausia sunaudoja 
aukso in dantis 
ki dentistai, po tam Anglija, 
Vokietija, .Japonija, Franeuzi- 
ja ir Olandai.

Znionys, 
ima su savim auksa dantysiu in 
kapus verties už asztuoniolika 
milijoną doleriu.

kuriame da-

Amerikonisz- 
po tam

kurie mirszta, pasi

Isz Lietuvos.
BESIGINCZYDAMAS 

UŽMUSZE.
Utenos apskr., Užpalių vai 

kilus gin-Trumpaliu kaime, b

•>

tusas, kurio priskelima metas ozui, Benediktas Gaigalis su- 
in meta su tokioms iszkilmeins pykęs smoge su medžio szaka
; i pva i kszezi o ja K r i k > zcz i on y >.

Per Velykas Krikszezionisz- 
kosia bažnycziosia atsibuvine- 
jo iszkilmingos ceremonijos Ve 
lykines, iszkalbeta szimtai 
tukstaneziu pamokslu apie tei- 
sybes sketbianezias per taji Di- pil. Pažėros bute vejas iszmu-

Užkalbėta

Ona Gaigalyte ir mirtinai 
užmusze.

SMARKUS VEJAS.

isztisas dienas
tardytojo“
nuėjo in kamera ir... iszaisz- 
kino.

Krim. polic. Vainauska suo
me ir jo žygius tyria. Mat, jis 
paskutiniuoju laiku invairials 
budais no viena pilieti jau yra

gavės. Vainauskas už al’e- ricįiie dažiuretojo, 1818 mot no-

vardu Vincento 
Benavides, sūnūs kalėjimo Qui :os,;

naves.

ja

sai žmogus,

teismo , se netrukus po karei prie May
po tikrai buvo suszaudytas 
kaipo dezertėris ir žmogžudis. 
Ta paezia diena taippal su- 
szaūdyta keli jo, Benavidoso,

vidos padvigubino savo žiauru
mą ir ai k;; k luma, iszduodant 
savo žmonėms instrukcijas kuo 
aszlriausias ir liepdamas žudy
ti visus be jokio skirtumo Be
laisvius koki tik papuls in ju 
rankas

Pagalinus po tu dideliu pik
tadarybių prie Chilian Chili 
kariuomene liko sumusztas vi
sai. Tiktai pasidekavojant sa
vo kytrumui ir drasai, suspėjo 
su keliais savo draugais pa'beg- 

“sa-

persitikrinimu, kad monarkai 
i reikalinga laivy-

♦

taigi Benavidas energisz- 
emesi pHe užmanyto dar-. 
Tam mieriui arokonskėn

1 >a k ra szcz i u o s( * uždėjo 
arba 

in jo 
“Hero,“ 

'bangžnviu (Vie- 
Banasziii

na«, 
jam savo pagalba polkai 

draug su visais kitais savo raz bo. 
intakos 
savo vyriausia sodyba v T v

kvatiera, kur netrukus 
rankas pateko laivas 
naudojamas 
loribu) gaudymui.
budu paėmė sau nedidi žėgliui 
laivu “Hersilia“

Abudu tie laivai, paeinanti 
isz Amerikos, iszkilmingai in 
traukta A roką n o port a n 
juos pasveikinta 
isz kanuoliu. Ateinantis kara
lius vienok buvo gana atsar
gus ir ant laivu iszkabino Isz- 
panijos veliavo.

laivyno

bai įlinkais ir žmogžudžiais, 
kuriu buvo vadovu. Laike su- 
miszimu ir pavoju toksai tu 
latru pasisinlijimas buvo geru 
daiktu. Generolas San Martin 
priėmė patarnavimus senoviš
ko pabėgėlio ir razbaininko ir 
ji su 
priesz 
Pa trio jotu

ir

I

J’ :

r n,

jo visa banda pasiuntė 
Arokąno

generolas po 
tos savo klaidos kareziai gaile- 

Bcnavides ji iszdave,

Indi jonus.
tam

kur
JOS1;
naudodamasis jo užsitikejiniu 

uošvi e t i sz k a j a n i e k szy s t e.
Aplinkybes pakrypo jo pu

sėn, kadangi visa pietine dalis 
, Chili buvo tuo kart be kariu- 

Arokano Indi jonai

su

menes, o
talkininkai terp kuriu butą, ir pradėjo viską pleszti ir naikin-
jo vieno tikro brolio. Visa šil

t

PAPILĖS VALSCZIUJ
GAISRAS NUNESZES 20 

TUKSTANCZIU LITU.
Sziauliu apskr., Papilės vai.

Gcndviliszkiu kaime D. Vaisz-' szaudytu lavonai palikta lau
kuose, nepalaidota, norėta, kad kiasztiii 

jauja ir klojimas su ūkio juos laukiniai žvėrys ar pauk- 
inrankiais ir kitu turtu. Nuos- szcziai sudraskytu ii’ iszneszio- 
toliu apie 20 tukstaneziu litu. tu.
'Purtąs buvo neapdraustas.

ti. Tai ar-gi buvo galima go

Naujas admirolas 
(ta titulą Benavides sau tuo 
tarpu prisisavino) liepė visai 
(u laivu ingulai (jūreiviams)

norio sudegė gyvenamas 
mas.

na-
nero'luiSan Martin surasti tam iszlipti ant kranto padare isz-
—...... i geresni vadovu, už kilmingas revijas,
Benavides?

Po

vadova

nio n esi u

nenžmirsz-
<lamas vienok iszkrcsti visiems

keliu menesiu visas kiszenius ir konfiskuoti rastus 
krasztas buvo apsiaustas bai i

Nėrinis kana turėjo 
mis'kulkomis perverta, Bena- 

PLESZIKAI PADEGE DAR- vidds dar gyvas buvo, tiktai
ŽINE IR PATS SUDEGE. I

Kovo 10 d.

kelio- šunybėmis ir neapsakomomis

t i ir pasislėpti ant vieno 
vo“ laivo..

Ant laivo taip-pat jo pasiel
gimas buvo žveriszkas su jūrei
viais ,del to tarp visu pagimdė

♦ 
szaudymais L . , , . . . ,trinia /LJ t / k t n ir i ail n n cn m 11

neužganadinima ir neapykan
ta. Vienok priesz ji visi drebė
jo ir jo valia pildė. Bot jo va
lios pildymas buvo tik nuduo
tas.

Vandenio ir valgio trukumu 
Benavides 

diena inplauke portan 
cahna, kuri susilaikęs visai sa
vo ingulai jureiyiu, po smertes 
bausme jo neiszduoti, kad jisai 
czionais randasi, tai yra tame 
porte. Vienok vienas isz jurei- 

pri- 
tenai vi-

III

priverst as, viena
Topo-

vi u nuo laivo pabėgo ir, 
plaukes prie miesto, 
siems prauesze koki jie savo 

i porte turi sveczia.
Tuo tarpu Benavidas, 

' mirszdamas apie gresianti sau 
• pavoju pnesz paprasta savo at-

kaipo geras Tszpanas, negalėjo 
jam to visko atsakyti, o ypa
tingai kada reikėjo nuolatos 
kanties su Chili patrijotais. 
Benavides nuo gubernatoriaus 
aplaiko vienuolika oficieru, 
dvideszimts kareiviu, kelias ar 
motas ir daug amunicijos. Gu
bernatorius priegtam su taja 
pagalba jam pasiuntė prisilai- jOg ta viską veikia ne 
žanti laiszka kuriame ta raz- 
baininka titulavo karžygiu^'atlikti viską tiesingu keliu. 
Koki laika po laukus Benavl-

Iszlaiky- Benavides liko pakartas, bet 
j kad jis vela “isz numirusiu“ 
neatsikeliu, nukirsta jam gal
va ir rankos ir tie sanariai

žmogžudybemis.
isz numirusiu prisikeles

Kra ujalakis
.................... lie

pė apgarsinti vieszai kad kiek 
vienas jo žmonėmis sugautas

, jau isz kalno buvo '
1 smerezia nubaustas,

4 i

------------------ 'pavojingai sužeistas.
1 vai., Gudeliu užlaikė dar tiek 

policija (Mariampoles apsk.) *r supratimo, idant 
gavo žinia, kad Ivaniszkiu dvn ramiai ir nuduoti užmusztu.

ypatiszkas ant fo, jei net ir norėtu ka <

SI

Vionok 
avy j jausmu

įuloti sau partizantas

in sala
pa

o

1 O r

re, Gudeliu valscz.
prie kluono pora arkliu su pa- 
kinkintais ir rogėmis ir isz- 
laužtos kalves durys. Policija

pastebėti i Vienas oficieras, 
suszaudyto neprietelius, many
damas, kad patemyja silpna ir 
neaiszku mirsztanczio nuo kul-

pasakyti savo

nežiūrint

pinigus.

Netrukus po tain Benavides 
iszsiunte “Hersilia 
Chiloo ir pareikalavo sau
gelbos (daugiau kareiviu) nuo 
tenaitinio gubernatoriaus, ku-

i ris nepaisiant ant ateinanezio i
talkininko moraliszkumo

UZ1

įsarguma apleido laiva ir nuka-
i ko miestan, mislydamas užpuo- 
’ t • t 1 1*11 •nors pasakyti savo apsigini- 

mui. Nieko stebėtino, kad to
kia isztarmc, leidžianti žudy-

* . *

nes ir baisenybes, visiems raz-

y

važi uodama nurodyton vieton k u, nžsibaigima — prisiartino
Įulinczio ir, iszsitraukcs baininkams paliko kaip kokiapakelėj sutiko pleszikus. Pas

tebėjo, kad suprato kas jie per
prie °'

Padrecziu k. (Veiveriu vai.) žmones, pradėjo atsiszaudyda- 
. m., Vasario 27 d., 8 v., ryto mi bėgti, o policija, žinoma, 

vytis. Matydami, ‘kad sunku

i

karda, pervere gulincziam kak ' evangelija; 
la ir dar kitur jo kūno padare jįe (u0 ]<ar(

szaltu krauju
senelius, •

oficieru

Nazareto, szc Įauga. Bonka pilna alio- bus iszspru'kti,. vienas isžkrito 
bet kiek tikineziu iszpilde tuos jaus ir k. d.
mokslus savo gyvenime kokius 
garsino Kristus ant Kalno.

tieji Mokytoju isz

likams pasakyti, kad eina su 
depesZomis pas generolu San 
Martin. Czia vienok jo tik pa
sirodymo ant gatves, 
du miestiecziu ji nutvėrė ir ati
davė valdžios rankosna. Proce
sas traukėsi ilgai, kadangi Chi
li valdžia stengėsi isz parodyti 

isz at- 
monijimo inkvepimo, norėjo

tuojaus
su
novijo 

moteris ir vaikus.
Benavides visus pervirszejo' 

savo nuožmumu ir žiaurumu.
pa-

su kardu tris ar keturias žaiz
das.

Benavides nuo to nei nepa
sijudino. Gulėjo terp kitu la-1 Syki atsitiko, kad jo pati

i 17

i
, m.™,™ ligi kitai isz vežimo ir pradėjo apszau- 

kur senuke sėdėjo ir
nunesze

dyti policininkus leisdamas Ii- vonu kol neprisiartino naktis, puolė nelaisvėn ir buvo kalejl- 
verpe. Stiklui lėkdami pro sta- kusiems pabėgti. O tie durno Kada patyrė, kad nakties tam
sienai,

I
man uždaryta. Tada nuspren-

Po dvieju nedeliu praceso

Juk nuo dvieju tukstaneziu la ji taip iszraiže, rodos ako- kiek inriesdami. Pasilikęs pes- sybes ant tiek tirsztos, kad jis de isztempti ir panaudoti visas
metu, tukstaneziai ir milijonai 
Krikszczioniu skelbia mokslus

cziomis.
Visa szeimyna buvo labai

Didžiojo Mokytojais isz Naza- nugazdinta. 
reto, bet kiek isz tuju skelbiku 
Jo mokslo pildo juos? Daug tu
rime tdkiu Krikszczioniu.

Jaigu per Velykas prisikeltu 
Kristupas galėtu prakalbėt, tai 
isztikruju taip pat, kaip priesz 
du tukstanezius metu, pasmauk
tu in savo pasėkėjus:

VIsztikruju, esate tiktai pa
badytais grabais!“

Nors mokslai didžiojo Moky
tojaus isz Nazareto, kurio at
minti apvaikszczioja
Krikszczioniszkas svietas su to

szaudyda- jomis be baimes galės prisi-
Leisziszkiu dengti kaipo kokiu plosczium bile tik paezia paliuosnoti. 

kaima ir užsidarė pil. Vlado idant jo niekas nepamatytu, \
isz kur re- su sunkenybe nuszliaužo in puolė tvirtyne Santa Juau, ja

ežiais pleszika vis 
mas prislinko in

Prusoko daržinėje,
BEDARBIU YRA.

Afariampolje daug yra elge
tų, bet dar daugiau bedarbiu.;

' pruks, padege daržine ir pats

jau pasz- 
ir taukia,’

savo sylas, nesigailėti nieko,

Su tuo inieriu netrukus už-

dės užgriebė lai va 
to jas“ 
“Ocean.

< i

ir Angliszka žėgliui
“ Tasai paskutinis su 

slavini gabeno kelis tnkstan- 
czius szauijykliu.

Apsvaigintas pasisekimais
Val-

ir rankos ir tie sanariai 
mieste ant auksaczi'ausiu stul
pu pakabinta.

Taip ir pasibaigė to Chili 
veo-ulia-1 razbaininko garsus darbai. O

ir tie

veiverio szuviu lengvai sužoir j artimiausia 4Ttob*1, kur >Indijo-1
Paskui nai ji nuolankiai priėmė ir ap-J pateko tos tvirtynes kapitonus Į Benavidas užmanė paimti 

i su i 
riszka kariuomene eiti ant San- Arokano indijouai il

gus laikus vis dar tikėjo, kad 
Baugžuviu durtuvai ir Ka- 'Benavidas dar syki atsikels isz

de pil. Abr., Ledona. 
matydamas kad vistiek nepas-

Anksti ryte, kada visur viesz- 
patauje tyla, bedarbiai, susto
ję szalygatviuose, 
nabždomis kalbasi
pakol juos kas nors pakvies 
dirbti. Kai kurie laikino darbo 
gauna ir in diena uždirba 2 II- su arkliais ir rogėmis .L • ♦ v • i • t

prie)

tuojaus paėmė ir jo nelaisvėn

žiurėjo 'žaizdas.
Tuo tarpu niekam nei in gal

va neatėjo, kad Benavides
■ dar gyvena; visi laiko ji už nu ’ džia
, mirusi.

Praėjus nekuriam

v • Riveros su 14-ka kareiviu.
Pasiūlyta jaip už paleidima 

kapitono atiduoti paežiu; vai
pos ji nusiuntė 'kaipo 

i poruezninku

paraiso, o paskui

tiago.

bes perdirbta ant ragotiniu, isz grabo ir tarpe ju apsireiksz.

nusiszoves ten sudegė. Po gais
ro rastas jo apdegtas lavonas, 
kurio negalima pažinti, 
szono revolveris.

Likusioji plcszikai pabėgo urnai pasklydo baisi žinia, kad 
arkliais ir rogėmis, vogto- koksai tai atkaklus razbainiihJ 

tu, o inmenesi sudaro apie. 40'mis isz Ivaniszkiu dvaro. Ple- 
lit.Už sziiios pinigus netik pats 

kionu. iszketaoms yra tiktai turi P^venti. bet ir szeima 

turtingoms apeigomis, bet kaip 
yra tuszczios!

Pakol mokslai Kristaus bus 
del milijonu Krikszczioniu tik
tai “pataitytais grabais 
szvento Prisikėlimo, 
apvaikszcziojam kas 
tas kad ir su didžiausioms cc-

visas

> K

turi pragyventi, bet ir szeima 
iszmaitinti.

szimo vietoj dar paliko neži
nia kam priklauso arklys ir 
roges.

• parlamentarista 
laikui Torres. Kada Benavides alga-1 

vo viso'ki užtikrinimą, kad jo j 
koksai tai atkaklus razbaininJ pati bus paliuosuota, paleido 
kas rabavoju ir be miclaszir- kapitoną Riveros — pasilaiko 
dystes naikina Chili sodybas, vienok pas savo poruezninka
Tai nelabai seniai suszaudytas Torres su tais 14 kareiviu. Ant <(7jįorsį]ift>» kapitonas sif s’avo' 

■'10 jueiviu ir laimingai atkako

žėgliu pasiūta kareiviams dra
bužiai, l B 4 I IX.X V. JL I ...... .X .. . V. X |
savo varstotus ir galvatruk- 
cziais kalta ginklai ir dirbta

bužiai, ama t n i n k a i i szs k Ib i d o

visokios ruszies pasirengimai
ton karen. Tuo tarpu laivoĮ

’LITHUANIAN 
JJANCB FOLIO ■p-- n

MISZKE RADO LAVONA.
Vasario 26 d., Liubavo yals. 

faj Bok iii jos miszkely rasta neži- 
kuria nomo pilieczio lavonas. Lavo

ną apžiurėjus nustatyta, kad1 
jis nuszautas revolverio szuviu j

me-,

Dr. J. J. WYCHUNAS
AKIU DAKTARAS

16 N. J ar d in St. Shenandoah
Ofiso valandos: 10 iki 12 prfosz 
plot. 1 iki 6 po piot. 0 iki 8 vakare. 

Telefonas Shenandoah 1056.

Benavides davė gyvybes ženk- rytojaus juos visus kaip 
I nin Ixin.rrx r»nn/)TrI-r» i • . "i •pan m Valparaiso, kur apsako apie 

didelius darbus ir visokius pa-

szu-
nis buvo nužudyta,
vienok sugryžo pas ji.

Kada laikui bėgant tam raz-' $irengimus Benavidoso. Jo pa-
baininkui ant sausžemio ple- sakojimai visus labai pergazdi- 
szimu nepakako, nutarė dabar 1K>, Nieko’nelaukiant Anglisz- 

ant kos jureivijos kapitonas Hali,

la, platindamas kruvinus Ir 
nepermaldaujamus atmoniji-

, mus aplinkui.
Nežiūrint visokiu pasakų ir 

mįslių, kad lasai razbainiijcns
atsikelti galėtu isz numirusiu, dvasiai pagaspadoriauti 
ant galo turėta tam juepai&as- mariu. Isz. pradžios bet «usi- vadovaujantis laivu ‘‘Le.Lon-

I

PIANO 50L0 
a choice 

collection of the most 
popular Lithuanian 
pieces • • » • • •

TIK IŠLEISTA.
Kahia 75c.

Szi Albumą Lietuviszku Szokiu
XT
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^NEMA TOMAS*
Bartkus buvo del kryžiolku kurios buvo Dartkus da kart 

garsus, ba ne viena karta juos apsidairęs, ir juokas perbėgo «
per girres vinie ir tai teip tai-: por jo lupas, o isz akiu kaip 
kiai, jog niekados kelio nepa- 
kroipe; žodžiu, buvo kaip !kry- 
žiku sznipukas (szpiegas).
Jam buvo geras paakyrtas pel
nas, jeigu jis isznipinetu ne
matoma.

Pasakyk tu man, 
kur misliji rast ta, 
jieszkome.

— Asz t Metai žinau, 
bus apie antra adyna nakti.
— Tai reik mums pasl- 

ruoszt ?
— Ne; sziandien dar neisz- 

tyriau visko gerai.
— O rytoj!
— Rytoj prislegiu, jog jus 

suves i u su nematomu akis in 
aki.

I

SUNKUS ISZRISZIMAS DEL
SŪDO APIE SZITA VAIKA

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

AR ŽINOTE KADNORI BŪTI SZVENTAIS.

Kaip svetimtauežiai juokėsi 
isz geradingumo Lietuviu, pa
tikrina sekantis iszgirstas isz 

pasikalbėjimas Vo-

r ■ 11
O A ii1 W

Vaikai tankei gema su*

žalom akimi ir raudonais plau- 
i kais žieminioje daliję Kinu.

' kiszko kunigo su Airisziu kuni-

§

i? y

Tėvas szi i o vaiko meldžia Maut užbėgtu augime. savo su-

P
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i
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Ar Žinote Kad...
Upe Amazonka, Brazili

joj, kaip kur yra net ponkes my 
los ploczio. *

§ Didžiausias kalnas ant 
svieto yrą Everest, Azijoj, kuri 
yra 29,002 pėdas au'gszczio.

§ New Yorko valstijai ran
dasi daugiausia mokslainiu ir 
mokytoju ba net 74,065.
mokytoju galima butu sutverti 

didumo Springfield,
*1 Kunigas Vokiecziu:

tai konfratai jie nori pasirodyt virszu isz žemes, 
didesniais szontais ne kaip kiti
szventi-

Airiszis: -— Kaip tai?
Vokietis: — Jie nori pasiro

dyt didesniais
kaip pats szventas Martinas. 

Airiszis: — Ncsuprjintu.
Vokietis: — Na, szventas

1

netycziu

Isz

e 
je randasi 
1 ukstnncziai.

M irusis astronomas Elan- 
tyH 'kcnczin beda new duoda diminion turėjo knyga apdaryta 
desnes aukas už 
tautas kad tik kas su jis galėtu 
susikalbėt i.

g u.
Airisziu kunigas:— Lietuvi ii, 

tai yra genuli n gi žnumys. Pa-Į

Muzkulu sloniaus trubo- 
daugiau kaip 40

*

visas kitas •» moteriszka skūra.
* Paprasto didumo grybas 

augdams pakele 27 svarus sun-
— Ma- kūmo isz žemes, kada kyla in

miestą 
Ohio.

§ Boksztas Eiffel, Paryži ri
ja buvo pastatytas 1887-1889 
meluosią per inžinierių A. G. 
Eiffel, kuris mirė vargingu 
žmogum. — E.

Yra vaikas, dabar ketu- 
riu metu amžiaus, normalus, 
liktai vfeai be akiu. Jo kaktos 
kaulas ir veido kaulai taip in-

t žaibas blikstelėjo. Da pnsiyre 
pora žingsniu ir suvis kryžio
kams isz akiu isznyko. Kanto
rius patrynė sau akis, ba jam; 
pasirodė, jog tas pak^nmpias, 
vodikas iszsitiose ir paskubino

Bartkau,' žingsni.
— Kvaraba žin, kas ežia 

bus, o gal man akyse tik tclp 
kur' nudavė — suniurnėjo po nosla 

k un t orius.
Gal dvi minutos prasitrauko 

szitan iszgirdo vodiko baisa, 
bet baisa baisu:

— Gelbėkit! gelbėkit! jau 
mane nori užmuszt!

Kuntorius szoko piimiausc 
o paskui ji visi kryžiokai. Bet 
da nepadaro deszimts žings
niu, kad sztai puolė kantoriui 
in krutino strela ir in 
pataikintas
staezia galva nusirito in 
duobe. Vela atbirzgejo ketu
rios strelos, nuo kuriu kryto 
seržentas ir trys kryžiokai.

Matomai buvo keli Lietuvei
už pakriausziu pasislepia, ir 
kožnas isz akies taiko, jog ne 
vienas szuvis nemilijo. Vela 
puolė penkios strelos ir penki 
kryžiokai nugarmėjo in duobe 
likia keli kryžiokai, 
bėgt atgalios.

Kada jau kryžiokai pabėgo 
pasirodo kokis tai Lietuvis, nc- 
szantis tris ant pecziu

ka mes Žiemiu

M

szventais ne

dalyse tankei 
sniegti raudonas sniegas.

Heinrich Noste, Austri
jos muzikantas, moka pijana 
grajit su liežuviu.

— Ar toli nuo ežia ?
— Dvi mažos mylaites grio- 

wosia netoli nuo Nemano, nu
vesiu jus pas paezia urvą.

— Ar esi tvirtu, jog ji ten
rasi !

— Esu, ba ketina pas ji at
silankyt patogi Lietuvaite, jo 
mylema.

— Kas tau apie tai sake !
— Tai jau mano apie tai 

dalykas.
— Tiek to; troksztu tiktai, 

idant nematoma pagaut.
— Pagausim, kad tik ne

ri uotu met jam pasprust.
— Jau tuom nesirūpink, tu

riu in valos vyru; czion pralel-

paezia 
szi rd i griuvo ir 

gile

J

pradėjo

sa i Jo
sime nakti; o beje apie koki ryt kus, ir vela tankumynia gir- 

i ios isznyko. Už valandos vela 
pasirodė, bet jau be ginklu, o 
priejas prie tako ant kurio bu
vo kryžioku kraujo, inkruvino 
skudurą ir vela dingo tanku
mynia girrios.

♦

laika keliausim?
— Laike pietų.
— O kur mes tave rasim ?
— Anam szvontgirrij, tarp 

anų aržuolu, ka sztai isz czion 
matyt.

— Tai gerai,
bus gausiai tau

ir jeigu da- * *

naus idant neiszaugh' ant milžino, <> vaiko motina (ant des/.i- 
nes) tame pasiprieszino ir sako, tegul jos sūnelis auga kiek 
jam gamta pavėlina, na ir tėvai da'bar atsidūrė in Los Angeles 
suda. Vaikas, Edvardas Room o, kuris turi daugiau kaip sze- 
szes pėdas turi vos 14 .metu ir svėrė 235 svarus, ^'ęvas nori 
idant daktarai padarytu ant jo operacija kad užbėgti jo grei
tu aii'gima o motina tame prieszinasi.

bet kone mirsztu isz 
mo.

Vienas

t roszki-

kryžiokas padavė
jam bleszinia su vynu, o kada
atsigėrė, paklauso:

— Kur yra kuntorius?
— Pražuvo.
— 0 jo seržentas?
— Ir tas pražuvo.
— Ar užmihsze? — paszau- 

ko Bartkus pilna gerkle.
da asztuoni liepcziau— Apriez ju, 

pražuvo.
—* O tas palaikys nemato

mas! — paszauke Bartkus ne
va su piktumu. — Dievai man

gyveliu ir kaip jie pabėgo, tai 
tas vyresnysis supeiko juos 
jog placziaus neatlaiko.

— Ane, ve! ar bu turn no
rint vienas gyvas likias ?

—- Reikėjo eiti in griowas 
ir paimti nematoma.

— Tai ne vieno nebūtu gy
vo likia.

■ . ’ 'L ' : ' r

— O kas isz jus gyvasties. 
Asz kad buezia jusu vadu, tat 

rytoj visus iszszau-
dyt kaip szunis.

Kryžiokas nieko neatsakė, o 
vyresnis vela pradėjo:

— O koki turėjote vedika, 
i jus, kaip avinus 

mert pavedė?
— Sztai szi t a žmogų

* . ln I •daneoz ji in nagus, tai savo loc kuris
na ranka nudursiu.

—- N a,

— N a,
augę, kad nėra duobiu akinis. Mnrlynas davė tik puse 
ils gimė Sabloneeaux, Franci- ploacziaus del vnrgszn;

savo
Lie- 

joj, ir turi szeszis brolius ir so-! tuviai patys nuogi o viską ati- 
seris, 
auga.

o

Ikurio visi normaliszkai duoda kitiems, 
bar?

Supranti d a

■■■■ -'j.

I

TARADAIKA

Anglijoj, mieste Ely gy- 
vena H. G. Boyden, kuris turi 
visztuka su keturiomis kojo
mis.

O‘» ri co-

laikysi žodi, 
užmokėta.

— Asz nežiurau ant užmo- 
kesties. Myliu labai kryžiokus, 
o ji nevidonai lygiai ir 
vra nevidonas, 
•r

— Na, tai te ranka, geras 
Lietuvi.

Bartkus valanda svarstei, o 
paskui davė ranka, užriszta su 
skuduru.

— Kas tai, ar pažeistas?
— Teip, esu pažeistas, o tie 

žaidulei iki smert neužgys —- 
atsake Lietuvis drūtu balsu.— 
Inpuoliau karta in rankas Lie
tuviu, kurie mane nužiūrėjo, 
kaipo kryžioku sznipuka, tai, 
besigindamas aplaikiau žaidu
li.

mano

« * *
Ant rytojaus anksti pasiren-

Likia kryžiokai, norint turė
jo negyvėlius užklota kelia, 
greitai paliego ir iiupuse ady- 
nos atbėgo in kaimu, per kuri 
nepersenei linksmai ėjo. Visi 
žmones juos apliinkui apsupo. 

| Krj’žiokai reikalavo žmonių 
del gabenimo negyvu kryžio
ku ir tuos gavo, bet turėjo ge
rai užmokėt. Sudėjo negyvė
lius ant nesziklu ir pamaži 
trauke in abazu. Vos puse my
lios nuo kaimo nusiyrė, kad 
sztai iszgirdo graudu baisa. 
Buvo tai Bartkus, da labiausF ------ ----------- ------

I susikūprinęs ir labiaus szlu- 
’ buojantis, kuris, kaip galėda

mas, stengėsi juos pavyt. Pul
kas susilaiko; Bartkus pamaži 
dasivilko; bet baisei iszrode— 
drabužiai sudraskyti vos lai-

laikas in kelione.
Ar eisi su mumis drauge in 
abaza ?

— Žinoma.
— Tai gerai, 

priesz vyriausybe1 
Bet ar galėsi eiti.

— Su dideliu vargu, ba vos 
kojas nuo žemes atkelia.

— Na ka ežia dabar daryt ? 
Ar nebijosi draugo su lavonu 
ant vienu nesziklu sėdėt ?

— Vai ko bijot. Kas yra 
doras, tas negyvėlio nesibijo

— Na tai sėskis.
— Gal man pagelbetut, ba 

negaliu pats užlipti.
Bartkus su dejavimu ir cziul- 

bejimu likos ant nesziklu pa
sodintas, o tuom laikinis vie
nas isz kryžioku, kuris apėmė 

po

X

bus gerinus 
iszsitoisint.

i

vyriausybe po užmuszimui 
kuntoriaus, paszauke:

— Marsz!
Pulkas ėjo kaip tikras szer- 

menynis. O kad nebuvo geru 
keliu, tiktai takai, tai kelione

ge kryžioku pulkelis ir trauke kesi, o kruvina skepeta buvo nelabai sparcziai ėjo ir gaisza-
_ - - - 1 W • J . « v » iui « 4 . V • -w-v • « »lauke užriszta ant galvos kuri ženk- ties turėjo nemažai. Diena bai-link szventgirrio kur
ant ju Bartkus ir tuojaus prie lino dideli ant galvos žaiduli. 
pulko p risi skyrius, ėjo laukais 
ir girnomis.
netoli Nemuno griowu, liepe
ved i kas sustot ir tarė:

. — Jus ežia-palaukite, o asz

I

ges, jau saule leidosi ir pradėjo 
Kryžiokai kone visi drauge niauktis, o mažas pulkelis da 

Kada jau buvo paklausė bet, jis trumpai ir ne- buvo nuo Lazdynu toli.
I Pasuko ant galo po desziniai 

Kalbėjo jis, jog vos nuo ju ga- kad sztai iszgirdo žemes dun 
leli paėjo, kad szitai iszszoko 
keli isz krumu žmones ir aplin
kui ji apstojo. Vienas pagrie
bė ji už gerkles, kitas davė 
teip #u kucium per galva, jog 
be žado ant žemes puolė. Ilgai 
ant žemos gulėjas, o kada at- 
sigeivelavo, jauto dideli gal
vos sopuli.
toliaus: — stojau ir pastanavi- 

kita. Dave Bartkus ženk-' jau su jumis in drauge sueiti,

ošiu pasznipinet; jeigu bus vis
kas gerai, duosiu jum ženklą, 
tada traukite prie griowu, ap* 
stosite urvą nematomo ir gau
sis jum in rankas.

Tai pasakias, vodikas pra
dėjo takeliu prie griowu sėlint 
Kantorius teip-gi isztolo pas
kui ji, kaip gerves palei vie
nas

suprastinai atsaike:

Szitai — kalbėjo

dėjimą ir sykiu baisa: 
■ ■—111 Sustokit! kas ežia eina? 

Pulkelis kryžioku. 
Ar tu esi kuntorius! 
Ne.* II II w

— O kur jis!
«

Pražuvo.
Kur!
Nuo nematomo. ' i r
Po szimts velniu!

buvo tai kry-

—u

• «

Tas raitelis
la, kantorius susilaikė, o vedy-j bet kitaip, buczir ant visados žiokiszkas virszininkas ir kada
kas pats vienas ėjo toliaus. pražuvęs, o ve ir žmones mate, prisiartino areziaus tarė: 
Apt galo užėjo Bartkus terp ka» jus nuvede, tai ka jus tada Papasakok man, kaip tai

ant

K.

Elzbietos pristovoja naujienos 
ne kas,

S’

ir
parode su pirsztu ant nesziklu 

Bart-sedinczio su negyvėliu 
kaus.

•— Ka su negyvėlių ant no- 
sziklu ?

— Teip, ba pažeistas ir tai 
labai, per ka liepiau neszti.

Vyresnis tuojaus
nias tarė:

— Tai tu, ra kai i!
iszduot man in rankas nemato
ma, pavedei ant iszpiovimo 
musu vvrus.

prisiarti-

vietoje

ant
—Tolinus bus

O TIE ŽYDAI!
# I

Vagone važiuojent in Pętts- 
villes suda suėjo Aizikas Super 
fleisz su saluninku isz Szena- 
dorio, kuris veže žydeli už 
sviedka ant permainimo lab
ilu. Salunvkas isztrauko szmo- 
ta ‘burner Sasicz” ir klauso 
žydelio:

toli? '
— Ne, man to ne valeval- 

gyt, ba tai no trefna, — atsako 
Ajzikas.

— Na, tai pats suvalgysiu.
Saliuninkas pavalgęs

isztrauke bonku-

s ūme r Sasicz

Gal Ajzike paimsi szmo-

< < so-
mot sasiez 
te sznapso.

— O gal iszgersi arielkos?
— Tu labai geras žmogus, 

bet mums žydams no valo val
gyt, no gert, kas yra trefno, 
gal tik tada kada mus kas prie 
to priverezia. e

— Jeigu teip tai gerai — 
kalba saliuninkas, isztrauke 
užprovinta revolveri ir kerszi- 
na:

If t

•Gerk arba szaushi!
Uj, kokis Ju kvailas>1 «MMM—

atsako Ajaikas Superfleisz — 
kam . tu man no korszinęd 
priesz tai kadį davinejai usU-

£ M . j.

Nekuriuos tikrai nubaus 
Dievas, 

Jaigu nepaliaus* girt.uoklia.ut, 
O 'bobeles paleistuvaut.

Nedeliomis kaip Indi jonai 
staugė, 

Vieni kitiems plaukus rauja,’ 
Kaip kruvini mentaliai vaiksz- 

czioja 
In urvas Nedeliomis landžioja. 
Neužilgio sugryžsziu in tonais 

vela, 
Ojgi bus jums beda, 

Nuo manos neiszbruksite 
Ant keliu visi suklupsite.

A t loid ima praszy si te, 
Ir staugsite.

* * *
Vienas grinorelis isz Lietuvos 

pribuvo, 
Badai kur ten in Džcrze pa

kliuvo,
Gyrėsi kad Liotuvoja ne velnio 

nebijojo,
Niekas ji užka'byt czionais ne 

atsivožijo.
Bet Amerijko velniai daug yra 

smarkesni, 
Nieko nebijo ir puikesni.

Gerai pamokino, 
Kelis iszdalino,

Ci'tiz^nu ttuo padaro, y
Zioti jam uždare.

Supralo da'bar he'bagelis, 
Silpnas grinorelis, *

Kad czionais velniai ueszpo- 
suoja,

Žalaskiirius tuo iszmankioja.
Miglino kaip ir Liotuvoja, 

Su kuojais ten kovoju, 
Ir czionais taip padarys 
Visiems akis užmuilys.

Dabar apsimalszino kaip kati
nėlis, 

Tasai žaliaskuris grinorelis, 
Daugiau in akis nesikabina, 
Kvailiais kitus nevadina.

Visiems taip ragus apdaužo,
O kaip kada ir kaulus laužo 

Amerika kitaip,
!« t |J 'i * ' "V e, |

1 ’» T ( >

Su tokiais atsitinka taip,
AT. --------- --- ---------- .

Asz jiems parodysiu, 
Pagal savo graju paszokysiu. 
Bet tuo galineziu apmalszina 

Ant kėdės pasodina, 
Tuo citizenu padaro. 

Pusiu t ima įsžv a ro.
Taigi mieli grinoreliai, t

Lietuvos sakalėliai, 
Pribuvę in ozonais tykiai sėdė

kit es, 
In akis nolyskite, poterėlius 

kalbėkite, 
Gyvenkit malsziai 

Ir dorai, 
Ju bet, 

Don’t forget! 
♦ ♦ *

Ana diena Newarke truputi 
užtikau,

Ant kokio ten szokio užėjau 
Kampelyja sau atsisėdau

Ant visu gerai temijau. 
Sztai atėjo kokis tai “

nierius”, 
Nuduodamas kad yra biznie

rius, 
Sziimtine ant stalo padėjo, 

Ant mergeliu aplink žiurėjo, 
Mat, norėjo tuom priesz visas 

pasirodyt, 
Ir pinigais prie j u prisigeryt 
Idant prie saves pritraukti 

Ir su joms draugauti.
Mergicos suprato kvailio mieri. 
Kėlės czierkeles drauge iszgere 
Bet namon su juoms ne ėjo, 
Mat, daugiau proto turėjo.

Kad butu daugiau tokiu mergi
nu, ' 

Ka laikosi doru vaikinu, 
O tokie kvailiai nesikabytu 

In kitur iszrunytu.

1

I*er 27 metus Kinijos ku
nigas augino savo pirsztu na
gus. Dabar jo nagai turi 
liūs ilgio.

* Moumoto, Japonijos gy
ventojas, gali savo nosi nuryt. 
Burna normaliszka ir nosis ne
ilga, bet gali savo žando taip 
isztempt, kad lengvai nosi in 
burna pakavo ja.

t

J

milijo-

TEISYBES.
* 

ir girtuo
klyste, yra tai didžiausia gyvu-

Apsirijimas

New Yorke gyveno Ezec- 
kiel Eads, kuris mirė 1884. Jis 
gimė visai be nusu — neksyle- 
les nebuvo matyt, kur ausu 
ženklas butu. Vėliau galėjo 
girdėt per burna, kuria jis lai
kydavo visada atidaryta del 
klausymo.

* Indijoj yra tokie vyrai, ku
rie stovi be permainos jau 10 
metu laiko. Jie stovi su ranko
mis ant lenteles, kuri kabo 
tarpe dvieju stulpu. Niekados 
neduoda savo kojoms pa i Įsi o, 
nors ir rankomis kartais pasi
remia ant lenteles pasilsėt.

* Motore “Violetta” gimė 
Vokietijoj be ranku ir kojų 
apie 30 metu atgal. Ji liksmo 
sudėjimo ir neiszsiilgsta to 'ko 
ji niekados neturėjo. Jos svei
kata gera ir geriau mato, gir
di, kaip kiti žmones. Ji retai 
reikalauja pagelbos ir lengvai 
save apsirengia, susiszukuoja, 
adata insiveria ir siuva.

§ Daugiausia 
yra baltu žmonių, 
745,864,210 ypatų.

Motere “Violetta

ant 
kuriu

svieto
yra.

JAI TURI KIETUS VIDURIUS
Naudoji visokius piles ir druskas, 

turi dūmimus, skaudejima po kruti
nę, balta liežuvi, galvos skaudejima, 
nakti nemiegi ir pailsima paryčiais. 
Siusk tiktai 15c cento stempomis, 
gausite “Ventrole ir Interfax” ir ma
tysite kaip tamsta paliuosuos nuo to 
nemalonumo, ir ligos dar praba. Šal
tos gyduoles kas jau naudojo tai ko 
toliaus reiks retinty ir mažinty, nei 
jos atpratina nuo kietumo, kolei pe
reik. Raszykite ant adreso: 
P.O. Box A. 117.

Jaigu būdamas Jonuku ’

lysto .
• Jaigu civilizavotu busi, 

t i sukt ir Vogt mokėsi.

neiszmoksi, tai kaip busi Jonu 
kvailas busi.

* Ne vienas jaunikaitis su
valgytu savo mylema priesz 
szliu/ba, o jaigu to nepadaro, 
tai po tam gailesi po szliubui.

Jaigu tylęsi tai žmoniem
• 1 • .1 *1 V • 1 1 •

ill

PHinRville, Pa.
Western Chemical Co.

Ji

K.REKLAITIS
Liwtuviaak** Graborhu

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagalbi
ninke moterims. Priei
namos prekes.

816 W. Sprvce Str^ 
Bell Telefonas 149 

MAHANOY CITY.PA.
306 Market Street

BeU Telefonas 441-J 
TAMAO1IA PA

a

k

e
i

nepatiksi, 'ba nedaliuos kokios
tu noturos.

*

trisysi tai ir gražiai pagrajisi, Kam skauda kojas, rankas, ar lįtur, , 
M 3U

Kaip skripka gražiai už-

iii

■*T T

JA! TURI RAMATA

Parsitrauk “John’s Remedial Oint
ment”. Gausi paliuosavima nuo akau.ir moteriai jaigu “striunas

taikysi, tai ir muzike gražia tu- 8mo. jį kainuoja $1.75, bet prisiusi
me kaip del prabos tiktai už $1. Teip- 
gi gausite paasskinima kas tai ym 
ramata, kaltūnas, nvvralgija ir kaip

mu pradėsi, bet ji SU ergeliu gydytis. Jeigu negaletute prisiųsti

no paaistktnimo. Pasiusime nurody-

resi.
* Nepadoru darba su džiaugs

bhigsi!
« TJP?A_ — _ 1L?_.

dolerio tai paraityk laiszkeli del pH-
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ŽINIOS VIETINES ISZ LIETUVISZKU ■ ^ati:L“"ilyotiesnntt' 

KAIMELIU
. —r» Kaip žmonis nedirba,

, tpį malszu įę naujiena mažia|i.
tuik- a jii
-mu' p.i

mais 1846 South Spaudling 
avo.

Kas buvjo to raido p^pžaątU, 
yra kelios;teorijos: arba ji nu^

L , ... . U,' « 0 ’ J

SAULE . .
----------- ---  --- L i, ,' ....................

pabrolis buyo Antanas Czenis, 
jaunojo brolis. Po bažnytiniu 
ceremonijų invyiko didele puo

4

NORINTS ILSISI BET MOKINASI
-........... e... . ..... . ............. ... ........................... J ą "■■■"

Teisingos Teisybes
*

nUiuao tiljb .. ....... ... .............
iffieW’.’SicLolas'lcuris 'Aijtihgs vei ties Halsted i 
Mahanoju, Shenadori ir Gil-*stdįiga rn'— 17

i KeHoha. Bus tai dideliA tiltas —:-
iSŽJ'ltohkr&to kuris knsztiios m-

___ "UJI * M «* . • 1 " - « #
w g * t " .Ibi C

b rn^ŽiAh kaip puse mitijonb do- 
Į leriu. Tiltas bus per geležinke

lius prie naujo statomo broke
rio, kuris kasztuos penkis mili- t
jonus doleriu. Steitas užmokės

>. gi"’' *' I *

savo dali statimo tilto kaipo ir 
Readingo kompanije ir Schuyi 
kili pavietas.

Subatos nakti ant Steito 
arti Vulkano peezes, 

likos suvažinėtas ir ant vietos * < * ]. • 'I *
nžmusztas per automobila 
“Jim” Lenta, Lietuvis apie 
45 metu senumo nevedes vyras. 
Nelaimingas vyras buvo ant 
burdo pas Audru Rėklaiti, Jo 
kūnas piįszarvotas pas grabo- 
riu Traskauska. Automobila 
kuri užmusze Ixmta buvo va
romas per Harry' Holman isz 
Mahanojaus.

kelio

per
Lenta, Lietuvis

— Mrs. K. Balkus ir sūnūs 
Juozas ir Jonas isz Waterbury, 
Conn, lankosi Mahanojuje pas 
gimines ir pažinstamus. Kelio
ne atliko automobiliam.

senumot Trijų menesiu 
dvinuke Vinco Matusevicziaus 
mirė Panodeli ryta.

— Klerkas Albinas Neve- 
rauckas, lankosi pas 
Juozus Neveratiekas,
Mahanov avė. Albinas vra stu-

« II • * ' *

dent u Szv. Charles Borromeo 
seminarijoi, Overbrook, Fila
delfijoj.

tėvelius
515 W.

SHENANDOAH, PA.

Balke vieži us 
sužeistas in

— Antanas 
isz Heights, likos 
ranka laike dafho Knickerbo
cker kasvklosia. Gvdosi namie. ♦ * v

— Pagautas per szmota an
ties Draper kasyklosia, likos 

Feliksą
<r n

skaudžiai sužeistas
Kurczinskas, 238 W. Poplar st.

f Joana Mare Dagiliene, 
(Balcziuniute), sena miesto gy
ventoja, mirė Subatos ryta na
mie ant 217 E. Centre uli., sirg
dama gana ilga laika.
siinu Izidorių, du broliu Frana 
ir Henri k i Balcziunus ir sese-

Lottie Lukaszevicziene, 
Minersville kaipo ir tris anu- 

Ijaidotuves atsibus 9 
valanda ryte su apeigomis Szv. 
Jurgio bažnyczioja.

Paliko

ria

kelius.

◄

4

M

Reading ■
< lines I

. * I < • , J

Pigios Ekskurcijos 
gera proga atlankyti 

glltnnės ar draugus ir pasi- 
nddddt isz pigios ėkskurcijos 
įiF^hifadeiphia $3.25

In Atlantic City $3.75
Įas Sh«p>ndo«h 25c. vinaiaua <(

J

4

!

NEDELIOJ 19 APRILAUS
Speciali* Teeina* Subatos Naktį 

les 1 ' Valanda
Shenandoah ................. 2:30
Mahanoy City....................... 8:19
Tamaqua ..............................  3:46

Apie daaffiaoi informacija aplo 
Mite okakurcija kroipkltea ant 
Raadinfo gaialinkolio rtaciju arba 
raasykita pas John 1C. Rolln, Dis
trict Pawonaor AaonL William-

bhieago, — Balandžio 7 d.,
p treczia valanda po pietų žudo gengstėrol; nos -sako, jis 

^Macziulis ėjo skersai gat- vežiojęs allkbhbli, arba'nužudo M iv
ir Archer, tik t isz pavydo, nes sako jis 

i atbėgo Fordo darbo 
maszinuke, parmuszo

V

Mahatma Gandhi, norimaIndijos Laisves Apasztalls

t Teisybes turėtu būti dau 
giau ant svieto; teisybe naudo . .t . \ .

nj i 'i

ta, Vernon Kalno Sodo svotai- 
nėję ku£ ąppirinko jriunuju gi
mines ir draugai. Elena Ed- 
žolyte yra gabi dainininke Ir 
dažnai imdavo dalyvuma Lie
tuviu koncertuose ir vakaruo
se, .Jonas Gzęnis, baigė Szv. 
Kryžiaus kolegija ir dabar mo
kytojauja: Juodu dabar iszva
žiavo in New Yorka, sugryže 
apsigyvens 13 Winthrop gat
ves, Worcestery. — A.L.

«O

K h *1

įj

do ja kaipo gyduoles o melą ka- * 1* bina su kiaszu nuolatos.
t Kad ir savo tautos iszsi- 

žadesi, bet Lietuviu būti 
nustosi.

į Jeigu ant tuszczio kalbėt 
si, geriau padarysi kaip nuty* 
lesi. t 1 ’

t Liga musu isz duszios par 
eina, isz duszios kaip isz szal- 
tinio viskas iszeina.

t Jeigu daug linksmas bu: 
si, tai sau lyga užsitrauksi.

t Jeigu neperkentesi, tai, 
sveiku nebusi.

t Laime, tai kaip garsas 
atsiliepia, ba nuo tavęs pasis
lepia. |

t Jeigu malsze dusze turė
si ir dora gyvenimą vesi, tai 
ant senatvės nebijosi.

t Kožnas sako, ne verta la-( 
bai rūpintis, o pats negali nuo 
rupesezio laikytis. — F.

Prisipažino Prie Žudin- 

stos ir 100 Apipleszimu

važi
nėdavęs įsu kokia tai rnudon- 
play-ko jez Milwaukee. :

i ‘i ► ’z ’/ ' 

Worcester, Mass. -4 
L < 4 < Y3 r

net
p.,AĮn- t 

. v « * •' sT * ti
czhili ant žemes, jramuszF jam1 •v galva ir sužoire'raukai Fordu-' 
kas važiavo ir nuvažiavo, o p. 
Macziulis gavo pas daktara 
važiuoti. Laimei, sužeidimas 
nėra pavojingas. MacziulU gy
vena West Sidej. I

— Balandžio 6 d., apie dvy
likta valanda dienos laiku ta
po sužeistas J. Dimsza; ji pa
gavo automobilis einanti -sker
sai Halsted gatves netoli Uni
versal Banko. Dimsza sužeis
tas gana sunkiai. Pirma page!,-' 

vežikas negalėjo suspet maszi- 
na sustabdyt. Mergaites galva 
ir viduriai buvo sužeisti. Ji 
nuvežta in miesto ligonine krl- 
tiszkame padėjime* ir vos vie
na diena ten iszbuvus mirė 
Ketvirtadienio ryte. Ji yra 
dulkto Jono ir Onos Szimku 
nuo 4 Sigel gatves. Ji palieka 
apart savo tėvu dvi sescri Rita 
ir Ona; ir keturias brolius, 
Kazimiera, Antana, Petra ir 
Joną. Jos krikszto tėvai buvo 
Pranas ir Mikalina Stirbiai.

— Elena Endzelytc, J. End- 
zeliu -duktė/ isztekejo už Jono 
K. Czėnio, K. Czeniu sūnaus, 
pirmadienio ryte, Balandžio 
6-ta diena, 9-ta valanda, Ausz- 
ros Vartų bažnyczioje. Pamer-

4.

4 Worcester, Maas. , 
na Skliutiene užvedė byla 
priosz savo vyra Joną Skliutą 
ir jeszko perskyros. Ji apkal
tina savo vyra už žiaurumą ir 
reikalauja ju vaiko globos. 
Adv. Meleski ir Bobblis atsto
vą nna moteri.

f Teresa Szimkiuto, 
butu sulaukus ketvirtus metus 
Spalio 5-ta diena, buvo sužeis
ta troko netoli jos namu. Ji 
staiga iszbego ant kelio,' kad

Ar Žinot Kad...

kuri

— A.l

* Žieminiu ^dalyse tanko! 
nupuola raudonas sniegas.

Soviatino Rosije ne tur! 
Ameri'ko jokio konzulo, nes 
Amerikas nepripažino. Rosi jos

- i L i - *

#

J

J

ha jam suteikė Dr. Žilvitis, 
paskui ji nuvežė in ligonine.

— Lietuvis laikrodininkas 
Rapolas Gaubia, gyvenas ir tu
ris bizni ant 927 W. 33rd. St., 
likos apiplesztas pereita naktį. 
Koks tai banditas insilindes 
per jo langa in 'krautuve, isz- 
nesze visa dežiute su laikrodė
liais. Kiek nuostuoliu padary
ta, tuo tarpu nenustatyta. —N.

— Pereita Utarninka pa
vakary rastas su perszauta gal 
va savo automobily Lietuvis 
Antanas Bagdonas, 28 m., am
žiaus, nuo 2324- West 22nd 
Place. Matyt,* žudytojai bus ji 
gerokai kankine, nes jo visas 
kūnas dulkinas, purvinas Ir 
drabužiai supleszyti, matyt,

o

vilktas žeme ar kitaip. Ji rado
«M ^i'^r KM**
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v i eszpa ty sezib u n i jos. I
• Holandjjpi randasi 98,- 

645 automobiliu lyg 1 diena 
Sausio 1931.

"į | h
Oregarie, pas tūla ferme

ri viszta padėjo kiauszini di
dumo 8V2 coliu aplinkui o 11 
coliu ilgio.

i' ’ j lik, I Į

1930 Suvionytuosia Vals- 
tijuose radosi 6,297,887 farmu. 

ausis randasi 
szvirplis turi ausis

*

į

Ziogucziu 
j uju pilve, 
priszakinuosia ko josią o gniu- 
sas (caterpillar) girdi per sa
vo plaukus.

• Valstijė* Utah žadintoja: 
buna baudžeme per suszaudy- 
ma. 1 »•

Pilnas noparstkos tabo
kiniu seklu užteks ant iszaugi-

go buvo Ona Speteliuniuto, o nimo vieno akorio laboko.
■- - ------- ---------------- ---------z=dč=ž

»MWk> • ik* ede*.»*wuai i w ,»> t «*i M» ■ w#* «4m
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“Indijos Laisves Apasztalls“
atsigula idant pasilsėt, bet mokytis nepaliauna. Paveikslas nu
trauktas name daktaro Ausario, Delbi joj, kada -atsibuvinejo 
sutaikos posėdis tarp^vice karaliaus InMijos ir Gandhijo.

KALĖJIME.
— Už ka ponas czion sėdi ?
— Už gabumai
— O kas tu do vienas?
— Fotografistas!
— O ka ponas fotografavai ?
— Nėr ka ne priminėt..- 

kvailas dvideszimts dolerines.

GERA REKOMENDACIJA.
Kas tai Franciszkau ar 

sergi? — užklausė sveezias in 
hotelini tarna.

— O taip, praszau pono, su
valgiau tos paezios mėsos ka ir 
ponui dalbar atnesziau ir 
ateiviu antdeoju.. ...

vos
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BALANDŽIO 20-to
jau bus
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idant investy te juso pinigus in
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PENNSYLVANIA
POWER & LIGHT COMPANY
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Dabartine kaina yra $97.00 ir priaugintas procentas
.• .. • . . ■ ! ■ • r ' ■

Po sziai dienai, 20~ta BALANDŽIO, kaina szėru
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Cut out and mail to order stock or for complete information

’ ' 1 r ' ’ . . 1 /

Buy your shares 
from any em^ 
Įloye of the 

. Company^ they 
are our salet*

men.

CAPITAL STOCK $125,000.00 ! 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,368.62

U

i> 
i *turėtumėt reikalaussu muau ban-
» 
1

G. W. BARLOW, Ptm 
'•, ‘ • i * f f • • 1 • ' ■ »

J. FERGUSON, Vrve-Pren.IrKas.
W« »l'l ,

I

Mokame R-czia procentą ant ! 
•udėtu pinigu. Procentą pride
dant prie juau pinigu 1 Sausio ir 
I Liepos. Mes norim kad ir jus ( 

ka nepaisant ar ntažua ar dideli".

Mikola Burkc, kuris turi vos

:k < '

Vu

i
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W. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėliu. Pasam
do automobilius del Iaidotuviu, 
kriksztiniu, „veseliju, pasivažinėji
mo ir t.t —Telefonas 506
603 W. Mahanoy Are; Mah. City j 

------ ___ 1
«

!t

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

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

Bell Telefonas 1430-R

£ Iszbahamuoja Ir laidoja mirusiu**
ant visokiu kapiniu. Pagrabus pa
ruošia nuo papraszcziausiuikipra 
kilniausiu. Parsamdo automobilius 
del iaidotuviu, veseliu, krikszty- 
niu ir kitiems pasivažinėjimams, 
isz Frackvilles, Port Carbon ar iss 
kitu artimiausiu miestu jeigu kas 
pareikalaus mano patarnavimo, 
meldžiu man duot žinia c pribusiu 
m trumpa laika.
r

szesziolika metu, studentas isz 
augsztesnes mokyklos St. Jo
seph, Mo., prisipažino prie žu- 
dinimo vieno žmogausir szimta 
apipleszimu namu ir žmonių.

Ant J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

(Bell Phone 872)
331 W. Centre St^ Shenandoah, P*.

Nubudimo valandoje, sutei
kiam geriausi patarnavima. Pa
laidojimą atliekam rūpestingai 
ir gražiai. Busite pilnai užga
nėdinti.

Isz Mahanojaus ir Girardville* 
jeigu ka* pareikalaus mano pa
tarnavime tai meldžiu man tele- 
fonuotl o pribusiu in deszimtt 
minu tu. « Bell Telefoną* 871

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkaa 
Dentistas Mahanojuje 

Ant Antro Floro, Kline Sztoro 
19 W. Centra St., Mahanoy City

MERCHANTS BANKING TRUST CO.

I

MAHANOY CITY. PA.
* MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM

''I ' "■ 'rlf ' ' ' '"'I , J ' '''I ’ ’ V ' f J" 'll ‘ • 1

28 metai biznije, yra narys Federal Reserve Systemo.
Federal Reserve Systema buvo insteigta laike Willsono 

administracijos ir yra unija visu National, kaikuriu State 
Banku ir Trust kompanijų.

Suv. Valstijų valdžia valdo Federal Reserve Systema ir 
peržiūri visas visas bankas kurie prie juos priklauso.

Federal Reserve Systema priduoda galybe del Bankavo
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..aharea Four *5 Preferred Stock

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY 
Prefetred Stock.Allclitown, P*.’

(Mark X P F®“* f Ajulrerpentc)
- __ ‘-.Ly*!-. ♦ ! ____" _ L

’ at price of 997 and accrued dividend per ehere. Seod biif to 
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Systemo. Merchants Batika yra po kontrole State Banking 
Departamento ir Federal Reserve Systemo.
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